حوارية طلبة جامعة الصدر الدينية مع
سماحة المرجع الديني الشيخ
محمد اليعقوبي (دام ظله)
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مقدمة املركز
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين
مجعععف مناروعععا و قيشيعععا السعععي املشيعععدب حممعععد اليعقعععةب بعععني الدرا عععة ا امعيعععة
والدرا عععة احلةزويعععة ولعععقا ىلطعععرل وم مسعععاام ومسعععاكم ا امععععا
باملةضةعا

قبم األحاام جاء

اجةبته حمامة وواقعية.

ويف هععقا الاتععاب اجععاب لاحععة السععي ((دام ظلععه
والعععت ىلتطعععرل وم التاعععديا

ععععن وععع وعلعععم

عععن ائ ععالة املةجشععة اليععه

الناريعععة وائجتماعيعععة وائخطقيعععة العععت ىلةاجعععه لبعععة

ا امعععا  ،ور ععم ععم الطريععل وائ ععلةب ائم ععم لبيععاء الععقا
بيعععاءا صعععاحلام ميسعععجمام معععف ال ةابعععة واملعععةازين ائ يعععة ،وحع ع

وا امعععة وا تمععف
ائ عععاىلق ا عععامعيني

علععععى العععععةد وم اى ععععطم وعلععععى التالعععع بال قا ععععة الةا عععععة ورحابععععة ال ععععدر
والسعععجاعة والرمحعععة والر عععل والايا عععة وحسعععن الت عععر  ،وععععدم اىتغعععبار بعيةاوعععه
الابري ،ويرى ان السشاد ا امعية وحدها ئ ىلان لتاةين شخ ية األ تاذ.
2

ويعععرى مناروعععا و قيشيعععا ((دام ظلعععه

ضعععرور اخعععطة الييعععة هلل عععبااوه يف مقعععام

لعععل العلعععم ،ويعععرى انط دخعععة الطالبعععة وم ا امععععة مسعععرو بامتطكشعععا شخ عععية
قةيععععة مععععآلخر يف انخععععرين وان تععععار الدرا ععععا

الععععت جملتاجشععععا ا تمععععف كالطععععل

والتعليم.
ويتطعععرل يف هعععقا الاتعععاب املعععةجز ععععن مسعععنيلة ائخعععتط بعععني ا يسعععني يف ا امععععة
وا لعععةب مععععام يف تغر عععة العععدرب وو يف اليعععادع ويف السعععنرا
وم املععععامط

والتععععامط

املاليعععة وائجتماعيعععة والت عععر ا

العلميعععة ،خعععم يتطعععرل
العامعععة داخعععم ا امععععة

ويف ائقسام الداخلية.
ويتطععععرل ايإععععام وم مسععععنيلة احلجععععاب ووم مسععععنيلة السععععنر وم الععععدو ائجيبيععععة
لغرض حت يم السشادا .
ويف مجيعععف اجةبتعععه ويعععر السعععي ((دام ظلعععه
واحلام السرع ميسجمام مف اليرو

وم الةاقعععف ةضعععف الععععط واحلعععم

ومف ال ةابة السرعية.

مركز اىمام املشدع ((عليه السطم
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للدرا ا

اى طمية

مقدمة الاتاب
لقعععد خبعععة بدرجعععة ئ يسعععةبشا شعععو ون ا امععععة واحلعععةز السعععرينة كطهمعععا مامعععم
لألخععر ،ععالنار الععقع ىلتبيععاا احلععةز السععرينة علععى اخععتط

مسععاربشا ومععقاهبشا ععد

لعععه ورضعععا خ عععبة عيعععد امللتعععزمني واملعععآلميني معععن وبيعععاء ا امععععة ،واأل اعععار ا امعيعععة
ا اد ععة والببةيععة وكععقلو العلميععة يععد ععا ريق عام ععالاام لت ععطب ب ععبغة شععرعية يف
احلععععةز السععععرينة علععععى يععععد ا ععععامعيني الععععقين دخلةهععععا وو ميتسععععبيشا الععععقين دوبععععةا
وحرصعععةا علعععى ون يت قنعععةا خقا عععة جامعيعععة معاصعععر ويةاكبعععةا التقعععدم احلإعععارع يف
العامل ويف كم امليادين .
هععقا األمععر خابععة ألتغلععل املتععدييني يف ا تمععف واحلععةز السععرينة  ،وخاصععة وولاععو
املرحلععة

الينععر الععقين وعععةا وودركععةا مسععآلولية الالمععة ومسععآلولية املي ععل وظععرو

 ،سععمروا عععن ععةاعدهم وودوا مععا لععل مععيشم .قععا ىلعععام َ مِععيُشم مععن قَإععى
واُبععه ومِ عيُشم مععن ييتيِععر ، 1 (لععقلو شععقا الاتععاب تغععري مةجععه ععم بالععقا

بقععدر مععا

هععة مةجععه وم ا ععامعيني الععقين ينتقععرون وم هععقا اليععة مععن الاتععل رتغععم حععاجتشم
املا ععة ألم الععه ،لععم يطقععةا مععن جملععم بشععم وبععكئمشم ،ي ععدر ععم كتاب عام يإ ع ء ععم
الطريععل حمتةيععام علععى املسععاام النقشيععة والناريععة الععت ععا مسععاب يععاىلشم ا امعيععة،
معععا كعععان معععن بعإعععشم وئ ون ور عععلةا عتابعععام معععف ضمةععععة معععن األ عععالة وم بعععع
النقشعععاء بسعععبل هعععقا اىععععراض .وكعععان معععن املنعععروض ون ياعععةن للمآل سعععة الديييعععة
وك ر من مربر لطهتمام بشم وك ر من تغريهم ،ميشا
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ع ون و رادهععععا مععععن السععععباب الععععقين هععععم ووقععععى قلبعععام ووصععععنى روحععععا تاععععةن

ا تجابتشم للشداية وك ر .
 2ع اوشععم بقععة م قنععة واعيععة يسععشم التنععاهم معشععا ووقياعشععا ووذا اقتيعععة ياععةن
ومياوشعععا را عععخام مسعععتيدام وم و عععم قةيعععة رصعععيية عععط ىلزعزعشعععا السعععبشا

واألبا يعععم

الت ىلع ف با تمف.
 3ع اوشععم عيععةان ا تمععف وقدوىلععه ملععا يتمتعععةن بععه مععن خقععم اجتمععاع يف مو ععرهم وو
يف ضععتمعشم ععا عععم النرصععة وكععرب دايععة تغريهععم ،ويانعع ويععر بسععيطة لتجععد ون
هقا السرجملة وذا كاوة صاحلة إن ا تمف خبري ،والعام بالعام والعياذ باهلل.
 4ع التاعععديا

الاعععبري العععت يتعرضعععةن عععا علعععى رتلعععف األصععععد

الناريعععة

وائجتماعيعععة والعقااديعععة واألخطقيعععة ،والبكيعععز علعععيشم وك عععر معععن تغريهعععم معععن قبعععم
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ووليععاء السععيطان الععقين التنتععةا لليقععا السععابقة الععقكر حلجععل هععقا الطبقععة امل قنععة عععن
رؤية احلل.
ودار

يف ذهععععن هععععقا النقيععععه كععععم هععععقا اليقععععا وهععععة يتلقععععى هععععقا العتععععاب

اتغرورقعععة عييعععاا بالعععدمة  ،و عععجد شعععارام هلل عععبااوه وىلععععام علعععى وعمعععه العععت ئ
حت ععى ومععن ىللععو الععيعم ،ون هععآلئء السععباب مععا زالععةا ععععع علععى رتغععم كععم الإععغة ععععع
مت ععلني بعععاهلل ععبااوه ،ومعععرىلبطني ععةزىلشم الديييعععة الععت ىلسععععر بععكئمشم وهمعععةمشم
ومسعععاكلشم وىلييعععر عععم بععععني الرعايعععة والعطعععف واحلعععقر ويعععر الةالعععد العععرحيم وم
ولععدا الإعععيف الععقع حتععدل بععه األخطععار مععن كععم ماععان ايععف ئ ميععد لععه يععد العععةن
وييققا وهة قادر على ذلو بعةن اهلل اللطيف اخلبري.
وملععاذا ئ ىل عععدر عيعععه كعععم هعععقا املسعععاعر وهععة ابعععن املآل سعععة الديييعععة العععت عمرهعععا
وك ععر مععن مااععة عععام ،وو اععار رل عععيشا يف هععقا الع ععر س ععم زبععد و اععار مآل سعععيشا
واملإعععاني يف عععبيم وبقععععاء شععععلتشا علععععى عععة التعععاري  ،وملععععاذا ئ جملتإعععن هععععقا
الععرباعم اليقيععة الطععاهر الععت ىلريععد ميععه ون يععد ا علععى ععاحم األمععان حي ع
والطمنيوييععععععة يف رحععععععاب اهلل خععععععالل السععععععمةا

السعععاد

واألرض ،وولععععععيم يف احلععععععدي

السعععريف ((معععن وصعععب ومل يشعععتم بعععنيمةر املسعععلمني لعععيم معععيشم (  ، 2شعععم يريعععد
هعععقا النقيعععه ون عععر معععن رقبعععة اى عععطم ومجاععععة املسعععلمني والعيعععاذ بعععاهلل ،وولعععيم
هعععآلئء السعععباب هعععم العععقين قعععا ععععيشم احلعععدي

العععقع مإعععمةوه ((ون اهلل يبعععاه

املطااعععة بالسعععاب العععقع وسعععني يف اععععة اهلل وشعععاب رو عععه يف اععععة اهلل  ،لمعععاذا ئ
يقععف معشعععم لعلعععشم يسعععنعةن لعععه يععةُم ئ يينَععف معععا ن وئ بيعععةن ،وَئ مععنُ وَىلعععى اللعععه
بِقَلْعععلَ عععلِيم ، 3 (وهعععة بععععد هعععقا قريعععل معععيشم يف العمعععر ،عععينشمشم وينشمةوعععه.
اععان حريععا بععه ون ييععربع و يععل عععن األ ععالة املةجشععة لععه مععدعما وياهععا بععالا ري مععن
األ اععار والييريععا

والععت وهطلععه لقةلععه ىلنشمععه ملسععتةاهم الناععرع يف هععقا املرحلععة مععن

التععاري مركةوععة قععد خععاض تغمععار النععب ا امعيععة م لععه اععان هععقا العتععاب لععه لاعع
يععععععزورهم يف معاهعععععععدهم العلميعععععععة وون يعععععععي

معشعععععععم يف وو عععععععا شم ال قا يعععععععة

وائجتماعيعععة مطبقعععا بعععقلو األدب القرآوع ع بعععنين ئ وعععدخم البيعععة
ومعععن ضمعععة احلعععةارا
املةضععةعا
و ععععبعة

الععت عع

معععف ذلعععو النقيعععه وائ عععتنتاءا

وئ بعععإذن وهلعععشا،

العععت قعععدمة لعععه يف رتلعععف

لبععة ا امعععة ،كععان هععقا الاتععاب الععقع ىلامععةن مععن مقدمععة

ععععة وكععععان الن ععععم األو يععععدور حععععة املقاروععععة بععععني ماضععع ا امعععععة

وحاضعععععرها ،ووجةبعععععة أل عععععالة ىلعععععدور حعععععة التاعععععديا
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الناريعععععة وائجتماعيعععععة

واألخطقيعععة ،والن عععم ال عععاو يعععدور حعععة و عععاىلق ا امععععا
ععم ،والن ععم ال العع

يععدور حععة ائوتمععاء وم ا امعععة وهععد

و يعععه و عععاا مشمعععة
الطالععل ا ععامع ،

ومععا الن ععم الرابععف مةضععةعه ائخععتط بععني ا يسععني ،يمععا ركععز الن ععم اخلععامم
علععى كسععف اليقععاب عععن بععع

التعععامط

املاليععة وائجتماعيععة والت ععر ا

األخعععرى داخعععم ا امععععة ،ومعععا الن عععم السعععادب قعععد اخعععت

العامععة

باحلجعععاب اى عععطم

لطالبعععة ا امععععة ،ووخعععريام جعععاء الن عععم السعععابف العععقع سعععة يعععه اىجابعععة ععععن و عععالة
ىلدور حة الدرا ة يف خار البطد اى طمية.
وتميععى لععو عزيععزع الطالععل ون ىلقإعع ووقاىلعع ما عععيد ومنيععد مععف مععا جععاء يف هععقا
الاتعععاب وسييعععا

قلبيعععة خال عععة بعععنين حتقعععل اليجعععا يف كعععم امليعععادين ووهمشعععا ميعععدان

انخر  ،ألن ((ما كان هلل ييمة

والْعاقِبةم لِلْمتقِني. 4 (

واحلمد هلل رب العاملني
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الن م األو
مقععععععدمععة
بعععد ذلععو العتععاب يععم قيشيععا اوععه قععام بشععقا الزيععار وم وروقععة ا امعععة شاجععة
يف قلبععه شععجةن ودار

يف عقلععه شععآلون ،حيعع

عععاد ععاار الععقكريا

بععه وم يربععة

قععد خلععة عيععدما كععان الب عام م لععشم ،تععقكر مععا ىلععقكر ععا يريععد ائحتنععاظ بععه يف صععدرا
قااطم
ون ال ععةر ونععم ال ععةر امععة مشتديععة وكعع ري مععيشم ا ععقةن ،لاععن الععقع ينععر
ان وسعععبة املعععآلميني قعععد ازداد

وظعععاهر التعععدين باديعععة يف ا تمعععف ا عععامع ويسعععري

الطالعععل امللتعععزم مر عععة العععروب خعععةرا بنيوعععه عبعععد هلل عععبااوه ئ لغعععريا وبرعايتعععه
ععبااوه ععقا املخلععةل الإعععيف و ععرَ ن باحليععا السعععيد املطمايععة الععت جملياهععا يف ظععم
اىميعععان والقلعععل السعععليم العععقع جململعععه و يعععه كعععم مععععاو احلعععل واخلعععري والسعععطم
للبسعععرية واوعععه يف ظعععم رمحعععة اهلل العميمعععة وىلعععدبر ومعععرا اىراد اى يعععة احلايمعععة بععععد
ون ععقا انخععرون يف وحإععان آ ععة ئ ىلإععر وئ ىلينععف .قععا ىلعععام واىلخععقوا مِععن
دونَ اللعع عهِ آلِشعع عةم لويامةوععععةا لَشعع عمُ عِععععزا ،كَععععط ععععياْنمرون ِبعِبععععادىلِشَمُ ويامةوععععةن علَعع عيُشَمُ
ضِعععداًَّ  ، 5 (ع عإَوشمُ يةُماِع عقَ ِع ع الْععععقابِ مسُعععت َركمةن ، 6 (ومعععا قبعععم عسعععرين عععية
اععان املتعععدين يةصعععف بالرجعيعععة والتخلعععف ويييععر وليعععه بععععني ائزدراء وكنيوعععه ووسعععان
مععن الع ععةر الة ععطى وععام وةمععة وهععم الاشععف وحسععر يف القععرن العسععرين هععقا مععا
و عععرحأ ،ومعععا معععا آملعععأ ،شعععة ضععععف املسعععتةى الناعععرع والعقااعععدع وال قعععايف وحتعععى
العلمعع لععدى الطلبععة ععني زعأ ذ لععو مععيشم حتععى عجبععة لإععاالة كعع ري مععيشم حتععى
جعلععشم عرضعععة للسعععبشا

الإععالة واأل اعععار امليار عععة ،سعععر

باملسعععآلولية املإعععاعنة

ومععام اهلل ععبااوه يععاهشم ولاععن لععيم كععم احلععم وطلبععه مععن احلععةز الديييععة السععرينة
بعععم و عععنه ،والي عععف انخعععر معععن احلعععم علعععى الطلبعععة وونسعععشم ،عععإن علماءوعععا مل
يق عععروا يف شعععم ومعععا ىلركعععةا راتغع عام مل ميعععألوا ،وو عععا علييعععا متابععععة آخعععارهم وقعععراء
وتاجععاىلشم ومععن هيععا جععاء احل ع

األكيععد علععى التعلععيم والتنقععه وضالسععة العلمععاء ،حتععى

ون الييععر ععإم وجععةهشم عبععاد  ،ألن ضععرد الييععر ولععيشم يععقكر بععاهلل ويععدعة وم
ائ ععععتقامة يف ريقععععه وان مل يتنةهععععةا بالمععععة واحععععد  ،و ععععا ورد مععععن وحاديععع
هقا ا ا
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يف

((زامحعععععععةا العلمعععععععاء بالركعععععععل ( (( ، 7ون العلمعععععععاء يف كيعععععععةز ومنتاحشعععععععا
السععععععآلا

( (( ، 8ليععععععة السععععععيا علععععععى رؤوب وصععععععااب حتععععععى يتنقشععععععةا يف

الدين (  (( ، 9مو َ لرجم ئ ينرغ ونسه كم مجعة اعة ليتنقه يف الدين ( . 11
خععم ا ععتطرد قيشيععا يتاععدي عععن وهميععة العلععم والعلمععاء وكيععف ووععه مععن مقةمععا
وقة يا ضد األعداء تابا بقلو خططشم وىلنسم مآلامراىلشم قااطم
جعععم اهلل ععبااوه خسععيته مق ععةر علععى العلمععاء وَومععا يخُسععى اللععه مِععنُ عِبععا ِداِ
الْعلَمعععاء ، 11 (وون ((معععداد العلمعععاء خعععري معععن دمعععاء السعععشداء (  ، 12وون ((معععقاكر
العلعععم عععاعة خعععري معععن عبعععاد

عععتني عععية (  ، 13وووعععه ((خلعععل العلعععم روض معععن

رياض ا ية .
خععم وضععا

ون هععقا األدلععة تغععري رت ععة بالنقععه املتعععار

بععم ه ع عامععة شععاملة لاععم

علععم بقععرب صععاحبه مععن اهلل ععبااوه وىلعععام ،شععقا وو رااععد للنإععاء وهععة رو عع
ملاعععد دجعععرد ون خعععر وم الاعععةن النسعععي وروى التيا عععل العجيعععل يعععه ،ودقعععة
القععةاوني الععت ععرع عليشععا ،يعع

ىلسععتطيف ون حتسععل وحداخععه لقععرون قادمععة ،ذهععم

وآمعععن بعععاهلل ،وهاعععقا كعععان العلمعععاء انخعععرون .عععالعلم هعععة اىميعععان ،وقعععد وجعععرع
ا عععتقراء لابعععار العلمعععاء واملستاسعععنني ععععرب التعععاري

يشعععر ان  % 93معععيشم مآلميعععةن

بعععاهلل عععبااوه والبعععاق بعععني معععن ئ روع لعععه يف املسعععنيلة وو ملاعععد ،ولزيعععاد ائ عععط
مياعععععن مراجععععععة كتعععععل (اهلل يتجلعععععى يف ع عععععر العلعععععم  ،و (العلعععععم يعععععدعة وم
اىميععان  ،و (الطععل حمععراب اىميععان  ،و(ق ععة اىميععان لتععزداد يقييععام بشععقا املطزمععة
ىلطبيقععا لقةلععه ىلعععام  ععيرَيشَمُ آياىلِيععا ِعع ان َععالَ و ِعع وَو منسِععشَمُ حتععى يتبععين لَشععمُ وَوععه
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الْالُّ

خم بادروا قشييا بشقا األ الة

ععآلا  1بيععاء علععى مععا بييععتم مععن ععرل بععني ماضعع ا امعععة وحاضععرها ،مععا هععة
النرل يف و اليل التاديا

الت ميار شا األعداء بني املاض واحلاضر؟

بسعععمه ىلععععام لقعععد وم الزمعععان العععقع يييعععر ميعععه وم املتعععدين علعععى اوعععه رجعععع
ومتخلعععف ،واألععععداء يعلمعععةن بعععقلو عععتغري

عععريقتشم وم و عععلةب جديعععد ،وهعععة

ىلنريعع العععدين معععن حمتعععةاا وجعععةهرا احلقيقعع واىبقعععاء علعععى شعععالياىله وميعععاهرا لعععم
ميعععاوعةا معععن احلجعععاب ولاعععن علعععى الطريقعععة النروسعععيةلل وئ بعععنيب عيعععدهم بعععائختط
امليعععايف للعنعععة واحليعععاءل ومعععن الإعععرورع وحيعععاء احلنعععط
تاععرب للغيععاء والععرق

العععداعر لل ومعععا اليعععةادع

لل ،ومععا العلععم ععكخر مععا وناععر يععه (ولععه وهلععه  ،مععا جايععا لععه

بععم ليلععشةلل ،ووتمتععفلل وهاععقا وصععب الناععر السععااد لععدى بع ع
8

لبععة ا امعععا

مععن

ا يسععني بنعععم مععا زرعععه األعععداء ييععا ،وب ععه أل ععاليل اللععشة وا ععةن بععني صععنة يا،
وتغايععة مععا يناععر يععه الطالععل هععة ويععم السععشاد ألتغععراض دويةيععة ،ومععا املسععاهمة يف بيععاء
ا تمعععف وىلطعععةيرا وىلعععة ري السععععاد والرخعععاء واحليعععا الارميعععة لعععه والقيعععام بةظعععااف
خط عععة اهلل يف األرض َ ووِّع ع جاعِعععمن ِع ع األَرُضَ خلِينَع عةم ، 15 (شعععقا عععا ئ طعععر
على با وحد وئ من ع مشم اهلل.
عععآلا  2باعتبعععار ون ا امععععة جعععة جديعععد علعععى الطلبعععة معععن خر عع اىععععداديا
الطلبعععة ضععععين اىميعععان عععا يعععآلدع وم الإعععيا

األكادمييعععة واملشييعععة ،يةجعععد بعععع

العقاادع والديأ .شم يسام اوإمامشم وم ا امعا
بسعععمه ىلععععام ون وجعععةد ىليعععارا

حرمة ىلسريعية؟

اريعععة رالنعععة لا عععطم يف ا امععععا

ئ يععععأ

ائوسععااب مععن هععقا األو ععا العلميععة املشمععة ععإن اخلطععر ئ يععد ف بععد ن الععروب يف
الععباب كمععا ىلنعععم اليعامععة ععععع يف امل ععم املسععشةر ععععع وو ععا الةاجععل هععة التسععل بععالعلم
واملعر ععععة واىميعع عان والسععععجاعة ملةاجشععععة هععععقا األ اععععار امليار ععععة كمععععا يقععععة ومععععري
املعععععآلميني ((عليعععععه السعععععطم

