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عمنددعب هللددنن مددن ندد ع   م نددمن  ،إن الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونسمغ عمنددو   س
من سههللس هللا فال مضل لغ عمن سضلل فال هنهللي لدغ، ع ندههلل  ن    ،عنسئنت  عمنلمن

  ع نعلغ.عهللهللس  إلغ إ  هللا عحهللس   ن سك لغ ع نههلل  ن محمهللا  

ِاااو يهلل حأهلل اا  ي يييي            اليهللاماااهلل و يَّالوي ُُّاام سيتاواا  ما اييااأيُّيا ااأينَااميواياتَّااانينهلل حااانتيناي

ِ ا و ي خاَ اوايت َّ اأيييييي . [201]آل عم ان: يأيُّيا أينََّ أس ينهلل حانتيرب ُكسينَمييخاَ َحُكسيتاويُاسا وي ن

ُ وأًءي نهلل حانتينَاينَامييهللاواأءاَا ايبا  ي نحرمِاأنايَّ  ينَايكاأ اييييي يزا جا أي باث يت َّ  مأيِرجأاًليَكثريًني 

ََُكاسييييييي. [2]المننء: عا يُكسيراقيبًأ يأيُّيا أينَميواياتَّانينهلل حاانينَاي ُقاَاانيَقاااًليياا ي ًنيصيي  ا  ُي

ََُكسيذ ُاباَكسي تاويي ط ِعينَاي راي اََ  يَفح يَفأزايَفازًنيعاظيمًأ ََُكسي ياغمس ري  .  [02-00]األحزاب: ُّعمأ
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 ،×الهددهللي هددهللي محمددهلل  نددن  ع ح ، مددن هللنددهلل، فددقن  حددهلل  الحددهللس   وددنب هللا
ضدالل  فد   ع دل   ،ع دل هللهللعد  ضدالل  ،محهللاد  هللهللعد  ع دل   ،عن  األمع  محدهللانوهن

 المن .  

 خ  القن ئ ال  سم،  ضد  هللدسن سدهللسك هللحادن  هللدبلت فد  إعدهللاهللس بهدهللا   هللسد ا ، 
ووهللنت فسغ  ف ن ا  نوى ف   وٍب عمن اٍت عم ابد  مو  ةدٍ   اسد و. عهللندهلل  ن عفقمد  

مظددم ولددك األف ددن  المونلنددل  هللنضددهن هللددهللن ، نددو   هللددقبن هللا فسهددن  هللا ونددنلى إلددى
حقسق  لم و ن و اهن من ةهللل!!  عهبس الحقسق  عن حدزب الوح سد ،   سن فهدن   لدب 

 الهللا نسن للحزب؛ عبلك لخ نئهن ع معضهن ! 
علقهلل خ ست حقسق  حزب الوح س  عن   لدب الهللا ندسن للحدزب فضدال  عدن 

س ـ عخنح  النسننس  ممهن ـ هللط سق  موقم  عةنئم  على  س هم، لحسن   عنم   ف ن 
الوح سددو عالوزعسدد  عالو  سدد ، منددوخهللمن   نددلعب النددهلل ال  دد ي عالنددهلل النددنط   
عز ع األل نم هللسمهن. فأهلل  هبا األنلعب المضلل إلى وأا  البمنهس  ال نفل  ـ  فد اهللا  

مظ سد  مدن     عبمنعنت  ـ هللم نهسمغ عمظ اودغ عوحلسالودغ النسنندس  المهللمسد  علدى
للو نس  المنهللي للون سخ،  ع الموأا و هللهن على  ةل وقهللس ، هللل  حدهللحت هدبس الم دنهسم 
هللال  هللمى و هللهلل، ه  الحن م  على و  سد هم هللعن ندنع  مدمهم، فخ سدت هللدبلك علدسهم 
حقسقوغ. لبا فقمم      سهلل  ن  نوهلل  المودنئ،، الود  نأع ضدهن  منمدك لو اهدن هللنسمدك 

من هللع ي إ   ن  بمد  لدك ندونت الحقسقد  المهللناد و، ع ةد ب عوح م علسهن هللنقلك، ع
لدك الحددع و ال نملدد  لوحددهلل  ح مددك  مددت علددى حددزب الوح سدد  عددن هللحددس و عفهددم 

 لعاةنغ.
ع نوطس   ن  ةعل لك هلل ل اق ،  ّن من نوبهللس ف  هدبا ال ودنب لدن وبدهللس فد  
  ي  ونب ون   لهلل ان  عوقعسم حزب الوح س ! عهبا من هللدنب الوحدهلل  هللمنمد  هللا
عز عبل. عنهللب بلك،  ن هبا الهللح  ةهلل منةش الحزب ف   هم خحنئحغ عمسزاوغ، 
هللددل فدد  حددلب اخوحنحددغ هللنعوهللددن س حزهللددن  نسننددسن     سدد . فو امدد  ةددهلل منةنددوغ فدد  
م نهسمغ عمظ اوغ عوحلسالوغ النسننس  الو  سزعم  مدغ ةدهلل حدنز فسهدن ةدهللم الندهلل  هللعن 

  س س من البمنعنت عالح  نت اإلنالمس  .

لم ـ  خ  القن ئ ال د سم ـ  ن الوعحدل للحقسقد ، هللحنبد  منند  ألمد سن ع ع
اامدسن: المقدل الحددحسل عالنقدل الحدد سل، عهمدن الح ددم هللسمد  عهللددسن حدزب الوح سدد . 
عسن م  بهللا   ن وح ص  خ  القن يء علدى ةد اءو الومهسدهلل عالهللدنب األعل مدن هدبا 

قسق  حزب الوح س . ام ال ونب، ةهللل الهللهللء هللوهللهلل  الهلل اهسن العا هللو فسغ لل نو عن ح
  وودد هللهلل هلل نددهللر هللق نددنل مالحظنوددك النلمسدد  علددى  وددنهلل  هددبا، مددن ممطلدد  عابددب 

 الممنحح  ف  الهللسن على هلل سهللي اإلل و عم  .
 عآخ  هللععامن  ن الحمهلل ن  ب الننلمسن.

 كتبه:
 صوصالعدنان بن عبد الرحيم 
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 التمهيد
 للحزبالسابقة الدراسات النقدية 

 

فد   نومدهللس ن  علسغ سببل   سوعحل الهللا ٍ  لحقسق  حزٍب  ع بمنع  ٍمن، 
غ بلدك الحدزب  ع ولدك البمنعد ، عوحلسلدغ اإل   البي و  دبم  عهلل ان  على  بلك

عإحدهللا   ع  سبعز للدهللا   العحدعل إلدى المودنئ، وحلسال  علمسن  هللنسهللا  عن الننط  .
 ندمنغ ع  من خالل الوقلسدهلل األعمدى لمدن ةد  س األح نم على األحزاب  ع البمنعنت،

 نعاء  نن بلك عن نسخغ  ع بمنعوغ  ع حزهللغ.  عن بلك الحزب  ع ولك البمنع ،

ععلسغ، فقهلل اعومهللت هبس الهلل اند  علدى اإل   الدبي و  دغ حدزب الوح سد  
، الودد   وددب علسهددن مددن (2)الموهللمددنوال وددب  فدد  األمدد  ع  سددزال، فقددهلل اعومددهللمن  ع   

 ،((نظاااراي سياساااي ))ع، ((مفااااهيم سياساااي )) مادددنل:  ؛ممندددع ات حدددزب الوح سددد 
نظااام ))، ع((النظاام اجتتاااادي  اي ا سا م))ع، ((النظاام اجتتمااعي  ااي ا سا م))ع

، هللنإلضدنف  إلدى ((التفميار))، ع((منظاام الكمام  اي ا سا ))، ع((الخ   ))، ع((ا س م
عالممنددع ات الحددنهلل و عددن الحددزب الودد  بمنهددن الحددزب فدد   ((الشخاااي )) ب وددن

، )المند ات النسنندس ، عالمند ات ال   سد ،...( :مل نت خنح ، وحت عمدنعسن ممهدن
عه  موعف و لهلل    لب الممومسن للحزب، عممنع و على معةد  الحدزب فد  ندهلل   

حدزب الوح سد ، إ   مبل  العع  المنطقد  هلللندننهبس الهلل ان  ، علم ونومهلل اإلمو مت
لِزم   ألف اهلل الحزب فقط ـ علالنوئمن ـ  منهلل ا    . عمهن  س  مر

هللنلهلل اند  عالمقدهلل، عحدل   (( حزب الوح س))من ال وّنب  عنلقهلل ومنعل ال اس 
ن لحدزب سهللنضهم إلى حهلل الوب سل عا وهدنم. ععلدى الد  م مدن  ن هدل ء الهللا ندهلل

  الو  هللمى علسهن حقسقلم سحلعا إلى الالوح س  لم س ون عا حقسق  الحزب عهللنطمغ،  ع 
مظ اوغ عوحلسالوغ عم نهسمغ النسننس ، مبهلل  مهم ةهلل  حنهللعا الحزب ف  هللن  مقنولغ 
 ع ان عا الن عك حعل منهسوغ عخل سوغ، حوى عهللّس هللنضدهم مدن األحدزاب المندهللعه 

المباهب عاألف ن  المننح و فد  )) من خلحت إلسغ هلل ان  محمهلل الحنن ف   ونهللغ: 
((حع  اإلنالم الو

 (1). 

حدزب   سغ فد  الهلل وع  محمهلل ننسهلل  مضنن الهللعط   ةهلل مقل الحنن عنع
ه دبا ع   سدب س  د  بلدك األبمهللد  العا دل )) :الدبي سقدعل فسدغ (261الوح س  )ص

                                           
ه  األف ن  الو  اخون هن الحزب ع لزم  ف اهللس هللقهللعلهن عاعوقنهللهن، ع وب علدى بلدك الموهللمى:   (1)

 ط هلل النضع المخنلو لهن من الحزب.  
 (.2196،عنم 2، ط/251)ص   ( 2)
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عهددع سح ددم مددن ع اء حدد عو هددبس البمنعدد ، عسقددبو إلددسهم هللأف ددن س عددن اإلنددالم 
 .((وهللنعن  

ل إلددى  ن امحدد او حددزب الوح سدد   مددن األنددونب  ددنزي الوعهللدد  فقددهلل وعحدد
((عن الا  اإلنالم، إن لم مقل عن  ل اإلنالم س هللنهلل)): ال   ي

بهب إلدى  ةهلل هللل ،(3)
هللددهلل  منئهللددغ فدد  مبلدد   فدد اهلل مددن حددزب الوح سدد ، حددسناألا  وسددنب هللددنلحزب هللندد  

سلقد  الهللسنمدنت النسنندس   ف   عائل الخمندسمنت مدن القد ن المنضد  المعاب األ هللم 
 .(4)ف هلل علسهم الحزب، عنم  علسهم ،نسننس  هللحو 

ع نمت مبمل اموقنهللات هل ء للحدزب هللنسدهللو بدهللا  عدن فهدم بدعه  الحدزب 
فمدد اهم ةددهلل هلل نددعا الحددزب مددن المنحسدد  النقسهللسدد   ع  ؛ألبلددغ ندد عالهددهللو الددبي  

ا بومنعسدد   ع ال قهسدد   ع الحهللساسدد   ع األحددعلس ،  ع  مهددم ون ضددعا هللنلمقددهلل لمددمه، 
سس ، عهبا  لغ حنن عمطلعب. ع ل مدن ب د عس مدن مقدهلل فد  حزب الوح س  ف  الو 

بتوازه تبل  الرتل للمرأة األتنبي ، هبا الهللنب، سض  عالم  انو هنم حعلغ،  قعلغ 
عةعلدغ هللضد ع و و سسد  الح دنم هللعن المبومد  إلةنمد   والنظر إلا  الااور الراريا ،

عاألننع و فد   ل للبهمس  ف  ون سو اإلسمنن، عالمنوز عمعافقوغالهللعل  اإلنالمس ، 
، عممهبغ ع مانلهن، ع هلل خهلل  اآلحنهلل ف  مننئل ا عوقنهلل عالح نت  ل من: األنمنء

إبا حدححغ  الضنل ف  وححسل األحنهللس  عوضنس هن، فهدع سنوهللد  الحدهللس  حدحسحن  
عددن  األخدد   ال  سهللدد ال وددنع   ددبلك ع الحددزب، هلل دد  المظدد  عددن هلل اندد  النددمهلل، 

 . (5)اإلنالم

  عمطعلددد  فددد  النقدددعهلل المنضدددس  مدددن القددد ن عةدددهلل هللا ت مقنندددنت معندددن
، حدعل هدبس المعضدععنت الود   ادن  هللهدن هدبا الحدزب  مد  اإلندالم، حودى النن سن

. الندمعات األعلدى مدن عمد  الحدزب ف خنح   الننلم اإلنالم  ف اهوزت نمنوغ 
 ؟هللنهلل بلك عل ن منبا حهلل نوسم ، هللل  حهللحت.  (وح س ي)ع نهللت  ن وحهللل  لم  

 ف  الح حنت القنهللم  .  هبا من نمبسب عمغ

                                           
 (.2100، عنم )3(، ط/215، ، )ص ((ال    اإلنالم  المننح ))  (3 )
هدددـ، المعافددد  2310مدددن  هللسددد  الادددنم  ندددم   11منددد و  ندددئل  ع بعهللددد  حدددهلل ت فددد    ( 4)

 .م16/6/2100
 5)   لم موط   إلى ب   األهللل  على بلك لو  سز الهللح  على الوضلسل النسنن  لحزب الوح س .

( 
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 ((حزب التحرير اإلسالمي)) مؤسس

مددن المقدد   هللددسن  هددل النلددم  ن حددالل ال  دد   ع المددمه، ألي مهلل ندد   ع 
بمنعدد   ع حددزب مدد وهللط هللحددالل عنددالم  ف دد  ععقسددهللو الملندد  لهددبا ال  دد   ع 
المددمه،، علددبا  نمددت من فدد  خل سدد  ملندد  حددزب الوح سدد  مددن  هددم العنددنئل الودد  

 ى وقسسم حح  عنالم  ممه، الحزب ع ف ن س.وننعهللمن عل

عهددع  (2100ـدد  2109) النددسخ وقدد  الددهللسن المهللهددنم  ندد  هددبا الحددزب 
األعلد  فد   غةضدنء حس دن هلل لندطسن. ولقدى ونلسمد ـ فلنطسم ، من معالسهلل ة س  إبزم

ام الوح  هللنألزه  ام هللا  النلعم هللنلقدنه و، ععدنهلل لسنمدل مهلل ندن  فقنضدسن  فد   ،ة سوغ
 فلنطسن.عهللهلل من مهللن 

عدنسش المهللهددنم   حدهللا  القضددس  ال لندطسمس  ممددب م احلهدن األعلددى، عالددهللع  
الددهللعل الندد ةس   تعمددلام االددبي لنهللوددغ هلل سطنمسددن لوددعطسن السهددعهلل فدد  فلنددطسن. 

ا نو ا س  المومال  هللوقهللسم الهللعم المنهللي عالمنمدعي إلةنمد  هللعلد  إند ائسل، عفد   
ال   سدد  المومنةضدد  علددى النددنح   مددن نددههلل المهللهددنم  الحدد اعنت  ،ةدد ا  الوقنددسم

ال امد   ا ندو ا س  نتال لنطسمس . ع ف  هبا البع المنحعن هللندنن ات األسدهللعلعبس
الزائ د  لوح سدد   إلدى طد هلل ا ندونمن  ال  هللد  مدن األ اضد  الن هللسد ، عالندنن ات

بالكرمااي الووميا   متاثثرا   عدنش الندسخ وقد  الدهللسن عو عد ع، فلنطسن من السهدعهلل
  .(6)السنن س  ( ول  القعمسسن الن ب) امضم إلىةهلل س و ا. فاليساري 

ح  د  القدعمسسن ) لل سنل ، ف  ون س هن لـ (( المعنعع  النسننس))عةهلل   هللت 
عسدب   الدهلل وع   حمدهلل  ، مندهللوهن إلدى الخدط ا ندو ا   المن  ند  اللسمسمد .(الند ب

ماان عوياادة كاازب البرااة لفتاارة ) لااـ النددسخ وقدد  الددهللسن المهللهددنم   المعحددلل  وهللمدد
 ةهللل وأنس  حزب الوح س  اإلنالم .  (0)(الوتي

عةدهلل   ددهلل مزعد  النددسخ )وقد  الددهللسن المهللهدنم ( القعمسدد ،  فسد  هلل هللددغ، عزسدد  
ع دنن ))حسد  ةدنل عمدغ:  (9)األعةنو األ هللم  الننهلل ،  الهلل وع  عهللهلل النزسدز الخسدنط

هللهن . عهللند((ضهللنهللسن ، إب  نن سهللعع إلى الن عهللد    اد  مدن هللععودغ إلدى اإلندالم حهللساغ
. ادم (( ندنل  الند ب)) هللقلسل،  نن  الخسنط إلى ةسنم المهللهدنم  هلل ونهللد   ندنل  هللنمدعان:

 ـ  ي الخسدنطـ    دنن هّمد))ةنل هللخحعص ف  وغ لون سل بمنعد  إندالمس  عاحدهللو: 

                                           
: هللسدنن مدعسه ، ودألسو ، ((2149 -2120القسنهللات عالملنننت النسننس  ف  فلنطسن مدن ))  (6)

 (.2192) ،(، طهللن  هللس عت100)ص
(، إحددهللا  310، )ص((الدعطن الن هللدد  عإسد ان عو  سدن معندعع  الح  دنت اإلنددالمس  فد ))  (7)

 م  ز هلل اننت العحهللو الن هللس .
 .(33م، )ص20/0/2115( هللون سخ 290، النهللهلل)((العنط)) مبل   (8)
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النمددل علددى وعحسددهلل ال  دد وسن: عمددهلل المهللهددنم  )القعمسدد (، علددهلل  اإلخددعان المنددلمسن 
 )اإلنالمس (ا هـ.

ن س  للنسخ وق  الهللسن المهللهنم  ةهلل  ا ت  اس ا  ـ عهللال  سدب هبس الخل س  السن
خدد ب هلل مددنم، حددزب ف ـدد فدد  م نهسمددغ عمظ اوددغ عوحلسالوددغ النسننددس  عالندد عس ،

 هللد م، هلل مبد  نسنندس  ضداللس ، ع، محب  الهللسضنءعن ال ع ف ن س الوح س  النسنن 
 عامن   بلك على  ل من  خب عمغ  ع وأا  هلل   س. 

 نبهاني وحماولة االنقالب الفاشلةتقي الدين الالشيخ 

 

عةهلل بهب النسخ )وق  الهللسن المهللهنم ( إلى  هللندهلل مدن ا  و دنء هللمند  األف دن  
للقسدنم هللدنمقالب  سدسنالموأا و هللدنل    ا ندو ا  ، إلدى الوندنعن مد  ا ندو ا سسن الهللنا
 ضهلل الملك عهللهلل هللا األعل، ملن  الممل   األ هللمس  الهننمس . 

ا مقالب ال ننل البي  وهللدغ عن منن    المهللهنمى ف  لول فقهلل ب   عهللهلل هللا ا
  هللقعلغ :  هللنلوننعن م  القسنهللو المح س  عالقسنهللو النع س 

عو هللطهمددن حددهللاة  موسمدد  عهمددن: فددنخو ت نخحددسن  نمددن معضدد  اقودد ، ))
. عحّملوهمددن بددعاز ندد  ي الندسهلل عهللددهلل هللا ال سمددنعي، عالنددسخ )وقدد  الددهللسن المهللهددنم (

لدددزعسم حندددم  الدددزعسم،  قندددن و مو ددد  علسهدددن هللسممدددن، عوحددد ك النسننددد  لسقدددهللمنس ل
((هللحبدد  ندد اء ع   لب سددهللو الهللندد ، 0/5/2141ال نددع ن إلددى هللمندد  فدد  

(1)، 
 اموهى. 

 هبس الحهللاةنت الو   نمت ود هللط المهللهدنم  هلل مدعز ال  د  ا ندو ا  ، :تلي
ي هد  الندهللب الدب عاعومنةغ لنقسهللو الهللن  ا ندو ا  ، ةهللدل وأنسندغ لحدزب الوح سد 

الوحلسالت عالمظد ات عالم دنهسم ف  هللنل    النسنن  ا نو ا  ،  ي  وأا س  هلل  إلى
 الممطلق  من بعه  مظ سد  مدن    للو ندس  المدنهللي للودن سخ، النسننس  ا نو ا س 

الحدنهلل و  عبهنت المظد  النسنندس  الندسععس ، مد  ولدك هللحس   هلل  بلك إلى ووطنهلل 
 اوغ فسمدن هللندهلل، ندعاء ندن  هللدبلك  م لدم الو  هللاهن فد   وهللدغ عمند عن حزب الوح س 

  سنن ! 

عهللهبا فول المهللهنم  الهللنب لهللخعل الضال ت النسنندس  ا ندو ا س  السهعهللسد  
إلى الننلم اإلنالم  هللقعو  هسهلل ، من خالل اخو اةغ ف  الهللهللاس  لإلخدعان المندلمسن، 

 هددن ددنن آخدد هم ةلندد  ال  دد  النددل  ، ممالدد  هللددهللن  فئنوععمددن اددم المنددلمسن عنمدد ، 
 . فبنل ممهم ) انء   انء النسل(، إ  من  حم  هلل .ع ف اهللهن

                                           
 (.2/512، وألسو عهللهلل هللا ال سمنعي )(( ن ا  فلنطسن))  (9 )
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 تعريف حزب التحرير

،عسنددّ و (20)م2153  حددزب الوح سدد  اإلنددالم  عددنم س علددن عددن وأندد
 حزب الوح س  م نغ هللأمغ:

، عاإلنددالم مهللددهلللس، عهددع فنلنسنندد  عملددغمهللددهلللس اإلنددالم،  حددزب نسنندد ))
  لهن، علسقعهللهن إلعنهللو الخالف  هللمدن  مدزل سنمل هللسن األم  عمنهن لووخب اإلنالم ةضس

 ، ع  و دوال   عحسدن   عحزب الوح س  هع و ول نسنند ، علدس  و دوال  هللا إلى العبعهلل.
، عال   و اإلنالمس  هد  الد عل لبندمغ، خس سن   ، ع  و وال  ونلسمسن   ، ع  و وال  علمسن  

 .اهـ (22)((غعه  معاوغ عن  حسنو

 ، ع  و ددوال   عحسددن   ندد ، علددس  و ددوال  منددم، حددزب الوح سدد : هددع و وددل نسن
، عهللهبا الون سو حهللهلل الحزب حقسق  م نغ خس سن   ، ع  و وال  ونلسمسن   ، ع  و وال  علمسن  

عهعسوغ، هللأمغ حزب نسنن  هللمنمدى ال لمد . عةدهلل   دهلل الحدزب علدى هدبا المنمدى فد  
 الون سو األح ل عاألعضل البي ع ّ و هللغ م نغ، فقنل:

هدع حدزب إندالم  مدن حسد  مهللدهلللس ـ لدس  حزهللدن إن حزب الوح س  ـ ع))
 ددنلو والت اإلنددالمس  فهددع   سنلددم المددن  اإلنددالم، ع  سددهللعع المنددلمسن  إنددالمسن  

لإلنالم، ع  سنظ المن  هللنإلنالم، فنإلندالم مهللدهلللس علدس  عملدغ، عاإلندالم  ننندغ 
علس  حد وغ. فهدع سودعلى الندلط  حدسن سودنل لدغ  ن سوع هدن لس عدى ندلعن المدن  

، عسحننب النلط  ف  بمس  األحسنن، نعاء   نن فد  الح دم  ع خدن ب الح دم، ال  فن
هللمحنندهلل  الح دنم  هللمهللنند وهن، عإمدن مظ سدن   فنملغ  لغ مححع  هللنلنسنن ، إمدن عملسدن  

 اهـ. (21)معلى  نن  اإلنال

هللونلسم  البي سنمسمن ف  هبا الون سو هع: هللسنن  ن حزب الوح س    سهوم  هللهللا  
 ، ع  سنظ المنلمسن هللنإلنالم ألمدغ لدس  و دوال  علمسن   ألمغ لس  و وال   المن  اإلنالم،

 عحسددن، ع  سددهللعع المنددلمسن إلددى اإلنددالم ألن اإلنددالم لددس  عملددغ، عألن اإلنددالم 
ن  هللحقسقد  م ندغ. إممدن هدع حدزب نسنند  محد . فقدهلل و الم دلس  ح وغ،  مدن عد   

عابهدت الحدزب  امدنء ندس س اعوهلل  ععهللو الحزب إلى الهللسن عال قغ، مدن ال دون الود  
 النسنن  فقنل:

                                           
هدـ، 2405 ندنهللنن 10عهدع مدن ال ودب الموهللمدنو، حدهلل  فد   ((حدزب الوح سد ))عن  ودنب   (11 )

هللهللض  نمعات، ألن النسخ ةهلل هللهلل  المهللهنم  من  ف  س ةهللل وأنس  الحزب م، ع1/5/2195المعاف  
 -هللدقبن هللا– نسنندس  لندهللنب اإلخدعان المندلمسن،  سدنم الندهسهلل وق  الهللسن المهللهنم   نن سلق  هلل عنن  

 .21/1/2141البي ةول ف   حنن الهللمن
ندنهللنن  10هع مدن ال ودب الموهللمدنو، حدهلل  فد  (، ع5ح ح  ) ((حزب الوح س ))عن  ونب   (11 )

 عهبا الون سو هع المنومهلل ف  معة  الحزب على األمو مت. م.1/5/2195هـ، المعاف  2405
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ل وموغ عن حقسقوغ هللب س عن النسنن  إن الحزب ةهلل ب ت اال  محنع ت ))
. فقمددغ لمددن هللددهلل  منئهللددغ فدد  مبلدد  المددعاب األ هللمدد  سلقدد  الهللسنمددنت إلددى الددهللسن عال قددغ

موننئلسن:  هللن  الموألهسن من نهللنب الحزب ع س هم ض،النسننس  نسننس  هللحو ، 
ف  هبس الهللسنمنت ؟! ع سن النقنئهلل عاألح نم ف  ممنةننت حزب الوح سد    سن اإلنالم

 ف  الهلل لمنن؟!

اددم إمددغ مددن امددهللف  الحددزب فدد  الونلسقددنت األنددهللععس  عالونلسقددنت النسننددس ، 
حددنل ال اسدد عن مددن نددهللنب الحددزب ع سدد هم ةددنئلسن: لقددهلل امحدد و الحددزب عددن 

عا سحنعلعن إ بنع الحدزب عحن  ننئ  األحزاب،  إنالمسن   ط سقوغ، فلم سنهلل حزهللن  
عددن النسنندد  ععددن المندد ات النسننددس  لسنددعهلل لمندد ات ح ددم اإلنددالم عللمقددنش فدد  

 . ح نم الن ع

ام إمغ لمن هللهلل  سهنبم  نخنص الح نم عسحح  من اوغ هللنلون   ألعمنلهم، 
عسحح  ض ب النالةنت هللنالةدنت الندلط  مد  األمد ، هدنل ال اسد عن مدن الندهللنب 

، مريناا  لكمااام مرينااين وأن يمشا  أعماااج  ب األنددخنص ع سد هم  ن سهددنبم الحددز
عند ل الحدزب عدن األف دن  هللنألندخنص ععدن  ،عةنلعا حن  الحدزب سندب عسندوم

لون   ألنخنص عن ا، عإهللننهللس عحنعلعا إعنهللوغ لمن ات اإلنالماإلنالم هللنلح نم، 
 الح نم.

هدبس ال ددون الداال ، ةددهلل و لدب علسهددن الحدزب لددس  هللنلوحدهللي لهللحضددهن، ع  
، عمضددى مضددى هللنلهللسنمددنت النسننددس  عهللنألعمددنل النسننددس عل المقددنش هللهددن، هللددل هللقهللدد

سض ب األسهللي الو  وقدهلل  علدى الندلط  ضد هللنت ةعسد  موونلسد  لدسحطم  ضدالعهن 
عحنفظ على حقسقوغ الحزهللسد  هللأمدغ حدزب نسنند  المن  هللهن،  عإطمنععإزال  هسهللوهن 

  عإن  ددنن  حددحنهللهن ، علددم ونددوط  هددبس ال سدد و الم لعطددع  عمددل لددغ إ  النسنندد 
حددنهللةسن،  ن وزحزحددغ ةسددهلل نددن و عددن هعسوددغ، ع   ادد ت ةسددهلل  مملدد  عددن عاةدد  

((نخحسوغ
 اموهى. ،(23)

حددزب ))إبن هددبس هدد  حقسقدد  حددزب الوح سدد ، عهددبا هددع عاةدد  نخحددسوغ، 
 .((نسنن ، ع  عمل لغ إ  النسنن 

دّ  الحدزب عدن النسنند  إلدى الدهللسن عال قدغ مدنعمحن موننءل: هل سر   نوهلل  ب 
نوهلل  إ بنع الحزب عن النسنن  ععن المند ات النسنندس ، لسندعهلل إلدى هل سر  ؟ ال وم

هدل إعدنهللو حدزب الوح سد  إلدى  ح م اإلنالم عللمقنش ف   ح نم الن ع مدن ال ومد ؟
 من ات اإلنالم من ال وم ؟

عهللمنء علدى بلدك، هدل األعمدنل النسنندس ، الود  سخندى حدزب الوح سد   ن 
دّ  ع مهدن،  ع  ن سندعهلل عمهدن، مدن الدهللسن عالعاةد ،  م  مهدن مدن س ب  عمهن،  ع  ن سرب 

 خن ب الهللسن عالعاة ؟
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فقن  نمت هبس األعمنل النسننس  من الهللسن عالعاةد ، ف دسم  الخندس  مدن  مد  
عإن لددم و ددن مددن الددهللسن عالعاةدد ، فقددهلل  نددو الحددزب عددن  هددع مددن الددهللسن عالعاةدد ؟

، عاإلندالم  ننندغ علدس  فنإلندالم مهللدهلللس علدس  عملدغ))حقسقوغ، عامنبم م  ةعلدغ: 
  س  إنالمس . النسننس   ي:  ن ح وغ ،((غح و

عمحددن مونددنءل  ددبلك: هددل ونلددسم المددن  اإلنددالم،  ع هللعددعو المنددلمسن إلددى 
 عالم دنهسم عالمظد ات اإلنالم،  ع ععظ المنلمسن هللنإلنالم، سوندن   مد  األعمدنل

  ؟الوح س س  النسننس 

عهدل  ود  ووندن   مد  اإلندالم؟فمن هد  طهللسند  هدبس األعمدنل النسنندس  ال
األعمنل النسننس  الو  سهللععا إلسهن حزب الوح س  ن ء، عاإلنالم ن ء آخ  حودى 

 خن  على هعسوغ النسننس  من الوأا  إن و ك النمل هللهن؟ 

عإبا  نن مهللهلل  حزب الوح س  اإلنالم حقسقد ، عإبا  نمدت ال  د و اإلندالمس  
 ودغ  مدن سدزعم، ف سدو سضدس  ب عدن  ه  ال عل لبنمغ، عه   بلك معاوغ عن  حسن

 ؟،  ع إلى النقنئهلل عاألح نمهللنل بعع إلى من ات اإلنالم،  ع إلى الهللسن عال قغ

هللنلهللععو إلى اإلنالم  عمن ه  حقسق  هبس الهعس  النسننس  الو  وضس  ب عن  
 !؟هللونلسم المن  النقنئهلل عاألح نم  ع هللنلععظ هللنإلنالم  ع

نالم هللعدعو عونلسمدن  عععظدن ، هللدل ندن علم س وو حزب الوح س  هللقهمنل اإل
مدن هبعمن   سهللن  لغ هلل ل  فنضح  على ال ونع  الن عس  عالم وسن، هللحب  الخدعو 

عإمدغ هلل د  ))الخ عب عن هعسوغ النسنندس ، إبا ندلك ندهللنهللغ ط سد  ال ودع ، فقدنل: 
المظ  عن  عن ال ونع   حط  مدعاع ال قدغ، عهلل د  المظد  عدن  دعن مبد هلل عبدعهلل 

((هن من عاة ، ه  امحطنط ف  المبوم  لم  م و  هللمن ل
(24) . 

 !!!((منخن للحزب))عاعوهلل  وحعل الحزب إلى حع و الم و  

  ي حزب الوح س  هللنل ونع  الن عس ، فمن هع   سمن هلل ونع  حزب  هع هبا
 الوح س  النسننس ؟  

 طسنتاإلبنهلل  علسهن مهللاعا  ف   ـ  خ  القن ئـ هبس األنئل  ع س هن نوبهلل 
مب  سن  مغ ف  العةت البي ح ل هللغ حزب الوح س  هللهبا ال دالم ندم   هبا ال ونب.

 نمت األمد  اإلندالمس   حدعب مدن و دعن إلدى الندعهللو إلدى اإلندالم عقسدهللو  (،2100)
 هدل فلندطسن خنحد  عهللدالهلل الندنم عنمد  سعابهدعن ال دزع  . ع دننعن سن  ع خالةن  

 . ف دنن علدى حدزب المدهلل ا ندو ا   المدهللم السهعهللي المهللنن  ع س  المهللنن ، عممغ
 ن سهللددهلل  هللو هللسدد   ،فدد  هللععوددغ إلحسددنء اإلنددالم فدد  األمدد  الوح سدد  إن  ددنن حددنهللةن  

، المنلمسن على اإلنالم عمظنمغ ع خالةغ،    ونوح  المح  عالوم سن ف  األ  
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عالعةدعو  .َّ يناياليي غّيريتأيبحانويِمىيي غيِّر نيتاأيبنُُسو ا سييامطالةن من ةعلغ وننلى: 

ل   ي ا نو ا   النسعع  البي  هلل  إلى  نل عنم  األهللم   الن هللس  ا عضهلل ال ز
عاإلنالمس ، عوعبسههن لخهللم  المن عع الندسعع  السهدعهللي ال امد  للندسط و علدى 

  هللالهلل اإلنالم عالمنلمسن.

 حزب التحرير وانشقاقهتصدع 

سومسز حزب الوح س  عن هللنة  األحزاب  ع البمنعنت اإلندالمس  األخد   
 من سق   بلك ف   ،ل مغ   سهللعع لغ س اإلنالملسنن  هللمنمى ال لم  مهللهللهللأمغ حزب ن
  وهللغ عمن اوغ.

 زمد  الوند سك الود   حدنهللوغ فد    ن سوبنعز حزب الوح س  انوطنع عهللهبا
فسمددن هللنددهلل، مددن خددالل إاهللددنت م نددغ هللحدد وغ حزهللددن  نسننددسن ، عحددنحب الددعع  هعسوددغ 

  .ـ النسنن  ال نمل ـ حنب زعمغ

، امونددن  مقعلدد  فدد   عنددنط ب  ف ددن  حددزب الوح سدد  عاعممددن نددنهم فدد  
نت س، فددد  عقدددهللي الندددهللنسمنتالدددهللعنو اإلندددالمسسن، عخنحددد  هللدددسن طدددالب البنمنددد

على الهللاعسد  المندلم  ن س دعن ندل سن  فد  ))نت، من الق ن المنض ، وقعل: سعالامنمسم
 . ((سنن ف  الن ف  الح   ، وهلللس سن  ف  الهللععو إلى هللا، عوح س سن   النقسهللو، إخعامسن  

حزب فأهلل  بلك إلى وهنفت المن  على ةهللعل م نهسم، عمظ ات، عوحلسالت 
 النسننس . حوى امون ت فد  المدن ، عةدهلل ندنعهلل علدى بلدك  دبلك، مظد اتالوح س  

مددن ا نددو ا سسن، عالنددسععسسن، عالهللناسددسن،  :عم ددنهسم عوحلددسالت السنددن سسن عنمدد 
ل هللسد و علدى عندنئل اإلعدالم عالود  سمند عمهن مدن خدالل ندسط وهم ا عالمنحد سسن،

 هل ء السندن سسن و    هللسن مقع ت المق عءو عالمنمعع  عالم ئس ، عالو    و نهلل
 فسمددن اةوضددنسالنسننددس  عم ددنهسمهم، عهللددسن ولددك الحددنهلل و عددن حددزب الوح سدد ، إ  

المهللعس ، الود  و دعن  عاألحنهللس  الق آمس  اآلسنتالمزع  هللهللن  الخطنب الوح س ي 
إلظهددن  المندح  اإلندالمس  علددى ولدك الضددال ت معضدنهن، عبلدك  نلهللدن  فد   سدد  

   .عاأل نبسب النسننس ، الو  محن هللحهللهلل ال نو عن هللنضهن

نوم  الحزب محع   هللند  عقدعهلل مضدت ممدب وأنسندغ، مومنند ن  فد  عحدهللو ا
 لموغ فسمن سهللهللعا للمنظ  من الخن ب، ع نن مض ب المال فد  بلدك هللدسن البمنعدنت 

  ت مهلل   من عم هن.ةلو   حنهللهن ا منقن  عالوحهللع ف  عاإلنالمس  األخ  ، ا

إ   ن هددبا الحددزب وندد    خسدد ا  لمددن ون ضددت لددغ البمنعددنت اإلنددالمس  
ء األخدددد   مددددن ا منددددقن  عالوحددددهللع، ع ددددنن بلددددك هللنددددهلل نسنندددد  إعددددنهللو الهللمددددن

م. عوبنددهلل هددبا الوحددهللع 2110النددسععس  هللقلسددل،  ي هللنددهلل عددنم  ((الهللس عنددو عس ن))
، هللزعنمدد  عمدد  الهلل دد ي، عمق هددن لمددهللن. (ح  دد  المهددنب سن)هللخدد عب حدد  وسن: 

الح  دد  الوحددحسحس  لحددزب ) مست هللددـع خدد   فدد  األ هللن امنددقت عددن الحددزب نردد
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 مضددنن 21  مندد ات خنحدد  هللهددن، ممهددن مندد و هللوددن سخ احددهللفقنمددت هللق (،الوح سدد 
 بنء فسهن: ((هللسنن من الح    الوححسحس  لحزب الوح س ))هـ، وحت عمعان: 2414

الح    الوححسحس  لحزب الوح س  منلدن لممد  علندهللنب حدزب محن ف  ))
 .((الوح س   ممن ومنزلمن عن األف ن  الونلس  حوى س عن الحزب مب هللا  عمهلل ءا  للبم 

( مندأل  مدن مخولدو المندنئل 32عةهلل ومنزل الحدزب فد  هدبا الهللسدنن عدن )
حظددنت الودد   ددنن الحددزب سوهللمنهددن. عهللنددهلل هلل اندد  هددبس المنددنئل عبددهللمن حعلهددن المال

 الونلس :

لم وم  هبس الومنز ت بعه  مظ س  حدزب الوح سد  النسنندس  فد  م نهسمهدن  -
 عمظ اوهن عوحلسالوهن الهللو .

و  ددزت الومددنز ت علددى المقددنط الودد   ان هددن الهللا نددعن عالمموقددهللعن للحددزب  -
 عخحعحن اموقنهللات الحو النل  ،  من بنء ف   ل من المقنط الونلس :

ن عن إم ن من لححهلل  مننعس  هللن  هلل  ن سنن عندوممن (:  ومنزلم2المقط   ةم ) -2
عسددب  من هددبا المعةددو مددن : تلاايعب حمددن لددغ، علمددن منددغ مددن الحددحنهلل . 

 .، هللمعةو النسن  ال افض  اإلام  عن س  ممغمننعس  

ن عدن  دعن الق ندس  ند ط  فضدلس    ند ط امنقدنهلل م(:  ومنزل1المقط   ةم ) -1
 على  عمهن ن ط امنقنهلل. لعبعهلل اإلبمنع القطن  عالحهللس  الموعاو 

(:  ومنزلمدن عدن الوهللمد  فد  النقنئدهلل، عهللند  النهللدنهللات، فدقبا 26المقط   ةم ) -3
 نن إبهللن  ال  ن  على اإلنالم سنهللب لهم ح بن ، فمن هللنب  على للمنلمسن. 

 فلسو ك المنلمعن عمن سنوقهللعن حنب مباههللهم عابوهنهللاوهم.

لحزب  ن سوهللمى مدن سوهللمدنس (:  ومنزلمن عن طلب من سلوح  هللن29المقط   ةم ) -4
الحزب، عان سو ك   سغ لد  ي الحدزب، علدع لدم س دن مقد ا  هللحدحوغ،  ع لدع 
 دددنن علدددى سقدددسن مدددن خطدددأ الحدددزب، علدددع  دددنن هدددبا الندددخص مبوهدددهللا ، 
عخحعحددن فدد  ال دد عع الظمسدد ، ألن هددبا منمددنس: حمددل المددن  علددى   ي 

ا  هللعن عاحددهلل، علددم سححددل بلددك علددى مدد  النحددع  إ ّ للخلس دد  فقددط، عوم سددب
 ع من  ن الحزب لس  خلس  . .الهللععو إلسغ

(:  ومنزلمن عن ف  و وحد سم المقنهللدنت عالبمنسدنت الخس سد ، 13المقط   ةم ) -5
نك  هلللد  مدعوح سم انو اك الندهللنب فسهدن، ألمدغ   سعبدهلل هلللسدل سح مهدن، هللدل ه

 ن.ـوبسزه

(:  ومنزلمددن عددن ف دد و عددهللم إطنددنم األسوددنم عالمنددن سن،  ع 14المقطدد   ةددم ) -6
 مم عهللسن هللحب   ممن لنمن بمنس  خس س ،  ع هللحب  مخنل   الموهللمى.ال
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(:  ومنزلمن عن ف  و اوهنم اآلخ سن هللنلخسنم ،  ع النمنل  من 15المقط   ةم ) -0
مددغ سبددعز  هللسمدد  لمبدد هلل النددهلله ،  ع هللحبدد  الونددنعن مدد  ال  ددن ، علمددن   سدد  

 الوننمل م  الهللعل ال نف و،  ن اء النالل ممهن. ن عن  

(:  ومنزلمن عن حمل المدن  علدى آ ائمدن، عإمدزالهم عمهللهدـن، 16ةم )المقط    -9
علع ةن ا   من ححل فد  مندأل  عحدهللو المطدنل  فد  الحدعم عاإلفطدن ،  ن 
هددـبا مددن عمددل هللعلدد  الخالفدد ،   مددن عمددل األفدد اهلل، علددع  ددنمعا  حزاهللددن  

 عبمنعنت. 

حسد  لدهلل  (:   هللهلل من ا هومنم عالو  سز على المعاح  ال ع19المقط   ةم ) -1
حددد . مندددهللنب الحدددزب، لحدددقل م ندددسنوهم عإعدددهللاهللهم لس عمدددعا مندددوحقسن لل

 ة اءو الق آن، عإلزامهم  هللاء المعافل، ععهللم و  هن.  قلزامهم

(: ومنزلمدن عدن  دل ف د   ع   ي  لدس  لدغ عالةد  هللنلط سقد  11المقط   ةم ) -20
مد  و ، عالقرهلللد ،  ي ةهلللد  ال بدل للعهللأح نم النس ،  ح م ال نلعمس  عالنهللس وع

، ع ع  الحسدددعان، األبمهللسددد ، عالمرحدددنفح ، عالمظددد  إلدددى الحدددع  النن سددد 
نوحدمنع، ع ح نم الطعافسن، ععع و ال بدل عالمد  و، ع ح دنم اإلبدن و عا 

عالن  نت، عالهللسعع، عالمظ  إلدى المخطعهللد ، عالمقدنب، عالم دنل هللدعل ،  ع 
سمنن سزسهلل عمنأل  اإلهلل س  عل ، عمنأل   نبن من ل محن مغ هللهلل   من ةولغ، 

عسددمقص، عمنددأل  البننددع  عنددنئ  األح ددنم النقنئهللسدد ، إلددى  سدد  بلددك مددن 
  ـالنقنئهلل الو    سقهللم عبعهللهـن ع  سدلخ  عهللمدـغ فد  ندس  الحدزب النسنند
لدس  عمطلقـن ، هللل سم ن  ن ونسقغ عون لغ ف  بهللل مبههلل   ع فقهد  لدغ  عل 

نت األخد  ، ن  هللمدنء الح  دسلغ آخ ،  من هع حنحل هللسن نهللنب الحزب عهللد
علسود ك المدن  منهدم طنلمدن   سدلا  علدى  ،ن سومدبههللعنـفلسو ك النهللنب عمد

 . ح نم النس  عط سق  إةنم  الهللعل 

(:  ومنزلمدن عدن اعوهللدن  الموهللمدى  اهللطدن  هللدسن  فد اهلل الحدزب، 30المقط   ةم ) -22
 ، فسغ هللععو إلى الطهللقسد ، عهدبا مدن سطن  هللعن النقسهللو اإلنالمهللألن اعوهللن س  ا

 ن ف  منظم من وهللمنس الحزب إن لم س ن بمسنغ.مخنل عوم  وب نمن بنل األ

(:  عفسهددن مبمععدد  مددن المخنل ددنت الحزهللسدد  فدد  ط سقدد  32المقطدد   ةددم ) -21
( مقطد ،   هللدهلل 24ا نومهللنط، عمخنل نت  خ   ألحعل الحزب، ةدهلل هللل دت )

 من ونهللسلهن،  من ب  .

وهللد  الحدزب (، حدسن اع11عمن المل ت للمظ ، مدن بدنء فد  المقطد   ةدم ) 
نزل عن  ل ف  ،  ع   ي،  لس  لغ عالة  هللنلط سق ، عهللأح دنم الندس ،  مندنئل ومال

النقسهللو، عال قغ، عالمننمالت، ومدنز     سقدهللم عبعهللهدن، ع  سدلخ  عهللمدغ، فد  ندس  
الحزب النسنن  مطلقن، هللل سم ن  ن ونسقغ، عون لغ ف  بدهللل مدبههلل ،  ع فقهد  لدغ 
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ن  هللمددنء الح  ددنت سل هللددسن نددهللنب الحددزب، عهللددلددس  لددغ آخدد ،  مددن هددع حنحددع عل 
   !!!األخـ  

هبس المقط  و نو لمن عن الند  فد  امندقن  الحدزب. عمحدن   مندوهللنهلل  ن 
ٍك بهللسدهلل ألفد اهلل الحدزب  س عن هبا ا منقن  حع سن  م هلل  ن. سقحدهلل ممدغ عضد  ن د  

 دن   فهللندهلل البسن ةهلل هللهلل عا سقومنعن ـ هللوأاس  من ا موقنهللات المعبه  ضدهلل الحدزب ـ  هلل
حزهللهم ف   اس  من القضنسن عدن م دنهسم اإلندالم، ممدن سدهللفنهم إلدى ا مندحنب مدن 

 .  الحزب

بدددنءت ف ددد و هدددبس الح  ددد  الوحدددحسحس  لوولقدددو  علئدددك الندددهللنب  ،ععلسدددغ
المون  سن لونسهللهم م و  خ   إلى الحزب من الهللنب البي ةهلل خ بدعا ممدغ. عهللهدبا، 

ك البهللسددهلل محددب  ددبلك سنددوطس  الحددزب  ن سحددنفظ علددى     منلددغ. عهددبا ا لّندد  
لئددك األفدد اهلل مددن خددن ب الحددزب الددبسن اعوقددهللعا،  هللعاةنسدد  حددزب الوح سدد  فدد  عأل

فد   عن اإلنالم وحلسالوغ النسننس ، حنلت هللسمهم عهللسن الهللخعل فسغ، المننئل ال  سهلل 
مبددن ت، النقسددهللو عال قددغ عاألحددعل الودد  سوهللمنهددن الحددزب، فبددنءت هددبس الح  دد  

حزب هللهبس الومنز ت، لببب الننم  من خدن ب الحدزب إلسدغ، الوححسحس  البهللسهللو لل
 .، عةهلل مبحعاعخحعحن   ححنب ال    النل  

من همن وأو   همس  ال ونهلل  عال ندو عدن الحقسقد  النسنندس  عالط سقد  الود  
، الو    زال  مومن ن  هللهن، علم سقو ب من الومنزل عمهن،  من سهللع  سوهللمنهن الحزب،

ععلسدددغ فدددقن البننعندددس  السهعهللسددد    ي عنددد س األعظدددم.هللنعوهللن هدددن عمدددعهللس ال قددد
عالنسععس ، ةهلل طع ت خطنهللهدن، لمهنهللمد   هدل الوعحسدهلل عا وهللدنع، عالوظدنه  هللقهللدعل 

علدى م دنهسم عمظد ات  عقسهللوهم عن سنوهم، مقنهللل حقدمهم عهلل مبد  عقدعلهم نسنندسن  
حددزب الوح سدد ، فحققددعا هللددبلك اموحددن ات هنئلدد  فدد  مبددنل الحدد ب الاع سدد  ضددهلل 

 . عضهلل ال  ب  سضن   الم عالمنلمسناإلن

 

 

 احلزب حقائق عن

 عةهللل ال نو عن حقسق  حزب الوح س    هللدهلل لمدن مدن هللسدنن هللند  الحقدنئ 
 للق اء ال  ام الو  وونل  هللنلمعضعع، ممهن: الخطس و الحنهلل و عمغ

سومسز حزب الوح س  عدن هللدنة  األحدزاب  ع البمنعدنت اإلندالمس  األخد    -2
 مدن سقد   ، ل مغ   سهللعع لغ س اإلنالملمهللهلل ،ال لم هللأمغ حزب نسنن  هللمنمى 
  سهددوم فدد  البعامددب الضدد ع س  لهللمددنء المبومدد  بلددك فدد   وهللددغ عمندد اوغ، ع

اإلندددالم ،  نلنقنئدددهلل عالنهللدددنهللات عاألخدددال  عالمندددنمالت، حودددى فددد   فددد اهلل 
 الحزب م نغ.
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  س   حزب الوح س  من س اس المنلمعن،  ن النمل على إحدالل المبومد ،  -1
وندددمل بعامدددب النقسدددهللو عالنهللدددنهللو بهللسهللسددد  مدددن خدددالل إسبدددنهلل ح  ددد  و س دددعن

ِاماىييعاألخال  عالمننمالت، المنومهلل إلى ةعلغ وندنلى:  َّ  يناياليي غيار يتأيبَحانوي

َتم انيت َّ ذايَِّذميييييي. عةعلغ وننلى: [22]ال عهلل: ي غّير نيتأيبنُُسو س َََحا ميتااو ينَُ ا  يعاَ اىين

ََييباعاثايف يِ سميراي ااًلي َتح كتماا َتك ماأباي ان تِّوميَُُُّسو ِ سميياممُ ايعاَ يمِ سمياياأهلل   ي اي زاكِّيِ سمي اي عا ِّم   س ين

ََس ييضااللويتاب ذو  اعاا اينَ وا  ييي. عةعلدغ وندنلى: [264]آل عمد ان:  اَِّ يَكأُ انتيت ويَقبمل ي

ََياومماخم َوام يوايت اوييينَوم يواياتاَّ انيت َُّكسمي اعام ُ انينَ  أَ حاأت ي َتَنرمِضيَكماأينيمماخمَ فاين   َسَّ   سيف يين

َوام يينرمهللالااىيََ  اسمي اََي باا َََِّّ   سيتِّاويباعما  يخااامف ِ سميَُّتمًَّاأيييييييييييي َقبم  ِ سمي اََي ماكِّاَّاو يََ  اسميي ياَّا  س ين

ََ ََأيي شمِرُكا ايب ييشايمًئأي اتاويَكَسرايباعم ايذاَ َكيَفُن م َتَسأي ُحا اياعمب    ُاَّ يي ، [55]المدع : ئ َكيه س ين

بنهددهللا  علددى إهللنددنهلل المددن  عددن نددلعك هددبا النددهللسل العحسددهلل  الحددزب عسنمددل
، عالحددحسل المعافدد  لل وددنب عالنددم  عنددس و ال نددعل حددلى هللا علسددغ عنددلم

هللدل سنوهللد  بلدك، عمدال   .ف  هللمنء هللعل  اإلنالم عةعاعهلل علم الم   ا بومنع 
فدد  الو سسدد  الموماددل ـ علددى حددهلل زعمددغ ـ  سحن  الددبي سدد اس حددحمنسقددن  للمددمه، 

 ،هللنلحدد اع النسنندد  مدد  األمظمدد  القنئمدد  المنددوههللف ، عمددن المل ددت للمظدد 
وننهللي الندسععس  عا ندو ا س ،   وحنهللم اإلنالم هللل انوههللافغ لممظم  الو  

مخططدنت السهدعهلل عونمدل علدى إعنةوهدن مدن اندوطنعت إلدى بلدك   ندهللالو  وع
عمحد  هللندهلل إمقنبهدن مدن الهسممد   عاأل هللن،لندنعهللس ، نهللسال ، ععلدى   ندهن ا

ا نو ا س  على سهلل الننهللات. فدقبا علمدت  ن الحد اع مد  األمظمد  المننهللسد  
  هللس ، سنوهلل  من  مضى القدعامسن المظ سد ،   م للسنن ، نعاء إنالمس   نمت

عاألنددنلسب النملسدد ، المنددوخهللم  مددن ةهللددل الحددهسعمس  عالنددسععس ، لوحقسدد  
نددسط و علددى النددنلم  لددغ. إبا علمددت بلددك، نددوهلل ك مددهلل  الددهللع  هددهللفهم فدد  ال

 .قعامسن عاألننلسبالالخط  البي سلنهللغ حزب الوح س  ف  هللعم هبس 

 وقدعل هلل عوع دع ت ح مددنء حدهسعن فد  و بسدد  الحد اع مد  األمظمدد :     

إممددن مخنددى وحددنلو القددعو الحن مدد  فدد  األممسددسن ) سدد  السهددعهلل( مدد  ةددعو ))
لممم  احومنل عةعع هبا  حوسنطنتا  ممن ةهلل اوخبمن  ل  ال عنع النمسنء،  س 

الحنهلل . فقهلل  ةممن هللسن القعوسن نهللا  ةعامدغ ال عدب الدبي وحندغ القعودنن،  دل 
مددن األخدد  . عه ددبا وهللقددى ةددعو النددنب نددمهللا  إلددى بنمهللمددن، عنددم عن عحددهللمن 

 . (الهلل عوع عل الونن ) ،((ةنهللوهن، عنمعبههن لهلللعغ    اضمن

فسن   مدغ، ل د  سحد ل البمهدع  هللمادل هدبا امعن علمن  هللةسقن  ععل م م ونل))    
ال بددنء،  هللددهلل  ن سنددوم  فدد   ددل الددهللالهلل اضددط اب النالةددنت القنئمدد  هللددسن 
النددنعب عالح عمددنت، فونددوم  النددهللاعات عالحدد عب، عال  اهسدد ، عالمددعت 
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انوندهنهللا   سضددن ، هددبا مد  البددعع عال قدد ، عمدد  و ند  األمدد ا  ع ددل بلددك 
ن   سدد   األممسددعن ) سدد  السهددعهلل(  ي مخدد ب لهددم مددن نددسموهلل إلددى حددهلل  

، (( موددددنعهللهم  سدددد   ن سلبددددأعا إلددددى ا حومددددنء هللأمعالمددددن عنددددلطومن ال نملدددد
  .(الهلل عوع عل الننن )

عل   س عن الملك محهللعهللن  عمنظمن  من  ل  عنسنس ـ سبب  ن سخنطهللهم ))    
نبنم: بهن ا  م ات  اس و. فمال هبس اإلب اءات نوبنل القعوسن ف  ام

لوسن ةهلل فحلمن هللسمهمن ف  الهللالهلل األممس  ) س  لعم  ةعو الننب عةعو الملك ا 
السهعهللس ( هللقهللقنئمن  ال  ممهمن ف  خعو هللائم من األخ  .  علقهلل  نن لزامن  
علسمن  ن مهللق   لون القعوسن ف  خعو من األخ  ، ألمهمن حسن ام حلون 

 .(ن عنالهلل عوع عل ال اهلل  عالن)  ،((عةنون وحت م عبمن

((الهللسنن النسعع ))عسقعل     
عسأمو )) ف  الح اع م  األمظم : (25)

النسععسعن من إخ نء آ ائهم ع مقنحهللهم، ع سرمنهللعن عالمس  هللأن   نهللسل 
لهلللعغ  ههللافهم إ ّ هللقنقنط المظنم المبومن  القنئم، هللنلنرمو. فلو ونهلل الطهللقنت 

سن من س قهللعمغ فسهن نع  من اع و نسععس . فلس  للهلل علسون س الننئهللو خعفن  
 .(95ص) ((  اللهم ع  منمهم عنلم س نهللعمغ

سنمل حزب الوح س  على عض  الن اةسل عاإلعنةنت  منم  ل من سنمل لهللمنء  -3
سبنهللسد  الحدحسح ، هللدل إل  هللنلط سقد  االعحهللو اإلندالمسالمبوم  المنلم عععهللو 

المخنل د  نلون سك هلل ل البمنعدنت اإلندالمس     بهب إلى من هع  هللنهلل من بلك
سنن ك هبا  ععلسغ،    سخنى  ن لغ عاوهنمهن هللنلنمنل  لإلمبلسز  ع األم س نن.

هللهدبا ال ندل،  هدهللم األهللسدنن عالنقنئدهللفد  المهللنهللئ السهعهللسد  عالندسععس ،  الحزب
 ؟حسن سنمل على ههللم ال ل، عسهللقى إنالم حزب الوح س  المنهللعس

مظ س  ))قنئم ، من سمطل  حزب الوح س  ف  ح اعغ النسنن  م  األمظم  ال -4
، حدسن س  دز علدى الدهللعل المننهللسد  ((من    للو نس  المنهللي للون سخ السهعهللس 

ل ك  علسغ عقلغ عةلمغ علندنمغ. ع همدل إلدى حدهلل  هللسد   للسنن ، و  سزا ظنه ا، م 
الحدد اع مدد  الددهللعل ا نددو ا س ، هللددل بهددب إلددى ولمسنهددن عوزسسمهددن عوهلل سدد  

ك للسهعهللسد   هددهللافهن. علدم هللددبلك  م لددم . فحقد  هللددبل،  مددن ندسأو   حقددن  ب ائمهدن
 سنلم.

سنمددل الحددزب علددى إنددنع  ال نحندد  فدد  المبومدد  المنددلم هللحبدد  بددعاز ةهلللدد    -5
الم  و األبمهللسد   ع محدنفحوهن، عبدعاز المظد  إلدى األفدالم عالحدع  الهنهللطد  

( مددن هللسددنن الح  دد  11ممددن ب دد  فدد  المقطدد  ) نالنن سدد  عالبمنددس ، ع س هدد

                                           
، عمص الو بم  للهللسنن المنونههلل هللدغ فد  طهللن  هللا  الوقهللم/ معن ع  ةنم الح حنت حنب    ( 15)

، عل دن المنمدى ن  موطدنهللقوسن ومنمدالهللح ،  خب من ا مو مت، عهللنهلل مقنهللل  الو بموسن عبهللوهمن  سد  
 .عاحهلل
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  ، عهللدبلك سلوقد  مد  المهللدنهللئ السهعهللسد  عالندسععس الوححسحس  لحزب الوح سد
 المبوم  المنلم. ف  ف  إننع  ال نحن  عال  هللس 

سنمل الحزب على و  س  حنل  ال ق  ف  المبوم  المنلم، من خالل وح سمغ  -6
عهللدبلك سلوقد   ال قد اء عالمحودنبسن،ل عنسد  الخس س  عاللبنن البمنسنت  إمننء

ـ فددد  إفقدددن   ـ ةحدددهلل بلدددك  م لدددم سقحدددهللمددد  المهللدددنهللئ السهعهللسددد  عالندددسععس  
 المبومنـنت، عمن ام انو الل حنل  ال ق  إلاـن و الح اع الطهللق  فسغ.

ـ ةحددهلل بلددك  م لددم  مدد  المهللددنهللئ السهعهللسدد  عالنددسععس  حددزب الوح سدد ، سلوقدد  -0
ـدد حددسن سطنددن هللددهللععو النددسخ المبددهللهلل اإلمددنم محمددهلل هللددن عهللددهلل العهددنب،   سقحددهلل

هللل سقعم  ف اهللس هللن ل مل ت للمظ  هللنلحط مدن  ،عسوهم هللععوغ هللنلنمنل  لإلمبلسز
،  ماددنل ء(هسئدد   هللددن  النلمددن) عضددنء ةددهلل   هللددن   هددل النلددم، ععلددى   نددهم 

 حددحنب ال ضددسل ، النددسخ عهللددهلل النزسددز هللددن هللددنز، عالنددسخ محمددهلل هللددن حددنلل 
 ،  مانل النسخ محمهلل منح  الهللسن األلهللنم خن ب الهسئ  الناسمسن، ع س هم من

، ع  زالدعا سطنمدعن هللنألحسدنء مدن عنمد  ه  الن سوععلمنء األز،  حمغ هللا
 . (26)النلمنء، عالخط  من هبا الطنن ف  النلمنء بنسم

فنن عهللهلل هللا هللن عم ع هللن الننص  ض  هللا عمهن، ةنل: ةدنل  ندعل هللا   
ينتزعا  مان الربااد، ولمان يواب  الرلاام  إن هللا ج يواب  الرلام انتزاعاا  )): ×

اتخاذ الناار رسوساا  تًااج ،  سا لوا  يبا  عالماا  بوب  الرلماء، كت  إذا لم 
 ]مو   علسغ[ .  (( ث توا بغير علم  ضلّوا وأضلّوا

، فهدن هد  فئد  مدن البهلد  ×فقهلل وحق  الخط  البي حب  ممدغ ال ندعل     
ف  ال ق  الن ع ، عف  فقغ العاة ، ةهلل وحهلل ت ال ودع  فد   خطد  المندنئل 

دالحنهللا  ف  النسنن  الن عس ، هللنهلل  ن    هلل  خل  البع لهدن.  فقدهلل ندألت سعمدن   ح 
؟، (هسئد   هللدن  النلمدنء)من عةنعا ف  هبا الوضلسل المقحعهلل، منبا وقعل فد  

فقددنل: اةدد   مددن  وددب فددسهم اهللددن  هللن. ع ماددنل هددبا ال بددل  اسدد عن، هللددل إمهددم 
 . هل من بمسنن  لسزهللاهللعن، فلع و  منهم عمن   اهللعا، 

 ي مدبهب إندالم  .. عسبددعز إن حدزب الوح سد  سد    ن المدبهب البن د))  -9
((للمنلم  ن سقوهللي هللأي إمنم بن  ي .. ع ن هللهللع البن  س   س  م   و

، ام (20)
بهددب فدد  م دد  المحددهلل ، إلددى مددن هددع  خطدد  مددن بلددك: حددسن اعوهللدد   فدد اهلل 
المدددبهب البن ددد ي عدددهللع  ،  نهللالددد  األحمدددنو عالندددنفنس ، هللدددل  بدددنز وقلسدددهلل 

                                           
لنهللهلل القهللسم زلعم، عهدع  ئدس  الحدزب هللندهلل الندسخ وقد   ((  سو ههللمت الخالف)) مظ   ونب   (16 )

، ندم  3(، ط/ 21-23ص )، ي(مندأو العهدنهللسسن عالح دم الندنعهلل)وحدت عمدعان: ، الهللسن المهللهنم 
(2110.) 
م، ادم ب د  معاضد  4/4/2102هدـ، المعافد  2312حد    9من و  بعهللد   ندئل ، هللودن سخ   ( 17)

عهدع مدن  هددم  ودب الحدزب،  نلوددنل :  ((النخحدس )) الحد حنت الهللالد  علدى فوددعاس هدبس فد   وددنب
 (.303 - 300 :ص 3(، )ب/332، 310، 309، 210، 213: ص2)ب/
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نلخالفد ، عالقضدنء، ع ن س دعن البن  ي المهدنم الود  سندو ط فسهدن النهللالد ،  
 عالسن ، عننئ  الممنحب. 

( مددن الهللنددوع  اإلس امدد  23 ن المددنهللو ) ـ  خدد  القددن يءـ فددقبا علمددت     
 ن المبهب البن  ي هع مبهب   ا سد  المندلمسن فد  )) الحن م، ومص على:

، وهللسن لك  ن المبهب البن  ي هع م نغ، مبهب اإلمنمسد  اإلامد  (29)((نإس ا
حن م ف  إس ان ممب اع و الخمسم ، النسن  النسعع ، على األةدل، عن س  ال

الطندن فد  القد آن عالحدحنهلل  ع زعاب إلى اآلن. عمن  حعل هبا المدبهب ع
عحدد و هللندد  النهللددنهللات لمئمدد  عإنددهللنغ حدد نت ال هللعهللسدد  علددى × المهللدد  

ف سو سحدل  ن س دعن مدن  ي: ال دبب. (( الوقسد))مهللدهلل   األئم ، م  انوخهللامهم
 خلس   للمنلمسن؟ هبا حنلغ 

عحزب الوح سد  سبندل  فد اهلل المدبهب البن د ي عدهللع  ، عهدم سلنمدعن     
الححنهلل  ععلى   نهم  هللع هلل   الحهللس ، ععم  ال ن ع ،  ض  هللا عمهمن. 
هللل إن من ض ع ات مبههللهم، وح س  المعاحب،  ي:  هل الندم  حدسن سقدعم 

ن هللاب، ممدب   اد  ةنئمهم  ع مههللسهم المموظ ، البي سموظ عن خ عبغ من ال
من  لو عنم!!!. عمحن منوقهلل هللأن حزب الوح س ، من ةنم هللنلامنء على المبهب 
البن دد ي، إ  لنالةنوددغ المنددهللعه   هللن نددو ا س ، عمددن خلددو ا نددو ا س : 

 السهعهللس .

 تأثري احلزب على املسلمني

حددزب الوح سدد  حددزب مخهللددعي مددن المنحسدد  الومظسمسدد ، عبمددنهس ي مددن 
 س . فنلدى مدهلل  محدو ةد ن  ع سزسدهلل، عهللدنلو  ا  مد  الدزمن، وند بالمنحس  الوأاس 

 حدحنب الوسدن ات ال   سد  اإلندالمس  المخول د ،  دنن ، ع اسد  مدن المدن   اس  مدن
ف   حزب الوح س  عوضلسالوغ النسننس  ، ون هللعا آخ هن هللن  ال ئنت من النل سسن

عهلل الحددزب فدد  هلل المنددلم  ع  سدد س سنددن  هللعبددنس دد ـدد فددال ـدد هللمنددنعهللو السنددن  عمعمددن  
العاة ، لنهللم القهلل و على منهلل  األف ن  النسننس  الود  سحملهدن إلدى محدهلل هن األعل، 

تثثروا ببدع كازب التكريار  إتناع منلذلك يارب   عوقنهللس هللأمهن من هللمنت  ف ن س.
السياسي  بتارك بادعًم، لتمسامًم واعتواادهم بًااا وهاذا مممان الختار  اي  تنا  

  .من النار بدعوت الدتال، كية سينخدع الغثاء 

 لألمة سياسًيا التحرير خطورة قيادة حزب

من الخط   ن ونلم األم  ةسنهللوهن لحزب الوح س ، هللنعوهللن س حزهللن  نسننسن  لغ 
فد  المندنئل النسنندس . لمدن سو ودب  ،حدحسل، عحدنحب الدعع  الالحعل  عالبعل 

                                           
 (.20، لحزب الوح س ، )ص(( مق  الهللنوع  اإلس ام)) عن  ونب  (18 )
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ف  مخطط  إن ه  نن ت خل غ، فوق علسهن،  (ح   ال انئس )امطهللن  من على بلك 
. ع  سنم  بلك  ممن ، عه    وهلل يالسنن  عمعمن ، عالسهعهللس  الحهسعمس  خحعحن  

   األم  المحنهلل  هللهللاء الوضلسل النسنن  على سهلل حزب الوح س  الهللو ، ع   ف اهلل    مر 
 ناا نرتواد أن إنهللن  ممن ةل فهمهم ف   ح دنم الدهللسن، الالحزب م نغ،  من سوخسل 

، عل ممن معبغ الهللععو لهم  ن سو قهعا ذلك وت  هللا ترال تد تادوا ب ،تميرا   هسجء
فقهلل ننهمت  ف ن  حزب الوح س  فد  إندقنط سهللح عس على حقسقوغ.  العاة    ف  

 مظمد  اندو ا س    اد  الح عمنت ع نمدت الموسبد   ن بدنءت مدن هللندهللهن النهللسهلل من 
 ا ، مضنع  ،  مدن ححدل فد  محد ، عندع سن، عالند  ضننفن  هللطنن  ع نهلل  فننهللا  إ

 .عالسمن،...

 وبعض السلفينياخرتاق حزب التحرير جلماعة اإلخوان 

حددزب  عددن الددهللع  الددبي ةددنم هللددغ (21)الددهلل وع  عهللددهلل النزسددز الخسددنط حدد ل
اإلمدنم لواقسو نهللنب اإلخعان نسننسن  من خالل إةمنع النهسـهلل ـ هللقبن هللا ـ   الوح س 

سن، هللقلقنء المحنضد ات فد  إلفننل المبــنل للنسخ وق  الهلل))،  حمغ هللا حنن الهللمـن
 . ((فهللهلل  هللن  ةنهللوهم هللمقنعم  ف  وغهللع  اإلخعان المنلمسن، عال ونهلل  ف  مبلوهم، 

عمنوقهلل  ن هبا ا خو ا  من حزب الوح س  لبمنع  اإلخعان المنلمسن ف  
ونعسغ الحع و الحقسقسد  لل اسد  مدن الم دنهسم  هللهللاس   م هم، ةهلل ننهم هللن ل  هللس  ف 

لم ددنهسم الندد عس ، لددهلل   فدد اهلل بمنعدد  اإلخددعان عهللنددٍ  مددن النسننددس ، عهللندد  ا
  :اإلخعان ةسنهللاوهم، فأهلل  بلك فسمن هللنهلل إلى منعء وسن سن هللاخل

  ـ. : البمنع  األم ممن هللقعا على ف   النهسهلل ـ هللقبن هللااألول 
 هدل ء، لدبلك مبدهلل  ن المهللهدنم  وقد  الدهللسن خ: من وأا عا هلل    النسوالثاني

م المعةددو مدد  األمظمدد ، عخنحدد  ولددك المننهللسدد  للسنددن ،   ادد  سددهللفنعن هللنوبددنس وددأزس
ال د ب،  اندونهللاءهلل اس  مدن وأزسمدغ مد  األمظمد  السندن س ، عسدهللفنعن  دبلك هللنوبدنس 

 . عوبنهل  م س عالوقلسل من خط  الن  

  حدسب ةدهلل الدبي قندم األعللبا م    مهم ف  امنبنم   هلل  م  السنن  من ال
الوسن  األعل ممن هللقدعا علدى . لبا على هم إلخعامهموهللح م مخنلط   ف اهللس  بلك هللبلك

س هللاخددل محنحدد و  ف ددن  حددزب الوح سدد  الهللخسلدد  علددى ف دد  مددمه، اإلمددنم النددهسهلل
، ةهللل فعات األعان، فقهلل عحل األم  هللنهللب وأا هم هللأف دن  حدزب الوح سد  البمنع 

، هللددل مدد  النددسععسسن سددسنالنسننددس ، إلددى وحددنلو اإلخددعان مدد  ا نددو ا سسن عالهللنا
حم ، ضهلل نسنن  الح عمدنت المنوهلللد ، فدأهلل  هللهدم إلدى  ونهللد  الهللسنمدنت المنن ضد  ال

  عمعمددن . عسظددن سإلددى بمددب مدد  الممظعمدد  السنددن  للح عمددنت  سدد  السنددن س  بمهللددن  
  ن هبا الوحنلو سحب ف  محلح  اإلنالم عالمنلمسن. عن اإلخعان المنلم

                                           
 .م20/0/1152( هللون سخ 290، النهللهلل)((العنط)) مبل   (19 )
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 ت هللدددنبوحدددعالحقسقددد   ن األمددد  علدددى الن ددد  مدددن بلدددك، عسمدددهلل ب األمددد  
هللنددهلل نسنندد   عخنحدد  محددنع ت السنددن  اخودد ا  البمنعددنت اإلنددالمس  المننحدد و

 عممن سل هلل من بههللمن إلسغ: .((الهللس عنو عس ن))

هللعددن الحددزب المنحدد ي ا نددو ا  ) المحدد ي( إلددى الوحددنلو مدد  اإلخددعان  -2
المنلمسن على لننن القطب المنح ي ف سهلل عهللهلل ال  سم هللحد وهم ةدعو نسنندس  

إن اإلخدعان ))اللمهللمسد :  ((الحسدنو))ن فد  محد ، عةدنل لحدحس     سم ن إم ن ه
عالهسمم  الحهسعمس  نأمهم فد   ل سترمار األمريمي مضنهللا   سق عن اآلن معة ن  

 ن اإلخدعان )). ع  دهلل ((بلك نأن ح    حمن  عالبهنهلل اإلندالم  عحدزب هللا
 المندددلمسن هللدددنوعا ةددد سهللسن مدددن المنحددد سسن، ععلسمدددن  ن مو دددنهم منهدددم ععلدددى

من أتل إضا   تاوة إلا  المنئعلسن ف  الحزب المنح ي  ن سننعا إلى بلك 
((توتًم

الدمص علدى اندوخهللام القدع    حد ل مدن هدبا مدن هدع. هدل سعبدهلل (10)
  اإلنالمس  لحنلل ا نو ا س ؟

 ، عهع حزب سنن يالننهلل  هللعن  مسن عنم حزب الننب الهللسمعة اط )حنهلل( -1
النمل اإلنالم  عوقعس   ل  ، إلى ض ع و المحنفظ  على حزب بهلله   هللم 

. (12) عاح  النالة  هللسمغ عهللسن القع  النسننس  عالحزهللسد  عالقعمسد  عالسندن س 
عاعوهللدد  بلددك مددن موطلهللددنت الم حلدد  النسننددس  البهللسددهللو الودد  و دد   علددى 

عددن  وسنددس  الزهللدد ي السندن سسن الوننمددل مدد  اإلنددالمسسن لحددنلحهم حسد  ةددنل
مى هللل   النسننسسن ونخس  الح اع عهللع عهللعي حهللسق ،  ع من سن))الحزب : 

بس النسنند  ـعض ب  مال  عهللسهللو علدى هد ،((الانمعي لحنلل الح اع ال ئسن 
  ـ على حهلل زعمغ ـ هللمن سب ي اآلن من وحدنلو عاند  هللدسن ـالح سم  عالعاةنس

اإلندددالمسسن عا ندددو ا سسن عاللسهللددد السسن عالدددهللسمق اطسسن فددد  البزائددد  عفددد  
 . (11)عف  مح  هللهلل ب  مقهللعل  عاأل هللنح عو المنن ض  ال لنطسمس ، 

ألةدددعال ندددونلسن علسمدددسن فددد  وحددددهللس   ح فسددددن    لدددس  هدددبا وطهللسقدددن   :تلاااي
م  ض ع و مالحظ   ن هدل ء  ؟. ام سقنل هللنهلل هبا منوت النسععس  !!! ــا نو ا س

السنن سسن الممنهللسن هللنلوحنلو م  اإلخعان ضهلل الح عمنت هم  م نهم المننهللعن ل    
هللعن الح عمددنت هللقمدد  اإلخدعان ععددهللم ال ضددعل لمطنلهللددنوهم هللنلوقسددهلل اإلخدعان ع سطددنل
 هللأح نم الن ع !!

فقددهلل ون ضددت عقددعل الددهللن  مددن  مددعزس النددنهلل  إلددى  أمااا الااا  الساالفي
وندلل  ف دن  حدزب الوح سد  النسنندس ، عمدن هدل ء عمنحد  امضدمعا إلدى بمنعدد  

 )القنعهللو( عآخ عن ممهم  سهللعهن، عم هلل بلك إلى عهللو  نهللنب:

                                           
 .22/6/2116(، ون سخ 2، ص233األ هللمس ، النهللهلل ) ((لالنهللس))ححس     (21 )
 .15/1/2115األ هللمس ،  ((يال  )) ححس    (21 )
 .5/20/2115األ هللمس ،   ((ال  ي))ححس     (22 )
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 لحددحعو، هللحبدد، لددم ونددهلل وقمدد  هددل ء ا نددهللنب ةسددنهللو علددى النلمددنء  وةددهلل عددهللم
النددهللنب وحددت ضدد ط العاةدد ، ممهددن ممنهللددبو الحزهللسدد ، ع بددعاز  ع عددهللم بددعاز 

ع خدد   مهمدد  وددأا  هللندد  النلمددنء هللددهللن  م ددنهسم حددزب  النمددل البمددنع .
 الوح س  النسننس  وأا ا  منهللسن ،  ع  سنب من ف  حقسق  الحزب لهلل  آخ سن. 

 اهلل من حزب الوح س  إلى المهلل ن  النل س .ونلل  ف  

   وأا  هللن  النل سسن هللنلط ل الوح س ي، نعاء هللمخنلط   ف اهلل حزب الوح س
مهللنندد و،  ع هللمددن وددأا عا هللأف ددن  الحددزب مددن عنمدد  المددن . علهددبا عبددهللمن  ن 
حزب الوح س  ةهلل وحمد  لمند  مدن  وهللدغ هللند  هدل ء ـ ممدن ودأا عا هلل  د س 

ل المظنم ا نو ا   الن اة  لل عسدت، عمانلدغ  ودنب النسنن  ـ هللممننهلل  احوال
 ))ععهلل  سنمب ((.

 ((االنطالق من خصوصيات اجملتمع))قانون 

من الض ع ي ف  العةت الد اهن، من فد   خطد  ةدنمعن اندوخهللموغ البننعندس  
السهعهللسدد  عهللددد  الودددن سخ، عةددهلل وطدددع  النمدددل فسددغ مدددلخ ا ، وطدددع ا   فوددن  للمظددد ، عهدددع: 

فهللددهلل   مددن الهبددعم علددى  ف ددن  اآلخدد سن  ،(( عحددسنت المبومددا مطددال  مددن خح))
هللهدبا  عحدهللسان     اضهم. عةهلل عمل السهعهلل ةدهللسمن  عوهللمس هن، سننعن إلى انوخهللامهن أل

 ف  النمل البننعن . فماال : م  اخوالو العننئلاألنلعب، 

عمدمهم  زعابدغ  ضد   ،×المهللد   هللسدت آل  حهللدمن ععس  مانو لت السهعهللس ،  -2
فقهلل ع هلل ف  فضلهم مدن بندل حدهللهم مدن عقسدهللو  هدل الندم ،  قعلدغ  هللا عمهّن،

َ ي اي َط ِّاراُكسميهللاطتِ ارًينييييييييييوندنلى:  َتبايما َايعااَُّكس ينَارِّجم ايَُّهمالاين ُ مااأيي ِريا  ينَ وا  يَ ي اممه  َِّ 

 . [13]األحزاب:

آلل الهللسدت، ادم  لمحهللد ععلسغ امطلقت الندسن  الندهللئس  السهعهللسد  مدن هدبس ا      
  اضهم الخهللساد ، فدألهعا األئمد  عطنمدعا فد  ألعا عحلحوى  ،هللهم لت ف  ح

الق آن عف  المهلل  ع ححنهللغ ع زعابغ، ام امهللنعا ف  المندلمسن فأادن عا ال دون 
 ال هللس و ع  زالعا على مهبهم حوى سخ ب فسهم عممهم الهللبنل.

ن العابددب علددى  هددل النددم   ددبلك، إةنمدد  خلس دد  للمنددلمسن فددسهم، سنعنددهم مدد -1
الندددم ، فقنمدددت البننعندددس  السهعهللسدد  مندددو ل  هدددبس الخحعحدددس ، هللنل وددنب ع

لو  ي المنلمسن هللدنلطنن فد   ئموهدن هللحبد  إةنمد  الند ع فد  النهللدنهلل عالدهللالهلل، 
فقول عامنن ععل   ض  هللا عمهمن، عوعالت هللنهللهن ال ون ف  هللسدن  المندلمسن 
ع  زالددت. حوددى خدد ب علسمددن حددزب الوح سدد  فدد  مموحددو القدد ن المنضدد ، 

فأاددن  ال ددون فدد  الددهللالهلل اإلنددالمس  عخنحدد  الددهللعل  ،  إةنمدد  الخالفدد س فدد   اسدد
المنوهلللددد   سددد  ا ندددو ا س   نلندددنعهللس  عاأل هللن ع مانلهمدددن. هللدددل حقددد  لهللمددد  
إن ائسل من   اهللعا، حسن  ةنم نهللا  من ال عب عفبعو  هللس و هللسن ةعو البمنهس  



 
 
 
 

26 

ب، عددن ال نفلدد  عةددعو األمظمدد  الحن مدد  المنددوههللف ، ف حددل هللددبلك، ةددعو النددن
القددع  الحن مدد ، عبنددل ةددعو النددنب نددمهللا  إلددى بنمهللددغ، عهددبا األنددلعب مددن 
 مضى األننلسب المنوخهللم  إلنقنط األمظم ، ألن وحدنلو القدعو الحن مد  مد  

ن سهلل  عن مدن سننعهللهن سحعل هللعن ههللم السهعهلل للهللعل المنوههللف . علست المنلم
نوهلللدد  ضددهللهم، عمددن سموظدد هم مددن محددنئب هللنددهلل نددقعط األمظمدد  الم كنحددس

السهعهللسد  لل حدل  تاإلنالمس  عالعطمس  الموهللقس  فد  هللسن مدن، الود  طنلمدن عملد
فد   دل الدهللعل  ندنحقن   هللسمهن عهللسن ننعهللهن، عةهلل مبحت ف  وحقس  بلدك مبنحدن  

 هللأننلسب نوى. المننهللس  للسنن 

عالملك لم و ن لغ ندهللل إ  ))وقعل الهلل عوع ع ت الحهسعمس  السهعهللس :      
لهددبا لددم سنددوط   ن سححددن م نددغ ضددهلل مددهللهلل ي الم نسددهلل ةلددعب  عنسددنس، ع

عالهللننئ  الطنمحسن إلى القعو. عةهلل فحلمن القعو الم اةهلل  عن ةعو البمهدع  
النمسنء، ف قهللت القعونن منن   همسوهمن، ألمهمن حدسن ام حدلون حدن ون  دأعمى 

 (.3)الهلل عوع عل/ ((فقهلل عحنس

ن ) س  السهدعهلل( مد  ةدعو إممن مخنى وحنلو القعو الحن م  ف  األممسس))     
ال عنع النمسنء،  س   ممن ةهلل اوخبمن  ل ا حوسنطنت لممم  احومنل عةعع هبا 
الحنهلل . فقهلل  ةممن هللسن القعوسن نهللا  ةعامغ ال عدب الدبي وحندغ القعودنن،  دل 
مددن األخدد  . عه ددبا وهللقددى ةددعو النددنب نددمهللا  إلددى بنمهللمددن، عنددم عن عحددهللمن 

 (.1)الهلل عوع عل/ ((ن  اضم ةنهللوهن، عنمعبههن لهلللعغ 

من عقسهللو  هل النم   دبلك، خد عب المهدهللي المموظد ، فد  آخد  الزمدنن. فقدهلل  -3
المًادي ))سقدعل:  ×بنء ف  الحهللس ، عدن  م ندلم  ةنلدت: ندمنت  ندعل هللا 

. ] عاس  هللدع هللاعهلل، عحدححغ األلهللدنم   حمدغ هللا ((من عترتي من أوجد  اتم 
لو لم يب  مان الدنياـا ))حهللس : [. عف  ال5453ـهلل ةم  ((لمن نو المحنهللس)) ف 

إج يوم لتول هللا ذلك اليوم كت  يبرة  ي  رتل من أهل بيتي يواتئ اسم  
اساامي واساام أبياا  اساام أبااي يماا  األر  تسااتا  وعاادج  ممااا مل ااي ظلمااا  

  ع س  بلك ممن ع هلل ف  األا .  .[5304 ةم ـ  ((ححسل البنم )) ] ((وتورا  

لنهللئس  السهعهللسد  عهللد  الودن سخ مدن هدبس األحنهللسد  ععلسغ امطلقت النسن  ا     
لونسدد  فدد      اإلنددالم عالمنددلمسن فنددنهللا  هللحبدد  المههللسدد . عممددن اهللعددى 

-531المههللسددد  محمدددهلل اهللدددن ودددعم ت فددد  الم ددد ب فددد  عحددد  المعحدددهللسن )
هـ(، عمحمهلل النس ازي زعسم الهللنهللس  ف  إس ان، عمس زا القنهللسدنم  زعدسم 610

وددأخ سن محمددهلل هللددن عهللددهلل هللا القحطددنم ، اهللعددى عمددن الم ،القنهللسنمسدد  فدد  الهمددهلل
 هـ(. 2400المههللس  ف  الح م الم   نم  )

نمنم اإلنالم، لم س ن هللنسهللا عن  عسن الطنمنسن الم  ضسن من ب عو عالبهنهلل  -4
السهدددعهلل عا ندددو ا سسن، فقددد  عا  ندددنهللوهم اندددوخهللامغ عندددسل   خددد   لوحقسددد  

العاةندد  مددن هللددسن   نسددنوهم عوطهللسدد  عقسددهللوهم  نددو بنع   ضددهم ـ زعمددعا ـ
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فدد   عانددط القدد ن النندد سن  ال دد ات عالمسددل، ع ددبلك  ددل األ  . فقنمددت
فنملدت  ح  نت بهنهللس  لط هلل المنونم  من الهللالهلل الن هللسد  ـ عهدبا عابدب ـ 

الن  األ هلل  عالخط   هبس األحزاب النسععس  على ةطو ام و البهنهلل هللقحالل
!  اجشترامياجسترمار كل ا نونمن  ال  هلل . فقهلل  محل ا نو ا   األحم ،

حدل محل ا نونمن  الهلل سطنم  فد   دل مدن: محد ، عالندعهللان، عالند ا . ع
محل ا نونمن  ال  من  ف   ل من: نع سن عالبزائ ، عوعم ، عبدزء مدن 

محل ا نونمن  اإلسطنل  ف   ل مدن: لسهللسدن، عالبدزء الادنم  حل الحعمنل. ع
 من الحعمنل. 

الود  لدم ووخدب مدن اندونمنل القدعو عندسل   عمن المالحظ،  ن الهللعل الن هللسد 
من الن  األ هللد  عالخطد  ا ندو ا   األحمد ، عبلدك فد   ت  م  لِ لط هلل ا نونمن ، ن  

بمنعددنت  مددلخ ا    ددل مددن: األ هللن، عالم دد ب، عهللعلدد  ال عسددت. هددبا عةددهلل ةنمددت 
من الدهلله  ةهللدل  ن  حسمن   إنالمس  و ف   اس  البهنهلل، فننات ف      اإلنالم فننهللا  

ف  الط س  الدبي  ندمغ لهدم حدزب  ننئ ا   ممهن إلى  نهللهن. ع  زال الهللن  ونعهلل
عخنح  الهللعل المنوهللل   س  ا ندو ا س   ،الوح س  إلان و ال ون ف  الهللالهلل اإلنالمس 

 نلندنعهللس  عاأل هللن ع مانلهمدن، علدس  مدن المندوهللنهلل ةسدنمهم هللمهللدنهلل و  خد   لعةددو 
هم، عل ن سنوف  مح ، عبلك لحنن م القونل، على   ا  مهللنهلل و البمنع  اإلنالمس 

 ف  ط سقغ لسهنبم عسرن ّه   هلل ل عنئهلل عمغ من إخعامغ. نسنوم  الهللن  ممهم ننئ ا  

 وقعل الهلل عوع ع ت:

ع هددم مددن بلددك  ن منددونمل النعاطددو الموأببدد  فدد     اضددمن هللددهلل   مددن ))
ن  ع ،هللمهن ف     اضمن هللهلل   من إخمنهللهنمنوخن منب   ف ن  اآلخ سن ع عإخمنهللهن 

ع سدو وندح  ...خهللمهن فد     اضدمن هللدهلل   مدن محعهدنمندومنب   ف دن  اآلخد سن ع
 (.5)الهلل عوع عل/ ((وعقعل الننم  هللنل الم األبع

هللسددت منددم لقددهلل انددوخهللمعا، هللندد  الخحعحددسنت لددهللي المنددلمسن،  حددب آل 
، عإةنمدد  ح ددم هللا فدد  األ   هللننددم الخالفدد ، عخدد عب المهددهللي فدد  آخدد  ×المهللدد  

 ومن المتوتع أن يستغلوا  يناا مساتوب    اس  البهنهلل ف  نهللسل هللا.  الزمنن، ع خس ا  
إتام  )ا مام الرادل(  ي األر ، بكية يادعون المسالمين إلا  مبايرا  رتال مان 

، عةهلل سنوهللنهلل الهللن  هبا األم ، عل ن من اليًود، باعتباره خليف  عادج  للمسلمين
  الدزمن، سوعةد  هدبا ع  ع و  ندنلسهللهم ععملهدم البننعند  الدهلللعب الموطدع  مد

فد   عاندط الوندنسمسنت مدن  عممن سهللععمن إلى اعوهللن  هبا األم  من ححدلسنوهللنهللس، 
الق ن الممح م، حسن حض  المهمهلل  الننعهللي القباف  إلى األ هللن، عالوقى هللنلمنء 

  ! هل النم ، عزا  هللنضهم ف  هللسعوهم، فومهللغ

 ؟كيف نفهم حقيقة حزب التحرير
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ام لمنددن  الددبي هللرمِس ددت علسددغ مظ سدد  مددن    للو نددس  فهددم القددّ اء ال دد إن 
المدددنهللي للودددن سخ، عالط سددد  الدددبي ندددل غ المن  ندددسعن لم  نددد  الندددنلم، عاآلادددن  

، علدى سدهلل ا ندو ا سسن ـ عممغ الننلم اإلندالم ـ الوهللمس س  الو   حنهللت الننلم  لغ 
 غ م  ضد ع ي ل دل مدن   اهلل من فد  حقسقد  حدزب الوح سد ، عبلدك لودأا  ملنند

هللهدبا ال  د  ععدهللم ةهلل ودغ علدى الدوخلص ممدغ  النسخ وق  الهللسن المهللهنم   حمدغ هللا،
 نن  هللبلك  م لم سنن  .

يريا   إن التًال بكويوا  الشايوعي  واجشاترامي  والبرثيا  والناااري ،  
، وهااذه نوتاا   ااي  اياا  الدارسااين لكاازب التكرياار،  ااي التوااال إلاا  كويوتاا 

 .األهمي 

حقسقددد  المن  ندددس  )الندددسععس  هللمخولدددو هلل القدددن ئ وو نمدددل من فددد عل ددد  
المسااثل  اليًودياا  أو المشاامل  اليًودياا ،  نددمنئهن( علسددغ  ن سوندد و علددى حقسقدد  

اليًاود شاارب هللا ))   تًم التااي تانل علا  أنًامعوياد اليًاود كوا يهاي  ميا  و
  ؟((مالمختار، واألر  ملك لًم، والبشر عبيد خلووا لخدمتً

 هد  الحدل النملد ندسععس ،  ع ا ندو ا س  ال سد السهعهلل ع سو  نمت ال  د و
 ؟لوحقس  هبس النقسهللو الهللنطل 

 :علمن فدد  المندد ل  السهعهللسدد    هللددهلل مددن ال بددعع إلددى محددنهلل هن األنننددس 
الولمعهلل عهلل عوع ع ت ح منء حهسعن، عهلل اند  الودن سخ ل لسد  ال ود ات الوع او ع

الح م عالوأمسم، ع نن الننهللق  الو  طهلل  فسهن السهعهلل هبس النقسهللو، عن ط س  انوالم 
: ) ل ن ء ملك للنلطنن(،  ي إل نء المل سد  الخنحد ، لحدنلل الوأمسم سنمى ةهللسمن  
 .، عهللسنن بلك  لغ ف  الهللنب األعل من هبا ال ونبمل س  المظنم الحن م

 ؟كيف طّبق حزب التحرير نظرية ماركس للتفسري املادي للتاريخ

من  ندس  الهللبلسد  للودن سخ مدن لقهلل امطل  حزب الوح س  لوطهللس  المظ سد  ال
خددالل الددهللفنع عددن النددسععس  هللنلوحدد سل وددن و، عالولمددسل وددن و  خدد  ، عهللننددوخهللام 

عممهن الهللعنسد  الملندنء، مندو ال  بهدل المندلمسن هللدعاةنهم  ؛ ننلسب الهللعنس  المخول  
هللنهلل  ن  خب ممهم الاق   مغ الحزب العحسهلل حنحب الوخحص ف  النلعن النسننس ، 

سم عالمظ ات النسننس  الحنئهلل ، عهللبلك انوطنع  ن سعبغ األم  إلى عحنحب الم نه
ن سم نهن، هللل محن هلل   ل مند عع هدع لحدنلحهن، من سض  هللمحلحوهن، عح فهن عمّ 

منو ال  فسهم الننط   الهللسمس  المهللمس  على البهل، فأحهللل حنل األم  مد  وسدن   ف دن  
ي سندعةغ، فهدبا ال ادنء   حزب الوح س ،  حنل  انء النسل م  الوسن  البدن و الدب

سهلل ي عن محهلل  الوسن ، ع  سهلل ي إلى  سن نسبهب هللغ، ع  سملك ضدهلل هدبا الوسدن  
 البن و إ اهللو المقهلل  ع ال ف  فضال  عن إ اهللو المقنعم .
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عةهلل اندوخهللم حدزب الوح سد  النهللسدهلل مدن العندنئل عالطد   فد  هللفنعدغ عدن 
خول دددد  ةهللددددل نسنندددد  ا نددددو ا س  النددددسععس  السهعهللسدددد ، ع ب عهددددن عحددددع هن الم

 الهللس عنو عس ن، عهللنهللهن، عهبس  هم العننئل الموهللن :

: الوقلسل من الخط  النسعع ، ع مهن  حهللحت ون سخن ، ع مهن ةهلل نقطت أوج  
 هللعلسن  ععنلمسن .

ط  الم عب ال عند  الندسعع  فد  الندنلم إلدى  ةدل حدهلل، خ: الوقلسل من ثانيـا  
 عم سغ  لسن  عن ممطق  الن   األعنط.

 ، هللنلوندددو  علدددى سهعهللسوهدددن، عهللزعمدددغ  مهدددن: وزعسددد  عاةددد  الندددسععس ثاااا  ثال
 :من خالل . عبلك  نمنلس 

 عسنوخهللم هبا األنلعب، حسن سم ضدل  ،(إن النسععس  علسهللو ال  نمنلس ) :ةعلغ
 مد  الددهللعل ا نددو ا س  ععمالئهددن، عمانلددغ: زعمددغ هللددأن انددو ا س  بمددنل عهللددهلل 

 !!المنح ،  عبهللوهن  م س ن

 نسععس  هللنل  نمنلس !!عحو الهللعل ال 

 زعمدغ: هللدأن عحو عمالء السنن   ع السهعهلل هللدنلنمالء اإلمهلل سدنلسسن لل د ب  .
عبمدددنل  ـ زعمدددنء ا وحدددنهلل الندددعفسسو  الندددنهللقسنـ بع هللنوندددعو عسلوندددن 
 !!عهللهللالمنح  عمالء ألم س ن

 : الوننطو م  ا نو ا سسن الهللناسسن. رابرـا  

 : وح سم القونل ضهلل المن  نس !!خامسا  

 : إخ نء الهللع  النسعع  ف  إةنم  هللعل  إن ائسل.سا  ساد

 : القعل هللأن ا نو ا س  النلمس  انو ا س    نمنلس !! سابرا  

 لهن!! الهللح  عن األعبا : وهلل س  ب ائم النسععس  الننلمس  ع ا ـ ثامن

 : وزسسن عولمس  عبغ النسععس   منم ال  ي الننم عبلك هللقعلغ:تاسرا  

  !!النسععس  ةنعمت ا نونمن -

 النسععس   عطت الننعب ح  انوقاللهن!! -

 النسععس  ونط  المن  حقعةهم. -

 النسععس  وننعهلل الهللعل الضنس   عورننهلل المبومننت!! -

 الوقلسل من ا نو الل النسعع   ةوحنهللسنت الهللالهلل المنوههللف !! -

النسععس  عا نو ا س  بنءت  نالب للمظنم ال  نمنل  المهللّم ، ع نهلل  ن س دعن  -
 !نن  عالبن  منف
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 ! عنسن   ووخب الاقنف  عنسل  للنسط و الاقنفس  -

الهللععو إلى إةنم  عالةنت وبن س  مد  الد ع  وم دمهم مدن هللخدعل هللالهللمدن لسد عا  -
 اإلنالم حسن  ف  المن .

 وهلل ئ   عنسن من ح   الهللعلس  الهللعل ، عحح  الهللع  الهللعلسن  ف  ال  ب. -

 نددو ا س  حددزب الوح سدد  عددن ا الودد  هللافدد  هللهددن العنددنئل عالطدد   مددنع
الندددسععس  السهعهللسددد ، ع ب عهدددن عحدددع هن المخول ددد  ةهللدددل نسننددد  الهللس عندددو عس ن، 

ا مخهللاع هللنلومظس  المن  ن  البي سحح  الحد اع مد  ال  ندمنلس  فقدط.  عهللنهللهن، 
عهللبلك سو نضى الحزب عن الخطد  الندسعع  الزاحدو علدى هللدالهلل المندلمسن ةدهللسمن  

 عمن مظنه  هبا ا مخهللاع : عحهللسان  .

 هللنل  ب، عهبا من األهللل  علدى بهدل  ب ائم النسععس  الننلمس  عالن هللس ن  إلح
ع ددل بلددك سنددهلل مددن ال ددبب عالخسنمدد  ، ةددنل  !!الحددزب!!  ع وعاطئددغ مدد  السنددن 

َتح ومط ي ااَليياجمِرتاَّ ُكسميشاَّاآ  يَقاامي  :ىوندنل نويياأيَُّيا اأينَوم يواياتاَّ انتيُكاُ انتيَقا نت ذايَ ُ   يش  ا انءيب أ

 عاَ اىيَُّالويهللاعماا  َُانتينعماا  َُانتيه اااايَُّقتااراب يَ  م حتااااْي انهلل ُحاانتينَُ اا ايَِّ  ينَُ اا ايخاااب ري يب ماااأيهللاعمماُ ااا ايي

  .[9]المنئهللو:

 هن.وهللع عبد ندو ا س  ه  الو  ندبنت اال  نمنلس  األم س س    ن الحزب زعم 
 عهبا من الومنةضنت النبسهلل !! 

  و حل الهللسن من الهللسن هللهللععاهم  ن ال  نمنلس    نمنلس  الع نهم لحقسق  معةو
 مدد  و نضددسهم الم سددب عددن معةددو ، عهددبا  مدد    سقددعل هللددغ عنةددل، عددن الحسددنو

ع)الدهللسن  )  إلدغ عالحسدنو مدنهللو( :النسععس  الو  و حل الهللسن عن الحسنو، هللقعلهدن
 عهللقمنهن لمهللسنن. علدى الن د  مدن هللعل ال د ب الدهللسمعة اط   فسعن الننعب(

 !!لو  وطل  ح س  الهللسن هللل ونلن  مهن موهللسم ا

الغريب و المريب د اع كزب التكرير  سنر ع الغتاء عنو ي هذا البكة 
يسااعد الواار  مماا  يناواضا  للمثيار و يارمثيار  عن الشيوعي ،  ًو موضاوع

عل   ًم الفتاوى الغريب  واآلراء الشاذة التي تبناهاا الكازب  اي الروا اد والفوا ا 
الوااار   ااي األبااواب ال كواا  تفااايل األدلاا  ومناتشاا  الكاازب  ااي وسااتتد أخااي 

 ا موتف  من الشيوعي 

 حول الفكر الشيوعي يف املنطقة العربية حملة تارخيية

م ت النسععس  الننلمس  ف  ون سخ ح اعهن النسنن  م  األمظمد  القنئمد ، 
م حلوهن  م، هللنهللو م احل، فقهلل اوخبت النسععس  السهعهللس  ف 2120ممب مبنحهن عنم 

، ععلدى  دل الدمظم األعلى،  نلعب الهبعم المهللنن  عالحد سل علدى األهللسدنن بمسندن  
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النسننس  عا بومنعس  عا ةوحنهللس  القنئم  ف  الننلم موخبو من هلل مب  عقعل المن  
هللنلممظعمدد  ال   سدد  ا نددو ا س  القنئمدد  علددى مظ سددنت  -عمددن  عم  دد سن - نفدد  

ات الودع او، عهللدنألخص لالمندأل  السهعهللسد ل، عءمن    عامبلدز، عندسل  لوحقسد  مهللد
نددنب هللا المخوددن ، عاأل   ملددك لهددم، )): هللالسهددع هللددأن عوقددنهلل الودد  وقددعم علددى ا

 . ((عالهللن  حسعامنت خلقهم هللا لخهللموهم

إ   ن نسنن  الهبدعم المهللنند  عالحد سل هدبس، ةدهلل عابهدت مقنعمد  عمسدهللو 
سن، ع احدعا سهللدبلعن مدن هللعندنهم ععمس   من ةهللل المن   نف ، مندلمسن ع سد  مندلم

  .للحهلل من امونن  ن هن عهللمن هن

عممن ننعهلل المن  على  نو ععا هدن عمننهللاوهدن، األهللعا  المندهللعه  الود  
خنمت هللهن النسععس  الننلمس ، القضنسن العطمسد ، عالقعمسد  المحلسد  فد  الدهللعل  نفد ، 

. فلبدأت ا ندو ا س  لحننب ا وحنهلل النعفسسو ، عممهن القضنسن الن هللسد  عاإلندالمس 
السهعهللس  إلى نسنن    ا  م عم  ف  م حلوهن الانمس ، الو  هللهلل ت وظه  مالمحهن ف  

نت مدددن القددد ن الننددد سن، فنمطلقدددت األحدددزاب ا ندددو ا س  لو فددد  سدددهللهللاسددد  الاالاسم
مًادنااا   الندددنن ات العطمسددد ، عالقعمسددد ، عالعحدددهللو الن هللسددد ، عمندددوخهللم   ندددلعب

ب ال نفلدد  )ال اددنء(، فنمقلددب هللهددبا النمددل، ةنددم مددن ، لوخددهللع هللددبلك النددنعاألديااان
النددسععسسن الددبسن ا وددنهللعا مددن المعاةددو النددسععس  الهللاعمدد  للقضددس  السهعهللسدد  علددى 
حندددنب القضدددنسن الن هللسددد  عةضدددس  فلندددطسن، امقلهللدددعا إلدددى ولدددك الح  دددنت القعمسددد  
و ا نددو ا س .  مددن امضددم هللهددبس الخهللعدد  السهعهللسدد  البهللسددهللو، إلددى الح  ددنت الموظددنه 

هللنلقعمس ، ةنم من  علئك البسن امومنعا عن ا مخ اط ف  األحزاب النسععس  اهللودهللاء 
 من  س   ححنب المن عع اإلنالم .

عهللـوأنس  األحزاب القعمس  ا نو ا س ،  حهللل همنك االاد  وسدن ات ف  سد  
 عنمل  ف  النن ع الن هلل :

 اس .الوسن  النسعع  القهللسم، عهم ةل  ف  النهللهلل، عهللنلونل  ف  الوأ -2

الوسن  القعم  الحدهللس  هللوعبهنودغ ا ندو ا س ، الدبي اندوقطب عدهللهللا   هللد  مدن  -1
 من  علئك النسععسسن. المن  مقن م  هللأعهللاهلل النسععسسن، ع نن   ا  وأاس ا  

ف  المبومننت الن هللسد  علدى  ، عاأل ا  امونن ا  عالوسن  اإلنالم  األ هلل  عهللهللا   -3
 اإلطال .

ن  اإلندددالم ، ا مضدددمنم إلدددى مدددن الطهللسنددد   ن سددد ف  هدددبا الوسددد دددنن ع 
الوسن سن، النسعع  المن  ن  ةهللل الوحهللس ، عالقدعم  البهللسدهلل هللوعبهدغ ا ندو ا  ، 
المخددنل سن ألحددعل الددهللسن اإلنددالم  عف ععددغ. عهللنلوددنل ، فمددن الطهللسندد   ددبلك،  ن 
س ف  هبا الوسن  اإلنالم  من سحهلل  عن النسععسسن عالقعمسسن الن ب من م نهسم 

نسننددس ، وهددهللو فدد   حددلهن إلددى خهللمدد  المندد عع الحددهسعم   عمظدد ات عوحلددسالت
 )محن هلل  الحهسعمس  عاإلمهلل سنلس (.  :عممنح وغ موهللا و هللننن 
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عهللمن  ن البننعنس  السهعهللس  النسععس ،   وندوطس   ن وحقد   هدهللافهن هللعن 
وبمسددهلل النددهللهلل ال ددنف  مددن النددنب، لمحدد و ال  دد  ا نددو ا  ، فددقن  فدد  النددن ع 

ا مضددمنم إلددى األحددزاب هللنددهللم نددعاء  لنددسعع  هللأندد نلغ المخول دد لل  دد  ا اإلنددالم 
الودددأا  هللدددنل    النسننددد  ا ندددو ا  ، ندددسقع  المنددد عع هللندددهللم ا ندددو ا س ،  م 

للنسط و على هللالهلل من هللدسن ال د ات عالمسدل،  ال ام  ا نو ا   الحهسعم  الوعنن 
 عمن ام ا مطال  إلى هللقس  الننلم إلةنم  ممل   هللاعهلل الننلمس . 

عللخدد عب مددن هددبا المددأز ،  نمددت الم حلدد  الانلادد  مددن النمددل البننعندد  
حد عو اإلندالمسسن وهدهللو إلدى  دزعهم فد  القسنم هللحمل  ضدن س   السهعهللي، عه :

هللم ددنهسم عمظدد ات عوحلددسالت نسننددس ، لهلل مبدد  عقددعلهم هللهددن، لسوح  ددعا فسمددن هللنددهلل 
 لحنلل ا نو ا س  السهعهللس  عهم   سنن عن. 

مددن النددسععسسن   ددل  عددن القسددنم هللهددبس المهمدد  نددوهللنهلل عمددن الطهللسندد   ن س
عالقددعمسسن الندد ب هللوددعبههم ا نددو ا  ، لنددهللم عبددعهلل الاقدد  الموهللنهلللدد  هللسددمهم عهللددسن 

، ف نمت ف  و إسبنهلل فئ  من اإلنالمسسن، مهلل مب  هلل مبد  نسنندس  اإلنالمسسن اهللوهللاء  
ا  . فبدنء خنح ، ةنئم   ع موأا و فد  م نهسمهدن عمظ اوهدن هللدنل    القدعم  ا ندو 

عهدددبا مدددن نوعضدددحغ  هدددبس الم حلددد . لسقدددعم هللهدددبس المهمددد  فددد  ((حدددزب الوح سددد ))
 الح حنت اآلوس  ع مت عحهللك  خ  القن ئ الح م .

بنء ف  هلل عوع ع ت ح منء حهسعن هللخحعص هلل مب  النقدعل الهللند س : 

ع ممدن عل سال ووحطم  مظم  األممسسن ةهللل األعان العابب،  مهللهللمنهم هللسدهللمن الخهللسد و، ))
عةهلل  نمت هبس اللعالدب بات مظدنم عمسدو، ل مدغ  .  نسنت اللعالب ف  و  سهللهم اآلل 

 (.1الهلل عوع عل ) ((مضهللعط فننوهللهلللمن هللهن و وسهللنت وح  س  هللال مظنم

 جرائم الشيوعية يف حق املسلمني والعامل

هللندهللب طعفددنن الهللعنسدد  عالددهللبل وددم طمد  البدد ائم الهللنددن  الودد  ةنمددت هللهددن 
عم هللهن ف  النسندنن عالبمهع سدنت المندلم  فد   عندسن عفد  النسععس  ع  وزال وق

فدد  الحددسن ع س هددن ، هددبس البدد ائم الودد  لددع ةع مددت هللبدد ائم  نددالمس ممددنط  اإلال
لسل  عمدت ضدا نونمن  عا حوالل ال  هلل  ل نةوهن مئنت الم ات!! ل ن الهللعنس  عالو

. عهدددبا المعضددعع عهدددع  ندددو بددد ائم ، ع حددمت آبامهدددمعسددعن المندددلمسن عمهدددن
النددسععس  وبددنس المنددلمسن عالنددنلم سنددوح   ن وعبددغ لددغ الطنةددنت عوهللددبل فدد  نددهللسل 

 إسضنحغ األمعال لمح و المظلعمسن عمبهللو المنوضن سن الممنسسن.   
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 حماربة الشيوعية للدين اإلسالمي من صور

 سياسة القتل واإلبادة: (1)

   حقسقدد   مهددم)): فدد  اإلهللددنهللو النددسععس عددن  نددلعب سقددعل طددن   حّبدد   
لى الوقوسل عإهللنحد  األم د  إ ّ  ن  عمدنلهم ـ   إسهللععن ح اح  إلزهن  األ عال ع

 ةعالهم ـ إممن ول هلل  مهم  ححنب هللععو  ل ت الهللن س  من الضحنسن من لدم و ل دغ لهدن 
  س  هللععو ممب خل  اإلمننن عحوى سعممن هبا.

ن هللددسن ال  منددس  الحددنهلل و مدد ((ال سبددن )) عمحسددل القددن  ء إلددى  عددهللاهلل ب سددهللو
م لسندددد و الحقددددنئ  المبهلدددد  عددددن ضددددحنسن النددددسععس  2109مددددعفمهلل   15ع21

 عالنسععسسن.

 من محسلدغ  سضدن  إلدى مقدنل ةدسّم هللنمدعان لضدحنسن المن  ندس  المنئد  عاالاد  
فدد   ((الددهللسل  ول دد او)) وهللددغ فنمددهلل   لسنددت عمندد وغ ب سددهللو  ،ع  هللنددعن ملسددعن ةوسددل

  .م21/3/2101عهللهللهن الحنهلل  سعم ا امسن 

نخوحن  نهللسهلل فقمغ هللسممن هلللغ عهللهلل ضحنسن المظنم القسحد ي )المحد ام ( عهلل
 95م( ـ  ي خدالل 2106ع2912ف   عنسن لةهللل الاع و الهلللن س ل، من هللسن نمدـ  )

( ضدددحس ؛ فدددقن عدددهللهلل الدددبسن ةولدددعا مدددن منن ضددد  لسمدددسن مدددن هللدددسن 110ندددم  ـ )
خمندمنئ  م( ـ فقط ـ هللل دعا ملسدعن عامنممنئد  ععاحدهلل عندوعن  ل دن  ع2113ع2120)

 !! (13)(269626569عامنمس  عنوعن ةوسال  )

عةهلل  ب  الهلل عفسنع   عهللعو ف  هلل ان  لغ إلدى محدنهلل  ندعفسوس  مند ت 
م واهللت  ن نو  عنوسن ملسعن 24/4/2164ف  ب سهللو لمعف   عنع   نلعفنل ف  

 م( !!2151 -2120 عن  ةهلل  عهللمعا من هللسن )

المننحد و ول ددهلل  ن  عهللنخوحدن  ـ عالقددعل لطدن   حّبدد  ـ فدقن الهلل انددنت
( ملسدعن 243عحودى العةدت الد اهن ةدهلل هللل دت ) 2120ضحنسن الندسععس  ممدب عدنم 

(، 2151 -2120( ملسدعن ةوسدل فد  ا وحدنهلل الندعفسو  مدن هللدسن )6660ةوسل ممهم )
( ملسعن 6369عحوى العةت ال اهن، ع) 2151( ملسعن ةوسل ف  م   الهلللهلل ممب 3ع)

ةوسل ف   من ن  خ   من الننلم ع س هم  من  ( ملسعن3ةوسل ف  الحسن الننهللس  ع)
الندددسععس  ))، اموهددى عدددن  ودددنب ((وعضددل اإلححدددنئسنت الوددد   حلمددن القدددن ئ إلسهدددن

 (. 64-63)ص ((عاألهللسنن

                                           
هبا عهللهلل من م ّدب فدسهم ح دم اإلعدهللام هللمدنء  علدى ح دم  ندم  مدن المحدن م،  مدن الدبسن ةولدعا   ( 23)

 ( مالسسن منسح .5( ملسعن منلم ع)21( ملسعن؛ ممهم )14سقهلل  عهللهللهم هللـ ) هللهللعن محن م
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 ((نةولعا من المنلمسن مئدنت المالسدس)) عمضسو على الم اب  الننهللق   ونب
األ هللن ندم   للمللو محمعهلل عهللهلل ال لعو القننم،  طهللن  م وهللد  األةحدى/ عمدنن ـ

من المنلمسن فقط علـى سهلل النسععسـ  وبـنعز  ، عب ـ  فسـغ  ن  عهللاهلل القولى ـ2119
 ( ملسعن منلم.120 لـ )

( هللنمددعان CD) (14) تعلددى ا مو مدد ((معةدد  سحسددى هددن عن)) حددهلل    مددن

، ب د  فد  هللهللاسودغ  ن سنهلل ف سهلل  من مععغ هللنلل   الن هللس  ((الون سخ الهللمعي للنسععس ))
( ملسعن منلم 16( ملسعن ضحس : ممهن )150سن على سهلل النسععس  هلللغ )عهللهلل الضحن

 -2141من األو اك عاألس ع  ف  و  نونن الن ةس  ف  الحسن  ةولعا مدنهللسن عدنم )
 ( ف  المنئ . 35-05م(، فنمخ ضت منهلل  المنلمسن فسهن من )2105

( ملسددعن 40(  مددنت )2162، 2160عفدد  الحددسن عمعمددن عفدد  عددنم   )
 .ن  إمننن بعع

( 3للنلددم ونددهللب مظددنم الهللندد  الن هللدد  ا نددو ا   فدد  الندد ا  فدد  ةوددل )
. علدس  بلدك هللهللنسدهلل عدن (15)( مالسدسن مدن ندنهللغ4مالسسن، عإعنة  ملسعن، عون سهلل )

 .(16)(نونلسن مالغ األعلى) بٍل )حهللام( سنوهلل  

ةهلل سنو  ب الهللن  هبس األ ةنم هللمئنت المالسسن ممدن ةولدعا علدى سدهلل الدمظم 
لننلم ل ن علسمن  ن موب    ن الندسععس  فد  الحقسقد  وقدعم علدى االاد  النسععس  ف  ا

 عمنح  مهم : الوأمسم، عالهللبل، عاإل هنب.

ف نمددت هللددبلك هددبس الموسبدد  مددن الضددحنسن.  ّمددن عددن المقددنهلل  البمنعسدد  الودد  
خلّ وهددن ع اءهددن األمظمدد  ا نددو ا س  المهزعمدد  فهدد    زالددت حددهللس  النددنع  هددبس 

 عاله نك ع عنعفع عالن ا  ع ف نمنونن.األسنم ف  الهللعنم  

  واملدارس املساجد تدمري وختريب (2)

ن عددهللهللا   هللسدد ا  مددن  ))م، هللددـ 2161اعو فددت إباعدد  معندد ع فدد   سن /مددنسع 
ل فد  ا وحدنهلل الندعفسو  عالدهللعل الندسععس  إلدى  دّعِ األهللس و عال منئ  عالمننبهلل ةدهلل حر

((مودددنحو عمدددهللا   ع مهللسددد 
  وهللدددسن لمدددن مدددهلل  حقدددهلل . عهدددبس هللنددد  األ ةدددنم الوددد(10)

 ا نو ا س  على اإلنالم، عمننبهلل المنلمسن:
                                           

 م   نهلل األنو   سعبهلل محنهلل  ع هللس   ع إنالمس  و حهلل ب ائم النسععس  ضدهلل المندلمسن  ( 24)
 . ، علع  ال  ب لمن علممن عمهن نسئن  إ  منهلل ا  

 .2/0/1004إباع  لمهللن ف     ( 25)
لل نودب  ((نهس الهلل و سهللسع)) ، مقنل مو بم عن4/0/1000مس ، ف  األ هلل (( الهللنوع))ب سهللو   (26 )

( 41)نسمعن حهللنغ (، هللسن فسغ  عبدغ الوندنهللغ القعسد  هللسمهمدن... علمدن   ن ندونلسن وندهللب فد  ةودل )
. ب   بلك الق ص المدهللم، 2112ملسعن إمننن، حنب وق س  من وغ المخنهلل ات ال عنس  ف  عنم

  .ـننهلل  الب 
 (.2100، 3(، )ط/61  م، )ص  فلاهلل، للمللو ((نعضنعت البع ))  (27 )
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( امنمسددد   19000(   هللنمنئددد  منبدددـهلل مدددن  حدددل )400لدددم سهللددد  ندددع  )
ععندد سن  لددو منددبهلل فدد  إةلسددـم ةددنزان عحددهللس فددـ  ا وحددنهلل النددعفسو   سددنم النددون  

(  لو منبهلل 11(  لو منبهلل. ممهن )190ع  لقت الحسن النسععس  ) .(19)الحهللسهللي
 .(11)و  نونن الن ةس  ف 

( مندبهللا  إ  آحدنهلل 2559فلدم سهللد  فد  القد م مدن )))عسقدعل محمدعهلل ندن  : 
((ونفه 

(30).  

عهردهللمت المندنبهلل فد  هللل ن سدن، علدم سهللد  إ  )) عسقعل محمدعهلل ندن    سضدن :
 . (32)(((منبهلل عاحهلل ف  الننحــم  )حعفسن

 (: 20عسقعل ف  ص )

اإلندددالمس  عالمندددنبهلل  وقدددعم الندددسععس  هللحددد ب ندددنمل  ضدددهلل الملنندددنت))
عاآلان ، عونمل على وههللسمهن عإزال  مننلمهن عإبا  هللقت هللنضهن فلالنو نهللو ممهن فد  
 مع  مم  و وخنلو الهللسن  بنلهن حنم  خم   ع م ةحن   ع ملهى لالنوهزاء هللنلدهللسن 
عإزال   ا س من م ع  الننب.  ع إلهللقنئهن م وعح  للهللعنس  عمهلل ةدهللعم عفدعهلل وحملهدم 

 .((نإلسه

  لقددعا هللع  النهللددنهللو عحعلعهددن إلددى )) سقددعل طددن   حبدد : إن النددسععسسنع
ةنعنت لملننب ال سنضس   ع م ا ز للحزب النسعع   ع لبمنسدنت اإللحدنهلل النلمد  

(( ع مونحو
(31). 

هللنهلل  حهللا  الحنهللي عن  مدن ندهللومهلل   عوحهللسهللا   ((نالهللس عنو عس )) عف  عههلل
، فدد  طددعل الددهللالهلل  هللن نددوننلددم سهللدد  نددع  امنمسدد  منددنبهلل فقددط فدد   عز ،(1002)

( خمندد  آ و منددبهلل  ددنن ةددهلل افووحهددن   سمددعو 5000عع ضددهن، مددن  حددل )
. عفد  و  ندونن (33)للهللعنس  عالهللبل إهللنن ا نوقالل المزععم عن ا وحنهلل الندعفسو 

الندد ةس  الحددسمس  حسدد  نددنت النددلطنت الحددسمس   وهددنم المنددلمسن األسبددع سسن 
وهللمت ف  إطدن  هدبس الحملد  نسنند  )اضد ب هللنإل هنب عحنهللت حملوهن القمنس ، ع

 .(34)هللقعو(

                                           
،  هللحدن  ةدهللمت إلدى المدلوم  الندنلم  الندنهلل  ((األةلسدنت المندلم  فد  الندنلم)) عدن  ودنب: (28 )

 2406بمدنهللي األعلدى  20-21للمهللعو الننلمس  للنهللنب اإلنالم  الممنقهلل ف  ال سن  فد  ال ود و 
 (. 431ص 2)ب م،2196سمنس   10-11هـ، المعاف  

 (.401، )ص((ماألةلسنت المنلم  ف  الننل)) عن  ونب  (29 )
مدن  ةلسلد ، هللدهلل    (. عسحنن  ن سقعل:  عهللاهلل  02، )ص((المنلمعن وحت النسط و النسععس ))  (31 )

 ونفه .
 (.239، )ص((المنلمعن وحت النسط و النسععس ))  (31 )
 (.63، )ص((النسععس  عاألهللسنن))  (32 )
 (.  10، )ص11/3/1004(، ون سخ 195 عسوس ، النهللهلل )ال ((نال  ةن)) بل م  (33 )
 (.21، )ص5/2/1004(، ون سخ 300ال عسوس ، النهللهلل ) ((ل  ةنن))مبل    (34 )
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ض هلل  ةنضس  إلى ملنننت الونلسم الهللسم  الدبي )) عبهت الاع و النسععس 
( 011هددع  نددن  حسددنو المنددلمسن عهللقددنئهم، عهللنددهلل  ن  ددنن فدد  و  نددونن عحددهللهن )

( مهلل نددددد  انمعسددددد . حدددددهلل  م ندددددعم فددددد  305مهلل نددددد  اهللوهللائسددددد  إندددددالمس ، ع)
هللو الوننددن  ممددغ الونلددسم الددهللسم  فدد  المددهللا  ، ع خلدد  م، وممدد  المددن13/2/2129

دد ست ولددك 2119المبددنل للونلددسم المن  ندد  النددسعع ، علددم سددأت عددنم  م إ  عةددهلل حر
((المهللا   ومنمن  

(35). 

  لدد  النددسععسعن  ددل المددهللا   )) فدد  و  نددونن الندد ةس  فدد  الحددسن، مددن 
ندلمسن وندنلسم مدن    اإلنالمس   هللحب  وعحسهلل )الونلسم القعم (، لسهلل ندعا  هللمدنء الم

((علسمسن عمنع
( 00029 ن عهللهلل هدبس المدهللا   هلللدغ ) ((نال  ةن)) ، عب  ت مبل (36)

 .(30)مهلل ن 

  ويوول مكمود شامر 

عفدد  ندد اسس ع عهللنددهلل الحدد ب الننلمسدد  الانمسدد    لدد  النددسععسعن بمسدد  ))
((المهللا   الهللسمس  هللننوامنء عاحهللو فقط  هللقعا علسهن للهللعنس 

(39). 

سب  ن النسععس  وقعم هللههللم المننبهلل عإ الةهن عوحعسلهن إلى : عمن ال  تلي
 نسنت هللمسعس  هللأعهللاهلل  هللس و بهللا ، عإل نء الل   الن هللسد  ع سد  بلدك، ع  م دنهلل مندن  
ف  الننلم اإلنالم  هللبلك، فضدال  عدن ةسنممدن هللن ندوم ن  عالندبب، عهدبا األمد  ةدهلل 

و الهللمدنء البهللسدهللو، ع ن ححل على  سهللسهم ملخ ا  ممدن سدهللل علدى هللبلسد  نسنند  إعدنهلل
 .النسععس  لم ومت  من سزعمعن، هللل سزهللاهلل خط هن

  بني املسلمني تعليمها ومنع إلغاء اللغة العربية (3)

إخ نء الل نت اإلنالمس  األم لوحل محلهدن ل دنت )) عمهلل المظنم النسعع  إلى
 .  (31)(( منوحهللا  و وب هللنلح عو ال عنس  هللهلل  من الح عو الن هللس

 ل ى المظنم الحدن م ال ونهللد  الن هللسد  هللندهلل احدواللهم ))النسععس ، عف  الحسن 
((لو  نونن الن ةس  المنلم ، عحلت محلهن الح عو الالوسمس 

(40) . 

  تغيري األمساء اإلسالمية( 4)

                                           
 (.  69، )ص((النسععس  عاألهللسنن))  (35 )
  .(401المحهلل  الننهلل ، )ص  ( 36)
 .5/2/1004(، 300، النهللهلل )ال عسوس  ((ال  ةنن)) مبل   (37 )
 (.219، )ص(( وحت النسط و النسععسالمنلمعن ))  (38 )
،  هللحددن  ةددهللمت إلددى المددلوم  النددنلم  النددنهلل  ((األةلسددنت المنددلم  فدد  النددنلم))عددن  وددنب   (39 )

 2406األعلدى   بمدنهلل 20-21للمهللعو الننلمس  للنهللنب اإلنالم  الممنقهلل ف  ال سن  ف  ال و و )
 (.2/66، )(2196سمنس   10-11هـ، المعاف  

 (.409لننهلل ، )صالمحهلل  ا    ( 40)
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ول د  المنضد ، عو سد  )) سقعل األنونب محمدعهلل ندن   عدن م د  الندسععس :
((هماألنمنء عوهللهللل   مدن ن لو حدل هللدسن الند نن عمنضدس

. علخدص لمدن الط سقد  (42)
 الو  سوم فسهن و سس   نمنء المنلمسن ف  هللل ن سن على نهللسل المانل،  نلونل :

 فدد اهلل ء سرنطدى للمندلمسن طلهللدنت بدنهزو سندبل فسهدن  ب األند و اندمغ ع ندمن -
 عنئلوغ عمن سقنهلللهن من  نمنء هللل ن س  سخون هن.

 عهللم ونبسل المعالسهلل البهللهلل هللأنمنء إنالمس . -

 إب اءات الزعاب عونبسلغ إ  هللأنمنء  س  إنالمس .  ووم  -

   ونطى نهنهللات من  ي معع  ع هعس  إ  هللأنمنء  س  إنالمس . -

 .(41)  وح و م وهللنت النمنل عاألبع  إ  هللنهلل و سس  األنمنء.اهـ -

عهبا منلعم للبمس ، ع  زال المدن  سندمنعن هدبس األندمنء الم سّد و مادل، 
 ،   سمدعو هللدهلل   عدن  د سم عه دبا،  حمدهللعو، ..حنب اللوعو هللهلل   عن حنب هللا

  ا  من بلك .هبا بزء سنس  من ب ائم النسععس  عالمقنم   سون  أل

 الدعاية

الهللعنس  ه  النالل األةع  لمند  عقسدهللو  ع ف د و ّمدن. فدقن مدن هللدسن الهللعنسد  
عامونن  األف ن  عالة  ط هللس  عاضح ، فقبا   هللت من  ف  و ّمدن فد  المدن ، فدنهللع 

ال لمددد   ةدددع  مدددن )) :ن، عهللقدددهلل  ةدددعو الدددهللععو ومونددد  ال  ددد و. عحدددهلل  مدددن ةدددنللهددد
علبلك انوخهللم حزب الوح س  هبس العندسل  ال هسهللد  لمند  ف د س عهدع . (( ال حنح

 موأا  فسهن هللنلنسععس  من ةهلللغ .

عالخطع و ف  الهللعنس   مغ   سنو ط  ن و عن حقدن   د  وموند  فد  المدن ، 
عاإلهللنحس ، ععحهللو العبعهلل،  ،الوالس عفهبس عقنئهلل اإللحنهلل،  ، هللهللا  عإ  لمن عبهلل الهللنطل 

ع س هن ةهلل امون ت ف  المن  هللنهللب الهللعنس  عالو  ا  م  الزمن، ف سدو إبا ةنمدت 

 اُقالميجااأءيييالهللعنس  على الح  عهللنلح ؟  نك  مهن و عن   بى للقهللعل، ةنل وننلى: 

َتباأط لايَكأ ا َتباأط ل يَِّ  ين َتحاواي ازاهاواين  . [92:ء]اإلن ا زاه اًقأين

ف   العةت البي هللهلل  اإلنالم فسغ   سهللن، مبهللس ةهلل ةعي عامون  هللندهللب القسدنم 
هللعابب الهللععو عاألم  هللدنلمن عو عالمهد  عدن المم د ، عهللهدبا النمدل البلسدل منلدت 

                                           
 (.20، )ص((المنلمعن وحت النسط و))  (41 )
 (.239 -230، )ص (( المنلمعن وحت النسط و النسععس))  (42 )
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َ ياألمدد  اإلنددالمس  ندد و الخس سدد  علددى نددنئ  األمددم، ةددنل ونددنلى:  ُكَّاام سميخايماارايُُّت اا

َمي َتم ََّكِري اهلل نيمت َّ ا ايب أَُ   ُُّخمِرجا َتماعمر  ف ي اهللاَّم اام ايعاِوين  . [220]آل عم ان: َ  َّ أِسيهللانتت ر   ايب أ

عإبا وقنع  المن  عن الهللععو فقن عبدعهلل ال  د و سوهدهللهلل، ع دبا هللعام ةسنمهدن 
فسهم، لبا حب من الق آن ال  سم من ا مز   ف  معبهللنت اللندن هللود ك الدهللععو، ةدنل 

َُع واينَوم يوايَكَسر  نتيت ويباَّ ييَِّيمرانئ يلايعاَ ىيَ واأِ ييان   ياي اع يواىينبمِويتارمياسايذاَ َكيب مااأيينلى: هللا وند

ََب اائم ايتاااأيَكااأُ انتيياستعاُ ااا ايييي  عا ااااني  َكااأُ انتيياعممااا    اصَكأُ انتياَليياماَّاااأهاام ايعاااويتاََّكاارويَفعاُ اااا ي

 . [01-09]المنئهللو:

سدد  نددالل بع حددهللسن، فهللهددن عر فددت ممزلدد  الخل ددنء ال انددهللسن األ هللدد  فنلهللعن
ّط من ةهلل   هلل  هلل   ععم  ععامنن  ض  هللا عمهم بمسنن     ض  هللا عمهم، عهللهن حر
عمددهلل النددسن  ال افضدد ، هللددل هللنلهللعنسدد  ةوددل عامددنن ععلدد   ضدد  هللا عمهمددن. عهللهددن 

لمنددلمسن، عهللهددن  نددقطت الهللعلدد  النامنمسدد ، عهللنددهللهللهن اموندد ت النددسععس  فدد  نددهللنب ا
 ، عالن   هللنلن  . ، عاألمسن خنئمن  عهللخهللاع هلل سقهن سحهللل الحنهلل   نبهللن  

ساايثتي علاا  )) :عفدد  هددبا حددب ومن النددم ،  مددن بددنء فدد  الحددهللس  الندد سو
النار سنواي خداعاي، ياد   يًا الماذب، ويمذب  يًا الااد ، ويستمن  يًاا 

تاال   ؟تيل  وما الرويبضا  الخا ن، ويخون  يًا األمين، وينت   يًا الرويبض ،
عدن  هللد  ه سد و،  ((نالندم))] خ بغ اهللن منبد  فد   ((الرتل التا   يتملم  ي أمر الرام 

 . ([4036عحححغ النسخ األلهللنم   حمغ هللا، هلل ةم )

ع خطدد  مددن فدد  الهللعنسدد   ددبلك،  ن الددهللبنل سخدد ب فدد  آخدد  الزمددنن ونددهللقغ 
 حم هللا وننلى. هللعنسنت  نبهلل  بن ف ،   وهللق  ع  وب ، إ  من  

لبا مبهلل  ن السهعهللس  ا نو ا س  عمست هللنلهللعنس  عمنس  فنئق ، حودى  حدهللحعا 
فسهن األعائل، ف  حسن وقنع  المندلمعن عدن القسدنم هللعابهللهدن، فمدنبا ححدل؟ ةعسدت 
نع وهم عضن من، هللل بهب ال ادنء لمحد و مند ععنوهم، عةدنولعا فد  الند ا  وحدت 

 .ظمعن هللأم نهم خس ا   اسوهم مخون سن  س  م  هسن، عهم س

 أركان الدعاية

     العاة    هللهلل من وعف    هللن     نن: علىل   ووحق  الهللعنس  

 المحهلل .:  األول

 ددددعاهلل   ع بمددددعهلل الهللعنسدددد : ع هددددم هددددبس ال ددددعاهلل  اإلنددددالمسعن، : الثاااااني
 عالمن  نسعن)ا نو ا سعن( من  س  المنلمسن.

 ننح  المن ، عوقنم إلى: : الثالة
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عف : عوومادددل فددد  بمسددد   مدددعاع عندددنئل اإلعدددالم ال ندددمس  الندددنح  الم نددد -
)إباع ، فضنئسنت، ححو، مبدالت،  ودب،  :هلل  عسهن، الح عمس  عالخنح 

 من ل...الخ(. 

الننح  المنوع و:   وونم هللنلطنهلل  ال نم ، عوومادل فد  األحنهللسد  ال  هللسد   -
عالنخحدددس  الوددد  وبددد ي فددد  األندددعا  عالندددعا ع ع مانلهدددن، ع حنهللسددد  

ت البمنعسدد . عفدد  ال نلددب  و ددعن  ةددع  هددبس األمددعاع وددأاس ا فدد  الحددنلعمن
المن ، ال نمس  الخنح  )الننئدهللو إلدى القطدنع الخدنص(، ادم مدن سبد ي فد  

 الننح  المنوع و، ام ال نمس  الح عمس . 

 المولق : عهم المن   نف .: الرابع

 

 أنواع الدعاية

،  نلهللعنسددد  : عهددد  منلعمددد  المحدددهلل ، ةدددهلل و دددعن ندددلهللس الدعايةةةة البي ةةةاء -

. عةددهلل و ددعن إسبنهللسدد   هللعنسدد  اإلخددعان (الددهللسن  فسددعن النددنعب) :ا نددو ا س 
 .(اإلنالم هع الحل) :المنلمسن

: عهد   سد  منلعمد  المحدهلل ، حسد    سرنلدم مدن  طلقهدن، الدعاية الرمادية -

 عةهلل و عن إسبنهللس   ع و عن نلهللس ، ع نلهللهن نلهلل ، لحنب  ف  م   مطلقهن.

هددد  منلعمددد  المحدددهلل ، من عنددد  الطددد ل عالحقسقددد ، : عالدعايةةةة السةةةوداء -

 هللعنس  الق امط  عال نطمسسن عال عاف  هللنموننهللهم إلى آل الهللسدت، مد   دعمهم 
س سهللعن هللأئم  النم  ععنموهم ندعءا، ع هللعنسد  حدزب الوح سد ، عا ندو ا س  
المهنهللم  للهللسن اإلندالم  عللمندلمسن، عمدن ودأا  هللمقدع وهم بمسندن عدن  سد  

مدنت اإلندالمس  المقنولد ، ععلدى   ندهن ومظدسم القنعدهللو، حسد  ةحهلل من الومظس
سمههلل هبا الحمو من الهللعنس ، الط سد  إلةنمد  إند ائسل ال هللد  ، هللنندم إةنمد  
الخالف  اإلنالمس ، عهللننم البهنهلل. عسهللخل ف  هبا المعع من الهللعنس  النعهللاء، 

مدنل وههللسهللات الهللعل ا نو ا س  هللزعال إند ائسل، مادل وههللسدهللات محد   سدنم ب
عهللهلل المنح ، عع ا  الهللن  ا نو ا  ، عإس ان، عحزب هللا، ع س هم ممدن 

 سوظنه عن هللنلنهللاء إلن ائسل.

 أهم قوانني الدعاية

 نمن ل هللنضن  من هبس القعامسن عهللنخوحن :
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   ع ال ددزا و عالددزمن، عهددبا القددنمعن عةةامال االقتنةةاع همةةا التكةةرار والةةزمن  :

الوح سد . فهللدنلو  ا  عالدزمن عهللدهلل ن ع خط هن، عهللغ اموند ت  ف دن  حدزب ه هم
  . س  هللا، فأحهللل عزس  اهللن هللا عمهلل السهعهلل، عالمنسل اهللن هللا عمهلل المحن  

عهللهبا القنمعن  حهللحت األعانن عاألحمنم، عالنم ، عالقم ، عالهللق  آلهد        
 عمددهلل ال اددنء مددن المددن . عهللهددبا القددنمعن، اموندد ت الهللددهللع عالخ افددنت فدد  الددهللسن.

لزمن  بلك، عنهلل المن  إلدى الوعحسدهلل عمهللدب الهللدهللع عالخ افدنت مد و عهللنلو  ا  عا
  خ  .

 حدب مد و : إبا نومت البه  ) ( م و، ع)ص( منئد قانون كفيت امليزان  ،

المددن  البهدد  ) (  ع ونددنط عا منهددن، عةددهلل انددوخهللمغ حددزب الوح سدد  هللمبددنل. 
ف دد   نددوم الددهللعل ال  نددمنلس ، مئددنت المدد ات، عخنحدد   م س ددن عهلل سطنمسددن، 

 حهللةنئهمن مدن الدهللعل الن هللسد ، عخدص هللنلندوم، األ هللن عالندنعهللس . هللنلمقنهللدل ع
نددوم ا نددو ا س ، ععمالئهددن  ماددنل بمددنل عهللهللالمنحدد ، مدد ات ةلسلدد ، فأحددب 
الهللن  ممن الهللعل النسععس ، عوننطو منهن آخ عن،    و   من   سدو ةنودل 

ب الدهللن  )الوعحسهلل عالبهنهلل( وحت  اس  الهللن ؟ هللنلمقنهللدل،  ند ومظسم  ححنب 
حوى الامنل ، علع  نن بلك على حننب  مظم  مهنهللم  لإلنالم ممن   س عمننهللاو 

 هللسمهم ع  ضهم عع ضهم.

  فلمددن  ةمدد   ددل مددن حددزب عةةدو عةةدوي صةةديقي وصةةديق عةةدوي عةةدوي :

األعل هدددع عدددهللع م الوح سددد  ع ا ندددو ا س  الننلمسددد  )ال ادددنء( مدددن المدددن ،  ن 
المننهللسدد  لل  نددمنل  حددهللسق ، مددن هللددنب ، اعوهللدد عا الددهللعل ا نددو ا س  ال  نددمنلس 

 الوقنء المحنلل،  من ححل م  ومظسم القنعهللو.

 علهدبا القدنمعن عالةد  إحياء االحتماالت امليتة وإماتة االحتماالت احلية :

عاضح  م  ةنمعن )  ود  المسدزان(. سقدعم هدبا القدنمعن علدى إادن و ال ادنء ضدهلل 
لموعةن  ةلسل  األا ،  خطد   م  معهعم   عبعهلل لغ،  ع وضخسم  حهلل األخطن  ا

ف  المقنهللل سوم إمنو  الخط  األعل عاألعظم هللنهللم اإلنن و إلسغ هللنلم و،  الوهللنس .
 ع الوقلسل من خط س. عسنونمل حزب الوح س  هبا القنمعن هللعضعل ودنم، حدسن 
سم دد   العبددعهلل النندد  ي لالوحددنهلل النددعفسسو  فدد  الددهللالهلل الن هللسدد   ع اإلنددالمس ، 

هللن مقالهللددنت علددى وندد  هللعل ع هللسدد ، ةهللددل الهللددهللء هللن محنددن  نددسط   هللأمددغ علمددن  
، إلدى وضدخسم  ـ مد  السندن  ـالوهلل سب . ف  المقنهللل عمدل هدبا الحدزب بنهدهللا 

إن باين يادي السااع  )): ×النهللاء لل  ب. عهللهبا سودب   النقدالء، ةدعل ال ندعل 
ا الااااد ، ويااستمن  يًااا ـساانين خداعاا ، ياااد   يًااا الماااذب، ويمااذب  يًاا

ا األمين، وينت   يًا الرويبض ا تيل  وماا الرويبضا ؟  ـون  يًـويخ الخا ن،
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النلندددل  ))]حدددحسل، . ((تاااال  المااارء )الرتااال( التا ااا  ياااتملم  اااي أمااار الرامااا 

 .([1153، للنسخ األلهللنم   حمغ هللا،  ةم )((الححسح 

  إبا اةومندت هلل  د و، عو نعلدت منهدن،  حدهللل اإلنسان أسري اقتناعاته الفكريةة :

نونهللاهلل للوضحس  من  بلهن، علع هللهللبل الم  . عهبا من سبندل السهدعهللي، لهللسك ا 
عالمحدد ام ، عالنددسعع ، عالهللددعبي، ع سدد هم مددن  حددحنب النقنئددهلل المخول دد ، 
سقنولعن مدن  بدل عقنئدهللهم، عسمعودعن فد  ندهللسلهن. عهدبا مدن بندل الوح س سدعن 

سددد ، طاسدددهللافنعن عدددن الندددسععس ، عسهللدددنل عن هللمندددنهللات ال  ندددمنلس ،  ع الهللسمعة 
عسهللافنعن  دبلك عدن فودع  الحدزب هللبدعاز ةهلللد  المد  و األبمهللسد ، عالمظد  إلدى 

 األفالم البمنس .

      اإلندنع  تراكم أثر اإلشاعات وتأثريها يف الةنفس  ولةو كشةف عةن ايفهةا :

منهللو  زس و هللنل بب، ولو    لهن إبا و   ت ف  المن  علدع هللندهلل حدسن. ع ندو 
ف  البا  و. عهبا  ن  ن هللن  األا  مخزعمزس هن،  سل    ل  ا هن، إممن سهللقى ممه

األادد  سددزهللاهلل هللو دد ا  األمدد ، حوددى سحددهلل  المدد ء األادد  المودد ا م، فددقن  نمددت 
نعاء  نن حن مدن  ع نخحدن ـ اإلننع  لسحهلل  المن   نبهللن،  ع لسأوممعا خنئمن، 

 ، فنلموسب   ن سحهلل  ال نبب، عسلومن الخنئن.ـ م معةن

 سنوهلل  الوأحدسل النلمد  اد الشخصياخللط بني اإلفساد املؤسسي واإلفس :

ف  مخولدو المندن و عالنلدعم مدن  هدم ندمنت الند سن  اإلندالمس  الود  سبدب 
الح ص علسهن  ل الح ص، علس  من النلم ف  ند ء وبنهدل هدبا المعضدعع 
الخطس   ع وطهللسقغ ف  بنمب هللعن آخ ، فقن بلدك ندسلهللي إلدى فندنهلل فد  القدعل 

لوأحددسل  فدد  الوددزام الوددنم هللهددبا المددمه، عالنمددل عا عوقددنهلل. عل ددن المطلددعب ا 
 بمس  البعامب الن عس  عا ةوحنهللس  عا بومنعس  عالنسننس  نعاء هللنعاء.

عالمعضعع مهللا  الهللح ، هع  حهلل المعضععنت الو   حنهللهن الونعسغ لندهللم 
إخضددنعغ للقعاعددهلل األحددعلس  الضددنهللط  مددن ةهللددل المددن  عنمدد ، ع اددنء المنددلمسن 

هلل الملنن  الممظم عاإلفننهلل ال  هللي النخح  سلهللي إلى فنلخلط هللسن اإلفنن خنح .
فننهلل ف  الوحع ات عالنقنئهلل. عهللنلونل  سموقل هبا ال ننهلل إلى األةعال، عمن ادم إلدى 

ع خط  من فسغ،  مغ سنهلل من  هم ةعامسن الهللعنس  الو  هللهن سبسش ال انء من  األعمنل.
قددو نددع   فدد  حلدد  المددن ، إلنددقنط ولددك األمظمدد  الن هللسدد   ع األبمهللسدد ، الودد  و

إندد ائسل، عوحددعل هللعن وعنددنهن فدد  النددنلم، عخنحدد  فدد  األ   العاةندد  مددن هللددسن 
ال  ات عالمسل، الو  سنوقهلل السهعهلل  مهن ومال     إن ائسل ال هلل  ، وطهللسقن للنقسدهللو 

السهددعهلل نددنب هللا المخوددن ، عاأل   ملددك لهددم، عالهللندد  هللهددنئم خلقددعا )) :السهعهللسدد 
 . ((لخهللموهم
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فننهلل الملنند  المدمظم، ال ندنهلل الدبي وقدو خل دغ بمنعد   ع هللنإل عالمقحعهلل
حزب  ع هللعل ، فهع هللنلونل  سنهلل  عن هعس  عف   عنلعك ولك البمنع   ع الحدزب 

   ع الهللعل ، عإن ظه  للمن   ع  ظه  لهم  مغ إفننهلل ف هللي نخح .

 من اإلفننهلل ال  هللي النخح  فهع بلك اإلفننهلل الحدنهلل  عدن ندخص مدن   
ط س هللط هللسن فنلغ ع س  بمنعد   ع حدزب  ع هللعلد . عإن ظهد  للمدن  عالة  ع   اهلل

  ع  ظه  لهم  مغ إفننهلل ملنن  ممظم.

 قوانني أخرى للدعاية

  وعبهلل  هللعهلل فنل ولقنئسد  فد  المبومندنت، إممدن الدبي سحد ك المبومندنت هدم  
 الهللعنو المهللاعاعن فسهن.

 .نلعب النهلل ال   ي عالنهلل الننط   عز ع األل نم  

 هلل الننط   هللعانط  األةنحسص عالمن حسنت. نلعب الن 

 . انو الل   سزو القطس 

     وحعسددل األمظددن  عددن الخطدد  األ هللدد  إلددى الخطدد  األحدد  ،  ع إلددى حسدد
 خط .

