
ُرسالةُ 
ُمصرُ ُناُيفألهلُ ُشرُ البُ ُوُاألملُ 

----ُ
ُاهلل ،ُوآله ُوصحب ه ُومنُواالهُ 1 ُاهلل ،ُواحلمد ُهلل ،ُوالصالة ُوالسالم ُعلىُرسول  ُبسم 

---------------- 

ُمكاٍنُالسالم ُعليكمُورمحة ُاهلل ُوبركات هُ  ُكل   أيهاُاإلخوة ُاملسلمون ُيف

ُوبعدُ 
املسلمني،ُألنُماُحدثُُلكلُ ُرسالةُ ُ،ُوهيُيفُاحلقيقةُ ناُمبصرُ ألهلُ ُبرسالةُ ُاليومُ ُأنُأتوجهُ ُأودُ 

ُإالُألضربُ ُ،ُوماُاختياريُملصرُ ناُاإلسالميُ عاملُ ُمنُبقاعُ ُيفُالكثيُ ُقدُتكررُويتكررُ ُيفُمصرُ ُوحيدثُ 
،ُالدقيقةُ ُالتفاصيلُ ُ،ُوقدُختتلفُ منُبقعةٍُُتكررتُيفُأكثرُ ُعلىُمأساةٍُُناُاملعاصرُ منُتاريُ ُعمليةُ ُأمثلةُ 

ُُللمأساةُ ُالعامةُ ُولكنُتبقىُالسماتُ  ُلتغيي ُهذاُالواقع  ُاملطروح  هيُهي،ُوكذلكُفإنُتناويلُللحل 
ناُعاملُ ُهيُهيُيفُسائرُ ُالعامةُ ُ،ُولكنُتبقىُالسماتُ لبقعةٍُُمنُبقعةٍُُيفُالتفاصيلُ ُقدُيتلفُ ُاملأساويُ 

ُ.اإلسالميُ 
َُ حىتُمنُالتفصيلُ ُبشيءٍُُأنُأحتدثُ ُوألينُأودُ  حديثيُهذاُُأنُأقسمُ ُ،ُفقدُرأيتُ الصورةُ ُُتتح

ُ.حلقاتٍُُلعدةُ 
باهللُ ُفأبدأُ  ُسؤالني:ُعربُطرحُ ُمصرُ ُحالُ ُأنُأتناولُ ُينُأودُ إ:ُاألوىلُفأقولُ ُاحللقةُ ُيفُهذهُ ُمستعيناُ 
ناُعاملُ ُلدانُ منُبُ ُهاُالكثيُ هُمثلُ ،ُوتعيشُ هُمصرُ الذيُتعيشُ ُهو:ُماُهوُهذاُالواقعُ ُاألولُ 

ُ؟اإلسالميُ 
ُكيفُنغيُ ُوالسؤالُ  يفُُيفُالدنياُوفوزٍُُمنُعزٍُُإىلُماُأرادهُلناُاإلسالمُ ُهذاُالواقعُ ُالثاينُهو:

ُ؟2اآلخرةُ 
***ُ

ُ:األولُ ُالسؤالُ ُعلىُفإجابةُ 
ُوإفسادٍُُهُذلكُمنُفسادٍُماُيستتبعُ ُبكلُ ُعنُاإلسالمُ ُاالحنرافُ ُهوُواقعُ ُمصرُ ُإنُواقعُ ُأقولُ 

ُوالفسادُ ُواملايلُ ُاالقتصاديُ ُوالفسادُ ُالسياسيُ ُوالفسادُ ُالعقائديُ ُفهناك:ُالفسادُ ُ.وتبعيةٍُُوقهرٍُُوظلمٍُ

ُ.3واخللقيُ ُاالجتماعيُ 
***ُ

ُ:4املصريُ ُللنظامُ ُالعقائديُ ُفأماُعنُالفسادُ 
ُعلماينُ ُهوُنظامُ ُهُاألساسيةُ وثائقُ ُكماُتقولُ ُُاملصريُ ُ،ُفالنظامُ هذاُالنظامُ ُهويةُ ُبتحديدُ ُفأبدأُ 

توريثيُ عصبُ ُاستبداديُ ُعلماينُ ُهُفهوُنظامُ .ُأماُيفُحقيقتُ عصبُ ُدميقراطيُ  ُ..ُورمباُأيحاُ 



ُكونُ  ،ُأوُإنُشئتُهاُهيُالالدينيةُ يفُحقيقتُ ُ،ُفالعلمانيةُ الُديينُ ُهُعلمانيا ُفيعينُأنهُنظامُ فأما
ُها،ُوماُالشريعةُ أوُغيُ ُقيةٍُأوُخلُدينيةٍُُثابتةٍُُقيمةٍُُبأيةُ ُالُترتبطُ ُ،ُأيُهيُعقيدةُ فهيُالالمعياريةُ ُالتحديدُ 

،ُأيُأنُمنُخذُ ُؤهباُأوُالُيُخذُ ُؤأنُيُميكنُ ُ،متعددةٍُُمنُمصادرُ ُإالُمصدرُ ُالنظامُ ُيفُدستورُ ُاإلسالميةُ 
ُكماُيقررُ ليسُهوُاملوىلُسبحانُ ُهُاألساسيةُ ووثائقُ ُالنظامُ ُيفُدستورُ ُوالعقيدةُ ُالقيمُ ُحيددُ  ذلكُيفُُالقرآنُ ُه

ُيقبلُ ُوضوحٍُ ُفيقولُ التمييعُ ُال ،ُ﴿ُ يُن سبحانه: ِ أََمَر أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َذلَِك الدِّ إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ لِِله

ُحتددُ ُاْلقَيُِّم َولَـِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ  أخرىُُهُهيُسلطةُ وتوجهُ ُالنظامُ ُعقيدةُ ُ﴾،ُولكنُمن

ُالشعبُ ُالدستورُ ُيزعمُ  ُتُأهنا ُالسيادةُ أكيدُ عرب ُأن ُعلى ُوينبئُ للشعبُ ُه ُالواقعُ ، ُسلطةُ ُنا ُالفرعونُ ُأهنا
ُكانتُالسلطةُ اجلمهوريُ ُيفُالقصرُ ُاملعاصرُ  ُُفهيُليستُهللُ ُاملصريُ ُيفُالنظامُ ُواملرجعيةُ ُوالسيادةُ ُ،ُوأيا 

وهذاُماُيسميهُُه،هُوخصائصُ هُوتعاىلُيفُسلطتُ املوىلُسبحانُ ُينازعُ ُ،آخرُ ُ،ُولكنهاُلندٍُالقرآنُ ُكماُيؤكدُ 
ِ ُحْكًما سبحانه:ُ﴿ُ،ُحيثُيقولُ اجلاهليةُ ُحبكمُ ُالقرآنُ  أَفَُحْكَم اْلَجاِهلِيَِّة يَْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّللاه

ُ﴾.ُُلِّقَْوٍم يُوقِنُونَ 
ُكونُ  أوُُقيمةٍُُبأيةُ ُ،ُدونُاالرتباطُ فيهُهلوىُاألغلبيةُ ُفيعينُأنُالسيادةُ ُ-نظرياُ -هُدميقراطيا ُوأما

ُعقيدةٍُُلقٍُخ ُوالدولةُ أو ُتكونُ ُالدميقراطيةُ ُ، ُعلمانيةُ ُال ُدينيةُ إال ُال ُأي ُاحلاكميةُ ، ُألن فيهاُُواملرجعيةُ ُ،
ُهللُ  ُاألغلبيةُ ُليست ُهلوى ُبل ُوحده، ُوالدولةُ سبحانه ُخداعاُ ُالدميقراطيةُ ُالعلمانيةُ ُ. ُتلطفا ُأو يسموهنا

ُاملدنيةُ ُ،ُفالدولةُ اإلسالميُ ُاملنتسبنيُللعملُ ُبعضُ ُ-لألسفُ =هُمنُترديدُ ُي كثرُ ُ،ُوهوُلفظُ املدنيةُ ُبالدولةُ 
ُ.5أوُعقيدةٍُُأوُخلقٍُُقيمةٍُُبأيةُ ُدونُااللتزامُ ُهلوىُاألغلبيةُ ُاليتُتتحاكمُ ُ،الالدينيةُ ُهاُهيُالدولةُ يفُحقيقتُ 

ُبأجهزةُ ُالشعبُ ُحيكمُ ُ،قهريُ ُهُأنهُنظامُ وحقيقتُ ُ،هُأنهُدميقراطيُ دستورُ ُيزعمُ ُيفُمصرُ ُوالنظامُ 
ُ.اجلائرُ ُوالقحاءُ ُالفاسدُ ُواإلعالمُ ُاملزورةُ ُواالنتخاباتُ ُالبطشُ 

ُكونُ  ُفيهاُللوطنُ ُاالنتماءُ ُاليتُيكونُ ُ،ُأيُالدولةُ القوميةُ ُبالدولةُ ُهُعصبيا ،ُفيعينُأنهُيلتزمُ وأما
ُكانُمنُأهلُ بنيُالناسُ ُ،ُوبالتايلُتفرقُ والشريعةُ ُ،ُوليسُللعقيدةُ واألرضُ  ُاحملددُ ُليمُ أوُاإلقُاألرضُ ُ،ُفمن