((وذا هبعععععة ومعععععرام قعععععف يعععععه
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وا عععععد

مةاجشتشعععا لعععيم املعععراء وا عععدا وحتقيعععل وسعععة ائوت عععار شعععقا وهعععدا
يبتغيشعععا املعععآلمن وان ا عععد

معععععن

متدويعععة ئ

هعععة ويعععم رضعععا اهلل ىلبعععار وىلععععام والعععد ا ععععن دييعععه

القععةيم ووصععط ا تمععف وووقععاذ و ععرادا مععن رالععل القععةى السععيطاوية .ومععا اىوسععان
الإععععيف لعععه وحعععد ىل عععر ني ومعععا ون ي ع عمط وذويعععه ععععن لعععا معععا عععالف عقااعععدا
عععإذا وعععةق

يعععه ليةكعععم األمعععةر وم وهعععم ائخت عععاة

وياتنع ع بإمياوعععه اىمجعععال

ععإذا خسعع ون ىلتععنيخر عقيدىلععه وىلياععر

ومل يسععتطف ال ععمةد وائحتنععاظ حتععى بشععقا

اىميععان اىمجععال

يجععل عليععه ائوسععااب وعععدم ىلةريطععه يف النتيععة عععن الععدين وه ع

وشد ووكرب عيد اهلل من القتم .كما يف انية السرينة.
ععععآلا  3يطحععععو وجععععةد النععععراغ يف مسععععنيلة العقااععععد اى ععععطمية لععععدى الطلبععععة
ا ععععامعيني ععععا جعععععم مععععن ا امعععععة األرض اخل ععععبة ئ ععععتقبا كععع ري مععععن األ اععععار
املسعععمةمة والعقااعععد النا عععد العععت ىلعععآلدع وم هعععدم العععدين ب عععةر عامعععة واملعععقهل
ب عععةر خاصعععة شعععةد ما نعععة معععن قبعععم وععععداء اهلل (اليشعععةد وخ ةصعععا ربيبعععتشم
(احلركعععة الةهابيعععة لععععيشم اهلل مجيععععام ،بمعععاذا ىلي عععاةن وبيعععاءكم الطلبعععة ملةاجشعععة
هقا التاديا .
بسععمه ىلعععام ون ا شععم و ععاب مسععاكليا ومععا ووىلييععا وئ مععن جشععة جشليععا وقععد كععان
األامعععة جمل عععةن علعععى لعععل العلعععم واملعر عععة بالعقااعععد وومعععةر العععدين نع ع احلعععدي
9

((ليعععة السعععيا علعععى رؤوب وصعععااب حتعععى يتنقشعععةا يف العععدين

،ويف احلعععدي

(( مو َ لرجعععم ئ ينع عرطغ ونسعععه كعععم مجععععة عععاعة ليتنقعععه يف العععدين

ي عععم ائهتمعععام

حععععد الإععععرب بالسععععيا لععععد عشم وم الععععتعلم واملعر ععععة ووعتقععععد ون ععععاعة واحععععد
و عععبةعيا ايعععة جعععدام ألع عععرد مشمعععا كاوعععة مسعععاتغله كعع ري ينعععرغ يشعععا ونسعععه للتنقعععه
والععتعلم باأل ععلةب امليا ععل لععه كقععراء الاتععل اليا عععة وو اللقععاء مععف علمععاء الععدين
والتعععزود معععيشم وو ائ عععتما ام خطبعععة معععن وحعععد العلمعععاء ووامعععة ا ماععععا  .ويف
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يعععد ععععدم الععععقر ألع شعععخ

ىلنسعععري قةلعععه ىلععععام َ لِلمع عهِ الْاجع عةم الْبالِغع عةم

يععدطع ععععدم العلعععم ألن اهلل عععبااوه قعععد ولقعععى احلجعععة عليعععه بإر عععا األوبيعععاء((عليشم
السعععطم

وىليزيعععم الاتعععل وو عععل األامعععة ((علعععيشم السعععطم

وورخعععتشم معععن علمعععاء

الدين املخل ني.
وقعععد ورد معععن النإعععم وال عععةاب العيعععيم يف لعععل العلعععم وحت عععيله معععائ مياعععن
ىلنةيتعععه (راجعععف الاعععايف عععععع كتعععاب العلعععم معععن الةاجعععل علعععى كعععم مسعععلم ون يعععتعلم
عقااععدا واألدلععة عليشععا ولععة بسععام مبسععا والععد ا عععن السععبشا
واملععقهل وون يععتعلم و ا ععيا

املةجشععة وم الععدين

التسععريف واملسععاام الععت يتعععرض وليشععا با ععر وهععقا

هععة احلععد األدوععى مععن الةاجععل الععقع ئ يعععقر يععه اىوسععان ويعاقععل علععى ىلركععه .ولععة
ىلسعععلايا بعععالعلم واملعر عععة ولعععة بعععنيدوى مراىلبشعععا عععيجد ون وععععداءوا باعععم معععا ي عععةرون
وونسععشم مععن ا الععة الاععبري هععم ووهععن ووضعععف مععن بيععة العيابععة

كمععا وصععنه اهلل

بااوه يف كتابه الاريم.
عععآلا  4ظشعععر

يف انووعععة األخعععري بعععع

العبعععارا

العععت ئ يعلعععم م عععدرها

وميشععا (مععاذا ىلنعععم بالسععشاد ؟ و(مععاذا ياععةن عااععدها املععال بعععد التخععر ؟
وم وجعععةد اىحبعععا الينسععع والعملععع وعععععزو

ععا ودى

الاععع ري معععن الطلبعععة ععععن وكمععععا

الدرا ة .بماذا ىلردون على م م هاقا وة من العبارا

املد ة ة؟

بسعععمه ىلععععام هعععقا األ اعععار معععن د عععاام اععععداايا ووئ عععإن العلعععم مل يطلعععل
للتاسععل بععه وان ح ععم ذلععو عرض عام ،وو ععا يطلععل العلععم لبيععاء الععينم وا تمععف شععم
ون شخ ععععية املععععتعلم كسخ ععععية ا اهععععم وهععععم ون وإعع ع حامععععم السععععشاد كيإعع ع
احملععععروم ميشعععععا ،وهعععععم ون احليعععععا يبييشععععا العلمعععععاء (يف رتلعععععف ائخت اصعععععا

وم

ا شطععا ؟ لععة رضععيا اوععه ئ يعمععم دةجععل ائخت ععاة الععقع ح ععم عليععه لاععن هععقا
ئ يينع ع وئ يلغع ع انخعععار اى ابيعععة العععت ىلركعععة ب عععماىلشا علعععى شخ عععيته القهييعععة
والينسععية وقدرىلععه علععى البيععاء والتغععيري ،وببسععا ة و ععني هععآلئء لععة ون اىمععام املشععدع
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ورواحيععا لععه النععداء قمععدطر لععه اليشععةر نييشمععا وك ععر ععرور ما لقلبععه ون ععد ضتمععع ما م قنعع ما
حعععامط ل سعععشادا

حتعععى يعععةز علعععيشم املسعععآلوليا

دختلعععف ائخت اصعععا

ضتمععع ما جععاهط ئ جملسععن شععياام؟ لععيان لععبام للعلععم بشععد

وم عععد

ائ ععتعداد ألن ىلاةوععةا

عياصععر صععاحلة يف ا تمععف ووا عععة لععه ععةاء وىلياععة لاععم النرصععة وم ئ مععا عليععو وئ
ون ىلعععة ر ائ عععتعداد والقابليعععة يف ونسعععو .ومعععا وىلاحعععة النرصعععة للينعععف وو ععععدمشا شعععقا
ومر ليم كله بيد وئ ياةن م بطام لعزميتو يف حت يم العلم.
عععآلا  5وعععرى الاععع ري معععن الطلبعععة ا عععامعيني معععن وبيعععاء األ عععر ال ريعععة العععقين
علععةن مععن ا تمععف ا ععامع كمسععر لعععرض األزيععاء والتععرب والتنععاخر بععاألمةا
والسعععيارا

احلدي عععة ،عععا وخعععر عععلبام علعععى احلالعععة الينسعععية للطلبعععة النقعععراء معععن وبيعععاء
كععععط

األ ععععر البسععععيطة ودى وم انععععرا شم عععععن جععععاد احلععععل .مععععا حاععععم ىل ععععر ا
اليةعني من الطلبة يف وير السر املقدب؟

بسعععمه ىلععععام ون معععن آداب اى عععطم ون ئ يغعععب اىوسعععان وئ يطغعععى دعععا اوععععم اهلل
عليععععععه وئ يسععععععتعملشا ىتغاظععععععة انخععععععرين ووخععععععار احلسععععععد يف ونة ععععععشم وقععععععد
ضعععرب القعععرآن مععع ط يف ق عععة قعععارون

َ خعععر علَعععى َقةُمِعععهِ ِععع زَييتِعععه ِ. . .

َخسع عنْيا بِع عهِ وبِعععدا َراِ األَرُض َمعععا كَعععان لَعععه مِعععن ِاع ع َة يي عععرووه  ، 18 (. . .وقعععد كعععان
ومعععري املعععآلميني علع ع ((عليعععه السعععطم

وهعععة راعععيم دولعععة مباميعععة األ عععرا

وينيكععم كنيضعععف اليععاب قيععم لععه يف ذلععو ،قععا ((عليععه السععطم
بععالنقري قععرا (  ، 19ويقععة ((عليععه السععطم

يلعععبم

((لا ع ئ يتبيط ع

((ووقيععف مععن ونسعع ون يقععا لعع ومععري

املعععآلميني ولععععم يف حلجعععاز وو يف اليمامعععة عععععع وع الباعععرين وهعععة ((عليعععه السعععطم
الاة ععة ععععع مععن ئ عشععد لععه بالسععبف وئ مععف لععه يف القععرة
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يف

ومععن آداب اى ععطم

ون ئ ىلنيكععم شععياا يععراا وو يسععمه ا ععار وذا كععان تغععري قععادر علععى حت ععيله ،ومععن املميععة
وخطقيعععا ون ىلتسععبطل (كسعععر ونسعععية وحعععد .قعععد ورد يف احلعععدي
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عليععه جععربا

((معععن كسعععر مآلميععام

وعلععى العاععم مععن ذلععو قععد ودطبيععا اى ععطم باملةا ععا واملآلاخععا

ومسعععاركة انخعععرين ،لعععقا ىلعععرى ر عععة اهلل ((صعععلى اهلل عليعععه وآلعععه

آخعععى بعععني

املسععععلمني مععععرىلني مععععر بععععني املشععععاجرين وونسععععشم ومععععر بععععني املشععععاجرين وائو ععععار
قععالةهم كععم شععم حتععى لععة كععان لععه رتغينععان وعطععى واحععدام ووبقععى انخععر .بععم ح يععا
ائ عععطم علعععى ائي عععار وىلنإعععيم انخعععرين علعععى العععينم .قعععا ىلععععام ويع عآلُخِرون
علَععععى وَو منسِعع عشَمُ ولَعع عةُ كَععععان بِشَعع عمُ خ اصعع عةِ ومععععن يععععةل شعع ع و ْنسِعع عهِ َ منيوُلَاِعع عوَ هععععم
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الْمنْلِاعععةن

 .عععإذا اوععععم اهلل علعععى عبعععد وعمعععة معععن واجباىلشعععا السعععار ووهعععم
11

مإعععامني السعععار ون يسعععتعملشا يف اععععة اهلل ئ مع عععيته تاعععةن وعمعععة عليعععه ،وومعععا
النقععري ععط بععد ون يتالععى بال ععرب والقياعععة بععم ئبععد ون ياععةن مسععرورا ألن اهلل ىلعععام
خنععف عيععه املسععآلولية ألن وع وعمععة ىلعطععى للعبععد ىلإععيف لععه ىلاععاليف ووعبععاء ياعععةن
مسععآلوئ عيشععا ،وخععق لععقلو معع ط يف الععدويا (وضععابري الإععراال إوععه كلمععا ازداد
ومعععةا النعععرد وعقاراىلعععه وم عععادرا ائقت عععادية ازداد
الععداار  ،ومععا النقععري مععا ويسععر معاملتععه حي ع

ضعععريبته و عععا وقة عععه لعععدى

ووععه ئ ميلععو شععيا ما جملا ععل عليععه .وكععقا

يععةم القيامععة يقععا للنقععراء ودخلععةا ا يععة بععط حسععاب ،ومععا الغععأ ياا ععل عععن كععم
دييعععار معععن وع م عععدر اكتسعععبه ويف وع معععةرد وونقعععه ،لعععة رضعععيا ون مجيعععف م عععادرا
ومععةارد صععر ه شععرعية ععإن يف ععة احلسععاب يف ذلععو اليععةم الع ععيل مسععقة كععبري ،
خععم لععيعلم النقععري ون اخلععري مععا اختععارا اهلل ععبااوه وهععة العععامل دععا ي ععل عبععادا ويف
حعععدي

قد ع ع معععا مإعععمةوه ((ون معععن عبعععادع معععن ئ ي عععلاه وئ النقعععر نيجعلعععه

قععريام ومععيشم مععن ئ ي ععلاه وئ الغيععى نيجعلععه تغييععام ومععيشم مععن ئ ي ععلاه وئ السععقم
نيجعلعععه عععقيمام ومعععيشم معععن ئ ي عععلاه وئ ال عععاة نيجعلعععه صعععاياام  . . .ا
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وضعععا ة وم ون يف ىلقليعععم العععروابا بالعععدويا راحعععة بعععا ويف زيعععاد العطاعععل بشعععا شعععغط
للبععا وكنععى بععقلو عباععا علععى صععاحبه ،تجععد قليععم الععروابا بالععدويا ييععام مطماي عام ومععا
ك ريهعععا ي عععاب بعععاألرل لا عععر معععا يناعععر بعععه معععن مسعععاريف وي عععاب بعععنيمراض كعع ري
وكعععم روييعععا معععن وتغييعععاء ميلاع عةن املليعععارا
السععععري واللع ع

وهعععم يةععععةن معععن كعععم ععععام وئ خبعععز

مع ع ط ،والنقعععري يتمتعععف بالطيبعععا

ومل يميعععف معععن شع ع ء ،بعععم ون كع ع ري

األمةا ئ ىلسلم له حتى صطىله ئوسغا داله وهقا هة اخلسران املبني.
عععآلا  6وحعععد ميعععاهر الرقع ع ومةاكبعععة التطعععةر احلإعععارع األوربع ع عيعععد بعع ع
معععن يعتقعععد ذلععععو معععن لبعععة ا امعععععا

هعععة ا عععتخدام بعععع

العبعععاار اىواليزيععععة

وخ ةصععع عام ا عععععتبدا حتيعععععة ر عععععة اهلل ((صعععععلى اهلل عليعععععه وآلعععععه
و( Hyeوكلمععا

بععععععع(Hello

وخععرى م ععم ( . . . O.Kا  .مععا حاععم ذلععو بييععر السععر ولععة

من جشة وخطقية؟
بسععمه ىلعععام نععن مل ونيخععق تغالبععا مععن احلإععار األوربيععة وئ قسععةرها وهععم يلععزم
معععن ائ عععتناد معععن الرقععع العلمععع لعععدى الغعععرب ون ويسعععل معععن آدابيعععا وعقااعععدوا
ووخطقيععا .ون حتيععة اى ععطم هعع السععطم ،وهعع كلمععة حتمععم معععاو الععةد والطمنيوييععة
ووراد اخلعععري للمقابعععم ،نيوعععة بقةلعععو (السعععطم علعععيام ىلبلعع الطعععر

املقابعععم اوعععه ئ

ي ععدر مععأ اياهععو وئ السععطم واألمععان مععن كععم شععر و ععةء يقابلععه الطععر
12

انخععر

بععينم املعععاو  ،وويععن مععن هععقا السععمة هععقا الالمععا

املسععتةرد  ،وملععاذا هععقا التبعيععة

املمقةىلعععة للغعععرب يف كعععم شعععم حتعععى يف انرا اىلعععه؟ وويشمعععا و إعععم شعععم يسعععرعه اهلل
خعععالل اىوسعععان والععععار

دعععا ي عععلاه ويعععدبر شعععآلووه وم ورجعععف وم ونعععم اىوسعععان

القاصععر الععععاجز العععقع ينعععم اليعععةم شعععياام يسععتيارا تغعععدام ويقعععرر قععرارام يلغيعععه وييعععن
امل لاة يف عم يياسف خط شا؟.
عععآلا  7ىلةجعععد بعععع

األ اعععار السعععيطاوية العععت ىلسعععتعمم معععن قبعععم وصعععااب

الينعععةب اخلبي عععة وميشعععا مسعععنيلة الةععععد الاعععاذب بعععالزوا حمعععاولني ا عععتغط النتيعععا
الطيبعععا

القلعععةب وخاصعععة اللعععةاىل وىلعععني معععن البياعععا

البسعععيطة .معععاذا ىلقةلعععةن يف

هاقا وة من املساام.
بسعععمه ىلععععام العطقعععا

تغعععري املسعععروعة حمرمعععة ووع ارىلبعععا بعععا يم األخعععر تغعععري

صعععاي وئ ضعععمن الإعععةابا السعععرعية ،وملعععاذا ىلتيعععاز املعععرو ععععن وععععز معععا عيعععدها
شععر شا وعنتشععا وحيااشععا مععن وجععم وعععةد كاذبععة وقععد جعععم اى ععطم حععط لععقلو حععني
اشععب يف العقععد وذن ولعع األمععر ،ععإذن القععرار لععيم بيععدها حتععى سععي ونسععشا بشععقا
السععشةلة بعععم ئبععد عععا ون ىلقععيطم ويعععة عطقععة و عععل امليععزان ال عععاي وئ ىلععةر ونسعععشا
بسعع ء كاحلععل والعطقععا

األخععرى وهعع ئ ىلعلععم ووشععا ىلسععتطيف ون ىلةاصععم الطريععل

حتععى اليشايععة وم ئ ،ومععا ول ع ومرهععا شععة ووسععان واض ع ولععه خععرب باحليععا ويسععتطيف ون
جملقعععل م عععلاتشا تععععرض األمعععر علعععى السعععريعة وعلعععى وليطشعععا قبعععم ائرىلبعععا بعععه
والتعععةر

يعععه ،وكعععم تعععا ربطعععة ونسعععشا بععععع(حل خعععم مل ىلسعععتطف ون حتقعععل ومييتشعععا

ملععاوف مععا تقععف يف عععد وتععاا ضععار كالعععقاب الينسعع واحلرمععان وو النععرار مععف مععن
حتععععل ،خععععم الع ععععةر عليشععععا ععععا يععععآلدع وم قتلععععشا وو ععععقة شا اجتماعيععععا ،احلععععل
ال عععاي هعععة معععا يعععنيىل ضعععمن العطقعععة املسعععروعة ،وومعععا هعععآلئء السعععباب الععععقين
البسععيطا

ععدعةن النتيععا

شععم جيععد السععيطان وووليععاؤا الععقين يي ععبةن شععراكشم

و خعععةخشم ئصعععطياد الإععععناء و ياسعععرون يعععةم القيامعععة معععف شعععيا ييشم وم وشعععد
الععععقاب .وعلعععى ووليعععاء األمعععةر املتابععععة املباشعععر وتغعععري املباشعععر ألبيعععااشم وبيعععاىلشم
خ ةصعع ما البيععا

اللععةاىل يةاصععلن درا ععتشن بعيععد ما عععن حمععم ععاياهن وئبععد مععن

التةعية املستمر وحتقيرهنط والنا
ععآلا  8ظشعععر
املطالععععة يف املاتبعععا

ويرهنط ملا ميان ون يتعرضنط وليه.

مسعععنيلة ععلبية وهعع ععععزو

الاعع ري مععن الطلبعععة ا عععامعيني ععععن

يف داخعععم ا امععععة وخارجشعععا عععا ودى وم اضعععماط احلركعععة

النارية والعلمية لدى الطلبة بماذا ىلي اةن؟
13

بسععمه ىلعععام هععقا السععآلا لععه ميسععني ،وهععة ونععم مععا عععرض يف السععآلا ال العع
وبعععد وضععة اىجابععة هيععا ئ داععع للتاععرار ،لاععأ وؤكععد هيععا علععى ضععرور ر ععف
املسعععتةى العلمععع لعععدى الطلبعععة وم وق عععى معععا مياعععن بالدرا عععة والباععع
للم ععادر والاتععل وائصععدارا
الإععععيف
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واملتابععععة

ا ديععد عععإن ((املععآلمن القععةع خععري مععن املعععآلمن

لعععيم يف القعععة ا سعععدية اسعععل بعععم يف القعععة الناريعععة والعلميعععة

واىمياويعععة بعععم ون هعععقا ا ةاوعععل وهعععم معععن ىللعععو .وئ شعععو ون املعععآلمن عيعععدما ياعععةن
متنةقعععا علميعععا سعععياةن ىلنةقعععه العلمع ع معععدعا لاقتعععداء بعععه يف كعععم جةاوعععل حياىلعععه
و عععلةكه وميعععه التزامعععه بالسعععريعة و عععياةن ميعععارام ل خعععرين وداعيعععا هلل وان مل ييطعععل
بلسععععاوه كمععععا وصععععنشم احلععععدي

((كةوععععةا ليععععا دعععععا صععععامتني

( 25

ومععععا املععععآلمن

الإعععيف يف الدرا ععة سععتيعام صععةرىله السععلبية حتععى علععى ومياوععه والتزامععه ويقععا
هقا حا املتدييني.
عععآلا  9وعععرى الاععع ري معععن األ عععاىلق ا عععامعيني العععقين يطعععالبةن الطلبعععة باتابعععة
عععةي حعععة مةضعععةعا

ليسعععة عععا ةعععر علميعععة و اريعععة ،شعععم يف هعععقا حرمعععة

ىلالينية؟
بسعععمه ىلععععام

سعععل علمعع ون اىدار

عععري الطلبعععة بعععني عيعععاوين الباعععةي العععت

يععةدون القيععام بشععا و ععتاةن ععم رصععة اختيععار مععا هععة وععا ف ومبتاععر وحتععى لععة ععرض
علعععى الطالعععل مةضعععة ىلا عععه يسعععتطيف ىلغعععيريا بائىلنعععال معععف األ عععتاذ املسعععر

لياعععةن

جشدام م مرام.
ععآلا  11ىلقععام يف بععع
بععع

األحيععان مععا يسععمى باليععدوا

العلميععة وبإععميشا مياقسععة

الباععةي ور ععاام املاجسععتري وو الععدكتةراا ،لاععن الععقع يطحععو ععععع مععف شععديد

األ ععف ععععع هععة عععدم حإععةر الاعع ري مععن الطلبععة ا ععامعيني مععف كععةن ىللععو اليععدوا
تغالبام ما ىلعقد يف وبيية ا امعا  .بماذا ىلي اةن وبياءكم الطلبة؟
بسععععمه ىلعععععام ا ععععةاب هيععععا ونععععم ا ععععةاب علععععى السععععآلا السععععابف وذ ييبغعع ع
ا عععتغط كعععم رصعععة لطزديعععاد معععن العلعععم كمعععا قعععا ر عععة اهلل ((صعععلى اهلل عليعععه
وآلععه

مععا مإععمةوه ((كععم يععةم مل ازدد يععه علم عام لععيم مععن حيععاىل

النععرة حإععةر اليععدوا

واملياقسععا

 ،ومععن هععقا

العلميععة خ ةصعع ما وووشععا تغالبعع ما ىلتإععمن مععا هععة

جديد ومعمل ا مل يطر يف الاتل وامل ادر املدر ية.

