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 مالحظة:

مت اإلجابةةةة عليبةةةا بتكليقةةةا مةةةر قبةةةح الةةةدكتور حممةةةد شةةةحرور كةةةةو   
 ابحث يف مركز الدراسات التابع له

 د. حممد شحرور احملرتم

ن تكةةةون  لةةةو نةةةسع وأن  تإلةةةع وقتةةةل ل جابةةةة عةةةر أسةةةئلة  أرجةةةو أ
حواري الثا  معةةل الةةيي سيإنةةر إ نةةاء " يف "لةةة نفكةةرن اللبإا يةةة  

حيةةث مت  نةةر حةةواري األو  معةةلع أو يف "لةةة نارنةةرن ال ةةادر     -
عةةر دار الإلةةاقا يف بةةسوت برشسةةة النةةاعر نأدو ةةيبنع أو يف كتةةاب  

وارع وقةةةد كإةةةج قةةةد أجر ةةةج  مإلةةةتيح  عةةةد ءةةةو امةةةزء األو  مةةةر ا ةةة 
حةةوارا مطةةو  مةةع النةةاعر نأدو ةةيبن سيإنةةر يف كتةةاب قيةةد الطبةةع يف  

 دار التكو ر بدمنق.  

 مع فائق احرتاما                                             

 فاء اخلطيبو                                                   

لإلةةةةح األسةةةةةئلةع سةةةةو   ةةةةةتو  مالحظةةةةة: العإةةةةاو ر القرعيةةةةةة دليةةةةح تإل
 استبداهلا بعإاو ر مر هدي األجوبة.
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مةةع عةةيري لطةةو  األسةةئلة الةةا نرجةةج أحيةةاا عةةر موءةةو  ا ةةوار  
 نالي ص اليرآ ن  

 2حوار مع د. حممد شحرور/ ج.
كثس  ها املنار ع القكر ة العربيةع الا بييج على مإلافة قر بةةة مةةر  

ا ابسةةةتحالة ف ةةةح  أ إلةةةات وتوجبةةةات اخلطةةةاب الةةةد هع تإلةةةليما مإبةةة 
الةةةةد ر عةةةةر الدولةةةةة يف أرا الرسةةةةا تع واعرتافةةةةا بيابليةةةةة اخلطةةةةاب  

 التأو لية على متّثح املإلائح املإلتجد .
مع ذلل بييج هيه املنار ع حم ور  يف جةةزر ريةةوس  وسةةم  ةةار مةةد  
أريةةةةويلع ريةةةةبا املنةةةةبد القكةةةةري  لةةةةوان  ةةةةس متجا إلةةةةةع حةةةة  بعةةةةد  

 لعريب.ا يالب املواز ر اليي أتى به ا راك ا
إ  أن بعض املنةةار ع القكر ةةة  ةةرأت ونرجةةج مةةر عبةةاء  الةةد رع يف  
ظح دعوات إىل ف ح الةةد ر عةةر الدولةةةع اقتةةداء  ةةا ح ةةح يف أورابع  

 قبيح هنوءبا ا ضاري. 
علةةةةى  ةةةةدر اع    –وقةةةةد كةةةةان مةةةةر الطبيعةةةةا أن تيابةةةةح هةةةةيه املنةةةةار ع  

ه  ابلرفض مر أطيا  عد ةةد  ريةة دمج بطةةرين علمةةا  ريةةر    تتبيةةأ لةة 
  وما.
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يف هةةةةيا امةةةةو املرتقةةةةبع اسةةةةتطا  د. حممةةةةد شةةةةحرورع  ةةةةدار  علميةةةةة  
 فتةع ودون أن حييد عر مإلار التإز ح تيةةو ض مقةةاهيو ربضةةج علةةى  
ريةةدور املةة مإف آ   الإلةةإفع وقةةد طةةوّ  لةةيلل كثةةسا مةةر  ظةةر ت  
العلةةةو  فتلةةةو فروعةةةه. يف إطةةةار إ تاجةةةه امل سإلةةةا  الضةةةفو الةةةيي  

واإلميةةانع ابلإلياسةةة والدولةةة. يف دعةةو  مإةةه   متحور حو  عالقةةة الةةد ر 
إىل  د ةةةد العيةةةح العةةةريبع وإعةةةاد  قةةةراء  التإز ةةةح والي ةةةص اليةةةرآ   
قراء  معارير  وفيا لإليقإا املعريف ا ايلع بعيدا عةةر الوةةذ الةةيي  ةةق  
ابإلسةةالم واملإلةةلمف مةةر أريةةحاب التإ ةةيص والتيعيةةد الةةي ر  ةةّدوا  

 وسائح القكر. 
  -مإبةةا: لالكتةةاب واليةةرآن قةةراء  معاريةةر   ذلةةل عةةس سلإلةةلة كتةةب  

حنةةو أريةةةو  جد ةةد  يف القيةةةه    –اإلسةةالم واإلميةةةان    -الدولةةة وامتمةةةع
الي ةةةص    - قيةةةو مإةةةابع اإلرهةةةاب  -الدولةةةة والرسةةةالة  –اإلسةةةالما  

 اليرآ  قراء  معارير ..(  
كان د. شحرور يف كتابه النبس نالكتاب اليرآن قراء  معارير ن قةةد  

 قإلو التإز ح إىل:
 تق يح الكتاب.  –اليي بف  د ه    -ليرآنا

اليرآن هو الإبو  وهو ار ت املتناهبات احملقوظة يف إمام مبةةفع   -1
والا جاءت ت د ياً لآل ت احملكمات. شكلج ار ت املتنةةاهبات  
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الإبو . والإبو  إنبار ة وها أحداث كو ية وإ إلةةا ية قبةةح حممةةد ل (  
 فرقج بف ا ق والباطةةح يف  وأحداث كو ية وإ إلا ية بعدهع وها الا

الوجةةود الكةةو  واإل إلةةا . وهةةا موجةةود ع رءةةا اإل إلةةان هبةةةا أم    
  رَاع و نكح اليرآن معظو آ ت التإز ح ا كيو.

الةةيي بةةف  د ةةه هةةو الرسةةالة أي ار ت احملكمةةاتع احملقوظةةة يف   -2
لوين حمقوظ. قةةا  تعةةاىل ن  ةةب واليةةرآن ا كةةيو مل إ ةةل ملةةر املرسةةلفن   

إلو ابلإبو  على ريدت الرسالة الا فّرقج بف ا ةةال  وا ةةرام  فبو  ي
واملإلموين واملمإةةو  يف الإلةةلوك اإل إلةةا  الةةواعاع وعلةةى اإل إلةةان أن  

  عَلَمبا كا  تييد هبا.
تق ةةيح الكتةةاب وهةةو ار ت الةةاّل املتنةةاهبات والةةاّل حمكمةةاتع   -3

اً  كيولةةةةه تعةةةةاىل نإا أ زلإةةةةاه قةةةةرآاً عربيةةةةان وهةةةةيه ار ةةةةة  ليإلةةةةج قةةةةرآ
وليإلةةةج أحكامةةةاً إتةةةةا هةةةا تق ةةةيح الكتةةةةاب أي النةةةارحة حملتةةةةو ت  

 الكتاب.
ويف امةةةةزء األو  مةةةةر سلإلةةةةلة كتةةةةب  عتةةةةزم إريةةةةدارها  ةةةةج عإةةةةوان  
نالي ةةةةص اليةةةةرآ   قةةةةراء معاريةةةةر ن  يةةةةو  الةةةةدكتور حممةةةةد شةةةةحرور:  
نالي ص اليرآ  كمةةا جةةاء يف كتابإةةا األو  لةةيب مةةر الرسةةالة بةةح هةةو  

ملتنةةابه و  ميكةةر اسةةتإباا األحكةةام مإةةهع  جةةزء مةةر اليةةرآن وهةةو مةةر ا
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أل ةةه جةةةاء موعظةةةة للمةةة مإف و  أت علةةى شةةةكح أوامةةةر و ةةةواه   ةةة   
   -194 . -فيبا اليياس وان كان ظإيان  

 تإلةةةع الإلةةة ا  مةةةع نالي ةةةص اليةةةرآ ن موءةةةو  حةةةواري الثةةةا  مةةةع  
 الدكتور حممد شحرور.

 
 رأي
 
إز ةةح. بةةيلل  س ا : أوءحَج عةةدم معارءةةة العلةةو ملةةا ورد يف الت -1

تكةةون أو  مةةر شةةرّ  الإوافةةي بةةف الةةد ر والعلةةوع وهةةيا مةةا عجةةز عإةةه  
امل لحون الد إيون الوربيونع وعلى رأسبو مارتر لوثرع الةةيي سةةاهو  
يف ف ةةةح الةةةد ر عةةةر الدولةةةةع ويف دنةةةو  أوراب ع ةةةر الإبضةةةة.  ةةةاذا  

  تقّرد  د. حممد شحرور عر  سه ممر كتب يف النأن الد ه؟
 
أ  أو  مةةر   مور كثس ؛ مر أمهبا:  -إلب علماح -تقردت -1ج

ح املةةةإبا اللإلةةةا  امةةةديل بيواعةةةده العلميةةةة وأنرجبةةةا مةةةر كتةةةب   فعةةةا
األريو  الإظر ةع وبطون كتب الإحو إىل فضاء التطبيق العملةةا علةةى  
اليةةرءان وظبةةر ذلةةل جليةةاً بياعةةد ل إذا انتلةةو املبةة  انتلةةو املعةة   
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ز د  يف املعةةة ( الةةةا اشةةةتبرت    وأي ز د  يف املبةةة   يابلةةةه  عءةةةرور 
 ابسو الرتاد .  نطأً 

و بد له مر م ةةداقية يف   عحق  وتعاملج مع اخلطاب اليرءا  أ ه      
ع فا طليةةةج مةةةر الواقةةةع إىل اخلطةةةاب  اإلهلةةةا   يابةةةح اخلطةةةاب  الواقةةةع

ولةةةيب العكةةةبع وبةةةيلل ءةةةبطج مقةةةاهيو ومعةةةا  اخلطةةةاب الةةةد ه  
  يي  ةةز  التإز ةةح ا كةةيوبنةةكح علمةةا وفةةق اللإلةةان العةةريب املبةةف الةة 

 .به
وحةةددت العالقةةة بةةف الةةد ر كيةةيو ع والدولةةة كإتةةاج "تمةةعع حيةةث     

  س وأريةةح لدسةةتور الدولةةة وفةةق عالقةةة جدليةةة  يةةث   كون الةةد ر أ  
  الت ةةورات والنةةعائر التعبد ةةةة    و  تةةدما  عتإق ةةح اليةةيو عةةر الدولةةة

  و  هبا ع ورفضج النعارات املرفوعةةة دون مضةةمون حنةةو الةةد ر عييةةد
اسةةتبدلج ذلةةل بنةةعار : الةةد ر  و دولةةةع أو عييةةد   إبثةةق مإةةه دولةةةع  

ع مةةةع  للإةةةاس ثيافةةةة ع والدولةةةة للمجتمةةةعع وا كومةةةة مييةةةد  ابلدولةةةة
 .   الرتكيز على ف ح الد ر عر الإلياسةل ا كومة(

وتعاملةةج مةةع النةةر  اإلسةةالما وفةةق الإظر ةةة ا دود ةةة يف التنةةر ع     
إةةةةةافع ع ولةةةةةيب علةةةةةى النةةةةةكح  ولةةةةةيب العيإيةةةةةةع وعلةةةةةى املياريةةةةةد وامل

واملظةةةاهرع اعتمةةةاداً علةةةى أن قاعةةةد  التنةةةر ع اإلسةةةالما تيةةةوم علةةةى  
 اإل إلا ية والرمحة   على ارريار واأل ال   والند .
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  -184  -183سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .    -2     

نتيةةةوم اليةةةراء  املعاريةةةر  للي ةةةص أ ضةةةا علةةةى فبةةةو الةةةربم بةةةف وعةةةا  
نةةر وابمليةةدسع وبةةف  ضةةا كيإو تةةه اليةةادر  علةةى  اإل إلةةان بياتةةه وابر

توليد تنر عاته مر نال  هيا الوعا اليا  مع معرفة ما كان للةةوحا  
مةةةر دور يف ت ةةةحي  احنرافةةةات هةةةيا الةةةوعان فبةةةح سةةةيقبو اإلسةةةالم  
مإلتيبال ب ور  موا ر  لقبمل له أم أن ا يائق العلمية الا تإلةةوقبا  

 جازمة وقطعية؟
 

تلةةةةةةةو عةةةةةةةر  دراسةةةةةةةة اليرءا يةةةةةةةة املعاريةةةةةةر  خ شةةةةةةل أن ال  -2ج     
مةةر حيةةث الب عةةد العمةةودي واألفيةةاع ومةةرد    الدراسةةات الإلةةابية كثةةساً 

الةةةيي    كةةةر    ذلةةةل إىل التطةةةور العلمةةةا واألدوا  واملإبجةةةا الراقةةةا
ملر سبق ع فمةةر الطبيعةةا أن أريةةح إىل مقةةاهيو قر بةةة لل ةةواب   متوفراً 

ى  إلةةبية مرتبطةةة  حإلةةب املإلةةتوع العلمةةا الةةيي حنةةر فيةةهع ولكةةر تبيةة 
 دواتإا املعرفيةع وليإلج ها دراسات سةةيقية وهنائيةةة عوإتةةا هةةا بإةةاء  
درجة على س َلو  متإاها يف ا رتقةةا ع فةةال أدعةةا أن فبمةةا هةةو حةةق  
مطلق و  سيو للمعرفة اإل إلا يةع  وإتةةا هةةو نطةةو  وحماولةةة جةةد ر   

سةةةلو  ابلدراسةةةة ت نةةةي بعةةةف ا هتمةةةام أل  أعةةةدها الدرجةةةة األوىل يف  
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و املعرفةةة  لا املعرفة على نال  الدراسات الرتاثية فيد كا ةةج نةةارج سةة  
 .مإتنر  أفيياً 

 
  -الرسةةةةالة  -سةةةة ا : هةةةةح جةةةةاء ت ةةةةإيقل للتإز ةةةةح: اليةةةةرآن    -3    

 قادمة قد تعمح على تعد له؟ ع أم أن  وثً هنائياً  -تق يح الكتاب
   بد مةةر كةةح علةةو أو دراسةةة مةةر مقةةاهيو ثبتةةة وأنةةرع متوةةس ع -3ج

وهةةيا الت ةةإيو لةةيب اريةةطالحياً فإيةةاً حةة  أ ةةسه فيمةةا بعةةد ملةةا هةةو  
أفضةةةح مإهعهةةةيا ت ةةةإيو تإز ةةةح ا كةةةيو لياتةةةه كةةةون مقةةةاتي  التإز ةةةح  
 زلةةةج فيةةةه فةةةال ميكةةةر أن     قةةةاتي  مةةةر عإةةةدا ألهنةةةا لةةةر تقةةةت  لإةةةا  

 أبواب تدبر التإز ح والعلو  قاهيمه .
 

  215آ ن  .  سةة ا : تإلتنةةبد يف كتةةاب ن الي ةةص اليةةر   -4     
بيولةةه تعةةاىل: نومةةا  علةةو  و لةةه إ  "ن. كيةةو متكإةةج  قةةردك مةةر    –

ه ملليةةار   قراء  التإز ح قراء  معارير ع ومر  و ح اخلطاب الد ه املوجةةّ
 و  و املليار مر الإاس وفيا للإليو املعريف ا ايل؟

 هح ساعدك يف ذلل مركز الدراسات حيث تإقي منروعل؟
املعاريةةر   ةةس التأو ةةحع اليةةراء  دراسةةة وتقكةةس  مقبةةوم اليةةراء     -4ج

و ليح وربم واستإتاج وتيليو للمعلوماتع واملعاريةةر  تعةةه اسةةتفدام  
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األدوات املعرفية ا اليةع والتأو ح مر آ  النةةاء إذا رجةةع إىل أريةةله  
ةَيا  ََوو ةةح  ر َ َ َي   واستير كمةةا يف قةةو  الإةة   وسةةو َ َوقةَةاَ  َ  أَبةَةجو هةةَ

ح   ر قَةبةةةَ اً   وسةةةو  مةةةو ا َريبّو َحيةةةّ َد َجَعَلبةةةَ ع و و ةةةح ا ةةةد ث هةةةو  100قةةةَ
اإلنبةةةةار  يفلةةةةه يف الواقةةةةع  هنا ةةةةة ع و و ةةةةح اليةةةةرءان    كةةةةون إ     
ح ةةةراًع و ظبةةةر لإةةةا تباعةةةاً إىل  ةةةوم الييامةةةة فيظبةةةر  و لةةةهع والعلمةةةاء  

  ةةلون إليةةه هةةو فبةةو  إلةة   ءةةمر      ولإةةه ومةةا   تةةدبرون اليةةرءان و 
 مج به أا هو قراء  معارير  وليب  و الً.املطلقع وما ق

أمةةةا إن ق ةةةدت ابخلطةةةاب الةةةد ه الإ ةةةو  الةةةا ريةةةا با القيبةةةاء    
وجعلوهةةا ميدسةةة تةةزاحو التإز ةةح فةةأا ا طليةةج يف دراسةةا مةةر قطيعةةة  

 معبا ح    ت ثر على تدبري للتإز ح ا كيو.
مةةإبا اليةةراء  املعاريةةر  قبةةح  سةةيب املركةةز و نةةرته يف  وريةةلج إىل  و 
مةةةةر يف املركةةةةز عليةةةةه يف  اعتمةةةةد    تةةةةايب األو ن الكتةةةةاب واليةةةةرءانن وك

  .الدراسة ملقاهيو أنرع
 
ت الثوابةةجع  اسةة ا : قلةةج يف حةةوارا الإلةةابق: أا أدعةةو  نةةرت   -5   

 الا وءعبا القيباء.
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  وابلقعةةح تبةةدو إشةةكالية امةةد  التةةارنا بةةف الةةد ر والعلةةوع أقةةح تةةوتراً 
تقةةا  املإإلةةوب العلمةةا الواءةة  يف  يف  وثل الد إيةع فبح سينقع ار 

 أ اثل الد إيةع يف نرت اموهر الد ه؟
ليب كح ما قيح عإه ثبج د إيةةاً هةةو كةةيللع فيوجةةد فةةرت بةةف   -5ج

الثابج اليرءا  والثابج القيباع وأا أدعو  نرتات الثوابج القيبية  
الةةا ريةةارت  ثابةةة قيةةود كبلةةج العيةةح اإلسةةالما ومإعتةةه مةةر الإبضةةة  

