
 مخاطس امحسكة غىل األمة اإلطالمية 

إن حسكة امػرص امشديد ثشكه خطسًا حقيقيًا غىل امػقائد امغيبيةة امجة  
 :  ألنها  ساءت امسطاالت بئدباثها 

 
 
 
 
 
 

ثػجةةةأل األنيةةةان مشةةةسن -
ثصوزات ذهنيةة مخجنةةة 
ومجنوغة محقيقة واحةد  

 .ه  وحد  اموسون 

وثةةةةس  لن امغنةةةةو  -
واإلرشاق هةةو امطسيةة  
اموحيةةد رػس ةةة هةةر  

 .امحقيقة 

 .و يام ييل موسص ألخطس آداز انجشاز بسامص امحسكة ومامزطاثها بني ارظنمني 



 :  واالثحان نرش غقيد  وحد  اموسون وامحنول : لوال
 

لنةةةن غنةةةد امجحةةةسز مةةة   
امالواغ  واالثصال بامػقةه 

اإلنظةان مة  امكيل يجحسز 
إطةةاز اناغاثةةن ومػجقداثةةن 

اةةو  ال امقدميةةة وثنةشةةس 
 وثأدريية  حدون مها مػس ية 

ثؤكد يف ثةدزيبات ثنميةة 
امبشةةسية امرات وامطااة 

ونحوهةةةا غةةةىل امػقةةةه 
امبةةةةاط  ولنةةةةن بوابةةةةة 
امةةةدخول إل امالوغةةة  
 واالثصال بامػقه امكيل  

امحسكةةةةة يف ثظةةةةةس  
بسامشهةةةةا مةةةةاينق  
غقيد  امجوحيد ويةصة  

 .غساها
 
 



يةةدغا ارجةةدزبون إل مبةةدل 
امجناغ  مةؼ امكةون ومساغةا  
امجةةواشن يف مطامةةح امحيةةا  

( اميةان   -امني )اميومية بني 
لو اروسح وامظةامح وامةركس 
 .واألنذا ميػون امكه واحد 

 

 

امجةةدزيح غةةىل كيةيةةة اطةةجمدان امطااةةة 
امكونيةةةة واالثصةةةال بةةةامنةع امكنيةةةة 

مامزطةةةات بحسكةةةات و اغجقةةةانات و 
مجنوغةةة بةةه غبةةانات رشايةةة كاميوغةةا 
وامجأمه،  وهر  امػقائد ه  ذاثها غقائد 

وإن مل اموسةون ووحد  واالثحان  امحنول
خةالل مبةارش حةحي  يركس هرا بشةكه 
 .امألامص امجدزيبية 



نرش لنواع م  امرشك امػميل : دانيًا  
 

 امطااة امكونية 
امجةةدزيح غةةىل لنةةواع 
مةةةةةة  االطةةةةةةجػانة 
واالطةةجغادة بغةةري هي 
غةة  طسيةة  غبةةازات 
ينقنهةةةةةةا ارةةةةةةدز  
منمجةةةدزبني بامػسبيةةةة 
: وغريها منهةا ثسنيةد 

 .( لوو : لوو )

 بسامص امطااة 
نغةةةةةو  إل ثػنيةةةةة  
امةةةةةةجامئ  وحمةةةةةةه 
األحشاز منواايةة مة  
األمةةةةةساع ون ةةةةةؼ 

 .وغريهاامنحوض 
نرش ثطبيقات امكهانة 
وامجنشةةي  غةةىل لنهةةا 

 . ساطة وغن  

 امطااات امظامبة 
مةهوو امجطةري مةبػ  
ثصةةةةامي  ارنةةةةصل لو 
موااػةةن امجةة  ثكةةون 
بةةةصغمه   ةةةؤو غةةةىل 

 .طاكينها 
 
 
 

 امةن   وي 
ثنرش امجامديه منحاميةة 
واطةةةةجشال  امغنةةةةا 

 .وامصحة 
 
 
 
 
 



 امحسكة غقائد ودنية مجنوغة ثحي  : دامذًا 

إن بةةسامص امحسكةةة ولنبياثهةةا ثػشةة  مةة   ةةأن •

 .مها لرساز زوحية مكنونة وثدغ  ارخنواات 

 