14

ععآلا  11ظشععر

ععععع ولأل ععف ععععع حالععة التميععف لععدى الا ع ري مععن الرجععا وخاصععة

الطلبعععة ا عععامعيني معععيشم عععا يعععآلدع وم حمعععل شخ عععية الرجعععم املعععآلمن ،معععا روع
السريعة املقد ة بقلو؟
بسععمه ىلعععام التميععف ميععا َ للرجةلععة واملنععروض ون يعتععز كععم شععخ

(ذكععر وو

وو عععى خب اا عععه املميعععز لسخ عععيته ،وقعععد حعععرم اى عععطم ىلسعععبه كعععم معععن ا يسعععني
بععانخر لاععن الععقع ييبغعع قةلععه ون اوتمععاء الطالبععا
بسر ان ئ يقبن رما

وم ا امعععة لععيم حرامععا بينسععه

وخرى.

ععآلا  12وععرى ولأل ععف اوتسععار حالععة السععري وو الععقهاب وم مععا يسععمى ( ععداال
العسال وو ما يياظرها ما حام ىللو األماكن وارىليادها؟
بسعععمه ىلععععام ظشعععر عععا عععبل حرمعععة العطقعععا

بعععني ا يسعععني خعععار الطععععرل

املسععروعة وتغالبعع ما مععا حتتععةع (حععداال العسععال علععى العطقععا

تغععري املسععروعة الععت

يرتغععع وهلععععشا يف ار ععععتشا بعيععععدام عععععن املراقبععععة ولععععة كاوععععة مسععععروعة ملار ععععةها يف
وماكيشععا املقععررط  ،شععقا كلععه وذن حععرام وهععقا األمايععة مرىلععف للسععيطان .ومييععة ليععزو
الععععقاب عععنين اهلل يع عععى يشعععا جشعععر ومعععا وىلنعععه اىوسعععان وهعععة يتجعععرو علعععى خالقعععه
العيعععيم معععن وجعععم شعععشة وو وعععزو مل مييعععف اهلل معععن ار عععتشا ولاعععن شععع طر

رقععع ما

صعععاياام عععا .كمعععا ون ارىليعععاد هعععقا األمعععاكن للتيعععزا والتنعععر حعععرام ويسعععتمم علعععى
حمرما

عديد .

ععآلا  13مععا هعع الاتععل الععت ىلي عع الطالععل ا ععامع بقراءىلشععا لياععةن واعيععام
بدرجة كا ية وحم يام ضد األ اار امليار ة؟
بسععمه ىلععععام وو كتععاب يعععل قراءىلععه وائهتمعععام بععه هعععة (القععرآن الاعععريم  ،ويف
ىلاعععرارا بركعععا

عديعععد  ،عععان يف كعععم ختمعععة ىلينعععت لعععه خعععزاان مل يرهعععا يف اخلتمعععة

السعععابقة وهعععة وعيعععم وصعععنة لععععط ومعععراض الع عينم والعععرو ووز عععا علييعععا اخلعععالل
احلاععيم الععرحيم الب ععري بععاألمةر .و ععل ائ ععط علععى املسععاام النقشيععة الععت يا ععر
التععععرض عععا يف الر عععاام العمليعععة ملراجعععف التقليعععد ((زاد اهلل يف شعععر شم
العقااععععععععد م ععععععععم (عقااععععععععد اىماميععععععععة وكتععععععععاب (املراجعععععععععا

ويقعععرو يف
و(الععععععععي

وائجتشعععععاد لط عععععتدئ علعععععى وحقيعععععة املعععععقهل والعععععد ا عيعععععه ،ويقعععععرو (معععععرآ
الرشععاد و(جععامف السعععادا

يف الععةعو واألخععطل ،كمععا يقععرو ىلنسععريام رت ععرام ولععة

م ععم (ىلنسععري شععرب وو (رت ععر امليععزان ويف ععري املع ععةمني م ععم (وناععا
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مععن

السععري

وتغععري هععقا مععن وتاجععا

بكخععارهم .و اععن لععبع
خععط العطععط

العلمععاء واملناععرين الععقين وتغيععةا املاتبععة اى ععطمية

مععيشم سععل اليععرو

ال ععينية ألخععق دورا

امليا ععبة ائلتاععال بععاحلةز السععرينة

ما نععة ىلعععاد مععا ينيخععقا تغريهععم يف كععم ععية

كاملة ،مف اىخطة هلل ىلعام وا مة العالية.
عععآلا  14ون كع ع ريا معععن الطعععطب والطالبعععا

يقتيععععةن وحياوع عام خبطعععني يف عععلةكشم

وضععععرور ىل ععععاياه علععععى و ععععل السععععريعة وئ ووشععععم ئ ميتلاععععةن السععععجاعة الاا يععععة
للتطبيععل بسععبل ضععغا العععادا

واألعععرا

ط املععرو السععا ر ىلقتيععف
ائجتماعيععة ،معع م

بإععرور احلجععاب ،وو السععاب املععآلمن يععرى خطععني املمار ععا

ا يسععية تغععري املسععروعة

ط يستطيعةن التغيري ،بماذا ىلي اةن.
بسععمه ىلعععام ئ شععو ون التغععيري علععى صعععيد الععينم وا تمععف جملتععا وم شععجاعة
را عععخة لعععقلو كعععان هعععقا

كعععبري خ ةصع عام وذا اصعععطدم دةاوعععف اجتماعيعععة وععععادا

التغععيري هععة (ا شععاد األكععرب ألن يععه مقاومععة ألعععدى األعععداء وهعع الععينم األمععار
بالسععةء املةجععةد يف داخععم كععم ووسععان و ععيجد النععرد عيععد اوت ععارا علععى ونسععه لععق
كعععبري

عععةاء عيعععد وقدامعععه علعععى اععععة وو ييبعععه ملع عععية ،لعععقلو ورد يف احلعععدي

((الييععر وم األجيبيععة ععشم مسععمةم مععن ععشام وبلععيم مععن ىلركشععا هلل وجععد حععطو
اىميعععان يف قلبعععه (  ، 26عععط بعععد معععن امعععتط هعععقا السعععجاعة للتغعععيري ووذا ععععارض
ا تمعععف وو احملعععيا والبياعععة عععإن ذلعععو حسعععدام ميعععه ألوعععه ئ يسعععتطيف ون ياعععةن شعععجاعام
م لععو لييت ععر يعمععم علععى ون ععق انخععرين لياععةن م لععه .ون ا تمععف قععد ىلإععيف يععه
((كيعععف باعععم وذا رويعععتم املععععرو

املعععةازين ال عععاياة كمعععا ورد يف احلعععدي

مياعععرام

واملياععععر معرو عععع ما ععععععع خععععم قععععا ععععععع كيععععف باععععم وذا ومععععر بععععامليار ووشيععععتم مععععن
املعععرو

( 27

 ،وقععد حععقطر القععرآن مععن اىلبععا العامععة الععت ىليعععل مععف كععم وععاعل مععن

تغععري وععع وئ ودرا ملععا يععراد ميشععا واليتيجععة الععت ت ععم وليشععا ،قععا ىلعععام ووَن
( 28

ىلطِععفُ َو ْك ععر مععن ِعع األَرُضَ يإِععلَة َ عععن ععبِيمَ اللمععه

ومععا َو ْك ععر اليععابَ ولَععةُ

حرصُععععة بِمععععآلُمِيِني ، 29 (ولَععععةَ اىلبععععف الْاععععلُّ وَهُععععةاءهمُ لَنَسععععد ِ السععععماوا
( 31

واألَرُض

ون هععععقا ائو ععععيا للعععععر

ائجتمععععاع وللعععععادا

ا اريععععة هععععة

الععععقع وهلععععو األمععععم السععععابقة وَومععععا وَشُععععر َ آباؤوععععا مِععععن َقبُععععم وكميععععا ذرِّيعع عةم مِّععععن
بعُعععععدِهِمُ . 31 (وقعععععا ىلععععععام يف صعععععنة وهعععععم جشعععععيم وكميعععععا وخعععععةض معععععف
الْخا ِاإِني. 32 ( 
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ون اىوسععععان املععععآلمن القععععةع بإمياوععععه قععععةع باىل ععععاله بععععاهلل ععععبااوه وقععععد ورد يف
وصعععنشم اوشعععم ئ ىلنيخعععقهم يف اهلل لةمعععة ئاعععم ،ليجعععرب وحعععد لعععق ائوت عععار العععت
يعيسعععشا عيعععدما ميإعع بسعععجاعة لتطبيعععل شعععريعة اهلل عععبااوه ،ومعععا هعععآلئء املعبضعععةن
يعإعععةن علعععى وصعععابف اليدامعععة ويسععععرون با زميعععة يف داخلعععشم .قعععا ىلععععا

َ ومُ

ياُسععععدون اليععععاب علَععععى مععععك آىلععععاهم اللمععععه مِععععن َإُععع ِلهِ ، 33 (قمعع عمُ بِ َنإُعععمَ اللمعع عهِ
وبِرحُمتِععهِ َبِعععق ِلوَ َلْينْرحعععةاْ هعععة خيُععرن مِّمعععا يجُمععععةن ، 34 (ووعيعععم إعععم ورمحعععة
معععن اهلل عععبااوه ا دايعععة وم دييعععه واىميعععان بعععه وبر عععةله ((صعععلى اهلل عليعععه وآلعععه
وبةئية ومري املآلميني عل ((عليه السطم .
عععآلا  15هيعععا ظعععاهر ميتسعععر يف ا امععععا  ،هع ع املرا عععط
األجيبيععة وو الغربيععة الاععا ر ب ععم وليععو ا امعععا

هععقا (الاتلععة

معععف ا امععععا
الععقع جملتععةع

علعععى صعععةر عاريعععة ىلقريبعععا .وقلمعععا كاوعععة لعععة ميشعععا ،وتغريهعععا معععن األ اعععار الغربيعععة
النا د  .بماذا ىلي اةن؟
بسععمه ىلعععام عجبعع ما لسععقاجة طبيععا وهععم اليخبععة امل قنععة يف ا تمععف كيععف ىليطلعع
علععيشم هععقا احلمععط

الاععا ر لسععل وبياايععا مععن ديععيشم ووخطقشععم وشععر شم ،شعععم

ععععني وحععععدهم ونسععععه  . .ان هععععقا ا ععععط
األويقعععة مطيعععني العععدوئرا

وىلبعععع

(الاتلةكععععا

والععععت كلمنععععتشم باعتشععععا

العععيشم ضاوعععام هعععم ان ذلعععو حبعععام بعععالعلم؟ وم ون

وراءا وتغراضا هدامة ل؟
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الن م ال او
مااوة املعلم
بععععد ون وعلميعععا قيشيعععا بةجعععةد ععععد و عععالة ىلتعلعععل بني عععاىلق ا امععععا

حتتعععا وم

وجابة ،بادروا قااطم
ييبغع ع قبعععم العععدخة يف وجةبعععة األ عععالة ون وتععععر

علعععى خطعععةر املةقعععف العععقع

يت عععدى لععععه (املعلععععم باععععم وشععععااله وبتعععداءا مععععن معلععععم ائبتداايععععة حتععععى األ ععععتاذ
ا ععععامع

اوععععه مسععععمة باحلععععدي

السععععريف ((كلاععععم را وكلاععععم مسععععآلو عععععن

رعيته (  ، 35وميسني هقا األهمية عد ومةر
 1ععععع قععة رصععته يف التععنيخري يف الطلبععة ( مةقعععه لععيم كععاألب وئ كععاأل الاععبري وئ
كا عععد وئ تغريهعععم وون وعطعععاءا هعععقا النرصعععة معععن قبعععم اهلل عععبااوه امتاعععان لعععه
ليعععرى هعععم ياسعععن ائ عععتناد ميشعععا وم ئ؟ عععان ودى واجبعععه يعععاهشم وقعععام دسعععاةليته
كاملععة كاوععة هععقا النرصععة ععبب ما لييععم الارامععة عيععد اهلل ععبااوه ،مععا كععان ليا ععم
عليشا لةئ هقا املةقف ،وون و اء والعياذ باهلل كاوة وبائم عليه.
 2ععععع ون مععن شععنين الطالععل ائأععقاب وم و ععتاذا والتني عع
يف وقةالععه وو عالععه ويتنععاو

وائقتععداء بععه وىلقليععدا

هععقا ائأععقاب سععل قععة شخ ععية األ ععتاذ ومقةمععا

ىلععنيخريا يف انخععرين ععإذا كععان املعلععم صععاحلام كاوععة لبتععه كععقلو ،وان مل يتنععةا معشععم
بالمعععة .وهعععة معيعععى قعععة م ((علعععيشم السعععطم
دعا بسلةكام ععع

((كةوعععةا ليعععا دععععا صعععامتني عععععع وع

.

وان كععععان ميار عععام وىل ععععر اىله ليسععععة مسععععتقيمة كععععان ععععببام لسععععقة
احلععدي

طبععععه .ويف

((مععن ععن ععية حسععية لععه اجرهععا واجععر مععن عمععم بشععا وم يععةم القيامععة

ومن ن ية ياة له وزرها ووزر من عمم بشا وم يةم القيامة ( . 36
 3عععععع ان املسعععآلولية ىلتععععاظم كلمعععا اىلسععععة داارىلشعععا واأل عععتاذ ياعععةن مسعععآلوئم ععععن
وجيا عديد من الطلبة ويرب يف املة م الةاحد ماا

ميشم.

لعععقا كعععان لزامع عام علعععى األ عععتاذ ون يعع ع دورا ووئ ويسععععى ألداء مسعععآلوليته كاملعععة
ألوشععا وماوععة يف عيقععه وقععد ومروععا بععرد األماوععا

وم وهلععشا تغععري ميقةصععة ،ععإن وحسععن

يف صعععياوتشا وعععا كنلعععني معععن رمحعععة اهلل عععبااوه ،وون و عععاء عععععع والعيعععاذ بعععاهلل عععععع وعععا
ضععععنني معععن الععععقاب ،ومعععا وظعععن ون وحعععد ما ىلععععرض عليعععه هعععقا النرصعععة ال مييعععة
والتجار الرا ة مف اهلل بااوه ويدعشا ليخسر دوياا وآخرىله.
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ععل ىلععة را يف األ ععتاذ

ون كععم مععا اشععب ياا يف الطالععل ا ععامع املععآلمن الععةاع

وزيعععاد ألوعععه القطعععل واملركعععز العععقع وليعععه تمعععف الطلبعععة وىللتقععع عيعععدا اخلطعععة
دختلععف اياهاىلشععا يجععل ون ياععةن مسععتةعبام ععم مجيع عام وهععقا يتطلععل يععه ووصععا ام
عديععد اىميععان الرا عع  ،ال قا ععة الةا عععة ،الععتمان مععن اخت اصععه العلمعع  ،رحابععة
ال عععدر ،السعععجاعة ،احلعععزم ،الرمحعععة والر عععل ،الايا عععة وحسعععن الت عععر  .ولعععيم
هععقا ىلسععطريام للالم عا

بععم ألن كععم صععنة مععن هععقا س ععم جشععة مععن شخ ععيته املتااملععة

والت بشا يستطيف ون يدير د ة لبته بيجا وييا

عاد الدارين.

وووععأ وذ وقععة هععقا اعلععم ووععه متعععرض لعععد ضععغة وو ععا مععن الععداخم (ونسععه
األمعععار بالسعععةء العععت ىلعععدعةا وم ائتغعععبار بعيةاوعععه الاعععبري وىلسععععرا بنيهميتعععه واوعععه
عع ةل انخععرين ،وهععقا منتععا السععرور والرذااععم اخللقيععة كالعجععل والريععاء واحلسععد
الععت ىلتجلععى لععه ب ععةر

واحلقععد علععى انخععرين وائ ععتشاوة بشععم وتغريهععا مععن املشلاععا

مرعبعععة حييمعععا ىلبلعععى السعععراار وىلتاسعععف احلقعععاال وىليشعععر البعععةا ن .وخاويشعععا ضعععغا
ا عععامط
املياععر
الععععر

واألععععرا

(ائىلايعععة العععقع جملتعععا وم شعععجاعة وحعععزم للةقعععة

ضعععد

ميشععا وتغالبعع ما هععة مععن هععقا اليععة وهععة مععا يآل ععف لععه .عليععه ععععع و ععل هععقا
املياعععر

عععععع ون عععتلا معععف ا عععيم انخعععر وان يرىلعععاد اليعععةادع وون يسعععرب

معشععم ويغععأ ويععرق

وون يتبععاد الإععااا

والبسععما

تغععري السععرينة وكععنين لسععان

العععدوُيا ومعععا واُعععن بِمبُععععةخِني  . . .ومعععا الْايعععا م
ُّ
حالعععه وقَعععالمةاْ َونُ هِععع وَئ حياىليعععا
العععدوُيا وَئ َلعِعععلن ولَشُعععةن ، 37 (وكنيوعععه خلعععل عب عععام وئ تغايعععة وراء وجعععةدا وئ اللعععشة
ُّ
البا م واوشم (لن يبع ةا .
علعععى األ عععتاذ ون يشعععقب ونسعععه ويراقبشعععا داامع عام ويتالعععى باعععم خلعععل اضعععم وون
يسعععى لتطععةير قابلياىلععه العلميععة إوشععا جععزء مشععم مععن مقةمععا

شخ ععيته وقابليتععه علععى

التنيخري يف انخرين ولياةن صةر مسر ة لاوسان املآلمن من مجيف ا شا .
وئ وعتقععد ون األ ععتاذ ا ععامع
عععن بع ع

شععشةاىله ووععزوا

ونسععه األمععار بالسععةء لايععه ععيعي

هععقا الععينم العععت وصععنشا احلعععدي
جيبيععو

( 38

و ععيعي

يخسععر شععياا لععة كععان كععقلو ،وعععم ،ردععا ىليععاز
لععق ائوت ععار علععى

السععريف ((وععععدى وعععدااو ونسعععو الععت بعععني

السععمة والب ععف عععن احليةاويععة ا ابطععة ،وو ععا جملسععدا تغععريا

عععن مل ميتلعععو هعععقا السعععجاعة ألوشعععم مل يسعععتطيعةا ون يرىلنععععةا م لعععه ياعععاولةن ون
نإةا م لشم.
ون جملسدو على عط

إ ا
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متسا م الدرجا

جملسد من عط

ون اعععة اهلل يععار را ععة لععيم يشععا خسععار وىلاالينشععا ويسععر مععن ىلاععاليف اعععة
العععينم األمعععار بالسعععةء وو تغريهعععا معععن العيعععاوين العععت ىلطعععا معععن دون اهلل عععبااوه،
وهعععقا الاعععطم ىلدركعععه األ عععتاذ ا امعيعععة وك عععر معععن تغريهعععا قعععد خلقعععة ا اهليعععة
املعاصعععر وصعععيامام جديعععد ىل عععدر األوامعععر ،وعلعععى اىوسعععان التااعععه املتععععل املشعععزوم
ونسععيا اخلععاوع روحيععا مععن ععايية اىميععان و منيوييتععه و عععادىله ،علععى هععقا املسععاني
ون يطيعععععف ويلععع عيب األوامعععععر ،وعلعععععى روب هعععععقا ان عععععة املعاصعععععر
وصعععالةوا

دور األزيعععععاء

التجميعععم وصعععياعة املسعععاحيل العععت يععععم اليسعععاء ئه عععة وراءهعععا لت عععل

املطيععني يف جيععةب الغععرب الاععا ر بعععد ون ووحععى شععيا ييه وم هععقا املععرو الإععالة ون
حياىلشعععا وكياوشعععا وشخ عععيتشا يف ىلبعيعععة هعععقا ان عععة ا ديعععد وئ ىلسععتا ر علييعععا ىلسعععمية
هعععقا بان عععة إوعععه منشعععةم قرآوع ع  .قعععا ىلععععام
( 39

ووَضعععله اللعععه علَعععى عِلْعععم
مِّعععن دونَ اللمع عهِ

( 41

َ و َروَيُعععة مع عنَ اىلخعععق وَلَشعععه هعععةاا

وقعععا ىلععععام اىلخعععقواْ َوحُبعععارهمُ ورهُبعععاوشمُ وَرُبابععام

و سعععرها اىمعععام ((عليعععه السعععطم

بعععنين ا عععاذ األربعععاب دعيعععى

اوشعععم ومعععروكم عععني عتمةهم معععن دون مراععععا ألمعععر اهلل عععبااوه ،وهعععقا هعععة ععععني
العباد .
ون السععشاد ا امعيععة وحععدها ئ ىلانعع لتاععةين شخ ععية األ ععتاذ شععقا احلإععار
الغربيعععة الععععةراء ىلييعععر بععععني واحعععد هع ع ععععني التطعععةر التايةلعععةج وىليسعععى الييعععر
بعععالعني األخعععرى وهع ع األخعععطل عمعععة ويطىلشعععا البسعععرية كلعععشا ووصعععب ضعععااياها
مطيني البسر ومليارا

الدوئرا .