والتطةةورع وعةةرا اليةةرءان وفةةق قةةراء  معاريةةر   ةةردم اهلةةو  بةةف   والرقا
الةةد ر والعلةةةو و  ةةةسان  إلةةسان عةةةم واحةةةدع وعإدئةةي  إلةةةيم القبةةةو  

هلمةةا ابلإلةةس    الرتاثةةا األفيةةا و بتعةةد عةةر اليةةرءان والعلةةو ليقإلةة  "ةةا ً 
إىل األمام وا رتياء ابإل إلانع وهيا التزاوج بف اليرءان والعلو كقيح  

الةةةةد ه وإرجاعةةةةه إىل الرفةةةةو  واملتحةةةةو    ياث البنةةةةر يف إزاحةةةةة الةةةةرت 
 .التارنا

 
سةةة ا :  يةةةا  إن ثةةةور  معرفيةةةة سةةةو  تيةةةامع وأحةةةزااب سةةةو     -6    

تتنةةةةكح  تيجةةةةة  وثةةةةل يف اإلسةةةةالميات. فبةةةةح آن األوان إلسةةةةياا  
 ظر تةةل علةةى راهةةر الواقةةع العةةريب اإلسةةالماع أم أن ر اك   تتبلةةور  

 بعد يف أذهان العامة؟
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ح يف الواقةةع العةةريبَ سةةرا  عمليةةة ال ةةسور  القكر ةةة يف  مةةا ح ةة   -6ج
النعوب ب ر  الإظر عر الإتةةائا الإلياسةةية الةةا وريةةلوا إليبةةا أو    
  ةةةلواع  وتإاولةةةج األفكةةةار مةةةر جد ةةةد للإيةةةا  والدراسةةةةع وسةةةيم  
مرجعيةةةات د إيةةةة كبةةةس  ع وفيةةةدت م ةةةادر تراثيةةةة ثيافيةةةة قدسةةةيتبا ع  

اهبوا الظلةةةو والطويةةةانع وبةةةد وا  وشةةةعر الإةةةاس  ةةةر تبو وكةةةرامتبوع وجةةة 
بعبةةد مةةيالد ثيةةايف جد ةةد مةةر نةةال   بةةي و يةةد القكةةر الرتاثةةا اليةةد   
وسةةحب الثيةةة مإةةه والبحةةث عةةر البةةد حع فكا ةةج  ةةوثا حاءةةر  يف  
أذهان كثس مر البةةاحثف واملثيقةةف وتإاولوهةةاع وأنةةيوا مإبةةاع وأسإلةةوا  

ل  هلةةو ع واألمةةر    ةة   مةةا  رون مإبةةااعليبةةاع ومةةازالوا  درسةةوهنا ور ةةا نتةة 
ظبةةور القكةةر الرتاثةةا علةةى  مازا  قائماً واألمة تبحث عر البد ح ر و 
 الإلاحة ولكإه كوثاء الإليح ظبر ليفتقا .

 
نإن التإز ةةح    -258سةة ا : تيةةو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .  -7   

 ا كيو    عارا جوهر  ظر ة التطورن
د  قراءتةةةل  مةةةا هةةةا املياربةةةة الةةةا ميكةةةر أن  لحظبةةةا املتليةةةا بةةةف ر 

املعارير  للتإز حع ور د  قةةراء  دارو ةةر لإنةةوء اإل إلةةان وارتيائةةهع مةةر  
 حيث التحقيز على قراءات جد د ؟
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يف   ا ةةايل جوهر التطور ميكور يف اليرءان ومالحةةيف يف الواقةةع -7ج
  أو  قيةةةه  مقبةةةوم التطةةةورثبةةةات  كثةةةس مةةةر املفلوقةةةات ع و  عالقةةةة إل

يف كتةةةةةاب اإل إلةةةةةان    نداروننعوقراء    قبةةةةةوم  إثبةةةةةات وجةةةةةود اخلةةةةةالق 
واكتنا   ظر ةةة التطةةور و ا رتيةةاء  ةةست كثةةس مةةر املقةةاهيو والإظةةر   
األحاد ةةة واملركز ةةة ل  إلةةان لياتةةه وريةةار  تعامةةح مةةع جإإلةةه ككةةائر  

ع وهبةةيا فةةت  ابب الدراسةةة والتجربةةة  حةةا مثةةح سةةائر الكائإةةات ا يةةة
نفرو ةةدن  واملالحظةةة علةةى الكةةائر البنةةريع ومثلةةه أ ضةةاً عإةةدما تإاو 

. وقةةةةراء   ت امد ةةةةد   االةةةةإقب والةةةةوعا والالوعةةةةا فةةةةت  ابابً لليةةةةراء
 إظةةر للةةرتاث كجبةةد بنةةري  املعارير  للتإز ح جعلج اإل إلان املإلةةلو  

ع وأزا  اليدسةةية عةةر امل ةةادر واملراجةةعع ووثةةق     ةةس ميةةدس و  ملةةزم
بإقإله وريار  تعامح مع اليةةرءان كفطةةاب  ةةز  لةةه وعليةةهع وهةةو معةةه  

سيم ع وميكر أن   ح إىل مقاهيو وأفكار واكتنةةافات  بتدبره دون و 
ر ظبةةور دراسةةات كثةةس     تكر سابياً معروفةع وهيا ما ح ح فعالً مةة 

حةةة  أن أهةةةةح الةةةرتاث اءةةةةطروا أن  درسةةةوا اليةةةةرءان    ؛قرءا يةةةة فيةةةةم
وحده  لةةسدوا علةةى البةةاحثف امةةددع والإتيجةةة هةةو رجةةو  الطةةرفف إىل  

 ا مع الزمر .اليرءان وسو    ثر هبما و  يلبم 
 



 15 

س ا : كتب نأدو يبن يف كتابةةه رأس اللوةةة جإلةةو ال ةةحراء:   -8    
أتي  للإ و  الد إية اليبود ة واملإليحية عيو  نالقةةة وحةةر  تعيةةد  ن

قراء ةةةةةا و و لبةةةةةا يف ءةةةةةوء النةةةةةوو اإل إلةةةةةا  إىل املعرفةةةةةة والتيةةةةةدم  
والإلةةيطر  علةةى املةةاد  واكتنةةا  الكةةون.... وهةةيا مةةا    ةةت  للةةإص  

الةةةةيي بيةةةةا حمجةةةةواب بيراءتةةةةه القيبيةةةةة. اسةةةةتإادا إىل قةةةةراءات    اليةةةةرآ 
 32 -0الإللون  

 هح تعتيد أ ل مبدَت الدرب ليراء  حر  للتإز ح؟
مع احرتاما ن ألدو ةةيبن العيةةو  اخلالقةةة ا ةةر  الةةا تكتنةةو   -8ج

الكون وتإليطر على املاد  معظمبةةو  د إيةةف ومعةةروفف ن ابلربةةوبيفن  
و  املإلةةةةةيحية يف تنةةةةةكيح عيةةةةةوهلو    فةةةةةال فضةةةةةح للإ ةةةةةو  اليبود ةةةةةة

العلميةةة وهةةيا معةةةرو  لةةيب حمةةح انةةةتال . والةةإص اليةةرءا  سةةةاهو  
فيما سبق بتنكيح عيو  علميةةة حةةر  أسإلةةج ل  إلةةا ية أسةةب هةةيه  
ا ضةةةار  ع وعإةةةدما تركةةةج األمةةةة اإلسةةةالمية اليةةةرءان دراسةةةة وتةةةدبراًع  

وتةةه علةةى  وف لته عر ا يةةا  وحنةةرته يف املعابةةد والةةزوا  والتكةةا  وتال
األمةةوات دون األحيةةاء ح ةةح ا تكةةاس يف عيةةح األمةةة وخلقةةج وراء  
األموع ومع الزمر تكلب العيح اإلسالما وفيةةد ريةةالحيته وفاعليتةةهع  
وهإةةةا تكمةةةر أمهيةةةة قةةةراء  املعاريةةةر  لليةةةرءان مةةةر نةةةال  إرجاعةةةه إىل  
طاولةةةةة البحةةةةث والدراسةةةةة واملفةةةةسع وابلوقةةةةج ذاتةةةةه إزالةةةةة الةةةةتكلب  
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وبعةةث    عوعيد بيإبما عالقة تقاعلية جدليةةة عإللووال دأ عر عيح امل
إلظبار العيح ا ر املبةةد  الكةةامر يف  قةةب اإل إلةةان   ا يا  فيبما معاً 

. 
 
س ا :  ج أي عإوان تّوريو دراستل املعميةةة للةةإص؟ هةةح   -9    

 هو   ظر ة أم  إريالين أم ثور ؟
الثور  فعح شعوري متعلق  ركة اإل إلةةان والنةةعوبع والإظر ةةة   -9ج
واإلريةةالين متعلةةق عرجةةا  النةةاء    تعليةةة بقكةةر  معيإةةة   تتجاوزهةةاعم

  كمةةةا كةةةانع والدراسةةةة  تةةةاج إىل وقةةةج وجبةةةد عيلةةةا وتركيةةةز عةةةايل ع
دراسةةا للتإز ةةح كا ةةج دراسةةة معرفيةةة مإبجيةةة ع وإن كةةان و بةةد مةةر  و 

 الت إيو الإلابق فأقرب شاء ها ن ظر ة ثور ن  
 

:  -24رآ ن  .  تيةةو  يف كتةةاب نالي ةةص اليةة   -سةة ا     -10     
نحنةةر علةةى وعةةا  م  عةة  الت ةةدي املعةةريف ملبمةةة تقكيةةل املإظومةةة  
الد إية الا حكمج  ظر  املإللمف يف قراء  التإز ح ا كيو والطبيعة  
والتةةةار ع معةةةاع  إبجيةةةة متطابيةةةة وابألدوات  قإلةةةبا الةةةا فعلتبةةةا يف  

 قراء ا للي ص كيللن
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ومةةا هةةا  لتإقيةةي ذلةةل؟    هح كا ج الوسائح الةةا أتيحةةج لةةل كافيةةة -
 ن؟املإلافة الا تيو مإبا مر جدلية نا اءر ماءيا واملاءا حاءرا

الوسائح الةةا أتيحةةج يل كافيةةة إىل حةةد مةةا يف  سةةيب مةةإبا   -10ج
اليراء  املعارير  للتإز ح ا كيوع وأا على قطيعة كاملةةة مةةع نا اءةةر  

علةةيبو  رفةةض سةةلطة الإلةةلو والتلمةةي   أن أل   ماءياً واملاءةةا حاءةةراً 
أو بعةةةث ا يةةةا  فةةةيبو ليحكمةةةواع فةةةأا ءةةةد العةةةي  يف جلبةةةاب أيب  

 و ج عباء  جدي.
 
س ا : هح خ  ل يف ميكا يل الرتبة هةةو الةةيي مكإةةَل    -11    

مةةةر البحةةةث يف ميكا يةةةل الرتبةةةة الد إيةةةة ل  إلةةةان؟ وهةةةح تنةةةّبه املةةةد  
 اإلسالما امار  وحراكه ا ايل ابلز ز  والساكف؟

نت ةةةا  العلمةةةا  ضةةةبم طر يةةةة تقكةةةس اإل إلةةةان  أكيةةةد ا   -11ج
و ةة ثر بر  تةةه ودراسةةته لوشةةياء وتعاملةةه معبةةاعو الةةيي أثةةر وسةةاعد يف  
دراسة اليرءان بنكح كبةةس وواءةة  هةةو اهلإدسةةة عمومةةاً والر ءةةيات  
ناريةةةةةع  و ا نت ةةةةا   كا يةةةةل الرتبةةةةة اسةةةةتقدت مإةةةةه يف عالقةةةةة  

وهةةيا مةةا جعلةةه أفبةةو  األمةةور والعوامةةح املفتلقةةة  و ثسهةةا ببعضةةبا ع  
التإز ح ا كيو كمإظومات ت ثر ببعضبا بنكح مإإلجو إجيةةايب وعةةدم  
 ةةز  جةةزء ودراسةةته وحةةده  عةةز  عةةر الإلةةيات واملإظومةةة الةةا  إتمةةا  
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وإتةةةا حةةةراك    عسةةةالمياً إجيةةةري يف الةةةدو  العربيةةةة لةةةيب مةةةداً    ومةةةا  إليبةةةا.
سةةةالم د ةةةر معظةةةو النةةةعوب  ن اإلسةةةالما طبيعةةةا ألإشةةةع  فيةةةه مةةةد  

ع وهيا ا راك هو فعةةالً أشةةبه ابلةةز ز  والساكةةف والقيضةةاات   بية العر 
والإليو  مر حيث أ ه  تيجة طبيعة للضةةوم وا  ةةرع  والإتيجةةة هةةا  
الدمار الكبةةسع والبةةدء مةةر جد ةةد علةةى أ يةةاا اليةةد ؛ وإمةةا أن  عيةةد  
امتمةةع ذاتةةه كمةةا كةةان ليثةةور فيمةةا بعةةد ع أو  إلةةتقيد ممةةا ح ةةح و عيةةد  

 والوطر على أسب علمية موا ر  ملا سبق. بإاء امتمع
 

سةةةة ا : بعةةةةد حماو تةةةةل الإاجحةةةةة يف تقكيةةةةل بإيةةةةة العيةةةةح    -12     
العريب املتد رع هح تإوي تقكيل بإية العيح العريب املعاريةةرع ودراسةةة  
املإظومةةة املعرفيةةة املوّجبةةة لةةهع أسةةو   ةةا قةةام بةةه ند ةةدرا وها ةةد رن يف  

 الورب على سبيح املثا ؟
عيةةةح الةةةيي حيكةةةو النةةةعوب العربيةةةة ولةةةه جةةةيور حييييةةةة  ال  -12ج   

وجود لعيح آنةةر   ءاربة يف الرتبة هو العيح اإلسالما أو الد هع و 
يف النةةعوب العربيةةة اإلسةةالميةع ومةةا  ظبةةر أ ةةه عيةةح عةةريب  ةةس د ةةه  
إتةةةا هةةةو رد  فعةةةح لةةةيب أكثةةةر وريةةةدع لعيةةةح  ةةةريب بنةةةكح منةةةوهع  

 فأزمتإا أزمة عيح د ه ثيايف.
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سةة ا : يف كتابةةه ننءةةد التقكيكيةةةن  إةةاهض نجةةون ألةةيبن     -13   
التقكيكيةةة و إعتبةةا ب نريةةقر الد لةةةن و هنةةا تيةةو ض للةةإص واملعةة .  

 هح توافيه؟
التقكيةةل دون مةةإبا  ضةةبم العمليةةةع ودون تركيةةب بعةةدها    -13ج

على أسب علميةع هو فعح  د  وخر ب للةةإص أو القكةةر ع وابلتةةايل  
 هو ريقر الد لة.

 
  -181لي ةةةص اليةةةرآ ن:  .  اسةةة ا : تيةةةو  يف كتةةةاب ن    -14   

ن إبوةةةا ملةةةر  تةةةونى الوريةةةو  إىل أعلةةةى درجةةةات الدقةةةة أن  ةةةتقحص  
و درس هيه الإ و  املرتاميةةة بعةةد مللمةةة أشةةتا ا وتقحةةص ميو  ةةاع  
وذلل  ج عدسة اليراء  البيإمإباجية الةةا تيةةاطع بةةف علةةوم دراسةةة  

ركيولوجيةةةةةا وعلةةةةةو الةةةةةإقب  الإ ةةةةةو  والتةةةةةار ع واأل ثروبولوجيةةةةةا واأل
 وا جتما ن

هح تعتيد أن  يع  وثل متج  ج عدسة اليةةراء  البيإمإباجيةةةع مةةا  
 دور املوروث اليي كإج  مله قبح أن تبدأ منروعل؟

دراسا  متإوعة مإبا ما ارتقع  إلبة ال واب والدقة العلميةةة   -14ج
  فيبةةةةةا مثةةةةةح املةةةةةإبا القكةةةةةري املعةةةةةروا يف كتةةةةةايب األو  ن الكتةةةةةاب
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واليرءاننع ومإبةةا مةةا  ةةز  مإلةةتواه حإلةةب مةةا تيإلةةر مةةر أدوات يل يف  
الدراسة ع وهيا شاء طبيعا عإد كح ابحث ومقكرعواملطالبة ابلدقةةة  
دّومج دقييةةةةةة وعلةةةةةى املإلةةةةةتوع      عةةةةةه إن كةةةةةح الدراسةةةةةات الةةةةةا قةةةةة 
املطلوبع ولكر   بو إىل الدقة دائماً مر نةةال  مةةإبا حإيةةو  يةةوم  

وقبةةةةح شةةةةروعا ابلدراسةةةةة كإةةةةج أمحةةةةح    .علةةةةى حمةةةةور الثابةةةةج واملتوةةةةس
قيمةةة لةةه علميةةاًع    موروث ثيايف تيليةةدي مثةةح أي مإلةةلو  ةةس مقعةةح و 

 بح كان عائيا يل عر القبو يف كثس مر املرات .
 
لجنةةد يف    -117سةة ا : كتبةةج يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .     -15   

موروثإةةةا أن الكاتةةةب واليةةةارم كليبمةةةا ميتةةةانع وأن ا ةةةا الوحيةةةد هةةةو  
الإللو    سع كما تعس عر ذلل بوجةةه دقيةةق  ظر ةةة نرو ن   تقاسس

ابرتن يف الإلةةةيميائية حةةةو  نمةةةوت الكاتةةةبن ونو د  اليةةةارمن حةةةف  
قةةا ن إن وحةةد  الةةإص   تكمةةر يف م ةةدره وإتةةا يف ميفلةةهن ألةةيب مةةر  
الطر ةةةةو واملةةةة   أن جنةةةةد ا ةةةةا ميتةةةةا وامليةةةةج حةةةةا؟ فالكاتةةةةب ن"ن  

ن يف الوجةةةةةةود ميتةةةةةةان يف العيةةةةةةح  واليةةةةةةارم ناإل إلةةةةةةان املتليةةةةةةان حيةةةةةةا
 الإللقا(

 كيو تإظر إىل القيباء واملقإلر ر والنّراين املعارير ر؟
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الكاتب الرتاثا اليي جيرت إ تاج الإلةةلو واليةةارم لةةه كالمهةةا   -15ج
ميتةةةان فكةةةر ًع والكاتةةةب األريةةةلا هةةةو ميةةةج أريةةةالً والةةةيي حيكةةةو يف  

رد ذلةةل  ا اءر هو فكر األموات حيمله أشباين حية   فاعلية هلةةا ومةة 
  تباء ريالحية الإص وموتهع أما التإز ح ا كيو فبو نطاب حيةةوي  
ريدر مر حا عا  إىل حا متعلوع فعإةةدما حيملةةه ميةةج وميلةةد  تعطةةح  
اخلطاب عر فاعليته لقيدا ةةه عإ ةةر ا يةةا  يف الطةةر  الثةةا ع ومعظةةو  
القيباء واملقإلر ر والنراين هو مر األمةةوات الةةي ر حيملةةون اخلطةةاب  

إىل عطةةح يف تقاعةةح  ر فاقةةدي ا يةةا  والقاعليةةة ممةةا  ةة دي ا يوي ولكةة 
الطةةرفف مةةع بعةةضع فاملنةةكلة يف العيليةةة الإلةةلقية ارابئيةةة ولةةيب يف  

 نطاب التإز ح ا كيو.
 