 ن ععمدالء) : نلعب فن الهللم،.  قعلهم ، عهللهدبا سدوم ( لهم  عدهللاء،  ع  لهدم خدع 
 الهللفنع عن المب م األ هلل .

   عةهللعل األف ن . اإلةمنعالوهلل ب ف 

  ت األمظن  إلى المونئ، عوبنهل المقهللمنت.ل 

 .ع خط  هبس القعامسن هع الو  ا  م  الزمن المهللم  على ال بب 

 

 

 الدعاية يف بروتوكوالت حكماء صهيون

منددددعهلل إلددددى هلل عوع ددددع ت ح مددددنء حددددهسعن، لمنددددون   مددددن ع هلل فسهددددن 
 :هللخحعص الهللعنس 

 :*  الدعاية تسحر العقول بالكالم األجوف
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 : وقعل الهلل عوع ع ت

ع هددم مددن بلددك  ن منددونمل النعاطددو الموأببدد  فدد     اضددمن هللددهلل   مددن ))
خهللمهن ف     اضمن هللهلل   من إخمنهللهدن عان منوإخمنهللهن عان منب   ف ن  اآلخ سن ع

منددب   ف ددن  اآلخدد سن عمنددوخهللمهن فدد     اضددمن هللددهلل   مددن محعهددن، إن المندد ل  
ع سو و قدهللهن ةدعو  (43)ال ئسنس  لح عمومن ه :  سو وضنو عقعل الننب هللن موقنهلل

 ((واإلهلل اك الو  وخل  مزع  المنن ض ، ع سو ونح  عقعل الننم  هللنل الم األبع
 (.5)الهلل عوع عل/

 :*  علم الدجل )األجيربوا(

سخضدد  علمددنء عح مددنء السهددعهلل فدد  معندد ع عوددل  هللسددب، لو هللسدد  نسننددس ، 
ى هبا علمس ، م نس ، ابومنعس  خنح ، لونخس  الننعب للوح ك لمحلحوهم، عسنم

النلم هللنلم األبسهلل عا، عه   لم  م  هلل  مدن  لمودسن  وسمسودسن همدن هللنلل د  ال  مندس  
(Agitation(ع )Propagande ي وح س  عهللعنس  ،)(44) . 

عنمخون  من هللسن الننم   لندنء إهللا سدسن ممدن لهدم ))وقعل الهلل عوع ع ت: 
مدن السندس   ن ، علبلك نس عن (45)مسعل النهللسهلل، علن س عمعا مهلل هللسن على فن الح م

سمنددخعا ةطدد  نددط م، ضددمن لنهللومددن فدد   سددهللي منونددن سمن النلمددنء الح مددنء الددبسن 
هلل هللعا خحسحن  على ح م الننلم ممب الط عل  الهللن  و. عهل ء ال بنل ـ  من علموهم 
من ةهللل ـ ةهلل هلل نعا علم الح دم مدن خططمدن النسنندس ، عمدن وب هللد  الودن سخ، عمدن 

ألممسدعن ) سد  السهدعهلل(   سمو ندعن هللنلمالحظدنت . عا(46)مالحظ  األحهللا  البن س 
الون سخسد  المندوم و هللددل سوهللندعن مندقن  مظ سددن  مدن  سد  و  سدد  فسمدن سم دن  ن و ددعن 

 ((سددددسن عزمددددن  ممونئبددددغ. عمددددن  بددددل بلددددك لنددددمن فدددد  حنبدددد  إلددددى  ن مقددددسم لمم
 (.1الهلل عوع عل/)

م عنسقعم علمنلمن الدبسن  هللدعا ل د   ةسدنهللو األممسدسن هللقلقدنء خطب،ع ند))
خطط، عونعسهلل مب  ات، موعنلسن هللبلك إلى  ن ولا  على عقعل ال بدنل عوبدبهللهن 

 (.24الهلل عوع عل/) ((ناألف ن  الو  والئمم كمحع ولك المن ف  عول

                                           
المقهلل علدى  سد  اندن  حدحسل س هللدك النقدعل عسضدللهن، عس  سهدن هللدن ف اط فد  البدهللال  إن  (43)

لندنعب البنهلد . لمح  البهللل،   ل  هلل  ف  من ف  الح . عمن  ن  الهللالسدن الود  وندلط علدى ا
 )المو بم(. فلسن و بلك الموط فعن ف  الهللسن عالعطمس .

 (.96، ص2، لمحمعهلل القننم، )ط((نةولعا من المنلمسن مئنت المالسس))عن  ونب:   (44)
مددن الملنددو ان النسنندد  فدد  منظددم الددهللالهلل ونددس  علددى هددبا المحددع نددعاء  ددنن بلددك هللنددهللب   (45)

حددنلسن سنددو سهللعن  اسدد ا  مددن البدد ي علددى هددبس النسنندد . السهددعهلل  ع هلل سدد هم عالسهددعهلل علددى  ددال ال
 )المو بم(. 

 حعل ا بوهنهلل ف  الح م عال قغ عالنلعم ع س هن. )المو بم(. ف  هبس النطع  وو  ز   (46)
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 :*  برجمة العقول البشرية

نسوم هلل مب  النقعل الهللن س  من خدالل  ندنلسب الوعبسدغ ال  د ي، عوطهللسد  
سن ةهللل األعان العابدب، سسال ووحطم  مظم  األممعل ))ةعامسن الهللعنس  الننهللق  الب  . 

 مهللهللمنهم هللسدهللمن الخهللسد و، ع ممدن  نسدنت اللعالدب فد  ود  سهللهم اآللد . عةدهلل  نمدت هدبس 
(( اللعالب بات مظنم عمسو، ل مغ مضهللعط فننوهللهلللمن هللهن و وسهللدنت وح  سد  هللدال مظدنم

 (.1الهلل عوع عل )

 :*  التوجيه الفكري

خهللام منظم ةعامسن الهللعنسد  الندنهللق  لوند سل سنومهلل الوعبسغ ال   ي على انو
عقدل األممسددسن، عحدد نوهم الحددنلح  عالطنلحد ، عمسددعلهم، ععسددعهللهم. عسنددنعن مددن 
خالل الوعبسغ ال   ي إلى واقسو األممسدسن )ال ادنء( فد  األمدع  النسنندس  خنحد ، 

 ف   ي اوبنس سم ن  ن سلوئم م  من سمننب السهعهللس  ا نو ا س . 

سوم هلل مبدد  عقددعل ال اددنء، عوددعبسههم، عسضددمن السهددعهلل عهللهددبا الواقسددو ندد
احو ن  من ف  الحقسق  هللعن  س هم. عسحل األم  إلى الحهلل البي سون ب فسغ ال انء 
من المدن   ف دن  السهعهللسد  ا ندو ا س  عدن   لد  عااقدسن هللحدهلل  ععدسهم النسنند ، 

ع مهدم عهللأمهم عحهللهم  ححنب الم نهسم عالمظ ات عالوحلسالت النسننس  الححسح ، 
  س  خنضنسن فسمن س عن لوأاس  اآلخ سن. 

ع نه  من سقعم هللهبا الواقسدو الم د  ، ا ندو ا سعن، عحدزب الوح سد ، 
س سدهللعن الخسد  عإةنمد  الخالفد   ـ إن لم س ن بمسنهمـ  عمنظم  ف اهلل حزب الوح س 

 اإلنالمس ، عل ن  م من م سهلل للخس    سحسهللغ.. 

 توول البروتوموجي  

نعا عس  حعا هللأم نهم حوى سالةدعا سدعمهم،  ع هللعدعهم سنسندعا هللععهم سومو))
فدد   حالمهددم هللملددبات عمددالس بهللسددهللو،  ع سنسنددعا فدد  ب  سددنوهم لمحددالم المنضددس . 
هللععهم سنوقهللعا  ن هبس القعامسن المظ س  الو   عحسمن إلسهم هللهن لهن القهلل  األنمى من 

فومن مزسهلل اقوهم النمسنء بلهم. عهللوقسسهلل  مظن هم إلى هبا المعضعع، عهللمننعهللو ححن 
هللهبس القعامسن زسنهللو مط هللو. إن الطهللقنت المونلم  نوخونل زهعا   منم  م نهن هللنلمهن، 
عنوأخب بزافن  ف  مزال  المن ف  الو  ححلوهن من النلدم الدبي ةهللمدغ إلسهدن ع اللمدن 

 ( 1)الهلل عوع عل/ ((س  هلل  ف  و هللس  عقعلمن حنب ا وبنس البي وعخسمن

عن ح عمومن محعط  هلل ل ةع  المهللمس  الو  ندونمل خاللهدن. عسبب  ن و ))
إمهددددن ندددددوببب إلدددددى م ندددددهن المننددددد سن عالمحدددددنمسن عاألطهللدددددنء ع بدددددنل اإلهللا و 
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. هددل ء القددعم (40)الهللهلللعمنندسسن، اددم القدعم الممنددئسن فدد  مهللا ندمن الوقهللمسدد  الخنحد 
نددسن فعن  ندد ا  الحسددنو ا بومنعسدد ، فنددسم معن مددن  ددل الل ددنت مبمععدد  فدد  

 عو ع لمنت نسنندس ، عندس قهعن بسدهللا  فد  البنمدب الهللدنطم  للطهللسند  اإلمندنمس  ح
هلل ل  عون هن النظسم  الم ه د  اللطس د  الود  ندسنزفعن علسهدن.إن هدبس األعودن  هد  
الو  ون ل عقل األممسسن، عح نوهم الحنلح  عالطنلحد ، عمسدعلهم، ععسدعهللهم، مدن 

 (.9)الهلل عوع عل/((عبسب ال ئنت عالطهللقنت

 سال ووح    سهللي النمسنن من ةهللضومن فسمن هللنهلل ـ سبب  ن مظل موحلسن عل))
ن اوحدن   نخحدسن  فهدع علدى  ي حدنل عمندوم ا ، عهدع  ن   س د اوحن   هللنلطعائو 

. ععمددهللمن وحددس  ةددعو من عفدد  نددمخنطب خالحددن  إنددهلل إخعاممددن  اوحددنل مددن خددالل 
نندس  فد   ي اوبدنس الننم  نخحسن  ف  المبنم  النعةس ، عندماق هن فد  األمدع  النس

سم ددن  ن سلوددئم مدد  مددن سمننددهللمن. ع سددو منددوعا  ممددن سونلمددغ المددن  فدد  مددهللا   
؟ من المل هلل  ن من سقعلدغ  ندل الح عمد ،  ع مدن سقعلدغ الملدك م ندغ ـ   (49)األةنلسم

سم ن  ن سبسب ف  الدبسعع هللدسن األمد   لهدن، ألمدغ ند عنن مدن سموند  هللل دط المدن . 
ن ةهللدل األعان العابدب،  مدهللهللمنهم هللسدهللمن الخهللسد و، ع ممدن عل سال ووحطم  مظمد  األممدس

 نسنت اللعالب ف  و  سهللهم اآلل . عةهلل  نمدت هدبس اللعالدب بات مظدنم عمسدو، ل مدغ 
 (. 1)الهلل عوع عل/ ((مضهللعط فننوهللهلللمن هللهن و وسهللنت وح  س  هللال مظنم

علددى الددهللعام  (Gentiles)إن الحنبدد  سعمسددن  إلددى الخهللدد  نددو  س األممددسن ))
ن  علئدك الدبسن ةدهلل مندوخهللمغ إ ن سقهللضعا  لندموهم، عسظلدعا خدهللممن األب ء. ع هن  إ  ا

سننزات ممن حقنئ  لن س دعن مدن الم  دعب قسن نسمنةنعن هللسف  ححنفومن من األمم
ال نددمس . عهللسممددن ووخددب  ددل  (Gazette)فسددغ  ن منددس  إلسهددن هللخنحدد  فدد  ب سددهللومن 

سن الوددد  ندددمحونب إلسهدددن،  ندددنلسب الممنةندددنت عالممدددنظ ات ه دددبا نممضددد  القدددعام
 (.23/241) ((عنمضنهن  منم البمهع  على  مهن حقنئ  منبزو

عن عنن من نمهللهلل  اإلعدالن فد  الحدحو هللاعدسن المدن  إلدى الدهللخعل فد  ))
مهللن سنت نوى ف   ل  معاع المن ععنت:  نل ن عال سنض  عمدن السهمدن. هدبس المود  

مخولو فسهن منغ، عحنلمن س قهلل البهللسهللو نوله  بهن الننب حومن  عن المننئل الو  ن
الننب وهلل سبن  منم  الو  س  المنوقل هللم ندغ ندسهوو بمسندن  منمدن لندهللب عاحدهلل: هدع 
 ممددن نددم عن  عضددنء المبومدد  العحسددهللسن الددبسن س عمددعن  هددال  لوقددهللسم خطددعط و  سدد  

                                           
  سخلدع ةطد  فد  الندنلم مدن حدمنئ  السهدعهلل هللدسن هدبس الطعائدو المدب ع و ع س هدن سم ددبعن   (47)

 س  عع . )المو بم(.خطط حهسعن عسخهللمعمهن عن عع  ععن  
ةننم الهللالهلل ال س سد  فد   ي ةطد  مدن عدهللا  ه با ونمسهن هللن  الححو الن هللس ، عونم  هللهن   ( 48)

عنحددموغ، ع نمددت فدد  الوقنددسم اإلهللا ي الن هللدد  ةددهللسمن  ونددمى األعمددنل،  ع ال ددع ، ع ددنن سنددمى 
نفظد ، عفد  عاحهللهن عمدال   ع  دع و فحدن  سندمى فد  هللند  الدهللالهلل الن هللسد  اآلن  مهللس سد   ع مح

هللنضهن ع س ،  ع  سنل ،  ع موح فس ،  ع لعاء عسنمى حن مهن ـ وهللنن  ل ل ممهن المهللس   ع المحدنفظ 
  ع العل   ع الموح و. )المو بم(.



 
 
 
 

46 

بهللسهللو عهبس الخطعط نمقهللمهن موعنلسن هللونخس  آ ومن عحهللهن من  مادنل األندخنص 
ن هللع  الماددنلسسن الموحدد  سن نددسموه  إنع النددك فدد  وحددنل هم منمددن، الددبسن   سنددوط

حنلمن سنو و هللح عمومن. عنسلهللعن لمن خهللمد  طسهللد  حودى سحدسن بلدك العةدت. علهدبا 
النددهللب نددمحنعل  ن معبددغ النقددل النددنم محددع  ددل مددعع مددن المظ سددنت المهلله بدد  

(fantasticالودد  سم ددن  ن وهللددهللع وقهللمسدد   ع وح  سدد . لقددهلل مبحمددن مبنحدد )  ن   ددنمال
هللمظ سنومدددن علدددى الوقدددهللم فددد  وحعسدددل  لع  األممسدددسن ال ن  ددد  مدددن النقدددل محدددع 
ا نو ا س . ع  سعبهلل عقل عاحهلل هللسن األممسسن سنوطس   ن سالحظ امغ ف   ل حنلد  
ع اء  لم  لالوقهللمل سخو   ضالل عزسغ عن الح ، من عهللا الحن ت الو  ونس  فسهن 

 . إب لددس  همددنك إ  ونلددسم حدد  عاحددهلل، ع  هددبس ال لمدد  إلددى  نددعو منهللسدد   ع علمسدد
إن الوقدهللم ـ    د و زائ د  ـ سنمدل علدى و طسد  الحد ،  (.الوقدهللم) مبنل فسغ من  بل

حوى   سن و الح   حهلل  س من محن ننب هللا المخون  البي احط نس لس دعن ةعامدن  
 (.254-23/251) ((على الح 

نوحنددنن عمحددن عاألممسددعن سهللحاددعن عددن ععاطددو المبددنل عوهلددسالت ا ))
معزعهددن بزافددن  هللددال وح ددظ، علهددبا مودد  هم سظ دد عن هللمبددنحهم. ل دد  معبددغ لخهللمدد  
محنلحهن  ل من وومل هم مننع  ال  ع ، عمن سون هللعن  ف ن من عن   ل  عااقسن 

اآل اء، ع مهم  سد  خنضدنسن  هللحهلل  عحموهم النخحس ، عهللأمهم عحهللهم  ححنب
 هللددد  فددد  ودددهللمس   ي مدددعع مدددن  )) (.25/269) ((فسمدددن سددد عن لودددأاس  اآلخددد سن

المنددد ععنت البمنسددد   سددد  منددد ععمن ـ ندددمهللسهلل النمدددل البمنددد  فددد  م حلودددغ 
((  ي  ممددن نددم س  البنمنددنت، عمنسددهلل إمنددنئهن حنددب خططمددن الخنحدد  (41)الومهسهللسدد 

 (. 26)الهلل عوع عل/

( الملددك هللاعهلل Dynastyعاآلن نددأعنل، األنددلعب الددبي وقددع  هللددغ هللعلدد  )))
خ . إن  نلعهللمن لحسنم  الهللعل  نسنومل على المهللنهللئ باوهن حوى ونوم  إلى السعم اآل

الود  نددلمت ح منءمددن مقنلسدهلل النددنلم،  ي وعبسددغ البدم  الهللندد ي  لددغ عونلسمددغ. ع ن 
نسنهللعن عس هللعن الملعك عخل دنئهم الدبسن  (David) عضنء  اس سن من منل هللاعهلل 

 قهعن فسمدن لمدن لن سموخهللعا هللح  الع اا  هللل هللمعاههللهم الخنحد . عهدل ء الخل دنء ندس
من م معمنت نسننس ، ن س ، عخطط للح م، آخبسن  نهلل الحدب  مدن  ن سحدل إلسهدن  

 ( . 14)الهلل عوع عل/ (( ي إمننن   خ 

 :توجيه العواطف * 

هللنهلل مبنل السهعهلل ف  الوعبسغ ال   ي للنقعل الهللن س  عهلل مبوهن نسننسن هللمن 
س   ةومنعنودغ ال   سد . ف د  س سهللعن، سوم وعبسدغ النعاطدو ولقنئسدن، ألن اإلمندنن  ند

                                           
مودد ك الطلهللدد  سوخ بددعن فدد  البنمنددنت حددنملسن األف ددن  الودد    ومننددهللمن   نهللددهللل   ممددن ي   ( 49)

 مددن م سددهلل لهددم عهددبا مددن سحددهلل  اآلن فدد   عنددسن  فنمضدد  هللدد ام، لهددن سولقعمهددن، فسوخ بددعن فسهددن
 المو بم إلى الن هللس .  ((وآا ت الحسن))النسععس  السهعهللس . امظ   ونب: 



 
 
 
 

47 

العةت البي وننطو فسغ   ن  ة سش العامسسن م  ال    لعامسوهم، مبهلل  ن الوننطو 
 ممن  نلم من ة سش، وعبغ ولقنئسن م   هل ال ونب من ال عم. 

ععلسغ وقعم السهعهللس  من خالل ب اعهن ا ندو ا   األةدع ، عمنهدم حدزب 
ال دد ب هددع النددهللع الزاحددو علددى هللددالهلل  الوح سدد ، هللقةمددنع ال اددنء مددن المددن ، هللددأن

المندددلمسن، فووعبدددغ عدددعاط هم ولقنئسدددن لقودددنلهم، عووددد ك الندددهللع ا ندددو ا   األ هللددد  
عاألخط  س وك هللهن، هللل سبهب الهللن  إلى حهلل ممنح وغ على ال  ب، من هللنب عهللع 

الددهللعل ال  هللسدد   عددهللعي حددهللسق ، عهددبا مددن ححددل مدد  ومظددسم القنعددهللو، حددسن اعوهللدد 
اإلندددالم مدددن ا ندددو ا س ، فدددهللعمعا ا ندددو ا س  ضدددهللهن، ع م س دددن،  خطددد  علدددى 

 ف  نهللسل هللا، عهمن م من الخط .   عاعوهلل عا بلك بهنهللا  

  ((لبروتوموجيا))توول 

هل سنوطس  عقدل ممطقد  ندلسم  ن سأمدل فد  ح دم ال ع دنء ح مدن  منبحدن  ))
هللننددونمنل الممنةنددنت عالمبددن ت، مدد   مددغ سم ددن ممنةضدد  ماددل هددبس الممنةنددنت 

مبنهلل ت هللممنةننت  خ  ، ع هللمن و عن الممنةننت األخ   مضدح    سد   مهدن عال
ون   ف  حع و وبنلهدن   اد  إ د اء فد  األمد  لبمه وهدن الندنبزو عدن الو  سد  

(50)النمس ، عالهنئم  ع اء ععاط هن الونفه  ععنهللاوهن عع فهن عمظ سنوهن الننط س 
)) 

 ( 2)الهلل عوع عل/

 عظم  همسد  مدن هللفندغ إلدى  (52)هبس األسنمعوب سهلل الننب من النالل ف  ))
الحدد ب، ع هددم مددن بلددك  ن منددونمل النعاطددو الموأببدد  فدد     اضددمن هللددهلل   مددن 

ن  خهللمهن ف     اضمن هللهلل   من إخمنهللهدن عمنون منب   ف ن  اآلخ سن ع إخمنهللهن ع
منددب   ف ددن  اآلخدد سن عمنددوخهللمهن فدد     اضددمن هللددهلل   مددن محعهددن، إن المندد ل  

ع سو و قدهللهن ةدعو  (51)مومن ه :  سو وضنو عقعل الننب هللن موقنهللال ئسنس  لح ع
اإلهلل اك الوددد  وخلددد  مزعددد  المنن ضددد ، ع سدددو وندددح  عقدددعل الننمددد  هللدددنل الم 

 . ((األبعو

                                           
عل مغ  س  ححسل ف  الدهللالهلل  ،من الملنو  ن هبا ححسل ف  الهللالهلل الو  لم ومض، نسننسن    (51)

 ددم، عالنددنب همددنك الودد  مضددبت نسننددسن   ددنلبز  الهلل سطنمسدد  فنلممنةنددنت همددنك هدد  نددهللسل الح
سند و الحدهللعهلل هللدل سحندهن هللنلو هللسد   قحنددن  ال  سدزو عسلوزمهدن، عالح سد  همدنك مطلقد  عالدد  ي 

 إةمنع عاةومنع، عال  ي المنفب لم لهللس . )المو بم(.
إن وب سهلل الننعب من النالل عخنح  ف  األعةنت الو  سوههللهللهن فسهن خط  خن ب  سحمدهلل   (51)

س  سهن هللنلسأ  عا نوندالم. عهدبا مدن وقنندسغ هللند  الدهللالهلل الن هللسد  ف  ةلعهللمن النبنع  عالمخعو، ع
 اآلن  عهع من ن  من وحنب هللغ الننعب من الهللالسن. )المو بم(.

إن المقهلل علدى  سد   ندن  حدحسل س هللدك النقدعل عسضدللهن، عس  سهدن هللدنإلف اط فد  البدهللال   (52)
لط علدى الندنعب البنهلد . لمح  البهللل،   ل  هلل  ف  من ف  الح . عمن  ن  الهللالسدن الود  وند

 فلسن و بلك الموط فعن ف  الهللسن عالعطمس . )المو بم(.
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عهع ض ع ي لح عمومن المنبح  ـ  ن ووضنعو عووضدخم  :عالن  الانم ))
سندوطس  إمندنن األخطنء عالننهللات عالنعاطو عالقعامسن الن فس  ف  الهللالهلل، حوى   

((  ن س    هللعضعل ف  ظالمهن المطهلل ، ععمهللئب سونطدل فهدم المدن  هللنضدهم هللنضدن  

 ( . 5)الهلل عوع عل/

 :قيادة اجلماهري الغافلة*  

 توول البروتوموجي 

 ((ةددددعو البمهددددع  النمسددددنء   ونددددوطس  الهللقددددنء سعمددددن  عاحددددهللا  هللددددال ةنئددددهلل))
 (.2)الهلل عوع عل/

 :معرفة طبيعة اجملتمع لتوجيهه  *

عهبا األنلعب ةدعي األاد  عالودأاس ، فلمن فد  طهللسند  المبومندنت، ودهلل    
، ع  ولخب الحقسق  من الوح سحنت، ع  من هللن  األعمنل  ف ن هن ععقنئهللهن  ع   

الممهللودد  فدد  الزمددنن عالم ددنن. فددنلسهعهلل سهلل نددعن  ف ددن  ععقنئددهلل المبومنددنت لسنددهل 
فقد  نسنندنوهم ع مظ سدنوهم علسهم عملس  الوعبسغ عا خو ا ، عسح حدعن علدى معا

ألخال  األمم ع مزبوهن، فسمن سبهب ال نفلعن عال انء إلى من ف  الحقسق  من خدالل 
 هللن  األةعال  ع األعمنل، هللعن  هللطهن هللنألف ن ، فسقضى علسهم.

 توول البروتوموجي 

عل   موبمب ا و نب األخطنء ف  نسننومن ععملمن اإلهللا ي، سوحدوم علسمدن ))
ف   بهنممن الخط الحدنل  مدن الد  ي، عهدع  خدال  األمد  عمسعلهدن.  ن مهلل   عمن  

عمبنل مظ سومن هع ف  معافقوهن ألمزب  األمم الود  موحدل هللهدن، عهد    سم دن  ن 
و عن منبح  إبا  نمت ممن نوهن النملس   س  ملنن  على وب هلل  المنض  مقو مد  

 (. 1)الهلل عوع عل/(( هللمالحظنت الحنض 

لو نون  خنحن  ف  انونمنل مهللنهللئمن إلى األخال  الخنح  ن وعابهعا ا علس م ))
ووعةنعا المبنل خاللهن ف     هللنألم  الو   موم هللهن محنطعن، عفسهن ونملعن، ععلس م 

انونمنل مهللنهللئمن هلل ل منومالوهن حوى سننهلل ونلسم األمد  هللر ائمدن، عل دم م إبا وحد فوم 
عن  نمعات ـ ندسو س   ندهلل  مغ ـ ةهللل مض  هللنهللاهلل ف  انونمنل مهللنهللئمن فنو ن عن 

األخال  ومنن ن ، عنمضسو  بلك  م   خ   إلى م اوب ولدك األمدم الود  خضدنت 
 (. 1)الهلل عوع عل/(( لمن من ةهللل

 فراد احلزبأكم على احل

سبب  ن م    هللسن ممنةن  األف ن ، عهللسن إحهللا  األح نم على األف اهلل. فلع 
  دن ، لعبدب علسمدن ا ندوم ا  مط  منلم هلل   و  نف و  ع عمل عمال من  عمدنل ال
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ندلهللغ  ألحدهلل . ع  سحد غ، عومو د  معامندالو  سد  ند عط ووحق هللقهللعل إنالمغ، حوى 
 عخلحددت  مددن المنددلمسن ةددهلل نددنءت  فنددنلهم، سددإنددالمغ هللعن الوحقدد  مددن بلددك. ف ا

 مسنوهم، عل ن  م من م سهلل للخس    سحسهللغ.

طس  الهللنحدد   ن سنددو ، علمددن  ععمددال ،الضدد ع س  الومهسهللسدد  هللهددبس المقددهللمنت
س ونو حقسق  حزب الوح س  ع ههللافغ عالننن ات الزائ   الم  ضد  المضدلل  الود  

  .هللننم اإلنالم عالخالف  س فنهن
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 األول بابال
 اليهودية واحلل الشيوعي املشكلة

 

ند  للهللنحد  الوند و علدى حقسقد  حدزب الوح سد  هللند ل ةطند    لدهلل  سل   سو
عس   ع ا ندددو ا س ، ععالةنوهدددن هللدددنلسهعهلل عخنحددد  فسدددغ، علسدددغ  ع  من فددد  حقسقددد  الندددسع

هللنلحددهسعمس  الننلمسدد . ع  نددهللسل لمن فدد  عالةدد  النددسععس  هللنلسهعهللسدد  هللندد ل ةطندد  هللعن 
هللو سددالنق)، عسنددمسهن الددهللن  (المندد ل  السهعهللسدد )،  ع (المنددأل  السهعهللسدد )الوندد و علددى 

 هدبس النقنئدهللمس  هللحدل ، ع، ألمهن ةنئم  على بمل  مدن النقنئدهلل   ومدت إلدى اإلمندن(السهعهللس 
الحددل حددنهلل  الحددل عالوطهللسدد ، هللددل ةددل إن نددئت منددوحسل  الحددل عالوطهللسدد  إ  مددن خددالل 

 .   ع النسعع ( الحل ا نو ا  ع )،    عهالعحسهلل عالعحسهلل عاألعحهلل

ععلسددغ   هللددهلل مددن فددول مل ددنت الوددع او عالولمددعهلل عهلل عوع ددع ت ح مددنء حددهسعن 
  لهلل  السهعهلل عإاهللنوهن. عةدهلل حدنعل هللند  الهللدنحاسن ممدن للوهلللسل على  همس  المنأل  السهعهللس

هلل نعا  ع اموقهللعا حزب الوح س  ال نو عدن هعسودغ، مدن عدهللو  هللدعاب هللعن الوطد   إلدى 
هبا الهللنب، فلم سوحق  لهم ال نو الحقسق  المطلعب، على الد  م  مهدم ةدهلل  حدنهللعس هللندهنم 

 س  عفونعسغ اإلهللنحس  الننبو. الون سك لمخنل نوغ النهللسهللو ف  النقسهللو عال قغ عممه، الو س

ساايودم للباكااة مفتاااز اللغااز الااذي يوبااع خلفاا  هااذا الكاازب، باساام  بااابوهااذا ال
    اولا س م وإتام  الخ   ا و ي  ث ث  
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 األول فصلال
 يةكاجلذور اليهودية للشيوعية االشرتا

 املسألة  أو املشكلة اليهودية()

السهدعهلل  حد ول وب الممزل  علدسهم، فقدهلل هللوح سو ا هع منلعم ـ من ـ ومسز السهعهلل 
، لممب زمن طعسدالنن ل للوع او، عززعهن هللنلولمعهلل ا فسهن عقنئهلل هللنطل  ععععضنوع اوهم 

 ه :ع ،لى هللاإ منهللعهن خطس و بهللا  عقنئهلل ممهن اال  

 السهعهلل ننب هللا المخون . - 

 (.فلنطسن عمن هللسن ال  ات عالمسل)، عممهن    ملك لهماأل -ب

 خلقعا لخهللموهم. حسعامنتن ( عممسالهللن  ) األ -ب

مندووعن فد    بدنء األ  ، فقدهلل عبدزعا عهللد  هم ةلسل، ع السهعهلل عهللمن  ن عهللهلل 
لهددبا عن  هللمددنءهم، هالقدد عن المنضددس  مددن وحقسدد  عوطهللسدد  هددبس النقسددهللو، الودد  س ضددنعم

المنددأل   ع نددمست هللدـد )عمنددنمس ، إالضددنو منددأت عمددهللهم مندد ل  وطهللسدد  هددبس النقسددهللو الال
الحقسقدد   ن المندد ل  السهعهللسدد  هدد  مددن   ادد  )). سقددعل همدد ي آهللامددز: سدد (المندد ل  السهعهلل
 .(53)(( منن لمن بهللس

عدن هدبس  ال  سم من محنهلل  السهعهلل المنومهللو، معبزا   للقن ئعمن الم سهلل  ن مقهللم 
عم ندغ  هللسمدغ) للدم   الهللند س  ـالضد ع ات الخمد  وحدنهللم هلل الظنلم  ال نندهللو الود  نئالنق

ن اددم سقددن ن هللسمهددن عهللددسن األندد  المن  نددس  النددسععس  علسددهللو عمدد عمنددهللغ( ـ ععقلددغ عمنلددغ
هدبس الضد ع ات الخمد  هللأهللند  حدع و مد ت فد   اموه ت ف  مندس وهن السهعهللس ، الو  

 الون سخ.

 

 

 :)اليهود شعب اهلل املختار(عقيدة   -1

  :ـ هللزعمهمـ   ((الوع او))وقعل 

ك، لتمااون لاا  لًااإياااك تااد اختااار الاارب إلًااك، إنااي شاارب مواادر للاارب أ نااكأل))
((ر خل من تميع الشروب الذين عل  وت  األأ شربا  

(54). 

                                           
 (.19، مقال عن محهلل س  ةم )1ط/ (49ص)للمللو زههللي ال نول،  ((السهعهلل))عن  ونب   (53 )
 .(6،ع 0ل) ،((الوامس ))  (54 )
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 مماا تاال لاك، و تكفاظ تمياع ن تماون لا  شاربا خاااا  أوواعدك الرب اليوم، ))
((وااياه

(55). 

((وأتخذمم لي شربا ، وأمون لمم إلًا  ))
(56). 

((الولمعهلل))عبنء ف  
((ال نهللن ))ع (50)

(59): 

م أساايادا علاا  ماان يرتباارون أينمااا كاال اليًااود، علاايًم أن يف)) رضااوا أنفساًا
((أنفسًم أسيادا  

(51). 

وهمذا ملم األمثر تدسي  شرب  ا سرا يلي  اعتبرتماوني كاامم الراالم األوكاد، ))
((لذلك أعتبرمم كمماء الرالم الوكيدين

(60). 

 يوول  ا ترومار 

  سوزعزع هللأن علسهم  ن سندوم عا فد  الو هللد  علدى عد ش  سلمن السهعهلل إسمنمن  ))
علدى الندنعب  نفد ، ألمهدم سزعمدعن هللدأمهم  فضدل البمسد . عةدهلل  الهللمسن، سح معمهدن  ندسنهللا  

وم ددن السهددعهلل مددن ا نددوم ا  هللهددبا فنددال هلل ضددل انددوم ا  الونددنعن العاسدد  المامدد  هللددسن 
((المننعمس  عا نو ا س 

(62).   

ع من حنلومن محدن السهدعهلل، فهد  علدى )) :((بي  م س نن هسهلل عا))عبنء ف  ححس   
((على األنسنهلل ، إممن اآلن منسش ف   ل م نن...  نسنهللا    من بلك ومنمن  الن 

(61). 

 :((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))عوقعل 

ف  ن سن  األمهللسدنء،  ممدن مخودن عن مدن هللا لدمح م األ  ، عةدهلل   إممن مق ))
((ممحمن هللا النهللق س ،    م عن ةنهلل سن على القسنم هللهبا النمل

(63) . 
                                           

 .(29،ع 16ل)، ((الوامس ))  (55 )
 ،( 5، عددددهللهلل21إحدددحنل ) ((   الخددد عبنددد))  :. ع ابددد   دددبلك(0، ع6ل)، ((خددد عب))   (56)

 .نع س ه، (1ع، 66ل) (( ننسن)) ،(11ع ،41ل) (( ننسن))
هم  هللاخل الهللسنم  السهعهللس ، عسنوهلل  الد  ن األندن  فسهدن. عالولمدعهلل مم نم    ((الولمعهلل))سحوّل   (57 )

هع مبمععد  ةعاعدهلل ععحدنسن عند ائ  هللسمسد  ع هللهللسد  عمهللمسد  عند عل عو نندس  عوندنلسم ع عاسدنت 
وومنةلهن األلنن، فعحلت ن نهن  عنمنعن  إلى المن ، عةهلللت إلى بنمب الن ائ  المهللّعم  فد   ند ن  
معنى الخمن . عخعفن  مدن المندسنن عالضدسنع، عح ظدن  لمةدعال عالمحدعص عل اد و الند عحنت 

 عا بوهنهللات، فقهلل هللّعمهن الحنخنمسعن عنّ لت من سنمى هللنلولمعهلل. 
 هللوحهللسهلل القعامسن ال عحس  للسهعهلل.  ونب هللسن سهعهللي سهوم   ( 58)
، ((السهدعهلل)).مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ ((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب   (59 )

 (. Sanhadrin, 19، عن )(265ص) ،2190، 1ط/

، ((السهدعهلل)).مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ ((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقنط  من  ودنب    (61 )
 .(Chaniga,3a,3b)، عن (265ص) ،2190، 1ط/

 (.04، مقال عن محهلل س  ةم )(1، ط/36ص)زههللي ال نول، ، ((السهعهلل))  (61 )
 (.190، مقال عن محهلل س  ةم )(1، ط/211ص)زههللي ال نول،  ،((السهعهلل))  (62 )
 الممحع و(. ـ ، ط/ م وهلل  اإلسمنن00)الهلل عوع عل الخنم ، ص(     63)
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با الوندوت الدبي سهللدهللع ضدن ن  ـن ننهللغ المخون  منوت، عهدمن  حم  هللا  ))
 مددنم النددنلم ـ ةددهلل اهللددت  مددغ  ددل ةعومددن الودد  عحددلت هللمددن إلددى عوهللدد  النددلط  ـ ن ـفسمدد

((الننلمس 
(64).  

((عهبا سهلل هن على عهللق سومن ععلى حقسق   ممن الننب البي اخون س هللا))
(65) . 

 

 

:(ني الفرات والنيل  ومنها فلسطني وما برض ملك هلم)األعقيدة   -4
(66) 

وسااار  ااي رك تاا ااا إلاا  بيااي إياال   ااي مرمااز )) وقددعل الوددع او هللددزعمهم:
 بارامااا ار اع عينياك وانظار مان الموضاع الاذي أناي  يا   إسرا يل[ وتاال الارب

تميااع األر  التااي أنااي تاارى لااك أعتيًااا  ا جنو ربااا   وشاارتا   وتنوبااا   شااماج  
((أعتيًا ألني لك ولنسلك إل  األبدااا امش  ي األر ااا

(60). 

 لنسالك أعتاي هاذه األر  مان نًار ماار  تتع الرب مع إبرام ميثاتا تا    ))

((إل  النًر المبير نًر الفراي
(69). 

((وأعتي لك ولنسلك من بردك ار   ربتك مل ار  منراان ملماا أباديا  ))
(61 ) 

. 

استم ك  وبالنسب  لمتالب  األ يار ك )) :((ال نهللن ))ع ((الولمعهلل))عبنء ف  
أي شيء،  إن ما يملمون هو ماألراضي المشاع   ي الاكراء التي ليساي ملماا 

((ألكد
(00). 

وهاااب هللا اليًاااود كااا  السااايترة والتاااار  بااادماء تمياااع الشاااروب وماااا ))
((ملمي

(02). 

                                           
 الممحع و(. ـ ، ط/ م وهلل  اإلسمنن231ل الحنهللي عن ، ص)الهلل عوع ع(     64)
 الممحع و(. -، ط/ م وهلل  اإلسمنن130)الهلل عوع عل النن عن، ص   ( 65)
 16ل) ((و ددعسن)) ،( 20ع   25ل ) ((و ددعسن)) ،(24ع  20ل ) ((ندد   الوامسدد )): امظدد    (66 )
 . ن( ع س ه3ع
 (.1-21:5) ،((عسنو )): عامظ  (،20-24، 3، ع  23ل)، ((و عسن))  (67 )
 (. 29:25) ((و عسن))  (68 )
 (.9:20) ((و عسن))  (69 )
مقلهدددن زهدددهللي ال دددنول فددد   ونهللدددغ  .((ال نهللدددن ))، ع ودددنب ((الولمدددعهلل))مقدددنط  مدددن  ودددنب    (71 )
 (.Baba Bathra,54b، عن )(265ص) ،2190، 1،ط/((السهعهلل))

، ((السهدعهلل))ن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ .مقلهد((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب   (71 )
 (.seph. Jp., 92,1، عن )(265ص) ،2190، 1ط/
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 وهنم السهدعهلل  2550 ح   الولمعهلل ف  هللعلمهللا نم  ))ةنل مسننل ل.  عهلل سمنعن: 
((سحسسن،  نوخهللامهن ف  طقعنهم الهللسمس هللننومزاو هللمنء األط نل المن

(01). 

 سقعل منس  امننل  عونسلهلل:

وب  عا سن  هللمنئ  هللأن األ    لهدن ندو عن لمدن، محدن السهدعهلل،  مدن  س مدن، عهدم ))
((حانل  الحسعامنت عهلل ازهن، فلن سمل عا نسئن ةط

(03). 

 :((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))عوقعل 

مدن هللا لدمح م األ  ، عةدهلل  ن مخودن عنفد  ند سن  األمهللسدنء  ممد  إممن مقد ))
الهلل عوع ددعل ) ((ممحمددن هللا النهللق سدد ،  دد  م ددعن ةددنهلل سن علددى القسددنم هللهددبا النمددل

 .(09-00الخنم ، ص

الخدنم  الهلل عوع دعل ) ((إن الطهللسن  ةهلل ةهلل ومن وقهللس ا  لقسنهللو الندنلم عح مدغ))
 .(204عن ، ص

 دل هدبس النملسدنت  ندوخو   ،عحسممن سل  مل من الن ش علدى الندنلم  بمد ))
 .(139الحنهللي عالنن عن، ص  الهلل عوع عل) ((المن  و

 :خلقوا خلدمتهم( البشر بهائم) عقيدة   -3

وبناااو الغرياااب يبناااون أساااوارك و ملاااومًم )) :ـ هللدددزعمهمـددد  ((الودددع او))وقدددعل 
و تنفات  أبواباك دا ماا نًاارا و  *يخدمونك ألناي بغضابي ضاربتك وبرضاواني ركمتاك 

م  و المملم  التاي ج تخادمك جن األ *ت  إليك بغن  األمم وتواد ملومًم لي  ج تغل  ليس
((تبيد و خرابا تخرب األمم

(04). 

 *ويو  األتانب و يرعون  انممم و يماون بناو الغرياب كاراثيمم و ماراميمم ))
ماام و علاا  متاادهم ملون ثااروة األثأمااا انااتم  تاادعون مًناا  الاارب تساامون خاادام إلًنااا تاا

((مرونثتت
(05). 

خلا  اليًاود ليخادمًم األ ياار، الاذين علايًم )) :((ال نهللن ))ع ((الولمعهلل))ف   عبنء
أن يزرعااوا ويفلكااوا ويبااذروا ويكفااروا ويكلبااوا ويكزمااوا وينخلااواا أمااا اليًااود  وااد 

((تكي تار ًم ومًي ا   خلووا ليمون مل هذا تاهزا  
(06). 

                                           
، ((ودن سخ الولمدعهلل)) ودنب ، عدن (262ص) ،2190، 1،ط/((السهعهلل))زههللي ال نول ف   ونهللغ   (72)

 (. 69،229ص))
 (.144عن محهلل س  ةم ) ، مقال  (1، ط/204ص)زههللي ال نول، ، ((السهعهلل))عن  ونب   (73 )
 (.21-20، ع60ل)، (( ننسن))  (74 )
 (. 6-5، ع 62ل)، (( ننسن))  (75 )
، ((السهدعهلل))مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ  .((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقنط  من  ودنب   (76 )

 (.Berachoth، عن )(265ص) ،2190، 1ط/
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عباارة عان ليًود بشار لًام إنساانيتًم، أماا الشاروب واألمام األخارى،  ًاي ا))
((كيواناي

(00). 

((منازل األ يار كظا ر كيواناي))
(09). 

حودى السدعم، الولمدعهلل هدع الدهللم الحسدعي الضد ع ي ))ةنل السهعهللي هس منن ععك: 
((لإلهللقنء على مهللضنت ةلب الهللسنم  السهعهللس ... إمغ هللنوع من الننمل

(01). 

 :((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))عوقعل 

سد  األممسدسن ) سد  السهدعهلل( إلدى م اودب عهللهدبس العندسل  ندعو سقدبو هللبم))
ععمهللئب سخ  األممسدعن  منممدن ندنبهللسن لسظ د عا  (Proletariat)النمنل الحننلسك 

 الممحع و(. ـ ، ط/ م وهلل  اإلسمنن96)الهلل عوع عل الننهلل ، ص ((هللح  الهللقنء

إن مهللنهللئمددن فدد  ماددل ةددعو عنددنئلمن الودد  منددهللهن لوم سددبهن، عنددعو مموحدد  ))
، ط/ 44)الهلل عوع دعل األعل، ص ((بمسندن  وحدت ح عمومدن النلسدنعمنونهللهلل الح عمدنت 

 الممحع و(. ـ م وهلل  اإلسمنن

 

  أهم وسائل اليهود يف تطبيق املسألة اليهودية

 

    :حكم العامل من خالل إسقاط األنظمة القائمة كلها  -1

 :((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))وقعل 

  ا  عهللهللا  من بعي  ،المن  ن بعي الطهللنئ  ال ننهللو من  ،سبب  ن سالحظ))
مدن سمودزع هللدنلنمو عاإل هدنب،   ح دم الندنلم بن خس  المونئ، ف  إالطهللنئ  المهللسل . ع

 (.10)الهلل عوع عل األعل، ص  ((هللنلممنةننت األ نهللسمس 

عةدهلل  مدن هللا لدمح م األ  ،  ممدن مخودن عنفد  ند سن  األمهللسدنء   إممن مقد ))
الهلل عوع ددعل ) ((علددى القسددنم هللهددبا النمددلممحمددن هللا النهللق سدد ،  دد  م ددعن ةددنهلل سن 

 .(09-00الخنم ، ص

                                           
 ،((السهدعهلل))   ونهللدغ .مقلهدن زهدهللي ال دنول فد((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب   (77 )

 (.Baba Mezia، عن )(260ص) ،2190، 1ط/

، 1ط/ ،((السهعهلل)).مقلهن زههللي ال نول ف   ونهللغ ((ال نهللن ))، ع ونب ((الولمعهلل))مقنط  من  ونب   (78 )
 (.Leb. Tob. 46. 1، عن )(269ص) ،2190

 .((إله هع  اهب))  ونب، عن (262ص) ،2190، 1لزههللي ال نول، ط/ ،((السهعهلل))  (79 )
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الخدنم  الهلل عوع دعل ) ((وقهللس ا  لقسنهللو الندنلم عح مدغإن الطهللسن  ةهلل ةهلل ومن ))
 .(204عن ، ص

وهمااااذا ملاااام األمثاااار تدسااااي  شاااارب  )) :((ال نهللددددن ))ع ((الولمددددعهلل))عبددددنء فدددد  
م كمماااااء الرااااالم لااااذلك أعتباااارم اعتبرتمااااوني كااااامم الرااااالم األوكااااد،ا ساااارا يلي  

((الوكيدين
(90). 

سننى آل  عونسلهلل مد  ح مد  مدن المودرم سن السهدعهلل، )) سقعل من ي ي. هعهللن ت:
((إلى النسط و على الننلم

(92). 

مقدع ت عهللسدهللو عدن   هللد    ((السهدعهلل))عةهلل بم  األنونب زهدهلل  ال دنول فد   ونهللدغ 
 . السهعهلل ف  ح م الننلم عالنسط و علسغ

 أصةةحابها  وكانةةب تطبةةق قةةد ا    نةةزع امللكيةةات اخلاصةةة مةةن   -4

)كةةل شةةيء ملةةك للسةةلطان(  وهةةذا مةةا يسةةميه الشةةيوعيون    حتةةب اسةةم 

حديثا )التأميم(
 ا(91)

كين ااذ تنظاارين و تنياارين و يخفاا  تلبااك و )) :ـ هللددزعمهم ـدد ((الوددع او))وقددعل 
تغتيك مثارة التماال  *مم ليك  ن  األإتي ثليك ثروة البكر و يإن  تتكول يتسع أل

                                           
، ((السهدعهلل)).مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ ((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب   (81 )

 .(Chaniga,3a,3b)، عن (265ص) ،2190، 1ط/

 (.93عن محهلل س  ةم ) ، مقال  (1، ط/39ص)زههللي ال نول، ل ((السهعهلل)) عن  ونب  (81 )
ل مل س  الهللعل ، هع محطلل نسعع ، فسغ من فسغ من الوأمسم  ع إل نء المل س  الخنح  لحنل  ( 82)

الوالعب هللنألل نظ عوح سو ال لم، إلهللننهلل النك عن حقسقوغ، فهع طهلل  سهعهللي ع هلل بمغ فد  القد آن 
فد  اآلسدنت  ال  سم عةهلل عهلل  عمغ الق آن هللنهللو  ل نظ وهللل بمسنهن على حقسقوغ، امظد  مدن وحودغ خدط

 :الونلس 

 (  من نع و 05اآلس )آل عمد ان :ويَّ يسيتاايَّ  نييايََّيكي ت ايي يَّطأرونتَّ يبح ويَّ يهللاتايمأب نَك ي تويُّهِل

َاَّاليتأيي يََّيَكينييا اليي يب يَّأروينتَّ  هللا ََايَقسيبنُ  يَكذَ يقأئمًأي ي  عايت ياَاا اي يُحيبيل   يااي يَّاأي ينحتايذيييي يعاأَاني

عسنددوحلعن  مددعالهم ممسسن أل. ععلسددغ فددقمهم سنددمعن  سدد هم هللددنع مااا سييا ه اايمبانََكاايع ااىينا 

 ع  ضهم.

 (  من نع و المنئدهللو: 61اآلس )َََايي ُّك  يعاويقاا سينم اساييييأر  نحِبايأُيا اسينَرب َّ أه االييا ي اسينَواح

 .فال نك  ن مهب  معال المن  هللننم الوأمسم من النحت.عم ا تأيكأُانييايَبئ ا

 (من نع و المننء: 262، 260اآلسونن )َميييباأت يتَّأيع ي سيَطر أي نيِتوينَميويهايفبظ سو سي  ايََيُِّ ا

. فدال ندك  ن بأَبأطالِييأِسنََّّيسيُّتانلاِ  ُّك  َّ ي انيعابأي ق يُ نَرِّيهس صي ُّخم نايكثريًنيبيِلسيعويياه  ِّ ب ا

 مهب  معال المن  هللننم الوأمسم من الهللنطل.
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 *وتبشر بتسابي  الرب  ولبانا   عيف  ملًا تثتي من شبا تكمل ذهبا   بمران مديان و
مل  نم تيدار تتتمع إليك مباش نبايوي تخدمك تارد موبول  عل  مذبكي وأزين 

 (.0-60/5) ((ن   إننسنء)) ((بيي تمالي

و  تاثملون ثاروة األماملًناا إنتم  تدعون مًنا  الارب تسامون خادام أأما ))
 (.62/6) ((ن   إننسنء)) ((عل  متدهم تتآمرون

  وقعل هلل عوع ع ت ح منء حهسعن:

عف  النسنن  سبب  ن منلم  سو محنهلل  األمالك هللال  هللمدى ود هللهلل إبا  دنن ))
 .(43الهلل عوع عل األعل، ص) ((هبا النمل سم ممن من النسنهللو عالقعو

نمهللهلل  ن سنن  هللومظسم احو ن ات عظسم  ـ ه  حهن س، للاع و الضدخم  ـ ))
مسسن ) س  السهعهلل( إلى حهلل  مهدن ندوههللط ملهن هللائمن  الا عات العانن  للونو    خال

ععلدى ا ةوحدنهللسسن  بمسنهن عوههللط منهن الاق  هللح عموهن سعم وق  األزم  النسنندس .
لقدهلل اموهدت   ندوق اطس   الحنض سن هللسم م السدعم همدن  ن سقدهلل عا  همسد  هدبس الخطد .

إلى  ن ممظد  إلسهدن مدن هدبا البنمدب.  األممسسن  قعو نسننس ، فال حنب  لمن هللنهلل بلك
ل ن األ نوق اطسسن من حس  هم مالك     من سزالعن خط ا  علسمن  ن منسنوهم 

علددددبلك سبددددب علسمددددن عبعهللددددن   ن مبدددد هلل المنددددوقل  مضددددمعم  لهددددم هللمددددعا هللهم. 
 .(95-94، صالهلل عوع عل الننهلل ) ((األ نوق اطسسن من   اضسهم هلل ل األامنن

 :((ال نهللن ))ع ((الولمعهلل))عبنء ف  

وبالنسااب  لمتالباا  األ يااار كاا  اسااتم ك أي شاايء،  ااإن مااا يملمااون هااو ))
((ألكد ماألراضي المشاع   ي الاكراء التي ليسي ملما  

(93). 

وهااب هللا اليًااود كاا  الساايترة والتااار  باادماء تميااع الشااروب ومااا ))
 .(94)((يملم

لسهدعهلل الندسععسعن لقهلل حن ب السهعهلل الاع سعن عا)) سقعل السهعهللي  نهللم   عهسن:
((طعسال من  بل إل نء المل س  ال  هللس  الخنح 

(95). 

 عسقعل هللن عل لس  :

ح عمددنت النددنعب الودد  نددووألو ممهددن البمهع سدد  النمنلسدد  نددوموقل هللعن  ي ))
  الح ددنم السهددعهلل ظعمددنء، إلددى ةهللضدد  السهددعهلل، هللمنددنعهللو الهلل علسون سددن المموحدد و. عنددسح

سط عن فد   دل م دنن، علدى بمسد  المدعا هلل المنلسد  األمالك ال  هللس  الخنح ، عهللنهللهن سن

                                           
   ونهللددددغمقلهددددن زهدددهللي ال ددددنول فدددد   .((ال نهللددددن ))، ع ودددنب ((الولمددددعهلل))مقددددنط  مدددن  وددددنب  (83)

 (.Baba Bathra,54b، عن )(265ص) ،2190، 1،ط/((السهعهلل))

، ((السهدعهلل))مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ  .((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقنط  من  ودنب   (84 )
 (.seph. Jp., 92,1، عن )(265ص) ،2190، 1ط/

 (.126 ةم ) ، مقال عن محهلل س1، ط/(15ص)زههللي ال نول، ل(( السهعهلل))عن  ونب   (85 )
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س ددعن ةددهلل وحقدد  ععددهلل الولمددعهلل الددبي سقددعل: إمددغ حسممددن وحددسن نددنع  ظهددع   عهللهددبا الننمدد .
((منسل السهعهلل المموظ ، نسمل عن م نوسل ا عات الننلم

(96). 

 :باحيةنشر اإل -3

 حوى الوع او المقهللن  لهلل  السهعهلل، محت ف  معاضد  عهللسدهللو، هللدل لقدهلل  حدلت مدن
سهللعع إلى اإلهللنحس  عمن  الزمن عال بسلد  فد  المدن ، عسقعلدعن هللدزعمهم هدع مدن عمدهلل هللا، 

 :ـ زعمعا ـسزم  هللقهللموسغ  لعط  عمن هبس المحعص:

وارد لوت من ااو ر و سامن  اي التبال و ابنتااه مرا  ألنا  خاا  أن ))
وتالي البمر للاغيرة أبوناا تاد * يسمن  ي او ر  سمن  ي المغارة هو وابنتاه 

هلام نساوي أباناا * شاخ ولاير  اي األر  رتال ليادخل عليناا مراادة مال األر  
 سوتا أباهما خمرا  ي تلاك الليلا  و * ونضتتع مر   نكيي من أبينا نس   خمرا  

وكدة  ي * دخلي البمر واضتتري مع أبيًا و لم يرلم باضتتاعًا وج بويامًا 
كا  مااع أباي نساوي  خماارا إناي تااد اضاتتري البار  الغاد أن البمار تالااي للااغيرة

خمرا  ي  أباهما سوتا * الليل  أيضا  ادخلي اضتتري مر   نكيي من أبينا نس  
تلااك الليلاا  أيضااا وتامااي الاااغيرة واضااتتري مراا  ولاام يرلاام باضااتتاعًا وج 

  . (36-21/30) ،((ن   الو عسن)) (( كبلي ابنتا لوت من أبيًما * بويامًا

نددد   )) ((ماااام تمياااع بناااي إسااارا يليضااااتع زوتااااي أبيااا  أ وداود ))
 (.11/ 26) ((الانم  حمعئسل

إن ال نس  وهلل   العنسل ، ععلسمن ـ عمحدن مضد  )) وقعل:ف ((الهلل عوع ع ت)) من 
خططمن ـ    ملو ت إلى من هع خس  ع خالة  هللقهلل  مدن ملو دت إلدى مدن هدع ضد ع ي 

 (.30األعل، صالهلل عوع عل . )((عم سهلل

ضدددلوهم الخمددد ، عامقلدددب ندددهللنمهم مبدددنمسن عمدددن المندددسحسسن  مدددن  ةدددهلل  ))
 (90)عالمبددددعن المهلل دددد  الددددبسن   دددد اهم هللددددغ ع اللمددددن (Classics)هللنل النددددس سنت 

، (Clerks) (91)فدد  الهللسعوددنت ال مسدد  ع وهللومددن (99)عمنلمعمددن، عخددهللممن، عةه منمنومددن
( مندنء المبومد )عمن إلسهم، عمننلمن ف   من ن لهعهم ـ عالسهن  ضسو من سنمسن 

 (.42األعل، صالهلل عوع عل )  ((ن زمالئهم ف  ال ننهلل عالو و هللنت ماعال 

                                           
 (.131، مقددال عددن محددهلل س  ةددم )(1، ط/202ص)زهددهللي ال ددنول، ل ((السهددعهلل)) عددن  وددنب  (86)

 عهمنك مقع ت عهللسهللو  س هن .
  ي حمنئنمن البسن موخبهم آ ت لوم سب ا  اضمن.   ( 87)
عالقه منمدد  هدد  القسمدد  علددى نددئعن  (،Governesses)عضددنمن  لمدد  ةه منمددنت ل لمدد    (88)

 ى نئعن ا ط نل فسغ، عه  الم هللس  )الهللاهللو( عةلمن وخلع ممهن الهللسعت ال هللس و. الممزل،  ع عل
اخو من هبا البم  ألمغ المن عو هللسممن لمن س وهللعن ال ننئل عالحننهللنت عمحعهن ف  الهللسعت   ( 89)

الوبن س  عهللعاعسن الح عم  عمن إلسهن، عةهلل خحص ل ظ ال ونب بم   نودب  سضدن  لمهللهللدنء، مقنهللدل 
 .(Writers) لم  
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 :((ال نهللن ))ع ((الولمعهلل))عبنء ف  

عندما تسيتر الشًوة الشًواني  عل  كوار المرء،  ليتوت  إلا  بورا  مان ))
((بالسواد، ثم ل  أن يفرل ما يكلو ل  ويشتًي األر  ج يرر    يًا أكد، متوشكا  

(10). 

 .(12)((اب  ير اليًودي ، ولمن يكرم علي  الزواج منًيكل لليًودي ا تاا))

يكاااال ا تااااااب التفلاااا   ياااار اليًودياااا  متاااا  بلغااااي ماااان الرماااار الااااث ة ))
 .(11)((يسنوا

... من لم  فهدم هللندهلل مدن )) لسعن هلللعم: ـ السهعهلليـ سقعل  ئس  عز اء ف منن األنهلل  
غ( نسئن مم د ا حقدن. البي سبنل من ن نل الق هللى ) ي  ن سضنب  األل  خوغ،  ع األب اهللمو

ع حب  ن  نس  إلى مالحظ  مهم ، عه   مغ نسحهللل مدن الطهللسند  عالمدألعو  ن س دعن 
((األل عنسقن ألخوغ، عاألخت عنسق  ألخسهن

(13). 

 عسقعل هم ي فع هلل:

 بب السهعهلل إب زعمعا  مهم اهللوهللععا األ مس  الندنهللس  )األم س سد (، هللدل هللمدعا مدن ))
((عالهللعن ومنوعاهن عم  عهن ف  عحل ال حش 

(14). 

اهللدت  ن السدهلل السهعهللسد   نمدت هللائمدن ع اء حدهللع  )) م سهللسل فدنل: لال ن هللسمنسقعل 
عمن   ل  ونب فنحش هللاع ،  ع مبل  عه  ععد ي، وندو زمن حدع همن عوندمئز ممهمدن 

((م عنمن
(15). 

 :الكذب  -4

 بم الق آن ال  سم السهعهلل ل بهللهم على هللا ف  معاطن  اس و، ممهن:

                                           
، ((السهدعهلل))مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ  .((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب  (91 )

 (.Mohhmmad katan 17a، عن )(269ص) ،2190، 1ط/
، ((السهدعهلل))مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ  .((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب  (91 )

 (. Gad. Shas. 2,2، عن )(261ص) ،2190، 1ط/

، ((السهدعهلل))مقلهدن زهدهللي ال دنول فد   ونهللدغ  .((ال نهللدن ))، ع ودنب ((الولمدعهلل))مقدنط  مدن  ودنب  (92 )
 (..Aboda Shara 37a، عن )(261ص) ،2190، 1ط/

عن محهلل س  ةدم  ، مقال  (1، ط/259-250ص)زههللي ال نول، لملل غ: ل ((السهعهلل))عن  ونب  (93 )
(400.) 
(: مدن 40عدن محدهلل س  ةدم ) ، مقدال  (1، ط/13ص)زهدهللي ال دنول، ل ((السهدعهلل))عدن  ودنب   (94 )

 .3:ب 05 ونهللغ لالسهعهللي الننلم ل،ص
 (.42عن محهلل س  ةم  ) ، مقال  (1، ط/12ص: )زههللي ال نول ، ل ((السهعهلل))عن  ونب   (95 )
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نَتك ماأب يتاوميَِّ يهللانتتاَّم  يب ح ََّطأرويي نيايِّا يَََِّيماَكي ات اَّم  سيت اوميَِّ يهللانتتاَّما  يب ا  يَّاأرويالويي انيايِّا يييييييي ات وميَُّهمِل

َايعاَ يم  يَقآئ ًمأيذاَ َكيب َنُ   سميَقأَُانتيََيم ايعاَ يمَّاأيف يينُحتِّيِّذايياب يل ي اياُحاَُ َُ ا  ينَتَكام بايييا ايعاَ ىينَََِّيمَكيَِّالويتاأيي تم

 .[05]آل عم ان:  اه سميياعمَ م ا ا

 اايت ااوايااااأب ي اتاااأيه ااا يت ااواينَتك مااااااا اَِّ  يت ااَّم  سميَََسِريًحااأييا تااا   ايََُّتو ااَّاما  سيب أَتك ماااأب يَ ماحمواب

  ا ايعاَ اىينَُ ا  ينَتَكام باي اه اسميياعمَ م اا ايييييأب ي اياُحاَُا ايه اايت وميع َّ  ينَُ   ي اتاأيه اايت وميع َّ  ينَُ   ي اياُحاَُايااانَتك ما

 .[09]آل عم ان:

يَِّ مًمأيتاب يًَّأبنُُظرميَكيفايياستمار   ايعاَ ىينَُ   ينََكم باي اَكَسىي   :[50]المننء. 

السهعهللي هع العحسهلل هللدسن الهللند  الدبي س دبب إبا ))سقعل الحنخنم نوس ن  . عاسز: 
 ((من  س  هللسمغ... ةنم هللنلع ء عاإلخالص لمن هع 

 :  ((ال نهللن ))ع ((الولمعهلل))عبنء ف  

، ولمان بشارت أن يكارل علا  أن ج ماذباا   يك  لليًاودي اااأن يوسام يميناا  ))
((يمتش  أمره أكد، كت  ج يساء إل  سمر  إسرا يل

(16). 

د زورا ل يواااااع )) عبددددنء فسهمددددن  ددددبلك: يساااام  لليًااااودي أن يمااااذب ويشاااًا
((بالمسيكي

(10). 

إممددن مقحددهلل  ن مظهدد   مددن لددع  مددن )) ح مددنء حددهسعن: ((وع ددع تهلل ع))وقددعل 
بئمددن لمحدد  هم مددن هددبا الظلددم، حسممددن ممحددحهم هللددأن سلوحقددعا المحدد  سن للنمددنل، 

هللطهللقددنت بسعنددمن مددن ا نددو ا سسن عال عضددعسسن عالنددسععسسن. عمحددن علددى الددهللعام 
 (.الانل  الهلل عوع عل) ((ن موظنه سن هللأممن مننعهلل النمنلموهللمى النسععس  عمحوضمه

عل   محل إلى هبس ال نسنت سبب علسمن  ن ممطعي على  اس  من الهللهنء ))
ندعو  (الل د  ال ندمس )عل ممدن فسمدن سندمى عالخهلل  خالل الم نعضنت عا و نةنت، 

. (19)مدسن الموحمدل للمندلعلس ،  د  مظهد  هللمظهد  األموظنه  هللح  نت ع د  بلدك
لود  علممنهدن  ن وقوحد  فد  المظد  ا نومظ  هللائمن  إلسمدن ح عمدنت األممسدسن ـ ابعهلله

                                           
 (.455، مقال عن محهلل س  ةم  )(1، ط/261ص)زههللي ال نول، ل ((السهعهلل))عن  ونب   (96 )
 (.430، مقال عن محهلل س  ةم  )(1، ط/266ص ) زههللي ال نول،ل ((السهعهلل))عن  ونب   (97 )
ى هللدبلك مضدط ا   م  دهلل  مد  ةهلل ودغ علدى  ي العف  هللنهعهللس المم ب لمن سلوزم هللدغ، ندعاء عفّد  ( 98)

ال هلل  عا خالو، عمن  مال  بلدك مند   عندسن السهعهللسد  لل دون عا ضدط اهللنت فد   دل األةطدن ، 
هد  هللحدب الندالم عالدهللععو  هدنعل ال  هللس  هللنلنمل على ةسنم الح ب عمدن بلدك وظنه عاوهنمهن الهلل

السغ، لو نب  محن ا  إلى بنمهللهن ف   ل الهللالهلل من المخهللععسن  ع األند ا ، ع عندسن ظدنه و بدهللا  
 ف  هبا الهلل عوع عل.
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ع عمدنل ...على بنمب األمع  الظنه ي عحهللس ـ  أممن مو ضلعن عممقبعن لإلمندنمس 
 (.الهلل عوع عل الننهلل ) ((الهللهلللعمنن    سبب  ن  وطنهلل   لمنوغ

ممددب القددهللم، حسدد   الوددأمسم عمندد  ال بسلدد  عاةنددن   عاطهللقدد عنددمالحظ  ن السهددعهلل ةددهلل
 .الحن تهبس ون سخ النهللسهلل من انولمعا الح م،  عةهلل نبل ال

، فهللنندوالم ه  الوطهللسد  النملد  لهدبس النقنئدهلل الهللنطلد   ا نو ا س   ع النسععس  إن
الح م سحهللل السهعهلل ننهللو )ننب هللا المخون ( سحهلل عن األعامد  عالوند سننت، عهللنلودأمسم 

 ووحق  لهم عقسهللو )األ   ملك لهم عالهللن  عهللسهلل عنخ و لخهللموهم(. 

 م: سقعل فلاهلل   

الن ب، انوطنعت إن ائسل  ن وق ز هللندهلل مدن وندلطت علدى  (11)هلل ضل الوقهللمسسن))
فنددنحن هللنوبددنس هددهللفهن األعل عاألخسدد  المنددومهلل مددن الوددع او عالددبي  ددنن  تالقددهلل  خطددعا

إعنهللو هللمنء هس ل نلسمنن الدبي  ،نم  (1000)الننل  الو  هللهن وهوهللي عونومس  ممب حعال  
هلل، عهددع المنددسل المموظدد ، سبددهللهلل مبددهلل إندد ائسل نددسبل  علددى ع نددغ  مسدد  مددن منددل هللاع

عسنددددلطهن علددددى بمسدددد  األمددددم عالنددددنعب. عس ددددم  األهللسددددنن األخدددد  : المنددددسحس  
 .  (200)((معاإلنال

 ن النددسععس   لمددن انددوهللت عةعسددت )) : علددن م  دد  سهددعهللي  م س دد   هللسدد ع  مددن
 عاموددهللت، ةددعي  مددل إندد ائسل فدد  وحقسدد  الحلددم الددبي  اعهلل السهددعهلل ممددب آ و النددمسن:

((مننمهللوهن ف  إعنهللو هللمنء الهس ل عاموظن  المنسل
 .اموهى ،(202)

 سقعل فلاهلل   م: ع 

هلل لمدد :  ددن ل مددن    اهللددن الحددهسعمس ... عالنددسععس  هللمددت الحددهسعمس . عهمددن ))
 وع مددنن سنمددالن لهددهللو عاحددهلل، عهددع و مددس  الددهللسنموسن المنددسحس  عاإلنددالم،  مددن ةنلددت

((الهلل عوع ع ت
(201). 

 أن حل املسألة اليهوديةاخلالف بني اليهود بش

وهللنسمت ال ل  هللسن  ل من لسدعن و عوند   السهدعهللي ةنئدهلل امو نضد    ودعهلل  
فدد  هللو عبدد اهلل عملندد  البددسش األحمدد ، عهللددسن نددونلسن هللنددأن حددل  (2120)عددنم 

                                           
مدن  ،(بالوقهللمسعن هم: المن  نسعن، النسععسعن، الهللناسعن، ا ندو ا سعن،القعمسعن الند )  (99 )

 .(61 ص) ،((عضنعت البع ن)) ونب 
 .(2100، 3، ط/64، 6ص )، ((عضنعت البع ن))   (111 )
 (.60المحهلل  الننهلل ، )ص  ( 111)
 (.62المحهلل  الننهلل ، )ص  ( 112)



 
 
 
 

62 

المنددأل  السهعهللسدد ، ف دد  العةددت الددبي  ددنن سدد   فسددغ نددونلسن ا مطددال  هللن نددو ا س  
 . (203)قط  اإلزهلل ولح م الننلم من فلنطسن هللنعوهللن هن م

  سم حدل هللمحدس    ن وح س  السهدعهلل سد وهللط ا وهللنطدن   : نن و عون   س  
، ع ن النعهللو إلى فلنطسن ةهللدل اموندن  ا ندو ا س  (204)المضنل من  بل ا نو ا س 

علددى منددوقهللل السهددعهلل سهددهللهللهم  خطسدد ا   فدد  النددنلم، عوبمسدد  السهددعهلل فسهددن سنددهلل  مدد ا  
 ي  ـالطد ل الندونلسم  هدبا  (2140)  سعلسدع هللن مق ا ، عةهلل اعوهلل  و عون   فد

. عهدبا مدن  سدهللس المللدو السندن ي  مدع  (205))محدسهللو سهعهللسد ( ـالهللهللء مدن فلندطسن 
 .(206) نمل م نغ

فقهلل  نمت مظ وهمن لحل المنأل   (209)عنمنعن هللس سز (200) من ممنحسم هللسبن
 السهعهللس  على الط سق  النونلسمس . 

 الثاني  فصلال
 يف التاريخ القديم هودية بالشيوعيةاألدلة على عالقة الي

 

 :بالشيوعية االشرتاكية وعالقتها دولة القرامطة اليهودية -1

ح  دد  هللنطمسدد  ههللامدد ، اعومددهللت الومظددسم الندد ي النندد  ي،  (201)القـــدـد امط 
 ،ظنه هددن الونددس  آلل الهللسددت عا مونددنب إلددى محمددهلل هللددن إنددمنعسل هللددن بن دد  الحددنهلل 

 .اإِلهللنحس  عههللم األخال  عالقضنء على الهللعل  اإِلنالمس عحقسقوهن اإِللحنهلل عالنسععس  ع

نمست هللهبا ا نم منهلل  إلدى حمدهللان ةد مط هللدن األندن  الدبي مند هن فد  ندعاهلل 
 . من من  نن سب ي ف  الن  فسهللقى ل زا   ،. عهبا حنب الظنه (هـ109 )ال عف  نم 

                                           
 (.1ع 22ل) ((وامس )) ،( 9ع  20إححنل ) ((ن   الو عسن))  (113 )
 .(5ص)هللعل ، ،  مع   نمل، م وهلل  مهلل((الحهسعمس  عاسق  ون سخس )) ( 114 )
 .(5،6ص)، المحهلل  الننهلل   ( 115)
 .(1ص)، المحهلل  الننهلل   ( 116)
-23ص) سد  إلدى الح سد ، طممنحسم هللدسبن و بمد  ندمس  حدمهلل ، فحدل الـ ، ل((الاع و))  (117 )

10.) 
، ط/نمنعن هللس سز، فحل الندنم المنضد  فد  معند ع، ون سدب سعندو ((ال حل  الخسنلس ))  (118 )

 للمن  عالوعزس .، األهلس  1002، 2ضعمت، ط/
 .((معنعع  األهللسنن عالنقنئهلل))عن  ونب   (119 )
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ل سوضدل لمدن مدن خدال ، عهدبا(220)ب   المل خعن  ن الق امط  ف   حلهم سهعهلل
هلل ان  نخحسنوهن البسن و  عا  ا ا  هللن زا  على ندس هن عوند لهن عهللد  مندس و طعسلد  مدن 

 الزمن:

وهللهلل  الح    هللنهللسهلل هللا هللدن مسمدعن القدهللال الدبي مند  المهللدنهللئ اإِلندمنعسلس  فد  بمدعب  -
 .(هـ 160)فن   نم  

عمددن اددم  ددنن لددغ هللاعسدد  فدد  الندد ا  انددمغ ال دد ب هللددن عامددنن القننددنم  المندد عو  -
 البي  خب سهلل  الهللععو ن ا . هللب  عسغ

 ،هـ مه  حمهللان ة مط هللن األنن  سهلل  الهللععو بهد ا  ةد ب ال عفد 109عف  نم   -
 .(222)ام هللمى هللا ا  نمنهن هللا  الهب و عةهلل بنل الحالو خمنسن حالو ف  السعم

هدد ب ب  عسددغ عاخو ددى عندد سن عنمددن  عهللندد   ع هللس مو دد ةسن فدد  الددهللالهلل سددهللععن  -
 للح   .

هللددن القننددم الددبي هللطددش هللقعافددل الوبددن  عالحبددنب عهرددِزم فدد   انددوخلو ب  عسددغ  حمددهلل -
 .(هـ114)نم    حمص عنس  ب  عسغ إلى هلل هللاهلل عوعف

 ،الوو  الق امطد  فد  الهللحد سن حدعل الحندن هللدن هللهد ام عسند و هللدأهلل  ندنسهلل البمدنهلل  -
 هـ إلى الهللح و فهزم.193البي نن  نم  

هللدأهلل  طدنه  الدبي اندوعلى ةنم هللنألم  هللنهللس اهللمغ نلسمنن هللن الحنن هللن هلله ام عسند و  -
ندم ، عسنوهللد  ملند  هللعلد   30على  اس  من هللالهلل البزس و الن هللس  عهللام مل دغ فسهدن 

                                           
 ،10/ص 1ب ) ((الون سخ اإلندالم )) عممن ةنل هللسهعهللس   نننهم، محمعهلل نن   ف   ونهللغ  (111 )

  ، الم وب اإلنالم .2112، الطهللن  الخنمن  (222، ص90ص
س هم هللنلمههللي عهدع عسلقب  م (: )..262/ 22ب ) ((الهللهللاس  عالمهنس ))عةنل اهللن  اس  ف  

 .( هللع محمهلل عهللسهلل هللا هللن مسمعن  القهللال  عةدهلل  دنن حدهللن ن هللندلمس  ع دنن سهعهللسدن فدنهللعى  مدغ  ندلم
، عفسغ عن (2/129ب ) ((منم  ن  )) . ع ونب(123/ 25ب ) ((نس   عالم المهللالء))ع اب   بلك 

  سهعهللس   هلل  ننسهلل البمنهلل  ف  الهللح سن.
ال عضدوسن فد   خهللدن  ))هلل م ندغ  مدن بدنء فد   ودنب ننسهلل البمنهلل  هدع عهللسد نعب    ن  هلل

الملحهلل المبعن  عةسل  نن عالدهلل  ع نن عالهلل عهللسهلل هبا من منل القهللال)) :(124/  1ب ) ((الهللعلوسن
ععهللسهلل هبا  نن انمغ ننسهللا فلمن هللخل  .عهللسهلل هبا سهعهللسن من  هل نلمس  من هللالهلل الننم ع نن حهللاهللا  

ي فدنطم  عاهللعدى مندهللن لدس  هللحدحسل لدم سدب  س  حدهلل مدن الم  ب ونمى هللنهللسهلل هللا عزعم  مغ علع
          .((محددم   األمنددنب النلعسدد  هللددل ب دد  بمنعدد  مددن النلمددنء هللنلمنددب خالفددغ عهددع مددن ةددهللممن ب دد س

= 
(، عهدبا ممدن سدهللل علدى 229/ 3 اسد ا فد  مندهللغ، )ب  اخوالفن   ((عفسنت األعسنن))عب    ونب =   

  نب ةهللسمدد ، عممددن سبنلمددن مل ددهلل سهعهللسدد  منددب الق امطدد ن  نددنلسب الوضددلسل اإلعالمدد  فدد  األمندد
 ضدو إلدى عال نطمسسن هع  مهم ابومنعا على  حعل ف  س  سهعهللس ،  نلوأمسم عاإلهللنحس  عال دبب، 

 الوننهللغ ال هللس  ف  األننلسب البننعنس  فسمن هللسن هبس ال    الهللنطمس  عالنسععس  السهعهللس .   بلك
 .(5/602) ((ون هللخ الطهلل ي))  (111 )
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الق امط  الحقسق  عممظم هللنوع هن النسنن  عا بومنع ، هلللغ من نطعوغ  ن هللفندت 
 عمن  عمنلغ ال هسهلل   مغ: ،لغ ح عم  هلل هللاهلل األونعو

ّبنب حسن  بععهم من م   عمههللعهم ع - و  عهم ضدنحسن إلدى  ن هل دعا فد  فوك هللنلحر
 الق  .

 هـ(.310 - 115ملك ال عف  نو   سنم انوحلهن  سنم المقوهلل  ) -

، عفوددك هللنلحبددنب، عهددهللم زمددزم، عمددم المنددبهلل هللددنلقولى، (هدـد 321)هددنبم م دد  عددنم  -
، اإلحندنءعمزع ال نعو، عةل  هللنب الهللست النوس ، عاةول  الحب  األنعهلل، عن ةغ إلدى 

 .(هـ331)سن نم  إلى عنم الحب  همنك عن   عهللق

الدبي ةدعي  مد س عاندوعلى علدى  ،وعفى نلسمنن فرلت األمع  ألخسغ الحنن األعحدم -
عهللا ت مندن ك لدغ مد  الخالفد  ال نطمسد ،  ،عوعبغ إلدى محد  (هـ360)هللمن  نم  

 .اإلحننءل ن األعحم و اب  عن ف   الق امط  عامهزم الق امط  إلى 

لنهللددن ، ع نددمهلل األمدد  إلددى  بلددسن همددن بن دد  خلدد  الق امطدد  الحنددن لهللععوددغ لهللمدد  ا -
عإنددحن  اللددبان وعنددنن اددم هللب الخددالو هللسمهمددن عةددنولهم األحدد   الو لهللدد  الددبي ملددك 

 الهللح سن عاألحننء ع مهى نع وهم عهللعلوهم.

 األفكار واملعتقةدات:

وقددعم علددى نددسعع الادد عات ععددهللم احودد ام المل سدد   (221)لقددهلل  ننددعا هللعلدد  نددسععس  -
 النخحس .

ن  ن  نء ف  المننء هللحب  انوئحنل  نهللنب المهللن ض  فدال سبدعز ألحدهلل سبنلعن الم -
 .(223) ن سحبب ام  وغ من إخعامغ

                                           
  األعندنط المن  ندس  ح  د  الق امطد ،  مهدن  عل ح  د  اندو ا س  فد  هللد: لدبلك ونوتلي   ( 112)

السنددن س  فدد  عددهللهلل وندد سن الاددنم   ((هللسددعان الندد ب))اإلنددالم،  مددن بددنء فدد  هلل اندد   عددهللوهن مبلدد  
الند ا  هللندهلل  وموندب هدبس الح  د  إلدى حمدهللان ةد مط ادنم  الدهللعنو فد )): ، عممن بدنء فسهدن1004

 هللدن  الوبدن   عازي. عهد  علدى النمدعم ادع و فالحدسن عحد فسسن ةنمدت ضدهلل هسممد الحندسن األهد
ف   عانط الق ن الانلد   عالع و البسن  نمعا سمالعن ال ننهلل اإلهللا ي عالظلم ا بومنع . ع ل بلك

ا بومددنع  مالمددل  عللح  دد  عبهددنن عاحددهلل ابومددنع  عاآلخدد  هللسمدد . عسحمددل البنمددب .للهبدد و
ع  نك فد   ن الق امطد   ب  نمعا سهللععن إلى وطهللس  بمهع س   فالطعن،انو ا س  إلى حهلل هللنسهلل إ

مدن سلد :   حنبد  للمدن  فد    ننعا  عل مبوم  انو ا   ف  اإلنالم. عوقعل المظ س  الق مطسد 
بندل الاد عو ندنئن  هللدسن بمسد   المنل ألن األ   هللأن هن هد  لهدم ونمسمدن    وخحسحدن . عسبدب

الق مط  سقعم علدى  ند  هللسمعة اطسد   وغ ع  نسوغ. ع نن المبوم األف اهلل هللمن سلمن ل ل ف هلل حنب
النقهللامسدد . ع ددنن سوددألو مددن نددو   عو  ددزت ةسنهللوددغ فدد  سددهلل مبلدد  النددع   الددبي نددم  مبلدد 

 اموهى. ،(( نخنص
الوددن سخ )) هللعددعوهم إلددى نددسعع األمددعال محمددعهلل نددن   فدد   ونهللددغ وحددهلل  عددنعممددن 

 الم وب اإلنالم . ،2112، الطهللن  الخنمن  (90/ 1ب) ((اإلنالم 
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 إل نء  ح نم اإِلنالم األنننس   نلحعم عالحالو عننئ  ال  ائ  األخ  . -

 انوخهللام النمو ب سن  لوحقس  األههللاو. -

مسن عالندباب هدع سنوقهللعن هللقهللطنل القعل هللنلمننهلل عالنقنب ع ن البم  هد  المندسم فد  الدهلل -
 انو نل  ححنب الن ائ  هللنلحالو عالحسنم عالح، عالبهنهلل.

سمن عن منوقهللاوهم ع ف ن هم هللسن النمنل عال الحدسن عالهللدهللع الب دنو عضدننو الم دع   -
مبوم  الق امط  هللدبلك مبومد  مالحدهللو عهللسن البسن سمسلعن إلى عنبل اللبات ع حهللل 

 عن ن سن سنوحلعن الم ع  عاألمعال عاألع ا .

سقعلعن هللنلنحم   مغ   هللهلل ف   دل زمدنن مدن إمدنم منحدعم سدلعل الظدنه  عسندنعي  -
 المهلل  ف  النحم .

 س  ضعن الض ائب على  وهللنعهم إلى حهلل س نهلل سنو    الهللخل ال  هللي ل ل ممهم. -

سقعلددعن هللعبددعهلل إلهددسن ةددهللسمسن  حددهللهمن علدد  لعبددعهلل الاددنم ، ع ن النددنهلل  خلدد  النددنلم  -
ل ودنم عالادنم  مدنةص، عاألعل   سعحدو هللعبدعهلل ع  هللعانط  الودنل    هللم ندغ، األع

 عهللم ع  معحعو ع   س  معحعو.

 سهللخلعن على المن  من به  ظلم األم  لنل  هللن  هلل  طنلب عةولهم الحنسن. -

سقعلعن هللنل بن  ع ن علسن  سنلم ال سب فقبا وم معا من النخص  طلندعس علدى حقسقدوهم  -
 ف  إنقنط الو نلسو الن عس  عههللم الهللسن.

ععن إلدى مدبههللهم السهدعهلل  عالحدنئهلل   عالمحدن   عالمبعندس  عال الند   ع حدحنب سهلل -
 سن عسهللخلعن على  ل نخص من الهللنب البي سمننهللغ.سالمبعن عالمالحهللو عالهلله 

 :الدولة الفاطمية اليهودية يف مصر )الفاطميون(  -2

سنعهلل منب ال نطمسسن النسن  على األ بل إلى السهعهلل، علس  إلى المبع ، عةدهلل 
ةدنل  :ب   من ةسل فد  مندب المندز عآهللنئدغ)) ب   هبس الحقسق ، اهللن و  ي هلل هللي حس  ةنل:

ع دنن القنض  عهللهلل البهللن  الهللح ي: انم بدهلل الخل دنء المحد سسن ندنسهلل عسلقدب هللنلمهدهللي، 
حهللاهللا هللنلمس ، ام زعدم ندنسهلل هدبا  مدغ اهللدن الحندسن هللدن  حمدهلل هللدن عهللدهلل هللا هللدن   هللعس سهعهللسن

((مسمعن القهللال
 .ىاموه ،(224)

هللقف سقسدد  ممنددعهلل  إلددى  ـ  ي المههللسدد  ـ عهددبس المهللسمدد )) عسقددعل سددنةعت الحمددعي:
عهللسمهن عهللسن القس عان م حلونن القس عان ف  بمعهللهدن عالاسدنب النعندس  المههللعسد  ، المههللي

فدأ ا   هدل الندس  الدبسن لدم سدهللخلعا فد  إلسهن ومنب عةهلل اخوطهن المههللي عاخولو ف  منهللغ 

                                                                                                       
 ((الون سخ اإلنالم )) هللععوهم إلى نسعع المننء، محمعهلل نن   ف   ونهللغ وحهلل  عنعممن   (113 )
 ، الم وب اإلنالم .2112، الطهللن  الخنمن  (1/90ب)
 (.06-4/05ب)، ((المبعم الزاه و ف  ملعك مح  عالقنه و))  (114 )
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ن  نمعا سخ عن  م هم سزعمعن  مغ  نن اهللن سهعهللي من  هدل  عسوهم عهللن   عسوهم البس
عوددزعب القددهللال الددبي  ددنن  حددل هددبس الددهللععو هللأمددغ، ف هللددنس إلددى  ن حضدد وغ  نددلمس  النددنم

، فلمدن حدن  األمد  إلسدغ العفنو، علم س ن لغ علهلل فنههلل إلسغ ععلمغ الهللععو ع نن انمغ ندنسهللا  
 .اموهى، (225)م نغ ف  ةحص طعسل إمغ علهلل القهللال  ةعم ةلسلعنعةنل  ،نم  عهللسهلل هللا

عةسل لم س ن انمغ عهللسدهلل هللا هللدل إممدن هدع ندنسهلل هللدن )) ةنل محمهلل هللن  حمهلل البههلل :
((عةسل:  نن  هللعس سهعهللسن ،ننسهلل هللن الحنسن : حمهلل، عةسل

(226). 

عفدد  و بمدد  اهللددن النددعاء، ع هلل  مددنل الددهللسن عمدد  هللددن  هللدد  بدد اهللو  منددعهللو لددغ، 
 سحو فسهن وم ن السهعهلل ف  عح س :

ع ودب عمدغ  ، هللع ال ضل المن عو هللدنهللن الندعاء   حمهلل هللن الحنسن هللن الململ:))
 مهللأمدن  هللدع  :ب د س فد  منبدم ندسعخغ ،الحنفظ  هللع القننم عل  هللن الحنن الننفن  الهللمنق 
 خهلل مدن الحدنفظ  هللدع القنندم علد  هللدن  :العحش عهللهلل ال حمن هللن  هلل  ممحع  هللدن مندسم ةدنل

 منهللم   حمدهلل هللدن الحندسن هللدن الملمدل  :سعخغ ةنلالحنن هللن ههلل  هللا الننفن  ف  منبم ن
 هللددع ال ضددل المندد ي المندد عو هللددنهللن النددعاء هللهللمندد   هللددن الوددعت المندد ي فدد  هللندد  

 :(220)العز اء من السهعهلل

 مل عا   عةهلل     نس  آمنلهم  هللل عا  ةهلل  الزمنن هبا   سهعهلل

 عالملك    المنونن   عممهم  مــعمهلله عالمنل  م ــفسه  النز

 ((ال لك وهعهلل  ةهلل   وهعهللعا    سن  هل مح  ةهلل مححت ل م

 :مصادرة األمالك ) التأميم(

عةددهلل )) ،النددلطننانددوه ت الهللعلدد  ال نطمسدد  هللمحددنهلل و األمددالك الخنحدد  لحددنلل 
وضددنو إلسددغ مددن سقضددى علددسهم  ،هللددبلك سنددمى )الم دد هلل( خنحددن    منددأت الهللعلدد  هللسعامددن  

زالدت  ندهللنب الندخط علدسهم، عةدهلل  هللنلمحنهلل و، عةهلل و هلل هبس األمدعال إلدى  حدحنهللهن مودى
((وهللقى مهنئسن عونونمل ف  النلعن الننم 

ع نمت نسنند  المحدنهلل و لممدالك وندس   ،(229)
زمددنت ا ةوحددنهللس  الخنمقدد  األهللددسن مددهلل عبددز ، إب  نمددت ودد هلل إلددى هللندد   حددحنهللهن فدد  

عوقهللم إلدى ))ةعلغ:  (106ص) األمطن    سفقهلل ب   ون سخ سح .خ سو من نخط الننبولل
 ي  -ن ةهلل  ممغ ن ء من النقن  عاألمالك هلل س  عابب،  ع ف  محنهلل و فد   سنمدغ ل م

((ع سنم  هللسغ عبهللس،  ن سطل  من ةهلل  ممغ ـ  الحن م هللأم  هللا
(221). 

                                           
 (.132ـ  5/130، )ب((منبم الهلللهللان))  (115 )
 .(241ـ  25/242)ب ،((نس   عالم المهللالء))  (116 )
 .2199/ط، )610 ـ 1/616ب) ،((هلل س  الطلب ف  ون سخ حلب))  (117 )
 (.3/13) ،((هللب   الخطط عاآلان  الخطط  ع المعاعظ عا عوهللن ))المق سزي ف     (118 )

 ، لـمحمهلل عهللهلل هللا عمنن.(259ص) ،((الحن م هللأم  هللا ع ن ا  الهللععو ال نطمس ))   (221 )
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 :اإلباحية واإلحلاد

و عا هللعددددعوهم اإللحنهللسدددد  سنددددع ددددنن هددددل ء سظهدددد عن الونددددس  آلل الهللسددددت ل))
((عاإلهللنحس 

(210).   

المبدددعم ))نء النحددد  فدددسهم فددد   ودددنب عمقدددل اهللدددن و ددد ي هللددد هللي ح دددم علمددد
((الزاه و

 .  ((...ةهلل عطلعا الحهللعهلل ع هللنحعا ال  عب عن  عا الهللمنء...))عفسغ:  (212)

هللل عحل األم  إلى الحن م هللأم  هللا ال نطم  إلى وأسسهلل ع عنس  من ةدنم هللدغ حمدزو 
هللددن علدد  الزعزمدد  مددن هللععوددغ اإلهللنحسدد  عاإللحنهللسدد ، عإعددهللام  ددل مددن ةددهلل  علسددغ مددن 

 .(211)مسن ممن ةنول  ححنب هبس الهللععو المنل

عهمنك النهللسهلل من  عبغ النهللغ هللدسن مندنلك الهللعلد  ال نطمسد ، عالندسععس  السهعهللسد  
الننلمس ،  ممن سهللعم هللال  سب القعل هللمنهللهن السهعهللي، ممهن ال بب، الخدهللاع، ال مدى ال دنحش 

ك، اإلعددهللامنت عالقوددل، الم عمدد   ع الممددنع و عن سنددمعن ع ددنن المل خدد ،ألحددحنب الملدـد
 .  (213)بلك هللنلومنة ، ع س  بلك

                                           
ودن سخ ))، مقدال  عدن محمدهلل عهللدهلل هللا عمدنن (،53ص) ،((الحن م هللأم  هللا ع ن ا  الهللععو ال نطمس ))  ( 121 )

  .(هـ116نم  ، حعاهلل  21ـ  9/1) ((اهللن األاس 
 (.132ـ  4/111)ب  ( 121)
 (.109 -103ص)، 3ط/ ،((الحن م هللأم  هللا ع ن ا  الهللععو ال نطمس )) ،محمهلل عهللهلل هللا عمنن  (122 )
 ، لـ محمهلل عهللهلل هللا عمنن.3، ط/((الحن م هللأم  هللا ع ن ا  الهللععو ال نطمس )) اب   ونب   (123 )
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 الثالث فصلال
  يف واقعنا املعاصر عالقة الشيوعية باليهودية

 

، عفدد  النالةدد  هللددسن النددسععس  عالسهعهللسدد  ةددهللسمن   هللسددنن ةددهلل مدد  منمددن ةهللددل حدد حنت
علسدهللو المننحد و ء هللنألهللل  الحد سح  علدى  ن الندسععس   الح حنت الونلس ، نسوهللسن للقن 

الحددهسعمس  هللنعوهللن هددن الح  دد  النسننددس  السهعهللسدد  النددنعس  لوطهللسدد  النقسددهللو  السهعهللسدد ،  ع
األ    السهعهللس ،  ع من سنمعمغ هللنلمنأل  السهعهللسد  عهد : ) ن السهدعهلل ندنب هللا المخودن ،

 .ملك لهم، الهللن  هللهنئم ععهللسهلل خلقعا لخهللمهم(

النملسد  حسد  المنالوأحدسلس  ع  نالة  الندسععس  السهعهللسد  مدن المنحسدال نمومنعل هبس
 الوطهللسقس .

 أوال: األدلة التأصيلية املعاصرة على عالقة الشيوعية باليهودية:

 :سنييهودية املؤس  -6

   :المسسر األمبر مارل مارمر  )أ(

علهلل ف   لمنمسدن ال  هللسد   ، حس (214)م هللخني( عهع سهعهلليعانمغ األحل  ) ني 
لسهعهللسنن المنسحس  مدن  سد  ، عهللنهلل نت نمعات من ع هللوغ اعوم  عالهللاس ام(2929)نم  

. عممن ةنل هللسهعهللس  من     دل مدن، (216)، ع حهللحت  ن وغ هلل عونونموس (215)اعوقنهلل هللهن
حس  ب د   ن و  سد س سهدعهللي،  (،ن. هـ. هللسنلسك)، ع (210)(منم  هلل  اس  )الحنخنم السهعهللي 

 .  (219)ب نلس الحنهلل عهللنهلل مظ س الانةب ن هللن من لهللن السهعهللع

                                           
خ افدد  ))ع وددنب  .2100، 3، ط/(5ص ) دد م،  فددلاهلل، للمللددو ((عضددنعت البددع ن))   (124 )

 -243ص)ودألسو م ند  عهللدهلل النظدسم األندسعط ، م وهللد  المهضد  المحد س ،  ،((الاقنف  الالهللسمس 
. ع ودنب المللدو علدى زعدم عهللدهلل العهدنب المندس ي  ن مدن    لدم س دن سهعهللسدن  ،  هللّ فسهن (250

ص )، 2، وددددألسو هلل. إهللدددد اهسم الندددد سق ، ط/ ((هللع  الددددهللعل ا نددددو ا س  فدددد  و ددددعسن إندددد ائسل))
 25ص )، لل نودب مهدنهلل ال دنهلل ي، ((الون سخ الن ي للنالةنت النسععس  الحدهسعمس ))ع ونب .(24
 .2161لن هلل ، طهللن : هللس عت  نمعن انم  (، من ممنع ات هللا  ال ونب ا10،
 ،((المظدددنم اإلندددالم  عالمددددبهب المن  نددد  عالمقن مددد  هللسمهمددددن فددد  الح دددم عالوندددد س ))  (125)

 .(13ص)للهلل عفنع  الهلل وع  إهلل اهسم الن سق  
 ،((األفنددى السهعهللسد  فدد  مننةددل اإلنددالم))ع .(465ص) ،((معندعع  الهددالل ا نددو ا س ))  (126 )

 .(10ص) ((معن ع عإن ائسل))ع .(63ص)الم وب اإلنالم   ط ،لـنهللهلل هللا الول
 (.131عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(200-11ص)زههللي ال نول، ل ((السهعهلل))  (127 )
 (.311عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(250ص)لزههللي ال نول،  ((هللالسهع))  (128 )
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لمدددمنم الح مددد  عدددن ندددهللب وظدددنه  عالدددهلل مدددن    عس ندددو لمدددن الدددهلل وع  عهللدددهلل ا
 :  نلمح امس ، فسقعلهلل

هللممنددغ مددن ممن ندد  المحنمددنو هللنددهللب  ، حددهلل  ةدد ا    لمنمسددن    ددنن  هللددعس محنمسددن  ))
سهعهللسودغ، فددنعوم  المنددسحس  ورقدنو، ... عهدد  ط سقدد  السهددعهلل  لمدن  عددعزهم األمددنن سلبددأعن 

 مدوهم ال  حد  عدنهللعا إلدى إظهدن  هللند ل بمدنع ، حودى إبا  م ف اهلل  ع حسنمدن   إلسهن  حسنمن  
((هللسمهم

 (211). 

عس هللط الحنخنم السهعهللي هللسن ال عل السهعهللس  الاع س  الموأحل  ف   عمدن   دن ل 
 من   ، عا نو ا س ، فسقعل: 

و نهلل  وب الون سخ   وب    من سبب  ن  ن ل من   ، بلك ال بدل الدبي  دنن ))
ئسل، مددن   ادد  الددبسن سونددهللةعن لمهمدد  إندد ا هلل عحددغ عابوهددنهللس عبهددنهللس   ادد  إخالحددن  

، ألند و ع سقد  فد  النمدل (2929)هللنلحهللس  عمهن هللننوم ا . علهلل من    ف   لمنمسن نم 
الحنخنم . ع نمدت  عل السهعهللسد  الاع سد  الموأحدل  فد   عمنةدغ هد  الود  وعبدغ  عمنلدغ 
عومل  علسغ  ف دن س عمظ سنودغ... ن ل مدن    هدع  حدهلل ملنند  ا ندو ا س  فد  الندنلم، 

 .  (230) م(2993، عوعف  عنم )الح    ا نو ا س  إمبسل، هع ((ل    المن))ونهللغ ع 

 فقدهلل علدهلل فد   لمنمسدن عدنم : فس  من    ف  المظ س  ا نو ا س  أما  ريدريك انتلز  )ب(
ن  سموم  إلى  ن و سهعهللس  ا س  ومولك محدنم  للمندس، سهعهللس)) هع  سضن  ،  ع نن (م2910)

((ف  إمبلو ا
(232). 

عممدددن ةدددنل هللسهعهللسودددغ، عهللدددهلل هللا  (،فالهللسمسددد  اسلسدددوش  علسدددنمعو)عاندددمغ  :يناااينل ( ج)
، (234)، عالددهلل وع  إهللدد اهسم الندد سق (233)م ندد  عهللددهلل النظددسم األنددسعط ، ع(231)الوددل

 ع س هم.  (235)عمهنهلل ال نهلل ي

                                           
 (.351) عن محهلل س  ةم ، مقال  1، ط/(244ص)لزههللي ال نول،  ((السهعهلل))  (129 )
 .(210ص )، م وهلل  مهللهللعل ، ((معنعع  فالن   عموحعف  السهعهلل))  (131 )
، ودددألسو م نددد  عهللدددهلل النظدددسم األندددسعط ، م وهللددد  المهضددد  ((خ افددد  الاقنفددد  الالهللسمسددد ))  (131)

الود  هللند  لدغ هللهدن  وغ: ةعل من     مبلز ف   ننل. عمن األهللل  على بلك(252ص)المح س ، 
 نن السعم هع النهللت سخسل الد  امدك لدن وهللند  هلل  اندك فد  السدعم لمن ))ن: م، لمهلل22/1/2965ف 

 ، و بم  هلل. فلاهلل  سعب، هللا  هللمن .(299ص ) ((م انالت من    امبلز))عن  ونب  .((م نغ
 (،43ص) ،الم ودب اإلندالم  /، عهللدهلل هللا الودل، ط((األفندى السهعهللسد  فد  مننةدل اإلندالم)) (132)

، هللا  ال  ةدنن للمند  2193، 2هللاعهلل ندمق ط، ط/لد (( السهعهلل فد  المنند   الند ة)) :عامظ   ونب
 .19-10عالوعزس ، ص

، عفد  (250 -255ص)م وهللد  المهضد  المحد س ،  ،((خ افد  الاقنفد  الالهللسمسد ))فد   ونهللدغ  (133)
 هبس الح حنت  هللّ على من ةنلغ عهللهللالعهنب المنس ي، إن خل س  لسمسن الهللسمس  لسنت سهعهللس .

 .(24ص )، 2، ط/((نو ا س  ف  و عسن إن ائسلهللع  الهللعل ا ))ف   ونب   (134)
(، مدن 12/ص)، لل نوب مهدنهلل ال دنهلل ي، ((لون سخ الن ي للنالةنت النسععس  الحهسعمس ا))  (135)

 .2161 ، نمعن انم  ،ممنع ات هللا  ال ونب الن هلل ، طهللن : هللس عت



 
 
 
 

71 

، ل نوددب سهدددعهللي (2165)هلل اندد  حددهلل ت عددنم ))ع نددن  مهددنهلل ال ددنهلل ي إلددى 
سن ( ول هلل  ن لسمدسن سهدعهللي األحدل.  عهدع مدن  م س   عنح  لسمسن ع افقغ هع)لعس  ف

، عحددحس   )النددنع ( (2129)نددهلل  عبههللددت إلسددغ مددن ةهللددل مبلدد  ف منددن القهللسمدد  عددنم 
ن انددم إ :، عةنلددت األخسدد و(2120)الهللن سنددس  بات ا وبددنس ال اهللس ددنل  ا نددو ا   عددنم 

((لسمسن السهعهللي هع )زسهلل  هلللعم(
(236). 

ت بروتوكةةوالت حكمةةاء صةةهيون واألسةةاليب   التوافةةق العبيةةب بةةني تعةةاليم ونبةةوءا    -2

    الشيوعية يف الوصول إىل حكم العامل واستعباده

الددهللسن السهددعهللي ))فقددهلل  طلدد   ددل مددن ) هلل و امددهلل  انددل( علددى ونددنلسم النددسععس  
((المندددسحس  ال هللددد   ـ اله طقددد  السهعهللسددد ))ودددعسمهلل ( ندددمنهن  ، ع) ا معلدددهلل((ال اهللددد 

(230) ،
((اإلمبسل الهلللن  )) نمنهنعهللنضهم 

 .(231)فلاهلل   م من ع حظ هبا الوعاف   .(239)

 

                                           
زسددهلل  انددمغ السهددعهللي ))هلل ي فدد  و بمدد  لسمددسن: نعةددنل مهددنهلل ال دد(: 12ص)فدد  الحننددس ،   (136)

 .(100ص، )((هلللعم
 .(324ص)، 2195، 1، ط/((معن ع عإن ائسل))  (137)
، مقهللمدد  الطهللندد  الانمسدد ، محمددهلل خلس دد  ((هلل عوع ددع ت ح مددنء حددهسعن الخطدد  السهددعهللي/))  (239)

  .(35ص )الوعمن ، 
 .2100، 3، ط/(61ص )  م،  فلاهلل ، للمللو((عضنعت البع ن))  (139)
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 نظرة مقارنة سريعة بني بروتوكوالت حكماء صهيون

اركس وفريدريك الجلزمل والبيان الشيوعي 
(240) 

 عنار الموارن  الرتم
 بروتوموجي كمماء اًيون

 )رتم البروتومول(
 626البيان الشيوعي
 )رتم الافك (

 95، 94، 63(، 56-53) 29، 24، 22، 20،1، 4، 3، 2 الح اع النسنن  م  األمظم  2

 59،62،60 ،54 10، 6،2 الوأمسم  ع إل نء المل س  الخنح  1

 66،45 24،20، 5 ،4، 2 محن هلل  الهللسن عالموهللسمسن 3

 66،45 13، 2، 1 محن هلل  األخال  4

    95 ،59،60 (،56-50)،41   11 ،25، 20،22،23، 6،0، 1، 2 241ونخس  الهللن   ع النمنل 5

 95، 69، 59،62 ،56، 53   20،21،25،20،12، 5،1، 2،1،3 عاأل   ملك لهم 243ح م الننلم  6

 ،63، 61 ،20 ههللم الننئل  0

 64، 63 ،2 الهلل نء عإننع  الم  و 9

   69، 51،66 ،40 ، 42 ،4، 3 الح اع الطهللق  1

 64،55 ،20 إل نء العطن عالقعمس / م حلس  20

 ،09 ،10     المسننهلل 22

 (95-93)   14، 13، 11، 22، 20، 1، 9 244الوحنلو الم حل  م  ال س  21

 ،52 ،0 الوخ سب عالوح س  23

 ،56 ،13، 23، 20 ، 6، 3 انو الل ال ق  24

 ،95، 69، 55 ،2،0،1،22،11،25،13 انونمنل النمو 25

 ،49 ،10، 3 ةوحنهللس إلوحقس  األزمنت ا 26

، عمددن الموعةدد   ن سطهللدد  ((نندد الحدد اع النس))  :و حددسالت البددهللعل فدد :  وددنهلل
 ة سهللن هللقبن هللا وننلى.

االعرتاف املباشر والصريح الصادر عن حكماء صهيون بتأسيس احلركةة الشةيوعية أو     -3

  االشرتاكية كما هو مذكور يف كتابهم ) بروتوكوالت حكماء صهيون(

                                           
، عسنوهللدد  ال  سددزو 2949/ 29/3 سك امبلددز فدد عضددنغ  ددل مددن  ددن ل مددن    عف سددهلل  (141)

األعلدى للنددسععس  عمدن اددم مددن  ضدنفغ ععهلللددغ لسمدسن. ع  وددزال الونددهللسالت علدى ال  دد  المن  ندد  
 حنب من وقوضسغ الظ عو عالم احل منوم و.

 طهللن  هللا  الوقهللم/ معن ع.  (141)
 ي  ـ مخودن ومص الهلل عوع ع ت هللح اح  على  ن الهللن  ندخ و ععهللسدهلل لخهللمد  الندنب ال  (142)

عوبمسهللهم إلنقنط  مظم  الح م ف  الننلم،  من الندسععس  فهد  فد  الحقسقد  وندخ  طهللقدنت  ـ السهعهلل
النمنل لهبس ال نس  هللننن  هللبل  سزعم  مغ سمحو النمنل عسننعي هللسمهم عهللسن اآلخ سن، هللل سنهللهم 

عالننندد  هللبمدد  لسمددسن فدد  األ   عونددوخهللم  ددبلك بمسدد   حددمنو الماق ددسن عاألهللهللددنء عالنددن اء 
 .معممال  األحزاب عالمقنهللنت ع س ه

) سن عمنل الننلم اوحدهللعا(، : عبلك هللقنقنط الهلل بعازس  ف  الننلم عانوههللافهن منوخهللم  ننن  (143)
 عهللنلونل  و عن األ   مل هم.

 نلهللددن سنهللدد  عمددغ هللونددخس  النددنب، اددم وحدد س  المنن ضدد  هللنددهلل انددوالمهم الح ددم عاموهددنء   (144)
 هللع هن.
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إممددن مقحددهلل  ن مظهدد   مددن لددع  مددن المحدد  سن للنمددنل، بئمددن )) حسدد  سقعلددعن: 
هللطهللقدنت بسعندمن مدن ا ندو ا سسن عال عضدعسسن  ن  هم من هدبا الظلدم حسممدن سلوحقدعمح

عالنددسععسسن، عمحددن علددى الددهللعام موهللمددى النددسععس  عمحوضددمهن موظددنه سن هللأممددن منددنعهلل 
((النمنل

(245). 

هللمظ سنومددن عددن الوقددهللم فدد  وحعسددل  لع    ددنمال   لقددهلل مبحمددن مبنحددن  )) عسقعلددعن:
((ا نو ا س  األممسسن ال ن    من النقل محع

(246). 

  ووحع عا  ن وح سحنومن  لمدنت بعفدنء، ع حظدعا همدن  ن مبدنل )) عسقعلعن:
((هللا عن عمن    عمسونغ ةهلل  وهللمنس من ةهللل

(240)
. 

التصرحيات الواضحة من الزعماء اإلسةرائيليني أمثةال منةاحيم بةيبن       -4
(148)

ومشعةون   

 .ة اليهوديةشكلالشيوعية حلل امل بصنع  اليت تعرتف برييز

حسن نسنوم  حهللسق  ال عند  إلدى هدبا الند   الندس  ))سقعل نمنعن هللس سز: 
لضس   ال  من  ةهلل سقو ل إمهنء النه و ف   حهلل مقنه  ول  هللسب هلل س  مالةنو  ـ من سدهلل ي  
ـ هللن   وهللنع من    من السهدعهلل للومدنةش منهدم. عندو عن ممنندهلل  لمدن للندعهللو إلدى القد ن 

ظنااوا بااثن تيااام الثااورة الشاايوعي  ساايمفي لكاال ومتادلاا  تميااع أسل ااك الااذين المنضدد  
، عهللأمهن العح   النح س  الو  ةهلل ولق  ف   سنهب المندسنن مندنهللاو اليًودي  (241)المشمل 

الننمس  عالسهعهللس  اللوسن س و   هللأمهن محهلل  بمس  المحدنئب الود   دنن السهدعهلل سقنندعن 
((ممهن. لقهلل  نمعا   ا  عهللهللا ممن مظن..

(250)
. 

 يهودية: تصرحيات أخرى  -5

...فدمحن فد  وعافد  عامندبنم مد  )) سقعل الهللهلللعمنن  ال  من  ال عمدت ندنمت  علسد : -
ألمهددن محددن مدد  المن  نددس   :المن  نددس  فدد   مقددى مهللنهللئهددن الننلمسدد . عهللنهللددن و  خدد  

                                           
 ل الانل .الهلل عوع ع  (145)
 الهلل عوع عل الانم .  (146)
 الهلل عوع عل الانم . ع اب   بلك الهلل عوع عل الونن .  (240)
-23، ص)( سد  إلدى الح سد طفحدل ال)ممنحسم هللسبن و بمد  ندمس  حدمهلل ،  ـ، ل((الاع و)) (148)

:  ي الاع و تليعف  إحهلل  اللسنل  هللا  مقننمن حعل الاع و )))( ةنل هللسبن: 29ف   ح ح  ) (.10
ععس (  حل للمن ل  السهعهللسد . ع حد  ندنئل  علدى  ن محد  الادع و ندسحل مند ل  القعمسد ، النس

 .((عممهن المن ل  السهعهللس 
 نمنهن المو بم المنضل  السهعهللهلل ، عالمنمى عاحهلل.  (149)
فحل الننم المنض  ف  معن ع، ون سب سعنو ضعمت،  (،241)ص ،((ال حل  الخسنلس )) (151)

 عالوعزس .، األهلس  للمن  1002، 2ط/
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،  ألمهددن نددالحمن القددعم ، منددوخهللمغ فدد  الددهللفنع عالهبددعم، وونددنهللل عوومددنظ  مدد  هللسممددن
(( نلهلل ع عالنسو

(252). 

فننددو ا س  النددنلم ال اهمدد  لسنددت نددع  الم حلدد  األعلددى مددن )) دد هلل معنددسغ: سقددعل ال -
((ممبزات معنى،  أعل ومظسم عنلم  خطط لغ  مهللسنلمن

(251). 

لقددهلل ةنمددت الاددع و ال عنددس  لمددمل )) سقدعل النددبل الطددنئ   السهددعهللي لمهللسمدد  مسعسدع ك: -
((السهعهلل الح س  النسننس  عالمهللمس  ال نمل 

(253). 

عحدهللهن ...)) الحدنهلل و فد  مسعسدع ك: ((بي بعسش  سو))هللس  عب  ت الححس   السهع -
((ا نو ا س  انوطنعت  ن وحل المن ل  السهعهللس 

(254)  . 

: هبا الوحد سل الحدنهلل  عدن السهدعهلل مدن  هلل  الوحد سحنت عدن ا ندو ا س  تلي
سنوطس  السهعهلل وطهللس  عقنئهلل الوع او، الود  ودمص علدى  ن:  هللن نو ا س  فقطع حعهللهن، إب 

ندددنب هللا المخودددن ، عاأل   مل هدددم، عالهللنددد  عهللسدددهلل عندددخ و خلقدددعا ألبدددل السهدددعهلل ))
 .((خهللموهم..

الددهللن  سنددمعمهن المن  نددس ،  مددن  مددن فأنددمسهن )) سقددعل الحنخددنم نددوس ن  . هللدد اعن: -
((السهعهللس 

(255). 

 السهعهللي: ((مبم  الهللمني هلل س ))ملوم   عمن المق  ات الو   عحى هللهن

ال نبهللد  هللدسن ندنعب األ سدن  إلةمدنعهم لقهلل من من  عل الاع و عالوح  س  ))
هللدنلوخل  عددن  هللسددنمهم، هللددل عالنددنع  هللنلخبددل مدن اإلعددالن عددن ونددنلسم هددبس األهللسددنن 
عمزاسنهددن ع عام هددن عمعاهسهددن.. إممددن األهددم مددن بلددك  ممددن مبحمددن  ددبلك فدد  إةمددنع 
 اس سن هللنإلعالن بهن ا عن إلحنهللهم ال ل  ععهللم اإلسمنن هللعبعهلل الخدنل  الهللود ! هللدل 

سمنهم هللنلو نخ  ل عمهم من  ح نهلل الق عهلل!..)سندس  همدن إلدى مظ سد  هللا عسدن فد  ع  ع
 المعع(.  حل

اددم ةددهللممن لهددم عقنئددهلل عمهللددنهللئ بهللسددهللو سنددوحسل علددسهم نددهلل    ددعا  حقسقوهددن 
ع هدددهللافهن عمهللنهللئهدددن عمهنسنوهدددن،  نلندددسععس  عال عضدددعس  عا ندددو ا س ..الو  وخدددهللم 

ى األ سددن  المنوعهدددعن هددبس النقنئدددهلل مم دد هللو ع مبومندد  محدددنلحمن ع هددهللافمن، عولقّددد
عالمهللنهللئ هللقهللعل حنن عحمن  نهللسهلل هللعن  ن س اعهلل عقدعلهم  ي ندك هللدنن هدبس إممدن 

                                           
 (.10عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/43زههللي ال نول، صل ((السهعهلل))  (151)
 (.145عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/204ص  ،زههللي ال نولل ((السهعهلل))  (152)
 (.300عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/216زههللي ال نول ، صل ((السهعهلل))  (153)
(، عددهللهلل ومددعز 309عددن محددهلل س  ةددم ) ، مقددال  1، ط/210زهددهللي ال ددنول ، صل ((السهددعهلل))  (154)

 م.2139
 (.360عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(244ص )زههللي ال نول،  ،((السهعهلل)) عن  ونب  (155)
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عبهللت لخهللم  محنلحمن، ع مهن هللحهلل باوهن ون ل  مضى األنلح  الو  منوخهللمهن فد  
 القضنء على عبعهللهم.

عف   ل بلك هلل هن األ سن  األ هللسنء عدن ندباب  مدن  مدن موحدع هن فدسهم، 
 عم  لحقسق  األمع  ع حعلهن، ل مهم بمسنن  عععسن   هلل  من مموظ  من الهللن  ب نء  فق

لم س عمعا  فضل من ةطس   مم.. فلمو  هم س ععن ف  حقعلمن حوى سنممعا فس عمدعا 
 حنلحسن للبهللل،  أضنح   منم ملك عنلم المنوقهللل.

م  من البمنسنت عالممظمنت الن س  الو  عبهللت لخهلل هللنهلل بلك  مننمن عهللسهللا  
محددنلحمن ع هددهللافمن ونمددل وحددت  عام مددن عإ نددنهللاومن، فوهنفددت علددى ا مضددمنم إلسمددن 

مغ من الن و  ن س عن ال د هلل مدمهم عضدعا  األ سن  من  ل حعب، فأعحسمن إلسهم 
 ف  هبس الممظمنت عالبمنسنت، الو  ازهلله ت عاموننت هلل ضل بههللمن.

محددنلحهم  عس ددوم الندد  فدد  هللاخلمددن.. فهددل ء األ سددن  عهددم سخعمددعن  هددم
لن سن فعا ةط هللنن ولك البمنسنت عالممظمنت حمنوهن  ،هللقنهنمهم ف  إمبنل خططمن

 .(256)((. سهللسمن ععقعلمن، لوحقس   ههللافمن.

 ومن األصوات غري اليهودية:  -6

إن الهلللندد س  هدد  ف دد و سهعهللسدد  ... الهلللندد س  عالحددهسعمس  لسنددون فدد  ))سقددعل  . هددعم :  -
عنددسلوسن ل نسدد  عاحددهللو، نددالحسن فدد  من  دد   الحقسقدد  نددع  عبهددسن لنملدد  عاحددهللو،

 .(250)((معاحهللو، ومنك هللهمن القعو السهعهللس  الننلمس ، ال امس  إلى...النسط و على الننل

((النسععس  ه  السهعهللس )) سقعل هـ. هـ. هللسمسش: -
(259). 

((النسععس  عالسهعهللس  حمعان))سقعل هسال ي  عو :  -
(251). 

الهلللندد س  هدد  حدد ب السهعهللسدد  علددى )) :النظمددى نوقددعل البمنسدد  العطمسدد  لهلل سطنمسدد -
((المهللمس 

(260). 

إن الندسععس  ب سمد   هللد   ضدهلل هللا عاإلمندنمس . ع مدن م ندل ))سقعل  هلل سنن    نمدهلل:  -
هللنلمنددهلل  ألسدد  ب سمدد   خدد  ، سوحددوم علسمددن  ن مونددنئل همددن: مددن سنددو سهلل مددن ب سمدد  

 مخو عددعفلددس  مددن ةهللسددل المحددنهللف   ن السهددعهلل فقددط هددم  إمددغ السهددعهللي.  النددسععس ؟
النددسععس  ع مهللسنلهددن النظددنم:  ددن ل مددن   ، امبلددز، ف سهللسمنمددهلل  نددنل، لسهللمنخددت.. 
ع س هم  ا . علس   بلك من ةهللسل المحنهللف   مغ  لمن ة زت المن  نس  إلدى الندلط  

                                           
م، 2190هدـ،2400، ندم : 1، ط/(220-201ص: )زههللي ال دنول،  ،((السهعهلل)) عن  ونب  (156)

 (.154عن محهلل س  ةم ) مقال  

 (.219عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(62ص)زههللي ال نول، ،((السهعهلل)) عن  ونب  (157)
 (.239عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1ط/ زههللي ال نول، ،((السهعهلل)) عن  ونب  (158)
 (.231عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(63ص) زههللي ال نول، ،((السهعهلل)) عن  ونب  (159)
 (.240عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(63ص) زههللي ال نول، ،((السهعهلل)) عن  ونب  (161)



 
 
 
 

75 

عالح م، ة ز منهن السهعهلل فع ا إلى النلط  عالح م. ف    عنسن النعفسوس ، مدن  حدل 

((ممهم سهعهلل... %99منلع   نمسن همنك  550
(262). 

هعهلل))هبا عةهلل مقل زهدهللي ال دنول، فد   ونهللدغ  عند ات المحدعص األخد    ((الســـد
للسهددعهلل عل سدد  السهددعهلل، وبمدد   لهددن علددى  ن النددسععس  ا نددو ا س  مددن حددم  السهددعهلل، 

 فلس اب .

  شبهة

عةددهلل سنددأل نددنئل،  سددو ونددوهللل هللددأةعال الحددهنسم  فدد  مدد ابنهم ع مددت ونلددم  ن 
ل   فددسهم، عِلددم    س ددعن اعودد افهم هللوأنددس  النددسععس  مددن هللددنب ال ددبب  خحددل  موأحدد

 الوضلسل اإلعالم   ننهللوهم؟

عبعاهللغ:  ن المخططنت الحهسعمس  للنسط و على الننلم، إممدن عضدنت فد  هدبا 
ال  ا  لو عن  نس  ف  الن س ، علسندت للمند  الهللود ، ععدن ند س  الهلل عوع دع ت سقدعل 

  ةهلل اموزعت خلن  من  ونب ضخم فسغ محنض  هبس العانئ)) األنونب ن ب  مسلع :
ف  م نوب هللم  ز ةسنهللو بمنس  حهسعن القنئم اآلن  (261)خطب. عةهلل عبهللهن حهللسق 

((ف  ف منن
(263). 

عةهلل  هللا وننلى  ن و نو عو ضل للننلم، ععن المحنع ت ال ننل  الود  ةدنم هللهدن 
 األنونب ن ب  مسلع  إلخ اب الهلل عوع ع ت إلى الننلم، سقعل:

  سهللددددن  نددددو عن ةددددهلل مضددددت   هللدددد  نددددمعات ممددددب عةنددددت فدددد  حددددعزو ة))
  هللا عحهللس  م  نمت المحنع ت ال ننل  إع  سنلم  ،(هلل عوع ع ت ح منء حهسعن)

هللدد از هددبس الهلل عوع ددع ت إلددى المددع ،  ع حوددى لوح سدد   حددحنب الودد  هللددبلوهن إل
لود  سهللدهللع ا ، نو لهم عن  نهللنب الننح   الو  ووههللهلل  عنسن الهلللسهللو ن  النلطنن، ع

((فقهللت وقهللس هن لمن سهللع  حعلهن من نعء الحظ
(264). 

عددن الخطدد  الددبي  ((الهلل عوع ددع ت))عسقددعل عهللددن  محمددعهلل النقددنهلل مودد بم 
 سوههللهللس:

، فقدهلل لقسدت ((الهلل عوع دع ت))من المو بم الن هلل  ل ونب  ح  هللغ  عهبا من ))
اند  ف  نهللسل من س من المونعب من سطعل ب د س، عةدهلل  ندو لد  عدن الندلطنن الع

البي سومو  هللغ السهعهلل حوى ف   هللنهلل الملنندنت العطمسد  عدن م دعب السهدعهلل الظدنه ، 

                                           
 (.245عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(65ص)لزههللي ال نول،  ((السهعهلل))عن  ونب   (161)
عهددبا الحددهللس  هددع الس ندد  ،  ي الحددهللس  الددبي هللفدد  هللددنلهلل عوع ع ت إلددى األنددونب مسلددع   (162)

 مسقع  مس وش  هللس  بمنع   عسنن  عنسن الن ةس  القسح س .
 .(151ص )سمنن، الممحع و، ، طهللن  هللا  اإل((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))  (163)
 .(101ص)، طهللن  هللا  اإلسمنن، الممحع و، (هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))  (164)
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ندونب مسلدع  همدن، ع  بدع  ن س دعن حظد  خسد ا  مدن ع   وممى   ا  ممن وممدى األ
((م ن  علسغ ا  ن  مت من ضن  لال وسنل ف   ل لحظ ، عمعطهللإحظغ، ع

(265) . 

لوحدبس  ممدغ مند   منم ف ل من فقغ بدبع  الخطد  السهدعهللي عمندط فد  ا
 للوح س   ع الونهس  هللغ إلنقنطغ عمن سحمل من حقنئ .

فهل سنوقسم  ن و دعن الهلل عوع دع ت عضدنت لوضدلسل الد  ي الندنم،  :تلي
 م  هبس المحنع ت المهللبعل  من السهعهلل إلخ نئهن، عةول من ننهم على إخ ابهن؟

نم، عهم عضنت لوضلسل ال  ي الن ((الهلل عوع ع ت))عهل سنوقسم  ن و عن 
 ! مهن لسنت من عض  السهعهلل؟ عع اللهم عمن وأا  هللمقع وهم، سزعمعن بمسنن  

، ع ن  دل %200عاألهم من بلك  لغ  مهدن و دنهلل و دعن مطهللقد  فد  العاةد    

ملنن  النسععس  ععاضن  مظ سنوهن  دنمعا سهدعهللا، ععلدى   ندهم  دن ل مدن    
 عف سهلل سك إمبلز علسمسن ع ع    عهللسمعو عو. 

 نهللهن  نمعا سنلمعن ال سب؟؟!! م  ن  و

   نمن إبن  انئس ، علم و  إلى هلل ب  المنلعلس .

                                           
 .103، طهللن  هللا  اإلسمنن، الممحع و، حننس  الح ح  ((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن))  (165)
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 التطبيقية املعاصرة على عالقة الشيوعية باليهودية:العملية ثانيَا: األدلة 

 الدعم املالي اليهودي للثورة البلشفية: -1

 ، ف   عنسن، الهللعم المدنل 2120من  نهللنب مبنل الاع و النسععس  األعلى عنم 
 السهعهللسد  الندسععس  لضدمنن مبدنل الادع وال  ندمنلسسن!  السهدعهلل  ا سدنء النخ  الدبي ةهللمدغ

 :، ممهمالحهسعمس 

. سقددعل الهلل عفنددع  عا مدد  نددعمهللن ت عددن ةددعو وددأاس هم المددنل : (266))آل  عونددسلهلل( -

سنمدد  انددم  عونددسلهلل ا هللدد  هلل اسدد  مددن فننلسدد  ندد  وغ عحددهللعهللهن، مددنبا سنمدد  انددمغ؟ ))
س   لهن فد  مسدهللان الهللع حد  عالمدنل. فقدهلل اندوطنع آل  عوندسلهلل هللنلضهللط، سنم  السهعهلل

سهدددعهلل  دددل هلللدددهلل، الوعحدددل إلدددى م ا دددز الندددلط  عالقدددعو، عهللدددبلك  حدددهللل  هللمندددنعهللو
 نمنهللسددنمبعسش )). عوقددعل حددحس   (260)((عال عونددسلهللسسن  نددسنهلل الهللع حدد  هللددال ممددنز

  سم دن ل عونسلهلل هسمم  عنطعو على هللن  مسنهللسن األعمنل، ))السهعهللس :  ((  عمس ل
 .(269)((  ن ووعف  ألي مخلع  آخ

ع بلك  ل من: )بن عب نسو حنحب ن     عهسن لعب فد  مسعسدع ك، عفسلسدب،  -
 .(261)ع  هللع ب،  ع عاع عهسن، عنسوعلس  ، عانح  معموم ي، عهلل عن نسو(

 عممددن   ددهلل عبددعهلل الددهللعم السهددعهللي للاددع و الهلللندد س : مهددنهلل ال ددنهلل ي فدد   ونهللددغ:

 . (33 -31ص) ((النسععس  الحهسعمس  لون سخ الن ي للنالةنتا))

 :يهودية قيادة الثورة البلشفية  -2

 ، ممهم:سهعهللا   2120 نن منظم ةنهللو الاع و الهلللن س  ف   عنسن عنم

) و عون  ، زف  هللسلعو،  دنمسمسو، نع علم عو،اع وند  ، لو سمدعو، زسمعفسدو،  -
 .(200) اهللك،  نبنمعفوش، لسمسن(

                                           
 .(36ص)، 2195، 1، ط/((معن ع عإن ائسل))  (166)
عددن محددهلل س  ةددم  ، مقددال  1، ط/(255ص)ول، زهددهللي ال ددن للمللددو ((السهددعهلل)) عددن  وددنب  (167)
(315.) 
عددن محددهلل س  ةددم  ، مقددال  1، ط/(62ص)للمللددو زهددهللي ال ددنول،  ((السهددعهلل))عددن  وددنب   (168)
(316.) 
، وألسو م ن  عهللهلل النظسم األنسعط ، م وهلل  المهضد  المحد س ، ((خ اف  الاقنف  الالهللسمس )) (169)

، 2193، 2، للمللدو: هللاعهلل ندمق ط، ط/((السهعهلل ف  المنن   الند ة )) :. عامظ   ونب233ص
 .(16ص)هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 

 .(43ص)، عهللدهلل هللا الودل، ط/ الم ودب اإلندالم  ((األفندى السهعهللسد  فد  مننةدل اإلندالم))  (171)
ودددألسو م نددد  عهللدددهلل النظدددسم األندددسعط ، م وهللددد  المهضددد   ،((خ افددد  الاقنفددد  الالهللسمسددد ))ع ودددنب 

إن  :عفدد  هدبس الحدد حنت  هلل علدى مددن ةنلدغ عهللددهللالعهنب المنددس ي، (250 -255ص)المحد س ، 
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فد   دل م دنن عهلل  دبلك إلدى مندنعهللو الندسععسسن عهللنهلل اموحن  الاع و هبس ننى السهد -
   .(202) بوسنل الننلم عممهن على نهللسل المانل الاع و الهللعلمهللس  النسععس 

ع دد  مندد و و  سهللدد  اللبمدد  الم  زسدد  ))سقددعل الددهلل وع   نددنهلل النددحم ام :        
م، عةدهلل وأل دت مدن: 2129للحزب)النسعع ( ف  زمن لسمدسن، عهللندهلل عدنم مدن الادع و 

(، لددددع ي )  سددددن(،  ع سوندددد  ، زسمعفسددددو)و عوندددد  (، إهلل لهللددددعم ) هلل عمنددددونسن
(، ند س هلللعو )سنم دل(، عهدل ء  لهدم سهدعهلل،  دنمسمسوفعلعهللا ن  ،  عزهللم سلسدهللت )

، علسمدددسن م ندددغ  دددنن مدددن  م سهعهللسددد ، ا  عضدددع (21)عاللبمددد  الم  زسددد   نمدددت مدددن 
((عزعبوغ  نمت سهعهللس 

 اموهى. ،(201)

( مددن  حددل 200قددعا لسمددسن فدد  إنددننل الاددع و ) ددنن عددهللهلل الاددعا  السهددعهلل الددبسن  اف -
(114)(203). 

لددهللن  القسددنهللات السهعهللسدد  النلسددن فدد  الح  دد  ةنئمدد  ع هلل مهددنهلل ال ددنهلل ي  عةددهلل  -
... علدم )) ( نخحس  ممهم، ام ةنل:99النسععس  ب   فسهن و بم  مخوح و لـ )

ححددنء لهددن هلللددغ منمددن خددالل فودد و ةحددس و ن اإلمنددهللهلل بمسدد  هددبس النمنحدد  أل
اد  فد  ودن سخ الح  د  الندسععس   هللد  األ  و سهدعهللي  دنن لهدم  نو   (نموسن)

((ف  سن عوطهللسقسن، عاللعح  مب هلل ممعبب موعاض 
(204). 

  الشيوعية الروسية:   سيطرة اليهود على مراكز احلكم يف احلزب والدولة   -3

ضم الم وب النسنند  األعل هللندهلل اندوالم السهدعهلل الندلط  فد   عندسن ندهللن   ندخنص  -
  مدددن السهدددعهلل عهدددم: ) لسمدددسن، و عونددد  ،  دددنمسمسو، ندددعل علممعو، مدددمهم خمنددد
هبا عةهلل هللل ت منهلل  السهعهلل ف  ممنحدب الحدزب عالهللعلد  هللند ل عدنم  .(205)زسمعمسو(

                                                                                                       
، للمللدو: هللاعهلل ((السهدعهلل فد  المنند   الند ة )) :خل س  لسمسن الهللسمس  لسنت سهعهللس . عامظ   ودنب

 .(19-10ص)، هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 2193، 2نمق ط، ط/
 .(234ص)و بم  نمس  حمهلل ،  ،ممنحسم هللسبن ، ((الاع و))  (171)
، هللا  1، ط(12-21ص)، للددهلل وع   نددنهلل النددحم ام ، (()هللس عهللسبددنن(، إندد ائسل األعلددى))  (172)

خ افد  )). عممن  نن  إلى سهعهللس  لسمسن، م ن  عهللهلل النظسم األنسعط  فد   ونهللدغ 1004الم نئ  
 .(256 -255ص)، م وهلل  المهض  المح س ، ((الاقنف  الالهللسمس 

 .(45ص) ،، عهللهلل هللا الول، ط/ الم وب اإلنالم ((األفنى السهعهللس  ف  مننةل اإلنالم))  (173)
 دددنمعن ادددنم   ،هللسددد عت( 100ص) ،((الودددن سخ النددد ي للنالةدددنت الندددسععس  الحدددهسعمس ))  (204)

2161.   
 -43ص)، عهللددهلل هللا الوددل، ط/الم وددب اإلنددالم  ((األفنددى السهعهللسدد  فدد  مننةددل اإلنددالم))   (175)

هللاعهلل  غلملل د ((السهعهلل ف  المنند   الند ة )) :. عامظ   ونبهعهللس، عالننهلل  نونلسن حه  ال(44
، وحددت عمددعان )السهددعهلل (36-10ص)نن للمندد  عالوعزسدد ، ـددـ، هللا  ال  ة2193، 2نددمق ط، ط/

 سح معن  عنسن(.
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(، فدد  حددسن  ن عددهللهللهم   %15فدد  ا وحددنهلل النددعفسو  عهللعل  ع عهللددن الندد ةس  إلددى )

 .(206)( من عهللهلل الن نن%1سحل إلى )

ععس  فدد   عنددسن  ددنن ونددلط السهددعهلل علددى الددهللعائ  هللنددهلل نددم  مددن ةسددنم الاددع و النددس)) -
،  ي ( مدمهم سهدعهللا  415( معظ ن  نن )531، فمن هللسن )ال نمس  الهنم  ونلطن ننحقن  

((( عزس ا  11( من  حل )20(. ف   العزا و )%90هللمنهلل  )
(200). 

منظددم ال لنددنء الددبسن ونددنةهللعا علددى ح ددم ا وحددنهلل النددعفسو   ددنمعا سهددعهللا،  علهددم  -
، ع مدددن هللدددعوسن فقدددهلل ب ددد ت الحدددحنف  (201)) ع هللنوندددعو عسلوندددن(، ادددم (209)لسمدددسن

 األ هللمس  سهعهللسوغ ف  و بموغ،  سنم إح ا  سلونن على ونلسمغ الح م.

ععن )هللع  السهعهلل ف  نسنن  النعفست( هللندهلل الادع و الهلللند س  فقدهلل  فد هلل الدهلل وع  عمد   -
ل: (، فمداال سقدع55 – 34، ص )((معند ع عإند ائسل))حلس  لبلك فحال فد   ونهللدغ: 

مغ هللنهلل نه  عاحدهلل علدى عحدعل الهلللند سك إلدى ندهللو الح دم فد  معند ع فد    ودعهلل  إ
عقددهلل مددلوم  )هللددن ع( لحددسن   النسنندد  المن  نددس  النددعفسوس  عالهللعلسدد  محددع  2120

الن   األعنط، عةهلل حضد  هدبا المدلوم  ندهللن  ممالدسن سهدعهلل عدن ندهلل  هللعل عب د  
  نمنءهم ع نمنء هللعلهم على المحع  الونل :

ينجلَّويَينميسيَن  ََينَرقس

 سهعهللي  ن ل  اهللسك  عنسن 2

 سهعهللي هللسال  عهن هم ن سن 1

 سهعهللي  عز من  ف منن 3

 سهعهللي  سهلل  م س ن 4

                                           
، ودددألسو م نددد  عهللدددهلل النظدددسم األندددسعط ، م وهللددد  المهضددد  ((خ افددد  الاقنفددد  الالهللسمسددد ))  (176)

 .(240ص)المح س ، 
 -44ص)، عهللددهلل هللا الوددل، ط/ الم وددب اإلنددالم  ((مننةددل اإلنددالماألفنددى السهعهللسدد  فدد  ))  (177)

هللاعهلل  غ، لملل ((السهعهلل ف  المنن   الن ة )) :. عامظ   ونب( Testify p. 132)، مقال عن (45
 . (30-11ص )، هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 2193، 2نمق ط، ط/

عهددع  ،(2، الحننددس   ةدم )44ل، ص، عهللددهلل هللا الود((فندى السهعهللسدد  فد  مننةددل اإلندالماأل))  (178)
، لزههللي ال دنول ((السهعهلل))عامظ  إلى  ونب  ، هللل سهعهللي  لغ.الححسل، علسمسن لس  محو سهعهللي

، 2163، عدهللهلل األعل مدن مسندنن، ((ال طد و الندلسم ))، مقال عن مبلد  (10ص) ،2190، 1، ط/
 (.36)ص ،((م الن س نلح عم  الن)) ونب  الع سنت الموحهللو، ععن

، 2فالهللسمس  هللس دعن، و بمد  زسدنهلل هدهللسب، ط/ ـ، نن   البعه ي ((حهنسم  ف  ال  ملسن))  (179)
 .(60، 59، 3ص )، 2111
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 سهعهللي نانسن هن هلل الممنن 5

 سهعهللي بنمنسن هعلمهللا 6

 سهعهللي ننهلللسن الهلللقنن 0

 :منح اليهود أعلى درجات احلقوق   -4

إعطددنء سهددعهلل حقعةددن نسننددس ، ع حددهللحت عةددهلل  ددنن مددن  علددى خطددعات الاددع و ))
مننهللاو  ي سهعهللي ب سم  سحننب علسهن القنمعن، عةدهلل امخد ط السهدعهلل فد  البدسش األحمد  

((النعفسو  البي  ننغ و عون  
 ن السهعهلل ةهللدل الادع و الهلللند س   دنمعا سندنمعن  . علمن  (290)

سهددعهلل )اةولددعا ال :مددن ا ضددطهنهلل علددى سددهلل الدد ع  األ اددعب  ، ع ددنن نددنن هم فدد  بلددك
 .(292) عهللاء المنسل(

 هللمم  النهللاء للسهعهلل، عمحغ: فقهلل  حهلل  لسمسن ةنمعمن  

سأم  مبل  م عض  الننب بمسد  المندلعلسن فد  الدهللالهلل، هللنوخدنب ))سقعل لسمسن: 
(( ل من من نأمغ اةوالع ببع  النهللاء للسهعهلل من  نننهن

(291). 

وحدنهلل  اوخدب ا ممب األسنم األعلى لقسنمدغ،))سقعل الحنخنم معنى مسلل  هللخحعحغ: 
 .(293)((هللالنعفسو  الخطعات ال  سل  هللنلقضنء على النهللاء للسهع

ا هومددنم الممسدز الددبي  د   للنددنب السهدعهللي فدد   عنددسن ))سقدعل لددعس  لس دسن: 
م. فهللنددهلل مدد ع  2120ا وحددنهلل النددعفسو  ممددب ع هللوددغ فدد  اددع و  حدد نت  ددنن مددن  هللدد ز

نو ا س  العلسهللو هلل ئنن  لسمدسن،  نهللعع على امهسن  الح م القسح ي،  حهلل ت الح عم  ا 
ةنمعمن حظ ت هللمعبهللغ الو  ة  القعمس . هللهبا. س عن ا وحنهلل النعفسو   عل هللعلد  فد  الندنلم 

                                           
، هللا  1، ط(10ص)، للدددهلل وع   ندددنهلل الندددحم ام ، (()هللس عهللسبدددنن(، إنددد ائسل األعلدددى)) (181)

 .1004 ،الم نئ 
 وهللددد  المهضددد  ، ودددألسو م نددد  عهللدددهلل النظدددسم األندددسعط ، م((خ افددد  الاقنفددد  الالهللسمسددد ))  (181)

هللاعهلل نددمق ط،  ،((السهددعهلل فدد  المنندد   الندد ة )) :. عامظدد   وددنب(230  -236ص)المحدد س ، 
 سوع(. ، وحت عمعان )السهعهلل ف  ال(24-0ص )، هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 2193، 2ط/

(. عممدن  ندن  320، مقال عن محهلل س  ةم )1، ط/(211ص)لزههللي ال نول،  ،((السهعهلل))  (182)
، ((الوددن سخ الندد ي للنالةددنت النددسععس  الحددهسعمس )) لسمددسن مهددنهلل ال ددنهلل ي فدد   ونهللددغ:  إلددى ةددنمعن

  .2161 نمعن انم   ،(، من ممنع ات هللا  ال ونب الن هلل ، طهللن : هللس عت33ص)
عدن مدص  ( عمحغ325، مقال عن محهلل س  ةم )1، ط/211زههللي ال نول، صل ((السهعهلل))  (183)

لسمدسن )) مدن  ودنب 13م. ص 1/9/2129حدهلل  فد  م نعم لمبل  م عض  الننب الندعفسو ، 
 .((سوحهللت عن القضس  السهعهللس 
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ونوهلل  النهللاء للسهعهلل ب سم  سننةب علسهن القنمعن. عهللنل نل، فقهلل بعهللهدت هللدنلقعو عالندهللو  دل 
 .(294)النعفسو وحنهلل  وظنه و احوبنب مننهللس  لسهعهلل ف   عنسن ةنمت هللنهلل ع هللو ا

ن ادع و وند سن ألاموهى النهللاء للسهدعهلل فد   عندسن، ))سقعل بسم  م.  عزمهلل غ: 
((األعلى  حهلل ت ةنمعمن حظ ت هللمعبهللغ الومسسز هللسمهم عهللسن  س هم...

(295). 

ممندت الادع و ))من سل :  ((النبل الطنئ   السهعهللي لمهللسم  مسعسع ك)) عةهلل بنء ف 
((هلل ف  ا وحنهلل النعفسو ال عنس   ي معع من الومسسز ضهلل السهع

(296). 

   :بعد الثورة البلشفية (إسرائيل األوىل)إقامة دولة    -5

( 2120عدنم ) ا عو او الحد سل مدن بنمدب الح عمد  الندسععس  األعلدى)) هللنهلل
((هللهللعلدد  سهعهللسدد  فدد  فلنددطسن

ةهللددل إحددهللا  ععددهلل هللل ددع ،   ةددنم النددسععسعن النددعفست  (290)

، عةهللدل إةدنموهم لهللعلد  إند ائسل فد  (299) عهللسبدنن(هللعل  السهعهلل النعفستل فد  ممطقد  )هللس))
، ف دد  (210)، عةددهلل نددمنهن الددهلل وع   نددنهلل النددحم ام  هللدـد )إندد ائسل األعلددى((291)فلنددطسن

   خنوم  ال ونب، ةنل هلل. النحم ام :

هللدنلقهللعل علدى  ن س دعن  (هللس عهللسبدنن)ولقى سهعهلل عالح    الحدهسعمس  مند عع ))
هع فلنطسن الممعي ا وحنهللهن، عةهلل عهللد  محط  عوب هلل  من  بل  ن العطن المنوقل لهم 

م،  ئددس   2119عددن هددبا المعةددو لحظدد  إعددالن القدد ا  النددعفسو  زمددن نددونلسن عددنم 
الممظم  الحهسعمس  سعمهن حنسسم عاسزمنن البي ةنل: مهللدن ك هدبا المند عع عمحسسدغ، لدس  

هللدل فد  إةنمد  عطدن ةدعم  لسهدعهلل فد  فلندطسن،  ـ البمعم  اإلب امد  ـ عن الو  س  هللهللسال  
عةددهلل ب دد  ال نوددب فدد   .اموهددى ،((هللنعوهللددن س وب هللدد   علددى ل  دد و الددعطن القددعم  السهددعهللي

 .(حل من ل  السهعهلل، ع ف  ا ضطهنهلل عمهم)وهللم  لسمسن لـ ، (19)ح ح  

                                           
(. 322، مقدال عدن محدهلل س  ةدم )1، ط/(219ص)زهدهللي ال دنول،  ،((السهدعهلل))عدن  ودنب   (184)

الوددن سخ الندد ي للنالةددنت ))عممددن  نددن  إلددى وبدد سم النددهللاء للسهددعهلل، مهددنهلل ال ددنهلل ي فدد   ونهللددغ: 
ن ممنع ات هللا  ال ونب الن هلل ، طهللن : هللس عت  نمعن انم  (، م33، ص)((النسععس  الحهسعمس 

2161. 
 (.323، مقال عن محهلل س  ةم )1، ط/(219ص)زههللي ال نول،  ،((السهعهلل))عن  ونب   (185)
 (.324، مقال عن محهلل س  ةم )1، ط/(219ص) زههللي ال نول، ،((السهعهلل))عن  ونب   (186)
، هللا  طدددال  للهلل اندددنت 2196لانمسددد  هللندددنم النندددل ، الطهللنددد  ا، ((ندددونلسن))عدددن  ودددنب   (187)

، 2اعهلل ندددمق ط، ط/هلل، ((السهدددعهلل فددد  المننددد   النددد ة ))(. عامظددد   ودددنب 66عالو بمددد ، ص )
 .(35،30، 10ص)، هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 2193

هللس عهللسبنن: ممطق  ةلسلد  الند نن، وهللندهلل عدن معند ع الننحدم  امنمسد  آ و  سلدعمو  فد  )  (188)
 ـ نددم منددو  مددن عبددعهلل  افددهللسن لمهدد  آمددع  فسهددن همددن: هللسدد ع سن، عا ةحددى الندد   لبهدد  الحدد

، هللا  1، ط(13ص) ندنهلل الندحم ام ، هلل. ، (()هللس عهللسبدنن( إن ائسل األعلدى)) ونب  عن(. هللسبنن
 . 1004الم نئ  

 ،((خ افد  الاقنفد  الالهللسمسد )): عامظ   ودنب م.2190معفمهلل   -349، النهللهلل((مبل  الن هلل ))  (189)
 .(239ص)النظسم األنسعط ، م وهلل  المهض  المح س ،  وألسو م ن  عهللهلل

 .((إن ائسل األعلى)هللس عهللسبنن())ف   ونهللغ،   (191)
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   :اليهود مؤسسو األحزاب الشيوعية يف الوطن العربي   -6

ن هللدسن مللدو  مد األحزاب النسععس  ف  العطن الن هللد   دنمعا سهدعهللا   ل ن ملنن  إ -
((النسععس  المحلس )) ونب 

(212): 

 دنن الملنندعن  لهدم ع  2121فد  فلندطسن فد  ندم  فقهلل وأن  الحزب الندسعع   -
عةهلل ب   الهلل وع  إهلل اهسم الن سق   نمنءهم عهدم: )بدنك ندنهللسلسو( ع) اععل  .سهعهللا  

 .(211) ن مهللع غ(

بعزسددو علددى سددهلل السهددعهللسسن ) 2110نددم  وأندد  الحددزب النددسعع  فدد  محدد  ع  -
  عزمانل، هم ي  ع سسل(.