ون اهلل ععبااوه عيععدما شععر للبسععر دييعع ما و ععيي َا وقععةاوني ئ يريععد مععن ورااشععا شععيا ما
عععةى ىلييعععيم حيعععاىلشم ووصعععط حعععا م ألوعععه خعععالقشم وصعععاوعشم شعععة األععععر

دعععا

ي عععلاشم ،لمعععاذا وعععب هعععقا ال عععاوف اخلعععبري العععرحيم بعبعععادا ووتيعععه بعععني رلةقعععا

ئ

سلععو ألونسععشا ضععر ما وئ ونعععام .وقععرو يف الععدعاء ((ا عع مععاذا قععد مععن وجععد ومععاذا
وجععد مععن قععد

( 41

حقععام ون مععن اىل ععم بععاهلل ععبااوه وىلقععرب وليععه ئ ىلبقععى عيععدا

قيمععة ألع شععم ألوععه يسععمة ةقشععا مجيعععا ووذا ابتعععد عععن اهلل ععبااوه سععييم خاابعع ما
خا رام ئ يعةضه شم عيه ىلبار وىلعام
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و الة ووجةبة
عععآلا  1معععن املسعععاكم املشمعععة مسعععالة بععع
ور معععن واحيعععة املعععزا معععف بعع ع

الطالبعععا

األ عععاىلق العععقين ئ يةجعععد عيعععدهم

وبني عععلةب عجيعععل ،معععا حاعععم هاعععقا

و تاذ؟
بسععععمه ىلعععععام ئ اجععععدو
األجيبيعععة ميعععا

اجععععة وم التن ععععيم بعععععد مععععا ذكععععر  ،ععععاملزا مععععف

نداب القعععرآن الاعععريم  .قعععا ىلععععام

َ عععط ىلخُإععععُن بِعععالْ َق ُة َ

َيطْمعععف الع عقِع ِع ع قَ ْلبِع عهِ معععرضن وقملْعععن قَع عةُئم معُرو ع عام ، 42 (واخلإعععة بعععالاطم هعععة
احلععععدي

بني ععععلةب مغععععرع ويعع ع ري النتيععععة وجملععععر السععععشة  ،وقععععا ىلعععععام ووَذا

ععععععنيَلْتمةهن متاعععععععام َا ُععععععنيَلمةهن مِععععععن وراء حِجععععععابَ ذلِامععععععمُ وَ ْشععععععر لِقملمععععععةبِاممُ
وقملمةبِشَن. 43 ( 
عععآلا  2قعععا وحعععد األ عععاىلق مازحععام ومعععام الطعععطب وذا كاوعععة عيعععدع البعععة يف
الغر ععة ععط يععنيىل وع الععل للمراجعععة .والسععآلا هععة كيععف مياععن القإععاء علععى هععقا
احلالة ؟ ورجة الي ياة.
بسععمه ىلعععام اخللععة باألجيبيععة حععرام .ن ع احلععدي

((مععا اختلععى رجععم وامععرو

ئ حتععم لععه وئ كععان السععيطان خال شمععا (  . 44ووشععيف مععن ذلععو ىل ععرجمله بععقلو ومععام
املععأل والطلععل مععيشم ون ئ يععدخم عليععه وحععد ،وىلبعع ما ععقا الطالبععة الععت ىلعلععم بععقلو
وىلععدخم عليععه ،هععم اععر

بييععر ا تمععف وليشععا ولعتشععا وشععر شا ،وكيععف ياععةن

مستقبلشا؟
عععآلا  3يتعععداو بعععع

األ عععاىلق األتغعععاو ا ابطعععة السعععا لة احملركعععة للسعععشة

واملعع ري للنتيعععة يف القاععععة ومعععام الطلبعععة يف حالعععة معععزا  ،والسعععآلا هعععة كيعععف وةاجعععه
هقا املسالة الت ىلسجف الططب على ارىلااب املع ية؟
بسعععمه ىلععععام هعععقا قبعععي آخعععر عععل علعععى األ عععتاذ ون يب عععف عيعععه وئ ييا عععبه
التسععا م وليععه ،ولععيعلم اوععه يف مةقععف التني عع للطلبععة ععنيع انععرا

يتسععبل يععه ياععةن

عليععه وةععه ووخععم مععن ىلععنيخر بععه و علععه ،وبععالعام اوععه وذا عمععم خععري ما واقتععدى بععه تغععريا
كان له وجرا ووجر من عمم به لييير وم لةكه بعني الب ري .

21

عععآلا  4الطععععن والتسعععايو معععن قبعععم األ عععتاذ بعععبع

املعتقعععدا

الديييعععة معععن

قبيعععم (اللايعععة ،اخلعععا  ،املسعععباة ،الزيعععار لطمعععاكن املقد عععة كعععاليجف وكعععربطء ،
وبني ععلةب رععزع ومععام الطلبععة يف القاعععة ،والسععآلا هععة مععا ه ع الي ععياة لععرد هععقا
األ اار؟
بسععمه ىلعععام هعععقا النعععم ئ ي عععدر مععن مسععلم بعععم عليععه ون يعمعععل وميععان الطلبعععة
وير ععععخه يف ونة ععععشم ويسععععد هممشععععم يف زيععععاد ائلتععععزام بتعععععاليم اى ععععطم ،ووذا
كاوة عيدا مياقسة يف ش ء ليياق

باحلةار ا ادئ البيطاء وليطالل بالدليم.

عععآلا  5وعععرى الاععع ري معععن األ عععاىلق ا عععامعيني العععقين ح عععلةا علعععى شعععشاد
ععرجشم مععن ا امعععا

الغربيععة جملععاولةن ون يطبقععةا مععا ىلعلمععةا مععن احلإععار الغربيععة

امليالعع ة ديييعع ما وخلقيعع ما مععن قبيععم (السععطم األجععييب وو التميععف وخاصععة مععف الطالبععا
وو وسر األ اار الغربية املسمةمة الت لمم األ تاذ ب اتشا ،ايف ىلي اةن؟
بسعععمه ىلععععام العععقع و شمعععه ون اىوسعععان يعتعععز إعععارىله وىلراخعععه وىلار عععه .عيعععدما
ييعقععد حمنععم دول ع وو يمععف ووسععاو ىلععرى كععم شععخ

ييش عر بععزع بععطدا ويععتالم لغععة

قةمعععه ويعععآلدع شععععاار ومتعععه وجمليع ع بتايعععة وهلعععه .خ ةصع عام ملعععن ميلعععو م عععم ىلار يعععا
املإعع ء الععقع ووععار لألجيععا  ،لمععاذا هععقا التبعيععة املقيتععة للغععرب وملععاذا وتيععاز عععن
م ليععععا اىوسععععاوية العليععععا مل ععععلاة ععععلةكياىلشم احليةاويععععة املياطععععة ومععععاذا سععععر هععععقا
األ عععتاذ ومعععاذا يإععععرا لعععة ظعععم حما يعععا علعععى وخطقعععه ومباداعععه وىلقاليعععدا ال عععاياة؟
ووشععا ا زميععة مععن الععداخم وعقععد احلقععار والععيق
الغععرب ،ومععا الععيق

الععت يسعععر بشععا هععقا األ ععتاذ ومععام

يف هععقا امل ععم العليععا الععت نملععشا وو ععا الععيق

القعععيم ىللتقع ع معععف التطعععةر العلمع ع وحتععع

ييععا ،ععإن هععقا

عليعععه وىلعععدعة وليعععه .قعععا ىلععععام هعععة

وَوسععع َنيكمم مِّعععن األَرُضَ وا ُعععتعُمركممُ ِيشعععا َا ُعععتغُنِروا خعععم ىلةبعععةاْ وَلَيُعععهِ وَن ربِّععع قَرَيعععلن
( 45

مُّجِيلن

وا تعمركم يشا وع لل ميام وعمارها ووصطحشا.

ون الغععرب عيععدما يسععتشييةن دبادايععا وىلقاليععدوا ألوععه يعلععم ووشععا خععري حمعع

وووشععا

ىلشععل السعععاد والطمنيوييععة للبسععرية ياسععدوا علععى هععقا اليعمععة ،ععا يد عععه وم وتغراايععا
ببكشععا بسععتى الطععرل وي ععةرها ليععا وكنيوشععا لععف ورجعيععة وعععدم حتإععر ولععة در ععيا
حيعععا الغعععربيني وويروعععا ولعععيشم ويعععر الياقعععد اخلعععبري لةجعععدوا عيعععدهم العجااعععل ،نع ع
اليابععان يقععام احتنععا يتبععارى يععه املتسععابقةن علععى ك ععر مععا يععزدرد مععن شععطاار الطعععام
وىلةضعععف ىللعععة السعععطاار علعععى مااعععد وهعععم يلتشمةوشعععا كاحليةاوعععا  ،نعع وع مقيعععاب
ياعععةن هعععقا عمع عطم ووسعععاويا متاإعععرام؟ ويف و عععباويا يقعععام احتنعععا
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عععيةع ىليطلعععل يعععه

خعععريان امل عععارعة معععن منيواهعععا وم عععاحة ملععععل امل عععارعة ربقعععة شعععةار املدييعععة
واليععاب يزدمحععةن ومامشععا وهععم يركإععةن وهعع خلنشععم ردععا قتلععة هععقا وجرحععة
ذا  ،وهععععم يعتربووععععه مشرجاوعع عام ععععيةيام ييتيععععرا املتاإععععرون بنععععارغ ال ععععرب وىليقلععععه
شاشععا

التلنزيععةن وكنيوععه حععدي ووسععاو عيععيم ،وهععقا شععريعة الغععرب الععت جملاععم

بشعععا الغعععرب املتاإعععر شععععةب العععدويا ،شعععة مسعععتعد لسعععال البسعععرية كلعععشا معععن وجعععم
م عععاحله ،ووذا كعععان احليعععةان املنعععبب ياتنع ع بإعععاية واحعععد يسعععبف بشعععا بطيعععه عععان
وشمشععععم ئ يقععععف عيععععد حععععد ،و معشععععم ئ حععععدود لععععه ،شععععة وشععععرب وو ععععةء مععععن
املنب عععة  . . .وهعععقا ا عععةب وا يعععةن العععقع يرا عععل مبعععارا كعععر القعععدم

احليةاوعععا

وىلقعععام عععا الطقعععةب العباديعععة ومشرجاوعععا
مليععارا

الععدوئرا

احلعععل والعععةئء وىلشعععدر علعععى وقعععدامشا

ووصععباة معبععةد ا مععاهري شععم يعب ععةن ووشععا ولععه ىلععآلدى وليععه

مرا ععيم الطاعععة والععةئء ويتقاىلععم عليشععا اليععاب ،ويععة الععدو مععن اجععم ون ياععةن
عععا ريعععل قعععةع وقعععد حتعععدي احلعععروب بعععني العععدو معععن وجلعععشا ويسعععار يف ىلعييمشعععا
ال ععغري والاععبري وبتععدا اء مععن رؤ ععاء الععدو حتععى النقععري الععقع ئ ميلععو قععة

يةمععه.

شععم ععني واحععد مععيشم ونسععه مععاذا قععدمة كععر القععدم للبسععرية وهععم هععقا يعقععم ون
هععقا كلععه مععن وجععم كععر جلديععة ىلععدخم يف مرمععى هععقا وو مرمععى ذا ؟ ومععاذا ععياةن
حععا ا تمععف اىوسععاو لععة وظنععة هععقا املليععارا

وا شععةد يمععا ي ععل حععا البسععرية

يف دوياهعععا وو آخرىلشعععا؟ وهعععم ون وجعععةد اىوسعععاوية عبع ع
حياىلعععععه بالعبععععع

ئ تغايعععة وراءا حتعععى يقإع ع

واللعععععشة؟ قعععععا ىلععععععام ومعععععا خلَقْعععععة الْجِعععععن واىَوعععععم وَئ

لِيعُبعععدونَ . 46 (وكعععم ىلةظيعععف للسع ع ء يف ضالعععه ال عععاي

شعععة عبعععاد هلل عععبااوه،

شععقا التطععةر التايةلععةج مععا دام مسععخر ما خلدمععة البسععرية وىلععة ري السعععاد

ععا شععة

عبعععاد و اععععة هلل عععبااوه ،وهعععقا اليقعععد الإعععخم معععادام مةظنعععام يف ودار األعمعععا
ووقامععععة املسععععروعا

اليا عععععة ،وون ا ععععتغم يف الربععععا وامت ععععاة دمععععاء الإعععععناء وو

وكتيعز بط ااد شة مع ية وجعم الس ء يف تغري مةضعه ال اي  ،وهاقا.
ووعتقععد وو ع خرجععة عععن مقععدار السععآلا لاععن مععا ذكععر

هععة مععن األ اععار املشمععة

الععععت ععععل ون يعيشععععا املآلميععععةن خ ةصعع عام الطبقععععة امل قنععععة مععععيشم كني ععععاىلق و لبععععة
ا امعا .
ععآلا  6كعع ري ما مععا يسععان األ ععاىلق ا ععامعيةن يف بيايععا
يف البلعععد ،ويةجععععد يف ىللععععو ا معععععا
واخللقع ع بعععني عةااعععم بعععع

السعععايية بعععع

خاصععة يف كععم حما يععة

التنسععع وائنععععط الععععديأ

األ عععاىلق معععن قبيعععم لعععبم املطبعععم املخزيعععة ليسعععااشم
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وبيعععاىلشم والتعععنيخر بعععاملةديط

الغربيعععة جعععة اوعععه معععن التطعععةر ال قعععايف .معععا قعععةلام يف

هقا األمر؟
بسععمه ىلعععام وعتقععد ون ععةء هععقا الت ععر ا
بيعععان عععإن العععدين والنطعععر والغعععري ىلعععر

مععن الةضععة بسععام ئ جملتععا وم

ذلعععو واملسعععالة ليسعععة علعععى مسعععتةى

الييريعععة وع ح عععة هعععقا القياععععة بسعععةء هعععقا الت عععر ا
الععينم ومععام ضععغا (ائىلايععة والعععر
القد ععية ي ع

وو عععا املسعععالة يف ضععععف

الععقع رضععه ووليععاء السععيطان ووعطععةا مععن

صععةروا ععآلئء املسععاكني حرمععة اخلععرو عليععه ومععن ععةلة لععه ونسععه

ائلتعععزام بالسعععلة اليييعععف والب عععف ععععن دااعععرىلشم احليةاويعععة ووراد ون جمليعععى حيعععا
الطشعععار والعنعععا

قعععابلةا بسعععتى ولعععةان ال عععنا

الانيلعععة بإعادىلعععه وم حإعععريىلشم

كعععالتخلف والرجعيععععة والتزمطععععة وععععدم مةاكبععععة احلإععععار  ،ولعععة امتلععععو السععععخ
مقععدارا مععن السععجاعة واحلععزم وال قا ععة واىميععان الرا عع ملععا ىلزحععز ومععام كلمععاىلشم
العععت هع ع ووهعععن معععن بيعععة العيابعععة
احلععدي

عععععع سعععل التععععبري القرآوع ع عععععع وقعععد وصعععف

السععريف وميععان املععآلمن بنيوععه وقععةى مععن ا بععم ألن ا بععم يسععتقم ميععه باملعععاو

ووميان املآلمن ئ يستقم ميه بس ء.
وئ ودرع مععععا املطزمععععة بععععني التقععععدم العلمععع والتخلعع ع عععععن األخععععطل الناضععععلة
والتسععا م وم مسععتةى احليةاويععة الععت همشععا وشععبا الغرااععز بععنيع نععة كععان؟ هععم وجععد
هععآلئء يف اىميععان بععاهلل وائلتععزام بسععريعته ماوعععا عععن ىلقععدمشم العلم ع وم العاععم هععة
ال عععاي ؟ عععنين املعععآلمن امللتعععزم بسعععبل ابتععععادا ععععن هعععقا املسعععاتغم التا شعععة وبسعععبل
السعععاد والطمنيوييعععة العععت يعيسعععشا وخقتعععه بععاهلل عععبااوه العععقع يي عععر عبعععادا املتعععةكلني
عليععععه وميععععدهم بقةىلععععه الغيبيععععة .قععععا ىلعععععام ومععععن يتةكععععمُ علَععععى اللععععهِ َشععععة
( 48

حسُعععبه ، 47 (وَلَعععيُم اللعععه بِاَعععا َ عبُعععدا

بسعععبل كعععم ذلعععو وتغعععريا ياعععةن

وقعععدر معععن تغعععريا علعععى العطعععاء واىوتعععا وىلةظيعععف الطاقعععا
وجلل اخلري والسعاد

كلعععشا يف خدمعععة البسعععرية

ا.

ون السعععيا ني ووحعععةا وم ووليعععااشم ون عععدعةا اليعععاب و علعععةا عععم معععا ىلةصعععلة
وليعععه املاديعععة احلدي عععة معععن وأعععازا

يف كنعععة ،واىميعععان بعععاهلل واىلبعععا ىلعاليمعععه يف كنعععة

وخعععرى ويقةلعععةن اختعععاروا؟ وهعععقا خبع ع

معععيشم وماع عرن عععإن هعععقين ائيعععاهني ليسعععا

متيا يني وئ متعارضني بم ياممم وحدهما انخر ويقةمه ويعززا.
عععآلا  7وعععرى الاع ع ري معععن األ عععاىلق هعععم معععن حليقع ع اللاعععى وبعإعععشم يلعععبم
قطاد القهل وو يتختم بالقهل ،بماذا ىلي اةن؟
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بسععمه ىلعععام هععقا ومععةر قععد ميععف السععار ميشععا ملععربرا

معلةمععة وحتععى لععة خنعع

بعإععععشا علييععععا يجععععل علييععععا التسععععليم حلاععععم اهلل ععععبااوه وعلمععععه وويإععععا رمحتععععه
بعبععادا ،حيعع

ئ يالنشععم وئ دععا يععه م ععلاة ععم ،قععد ىلةصععم الطععل وم ون لععبم

القهل للرجا يآلدع وم ىلاسر الاريا

احلمر.

عععآلا  8وعععرى الاعع ري معععن الطلبعععة معععف شعععديد األ عععف يسعععتشزئ باأل عععتاذ العععقع
ميتلو ونسام يبة وو األ تاذ الت ستلو حياءا عاليام ،ما قةلام آلئء؟
بسععمه ىلعععام ائ ععتشزاء بععاملآلمن حععرام ،قععا ىلعععام وئ ىل ْلمِععزوا وَونمسععاممُ وئ
ىليعععابزوا بِاألَلْقَعععاب ،واملعيعععار ال عععاي لقيمعععة اىوسعععان هعععة وَن َوكْعععرماممُ عِيعععد
اللععهِ وَىلُقَععاكممُ ،بِععاُم ائِ ُععم الْنمسععةل بعُععد اىَميععانَ ، 49 (وهععقا احلالععة املععقكةر
يف السعععآلا معععن م عععاديل قةلعععه ((صعععلى اهلل عليعععه وآلعععه
املععععرو

((كيعععف باعععم وذا رويعععتم

مياعععرام واملياعععر معرو عععام (  ، 51ويتنيكعععد هعععقا اىلعععزام السعععرع يف األ عععتاذ

ئن له إطم خاصام وحقام جليطم وهة التعليم.
عععآلا  9بعععع

األ عععاىلق

عععر ععععن املعععاد املقعععرر ويعععتالم ععععن وشعععياء تغعععري

جااز شرعام ،ماذا ل على الطالل املآلمن؟
بسععععمه ىلعععععام ون وماععععن ردعععععه وىليبيشععععه وم عععععدم احلاجععععة مل ععععم هععععقا الاععععطم،
وجل.
الن م ال ال
مقدمة
ا امععععة  . .حلعععم الطنةلعععة و . . .هعععد
ووخبعععا

السعععباب  . . .وورضعععا لتاقيعععل العععقا

العععينم  . . .و عععلمام لطرىلقعععاء وم وحعععد ميعععادين العمعععم املشمعععة اجتماعيع عام . .

واقت عععاديام  . .هعععقا كعععم معععا ىلعلمعععه وتغلعععل لبعععة اىعداديعععة ععععن ا امععععة  . .وهعععة
وتيجعععة بيععععة ملسعععتةى ا تمعععف ال قعععايف والعععديأ  . .لاعععن ا امععععة ور عععف ووعلعععى معععن
ضعععرد هعععقا األمعععةر العععت هعع هعععد

معععن كاوعععة همتعععه ضععععينة ..وينيباهعععا السعععخ

العععععال ا مععععة ..القععععةع السععععايمة ..الععععقع لديععععه هععععد
الدويةية واألخروية .وذن ما هة ا د

رال يف احليععععا بسععععاليشا

األلى لطالل ا امعة ؟
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هد
مياعععن ذكعععر ضمةععععة معععن األهعععدا
ام ظرو

الطالل ا امع
العععت ردعععا كاوعععة خا يعععة علعععى بعع ع

ا تمف القع ىلربةا يه و ام اليرو

واألهدا

الطلبعععة

الببةية داخم و رهم.