سةة ا : كيةةو  تيبةةح العيةةح العةةريب  تةةائا  ثةةلع وكإةةج قةةد    -16    

رأ ةةج فيةةه عجةةزا عةةر إ تةةاج الإلةة ا  املعةةريفع بإلةةبب ال ةةقة الرتادفيةةة  
 سية وا ت الية الوالبة عليه؟والييا

العيةةةح العةةةريب قبةةةح ا ةةةراك النةةةع  كةةةان  تيبةةةح علةةةى نجةةةح    -16ج
وببمء شد د أ اثا ودراسا ع  ور ةةا تيبلبةةا مةةر الةةي ر تبإةةوا مإبجةةا  
ألن امسةةةا ارتةةةبم عإةةةدهو  فكةةةار معيإةةةة  تيجةةةة التضةةةليح الكبإةةةو  ع  

متوقعةةة حنةةو  وبعةةد ا ةةراك توةةس  ظةةر  العيةةح العةةريب بإلةةرعة كبةةس   ةةس  



 22 

أ ةةةاثا ودراسةةةا  وريةةةار  يبةةةح عليبةةةا دراسةةةة و ياشةةةاً وحةةةواراً و  جيةةةد  
حرجةةاً مةةر  ياشةةبا عال يةةة مةةع أي إ إلةةان آنةةر ألن معظةةو املرجعيةةات  
سةةيطواع وامل ةةادر الرتاثيةةة ا تقةةى عإبةةا اليداسةةة عو التقكةةس ا ةةر بةةدأ  

 ابلعمح و التقاعح ونارية بنعور النعوب اب ر ة .
 
يةةةةو تيةةةةرأ ريةةةةدع قراءتةةةةل للتإز ةةةةح يف التيةةةةارات  سةةةة ا : ك  -17    

الإلياسةةية والقكر ةةة وا  د ولوجيةةةة املتواجةةد  يف الإلةةاحة العربيةةةةع يف  
إطةةةار الرتكيبةةةة ا جتماعيةةةة القئو ةةةة والطبييةةةة وا ثإيةةةة املتدانلةةةة؟ هةةةح  
 تيلق مر  ثس املد األريويل املتإاماع على إ تاجل القكري الد ه؟

بةةةة واحةةةرتام وتعظةةةيو عإةةةد النةةةعوب  اليةةةرءان لةةةه قداسةةةة وهي  -17ج
العربية على خمتلو مللبا ومياهبباع وأي دراسة تعتمد علةةى اليةةرءان  
بلإلةةةا ه العةةةريب املبةةةف وتكةةةون مإطييةةةة وعلميةةةة تقةةةرا احرتامبةةةا علةةةى  
ارنةةر ر و  جيةةر ون علةةةى رفضةةبا عال يةةةع فمعظمبةةةو  يبلةةون اب ةةةد  

 األدىن مساعبا وقبو  جزء مإبا.
د أفيةةا   جةةيور لةةه وهةةو أشةةبه ابلإلةةيح الةةيي  املةةد األريةةويل هةةو مةة   

إىل التوقةةةو وامقةةةا  وفيةةةةدان    وميفلةةةهجيةةةر  معةةةه  خمتلةةةو األشةةةةياء  
اليةةو ع عةةال  القكةةر الةةيي  إنةةره و ةةدعو لةةه و كرسةةه فبةةو دراسةةة  
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عمود ةةةة تضةةةرب جةةةيورها يف عمةةةق تربةةةة اليةةةرءان والعلةةةو والواقةةةع ممةةةا  
 تز لبا جيعلبا متيإة جداً تإلتع ا على الر   أن تيلعبا أو

 
سةةة ا : مةةةا رأ ةةةل ابملنةةةار ع القكر ةةةة الةةةا طرحبةةةا مإتيةةةدو    -18    

اليهإيةةة التحرمييةةة يف القكةةر الةةد ه مةةر طةةراز: ريةةادت جةةال  العظةةوع  
اهلةةةادي العلةةةويع طيةةةب تيةةةز هع أدو ةةةيبع أركةةةونع إبةةةراهيو امةةةابريع  

 العروي و سهو؟
 
رفةةةض    بو مةةةر مةةةإأعةةةالهع فاملنةةةار ع خمتلقةةةة بةةةف املةةةيكور ر    -18ج
ن ومةةةإبو مةةةر أ ةةةرت الةةةد ر  ريةةةادت جةةةال  العظةةةونلةةةد ر كلةةةه مثةةةح  ا

بدراسةةةات عائمةةةةة وطالةةةب بةةةةتعلو علةةةوم األرا وبضةةةةع لوةةةات و يةةةةد  
فيولةةب علةةى    عالقكةةر الةةد ه للجةةإب اإل إلةةا  مثةةح ن حممةةد أركةةونن

منار عبو الإيض وقليةةح مإبةةا الإيةةدعوإذا قةةرأت أي منةةرو  مةةإبو    
 هنضوي.  خرجف بر  ة كاملة ألسب منرو   فكري 

 
سةة ا :  يةةو  ن يتنةةهن يف كتابةةه أريةةح األنةةالت ن أا خمةةرت     -19    

 علو  قب الكاهرن
 فبح تعد  قإلل خمرت  نعلو  قب القييهن؟
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كلمة ا نرتا  تد  على إجياد شاء بنكح معف    كةةر لةةه    -19ج
وجود سةةابياً عةةال  كلمةةة اكتنةةا ع ولةةيب كةةح مةةر ادعةةى اكتنةةا   

 ةةس القييةةه   األنةةرعلةةح ملهع والكاهر يف اشاء  كون فعالً هو اكتنق
    اكتنقج علو  قب القييه.  أفكر  وماً  عإد املإللمفع و   

 
س ا : ليد استعإَج يف قراء  التإز ح بقيةةه اللوةةةع و عةةاجو   -20     

األلقةةةاظع واسةةةتإبطج أحكامةةةا ود  ت بةةةدت يف كثةةةس مةةةر األحيةةةان  
البنةةر    -: الإإلةةاء والقتإةةة ر بة يف مقاهيمبا عما هو شائع مإبةةا مةةثال

الإبةةأ    -الةةروين والةةإقب -الةةسز  -آدم واهلبوا مر امإةةة -واإل إلا ية
 األب والوالد.. -الرجح واليكور     -واخلس

هةةةح سيإلةةةر  ا ةةةراك العةةةريب ا ةةةايل يف رواج املقةةةاهيو امد ةةةد  الةةةةا  
 تإلوقباع أم على العكب مر ذلل؟

بالد العربيةةةةة يف  ليةةةةد سةةةةاهو ا ةةةةراك النةةةةع  والثةةةةوري يف الةةةة   -20ج
ترسيع قاعد  عظيمة وها لإذا انتلو املب  انتلةةو املعةة ( وذلةةل  
لضبم مقةةاهيو ا ةةراك وأفكارهةةا وشةةعارا اع فمةةر الطبيعةةا أن  إلةةاهو  

 يف  نر فكري وتإلو يه.
 

و     سةةة ا : تةةةرع أن كةةةالم الرسةةةو  مةةةع الإةةةاس كةةةان ظرفيةةةاً   -21     
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ويف ذلةةل جةةرأ     حيمةةح كةةح هةةيا اإلشةةكا  كةةا حيمةةح الطةةابع األبةةدي.
 وموامر  كبس .

 ما ها وسائح ت د ل للإيد اليي قد  طا  جرأ  طروحاتل؟
كالم الإ  وليب كالم الرسو ع ألن كالم الرسةةو  هةةو كةةالم    -21ج

"  قإلةةةه ولةةةيب  ةةةسهع والوسةةةائح الةةةا أعتمةةةدها هةةةا التقكةةةس ا ةةةر  
وإرجةةةا  الثيةةةة ل  إلةةةان بتقكةةةسه وفبمةةةه وبيدرتةةةه علةةةى التعامةةةح مةةةع  

لتإز ح ا كةةيو وفةةق لإلةةا ه العةةريب املبةةف وربةةم اخلطةةاب مةةع حملةةه مةةر  ا
الواقةةع ألن سةةإر الكةةون  كةةو فبةةو التإز ةةح واللإلةةان العةةريب املبةةفع  
والإةةاس إ ةةا ً تةةيعر للإلةةإر الكو يةةة وخضةةع هلةةا ولةةو دون وعةةا أو  

 فبو.
 
سةةة ا : هةةةح  إلةةةم  الظةةةر  ا ةةةايل برأ ةةةلع ع نةةةاء حمطةةةة    -22    

رفةةع الإلةةو ة الثيافيةةة للمةةواطإفع مةةر نةةال  عةةرا  فضائية تإلاهو يف  
 املنار ع القكر ة العربيةع وتقعيح التناركية بف مإتجيبا ومتلييبا؟

الظةةر  ارن مإاسةةب جةةداً إل نةةاء قإةةا  فضةةائية ذات ر  ةةة    -22ج
ثيافية متإوعة ومتعدد  ألن اليإوات فيةةدت الثيةةة امماهس ةةة وناريةةة  

 حالة إفالس ثيايف إعالما.الد إية الطائقية ع حنر ارن يف 
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عبةةد الكةةر  سةةور  يف   -س ا : د. حممد شحرور يف سور  -23    
إ ةةرانع وحممةةد أركةةون يف امزائةةرع وحممةةد سةةعيد العنةةماوي يف م ةةرع  
الةةةوا رءةةةا وتكةةةر  الكثةةةس ر يف النةةةرت والوةةةرب. لكةةةإبو يف مواقةةةع  

 أنرع جوهبوا برفض معلر لإتائا  وثبو.
 قإله يف ا راك الد ه العةةاملاع ويف ا ةةراك    أ ر جيد د. حممد شحرور

 اإلسالما على وجه اخل و ؟
لإلةةج يف ريةةدد  تكةةر  و يةةح رءةةا أحةةد مةةر امل سإلةةات أو    -23ج

 ةةةسهو ع أا أ ظةةةر للياعةةةد  امماهر ةةةة والقئةةةة املتعلمةةةةع وأرقةةةب عةةةر  
ى تنةةكيح عيةةوهلو  كثب ا تنار فكري وأ ةةاثا ومةةا مةةدع  ثسهةةا  علةة 

 اخلةةم البيةةا  ال ةةاعد أل ةةاثا وفكةةري يف الةةبالد  يف  وأا متقائةةح جةةداً 
اإلسةةةةالمية والوربيةةةةة وناريةةةةة أن ال ةةةةعود هةةةةو   ةةةةوعا ولةةةةيب كميةةةةاًع  
فمعظةةةو مةةةر تبةةة  فكةةةري وأ ةةةاثا ريةةةاروا ابحثةةةف ومقكةةةر ر ومإتجةةةف  

 للقكر والدراسات وهيا  د ذاته أعده تكر  يل.
 

طر يةةةة  سةةة ا : َت تنةةةّبه طر يتةةةل يف قةةةراء  اخلطةةةاب الةةةد هع ب  -24
عمةةر بةةر اخلطةةابع أم علةةا بةةر أيب طالةةب أم مةةارتر لةةوثر علةةى سةةبيح  

 املثا ؟
   أشبه قراء  بيراء  أحد فلكح قراءته وظروفه ومعطياته.  -24ج
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سةة ا : هةةةح  ور ةةةل الرتاجةةةع  ومةةا وتتةةةسأ مةةةر أعمالةةةل كمةةةا    -25    

فعح آنةةرون؟ هةةح تضةةعو أمةةام م ةةاعب البحةةث يف مإلةةألة شةةائكة؟  
 رين ناألسئلة الا  ارهبا األجوبة؟نأم أ ل م ر على ط

هةةةح أعمةةةايل هةةةا بةةةراما فإيةةةة حةةة  أتراجةةةع عإبةةةا؟ أعمةةةايل    -25ج
فكر ةع وها مر كيا  و  أقدم علةةى فكةةر  إ  بعةةد دراسةةة وبةةراهف و  

 أدلة تظبر يل فكيو أرجع عإبا؟
والباحةةث    ضةةعو أمةةام مإلةةألة شةةائكة؛ بةةح ابلعكةةب   ةةس عإةةده  

ي  ءةةعو امبةةد العيلةةاع و   يةةو عةةر  دافةةع و ةةدي لدراسةةتبا و بةة 
هناراًع وطةةرين األسةةئلة املثةةس  واملإلتع ةةية هةةا أحةةد    التقكس هبا ليالً أو

 وسائح  قيز التقكس والدراسة بعمق.
 
سةةة ا : هةةةح تعبةةةس اليةةةراء  املعاريةةةر  كةةةا  لتةةةأطسع جبةةةودك     -26  

 الكبس  الرائد  يف  إلس العالقة املعيد  بف العلو والد ر؟
    هبةةةيا ا رتبةةةاا  ناليةةةراء  املعاريةةةر  للتإز ةةةح ا كةةةيونمقبةةةوم    -26ج

 لد ر .ابوتزو ا العلو  طس جبوديأكا  لت
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سةةة ا : مةةةا هةةةا الييمةةةة اإلءةةةافيةع الةةةا أ تجتبةةةا قراءتةةةل     -27   
 للتإز ح والي ص اليرآ ؟

قةةراء  للتإز ةةح ا كةةيو مإبةةا    ةليةةد أءةةقج أمةةور كثةةس   تيجةة   -27ج
البحث والدراسة عإةةد املإلةةلمف كلبةةو علةةى   ةإرجا  اليرءان إىل طاول

ع وجعلةةةةتبو  تعةةةةاملون معةةةةه مباشةةةةر ع وفعالةةةةج دراسةةةةة  خمتلةةةةو مللبةةةةو
اللإلةةان العةةريب الةةيي  ةةز  بةةه التإز ةةح ا كةةيوع وجعلةةج الباحةةث  ثةةق  
بتقكةةةسه و يةةةرأ بعيو ةةةه   بعيةةةون الإلةةةلوع وحجمةةةج إ تةةةاج الإلةةةلو  

عةةةج ثيةةةة  وقل ةةةته كةةةرأي آابئةةةا تراثةةةا  ةةةس ملةةةزم ملةةةر بعةةةدهوع وأرج
  املإللمف بكتاب رهبو وأن املنكلة فيبو وليب فيه.

أمةةا قةةراء  للي ةةص اليةةرءا  فيةةد  قيةةج عإبةةا مقبةةوم أهنةةا  زلةةج يف    
   دالتإز ح لتإللية الإ  والةةرتو   عإةةه ع وأرجعتبةةا إىل نةةم سةةسها كمةةا
 . رنية  زلج لالعتبار والدراسة  كتنا  حركة التار ع وقا و ه

تةةةدعو قراءتةةل إىل أسةةةلمة العلةةةو أم إىل علمإةةةة  سةة ا : هةةةح    -28    
 اإلسالم؟

العلةةو   د ةةر لةةه و  ميكةةر أن  كةةون مإلةةلما أو كةةافراًعالعلو    -28ج
علةةو ع واإلسةةالم د ةةر "  توافةةق مةةع العلةةو بطبيعتةةهع وال ةةواب هةةو  

 علمإة فبو املإللمف ومإاهجبو للد ر اإلسالما
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علمةةا مةةع الييةةف  سةة ا : هةةح  تطةةابق دائمةةا لةةد ل الييةةف ال   -29  
 الد ه؟

لةةةيب كةةةح  يةةةف د ةةةه  يابلةةةه  يةةةف علمةةةا والعكةةةب أ ضةةةاً ع    -29ج
 وجةةد اسةةتيال  يف العلةةو عةةر الةةد ر كمةةا  وجةةد اسةةتيال  للةةد ر عةةر  
العلةةو ع والعالقةةة بيإبمةةا متدانلةةة مثةةح تةةدانح دائةةرتف مةةر طرفيبمةةا  

 لينكال مإلاحة منرتكة بيإبما .
  
برأ ةةل؟ هةةح  نةةعر   ةةه مةةدان  سةة ا : ملةةاذا  كتةةب الكاتةةب    -30   

  اه الوجود؟
الكاتةةةةب  عةةةة  الباحةةةةث والعةةةةا   كتةةةةب لنةةةةعوره ابلقةةةةيض    -30ج

 .والواجب  اه أمته وجإإله اإل إلا  والكون اليي  عي  فيه
 
 س ا : هح لد ل طيب حمدد للكتابة؟   -31 
  وجةةةد طيةةةب حمةةةدد وإتةةةا  بةةةد مةةةر اهلةةةدوء واملةةةزاج العةةةايل    -31ج

 وا افز.
 