) هلل  د ،  هللدع ندسنم، هللعاندط   م 2115ندم  فوأند  الحدزب فد  ندع سن علهللمدنن  من  -
 .ع لهم سهعهلل  السنهع وسهلل ، هلل ممع،مخمنن لسو من  (

 الونلسدد   نددمنلهم: السهددعهللقددهلل  ندد  الحددزب النددسعع   ددل مددن ففدد  الندد ا  ع  ددبلك  -
 .)حهللس  سهعهللا، سعنو زلعو ، حنقسل حهللس ، معن   عهسن(

، فدلاهلل األحدزاب الندسععس  فد  الدعطن الن هللد   دنمعا سهدعهللا    ملنندعممن ةنل هللدأن  -
حددنحب ا نددم الح  دد  )ال فسدد   ائددهلل( النضددع  ح مددت الهسددام ، ع ددبلك(213) دد م

النددنهلل  فدد  الحددزب النددسعع  الن اةدد  فدد  اعو افنوددغ الودد   هلللددى هللهددن فدد   وددنب 

ن اللبمدددد  إ))ةددددنل:  (01). عفدددد  حدددد ح  (45ص) ((مددددب  ات نددددسعع  ع اةدددد ))
((المخححنت مدن إند ائسل عاإلوحدنهلل الندعفسو  الم  زس  لحزهللمن وونلم نه سن  

(214) .
إن إندد ائسل ونمددل علددى وقعسدد  الحددزب النددسعع  الن اةدد    ادد  ممددن سنمددل )) عةددنل:

((الحزب م نغ
(215). 

 :ح ور االحتاد السوفياتي املؤمتر الصهيوني العاملي  -7

ا ندو ا س  األع عهللسد  الود  وندسش فد   ا وحدنهلل الندعفسنو  عبمسد  الدهللعل نن ك
المدددلوم  الحدددهسعم  الندددنلم  الممنقدددهلل فددد   مندددو هللام مدددلخ  حدددسو فددد   عمدددنل  م دددغ 
 .(216)م2166

 :دعم السوفييب لقرار التقسيم  -8

                                           
 ،2162، ندم  2وألسو الح دم هلل عزو، ط/ ،((النسععس  المحلس  عمن    القعمسسن الن ب))  (191)
 .(144 -130ص)
 .(15ص +، 2، ط/((هللع  الهللعل ا نو ا س  ف  و عسن إن ائسل))  (192)
 .2100، 3، ط/(61، 62ص)  م،  فلاهلل، ((عضنعت البع ن))  (193)
 .(01ص)،((مب  ات نسعع  ع اة ))  (194)
 .(45ص)،((مب  ات نسعع  ع اة ))  (195)
 .(425ص) ،((معن ع عإن ائسل))  (196)
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 ، (210)عطنلهللدت هللقل نئدغ عدن وقندسم فلندطسن ف  العةت البي و ابنت فسدغ  م س دن
هدع مدن  عضدنء الحدزب الندسعع  سقعل عزسدز الحدنب، ع .(219)منضل من  بلغ النعفست

 اوخدبت الع سدنت الموحدهللو معة دن   2149عف  آبا  ))الن اة  الهللن زسن القهللمنء هللهبا النأن: 
م نبئددن  هللنلمطنلهللدد  هللنلنددهللعل عددن ةدد ا  الوقنددسم، ععضدد  فلنددطسن وحددت العحددنس   بهللسددهللا  

مدن الهللعلس  الملةو ،  س   ن الهللعل ا نو ا س  عن ضت بلك هللنهللو. عف  بلن  مبل  األ
إن  بدعع ح عمد  الع سدنت الموحدهللو عدن معة هدن  :ةنل   عمس ع( 2140آبا  ) 30ف  

للقضددس  ال لنددطسمس ، سعبددب علددى العفددهلل  بهللسددهللا   الملسددهلل لقدد ا  الوقنددسم ةددهلل خلدد  عضددنن  
النعفسو  انوم ن س  ندهلل ا ندوم ن . فمعةدو الندعفست محدع الوقندسم هدع معةدو الملسدهلل لدغ 

إن الع سدددنت الموحدددهللو فددد  معة هدددن البهللسدددهلل   و و ددد   .عالممنحددد  عالندددنزم علدددى وم سدددبس
هللمنن ض  من عع الوقنسم فحنب، هللل و سهلل اإلهللقنء على عحهللو فلنطسن. عود ف  إ  دنم 
المنن ضسن )الن ب( على ةهللعل  ي حل آخ . إن  م س ن هللمعة هن هبا إممن وندن   إ اهللو 

عطدن ةدعم  لهدم فد   األمم الموحهللو الو   ة ت الوقنسم، ع ة ت منعمد  السهدعهلل علدى خلد 
((هللسن هم هلل لنطسن

 اموهى.  ،(211)

 مددن علخددص عزسددز الحددنب وحدد سحنت   عمس ددع ع سدد س مددن ممددهللعهلل  الددهللعل 
م، المنهلل و عدن المعاةدو الندسععس  المودرم و 2140ا نو ا س  ف  األمم الموحهللو ف  عنم 

   .(100)على القضس  ال لنطسمس 

م إند ائل عةد ا  نعفسنو  لقسدع ع هلل  بلك ال نوب مهدنهلل ال دنهلل ي ةحد  الوأسسدهلل الند
فلس اب  فقمغ مهم  ،((الون سخ الن ي للنالةنت النسععس  الحهسعمس )) الوقنسم ف   ونهللغ:

 .بهللا  

 :االشرتاكية وتهبري اليهود إىل فلسطني   -9

مدن مندنعهللو إند ائسل )) حنعلت فسدغ هلل سطنمسدن ممد  الدهللعل ا ندو ا س  ف  العةت البي -
ةنمدت الدهللعل ا ندو ا س  فد  ، حهلل من هب و السهدعهلل إلسهدنال، ع على القسنم ف  فلنطسن

                                           
، 2، للددددهلل وع  إهللدددد اهسم الندددد سق ، ط/((هللع  الددددهللعل ا نددددو ا س  فدددد  و ددددعسن إندددد ائسل))  (197)
، هللا  2193، 2، هللاعهلل ندددمق ط، ط/((هدددعهلل فدد  المننددد   النددد ة الس)) :. عامظدد   ودددنب(41ص)

 .(41ص )ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 
، ((السهعهلل ف  المنن   الند ة )) :. عامظ   ونب(259 -230ص) ،((معن ع عإن ائسل))  (198) 

  .(53-40ص )، هللا  ال  ةنن للمن  عالوعزس ، 2193، 2هللاعهلل نمق ط، ط/
 ،((م2161 ـد 2159ون سخ الح    النسععس  ف  الند ا  هللدسن م  األععام، ح حنت من ))  (199)

 ،الملنن  الن هللس  للهلل اننت عالمن .302 -300، ح ح  2192، 2ط/
 ،((م2161 – 2159م  األععام، ح حنت من ون سخ الح    النسععس  ف  الن ا  هللسن ))  (211)

 : ودددنب (،الملننددد  الن هللسددد  للهلل اندددنت عالمنددد . عامظددد 305 -119، حددد ح  )2192، 2ط/ 

، هللا  ال  ةددنن للمندد  عالوعزسدد ، 2193، 2هللاعهلل نددمق ط، ط/لدد، ((السهددعهلل فدد  المنندد   الندد ة ))
 ، وحت عمعان )النسععسعن عالقضس  ال لنطسمس (.(53 -40ص)
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(( ع عهللن الن ةس  هللهبا الدهللع 
هدم الدبي لنهللودغ معب د  مسمدنحسم هللدسبن الدهللع  ال. (102)

هللعل  ع عهللن الن ةس  )ا نو ا س ( ف  المننهم  ف  هب و السهعهلل إلى فلندطسن 
 .(101)  م  مو هلل سطنمسن

 ابدد   مددن ب دد س  عهلل إلددى فلنددطسن مددن عددن هللع   عنددسن ا نددو ا س ، فدد  وهبسدد  السهدد -
وهبسدد  ا نددو ا س  ). هددبا الملددو، ملددو (103)الددهلل وع  عمدد  حلسدد  هللهددبا الخحددعص

، لغ م اب   اس و، ب د  فسهدن  عدهللاهلل المهدنب سن السهدعهلل  هللس  بهللا   (للسهعهلل إلى فلنطسن
 من  ل هللعل  انو ا س ، ننهمت ف  هللعم ةسنم إن ائسل.

 :حدة على االعرتاف بإسرائيلمناورات السوفيب حلمل األمم املت  -11

 لحدت   من مدّ  منمدن، ف  العةت البي  ة ت عانمطن العحنس  الهللعلس  على فلنطسن، -
 .(104)معن ع على ا عو او هللقن ائسل

 .(105)منع  النعفست لحمل األمم الموحهللو على ا عو او هللقن ائسل -

 :العالقة احلميمية بني موسكو وإسرائيل  -11

هسعمس : حدالت ع عاهللدط،  ع هلل ال نودب مهدنهلل ال دنهلل ي الحد ـوحت عمعان النسععس   -
من ا عو افنت السهعهللس ، الهللال  على النالة  الحمسمس  هللسن معند ع عإند ائسل،  هللنضن  

ام  ع هلل عهللهللا من ال ضنئل البننعنس  السهعهللس  ف   م س ن لحنلل إن ائسل، ععدهللهللهن 
 .(106)( فضنئل6)

                                           
و بم  نمس  حدمهلل ،ط هللا  المند  للبدنمنسسن.   ،11، لممنحسم هللسبن، ص ((الاع و)) ونب   (211)

 -54، ص 2إهلل اهسم الن سق ، ط/ هلل.،((س  ف  و عسن إن ائسلهللع  الهللعل ا نو ا )) :عامظ   ونب
69. 

 .(11ص )، ((الاع و))  (212)
 .(465 -422ص، )((معن ع عإن ائسل))  (213)
هللع  الددهللعل ا نددو ا س  فدد  و ددعسن )): . ع وددنب(294 -202ص) ،((معندد ع عإندد ائسل))  (214)

 .(53 -41ص )، 2، للهلل وع  إهلل اهسم الن سق ، ط/ ((إن ائسل
 ،((م2161 – 2159م  األععام، ح حنت من ون سخ الح    النسععس  ف  الن ا  هللسن ))  (215)

معنددد ع )) :،الملننددد  الن هللسددد  للهلل اندددنت عالمنددد . ع ودددنب(305 -119 )ص، 2192، 2ط/
، للدهلل وع  ((هللع  الهللعل ا نو ا س  ف  و عسن إن ائسل)): . ع ونب(140 -111 ص) ،((عإن ائسل

 .(53 -41ص )، 2إهلل اهسم الن سق ، ط/
(، 00-69ص)، لل نودب مهدنهلل ال دنهلل ي، ((ون سخ الن ي للنالةنت النسععس  الحدهسعمس ال))  (216)

 .2161من ممنع ات هللا  ال ونب الن هلل ، طهللن : هللس عت  نمعن انم  
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إلدى اآلن(، ب د   2156ئسلس  من عوحت عمعان )حنض  النالةنت النعفسوس  عاإلن ا -
( ح ح  من سل هلل هللعضعل   لدهلل  فسدغ النالةدنت القعسد  الود  54هلل. عم  حلس  ف  )

 . ب   ممهن:(100)هللسن إن ائسل عا وحنهلل النعفسو  و هللط

 . عالةنت اةوحنهللس  ع خ   نسنحس 

 . عهللعم الهلل منم، المععي اإلن ائسل 

 ى نالم  إن ائسل.عوح سحنت المنلعلسن النعفست  ن معن ع ح سح  عل 

 ن هللعم النعفست لالنو ا س  الن هللس  لن سض  هللأمن إن ائسل إممن الن   ع. 

  و وس س .  (إن ائسل ةنعهللو لالنونمن)ع ن وح سحنت النعفست هللأن 

 . ع  هلل على ازهللسنهلل م عب النخحسنت السهعهللس  ف  ا وحنهلل النعفسو 

  ن السنن  الن هلل  سخهللم المحنلل اإلن ائسلس .ع 

 ع هللنلقعمس  الن هللس   ع العطمس  م حل  عو وسك فقط.ن الوب  ع 

 .ع ن ا نو ا س  وقو ضهلل األحالو اإلنالمس  ألبل نالم  ع من إن ائسل 

 (( ع ن الوح سحنت النهللائس ، الو  وحهلل  عن األلنم  ا نو ا س  الن هللسد ، لسندت
نددع  و وسددك هللعددنع  عوددهللبل )نددعفعمسعم(، م بنددغ  ددعن العنددط الن هللدد   سدد  

ع دل بلدك ف  فلن وغ، عفد  مننندغ، عفد  وحد فنوغ.    سزال ةعمسن   ا نو ا  ،
ندددسزعل  لمدددن ونمقدددت ا ندددو ا س  الن هللسددد  ةدددعو فددد  الممطقددد ، ع لمدددن ونمقدددت 

((...البمنهس  الن هللس  ف  فهم ا نو ا س 
(109)  . 

 ن الوحددد سحنت المننهللسددد  ))نددد ائسل : عمدددن اعو افنودددنت الحدددزب الندددسعع  اإل 
ء علسهن، وح سحنت  هللهلل لالندو ا س  الن هللسد   ن ودهللل  إلن ائسل عالععسهلل هللنلقضن
 ظ لم نهن هللدنلم  ز القسدنهللي فد  النسنند  الن هللسد ، عهللدبلك وهللهن هللسن آن عآخ ، لوح

عهددبا الوحعسددل وضددمن المضدد  فدد  الوحعسددل ا نددو ا   ل ددل النددنح  الن هللسدد . 
((الن ب عإن ائسل ا نو ا   هع النهللسل العحسهلل للوننسش النلم  هللسن

(101) . 

 لمددن ا و نددت  نددهم النددعفست ععقسددهللوهم ا نددو ا س  ))قددعل هللافسددهلل هددن  ددعهسن: س
((ع نعخن ف  الممطق  عنسننوهم ف  الممطق  الن هللس ، ازهللاهللت إن ائسل نالمن  

(120). 

                                           
هللع  الددهللعل ا نددو ا س  فدد  و ددعسن )): ع وددنب .(465 -422ص) ،((معندد ع عإندد ائسل))  (217) 

 .(69 -54ص )، 2الن سق ، ط/، للهلل وع  إهلل اهسم ((إن ائسل
 21/21/2165) عل عنهنم( السهعهللس  ف   ، عن ب سهللو(456ص) ،((معن ع عإن ائسل))  (218)
 م.
 .(455ص) ،((معن ع عإن ائسل))  (219)
 (.310عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(232ص)لزههللي ال نول،  ((السهعهلل)) عن  ونب  (211)



 
 
 
 

86 

نسنند  الندعفست فد  الند   الن هللد  عظسمد  ))عسقعل السهعهللي سنقعب  س سوسن: 
ع عظدددم المعاةدددو لحدددنلل ال نئدددهللو عالم ددد  لمدددن، عندددوظه  امن هدددن علدددى  طسدددب نددد ل 

((إن ائسل
(122). 

إن ون   الح م النعفسو  ألس  هزو، سنمد  فمدنء )) عسقعل السهعهللي ننلعم انش:
((السهعهلل

(121). 

مددن  ي ةددعو فدد  النددنلم، علددى  ن النددعفست  نددهلل ح حددن  إ))سقددعل سنددععن   سسلدد : 
  سم دن  حسنم  إن ائسل الو  ونوهلل  ممعببن هللهللسنن للوب هلل  ا نو ا س . عالندنب السهدعهللي

(( ن سخنحم زعسم  المن  نس 
(123). 

  ع  هلل مهنهلل ال نهلل ي هدبا الندهللاء المحدطم  هللدسن ا ندو ا س  عإند ائسل فد   ونهللدغ:

(، مدددددن 259-254ص)، ((الوددددن سخ الندددد ي للنالةددددنت النددددسععس  الحددددهسعمس ))
 .2161 نمعن انم   ،ممنع ات هللا  ال ونب الن هلل ، طهللن : هللس عت

م  مدد  مددن وقددهللم مددن األهلللدد  النهللسددهللو علددى  ن : هددبس الوحدد سحنت الممنددبتلااي
النددسععس  سهعهللسدد  األحددل. وهللدد هن لمددن  ددبلك علددى  ن وحدد سحنت القددنهللو ا نددو ا سسن 

. عحدهللام ((وبعع سن ندمك، ندم م  السهدعهلل فد  الهللحد ))الن ب،  مانل عهللهلل المنح  هللقعلغ: 
  ف  هللعلد  . عننن ات الاع و الخمسمس  ا نو ا س((نأح   محو إن ائسل))حنسن هللقعلغ: 

 طلقت لوحقس  من ب د  مدن األهدهللاو، عمدن لدم سدب    ضهلل إن ائسل، إممن (إس ان) ال افض 
 عظم. علمن  ن هبا النهللاء الحع ي من هللسن ع الء السهعهلل من القنهللو الندسععسسن ع ندسنهللهم 

الهلل عوع دعل الونند   فد  ف  ول  هللسب، ةهلل ب   ف  هلل عوع ع ت ح مدنء إند ائسل، إب بدنء
 هللمن سل :

حسن وقو ح عم  من الح عمنت معةو المنن ضد  لمدن فد  العةدت الحنضد ، ع))
فقممن بلك  م  حع ي موخب هلل نمل من فومن ع ضنمن،  من  ممدن محودنبعن إلدى ام بدن اوهم 

 .((المننهللس  للننمس 

 عبنء ف  الهلل عوع عل الانم  عن :

ئمدن، ن الححو الهللع س  الو  ممن هن نمظه هن  أمهن منن ض  لمظ اومن عآ اقف))
ألعددهللائمن الددبسن   س وددنهللعن فسمددن،  بددباهللن   فوددعح  هللددبلك الاقدد  إلددى القدد اء عوندد   ممظدد ا  

 .((عنسقنعن هللبلك ف  ن  من

للع نلد   ع حهلل  )منهدهلل وخطدسط النسنند  للندنب السهدعهللي(، الودنهلل   ندمسن  
( عهلل سدددد ، عالمعافدددد  5064السهعهللسدددد  وق سدددد س النددددنمل عددددن النددددنم الممحدددد و )

ف  هدبا 1004) الوق سد  إلدى  ئدس  الدعز اء اإلند ائسل  )ا ئسدل ندن عن(، م(، ع ر

                                           
 (.319عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(232ص)لزههللي ال نول،  ((السهعهلل)) عن  ونب  (211)
 (.321عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(211)صلزههللي ال نول،  ((السهعهلل)) عن  ونب  (212)
 (.310عن محهلل س  ةم ) ، مقال  1، ط/(211)صلزههللي ال نول،  ((السهعهلل)) عن  ونب  (213)
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، الحدنهلل و (124)مبلد  السندن  البهللسدهللعةنمدت عةهلل من  المنههلل معبزا لهدبا الوق سد ، 
للقد اء فد   هللدهللع هن مند س عن حزب الوبم  العطم  الوقدهللم  العحدهللعي فد  محد 

سدد  الوههللسددهلل هللددزعال إندد ائسل، سل ددهلل الوق  بددنء فسددغ هللخحددعصعممددن النددنلم الن هللدد . 
عمندددنهللاو اموندددن  النمددو ونددنطو النددنلم عهللعمدددغ لهللعلدد  إنددد ائسل موسبدد  انددوم ا  

 الننمس ، سقعل:

لم فسد   الوق سد   مهدن و دعن فد  ن من عن ععامل الوضدنمن هللدسن سهدعهلل الند))
حنلدد  حددنعهلل عةددعو  امددنء فودد ات الحدد عب اإلندد ائسلس  مدد  الندد ب،  ع مدد  وزاسددهلل 

 .((الن هلل  ـن ائسل  الوههللسهللات عالنمو  امنء هبا المزاع اإل

إن انوم ا  مننهللاو الننمس  هع انوم ا  لعحهللو السهعهلل عانوقالل بنلسنوهن، ))
 .((عانوقالل هللعل  إن ائسل عالوننطو منهن عهللعمهن

 :االشرتاكية العربية وتسليم األرض العربية إلسرائيل  -12

أن هللعدددم لمحددعص عوحدد سحنت المندددلعلسن النددسععسسن النددعفست، هللدد وبنددسهللا  
هلل همدت ع  دهللت  فست لالنو ا س  الن هللسد  لدن سضد  هللدأمن إند ائسل إممدن الن د ، فقدهللالنع

ا نددو ا س  المعابهدد  إلندد ائسل عالةوهددن القعسدد    الحدد عب الودد  خنضددوهن الددهللعل الن هللسدد
 هللنلسهعهلل من خالل النهللسهلل من المن حسنت ممهن:

  اجشترامي  الماري  واجشترامي  السوري 

 فد   الم لدعب علدى  مد س المحد ي نحنب للبسش الن هللد إعطنء  عام  ا محس  وم     
إعطددنء . ع( (126)2160ع (125)2156) األعددعام النددنع  األعلددى مددن هللددهللء الحدد ب، فدد 

 دد م   فددلاهلل ب دد  ةددهللع . (120)النددع س  علددى البهللهدد   النددع ي  عامدد  ا منددحنب للبددسش
 دد م م ودد   فددلاهلل.  مددن عةددهلل  ع هلل (129)امنددحنب القددعات النددع س  مددن م و نددنت البددع ن

 مددن األمد  الط سددو فهددع اإلعددالن عددن نددقعط البددع ن )) س د   مددن نددمنهن هددع، ةددنئال: ط
عاحددوالل القمسطدد و. لقددهلل عةددو ممددهللعب الهللندد  النددع ي فدد  مبلدد  األمددن الددهللعل  سنلددن 
احوالل القمسط و سعم الانمن من حزس ان عسنن  عمو هبدعم علدى إند ائسل، هللسممدن عةدو 

                                           
 (،  214 -205ف  الح حنت ) م،1005ف  عهللهللهن الننن  عالحنهللي عن  من حسو   (214)
 .(100 ،56ص)، لل  س  حالل الهللسن الحهللسهللي ((60ننههلل على ح ب ))عن  ونب   (215)
، 109، 106، 104، 56ص)، لل  سد  حدالل الدهللسن الحهللسدهللي ((60ننههلل علدى حد ب ))  (216)

، (241 -220ص) ال حددل الخددنم  نددمس  مطددنعع،هلل.  ((2160أل هللن فدد  حدد ب ا))ع .(120
  . 2199، 2ط/

خلسددل محددط ى، ضددنهللط انددوخهللن ات البددع ن،  لملل ددغ، ((ط البددع ننددقع)) ابدد   وددنب   (217)
ممسد   لملل غ، ((الح  نت القعمس  الحهللسا  ف  مسزان اإلنالم)) ع، هللا  السقسن/عّمنن. 2100، 2ط/

، عفسددغ سمقددل اعو افددنت اهللددن حددزب الهللندد ، نددنم  البمددهللي (213، 221-19ص)محمددهلل مبسددب، 
 .ع س س

 .2100، 3، ط/(222ص )  م،  فلاهلل، للمللو ((عضنعت البع ن))  (218)
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لعمدنت الود  ولقنهدن ممدب لحظدنت، مدن ح عمودغ ممهللعب إن ائسل سم   بلدك عسل دهلل  ن المن
((وبددزم  ن القددعات اإلندد ائسلس  لددم ووحدد ك حوددى النددنع  هللاخددل األ اضدد  النددع س 

(121) .
هللنددهلل هددبا  ن ونددن   إندد ائسل ال  هللدد  األم س سدد  هللو سسدد  المظددنم الهللنادد   علددس    سهللددن  

 .(110)ا نو ا   ف  نع سن

 ي الررا   اجشترامي  

الددهللفنع الن اةدد  النددنهلل ، هللخحددعص او نةسدد  عددهللم  سقددعل حدد هللان الو  سودد  عزسدد 
 هللسن حزب الهللن  الن هلل  ا نو ا   ف  الن ا ، عإن ائسل:  ا عوهللاء

فقهلل  نمت خطومن على  نن  ضد ع و الوندنعن مد  الملدك حندسن لضدمنن هللقدنء ))
فقدهلل البسش الن اة  ف  األ اضد  األ هللمسد ، لدس  وحندهللن  لهبدعم إند ائسل علدى الند ا ، 

، علدى 2169/آب/ 11ومعز، عهللنلضدهللط فد   30ن ائسل هللنهلل نه  من امقالب او قمن م  إ
عددهللم نددن  ي هبددعم علددى بسنددمن  ع علددى الندد ا ، مقنهللددل عددهللم انددو اك البددسش فدد   سدد  
عملسدد  ضددهلل إندد ائسل،  ع فدد  حددهلل  ي هبددعم علددى األ هللن، عفدد  مقنهللددل النددمنل للسهددعهلل 

ن  الددبي وددم هللسممددن عهللددسن الندد اةسسن هللددنلهب و إلددى إندد ائسل عددن ط سدد  ةهللدد ص. هددبا ا و دد
ع)اللدع هلل ندسو( عمسدهلل الحدهسعمس  فد  لمدهللن، فد  مهللسمد   (112)إن ائسل عن ط سد  ع لد 

هللن س  ةهلل احو مغ البنمهللنن حوى اآلن، فلم ونن إن ائسل  ي هبعم هللنهللس على بسنمن، علدم 
سنو ك هبا البسش ف   س  عملس  ضهلل إن ائسل،  من  عطى ال ئس  فد  هللسدنن  ندم   دل 

م  للبنلسد  السهعهللسد  هللمدن فد  بلدك حد  الهبد و إلدى خدن ب الند ا ،  ي إلدى حقع  المعاط
إن ائسل. عإممن  من م سهلل هللقنء البسش همنك  نو منل نلنل  مدلام ات  مدن مقدعم هللقعدهللاهللهن 

 اموهى. ،(111)(( للقسنم هللنمقالب عن  ي ضهلل الملك، هللوهللخل من القعات الن اةس

  الكرب الرراتي  اجيراني 

الن اةس  اإلس امس ، عهمن هللعلودنن اندو ا سونن، فقدهلل حد ل  من هللخحعص الح ب 
هللددسن  هللددأن الحدد ب))  ئددس  الددعز اء اإلندد ائسل  ممددنحسم هللددس ن خددالل زسن وددغ لعانددمطن:

                                           
 .2100، 3، ط/(223ص)  م،  فلاهلل، للمللو ((عضنعت البع ن))  (219)
، وحدددت عمدددعان: )هدددر و : عاندددمطن 4/20/1005ب سدددهللو الهللندددوع  األ هللمسددد  هللودددن سخ   (221)

سهللس س  و ضل مظنمن  )) انونن ت إن ائسل هللنأن و سس  المظنم النع ي(، ف نمت الموسب   ن إن ائسل
مدن  ن سودعلى الندلط  ط مد   ألندهلل عسخضد  لضد عط موزاسدهللو مدن المبومد  الدهللعل ، هللدهلل   هللنن  ا

 .((عن  س  موط ف 
ملن  حزب الهللند ، عاندمغ مسندسل سعندو ع لد ، وظدنه   هللدعس السهدعهللي سعندو ع لد    (221)

 هللنلمح امس  لحنب  ف  م نغ.
 اة  الندنهلل ، هللنمدعان، هللقلم ح هللان الو  سو ، عزس  الهللفنع الن ((مب  ات نسنن  ع اة ))  (222)

، طهللندد  (50 -56ص)) مددن عحددنهلل  مددن اللحددعص عالقولدد  خلددو ملسنددسنت حددهللام  لإلعددهللام( 
 .2110الزه اء لإلعالم الن هلل ، نم  
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النددد ا  عإسددد ان وخدددهللم المحدددنلل اإلنددد ائسلس ، عوندددمل إلنددد ائسل هللونزسدددز معةنهدددن فددد  
((الممطق 

(113). 

  اجشترامي   ي األردن 

ا ندو ا  ، هللنعوهللدن س مدن  هدم الدهللعل العاةند  مدن هللدسن   من فد  األ هللن الهلللدهلل  سد 
ممظمد  )اندو ا س ( ودهللع   و حهللل على الننح  األ هللمسد  اامودن عند ))ال  ات عالمسل، فقهلل 

ممهن لدم  ن  هللأن  س  ل عاحهللو ممهن هللأمهن الممظم  العحسهللو الملهل  لقسنهللو منس و الوح س . علمن  
هللو المهللسدل. لقدهلل  نمدت بمسنهدن ووندنهلل  علدى و ن ف  عض  سم مهن من الو  س  ف  بلك اله

((هللههللو إنقنط المظنم األ هللم إان و ال  ة  عالومنح ، عز ع الهلللهللل  عال عضى، 
(114)  . 

، فممددد  هللنددد  2169هدددبا عةدددهلل حدددنعل الندددهللع الحدددهسعم  احدددوالل األ هللن عدددنم 
 هزسم ، عخ بت هللنهللهن اإلننعنت الم  ض  وحنعل ةلب المح  إلى عمنل  للندهللع، ومنمدن  

 مددع    سدد  ا نددو ا  فنلددعا هللنلمحدد  الددبي حققددغ البددسش المحدد ي هللقسددنهللو الدد ئس    مددن
 .الننهللات

  لبنان ا شترامي   ي 

، مدن ندسحل هللهدن علدى  سدهللي 2100 من ف  لهللمنن، فقهلل ومهللأ ال نودب فدلاهلل  د م فد  عدنم      
ا نددو ا س  الن هللسدد  منددوقهللال ، عخنحدد  هللنددهلل مددن م مددت ا نددو ا س  الن هللسدد  إندد ائسل مددن 

 مددن المن  دد  الحقسقسدد  فقددهلل وددهللع  هللددسن ))م، فقددنل:  2160حددوالل األ اضدد  الن هللسدد  عددنم ا
األ هللن علهللمنن عالن ا  عنع سن على األ بل، إبا لم وو    مأننو البدع ن . عةدهلل س دعن 

 ـ اندو ا   ـ لهللمنن  وعمهن المضط م. فسهللهلل  الهبعم اإلن ائسل  علسغ لسعابهغ هبعم هللناد 
 ع  ن المدلام و الندسععس  للوندلط علدى الح دم،   ةغ ف  فوم  ومهسهللا  فهللائ ، ةهلل س  ـ نسعع 

ا نددو ا س  وهللددهلل  فووحدد ك إندد ائسل هللحبدد  الددهللفنع عددن نددالم  حددهللعهللهن عوحوددل بمددعب 
. علمن ف  ح نسد  البدع ن عحد ب لهللمنن...  من نع سن، فال وحنب لهن إن ائسل  ي حننب

هلل   مسل نمنعن إلدى هدبس ال ومد  خس  مانل. عةهلل  لمل  ئس  بمهع س  لهللمنن األن 2160
: وهدهللهلل 1/1/2161عمهللمن ةنل ف   لم   لقنهن ف  ملوم  الطالب األحد ا  الدبي عقدهلل فد  

فددنلخط  لهللمددنن  خطددن  خن بسدد  ع خطددن  هللاخلسدد . فلهللمددنن السددعم سعابددغ من  دد  محددس . 
الحدهللعهلل الهللاخل  سأوسمن من الالبئسن عال هللائسسن عالمن  نسسن عالنسععسسن. هللسممن سعاهللمن علدى 

خط  إن ائسل. ام هللعن ال هللائسسن هللأ  س عمعا  هللاو  ةوطنع بدزء مدن     لهللمدنن البمدعهلل  
((عضمهن إلى إن ائسل

 اموهى ،(115)

ععن معاسن إن ائسل ف  إنقنط الهللعل الن هللس  المنوهلللد   سد  ا ندو ا س  ع هللطهدن 
 عمندد ت مبلدد ))هللن نددو ا س  الننلمسدد  ومهسددهللا  حواللهددن، سقددعل ال نوددب فددلاهلل  دد م  ددبلك: 

عدن األعضدنع  مندههللن   العطسهللو الحل  هللنلنع  المنلس  ف  مسعسع ك وق س ا   (ععل نو ست)

                                           
 .(32ص)، للمللو حنسن عل  هننم ، ((الح ب المنو   ، إس ان عإن ائسل))  (223)
 . ألعلى،الطهللن  ا(210 -221ص، )((ال هللائسعن هللسن ال هللو عا موحن ))  (224)
 .2100، 3، ط/(12 -10ص )  م،  فلاهلل، للمللو ((عضنعت البع ن))  (225)
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ف  الن   األعنط بنء فسدغ، مقدال عدن محدنهلل  مطلند  فد  الح عمد  األم س سد :  ومندط 
لمنددو األمظمدد  المنوهلللدد  فدد  لهللمددنن عاأل هللن عالممل دد  الن هللسدد  النددنعهللس   إندد ائسل حنلسددن  
هبس الهللعل إلى محع  ا وحنهلل النعفسو . عمدهلل بلدك وظدل إند ائسل عحدهللهن عال عست، عب  

((ةنعهللو للع سنت الموحهللو األم س س  ف  الن   األعنط
(116)

. 

 ((إن األحهللا  الو  سنههللهن لهللمنن ونزز هبا ا عوقنهلل))ع ضنفت المبل  ةنئل : 

ضدهلل  إن إند ائسل ووندنعن مد  ا وحدنهلل الندعفسو  فد  هدبا المبدنل،)): عةسل  سضدن  
محددنلل الع سددنت الموحددهللو األم س سدد  هللنددهللمن منلددت ضددمنمنت نددعفسوس  مل ددهللو لو دد س  
عبعهللهددن عحددل القضددس  ال لنددطسمس  عددن ط سدد  األخددعو ا نددو ا س  القنئمدد  هللددسن الندد ب 

((عالسهعهلل
(110). 

   المملم  الرربي  السرودي  الختر اجشترامي عل 

ن مدن  هدم الدهللعل العاةند  مدن  ، هللنعوهللن هدس من فسمن سخص الممل   الن هللس  الندنعهلل
هللسن ال  ات عالمسل، عمالهن مال األ هللن ف  األهمسد  هللنلمندهلل  للسهدعهلل لوحقسد   طمدنعهم فد  
الممطقدد ،  فددال زالددت المحددنع ت ةنئمدد  عهلل ددزا و مددن ةهللددل عددهللو  طدد او إنددالمس  ع سدد  

، ، ومهسدهللا إلندقنط مظنمهدن ممدب   اد  مدن محدو ةد نفسهدن إنالمس  إلان و القالةدل عال دون
هللنندوخهللام ال لمد  هللنلهللعنسد   ط او مدن سقدعم حنلسدن  ألعهللنضهن ممب وأنس  الهللعل ، من هبس ا

 :ال نبهللد  عالوندهس  عالوم سد  ممهدن فد  مبدنل النقسدهللو عفد  مبدنل النسنند  الند عس ، مددمهم
الندددسن ، عالحدددعفس ، عحدددزب الوح سددد ، عالحدددهسعمس  الننلمسددد ، عالندددسععسعن هللمخولدددو 

هللناسددعن، المنحدد سعن، القعمسددعن( عةددهلل امضددم إلددسهم مددن وددأا عا  نددمنئهم )ا نددو ا سعن، ال
 هللن  النل سسن المـوأخ سن.  مانلهللهللعنسنوهم الم  ض  هللنلو  ا ، 

فدد   مددمهم، عهددم عددهللو  طدد او،  ددنن ضددهللهن عمددمهم مددن سنددوخهللم النمددو المنددلل
، النسععس  الننلمسد  عمدن خل هدن الحدهسعمس  الننلمسد ، حسد  وقدعم هللوعبسدغ النقعهلل الموأخ و

مانًم كرما  عمنح  إنالمس  هللط سق  مهلل عن  موقم ، هللحس  سظمعن  م نهم علدى الحد ، 
م يتنظاأخيارا ، وكرم  المًاترين من كزب التكريار، و(448)هـ6200مان  ي عام يتً

                                           
مندم عمدن ادم سقدعم ا ندو ا سعن  مدن فنلدعا ندنهللقن، هللمندن ك محدطمن  لوندلسم مدن هللقد  مدن   (226)

   اض  من هللسن ال  ات عالمسل إلن ائسل. 
  .2100، 3، ط/11 -12  م، ص  فلاهلل، للمللو ((عضنعت البع ن))  (227)
عاندمهن المندهع    تًيمان اجنو بي   ي السرودي  واسمًا )التماعا  السالفي  المكتساب (  تن   (119)

اهللعدت هللدأن المهدهللي نلعاة ، هللد)بمنع  بهسمنن(، عه  ح    نمس  نل س   ن ة  ف  الونهللهلل عال لع عالبهل 
ل بد  فد  السدعم ، عهللعت المحلسن البسن حض عا حدالو االمموظ  عانمغ عهللهلل هللا القحطنم ، ةهلل ظه  فسهن

هـ، إلى مهللنسنوغ إمنمدن للمندلمسن، ع دنمعا ةدهلل وبهدزعا هللمدن  2400األعل من النه  األعل )مح م( من عنم 
سحونبعمغ من طننم ععونهلل لخع  من    ال حل م  المظدنم الندنعهللي إبا اةوضدى األمد . ع  سنمسمدن همدن 

ن آخ هدن اندونمنل الندالل، ونطدل ب   هللاخل الح م لمدهللو  ندهللععسن وق سهللدن،  دن=     =    و حسالت من
خاللهدن الطددعاو هللنلهللسدت النوسدد . إممدن الددبي مددعهلل الحدهللس  عمددغ هللنلضدهللط هددع اندوامن ،  ع وعبسددغ الح  ددنت 

 سمنن فسمن سونل  هللقنقنط المظنم ف  الننعهللس .هالنسععس  ا نو ا س  ألعمنل ح    ب
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، بزعام  عمار البماري كرم  المًاترين من كزب التكرير،  ود تكال  مل من الواعدة
التبًا  ))خارين  اي تبًا  واكادة ساميي  بزعاما  أساام  بان جدن، و  م الواعدةيوتنظ

، ثام بادأ (449)6991شاًر أيلاول   اي لنادن  اي ((الرالمي  لمكاربا  الااليبي  واليًاود
وج ننسا  المكااوجي الفاشال   االرمل وج يزال  ساوات النظاام السارودي بكتاه واهيا 

                                                                                                       
 لي بين هذه الكرم  واليسار عموما، ما ي ومن األدل  عل  الر ت  ما

   ( وونلد  هللهللسدنن ندس و األندونب البدنمن  2191-2196نلندل  مدن  عدهللاهللهن ) ((المبلد )) حهلل ت مبل
مبلد  ))ال عسو  عهللهلل هللا الم سن ،  وهللهن )عل  النمسم(. عممن ةنلغ ال نودب علد  النمدسم فد  هللسدنن معةدو 

-20)  خــد، هللون س((المبلد ))( مدن مبلد  2190ال عسوس  من  حهللا  الح م الم   ف  الندهللهلل ) ((المبوم 
 :11، ص26/20/1004

اوهمت المبل  ف   حهلل  عهللاهللهن الح عم  النع س  ) عه  ح عم  اندو ا س ( هللأمهدن ضدنلن  فد  ))
الحهلل  !!! عف  عهللهلل آخ  اوهمت بع ب حهللش زعدسم البهللهد  الندنهللس  لوح سد  فلندطسن  مدغ هدع الدبي  مدهلل 

هللس  عددن ط سدد  لع سددنت مقددل الخضددن  بمنعدد  بهسمددنن هللنألنددلح ، ع ن هددبس األنددلح  هللخلددت إلددى النددنع
عب  ت  ن بمنل النملسنت الونهلل  للبهلله  الننهللس  هع الدبي  ند و علدى عضد   عال عا غ القنهللم  من لهللمنن،

 .  خط  ا نوسالء على الح م الم  !! عةهلل  نمهللت المنلعم  األخس و إلى ححس   ا هللزع ف  الهلل سطنمس 
وحدسط هللدهللع  ا وحدنهلل الندعفسو  عال ولد  ا ندو ا س  عسونهلل  ال نوب ن هلل  هلللوغ على النهللهنت الو  

 الح    ةنئال: هبس ف  منس و
)حدسن  نمدت هللعلد  ندسععس    نن همنك عهللهلل   هللأ  هللغ من  وهللنع الح    من معاطم  الدسمن البمدعهلل  -

 حم اء ةهللل نقعطهن(.

  ن السمن  نن  حهلل المحنهلل  الو  انو ت ممهن الح     نلحوهن ععونهللهن. -

و ا   الن هلل  ف  البزس و الن هللس  عالبي هع ف ع محلد  للبهللهد  الندنهللس  لوح سد  حزب النمل ا ن -
ندنهم فد  وعزسد   ندنئل الح  د  ضدمن ممندع اوغ  ةدهلل فلنطسن )بع ب حدهللش( فد  الندنعهللس   دنن

 النسننس  الن س  الخنح  هللغ.

حدزب علدى حدهللعهللهن الندمنلس ، وهللدسن فسمدن هللندهلل  مهدن وخدص  أوا ون ت الح عم  الننعهللس   نلح  مخهللد -
 النمل الن هلل  ا نو ا   ف  البزس و الن هللس .

ع    اهللدد   ن سوعاطددأ السنددن  النددنعهللي مدد  هددبس الح  دد ، فهمددنك وعاطددل آخدد   نددهلل فمونزسدد ، فقنئددهلل  -
ا ضددط اهللنت النددنعهللي فدد  ممطقدد  القطسددو عالموزاممدد  مدد  ا نددوسالء علددى الحدد م، الم دد    ددم 

منضدل ةدهللس ، ع ال سهللحد  لدغ عدن  عبدغ ندهللغ بن  سوغ ا امى عن س ،  ف  بهسمدنن إلدى م وهللد  م
مزععم  هللقنئهلل الاع و اإلنالمس  اإلس امس  اإلمنم الخمسم ، عبلك هللنلول س   ن األعل هدع حدهلل  ع بد  

       اموهى. ،((األخس  ف  المضمن  النم  الحمهللل !
     = 

  هللعاةد  ح  د  عف  ةحسهللو مظمهن الننع  السنن ي ) مظ   المعاب( سلدعم فسهدن السندن  لبهدل هللنضدهم
 بهسمنن، هللل سمهللل فسهن نخص بهسمنن، إلى  ن سقعل:

 ..  سحونب هللم هللهبا العضعل إلى منبم طهللق     س همغ
  سم   حوى هللمغ..  ي نقعط سنن  هبا 

 عالمنبم الطهللق ، سقحهلل هللغ منبم انو ا  .  ي  ن هبا الهللم المنلم   س  لمحلح  ا نو ا س .

 ادع و فد  عحد   ))هللا  الحد م الم د   ونهللدن ندمنس  وب المن  ند   ندنهلل  هللدع ندنع  هللندهلل  حد
 عل منحد  الندنسهلل، عهددع ملند  الحددزب (، ) عل بهسمددنن: ) هدهللاس إلددى  دل مدن ((القد عهلل

 .(النسعع  الننعهللي
 (.1/1/2116هللون سخ  142الهلل  ي ف  النهللهلل م ) اب  مبل  العنط ف  حعا    (229)
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 التااي تااام بًااا كاازب البرااة الرربااي اجشااترامي الرراتااي باادعم ماان اجتكاااد السااو يتي،
إسوات المملما  الرربيا  السارودي  براد تممنا  مان اكات ل الموياي، وذلاك تمًيادا للوياام 
بمررم  ماتنر  مع إسرا يل يتم من خ لًا تًويد ما بواي مان الادول الواترا  ماا باين 

 االفراي والنيل

فقددهلل مقددل لمددن طددن   حبدد  مددهلل  النددهللاء الددبي و مددغ النددسععس  الننلمسدد  للممل دد  
نعوهللن هددن منقددال لل  دد  الددهللسم  فدد  ممطقدد  الندد   األعنددط عالنددنلم الن هللسدد  النددنعهللس  هلل

ولددك األسددنم الودد  ةضددسمنهن خددالل النددمعات مددن هللددسن نددم  )+) الن هللدد . سقددعل طددن   حبدد :
ف  اوحنل منوم  هللنلوبمننت النسععس  المح س .. فقهلل ل ت اموهللنهمدن  2101عنم  2160

  ع ممننددهلل  ومدد  هللعن الوندد سفدد  ولددك ال ودد و  ن ةسددنهللات السنددن  المحدد ي،  نمددت   وددهلل
 هللنلممل   الن هللس  الننعهللس ، عهللعن الهبعم الم س  علسهن.

عمدددن   اددد  األحنهللسددد  الوددد   محدددومن لهدددن ندددنعنت طدددعا   مدددن  لع  اإلعدددالم 
المحدد ي بعي الوددن سخ النددسعع  عددن الضدد ع و الالزمدد  لممنهضدد  عمحن هللدد  المظددنم 

ممطقدد  الندد   األعنددط عالنددنلم النددنعهللي هللعحدد غ منقددال  لل  دد  الددهللسم  )ال بندد ( فدد  
 الن هلل ..

  سد  القسدنهللات الندسععس  المحد س  و دوظ هللنل  اهعةهلل ل ت اموهللنهمن عةوباك  ن  م رد
 عالمقت النهللسهلل هللح   و نهلل و عن نخحس  وبنس الممل   الن هللس  الننعهللس .

عمددهللمن حددهلل   ...سنددهللهللالمنحدد  عوددعلى  مددع  النددنهللات األمدد   ععمددهللمن وددعف  عهللددهلل
  س  دزعن فد  ابومنعدنوهم.. علدى مخدنط  سالومظسمدنت الندسععس  المحد بلك،  خب ةدنهللو 

الوننمل النسنن  م  الممل   الن هللس  الننعهللس ، عمن ةهلل سلهللي إلسدغ مدن انوند اء الوسدن ات 
ال بنس  ) ي الهللسمس  طهللنن (. عف  نمعات  حق ، ع امنء عملمن هللنلودهلل س  البدنمن  هلل لسدنت 

أل ا  مدن ندت ـ  نسننس  هللنلبنمننت البزائ س  عالم  هللس النلعم القنمعمس  عا ةوحنهللس  عال
 حظمددن  ن م دد  المهللدد و الهبعمسدد  علددى الممل دد  الن هللسدد  النددنعهللس  عهللددم    ـ نددمعات

 المهلل  ات عالممطلقنت ونعهلل عوو    ف  هللعائ  الومظسمنت النسععس .

عةددهلل   ددهللت لمددن الوب هللدد  فدد  محدد  علسهللسددن عوددعم  عالبزائدد  عالم دد ب  ن هددبا 
 ـ من الح  نت السنن س  ف  ولك الهلللهللان وبنس الممل د  الن هللسد  الندنعهللس  إممدن هدع  المعةو
معةو مهللهللئ  ولوزم هللغ هدبس الح  دنت عالومظسمدنت السندن س  هللوحد س  مهللنند   ـمن به  

لمندمن هللأم ندمن، ععدن ةد ب ندهللسهلل، عخدالل ندمعات، مدهلل  مدن  من النسععس  الننلمس .. فقهلل
النددسععس  )عالسنددن س   لهددن( فدد  منظددم الهلللددهللان الن هللسدد  س مددغ ةددنهللو الح  ددنت عالومظسمددنت 

للهللسن من   اهس  ععهللاء نخح  مّمنس ف  م عنهم وأاس  النسععس  الننلمس  علدسهم، عالدبي 
 هنهللمعن فسغ ع  سننلمعن..سحّعل معة هم من الهللسن إلى معةو مضنل  ضهللس   

ندوى  محدنء  ع ملت النسععس  الننلمس  على خدهللمهن فد ععمهللمن وهللهلللت الظ عو، 
ع  ندسّمن فد  ممدنط   )الهللس سنو عس ن(، األ   و وس هن البهللسهلل عالقنض  هللمهنهللم  األهللسنن
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عالنمدل علدى هللند  وسدن ات  ال ناعلس سد (الن   األعنط )اإلندالمس ( ع م س دن البمعهللسد  )
((سنن س  من هللاخل الح  نت اإلنالمس 

 اموهى. ،(130)

عالحدهنسم  سنلمدعن حقسقد  الندسععسسن   ن األندونهلل  : ممن سلنو لغ تلي
الحق ، على الن   من  انء المندلمسن الدبسن  اإلنالمس المظنم الننعهللي عوعبهنوغ 

هددبس الهللعلدد   إنددالمبدد فهم وسددن  الهللعنسدد  المضددلل الهددهللّا ، ف احددعا سندد  عن فدد  
عوطهللسقنوهن للن سن  ا نالمس  ، موخبسن من هللن  المخنل نت عهللند  حدع  ندعء 

معضععس  ب سن  لو  س  المظنم عندلهللغ ند عسوغ، عهدبس  الوطهللس  لظ عو ةنه و اع
هللن  ا هللل  المطنهللق  للعاة  منخعبو من المظنم ا ننن  للح م ف  الممل   الن هللس  

( 132)الننعهللس 
. 

                                           
 عمن هللنهللهن. (،216ص)، ((وب هللو  م  المن  نس ))  (231)

 مواد من النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية                  (231)

ال  سدزو الود  اعومدهلل  الندنعهللس  ومال الهللععو اإلحالحس  الو  ةنمت على  نننهن الهللعلد 
عاألمدد  هللددنلمن عو ع ندد ائ  اإلندالم علسهدن الح ددم فسهدن، ع وقددعم ولددك الدهللععو علددى  ندن  إةنمدد  

عإحدالل النقسدهللو ع ومقسوهدن مدن الهللدهللع ،  س  مهللـنهللئ الن سندـ  اإلنالمسدـ ،عن المم   ع وطهلل  المه
  .الو   نمت ننئهللو ف  حهلل  اإلنالم عونومهلل مهللنهللئهن من المهللنهللئ اإلنالمس  الححسح 

الملك فههلل هللن عهللهللالنزسز آل ننعهلل حهلل   عف  عههلل الم  ع  لغ خنهللم الح مسن الن س سن
لوحقس  المحلح  الننم  مظ ا لوطع  الهللعل   ب اء سههللومنهللو ف  إ 93المظنم األننن  للح م ف  

الوددن سخ: ، 1الدد ةم   / . فدد  مخولددو األحددنهللو  فدد  مخولددو المبددن ت عوعندد  عالةنوهددن الهللعلسدد 
 ـ.ه10/9/2421

 هللسمهددن اإلنددالم، الممل دد  الن هللسدد  النددنعهللس  هللعلدد  ع هللسدد  إنددالمس  بات نددسنهللو ونمدد ، (:2مددنهللو )
 عل وهن ه  الل   الن هللس ، ععنحموهن مهللسم  ال سن  ،×نم   نعلغ عهللنوع هن  ونب هللا وننلى ع

. 

  .الهللعل  همن: عسهللا ال ط  عاألضحى .. عوقعسمهن هع الوقعسم الهب ي عسهللا  :(1منهللو )

 -:س عن علم الهللعل   من سل   :(3منهللو )
 .لعمغ  خض    - 
  .ع ضغ سننعي الا  طعلغ -ب
  .ع  سم   النلم  هللهللا   ،نسو منلعل  نعل هللا، وحوهن   إلغ إ  هللا محمهلل: ووعنطغ  لم  -ب

  .الننعهللس  .. مل   مظنم الح م ف  الممل   الن هللس    - : (5منهللو )
عهللهللال حمن ال سحل آل ننعهلل  س عن الح م ف   هللمنء الملك الملن  عهللهللالنزسز هللن -ب            

  .×وننلى عنم   نعلغ  عسهللنس  األحلل ممهم للح م، على  ونب هللاع هللمنء األهللمنء، 
هللا وننلى عنم   ندعلغ ععلدى الندم  عالطنعد  فد  (: سهللنس  المعاطمعن الملك على  ونب 6منهللو )
  .عالسن  عالممنط عالم  س النن 

 ودنب هللا وندنلى عندم   ندعلغ  سنومهلل الح م ف  الممل   الن هللسد  الندنعهللس  ندلطوغ مدن :(0منهللو )
                                                         .بمسددددددددددد   مظمددددددددددد  الهللعلددددددددددد عهمدددددددددددن الحن مدددددددددددنن علدددددددددددى هدددددددددددبا المظدددددددددددنم ع

= 
الندهللل عالندع   عالمندنعاو  سقعم الح م ف  الممل   الن هللس  الننعهللس  على  ندن  (:9منهللو )=   

  .عف  الن سن  اإلنالمس 
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سهللو اإلندالمس  عمدن الننعهللي، عس هللى  ف اهللهن على  نن  النق األن و ه  معاو المبوم  :(1منهللو )

ن عل ندعلغ عألعلد  األمد ، عاحود ام المظدنم عوم سدبس، عحدب الدعطن  وقوضسغ من الع ء عالطنع 
  .عهللون سخغ المبسهلل عا عوزاز هللغ

ةسمهدن الن هللسد  عاإلندالمس   وح ص الهللعل  على وعاس   عاح  األند و عالح دنظ علدى (:20منهللو )
  .مل نوهم عةهلل اوهم نهلل  لوممس ع عنس  بمس   ف اهللهن عوعفس  الظ عو الممن

هللحهللل هللا عوننعمهم علدى الهللد   سقعم المبوم  الننعهللي على  نن  من اعوحنم  ف اهللس (:22منهللو )
  .عالوقع  عالو نفل فسمن هللسمهم ععهللم و  ةهم

 . لل  ة  عال وم  عا مقننم ونزسز العحهللو العطمس  عابب، عومم  الهللعل   ل من سلهللي (:21منهللو )

عإ ندنهللهم المندن و  الدمشء سهدهللو الونلدسم إلدى  د   النقسدهللو اإلندالمس  فد  م دع  :(23مدنهللو )
 . محهللسن لعطمهم منوزسن هللون سخغ عالمهن ات عوهسئوهم لس عمعا  عضنء منفنسن ف  هللمنء مبومنهم

ا ةوحدنهللي عا بومدنع   المل سد  ع    المدنل عالنمدل مقعمدنت  ننندس  فد  ال سدنن ):20مدنهللو )
  .اإلنالمس    خنح  ولهللي عظس   ابومنعس  عف  الن سن للممل  ، عه  حقع

  .وبهللى الز نو عوم   ف  محن فهن الن عس  ):12منهللو )

عوطهلل  ند سنوغ عودأم  هللدنلمن عو عومهدى عدن المم د ،  وحم  الهللعل  عقسهللو اإلنالم، (:13منهللو )
  .عوقعم هللعابب الهللععو إلى هللا

األمن عال عنس  لقنحدهللسهمن  س سن عخهللموهمن، عوعف وقعم الهللعل  هللقعمن  الح مسن الن  (:14منهللو )
  .هللمن سمّ ن من  هللاء الح، عالنم و عالزسن و هللسن  عطمأمسم 

فد  الوضدنمن عوعحسدهلل  وحد ص الهللعلد  علدى وحقسد  آمدنل األمد  الن هللسد  عاإلندالمس  (:15مدنهللو )
  .ال لم ، ععلى وقعس  عالةوهن هللنلهللعل الحهللسق 

  .إلمننن، عف  الن سن  اإلنالمس وحم  الهللعل  حقع  ا (:16منهللو )

عوحعن الو ا  الهللح  النلم   و عى الهللعل  النلعم عاآلهللاب عالاقنف ، عونمى هللونبس  (:11منهللو )
  .عاإلمننمس  اإلنالم  عالن هلل ، عونهم ف  الحضن و الن هللس  عاإلنالمس 

عالحدد مسن  النقسددهللو ومنددا الهللعلدد  القددعات المنددلح  عوبهزهددن مددن  بددل الددهللفنع عددن :)33مددنهللو )
  .الن س سن عالمبوم  عالعطن

علدى  دل مدعاطن، عسهللدسن  الدهللفنع عدن النقسدهللو اإلندالمس ، عالمبومد  عالدعطن عابدب :)34منهللو )
                                                                                    .المظددددددددددددددددددددددددددنم  ح ددددددددددددددددددددددددددنم الخهللمدددددددددددددددددددددددددد  النندددددددددددددددددددددددددد  س 

= 
 . ×وننلى، عندم   ندعلغ  فونء ف  الممل   الن هللس  الننعهللس   ونب هللامحهلل  اإل :)45منهللو )=   

  .عإهللا و الهللحع  النلمس  عاإلفونء عاخوحنحنوهن عسهللسن المظنم و وسب هسئ   هللن  النلمنء

ل سد  ندلطنن الند سن   القضنء نلط  منوقل ، ع  ندلطنن علدى القضدنو فد  ةضدنئهم :)46منهللو )
  .اإلنالمس 

الن سن  اإلنالمس  عفقن  لمدن هللل  المحن م على القضنسن المن عض   منمهن  ح نموطهلل   :)49منهللو )
  .  وونن   م  ال ونب عالنم  علسغ ال ونب عالنم  عمن سحهلل س عل  األم  من  مظم 

اإلندالم، عسند و علدى وطهللسد   سقعم الملك هللنسنن  األم  نسنن  ن عس  طهللقن  ألح نم :)55منهللو )
  .عحمنس  الهللالهلل عالهللفنع عمهن مظم  عالنسنن  الننم  للهللعل الن سن  اإلنالمس  عاأل

وئ اار  ئ  ئضاءااة  س وزاا  ئ اار  ئ   يعتباان ااارئب  مااس  موزاا  ئ اار  ئ  -ب :)57مااة ) )

 . اإلنالمس  عاألمظم  عالنسنن  الننم  للهللعل  منلعلسن هللنلوضنمن  منم الملك عن وطهللس  الن سن 

 

سحقد  المحدلح   ع س فد   عضد  األمظمد  عاللدعائل فسمدنوخدوص الندلط  الومظسمسد  هلل :)60مدنهللو )
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 :ترلي 

،  ف  محنع ي الموأا  هللدنل    النسنند  الوح سد ي ف  حعا  ننخن بهللا  
س  مننحد و. عبات سدعم طلدب اعوهللن  الممل   الن هللس  الننعهللس ،  فضل هللعل  إنالم

لإلةنمدد  فدد   ـ إن  ددنن لدد  عالةدد  هللهددن ـ ممدد  المنددنعهللو لددهلل  الندد ن و النددنعهللس 
 الننعهللس ،    سنوطس  و هللس   هللمنئغ على اإلنالم!!!

 :االشرتاكية وحتطيم اقتصاد الدول العربية  -13

 لس  من المل دت للمظد   ن  دل الدهللعل ال مسد   ع الم طسد  فد  الندنلم هللأند س 
هدن الدهللعل الن هللسد  عاإلندالمس  الودد  ح مهدن السندن  ا ندو ا    فلندت خزائمهددن عمم

عبهدددب بههللهدددن ؟ هللدددل و ا مدددت علسهدددن الدددهللسعن هللنلملسدددن ات، فمددداال هللعلددد  النددد ا  
عفددد  زمدددن ح دددم حدددزب الهللنددد  الن هللددد   عهللنلز اعددد ، ا ندددو ا س  ال مسددد  هللدددنلم ط

اآل و  نتئمننعي ا نو ا   امحطت ةسم  عملوهن الن ائس  حوى  حهللل الهللع   س
منئ  ععن عن ملسن  هللع   حنب مدن ( 210) من الهللمنمس  الن اةس ، عهللل ت الهللسعن

لو عننئل اإلعالم، ةنمت  م س ن هللنلض ط على الهللائمسن لندطب هللسعمهدن وب  ت مخ

( مدن هللسعمهدن %90عن الن ا  عممهن الهللعل األعضنء فد  مدنهللي هللدن س  فأندقطت )

لسن  هللع  . ع من ا ةوحنهلل المح ي البي  نن ( م30على الن ا ، الو  وبنعزت )
امخ ضددت فسددغ ةسمدد  البمسددغ  ، فقددهلللالنددونمن  الهلل سطددنم   سددنم الملددك فددن ع  هللائمددن  

المح ي هللقهللعم ا نو ا س  المنح س  إلى حعال  محو بمسغ اندو لسم  مدن  حدل 
( ملسدددن  منظمهدددن للدددهللعل 29ندددنب محددد  هللسعمدددن هللقسمددد  ) . ععّ  ( بمسدددغ465)

 ا نو ا س .

 ععن وهللهللسهلل البهب المح ي ف  زمن ح م ا نو ا س  النلمسد  المنحد س   
( طددن مددن 00ن الددزعسم ا نددو ا   عهللددهلل المنحدد  ةددهلل هللددب  )إحنددسن النددنفن :  ةددنل

 . (131)البهب المح ي

عإبا علمددت  ن الحددهنسم   مدددن بددنء فدد  الهلل عوع دددعل الاددنم  عالننددد عن 
ن س ، زاهلل بلك  من ن غ ف  سنملعن ممب ة عن  اس و على بم  بهب الننلم عو هللسن

النالةدد  الحمسمدد  هللددسن ا نددو ا س  عالحددهسعمس  علددع  نمددت  مددهلل  مددن سقسمددك علددى
انو ا س  ع هللس ، علمن  ن ال اس  من النمنح  ا نو ا س  مخدهللعععن هللنلط عحدنت 

ن هددل ء سحددم عن عمددهلل  نددسنهللهم هللنل عددنع  ع  الملعمدد  عالم حلسدد  لالنددو ا س ، ع
 . عل ن لمنبا س هلل  السهعهلل بهب الننلم ؟   لعن المنفنعن،  ع المطمنهلل  النسععس 

                                                                                                       
عومددن   اخوحنحددنوهن عفقددن  لهددبا  الم نددهللو فدد  نددلعن الهللعلدد  عفقددن  لقعاعددهلل الندد سن  اإلنددالمس ،

 . المظنم عمظنم  مبل  العز اء عمبل  النع  
 .، ف  هلل منم، هللال حهللعهلل2/22/1004ةمنو البزس و القط س  هللون سخ  خالل لقنء م   (232)
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البددعاب: لحددم  النبددل الددبههلل  الضددخم. عهمددن   هللددهلل مددن الوددب س   ن هددبا 
هللفنعددن منددوو ا عمددغ،  ن  هللدد ا عودد او مددن حنددسن النددنفن  ضددهلل عهللددهلل المنحدد  سنو

ال حسهلل البههلل  المح ي الدبي و  دغ الملدك فدن ع  لمحد   دنن ة سهللدن مدن عند و 
 ا ال ةم  ع سزسهلل.  ضننو هب

، فهللنندوالم ه  الوطهللسد  النملد  لهدبس النقنئدهلل الهللنطلد   ا نو ا س   ع النسععس  إن
الح م سحهللل السهعهلل ننهللو )ننب هللا المخون ( سحهلل عن األعامد  عالوند سننت، عهللنلودأمسم 

 ووحق  لهم عقسهللو )األ   ملك لهم عالهللن  عهللسهلل عنخ و لخهللموهم(. 

الن ب، انوطنعت إن ائسل  ن وق دز هللندهلل  (133)لوقهللمسسنهلل ضل ا))سقعل فلاهلل   م: 
فننحن هللنوبنس ههللفهن األعل عاألخسد  المندومهلل مدن الودع او  تمن ونلطت على القهلل  خطعا

إعدنهللو هللمدنء هس دل  ندم :  1000عالبي  نن الننل  الو  هللهن وهودهللي عوندومس  ممدب حدعال  
المموظد ، سبدهللهلل مبدهلل  نلسمنن البي نسبل  على ع نغ  مس  من منل هللاعهلل، عهع المنسل

إندد ائسل عسنددلطهن علددى بمسدد  األمددم عالنددنعب. عس ددم  األهللسددنن األخدد  : المنددسحس  
((عاإلنالم

(134)  . 

 ن النددسععس   لمددن انددوهللت عةعسددت )) علددن م  دد  سهددعهللي  م س دد   هللسدد  ع  مددن
عاموددهللت، ةددعي  مددل إندد ائسل فدد  وحقسدد  الحلددم الددبي  اعهلل السهددعهلل ممددب آ و النددمسن: 

((عنهللو هللمنء الهس ل عاموظن  المنسلمننمهللوهن ف  إ
 .اموهى ،(135)

هلل لمد :  دن ل مدن    اهللدن الحدهسعمس ... عالندسععس  هللمدت  ))سقعل فلاهلل   م: ع 
الحهسعمس . عهمن وع منن سنمالن لههللو عاحهلل، عهع و مس  الهللسنموسن المنسحس  عاإلندالم، 

(( من ةنلت الهلل عوع ع ت
(136). 

 

 

 

 

 

 

                                           
مدن  ،(الوقهللمسعن هم: المن  نسعن، النسععسعن، الهللناسعن، ا نو ا سعن،القعمسعن الند ب)  (233)

 .(61ص) ،((عضنعت البع ن)) ونب 
 .2100، 3، ط/(64، 6ص )، ((عضنعت البع ن))  (234)
 .(60ص)، المحهلل  الننهلل   (235)
 .(62ص) المحهلل  الننهلل ،   (236)
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 األنظمةالشيوعية والصراع السياسي مع 

مدددن المنلدددعم  ن المن  ندددس  الندددسععس  وقدددعم علدددى )ال لنددد   المنهللسددد (  ع 
)البهلللس  المنهللس ( عالو  ومهللا  عمهن مظ سد  مدن    للو ندس  المدنهللي للودن سخ  ع مدن 

 سنمى هللـ )المنهللس  الون سخس (.

 ـ مدغ سم دن القدعل )) سلخص لمن طن   حب  )المنهللسد  الون سخسد ( هللمدن سلد :
عهلل من سطل  علسغ الهللمنء الوحو   ع األننن   ع الن ل  عمن سطلد  عب ـ عمهلل من   

علسغ الهللمنء ال عة   ع النلعي.  من المقحدعهلل هللنلهللمدنء الوحود   ع األننند   ع الند ل  
فهع ةع  اإلمونب ععالةنت اإلمونب المعبعهللو ف  عض  عزمن منسمدسن. ع مدن الهللمدنء 

  عالنسنندددس  ع ددل األف دددن  النلددعي  ع ال دددعة ، فسقحددهلل هللدددغ  ددل الدددمظم ا بومنعسدد
عالمنوقهللات عالننهللات عالوقنلسهلل عالقعامسن عاألع او عاألهللسدنن المعبدعهللو فد  عضد  

 ععةت منسمسن.

عالمن  ندسعن بمسندن : إمدغ   عبدعهلل مطلد  عمندوقل للهللمدنء  عسقعل من   
ال عة ، ع ن  ل محوعسنوغ من ه  إ  امن ن  للهللمنء الوحو . هللمنمى  مدغ عمدهلل عبدعهلل 

 و   ع  ننن  منسن فال هللهلل ع ن وعبهلل م عمنت منسم  للهللمنء ال عة .هللمنء وح

ن الهللسن  ع الاقنف   ع الن و  ع الوقنلسهلل  ع الننهللات  ع القعامسن  ع قعه با، ف
فددد  مظددد  مدددن     -الدددمظم النسنندددس  عا بومنعسددد  الندددنئهللو فددد  عهدددهلل مندددسن هددد 

ومد  هلل افهللسدغ: ةدع  مب هلل امن ن  عموسب  للهللمنء ا ةوحنهللي ف  المب -عالمن  نسسن
علمن  نمت ةع  اإلمونب وو س  عسلهللي بلك لو س  عالةنت  اإلمونب ععالةنت اإلمونب.

 .(130) ((سو س   سضن  وهللنن  لبلك-هلل ل م عمنوغ -ن الهللمنء النلعيقاإلمونب، ف

عموسبد  لند ل  ـ الهللبلسد   ع ال نبهللد  ـهبا عهللمنء على هبس المنهللس  الون سخس  
مبوم  هلل افهللسدغ: ةدع  اإلمودنب ععالةدنت اإلمودنب فقدهلل ةندمت الهللمنء ا ةوحنهللي ف  ال

 المن  نس  الون سخ الهللن ي إلى خم  م احل:

 .المننعس  الهللهللائس  -

 .ال   -

 .اإلةطنع -

 .ال  نمنلس  -

 .النسععس  -

فهللو س  ةع  اإلمونب ف   ل م حل ، وو سد  عالةدنت اإلمودنب عهللنلودنل  ند ل 
وقددعم علددى ةددنمعن م دد  الم دد  ) ع عفلندد وهم فدد  بلددك  المظددنم النسنندد   ع الهللعلدد .

                                           
 .(11-12ص)قنه و ال -، ط/ هللا  المهض ((النسععس  عاألهللسنن))  (237)
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الوضنهلل(: عسنمد   ن  دل ند ء سحمدل فد  م د  العةدت هللدب و مقسضدغ، ع ن عملسدنت 
الوطع  وحهلل  عن ط س   ن  ل ن ء سلهلل مقسضدغ. فهللو سد  ةدع  اإلمودنب المندنعس  

)مال ظهع   هللعات بهللسهللو للنمل، عالمعاند ، عالز اعد ...(  هلل  بلدك  الهللهللائس  ماال  
 إلمونب عهللنلونل  ن ل المظنم النسنن ، فظه ت م حل  ال  .إلى و س  عالةنت ا

 ـعه با ححدل فد   دل م حلد  عالود  ولسهدن مدن م احدل الودن سخ الخمند  
 لمي يال المتتمع البشري إل  مركل  الشيوعي ، ج بد . ـ حنب زعم النسععس 

عهم سضح عن على الهللن  حسن سلهللندعن هدبس المظ سد   أن يُوض  عل  الرأسمالي ،
بلس  اعهللن علمسن، هللنعوهللن هن على حهلل زعمهم مظ سد  علمسد  وقهللمسد . عهدبس هللند  الهلل

 محعحهم:

إن الهلل بعازس  ومو، ةهللل  ل ن ء )) سقعل  ن ل من    عف سهلل سك امبلز:
ح ددن ي ةهلل هددن، فنددقعطهن عاموحددن  الهلل علسون سددن  الهمددن  مدد  محوددعم   ممددنص 

((ممغ
(139). 

هللو م نغ البي و م  إلسغ بمس  ههللو النسععس  المهللنن  هع اله)) عسقع ن:
األحزاب الهلل علسون س ،  ي: ومظسم الهلل علسون سن ف  طهللقد  عهدهللم ندسنهللو الهلل بعازسد ، 

 .(131)عانوسالء الهلل علسون سن على النلط  النسننس 

عالخالح   ن النسععسسن سلسهللعن ف   ل ةط  من األةطن   دل )) عسقع ن:
عسو فد  الندسععسعن عدن  قدنئم...ح    اع س  ضهلل المظدنم ا بومدنع  عالنسنند  ال

إخ نء آ ائهم عمقنحهللهم، عسنلمعن حد اح   ن  هدهللافهم   سم دن هلللع هدن عوحقسقهدن 
إ  هللهللك  ل المظنم ا بومنع  القنئم هللنلنمو. فلو ونش الطهللقنت الحن م   منم الاع و 
النددسععس . فلددس  للهلل علسون سددن مددن و قددهللس فسهددن نددع  ةسعهللهددن ع  اللهددن، عودد هللل مددن 

((سن عمنل الننلم، اوحهللعا ن عنلمن  هللأن س.ع ائه
(140). 

إ   ن لسمسن ةهللم هللن  الونهللسالت علدى هللند  القدعامسن المن  ندس  الدعا هللو 
فدد  الهللسددنن النددسعع ،  امددنء ا موقددنل مددن م حلدد  ال  نددمنلس  إلددى النددسععس ، ممهددن 

 عن اإلعدالن الحد سل هللنلمهللدنهلل ء عالمقنحدهلل، إلدى الوظدنه  هللنلندلم، الوخل  م حلسن  
 عالومنزل ملةون عن نسنن  القول عاإلهللنهللو.

سقعل فالهللسمس  لسمسن ف  بلك ف  من   حهللساغ عن الاع و الندسععس  ضدهلل 
إن هلل ونوع سدد  الهلل علسون سددن، هدد  عهللددن و عددن مضددنل عمسددهلل، هللمددعي )) الددمظم القنئمدد :

                                           
 .(56ص)، ط/ هللا  الوقهللم معن ع، ((الهللسنن النسعع ))  (238)
 .(59ص )، المحهلل  الننهلل    (239)
 .(95ص )، ط/ هللا  الوقهللم معن ع، ((الهللسنن النسعع ))  (241)
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ع س  هللمعي، ةن ي عنلم ، ح هلل  عاةوحنهللي، و هللعي عإهللا ي، سنن ضدهلل ةدع  
((لقهللسمعوقنلسهلل المبوم  ا

(142). 

بكتمي  الوضاء ف   العةت البي وقعل فسغ المن  نس  من المنحس  المظ س ، 
، حنددب القددنمعن الددهللبل  ةددنمعن م دد  الم دد  ) ع الوضددنهلل(. طهللسنسددن   علاا  الرأساامالي 

مبهللهم من المنحس  العاةنسد ، سخططدعن إلندقنطهن هللعاةد  نسنند  الهبدعم، عسنملدعن 
غ سن نعن هللغ الحقنئ ، فوحهللل المن  بم ، ألبل بلك هللم   عخهلل  ع بب   حهللعهلل ل

بددعع فقدد ،  عالعالبمدد  مددن ا  فدد  خسددنل الحددنلمسن، عال قدد  عالبددعع  مددى، عال مددى 
عالنهللعهللس  ةم  الح س ، عالح س  ةم  النهللعهللس . عسو    ال بب عسو د   ضدهلل المظدنم 

 ـ عمدن   اد هم هدبس األسدنم ـال  نمنل   ع ال بن  حوى سحهلل  ال عنع مدن المدن  
زمد  ألعبععدن ععهللعهللسد    اد  ممدن سنسندعن، فوهللدهلل    لونل    س   ال عنع ظلمدن  عهللن

الم ونل  هللسمهم عهللسن المظنم المنوههللو هللنلوضخم، عوحل المنن ض  لغ إلى األبهدزو 
األممس  عن ط س  الخالسن الن س  ع س  الن س  ف  األبهزو هللهلل مب  منهللق ، عحسن 

 ي، واع  انئ و ال عنع عمن خل هم وحسن ال  ح ، سقعم النسععسعن هللنمقالب عن 
المخططعن عالمعبهعن، فسنقط المظنم ال  نمنل   ع ال بن ،  ع اإلنالم  هللنمدل 
بننعن  هلللعب،    مدن سدزعم المن  ندسعن هللندقعط طهللسند ، عسنوهللد  الندسععسعن 

هلللسل على حهلل   ـ على حهلل ونهللس همـ   ل نقعط ألحهلل المظم ال  نمنلس   ع ال بنس 
و نس  المنهللي للودن سخ، سقهللمعمدغ لل عدنع لسعاحدلعا منهدم القضدنء مظ س  من    لل

على المظنم البي سلسغ، عه با حوى ونسط  النسععس  على الندنلم  لدغ، عوقدعم هللدبلك 
 مددن  ـح عمدد  هللاعهلل الننلمسدد ، فووحقدد  مهللددعءات الوددع او المددزع و، عسحددهللل السهددعهلل 

 ننهللو الهللمسن. ـ سوعهمعن

م ، وندنى  ندوخهللام ال عدنع مدن المدن ، اهللت لهللسمن  ن النسععس  فوم  عظس
إلندقنط الددمظم النسننددس  المنن ضدد  للنددسععس  هللنلحدد اع النسنندد  المهللدد م،، وحددت 
نددنن ات ووحددو هللنلنلمسدد . لددبا مدد    ن ال نلهللسدد  النظمددى مددن المددن  ونددنهللي الددمظم 
ال  ندمنلس   ع الددمظم اإلندالمس  ممددن ونددنهللي المن  ندس ،   ادد  مدن مننهللاوهددن للددهللعل 

س ، هللل مبهلل ال اس  من  هللمنئمن من سعال  الهللعل ا نو ا س  ف  حسن سندنهللعن ا نو ا 
الهللعل اإلندالمس   سد  ا ندو ا س . عهدبا موسبد  الوضدلسل ال  د ي المن  ند  الدبي 
خض  لغ هل ء عهم   سنلمعن، ع اس  ممهم سنلمعن، فأحهللحمن  انء سنس من الوسن  

 .(141).  من  حم  هلل إ ،ال   ي ا نو ا   لمحلح  إن ائسل ال هلل  

 ن الحدد اع النسنندد  المنددلل، ع سدد  المنددلل )النمددو  سضددن  اهللددت لددهللسمن ع
، هع من حمسم مظ س  من    للو ندس  المدنهللي للودن سخ، الح عمنت النسنن ( م  

                                           
  الط دعل  فد  سهللحهللهلل  ونب لسمدسن، مد   السندن ))، عن  ونب (1/460ب) ((المخون ات)) (241)

 ، ط/هللا  الوقهللم معن ع.(294ص )، لـمسخنئسل و عش ((النسععس 
 مدنللمقن م  هللسن الخط  ا نو ا   عالخط  ال  نمنل  على اإلنالم عالمنلمسن، امظد   ونهلل  (242)

 .((الممنهلل  اإلعالمس  هللسن وبنهل الخط  ا نو ا   عظنه و مننهللاو  م س ن))
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عهللنلوددنل  سخددهللم إندد ائسل. عفدد  المحددطلحنت النددسععس  سنددمى المبومدد    نددمنلسن 

 دنأل   عالحدمنعنت، عس دعن اإلمودنب فسدغ حسن سملك األف اهلل عننئل اإلمونب فسغ ))
((لمحدددلح  هدددل ء األفددد اهلل

عهللهدددبا ومدددهلل ب المبومندددنت اإلندددالمس  فددد  هدددبا  ،(143)
 ن اإلنالم ةهلل ضمن هبس الحقع  لل عس . الون سو، أل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .(130ص) ،((معنعع  الهالل ا نو ا س ))  (243)
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 الباب الثاني
 اليهودية عن الشيوعية والدفاع حزب التحرير

  

، علددى مددعبز لمددن ةنمددت هللددغ  هللقالنددن علفدد  ال حدد القددن ئون فددت  خدد  
ا ندددو ا س  الندددسععس  مدددن بددد ائم هللندددن  ضدددهلل اإلندددالم عالمندددلمسن، ةدددهلل ت فسدددغ 

( ملسعن منلم. عاحولت من مننحوغ 100اإلححنئسنت ال نمس  عهللهلل القولى هللحعال  )
، من األ اض  اإلندالمس  فد  ا وحدنهلل الندعفسسو  الندنهلل  1( ملسعن  م30حعال  )

( ملسدعن 24 ا  من ضنو مننح  العطن الن هللد  الهللنل د  )هللقس  هللعل الننلم،  ي  ع
، عههللمت مئنت اآل و من المننبهلل ع س  بلك ممن ب  ، عممن لدم سدب  . علدى 1 م

هللافد  حدزب الوح سد  عدن  ال  م من  دل هدبا ندو   فد  الحد حنت الالحقد   سدو
فقن  نن حزب الوح س  سهلل ي هللهبس البد ائم فولدك محدسهلل ،  .النسععس  هللحع  نوى

 من عوهللسن لمن ممن نهلل   ن السهعهللسد ، هد  الود    نن   سهلل ي فنلمحسهلل   عظم.عإن 
 موبت ال    النسعع ، لوطهللد  هللهدن  ندنطس  الودع او عالولمدعهلل، علوندسط  هللهدن علدى 
الننلم  بم . لبا فقن الهللفنع عن النسععس  هع ف  حقسقوغ هللفنع عن النقسهللو السهعهللس ، 

 فومهللغ. 

 يوعية اليهودية؟كيف دافع حزب التحرير عن الش

الشةيوعية اليهوديةة صةارت تارخيةا  ومل تعةد واقعةا   والتقليةل         اعمه بأن السياسةة (  1) 

من خطرها
(144)  

((مظ ات نسننس ))سقعل حزب الوح س  ف   ونهللغ  
وحدت عمدعان )عاةد   (145)

 النسنن  ال عنس : 

عإبا  نمت نسنن  لسمسن، عنسنن  نونلسن،  ي النسنن  النسععس  هللمخولدو ))
 ننلسهللهن ةهلل حن ت ون سخن  علم ونهلل عاةنن ، فقمغ   فنئهللو من هللحاهن  ع الحهللس  عمهدن، 
علبلك فقن الهللح    هللهلل  ن سحح  ف  نسنن  ا وحنهلل النعفسنو  الحنلس ، ألمهدن هد  
الو  وعابغ اآلن، عه  الود  مدن المموظد   ن وظدل وعابدغ إلدى  مدهلل هللنسدهلل، حودى لدع 

 خ  ، فقمدغ لدس  مدن المموظد   ن وندعهلل  عندسن  و س  الح نم الحنلسعن عبنءت فئ 
للنسنن  النسععس  ألن ال   و النسععس  فقهللت زخمهدن فد   عندسن، عظهد  ععا هدن 

                                           
، ((الممنهلل  اإلعالمس )) )اموهت النسععس (  اب   ونهللمن المطهللعع: لل هلل الم حل على مقعل   (244)

 هللقبن هللا وننلى.  البي نسطهلل  ة سهللن   ((الح اع النسنن ))ع ونهللمن 

 (.50، 41م(، )ص2101، الطهللن  األعلى،  نمعن انم  )سمنس (، )((مظ ات نسننس )) (245)
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للننلم. عإبا ححل  ي و سس  ف  نسنن  ا وحنهلل النعفسو  الحنلسد ، إبا و سد ت ال ئد  
طسو الحن م  الحنلس ، فقممن سححل ف  وخ سو وطهللس  النسععس ، عف  وخ سو  ع ول

و لسددو األعمددنل النسننددس  هللهددن، علددبلك فددقن معابهدد  النسنندد  الخن بسدد  لالوحددنهلل 
النددعفسو  إممددن وعابددغ هللعحدد هن نسنندد   عنددسن،   نسنندد  هللعلدد  نددسععس ، عوعابددغ 
النسععس  فسهن   الو لمعمنل النسننس ،  ع على األ ا   أعمنل نسننس     هللععو 

 ، اموهى.((نسععس  وحملهن هللعل   هلل  

،  ي نسنند   عندسن القسحد س  ةهللدل ((هللعح هن نسنن   عنسن))هلل هللقعلغ: سقح 
 (. 41نسط و النسععس  علسهن  من ف  هللهللاس  ح ح  )

(،  ي ةهللل امهسن  ا وحنهلل النعفسنو ، عاموهدنء 2101عهبا المص  نن عنم )
 .(146)النسععس  هللعلسن  ععنلمسن  على حهلل زعم حزب الوح س 

الحملدد  األم س سدد  ))ألعلددى مددن  وددنب ف دد  ال قدد و األعلددى مددن الحدد ح  ا 
 2116/آبا /15البي ةهلل حهلل  عن حدزب الوح سد  هللودن سخ  ((للقضنء على اإلنالم

ف  هللهللاس  الوننسمنت مدن هدبا القد ن  لم س ن امهسن  ا وحنهلل النعفسو )) سقعل الحزب:
 ، اموهى.((نقعط مهللهلل   ع مهنسوغ هللعلسن  ععنلمسن  و  ك هللعل  هللقهلل  من  نن 

عةددهلل اموهددى هددبا الحدد اع ـ )) ال قدد و الانلادد  مددن م دد  الحدد ح :عسقدعل فدد   
سقحهلل الح اع هللسن المهللهلل  ال  نمنل  عالمهللهلل  ا نو ا   ـ هللنمهسن  ا وحنهلل الندعفسو  

 مظنم عط سقد  فد  الندسش  عهللنقعط المهللهلل  ا نو ا   المن  ن عو   غ إلى هللعل، 
 ،((نحسوسن الهللعلسد  عالننلمسد من المدهللنلمنهلل  لهبس الهللعل عننعهللهن، عاموهنء المن  نس  

 اموهى.

عل   محهللهلل هللنلضدهللط المقحدعهلل هللنمهسدن  المهللدهلل  هللعلسدن  عامهسدن س عنلمسدن  سقدعل  
 حزب الوح س  ف  الح ح  الانمس  من ال ونب المب ع  آم ن :

فنلمهللهلل  سهللقى معبعهللا  عنلمسن  من هللامت همنك  م  ونومقغ، حوى عإن لم ورطهللّ  )) 
خن ب عن إ اهللوهن، عل مغ   سنعهلل معبعهللا  هللعلسن  إبا لم ونهلل  هبس األم   مظموغ لنهللب

 ، اموهى.((همنك هللعل  وحملغ عونسِّ  نسننوهن الهللعلس  على  نننغ

إبن هللدددنل بعع إلدددى هدددبا الون سدددو الدددبي عضدددنغ الحدددزب لمنمدددى لهللعلسدددن   
 ععنلمسن ل سوضل لمن الونل :

لهللعل الو    زالت وحمل  ن المهللهلل  ا نو ا   لم سموغ هللعلسن  لعبعهلل النهللسهلل من ا .2
هبا المهللهلل   عونسِّ  نسنننوهن الهللعلس  على  نننغ مال الحسن ع عهللن ع ع سن النمنلس  

                                           
اإلعدالم السندن س  عنمد : )ندسععس ، من الم سهلل  ن مب   القن ئ هللهدبس الممنندهلل ،  ن عندنئل   (246)

اندددو ا س ( وندددم  الدددهللعل ا ندددو ا س  هللأندددمنء زعمنئهدددن؛  قدددعلهم: مظدددنم حدددهللام حندددسن، مظدددنم 
  سمددعو،  ع  قددعلهم: مظددنم الحدد ب، عمددن بلددك إ  لحدد و المظدد  عددن نسنندد  ا نددو ا س  

 المب م ، ع هللط ب ائمهن هللأنخنص ةنهللوهن لونلم ا نو ا س  من المقهلل عالوب سل.
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عنددع سن، ع لهددن  (140)عفسومددنم النددمنلس ، عهللندد  الددهللعل الن هللسدد  ماددل لسهللسددن عالندد ا 
اندددو ا س  عالدددسمن البمدددعهلل  الدددبي  دددنن   سدددزال ةنئمدددن  علدددى ا ندددو ا س  هللهللاسددد  

 س هن من الهللعل  س  الن هللس   قس ان.الوننسمنت. ع 

م ندددغ همدددن: لمدددنبا ل دددم سدددب   الحدددزب هدددبس الدددهللعل  سنددد  فنلندددلال الدددبي 
ا نو ا س  الون  على  مهن انو ا س ، عالو  سزسهلل عدهللهلل ند نمهن عدن ملسدن  عمحدو 
 منم ؟  م  مغ سن و حقسق  هبس الهللعل ا نو ا س  علم سر هلل ب   انو ا سوهن ألم  من؟

 ((م نهسم نسنندس  لحدزب الوح سد )) ب  س الحزب ف   ونبعبعاب النلال 
ع ّمدددن عبدددعهلل مدددن سندددهللغ ))سقدددعل:  61( مدددن الطهللنددد  الانلاددد  ندددم  23، 21حددد ح  )

المنن  سن فدنن الحدسن الندسععس  ةدهلل  اد ت فسهدن المندأل  القعمسد  فبنلوهدن وحدنعل 
حدزب اموزاع الزعنم  النسععس  من  عنسن، ع خبهن لهن ... عاعوهلل ت الحسن  ن ال

النسعع  ال عن  امح و عن النسععس  عحن ت وحنعل ببب هللن  الهللعل إلسهن، 
فنمببهللت هللنضهن،  ألهللنمسن ع ع سن النمنلس  عفسومنم النمنلس ، عوقدن ب منهدن الدهللن  
اآلخددد ،   عمنمسدددن، عهللدددبلك حدددن  المننددد   الندددسعع  مننددد  سن،  ع مدددن سندددهللغ 

 اموهى. ،((المنن  سن، من منحس  هللعلس ، عحوى من منحس  مهللهللئس 

فنلحزب إبن سن و  ن هبس الهللعل هللعل  انو ا س  عهبا   سب، ل دن األندهلل 
  اهلل  من عهللم ب  هن على  مهن انو ا س ، هع ب  هن هللط سق  وحد و المظد  عدن 
انو ا سوهن هلل ل هللننط  هللط سق  و وق  إلى مهللنهللئ الح م عا نومونب الندلسم، إب سقدعل 

 ن مددن )) :((ألم س سدد  علددى اإلنددالمالهبمدد  ا))فدد  الحدد ح  الننهللندد  مددن  وددنب 
األنددهللنب الودد  وبنددل الحملدد  األم س سدد  الننلمسدد  لبنددل ال  نددمنلس  مهللددهلل  ل ددل  مددم 

الحسن ع ع سن النمنلس  عفسومنم ع عهللن  مهن   وزال و ف  )) عننعب األ   هع  ن
نددنن  ا نددو ا س  ندد ال  عل مهددن   وددلمن هللهددن عووحددعل وددهلل سبسن  عهللعن إعددالن إلددى 

((منلس ال  ن
(149). 

عس    المظ  إلى عاة  هبس الدهللعل حنلسدن  لمن فد  زسدو  دالم الحدزب هدبا، 
ع بلك الدمص الحزهللد  الدبي ةنلدغ ة سهللدن  س دبب هدبا الدزعم حسد  ساهللدت فسدغ  ن هدبس 

ودوهم الحدزب الندسعع  ال عند   مدغ )) هللدل عحندب ودلمن هللن ندو ا س  لسنتالهللعل 
((امح و عن النسععس 

(141). 

ب ةددهلل  خطددأ فدد  ةعلددغ  ن المهللددهلل  ا نددو ا   ةددهلل نددقط إن القددعل هللددأن الحددز
عاموهى هللعلسن    سقهللل ف  ح  حزب س وخ  هللوخححغ ف  النمدل النسنند  علدغ هللدنع 

                                           
 وهللت هبس النطع  ف  مموحو الوننسمسنت من القد ن المنضد ، ةهللدل ندقعط مظدنم الهللند    (247)

 ا نو ا   الن اة .
 نن بلك ةهللل نسنند  إعدنهللو الهللمدنء )الهللس عندو عس ن(. عسظدن الدهللن   ن ا ندو ا س  منودت   (248)

فلس ابدد   ((الممدنهلل  اإلعالمسد ))عاموهدت هللندهلل هدبس النسنند ، عةدهلل فّحدلمن الدد هلل علدى بلدك فد   ونهللمدن 
 .ألهمسوغ

 (.23، )ص((م نهسم نسننس ))  (249)
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طعسل ف  النمل ال   ي  من سهللّع ، فقن مال هبا الخطأ من مال حزب الوح س  لغ 
 ةطنن  هلل ل   خ    س  هلل ل  الخطأ المزععم .

الحزهلل  الندنهلل  سوهللدسن لمدن  دبلك  ن ا ندو ا س  عهللنل بعع  بلك إلى الون سو  .1
  زالت معبعهللو عنلمسن   من  اهللومن  مهن معبعهللو هللعلسن  عبلك من عبعس:

ا ندددو ا س  و دددعن معبدددعهللو عنلمسدددن  إبا  نمدددت معبدددعهللو هللعلسدددن  عهدددبا األمددد   -2
ض ع ي، لمنبا؟ لعبعهلل  م  ونوم  المهللهلل  ا نو ا   مهمن وقلحت هبس األم  

 ّ الحزب الحن م، عهللهبا الح م لم مخ ب عن الون سو الحزهلل  علم سهلل  ممهن إ
 ( الونلس .3لعبعهلل المهللهلل  عنلمسن  ع اب  مقط  )

  وددزال األحددزاب ا نددو ا س  فدد  منظددم هللعل النددنلم وحددنعل العحددعل إلددى  -1
 ههللافهن من خالل حمنهللس  ا ةو اع ع س  حمنهللس  ا ةود اع، حودى فد  ةلدب 

س   هللسد و مدن مبدنل الندسععسسن ععحدعلهم إلدى  عنسن حنلسن ، فقهلل  نمت الخند
نددهللو الح ددم مدد و  خدد  ، فهددبس األحددهللا  إبن وعضددل لمددن هللعن نددك امطهللددن  

فنلمهللددهلل  سهللقددى ) الون سدو الحزهللدد  الددبي سحددهللهلل عبددعهلل المهللددهلل  عنلمسددن  حسدد  ةددنل:
معبددعهللا  عنلمسددن  مددن هللامددت همددنك  ّمدد  ونومقددغ، حوددى عإن لددم وطهللدد  هددبس األمدد  

 .( اهللوهن مظموغ لنهللب خن ب عن إ

حدد ح   ((الهبمدد  األم س سدد  علددى اإلنددالم))سقددعل حددزب الوح سدد  فدد   وددنب  -3
ععلددى هددبا األنددن  فددقن مهللددهلل  اإلنددالم ظددل معبددعهللا  عنلمسددن  ممددب  ن ))(: 1)

و عمت على  نننغ األّم  اإلنالمس  ف  المهللسم  هللنهلل هب و ال ندعل حدلى هللا 
ل معبعهللا  هللعلسن  ممدب بلدك علسغ عنلم إلسهن عهللمنء الهللعل  اإلنالمس  األعلى، عظ

، ((الوددن سخ حوددى نددقعط الخالفدد  النامنمسدد  فدد  ال هللدد  األعل مددن هددبا القدد ن
 اموهى.

إن اإلة ا  هللعبعهلل المهللهلل  اإلنالم  عنلمسدن  إلدى سعممدن هدبا   دم عدهللم ةدهلل و 
األم  على وطهللس   مظموغ لنهللب خن ب عن إ اهللوهن سبب  ن سحنحهللغ اإلة ا  

لمسددن  لعبددعهلل األحددزاب ا نددو ا س ، ممهددن مددن هددع  ددبلك هللعبددعهلل ا نددو ا س  عن
 ممضٍع وحت هللعل عممهن من س نفل للعحعل إلى الح م.

 من ا ندو ا س  فقمهدن عبدهللت عنلمسدن  ))( من م   ال ونب: 3سقعل ف  ح ح  ) -4
، ممب  عاخ  الق ن الونن  عن ، حسن  حهللل لهن   ي عنم هللسن ننعب  ع عهللن

علدى  ننندهن هللعلد  فد   عندسن عمدن  ( حدسن ةنمدت2120ععبهللت هللعلسن  عنم )
بنع هن، ع فت فسمن هللنهلل هللننم ا وحنهلل النعفسنو . عظلت معبعهللو هللعلسن  حوى 

حسن امهدن  ا وحدنهلل الندعفسو ، عوخلدت ندنعهللغ عدن ا ندو ا س ،  2112عنم 
 ، اموهى.((عهللبلك اموهت ا نو ا س  المن  نس  هللعلسن  ععنلمسن  

ا ندو ا س  عنلمسدن  ةهللدل مبدنل  من هبا المص الحزهلل  سقد   الحدزب عبدعهلل
، حددسن  حددهللل لهددن   ي عددنم هللددسن نددنعب 2120الاددع و الهلللندد س  النددسععس  عددنم 
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 ع عهللن، ععلسغ ـ ععلى ف   عهللم عبعهلل ا ندو ا س  الهللعلسد   مدن هد  فد  الحدسن 
هللندهلل  هللعلسدن  ع عهللن عفسومنم ع ع سن النمنلسوسن ـ فقد    دبلك عبدعهلل المهللدهلل  ا ندو ا   

 مدن  دنن معبدعهللا  عنلمسدن  ةهللدل مبدنل الادع و الهلللند س  لهللقدنء عبدعهلل امهسن  النسععس  
األحزاب ا نو ا س  هللنهلل ا مهسن  المزعدعم  مدن  نمدت معبدعهللو ةهللدل عحدعلهن إلدى 

 الح م.

سوضل لمن ممن نهلل  ممنةندوغ،  ن حدزب الوح سد  ةدهلل ومدنة  مد  م ندغ مدن 
منمدن   ومنةضدغ فد  خالل  لمنوغ هدع فد  اهللعنئدغ ندقعط المهللدهلل  ا ندو ا   عنلمسدن ، و

اهللعنئغ نقعط المهللهلل  ا ندو ا   هللعلسدن . فنلندلال: لمدنبا سرحد   حدزب الوح سد  علدى 
هددبس محددعص االادد  لحددزب  هللفددن ا نددو ا س  عاموهنئهددن هللعلسددن  ععنلمسددن  عهدد  حسّدد ؟

 الوح س  مومنةض  ف  م نهسمهن:

األمد ، عإممدن ... من ال   و النسععس   ع ال   و ا ندو ا س ، فقمدغ لدم ونومقهدن )) -2
((اعومقهن  ف اهلل عإن هللل عا المالسسن ..

(150). 

((فنلمهللهلل  سهللقى معبعهللا  عنلمسن  من هللامت همنك  م   ونومقغ)) -1
(152). 

 من ا ندو ا س  فقمهدن عبدهللت عنلمسدن  ممدب  عاخد  القد ن الونند  عند ، حدسن )) -3
(( حهللل لهن   ي عنم هللسن ننعب  ع عهللن

(151). 

 : عبغ الومنة  ف  األةعال الاالا 

 المص الانل . م إبا  نن المص األعل ححسحن ، فقمغ س عن ةهلل ومنة   -

 إبا  نن المص الانل  ححسحن ، فقمغ س عن ةهلل ومنة  م  المص األعل. -

المحنن الانم  عالانل  س سهللان  ن همنك  مد  ةدهلل اعومقدت ا ندو ا س  لعبعهللهدن  -
 نومقهن األّم .عنلمسن ، عهبا سومنة  ومنمن  م  المص األعل ف  ةعلغ: فقمغ لم و

م: 16/4/2164عسقعل حزب الوح س  ف  إحهلل  من اوغ النسنندس  هللودن سخ 

ع من ا نو ا س  فقمهن   وزال ننن ا  من الننن ات لدس  لهدن مضدمعن محدهللهلل فد  ))
ادم إمدغ لدع ندلممن  مدغ حدن  للح دنم م هدعم  . بهنن المن  ع  ف   بهنن الهللاعسن لهن
بدد  المنددن ل السعمسدد  علسنددت ف دد و نسننددس  محددهللهلل عمهددن فقمهددن و ددعن  مظمدد  لمننل

 نننس ، علبلك   وحدلل ألن سهللمدى علسهدن الح دم ع   ن ونومد  مدن ةهللدل المدن  هللدل 
نوظل ننن ا  عإن ا و نت فنوحهللل  مظم  عةعامسن، ععلى هبا فال و عن ف  الهللالهلل 

 .(( س  ف  و نسننس  عإممن فسهن ننن ات فن    المحوع 

                                           
 (.53، )ص((مظ ات نسننس  لحزب الوح س ))  (251)
 (.1، )ص((الحمل  األم س س  للقضنء على اإلنالم))  (251)
 (.3المحهلل  الننهلل ، )ص  (252)
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فن    المحوع  فلن ون ل  ي خط  على األمد   من هللامت النسععس  ننن ا  
ع  هللاع  هللنهلل بلك مدن ا مند نل هللهدن عالوحدبس  ممهدن ع ن مردهللخلهن ضدمن الوحدهللسنت 

ندسبسهللك حدزب  الخن بس ، علمهللحد  عدن وحدهلٍل خدن ب  آخد ، فمدن س دعن سدن ود  ؟
 .الوح س : ال  نمنلس  اإلمهلل سنلس   ع   عآخ ا ، فنلنسععس  ةهلل اموهت عنلمسن  عهللعلسن  

ام منبا مقعل لغ  هللا  على زعمغ  ن ا نو ا س  لس  لهن مضمعن محهللهلل ف  
 بهنن المن   ع  بهنن الهللاعسن لهن،  ظن  مغ سحنب على الهللنح  بهللا   ن سونهلل   دل 
وزعس  عوح سو لل لدم عدن معاضدنغ عمدهلل هدبا الحدزب، فدقن  مدت   ودهلل ي خطد  

عنلع ن  على منوع  األفد اهلل  ا نو ا س  عوم ن هبا الخط  من األّم  عقسهللو عف  ا  
  عاألحزاب عالهللعل فولك محسهلل ، عإن  مت وهلل ي فنلمحسهلل   عظم.

( حددزِب 200الددعطن الن هللدد  حددعال  ) علددسنلم القددن ئ  مددغ ةددهلل عبددهلل فدد 
األحزاب النسننس  ف  الندنلم الن هللد / العاةد  الد اهن )) ونب ،  من ع هلل ف  سنن ي

لهلل انددنت النسننددس /األ هللن. عهددع الحددنهلل  عددن م  ددز القددهلل  ل ((عآفددن  المنددوقهللل
حزسدد ان  23 -21عهللددن و عددن وعاسدد  ل ننلسددنت المددلوم  الددبي عقددهلل فدد  عّمددنن )

 (.100ـ 251(، الح حنت: )1004

عمادددل القدددعل الندددنهلل  ةدددنل حدددزب الوح سددد  فددد  منددد و نسنندددس  هللودددن سخ 
م، هللنهلل  ن هللن  هللن و نع وسن  اإلنالم حس   حهللل منهللو للحهللس  ف    ا  5/1/2169

 .(( علم سنهلل للهللسمق اطس   ع ا نو ا س   ي  ا  ف  م ع  المن))سنت ةنل: المموهلل

ع هللندط هلللسدل علدى  مدغ ))عف  من و نسننس   خ   هللعن ب   ون سخهن ةدنل: 
ومظسم ضنسو  ن الحزب النسعع  خن ب  عنسن لم سمبل ف   خدب ةسدنهللو البمدنهس  

 .((نع  ف  هلللهلل من الهلللهللان حوى ع  ف   عنسن م نه

ل سنأل:  سو لمدن  ن مند و  ن هدبس المند و  سد  المل خد  هد  ع ب ننئ
لحزب الوح س ؟  بعاب بلك حّ ل هللدغ حدزب الوح سد  فد  مند و نسنندس  هللودن سخ 

، ةدنل فد  (م هدعم المند ات) ، هللنمدعان(هـ2391من بي القنهللو/ 30)، 6/1/2100
هللهللء هللهدن بمل  )هللنم هللا ال حمن ال حسم( ةهلل ع هلل المص على ال)) المقط  الننهللن  ممغ:

  على  ونهللوهن، )ع ل  م  بي هللنل   سهللهلل  ..الخ(، فلم س هلل مص على  ونهللوهن علبلك 
  ضدد ع و ل ونهللوهددن   هللنلمندد ات ع  هللنل نددنئل، عل ددن الحددزب سضددنهن فدد   عل 
المندد ات لمنددنعهللو القددن ئ حوددى سهللددهلل  )هللنددم هللا الدد حمن الدد حسم(، ع  سضددنهن فدد  

سقحددهلل مددن عددهللم عضددنهن إهللنددنهلل النددمنت  هللنضددهن ألمددغ   ضدد ع و لهددن، فددع   مددغ
عالنالمنت الو  لمن ات الحزب مدن  بدل  ن سند و المدن  طهللسنسدن   ن هدبا ال دالم 
لحددزب الوح سدد  علددع لددم و ددن علسددغ  سدد  عالمدد  ع  وعةسدد  هللوعةسدد  حددزب الوح سدد  
عس عن بلك  ةع  من عبعهلل عالمنت على المن و عالهللنمل  ف   عل المن و حن ت 

الوح س  ع مهن من نمنت من اوغ ععالمنوهن، علدبلك هدع سهمدل  من عف   مهن لحزب
عضدد  الهللنددمل  ععضدد  وعةسدد  الحددزب لبنددل المندد و ومهللددا عددن م نددهن هللعن حنبدد  

  .((لنالم  علسهن
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عالقعل إبن ف  هبا من ةنلغ حزب الوح س  فال س ن ف  م نك م س  فنلمن و 
 ه  من وغ عخلعهن إبن من الوعةس  هع من نمنت من اوغ.

 : دة تكريري  ا 

سخهلل مددن حددزب الوح سدد   ن  لمدد  ا نددو ا س  هدد  هللالدد  علددى األسهللسعلعبسدد  
النسععس ، عهبا الم هعم هع ححسل، ب   بلك ف  من و هللنمعان )خطدعط ع سضد  

هـ المعاف  2399 بب  30للممنةننت/ النقسهللو ال عحس  عالنقسهللو النسننس ( هللون سخ 
 م.11/20/2169

 من الخط  النسعع  على الننلم اإلنالم :عسقعل حزب الوح س  مقلال  

عالحددزب النددسعع  فدد  النددنلم اإلنددالم   لددغ  ضددنو مددن  ن سددلا  فدد  ))
نسنندد   ي هلللددهلل، عهددع   سنددوطس   ن سنددقط عزا و ع   ن سددأو  هللددعزا و، فدد  حددسن 
سنددوطس  بلددك  سدد س مددن األحددزاب عالنسننددسسن  سدد  النددسععسسن، ع مددن  عنددسن  ع 

نمت ومظ  إلى الننلم اإلنالم  )الن   األعنط( هللأمغ بدزء ا وحنهلل النعفسنو  فقهلل  
من المنن   ال  هلل  علم س ن لهن من عمل فسغ نع  هلل  النسععس ، عوأسسهلل الحدزب 
الندددسعع  عإمدددهللاهللس، عإسبدددنهلل الونعسندددنت علدددى ا ندددونمن  ال  هللددد  هللنلممندددع ات 

م س دن عالمظنه ات عمن ننهللههن عهللنلمنن ضد  فد  هسئد  األمدم لهلل سطنمسدن عف مندن ع 
 عمهلل المظ  ف  ةضنسنس. 

م( حددن ت ومظدد  إلددى نددنعهللغ هللأمهددن نددنعب وحددنعل 2154اددم ممددب نددم  )
ال  نل ضهلل ا نونمن . هللنل  م من من فوهن هللأن ح نمهن عمدالء لل د ب  ع  حدهللةنء 
لدغ  مدن سنددمسهم اسدهللن عاسزمهدنع . مددن  بدل بلددك حدن ت وحدنعل النمددل فد  النددنلم 

  علدددم وندددهلل و و ددد  هللدددنلحزب الندددسعع  اإلندددالم  عدددن ط سددد  النالةدددنت الهللعلسددد
عهللنلونعسننت. فحن ت ووحل هللهللعل الن   األعنط عونقهلل منهن ا و نةنت الوبن س  

عسزع هن  ،عا ةوحنهللس  عالاقنفس  عوهللسنهن ةمحن  ع هللعات ع نلح  عونو ي ممهن ةطمن  
المنلعلعن ف  المنن   الن ة  ع عضدنء هلل لمنمنودغ،  مدن اندوقهلللت هللعل المنند   

 المنلعلسن ف  الن   األعنط ع عضنء هلل لمنمنوغ.  الن ة 

عل ن بلك  لغ لم سوبنعز حهلل الهللعنس ، عمحنعل  الدهللخعل علدم سعبدهلل لهدن  ي 
ن ـ. حودى إبا  دنن الندهللعان الهلل سطدنم  علدى محد  هللخلدت  عنسدوأاس  نسنن  محلسن  

 حسمئب ف  الن   األعنط هللعلسن  هللقمبا هن ل ل من هلل سطنمسن عف منن عإبهللن همن علدى
عةددو إطددال  المددن  فدد  محدد . فأحددهللحت معبددعهللو فسددغ فدد  المبددنل الددهللعل    فدد  

((المبنل المحل 
(153). 

 :الترلي 

                                           
(، القنددم األعل، حدد ح  2110ـدد2153هللسددنن لحددزب الوح سدد ، ملددو المندد ات النسننددس  )  (253)
 م.22/2/2150هـ المعاف  2306من بمنهلل  اآلخ و نم   20(، ون سخ 209،201)
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الحددزب النددسعع   ضددنو مددن  ن سددلا  فدد  نسنندد   ي هلللددهلل، عةددهلل وم مددت  -

 ( من  نمدل مندنح  الدعطن الن هللد ،  ي حدعال %60النسععس  فسمن هللنهلل من )

ن الهللالهلل اإلندالمس  فد  آندسن، م 1( ملسعن  م29، عاحولت )1( ملسعن  م163)
.عإبا المنددمنو حنلسددن البمهع سددنت اإلنددالمس  فدد  ا وحددنهلل النددعفسسو  النددنهلل 

 ضدد من إلددى هددبا الدد ةم منددنح  الددهللعل اإلنددالمس  األخدد   المحولدد  مددن ةهللددل 
.  ي هللمقددهللا  1( ملسدعن  دم30الندسععس  ا ندو ا س ، ة دز الد ةم إلددى حدعال  )

 مننح  ةن و  ف سقسن  نمل .

زب النددسعع    سنددوطس   ن سنددقط عزا و علمددن   مددغ  نددقط ونددن   مظمدد  الحدد -
، عهدد  محدد   سددنم ح ددم بمددنل عهللددهلل المنحدد ، ع هللسدد  عددهللا الددهللعل اإلنددالمس 

، ع ل من عالن ا   سنم ح م الهللناسسن، السمن البمعهلل  الننهلل ، عالنعهللان ننهللقن  
، الودد  ، اددم الننندد و لهللمددنننددع سن علسهللسددن عوددعم  عالبزائدد  عالحددعمنل حنلسددن  

احولوهن النسععس  عن ط س  ندع سن، ةهللدل إبهللن هدن علدى ا مندحنب مدن ةهللدل 
  من ف  البهللعل الونل :.  م س ن
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 الهللعل 
المننح  
 1ملسعن  م

الن نن 
 ملسعن

 160 060200 لهللمنن 2 3163 26002 مح  2

 361 062210 األ هللن عفلنطسن 1 160 06295 نع سن 1

 264 060290 ال عست 3 2362 06435 الن ا  3

 061 060110 ةط  4 2961 16391 البزائ  4

 262 060940 اإلمن ات الن هللس  5 360 26060 لسهللسن 5

 060 062150 السمن النمنل  6 664 06264 وعم  6

 061 061210 عرمنن 0 2960 16506 النعهللان 0

 1061 064450 الممل   الم  هللس  9 261 06199من لددددددددددددددسا 9

                                           
. وألسو مبمعع  من األننوبو ممهم: محمدهلل ندسهلل محد ، م وهللدـ  لهللمدنن، (( طل  الننلم)) عن  (154)

 هللس عت.
، ودألسو مبدنل  م ند ، ((منبدم الندنلم الن هللد ))عن  ودنب  2190حنب اححنءات عنم   (155)

 و بم   هلل. بع ب ننهلل.
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 البمعهلل 

الحدددددددددددددددددددددح اء  1 361 06639 لحعمنلا 1
 الم  هللس 

 ـ 061660

 064 0060006 156الهللح سن 20    

 160 162500 الننعهللس  22    

 265 260320 مع سونمسن 21    

 4066 465516 المبمعع  22460 16351 المبمعع 

المنهلل  المئعس  من 
 نمل العطن 
 الن هلل 

المنهلل  المئعس  من  نمل  0060% 60%
 العطن الن هلل 

33% 1163% 

 تتم  الترلي  

إلددى النددنلم اإلنددالم  هللأمددغ بددزء مددن المنندد   ال  هللدد ؟! لددبلك   عنددسن ومظدد  -
 احو مت هبس المظ و علم ووهللخل فسغ!!

 عنسن فقط ونقدهلل او نةدنت وبن سد  عاةوحدنهللس  عاقنفسد  عوهللسد  الندنلم اإلندالم   -
 القمل عونو ي ممغ القطن؟!

لم سعبهلل ل عنسن م  الننلم اإلنالم   ي وأاس  نسنن  عإن بلك لم سوبنعز حهلل  -
 هللعنس ؟!ال

اإلمددبا  ال عندد  )فعل ددنمسن( سعةددو النددهللعان علددى محدد ، علمددن   ن  م س ددن  -
)اسزمهنع ( ه  الو   عة ت النهللعان الاالا  على مح ، عهبا من اعو و هللغ 

هدـ 2429مدن ندنهللنن  19حزب الوح س   من بنء ف  مند و نسنندس  هللودن سخ 
 م.19/21/2110المعاف  

سدددأو  هللدددعزا و!! عةدددهلل  ندددقطت الحدددزب الندددسعع    سندددوطس   ن سندددقط  ع  -
 النسععس  هللع   ةسح س  عممنلك ف  نوى  محنء الننلم.

 هلل ل غ  ا ندوهون  هللنقدعل المندلمسن إلدى هدبا الحدهلل؟! عهللدأي األعحدنو محدو 
المنددلمسن حددسن سنددمنعن لهددبا الهددبسنن، هللدددل سمهللهدد عن هللددغ هللنعوهللددن س ةمدد  الدددعع  

 النسنن ؟!

س  ةهلل هللر م، هللقوقدنن لوضدلسل إن حزب الوح س  ف  مظ اوغ عم نهسمغ النسنن
الدد  ي النددنم الن هللدد  عاإلنددالم  خنحدد ، ومهسددهللا  للنددسط و النددسععس  علددى   ضددمن 
عمهددب خس اومددن عاموهددنك  ع اضددمن، عةددهلل مبددل عمنددغ بمسدد  األحددزاب الوح  سدد  
السنن س  هللمخولو  نمنئهن الود  ووهلل ةد  هللنلندنن ات الزائ د ، هللنندم الوح سد ، عهللنندم 

                                           
ملسدعن  2361226فقدط.  نمدل مندنح  الدعطن الن هللد  =  1 م611الهللح سن وهلللغ  مننح   (156)
 .1 م
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و، عهللننددم الح سدد ، عهللننددم ا نددو ا س ، ع خسدد ا  هللننددم الددهللسن القعمسدد ، عهللننددم العحددهلل
 عانو الل عنط وغ ف  المنلمسن.

    اهلل  ف  هللفنع حزب الوح س  عن النسععس  عوقلسلغ مدن خط هدن عمدن 
وحبس  المن  وبنههن، فقهلل فنل هبا  بلك م  الحهسعمس  عالحهسعمس  الننلمس ، حس  

هدع مبد هلل هللعنسد  للسهدعهلل مادل خطد  معضعع هلل عوع ع ت ح منء حهسعن ))ةنل: 
الحددهسعمس  عالحددهسعمس  الننلمسدد ، ع  حددح  ل ددل بلددك، فددنلسهعهلل  ةددل نددأمن  مددن  ن 

((سحنب لهم  ي حننب حوى على  ح   الننعب ع ح   األمم
(150). 

س مل لمن حزب الوح س  حهللساغ الم ب  عن خلع ممطق  الن   األعنط مدن 
خط هن، هللل عهللم عبدعهلل  ي عاةد  لهدن. هللدل  الم عب عالنسط و النسععس ، عالوقلسل من

سهلل ددهللغ ععاطددو ال اددنء مددن المددن  ععلددى   نددهم النسننددسسن المخلحددسن الددعاعسن 
 لالنو نهللو من عبعهلل  عنسن ف  الممطق  هللحب  م نفح  ا نونمن . 

عمد  بلدك فدقن  م س دن اندوطنعت )) سقعل حزب الوح س  هللهدبا الخحدعص:
هللس  ال ئس  اسزمهدنع ،  ن وبندل الهللعنسد  هللعانط  عمالئهن  ع  حهللةنئهن على حهلل ون

علم ونوطس   عنسن  ن وهللخل فد  الند   األعندط محلسدن  مطلقدن ،   نسنندسن  ع  لهن 
هللنل  م من ح قنت األنلح  عالقمل عاألهللعس  عاألهللعات الو   عن  سن  ع  اةوحنهللسن  

  .((ألمهن  نمت ح قنت وبن س  هللحو هللنعوهن لهللعل الن   األعنط 

إبن هددع  ن المعةددو الددهللعل   حددهللل سحنددب فسددغ ل عنددسن  ف ددل مددن ححددل
حننب، حس  هللح  ةضنسن الن   األعنط عهبا   سم ن  عنسن من الممطق ، عإممن 
سضنو ا نونمن  ال  هلل . عسقعي معةو  هل الدهللالهلل عسودسل لنسنندسسهن المخلحدسن 
نلم العاعسن ا نو نهللو من المعةو الدهللعل  هللعبدعهلل  عندسن فد  مبنلدغ  امدنء   دنل الند

اإلنالم  عمحن هللوغ لالنونمن  عإلن ائسل. ععلسغ فال سعبهلل  ي عاةد  لمدن ع هلل فد  
عن النسععس  ف  الن   األعندط، عإممدن هد  ةمدسص عامدنن ولدعل هللهدن  (159)الهللسنن

 م س ن من  بل وهلل س  نسننوهن البهللسهللو  من  نمت ولعل هللهن هلل سطنمسدن لووندهلل  هللهللقدنء 
((انونمن هن ف  الهللالهلل

(151). 

  سب  مغ ف  العةت البي ب د  فسدغ حدزب الوح سد  هدبا ال دالم، النبسب ال
م،  نمددت األحددزاب النددسععس  ةددهلل اموندد ت فدد  منظددم ممطقدد  22/2/2150 ي فدد  

الندد   األعنددط عمددن ضددممهن الددهللعل الن هللسدد ، حسدد   ددنن  عل حددزب نددسعع  وددم 
، ادم اموند  هللندهللهن 2121وأنسنغ ف  هللالهللمن هع الحزب النسعع  ف  فلندطسن عدنم 

 ح  عنع سن عالن ا  علهللمنن عاأل هللن، عه با.إلى م

                                           
 (،  بعهلل  ع نئل .322ملو المن ات النسننس ، القنم األعل، ح ح  )  (257)
سقحهلل هللسنن اسزمهنع  ف  محن هلل  النسععس . )امظ  ملو المن ات النسننس  ـ القنم األعل/   (258)

 (.220ـ14ح ح  
 (.201نسننس  ـ القنم األعل، )صملو المن ات ال  (259)
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ف   2150عل   سنوطس  القن ئ ال  سم  ن سوحع  الحقهلل  الو  نهللقت عنم 
األ هللن عحددددهللهن، فلس بدددد  إلددددى  وددددنب خ سطدددد  األحددددزاب النسننددددس  األ هللمسدددد  

(، سالحدظ  ن عدهللهلل األحدزاب السندن س  الود  01ـ 42( الحد حنت )2150ـ2121)
 حهلل عن  حزهللن  نسننسن ،  بلك مب   القن ئ  ن مح  ةهلل وأننت ف  هبس الحقهلل  هلللغ 

م. ع ن ندع سن ندقطت هللسدهلل الهللناسدسن 2151نقطت فد  سدهلل ا ندو ا س  النلمسد  عدنم 
 .(160)2146/مسننن/20عالسنن سسن هللنهلل  حسل ا نونمن  ال  من  عمهن ف  

ع مددن النددد ا  فقدددهلل ندددههللت عةدددعع النهللسدددهلل مدددن ا مو نضدددنت الوددد  ةدددنم هللهدددن 
الو   طنحدت هللنلمظدنم  2159ومعز  24عحوى اع و  2140هللسن عنم السنن سعن من 

 .(162)المل   ع علمت البمهع س 

على ال  م من امونن  معبنت ح  نت الوح   السنن س  فد  الممطقد  ةهللدل 
مبددهلل  ن حددزب  ،عوم مهددن مددن هللندد  الددهللعل الن هللسدد   محدد  عنددع سن 2150عددنم 

  دنن نسنندسن   م عند  سن   م  الوح س  سم   عبعهلل  ي م عب ل عنسن فد  هللالهللمدن ندعاء  
اةوحنهللسن ، على ال  م من  ن  م س ن لم و ن ةدهلل هللخلدت هللندهلل فد  ممطقومدن الن هللسد    
عن  سن  ع  اةوحنهللسن ، عهلللسل بلك  ن  م س ن ةدهلل ط حدت مهللدهلل  اسزمهدنع  هدبا الدبي 

، علم و ن هللنهلل ةهللمت  س  مننعهللات اةوحنهللس   ع 2150محن هللحهللهلل المقل عمغ، عنم 
محن هلل  النسععس ،   إلن ائسل ع  للن ب، على ال  م من بلك مبدهلل  ن عن  س  ل

وقو مد  القضدنسن  2150معةو حزب الوح س  وبنس  م س ن عالو   نمت ل نس  عنم 
الن هللسدد ، ةهللددل  ن ومحددنز إلددى وأسسددهلل إندد ائسل هللنددهلل  ن وهللمددت هللندد  الددهللعل الن هللسدد  

معة دن  حنزمدن  ضدهلل ا نو ا س . على الد  م مدن بلدك مبدهلل  ن حدزب الوح سد  سقدو 
 م س ن، ف  حسن  ن معة غ من ا نو ا س  ال عنس  معةو الموندنطو مد  عبعهللهدن 

 عحضع هن ف  الننح  الن    عنطس ، عهمن محنع  حزب الوح س  هللنلونل :

إبا  نن عط ك هبا على النسععس  ع عنسن هللنل  م من و ل لهن ف  ممطقومدن 
م عقسهللسد  ع هللو فد  ندهللنب اإلندالم، هللحب  مقنعم  ا ندونمن  عمدن مدو، عمدغ مدن آ 

عةول عانوالب لم اض  عاألمعال عاموهنك لمع ا  عللحقع  اإلمننمس ، إبا  نن 
عط ك هبا حدحسحن ، فسبدب علسدك  ن ونطدو علدى  م س دن   اد  مدن عط دك علدى 

  عنسن، هللل بههللت إلى هللبل  ل العن  ف  مقنعموهن إعالمسن  عنسننسن .

حقدن  فد  العةدعو فد  عبدغ  م س دن عهللدبل  دل  من إبا  نن حزب الوح سد  مر 
العن  ف  مقنعموهن على ال  م  مهن لم و ن ةهلل هللخلت الممطق  هللنهلل. فقمغ سوحوم علدى 
حزب الوح س   ن سقو ف  عبغ  عنسن عهللبل العن  ف  مقنعموهن  ضننو من فنلدغ 
وبنس  م س ن، لمن ةنمت هللغ هدبس الهللعلد  الندسععس  مدن مبدنز  عمدرٍ  فد  حد   مومدن 

                                           
 ، )نع س (.((المعنعع  النسننس ))  (261)
 ، )الن ا (.((المعنعع  النسننس ))  (261)
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ف دد   ددال الحددع وسن النددنهللقوسن  ددنن الخسددن  النددنط   لحددزب  لن هللسدد  عاإلنددالمس .ا
 الوح س  عهللنهللو م   عنسن المب م  ضهلل  م س ن.

عةهلل سقعل ةنئل: إن حزب الوح س  لم سنلم مهلل  الخطع و ال نممد  فد   فد  
 الننن ات ا نو ا س  الوح  س  ف  الممطق ، مقعل:

لهددبا الحددزب عهددع   سنددوطس   ن سددهلل ك إبا  ددنن األمدد  ه ددبا فددال سبددعز إبن  -
 خطدد  الخطدد   ن سوحددهلل  فدد   مدد  الننّمدد ، ف سددو هللددغ عهددع سددهللع  اإلحنطدد  

 هللبعامب عخ نسن النسنن  الهللعلس  عالمحلس ؟!!

اددم  سددو م ندد  إحدد ا  حددزب الوح سدد  علددى معة ددغ المونددنطو مددن السنددن   -
ع النددسعع  السهددعهللي إلددى هددبس النددنع ، ععددهللم النددمنل لم نددغ هللوب سمهددن علدد

هللب سم  عاحهللو ف  هلللهلل عاحهلل من الون  هللعل الن هللس  الو  انونم هن الند طنن 
األحمددد ، عس مددد  ال ددد ب ع م س دددن هلل دددل بددد ائم الندددسععس  هللنإلضدددنف  إلدددى 
ب ائمهن.    سزال حزب الوح س  سبهل خط  الن طنن األحم  عهع سدهللع  

 .عمحن   مهمش الخط  ال  هلل ، ع  مضخمغ   ضمن ع  امومن؟! (هللهللنطن س)

ع  حدهللام حندسن فد  )هللعسقعل حزب الوح س  فد  مند و نسنندس  هللنمدعان: 
عهللنل ددت عانددمطن فدد  وحددعس  )) :(161)(خهللمدد   هددهللاو  م س ددن فدد  الندد   األعنددط

مخنط  هبس النملس  ـ سقحدهلل احدوالل  عندسن ألف نمندونن المندلم  ـ علدى هللعل ندهللغ 
طد  الندعفسو  القن و الهمهللس  عممطقد  الخلدس، ع طلقدت علدى األةطدن  المنّ ضد  للخ

 .(163)، اموهى((المزععم عحو لةع  األزمنت

من خطر النفوذ الروسي الشيوعي اليهودي يف العةامل إىل أقةل    التقليل(  2)

 ونفيه عن منطقة الشرق األوسط كليا :  حد

ن همنك او نةن  ن سن  ةهلل عقدهلل هللدسن  دل مدن خ وندعو إ :سقعل حزب الوح س 
مهللي  ئس  الع سنت الموحهللو فد  فسمدن فد   ئس  عز اء ا وحنهلل النعفسنو  عبعن  

، حسدد  او قددن علددى عددهللهلل  هللسدد  مددن القضددنسن 2162الممنددن فدد  ندده  حزسدد ان عددنم 
نلند   هللالمونلق  نعاء على منوع  العض  الدهللعل   ع المونلقد  هللسمهمدن  ع المونلقد  

 األعنط، عمن ولك القضنسن الهللعلس  الو  ةهلل ودم ا و دن  هللندأمهن اةوندنم الندنلم هللسمهمدن.
فمن ه  سن و   حح   ل ممهمن عمن ممهمن ةهلل خد ب هللمحدسب األندهلل، علدى الد  م 

( ة ا ا  عمدن 30فقهلل  نو لمن حزب الوح س  عن ) ؟!من اهللعنئغ ن س  هبا ا و ن 
ل ن المالحظ  ن حزب الوح س  عألمد  مبهلدغ لهدبس  ضممهن ة ا ات وعزس  الم عب.

ف  الوقندسم  هللدسن النمالةدسن، علندل  اللحظ ، ةهلل  نن موضن هللن  بهللا  عمومنةضن   حسنمن  

                                           
 حظ  سو سنم  مظنم الهللن  الن هلل  ا نو ا  ، هللننم حهللام حندسن، خندس  الحقدهلل علدى   (262)

 لوغ لالنو ا س .ا نو ا س ، عنسأو  الونلس  على اوهنم حهللام هللنلنمنل  ألم س ن، ععهللم ب   عمن
 م.19/21/2110هـ المعاف  2429من ننهللنن  19ون سخ   (263)
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النهللب س ب  إلى اخوالو المحنهلل  الو  سنوق  ممهن هبا الحزب منن فغ النسننس ، 
 عهللا  علم.

هللنضدن  مدن المحدعص الود   ندن  إلسهدن الحدزب فد   ـ  خ  القن ئـ عإلسك 
معاضس  عهللسهللو، فقهلل ب   هبا ا و ن  ف   ونب لم نهسم نسننس ل ف  عهللو  ح حنت 

(، ع ددبلك فدد  الحدد حنت 234، 12، 02، 61، 65، 64، 62، 30، 33ن: )ممهدد
(، عف  النهللسهلل من المن ات 00، 36، 34، 31الونلس  من  ونب لمظ ات نسننس ل )

 .16/4/2114النسننس  هللون سخ 

 سقددعل: ((م ددنهسم نسننددس ))( مددن  وددنب حددزب الوح سدد  12ف دد  حدد ح  )

او ددن  و ددن  النمالةددسن ع  هللنددهلل عةضددس  الندد   األعنددط   مبددنل لهللحاهددن ةهللددل ا))
النمالةسن، فقن او دن  النمالةدسن هللوحدنلو ندنمل لدم س سد  مدن عضد  ةضدس  الند   

علم سهللخل علسهن  ي بهللسهلل سونل  هللنلنسنن  الهللعلسد ، ألمهدن مدن األندن   األعنط نسئن  
منوهلل و من الننلم الح  عبزءا  من المنن   ال  هللد ، ع  مبدنل للمنند   الند ة  

محل ل عنسن ف   مع هن، علبلك ونوهلل  ةضس  هللسن الهللعل ال  هللس  عحهللهن  هللنأمهن ع 
عةضدسوهن حد اع هللدسن  م س دن عامبلود ا نعاء ةهللل او ن  النمالةسن  ع هللنهلل او نةهمدن. 

 ، اموهى. ((على انونمنل الممطق  عهللنط الم عب

هبا الدمص لحدزب الوح سد  الدبي سعضدل لند نن ممطقد  الند   األعندط، 
لن هللس  اإلنالمس   ن الخطد  الندسعع  السندن ي السهدعهللي هللنسدهلل عمن ضممغ الهللعل ا

عم م، فلوههلل  م عن م علوزل مخنعف م من النسععس  فأ ض م لسنت من محسهللهن إممن 
 مدددوم عهللسدددن  م ع مدددعال م ع ع اضددد م ع ع هلل دددم مدددن محدددسب اإلمهلل سنلسددد  ال  هللسددد  

  اضددس م  فلو عمددعا سقظددسن ضددهلل هددبا الخطدد  اإلمهلل سددنل  الزاحددو، هللددل البددنام علددى
عمنونهللهلل م انونهللنهللا  هللنهلل من خلق م هللا وننلى  ح ا ا ، عهللهبس الهللععو عالوزعس  سلوقد  

 حزب الوح س  ومنمن ، مظ س  من    للو نس  المنهللي المنن  إلسهن ننهللقن .

 من محسب النسععس  من القنم  األم س س  فقهلل عضدحهن فد  مند و نسنندس  
 ن من ا و نةنت الود  بد ت هللدسن  (164)سغإن ممن   نك ف)) م:16/4/4621هللون سخ 

فدد  الممنددن إطددال  سددهلل  م س ددن فدد  الندد   2162خ عنددعو ع مددهللي فدد  حزسدد ان 
األعنددط، عفدد  الندد   األةحددى عإف سقسددن، عانددونهللاهلل  عنددسن لمنددنمهللو  م س ددن ضددهلل 
امبلو ا ف   ي عمل سحونب إلى مننمهللو، إ ّ  مغ سمهلل    ن سنلدم  ن بلدك   سنمد   ن 

 .((ى بنمب  م س ن فقن هبا لن س عنوحن ب  عنسن إل

ف دد  هددبا الددمص الوح سدد ي عحنددب او ددن  النمالةددسن الددبي   نددك فسددغ؟! 
 مالحظ  ن الق هلل األم س   ةهلل   ل  ل البهللم  من  منم القط ال عن  المن سن. 

م، سهللدهللع  ن الدبي  دنن   ندك 9/5/2100ل ن عهللنهلل نت نمعات عهللودن سخ 
 لم س ن هللةسقن .  16/4/2164ل الم ف  فسغ ةهلل  حهللل هللغ نك، حس  وهللسن  ن ا

                                           
   نك فسغ. : حظ ةعلغ  (264)
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ععلسغ، فقهلل ححل حزب الوح س  القنم  من بهللسدهلل عحدّعب العضد  لسمدنل 
القط ال عن  هللن  المحسب من الننلم، ل ن علسغ ـ  ي القط ال عن  ـ  ن   سحلدم 
هللممطق  الن   األعنط عالقنم ال  هللد  مدن آندسن عندمنل إف سقسدن فنندم  إلسدغ سقدعل 

 ( من المن و النسننس  المب ع  ون سخهن ننهللقن :0ال ةم )بعاهللن  على نلال 

 من من ه  الهللعل عمدن حدهللعهللهن فدقن بلدك سحدنب عضد  حدهللعهلل هللةسقد  لدغ، ))
 ن  م س ددن الالوسمسدد ، ع ع عهللدن ال  هللسدد  عنددمنل إف سقسددن، عالقنددم  (165)عل دن الظددنه 

عالندد    (166)ال  هللدد  مددن آنددسن  لددغ مددن الم ددعب األم س دد ، ع ن  ع عهللددن الندد ةس 
األةحى من نمنلغ حوى بمعب الهمهلل الحسمس  همدن مدن الم دعب ال عند ، عان هللدنة  
إف سقسددن عهللددنة  الندد   األةحددى ع عانددط  ع عهللددن ) لمنمسددن عسع عنددالفسن( هدد  مددن 

 . ((المومنزع علسغ

إبن هبس المن و عحنب الحهللعهلل الظنه و هللسن الدهللعلوسن النمالةودسن وقدعل إن 
همدن مدن  ندمنلغ حودى بمدعب الهمدهلل الحدسمس  ع عهللن الن ةس  عالن   األةحدى مدن 

الم ددعب ال عندد ، علمن فدد  الددهللعل الهللاخلدد  ضددمن حددهللعهلل الندد   األةحددى عالهمددهلل 
إن ))(: 225حد ح  ) ((م دنهسم نسنندس ))سقدعل حدزب الوح سد  فد   ودنب  الحسمس ،

هددد  ومادددل هللعل النددد    ((الحدددسن عالسنهللدددنن ع ع سدددن عامهللعمسندددسن عالهمدددهلل الحدددسمس 
 األةحى.

( مددن م دد  ال وددنب سنوهللدد   ددال  مددن فسومددنم ع عع  220)عفدد  حدد ح  
ع مهللعهللسددن هللعل الهمددهلل الحددسمس ، ععلسددغ فنلددهللعل النددهللن  المددب ع و هدد  مددن محددسب 

  عنسن، فهل هبا منلم هللغ عمهلل حزب الوح س ؟

، حدسن وند   ((م نهسم نسننس )) البعاب: ، ألن حزب الوح س  ف   ونب
( لدم سندط  عندسن  ي 211( إلدى )224لقضس  الن   األةحى ف  الح حنت مدن )

محسب من الهللعل الملل   للن   األةحى عالهمهلل الحسمس ، إممن بنلهن من المومدنزع 
علسغ هللسن امبلو ا عف منن عهعلمهللا عالهلل و نل، فلمن هللخلت  م س ن هللحع و بهللس  على 

عهللددبلك وم دد هلل  م س ددن ))(: 211الممطقدد  ام دد هللت فدد  الممطقدد  حسدد  ةددنل حدد ح  )
  ندسمن هللندهلل هللندط م عبهدن  ،الن   األةحى انو اوسبسن  عاندونمن سن   هللنلنسط و على

 .((على السنهللنن عهللنهلل ححن هن للحسن

وهللسن إبن  ن محسب ا وحنهلل النعفسنو  ف  الن   األةحى حنب من ممحوغ 
، عالو  ةهلل ننل لننهللغ على  ا هن  نن 9/5/2100إسنس من و حزب الوح س  هللون سخ 

                                           
 إمغ سلمن هللنلظنه . !سن للنبب  (265)
إبا  نمت  ع عهللن الند ةس  هد  مدن ححد   عندسن حندب او نةسد  خ وندعو  مدهللي، ف سدو   (266)
ن ب د س حدزب الوح سد  فد  مند و ؟ حنب م (منهللت  م س ن هللوح س   ع عهللن الن ةس  من النسععس)

(. عمدددن هللامدددت 30(، القندددم األعل )ص2161ـددد2153نسنندددس  فددد  ملدددو المنددد ات النسنندددس  )
الححددص ةددهلل عزعددت حنددب ا و ددن  هللددسن  عنددسن ع م س ددن، فلددم  إبن هللقسددت األحددالو النندد  س   

 (؟2162)حلو عا نع عحلو نمنل األطلن  ةنئم  هللنهلل ا و نةس  المزععم  عنم )
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ه ا   مددن ةنلددت المندد و المددب ع و، علنلهددن  لطدد  حهللدد ا  علددى ع  ، علددم س ددن ظددن
الننط ،  ع هللمدن  ن حبسد  ال ودنب الوح سد ي  ةدع  مدن حبسد  المند و الوح س سد ، 
مقعل  ن   محسب لالوحنهلل الندعفسنو  ةدط فد  الند   األةحدى. عهللهدبا سدزهللاهلل م دعب 

لسهدن اإلمهلل سنلس  الننلمس  ف  الننلم البي سبب على الهللن س   ن وننى إلى القضنء ع
لوق  ع سن النسععس  عمن خل هن السهعهللس  فوهللندط م عبهدن علدى الندنلم، فدنأل    دل 

 األ   لهللم  إن ائسل.

لبلك سندنى حدزب الوح سد  بنهدهللا  إلدى وقلدسص م دعب الندسععس  فد  الندنلم 
عالن   األعنط خنح  هللنل بب عوزعس  العاة  حوى   ومقم األمدم عالندنعب علدى 

اإلمهلل سنلس  حنحهلل  الم عب على الهللالهلل عالنهللنهلل، عحنب  النسععس  عسوعبغ حقهللهن إلى
ةنمعن )عهللع عهللعي حدهللسق (، سمقلدب الحقدهلل ضدهلل اإلمهلل سنلسد  ولقنئسدن  لدهلل  البمدنهس  
عط ددن  علددى  عنددسن النددسععس ، فوقددعم النددسععس  هللددنخو ا  هددل ء النددبب مددن األمددم 

الننلم ـ علدى  عالننعب عةلب  مظموهن ال  وعمس  فونم ا نو ا س  عمن ام النسععس 
الندنلم عووحقد   مدن سوحدع عن حدعل و األفنى السهعهللس  وحهلل وحع   ححنهللهن ـ لول
 عسنوقهللعن مهللعءات الوع او.

عالحددزب النددسعع  فدد  النددنلم اإلنددالم   لددغ ))عسقددعل حددزب الوح سدد : 
 ضنو من  ن سلا  فد  نسنند   ي هلللدهلل، عهدع   سندوطس   ن سندقط عزا و ع   ن 

سندددوطس  بلدددك  سددد س مدددن األحدددزاب عالنسنندددسسن  سددد  سدددأو  هللدددعزا و، فددد  حدددسن 
ع من  عنسن عا وحنهلل النعفسنو  فقدهلل  نمدت ومظد  إلدى الندنلم اإلندالم  النسععسسن. 

... علددم سعبددهلل لهددن  ي وددأاس   )الندد   األعنددط( هللأمددغ بددزء مددن المنندد   ال  هللدد 
نسنندد  محلسددن  ... ععلسددغ فددال سعبددهلل  ي عاةدد  لمددن ع هلل فدد  الهللسددنن ـ سقحددهلل هللسددنن 

((سزمهنع  ـ عن النسععس  ف  الن   العنطا
(160). 

 : الترلي 

لمنبا هبا ا فو اء؟ عسعاحل حزب الوح س  الونو  علدى بد ائم الندسععس  
الحمدد اء فدد  ممطقدد  الندد   األعنددط مددن خددالل  فضددغ القددنط  هللنددهللم عبددعهلل م ددعب 
 عن  فسغ. ف   ونلسقغ النسنن  على حدهللع  هللسدنن مدن الح عمد  ال  مندس  هللودن سخ 

 .. البي سمهللهلل فسغ هللس عل ةسنم إن ائسل هللهبعمهن على مطن  هللس عت. 9/2/2161

...  من  سو ححل هبا فهع  ن  عنسن لمن   ت  ن ))سقعل حزب الوح س : 
الح ب ف  الن   األعنط عاةن    محنل ، ع ن  م س ن   ونوطس  ف  هدبس اآلعمد  

الممطقد  هللعلسدن ،   ندسمن  ن و نل نسئن  ع مهدن،  ي  عندسن،   سم مهدن  ن وودهللخل فد  
ع مغ لدس  مدن المنقدعل  ن سطلدب  حدهلل مدن األ هللن  ع لهللمدنن الودهللخل، لدبلك لدم سهللد  
 منمهن إ   ن وحنعل ببب ف منن محعهن هللق  ائهن هللأن وقعم هد  هللنلودهللخل فد  لهللمدنن 

                                           
(، هللسنن لحزب 201ـ  209(، ح ح  )2161ـ  2153لمن ات النسننس ، )ملو ا  (267)

 م.22/2/2150هـ، المعاف  2306/من بمنهلل  اآلخ و/20الوح س  هللون سخ 
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إبا ون   لهبعم خن ب ، عمن  بل  ن ووعحل إلدى بلدك ةدهللمت مدب  و إلدى  دل 
منن ف  مند عع حدل سم دب هللدنلقعو مدن ةهللدل الدهللعل ال هللد  ، من امبلو ا ع م س ن عف 

عهللنات ف  م   العةدت  ندلهن إلدى  دل مدن امبلود ا ع م س دن عف مندن للم نعضدنت 
المهللنن و ف  الحل، عف  ف ضغ هللنلقعو من ةهللل الهللعل ال هلل   األ هلل ، ع نمت وهلل ك 

ألن ممطقدد  الندد   األعنددط ممطقدد  امبلسزسدد ، علددس   ن امبلودد ا نددو ف  بلددك 
، ع م س دن عإن  نمدت معبدعهللو فد   عنسن ع  ل  مندن ع  ألم س دن  ي عبدعهلل فسهدنل

 .(169)، اموهى((مح  فقمهن اآلن ف  عض  ةل  ...

مغ لس  ل عنسن  ي عبعهلل ف  الن   األعنط، إ :: سقعل حزب الوح س ةلت
عهن ه  ندع سن وحو دل هدبس األسدنم هللنلسعهللسدل الدبههلل  لوأندس  حدزب الهللند  الن هللد  

 ي هللمدد ع  خمنددسن عنمددن  علددى وأنسنددغ. لددس  ل عنددسن  ي عبددعهلل فدد   ا نددو ا  ،
الن   األعنط، عةدهلل ندسط ت عاندونم ت عهللّمد ت وندن  هللعل ع هللسد   ي حدعال  

. (161)( ملسعن  سلع مو  م هللد 1636( من  نمل مننح  العطن الن هلل ،  ي )60%)

 من مننح  الننلم اإلنالم . 1( ملسعن  م30عحعال  )

لهللهند  حدسن سقد   لهدبا الحدزب  حسنمدن  مدن سمدنة  عل ن ةهلل وحدسب المد ء ا
عمن ))ةعلغ الننهلل ، حس  سقعل ف  من و نسننس  وحت عمعان )منلعمنت للنهللنب(: 

األندد   ن  عنددسن ونددو ل فدد  الممطقدد  لحنددنب  م س ددن هللعلسددن ، علحنددنهللهن ف  سددن  
عاةوحنهللسن ، فقن الن   األعنط هع من القطنع األم س د  علدس  مدن القطدنع الدبي 

(( ي فسغ الومنف ، ع  من القطنع ال عن سب
 ، اموهى.(100)

 : من هبا المص سوضل لمن من سل :تلي

 ن  عنسن ونو ل ف  الن   األعندط، عهدبا سومدنة  مد  المحدعص الندنهللق   -2
إن ) ) ي الند   األعندط(، عةعلدغ: (  محل ل عنسن ف   مع هدن)مال ةعلغ: 

، (مدن المنند   ال  هللد   عنسن  نمدت ومظد  إلدى الندنلم اإلندالم  هللأمدغ بدزء
علس  ل عنسن ع  ل  منن ع  ألم س ن  ي عبعهلل فسهن ـ سنمد  ممطقد  ) عةعلغ:

 .(الن   األعنط

إن هبا الن ل لحندنب  م س دن هللعلسدن ، عهدبا القدعل سومدنة  ومنمدن  مد  مظ سد   -1
من    للو نس  المدنهللي للودن سخ الود  ومودنز هللمهللدهلل  القضدنء علدى ال  ندمنلس ، 

نو ا س  عمن ام إلى م حل  النسععس ،  مدن مدّ  منمدن ندنهللقن . للعحعل إلى ا 
عهل سقهللل عنةل القعل هللأن ح نم هلل سطنمسن سنو لعن ف  ممطق  الن   األعنط 

                                           
(، ودددددن سخ 303(، القندددددم األعل، )ص2161ـددددد 2153ملدددددو المنددددد ات النسنندددددس ، )  (268)

 .1/2/2161هـ، المعاف  2399/نعال/12
  اب  البهللعل الم ف .  (269)

(، ودددن سخ 220(، القندددم الادددنم ، حددد ح  )2101ـددد 2100و المنددد ات النسنندددس ، )ملددد  (271)
 م.14/9/2101هـ، المعاف  2311/ بب/25
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لحننب  عنسن النسععس  ا ندو ا س  هللعلسدن ؟! البدعاب: ةطندن   . ف سدو مقهللدل 
عنسن إبن ةعل حزب الوح س  المهللاف  عن النسععس  عمن خل هن السهعهللس   ن  

 ونو ل ف  ممطقومن لحننب  م س ن هللعلسن ؟!

إن  عنسن ونو ل ف  الن   األعنط لحننهللهن ف  سدن  عاةوحدنهللسن . عهدبا القدعل  -3
) ي  ((  محدل ل عندسن فد   مع هدن))سومدنة   دبلك مد   ةعالدغ الندنهللق  مادل: 

علدس  ل عندسن ع  ل  مندن ع  ألم س دن  ي عبدعهلل )الن   األعنط(، عةعلغ: 
 . (  الن   األعنطفسهن ـ سنم

فهددبس المحددعص عنمدد  مطلقدد  هللنددهللم عبددعهلل  ي م ددعب ل عنددسن فدد  الندد   
إن  :األعنددط نددعاء  عندد  سن   م ف  سددن   م اةوحددنهللسن ، عهددبا مددن سمددنة  ةعلددغ األخسدد 

  عنسن ونو ل ف  الن   األعنط لحننهللهن ف  سن  عاةوحنهللسن .