ه

 1ععععع ا امعععة رصععة عييمععة لط ععتزاد مععن العلععةم دختلععف وشععاا ا ععةاء كاوععة
التخ

ععععية وو تغععععري التخ

ياملعععشا معععف مياهجشعععا

ععععيةب يقإعععع الطالععععل وربععععف ععععيةا

ععععية ،التخ

عععيلة علميعععة ئ بعععنيب بشعععا ،ردعععا وهلتعععه

ععام وىليقيبععام و عععر

ىمسععا روب اخلععيا الععقع اوتشععى وم صععيف عامععم ميععه وو باحعع

يف ضععا

ععه

هععقا ،وووععة خععبري دععا يععرا ىللععو اليتيجععة مععن خععري علععى ذلععو النععرد دويةي عام ووخروي عام،
ععععاخلري الععععدويةع مععععن واحيععععة ىلقععععدم ضتمعععععه وومتععععه علميععععام وجعلععععشما يف م ععععا
واألمععم الراقيعععة واملتمدوععة وخرويعع ما معععن واحيععة ععةز ذلعععو النععرد برضعععا اهلل

ا تمعععا

عععبااوه وىلععععام وويعععم ال عععةاب األخعععروع ،قعععد قعععا اهلل عععبااوه وىلععععام يف كتابعععه
( 51

العزيعععز َ ووِّع ع ئَ ومضِعععيف عمعععم عامِعععم مِّعععيامم مِّعععن ذكَعععر َووُ ومو عععى
التخ

 . .ومعععا تغعععري

عععية ،ةجعععةدا يف ا امععععة يسعععام رصعععة ةييعععة لط عععط علعععى بعععاق العلعععةم

املةجعععةد يف الاتعععل وامل عععادر املتعععة ر يف املاتبعععة املركزيعععة للجامععععة والاليعععة ،وهعععقا
اى طععععا

منيعععد لتخ

وخععرى حيعع

عععه معععن واحيعععة وحلياىلعععه العامعععة ائجتماعيعععة معععن واحيعععة

ياتسعععل خقا ععة عامعععة جيععد ىلآلهلعععه خلععةض تغمعععار ا تمععف يف مجيعععف

صععععنة ه وائخععععتط معشععععم وضالسععععتشم ،ومععععا لععععقلو مععععن وخععععر يف بيععععاء شخ ععععيته
ائجتماعية واألخطقية.
 2ععععععع ا امعععععة رصععععة ووم يف حيععععا النععععرد لطخععععتط دجتمععععف وا ععععف دختلععععف
ال قا ععععا

واألديععععان واملععععقاهل والطبقععععا

ائجتماعيععععة وائقت ععععادية والناريععععة،

وهعععقا النرصعععة قعععد ئ ىلتاعععرر .و (وضعععاعة النرصعععة تغ عععة كمعععا قعععا اىمعععام علععع
((عليعععه السعععطم
بتلععو ال قا ععا

لعععقلو عععل علعععى النعععرد ا عععتغط ووقعععا

وائياهععا

راتغعععه وائحتاعععا

املختلنععة ،وون ئ يسععري بركبشععا علععى تغععري هععدى بععم عليععه

ون جملاورهعععا حمعععاور امليتقعع خلريهعععا واملععععرض ععععن شعععرها ،وهعععقا ئ ياعععةن بعععام وئ
عيعععدما ياعععةن النعععرد متا عععي ما ضعععد ائنعععرا
ياععةن علععى بييععة وخبععا

والتعععنيخر السعععريعني ،وع ون عليعععه ون

ب ععاة معتقععدا ووئ ومععن خععم ييععد ف و ععتلا بزمطاععه الطلبععة
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بتلععو احمل عاورا

الععت وشععروا وليشععا ياععةن عيداععق قععد وخطععر وىلععنيخطر وهععقا يععه ونععف للجميععف

بط شو.
 3ععععع ا امعععة ميععدان عمععم وا ععف للطالععل املععآلمن بععاهلل ليععآلدع بشععا دورام كععبريام قععد
كلنععععه اهلل ععععبااوه وىلعععععام بععععه كمععععا كلنععععه بال ععععط والزكععععا واحلععع  . . .ا
التاععاليف ،وئ وهععة واجععل األمععر بععاملعرو

مععععن

واليش ع عععن املياععر ،ملععا يف ا امعععة ومععف

األ ععععف السععععديد مععععن ىلععععدَ واضععع ومسععععني حلععععدود اهلل ععععبااوه وىلعععععام .لععععقلو
ا امعععة مععن هععقا الياحيععة رصععة لععقلو الطالععل املععآلمن ليامععم املعععة الععقع محلععه
وبععراهيم اخلليععم ((عليععه السعععطم

وعلعع بععن وبعع

العععل ((عليععه السععطم

لياسعععر

به وصيام ا اهلية.
 4ععععع ي ععاد

دخععة الطالععل وم ا امعععة وهععة يف بدايععة العععام التا ععف عسععر مععن
( 52

عمععرا ،وهععقا يعععأ اوععه يف السععيتني األخريىلععني مععن ععب وزارىلععه

( 53

الععععدخة يف بىلععععه الراا ععععية الععععت ىلسععععتمر وم آخععععر عمععععرا

وعلععى مسععار

لععععقلو م ععععاد ة

ا امععععة يف ىللعععو النعععب معععن حياىلعععه ،ىل عععريها ون ىلاعععةن ظر ععام لعععة بعععه الطالعععل معععف
ونسععه لععريى مععا ع طر مععن ومععرا يف بىلععه الةزاريععة ويسععتعد ويراجععف وخطععاءا وو ععرازا
مععن ىلبعاىلشععا عليععه وم آخععر عمععرا ،وعليععه

ععب املراهقععة عليشععا ليتجاوزهععا .ويععتخل

ون ئ ىلسعععغله ا امععععة يف ىللعععو السعععن ععععن هعععقا املشمعععة اخلطعععري يف حياىلعععه ،بعععم عععل
عليعععه العاعععم ،وع ون ىلاعععةن ا امععععة اعععم معععا ذكروعععاا يف اليقعععا السعععابقة ععععامطم
مسععاعد ما علععى يععاوز العقبععا

واألخطععاء الععت و رزىلشععا املرحلععة السععابقة مععن حياىلععه،

وزيعععاد معلةماىلعععه وقعععة حتملعععه ،وهعععقا كلعععشا عةامعععم مسعععاعد ليجاحعععه يف مشمتعععه
ائوتقالية ىللو.
و يمعععا ععع

ائوتمععععاء وم ا امعععععة وو الاليعععة امليا ععععبة سععععة اىجابععععة يف هععععقا

الن م على عد و الة ه
و الة ووجةبة
عععآلا  1هعععم عععل علعععى الطالعععل ا عععامع ون لععع

يف درا عععته ا امعيعععة،

حتى لة كان وجةدا يف ا امعة ألتغراض دويةية؟
بسعععمه ىلععععام وذا وراد اخلعععري لينسعععه لعععيما

ويتعععه هلل عععبااوه ولريكعععز علمعععه

لرضععععا اهلل ععععبااوه وونععععف ا تمععععف .مععععن دون ون جملقععععل ماا ععععل لينسععععه كالتعععععال
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والغععرور وحععل ا ععاا ،و(الععدويا مزرعععة انخععر

ععيمان ان يةظععف كععم مععا يععه خععري

للمجتمف يف اعة اهلل ىلعام ووصط حا عبادا يجمف الدويا وانخر .
ععآلا  2هععم لععةل األمر(الطالععل احلععل يف حتديععد وععة الاليععة وو املعشععد املعععني
علمعع ما ان معععد الطالععل يسععم لععه بالععدخة يف عععد كليععا

وم ون احلععل للطالععل يف

حتديد وة الالية وو املعشد القع يريد؟
بسعععمه ىلععععام معععن واجعععل األب وبعععداء الي عععياة والتةجيعععه لةلعععدا وورشعععادا وم
الطريعععل ال عععاي ولعععيم لعععه ون يارهعععه علعععى شععع ء وععععم لعععة اختعععار الةلعععد ضعععائ
للدرا ععة يعرضععه للمخالنععة السععرعية وجععل علععى األب مععن بععاب اليش ع عععن املياععر ععععع
ميعه ععع من ذلو و ل املراىلل املقرر

قا النريإة اى ية.

ععآلا  3هععم ىلةجععد وحاععام خاصععة علععى الطالععل والطالبععة ععل معر تشععا قبععم
الدخة للمعشد وو ا امعة ولة من باب ائحتيا والي ياة؟
بسمه ىلعام املساام اىبتطاية على وةعني
األو

مععععا ياععععةن التعععععرض ععععا عامعع عام كمسععععاام الطشععععار وال ععععط وال ععععةم

واخلمم.
ال عععاو

معععا ياعععةن خاصع عام كمسعععاام التجعععار واملععععامط

للتعععاجر و( قعععه الطعععل

للطبيععل وعلععى املسععلم الععداع ون جملععيا علمعع ما باععط اليععةعني وئ شععو ون الدرا ععة
ا امعيعععة عععا مسعععاالشا اخلاصعععة ألن عععا ظرو شعععا املةضعععةعية اخلاصعععة ونعععن وعلعععم ون
األحاععام ىلتبععف املةضععةعا

اخلارجيععة ،ومععن هععقا املسععاام ائخععتط ووععة الدرا ععة
مف انخرين وتغريها.

وىلناصيم املياه العلمية والعملية والعطقا

عععآلا  4هعععم لعععألب وا عععد ون مييعععف ابيتعععه معععن العععقهاب وم ا امععععة خة ععام علعععى
دييشا وهم ي م هقا امليف حد الةجةب ؟
بسعععمه ىلععععام ا عععةاب علعععى املسعععتةى األخطقع ع

وععععم عععةز ميعشعععا بعععم عععل

خ ةصام وذا وخقوا بيير ائعتبار ومرين
 1ععععع ضعععف الععةاز الععديأ و غيععان العا نععة والتععنيخر بالسععلة ائجتمععاع العععام
وعععأ مععا يسععمةوه بالسععلة ا مععع

يعع

ىلنتقععد وتغلععبشن السععجاعة واحلععزم للةقععة

يف وجه اخلطني وائنرا .
 2عععععع ون وتغلعععل ضعععائ

الدرا عععة عععا مياعععن ون يقعععةم بعععه الرجعععا

لمعععاذا هعععقا

املزامحععة مععن قبععم اليسععاء ،طبععد ون الييععة ليسععة هلل ععبااوه وو ععا هعع وععزو للععينم
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ىلريعععد ىللبيتشعععا املعععرو خبروجشعععا ،وىلعسع عام ملعععن اىلخعععق وَلَشعععه هعععةاا ووَضعععله اللعععه علَعععى
عِلْم. 54 (
ومععا وذا كاوععة الطالبععة يف ح ععاوة مععن ائنععرا  ،وستلععو شخ ععية قةيععة مععآلخر يف
انخعععرين عععط معععاوف معععن دخة عععا ا امععععة بسعععر ون تعععار الدرا عععا

امليا عععبة عععا

والت جملتاجشا ا تمف كالطل والتعليم.
عععآلا  5هعععم عععةز للمعععرو ائوتمعععاء وم ا امععععة يف حالعععة كعععةن ائوتمعععاء يعععآلدع
وم قدان دييشا وحيااشا وعنتشا ،واألمر كقلو باليسبة للطالل؟
بسععععمه ىلعععععام ئ قيمععععة ألع شععععم يععععآلدع باىوسععععان وم ىلععععر دييععععه وو ارىلاععععاب
كلمعععا

رالنعععة شعععرعية ،ويف بعع ع

ومعععري املعععآلميني ((عليعععه السعععطم

معععا مإعععمةوه

((لعععة وعطيعععة األقعععاليم السعععبعة عععععع وع العععدويا كلعععشا ومعععا يشعععا عععععع علعععى ون وع عع اهلل
بااوه يف لة و لبشا جلبة شعري ما علة ( . 55
اويععر وم عيمععة العع من وضععكلة املعع من ومععف ذلععو مل يععرىل

َ اىمععام هععقا ال ععنقة

ما باليا وقبم باألدوى وَىلسُتبُدِلمةن القِع هة وَدُوى بِالقِع هة خيُرن. 56 (
التقاليععد والعععادا

ععآلا  6ىلةجععد بععع

الععت سيععف الاعع ري مععن النتيععا

يتخعععرجن معععن اىعداديعععة معععن ائوإعععمام وم ا امععععا

وخاصعععة يف بعععع

الطاعع
األ عععر

احملا ية ،بماذا ىلي اةن ؟
بسععمه ىلعععام لاععم و ععر ظرو شععا ائجتماعيععة ،وقععد ياععةن مععن الإععرورع وحياوععام
مراععععا املقعععام ائجتمعععاع ولعععيم ذا حرامعععام ،بعععم نعععن وععععر

ون هيعععا ىلاعععاليف

علعععى مسعععتةى السعععريعة ووخعععرى علعععى مسعععتةى األخعععطل والتاامعععم ،وكعععم ووسعععان
تعععععار معععععا ييا عععععبه معععععا دامعععععة ضعععععمن و عععععار السعععععريعة ،اليعععععاب متنعععععاوىلةن يف
ىلطبيقشا ولَ خِر م َوكْبر درجا َ و َوكْبر ىل ْنإِيطم. 57 (
ععععآلا  7مععععا حاععععم الععععدخة وم ا امعععععة وو املعشععععد لاععععط ا يسععععني يف حالععععة
وجةد ىلنس خلق وديأ والقع ا
بسعععمه ىلععععام بعععع

ميه عليشما ؟

العلعععةم عععل حت عععيلشا وجةبعععام كناايعععام كالطعععل وال عععيدلة

وا يد عععة وم لعععشا عععل ىل عععدع بعع ع

و عععراد ا تمعععف لتا عععيلشا وحتقيعععل وظاانشعععا

ولععة ىلركشععا ا تمععف كععاوةا آةععني ،نعع هععقا القسععم مياععن ون يتةجععه السععآلا  .وهيععا
ط ععععن التععععرض
علعععةم وخعععرى كماليعععة ئ ييبغععع ىلإعععييف الةقعععة يف حت عععيلشا إععع م
للمارمعععا

معععن وجلعععشا ويف مجيعععف األحعععةا
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عععل ون ميسعععو املسعععلم بزمعععام ونسعععه

ويربيشعععا ىلربيعععة صعععاحلة حتعععى ىلاعععةن م عععدرام لاشععععا والتعععنيخري يف انخعععرين بسعععلةكشا
اليييعععف ووخطقشعععا الناضعععلة ئ العاعععم ،وععععأ بتنيخريهعععا بعععانرا
هقا ائنرا

ا تمعععف و عععريان

وم ونسه ععع والعياذ باهلل ععع .

ععآلا  8مععا هععة رويععو السععريف يف ائوتمععاء وم كليععة النيععةن ا ميلععة هععقا األيععام
معععف ون يشعععا قسعععم التسعععايم (ر عععم ونعععة ومعععا يسعععمى باملسعععر والتم يعععم العععقع ئ
لة من ائختط ؟ و تةوا منيجةرين.
بسعععمه ىلععععام  1عععععع لعععة كاوعععة الدرا عععة ضعععرورية للمجتمعععف كالطعععل وال عععيدلة
نيشععععا م ععععلاة ىلزيععععد علععععى منسععععد احلرمععععة الياشععععاة مععععن بعععع

ىلناصعععيم املععععيش

الدرا عع كتسععري املععةىلى ،ومععا هععقا الدرا ععة ععيمان ىلركشععا وعععدم التععةر باحلرمععة
وىلبديلشا وم درا ة وخرى.
 2عععععع اىلإعع ا عععةاب عععا عععبل ،عععينبض يف اىوسعععان املعععآلمن ون ي عععر
اليا ف واملنيد يف آخرىله وو ا يتةقف عليه ويام املعيسة يف ا تمف.
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وقتعععه يف

الن م الرابف
املقدمة
لقععععد وشععععى السععععر املقععععدب عععععن مسععععنيلة ائخععععتط بععععني ا يسععععني اشععععد اليشعع ع
وبععععدرجا

متناوىلععععة وعطهععععا وا إععععلشا اوععععه ((خععععري للمععععرو ون ئ ىلععععرى الرجععععم وئ

يراهعععا الرجعععم

( 58

وهعععقا مسعععتةى متععععقر يف زماويعععا هعععقا عععط وقلعععه ون ويشعععى ععععن

اونععراد الرجععم بععاملرو يف ماععان ميعععز وهععة مسععتةى آخععر وشععة عيععه السععريعة ودوععى
مععن ععابقه لععة ىلعععقر السععابل يععتعني هععقا املسععتةى ،وئ نععى السععبل يف هععقا اليش ع
بعععد ون خبععة مععا يرا ععل هععقا اخللععة مععن وخععار للسععشة احليةاويععة والغريزيععة وىلاععةن
بابعع ما وا ععع ما للععدخة يف احلععرام ،وىلعطيععم النععرد عععن دورا اىوسععاو الععقع اعععد لعععه
،وىلينيقام ملخططا
يشعععد

الغرب الاا ر القع

وم حتةيعععم ا تمععععا

وم حيةاوعععا

مسعععتعبد لعععه يلعععشيشا ععععن ائععععباض

وال عععةر ضعععدا بسعععتى و عععاليل اى عععاء وهمشعععا وخعععار السعععشةا
بععع

يف و رادهعععا بةا عععطة

األ ععععطم اخلليعععععة وزيععععاد ائنععععط والتشتععععو ا يسععع والعمععععم علععععى وظشععععار

ائخععععتط بععععني الرجععععم واملععععرو علععععى اوععععه عمليععععة حإععععارية وىلسععععميتشا بنيلععععاء
مبشرجععععععة م ععععععم ( COUPLوو( GIRL FRIENDوو(FRIEND

 . . . BOYا

معععن األ عععاليل السعععيطاوية والعيعععاذ بعععاهلل ونعععن ئهعععني مينعععقين ملخططعععاىلشم باعععم ذلعععة
وخإعععة متيا عععني دوروعععا اىوسعععاو الرااعععد العععقع خلقيعععا معععن اجلعععه .ولعععرد هعععقا
الت ر ا

وجابيا قيشيا عن بع

األ الة الت
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املةضة .

و الة ووجةبة
ععآلا  1مععا حاععم مععا يسععمى بالعطقععة األخةيععة املتنيىليععة مععن اخععتط الطععطب يف
احلععرم ا ععامع علمعع ما ون هععقا العطقععة قععد ىلععآلدع يف بععع

األحيععان وم وجععةد وععة

من الإاو واملزا وتغريها والت ىلآلدع وم ذهاب احلياء لدى ا يسني؟
بسععمه ىلعععام هععقا العطقععة ليسععة (وخةيععة كمععا ىلععدعى بععم هعع

عع مععن خععا

السعععيطان وبعععاب وا عععف لسعععرور عييمعععة وقعععد وجعععاب القعععرآن الاعععريم ععععن م عععم هعععقا
سهِ ب ِري ِ ،و َلةُ وَلْقَى معاذِيرا. 59 (
األعقار الةاهية بمَ اىَوسان علَى و ْن ِ
عععآلا  2هيعععا بعع ع

األ عععاىلق تغعععري امللتعععزمني ينرضعععةن جلعععةب الطالعععل معععف

الطالبة وخاصة تغري امللتزمة ،ما احلام وو التاليف باليسبة للطالل؟
بسععمه ىلعععام لععيان شععجاعام ويععر

لبععه ولععيم للمععدرب ون ععرب الطالععل ععط

يةجد قاوةن يعطيه هقا ال طحية.
عععآلا  3يف القاععععة الدرا عععية لعععم الطعععطب ب عععةر عسعععةااية معععا حاعععم معععن
لم خلف البة تغري ملتزمة ومتجاهر بالنسل؟
بسعععمه ىلععععام ئ ييبغع ع للمعععآلمن ون ينععععم ذلعععو وهعععن وىلنعععه معععن ون يسعععل

ديعععن

املرء.
ععآلا  4بععع

الطلبععة يسععريون مععف البععا

(ملتزمععا

ظاهريعع ما يف ومععاكن ىلععار

ىلاةن عامة ووخرى ميعزلة شم هقا جااز شرعام؟
بسعععمه ىلععععام هعععقا عمعععم تغعععري عععاا ديييع عام وئ اجتماعيع عام ويتسعععدد امليعععف يف حالعععة
العزلة.
ععآلا  5هععم ععةز للطالععل والطالبععة السععري ععةية يف داخععم ا امعععة ععةاء كععان
هقا السري بسام ردع وو مجاع لغرض الدرب وتغريا؟
بسعععمه ىلععععام قعععد عععبل امليعععف ععععن ذلعععو وئ ون ىلربطشمعععا عطقعععة مسعععروعة ،ومعععا
ائعتعععقار بالعععدرب وتغعععريا شعععة واضع ع العععبططن ،لمعععاذا ئ يسعععار الطلبعععة ا عععيم
الةاحد بالدرا ة.
آلا  6ما حام ا لةب يف األماكن التالية
 1ععع جلةب الطالل مف الطالبعة يف ماععان ميعز داخم ا امعة؟
بسمه ىلعام  1يقييام ياةن ا ةاب امليف بعام.
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 2ععععععع جلععععةب الطالععععل مععععف الطالبععععة يف مقعععععد درا عع ع واحععععد داخععععم ال ععععف
الدرا

؟

بسععععمه ىلعععععام  2كععععقلو امليععععف ،وئ اذا كاوععععة املسععععنيلة بيعيععععة وئ ىلتسععععبل يف وع
جيسية يجل حيياق د ميا ق ائنرا .

وخار وو خلل اجةاء واونعائ

 3ععععععع جلععععةب الطالععععل مععععف الطالبععععة علععععى اولععععة واحععععد يف ماععععان خععععاة
لط باحة دا يعر

(اليادع ؟

بسعععمه ىلععععام  3كعععقلو امليعععف ،وئ اجعععد عععا مسعععةتغام شعععرعيام كمعععا اوشعععا مر ةضعععة
اجتماعيام و م بسمعتشما.
 4ععععع جلععةب الطالععل مععف الطالبععة علععى كر ع واحععد داخععم السععيار الععت ىليقلععشم
من ووم ا امعة.
بسعععمه ىلععععام  4وذا مل ياعععن ىلععععار

بييشمعععا وو عععا ح عععلة املسعععنيلة اىلناقعععا وكعععان

املقعععد ميا ععر ما بععقلو ومل يتسععبل هععقا ا لععةب يف ومععر تغععري جععااز كإخععار السععشة
ونةها ط بنيب به.
عععآلا  7هعععم عععةز لع ع ون وقعععيم عطقعععة معععف عععا ر علعععى ومعععم ون وهعععديشا وم
الطريل ال اي وذا كان هقا األمم
و ععع ضعينام ووحياوام تغري متاقل.
بسععمه ىلعععام وعتقععد ون ععلبيا

ب ععع قةيام وبيسبة عالية.
هععقا العطقععة وك ععر مععن و ابياىلشععا املرجععة ععيمان

هعععدايتشا معععن دون ىلاعععةين (عطقعععة بعععم بال عععيغة العامعععة املتداولعععة وو معععن خععععط
الطالبا

واو اخسى ان ىلنيخق ميه دييه وىلنتيه قبم ان يشديشا.

ععععآلا  8يةجععععد يف الاليععععا

لبععععة و البععععا

مععععن رتلععععف الععععدياوا

الاتععابيةن مععا مععدى جععةاز التعامععم معشععم وهععم ععةز ىليععاو
يف ميا ععباىلشم كععروب السععية ملععيطد املسععي ((عليععه السععطم

حيعع

ومععععيشم

عععامشم ومسععاركتشم
يقيمععةن احلنععط

ويدعةن زمطءهم؟
بسعععمه ىلععععام

ادُ وَلِعععى ع عبِيمَ ربِّع عوَ بِالْاِاْمععةِ والْم ُةعِيَع عةِ الْاسعععيةِ وجعععادِلْشم
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بِععععالتِ هِعع ع َوحُسععععن

مراعيععععا يف ذلععععو األحاععععام السععععرعية ملخععععالطتشم وهعع ع

معععقكةر يف الر عععاام العمليعععة وون ئ ىلسعععاركشم يف حمرمعععاىلشم وئ حتعععى املسعععاركة يف
ضعععالم هعععقا احملرمعععا

كمجعععالم يشعععا سعععر وو تغيعععاء وو وسعععاء متربجعععا

وتغريها.
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وو رقع ع

عععآلا  9هيالعععو بعع ع
ةية لساعا

ىلةجعععل جلعععةب ا يسعععني

العععدروب العلميعععة (رتعععربا

عديد ؟هم هقا جااز؟

بسععمه ىلعععام ىلقععدم مععا ياععةن جةابععام وملخ ععه ون ياععةن ائجتمععا عامععام ولععيم
جلسععا

خاصععة وون جملععاو قععدر اىماععان عععدم ائخععتط خ ةصعع ما واوععه ئ ىلةجععد

مععاد قاوةويععة ىلةجععل ائخععتط يف ا ععاميف املختربيععة بععم هععة ىل ععر
ضمةعا

خاصة بالطالبا

شععيطاو

لععتان

ووخرى بالططب.