ُكانُمنُخارجُ فهوُمواطنُ  بهُُمباُيتمتعُ ُأنُيتمتعُ ُ،ُالُميكنُ فهوُأجنبُ ُاحملددُ ُأوُاإلقليمُ ُاألرضُ ُ،ُومن

،ُالُيفُالسعوديةُ ُيفُليبياُواليمينُ ُوالتونسيُ ُيفُمصرُ ُيفُأمريكاُوالسوداينُ ُ.ُفالكنديُ منُحقوقٍُُاملواطنُ 

للدولةُ ُأنُيكونُ ُميكنُ  للجيشُ ُوالُللوزراءُ ُرئيساُ  والُناخبا ،ُُوالُقائداُ  ُالُميكنُ ُالسعوديةُ ُبلُويفوالُنائباُ 
أَْم لَهُْم ُشَرَكاء َشَرُعوا لَهُم .ُ﴿واملواطناتُ ُأنُيتزوجواُمنُاملواطننيُ ُواألجنبياتُ ُاألجانبُ ُألغلبُ 

ُ َولَْواَل َكلَِمةُ اْلفَْصلِ  يِن َما لَْم يَأَْذن بِِه ّللاَّ َن الدِّ لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِنَّ الظَّالِِميَن لَهُْم َعَذاٌب  مِّ

ُُ﴾.أَلِيمٌ 
ُكانُبدعوىُضبطُاألمورُوالرتاتيبُ ]منع ُالسلطانُالرعيةُمنُالتزويجُمنُغيُأهلُالبلد،ُإذا
ُكلُ هلُهوُسائغ ُأوُال؟ُوهلُيقالُفيهُ:ُإنهُتشريع ُملاُملُيأذنُبهُاهلل؟ُحيتاجُإىلُمزيدُتثّبٍت،ُوعلى

ُفأرىُأنُاألفحلُاالستغناءُعنُهذهُالفقرةُيفُالكلمةُقطعاُلطريقُاالعرتاضُواملشاغبة[ُحالٍُ



ُ
بنيُُالعثمانيةُ ُاخلالفةُ ُسايكسُبيكو،ُاليتُقسمتُدولةُ ُاتفاقيةُ ُوحيققُ ُكرسُ ي ُُإذنُفهوُنظامُ 

ُ.6والفرنسينيُوالروسُ ُاإلجنليزُ 
،ُالصالُ ُالتقوىُوالعملُ ُساسٍُعلىُأُالناسُ ُالذيُيقسمُ ُ،اإلسالمُ ُختالفُ ُوهذهُالعقيدةُ 

ُكلُ  ُمبنزلةُ ُ-العلماءُ ُبإمجاعُ -ُاإلسالمُ ُوديارُ ﴾.ُإِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ متساوونُ﴿ُهمُإخوةُ فاملسلمون
الَِّذيَن سبحانه:ُ﴿ُاحلقُ ُ.ُيقولُ ويتحاكمواُفيهاُللشريعةُ ُ،عليهمُأنُيقيمواُفيهاُاخلالفةُ ُ.الواحدةُ ُالبلدةُ 

َكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَهَْوا َعِن إِن  ََلةَ َوآتَُوا الزَّ نَّاهُْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَّ كَّ مَّ

ِ َعاقِبَةُ اْْلُُمورِ  ُ﴾.اْلُمنَكِر َولِِلَّ
ُمنُالطبعةُ ُاألولُ ُيفُاجلزءُ ُالقوميةُ ُوالدولةُ ُوالدميقراطيةُ ُعنُالعلمانيةُ ُالكالمُ ُ-قليالُ -ُوقدُفصلتُ 

ُكتابُ ُالثانيةُ  ُعنُخمادعةُ ُالقولُ ُعليهُوسلم(،ُوكذلكُفصلتُ ُصلىُاهللُ ُالنبُ ُحتتُرايةُ ُ)فرسانُ ُمن
ُبنيُسياطُ ُاملسلمةُ ُمصرُ )ُيفُرسالةُ ُاإلسالميةُ ُهُعنُالشريعةُ حبديثُ ُاملسلمةُ ُلألمةُ ُاملصريُ ُالدستورُ 

ُبنيُالنظامُ ُالفروقُ ُأهمُ ُإالُأينُأوجزُ ،ُهاُهناكُمنُأرادُالتفصيلُ (.ُفلياجعُ اخلائننيُاجلالدينُوعمالةُ 
ُمباُيلي:ُاإلسالميُ ُوالنظامُ ُاملصريُ 

 .العقيدةُ ُرباينُ ُنظامُ ُاإلسالميُ ُبينماُالنظامُ ُ،العقيدةُ ُعلماينُ ُنظامُ ُاملصريُ ُأوال :ُالنظامُ 

ُبأيةُ ُدونُااللتزامُ ُهُهيُهوىُاألغلبيةُ أيُمرجعيتُ ُ،أنهُدميقراطيُ ُيزعمُ ُنظامُ ُاملصريُ ُثانيا :ُالنظامُ 
إليهاُُ،ُوحتاكمُ فيهُللشريعةُ ُاألمةُ ُتتحاكمُ ُشوريُ ُنظامُ ُاإلسالميُ ُ،ُبينماُالنظامُ أوُعقيدةٍُُأوُخلقٍُُقيمةٍُ

ُهم.همُوحتاسبُ الذينُختتارُ ُ،هاحكامُ 
،ُبينماُاملزورةُ ُواالنتخاباتُ ُعلىُالبطشُ ُيعتمدُ ُقهريُ ُهُنظامُ يفُحقيقتُ ُاملصريُ ُثالثا :ُالنظامُ 

ُ.عنُاملنكرُ ُوالنهيُ ُباملعروفُ ُواألمرُ ُالظلمُ ُومقاومةُ ُالعدلُ ُعلىُنشرُ ُيعتمدُ ُشوريُ ُنظامُ ُاإلسالميُ ُالنظامُ 
ُاتفاقيةُ ُأهدافُ ُ،ُاليتُتكرسُ القوميةُ ُالدولةُ ُعلىُأساسُ ُيقومُ ُ،عصبُ ُنظامُ ُاملصريُ ُرابعا :ُالنظامُ 

ُهمُحتتُظلُ ديارُ ُبنيُاملسلمنيُووحدةُ ُاملساواةُ ُعلىُيقومُ ُنظامُ ُاإلسالميُ ُسايكسُبيكو،ُبينماُالنظامُ 
ُ.7اخلالفةُ 

هلُترونُأنُالدفعُيفُخطابناُبأنُالنظامُاإلسالميُيقومُعلىُوحدةُديارُاملسلمنيُحتتُظلُ]
اخلالفة،ُمباُيعينُإلغاءُالدولةُالقطرية،ُأعينُإبرازُهذاُاملعىنُوالرتكيزُعليهُبدونُشروحُوتفاصيلُ،ُهلُ

ُلعقولُالناسُوأفهامهمُوميكنهمُأنُيستوعبوهُبدونُاعرتاضاتُعادي ةُووجيهُمنُمثلهم؟ُترونُأنهُمناسب 
وهلُهوُمقنع ُهلمُودافع ُهلمُإىلُمزيدُامليلُوالقربُمنُدعوتناُاإلسالميةُاجلهاديةُالتغيييةُ،ُأالُميكنُأنُ

َ ُيفُالفقهُاإلسالميُوهوُ يكونُالسكوتُعنُهذهُالفكرةُاآلنُهوُاألفحل،ُوهيُفكرةُهلاُأصل ُواض
ُُمسألةُتعددُاألئمةُوالبحثُفيهاُواخلالف،ُوماُقرره ُاألقطار  مجع ُمنُأهلُالعلمُمنُأنهُإذاُتباعدت 

ُتعددُاألئمة،ُوهيُمسألةُفقهيةُصحيحةُوواقعيةُجدا ،ُفإنهُيعس ر ُجداُ  أنُيكونُُ-واهللُأعلم–جاز 



منُاألرضُإمام ُواحد ُبالنظرُإىلُاألحكامُالعاديةُوسنةُاهللُيفُالبشرُأهنمُالُ للرقعةُالواسعةُجداُ 
وأمثلتهاُمعروفةُيفُزمنُقوةُاملسلمنيُودولتهمُوعزهتم،ُفكيفُإذاُضع فوا،ُيحبطهمُيفُالغالبُذلك،ُ

ُكلُسلطاٍنُمتمّكٍنُيفُقطٍرُمنُالقطارُومصٍرُمنُاألمصارُفهوُمبنزلةُاإلمامُاألعظمُيفُ وهلذاُقررواُأن
ُذلكُالقطر..ُ

واحلاصلُأهنماُمسألتانُ:ُمسألةُالكالمُعلىُسايكسُبيكوُوإيقاظُاملسلمنيُإىلُمكايدُ
،ُوقدُفعلواُوأنُهذاُوضع ُ األعداءُوإرادهتمُتقسميناُوتفتيتُوحدتناُوشعارُاالجنليزُوغيهمُفّرقُتسد 
غي ُم ر ضّيُوأنُعلىُاملسلمنيُأنُيتطلعواُإىلُأنُيعودواُيفُيومُمنُاأليامُوحدةُواحدة ،ُوعليهمُبكلُ

ُكاجلسدُالواحد...إخلُُومسألةُأنُالواق عُأمامناُوأنُعليناُأنُنراعي ُحاٍلُأنُيكونواُإخوة ُمتوالني
ُ[استيعابُالناسُبأنُنتدرجُيفُاملطالب