 ي ؟وهنا يرد سسال  لماذا تال كزب التكرير هذا الوول التر

عبعاهللغ:  ن هبا الحدزب سقدعم  حسنمدن  هللدب   هللنضدن  مدن الحقسقد  مقنهللدل ب د  
عن ات األةعال الو  وخنلو ولك الحقسق ، منومهللا  هللدبلك علدى ةدنمعن   ود  المسدزان 
 من مّ  منمن ننهللقن . فنلمن  سوب  عن هللائمدن  مدن س د   علدى  ندمنعهم، عند عنن مدن 

ادم إن حدزب  قنئسن  ةهللع   لن د  الحقسقد .سمنعن  س  بلك،  ع سمقلب األم  عمهللهم ول
الوح س  سنوخهللم ولك الحقنئ  المنهلل و الب   للمحنببد  عمدهلل اللدزعم، محدنع   إ هللدنك 
الخحم ف  المقنش حسن سعابهدغ هللدهللن  ولدك الحقدنئ ، مادل ةعلدغ: إن  عندسن هللعلد  

 انونمن س ، عةعلغ: إن عهللهلل المنح  طهلل  ا نو ا س .

طدد هللت هلل سطنمسددن مددن )نسننددس   ن  م س ددن ةددهلل عسقددعل فدد  إحددهلل  ونلسقنوددغ ال
 ،اموهى.(102)(نالممطق ، ع هللّلت  عنسن عن الوأاس  هللهن إ ّ هللنلقهلل  البي و سهللس  م س 

 عسقعل ف  الح اع ال عن  األم س   على الهمهلل:

 من الح اع األم س   ال عن  فقن  عندسن وحدنعل إاهللدنت عبعهللهدن، ع دم ))
حددنعل و نددسخ م عبهددن، عهددبا مددن وحن هللددغ ةددهلل نددنعهللوهن  م س ددن علددى بلددك، ع ددبلك و

(( م س ن
 ، اموهى.(101)

 عسقعل حزب الوح س  ف   بعهلل   نئل :

: حهللبا لع ن حوم لمن حساسنت الح اع الهللعل  األم س   ال عن  فد  4 ))
 لهللمنن ألممن لم منوط  مالحظ  بلك إ  ف  بعاب على نلال لمن ننهلل ؟

                                           
مددن بمددنهلل  األعلددى  1(، وددن سخ 120ملددو المندد ات النسننددس  ـ القنددم الاددنم (، )ص)  (271)

 .23/5/2105هـ، المعاف  2315
مددن بمددنهلل  اآلخدد و  20ن سخ (، ودد110)ملددو المندد ات النسننددس  ـ القنددم الاددنم (، )ص (272)

 .10/6/2105هـ، المعاف  2315
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لهدن عممهدن لهللمدنن، عل دن ب: الح اع األم س   ال عن  هدع فد  الممطقد   
 عنددسن ع م س ددن ولنهللددنن لنهللدد  نددط م، ممسودد ، لددبلك فددقن الحدد ب ةددهلل وقددعم فبددنءو، 

)ه دبا فد   عخالح  ح اعهمن  ن  ال  ممهمن س سهلل العبدعهلل عل دن  عندسن ةدهلل عبدهللو
((فوحنعل  ن وهللنط م عبهن عوممنهن  م س ن األحل(

 ،اموهى.(103)

 : الترلي 

 سوضل من المحعص الننهللق  من سل :

   ن همنك ح اعن   م س سدن   عندسن  علدى ممطقد  الند   األعندط  ع الممطقد 
الن هللس ، عهبا سومنة  ومنمن  م  إطالةنت حزب الوح سد  فد   وهللدغ الموهللمدنو 
عونلسقنوغ النسننس  األخ   الو  حهللاومن عدن او دن  خ وندعو ـ  مدهللي ندم  

 ن  ودنب، ف  وقنسم الم عب هللسمهمدن، عممهدن ةعلدغ فد  الدمص الندنهلل  مد2162

 (: 12)ص ((م نهسم نسننس ))

عةضس  الن   األعنط   مبنل لهللحاهن ةهللل او ن  النمالةدسن ع  هللندهلل ))        
او ن  النمالةسن .. ألمهدن مدن األندن  منوهللد و مدن الندنلم الحد  عبدزءا  مدن 
المنن   ال  هلل ، ع  مبنل للمنن   الن ة  هللنأمهن ع  محل ل عنسن فد  

ةضدس  هللدسن الدهللعل ال  هللسد  عحدهللهن، ندعاء ةهللدل او دن    مع هن، علبلك ونوهلل 
النمالةددسن  ع هللنددهلل او نةهمددن عةضددسوهن حدد اع هللددسن  م س ددن عامبلودد ا علددى 

 ، اموهى.((انونمن  الممطق  عهللنط الم عب

  على ال  م من هبا الومنة  المظ ي، إ ّ  مغ من المنحس  العاةنس  سل دهلل لمدن
م دعب ال عند ، ألن  م س دن حزب الوح س  مد و  خد   خلدع الممطقد  مدن ال

 وممنهن من بلك.

  لخ عب حزب الوح س  من هبا الح ب سنو و همن  ن  عندسن وحدنعل هللندط
م عبهن عل ن  م س دن وممنهدن مدن بلدك، ع ن ل عندسن هللند  الودأاس  الدبي ةدهلل 
نددمحت هللددغ  م س ددن، ععلسددغ فددقن  م س ددن هدد  المنددلعل  عددن هددبا الوددأاس  

 ال عن  النسعع  علسمن. 

الحقسق ،   م    ا ا  لمحنعل   م س دن ممد  الوع دل ال عند  فد   عل ممن ف 

( من  نمل مننح  العطن الن هلل  عو هللطهن هللنلمحنلل %60ون  هللعل ع هللس  ومال )

 (.الننهلل النسععس . ) اب  البهللعل الم ف  

علنل وح سحنت حزب الوح س  الموأخ و هللعبعهلل حد اع  عند   م س د  
حزب الوح س ، حس  مدن المندلم هللدغ لدهللسهم  ن على ممطقومن، ةهلل  ان  ح سظ  نهللنب 

هبس الممطق  من الم عب األم س د ، فندن ععا إلدى إهللدهللاء الوندنلل إلدى ةسدنهللو الحدزب 

                                           
هدـ، 2315/ندنهللنن/29(، ودن سخ 131ملو المن ات النسننس  ـ القندم الادنم (، حد ح  ))  (273)

 .15/9/2105المعاف  
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م ات عم ات حعل هبا الومنة ، ممن هللف  الحزب إلدى الهللحد  عدن إبنهللد  وخ بدغ 
إن الننلم ةهلل وّمدت ةندموغ هللدسن النمالةدسن خ وندعو ـ  مدهللي  :من هبا المأز ، فقنل

 على الخ سط  إلى اال  ممنط : 2162 نم 
 . القنم األحم   : عهع  عنسن ع ع عهللن الن ةس 
 .القنم األخض : عهع  ع عهللن عالننلم الح  هللزعنم   م س ن 

 . القنم األز   : عهع الننلم الانل 

 من الن   األعنط ـ عهع من الننلم الانل  ـ زعم حزب الوح س  همدن هدبس 
ع سنوهلل  مدن الندنلم الحدّ  مدن بهد  هللحسد    وقدعم فسدغ الم و  ن لغ عضنن  خنحن  فه

هللعلـ  نسععس  هللنلقعو مال الهلل و نل ف   ع عهللن، عسنوهلل  ف  القنئم  الز ةنء من به  
 خدد   هللحسدد  سطلدد  النددسععسعن فدد  هللدد  األف ددن  ع نددب النددنب عل ددن هللنلعنددنئل 

 النلمس .

ندط   فنلن   األع))عسعاحل حزب الوح س  اإلبنهلل  على النلال فسقعل: 
ونوطس   عنسن  ن ونونمل فسغ النمو عالقعو ع  ونوطس  إمننء هللعل  هللنلقعو عل مهدن 

طس  هلل  األف ن  وونوطس   ن وزاحم  م س ن ف   نب الننب هللنل ضى عال   ، عون
فمزاحموهددن ألم س ددن إممددن هدد  ومددنف  علددس  نددبن ا  عمس ددن ... فأم س ددن وحددنعل ممدد  

ب محد ، عل دن بلدك هللنلحدب عالدعهلل ععدن  عنسن من  خب مح  عوحنعل  عندسن  خد
((ط س  الهللعنس  عال    هللعن إ  اس  ع إبهللن  عهبا من هع حنحل ..

 ، اموهى.(104)

 :الترلي 

إن المووهلل  ألةعال حزب الوح س  ف  حهللعهلل القنم  هللسن النمالةدسن فسمدن مد  
 منمن ف  هبا المعضعع ةهللل هللض  ح حنت، نس   عبهللن  ف  ومنةضنوغ: 

 عهلل القنم . فأع  : البزم هللحهلل 

 .عانمسن  ةعلغ: إمغ سحنب عض  حهللعهلل هللةسق  لهبس الحهللعهلل 

   عانلادن : ا عود او هللدـأن  عندسن ونددو ل فد  الممطقد  عل دن لحندنب  م س ددن
 هللعلسن  علس  من القطنع البي سب ي فسغ الومنف  ع  من القطنع ال عن .

 هدن ع اهللنن :  ن  عنسن وحنعل هللنط م عبهن فد  ممطقد  الند   األعندط فوممن
  م س ن.

   عخنمنن : وحنعل  عنسن هللنط م عبهن ف  الن   األعنط نلمسن  هللهلل  األف دن
عالهلل  علس  هللنلنبن  عالنمدو، فوحدنعل  عندسن هللنلحدب عالدعهللّ عدن ط سد  

 الهللعنس  عال    عهللعن إ  اس  خب مح .

 . عننهللنن : ونمل  م س ن هللهللن  الوأاس  ال عن  ف  الممطق 

                                           
 .2105(، ون سخ 161الملو النسنن  ـ القنم الانم (، )ص  ((274)
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  الوح سدد ، ع خددب ا عودد او ممددغ هللددأن عهددن محددن مموظدد  النددنهللن  مددن حددزب
  عنسن ةهلل نسط ت على مح  ع س  مح  هللنإل  اس عاإلبهللن .

  عا عودد او الاددنمن:  ن  عنددسن ةددهلل نددسط ت علددى نددع سن عالندد ا  عالددسمن
 البمعهلل  علسهللسن ع س هن هللنلنبن  عالنمو.

   عا عو او الونن :  ن محطلل النبن  عالنمو   س    لعحدو الط سقد
هن  عنسن على هللعل الننلم الانل  عممهن الن   األعنط، هللل الو  نسط ت فس

هللط سق  اإلهللنهللو البمنعس  عاموهدنك األعد ا  عالندلب عالمهدب عاإلعدهللامنت 
 ال ع س ، ع س  بلك من  ننلسب النسععسسن ف  هللنط م عبهم.

فِلم  سرح  حزب الوح س  على وهلل ئ   عنسن النسععس  السهعهللس  من ب ائمهن 
 من ععقسهللومن؟!علع على حننب هللسم

عِلددم  سددهللعع حددزب الوح سدد   عظددم ةددعوسن نددسععسوسن  عنددسن عالحددسن إلددى 
ا و ن  عالوننعن منن  علع على حننب اإلنالم عالمنلمسن هللحب  العةدعو فد  عبدغ 

 ؟ م س ن

) عنسن عالحسن( ف  ح ح   خهللن  المنلمسن ف  الننلم مدن  :وحت عمعانف  
، سقدعل حدزب 2110( ودن سخ  سدن /210( مدن الندهللهلل )21حد ح  ) ((العع ))مبل  

 الوح س :

عددن ابومددنع ال ئسنددسن  13/4/10اللمهللمسدد  فدد   (الوددنسمز)ةنلددت حددحس   ))
ال عن  عالحسم  ف  معن ع: همنك االا  عمنح  هنّم  وعا  النالة  هللسن الهلللهللسن، 
عه  األمن الموهللنهللل، عالخعو من اإلنالم، عا مونن  مدن القدعو األم س سد . فلدع 

ان علددى الونددنعن منددن  ع  نددسمن فدد  مبلدد  األمددن الددهللعل  ألحددهللل مددن او دد  الهلللددهلل
 ، اموهى.((الننس  على الع سنت الموحهللو  ن ووح و  س من وننء

من  نعالننههلل من هبا المص هع ال هللط هللسن ةعلغ: إن  عنسن عالحسن وخنفن
 اإلنالم من به ، عهللععو حزب الوح س  القعونن الوننعن منن .

لوندنعن وقعسد  لندع وهمن ضدهلل اإلندالم الدبي وندو  نن :  لس  ف  هبا اتلي
 ف  الخعو ممغ؟!  م  ن هبا األم    سبعز إ ّ إبا  نن الوننعن ضهلل  م س ن؟!

 لس  هبا هلللسال  عاضحن  على  ن البي سح ك عسعبغ  ف دن  حدزب الوح سد  
هع ا مطال  من مظ س  من    للو نس  المنهللي للون سخ عالود  ممهدن القضدنء علدى 

  ب ععلى   نغ  م س ن، علع  نن بلك على حننب اإلنالم؟ علس  المح ك لهن ال
هع محلح  اإلنالم عالمنلمسن، إب لع  نن  بلك لمن هللعن حزب الوح س  إلى وننعن 

  ل من الحسن ع عنسن لومم   م س ن من الوح و  س من وننء.

علمنهلل إلدى معضدعع إحد ا  حدزب الوح سد  علدى عدهللم ا عود او هللوهللنسد  
الهللعل الن هللس  ف  الن   األعنط علع هللعل  عاحهللو ل عنسن، فنلى الد  م مدن  هللن 
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ومنةضددنت حددزب الوح سدد  مظ سددن  فدد  هددبس المنددأل ، إ ّ  ن معةددو حددزب الوح سدد  
النمل  عالعاةن  ةسدنهللو ع عضدنء ،   زال انهللودن  عحودى سعممدن هدبا علدى خلدع ممطقد  

ونهللندد  ل عنددسن ا نددو ا س ، الندد   األعنددط عممهددن الددهللعل الن هللسدد  مددن األمظمدد  ال
عخلعهن  بلك من الزعمنء النسنندسسن النمدالء لهدن،   زال سحد ل هللهدن فد  هللسنمنودغ 

، ع  زال  فد اهللس سد هللهللعن هللدال  لدل ع  ملدل هدبا الهد اء  (العع)عمن اوغ عمبلوغ 
عهبا الوضلسل النسنن  مموح سن هللبلك للنسععس  ا نو ا س  عمن خل هن السهعهللسد ، 

فريحاًأيي مهم على ههلل  من هللا وندنلى، عةدهلل حدهلل  فدسهم ةعلدغ وندنلى: عهم سحنهللعن 

َُيَُّ   س ينهلل خم نينَش يأطذايُّ َيأءايت اويي ِ ينا ي ياحواابا ايُُّ   اسيييي ِاو يعا ي س ينَل الَ ها ْي َفريحًأي

 .[30]األع او: تا ما   ا

 هللنهلل ة اءو الح حنت الالحق . ـ  خ  القن ئـ عنسوضل األم  لك 

...  مددن آن لممدد   ن وددهلل ك ))عسقددعل حددزب الوح سدد  فدد  ونلسقددغ النسنندد : 
 سددو ووقنبفهددن هللعل ال  دد  هللددأ بلهم  مددن سوقددنبفعن ال دد و، ع سددو سضدد هللهن  هللمنلهددن 
النمالء ض هللنت موونلس  فد   سنمهدن عفد  هللالهللهدن عفد  إندالمهن،  مدن آن لهدبس األمد  

لقدهلل آن األعان ألن ودهلل ك  مهدن ال  سم   ن ون    عسب النمالء عملام ات ال  ن ؟ 
سبددب  ن وقددنعم بمسدد  منددن س  الددهللعل ال ددنف و ع ن وحددن ب النمددالء الخعمدد  نددعاء 
عمالء اإلمبلسز  ع عمالء األم س نن، ع ن ونعهلل إلنالمهن فقمغ   سمقبهن إ ّ القد آن 

((عإ  نددلطنن اإلنددالم، فددقلى إةنمدد  نددلطنن اإلنددالم مددهللعع م  سهددن المنددلمعن
(105) ،

 اموهى.

: سل هلل لمن حزب الوح س  م و  خ   خلع ممطقومن من النمنل  ل عنسن، تلي
حسدد  ححدد  النمنلدد  هللددنإلمبلسز عاألم س ددنن، علددم سددب   لمددن عمددسال  عاحددهللا  ل عنددسن 

 السهعهللس ، على ال  م من نسط و عمالئهن على ونن  هللعل ع هللس   من مّ  منمن.

لوح سدد  عهددع ع سددو سقددنم نددلطنن اإلنددالم هددبا الددبي سددهللعع إلسددغ حددزب ا
سمن   على  موغ  ةهللل  عمنل الدهللبل النسنند  لسدل مهدن ؟ ف دهللت   وند و عدهللعهن 
مددن حددهللسقهن، هللددل  حددهللحت ونطددو علددى عددهللعهن فنموندد ت فسددغ  ف ددن س المضددلل ، 

 فحن ت لغ هللعةن  عه  وحنب  مهن وحنن حمنن .

لمددن ا ونددو مبلدد  الاددع و الهلل و ددنل  الحددالت العاسقدد  لل وسهللدد  الخنمندد  
لننم  ـ المنلعل  عدن الهللعنسد  فد  القدعات المندلح  ـ هللدنلحزب الندسعع  لم  نن ا

هللوبمسدددهلل مندددنطهن، فأحدددهلل  حدددزب  16/9/2105الهلل و دددنل ، اوخدددب ةددد ا ا  هللودددن سخ 
 الوح س  وحلسال  نسننسن  هللهبس الممننهلل  ةنل فسغ:

                                           
(، ودددددن سخ 326ألعل، )ص(. القندددددم ا2161ـددددد 2153)ملدددددو المنددددد ات النسنندددددس (، )  (275)
 م.10/3/2161هـ، المعاف  2391/مح م/1
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عالحقسق   مغ   سعبهلل ف  الهلل و نل ن ء انمغ النسععس ، حودى ع  ند ء ))
، عندنب الهلل و دنل ندنب مدمحط ... ع  سعبدهلل فسدغ مدن سمسدل إلدى انمغ ا نو ا س 

النسععس  فضال  عدن اعومنةهدن ... فهدع ندنب   س بدى ممدغ وحد   ع  ح سد ، ع  
انو ا س  فضال  عن النسععس  ... عل ن المعةو الهللعل  هللندهلل  ن وحدعل إلدى نسنند  

هللددنب الهللعنسدد  ا م دد اب  ع نسنندد  العفددن  هللددسن  م س ددن ع عنددسن  ددنن   هللددهلل مددن فددول 
للح س  عا نو ا س  عالوح  ، فحملت هبس ال   و الهللعلونن األعظم ع خدبون ونمدالن 

 عآنسن.  إف سقسنلهن فهللهلل ون ف  مح  ام ف  الهللالهلل الن هللس  ام ف  

عةهلل بنء هللع  الهلل و نل ف   ع عهللن لوب سدهللهن مدن مندونم اوهن للوحد   مدن 
ع  ندددسمن  عهللسندددسن عبمدددعب  ا ندددونمن  عللودددأاس  علدددى المندددونم ات اإلمبلسزسددد 

إف سقسددن، فنو قددت  عنددسن ع م س ددن علددى القسددنم هللددن مقالب فدد  الهلل و ددنل مددن  بددل 
ن مددمنددونم ات الهلل و ددنل، اددم او قوددن علددى النمددل لوحعسددل الهلل و ددنل م نددهن، عل مه

احطهللمون هللأع عهللن من به ، ععبهللا ننب الهلل و نل   سحلل لهبا األمد ، عإبا  نمدن 
ف  البسش عف  المهللمسسن المنةمسن، فقمهمن لم سبهللا ف  الننب  ةهلل عبهللا هللن  األف اهلل

عزعموددن  ن همددنك حزهللددن   ، ي ةهللددعل لل  دد و. فحددن ون ونمددالن عددن ط سدد  الهللعنسدد 
  .نسععسن ، ع ن همنك حزهللن  انو ا سن  

عالحقسقددد   ن ف ددد و األحدددزاب لدددم و دددن معبدددعهللو ع  مهضدددعم ، عال  ددد و 
 بسش المنس   عهللن  المنةمسن. النسععس  لم وبهلل لهن من سلسهللهن نع  ال

علبلك فقن  ل من سب   عدن  حدزاب ندسععس  ععدن ندسععسسن هدع للهللعنسد  
علس  لغ  حل. عل ن المن ل  لسنت ف  ننب الهلل و نل، فقمغ ننب سنس   من سننء 
المنس عن. فونوطس   عنسن ع م س ن  ن وبنلغ نسععسن   ع انو ا سن  ع ن وبنلغ  من 

و  خنفدت مدن او دن  النمالةدسن علدى الهلل و دنل  ن ومدوقال ممدغ وننء، عل ن  ع عهللن ال
 إلى  ع عهللن خنح  هللنهلل حعاهلل  امبلو ا عمقنهللنت النمنل. 

لبلك عة ت  ع عهللن  لهن ضهلل  م س ن عضدهلل  عندسن فد  هدبا الندأن، ع خدبون 
ونمالن ف  ننب الهلل و دنل، عمظد ا  ألن الهلل و دنل مدن  ع عهللدن فدقن  ع عهللدن عبدهللت 

س  ه  ننب الهلل و نل، فححل خحنم هللسن  م س ن ع ع عهللن، م نهن مضط و ألن ون
فو لهللت  ع عهللن، عحن  ال  ي الننم ف   م س ن هللبنمب  ع عهللن، فنضط ت الح عم  
األم س س   ن وقو هللبنمب  ع عهللن، عحن ت وحنعل لح  الب سم  هلل عنسن عوهنبم 

ح اع   عنسن، عو سهلل من الهلل و نل  ن وقو ضهلل النسععس ، عالعاة   ن المنأل  ه 
هللسن  ع عهللن ع م س ن،  الهمن سوخب  عنسن  هللاو للهبعم. ع عنسن وقهللدل بلدك ألن هدبا 
سو   م  نسننوهن ف  الهللعنس  للنسععس . علهبا   سحهلل   ل من سقدنل عدن الهلل و دنل 
فقمهن مال مح  حسن  نن عهللهلل المنح . عونس  هللهن  م س ن  من  نمت ونس  م  عهللدهلل 

هللددن عوددلا  علددى  ع عهللددن   ادد  مددن وددأاس  محدد ، المنحد . عل ددن الهلل و ددنل مددن  ع ع
 عفع  بلك فقن ننب مح    ا   ةسن  من ننب الهلل و نل. 
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لددبلك فددقن  م س ددن نونددس  فدد  هددبا الحدد اع حوددى وحعلددغ إلددى مددن سنددمى 
هللنلنسععس  انمن ، عبلك لوو لب على  ع عهللن، فنلمندأل  همدنك لسندت مندأل  ندسععس  

 ، عنددسظل  ددبلك إلددى  ن وو لددب عنددسععسسن، هللددل منددأل  حدد اع  ع عهللدد   م س دد
 م س ن، ألمهن  من و لهللت ف  إمبلو ا فه  ةدنهلل و علدى الو لدب فد  الهلل و دنل، عوهللقدى 

(( عنسن األهللاو الو  ونونملهن  م س ن إلخضنع  ع عهللن عانونمن  ننعب الننلم
(106). 

 :الترلي 

  سقنل همن هللأن هبا وحلسدل نسنند ، عالوحلسدل النسنند   سد  موهللمدى مدن ةهللدل  -2
إن  :.إممدن الدبي سقدنل همدن(100)الوح س   من ب   ف  عهللهلل من ممندع اوغ حزب

هبا الوحلسل ةهلل حهلل  عن الحزب عهدبا   ي الحدزب فد  المندأل  الهلل و نلسد ، 
هلل   المظ  عن إلزام نهللنب الحزب هللهبا الوحلسل  ع عهللم إلزامهم، مد  النلدم 

لدم و دن  ن حزب الوح س  سهللعع ندهللنهللغ إلدى األخدب هللدنلوحلسالت النسنندس  علدع 
موهللمددنو، عبلددك  نددلم لهددم مددن ا محدد او، فهددع سدد  هللهم هللنألخددب هللهددن و  سهللددن    

 عبعهللن ، عهللبلك س عن ةهلل ضمن عهللم خ عب نهللنهللغ عن وحلسالوغ النسننس .

المنظ  ف  األف ن  الو  سحملهن هدبا الوحلسدل النسنند  ، سد    ن منظمهدن ةدهلل  -1
نو، فددب  هن وحددت ع هلل فدد   وددب  ع ونلسقددنت حددزب الوح سدد  النسننددس  الموهللمدد

 عمعان وحلسل نسنن ،   س سّ  من عابب وهللمسهن ـ على   ي الحزب ـ.

سنودد و حددزب الوح سدد  هللعةددعع ب سمدد  فدد  الهلل و ددنل عل ددن حنعلددت  م س ددن  -3
إلحدددنةهن هلل عندددسن، عالب سمددد  هددد  ودددع ط الحدددزب الندددسعع  فددد  البدددسش 

 عالمهللمسسن المنةمسن على الح م ف  الهلل و نل.

لقعل هللأن  م س ـن ه  المنلعلـ  عن عبدعهلل ل خ   سنعهلل حزب الوح س  م و  -4
من سنمى هللنلنسععسـ  ف  الهلل و دـنل علدع    هللوهدن هللدبلك لمدن  دنن، عهدبا ةلدب 

ًَيُّ يَّمثًأي سييارِنيب  يبريئًأيفحا ينِمامالايب  مأُاًأييييللحقنئ . ةنل وننلى:   تاويياكوَيخطيئا

الندسععسعن، الدبسن  فحدزب الوح سد  سد هللهلل مدن سهللادغ .[221]المنن: ً   َّمثًأيت بيَّأ

 س معن ال  ب ال  نمنل  هللب ائمهم الهللنن .

 سق   حزب الوح س   ن  عنسن  هللاو هللسهلل  ل من هلل سطنمسن ع م س ن. -5

سحنعل حزب الوح سد  وهمدسش هللع  النسععسدـ  فد  المندأل  الهلل و نلسد  ععدهللم  -6
 الوأاس  فسـغ.

                                           
ندددنهللنن 21(، ودددن سخ 142ـددد140ملدددو المنددد ات النسنندددس  ـ القندددم الادددنم (، حددد ح  ))  (276)

 .10/9/2105هـ، المعاف  2315
، )الملددددو 15/9/2105هددددـ المعافدددد  2315/ نددددنهللنن/ 29ممهددددن مددددن حددددهلل  هللوددددن سخ   (277)

 (.131النسنن /القنم الانم (، )ص
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 مبحورين: اليهودية تزوير واقع الشيوعية  (3) 

انلدد  مددن  نددنلسب حددزب الوح سدد  فدد  الددهللفنع عددن هددبا هددع األنددلعب ال
 عنمد النسععس ، فقهلل عمهلل حزب الوح س   ننهللوغ إلى  نلعب الوضلسل النسنن  فد  

ط عحنوغ عوحلسالوغ عمظ اوغ النسننس ، عمن بمل  هبا الوضلسل النسنن  ةعلغ: إن 
ن مدن النسععس  ه  علسهللو ال  نمنلس ، عوهلل ئد  الدهللعل الندسععس   ع ا ندو ا س  )ندّمه

نئت( من وهللنسوهن ل عنسن النسععس ، عمالهن وهلل ئ   ل عمالء السهعهلل عالنسععس  من 
 سهعهللسوهم عنسععسوهم.

فهددع لوخ سددو الضدد ط عالحقددهلل علددى  عنددسن  ، مددن عددن نددهللب هددبا األنددلعب
 علوعبسغ األمظن  إلى ال  نمنلس  هللنعوهللن هن ه  المنلعل  عن  ل ب ائم الننلم. 

عط الن سضد  الموهللند  مدن ةهللدل  عندسن مدن عةهلل  نو حزب الوح س  الخط
( مدن  ودنب 60 بل الوعند  الندسعع  فد  الندنلم، فد  الهللمدهلل الخدنم  فد  حد ح  )

ووهللمدددى ) ي  عندددسن( ف ددد و الوحددد   مدددن ا ندددونمن  ))ةدددنئال :  ((مظددد ات نسنندددس ))
عمهنبم  ا نونمن  عاإلمهلل سنلسد  عومند  هدبس األف دن  هللعحد هن  ف دن ا  ندسععس   ع 

 ا س ، عوبنددل مددن احوضددنن المددن  لهددن عإةهللددنلهم علسهددن  هللاو  حوضددنن  ف ددن ا  انددو
 .((األف ن  النسععس  عاإلةهللنل علسهن

وندهل الط سد   ،ـ ععلدى   ندهن  م س دنـ ال  هللس   إبن مهنبم  اإلمهلل سنلس 
  .لقهللعل األف ن  النسععس  لهلل  ال ع نء من المن 

نا اتخااذ كاازب وللويااام بمًماا  تزوياار الواتااع الشاايوعي الااذي بااين أياادي
 التكرير لذلك مكورين 

الفكرة الشيوعية والفكةرة االشةرتاكية هةي الفكةرة      إن :احملور األول:  قول احلزب

 الرأمسالية نفسها.

عإممددن ))(:52حدد ح  ) ((مظدد ات نسننددس )) سقدعل حددزب الوح سدد  فدد   ودنب
  عنسن  ننئ  هلللهللان الندنلم،  مدن  عدنهللسعن عل دن وعبدهلل لدهللسهم مدن سعبدهلل لدهلل  األمدم
ال هلل   من العطمس  عالننع  الباو  العبعهلل الملا ، علهللسهم من لدهلل  األمدم ال هللد   
عالهللعل ال هلل   مدن حدب الندسط و عال دزع، علدبلك ظلدعا محدنفظسن علدى عضدنهم 
الندنلم  هللعلد   هللد    ندنئ  الدهللعل ال هللدد  ،   فد   فد  بلدك هللدسن عهدهلل القسنحدد و 

سنومقعمدددغ هدددع المهللدددهلل   ععهدددهلل الحدددزب الندددسعع ، عإبا  دددنن مهللدددهلللهم الدددبي  دددنمعا
ال  نددمنل ، فحددل الددهللسن عددن الهللعلدد ، فددقن ال  دد و النددسععس   ع ال  دد و ا نددو ا س  
المعبعهللو لهللسهم اآلن عالو  ونس  نسننوهم الخن بس  هللحنهللهن ه  ال   و ال  ندمنلس  
م نددهن فدد  مضددمعمهن عفدد  النددس  هللحنددهللهن، عإن نددمست ف دد و انددو ا س   ع ف دد و 

 .((س نسععس  فقمهن مب هلل ونم
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عسقدددعل حدددزب الوح سددد  فددد  المقطددد  الخنمنددد  مدددن حهللسادددغ عدددن النسننددد  
ع مددن الوضددلسل )): ((مظدد ات نسننددس ))( مددن  وددنب 41األم س سدد  البهللسددهللو حدد ح  )

ال   ي فقدهلل  لدب علدى  م س دن اوخدنب ف  ود  الوحد   عا ندو ا س ، فوند ل المدن  
 .((هللنلوح س  عا نو ا س  عالوقهللمس 

ن  ندنلسب حدزب الوح سد  فد  إهللندنهلل األمظدن  عدن عهبا القعل س نو لمن ع
ن الوضلسل النسنن  القنئم على ال دبب مهمدن هللل دت هلل بد  إالنسععس  عب ائمهن، إب 

إوقنمددغ لددن سمطلدد  علددى  ددل األمدد  عنورنددم   حددعات وحددب  مددن الخطدد  النددسعع ، 
فلنظددم ندد هن نددوقو  ددل  نددنلسب الوضددلسل النسنندد  عددنبزو  مددنم هللندد  المددن  

  حزب الوح س  األنلعب ا حو ازي، هللأن من و عمغ من نسععس  إممن النقالء، فنوهلل
هع ف  العاة  حدمسن    ندمنلس  فسضدمن هللدبلك حد و الندهللاء عمهدن عوعبسهدغ إلدى 

 ال  نمنلس  عهع المطلعب حنب مظ س  من    للو نس  المنهللي للون سخ.

فنلددى نددهللسل الماددنل، لمددن  ددنن هللع  عهللددهلل المنحدد  عهددع النمسددل للنددسععس  
عهللسدد  خطسدد ا  عمهمددن  لل نسدد ، علمددن  نمددت نسننددوغ الهللاخلسدد  عالخن بسدد  عاضددح  السه

ا وبنس عالوهللنس  ل عنسن النسععس ، حن  حزب الوح سد  سنود و  حسنمدن  هللنندو ا س  
علسندت ا ندو ا س   ،عهللهلل المنح ، ع خب سندمسهن ا ندو ا س  اإلمهلل سنلسد  األم س سد 

 النلمس  الونهللن  ل عنسن.

عفدد  )) (:205، 204حدد ح  ) ((م ددنهسم نسننددس )) ونهللددغ سقددعل الحددزب فدد  
هبا العةت هللهلل ت امبلو ا ف  إخ اب حلو هلل دهللاهلل إلدى حسِّدز العبدعهلل، عمدن  ن بدنءت 

حوى خلت الممطق  ف  م حل  عمس   من الح اع األمبلع ـ  م س د  هللند ل  2155
حدددنهلل. فقدددهلل هللدددهلل ت  م س دددـن عدددن ط سددد  محدددـ  ولندددب لنهللدددـ  الوحدددـ   عالعحدددـهللو 

 ا سـ ، عهللهلل  عهللهلل المنح  سخع  ألم س دن حد اعن  عمس دن  مد  اإلمبلسدز فقدنم عا نو
هللقسنددنز مددن  م س ددن هللندد اء حدد ق   نددلح   هللسدد و مددن المنندد   النددسعع  ع عحددى 
للننعب  مغ ةهلل بنء هللهن لح ب إن ائسل عالقضنء علسهن ... فقهلل  ةمنت ) ي  م س ن( 

، ف ددنن ندد اء محدد  بمددنل عهللددهلل المنحدد  حددن م محدد  هللن نددو ا س  عالددهللععو لهددن
 .((لمنلح  من المنن   النسعع  عنمال  اهللخل  عنسن على الممطق 

 حظ ةعلغ األخس   ن  عندسن هللخلدت الممطقد ، فهدع لدم سعضدل  سدو ع سدن 
إمغ لم سمو هللع   عنسن ف  الممطقد  هللنل لسد ، علسندّ و القدن ئ  مدغ  : نن بلك، لسقنل

الممطقد   سد  المحدهللهللو ع سدد  سنلدم بلدك، ل دن هدبا األمدد  عهدع هللخدعل الد ع  إلددى 
ـ المنلعم    ساس   س  مخدنعو وبدنس ةضدنسن األمد  اإلندالمس ، ألن حدزب الوح سد  

لدم سندبل لمدن خطد ا  سدب   مدن ا ندو ا س  علدع  ـ عهع ال هسم ف  الوحلسل النسنند 
 هللخلت ف  ممطقومن ) س  المحهللهللّو(!!

م م دددنهس)) ( مدددن  ودددنب212عسقدددعل حدددزب الوح سددد   دددبلك فددد  حددد ح  )
عهددبا هددع م دد   .ن(نددبنت إهللخددنل النددسععس  إلددى امهللعمسنددس) ن  م س ددن  ((نسننددس 

األنددلعب النددنهلل ، وضددلسل الدد  ي النددنم ا مهللعمسندد  لحدد و المظدد   ن النددسععس  
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عهللددم   الط سقدد  سضددحك حددزب  م وهللطدد  هللددنل ع  حنددب مهللددهلل  الوهللنسدد  ل عنددسن.
لبندل الحدسن   م س ن ةهلل عضدنت خطد )إن  :الوح س  على بةعن المن  عسقعل لهم

( من 232ب   بلك ف  ح ح  ) ن(نسععس ، عبلك من  بل  ن وقو ف  عبغ  عنس
 .((م نهسم نسننس )) ونب 

إسددنك  ن ومددنةش عونودد  ، فنهللددهلل المنحدد   م س دد  علددع مددنهلل  هللن نددو ا س  
النلمس  ف  هللنوع س علدع طهللد  هدبس ا ندو ا س   نملد   مدن مدص علدى بلدك المسادن  

  دنت الوحد   ا ندو ا س  فد  الدعطن الن هللد ، علدع المح ي، علدع هللعدم بمسد  ح
 ...(  لو خهللس  عمنونن  عن  ي  عن ، علع، علع، علع 20 حض  )

 ،ف ابنددغ فقمددغ مهددم بددهللا   ،عنددسأو  هللحدد   م  دد  محدد  المزععمدد   حقددن  
لوهلل ك مهلل  الوزعس  البي سلنهللغ حدزب الوح سد  فد  عاةد  األمد  اإلندالمس  لحدنلل 

 ن.س ح نهللهم النسععس هللمنء الق هللو عالخمنزس  ع

عسقددعل حددزب الوح سدد  فدد  مندد و نسننددس  حددهلل ت فدد   دد و  هللسدد  الاددنم  
( مددن القنددم األعل مددن ملددو 113م، حدد ح  )21/0/2166هددـ، المعافدد  2396

فهدددن هددد   م س دددن ةدددهلل  مددد ت عمالءهدددن هللنلندددس  فددد  )) المنددد ات النسنندددس ، سقدددعل:
ف دنن عهللدهلل  ،  ا نو ا س ا نو ا س  عبنلت األبعاء ف  هللالهلل اإلنالم مملعءو هللأف ن

المنح  ع حمهلل هللن هللال عحزب الهللن  عبمسنهم عمدالء  م س دنن البهد  الود  ومدنهللي 
ر فسهن ع حهللحت ف  مح  ون ل خط ا  عاةنن  لمدن وقدعم  هللن نو ا س ، عنن ت نعطن

 ، اموهى.((هللغ من و  سز ف  ي فع  الو  سز النسنن  عالوطهللس  النمل  ..

 :الترلي 

نو ا   المنح ي سلعل ف  األف ، هللندهللب مدن ةدنم هللدغ مدن لمن هللهلل  الخط  ا 
 حددنهللت بمسدد  المددعاح  اإلمنددنمس  عا بومنعسدد  عالهللسمسدد  عا ةوحددنهللس   (109)بدد ائم

عالنسننددس  فدد  طددعل الددهللالهلل الن هللسدد  عع ضددهن عخنحدد  محدد ، فددقن هددبا الخطدد  
المددنح  علددى األمدد  اإلنددالمس  نددسو بم إلددى حقددهلل عمنددنهللاو نددهللسهللسن ضددهلل البهددنت 

  الو  وحد ك عهللدهلل المنحد  مدن خلدو الندون  ـ الندسععس  السهعهللسد  ـ لدبلك المب م
ن حزب الوح س  هللأةهللل وضلسالوغ النسننس     سح فمن عدن عدهللعمن األعل مخ ب علس

النددسعع  السهددعهللي ا نددو ا   الزاحددو لسددل مهددن ، عاوهمددغ هللنلنمنلدد  ألم س ددن  دد  
با الحقدهلل ضدهلل ال د ب إلدى ، عهللنلونل  سمقلدب هد(101)م  غ  ل  حقنهللمن ضهلل اإلمهلل سنلس 
 )عهللع عهللعي حهللسق (. :عطو على  عنسن حنب ةنعهللو

                                           
 نسأو  ب   هللن  ممهن ف  الح حنت الالحق .  (278)

عهبا لس  وقلسال  من الخط  اإلمهلل سنل  الظنه  للنسنن، إممن محن هللحهللهلل عحو العاة   من   (279)
هددع، ف مددن  مددغ   سبددعز اوهددنم النددسععس  هللبدد ائم اإلمهلل سنلسدد  عخط هددن،   سبددعز  ددبلك اوهددنم 

 ال  نمنلس  هللب ائم النسععس .
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عفنال  هللهلل ت نسنن  الحهللاة  م  ا وحدنهلل الندعفسنو  هللنلومدنم  هللندوى الطد   
حوددى عحددلت منددهلل  األ اضدد  المنددونم و مددن ةهللددل ا وحددنهلل النددعفسنو  فدد  طددعل 

  ةدهلل  ـ   (، عهللنقعط الممل   الن هللسد  الندنعهللس%60العطن الن هلل  عع ضغ إلى )

( مددن مبمددعع منددنح  %93هللسددهلل ا نددونمن  ال عندد  و و دد  هددبس المنددهلل  إلددى )ـ هللا 

 العطن الن هلل .

فهددبا هددع الوضددلسل النسنندد  الددبي سمن نددغ حددزب الوح سدد  علددى األمدد  
اإلنالمس ، س نل الط س  هلل ل   سحس   منم ا ندونمن  ال عند  ا ندو ا   لسدوم ن 

 للنسنن. من  مومن، عهبس ه  موسبوغ عاضح 

 :وصف الدول الشيوعية بالرأمسالية احملور الثاني:

إن مددن  بنحدد  النقددل عمددهلل الوحدد ك لو سسدد  المم دد   ع فنددل المندد عو  ن 
س عن ف  الط س  الححسل، فمن  عل ةعاعهلل األم  هللنلمن عو عالمه  عن المم د ، 

مد ء  ن س عن المن عو من عفدن ، عالمم د  مم د ا . عمدن  بنحد  النقدل  ن سمسِّدز ال
هللسن المن عفسن فسخون   عالهمن ع ن سمسز هللدسن الند سن، فسدهللف  الند  األ هللد  هللنلند  

 األح  . 

الع ع و بسل خس  الخسد سن هللو عسدت  هللمنهمدن، ))سقعل اهللن وسمس   حمغ هللا: 

((عهللف  ن  الن سن عإن ححل  هللمنهمن
 (190). 

نسنس عمن الطهللسن   ن ووعبغ عنط   الم ء ولقنئسن  إلى من هع  ة ب إلى ةض
على حننب من هع  هللنهلل، فقهلل ونلدم المندلمعن هلل ندن  مدن فدعاول ندع و الد عم حدسن 
 لهللت ال عم ف   هللمى األ    منم خحمهم ال   ، فحدزن المندلمعن لدبلك، حودى 

َ ينَرا ن صي يُّيمُىينحرِضي اه سيتِّويباع  يَغَ ابِ سييااياغ  با اصيييمزل ةعل هللا وندنلى:  نملصيُغ  با

. فخ  دت هدبس اآلسد  الحدزن عدن المندلمسن عبهدب  هللدع [4-2]الد عم: ..ي يب لمِعيي َّذا

هلل   سمنهللي ف  ة سش  ن ال    نوهزم  منم ال عم ف  هللض  نمسن ع اهن الحهللس  
 .هللمن فنلغ  هللع هلل   الحهللس   × هللن  ة سش على بلك ع ض  ال نعل 

من هدبس الممنندهلل  مندوق   عظدم الدهلل ع  فد  هللدنب وعبدغ الننط د ، فوعبدغ 
    مد  فطد ي   ةدهلل و لد هللّس، عهد  ووحد ك ولقنئسدن  حندب مدن هدع مقد    مدن الننط

 نن فهمغ مطنهللقدن  للعاةد   دنن وعبدغ الننط د  ندلسمن ،  فقبامن ف  العاة  عمهلل الم ء، 
ندددعاء إلدددى الندددهللع  ع إلدددى الحدددهللس ، عإبا  دددنن فهدددم العاةددد  ـ  ي عاةددد  األعدددهللاء 

  عن وعبغ الننط   خنطئن .عاألحهللةنء  ع عاة   نهلل المن  عهللاعو ـ م لعطن  س

                                           
 .(213ص30، )ب((  اهللن وسمس مبمعع فونع))  (281)
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ععلى بلك لمن  نن الححنهلل  سهلل  عن ومنم اإلهلل اك  ن ن  الد عم  ةدل مدن 
ن  ال    ع الهمدن ند ،  ع  ن الد عم  ةد ب مدن ال د   إلدى اإلندالم هللنعوهللدن هم 
 هددل  وددنب عال دد   عهللددهللو المددن ،  ددنن وعبددغ الننط دد  فدد  محلددغ الحددحسل، علددع 

وعح  إلدسهم  ن عدهللع م األعل عاأل هللد  هدع انوطنعت به   ن وقلب فهم الححنهلل  ف
ال عم   ال    ع ن ض   ال    علس م   س نهلل سد   مقنهللدل ضد   الد عم، ل دنن 

ععلسدغ س دعن الوأسسدهلل فد  ا وبدنس  ،ةطنن  وعبغ عنط   الححنهلل  ف  ا وبنس الم لدعط
الم لددعط، ععلسددغ و ددعن الح  دد  فسمددن هللنددهلل إبا اةوضددت الضدد ع ات فدد  ا وبددنس 

 هللل نو عن الح    لمحلح  عهللعمن على حننب محلحومن.الم لعط، 

مدن همدن مالحدظ  همسدد  عحدو العاةد   مددن هدع هللعن وزعسد   ع وح سددو  ع 
 بب، فمن  بب ف  بلك فقممن س بب على م نغ، عمن  بب على م نغ ضل عهلك، 
نس ـفنلى المنلمسن السعم ع هللا   ن سهلل  عا بلك ومنمن  حوى   وبهب البهعهلل ف  ا وبد

، فسلهللي بلدك هللمدن إلدى الو ابد  المندوم ، ععلسمدن ـ  من هع حنحل اآلنـ     المنن
، ل د  وندعهلل (192) ن م نو  م   ل مزّع  لعاةنمن عممسط اللانم عن عبهدغ الحقسقد 

  ح نم العاة  ححسح  مطنهللق  للحقسق .

فحزب الوح س  سمال هللع  بلك المزّع  لعاة  عودن سخ  مومدن خهللمد  لمظ سد  
ن المن  ندس  إنهللي للون سخ الود  ةدهلل م  مدن هللهدن، حدسن سقدعل لمدن من    للو نس  الم

النسععس  ا نو ا س ، ه  هللنسهللو عن هللسن من ع معالمن ع ع اضمن، إممن عهللع م األعل 
عالانم  عالانل  عالننن  ع ةم منئ  هع اإلمهلل سنلس  ال  نمنلس  الو  ةهلل وبدب ت فد  

عهللدهلل المنحد . عحدسن سدزّع     اضسمن من خالل عمالئهن ف  الممطق ، ععلى   نهم
حزب الوح س  لمن عاةنمن هللنلونو  علدى بد ائم الندسععس  فد  هللالهللمدن ععحد هن هللأمهدن 

عس د   بلدك عس د  س مد  مد ع  الدزمن، حودى  ،من  عمدنل اإلمهلل سنلسد  ال  ندمنلس 
 وحهللل لهلل  المن  عقسهللو سلممعن هللهن.

إمغ   سعبهلل لقهلل م ت منمن المحعص الوح س س  المزّعِ و للعاة  الو  وقعل 
لالوحنهلل النعفسنو  ننهللقن  ع   عندسن حنلسدن  محدسب فد  هللسن مدن اإلندالمس  عالن هللسد ، 

عإسدنك  ن و  د  هللدأي  مد   ،فممطق  الن   العنط ه  ح اع هللسن امبلو ا ع م س دن
آخد . فهددل خددنلو حدزب الوح سدد  بلددك حددسن اندون   األمدد  الن هللسدد  عاإلنددالمس  

الوخحدسص  دبلك سبنددل الدهللعل الن هللسد  ونهللندد   هللعلد  هللعلد ؟ البدعاب  ، فمدد اس عمدهلل
 ،لل دد ب، ع   سدد . عنددأ و   هللمقددل المحددعص عددن محدد  عهللددهلل المنحدد  هللددنلح و

 عنأنس  إلى الم اب  عمهلل ب   الهللعل الن هللس  األخ  .

                                           
امظ  الخنوم ، عفسهن  دالم حدزب الوح سد  فد  ضد ع و  ندو اللادنم عدن المودرم سن علدع   (281)

 هلل لهلل  الظن.
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 مصر االشرتاكية(  1)

 ((م دددددنهسم نسنندددددس )) سقدددددعل حدددددزب الوح سددددد  عدددددن محددددد  فددددد   ودددددنب
فدد  انددونمهللعل  2150المددلوم سن نددم   ن الهللهلللعمننددسسن ال دد هللسسنإ(: 202ـدد19)ص

هلل ئنندد  بددع ب مددنمم  الع سددل فدد  عزا و الخن بسدد  األم س سدد  لنددلعن الندد   
األعنط عإف سقسن النمنلس ، عقهللعا ملوم هم الن ي هبا  نون ا   هلل ز األعضنع 
  .النسننس  عاإلنو اوسبس  عا ةوحنهللس  لهبس الممطق ، عخ بعا ممغ هللأ هلل  وعحسنت

-هبس الوعحسنت ف  ال ونب المب ع  ةنل حدزب الوح سد :  عهللنهلل  ن ب  ت

إمهددم  عطددعا وعحددس  خنحدد  هللمحدد ، إب  عحددعا هللضدد ع و  خددب  م س ددن  :عسقددنل))
ةسددنهللو  ىوددعلسلمحدد  مددن هلل سطنمسددن عإخدد اب هلل سطنمسددن ممهددن عإةنمدد  ح ددم ةددعي فسهددن 

 .((الممطق   لهن، لمن اهللت ف  الون سخ  ن مح  ه  هللنب ممطق  الن   األعنط

ع من محد  فقمهدن ممدب  ن ))(: 220)ص ((م نهسم نسننس ))عل ف   ونب عسق
ع  ودزال  ،و هلل  عهللهلل المنح  فسهدن علدى الح دم حدن ت القنعدهللو األم س سد  ال هللد  

 .((حوى اآلن القنعهللو األم س س  الهنّم 

عسقددعل حددزب الوح سدد  فدد  المقطدد  ال اهللندد  مددن مقددنط النسنندد  األم س سدد  
فدقن ح دنم محد  عالندعهللان مدن )) (:30)ص ((نسنندس مظد ات )) البهللسهللو ف   ودنب

 .((عمالئهن

هدبس ))(: 223عةنل حزب الوح س   بلك فد   ودنب لم دنهسم نسنندس ل )ص
ه  الخط  اإلمبلسزس  الود  عضدنت للممطقد ، عهدبا هدع مدن ونمدل امبلود ا لوم سدبس، 
عمددن سنددس  زعمددنء الممطقدد  فسددغ، إ   ن هددبا المندد عع ونن ضددغ  م س ددن منن ضدد  

 .(( س ، فنلملوم  اإلنالم  ةهلل نلط عمالءهن ع  نسمن عهللهلل المنح  لمنن ضوغضن

ع نمددت ))(: 203)ص ((م ددنهسم نسننددس ))عةددنل حددزب الوح سدد  فدد   وددنب  
 م س ن ةهللل بلك ةهلل ةنمت هللنمقالب ف  نع سن بنء هللغ عمسلهدن النسند ل  إلدى الح دم، 

 .2153. ع نن بلك نم  ((عهللبلك حن ت مح  عنع سن م   م س ن
عب   حزب الوح س   م س سد  عهللدهلل المنحد  فد  مخولدو مند اوغ النسنندس  

 ممهن:
 .2160من و  نئل  ع بعهلل  حهلل ت عنم  -2
 م.1/9/2162هـ، المعاف  2392/ح  /10من و نسننس  حهلل ت ف   -1

 م.10/3/2165هـ، المعاف  2394/بع القنهللو/9الونلس  النسنن  حهلل  ف   -3

 م.10/22/2166ـ، المعاف  ه2391/ننهللنن/24الونلس  النسنن  حهلل  ف   -4
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هللعددنءات عوزعسدد ات حددزب الوح سدد  لعاةدد  الددهللعل اعةهللددل  ن  نددون   
المنمس  األخ  ،   هللهلل  ن مهللسن افو اء هـبا الحزب عفضل وضلسالوغ النسننسـ  الو  
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الو د ا  عالدزمن،   هللدهلل  ن  :ا ةمدنع  سمن نهن لسدل مهدن  علدى  مومدن مندو ال  عدنمل
مهللسن من  نس  عهللهلل المنح  عوهللنسوغ لالوحنهلل النعفسنو  هللمن   سدهللع مبدن   للندك، إ  

 عمهلل  ححنب الهع  عةنمن هللا وننلى ممهم.

 مناقشة حزب التحرير يف تزويره لواقع مصر املاركسي

هدددل محددد  عهللدددهلل المنحددد   م س سددد   مدددن سدددهللّع  حدددزب الوح سددد ؟  م  مهدددن 
من  نس  )انو ا س  علمس (؟ عمن الههللو مدن الوندو  علدى اندو ا س  عهللدهلل المنحد ؟ 

 عهل وزعس  العاة  هللهبا سخهللم محلح  األم   م ضهللهن؟ 

، عالودد  ةنمددت علددى   وددنو المنددلمسن  نمددت 2151إن اددع و سعلسددع عددنم 
إحددهلل  حددع  الخددهللاع عالوضددلسل عانددو الل ععاطددو المنددلمسن هللنددهلل نددحب الهمددم 

لددك فددن ع  ال  نددمنل ، إممددن هدد  اددع و انددو ا س  وقمنددت هللقمددنع إلنددقنط ح ددم الم
، عمهلل هن على بلك هللمن سل :  العطمس  عاإلنالم اهللوهللاء 

 الرباهني على تبعية النظام املصري الناصري لالشرتاكية

 الربهان األول:

الوطنهلل  هللسن مهللنهللئ المسان  النسعع  األعل البي عضنغ من    عامبلز   
 ح ي.عالمسان  المح ي المن

املوافقات بني مبادئ ماركس ومبادئ امليثاق
(191) 

  

لنل البسن عضنعا المهللنهللئ األنننس  ف  المسان  المح ي لم سموهللهدعا إلدى ))
ع سدد س، ع نمددت  ((المساددن  النددسعع ))والةسهددن مدد  ولددك الودد  بددنء هللهددن مددن    فدد  

 عفسمن سل  هللن  األمال : ، حع   للمن  نس 

   ةهللل  ل ن ء على )الاع و( عبنلهدن  (النسعع  المسان )إن من    اعومهلل ف
العنددسل  العحسددهللو للو سسدد ، ع نننددن  ل ددل وقددهللم. عفدد  لالمساددن  المحدد يل مبددهلل 

لقهلل  اهللوت الوب هلل ، عه  من زالت ول هلل ))إلحنحن  نهللسهللا  على الاع و، فهع سقعل: 
الاددع و هللنلطهللسندد  عمددل )).عسقددعل  سضددن : (( ددل سددعم،  ن الاددع و الط سدد  العحسددهلل

 .((الاع و وقهللم هللنلطهللسن ))، ((  عوقهللم ننهلل

                                           
(، الطهللند  41ـ  35، للهلل وع  حالل الهللسن الممّبهلل، )ص((الوضلسل ا نو ا  ))عن  ونب   (282)

 .2165األعلى، هللا  ال ونب البهللسهلل،  سلعل 
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ع من  ن من    هللعن عمنل الننلم  لهم إلى ا وحدنهلل عالنمدل الادع ي،  دبلك    
هللعن المسان  المح ي إلى بنل الاع و ا نو ا س  ههللفن  للهللالهلل الن هللسد  بمندنء. 
عالمساددن  المحدد ي ملدد ء هللنلونددنهللس  عاألل ددنظ الاع سدد ، عممهددن: إ اهللو الاددع و 

و ف  الننب، الحهلل  الاع ي، الو بسد  الادع ي، الادع و الندنمل ، الادع و النوسهلل
األحددلس ، الطالئدد  الاع سدد ، الددعع  الاددع ي، الوطلدد  الاددع ي،   ددنل النددنب 
الاع ي، ال    الاع ي، الطنهلل  الاع ي، البمنهس  الاع س . إلى  س  بلك، ممن 

 وهللنعغ.ا  البي سبب سل هلل   هلل  المسان  إلى الوأ سهلل على الاع و عبنلهن الط س

حوى إن ال ئس  عهللهلل المنح ، هللنهلل  ن  علن فد  إحدهلل  خطهللدغ األخسد و  سدنم     
هللددأن القوددنل  سدد   2165امنقددنهلل لبمدد  وح سدد  فلنددطسن فدد  ندده   سددن  المنضدد  

مم ددن فدد  العةددت الحنضدد  إلمقددنب فلنددطسن، مددنهلل   مددغ لددس  مددن عنددسل  إلمقددنب 
 ننمل . فلنطسن عانوننهللوهن إ  هللنلاع و الن هللس  ال

هللنلندعس  عمدهللمن خنطدب 2163وند سن األعل  13ع نن   دهلل مدن ةهللدل سدعم     
 بمعهللس الننئهللسن من السمن: لإن نالم  الاع و الن هللس    ووبز ل.

  عإعددنهللو ومظددسم الدد عاهللط  (حومسدد  الحددل ا نددو ا  )ع    مددن    فدد  مسانةددغ
لط  من سهلل ا ةوحنهللس  عا بومنعس  حنب الطنهلل  ا نو ا   عبلك هللنموزاع الن

 الهللع بعازسسن، عمحس  مل س  األ   ععننئل اإلمونب للهللعل ، إلى  س  بلك.

حومسد  الحدل )عمبهلل المسان  المح ي سخص الهللنب الننهلل  ممدغ لهدبا هللنندم     
  . عسقعل:(ا نو ا  

إن الحل ا نو ا   لمن ل  الوحنلو ا ةوحنهللي عا بومنع  فد  محد  ـ ))     
قهللم ـ لم س ن افو اضسن  على ا لوقنء ا خوسن ي، عإممن  نن عحع   اع سن  إلى الو

الحل ا ندو ا   حومسد  ون سخسد  ف ضدهن العاةد ، عف ضدوهن اآلمدنل الن سضد  
 (.02)ص ((للبمنهس 

  ع  هلل من     ن الح اع الطهللق  هع لب الون سخ الهللند ي، ع ن الودن سخ ندبل
 ، عالو سسدد  فدد  لحدد اع الطهللقددنت، ع ن هددبا الحدد اع   هللددهلل ممددغ ألمددغ طهللسندد

 ن الحد اع ))المبوم  هع موسب  الحد اع الطهللقد . عمد   المسادن  سندس  إلدى: 
 (.63)ص ((الحوم  عالطهللسن  هللسن الطهللقنت   سم ن وبنهلغ  ع إم ن س

عةهلل  نمت الاع و الندعفسنوس  ود هللهلل هللائمدن  عهللدن ات الحد اع الطهللقد . فحومسد     
إعطددنء الحدد اع الطهللقدد  الحدد اع هللددسن الطهللقددنت هددع ندد ء من  ندد ،  مددن  ن 

 الن ل الطهللسن  هع م هعم من  ن . 

هدددبا  ن حدددحسل  ن المسادددن  المحددد ي عالددد ئس  عهللدددهلل المنحددد  سندددس ان إلدددى 
 هللمعسن . ل مهمن سق ان مهللهلل  الح اع م نغ.  الح اع الطهللق  لس  ح اعن  
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هع النهللاعات ))عةهلل فن  )هلل موعن( الح اع الطهللق  ف   ونهللغ )الاع و( فقنل     
و هللطهددن منددن فدد  منظمهددن  ،بسهن الحقددهلل عالحنددهلل عاللددلم هللددسن بمنعددنتالودد  س دد

 (.116)الاع و، ص ((محنلل اةوحنهللس ، عو ا  ابومنع  عف  ي منو ك

  عمبهلل القعامسن ا ندو ا س   ،عمنهلل  من    هللقل نء مل س  األ   عبنلهن للهللعل
  إلى ، ام م اهن ومزل هبا القهلل(193)ف  مح  وحهللهلل المل س   ع   هللقهلل  مئو  فهللان

 ، علس  فسهن من سنس  إلى  ن الوحهللسهلل ةهلل عةو عمـهلل هـبا الحهلل.(194)مئـ  فهللان

 :إن )) عمنهلل  من    هللن نوسالء على عننئل اإلمونب. عسقعل المسادن  المحد ي
هبس الاع و األحسل  ه  الو  م مت الننب المح ي، عهع سوبدغ هلل دل بهدعهللس 

 ((علددى  ددل  هللعات اإلموددنبإلددى اإلموددنب،  ن سوأ ددهلل  ع   مددن نددسط وغ ال نملدد  
 (.21)ص

عةهلل بنءت القعامسن ا نو ا س  ولمم المحنم  ععننئل اإلمودنب فندال ، عبدنء    
لحددهلل ي  هللددع المبددهلل، الددبي  حددهلل وغ ملنندد   ((الهللمددنء ا نددو ا  ))فدد   وددنب 

إن الخطعط ال ئسنس   نو ا سومن الن هللس  ه   ن )) ح عمس  ف  القنه و من سل :
عودأمسم محدنهلل   ،لح سل العاضل ف : وملك عننئل اإلمودنبملمن هللح  الهللعل  ا

 .((الا عو الطهللسنس  عاإلن او ال نمل الننمل على ا ةوحنهلل عالاقنف 

  ،عمنهلل  من    هللنلقضنء على نسط و     المنل. عمبهلل ف  المسان  وأسسهلل بلدك
القضدنء علدى ا حو دن ، )) من مبدهلل  ن المهللدهلل  الانلد  مدن مهللدنهللئ الادع و سقدعل: 

 .(( و     المنل على الح معنسط

   عهنبم من    اإلةطنع عا حو ن  عالهللع بعازس . عمبهلل فد  المسادن ، هبعمدن
المنددوهللهلل )  عددهللاء النددنب، هبعمددن  علددى اإلةطددنع (األعددهللاء)عوأ سددهللا  علددى هددبس 

، عهبعمن  على ا حو ن  عا ندو الل عندسط و (هللنأل   عوق س  القضنء علسغ
ف  هللسنمدنت  (الهلل بعازس )الو  حلت محل ))نس      المنل، عهبعمن  على ال ب

. عفنددال  ةنمددت الح عمدد  المحدد س  هللنلنددل  مددن الوددهللاهللس  ((مددن    عالنددسععسسن
ا نددو ا س  للومحددس ، عإةنمدد  ةطددنع انددو ا   فدد  الحددمنع  حوددى   سنددسط  

     المنل ع  ا حو ن ، ع  ا نو الل.

  ن و ددعن علددى انددونهللاهلل  عهللسممددن مبددهلل مددن    سقدد    ن علددى الح  دد  النمنلسدد 
ن الهللع بعازس  لن وومنزل هللنخوسن هن عن إللقضنء على الهللع بعازس  هللنلقعو، إب 
لقدهلل  اهللودت الوب هللد  الود  حدنحهللت هللدهللء )) النلط  الح عمس ، مبهلل المسان  سقدعل:

النمددل الاددع ي المددمظم  مددغ مددن المحددوم  ن وأخددب الاددع و علددى عنوقهددن وحدد س  

                                           
 . بنل المئو  فهللان ل ل منلك.2151/ سلعل1ل الز اع  ف  ةنمعن اإلحال  (283)

(. بنل المنئ  فهللان للننئل  العاحهللو الم عم  من  ب الننئلد  210/2162ف  القنمعن  ةم )  (284)
( البي خ   إلى المحو من لم سلهلل من امدن األ   219 ، ام القنمعن )عزعبوغ ع ع هللس القح  

 المعزع .
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محل الهللع بعازس  عمهلل مدن   ، عوب سدهللهن مدن )ال بنس (. عهبس ال لم  حلت 
 ((بمسدد   نددلحوهن، عممنهددن مددن  ي محنعلدد  للنددعهللو إلددى النددسط و علددى الح ددم

 (.63)ص

  عسبدددهلل  هللمدددن  ن مندددس   سضدددن  إلدددى  ن مدددن    مدددنهلل  هللودددأمسم عندددنئل المقدددل
عالمعاحالت ةهللل  ل ن ء. عمبهلل  ن القعامسن ا نو ا س  ف  محد  الحدنهلل و 

 ةهللل  ل ن ء عننئل المقل عالمعاحالت.  ممت  2162ف  ومعز 

إن المضد  فد  ند هلل هدبس المعافقدنت هللدسن مسادن  مدن   ، عهللدسن مهللدنهللئ  ع     
هللعنئم المسان  المح ي   سموه . فممن   ندك فسدغ  ن المسادن  المحد ي مظد  

 ، عممهن انوقى.(ا نو ا س  النلمس )ةهللل  ل ن ء إلى 

ا ندو ا س  ))سادن  المحد ي لسندت عهللبلك سحنب القدعل هللدأن اندو ا س  الم    
، الودد   وددى هللهددن مددن   . عإبا  حدد عا علددى بنلهددن ع هللسدد ، فو ددعن ((النلمسدد 

، ل مهن هللال نك من  نس  األحلل، اموهى  الم الهلل وع  حالل (ع هللس  الم نن)
 الممبهلل.

 الربهان الثاني:

هددبا عممددن  وهللددعا عددن فنددل ح ددم بمددنل عهللددهلل المنحدد  عهللسمددعا انددو ا سوغ   
، ف دد  هددبا ((فنددل ح  دد  سعلسددع))ل عنددسن الددهلل وع  بددنهلل  الحددنب فدد   ونهللددغ  ععمنلوددغ

ال ونب الحنهلل  عن هللا  ا عوحنم، ب   المللو انو ا س  بمدنل عهللدهلل المنحد  فد  
( عددن بمدنل عهللددهلل المنحد  إمددغ 91(، عةدنل فدد  حد ح  )13، 11، 04الحد حنت )

  ( ب دد   ن النددسععسسن  محددن س، عفدد  حدد ح01عمسددل ل عنددسن، عفدد  حدد ح  )
ف  الح   نمت اع و ننب، عح  د  بدسش، عالوقدى ))ةنل عن اع و سعلسع:  (121)

،  ي ندسععس . عمدن ((الننب عالبسش ف  اع و هللسضدنء ةدهللل هللا مدن  حنلهدن حمد اء
سقدد   ال وددنب سنددن   ن المنددلمسن ةددهلل   لددعا الطنددم عةددهلل انددوخهللمعا مددن ةهللددل بهلهددم 

 لددعان الونددبسب عاإلعددهللام عال قدد   هللدعاةنهم، حسدد  وهللددسن لهددم فسمددن هللنددهلل، هلل ندهلل   ن باةددعا
ع هللت الح سنت الننم  عو مسم األفعاس، عا نوسالء على األمعال عالنقن ات لحدنلل 
ال ئ  الحن م  هللننم الودأمسم، وهللدسن لهدم ال دن   الهنئدل علدى  نفد  المندوعسنت هللدسن مدن 
 ددنمعا فسددغ  سددنم الملددك الهلل بددعازي فددن ع ، ع سددنم الح ددم ا نددو ا   فدد  عهددهلل عهللددهلل 

  منح .ال

عهللنددهلل  ن اموقددهلل المللددو المساددن  المحدد ي الددبي عضددنغ عهللددهلل المنحدد  فدد  
، عهللنهلل  ن ب    لعان الهللالء البي ةهلل حل هللمح  ع هدل محد  علدى 2161/ سن /12

   سربسدز لمدن )) (:14سهلل عهللهلل المنح ، ةنل الدهلل وع  بدنهلل  الحدنب فد   ونهللدغ حد ح  )
من لنمن عههللهم فهللن  الن  هبا الهللالء  ن مو حم على فن ع ، عمهلل   على  س س م

  .(( هعن من هللن !!
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فهل لل انء سن و    ن سأخب النهلل و من هدبس الوب هللد  المنحد س  ا ندو ا س  
عمن خل هن السهعهللس ، هل لدغ  ن سأخدب النهللد و هللندهلل امنمسد  عند  عنمدن  ةضدنهن وحدت 
نسنط الهلل ونوع س  المنح س  )النسععس (؟!    سخنى الننملعن ف  حقل الدهللععو فد  
 الننعهللس  عاأل هللن ع مانلهمن،  ن سحل هللهم، من حل هللقخعامهم ف  مح   سنم فن ع ؟

 الربهان الثالث:

عالةد  عهللدهلل المنحد  ))عسل هلل ال نوب المن  ند  هلل. عهللدهلل النظدسم  مضدنن   
 ا  ـع و حسن  نمت ممنع ات الضدهللنط األحدــالون سخس  العاسق  هللنلنسععسسن ةهللل الا

لاددع و حددسن انددوننن هللهددم فدد  إهللا ات عزا ات عهللنددهلل ا (،حددهللوع)وطهللدد  فدد  مطهللندد  
((الهللعل 

(195). 

    الربهان الرابع:

عهبا هع حنسن محمهلل  حمهلل حمعهللو  حهلل الضهللنط األح ا ، س وب عن اع و 
س نددو عددن الظددالم  ((ندد ا  ح  دد  الضددهللنط األحدد ا  ))سعلسددع النددعهللاء فدد   ونهللددغ 

ممدن ممدغ هدع مدن الهللام  البي لو مح  ع هلهن طسل  ح م عهللهلل المنح ، عل ن من سه
 سونل  هللنسععس  عهللهلل المنح  عوهللنسوغ لالوحنهلل النعفسنو . 

( مدن 250فنن ندسععس  بمدنل عهللدهلل المنحد  سقدعل المللدو فد  الحد ح  )
نهلل   ن ب  ت ف   ونهلل  هدبا  ن القنئمقدنم سعندو ))م: 2195طهللن  ال ونب األعلى/

ن بمنل ( هللنلنبن الح هلل   1منوقل ) ف  ممحع  حهللس  ب   ل  عهع منوقل من 
عهللددهلل المنحدد   ددنن ممضددمن  لخلسدد  نددسععس  ةهللددل الاددع و، عهددبس الخلسدد   نمددت ونهللندد  
للح    الهللسمعة اطس  للوح   العطم  المن عف  هللنندم )حدهللوع(. ع نمدت هدبس الخلسد  
م عم  مدن بمدنل عهللدهلل المنحد  عسعندو ممحدع  حدهللس  ع حمدهلل حمد عش ع حمدهلل 

 .((فلاهلل ع سل المسنهلل 

غ عن  عمنل اع و الوححسل الو  ةدنم هللهدن عسقعل المللو ف  من   حهللسا
، سقددعل فدد  المقطدد  الخنمندد  2102مددنسع  25الدد ئس  ال احددل  مددع  النددنهللات فدد  

، عالقضنء مهنئسدن  علدى 2101إمهنء خهللم  الخهلل اء النعفست نم  ))(: 299ح ح  )
 .((ف  و الوهللنس  لالوحنهلل النعفسنو  عوأ هلل انوقالل مح 

( عفد  مند   حهللسادغ 291فد  حد ح  )عسقعل ف  المقط  الخنمن   بلك 
عن البهعهلل الو  هللبلهن ال ئس   مع  الننهللات لسننل، األم ا  الود  و  هدن لدغ عهللدهلل 

ط مدد  ا وحددنهلل النددعفسنو   ددنهللت محدد  مددن ب ائددغ ونددقط ف سندد  )) المنحدد : و ددع  
 .((عوحهللل منونم و نعفسوس   من حهلل  ألف نمنونن المنلم 

                                           
(، هللا  ال ةدى، 2196هـ ـ 2406، 2، ط210، )ص((الننهللاتمح  ف  عههلل )) ونب عن   (285)

 هللس عت.
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   الربهان اخلامس:

/عهللددهلل العهددنب 2110فدد  الطهللندد  الانمسدد   ((  النسننددس المعنددعع))عوقددعل  
عاألندددن  ا ةوحدددنهللي للبمهع سددد  هدددع المظدددنم ))ال سدددنل ، وحدددت هللدددنب محددد : 

ا نددو ا  ، عا وحددنهلل ا نددو ا  ، هددع الومظددسم النسنندد  العحسددهلل.  مددن سددمص ـ  ي 
 ن سنسط  الننب على  ل  هللعات اإلمونب )الوأمسم(، ععلى وعبسغ )الهللنوع  ـ على 

. عمظدنم الح دم  ئنند  فهدع سندس  (ضهن عفقن  لخط  الوممسد  الود  وضدنهن الهللعلد فنئ
على وأ سهلل نسنهللو الندنب ععلدى احود ام الهللندوع  عندسنهللو القدنمعن، عحمنسد  العحدهللو 
العطمسد ، عالم نندب ا ندو ا س  .. علدى  ن و سسد ات هللندوع س  مهّمد  طد  ت ممددب 

، عارهللددسل و ددعسن األحددزاب . فقددهلل  رل دد  ا وحددنهلل ا نددو ا  2102حددهللع  هللنددوع  
 ، اموهى.((هللن عط ..

فهدع مدن  ندنلسب  ( ن سنسط  الننب على  دل  هللعات اإلمودنب)  من ةعلهم : 
الددهللبل علددى النددنعب عانددوهلل اب ال ع ددنء مددن المددن  هللنلنددنن ات الهلل اةدد  لوحقسدد  
 نسنوهم ف  وحطسم الهلل بعازس  على سهلل الاع ات النمنلس  ال نهللحد ، علدبلك  دنن  عل 

ن، حسدد  حددعلوهم الاددع ات النددسععس  عهللسددهللا  سالنددسععس  هددم النّمددنل ال ددنهللحضددحنسن 
 ألنسنهللهم السهعهلل.

  :(الهلل عوع عل الانل )سقعل ح منء حهسعن ف   

إممددن مقحددهلل  ن مظهدد   مددن لددع  مّددن المحدد  سن للنّمددنل، بئمددن محدد  هم مددن ))
سن الظلددم، حسممددن ممحددحهم هللددأن سلوحقددعا هللطهللقددنت بسعنددمن ا نددو ا سسن عال عضددعس

عالنسععسسن. عمحن على الهللعام موهللمى النسععس  عمحوضمهن موظنه سن هللأممن مندنعهلل 
 .((النّمنل طععن  لمهللهلل  األخعو عالمحلح  الننّم  لإلمننمس 

   الربهان السادس:

عةهلل ةنم النسخ عم  الولمننم  هللولخسص  هم امبنزات عهللهلل المنحد  لمحد   
، طهللن  هللا  ((ل ف  ح م عهللهلل المنح ةنل المن  علم  ة)) :عألهل مح  ف  آخ   ونهللغ

هل هللسن عهللهلل المنح  عإن ائسل حدل   ع الطهللنع  عالمن  اإلنالمس ، هللنهلل  ن وننئل: 
 ؟!منب؟ عهل سوحل منهللغ من منحس  األب  ع األم هللقن ائسل

عهبا هع مص  المغ ف  ملخدص  ونهللدغ المدب ع  عدن الدهللمن  الدبي ةدنم هللدغ  
ولخسص: لع طنل هللمدن األبدل  ععامدن  )) هللنهللس: عخلّ غ عهللهلل المنح  لمبسنل القنهللم  من

ع ععامن ، لمن وم من من العحعل إلدى حقسقد  مدن فنلدغ عهللدهلل المنحد  هللمحد  المندلم  
عهللنلمندلمسن. عحندهلل   مد  آبسدت مندنع ك هللمدن ةد  ت، عمدن  دنن مقحدهللي. عل مد  
خنست  ن وضس  حقنئ  ون سخ ولك الحقهلل  فبمنوهن من همن عمن همنك، لو عن هلللسال  

م مددعن هللخسلدد  عهللددهلل المنحدد  الددبي لددم س حددش فدد  ندد ء إفحننددغ فدد  الوم سددل علددى 
لمدنبا س ندل عهللدهلل هللنإلخعان المندلمسن. ألمهدم  دنمعا  ندهلل المدن  هللأندن  علدى إند ائسل. 
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المنحدد   ددل هددبا مدد   نددهلل المددن  هللأنددن  علددى إندد ائسل؟؟ هددل هللسمددغ عهللسددمهم حددل   ع 
. عل دن  ندهلل لندت  هلل يمنب؟؟ هل سوحل منهللغ من منحس  األب  ع األم هللقن ائسل، 

المددن  حهللددن  إلندد ائسل مددن  ددنن س ضددى  ن س نددل هللددنإلخعان المنددلمسن  نددهلل المددن  
ضدد اعو علددى إندد ائسل مددن فنلددغ بمددنل عهللددهلل المنحدد  المنددلم المحدد ي هللددنإلخعان 

 المنلمسن  عهللاء إن ائسل.

عحوى   سضس  هدبا المبهدعهلل، عحودى   ومقلدب هدبس المنلعمدنت مدن     
ص لدك بنمهللدن  مدن مندنعئ نسنند  ح دم بمدنل عهللدهلل المنحد  القن ئ، آاد ت  ن  لخد

 لمح .

وننل منهلل منن  من منوطس   ن منهللهللس مدن محدنئب ععسدالت عم هللدنت ع هدعال 
 عفظنئ  بنمب من ح م عهللهلل المنح :

 ةول اإلمننن المح ي ف  هللاخل اإلمننن المح ي. -

 .(196) فق  الننب هللح ب السمن -

 . بل الننب هللح ب السمن -

  ـددـع هللمنئهددن علددى     ال عم ددع، اموحددن ا  للنسعع الوضددحس  هللددأمعال محدد  -
 لعمعمهللن.

 القضنء على اةوحنهلل الننب هللنعء الوح فنت انو ال   عاخوالنن . -

على  عن هل الاق  مقهللم :إننع  الم ن  هللسن  ف اهلل الننب هللنهللب اإلننهللو هللننن  -
 بعي ال  نءو.

 إههللا  الاق  ف  القضنء هللقنمعن إحالل القضنء. -

 هوك األع ا . -

 بعن عالمنوقالت.الن -

 إفننهلل  ننلسب الو هللس  عالونلسم. -

 ال ننهلل عاإلن نو عالبم  عاإللحنهلل ف   ل عننئل اإلعالم. -

 .محنهلل و األمعال هللنلح اننت عالوأمسم -

 .(190)المزب ال نمل هللسن ا نو ا س  عالنسععس  فننهللت النسععس  -

 ولعس  نمن  مح  هللونمس  ف س  من  هللمنئهن  مهم  عهللاء الننب. -

                                           
 عمن خل هن السهعهللس  ،إ ضنء  للمن  نس  اللسمسمس    (286)
 ا نو ا س  ه  النسععس ،  من م  ننهللقن .  (287)
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العحددهللو الن هللسدد ، هللوقنددسم الددهللعل الن هللسدد  إلددى  بنسدد  ع خدد   ةضددت علددى  -
 وقهللمس .

 وهللمس  الح سنت عالقضنء علسهن. -

  حهللل الح م ف  مح  ح م ال  هلل العاحهلل. -

 و مسم الححو هللقخضنعهن ألنهلل  معاع ال ةنهلل  فحن ت حح ن  معبه . -

لم سنهلل ف  مح  إ ّ   ي عاحهلل سنهللد  عمدغ حدح   عاحدهلل، هدع محمدهلل حندمسن  -
 هس ل.

المحن م النن  س ، الو   نمت وحهلل   ح نمن  م نل  إلسهدن مدن  ئنند   نن امو -
 البمهع س .

نت ـعندد ات األلددعو  هللخلددعا النددبن عالمنددوقالت ظلمددن  ععددهللعامن ، هللمحن مدد -
 ن لس .

 اإلفحنش ف  الونبسب إلى  ةحى الحهللعهلل، هللاخل النبعن عالمنوقالت. -

 .حل الن س  ال عن  محل الممهللعب الننم  الهلل سطنم  -

 ب ال  نءات من مح ، فنمحط المنوع  النلم  عالاقنف  عالو هللعي.ه  -

منددلعلس  عهللددهلل المنحدد  عددن بمسدد   مددعاع الونددبسب، هللددنعو او المحددنمسن فدد   -
 ال اس  من ةضنسن الونبسب.

طلددب عهللددهلل المنحدد  مددن  عنددسن احددوالل محدد ، عمددهللمن طلددب ممهددن  ن وحمدد   -
 .عهبا انهللت  نمسن   ،مح  هللنالحهن البعي

  مدن اإللحدنهلل عا محدالل فد  محد  عوند هللت ممهدن إلدى ط ت معبنت عن م -
 .الممطق   لهن

 .فحل النعهللان عن مح  -

إن نل النهللنب هللنلنسممن عالمن ل عال ع و،      سمن لعا هللقفننهللس ل ل من ف   -
 األزه .

 .ف  سعم من  ألسنم  حهللحت مح  ف  بسب ا وحنهلل النعفسو  -

 .هللل  نلح  موخل  وحنهلل النعفسو  ف  مقنال همت مح   ل مححع وهن ل -

ن اء  ي محم   ع لدعازم محدم  إ  مدن  محهلل ت  عام  عهللهلل المنح  ، هللنهلل -
 .ا وحنهلل النعفسو ، حوى علع  نمت هبس المحنم  هللنلس    ونمل

 .  منو ي األنلح  هلل س  عبعس  إ  من  عنسن -
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نم  الح م ه  ا  وسنل عوهللهللس  الملام ات، ف  عمو سحل إلدى حدهلل إزهدن   -
 الونبسب.األ عال وحت 

 نمنء العز اء ون   على الند س  ال عند  ةهللدل ودألسو الدعزا ات فسندطب  -
 . عسضسو  من سننء، ع  و هلل لغ  لم

 بهددزو اإلعددالم وع هددن النددسععسعن الددبسن س ضددى عددمهم عس نددحهم الندد س   -
 .ال عن 

ألعل مدددد و سددددهللخل الددددعزا و المحدددد س  الودددد  هللسددددن هللعلوهددددن اإلنددددالم عز اء  -
 نسععسعن.

 .نن  خن بس  إ  عن ط س  ا وحنهلل النعفسو لم ونهلل لمن نس -

 فع  عهللهلل المنح   عنسن ف  الو نع  م  الع سنت الموحهللو هللننم مح . -

مددن  عنددسن  ن ونددمل لهددن هللنلددهللخعل فدد  حلددو عا نددع،  طلهللددت محدد  ندد ا   -
 .ف فضت  عنسن

بنل  هل محد  ندسنن   مدن فندل ف عدعن. فمنلدك األ   عال دالل خحدمنن.  -
 ان. عحنحب المحم  عالننمل ضهللان.عحنحب الهللست عالنن ن عهللع

 الومز  األن ي عا بومنع  عالننهلل . -

مهنبمدد   لنددنء الددهللعل عالمسدد  فدد  الح ددالت، اددم الددبهنب إلددى ندد ن وهم لددسال   -
 لالعوبا .

 ةول اإلحنن  هللن مومنء إلى العطن. -

 منوت  عل الطمعل عاإلمونب ف  م ع  النهللنب. -

 علسهن عالمس . الو نع  م  إن ائسل ن ا ، عالوظنه  هللنلهبعم -

 2160ةهللعلغ منع و الن س  ال عن  هللوقهللدل الضد هلل  األعلدى فد  حد ب ندم   -
 .ف نمت الض هلل  القنضس 

 2156إةنمددد  الندددهلل الندددنل  مددد   خطدددن س الموعةنددد ، عهللخلمدددن حددد ب ندددم   -
 .(199)هللنهللهللغ

وأمسم القمنو فب ت الخ اب على مح . م   مهن  نمت نونعهلل إلدى محد  هللدال  -
  عط ا و نةس  الو  عضنت هللنأمهن عمهلل ح  هن.مقنهللل هللنهلل نمعات طهللقن  لن

                                           
 11إةنم  النهلل الننل   نمدت لوحقسد  مهللدعءات الودع او،  ابد  ند   لحزةسدنلل، إحدحنل )   (288)
وهللمس  مح  من مبهللل إلى  نعان. فقنم عهللهلل المنح  هللقمننء النهلل بمعب (، عفسغ ال الم على 30،

 ددم( حسدد  إبا ام بدد  النددهلل ام بدد ت محدد  المسددل مددن  نددعان بمعهللددن  إلددى الهللحدد  نددمن   5 نددعان )
 ( م.2000هللمننف  وزسهلل عن )
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 ومنزل عهللهلل المنح  عن  اس  من اآلان  القسم  ل عنسن هللعن مقنهللل. -

وههللسدهلل المنددبهللسن هللن عوددهللاء علددى هللمدنوهم ع مهددنوهم عزعبددنوهم ع خددعاوهم إبا لددم  -
 سنو فعا هللحح  العةنئ  الممنعهلل  إلسهم زس ن  عزع ا .

مهلللددغ   هللنمنئدد  ملسددعن بمسددغ انددو لسم ، انددولم اةوحددنهلل محدد  هللائمددن   مبلودد ا هلل -
 .عمنت عاةوحنهلل مح  وحت الح  

 ا موخنهللنت  نمت ونسسمن . -

خن من  ل نمن   هللهللس   ع اةوحنهللس   ع عن  س   ع نسننس   ع هللسمق اطسد   ع  -
 ابومنعس  ف  الننلم.

نوم بمس   لننء الهللعل الن هللس  على عبغ الوق سب ع م س ن ع لمنمسدن، هللأل دنظ  -
 .ئس  هللعل  ومال  م  محو م   ولس  هلل 

انونمل السخت المح عند  فد   دل  حالودغ إلدى  ع عهللدن وق سهللدن ع دنن سهدنبم  -
 فن ع  من هبس المنحس .

 .ن ن  ل القحع  المل س  ف  القنه و عاإلن مهلل س  ع س هن -

وهللخل ف   ل ا مقالهللنت النن  س  الود  ححدلت فد  الممطقد  ع هللدهللمن مالسدسن  -
 .المالسسن من البمسهنت

  الخزامدد  حوددى  حددهللل البمسددغ المحدد ي  سدد  مقهللددعل للوننمددل هللددغ فدد   فلدد -
 .األنعا  الخن بس 

 من  ال عب عال زع ف  ةلعب المعاطمسن بمسنن . -

 .بنل  بنل الهللسن سهللهللعن ف  األفالم هللحع و مهز و مز س  -

 .طن هلل  ل موهللسن، حوى  حهللل الموهللسمعن سنوخ عن ف  وهللسمهم -

   هللنلغ.سنونهل ن هلل العةنئ  مح ف  ف  انوهون -

 ةضى على زعنم  مح  للننلم اإلنالم . -

  ضنع  ل  بزاء مح  ن   القمنو. -

 . طل  ن ال النسععسسن المنوقلسن، ع هللقى المنوقلسن من اإلخعان المنلمسن -

  نمت  ن ط  الونبسل الم ئس  عالنمنس  ون   ف  حنلعمغ ف  نه اوغ. -

  ةنهلل . هللنل لحننسوغ  ن و نل من وننء هللمن وننء هللعن محننهلل  ع   -

 ننئننت عن وه سب  معال إلى الخن ب ف  حننهللنت ن س  هللنلهللمعك األبمهللس . -
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عهللناددد و األمدددعال فددد  المدددلام ات إهمدددنل حدددسنم  الم افددد  الننملددد   لهدددن،  -
 .عا مقالهللنت الخن بس 

إحضن  خحعم  الهن هللسن من الخن ب هللعندنئل هللعلسندس   ل دت المنلسد ، إم نةدن   -
   م لق  هللنهلل وخهللس هم. هللس ا  من ب اء إحضن هم ف  حمنهللس

إن الحح  لسنسسم  إبا من  حت  نوقح  مننعئ هبا المخلع  عآانمغ ف  
ح  هبا العطن البي ةضى على  ل ن ء فسغ ةضنء  مهلل من . لقهلل   اهلل  م ا  هللسوغ هدع 

 نايت وي رنئ سيت حيطُ يع حهللنهللغ النسععسعن، ع  اهلل هللا  م ا ، ف نن من   اهلل هللا طهللندن : 

 ، اموهى  الم الولمننم .(([11ـ10]الهلل عب: ا  يجمي  يصي يََاحويحمساظ صيبليهايقر

ن عهللهلل المنح  عمسل إ :: فال  هلل ي  سو سب ل عنةل  ن سقعل هللنهلل بلكتلي
  م س   علس  عمسال  ل عنسن النسععس ؟! 

ع ي انوخ نو هللنقدعل المدن  هدبا؟! ع سدو سبدهلل  دالم فد    ي عقعل هبس؟!
 آبامن  حن س  عمهلل الهللن ، هللل عمهلل ال اس سن؟مال هبا الهبسنن عالبمعن 

إن حددزب الوح سدد  ةددهلل مددن    حددهلل  مددن وعحددل إلسددغ علددم البننعنددس  فدد  
 عةدنمعن ن(الو  ا  عالزم)إسبنهلل اةومنعنت   حقسق  لهن لهلل  المن  من خالل ةنمعن 

، فمبدهللس ممدب مندأوغ إلدى السدعم (إحسنء ا حومن ت المسو ، عإمنو  ا حومن ت الحسد )
سمن   م   األندلعب عهللدم   الحمدن ، فعحدل إلدى مد اهللس فعافد  مدن و سدهللس  عهع

المن  نس  السهعهللس . عهللم   الط سق  سزّع  حزب الوح س  عاةد  الدهللعل ا ندو ا س  
إمهدن هللعل إمهلل سنلسد    ندمنلس ، فسحدهلل  ال ادنء مدن المدن ،  :األخ  ، عسقعل للمن 

 فأيماخاف يَقاات  يفنطأع اا :[54]الزخ و. 

   ربهان السابع:ال

ممنةند  آ اء النلمدنء عالقدنهللو ))فد   ونهللدغ  (191)عاة   لل نودب ةدهلل ي ةلنبد  
ـ  109، ح ح  )((النعفسنت ف  األم  عالطهللق  عالعحهللو عالمقنعم  عةضس  فلنطسن

(، عن وهللنس  مح  زمن ال ئس  بمنل عهللهلل المنح  لالوحنهلل الندعفسنو ، ممقدل 112
 إمغ  م س  !! :ب الوح س  سقعلممغ هللن  ال ق ات بات الهلل ل ، عحز

 الوجود السوفياتي يف مصر

                                           
مب  ات ندسعع  ))هع  حهلل النسععسسن الن ب، البسن ا ون عا زسو النسععس ، عمن  وهللغ:   (289)

س ضدل فسدغ معةددو الندسععس  الننلمسد  مددن القضدنسن الن هللسد  عةضددس  فلندطسن علدى عبددغ  ((ع هللد 
 الخحعص.
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عةهلل انو ل ا وحنهلل النعفسنو  عضد  الدهللعل الن هللسد  هللندهلل هزسمد  حزسد ان ))
، للنمل هللأةحى ن ع  ع  هلل  بههلل على إسبدنهلل ةعاعدهلل عند  س  لدغ فد  ةلدب 2160

، معظ دن  لمحدلحوغ الحد اع ع  نسمن فد  محد  عندع س  عالبزائد الننلم الن هلل  
 هللدد  اإلندد ائسل  الددبي ا وددهللط هللحددهلل باوددغ هللنلحدد اع الددهللائ  هللددسن القددع  الننلمسدد  الن

مح  امننءات عن  س  خنحد  سند و عسهدن عند عن ال هلل  ، مقسمن  على     
 لددو ضددنهللط نددعفسنو  ةددهللمعا إلددى محدد  هللننددم خهللدد اء عمنونددن سن، هللنإلضددنف  إلددى 

 . بسش من المهلل هللسن

هللسمدغ عهللدسن محد ، وهللنوهدن  عةهلل وعب بلك  لدغ هللنقدهلل مننهدهللو حدهللاة  عوندنعن
مننههللو مننئل  م  الن ا ، فضال  عن ا و نةنت ال مس  عالاقنفس  من هللسمغ عهللسن محد  

لقدهلل  دنن هدبا العبدعهلل الندعفسنو  الموندنظم  عنع س  عالن ا  عهللعل ع هللسد   خد  .
عقنئهللسن  ععن  سن  عاةوحنهللسن  عفمسن ، سهلل   ف  األعننط النسننس  الن هللس  هللأمغ ند    

مغ لمعابه  إن ائسل عوح س  األ اض  الم وحهلل .  من ف  مطن  ا ندو اوسبس  هللهلل م
س مدعن  (األحدهللةنء الندعفسنت)ف نن األم  سخولدو اخوالفدن  ونمدن ، إب  دنن  النعفسوس 

إلى النسط و على الننلم الن هلل  من خالل   بح   زمد  الند   األعندط فد  حنلد  
 دد س  هللائددم لالحددوالل اإلندد ائسل ، الالحدد ب عالالنددلم عهددع مددن المنحسدد  النملسدد  و

الموزاسدهلل هللحبد  معابهد  القدعو  الندعفسو الموننظمد  عالم دعب  الندعفسوس عإهللقنء القدعو 
القدنهللو الندعفسنت علدى عدهللم مدهلل محد  هللدنلقعو  إح ا اإلن ائسلس  .. عمن همن مو هم 

((النن  س  الموطع و عالهبعمس  عه  عحهللهن ال  سل  هللوحقس  المح 
(110). 

 ماذا استفادت مصر  بل ماذا استفاد السوفيات؟  عوحت عمعان

، إاد  ةد ا  الندعفسوس ]انو  ت بمس  عننئل اإلعدالم  سقعل ةهلل ي ةلنب :
من  فضنل  النعفسو الننهللات هللقمهنء مهم  الخهلل اء، هللوب س  الن ب هللمن  نن لالوحنهلل 

علدددى محددد  عالدددهللالهلل الن هللسددد ، ألمدددغ هللنعهدددن هللنددد  األندددلح ، ع ندددهم الندددسععسعن 
  نددعن فدد  الددهللعل ا نددو ا س  عالددهللالهلل الن هللسدد ، هللولددك الحملدد  الظنلمدد  الودد  عالموم

ومند ت هللبنمدب مدن المعضدعع ع هملدت عنمدهللو بنمهللدن  آخد ، علنلدغ البنمدب األهددم، 
 .النعفسو عهع من  نن لمح  من  فضنل على ا وحنهلل 

عةهلل ح ل األنونب  منل بمهللالط إا  ععهللوغ مدن  حلودغ الوأملسد  إلدى الهمدهلل 
فسبب  ن وندعهلل ))ن ا  مبهل  ةهلل  ةلقوغ بهللا  عإبا حل  مهن مننئ  عن  زم  اق  هللأن  خهلل

هبس الاق  مهمن  لو األم  ) أن الاقد  ودبهب عوندعهلل هلل ندل  مد  حدنهلل  عدن هدبا  ع 
، عهددع  ةدد هللهم لممظمدد  النددعفسو باك( ألن الحلسددو الطهللسندد  للندد ب هددع ا وحددنهلل 
عالو  ونسط  على عهللهلل م نهن  بلك  ا نو ا س   ع الو  وونم هللن نو ا س   ع ونم 

 !(.من الهللعل الن هللس  ..) حظ  لم  ونسط 

                                           
ممنةندد  آ اء النلمددنء عالقددنهللو النددعفسنت فدد  األمدد  عالطهللقدد  عالعحددهللو عالمقنعمدد  عةضددس  ))  (291)

 ، هللا  ال ونب الن هلل .((فلنطسن
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حسدد  انددولم  النددعفسو ع ضددنو األنددونب بمددهللالط هللنددهلل ععهللوددغ مددن ا وحددنهلل 
إن ةضددنسنمن المحددس س  )): النددعفسوس بددنئزو لسمددسن الودد  ممحددت لددغ مددن ةهللددل القسددنهللو 

سطلددب،  األم س ددنم . هللعن  ي مقنهللددل النددعفسو نهلل حددم وهللطدد  هللحددهللسقمن ال هللسدد  ا و
عاأللمددنم  هللسطلددب، عالهلل سطددنم  هللسطلددب، هللسطلهللددعا مقنهللددل الحددهللاة   حسنمددن  هللئدد  م ددظ، 

   النعفسو هللسطلب ممن محنلل إن ائسـل، هللسممن ا وحنهلل  األم س نم  ، ـهللسطلهللعا ن  
((سطلب ممن نع  عنط ـ  طسهلل  ..

(112). 

 و  ع خلعودغ لنل األنونب بمهللالط سوحدع  عهدع فد  هلل بدغ الندنب  هللنلمخودن
الحعفس  هللمننهللهلل الهمهلل،  ن األمع  وب ي علدى هدبا الند ل، عل دن العاةد  هللنسدهلل عدن 
هددبس الحددع و ومنمددن ، ع حددحنب النددأن سقعلددعن  سدد  مددن سقعلددغ هددع فدد  عزلوددغ  ع 
خلعوغ، عوطع  النالةنت م  حدهللسقمن ال هللسد   اهللدت لمطد او المنمسد  مهللنند و هللهدبس 

   ا  من الننط   الطسهلل  ..النالةنت،  مغ سطلب مقنهللل الحهللاة  

إمغ   سطلب هللئ  م ط عل مغ سطم  هللبمس  آهللن  الم ط، عهع   سطلب ند    
عاحهللو عل مغ س سهلل الندسط و الونمد  علدى بمسد  الم افد  ا ةوحدنهللس  فد  الدهللالهلل، إن 
 ا وحنهلل النعفسنو    سطلب نسئن  با  همس ، إمغ   سطلب نع  انوقاللمن عنسنهللومن. 

إلدى الحدل الندلم  الدبي    عإحد ا  هللقلحدنلعبلدك سدهللععمن  عهع فع  هدبا
سنم  إ  محنلح  إند ائسل عالقهللدعل هللنلند عط الود  و  ضدهن علسمدن ف ضدن  عوملسهدن 

. عإ  فمن منمى  ل من بنء فد  آ اء النلمدنء عالقدنهللو الندعفسنت مدن ضد ع و إمالء  
ضعع هلل عل  ممس  القهللعل هللنألم  العاة ، عوبمب الم نم و النن  س ، عمننلب  المع

عطهللقسدد ، عمددن منمددى ةددعل الدد ئس  النددنهللات فدد  البلندد  الم لقدد  لمبلدد  النددنب 
 المح ي: 

  الهبعمسددد  عخنحددد  ـ   فددد  إعطنئمدددن األنلحدددـدددـإن ا وحدددنهلل النعفسنو))
الطنئ ات، عهللبلك س عن  حهللةنلمن ةهلل ف ضعا نهللغ حظ  على ندحن األندلح  إلسمدن، 

هللهبا الحظ   سضدن . عهللدبلك ود عن  ن الهدهللو   من  ن الهللعل ال  هللس  الحهللسق  ملوزم 
مددن هددبس الخطددعات هددع هللفنمددن إلددى ندد س  الهنعسدد ، عإلددى م حلدد  محمددل فسهددن علددى 

 . (111)((ما نونال

 عمن منمى ةعل األنونب إحننن عهللهلل القهللع : 

مقومنن  هللنلح ب، عهللنلونل  لس  منونهللا  إلمهللاهلل  النعفسو إبا لم س ن ا وحنهلل ))
  دد  للحد ب، عإبا  ددنن مقومنددن  فدد  العةدت م نددغ هلل نددلغ فدد  محد  هللنألنددلح  الودد  و

((ف   الحل النلم ، فمن هع معة غ هللنهلل بلك هللعضعل
(113). 

                                           
 .22/20/2101، ف  (الحسنو)ب سهللو   (291)
 .29/9/2101ف    (األمعا) ب سهللو  (292)
 .21/9/2101، ( خهللن  السعم)ب سهللو   (293)
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عةهللل  ن مهللخل ف  الو نحسل سبب ا عو او هللأن  عندس  ةدهلل هللنعدت محد  
  مسنت من النالل عل ن ... فنال  

هبا النالل لم سنط ندع  موسبد  عاحدهللو هد   هدن ا ةوحدنهلل المحد ي إن 
ا وحنهلل النعفسنو ، هللل  هن محس  الممطق   لهن ف  مننههللات عاو نةنت منهللسد  لهلل  

عمنمعس  لم سوعحل إلسهن ال  ب ف   عب نسط وغ على هبس الهللقن  ا نو اوسبس  ف  
 .الننلم

النددالل الموطددع  الددبي م سددهللس، عل مددغ  عطنمددن  النددعفسو لددم سنطمددن ا وحددنهلل 
ل ال هللدد   هللائمددن  إلددى  نددعا  بهللسددهللو هللندد  النددالل ال ددنئ  لهللسددغ الددبي وحوددنب الددهللع

لوح س غ، ألن الوطع  المنوم  ف  إمودنب األندلح  سبندل مدن الندالل القدهللسم مععدن  
من الحهللائهلل ونمهلل الهللعل ال هللد   إلدى إوالفدغ  ع هللسندغ للدهللعل الموخل د . علندل هدبا مدن 

 بنل ال ئس  بن   الممس ي سنلن ف  إحهلل  خطهللغ  منم المعاطمسن النعهللامسسن: 

  هللننم م  ع   علدى هدبس الدهللعل اندو هللاهلل األندلح  الود  هللنعوهدن لمدن إمم))
هللمحددو نددن هنل اددم سحددب  المددعاطمسن مددن إ نددنل  هللمددنئهم لولقدد  النلددم فدد   ع عهللدد  
الن ةس  ألن الطالب النعهللامسسن البسن سهلل نعن فسهن ل فلودعا مدن سدهلل الح عمد  عمدن 

اهللعا النلدددم ن إبا هدددم   س سدددهللس م، عهدددم سون ضدددعن للضددد ط  ددد  سحدددهللحعا ندددسععس
((همنك

(114). 

سخون  معع النالل البي سو  م هللهللسنمن إسنس، عسحهللهلل  النعفسو لقهلل  نن ا وحنهلل 
اممغ عسنسّن معاةندغ .. ع  اد  مدن بلدك  مدغ  دنن سضد  القسدعهلل علدى اندونمنلغ، ف د  
ل حهلل لقنءاوغ هلل هللدن  ضدهللنط البدسش ةدنل الندنهللات إن الندعفسنت عضدنعا ةسدعهللا  علدى 

((ألنلح انونمنل هللن   معاع ا
 ،اموهى.(116)[ (115)

 صادق: روسيا تبيع مصر السالح بأسعار السوق السوداء؟  عوحت عمعان

 سقعل ةهلل ي ةلنب :

]عمععس  النالل النعفسنو  البي ولقوغ مح ، عالامن البي حهللهلل لغ ، وحهلل  
عمهمن  ع و المن  هللهبا األم  عهع ال  س   عل محمهلل  حمهلل حنهلل  عزس  الح هللس  

منع عن  ي مح ي  هللس  عقهلل هلل ئنن  حدنهلل  فد   عائدل  سدن / المح س ، ف  ابو
. فدد  بلددك ا بومددنع وحددهلل  عزسدد  الح هللسدد  المحدد س  إلددى عندد ات 2101مددنسع 

إن )) الضهللنط فد   اسد  مدن الحد اح  ع حدنطهم علمدن  هللحقسقد  المعةدو. عممدن ةنلدغ:
ودى النعفسنت   سنطعن مح  نسئن   نننسن . عالمننعهللات الو  سقهللمعمهن   و  د  ح

                                           
 .21/9/2101، ف  (الحسنو) ب سهللو  (294)
 (.02، )ص(( عنسن المنح س  عمح  المح س ))فلاهلل مط ،   (295)

ممنةندد  آ اء النلمددنء عالقددنهللو النددعفسنت فدد  األمدد  عالطهللقدد  عالعحددهللو عالمقنعمدد  عةضددس  ))  (296)
 (. 123ـ  122، )ص((فلنطسن
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لوح سدد  نددسمنء. إممددن   مملددك محددنم  بخسدد و، علددبا فددمحن لددع هللددهلل من المن  دد  فددقن 
البخس و   و  سمن عند و  سدنم. إن ا وحدنهلل الندعفسنو  سطلدب ممدن الندمنل لدغ هللقمندنء 
ةنعهللو ف  م نى مط عل ع خ   ف  الزع  ان )على الهللح  األحمد ( عهدع طلدب 

((  سب
(110). 

ل  الو  سبل  إلسهن ع ضدنو مخنطهللدن  من ض ب حنهلل  هللسهللس على الطنععه))
لهللمددن هللمددت  مددن عزسدد ا  للح هللسدد  فلددن  م ددن النددعفسنت مددن الححددعل علددى : الضددهللنط

ةنعدددهللو عاحدددهللو فددد  محددد . عإممددد   ةندددم هللنددد ف  الننددد  ي علدددى بلدددك. إبا هللخدددل 
النددعفسنت مطدد عل ع ةددنمعا ةنعددهللو همددنك فلددن سخ بددعا ممهددن  هللددهللا. عإبا  ددنن مددن 

من نسمنء عهد  الهللعلد  الحد س و فمدن هللنلدك هللن وحدنهلل  الحنب علسمن إخ اب إن ائسل
النعفسنو  عهع الهللعل  النظمى. إن ا وحنهلل النعفسنو  سهللسنمن النالل هللأننن  الندع  

 لدو بمسدغ سضد  ا وحدنهلل  15النعهللاء. الهللهللنهلل  الو  هلللغ اممهن ف  األندعا  الننلمسد  
 . بمسغ  لو 44النعفسنو  اممن  لهن 

 ا  من معةو النقسهلل القدباف  ضدهللهم، عمحدن طلهللمدن لقهلل انو ى النعفسنت  اس
من ال ئس  اللسهلل  وخ سو الحمل  حوى   سنوهلل عا  المدغ حبد  وحدعل هللعن وندلسممن 

 من م سهلل. 

مددغ علددى انددونهللاهلل إ :علقددهلل و هددم القددباف  هددهللو محدد  مددن طلهللددغ هددبا عةددنل
إل ننل عفهلل إلى معند ع سندو ي ندالحن  مدمهم. عحدهلل  هللنل ندل  ن وعبدغ عفدهلل لسهللد  

 ئنندد  ال ائددهلل عهللددهلل النددالم بلددعهلل إلددى معندد ع ع بدد   محنهللاددنت مدد  المنددلعلسن هلل
النعفسنت وهللسن لمن  مهن  نمت وومسز هللنللو عالدهللع ان. ع  ندل لمدن اإلخدعان اللسهللسدعن 

 ن األنددنن  الودد  حددهللهللهن  فعبددهللمناأل ةددنم الودد  ةددهللمهن النددعفسنت لهددم لمطلدد  علسهددن، 
  الندالل قى هبا األنن  لدم ودوم حد ععل النعفسـنت ه  ضنو األننن  الننلمسـ .

 . (119)لحننهللمن النعفسو الو   نمت نونقهللهن لسهللسن م  ا وحنهلل 

  مقدهللا . ع مدن ةلدت لهدم هللندهلل مدن قع نن اإلخعان اللسهللسعن نسهللفنعن امن الحد 
هلل نت األ ةنم عالعض   مغ من األفضل    وعةنعا عقهلل الح ق ، ع ن الحل األمادل 

   عمهللمن من ال  ب.هع ن اء النالل  س  الموعاف

عفع  بلك لقهلل طلب النعفسنت ممن  نمسن   ن سودعلى الطسدن عن المحد سعن 
وهلل سب الطسن سن النع سسن، عمنمى بلك  ن سننف  طسن عن مدن عمدهللمن إلدى ندع سن 
عهللبلك سحهلل  مقص ف  البهلله  المح س  هللنلمنهلل  إلى الطسن سن ... لقدهلل حدهللاو م عدن 

ممن.  ع  سهلل  ن  عضل ل م همدن  مد ا  عهدع  ن معضعع القعاعهلل الو  وطلهللهن  عنس  
 المن سننل وسوع حب من من إعطنء  عنسن ةعاعهلل.

                                           
هبا الطلب هللنهلل إخ اب الخهلل اء ال ع  من مح  ف  زمن ال ئس  ال احل  مع   نن   (297)

 الننهللات.
  حظ  ن الوهللخل اللسهلل  لم س ن لمحلح  مح ، هللل  نن لخهللم   نسنهللهم النعفسست.  (298)
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ع نن وسوع انوقهللل ةهللل  ن سمهللهمن إلى معضعع القعاعهلل المن سننل   سن ع. 
  ـن للهللحد  مد  المن سندنل وسودع فدـعةهلل بنء عزس  الدهللفنع الندعفسنو  إلدى سع نالفسد

عدددهللو فددد  األهلل سنوسدددك. عةدددهلل  فددد  الددد ئس  إم دددنن إعطدددنء ا وحدددنهلل الندددعفسنو  ةن
السع عنالف ، علم سم   ن سنألغ ف  ولك المقنهللل : مدنبا فنلدوم هللنلمندهلل  لمحد . هدل 

(( م م وم بعن طلهللنوغ
(111). 

عمن هللممدن موحدهلل  عدن الندالل عمععسودغ عندن س، فدقن مدن حد  القدن ئ  ن 
عفسنت إن محد   نمدت ودهللف  امدن الندالل للند))سند و  ن الد ئس  الندنهللات سقدعل: 

( فدد  المنئدد  هللنلنملدد  الحددنهلل ، اددم 15( فدد  المنئدد  هللنلنملدد  المحدد س  ع)05هللمنددهلل  )
( فد  المنئد  هللنلنملد  المحد س ، 50عهللّلعا ا و دن  ع حد عا علدى  ن س دعن الدهللف  )

( فد  05( ف  المنئ  هللنلنمل  الحنهلل ، ام عهللّلعا ا و ن  م و  خد   لسحدهللل )50ع)
عسب مدن هدبا إلدى  .(300(( لمنئ  هللنلنمل  المحد س( ف  ا15المنئ  هللنلنمل  الحنهلل  ع )

الحددهللس  عددن م وهللددنت الخهللدد اء عالمنونددن سن النددعفسنت فدد  محدد ، الددبسن سنوقددهلل 
ال اس عن  ن  عنس  وقهللمهم هللدهللاف  الحدهللاة ، عالعاةد   مهدم سوقنضدعن م وهللدنوهم مدن 
 :الخزسم  المح س ، عإبا  نن لم س نو عدن مقنهللس هدن هللندهلل، فقدهلل ةدنل الندنهللات مد و

. األم  البي سنس  إلدى  مهدن  عاودب هللنهظد ، (302)(عبعهللهم س ل من مهللنلغ هللنهظ  إن)
 .(303)[(301)عاألهم من بلك  مهم سقهللضعمهن هللنلبهب

 إخ اع مصر من قبل الدولة اليت تتبناها عوحت عمعان:

 سقعل ةهلل ي ةلنب :

إن النالل البي ومل غ مح   :عةهلل نمنمن ال  س   عل محمهلل حنهلل  سقعل))]
الودد  لدهللسهن   و  سهددن فد  المن  دد  مددهللو  ولوح سدد  ندسمنء، عإن الددبخس  اآلن   س  د 

ممن بنل هللن  المنلقسن  ،عن و  سنم، عسم ن  ن سقنل الن ء م نغ عن ةط  ال سن 
سوننءلعن هللنهلل إمهدنء مهمد  الخهللد اء عمدن إبا  نمدت  عندس  ندومن   الضد ط علدى 

  األندونب إحندنن عهللدهلل مح  هللننو اللهن حنبوهن إلى ةط  ال سن  ال عندس ، عةدهلل  ادن
القهللع  هدبا المعضدعع موندنئال : لعدن محدس  األندلح  الود  سنومدهلل علسهدن البدسش 
المح ي فنال  حوى اآلن، عه   نلح  نعفسنوس ، عهد  فد  حنبد  هللائمد  إلدى ةطد  

هللمدن محونبدغ  إمدهللاهللمن سن  عإلى م ابننت فمس ، فهل سنوم  ا وحدنهلل الندعفسنو  فد  

                                           
 (.210ـ  216،  )ص(( عنسن المنح س  عمح  المح س )) فلاهلل مط ،  (299)
 (.00، )ص((ح س  عنسن المنح س  عمح  الم)) فلاهلل مط ،  (311)

 (.260المحهلل  الننهلل ، )ص  (311)
 (.219المحهلل  الننهلل ، )ص  (312)
ممنةندد  آ اء النلمددنء عالقددنهللو النعفسددـنت فدد  األمدد  عالطهللقدد  عالعحددهللو عالمقنعمدد  عةضددس  ))  (313)

 (.126ـ  123، )ص((فلنطسن
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و عمدن ... عمدن ..  م  ن ا وحدنهلل الندعفسنو  سم دن  ن من ةط  ال سن  عمدن الدبخس 
 سوخب من هبس ا حوسنبنت عمح ا  من عمنح  الض ط النسنن ؟..

عهع وننلل بنء موسب  الخد عب هللنلمند ل  عدن مطنةهدن، فنلمند ل    ومد  
انوم ا  انوس اهلل األنلح  من ا وحنهلل النعفسنو ، عل ن المن ل  مححع و ف  معع 

.. فدقبا  دنن ا وحدنهلل الندعفسنو  محد ا  علدى  فد  إمدهللاهللمن هللهدبا منسن من النالل 
المعع ، فهبا   سونن   م  انوم ا  إمهللاهللمن هللنألمعاع األخ  ، م  من وحونبغ فد  
ةطدد   سددن  عم ابنددنت فمسدد ، مددن هللام ا وحددنهلل النددعفسنو  ح سحددن  علددى انددوم ا  

هلل الوحلسدل عا بوهدنهلل الحهللاة  عالوننعن هللسن الهلللدهللسن. ع مدن   ودب اعومدنهللا  علدى مبد 
النسنندد ،  ي لسنددى لددهللي مددن سنددمل لدد  هللددنلون   للموطلهللددنت النندد  س  .. عل ددن 
ا وهللنط الموطلهللنت النن  س  هللنلوحلسل النسنن ، سضد  مادل هدبا الوندنلل هللنسدهللا  عدن 

 .(304)((نالمن ل ، من هللممن محن عا وحنهلل النعفسنو  مضنهن هللنسهللا  عمه

حعل البخس و عةط  ال سن ، لدغ عنعو مبهلل  ن وخعو مح  من ع ةل  ع
من سهلل  س، إبا ع فمن من  نن سلقنس بلك مدن مونعدب عالنالةدنت الندعفسنوس  المحد س  
فدد   عبهددن، ف سددو هللهددن اآلن عةددهلل امهددن ت عوزلزلددت    نمهددن. عةددهلل  ع   ددع هللعن 

حنهللا  عاحهللو بات م ز  وونلد  هللقطد  ال سدن   ((الحمهللاي ول  او)) هلل عك نهلل هلل ف 
ون ضدت لل دهللل عاإلخضدنع الهللدن عسن علدى سدهلل الهللعلد  الندسععس  إن محد  ))فقدنل: 

الو  ووهللمنهن. عفسمدن سلد  مادنل  ع مادن ن عدن حدن ت مدن هدبا المدعع لدم ومند  فدـ  
الحددحو هللنددهلل:  نمددت إحددهلل  ال عاحددنت النددعفسنوس  الودد  ونددلمهن نددالل الهللح سدد  

 نمت المح ي  س  ملهل  للنمل هللنلمظ  إلى  ن إحهلل  مضخنوهن ةهلل  ن ت. علمن 
ال عاح  نعفسنوس  الحم  فقن ةط  ال سدن  الالزمد  لهدن   سم دن النادع  علسهدن فد  

  س  ا وحنهلل النعفسنو .

ععلددى الدد  م مددن الطلهللددنت المحدد س  المو دد  و عالمنددونبل  لقطدد  ال سددن  
ندده ا ، ع ددنن اممهددن 21المددب ع و فقددهلل انددو    عحددعلهن إلددى م فددأ اإلندد مهلل س  

ي من سزسدهلل علدى امدن مدن سمنالهدن مدن القطد  ال  هللسد  ( بمسغ انو لسم ،  106000)
علسنددت هددبس حنهللادد  ف سددهللو فدد  مععهددن هللددل هدد  حنهللادد  عنهللسدد   هللأضددننو مضددنع  .

ممعببس . عالعاة   ن المعةو فسمن سونل  هللقط  ال سن  النعفسنوس   نن سهللعع إلى حهلل 
( 10هللحس   حهللحت الن ن الهلل سطنمس  الو  سنعهلل عهدهللهن إلدى محدع )هللنلغ من السأ  

 عنمن  ف  األنطعل المح ي  حنن حن   ممن سقنهلللهن مدن الند ن البهللسدهللو الندعفسوس .
علم و دن  زمد  ةطد  ال سدن  هد  الند ع  النند  س  العحسدهللو الود  آان هدن الندنهللات 

 .(305)[((خالل  حالوغ النهللسهللو إلى ال  ملسن خالل ا ام  عن  نه ا  المنضس 

                                           
 .16/9/2101، ف  ( خهللن  السعم)ب سهللو   (314)
النعفسددـنت فدد  األمدد  عالطهللقدد  عالعحددهللو عالمقنعمدد  عةضددس  ممنةندد  آ اء النلمددنء عالقددنهللو ))  (315)

 (.129ـ  126، )ص((نفلنطس
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 قالل الذاتيالقواعد العسكرية ذات االست  عوحت عمعان

 سونهلل  ةهلل ي ةلنب  حهللساغ فسقعل:

]عمموقل إلى القعاعهلل النند  س  الود   نمدت  عندس  وطلهللهدن اممدن  لحدهللاةوهن،  
عالو  حب من المن سننل وسوع عهع  ع و المن  هللنألهدهللاو الندعفسنوس  مدن المعافقد  

 علسهن.

ةدهلل حققدت  محد  عندع س إن الونهسالت عالقعاعهلل ال عندس  علدى ندعاطا 
  الحلم البي  خ قت الح عم  القسح س  ف  الق ن الونند  عند  فد  وحقسقدغ، ل عنس

فخ بت من ع اء الهللعند ع  إلدى عد   الهللحد  األهللدس  الموعندط عندعاطئغ، هللدل 
 حوى إلى الخلس، الن هلل  عهللحن  بمعب ن   آنس .

علم س ن الههللو من هبس القعاعهلل عالوبهسزات النن  س  الو  حندهللت فسهدن، 
مدد  إندد ائسل، هللددل انددوخهللام محدد  مندد حن  للنملسددنت ضددهلل هللعددم محدد  فدد  ح هللهددن 

 األنطعل األمس    الننهلل  ع ننطسل حلو األطلن  ف  الهللح  األهللس  الموعنط. 

فهللنإلضدددنف  إلدددى القعاعدددهلل الهللح سددد  فددد  اإلنددد مهلل س  عهللع ندددنسهلل عم ندددى 
مط عل عالنالم عه  ةعاعهلل نعفسنوس  ح ف ،  منأ النعفسنت ةعاعهلل خنح  لهم   

سسن هللخعلهن   هلل  القدنه و عفد   هللدع حدس  عفد  األةحد ، عهللحد و سبعز للمح 
المظ  عن القسم  المنمعس  لهبس الونهسالت عالقعاعهلل، فقمهن لع ةسمت منهللسدن   مدن وقدسّم 
الونهسالت عالقعاعهلل الو  وححل علسهن الع سنت الموحهللو، ل نةت امدن الندالل  سد  

اء، عم وهللدنت الخهللد اء الود  وهللسنمدن  عندس  إسدنس هللندن  الندع  الندعهللالموطع  الدبي 
. عمن هبس القعاعهلل  دنن سمطلد  الند ب البدعي الودنهلل  لمندطعل سقهللضعمهن هللنلبهب

النعفسنو  عالبي سنوخهللم ف   حالت انوخهللن س  فع  األنطعل الننهلل  ف  الهللحد  
 .(306)الموعنط عالقعات ال  هللس  ف  المحسط الهمهللي

هلل مدن وحوعسدغ عمددنبا إن هدبس القعاعدهلل المبهعلد  ال د  ، الودد    سدهلل ي  حد
سب ي هللاخلهن،  نمت مح م  على المح سسن هللمن فسهم ال ئس  الننهللات م ندغ. ةدنل 

 : ((الحمهللاي ول  او))ف    ع هللعن هلل عك نهلل هلل

إن همددنك فئدد  انلادد  مددن النددعفسنت عمددن الممنددرت النددعفسنوس  الودد  ووبددغ ))
عحددهللات عسددعن المدد اةهللسن ال دد هللسسن  لهددم إلسهددن فدد  العةددت الحنضدد . ولددك هدد  ال

النعفسنوس  الو  وومو  هللننوقالل باو  عالو  ونمل ف  ممنط  مح س  وخض  عملسدن  
هللحس   هللت ةعاعهلل عند  س  ندعفسنوس  فدع    ا  مح سدـ . لإلن او النعفسنو  

ع هم هبس القعاعهلل ه  مطن  ف    هلل  القنه و عف  ا ند مهلل س  عالندلعم عم ندى 

                                           
عحددزب الوح سدد  سقددعل هللنددهللم عبددعهلل م ددعب للنددعفسست فدد  الددعطن الن هللدد !!! ع ن الممطقدد    (316)

 !!2162الن هللس  من ةنم  األم س نن حنب او ن  خ ونعو ـ  مهللي نم  
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   هللنمددن  عمددهلل     الهللحدد  مطدد عل علددى نددنطا الهللحدد  األهللددس  الموعنددط اددم  
 .األحم 

إن منددوقهللل هددبس القعاعددهلل النددعفسنوس  الخنلحدد  سنوهللدد  م وددنل ل ددز ال مددنل 
المح س  عم ونل منوقهللل وعازن القع  هللدسن الند   عال د ب فد  الند   األعندط. 
فلس  لهبس المقنط القعس   س  عالة  على اإلطال  هللوهلل سب المح سسن. إمهن بزء من 

لعةدعو فد  عبدغ األندطعل األمس  د  الندنهلل  ععبدعهلل حلدو إنو اوسبس   عندسن ل
األطلن  ف  الهللح  األهللس  الموعنط. إمهن عسعن عآبان ال  ملسن ع هللمن ةهللضوغ إبا 

 انوهللعى األم  بلك.

عمن الحعاهلل  الط س   الو  وعضل مهلل  نسط و ال ع  على هبس القعاعهلل 
عزمسلدغ فد  اوحدنهلل المنضد  بدن س  (مدن  )اإلنو اوسبس   ن الننهللات هللعن ف  آبا  

 البمهع سنت الن هللس  ال ئس  اللسهلل  منم  القباف  لزسن و مح . 

عالمندد عو عددن القددباف   مددغ  بددل   سم ددن الددو هن هللمعاة ددغ ع هللعهلل فنلددغ 
عهلل ضددغ النددهللسهلل  (300)هللننددوامنء مددن سومددنعل حنلدد  عاحددهللو    عهدد  وهللسمددغ اإلنددالم 
ح سظدد  النددنهللات علددى للنددسععس . ف دد   ضددعن ولددك الزسددن و  خددب القددباف  سنددواس  

إمغ هللعبعهلل هبا النهللهلل الضخم من ال ع  ف  مح  لم سندهلل الندنهللات  :النسععس  فقنل
نسهلل هللالهللس. عهمن اةو ل الننهللات  ن سقعم  الهمن هللزسدن و م نبئد  إلدى ةنعدهللو م ندى 

 مط عل ال عنس .

هللسددهلل  ن هددبا ا ةودد ال هللدد هن  مددغ ف دد و وددهللعع إلددى ال اددنء. فنمددهللمن عحددل 
قنعدهللو هللعن إهللدالغ المندلعل ال عند  مقدهللمن ،  فد  هدبا المندلعل ال ئسننن إلدى ال

النمنل لهمن هللنلهللخعل. عل ن الننهللات الدبي هلللدغ ممدغ ا مزعدنب عال ضدب  دل مهلللدغ 
 ةم  المنلعل ال عن  هللأن سوحل ول عمسن  هللنلند س  الندعفسنو  فد  القدنه و فالهللسمسد  

عل ن هللنهلل ند ء  فسمع  اهللعو للححعل على اإلبن المطلعب. عحهلل  اإلبن هللنل نل
من الول ل عانو اط هللخعل الننهللات عحدهللس. عهمدن احودنب األمد  إلدى اوحدنل ول دعم  
آخددد  لالنوححدددنل علدددى إبن هللدددهللخعل الضدددسو اللسهللددد  حدددنحب الددد  ي المنددد عو 

 .هللنلنسععس 

عه ددبا  حددهللل مددن العاضددل  ن هللعلدد   هللدد   وضدد  ةهللضددوهن اإلنددو اوسبس  
الحنبد  إلدى المندنعهللات النند  س  القعس  على هلللدهلل  محد  سندنم  ةدهلل ا  مسئندن  مدن 

 .((عا ةوحنهللس ،   سم مهن  ن و ف  ةهللضوهن ولك هللنهعل  عن ع 

بلدك هدع عضد  القعاعدهلل بات ا ندوقالل الدباو  الود   مندأوهن  عندس  علدى 
 األ   المح س  هللعن  ي مقنهللل  ع ونعس .

                                           
  حدسن عةد  مد و  خد   ف سند  للح  دنت ال نوب ةدهلل ي ةلنبد  سحدب  مدن الندسععس ، فد  (317)

 القعمس  الن هللس ، عامخهللع هللنلقباف .
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 مددن الخهللدد اء عالمنونددن عن الددبسن  ددنمعا سقهللضددعن مددن الخزسمدد  المحدد س   
هللنلنمل  البههللس  فقمهم  نمعا سولقدعن  عامد هم عونلسمدنوهم مدن القسدنهللو ت نه س  م وهللن

، عةدهلل  هلل  بلدك النعفسنوس  عس فضعن  ي طلب سعبغ إلدسهم مدن القسدنهللات المحد س 
إلى  اس  من الحنننسنت الو  منأت ف  ح عو البسش المح ي عمنن ضد  هدبا 

 بمهللددد  سندددل اإل اهللو البدددسش للعبدددعهلل الندددعفسنو  الدددبي وحدددعل إلدددى ندددهللغ احدددوالل 
ع ن عهللهلل هل ء الخهللد اء الدبي المح س  عسن ل خط ا  على نسنهللو مح ،   نسمن 

 ،(309)(  ل ن   نن سزسهلل على عهللهلل القعات الهلل سطنمسد  سدعم بالئهدن عدن محد 12هلللغ )
عامدد  عددهللهلل  هللسدد  مددمهم    عمددل لددغ  ع  ن لددغ عمددال  سبهلددغ المحدد سعن. عةددهلل  ع  

 دنن هللدسن الخهللد اء ) لهللمنمسدن  عنئدهللا  مدن القدنه و  هللل دغ  مدغ ن منئهللدن  األنونب ننسهلل عقدل 
 .(301)(( بننع 400النعفسنوسسن الننملسن ف  مح  )

عإبا ع فمن  ن الخهلل اء عالمنونن سن النعفسنت  نمعا ف  ببع   ل خالو 
منأ هللسن ا وحنهلل النعفسنو  عالهللعل الو  مهللت لدغ سدهلل الحدهللاة  فدأ اهلل  ن سحعلهدن إلدى 

 ن س عمعا ف  ببع  الخالو المحد ي الندعفسنو   سضدن . عمدن  وهللنس ، لم منو  ب
ام  عمحد  آخد    هللدهلل  ن مندوب  س عمدهللمن م سدهلل ))همن ةعل  ع هللعن هلل عك نهلل هلل: 

و نس  معةو الوحهللي الم نبا البي اوخبس الننهللات، بلك هع ننع س الموزاسهلل هللنلقل  
الهلل سطدنم ،  من  ن و عن مح  الو  نلخت من حسنوهن نهللنسن عنمدن  مدن ا حدوالل

عمد  لم و نل نسئن  نع  ا موقنل إلى عههلل مبهعل المننلم من ا حوالل النعفسنو . 
 ن الخهللددد اء الننددد  سسن الددد ع  الدددبسن  دددنمعا مدددعزعسن علدددى ندددوى الدددعزا ات 

، لددم سحددنعلعا الظهددع  هللمظهدد  عالمحددنم  الهنمدد  عالعحددهللات النندد  س  المحدد س 
 وهم هللنلقعات النند  س  المحد س  هللنلدبات، الوننل   منم البمنهس  إ   مهم ف  اوحن

 طنلمن وح فعا وح فنت انو زت المح سسن. 

لقهلل  نمت القسنهللو المحد س  النلسدن ةدهلل عبهدت  عامد  حد سح  ع ندمس  إلدى 
بمسدد  العحددهللات النندد  س  المحدد س  هللأمهددن لسنددت مضددط و إلددى ةهللددعل  سدد   عامدد  

لك هلللسل عاضل علدى  ن سحهلل هن إلسهن المنونن عن ال ع  الننملعن منهن، عف  ب
 .(320)[((هللن   علئك المنونن سن  نمعا سوهللخلعن ف  نلعمهن

 :الترلي 

محدن مضدط عن فد   نلدب األحسددنن لمادل هدبا الونلسد ،   لضدنو األهلللدد  
هددبا الهللحدد ، ل ددن عمدد  األنددو لقلدد   طسددنتفدد   المن عضدد الددعا هللو فدد  المنددنئل 

                                           
 عسقعل حزب الوح س  هللنهللم عبعهلل النعفسست ف  ممطق  الن   األعنط!!!  (318)
 .3/1/2101، ف  (الب سهللو) ب سهللو  (319)
، فدقن ((الد ع  ةدنهللمعن))(. ع ابد   ودنب: 112ـ  129اموهى  دالم ةدهلل ي ةلنبد ، )ص  (311)

سم ننهللو، سوحهلل  فسغ للقن ئ الن هللد  عدن العبدعهلل الندعفسسو  النند  ي عا ةوحدنهللي ملل غ إهلل اه
( حد ح ، للمنند : 330عالاقنف  ع س س ف  مح  خنح ، عف  نع سن علسهللسن، عسق  ال ونب فد  )

 الم وب المح ي الحهللس . 
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العاةد  مدن عقدعل ال اسد سن المن ف  عمهلل  اس  من المن  من به ، علدوم  ن وزعسد  
: اإلةمددنعحددهلٍل  هللسدد  هللنددهللب ةسددنم حددزب الوح سدد  عالنددسععسسن هللننددوخهللام عددنمل   ىإلدد

 )الو  ا  عالزمن( من به  انمس .

علإلبنهلل  علدى هللند  الندهللهنت، فنلندلال: مدن هد  األندنلسب  ع النسنندنت 
ند  لهدن؟ المنوخهللم  من ةهللل الهللعل  ا ندونمن س  فد  مننلبد  الهللعلد  المندونم  و الونهلل

سبسب حزب الوح س  على هبا النلال، فسقعل عن األننلسب األم س س  عالهلل سطنمس  
 :((م نهسم نسننس ))( من  ونب 29ف  انونمن  الهللعل ف  الح ح  )

فأم س ن حن ت ونومهلل ف  انونمن هن على المنحس  ا ةوحنهللس / من  مانل ))
ع سد  بلدك، إلدى بنمدب  الق ع ، عمن سنمى هللمنن س  الوممس ، عمن مادل الخهللد اء

الض ط النسنن  عالمضنسقنت، عامبلو ا حن ت ونومهلل على إسبدنهلل  بدنل س عمدعن 
لهن عمالء ععلى  بنل ا نوخهللن ات اإلمبلسزس ، ععلى ح نم الهللالهلل مدن عمالئهدن، 
عونومددهلل إلددى بنمددب بلددك علددى المنحسدد  ا ةوحددنهللس  مددن ماددل القدد ع  عالحدد قنت 

بنمب بلك   زالدت ونومدهلل علدى القدع  النند  س ،  الوبن س  المنهللعه ، عل مهن إلى
ع  وزال ووندهلل  هللعبدعهلل حنمسدنت عن  سدـ  عةعاعدـهلل فد  مندونم اوهن،  ع هللدنلق ب 

 .((من هـبس المنونم ات

عسقعل حزب الوح س  عن األندنلسب ال عندس  الموهللند ، عل مدغ لدم سقدل  مهدن 
نلسب الود  ةدهلل ب  هدن لالنونمن ، هللل ةنل  مهن لمن  النسععس ، ععلى ال  م  ن األن

  وخولددو عددن األنددنلسب الموهللندد  لددهلل  الددهللعل ال  نددمنلس  عالودد  ةددهلل نددمنهن  نددنلسب 
انونمن س ، مالحظ  ن حزب الوح س  ةهلل ونو  على ا نم ع س   اوبنس الحهللس  لنلّغ 
سرهللنهلل  ع سخ دو الدهللع  ا ندونمن ي ل عندسن فد  الممطقد ، عهدبا   سخدهللع حودى مدن 

 المن ف  هللنلعاة . لس  لهللسغ  هللمى هلل بنت

... عمدن ))(: 15ح ح  ) ((م نهسم نسننس )) سقعل حزب الوح س  ف   ونب
 مال  و س  األننلسب من فنلودغ  عندسن فد  مند  الندسععس ، فقمهدن  نمدت ونومدهلل علدى 
األحددزاب النددسععس  فدد  وم سددب    اضددهن، فحددن ت ونومددهلل علددى الندد  اء، ععلددى 

نت الونلل، عإعطنء الق ع  مدن عندنئل  بهزو الهللعل . عحن ت  بلك ووخب او نةس
 .((وم سب خططهن

:  ي خطط هدبس إن لدم و دن الخطدط ا ندونمن س  م ندهن؟ فلدم لدم سدب   تلي
 لم  انونمن س  ف  ح   عندسن؟! مد  النلدم  مدغ فد  معاضد   خد   اعوهللد   عندسن 
ل لدم سحدنعل  انونمن س . عمحن   موهمغ هللنهللم إهللاموغ  عنسن هللن نونمن ، ل دن موندنء 
وبمب ب    لم  اندونمن س  فد  حد   عندسن فد  هدبا المعضد ؟  م  ن إهللامد  حدزب 

 الوح س  ل عنسن إهللام  مظ س  علسنت إهللام  عملس ؟

هـبس ه  األننلسب الموهللند  سدن عهللدنهلل هللا ـ هللندهنهللو حدـزب الوح سد  ـ للدهللعل 
 ا نونمن س  ف  مننلب  الهللعل  المنوههللف .
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هللن نو ا س  النلمسد  عمدص علسهدن  فهل عهللهلل المنح  السنن ي البي ةهلل منهلل 
ف  هللنوع  هللالهللس، ع  د   محد  هللدنلخهلل اء عالمخدنهلل ات الندعفسنت )  .ب .هللد (، 
عةهلل هللعم بمس  ح  نت الوح   ا نو ا س  ف  الممطق  ععلدى ندهللسل المادنل   ندل 

مددن  بددل إةنمدد   16/1/2161فدد  الددسمن فدد   إخعوددغالبددسش المحدد ي لضدد ب 
ن ةنم هللغ من عضد  المسادن  المحد ي المن  ند ، ا نونمن  النسعع  فسهن، عهل م

عمن ةنم هللغ من  هللط اةوحنهلل مح  هلل عنسن فهللم س، عمن ةنم هللغ من او نةدنت عند  س  
 عندددس  لوحطدددسم البدددسش المحددد ي هللحبددد  هللمنئدددغ، عاندددوخهللامغ لمندددنلسب الاع سددد  
ا نددددو ا س  فدددد  الهللعنسدددد  اإلعالمسدددد  المضددددلل ، عوأمسمددددغ لممددددعال عاأل اضدددد  

لخنح . ع س  بلك ممن ب   علم سدب   ندنهللقن ، هدل  دل هدبا سدهللل علدى عالممول نت ا
 وهللنسوغ ل عنسن ا نو ا س   م للهللسمعة اطس  ال  هللس ؟!؟! منل م  سو وح معن؟

إن إحهلل  الدهللعل الحدهللسق  لل د ب هد  هللعلد   :علع ةنل ةنئل لحزب الوح س 
الم؟  م  مدغ عمسل  ل عنسن النسععس ، منبا نس عن  هللّس سن ود  ؟ عهدل سقهللدل هدبا ال د

 نسنخ  من ةنئلغ  نئمن  من  نن؟ هللل  ظن  مغ نسن ك مهللنن و ف  امومنئغ ألموغ.

 مناقشة مع حتريري

 ةلت لغ: منبا وقعل ف  بمنل عهللهلل المنح ؟

 ةنل: عمسل  م س  !!

ةلت لغ: هللح وك  حهلل  عضنء حزب الوح س ؛ عونوقهلل  ن  م س ن نهللب الن  
سل لالنونمن ، عوقعم هللنلوحبس  مدن ند هن لسدل األ هلل ، عالهللمن  الننمل، عالعبغ القهلل

مهن  هللدنل الم عالحدهللس  مد  المدن  فد  البلندنت، عو ودب ضدهللهن، عوموقدهلل نسنندوهن، 
عووهم  ل  حهللةنئهن هللنلنمنل  لهن، عهللخسنم  األم  الن هللس  عاإلنالمس ، هللل إمك ودعزع 
 الممنددع ات الممنهضدد  لنسننددوهن، عوبمددهلل النددهللنب هللننددم الددعع  النسنندد  لسضددمعا

إلى حعت الحزب ضهلل نسننوهن، ع س  بلك ممن ونوقهللس فد   م س دن. فبدنء  محعوه
 بل من هللنسهلل ع مت على هبس الحنل س سهلل  ن سنهللي لك محسح   نلس  فقدنل لدك: سدن 

ومددن   النمنلدد  ألم س ددن فدد      اإلنددالم  هللهددبس األعمددنل  خدد  ال دد سم؟   مددت
 عالمنلمسن، منبا وقعل لغ؟

 لى النخ س !ةنل: إن هبا األم  سهللعع إ

ةلت لغ: منبا وقعل ف   بل سزعم  ن عهللهلل المنحد  عمسدل ألم س دن هللدنل  م 
من  مغ سمن    ل  معاع النهللاء ألم س ن ةع   عفنال  عسمحنز إلى النسنن  الندسععس  
هللنل نمددل هللننددم ا نددو ا س  النلمسدد ، عةددنم هللو بسدد  ا مقالهللددنت السنددن س  فدد  الددعطن 

  فد  محد ، ع همهدن للندعفسست هللدأ خص األامدنن الن هلل ، هللنهلل  ن طهلل  ا ندو ا س
 ع س  بلك.
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فقنل ل : عهللهلل المنح  اندو ا  ، عطهللد  ا ندو ا س ، ع ع ...، عهللدهلل  سند هلل 
 األهللل  على بلك.

ةلددت:  خدد  القددن ئ، هددبس وب هللدد  حقسقسدد  مدد   بددل مددن حددزب الوح سدد  
 بدل م(، فلدم سبدهلل هدبا ال1005بمنوم  هللغ ممننهلل   نلس  ف  لسل  من اللسدنل  عدنم )

هللهللا  إ ّ  ن سححل الح م على عهللهلل المنحد ، عس مسدغ هللنلنمنلد  للندسععس ، عإ ّ ل دنن 
فلمو  هللا وننلى ف  هللسممن عف   مومن اإلنالمس  عفد  هللدالهلل المندلمسن  مهللعنو للنخ س .

العانن ، علمقل ةع   نهللسهللا  ع  مزّع  العاة  لحنلل المن  نس  ا نو ا س  هللمخولو 
هللنلخطأ عمو اب  عمحّعب هللمن  المنض  لموقد  هللمدن  المندوقهللل،  ةمنوهن، علمنو و 

علمنلن للمن   ـ إن  من م سهلل عبغ هللا ـ وعهللومن عن خطمن النسنن  المضلل عالمزّع  
للعاة  البي ممن ندغ علدى عهللدنهلل هللا حدهللنل مندنء عهللندوى األندنلسب المدن  و، عإممدن 

فلسحمدهلل هللا عمدن عبدهلل  سد   معةعفدعن، فمدن عبدهلل خسد ا  لبمسنن   هللا   منم هللا وندنلى 
 بلك فال سلعمن إ  م نغ.

همددنك هللندد  النددهللهنت الودد  سنددوهللل هللهددن حددزب الوح سدد  علددى عمنلدد  عهللددهلل 
سمدنس   10، البي  علمت عمغ  م س ن ف  (322)المنح  ألم س ن ممهن لالمقط  ال اهللن ل

  وعهلل  من الندنم م ندغ. عسوضدمن هلل مدنم، المقطد   1، عةهلللغ ال عمب   ف  2141
هللن  وقهللسم المننعهللات ل فد  مندوع  حسدنو هللند  الدهللعل المنمسد  فد  المند عع، ال ا

اةوحنهللسن  عابومنعسن ، عوحقسد  حسدنو  فضدل لندنعهللهن، عوندمل المندنعهللات منعمدنت 
فمس  عإهللا س  عمنهللس ، فعةنت مح   سنم الملدك فدن ع  علدى او نةسد  المقطد  ال اهللند  

مععسد  وندمل ندلعن الط علد  ،  من عةنت هللندهلل بلدك عدهللو او نةسدنت 2152ف  منسع 
عالز اع  عالحح  عاإلن نن عو هللس  الدهللعابن عالحسعامدنت، عندملت المند ععنت 
ونمس  الحح اء عإمننء الم اع  عا مو نع هللنلمسنس البعفس ، عوحنسن ط   الد ي، 
عم نفحدد  األمسدد  ع س هددن، إ   ن بمددنل عهللددهلل المنحدد  هللنددهلل الاددع و ةددنم هللقل ددنء هددبا 

ل األم س دد  فدد  الممطقدد     مددن سددزعم حددزب الوح سدد   ن المندد عع هللحبدد  الو ل دد
 بمنل عهللهلل المنح  ةهلل ةهللل هبا المن عع. 

فدددأسن إبن حقسقددد  ةهللدددعل عهللدددهلل المنحددد  للمقطددد  ال اهللنددد   مدددن سدددزعم حدددزب 
الوح سدد .  م  مددك نددونعهلل إلددى نددهلله   خدد   وقددعل إن ا نددو ا س   حددال  هدد  لنهللدد  

 وهمهن هللأفننلهن القهللسح .إمهلل سنلس   عبهللوهن لوونو  هللهن على ععا هن عو

ةهللل هللا وننلى هبا القعل من  ندقطغ، ا نو ا سدـ  حدمسن   م س سد ؟!! عهدل 
سهلللغ ا نوخ نو هللنقعل المنلمسن ع س هم هلل ب  الوزعس  للعاة  لهبا الحهلل؟ عِلدم   ، 
 لم سخهلل  ال نعل حلى هللا علسغ عنلم عن  موغ  مهن نوهلللغ هلل بد  ال ادنء ـ اللهدم   

هل ال انء سن و   سقهلل  على ومسسز الحقسق  من الخسنل؟ عهل سنوطس  هبا حنهلل ـ ؟ ع

                                           
 ،  حمهلل عطس  هللا.((القنمع  النسنن ))  (311)
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ال ادنء  ن س نددو مددعاطن الوضددلسل النسنندد  المددهلل ع  علددى  حددهلل  مظ سددنت علددم 
 وح سك الهللعنس  )األبسهلل ع(؟

سوضل لمن  ن  ف  المقط  ال اهللن   دنن عمنلد  مدن عهللدهلل المنحد  ع ععامدغ 
مددن هددبا المندد عع )اإلمهلل سددنل  علددى حددهلل  اهللوددهللاء للحسلعلدد  هللعن انددو نهللو هلللددهلل ع هللدد 

عهل اوهنم حزب الوح س  للسمن  زعمهم(. إممن هع هلللسل على نسععس  عهللهلل المنح .
إن الحد اع الدبي هللا  همدنك، عندنهم فسدغ عهللدهلل  :البمعهلل  هللنلنمنل  لإلمبلسدز، عةعلدغ

المنحدد  لوم سددب خطدد   عنددس  وهددهللو إلددى إنددقنط الددسمن فدد  الندد ك النددسعع ، هددع 
م س ن عاإلمبلسز؟ على ال  م من وح سل ح نم السمن البمعهلل  حهللنل ح اع هللسن  

عوهللدن   حدزب الوح سد  علدى  2114مننء ـ ةهللل نقعطهن هللسدهلل الدسمن الندمنل  عدنم 
بلك ـ هللنلوهللنس  ل عنسن من خالل  فد  ندنن  المن  ندس  اللسمسمسد  هللعن  سد  معا هللد ؟ 

هبا الحدزب هدهللفن  س سدهلل هل هبس األفننل من حزب الوح س ، ونطسمن الهلللسل  ن ع اء 
مددن خاللددغ حدد و األمظددن  عددن بدد ائم النددسععس  السهعهللسدد ، وحددت ةمددنع اإلنددالم 

 ؟عهللنلوحهللسهلل وحت  ف  ننن  الخالف ،  م  

ام إن من  ننلسب حزب الوح س  ف  هللفنعغ عن عمنل  عهللهلل المنح  ل عنسن 
فد  إمغ عمسل  م س د ؛ هدع اعود او الحدزب هللعبدعهلل ا ندو ا س   :النسععس  عةعلغ

مح ، حس    مبنل إلم ن  بلك هللنهللب اإلعالن عمهدن فد  محد  عوطهللسقهدن عملسدن  
ف  الحسنو النسننس ، فلبأ حزب الوح سد  إلدى وضدلسل الد  ي الندنم عحد و المدن  
عددن خطدد  ا نددونمن  ال عندد  هللقعلددغ: إن هددبس ا نددو ا س  هدد  انددو ا س   مدد ت 

  م س ن عمالءهن عممهم عهللهلل المنح  هللنلنس  هللهن.

... فهددن هدد   م س ددن ةددهلل  مدد ت عمالءهددن ))حددزب الوح سدد  فدد  بلددك:  سقددعل
هللنلنس  ف  ا نو ا س  عبنلت األبعاء ف  هللالهلل اإلنالم مملعءو هللأف دن  ا ندو ا س  
ف نن عهللهلل المنح  ع حمهلل هللدن هللدال عحدزب الهللند  عبمدسنهم عمدالء  م س دن، البهللهد  

وندد ل خطدد ا  الودد  ومددنهللي هللن نددو ا س  عنددن ت نددعطن  فسهددن ع حددهللحت فدد  محدد  
عاةنددن  لمددن وقددعم هللددغ مددن و  سددز ف دد ي فددع  الو  سددز النسنندد  عالوطهللسدد  النملدد  

 اهـ. (321)((..