عععآلا  11مةاقعععف البعععاة ىلععععاو معععن ائزدحعععام بعععني الطلبعععة والطالبعععا

ووحياوععام

جمل م ساب بني ا يسني ما حام الطالل وذا كان
و ععع مستعجط يف القهاب وم ا امعة.
ب ععع تغري مستعجم (دعيى بإمااوه ائوتيار .
بسععمه ىلعععام علععى كععط التقععديرين ئ ياععةن ذلععو مععربرام للةقععة يف احلععرام وعلععى
الطالععععل املععععآلمن ون ئ ياععععةن خاضعععععام للعععععر

والغنلععععة والسععععلة ا مععع ع وو ععععا

يراقل السريعة ينيسر بنيمرها وييتش بيشيشا.
ععآلا  11مععا حاععم مععا يسععمى بالسععنرا

ا ماعيععة الععت ىلقععام مععن قبععم ا امعععة

باعععط وةعيشعععا العلميعععة والب يشيعععة علمع عام اوعععه كع ع ريام معععا ىلسعععبل ائخعععتط معععن اليعععة
اخلاة؟
وكععععان ا عععد

بسعععمه ىلععععام وذا مل ىلقععععبن باحملرمعععا

مسععععروعام كزيعععار مةقععععف

علم ع وو وجععراء يربععة ميداويععة ععط بععنيب بشععا ،لاععن حتقيععل ذلععو متعععقر ،ععاو اعلععم
ة منا د ك ري كائختط تغري املسرو والغياء.
ععآلا  12بععع

الاليععا

ىلقععيم ععنرا

خعععا معععن العععدوام الرلععع وىلسعععار
الطالبععا

علميععة مععن اجععم الدرا ععة ياععةن يععةم

يعععه الطالبعععا

والطعععطب شعععم عععل علعععى

وخبععار ووليععاء ومععةرهن يف هععقا املسععاام وهععقا السععنر علععى اعتبععار اوععه يععةم

خعععا معععن العععدوام الرلععع حتعععى يعععز ولععع األمعععر ذلعععو وو ئ يعععزا وو ىلسعععتطيف
الط البعععة العععقهاب يف هعععقا السعععنرا

حتعععى معععف وخبعععار وهلعععشا يف ذلعععو اعتمعععادا علعععى

اىذن السابل يف الدرا ة والقهاب؟
بسععمه ىلعععام هععقا اىذن ووجععةب وعععطم ولعع األمععر وخطقعع واجتمععاع ون مل
يان شرعيا.
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عععآلا  13بعععع

الطالبعععا

ياعععةن قبعععة ن يف ا امععععا

الةاقععععة يف حما يعععا

وخعععرى باليسعععبة وم حمعععم عععاياهن وهععع بعيعععد ععععن وهلعععشا ىلاعععةن يف حريعععة معععن
املراقبعععة ،لعععقا كع ع ريا معععا عععرجن يف عععنرا
ذلععو مععن الت ععر ا

معععف زمطاشع عنط بعععدون وذن وهلعععشنط وتغعععري

ن مععا حاععم السععر يف ذلععو وهععم
الععت ىلقععف بععدون وذن وهلععش ط

جملرم عليشا الدرا ة بعيدام عن وير وليشا؟
بسعععمه ىلععععام
عمععم ميععا

عععل مراععععا األدب العععديأ واألحاعععام السعععرعية وععععدم ععععم وع

للعنععة واحليععاء واحلجععاب وك ع ري مععن هععقا الت ععر ا

مععن هععقا امليا يععا .

ووذا كععان األهععم بعيععدين عيشععا ععان اهلل حاضععر وهععة اقععرب ولييععا مععن حبععم الةريععد
ويعلم خااية األعني وما ن ال دور ،لماذا أعم اهلل وهةن الياظرين ولييا.
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الن م اخلامم
مقدمة
ان قععاوةن اهلل ععبااوه وىلعععام شععامم لاععم منععردا
األزميعععة ،وئ عععت

احليععا وقابععم للتطبيععل يف كععم

وعععزو القعععرآن بزمعععان ،القعععاوةن حعع ومياعععن ىلطبيقعععه علعععى كعععم

صععغري وكععبري رتغععم التعقيععد اليععاهرع لتناصععيم احليععا ومععداخطىلشا ،لاععن كمععا قيععم
ووععه ((مععا مععن واقعععة ائ و ععا حاععم
التععععععامط

ويف هععقا الن ععم دار

و ععالتيا حععة بععع

املاليعععععة يف وعععععادع الاليعععععة وو (الاسعععععو وكعععععقلو بعععع ع

ائجتماعية والت ر ا

الت عععععر ا

العبادية والعامة داخم ا امعة ويف األقسام الداخلية.
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الت ر ا

املالية

و الة ووجةبة
آلا  1ما حام األمةا يف كم ا ينيىل  ،وهم ي دل عليشا ووشا رشة ؟
 1عععععع الطالعععل يعععد ف وم األ عععتاذ ومعععةائم معععن وجعععم احل عععة علعععى درجعععة أعععا
علما ون الطالل تغري مستال لقلو.
بسعععمه ىلععععام  1يف ذلعععو ىلإعععييف ملسعععتقبم العلعععم يف البلعععد ،ويعععد ىلن عععيطم وك عععر يف
ا ععزء ال ععاو مععن قععه ا امعععا

بعيععةان (احلععةز وقإععايا السععباب وكتععاب (زيععار

مدر ة وتغريها.
 2ععععع ىلعمععد وىليععان األ ععتاذ بني ععالة صعععبة جععدا ياععةن الغععرض ميشععا هععة سععم كعع ري
مععن الطلبععة يف ائمتاععان لغايععة وجبععارهم علععى د ععف ومععةا وم األ ععتاذ ىأععاحشم يف
ىللو املاد .
بسعععمه ىلععععام  2ئ عععةز اىضعععرار بعععالغري وئ عععةز وخعععق املعععا معععن الغعععري وئ
برضاا.
 3ع ععععع بعع ع

األ عععاىلق يتسعععددون معععف الطلبعععة بعععنيع ذريععععة ،األمعععر العععقع يعععآلدع

بالطالل وم د ف ومةا وم األ تاذ ووئ الر ةب ملن يتسددون معه؟
بسمه ىلعام  3ظشر جةابه ا بل.
 4ععععععع وخععععق األمععععةا عمطععععا يسععععمى بالععععدورا
ائمتااوعععا

التعليميععععة للطلبععععة الناشععععلني يف

علمعععا ان سعععلشم كعععان بسعععبل ومعععا التعمعععد معععن قبعععم األ عععتاذ ونسعععه ععععن

ريل التق ري يف التدريم ،وو الت اي ؟
بسععمه ىلعععام  4ئ بععنيب بشععا ،ألوشععا بععازاء عمععم يقععةم بععه ،ومععا مععا هعع األ ععباب
الت ود

وم ذلو شقا شم آخر ،وراجف التناصيم يف الاتابني املتقدمتني.

عععآلا  2ىلةجعععد يف جامعتيعععا تغعععر

ر

عععة لبيعععف السعععاع والايعععو ومعععا شعععاكم

مةزععععة علعععى األقسعععام ا يد عععية يةجعععد يف وحعععداها امعععرو ىلععععرض البيعععف (جعلعععة
لتجقب وكرب عدد ان من الطلبة ما حام السراء ميشا.
بسعععمه ىلععععام معععا دام السعععبل لتسعععغيلشا واضعععاا ايعععف وعمعععم علعععى أاحعععه واهلل
بااوه وىلعام يقة

وئَ ىلعاووةاْ علَى اىَخُمَ والْعدُوانَ. 61 (
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عععآلا  3معععا حاعععم األمعععةا امل عععرو ة معععن قبعععم بعععع
الطالبعععا

وخيعععاء جلة عععشم يف ومعععاكن ىلععععر

الطلبعععة علعععى بعععع

حاليع عام (وعععادع وو كسعععو علمع عام ون هعععقا

األمةا ىلسبل وتغراء كط ا يسني من قبم من ميلاشا (السخ

ال ار

؟

بسعععمه ىلععععام ئ وشعععاا يف ونعععم املعععا اذا د عععف يف معاملعععة حمللعععة كسعععراء الطععععام
وو الساع ،وو ا اىشاا يف هقا العطقة تغري السرعية بني ا يسني.
ععآلا  4هععم ععةز بيععف املععنيكةئ
املبددين على اليادع ا امع

وتغريهععا يف داخععم اليععادع ا ععامع علمعع ما ون
ئ يرىلدين احلجاب؟

لبة و البا

بسععمه ىلعععام وذا عععد املاععان مععن ووكععار السععيطان بسععبل ك ععر العطقععا
للنقه الديأ بيف الطعام يه وىلقديم وية خدما

امليا يععة

ياةن عمط حمرمام.

ععآلا  5معععا حاعععم الطعععام والسعععراب العععقع ا ععتعمله يف وعععادع ا امععععة وذا كعععان
القع يعمم بشقا األكم
و ععع مسيا وو يشةدع؟

ب ععع صابا وو وهاب ؟

بسععمه ىلعععام معععن كععان معععن وهعععم العععدياوا

السععماوية وئ يباشعععر اليجا عععا

معععن

دون ىلطشعععري وو شعععةهد يغسعععم يديعععه قبعععم مباشعععر العمعععم عععط بعععنيب بتيعععاو الطععععام
القع ي يعه.
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الطلبة والزوا
عععآلا  1بعع ع

ئ يقعععبلن بعععالزوا ائ بععععد اكمعععا الدرا عععة علمعععا ون

الطالبعععا

التنيخري يآلدع وم الةقة يف ك ري من احملرما ؟
بسععمه ىلعععام هععقا وعععراض عععن ععية الر ععة ((صععلى اهلل عليععه وآلععه
((صعععلى اهلل عليعععه وآلعععه

وقععد قععا

((معععن رتغعععل ععععن عععيت لعععيم معععأ (  . 62وئ وعتقعععد

ان الععزوا يعيععل ا ععتمرارها بالدرا ععة ،وعععم وذا كععان اىأععاب عااقعع ما ععععع وهععة لععيم
بعاال ععع لتآلجله.
ععععآلا  2هععععم ععععةز ائدخععععا يف الععععزوا امليقطععععف ا ععععارع انن بععععني الطلبععععة
والطالبا

يف الاليا

بدون وذن الةل السرع باليسبة للطالبا ؟

بسعععمه ىلععععام ئ بعععد معععن وذن العععةل للبيعععة البعععاكر يف حالعععة اىدخعععا  ،واألحعععة
اشععبا وذوععه حتععى مععف عععدم الععدخة يف البععاكر ،امععا ال يععل ععععع وع املععدخة بشععا يف
عقععد ععابل ععععع ععط يسععب

يشععا ذلععو علععى ون يف الععزوا امليقطععف حمععاذير اجتماعيععة

وشرو شرعية قد ئ يتسيى احملا ية عليشا.
ععآلا  3وعلععم يف عقععد الععزوا الععداام ععل ذكععر (املقععدم واملععآلخر شععم ععل
ذكععر املقععدم واملععآلخر يف الياععا امليقطععف ومععا هعع ال ععيغة السععرعية يف العقععد امليقطععف
حتععى ىلاععةن عطقتيععا مععف ا ععيم األخععر شععرعية؟ وهععم ععةز للطالععل ون يعقععد علععى
وك ععععر مععععن البععععة ئ ألجععععم ائ ععععتمتا ا يسعع ع وو ععععا ألجععععم املباح ععععة وا لععععةب
واخلعععرو وتغريهعععا؟ وهعععم عععةز للطالبعععة ون ىلعقعععد علعععى وك عععر معععن العععل يف ونعععم
الةقة اذا كان الغرض ميه ونم ما ذكر يف النر السابل من السآلا ؟
بسعععمه ىلععععام ئ بعععد معععن ذكعععر املشعععر يف امليقطعععف وحتديعععد املعععد وصعععيغته ان ىلقعععة
الزوجععة (زوجتععو ونسعع دشععر مقععدارا كععقا وم وجععم كععقا يقععة الععزو (قبلععة
العععزوا لينسعع وياررهعععا بالمعععة متعتعععو  . . .وللسعععخ

ون يعقعععد علعععى وك عععر معععن

واحعععد بعععامليقطف مشمعععا كعععان الغعععرض وئ عععةز العاعععم ألوشعععا اذا كاوعععة زوجعععة
بع مة وحد ايف ىلتزو تغريا.
عععآلا 4

العععل ىلعععزو بطالبعععة يف العقعععد امليقطعععف وقبعععم اوتشعععاء معععد العقعععد عقعععد

عليشعععا عقعععدام داامع عام معععا حاعععم العقعععد العععداام؟ وون كعععان يعععه وشعععاا
ىل اياه؟
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ايعععف يعععتم

بسععمه ىلعععام ون حاععم العقععد الععداام هععة الععبططن باعتبععارا قععد وقععف يف مععد العقععد
امليقطععف ويععتم ىل ععاي املةقععف بععنين يشبشععا املععد املتبقيععة مععن العقععد امليقطععف خععم يعقععد
عليشا من جديد عقدام داامام.
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الطالل والةاجبا
ععععآلا  1هيععععا بععع ع

السرعية داخم ا امعة واألقسام الداخلية

السععععباب يسععععا رون ععععنرا

خاصععععة دسععععاام الرياضععععة

واأللععععاب الرياضعععية وخ ةصعععا(كر القعععدم  .عععةاء كعععاوةا ئععععبني وو مسعععاهدين،
شعععم عععنرهم هعععقا ي عععدل عليعععه عععنر مع عععية حتعععى يتمعععةا وي عععةمةا وذا صعععاد
ششر رمإان؟
يجمعععةن بععني الق ععر والتمععام باليسععبة لل ععط

بسععمه ىلعععام يعملععةن بائحتيععا

وي ةمةن ويقإةن يما بعد باليسبة لل ةم.
عععآلا  2علعععى عععرض اىجابعععة بنيوعععه عععنر مع عععية ،معععا حاعععم معععن عععا ر بشعععقا
الاينيعععة يف شعععشر رمإعععان وو طعععر ىللعععو األيعععام هعععم عليعععه قإعععاء وكنعععار  ،وم قعععا
قإاء ،وما حام صطىلشم الت صلةها ق را من حي

القإاء؟

بسعععمه ىلعععععام جملتععععا ةن بالقإععععاء لل ععععط وال ععععةم ،ومععععا الانععععار لععععم ي بععععة
مةجبشا.
عععآلا 3

العععل يف ا امععععة ،لعععيم لعععه معععةرد معععال خعععاة بعععه ،وبالتعععال

يعتمععد علععى مععن يعيلععه يف امل ععر

شعععة

اليععةم  ،مععا حاععم هععقا األمععةا وذا كاوععة تغععري

رمسة ؟
بسعععمه ىلععععام مقتإعععى القاععععد د عععف (رد ميعععامل دقعععدار سعععم معععا ي عععم وليعععه
ومععا يت ععر

يععه ععإن كععان يف ذلععو حععر وعسععر عليععه شععة مععنيذون بععد ف مععا يسععتطيف

وون قم.
عععآلا  4لعععة كعععان الطالعععل ضيبع عام ومل يغتسعععم يف بيتعععه ودخعععم وقعععة ال عععط يف
وخياء وجةدا يف احلرم ا امع

شم ي

بسععمه ىلعععام وذا كععان سععى ععة

ون يتيمم وي ل يف ا امعة؟
الةاجععل ليبععادر ام التععيمم برجععاء املطلةبيععة،

وون ا منين بإدرا الغسم وال ط خط الةقة ،ووتير.
ععآلا  5وذا كععان ا ععةاب يف السععآلا السععابل بععا ةاز شععم ععةز لععقلو املتععيمم
ون يعآلدع صط قإاء لينم اليةم وو ليةم وخر بقلو التيمم؟
بسععمه ىلعععام مععا دام وقععة احل ععة علععى املععاء متةقعععام ليععآلخر القإععاء وم حععني
احل ة على املاء.
آلا  6هم ةز ال ط يف احلرم ا امع ؟ باعتبارها ضشة املالو؟
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بسمه ىلعام وعم ،وعليه ان يييم له روب ية سسية.
عععبا

عععآلا  7معععا هعععة األ إعععم للطالبعععة ا امعيعععة العععت سعععر يف بعع ع

العععدوام

بالعاد السشرية؟ هم ةز ا احلإةر وم ا امعة وم ئ؟
ل عليشا رعاية ىلالينشا السرع من مجيف ا شا .

بسمه ىلعام

عععآلا  8معععا هعععة حاعععم الطالعععل العععقع يغعع
يف ا امعا

يف ائمتااوعععا

اليةميعععة والسعععشرية

علمام اوه

و ععع مإطر لقلو لغرض ىلنيجيله من اخلدمة العسارية؟
ب ععع مإطر لقلو حتى ئ يد ف مبلغام معييام لغرض اليجا ؟
ععع مشمم يف درا ته ولان يريد قا اليجا ؟
بسعععمه ىلععععام الغععع

وائىلاعععا عليعععه يإعععيف مسعععتقبم معاهعععدوا

يف ائمتااوعععا

العلميععة ،ويركععز ىلبعيتيععا لألعععداء ،ويعيععدوا للععةراء ،ععط بععد مععن شععاق ا مععة يف لععل
العلم ،ور ف مستةاا يف بلدوا املسلم.
عععآلا  9بعع ع

الاليعععا

يشعععا صعععائ

للبليعععارد وامليإعععد وتغريهعععا ،معععا حاعععم

الطالل القع يلعل بشا؟
و ععع ضاوا ؟ ب ععع مقابم ومةا ؟
بسععمه ىلعععام ومععا كععر امليإععد ش ع رياضععة عقطايععة ،ععط بععنيب دمار ععتشا ولاععن
مععن دون ان ىلقععبن دخالنععة شععرعية كاملراهيععة ي ع
ععل د ععف هععقا املبل ع علععى اوععه و ععار ألدوا
قععد يقععا ووشععا مععن آئ

يععد ف اخلا ععر وجععر اللعععل وو ععا

اللعععل مععن دون مراهيععة ،امععا البليععارد

القمععار واملغالبععة ععان كاوععة كععقلو اللعععل بشععا حععرام وان

مل يقبن بالرهن ونةا ،وان مل ىلان كقلو كان حامشا كار امليإد .
ععععآلا  11مععععا روع السععععر السععععريف يف مسععععنيلة الرياضععععة ا امعيععععة وخ ةصعع عام
الرياضععععة اليسععععةية مععععف ائخععععتط والتاسععععف وو وبععععراز املنععععاىلن ا سععععدية مععععن وراء
املطبم؟
بسععمه ىلعععام ئ يععةز املسععاركة يشععا حتععى لععة ر ععل الطالععل يف درب الرياضععة
وحسل علم

اوه ليم در ام و ا يام ،والر ةب يه ئ يإر باليشاية.
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ععآلا  11كعع ري مععن الطلبععة يف ععب ائمتااوععا

شععدون وونسععشم يف القععراء حتععى

وقععة متععنيخر مععن الليععم ،ععط يسععتطيف اليشععةض ل ععط النجععر ،مععا حاععم م ععم هععقا
العمم؟ وما ه الي ياة؟
بسععمه ىلععععام ئ قيمعععة ألع مينععععة وو ماسععل جملةزهعععا اىوسعععان وذا وضعععر بنعععراا
اهلل عععبااوه وىلععععام وهعععم اليجعععا والتنعععةل ووع وتيجعععة وخعععرى ائ بيعععد اهلل عععبااوه
ايعععف يرجعععة حت عععيلشا دع عععيته؟ علعععى الطالعععل ون يرىلعععل ميشجعععه يع ع

ئ يعععآلخر

ذلععو علععى واجباىلععه الديييععة وعيداععق وذا اىلتععه النريإععة لطععارئ ياععةن معععقور ما ومععام
اهلل بااوه وىلعام.
ععآلا  12وحععد ععطب القسععم الععداخل يقععةم باى تععاء يف املسععاام السععرعية بيطيععة
املزا مف الطلبة انخرين ما حام هقا العمم؟
بسععمه ىلعععام لععيم اى تععاء مععن مععةارد ا ععز واملععزا  ،خععم مععا م ععريا لععة بععل
وحدهم هقا (النتةى ظيام ميه ووشا واقعية.
عععآلا  13هعععم عععل معععيم الةجبعععة الغقاايعععة العععت لبشعععا الطالعععل معععن وهلعععه
عيد بداية كم و بة علمام ون وهله ليم م ية سسية؟
بسعععمه ىلععععام وذا كعععان هعععة صعععاحل روب عععية سسعععية شعععة معععنيذون با عععتعما ا
من دون ميم.
عععآلا  14يف دورا
الطراز الغرب حي
بسعععمه ىلععععام

امليعععاا يف بعععع

بيايعععا

الاليعععة احلدي عععة ىلاعععةن مبييعععة علعععى

يتبة الطالل وهة واقف شم هقا العمم جااز شرعام؟
عععل مراععععا السعععرو السعععرعية املعععقكةر يف (وحاعععام التخلع ع

يف

الر عععالة العمليعععة وائحعععباز معععن اليجا عععة ،والعععتطشري العععطزم وكع ع ري ميشعععا مل يراععععةا
يف اوسااشا ائحاام السرعية ةضعةها مستقبلة وو مستدبر للقبلة وهة ية .
عععآلا  15يف القسعععم الععععداخل للطلبعععة بعععع
يبكعععةن إعععط

األكعععم يف املغا عععم يع ع

ىلت م مف ضارع املراحي

الطعععطب عيععععد تغسعععلشم األواوععع

ىلعععقهل هعععقا البقايعععا معععف ا عععارع العععت

ما هة حام هقا العمم؟ وهم من و ياة؟

بسعععمه ىلععععام وذا وماعععن وضعععف م عععايف صعععغري علعععى تاعععة ا عععرى حلنعععو بقايعععا
الطعععام مععن الةقععة يف ا ععرى خععم ر عشععا ،شععة ،وان وماععن

ععم ا ععريني اععقلو،

وو ىليييعععف ال عععاةن معععن بقايعععا الطععععام وو مسعععاشا قبعععم تغسعععلشا وتغعععري ذلعععو عععا يعععه
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احعععبام لليعمعععة وشعععار للمعععيعم وبالسعععار ىلعععدوم العععيعم ومعععف ح عععة احلعععر وععععدم
وماان ىلطبيل وع و لةب ،ط بنيب.
عععآلا  16هعععم عععةز ال عععط و عععاار الت عععر ا
األقسعععام الداخليعععة للطلبعععة ،علمع عام ان بعع ع

الإعععرورية وتغعععري الإعععرورية يف

هعععقا األقسعععام بيايعععا

معععآلجر معععن قبعععم

األهال .
بسعععمه ىلععععام

عععل ائقت عععار علعععى الت عععر ا

العععت ىلعععدخم يف عقعععد اى عععار،

وياةن منيذووام يشا من قبم املالو.
الطلبععععة يسععععايةن يف احملا يععععا

ععععآلا  17بععع ع

ويدر ععععةن يف مدييععععة بغععععداد

ولاععن ي ععلةن وم بغععداد قبععم بععدء الدرا ععة بعععد ويععام (يععةمني وو خطخععة مععا حاععم
صطىلشم وو صيامشم يف هقا النب ؟
بسععمه ىلعععام جملتععا ةن بععا مف ،وعععم لععة كععان وصععة م يف زمععان مت ععم بزمععان
العمعععم عر ع عام وسعععةا وصعععامةا .هعععقا عيعععد معععن ئ يقعععة بإماعععان (العععة يني وع و عععن
السعععان وو عععن العمعععم ومعععا معععن قعععا بإمااوعععه يعتعععرب ماعععان الدرا عععة و يععام لعععه يعععتم
ال ط يه وي ةم مادام يف ىللو املديية.
عععآلا  18يف بعع ع
يعع

األحيعععان يبىلعععل ا عععدو اليعععةم للعععدروب بسعععام ما عععف

ياععةن وقععة ال ععط واقععع ما يف وخيااشععا ،شععم ععةز ىلععنيخري ىللععو ال ععط حتععى

العععةد ام امليععز

ي ععليشا قإععاءا ،علمععا ون التععنيخري احلاصععم بسععبل التقيععة ووحياوععام

بدووشا؟
بسعععمه ىلععععام ئ عععةز ىلعععنيخري الةاجعععل ،ومعععا وذا حالعععة بععع
دون امت العععه بسعععاله الطبيعع ع

اليعععرو

القعععاهر

ليعععآلدى بسعععاله ائ عععت ياا (الةاجعععل ائضعععطرارع

وخياء ا لةب وو املس .