***ُ
أنُُأودُ ُيفُمصرُ ُالقهريُ ُالعصبُ ُالعلماينُ ُللنظامُ ُاألساسيةُ ُاملعاملُ ُبإجيازٍُُواآلنُبعدُأنُبينتُ 

ُكيفُنشأُهذاُالنظامُ يفُعجالةٍُُأسردُ   ؟8يفُمصرُ ُ:
]يفُاجلملة؛ُعلىُماُهنالكُمنُمؤاخذاتُُفيهاُللشريعةُ ُاحلكمُ ُ،عثمانيةُ ُواليةُ ُكانتُمصرُ 

ُقامُالعلماءُ ُواملماليكُ ُالعثمانيةُ ُالدولةُ ُمنُجانبُ ُاحلكمُ ُيفُنظامُ ُالفسادُ ُومعُتزايدُ ُ،ونقصلُوخلٍل[
ُ.9عنُاملنكرُ ُوالنهيُ ُباملعروفُ ُاألمرُ ُبعبءُ 

ُ:ُ)اشنقواُآخرُ بعبارةُ ُالفرنسيةُ ُاليتُخلصتهاُالثورةُ ُ،اُالعلمانيةُ بعقيدهتُ ُالفرنسيةُ ُاحلملةُ ُمثُجاءتُ 
ُ(.قسيسٍُُآخرُ ُبأمعاءُ ُملكٍُ

،ُولكنهُُالعثماينُ ُهُللمسلمنيُوالسلطانُ هُحمبتُ املصرينيُبادعائُ ُبونابرتُأنُيدعُ ُوحاولُنابليونُ 
ُ.ونرعٍةُصهيونيةٍُُصليبيةٍُُروحٍُُذاتُ ُجمرمةُ ُصلفةُ ُكانُيفيُعلمانيةُ 

ُالفرنسيني،ُولكنُالعلماءُ ُشعارُ ُبأنُدعاهمُللبسُ ُهُعلىُالعلماءُ علمانيتُ ُررُ أنُميُحاولُنابليونُ 
ُ.10واجهوهُبشدةٍُ

ُكانُشعارُ  ُعلىُاملسلمني،ُبلُ(،ُفإنهُالُينطبقُ واملساواةُ ُواإلخاءُ ُهوُ)احلريةُ ُالفرنسيةُ ُالثورةُ ُوإذا
آخرُ ُاإلسالمُ ُويفُديارُ ُيفُمصرُ ُولنابليونُ ُالفرنسيةُ ُللثورةُ ُ]إّن[ ُ.11والقتلُ ُواإلرهابُ ُمنُالعسفُ ُمنهجاُ 

يفُاالستيالءُ ُحنوُالشامُ ُيتوجهُ ُللقاهرةُ ُنابليونُ ُمنُدخولُ ُأشهرٍُُوبعدُسبعةُ  عليهاُُطمعاُ 
خائبا .ُُهُفيعودُ خسائرُ ُها،ُمثُتتكاثرُ ه،ُفيحاصرُ يفُوجهُ ُعكاُصامدةُ ُ،ُولكنُتقفُ 12للقدسُ ُوالوصولُ 

عندُوصولُ  شهياُ  ُكلُ ُ،هُلعكاولكنهُأصدرُبياناُ  ُللعلمانيةُ ُاحلقيقيُ ُالوجهُ ُليعلمُ ُ،هُإليهأنُينتبُ ُمسلمٍُُعلى
ُها.وأجمادُ ُالفرنسيةُ ُاليتُتواجهنا،ُواليتُتتغينُبالثورةُ 



ُفرنساُقدُتعهدتُبأنُحكومةُ ُالعاملُ ُليهودُ ُهُالشهيُ هُلعكاُبيانُ عندُوصولُ ُأصدرُنابليونُ 
هُبيانُ ُالكنيسةُ ُحماربةُ ُالذيُيزعمُ ُالعلماينُ ُنابليونُ ُ،ُوميألُ لسطنيُ يفُفُ ُهمُاألصليُ مُلوطنُ بإعادهتُ 

ُ.13املقدسُ ُمنُالكتابُ ُعديدةٍُُباستشهاداتٍُ
هُهذاُ،ُوقدُأصدرُوعدُ لسطنيُ يفُفُ ُلالستيطانُ ُيدعوُاليهودُ ُسياسيٍُُبونابرتُهوُأولُ ُفنابليونُ 

ُ.منُقرنٍُُبأكثرُ ُبلفورُ ُقبلُوعدُ 
ُوالقهرُ ُالعسكريُ ُاالحتاللُ ُناُعربُ قدُدخلتُبالدُ ُأنُالعلمانيةُ ُلنبنيُ ُإذنُهناُالُبدُلناُمنُوقفةٍُ

 َُ ُكماُسنرى،ُوأنُالعلمانيةُ ُ،ُوالُزالتُتعيشُ واملذاب ُمعاديةُ ُهاُالدفينةُ يفُمشاعرُ ُالغربيةُ ُعلىُذلك
ُ.للصهيونيةُ ُومنحازةُ ُلإلسالمُ 

***ُ
.ُاليتُسبق14ُاألجنبيةُ ُالقواننيُ ُبدأُإدخالُ ُمصرُ ُهُعلىُحكمُ وأوالدُ ُعليٍُُحممدُ ُوبعدُاستيالءُ 

يفُُاالستعماريُ ُالنفوذُ ُهاُتزايدُ ،ُورافقُتسللُ السافرُ ُاملباشرُ ُالعسكريُ ُاالحتاللُ ُوالتشريعُ ُهاُللقحاءُ تسللُ 

ُالعسكريُ ُحتاللُ لالُوالقواننيُ ُبالقحاةُ ُفيها،ُفمهدُذلكُالتسللُ ُاألجنبيةُ ُاجلالياتُ ُوتحخمُ ُمصرُ 
ُ.واجليوشُ ُباألساطيلُ 

ُعهدُ  ُسنةُ أ ُُسعيدٍُُاخلديويُ ُففي ُميالديةٍُُنشئت ُومخسني ُومخسٍة ُومثامنئٍة ُجتاريةُ ُحمكمةُ ُألٍف

ُليقحيُ منُاملصرينيُواألجانبُ ُ(ُخمتلطُ جتارٍُُ)جملسُ  طرفاُ ُاألجانبُ ُاليتُيكونُ ُالتجاريةُ ُيفُاملنازعاتُ ُ،
ُ.فيها

ُيفُاملنازعاتُ ُ"ُلتقحيُ القنصليةُ ُهاُنشأتُ"احملاكمُ ونفوذُ ُاألجنبيةُ ُاجلالياتُ ُأعدادُ ُومعُتزايدُ 
ُ..علماينُ ُاُوضعيُ ،ُوقانوهنُ هاُأجنبيةُ ،ُولغتُ اُأجانبُ ،ُوقحاهتُ بنيُاملصرينيُوبنيُاألجانبُ ُالناشئةُ 

هذهُظمتُن ُُ-قنصليةُ ُحمكمةُ ُعشرةُ ُالذيُتوزعتهُسبعُ -"ُالقنصليُ ُوملاُزادتُفوضىُ"القحاءُ 
،ُهاُفرنسيةُ ،ُولغتُ اُأجانبُ وقحاهتُ ُ-"املختلطةُ ُ"احملاكمُ ُبإنشاءُ ُعامُألٍفُومثامنئٍةُومخسٍةُوسبعنيُالفوضى
ُ.فيهاُلألجانبُ ُ،ُوالرئاسةُ اُأجانبُ قحاهتُ ُوأغلبيةُ ُ-نابليونُ ُهاُهيُقانونُ وشريعتُ 

***ُ
ُاالحتاللُ ُمقدمةُ هوُُوالتشريعيُ ُالقحائيُ ُيفُاجملالُ ُوخاصةُ ُيفُمصرُ ُاألجنبُ ُالنفوذُ ُوكانُتزايدُ 

ُ.15كماُذكرتُ ُُاألجنبُ 
وقررتُبريطانياُأنُحتتلُمصر،ُحبجةُوجودُقالقلُهبا،ُواحنازُاخلديويُتوفيقُلإلجنليزُوطلبُ

ُمحايتهم.
يفُُالذهبُ ُسجلُمباءُ فواُموقفا ُجميدا ُيُ ،ُالذينُوقُ األزهرُ ُعلماءُ ُدورُ ُإلبرازُ ُوهناُالُبدُمنُوقفةٍُ

ُ.هذهُاألحداثُ 



منُُاجلهاديةُ ُوزيرُ ُعرابٍُُأمحدُ ُهُبعزلُ أمرُ ُأصدرُاخلديويُتوفيقُ ُاإلجنليزُ ُمعُالغزاةُ ُفأثناءُالقتالُ 
منُُرمحانُ منُُالسادسُ يفُُقدُاجتماعُ .ُفعُ العزلُ ُيفُقرارُ ُللنظرُ ُعموميةٍُُمجعيةٍُُبعقدُ ُه،ُوطلبُعرابُ منصبُ 

واثننيُُومثامنائةٍُُألفٍُُللثاينُوالعشرينُمنُيوليوُلعامُ ُاملوافقُ ُهجريٍُُألٍفُومائتنيُوتسعٍةُوتسعنيُعامُ 
وم فتيها،ُُمصرُ ُوقاضيُقحاةُ شيخ ُاألزهر ُهمُيتقدمُ ،ُمنُاألعحاءُ ُححرهُحنوُمخسمائةٍُُ،ومثاننيُميالديٍُ