 ـ  خد  القدن ئ ال د سمـ : من ال حعل الننهللق  الو  م ت منك، وهلل ك تلي
، (323) ن الحدد اع هللددسن ا نددو ا س  )النددسععس ( عالهللسمعة اطسدد  هددع حدد اع عبددعهلل

 ممهمن سنوهلل  اآلخ  الخط  األعل ضهللس. ع ن  ال  ممهمن سو هللص هللنآلخ ، ف ل

                                           
(، هللودن سخ  د و 113(، القندم األعل، حد ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )  (312)

م. عةهلل وأا  هللهبا الوضلسل الهللن  ممن ما  هللدهللسمهم، 21/0/2166هـ، المعاف  2396 هللس  الانم  
 عقسهللو عن سن .

ـ  14، القندم األعل، )ص(المند ات النسنندس ) اب  هللسنمن  لحزب الوح س  ع هلل فد  ملدو   (313)
ع مند عع اسزمهدنع  لمحن هللد  الندسععس ، سظهد  فسدغ (، سحبّ  فسغ حزب الوح س  مدن مهللدهلل   220

 هللعضعل مهلل  اهومنم  م س ن هللمقنعم  النسععس    النمل على من هن  من سزعم حزب الوح س .
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فمنأل  الوننسش النلم  هللسن الهللسمق اطسنت عالنسععس  ه  هللنسدهللو  دل الهللندهلل 
عن العاةد ، عإبا مدن لدعحظ عبدعهلل ند ء مدن بلدك فد  فود و مدن ال ود ات فدقن بلدك 
س ب  إمن لنسنن   عنسن الندسععس  المو سد و للمحنفظد  علدى هللقنئهدن عإعدنهللو هللمنئهدن، 

للدعهلل  الندسعع  اخود ا   بهدزو الدهللعل الهللسمعة اطسد  المندوههللف  حودى عإمن لندزم ا
 وحل إلى م ا ز اوخنب الق ا ات عالوأاس  ف  النسنن  الخن بس . 

هللهبا سضسو لمن حزب الوح س  حلقد  بهللسدهللو مدن حلقدنت الوضدلسل النسنند  
المهلل م، خهللم  للنسععس  الننلمس  هللنل  م من خط هن ععبعهللهن ف  هللالهللمن. علع  نن 

 بلك على حننب هللسممن الحمسو ععلى حننب العطن اإلنالم  الن س . 

ف مددن  ممددن مدد ف   ن ممنددت  بددال    نددمنلسن  هللن نددو ا س  النددسععس ،  ددبلك 
مد ف   ن سرمنددت عهللددهلل المنحدد  زعددسم ا ندو ا س  الن هللسدد  فدد  الددعطن الن هللدد   لددغ 

ن  لالندو ا س  هللنل  نمنلس ، عم ف  اعوهللن  من سقعم هللغ هبا النمسل للنعفسست من م
ف  الننلم الن هلل  ع س س هع من عح   م س ن عونبسنهن فقن ف  بلدك ةلهللدن  للحقدنئ  
عالمعازسن.  من ع ن حزب الوح س  سنو و هللأن  س س مدن النسنندسسن سندمعن عهللدهلل 

 المنح  هللنل بل السنن ي ل مغ سعح  للمن   مغ لس   بلك.

نلسنن سسن مدن لدو ... ععهللهلل المنح  عمن سنمعن هلل))سقعل حزب الوح س : 
ل هدددم  هللاو هللسدددهلل  م س دددن لمقنعمددد  اإلمبلسدددز عوحعسدددل م دددعبهم إلدددى األم س دددنن وحدددت 

عل مغ ح اع هللسن  ...ننن ات الوح   عالموح  سن، عالح اع سهللنن س عهللهلل المنح 
غ  م س دن ـن فوقنعمدـن  لوم سدب منن سنهدـنن، فدنمبلو ا وضد  مخططدـا مبلسز عاألم س د
((ن ...ــهللمننعهللو  عنس

(324). 

: عهللهلل المنح  المنمى هللنلسندن ي حندب زعدم حدزب الوح سد   هللاو هللسدهلل تلي
ن الددزعسم ال المدد  مددـن عمددالء إ : م س ددن! فهددل سقهللددل حددزب الوح سدد   ن مقددعل لددـغ

 م س ـن ـ على حهلل زعمدغ ـ ممدن سقدنعمعن الندسععس  هدع  هللاو هللسدهلل  عندسن؟! ع سدو 
لك  سدو س دعن عهللدهلل ع دب س عن بلك عهدع سنمدل علدى هدهللم الندسععس  لدسال  عمهدن ا ؟

المنحدد  ا نددو ا   عهددع النددهللع األعل للدددهللعل ال  هللسدد  فدد  الممطقدد  عةددهلل فددد   
ا ندددو ا س  النلمسددد  )المن  ندددس ( فددد  هللدددالهلل محددد  عهللعدددم الح  دددنت المن  ندددس  
النسععس  لمقنعم   عهللائهن ف  الهللالهلل  لهن.  سو س عن عهللهلل المنح   هللاو هللسهلل  م س دن؟ّ 

ع ةدعل لمدن ةدهلل     ن سندونمل  هللاو فسهدن هال دغ؟!عهل سهلللغ ال بدل مدن ال هللدنء لهلل بد
وددأا  هللوحلددسالت حددزب الوح سدد  النسننددس  المضددلل  للدد  ي النددنم، عهددع سقدد   هددبس 
الحقنئ  لس   هللأم عسمغ عاة  الوضلسل النسنن  الوح س ي فسق  ف  حس و من  مد س، 

ةعل لغ:   فال سهلل ك الحقسق  عهع سنم  عسق   اآل اء المومنةض  ف  المنأل  العاحهللو.
إن حبم الملام و على هللسممن ع مومن ةدهلل هلللدغ مدن الضدخنم  هلل بد  حدن  فسهدن الحلدسم 

                                           
(، ودددن سخ 140(، القندددم األعل، حددد ح  )2110ـددد 2153ملدددو المنددد ات النسنندددس ، )  (314)

 م.0/5/2160هـ، المعاف  2390/مح م/10



 
 
 
 

156 

حسدد ان، عةددهلل نددنهم حددزب الوح سدد  هللر ائددغ عوحلسالوددغ النسننددس  المخنهللعدد  و دد س  
عو  سددز هددبس الحسدد و لددهلل  النقددالء مددن المددن ، عهللددبلك س ددعن ةددهلل م ددب مخططددنت 

 لك.النسععس  عمن خل هن الحهسعمس  الننلمس  ف  ب

علضدمنن الد  ي ))سقعل ح منء حهسعن هللهبا الحدهللهلل )الهلل وع دعل ال اهللد (: 
الندنم سبددب  ع    ن محسد س  ددل الحسدد و هللو سسد ات مددن بمسدد  المدعاح  ل ددل  نددنلسب 
اآل اء المومنةضددد  حودددى سضدددس  األممسدددعن ) سددد  السهدددعهلل( فددد  مودددنهوهم. ععمهللئدددب 

 ي فدد  المنددنئل نددس همعن  ن خسدد  مددن سنددل عن مددن طدد   هددع  ن   س ددعن لهددم  
النسنندس ، هدبس المندنئل   سقحدهلل ممهدن  ن سدهلل  هن الندنب، هللدل سبدب  ن وظدل مددن 

 اموهى. ،((مننئل القنهللو المعبهسن فحنب، عهبا هع الن  األعل

عسنوم  حزب الوح س  هللوزعس  عوضلسل ال  ي الننم خهللم  للنسععس  عمدن 
لسندن سسن  ع المن  ندسسن عمدن سرندمعا )ه دبا فد  األحدل( هللن)) خل هن السهعهللس  هللقعلغ:

 اهـ.( 325)((.من عز اء  ع ح نم بمعب السمن إ  مطنسن  م س ن.

عسحددنعل حددزب الوح سدد  بنهددهللا  عددهللم الدد هللط هللددسن انددو ا س  عهللددهلل المنحدد  
النلمس  )المن  نس (  من مد  منمدن ة سهللدن  عهللدسن  عندسن خعفدن  مدن  ن وعابدغ  عندسن 

س  هللنددهللب الممن نددنت الهلل ونوع سدد  األحقددنهلل عالنددهللاعو مددن  مومددن الن هللسدد  عاإلنددالم
 عالالإمننمس  عالب ائم الو  ةنم هللهن عمسل  عنسن النسععس  السهعهللس  عهللهلل المنح .

ا ندو ا س  الود  ومدنهللي هللهدن هللند  الدهللعل الن هللسد  ))سقعل حدزب الوح سد : 
مال مح  عنع سن عسندمعمهن ا ندو ا س  الن هللسد  عوحدنعل محد  وطهللسقهدن )امظد  

هن لم وطهللد  فد  محد ( هد  اندو ا س  الهللعلد  عهد    ع هللسد   سو سعهم القن ئ  م
، هللل هد  مدبهب اةوحدنهللي مند عو مندبل فد  ال ودب (326)ع    هللس  ع   عنس 

ا نددو ا س ، إ   ن عهللددهلل المنحدد  وعندد  فدد  م هددعم الوددأمسم فأهللخددل فسددغ المحددنهلل و 
((فبنلهن وأمسمن ، فهع ةهلل  مم المحنم  الو  ومو، الحلب ع مم الهللمعك ...

(320). 

: إبا لدم و دن ا ندو ا س  النلمسد  )المن  ندس ( هد  اندو ا س   عندس ، تلي
 فمنبا و عن سن و  ؟!

لمنبا سننى حزب الوح س  بنههللا  وهلل ئ   عنسن النسععس  من  ن س عن لهدن 

( من مننح  العطن %60علع معطا ةهللم عاحهلل ف    ضمن علمن   مهن انوعلت على )

 .1( ملسعن  م2361الن هلل ،  ي )

                                           
(، وددن سخ 294(، حدد ح  )2110ـدد2153نسددـ  ـ القنددم األعل(، )ملددو المندد ات النسن  ((315)
، مند و نسنندس  هللنمدعان: ) هللد ز معاةد  الحد اع 19/6/2169هدـ، المعافد  2399/ هللس  ادنم /1

 األمبلعـ  م س   ف  الهللالهلل المنطق  هللنلن هللس (.
  ا نو ا س  انو ا سونن   هللسد  )فنهللسد ( ععلمسد  )من  ندس (، عاندو ا س  عهللدهلل المنحد  هد  (316)

 ا نو ا س  النلمس .

 .0/2169(، ون سخ110(، )ص2110ـ  2153)ملو المن ات ال   س (، )  (317)
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ددم الهللمددعك عال دد   هللددسن )) سعاحددل حددزب الوح سدد  وزعسدد س هللقعلددغ:اددم  .. ع م 
 الوأمسم عالمحنهلل و هع من سل : 

الوأمسم: هع بنل المل س  ال  هللس  مل ن  عنمن  فسمن سمو، من منهللو ولزم للحنلل 
الننم مال وأمسم الم ط عمحنف  الدم ط، عمادل ودأمسم ممدنبم الحهللسدهلل عمحدنم  الحهللسدهلل 

 عمن نن ل بلك.

محنهلل و: ه   ن   س دعن الند ء الدبي سملدك مل سد  ف هللسد  سمدو، مدن هدع ال
منو، للحنلل الننم هللل س هللل ممغ  هللحن   اس ا  من المدن   محدم  حدنهللعن  ع محدم  
ةمدنش  ع الهللمدك  ع الهللع حد   ع مددن ندن ل بلدك، فهدبس   سددهللخل فسهدن الودأمسم حنددب 

ن محدنهلل و علدس  وأمسمدن  )المظنم ا نو ا  ( فقبا اندوعلت علسهدن الهللعلد   دنن عملهد
..)). 

 ةعل: ل ك سن حزب الوح س   ن ور ّ ِ  من هللسن الودأمسم عالمحدنهلل و  مدن وندنء 
فنلمححدل  عاحدهللو عهدد  ندحب المل سدد  الخنحد  لحنددنب مل سد  الهللعلدد . عةدهلل ةنمددت 
 عنسن هللنلوأمسم عهللنلمحدنهلل و حندب و  سقدك هدبا، ع دبلك ةدنم عهللدهلل المنحد  هللنلودأمسم 

قددك هددبا. فلددم وحددنعل وخ سددو العطددأو عددن انددو ا س  عهللددهلل عهللنلمحددنهلل و حنددب و  س
المنحدد ؟!  فهددل وموهدد  نلنددل  الوضددلسالت الوح س سددـ  هددبس فدد  من فدد  انددو ا س  

 ععمنلـ  عهللهلل المنح  ل عنسن؟

سنددوم  حددزب الوح سدد  فدد  نسننددوغ المضددلل  للدد  ي النددنم عددن انددو ا س  
هلل حس  سقعل حدزب عوهللنس  مح  عهللهلل المنح  ل عنسن النسععس  عل ن هللأنلعب بهللس

م  مهن و ملد  لمدن 20/0/2169الوح س  عن زسن و عهللهلل المنح  إلى معن ع هللون سخ 
ةنمدت هللدغ  م س دن مدن م نعضدنت مد  إند ائسل حدعل حلدعل منسمد  ، عسحد  حدزب 
الوح س  على  ن عهللهلل المنح  عمسل ع س  ألم س ن، على ال  م مدن ام ضدنل  مد  

 زسن وغ هبس ل عنسن.

النسنن  ال عندس  وندس  مد  الند ب ضدهلل إند ائسل، عاعوهلل  حزب الوح س  
ف نن   هللهلل لنهللهلل المنح   ن سبهب إلى  عنسن على حهلل زعم حزب الوح س ، إلى  ن 

... ع ن  زمدد  الندد   األعنددط ضدد هلل  معبهدد  إلددى  م س ددن   إلددى  عنددسن، ))ةددنل: 
عوقعم فسهن  عنسن هللهللع  المننعهلل ألم س دن ندعاء  هللقعطدنء األندلح  لمحد   م هللحندهلل 

ألنطعل ال عن  ف  مح   م هللنلنعن النسنند  لمحد ،  دل بلدك ع سد س سححدل ا
 .(329)((.من  عنسن مننعهللو ألم س ن علس  لمحلح   عنسن ع  لمحلح  النسععس .

: مددن هللام   محددلح  ل عنددسن عللنددسععس  مددن هللعددم محدد  هللنألنددلح  تلااي
 لدغ  عالخهلل اء عالهللفنع عمهن ضهلل إن ائسل هللحنهلل  نطعلهن فد  محد ، عمدن هللام بلدك

                                           
(، ون سدـخ 190(، )القنــدـم األعل(، حد ح  )2110ـد2153)ملو المن ات النسننسـ (، )  (318)

 .22/0/2169هـ، المعاف  2399/ هللسـ  انم /25
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سخهللم ةضدسومن هللنلمّبدنن عن وندنلى!!! فدال مدنم  هللدل  هدال  عندهال  هللنألحدهللةنء الد ع  
 على   ضمن     ال  م عالبعهلل!!

إن من ةهللمغ عهللهلل المنح  من خدهللمنت بلسلد  هللوهللمد  ا ندو ا س  عمند هن فد  
العطن الن هلل ، عمحن هلل  اإلندالم عالمندلمسن، عهللمدن  اةوحدنهللسنت محد ، ع عامد  

للسهعهلل ع س  بلك  نن هع الامن البي هللفنغ المندلمعن مقنهللدل  فد   ا منحنب خهللم 
عمالحظ  ن حزب  ننن ات الهللبل النسعع  ف  هللعم القضس  الن هللس  ضهلل إن ائسل.

الوح س  هللندهلل عفدنو الد ئس  المحد ي بمدنل عهللدهلل المنحد  هللدهلل  هللهللسدنن هللند  بعامدب 
 خددد   مدددن حبدددم العبدددعهلل ال عنددد  فددد  محددد ، مددداال احدددوالل البدددسش ال عنددد  

، ععبدعهلل خهللد اء ندعفسنت (310)، عهللعم  عنسن لمح  عند  سن  عاةوحدنهللسن  (321)قمنوال
 .(312)ف  مح 

 الربهان الثامن:

((هللننعات عنعهلل  هللننعات))الهلل وع  حنسن ملم  ف   ونهللغ   
هع  حهلل  (311)

الددبسن ةددهلل  وهللددعا عددن عهددهلل عهللددهلل المنحدد ، هللنددهلل  ن عدد   وددن سخ محدد  مددن عددنم 
عات،  مدن الندعهلل  هللنندعات فهدم ( عندمى هدبا النحد  هللنحد  الهللنند2151ـ2905)

 عهللهلل المنح  عزهللنمسوغ. سقعل ف  الح ح  الانلا :

( ح ددم الهللننددعات 2151ـدد2905( عنمددن  مددن وددن سخ محدد  )250خددالل )))
هللالهللمددن عمل ددعا  ددل ندد ء فسهددن: النسنندد  عالبددنس، عحددهللا و المبومدد ، عالقحددع  

  عحدهللا و ، اموزعدت مدمهم الادع و النسنند2151عاألمعال عالضسنع.  عف  سعلسدع 
المبومدد  عل ددن مددن الددبي انددوعلى علددى القحددع  عاألمددعال عالضددسنع؟ النددعهلل  
هللننعات! هللننعات هللال  لقنب، ع ن او هللال ن و، عمن  هللال إمننمس  عمعاطمعن هللال 

 .((عطمس  ..

( ح ح  فدن و   همدن هللدهللن  اإلندن ات الهللالد  320ع عن ال ونب سق  ف  )
 على نسععس  عهللهلل المنح :

 (.226 نن منسط ا  على النعهلل  هللننعات )ح ح  ال    النسعع   -

ن، وخد ب زهللنمسد  اإل هدنب فد  ععف  مهلل ن  ال ع  عاأللمنن وخ ب الن ةس -
 (.292النح  المنح ي، ح ح  )

                                           
(، القنددم الاددنم ، حدد ح  2101ـدد2100الونلسدد  النسنندد ، )ملددو المندد ات النسننددس (، )  (319)
 م.10/21/2100هـ، المعاف  2310/نعال/11(، ون سخ 53ـ51)

 م.0/2102(، ون سخ90الملو الننهلل ، ح ح  )  (321)
هدددددـ، المعافددددد  2311/ بدددددب/25(، ودددددن سخ 222ـددددد220الملدددددو الندددددنهلل ، حددددد ح  )  (321)

 م.14/9/2101

 لن هلل .م(، الزه اء لإلعالم ا2194هـ ـ 2405الطهللن  األعلى، )  (322)
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عمدن المل دهلل مدن هدبس ))سل هلل المللو وهللنسد  محد  للمنند   ال عند  هللقعلدغ:  -
مددن  الزاعسدد   ن ةددعامسن مددنسع عانددوننهللو نددسمنء عةمددنو النددعس ، عمقددل محدد 

المنن   ال عند  إلدى المنند   ال  هللد ،  دل بلدك  دنن خسد ا  لندنب محد  
 (.214)ح ح   ((عمبهللا  حقسقسن  للننهللات

ه  ادنم  حندمنت  ((وح س  مح  من نسط و ال ع  عالنسععسسن))عب    ن  -
الننهللات، إب لع  ةسنمغ هللقخ اب المنونن سن الد ع  لمدن وسند  محد    ودعهلل  

 (.204)ح ح   ((النظسم

( 90ـدد03م األمددعال عالنقددن ات عهللندد  الحددمنعنت عالموددنب ، حدد ح  )وددأمس -
 (.103( ع)290( ع)203ع)

عمالحددظ  ن حددزب الوح سدد  ةددهلل  خددب هللددب   هللندد  مددن النالةددنت ال عنددس  
المح س  هللحع و   ا  عضعحن ، هللنهلل عفدنو عهللدهلل المنحد ، ل مدغ   زال سوندو  علدى 

هبس األعمنل الو  وقعم هللهن  عمنلوغ ل عنسن النسععس  هللحب   مغ عمسل ألم س ن، ع ن
  عنسن ف  الممطق  إممن وقعم هللهن لحننب  م س ن هللعلسن  علحننهللهن ف  سن  عاةوحنهللسن .

سقعل حزب الوح س  ف  من و نسنندس  وحدت عمدعان )منلعمدنت للندهللنب(: 

عمن األن   ن  عنسن ونو ل ف  الممطق  لحننب  م س دن هللعلسدن  علحندنهللهن ف  سدن  ))
الن   األعنط هع من القطنع األم س د  علدس  مدن القطدنع الدبي عاةوحنهللسن ، فقن 

 ، اموهى.(313)((.سب ي فسغ الومنة  ع  من القطنع ال عن  .

البراهين عل  عمال  مار ل شاترامي ، أي لموسامو مثيارة تادا، بكاتا  
ألمثر من متلد، وهي أوض  من الواض ، ولمن بتمرار التضاليل السياساي الاذي 

عل  األم  ا س مي  ماع الازمن، أااب  األمار لادى الغثااء  مارس  كزب التكرير
 ا منًم من المسلّماي الواضكاي، وهنا مممن الختر

                                           
(، ودددن سخ 220(، القندددم الادددنم ، حددد ح  )2101ـددد2100)ملدددو المنددد ات النسنندددس (، )  (323)

 م.14/9/2101هـ، المعاف  2311/ بب/25
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 االشرتاكية (  سوريا2)

نوالحظ  خ  القن ئ مهلل  وقلب عمنل  نع سن هللسن  ل من امبلو ا ع م س ن 
 حنب زعم حزب الوح س  من خالل البهللعل الونل  الماس  للوننلل:

 (2جدول رقم )

 يبني تقلبات نظام البعث العربي االشرتاكي يف سوريا بني أمريكا وبريطانيا

 

 به  النمنل  ون سخغ الم ب 

 ـ م نهسم نسننس 
 (203ـ202)ص 

هللنهلل خ عب 
 ف منن

 امبلسزس 

  م س س  2153 (203ـ م نهسم نسننس  )ص

 امبلسزس  2154نهللنط  (204ـ م نهسم نسننس  )

  م س س  1/9/2162 نسننس ـ من و 

  م س س  15/1/2166 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  23/0/2166 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  0/22/2166 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  1/1/2160 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  20/1/2169 ـ من و نسننس 

  م س س  14/0/2100 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  5/3/2102 ـ من و نسننس 

  م س س  6/3/2102 ـ من و نسننس 

 امبلسزس  2/21/2102 ـ من و نسننس 

  امبلسزس  ع   م س س ، هللل ) 24/1/2102 ـ من و نسننس 

 هلللهلل منلم مخلص لهللسمغ ععطمغ(

 ( تزوير واقع الدول االشرتاكية األخرى3) 

مددن المالحددظ  ن حددزب الوح سدد  عمددن خددالل و  سددزس علددى الحدد اع مدد  
و ا س   ددل الددهللعل ا نددو ا س  فدد  الددعطن الن هللدد  اإلمهلل سنلسدد ، ةددهلل ونددو  علددى اندد

عاإلنالم  ع نمهلل إلسهن وهم  النمنل  لل  ب ععلى   نهن  م س دن عامبلود ا، عهللدبلك 
س عن هللهبا النمل ةهلل امطلد  مدن مظ سد  مدن    للو ندس  المدنهللي الود  مد  ب  هدن، 

حنهلل  علع  خنس  اإلطنل  لمقلت محعحغ الح فس . لبلك   و   هللب   الم اب  عالم
 الوح س س  ل ل هلللهلل من ولك الهللالهلل:

 .2161الن ا : ونهلل   مبلو ا، ام حن  ألم س ن، ام حن   مبلو ا ل نس  نم  .  2
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 الم اب :

 (.220(، )201ـ م نهسم نسننس ، ح ح  )

 م.2160ـ من و نسننس  ) بعهلل  عانئل (، حهلل ت عنم 

 م.1/9/2162هـ، المعاف  2392/ح  /10ـ من و نسننس ، حهلل ت ف  

 البزائ : ونهللن   مبلو ا ام ألم س ن..  1

 الم اب :

 (.222ـ م نهسم نسننس ، ح ح  )

 (.19(، )1ـ مظ ات نسننس  ح ح  )

 لسهللسن: ونهللن   مبلو ا..  3

 الم اب :

 (. 222ـ م نهسم نسننس ، ح ح  )

( ف  335، ح ح  )2ـ من و نسننس  ف  القنم األعل من الملو النسنن /
 هـ.2391//بمنهلل  انم 12

(، من و نسننس  فد  القندم األعل مدن الملدو 1ـ مظ ات نسننس ، ح ح  )
 29/1/21656( ف  210، ح ح  )2النسنن /

 وعم : ونهللن   مبلو ا..  4

 الم اب :

 (.222ـ م نهسم نسننس ، ح ح  )

 (.19ـ مظ ات نسننس ، ح ح  )

،هددـ2394/بع القنددهللو/9ـدد مندد و نسننددس  )الونلسدد  النسنندد (، حددهلل  فدد  
 م.10/3/2165المعاف   

 النعهللان:  م س س ..  5

 الم اب :

 (. 30(، )11ـ مظ ات نسننس ، ح ح  )

ـ عسقعل عمهدن هلل سطنمسد  فد  مند و نسنندس  ) بعهللد  ع ندئل ( حدهلل ت عدنم 
2160 . 
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، 29/1/2165إمهددن هلل سطنمسدد  فدد  مندد و نسننددس  هللوددن سخ  :ـدد عسقددعل  ددبلك
 (. 210)ص 2الملو النسنن /

 هلل  )عهللن(: ح اع امبلسزي  م س   و لهللت فسغ امبلو ا.السمن البمع.  6

 الم اب : 

 (.30(، )19ـ مظ ات نسننس ، )

ـ المن  نسعن عالسنن سعن هم مطنسن  م س ن )الم ب  من و نسننس  هللون سخ 
 )لم سب  (.

الحددعمنل: ونهللندد  لل دد ب هللندد ل عددنم، للمحددعص الننمدد  الودد  و سددهلل  ن الندد   .  0
 بلع ـ  م س  .مإلاألعنط خنض  للح اع ا

 الم ب : 

 (.224(، )10(، )91ـ م نهسم نسننس  ح ح  )

 : الترلي 

هبس ه  ون  هللعل ع هللس  هللخلوهن ا نو ا س  ع حهللحت هللبلك ونهللن  لالوحدنهلل 
النعفسنو ، هللن  هبس الهللعل خ بدت ا ندو ا س  ممهدن ألندهللنب مخول د  هللندهلل ودهللمس  

نلح مدد ، هللت هللنلنددلم ع دل مقعمنوهددن، فخ عبهددن مددن محدد  فدد  عهددهلل الدد ئس  النددنهللا
هللقدعو الندالل،  2114عمن السمن البمعهلل  ف  عههلل ال ئس  عل  ندنلم الهللدس  عدنم 

بمدنل عهللدهلل المنحد . ع  زال  ا ندو ا    من  نمت ةهلل هللخلت فسغ هللمننعهللو ال ئس 
وهللددددنع األنددددنلسب الحهللسادددد  االخددددعو مددددن  بددددعع ا نددددو ا س  إلسهمددددن ةنئمددددن  هللنددددهلل 

 )الهللس عنو عس ن(.

عههلل ال ئس  عم  الهللندس ، فهدع حدع و بهللسدهللو مدن حدع    من النعهللان ف 
الهلل سنو عس ن، فه    زالدت عاةند  فد  ند ك السندن ، هللن وهللنطنوهدن مد  إسد ان هللندهلل 

. علضنعط خن بسد  2101الاع و النسنس  السنن س  الو  ةنمت هللقسنهللو الخمسم  عنم 
هللمس  عسبددب ا موهللددنس إلددى هلل بدد  الودد هللددهلل ت النددعهللان مددلخ ا هللن هللونددنهلل عددن إسدد ان.

ا ةوحنهللي الهللنل   الو  لحقت هللولك الهللعل الون  المب ع و الو  ةهلل هللخلوهدن السندن س  
هللمخولددو حددع هن، عنرددحقت فسهددن الح  ددنت اإلنددالمس ، هللددل الددهللععو إلددى اإلنددالم. 
ع رنلت  هللم   ععقعل  بسنل من نهللنهللمن المنلم، فون هللت النقنئدهلل عاألف دن  الاع سد  

وضدلسل ا ندو ا   الخطد  عالدهللاهم علدى األمد ، السنن س ، ادم ةنمدت هللدهللع هن فد  ال
ععة ت ضهلل محلح  هللسمهن ععطمهن إ ضنء  لمن    علسمدسن عندونلسن ع سد هم مدن 

  معز النسععس  السهعهللس .

الاع ي هع النخص المنونهلل هللعن معا هلل ، )) سقعل نونلسن محو السهعهللي:
مددغ، .. عهللعن ةسددهلل  ع ندد ط، عهلل ددل ندد و،  ن سلسددهلل ا وحددنهلل النددعفسنو  عسددهللاف  ع



 
 
 
 

163 

نهلل ـنع عددن ا وحددـعالددهللعل  هددع النددخص الددبي   سضدد  ندد طن ، ع  سودد هللهلل فدد  الهللفدد
 .(314)(( ـالنعفسنو

عسقعل لسمسن السهدعهللي فد  الوق سد  الدبي ةهللمدغ فد  بلند  اللبمد  المندو    
 : 2129 سن   24الممنقهللو ف  

إممددن   مددهللاف  عددن المننهددهللات الندد س ، فقددهلل مقضددمنهن هو مددن نددو هن علددى ))
مهلل سدنلسسن،  ن الننلم، إممن مهللاف  عن العطن ) ي العطن المنوههللو( ضدهلل ام    م

ممن مهللاف  عمغ، علنعو مموح . إممن   محن ب من  بل اموسدنزات الهللعلد  ال هللد  : إ
فلم سهلل  ف   عنسن  س   عندسن ال هللد  . إممدن   مدهللاف  عدن المحدنلل القعمسد ، إممدن 

  ف  الننلم  بم  ه  ةهللل المحنلل مل هلل  ن محنلل ا نو ا س  عمحنلل ا نو ا س
 .((القعمس . ةهللل محنلل الهللعل . إممن  محن  للهللفنع عن العطن ا نو ا  

ععلددى هددبا األنددن  ةنمددت ))سنلدد  حددزب الوح سدد  علددى هددبا الددمص ةددنئال : 
((النسععس  ف   عنسن

(315) . 

عهللهدبس األ نبسددب عالدهللبلسنت النددسععس  السهعهللسد  سمخددهللع الندعام، عالماق ددعن 
 لمن .من ا

ف دددد  الهلل عوع ددددعل الانلدددد ، مددددن هلل عوع ددددع ت ح مددددنء حددددهسعن سقددددعل 
إممن مقحهلل  ن مظه   من لع  من المح  سن للنمدنل، بئمدن لمحد  هم مدن ))ح منلهم: 

الظلم حسممن ممححهم هللأن سلوحقدعا هللطهللقدنت بسعندمن مدن ا ندو ا سسن عال عضدعسسن 
موظنه سن هللأممن مندنعهلل عالنسععسسن. عمحن على الهللعام موهللمى النسععس  عمحوضمهن 

النمنل طععن  لمهللهلل  األخعو عالمحلح  الننم  لإلمننمس  عهبا من وهللن  هللدغ المنندعمس  
 .((الننلمس 

... ع هددم مددن بلددك  ن )) عفدد  الهلل عوع ددعل ال اهللدد  سقددعل ح مددنء حددهسعن:
منددونمل النعاطددو الموأببدد  فدد     اضددمن هللددهلل   مددن إخمنهللهددن، ع ن منددب   ف ددن  

ن ف     ضمن هللهلل   من محعهن. إن المند ل  ال ئسندس  لح عمومدن اآلخ سن عمنوخهللمه
ه :  سو وضنو عقعل الننب هللن موقدنهلل، ع سدو و قدهللهن ةدعو اإلهلل اك الود  وخلد  

 .((مزع  المنن ضـ ، ع سو ونحـ  عقعل الننم  هللنل الم األبعو

النسععس  ف  مخولو الحنهلل، لس  هبا م نمدغ، فقدهلل  عن إن الهللح  الم حل
بلك، هللل   سمن هللأعسممن ال اس  ممهن، علح  هللندنعهللمن مدن ب ائمهدن مدن  ف    روب ال اس

إمهدن  :لح ، عالمن  سمظ عن، عسقعلعن  من سقعل لهم حدزب الوح سد  عالندسععسعن
عمن م  ال  نمنلس ، ع  مم د  هللع هدن هللنل لسد   مدن ا  مهمش ح ال  نمنلس ، عمحن 

                                           
 (.41، 49، )ح ح  (( مظ ات نسننس  لحزب الوح س))عن  ونب:   (324)
 (.61، )ص((م نهسم نسننس ))  (325)
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فد  عحدو عوندخسص العاةد  س نل حزب الوح س  هللهللع  النسععس . فنألحدل الهللةد  
 .حوى   مزل عمضل

فقبا عدهللمن إلدى الدهللعل الن هللسد  ا ندو ا س  الوند  الندنهللق ، مبدهلل عمدن خدالل 

( من مننح  الننلم الن هلل ، عحزب الوح س  سقعل   %60 مهن ون ل ) سنس وحنهلل  

 .(316)عبعهلل للمن  نس  على   ضمن

ندسععس  فد  سدعم هبا علع نقطت الممل   الن هللسد  الندنعهللس  هللدسن مخنلدب ال

( من مندنح  الدعطن الن هللد ، علدبلك مبدهلل  ن %93( إلى )%60من، لق ز ال ةم من )

حدزب الوح سد  س  دز عس  دز فد  هبعمدغ علدى هدبس الهللعلد  ومهسدهللا  إلندقنطهن هللددسن 
 مسددنب السنددن ، فوقددّ  حسمهددن عسمددغ،  مددن ةدد ت هللنددقعط ال عسددت هللسددهلل السنددن ، عحددّ م 

إن لم س ن إح ا  حدزب الوح سد  اعوهللدن   قن .ا منحنب ممهن.  من نسأو  هللحاغ  ح
 ددل  مددعاع الحدد اع هللاخددل هللالهللمددن هددع حدد اع هللددسن ام لودد ا ع م س ددن، هلللددسال  فنضددحن  
عاضددحن  علددى وددعّ ط هددبا الحددزب هللنلنمنلدد  لالنددو ا س  السهعهللسدد ، فقمددغ سحدد  حسمئددب 

  مهلل سنلسد ، هللنعوهللن هدن حدنحهلل  الحدل لبمسد ألعلئك البسن سهللافنعن عن ال  نمنلس  ا
منددن ل عهمددعم اإلمنددنمس ،  ع  مهددن  ددبلك هلل سئدد  هللدد اءو الددبئب مددن هللم سعنددو علسددغ 
النددالم، ممددن  حددنب الددهللالهلل عالنهللددنهلل مددن ب ائمهددن همددن عهمددنك، عهددبا ممددن   سبددعز 

 وحع س فضال  عن اعوقنهللس. 

علمزسهلل من اإلسضدنل حدعل ب سمد  وهلل ئد  الندسععس  مدن ب ائمهدن، عاوهدنم 
حزب الوح س  ةم  القم  فسمن وعحل ))ن  ونب هللنمعان: مهلل سنلس  هللبلك  مقل لك ع ا

 محمعهلل القننم:  األنونب ، سقعل مللو ال ونب((إلسغ علم البننعنس  السهعهللس 

ح  حزب الوح س  علدى  ن  دل حد اع سحدهلل  فد  هللالهللمدن هدع حد اع س))
إن الاع و ف  نع س  ه  وح ك إمبلسزي ضهلل  :هللسن إمبلو ا ع م س ن. فماال  سقعلعن

 الهللنا  األم س  .  المظنم

إن المنددلمسن الددبسن وح  ددعا فدد  لسهللسددن ضددهلل مظنمهددن هددم عمددالء  :عسقعلددعن
 م س سددعن ألن القددباف  إمبلسددزي، عمددن عبددب  ن سوحددنلو القددباف  اإلمبلسددزي مدد  

 حنفظ األنهلل األم س  .

 من  ن من النبب  ن سبنلعا المظدنم الندع ي عمدسال   م س سدن  مد   ن لهللسدغ 
( 22 ل م افد  ندع س  هللنإلضدنف  إلدى ) نس   عن  سعبهعحعال  نهللن  آ و خهلل

  لو بمهللي  عن  لحمنس  المظنم. 

عمددهللمن انددولم السهددعهلل القمسطدد و عالبددع ن،  ددنن المظددنم  2160عفدد  عددنم 
ضنس ن  لهلل ب   مغ لدع وحد ك مئدنت ةلسلد  مدن المندلحسن هللنلهللمدنهلل  ألندقطعا المظدنم، 

                                           
 ( الم ف .3 اب  البهللعل  ةم )  (326)
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ع س هدن هللأندلحوهم الخ س د  فأ نلت  عنسن خمن  عن   لو بمهللي  حنطعا هللمند  
عالاقسلدد  حمنسدد  للمظددنم، حوددى انددوهلل نددنعهللس عنددسط  علددى زمددنم األمددع  فنمنددحب 
ال ع  هللنهلل من  ةدنمعا حدعال  ندموسن مد اهللطسن لحمنسد  المظدنم. عهللقد  مدمهم حدعال  

إمغ عمسل  :عم  بلك سقعل الوح س سعن عمغ (  لو  ظمهم معبعهللسن حوى اآلن.22)
 للخزي!   مس   ! سن للنبب! هللل سن

إمغ  مس   ، م   ن  :إمغ لمن  عبب النبب  ن سقعلعا عن المظنم النع ي
الوعبسددغ فدد  إباعوددغ عول ددنزس عحددح غ عمبالوددغ عمندد اوغ عمطهللععنوددغ هددع وعبسددغ 

 نسعع !

عمدد   ن الو هللسدد  فدد  مهللا نددغ هدد  و هللسدد  علددى النددسععس ، سنلمددعن الددمشء 
  ! عاةهلل  سم  إمغ  : س  عمغالنسععس  عسمنئعمهم علسهن. عم  بلك سقعل حزب الوح

 عقلك م  البسن ةهلل عا وحت األمقن  ف  حمنو.

إمددغ إمبلسددزي! مدد   ن الوعبسددغ فدد  إباعوددغ  :عسقعلددعن عددن المظددنم اللسهللدد 
عول ددنزس عحددح غ عمبالوددغ عمندد اوغ عمطهللععنوددغ هددع وعبسددغ نددسعع  )علددع نددمعس 

هد  و هللسد  علدى  المظ س  الانلا ،  ع ال ونب األخض (. عم   ن الو هللس  ف  مهللا نغ
النسععس ، سنلمعن المشء الندسععس ، عسمندئعمهم علسهدن. هدبا عدهللا الخهللد اء الد ع  

 عالبسش ال عن .

إمغ امبلسزي! عاهللفن عقلك ف   حهلل المدهللافن  :عم  بلك سقعل حزب الوح س 
البمنعسدد  فدد  لسهللسددن الودد   هللنددت فسهددن بادد  المنددلمسن هللنلنندد ات  ع هللنلمئددنت  ع 

 هللنأللعو.

إمغ امبلسزي! م  النلدم  ن الوعبسدغ فد   :ن عن السمن البمعهلل ع نمعا سقعلع
إباعوغ عول نزس عحح غ عمبالودغ عمند اوغ عمطهللععنودغ هدع وعبسدغ ندسعع . عمد  
النلم  ن الو هللس  ف  مهللا نغ هد  و هللسد  علدى الندسععس ، سنلمدعن الدمشء الندسععس  

  عبعسد ، هدبا عسمنئعمهم علسهن. عم  النلم  سضن   ن فسهدن ةنعدهللوسن  عندسوسن هللح سد
عمد  بلدك  عهللا الخهلل اء ال ع  عال عهللسسن ععهللا البدسش ال عند  عالبدسش ال دعهلل .

إمغ إمبلسدزي! عضد  عقلدك فد  الم دنن الدبي ونسمدغ  : نن سقعل حزب الوح س  عمغ
 المن  نس .

عمدددن النبدددب  ن الندددسععسسن سددد هللهللعن م ددد  مدددن سددد هللهللس حدددزب الوح سددد  
إن حدددزب الوح سددد  هدددع هللدددع   هللدددع  لحدددزب الوح سددد ؟  م م)اإلندددالم (! فهدددل هددد

 للنسععس  عمن ع ائهن إن ائسل.

 عِلم سزع  حزب الوح س  العاة  عسمن  هللقح ا  هبس الوضلسالت النسننس ؟

البعاب: إن النسععس  م فعض  فط سن  حوى من النسععسسن  م ندهم عمدهللمن 
 سنسنعن وب هللوهن )هبا إبا  نن ةهلل هللق  فسهم هللقس  من ضمس (.
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عخنحد  فد  ـ من ع ائهن، وقعم هللوبدن ب فد  الندنلم  عالنسععس  عالسهعهللس 
إلسبددنهلل حددس   وحددت  ي انددم  ددنن، ونددوطس   ن ونددوقطب عددهللهللا   نفسددن  مددن  ـ هللالهللمددن

المن  سلممعن هللنلممه، النسعع  )وحت  ي انم  نن(. عسهللافنعن عمغ هللنل لم   ع  ، 
 عهللنل لم  انمسن ، عهللنل لم  انلان ، عهللنلهللم  اهللنن .

لسهعهللسدد  مددن ع ائهددن  ن ف حدد  إسبددنهلل هددبس الحددس   عوندد و النددسععس  عا
ةلسل ، ع ن البي ححل حوى اآلن هع مقم  الننب البي وطهلل  علسغ ا نو ا س  علم 

 القنئمسن هللهبا الوطهللس  ع  هغ لهم.

إن مقم  الننب على األمظمد  الود  وحدنعل وطهللسد  ا ندو ا س  )عهد  هد  
المقم  على النسععس  ع عنسن عإلى  م   النسععس ( ع  هغ لهن، سقعهللامغ ولقنئسن  إلى

   هغ لهمن، عهللبلك وقل ف ح  إسبنهلل الحس   الخهللاع  المطلعهلل .

علوبمدددب هدددبس الموسبددد   سددد  الم  عهللددد ، سبدددب  ن سعبدددغ  ددد س الندددنعب 
إمهدم  عدهللالهن(،  :)عخنح  ف  هللالهللمن( عمقموهدن ضدهلل  عدهللاء الندسععس  ) ع مدن سقدنل

عدهللع عدهللعك  :م ع  )هللمدنء علدى ةدنمعنعهللبلك سهللقى للنسععس  عل عنسن  حسهلل ف  ال
 حهللسقك(، عوهللقى ال  ح  ف  إسبنهلل الحس   الخهللاع  المطلعهلل   هللس و.

علددى الحددس   المطلعهللدد ،  ـ عالنددسععس    فدد  ـ ععمددهللمن ونادد  السهعهللسدد  
عسعبهلل النهللهلل ال نف  من البسن سهللافنعن عمهن، عمهللئب ندعو س دعن مدن الندهل إةمدنع 

سزسن  ع   مس  سن ، عإممدن  دنن عطمسدن  مخلحدن  حدهللسقن  المبوم   ن المظنم لم س ن امبل
 لل ع  ..

عطهللنددن ، سنومددهللعن فدد  وحقسدد  هددبس الموسبدد  علددى الددهللبل عاإلهللددنهللو عضددنو 
با  و المبوم ، عه دبا مد    ن حدزب الوح سد  سدزع  العاةد  عسقلدب الحقدنئ  مدن 

 ، اموهى المقل.(( بل هللعنس  )ملننء( ل عنسن عهللنلونل  للنسععس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3جدول رقم )
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 يبني نسبة مساحة الدول العربية اليت استعمرتها روسيا عن طريق الشيوعية 

 من كامل مساحة الوطن العربي

ينَ  لينَعربيَينَيتيمليي خ  أيناليمعمأرينَشياعيينَ  لينَعربيَينَيتيخلعَيَاليمعمأرينَشياعي

قم
الر

 

 الدولة
 املساحة

 *** 2مليون كم

 **السكان 

قم مليون
الر

 

 الدولة
املساحة مليون 

 2كم

السكان 

 مليون

 202 ..0.1. لبنان 1 3.03 1..10 مصر 1

األردن  2 .0. 01.0. سوريا 2

 وفلسطني

.011.. 302 

 104 ..0.1. الكويت 3 1301 0430. العراق 3

 02. .0.22. قطر 4 .1.0 203.2 اجلزائر 4

اإلماااااااااارا   0 .30 ..102 ليبيا 0

 العربية

.0..4. 101 

 .20 .01.0. اليمن الشمالي . 04. 01.4. تونس .

 .0. .0212. ُعمان 2 1.02 ..200 السودان 2

 2.02 .0440. اململكة املغربية . .10 ..02. اليمن اجلنوبي .

الصااااااااا را   . .30 .0.3. الصومال .

 املغربية

 ا ...02.

 04. ....0.. صالب رين .1    

 .0. ..2010 السعودية 11    

 100 .10.31 موريتانيا 12    

 .420 40002 اجملموع  11402 .030. اجملموع 

النسبة املئوية من كامل 

 الوطن العربي 
.2% 2.02% 

النسبة املئوية من كامل 

 الوطن العربي
33% 2.03% 

ملسددعن  2361226فقددط.  نمددل منددنح  الددعطن الن هللدد  =  1 ددم611منددنح  الهللحدد سن وهلللددغ     *
 .1 م

، وددألسو مبددنل  م ندد ، ((منبددم النددنلم الن هللدد ))) عددن  وددنب  2190نم حنددب اححددنءات عدد **
 و بم  هلل. بع ب ننهلل.

 عن  طل  الننلم. وألسو مبمعع  من األننوبو ممهم محمهلل نسهلل مح ، م وهلل  لهللمنن، هللس عت. ***

 (  حزب التحرير والتعاطف مع البعثيني )اليساريني االشرتاكيني(:4) 
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سهللغ المهلل عند  فد  الدهللفنع عدن الندسععس  هبا هع األندلعب ال اهللد  مدن  ندنل
 السهعهللس ، عفسغ هلللسالن:

العضد   مدن مد اس حودى : ).  ف  من و نسننس  من من ات حزب الوح س  هللنمعان2
، حددهلل ت فدد  م دد  الوددن سخ المددب ع ، مددنةش فسهددن آخدد  (م16/4/2164حددهللنل 

العضد  النسنندد  فدد  نددع سن، عقدب اددع و حمددنو الودد  اندوههللفت ح ددم الهللناسددسن فدد  
نلط ، حس   نن وندنطو حدزب الوح سد  مد   علئدك الهللناسدسن ا ندو ا سسن عمدن ال

خل هم السهعهللس  الننلمس ، وننط ن  عاضحن ، حس  اعوهلل  ح م حزب الندنب عالحدزب 
الدددعطم  عالحدددع امسسن الدددبسن ةدددنمعا هللدددنلاع و هللنلوحدددنلو مددد  اإلخدددعان المندددلمسن 

 ، سقعل:عالمننسخ، اعوهلل  ح م  علئك  نع  من ح م الهللن  القنئم

إمغ من الخطأ  ن سط دى علدى المعةدو الخدالص مدن ح دم الهللند ، فح دم ))
الهللن  لس  هللأندع  ممدن ةهلللدغ، عالهللناسدعن  ننندن    سند لعن ةدعو نسنندس  مدلا و فد  
الددهللالهلل، علددع  وحددنلو القددع  النسننددس  المددلا و: حددزب النددنب عالحددزب الددعطم  

م. عمدن الخطدأ  سضدن   بدعع عالحع امسعن لمن عحلعا إلى الح م ف  سدعم مدن األسدن
حزب الننب عالحزب العطم  إلى الح م فقمهم إن  بنعا نعو س عمعن  نع  من 

 ، اموهى.((الهللناسسن

ع ننهللو هبا الحدزب المدوقن ل دن وزعسد  العاةد ، عل د  سندهلل عطدو القدن ئ 
منغ إلى ةهللعل ح م الهللناسسن البسن خنهللت ومهللدلات حدزب الوح سد  فدسهم، حسد    ت 

س  من حل هللهن على سهلل الهللناسدسن فد  ندع سن عالند ا  هللدال عبدغ مقن مد  األم  اإلنالم
م   س س،  ةعل: ل   سنهلل عطدو القدن ئ لح دم الهللناسدسن، حدّع  المدزاع القدنئم فد  
نددع سن  مددغ مددزاع هللددسن  م س ددن عامبلودد ا للنددسط و علددى الممطقدد ، ع خدد ب  عنددسن 

  إحدهلل  ال قد ات النسععس  عمن خل هن السهعهللس  من الح اع عاألزم ، حس  ةنل فد
 النهللسهللو من المن و:

هبا هع العض  النسنن ، اع و ةنمدت فد  حمدنو   سدهلل لهدن  ن وندم ندع سن ))
عسرنمل لهن  ن ونوم  حوى وطسل هللح م حزب الهللن   ع سقهللل المنن    ف  الح م  ع 
من سنمعمغ هللنلمحلح  العطمس ، عهبا بزء مدن خطد  امبلسزسد  فد  خطدط الحد اع 

ع م س دن، عةدهلل ةدنم هللهدبا النمدل حدزب الندنب عالحدزب الدعطم   الهللائ  هللسن امبلو ا
هللنلوحددنلو مدد  اإلخددعان المنددلمسن عالمنددنسخ، عةددهلل عةنددت الددهللالهلل فدد   زمدد  نسننددس  

 ، اموهى.((نخنمق    هللهلل من الخ عب ممه

فنمظ  إلى ةرهلل و حزب الوح س  على إمنو  ا حومن ت الحس  حسن سحد و 
عالهللناسعن  نننن    سن لعن ةعو نسننس  )لغ: المظ  عن خط  الهللن  ا نو ا   هللقع

 .. علمن  مهم   سزالعن ف  نهللو الح م ممب   ا  من االاسن نم !!(ملا و

إبن ه  هللععو ح سح  من حزب الوح س  لمم   ن   ون ل م نهن ف  سن   
ل  ع عملسن  للوحهللي للهللناسسن، فهم  ةل من  ن سحنب لهم حننب، ادم هللنلمقنهللدل سحدنع
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، ل  اهسد  ـ عحنب ةنمعن إحسدنء ا حومدن ت المسود ـ الحزب ب  ععاطو المن   
 ل من حزب الننب عالحدزب الدعطم  عالموحدنل سن منهدم مدن اإلخدعان المندلمسن 
عالمننسخ هللحب   نبهلل ، ه   ن  علئك سنس عن ضمن بزء مدن خطد  امبلسزسد  فد  

 خطط الح اع الهللائ  هللسن امبلو ا ع م س ن.

حزب الندنب عفد   عقدنب ))الم ء انو  اهللن  عوننل   حسن سنلم  ن عسزهللاهلل 
الح ب الننلمس  الانمس ، حسن  عسهلل وألس غ ف  حلب هللهلل منم، سنوههللو مقنعم  الدهللععو 
ا نددو ا س  عالنددسععس  عا ونددب م ددعبا   هللسدد ا  هللنددمنل  نددع س ، عوم ددن  ن سللددو 

عوم ن  ،2141هللنت ، حس  فنز ف  اموخن2140هللمبل  المعاب منن ض  ةعس  عنم 
((من وألسو الح عم  هلل ئنن  منظم القهللن 

(310). 

إبن من هللام اإلخعان المنلمعن عالمندنسخ عحدزب الندنب سق دعن هللقدعو ضدهلل 
ا نو ا س  عالنسععس ، عمن ضممهن حزب الهللن ، عهم الم نحعن  دبلك  ندوالم 

  الممظعمد  الح م إبا من  طنحعا هللنلهللناسسن ا نو ا سسن ف  نع سن، فهدبا األمد  سرقلد
السنن س  السهعهللس ، ععلسدغ وعبهدت عنط د  حدزب الوح سد  محدع ا ندو ا سسن علدى 

الهللالهلل وم  فد   زمد  ) فنعوهلل  هللبلك  ن ،حننب العطمسسن اإلنالمسسن من  هللمنء األم 
 .(نسننس  خنمق    هللهلل من الخ عب ممهن

نهللحنن هللا!  زم  نسننس  سم  هللهدن حدزب الهللند ، سنوهلل هدن حدزب الوح سد  
هع حزب إنالم  من حس  المهللهلل ؟! سنوهلل هن  زم  نسننس  خنمقد   حدنهللت الدهللالهلل، ع

عهددبا سددب  من  ددبلك هللمعة ددغ الممحددنز عالمونددنطو مدد   زمدد  المن  نددسسن فدد  الددسمن 
 البمعهلل ، حسن  طنل السمن النمنل  هللمظنمهم.

من خالل هبس األمال  الممقعل  عن محعص حزب الوح س  سنوطس  الم ء 
 ننلسب الحزب المهلل عن  هللهللة  فنئق  لقلب العاة  عوزعس  الحقنئ ،  ن سون و على 

هللههللو ح و المن  عمن وقعم هللغ النسععس  عمن خل هن السهعهللس  الننلمس  من ب ائم 
انوحلت الدهللمنء عاألمدعال عاألعد ا  عاأل اضد ، عح مدت اإلمندنن مدن ح سنودغ 

ط ف سند  ندهل  هللدسن الو  ضمموهن لغ الن ائ  النمنعس ، عدهللا الح سد  البمندس  لسندق
 مخنلهللهن.

 من ع  بع من  ححنب الوأعسالت عالخسن ت العانن  ف  الومن  األعبا  
 ن سو ساعا ةلسال  فد  الومدن  الندب  لهدبا الحدزب الموندنطو مد  الندسععس  الننلمسد  
عمن خل هن السهعهللس ، لحسن إمهدنء ةد اءو عند ات األهلللد  الحد سح  العاضدح  علدى 

 حح  من مقعل.

                                           
 النسننس . عن المعنعع   (327)
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، (319) ددـنن هللناسددن  انددو ا سن   ا علمددت  ن النددسخ وقدد  الددهللسن المهللهددنم عل ددن إب
  ـدددـن ي، ععدددن المن  نسـ  عدددن الهللنددد  السندددـدددـودددهلل ك ندددب هللفدددنع حدددزب الوح س

  .ــا نو ا س

 .  عمنل  ح نم نع سن عالن ا  عهللن و عن عالةنت نخحس  م   م س ن.1

ظد  فسدغ. عه با  ل هلللهلل خنض  لم عب هللعل   دنف و سم))سقعل حزب الوح س : 
فقن  نن م عبهن آوسن  من  عن الهلللهلل ونهللنن  لهن   وبعز العحهللو منغ إ  هللنهلل وح س س  ع 
هللوح س س هللعانط  العحهللو، عإن  نن م عبهدن آوسدن  مدن  دعن الحدن م عمدسال  لهدن عالهلللدهلل 

مدن هللام المو د  علسدغ  ن الندلطنن لممد ، ألن بلدك  ، س  ونهلل  لهن وبعز العحهللو منغ
سهللقى عمدسال   ع سبنلدغ سود ك عمعلودغ ال دنف و. علدبلك وبدعز عحدهللو سزسل الحن م  ن 

علع  نن ح نمغ عمالء ألم س دن، ألن عمدعلوهم لسندت ا وهللنطدن   ،نع س  م  الن ا 
((عإممن ه  عالة  نخحس  ، نمسن  

(311). 

 :الترلي 

م، ادم 2146  هللهلل من الوب س   ن ا موهللاب ال  من  ةهلل اموهى فنلسن  ف  عنم 
م نددع سن ح ددنم منظمهددم عمددالء ل عنددسن، عالقلدد  القلسلدد  مددمهم مددن وننةددب علددى ح دد

العطمسسن النع سسن عمن المخهللععسن هللن نو ا سسن عالهللناسسن، عف  نه  نهللنط مدن 
ا وهللطددت  ددل مددن محدد  عنددع سن ا نددو ا سوسن هللنلعحددهللو الودد  ة  هددن  2159عددنم 

سن الح دم فد  ا نو ا   عهللهلل المنح ، فنلى ال  م من انوالم الهللناسدسن عا ندو ا س
نع سن هللنهلل زعال ا موهللاب ال  من  عل نس  سعممن هبا، فضال  عن زمن حهللع  هدبس 

ـ على ال  م من بلك مالحظ  ن حزب الوح س  ف   المغ  2163المن و ـ  ي عنم 
 الننهلل  زّع  الحقنئ  هللمن سل :

  خ ى عمالء  عنسن ف  نع سن عونو  على عبعهللهم. -

 منل  ألم س ن. مى عمالء  عنسن ف  نع سن هللنلن -

عبنل عمعلوهم ألم س دن عالةد  نخحدس  علسندت ا وهللنطدن   ندمسن  لسوندمى لدغ  -
لمددن  (330)مهددم وددنهللنعن ألم س ددنإعضدد  ةنعددهللو فدد  العحددهللو ععددهللمهن، إب لددع ةددنل 

 عننغ القعل هللبعاز عحهللو نع سن عالن ا .

                                           
(، إحدهللا  310، )ص((معنعع  الح  نت اإلنالمس  فد  الدعطن الن هللد  عإسد ان عو  سدن)) (319)

 .م  ز هلل اننت العحهللو الن هللس .
، مند و بدعاب ندلال 205(، )ص150(، )ص2110ـ  2153ملو المن ات ال   س ، )  (329)

 م.20/5/2163هـ، المعاف  2391/بي الحب /26ف  
البسن سحن هللعن السندن  فد  هللالهللهدم عفد  الندنلم ع  س ضدى هللعحدو  من سقعل عن الح نم   (331)

 من النالةنت النخحس . ن  عمعلوهم ألم س ن  ن و عن معع
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ممدددن نهللدددـ  سظهددد  لمدددن هللدددال خ دددـنء وندددنطو حدددزب الوح سدددـ  مددد  الهللناسدددسن  -
 ا نو ا سسن.

 حزب التحرير وحتريم القتال ضد املاركسية:  (5)

منم إن النمعان ماس ، علن وبهلل ةع   لحزب الوح سد  هللمادل هدبا الوحد سل، 
إب من ةنل هللغ  رنو  م س لهلل  الننم  عالخنح ، عهللنلونل  سدلهللي إلدى  ندو المهمد  
الودد  سرنددنى لهددن، عهللهددبا الماددنل سددزهللاهلل القددن ئ من فدد  هللأنددلعب حددزب الوح سدد  فدد  

 و لمحلح  المن  نس .الوح س

 ا  المارمسي   ي األردن 6

لقهلل  حهلل  حزب الوح س   ونهللن  س هلل فسغ على من ب  س الهلل وع  حنهلل   مسن 
ف   ونهللغ لالهللععو اإلنالمس  ف سض  ن عس  عض ع و هللند س ل مدن اموقدنهللات علدى 
بمل  مدن  ف دن  الحدزب، ف م دهلل الحدزب ععلدى ط سقودغ المنهدعهللو اموقدنهللات الدهلل وع  

  مسن هبس، عمن بملوهن ونلس  الهلل وع  على ةعل الحزب:  حنهلل 

عهمن سد هلل ندلال عهدع  ن النمسدل ةدهلل سهد ء من  د  محدطمن  مد  ال  دن  ))
لوم سب خط  لهللعل   نف و، فهل ف  هبس الحنل سبدب القودنل وحدت  اسد  بلدك النمسدل؟ 
 عالبعاب على بلك  مغ إبا  نمت الخط  لس  فسهدن ضد ب المندلمسن ع  إسقدنع  ب 

علع  نمت لوم سب خط   نف و من هللام ةودن    ،هللهم فنلقونل عابب وحت  اس  بلك الحن م
 .((لل  ن ، ألن  هللل  البهنهلل بنءت عنم   س  مقسهللو

عل  الهلل وع  حنهلل   مسن على هبا المص الوح س ي، عض ب  مال  علدى 
بلك، فحنعل حزب الوح س   ن سهللسن فهدم الدهلل وع  الخدنطا لمد اهلل الحدزب مدن هدبا 

لمص من خالل ب   حع  ةونلس  عاةنس ، ممهن حع ونن س ح م فسهن على المنلمسن ا
 ن سقددنولعا وحددت لددعاء بلددك النمسددل فدد  من  وددغ المحددطمن  سقددعل حددنحب الدد هلل 

 (:10الوح س ي ف   ونهللغ ح ح  )

ع مددن الحددع و عالودد  و ددعن الخطدد  فسهددن منمعلدد  إلهددالك المنددلمسن  ـدد2))
هسأ  ل مدن  2100وحت لعائغ فه   من سل : عنم  عسح م على المنلمسن  ن سقنولعا

الملك حنسن عسنن  ع فنت لمن    هللسن البدسش األ هللمد  ع فد اهلل الممظمدنت لوم سدب 
مخطط امبلسزي سقعهلل إلدى وندلسم الح دم فد  األ هللن لل دهللائسسن ، ادم وودهللخل إند ائسل 

ندهللم فوحول األ هللن عو    علسغ الحل البي و سهللس، عل ن إمدبا   م س دن إلند ائسل هلل
الوهللخل عوح ك  نطعلهن إلى ننحل فلنطسن، حنل هللعن وهللخل إن ائسل عهللعن وم سب 
المخطط، فخن  ا مبلسز  مغ إبا لم ووهللخل إند ائسل فنسخند عن الملدك حندسن ع  
سم ب مخططهم، فهللهلل عا هللوههللئ  األمع ، ع ععزعا إلى نع س  هللن منحنب لسظل الملك 

هن األخضد  عالسدنهلل   دنن سحد م علدى حن من . ف  مال هبس الخط  الو   حد   ند 
 اموهى. ((،المنلمسن  ن سقنولعا فسهن وحت  اس  بلك النمسل
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 :الترلي 

لقهلل زّع  الحزب عاة  المن    هللند عوغ عدن عاةد  الممظمد ، فلدم سرند  إلدى 
من  نسوهن لسنهل علسدغ العحدعل إلدى  نسودغ، إ  إبا افود    ن القدن ئ سنلدم هدبس 

 ال: الحقسق ، همن س هلل علسغ نل

هدددل ال  ددد  عمدددهلل حدددزب الوح سددد  بمندددس ؟ فمدددن ح دددم مدددن اعومددد  مهللدددنهللئ 
 المن  نس  من المنلمسن؟! هل سخ ب من الهللسن  م سهللقى على إنالمغ ألمغ ع هلل ؟

هبا عإبا علممن  ن المن  نس  ةهلل اوخبت من ممظمنت النمل ال دهللائ  عندسل  
وحدددنعل  للعحدددعل إلدددى إندددقنط المظدددنم األ هللمددد ،  مدددن حدددنعل ةهللدددل بلدددك ع  ودددزال

منوخهللم   ةمنوهن المخول د  عإحدهللاهن )حدزب الوح سد (، إبا علممدن بلدك مدهلل ك ومنمدن  
ن  إخ نء حقسق  من  نس  ولك الممظمنت، لودوم ن مدن إندقنط المظدنم هلل ضدل وحسسدهلل 
البسش األ هللم  عمن   اهلل القونل ضهلل المن  نس  هللنهللب فودع  حدزب الوح سد  الود  

  اهلل  ن سندهلل عنط د  المدن   ،هد   خد  وح م القونل ضهللهم، هدبا مدن بهد  عمدن ب
هللهددبا الوزعسدد  إلددى وأسسددهلل الممظمددنت المن  نددس  مددن خددالل عحدد غ المظددنم األ هللمدد  

 هللنلنمنل .

ععلددى فدد    ن هددبس المن  دد  محددطمن ، فددقن عاةنهددن لددن سرلحدد  األب  
ععابب علدى  ،هللنلمنلمسن، ألن المنوههللفسن هللنلقونل هم المن  نسعن علس  المنلمسن

وم سن المن  نسسن من هللالهللهم  من هع الحدنل فد  هدبا المادنل. فح دم  المنلمسن عهللم
عسبدب فسهدن القودنل  ،هبس الحع و ومنمدن   ح دم الحدزب علدى الحدع و الود  ب  هدن

 (:29حس  ةنل ف  ح ح  )

م لمن  د  محدطمن  مد  السهدعهلل 2103لقهلل هسأ محمهلل  مدع  الندنهللات ندم  ))
مددنم المالحدد  الهللعلسدد ، عخنحدد  لوم سددب خطدد   م س سدد  وقوضدد  فددول ةمددنو النددعس   

الهللددعاخ  األم س سدد  الضددخم ، عممهددن مددنةالت الهللودد عل، علددبلك فهللمبدد هلل  ن انددوننهلل 
الننهللات القمنو  خب سمنهللي هللنلنالم ف  العةت البي  نمت فسغ إن ائسل مهدزعزو، علدم 
سهلل  لهللسهن نالل وقنول هللغ، فهللل على  ن المن     نمت محدطمن  هللنو دن  هللسمدغ عهللدسن 

لمن لم س ن ف  هبس الخط  إض ا  هللنلمنلمسن ع  إلحن   ب  هللهم لم سنمل  م س ن. ع
 ، اموهى.((هللنلقنعهللو )العنسل  إلى الح ام ح ام( إب لس  هبا مبنل انونمنلهن

ف   هبا المانل، المنوههللفعن هم السهعهلل، عالمن    هللزعمغ محطمن . عفد  
 غ محطمن .المانل الننهلل ، المنوههللفعن هم المن  نسعن، عالمن    هللزعم

ن السهعهللسددد    ددد ، إبن سبدددب  ن س دددعن الح دددم فددد  الحدددع وسن عاحدددهللا ، أل
عالمن  نس     ، عالمن  نس   حدال  علسدهللو السهعهللسد . فدقن  دنن ةعلدك هللح مد  ةودنل 
المن  نددسسن حددحسحن ، فنلسددك  ن وحدد م القوددنل مدد  النددنهللات ضددهلل السهددعهلل لومناددل 

 الحع وسن.
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ت ححسحن ، فنلسك  ن وعبب القونم عإن  نن ةعلك هللعبعب القونل م  الننهللا
م  األ هللن ضهلل المن  نسسن لومنال الحع وسن  بلك، فال سمبسدك مدن هدبا الومدنة  

  ع  ن ومسط اللانم عوححل ال الم. ،إ   ن ونوهلل  المن  نس  إنالمن  

  من الحع و الححسح  لممال  الو  ض هللهن حزب الوح س  فه   نلونل :

لمن  نس  فد  حد ب  سد  محدطمن ،  ملوهدن الحنل  األعلى: ه  ةونل ضهلل ا
ظدد عو الم حلدد  حسدد    هللددهلل مددن الخسددن  األةددل نددعءا ، إب لددع وم مددت الممظمددنت 
المن  ندددس  مدددن إندددقنط المظدددنم،  موهدددزت إنددد ائسل ولدددك ال  حددد  فودددهللخل مددد  

 من ححل ننهللقن  على البهللهوسن المحد س  ا ندو ا س   ،المن  نسسن ح هللن  محطمن 
الم فدد  ـوددل ندد   األ هللن هللنددهلل  ن سقددهللم المن  نددس  هللعددنو اإلنددعنددع سن الهللناسدد ، لوح

 األ هللن ة اهللسن طنع  ألنسنهللهم السهعهلل.

الحنل  الانمس : ه  ح ب حقسقس  منل الننهللات فسهن من السهعهللس  الو   مبهللت 
المن  نس ، لبلك  نن  ال الحع وسن الننهللقوسن ح هللن  حقسقس  ضهلل السهعهللس  ععلسهللوهن 

  ةددهلل  زعدد، حددزب الوح سدد  ل ددعن الخنندد  فدد  المندد  وسن المن  نددس ، فهددبا األمدد
 المن  نس  عالسهعهللس ، فلبأ إلى األنلعب ال م  ف  ال بب عالوزعس .

 ن ووبمب الننط د  فد  مادل هدبس المعاةدو النقلسد ،  ـ  خ  القن ئـ ععلسك 
حوى   وق  ف سن  عضحس  م و  خ   للنمل البننعند  المدمظم عالمدوقن، عملدهللغ 

 ات عهللسدهللو مدن ةهللدل، عودب   السهدعهللي  مدنل  ودنوع ك، ععهللدهلل المنحد   من لهلل من مد
ا نو ا  ، عهن ه  الهللناس  ونننش ف   حننء األم  اإلنالمس  علدى حدع و هللعل 

 ع ف اهلل،   مزال م   ممهن األعنبسب. 

، فدال َّ يناياليي غيِّر يتأيبحانيِمىيي غّير نيتأيبنُُسو ا سيعوب   ةعل هللا وننلى: 

مهض  األم  ععزوهن إبا لم و س  هبس القمنعنت ال   س  الزائ د  المدزّع و، نهللسل إلى 
إب هللهن و وم  ف  حضن عهللعهن اللهللعهلل، عومنحب النهللاء لمدن هدم  ةد ب إلدى حد هن 

 عةضسوهن، فو عن ععمن  على م نهن هللم نهن.

 ، هللدل ـهبا علم س ن منو  هللن  إحهللا  مال هبس ال ونع  فد  خهللمد  المن  نسد
منددو  هللن  بلددك هددبا األنددلعب المقددمن عالمهللمدد  علددى ال ددبب، لددم س ددن الددهللفنع عمهددن هلل

 دددـنن هللناسدددن    ـإبا علمدددت  ن الندددسخ وقددد  الدددهللسن المهللهنمددد ،إحدددهللا  هدددبس ال ودددنع 
ن البسن ةهلل وأن  حزهللهم ــع نن على عالة  موسم  هللنلهللناسسن ف  نع س ،(332)انو ا سن  

 .(331)م0/4/2140ف  

 ا  الشيوعي   ي موريا وزا ير  4

                                           
(، إحدهللا  310، )ص((معنعع  الح  نت اإلنالمس  فد  الدعطن الن هللد  عإسد ان عو  سدن)) (332)

 .م  ز هلل اننت العحهللو الن هللس .
 المعنعع  النسننس .  (332)
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الماددنل الاددنم  مددن الحددع و الانمسدد  الودد  و ددعن الخطدد  فسهددن منمعلدد  ع مددن 
 عسح م على المنلمسن  ن سقنولعا وحت لعاء النمسل سقعل:  ،إلهالك المنلمسن

ـ   نلت و  سن  وسهلل  من بسنهن ف  الخمنسمنت إلى  ع سن لحمنسوهن من 1))
عمحمدهلل  ،ودغالنسععسسن، ع  نل  ل من الحنن الانم  ملدك الم د ب بدزءا  مدن ةعا

 مع  الننهللات هللن  طسن سغ إلدى زائسد  وم سدبا  لمخطدط  م س د  لحمنسد  زائسد  مدن 
)العنسل  إلى  :ا نو ا سسن عبلك ف  النهللنسمنت. ف  مال هبا الض   سنمل هللنلقنعهللو

الح ام ح ام(، هبس ه  الحع و الحقسقس  الو  ححلت هللنل ندل. فحدزب الوح سد    
 نمن  حع س . عإممن سنومهللط  ح نمن  عملس  لحدعاهلل  سنسش ف  الخسنل ع  سنومهللط  ح

ححلت، ف   هبس الحدن ت سحد م القودنل مد  الحدن م النمسدل، عمدال  هللنلقنعدهللو اآلم د  
الدددب  ، ألن القودددنل فددد  هدددبس الحدددن ت   سنوهللددد  بهدددنهللا ، فدددنل    ممدددغ م ندددعو 

م ، عإمدددن مندددلم   سقنودددل إ  لسخدددهلل(333)للمقدددنولسن، فهدددع إمدددن مندددلم سقنودددل مندددلمن  
(( نف ا  

 ، اموهى.(334)

 ا  المارمسي   ي اليمن التنوبي 3

زح ددت ةددعات الددسمن النددمنل  فدد  عهددهلل الدد ئس  الحددنل   ،5/5/2114فدد  
عل  عهللهلل هللا حنلل بمعهللن ، لوطسل هللمظنم الح م المن  ن  ف  السمن البمعهلل  هللقسدنهللو 

الدهللالهلل  عل  ننلم الهللس  هبا الح م عهبا ا م حنل  نمن موسب  الوعن  النسعع  فد 
 الن هللس  هللهللعم من الزعسم ا نو ا   عهللهلل المنح  فأحهللل هللنهللهن السمن سممسن.

عنددنء هللا ونددنلى إمهددنء ح ددم  حددهلل الددهللالهلل الن هللسدد  المن  نددس ، هللنددهلل  ن با  
المندلمعن وحدت ح مهدم  لدعان الندباب فد    اد  مدن عقدهللسن مدن الزمدنن، فمدن  دنهلل 

حزب الوح س  موهللن سن  علدى هزسمد  علسمن   طل  المن  سحمهللعن هللا على منمغ، حوى 
المن  نسسن هللنب  هع  ةهللل من بمب، حس  اعوهللد هم مدن المندلمسن عالمدلممسن، فقدهلل 

هللنمددعان )مندد ل   2115( لندده   سددن  95مندد  مقددن   فدد  مبلوددغ لالددعع ل النددهللهلل )
السمن( ف    ا  من   هلل  ح حنت وننءل فسدغ:  سدن مدن سبد ي فد  الدسمن مدن ةدعل 

؟ من هع الح م فسمن سبد ي فد  الدسمن؟ ((ن يمان والكمم  يماني ا يما)): ×ال نعل 
 ع س  بلك من الوننل ت.

 (:21عف  بعاب بلك ةنل ف  ح ح  )

 من البي سب ي ف  السمن فهع ةونل هللسن المنلمسن، ع نمت مبل  لالعع ل ))
( الحدنهلل  00عبلدك فد  الندهللهلل  ةدم ) م(ةونل المنلم للمندل) ةهلل من ت مقن   هللنمعان:

 .(( هـ، عالمقنل  فسهن هللن  الو حسالت المهم2424هللس  األعل ف   

                                           
لن هللددد  سنوهللددد  عمدددهلل حدددزب الوح سددد  مندددلمن ؟!  ي الممظمدددنت ال هللائسددد  عهدددل السندددن ي ا  (333)

 المن  نس ،  من ف  المانل األعل.
الدهللععو اإلندالمس  ف سضد  ند عس  عضد ع و ))عن  ونب  هلل حزب الوح سد  علدى  ودنب   (334)

 (.10، ح ح  )((هللن س 
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 (:24ام ةنل ف  ح ح  )

القونل البي سب ي   سبعز لغ  ن سنوم ، عال ل فسغ مخطئعن، ع  عهلل و ))
هللمددن سددزعم  مددغ سددهللاف  عددن العحددهللو، ألمددغ فدد  الحقسقدد  سقنوددل مددن  بددل العاةدد   سدد  

اإلنالم. ع  عهلل و هللمدن سدزعم  مدغ  اإلنالم ، عألن العحهللو لن وقعم إ  على  نن 
مظلعم سنمل على وم سب ا و نةنت، ألن ا و نةنت لم وقم علدى  ندن  الند ع. ع دنن 

سقحدهلل ال ودع  ـ  ل طد و سود هللص هللدنآلخ . ع  عهللد و هللمدن سدزعم  ن مندغ فودع  
،  ع  ن علسددغ  ن سمحدد  ـ الحددنهلل و هللنعوهللددن  ةوددنل المن  نددسسن بهددنهللا  فدد  نددهللسل هللا

 على المنلم  ن سمح  الح م الن ع  اإلنالم . ألن ،ةهللسلوغ

عللخ عب من اإلام عالدهللمن  ال هسدب مهنئسدن    هللدهلل مدن الندعهللو إلدى اإلندالم 

. عهدن ةدهلل فإ يهللَّأزاعم سي يشاايء يَفار ّي ا يَّاينا ي نَر ياالِيييلحل المن ل . ةنل هللا وننلى: 

ِما  حانيييييي َّ يطأئ َسماأ ِيححل المدزاع عالقودنل. عةدنل هللا وندنلى:  ت اوينؤانيت َّذاينقماما اانيفن

ِامىيهللاسيءايَّايُّتِرينا   .((بايَّا  مأيفإ يباغاَيَِّ نه مأيعا ىينُحخرْيَفحأهلل  انينَيتيهللابغيي

إن البسش البي سقنول هللنضغ هللنضن  هع  هللمنء ننب السمن عهع  هللمنء ))عةنل: 
هلل عطنعد  الحدن م   لهدبا الحدن م  ع باك. عطنعد  القنئد ا  هبس القهللنئل، علس  هدع عهللدهلل

ج تاعا  لمخلاو   اي مرااي  )): ×سبعز  ن و عن إبا  م  القنئهلل هللنلمنحدس  لقعلدغ 
، ع ي منحس  من ند ك المندلم هللم  خسدغ المندلم   لند ء إ  لوم سدب ندهعو ((الخال 

 .((لحن م   سح م هللمن  مزل هللا

 فد  ةودنل الدسمن الندمنل  ضدهلل الدسمن البمدعهلل  (العع )هبا هع   ي مبل  
المن  ندد ، ةوددنل   سبددعز لددغ  ن سنددوم ، عاعوهللدد س منحددس  للخددنل ، عالمنحددس  
للخنل  نهللحنمغ عوننلى ح ام، إبن المنن    ف  هبس الح ب ح ام، عالحد ام طهللندن  

   سبعز لغ  ن سنوم .

نلال: هل مبل  العع  وحهلل  عن حزب الوح س   م وحهلل  عن  ف اهلل من 
ى مددن ةددهلل سنددك فدد  منددهلل  هددبس المبلدد  عللدد هلل علدد حددزب الوح سدد   م مددن سحددهلل هن؟

،  عن  ن المبل  لم س وب على  الفهن من سهللل على  مهن وحهلل  عن الوح س  لحزب
 الحزب، فقمم   ب   القن ئ ال  سم هللنألمع  الونلس :

  ف ن هن ه  م    ف ن  حزب الوح س ، فه  ومط  هلللننمغ. -2

  ننلسهللهن ه  م    ننلسب حزب الوح س ، فه  ونهلل  عن حنلغ. -1

وقعم هللمن  هللنوع  هللعل  الخالف  البي ةهلل عضدنغ حدزب الوح سد ، عمند س فد   -3
 هللنهلل إب اء هللن  الونهللسالت علسغ. ((ممظنم اإلنال)) آخ   ونهللغ

من عنهللو حزب الوح س  ونمهلل عهللم  ونهلل  وعةس  حزب الوح س ،  ع عضد   سد   -4
عالم  وهللل على هللن  من اوغ، سقعل حزب الوح س  فد  بلدك: لمدن  بدل  ن 
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ن  طهللسنسددن   ن هددبا ال ددالم لحددزب الوح سدد  علددع لددم و ددن علسددغ  سدد  سندد و المدد
عالم  ع  وعةس  حزب الوح س  .. علدبلك هدع سهمدل عضد  الهللندمل  ععضد  

 .(335)وعةس  الحزب لبنل المن و ومهللا عن م نهن هللعن حنب  لنالم  علسهنل

سن و المن   ن هبس المبلد  وحدهلل  عدن حدزب الوح سد ، فنلمند فعن علسهدن  -5
عالددبسن سقعمددعن هللوعزسنهددن عهللسنهددن  حسنمددن ، هددم  فدد اهلل مددن حددزب  ،مددن  فدد اهللس

الوح س ، ع ف اهلل حزب الوح س  سوهللا نعمهن هللسدمهم فد  حلقدنوهم، لدبلك سند و 
وحهلل  عن حزب الوح س  على ال  م من عهللم ب     (العع) المن   ن مبل 

 إنن و وهللل على بلك.

  حددزب ـددـ اهلل فهددبس ونهللّدد  عددن آ اء  فدد ((الددعع ))ععلددى افودد ا   ن مبلدد   -6
علمن   مهن موطنهللق  ومنمدن  مد   ف دن  الحدزب ـ فدقن حدزب الوح سد  ـ   ـالوح س

ـدد لددس  فسمددن سخ بددغ الحددزب   ي نخحدد  5))سقددعل فدد  ماددل هددبس الحنلدد : 
نددعاء   ددنن حددنهلل ا  عددن  حددهلل  عضددنء الحددزب  م حددنهلل ا  عددن  سدد   ،مطلقددن  

 ي لدغ ع  ، ف لغ آ اء الحزب، ف ل من سخ بدغ الحدزب هدع  ب عضنء الحز
مظددنم ))، مد   ن مللدو (( ح دنم الحدالو)) ع  هللدسن ((مظدنم اإلندالم)) فد   هللدسن
 ح دددنم ))هدددع عضدددع فددد  الحدددزب. عا نددم الم ودددعب علدددى  ودددنب  ((اإلنددالم
لس  عضعا  ف  الحزب، ععلى هبا سبب  ن سرنلم  ن  ل من سخ بغ  ((الحالو

و، عل ددن هددبس الحددزب هددع   ي للحددزب نددعاء    ددنن  ونهللددن   م ب سددهللو  م مندد 
اآل اء ممهن من هع موهللمى عممهن من هع  س  موهللمى، فمن  نن ممهن مدن الموهللمدى 
سلزم هللغ النهللنب ألمغ   سهم ةهلل وهللمعس، عمن  نن فسهن من  س  الموهللمى   سلزم هللغ 

 .(336)(( ولهللي إلى الض  ألن مخنل وغ النهللنب، عل ن المنوحنن عهللم مخنل وغ

وح س  س حل ف  المنأل  الو  ه  محل إبن هبا الهللسنن الننف  من حزب ال
الهللح ،  ن مبل  لالعع ل   ونهلل  عدن   ي نخحد  حودى علدع  دنن هللند  

 من  ونهللهن لسنعا وح س سسن، فقن  ل من سخ بغ الحزب هع   ي للحزب.

ةنم  ف اهلل الحزب القنئمعن على إحدهللا  مبلد  لالدعع ل الوح س سد  هللولخدسص  -0
  السمن( علدى ال دالو الخل د   هم من ب  س حنن منح  حنحب مقنل )من ل

، سنمدد  بلددك  مهددم ةددهلل عافقددعا ال نوددب فدد    سددغ علددى (330)مددن الخددن ب للمبلدد 
افو ا   مغ لس  ممهم، ع نن على حدزب الوح سد   ن   سحدهلل  هدبا المقدنل 
اهللوهللاء   ع سنل  علسغ  اهللا  علسغ ضال وغ، لع  دنن  سد  معافد  عملسدهلل لح مد  

مدغ لدم س ندل ندسئن  مدن بلدك هللل إ ، عحسد  ةونل المن  نسسن فد  الدسمن البمدعهلل

                                           
ننددس (،  ابدد  مندد و هللنمددعان )م هددعم المندد ات(، القنددم األعل مددن )ملددو المندد ات النس  (335)

 م.6/1/2100هـ ، المعاف  2391/بي القنهللو/30(، ون سخ 36ح ح  )
مدن نده   هللسد  2(، ودن سخ 210ملو مند ات الو ودل الحزهللد ، القندم الانلد (، حد ح  ))  (336)

 م.1/6/2102هـ، المعاف  2312الانم  

 .((السهعهلل مننلمهم ع هلمن مقنولهم))وحت عمعان:   (337)
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هلل ل  حد سح   ن حدزب الوح سد  سقدعل هللح مد  ةودنل المن  ندسسن فد  الدسمن 
 البمعهلل  حنب من ع هلل ب  س ننهللقن .

 :الترلي 

اعوهلل  حزب الوح س  المن  نسسن ف  السمن البمعهلل  منلمسن، على الد  م 
سندوم ، ع مدغ إادم عهللمدن    مهم سنلمعمهن من  نس  حم اء، عةنل: القودنل   سبدعز  ن

 هسب، ع مغ منحس  سقول فسغ المنلم  خنس المنلم. عاموقدهلل العحدهللو حسد    وقدعم إ ّ 
 على  نن  اإلنالم.

 ةعل موننئال : ِلم  لم منم  مال هبس الوهللن سنت من حزب الوح س  علدى الدهللم 
 المنلم حسن ةضم ع ا  الهللن  ا نو ا   هللعل  ع هللس  بدن و لدغ، هللدل علدى الن د 
من بلك، فقهلل اعوهلل هن من    هللسن الح  )الهللن ( عالهللنطل )ال عسدت(، عاوهدم المظدنم 
ال ددعسو  عمددن منحدد س هللددنلم ع  مددن الددهللسن عالخسنمدد  ن ع نددعلغ؟ هللددل ع سددهلل ضددم 

 .(339)ال عست للن ا  عاعوهلل   بعع الن ا  عن بلك خسنم 

ععلى عنهللو حزب الوح س  حدنحب النعاطدو البسنند  وبدنس السندن ، مبدهلل 
عة غ من وح سم ا ةوونل ف  السمن نهللهللغ مهنس  الح دم المن  ند  همدنك، ع دبلك  ن م

فددقن نسنندد  العحددهللو   وبددعز هللحبدد   مهددن  سدد  مهللمسدد  علددى اإلنددالم. عهددل سددن ودد   
العحهللو الن اةس  ال عسوس   نمت مهللمس  على  عل اإلنالم حسن  سدهللهن حدزب الوح سد  

  السمن فسهن بز  للمن  ندس  عةدو ألن المن    ف  معاعوهلل  الو اب  عمهن خسنم ؟ 
ضهللهن، ع من  زمد  الخلدس، ف سهدن مدهلل للهللناسد  ا ندو ا س  هللضدم ال عسدت إلدى الند ا  

 !فنعوهلل عا سن  عل  األلهللنب ،فأسهللهن

هددـ المعافدد  2422 هللسدد  األعل 14عهددبا مددص المندد و المددب ع و هللوددن سخ 
و ال عسدت ـ إن حل  زم  الخلس، هع هللنلح نظ على ضدم ععحدهلل 3)) : 23/20/2110

عإةنمد   ،م  الن ا  ععهللم الو اب  عن بلك، عهللقعالن الح دم هللنإلندالم  دنمال  همدنك
 .((هللعل  الخالف 

عحعل  لسد  ))عةنل المهمهلل  عطن  هللع ال نوغ ف  المقنهللل  المب ع و ننهللقن :  
ممدن ملسدهلل ضدم ال عسدت للند ا  عمنوهللد  الو ابد  عدن إحزب الوح س  ألزم  الخلدس، 

 .(( ملسهلل إ ّ هللح م اإلنالمبلك خسنم ، عل ن  

                                           
حنهلل و عن م وب المنط  ال نم  للحزب فد  األ هللن/عطدن  اب  من و حزب الوح س  ال  (338)

، عالمقنهللل  الو   ب اهدن  ائدهلل حدنلح  مدن ب سدهللو 23/20/2110، ون سخ19/10 هللع ال نوغ  ةم 
مدد  المددنط  ال نددم  لحددزب الوح سدد  فدد   20/21/2110( سددعم ا امددسن 25آخدد  خهللدد ، عددهللهلل )

نو  ئسندغ عهللدهلل فدفد  الحدزب هللندهلل عغ، الدبي  حدهللل ال بدل األعل واأل هللن المهمهلل  عطن  هللع ال ن
 القهللسم زلعم..
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علمن  ن منأل النلال الونل  ونلسقن  على ن عط الحزب لوأسسدهلل ضدم ال عسدت 
للندد ا   ن وح ددم هللنإلنددالم عإةنمدد  الخالفدد : لمددنبا   ولسددهلل ضددم الددسمن المن  ندد  

 البمعهلل  للسمن النمنل  هللم   الن عط،  ن سح م هللنإلنالم عإةنم  الخالف ؟!!

عسنوهلل  األم  ف  نهللنت عمسد  حسد    منقدب لقعلدغ. ل مغ سقحهلل من سقعل، 
ن ك هللم المن  ن   حهللل ح امدن . عمالحدظ همدن  دبلك  سدو  خ دى حدزب الوح سد  
حقسق  من  نس  السمن إب لم سن  إلسهن من ة سب  ع هللنسدهلل. فهدل هدبا اإلخ دنء لحقسقد  

ألمد  المن  نس  ف  الدسمن البمدعهلل  سخدهللم اإلندالم  م سخدهللم المن  ندس ؟ عإبا  دنن ا
هللهبا العضعل، فنلنلال إبن لمنبا سخهللم حزب الوح سد  المن  ندس  عسدهللاف  عمهدن سدن 

  حبس  حنهلل  الحل؟ مو  ؟! فهل محن  من

   و    هبس الق ائن الظنه و لعض  حزب الوح س  على ةنئمد  األحدزاب 
المنهللعه  العابب ال نو عمهن؟ إن ال حعل األعلى ف  هبا ال ونب ض ع س  ل هم 

 ع نو ببع  ال ون.العاة  

 من ع حهلل  حزب الوح سد  فودعاس الندسطنمس  وحدت اندم ال ودع  الند عس ، 
مدن  بدب  0هللعبعب ةسنم نع سن الهللناس  ا نو ا س  هللضم لهللمدنن فد  مند و هللودن سخ 

... عالعابددب ندد عن  علددى ))عهددبا محددغ:  10/3/2190هددـ، المعافدد  2400ال دد هلل 
بمدد  ع ن ومهدد   سنمددغ، ع ن نددع سن  ن ونمددل علددى فدد   نددسط وهن علددى لهللمددنن  

وضمغ إلى نع س  لسحهللل بزءا  ممهن  من  نن ف  الندنهلل ، عهللدبلك سم مهدن  ن وحدل 
 .((ةضس  لهللمنن حال  بب سن  

النلال: هل النهللب هللعبعب ضم لهللمنن إلدى ندع سن ألمهدن  نمدت بدزءا  ممدغ 
 ف  الننهلل  حنب إهللعنئغ؟ البعاب:  ، ألن السمن البمعهلل   دنن هدع عالندمنل  هلللدهللا  
عاحهللا  ع  م بلك حّ م ضم السمن البمعهلل  المن  ند  إلدى الدسمن الندمنل  لسحدهللحن 

 سممن  عاحهللا   من  نمن من ةهللل.

عهللخحعص إمهنء من ل  لهللمنن  بلك، فقهلل ةنل حزب الوح س  ف  مب  و ةهلل 
 فنهن إلى  لننء عفعهلل ملوم  عز اء خن بس  هللعل ةعو ال هللع المنن    عالممعل  

 لهن:

إلس م هللنلحل البب ي البي   سعبهلل حل  س س، عهدع الحدل الدبي  إممن موقهللم))
سنسهلل لهللمنن إلى  حلغ، عسنسهلل إلى بمس  ن نمغ منلمسن عمحدن   األمدن عالطمأمسمد  
عالنددسش الهمدد ء، عسمددزع مددن الم ددع  ال ددل عالحقددهلل، عسمددزع المسددل إلددى ا ةووددنل 

ند ائسلس . بلددك عالودهللمس  عةطد  الط سد  علدى الوددهللخالت ال  هللسد  عا ندو ال ت اإل
الحل هع إل نء ال سدنن اللهللمدنم  عإ بنعدغ إلدى ندع سن لسندعهلل بدزءا  ممهدن  مدن  دنن، 
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ا هللنوخنب الق ا  المنب  البي سقضد  هللقل دنء ععبزءا  من هللالهلل اإلنالم ... علبلك هللنهلل 
((ال سنن اللهللمنم  عسقض  هللقعنهللو لهللمنن إلى  حلغ

 ، اموهى.(331)

عع البمس  من مندلمسن عمحدن   إلدى ...عمهلل)) عسقعل ف  ونلسقغ النسنن :
الحل البب ي البي سننل، المعةو من  نننغ.    عهع إل نء هللعل  لهللمنن ، عإعنهللوهدن 
لنع س   من  نمت ةهللل انونمن  ال  منسسن للهللالهلل ... عالمعضعع  لغ   سموه  علدن 

((سموه  إ  هللنموهنء لهللمنن عضمغ إلى نع س  األم حسن  نن بزءا  ممهن
 .، اموهى(340)

عةددهلل  دد   إل ددنء لهللمددنن عإلحنةهددن هللنددع سن فددع ا    هللدد  مدد ات فدد  ونلسقددغ 
.  من عةنل: لإمغ   حل لمن ل  لهللمنن إ  هللضمغ إلدى ندع سن  لدغ هللعن (342)النسنن 
 .(343)، اموهى. عهللعن  بلك إلى ههللم لهللمنن عإعنهللوغ إلى نع سن(341)انوامـنءل

هللخحدعص  هبا هللخحعص ضم لهللمنن إلدى ندع س  الهللناسد  ا ندو ا س ،  مدن
)ح دم  :هللنمدعان (344)ههللم ال سنن األ هللم ، فقهلل  حهلل  حدزب الوح سد  مند و نسنندس 

النمل م  هسئ  الوح س  ال لنطسمس (،  عبب فسهن النمدل علدى هدهللم ال سدنن األ هللمد  
  لغ، عهللمبغ ف  هلللهلل إنالم  آخ ،  مح   ع  نلن ا   ع  نع س ، عهبا محغ:

ال نسد  مددن إسبدنهلل هسئد  الوح سدد  .. عهللندهلل، فقدهلل اهللدت هللمددن   سقهللدل الندك  ن ))
ال لنطسمس ، الو  س  ندهن  حمدهلل الندقس ي، هد  فحدل الضد   ال  هللسد  عدن األ هللن، 
عإةنم   سنن مندوقل فسهدن، س دعن هللعلد  انمسد    وحدعي القدهلل  ع  هللسدت لحدم، عهدبا 
النمددل ع  نددك ومزسدد  لهلللددهلل إنددالم  )سقحددهلل األ هللن( إلددى االادد   سنمددنت: هللعلدد  

هلل  المهللّعل ، عهللعل  ن   األ هللن، عهع ع   من  م  هللا هللغ من فلنطسن، ع سنن الق
عحهللو الهللالهلل اإلنالمس ، عمدن مدن بدنءت األحنهللسد  الحدحسح  هللدنلمه  البدنزم عمدغ. 
عةهلل  نن على هسئ  الوح سد  ـ عالقدنئمعن علسهدن مندلمعن ـ  ن سنملدعا مدن سبدب  ن 

                                           
هددـ، المعافدد  2319مددن بي القنددهللو  24ملددو المندد ات النسننددس ، القنددم الاددنم ، وددن سخ    (339)

(. ع ابدد   ددبلك فدد  القنددم الاددنم  مددن الملددو النسنندد  406ـدد405م، حدد ح  )25/20/2109
/  0(، ون سخ 159، ع)ص26/4/2105هـ، المعاف  2315/  هللس  الانم /  4ص(، ون سخ 120)

 م.20/22/2105هـ، المعاف  2315بي القنهللو/ 
هددددـ، المعافدددد  2315/ مضددددنن/29(، وددددن سخ 151ـدددد141الملددددو النددددنهلل ، حدددد ح  )  (341)

13/1/2105. 
هددـ، المعافدد  2315/مددن بي الحبدد  22(، وددن سخ 164ـدد163الملددو النددنهلل ، حدد ح  )  (341)

 م.23/21/2105
هددددددـ، المعافدددددد  2316/ هللسدددددد  األعل/23(، وددددددن سخ 193الملددددددو النددددددنهلل ، حدددددد ح  )  (342)

 م.24/3/2106

(، من القندم الادنم  مدن 309، ح ح  )21/0/2106، المعاف  2316 بب  11هللون سخ   (343)
( مددن الملددو 320، )ص11/0/2106هددـ، المعافدد  2316نددنهللنن  1الملددو النسنندد ، عوددن سخ 

 الننهلل .

هدـ، المعافد  2394هللنن نن 25(، ف  290ملو المن ات النسننس ، القنم األعل، ح ح )  (344)
 م.21/21/2164



 
 
 
 

181 

إنددالم  آخدد ،  سنملددغ المنددلمعن، عهددع هددهللم ال سددنن األ هللمدد   لددغ. عهللمبددغ فدد  هلللددهلل
 مح   ع  نلن ا   ع  نع س  ماال ،    ن سمزةعس إلى اال   سنمنت  حهللهن القهلل  
المهللّعل  وحدت سدهلل ال  دن  ... عمدن همدن  دنن ح امدن  علدى  دل مندلم  ن سموندب لهدبس 
الهسئ ، ع نن ح امن  علسغ  ن سنو ل منهن لهبس ال نس  علع هللأب ، ع نن ح امن  علسدغ 

 ع هللنلبهدهلل  ع هللدأي ند ء، ع دنن ح امدن  علسدغ  ن سهللدبل لهدن  سد    ن سوهلل ع لهن هللنلمنل

 تاوييمننعهللو، ع ل من س نل نسئن  مدن بلدك فقدهلل عحدى هللا، ععحدى  ندعل هللا. 

 ، اموهى.((ياعِصينَاي راياََ  يفإ  يَ  يُأرايجا اَّ سايخأَ يوايفي أيُّب ًن

  من العاضل عالونلس  على هبس ال وع   نلونلس  على ال وع  الننهللق ، حس
مهن وعبب ضم   اض  ال سنن األ هللم  ـ عهللع السنن  األعل فد  الممطقد  ـ لس دعن إ

بددزءا  مددن   اضدد  محدد  السنددن س   ع الندد ا  السنددن ي  ع نددع سن السنددن س . علددم 
سعبب ضم األ هللن إلى الندنعهللس  عالندهللب فد  بلدك هدع  ن الندنعهللس  هللعلد  وندنهللي 

عهللس  سلهللي إلى زسنهللو ةعو الهلللهلل المعحهلل ضدهلل السنن   نأل هللن، فهللم، األ هللن م  النن
السنن ، عهبا ع   المطلعب، لبلك بنء ةعل حزب الوح س  هللعبعب هللمد، األ هللن 

  .م   حهلل الهللعل السنن س  المب ع و

عِلووضل الحع و   ا  مقدعل:  لدع  دنن هدهللو هدبس العحدهللو المزععمد  هللدسن 
م، لعبدب ضدم األ هللن الهللعل اإلنالمس ، ضمهن إلى  ةد ب الدهللالهلل اإلندالمس  لإلندال

إلى الننعهللس ، ل مغ  عبب ضمهن للسنن . علع  نن الههللو  دبلك مدن الضدم الندن  
للعحعل إلى  سنن   ا   ممن ، لعبب ضم األ هللن إلى الننعهللس ، ل مغ  عبب ضمهن 
إلى السنن ، علع  نن الههللو مدن الضدم هدع اخوسدن  الهلللدهلل األ اد  ة هللدن   ندوامى مدن 

ائسل هللسمهددن عهللددسن األ هللن، عل نددل م نمهددن النددنعهللس  بلددك محدد ، حسدد  و حددل إندد 
عبنل لهن األعلعس  على نع سن عالن ا   عن الحهللعهلل األ هللمس  الننعهللس  ونوهلل  ه  
األطعل من هللسن الهللعل المبنع و األخ  ، عل مغ لم س نل بلك ع ندل السندن . علدع 

علدى  نن الهدهللو مدن الضدم هدع اخوسدن  الهلللدهلل األةدل ضد  ا  علدى اإلندالم، لعبدب 
حزب الوح س  اخوسن  الننعهللس ، ل مغ لم س نل بلك عاخون  السنن . علع  نن الههللو 

، لعبددب علددى حددزب الوح سدد  اخوسددن  مددن الضددم هددع اخوسددن  الهلللددهلل األ ادد  وددهللسمن  
 الننعهللس ، ل مغ لم س نل بلك عاخون  السنن .

من بلدك سوضدل لمدن  ن حدزب الوح سد  ـ علدى افود ا  حندن الظدن هللدغ ـ 
الم مح  عهللهلل المنح  السنن ي عإنالم الن ا  الهللنا ، عإندالم ندع سن سقعل إن إن

الهللناسددد ، هدددع  فضدددل مدددن إندددالم الندددنعهللس ،  ع  ن ضددد   الندددنعهللس  علدددى األمددد  
اإلنالمس   نهلل من ض   ا نو ا س   ع الن ا  ا ندو ا س   ع ندع سن ا ندو ا س . 

دل لل عم د       هللدغ، ف سدو إبا حدهلل  هدبا ع  سقعل هللهبا القدعل إ ّ بنهدل هللدنلعاة ، مرض 
 البهل ف  العاة  ممن سزعم  مغ األعل ف  العع  النسنن ؟!!
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ممن نهلل  ب  س سوضل لمن  ن النهللب ـ عمهلل حزب الوح س  ـ ف  عبعب ضم 
ال عسدددت إلدددى النددد ا  الهللناددد  ا ندددو ا  ،  ع ضدددم لهللمدددنن إلدددى ندددع سن الهللناسددد  

حد   ع الند ا   ع ندع سن(، ا نو ا س ،  ع ضم األ هللن إلدى ال ولد  ا ندو ا س  )م
ععهللم ن عس  ضم السمن المن  ن  البمعهلل  إلى السمن النمنل  عاأل هللن للندنعهللس  
سددهللع  مدد  محددلح  الهللندد  عا نددو ا س ، عاوضددل لمددن  ددبلك  ن ةنعددهللو عبددعب ضددم 
الهللعل اإلنالمس  إلى هللنضهن الهللن  هللحبد  العحدهللو اإلندالمس  عمدهلل حدزب الوح سد  

 هن.ه  ةنعهللو فننهللو   حقسق  ل

ععلسغ، فقن القنعهللو الو  سنس  علسهن حزب الوح س  ف  مندأل  ضدم الدهللعل 
اإلنددالمس  إلددى هللنضددهن الددهللن  فنددال    ةددع   هدد :  إبا  ددنن الضددم سعندد   ةندد  
  اض  الهللعل ا نو ا س  ـ  ضم ال عست للن ا ، علهللمنن لنع سن، عاأل هللن لمح  

من إبا  نن الضم سلهللي إلى وقلسص  ع الن ا   ع نع سن ـ فقمغ س عن عابهللن  ن عن .  
 ةن  ا نو ا س ،  ضم السمن البمعهلل  المن  ن  إلى السمن النمنل ، فنلضم س عن 

 .حسمئب ح امن  

مر ٍت هللنمنمد  حمد اء، سندو ل الدهللسن عال وسدن خهللمد  للندسععس   مإبن محن  من
 .السهعهللس 

هددبا ع ددنن حددزب الوح سدد  ةددهلل  حددهلل  مندد و ف  سدد  وحددت عمددعان )بددعاب 
، سوحهلل  فسهن عن حع  بعاز ععهللم بعاز العحدهللو هللدسن  ةطدن  الدهللعل (345)ل(عنلا

اإلنالمس  هللنهلل هدهللم الخالفد  اإلندالمس ، ةهللدل فودعاس هللهدهللم  سدنن األ هللن، عهللمبدغ مد  
الهللعل السنن س  الاال  المب ع و هللنم  عندو   نده  وق سهللدن ، عب د  فسهدن عدهللم بدعاز 

ن الهلللهلل ـ حهللو نع سن عاأل هللن ألع بلك   وبعز ع)) عحهللو األ هللن عنع سن ف  ةعلغ:
 .((سقحهلل األ هللن ـ ونهلل   مبلو ا ألن العننئل الو  ونمهلل النلط  هللسهللهن

فلمددنبا هددبا الومددنة  علمددن  مددغ لددم سبدد  فدد   ددل مددن األ هللن عنددع سن مددن 
إلدى بدعازس  20/5/63األحهللا  من سعبب و سس  الح م، من عهللم بعاز العحهللو فد  

 .21/21/2164ف  

ن ةعلغ األخسد  إ :مقب حزب الوح س  من هبا الومنة ، مقعلعإبا   هللمن  ن م
ن ةعلغ األخس  هدع عبدعب هدهللم  سدنن األ هللن عضدمغ إلدى إسمنخ ةعلغ الننهلل ،  ي 

 إحهلل  الهللعل ا نو ا س  الاال  )مح ، نع سن، الن ا (.

ن مددن سزسددهلل المدد ء ةمنعدد   ن حددزب الوح سدد    س سددهلل هللمدد، األ هللن فدد  إع
للسنن ، عإ اهللوغ هللمبغ م  الهللعل ا نو ا س  هع  ن حزب  ال سنن الننعهللي المننهللي

الوح س  س   عحندب مند وغ ال   سد  حدعل بدعاب ندلال عدن العحدهللو هللدسن الدهللعل 
 اإلنالمس  هبس الو  هللسن  سهللسمن من سل  )عالقعل لغ(:

                                           
هدددـ، 2391/بي الحبدد /26(، 105(، )ص 2110ـدد2153)ملددو المندد ات ال   سدد (، )  (345)

 م.20/5/2163المعاف  
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إن العحهللو مد  الهلللدهلل الدبي   س دعن ونهللندن  للهللعلد  ال دنف و بدنئزو علدع  دنن ))
 ددنف و ألن عمعلوددغ لسنددت ا وهللنطددن   نددمسن  هللددل هدد  ا وهللددنط  حن مهددن عمددسال  لهللعلدد 

 (.104)ص ((نخح 

ع نن ةهلل ب   ف   عل هبس ال ق و الحع و الانمس  مدن الحدع  الداال  الود  
عهد  ندسط و الهللعلد   ،وعضل ال س س  الو  سنسط  هللهن ال نف  على الهللعل اإلندالمس 
هللعل العاةندد  وحددت م ددعب ال ددنف و علددى الحددن م م نددغ، عاعوهللدد  النددنعهللس  مددن ولددك الدد

األبمهلل  ال نف  عن ط س  حن مهن فقط، ف  حسن  مغ لم سب   الندنعهللس  مدن ضدمن 
الهللعل الو  سنسط  علسهن ال نف  عن ط س  نسط وغ على الهلللهلل م نغ عالو  هللدبلك   

 وبعز العحهللو منغ.

عهللهددبا مالحددظ  ن حددزب الوح سدد  لددم سنمددل هللددنلح م الددبي  حددهلل س هللبددعاز 
علدع  دنن حن مهدن عمدسال  لهللعلد   دنف و، حدسن  ،   س  الونهللن  لل نف العحهللو م  الهللعل

 و عن ولك الهللعل  مننهللس  للسنن .

 إخفاء الدور الروسي يف إقامة الدولة اليهودية ونسبة ذلك إىل أمريكا: (  6)

هللنهلل اموهنء ))(: 16سقعل حزب الوح س  ف   ونب لم نهسم نسننس ل )ح ح  
النسننددنت األم س سدد  عا مبلسزسدد  نددنئ وسن هللط سدد  الحدد ب الننلمسدد  الانمسدد  ظلددت 

المنددن   ، ع نمددت الددهللعلونن وبومنددنن عووددبا  ان فدد  نسننددوهمن عومنددقنن الخطددط 
عاألننلسب هللسمهمن، عظلت امبلو ا ونمل ألم س ن هللنلوهنم هللن  الممنف  عوننس هن ف  

فلمدن هللن  األحسنن، عل مهن  نمت وقو ف  عبههدن فسمدن ونوهللد س مضد ا  هللمحدنلحهن. 
ع ضددت ةضددس  السهددعهلل فدد  فلنددطسن  ددنن   ي  م س ددن إسبددنهلل هللعلدد  سهعهللسدد  فدد  

، عبلك من  بل  ن ووخبهن  هللاو ف  انونمن  الممطق ، علدم و دن امبلود ا ةدهلل فلنطسن
حزمت  م هدن فد  ندأن إمندنء هللعلد  سهعهللسد  ع نمدت وود هللهلل هللدسن  ن و دعن فلندطسن 

 سدهلل ومندس  بلدك مد  اندونمن هن  سنمن  سوح م فسدغ السهدعهلل  ع هللعلد  سهعهللسد ، ع نمدت و
لهللنة  الهللالهلل الن هللس ، لبلك لم وبزم هللنألم  عحعلت القضس  لهسئ  األمم، فلمن ة  ت 
هسئ  األمم هللوأاس  من  م س ن إمننء الهللعلد  السهعهللسد  ند وت امبلود ا عو  دت للدزمن 
سق   هل ونوطس  الممطق  هضم عبعهلل هللعل  سهعهللس  هللسن المنلمسن  م  ن هبا البنم 

 ،اموهى.(( ظهننسل

هدبا عةددهلل انددوامى الحددزب  عنددسن عال ولدد  النددسععس  مددن هللعددم عإةنمدد  هللعلدد  
م. ع بلك ف  هللسنن 21/21/2111إن ائسل ف  ممنع  ةهلل حهلل  عن الحزب هللون سخ 

الملوم  الحدح   الدبي عقدهللس المهمدهلل  عطدن  هللدع ال ندوغ المدنط  ال ندم  لحدزب 
م. عفد  14/22/2112هللودن سخ  الوح س  ف  األ هللن ف  فمهلل  عم و القنع  المهللطسد 

 س  بلك.  من ن ت الحزب عن هللع   عندسن عال ولد  الندسععس  فد  هللعدم إند ائسل 
ن سدب ـ إند ائسل  ودت هللهدن هلل سطنم))(، مدن 169(، ح ح  )4ف  بعاب نلال  ةم )

 .((عننمهللوهن  م س ن
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 :الترلي 

إن األحددهللا  النسننددس  الضددخم  الودد  بدد ت فدد  ممطقومددن الن هللسدد  المونلقدد  
علدم وحدهلل  علدى المندد ل النسنند  الحدسم  هللحسد  سبدهلل الهللنحدد   ،س  فلندطسنهللقضد

النسنن  حنعهلل  ف  إهلل ا هن عونبسل عةنئنهن، هللل إن هدبس المدلام و ال هللد   علدى 
ممن حهللات علدى مندم  عمد    مدن  مومدن، هللدل إ  ضمن المنلم  ععلى ننهللمن المنلم 

القضس  مدن الند   باةت عباهللهن عن هللت حن وهن، عةهلل علمت  مومن عةوئب مب م  
عمن ال  ب، عم  م ع  الزمن عمحنعل  إخ نء الهللع  النسعع  المونمهلل عالمهللد م، 
ف  إةنم  هللعل  إن ائسل عم  الو  سز على إظهن  الهللع  ال  هلل  ف  مخولو عندنئل 
اإلعددالم علددى بمددنهس   مومددن،  هلل  إلددى  لسدد  هللع  ال دد ب هللعن  لسدد  هللع  ال ولدد  

السهعهللسدد  الحددهسعمس  ععنددنئل اإلعددالم النددسععس   الندد ةس ، فبمسدد  عنددنئل اإلعددالم
هللأاعاهللهددن ع لعامهددن المخول دد  عمنهددم حددزب الوح سدد ، نددنهمت هللهددبا الددهللع  الخطسدد  

 للعحعل إلى هبس الموسب  الممنعخ .

اددم ا بدد  ـ  خدد  القددن ئ  ال دد سم ـ إلددى و حددسالت الهللددنب األعل مددن هددبا 
ضدلسل حدزب الوح سد  للقضدس  ال ونب، ف سغ العانئ  الهللام   الو  و نو وزسسدو عو

ال لنطسمس ، عهبس العانئ  ومص علدى  ن ال ولد  الندسععس  هد  الود  منضدلت ألبدل 
ف   ة ا  الوقنسم ف  العةت البي و ابنت فسغ  م س دن عدن وم سدبس هللنإلضدنف  إلدى 

 الح حنت الونلس .

 

 

 

 

 دور الكتلة الشيوعية يف قيام إسرائيل

  

ع  ال ول  النسععس  ـ الهللعل ا نو ا س  ـ لقهلل  وب  اس  من الهللنحاسن حعل هلل
ف  وعطسهلل عإةنم  هللعل  سهعهللس  ف  فلنطسن ممب هللعا س  مبنل الاع و الندسععس  عدنم 

فد  مهللسمد  زسدع سخ النعسند س  عهللحضدع   دن ل )) ، هللل ةهللل هدبا الودن سخ فدـ2120
 اهللسدددك ابومددد  لسمدددسن هللدددنلزعسم الحدددهسعم  حدددنسسم عاسدددزمن عزمسلدددغ فددد  الح  ددد  

ال نودب المند عو بدنك لس د ، عالهلل عفندع  السهدعهللي الممندنعي مدعلس   الحهسعمس 
فنمهللنددسم النضددع فدد  الح  دد  ا نددو ا س ، عالهلل عفنددع  السهددعهللي الهللعلمددهللي هللافسددهلل 

 هن ن.
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قهللت نلنل  من ا بومنعدنت هللدسن لسمدسن ععاسدزمن فد  ممدزل الحدمنع  ععر 
 ا   ( هللحددد  فسهدددن المخطدددط الادددع ي ا ندددو2126السهدددعهللي هللامسدددن ندددعسن ) سدددن  

( ةعامغ ههللم القسح س  ف   عنسن عةسنم على  مقنضدهن هللعلد  P.R.S.Mالمن  ن  )
( الددبي عضددنوغ لبمدد  P.J.Oمن  نددس . عهللحدد   سضددن  المخطددط السهددعهللي للندد   )

، 2109ن لت من زعمنء ا ندو ا سسن السهدعهلل األع عهللسدسن فد  مهللسمد  الممندن عدنم 
عسلند  فسهدن  ،ف  فلندطسن عسههللو إلى فول  هللعاب الن   للننب السهعهللي لسنوق 

 . هللعل  انو ا س  و عن ةنعهللو لمن  ال لن   المن  نس  ف   ةطن  الن   األعنط

عفدد  ولددك الممنةنددنت الودد  نددبل عةنئنهددن بددنك لس دد  الددبي  ددنن عمددسال  
 عاسزمن: لللمخنهلل ات ال  منس  ـ ف ع ممطق  األلزا  ـ ةنل لسمسن 

لسهدعهلل مدن  دنهللع  ملددعك علدى مبدنل الادع و فد   عندسن سوعةددو وح سد  ا))
 ع عهللدددن عح نمهدددن ع فنهدددم إلدددى  ندددمى الم اودددب فددد  الهللعلددد  عفددد   احوددد امهم 
عنخحسوهم. عنعو وحق  الاع و للننب السهعهللي المنوت من عبزت عن وحقسقدغ 

(، عهللنهلل  ن وزعل القسح س  ع مسنوهن مدن  عندسن 2091لهم الاع و ال  منس  عنم )
ى األندد  الودد  خطددط لهددن لوحقسدد   هددهللافهن وقددنم الهللعلدد  المن  نددس  ا نددو ا س  علدد

 .((الهللنسهللو المهلل  ف  ال  ب عالن  

إن فددول  هللددعاب الندد   عانددوق ا  ))لسمددسن: لعاةومدد  عاسددزمن هللددنل   و عةددنل 
السهددعهلل فدد  فلنددطسن سوعةددو هللنلهلل بدد  األعلددى علددى وددهللمس  اإلمهلل طع سدد  النامنمسدد . 

إلدى     المسندنهلل ... عهللوهللمس هن وزعل الحعابز عالنقهللنت الود  ونود   المندس و 
  هللهلل من إمننء هللعل  سهعهللسد  فد  فلندطسن ن . س عم هن  حهللل محهللعهللا  عامهسن هن عن

 اموهى. (346)((نهللنهلل  ن وحق  الاع و ال عنس  ا نو ا س   ههللافه على  ن  انو ا س 

هبس ه  معاسن النسععس  الننلمس  ةهللل مبنل اع وهن ول هلل على ض ع و ةسنم 
 اوس  ف      المسندنهلل. فمدن هدع معةدو ةدنهللو الادع و الندسععس  الهللعل  السهعهللس  الوع

 هللنهلل مبنحهن ـ عهم سهعهلل ـ من هبا الععهلل؟

 مددن اعو فددت ح عمدد  الاددع و )): ((نددونلسن))سقددعل هللنددنم الننددل  فدد   ونهللددغ 
)ف مندن  النسععس  ممب الهللهللء )هللهللعل  سهعهللس  ف  فلنطسن( عهبا من  نن ت إلسغ مبلد 

، مدن سلد : عمدن ا عود او الحد سل ـ 2110( نم  260) القهللسم  ـ  سضن (، هللنهللهللهن
عومظدددسم  هللهللعلددد  سهعهللسددد  فددد  فلندددطسنمدددن بنمدددب الح عمددد  الندددسععس  األعلدددى ـ 

البمهع سدددنت السهعهللسددد  فددد   لمنمسدددن عفددد  الممندددن، ندددع  الخطدددعات األعلدددى محدددع 
((الملام و السهعهللس  ال هلل   ف  الننلم

 ، اموهى.(340)

                                           
، الدددهلل وع  إهللددد اهسم النددد سق ، حددد ح  ((هللع  الدددهللعل ا ندددو ا س  فددد  و دددعسن إنددد ائسل))  (346)
 ـ، العانئ  الن س .ه2390، بمنهلل  الانمس  2160سلعل  (، الطهللن  األعلى، 20ـ26)
 .2196(، الطهللن  الانمس /66، ح ح  )((نونلسن))  (347)



 
 
 
 

185 

علدى إسبدنهلل هدبس الهللعلد  السهعهللسد  فد  عهمن س هلل نلال هل عملت الندسععس  
؟ ع سو؟ عممب موى؟ عمن حبم بلك؟  دل بلدك ودم اإلبنهللد  علسدغ فد  النهللسدهلل نفلنطس

 من ال وب.

حهللسادغ حدعل هدبا  (349)سعاحل الهلل وع  إهلل اهسم الن سق  ف   ونهللغ العانئق 
هللسن لمن الهلل وع  عممب  (هللع  الاع و الهلللن س  ف  فلنطسن)المعضعع، فوحت عمعان: 

  الانمسدد  مددن معلددهلل الهللعلدد  المن  نددس  فدد   عنددسن الخطددعات النملسدد  لوهعسددهلل النددم
فلنددطسن فددب    ن الح عمدد  الهلللندد س   عفددهللت اامددسن مددن السهددعهلل )بددنك نددنهللسلسو، 
ع اععل  ددن مهللع غ( لوددألسو الحددزب المن  ندد  فدد  فلنددطسن، عةددهلل وددم بلددك نددم  

 (.15، عممهن إلى هللنة  األةطن  الن هللس  )ص2121

السهدعهللي الندسعع  فالهللسمسد  بنهللعومندد    2110 ع ندم  ادم   ندلت معند
(، عةسددنم الح عمد  الهلللندد س  هللندد اء 16إلدى فلنددطسن لودهلل سب النددهللنب السهدعهللي )ص

(، عوندبس  الهبد و السهعهللسد  علدى عدهللو م احدل 16    من فلنطسن للسهعهلل )ص
 ، عةهلل ب   األ ةنم(.10إلى فلنطسن )ص

لند سق   دبلك العحدهللات ب د  ا (مننهم  المنن   الند ة )عوحت عمعان 
النندد  س  اإلندد ائسلس  عمنظددم  ف اهللهددن مددن الدد ع  عالسع نددالفسسن عال عمددنمسسن 

(. عاألنددلح  الودد  وددهللفقت علددى 33عالهللعلمددهللسسن الددبسن انددوق عا فدد  فلنددطسن )ص
(. 35ـد33السهعهلل من  ع عهللن الن ةس  عهللنألخص ونس عنلعفن سن هللنلمعع عالنهللهلل )ص

(. عالخطدد  30سددسن سهددعهللي فدد  فلنددطسن )ص( مال3عب دد  طلددب نددونلسن وددعطسن )
 (.31الحهسعمس  لومعسل ا وحنهلل النعفسنو  )ص

ب دد  الددهلل وع  إهللدد اهسم  (ةضددس  فلنددطسن فدد  هسئدد  األمددم) عوحددت عمددعان
(، 43، 41الن سق  حقسق  معةو ا وحنهلل النعفسنو  الهللاعم للسهعهلل ف  فلنطسن )ص

عب الندعفسنو  فد  هسئد  (. عهللفدنع الممدهلل43صعحمل  ال ول  الن ةس  ضهلل الند ب )
 األمم عن السهعهلل. 

همدنك ندنب )): 2140/مسندنن/11عمقل مص   عمس ع ف  بلك ف  بلند  
 .((سهعهللي ف  فلنطسن سبب م اعنو ننع س عإنمنع حعوغ ف  هسئ  األمم

إن ةضدس  فلندطسن هللحدهلل باوهدن )): 2140 سدن   1عةنل   عمس ع ف  بلند  
حد  المندن    فد  مننلبد  هدبس القضدس  وحدوم مدمل السهدعهلل   ،عف  طنهللنهن الون سخ

 .((يالو  ونوهلل  ةضس  الننب السهعهلل

ع سهلل  ةعال   عمس ع زمسلغ الونس عندلعفن   الندسعع  بدنن هللنهللنمدك حسد  
إن مطنلددب النددنب السهددعهللي هدد  حدد  ععددهللل ... عالسهددعهلل اهللوددهلل عا هللونمسدد  ))ةددنل: 

                                           
، الدددهلل وع  إهللددد اهسم النددد سق ، حددد ح  ((هللع  الدددهللعل ا ندددو ا س  فددد  و دددعسن إنددد ائسل))  (348)
 هـ، العانئ  الن س .2390، بمنهلل  الانمس  2160سلعل  (، الطهللن  األعلى، 20ـ26)
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فلنطسن ون سخ  فلنطسن ةهللل ا موهللاب الهلل سطنم  علسهن هللزمن طعسل ... عحقهم ف  
 (.44)ص ((عن ع 

عب   الن سق   س هن مدن المحدعص الندسععس  فد  هللعدم السهدعهلل. ادم ب د  
(. 45)ص 2140 سدن   24مطنلهلل    عمس ع ا عو او هللحقدع  السهدعهلل فد  بلند  

(. ادم ب د  إةد ا  هسئد  األمدم 40عب   وبنهل ال ول  النعفسنوس  حقع  الن ب )ص
(. عب   مطنلهلل   م س دن إل دنء 41عاحهلل )صمن عع وقنسم فلنطسن هللأ لهللس  حعت 

، ععضددد  فلندددطسن وحدددت العحدددنس  الهللعلسددد  2149آبا   4ةددد ا  الوقندددسم هللودددن سخ 
(. حودددى 50(، عمهنبمددد  الممدددهللعب الندددعفسنو  لمطنلهللددد   م س دددن هدددبس )ص41)ص

عحل األم  إلى وههللسهلل معن ع هللننوخهللام القعو لحدسنم   مدن السهدعهلل عحمنسد  هللعلدوهم 
مدددهللعب الندددعفسنو  هللنعوهللدددن  القدددعات الن هللسددد  عحدددنهللنت (. عب ددد  مدددص الم50)ص
 (.52)ص

، ب دد  لمددن ((ا و نةددنت هللددسن إندد ائسل عالددهللعل ا نددو ا س ))عوحددت عمددعان 
الهلل وع  الن سق   بلك ا و نةنت الوبن سد  عالندسنحس  عالمقدل الهللد ي ع س هدن الود  
عقدددهللت هللدددسن  عندددسن عمبمععددد  الدددهللعل ا ندددو ا س  الندددو  فددد   ع عهللدددن النددد ةس  

 (.56ـ54سع عنالفسن عونس عنلعفن سن ع عمنمسن عهللل ن سن عهللعلمهللس عالمب  )ص)

عب   مننهم  ال ول  الن ةس  فد  وحدمس  إند ائسل مقن مد  هللنل ولد  ال  هللسد  
( 165(. عب    ن   ا  ند نن إند ائسل مدن الدهللعل ا ندو ا س ، فمدن )59ـ50)ص

هللان  ع عهللدن الند ةس ، ( ملسعن من ا وحنهلل الندعفسنو  عهلللد2656ملسعن منم  سعبهلل )

(. ام ب   الن  فد  حد ص معند ع علدى هللقدنء إند ائسل 60( )ص%60 ي هللمنهلل  )

 (، إلى  ن ةنل: 62)ص

إن زعمددنء ا وحددنهلل النددعفسنو  هددم  م نددهم   ددهللعا مدد ا ا  عو دد ا ا  عةددنلعا ))
هللح اح  إن مننعهللوهم للن ب لسنت لههللم إن ائسل هللل لهللعم الوحعل ا نو ا   ف  

 (.61)ص ((.س  عوحقس  الوننسش النلم  هللسن الن ب عإن ائسل.الممطق  الن هلل

ن إن ائسل هللنلهللو عل؟) ام وحت عمعان ، ب   هللنلعانئ  عالمنومهللات (من سمّعِ
هللمعافقدد  معندد ع، عب دد  القدد   ال عندد   2149ومعسددل  عمنمسددن هللددنلهللو عل عددنم 

 إلن ائسل لن اء من وحونبغ مدن الهللود عل ال عند  2155( ملسعن هللع   عنم 50)
(، اددم ب دد  نددت مقددنط مهمدد  وددهللل علددى وبددنعب النسنندد  65ـدد64عمنددوقنوغ )ص

 (.60ـ66اإلن ائسلس  م    هللنت معن ع )ص

 سدن   11ام سنعهلل عسمقل لمن ةع   مهمن  ل  عمس ع ف  بلند  مبلد  األمدن )
 حهللل للسهعهلل ف  عطدمهم فلندطسن هللعلد  ند عس   ندمس  سلسدهللهن ا وحدنهلل )) (:2149

األمدددن  ن سددد هللع الندددهللعان،  ي علسهدددن، ع ن سننةدددب الندددعفسنو ، ععلدددى مبلددد  
 (.03)ص ((المنوهللسن
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عةددنل بددن عب منلددك: عبددهللت إندد ائسل لوهللقددى، عهدد  ونددنى إلددى النددالم 
عالوندددنسش الندددلم  مددد  بس امهدددن النددد ب، عهدددل ء س فضدددعن، ع ندددهللنهللغ ال بنسددد  
عا نددونمن ، علددن سوددعامى ا وحددنهلل النددعفسنو  علددى منددنعهللو إندد ائسل عالح  ددنت 

  س  الن هللس  للقضنء على ا نونمن  عال بنس  الن هللس . )بلن  مبلد  األمدن الوح
 (.03( )ص2149 نمعن ـ األعل  1

هللع  الدهللعل ))هبا هع مخوح  لمن ع هلل ف   ونب الهلل وع  إهلل اهسم الند سق  
 .((لا نو ا س  ف  و عسن إن ائس

 ((ئسلمعن ع عإن ا)) من ال ونب األ ا  إان و ف  هبا المعضعع، هع  ونب  
( حد ح ، سند   فسدغ المللدو 466للهلل وع  عم  حلس ، عهدع  ودنب سودألو مدن )

هلل ان  مهللع م  هللنلعانئ  لبهعهلل معن ع ف  إسبنهلل إن ائسل عالمحنفظد  علدى إهللقنئهدن. 
علع  اإلطنل  لقهللمت للق اء ملخحن  عن محوعسنوغ، عل ن من   سهلل ك  لدغ   سود ك 

فقمددغ ف سددهلل فدد  هللنهللددغ  سقدد   مددل  ن   لددغ، فددأ و   هللددب   هللندد  فحددعل ال وددنب علددى
سغ وححسل ل اسد  مدن الم دنهسم عاألعهدنم الندنئهللو،  ف سهلل  ؛عمعضععغ، ح ي   ن 

ع هلل لقمنعددنت  اسدد و عملددت علددى إسبنهللهددن فدد  المبومنددنت منندد  ات السهعهللسدد  
  :عالنسععس  المنسط و على عننئل اإلعالم هللأحهلل   ننلسب فن الهللبل النسننس

ينَ سحَينؤاضاعينَس ل

 5  سو عنل، الهلللن سك النلعن الن هللس  الومهسهلل

لمحدد  عددن وددن سخ النسنندد  النددعفسنوس  محددع الندد    ال حل األعل
 الن هلل 

20 

 14 ممب الهللهللء: هللع  السهعهلل ف  نسنن  النعفسنت ال حل الانم 

 56 النعط األعل: ف  األمم الموحهللو ال حل الانل 

 220 النعهللو للبمنس  الننم  عالهللسن  للوقنسم ال حل ال اهلل 

 م س ددن وو ابدد  عددن الوقنددسم عالنددعفسنت سمنضددلعن  ال حل الخنم 
 من  بلغ

230 

 259 خهللسن  الههللم  ال حل الننهلل 

عاندددمطعن وقددد  العحدددنس  الهللعلسددد  علدددى فلندددطسن  ال حل الننهلل 
 عمعن ع ولل على ا عو او هللقن ائسل

202 

 294 نه  الههللم  ال حل الانمن

 112 نم  إن ائسل عن  سن  مننع  النعفسنت لحض ال حل الونن 

ممددددنع و النددددعفسنت لحمددددل األمددددم الموحددددهللو علددددى  ال حل الننن 
 ا عو او هللقن ائسل

111 

الندددعفسنت س دددنفحعن مندددنى هلل مدددنهللعت إلمحدددـنو  ال حل الحنهللي عن 
 الن ب

142 

 151 النعفسنت عةضس  الالبئسن الن ب ال حل الانم  عن 

 101 مأننو الالبئسنال   عال   النعفسوسنن ف   ال حل الانل  عن 
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 110 منن ض  النعفسنت لن عهلل  البلسل عالمقب ال حل ال اهلل  عن 

 350 معةو النعفسنت من ةضس  ععهللو الالبئسن ال حل الانمن عن 

معةدددددو األحـدددددـزاب النسععسـدددددـ  مـدددددـن معلـدددددـهلل  ال حل النن عن
 إن ائســـل

360 

ال حددددددددددددددل الانلدددددددددددددد  
 عالنن عن

لس  مددددن حنضدددد  النالةددددنت النددددعفسنوس  عاإلندددد ائس
 إلى اآلن 2156

420 

عهمددنك  وددب  خدد   هللحاددت ةضددس  هللعددم ال ولدد  النددسععس  إلسبددنهلل إندد ائسل 
 عإهللقنئهن ممهن:

 للمللو هللمهللل بهلل . ((عمنل ن   أ  النسععس  ممن)) ونب:  -
للمللددو عنهللددهلل  ((حقسقدد  المعاةددو النددسععس  مددن القضددس  ال لنددطسمس ))  وددنب: -

 المنعخ .

 للمللو الح م هلل عزو. ((ععس  المحلس  عمن    الن ب القعمس النس)) ونب:  -

مهمنت خنح : ب  سدنت ندنههلل  سد  م  دعب فسدغ ـ  ندونب الوبند  )) ونب:  -
للمللو البم ال هللنفسل ندعهللع هللالودعو، الد ئس  الندنهلل  لنملسدنت  ((النعفسنو 

ا نو ننو عالوخ سب ف  بهدنز المخدنهلل ات الندعفسنوس  )  .ب .هللد ( الدبي 
الع سنت الموحهللو، عسنو و فسغ المللدو هللنخوسدن  معند ع ل لندطسن حهلل  ف  
 .(341)عطمن  للسهعهلل

: هللنهلل ة اءو من نهلل  ب  س من الم اب  الو  واهللت مدهلل  إحد ا  ال ولد  تلي
النسععس  على إسبنهلل هللعل  سهعهللس  ف  فلنطسن علدس  عطمدن  ةعمسدن ،  مدن مدص علسدغ 

الدبي  ع هللمدنس وحدت  (350)ندنهلل ال ععهلل هللل ع ، عهللندهلل إعدنهللو ةد اءو الدمص الوح سد ي
 إخ نء الهللع  ال عن  ف  إةنم  الهللعل  السهعهللس  عمنهلل  بلك إلى  م س ن(.  عمعان: )

هللنهلل بلك  لغ سوضل لمن مقهللا  الوزعس  عال ش النسنن  البي سمن نغ حزب 
 الوح س  ضهلل  موغ لحنلل النسععس  السهعهللس . 

 من المص الوح س ي الننهلل  سوضل لمن من سل :

م ب   مننمهللو  عنسن عال ول  النسععس  )هللعل  ع عهللن الن ةس ( ف  ةسنم هللعل  .  عهلل2
، عهدبا الدهللع  مظدنه  للمد اةهللسن النسنندسسن ع سد ه  السهعهلل ف  فلنطسن، عهع هللع 

 هع األنهلل خط ا  على ةضس  فلنطسن من الهللع  ال  هلل .

 سقعل الهلل وع  عم  حلس : 

أن ماا  التاار ين  ونكاان نسااتل هااذا ماان باااب ا يضاااز والتوميااد علاا ))
الرأساامالي والمارمسااي أساااء إلينااا، ولماان إساااءة المارمساايين مانااي ألراان وأشااد 

                                           
 .22/0/2114 (،219، النهللهلل )((العنط))عن مبل    (349)
 .2161،نم  3ط/ (16)ص ((م نهسم نسننس ))ف   ونب العا هلل   (351)
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، ألن الم دد ع  فددسهم  ن س عمددعا خحددعمن  لالنددونمن  عللنمحدد س  السهعهللسدد ، أذى
علل بنس  الهللسمس  الو  وندومهلل إلسهدن الحدهسعمس . عل دن الوبهللدبب عالم دن  عال دش فد  

هللعهللا  فدد  طنمددغ ألمدد  الندد ب فدد   هلل  ع حدد ب منندد   ا نددو ا سسن لددم سندد و حدد
((منن ك ح اعهن ضهلل ا نونمن 

 اموهى. (352)

علس  هللنسهللا  ةهللعل   ي من عنسش ع اةدب مدن سدهللع  فد  مبلد  األمدن مدن 
خالل حضع س بلننوغ عونبسل ولك الح حنت النعهللاء ف  بهللدسن ال ولد  الندسععس  

مقهللل   ي الهلل وع  عمد   ضهلل محلح  األم  الن هللس  لحنلل إن ائسل، لس  هللنسهللا   ن
موت  اجتكاد السو ياتي أيام كرب  لستين مان أشد عداء  ))حلس  عهع سنوهلل   ن 

للكااا  الررباااي مااان أي تااار   خااار ـ مااان األمريماااان ومااان الومالااا  اليًوديااا  
((ًانفس

 ، اموهى. (351)

لبلك فقن ونمهلل عدهللم ب د  حدزب الوح سد  للدهللع  الندسعع  فد  إةنمد  هللعلد  
وهللغ عمند اوغ النسنندس ، لدم س دن مدن ةهللسدل الحدهللف ، ع  سم دن سهعهللس  ف  مخولو  

، إب  ن الدهللمسن  لهدن  نمدت ونلدم هدبس الحقسقد ،  هللس  بلك إلى البهل هللنلعاة  النسنند 
ف سو هللمن سزعم هللأن لغ الحعل  عالبعل  ف  الدعع  النسنند ؟ فلمحدلح  مدن هدبا 

 الهللبل عالوضلسل النسنن ؟!

عدن إةنمد   ـ عمن ةهلللهن و هللهللت هلل سطنمسنـ  س ن .  ف  العةت البي و ابنت فسغ  م1
هللعل  سهعهللس  عإح ا   عندسن علدى بلدك، مبدهلل  ن حدزب الوح سد  ةدهلل زع   العاةد ، 

هللدل مندب  ،لس  هللقخ نء هللع   عنسن عح اعهن من  بل وم سدب مند عع الوقندسم فقدط
 ، عزاهلل على بلك  ن  م س ن   اهللت من إةنم  هللعل هبس الب ائم النسععس  إلى  م س ن

هددم الدد ع   ،سهعهللسدد  فدد  فلنددطسن انددونمن  الممطقدد ، عالحقسقدد   ن الددبي   اهلل بلددك
 عال ول  النسععس   من م  هللمن.

عال  سب  ن حزب الوح س  ف  هللن  معاض  من م ابنغ سب   المعاةدو 
ععلددى   نددهن ولددك الموننط دد  مدد  القضددنسن الن هللسدد  فدد  هللندد  األزمددنت  ،ال  هللسدد 

 النسننس  الو  م ت هللهن، ممهن:

ف منن و نل مخطط سهعهللي لهبدعم  نندل علدى األ هللن علهللمدنن، ندهللقغ هبدعم  -1
 .(353)على مطن  هللس عت  ب  مهلل  للهللعل ال هلل  

ةمنع  هلل سطنمسن هللننوحنل  ةسنم هللعل  سهعهللس  ف  فلنطسن، سقعل حزب الوح س :  -2
ل من امبلو ا فقمغ م   عمهن ه  الود   عطدت ععدهلل هللل دع  عل مهدن لدم وهللدت فد  

ا العطن القعم  السهدعهللي إلدى هللعلد ، عظلدت ودهلل   هدبس منأل   ن سوحعل هب

                                           
 (.291، ح ح  )((معن ع عإن ائسل))   (351)

 (.100، ح ح  )((معن ع عإن ائسل))   (352)
 .1/2/2161هـ، المعاف  2399نعال  12(، 303الملو النسنن ، القنم األعل، )ص  (353)
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انددوق    سهددن علددى  2164، عفدد  2164حوددى نددم   2120المقطدد  ممددب نددم  
 اموهى. (354)انوحنل  ةسنم هللعل  سهعهللس  ف  فلنطسن ...

 من عن المعاةو األم س س  الموننط   م  القضنسن الن هللس ، فقهلل ب   لمن حدزب  -3
 الوح س  بمل  ممهن: 

علددى محدد ، سقددعل حددزب  2156 ددت النددهللعان الاالادد  نددم   م س ددن  عة -
 ع عةعو  م س ن هللبنمب مح  فد  الندهللعان الاالاد  علدى ةمدنو ))الوح س : 

((  سحوددنب إلددى هلل هددنن فقمددغ مددن الهللددهللسهسنت 2156النددعس  نددم  
(355)، 

 اموهى.

مهدن إ، سقدعل حدزب الوح سد  2160هللنلمنهلل  للمعةو األم س د  فد  حد ب  -
 .(356) هلل ِعلنن هللنهلل بهنهللغ ل مهللا ع م س ن حسنهللس نمت على الحسنهلل حس   

 2160ام سنعهلل حزب الوح س  عسقد    ن المعةدو األم س د  فد  عدهللعان  -
 من عةعفهن إلى بنمدب محد  فد  عدهللعان ندم  ))  نن هللبنمب مح ، سقعل:

، فدددقن الحدددعاهلل  الوددد  بددد ت إبا  هللطدددت مددد  هللنضدددهن الدددهللن ، 2160
هللة  فسهدن، سظهد  هللعضدعل  عالنسنن  الهللعلس  الو  وح  ت ف  الممطق  إبا
 اموهى. (350)((.عةعو  م س ن هللبنمب مح  ضهلل إن ائسل .

 م س ددن ووحددهلل  إلندد ائسل لوحددهللط مخططهددن فدد  ابوسددنل نددع سن عمددن اددم  -
، ادم (359)وهللخل األ هللن لوحقس  مند عع هللع ةسهللدغ عإومدنم الهدالل الخحدسب

عحددو حددزب الوح سدد  الوحدد ك األم س دد  إلفنددنل هددبا المخطددط هللقعلددغ: 

 س ن طعال هدبس المدهللو وخمدهلل المسد ان  لمدن  عند ت  ن وندونل، ع نمت  م))
فلمدددن اندددوهلل الهبدددعم البدددعي ال ظسددد  اندددوهللت  م س دددن فددد  الضددد ط علدددى 

((إن ائسل
(351). 

 مدن عب دد  حدزب الوح سدد  النهللسددهلل مدن المعاةددو األم س سد  الموننط دد  مدد   -
 .(360)القضنسن الن هللس ، امظ  معاضنهن ف  الحننس  

                                           
هدددـ، المعافددد  2311بي الحبددد  ندددم  25(، 210صالملدددو النسننددد ، القندددم الادددنم ، )  (354)

21/2/2103. 
هددددـ، المعافدددد  2312نددددعال  11( ، وددددن سخ 11الملددددو النسنندددد ، القنددددم الاددددنم ،)ص  (355)
2/21/2102. 
هددـ، 2390 هللسدد   عل  4(، وددن سخ 143، 141الملددو النسنندد ، القنددم األعل، حدد ح  )  (356)

 .21/6/2160المعاف  
 م.2/21/2102هـ، المعاف  2312نعال  11(، 11 ، )صالملو النسنن ، القنم الانم  (357)
 م.10/22/2166هـ، عف  2391ننهللنن  24(، 135الملو النسنن ، القنم األعل، )ص  (358)
 م.0/5/2160هـ، المعاف  2390مح م  10(، 139الملو النسنن ، القنم األعل، )ص  (359)

 (.300، 196، 113، 321، 110الملو الننهلل ، الح حنت: )  (361)
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العلمية اشرتاكية رأمسالية ( القول بأن االشرتاكية7)
(362)  

هددبا هددع األنددلعب النددنهلل  مددن  نددنلسب حددزب الوح سدد  فدد  الددهللفنع عددن 
النسععس  الحم اء.حسن سحنعل إةمنع ال ادنء هللدأن البد ائم ا ندو ا س  مدن مندلعلس  

 ال  نمنلس .

 :حهللهللهبا المحمعهلل عهللهلل ال لعو القننم هلل األنونب سقعل 

طدط لهدبس الادع و 461)ص (طدغ حندسن م  د ا  )سقعل  نوب )) (: ... عةدهلل خر
)اع و الضهللنط المح سسن(  ن وهللعع إلى ف د وسن ـ مدن سندمى هللن ندو ا س  الن هللسد  

 .((عه  انو ا س    نمنلس  ف  عاةنهن.. .

إبن، فن نو ا س  المنح س  الو  طهللقت ف  مح ، فنلت ع  ههدن المدن   
 القنئمسن علسهن ألمهن انو ا س    نمنلس !

قنئسدددن   ن همدددنك اندددو ا س  هددد  خسددد  مدددن هدددبس ا ندددو ا س  عهدددبا سنمددد  ول
ال  نمنلس ؟ فمن ه ؟ طهللنن ، البي سد هلل علدى ال  د  مهللنند و هدع ا ندو ا س  المقنهلللد  
لل  ندمنلس ،  ي ا ندو ا س  الندسععس ، إب   سعبدهلل  س هدن. هللمدن  ن ا ندو ا س  فد  

هلل  اإلم ددنن محدد  فنددلت ع  ههددن المددن ، فلددو ن انددو ا س    نددمنلس ، علمهللنددهلل ةدد
 النسععس  عن مبنل ا وهنم عالحقهلل.

انو ا سونن   انلد  لهمدن إ  الدهللبل  إ م  النلم  مغ   سعبهلل على األ   
 عال بب عالم اع  :

ا نو ا س  النلمس ، عهد  ا ندو ا س  المطهللقد  فد   عندسن عفد   دل الدهللالهلل  -1
 الو  ححل فسهن امقالهللنت سنن س ، عممهن مح .

 ، عه  ا نو ا س  الو  طهللقعهدن،  ع حدنعلعا وطهللسقهدن فد  ا نو ا س  ال نهللس -2
 هلل سطنمسن، ع هلل ز فالن وهن هع هلل من هللنع، عه  ونومهلل على الوأمسم الهللط ء.

 ع  هللأ  هللن ء من الوعضسل:

ا نو ا س  هللمععسهن ه  الوأمسم، عالوأمسم هع ا نو ا س ، عالوأمسم م فع  
حدوم اندونمنل العندنئل الود  وحمد  فط و، و فضغ حوى الهللهنئم، علبلك  نن مدن الم

 الوأمسم عو  ضغ على المبوم .

عالددهللبل هللددهللعن حددهللعهلل،  ،علددبلك عنددسلونن فقددط همددن اإل هددنب هللددهللعن حددهللعهلل
 ،عه با س عن لالندو ا س  االاد  عمنحد : الودأمسم )الدبي هدع األندن (، عاإل هدنب
الدت عالهللبل، فلع حبو الهللبل لزالت ا نو ا س  هللأسنم فقط، علع حبو اإل هدنب لز

ا نو ا س  هللأسنم فقط، عالودأمسم هدع ا ندو ا س . عهدبس هد  مدن سندمعمغ ا ندو ا س  

                                           
 لل نوب األنونب محمعهلل عهللهلل ال لعو القننم. ،مخطعط  رخب هبا النمعان عن  ونب  (361)
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النلمس  نعاء ممهن من طهلل  ف   عنسن  ع الحسن  ع ن ة   ع عهللن  ع هللعل الحمعهلل 
 عالوحهللي.

عالهللس سنو عس ن ) ي الو مسم الانم ( ه  موسب  لمئدنت الوبدن ب الود  سقدعم 
عددـ ودل  هللسددب( علددى النددنعب الموخل دد  ف  سددن ، هللهدن مبلدد  هلل انددنت المحددع  )معن 

 نعبلك للناع  على  فضل  نلعب لخهللاع الهللن   ع لخهللاع فئ   نفس  ممهم سندوطسنع
هللهدم النددسط و علددى اآلخد سن، ف نمددت الموسبدد  هد  الهللس سنددو عس ن )الودد مسم الاددنم ( 
الوددد  طدددع  ت الدددهللبل وطدددعس ا   هللسددد ا  مهلل عندددن  منومدددهللا  علدددى ةعاعدددهلل علدددم الدددم   

 بومنع ع س همن، عةل حت اإل هدنب وقلسحدن   هللسد ا  ألمدغ حدن  عقهللد   مدنم المدهلل عا
 المن  ن ، البي هع الوطهللس  النمل  ألنطع و الننب المخون . 

اددم ا نددو ا س  ال نهللسدد  )منددهلل  إلددى فددنهللسع ، فنمددهلل عن لدد ( ونومددهلل الوددأمسم 
بس الوددهلل سب  هللحسدد  سم ددن  ن س ددعن  ددل ندد ء ملممددن  هللنددهلل ةدد ن مددن الددزمن، عهدد

مسم فسهن ةنهللل للونهللسل عاإلل نء إبا اهللدت أع ل و ،ا نو ا س    إ هنب فسهن ع  هللبل
فنلغ، عةهلل اهللت ال نل فألقوهن ح عم  ونون . عهبس ا نو ا س  ال نهللس  ه  الو  سم ن 
ونددمسوهن هللن نددو ا س  ال  نددمنلس ، ألمهددن هدد  الودد  وطهللدد  فدد  الددهللالهلل ال  نددمنلس ،  ع 

ن  األحسنن، ام سو ابنعن عمهن هللن ع  عمهللمن سظه  فنلهن سحنعلعن وطهللسقهن ف  هلل
 ع هللعاهلل  وهللمس هن ل ل ن ء. عا نو ا س  المنح س  هد  م د  ا ندو ا س  النلمسد  
الو  طهللقت عوطهللد  فد   عندسن عفد  هللقسد  الدهللالهلل الندسععس . عةدعل حدزب الوح سد  

ل هللعنسدد  إمهددن انددو ا س    نددمنلس  هددع وزعسدد  للعاةدد  عةلددب للحقددنئ  مددن  بدد :عمهددن
عهددع انددوخ نو  (،عدهللع عددهللعك حدهللسقك)ملندنء منعمدد  للندسععس  هللننددونمنل ةددنمعن 

  نمل هللنقلس  القن ئ  ع الننم  عانو هللنء عضحك علسغ.