التقا ال ةر
ععآلا  1يا ععر مععا بععني لبععة ا امعععا
ال ععةر وخاصععة مععف بععع

الطالبععا

وكععقلو بععني لبععة الاليععة الةاحععد التقععا

مععيشن متربجععا

هقا ال ةر؟
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ومععيشن حمجبععا  .مععا حاععم

بسععمه ىلععععام

ععةز ذلعععو بسععر ون ىلاعععةن ال عععةر عامععة كمعععا لععة كاوعععة لطلبعععة

القسم وو الالية وون ئ ىلاةن هياة املتربجا

م ري جيسيام.

عععآلا  2كع ع ريام معععا يلعععتقا الطلبعععة صعععةرام للعععقكرى وياعععةن يشعععا ائخعععتط بعععني
ا يسععني شععم هععقا العمععم جععااز للطلبععة علمعع ما لععيم يععه وع ضععرور ععععع بععم قععد يسععاء
ا تغط ىللو ال ةر ععع ؟
بسععمه ىلعععام وذا ىلإععمن مععا هععة ميععا َ للسععريعة حععرم وقععد علععم الاعع ري مععن هععقا
امليا يا

يف األجةبة السابقة.

عععآلا  3معععن املعلعععةم حرمعععة الت عععةير لعععقع األروا ىل عععةيرام ضسعععمام ،لاعععيأ
العععل يف كليعععة النيعععةن ا ميلعععة (قسعععم التسعععايم ولعععدييا معععاد درا عععية ميشجيعععة
ىلتطلععل ميععا صععيف وعمععم م ععم ذلععو ي ع

يتةقععف عليشععا أععا الطالععل يف ىللععو املععاد

وبالتععال أاحععه يف املرحلععة الدرا ععية .مععا هععة ىلالينيععا؟ هععم وقععةم بععقلو العمععم وو
جملععرم علييععا ذلععو مععف مراعععا الإععرور لليجععا ؟ وهععقا هععة ععآلا الا ع ري مععن الطلبععة
والطالبا

يف كليتيا.

بسعععمه ىلععععام لعععة كاوعععة الدرا عععة ضعععرورية للمجتمعععف كالطعععل وال عععيدلة نيشعععا
م ععلاة ىلزيععد علععى منسععد احلرمععة ،ومععا هععقا الدرا ععة ععيمان ىلركشععا وعععدم التععةر
يف احلرمة وىلبديلشا ام وع درا ة وخرى.
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احلنط

وامليا با
الغياايعععة وو املسعععرحية العععت ىلقعععام داخعععم

عععآلا  1هعععم عععةز حإعععةر احلنعععط
احلرم ا امع ؟

بسعععمه ىلععععام هعععقا حعععرام ومعععن الابعععاار وملععععةن معععن جملإعععر يشعععا ومطعععرود معععن
رمحعععة اهلل حتعععى يتعععةب ب عععدل ،امعععا املسعععرحيا

اخلاليعععة معععن احملرمعععا

عععط بعععنيب

إةرها واملساركة يشا.
عععآلا 2

الطلبعععة علعععى د عععف ومعععةا ىقامعععة احلنعععط

عععرب بععع

الععت ي ععدر بشععا احملععرم وتغريهععا مععن األمععةا ىقامععة احلنععط

و بعععف ا عععط

والععت ئ يرضععى بشععا

السار املقدب ،شم ةز ذلو؟
بسععمه ىلعععام ئ ععةز ذلععو وان ىلرىلععل علععى عععدم الععد ف ضععرر ليتاملععه وئ ون
ياةن بليغا وئ يستطيف حتمله
عععآلا  3يف بعععع
ىقامعععة احلنعععط

ا امععععا

ىلقعععةم يعععة خاصعععة معععف األمعععةا معععن الطلبعععة

العععت ياعععةن ضعععميشا (النعععرل املة عععيقية وك عععر املتربجعععا

هم ةز وعطاء املا

وتغريهعععا

م وذا كان

و ععع مإطرام لقلو؟

ب ععع تغري مإطر؟

بسععمه ىلعععام ئ ععةز وئ مععف ائضععطرار وعليععه ون ياععةن صععادقا بييععه وبععني ربععه
يف حتديد معيى الإرور .
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واليش عن امليار

األمر باملعرو

ععآلا  1هععم ععل علععى الطالععل ا ععامع ون يععنيمر وخةاوععه الطلبععة ععععع مععن بععاب
األمر باملعرو

واليش عن امليار ععع دا يطيقةوه ودا ئ يطيقةوه؟

بسععمه ىلععععام األمعععر بعععاملعرو

واليشعع عععن املياعععر واجبعععان و يعععان وهمعععا ضعععمان

ا عععتقامة ا تمعععف املسعععلم و عععر بقااعععه علعععى خعععا السعععريعة ولعععة ضع عيطعا عععإن ا تمعععف
يياععععدر وم ا اويععععة وقععععد وكععععد القععععرآن عليشمععععا كعع ع ريام لَعع عةُئَ ييُشععععاهم الربععععاوِيُّةن
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ىخُععم و َو ْك ِلشَععم السُّععاُة َلبِععاُم مععا كَععاوة ْا ي ُععيعةن
ألحُبععار عععن قَعع ُة ِلشَم ا َ
وا َ

وقععد

ذكر النقشاء ما شرو ا راجعشما عزيزع الطالل.
عععآلا  2قعععد يعععآلدع األمعععر بعععاملعرو

واليشع ع ععععن املياعععر معععن قبعععم الطالعععل وم

وقةعه يف مساكم مف وواب تغري خقا  .ما حامه ياا ىللو املسنيلة؟
بسعععمه ىلععععام وذا ودى التاليعععف السعععرع وم ضعععرر تغعععري حمتمعععم للنعععرد يسعععقا
وجةبه.
عععآلا  3بعع ع

الاليعععا

ياعععةن يشعععا ىلسعععدد علعععى حطقعععة اللايعععة شعععم عععةز

حلقشا مف ذلو وم ىلر الالية ووم من ارىلااب احلرام؟
بسععمه ىلعععام

ععل مراعععا مسععنيلة مشمععة وهعع اوععه وذا اضععطر الطالععل وم حلقشععا

وو وجعععد حرجعععا يف وبقااشعععا جعععاز حلقشعععا ،هعععقا اذا كاوعععة الدرا عععة يف هعععقا الاليعععة
بدرجة من ائهمية للينم وا تمف ،على او ئ اعلم مربرام قا التسدد.
عععععآلا  4هيعععععا بعععع ع
صاياة وو تغري ملتزما

الطالبعععععا

ئ يرىلعععععدين احلجعععععاب اى عععععطم ب عععععةر

جشطم وو عمدام ،ما هة ىلالين السرع ياهشن؟

بسعععمه ىلععععام مياعععن ىلةجيعععه بيعععا

جيسعععشن عععدايتشن وبيعععان املنا عععد األخطقيعععة

وائجتماعيععة املبىلبععة علععى ععر ونسععشا يف ا تمععف ككلععة يسععتمتف بشععا خععم ىلرمععى عيععد
اكتنعععاء احلاجعععة وليشعععا وو زوا مطمععع ا معععا عيشعععا ،بييمعععا اى عععطم ياعععرم املعععرو
وي عععةوشا ويع ع نيمر الرجعععم برعايتشعععا ومعععداراىلشا وللعاقعععم ون تعععار ،ومياعععن اعطاؤهعععا
رواية (حجاب يف عتبة الباب ئقياعشا دوى احلجاب وآخارا اى ابية.
ععآلا  5يف األقسععام الداخليععة هيععا

لبععة يعاكسععةن البيععا

املععارا

مععن جاوععل

القسم الداخل  ،هم ةز ردهم؟
بسعععمه ىلععععام بالتنيكيعععد ،وحسعععل مراىلعععل األمعععر بعععاملعرو
املقكةر يف الر اام العملية للنقشاء.
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واليشععع ععععن املياعععر

لبعععة كعع ريون حعععالقة اللاعععى وعيعععد مسعععاالتشم ععععن هعععقا العمعععم

عععآلا  6هيعععا

يقةلةن ون اهلل ئ ييير وم وجسامام وام صةركم ولان ييير وم قلةبام ؟
السععيطان ووئم ععإن القلععةب كيععف ىلطشععر بععدون

بسععمه ىلعععام هععقا مععن ىلسععةيط
األعمععا ال ععاحلة مععن عععم الةاجبععا

واجتيععاب احملرمععا  ،مععا دام احلاععم خابتعع ما يف

السريعة عليه التطبيل.
ععآلا  7مععا حاععم وخععق الاتععل ا امعيععة بييععة التملععو علمععا ان الطالععل مطالععل
بشا يف آخر السية؟
بسعععمه ىلععععام هعععقا معععن ضشعععة املالعععو تاتعععا وم وذن .وهعععة معععنيذون باملقعععدار
القع ىلسم به ا شة املسآلولة وبسر ون ياةن صاحل روب ية سسية.
عععآلا  8سعععر بعع ع

الطالبعععا

اوبيعععا يسعععتشزئ بشعععن لاع ع يسععععرن

املتربجعععا

ووشن ليسن على شم .ما حام هقا العمم؟
بسعععمه ىلععععام

ادُ وَلِعععى ع عبِيمَ ربِّع عوَ بِالْاِاْمععةِ والْم ُةعِيَع عةِ الْاسعععيةِ وجعععادِلْشم

بِععععععالتِ هِعععععع َوحُسععععععن ، 64 (ويف احلععععععدي

السععععععريف ((كةوععععععةا ليععععععا دعععععععا م

صعععععامتني (  ، 65ائ عععععتشزاء بشعععععآلئء الطالبعععععا
ن ليسععن معاوععدا
القععرآن ،خ ةصعع ما وان وك ععره ط

لعععععيم صعععععاياام وميا يعععععام ألدب
ن ألجععم عععدم وصععة
وو ععا انععرا ش ط

كلمعععة احلعععل املقيععععة ولعععيشنط ،واعتقعععد ووشع عنط عععيقبلن الاعععطم لعععة صعععي

ع عنط بسعععام

ميا ل.
ععآلا  9كمععا ىلعلمععةن ون التقيععة مةجععةد يف ا امعععة مععا حاععم األمععةر املبتدعععة
لغرض ر ف بع

السبشا

عأ وذا
 2ععع تغري مإطر؟

 1ععع كية مإطرا؟

بسعععمه ىلععععام هعععقا التقيعععة ومعععا ىلتطلعععل معععن عععلة ىلتاععدطد لاعععم شعععخ
و سععل اليععرو

سعععبه

الععت حتععيا بععه املسععنيلة شخ ععية ،وليسععني اهلل ععبااوه ون يسععددا

ويع مه ويشديه.
ععآلا  11بع ع

الطلبععة يإعععةن دهععن السعععر وهععم ئ يعر ععةن حامععه مععن حيعع

الةضةء والغسم ،ما حام ذلو ؟
بسعععمه ىلععععام وذا كعععان يسعععام بقعععة عازلعععة يبطعععم الةضعععةء والغسعععم وان كعععان
ضرد ون يإن ملمسام دهييا ط يإر.
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عععآلا  11معععا حاعععم املط نعععة معععف بعععع

املعيعععدا

كان الق د ميه ائ تناد يف ومةر الدرا ة من حي

واملدر عععا

يف ا امععععة وذا

الدرجة ائمتااوية؟

بسعععمه ىلعععععام الغايععععة ئ ىلععععربر الة ععععيلة يجععععل اجتيععععاب املقععععدما

احملرمععععة وون

كاوة اليتاا منيد .
قععا ىلعععام  يععا وَيُّشععا اليبِعع ُّ وَوععا َو ُر ععلْيا َ شععاهِد ما ومبسِّععر ما ووععقِيرام ،وداعِيعع ما َولَععى
اللهِ بِ َإ ُذِوهِ و ِراجام مُّيِريام. 66 (
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الن م السادب
املقدمة
لقعععد ك عععر

املآللنعععا

والاتعععل اى عععطمية حعععة احلجعععاب وضعععرورىله ومعععا وم

ذلعععو ،وئ وريعععد ون وعيعععد هيعععا معععا كتبعععةا ،لاعععن معععن الإعععرورع ذكعععر معععا بعععدو قيشيعععا
حدي ه به من كلمة حة معيى احلجاب اى طم قااطم
(احلجععاب لععيم ىلقييععدام حلريععة املععرو وئ حرماوععام للمجتمععف مععن مجا ععا وو ععا هععة
معا عععة ودواء وصعععنه خعععالل العععينم اىوسعععاوية والععععامل بنيمراضعععشا و عععرل عطجشعععا
شعععة ضعععبا وىلةجيعععه عععقا اليعععةاز اىوسعععاوية .قعععا ىلععععام ووَذا ععنيَلْتمةهن متاعاعععا
َا ُع عنيَلمةهن مِعععن وراء حِجعععابَ ذلِامع عمُ وَ ْشعععر لِقملمعععةبِاممُ وقملمعععةبِشَن

( 67

امعععا ون معععن

ميلعععو جعععةهر ةييعععة ي عععةوشا معععن انخعععرين اعععقلو املعععرو إوشعععا وونعععم ا عععةاهر
ووعيععععم مععععا يرتغععععل يععععه ،لمععععاذا وعرضععععشا بابتععععقا ؟ كمععععا ون السععع ء كلمععععا ازداد
عرضععععه قلععععة الرتغبععععة يععععه ،واملععععرو وذا عرضععععة جسععععدها سيا ععععم وشععععبا ميععععه
ووععععراض عيعععه ،وكعععقا حت عععم حعععائ

السعععقوذ ا يسع ع واكتنعععاء الرجعععا بالرجعععا

واليسعععاء باليسعععاء ،وىليسعععل ىحعععدى النا عععقا
بععار

ععلعتشا

كلمعععة (وويعععا عرضعععيا حلةميعععا حتعععى

احلجععاب يسععاعد علععى وبقععاء هععقا ا اذبيععة والسععةل لطجتمععا و ععل

الطريقة ال اياة.
بعععد ذلععو بادروعععاا بععبع

األ ععالة ائبتطايعععة الععةارد مععن عععطب ا امعععة حععة

مةضة احلجاب نيجاب قيشيا متنإطم
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و الة ووجةبة
عععآلا  1معععا حاعععم الطالبعععة العععت ىلسعععبل دعععا ىلرىلديعععه معععن مطبعععم وخعععار السعععشة
ا يسية وم كم من يراها؟ وهم ي دل عليشا ووشا متجاهر بالنسل؟
بسمه ىلعام بالتنيكيد بم ه النسل بعييه وه شيطان من األوم.
ععآلا  2مععن املطحععو ان بععع
تغري مرىلديا

املرىلععديا

للاجععاب اى ععطم يسععرن مععف وسععاء

للاجاب اى طم  ،ما حام هقا العمم؟

بسعععمه ىلععععام وذا كعععان بق عععد هعععدايتشن ووصعععطحشن شعععة ومعععر مستاسعععن .قعععا
ىلععععععام ادُ وَلِعععععى عععععبِيمَ ربِّعععععوَ بِالْاِاْمعععععةِ والْم ُةعِيَعععععةِ الْاسعععععيةِ ، 68 (ووئ
ليقت عععرن علعععى مقعععدار الإعععرور قعععد وشعععى اهلل عععبااوه ععععن ا عععاذ تغعععري املعععآلميني
وولياء ىللقةن وليشم باملةد  .وئ ىلينيب واحدىلشن من هداية وخةاىلشا.
عععآلا  3هيالعععو بعع ع

الطالبعععا

تغعععري حمجبعععا

لاعععيشن يبعععا

القلعععل ولعععيم

لعععديشن عععةء وعيعععدهن معععربر خللعععف احلجعععاب ،وهعععة ون السعععباب ئ يتقعععدمةن خلطبعععة
السععابة ا شةلعععة احلععا معععن واحيععة ا معععا ألن احلجععاب نعع الاعع ري معععن حما عععيشا،
شععن يقععدمن علععى خلععف احلجععاب حتععى ئ يععبقني (عععةاوم بععالتعبري العععريف ،بمععاذا
ىلي اةن الساب والسابة خب ةة هقا املةضة ؟
بسععمه ىلعععام ون يبععة القلععل وون كاوععة ومععرام مشمععام ومقربععام وم اهلل ععبااوه لايععه
ئ ياعععةن معععآلخرا ووا عععام ومعععام اهلل عععبااوه وئ وذا وا عععل اععععة اهلل عععبااوه ،كاملعععاء وذا
ععقية بععه وباىل عام يب عام وورض عام يبععة ععر ةععر

يبععة ووذا ععقية بععه ورض عام خبي ععة ععر

وباىلععام خبي ععام ،ععط بععد ون يقععبن القلععل الطيععل واىميععان مععف العمععم ال ععا  .والقععرآن
شععععععاهد علععععععى ذلععععععو إوععععععه داامععععععا يقروشمععععععا وَن الععععععقِين آميععععععةاْ وعمِلمععععععةاْ
ال عععالِاا ِ . 69 (عععط يانعع اىميعععان وئ يبعععة القلعععل وحعععدا لليجعععا والنعععةز عيعععد
اهلل ععبااوه ،وومععا هععقا املععربر املععقكةر لععيم مسععةتغام بععم هععة مععن ىلسععةيط

السععيطان

ععإن السععاب اخلا ععل مياععن ون ير ععم وهلععه لرؤيتشععا خععم ميايععه ائلتقععاء بشععا والتعععر
عليشععا مععف اقت ععارها علععى احلجععاب الإععرورع ،خععم وئ ىلعلععم هععقا البيععة ووشععا حييمععا
لعععف احلجعععاب إوشعععا عععة

ئ حتيعععى بعععزو معععآلمن يانعععم عععا ععععادىلشا وكرامتشعععا

ألن م لعععه ئ طعععل م لعععشا ،ووذا ىلقعععدم عععا ووسعععان تغعععري معععآلمن ،إوشعععا هع ع

ب إعععه

ألوشعععا يبعععة القلعععل ومآلميعععة وىلريعععد املعععآلمن و عععيآلدع ذلعععو وم بقااشعععا بعععط زوا
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و ععيتاقل عاععم مععا وراد
((عليععه السععطم
جملععععععقر

( 71

ىلطبيقعع ما للاععدي

السععريف الععةارد عععن اىمععام احلسععني

((مععن حععاو ومععرا دع ععية اهلل كععان و ععة

ملععا يرجععة ووقععرب ملععا

وىلععععععقكروا قةلععععععه ىلعععععععام ومععععععن يتةكععععععمُ علَععععععى اللععععععهِ َشععععععة

حسُبه ، 71 (وَلَيُم الله بِاَا َ عبُدا. 72 (
ععآلا  4مععا حاععم الطالبععة الععت ىليشععر زييتشععا بسععتى األوععةا مععن األصععباغ وتغريهععا
علمام ووشا ىلرىلدع احلجاب اى طم ؟
بسععمه ىلعععام هععقا ومععر مياععر ،قععد وممععر

املععرو بإخنععاء زييتشععا عععن تغععري احملععارم

وهعع بشععقا العمعععم يععأ علعععى ونسععشا وعلعععى كععم معععن يتععةر بعععاليير اليشععا تامعععم
ووزارهم مجيعا وباسة هقا اليتيجة ون ىلسةا هقا الزيية باليار واملاء احلميم.
ععآلا  5هععم ععةز ارىلعععداء احلجععاب الععقع ير ععم عليعععه يف حالععة ال ععيف بععع
الر ةم الت ىلآلدع وم ولنا

اليير من قبم ا يم البسرع؟

بسعععمه ىلععععام هعععقا معععن لبعععاب السعععشر وهعععة حعععرام ومعععن الزييعععة العععت عععل
وخناؤها.
عععآلا  6هيعععا بعععع