ُ،ُوكبارُ واملفتشون،ُومديروُاملديرياتُ ُوالقحاةُ ُوالنوابُ ُاليهودُ ُحاخامُ ُ،األقباطُ ُ،ُوبطريركُ األشرافُ ُونقيبُ 
ُ.احلاكمةُ ُاألسرةُ ُمنُأمراءُ ُعنُثالثةٍُُ،ُفحالُ منُالعمدُ ُوكثيُ ُاألعيانُ 

ُكبارُ ُأفىتُثالثةُ ُويفُاالجتماعُ  ُحسنُ ُوالشيخُ ُيشلُ عُ ُحممدُ ُ،ُوهمُالشيخُ األزهرُ ُشيوخُ ُمن

ُمداولةُ ه،ُوبعدُلبالدُ ُاحملاربُ ُهُإىلُاجليشُ ؛ُالحنيازُ اخلديويُعنُالدينُ ُمبروقُ ُاخللفاويُ ُوالشيخُ ُالعدويُ 
ها؛ُتنفيذُ ُهُوعدمُ اخلديويُونظّارُ ُأوامرُ ُه،ُووقفُ عنُمنصبُ ُعرابٍُُعزلُ ُهاُبعدمُ قرارُ ُاجلمعيةُ ُأصدرتُ ُالرأيُ 
 .16احلنيفُ ُهُعنُالشرعُ خلروجُ 

***ُ
ُكانُحىتُاليومُ ُ،ُالُزالتُتتكررُ ماكرةٍُُهاُبطريقةٍُأدارواُأمورُ ُمصرُ ُوبعدُأنُاحتلُاإلجنليزُ  .ُفقد

ُوجيشُ ُوبرملانُ ُ(ُوكانُهلاُحكومةُ أوُملكُ ُ)خديويُأوُسلطانُ ُ،ُفكانُهلاُحاكمُ حكومةٍُُهيكلُ ُملصرُ 
ُكانُاحلكامُ ُالعامليةُ ُاحلربُ ُحىتُبدايةُ ُالعثمانيةُ ُبالدولةُ ُامسيةُ ُوصلةُ ُوشرطةُ  الفعليونُالذينُُاألوىل،ُبينما

ُكلُ  ومستشاريهم،ُالذينُتغلغلواُيفُهمُهمُوبطشُ مُالساميُوجيوشُ مبندوهبُ ُهمُاإلجنليزُ ُشيءٍُُيديرون
ُ.املصريةُ ُواملصالُ ُاإلداراتُ 

ُ،ُولكنُاحلاكمُ وشرطةُ ُوجيشُ ُوبرملانُ ُوحكومةُ ُرئيسُ ُ،ُفلمصرُ األمسُ ُقصةُ ُتتكررُ ُواليومُ 

ُ.األمريكيةُ ُللسفارةُ ُالربيطانيةُ ُهُمنُالسفارةُ غيُمكانُ ُالفعليُ ُاحلقيقيُ 
ُكلُ ناُاإلسالميُ عاملُ ُلدانُ هاُمنُبُ يفُغيُ ُتتكررُ ُمصرُ ُوقصةُ  ُكانُقديروفُُحاكمُ ُقطرٍُُ،ُففي رمبا

ُكرهُزيُ ُكان ُأنكمُتكتبوهناُعلىُهذاُالنحو،ُوملُأعرفُوجهه،ُوحننُنكتبهاُهكذاُ:ُُ]ورمبا الحظت 
ُكرزائيُ،ُأماُقولُبعضُاإلذاعاتُ منُهذهُالصورةُ: كرزايُورأيتهمُيكتبوهناُيفُالبشتوُواألوردوُقريباُ 

ُ،ُ ُكماُهيُوالُهوُإجراء ُهلاُعلىُقانونُالعربيةُ:ُقرضاي  فإنهُالُهوُنطقُللكلمة فالُأرىُلهُوجهاُ 
ُكانُاملالكيُ ُ[التعريب ُكان]ُورمبا "ُعلىُأنهُخرب وامسهاُضميُاحلاكم،ُُاألحسنُفيهاُالنصبُ"املالكيَّ

ُكانُعبدُ ُوكذاُنظائرهُقبلهُوبعده[ ُكانُعليُ ُاحلسنيُ ُأوُابنُ ُسعودٍُُألُ ُاهللُ ُورمبا رأييُ]ُُصالٍُُاهللُ ُبدُ عُورمبا
ُاهلل ُصال"ُوالُي كّرمُمبحاولةُإعراٍب،ُوأصالُمنُ أنُينطقُامسهُعلىُالطريقةُالعاميةُفيقالُ:ُعليُعبد 

ُكانُبوتفليقةُ ُالناحيةُاللغويةُهذاُالرتكيبُغلط ُغيُفصيَ[ ُكبيُ ُورمبا ُكان حسينُُالعربُ ُالصهاينةُ ُورمبا
منُهؤالء،ُولكنُالتبعيةُ ،ُاملنتظرُ ُهُالزعيمُ أوُجنلُ ُمباركٍُ ُكانُأياُ  ُ،هوُاالحتاللُ ُواالحتاللُ ُهيُالتبعيةُ ُرمبا

ُفعليُ ُمسلطونُعليناُوحاكمُ ُوجيشُ ُمعتقالتُ ُوُوسجونُ ُمتوحشةٍُُأمنٍُُوأجهزةُ ُوشرطةُ ُووزارةُ ُحكومةُ 



ماُتكونُ هُيفُالسفارةُ هاُمنُمكتبُ يديرُ  ُكانتُروسيةُ ُأمريكيةُ ُ،ُاليتُغالباُ  أوُُأوُفرنسيةُ ُأوُبريطانيةُ ُورمبا
ُ.حىتُإسرائيليةُ 

يفُُ،ُوذلكُعربُالسعيُ 17فيهاُاحلكمُ ُنظامُ ُيفُإفسادُ ُكبيُ ُُدورُ ُمُملصرُ بعدُاحتالهلُ ُوكانُلإلجنليزُ 
هاُتسيُ ُهاُدولةُ ،ُبينماُهيُيفُحقيقتُ دميقراطيةُ ُمستقلةُ ُأهناُدولةُ ُ،ُاليتُتزعمُ العصبيةُ ُالعلمانيةُ ُالدولةُ ُإنشاءُ 
ُمنها:ُمساعٍُُم.ُوقدُ مُهلمُذلكُعربُعدةُ هُوسجوهنُ وكالئُ ُسياطُ ُ-همنُبعدُ -،ُمثُهُ ومدافعُ ُاحملتلُ ُحرابُ 

ُ:18التشريعيُ ُالنظامُ ُإفسادُ ُ-
فيماُُاملصريُ ُالقحاءُ ُيفُعمومُ ُالوضعيةُ ُالقواننيُ ُ مُتعميمُ ُملصرُ ُاإلجنليزُ ُمنُاحتاللُ ُفبعدُعامٍُ

ُ.19الشخصيةُ ُواألحوالُ ُاألسرةُ ُعداُشؤونُ 
ُُاألوىلُعامُ ُالعامليةُ ُاحلربُ ُومعُبدايةُ  ُالعثمانيةُ ُالدولةُ ُواليتُحاربتُ -ألٍفُوت سع مئٍةُوأربعة ُعشر 

ُإجن ُضد ُمصرُ ُ-لرتافيها ُإجنلرتا ُالتبعيةُ ُسلخت ُحاكمُ ُ،العثمانيةُ ُللدولةُ ُمن ُعلى ُلقبُ ُمصرُ ُوخلعت
ُللدولةُ ُالعلمانيةُ ُ،ُواستكماال ُلألطرُ العثماينُ ُنُ للسلطاُهُمنُالتبعيةُ بتحررُ ُشعرُ مباُيُ ُ،مرةٍُُ(ُألولُ )سلطانٍُ

ُالطبقةُ  ُإجنلرتا ُأبناءُ ُدفعت ُمن ُاصطنعتها يفُُالعلمانيةُ ُأسسُ ُرسخُ ي ُُ،علماينٍُُدستورٍُُلوضعُ ُمصرُ ُاليت

ُمائةٍُسعُ وتُ ُألفٍُُعامُ ُدستورُ ُمعُاإلجنليزُ ُالدستورينيُاملتعاطفُ ُاألحرارُ ُحزبُ ُ،ُفوضعتُعلىُيدُ 20مصرُ 
وعشرين،ُالذيُانتزعُحقُالتشريعُمنُاملوىلُسبحانه،ُوأعطاهُللربملان،ُوأقرُبأنُمجيعُالسلطاتُُوثالثةٍُ

ُعتربُ ،ُوالذيُيُ العربيةُ ُيفُالبالدُ ُوضعُ ي ُُدستورٍُُبلُأولُ ُ،مصريٍُُدستورٍُُمصدرهاُاألمة،ُوكانُبذلكُأولُ 

اليتُنقلتُُالعربيةُ ُيفُالبالدُ ُالدساتيُ ُمجيعُ ُأساسُ تُبعده،ُبلُعُ اليتُوضُ ُاملصريةُ ُالدساتيُ ُمجيعُ ُأساسُ 
ُ.عنه