 توميداي عل  إارار الشيوعي  عل  تغيير المتتمراي باألسلوب الرلمي

المهللهلل  المن  ند  مهللدهلل  ةدنهلل  ألمدغ مهللدهلل  حقسقد ، إمدغ مهللدهلل   نمدل ))ةنل لسمسن: 
  سقهللل  ي ن ل مدن  ند نل الخ افد   ،سزعهلل المن  هللوحع  مو نمل للننلم ،موبنم 

(( ع ال بنس   ع الهللفنع عن القه  الهللع بعازي
 اهـ.(361)

إن  ل ف  و ف  هبا المص ه  وع سهلل لهللن  من م  ف  الح حنت الننهللق ، 
عالود  ، ((  سقهللل  ي ن ل من  ند نل الخ افد ...)) :ع عّبغ ا موهللنس خنح  إلى ةعلغ

ونم  ـ  مدن سند و البمسد  ـ  مدغ   سقهللدل  ي هللسدن، ألمهدم عمدهللمن سدب  عن الخ افد  
 عال بنس  فقممن سنمعن هللهن األهللسنن  لهن عمن و  ع عمهن.

ونمدد   سضددن   ((  سقهللدل  ي ندد ل .. الدخ)) :عطهللندن  سالحددظ القدن ئ  ن عهللددن و
السهعهللس ( علدى  انوم ا  المضنل النسعع  حوى س مل النسط و النسععس  )عهللنلونل 

 الننلم.

                                           
 (.29، )ص((مهللخل إلى المنهللس  البهلللس ))  (362)



 
 
 
 

193 

إن المن  نس  فلند   وندنى ل هدم الندنلم )) :(363)عسقعل مع س   ع م ع  
 .((من  بل و سس س ..

عمن همن   وننى المن  نس  إلى إةنم   ف ن مدن ))عسقعل ف  م   الح ح : 
عمهلل األنسنء على  نن  آخ   س  المهللا ن  العاةنس  لهن ـ ولك الهلل ان  الممهللنا  من 

عالممن ندد  عالودد  ومححددهن هددبس الخهللدد و عالممن ندد  .. عه ددبا فنلمنهللسدد   الخهللدد و
 .((البهلللس  فلن   ننهللس  عفلن   علمس  عفلن   ممن ن  ..

 نن  ل من ةنم هللدغ ال الند   هدع و ندس  )) عسقعل من    ف  م   الح ح :
 .((الننلم هللط   مخول  ، هللسهلل  ن القضس  ه  و سس س

المنهللس  )البهلللس ( للننلم مأخبا  بدهللسن  حقدن    خبت المظ و)): (364)عسقعل امبلز
للمدد و األعلددى عطهللقددت هللندد ل مومننددك ألمهددن عزمددت علددى فهددم النددنلم الحقسقدد  ـ 
الطهللسند  عالودن سخ ـ ومنمدن   مدن سظهد  ل دل مدن سقود ب ممدغ موحد  ا  مدن الخسدن ت 

 .((المانلس  الننهللق  ) ي األف ن  الهللسمس (

النسععس  على و سس  الننلم، عسهللهللع ف  هبس المحعص سهللهللع عاضحن  إح ا  
عاضحن   ن نهللسلهم لبلك هع فهم الطهللسن  )ةعامسن الم   عالمبوم  عطهللسن  المبومد  
الخنح  عةمنعنوغ( عالون سخ. ع ن نهللسلهم هع الهلل ان  العاةنس  للمبومننت الممهللناد  
 من الخهلل و عالممن ن . عبلك من  بل و سس  المبوم  عهللفنغ إلى  حضنن النسععس 
)السهعهللسدد (. عسبددب  ن وددهللفنمن من فدد  هددبس الحقسقدد  عددن النددسععس  إلددى الهلل اندد  
عالهللحددد  النلمددد  )الم نددد  عا بومدددنع  عالودددن سخ عالنقدددهللي(، لمنددد و  ع لدددملم  

 األننلسب النسععس  الو  ووهللنهن للنسط و علسمن علمنوطس  مقنعموهن. 

إلددى  عسبددب  ن وددهللفنمن من فدد  األنددلعب النددسعع  للنددسط و علددى النددنلم
من ف  الهللع  ال هسب البي سقعم هللغ حزب الوح سد  فد  وحضدس  مبومنمدن للندسط و 

 . ((النسععس ، هللل عحقن مبومنمن هللنألف ن  النسععس  هللننم اإلنالم

 محمعهلل عهللهلل ال لعو القننم. ا نونباموهى ال الم من  ونب 

 تربير جرائم الشيوعية العاملية وإجياد خمارج هلا:  ( 8)

لوح س   هللهللا  حسن سهلل   على الهللعام  زع  عندسن الندسععس  لم سنول حزب ا
أل هلل   ةن  مم م  من الننلم هللنلوهلل س ات الننةط  الو  إن هلللت على ن ء، فال وهللل 
إ  على عمنلوغ ل عنسن، فقن من سبهل وحد سحنت ةدنهللو الندسععس  هللحومسد  حد اع 

مددن مهللددنهللئ  الاددع ات الهلل علسون سدد  ضددهلل ضدد وهن الهلل بعازسدد ، هللنعوهللددن  بلددك مهللددهللءا  
المن  نس ، إن من سبهل هبس الحقسق  عالمهللهلل  النسعع ، على ال  م مدن  ن حدهلل  

                                           
 (.21، )ص((مهللخل إلى المنهللس  البهلللس ))  (363)
 (.21، )ص((مهللخل إلى المنهللس  البهلللس ))  (364)
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  زال مددهللّعسن  فددد    بددنء ال ددد و  ((سدددن عمددنل الندددنلم اوحددهللعا)): النددنن  المن  ندد 
 األ ضس ،   سبعز لغ  ن سو لم علع هللح و عن النسععس  منهللحن   نن  ع ننومن .

 (: 56ب النسعع  األعل ح ح  )سقعل من    عامبلز ف  هللسنن الحز

عه ددبا سموددزع وقددهللم الحددمنع  ال هللدد   مددن وحددت  ةددهللام الهلل بعازسدد  م دد  ))
األن  الو  ننهللت علسهن مظنم إمونبهن عومل هن. إن الهلل بعازس  ومو، ةهللل  ل ند ء 
ح ددن ي ةهلل هددن، فنددقعطهن عاموحددن  الهلل علسون سددن  الهمددن  مدد  محوددعم   ممددنص 

 .(365)((غمم

عمددن هللددسن بمسدد  الطهللقددنت، الودد  ورددـمنه  الهلل بعازسدد  ))عسقددع ن  ددبلك: 
السعم، فقّن الهلل علسون سن عحهللهن هد  الطهللقد  الاع سد  حقدن . فنلطهللقدنت األخد   ومهدن  
هددن الخددنص، عالطهللقددنت  عووالنددى  مددنم الحددمنع  ال هللسدد و، عالهلل علسون سددن هدد  مِونبر

 الّل الح س  العنطى ـ الحمنع  الح س  عالونب  الح س  عالِح فّ  الح س  ع ال
 ـ  لهن وحن ب الهلل بعازس  للح نظ على عبعهللهن  طهللقنت عنطى من الوالن . 

حنفظ ، عفضدال   عدن بلدك، إمهدن  بنسد  وندنى  فه  إبن لسنت اع س  هللل مر
ل  الون سخ و ب  القهق  . عإبا عة  لهدن  ن و دعن اع سّد  فدبلك مظد ا    إلى بنل ع ب 

سون سدن، عهد  هللدبلك   ودهللاف  عدن محدنلحهن إلى اموقنلهن العنسك العةعع، إلدى الهلل عل
ال اهم ، هللل عن محنلحهن المقهللل ، فووخلى عن معةنهن الخنص، لو و هللمّى عبه  مظد  

فنلطهللقنت الننل    لهن، الو  انوعلت على النلط ،  نمت وننى إلدى  ...الهلل علسون سن
 وعطسهلل م  زهن الم ونب هللقخضنعهن المبوم  هللأن س لن عط  نهللهن. 

ن سعن   سنوطسنعن ا نوسالء على القع  المبومنس  المموب ، إ ّ عالهلل علسو
هللقل نء الممط الننلو الخنص هللهم  موالك المدنل، عهللنلودنل  هللنلقضدنء علدى  دل ممدط 

 ةنئم حوى اآلن.  لالموالك

علسغ، ع علدسهم  ن سقعضدعا  دل  سحنفظعنعالهلل علسون سعن   سمل عن نسئن 
. إّن  ..الخنّحددد ، ع القنئمدددد  حوددددى اآلن. الضدددمنمنت الخنّحدددد ، ع  دددل الحمنسددددنت

ن ي ةهلل هن. فنقعطهن  عاموحدن  الهلل علسون سدن،  ّ الهلل بعازس  ورمو،، ةهللل  ل ن ء، ح
(( م ان حومسّنن

(366). 

إبن هددبا هددع الحدد اع الحومدد  هللددسن المن  نددس  عالهلل بعازسدد ، الددبي سنمددل 
غ حددزب الوح سدد  علددى وحقسقددغ لسددل مهددن  عهللددنلو  ا  عالددزمن مددن خددالل حدد اع

الموعاحدددل عالدددهلللعب ضدددهلل األمظمددد  ال  ندددمنلس ، مدددن بهددد ، عوننط دددغ هللعمدددن  مددد  

                                           
( هللا  الوقددهللم، معندد ع 09، نددوسهللن معفددن )ص(( ددن ل مددن   ، نددس و الحسددنو))عددن  وددنب   (365)

2101. 

 (.56،هللا  الوقهللم، معن ع، )ص:((الهللسنن النسعع ))   (366)
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فوددأا  هللددبلك ال اسدد  ممددن مادد   النددسععس  عوهلل ئوهددن مددن ب ائمهددن مددن بهدد   خدد  .
 هللهللسمهم. 

  :(360)عسقعل  ل من من    ع مبلز  سضن  

إن ال الحددسن سبددهللعن حلددس هم الطهللسندد  عةنئددهللهم فدد  هلل علسون سددن المددهللن، ))
((س  الهلل بعازس المهللععو لوقع

إمهم ) ي النسععسعن( سننمهللعن ف  )) عسقع ن: .(369)
(( ل م نن  ي ح    اع س  ضهلل المظنم ا بومنع  عالنسنن  القنئم

(361). 

حنب من وقهللم فقممن م    ن الوع ل النسعع  عمن  النسععس  الننلمس  إممن 
ع ي بدهللا  هع من  هم مهللنهللئ المن  نس ، ألن فسغ النسط و علدى الندنلم، عهدبا ضد 

لوطهللسدددد  مهللددددعءات الوددددع او السهعهللسدددد  المح فدددد ، عممهددددن  ن األ   ملددددك لهددددم، 
) اب  ال حدددعل األعلدددى مدددن هدددبا فهللن ندددو ا س  الننلمسددد  سحققدددعن  حالمهدددم هدددبس.

 ال ونب(.

ضددل ومنمددن  حددزب الوح سدد  عهددع سددهللاف  عددن المددهلل السنددن ي  ومددن همددن س
ضددل   ادد  حددسن  ومن  نددس ، عسالنددسعع  النددنلم  وحقسقددن  عوطهللسقددن  لهددبس المهللددنهللئ ال

سنوهلل   عنسن هلل سئ  ف  وعننهن هبا، ع أمغ سقعل إمهن   و سهلل الوعن  هللق اهللوهن هد ، 
 م س دن  نمدت وب هدن )إممن همنك  نهللنب عمالهللننت هللعلس  وضط هن لبلك، ممهدن  ن 

 .(300)(ب ا  لبلك

عسزهللاهلل الم ء هللهند  حدسن سنلدم  ن هدبس الوزعسد ات عالوضدلسالت النسنندس   
ب ع و ف   وهللدغ هد  مدن المندنئل الود  سبدب وهللمسهدن، عمدن لدم س ندل، سطد هلل مدن الم

 !!(302)الحزب

عهددبا الددهللفنع المنددومست عددن نسنندد   عنددسن ا نددونمن س  الوعنددنس ، علددى 
ن  عنسن من الهللعل ا نونمن س ، عهبا من أال  م  ن الحزب سقعل ف  م نن آخ  هلل

، إب سحددنعل بنهددهللا  ع لمددن  نددنلسب الوضددلسل النسنندد  الموهللدد  لددهلل  حددزب الوح سدد 
انوطنع  ن سهللف  عن النسععس  حقسق  طهللنهن ا ندونمن ي الوعندن . فنلمن  ندسعن 

عحددزب الوح سدد  سبددهلل لهددم المهللدد  ات حوددى    ،منددم محددن هللعلدد  وعنددنس  :سقعلددعن
 و  ههن الهللن س  ةهلل  المنوطنع.

 عهبس هللن  األمال  على بلك:

                                           
 (.122(، )ص9، مبلهلل )((الملل نت))   (367)
 ،02(. ع ابد   دبلك الحد حنت الونلسد : )250، حد ح  )(( ن ل من   ، ندس و الحسدنو))  (368)

01، 91 ،241.) 
 (.451(، )ص4، مبلهلل )((الملل نت))  (369)
 (.301(، عملو المن ات النسننس ، القنم األعل، )ص31، )ص((هسم نسننس م ن))  (371)

 (  ك ة سبق ذكنه تحت انرئن )تصدع ئ حزب وئاشقةقه(. (371
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 (  تربير غزو روسيا لتشيكوسلوفاكيا:1)

هلل ددزع  2169عمدداال  ةنمددت  عنددسن فدد   عاخدد  ))ل حددزب الوح سدد : سقددع
ونس عنلعفن سن ع ن  ت منهن حلو عا نع، فننو ك  لغ من عهللا  عمنمسن، عهللخلت 
بسددعش الحلددو ونس عنددلعفن سن هللحبدد  المحنفظدد  علددى النددسععس  عحمنسدد  الهللعلدد  
ء النسععس  عالحزب النسعع  من اعوهللاءات   هللس  محومل ، عةدهلل س دعن همدنك ند 

من بلك، عل ن الظ عو الو  ححل فسهدن الحدنهلل  هد   خطد  مدن حدزب ندسعع  
عمن المحنفظ  على النسععس ،   نسمن ع مغ لم س ن همنك مدن ند ء ندع  ابوهدنهلل 

 زعمنء الحزب النسعع  ف  و نس  النسععس . 

عهللنلوهللةس  ف  الظ عو سوهللسن  ن األنطعل ال عن  المعبعهلل على ندعاحل 
ن ةهللل امبلو ا، فقن امبلو ا وحنهلل ةعات ف  الهللح  األهللس  مح  ةهلل  حهللل مههللهللا  م

عةهلل وقدعم إند ائسل هللدنلهبعم علدى محد  فوضدط   عندسن للودهللخل هللحبد  الموعنط، 
، عحسمئب سم ن  ن وهب امبلو ا لضد ب  عندسن، فحدن    هللدهلل (301)حمنس  النسععس 

 من اإلعهللاهلل للح ب عمدن وهسئد  عندنئل اإلمدهللاهللات. عمبد ء اإلمدهللاهللات مدن  عندسن
عددن ط سدد  بهللددل طددن   فدد  حنلدد  الحدد ب  سدد  موسندد  فضددال  عددن  عمددغ ط سقددن  

  .طعسال  

لددبلك  ددنن   هللددهلل مددن إسبددنهلل مم ددب علددى الهللحدد  الموعنددط، س ددعن ة سهللددن  مددن 
محدد ، عمددن  بددل هددبا، ةنمددت  عنددسن هللحنددهلل ملسددعم  بمددهللي عاالادد  آ و طددنئ و 

  الحد ب، ع نلح  مععس  ف   ع عهللن العنطى، عهسدأت حلدو عا ندع لالندو اك فد
فقنم الحلو هللهللخعل ونس عنلعفن سن علمن  لوخعسدو امبلود ا، عهللحندهلل ةعاودغ فد  عندط 
 ع عهللن، منونهللا   خو ا  سع عنالفسن ع لهللنمسن للعحعل إلى الهللح  األهللس  الموعنط 
إبا انددوهلل ت  عنددسن فدد  حدد ب مدد  امبلودد ا. فس ددعن هللخددعل ونس عنددلعفن سن هللحبدد  

هللا  ممدغ وههللسدهلل امبلود ا عا ندونهللاهلل للحد ب، المحنفظ  علدى الهللعلد  الندسععس  مقحدع
((ععض  حلو عا نع ف  حنل  وأهب لهللخعل الح ب

 ، اموهى.(303)

 فهل  هلل  ت اآلن  سهن القن ئ ال طن لمنبا  زت  عنسن ونس عنلعفن سن؟

اة   المص م و  خ   عندوبهلل  ن الندهللب عاضدل: ل د  وبدهلل  عندسن مم دبا  
اإلمددهللاهللات فدد  حددنل ةسددنم امبلودد ا علددى الهللحدد  األهللددس  الموعنددط لضدد ع و وددأمسن 

هللمننمهللو إن ائسل حسن ةسنم  عنسن هللحمنس  النسععس  ف  مح  من ا عوهللاء السهعهللي 
علسهن، فنلمنهللب األعل لل زع هع احومنل ض ب إن ائسل لمح ، فنوضط   عنسن 

                                           
 حظ همن  سو سنود و هللندسععس  محد ، ل دن فد  معاضد   خد   سمندهللهن إلدى الندسععس    (372)

 ال  نمنلس .
، 3، ط:(242)صوددب الموهللمددنو،عهددع مددن ال لحددزب الوح سدد ،  ((م ددنهسم نسننددس )) وددنب   (373)

(، 2110ـد2153 اب   بلك الونلس  النسنن  ف  ملو المن ات النسنندس  للندمعات ) ع .2161
 .1/2/2161هـ، المعاف  2399نعال  12(، ون سخ 301القنم األعل، ح ح  )



 
 
 
 

197 

لحمنس  النسععس  المح س ، ممن سبنل امبلو ا وهللاف  عن إن ائسل، علبلك   هللهلل من 
ة سدب لإلمدهللاهللات الح هللسد  عدن ط سد  الهللحد  األهللدس        ال بدنء  وأمسن مم 

الحنلل لهللنهللس، فنضط ت  عنسن إلى  زع ونس عنلعفن سن ومهسدهللا  ل دزع سع ندالفسن 
ع لهللنمسن من  بل العحعل إلى مم ب على الهللح  األهللس ، ع ل هبا لمعابه  احومدنل 

ضدط ا ا  علدى حدهلل اعوهللاء إن ائسل على مح . إبن  عنسن مضدط و لهدبا ال دزع ا
 زعمغ، ع  منل الن ب المح سسن.

 ؟  انء   ي انوخ نو هللنلنقعل هبا؟  م  مغ سخنطب 

عِلم  لدم ومندحب  عندسن مدن  ع عهللدن الند ةس  فد  العةدت الدبي لدم ونودهلِل فسدغ 
إندد ائسل علددى محدد ؟ عِلددم ل ددم وقددم  عنددسن إبن هلل ددزع ونس عنددلعفن سن حددسن اعوددهللت 

بلك هللندنم؟ سبسدب حدزب الوح سد  علدى هدبا إن ائسل على النسععس  ف  مح  ةهللل 
النلال هللوهلل س  آخ  ل زع  عنسن ألع عهللن الن ةس ، سومنة  ومنمدن  مد  هدبا الوهلل سد  

 الننهلل ، هللل س بهللغ.

،  لو حدزب الوح سد   ونهللدغ 2101ف   نه   نمعن انم  )سمنس ( من نم  

، ((نسنندس م دنهسم ))، هللنهلل نموسن عامنمس   نه  مدن وألس دغ ل ودنب ((مظ ات نسننس ))
 !علنلغ لم س اب  من ةهلل  وهللغ همنك

(، فد  مند   55)ص (( مظد ات نسنندس))ةنل حزب الوح سد  فد   ودنب 
حهللساغ عن الخطعط الن سض  لنسنن  ا وحنهلل النعفسنو  الهللعلس   ع لنسننوغ لحمنسد  

 هللالهللس عللوعن  النعفسنو :

هللعهللهم فددنل ع  سدد عن ممددب القددهللسم  مددغ   سم ددن ا طمئمددنن إلددى حمنسدد  حدد))
ال  هللس  إ  إبا  نمت هللعل  ع عهللن الن ةس  وحت م عبهم، عإبا  نمدت  دزعو مدنهلللسعن 
ل عنسن ةدهلل بنلدت هدبا الخطد  ملمعندن  لدهلل  الد ع ، فدقن  دزع هولد  ل عندسن فد  
الح ب الننلمس  الانمس  ةهلل   هلل عبعهلل هبا الخط  ف  م عندهم، علدبلك فدقمهم إن بدنز 

لعا فدد  إهللقددنء هللعل  ع عهللددن الندد ةس  وحددت فددقمهم لددن سونددنه ن سونددنهلعا فدد  ندد ء 
 .((نسط وهم عف  ةهللض   سهللسهم، علع  هلل  بلك إلى خع  ح ب عنلمس  من  بلغ

الوهلل سدد  البهللسددهلل الددبي ةددهلل الومنددغ حددزب الوح سدد  ل ددزع  عنددسن النددسععس  
ألع عهللن الن ةس  هع و  ا  وههللسهلل  ع عهللن ال  هللس  عن ط س  مدنهلللسعن  ع   ادم هولد  

ععلسغ   هللهلل من وأمسن حهللعهللس ال  هللس  من الخط  األع عهللد  ال  هللد   انمسن ، ل عنسن.
الهللاهم المو   ، علع  بلك لمن ةنمت  عنسن النسععس  ـ المند سم  ـ هلل دزع  ع عهللدن. 
عإسنك  ن وقعل  س  هبا،  ع وقعل إن النهللب س من ف  المهللهلل  الاع ي النسعع   من 

ى بلددك  ددل ح ددنم  عنددسن ةددّ  س مددن   ، عامبلددز، علسمددسن، عنددونلسن، عنددن  علدد
 النسععس . 
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 ن ف د و مند  الندسععس  هد  ف د و ))عومننى حزب الوح س  من ب  س هدع: 
 نننددس  وقددعم علسهددن النسنندد  فدد  المنندد   النددسعع    وو سدد   هللددهللا  مهمددن و سدد  

((األنخنص القنئمعن على الح م
(304) . 

الندسععس  ع ّمهدن  م  مغ سنلممن هللأننلسهللغ الهللبلس ، الو    سر   مالهدن إ  عمدهلل 
 السهعهللس .

، ةهللم حزب الوح س  وهلل س ا  انلان  سخولو عن ننهللقسغ 20/9/2169عهللون سخ 
المحد ك لمند ل  ونس عندلعفن سن  ـد6)) ومنمن ، فقنل ف  من و  بعهلل   نئل  مدن محدغ:

هددع ا مبلسددز، فقددهلل ح  عهددن مددن  بددل إندد نل  عنددسن حوددى سوم مددعا مددن النمددل فدد  
 ى.، اموه(305)((طالن   األعن

: إن هبا الوهلل س  الانل  ل زع  عنسن ونس عنلعفن سن سومنة  ومنمن  مد  تلي
نددنهللقسغ، علووأ ددهلل مددن بلددك  عددهلل ةدد اءو المحددعص الاالادد  النددنهللق  نددوبهلل ملخحددهن 

  نلونل :

، امبلودد ا ح  ددت المندد ل  إلندد نل  عنددسن هللهددن لوددوم ن 20/9/2169فدد   -
 هلل سطنمسن من النمل ف  الن   األعنط.

 دنن المندهللب لل دزع هدع احومدنل ةسدنم إند ائسل هللضد ب  ،2161ف   سدن   -
 مح .

،  نن المنهللب لل دزع هدع الخدعو مدن ال د ب مدن 2101ف   نمعن انم   -
  زع  عنسن، عهلللسلغ ةسنم  ل من منهلللسعن عهول  ننهللقن  ل زع  عنسن.

 من الندهللب الحقسقد  لل دزع فلدم سوطد   إلسدغ حدزب الوح سد  ألن فسدغ إهللامد  
ألممس ( ف  امظ سنت المن  نس  ف  الاع س  الننلمس  ) عاضح ، ع نو عن وطهللس 

 العاة .

عمددن همددن مقددعل: إن ةسددنم حددزب الوح سدد  هللنلونددو  علددى النددسععس   ددنن 
مقحعهللا ، هللنهللب ونهللهلل  نهللنب  زع  عنسن لونس عنلعفن سن عومنةضهن عاإلبمنع على 

ن  وبنهلغ وهلل س  ال زع ف  هبس األنهللنب الاالا ، عح فغ عن حقسقوغ، عإ  هللمنبا م 
الونم، ب   الاع س  النسععس  الننلمس  على الدهللعام، علدم سند  إلسهدن علدع مد و عاحدهللو 
هللنعوهللن هددن  حددهلل ا حومددن ت؟ فقددهلل ةددهللم االادد  مهللدد  ات لل ددزع علددم سددب    المهللدد   

 الحقسق  علع على نهللسل ا حومنل.

عسحنن هللمن ف  هبا المقنم  ن م ندو عدن  ندلعب آخد  مدن  ندنلسب حدزب 
  الوضلسل النسنن  المهلل م، هع ةسنم حزب الوح س   حسنمن  هللب   الحقسق  الوح س  ف

                                           
 (.261، 51، 26، 1، الح حنت )((م نهسم نسننس )) اب   ونب   (374)
بمددنهلل  األعلددى،  26(، وددن سخ 110القنددم األعل، حدد ح  )ملددو المندد ات النسننددس ،   (375)

 م.20/9/2169هـ، المعاف  2399
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فد  إحددهلل   وهللدغ  ع مندد اوغ )حندب ةددنمعن   ودد  المسدزان(، عهللنددهللهن سهللوندهلل  لسددن  فدد  
 وحلسالوغ النسننس  ف  العاة  عمن ةنلغ مظ سن . 

عهلللسددل بلددك  ن حددزب الوح سدد  ةددهلل اعودد و فدد  مندد   حهللساددغ عددن عاةدد  
((مظدد ات نسننددس ))فدد   ونهللددغ الموهللمددى النسنندد  ال عنددس  

، اعودد و هللنلنسنندد  (306)
الوعننس  ل عنسن النسععس  لهللنط الم عب على الننلم عبلدك  امدنء حهللسادغ عدن األهللعا  

مد ت النسنند  ال عندس  فد  )) األ هلل  الو  م ت هللهدن النسنند  ال عندس  حسد  ةدنل:
مدت عطمسد  وقدعم   هللن   هللعا ، ه : النسنن  ال عنس  ف  عهدهلل القسنحد و، عهدبس  ن

على  م سن:  حهللهمن المحنفظ  على  عنسن، عالانم  الوعن  ف  حدهللعهلل الهللعلد  عفد  
م عبهددن. اددم بددنءت النسنندد  النددسععس  هللنددهلل  ن ونددلم الحددزب النددسعع  الح ددم فدد  
 عنسن، فحن ت نسنند  الهللعلد  نسنند  ندسععس  وهدهللو إلدى إسبدنهلل الادع و الننلمسد  

النسنند  ال عندس  الندسععس  هللندهلل عفدنو لسمدسن  عمن  النسععس  ف  الندنلم، ادم بدنءت
عوعلى نونلسن الح م ف   عندسن، فأحدهللحت نسنند  الهللعلد  نسنند   عندس  ندسععس  
ووخب المحنفظ  على الهللعل  ال عنس  األندن  العحسدهلل للنسنند ، مد  المحنفظد  علدى 
ى النمل للاع و الننلمس  عمن  الندسععس ، فدنلاع و الننلمسد  عمند  الندسععس    سودأو

إ  عن ط س   عنسن عهللنلمحنفظد  علسهدن عالمحنفظد  علدى هللعلد   عندسن عوعندسنهن 
عمندد  م عبهددن هددع الددبي سبددب  ن س ددعن عابددب  ددل نددسعع   سممددن  ددنن ععابددب 

 النسنن  النسععس  ف   ل  عمنلهن. 

.. الاع ي هع النخص المنونهلل هللعن معا هلل ، عهللعن )علبلك سقعل نونلسن: 
لسهلل ا وحدنهلل الندعفسنو  عسدهللاف  عمدغ، .. ، عالدهللعل  ةسهلل  ع ن ط، عهلل ل ن و،  ن س

هع النخص البي   سض  ن طن ، ع  سود هللهلل، فد  الدهللفنع عدن ا وحدنهلل الندعفسنو ، 
ألمغ ةنعهللو للح    الاع س  الننلمس . عسنوحسل الدهللفنع عدن هدبس الح  د   ع وقدهللمهن، 

نسنندد   . اددم وحعلددت هددبس النسنندد  إلددى(300) (هللعن الددهللفنع عددن ا وحددنهلل النددعفسنو 
 عنس  هللحود  ووخدب الندسععس  عاألحدزاب الندسععس  عندنئل للمحنفظد  علدى  عندسن 

 ، اموهى.((عوعنس  حهللعهللهن عمن  م عبهن

: ف  هبا المص الوح س ي اعو او عاضل عح سل  ن نسنن   عندسن تلي
المددب ع و وهددهللو إلددى  (309)النددسععس  ممددب ةسنمهددن إلددى اآلن، عهللدد  األهللعا  الاالادد 

ن النسععس  عمن  م عبهن عن ط سد  الندسععس  عوأندس  عهللعدم وعنس  حهللعهلل  عنس
األحزاب النسععس  ف  الننلم. محن إبن  منم  الم مظ ي بمسل منهلل ا  من مبهلل مالدغ، 
ع منم وحلسالت نسننس  عملس  وخنلو ومنمن  هبا القعل المظ ي حندب اهللعدنء حدزب 

 الوح س .

                                           
 (.41ـ49الطهللن  األعلى، الح حنت )   (376)
  من هع ف  المحهلل .   (377)
 هللنهلل ط ل هللع   عنسن القسح س .  (378)
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ونس عندلعفن سن، فلم إبن سحنعل حزب الوح س  الوندو  علدى  دزع  عندسن ل
هللنهللم ب   الهللاف  الحقسق  هبا البي سنو و هللغ حزب الوح س  مظ سن ؟! عهبا الندلال 

 س    ف  األمال  القنهللم .

فهددبا الماددنل سنطدد  القددن ئ ف دد و عددن  نددنلسب حددزب الوح سدد  فدد  فددن 
المبنهلللدد  عالممددنظ و عالوضددلسل النسنندد ، فنلددبي سقدد   هددبا ال ددالم المظدد ي البمسددل 

  فد  فضدل الندسععس ، سمخدهللع هللدغ عسظمدغ  مدغ عضد  لالندوخهللام فد  لحزب الوح س
الوحلسالت عالمظ ات النسننس  لحزب الوح س . عهمن  مهللغ على  ن هبا األنلعب من 
حزب الوح س  إممن سنوخهللمغ ف  الهللفنع عدن الندسععس  ععمالئهدن،  مدن وبدنس الدهللعل 

 ومنة  م  مظ سنوغ.ال  هللس  الهللسمعة اطس  فقن وحلسالوغ النسننس  النملس    و

 

 

 (  تربيره إلبقاء الدول احمليطة بالصني حتب متناول يد روسيا:2)

سقعل حزب الوح س  ف  المقط  الانلا  من مقنط الخطعط الن سض  لنسنند  
م ددنهسم )) ( مددن  وددنب56ا وحددنهلل النددعفسنو  الهللعلسدد  لحمنسدد  هللددالهللس، فدد  حدد ح  )

وحددت مومدنعل سددهللهن ـ  ي  عنددسن ـ إمددن  إهللقددنء الهلللددهللان المحسطدد  هللنلحددسن)) :((نسنندس 
هللعبعهللهن وحت اإلن او علسهن   ع سن النمنلس ، عفسومنم النمنلس ، عإمدن فد  عضد  
 س  مننهلٍل لهن، ععضد    سبندل للحدسن ندسط و علسهدن. عمدن  نمدت حدعاهلل  فسومدنم 
الو  نمست ح هللن  إ ّ من  بل الوضلسل، عموى عض  هللقس  هلللهللان الهمهلل الحدسمس  مادل 

 .((ع مهللعهللسن، إ ّ من  بل  هللل الخط  الحسم   ع إهللننهللس عإضننفغ  عع 

ععلى ال  م مدن ومدنة  حدزب الوح سد  فد  وهللنسد  هلللدهللان الهمدهلل الحدسمس ، 
هللنهلل المدزاع ال  هللد  علسهدن، فقمدغ همدن فد   (301)حس  بنلهن  خس ا  من محسب  م س ن

لدك، فقمدغ هبا المعض  سبنلهن وحدت السدهلل ال عندس . فنلدى الد  م مدن ومنةضدغ فد  ب
سحنعل  ن سهلل   الهسمم  ال عنس  على هبس الهللالهلل هللنسهللا  عن مهللهلل  من  النسععس ،  من 
فدد  وهلل سدد س ل ددزع  ع عهللددن الندد ةس . عالنددهللب الددبي بنددل  عنددسن هددبس المدد و حنددب 
اهللعدنء حدزب الوح سدد ،  ن وضد  الهمددهلل الحدسمس  وحدت مومددنعل سدهللهن ـ  حدظ  سددو 

نل وحدت مومدنعل سدهللهن ـ هدع عبدعهلل الخطد  خ و اللهب ، فلم سقل انونمن هن، هللل ةد
الحددسم ، علددع س لمددن وح  ددت  عنددسن للنددسط و علددى الهمددهلل الحددسمس . مدد  النلددم  ن 
 عنسن القسح س  ةهلل اةوطنت  بزاء  هللس و مدن   اضد  الحدسن حندب ةدعل حدزب 

 .(390)الوح س 

                                           
 (.211ـ224، من ح ح  )((م نهسم نسننس )) اب   ونب :   (379)
 (.65، ح ح  )((مظ ات نسننس ))  (381)
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 (  تربيره غزو روسيا للشيشان املسلمة:3)

الوح س سد  عهللودن سخ المحد م  (ع الدع) ( من مبل 209ف  افوونحس  النهللهلل )
م، عوحددددت عمددددعان: )هللعهللاسسددددو عالنندددد  سعن 2116هددددـ، المعافدددد   سددددن  2420

عةددهلل بددنء محدد ع  بددل الحدد ب عالهللعلدد  ))عالماق ددعن فدد  هللددالهلل اإلنددالم(، ةددنل: 
فدد  المعةددو الددهللعل  عمددن ع ائهددن الهللعلدد   (392)هللعهللاسسددو الددبي وحددهلل  هللعلدد   هللدد  

 . ((لمنلمسن الننننن ..األعلى  م س ن الو  وننمهللهن ف  ض ب ا

 :الترلي 

إبا  نمت  م س ن وقو خلو  عندسن وندنمهللهن فد  ضد ب المندلمسن، حندب 
عم حزب الوح س ، عه  الهللعل  األعلى المو هللن  على الننلم، إبن من الطهللسن   ن ز

سوعبغ حقهللمن األ هلل  على  م س ن ال هلل  ،  مدن  عندسن فلدع  مندنمهللو  م س دن لهدن لمدن 
 من    ضهلل المنلمسن!! وع طت ف  هبس ال

عل ن لم سخهلل من حزب الوح سد  هدل هدبس المندنمهللو األم س سد  ل عندسن ضدهلل 
منلم  النسندنن  نمدت حندب او دن  مندهلل  هللسمهمدن؟  م هدع وهللد ع  م س د  لضد ب 

 اإلنالم؟ 

 حظ همن  سو انو ل حزب الوح س  عدهللم هللعدم  م س دن لمندلم  النسندنن 
منأل  النسننن منأل  من مندنئل  عندسن  ضهلل  عنسن، ععةعفهن على الحسنهلل هللنعوهللن 

 الهللاخلس  حنب وح سحنت المنلعلسن األم س نن.

إن  م س دن وقدو ع اء بد ائم  عندسن  : حظ  سو انو ل بلك لسقعل للمن 
ضهلل منلم  النسننن. فلع  علمت  م س ن هللعمهن لمنلم  النسننن، لمدن ةدنل الحدزب 

فدد   ف نمنددونن حسدد  لددم  هللددهللعم  م س ددن ل عنددسن ضددهلل منددلم  النسنددنن،  مددن ححددل
سنوط  حزب الوح س   ن سوهم  م س دن هللدهللعم  عندسن ضدهلل مندلم   ف نمندونن، ل مدغ 

من لم سهلل ك  لغ   سو ك بلّغ، ةنم هللوهلل س  هللخدعل  عندسن إلدى      :عحنب ةنعهللو
 ن  عنسن هللخلت  ف نمنونن هللحهللل  سبنن،  من نسأو  هللقبن هللا.إ : ف نمنونن هللقعلغ

نددلعب حددزب الوح سدد  المددوقن فدد  إخدد اب  عنددسن ل ددن   هللددأ   ن مددونلم  
 النسععس  من ع طوهن من خالل هبا المانل.

فنلى الد  م مدن بد ائم الندسععس  فد      النسندنن ضدهلل مندلمسهن، مدن 
خالل نسنن  األ   المح عة ، حس  وم ح   الق   النسننمس  عهللسعوهن هللسودن  هللسودن ، 

ن فدد  عددنم  مددن اآل . (391)(  لددو مددن المنددلمسن200ععلددى الدد  م مددن ةوددل محددع )

                                           
 ( ه : )ال   و ال ع ( .209  هلل  نوسم  عبههن ل عنسن ف   عل افوونحس  النهللهلل )  (381)
 .م(2115 نن بلك ةهللل عن  نمعات وق سهللن ،  ي حعال  )  (382)
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مبددهلل القددن ئ حددسن سقدد   فدد  . (  لددو ةوسددل100) لددىفقددهلل زاهلل عددهللهللهم ع م،1005
 ( المب ع  حعل مقول هللعهللاسسو، سم  هللنلم احل الونلس :209افوونحس  النهللهلل )

 ال   و ال ع  هم البسن ةولعا هللعهللاسسو. -1

اددم سخ ددو حددزب الوح سدد  الحقددهلل علددى  عنددسن وددهلل سبسن  فدد  ةعلددغ فدد  ال قدد و  -2
عمن ع ائهن ـ  ي  عنسن ـ الهللعل  األعلى  م س ن الو  ))  اهللن  من ا فوونحس :ال

 .((نوننمهللهن ف  ض ب المنلمسن النننن

ام سحعل الح اع هللنهللهن مهللنن و ضدهلل ال د ب ععمالئهدم مدن ح دنم المندلمسن  -3
 (393)بددنء محدد عغ الهللطددعل  هددبا فدد  مسددهللان البهددنهلل ضددهلل ال  ددن )) فدد  ةعلددغ:

ح دنم المندلمسن الود  ندنهت،   هللدل حد خت  ال ع  ح ن  ةعس  ف  عبدعس
مهللّعس  وهسب هللنألم  اإلنالمس  ع  ندسمن الماق دسن مدن  هللمنئهدن عالنند  سسن  ن 
ةهلل آن األعان لإلطنح  هلل سنمنت ال    عالبل عالمهنم  الود   ع اومدن هللا  الهللدعا  
.. إب لددم سنددهلل لهددل ء الماق ددسن عالنندد  سسن  ي عددب   ع حبدد   مددنم هللا ع مددنم 

م  هللنهلل  ل هبا الهعان عالبل عا نونالم عهللنهلل  ل هبس اله عل  عا  ومدنء األ
فددد   حضدددنن  عدددهللاء هللا ع ندددعلغ مدددن األمددد س سسن عا مبلسدددز عال  مندددسسن 
عالسهعهلل، عهللنهلل  ل هبا الوهنفت من هل ء الح نم وهنفت الدبهللنب علدى األةدبا  

 .((عحمئنت العهللنء

فنع عن ن و األم  ععزوهن مدن ام وعبغ هللمهللاء عنط   إلى  ل ال سع سن للهلل -4
بسعش عماق دسن ع هدل الحدل عالنقدهلل ع سد هم، عإندقنط األمظمد  النمسلد  هللدسن 

  ظه من.

إبن ع مت وق   عدن إحدهلل  بد ائم  عندسن فد   عل ا فوونحسد ، ند عنن مدن 
و   م نك هللنهلل ةلسل فد  حد اع مد  األمظمد  الن هللسد  القنئمد  عةدهلل مندست الب سمد  

  نم الممطق . ال عنس  عامن لت هللب ائم ح

إمغ فن ونخس  األحهللا  للح اع ضهلل اإلمهلل سنلس ، عضهلل الهللعل الو  وننهللي 
 فهل من منوهلل ؟ وحهللسهللا. السنن 

عهللمددن  ممددن   زلمددن موحددهلل  عددن مأنددنو النسنددنن المنددلم  علددى سددهلل  عنددسن 
عمعةددو حددزب الوح سدد  ممهددن، فددال هللددأ   ن م نددو  ددبلك عددن  نددلعب آخدد  مددن 

نوطس  هللهن  ن سهللاف  عن المحنلل ال عندس  علدع علدى  ننلسب حزب الوح س  الو  س
 حننب األم  اإلنالمس .

                                           
مهللودهللئ فد  اإلندالم   يعهل سومننب عح غ ل عنسن هللنل    فقط، مد  حبدم الب سمد ، فدقن   (383)

 سنلم  ن  عنسن  نف و.
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 ((الودنسمز))، ععدن ب سدهللو (394)ف   ح ح  )المنلمعن ف  اإلعدالم الدهللعل (
الخدن بعن عدن القدنمعن فد  )) ، وحت عمدعان:12/21/2114اللمهللمس  الحنهلل و ف  

 سدد  المقنلدد  ، سمقددل حددزب الوح(( عنددسن، سلونددن سنددوح  هللعمددن    هللدد  ضددهلل نسنددمسن
المب ع و الو  سهللاف   نوهللهن )البي لم سب   انمغ( عن  عندسن ععحدهللوهن عسنوهللد  فسدغ 
انوقالل النسننن  س  ةنمعم ، ع مهن ومز  الهللنوع  ال عند ، عوهدهللهلل هللسمق اطسوهدن 
عحددب  مددن فومدد  انددوقاللهن لخطدد  بلددك علددى  عنددسن خنددس   ن ونددوقل هللددنة  الددهللالهلل 

  ن الونن  عن . عالننعب الو  ةهلل احولت ف  الق

( ملسدعن مندم  فقدط، 29عسب   ف  المقدنل  ن عدهللهلل المندلمسن فد   عندسن )
ع س  بلك من األ نبسب الو  وخهللم  عندسن، مبدهلل  ن حدزب الوح سد  لدم سنلد  علدى 
بلك هللنلم و، علم س نو زسو هدبس ا هللعدنءات عا فود اءات. ندع  ونلسقدغ القحدس  

 َّ  يعلّدد  هللقعلددغ: لالددعع ل:  الوددنل  فدد  آخدد  المقددنل عهللنددهلل حدد ح  عمحددو حسدد 

 حهلل  هللا النظسم. نَظوأؤذايباعل   سيُّ َيأء يبعضوي نُاي اَياينؤم حذا

: هدل هدبا الونلسد  الدبي   سمسدزس ند ء عدن هللدنة  المقدنل  هللدهللا ، حسد  أتول
سظن القن ئ ـ إبا وم ن من  لسوغ ـ للعهل  األعلى  مغ من المقنل، هدل هدبا الونلسد  

  نٍو؟! 

ام سو ك القن ئ م  هبس النهللهنت الو  سع هللهن المقنل لمحلح   عنسن ضهلل 
النسنددنن سو  ددغ هللعن  ن سعضددل لددغ   نبسددب المقددنل عضددال وغ، سو  ددغ نددعاء  وددأا  
هللهللن  ولك النهللهنت العا هللو فد  المقدنل  م لدم سودأا ،  نلدبي سلقدى هللحد س  فد  الدسم 

 عهع   سبسهلل النهللنح .

 روسيا للثورة البولندية والبلغارية: تربير حزب التحرير سحق  ( 4)

سقددعل حددزب الوح سدد  فدد  مندد    المددغ عددن الددعع  النسنندد  عون س ددغ 
نحقوهن  عنسن هللقنعو هللنل   ألمهن  هلل  دت  (395)ععمهللمن ةنمت هللعلمهللا اع و))للنسنن : 

عإممددن هدد  هللهللاسدد  الط سدد  لوحطددسم المنندد    ، ن هددبس الاددع و لسنددت ومدد هللا  هللاخلسددن  
سغ عفعوت على  م س ن ال  ح  لبلك ف نلت  م س ن فنال  فد  ا نو ا   فقضت عل

((وحقس   نسوهن
(396). 

لم سب   لمن حزب الوح س  ون سخ ةسنم هبس الاع و الهللعلمهللس  ضهلل الندسععس ، 
 ننهللوغ ف  عهللم ب   المحنهلل  عالم اب  ف  من اوغ ع وهللغ، علس  هدبا ا عود ا  

                                           
 م.2115هـ، المعاف  نهللنط 2425(،  مضنن 14هللهلل )، الن((العع ))  (384)
 .(نلاع و)هلل ه با ف  األحل، علنلهن  (385)
، لحزب ((الو  س )) (، ع ونب196( ـ )ص2110ـ 2153امظ : ملو المن ات ال   س ، )  (386)

 (.269الوح س  )ص
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ندلعب المدهلل ع  مدن حدزب هع المقحعهلل، إممن ا عود ا  المقحدعهلل هدع علدى األ
الوح س  ف  وهلل س  ب سم  النسععس  القننس  فد  ندح  الادع ات الود  سندنى  هلهدن 
للححعل علدى  هللندط  مدعاع الح سدنت الننمد   ع علدى لقمد  الندسش، لسخ دو حدزب 
الوح س  المقمد  اإلمندنمس  ضدهلل الندسععس  ةدهلل  اإلم دنن حدسن  هللدط الادع و الهللعلمهللسد  

 هللنإلمهلل سنلس .

و ا   ن الاع و الهللعلمهللس  م وهللط  هللأم س دن  مدن سدزعم حدزب هبا ععلى اف
 الوح س ، فهل إخ اب النسععس  من هللعلمهللا سحزن حزب الوح س ؟

فحددزب الوح سدد  ب دد  نددح   عنددسن للاددع و الهللعلمهللسدد  فدد  مندد   الددعع  
النسنند  فد  وحلسددل األحدهللا  عالح دم علسهددن، عمحنعلد   هللدط الحددهلل  النسنند  هللمددن 

   ف  الننلم.سب ي من حعلغ من  حهللا

عسب   لمن حزب الوح س   ن ةسنم  عنسن هللندح  هدبس الادع و الهللعلمهللسد  إممدن 
هع مننا عن الو  س  النسنن  الححسل لهلل  ا وحنهلل النعفسنو ، عحم وغ ف   نو 
 نددنلسب الوضددلسل النسنندد  الودد  ومن نددغ  م س ددن علددى النددنلم، ع مهددن ـ  ي ا وحددنهلل 

س  الو  عنمت من نعء الو  س  النسنن  فأضنعت النعفسنو  ـ هللخالو الهللعل  النامنم
هللعل الهلللقنن، إلى  ن وم القضنء علسهن هللنهللب ننن  القعمس  عالوح   الدبي مدنهللت هللدغ 

 هللعل  ع عهللن.

علقددهلل عنمددت األمدد  اإلنددالمس  مددن نددعء ))سقددعل حددزب الوح سدد  فدد  بلددك: 
حن هللهدن فدد  الو  سد  النسنند  ال اسدد ، فنلهللعلد  النامنمسدد  مداال ، حددسن  نمدت  ع عهللددن و

القدد ن الونندد  عندد ، إممددن  نمددت وحن هللهددن فدد  األعمددنل النسننددس    ادد  ممهددن فدد  
األعمنل النن  س ، ع مغ عإن عةنت  عمنل عن  س  عل مهن  نمت مننعهللو لمعمنل 

 النسننس .

عه  مند ل  خلقوهدن الدهللعل ال  هللسد   ،فماال  من  نمعا سنمعمغ هللمن ل  الهلللقنن
ل الهلللقددنن سبددب  ن وحدد   مددن النامددنمسسن،  ي مددن هللنلوحدد سحنت، فددأعلمعا  ن هللع

المنددلمسن عل ددن لددم س عمددعا سنمددعن  مهددم نددسحن هللعن الددهللعل النامنمسدد ، عإممددن  ددنمعا 
سنومددهللعن علددى إسبددنهلل القالةددل عا ضددط اهللنت فدد  الهلللقددنن، فبددنءعا هلل  دد و القعمسدد  

نمس  وقعم عالوح  ، فأخبهن الهلللقنمسعن ع خبعا سقعمعن هللنلاع ات، ف نمت الهللعل  النام
هللنملسددنت عندد  س  ضددهلل هددبس الاددع ات م اعسدد  عضدد  الددهللعل األخدد  ، عوحددنعل 
انو ضددنء الددهللعل األخدد  ، مدد   ن هددبس الددهللعل األخدد   هدد  الودد   نمددت وندددمهلل 
الاع ات، من  بل  ن س عن عملهدم إمهن دن  لقدعاهم، للقضدنء علدى الادع ات. عه دبا 

  سد  النسنند   ن خند ت  نن مدن موسبد  خطدأ الهللعلد  النامنمسد ، عضداللهن فد  الو
 الهلللقنن، ام  حقوهن ف  و القعمس  ف  عق  هللا هن، حوى ةضت علسهن القضنء المهلل م.

عهبا هللخالو  عنسن  ع ا وحنهلل النعفسنو  فقمهن ةهلل عةنت ف  م   المن ل  
ف   ع عهللن الن ةس  ف  الخمنسمنت، فقن  م س ن منهللت هللوح س   ع عهللدن الند ةس  مدن 
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هللي هللنلوح س  ع خبت ونمهلل هبس الهللعل عالننعب ند ا  ععلمدن . النسععس ، ع خبت ومن
عل ن  عنسن لم وقو معةو النامنمسسن، عع فت  ن ف  و الوح سد  هدبس هد  حد ب 
ضدهلل  عندسن  ع ا وحددنهلل الندعفسنو ، علدبلك لددم وهدنهللن  م س دن، عإممددن اوخدبوهن النددهللع 

 مبنل. األعل، علمن ةنمت اع و هللعلعمسن نحقوهن علم وبنل لهن  ي مم ب لل

علمن ان ت هللل ن سن نحقوهن هللعن  س   حم ، عنهللهللت ةهللضوهن الحهللسهللس  على 
 ع عهللن الن ةس ، عانونهللت لح ب  م س ن إبا ه  وح  دت إلندمنهلل  ع عهللدن الند ةس  

ب سندن  حودى اضدط ت  م س دن هللندهلل  إخ نةدن  ن ا  ععلمن ، ممن  هلل  إلدى إخ دن   م س دن 
همهدن النسنند ،  ن وومدنزل عدن ف د و إخ نةهن، عإهلل ا هن معةو  عنسن النسنند  عف

محن هلل  النسععس  عإضننو  عنسن إلى عقهلل او نةسنت م   عندسن، عالوندنسش منهدن، 
 ل بلك لس  منوبن  عن ةعو  عنسن، عإممن منو، عن الو  س  النسنن  الحدحسل لدهلل  

 اهـ.(390)(( ا وحنهلل النعفسنو

ع و هللعلعمسدن لم نحقت  عنسن النسععس  ا ـ  خ  القن ئـ ةلت: هل  هلل  ت 
عاددع و هللل ن سددن حددسن طلهللوددن الوحدد   عددن ا نددونمن  العحندد  ال عندد  لووم مددن مددن 

 النسش علع هللأهللنط حقع  اإلمننن؟

النهللب هع  ن  م س ن و سهلل مننعهللو هدبس الندنعب للخدالص مدن ا ندونمن  
وددهللا ك والنددسعع ، عةددهلل سددلهللي بلددك إلددى انددوقاللهن عددن ا وحددنهلل النددعفسنو ، إبا لددم 

 ، ومنمن   من ححل لهللعل الهلللقنن الو  انوقلت عن الهللعل  النامنمس . عنسن األم 

هل ولسهلل نح  البمهع سدنت اإلندالمس   :ع عبغ همن نلا   لحزب الوح س 
الو  ود زل وحدت ا ندونمن  ال عند  إبا ةنمدت هللعلد  مدن الدهللعل هللمندنعهللوهن علدى 

 ا نوقالل؟

نددسن لددهللعل  ، فقددهلل ومنةضددت مدد  م نددك، عبلددك هللبددعاز نددح   ع :عإن ةلددت
 ع عهللن الن ةس  المب ع و، فقن ةلت إمم  لم   ن مومنةضن  ألن ننعب البمهع سدنت 

 ن عننعب  ل من هللعلعمسن عهللل ن سن محن  .عاإلنالمس  منلم

: منم، هبا ححسل، عل مك اهللونهللت عحهللت عن النهللب األننند  لدبلك، تلي 
الم عب الندسعع ، عهع  ن انوقالل  ل من هللعلعمسن عهللل ن سن سلهللي إلى وقلسص  ةن  

ف ددنن وننط ددك عاضددحن  مدد   عنددسن، لهددبا النددهللب علددس  هللحبدد  وددهللخل  م س ددن لددهللعم 
هللعلعمسن عهللل ن سن، عهلللسل  علدى بلدك هدع مدن ععهللومدن علسدغ مدن  ندلعهللك المنهدعهلل فد  
وحددد سم القودددنل ضدددهلل الندددسععس ،  مدددن ودددم و حدددسلغ فددد  هللدددنب )وحددد سم القودددنل ضدددهلل 

 النسععس (، فلس اب .

                                           
(، وحت عمدعان 32ـ30(، القنم األعل، ح ح  )2110ـ2153ملو المن ات النسننس ، )  (387)
(، عالدددبي  حدددهلل س الحدددزب فددد  269ـددد260، حددد ح  )((الو  سددد ))  سددد  النسننددد ، ع ودددنب الو
 .2103/آبا /21



 
 
 
 

216 

 روسيا ألفغانستان املسلمة: تحرير غزو (  تربير حزب ال5)

سعاحدددل حدددزب الوح سددد  الوندددو  علدددى البددد ائم الندددسععس  ضدددهلل اإلندددالم 
عالمنلمسن، مهمن هلللغ حبم الدهللمن ،  ع عدهللهلل القولدى  ع اإلهللدنهللو البمنعسد ،  ع اموهدنك 
لمع ا ،  ع مهمن هلللغ عهللهلل المهّب سن،  ع المندنةسن،  ع المندنبسن الدبسن سمعودعن 

العحن ،  ع مهمن هلللغ عهللهلل البسن ةدهلل فومدعا هللدهللسمهم ع ندلت  هللم دوهم،  وحت الونبسب
 ،  ع مهمددن هلللددغ عددهللهلل ـ ع مهمددن هلللددغ عددهللهلل الددبسن  عددهللمعا لمنددنطهم الددهللععي اإلنالمدد

ز الهللععو اإلنالمس  الود  ةدهلل هدهللمت  ع   لقدت،  ع مهمدن هلللدغ عدهللهلل ـهللسعت هللا عم ا 
ن الندسععسعن هللدنلقعو، ع سد  األل نم المز عع  ف  الهللالهلل اإلندالمس  الود  خد ب ممهد

 بلك من الب ائم.

هللنلالئم  عسحّمل مندلعلس  ولدك البد ائم الود    منم،   زال هبا الحزب سلق
ةنمددت هللهددن النددسععس  فدد   ف نمنددونن هللع    خدد    سدد  نددسععس  وقددو ضددهلل الوعندد  
الاع ي النسعع ، من هع الههللو عالقحهلل من هبا الوضلسل اإلعالم  عالونودسم علدى 

هدل فهع البهل ف  فهم العاةد  النسنند ؟ عإبا  دنن  دبلك،  هلالنسععس ؟! الب ائم 
 سحل البهل هلل ل المعاةو النسنن  المنضس  عالالحق ؟ 

عإبا  ددنن األمدد   ددبلك، فهددل سحدد  لحددزب الوح سدد  هللنددهلل بلددك  ن سوحددهلل  
الحنلعمنت النسننس  ممّظ ا ؟ عإبا ةنم هللهبا الدهللع  ـ عةدهلل ةدنم هللنل ندل ـ مدنبا ندس عن 

 ؟األم  اإلنالمس  الو   نلمت م نهن لغمحس  

سقعل حزب الوح سد  هللندأن القضدس  األف نمسد  ال عندس  خدالل بدعاب علدى 
نلالسن ع هللا من نهللنب نع س  علهللمنن عال عست  حهللهمن هللممننهلل  هللخدعل ـ هدبا ل دظ 
الحزب البي ةهلل اخون س، هللخعل علم سقل احوالل  ع ابوسنل ـ  عنسن على  ف نمنونن، 

م س ددن  نمددت ونلددم وح  ددنت عحنددعهلل  عنددسن علددى الحددهللعهلل األف نمسدد ، فقددهلل ب دد   ن  
ع  م بلك لم وممنهن من الوح ك للممطق  األف نمس .  من ع   حزب الوح س  هللنهلل 
بلددك حزمدد  مددن اإلبدد اءات ع هلل ات ال نددل األم س سدد  فدد  األعنددنط الهللعلسدد  لامدد  

ندت علدى مندوع   عنسن عن ة ا هن هللدن حوالل منوهللد ا  هدبس الد هللات األم س سد  لس
  .الحهلل 

... عمدن هدبا  لدغ سوهللدسن  ن هدبس الد هللات ))عهللنهلل بلدك ةدنل حدزب الوح سد : 
لسنت ه  على منوع  الحهلل ، ه  هللنألعمنل الو  ووخب لع  نمدت  م س دن و سدهلل  ن 
وقددو مددن الحددهلل  معةددو البددهلل عالحددزم. عهددبا ممددن بنددل  لهللدد  الظددن  ن الوددهللخل 

مدن  ن  حد ق  هللدسن  عندسن ع م س دنإممن ححدل هللنلدم مدن  م س دن عهلل ضدنهال عن  
حدد قنت العفددن  الددهللعل  و دد  فسهددن  م س ددن الطدد و عددن عبددعهلل م ددعب ل عنددسن فدد  
 ف نمنددونن علددى  ن ونددحب  عنددسن بسنددهن ـ ه ددبا فدد  األحددل ـ مقنهللددل  ن وندد ت 
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 عنسن عدن العبدعهلل النند  ي األم س د  الدبي و سدهلل  ن وعبدهللس  م س دن فد  ممطقد  
((إ  هللحخب   سقهللم ع  سلخـ  ... الخلس،، ع  وقعم حسنلغ  عنسن

 .، اموهى(399)

عف  من و نسنندس   خد   هللنمدعان: )هللع  حدهللام حندسن فد  خهللمد   هدهللاو 
ووألو من امنم  حد حنت، عد   خاللهدن حدزب  (391) م س ن ف  الن   األعنط(

الوح س  الخطط عاإلب اءات الو  هللبلوهن  م س ن إلسبنهلل معطا ةدهللم لهدن فد  الخلدس، 
هلل سطنمسن،  نن الههللو ممهن إان و ال عب ف  ةلعب ح نم الخلدس،  الن هلل  لوحل محل

 لطلب المننعهللو من  م س ن.

ف نمت  عل هبس الخطط ـ على حهلل زعم حزب الوح س  ـ ةول الملك فسحل، 
اددم ونزسددز م نمدد  حددهللام حنددسن ضددهلل الومدد هلل ال دد هللي مددن خددالل او ددن  البزائدد  

نددط الندد ب هللنةونددنمغ  ( الددبي  مهددى الخددالو اإلس امدد  ـ الن اةدد  حددعل2105)
، 2109ممنح   هللسن الهللعلوسن، عاوهللنت عانمطن بلك هللقنننل الاع و اإلس امسد  عدنم 

عوحهللس  الاع و اإلس امسد ، عوح سدز  عندسن علدى احدوالل  ف نمندونن، عخطد  وندلسم 
نهللغ بزس و ال نع إلس ان هللن و ن  م  حهللام حنسن، عمن ام إمهنء الحد ب الن اةسد  

 اإلس امس .

وهن األخس و لوحقسد  هدهللفهن فد  الهسممد  علدى ممطقد  الخلدس، هللدل ع نمت خط
عالندد   األعنددط هللأندد س، هدد  هللفدد  الندد ا   حددوالل ال عسددت هللعن المدد  هللنلننئلدد  

 من الممنع  المب ع (. 6)ح ح   (310)الحن م 

عععهللو إلى الخط  األم س س  هللنأن احوالل  عنسن ألف نمنونن، سقعل حزب 
. عب هللت  م س ن هللنهلل بلك خط   خد  ، ومالدت فد  ..)) الوح س ، ععلى حهلل زعمغ:

(. فقدهلل  دنن عمسدل 2101ح ز ا وحدنهلل الندعفسنو  علدى احدوالل بن ودغ  ف نمندونن )
 م س دن هللدنهلل اك  ن مدنل مم سددن  فد  ونس عندلعفن سن. عفبدأو عددنهلل  ن مدنل إلدى  ددنهللعل 

نل  من لسوزعم امقالهللن  عن  سن   ف  لعاء النسععس . ع هلل  هبا ا مقالب إلى منعء ح
ا ضط اب عّمت  ف نمنونن، ممدن بندل ا وحدنهلل الندعفسنو  سهدب لمبهللودغ. عمد   ن 
 م س ن م ت علمهن هللنلحنعهلل النعفسنوس  على الحهللعهلل األف نمس ، إ   ن  ةمن  الوبن  

إمهن وندوطس  وحهللسدهلل  ي ند ء هللحبدم الندسبن و علدى  :الو   نمت ومل هن عالو  سقنل
( 90الحندعهلل الود  هلللدغ عدهللهلل بمعهللهدن حدعال  ) األ  ،   سم مهن  ن وخطا عبعهلل

 ل ددن . عمددن سل ددهلل من فدد  عانددمطن المنددهللق  ع ضددنهن عددن النملسدد  إعددالن اإلهللا و 

                                           
(، )بددعاب علددى 9مندد و نسننددس  فدد  ملددو المندد ات النسننددس / القنددم الانلدد ، حدد ح  )  (388)

 م.6/2/2190هـ، المعاف  2400/ ح  /29نلالسن(، ف  
وح سد  حدهللام عمدسال  ألم س دن علدس  عهبا وضلسل آخ  لل  ي الننم، حس  اعوهللد  حدزب ال  (389)

 ل عنسن.
مدد  األنددو وددأا  ال اسدد عن هللوضددلسالت حددزب الوح سدد ، ع هللهللعا منددغ  ن  م س ددن هللفنددت   (391)

الن ا  إلى احوالل ال عست، عسمنعن  ن بلك من هللنب المهلل ا نو ا   للنسط و على هللالهلل من هللدسن 
 ال  ات عالمسل   ام  إلن ائسل.
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األم س س  هللأن ل عنسن محنلل  ممس  حسعسد  فد   ف نمندونن، عبلدك هللندهلل ال دزع هللأسدنم 
 ةلسل .

عهللنل ت عاندمطن فد  وحدعس  مخدنط  هدبس النملسد  علدى هللعل ندهللغ القدن و 
ع طلقت على األةطن  المن ض  للخط  النعفسو  المزععم  ،عممطق  الخلس، الهمهللس 

 عحو )ةع  األزمنت(.

عفدد  هددبس األامددنء  علددن  ددن و   ن الخلددس، ممطقدد  حسعسدد  ألمددن الع سددنت 
الموحهللو، عهع اإلعالن البي ع و فسمن هللنهلل هللننم لمهللهلل   ن و ل.  من   نل زهللس سمع 

عم  إلى هللن ندونن فد  مهمد  طن ئد . ع خدب هلل سبمن  ، منونن س لنلعن األمن الق
مب  ا  هللنألطمدنع ال عندس  القهللسمد  سوحهلل  هلل سبمن   عن الخط  النسعع  الهللاهم. 

 .ف  العحعل إلى المسنس الهللافئ  عض ع و الوحهللي لهن من هللعل الممطق 

المبنهدهللسنل إلدى عمنط عمدالء  م س دن ع سد هم فد  الممطقد  فد  إ ندنل ل
ى  ف نمنونن، عالمنن    ف  الوحهللي للنسععسسن )ال   و(، ، للنهللع  ممهن إلهللن نونن

عهلل ء لخطدد  اإللحددنهللل عددن هللددالهلل المنددلمسن، ع ددأن ال  نددمنلس  الودد  وحمددل  م س ددن 
 لعاءهن لسنت  نف و، عسهمهن  م  اإلنالم عالمنلمسن.

ع خددب المنددلعلعن األم س سددعن سوعافددهللعن علددى هللعل الخلددس،، مهددعلسن مددن 
على هبس الهللعل الحمنس  األم س س .  سد   ن هللعسدالت الخط  النسعع ، ععن ضسن 

الخلددس، عح نمهددن  لهددم عمددالء ا مبلسددز لددم ومطددل علددسهم هددبس الحسلدد ، ع فضددعا 
 اموهى. (312)((نا نوبنهلل  لعانمط

 من هبسن المحسن الننهللقسن سق   حزب الوح س  األمع  الونلس :

ت العفدن   ن احوالل  عنسن  ف نمنونن هدع هلل ضدن  م س دن عحد ق  مدن حد قن -1
 الهللعل  هللسن  م س ن ع عنسن.

 هللنهلل اك  ن منل عمسل  م س  . -2

 همنك  طمنع  عنس  ةهللسم  للعحعل إلى المسنس الهللافئ . -3

عالمنلعلعن األم س سعن سهعلعن من الخط   ،الخط  النعفسو  خط  مزععم -4
 النسعع .

إلددى  (المبنهددهللسن) منددط عمددالء  م س ددن ع سدد هم فدد  الممطقدد  إلددى إ نددنل -5
 هللن نونن.

 .((ع أن ال  نمنلس  .. سهمهن  م  اإلنالم عالمنلمسن)): علغة -6

                                           
هللع  حهللام حنسن ف  خهللمد   هدهللاو  م س دن فد  الند   األعندط(، من و نسننس  هللنمعان )  (391)

 .19/21/2110هـ، 2429ننهللنن  19(، 4من امنم  ح حنت، ح ح  )
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 :المناتش 

) (:  سزعم حزب الوح سد   ن احدوالل  عندسن ألف نمندونن المندلم  هدع حد ق  مدن 
 ح قنت العفن  الهللعل  هللسن  عنسن ع م س ن.

: مودى ودم ا و دن  علدى هدبس الحد ق  الهللعلسد ، فهدل  دنن بلدك فد  ندم  تلي
ودد   عة ددت فسهددن  ددال  مددن  عنددسن ع م س ددن الحدد ب الهللددن هللو ، عهدد  النددم  ال2162

؟(311)هللسمهمددن، ععدد و هللننددم او ددن  خ ونددعو ـ  مددهللي،  مددن سقددعل حددزب الوح سدد 
  

عممهن مهللهلل  )الاع س  الندسععس ( الدبي سهدهللو  إن الهللا   للمهللنهللئ النسععس 
 إلى من  األف ن  المن  نس  ف  الننعب المخول  ، ومهسهللا  للندسط و الندسععس  علدى
  هلل  بزء مم دن مدن الندنلم، سنلدم وهنفدت هدبا الدزعم الوح سد ي  مدنم هدبس الحقسقد  

 الظنه و.

ف    ف نمنونن ةنمت النسععس  الننلمس  هللمند  هللدبع هن فد  المبومد  المندلم 
ةهللل هبا ا و ن  الهللعل  البي لم س ن هللأي حنل من األحدعال ةهللدل او دن  خ وندعو ـ 

 .2162 مهللي عنم 

ودأخ  )) نس  وحت عمعان الحزب النسعع  األف دنم :وقعل المعنعع  النسن
عبلدك علدى مقدس   األ هللنسمسدنتوأنس  حزب نسعع  فد   ف نمندونن حودى  عاخد  

الهلللددهللان اآلنددسعس  المبددنع و لالوحددنهلل النددعفسنو  )و  سددن، إسدد ان، الحددسن، فمم علسددن 
نم ع ع سن(، الو  منأت فسهن الح    النسععس  م  ةسدنم الادع و ال عندس  ال هللد   عد

. عس بددد  بلدددك هللنددد ل  ئسنددد  إلدددى طهللسنددد  المبومددد  األف دددنم  المحنفظددد  2120
 .(( عالقهلللس

لقددهلل مبحددت النددسععس  هللوأنددس  حددزب نددسعع  فدد   ف نمنددونن فدد   عاخدد  
األ هللنسمنت، علك  ن وقهللّ  النم  الو  هللهلل ت فسهن الندسععس  هللدز ع  عل هللدبع هن ةهللدل 

 ن النددسععس  انددوههللفت وأنددس  هددبا الحددزب النددسعع . إبن سوضددل لمددن ممددن نددهلل  
 ف نمنونن ممب األ هللنسمنت علم س ن بلك مقنهللل ح ق  من ح قنت العفن  الهللعل  هللسن 

 م، على حهلل زعم حزب الوح س .2162 عنسن ع م س ن ف  عنم 

إن ة ا ات هبا ا و ن   :عمن المالحظ على ال  م من ةعل حزب الوح س 
( عنمدن  خد ب 21ت عمدغ، عهللندهلل )( ة ا ا  ةهلل حهلل 30 نمت ن س ، فقمغ ةهلل عهللّ لمن )

إ  هللندهلل  (( م دنهسم نسنندس))علسمن هللق ا  ن ي آخ  لم س نو المقدنب عمدغ فد   ونهللدغ 
  زع  عنسن ألف نمنونن. 

                                           
(، 65، 64حد ح  ) ((م دنهسم نسنندس ))ب   حزب الوح س  و نحسل هبا ا و ن  ف   ونهللغ   (392)

ى نسنند  العفدن  عفد  النهللسدهلل مدن الممندع ات النسنندس  ممهدن مند و نسنندس  هللنمدعان ) ضدعاء علد
 (.105، ف  ملو المن ات النسننس /القنم الانم  )ص20/1/2106الهللعل (، هللون سخ 
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عسهللددهللع لمددن  ن هددبا الحددزب ةددهلل اوخددب مددن او ددن  خ ونددعو ـ  مددهللي مخ بددن  
لبدد ائم  عنددسن فدد  ممطقومددن عفدد  النددنلم، عبلددك هللمنددهلل  ولددك البدد ائم إلددى ةدد ا ات 

 زععم  ةهلل اوخبت ف  باك ا و ن  ةهللسمن .  لس  هبا ماس ا  للهللهن ؟م

)ب(  سزعم حزب الوح س   ن هللنهلل اك  ن منل عمسل  م س د ، عهدبا مدن هلل ب علسدغ 
هددبا الحددزب.  ي عحددو عمددالء  عنددسن النددسععس  هللنلنمنلدد  ألم س ددن عهلل سطنمسددن 

فقدهلل مد  منمدن امنبنمن  م  ههللفدغ فد  وضدلسل عاةد  المندلمسن اإلعالمد  عالنسنند ، 
ننهللقن   سو اوهم حدزب الوح سد  بمدنل عهللدهلل المنحد  هللنلنمنلد  ألم س دن هللعن  عندسن 

 .(313)النسععس . عةهلل هللسمن هللعضعل وهنفت هبا الزعم

 من عن عمنل  هللنهلل اك  ن منل للنسععس  فه  عاضدح  مدن وهللمسدغ للندسععس  
مظنم المل   حوى  نن من  هلل ز زعمنء الح    الهللسمق اطس   ع  ، ام هللنهلل  ن نمل ال

عهللعن إلى اموخنهللنت مسنهللس  وب ي ف  الننم  ،2164األف نم  هللهللن  الح س  ف  عنم 
عهللعت إلدى وأندس  حدزب ندسعع   ،م نغ و ولت بمس  القع  المن  نس  ف  الهللالهلل

 .(حزب الننب الهللسمق اط  األف نم ) نم ،  طلقت علسغ انم 

 عضنء هلل ئنند   عةهلل اموخب الملوم  األعل للحزب لبم  م  زس  من ونن 
محمدددهلل ط ةددد  ... إ   ن ا مقندددنمنت الوددد  عحددد ت هللدددنلحزب بنلودددغ سخ دددو مدددن 

 امطالةوغ، عسهوم   ا  فأ ا  هللنلعمغ الومظسمس .

بلك  مغ ف  النمعات النت الود  ولدت المدلوم  األعل للحدزب مندأت االاد  
 ي النددنب، ع ددنن محددع س ط ةدد ،  (خلدد )وسددن ات عاضددح : األعل عدد و هللننددم 

 ي ال اسدد ، هللزعنمدد  هللددنهلل اك  ن مددنل، عوسددن  انلدد   (هللن نددنم)عدد و هللننددم عالاددنم  
مدنهللي هللزعنمد  طدنه  هللهللخهللندد   طلد  علدى م ندغ انددم ندنم  ملد  ) ي ا ضددطهنهلل 

 القعم (.

عوبهلل  اإلنن و إلى  ن الوسن سن األعلسن ظال هللند ل مدن األند نل سومنفندنن 
ن ع، ف  حسن  ن الوسن  على ال عز هللنعو او الح    النسععس  الننلمس  الملسهللو لمع

الانلدد  سقددو هللعضددعل ضددهلل الوح س سدد  النددعفسوس  عسلسددهلل الحددسن فدد  حدد اعهن مدد  
 .(314)ا وحنهلل النعفسنو 

  بلك:  ((المعنعع  النسننس ))عوقعل 

... عةهلل انو نهلل النعفسست من وهللهع  األعضنع األممس  ف  الدهللالهلل لسودهللخلعا ))
، عسطسحدددعا هللح دددم  مدددسن 2101/ دددنمعن األعل )هللسندددمهلل (/10عنددد  سن  فددد  سدددعم 

عس  ضعا ةسنهللو بهللسهللو من الحزب من ل  منظمهن من زعمنء هللن ننمسسن. عةهلل  عهللم 
ح سظ هللا  مدسن هللندهلل  ن اوهدم هللنلوندنعن مد  اإلمهلل سنلسد . عةدهلل وند لت القسدنهللو البهللسدهللو 

                                           
 )عحو الهللعل النسععس  هللنل  نمنلس (. :وحت عمعان  (393)
 ، عهللهلل العهنب ال سنل .((المعنعع  النسننس ))  (394)
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للم وب النسنند  مدن: هللدنهلل اك  ن مدنل  مسمدن  عنمدن  )هللن ندم (،  ندهلل هللا ندن عا ي 
عل   نممهلل )هللن ننم (، مع   حمهلل مع  )هللن ننم (، حنلل محمهلل  )خلق (، نلطنن
 .((زا ي )خلق ( ..

سوضل لمن من المص الننهلل   ن النعفسست انوطنععا إندقنط المظدنم المل د  
( عنمدن ، 40األف نم  هللنهلل مننلب  نسننس  عح ب اع س  ف  س  انوم ت   اد  مدن )

  .علس  هللنهللب عفن  م   م س ن على حهلل زعم حزب الوح س

عسوضددل لمددن  ددبلك  ن هللددنهلل اك  ن مددنل هددبا ودد    األمنمدد  الننمدد  للحددزب 
النسعع  البي ف ضوغ النسععس  ف   عنسن على الهللالهلل، عهدبا سدهللل هلل لد  حد سح  
هللن وهللنط  ن منل هلل عنسن النسععس  علس  هللأم س ن اإلمهلل سنلس  علدى حدهلل زعدم حدزب 

حدمسن   م س سد ، عةدهلل فندل إبا انوخو ةعمغ عةنل: إن النسععس  هد   الوح س ، إ ّ 
 بلك،  من م  منمن.

)ب(   مدددن عدددن زعدددم حدددزب الوح سددد   ن الخطددد  الندددعفسسو  خطددد  مزعدددعم ع ن 
ن سهعلعن من الخط  النسعع ، فقن عاة  الخط  الندسعع  ـ سن األم س سسلعالمنل

ال هسب ـ المننههلل المننسن س بب هبا الزعم الوح س ي ) اب  ال حعل الننهللق  مدن 
 (.هبا ال ونب

ةهللسمدد  للعحددعل إلددى  ن  )هلل(  سنودد و حددزب الوح سدد  هللددأن ل عنددسن النددسععس   طمنعدد
المسنس الهللافئ ،  ي مسنس الخلس، الن هلل ، عهبا من سمنبم م  المهللنهللئ اللسمسمسد  الاع سد  
الو  ومص علدى م  ند    هللد  ةدهلل  مم دن مدن الندنلم، ع ف نمندونن هد  إحدهلل  ولدك 

الننلم، علسنت المنأل  مندأل  حد ق  هللعلسد   الهللعل المنوههللف  ةهللسمن    س هن من هللعل
. لمنبا هبا الهللفنع عن  عندسن هللهدبا األندلعب 2162هللسن  عنسن ع م س ن  نمت عنم 
 الم نعو عالظنه  الهللطالن؟! 

إن من ةنمت هللغ النسععس  النعفسنوس  من ب ائم ف   ف نمنونن سن   للمدن  
( 1ـ  265هلل ةولدت مدن هللدسن )األخال  البمسم  عالعبدغ العاحدهلل عالقهللدسل للندسععس ، فقد

( ملسعن منلم، عهدهللمت آ و القد   المندلم ، 065ملسعن منلم، عن هللت حعال  )
ع ح ةدددت   اضدددسهن، عندددعهت عنددد ات اآل و مدددن المندددلمسن هللقعنةدددنت هللائمددد ، 

 ف نمنددونن المنددلم  هللنددهلل ا حددوالل،    اضدد مالسددسن ل ددم فدد   وعز عددت محددع عندد 
لددو ط ددل عنددنب منددلم   نددلعا إلددى (  40) (315)علعاددت آهللن هددن، ع نددلت  هللم دد 

 عنسن هللحب  الهلل ان  عالون و عا مهللمنب م  المبوم  ال عن ، هبا عهللا عن هوك 
 ع ا  المنلمنت، عو سس  ممنه، الونلسم الدهللسم  إلدى مهللدنهللئ مدن   ، ع سد  بلدك 
من الب ائم الو  وم   المن  من النسععس  عمن الهللاعسن إلسهن.  لبا لس ن هبا الو سس  

عالحقهلل معبهن  ألعهللاء النسععس  علسوحملعا  دبلك مندلعلس   دزع  ف نمندونن  عال ر س

                                           
  القحددد  الهللامسددد  لل دددزع الندددعفسسو))  ابددد  ةحددد   ندددسل األهللم ددد  ع سددد س فددد   ودددنب  (395)

 (.05، وألسو عحنم هلل از، هللا  ا عوحنم، ح ح  )((ألف نمنونن
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المنلم ، عه با سخ و حزب الوح س  الحقهلل عال  س المعبغ للنسععس  إلى  عهللائهن، 
 عهللنلونل  سمقلب بلك عط ن  على  عنسن النسععس .

إن عمددالء  م س ددن ع سدد هم منددطعا فدد  إ نددنل  :)هددـ(   مددن ةددعل حددزب الوح سدد 
نههللسن إلى هللن نونن، فهبا سهللل على   هللد  حدزب الوح سد  فد  وم سد  المندلمسن المب

عس عن بلك هللنألا  الخ   البي سو  غ  الم  ،من البهنهلل ضهلل النسععس  ف   ف نمنونن
حزب الوح س  هبا ف  م نس  المبنهدهلل، حسد  سنوندن   ن بهدنهللس معظدو مدن ةهللدل 

نم هللهبا العابب عالوحهللي ل عنسن  م س ن ععمالئهن، عهللنلونل  سقنهلل  ع سوانةل عن القس
النسععس . عةهلل ظه ت هبس ال  هلل  من  ف اهلل حزب الوح س   امنء ممنةننومن لهم فد  

 هبس المنأل .

، فهبا األنلعب ((ع أن ال  نمنلس  .. سهمهن  م  اإلنالم عالمنلمسن)) )ع(   من ةعلغ:
لعاةد ، إب سنونمل عنهللو لح و المن  عن ةهللعل الحقسق  من خالل وندعسغ حدع و ا

  سنوقهلل عنةل هللأن من وقعم هللغ  م س ن من عملسنت ضهلل الندسععس  وقحدهلل ممدغ الدهللفنع 
عن اإلنالم عالمنلمسن، إممن سق   المعضعع من هللنب الوقدنء المحدنلل هللدسن اإلندالم 

 عال  ب ضهلل عهللع منو ك، لم سن و الون سخ لغ ماسال .  

وعية سةواًء أكانةب   (  الطعن يف املؤمترات واألحالف املوجهةة ضةد الشةي   9)

 إسالمية أم غري إسالمية:

 كزب التكرير يو  ضد التمتل أو الكل  ا س مي الموت  ضد الشيوعي اا  6

 : (316)سقعل حزب الوح س  ف  الونلس  النسنن 

، وموهدد  زسددن و الملددك فسحددل ملددك 1/1/2166فدد  هددبا السددعم األ هللنددنء ))
فسهدن مد  الملدك حندسن فد   الننعهللس  لدم هللن هللندهلل  ن اندوم ت مدهللو  ندهللعع وهللنحد 

 مددع  علددى بنمددب  هللسدد  مددن الخطدد  عالخطددع و، ع مددغ عإن حددنعل المل ددنن إخ ددنء 
األهددهللاو الحقسقسدد  مددن هددبس الزسددن و هللددقعالن  مهددن زسددن و خنحدد  عهللنددهلل ب دد  لمهللددهلل  
المحنهللانت ال نمس  ععهللم وخحسص  ي عةت إلب اء المهللنحانت، فقممن س ومو هدبس 

حهلل   امنء الزسن و من وح سحنت سلق  الضعء  الزسن و من ظ عو ع عضنع، عمن
على األههللاو الحقسقس  من هبس الزسن و  م ان اامنن: إحهللاهمن اةوننم الهللعل الن هللسد  
المعبددعهللو فدد  آنددسن هللددسن النددنعهللس  عالهننددمسسن، عالاددنم  ا و ددن  علددى إسبددنهلل و وددل 

إلنالم  الو  إنالم  هللسن هللن  الهللعل الن هللس  عهللسن هللنة  الهللعل القنئم  ف  الننلم ا
 (.100)ص ((لسنت ع هللس 

                                           
(، ون سخ 105ـ  100(، القنم األعل، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )  (396)

 .1/1/2166هـ، المعاف  2395من نعال  13
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عممهدن سوهللدسن خطدع و هدبس األهدهللاو عالخطد  ال دنمن ))مالحظ  بلك ةعلدغ: 
 .((فسهن

علنمن همن هللحهللهلل الحهللس  عن الخط  األعل على حهلل زعم حدزب الوح سد ، 
مظد و علدى الخطد  الادنم ؟! فمدن هدع الهدهللو مدن ع اء إسبدنهلل الو ودل  ع  عل ن لمل ِ 

 ن هع الخط  ال نمن فسغ؟الحلو اإلنالم ؟ عم

فلمنوم  إلى حهللس  حزب الوح س  ف  بلك حس  سهللسن لمن  ههللاو الحلو  ع 
 الو ول اإلنالم  هبا: 

...  من هللنلمنهلل  للههللو الادنم  عهدع ا و دن  علدى إسبدنهلل حلدو إندالم   ع ))
و ول إنالم  فقن المِل سن لم سخ سنس هللدل حدّ حن هللدغ علمدن ، عإن  نمدن ةدهلل حدنع  إهللندنهلل 

مدد  الحلددو عمددغ عإعطنئددغ  لمدد   خدد    سدد  الحلددو. ف دد  السددعم األعل لعحددعل  ل
فسحددل لنمددنن، خطددب المل ددنن فدد  ح لدد  الننددنء الودد   ةنمهددن الملددك حنددسن للملددك 
 :فسحل عح حن ف  خطنهللسهمن من سهللل على بلك، فقهلل ةنل الملدك حندسن فد  خطنهللدغ

هللععونن لمخب هللزمنم المهللنهلل و ف  ال هللععو لوبهللسدهلل الحدالت )إن األ هللن عالننعهللس  م 
ال عحسدد  هللددسن الددهللعل عالنددنعب اإلنددالمس  بمسنهددن علددى هددهلل  مددن  عامدد  هللسممددن 
الحمسو(، عةنل ف  م   الخطنب: )إن الهلللدهللسن مدهللععان إلدى الح دنظ علدى األمدن ن 
المقهللندد  عحددسنم  ونددنلسم النقسددهللو النددمح  الودد  هدد   نددنل  النددمنء ع ندد  ةعمسومددن 

نهلل فدد  عددنلم وومددنح  فسددغ المهللددنهللئ عالقددسم عسنددمغ الن هللسدد  مددن  هلل ان الندد ك عاإللحدد
خعو هللائم مدن محدس  مظلدم   عنحدم فسدغ إ ّ الومندك هللأهدهللاب الم دنهسم ال عحسد  

 عاإلسمنن هللنن(.

فهددبا ال ددالم حدد سل فدد  المدد اهلل مددن ابومددنع المل ددسن هددع )الددهللععو لوبهللسددهلل  
الدهللععو  ي الحالت ال عحس  هللسن الهللعل عالننعب اإلنالمس (، ع مغ سقحهلل من هبس 

هبا الو ول اإلندالم  العةدعو فد  عبدغ الدهللعل الن هللسد  الود  وحمدل ا ندو ا س  ادم 
العةددعو فددد  عبدددغ ا ندددو ا س  الندددسععس  هللعبدددغ عدددنم، فهدددع حددد سل فددد  الحلدددو 

((اإلنالم   ع الو ول اإلنالم  عححسل ف  وحهللسهلل ال نس  ممغ
(310). 

ن سالمل د عم و  خ   سل هلل حدزب الوح سد  فد  هللسنمدغ النسنند  هدبا، هدهللو
فسحددل عحنددسن مددن النددن  إلددى عقددهلل هددبا الحلددو  ع الو وددل اإلنددالم ،    عهددع 

 مقنعم  النسععس  عاإللحنهلل حس  سقعل:

مهن ا لوزام هللنمل منسن وم بس هدبس الدهللعل إ... ع ةل من سقنل ف  هبس ال نس  ))
لهللعل ، إبا ع فمن  ن عمالء اإلمبلسز ف  الهللالهلل اإلنالمس   لهن   نسمن ا(319)بمسنهن

الن هللس  سض هللعن علدى عوسد و اإلندالم لمقنعمد  ا ندو ا س ، ععلدى عوسد و ا وحدنهلل 

                                           
 (، من الم ب  المب ع  ننهللقن .101)ص  (397)
مددن الددهللعل اإلنددالمس  لوندد سل هددبا الو وددل  سقحددهلل النددنعهللس  عاأل هللن عمددن نسمضددم إلسهمددن  (398)

 عالحلو اإلنالم .
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اإلنالم  هللحب  مقنعم  اإللحنهلل،  هلل  مدن  ن األمد  الدبي سد اهلل لهدبس الدهللعل المدهللععو 
حل دن   ع وضدنممن    لملوم  القم  اإلنالم ، هع إسبنهلل و ول إنالم  هللسمهن نعاء ندمّ 

ا نددو ا س  عاإللحددنهلل، عهللددبلك سظهدد  هللعضددعل  ن مقنعمدد   غمددن  بددل  ن سندد ل هللنلدد
مبدد هلل الددهللععو إلددى مددلوم  ةمدد  إنددالم  فدد  هددبا البددع إن لددم س ددن إلسبددنهلل حلددو 

 .(400) ((ل(311)عن  ي فهع إلسبنهلل وحنلو هللسمهن ضهلل  عهللاء اإلمبلسز

لقدهلل ضددن  حددزب الوح سدد  ب عددن  هللددنلوح ك عالنددن  إلسبددنهلل و وددل  ع حلددو 
اهم علددى األةطددن  الن هللسدد  اإلنددالمس  ع سدد  إندالم  لمعابهدد  خطدد  النددسععس  الددهلل

( مددن منددنح  النددنلم الن هللدد  فدد  وندد  هللعل، %60اإلنددالمس  عالودد  انددوعلت علددى )

 من مننح  الننلم اإلنالم . 1( ملسعن  م30. عحعال  )1( ملسعن  م163هللمننح  )

فهن هع سحنعل حهلل المن  عن ةهللعل ف د و ةسدنم مادل هدبا الو ودل  ع الحلدو 
 سن ل علع هللن  الخط  على النسععس  الننلمس . اإلنالم  ألمغ

علقهلل اوهلل  حزب الوح س   ننهللوغ نسنن  ونعسغ حع و هبا الو ول اإلنالم  
ةهللل ع هللوغ هللعحمغ هللنلنن ،  ي هللنلنمنل  وم س ا  ممغ عمن ادم سمقلدب بلدك عط دن  علدى 

 النسععس  المنوههللف  من عمالء ا نونمن  ا مبلسزي. 

 تكرير بًذا الادد  ولنممل ما تال  كزب ال

ادم  ،عمن هبا سمبل   م  فسحل للمن  هللأمدغ فد   حالودغ إلسد ان عاأل هللن))
 ،لمن هللق  من  حالت لهللنة  الهلللهللان اإلنالمس  من  بل الهللععو لنقدهلل مدلوم  إندالم 

إممن سقعم هللقسبنهلل و ول من الهللعل القنئم  ف  الننلم اإلنالم  وم سبا  لمخطط امبلسزي 
من بمس  الو دوالت الود  وقدعم فد  الدهللالهلل اإلندالمس  إممدن هدع  . إن ال نس (402)خهللس 

الحسلعلدد  هللعن عددعهللو الهللعلدد  اإلنددالمس ، نددعاء   نمددت و ددوالت هللددسن الددهللعل الن هللسدد  
(( ع  نمت هللسن الهللعل الو  ف  هللالهلل اإلنالم ع هللس   ع  س  ع هللس  ،عحهللهن

(401). 

ل ادنء علنل حزب الوح س  هللأنلعهللغ المخدنهللع ال دنبب سندوطس  ندهلل عنط د  ا
من المن ، ل ف  هبا الو ول اإلندالم  المعبدغ ضدهلل الندسععس  عمقنعمد  اإللحدنهلل، 
هلل هللطددغ هللن نددونمن  اإلمبلسددزي، عاهللعنئددغ  ددبلك  ن بمسدد  الو ددوالت الودد  وقددعم فدد  

 الهللالهلل اإلنالمس  إممن هع الحسلعل  هللعن ععهللو الهللعل  اإلنالمس .

 ،  ن سبنددل مددن  مددن عةددهلل هلللددغ هددبا الحددزب مددن الددهللهنء عالوضددلسل النسنندد
معطن الهزسم  عال د س عالدهلل   للندسععس  مدعطن عطدو علسهدن، عبلدك هللنندوخهللام 
ةنعهللو )عهللع عهللعي حهللسق (، حس  ض ب على عوس و خعو ا ندونمن  مدن ندهللل 

                                           
 سقحهلل النسععس .  (399)

 (، من ملو المن ات النسنن  المب ع  ننهللقن .104)ص  (411)
 (.223، )ح ح  ((م نهسم نسننس ))  هلل حزب الوح س  هبا ف   ونهللغ الموهللمى   (411)

 (، من ملو المن ات النسننس  المب ع  ننهللقن .104)ص  (412)
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الهللعلدد  اإلنددالمس ، عا ونددنهلل ف ائحددغ مددن ب دد  ععهللوهددن، ع ن هددبا ا نددونمن  سقددو 
س  لممد  عدعهللو الهللعلد  اإلندالمس ، خلو  ل الو دوالت الود  وقدعم فد  الدهللالهلل اإلندالم

عهللنهلل إسبنهلل هبا البع المنحعن هللنلننط   المزع و، سقدهللم لمدن حدزب الوح سد   عندسن 
البي سحعل هللعن ةسنم الهللعل  اإلنالمس  هللقسبدنهللس  ، هللطل سقنعم هبا ا نونمن  ال  هلل 

 لولك الو والت اإلنالمس  ععةعفهن خل هن.

 يان  السياسي يوول كزب التكرير بًذا الادد ممم   ب

فحلددو نددنهلل  هللددنهلل عالبنمندد  الن هللسدد  عحلددو هلل ددهللاهلل  لهددن و ددوالت  ننددت ))
لو عن  هللاو وحعل هللعن عحهللو هبس الهلللهللان ف  هللعل  عاحهللو عهللنلونل  وحعل هللعن عدعهللو 
الددهللعل اإلنددالمس ، عال  هللسددعن بمسنددن    نددسمن ا مبلسددز سقلقهددم هللائمددن  نددهللل الهللعلدد  

  ععهللوهدن، علدبلك وبدهللهم سندو لعن فد  بمسد  اإلنالمس ، عو ونهلل ف ائحهم من ب د
المسددنهللسن للحسلعلدد  هللعن  بععهددن. ع ددنن مددن  خهللدد  مددن اوخددبعس لددبلك مددن  نددنلسب 
 نلعب الو والت عا وحنهللات عاألحالو. إن ال  هللسسن حسن اموهدت الحد ب الننلمسد  
الانمس   نن  نهلل من سقلقهدم محدس  الهلللدهللان المندونم و، بلدك  ن  عندسن وهللمدت الحملد  

ى ا نددونمن ، علددهللسهن ط سقدد  م عهللدد  لمقنعمدد  ا نددونمن ، هدد  إاددن و القالةددل علدد
عا ضط اهللنت ف  الهللالهلل المنونم و، عهدبا سنمد  إند نل الدهللعل ال  هللسد  هللدنلح عب 
المحلس  عهللنلونل  إضننفهن عط هللهدن مدن مندونم اوهن، عالدهللالهلل اإلندالمس  ندعاء فد  

 ((  نددسمن ا مبلسددز عال  منددسسن..آنددسن  ع إف سقسددن  لهددن هللددالهلل منددونم و لل دد هللسسن ع
 (.104)ص

ام س مل الحدزب هللسنمدغ م د  ا  لمف دن  الندنهللق  فد  اامدسن ععند سن ندط ا  
إن مدلوم  القمد  ))( لسحدل هللندهلل بلدك إلدى القدعل: 104 خ  ، عف  م   الح ح  )

اإلنددالم  المزمدد  عقددهللس فدد  م دد   نددلعب بهللسددهلل للو ددوالت الودد  وحددعل هللعن عحددهللو 
 اهـ. ((ومزس  هللالهللهم..المنلمسن عواهللست 

: إن من سق   هللسنن حدزب الوح سد  هدبا سبدهلل م ندغ ولقنئسدن  سنطدو عدن أتول
 س  ةحهلل على النسععس   ع على األةدل لدن سحندب لخط هدن حندنهللن ، عس بد  بلدك 
لنسنن  حزب الوح س  القنهلل و على مقل القن ئ من حنل إلى حنل هللهلل هلل   عنط ودغ 

سقو المندونم  اإلمبلسدزي عال  مند  عاألم س د   وبنس إةنم  الهللعل  اإلنالمس  الو 
ضهلل ععهللوهن مدن خدالل إسبدنهلل هدبا المندونم  لولدك الو دوالت اإلندالمس  الود  ونمدل 
للحسلعلدد  هللعن عحددهللو األمدد  اإلنددالمس  هللننددم مقنعمدد  النددسععس  عاإللحددنهلل علددى حددهلل 

 زعمغ. 

عمددن خددالل وددب س  القددن ئ  ن  عنددسن حنددب زعددم الحددزب، وقددو لهددبا 
هللنلم حنهلل. إبن فلمو ك  عنسن لوقض  لمن على هبا المنونم ، البي سقو المنونم  

عهللدبلك مدوخلص مدن مندن س  هدبا المندونم  ع ههللافدغ  .ضهلل ععهللو الهللعلد  اإلندالمس 
لوقعم للمن  هللعل  إنالمس . هبس ه  الحنل  الم نس  الو  سمد  هللهدن القدن ئ. عحودى   
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لدد   ددل مظهدد  مددن مظددنه  سوحددسهلل  حددهلل فدد  المددنء الن دد ، فقممددن مددلمن هللعبددعب إزا
 ا نونمن  ف  هللسن  اإلنالم، ععهللم الونهللغ هللغ نعاء    نن ن ةسن   م   هللسن .

لدو حوأ سهللات  خد   مدن  ةدعال حدزب الوح سد  علدى الهدهللو مدن إسبدنهلل ال
اإلنالم ، سقعل حزب الوح س  ف  من و نسنندس  هللنمدعان: )خطدعط ع سضد  عدن 

الههللو من زسن و فسحدل )): م2102/حزس ان المنض  21زسن و فسحل لمح  ف  
للقنه و ه  الوعنط هللسن القنه و ععمنن .. عهمدنك  هدهللاو  سد   ننندس  هللدل انمعسد  
عه  ا عود او هللندسنهللو الندنعهللس  علدى الحبدنز ععلدى الحد مسن الند س سن، ع خدب 
وأسسهلل محد  لندس  فسحدل فد  الحلدو اإلندالم ، عوخ سدو العبدعهلل ا ندو ا   فد  

 ،(403)(( الهللعل ، عإهللندنهلل محد  عدن ا وحدنهلل الندعفسو مح  هللقسبنهلل اإلنالم ف  مظنم
 اموهى.

 ا  كزب التكرير يو  ضد األك   الموتً  لمواوم  الشيوعي ا4

: إبا  ددنن حددزب الوح سدد  نددّعس حددع و محنعلدد  ةسددنم حلددو  ع و وددل أتااول
إنالم  لمقنعم  النسععس  عاإللحنهلل هلل هللط ولك المحنع ت هللن نونمن ، ف سو س عن 

ا الحددزب ـ حددنحب القلددب ال هللسدد  محددع النددسععس  ـ وبددنس األحددالو الحددنل عمددهلل هددب
 النن  س  القنئم  ضهلل النسععس  ع عنسن من  س  الهللالهلل اإلنالمس ؟!

، ((مظدد ات نسننددس )) فدد  مندد   حهللساددغ عددن المنددن ل الهللعلسدد  فدد   وددنب
ون   حزب الوح س  للحهللس  عن ضد ع و ممد  ةسدنم الحد عب الننلمسد  المنومدهللو 

النن  س  هللسن الهللعل، موخبا  من بلك ب سن  عحب  لمقنعم  األحالو  على الو والت
 عالو والت الو  وقو ف  عبغ  عنسن النسععس .

( ماان متاباا  المتبنّاا  16يوااول كاازب التكرياار بًااذا الااادد  ااي ااافك  )

   ((نظراي سياسي ))

ع ّمن ط سق  مننلبوهن ـ سقحهلل الح ب الننلمس  ـ فه  الحسلعل  هللعن عبدعهلل ))
الت النندد  س  هللددسن الددهللعل، عالحسلعلدد  هللعن المحنل ددنت النندد  س  أل ادد  مددن الو ددو

هللعلوددسن .  مددن  س سدد  هددبس المننلبدد  فقمهددن وددأو  عددن بنددل الو ددوالت النندد  س  عسهللددن  
ععن ا  ف  مظ  الننعب عاألمم، عهللنلونل  فد  احدطالل الدهللعل، عبلدك عدن ط سد  

  أل اددد  مدددن هللعلودددسن نل دددنت الننددد  سحإسبدددنهلل   ي عدددنم ضدددهلل هدددبس الو دددوالت عالو
، و والت عن  س  فوهللخل وحت ف  و الو والت. عإبا عبهلل   ي عنم ةعي (404)......

لهلل    اد  الندنعب عاألمدم، فقمدغ ع  ندك ومومد  الدهللعل عدن الدهللخعل فد  الو دوالت 
النن  س ،  ع سضنو  ا  هبس الو والت إن عبهللت، ع ة ب هلللسدل مدن ححدل لحلدو 

سمنت، عاألحالو الو   ةنموهن  م س ن فد  الندنلم هلل هللاهلل ف  الن   األعنط ف  الخمن

                                           
 م.0/2102(، ون سخ 01ص(، )2101 ـ 2100ملو المن ات النسننس ، القنم الانم ، )  (413)
  لم   س  عاضح .  (414)
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ف  الخمنسمنت، فقن هدبس األحدالو  ع هدبس الو دوالت ةدهلل عبدهللت ) مدن سقدعل حدزب 
 اهـ. ((الوح س ( للنسط و ا نونمن س  عللعةعو ف  عبغ النسععس ..

: إبن هددبس األحددالو الودد  نددنت عهللعددت إلسبنهللهددن القددع  ال  هللسدد  أتااول
  حقسق  من  ةع  األنلح  المعبه  ضهلل الوعن  النسعع ، لمقنعم  النسععس ، ونوهلل

عل دن   هللدهلل مدن إسبدنهلل  ،لبا   هللهلل من القضدنء علدى ف د و إسبدنهلل مادل هدبس األحدالو
نددهللب منقددعل عمقهللددعل لددهلل  المددن . فبددنءت ف دد و القضددنء علددى الحدد عب الننلمسدد  

لحد عب عهللنلونل  ف  و القضنء على الو والت عاألحالو النن  س  المعا هللد  عدنهللو ل
 الننلمس .

عمنبا سضس  حزب الوح سد  إبا ةنمدت الدهللعل المننهللسد  للندسععس  هللنلومندس  
فسمن هللسمهن لمعابه  عهللع األهللسنن عاإلمننن المنو ك؟  لدس  القضدنء علدى الندسععس  

لحنلل الهللند س  بمندنء؟ فلدم  إسبنهللس علسهللو السهعهللس   ع الحهلل من امونن هن هع موسب  
 و ول الهللعل فسمن هللسمهن للقضنء على النسععس ؟!   سخلّ  حزب الوح س  هللسن

 ا(405)ا  وتو  كزب التكرير بكزم ضد مشروع ايزنًاور لمواوم  الشيوعي 3

مدددن  ندددهلل المندددن س  خطددد ا  علدددى الوعنددد   إسزمهدددنع لمدددن  دددنن منددد عع 
النسعع ، م   ف  م   العةت  ن  هلل فنل حزب الوح سد   دنن   اد    اهللد  وبدنس 

 خط  هللسنن نسنند  عضد  عدن الند   األعندط ممدب ))س هبا المن عع، حس  اعوهلل 
، ون سخ إحهللا س الهللسدنن 22/2/2150،  ي ل نس  ((الح ب الننلمس  الانمس  حوى اآلن

 الوح س ي.

، السدعم الدبي 5/2/2150فقنم حزب الوح س  هللنهلل  نهللعع عاحدهلل مدن ودن سخ 
ندهللقغ مدن هللسنمدغ هدبا  مدنم ال دعم    هللندهلل مدن  إسزمهدنع  لقى فسغ ال ئس  األم س   

( حدد ح  20ضددب  إعالمسدد ، ةددنم حددزب الوح سدد  هللقحددهللا  هللسددنن مطددعل سقدد  فدد  )
 ن )(  لم  وق سهللن ، هللسّن فسغ ععلى حدهلل زعمدغ الحقدنئ  الموحدل  هللدغ هللحبد  9000ع)

الهللسنمنت النسننس  سحنب العةعو على    اضهن هللعن من ف  المنلعمنت النسننس  
 .(المونلق  هللهن

  األف ددن  الودد   عطسددت عددن الهللسددنن ةهللددل ادم ةددنم حددزب الوح سدد  هللننددون ا 
إلقنئغ، ام اندون ا  الهللسدنن م ندغ، عمدن  دال ا نون اضدسن نسوضدل للقدن ئ هلل دل 

 .((إسزمهنع مهللهلل  ))هبا البي  رطل  علسغ  إسزمهنع بالء الههللو من إةنم  من عع 

                                           
هددددـ، المعافدددد  2306مددددن بمددددنهلل  اآلخدددد و نددددم   20هللسددددنن وح سدددد ي حددددهلل  هللوددددن سخ   (415)

(. 220ـ  14(، القنم األعل، ح ح  )2161ـ  2153م، ملو المن ات النسننس  )22/2/2150
هللسددنن هلل ددل ةددعو نددنئ  الح  ددنت السنددن س  فدد  النددنلم ععلددى   نددهن ا وحددنهلل لقددهلل عددن   هددبا ال

 .4(، ط122، إلهلل اهسم ننهللو، )ص((ال ع  ةنهللمعن))النعفسنو ،  اب   ونب: 
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 من عن الهللسنمنت الو   رعطست ةهللل إلقنء الهللسدنن سمقدل حدزب الوح سد  هللنضدن  
، 19/21/2156األم س سدد  هللوددن سخ  ((مسعسددع ك وددنسمز)) هللوددغ حددحس  مددن مقددنل  و

 ، سقعل المقنل: إسزمهنع سظه  فسغ الههللو من إسبنهلل مهللهلل  

إن المندلعلسن فد  الح عمد  األم س سد  سدزهللاهللعن خعفدن   دل سدعم مدن ةسدنم ))
مزاع منلل ف  الن ا  عندع سن عمحد  عاأل هللن سدلهللي هللدهللع س إلدى ازهللسدنهلل و ل دل 

 . ((نو  ف  هبس الهللقن  من الننلمالم عب النعفس

عةهلل  خبت هبس المخنعو وزهللاهلل سعمن  هللنهلل سدعم هللندهللب امهسدن  م دعب ))عوقعل: 
هلل سطنمسن ف  الن   األعنط موسب  ا عودهللاء ا مبلسدزي ال  مند  اإلند ائسل  علدى 

 . ((األ اض  المح س 

عوقعل: )إن الع سنت الموحدهللو   ومدعي العةدعو معةدو المو د ب فد  حنلد  
 ةسنم حنل  من ال عضى(. 

ةضدنسن  إسزمهدنع عةدهلل هللحد  هللالد  علدى الخحدعص مد  الد ئس  )) عوقعل:
العضدد  فدد  الندد   األهللمددى عخطدد  الونددلل النددسعع  إلددى هددبس الممطقدد  عنسنندد  

  .((الع سنت الموحهللو المقهللل  المونلق  هللهبا المعضعع

مد  علم ف  عانمطن من المحدنهلل  المأبع 11/21/2156فهللون سخ )) عسقعل:
ف  عزا و الخن بس  األم س سد   ن ح عمد  الد ئس  اسزمهدنع  وندونهلل لإلعدالن عدن 
هلل مددنم، بهللسددهلل لمنددنعهللو هلللددهللان الندد   األعنددط وزسددهلل ةسمدد  المنددنعهللات فسددغ علددى 

 . ((  هللنمنئ  ملسعن هللع  

مدغ سوضدمن عهدهللا  مدن الد ئس  إ)): عةنلت هبس المحدنهلل  عدن هدبا الهلل مدنم،
نعلعا ا عوددهللاء علددى الممطقدد . عةددهلل فحددلت هددبس اسزمهددنع  هللمحن هللدد  الدد ع  إبا حدد

المهللنلغ عن المعازم  الخنح  هللنلمننعهللات الخن بس  الو   عهللوهن ح عمد  اسزمهدنع  
 . ((لهبا الننم

عنعو سهللاف  اسزمهنع  عهللالد  عدن هدبا المند عع ))عوقعل هبس المحنهلل : 
و  فدد  لعةددو الوعند  النددعفسنال ددعم    عسحدد ان علدى  همسوددغ  مهللفنعدن  حددن ا   مدن

عخحعحن  هللنهلل ال  اغ البي و  غ زعال م عب هلل سطنمسن عف منن من الند    الممطق 
 (.15، 14)الح حنت: ،اهـ ((األعنط هللنهللب هبعمهمن على مح 

: النبسب ال  سب  ن معةو حزب الوح س  ـ عمهللهلللس اإلنالم على حهلل تلي
عب للندسععس  زعمغ ـ سحنعل بنههللا  وضلسل ال  ي الننم اإلنالم  هللنهللم عبعهلل  ي م 

ا نو ا س  السهعهللس  ف  هللالهللمن اإلندالمس  فد  العةدت م ندغ مبدهلل  ن ال د ب ةدهلل بمّدهلل 
م نددغ لمهللددهلل  مقنعمدد  النددسععس ، فننددوطنع  ن سمقددل خطعطددغ الهللفنعسدد  إلددى ممطقدد  

علدع  ن حدزب  الن   األعنط هللحب   ن  هلهن  س  ةنهلل سن على مقنعم  النسععس .
خد   مد  الندسععس  لدم وقدم هللدهللع هن المندهللعس فد  الوح س  عاألحزاب الموننط د  األ

الددهللفنع عددن محددنلل النددسععس  ع طمنعهددن فدد  ممطقومددن اإلنددالمس ، لمددن عبددهلل ال  دد  
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النددسعع  ط سقددن  إلددى  هللمنئمددن ع  إلددى هللالهللمددن، علمددن وم مددت النددسععس  مددن احددوالل 

 ( من  نمل مننح  العطن الن هلل  عهللنلونل  لم سبدهلل ا ندونمن  ال  هللد  ندهللسال  60%)

 إلى هللالهللمن هللحب  مقنعم  النسععس .

إن حددزب الوح سدد  عاألحددزاب األخدد   الموننط دد  مدد  النددسععس  ووحمددل 
المنددلعلس  ال هللدد   عددن الوعندد  النددسعع  فدد  ممطقومددن عهللنلوددنل  ووحمددل عز  ةسددنم 

 .الهللعل ال  هللس  ع م س ن هللنلوهللخل ف  الممطق  هللحب  محن هلل  النسععس 

المعبدغ ضدهلل الوعند   إسزمهنع عع سعاحل حزب الوح س  حهللساغ عن من 
النسعع  ف  ممطق  الن   األعنط، حس  لخص  هم من فد  الهللسدنن األم س د  فد  
عددهللو مقددنط، حوددى عحددل إلددى المقطدد  الخنمندد ، فلخددص فسهددن اإلبدد اء النسنندد  
عالنندد  ي عا ةوحددنهللي الددبي نددوقعم هللددغ  م س ددن لوم سددب مندد ععهن المعبددغ ضددهلل 

اءات لدم وقدم هللهدن  م س دن إ  ل د   حمنسوهدن علدى النسععس ، معحسن   ن هدبس اإلبد 
النددنلم اإلنددالم . فددب   المنددنعهللات هللددنلق ع  عالههللددنت ع س هددن الودد  نددوقهللمهن 

  م س ن لهللعل الن   األعنط المنمس .

عب دد  عقددهلل ا و نةسددنت عالمننهددهللات النندد  س  الودد  نددوهلل مهن  م س ددن مدد  
ب د  اندونهللاهلل  م س دن وقدهللسم  نفد  الهللعل المنمس  لحمنسوهدن مدن ا مقالهللدنت المحلسد . ع

المننعهللات عانوخهللام القعات األم س س  إبا اةوضى األم  ف  حنل  من إبا عة  علدى 
الهللعل المنمس   ي اعوهللاء منلل مدن ةهللدل  سد  هللعلد  وندسط  علسهدن الندسععس  الهللعلسد  

عهبا سنم   مدغ لدع  ن هللعلد  مدن هللعل ))حنب  إلى عبعهلل او نةسنت، عهبا محغ:  نهللع
 ((مهللدهلل  اسزمهدنع )) األعنط  فضت عقهلل ـ مننههللو م   م س ن فقمهن ـ هللمعبدب الن  

هبا و عن ةهلل  هللخلت ف  منن س   م س ن الهللفنعس  المعبه  ضهلل  عنسن هللدهللعن حنبد  
 (.11)ح ح  ((إلى او نةنت  ع مننههللات

عةهلل بنء هبا الهللمهلل مب ع ا  هللنلمص: سنمل هبا اإلب اء هللدأن وندمل ))ام ةنل:  
نعهللو عبلك الوننعن انوخهللام ةعات الع سنت الموحهللو المندلح  لضدمنن مال هبس المن

عحمنسد  اندوقاللهن النسنند   ،نالم    اض  الهللعل الو  وطلب مادل هدبس المندنعهللو
 (( ضدددهلل  ي عدددهللعان مندددلل مدددن ةهللدددل  ي هللعلددد  وندددسط  علسهدددن الندددسععس  الهللعلسددد

 (.200)ص

هدع معبدغ ضدهلل   من عسل هلل لمن حزب الوح سد   ن هللسدنن اسزمهدنع  هدبا إممدن 
النددهللعان النددسعع ، فدد  المقطدد  النددنهللن  مددن هللسددنن الحددزب حسدد  مقددل مددص هللسددنن 

مننلبدد  إم نمسدد  النددهللعان  فنلوندد س  المقودد ل سقحددهلل ممددغ  ع   ))اسزمهددنع  فدد  بلددك: 
النسعع  المهللنن  ع س  المهللنن ، فهمدنك ضد ع و ةحدع  لمدهللاعاو افوقدن  الممطقد  

هللدل عدن ط سد  زسدنهللو حسعسد  ع مدن هللعل  ،س إلى القعو، لس  هللعانط  القعات األبمهلل
 . ((الممطق  المنوقل 
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ع من  ن ت ننهللقن ، فمن الض ع ي لمن  ن مننهم ف  وقعس  ولدك ))ام سقعل: 
الهللعل  ع مبمععنت الهللعل اةوحنهللسن . ولك الهللعل الو  لهن ح عمنت وننى هللعضدعل 

 (.202ـ  020)ص (( عإخالص للمحنفظ  على انوقاللهن علمقنعم  األعمنل الههللام

( سمقددل حددزب الوح سدد  عددن 202عفدد  ال قدد و ةهللددل األخسدد و مددن حدد ح  )
من عع اسزمهنع  هبا محن  آخ  سظه  ممغ هللعضعل  ههللاو هبا المند عع المعبدغ 

سقعل الهللسنن: إن  خطد  مدن )) ضهلل النسععس  المونطن  للقعو عالنسط و، حس  سقعل:
ن ء هللن  الط نو الطمعحسن سمطعي علسغ العض  ال اهن  من هع الحنل  نلهللن   ن س

وقهللس  المعةو. فدقن ةدهلل  الندسععسعن المونطندعن للقدعو عالندسط و، ندعاء خطدأ  ع 
حدعاهللن   ن عنددنئل الندد   األعنددط الهللفنعسدد   سد  عافسدد ، فقددهلل س دد سهم بلددك الهبددعم 
النن  ي الم نعو، األم  البي نسلهللي إلى نلنل  مدن الحدعاهلل  الود    هللدهلل ع ن 

سنت الموحهللو ف  األعمنل النن  س . عإمم  مقوم  هللأن  فضل ولهللي إلى انو اك الع 
ضمنن ضهلل هبا، اندونهللاهللمن للوندنعن  لسدن  عهلل دل مدن مملدك مدن  حدهللةنئمن فد  الند   
األعنط هللمن سو   ع ههللاو األمدم الموحدهللو عمهللنهللئهدن عفد  مسود  إ ندنل لبمد  خنحد  

 اهـ. ((غإلى الن   األعنط لوعضسل من محن على انونهللاهلل للوننعن م  هللعلغ هلل

م تلااي : هددبا هددع مهللددهلل   ع مندد عع اسزمهددنع ، الددبي سظهدد  ممددغ  مددغ ةددهلل ةرددهللِّ
لل عمب   األمس    هللنعوهللن س من ععن  معبهدن  ضدهلل الوعند  عالندسط و الندسععس  

 على هللعل الننلم. 

عف  مسو  إ ننل لبم  خنح  على )): إسزمهنع عسظه  بلسن   بلك من ةعل 
، إن  م س ن لدم ((انونهللاهلل للوننعن م  هللعلغ هللغالن   األعنط لوعضسل من محن على 

و ن ةهلل هللخلت إلى ممطق  الن   األعنط هللنهلل هللسممن  نن ا وحنهلل النعفسنو  ةدهلل هللخدل 
فد  منظدم  ةطدن س هللوندد سل األحدزاب الندسععس ، عاندولم الح ددم فد   دل مدن محدد  

، عةدددنم هللندددهللو محدددنع ت وخ سهللسددد  (406)عندددع سن عدددن ط سددد  عمالئدددغ ا ندددو ا سسن
 ف  الن ا  عاأل هللن، هبا هللنلمنهلل  لهللعل ممطق  الهالل الخحسب. عامقالهللنت

 من هللنة  هللعل الننلم الن هلل  عهللنة  هللعل الننلم اإلنالم  الهللاخل  ف  ممطقد  
الندد   األعنددط، فقمددغ مددن المم ددن ألي هللنحدد  النددعهللو إلددى المعنددععنت النسننددس  

ةوحدنهللسن  عاقنفسدن  الننلمس ، للعةعو على حبم الو ل ل النسعع  عن  سن  عنسننسن  عا
 فسهن ف  بلك الحسن.

ععلددى الدد  م مددن هددبا الوعندد  النددسعع  العاضددل للنسددنن، مبددهلل  ن حددزب 
الوح سدد  سم دد   ن س ددعن للحددزب النددسعع  فدد  النددنلم اإلنددالم   لددغ  ي  ادد  فدد  
نسنندد   ي هلللدددهلل،  اهللا  هللدددبلك علدددى هللمدددعهلل منددد عع اسزمهدددنع  المعبدددغ ضدددهلل الخطددد  

                                           
 2159ومدعز  24ندم  عمحدو مدن هدبا الهللسدنن،  ي هللندهلل مبدنل ادع و  هللعهللخلت الن ا  هللن  (416)

 ، وألسو: عزسز الحنب.((م  األععام))هللقسنهللو عهللهلل ال  سم ةننم ععهللهلل النالم عن و. عن  ونب 
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ف  م   العةت من الخط  البي سمطدعي علسدغ هدبا  النسعع  ف  الممطق ، عمحب ا  
 المن عع.

عالحزب النسعع  ف  الننلم اإلنالم   لغ  ضنو )) سقعل حزب الوح س :
مددن  ن سددلا  فدد  نسنندد   ي هلللددهلل، عهددع   سنددوطس   ن سنددقط عزا و ع   ن سددأو  

((هللعزا و
(400). 

لدى علم س وو حزب الوح س  هللهللفنعغ ال نضل هبا عن النسععس  عالوندو  ع
خط هن المهللم ، هللل عحل هللغ الحدهلل فد   عاخد  هدبا الهللسدنن إلدى اعوهللدن  مدن وقدعم هللدغ 
 عنسن من نسنن  انونمن س  للممطق ، إممن ه  حد قنت  ندلح  عةمدل ع هللعسد ،  ي 

ن  عنددسن مددن الممطقدد ، عإممددن سضددنو حدد قنت وبن سدد  هللحودد ، ع ن بلددك   سمّ دد
 ا نونمن .

ن  عندسن  ع ا وحدنهلل الندعفسنو  ع مد))سقعل حزب الوح س  فد  هدبا الحدهللهلل: 
فقهلل  نمت ومظد  إلدى الندنلم اإلندالم  )الند   األعندط(، هللأمدغ بدزء مدن المنند   
ال  هلل ، علم س ن لهن مدن عمدل فسدغ ندع  هللد  الندسععس  عوأسسدهلل الحدزب الندسعع  
عإمهللاهللس، عإسبنهلل الونعسننت على ا نونمن  ال  هلل  هللنلممنع ات عالمظنه ات عمن 

ضدد  فدد  هسئدد  األمددم لهلل سطنمسددن عف منددن ع م س ددن عمددهلل المظدد  فدد  نددن لهن، عهللنلمنن 
حن ت ومظ  إلى ندنعهللغ هللأمهدن ندنعب وحدنعل ال  دنل  2154ةضنسنس. ام ممب عنم 

) حددظ  سددو سقلددب الحقددنئ   ،ضددهلل ا نددونمن  عإلددى هللعلددغ هللأمهددن هللعل منددوقل  هللعلسددن  
نددونمن ، هللفنعدن  عددن النددسععس (، ع مدغ مددن المم ددن إ  الهددن للدوخلص مددن م ددعب ا 

هللنل  م من من فوهدن هللدأن ح نمهدن عمدالء لل د ب  ع  حدهللةنء لدغ  مدن سندمسهم إسدهللن 
اسزمهنع . عمن  بل بلدك حدن ت وحدنعل النمدل فد  الندنلم اإلندالم  عدن ط سد  

علم ونهلل و و   هللنلحزب النسعع ، عهللنلونعسننت. فحن ت ووحل  ،النالةنت الهللعلس 
الوبن سددـ  عا ةوحنهللسددـ  عالاقنفسدد ، هللددهللعل الندد   األعنددط، عونقددهلل منهددن ا و نةددنت 

عوهللسنهددن ةمحددن  ع هللعات ع نلحددـ  عونددو ي ممهددن ةطددـمن  عسزع هددن المنددلعلعن فدد  
 مدددن اندددوقهلللت هللعل المننددد   النددد ة   ،المننددد   النددد ة  ع عضدددنء هلل لمنمنودددغ

المنلعلسن ف  الن   األعنط ع عضنء هلل لمنمنودغ، عل دن بلدك  لدغ لدم سوبدنعز حدهلل 
((هللخعل، علم سعبهلل لهن وأاس  نسنن  محلسن  الهللعنس ، عمحنعل  ال

 (409). 

:  حدددظ همدددن  سدددو سنوهللددد  حدددزب الوح سددد  هدددبس النالةدددنت الوبن سددد  تلاااي
عا ةوحنهللس  عالمندنعهللات عالههللدنت الود  ومدعي  م س دن القسدنم هللهدن مد  هللعل الند   
األعنط لمحن هلل  النسععس ، سنوهلل هن من  خط  مظنه  ا نونمن  األم س  ، هللسممن 

علم س ن لهن  ،ك من به   عنسن محنعل  فقط للهللخعل لم سوبنعز حهلل الهللعنس سنوهلل  بل
  ي وأاس  نسنن ، مخنل ن  هللبلك الحقسق .

                                           
(، ودددن سخ 209(، القندددم األعل، حددد ح  )2110ـ  2153ملدددو المنددد ات النسنندددس ، )  (417)

 م. هللسنن نسنن .22/2/2150هـ المعاف  2306/بمنهلل  اآلخ و/20
 .(201ـ  209الم ب  الننهلل ، )  (418)
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عسبددهلل  هللمددن الوددب س   ن حددزب الوح سدد  ممددب منددأوغ ةددنم هللنلوحددهللي ألم س ددن 
اإلمهلل سنلسـ ، ةهللل  ن ووهللخل نسننسن  ف  ممطقومن ممن سدهللل علدى  ةدل وقدهللس  وأادـ  هدبا 

س  من    للو ندس  المدنهللي للودن سخ، الود  وقدعل هللحومسد  الحد اع مد  الحزب هللمظ 
اإلمهلل سنلس  هللنعوهللن هن النقهللد  ال هللد   فد  عبدغ الوحدعل إلدى ا ندو ا س  عممهدن إلدى 

 .، عالحقسق   مغ سمطل  من حمسم هبس المظ س م حل  النسععس 

عمن به   خ   ول هلل لمن ط سق  حزب الوح س  ف  الهللفنع عالوندنطو مد  
سععس  ممب منأوغ إلدى سعممدن هدبا، علدى الد  م  ن حدزب الوح سد  ةدهلل علدم هللقسدنم الن

 عنددسن هللنددح  اإلنددالم عالمنددلمسن عالنددسط و علددى األ اضدد  اإلنددالمس  هللمنددنح  
.    سدهللععمن هدبا المعةدو الموندنطو عالمدهللاف  عدن 1( ملسدعن  دم29وقهلل  هللحعال  )

 ب؟!.النسععس  هللهبس الط سق  ال نضح ، إلى النك هللهبا الحز

 عس مل لمن حزب الوح س  ةنئال : 

حوددى إبا  ددنن النددهللعان الهلل سطددنم  علددى محدد  هللخلددت  عنددسن حسمئددب فدد  ))
الندد   األعنددط هللعلسددن  ) حددظ هددبس الهللعنسدد  ال هللدد   ل عنددسن( هللقمددبا هن  ددال  مددن 

، فأحددهللحت (401)هلل سطنمسددن عف منددن عإبهللن همددن علددى عةددو إطددال  المددن  فدد  محدد 
 .((    ف  المبنل المحل معبعهللو فسغ ف  المبنل الهللعل

عهللل ددت البدد  و فدد  حددزب الوح سدد  إلددى حددهلل هللعددعو النسننددسسن المخلحددسن 
الددعاعسن فدد  هللالهللمددن إلددى ةهللددعل العبددعهلل ال عندد  هللددسن ظه امسمددن لالنددو نهللو ممددغ ضددهلل 

هددل حددزب الوح سدد  سنلددم مددن بدد   لإلنددالم عالمنددلمسن فدد   عنددسن ف ا نددونمن .
 على سهلل النسععس  الحم اء  م   سنلم؟ 2120القسح س  هللنهلل الاع و الهلللن س  عنم 

عمددد  بلدددك فدددقن  م س دددن اندددوطنعت هللعاندددط  عمالئهدددن )) سقدددعل الحدددزب:
،  ن وبنددل الهللعنسدد  لهددن علددم ونددوط  إسزمهددنع ع حدهللةنئهن علددى حددهلل ونهللسدد  الدد ئس  

 عنسن  ن وهللخل الن   األعنط محلسن  مطلقن    نسنندسن  ع  عند  سن  ع  اةوحدنهللسن  
نت األنلح  عالقمل عاألهللعسد  عاألهللعات الود  هللنعوهدن لدهللعل الند   هللنل  م من ح ق

األعنددط، ألمهددن  نمددت حدد قنت وبن سدد  هللحودد . ف ددل مددن ححددل إبن هددع  ن المعةددو 
الهللعل   حهللل سحنب فسغ ل عنسن حننب حس  هللح  ةضنسن الند   األعندط، عهدبا 

 هدل    سم ن  عنسن من الممطق ، عإممن سضنو ا نونمن  ال  هلل . عسقعي معةدو
الهللالهلل عسودسل لنسنندسسهن المخلحدسن الدعاعسن ا ندو نهللو مدن المعةدو الدهللعل  هللعبدعهلل 
 عنددسن فدد  مبنلددغ  امددنء   ددنل النددنلم اإلنددالم  عمحن هللوددغ لالنددونمن  عإلندد ائسل. 
ععلسغ فال سعبهلل  ي عاةد  لمدن ع هلل فد  الهللسدنن عدن الندسععس  فد  الند   األعندط، 

                                           
با  اسزمهدنع ، علدس  البي  عةو ا عودهللاء الاالاد  علدى محد  هد   م س دن مدن خدالل إمد  (419)

، عهدبا مدن اعود و هللدغ حدزب  عنسن، عبنء امبا  هللعل دنمسن )الندعفسنو ( مودأخ ا  لند ة  ععاط مدن
 .الوح س  ف  معاض   خ   ومنة  هبا الزعم
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مدن  بدل وهلل سد  نسنندوهن البهللسدهللو  مددن عإممدن هد  ةمدسص عامدنن ولدعل هللهدن  م س دن 
 (.201)ص ((هلل نمت ولعل هللهن هلل سطنمسن لوونهلل  هللهللقنء انونمن هن ف  الهللال

 خ  القن ئ،  عهلل ة اءو هبا الهللح  م و  خ   عهللههللعء لوح م هللم نك على 
وع ط حزب الوح س  من خالل هللفنعغ على  عنسن النسععس  عالحهسعمس ، هللمن حل 

 ائم آام  عفوم   هلل   عفننهلل ع س .ف  األم  اإلنالمس  من ب 

ع خس ا  سحب  حزب الوح س  من خط  هدبا الهللسدنن األم س د  المعبدغ ضدهلل 
عهللندهلل، فهدبس ةضدس  الهللسدنن ))النسععس  ع أمدغ معبدغ ضدهللس نخحدسن ، سقدعل الحدزب: 

م ند هن لممد  لوودهللهلل   م هدن، ةهللدل  ن وحدل  ((مهللدهلل  اسزمهدنع ))األم س   البي نم  
 ، ععلى خطع وغ، عخط س ... علدبلك سبدب علدى األمد   ن ال ن ا ، علون  العض

 (. 201)ص ((وقو من هبا الهللسنن المعةو البهللي البي سو   م  خط س عخطع وغ

فهبس ه  ههللاسن حزب الوح س  للنسععس     وق  عسمهن ع  وحزن، عإمدن ن 
 عإمن إلسغ  ابنعن.

ن مدعطن  خ  القن ئ: لنلك والحظ  نلعب حزب الوح س  هللمقل القدن ئ مد
ا وهنم للنسععس  عمقنعموهن  من بنء فد  هللسدنن اسزمهدنع  فد   عائدل هللسنمدغ النسنند  
هبا، إلى معطن الهللفنع عن النسععس  عفول الهللالهلل  منمهن حس  فنل م   الن ء ف  

 هللح  الو والت اإلنالمس  المعبه  ضهلل النسععس .

 عال  سددب  ن حددزب الوح سدد  وبنهددل الخطدد  ا نددو ا   عهددع فدد   عبددغ،
 عاوهم ال  ب ع م س ن هلل ل ب ائمغ، ةهللل  ن ووهللخل  م س ن ف  العطن الن هلل !!!

 

 (  حزب التحرير والتقليل من خطر الصني الشيوعية على املسلمني:11)

لمن  نن الخط  النسعع  ف  الحسن علدى اإلندالم عالمندلمسن   سقدل  هللدهللا  
 موهللددنس عددن الخطدد  النددسعع  ال عندد ، فددقن حددزب الوح سدد  عمددل علددى حدد و ا

عطمدد  ال لسدد  لمددن وقددعم هللددغ الحددسن النددسععس  مددن إهللددنهللو بنددهللس ، ع نددل  هللم دد  
المنددلمسن عم  نددوهن، عمحن هللوددغ ل لمدد  اإلنددالم، ومنمددن   معة ددغ وبددنس مددن وقددعم هللددغ 
 عنسن النسععس  ضهلل اإلنالم عالمنلمسن هللم    ننلسهللغ المنهعهللو القنئم  على  حهلل  

لى  نلعب حزب الوح سد  فد  بلدك، فقممدن  ننلسب الهللبل النسنن . عل   مون و ع
 نمم  هللاال  م احل:

لمن نقطت الع ة  الحسمس  هللسهلل النسععس  عف ضدت ندسط وهن علسهدن هللنلقهللضد   -1
الحهللسهللس ، عةنمت هللوطهللس  المهللدنهللئ الندسععس  علدى الدهللالهلل عالنهللدنهلل علدى مد    
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، (420)عمنددم  مددن النددنلم، فقددهلل اعودد و حددزب الوح سدد  فدد  الهللددهللء هللنددسععسوهن
مدن اعودد و هللندسععس   عندسن مددن ةهللدل، حسد    مبددنل إلخ دنء حقسقدد  ومنمدن   
  م هن.

إن  م س ن ه  الو  بنلت الحسن نسععس ، عهبا مّحغ:  :الم حل  الانمس  ةعلغ -2

عل ددن وهللددسن فسمددن هللنددهلل  ن  م س ددن ةددهلل عضددنت خطدد  لبنددل الحددسن هللعلدد  ))
((نسععس ، عبلك من  بل  ن وقو ف  عبغ  عنسن

 اموهى. (422)

وح س  إظهن  الحسن هللنل بل المند سن الدبي ند عنن مدن سقد  سحنعل حزب ال -3
ف  نهللنك عهللعس، فماال  حسن منةش حزب الوح س  ة ا  البمنس  الننمد  لممدم 
الموحددهللو امضددمنم الحددسن لنضددعسوهن عةهللعلهددن إحددهلل  الددهللعل الخمدد  الهللائمدد  

، فقمغ ةدهلل اعوهللد  هدبا المحد  لهللعلد  الحدسن، 16/20/2102النضعس  هللون سخ 

عامهزامن  لهدن عاموحدن ا  ))، ((  ال خ البي محهللوغ  م س ن ع عنسن لهنعةععن  ف))
 ن الحددسن لسنددت هللعلدد  ))،  مددن عةددهلل ةدد   حددزب الوح سدد  ((ألم س ددن ع عنددسن

(( هلل   علسنت  م   هلل  
(421). 

الوح سل هللأن الحسن   ون ل خط ا  علسمن، فقهلل ةنل فد  مند   حهللسادغ عدن  -4
ند ل خطد ا  علسمدن، ونمدت الحدسن   ألمدغ عإن  ))النسنن  عالنسنند  الهللعلسد : 

((فقن  عنسن ون ل خط ا  آوسن ، عالحسن ةهلل ون ل خط ا  منوقهللال  
 اموهى. (423)

 :الترلي 

إن )) ، عةددنل حددزب الوح سدد  فسهددن:2104لمددن  ددنن حددهللع  هددبس المندد و نددم   -1
، سنم   ن  عنسن لم ون ل علسمن  ي خطد  ةهللدل هدبا (( عنسن ون ل خط ا  آوسن  

 عع إلى ال سهلل .الون سخ عهبا سهلل

 ، فسغ هلل لونن:((عالحسن ةهلل ون ل خط ا  منوقهللال  ))عةعل حزب الوح س :  -2

 .2104م   الخط  الحسم  عن  مومن ةهللل عنم   .أ

                                           
(، عمندد و نسننددس  11(، حدد ح  )2101، الطهللندد  األعلددى، )((مظدد ات نسننددس ))  وددنب:  (411)

 10، حد ح  )19/20/2102هـ، المعافد  2312/ مضنن/1هللنمعان )منلعمنت للنهللنب( هللون سخ 
/مدن 12(، من ملو المن ات النسننس / القنم الانم .  اب   بلك الوحلسدل النسنند  هللودن سخ 12ـ 

 ( من الملو الننهلل .162. ح ح  )15/22/2105هـ، المعاف  2315بي القنهللو/
 (.232، ح ح  )((م نهسم نسننس )) (411)
(، منددد و هللنمدددعان )منلعمدددنت للندددهللنب(، ودددن سخ 10الملدددو النسننددد  الندددنهلل  حددد ح  )  (412)
 م.19/20/2102هـ، المعاف  2312/ مضنن/1
هدـ، 2314/ هللسد   عل/4(، مند و نسنندس  هللودن سخ 260الملو النسنند  الندنهلل ، حد ح  )  (413)

 م.10/3/2104المعاف  
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احومنل عةعع خطـ  حسم  على األمـ  منوقهللال ، عهـبا  م  ماسد  لل سهللد   .ب
 من عن الخطد  الندسعع  الحدسم  علدى اإلندالم عالمندلمسن، ف د    سضن .

 الونلس . الح حنت

 

 اإلسالم واملسلمني ىخطر الصني عل

النسنندد  الددبي سمن نددغ هددبا   ع الوضددلسل علهللسددنن عظددم الوزعسدد   ع الددهللبل
لحنلل  عهللائهن؛ نعاء علم هللبلك  م لم سنلم، فقمغ   هللهلل من    اإلنالم م على الحزب

  .هللسنن هللن  الخط  الحسم  على األم  اإلنالمس  عاإلنالم

  فدد   همسوددغ،  هللسدد  فدد  حبمددغ حسدد   رل ددت فسددغ عألن هددبا المعضددعع  هللسدد
النهللسددهلل مددن ال وددب عالمقددن ت عالهلل انددنت الودد  هللسمددت هللنضددن  ممددن لحدد  هللنإلنددالم 
عالمنلمسن ف  هللالهلل الحسن على سهلل النسععسسن، فدقمم  ندأع هلل ملخحدن  لدهللن  ولدك 

 اإلعالم))الم اب  النهللسهللو، ةهلل ب  س الهلل وع  سعنو محس  الهللسن  هللع هالل  ف   ونهللغ 
((النسعع  المننح  ع ا س ف  األم  اإلنالمس 

(424). 

  ع  : سقعل الهلل وع  سعنو محس  الهللسن:

وونهللنت على المنلمسن ف  الحسن  حهللا ، عوعالت علسهم محنئب ةنوم ، ))] 
مظلمد ، فد  ندسن  ةحدوهم الم سدد و،  دل ممهدن  ندهلل إاددن و عهدع   مدن اآلخد . فممددب 

عمن الق زو ال هلل   إلى الادع و الاقنفسد ،  ،(منعون  وعمغ)إلى  سنم  (حن سنت نن)
عمن عحنهلل  األ هللن  إلى  سنممن هبس، عالمنلمعن سنسنعن خطعات المنس و الهللامسد  
المللم ، عسحن ععن وحهللسن   هسهللن ، حنعل إهللنهللوهم عطم   سنمهم، عإن و ن  ننلسهللغ 

الم ومععت، ع هللعات وم سبس اخول دت، إ ّ  ن ههللفدغ هللقد  هدع هدع، القضدنء علدى اإلند
 عإهللنهللو  هلغ عطم  ب  س.

لقهلل هللنهلل ت ح عم  البمهع س  الحسمس ، هللنهلل عةعو المنلمسن ع اء الاع و، 
عوضنممهم منهن، ف  نهللسل القضنء على فلعل  ن و آخ  األهللنط و، على ا عو او 

 هللنلمنلمسن  أحهلل النمنح  األنننس  الخمن ، الو  وقعم علسهن الهللالهلل.

لحسمسعن الخلّدص(، عالهدع  )المندلمعن(، عهبس النمنح  ه : الهنمسعن )ا
عالم ددعل، عالمنمندددع سعن، عالهللووسدددعن، ععلدددى هدددبا األندددن   دددنن النلدددم الحدددسم  
البمهددع ي، وظهدد  فسددغ خمندد   لددعان مونددنعس ، مددن األحمدد  عاألحدد   عاألهللددس  
عاألنعهلل عاألخض ، ع نن اللدعن األهللدس  فد  النلدم سمادل النمحد  اإلندالم ، فد  

سعافدد  علددى هددبا  (حددن سددنت نددن)ع ددنن  هللددع البمهع سدد   و ددعن األمدد  الحددسمس ،

                                           
 م، م وهلل  ال ننل  الحهللسا  ـ األ هللن.2190هـ/2409الطهللن  األعلى، نم    (414)
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الو وسب ف  الهللنوع  البمهع ي، ع  هلل هبا العض  ف   حهلل هللسنمنوغ الود   لقنهدن عدن 
 الاع و العطمس  ف  الحسن إب ةنل:

إن ههللو المهللنهللئ الاالا  للننب، هع وح س  بمس  الطهللقنت من المن  ف  ))
هللددسن بددم  عآخدد ، عمددن المنلددعم  ن  الحددسن، علددى ةددهللم المنددنعاو، هللددهللعن  ي ومسسددز

الهع ،  من سهللهللع ف  ون سخ الحسن، ةهلل ةنندعا اضدطهنهللا   ندهلل مدن المدن  اآلخد سن، 
عألمهم ةهلل ةننعا   هلل  المظنلم ع عب  المحنئب ف  الق عن األخس و، فمدن الطهللسند  
 ن و عن  عل مضنلهم  ةع  ع ندهلل، ععلدى هدبا األندن  مدهللعع المندلمسن علدى  ن 

هبس الحقسقد ، مدن اآلن فحدنعهللا ،  ن مندنهموهم فد  الح  د  الاع سد  سنوسقظعا إلى 
العطمسدد   زمدد ، عبلددك لوح سدد  بمسدد  القددنطمسن فدد  الحددسن، مددن المظددنلم ععددهللم 

((المننعاو
(425). 

فدد  هددبس ال ودد و وددعالى إمنددنء البمنسددنت اإلنددالمس ، عإحددهللا  الحددحو، 
، عظهدد ت ((المنددلمسن مقنهللدد ))ع ((البمنسدد  اإلنددالمس ))ع ((بمنسدد  الوقددهللم))فظهدد ت 

النلددعم ))فدد  وسمبددنن ع ((ممبلدد  مددع  اإلنددال))فدد  هلل ددسن ع ((لمضددن و الهددال)) مبلدد 
م ندنف ت إلدى محد   عل هللناد  مدن  هللمدنء 2132ف   نموعن، عف  عنم  ((اإلنالمس 

المنلمسن لهلل ان  اإلنالم ف  األزه . عةدهلل هلللدغ مبمدعع الدبسن هلل ندعا فد  األزهد  
 .(426)م2141ـ  2122و و من هللسن عنم  ( نخحن  ف  ال 35الن سو، )

(   دم  دل مدن 2141ـ  2100 نمت النمعات الو  امقضت فسمن هللسن عنم )
وخللهددن مددن مالهللنددنت، هللمانهللدد  م حلدد  الوقددنط األم ددن  هللنلمنددهلل  للمنددلمسن،  نمددت 
مهللا نهم عمننههللهم سوزاسهلل عهللهللهن، ع نمدت بمنسدنوهم وودهللعم عوعند  مدن مندنطنوهن 

حالوهم هللنلننلم اإلندالم  ةدهلل وبدهللهللت، فندنهللت عفدعهلل الحبدنب   نسن  ع فقسن ، ع نمت 
الحسمسسن إلى هللست هللا الحد ام، عفد  العةدت باودغ، طهللد  المحدحو الند سو هللنلل د  

 الن هللس    هلل  م ات، عهللهلل ت طهللنع  هللن  ال وب اإلنالمس  األخ  .

عسبهلل  هللمن  ن مب   همن هللن  مننطنت المنلمسن اإلعالمس  عالاقنفس  خالل 
و و لمهلل ك إبا من عحلمن إلى المهنس  الو  عحل إلسهن المنلمعن فد  الحدسن، هبس ال 

  س  خنن و لحقت هللهم، ع س   ن ا  هللهوهم.

   أ ـ الرلماء

لقدهلل هللدد ز فدد  هددبس ال ودد و عددهللهلل مدن النلمددنء المنددلمسن، الددبسن  ددنن لهددم هللع  
 هللسدد ، عهللددبلعا بهددعهللا  مضددمس ، مددن  بددل ون سددو منددلم  الحددسن هللددهللسمهم، هللنلوددألسو 

عامدغ بدسن )الو بم ، من الل   الن هللسد  إلدى الل د  الحدسمس ، عمدن هدل ء: الندسخ ع
الموعفى عنس  الوح سد ، عةدهلل عمدل إمنمدن  عمنلمدن  عمحد  ا ، حدنحب مبلد   (ونن 

                                           
 (.132، )ص((ون سخ المنلمسن ف  الحسن ف  المنض  عالحنض ))سن ع. ل. بى، هللهلل  الهلل  (415)
هدـ، مقدنل: المندلمعن ععحدنهلل  2402(، محد م 96(، )ص165مبل  الن هلل  ال عسوس ، )  (416)

 األ هللن .
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الو   منأهن عننهم فسهدن ع فد اهلل عنئلودغ فد  طهللنهدن عوعزسنهدن، علدم  ((مع  اإلنالم))
ععب هللبههللس الهللائب الل دنت الحدسمس  وول لغ ف ح  هللخعل مهللا   مظنمس ، عإن انو

عالن هللس  عال ن نس ، هللل خلو ع اءس  اس ا  من الو بمنت،  نده هن و بمد  القد آن 
م، عهد   فضدل و بمد  للقد آن ظهد ت هللنلحدسمس ، ادم 2145ال  سم المطهللعع ندم  

عهع ال ونب ال قه  الننئ  ف  الحسن، ممب   اد  مدن االاد  ةد عن،  ((والنمهلل))  ونب
، اددم القددنمع  الن هللدد  ((ينددنهلل))النددنع  ال ن ندد  المندد عو  ((هللسددعن لنددونن ))ع

 الحسم .

، عهدع عدنلم 2159الموعفى ندم   ((محمهلل وعاض  سنم  نى ونسنن)) عالنسخ
 زه ي  نن ضمن المبمععد  األعلدى الود  الوحقدت هللدنألزه  مدن  هللمدنء المندلمسن، 

و الطهللنعدد  عةددهلل عمددل إمنمددن  عمحدد  ا  عمنلمددن  فضددال  عددن  مددغ  عل مددن بلددب حدد ع
الن هللس  إلى الحسن، ممن ةهللم مننهمنت  هللس و ف  مند  الاقنفد  اإلندالمس ، عإضدنف  

، عود بم  ودنب (( ب  سنت ون  نمعات فد  محد))إلى بلك، فقهلل  لو  ونهللن  هللنمعان: 

مددباهب الددهللسن ))ع وددنب  (( نددنل  اإلنددالم))، ع وددنب ((وددن سخ الوندد س  اإلنددالم ))
المطهللععدد   ((نهددالل الحددس))ن المقددن ت فدد  مبلدد  ،  مددن مندد  عهللسددهللا  مدد((اإلنددالم 

آمددباك عةددهلل  ددنن وعاضدد  علددى اوحددنل هللبمنعدد  اإلخددعان المنددلمسن، خددالل نددمعات 
المنلمعن )) هلل انوغ ف  مح ، حوى  حهلل ت البمنع  ف  الاالاسمسنت،  ننل  هللننم

 .((نف  الحس

م، ع ددنن  حمددغ هللا معضدد  2150: وددعف  نددم  ((منلسددنم، بسددعن))النددسخ 
إب سنوهلل عمدغ  ((ندم سنم،))و ام عالوقهللس  لدهلل  المندلمسن الحدسمسسن، عخنحد  فد  ا ح

إمنم األئم  همنك،  نن سعاظب على وألسو عو بم  ال وب الهللسمس ، هللنلل نت الحسمس  
عالن هللس  عال ن نس ، عةهلل لبأ فد  الظد عو الندسئ  بدهللا  علدى  دل العندنئل المم دن 

 اوهللنعهن لمن  المطهللععنت.