األقمسعععة اليازلعععة يف السعععةل ىلاعععةن ذا

ملععععان وجاذبيعععة

و بيعتشععا حاكيععة لألعإععاء معع طم (القدينععة مععا حاععم هععقا املطبععم و ريقععة ىلن ععا ا
ولبسشا؟
بسععمه ىلعععام مععا دامععة ععبب ما للنتيععة ووخععار السععشة وو يعععد لبسععشا زييععة ئ ععةز
وظشارها يارم لبسشا وخيا تشا وبيعشا ملن ئ ىلتةر يف لبسشا.
ععآلا  7هععم ععل التايععو علععى الطالبعععة ا امعيععة مععف لععبم الانععععة

؟ وهععم

ل عليشا ارىلداء العباء اى طمية؟
بسععمه ىلعععام وخنععاء احليععو ضععرورع مععن بععاب املقدمععة العلميععة وبدووععه يةشععو
ون ىليشععر شعع ء ععا جملععرم وبععرازا ،ولععبم الانععة
املععرو مععن انسععار ععر

ياععةن واجبععا كععقلو وذا خسعععية

الاععم (وع الععردن وظشععةر شعع ء مععن املع ععم ،وئ بععد يف

احلجاب من ون ياةن اىلرام سم املرو تغري ضسم ألعإااشا.
ععآلا  8هعععم عععةز ارىلععداء املطبعععم العععت يطلععل عليشعععا حاليام(البعععدع علمععام ون
هقا الية من املطبم حا ارىلدااه ىليشر التناصيم الداخلية سم املرو ؟
بسمه ىلعام ئ ةز لبسه وذا ودى وم ما ذكر يف السآلا .
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عععآلا  9هعععم عععةز وضعععف العطعععر باليسعععبة للطالبعععة ا امعيعععة علمععام ووشعععا يف ماعععان
يتةاجد يه ا يم انخر؟
بسمه ىلعام هقا من الزيية الت ئ ةز وظشارها لغري احملارم.
ععآلا  11هععم ععةز ارىلععداء املععرو لععبع
تاا

املطبععم كععالتيةرا

الععت حتتععةع علععى

بارز ملا حتتشا من ا سم؟

بسمه ىلعام هقا واض احلرمة.
عععآلا  11بعععع
كعععبريا

ئ يرىلعععدين احلجعععاب بقريععععة اوعععه ئ عععل وئ علعععى

الطالبعععا

السعععن وو ووشعععن تغعععري متزوجعععا

وووشعععن عععينعلن ذلعععو بععععد العععزوا ؟ بمعععاذا

ىلي اةن؟
بسععمه ىلعععام هععقا جشععم إععيف ،وهععم ىلإععمن ووشععا باقيععة علععى قيععد احليععا حتععى
ىلتعععة ر عععا النرصعععة للتةبعععة ولعععبم احلجعععاب؟ معععاذا عععياةن مةقنشعععا بعععني يعععدع اهلل
عععبااوه لعععة ودركشعععا املعععة

العععقع ئ يععععر

حة عععا شعععاهد بعععقلو ،عععاملغرور معععن يسعع طة
وومعععا حت عععيم العععزوا
مبييععة علععى مقععدما

صعععغري ما وو كعععبري ما واحلعععةادي الاععع ري
التةبعععة ويآلجطعععم عمعععم اليعععةم وم تغعععد،

عععط ييبغع ع ون ياعععةن بطريعععل حمعععرم وئ ىلاعععةن زوجعععة صعععاحلة
تغععري مسععروعة ،وان الععزو الععقع يععبأ اختيععارا علععى و ععم تغععري

صعععاياة كائوبشعععار با معععا امل عععطيف ئ يعععآلسن علعععى احليعععا الزوجيعععة ألوعععه ئ يلبع ع
ون ييخععععد بععععنيخرى يعععععرض عععععن األوم وىلسععععبل ععععا املسععععاكم ،وا تمععععف يإعع ع
بنيم ا عععا .ومعععا لعععة بعععأ العععزوا علعععى و عععم شعععرعية وقياععععا

خابتعععة إوعععه الإعععمان

الةحيد للسعاد يف مستقبم احليا .
عععآلا  12ووعععا و عععتاذ جعععامع ولطبيععععة عملعع

عععإن الطالعععل وو الطالبعععة (السعععا ر

وو احملجبععة ىلععنيىل لسععآلال عععن شعع ء تغععري واضعع يف احملاضععر وو ععآلا خعععارج ،
ما حام التعامم معشن (السا را

خ ةصام ؟

بسععمه ىلعععام ئ بععنيب بععه بسععر ون ياععةن ماععان اللقععاء عام عام كقاعععة الععدرب م ع طم
وون ياعععةن الاعععطم عاديععع ما معععن الطعععر ني وع معععن دون ون ي عععاحبه معععا يععع ري التلعععقذ
والسعععشة ىلطبيقع عام ل يعععة السعععرينة َ عععط ىلخُإع ععُن بِعععالْ َق ُة َ َيطْمعععف الع عقِع ِع ع قَ ْلبِع عهِ
مرضن . 73 (. . .
آلا  13هم ةز ل مساعد وع ا ر يف وع عمم؟
و ععع وذا كان ضروريام؟

ب ععع تغري ضرورع؟
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بسعععمه ىلععععام مسعععاعد وع ووسعععان واجبعععة شعععرعام وو وخطقيعععا بسعععرو شا (ميشعععا
وئ ي ععععاحل املسععععاعد شعع ع ء مععععن

وئ ياععععةن العمععععم ميا يعع عام للسععععريعة (وميشععععا

املساعر احملرمة وو ما ىلآلدع وليشا كالتلقذ ووخار السشة والاطم املتميف.
عععآلا  14قععععد جمل عععم لععععبع

احملجبععععا

وعععة مععععن املإععععايقة معععن قبععععم بعععع

النإعععةليني معععن الطلبعععة واأل عععاىلق  ،وونعععم احلالعععة معععف الطلبعععة امللتعععزمني ،بمعععاذا
ىلي اةن وبياءكم الطلبة؟
بسعععمه ىلععععام ال بعععا

علعععى العععدين وائلتعععزام بعععه و ئ ىلنيخعععقكم يف اهلل لةمعععة ئاعععم

و يخسعععر املبطلعععةن وهعععقا املإعععايقا

واشعععاة معععن شععععةرهم بعععاليق

ومعععام املعععآلميني

والعجععز عععن ائرىلقععاء للةصععة وم درجععتشم رييععدون مععن املععآلميني ون يتسععا لةا وم
درجعععتشم ويعععنيبى اهلل ليعععا ذلعععو ور عععةله .قعععا ىلععععام

ودُّواْ لَعععةُ ىلاْنمعععرون كَمعععا

كَنَععععرواْ َتامةوععععةن ععععةاءَ  ،ومُ ياُسععععدون اليععععاب علَععععى مععععك آىلععععاهم اللمععععه مِععععن
َإُ ِلهِ. 74 (
عععآلا  15ظشعععر يف انووعععة األخعععري بعع ع

معععا يسعععمى عععا و األورال (لناعععم
ا عععقة تغربيعععة وو شعععرقية ،هعععم عععةز

العععقع ىلةضعععف عليعععه ووعععةا ال عععةر لسخ عععيا
محله ،وما حامه وحام التعامم به؟
بسمه ىلعام هقا النعم يستمم على عد حمرما
 1ععع وشاعة الناحسة.

 2ععععع سجيععد وععاب كنععر و سععقة نيصععباةا كاألصععيام الععت ىلعبععد مععن دون اهلل ىلعععام،
وهم العباد وئ الةئء وائحبام واىعجاب؟
 3ععع قد ىلاةن بع

هقا ال ةر م ري للسشة .

آلا  16هم ةز اليير وم املتجاهر بالنسل؟
بسععمه ىلعععام ئ ععةز وكيععدام ألوشععا ون لععة عععن دييشععا واىلبعععة السععيطان إويععا ئ
وععب ديييععا ووع عع اهلل بسععببشا .وقععد قععا ومععري املععآلميني ((عليععه السععطم
ليععآلمر بععالاف عععيشن وووشععن ملسععركا

( 75

يعععأ علععى عشععد الر ععة ((صععلى اهلل

عليه وآله .
آلا  17وهم ةز ا تغابتشا ،وون كان جاازام ن وع ضا ؟
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((ون كيطععا

بسعععمه ىلععععام ون ذكرهعععا معععن باب وشعععاعة الناحسعععة وقعععد وشييعععا عيعععه وَن الع عقِين
( 76

ابُّععةن وَن ىلسِععيف الْنَاحِسععةم ِعع الععقِين آميععةا
ي ِ

وعععم ،ئ بععد مععن حتععقير مععن يريععد

زواجشا م طم.
آلا  18ما هة روع السار املقدب دا يسمى (احلجاب النروس

؟

بسعععمه ىلععععام ون ىلسعععميته بالنروسع ع يعععةح ون امليسعععني األصعععل ل عععياعته ( روسعععا
وون ورد يف السآلا اوه ي يف يف العرال وو بطد عربية ،لقا وقدم هقا املطحية
ون ما يستةرد من الانار على شالني
مععععععا ياععععععةن ا ععععععتعماله مسععععععبكا بيييععععععا وبيععععععيشم كالسععععععيارا

األو

وانئ

اىلابووية شقا ئ بنيب بائ تناد ميشا.
مععا ي ععيعةوه خ ي ععا ليععا يجعععل ون وععتشمشم يععه وئ وتعععاون معشععم يعععه

ال ععاو

وئ بعععد ون أععدا مطابقععا لسععريعتيا ،واحلجععاب مععن القسععم ال ععاو
حتعععى ي بعععة العاعععم واحلجعععاب املةصعععة

األصععم يععه التشمععة

يف السعععآلا رع عالف للسعععريعة اى عععطمية

وئ ععةز ليععا ون ويبشععر باىوتععا الغربعع حتععى وإععيف معععامل ديييععا ،وان هععقا ملآل ععف
حقععا ون ي ععيف الانععار حجابععا ليسععاء املسععلمني ونععن وعلععم مععا يريععدون ميععا ودُّواْ لَ عةُ
و الْيشععةد وئَ الي ععارى حتععى ىلتبِععف
ىلاْنمععرون كَمععا كَنَععرواْ ، 77 (ولَععن ىلرُضععى عيعع َ
مِلتشمُ. 78 (
آلا  19ما هة دوروا كمالنني وكطلبة خاصة؟
بسمه ىلعام

ل عليام عد ومةر

 1ععع مقا عة م م هقا ال ياعا
 2ععع ىلةعية ا تمف وولنا
 3عععععع األمعععر بعععاملعرو

الت ىلريد ون ىلسلل ديييا بالتدري

ويرا وم جسامة هقا اخلطر وتغلل الباب من ووله.
واليشعع ععععن املياعععر دراىلبعععه املعععقكةر لليعععاب العععقين اىلبععععةا

جشط ووقعةا يف حباام هقا اخلطا السيطاوية.
عععآلا  21دعععاذا ىلي عععاةن النتيعععا
النروس

الطىلععع يرىلعععدين هعععقا احلجعععاب (احلجعععاب

؟

بسعععمه ىلععععام او عععاشن بتطبيعععل السعععريعة وائهتعععداء برويشعععا يف كعععم شعععآلووشن وون
جملععععا ين علععععى ديععععيشن نيوععععه عيععععةان عععععزىلشن وشععععر شن وكععععرامتشن ،وان الانععععار
لياسعععدووشن علعععى هعععقا املعععيش القعععةيم العععقع يعععة ر لاوسعععاوية ععععادىلشا يف العععدويا
وانخععر  ،لععقلو ععنيوشم ععععع وع الانععار ععععع يسعععةن باععم جشععدهم لسععلل هععقا اليعمععة
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الاعععبري معععن وهلعععشا َ ومُ ياُسعععدون اليعععاب علَعععى معععك آىلعععاهم اللمعععه مِعععن َإُع ع ِلهِ، 79 (
ووع إععم وعيععم مععن وعمععة اىميععان بععاهلل والسععري علععى هععدى ر ععةله العيععيم ((صععلى
اهلل عليعععه وآلعععه

عععط ىلعطعععةا الانعععار معععرادهم تاةوعععةا عبيعععدام عععم ىلعععابعني ويف ذلعععو

خعععزع العععدويا وععععقاب انخعععر وقعععد رويعععتم كيعععف ذلعععة األمعععة وهعععان ومرهعععا عيعععدما
ىلركعععة دييشعععا وخإععععة للاعععا ر عععاهلل اهلل يف ديعععيام ئ يغلبعععيام عليعععه وحعععد واهلل
واصركم وهة يتةم ومر املآلميني.
آلا  21ما هة دور وولياء األمةر يف ميف م م هقا احلجاب؟
بسععمه ىلعععام اىلإعع جةابععه ععا ىلقععدم لاععن يإععا

وليععه ون مسععآلولية ولعع األمععر

وكععععععرب .قععععععا ىلععععععععام قمععععععةا وَونمسععععععاممُ ووَهُلِععععععياممُ وعععععععارام وقمةدهععععععا اليعععععععاب
( 81

والْاِجععار م

كمععا ون ععلطته وو ععف ععإذا كععان تغععريا ئ يسععتطيف اليش ع عععن املياععر

وئ باملةعيعععة وو الزجعععر نيوعععه يسعععتطيف ىلينيعععقا بالإعععرب واحلعععبم واىيعععطم ،يشيعععل
بشم ون يتاملةا مسآلولياىلشم كاملة.
آلا  22ما هة احلجاب السرع اى طم القع ل ون ىلرىلديه النتا ؟
بسععمه ىلعععام قععد ذكععر النقشععاء الاينيععة بععنين يسععب البععدن كلععه عععدا الةجععه والانععني
علععى خععط  .وئ ععةز ون ياععةن حاكيععا عععن البععدن ملت ععق ما بععه يعع
ا سععم مععن خطلععه وون ئ يسععبل تيععة وولنععا

ىليشععر معععامل

ويععر وون ىلاععةن مسععية املععرو

بيعيععة ئ

ىلعع ري شععشة وئ ىلسععبل تيععة  . . .وم تغريهععا مععن التناصععيم املععقكةر يف كتععل النقععه،
يف كتععععاب الياعععععا  ،وىلةجعععععد كتعععععل خاصعععععة لبيعععععان ىلناصعععععيم احلجعععععاب السعععععرع
ال اي .
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الن م السابف
املقدمة
ون مسعععععنيلة السعععععنر وم اخلعععععار (العععععدو األجيبيعععععة وتغريهعععععا لغعععععرض حت عععععيم
السععععشادا

الدرا ععععية ،ىلععععآلدع تغالبععععا وم ارىلاععععاب احملععععارم والةقععععة يف السععععبشا ،

وجةابعع ما عععن السععآلا حععة روع السععار املقععدب دسععنيلة السععنر هععقا ،وجععاب قيشيععا
قااطم
ون السععنر لغععرض الدرا ععة يف اخلععار ئ بععاب بععه بعيةاوععه بععم هععة ضععرورع ليقععم
علعععةم وىلايةلةجيعععا انخعععرين ولييعععا ،ولاعععن املسعععالة ىلامعععن يف السعععلبيا
كإعععيا العععدين وذوبعععان النعععرد املسعععلم يف الععععادا

العععت ىلرا قعععه

والتقاليعععد الاعععا ر ياعععةن السعععنر

حيياععقَ مععن الابععاار املعععرب عيشععا (التعععرب بعععد ا جععر

كمععا ون السععنر انن مل ينيخععق

هععقا السععام بععم ا لعاععم قععد وصععب هجععر للعقععة املسععلمة وم الغععرب مععن اجععم
حنيععة مععن الععدوئرا

يع

سععى ون يععنيىل اليععةم الععقع لععة يععه البلععد مععن العقععة

النعالة ويف ذلو ىلإييف ملستقبم هقا البلد ،واحلدي
واقت عععارا علعععى هعععد

ذو شجةن.

الاتعععاب روييعععا ان ةتمعععه بشعععقا األ عععالة ووجةبتشعععا العععت

ىلدور حة مسنيلة الدرا ة خار البطد اى طمية
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و الة ووجةبة
عععآلا  1معععا حاعععم األمعععةا العععت ىلعطعععى معععن قبعععم الدولعععة املر عععلة وو الدولعععة
املإينة للبع ة الدرا ية ،هم ىلعترب ضشةلة املالو وم ئ؟ وكيف التعامم معشا؟
بسعععمه ىلععععام وىلعامعععم كمجشعععة املالعععو ووطبعععل عليشعععا وحاامعععه .وهعععة معععنيذون
بقبإشا بسر ني
األو

ون ياةن ن جملا ل ونسه من جشة اخلمم.

ال او

ون ي ر شا يف حط .

ععآلا  2الاعع ري مععن الععدو املإععينة للبع ععا

الدرا ععية ىلقععةم بإعععداد األكععم عععن

ريعععل املطعععاعم العععت ىلععععدها ألتغعععراض األكعععم وائ عععباحة ،معععف ح عععر ذلعععو بشعععا
ووجعععةد الع ع يقني بيجا عععة ىللعععو املعععنيكةئ

(هعععقا يف بيايعععا

األقسعععام الداخليعععة وو معععا

يسابششا ؟
بسععمه ىلعععام ئ ععةز وكععم الععيجم وو املتععيجم .عليععه ون ي ععيف عامععه بيععدا وو
ينيكم و عمة جاهز ئ يباشرووشا بنييديشم وو يرىلاد احملط
ععععآلا  3مععععن الةاضعععع انععععط ا تمعععععا
والتسعععريعية ومعععف هعععقا الةضعععة

املسلمة.

الغربيععععة مععععن اليععععاحيتني اخللقيععععة

معععا هعععة ىلاليعععف السعععخ

وزاء األمعععر بعععاملعرو

واليش عن امليار؟
بسععععمه ىلعععععام يععععآلدع وظينتععععه مععععن هععععقا ا شععععة و ععععل السععععرو املقععععرر لألمععععر
باملعرو

واليش عن امليار.

ععععآلا  4يف وتغلععععل الدرا ععععا
املقععررا

العلميععععة يف ا امعععععا

الغربيععععة ىلاععععةن بععععع

العلميعععة ال ابتعععة (رالنعععة ألحاعععام السعععريعة كمعععا يف مسعععاام الطعععل عمةمع عام

والتسععععري خ ةصععععا  . .والطالععععل ملععععزم (علميعع ع ما بتا ععععيلشا خ ةصعع عام يف ضععععا
ائمتااوععععا  .مععععا هععععة حاععععم ذلععععو مععععن واحيععععة جععععةاز األخععععق بتلععععو املعلةمععععا
وىلداو ا وو عدم ا ةاز  . .حرمةم وعدمشا؟.
بسععمه ىلعععام ومععا م عن حي ع
ون ا ععع

التسععري

طبععد ميععه لتةقععف درا ععة الطععل عليععه كمععا

املسععععتعملة لغععععري هععع املسععععلمني ،ومععععا املععععةاد الدرا ععععية امليا يععععة للعقيععععد

والسريعة ط ةز درا تشا.
ععععآلا  5يف بعععع

ا امعععععا

األجيبيععععة يععععب الطالععععل كينمععععا يريععععد يف مسععععنيلة

ا لعععةب عيعععد لعععا احملاضعععر  ،شعععم هعععقا يسعععام ذهعععاب قد عععية العععدرب يف هعععقا
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ا امعععا

ال قععا قععد وقلععةا ليععا بععنين املسععنيلة ىل ععم بالطالععل ون ير ععف

خاصععة وون بع ع

قدميه ةل ما يسمى (اى تة ؟
بسععمه ىلعععام ون هععقا الت ععر ا

ميا يععة لقد ععية الععدرب و يبععة املععدرب يجععل

مراعا آداب العلم والتعليم وىلةجيه انخرين وليشا.
عععآلا  6تغالبعععا معععا ياعععةن األ عععتاذ امللقععع للمااضعععر يف وع معععاد معععن معععةاد
ا امععععا

األجيبيعععة (امعععرو وهعع ظعععاهر بنيشعععشر ووعععةا النسعععاد ،شعععم عععةز الييعععر

وليشا يف كم ا ينيىل
 1ععع بدون ح ة الريبة.
 2عععععع معععف ح عععة الريبعععة ،علمععع ما ون العععت ي عععدل عليشعععا (األ عععتاذ متجعععاهر
بالنسل.
بسعععمه ىلععععام

عععةز يف األو وذ مل ياعععن ا عععزء اليعععاهر ميشعععا وزيعععد معععن املتععععار

وبالسر املقكةر يف السآلا وون كان ي عل حتققه .وئ ةز يف ال او .
ععآلا  7تغالبععا مععا ىلاععةن ا امعععا
بعععع(ومرياا والايععان ال ععشيةو

األجيبيععة ووكععار ما ألعععةان السععيا ني املتم لععة

وبطبيعععة احلععا

ععإوشم يعملععةن علععى اىحا ععة باعع ري

من السباب حتة هيمية النساد النارع خاصة ،ماذا ىلي اةن وبياءكم الطلبة؟
بسعععمه ىلععععام يانييعععا قةلعععه ىلععععام ولَعععن ىلرُضعععى عيع عوَ الْيشعععةد وئَ الي عععارى
( 81

حتععى ىلتبِععف مِلععتشمُ

شعععآلئء ئ يعععريدون ليععا اخلععري وكععم مععن ىلععةهم تغععري ذلععو شععة

رطعععم ئ حمالعععة ،وحعععا م قعععدميا وحعععدي ا خعععري شعععاهد علعععى معععا وقعععة  ،وئ ييبغععع
للمسعععلم ون ي عععدقشم وو يتعامعععم معشعععم با مايعععان بعععم ييبغعع احلعععقر كعععم احلعععقر معععن
خعععدعشم ووئعيعععبشم كع ع ئ يسعععلبةا ديعععيشم ،والسعععنر للبلعععدان الغربيعععة للدرا عععة يشعععا
مرجععة وقععد جملععرم مععف عععدم قععدر السععخ

علععى احملا يععة علععى دييععه ،واأل إععم لععه

ىلةظيف جشةدا العلمية للخدمة هيا.
عععآلا  8لعععة ون الدولعععة العععت ووعععةع العععقهاب وليشعععا ىجعععراء درا عععة معييعععة حعععة
مععاد معييععة هعع متسععاوية مععف بععطدع يف قععة التععدريم وو ووشععا وقععةى بسعع ء يسععري،
مععععف كععععةن السععععخ

الععععقاهل وليشععععا حمععععتمطم عععععدم احملا يععععة علععععى دييععععه ،مععععاذا

ىلي اةن؟
بسععمه ىلعععام يف النععرض املععقكةر ئ مةجععل للسععنر وصععطم ،ووذا ييععت ميععه آخععار تغععري
حممةد كالقع ذكر

ط وي

بالسنر بتاىلام.
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