سةةة ا : تقاوتةةةج درجةةةة إميةةةان كثةةةس مةةةر املقكةةةر ر بةةةف فةةةرت       -32  

 وأنرع. كيو تبّدلج درجة إميا ل بعد ارتقا  سيو معارفل؟  
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 شةةةل كلمةةةا ازددت علمةةةاً ازددت إميةةةااً وب ةةةس  وهةةةدوءاً    -32ج
 وطمأ يإة

 
 األعما :

س ا : يف كتاب ناإلسالم والع ةةرن الةةيي ءةةو مإلةةاجالت     -33   
وبةةف د. نطيةةب تيةةز هنع رأع د. البةةوطا أن  بف د. نحممد البةةوطانع 

أحةةد مةةدانح اخلةةال  اإلسةةالما  تمثةةح يف إعةةاد  ا عتبةةار  ناإلمةةام  
اخلليقة األعظون  بيإما رأع د. تيز ه يف أن املإلألة   تعد مإلةةو ة    

 .90د إيا و  سياسيا.  . 
 ما رأ ل برأي املقكَرَ رع وبدعو  مر أمح عالفة راشد ة سادسة؟

مقبةةوم اخلالفةةةة يف اليةةرءان لةةةيب د إيةةاً وإتةةةا متعلةةق عالفةةةة      -33ج
امةةإب اإل إلةةا  يف األراع فلةةيلل   وجةةد نليقةةة سةةادس و سةةابع  
ع واملطلةةةوب "تمةةةع راشةةةد  إبثةةةق مإةةةه حةةةاكو راشةةةد موجةةةه مةةةر قبةةةح  

 م سإلات امتمع
 
سةةةةةة ا : يف كتابيةةةةةةه نمةةةةةةر الالهةةةةةةوت إىل القلإلةةةةةةقة العربيةةةةةةة    -34    

 دعو د. نطيةةب   -140  -143 -م والع رنالوسيطةن و ناإلسال
تيةةز هن إىل نقةةراء  ا اءةةر  ثابةةة معيةةار مإبجةةا للإظةةر إىل املاءةةا يف  
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سةةةيات هنةةةوا مإلةةةتيبح  رنةةةا. مةةةيّكرا  راحةةةح ا زدهةةةار يف التةةةار ع  
اإلسالما والعريبع الا كا ةةج ح ةةيلة قةةراء  إسةةالميةع أ تجبةةا رجةةا   

والقةةارايب. وابلإةةزا  الةةيي    عظةةام مةةر تةةم النةةافعا والإظةّةام والكإةةدي
اشةةةتد يف ع ةةةر ابةةةر سةةةيإا بةةةف القكةةةر العيلةةةا الإيةةةديع وبةةةف الإزعةةةة  

 الإ يةع واليي اكتإلب أشكا  جد د  متنعب.
 كيو تإظر إىل قراء  ه  ء للتإز حع اليي ا تبى ابإل تاج الرشدي؟

مةةةةع احرتامةةةةا مبةةةةد امميةةةةع فةةةةاملالحيف أن التإز ةةةةح ا كةةةةيو    -34ج
و وليب له األولو ة وليب هةةو ا كةةو والق ةةح يف  مبجور مر دراسا 

دراسةةا وع وا  تبةةاء ابلرشةةد ة شةةاء طبيعةةا للجةةيب والنةةد بةةف كةةح  
 للتإز ح ا كيو . وقرابً  األطروحات املتقاوتة بعداً 

 
 يةةو     -141  -س ا : يف كتاب ناإلسةةالم والع ةةرن  . - 35    

 نتيز هن:
  نالقرقةةة الإاجيةةةن  ن إذا جةةاز لإةةا أن  إلةةتلبو ا ةةد ث النةةر و حةةو 

اليةةراء     -يف ع ةةرا الةةراهر  –أمكإإا أن  يو   ن هةةيه األنةةس  هةةا 
اإلسةةةالميةع الةةةا تإلةةةتجيب   لامل ةةةداقية املعرفيةةةة( املإلةةةتإبطة مةةةر  
احتياجةةةةات ذلةةةةل الع ةةةةرع و قةةةةز علةةةةى  يييبةةةةا علةةةةى أرا الواقةةةةع  

اليةةراء  اإلسةةالمية(ع الةةا   –العريب اإلسالما املنفص. إهنةةا لالقرقةةة 
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تإةةاا هبةةةا مبمةةةة عظمةةةى ومركبةةةة ومعيةةةد ع وتنةةةرتا وجةةةود رجةةةا  مةةةر  
 طراز جد د  تممون ما أجنزه أسال  عظامن

هح تعتس قراءتةةلع إحةةدع القةةرت الإاجيةةةع وهةةح تعتةةس  قإلةةل متممةةا  
  ر أشار إليبو الكاتبع أم أ ل دّشإَج طر يا جد دا؟يلوسال  ال

ورات وريةةواهبا  مقبةةوم الإجةةا   ةةوم الييامةةة  عالقةةة لةةه ابلت ةة   -35ج
أو نطئبةةاع و   ةةدعا حنةةر أ إةةا القرقةةة الإاجيةةة وإ  وقعإةةا  ةةا وقةةع بةةه  
اليبةةةةود و الإ ةةةةارع وريةةةةرا مةةةةثلبو واحتكةةةةرا الإجةةةةا  لإةةةةا مةةةةر دون  
الإةةةةاسع ولكةةةةر  ةةةةدعا أن فكةةةةرا ومإبجإةةةةا هةةةةو أقةةةةرب لل ةةةةواب و  

 األ إلب لزمإإا ا ايل مر  يع األطروحات. 
 
  -و ةةةةةةد ت الع ةةةةةةرن  .    سةةةةةة ا : يف كتةةةةةةاب ناإلسةةةةةةالم   -36   

 ةةةةةرع د. نتيةةةةةز هن أن ن ةةةةةد ث القكةةةةةر اإلسةةةةةالما وآلياتةةةةةه    -144
التإبيجيةن هةةو حمةةور أساسةةا ألي قةةراء  إسةةالمية معاريةةر ع وان اجنةةاز  

ح مقةةةاهيو وتعةةةابس مإبةةةا: لالعيال يةةةة     -التارنيةةةة  –ذلةةل  إلةةةتدعا متثةةةّ
القكةةةةر الةةةةد ه كفطةةةةاب يف املنةةةةفص ولةةةةيب يف مطلةةةةق    -التعدد ةةةةة
 مزعوم(

كيو تيةةّيو إسةةباماتل يف فةةض ا شةةتباك بةةف اخلطةةاب يف املنةةفصع  
 واخلطاب يف املطلق؟
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لتبيةةةف العالقةةة بةةف املطلةةقل اخلطةةةاب  دراسةةا املإبجيةةة هةةا    -35ج
اإلهلةةا( والإإلةة ل فبةةو الإةةاس املةةرتبم بةةزمإبو( وكيةةو  تعامةةح معبمةةا  
بتةةةوازن حيقةةةيف قدسةةةية اخلطةةةاب املطلةةةق ع و ضةةةمر حركةةةة امتمعةةةات  

اع وقةةةد عرءةةةج مإطليةةةات ومرتكةةةزات لةةةيلل؛ مإبةةةا الإظر ةةةة  وتطورهةةة 
ا دود ةةةةة يف التنةةةةر ع ع والقبةةةةو الإإلةةةة  لإ ةةةةو  اليةةةةرءان حإلةةةةب  

 األدوات املعرفية .  
 
سةة ا :  ةةرع الةةبعض إن حةةد ثا عةةر حركةةة  و ليةةة إسةةالمية    -36    

راهإةةةةع    عةةةد يف الوقةةةج الةةةراهرع حةةةد ثا عةةةر عمليةةةة  إجزهةةةا بعةةةض  
يدر ما  ةةو  إىل هةةو  تعةةاظو لةةدع معظةةو أوسةةاا  القيباء واملبتمفع ب

 النعب واألمة. هح ترع يف الدعو  إىل التأو ح فوءى وإرابك؟
حنر  رفض اسةةتفدام مقبةةوم التأو ةةح يف الدراسةةات اليرءا يةةة   -36ج

الةةةا  يةةةةوم البةةةةاحثون  هبةةةا ألن مقبةةةةوم التأو ةةةةح   إبةةةا تقاعةةةةح ارنةةةةر  
و قضةةةح املقبةةةةوم    املفتلةةةو عإةةةةا و  ي ةةةيه نةةةةارج دائةةةر  الدراسةةةةات ع

اليةةةرءا  نالتةةةدبرن وهةةةو مقبةةةوم  ةةةد  علةةةى تعةةةدد اليةةةراءات وتإوعبةةةا  
ءرور ع وهيا التدبر مر قبح الباحثف هو إثراء للقكر ودفع للحةةراك  

 .اإلسالما إىل األمام حنو العيلإة والإبضة
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استنةةبد    -140س ا : يف كتاب ناإلسالم والع رن  .   -37    
ا  تعلةةةةق ابألنةةةةي  سةةةةباب الإةةةةزو :  نطيةةةةب تيةةةةز هن ابلإلةةةةيوطا يف مةةةة 

نملعرفة أسباب الإزو  فوائدع وأنطةةأ مةةر قةةا    فائةةد  مر  ةةه "ةةرع  
 التار ع. ومر فوائده الوقو  على املع  أو إزالة اإلشكا ن

 وفق هيا اليو ع بف التارنا ية والتارنية؟ -كيو  قرت 
ومةةةةا قيةةةةح أ ةةةةه       وجةةةةد أسةةةةباب  ةةةةزو  لكةةةةح  ةةةةص قةةةةرءا ع  -37ج
 ةةةس أن كلمةةةة    باب  ولةةةب عليبةةةا الضةةةعو والوءةةةع مةةةر الةةةروا عأسةةة 
مةةا  لةةزم مةةر وجةةوده وجةةود ومةةا  لةةزم مةةر  قيةةه  الإقةةاع  :تعةةه    نسةةببن

وهيا  س متحيق ابخلطاب اليةةرءا  أل ةةه سةةو   إةةز  ح ةةح ا ةةدث  
هةةةو نطةةةاب لكةةةح  و   عأو   حي ةةةح أل ةةةه نطةةةاب إ إلةةةا  ولةةةيب قوميةةةاً 

ال ةةواب هةةو كلمةةة ظةةرو   زمان ومكان وليب نارياً بزمر الإةةزو ع و 
وتإلةةةةمى  ر ةةةةع  ةةةةزو  الةةةةإص    عأو مإاسةةةةبات لإةةةةزو  الةةةةإص اليةةةةرءا 

اليةةةةةرءا ع أمةةةةةا التارنا يةةةةةة فبةةةةةا م ةةةةةطل  متعلةةةةةق ابلقبةةةةةو التةةةةةارنا  
للمجتمع الةةيي زامةةر  ةةزو  الةةإص اليةةرءا  وهةةو  ةةس حجةةة لإةةا و ةةس  

 .ملزم لوسباب ذا ا  
  
نإن    -28  -تيةةةةةةو  يف نالي ةةةةةةص اليةةةةةةرآ ن  .  -سةةةةةة ا    -38  

الطامةةة الكةةسع هةةا انتطةةا  العيةةح الإلةةلقا للمنةةرو  اإلريةةالحاع  



 35 

حيةةةث اخةةةي مةةةر تبإيةةةه لنةةةعار اإلريةةةالين الةةةيي  رفةةةع  فتةةةة الوسةةةطية  
وا عتدا  مطرقة  وي علةةى رأس كةةح مةةر  إةةادي بإيةةد العيةةح الةةد ه  

 وءرور  إريالحه قبح كح شاءن
عو  ما ها الكلمةةة الةةا تعةةس عةةر النةةكح اإلسةةالما األمثةةح الةةيي تةةد

 إليه؟
  وجةةةد يف القكةةةر حالةةةة وسةةةم بةةةف أمةةةر رع ف مةةةا أن  كةةةون    -38ج

القكةةةر حةةةق أو ابطةةةح أو نطةةةأ أو وهةةةو أو ءةةةال ع  مقبةةةوم الوسةةةم  
 كةةون ابملواقةةو والإلةةلوك  ولةةيب ابألفكةةارع وابلتةةايل شةةعار الوسةةطية  
املرفةةةو  مةةةر قبةةةح بعةةةض الةةةدعا  هةةةو شةةةعار ومهةةةا مةةةر حيةةةث الواقةةةع  

أ فضةةةةةح اسةةةةةتفدام كلمةةةةةةة  ع وأا  و إلةةةةةتفدمو ه أل ةةةةةه مقبةةةةةوم قةةةةةرءا 
 ناملنرو  اإلسالما املعاريرن.

 
س ا :  اذا ت و ا د القاريح بف العيةةح الإلةةلقا والعيةةح   -39   

 الالسلقا؟
ع العيةةح الإلةةلقا قبةةح  شةةبيدا د القاريح بيإبما هو شةةباد   -39ج

 النباد عو العيح الالسلقا بعد النباد 
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ب الةةةد هع تبعةةةا  سةةة ا : أ ةةةج خطةةةم وتعيةةةد هإدسةةةة اخلطةةةا   -40  
لإلةةيو معةةريف علمةةا وعملةةاع   تطالةةه سةةوع قلةةة مةةر الإةةاسع األمةةر  

 اليي  تإلبب يف معضلة التوافق واإل ا  على إ تاجل املعريف.
كيةةةو ميكةةةر  ةةةاوز هةةةيه العيبةةةة؟ وهةةةح لكتاابتةةةل الإفبو ةةةة ريةةةدع  

 ملموس يف ا راك النع  األنسع أم تظإبا نطو  األلو ميح؟
 كةةون بنةةكح هرمةةا  بةةدأ مةةر مبإةةدس لةةهع    املنرو  القكري -40ج

وحيملةةةه مةةةر  ةةةج رأس اهلةةةرم   بةةةوعا وعةةةر ب ةةةس ع وهكةةةيا  إتيةةةح  
بنكح تإللإللا إىل مر  تبو ح    ح إىل الياعد  فتإلمع وتطيةةع  

 وتإياد نلو الإفبة الثيافية.
 
س ا : ما اليي  ضمر عدم انتال  م  ةةد ل كمةةا انتلةةو    -41  

الةةةد هع سةةةيما وان مةةةياهب وملةةةح  القيبةةةاء سةةةابيا يف شةةةأن اخلطةةةاب  
شةةة  تتليةةةى ذات اخلطةةةاب؟ وكيةةةو تإظةةةر إىل جةةةدوع منةةةروعل يف  

 ا اءر واملإلتيبح؟
أا لإلةةج شةةيفاً ابملعةة  الإلةةائد ولةةيب يل  اعةةة و مر ةةد ر    -41ج

و م  ةةةد ر ع وإتةةةا  وجةةةد أتبةةةا  لقكةةةري ومإبجةةةا ولةةةيب لنف ةةةاع  
وا نةةتال  بيةةإبو  وهو متقيون اب د األدىن يف املإبا أو يف معظمهع  

هةةو   واإل ةةا شاء طبيعا وظةةاهر  ريةةحية   ثةةري البحةةث و إلةةمو بةةهع 
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يف إدار  الةةبالد وا  تفةةاابت ولةةيب يف الةةد ر والقكةةرع وذكةةرت لةةل  
النةةع  و ثةةسه علةةى اخلطةةاب   يف ا ةةراك وأ ةةاثاسابياً ريدع فكري 

الثوري والثيايف وءةةبطه ولةةو مةةر ب عةةدع ويف املإلةةتيبح سةةو   كةةون لةةه  
لدراسةةةات كثةةةس  تيةةةوم عليةةةه و ةةة طر القكةةةر    أساسةةةاً جعلةةةه    ود   الةةةر 

 .لعيود مر الزمر  اإلسالما
 

 البحث اإلسالما
 
س ا : ما رأ ل بكتاب كما  ال ةةلي  نالتةةورا  جةةاءت مةةر    -42   

اليي  يض فيه الروا ةةة الد إيةةة    -1985جز ر  العربن ال ادر عام  
 النائعة عر  ر ع اليبود يف فلإلطف؟

ألهنةةةا    عمييةةةة تإلةةةتحق الإظةةةر والتوقةةةو عإةةةدها كثةةةساً   دراسةةةة  -42ج
 تعيد ر  تإا الإلياسية وترتيب األولو ت لإا.

 
س ا : معظو املقكر ر العرب  تفيون مر بيعة نسةةييقة بةةه    -43  

ساعد ن مإطليا للبحث يف ظرو   نأ  الدولة اإلسةةالميةع علةةى أهنةةا  
 أسإلج اب يالب سياسا عإقا.
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ءةةةمر سةةةيات ءةةةرور   رنيةةةةع  ولةةةج  هةةةح جةةةاء ا جتمةةةا  برأ ةةةلع  
ابمتمع العريبع مر  ظام عبودي قبلا إىل  ظام إقطاعاع أم أ ه رجةةع  

 ابمتمع إىل اليبلية؟
ح ةةةح ا جتمةةةا  وليةةةد الضةةةرور  بإلةةةبب  يةةةاب آليةةةة متقةةةق    -43ج

اثةةة مقبةةوم الدولةةة يف اليبائةةحع  عليبةةا إلدار  شةة ون الدولةةة حيإئةةي  د
 فعلوه. و   وجد عإدهو بد ح إ  ما

 
سةةة ا : .كتةةةب تيةةةز ه يف كتةةةاب ناإلسةةةالم والع ةةةرن  .     -44   

: لإن جدليةةةةة املت ةةةةح مإق ةةةةالع واملإق ةةةةح مت ةةةةالع  ةةةةسز هإةةةةا    85
معيارا لتدفق التةةار ع وقطعةةه...  تحةةو  ناملطلةةقن علةةى أ ةةد إا وءةةمر  

إىل ن إلةة ن    –مإظوماتإا املعرفيةةة واشةةكالياتإا األ د ولوجيةةة امل ةةا ية 
إىل نجزئةةةةانع والةةةةيي نيف ذاتةةةةهن إىل نمةةةةا هةةةةو لإةةةةان ون  و نالكلةةةةا ن  

 الوائبن إىل نشاهدن ونالعلوين إىل نحما ثن(
 هح ت  د هيا اليو ؟

الكالم  بد له مر ءبمع فاملطلق  بيةةى مطليةةاً ر ةةو تعاملإةةا   -44ج
معه بنكح  إل  ع وكح "تمع  تعامح مع املطلق  ا  راه افعةةاً لةةه أو  

تمةةع     ةةس مطليةةاً و  ةةإيض املطلةةقع فبمةةا  مإاسةةباً ع ومةةا نتةةاره "
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متوا ران عر بعضبما متاماًع و  بيى تقاعح امتمةةع الإإلةة  نةةا  بةةهع  
 وبيإج آ قاً العالقة بف املطلق والإإل .

 
 
 
سةة ا : قلةةج: ليإلةةج الإلةةإة هةةا الطائقةةة الإلةةإيةع بةةح هةةا     -45   

  إل .  و ح املطلق إىل
تبةةاد املإلةةتد . هةةح ت  ةةد مةةا قالةةه   إلةة ع اب ج و تو  و ح املطلةةق إىل

حممةةد أركةةونع مةةر أن إققةةا  ابب ا جتبةةاد يف اليةةرن الرابةةع اهلجةةري  
 كان بدا ة للجمود املعريف عإد املإللمف؟

أكيد إ الت ابب ا جتباد هةةو إ ةةالت لبةةاب التقكةةس ا ةةر   -45ج 
 اإلبداعا و ياب عر عا  النباد ع وا ركة اب اه اخللو 

 
 ح  َث التإز ح يف أمر مر  وس د إه؟س ا : ه  -46   
ا  تيا  مر د ةةر إىل أي د ةةر آنةةر هةةو تويةةس للةةد ر األو ع   -46ج

وهةةةيا  ثةةةه التإز ةةةح وجعةةةح حةةةق ممارسةةةة تلةةةل ا ر ةةةة ل  إلةةةان دون  
حإلةةيب أو رقيةةب عليةةه مةةر الإةةاس أو امتمةةعع فةةال إكةةراه يف الةةد ر  
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ق حةةةق حماسةةةبة  دنةةةو ً أو نروجةةةاً أو ثبةةةا ًع و  ميلةةةل أحةةةد مةةةر اخللةةة 
 الإاس على ت ورا و وأفكارهو.