: عهع عضع  عل هللنا  هلل اندس  هلل ندت اإلندالم فد  ((م سن محمهلل)) األنونب
الخن ب،   مل هلل انوغ البنمنس  ف  البنم  األزه ، عهللا  النلعم، عهللنهللعةت ةحس  

ف  بنمند  هلل دسن، حودى   نونبا  من ععهللوغ من مح ، ظل طعال االاسن نم ، سنمل 
 م .. 2109وعفنس هللا عنم 

 نددنل  ))، ع((قد آن ال دد سممددعبز ندد ل ال))، ع((نددسو محمدهلل)) مدن ملل نوددغ:
وددن سخ الونلددسم ))، ع((وددن سخ علددم ال ددالم))، ع((حقسقدد  الددهللسن اإلنددالم ))، ع((الوعحسددهلل
((ممهنب الوقعسم الهب ي))، ع((اإلنالم 

(420). 

 

 التنظيمات االجتماعية وشبه ة السياسية عند املسلمني

                                           
 (12الم ب  م نغ، مبل  الن هلل  ال عسوس ، ص)  (417)
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  عابهت المنلمسن ظ عو مخول  ، هللعوهم للو  سد  هللدأن سمظمدعا  م ندهم فد
 محددنء الددهللالهلل، فدد  بمنعددنت ممننددهلل ، ل دد  سوم مددعا مددن المحنفظدد  علددى عبددعهللهم 
ع سنمهم، عوحقسقن  لهبا الههللو،  عسهلل ومظسم المننبهلل، ععن  مننطهن، فأضدس ت إلسهدن 
مهمدد  الونلددسم الحددهللس ، ألن عددهللهللا  مددن الحددسمسسن ةددهلل  وهللددعا هللسنمددنت م  ضدد  ماسدد و 

مسن عهللسمهم هللحع و مهسم  لل نس ، عهللنهلل للمننع  عال ون، مقن ت هنبمعا فسهن المنل
إعنهللو عومظسم عوعنس  مننطنت المنبهلل،  نن الم   عن ةهلل ةنمعا هللوأنس  البمنسنت 
األخدد  ، الودد  ووددعلى اإلندد او علددى النددلعن ا بومنعسدد ،  ع مددن لددغ حدد   نددهللغ 

 نسننس ، عمن هبس البمنسنت الو  ةنمت هللخهللمنت م سهللو للمنلمسن:

 : ي الاينتمري  التودم للمسلمين 

عامدد، )، علددى سددهلل زعددسم منددلم مددن  هددل هلل ددسن، انددمغ 2121وأننددت عددنم 
البي زا  عهللهللا  من الهللالهلل اإلنالمس ، فننهلل سهللعع إلدى إمندنء بمنسد  الوقدهللم  (هنعزسن

لوعحسدهلل ندونت المندلمسن فد   محدنء الحدسن إلدى عحدهللات ممندق ، مد  م  دز هلل ددسن، 
لمسن، سمددعل مددن  مددعال سندد و علددى وعبسددغ هلل مددنم، ونلسمدد  لحددنلل  ط ددنل المندد

الحددمهللع  الخددنص، الددبي سنددنهم بمسدد  المنددلمسن فدد  ا  ووددنب لددغ، عومعسلددغ هللمددن 
 .(429)وأسسهللا  ننمال  هللسن الماق سن (عام،)سنوطسنعن، عةهلل عبهلل 

 :تمري  األدب ا س مي

، فدد  2115فدد  ندده  سعمسددع  ((هددالل الددهللسن هنوددغ ونددسهللم،))  منددأهن الحددنب
س ا  هللسن علمنء المنلمسن الحسمسسن، عةهلل ولقدى ونلسمدغ ، عةهلل  نن عنلمن  نه(نم هني)

، ع نمددت  هددهللاو بمنسوددغ وهللنددسط عو هددسم النقنئددهلل 2149فدد  محدد ، عوددعف  نددم  
اإلنددالمس ، عالمهددع  هللددنلونلسم اإلنددالم  هللددسن  هللمددنء المنددلمسن، عمنددنمهللو األعمددنل 
ى الخس س ، عةهلل عضنت هبس البمنس  هلل منمبن  م نعمن ، لسعض  معضد  الوم سدب علد

المحع الونل : عض  و بم  لمننم  القد آن ال د سم هللنلل د  الحدسمس ، عإحدهللا  مبلد  
نه س ، عالقسنم هللمن  الهللععو اإلنالمس  هللدسن  هللمدنء  سد  المندلمسن، عإمندنء مدهللا   

 المنلمسن اإلنالمس ، عإمننء م ا ز الاقنف ، عهللع  الق اءو اإلنالمس . 

م(، مادل هللا  2140ـ  2115عةهلل  منئت م ا ز عهللسهللو ونلسمسد  هللدسن عدنم )
، عمهلل ندد  نددمنل (نددم هني)الانمعسدد  فدد   (وسهددع) المنلمددسن فدد  ونددنمهللا، عمهلل ندد 

، (سعمددغ وددم،) عهللا  المنلمددسن فدد  (هلل ددسن) الحددسن ال  هللدد ، ألهللمددنء المنددلمسن فدد 
 عمهلل ن  الهالل للهللمنت ف  هلل سن.

 :التمري  اجتكادي  ا س مي  لمل الاين

                                           
ـ  220، )ص((نض  عالحنض ون سخ المنلمسن ف  الحسن ف  الم)) هللهلل  الهللسن ع. ل. بى،  (418)

222.) 
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ف  حمالوهم النهللعامس  إلى بمعب الحسن ف   عمهللمن  نن السنهللنمسعن سوقهللمعن
(، ابوم  ممهللعهللعن مدن المندلمسن فد  مهللسمد  هدنم سع، عفد  مسندنن مدن 2139نم  )

النم  م نهن، عف  ابومنع حننهلل هللحاعا فسغ معة هم هللنلمنهلل  للقضنسن العطمس ، عموسب  
نن ، مدن لبلك  علمعا إمننء البمنس  ا وحنهللس  .. عةهلل  نهللت هبس البمنسد  م دعبا  عاند

الممظمنت اإلنالمس ، ع خب مننطهن س ط  مننطنت بمس  البمنسنت الننهللق ، خالل 
عم هللدن  )مهللو عبسزو من وأنسنهن، عةهلل اموخهللدت هدبس البمنسد  هللنإلبمدنع، البمد ال 

 ئسندددن  لهدددن، عةدددهلل  دددنن عزسددد ا  للدددهللفنع الدددعطم  حسمدددباك، فقنمدددت  (وندددعم، هنددد 
لمسن، عونزسز معاة هم، ع عبهللت هللمبهعهللات بهللن و ف  وححسل  عضنع عنم  المن

 حالت طسهلل  هللسن البمهع س  الحسمس  عالهلللهللان اإلنالمس . 

عنحدم  الحدسن الح هللسد ، ادم  (وندعم،  دم،) علقهلل  نن للبمنس  م  دز فد 
، ع نن لهن 2145هللنهلل ا موحن  على السنهللنن نم   (منم سن) مقل مق هن ال ئسن  إلى

( فدد ع فدد  المددهللس سنت، ع  ادد  مددن 400( م  ددزا  ف عسددن  فدد  المقنطنددنت، ع)33)
 ف  بمس   محنء الهللالهلل ع نن  عمنلهن مومعع  عمقنم  على المحع الونل : 100

عفقددن  للنسنندد  العطمسدد ، ةنمددت البمنسدد  هللقحددهللا  الوعبسهددنت، الالزمدد  إلددى  -1
ف ععهن، للقسنم هللمننطنت سمظمهن المندلمعن، فد  ندهللسل إمقدنب الدعطن عالدهللفنع 

 عمغ.

( مهلل ندد  اهللوهللائسدد ، 100لددسم المددهللم ، عألبددل بلددك  منددئت )القسددنم هللومنددسط الون -2
 فضال  عن وعنس  الونلسم الانمعي.

ومنسط الوهللدنهللل الاقدنف  هللدسن الحدسن عالدهللالهلل اإلندالمس ، علدبلك ةنمدت هللق ندنل  -3
 الطلهلل  الممونزسن إلى مح  عو  سن، لو مسل هلل انوهم الننلس .

، ةنمت هللق ندنل هللنادنت عألبل  نب الوأسسهلل األهللهلل  عالمنمعي للقضس  العطمس  -4
م   ندلت 2141إلى الهلللدهللان اإلندالمس  لمقنعمد  الهللعنسد  السنهللنمسد ، عفد  ندم  

هللناد  إلدى   اوندد  عنحدم  هللن ندونن، عممددب اندوسالء الندسععسسن علددى     
مونهللنددد  لح عمددد   (هللودددنسعان) الحدددسن األم، مقلدددت البمنسددد  مق هدددن إلدددى ونسهللدددغ
م، 2141هددن فدد   عاخدد  نددم  البمهع سدد  الحددسمس ، الودد  اموقددل م  زهددن إلس

عظلددت ونددنمهلل ح عمدد  الحددسن العطمسدد ، هللبمسدد  منددنطنوهن عإم نمسنوهددن، فدد  
مضنلهن الم س  ضهلل المظنم الندسعع  القدنئم فد  الهللد  الحدسم  إلدى اآلن. عةدهلل 
اهوم المنلمعن خالل النمعات النند  األعلدى مدن هدبا القد ن، هللونمدسم الاقنفد  

( مهلل ند  اهللوهللائسد ، 2500من سق ب من ) فأننعااإلنالمس  عونلسم المنلمسن، 
، ( مهلل ند  انمعسد ، ع مندأعا الحد عو لونلدسم الدهللسن اإلندالم 300عحعال  )

عالل دد  الن هللسدد ، عحددهلل ت و بمددنت هللنلل دد  الحددسمس  للقدد آن ال دد سم، ع وددب 
إنالمس  ممعع ، عزعدت علدى المندلمسن فد  بمسد   محدنء الدهللالهلل، عةدهلل  نمدت 

 ، عهدبس  ئحد  هللأندمنء ولدك المبدالت الود  للمنلمسن مبالت عاندن  ا موندن
 م:2130إلى نم   2120ف  الحسن هللسن نم   تظه 
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 (4)بهللعل 
 البلد الذي ادري من  تاريخ ادورها اسم المتل 

 اإلحالل
 مبل  الطالب المنلمسن

 من و هللا  المنلمسن
 الحهللعهلل

 نهلل  وعو
 وعنى

 اإلمننمس 
 الهلل اننت اإلنالمس 
 النهللنب اإلنالم 

 وق س  عحهلل  الطالب المنلمسن
 لن هللس الهلل اننت ا
 ال  عب

 مع  اإلنالم
 المن و اإلنالمس 

 الب سهللو

 
 
 
 
 
 
 

نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 
نه 
 س 

2113 
2113 
2114 
2114 
2114 
2114 
2114 
2116 
2116 
2116 
2119 
2111 
2111 
2111 
2130 

 ننم هن 
 هللسنسن
 هللسنسن
 منم ى
 منم ن
 منم ن
 ننم هني
 ننم هني
 منم ن
 منم ن
  نموعن
 منم ن
 منم ن
 سعمنن
 421هللنهللسمغ

 منددئت عددهللو  2121عهللنددهلل  ن ةنمددت البمهع سدد  الحددسمس  البهللسددهللو، نددم  
 ملنننت إنالمس ، هبس  همهن:

 (5)بهللعل 

تاريخ  الرنوان المسسس 
 التثسير

 أهدا ًا

بس  اإلندددددالم بمنسددددد  ونددددد
 الحسمس 

و بم  القد آن ال د سم عفدول فد عع  2121 هللسنسن
 للبمنس  عوأنس  مهللا  

واقسددو الخلسقدد ، وأنددس  فدد عع فدد   2130 ننم هني المبل  اإلنالم  الحسم 
 هللن  المقنطننت

                                           
مدددنبا حدددهلل  للمندددلمسن فـدددـ  الحدددسن ))هللوحددد و عدددن  ودددنب اإلمدددنم إهللددد اهسم ندددسعمغ،   (419)

 (.26-25)ح ح  ، ((النسععســ 
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البمنس  الحدسمس  لمهللحدن   
 اإلنالمس  

وأنددددس  هللا  المنلمددددسن اإلنددددالمس   2116 ننم هني
 عإحهللا  عهللهلل من المبالت

بمنسدددددد  هللسددددددسن للطدددددددالب 
 المنلمسن

 هللحددن  عهلل انددنت إنددالمس  عمندد   2130 هللسسن
 عهللهلل من الملل دنت عوأندس  م  دز

 لخهللم  الطالب المنلمسن

البمنسددد  الحدددسمس  للندددهللنب 
 المنلمسن

 هللحددددن  إنددددالمس  عمندددد  وقددددن س   2131 منم سن
 البمنس 

إ ندددددددنل  ع هلل المندددددددلمسن إلدددددددى  2134 منم سن الم  ز اإلنالم  الاقنف 
المددهللا   الخنحددد  عإحدددهللا  عدددهللهلل 

 من المن ات

سم عمند  ال ودب و بم  الق آن ال   2135 ننم هني بمنس  هلل اننت الاقنفــ 
 اإلنالمس 

م  دددز الوهللندددس  اإلندددالم  
 الحسم 

مندددددد  و بمدددددد  القدددددد آن ال دددددد سم   ونسعان
 (410)عالوهللنس  هللنإلنالم

 

 السياسة اإلعالمية الشيوعية جتاه املسلمني

 نمت النسنن  النسععس  هللنهللئ األم  ووظنه  هللنلح ص على ح س  ا عوقنهلل 
نهللو، حوى سخهللععا الم  لسن هللزع  هللععاهم، فقبا من وم مدعا مدن حدسهلل ال  سند ، عالنهلل

ععةنددت وحددت ةهللضددوهم، هلل ددهللت األمسددنب عاألظ ددن ، فلقددهلل ةددنم لسمددسن فدد  هللهللاسدد  األمدد ، 
 سن ل   ا  من م و نسنن  الحزب النسعع  وبنس الهللسن. 

: ) ن النددسععسسن منضددلعا ((إلددى ال الحددسن ال قدد اء)) عةددهلل بددنء فدد   نددنل 
نسمنضلعن، من  بل الح س  الحقسقس  لمنوقهلل اإلمنـدـنن، عمدن  بدل اإلةدـ ا  هللحد  ع

 دددل مدددعاطن، فددد   ن و دددعن ل دددل امددد ئ الح سـدددـ  الونمددد  هللنعومدددـن  الهللسدددـن الدددبي 
  .(412)س سهلل(

ع وب ف  حم  محطم ، عن القعامسن الومسسزس  ل عنسن القسح س  فدأعلن: 
باك  ع وممد  مند س،  ع  مهدن وحد م  ) ن هبس القعامسن، ومم  حد اح  هدبا الدهللسن،  ع

ن بمسدد  هددبس إمددن هللندد  الحقددع  المددن  الددبسن سمونددهللعن إلددى هددبا الددهللسن  ع باك، 
القعامسن ه   نهلل القعامسن ظلمن  عونمون  عخزسن ، سمهلل د   ن و دعن ل دل امد ئ الح سد  
الونمدد  هللنعومددن  الددهللسن الددبي س سددهلل،  مددن سمهلل دد  لددغ  سضددن  الح سدد  الونمدد  هللمندد س،  ع 

 .(411)(من  هللسن آخ هللنعو

                                           
 (.29-20ص، )((منبا حهلل  ف  الحسن النسععس )) هللوح و عن اإلمنم إهلل اهسم نسعمغ،  (421)
 هللن  الن هللس ، معن ع، هللا  الوقهللم.(، الط62ص ) ،((لى ال الحسن ال ق اءإ))لسمسن،   (421)
 .(62ص ) المحهلل  الننهلل ،  (422)



 
 
 
 

232 

، ةدنم 2141ععمهللمن ودم اندوسالء الندسععسسن علدى الحدسن فد   عاخد  ندم  
عاوخدبعا ممدغ  ،((منعوند  وعمدغ))الزعمنء النسععسعن ف  هلل سن هللنقهلل ملوم  هلل ئنن  

ةدد ا ا  هللوطهللسدد  مددعع مددن نسنندد  الونددنمل مدد  المنددلمسن فدد  الحددسن، ع نمددت هددبس 
لقهللضد  علدسهم، عفد  هدبس النسنند ، طلدب النسنن ، ومهسدهللا  لخمد   م نندهم عإح دنم ا

الندسععسعن هللندد  الزعمددنء المندلمسن الددبسن سمسلددعن للندسععس ، عس ضددعن هللخهللمدد  
ةضددسوهن، لسنملددعا علددى وأنددس  بمنسدد  إنددالمس  وحددت وعبسددغ النددلط  النددسععس ، 
سهللععن من خاللهن المنلمسن من بمس    بنء الحسن، على العةدعو ع اء الح  د  

 .(413)النسننس  عالاقنفس  عالهللسمس  النسععس  ف  المنحس 

م، 2151 ((البمنسدد  اإلنددالمس  الحددسمس ))علوق سدد  هددبس النسنندد ، و عمددت 
عهدع حدن م عطمد  ندنهلل ، علدى مقنطند  ندم سنم، امضدم  (هلل هنن ندنههلل ) ع وى هللـ

 ئسندن  للبمنسد ، عةدهلل بنلدت هلل دسن هللدهلل   مدن عنحدم  إةلدسم  2141للنسععسسن ندم  
نلمعن مق ا  لهن، عهبا حوى سونمى للح عمد  اإلند او حس  سوم  ز الم ؛و  نونن

العاسدد  علددى منددنط البمنسدد ، ع هددم مددن بلددك  ن و ددعن عنددسل  هللعنئسدد  للح عمدد  
 النسععس . 

 علمددت البمنسدد  عددن ومندد هن عهللعمهددن  2155عهللنددهلل ملوم هددن األعل نددم  
للو سسدد  ا نددو ا  ،  مددن هللعددت ال الحددسن المنددلمسن لسوقددهللمعا هللندد ع  عددن ط سدد  

ا ع البمنعس ، عهللهبا اهللونهللت البمنس  عن  ههللافهن الو  حهللهللوهن اللبم  الومهسهللس  المز
، عالقنضس  هللأن وقعم البمنس  هللوم سدب نسنند  الح عمد  الهللسمسد  ـ 2151للبمنس  نم  

عهللدهلل   مدن  ن ومحد و البمنسد  إلدى المندنطنت الهللسمسد ،  حدهللحت ح س  ا عوقنهلل ـ 
 .المنلمسنعنسل  ل    نسط و الحزب النسعع  على 

عةددهلل  منددأ النددسععسعن م ا ددز  اسدد و لوعبسددغ المنددلمسن للنددسععس ، عةددنمعا 
ع دنن الندسععسعن سهدهللفعن مدن  ،هللوألسو ال وب عن اإلنالم عفقن  للمظ س  الندسععس 

ع اء مننط هبس البمنس ، إلى وقسسهلل ح    المندلمسن عوقعسد  الهللعنسد  الندسععس  فد  
وقنهللددل المنددلمسن الددبسن س ددهللعن مددن الددهللالهلل  الددهللالهلل اإلنددالمس . ع نمددت هددبس البمنسدد 

اإلنالمس  عونطسهم منلعمنت عن المنلمسن هللأن لهم الح س  ال نمل  ف   هللاء ندننئ  
هللسددمهم، عهللقم ددنن هددل ء  ن سنددنههللعا الم ا ددز عالمنددنبهلل اإلنددالمس  هللنسددعمهم فدد  
الحسن، عمن به   خ   فقهلل  م  الح نم النسععسعن هللطهللد  مبمععد  مدن ال ندنئل 

ب هللل ددنت نددوى، ووحددهلل  عددن منددنط المنددلمسن فدد  مددعاح  الحسددنو  نفدد ، لسددوم عال ودد
وعزسنهددن علددى الددزعا  المنددلمسن، عإ نددنلهن إلددى الندد ن ات النددسععس  فدد  هللددالهلل 
المنلمسن، لوظه  المنم  النسععس  عهلل  نت الح م الملحهلل الو  سومو  هللهن المنلمعن، 

 سنم،، اهللد اهسم هللاهللعندم، عمن  عضنء هبس البمنس   س  )هلل هنن الدهللسن( عحدن م ندم
 .(414)عمحمهلل م سن

                                           
 ( ـ هللوح و.251ـ  250، )((ون سخ المنلمسن ف  الحسن))هللهلل  الهللسن ع. ل. بى،   (423)
 (.251، )ص((نون سخ المنلمسن ف  الحس))  (424)
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 :ع من  هم من عملوغ البمنس  ف  ض ب اإلنالم عخهللم  النسععس 

 ع  : إن البمنسدد  عضددنت وخطسطددن   زمددن  لوددهللمس  الونلددسم الددهللسم ، علددى 
  نن  حب العطن عالح س  الهللسمس  عفقن  للنسنن  النسععس .

مدنء المندلمسن الدبسن سدزع عن انمسن :  إمهدن عملدت الو وسهللدنت  ندوقهللنل الزع
 الحسن، عوزعسهللهم هللنلمنلعمنت الالزم  عن  عضنع الحسن الموح  و.

انلان :  إمهن ةنمت هللو بم  هللنوع  الحسن الندنهللس ، إلدى الل د  الن هللسد ،  مدن 
عضد  و ندس  لدغ هللنلل د  طهللنت الق آن هللنلل   الن هللس  علدى المطهللند  الح عمسد ، مد  

 . نس الحسمس ، عفقن  للمظ س  المن 

 اهللنددن :  إمهددن  خ بددت  فالمددن  عددن حسددنو المنددلمسن، عمنددنطهم فدد   محددنء 
الحسن،  من ةنمت هللطهلل  ال وب عالمبالت هللنلل نت اإلمبلسزس  عالن هللسد  عالحدسمس ، 

 ومعس فسهن هللحسنو المنلمسن عمننطهم.

إن من سق   هبس األمع ، لسهلل ك بسدهللا ، إن هدبس البمنسد  مدن زاهللت علدى  ن 
لددد  للهللعنسدد  الندددسععس  ال امسددد  إلددى وحدددبس  المنددلمسن فددد  الدددهللاخل، و ددعن  هللاو فنن

لمنلمسن ف  الخن ب، عحبب مع  الحقسق  عمهم، فال اعإهللننهللهم عن اإلنالم عخهللاع 
س عن إ  من و سغ الندسععس  لهدم، ع  سندمنعن إ  مدن و سدهلل  ن سندمنعا. عمدن همدن 

عددن نددهللسل هللا،  مظهدد  إنددالم ، عحددهلل : نددنل  منددبهلل الضدد ا  عف نددنلوهن   ونددهلل
 منأهن النسععسعن لسهلل عا هللهن هللمسنن اإلندالم مدن القعاعدهلل، علسدأوعا علدى آخد  حبد  

 .فسغ همنلك

هددبس النسنندد  الودد  اوهللنهددن النددسععسعن فدد  هللهللاسدد  األمدد ، سم ددن  ن منددمسهن 
م حل  انوخهللام اإلنالم ف  القضنء على اإلنالم، عمن  نمت هبس النسنن  إ  خط  

حسمهن  مدن عةدهلل وعطدهلل لهدم األمد ، عوم مدت هللسدهللهم الندلط ، فمدن  م حلس ، و سهللهم ف 
عنهللعا هللحنب  إلى مال هبا األندلعب، فلدو ن الم حلد  الانلاد ، هد  المبدنه و هللندهللاء 
اإلنالم، عاحوضنن النسععس ، عوطهللسقهن على المن   نفد  فد  هللدالهلل الحدسن هللنلحهللسدهلل 

 .عالمن 

 

 سياسة احلرب املكشوفة جتاه املسلمني

ملسدددهللا  هللدددنل  ب  ((ندددسنم،  دددن  ندددسك))عابهددد  المندددلح  هللدددسن )عفددد  الم 
ملسهللا  هللنلقع  العطمس  عالحزب النسعع  عةو  ((منعون  وعمغ))عاألم س نن، عهللسن 

ععمدهللمن هللخددل منعوندى وعمدغ هلل دسن  عل   ودعهلل  نددم   (،مدنع) المندلمعن إلدى بنمدب
الو دنلل ، منلمن  اموحن  الاع و، عهللهللء حد ح  بهللسدهللو ومنمدن ، فدقن مندح  مدن 2114
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النهللسهلل، عمت المنلمسن، حوى وبهللهللت اقوهم ف  المنوقهللل، البي هللهلل  من ةن  عم ودعل 
 .(415)اآلفن  هللال حهللعهلل(

ل ن هبس الاق  ن عنن من وهللدهللهللت، عاألمدل المند   لدم سهلللدغ  ن خهللدن عزال، 
عبلك بزاء من س  ن إلدى ال دنف سن عسطمدئن إلدى محد و الملحدهللسن، فنلدبي سخدعن 

سنم  من نعاس، عالبي سنلن الح ب على خنلقغ لن سممل عهللدنهللس عههلل هللا سنهل علسغ خ
األمددن عالنددالم، فمددن هدد  إ  فودد و هللنددسط  عمددهللو ةلسلدد ، حوددى هللددهلل ت مددب  الحدد ب 

 عالاهللع ، على المنلمسن عاقنفوهم، عهللسمهم، ولعل ف  اآلفن . 

ع نمت الخطعو الونلس  الود  زاهللت مدن ةلد  المندلمسن، هد  ولدك ال ونهللدنت ))
وظه  ف  الححو، موننئل  عن بهللع  بلك النهللهلل من المننبهلل الممون و الو  هللهلل ت 

هلل انف  نهللسهللو، ف  هللند  المقنطندنت، عهللاعسد  إلدى اندو الل  مادل لهدبس الملنندنت 
لوونل ال  ح  لوعظسو ولك الملنننت وعظس ن  اةوحنهللسن  مالئمن ، ع نمت هبس الحمل  

 ا ات اوخدبت هللدق ال  هللند  اإلعالمس ، الو  وحنعهللت م موهن وهلل سبسن ، مقهللم  لقد
 .(416)(( المننبهلل عوحعسلهن أل  ا  اةوحنهللس  وخهللم الق زو ال هلل 

ام لدعحظ  سضدن   ن المنهدهلل الودنهلل  للبمنسد  اإلندالمس ، وعةدو عدن اندوقهللنل 
م، هللندهلل   هللد  ندمعات فقدط مدن إمندنئغ، ع دنن هدبا المنهدهلل 2151الهللا نسن ف  عنم 

مددنم منددلم  الحددسن، لهلل اندد  ال قددغ علددى وعاضددنغ، هددع المنفددبو العحسددهللو المونحدد   
ن المعةدو مدن إ ندنل هللنادنت  عالحهللس  ععلعم الق آن عالل   الن هللس ، خحعحن  ع

الهلل ان  ف  األزه  لم سط   علسغ  ي و سد ، عظدل الهللدنب م لقدن  ممدب آخد  هللناد  فد  
المندلمسن مم دب عاحدهلل سندوطسنعن مدن  مم، عهللدق ال  المنهدهلل لدم سهللد   مدن2130عنم 

مععددنت إنددالمس  وقددعم حوددى هللولددك المهددنم الهللنددسط  مددن اإلمنمدد  خاللددغ إعددهللاهلل مب
عالخطنهلل  عععظ المن ، عمد  إ دال  المنهدهلل وعةدو إحدهللا  مبلد  لالمندلمعن فد  

 .(410)م2163الحسنل ع نن اإلب اء الانم  هع عةو ن   هللنانت الح، هللنهلل عنم 

عظل هبا العض  الن ء سزهللاهلل نعءا ، عالوضسس  على المنلمسن سنس  إلدى 
م، البي سحمو ف  القنمع  النسنن  الحدسم ، هللأمدغ 2159غ، حوى بنء عنم ب عو

عنم الق دزو ال هللد  ، عومالدت هدبس الق دزو فد  إمندنء ال سمعمدنت الندنهللس ، عونمسمهدن 
على الحسن هللأ ملهن، إلح نم الهسممد  علدى المندنط ا ةوحدنهللي، هللندهلل  ن اندوطنعت 

( و وسب الهللسدت مدن الدهللاخل 2159ـ  2141النسععس  خالل ال و و العاةن  من هللسن )
 عواهللست النلط  النسننس .

ع  ددم  ن مظددنم ال سمعمددنت  حددهلل  هددزو اةوحددنهللس  بات  ادد  ندد ء علددى 
المنلمسن، إ   ن ةل  المنلمسن وبنس هبا المظنم لم س ن منهللنن  من  ي وأاس  اةوحنهللي 

                                           
 (.10(، )ص165مبل  الن هلل ، النهللهلل )  (425)
 .2190(،  نمعن األعل 14ص(، )165مبل  الن هلل  ال عسوس ، النهللهلل )  (426)
 .2190(،  نمعن األعل 15(، )ص165مبل  الن هلل  ال عسوس ، النهللهلل )  (427)
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هللهدم وطهللس  هبا المظنم نمل علمنء المنلمسن، عهللف   حنهللهم عل ن منأ ةلقهم من  ن 
إلى المدزا ع عالمحدنم  فبدأو عهللعن  ي مقدهللمنت، ع حدهللل علدى  ئمد  المندنبهلل  ن 

 . سنملعا لسل مهن  للححعل على القعت

عةهلل  هملت المننبهلل ع  لقت عحعل منظمهن إلى ةنعنت طننم عمخنزن هللل 
عإنطهللالت عز ائب للخمنزس ،  من المننبهلل الو  من وزال ةنئم  فه  للند   علدى 

لك ةضى مظنم )ال سمعمنت( علدى الوقنلسدهلل اإلندالمس ، عند ع فد  الزائ سن فقط،  ب
مهللش القهللع  لزسنهللو اإلمونب الز اع ، عح م و  سن المست، هللحب  الحنب  إلى ةمنش 

 .(419)ال  ن، ع حهللحت األمعات المنلمسن وح   لونوخهللم نمنهللا  لم  

اهللعى الحسمسعن  مهم س سهللعن إحدالل النمنحد  الود  وحمدل ف د ا ضدن ا ، 
بنعهم عن هبا ال   ، عالحقسق  إمهدم سدأف عن .. فدقن ال  د  الضدن ، الدبي عمدغ عإ 

 :سوحهللاعن، إممن هع ال    اإلنالم ، عنمب   هللن  من فنلغ النسععسعن هللننم بلك

انوخهللام القعو للض ط على النن اء عاألهللهللدنء ع بدنل ال  د  مدن الماق دسن  - 
 .للو اب  عن هللسمهم عاعومن  النسععس المنلمسن، 

الهللعنس  الالزم  للطنن ف  إخالص عن و  ل مدن  فد  الوندنعن عمل  -ب
منهددم،  مددن سقددهللم للمح مدد   ددل مددن سخددنلو بلددك، عسبهللدد  علددى ا عودد او 

عهمنلددك  نددخنص  بهللدد عا علددى وحددت الونددبسب القنندد  هللددوهم مخول دد  .. 
اإلة ا  هللدأمهم   سلممدعن هللدنل    الدهللسم  ع مدغ مضد  هللنلندنب، عإن ال  د  

إمهدن  ندلت  : ا  فنئهللو، عةنلعا عن هبس الح  د النسعع  هع األحل عاأل
 ع حلدددتالقدددنبع ات المعبدددعهللو فددد  عقدددعل المندددلمسن مدددن  دددل ال ئدددنت 

 .(411)المنلعمنت الم سهللو محلهن

الهلل اننت المخول   إلعهللاهلل ممنضدلسن ملحدهللسن، ع ل دوهم الهللعلد   افووحتعةهلل 
 الملحهللو هللنهلل الوخ ب من هبس الهلل اننت هللنلعابهللنت الونلس :

ب وحن ب الهللسن وق   إبهللن سن  فد  المدهللا  ، عإعدهللاهلل مند حسنت إعهللاهلل  و -1
 وهنبم الهللسن اإلنالم ، لوماسلهن ف  النسممن عالمن ل.

 ولقسن األط نل المنلمسن و هللس  إلحنهللس . -2

ومظسم المحنض ات عالممنظ ات عالمنن   اإللحنهللس ، عالوطعاو هللهن ف   -3
 عوننلى. ل   بنء الهللالهلل، هللههللو إاهللنت عهللم عبعهلل هللا نهللحنمغ 

 .إباع  الهلل ام، المخول   ف  اإلباع  ضهلل الهللسن -4

                                           
 (.53، )ص((منبا حهلل  للمنلمسن ..))   (428)
 ،و بمددددد  إندددددمنعسل حقددددد  ((،ةضدددددس  و  ندددددونن النددددد ةس ))، عسندددددى سعندددددو الهللو دددددسن  (411)

 (.265ـ264)ص
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 بم   ل ال وب الهللسمس  عإوالفهن. -5

المضنل ضهلل  بنل الهللسن، عضهلل الموهللسمسن، عاعوهللدن  اإلندالم خن بدن  عدن  -6
القنمعن، عمم  الونلدسم الدهللسم  عإةنمد  النهللدنهللات، عإ دال  المدهللا   الهللسمسد  

 عالمننبهلل.

ن، لم اةهللدد  النددسععسسن المحلسددسن إةنمدد  الددع ئم ظهدد ا  فدد  ندده   مضددن -7
 عالوأ هلل من معة هم من الهللسن.

إلحددن  الملحددقنت علددى بددهلل ان المددهللن عالقدد  ، الودد  وحمددل النمددنعسن  -8
الونلس : )الهللسن  فسعن الننعب(، )اإلنالم ف  خهللم  ا نونمن (، )اإلندالم 
ضددهلل النلددم(، )اإلنددالم اخودد اع   مسددنء الندد ب(، )النددنهللات الهللسمسدد  و نددهلل 

 .ا ةوحنهللي(المظنم 

عف  مموحو النوسمنت  حت مب  من سنمى هللنلاع و الاقنفس ، الو   نن لهدن 
 ا   هللس  على المنس و اإلنالمس  ف  الحسن، عل   مهلل ك معةو المنلمسن ف  ظل 

 لمق   هبا المهللاء.  (منع)

فقهلل من ت ححس   )ان هللنت هللنهلل( فد  هعمدغ  عمدغ فد  عدهللهللهن الحدنهلل  فد  
سدن  بدنل ))الح   األحم  ف  الحدسن للمندلمسن بدنء فسدغ:   وعهلل ، ممنع ا  عبهغ 

الح   األحم  المقنولسن، إم م وقعمعن هللنمل حنن، عاحلعا عمل م،  موم م نفحعن 
ضهلل الهلل بعازس  عاإلةطنعسسن الدبسن محدعا هللمنءمدن، ع  لدعا لحممدن ععظممدن، عاآلن 

 دن  ن بنء هللع من  موحنص هللمهم ع  دل لحمهدم، سدن  بدنل الحد   األحمد    سم
مددهللع عددهللعا  مددن  عددهللائمن سهدد ب، ععلسمددن مددن اآلن فحددنعهللا   ن مهددنبم   ادد  األعددهللاء 
وخ سن  ـ المنلمسن ـ البسن سقعمعن هللمننط ضهلل الحزب، عضهلل الحدسمسسن، وحدت ةمدنع 
الهللسن المزععم، عسخوهللا  علئك المنلمعن ف  البعام ، عهللوعبسغ مدن ا ندونمن سسن 

هللالهللمددن عنددنهللمن النظددسم، عزعسممددن البزسددل  مددن ونددسط  علسددغ الددهللعل األبمهللسدد  ضددهلل 
((منعا حو ام 

(430). 

  ،من اآلن فحنعهللا  لن سنمل ل م هللأن وضدنعا ةمدنع م الدهللسم  علدى عبدعه م
 نمط هلل م عمهللم  م.

 .ع  سم م م من اآلن فحنعهللا   ن وضسنعا عةو م ف  الحالو 

 . سبب    وو لمعا الل   الن هللس  الو  ه  ضهلل الل   الحسمس 

                                           
حودى فد   بهدنن هدل ء المدنعقسن هللحهللدغ  حو ام البزسل، عمن عنش لقهلل هلك منع، عضنع ا  (431)

هللنألم ، عةهللمت   ملوغ للمحن م ، ع ةل من عبدغ إلسهدن مدن وهدم  مهدن هللمد ت اقنفد  الحدسن، ع مهدن 
وددرم ت علددى الاددع و الحددسمس  عةسمهددن، ع مهددن انددو لت معةنهددن سددعم  نمددت زعبدد  لددزعسم الحددسن 

عابدغ بد ائم  هللسد و ةدهلل س دعن الهنلك، عمن هللقد   حدهلل إ  عندم  هللمحن مد  عحدنهلل  األ هللند ، الود  و
 المعت بزاءهن.
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 م هللأن وق  عا من سنمى هللنل ونب المقهلل  )الق آن(.لن سنمل ل  

  .. ال عا الحظ  البي عضنومعس علدى الدزعاب المندو ك.   دعا عدن الحدالو
 ال ع الخونن ..اهلل نعا  ف ن  منع.

   إبا لم ومهللمعا، نمط هلل م عمهللم  م، سبب  ن منح  بحع  البد بان الهللسمسد
 عمهللم هن من م.

 .  فلوحسن الاع و الاقنفس  ال هلل 

 طعسال  طعسال  ال ئس  منعفلسح  . 

 مددن مددن حددهلل  هللنددهلل بلددك، فهددع الوطهللسدد  النملدد  لهددبس المددهللاءات، فقددهلل اةددوحم 
النهللنب مدن الحد   األحمد  هللسدعت المندلمسن، ع خدبعا  دل مدن لقدعس مدن محدنحو 
ع وددب ع ح ةددعس علمددن ، فدد  النددعا ع، علددى اعوهللددن   ن هددبس ال وددب هللقنسددن الاقنفدد  

س الح ائدد  فقددهلل المنددلمعن مئددنت مددن ال وددب ال بنسدد  عالهلل بعازسدد ، عهللنددهللب هددب
المخطعط  عالمنهلل و عاموهللت الحملد  إلدى المندنبهلل الود    لقدت بمسنهدن فد  خدن ب 
هلل سن، عههللم هللنضدهن، عحدعل هللنضدهن اآلخد  إلدى ع ش عمخدنزن عمحدنل وبن سد ، 
عون ضددت المقنطنددنت بات ال انفدد  الندد نمس  المنددلم  إلددى ةددهلل  موزاسددهلل مددن هددبس 

ف  مقنطننت )نسم سنم،( ع)ةنمحعس( ع)مسسمل( هللعبغ  خص،  اإلب اءات حهلل  بلك
عةددهلل  هللقددعا علددى منددبهلل عاحددهلل فدد  هلل ددسن )منددبهلل وددعم، نددى هللددنلعا( لسحددل  فسددغ 

 .الهللهلللعمننسعن المنلمعن ف  األعسنهلل عالممننهللنت

هبا من حهلل  ف  الحسن، عباك من حهلل  ةهلللغ ف  ا وحنهلل الندعفسو ، حد ب 
ن لهدن  خطد  المودنئ، علدى العبدعهلل اإلندالم  ننف و بنحهللو على اإلنالم ع هلغ،  ن

همنلك، منم إن ال سنن اإلنالم    وزال فسغ مهللضنت مدن حسدنو، ةدهلل ومطلد  مدن هللدسن 
ند نهغ نددهنهللو الوعحسددهلل خنفود  ونددهللغ الهمدد  عولمددل عبدعهللس فدد  البمددنزات عالمددهللافن 
عطهع  األع هلل عالزفنو. ل ن بهللسمغ ةهلل ط وغ الننهنت عالبد ال، فوهللدهلللت مالمحدغ 

ن ت عزسموغ، ع ضحى  نلبندهلل المداخن الدبي ونطدل عدن عظس ودغ عمنودت بدل عخ
خالسنس، ل ن هللا نهللحنمغ   اهلل  ن سهللقى هللغ مهلل  عمنم ، ووحدهلل   دل حندنهللنت النقدل 

علقدهلل ندمنمن ةهللدل  سدنم،  ن الدهلل وع   .عالنلم، لسهللند  فسدغ الحسدنو مدن بهللسدهلل مودى ندنء
عن الننلم اإلنالم  لالهومدنم )هللسمس زا هنهللست(  حهلل علمنء المنلمسن ف  و  نونن، هلل

هللأحعال إخعامهم ف  و  نونن، عالو  وضم خم  بمهع سنت إنالمس  وحدت الح دم 
النسعع  عهللدسن  ن المندلمسن همنلدك لسندت لهدم عالةد  ابومنعسد  مد  البمهع سدنت 
النسععس  األخ  ، ع  هلل  ن ةلعب المنلمسن مدن زالدت ومدهلل  هللنإلندالم، عةدنل: لقدهلل 

مندددبهلل لدددم سهللددد  الندددسععسعن ممهدددن ندددع  مئددد   (2900)  دددنن فددد  الدددهللالهلل حدددعال 
 .(432)منبهلل

                                           
 (.56هـ، )ص )2402مح م  2مبل  األم  القط س ، النهللهلل األعل،   (431)
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 ((ال  ةدنن))]ةلت ) ي المللو(: هدبا الندهللهلل موعاضد  بدهللا ، فقدهلل مقلدت مبلد  
(،  ن الحدسن الندسععس  21، )ص5/2/1004( هللودن سخ 300ال عسوس  فد  عدهللهللهن )

 (  لو ف  و  نونن الن ةس [.11(  لو منبهلل، ممهن )190  لقت )

عهل سق  مدهللالس  ،نمى هللنلننلم اإلنالم  ح خ  هبا المنلمفهل سنوم  من س
من المنلمسن معة  القهللعل، عهل سلهللعن من سحب هللا ع ندعلغ وبدنس إخدعامهم الدبسن 
سون ضددعن لإلهللددنهللو عال مددنء،  م إمهددم ومحددلعا مددن إنددالمهم، عوخلددعا عددن ةدد آمهم 

سنعن مح  لس نهللعا عهلل هلل سن ع حمنمهن، عمن  سن لهم مح  إخعامهم، عهم   سنوط
 م نهم من  عائل الهعان، هللنهلل  ن منعا هللا فأمننهم  م نهم، عإمم   عهلل همن  ن  ع هلل 

 ، ةنلهددن ألحددهلل عز اء الندد ب  امددنء زسن وددغ سبملدد  لدد ئس  عز اء الحددسن النددنهلل
هـ: )إن الن ب اآلن هم  ندهلل األمدم إهمدن   للنسنند ، عا ندو نهللو 2395للحسن عنم 

( ملسعن مندلم، سندوطسنعن  ن 600فقن همنلك )من الظ عو ع نب عهلل الننعب، 
سح  ددعهم حنددب إنددن ات  حددنهللنهم هلل لمدد  عاحددهللو هدد  )محمددهلل(، إن انددوطنععا  ن 
سحنمعا الحل  هللهم، عإن ف  الحسن عن ات المالسدسن مدن المندلمسن ععلدى الد  م 

 .(431)من بهلهم هللنإلنالم فقمهم  ة ب إلس م ممن(

ح سدنوهم، عإ دال  مندنبهللهم،  الوم سل هللنلمنلمسن، عمحدنهلل و هبا عهللنهلل  ل
عمالحقوهم  معاون  هللح   بااهم، عح منمهم ال  ن، فهل اموهى اإلنالم عع    م س، 
عمن عنهلل لغ ف  الحسن عبعهلل، عهل اموح ت النسععس  على الهللسن، عانوطنعت  ن 

 وط ا ببعو السقسن ف  ةلعب الملممسن؟

مدن  لندنحوهن إن النسععس  لن ونوطس  ا ندوم ا  فد  مندس وهن، عبلدب ال
إ  هللنإل هنب عالهللم عخم  األم ن ، علع نمل للبسن ةهلل  لهم  ن سقنعا وحت ةهللضوهن 
هللن ء من الح س ، سعمن   ع هللن  سعم، لعلعا عبدعههم عمهدن ممحد فسن، عل معهدن 

هبس الحقسق  وأ هللت م ا ا  عو  ا ا ، ع حظهن بمس  المدن ، هللنهللن   حبن   عمسن، 
الونوسم اإلعالم  علسهن، فنلننلم   ل لدم سندهلل هللقم نمدغ  ن عفع  بلك لم سنهلل هللنإلم نن 

. لقدهلل ندبلت الممدنبب اآلندسعس  لالندو ا س ، ندعاههلل علدى بلدك، (433)سخ   األن ا 
ع عضل ممعبب بلك البي حهلل  هللنهلل امقضنء االاد  عقدعهلل علدى اموحدن  الندسععس ، 

مدن خدالل ، (منعوند  وعمدغ)عهللنهلل هبس النقعهلل الاالا ، سحدن م زعدسم الحدسن الهنلدك 
لى محن م  عحنهلل  الخمن ،  ي سضنو إمحن م  ا ملوغ، عووحعل محن م  األ هللن  

 إلسهم )منع(.

عهللنهلل  ل مدن اوخدب ضدهلل المندلمسن مدن ةودل عوند سن عإهللدنهللو، إ   ن القلدعب 
اندلم عدهللهلل ))سظل هللهن لإلنالم مهلل ، عالحهللع  سمللهن  لسدغ حمدسن، علقدهلل ة  مدن  مدغ 

                                           
 (.16محمعهلل نن  ، لالمنلمعن وحت النسط و النسععس ل، )ص  (432)
ةلت: ) ي المللو(: ل ن حزب الوح س  سظن م نغ ةنهلل ا  علدى  ن سطدعي الحقسقد  هللهللفنعدغ   (433)

سدن حدزب  وبنس المنلمسن، فلمحلح  من الهللفنع عن الحسن النسععس لنسععس  عن ب ائم الحسن ا
 الوح س ؟!
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هلل  المقنطنددنت المنئسدد ، ع حددهللل الزعمددنء مددن  عضددنء الحددزب النددسعع  فدد  إحدد
 وغ ححس   )ندن ني هللسلد ( الود  اوهمدوهم ن، هبا من م((منلمسن إنالمسسن المحلسعن

  .هللنإلمح او عن المهللنهللئ )اللسمسمس ( هللنعومنةهم مهللنهللئ هللسمس 

إن نسنن  الحزب النسعع   ن   سنمل هللأسد  عالةد   ع ))عةنلت الححس  : 
ظدم ند نن ندنم هني  ةلسدنت إندالمس  عهللعبسد  عةدهلل هللقد  هللعم للمننطنت الهللسمسد ، عمن

منبهللهم خالل الاع و الاقنفس  م لقن  علم س ول إ  ممب نموسن، عهمنلك وأ سهلل هللأن هدبس 
 .(434)(( األةلسنت وننى على انوننهللو هعسوهن الهللسمس

عالود   2166عألعل م و ممدب الادع و الاقنفسد  الود  ومدت فد  الحدسن عدنم 
ف  منظم  محنء الممنط  الو  سن مهن المنلمعن فد  الحدسن، وهللنهن إ ال  المننبهلل 

عخنح  هلل سن الننحم ،  ةسمت حالو عسهلل األضحى هبا الننم هللنهلل  ن ومدت منطلد  
 من سق ب من اال  عن و نم  ف  المنبهلل ال هللس  ف  هلل سن. 

السعمسدد  إلددى  ن الدد  طددالب  لسدد   (بددعام، مسمددغ)عةددهلل  نددن ت حددحس   
م سحض عا  ي هلل   عن المن  نس ، ع ندن  الطدالب المنلمسن ف  بمعب الحسن ل

إلددى عددهللم عبددعهلل مددن ساسدد هم لهلل اندد  هددبس المظ سددنت، ألمهددن  لنعهللدد  هللسددهلل مددن سنددولم 
النددلط . عمددن المنددنئل الودد  ع فددت عمهددن الحددسن عالةدد  األسددهللعلعبسن هللنلنسنندد  

م،  خدددبت الحدددسن ووبدددغ محدددع الندددع  2106الخن بسددد ، فممدددب عفدددنو )مدددنع( عدددنم 
لو فدد  منددوع  منسنددوهن، عمدد  بلددك   زالددت المن  نددس  هدد  اإلطددن  ال  نددمنلس ، 

ال  دد ي، الددبي وددهلل   مددن خاللددغ معاضددس  الوددن سخ عا ةوحددنهلل ععلددم الددم  ، ممددن 
سبنل لهن  ا ا   هللس ا  علدى الحسدنو الاقنفسد  فد  الحدسن، عسوعةد  هللند  الحدسمسسن  ن 

قسدهللو محلسد  س عن محس  المن  ندس  فد  الحدسن  محدس  الهللعبسد ،  ي  ن وحدهللل ع
ع ددنن مددن هللددسن الددهلل ئل علددى بلددك األمدد  هلل فدد  حددع  لسمددسن، عمددن   ، ع مبلددز، 

 عنونلسن مـن مسهللان )وسنن آن من( فـ  هلل سن.

  م  ل بلك البي م  هللنلمنلمسن، ع  م من عابههم من وحدهلٍل خطسد ، فدقن 
همدنك هللنددن ات خسدد  وندن من هللقدد ب  بددل الندسععس ، إن نددنء هللا، عإن القلددب الددبي 

عددن الح  دد  ةددهلل هللددهلل ت الح  دد  إلسددغ ونددعهلل، عإن  نمددت هددبس الح  دد  عاهمدد  وعةددو 
((ضنس  ، فقهلل سهللن ك هللا ف  الضنسو

 [، اموهى  الم هلل. سعنو محس  الهللسن.(435)

 :المنلمسن على سهلل النسععس  ف  الحسن من انمسن : عهللهلل القولى

، 2110األ هللمس  ف  عهللهللهن األعل فد  حزسد ان لندنم  (األم )من ت مبل  
(، مقن   عن المنلمسن الممنسسن ف  هللالهلل و  منمنونن )الحسن(، ب  ت 33) ح ح 

( 490( ملسعمدن  مدن  حدل )49 دنن ) 2150فسغ  ن عهللهلل المنلمسن ف  الحسن عنم 

                                           
 هـ.2402ننهللنن  0، الاالانء 11، ص 531مبل  المبوم ، النهللهلل   (434)
، للهلل وع  محس  الدهللسن ((اإلعالم النسعع  المننح  ع ا س ف  األم  اإلنالمس ))عن  ونب:  (435)

 (.93ـ  63 هللع هالل  )ص



 
 
 
 

241 

ملسعن حسم ،  ي هللمنهلل  عن و هللنلمنئ  من  نمل مبمدعع ند نن الحدسن، ادم سقدعل 

( %164عحدلت علدى ) منهلل  عهللهلل المنلمسن ةهلل ومنةحت هللهلل   مدن ا و نعهدن حودى إن

 من مبمعع ن نن الحسن حنلسن .

 : تلي

هللنعوهللن   ن المنلمسن من   ا  األمم وزاسهللا  ف  الننلم، فقن منهللوهم الحنلسد  فد   -1

(  ي   ا  من منهللوهم فد  الحدسن عدنم %20الحسن سبب  ن و عن   ا  من )

2150. 

 ن  على ف    ن مندهللوهم هللقسدت انهللود  عهللد  النقدعهلل، فدقن عدهللهللهم حنلسدن  سبدب -2
( منئدد  عاالاددعن ملسعمددن  مددن  حددل عددهللهلل ندد نن الحددسن حنلسددن ، 230س ددعن )

 ( ملسعن منم .300عالمقهلل  هللـملسن  ع )

( مدن  نمدل عدهللهلل ند نن الحدسن،  ي %164ل ن عدهللهلل المندلمسن حنلسدن  سندنهللل ) -3

 ( ملسعمن .3261)

ن مد  عدهللم عبدعهلل المبدنز  سالموعة   ن سحل عهللهلل ند نن المندلمسن فد  الحد -4
( ملسعمددن  فقدط، فنلنددلال ال هللسدد : 32لسعمددن ، عالعاةد   ن عددهللهللهم)( م230فدسهم )

 بهب الونن  عالوننعن ملسعمن  من المنلمسن؟ ن س

إن الحقهلل النسعع  السهعهللي على اإلندالم عالمندلمسن   حدهللعهلل لدغ، عسقدعل 
  خط  علسمن من الحسن النسععس ؟!! فقن  دنن حدزب الوح سد     :حزب الوح س 

عهبا منوحسل ـ ف سو سمهلل ي لملء الممهلل  النسنند  اإلندالم   سهلل ي هبس الحقنئ  ـ
لسنس  فسغ وضلسال  عإفننهللا . عإن  نن سدهلل ي فدأي خسنمد  عم دن  هدبا الدبي خد ب هللدغ 

 عمن هع محس  األم  الو   نلمت منحسوهن لقنئهلل سقعهللهن إلى حو هن؟  ؟علسمن

عهللدهلل عممن  وب عن عهللهلل القولى من المنلمسن ف  الحسن، األندونب محمدعهلل 
، عةددهلل زاهلل عددهللهلل ((ةولددعا مددن المنددلمسن مئددنت المالسددسن))الدد لعو القننددم فدد   ونهللددغ: 

 ( ملسعن ةوسل من المنلمسن.90القولى حنب من  ع هلل من إححنئسنت عن )

ف  الحقسق     هلل ي إن هللق  مبنل لحنن الظن هللحزب الوح س   م  !  لهبا 
إخ نء ب ائمهم الم و هلل  ضدهلل الحهلل سرهللاف  هبا الحزب عن المالحهللو، عسحنعل بنههللا  

اإلنالم؟!  لسنت الض ع ات الخم  مموه   ف  الهللنوع  عالقنمعن ا ندو ا   فد  
 الحسن.  سو سا  عنةل هللنهلل السعم، عهللنهلل هبا الهللسنن، هلل    حزب الوح س  النسنن ؟

الوح س ،  سو هلل م لع  نن من ة  وم ف  الح حنت المنضس   حزب سن نهللنب
ونب ححسحن ؟ منبا ندوقعلعن لد هلل م؟  عدهللّعا بعاهللدن  مدن السدعم  ع الالحق  من هبا ال 

 ألح ب نلال هللنهلل نالم  النقسهللو عالنهللنهللو  منم هللا وننلى؟
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 (  تزيني وتلميع وجه الشيوعية اليهودية أمام الرأي العام:11)

ف  العةت البي سننى فسغ حزب الوح س  بنههللا  لوقهللسل عبغ ال  نمنلس  مدن 
حندددم  ))، ممطلقدددن  مدددن ةنعدددهللو اندددو ا س  سهعهللسددد  وقدددعل: اندددوطنع إلدددى بلدددك ندددهللسال  

. مبهللس سننى بنههللا  ((ال  نمنلس  نسئ  عنسئوهن مض عهلل  هللنن  إلى نهللنمنئ  ضنو
العبدغ الندسعع  القهللدسل، عممطلقدن  مدن القنعدهللو الندسععس  السهعهللسد     بلك إلدى ولمسد
مض عهلل  هللنند   نسئ  النسععس  حنم ، عحنموهن ـ إن  نن لهن حنم  ـ))الو  وقعل: 

 . ((إلى نهللنمنئ  ضنو

 ومن األمثل  عل  تلميع وت  الشيوعي  

 ا  روسيا تاومي اجسترمار 6

عهدبس ))(: 266حد ح  ) ((م دنهسم نسنندس ))سقعل حزب الوح س  ف   ودنب 
 (430)انونمن س ، إ   ن ا وحنهلل النعفسو  ةهللدل او نةدغ مد   م س دن (436)الهللعل الخم 

لمهللهللئسددد ، عسندددسط  علدددى نسنندددوغ مقنعمددد  ال  ندددمنلس   نمدددت وومادددل فسدددغ المنحسددد  ا
عا نونمن ، عل مغ هللنهلل او نةغ م   م س ن حدن ت و لدب علسدغ محدلح   عندسن،  ي 
نن ت و لب علسغ المنحس  القعمس ، عإن  نمت النسععس    وزال مظنمدغ الدبي سقدعم 

 .((نط الم عب عالنسط و عس بحهن على ال   و النسععس هللعلسغ، عحن  سح م هلل

 :الترلي 

لن ملو ت إلى الومنة  العاضدل فد  هدبس ال قد و القحدس و، ل ممدن مندس  فد  
اإلم نن هللقعلغ:   هبا المص إلى إ اهللو حزب الوح س  ولمس  عبغ النسععس  الهللن  ةهلل

 نن المنسط  على نسننوغ مقنعم  ا ندونمن  2162إن ا وحنهلل النعفسو  ةهللل عنم 
 عه  منحس  مهللهللئس  عمهللس.

بلك منأل حزب الوح س : هل  نمت هبس المقط  مهللهللئس  لهلل   عللبعاب على
 عنددسن حددسن نددسط ت نددسط و ونمدد  علددى بمسدد  النددنعب اإلنددالمس  الودد  منلددت 

، 2120انددوقاللهن الملةددت هللنددهلل مبددنل الاددع و الهلللندد س  النددسععس  فدد   عنددسن عددنم 
علمددن  مهددن   هللدد  مددن منددنح   ؟!1( ملسددعن  ددم29عالودد  وقددهلل  منددنح    اضددسهن هللددـ )

 م  ن ف د و مقنعمد  ا ندونمن   نمدت . 1( ملسدعن  دم2361لعطن الن هلل  الهللنل   )ا
مهللهللئسدد   ددبلك حددسن هللعمددت  عنددسن األحددزاب النددسععس  عا نددو ا س  عالمنحدد س  
عالهللناسدد  فدد  ممطقومددن عفدد  النددنلم ضدددهلل ا نددونمن  ال  هللدد  لوحددل محلددغ؟! حودددى 

لندنلم الن هللد ،  ي ( من مندنح  ا%60انوطنعت  عنسن  ن ونسط  على من منهللوغ )

                                           
 م س ن ع عنسن عامبلو ا عف منن ع لمنمسن.سقحهلل    (436)
 م.2162سقحهلل او ن  خ ونعو ـ  مهللي، نم    (437)
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، حندب البدهللعل الم فد  1( ملسدعن  دم2361مدن  حدل ) 1( ملسعن  م1636على )
 هلل .نالن

إن ال  هللسسن حسن اموهت الح ب الننلمس  الانمس   نن ))سقعل حزب الوح س : 
 نددهلل مدددن سقلقهدددم محدددس  الهلللدددهللان المندددونم و، بلدددك  ن  عندددسن وهللمدددت الحملددد  علدددى 

مقنعمدددد  ا نددددونمن  هدددد  إاددددن و القالةددددل ا نددددونمن ، علددددهللسهن ط سقدددد  م عهللدددد  ل
((عا ضط اهللنت ف  الهللالهلل المنونم و

(439). 

منم، إن  عنسن هللخلت هللالهللمن عاندونم وهن موندلل  هللنندم مقنعمد  ا ندونمن  
ال  هللدد ، عحددزب الوح سدد  سم دد  بلددك  لددغ ةطنسددن ، ع  س ضددى ع  سنددمل  ن سددوهم 

  الددهللالهلل اإلنددالمس ، ع ددل ا وحددنهلل النددعفسو   ع  عنددسن النددسععس  هللددأن لددغ م ددعبا  فدد
ممددنط  الم ددعب النددسعع  فدد  هللالهللمددن سحددع هن للمددن   مهددن مددن الم ددعب اإلمهلل سددنل  

ن  عنسن ةنعمت ا نونمن  ةهللدل إعسقحهلل هللبلك الم عب ال  هلل . سقعل حزب الوح س  
مدغ مدن  ن بدنء عدنم إع ةدعل لحدزب الوح سد   .2162او ن  خ ونعو ع مهللي عدنم 

لنددد ةس  وحدددت مط ةددد  ا وحدددنهلل الندددعفسو : )المبددد ، إ ّ ع نمدددت  ع عهللدددن ا 2141
هللل ن سددن،  عمنمسددن،  لهللنمسددن، ونس عنددلعفن سن، عهللعلمددهللا(. عإبا   هللمددن  ن ملددوم  عددب ا  

 لحزب الوح س ، مقعل لنلّغ   سنلم هبس الحقنئ !!

 خدد  القددن ئ: إن الحددهللس  عددن ا نددونمن  النددسعع  لددغ  عل ل ددن لددس  لددغ 
هللقلم منه  منسم، للون و علدى  ((نسععس  عا نونمن ال))آخ . عاة   إن نئت  ونب 
 مالمل ا نونمن  النسعع .

عمن المالحظ  ن حزب الوح سد  سدب   مقنعمد   عندسن لالندونمن  عالمهللدهلل  
ال  نمنل  ف  من   و  سزس على خط  ا نونمن  عالمهللهلل  ال  ندمنل  عضد ع و 

 القضنء علسغ حس  سقعل:

المهللدهلل  ال  ندمنل ، هللدل هدع ط سقد  وم سدب إن ا نونمن  بزء   سوبز  من ))
ف  وددغ، علددبلك   نددهللسل لنالبددغ بددب سن  إ  هللمقنعمدد  المهللددهلل  ال  نددمنل  عإزالوددغ مددن 
العبدددعهلل، علدددبلك   هللدددهلل  ن وهللدددبل البهدددعهلل فددد  إزالددد  المهللدددهلل  ال  ندددمنل  عالقضدددنء 

لقهلل نن ت النسععس  ندعطن  فد  مننلبد  ا ندونمن  عفد  مقنعمد    .(431)علسغ
نددمنل ، عل مهددن نددن ت هلل  دد و خنطئدد ، عهللمقنعمدد  ع بددنء، فقددهلل ةنعمددت المهللددهلل  ال  

((عقسهللو فحل الهللسن عن الهللعل  هللنقسهللو الوطع  المنهللي ..
(440). 

                                           
(، الونلسددد  النسننددد ، ودددن سخ 104ملدددو المنددد ات النسنندددس ، القندددم األعل، حددد ح  )  (438)

 .1/1/2166هـ، المعاف  2395/نعال/13
هددبا الو دد ا ، عإبا لددم مقدد   هبعمددن  وح س سددن  علددى المهللددهلل  النددسعع  هللماددل هددبس النهللددن ات ع (439)

 ححل هللن  الن ء من بلك فقممن هع عنسل  لوطهللس  ةنمعن   و  المسزان.
 (.294، )ص((م نهسم نسننس ))  (441)
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حددزب الوح سدد  ةمدد  القمدد  فسمددن ))غ سقددعل األنددونب محمددعهلل القننددم فدد   ونهللدد
 ، منلقن  على هللن  هبا المص:((وعحل إلسغ علم البننعنس  عمهلل السهعهلل

بب،  عنسن عنلبت ا نونمن ، عه  ونونم  هللالهلل عبب عبب عبب ع))
المنلمسن العانن  اهللوهللاء من نمنل  الهللح  األندعهلل فد  اوبدنس الند  ، حودى  عمدن  

 آنسن عنعاحلهن الن ةس ! 

 عندسن عنلبدت ا ندونمن ! عةدهلل ةودل لسمدسن عندونلسن   اد  مدن مئد  ملسددعن 
هللةغ النقل عل مغ منلم ف    هلل  فو ات معزع  على ون  ععن سن نم ، عهللهلل   سح

 عة ! عملننع حزب الوح س  سن فعن بلك!

 عندسن عنلبدت ا نددونمن ! عةدهلل  هللددنهللت الندنب األف ددنم  المندلم، عهللمدد ت 
مهللمددغ عةدد اس لونددونم س عندد  سن  عإسددهللعلعبسن ! ع نمددت إسدد ان الاددع و وددهللعم المظددنم 

 النسعع  ف   ف نمنونن هلل ل من ونوطس .

ند ة   ع عهللدن هللنلحهللسدهلل عالمددن    عندسن عنلبدت ا ندونمن ! عةدهلل انددونم ت
 عاإلهللنهللو!

( ملسعن ننب منلم ف  نن 25 عنسن عنلبت ا نونمن ! عةهلل بم  لسمسن )
الزعاب ع  نلهم إلى منوقالت نسهلل سن لسقلل من منل المنلمسن، ععلى   ونفهم الو  
ههللموهن  طعهلل  الزمنزسن، عفع  ظهع هم الو   نمت ولوهب هلللن  النسنط، عهللأسهللسهم 

مددت ومزةهددن القسددعهلل عالنالنددل الحهللسهللسدد ، ةنمددت منددن س  نددسهلل سن الودد   ددنن الودد   ن
النسععسعن سوهللبحعن هللقمبنزهن البي  نن عحدم  عدن  فد  بهللدسن اإلمندنمس  عطدنهلل  

 بل  هللهللي فع  بهللنس المنلمسن.

 من مقنعم  المهللهلل  ال  نمنل ، فهبا طهللسن  ألن ا ندو ا س  ) ع الندسععس  ـ 
 ا  من األمع  عمن بملوهن المظنم ال  نمنل .  ف  ( ه  عقسهللو و ف   اس 

ع مددن ةددعل المللددو ) ع ةددعل الحددزب،   فدد  (، إن  عنددسن ةنعمددت عقسددهللو 
فحل الهللسن عن الهللعل  ... فأو  غ للقدن ئ لسضدحك،  ع لسهلل د ،  ع لسد ةص،  ع ..، 
   هلل ي مددنبا نددس نل؟ ) عنددسن ةنعمددت فحددل الددهللسن عددن الهللعلدد ؟؟!!(،    لنمدد  هللا 

  بهللسن.على ال ن

عل مغ حزب الوح س ، البي سزّع  العاة ، عسقلب الحقدنئ  مدن  بدل هللعنسد  
 اموهى. ،((ملننء منعم  ل عنسن، عهللنلونل  للنسععس 

عسقعل حزب الوح س  ف  من   حهللساغ عن العننئل المنوخهللم  مدن ةهللدل 
 (:60، )ص((مظ ات نسننس )) ، سقعل ف   ونبن عنسن للنسط و  النسععس  عمن ه

ن : ووهللمددى ف دد و الوحدد   مددن ا نددونمن  عمهنبمدد  ا نددونمن  عاإلمهلل سنلسدد  نمنددخ))
عوبندل  هنعومن  هبس األف ن  هللعح هن  ف ن ا  نسععس   ع  ف دن ا  اندو ا س ، عومند 
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من احوضدنن المدن  لهدن عإةهللدنلهم علسهدن  هللاو  حوضدنن األف دن  الندسععس  عاإلةهللدنل 
 ، اموهى.((علسهن

لددى المنددلمسن هللوددن سخ  دد و  هللسدد  الاددنم  ع حددهلل  حددزب الوح سدد  مددهللاء  إ
( مددن ملددو المندد ات 111فدد  حدد ح   ةددم ) 21/0/2166هددـ، المعافدد  2396

فقمدغ فد  الحد ب الننلمسد  الانمسد  ةدهلل اضدط ت ))النسننس  ـ القندم األعل، ةدنل فسدغ: 
الهللعل ال  هللس  إلدى الوحدنلو مد   عندسن لقهد   لمنمسدن،  سد   ن  عندسن وحمدل ف د و 

ونمن  عف  و الومنةضنت،  ي إان و الحد عب الحد س و عال هللسد و، القضنء على ا ن
عإاددن و القالةددل عا ضددط اهللنت ضددهلل المنددونم سن، لددبلك  ددنن اموحددن  الحل ددنء فدد  
الحدد ب سنمدد  اموحددن ا  ل عنددسن ألمهددن نونددخ  ف دد و الومنةضددنت ضددهلل حل هنئهددن 

الةدل المنونم سن، عهبا سنم  عضنهم ف  هللعام  المنن ل عإن نلهم ف  حد عب عة
وضط هم إلى ال حسل عن منونم اوهم عوقلسص ظلهم عن   ا  من سندوعلعن علسدغ 
مددن الددهللالهلل النننددن  العانددن  فدد  بمسدد  القددن ات ع  نددسمن  ف سقسددن عآنددسن ع م س ددن 
البمعهللسدد . عهددبا   هللدد  هزسمدد  لهددم هللددل هددع القضددنء علددسهم ألن ةددعوهم إممددن هدد  

عحددن عا هللع   انمعسدد  فدد  هددبا  هللن نددونمن  فددقبا بهددب ا نددونمن  فقددهلل هددهللت ةددعاهم
 .((الننلم

عه ددبا سرحنددن حددزب الوح سدد  ب دد   ن  عنددسن وحمددل ف دد و القضددنء علددى 
ا نددونمن  فدد  العةددت عالم ددنن الممننددهللسن،  ي فدد  مندد   الحددهللس  عددن خطدد  
ا نونمن  ال  هلل  عحع س، ل د  سنطدو القدن ئ علدى  عندسن  عمهدن ونمدل عهللقدعو 

  هلل ي لم سوبنهل حزب الوح س  الهللع  ال عن  على إزاح  ا نونمن  ال  هلل ، ع 
 هللأن س حنب المظ سنت المن  نس  الاع س  عاألممس ؟! للننلمالمنونم  عالمنوههللو 

عمن المل دت للمظد  ومنةضدنت حدزب الوح سد  فد  المندأل  العاحدهللو، فمداال  
مالحددظ  ن حددزب الوح سدد   حسنمددن  سددب   الحقسقدد   ع هللنضددن  ممهددن  قعلددغ الددعا هلل فدد  

(،  ن  عنسن هللعل  انونمن س ، 266)ص ((م نهسم نسننس ))الننهلل  عن  ونب  المص
ف  حسن  مغ سرمن  القن ئ ف  مهنس  المص هبا الم هعم ا نونمن ي عن  عنسن، هللل 

 سبنلغ سنوقهلل  ن  عنسن وقنعم ا نونمن  فضال  عن ةسنمهن هللغ. 

لودد  ع ددبلك سقددعم هللنددهللهن هللو دد ا  المحددعص علددى ع دد  الحقسقدد  السوسمدد  )ا
 وب   منهلل ا (.

ـ  2153فمدداال  سقددعل حددزب الوح سدد  فدد  ملددو مندد ات الو وددل الحزهللدد  )
.. فنعاء    نمت الهللعل الهللنسدهللو هللع   اندونمن س   دنمبلو ا ))(: 52(، ح ح  )2110

 ع  م س ن  ع هللع    س  انونمن س    عنسن،  ع هللع   ووأا  من ةسدنم مظدنم بهللسدهلل فد  
 اموهى.  ،((ال  هللس ..الننلم سمنة  مظنمهن  نلهللعل 

عهبا سبنلمن منوقهلل  ن هبا األنلعب الوح س ي، إممن هع ل ف  النودب إبا مدن 
 عابهغ  حهلل هللقعلغ إن  عنسن لسنت هللعل  انونمن س .
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 ا  ادعاء كزب التكرير أن الشيوعي  ترتي الشروب ك  اجستو لا4

ن عهع مـ ( 21، 22، 20، )ص((م نهسم نسننس ))سقعل حزب الوح س  ف  
 : ـ  هم ال وب الموهللم نو

، عقدهلل 2120مسندنن )اهلل سدل(  14 من معضدعع مندأل  القعمسد ، فقمدغ فد  ))
المبل  الهلللن   الننهلل  المنمى هللمبل  مسننن، ع نن من  هم المننئل الو  منةنهن 
منأل  القعمس . فقهلل ةهللم لسمسن وق س ا  للملوم  ضممغ   سغ ف  منأل  القعمسد ، ع دنن 

هلل عضنن مهللنهللئ نسنن  الحزب الهلللن   فد  المندأل  القعمسد ، ع نمدن لسمسن عنونلسن ة
 إن من عابب الحزب الهلل علسون ي  ن سلسهلل ح    الوح س  العطم  ... :سقع ن

عهللبلك  نن الحزب الهلللن   سهللاف  عن ح  األمدم فد  الوحد و هللم ندهن هللمدن 
لسمدسن ف  بلك حقهن ف  ا م حنل، عوأنسنهن ف  هللعل مندوقل . علقدهلل وضدمن وق سد  

هددبا الدد  ي عمنةنددغ المبلدد ، ع ددنن نددونلسن هددع مقدد   اللبمدد  الم  زسدد  .. فقدد   
المبل  هبا ال  ي عحن  من سعمئب هع   ي المهللهلل  النسعع  ف  المنأل  القعمسد ، 
عةهلل ة   المبل  من محغ: لسبب  ن سنو و ل ل األمم الهللاخلد  فد  و دعسن  عندسن 

فددقن إم ددن  هددبا الحدد  ععددهللم إةدد ا   هللحدد  ا م حددنل هللح سدد  عوندد سل هللعلدد  منددوقل ،
 .((الوهللاهللس  الو  وضمن وطهللسقغ عملسن ، منمنس وأسسهلل نسنن  ال ول عاإللحن ..

هددبا بددزء مددن ةدد ا  المبلدد ، علددع ))اددم سقددعل  نوددب ال وددنب الوح سدد ي: 
اةوح  علسغ ل نن  ة ب إلى الحل، عل ن  عطى   سن  هللنون  ف  المنأل  القعمسد  عهدع 

 مغ لم سقوح  على بلك، هللل  عطى الحزب النسعع   بلك حد  ح  ا م حنل، إ  
  ـع  سبدعز المدزب هللدسن منألد)) ممل ا م حنل، فقهلل بنء ف  الق ا  م نغ مدن محدغ:

ح  األمم ف  ا م حنل الح  عمنأل  ال نئهللو من ام حنل هبس األم   ع ولك فد  هدبا 
 .((العةت  ع باك

ان المحنن ف  المهللهلل  النسعع  فهب))ام سقعل ال نوب الوح س ي ف  ال ونب: 
ةدهلل بندال مندأل  القعمسد  ندع   فد  بمدب الحدزب الندسعع  عالمنند   الندسعع ، 
فأهلل  بلك إلى من ححل ف  المنن   النسعع  من خ عب هللن  هللعلدغ عمدغ، عمدن 
عبددعهلل مددن سنددهللغ امقنددنمغ إلددى منندد  سن،  مددن خدد عب هللندد  الددهللعل فددقن الحددزب 

و وسوددع ةددهلل  علددن فدد   سددنم نددونلسن النددسعع  السع عنددالف  ععلددى   نددغ بعزسدد
ا م حنل عدن الحدزب الندسعع  .. ع مدن عبدعهلل مدن سندهللغ المنند  سن فدقن الحدسن 
النسععس  ةهلل  ا ت فسهن المنأل  القعمس  فبنلوهدن وحدنعل امودزاع الزعنمد  الندسععس  

 .((من  عنسن..

حددزب الوح سدد  ةمدد  القمدد  فسمددن وعحددل إلسددغ علددم ))سقددعل حددنحب  وددنب 
(، سقعل منلقن  على 25ـ  23، عهع  ونب مخطعط من )ص((مهلل السهعهللالبننعنس  ع

 هبس المحعص الوح س س : 



 
 
 
 

246 

إن هبا المص هع وزعس  للعاة  عةلب للحقدنئ  ماسد  للوندنلل، لدم ؟ عفدسم ؟ ))
ععالم ؟ علمض   حهللنمن على الوزعس  سبب  ن من و من ه  ةح  ةد ا ي مبلد  

عهلل ـ ح ضدعا المندلمسن علدى الادع و علدى مسننن؟: ةلمن: إن الهللعلنس سك ـ عبلّهم سه
القسح  عةهللمعا لهم المدنل عالندالل، عوحد ك المندلمعن بهدنهللا  فد  ندهللسل هللا علدى 
القسحد ، حودى ةضد  علددى القسحد  ععنئلودغ، فقطد  الهلللندد سك المدنل عالندالل عددن 
المندددلمسن عح ضدددعا المندددسحسسن اللودددعامسسن علدددى المندددلمسن، عزعهللعهدددم هللنلمدددنل 

 سضن ، ع نن المنلمعن ةهلل ن لعا هللع   ف  الق م )بمهع س ( عفد   عالنالل عالقسنهللو
ة قننسن عدهللو هللعل، عفد  و  منمندونن )مل سد (، عهللعن إمدبا ، عإبا هللدنلبسعش الحمد  
وقوحم الق م عوقول المنلمسن فد  الندعا ع عوأخدب الندهللنب مدن الهللدنةسن إلدى ندسهللس سن 

 ددل النددهعل هللماددل  حوددى المددعت، اددم سوعبددغ البددسش األحمدد  إلددى ة قننددسن فسحوددل
األنلعب الق م ، ع خبعا المالسسن  ن   إلى نسهللس سن حوى المدعت. عاوبهدعا محدع 
و  منمنونن، عل مهم لم سنوطسنعا اةوحنمهن عامهزمعا  مدنم بسندهن. فد  بلدك العةدت 
 نمت الهللعل  النامنمس  ةهلل اموهت على سهلل حزب ا وحنهلل عالو ة ، ع هللح  ةنهللودغ  مدع  

 ح  األنعهلل موبهسن إلى  هللعسنن.عطلنت عبمنل ف  الهلل

عف  ع   الهللح  بنء ) اهللسدك( ندنعهلل لسمدسن األسمدن عهدع سهدعهللي سنطدل 
سعم النهللت عنه  م   مع  هللننن ف  الهللنخ و حوى مموحو اللسل، ام مزل إلى ةن هللغ 
الهللخن ي عبهب ف  حنل نهللسلغ. ععمدهلل عحدعل الادنلع  إلدى  عهللسندن، ام حدل  مدع  

مد  ) اهللسدك(، عفد  الحدهللنل اخو دى  مدع  هللنندن حسد   هللننن لسنه  ولدك اللسلد  اسضدن  
ظه  هللنهلل سعمسن ف  و  منمنونن، عانوقهللل همنك  زعسم و  د  عظدسم، عندلم ةسدنهللو 
البددسش، عمهللئددب هبددم البددسش األحمدد  فأحددهلل   مددع  هللننددن  عامدد س هللددنلو اب  ال س دد  

 عنقطت و  منمنونن، ام اخو ى  مع  هللننن.

 لمن، ما هي تراراي متلر نيسان؟

منددلمسن عمددهللمن ةددهللم لهددم الهللعلنددس سك المددنل عالنددالل لسقددنولعا بسددعش إن ال
القسح ، ن عا ف  األم  عخدنفعا مدن خهللعد ، فقدهللم لهدم الهللعلندس سك ةد ا ي مبلد  
مسننن البي لم سحض س  حهلل من المنلمسن، فنطمأن المنلمعن عاةومنعا هللحندن معاسدن 

ت مبلد  مسندنن لدم الهللعلنس سك، عومت الخهللع . إبن فنلمحدنن الدعا هللان فد  ةد ا ا
 س عمن  هللهللا  نع   ف  بمب الحزب النسعع  عمن  نمن إ  خهللع  للمنلمسن عل س هم.

ع عل مقد  للقد ا سن  ددنن هللندهلل حددعال  ندم  عمحدو فقددط، ععلدى حنددنب 
( ملسدعن  ندس  مندلم م دعا إلدى ندسهللس سن، 25مالسسن البا  من المندلمسن عحدعال  )

ت فد  ندسهللس سن،  دنمعا سنملدعن مهدن ا ععلى   ونفهم ةنمدت  دل المندن س  الود   ةسمد
، عالندسنط ولهدب ظهدع هم  عهم مقسدهللعن هللنلنالندل، ادم سندعهللعن إلدى الندبن مندنء 

 ععبعههم.

عه با م    ن حزب الوح س  زّع  العاة  عةلدب الحقسقد  هللهللعنسد  )ملندنء( 
 ل عنسن عهللنلونل  للنسععس . علم مل ةح  مح  مبل  مسننن:
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للح سددد ، عللححدددعل علدددى  هللندددط  ادددن ت المبددد  طلهللدددن   2156فددد  ندددم  
ضدد ع سنت الحسددنو، فنةوحمددت البسددعش النددعفسوس  المبدد  عهللمدد ت المددهللن، خنحدد  
هللعهللاهللنت على  لع   هلهن، ع نن ححسل  القولى ف  سعم عاحهلل عهللن  السعم   ا  
من منئ   لو ةوسل، ع نن الهن هللعن على خن ب الحهللعهلل   ا  من ملسعن، عبلدك فد  

س دن المحدنن ندع   فد  بمدب الحدزب الندسعع .  علدم .2156نه  وند سن ادنم  
عه ددبا مدد    ن حددزب الوح سدد  زّع  العاةدد  عةلددب الحقسقدد  لسقددعم هللهللعنسدد  ملنددنء 

 ل عنسن عهللنلونل  للنسععس .

( اةوحمت البسعش النعفسوس  ونس عنلعفن سن ألمهدن   اهللت 2169عف  آب )
  فسهدن مادل الح س  عالححعل علدى  هللندط ضد ع سنت الحسدنو، ف دنن القودل عالودهللمس

 المب   ع  نهلل، علم سقو المحنن نع   ف  بمب الحزب النسعع .

إن سع عندالفسن ام حدلت عدن  عندسن علدم وندوط   عندسن فندل  : من ةدعلهم
 فهبا وزعس  للعاة  عةلب للحقنئ . ،ن ء هللنهللب المحسن

م، حس   نمت  عنسن  ضنو من  ن 2149عألن هبا ا م حنل حهلل  نم  
هلل سع عنالفسن  ع  س هن ألمهن  نمت ةهلل خ بدت حدهللسان مدن ونوطس  القسنم هللح ب ض

هللمن  الح ب الننلمس  الانمس ، عألن ال  ب  علن هللعمغ لسع عنالفسن، ع هم من بلك 
  ن ا وحنهلل النعفسنو   نن ف  بلك العةت عاضنن   ل إم نمنوغ إلسبنهلل إن ائسل.

عنسدد  إبن فدقس اهلل حددزب الوح سدد  لهددبا الماددل هددع وزعسدد  للعاةدد  مددن  بددل هلل
 )ملننء منعم ( لالوحنهلل النعفسو  عهللنلونل  للنسععس .

ع من ةعلهم عن امقننم الحسن ف  ندهللغ منند  ، فهدبا ندهللسهلل ال  اهللد ، إب لدم 
و ن الحسن ونهللن  ل عنسن ف   ي سعم، ع من  ن للسهعهلل ف   عنسن ابوهنهللاوهم،  بلك 

إن  :ةال  سقددعلن  عددنـددـى عبددغ األ   إمننمـددـللحددسمسسن ابوهددنهللاوهم، ع   ظددن  ن عل
نن،   فد  بلدك العةدت ع  ـن ونوطس  إ  نم الحسن على  ي  م ،  نئمن  من  ـ عنس

 ف  الحنض .

 من نهللب عهللم امضمنم الحسن إلى  عنسن، فال  ظدن إمندنمن  فسدغ عقدل عفهدم 
إن بلك  دنن هللندهللب ةد ا  مبلد  مسندنن، إ  حدزب الوح سد ! عه دبا سدزع   :سقعل

 من  بل هللعنس  ملننء ل عنسن عهللنلونل  للنسععس ! حزب الوح س  حقنئ  الون سخ

إن مددن عابددب الحددزب  : نمددن ) ي لسمددسن عنددونلسن( سقددع ن))ع مددن ةددعلهم: 
، فددقن  ددل مددن سندد و  هللبددهللسنت ((الهلل علسوددن ي  ن سلسددهلل ح  دد  الوح سدد  الددعطم ..

النسععس  سن و  ن  ل مظنم  س  نسعع ،  نئمن  من  نن، فهع ف  مظ  النسععسسن 
 بعازي إمهلل سنل ،  ع هع مظنم عمسل لمم س نن  ع لإلمبلسدز، ندعاء   دنن مظنم هللع

هددبا المظددنم ةعمسددن   ع عطمسددن   ع إنددالمسن   ع فدد  ط سقددغ إلددى اإلنددالم. ع ن  ددل مددن 
 ع  ي وح سددد   ((الوحدد   الددعطم )) ن عهللددن و سندد و  هللبددهللسنت النددسععس  سندد و 

  .سلع عمغ   سنم  عمهللهم إ  نسئن  عاحهللا  هع النسععس
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 عه با س بب حزب الوح س  لسبنل ح ح  لسمسن عنونلسن هللسضنء.

المب ع ، ف   نم   ((م نهسم نسننس )) عهمنك مالحظ  م سهلل  هللنلمنهلل  ل ونب
، عمهللمن نلّم حزب الهللن  ا نو ا   البع ن إلى إن ائسل هللدأعام  الو ابد  2160

لمن  د ،   ندل ال س   الحنهلل و من ةسنهللو الهللن  ف  الننع  األعلدى مدن مند حس  ا
ا وحنهلل الندعفسو  خمند  عند   لدو بمدهللي لحمنسد  المظدنم،  حدنطعا هللمند  عحلدب 
عهللقس  المهللن، عمهللهن امون   ونب لم نهسم نسننس ل ف   ل الم وهللنت ععلى الن هللنت 
الموبعل  الو  وهللس  ال وب عهللنن   خسص، ممن سهللل على  ن ولدك الطهللند   نمدت ةدهلل 

ست علددى الددهللالهلل مندد  ال وددنب فدد   ددل  نددعا  هسئددت نددل ن ، حوددى إبا هددسمن النددعفس
ن، لسقددع  للمددن  سالمددب ع  سنال وددب، عطهللنددن   ددنن الهددهللو مددن مندد س هددع المحدد

انونلمعا للنعفسست،   وخنفعا، عةهلل هللق  البسش النعفسو  ف  ندع س  حودى إعدالن 
الهللس سنددو عس ن، عالظددن  مددغ هللددن   لسددن   ع بزئسددن ، حوددى اآلن، عهددسمن الندد عن علددى 

إن البسش النعفسو  بدنء  : انء. ع  منهللم خهللسان   ع عاحهللا  من ال انء سقعلفححنء ال
حمنسدد  لنددع س  مددن إندد ائسل، عالبددعاب علسددغ  مددغ لددع  ددنن  ددبلك ل ددنن معةنددغ فدد  

 ، اموهى.((نالبهلله  على حهللعهلل إن ائسل، علمن  نن حعل هللمن  عحلب ع س ه

 :الترلي 

سد  عوزعسد س للعاةد  من المص الننهلل  سوضل لمن مهلل  وح سو حزب الوح  
لحددنلل النددسععس ، فقددهلل  عهددم هددبا الحددزب  ن ةدد ا ي مسنددنن  نمددن حقسقدد     ددبهللن  
عخددهللاعن  ةددهلل من نددغ لسمددسن علددى النددنعب المنددن    فدد  إنددقنط المظددنم القسحدد ي، 
عخنحدد  المنددلمسن مددمهم، عممددن انددوهللل هددبا الحددزب هللددغ علددى بلددك ةسددنم الحددزب 

سودع هللدقعالن ا م حدنل عدن الحدزب النسعع  السع ندالف  ععلدى   ندغ بعزسدو و
 النسعع   سنم نونلسن.

عس هللّ خ ونعو ف  خطنهللدغ الند ي فد  المدلوم  النند سن للحدزب ـ ضدهلل 
 على مقعل  حزب الوح س  هبس:  ـ مه، نونلسن

 ب ددد  سددددعم  خددددب سحددددطم  وضدددخسم الخددددالو هللددددسن ا وحددددنهلل النددددعفسنو  ))
 سسدو إلدى معند ع،  عسع عنالفسن فد  األسدنم األعلدى، عبات مد و عمدهللمن بئدت مدن

هللعست لزسن و نونلسن البي  نن  على مندخ  هللنادت مدلخ ا  إلدى وسودع عندألم : هدل 
ةدد  ت هددبس؟، علددم سموظدد  بددعاهلل ، هللددل هللددنهلل  إلددى القددعل: نددأهز  حددهللن  الحدد س و 
عسزعل وسوع من العبعهلل، سوهللاعى عسنقط!. ع م هللفنمن  نلسن  مدن هدزو األحدهلل  هدبس، 

لنظم  عمهلل نونلسن، عل مدغ وحد و علدى هدبا إن هبا الوح سل ع   عقهللو بمعن ا
المحددددع:  هددددز  حددددهللن  الحدددد س و فسددددزعل هللعنوسنددددسو عنددددعهللن  عفعزمنمندددد   
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ع عزمونعو عنعاهم  اسد عن. عل دن بلدك لدم سححدل لوسودع، مهمدن هدز ندونلسن   
(( حهللنغ فحنب، هللل  ل من سنوطس  هزس فقن وسوع لم سنقط

(442). 

نعل هلل ل من سنوطس  هزس إبن من وح سل خ ونعو هبا م    ن نونلسن ح
عوح س غ من  بل مم  وسوع مدن ا م حدنل عدن الحدزب الندسعع  هللعن فنئدهللو، عإن 
نددونلسن لددم سحودد م ةدد ا ات مددلوم  مسنددنن ـ المزععمدد  ـ فدد  مددمل النددنعب حدد  
ا نوقالل عن ا وحنهلل النعفسنو ، فنمل على نح  عملسد  ا م حدنل الود  ةدنم هللهدن 

 و.وسوع عن الحزب النسعع  هلل ل ةع

فمقددعل لحددزب الوح سدد : إن  مددت   وددهلل ي هللقسددنم نددونلسن هللمحنعلدد  نددح  
ا م حنل هبس، فولك عهللا محسهلل ،   سم ن  ن وحهلل  عن  بل نسنن  فضدال  عدن 
حزب نسنن ، ععلسغ فقمغ من الحنب بهللا  ةهللعل ف  و بهل حزب الوح سد  هللدبلك، 

مت وهلل ي، عح ت عإن  نن  بلك فنلى األم   ن و ضل بهلغ النسنن . ع من إن  
 إلى وزعس  العاة  لحنلل النسععس  ولمسنن  لعبههن القهللسل، فقهلل  ن ت عن م نك.

 ا  ادعاء الكزب أن الشيوعي  ترتي ا نسان كريت  الشخاي ا3

لقهلل انون   حزب الوح س  الندنلم  لدغ اآلن فلدم سبدهلل ندع  االاد  مهللدنهللئ 
 مهللهلل  الانل  هع اإلنالم.: ال  نمنلس ، عا نو ا س  عممهن النسععس ، عال(441)ه 

عف  من   حهللساغ عن  عبغ الخدالو هللدسن ال  ندمنلس  عالمهللدهلل  الندسعع ، 
 ب    عبغ ا و ن  هللسمهمن فقنل: 

عمو قنن منن  علدى إعطدنء اإلمندنن ح سودغ النخحدس  سوحد و هللمدن سندنء ))
علدى محددع مددن س سددهلل، مددن هللام سدد   فدد  هددبا الوحدد و نددننهللوغ، علددبلك  ددنن النددلعك 

((الح س  النخحس  هللن  من سقهللنغ هبان المهللهللآن ع   النخح
(443). 

: لل هلل على هبا الوزعس ، فقممدن هللحنبد  إلدى ند ل سطدعل، عل دن القدعل تلي
المخوح  ف  هبا المعضعع  ن الح سنت النخحس  ععلى   نهن ح سد  المحنفظد  

الدددهللسن، عالمدددنل، عالدددم  ، عالنقدددل، عالمندددل(؛ هددد  مح عظددد  فددد  المظدددنم )علدددى 
القددددعامسن فدددد  الددددهللعل  إن،  ي حددددزب الوح سدددد  اعودددد و هللددددبلك  ال  نددددمنل   مددددن

. عل مهدن مموه د  بمسندن  ال  هللس  ةهلل   لت للمعاطن الومو  هللهدبس الحقدع  الهللسمق اطس 
فدد  المظددنم النددسعع . عةددهلل زب حددزب الوح سدد  النددسععس  مدد  ال  نددمنلس ، لوم سدد  

                                           
(، وددنلسو هللنددنم عنددل ، الطهللندد  الانمسدد ، هللا  354ـ  353، حدد ح  )((نددونلسن))عددن  وددنب   (441)

 طال  للهلل اننت عالو بم  عالمن .

هددن: ال م عنددس ، ع  سقددل عددهللهلل منومقسددغ فدد  الحددسن عددن همددنك مهللددنهللئ  خدد   فدد  النددنلم مم (442)
 ( ملسعن منم .500( ملسعن منم ، عالهمهللع    سقل عهللهللهم ف  الهمهلل عالحسن عن )000)

 (.10ـ  16، )ص((مظنم اإلنالم))  (443)
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نلعبغ الحنن على ال  س  الو    اهلل ممهن ةلب الحقسق  لحنلل النسععس ، عإظهن هن هلل
 . (444)عظم ةهللحغ عهللننعوغ

 ا  الشيوعي  وتدي مر ج لفساد النظام الرأسماليا2

إ ّ  مدغ )) (:05حد ح  ) ((مظد ات نسنندس ))سقعل حزب الوح س  ف   ونب 
لمن انون   هللاء ا نونمن  عهلللغ الظلم ف   ع عهللن ب عوغ، الظلم ا ةوحنهللي عالظلم 

ن ، فضبعا من فهللاح  هدبا الظلدم، فعبدهللت ف د و النسنن ، لننت الم   سن هبس الم
ا نو ا س  عالنسععس   نالب ل ننهلل المظنم ال  نمنل ، ع ممقب للمن  مدن ظلدم هدبا 
المظنم، ع نهلل س عن منفنن  لع  نمت هدبس ال  د و ف د و حدحسح ، عهللمسدت علدى  ندن  

 .((عقل  فط ي سوبنعب م  ال  ائز ..

 :الترلي 

ف  بلدك هدع  ن حدزب الوح سد  سدهللعع ممدب  ةلت: ععبغ الوضلسل النسنن  
  ا  من خمنسن عنمن  إلى اعوهللن  ال  نمنلس  هد  األ اد  ضد  ا   ع األخطد  علدى 
الننلم  بم ، عممغ الننلم اإلنالم  من النسععس  ا نو ا س ، مخنل ن  هللبلك محعص 
ك ال ونب عالنم ، عالعاة ، فوأا  هللهبا الط ل ال اسد  مدن المندلمسن، فلمدن  حدهللل بلد

 م ا  مق  ا  لهللسهم، بنء لسقعل لهم إن هبس النسععس  إممن بنءت لهللف  الخط  األ هللد  
 الزاحو على الننلم  بم  ـ زعم ـ .

عهمن سبهلل  الومهللسغ  ن النسععس  عمن ع ائهن السهعهللس  عمن وأا  هللط حهمن، 
ونددنى إلددى ةلددب الحقددنئ  عونددعسههن لددهلل  المددن  عنمدد ، عهللنلوددنل  نددو عن  ح ددنمهم 

عإبا  نمت األفننل ونومهلل على األح نم، فهللنلونل  نو عن ح    المبوم  ف   خنطئ .
ا وبنس الخطأ. عهبس الخط  ونومهلل على القنمعن الم ن  ال عم  القنئل: لإن اإلمندنن 
 نس  اةومنعنوغ ال   س ل، عهللنلونل  نو عن ح    المبوم   نهللغ هللح  د  ال ادنء علدى 

 حلى هللا علسغ عنلم.النسل البن و، عحهلل  فسمن  نعل هللا 

الح ددم علددى الندد ء فدد ع عددن ))هللمنمددى آخدد ، وقددعل القنعددهللو األحددعلس : 
الح دم علدى ع د  الند ء، فد ع ))، عم هعم المخنل   لهبس القنعدهللو سقدعل: ((وحع س

 .((عن وحع س الخنطا

ععلسغ سقعم حزب الوح س  هللائمن  ع هللهللا  هللن د  المقدهللمنت عالوحدع ات لدهلل  
م من بعامب الحسنو، منومهللا  علدى ال دبب الدبي   حدهللعهلل المنلمسن ف   ل بنمب مه

  .لغ  من م  منمن

                                           
 ((الممنهلل  اإلعالمس  هللدسن وبنهدل الخطد  ا ندو ا   عظدنه و مندنهللاو  م س دن)) امظ   ونهللمن:  (444)

هدبا  مدن ( سدو هللافد  حدزب الوح سد  عدن الندسععس ؟)هللنلمعضعع، عا ب  إلى فحدل: فقمغ  مّ  
 ال ونب.
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عمددن  مالدد  هددبا ال ددبب ةعلددغ: إن النددسععس  إممددن عبددهللت لنددالب ال ندددنهلل 
ال  نمنل ، علم سرن  إلدى حقسقد  الندسععس  عالهدهللو الدبي حدمنهن السهدعهلل مدن  بلدغ 

المخودن ، عاأل   السهدعهلل ندنب هللا )) عهع: وطهللس  مهللعءات الوع او، ععلى   ندهن
. هدبا األندلعب؛  ندلعب ةلدب الحقدنئ ، هدع ((ملك لهم، عالهللن  هللهنئم خلقدعا ألبلهدم

 ع هللمن سندمسغ السهدعهلل  (، نسل األهللم  ) :الط س  األمب  هللمن سنمى هللل   البننعنس 
. عال حدعل األ هللند  ((نهلل مبد  عقدعل األممسدس))ف  هلل عوع ع ت ح مدنء حدهسعن: 

 على الحزب مقعلوغ. األعلى من هبا ال ونب و هلل

 ا روسيا تو  مع الررب ضد إسرا يلا0

عهبس حع و  خ   من حدع  ولمسد   عندسن الندسععس  السهعهللسد  الود  هللهدن 
سنوطس  حزب الوح س  إسبنهلل عطو عنم على  عنسن النسععس  هللدسن المندلمسن مدن 

 هن الهللاعم المزععم لقضنسن األم  الن هللس  ف  ح اعهن م  السهعهلل. خالل معة

حددزب الوح سدد  فدد  هللندد  مندد اوغ النسننددس  فسمددن سونلدد  هللمعضددعع سقددعل 
الهللح ،  من سقعل فد  ونلسقدغ النسنند  علدى اموهدنء زسدن و بمدنل عهللدهلل المنحد  إلدى 

 : 20/0/2169معن ع هللون سخ 

...فنهللددهلل المنحدد  لددم سددبهب لمعندد ع ألخددب األنددلح  ع  لطلددب منددنعهللو، ))
ل عنسن على مند عع  م س د   عإممن بهب لن ء عاحهلل فقط، إعطنء معافقوغ  نمسن  

وضمن الحلعل األم س س  الو  ع ضت على إن ائسل علم و ن لغ  سد   نسد  خدالو 
علددم سنهدهلل معافقوددغ  ،هدبس ال نسد ..  مددن  عمدغ بهددب إلدى  عنددسن إلعطدنء معافقوددغ لهدن

ألم س دن، مد   عمدغ عمدسال   م س سدن  ع سقدن  فددبلك إممدن  دنن مدن  بدل امندبنم النددس  
علدم وهللد  إ   ةدهلل  علمودغ هللدنلحلعل ند ا ، ع خدبت معافقودغ علسهدن ند ا   هللعلسن ، فأم س ن

المنحس  ال نمس  فال هللدهلل  ن و دعن مدن بهد   عندسن، فدقن األمدع  ال ندمس  عالهللعلسد  
وب ي على  نن   ن  م س ن ونس  م  إن ائسل ضهلل الن ب، ع ن  عنسن ونس  مد  

((الن ب ضهلل إن ائسل، ف نن   هللهلل  ن سبهب إلى  عنسن
 ا هـ.  ،(445)

هددبا مددن ب دد س حددزب الوح سدد  مددن عةددعو  عنددسن النددسععس  السهعهللسدد  إلددى 
 بنمب الن ب ضهلل إن ائسل هللن ل عنم.

 من من ب  س حزب الوح س  من معاةو  عنسن النسععس  السهعهللس  الخنحد  
هللهللعم هللند  الدهللعل الن هللسد  هللند ل خدنص فقمدغ سقدعل فد  مند و هللنمدعان )منلعمدنت 

 للننب(: 

 هلللدددى  ئدددس  الح عمددد  اإلنددد ائسلس  لس ددد  انددد عل  ،1/3/2169هللودددن سخ ))
هللوح سل خدنص إلدى ع نلد  سعمنسودهلل هللد  ، ضدممغ وحد سحنت خطسد و فسمدن سونلد  

                                           
(، 190، 196(، القندم األعل، حد ح  )2110ـ  2153ملو المند ات النسنندس ، عدنم )  (445)

 .22/0/2169هـ ، المعاف  2399من نه   هللس  الانم   25من و هللون سخ 
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نسوهللخل مهللنن و ف   سد   النعفسو مغ   سنوقهلل هللأن ا وحنهلل إهلل عنسن، عممن ةنلغ فسغ: )
سعن ح ب وق  هللسن الهللعل الن هللس  عإن ائسل(. ع ضنو ةدنئال : )إبا مدن فندل الندعفسنو

بلك فقممن نمقنول، عنمهللاف  عنمقنول حودى آخد  إند ائسل (. ادم ةدنل: )إممد     ف د  
هللأن النعفسنوسسن نسنو  عن ف  ح ب لوهللمس من عنحقمن(. ام ههللهلل هللأمغ نسقنول عةنل: 
)محن همن عنمقنول عنمهللاف (. عهبا ال دالم فد  هدبا الظد و إبا  هللدط هللمدن هدع مهسدأ 

ل علدى  ن  عندسن ةدهلل وح  دت ع مهدن هدهللهللت إلسبنهلل حد ب حزسد ان  خد   فقمدغ سدهلل
إن ائسل إمن هللوحبس  خط  هللأمهن نووهللخل إبا هنبمدت إند ائسل األ هللن  ع محد   ع 
نع س ، عإمن هللوحبس  ن عي ةهللمغ ن س   عندسن فد  إند ائسل لح عمد  إند ائسل،  ع 
هللل ددغ عزسدد  خن بسدد   عنددسن لندد س  إندد ائسل فدد  معندد ع، فددقن ةددعل اندد عل هللددأن 

  نسوهللخل مهللنن و هع و نس  الوحبس  هللأمغ   سنمد  الودهللخل المهللنند  ا وحنهلل النعفنو
 ع وطمسن للننب ف  إن ائسل حوى   سمزعبعا من الوحبس  ال عن ، عالهلللسل على 
بلددك هددع  ن اندد عل عقددب علددى هددبا ال ددالم مهللنندد و هللقعلددغ: )نددمقنول حوددى آخدد  

ى  عنددسن هللأمهددن إبا (، إبا فنددل النددعفسنوسسن بلددك فقممددن نددمقنول،  ي  هللس علدد إند ائسل
فنسقنولعن، ام عقب على بلك هللقعلغ: )نمقنول حودى  (446) بحال وهللخلت مهللنن و ف 

لإلندن و إلدى   آخ  إن ائسل (. عةنل آخد  إند ائسل  علدم سقدل آخد  بمدهللي إند ائسل
 مهم نسقنولعن حوى آخ  سهعهللي    خ  بمهللي سهعهللي، عهع سهللل علدى مدهلل  ال دسظ 

((عمهللهم من هبا الوحبس 
 هـ.ا  (440)

عسقعل حزب الوح س  ف  ونلسقغ النسنن  على حدهللع  هللسدنن مدن الح عمد  
ف   عقنب ابومنع مبل  الدعز اء ال  مند  هلل ئنند   9/2/2161ال  منس  هللون سخ 

 نهللب هبعمهن على مطن  هللس عت:هللال ئس  هللس عل سبهللهلل الومهللسهلل هللقن ائسل 

ووهللخل ... فحنب هبس الوطع ات فقن امبلو ا هللنهلل  ن وأ هللت  ن  عندسن ند))
فنال  ضهلل امبلو ا عضهلل إن ائسل إبا هنبمت إن ائسل مح  عننعهللوهن هللبلك امبلو ا 
هللنددهلل  ن وأ ددهللت امبلودد ا مددن هددبا هللندد ل ةددنط  عبلددك مددن الحنددهلل الضددخم لمنددطعل 
النددعفسو  فدد  الهللحدد  األهللددس ، عمددن احددوالل  عنددسن لونس عنددلعفن سن عمددن حنددهللهن 

عفول الط س  على الهللح  األهللس  بسنن  ضخمن  على حهللعهلل سع عنالفسن،   وننحهن 
الموعنط إلمزال البسعش الهلل س  عالهللح س  عالبعس  إبا من ححلت الحد ب هللندهلل هدبا 
 لغ لبأت امبلو ا إلى لنهللد   خد   عهد  ا وندنل البهللهد  الند ةس  هللدنحوالل األ هللن 
عف   الحلل علسغ عهللبلك  نقط ف  سهلل  عنسن ع م س ن ألمغ   سم ن وهللخل  عنسن 

((من منحس  هللعلس  لمبهللو األ هللن
 ا هـ. ،(449)

                                           
 .الن ب :ف  األحل  (446)
(، ودددن سخ 105(، القندددم األعل، حددد ح  )2110ـ  2153سنندددس ، )ملدددو المنددد ات الن  (447)
3/3/2169. 

 12(، وددن سخ 301(، القنددم األعل، حدد ح  )2110ـ  1153ملددو المندد ات النسننددس ، )  (448)
 م. 1/2/2161هـ، المعاف  2399من نعال 
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من هبا المص الوح س ي سل هلل لمن حزب الوح س   ن هللعم  عنسن المزعدعم 
ماددل ـدد  ،علسنددت الددهللعل المننهللسدد  للنددسععس  ،إممددن هددع للددهللعل النددسععس  ا نددو ا س 

منمسدد  هللهددبا الددهللعم، عسل ددهلل حددزب الوح سدد  بلددك مدد و  خدد   فدد  مندد و  ـ األ هللن
 سقعل:نسننس  هللنمعان )هلل هللننت( حس  

... عمدددن  بدددل  ن ووالفدددى ) ي إنددد ائسل( بلدددك، عضدددنت خطوهدددن ) ي ))
إندد ائسل( علددى  نددن  وبمددب الحدد ب مدد  محدد  عنددع سن عححدد هن فدد  األ هللن، 
عبلك  ن إن ائسل إبا هنبمت  سن  من مح   ع نع سن فدقن  عندسن ندووهللخل عوضد  

عحهللهن  ، عل ن ض ب إن ائسل لم هللن(441)إن ائسل هللحب  حمنس  الهللعل ا نو ا س 
  سم ن  عنسن الوهللخل ألن األ هللن لس  هللعل  انو ا س  هللدل محندعب  مدغ هللعلد  مد  

((ال  ب..
 ا هـ. (450)

سعاحل حزب الوح س  نسننوغ الولمسنس  ل عندسن الندسععس  هللمحنعلد  إةمدنع  
ال  ي الننم  ن وحبس ات  عنسن إلن ائسل من عهللعامهن على الند ب هد  وحدبس ات 

عنددسن إندد ائسل مددن عدددهللعامهن علددى الهللعلدد  السندددن س  بددنهللو. عهددبس المدد و وحدددب   
 ا نو ا س  النع س .

سقددعل حددزب الوح سدد  هللهددبا الخحددعص فدد  ونلسقددغ النسنندد  علددى اموهددنء 
، حسد   نهلل هدن إلدى 20/0/2169زسن و بمدنل عهللدهلل المنحد  إلدى معند ع هللودن سخ 

 سع عنالفسن سقعل: 

ند س   ننندن  ... هبس ه  حقسق  األزمد  فسبدب  ن سبندل هدبا الخطد  ال))
ل هددم  ددل حنهللادد  مددن حددعاهلل  الممطقدد  ع ددل ممددنع و مددن الممددنع ات النسننددس  الودد  

، حسن  نمت إن ائسل و سهلل  ن وهنبم نع سن  سنم 2165وب ي فسهن، عبلك ممب نم  
 مددسن الحددنفظ، إلددى محنعلدد  احددوالل إندد ائسل للم و نددنت النددع س  عالقمسطدد و فدد  

، حسد   دنن الهبدعم اإلند ائسل  2160 ، إلى نده  مسندنن ندم 2166 عاخ  نم  
على نع سن عنسك العةعع عوعةو هلل نل الوحبس  ال عن  إلى عةت  ن وع طت  ل 

ف  بنل عهللهلل المنح  سحندهلل بسعندغ  2160من  عنسن ع م س ن ف  نه   سن  نم  
ف  نسمنء ام ا وهللن همن حسن  سقمن هللعةعع الح ب، عمن ب  هبا ا  وهللنك ممهمن علدى 

((هللنلونل  على الهللعل الن هللس  من هزسم  حزس ان ..عهللهلل المنح ، ع
 ا هـ. (452)

فقن  عندسن  نمدت حدسن حدب ت )) عسقعل حزب الوح س  هللهبا الحهللهلل  بلك:
مدن الهبدعم علدى ندع سن  نمدت مو قد  مد   م س دن  2160إن ائسل ف  مسندنن ندم  

                                           
 إمهن عبهللت هللهللعم  م س  !! :عسقعل حزب الوح س  عن هبس ا نو ا س   (449)

هدددـ، المعافددد  2399 مضدددنن  25(، ودددن سخ 111ننددد  الندددنهلل ، حددد ح  )الملدددو النس  (451)
 م.5/21/2169

هددـ ، 2399مددن ندده   هللسدد  الاددنم   25(، وددن سخ 195النسنندد  النددنهلل ، حدد ح  ) الملددو  (451)
 م.22/0/2169المعاف  
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على الوهللخل عهبا من طمأن عهللهلل المنح  عبنلغ سبد ل علدى مقدل بسندغ إلدى حدهللعهلل 
ئسل، فقهلل  نن حسمئٍب مطمئمن  علدى  ن إند ائسل لدن وبد ل علدى هللخدعل الحد ب، إن ا

عإبا بدد لت عهللخلددت الحدد ب فددقن  عنددسن نددووهللخل فوددهللخل  عنددسن نددهلل  ع ن ةدد   
 ا هـ. (451)(((علهبا   سهللنهلل اآلن  ن ولهلل   عنسن طلهللغ ) ي طلب عهللهلل المنح 

عمندددعهلل إلدددى معضدددععمن عهللعدددم  عندددسن للنددد ب، هدددل  دددنن لمحدددلحومن  م 
 حلحوهن؟ عهل  نن سن ل ض  ا  على إن ائسل  م سن ل ض  ا  علسمن؟لم

:   نك  ن هللعدم  عندسن للند ب سهللدهللع للمدنظ  ألعل عهلد   مدغ حدنهلل  أتول
المسد ، عل ددن ندد عنن مددن ومبلدد  الحقسقد  لددهلل  المدد اةهللسن للمعةددو الددهللعل  عالمعةددو 

نئ  النسنن ، عسظه  هلل ل عضدعل ةحدهلل عمسد  هدبا الدهللعم للند ب، عمدن هللامدت العاد
 ووحهلل ، فنلقعل  ع   ع خس ا  لهن.

، ال ونب المعا  ((معن ع عإن ائسل))هبا هع الهلل وع  عم  حلس  ف   ونهللغ 
المعف  ف  معضععغ، عهع من ال وب المنفن  بهللا  ف  فضل الدهللع  ا ندو ا   فد  
إةنم  هللعل  إن ائسل ف  العةت البي وأخ  فسغ ال د ب عدن هللعدم بلدك، سمقدل لمدن هدبا 

حنضد  ))نئ  ععانئ    سهلل  لهلل  المخدهللععسن هللن ندو ا س  وحدت عمدعان ال ونب حق
(، 406ـ  420من ح ح  ) ((إلى اآلن 2156النالةنت النعفسنوس  اإلن ائسلس  من 

عه  ف   نس  األهمس   لهن و هلل على حزب الوح س  ةعلوغ هبس عو ضل على األةدل 
 نالم عالمنلمسن.بهلغ، إن  حنمن الظن، عإ ّ فقن بلك هللال على خسنموغ لإل

 سثلخل برضا  مما أورده الدمتور عمر كلي   ي  ال  هذا 

،  حهلل  فعل نمسن إمدبا س إلند ائسل 2156ف  النهللعان الاالا  على مح  عنم  -
هللأن ومنحب من نسمنء، عهبا اإلمدبا  ال دنبب بدنء هللندهلل  ن حققدت إند ائسل  دل 

ند ائسل ونسد   ههللافهن عمطنمنهن، عو  ت  عنسن )الحهللس  المزععم للن ب( إ
 .(453)ف  األ   ال ننهلل

 ب   معبنت الهب و السهعهللس  الهللطسئ  من ا وحنهلل النعفسنو  إلن ائسل. -

 ب   منهلل  الو ل ل عالنسط و السهعهللس  على م ا ز الم عب ف   عنسن. -

ب   المنلعمنت العانن  عن الوهللنهللل الاقدنف  هللدسن ا وحدنهلل الندعفسنو  عإند ائسل  -
 عوزاسهللس المنوم . 

                                           
هددددـ  المعافدددد  2399 هللسدددد  الاددددنم   11(، وددددن سخ 113النسنندددد  النددددنهلل ، )ص الملددددو  (452)

15/0/2169.  

إمبا  فعل نمسن هللنهلل إمبا  اسزمهنع  إلن ائسل ض ع و عةو القونل عا منحنب، عهدبا بنء   (453)
هددـ، المعافدد  2423مددن نددنهللنن  19مددن اعودد و هللددغ حددزب الوح سدد  فدد  ممنددع  نسنندد  هللوددن سخ 

 سددد   ن  م س دددن عفددد   عل وددهللخل ندددنف  لهدددن فددد  الممطقددد  ممدددب )م. حسدد  ةدددنل: 19/21/2110
، ع بهلل ت  ال  من ف منن عهلل سطنمسن عإن ائسل على ا مندحنب األ هللنسمنت  فنلت النهللعان الاالا 
 اموهى. (،الونم من األ اض  عالمسنس المح س 
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عص الدددهللعم الننددد  ي ال عنددد  للنددد ب عالهدددهللو ممدددغ، سقدددعل  مدددن هللخحددد
 ((مندن سو))،  ب   م اندل حدحس   2164سعمسغ  11عف  ))الهلل وع  عم  حلس : 

الو  وحهلل  ف  ول  هللسب حهللسان  حح سن  م  الملح  النن  ي النعفسنو  فد  هللدن س  
) امدددنء زسدددن و  ئدددس  عز اء إنددد ائسل لس ددد  انددد عل لنددد اء الندددالل ال  منددد  

سل(، عبنء فد  هدبا الحدهللس  الوحد سل الودنل ، الدبي   سحدهلل س المندلعلعن إلن ائ
 النعفسنت  هللهللا  هللهللعن معافق  الم اب  النلسن ف  معن ع:

ف  انوطنع  إند ائسل  ن وندو ي الندالل  سضدن  مدن ا وحدنهلل الندعفسنو ، ))
علس  فقط من المحنهلل  ال  هللس  .. القضدس  هللنلمندهلل  لمدن هد  المودنب و هللنلندالل فد  

قنت وبن س . فمحن مهللس  للبمهع سد  الن هللسد  الموحدهللو عل س هدن مدن الدهللعل الود  ح 
وهللحدد  عددن النددالل .. علددس  فدد  وننملمددن الوبددن ي هللنلنددالل مدد  محدد   ي الوددزام 

 هللنلمنهلل  للمن ل  ال لنطسمس  .. 

فمحن علدى  ودم الحدالت مد  إند ائسل .. علدم سحدهلل  علدن سحدهلل  عمدن  ي 
 ع مدد   س هددن لإلضدد ا  هللنل سددنن النسنندد  عمددل  ع منعمدد   ع وعاطددل مدد  محدد  

المنددوقل إلندد ائسل .. هدد  القنعددهللو الحقسقسدد  فدد  النسنندد  النددعفسنوس  محددع الندد   
 األعنط .. إممن منن ك الن ب ف  م نفح  ا نونمن  عال بنس  الن هللس  فقط .. 

ع  منن  هم ع  سم ن  ن منن  هم ف  النهللعان على إن ائسل .. علقهلل  نن 
ب الهللهللء منن ضن  منن ض  نهللسهللو للنهللعان الن هلل  ال بن    ا  من النمل معة من مم

الهللهلللعمنن  ف  األمم الموحهللو لوأسسهلل إن ائسل ..  ع هللمن عدن وأسسدهلل إند ائسل هللنلندالل 
عالنونهلل عال بنل ف   نهلل  عةنت األزم  ال لنطسمس  سعم  نن ح    الوح س  العطم  

. فمن ةدهللممنس عمقهللمدغ للبمهع سد  الن هللسد  السهعهللس  ف   م  الحنب  إلى هبا النعن .
الموحهللو السعم من نالل هع أل  ا  هللفنعس  فقط .. ع  سم ن  ن منمل هللننونمنلغ 

((للنهللعان على إن ائسل..
(454). 

هدل ))ع مهى الموحهلل  الندعفسنو  ةعلدغ مخنطهللدن  ممدهللعب الب سدهللو السهعهللسد : 
من   منلم علم السقدسن مدن هدع وظن  ممن بنهلعن  همس  إن ائسل هللنلمنهلل  لمن .. هل وظم

معع الح م ا نو ا   الندلسم الدبي وهللمعمدغ فد  إند ائسل هللأسدهللس م .. عهدل وظدن  ممدن 
مهملعن ألهمس  العبعهلل اإلن ائسل  ف  الممطق  الهنم  ف  الن   األعندط .. عهدل 
و     ممن مبنمسن حوى مهدهللم إند ائسل  ع مندمل ألي طد و آخد  هللدأن سمندهن هللدأب  

ا وحددنهلل النددعفسنو  مدد  إندد ائسل عنددسلسهللهن السددعم ع ددهللا   مددن  عنهددن  ..اطمددأمعا إن
هللددنألم  .. إن عبددعهلل إندد ائسل ةعسدد  عزسددزو حسدد  هدد  اآلن  مدد  ضدد ع ي بددهللا  
لنسنن  النعفسنت فد   دل الممطقد  الن هللسد  .. فمحدنلحمن عمحدنلح م فد  إند ائسل 

                                           
 (.411ـ  412، )ص((معن ع عإن ائسل))  (454)
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حلح  إن ائسل موبنمن  .. فمحن م عى ا نو ا س  الن هللس  ألن ف  بلك ونزسزا  لم
(( سضن  

(455). 

 ، مند ت ب سددهللو2165فهلل اسدد   4عسقدعل الدهلل وع  عمدد  حلسد : عفدد  عدهللهلل 

 هللد   الحدحو السهعهللسد  فد  الدعطن المحودل و نحدسل محنضد و  لقنهدن  ((هر و ))
المنونن  األ هلل  للن ن و النعفسنوس  ف  إن ائسل على بم  من الطلهلل  عاألننوبو ف  

 من سل : النعفسو سهلل على لننن المنونن  البنمن  النهلل س ، عاةوهللنت الب 

لددم مقددهللم لمحدد  مددن األنددلح  إ  مددن س  دد  لحنبددنت الددهللفنع   الهبددعم .. ))
 دنن  عل مدن هللعدن إلدى  الندعفسو ععلى الننب ف  إن ائسل  ن سوب   هللدأن ا وحدنهلل 

، عمحن منونهللعن لحظ  2150وع سهلل النالل على هللعل الن   الن هلل  عنم  حظ 
عل دن ح  دنت الوح سد  الدعطم  السندن س  فد  الندنلم   الن هللس ، النالل عن الممطق

الن هلل  وحونب إلى النالل ل   و دنفل ال بنسد  الن هللسد  عوقضد  علسهدن ععلدى مدن 
سننعهللهن من ا نونمن  فنلقضنء على ال بنس  الن هللس  نسزسل عدن إند ائسل خطد  

 . (456)النهللعان الن هلل 

لن هللسد  الموحدهللو   و سدهلل الندهللعان فنلمظم الوقهللمس  السنن س  مال البمهع س  ا
على إن ائسل .. محن منلم بلدك ومدنم النلدم، فنلوب هللد  ا ندو ا س  ععملسد  الوحعسدل 
ا نو ا   ف  محد  عفد  هللقسد  األةطدن  الن هللسد  ندو    علدى بدن ات إند ائسل 
ا مهمنك الموعاحل عوعفس  المنل الالزم للوحعسل ا نو ا  ، فنلبمهع س  الن هللسد  

  سم ددن  ن وقددعم هللنددهللعان علددى إندد ائسل، ع  سم ددن  ن ونددونمل النددالل الموحددهللو 
عالنونهلل النعفسنو  لمال هبا النهللعان، محن فد  ا وحدنهلل الندعفسنو   هلل   مدن  س مدن 
هللطنةددنت ا نددو ا س  المحدد س  عمعاسددن ا نددو ا س  المحدد س ، علددس  فدد  بلددك  ي 

((ض   على إن ائسل  ع خعو علسهن
 اموهى.  (450)

هلل وع  عمددد  حلسددد  عددد   عانئقدددغ، فقدددهلل مقدددل لمدددن مادددل هدددبس عسعاحدددل الددد
 الوطمسمنت ال عنس  إلن ائسل عن محنهلل   خ   ممهن:

العاسق  الحل  هللن وحنهلل النعفسنو   عمهن ب سدهللو  (( عل هنعنم))ةعل لب سهللو 
( سعمسدغ 20الحدزب الندسعع  اإلند ائسل  المدعال  ممدب الهللدهللء لمعند ع فد  عدهللهللهن )

2165 . 

فدد   ((معفس ددعو))عز اء ا وحددنهلل النددعفسنو  ال فسدد  عةددعل منئددب  ئددس  
 هلل سدددنت الحدددحو اإلسطنلسددد   سددد  السندددن س  ب سدددهللو   حدددهللإزسن ودددغ للقدددنه و فددد  

 من م انلهن ف  معن ع. 2165( سعمسغ 9عهللهلل ) ((البسع مع))

                                           
 (.411)ص ،((لمعن ع عإن ائس))  (455)
 المقحعهلل هللنل بنس  الن هللس ، اإلنالم هللح وغ هللسن الن ب.  (456)
 .(413)ص ،((معن ع عإن ائسل))  (457)
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 .2165فهلل اس   5اإلن ائسلس  ف  عهللهلل  ((حس عت))عةعل لححس   

( مددن  وددنب 416ـ  413ح  )فلو ابدد  هددبس األةددعال فقمهددن مهمدد  مددن حدد 

 .((معن ع عإن ائسل))

عمقدددل لمدددن الدددهلل وع  عمددد  حلسددد   دددبلك النالةدددنت ا ةوحدددنهللس  الندددعفسنوس  
 (.431ـ  416اإلن ائسلس  عن عهللهلل من الححو السهعهللس  عالسنن س  من )ص

عف  النالةدنت الندسنحس  اإلند ائسلس  الندعفسنوس ، مقدل  دبلك الدهلل وع  عمد  
 (.436ـ  431السنن س  عالسهعهللس  من )صحلس  عانئ  عن الححو 

عسعاحددل الددهلل وع  عمدد  حلسدد  ندد هلل عانئقددغ ال  سددهللو الهللالدد  علددى النالةددنت 
العاسق  عالنضعس  هللسن معن ع عإن ائسل، منةال  بلك عن محنهلل س هللأ ةنم الح حنت 

 (.466عهللنلهللسنمنت عحوى آخ  ال ونب،  ي إلى ح ح  )

، عسهللعى المن  إلى ة اءوغ عاةومنئغ فهبا ال ونب بهللس  هللأن سق   عسق   عسق  
عوهللاعلغ هللسن األبسدنل ل د  وودسقن األّمد   ن الندسععس  هد  السهعهللسد ، ع ن السهدعهلل مدن 

  عبهللعا  هبا ال    إ  لخهللم   ههللافهم عوحقس  مهللعءات وع اوهم. 
فهددل مددن المحددنهللف  هددبا الوعافدد  الوددنم هللددسن  ةددعال النددسععسسن النددنهللق   ن 

لالنو ا سسن الن ب لن سض  هللمحلح  إن ائسل علدن سلحد  النالل ال عن  المقهللم 
ا نو ا س  )مح  عنع سن عالن ا ( مد  الهللعل األب  هللهن، عهللسن عاة  ح عب هبس 

حس  لم وبن هبس الهللعل من هدبس الحد عب إ  الدهللمن  علدى م ندهن ععلدى  ،إن ائسل
سعش الن هللس   هلهن،  من السهعهلل ف نمعا سوقهللمعن إلى األمنم خلو  عام  ا منحنب للب

 من  منم إن ائسل؟!
عهدددل مدددن المحدددنهللف   دددبلك هدددبا الوعافددد  الودددنم هللدددسن وحددد سحنت القدددنهللو 
النسععسسن  من م  منمن ة سهللن ،  ن هبا النالل المقهللم للهللعل ا نو ا س  الن هللس  إممن 
هع لض ب ال بنس  الن هللس  ـ  ي الهللسن ـ عهللسن العاة  األلسم حس   هللسدهللت الح  دنت 

ولددك الددهللالهلل علددى  سددهلل  مظموهددن عمنددخت منددخن ؟! هددل هددبا مددن ةهللسددل اإلنددالمس  فدد  
المحددنهللف ؟! عسحدد  هللنددهلل بلددك  لددغ ل ددل مخلددص  سددع  علددى هللسمددغ  ن سنددأل حددزب 
الوح سدد  هددبا النددلال: هددل وندد و سددن حددزب الوح سدد  هددبس الحقددنئ  المددب ع و آم ددن  

 ون و؟هللعانئقهن ال اس و المومعع  الو  و بب زعمك هللهللعم النعفسنت للن ب  م   
حدهللةن  لدع لدم     هللنسمد   .طهللنن ،  دال البدعاهللسن هللنلمندهلل  لحدزب الوح سد  مد   

هددنوسن هللفددنع بمنعدد  مددن المنددلمسن عددن النددسععس  السهعهللسدد  لمددن حددهللةت  ن األمدد  
 .((سحهلل  فسغ ال نبب، عسلومن فسغ الخنئن)) :عل مغ آخ  الزمنن  نئن.

 ي اا  الشيوعي  ج تتخذ الثوا   وسيل  للسيترة الشيوع1

الموهللمدى حد ح   ((مظد ات نسنندس )) سقعل  دبلك حدزب الوح سد  فد   ودنب
 ( ف  من   حهللساغ عن العننئل ال عنس  الموهللن  لمن  النسععس ، سقعل:60)
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انلادددن : ال ودددب عالمنددد ات الندددسععس ، عالمطدددنهلل  عهللع  النلدددم، عال ودددب ))
اعومدنهللا   عالمن ات الو  وو بم عوطهلل  فد   عندسن م ندهن. عهد  إن  نمدت   ونومدهلل

 لسن  على م ا ز اقنفس  لهن  مدن هد  الحدنل فد  م نودب المنلعمدنت األم س سد ، عإن 
 نمددت   ووخددب الاقنفدد  عنددسل  للنددسط و، عل مهددن وحددنعل عددن ةحددهلل واقسددو المالسددسن 

 اموهى. ،((هللنلاقنف  النسععس  عا نو ا س  هللنوى العننئل عمخولو األننلسب

ال هللسد و فد  وزعسد  العاةد . فلدع  : عبدب، هللدل  لدو عبدب لهدبس البد  وتلي
  هللمن  ن م وب ف  األهلللد  علدى اندوخهللام الندسععس  لل  د  عالاقنفد  عال مدعن، عندسل  
للهللعنس  النسععس  ع نسل األهللم  ، لطدنل هللمدن الحدهللس ، عل مدن هللحنبد  إلدى  ودنب  ع 
فحل على  ةل وقهللس ، فأ بع القدن ئ  ن سندعهلل إلدى الدع اء ةلدسال  عسقد    هللمدن علدى 

الحدد ب الاع سدد  ))لوح سدد  فدد  هللفنعددغ عددن الحددسن. عاةدد   إن نددئت  وددنب حددزب ا
 ، للممبهلل، ع س هن .. .((الوضلسل ا نو ا  ))لحالل مح ،  ع  ونب  ((النسععس 

ا  وا  انتلترا و رنسا تديما  وأمريما كديثا  باالبولير الادولي والتساتر علا  6
 روسياا

المنن ل )عوحت عمعان  ((مظ ات نسننس )) سهللح  حزب الوح س  ف   ونهللغ
الح اع هللسن الهللعل عسنوهلل  بلك  م ا  طهللسنسدن  عحومسدن ، عمدن هدبا الحد اع  (:الهللعلس 

الحوم  الح عب، ع مهن   هللهلل  ن وق  هللسن المن ، عل ن سنوهلل  حزب الوح س  إبمنع 
هللمدد  الهللندد   ن سنددو  عا فدد  حدد ب عاحددهللو فدد  عةددت عاحددهلل  ي فدد  حدد ب عنلمسدد ، 

علس  حومسن ، علبلك فقن امبلود ا  نمدت ع اء ف د و الحد ب سنوهلل  بلك لس  طهللسنسن  
 الننلمس .

اددم سوطدد   حددزب الوح سدد  إلددى الحسلعلدد  هللعن عبددعهلل الو ددوالت النندد  س  
هللنعوهللن  بلك العنسل  العحسهللو لمم  منعب ح ب عنلمس  ف  الننلم إلدى  ن سقدعل فد  

 (:69ح ح  )

  هللند ، فنمدغ    من حل المندن ل هللدسن الدهللعل، عحمنسد  الدهللعل هللنضدهن مد))
سحل  ن س عن هللبنل هللعل   هلل    ع   ا  وقدعم هللنمدل الهللدعلس  الدهللعل ،  مدن  نمدت 
الحددنل هللنلمنددهلل   مبلودد ا عف منددن فدد  القدد ن الونندد  عندد ، عهللنلمنددهلل  ألم س ددن فدد  
المحو الانم  من الق ن النن سن، فقن هبا سنم  ف   ندسط و هللعلد  علدى هللعلد ، 

بدغ الندنعب عاألمدم، عهدبا ممدن   سبدعز  ن عسنم  انونمنل نالل اإل هنب ف  ع
 .((س عن

سندوههللو وندو  حدزب الوح سد  عدن عحدو  مدغ عالونلس  على هبا الدمص 
  عنسن هللحهلل   الهللعلس  الهللعل . 

عهمن منأل حزب الوح س : هل  عنسن  ةدل وعندنن  عاندونمن ا  مدن ف مندن؟ 
لعحدو؟ ع م عهللهلل الهللعل الو  ف ضت ف منن ندسط وهن علسهدن حودى اندوحقت هدبا ا
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عف  المقنهللل  م من الهللعل الو  ف ضت  عنسن نسط وهن علسهن حوى  ع نهدن حدزب 
 الوح س  من هبا العحو؟

إن المنظ  إلى عاة  الوعن  ال عن  النسعع  ف  الننلم عفد   الندسط و 
المهللنن و ع س  المهللنن و على الهللعل، لسحدنب هللأندهلل ا ندو  اب مدن نسنند  حدزب 

، 2101الونو  علدى بد ائم الندسععس . فهللحلدعل ندم   الوح س  الموهللن  ف  إخ نء  ع
عهدد  النددم  الودد  ةددهلل طهللدد  فسهددن  وددنب مظدد ات حددزب الوح سدد  النسننددس ، الطهللندد  
األعلى،  نهلل الوعن  عا نونمن  ال عن   ن سحل إلى  ةحدى مدهلل  لدغ فد  الندنلم، 
فمدد    نمددل هللعل  ع عهللددن الندد ةس    هللددن ، ع نمددل األ اضدد  اإلنددالمس  النننددن  

ن ةن  عبمعهللن  عهع من سنمى هللبمهع سنت ا وحنهلل  1( ملسعن  م29  وقهلل  هللـ )هللمننح
 النعفسنو  اإلنالمس ، ةهلل  نمت ضمن حهللعهلل ا وحنهلل النعفسنو .

 مددن هللددنة  هللعل ندد    عنددسن فددقن الحددسن ونوهللدد  مددن الددهللعل النددسععس  فدد  
نلسوسن الننلم عإن اخول ت ف  نسننوهن م   عنسن، عم    ال  من  ع سن عفسومنم النم

 وق  وحت الم عب ال عن  ع با هللعل الهمهلل الحسمس .

 مددن اموددهللاهلل ا نددونمن  ال عندد  فدد  الددهللعل الن هللسدد  فقددهلل نددسط ت فسددغ علددى 

( من الدهللعل الن هللسد ، عفد  %60،  ي هللمنهلل  )1( ملسعن  م163ونن  هللعل هللمننح  )

مهنسدد  النددهللنسمنت نددقطت  ددل مددن  ف نمنددونن عإسدد ان وحددت الم ددعب ال عندد ، حوددى 
ت النددسععس  إلدى  عهللددن فد   م س ددن العنددطى. هدبا عددهللا الدهللعل اإلف سقسدد   سدد  عحدل

 الن هللس  الو  ا وهللطت هللن نونمن  النسعع  ال عن .

عهللنددهلل هددبا الهللسددنن المددعبز عددن ا موددهللاهلل النددسعع  اإلسددهللسعلعب  فدد  هللعل 
الننلم، س هلل النلال الونل : هل هلللغ مبمدعع مندنح    اضد  الدهللعل المندونم و مدن 

سن عهد  فد   عب عظموهدن عةعوهدن محدو مندنح  األ اضد  المندونم و ةهللل هلل سطنم
 من ةهللل  عنسن؟! 

البددعاب:  . إبن فلددم   سحددو حددزب الوح سدد   عنددسن هللعحددو الهللددعلس  
 الهللعل   من عحو هللغ هلل سطنمسن؟

ِلددددم  ل ددددم سودددد ك حـددددـزب الوح سـددددـ    عا هللو ع  نددددـن هللو، إ  عةددددـهلل زّع  
 حقسقوهــن؟

لنقددل الن هللدد  عالنقددل المنددلم هلل مبدد  من عندد  البددعاب: لسقددعم هللهلل مبدد  ا
ممطلق  من مظ س  من    للو نس  المنهللي للون سخ، عهللنلونل  ونهسل المهلل النسعع ، 

 عهللنلونل  ونهسل الوعن  اإلن ائسل !!

ععلسددغ عبددب  فدد   ددل مددن سحددهلل  عددن حددزب الوح سدد  مددن وحلددسالت 
 ن سنو حل الن .،  فضن   لسن  عالوحبس  من بلك ةهللل  عم نهسم عمظ ات نسننس 
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ا  الكزب الشيوعي وكزب التكرير الكزباان الوكيادان اللاذان يرما ن للنًضا  8
  ي الرالم ا س ميا

لقهلل  وب حزب الوح س  عن المهض  ف   وهللغ عمن اوغ، عهبا لس    سهللدن ، 
هللددل ال  سددب فدد  األمدد   ن حددزب الوح سدد  ةددهلل عضدد  م نددغ معضدد  الخحددم لهللددنة  

 ن ))هللهن بمسنن  من النمل للمهض  اإلنالمس ، هللنعوهللدن  األحزاب اإلنالمس  حسن ب ّ 
ولك األحدزاب لدم ونومد  ف د و  لسد  عدن ال دعن عاإلمندنن عالحسدنو وبنلهدن األندن  
البي ومهللا  عمغ عبه  المظ  ف  الحسنو، عهللبلك لم ووهللن ال    األننن  الدبي س دعن 

مسن ف  المبوم ، علهبا مقسننن  لمف ن ، علم ووهلللع  لهللسهن عظس   الهللعل  ععظس   القعا
فقهللت من سعبهلل المهض ،  ي فقهللت األف ن  الو  سبب  ن وقعم هللمن هن ع ن وروهلل  هبا 

 المن  هللنإلسحنل الح  ف هللسن  عبمنهس سن  منن . 

علهددبا نددن ت هللنألف ددن  البزئسدد  مددأخعبو مددن عبهددنت مظدد  مومنةضدد  مددن 
عمن  بل بلك ظلت  ال  نمنلس  عا نو ا س  موبمهلل  عن ونمهلل عبه  مظ  اإلنالم،

اإلحدددالل ودددهللع  فددد  هللعامددد  ع لدددب علسهدددن ا موهنزسددد   ع ا ندددونبنل  ع محنعلددد  
عمد  ال ندنهلل، عإبا اندوامسمن الحدزب الندسعع   عسطسلالبي سلخ  المهض   الو ةسن 

عحددزب الوح سدد ، فقمددغ   سعبددهلل فدد  النددنلم اإلنددالم   لددغ الددبي سنددمعمغ الندد   
سدغ مدن سحدب عن المدن  هللدأمهم ندنئ عن فد  األعنط من سنمدل للمهضد ، عإن  دنن ف

ط سدد  المهددع . علددبلك  ددنن األمدد  الطهللسندد  عفدد  األمدد  إحنددن  عددنم هللددق اهللو 
المهدددع ، عفسهدددن موحمندددعن هللدددبلك فندددال   ن سعبدددهلل مدددن س حدددص هدددبسن الحدددزهللسن 
المونن ضسن س حص  ف ن هن نعاء  ممهن من ونل  هللنل   و  ع مدن ونلد  هللنلط سقد ،  ع 

 خدد   هلل   وهددن عط سقوهددن لسنددهم فدد  الحدد اع ال  دد ي  سعبددهلل مددن سددولم   ف ددن ا  
((إلسبنهلل الاع و ال   س  عهللنلونل  إحهللا  المهض 

(459). 

ةلت: منم، لقهلل عمل الحزب النسعع  الحن م ف   ل هلللهلل مهض   هللس و بهللا ، 
 فنةت  ل مهض  ف  الون سخ!!

ملسعن منلم؟!  لم وندونهللهلل حدعال  محدو  100 لم وقول النسععس    ا  من 
ح  األ  ؟!  لددم وموهددك ح مدد  الددهللسنمنت بمسنددن  عممهددن اإلنددالم؟!  لددم وحددنهلل  منددن

 مددعال النددنعب عالنمددنل علددى حددهلل نددعاء؟!  لددم وموهددك األعدد ا  المنددلم  ع سدد  
المنلم ؟  لم ونح  الننعب هللنلح م الهلل ونوع ي؟!  لم ومن  ال بسلد  عال نحند ؟ّ  لدم 

 ع لو  لم..؟! ومن  الخمع  هللسن الننعب لومنى آ مهن؟!  لم..؟!

 منم، إمهن مهض  الن طنن األحم  عالن  السهعهللي األ هلل .

                                           
(. عملدو المندد ات 29، 20(، حد ح  )2110ـ  2153ملدو مند ات الو ودل الحزهللد ، )  (458)

(. عهددبان المل ددنن عملددو المندد ات النسننددس  292ـ  201(، حدد ح  )2110ـ  2153ال   سدد  )
(، عهددع مللددو مددن االادد   ةنددنم هدد  مبمددعع مددن بمنددغ حددزب الوح سدد  مددن 2110ـ  2153)

 على ف زهن عفه نوهن عو ةسمهن.ف  هللهللاس  الوننسمنت، ععمل  ممنع ات
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ا  روسااايا تتخلااا  عااان أسااالوب التًدياااد الرسااامري ، وتتباااع التفاااو  التوناااي 9
 واجتتااديا

وحددهلل  حددزب الوح سدد  عددن عاةدد  النسنندد  األم س سدد  فدد   ونهللددغ لمظدد ات 
 س  وبنس  عنسن، نسننس ل، عون   خالل بلك إلى  نهللنب إخ نةنت النسنن  األم س

 فب   ممهن و س  عض   عنسن عو س  نسننوهن.

 ( من ال ونب سقعل حزب الوح س : 30ف   ح ح  )

عفع  بلك فقن النسنن  ونومهلل على الوههللسهللات النند  س ، فحدن ت ونومدهلل ))
عوخلددت عددن  نددلعب الوههللسددهلل النندد  ي المهللنندد  ع سدد  علددى األعمددنل النسننددس ، 

الو ع  النعفسنو  عالوع ل النسعع  ف  الننلم  س  ، عحن ت ووهلل   نلعب المهللنن 
النددسعع  هللعانددط  ا مبددنزات النددعفسنوس  الوقمسدد  عا ةوحددنهللس ، عحددن ت  عنددسن 
ونس  ف  نسنن  المندنعهللات ا ةوحدنهللس  عالمندنعهللات النند  س ، عحدن ت ونومدهلل 

 اموهى. ،((على بلك ف  نهللسل إخضنع الننلم  س  النسعع  للم عب النعفسنو 

إن  عنسن ةهلل وخلت عن الوههللسدهلل النند  ي ممدب  :سقعل حزب الوح س  :تلي
 هللهللاس  النهللنسمنت، ون سخ وألسو ال ونب، ع  مهلل ي،   زال سنوقهلل هللهبس النقسدهللو  م  ؟

، عهللعمت 2101عل ن مقعل لغ: إن  عنسن هللبسنهن األحم  ابونحت  ف نمنونن عنم 
، 2101عاعددهلل النندد  س  عددنم الاددع و الخمسمسدد  ع مددهللوهن هللددنلخهلل اء النندد  سسن عالق

عهللفنددت هللددنلن ا  ا نددو ا    حددوالل ال عسددت، عحنعلددت احددوالل النددنعهللس  عددنم 
ن هبا من األهللل  على وخل   عنسن عن إ :. فقبا ةنل حزب الوح س 2111ـ  2112

 الوههللسهلل النن  ي، فمن على ال انء إ   ن سحهلل  هبا الهبسنن.

الو ع  النعفسنو  عالوع ل النسعع   حن ت ووهلل   نلعب)ن  عنسن إ : من عن ةعلغ
فدد  النددنلم  سدد  النددسعع  هللعانددط  اإلمبددنزات النددعفسنوس  الوقمسدد  عا ةوحددنهللس ، 
عحن ت  عنسن ونس  ف  نسنن  المندنعهللات ا ةوحدنهللس  عالمندنعهللات النند  س ، 
عحدددن ت ونومدددهلل علدددى بلدددك فددد  ندددهللسل إخضدددنع الندددنلم  سددد  الندددسعع  للم دددعب 

ممنةند  وزعسد  حدزب )لقن يء ال  سم  ن سنسهلل ة اءو هللنب . فأ بعا من ا(النعفسنو 
 ، لسوأ هلل ومنمن،  ن هبا األنلعب انونمن ي هللحت. (الوح س  لعاة  مح  المن  ن 

 ا  روسيا ااكب  التفمير السياسي الاكي ا60

لس    سهللن  على حزب الوح سد   ن سر ودون هللدنلو  س  النسنند  ال عند ، مدن 
 مهددن ةنعمددت ا نددونمن ، ع مهددن ومددمل الددهللعل  هللام هددبا الحددزب سقددعل عددن  عنددسن

وهن ح  ا نوقالل، ع مهن ونط  المن  حقدعةهم، ع مهدن وندنعهلل  الممضعس  وحت عهللنء 
الهللعل الضنس  ، ع مهن وننعهلل الن ب ضهلل إن ائسل، ع مهن   ووحو هللح   الهللعلس  
ن  الهللعل ، عان الحزب النسعع  سنمل للمهضد ، لدس    سهللدن  علدى مدن سقدعل هدبا 

ألن المقدهللمنت عمدهلل حدزب الوح سد  هللنلمندهلل  ل عندسن لدم  ون هللنسنن   عنسن، لمنبا؟س 
وخنلو الموسب  الو  وعحل إلسهن، عهللمن  ن حدزب الوح سد  سنوقدهلل  ن هدبس المقدهللمنت 
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ف  ح   عنسن ححسح ، إبن فنلموسبد  الود  وعحدل إلسهدن حدحسح .  ي  ن  عندسن 
 حنحهلل  و  س  نسنن  ححسل.

فد  حدزب الوح سد  ـ عهدع حدنحب الدعع  هبا علدى فد   حندن الظدن 
النسنن   من سزعم ـ ع مغ لم س ونو  ن هبس الننن ات الو   فنوهن  عنسن إممن ه  
ننن ات هللبلس   نبهلل  لوضلسل ال  ي الننم، عهللنلودنل  للنطدو علدى  عندسن عهللنلودنل  

 من إبا  نن حزب الوح س  سنلدم  ةهللعل  عنسن حهللسق   ع حلس  . طهللنن  عهبس محسهلل .
هبس الننن ات ال عنس  ننن ات هللبلسد   نبهللد   مدن سنلدم  دبهللهن السهدعهلل الدبسن ةدهلل   ن

 ، عهبا هع ال ابل.عضنعهن، فنلمحسهلل  و عن ع  نك  عظم

 سن ب   حزب الوح س   ن  عنسن حنحهلل  الو  س   :منعهلل لمعضععمن لمنأل
 النسنن  الححسل؟ عمن ه  الممننهلل  الو  حنحهللت هبا القعل؟

)وهلل س  حزب الوح سد  ندح   عندسن للادع و الهللعلمهللسد   بعاهللغ:  اب  فحل
إن الهللعل  النامنمس   خطدأت هللندهللب ))عالهللل ن س (، فقممن ملخحغ خنس  و  ا  المص: 

حسن  اعدت عضد  الدهللعل األخد   الود  ةدهلل  علمدت  (ضاللهن ف  الو  س  النسنن )
  النامنمس  وح س  الهلللقنن من نسط و النامنمسسن، فنبنوهن على الاع ات لوقعم الهللعل

 هللمحن هللوهن، فومهك ةعاهن.