( امجنةاغ  مةؼ امكةون ) ثؤكد لهميةة مةا ثظةمين •

إل طنوك مجشانع مؼ امطبيػةة ارقدطةة  جدغو 

مةة  لسةةه ارصةةامحة مػهةةا ، واالثصةةال بهةةا 

وامحصول مة  خالمهةا غةىل امظةػان  وامصةحة 

 .امشقاءوامبػد غ  األمساع ولنواع 



ثػشي  امكون وثأميهن ومتشيةد األزع امجة  ثػجةأل •

، ( سيةةا)مخنواًةةا حيًةةا غشةةياًم اطةةمن امسوحةةا  

واألزع بحظح هر  امةنظةة لو اإلنظان امحقيقةة 

امجةة  ميكنةةن امجواحةةه مػهةةا واطةةجمدان اوثهةةا 

اإليشابيةةة غةة  طسيةة  ثةةدزيبات امهونةةا وامجأمةةه 

 .واميوغا وغريها 

 

ثدز  امحسكة غةىل كيةيةات امجواحةه مةؼ امقةو  •

امظةةاموية واأل ةةالك وزوحانياثهةةا ، وثةةدز  غةةىل 

اطجمدان طااات امنشوو وامكواكح غةأل ثةدزيبات 

 .امطااة امبرشية وامجيش كون  وغريها 
 



بر امػقائد امرشاية امباطنة ونرش مبانئها غىل لنها : زابًػا
 :حقائ  غنمية 

 غىل امنغة لحه يف ثدل لمةاظ واموغ  وامنشو  وامجأمه امجنةع•
 وزوانها امحسكة مةكسي غند لنها إال غامة حيوية لموز

 وارػجقدات امطقوض لنواع غ  منجػبري موضوغة مصطنحات
 . امرشاية

 

 

 امرشق بنغات وغريها لوو وارانرتا وبونا وامطاو امكازما •
 ومك  منها ساءت امج  امذقا ة لو امنغة لحه م  ثػسف األحينة
 وغقائد يجامىش مبا و رسثها امناض بني بذجها امػرص حسكة

 . غا نون وه  امكةس يف  يقػون ارجدزبني



 :نرش طسق ارػس ة امباطنية وثدزيح امػامة غىل مامزطجها : خامًظا 
 

 :  امري حسكة امػرص امشديد ثدغو إل منهص امباطنية 

 
 .ال يػرتف بامػقه به يػد  ثقييًدا منمػس ة -

 .وال يظن  منوح  ويػجأل  ثشسبة  خصية-

 " .نظبية امحقيقة " ويػجمد -

ولن مكه إنظان اوا  امنةظية امخاحة امج  ثشػةه مةن -

وحين امخا  امري ينظا  إمين إذا غيح غقنن ونخةه 

غنةدها ثنطنة  ( اطةجناز  ) يف حاالت اموغ  ارغةري  

اوا  امخةية مججصةه بامػقةه امكةو  وثنهةه مة  نبةؼ 

 .ارػس ة مبارش  



ثجبنةةا امحسكةةة لطةةنو  ارصةةانمة لو امنقةةد ألي ال 

 كس، مرمك  قد يركس اردزبون نصوًحا م  اموح  

ويظجػسضون غدًنل م  امنشسيةات امػقنيةة امػنميةة 

 .م  لسه موا قة امناض  يام يػس ون لو يػجقدون 

وامدازض محقيقة ما ثدغو إمين وثجبنا  يف لنبياثهةا 

. وبسامشها وثػةد  لغشة  مصةدز منمػس ةة وطسية 

اموحةةةول إل امحقيقةةةة هةةةو ارػس ةةةة اإلرشاايةةةة 

 .امباطنية 



 :  امكةس وامظحس وامكهانة بصبغة امػن  حب  : طانًطا 
 

طػح حسكةة امػرصة امشديةد مصةب  باطنهةا بصةبغة امػنة  
ونرشت دقا ة امجنشي  واالغجقةان بامكواكةح بصةبغة امػنة ، 
ولمبظح امكةس وامظحس وامكهانة مبةاض امػنة ،  اطةجخدمح 
لطامء غنمية مكه امضالالت امػقديةة وامةنظةةات امباطنيةة 
امج  ثسوز مها مضامن متسيسها بني غامة امناض م  لثبةاع 
األنيان غىل لنن غن  ال يس ضةن نيةنه  ، وال يجػةازع مػةن 
وم  ذمك ثظمية كذري م  غنوو امجنشةي  ارحةسو وامكهانةة 

بجحنيةةه امشخصةةيات لو امػسا ةةة بػنةةوو امطااةةة ، ثظةةمية 
ولنزسةةح كذةةري مةة  ثطبيقاثةةن يف بةةسامص ( امشسا ومةةوس )