 
س ا : قلج يف إحدع امليابالت إن عبد " عزام أحةةد م سإلةةا       

نالياعةةةد ن اسةةةتيى  يةةةع معلومةةةات كتابةةةه نامبةةةادن مةةةر القيبةةةاءع يف  
حف  رع آنةةرون أن بعةةض الكتةةب امليدسةةة  ةةوي عبةةارات عإ ةةر ة.  

 التحر و؟ ما هو دور مإظري القكر اإلسالما إلزالة هيا
دور املإظر ر اإلسةةالميف هةةو التييةةد  قةةاهيو التإز ةةح ا كةةيو    -47ج

وءبم م طلحات التإز ح واسةةتفدامبا كمةةا هةةا عليةةه وفةةق اللإلةةان  
العةةريب املبةةف الةةيي  ةةز  بةةه ع فامبةةاد كلمةةة أوسةةع مةةر كلمةةة اليتةةا ع  

 وليب كح جباد قتا ع وليب كح قتا  جباد.  
 
  -135نالي ص اليةةرآ ن  .   – س ا : تيو : يف كتابل  -48  

نإن اإلرهةةةةةاب كعيليةةةةةة نارجيةةةةةة هةةةةةو مق ةةةةةح مةةةةةر مقاريةةةةةح التقكةةةةةس  
 الإللقان

 هح  إطبق ذلل على التقكس الإللقا يف الورب؟
التقكس الإللقا آابئا أي كةةان ملتةةه أو مكا ةةه  نتلةةو عةةر   -48ج

 بعضه.
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  -160سةةة ا : تيةةةو  يف كتةةةةاب نالي ةةةص اليةةةةرآ ن:  .   -49   

هةةةو أرقةةةى أ ةةةوا  علةةةوم التجر ةةةد ع وأرقةةةى أ ةةةوا  علةةةوم  نإن علةةةو "  
التجر ةةد هةةو نالر ءةةياتن. نوأح ةةى كةةح شةةاء عةةددان. أي أن علةةو  

 " يف املوجودات علو كما  جع وليب علما كيقيا وريقيان
أ ةةر موقةةع القلإلةةقة ءةةمر علةةوم التجر ةةد؟ وكيةةو تةةوائو بةةف القلإلةةقة  

 والعلو والد ر يف  وثل؟
جةةةزء مةةةر علةةةو القلإلةةةقة بةةةح هةةةو أمبةةةاع    علةةةو التجر ةةةد هةةةو  -49ج

وق دت الر ءياتع والد ر  يوم على القلإلةةقة والعلةةو معةةاًع وكلبةةو  
 نكلون ر  ة إ إلا ية للحيا  والكون واملوت وعالقتبو ببعضبو ومةةا  

 قبح ا يا  وما بعد ا يا .
 
ب العلةةةةةو علةةةةةى الكإيإلةةةةةة يف هنا ةةةةةة املطةةةةةا ع     -50    سةةةةة ا : تولةةةةةّ

ر نالباابنع فيما ا ت ر الإيح علةةى العيةةح يف  وأريب  ن اليلون أقوع م
 العا  اإلسالما.
 هح ا الة م قتة؟

 عةةو ا الةةة م قتةةه وتظبةةر تباشةةس يف عةةود  العيةةح ل ةةدارتهع    -50ج
 . ومنروعا القكري هو أحد املبنرات ليلل
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 األد ن ابممح

 
لالنةةةةرك    -314سةةةة ا : تيةةةةو  يف الي ةةةةص اليةةةةرآ   .    -51    

نشرك التجإليدن واليي ورد يف قولةةه تعةةاىل: ن ليةةد  اليي    وقر هو 
ا  ن "  ةةةةس قابةةةةح إطالقةةةةً كقةةةةر الةةةةي ر قةةةةالوا إن " هةةةةو املإلةةةةي ن أل

 للتجإليدن
 أ   كّقر هيا اليو  بعض الطوائو املإليحية؟

لكقةةةر( وريةةةيوة اسةةةو القاعةةةح    القعةةةح   وجةةةد فةةةرت بةةةف ريةةةيوة  -51ج
شل بكقةةرهع  لكافر(ع فكح مر  عتيد أو  يو  نال  ا ييية فبو  

 ولكر هيا    لزم مإه أن   س كافراً فليب كح مر كقر هو كافر.
 

سةةة ا : بعةةةض الكتةةةب تنةةةكل   ةةةداقية الرسةةةح؟ مثةةةح    -52      
ناليرآن بدعة   را يةن وناملإلي  يف مرآ  الع رن.. أ ر تإتبا حر ةةة  

 الباحث برأ ل؟
   وجد حد  يةةو عإةةده الباحةةث يف تقكةةسه مبمةةا كةةان  ةةو    -52ج
ثةةه ع وهةةيا  ةةس الكتابةةة يف األدب أو القةةر سةةفر ة وشةةتماً  ع فبةةيا   

 ليب  ثاً وإتا سفافة  إبوا أن  تإاوهلا اليا ون مإعاً.
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س ا : بعد اهنيار ا  اد الإلةةوفييا  نةةأ عةةداء دمةةوي بةةف   -53     

ر   اإلسالم والوربع سرعان ما ا تبى بتإا و واء  بيإبما.  ل احل مةةَ
 سيدوم؟هيا التقاهوع وهح 

 وهح سيكون النرت ابممح هو ن و الورب احملتمح؟
 عر  أن  عي  إ  علق ن و له ولةةو كةةان ومهيةةاً   الورب   -53ج

ليإلتفدمه يف الإليطر  علةةى شةةعوبه و ر ةةل ا قت ةةاد ونلةةق أزمةةات  
 عامليةع والنرت هو املرش  ليلل .

 
لقةةةام    -143الي ةةةص اليةةةرآ   .    -سةةة ا : تيةةةو  يف    -54     
لمون بت د ر ال را  الدانلا ا اريح  ومبا بةةف خمتلةةو القةةرت  املإل

اإلسالمية نأهح الإلةةإة وامماعةةةع النةةيعةع واخلةةوارجن وإسةةياطه علةةى  
ريةةةةرا  مةةةةع مكةةةةوات مةةةةر نةةةةارج املركةةةةب اإلسةةةةالما. متثلةةةةج هةةةةيه  
املكةةةةوات آ ةةةةياك يف امللتةةةةف: املإلةةةةيحية واليبود ةةةةة. اللتةةةةف شةةةةكلتا  

 املعريف والإلياسا اإلسالميف(ن وما مإافإلة لوحدو ة الإموذج 
أي ال راعات أشد ءةةراو : ال ةةراعات امليهبيةةة دانةةح اإلسةةالمع أم  

 ريراعات اإلسالم مع األد ن األنرعع كما يف ا روب ال ليبية؟



 44 

ال را  األشد ءراو  هو الدانلا ف  ةةه  قتةةل بوحةةد  األمةةة   -54ج
 و نوه ثيافتبا

 
 ه وامليدس؟س ا : كيو تقّرت بف اإلهلا والد   -55   
اإلهلةةا هةةو كةةح مةةا  ةةز  مةةر عإةةد " عو امليةةدس شةةاء جعلةةه    -55ج

" ميدسةةةاً ملواريةةةقات ناريةةةة بةةةهع والةةةد ه   إلةةةبة ل سةةةالم   ةةةدره  
 الوحيد اليرءان.

 
سةةةةة ا : مةةةةةا هةةةةةو القةةةةةرت بةةةةةف معةةةةة  " ومعةةةةة  الةةةةةرب يف    -56     

 اإلسالم؟
زليةةةة  " اسةةةو علةةةو جةةةامع  ةةةس منةةةتق  ةةةد  علةةةى اليةةةو  األ  -56  ج

املت ةةةةةقة ابلكيإو ةةةةةة ال ةةةةةمد ة األحد ةةةةةة فيةةةةةمع والةةةةةرب مةةةةةر اإلدار   
 والتدبس والعإا ة و طلق على كح مر  يق به هيا املقبوم.

  
س ا : هةةح  تإلةةاوع القةةرت بةةف مقبةةوما الربوبيةةة واأللوهيةةة   -57    

 لدع الد ات الإلماو ة؟
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ةع    وجةةد د ات مساو ةةةع وإتةةا د ةةر واحةةد و شةةرائع خمتلقةة   -57ج
ومقبوم الربوبية و اإللوهية خمتلو بةةف أتبةةا  النةةرائع حإلةةب فبمبةةو  

 ودراستبو.
 
ت  اسةةة ا : مةةةا رأ ةةةل بعبةةةارات مثةةةح  ا ستنةةةرات وا ستنةةةر   -58    

املعكةةوسع وا سةةتوراب وا سةةتوراب املعكةةوس؟ هةةح كةةان ملثةةح هةةيه  
 امل طلحات  ثس على تطور القكر العريب برأ ل؟

ت يف تطةةور القكةةر العةةريب ألهنةةا أمةةة    تةة ثر هةةيه امل ةةطلحا  -58ج
مإوليةةةةة ابلقكةةةةر الةةةةةد ه وعإةةةةدها مإاعةةةةة سةةةةةلقية ءةةةةد  التةةةةأثر هبةةةةةيه  

 امل طلحات.
 

سةةة ا :  يةةةةو  نابةةةراهيو الكةةةةو ن إن وظيقةةةة اإلبةةةةدا  هةةةةا    -59     
  و ح ا يا  إىل رموز. هح حّولج األد ن ا يا  إىل رموز أ ضا؟

األدب والي ةةة ولةةيب يف  كةةالم ن إبةةراهيو الكةةو  ن يف "ةةا     -59ج
"ةةةا  ا يةةةا  املعينةةةيةع والةةةد ر  تعامةةةح مةةةع حيةةةائق واقعيةةةة واءةةةحة  
ت ةةل  للتعامةةح بةةف الإةةاسع ولةةو أ ةةه  إلةةتفدم أسةةلوب الرمةةز يف كتبةةه  

 الإلماو ة.
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سةةةةةة ا : هةةةةةةح ت  ةةةةةةد الدراسةةةةةةات والبحةةةةةةوث ذات التوجةةةةةةه    -60    
 العلما ع الا نرجج مر عباء  اإلسالم؟

سةةةةات العلما يةةةةة املةةةة طر  ابإلسةةةةالم كثيافةةةةة   عةةةةو أ  ةةةةد الدرا  -60ج
لنةةةعوبإا و لةةةيب اإل اد ةةةة الةةةا  ةةةارب اإلسةةةالم الثيةةةايف و ةةةاو  أن  

  منه وكأ ه  س موجود
 
 ال وفية 
 

 -155 -154س ا : تيو  يف نالي ص اليرآ ن  .  -61     
نليةةةد اخةةةي املاركإلةةةيون مةةةر املاد ةةةة التارنيةةةة مإلةةةتإدا لليةةةو  اب تميةةةة  

 فيد حولوا امس ة مر جس ة  هوتيةع إىل جس ة ماد ةن التارنيةع
و نجةةةد  اإل إلةةةان "ةةةةاور مةةةد  الطبيعةةةة ومتقاعةةةةح معةةةه مةةةر موقةةةةع  

 املإلتيبحن
 و نإن علو "  ييه واحتمايل يف آن واحدن

ما ها املياربةةة بةةف الثإةةائيتف: اليضةةاء واليةةدرع وا ر ةةة وامس ةةةع الةةا  
ج النةةبس: وتةةزعو أ ةةل جةةرم ريةةوس   ث فيبا ابر عريب رياحب البيةة 
 .. وفيل ا طوع العا  األكس؟
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ا تميةةة التارنيةةة متعليةةة  ركةةة امتمةةع ودورتةةه ولةةيب  ركةةة    -61ج
القةةةةردع وعلةةةةو " اليييةةةةه ابلكليةةةةات ع وا حتمةةةةايل  ةةةةا هةةةةو جعلبةةةةا  
احتماليةةةةة الوجةةةةود لتةةةةدانح معطيةةةةات كثةةةةس  يف وجودهةةةةا مإبةةةةا حر ةةةةة  

 دث  ج الإلةةمع و الب ةةر اإلهلةةا    تقاجةةأ    اإل إلان وكلبا عموماً 
ع واإل إلان كو ةةه نليقةةة يف األرا فبةةيا  عةةه امتالكةةه "ةةا    ي مإبا

للتحرك  ر ة وفق حدود أو "ا    نرج عإه ومر هإا ظبر العالقةةة  
امدليةةةة بةةةف ا ر ةةةة وامس ةةةةع لةةةيلل أحإلةةةر مةةةر قةةةا : إن اإل إلةةةان  

 ."بور على ا ر ة وا نتيار
 
سةةةة ا : أ  تةةةةرع أن ا تكاليةةةةة الد إيةةةةة املرتبطةةةةة ابليضةةةةاء    -62      

واليةةدرع سةةامهج يف  ميةةد العيةةح العةةريبع ويف جعلةةه  ز ئيةةاع وعةةاجزا  
 عر إدراك معا  التطور والرتقا يف سسور ا ا ضار ة؟

هح ترع كما  ةةرع آنةةرون أن للعلما يةةة فاعليةةة أكةةس يف  ر ةةل  ةةود  
 العيح العريب؟

لقبةةةو اخلطةةةأ ملقبةةةوم اليضةةةاء واليةةةدر أحةةةد األسةةةباب  أكيةةةد ا  -62ج
الرئيإلة يف خلو املإللمف و ودهو وجعلبو إتكاليف  عليون كح مةةا  
  ةةةيببو علةةةى منةةةجب اليضةةةاء واليةةةدر و تإ ةةةلون مةةةر املإلةةة وليةع  
ورياروا أريحاب ر  ةةة ذر ةةة لوحةةداث مإق ةةلة عةةر بعضةةبا    وجةةد  
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 ةةدار  اسةةةو أهةةةح    رابةةم بيإبةةةا و  خضةةع لإلةةةإر أو قةةا ون واسةةةتحيوا
 العيح ا  ق ايل.

والتيةةةار العلمةةةا  هةةةو رد  فعةةةح للعيةةةح الةةةد ه ا  ق ةةةايل ولةةةيب لةةةه      
ر  ةةة كاملةةة و  ميلةةل منةةرو  هنضةةةع فةةال  عةةو  عليةةه بنةةاءع والتيةةار  
الد ه هو التيار اليةةوي القاعةةح يف الةةبالد وجيةةب أن برجةةه مةةر بوتيةةة  

 امبح الا وءع  قإله هبا وأ لق الباب.  
 

س ا : تيو : ا ر ة ها اليضاء واليدر معاع وكلما زادت   -63     
معرفتإةةةا ابملوجةةةودات زاد قضةةةا ا فيبةةةات وابلتةةةايل زادت حر تإةةةا. فبةةةح  
سةةتمإ  ا كومةةات العربيةةة اإلسةةالمية ا ر ةةة للنةةعوب الةةا أوريةةلتبا  

 إىل الإللطة  دوات ووسائح معرفية حد ثة؟
متةةةةةةارس ع فيإبوةةةةةةا علةةةةةةى  متةةةةةةإ  وإتةةةةةةا    تعطةةةةةةى و   ا ر ةةةةةةة    -63ج

امل سإلات واألحةةزاب أن  وسةةعوا مةةدارك النةةعب و وعةةوهو و إنةةروا  
  يف بةةةراثر ا سةةةتبداد  و العلةةةو والتيإيةةةة والثيافةةةة ليحمةةةوهو مةةةر الوقةةة 

 وا ستعباد مر  ث ية.
 

سةةةة ا : هةةةةح تنةةةةكح ا ركةةةةات الباطإيةةةةة واملةةةةياهب الةةةةا    -64     
  نأت عإبا حركية إسالمية؟
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حاليا ءةةد التوجةةه البةةاطه واملةةياهب وسةةو    التوجه الثيايف -64ج
 . لحيبا األحزاب الد إية املإليإلة قر باً 

 
س ا : شببج ال وفيف هبيبيا الوربع وقلةةج أن    يةةاا    -65   

منةةرتكة بةةف الرشةةد ة وريةةوفية ابةةر عةةريبع وقلةةج يف حةةوارا الإلةةابق:  
واهر  ناشرتا " على األئمةةة املتيةةف اإلميةةان ابلعلةةو والعيةةح وفبةةو الظةة 

 الطبيعية بعيداً عر النطحات ال وفيةن
مةةع أ إةةا  لحةةيف ا تنةةارا مضةةطردا لل ةةوفيةع الةةا  راهةةا الةةبعض ثةةور   

 معرفية ت مر  ر ة ا نتيار.
أليإلةةةج ال ةةةوفية حيييةةةة واقعةةةة؟ أ  تةةةتمفض ال ةةةوفية عةةةر حركةةةات  

 ابطإية ا تبج ابلرشد ة؟
ر األمةةورع  طإية  س ال وفية ولةةو أهنمةةا  نةةرتكان بكثةةس مةة االب -65ج

فيولب على الباطإية القلإلةةقة وهةةو مةةر مبةةد بنةةكح أو  نةةر لظبةةور  
الرشةةةد ة ع أمةةةا ال ةةةوفية كةةةدعو  إريةةةالحية تربو ةةةة فةةةال  عةةةو  عليبةةةا  

 إ ناء هنضة و تقكس حر مبد .
كمةةا  يةةو  ابةةر    -هح الظرو  الا  نةةأت فيبةةا ال ةةوفية  س ا :      

ع وا ر ةةة القكر ةةةع  اإلقبةةا  علةةى الةةد ياع البحبوحةةة املاد ةةة  -نلةةدون  
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وا نةةتالا مةةع بييةةة األجإةةاسع هةةا الةةا تإلةةاعد اليةةوم علةةى ا تنةةار  
 ؟ال وفية

ورد   يف التقكةةةس والثيافةةةة ع    ا تنةةةار ال ةةةوفية هةةةو ا تكةةةاس    -66ج
فعةةةح مةةةر تعييةةةدات ا يةةةا  وتطورهةةةا الكبةةةس وكثةةةر  األمةةةراا الإقإلةةةية  

ن وعةةا   ياب أريحاب التقكس املإلتإس عةةر قيةةاد  األمةةة وتركبةةا دو و 
 تتفبم يف هيا املعرتك املتدانح ابألفكار.