ُالبابُ ُبدايةُ ُمراجعةُ ُميكنُ ُعلىُماُتالهُمنُدساتيُ ُذلكُالدستورُ ُعنُأثرُ ُمنُالتفصيلُ ُوملزيدٍُ
ُكتابُ  ُ(.املرُ ُ)احلصادُ ُالثاينُمن

ُألٍفُوت سع مائٍةُوثالثٍةُوعشرينُدستورُ ُوبوضعُ  ُللدولةُ ُالشكليةُ ُسسُ األُاستكمالُ  مُُعام 
،ُبلُصارتُفيهاُللدينُ ُ،ُفلمُيعدُالوالءُ العثمانيةُ ُانفصلتُعنُاخلالفةُ ُ.ُدولةُ يفُمصرُ ُالقوميةُ ُالعلمانيةُ 

ُ،ُبينماُهيُتابعةُ فيهاُلألمةُ ُالسيادةُ ُدميقراطيةُ ُمستقلةُ ُاأهنُتزعمُ ُ،ُودولةُ فيهاُللوطنُ ُاالنتماءُ ُ،عصبيةُ ُدولةُ 
َ َعلَى َحْرٍف فَإِْن أََصابَهُ م.ُ﴿وحراهبٍُُاإلجنليزٍُُفيهاُملدافعٍُُالسيادةُ ُمقهورةُ  َوِمَن النَّاِس َمن يَْعبُُد ّللاَّ

ْنيَا َواْْلِخَرةَ َذلَِك هَُو  َخْيٌر اْطَمأَنَّ بِِه َوإِْن أََصابَْتهُ فِْتنَةٌ انقَلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

ُ﴾.اْلُخْسَراُن اْلُمبِينُ 
ُوالبشرُ ُاألملُ ُرسالةُ "ُأنُيعينينُعلىُإكمالُ ُاهللُ ُاألوىل،ُوأسألُ ُيفُاحللقةُ ُوأكتفيُهبذاُالقدرُ 

ُكلُ عملُ ُ،ُوأنُجيعلُ "ناُيفُمصرُ ألهلُ  ولوجهُ نا ُهُخالصا .هُصاحلاُ 
علىُسيدناُحممٍدُوآل هُوصحب هُوسلم. ُالعاملني،ُوصلىُاهللُ   وآخر ُدعواناُأنُاحلمد ُهلل ُرب 

 .21والسالم ُعليكمُورمحة ُاهلل ُوبركات ه



                                                           

 أقرتحُأنُتحعُقبلُبدايةُالكالمُالنشيدُالذيُأرفقتهُلكُيفُملفُبعنوانُ)بشريات(. 1

ُأرىُأنُتكتبُهذينُالسؤالنيُعلىُالشاشةُبصورةُخمتصرةُهكذا:2ُ
ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

ُكيفُنغيُهذاُالواقع؟والسؤالُالثاين :ُ
ُأرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُاآليت:3ُ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

ُالفسادُالسياسي.ُ-2
ُالفسادُاالقتصاديُواملايل.ُ-3
ُالفسادُاالجتماعيُواخللقي.ُ-4

ُكيفُنغيُهذاُالواقع؟  والسؤالُالثاين:
ُأرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:4ُُ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

 النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ
 أرىُأنُتحيفُهناُماُيأيت:5ُ

ُيقولُاملعلقُبصوتهُهنا:ُ-1
خمالفة ُالدستور ُوالقوانني ُاملصرية ُللشريعة ُاإلسالمية ُماُأقرُبهُالقحاء ُومنُأظهر ُاألدلة ُعلىُ

يفُالقحية ُأربع مئٍةُواثننيُوستنيُعلىُواحٍدُ-املصري ُالعلماين .ُحيثُأقرُالقاضيُعبد ُالغفار ُحممٍدُ
ُالقحاء ُومثاننيُأمن ُدولٍةُعلياُطوارٍئ.ُواملعروفة ُبقحية ُاجلهاد ُالكربى،ُواليتُتعد ُأكرب ُ قحيٍةُيفُتاريخ 

ُحكم هُعلىُاآليت:ُ-املصريُ  ُيفُحيثيات 
ُمثُتكتبُعلىُالشاشةُماُيليُمعُقراءةُاملعلقُله:ُ-2

ُاحملكمة ُأنُ" ُالثاين:ُفالذيُاستقرُيفُضمي  ُاملوضوع  أحكام ُالشريعة ُاإلسالمية ُغي ُمطبقٍةُيفُخبصوص 
ُالعربيةُ   ".مجهورية ُمصر 

:ُ"حقيقة ُإنُاملادة ُالثانية ُمنُالدستور ُبعدُتعديل هاُنصتُعلىُأنُاإلسالم ُ يفُموضٍعُآخر  كماُقررُأيحاُ 
،ُإالُ ُالرئيسي ُللتشريع  دين ُالدولة ُالرمسي ُواللغة ُالعربية ُلغت هاُالرمسية ،ُومبادئ ُالشريعة ُاإلسالمية ُاملصدر 



                                                                                                                                                                      

ُ علىُأنُأحكام  ُأنهُيكفيُاحملكمة ُتدليالُ  ُالشريعة ُاإلسالمية ،ُماُقررهُعمر  الدستور ُالُتتفق ُمعُأحكام 
ُعبد ُالرمحن ُ ُثالثة ُسبتمرب ُسنة ُألٍفُوت سع مئٍةُُ-باعتبار هُمنُعلماء ُاملسلمني-أمحد  أمامُاحملكمة ُجبلسةُ 

ُيتصادم ُمعُالشريعة ُاإلسالمية ،ُوالُيتحاكم ُإلوثالثٍةُومثاننيُميالديٍةُمنُ ُ".يهاأنُالدستور 
ُمثُتكتبُالتايلُيفُآخرُالكالمُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-3
أمنُدولةُعلياُطوارئُاملشهورةُبقحيةُاجلهادُالكربىُص:462ُ/81ُُحيثياتُاحلكمُيفُالقحيةُ]

ُكمالُخالدُاحملامي:ُهؤالءُقتلواُالسادات،ُأسرارُاملرافعاتُيفُتنظيم364ُُو363ُو265ُ عن نقالُ 
ُ[261ُو260ُو181ُو180ُدارُاالعتصامُص:ُُ-اجلهاد

ُأقرتحُأنُتدرجُهناُماُيلي:6ُ
ُكالمهُعلىُالشاشة:ُ-أ ُكتابة ُيقولُاملعلقُهناُمع

ُعشرة ُميالديةٍُيفُ ُعام ُألٍفُوت سع مئٍةُوست  بطرسربج ُبنيُبريطانياُوفرنساُمعاهدة ُُع قدتُمارس 
ُألٍفُوت سع مئٍةُوستة ُعشر ُوروسياُالقيصرية ،ُواليتُت عد ُمعاهدة ُسايكسُبيكوُاملوقعة ُيفُمايوُمنُ عام 

ُهذهُ ُالدولة ُالعثمانية ،ُوكانتُأهم ُمبادئ  ُالتنفيذي ُهلا،ُوقدُقسمتُتلكُاملعاهدة ُأمالك  اجلزء ُاخلاص 
ُاملعاهدة ُهي:

ُالشمالية ُوالشرقية .ُ-1 َ ُروسياُالواليات  ن  ُت 

2-ُ َُ ن ُالعربية ُمنُالدولة ُ ُت  ُالعثمانية :بريطانياُوفرنساُالواليات 
ُتركيا.ُ-أ َ ُفرنسا:ُسورياُولبنان ُوجنوب  ُفت من

.ُ-ب ُاخلليج  ُومشيخات  َ ُإجنلرتا:ُف لسطني ُوالعراق  ن ُوُت 
ُُ.تدويل ُاألماكن ُاملقدسة ُيفُف لسطنيُ ُ-3
ُكالمهُتظهرُعلىُالشاشةُاخلريطةُاليتُأرفقهاُلكُيفُملفُبعنوانُ)خريطةُسايكسُُ-ب مثُمعُهناية

ُكلُنصيبُلربيطانياُوفرنساُلقسمني:ُاملنطقةُبيكو(.ُوستالح ظُأنُاخلريطةُتفصيليةُحيثُقسمت
الفرنسيةُأوُاالجنليزيةُومنطقةُالنفوذُالفرنسيُأوُاالجنليزي،ُوهوُتفصيلُالُيهمُاملشاهد،ُفأقرتحُأنُتحمُ

كُاألمرُاملنطقةُالفرنسيةُومنطقةُالنفوذُالفرنسيُيفُقسمُواحدُوتكتبُعليهاُمثال :ُنصيبُفرنسا،ُوكذل
معُبريطانيا،ُوحبذاُلوُأمكنكمُأنُتظهرواُألوانُاملناطقُبالتدريجُمتزامنةُمعُقراءةُاملعلق،ُواهللُيوفقكمُ

ُكلُسوء. ُويعينكمُعلىُاخلي،ُوحيفظكمُمن
ُكتابةُماُيلي،ُويستحسنُأنُتصحبهُخريطةُللعاملُالعرب،ُحبيثُتركزُُ-ج مثُيقولُاملعلقُدون

ُكلُجزءُمنُاخل ُكالمهُإنُأمكن:الكامياُعلى ُريطةُيتكلمُعنهُاملعلق،ُوتدورُمع
ُ ُفقدُ مُسلخ هماُمنُالدولة ُالعثمانية ُمنُقبل ،ُوتقامسهماُاإلجنليز  ُاإلسالمي ُومصر  أماُاملغرب 