عهبا هللخالو  عنسن الو  عةنت ف  م   المن ل  م  هللعل  ع عهللن الن ةس  
ف  الخمنسمنت حس  منهللت  م س دن هللوح س هدن مدن الندسععس  ع خدبت وندنمهللهن ند ا  
ععلمددن ، فن فددت  عنددسن  ن ف دد و الوحدد   هددبس هدد  حدد ب ضددهللهن، فلددبلك لددم وهددنهللن 

علعمسددن عهللل ن سددن هللعن  سدد   حمدد ، عنددهللهللت ةهللضددوهن علددى  م س ددن، عنددحقت اددع و هلل
 ع عهللن الن ةس  ممن  هلل  إلى إخ ن   م س ن إخ نةن  ب سنن  حوى اضط ت  م س ن هللنهلل 

 ن وومدنزل عدن ف د و  إخ نةهن عإهلل ا هن معةدو  عندسن النسنند  عفهمهدن النسنند ،
سش محن هللدد  النددسععس  عإضددننو  عنددسن، علددى عقددهلل او نةسددنت مدد   عنددسن، عالونددن

 ددل بلددك لددس  منوبددن عددن ةددعو  عنددسن، عإممددن مددنو، عددن الو  سدد  النسنندد  منهددن، 
((الححسل لهلل  ا وحنهلل النعفســنو 

 اهـ. ،(451)

 ا  ترري  علماء الشيوعي  للرول وكده الذي يممن أن يستك  الذمرا66

فقدنل:  (( الو  سد)) لقهلل ة   حزب الوح سد  فد  الحد ح  الخنمند  مدن  ونهللدغ

ع مغ  فضل من  فضل المخلعةنت على اإلطال  ـ عهع ةعل ح  ـ إن اإلمننن هع ))
عاإلمننن فضلغ إممن هع ف  عقلغ، فنقل اإلمننن هع البي  فد  ندأن هدبا  المالئ  .

اإلمننن عبنلغ  فضل المخلعةنت، علبلك   هللدهلل مدن من فد  هدبا النقدل، عهللنلودنل    
 .((هللهلل من من ف  الو  س  ع  هللهلل من من ف  ط سق  الو  س 

                                           
 (.32، 30(، القنم األعل، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، ) (459)
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ححسل  مغ ةهلل عبهلل مدن سحدنعل إهلل اك عاةد  ))ام ةنل ف  الح ح  الننهللن : 
النقل، من علمنء المنلمسن عمن علمنء  س  المنلمسن، ف  القهللسم عالحهللس ، عل مهم 
 خ قعا ف  إهلل اك هبا العاة ، ععبهلل من سحدنعل  ندم ط سقد  للو  سد ، عل دمهم عةدهلل 

دلّلعا عدن  مبحعا ف  معالٍ من ام ات هدبس الط سقد  هللدنلممبزات النلمسد ، عل دمهم ضر
لّلعا  س هم من المقلدهللسن الدبسن هللهد هم هدبا  من ف  الو  س  من حس  هع و  س ، عض 

 .((المبنل النلم 

 من نهللب عهللم ا هودهللاء حودى اآلن إلدى عاةد  ))ام ةنل ف  الح ح  الننهللن : 
ا فد  الو  س ، عهللنلونل  على ط سق  الو  سد ، فقمدغ  ابد  علدى  ن الهللدنحاسن ةدهلل هللحادع

الو  س  ةهللل  ن سهللحاعا ف  النقل، ع  سم ن ا هوهللاء إلى عاة  الو  س  إ  هللنهلل من ف  
 .((عاة  النقل من ف  سقسمس  هللن ل بنزم

 (: 23ـ  9ام ةنل ف  الح حنت )

إن البسن عّ فعا النقل من هدع،  ي حدنعلعا من فد  عاةد  النقدل،  اسد عن، ))
عمدنن،  ع مدن علمدنء المندلمسن  ع علمدنء نعاء   نن بلك فد  القدهللسم مدن فالند   الس
عل ن هبس الونن سو  ع هللنهللن و  خ   هبس ال  ب،  ع  نن بلك ف  النح  الحهللس . 

المحنع ت،   سعبهلل فسهن من سنوح  الب  ، ع  من س و   إلى منوع  المظ ، نع  
محنعلدد  علمددنء النددسععس ، فددقن وندد س هم عحددهللس هددع الددبي سم ددن  ن سنددوح  الددب  ، 

 ن س و دد  إلددى منددوع  المظدد ، ألمهددن محنعلدد  بهللسدد ، لددم س نددهللهن علددسهم إ   عسم ددن
، علدع  هدبا اإلحد ا  علدى إح ا هم الخدنطا علدى إم دن   ن لهدبا العبدعهلل خنلقدن  

إم ن   ن للعبعهلل خنلقن ، لوعحلعا إلى إهلل اك عاة  النقل إهلل ا ن  حقسقسن ،  ي لوعحلعا 
 .إلى من ف  عاة  النقل من ف  سقسمس  بنزم 

فهم هللهلل عا الهللح  ف  العاة  عال    فقنلعا: هل ال    عبهلل ةهللل العاة ؟  م  ن 
العاة  عبهلل ةهللل ال   ، ع نن ال    موسبد  للعاة ؟عةدهلل اخول دعا فد  بلدك، فمدمهم مدن 

إن ال    عبهلل ةهللل العاة ، عممهم من ةنل: إن العاة  عبهلل ةهللدل ال  د . عاندوق   :ةنل
  ةهللل ال   .   سهم المهنئ  على  ن العاة  عبهلل

فقدنلعا: عدن لدى ون سدو ال  د ، إعهللمنء على هبا،  ع من ب اء هبا عحدلعا 
ال    هع امن ن  العاة  على الهللمنغ، فو دعن مند فوهم لعاةد  ال  د  هدع  مدغ عاةد ، 
عهللمنغ، ععملس  امن ن  لهبا العاة  على الهللمنغ. فنل    هع موسب   من ن  العاةد  

 .على الهللمنغ

، عسهللل على محنعل  بدنهللو،   ي سهللل على فهم ححسل هبا هع   سهم، عهع
ن لهدبا العاةد  خنلقدن  خلقدغ،  ععلى ة ب من الحقسق . علدع  إحد ا هم علدى إم دن  

عإح ا هم على  ن العبعهلل  زل ، لمن ححدل الخطدأ فد  إهلل اك عاةد  النقدل. ألمدغ 
 ححسل  ن   ف   هللال عاة ، ع ن  ل من ف  هللعن عاة  إممن هد  خسدنل  ع وخ سدو.
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فنلعاة  هع  نن  ال   ، عال    إممن هع ونهللس  عن عاة .  ع ح م على بلك العاة .
  

فددنلعاة  هددع  نددن  ال  دد ، عهددع  نددن  الو  سدد ، عهللددهللعن عبددعهلل العاةدد ،   
سم ن  ن سعبهلل ف   ع  و  س . ام إن الح م على العاة ، هللل إن  ل من فد  اإلمندنن 

هللمنغ هع الم  ز ال ئس  عاألننن  فد  غ، فنلنعمن سمو، عمغ، إممن هع م وهللط هللنلهللم
اإلمننن، لبلك   سم ن  ن سعبهلل ف د  إ  هللندهلل عبدعهلل الدهللمنغ، عالدهللمنغ م ندغ عاةد ، 
علهبا فقن عبدعهلل الدهللمنغ ند ط  ننند  لعبدعهلل ال  د ،  مدن  ن عبدعهلل العاةد  ند ط 
 ننن  لعبعهلل ال   . علهبا فقمغ لعبعهلل النقل،  ي لعبعهلل الو  سد ،  ع ال  د ،   هللدهلل 

ععلمدنء الندسععس  اهودهللعا إلدى هدبسن الندسئسن، س عن همنك عاة ، عهمنك هللمنغ،  ن 
 ي اهوهللعا إلى  مغ لعبعهلل النقل   هللهلل من  ن س عن همنك عاةد ، عهمدنك هللمدنغ، ع ن 
عبعهللهمن منن  ن ط  ئسن  ع ننن  لعبعهلل ال  د ،  ي لعبدعهلل النقدل. علدبلك  دنن 

ف  الط س  المنوقسم المعحدل  ، عإلى همن  نمعا سنس عنمحنعلوهم بنهللو، عححسح 
 إلى من ف  عاة  النقل من ف  سقسمس  بنزم .

إ   مهددم حددسن حددنعلعا  هللددط العاةدد  هللنلددهللمنغ للعحددعل إلددى ال  دد ، إلسبددنهلل 
الو  س ، ضلعا الط س ، فبنلعا ال اهللط هللسمهمن هع امن ن  هبا العاة  علدى الدهللمنغ. 

 عا النقل ون س ن  خنطئن . فخ بعا هللنلموسب  الخطأ ف  من ف  النقل، علبلك عّ ف

عنددهللب بلددك هددع إحدد ا هم علددى إم ددن   ن للعبددعهلل خنلقددن  خلقددغ مددن عددهللم. 
إن المن ف  ونهلل  ال   ، فقمهم سق دعن  مدنم حقسقد  عاةند ، عهد   مدغ  :مهم لع ةنلعاأل

مددن  سددن بددنء ال  دد  ةهللددل عبددعهلل العاةدد ، فددال هللددهلل  ن س ددعن ةددهلل بددنء مددن  سدد  العاةدد  
    لإلمننن األعل؟ عهللنلونل  من  سن بنء ال 

  هللهلل  مغ بنءس من  س س، عمن  س  العاة ، فس عن اإلمننن األعل، عالعاة  
ةهلل  عبهللهمن من  عطى اإلمننن األعل المن فد ، عهدبا خدالو مدن لدهللسهم مدن من فد  

 بنزم  هللأن الننلم  زل ، عإن العاة   زل . 

بي  عبدهلل إن امن دن  العاةد  علدى الدهللمنغ هدع النقدل، فهدع الد :علدبلك ةدنلعا
  ال   ، عهع البي عبهلل هللغ الو  س .

عمن  بل  ن سوه هللعا من ض ع و عبعهلل المن ف ، حن عا سحنعلعن إسبنهلل 
وخدددسالت عإسبدددنهلل فددد ع  مدددن  ن اإلمندددنن األعل ةدددهلل بددد ب العاةددد  فعحدددل إلدددى 

هبس الوبن ب للعاة  منن و وننعهللس على وبن ب  خد   للعاةد ، لالمن ف ، ام  نن 
  عه با.

 ن العاةد  عامن دن  الدهللمنغ علسدغ، هدع النقدل، عهدع ال  د ، ع ح عا على 
عهع البي سعبهلل الو  س . عةهلل عم  هللح هم عن ال    هللسن اإلحندن  عا من دن ، 
ع ن عملس  الو  س  لم وأت من امن ن  العاة  على الدهللمنغ، ع  مدن امطهللدنع العاةد  
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  الحد  على الهللمنغ عإممن بنءت من اإلحنن ، عاإلحندن  م  دزس الدهللمنغ، علدع
 هللنلعاة ، لمن ححل  ي ف  ، علمن عبهلل  ي و  س .

فنهللم و  سقهم هللسن اإلحندن  عا من دن ، زاهلل الطدسن هلللد  لدهللسهم، عحد فهم 
عن الط س  البي  نمعا سنس عن فسغ، ف نن من  نن من ون س هم للنقل، عمن الخطدأ 
فدد  هددبا الون سددو. عل ددن  نددن  الخطددأ لددم س ددن مددن عددهللم الو  سدد  هللددسن اإلحنددن  

ا من ن ، عإ  ل نمعا اهودهللعا إلدى  ن المندأل  هد  إحندن  علسندت امن نندن ، هللدل ع
 نددن  الخطددأ، ع نددن  ا محدد او مددنو، عددن إم ددن هم  ن لهددبا العبددعهلل خنلقددن ، فلددم 
سهلل  عا  ن عبعهلل منلعمنت ننهللق  عن هبا العاة  ن ط ض ع ي لعبعهلل ال   ،  ي 

و عسن النقل،  ي لس دعن ن ط ض ع ي لعبعهلل الو  س ، عهللنلونل  ن ط ض ع ي ل
همنك عقل،  ي همنك ف  ، عو  س ، عإ  ل نن لهلل  الحمن  عقل، ألمغ سملك الهللمنغ، 

 عسمن   العاة  على هللمن غ،  ي سح  هللنلعاة . 

عالنقل هع من خعاص اإلمننن، عةهلل ةسل ةهللسمن : إن اإلمننن حسعان مدنط ، 
   سدد س مددن حسددعان  ي حسددعان م  دد ، ألن الو  سدد   ع النقددل خددنص هللددغ، علددس  لددهلل

عمهمن س ن من  م  فقن علمنء النسععس  هدم عحدهللهم الدبسن  عنعاس عقل ع  و  س .
، عندن عا فد  ط سد  مندوقسم محدع ةنمعا هللمحنعل  بدنهللو للعحدعل إلدى منمدى النقدل

من ف  عاةد  النقدل، عهدم عإن  خطدأعا فد  ون سدو النقدل، عامح فدعا عدن الط سد  
إلددى هددبس المن فدد  من فدد  سقسمسدد  بنزمدد ، الددبي  ددنمعا سنددس عن هللددغ محددع العحددعل 

الط سد  لمدن سدأو  هللندهللهم عسندس  فسدغ حودى سحدل إلدى هدبس المن فد   اعل مهم فوحع
 السقسمس  البنزم . 

إمغ م   عن المنلمسن سعبهلل لهللسهم من سهللل علدى  ن عبدعهلل منلعمدنت ندنهللق  
عددن الندد ء  مدد    هللددهلل ممددغ لمن فدد  الندد ء، عل ددن هددبا عإن  ددنن حددحسحن ، فنمددغ 

نعوهللن س عحو عاة ، عهللنعوهللن   ن الم اهلل ممغ إلزام المن  بمسندن  هللون سدو النقدل، هلل
لبلك   هللهلل من  ن س عن ون سو النقل مهللمسن  على المننههلل المحنع ، ألمغ سد اهلل هللدغ 

((إلزام المن  بمسنن    إلزام المنلمسن ممهم فحنب
 اموهى. (460)

 :لي رالت

سسن النددسععسسن الددبسن سنددعهلل  حددل هددبا الون سددو إلددى عبهدد  مظدد  المددنهلل
للمدنهللو  امن دن ن المنهللو ننهللق  ف  العبعهلل على ال   ، ألن ال    هللزعمهم إسقعلعن: 

                                           
هـ، المعاف  2313من ح   نمـ   9(، حهلل  ال ونب فــ  23ـ  9من ح ح  ) ((الو  س ))  (461)

 م.2103من آبا   نم   21
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 ددل مددن وقدد  علسددغ الحددعا ،  عهدد  ))العاةندد  علددى الددهللمنغ، عع فددعا المددنهللو هللأمهددن: 
 .(462)((كالنمح  األعل ألمهن ممهلل  اإلحننننت عالوحع  عاإلهلل ا

ععسعن مظ سوهم على  ن المنهللو  زلس ، ععلى هبا الون سو الهللبل  هللمى النس
 عةنلعا هللنهللم عبعهلل الخنل . 

: عسح  ل ل منلم  ن سرحدهللم هلل دالم حدزب الوح سد   الدبي سقدعل فسدغ !طهللنن  

 اس عن حنعلعا من ف  عاة  النقل، مندلمعن ع سد  مندلمسن، عل دن   سعبدهلل فد  ))
ع  محنعلد  هبس المحنع ت من سنوح  الب  ، ع  من س و   إلى منوع  المظد ، ند

   !!((علمنء النسععس 

عهللمن  ن ال هلل النلم  على المظ س  النسععس  ) ن المدنهللو ندنهللق  فد  العبدعهلل 
معةددو ))علددى ال  دد (، سطددعل، فددأ بعا مددن القددن يء ال دد سم ال بددعع إلددى  وددنب: 

للدهلل وع   حمدهلل النعاسند ، مدن  ((اإلنالم من مظ س  من    للو نس  المنهللي للودن سخ
 .(400-313الح حنت )

ع هللمن المخوح  على وححسل حدزب الوح سد  لون سدو المدنهللسسن لل  د   ع 
النقل، هع  ن الو  س    سزو خلقهن هللا وننلى ف  النقل، عةعلغ: هع امن ن  العاةد  
على الهللمنغ  س  ححسل. عهلللسلمن،  ن النسععسسن اخو ععا هبا الون سو لل    عهع 

  لدم س دن امن نندن للعاةد  علدى ون سو  سد  عاةند . عمنمدى هدبا  ن وند س هم لل  د
 هللم ددوهم، عإممددن ندد ء هددع وخسددل اخو عددعس لهددهللو خهللسدد  )لمنددو النقنئددهلل عاألهللسددنن 
 ععبددددعهلل هللا ونددددنلى(. فبددددنء حددددزب الوح سدددد  ع سددددهلل ضددددالل النددددسععس  هللننددددلعهللغ

 فق ب هللبلك القن يء من النسععس  وق سهللن  هللس ا بهللا.. (الوح س ي)

ن ممااا أدرك النااار ماان ماا م إ))ةددنل  نددعل هللا حددلى هللا علسددغ عنددلم: 
((إن لم تَست ِ  ا رل ما ش ي  النبوة

(461). 

                                           
هللالد  علددى هدبا الون سددو، عددن عةدهلل مقددل الدهلل وع   حمددهلل النعاسند ، المحددعص النددسععس  ال  (461)

فدد   ((معةددو اإلنددالم مددن مظ سدد  مددن    للو نددس  المددنهللي للوددن سخ)) لسمددسن، عنددونلسن، فدد   ونهللددغ
 .2191( طهللن  هللا  م  ، لنم  231-213الح حنت )

 (.694، للنسخ األلهللنم   حمغ هللا،  ةم )((النلنل  الححسح )) (462)
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 باب الثالثال
 وشأنهم حزب التحرير والتقليل من خطر اليهود

  مقدمة

لقهلل وهللسن لمن ممن نهلل  مقلغ من محدعص  اسد و لحدزب الوح سد  مدهلل  هللفدنع 
مدن  هبا الحزب عن  عنسن المن  نس  هللحدع  ندوى، ندعاء    نمدت هللط سقد  الوقلسدل

خط هن  م وقلسص م عبهن ف  الننلم إلى  ةحى هلل ب ، عم سغ  لسن  ف  الهللعل الن هللس  
إن النسععس    نمنلس  ععح غ الدهللعل الندسععس  هللنل  ندمنلس ،  :اإلنالمس ،  م هللقعلغ

 م هللنلوننطو م  الهللناس  ا نو ا س ،  م هللوح سم القونل ضهلل النسععس  المن  ندس ،  م 
إن  :النددددسععس  فدددد  إةنمدددد  هللعلدددد  إندددد ائسل،  م هللقعلددددغنلونددددو  عددددن هللع  ال ولدددد  هلل

    نمنلس ،  م هللقسنمغ هللوهلل س  ب ائم النسععس  ف  ـ  النلمس  ه  انو ا ســا نو ا س
النددنلم عإسبددنهلل مخددن ب لهددن،  م هللددنلطنن فدد  األحددالو عالو ددوالت اإلنددالمس  ع سدد  

لنسععس  هللنهللهلل من اإلنالمس  الو  وقو ضهلل النسععس ،  م ةسنمغ هللولمس  العبغ الهللن  ل
إمهن عنلبت عةنعمدت ا ندونمن ، عإمهدن ونطد  حد  الدهللعل فد   :ةعلغ الط   ممهن:

ا نوقالل عمهن، عإمهن ونط  المن  حقعةهم، عإمهن   ووخب الاقنفد  عندسل  للندسط و 
الاقنفسدد ، عإن الحددزب النددسعع  سنمددل للمهضدد ، عإن  عنددسن وخلددت عددن الوههللسددهلل 

قمدد ، عإن  عنددسن هدد  حددنحهلل  الو  سدد  النسنندد  النندد  ي عاعومددهللت الو ددع  الو
 ، ـدـالححسل، ع س  بلك ممن لع اعوقهللس نخص  ع بمنع   ع حدزب  ع  ولد  نسننس

ددسرهللان فدع ا  هللنلنمنلدد  لل دد ب مددن ـألرهللسدن فددع ا  هللنمنلوددغ للندسععس  المن  نسدد  ،  مددن ن 
 انونمل مال هبس األننلسب ف  هللفنعغ عن الهللسمق اطسنت ال  هللس .

لسهعهللس  الحدهسعمس  هد  األم الد لعم للندسععس ،  مدن هللسمدنس فد  علمن  نمت ا
من الهللفنع  ال حعل األعلى من هبا ال ونب، فقهلل  نن لهن عمهلل حزب الوح س  محسب  

عالوقلسل من خط هن، هللنلوح سل عالولمسل عهللحع  نوى ومنمن   من وننمل مد  اهللموهدن 
 ئ مدن هللفدنع حدزب النسععس  عل ن هللحع و  ةل. علس    سهللن   ن وهللهش  خ  القدن

الوح سدد  عددن السهعهللسدد   مددن هللهنددت ع  نددك مددن هللفنعددغ عددن النددسععس  عحددع هن 
 المونهللهللو من انو ا س  عهللناس  ع س هن.

إن هدددبس الهللهنددد  الوددد  سحدددنب هللهدددن القدددن ئ ل حدددعل هدددبا الهللحددد  ندددوأخب 
هللنلومنةص الوهلل سب  هللنهلل ا موهنء من ة اءو فحعلغ الو  وبم   لهدن علدى إهللامد  هدبا 

 سغ هللوهم  النمل ضهلل األم  اإلنالمس . الحزب ع م

إن ة اءو فحعل هبا الهللح  هللنم  عو  سز عوهللهلل  هللنسهللا  عن الننط   ـ حس  
 مددن وقوددل  ي هللحدد  فسددغ محدد و  ،لددس  هددبا م نمهددن ـ الودد  وقوددل  عل هددبا الهللحدد 

، علدددس  المطلدددعب ةددد اءو  وحدددنحهللهن  لإلندددالم عللمندددلمسن، هددد  القددد اءو المطلعهللددد
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لوهلل ئدد  األندددخنص  ع البمنعددنت، ع سدددل الددوهم هللنلوندددهس  الونددمبنت عالونحدددهللنت 
عالوضلسل  للمخنلو، عإمم  ألعبب من  علئك البسن لم سق ءعا لحدزب الوح سد   ع 
 مهم ة ءعا عن معافقنوغ للهللسن اإلنالم  فقط،  ع  مهم ة ءعا لغ هلل عل اإلعبنب هللغ 

لحددزب حوددى عالونددلسم لم نهسمددغ عمظ اوددغ النسننددس  لوددأا هم هللمددن سقددنل عددن هددبا ا
و من المنلمسن عالونلسم لغ ف  مبنل الومظسد   انوطنع هبا الحزب  خب زمنم المهللنهلل

 النسنن . 

إممدد  ألعبددب مددن  علئددك المددهللافنسن عمددغ، عهددع ـ  ي حددزب الوح سدد  ـ   
سنددوح  مددن  ن سددوهم  ددل البمنعددنت اإلنددالمس  الننملدد  فدد  مبددنل الددهللععو إلددى هللا 

ال  هللد  ـ ا مبلسدز عاألم س دنن ـ هللدال هللسّمد  ع   وننلى، عس هللط منظمهن هللن ندونمن 
سنوح   بلك عهع سهنبم  هلل ز  معز الح  نت اإلندالمس  الدبسن سخدنل عن ممهبدغ، 
فهم ةهلل ةهلللعس على ال  م من  فضغ لهم!! عبهللن  ألم هم لع  مهم هللةقدعا المظد  ةلدسال ، 

   ونهللت ةلعهللهم.

لحدل، علدس  فد  إن  نو حزب الوح س  على حقسقوغ لس   حبس  حنهلل  ا
بلك من ل ، إممن المن ل  ف  البسن سق لعن  ع سنومنعن لحزب الوح سد ، عهدم ةدهلل 
ةّح عا ف  فهم هللسمهم عة اءو عاةنهم  من هع حقسق ، فنلنسن  ماال  على ال  م  مهدم 
سخنل عن ممه،  هل الندم  فد  األحدعل عال د عع، عسندومعممن لسدل مهدن ، عسنملدعن 

ن ، ععلى اندوخهللاممن طمدنهلل  لوحقسد   نسدنوهم هللحبد   ن على وق سب  هل النم  للنس
الخالو القنئم هللسممن عهللسمهم إممن هع من المننئل ال المسد  الود    ودلا  فد  القعاندم 
عاألههللاو المنو   ، على ال  م من بلك فقممن مبهلل لهم هللعنس  هللسممن عافومنمن  هللاع وهم 

لخمسمسدد  هددبس عالوأندد  هللهددن. الخمسمسدد  السنددن س ، هللددل عهللعددعو  نددولهنم  عل الاددع و ا
فأةعل: هل  نمت المن ل  ف   نو حقسق  النسن  عحقسقد  ادع و الخمسمد  السندن س  
هللنهللب هلل ب  ال مع  عالونو  على عقسهللوهم عممن ننوهم النسننس ؟  م  ن المن ل  

 .(463)فسمن سق    ع سنم  عمهم؟

ندد  ئإن ال نددو عددن عقنئددهلل عضددال ت النددسن   عضددل مددن النددم  فدد   ا
هن ، فهن ه   وهللهم وطهلل  عوعزع ف  الندنلم  لدغ عفسهدن وهللد  عقنئدهللهم ع ف دن هم. الم

عهددبس ممن ندددنوهم   ي النددسن فددد   اسدد  مدددن هللعل النددنلم، فنلنلددد  إبن لسنددت فددد  
هللدنطمسوهم هللنلهلل بد  األعلدى، ألن هدبس ال د   الهللنطمسد  و  دت لمدن مدن المخنل دنت فدد  

ى مد  النحدع  سوحدهللعن لهدبس ممهبهن من ون و هللغ، لبلك وبهلل علمنء اإلنالم ععلد
 الح  نت الهللنطمس  هللنل نو عن هعسوهن عالوحبس  ممهن. 

عحددزب الوح سدد  ومنمددن   ولددك ال دد   الهللنطمسدد  الودد  سنددهل ال نددو عددن 
هعسوهن، فهن ه  مخنل نت هبا الحزب مهللاعاد  فد   وهللدغ عمند اوغ عودعزع فد   اسد  

                                           
 مندلمسننهللنب لس  هبا م نمهن، ا ونهللت ةلدعب الهللنهلل زعال المظنم ا نو ا   الن اة ، عأل  (463)

عنم  من النسن  اإلمنمس ، ع ضست هللهم ةل   خد  ، عخنحد  هللدـ )حدزب هللا( الندسن  فد  لهللمدنن. 
 فقهلل انوحعب على عقعل الهللن  من خالل من حس  ا منحنب السهعهللي من بمعب لهللمنن.
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فد  المبومندنت مد   من هللعل الننلم، عهبس هد  معاة دغ النسنندس  المندهللعه  ووحد ك
الو دد ا  )ح  دد   عضددنئغ عومندد  عوهللدد  عو دد   عو دد   عو دد   ـ حنددب ةنعددهللو 

ـ حوى اةوم  هللهن  اس  مدن المدن  علدى  ندن   مهدن ةمد  الدعع  النسنند ،  (عالزمن
علع  مهدم مظد عا عةد ءعا عاةنهدم علدى حقسقودغ، لنلمدعا  مهدن ةمد  الدهللبل النسنند ، 

 .(( انء   انء النسل)) :عنلم حسن عح من عل ن حهلل  فسمن  نعلمن حلى هللا علسغ

مندعهلل إلددى معضددعع حددزب الوح سدد  عالوقلسددل مددن الخطدد  السهددعهللي، لمدد   
 سددو  ن هددبا الحددزب ةددهلل خددنلو محددعص ال وددنب ال دد سم فدد  مظ وددغ إلددى الخطدد  

 السهعهللي.

 خطر اليهود يف القرآن الكريم

  عالمحد امس  إن  ونب هللا وننلى ةهلل ب   لمن عن الدهللسنمنت الندنهللق ؛ السهعهللسد
( آس ، 11عالحنهللئ  عالمبع ، فمبهلل  مغ ةهلل ب    هل ال ونب )سهعهلل عمحن  ( ف  )

( آسدنت، عب د  3( آسد ، عب د  الحدنهللئ  فد  )60عب   المحن   عالمح امس  فد  )
المبددع  فدد  آسدد  عاحددهللو، هللسممددن اخددوص ب دد  السهددعهلل مددن هللددسن األمددم عالددهللسنمنت هللددـ 

 .(464)( آس 109)

 سنت لمون و على معضععنوهن مبهلل من سل :عهللنل بعع إلى هبس اآل

 ن:وة  الصابئ1

إن اآلسنت الو  ووحدهلل  عدن الحدنهللئسن ووحدهلل  عدن محدس  مدن آمدن مدمهم 
هللنن عالسدعم اآلخد  ععمدل حدنلحن   ن   خدعو علدسهم ع  هدم سحزمدعن، عهدبا فد  

(،  مدن آسد  الحد، فووحدهلل  عدن مندههلل ال حدل هللدسن 61(، ع)المنئهللو/61آسوسن )الهللق و/

َّ ينَميوياتَّاني نَوميويهااأي ني نَ  اأبئذي نََّ  اأرْييييالهللسنمنت سعم القسنم  حس  وقدعل: هبس 

َ يَّ  ينايع ىيُكلِّيشايء يشا ي    .[20]الح،:  نجملاساي نَميويُّشمراكانيَّ  ينايياس ليبايَّ سييااناينَحيم

 ة  اجملوس: 2

 اآلس  الننهللق  ه  العحسهللو الو  ووحهلل  عن المبع .

 أهل الكتاب: ة 3

                                           
إعدهللاهلل الدهلل وع   مدن األل نظ، اب  منخ  الق آن ال  سم، بات ال هن   ال نمل  للمعاض  ع  (464)

 محمهلل حنن الحمح ، هللمن  ـ هللس عت.
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 ( آسدد .32وحددهلل  القدد آن ال دد سم عددن النالةدد  مدد  السهددعهلل عالمحددن   فدد  )
( آسدنت.ععن عبدعب الوندنهل مد   سد  المحدن هللسن 3ععن حندهللهم للمدلممسن فد  )

 ( آس .20ععن عبعهلل الملممسن هللسمهم ف  ) ( آس .49ممهم ف  )

 

 ة  بنو إسرائيل )اليهود( والنصارى: 4

 ( آس .109سل ف  )وحهلل  الق آن عن هللم  إن ائ

 ( آس .60وحهلل  الق آن عن المحن   ف  )

 امظ  البهللعل الونل :

يج  ليياضُيتاضاعأتينآليأتينَحراُيَينَيتيهللمح ثيعوينَي ايي نََّ أرْ

ينََّ أرْي ينَحرا ينَي ايي ينَحرا 

قم
الر

 

 املوضوع
 عدد

 اآليا 
 املوصوع

عدد 

 اآليا 
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11 
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 أوامر اهلل إليهم

 نعمه عليهم

 قضاؤه إليهم

 حاالتهم

 معاندتهم وتكذيبهم وقتلهم األنبيا 

 حتريفهم كالم اهلل

 أخذ امليثاق عليهم

 شدة حرصهم على احلياة

 عداوتهم هلل واملالئكة واملؤمنني

 أقواهلم وجرأتهم على اهلل

 إلقا  العداوة بينهم

 هم وأمانيهمغرور

 عدم رضاهم عمن مل يتبع ملتهم

 ما حّرم عليهم بسبب بغيهم
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 إفسادهم يف األرض مرتني

 جزاؤهم لو آمنوا
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 أص اب السبت
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 أجرهم لو آمنوا

 احلواريون

 الرهبان
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 .. اجملموع .22 اجملموع 

 سوهللسن لمن من خالل وحلسل هبا البهللعل من سل :

بمسم  منو    هللسن السهعهلل عالمحن  ، مال مننمهللوهم، عب  وهم  همنك ح نت -1
 على هللا، ع  ع هم، ع منمسهم، ععهللم  ضنهم عّمن لم سوهلل  ملوهم عن  هم.

 لم مالحظ عبعهلل ح   بمسم  خنح  هللنلمحن   هللعن السهعهلل. -2

مالحظ عبعهلل النهللسهلل من الح نت الخنح  هللنلسهعهلل، مب م  ف  ح  هللا وندنلى  -3
 ئ   عالملممسن، مال:عاألمهللسنء عالمال

 .وح سو  الم هللا 

 .ةولهم األمهللسنء 

 .عهللاعوهم ن وننلى عالمالئ   عنهللوهن على الملممسن 

 .نهللو ح حهم على الحسنو 

 .إفننهللهم ف  األ   م وسن 

 .هلل سهم، حس   هلل  بلك هللهم إلى وح سم هللن  من  حل لهم 

،  مددن عددن الحدد نت الودد  اخددوص هللهددن السهددعهلل هددبا عددن الحدد نت البمسمدد 
الحنم ، فلم سوحو السهعهلل هللأس  ح   حنم ، هللسممن ب  ت ح   حنم  للمحن   ف  

ََمج  ا  يُّشا  ينََّ أِسيعا ن ًويَ ميواياتاَّانتينَيا اياي نَوميوايُّشمرُكانتي اََمج   يُّقتارابا  سييةعلغ وننلى: 

َوااميوايَقااأَانتيَُّ ااأيُا ااأرْيذاَ ااَكيباان   ت ااَّ  سيق ّويوااواي ار همباأُااًأي اُُّ   ااسياَلييت ااااي ًويَ  وااميوايءانتاَّااانتين

ياوماكب ر  ايصي َّذنييام ع انتيتاأيُُُِّزلايَّاينَر ي اِليهللارْيُّعمي َّ   سيهللاسيض يت واينَ  تِعيت م اأيعارافاانتيت اوايييي

 .[93-91]المنئهللو:  نحَلوِّيياحاَُا ايراب َّأيءانتاَّ أيفأكتم بَّأيتاعاينَش أه  يوا

س  المن  إلى االا   حمنو: )الحمو األعل: السهعهلل، عالدبسن لقهلل حمّ ت اآل
 ند  عا عوبمنهدم حد   عاحدهللو، عالحدمو الادنم : الدبسن آممدعا، عالحدمو الانلد : 
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المحن  (، فال سقنل هللأن المقحعهلل من المحدن   فد  اآلسد  ال  سمد  هدم المحدن   
مسوهم هللنلمحن  ، البسن ةهلل آممعا هللنإلنالم من ةهللل إب لع  نن األم   بلك لمن بنء ون

هللعن  ع  سقنل  بلك إمهم ـ  ي المحدن   ـ هدم الدبسن  دنمعا علدى هللسدن عسندى 
المندد  سن مددمهم، فهددبا سحوددنب إلددى هلللسددل خددنص، ألن ل ظدد  المحددن   الددعا هللو فدد  

ََااَيعالقدد آن ال دد سم ةددهلل  طلقددت علددى المندد  سن مددمهم،  مددن فدد  ةعلددغ ونددنلى:  قأ

ُ ينبو ينا  تاأيَكاأ ايَّبارنهيس ييا اي ياًأي اليُا مارنُيًأي َك اويَكاأ اييييييي[. 30 :]الوعهللنََّ  أرْينؤوي

 . [60]آل عم ان:  ِاَّيسًأيتاوم  مًأي اتاأيَكأ ايت واينُؤشمِركذا

 ي  ن السهددعهلل عالمحددن   مندد  عن عإهللدد اهسم علسددغ النددالم لددم سددك مددن 
 المن  سن. ع س هن من اآلسنت  اس .

م  مهم الدبسن  دنمعا علدى هللسدن عسندى عالعبغ اآلخ  البي سهللسن هللطالن الزع
مهدن وهللدسن ندهللب إ( مدن المنئدهللو، حسد  93علسغ النالم هع و مل  اآلس  ال  سم   ةم )

هم الح  ع فعس لمدن عمدهللهم مدن علدم  ب سنن هللمععهم  مهم  نمعا ضنلسن، فحسن بنء 

هللاارْييهللنإلنالم، فهلل دعا عآممدعا،  مدن فد  ةعلدغ وندنلى:  ننهلل  من هللنن و عسنى 

 سيهللاسيض يت واينَ  تِعيت م أيعارافانتيت اواينحَلاوِّيياحاَُاا ايراب َّاأيءانتاَّ اأيفأكتم بَّاأيتااعاينَش اأه  يوايييييييي  ُّعمي َّا

 .[93]المنئهللو: 

عهبا من ححل هللنل نل ف  المنض ، مال ةح  إنالم المبنن  حسن فنضت 
عسمنس لمن نم  هللععو الوعحسهلل فأنلم من هللنهلل ن ك، ع  سزال سححل حنضد ا  حسد  

 سددزال ةننعندد  ع ههللددنن المحددن   سددهللخلعن فدد  اإلنددالم هللأعددهللاهلل  هللسدد و عمددمهم  
المهللن عن،  من عن  ف اهلل المحن   الدبسن   سزالدعن سدهللخلعن فد  الدهللسن اإلندالم  

 الحدنهللي ف   ل م نن من الننلم، فدال  ظدن  مدغ سخ دى علدى  بدل سندسش فد  القد ن
بسن مدنهلل ا مددن  نددلم السهدعهلل الدد والنند سن، عحدد  وقدهللم عحددعل المنلعمدنت. هللخددالع

 .عحهللسان   ممهم  حهلل ةهللسمن  

فمن القعل إبن هللمن م   من اعوهللاء المحن   علسمن فد   دل  :عةهلل سقعل ةنئل

 اََمج   يُّقترابا  سيت اااي ًويي م نن، ع سو وعف  هللسن من م اس عمن و ن  هللغ اآلس  ال  سم : 

 ؟ َ  وميوايءانتاَّانتينَوميوايَقأَانتيَُّ أيُا أرْ..

 : ليت

علددى  ن المحددن   هددم األةدد ب مددعهللو للددبسن  ،  هللددهلل مددن الونددلسم لظددنه  اآلسدد  -1
م  المعهللو المطلق . عاآلس   خ بوهم مدن حد   الندهللاء للدبسن نمعا، عهبا   سمآ

 .آممعا
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  هللهلل من وحق  الوهم  ف  ح  المحن  ، إلم نمس  الوزعس  ف  العاة  عاوهدنم  -2
و بسد  الحد اع الطدنئ   هللدسن المحن   من ةهللدل بهدنت منلعمد ، وهدهللو إلدى 

المنلمسن عالمحن  ، ومنمن   من سححل هللنلمندهلل  لإلندالم، حسد  وقدعم بهدنت 
منهللعه  هللأعمنل انو زازس  ونمدل هللنندم اإلندالم ضدهلل المحدن   مادل إحد ا  
 منئنهم، عةول  ط نلهم عمننئهم،  من هع حنحل على سهلل النسن  عالنسععسسن 

 لسحهللعا المن  عن الهللخعل فسغ. خنح  لونعسغ حع و اإلنالم عمهلل ال  ب

، علددس  عددن سهددعهلل  ع إبا وهللددسن لمددن  ن ال نددل حددنهلل  عددن المحددن   حقسقدد  -3
ف د  هدبس الحنلد  سعبدهلل عدهللو  نسععسسن س نهللعن فد  الندنلم اإلندالم  هللنندمهم،

 احومن ت: 

  مهم ةنمعا هلل نلوهم ضهلل اإلنالم عالمنلمسن هللق اهللو منهللق  عةحهلل، هللندهللب  طمدنع 
 ع هللفنعن  عدن عقسدهللوهم حدسن هللعدعوهم  ،   ن نونمن علحهللهللمسعس ، عهبا بنئز ا

 إلى اإلنالم فسخون عن القونل هللعن اإلنالم  ع هللف  البزس .

 فددنعوهلل عا  ن  ، ع  مهدم ةددهلل ودأا عا هللوزعسدد  العاةد  المننددا عدن هلل مبدد  مقحدعهللو
اإلنالم سننى إلى ابوان  ببع هم من األ   حسن ةنم الهللخالء على اإلنالم 

من وعحل إلسغ علم البننعنس  عفن   هللنن  ضهلل المحن   هللأحهللهللولك الب ائم ال
 ال بب، عخنح  النسععسعن ممهم.

 عهم لسنعا ممغ (465) ع  مهم سقعمعن هللض ب فئنت منلعم  ونمل هللننم اإلنالم ،
هللل هللخالء علسغ، ع نهلل ض  ا  علدى اإلندالم مدن هدبا المدعع مدن المحدن  ،  ع 

سظن هللندد  المنددلمسن  مهددم سنوددهللعن علددى مددن اعوددهلل  علددسهم مددن المنددلمسن، فدد
سقحددهللعن ضدد ب اإلنددالم عقسددهللو، علمددن   مهددم فدد  هللالهللهددم سنددمحعن للددهللععو 
 اإلنالمســ  هللن مونن  ع ن سهللخل محن   هللالهللهم ف  اإلنالم هللهللعن  ي ح ب.

إبن همنك فن    هللس  هللسن عهللاعو الوننلسم السهعهللس  للهللسنمنت الندمنعس  ع سد  
ن   لولددك الددهللسنمنت، فمدد    ن الددهللسن النددمنعس ، عهللددسن الظددنه  مددن عددهللاعو المحدد

السهعهللي عالسهعهللي سحمالن الحقهلل على المن  بمسنن  منلمسن عمحن   ع س س وهللسمن  
ععقسهللو  ممن حّ فعا عهللدهللّلعا فد  هدبا البنمدب، هللسممدن لدم و دن هدبس الحد   ظدنه و فد  
المحن  ، هللدل علدى الن د  مدن بلدك فدقن النهدهلل البهللسدهلل )اإلمبسدل( سدأم هم هللن د  

 بلك.

لمظ  إلى البهللعل الننهلل  سوضدل لمدن  دبلك  ن عدهللهلل اآلسدنت الق آمسد  الود  هللن
( آسد  وحدهللات عدن 60( آسد ، مقنهللدل )109حهللاومن عن معضععنت خنح  هللدنلسهعهلل )

معضععنت خنح  هللنلمحن  ، عهمنك آسنت  اس و منو    هللسن السهعهلل عالمحن   
 حهللاومن عن  هل ال ونب  س  هبس اآلسنت المب ع و ف  البهللعل.

                                           
  نلنسن  عالمن  نس  ف  الهللالهلل اإلنالمس .  (465)



 
 
 
 

275 

زسددنهللو و دد ا  اآلسددنت الخنحدد  هللددب   هللمدد  إندد ائسل   ادد  مددن   هللندد   إن
 ضننو عمحو الضنو عن اآلسدنت الخنحد  هللنلمحدن   لدغ هلل لد  عاضدح  علدى 
اهومنم الن سن  اإلنالمس  هللنلوحبس  من السهعهلل عالو  سز على فضحهم لمن اخوحدعا 

 هللغ من ح نت بمسم  هللعن المحن    من م  ةهللل ح حنت.

 ضدل السهدعهلل هللهدبس هللسنلم  ن هبا الق آن ال  سم اخدوص  عسنبب الم ء حسن
ع    ف  حقهم هبس اآلسدنت، علمدن   ن هللا وندنلى سنلدم  ن عدهللهلل المحدن    ،الح نت

 نسهلللغ ف  المنوقهللل   ا  من منئ  ضنو عن عهللهلل السهعهلل.

( آسد  10900فلع  نن النهللهلل لغ اعوهللن  فد  و د ا  اآلسدنت،  حوبمدن علدى )
( 60  ح  المحن  .  من هللنلمنهلل  للسهعهلل، فلع اعوهلل مدن  ن  لدـ )( آس  ف60هللهلل   من )

( آس  فقط 066آس  العا هللو ف  ح  المحن   وومننب م  عهللهللهم، فقممن نمحونب إلى )
  .ووحهلل  عن السهعهلل  مخ ن  عهللهللهم مقن م  م  عهللهلل المحن  

ععلسغ ول هلل لمن هبس اآلسنت ال اس و، على مهلل  خطدع و السهدعهلل علدى الندنلم 
 ةل  عهللهللهم فهم بب  الهللاء، فهل من مهلل   ؟ م  

عممن سهلللمن  بلك على مهلل  خط  السهعهلل مقن م  هللنلمحن  ، هع ب  هم ف  
 م ال ونب هللنلم ضعب علسغ، ع من المحن   هللنلضنلسن عال ن   هللسمهمن  هللس  بدهللا ، إب 
 ن السهعهلل انوحقعا ال ضب ألمهم علمعا الح  عبحهللعس، هللسممدن المحدن   ةدهلل ضدلّعا 

دش لخطد  السهدعهلل الندنلم  علدى ع   م  إ اهللوهم لغ. علدبلك فدقن  دل مقلِّدل  الح مهّمِ
مخنلو للقد آن ع م ٍب لح اع الحضن ات حننب وضخسم خط  المحن  ، إممن هع

عللودددن سخ، عللعاةددد  حنضددد ا . عهدددبا مدددن سندددنى إلسدددغ حدددزب الوح سددد  عالندددسن ، 
 عالنسععسعن.

عإمدددن  ،وخطسطدددن  عوم سدددبا   فنلحقسقددد  إبن  ن السهدددعهلل ع اء  دددل ب سمددد ، إّمدددن
للددهللسنمنت ةحددهللا  وخطسطددن  عوع سطددن  ل سدد هم هللنلهللعنسدد  عاأل نبسددب، فهددم المح فددعن 

منضسن ، عهم المح فدعن للعاةد  حنضد ا ، عهدم ةولد  األمهللسدنء ةدهللسمن ، عهدم ةولد  هللعدنو 
، عهم ع اء إنننل الح عب عال ون ةهللسمن  عحهللسان ، ةدنل هللا وندنلى عدمهم: السعم الح 

َاينُؤسو ا يوايييييييُك و  مأيُّ َق  نيُاأرًنيَ حارب يُّطتسنهاأينُاي اياواعاا اي ينحرِضيَفواأيًني نُاياليي ح ا

 . [64]المنئهللو:

ع مدددن خطددد هم هددددبا الزمدددنن فسوماددددل فددد  وطهللسدددد  ع الئهدددم النددددسععسسن 
لهلل عوع ع ت ح منء حهسعن البي انوه  هللن نم اآلخ  )اإلمبسل الهلللن  (. عسبب 

إن السهعهلل ع اء  دل ب سمد ، إل دنء األهللعا  األخد  ،  ع  مهدم  :علمن ن   س هم من ة
سحققعن  ل من سحهللعن إلسغ، ف اس  مدن مخططدنوهم فضدل هللا  م هدن ةهللدل وحقسقهدن، 
فهددم هللندد  سحددسهللعن عسخطئددعن، عخطددلهم   ادد  مددن حددعاهللهم، عل ددن هللبهلمددن علددعا 

 علسمن. 
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القدد آن  لددى هلل اندد  منّمقدد  فدد إعلمددن  ددنن ب دد  الخطدد  السهددعهللي سحوددنب 
عالوع او عالولمعهلل عالهلل عوع ع ت، عسحونب  بلك لووهلل  األب ع السهعهللس  المموهللو ف  

  .الننلم، فقن هبا المعض  سضس  هللمال هبا الهللح  ال هللس  الخطس 

عل ددن لمددن   اهلل ا طددالع عالهللحدد  فلسقدد   هللنضددن  ممددن  وددب فدد  معضددعع 
الحدهسعمس  فد  المبدنل )) ، ع ودنب:((خط  السهعهللسد ))الخط  السهعهللي  مانل  ونب: 

، ((احددب عا السهعهللسدد ))، ع وددنب: (( ندد ا  المددلام و الحددهسعمس ))، ع وددنب: ((الددهللعل 
، ((األفنى السهعهللس  ف  مننةل اإلنالم)) ، ع ونب:((النسععس  ممنئن  عمنل ن  ))ع ونب: 
ال  دد  الحددهسعم  ))، ع وددنب: (( لسدد  إنددالمس  ألحددعال النددنلم المننحدد ))ع وددنب: 
بدبع  ))، ع ودنب: ((السهعهللسد ))، ع ودنب: ((الوحهللي الحهسعم )) ، ع ونب:((المننح 

مدن )) ، ع ودنب:((ندقعط البدع ن))، ع ودنب: ((معن ع عإن ائسل))، ع ونب: ((الهللالء
ح عمدد  النددنلم ))، ع وددنب: ((نلنددل   هللمددنء سهددعبا فدد  الخ ددنء))ع ،((مل ددنت البددع ن

 .((عوع اوهم))، (( منء حهسعنهلل عوع ع ت ح)) . ععلى     هبس ال وب((الخ س 

فهل ف  الوقلسدل مدن خطد  السهدعهلل محدلح  لإلندالم علإلمندنمس ؟  م  ن فسدغ 
  للمنلمسن لسنهل على السهعهلل وحقس  مهللعءات وع اوهم ال ننهللو؟ وخهللس ا  

إن  ل مونو  على  خطن  السهعهللس  عالوقلسل من ندأمهن علدى الد  م  ن هللا 

ََم سو ا    ي ينحرِضيتاار هللاِذييييييي اَقلاايَّأيوننلى ب   فسهم ةعلغ:  َّايباا يَّيمارنئيلاي ينَك ماأب ي

َمييييييي. عةعلدغ وندنلى: [4]اإلن اء:  اََماعُ و يع  اًنيَكبرين َّيُغ وا َ ينَيا ااي يياا  ينَ وا  يتاغم اََا ََا  اقأ

  يَكثريًنيت اَّ  سيت اأيُُُّاِزلاييييُّي يِ سمي اَُع َّانيمبأيَقأَانتيبالييا نا يتابواَطمأِ يي َّس و يَكيفايياشأء ي اََيازي ا

َ يُك ومأيُّ َقا  نيُاأرًنييي ََيَكيت وير ّبَكيُطغيأًُأي ُكسترًني اََُّحيَّأيبايَّا  س ينَعا ن اَوي انَباغلاأءايَّاييااِنينَح يأتا َّ

َاينُؤسو  يوا  .[64]المنئهللو: َ حرب يُّطتسنهأينُاي اياوعاا اي ينحرِضيَفوأيًني نُاياليي ح 

مونو  على هبس الحقدنئ  الق آمسد  هللقحدهلل  ع هلل سد  ةحدهلل، إممدن س سدهلل  إن  ل
ح و المن  عن  خط  عهللع خن ب  سوههللهلل  سدنن األمد  اإلندالمس ، عهللنلودنل  وقد  
األم  اإلنالمس  ف سن  علقم  ننئ   هللسهلل عهللعهن. عهللبلك و ومل حلقدنت وندو  حدزب 

 ّمهدن السهعهللسد ، فهدل الوح س  على ب ائم النسععس  ا نو ا س  هللونو س على بد ائم 
هللنهلل هبا الهللسنن من وأعسل،  ع الومن  لمعبا ؟! م  الوب س   ن  ننلسب الح اع مد  

 النهللع وقوض  ال   عال   حنب ظ عو المن   .

فهللنهلل هبا الهللسنن المعبز عن خطد  السهدعهلل فد  القد آن ال د سم عفد  العاةد ، 
 وقلسل من خط  السهعهلل. مأو  إلى ب    ةعال حزب الوح س  وح سحن  عولمسحن  ف  ال

ممن نهلل  ب  س ف  فحعل ننهللق    سمن  سو  نن حزب الوح س  سوهم هللائمن  
ال  ب هللب ائم النسععس  وطهللسقن  لمظ س  من    للو ندس  المدنهللي للودن سخ، لحد و 
األمظددن  عددن الخطدد  النددسعع  الددهللاهم علددى األمدد  اإلنددالمس . فهددل مددن   حددزب 



 
 
 
 

277 

   ع الحدهسعمس   ع الحدهسعمس  الننلمسد ، الود  الوح س  هدبا الدهللع  فد  حد  السهعهللسد
  عبهللت ال    المن  ن ، ع عبهلل   بلك  ننلسب الح ب الاع س  النسععس ؟
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 كيف دافع حزب التحرير عن اليهود؟

 سق   حزب الوح س   ن:

 ـ  كمام اليًود عم ء ل نتليز 6

 سب   حزب الوح س  هللهبا الحهللهلل ف  من و نسننس  )بعاب نلال( من سل :

،  دددنن م هعمدددن  لدددهللسمن  ن إنددد ائسل ونمدددل 2160حزسددد ان  5ـ ةهللدددل  1))
 5لمحلحوهن، ع ن نسننوهن باوس ، ع مهن و نم نسننوهن حنب محلحوهن، عل ن هللنهلل 

حزسدد ان ةددهلل وهللددسن لمددن مددن منلعمددنت  اسدد و  ن إندد ائسل ونددس  مدد  اإلمبلسددز، ع ن 
بلسدن  فد  احدواللهم ح نمهن عمالء، ع ن   ا سوهم عمالء لإلمبلسدز، عةدهلل ظهد  بلدك 

لنددسمنء علسنددت لهددم  ي محددلح  فدد  بلددك، اددم فدد  هللقددنئهم سنددس عن فدد  وعبسهددنت 
اإلمبلسددز حوددى حددن  عاضددحن  ماددل النددم  ل ددل النددنلم  ن  عمددنل إندد ائسل  عمددنل 

حزس ان  ن ح نم إن ائسل   سوح  عن ح    إ   5اإلمبلسز، ععلسغ فقمغ ظه  هللنهلل 
((هللأم  اإلمبلسز

 ا هـ.(466)

 2160حزسد ان  5ا  نمدت امبلود ا امبلسزسد  عح دنم إند ائسل هللندهلل : إبتلي
، 13/1/2166 حهللحـددـعا عمددالء لإلمبلسددز، عح ـددـنم نع سددـن امبلسددز ممددـب امقددالب 

، إبا  دنن األمد   دبلك (460)م2100حوى ح    األنهلل الوححسحس  ف  ون سن انم  
خهللمد   مبلود ا فلم إبن وحدنعل إن ائسدـل اإلمبلسزسـدـ  احدوالل نع سدـن ا مبلسزسدـ  

ا مبلسزسدد ؟! فقددهلل  ظهدد  حددزب الوح سدد   ن إندد ائسل بددنهللو فدد  احددوالل نددع سن فدد  
 .(469) اس  من من اوغ

عسقعل حزب الوح سد  فد  ونلسقدغ النسنند  علدى اموهدنء زسدن و بمدنل عهللدهلل 
إن حزب النمنل  ع حزب منهللدني هللنلدبات )): 20/0/2169المنح  إلى معن ع سعم 

ن اندددد عل عهللددددن  ع سددددعن ع  هللددددسن آلددددعن هددددع حددددزب امبلسددددزي   فدددد   هللددددس
((عهللاسنن

 اهـ.(461)

                                           
 12(، ون ســخ 305(، القنـم األعل، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )   (466)

م. عامظدددددد  الملددددددو النسنندددددد ، القنددددددم 9/1/2161هددددددـ، المعافدددددد  2399مددددددن بي القنددددددهللو 
 .2105(، ون سخ 169)صالانم ،

 .((نع سن ا نو ا س ))، وحت عمعان: ((عحو الهللعل النسععس  هللنل  نمنلس )) اب  فحل   (467)
، 215(، القنم األعل ممغ، الحد حنت: )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )  اب   (468)

 ( ع س هن ال اس .151، 339، 335، 315، 314، 311، 106، 214، 212

 25(، ون سـدـخ 196(، القنـم األعل، حد ح  )2161ـ  2153ات النسننس ، )ملو المن   (469)
 .22/0/2169هـ، المعاف  2399من نه   هللس  الانم  
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، فقددهلل ععهللمددن حددزب ن  انددو ا س ن  : إبا  ددنن حددزب النمددنل السهددعهللي حزهللددتلااي
إمهدن امبلسزسد   ع  م س سد ، فقدهلل ةدنل  :الوح س  ح و المظ  عن ا ندو ا س  هللقعلدغ

 .(400)مغ  م س  إ :عن حزب الهللن  الن هلل  ا نو ا  

.. )): 22/0/2169نددنهلل  المددب ع  هللوددن سخ عسقددعل فدد  ونلسقددغ النسنندد  ال
عل ن امبلو ا  عبهللت ف  إن ائسل عزا و ح ب ع عبهللت  بعاء الحد ب، فنضدط  

 ا هـ. ،((ان عل ألن سق   الح ب ع ن سهللخل ف  الح ب..

: إبن اندد عل منددسّ  مددن ةهللددل امبلودد ا فدد  ح هللددغ ضددهلل الندد ب، فهددع تلااي
وعبسغ اللدعم علدى اند عل مدن س عحزهللغ عة ا  ح هللغ  لغ امبلسزي، فلم إبن لععز ا

هللام األم   بلك؟ عهبا  نلعب عاضل من  ننلسب حزب الوح سد  لحد و األمظدن  
عددددن الخطدددد  السهددددعهللي. فقددددهلل نددددهلل  لهددددبا الحددددزب  ن ةددددهللم الوهلل سدددد ات لبدددد ائم 

 2160، عهدن هدع سقدهللم الوهلل سد ات لبد ائم السهعهللسد  فد  ح هللهدن ندم  (402)النسععس 
ن سقدد   الحدد ب(. عسقدد   حددزب ضددهلل الندد ب ) حددظ ةعلددغ: فنضددط  اندد عل أل

الوح س  هلل ل اق   ن البي  عبهلل ف  و الح ب الننلمس  ع ن الدبي ةدهلل بد  الندنلم إلدى 
الح ب الننلمس  األعلى عالانمس  هم ا مبلسز، لسح و المظ  عدن  حدنهلل  السهعهللسد  
المح  دد  للحدد عب لمحنعلدد  النددسط و علددى النددنلم  مددن سددمص علددى بلددك وددع اوهم 

 عولمعهللهم.

..  مددن ف دد و الحدد ب الننلمسدد  فددقن الددبي ))حددزب الوح سدد  فدد  بلددك: سقددعل 
 عبددهللهن هددع امبلودد ا هللنلددبات  ع هللنهللددن و  خدد   النددنعب الحدد س و الددهللالهلل، القلسلدد  

((النهللهلل
(401). 

... عامبلودد ا هدد  الودد  بددّ ت النددنلم للحدد ب )) عسقددعل حددزب الوح سدد :
فد  ودعازن الدهللعل الننلمس  األعلى،   لض ب  لمنمسن فحنب حسن ححدل ا خدوالل 

األع عهللس ، عل ن  سضن  ف  وح س  الهللعل اإلنالمســ  وح سـ  مهنئسـ . عامبلو ا هد  
((الو  بّ ت الننلم للح ب الننلمس  الانمس  ..

 اهـ. (403)

                                           
هدددـ، المعافددد  2393مدددن بي الحبددد  ندددم   24(، ودددن سخ 204الملدددو الندددنهلل ، حددد ح  )  (471)

هـ، 2395من بي القنهللو  6( ف  الونلس  النسنن  هللون سخ 109، 100م، عح ح  )16/4/2164
15/1/2166. 

  اب  فحل )وهلل س  ب ائم النسععس  عإسبنهلل مخن ب لهن( ف  هبا الهللح .  (471)

 (، الطهللن  األعلى.66لحزب الوح س ، ح ح  ) ((مظ ات نسننس )) ونب   (472)

 (.0، )ح ح  ((مظ ات نسننس ))  (473)
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: لقهلل نهلل  لحزب الوح س   ن  ع   عن ب   مهللدنهللئ الندسععس  الود  تلي
  الننلمس  الو  وننى ومص على محنعل  نسط وهم على الننلم عهللعم ح  نت الوح 

 .(404)للخالص من  مظموهن ال بنس   ع األمظم  ال  هللس   ع الم وهللط  هللهن

عهمن سرن    بلك حزب الوح س  عن النقسهللو السهعهللس  فد  الندسط و علدى 
 الننلم عونخس  ننعهللغ وحت  ةهللام السهعهلل. عهبس هللن  المحعص:

 إلًاكيرتياك الارب متا  أتياي إلا  األر  )))الوع او(:  ((النههلل القهللسم))ف  
وامتلمتًا وسمني  يًاا  إن تلي أترل عليَّ ملما  متميع األمم الاذين كاولي  إناك 

((اا إلًكتترل عليك ملما  الذي يختاره الرب 
 اهـ. فهبس األ   مل ن  لهم. (405)

ويواا  األتانااب ويرعااون  اا)) عسقددعل الددغ السهددعهلل مخنطهللددن  نددنهللغ المخوددن :
يمم ومااراميمما أمااا أنااتم  َتاادعون مًناا  الاارب  اانممم ويمااون بنااو الغريااب كااّراث

رون ون ُخدام إلًناا تثملون ثروة األمم وعل  متدهم تتثمَّ ((تُسمَّ
 اهـ. (406)

 عسقعل ال ب مخنطهللن  اهللموغ المهلللل  إن ائسل:

اا همذا تال السيد الرب ها إني أر ع إل  األمم يدي وإلا  الشاروب أتايم ))
ناتك عل  األمتا  تكملانا ويماون الملاوك رايتي  يثتون بثوجدك  ي األكضان وب

كاضنيك وسيداتًم مرضراتكا بالوتوه إل  األر  يستدون لك ويلكسون  بار 
((رتليك  ترلمين أني أنا الرب الذي ج يخزى منتظروه

 اهـ.( 400)

 عسقعل ح منء حهسعن ف  الهلل عوع عل الانم  ال ق و الانمس :

ن لهددم مسددعل النهللسددهلل، علددن عنددمخون  مددن هللددسن الننمدد   لنددنء إهللا سددسن ممدد))
س عمعا مهلل هللسن على فن الح م، علبلك نس عن من السنس   ن سمنخعا ةط  نط م، 
ضمن لنهللومن ف   سهللي منونن سمن النلمنء الح منء البسن هللّ هللعا خحسحدن  علدى ح دم 
الننلم ممب الط عل  الهللن  و. عهل ء ال بنل ـ  من علموهم من ةهللل ـ ةدهلل هلل ندعا علدم 

ن النسنندددس ، عمدددن وب هللددد  الودددن سخ، عمدددن مالحظددد  األحدددهللا  الح دددم مدددن خططمددد
 اهـ.، (( البن س

... إن ال نس  وهلل   العنسل ، ))عسقعل ح منء حهسعن ف  الهلل وع عل األعل: 
ععلسمن ـ عمحن مض  خططمن ـ   ّ ملو ت على من هع خس  ع خالة  هللقدهلل  مدن ملو دت 

                                           
 لم ابن  المحعص، ا ب  إلى المحعص النسععس  فد  فحدل )حدزب الوح سد  عمظ سد   (474)

من    للو نس  المنهللي للون سخ(. عس اب   بلك مقهللمد  فحدل )وهلل سد  الندسععس  الننلمسد  عإسبدنهلل 
 مخن ب لهن( ف  هبا الهللح .

 (.24، عهللهلل20)ن   الوامس ، إححنل  ،(( ال ونب المقهلل))  (475)

 (.6ـ  5/عهللهلل 62، )إننسن ((ال ونب المقهلل ))   (476)

 (.13ـ  11/ 41/)الوع او(، )اننسنء ،((ال ونب المقهلل ))  (477)
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 من:  دل عندنئل النمدو ... سبب  ن س دعن ندنن)). ((على من هع ض ع ي عم سهلل ..
 .((عالخهللسن 

... إن النمو الحقعهلل عحهللس هع الننمل ال ئسن  ف  ةعو النهللال ، فسبب  ن ))
مومنك هللخط  النمو عالخهللسن    من  بل المحلح  فحنب، هللدل مدن  بدل العابدب 

 اهـ. ،((عالمح   سضن  

هبا ال الم   سحونب إلى ونلس    ا  مدن هدبا العضدعل فد  عبدعب إندننل 
 ن عالح عب هللسن المن .ال و

 عسقعل ح منء حهسعن ف  الهلل عوع عل الونن :

... عحقسق  األم   ممن   ملقى منن ضد ، فدقن ح عمومدن ـ مدن حسد  القدعو ))
ال نئقدد  بددهللا  ـ بات مقددنم فدد  مظدد  القددنمعن سوددأهلل  هللهددن إلددى حددهلل  ممددن ةددهلل محدد هن هللهددبا 

 .((الونهللس  الحن م: الهلل ونوع س 

عهللم الومنك هللح فس  القنمعن، هللل الح م هللنلضدمس   ... عمن همن ةنم مبهب))
عممن سخولو فسغ  ن ونوطس  األمم المهع  هللأنلحوهن ضهللمن إبا ا ون ت خططمن ةهللل 
األعان، عوالفسن  لهبا، منوطس   ن منومدهلل علدى القدبو فد  مسدهللان النمدل هللقدعو  هسهللد  

ن الخطعط نعو ومم ةلعب  نب  ال بنل هع   ع عهللن . ععمهللئب نوقنم ف   ل المهلل
الحهللسهللس  المخوح  هللنلنعاحم، عالط ةنت المموهللو وحت األ  . عمدن هدبس األم دن  

 اهـ. ،((الخ س  نم ب  عممنو  ل مهللن الننلم عمنهن  مظموهن عنبالوهن بمسنن  

هع من  خط  ال وب علدى  ((هلل عوع ع ت ح منء حهسعن)): إن  ونب تلي
  النقنئدهلل الوع اوسد  فد  الندسط و الننلم، عمن   ا هن فضحن  لخطدط السهعهللسد  لوطهللسد

علددى النددنلم، لددبلك لبددأ حددزب الوح سدد  إلددى الوندد سك فدد  محددهللاةس  ععاةنسدد  هددبس 
الخطط السهعهللس  الخهللسا  ف  الهلل عوع ع ت هللفنعن  عن السهعهللس   من هللاف  عدن اهللموهدن 

، الننلمسدد   ـ  مددن ةهللددل. عاعوهللدد   ددبلك  ن خطدد  الحددهسعمس ، عالحهسعمسددـالنسععسدد
 قسق  لغ!!م ونل   ح

 ـ   بروتوموجي كمماء اًيون وختر الاًيوني  مترد دعاي  لليًود4

سقددعل حددزب الوح سدد  عددن )الهلل عوع ددع ت( ععددن الحددهسعمس  فدد  منددـ و 
معضدعع هلل عوع دع ت ح مدنء حدهسعن هدع مبد هلل  ـد3))نسننسـ  ) بعهلل   نئلدـ (: 

 دددل هللعنسددد  للسهدددعهلل مادددل خطددد  الحدددهسعمس  عالحدددهسعمس  الننلمسددد ، ع  حدددح  ل
((بلك

 اهـ.(409)

فلوقد  عددسن الحددهسعمس  مددن هللام فدد  األمدد  اإلنددالمس  مددن سقلددل مددن خط هددن 
 عسهللاف  عمهن هللط   ع ننلسب من  و.

                                           
 (.322(، القنم األعل، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )   (478)
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 مددن هلل عوع ددع ت ح مددنء حددهسعن فقددهلل حددمنهن السهددعهلل ع خددبعا ))عسقددعل: 
((س عبعمهن للهللعنس  لهم

(401). 

 ـ  التوليل من ختر اليًود  3

النسنن (، سقعل حزب الوح س  هللممننهلل   ف  من و نسننس  هللنمعان )الونلس 
... إممن )): 14/21/2161اخوونم ملوم  الملعك عال لننء الخنم  بلننوغ ف  لسل  

م  إسمنممن هللأن معضعع فلنطسن هللنلبات معضعع  خط  من  ن وحلغ الهللعل ال هلل   
علع ابومنت علسغ، ع  هلل  من  ن سقهلل  على ونلسمغ لل  ب عللسهعهلل ن بم  مب م  

ح نم الن ب عمدن خعمد   هللمدنء فلندطسن، هللدل هدع معضدعع هللدالهلل مقهللند   ودب من ال
علسهن  ن سب ي الح اع علسهن  هللهلل الهلله  هللسن ال  ب ال نف  ـ عالند   المندلم،  ي 
هللسن المنلمسن عمحن   ال  ب، عمن السهعهلل إ ّ  هللاو هللسهلل ال  ب  ةدل مدن النحدن هللسدهلل 

ممدن هللدبلك عإسمنممدن هللأمدغ لدن المحن ب لدن و و د  لوحدهللل ط فدن  فد  الحد اع مد  إسمن
((سحلهن إ  ح ب حلسهللس ، لن سحلهن إ  البسش اإلنالم ..

 اهـ.(490)

: ط سدد  وح سدد  فلنددطسن عمددهلل حددزب الوح سدد  هددبا الزمددنن  ن منلمهددن تلااي
مسن عالمحدن  ، عال ندعل حدلى هللا علسدغ عندلم سقدعل إن لح هللن  حلسهللس  هللسن المن

. فدأي القدعلسن  حدهلل  (492)سن عالسهعهللوح س  فلنطسن سوم هللح ب مقهللن  هللسن المنلم
 سن عهللنهلل هللا؟!

فقن ةلمن ةعل حزب الوح س     مدن هللدنن عهلل ندعلغ. عإن ةلمدن ةدعل ال ندعل 
حلى هللا علسغ عنلم  ـ عهع الح  ـ  بهللمن حزب الوح سد  عفضدحمن هللبلدغ النسنند  
لحنلل النسععس  ع مهن السهعهللس . فهل هللق  لحدزب الوح سد  ند ء علدع هللقدهلل  ع ةد  

وعت لسنو  هللهن نع وغ؟  م هل هللق  ألححنب الوأعسل مخ ب لحزب الوح س  عهدع ال
 لحنلل السهعهلل؟ ×س بب آسنت هللا وننلى عحهللس  ال نعل 

مظد  اععن السهعهلل عو بس  ح اع الحضدن ات هللدسن المندلمسن عالمحدن  ، 
 .(491)الحننس 

                                           
 (.113( ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات ال   س ، )   (479)
هددـ، 2391مددن نددعال  26(، وددن سخ 344ملددو المندد ات النسننددس  النددنهلل ، حدد ح  )   (481)

 .14/21/2161المعاف  
كتاا  تواااتلوا اليًااود كتاا  يوااول الكتاار وراَءه اليًااودي  يااا ج توااوم الساااع  ))حددهللس :   (481)

 ]مو   علسغ[. ((مسلم هذا يًودي ورا ي  اتتل 

 مواد من أخطر وثيقة من داخل إسرائيل                         (491)

، الونهلل   نمسن  للع نل  السهعهللس  وق سد س الندنمل (منههلل وخطسط النسنن  للننب السهعهللي)  حهلل 
م(، عةرددهللّم هددبا الوق سدد  إلددى  ئددس  الددعز اء 1004( عهلل سدد ، عالمعافدد  )5064ممحدد و )عددن النددنم ال

 اإلن ائسل  )ا ئسل نن عن(. 
، الحدنهلل و عددن حددزب ((السنددن  البهللسددهلل))مبلد  عةنمددت عةدهلل مندد  المنهدهلل مددعبزا لهددبا الوق سد ، 

  عدهللهللهن الننند  فد ،للقد اء فد  الندنلم الن هللد  هللهللع هن مند س الوبم  العطم  الوقهللم  العحهللعي ف  مح 
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المننددعمس  )) عسقددعل حددزب الوح سدد  معاحددال  هللبلددغ النسنندد  علددى األمدد :
 ءنت سهعهللسدد  لإلمبلسددز فسهددن ضددل  عسنددوخهللمعمهن،  مددن هلل عوع ددع ت ح مددنبمنسدد

((حهسعن فقهلل حمنهن السهعهلل ع خبعا س عبعمهن للهللعنس  لهم
 اهـ.(493)

ـ معضددعع  3)) عسقددعل حددزب الوح سدد  مقلددال  مددن نددأن السهددعهلل عخطدد هم:
هلل عوع ع ت حهسعن هع مب هلل هللعنس  للسهعهلل مادل خطد  الحدهسعمس  عالحدهسعمس  

، ع  حح  ل ل بلك، فنلسهعهلل  ةل نأمن  من  ن سحنب لهم  ي حندنب حودى الننلمس 
((على  ح   الننعب ع ح   األمم

 ا هـ.(494)

 ةل نأمن  من  ن سحندب ))لى هبا البهللسهلل ف  هبا المص، السهعهلل إ: امظ  تلي
، سنمد   ن سهدعهلل القد ن ((لهم  ي حننب حوى علدى  حد   الندنعب ع حد   األمدم

، عسوموندعن هللم دعب 2120 عنسن ممب الادع و الهلللند س  عدنم  النن سن البسن سح معن
 هللس  ف   م س ن هلل ضل اللعهلل  السهعهللي، عهللبلك س عن لهم م عب فد   دل الدهللعل الود  
وددهللع  فدد  فل دد   عنددسن ع م س ددن، هددل ء السهددعهلل حنددب زعددم حددزب الوح سدد    

 ننب.  ح   ع ضنو سن لعن خط ا  على

                                                                                                       
(، مددن  بدل  ن سحودنطعا للمخططددنت 214 -205فد  الحد حنت ) (،1005عالحدنهللي عند  مدن حددسو )

 بنء فسغ:عالبي الحهسعمس . 

  ) عهللخحعص ح اع الحضن ات، فقهلل  ننهلل الوق س  هللنلح اع هللسن اإلنالم )خنح   ن نلغ األحعلس
هللنلومنال م  ال د ب حسد  سندسش  عهللسن ال  ب المنسح ، البي ممل ف ح   ائن  إلن ائسل عالسهعهلل

 نلهللسدد  سهددعهلل النددونت )الهللسننددهللع ا( علسل ددهللعا علددى ف دد و الوحنلددـو السهددعهللي المنددسح ، عسنودد و 
الوق سـ  هللدأن الملنندنت السهعهللسد  مبحدت مبنحدن  مدبهال  فد  إبد اء المقن مدنت عالد هللط المقمد  هللدسن 

وحن سدد  هللاخددل إندد ائسل )ص عهللددسن النملسددنت ا م ،نددهللومهلل  فدد  مسعسددع ك 22 عمددنل اإل هددنب سددعم 
209.) 

  ، من سنسهلل الوق س  هلل نئدهللو اعوهللدن  الممظمدنت اإلندالمس ،  ن  م س دن عإند ائسل عالسهدعهلل عدهللعا  عاحدهللا 
ع بلك اعوهللن  الننلم السهعهللي عالمنسح  عنلمن  عاحهللا  ممن وحهللل منغ )هلل ضل الممظمنت اإلنالمس ( 

(. لدبا مد    ن 291هللسن اإلنالم عالمنسحس  )صالسهعهللس  م وهللط  هللنلمنسحس  ف  المضنل الون سخ  
ا نددو ا س  الن هللسدد   فنددت هللعمددن نددنن  محن هللدد  )الحددهسعمس  عاإلمهلل سنلسدد (، اددم ولوهددن الممظمددنت 
األحددعلس  اإلنددالمس  الموددأا و هللددنلط ل النسنندد  الوح سدد ي، ف فنددت نددنن  محن هللدد  الحددهسعمس  

 عالحلسهللس  ع م س ن.

 مونن  النمو سقعل: ان الح عب الن هللس  السهعهللس ، عععن ال عائهلل السهعهللس  الم بعو م 

لم فسد   الوق سد   مهدن و دعن فد  حنلد  حدنعهلل عةدعو  امدنء ن من عن ععامل الوضنمن هللدسن سهدعهلل الند))
الحددد عب اإلندد ائسلس  مددد  الندد ب،  ع مددد  وزاسدددهلل الوههللسددهللات عالنمدددو  امددنء هدددبا المدددزاع   فودد ات

 (.209)ص  ((اإلن ائسل  ـ الن هلل 

 ق س  وننطو الننلم عهللعمغ لهللعل  إن ائسل موسب  انوم ا  اآلخ سن هللمننهللاو الننمس ، سقعل: عسل هلل الو
لإن انوم ا  مننهللاو الننمس  هع انوم ا  لعحهللو السهعهلل عانوقالل بنلسنوهن، عانوقالل هللعل  إن ائسل 

 (.201عالوننطو منهن عهللعمهنل )ص

 .(113(، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات ال   س ، )  (483)
 (.322(، القنم األعل، ح ح  )2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )  (484)
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سد  الحدهسعمس  الننلمسد  عسدوهم هللهدن حزب الوح س  سونو  على ب ائم السهعهلل

ُك ومأيُّ َق  نيُأرًنيَ حرب يُّطتسنهأينُاي اياواعاا اي ينحرِضييال  ب، عهللا وننلى سقعل عمهم: 

َاينُؤسو  يوا  [.64]المنئهللو: َفوأيًني نُاياليي ح 

فهم الدبسن ودرم عا علدى ال ندعل حدلى هللا علسدغ عندلم عحدنعلعا ةولدغ عدهللو 
و فوم  عهللهلل هللا هللن نهللأ السهعهللي، عهم ع اء ب ائم الهللعل  ال نطمس ، م ات، عهم خل

عهم ع اء ب ائم الهللعلد  الق مطسد ، عهدم خلدو هدهللم الخالفد  النامنمسد  عدن ط سد  
عمددسلهم محددط ى  مددنل  وددنوع ك، عهددم ع اء مبددنل الاددع و الهلللندد س ، عهددم ع اء 

 ، عهددم ع اء حدد ب الاددع و ال  منددس ، عهددم ع اء الحدد ب الننلمسدد  األعلددى عالانمسدد
، عهددم ع اء حدد ب الخلددس، األعلددى، عهددم ع اء 2160، عهددم ع اء حدد ب 2156

 ح ب الخلس، الانمس  عالهللقس  نوأو .

َُّفك ومأيجأءاُكسيرايال يمبأياليهللا اْيُُُّسو ُكسينيماكبارهلل سيَفَسريحًأيةنل هللا وننلى فسهم: 

 . [90]الهللق و:  َكم بم سي اَفريحًأيهللاحم  ا ا

 َّذنيقيلايًَ  سيات َّانتيمبأيُُّزالاينُايَقأَانيُ نيت و يمباأيُُُّاِزلايعاَ يَّاأييييننلى فدسهم: عةنل و

 ايكتُسر  ايمبأي ارنءاا ي اه ااينحَلوايت  ا ِّقًأيؤأيتاعا  سيُقليَف  اسايهللاحتم  اا ايُُّبياأءاينا يتاويَقبال يَّ يُكَّام سييييييي

 هللا ع نلغ. ءألمهللسن. إبن فنموهم القول حوى [12]الهللق و: تنيت َّذا

ََم سو     ي عسقعل هللا وننلى ف  السهعهلل  بلك:  اَقلايَّأيَّايبا يَّيمرنئيلاي ينَك مأب ي

 .[4]اإلن اء:  ينحرِضيتار هللاِذي اََماعُ و يع  اًنيَكبريًن

لنل حزب الوح س  سقعل عن هبسن اإلفننهللسن لهللم  إن ائسل ف  هدبس اآلسد  
ل هللبلك عمهللس ح و المظ  عن الخط  السهعهللي، فقن لم  مهمن ةهلل ححال ةهللسمن  لس وم

س ن من منسنغ هبا الزمنن من فننهلل ف  األ   هع  حهلل اإلفننهللسن عهع األنهلل فننهللا  
 ععلعا  ل نس  ون سخغ، فموى س عن بلك؟!

إبن اآلسنت الق آمس  الننهللق  و نو لمن عن خل  هللم  إن ائسل البمسم عالنمل 

  اياوااعاا اي ينحرِضيَفوااأينًي نددنهلل فدد  األ  : الددهلللعب الموعاحددل مددن  بددل اإلف

. فنل نل سننعن فنل مضدن ع س سدهلل ا ندوم ا س ، عسدأو  هللمنمدى المند  [64]المنئهللو:
إلى الن ء ععهللا ، عالمن  إلدى الند ء ةحدهللا . ف ندنهلل هللمد  إند ائسل إبا  عدن ععدهلل ـ 

 ا  ععهلل وع اوهم المزّع و هللنلنسط و علدى الندنلم ـ ععدن ةحدهلل  ي عدن ندنهلل  إحد
عونمددهلل عوخطددسط. سددن حندد و علددى النهللددنهلل الددبسن وحددنل عا مدد  الوح سدد سسن فدد  لمددهللن، 

 ضمن بهلله  معحهللو لمحن هلل  الحلسهللس  ع مظم  ال هللو.
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 ـ  التضليل األمريمي لليًود  2

 ف  من و نسننس  وحت عمعان: )الو  س  النسنن (، سقعل حزب الوح س :

ةنموهدن هللعلد ، و دنهلل و لدت مدن عماال  حدسن   ت  م س دن  ن إند ائسل الود   ))
سهللهن، عو نهلل امبلو ا ونو ب  هبس الهللالهلل هللوحعسل من سنمى هللعلد  إند ائسل إلدى  سدنن 
آخدد  سنددمى فلنددطسن. حددسن   ت  م س ددن بلددك فدد   عاخدد  النددوسمنت،  طلقددت علددى 
مند ل  فلندطسن اندم مندد ل  الند   األعندط، عحددن ت وقدعم هللنألعمدنل النسننددس ، 

المن ل  عحهللهن، عحن ت ووخب  لم  النالم، عف  و حدل  الو  وم مهن من  ن ووعلى
  .المن ل  لونقسهلل المن ل 

حوى ا ومى  ل من الن ب عالسهعهلل عه با انوم ت ف  الوضلسل النسنن ، 
حوى  مه دت ةدع  عحن ت ووهلل   نلعب الم نلط  ع نلعب الوضلسل  ف   حضنمهن،

ى مقل الممطق  من حنل  ، فنوبهت   إلى  بل القضس ، هللل إل ل من الن ب عالسهعهلل
حنل  ح ب، إلى حنل  ههللعء مندهلل  عوندمس  حنلد  ندالم، عبلدك  غاضط اب، عونمس

ل   ووم ن على مهل عههللعء مدن و  سدز الممطقد  علدى العضد  الدبي  ندموغ لهدن، 
حوى وط هلل اإلمبلسز مهنئسن  من الممطق ، عوم  هلل عحدهللهن فد  الندسط و عهللندط الم دعب 

  .وقعس  من سنمى هللهللعل  إن ائسلعلى الممطق   لهن، عن ط س  

عهللددبلك  ددنن مددن سنددمى هللمندد ل  الندد   األعنددط ماددل مندد ل  الهلللقددنن نددعاء  
هللندعاء، ع مدن عةد  النامددنمسعن ع هدل هللعل  ع عهللدن البمعهللسد  فدد  الند ك مدن بدد اء 

، عإبا لدم سعبدهلل الو  سد  غـعةد  الند ب عالسهدعهلل فد  الند ك م ندالوضلسل النسنند ، 
السعم إلهلل اك من ل  الن   األعنط،  مدن  هلل  دت  عندسن   لهلل  المنلمسن ــالنسنن

مند ل   ع عهللدن الند ةس ، فدقن محدس  الندد   األعندط ندس عن مادل محدس  الهلللقددنن 
((نعاء هللنعاء

 ا هـ.(495)

 من منن   بمنل عهللهلل المنح  ))عسقعل حزب الوح س  ف  ونلسقغ النسنن :  
س دن هللندهلل  ن مبحدت فد   ع المنن   األم س   فقهلل  نن سخسم علسغ البمعهلل، فدقن  م 

مم  هسئ  األمم من اوخدنب ةد ا  هللندحب القدعات اإلند ائسلس  مدن األ اضد  الن هللسد  
الددبي سدد هقهم منمددت علددى ح سدد  مموظدد و خضددعع  عّ طددت السهددعهلل هللهللقددنء ا حددوالل

((إن ائسل لهن عمزعلهن عمهلل   سهن..
 ا هـ. ،(496)

                                           
 (.32ملو المن ات النسننس ، القنم األعل، ح ح  )  (485)
هددددـ، المعافدددد  2390مددددن بمددددنهلل  األعلددددى  10( 150ملددددو المندددد ات النسننددددس  )ص  (486)
 م.1/1/2160
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  : سددزعم حددزب الوح سدد   ن  م س ددن هدد  الودد  عّ طددت إندد ائسل فددتلااي
احواللهن للهللالهلل الن هللس  عن ط س  الوضلسل النسنند ، عهمدن سوندو  حدزب الوح سد  
على ب ائم السهعهللس ، علم سب   لمن عقنئهلل السهعهللس  الهنهللف  إلى النسط و علدى الندنلم 
عهللنددط الم ددعب عخحعحددن  الممطقدد  مددن هللددسن ال دد ات عالمسددل. ومنمددن   مددن ونددو  علددى 

 ع عهللن الن ةس  ع س هن، ع   الط و عدن  ب ائم اهللموهن النسععس   حوالل هللعل
عقنئهللهم المن  نس  ف  ض ع و النسط و على الننلم.  من عةهلل  هلل هبا الهللح  علدى 
إخ ددنء الحددزب هللع  ال ولدد  النددسععس  فدد  إةنمدد  هللعلدد  إندد ائسل. عال  سددب فدد  هددبا 

 !!((إن  م س ن ه  الو   ةنمت هللعل  السهعهلل))المص ةعلغ: 

   إسرا يل ـ  اكت ل سيناء ضرر عل 0

 ف  من و ) بعهلل   نئل ( سقعل حزب الوح س : 

ـ إن إن ائسل ون و  مهن   ونوطس  نسئن  ع   خب ند ء إ  مدن عافقدت  1))
علسدغ هللعل  هللد    ع الدهللعل ال هللد  ، عهد  وند و اآلن  ن عضدنهن ةدهلل و  دز لدهلل  

فقمددغ  حددهللل مددن المقطددعع هللددغ إةنمدد  هللعلدد  مددن السهددعهلل فدد  الددهللالهلل الددهللعل ال هللدد  ، 
إلنالمس   ع على حهلل ونهللس هم الهللالهلل الن هللس  ونوهلل  وب هلل  فننل ، عةدهلل عدهللل عمهدن، ا

عوهلللع  العض  ف  من عع امبلسزي ف  إةنم  هللعل  فلنطسن عف  من عع  م س   
ف  إةنم   سنن سهعهللي ع سنن فلنطسم  س ّعن هللعل  فلندطسن مدن  سدنمسن إلدى بنمدب 

ال   سنمنت، عإمن اوحدنهلل هللدسن فلندطسن احومنلسن: إمن هللعل  الا  سنن األ هللن على  حهلل
علدبلك عن   األ هللن. هبا العض  البي اموهت إلسغ الهللعل ال هلل   ون فغ إن ائسل، 

لددم و نرددهلل لنددسمنء محددل ألطمددنعهم النسننددس ، عهللخلددت فدد   طمددنعهم ا ةوحددنهللس  ماددل 
األ هللن، لبلك لم س ن من محلحوهم  ن سحولعهن عسظلعا فسهدن عفدع  بلدك فدقن   اد  

اإلنددد ائسل  معبدددعهلل فسهدددن ع  سندددوطسنعن مقلدددغ ممهدددن خعفدددن  مدددن البدددسش البدددسش 
عإندد ائسل )وهللنددن  ل عمهددن هللددسن  م س ددن  المحدد ي، عاألزمدد  الحنلسدد  هدد  هللددسن محدد 

لدبلك فدقن عهلل سطنمسن(، علسنت هللدسن إند ائسل عاأل هللن، ع  هللدسن إند ائسل عندع سن، 
 م نخطد  إبا ةدنم حداحوالل إن ائسل لنسمنء هع خنن و منهللس  عون س  إلن ائسل لل

مخلص فد  األ هللن عندع سن، عمدن بلدك سظهد   ن احدوالل إند ائسل لندسمنء ضد   
علسهن، ع من منأل  م ع  إن ائسل من ةمنو النعس  فال ةسمد  لدغ عمدهلل إند ائسل علدع 
نمل لهن هللغ، فقمغ   محلح  لهن هللنلم ع  إب هللعاخ هن ونهلل على األحنهلل  عهللضنعوهن 

 لقهللد    وحودنب إلدى احدوالل ندسمنء، لدبلك  دنن احدوالونحن من النقهلل ، عحمنسد  الن
((إن ائسل لنسمنء هع خهللم  لإلمبلسز عض   على السهعهلل

 ا هـ. (490)

: هل عقسهللو احوالل من هللسن ال  ات عالمسل معبعهللو فد  إمبسدل اإلمبلسدز تلي
  م ف  وع او السهعهلل؟  م  ن اإلمبلسز هم البسن ةهلل هللنعا هبس النقسهللو ف  وع او السهعهلل؟

                                           
(، لقهلل حهلل  هبا 322ح  )(، القنم األعل، ح 2110ـ  2153ملو المن ات النسننس ، )  (487)

 الممنع  ف  زمن النسط و النسععس  على مح  ف  عههلل بمنل عهللهلل المنح .
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ن احددوالل إندد ائسل لنددسمنء ضدد   علسهددن عهدد  فدد  إسددو سقددعل حددزب الوح سدد  ف 
الحقسق  بزء   سم ك عن عقسهللو السهعهلل، فهل محهلل  حزب الوح سد  الدبي   سندومهلل 
ةعلغ على  ي هلللسل مّح   ع عاةن ، نع  الهللفنع عالونو  على ب ائم السهعهللسد ،  م 

 لى األحعل السهعهللس  ف  بلك؟إم ب  

إذا ... )) الو  سلمن هللهن السهعهلل على حزب الوح س  ف  بلك: ((الوع او)) و هلل
كفظتم )والم م موت  لليًود( تميع هذه الواايا التي أنا أوايمم بًا لترملوهاا 
لتكبوا الرب إلًمم وتسلموا تميع ترت  وتلتاووا با  يتارد الارب تمياع هاسجء 

دوسا  بتاون الشروب من أماممم  ترثاون شاروبا  أمبار وأعظام مانمما مال مماان ت
أتداممم يمون لمما من البريّا  ولبناانا مان النًار نًار الفاراي إلا  البكار الغرباي 
يمون تخممما ج يو  إنسان  ي وتًمما الرب إلًمم يترل خشيتمم ورعبمم علا  

((األر  التي تدوسونًا مما ملممم
 ا هـ. ،(499)

   عمهم:الو  سلمن هللهن السهعهلل على حزب الوح س  المهللاف ((الوع او)) عو  هلل

لنساالك أعتااي هااذه    ااي ذلااك اليااوم تتااع الاارب مااع إباارام ميثاتااا  تااا    ))
((األر  من نًر مار إل  النًر المبير نًر الفراي

 ا هـ. (491)

 :  حظ  ةعال حزب الوح س  ف  هبا المعضعع:تلي

 احوالل إن ائسل لنسمنء لم سنهلل محال  ألطمنعهم النسننس . -2

 . طمنعهم ا ةوحنهللساحوالل إن ائسل لنسمنء هللخل ف    -1

 احوالل إن ائسل لنسمنء خنن و منهللس . -3

 احوالل إن ائسل لنسمنء ض   علسهن. -4

سمنة   فنلوع او و هلل على الهللمهلل األعل عالانل  عال اهلل ، عالهللمهلل الانم 
الهللمهلل الانلد ،  مدن الهللمدهلل الانلد  عال اهللد  فدقن اد عو الهللود عل عالمندنهللن المعبدعهللو فد  

لهن عز اع    اضسهن عا نو نهللو من المالحد  فد  ةمدنو نسمنء عةسنم إن ائسل هللننو ال
النددعس  لوددأمسن عملسددنت ا نددوس اهلل عالوحددهللس  إلددى مددعاما إندد ائسل علددى الهللحدد  

 األهللس  الموعنط، ع س  بلك س بب هبا الزعم.

إن احدوالل نددسمنء  :ادم سلدزم مدن  نددلعب حدزب الوح سد  ال  سدب فدد  ةعلدغ
 ألطمنعهن النسننس ، سلزم ممغ  ن سقدعل سن ل ض  ا  على إن ائسل  ع لم سنهلل محال  

حزب الوح سد  فد  احدوالل فلندطسن عم و ندنت البدع ن  مهدن  دبلك لدم وندهلل محدال  
 ألطمنعهم ع مهن ون ل ض  ا  علسهم!! 

                                           
 (.16ـ  22/11، )وامس /((الوع او))  (488)

 (.25/29)و عسن/ ((الوع او))  (489)
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عةهلل  عنك حزب الوح س  على المط  هللهدبا عل دن هللط سقد   خد    مدن فد  
مدن السهددعهلل فدد  الددهللالهلل فقمددغ  حدهللل مددن المقطددعع هللدغ  ن إةنمدد  هللعلدد  ))ةعلدغ النددنهلل : 

 .((اإلنالمس   ع على حهلل ونهللس هم الهللالهلل الن هللس  وب هلل  فننل ، عةهلل عهللل عمهن

هن هع العاة  س هلل على حزب الوح س ، فهللعلد  إند ائسل اآلن ومدنف  هللند  
الددهللعل األع عهللسدد  فدد  حددمنعنوهن النندد  س  عز اعوهددن، عالو ددع  المددععي، عمنددهللل 

ى ةدعو إند ائسل ع مهدن   وند ل  ي خطد  علدى فلم الونو  علد هللخل ال  هلل السهعهللي.
. مددد  النلدددم  ن من فددد  حبدددم (410) حددد    مددد  مدددن األمدددم  ع ندددنب مدددن الندددنعب

ا نونهللاهلل الح هلل  لهلل  الندهللّع  مد  ضد ع ي للمهدنبم ل د  سضدمن  ندب المن  د  
عهبا من القعاعهلل الح هللس  المونن و علسهن عهلل  الودن سخ، ف نمدت ع  زالدت النسدعن 

الموحن هللسن وحنعل وقهللس  ا ندونهللاهلل عاإلمدهللاهلل النند  ي للطد و من  ال الخحمسن 
اآلخ . عةهلل  نن من ههللسدغ حدلى هللا علسدغ عندلم  ن سوقحدى  خهللدن  الندهللع لسوند و 
 على حبم إمهللاهللهم عانونهللاهللهم  من ف  من    هللهلل ، ع زعو األحزاب ع س همن.

...  مددن منندد   بمددنل عهللددهلل )) عسقددعل حددزب الوح سدد  فدد  ونلسقددغ النسنندد :
المنحدد   ع المنندد   األم س دد  فقددهلل  ددنن سخددسم علسددغ البمددعهلل، فددقن  م س ددن هللنددهلل  ن 
مبحت ف  مم  هسئ  األمم من اوخنب ة ا  هللنحب القعات اإلن ائسلس  من األ اض  

منمددت علددى ح سدد  مموظدد و  هللهللقددنء ا حددوالل الددبي سدد هقهمالن هللسدد  عّ طددت السهددعهلل 
((خضعع إن ائسل لهن عمزعلهن عمهلل   سهن

 اهـ. (412)

: إبا  ددنن فدد  وطهللسدد  عقسددهللو المدد ء عوحقسقهددن علددى العاةدد  وع سطددن  تلااي
عإ هنةددن  لددغ، فلددم إبن سبنهددهلل المبنهددهللعن هللنلهللسددنن عالنددمنن لوحقسدد  ععددهلل هللا ونددنلى 
هللنلوم سن عا نوخالو ف  األ  ؟! علم سهللبل حزب الوح س   بلك بهدهللس، لوحقسد  

 ؟ نسنوغ ع ههللافغ

هم عععهللا ، إبا هم ح ظعا عحدنسنس،  ن عالسهعهلل سلممعن هللأن ال ب ةهلل ةط  ل
س اعا ننعهللن  ع ممن    هلل  ع عظم ممهم، ع دل م دنن وهللعندغ  ةدهللامهم س دعن لهدم، مدن 

.  فهل ف  احوالل السهعهلل ل لنطسن ع ط  عإ هن ،  م  ن فسهن (411)ال  ات إلى المسل
افوخددن ا  لهددم علددى النددنعب،  ن حقدد  الدد ب لهددم ععددهللس ألمهددم نددنهللغ المخوددن   مددن 

 عن؟!سزعم

 : وقعل وع او السهعهلل إن ال ب ةنل إلهلل اهسم 

ولما مان أبرام ابن تسع وتسرون سن  ظًر الارب  بارام وتاال لا   ... ))
أنااا هللا الوااديرا ساار أمااامي وماان م مااا  ااا  اا  يُاادع  اساامك برااد أباارام باال يمااون 

                                           
 ـ الوقلسل من الخط  السهعهللي(. 1 اب  هللنب )  (491)
ص(، ودددددن سخ 150) (، القندددددم األعل،2110ـ  2153ملدددددو المنددددد ات النسنندددددس ، )  (491)

 م.1/1/2160هـ، المعاف  2390/بمنهلل  ـ األعلى/10
 (.16ـ  11/ 22)وامس / ((الوع او))  (492)
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ترلاك لتمًاور مان األماما وأُثمارك مثيارا  تادا  وأ أباا  اسمك إباراهيما ألناي أترلاك 
أمما ا وملوك منك يخرتونا وأتيم عًدي بيني وبينك وبين نسالك مان برادك  اي 
أتيالًم عًدا  أبديا ا ألمون إلًاا  لاك ولنسالك مان برادكا وأعتاي لاك ولنسالك مان 

((بردك أر   ربتك مل أر  منران ملما  أبديا  وأمون إلًًم
 ا هـ. (413)

ن هددع ععددهلل إلهللدد اهسم إن احددوالل السهددعهلل ل لنددطس :إبا  وددع او السهددعهلل وقددعل
 علمنلغ من هللنهللس ةطنغ ال ب على م نغ لو عن لغ علمنلغ مل ن   هللهللسن . 

هدع  :إن احوالل السهعهلل لهن هع وع سط لهدم علدم سقدل :عحزب الوح س  سقعل
 وحقس  لمهللعءات الوع او. فأي هللفنع عن السهعهلل هبا؟؟!!

ئسل وبنل هبا الععهلل مخحعحن  هللهللمد  إند ا ((والوع ا))عهمنك محعص ف  
 ممهن:

ربتااك  برماا  إبااراهيم لااك ولنساالك مرااكا لتاارة أر   (292)ويرتيااك... ))
 .((التي أعتاها هللا  براهيم

: إبا  مددن  عطددنس الدد ب إلهللدد اهسم فدد  المحددعص األخدد  ، هدد   ددبلك تلااي
 لسنقعب هللظنه  هبا المص.

ذا الرب وات  عليًا  وال أنا الرب إل   وهو... ))  بلك: ((الوع او))عوقعل 
، وإلا  إساكا ا األر  التاي أناي مضاتتع عليًاا أعتيًاا لاك (290)يم أبياكإبراه

 اهـ. ،((ولنسلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 (.9ـ  20/2)و عسن/ ((والوع ا))  (493)
 (.4، عهللهلل 19 ي ال ب، عالخطنب همن لسنقعب. )ن   الو عسن، إححنل:   (494)
 (.19/23. )الو عسن/الخطنب لسنقعب   (495)
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 باب الرابعال
 األخالق ال تؤثر على بناء اجملتمع

  

سط ل حزب الوح س  عهللم وأاس  األخال  ف  هللمنء المبوم  هللحع و   سهللد  
 سدنت خن بد  عدن حدع و م سهللد  عبلدك لوأا هدن هللمظهللعن م نهسم هللسدن هللا وندنلى، ع

ممهنب الن سن  عخن ب  عن فط و هللا الو  فطد  هللا المدن  علسهدن، عهدبا األمد    
 سنو  ب إبا  هللط هللمن نهلل  ب  س من  هللل  على وأا  هبا الحزب هللنلمن  نس .

 بناء اجملتمع يفاألخالق ال تؤثر  احلزب يف أن نصوص

(، 224م، )ص2153، الطهللند  الخنمند  ((مظنم اإلنالم))ةعل  نوب  ونب 
عاألخال    ولا  على ةسنم المبومد  هللحدنل، ))وحت عمعان )األخال  ف  اإلنالم(: 

ألن المبوم  سقعم على  مظم  الحسنو، عولا  فسغ المننع  عاألف ن ، ع من الخل  فال 
سلا  فد  ةسدنم المبومد ، ع  فد   ةسّدغ  ع امحطنطدغ، هللدل المدلا  هدع الند و الندنم 

الحسنو، عالمنسّ  للمبومد  لدس  الخلد ، عإممدن هد  األمظمد   المنبم عن الم نهسم عن
الو  وطهللد  فسدغ، عاألف دن  عالمندنع  الود  سحملهدن المدن ، عالخلد  باودغ مدنبم عدن 

 .((األخال  عالمننع  عموسب  لوطهللس  المظنم

عهللنهلل هدبا الدمص القطند  فد  الهلل لد  علدى  ن األخدال    ودلا  علدى ةسدنم 
غ  ع امحطنطدغ، ندألخص مقوط دنت مدن حدهللس  حدزب المبوم  هللحدنل، ع  فد   ةسّد

( مدن  ودنب 221( إلدى حد ح  )224الوح س  عن األخدال  فد  اإلندالم حد ح  )

 :((مظنم اإلنالم))

األخال  لسنت مدن مقعمدنت المبومد  هللدل هد  مدن مقعمدنت ال د هلل، علدبلك    -1
هللل سحلل هللنألف ن  اإلنالمس  عالمننع  اإلنالمس   ،سحلل المبوم  هللنألخال 

 وطهللس  األمظم  اإلنالمس .عهلل
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ع  سبعز  ن  ،عل مهن لسنت ه  عحهللهن ،عم   ن األخال  من مقعمنت ال  هلل -2
و دددعن عحدددهللهن هللدددل   هللدددهلل  ن و دددعن منهدددن النقنئدددهلل عالنهللدددنهللات عالمندددنمالت 

 (.221)ص

 (.221ععقسهللوغ  س  إنالمس  )ص ،  سنوهلل  من  نمت  خالةغ حنم  -3

 (.221  ةنئم هللنلنهللنهللات )صعهع  س ،  سنوهلل  من  نمت  خالةغ حنم   -4

عهع  سد  ندنئ  فد  مننمالودغ حندب  ح دنم  ،  سنوهلل  من  نن  خالةغ حنم  -5
 (.221الن ع )ص

عمددن همددن  ددنن لزامددن   ن س اعدد  فدد  وقددعسم ال دد هلل عبددعهلل النقسددهللو عالنهللددنهللات  -6
عالمندددنمالت عاألخدددال  ع  سبدددعز النمنسددد  هللدددنألخال  عحدددهللهن عوددد ك هللدددنة  

 (.221الح نت )ص

 ن سنمى هللن ء من ةهللل ا طمئمنن إلدى النقسدهللو، عاألمد  األننند   هللل   سبعز -7
 (.221ف  األخال   ن و عن مهللمس  على النقسهللو اإلنالمس  )ص

  ماذا يقول املاديون املاركسيون عن األخالق؟

معةدو اإلندالم ))عبعاب بلك مخوح ا  من  ونب الهلل وع   حمدهلل النعاسند  
(، فدد  141ـ  133، مدن الحدد ح  )((خمدن مظ سد  مددن    للو ندس  المددنهللي للودن س

 :(الو نس  المنهللي للون سخ عاألخال )ال حل الننهلل ، هللنمعان: 

 سقعل امبلز:  

عمن هللام المبوم  ةهلل وطع  حوى العةت الحنض  ضمن الوضنهللات الطهللقسد  ))
فقن األخال  ةدهلل  نمدت علدى الدهللعام  خالةدن  طهللقسد  فهد  إمدن  ن وهللد   ندلط  الطهللقد  

عإمن  ن ومادل، حنلمدن وحدعز الطهللقد  المضدطههللو مدن س  د  مدن  ن،هالحن م  عمحنلح
 ((القعو، الوم هلل على ولدك النقسدهللو عمحدنلل المضدطههللسن المقهلللـدـ  فدـ  العةدت م ندغ

 (.225)آمو  هللعه مغ( )ص

إممن ممنهللي على المقس  من بلك هللأن ننئ  المظ سنت األخالةس  ةهلل ))عسقعل: 
بن  ألعضنع المبوم  ا ةوحنهللس  الننئهللو  نمت حوى هبا الون سخ ف  آخ  وحلسل، مون

 (.225ـ  224. م   المحهلل  الننهلل  )ص((ف  زممهن

إبا  األمظمدد  ا ةوحددنهللس  النددنئهللو فدد  المبومدد  هدد  الودد  وددلا  فدد  المظددنم 
 ((المظ س  المن  نس  اللسمسمس ))األخالة ، علمزسهلل من اإلسضنل سقعل  ححنب  ونب 

 :(431)ص

ب البمنعس  فد  المظدنم المندنع  الهللدهللائ  عدنهللات لقهلل علهللت عالةنت اإلمون))
عوقنلسهلل بمنعسد ، ع خالةدن  بمنعسد  لدهلل  المدن  الهللدهللائسسن، ععمدهللمن عابدغ المدن  فد  
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مب   وطع  القع  المموب  عالةنت  حهللل فسهن الومود  النخحد  هللدهللن  األندسنء 
س    ا  نهعل  لنملس  اإلمونب، و س ت آ اء المن   سضن ، ع حهللحت المل س  النخح

لهللن  األنسنء عه  المل س  الود   نمدت ونوهللد  فد  الم احدل الندنهللق     خالةسد   ع 
 سد  طهللسنسدد  ع سدد  منوددنهللو علددى  ةددل وقددهللس ،  مدد ا    ضددس  فسددغ ع  سونددن   مدد  

 .((المحلح  الننم 

فنمظ  إلى  ا  المظنم المننع  ف   خال  المبوم  الهللدهللائ  ع سدو وحعلدت 
 نلظهع  إلى األخال  الطهللقس . خالةهم حسن هللهلل  مظنم ال   هلل

وألسو و.  سل  ع م.  عفدنلزعن/  ((لمنهللس  الون سخس ا)) سقعل  ححنب  ونب
 ، سقعلعن:2100هللا  البمنهس  ـ هللمن ، 

إن  خال  مبوم  عههلل ال   ه   عل ند ل لمخدال  الطهللقسد ، فقدهلل  نمدت ))
 ندن   خال  منل   األ ةدنء هد  الندنئهللو فد  بلدك المبومد ، عهد  إب مندأت علدى 

النالةددنت ا ةوحددنهللس  للمظددنم ال ةدد ،  نمددت ون دد  النالةددنت القنئمدد  هللددسن األ ةددنء 
عمنل سهم هللنلهلل ب  األعلى ... لقهلل  دنن ال ةسد  خدن ب األخدال ، عهدع ندلن  عند ء 
ع هللاو منطق ، علهبا  نمت األخال  ونمل هللظلمغ عبلهللس عةولغ، علم و ن ولك المننمل  

ن، ـضدمس ( لدهلل  منل دغ، ع نمدت األخدال  وهلل  هد العحنس  لل ةس  لوعةظ  ي )وأمسب
نت ال اةسدد  لددبلك ـددـل ددن هددبا الوهلل سدد  لددم س ددن إ  ضدد ع و اةوحددنهللس   ملوهددن النالة

 .((النح 

عه ددبا حددسن امهددن  مظددنم الدد   عنددسط  المظددنم اإلةطددنع  علددى المبومدد  
حدددن ت األخدددال  اإلةطنعسددد  هددد  الندددنئهللو، ع نمدددت هدددبس األخدددال  وخ ددد  ظلدددم 

  .(416)القنن  لل الحسناإلةطنعسسن 

علمن اموحد  المظدنم ال  ندمنل  علدى اإلةطدنع حدسن طد ل ندنن  المندنعاو 
عالح س  عالمضنل ضهلل ا موسنزات اإلةطنعس  ع ح ز الوقهللم ا بومنع  خطدعو إلدى 
األمددنم علددى حددنسهلل األخددال ، عهللدد ز  وّددنب سمنضددلعن ضددهلل األسهللسعلعبسدد  األخددال  

عمدن  بدل وح سد  ال د هلل مدن  دل القسدعهلل  ،ننطاإلةطنعس  ف  نهللسل ح س  ال    عالم
عإن  دنن سظدن  ،اإلةطنعس ، اموقل اإلمندنن مدن عهللعهللسد  موخل د  إلدى عهللعهللسد    ةدى

 . (410)م نغ ح ا  طلسقن  من ا لوزامنت اإلةطنعس 

عه با س  ز المنهللسعن على إاهللدنت و سد  األخدال  هللو سد  الدمظم ا ةوحدنهللس  
خددوالو األخددال  مدد  الوحددعل مددن المظددنم النددنئهللو، علددم سخولددو عمددهللهم هللنلمنددهلل   

ال  نمنل  إلى المظنم النسعع ، ل مهم سموح عن لولك األخال  المنندئ  عدن ندسنهللو 
إن األخدال  الندسععس  وخولدو اخوالفدن   :المظنم النسعع  ف  المبوم ، فهدم سقعلدعن

  هللس ا  عن  خال  المنو لسن، ألن النسععسسن سحمعن المل س  البمنعسد  عسقهللندعمهن،

                                           
 (.459ـ  450)ص ،(( المنهللس  الون سخس)) اب   ونب   (496)
 (.459، )ص((المنهللس  الون سخس ))  (497)
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ف  حسن  ن المنو لسن سقهللنعن المل س  الخنحد  عسحمعمهدن، عسدهللافنعن عمهدن هللندوى 
عاألخدال  الندسععس  خالفدن  ألخدال  المندو لسن ونلدن  ن ))العننئل المنهللس  ال   س . 

المل س  البمنعس  ه  المقهللن  عوبب حمنسوهن، هبس المل س  الو  ولّمن  فنس المبوم  
(( لغ عبمس  ال نهللحسن

(419). 

هع   ي المن  نس  المنهللس  ف   ا  المظم الندنئهللو فد  وحدعل األخدال ، هبا 
مهمن اخول ت  نمنء ولك المظم، نعاء   نن المظنم الننئهلل هع عههلل المننعس  الهللهللائس ، 

فنمهللهم  ع عههلل ال  ،  ع عههلل اإلةطنع،  ع عههلل ال  نمنلس ،  ع ف  النههلل النسعع ، 
 .األخال ، علس  الن  إبن  ن المظم ا ةوحنهللس  ه  الملا و ف  

فنألم  الم سدب إبن هدع ودأا  فهدم حدزب الوح سد  لمخدال  هلل هدم المدنهللسسن 
المن  نسسن لهن، ةن ن هللسن ولك المحعص الننل   عهللدسن ةدعل حدزب الوح سد  الدبي 

... عالمنس  للمبوم  لس  الخل ، عإممن ه  األمظم  الود  وطهللد  )) ةهلل مضى ة سهللن :
 .((فسغ

 عسقعل: 

، ((وددغ مددنبم عددن األخددال  عالمنددنع  عموسبدد  لوطهللسدد  المظددنمعالخلدد  با))
إبا   هللمن و سسد  األخدال  فنلسمدن هللو سسد   :عهللنلونل  فقن الحزب عهللط سق   خ   سقعل

المظم الننئهللو، فنلمظم إبا  عمهللس ندنهللق  للخلد ، هللسممدن العاةد  هدع الن د   ن األخدال  
ب مددن هددع معبددعهلل مددن هدد  النددنهللق  للددمظم، عالمندد ع للددمظم إممددن سندد ع هللمددن سمنندد

األخال  ف  المبوم ، فنلون س  إبن سوهلل  األخال  الننئهللو، عاألخال  الننئهللو ونهلل  

 .[22]ال عهلل: َّ ينَاياليي غّير يتأيبحانويِمىيي غيِّر نيتأيبنُُسوِ سالون سننت، ةنل وننلى: 

عاألخددال   لمدد  عنمدد  لهددن هلل  ت عددهللو فهدد  هللنعوهللددن  عالةنوهددن ومقنددم إلددى 
  ةننم ه :   هللن 

ـدد  عالةدد  اإلمنددنن هللددنن: عم ددن م األخددال  فدد  هددبا المقددنم وندد   علددى اإلمنددنن 2
اإلسمنن هللنن ألمغ ح ، عومزسهغ عن  ل مدن   سلسد  هللدغ، ع ن سحد غ هللمدن عحدو هللدغ 
م نغ، ععح غ هللغ  نعلغ حلى هللا علسدغ عندلم، مدن  سد  وح سدو ع  و سسدو ع  

 عن م نغ، عمن م دنس عمدغ  ندعلغ حدلى هللا ونهللسغ ع  ونطسل، ع ن سم   من م ى هللا
علسغ عنلم، من  س  وح سو ع  و سسو ع  ونهللسغ ع  ونطسدل، ع ن سطسد   عامد س 

 عسبومب معاهسغ.

ـ  عالة  اإلمننن م  المن  اآلخ سن: عوومال هللنلحدهلل  عاألمنمد  عالندهللل عال د م  1
بي حدد  هللحقددغ، عالن دد  عالن ددع عحنددن المننندد و ع هللاء العابددب عا عودد او ل ددل 

عوومال  بلك هللنلهللنهلل عن ال دبب عال دش عالخدهللاع عوضدسس  األمنمد ، عخد   النهدعهلل 
 عالمعااس ، عالم ن  ع س س.

                                           
 (.464، )ص((المنهللس  الون سخس ))  (498)
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ـ  عالة  اإلمننن م  م نغ: عوومال ف  الحهلل  على المحدنئب عالمظدنم عاإلوقدنن  3
 ف  النمل عاإلخالص ع س س.

فدد  ال فدد  هللهددن عمننملوهددن ـ  عالةدد  اإلمنددنن مدد  األحسددنء  سدد  الننةلدد : عووماددل  4
عال حمد  هللهددن، عوأهللسدد  حقعةهددن مددن   ددل عندد ب عح منمهددن مددن حقعةهددن سنوهللدد  مددن 

 .(411)ةهللنئل األخال 

 اآليات القرآنية الدالة على أهمية البناء اخللقي للفرد واجملتمع

 ةنل وننلى:

1- خااَأبيتااويييي ُس وي تأيياا نهأصيفنَ ما أيُفجارهأي هللاحتانهأصيقا يُّفَ اُيتاويزاُكأهاأصي َقا ييييي

 .[20-0]النم : يي أهأ

2- ََي ي زُكيِ سي رب َّأي ُّبعثيفيِ سيرايااًليت َّ سييام انيعا ي سيايأهلل كي ي ع ما  سينَك مأباي نحل كم

َاينَعزيز ينحَلكيس  .[211]الهللق و: َُّ كيُُّ

3- ِامىيي غيِّر نيتأيبنُُسو  س  .[22]ال عهلل: َّ يناياليي غيِّريتأيبَحانوي

4- يع ىينؤنيتَّذيَّذيبعثيفي سيريااًليتويُُّسو سييم انيع ي سيايأهلل ي ي ازاكي سييَح يتاو ينا

 .[264]آل عم ان:  ي عُ م   سينَك مأبي نحل كماَي َّ يكأُانيتويَقبل يَسييضااللويت بذو

5- ه اينَمييباعثاي ينُحتيذيريااًليتويُُُّسوا سييام اانيعا ايِ سيايأهلل ا  ي ي ازاكيِ سي ي ع م  اسييييييي

ََي َّ يكأُانيتويقبليَسييضاللويت بذنَك مأباي  .[1]البمن :  نحل كم

6- ُايتاويهللازكىيصي ذكرينيسيربِّ يَف  ى  .[ 25-24]األعلى: َق يُّف 

7- جاَّااأت يعااا  ويهللاجاارييت ااويهللاحم ااأينحُ ااأر يخاأَاا يوايفي ااأي ذَااكيجااازنء يتااويهللازكااىي 

 .[06]طغ:

8- ََيييكمأيُّرميا َّأيفيُكسيرايااًليت َُّكسييام انتيعا يكسيايأ هلل َّأي يزكيُكسي يعا  مُكسينَك ماأباي نحل كما

ََسيهللكاُانيهللاع ما ا  .[252]الهللق و:  ي ع ِّمُكسيتأي

 :هبس اآلس سقعل اهللن  اس  ف  و نس  

                                           
ـ  535، )ص((معةو اإلندـالم مدن مظ سد  مدن    للو ندس  المدنهللي للودن سخ))عن  ونب:   (499)

536.) 
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عسز سهم:  ي سطه هم مدن ال بائدل عسمهدنهم عدن المم د  لوز دعا م عندهم ))
ح مد : عوطه  من الهللم  عالخهلل  ف  حنل ن  هم عبنهلسوهم، عسنلمهم ال ودنب عال

 .((سنم  الق آن عالنم 

مددن اآلسددنت النددنهللق  عمنمددى ةعلددغ ونددنلى: )عسددز سهم(، ع)سنلمهددم ال وددنب 
ععملددغ ةددهلل و  ددز علددى   هللندد   مددع   ×عالح مدد (، سوضددل لمددن  ن عظس دد  ال نددعل 

 لو سس  المظم البنهلس  الننئهللو عه :

 والعو الق آن. -1

 سطه هم من الهللم  عالخهلل  هللنوى حع س ع ن نلغ. -2

 لق آن.سنلمهم ا -3

 سنلمهم النم . -4

علمن  نمت الوز س  العا هللو ف  الق آن هللمنمى وطهس  الم ع  من  ل ندنئهلل  
هللم  عخهلل  عن ك هللنن وننلى، مبهلل  ن الق آن ال  سم ةهلل ةهللم ض ع و الوز س  على 
ونلددم القدد آن عونلددم النددم  ألهمسوهددن فدد  ةسددنم المبومدد ، فهدد  مددن  هددم عمنحدد  ةسددنم 

نح  األخ   الود  هللهدن سمبدع األفد اهلل عمدن ادم ومبدع األمد  المبوم  ألمهن ام و النم
 هللن لوزام هللهن من عباب سعم القسنم  ععباب الهللمسن عنقنئهن.

 سقعل األنونب عهللهلل ال حمن المسهللام  عالنسخ محمهلل ال زال :

إن  ي مبومدد  مددن المبومنددنت اإلمنددنمس    سنددوطس   فدد اهللس  ن سنسنددعا ))
، إن   وهللط هللسمهم  عاهللط موسم  من األخال  ال  سممو نهمسن موننعمسن ننهللاء من لم و

م ن م األخال  ض ع و ابومنعس ،   سنو م  عمهن مبوم  من المبومننت، عموى 
فقهللت األخال  الو  ه  العنط البي   هللهلل ممغ  منبنم اإلمندنن مد   خسدغ اإلمندنن 

هسدن  ادم و  ك  ف اهلل المبوم  عوحن ععا، عومنههللعا محنلحهم، ام  هلل  هللهدم إلدى ا م
إلددى الددهللمن .  سددو و ددعن الاقدد  هللددنلنلعم عاألخهللددن  عضددمنن الحقددع  لددع  فضددسل  
الحهلل ؟  سو س عن الوننسش هللسن المن  ف   من عانوق ا  لدع  فضدسل  األمنمد  ... 
 سو و عن بمنع  ملهلد  لهللمدنء مبدهلل عظدسم لدع  فضدسل  الندبنع  فد   هلل عدهللعان 

ل عال حمد  عاإلحندنن عالدهللف  هللدنلو  المنودهللسن عظلدم الظدنلمسن، علدع  فضدنئل الندهلل
لقددهلل هلللددت الوبددن ب اإلمنددنمس ، عاألحددهللا  الون سخسدد ،  ن ا وقددنء القددع   حنددن؟ ... 

المنمعس  لممم عالننعب مالزم   وقنئهن ف  نلم األخال  ال نضل  عوومننب مندغ، 
ع ن امهسن  القع  المنمعس  لممم عالننعب مالزم  مهسن   خالةهن عمومنندب مندغ، 

 (500)((نهللددسن القددع  المنمعسدد  عاألخددال  ومننددب طدد هللي هللائمددن  حددنعهللسن عهددنهللطسف
 اموهى.

                                           
ملك عهللهلل النزسز/بهللو.لطلهلل  بنمن  ال ،((المنوع  األعل ـ  الاقنف  اإلنالمس )) ونب   (511)
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فنلنددلال اآلن:  ي ال المددسن ةددهلل  حددنب مدد اهلل اإلنددالم مددن الهللمددنء الخلقدد  

َّ ينايالييغارييتاأيييع همسوغ عامنبم م  اآلسنت الق آمس  الننهللق ، عممهن ةعلدغ وندنلى: 

 .بحانيِمىييغري نيتأيبنُسو س

عاألخدال    وددلا  ))النلدم هددبا  م ةدعل حدزب الوح سدد  الندنهلل :  دالم  هدل 
ع من الخل  فال سلا  فد  ةسدنم المبومد  ع  فد  )). عةعلغ: ((على ةسنم المبوم  هللحنل

 .(( ةسّغ  ع امحطنطغ

هددل مددن المنقددعل  ن و ددعن مخنل دد  حددزب الوح سدد  لم هددعم األخددال  فدد  
  النسععس  لغ، هدل مدن المنقدعل اإلنالم، عف  العةت م نغ سعاف  م هعم المن  نس

  ن س عن بلك  س  مقحعهلل؟؟

عالبهللعل الونل : سهللسن عهللهلل اآلسنت الو  ب  هن الق آن ال د سم فد   دل خلد  

( مددن عددهللهلل اآلسددنت %50( آسدد ، عوماددل )456 ع نددلعك  ع  هللب فقددهلل هلللددغ عددهللهللهن )

 العا هللو ف  هللسنن األح نم ال قهس :

 
 

يِارينحخالقينؤخم سَي ع ييايأهلل أج  لييبذيتأيذكراينَحرا ينَكريسيتوي

ينَبحثينؤاضاعي

تاضاعأتي

ينَعحي و

ع يي

ينآليأت
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ينآليأت

نحخالقي نَو اكي

ي نآلينب

ع يي
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 اإلميان

 التوحيد

 الثواب
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 الطهارة

 الصالة

 الزكاة واإلنفاق

 الصيام

 احلج والعمرة
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 ةـالخاتم
ال نو: هدع إمنطد  اللادنم عدن  مد  سرنوقدهلل  ن األمد  ))سقعل حزب الوح س : 

سمنلهن ض   ممغ فسمن لع م ب علسهن. عةهلل س عن هبا األمد  سونلد  هللخطد   ع هللنمدل  ع 
، سمسن ، هللل س     ن س دعن ظمسدن  ع  ض ع و هللأن س عن عبعهلل هبا األم  سق هللنخص،

 عانو اط  ن   س نو إ  إبا  نن سقسمسن ، خطأ من عبعس:

العب  األعل:  مغ سخنلو الن ع ف  الح م على األندسنء ععلدى األندخنص 
ع عمددنل اإلمنددنن. فددنلح م علددى  ددعن الندد ء ح امددن   ع حددال  ، س  دد  فسددغ الظددن. 

 دد  فسددغ الظددن، إب س  دد  فسددغ نددهنهللو عللح ددم علددى النددخص  عمددغ عددهلل    ع فننددقن  س 
اامسن، عهع خهلل  ظم . عألن األح دنم الند عس  الود  هد  خطدنب الندن ع المونلد  

 هللأفننل النهللنهلل س    فسهن  لهلل  الظن.

 ن اموظدن  عدهللم ال ندو حودى سححدل السقدسن سند   األمد  العبغ الانم : 
اوهم، فلددع لددم إلدى األخطددن ، ألن الموددرم سن مدن طهللسنددوهم  ن سحددنعلعا إخ دنء مددلام 

و ونو مدن إمن اوهدن لن ضدت األمد  إلدى األخطدن ، عهدبا وقحدس  سحنندب المد ء 
 .علسغ

العبغ الانل :  ن ال نعل حلى هللا علسدغ عندلم حدسن  ندو للحدحنهلل  فد  
من  دد  هللددهلل  عددن ةددعات ةدد سش ععددهللهللهن الددبي بددنءت  وحن هللددغ هللددغ، اعومددهلل فدد  فهددم 

عن ال نو عن سقسن، هللدل س  د  ععلى هبا   ض ع و ألن س العاة  على الظن...، 
فسغ الظن، إ   مغ   هللهلل  ن س عن هبا الظن منومهللا على إمن ات ععالمنت هللال  على 

 .(502)اهـ ،((..الن ء البي س ن غ

هللمنء على من مد  مدن ون سدو ال ندو عدن النمدالء لدهلل  حدزب الوح سد ،   
 مغ   هللهلل  ن   ض ع و ألن س عن ال نو عن سقسن، هللل س    فسغ الظن، إ ّ ))ع مغ: 

. ((س عن هبا الظدن منومدهللا  علدى إمدن ات ععالمدنت هللالد  علدى الند ء الدبي س ند غ
 ي عدددن النمسدددل  ع  -عاندددو اط  ن   س ندددو)): الحدددزب  دددبلك ةدددعلهللمدددنء علدددى ع

 :((سإ  إبا  نن سقسمسن ، خطأ من عبع -الض  

  مغ سخنلو الن ع. -1

ى األخطدن ،  ن اموظن  عهللم ال نو حوى سححل السقدسن سند   األمد  إلد -2
ألن المورم سن من طهللسنوهم  ن سحنعلعا إخ نء ملام اوهم، فلدع لدم و وندو 

من اوهن لن ضدت األمد  إلدى األخطدن ، عهدبا وقحدس  سحنندب المد ء  من 
 .علسغ

 أتول  بناء عل  ذلك مل  
                                           

 (.0(، ح ح  )2161-2153،  القنم األعل ، ) ملو من ات نسننس  مظ :   (511)
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ل     مخنلو الن ع، ع  من   األمد  إلدى األخطدن ، هللنموظدن  ححدعل 
الوح س . فقن هدبا ال ودنب ةدهلل اعومدهلل فد  عملسد   السقسن ف  ال نو عن حقسق  حزب
 نفسد  فد  العةدت  إمدن ات ععالمدنت هللالد  ةعسد ،ال نو عن حزب الوح س ، علدى 

، لحدسن ودعف  األهلللد  عل  عمالت  للشيوعي  ومن خلفًا اليًوديا ال اهن، للهلل هم  
 السقسمس . عبلك للنهللسهلل من األنهللنب، ممهن:

الددهللسن المهللهددنم (، هللنلح  ددنت  وددأا  نخحددس  ملندد  الحددزب، النددسخ )وقدد  -1
اعوم  النقسهللو الهللناس  ا ندو ا س  ةهللدل وأنسندغ  القعمس  السنن س  ف  زممغ. فقهلل

عندنهم  السندن س .((  ول  القعمسسن الند ب)) نن عضعا ف  ع لحزب الوح س ،
ممن  هلل  إلدى  ف  امقالب ضهلل الح م ف  األ هللن لحنلل الهللناسسن ا نو ا سسن،

ع مهددن السهعهللسدد ، هللمخولددو  ا نددو ا س  النددسععس  هللفددنع حددزب الوح سدد  عددن
 المب ع و ف  ال ونب. ممهن: عالط   العننئل

  الننلم  لغ.  على الوقلسل من الخط  النسعع 

  عالحهسعم . يالخط  السهعهللالوقلسل من 

 وقلسل من خط  الم عب ال عند  الندسعع  فد  الندنلم إلدى  ةدل حدهلل، عم سدغ ال
  لسن  عن ممطق  الن   األعنط.

  نددمنلس  ، هللنلونددو  علددى سهعهللسوهددن، عهللزعمددغ  مهددنوزعسدد  عاةدد  النددسععس   
 :من خالل عبلك

ضدل وهبا األندلعب، حدسن س  عسنوخهللم إن النسععس  علسهللو ال  نمنلس  :ةعلغ -
 م  الهللعل ا نو ا س  ععمالئهن، عمانلغ: زعمغ هللدأن اندو ا س  بمدنل عهللدهلل 

 !!المنح ،  عبهللوهن  م س ن

 نل  نمنلس !!عحو الهللعل النسععس  هلل -

.  زعمغ: هللأن عحو عمالء السنن   ع السهعهلل هللنلنمالء اإلمهلل سنلسسن لل  ب -
بع هللنوندددعو عسلوندددن، زعمدددنء ا وحدددنهلل الندددعفسسو  الندددنهللقسن، عبمدددنل 

 !!عهللهللالمنح  عمالء ألم س ن

 ضهلل اإلخعان المنلمسن الوننطو م  ا نو ا سسن الهللناسسن. 

 !! وح سم القونل ضهلل المن  نس 

 الهللع  النسعع  ف  إةنم  هللعل  إن ائسل. الونو  على 

 !! القعل هللأن ا نو ا س  النلمس  انو ا س    نمنلس 

 !!وهلل س  ب ائم النسععس  الننلمس  عإسبنهلل مخن ب لهن 

  بعس.عوزسسن عولمس  عبغ النسععس   منم ال  ي الننم هللنهللو 

 سمطل  حزب الوح س  ف  ح اعغ النسنن  م  األمظم  القنئم ، من )مظ سد   -2
السهعهللس  للو نس  المنهللي للودن سخ(، حدسن س  دز علدى الدهللعل المننهللسد   ن   م
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ل ك  علسغ عقلغ عةلمغ علننمغ. ع همل إلى حدهلل  هللسد   للسنن ، و  سزا عاضحن، م 
الحدد اع مدد  الددهللعل ا نددو ا س ، هللددل بهددب إلددى ولمسنهددن عوزسسمهددن عوهلل سدد  

 .(501)ب ائمهن

مدل علدى إحدالل المبومد ،   س   حزب الوح س  من س اس المنلمعن،  ن الن -3
 عاألخال س عن من خالل إسبنهلل ح    و سس س  ونمل بعامب النقسهللو عالنهللنهللو 

ِام اىيي غايِّار  نتيتااأييييي عالمننمالت، المنومهلل إلى ةعلغ وندنلى:  َِّ  ينَُ  اياَليي غايِّر يتاأيب َحاامنوي

ُمُسو ِ سم َتم نيت َّ ذايَِّذميباعاثايف يِ سميراي ااًليَََح ميتاو ينَُ   يعا. عةعلغ وندنلى: [22]ال عهلل: ب َن َ ىين

ََي اَِّ يَكاأُ انتيت اويَقبماييي َتح كتما َتك ماأباي ان ََس ايييتِّوميَُُُّسو ِ سميياممُ ايعاَ يمِ سمياياأهلل   ي اي زاكِّيِ سمي اي عا ِّم   س ين ل ي

َوام يواياتايي. عةعلغ وندنلى: [264]آل عم ان: ضااللويتاب ذو َّ اانيت اَُّكسمي اعام ُ اانيييي اعا اينَ وا  ين

ََي ماكَِّّاو يََ  سميي يَّا  س  َوم يوايت ويَقبم  ِ سمي ا َتَنرمِضيَكماأينيمماخمَ فاين ََياومماخم  َسَّ   سيف يين َوم ييينَ  أَ حاأت ي ن

ََأيي شمِرُكا ا َََّ   سيتِّويباعم  يخاامف ِ سميَُّتمًَّأيياعمب    ُاَّ يي ََي با ِّ ب ييشاايمًئأي اتااويَكَسارايباعما ايييييينرمهللالاىيََ  سمي ا

َتَسأي ُحا ا ََئ َكيه س ين   .[55]المع : ذاَ َكيَفُن م

سنمددل بنهددهللا  علددى إهللنددنهلل المددن  عددن نددلعك هددبا النددهللسل العحسددهلل هللددل       
، عةعاعددهلل علددم الددم   ×عالحددحسل المعافدد  لل وددنب عالنددم  عنددس و ال نددعل 

الدبي لدك، عمدال  منسقدن  للمدمه، هللل س نوهلل  ب .ف  هللمنء هللعل  اإلنالم، ا بومنع 
ف  الو سس  المومال ـ على حدهلل زعمدغ ـ هللنلحد اع النسنند  مد   س اس ححسحن  

، عمن المل دت للمظد   مدغ س  دز فد  حد اعغ علدى األمظم  القنئم  المنوههللف 
 .الهللعل المننهللس  لالنو ا س 

عض  الن اةسل عاإلعنةنت  منم  ل من سنمدل لهللمدنء المبومد  المندلم، ععدعهللو  -4
سبنهللس  الححسح ، هللل بهب إلى ـ من هع  هللنهلل من إلا    هللنلط لعحهللو اإلنالمسا

الونددد سك هلل دددل البمنعدددنت اإلندددالمس  المخنل ددد  لدددغ عاوهنمهدددن هللنلنمنلددد   -بلدددك
 .، عهبا هع هللسهللن النسععس  عالسهعهللس لإلمبلسز  ع األم س نن

سنمددل الحددزب علددى إنددنع  ال نحندد  فدد  المبومدد  المنددلم هللحبدد  بددعاز ةهلللدد   -5
  و األبمهللسد   ع محدنفحوهن، عبدعاز المظد  إلدى األفدالم عالحدع  الهنهللطد  الم

عبعاز وهلل ب المندلم  فد  الدهللعل ال دنف و  ع هللند  الدهللالهلل  النن س  عالبمنس ،
الود  وقدعم الندسععس   بلك من ال ونع  الننةط  ع س  اإلنالمس  مال هللس عت.

 .عالسهعهللس  على من هن ف  الننلم

                                           
اددم إمددغ لمددن هللددهلل  سهددنبم ))ا بدد  إلددى ةددعل حددزب الوح سدد  الددعا هلل ضددمن ون س ددغ فدد  المقددهللمنت:   (512)

 نخنص الح دنم عسححد  مند اوغ هللدنلون   ألعمدنلهم، عسححد  ضد ب النالةدنت هللنالةدنت الندلط  مد  
وأن يمشا  أعماال مرينا  لكماام ن من النهللنب ع س هم  ن سهنبم الحدزب األندخنص سم ، هنل ال اس األ

 .((مرينين
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  ال ق  ف  المبوم  المنلم، من خالل وح سمغ سنمل الحزب على و  س  حنل -6
لقسددنم البمنسددنت الخس سدد  هللمنددنطنت ابومنعسدد  وطععسدد  لنددهلل حنبددنت ال قدد اء 

، عهللددبلك سقددهللم للندسععس  مددن وحددهللع إلسددغ مدن انددوخهللام حنلدد  ال قدد  سنعالمحودنب
 .لو بس  الح اع الطهللق  هللسن األ مسنء عال ق اء

للهلل همد  علدى عمنلد      نفسد األهللل  الححسح  الح سحفهبس المبمعع  من 
 عمن خل هن السهعهللس .  ا نو ا س  )حزب الوح س ( للنسععس 

ةددهلل نددنهم مدد  األحددزاب السنددن س   -مهللددهلل س اإلنددالم -نسننددسن   فهللحدد وغ حزهللددن  
عمعمدن )ندسععس ، اندو ا س ، هللناسد ، منحد س ، ةعمسد  ع هللسد ، الح  دنت الوقهللمسد ، 

ةددهلل نددنهم إلددى حددهلل  هللسدد ، مددن خددالل الح  ددنت الوح  سدد ، البهللهددنت النددنهللس ،...( 
م نهسمدغ عمظ اوددغ ع وحلسالوددغ النسنندس  الودد  ةددهلل  ان هددن هللدسن المنددلمسن عفددسهم، فدد  

( ملسدعن 100ح و المن  عن الندهللع األ هللد  عالند  األحمد ، الدبي ةودل حدعال  )
( 30منلم ف   ةل من ة ن من الزمنن، ف  مخولو هللسن  اإلنالم، عاحودل حدعال  )

ضدد  المنددلمسن، عهددبس المنددنح  ونددنهللل، منددنح  ةددن و  ف سقسددن مددن   ا 1ملسددعن  ددم
 ن.ـ نمل ،  ع االا   مانل ةن و  ع عهلل

عس من الخط  مدن بهد  حدزب الوح سد ،  عمدغ س فد   فود  إندالمس ، ممدن 
، عسمنل اقوهم. فسقهلللعن هللقلعهللهم عآبامهم إلسغ، فون ي فد  بندهلل اإلنالمسسنسنونطو 

هللي هللعن  ن ونن  هللبلك، هللل إمهم سنوقهللعن ف  األم  نمعم المخطط الحهسعم  السهع
 . ، ع ن مخنل سهم عمالء  ع طعا ست م نهم،  مهم سحنمعن حمنن

هللنددهلل هددبا الهللسددنن،  سددو ورنددلم األمدد   م هددن، لمددن خدد ب هلل وددعاس فدد  الددهللسن 
عالنقسهللو، عمن هع منلعم من الهللسن هللنلض ع و ؟ ع سو وأممغ  ن س عن م وسن لهن ف  

 لددم س  ددب عددن ال وددنبسنندد  الندد عس ؟ إن حددزب الوح سدد  المنددنئل النسننددس  عالن
عالنم  فحنب، هللل خنل همن ف  ةضنسن مهم  ع نننس . عمن خنلو ال ودنب عالندم ، 

ترمي  يمم شي ين لن تضالوا )): ×علم سومنك هللهمن، ضل ف   م س. ةنل  نعل هللا 
]حددحسل فدد   ((براادهما  متاااب هللا وساانتي، ولاان يتفرتااا كتاا  يااردا علااي الكااو 

  [.((ححسل البنم ))

هللعلد ، ودأا ت هللمدمه، حدزب الوح سد    عفمحس   ل ف هلل  ع بمنع   ع فئ  
فددد  الو سسددد ،    ةدددعل ال ندددل عالضدددالل فحندددب، هللدددل ن ورندددِلم، م ندددهن، عهللسمهدددن، 
عع ضهن، ع  ضهن، عمنلهن، أللهلل  عهللاء اإلمندنمس  عنمد ، عالمندلمسن خنحد ، مدن 

هللدل ندونمل علدع عدن  سد  ةحدهلل، علدى  السهعهلل عالنسععسسن، علمت هللبلك  م بهلت.
  إةنم  إن ائسل ال هلل   عمن ام نسط و السهعهلل ال لس  على الننلم.

فقهلل   سمن من حدل هللمدن مدن محدنئب وعاحدلت عونلندلت حلقنوهدن علسمدن عهللد  
حدزب الوح سد ،  دنن  ف دن  النقعهلل المنضس ، هللنهللب  ف ن  الندسععس  ا ندو ا س ، ع

ف      اسدنت البهدنهلل هللنندم  لمودأا  هللأف دن  حدزب الوح سد ،ومظسم القنعدهللو اآخ هن  ن   
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هللحبدد  الوقددنء المحددنلل، عمددن  الوعحسددهلل، لمحدد و ا نددو ا س ، عةددنولعا وحددت  اسوهددن،
علمددعا  مهددن محددنلل معهعمدد ،   حقسقدد  لهددن إ  فدد  عقددعل الحددنلمسن،  ع الم  لددسن 

 ن  لمقنولعن،ا لئكععمن  نن بلك لس عن، لع علم   المنفنسن،  ع  انء النسل الخنئهللسن.
ع اسدد  مددن  ف ددن هم الندد عس ، مهللمسدد  علددى م ددنهسم  ،النسننددس  عم ددنهسمهم  ف ددن هم

، ع ن هبا الحزب ةهلل هللر ِمبت   السهعهللس غ النسععسوعمظ ات حزب الوح س  عمن هللنّ 
الموطددع  لوطهللسدد  مهللددعءات   ف ددن س عحددس ت حددسن    نسدد  فدد  النمددل البننعندد 

السهعهلل )النقسهللو السهعهللس (، عممهن ةسنم إند ائسل الوع او عالولمعهلل، علوطهللس  من سنمسغ 
  ال هلل  .

علنل هللن   ف اهلل الحزب سهلل ك هبس الحقسق  هللنهلل ة اءو هبا ال ونب عودهللهلل س 
هللوب هلل هللنسهللا عن ا موحن  لمنخنص  ع الحزب، فنلح   هللل، ع على هللأن سوهلل ، فقن 

الود    ولسد   هللدهللا  وقلسهلل اآلهللنء  عاألبهللاهلل  ع الننهللو  ع ال هلل اء، من ح نت ال نف سن،
وعل  المسلم أن هللمن  هلل  الحالو عآوى الز نو عننى بنههللا إلةنم  هللعل  اإلنالم، 

 اَِّذانيق يلايََ  س ينهلل ب ع انيتاأيَُُّزالاينَُ ا  يَقاأَُانتيباالميُام ب اع يتااأيييييي من هبس الح نت الندسئ : يتكرر

َتَسيمَّاأيعاَ يم  ياباأءُاأيَُّ اََاميَكأ اياباأؤ ه سم ، هللدل إن الوقلسدهلل األعمدى، اَليياعمح ُ ا ايشايمئًأي ااَلييا مماا    اييَُّ

َ يتِّوير بِّ  يَكماويز يِّوايََ  يي اء يعاما  ا  ييسرن هللّ من نعء النمل عاوهللنع الهع :  ََُّفماويَكأ ايعاَ ىيبايَِّّا

، فسند ع . ادم سدعم القسنمد  وهللدهلل  الخحدعمنت هللدسن الندنهللو عالضدن نء انهلل باع انيَُّهمااانءه سمي

ُ أيََُّطعمَّاأيياأياهللاَّاأي اُكبارانءُاأيَفَنضاا واُاأينَو اب يالييالضن نء ننهللوهم ع هللد اءهم:  ،  اَقأَُانيراب َّاأيَِّ

َِّذميهللابار َُّي هللل سوطع  المعةو عسزهللاهلل هللسمهم وعو ا  فسنلمعن الهلل اءو من هللنضهم هللنضن :

ََاامييينَوم يواينهللاب ع انتيت واينَوم يواينهلل باع انتي ا َميب ِ س ينَحيمباأب يصي اَقألاينَوم يواينهلل باع اانتي َتعامانباي اهللاَحطوعا راَُّ  نتين

َََّاااأيَكاار ًويَفَّامابااار َُّيت ااَّم  سميَكماااأيهللابااار ؤ  نتيت َّ ااأ ، فهدبس الحدد نت البمسمدد  وحد م النهللددهلل مددن َُّ  ي

 الح اط المنوقسم، عالمع  المهللسن.

ّ د  القدن يء ال د سم، إلدى  مد  مهدم  دنن ةدهلل ام ةهللل  ن م نهلل  هبا الهللح   ب
 حظددغ خددالل وددهللهلل س لمنددنئلغ، عهددع  ن عنمدد  م ددنهسم عمظدد ات عوحلددسالت حددزب 
الوح سدد  ورحددمّو وحددت هللددنب الوضددلسل النسنندد  اإلعالمدد ، عهددبا الوضددلسل ممطلقددغ 
ال بب المقحعهلل البي   سم ن الومن  األعبا  فسغ لقنئلغ،  ع وأعسلغ هللط سق  وخ بغ 

 اإلح ا . عن نهلل 

عهمن  هللهلل من الوننئل: وحدت  ي مهللد   مدن المهللد  ات ةدنم حدزب الوح سد  
هللونمددهلل  ال ددبب فدد  م نهسمددغ عمظ اوددغ عوحلسالوددغ النسننددس  عمندد هن فدد  المبومدد  

 المنلم؟؟
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فقن  نن الحزب إندالمسن  حقدن   مدن سقدعل، ف سدو سبسدز لم ندغ ال دبب علدى 
هللسن هللنلضد ع و  ن العابدب علدى المنلمسن، عالنمل على إضداللهم؟ فمنلدعم مدن الد

المنددلم ههللاسدد  الضددنلسن عإ نددنهللهم،   إضددالل المهوددهللسن عالو  سدد  هللهددم. عمددن هددع 
محددس   ّمددٍ  ونددّ هللت ضددال ت حددزب الوح سدد ،  سدد   مهددن  حددهللحت ) اددنء   اددنء 

 النسل(؟

عإبا  نمت الن سن  اإلنالمس  ةهلل ح مت ال بب على  س  المنلمسن، فهللدأي 
 ممن نوغ على المنلمسن؟ مهلل    بنز الحزب لم نغ

هل هللنعوهللن هم   ن ا  محن هللسن؟ عهبا من   سقعلغ حزب الوح سد .  م  مدغ   
 سنوهلل  م نغ من المنلمسن؟ عهبا  س  عا هلل  بلك.

فمحن منوقهلل  ن الحنل  العحسهللو الو  ومنبم م  عاة  حزب الوح س  عوننملغ 
 م  المنلمسن، ه :

ن س على المنلمسن لسقدعم هللبدبهللهم إلسدغ  ن حزب الوح س  سمن   الوِّقسّ  هللأف 
ع نددب اقددوهم، عمددن اددم سرلقدد  علددسهم هللقددبائو الوضددلسل النسنندد  لمحددلح   علئددك 
األعهللاء البسن طنلمن هللاف  عن ب ائمهم، عةلل من نأمهم عخط هم من ا نو ا سسن 
عالحهنسم  السهعهلل، نعاء ةحهلل بلك  م لم سقحهلل، عهدبا الح دم علدى حدزب الوح سد  

فسددغ، إب   سهممددن فدد  العةددت الدد اهن الهللحدد  عددن طهللسندد  الحدد ق  هللددسن   ةددل مددن سقددنل
الحزب عننهللوغ ممن ب  من، نعاء  نمت م  حنن المس   ع م  نعئهن.  م  نمت مد  

 اإل  اس  ع من هللعمغ، ألن بلك   سلا  مطلقن  على موسب  الح م علسغ. 

وأسمااد  ااـي هااذا الموضااع علاا  مااا ذمرتااـ  ماان تباال، أن البكااة يناااتش 
 مــاراَ ج أشخاااَ، وإنني أسمن باـثن نواياـا أ اـراد الكازب كسناـ  ، وأنًام كواـاَ أ

يرياادون إتامـااـ  الخ  ااـ  ا ساا مي  بالتريواا  التااي لُوّنوهااا تلويناااَ، ولماان ماام ماان 
 .مريد للخير ج يايب 

ََُكاسييييأيُّيا أينَميواياتَّانينهلل حاانينَاي ُقاَاانيَقاااًليياا ي ًنيصيي ييييةنل هللا وندنلى:   ا  ُي

ََُكسيذ ُاباَكسي تاويي ط ِعينَاي راي اََ  يَفح يَفأزايَفازًنيعاظيمًأ ََُكسي ياغمس ري  .ُّعمأ

ف سو سدوم ن المندلمعن مدن القدعل الندهللسهلل، الدبي هللدغ سرحدلل هللا  عمدنلهم،  
عس    لهم بمعهللهم، م  عبعهلل من سننى بنههللا  إلضاللهم عإفندنهلل  ف دن هم؟؟!! عمدن 

 سن وبنس من س نل بلك هللهم؟ فهل م و   هللنلحعةل ،  ع ا نو بنع؟ هع عابب المنلم

 عإبا ا و ت األم  هللبلك!! فحقن..  إمّن ن عإمّن إلسغ  ابنعن!!

 عآخ  هللععامن  ن الحمهلل ن  ب الننلمسن.
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