 
س ا : هةةح تعتةةس ال ةةوفية ريةةإّوا للبوذ ةةة؟ أ ةةر تةةرع مةةواطر   -67    

 النبه وا نتال  بيإبما؟
كالمها فردي ا ركة و   بدفان تويس امتمةةع والإبضةةة بةةه ع    -67ج
 عمران البالد ع وا نتال  بيإبما ابلنكح فيم. و 
 

 األسطور 
 

سةةةة ا : ملةةةةاذا رفضةةةةج شةةةةعوب امز ةةةةر  العربيةةةةة األسةةةةاطس    -68     
القارسةةةية واليوا يةةةةة والإلةةةومر ة والبابليةةةةة الةةةةا كا ةةةج شةةةةائعةع والةةةةا  

 نّل با الي ص اليرآ  مر اخلرافة؟



 51 

طبيعةةة ثيافةةة اليبائةةح يف شةةبه امز ةةر    تيبةةح هةةيه األسةةاطس    -68ج
 ر ةةة والإزعةةة القرد ةةة   رتباطبا ابملد إة وامتمع بيإما هو مييلةةون إىل ا

وا ستيال ع  س إن معظو األساطس مرتبطةةة بتأليةةه أشةةفا  ورفعبةةو  
 فوت البنر.

  
: نجةةاء الي ةةص  -215س ا : تيو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .     

اليةةةرآ  علةةةى  ةةةس الةةةإمم األسةةةطوري مةةةر كةةةح اموا ةةةبع إذ   جنةةةده  
طرحةةه لتةةار ع  نرافيةةا كمةةا األسةةاطسع بةةح جنةةده علميةةا متةةام العلميةةة يف  

 اإل إلا يةن
لكةةةر أ  تظةةةح بإيةةةة األسةةةطور ع الةةةا نل ةةةبا الي ةةةص اليةةةرآ  مةةةر  
اخلرافةةةع بإيةةة ا ةةز ين وليإلةةج بإيةةة إف ةةاينع كمةةا  إبةةه الةةبعض ومةةإبو  

 نليقا شرتاوسن.
سيما وأن حممو ت األساطس وريلتإاع تبعا مل ادرها التارنيةع ووفيةةا  

 للعبة الزمر  شكا  خمتلقة؟
 -69ج
 

نأعةةاد التإز ةةح    214 ا : تيةةو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .سةة   -70
التارنيةةة... ووقةةع    -ا كيو رييا ة الي ةةص وفةةق ا يييةةة املوءةةوعية
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ذلةةةل بعيلإةةةة الي ةةةص اليةةةرآ   يثيةةةات التةةةار ع اإل إلةةةا  وتقاريةةةيله  
 وعدم التإلليو هبا دون تإيي ن

 هح يف الي ص اليرآ  إعجاز مر  و  ما؟
أحةةداث  رنيةةة ور ةةا  تضةةمر بعضةةبا  الي ةةص اليةةرءا  هةةا    -70ج

يف فحةةةةةةوع ريةةةةةةيا تبا  بةةةةةةوءات مإلةةةةةةتيبليةع ورمةةةةةةوز معيإةةةةةةة ملقةةةةةةاهيو  
  وجد فيبا إعجاز وأفكارعو 

 
سةة ا : كيةةو تيةةّيو الكتةةاابت الةةا تإاولةةج أسةةاطس املإطيةةة    -71    

النةةةائعة مإةةةي اليةةةدمع كي ةةةة ا ضةةةار ع  نو ةةةح د ورا ةةةجن وكتةةةاابت  
 منروعل؟ نفراس الإلواينن مثالع يف تإقيي

تارنية نارج التإز ةةح ا كةةيو عوأا دراسةةا  الهيه الدراسات  -71ج
مإضبطة وفق التإز ح ا كيو وأتعامح مع كةةح شةةاء وفةةق التإز ةةح أل ةةه  

 م در راب  حق.
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 اإلبدا 

 
  -سةةة ا : ألةةةيب نلةةةود القةةةر  دواتةةةه امللحميةةةة واخلرافيةةةة    -72     

تهع دلةةةيال علةةةى حاجةةةة  علةةةى الةةةر و مةةةر الكةةةواب  الةةةا تعةةةرتا مإلةةةارا
 اإل إلا ية إليه؟

وهح  نكح ا إلحاب النعر حاليا مر ننبة املإلرين نقو   قةةيف لةةه  
 ووققة  مح   بد مإباع كما  يو  البعض؟هيبته ومكا تهع 

القر بكح أ واعه هو تعبس عةةر شةةعور اإل إلةةان وتواريةةح مةةع   -72ج
  أو  اإلجيابيةةةةةةوتقر ةةةةةا طاقتةةةةةه الإقإلةةةةةية    شةةةةةحر لإقإلةةةةةه عو ع  ارنةةةةةر ر 
 ع فال ميكر كبج شعور اإل إلانع فبو فإان فطر .الإللبية

 
نكةةةيلل    -37سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .    -73     

 أثّرت بإية النعر سلبا على فبو التإز ح ا كيو  قإلهن
ع أن النةةةعر  إلةةةاعد يف فبةةةو  مةةةا التةةةبب مةةةر  يف حةةةف  عتيةةةد كثةةةسون

نةةةةةعر  رتيةةةةةا  الةةةةةد ر جةةةةةوااب فةةةةة ن الو يةةةةةو  قائةةةةةح إذا كةةةةةان    اليةةةةرآن.
 ابلإل ا .
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ما رأ ةةل وأ ةةج رجةةح أكةةادميا تعمةةح علةةى ارتيةةاء اإل إلةةان حنةةو سةةدر   
 املإتبى؟

كةةةح ميةةةام لةةةةه ميةةةا ع هةةةةح ميكةةةر دراسةةةةة الر ءةةةيات مةةةةثال    -  73ج
ابلنعر؟  وهكيا اليرءان فبمةةا علةةى نطةةا تإةةاقض    لتييةةانع فمةةر  

علةةةةى    أراد أن  ةةةةدرس اليةةةةرءان  إبوةةةةا أن  ةةةةتفلص مةةةةر  ثةةةةس النةةةةعر
 .ه و  قإلهع والعكب ريوابتقكس 

 
 ةةةدثج    -38  -37سةةة ا : يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .      -74    

عةةةةر طبيعةةةةة النةةةةاعر ة العربيةةةةة واملفيةةةةا  املّولةةةةد ملعا يبةةةةا وريةةةةورها يف  
تدعيو موقو الو ء اليبلا مر نال  القفةةر واهلجةةاء وهةةيا مةةا جعةةح  

 النعراء  توإون يف القرس العربية اهلز لة الضامر .
 فت  العا  أبوابه إذن أمام تلل القرس العربية؟ والإل ا : كيو

 العا  فت  أبوابه ملر ميتطا القرس وليب للقرس!  -74ج
 

سةةة ا : كيةةةو  إظةةةر د. نشةةةحرورن إىل شةةةعراء ثروا علةةةى الإظةةةر        
التيليد ةةة التجز ئيةةة لةةواقعبو أمثةةا  املتإةة ع امةةرم اليةةيبع طرفةةة بةةر  

 بو الإّوس..العبدع أبو العالء املعريع أبو متامع أ
   -75ج
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سةةة ا :   حيةةةيف شةةةاعر عةةةريب اب هتمةةةام واإلعجةةةاب الةةةيي    -76     

حظةةةا بةةةه املتإةةة ع يف حةةةف عةةةس آنةةةرون عةةةر عةةةدم إعجةةةاهبو بنةةةعره  
ومةةةةةإبو : طةةةةةه حإلةةةةةف. سةةةةةعيد عيةةةةةح. ر ا  عإلةةةةةان آ ةةةةةا. كمةةةةةا   

 ال لي .. ما رأ ل بنعر املتإ ؟
 -76ج
 
 س ا : هح العرب جد رون بلوتبو؟  -77   
وإتةةا تةةد  علةةى    أو جةةإب  تةةد  علةةى قوميةةة  كلمةةة العةةرب    -77ج

ع واللإلان العريب هو لإلان شةةبه امز ةةر  وبةةالد  ريقة مإبا وتم حيا 
النةةةةةام والرافةةةةةد ر و سهةةةةةا فبةةةةةو لةةةةةيب حم ةةةةةوراً ابليبائةةةةةح يف مكةةةةةةع  

ن مةةةر اليبائةةةح  و فالإلةةةر  ية وارراميةةةة هةةةا هلجةةةات عربيةةةة عو القيإيييةةة 
 .   اريطالحاً  ربسكان املإطية وأهلبا املإلمون ع 

 
 س ا : نت ر املبد  الزمر يف  ظة نلق خلده.  -78     

ما ها كواب  اإلسالم أمام حر ة املبد ؟ وما هو موققل مةةر محةةالت  
 التكقس املتزا د  الا تطا  بعض املقكر ر والقإا ف؟
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ا ر ةةةة مقبةةةةوم مإضةةةةبم بإظةةةام امتمةةةةع والثيافةةةةةع وإن ا تقةةةةى  -78ج
 وجةةد "تمةةع    قج ا ر ة وريارت تقلتاً وفوءةةىعو الإظام والثيافة ا ت

وحةةدود ا ر ةةة يف اإلسةةالم هةةا كةةح مةةا    دون  ظةةام وثيافةةة نضةةع هلةةا ع
 تعلق ابإلفإلاد وا عتداء على ريعيد البيئة وامتمعع واملبةةد  حةةر يف  

 إبداعه و  ءوابم له و  كواب  .
 ومحلة التكقس  إبوا أن جيرمبا اليا ون و عاقب عليبا.

  
رت    -138سةةةةةةةةة ا : يف نالي ةةةةةةةةةص اليةةةةةةةةةرآ ن  .    -78      ذكةةةةةةةةةّ

اب د ث: نإن النيطان مةةع القةةردن وكإةةَج  ةةدثج عةةر بتبةةوفر وفةةان  
 كو  اللي ر حييا ذاتيبما ابإلبدا  .

هح  إلتطيع القرد أن  بد ع وأن نلق عةةوا  جد ةةد ع دون شةةعور مإةةه  
 بتقرده وشف ا يته؟

بكالمةةةةا: نإن  اإلبةةةةدا     كةةةةون إ  مةةةةر فةةةةرد ع وق ةةةةدت    -79ج
النيطان مع القردن يف حركة اإل إلان يف امتمع كدعو  وتعلو وبإةةاءع  
وامماعةةةة إح ةةةان وقةةةو  ع والقةةةرد  إلةةةتطيع أن نلةةةق عةةةوا  جد ةةةد   
لإقإله ولوسه دون النةةعور ابلتقةةرد والنف ةةا ية وإتةةا  تحةةرك دانليةةا  

 ك  إلان  إتما للمجتمع.  
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ءةةواث أحةةالم بةةح افةةرتاه  سةة ا : ن يةةو  تعةةاىل: نبةةح قةةالوا أ  -80     
 .    -5  –األ بيةةاء  –بح هو شاعر فليأتإةةا   ةةة كمةةا أ رسةةح األولةةونن  

55- 
 إن الد ر والنعر. كالمها  عتمدان اللوة  يطة ا طالت وارتكاز هلما.
وقةةد رأع الةةبعض أن النةةعر اسةةتطا  ع تبةةه وقيةةاد  األفكةةار الكيا يةةة  

إميطةةةةةةةةات  الكةةةةةةةةسعع بعيةةةةةةةةدا عةةةةةةةةر اإلمةةةةةةةةالءات األ د ولوجيةةةةةةةةةع والت
 امل سإلاتية.

سيما وأن األرا العربية كا ةةج    كيو تإظر إىل عالقة الد ر ابلنعر؟
 النعري معا؟البيئة األ إلب للفطابف الد ه و 

   بعث "  بياً شاعراً قم ع ولإلةةان النةةعر اعتبةةاطا "ةةازي   -80ج
 يوم على الرتاد  واخليا  ع بيإمةةا لإلةةان اليةةرءان  يةةوم علةةى ا يييةةة  

فيةةه "ةةاز و  مةةا  إلةةمى تةةراد  ومةةرتبم ابلواقةةع وجةةاد يف    و   وجةةد
 نطابه ليب ابهلز .

 
سةة ا : كيةةو تإظةةر إىل عالقةةة القلإلةةقة ابلةةد ر؟ ملةةاذا كا ةةج    -81   

القلإلقة أقةةوع شةةكيمة ممةةا هةةا عليةةه اليةةوم؟ ليةةد كةةان القالسةةقة أدابء  
 عظامع وكان األدابء فالسقة عظام.
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ريةةة بةةهع والقلإلةةقة كا ةةج  اليرءان ذاتةةه  يةةوم علةةى فلإلةةقة نا -81ج
ع وكةةان القيلإلةةو   شةةكيمة مةةر ارن ألهنةةا كإةةج  تضةةر العلةةوم  أقةةوع

ومةةةةةع الةةةةةزمر تقرعةةةةةج العلةةةةةوم    ر ءةةةةةا وفيز ئةةةةةا وأد ةةةةةب وطبيةةةةةبع
 واستيلج عر القلإلقة كالر ءيات والقيز ء

ع  ءةةعو القالسةةقة حاليةةاً وريةةار الةةرأي للعلةةو كةةح ابنت اريةةهأوهةةيا  
نعابةةد امةةابرين  إةةادي بوجةةوب   وليلل ريةةار القالسةةقة ا ةةاليف مثةةح

 إدنا  تعلو الر ءيات والقيز ء ولو اب د األدىن ليإلو القلإلقة  
 

 اللوة
 
أي العربيةةة قبةةح    –س ا :  تإلاء  البعض: كيةةو للوةةة وثإيةةة   -82   

 أن  إطق هبا وحا اهلا جاء  يضا للوثإية؟ -الرسالة احملمد ة 
علةةى األرا الةةةا    كيةةو تقإلةةر أن اللوةةةة العربيةةة هةةةا اللوةةة الوحيةةةد 

 ولةةةج مةةةةر لوةةةة وثإيةةةةة إىل لوةةةةة إهليةةةة بيواعةةةةدها الوثإيةةةة ذا ةةةةاع وقةةةةد  
 ح قظج ابليرآن؟

اللإلةةان العةةريب لةةيب لإلةةاا وثإيةةاً فبةةو لإلةةان حضةةار  ولةةيب    -82ج
ع والقيإيييةةون  حم ورا بنبه امز ر  فلإلان بالد النام والرافد ر عريب
ريب هةةو أريةةح  أريةةحاب حضةةار  عظيمةةة ولإلةةاهنو عةةريبع واللإلةةان العةة 
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األلإلإة وأمبا فمر الطبيعا أن  إز  اليرءان به بعد  ضوجه ووريةةوله  
 إىل الكما  مر حيث الإظام والبإية ال وتية .

 
: نبةةد  مةةر  -44س ا : تيو  يف نالي ص اليرآ ن  .   -83     

أن  إلةةعى العيةةح إىل إ نةةاء بإيةةة لوو ةةة تإلةةاهو يف  د ةةد د لةةة اللقةةيف  
القةةةةات الإلةةةةياقية واملياميةةةةة الةةةةا تربطةةةةه  طبيةةةةا ملضةةةةمو ه وشةةةةبكة الع

ابملقردات األنرع. تعامح هيا العيح مع كح لقظة مإبتةةة عةةر سةةياقبا  
 دون الإظر إىل موقعبا ود   ا يف الإلياقات األنرعن

إىل جةةةةيور األلقةةةةاظع وإىل    نإبةةةةراهيو الكةةةةو ن  كيةةةةو تإظةةةةر إىل عةةةةود 
علةةةوم أريةةةو   اهتمامةةةه بطر يتةةةه يف إ ضةةةاين د   ةةةا ومقاهيمبةةةاع وإىل  

 ؟الكالم

هةةح تنةةاطره الةةرأي أن لوةةة أهةةايل ال ةةحراء العربيةةة يف إفر ييةةا هةةا أم  
 اللوات؟

ما قعله نإبراهيو الكو ن هو ال ةةواب ألن الكلمةةة تةةدرس    -83ج 
ومعرفةةة معإاهةةا  مةةر نةةال  إرجاعبةةا مةةيرها و د ةةد مقبومبةةا اللإلةةا   

 ةةحراء  مر نال  الإلةةيات وحمةةح اخلطابعأمةةا موءةةو  أن لوةةة أهةةح ال
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العةةةرب يف إفر ييةةةةا هةةةا أريةةةةح اللوةةةةات فبةةةيا أمةةةةر مةةةازا   ةةةةج قيةةةةد  
 الدراسة لوجود عد  أراء  يولون  س ذلل.

 
سةةةة ا :  يةةةةا  إن ا جنةةةةاز األهةةةةو للم ةةةةل  الةةةةد ه األملةةةةا     -48   

نمارتر لوثرن هو يف "ا  اإلريالين اللووي. وليب اإلريالحات الةةا  
 أجراها يف الكإيإلة.