معُبريطانياُضدُالدولة ُالعثمانية ،ُ ُفكانُشريف هُمتحالفاُ  والفرنسيونُواإليطاليونُواألسبان .ُوأماُاحلجاز 



                                                                                                                                                                      

ُسعوٍدُفكانُقدُوقعُاتفاقية ُ"دارين "ُمعُاحلكومة ُالربيطانية ،ُاليتُأقرُفيهاُبالوالء ُوأماُعبد ُال عزيز ُآل 
الدعوة ُالنجدية ُعنُالوالء ُوالرباء ُومعاداة ُ ُكتبهُعلماءُ  ُكل ُما ا،ُوذهب دونُإذهن  لربيطانيا،ُوأالُيقطعُأمراُ 

. ُاملشركنيُأدراج ُالرياح 
ُكتابةُُُ-د ُكالمهُعلىُالشاشة:مثُيقولُاملعلقُمع

ُاتفاقية ُ"دارين "ُ ُميالديٍةُو ق عت  ُوالعشرينُمنُديسمرب ُلعامُألٍفُوت سع مئٍةُومخسة ُعشر  يفُالسادس 
ُسعوٍد،ُوكانُمماُجاءُفيها: ُوبنيُعبد ُالعزيز ُآل  ُيفُاخلليج  ُكوكس(ُاملعتمد ُالربيطاين  ُبنيُ)بيسي

ُبأنُُ-1" ُاحلكومة ُالربيطانية ُوتعرتف  اُوأراضيهاُتقدر  ُوجبيل ُوملحقاهت  واحلساُوالقطيف  جنداُ 
ُ ..................ُهيُبالد ُابن ُسعوٍدُوآبائ ه......ُومنُبعد هُبأوالد هُوخلفائ هُبالوراثة ،ُولكنُبشرط 

للحكومة ُالربيطانية ُحباٍلُمنُاألحوالُ  معادياُ  ُ.أالُيكون ُ]أيُاحلاكم [ُشخصاُ 
............ُ

ُيفُأية ُمراسلٍةُأوُاتفاٍقُأوُمعاهدٍةُمعُأية ُأمٍةُأوُيوافق ُابنُسعود ُهناُويتعهد ُُ-3 ُعنُالدخول  باالمتناع 
ُالسياسية ُللحكومة ُالربيطانية ُعلىُأية ُحماولٍةُمنُوأكثر ُمنُذلك.ُدولٍةُأجنبيةٍُ ،ُأنُي ط ل ع ُالسلطات 

ُيفُاألراضيُاملذكُو ُأية ُدولٍةُأخرىُللتدخل   رة ُآنفا .جانب 

َُ بأنهُُ-علىُوجه ُاإلطالقُ -يتعهد ُابن ُسعود ُُ-4 ُعن،ُأوُيتخلى،ُأوُيؤجرُ ،ُأوُيرهنُ ،ُأوُيبيعُ ،ُلنُمين
ُجزٍءُمنها ُيفُتلكُاألراضيُألية ُدولٍةُأجنبيٍةُأوُرعاياُأية ُ،ُاألراضيُاملذكورة ُأوُأي  ُاالمتيازات  أوُيعطى 

ُموافقة ُاحلكومة ُالرُب ُأنُسوفُيتبع ُنصائح هاُيفُذلكُدونُحتفظٍُ،ُوأنهُيطانيةُ دولٍةُأجنبية ُبدون  ،ُبشرط 
ُ".الُتكون ُضارة ُمبصاحل ه

تكتبه7ُُ ُكلماُذكرتُفرقاُ  ُكالمي،ُحبيث مع ُكالميُبإظهارُاجلدولُالتايلُمتزامناُ  أرىُهناُأنُتلخص
ُداخلُاجلدول:

ُ
 النظامُاإلسالمي النظامُاملصري 

 نظامُرباين نظامُعلماين أوالُ 

 ثانياُ 
يزعمُأنهُدميقراطيُأيُيتحاكمُ

 هلوىُاألغلبية
 نظامُشوريُتتحاكمُاألمةُفيهُللشريعة

 ثالثاُ 

النظامُاملصريُيفُحقيقتهُنظامُ
قهريُيعتمدُعلىُالبطشُ

 واالنتخاباتُاملزورة

نظامُشوريُيعتمدُعلىُنشرُالعدلُ
ومقاومةُالظلمُواألمرُباملعروفُوالنهيُ

 عنُاملنكر



                                                                                                                                                                      

 رابعاُ 

يقومُعلىُأساسُالدولةُُنظامُعصب
القومية،ُاليتُتنفذُخططُسايكسُ

 بيكو

يقومُعلىُاملساوةُبنيُاملسلمنيُووحدةُ
 ديارهمُحتتُظلُاخلالفة

ُ
 أرىُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:8ُ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

 :ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.النظامُاحلاكمُيفُمصرُ-أ

ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب
ُكيفُنغيُهذاُالواقع؟  والسؤالُالثاين:

ُأقرتحُهناُماُيلي:9ُ
ُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:ُ-أ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

 علماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُُ-أ

ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب
ُكانتُواليةُعثمانية.1) ُ(ُمصر
ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) ) 

ُمثُيقولُاملعلق:ُ-ب
ُعام ُألٍفُومائتنيُوتسعٍة:ُ-رمحهُاهللُ -ذكرُاملؤرخ ُاجلربيت ُ ُأثناء ُحديث هُعنُحوادث 

معُقراءتهُمجلةُمجلة:مثُ-ج ُُيقرأُالنصُالتايل،ُوتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُ 
ُ ُأنُالشيخ ُالشرقاوي ُلهُحصة ُيفُقريٍةُبشرقية ُب ل ب ي س  "ويفُشهر ُذيُاحلجة ُوقعُبهُمنُاحلوادث 

،ُوذكرواُأنُأتباع هُححرواُإليهمُوظلموهمُوطلبواُمنهمُ ححرُإليهُأهل هاُوشكواُمنُحممد ُبكُاأللفي 
ُ ُاجلامع  ،ُفاغتاظُوححرُإىلُاألزهر ،ُومجعُاملشايخ ،ُوقفلواُأبواب  ماالُقدرة ُهلمُعليه،ُواستغاثواُبالشيخ 
ُكثي ُمنُالعامة ُ ،ُمثُركبواُيفُثاينُيوٍم،ُواجتمعُعليهمُخلق  ُواحلوانيت  ُاألسواق  ُبغلق  .....ُوأمرواُالناس 

........ُ ُالسادات  ُالشيخ  .......ُحبيثُيراهمُإبراهيم ُبك،ُوقدُبلغهُوتب عوهمُوذهبواُإىلُبيت 



                                                                                                                                                                      

ُبنيُيديهمُوسأهل مُ ،ُفححرُإليهمُوسلم ُعليهمُووقف  ُبكُالدفرتدار  اجتماع هم،ُفبعثُمنُق بل هُأيوب 
ُاليتُ ُواملكوسات  ُاحلوادث  ُوإبطال  ُواجلور ُوإقامة ُالشرع  ُورفع ُالظلم  ُالعدل  عنُمراد هم،ُفقالواُله:ُنريد 

ُمنُالعامة ُابتدعتموهاُوأحدث ُاألزهر ،ُواجتمعُأهل ُاألطراف  تموهاُ..........ُوركبُاملشايخ ُإىلُاجلامع 
ُ ُححرُالباشاُ]أيُالوايلُالعثماين [ُإىلُمنزل  ُالثالث  والرعية ُوباتواُباملسجد ُ.................ُويفُاليوم 

،ُفححرُالشيخُ  هناك،ُوأرسلواُإىلُاملشايخ  ُوالشيخ ُُإبراهيم ُبك،ُواجتمعُاألمراءُ  ُوالسيد ُالنقيب  السادات 
ُعلىُأهنمُتابواُورجعواُ ،ُواحنطُاألمر  الشرقاوي ُوالشيخ ُالبكري ُوالشيخ ُاألمي ُ........ُوطالُاحلديث 

ُاحملدثة ُ..........ُوأنُيكفواُأتباع همُعنُ والتزمواُمباُشرطهُالعلماء ُعليهمُ.........ُويبطلواُرفع ُاملظامل 
ُسية ُحسنة ،ُوكانُالقاضيُحاضراُ ُامتداد ُأيديهم ُ..................ُويسيواُيفُالناس  ُالناس  إىلُأموال 

ُواحٍدُمنهمُوأمام هُ ُكل  ،ُفكتبُحجة ُعليهمُبذلكُ...............ُورجعُاملشايخ ُوحول  باجمللس 
ُوخلف هُمجلة ُعظيمة ُمنُالعامة ،ُوهمُينادون:ُحسبُماُرسمُسادات ناُالعلماء ُبأنُمج ُواحلوادث  يع ُاملظامل 

ُبطالة ُمنُمملكة ُالديار ُاملصرية ". ُواملكوس 
ُمثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-د

ُ(.168إىل166ُُص:2ُُ)عجائبُاآلثارُج:ُ
 أقرتحُهناُماُيلي: 10

 أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:ُ-أ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُعنُاإلسالمُفهناك:هوُواقعُاالحنرافُ

ُالفسادُالعقائدي.ُ-1
 النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ

 كيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1) ُ(ُمصر
ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) )ُ
ُيةُونزعةُصهيونية.(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُصليب3)