ثحةةح اطةة  امطةةح امبةةديه امةةري يػةةسف ارهةةج  بامغةةراء 
 .وامسياضة 



 :  ثهديد غقيد  امألاء : طابًػا 

 كامألمشة ارجنوغة بسامشها خالل م  امشديد امػرص حسكة ثظػا-
 مبر ونحوها وامسييك اإليشايب امجةكري وامدوزات امػصبية امنغوية
 .امسك  هرا ثنق  مةاهي 

 

 . ( امكونية األخو  ) امحسكة ثظمين ما إل اغة وثظػا-
 

 امباطنية بامطسق ثدزيشًيا ارؤمنني نةوض يف امسك  هرا هدو ويج -
 لنن اردزبون يؤكد امسييك ثدزيبات  ة  امباط ؛ خبيذة امشاهس حظنة
 وثصةية امناض مكه امحح حمه م  اإليشابية امطااة آداز مجحصيه البد
 وامجخنص امشنع لو امنون لو امدي  اغجباز وغدو امناض كه ثشا  امقنح
 طنبية طااة امكساهية إن د  ، طنبية طااات يظمونن امري امكس  م 
 .وامصحة امظػان  لسه م  منها نجخنص لن يشح مألمساع مظببة



ثرويح امةسوق بني ارظنمني وامكةاز وامدغو  إل : دامًنا 
 :  به  يف لحوامه  وغباناثه  امجشبن 

 
 امناض بني امجاميص إلذابة طػيها رصاحة امشديد امػرص حسكة ثػن 

  جشجبن واحد حيا  منهص غىل ثدزيبه  واحد  بسامص يف ونمشه 

  : لنن ونالحظ وحسكاثه  ثػبرياثه 

 

اةةد  شةةح  ػنيةةاً ارصةةطنحات امدينيةةة -

يف مغةةةة ارظةةةنمني وكأنهةةةا امشةةةةساية 

 .مصطنحات غنمية غامة 



انجرشت سنظات امجأمه وحسكات اميوسةا -

حباحاً ومظاء بني ارظةنمني غةىل لنهةا 

زياضات يومية ومتةازي  حيويةة وهة  

 .غبانات رشاية ومامزطات 

لحةةب  غايةةة ارجةةدزبني غةةىل اخةةجالف -

لنيةةانه  امظةةػ  وبةةأي وطةةينة كانةةح 

مجحصةةيه امصةةحة وامظةةػان  وامظةةالو 

امنشةةس غةة  ثحقيةة  بصةةةسف وامحةةح 

امػبونية وثجبؼ زضةا امخةام  امةري هةو 

 .غاية امحيا  غند ارظنمني 



ثقدي  إسابات بدينة ألطئنة امحيا  امكأل  غ  اربدل : ثاطػاً 
 :و ارصري وامغاية 

 اد اموح  م  منحقائ  امجنق  غرص لن امشديد امػرص حسكة ثػجقد

 غىل وامسوحية امغيبية مػس جن يف يػجمد سديد غرص وبدل انجها

 م  مػجقداثها وثجبنا ، امباطنية ارػس ة ثساخ منرش ثظػا مرا ، امغنو 

 ومك  ، امضالالت م  ذمك ونحو امػامل وادو نبذاقواال  بامةي  امقول

 هر  ثرس  لنها امخطس ولغش  مموهة، غنمية وحبغة سديد  بػبازات

 غأل ارطنقة امحقائ  وثصغصع امناض غامة بني امباطنة امػقائد

 واروا قة ارشازا  مؼ وامجطبي  ارامزطة ثػجمد امج  وبسامشها ثدزيباثها

 مبا منمجدزبني ثػسع  بهة لو  ك لي وثوسين  كس  لو مبدل ألي

 امباطه  ريطخ مػها امجػازع غدو إل ويطمئنه  مػجقداثه  مؼ يجوا  

 .  غنين يطغا لن والينبر امح  بشواز

 



غرصة امجنقة  مة  لن امػرص امشديةد ثػجقد حسكة  -
 .اموح  اد انجها 

 
 : غىليف مػس ة هر  امحقائ  امغيبية ثػجمد  -

 .امغنو •
 .ارػس ة امباطنية وثساخ •
 .بامةي  واالنبذاق وامقول •
امػامل مكة  بػبةازات سديةد  وادو •

 .وحةةةةةةبغة غنميةةةةةةة مموهةةةةةةة 
  



هر  امػقائد امباطنة بني غامةة امنةاض ثرس  -
 .وثصغصع امحقائ  ارطنقة غأل ثدزيباثها 

 

 

امباطه يف غقول ارامزطني وغقائةده  ثسطخ -
بشواز امح  وال ينبةر لن يطغةا غنيةن مكة   

 .       لنصاز  مامزطجن ومشامظة 