 إلةةتوي ذلةةل مةةع ار ةةة: إا نليإةةا    كيةةواه؟  هةةح تإلةةس يف هةةيا ا  ةة 
 اليرآن وإا له  افظون؟
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أو ً امملة الا قلج إهنا آ ة نطأ فبا ليإلج كةةيلل وإتةةا    -84ج
ع والةةيي أسةةس بةةه  9هاَإواا حَنَر   َةزاَلَإا اليّوَكَر َوإواا لَه   ةةََافوظ وَن  ا جةةر

بنةةكح    لةةيب إريةةالين لإلةةا  ولةةو هةةو مي ةةود  نةةروعا ولكةةر لةةيب
مباشةةرع وإتةةا أل ةةه أدا  ءةةرور ة لدراسةةة التإز ةةح ا كةةيوع والةةيكر هةةو  

  وسةةائح أوهلةةا الإيةةح  ية للتإز ح ا كيو وهو حمقوظ بعةةدال يوة ال وت
  اسةةتمريف امتمةةع األو ع و  وتتابعلظاهر  اليكر ريوتياً مإي بدء  زوله 

ذلةةل إىل امتمةةع الالحةةق وهكةةةيا بنةةكح متإةةاما ومتتةةايلع والضةةةبم  
للإلا  هو وفق  ظام التإز ح ا كيو فبو حقيف كلماتةةه واسةةتفدامبا  ا

 حيتاج إىل مر  يو  بيوله. فبو برهان وحجة بياته و 

  -دمةةةع  \سةةة ا : هةةةح  إلةةةعو امإةةةاس الكاتةةةب العةةةريب دم  -85    
ر   \د ةةر    \العيةةح  -تكقةةس  \تقكةةس  -ابد ةةة  \بةةدن  -الةةه  \آلةةة  -َد ةةَ

  الطبيعة؟املعتيح؟ هح تت ادع موسييا ا رو  مع معا 
عالقة له ابليةةرءان    النعر و  أسلوبامإاس هو ءرب مر  -85ج

أحيةةاا اسةةتفدامه ولكةةر لةةيب للجا ةةب القةةه وإتةةا ما ةةب    أتةةىولةةو  
املقبوم واملع  والتأثس ال و  على الإلامعع واألريةةوات العربيةةة هةةا  

 فيز ئية طبيعية فليلل تإإلجو مع الطبيعة.  
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ن فاألميةةة    -32ص اليةةرآ ن  .  س ا : تيو  يف نالي ةة  -86    
عالقةةةة هلةةةا  بةةةح الكتابةةةة واليةةةراء ع وإتةةةا هةةةا جبةةةح  عرفةةةة األد ن  

 الإلابيةن
 :  35به رأس اللوة جإلو ال حراءن  . يف كتا – يو  نأدو يبن  و 
أمةةا العيةةح الةةيي حيةةاكو املتإةة  فبةةو عيةةح ن أمةةان   إلةةبة إىل ناألمةةةن  ل

 يق؟ولتإلم  يل اللوة هيا اخلطأ( هح مر تعل 
الإةةة  كةةةان قةةةارشً وكاتبةةةا ولكةةةر   حيإلةةةر اخلةةةم و  تالوتةةةهع    -86ج

وكلمة  األمية يف األريح مر األم الةةا تعةةه املركةةز واألريةةح واملرجةةعع  
والإ  األما تعةةه الإةة  األريةةح واملرجةةع و إلةةبة ألم اليةةرعع واألميةةف  
هةةةةو اليةةةةوم الةةةةي ر مةةةةازالوا يف حيةةةةا و علةةةةى مةةةةاهو عليةةةةه مةةةةر القطةةةةر   

 الكتاب و  سه و عالقة ليلل ابليم قم.   علمون
 
سةةة ا :  يةةةو  نرو ن ابرتن لإن طاقةةةة التويةةةس يف الكتابةةةةع    -87    

  تكمر يف التزامبا أو يف نمضموهنان وإتةةا تةةرتبم  ةةدع قةةدر ا علةةى  
  -نلفلةةة سةةياقبا املعةةريفع فكةةر  وفإيةةا( رأس اللوةةة جإلةةو ال ةةحراء

113- 
ات املعةةريف للوةةة العربيةةةع وهةةح أ ةةج  ما ها إسباماتل يف نلفلة الإلي

امل ةةطلحات املعرفيةةةع وعةةر التعةةاطا مةةع منةةكلة  نتبيئةةةن  راا عةةر  
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اللوة التيإيةع مر حيث  تبإلةةيم قواعةةد حنوهةةا وريةةرفبا الةةا   تتبةةد   
 مإي سبعة عنر قرا؟

منةةةروعا لةةةيب منةةةروعاً لإلةةةا ياً حةةة   إ ةةةب جبةةةدي فيةةةه    -86ج
نةةدم دراسةةا للتإز ةةح ا كةةيوع   كلهع وإتةةا تإاولةةه كمةةا قلةةج سةةابياً  ةةا

وتعرءةةةج للإلةةةان واسةةةتقدت مةةةر  ظر ةةةة  األسةةةتاذ ن:حممةةةد عإةةةسن يف  
كتابه نجدليةةة ا ةةر  العةةريب وفيز ئيةةة القكةةر واملةةاد ن إءةةافة لدراسةةة  
الدكتورنجعقر دك البابن وسلطج الضوء علةةى أهةةو مقةةاتي  التإز ةةح  

( وفعلتبةةا يف  املإلتفدمة مثح قاعد ل إذا انتلو املب  انتلةةو املعةة 
ث وهةةةيا معةةةرو  يف  و دراسةةةا ونةةةرج معةةةا  تةةةائا خمتلقةةةة عةةةر املةةةور 

دراساع  س التعامح مع اخلطاب اليةةرءا  كةةوحا لكةةح زمةةان ومكةةان  
وابلتايل حررته مر القبو  التارناع وطالبج فبمه يف كةةح "تمةةع وفةةق  
اللإلان العريب املبف حإلةةب املإلةةتوع املعةةريف واألدوا  والوريةةو  إىل  

 إلةةة  نةةةا  للمجتمةةةع   ةةةس تةةةراثً للمجتمةةةع الالحةةةق ولةةةيب  فبةةةو  
حجةةة و برهةةةان و سةةيو و هنا ةةةة للدراسةةةة ع وبةةيلل كةةةان اخلطةةةاب  

 عةةة  ثبةةةات املبةةة  واملقبةةةوم اللإلةةةا  وحركةةةة املعةةة     اً اليةةةرءا  مباركةةة 
 وتكاثره وتوه. 

تكةةو ر القكةةر العةةريب  يةةو  نحممةةد عابةةد    –س ا : يف كتابةةه  -87     
 امابرين:



 64 

ننارييتان أساسيتان يف اللوةةة العربيةةة:    رنيتبةةا وطبيعتبةةا ا إلةةية.  
 وليلل ها لإذ تعلو( على التار ع   تإلتجيب ملتطلبات التطور.

و ةةةرع أدو ةةةيب أن العيةةةح امليةةةج هةةةو الةةةيي  إةةةتا اللوةةةة امليتةةةة. فبةةةح  
تكمر املنكلة برأ ةةلع يف اللوةةة بوريةةقبا حةةامال للقكةةرع أم يف العيةةح  

 عبا؟ أ بما  إتا ارنر؟اليي  تعامح م
  و   عاللإلةةةان هةةةو حامةةةح للقكةةةر وميةةةدان لةةةه ابلوقةةةج ذاتةةةه  -87ج

تقكس دون لإلان حيقيف وحيمح و يلو األفكةةارع واللإلةةان العةةريب كو ةةه  
أم األلإلإة فبو أكثر لإلان متطور ومازا  حيتقيف إىل ارن بعالقة بةةف  

ألةةو    القةةرو  وامةةيورع وعلةةى سةةبيح املثةةا  لةةو أتيإةةا برجةةح عةةريب مإةةي
عام وقلإا له ماذا تعةةه كلمةةة ن ثالجةةةن لعةةر  وأجابةةل أهنةةا آلةةة تيةةوم  
ب ةةإع الةةثلاع و ب ةةر  الإظةةر عةةر شةةكلباع عةةال  لةةو أتيإةةا برجةةح  
ا كليةةزي مةةر مئةةة عةةام وسةةألإاه عةةر كلمةةة ا كليز ةةة حد ثةةة ملةةا عةةر   
معإاهةةةةا ع وهةةةةيا   يطةةةةا  العالقةةةةة املإطييةةةةة والعضةةةةو ة بةةةةف امةةةةيور  

والعالقةةة بةةف اللإلةةان والتقكةةس جدليةةة    إة األنةةرع.والقةةرو  يف األلإلةة 
كلما توسةةع التقكةةس توسةةع اللإلةةان ليحمةةح العلةةو واألفكةةار وليقإلةة   

ع واللإلةةان العةةريب قةةادر علةةى محةةح فكةةر  "ةةا  للتقكةةس اب ركةةة والإمةةو
 اإل إلا ية كله إءافة للحضار  ع واملإلتيبح للإلان العريب.
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يةةةد الةةةبعض أن كتابةةةة  هةةةح تعتيةةةد كمةةةا  عت  -288سةةة ا :    -88      
 الوحا سجإج حيائيهع وطوعته خلدمة الإللطة؟ وعطلج العيح؟

وهةةح تعتيةةد أن ذلةةل  إإلةةحب علةةى كتابةةة التةةورا  والتلمةةود واملةةزامس  
 واإلجنيح..؟

 عالقة لكتابة الوحا بإلجر حيائيةةه ع و ةةص الةةوحا سةةواء   -88ج
ع  كتب  على ريحو أو بيا حمقوظاً يف ال دور إن     قعةةح يف الواقةة 

 و درس  بيى حبيب التالو  يف املعابد وللنعائر التعبد ة
 
تإةةاو     -112سةة ا : يف كتةةاب ناإلسةةالم والع ةةرن   .    -89    

نطيب تيز هن آلية العالقة بف الةةإص واليةةارمع أي نجدليةةة التإةةا ن  
واستنةةبد  ةةا قالةةه امرجةةا : ن اللقةةيف  ةةد  علةةى معإةةاه الةةيي  وجبةةه  

ذلل املع  علةةى سةةبيح ا سةةتد   معةة   ظاهرهع مث  عيد الإلامع مر  
 ث يان

هةةح توافةةق وجبةةة  ظةةر امرجةةا ع وكيةةو ميكةةر أن ت يةةرأ أعمالةةل وفيةةا  
 مدلية التإا ؟

  أوافق على هةةيا التإةةا ع فمعةة  الةةإص    ضةةعه اليةةارم   -89ج 
وإتا  كتنقه مةةر نةةال  إسةةياا الةةإص وفةةق مقبومةةه اللإلةةا  الثابةةج  

 و اليي  وجه وحيكو حركة الإص.على حمح اخلطابع فالواقع ه
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نأي    -203سةةةة ا : كتبةةةةج يف نالي ةةةةص اليةةةةرآ ن:  .    -90    

نطو  تطور ة يف  ر ع الكتابة كا ج تإلبيبا نطو  تطور ةةة يف  ر ةةع  
 اللوة املإطوقة املواز ة لتطور وعا اإل إلانن

مةةا هةةةو دور الإفةةةب املثيقةةةة يف رفةةع الةةةوعا اممعةةةاع ويف استنةةةرا   
 املإلتيبح؟

دور الإفةةةةةب املثيقةةةةةة هةةةةةو تير ةةةةةب القكةةةةةر املعاريةةةةةر  لياتةةةةةه    -90ج
وأدواتةةةةه إىل األمةةةةة وتةةةةدر ببو علةةةةى التقكةةةةس العملةةةةا وإرجةةةةا  الثيةةةةة  
أل قإلةةبو ع و نةةر هةةيا القكةةر يف خمتلةةو الوسةةائح اإلعالميةةة املتاحةةة  
وابلةةةةةةيات  وسةةةةةةيلة التواريةةةةةةح ا جتمةةةةةةاعال القيإلةةةةةةبوك(ع والتةةةةةةأليو  

كح كتةةب ريةةوس  لإلةةبولة قراء ةةا  املإلتمر واملتعدد ملعظو األفكار بنةة 
مر قبح الإاسع ومعامة اليضا  الةةا  ةةو الإةةاس يف معينةةتبو اليوميةةة  
ع واستفدام القر بكافة تإوعه مر املوسييا إىل األ ا  واملإللإلةةالت  

ع وحماولةةةة التةةةأثس  لتير ةةةب القكةةةر املعاريةةةر ودنولةةةه إىل معظةةةو البيةةةوت
و عةةةةد  املةةةةإبا    علةةةةى مإةةةةاها التعلةةةةيو ملةةةةر   ةةةةح إىل هةةةةيا املإ ةةةةب

 التعليما وفق ر  ة القكر اإلسالما املعارير.
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 يو  نمةةاركبن ل  تطةةرين اإل إلةةا ية علةةى  قإلةةبا إ    س ا : -91   
ح وزر عبةةور العةةرب حنةةو   املإلةةائح الةةا تإلةةتطيع أن  لبةةا( مةةر  تحمةةّ

 اهلاو ة؟
ي مثيقةةةيبوع أم  بةةةورهو  يولةةةة كمةةةا أ ةةةتو  ةةةوىل علةةةيكوع أم   هةةةح خطةةةّ

 الورب؟ت تعيب على  زوا
التفلو  كةةون وفةةق معطيةةات  رنيةةة ولةةيب و د  اللحظةةةع   -91ج

فالعلمةةةاء  تحملةةةون الةةةوزر وا كةةةام  تحملةةةون ع واممبةةةور  تحمةةةحع  
والوزو اخلارجاع وكلبو حيمح قدر مةةر مإلةة ولية التفلةةوع و بةةد مةةر  

 .  بدا ة مر  ر ر الإقب مر دانلبا. معامة العوامح كلبا
 

 العاملية
 
 ةةةاذا تقإلةةر عةةةود  ا يةةا  الد إيةةةةع ومةةا سةةةر اإلقبةةةا     سةة ا :  -92   

 على اإلسالم برأ ل؟
اإل إلةةان كةةائر متةةد ر بطبيعتةةهع والعةةود  للةةد ر هةةا عةةود     -92ج  

لطبيعتةةةهع واإلقبةةةا  علةةةى اإلسةةةالم أل ةةةه د ةةةر اليةةةيو ومإبجةةةه حإيةةةو  
 ومإإلجو مع  مإظومة الكون.
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 أتبةةا   سةة ا : قيةةح الكثةةس حةةو   ظةةر  الةةد ر اإلسةةالما إىل  -93    
الةةةد ات  ةةةس الإلةةةماو ة. كيةةةو تعمةةةو  تةةةائا  وثةةةل الد إيةةةة علةةةى  

 أريحاب الرسا ت  س الإلماو ة؟
حنةةر  كتةةب وفةةق ثيافتإةةا واحتياجإةةا و  وجةةد إ إلةةان  كتةةب    -93ج  

إ  إن كا ةةج الكتابةةة علميةةة  للجإب اإل إلةةا  كلةةه علةةى خمتلةةو مللةةه 
 يعةةةاً    ة إلةةةا يمثةةةح الر ءةةةيات والقيةةةز ءع والةةةد ر اإلسةةةالما هةةةو ل 

البنةةةر موجةةةه لكةةةح الإةةةاس وهةةةيا     ليةةةو وجةةةد كتةةةاب مةةةر    ولكةةةر  
متحيق فيم ابلتإز ح ا كيو فبةةو موجةةه للإةةاس  يعةةاً ولكةةر  بةةد لةةه  
مةةر دراسةةة ناريةةة مةةر ابحثةةف متمكإةةف مةةر مإبجةةه وميلكةةون مقةةاتي   
دراستهع وبعد ذلل  يوم البحث بكتابةةة كتةةاب موجةةه ل  إلةةا ية كلبةةا  

ر انةةتال  امللةةح أو العةةرتع ومنةةروعا القكةةري هةةو  ب ر  الإظةةر عةة 
  تجه حنو ذلل وميبد للباحثف ذلل العمح.

 
 ةةرع الةةبعض نإن ا ةةوار   جيةةد قوتةةه وءةةرورته إ     سةة ا :  -94     

مةةةا تعليلةةةل  نيف التإلةةةام   ظةةةر  اسةةةتعالءن.  نع وأن  يف اعرتافةةةه بعجةةةزه
لةةا تتفةةي  لظةةاهر  تإظةةيو املةة مترات الدوليةةة  سةةيما يف دو  اخللةةياع ا

 مر كلما ا وار والتإلام   شعارا هلا؟
 هح لكح ع ر ملم  فكري وفه معفع ندم م احل املروجف له؟
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 وما هو موققل مر التإلام  وا وار؟
أا أرفض استفدام كلمة نتإلام  د هن فبا تعةةه الإلةةماين   -94ج

لآلنةةةر ر ابلتةةةد ر أو العةةةي  وكةةةأن هةةةيا مإةةةة أو فضةةةح تةةةإحبو إ ه  
هلةةو أريةةالع وأفضةةح اسةةتفدام كلمةةة نتعةةا  ن و  داعةةا    ولةةيب حيةةا

لعيةةةد حةةةوارات  و   ةةةسه ع وتةةةرك ذلةةةل حي ةةةح بةةةف الإةةةاس بنةةةكح  
 طبيعا.

 
س ا : ليد احتقى الورب ابملثيقةةف العةةربع وسةةاعدهو علةةى   -95   

 اكتنا  أ قإلبو والبحث يف كإه الوجود وريسورته.
 هح سيواريح الورب احتضان منار ع املثيقف العرب؟

وهةةو الةةي ر    العةةرب واملإلةةلمون هةةو أريةةحاب القكةةر سةةابياً   -95ج
فكيةةةو الوةةةرب  إلةةةاعدا علةةةى    اكتنةةةقوا ودرسةةةوا الوجةةةود وريةةةسورته

 اكتنا  ذاتإا؟
 

 املإلتيبح
 
سةة ا : هةةح جةةاءت قراءتةةل للتإز ةةح والي ةةص اليةةرآ  يف    -96    

 الزمر املإاسب هلا؟ أم أ ل تتم  لو أهنا جاءت يف زمر سابق؟



 70 

أ  يف زما ه بدليح أهنا أتج يف هيا الوقةةجع ور ةةا  كح شاء    -96ج
 لو أتج فيما سبق لضاعج الدراسة و   بتو أحد هبا.

 
س ا : ما هو تيييمل لدور اإلعالم الوريب والعريب يف ا ةةراك  -97   

 العريب اماري. ملاذا  إأع اإلعالم عر ا ركة القكر ة العربية؟
لتحالقاتع فبو يف شةةد  اإلعالم ريدع لل را  الإلياسا وا -97 ج

وجةةةيب حإلةةةب الةةةو ء و التبةةةه للمواقةةةوع و   وجةةةد حركةةةة فكر ةةةة  
عربيةةة  تجاهلبةةا الوةةرب وإتةةا  وجةةد حركةةة د إيةةة تراثيةةة أريةةولية آابئيةةة  

  الباً ها الإلائد  يف اخلطاب الد ه.
 