ُمثُيقولُاملعلق:ُ-ُ-ب
ُألٍفُومائتنيُوثالثة ُُ-رمحهُاهللُ -ذكرُاملؤرخ ُاجلربيت ُ ُمنُعام  ُشهر ُربيٍعُاألول  أثناء ُحديث هُعنُحوادث 

. ُعشر 
معُقراءتهُمجلةُمجلة:ُ-ج ُالتايل ،ُوتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُ  ُالنص  املعلق  ُمثُيقرأُ 



                                                                                                                                                                      

ُ ،ُورجعُوبيد هُ"وفيهُطلبُصاريُعسكر  بونابارتهُاملشايخ ،ُفلماُاستقرواُعندهُهنضُبونابارتهُمنُاجمللس 
علىُُ ُوكحلٍي،ُفوضعُمنهاُواحداُ  ُوأمحر  ُكل ُطيلساٍنُثالثة ُعروٍضُأبيض  ُملونة ُبثالثة ُألواٍن، طيلسانات 

ُواستعفى،ُوتغيُمزاج ه،ُونزلواُيفُالبال ،ُفرمىُبهُإىلُاألرض  ُالشرقاوي  ُالشيخ  ُكتف  د ُمثلُاحلكام 
،ُوامتقعُلون ه،ُواحتدُطبع ه.ُفقالُالرتمجان :ُياُمشايخ ُأنتمُصر مُ حيبسونُويحربونُويشددونُيفُالطلب 

،ُوهوُيقصد ُتعظيم كمُوتشريف كمُبزي هُوعالمت ه،ُفانُُتيز مُبذلكُعظمتكمُ لصاريُعسكر  أحباباُ 
،ُوصارُلكمُمنزلة ُيفُقوم هم.ُفقالواُله: ُوالناس  لكنُقدرناُيحيع ُعندُاهلل ُوعندُإخوان ناُمنُُالعساكر 

ُاملسلمني.ُفاغتاظُلذلك".
ُمثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-د

 (.204و203ُص:2ُُ)عجائبُاآلثارُج:ُ
ُأقرتحُهناُماُيلي: 11

 أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:ُ-أ

ُالسؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟
ُإلسالمُفهناك:هوُواقعُاالحنرافُعنُا

ُالفسادُالعقائدي.ُ-1
 النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ

 كيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1) ُ(ُمصر
ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) )ُ
ُنزعةُصهيونية.(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُُو3)

معُقراءتهُمجلةُمجلة:ُ-ُ-ب ُمثُيقرأُاملعلقُالنصُالتايلُوتكتبهُعلىُالشاشةُمتزامناُ 
ُاملنوفية : ُ"زايوُنشك"ُقومندان   كتبُنابليون ُللجنرال 

ُأنُ ُكل ُيوٍمُثالثة ،ُآمر  ُ]أيُاملسلمني[ُمبنتهىُالقسوة ،ُوإينُهناُأقتل  "جيبُأنُتعاملواُالرتك 
ُبرؤوسه مُ ،ُوعليكمُأنُي طاف  ُهؤالء ُالناس  ُالقاهرة ،ُفهذهُهيُالطريقة ُالوحيدة ُإلخحاع  يفُشوارع 
ُ".لتجريد ُالبالد ُقاطبة ُمنُالسالحُ توجهواُعنايتكمُ

ُمثُتكتبُحتتُالنصُالسابقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-ج
 (120)رسالةُيفُالطريقُإىلُثقافتناُص:ُ

ميكنُأنُتعرضُهناُخريطةُاحلملةُالفرنسيةُاليتُأرفقهاُلكمُيفُملفُبعنوانُ)خريطةُاحلملة12ُُ
ُالفرنسية(.



                                                                                                                                                                      

ُأقرتحُهناُماُيلي: 13
 أنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا:ُ-أ

 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُالفسادُالعقائدي.ُ-1

ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُُ-أ
 كيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1)  (ُمصر

ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) )ُ
ُ(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونية.3)

معُقراءتهُمجلةُمجلة:مثُيقرأُاملعلقُالنصُالتايلُوتكتبهُعلىُالُ-ُ-ب ُشاشةُمتزامناُ 
ُيهودٍيُيفُف لسطنيُ قدُأعدتُخطة ُإلقامة ُُُالعلمانية ُكانتُحكومة ُاإلدارة ُالفرنسية ُ ،ُكومنولث 

ُآنذاك وذلك ُكانتُُتر  مالية ُللحكومة ُالفرنسية ،ُاليت ُاملموِّلنيُاليهود ُقروضاُ  بحائقٍةُماليٍة.ُ مقابل ُتقدمي 
ُأنُمي ،ُوأنوكانُاملفروض  ُالشرق  ُاليهود ُاحلملة ُاملتجهة ُصوب  ُالفتنة ُيتعهدواُ وِّل  ُالفوضىُوإشعال  ببث 

ُاألزماتُ  ُاليتُسيتادهاُاجليشُ ُوإحالل  ا.ُولذاُف يفُاملناطق  ُأمر ُاحتالهل  عندماُتوجهُالفرنسي ُلتسهيل 
ُ،ُواستعصتُعليهُعكا،ُأصدرُنداء هُالشهي ُالذيُجاءُفيه:نابليون ُللشامُ 

ُالفرنسية ُيفُأفريقياُوآسياُإىل "من ُاملسلحة ُللجمهورية  ُاألعلىُللقوات  ُالقائد   نابليون 

 .ورثة ُف لسطني ُالشرعيني

ُمل ُالذين ُالفريد ، ُالشعب  ُأيها ُاإلسرائيليون، ُأنُ أيها ُوالطغيان   َ ُالفت ُقوى تستطع 
ُكانتُقدُسلبت همُأرضُ  ،ُوإن ُفقط.األجداد ُ تسلب همُامس همُووجود همُالقومي 

..............ُ
ُمالئمةٍُ ُغي  ُوالظروف  ُالوقت  ُكان ُبلُ ولئن ُعنها، ُالتعبي  ُأو ُمبطالب كم  َ للتصري

ُإسرائيلُ  فإنُفرنساُتقدمُ وإرغام كمُعلىُالتخليُعنها،ُ ،ُُلكمُإرث  ُبالذات  يفُهذاُالوقت 
. ُالتوقعات  ُمجيع  ُوعلىُعكس 

...........ُ
ُ:ورثة ُف لسطني ُالشرعينيياُ

ُفرنسا[،ُ.....ُتدعوكمُالُلالستيالء ُ األمة ُاليتُالُتتاجرُ إنُ ُ]يقصد  ُواألوطان  بالرجال 
اُوتأييد ها ُبهُبحماهن  ُالدخالء . علىُإرث كمُبلُألخذ ُماُ مُفتح هُواالحتفاظ  ُكل  ُضد



                                                                                                                                                                      

...................ُ
ُالسنني-هذهُهيُاللحظة ُاملناسبة ُ سارعوا!ُإن للمطالبة ُُ-اليتُقدُالُتتكرر ُآلالف 

ُ باستعادةُ  ُمنكمُآلالف  ُاليتُس لبت  ،ُتلكُاحلقوق  ُالعامل  حقوق كمُومكانت كمُبنيُشعوب 
،ُوحق كمُالطبيعي ُيفُعبادة ُيهوه،ُطبقاُ  السنني،ُوهي ُكأمٍةُبنيُاألمم  وجود كمُالسياسي 

وإىلُاألبد .ُ)يوئيلُ لعقيدت كم،  (.4/20علناُ 

ُبونابرت".
ُبقُاملصدرُدونُأنُيقرأهُاملعلق:مثُتكتبُحتتُالنصُالساُ-ج
املفاوضاتُالسريةُبنيُالعربُ،34ُص:3ُُموسوعةُاليهودُواليهوديةُوالصهيونيةُج:ُ)

ُ(.33إىل30ُُالكتابُاألول:ُاألسطورةُواألمرباطوريةُوالدولةُاليهوديةُص:ُُ-وإسرائيل
 
ُأقرتحُهناُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا: 14

 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

ُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:ُهو
ُالفسادُالعقائدي.ُ-1

ُالنظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ
 كيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1)  (ُمصر

ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) )ُ
ُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونية.(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدة3ُ)
ُ(ُبدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.4)

 أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا: 15

 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:
ُالفسادُالعقائدي.ُ-1

ُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُُ-أ
 كيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1)  (ُمصر

ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) )ُ



                                                                                                                                                                      

ُ(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونية.3)
 دُعليُوأوالده.(ُبدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحمم4)

 .(ُاالحتاللُاإلجنليزيُملصر5)

ُأقرتحُهناُماُيلي: 16
ُكتابتهُعلىُالشاشةُمجلةُجبملة:ُ-أ ُأنُيقرأُاملعلقُهناُماُيليُمع

ُاملالكية.ُ ُأعيان ُمن ُفقيه، ُاهلل: ُعبد ُأبو ُعليش، ُحممد ُبن ُأمحد ُبن ُحممد ُهو ُع ل ي ش: الشيخ
وتعلمُيفُاألزهر،ُوويلُمشيخةُاملالكيةُفيه.ُوملاُُُمغربُاألصل،ُمنُأهلُطرابلسُالغرب.ُولدُبالقاهرة

كانتُثورةُعرابُاهتمُمبواالهتا،ُفأ خذُمنُداره،ُوقدُشارفُالثماننيُعاما ،ُوهوُمريض،ُحمموالُالُحراكُ
ُبه،ُوألقيُيفُسجنُاملستشفى،ُفتويفُفيه،ُرمحهُاهلل.

هبُاإلمامُمالك(،ُالذيُولهُالكثيُمنُاملؤلفاتُمنهاُ)فتَُالعليُاملالكُيفُالفتوىُعلىُمذ
أجابُفيهُعلىُاستفتاءُمنُاألميُعبدُالقادرُاجلزائريُعنُمصاحلةُسلطانُاملغربُللفرنسينيُوتعديهُ
ُوتسليمهمُ ُوأسرهم ُوقتلهم ُقتاهلم ُأراد ُإذا ُقتاله ُهلم ُجيوز ُوهل ُعنهم، ُللمؤونة ُوقطعه ُاجملاهدين على

ُحي  ر مُ  للفرنسيني.ُفكانُمماُجاءُيفُجوابه:ُ" ُُن  ع م  ُذ ل ك  و ال ه ُمج  يع  ُاللَّه ُأ ح   َ ل  ُأ ص  ُال م ذ ك ور  ع ل ىُالسُّل ط ان 
ُذ رٍَّةُمُ  ث  ق ال  ُق  ل ب ه ُم  ُيف  ُف يه اُم ن  ُي ش كُّ ين ُب الحَّر ور ة ُال  ُالدِّ مي انُ الَّذ يُذ ك ر  م  ُح ر م ة ُم ع ل وم ة ُم ن  ُاإل   ُ.ن 

.....................ُ
ُم ن  ق ُو ة  د  ُف اس  ا ق  ع ه  ُأ و  ُالَّيت  ُُةُ ضُ و ال م ه اد ن ة  ُو ال ع ر وض  ُو الطَّع ام  ُاحل  ي  و ان  ُو س ائ ر  ُال ب  ق ر  .........ُو ب  ي ع 

ر ام ُق ط ع اُإمج  اع اُض ر ور ة ُال ُ ُالنَّاز ل ة ُال م ذ ك ور ة ُح  ُب ه ُيف  ل م ُُ]يقصدُللفرنسيني[ُو ك لُِّم اُي  ن ت ف ع ون  ُف يه ُم س  ي ش كُّ
ُف يه ُقُ  ُك لُِّم ن  ٍُع ل ى ُع ني  ه ُإذ ُق ت اهل  م ُف  ر ض  ُع د م  ُح ال  ُإيَّاه م ُو يف  ل م ني  ُح ص ر ُال م س  ُح ال  ر ة ُع ل ي هُ س و اء ُيف  ُ.د 

....................ُ
ُال ع ص اُ ُو ش قَّ ر  ُاق  ت ح م ُ]يقصدُسلطانُاملغرب[ُاأل  م  ُق ت ال ه ُو ج وب اُع ي ن يًّاُإذ ُو إ ن  ُع ل ي ك م  ه ُو ج ب  ُجب  ي ش  و أ ت اك م 

ُال ف اجُ  ت  غ لِّب ني  ُال م  ُو ال ب  غ اة  ال ع د وِّ ُك  ين ئ ٍذ ُح  ُه و  د ين  ُال ق اص  ُو احل  ر ميُ ئ ني  ُأ مج  ع ُُاأل  ن  ف س  ُع ل ىُم ا ُو جت  ار يه  و ان ه  ل ع د 
ُحت ُ  ُع ل ى ل م ون  ُو ح ر ميُ ال م س  ُأ ن  ف س ك م  ُو ه و  ُر مي ه و ُو أ م و ال ك م  ُُك مُ و م ن عُ ك م  ُم ن  ُب اإل  مج  اع  ُع ل ي ك م  ُم ت  ع نيَّ  ُه و  مم َّا

ُ ُال ك فَّار ُل ي س  ُق ت ال  ُيف  ت ول  ال م ق  ُك  ُق ت ال ه  ُيف  ُم ن ك م  ت ول  ُو ال م ق  ُل ك م  ئ ني  ه اد ُال ك فَّار ُال ف اج  ُب ُ ج  ُاجل  نَّة ُإالَّ ن ه ُو ب  ني   ي  
ُق  وَّة ُم ن  ت ط ع ت م  ُف ص مِّم واُع ل ىُق ت ال ه ُو أ ع دُّواُل ه ُم اُاس  ]أقرتحُحذفُالتشكيلُلكثرةُاألخطاءُُ".ط ل وع ُالرُّوح 

ُاليتُفيه[
ُمثُتكتبُاملصدرُعلىُالشاشةُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-ب

ُ(.498إىل491ُُُص:2ُُالعليُاملالك:ُج:،ُفت19َُص:6ُُ)األعالمُللزركليُج:ُ
ُكتابتهُعلىُالشاشةُمجلةُجبملة:ُ-ج ُمثُيقرأُاملعلقُهناُماُيليُمع



                                                                                                                                                                      

الشيخُالعدوي:ُهوُحسنُالعدويُاحلمزاويوُفقيهُمالكي،ُمنُقريةُ)عدوة(ُمبصر.ُتعلمُودرسُ
 باالزهر،ُوتويفُبالقاهرة.

كمة،ُوقدُشارفُعلىُالثماننيُعاما ،ُوملاُاستوىلُاإلجنليزُعلىُمصرُق دمُالشيخُالعدويُللمحُا
ُكانُقدُوقعُعلىُقرارُبأنُاخلديوُتوفيقُيستحقُالعزل؟ ُوسألهُرئيسُاحملكمةُإن

فأجابُالشيخُبأنهُملُيرُالورقةُاليتُيتحدثُعنهاُرئيسُاحملكمة،ُولكنهُلوُأححرُلهُاآلنُورقةُ
كمة،ُوأمرُبإخراجه،ُمثُنقلُإىلُقريته،ُهبذاُاملعينُفسيوقعهاُويتمهاُخباُتةُأمامُاحملكمة،ُفبهتُرئيسُاحمل

 واعتقلُهبا.

ُمثُتكتبُاملصدرُعلىُالشاشةُدونُأنُيقرأهُاملعلق:ُ-د
ُ(.485و484ُواملسكُاألذفرُيفُتاريخُأسودُاألزهرُص:199ُُص:2ُُ)األعالمُللزركليُج:ُ

 أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا: 17

 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

 افُعنُاإلسالمُفهناك:هوُواقعُاالحنُر

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

ُالنظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ
ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانتُواليةُعثمانية.1) ُ(ُمصر
ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) ) 

 ليبيةُونزعةُصهيونية.(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُص3)

 (ُبدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.4)

ُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعلية.5)  (ُاالحتاللُاإلجنليزيُوكيف

ُأقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا: 18
 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

 هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

ُالفسادُالعقائدي.ُ-1
ُالنظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ

ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب
ُكانتُواليةُعثمانية.1)  (ُمصر

ُكانُالعلماءُفيهاُيقومونُبدورُاألمرُباملعروفُوالنهيُعنُاملنكر.2) ) 



                                                                                                                                                                      

ُ(ُاحلملةُالفرنسية:ُعقيدةُعلمانيةُوروحُصليبيةُونزعةُصهيونية.3)
 (ُبدايةُالقواننيُالوضعيةُبالحغطُاألجنبُيفُعهدُحممدُعليُوأوالده.4)

ُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعلية.5) ُ(ُاالحتاللُاإلجنليزيُوكيف
ُإفسادُالنظامُالتشريعي.ُ-)أ(ُ

ُأقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُهنا: 19
 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

 فهناك:ُهوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالم

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

ُالنظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ
ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب

ُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعلية.5) ُ(ُاالحتاللُاإلجنليزيُوكيف
 إفسادُالنظامُالتشريعي.ُ-)أ(ُ

  [ُعلمنةُالقوانني.1]

ُهنا:أقرتحُأنُتكتبُعلىُالشاشةُ 20
 السؤالُاألول:ُماُهوُهذاُالواقع؟

 هوُواقعُاالحنرافُعنُاإلسالمُفهناك:

 الفسادُالعقائدي.ُ-1

 النظامُاحلاكمُيفُمصر:ُعلماينُدميقراطي/ُاستبداديُعصب.ُ-أ

ُكيفُنشأُهذاُالنظام؟ُُ-ب
ُكانُحيكمُمصر؟ُاستقاللُامسيُوتبعيةُفعلية.5) ُ(ُاالحتاللُاإلجنليزيُوكيف

ُظامُالتشريعي.إفسادُالنُ-)أ(ُ
  [ُعلمنةُالقوانني.1]

ُ.1923[ُدستور2ُ]
(2ُُارحلُوزولُشدُالظلمُياأقرتحُأنُتحعُيفُخاُتةُاحللقةُالنشيدُالذيُأرفقهُلكُيفُملفُبعنوانُ) 21

معُصورةُمباركُوولده.ُوحبذاُلوُتصحبُمعهماُصورُمنُصورُضربُالشرطةُللمصريني،ُوكذلكُ
قسطنطني؟ُمنُلكاميلياُشحاتةُوأخواهتما؟ُمنُلفكُاحلصارُعنُنداءاتُتتعلقُمبصرُمثلُمنُلوفاءُ

غزة؟ُوهناكُصورُلحربُاملتظاهرينُيفُمصرُيفُأولُشريطُ)تححياتُغزةُواملؤامرات(،ُويفُآخرهُأيحاُ 
ُصورتانُملبارك.ُواهللُيوفقكمُلكلُخي.