سةة ا : كيةةو تةةد ر سةةكوت العةةا  عةةر عمليةةة  و ةةد اليةةدسع    -98  

 القلإلطيإيف؟ وعر ممارسات دولة إسرائيح ءد
 فإلاد يف الإظام العاملا واألمو املتحد   -98
 
س ا :  دث د. طيةةب تيةةز ه يف كتةةاب ناإلسةةالم والع ةةرن   -99   

عةةةر مإلةةةتو ف ل سةةةالم: ناملإلةةةتوع األو  مإبمةةةا فيةةةد    -110 .  
الةةوحا(ع يف حةةف اتضةة  املإلةةتوع الثةةا    -قدم  قإله ب يوة لالتإز ح

مييةةز بةةف املإلةةتو ف املةةيكور ر قةةائو  يف ريةةيوة لالتأو ةةح(...إن هةةيا الت
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ا( إىل   علةةةى أن لالكلمةةةة اإلهليةةةة( مةةةا أن تتحةةةو  عةةةس لالرسةةةو  املبلةةةّو
 الإاسع ح  ت س لكلمة إ إلا ية(ن
 هح توافق د. تيز ه وجبة  ظره؟

التإز ةةح ا كةةيو هةةو مةةاد  الةةوحا الةةيي  ةةز  علةةى الرسةةو ع    -99ج
تةةه كرسةةو ع ووريةةح  والرسو  قام بتالوتةةه وتبلويةةه كمةةا هةةو وذلةةل مبم 

 إىل الإاس كوحا وليب كالم البنر فحافيف على قدسيته
  
سةةة ا :  يةةةو  نال ةةةادت الإيبةةةومن إن أق ةةةر طر ةةةق ألي     -100   

حزب سياسا  كمةةر يف ارتدائةةه مبةةة الةةد ر. هةةح مةةر منةةرو  مإلةةترت  
 وراء ا راك العريبع ذي ال بوة الد إية؟

ور ةةةة مدروسةةةة  ا ةةةراك العةةةريب هةةةو حالةةةة ا قعاليةةةة ولةةةيب ث  -100ج
خمطةةةم هلةةةا مةةةر قبةةةح األحةةةزاب الوطإيةةةة ع ولةةةيلل   وجةةةد وراء هةةةيا  
ا ةةةراك شةةةاء مإلةةةترت إ  املةةة امرات علةةةى النةةةعوب العربيةةةة مةةةر قبةةةح  

 دو  ا ستكبار العاملا.
 
هح علةةى الكةةادحف أن  ةة دوا القةةرائض الد إيةةة ذا ةةاع الةةا  س ا :      

 ا التف؟   د با امليإلورون؟ م  تتإلاوع درجتا األلوهة يف



 72 

  -89ناإلسةةةالم والع ةةةرن  .  تإلةةةاء  طيةةةب تيةةةز ه يف كتةةةاب  وقةةةد  
لهةةةح إنةةةال  مةةةر ميتلةةةل ارن مليةةةارات اللةةةسات يف الوءةةةع العةةةريب  
الراهر   هو اإلنال  ذاته   لةةدع مةةر  لبةةث وراء حر تةةه وكرامتةةه  
وليمتةةةةه؟ هةةةةا هإةةةةا   ةةةة  أن  عةةةةود إىل كلمةةةةة اإلمةةةةام علةةةةا النةةةةبس :  

 ن(ناليرآن محّا  أوجه
كلمة القرائض الد إية  س دقيية ابلإل ا ع واألريةةوب هةةو    -101ج

الواجبةةةات ع واألريةةةح يف الواجبةةةات أهنةةةا متعليةةةة ابإل إلةةةان ك  إلةةةةان  
مةة مرع وعإةةدما  تعلةةق الواجةةب بيةةدرات معيإةةة ماد ةةة أو جإلةةمية أو  
ظرو  معيإة  إتو حكو الوجةةوب عةةر املةة مر الةةيي فيةةد ذلةةل مثةةح  

  شةةةةابه ذلةةةةل.  علةةةةى املةةةةر ض ومةةةةا  ال ةةةةدقات أو اليتةةةةا  أو ال ةةةةيام
و عالقةةة ل نةةةال  يف العمةةح  إلةةةتوع اإل إلةةان املةةةادي أو العلمةةةا  
فكةةح و احةةد نلةةص بعملةةهع ور ةةا سةةبق درهةةو ألةةو درهةةو يف الثةةواب  

وميولةةةة ناليةةةرءان محةةةا  أوجةةةهن لةةةيب علةةةى إطالقبةةةا فبةةةا    واألجةةةر.
متعلية بوس   و  الرسالة وحم ةةور  ابليةةرءان فيةةم  عةة  الإ ةةو   

ا   تتإاو  األحكامع ألن األحكام  بد هلا مر الوءوين والتحد ةةد  ال
 .ألن على موجببا  تو ا إلاب واملإل ولية

 



 73 

لليد مبد نطةةاب    -73س ا : كتبج يف نالي ص اليرآ ن  .      
التإز ح ا كيو يف ن  إكةةراه يف الةةد رن ل عةةالن العةةاملا التةةارنا عةةر  

طةةالت  ةةد اإل إلةةان و ر ةةره  بلةةوا اإل إلةةا ية رشةةدها ابلتأسةةيب علةةى إ
 مر اإلكراهات كافة(

مر الكتاب سيَج التعبس امارين  عر نأزمة سةةكر   -269ويف  . 
 "ن ليائله أر إلج هيح.

وكان ن يتنهن قد كتةةب عةةر مةةوت ". وكتةةب آنةةرون عةةر  قةةاذ قةةو   
." 

هةةح  يلةةح بلةةوا اإل إلةةا ية رشةةدها مةةع نامتيةةة رسةةالة حممةةد مةةر إلزاميةةة  
 إيةةةةةة يف اليةةةةةرن ا ةةةةةادي والعنةةةةةر رع أم العكةةةةةب هةةةةةو  القةةةةةروا الد

 ال حي ؟
بلةةةوا اإل إلةةةا ية بةةةدء رشةةةدها  عةةةه أهنةةةا اسةةةتلمج مقةةةاتي     -102ج

اخلالفةةة يف األرا ورفةةع الوريةةا ة اإلهليةةة املباشةةر  عةةر الإةةاس و مةةح  
مإل ولية التقكس  يةةا و ع وهةةيا   إقةةا اليةةيو واألنةةالت والواجبةةات  

رحلةةة التليةةف واإلشةةرا  إىل مرحلةةة التطبيةةق  الد إية وإتةةا  إيلبةةا مةةر م
 اليا  ا ر و مح املإل ولية كاملة دون إكراه.
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سةةة ا : هةةةح علةةةى كةةةح جيةةةح أن  عيةةةد قةةةراء  التإز ةةةح وفيةةةا ملعارفةةةه      
 العلمية؟

 إبوةةا علةةى كةةح جيةةح أن  عيةةد قةةراء  التإز ةةح وفةةق أدواتةةه    -103ج
  ر  تةةةه امد ةةةد   املعرفيةةةة و إلةةةتقيد مةةةر اليةةةراء  الإلةةةابية و عةةةدهلا وفةةةق 

 .  وذلل على حمور الثابج واملتوس  إبا حإيو
 

سةةة ا : هةةةح تعتيةةةد أن للعلةةةو سةةةيقا  إتبةةةا بةةةه البحةةةث؟ إىل أ ةةةر       
 سيإتبا مطا  البحوث الكو ية برأ ل؟

  ع  وجةةةةد سةةةةيو للعلةةةةو طاملةةةةا أن الكةةةةون  تمةةةةدد و تإلةةةةع  -104ج
  الكو يةةةةةة يف طر يبةةةةةا  واأل اثواإل إلةةةةان مةةةةةازا   يةةةةةو علةةةةةى عتبتةةةةةهع

 تدرجيياً وتإلفسه . حولإاما  للتوسع والإليطر  على 
 
:نالتإظةةةةةةةيو  -152سةةةةةةة ا : تيةةةةةةةو  يف نالي ةةةةةةةص اليةةةةةةةرآ ن  .    

ا جتمةةةاعا مبمةةةا بلةةةةا إحكامةةةهع  ةةةس ميةةةةا  إىل أن  كتإلةةةب ريةةةةقة  
ا تميةةةة يف الةةةدوران والتكةةةرارع كمةةةا حيةةةدث ذلةةةل يف ا تظةةةام الظةةةواهر  

 الطبيعية بإلبب اطراد حركيتبا يف  إليية حمكمةن
هةةةةةح تةةةةة مر ابل ةةةةةد  أم اب تميةةةةةات التارنيةةةةةة؟ ومةةةةةا عالقةةةةةة ذلةةةةةل  

 ابلي ص اليرآ ؟
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مقبوم ال د   ع  القوءى مرفواع وا تميةةة التارنيةةة   -105ج
مر إة بوعا امتمع وإرادته وثيافته يف توجيةةه حركةةة التةةار ع مل ةةلحته  
كمةةا  وجةةه اإل إلةةان ا ةةاه  سةةيو  ميةةاه األمطةةارع والي ةةص اليةةرءا   

العمييةةة  سةةتفراج  مبمةةة وعظيمةةة للدراسةةة    موثيةةة  د   رنيةةةهةةا مةةا
 قوا ف حركة التار ع مثح قا ون الإقعية والعاقبة 

 
-271س ا :  يو  أدو يب يف رأس اللوة جإلةةو ال ةةحراء  .     

: نيف ظةةه أن الكةةيب هةةو آدم التةةار عع وان التةةار ع العةةريب هةةو بةةف  
 أبإائه األكثر حظو ن

ملعلومةةةات التارنيةةةة الةةةا ميتلكبةةةا إ إلةةةان  مةةةا هةةةا  إلةةةبة تنةةةكيكل اب
 اليرن ا ادي والعنر ر؟

التةةةار ع العةةةريب وأق ةةةد بةةةه  ر ةةةع املإطيةةةة الةةةا احتضةةةإج    -106ج
أحةةةةداث اإل إلةةةةا ية وبعةةةةث فيبةةةةا معظةةةةو الإبيةةةةف  هةةةةو أهةةةةو  ر ةةةةع يف  
اإل إلا ية ع لةةيلل حيظةةى بدراسةةة عمييةةة واهتمةةام عةةر  ةةسهع والتإز ةةح  

مةةه أ ةةه م ةةدر  رنةةا ألكةةس األحةةداث الةةا  ا كةةيو مةةر فوائةةده ومبا
جةةةرت يف  ر ةةةع املإطيةةةة وهةةةو م ةةةدر موثةةةق علةةةى نةةةال   ةةةسه مةةةر  
الكتةةةةب واملراجةةةةعع لةةةةيلل علةةةةى الباحةةةةث التةةةةارنا أن  تةةةةونى هةةةةيه  
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الإيطة أثإاء البحثع أما ما ميلكه اإل إلان ا ايل عر التةةار ع ومثبةةج  
 يف ذاكرته فمعظمه منكوك به ومإحو  وحمر  . 

 
 ا : هةةةح مت  نةةةر تعةةةاليو الرسةةةا ت الإلةةةماو ة يف بعةةةض أجةةةزاء  سةةة     

الكر  األرءيةع دون  سهاع بتوجيه مر العإا ة اإلهليةةةع أم بتوجيةةه مةةر  
 ا تمية التارنية بتحيق شرطيبا اليا  واملوءوعا الالزمف؟

 أم ها لعبة ال د  التارنية؟
س  العةةد  اإلهلةةا  يتضةةا أن  كةةةون يف كةةح أمةةة  ةةي ر وبنةةة   -107ج

كما هو ثبج يف التإز ح ا كيوع و   يص عليإةةا التإز ةةح ق ةةص كةةح  
  فمعيإةة لإبيةةف  األمو والإبيف كما هةةو معةةرو  ع اهةةتو التإز ةةح بي ةةص  

لعةةد   يةةةاا مإبةةةا: أمهيةةةتبو يف  ر ةةع اإل إلةةةا ية وإءةةةافتبو لةةةه وكةةةا وا  
مقاريةةةح يف حركةةةة التةةةار ع أثةةةروا بةةةه دفعةةةاً حنةةةو األمةةةامع ومةةةإبو كةةةا وا  

 ب ورسا تأريحاب كت
واملالحيف أن نم  زو  الةةد ر اإلسةةالما واكتمالةةه ح ةةح يف املإطيةةة  

 هيه مر الكوكب األرءا
وهيا ليب اعتباطاً وإتا تدبساً وحكمة مر " ملعطيات معيإةةة متعليةةة  

 ابلإاس واملإطية .
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سةةة ا : ملةةةاذا كا ةةةج األرا العربيةةةة مببطةةةا للرسةةةا ت الإلةةةماو ة       
ا الةةةا احتضةةإج حضةةارات عر يةةة أنةةةرع  برأ ةةل؟ مةةاذا عةةر األراءةة 

 كاليوا ية وال يإية واهلإد ةع بح وحضار  األ كا على سبيح املثا ؟
األرا العربيةةةةةةة هةةةةةةا أو  أرا ظبةةةةةةرت علةةةةةةى الكوكةةةةةةب    -108ج

األرءةةا وريةةلحج للحيةةا  ومإبةةا بةةدأ ا  قجةةار الإلةةكا  و ا  تنةةار  
 بيةةف    للجإب اإل إلا  يف بيا  األرا فيما بعدع وهيا   إقا وجةةود

يف األمو نارج هيه املإطية ولكر التإز ح ا كيو    وم أنبةةارهو ملةةا  
 ذكرت يف تعلييا الإلابق.

 
سةةةة ا : رأع ناشةةةةبإولرن أن أوراب "ةةةةرد حضةةةةار  مةةةةر ا ضةةةةارات       

اإل إلا ية الثما ية الا هنضج عةةس التةةار ع وهةةا: نامل ةةر ةع البابليةةةع  
 ع العربيةع املكإليكيةناهلإد ةع ال يإيةع اليوا يةع الروما ية

ماذا  عه لل قيام ثالث حضارات إ إلا ية كةةسع يف املإطيةةة العربيةةة:  
 ةةةةةزو   الإلةةةةةومر ةع امل ةةةةةر ةع العربيةةةةةةع وهةةةةةا املإطيةةةةةة الةةةةةا شةةةةةبدت  

 الد ات الإلماو ة الثالث؟
ذكةةةرت يف تعلييةةةا الإلةةةابق إن املإطيةةةة العربيةةةة هةةةا أقةةةدم    -109ج

أهةةو الإبيةةف وأعظمبةةو وحمةةح  مإطية ظبر فيبا ا يا  وهةةا حمةةح ظبةةور  
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 ةةةةةةةزو  الةةةةةةةد ر اإلسةةةةةةةالما واكتمالةةةةةةةهع والةةةةةةةد ر هةةةةةةةو ابعةةةةةةةث واس  
 للحضارات.

 
:    ةةتمكر العيةةح  -40س ا : تيو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .       

العةةةةريب احملةةةةدود مةةةةر أن  ةةةةدرك معةةةةا  التطةةةةور والرتقةةةةا يف سةةةةةسور ا  
 ةةح.. وان  ا ضةةار ةع ممةةا أثةةر علةةى طر يتةةه ومإبجيتةةه يف التعامةةح والتإز 

 نstatic ظرته إىل التار ع ها  ظر  ستاتيكية ن  
وتإلتنةةبد بيةةو  ابةةر نلةةدون أن العةةرب    كو ةةوا أهةةح علةةو وأهةةح  

 كتاب.
لكإل يف امليابح تيدم العرب على أهنو كا وا يف املرحلةةة األ ضةةاع يف  
بو " عامتيةةة رسةةا ته. كيةةو  نةةي   مرحلة ما قبةةح اإلسةةالمع لةةيا ن ةةّ

ن و ةةسه قبةةح ا طةةال  علةةى مرحلةةة مةةا قبةةح اإلسةةالم  أقوا  ابر نلدو 
 الا تدعو إىل تإلليم الضوء عليبا؟

 -110ج
 
 س ا :  يا  أن يف كح  سيب عإو  ع  ما.   

مإةةي ملحمةةة اخللةةق البابليةةة    -فبةةح بةةرر  سةةيب ا ضةةارات يف بةةالدا  
 العإو امل سب اليي شببه البعض  را نذابب امرميةن املعدي؟
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قةةةة ابلبعةةةد األ ثروبولةةةوجا لنةةةعوب املإطيةةةةع الةةةيي  وهةةةح لةةةيلل عال
  دث عإه املقكر الراحح نأركونن؟

العإةةو هةةةو شةةةاء كةةةامر يف اإل إلةةةان مةةةر املرحلةةةة البنةةةر ة    -111ج
اهلمجيةةة عو األ إلةةإة لةةه هةةا  ةةي ب هلةةيه ال ةةقة اهلمجيةةة و يلةةه مةةر  

إىل مرحلةةة التقكةةس والةةوعا وا ةةوار وا يةةا     ا الةةة امماعيةةة اليطيعيةةة
ع فظبور العإو وممارسته مةةر قبةةح شةةعب معةةف  ةةد   بنكح اجتماعا

على ا تكاسةةته إىل املرحلةةة اهلمجيةةة البنةةر ة وفيةةدان الثيافةةة وتيلةةيص  
 حالة األ إلإة .

 
سةة ا :  ةةرع الةةبعض أن الثةةروات الةةا ح ةةح عليبةةا املإلةةلمون يف       

فتوحةةا و سةةامهج يف حةةدوث القةةّ الةةا فةةّرقتبوع مإةةي ميتةةح اخلليقةةة  
 ن بر عقان. ما رأ ل؟ عثما
يف    راشةةةد  ظبةةةور الثةةةروات دون وجةةةود  ظةةةام توز ةةةع عةةةاد   -112ج

بدا ةةة ا  قجةةار  هةةو  امتمةةعع و معبةةا  ةةج أ ةةدي فئةةة دون النةةعب  
 وح و  القّ والوضب النع  على ا اكو وفئته املإلتقيد .

 
 س ا : هح  تإلبب الإقم العريب يف فّ جد د ؟    
 ر يه للتحييدالإقم العريب يف ط  -113ج 
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أدرجةةج  وريةةو نأمحةةد    -38س ا : يف نالي ص اليرآ ن  .       

أمةةفن يف كتابةةه نفجةةر اإلسةةالمن  لطبيعةةة العيةةح العةةريب الةةان   تإظةةر  
إىل األشياء  ظر  عامة شاملةع ولةةيب يف اسةةتطاعتبا ذلةةلع فةةالعريب    

  إظر إىل العا   ظر  عامة شاملة كما فعح اليوا ن
ة العيح اليوا  برأ ل إىل حمافظته على عقو تةةه وبراءتةةهع  هح تعود كليّ 

وعدم تييده  حكام الرسا ت الةةا تةةدور يف فلةةل زمةةر خمتةةوم ببدا ةةة  
 وهنا ة حمددتفع كما  يو  البعض؟

 -114ج
 
سةة ا : رأع نسةةبيإوزان أن الإبةةو  تتمتةةع بييةةف أنالقةةا   ر ءةةاع      

األ بيةةةاء التةةةوراتيف وهةةةو    وان املعرفةةةة الإبو ةةةة هةةةا معرفةةةة فطر ةةةة. وان
 تليةةةون وحةةةيبوع كةةةا وا قةةةد  ثةةةروا ابخليةةةا  أكثةةةر مةةةر  ثةةةرهو ابلعيةةةحع  
وهليا جاء وحا كح    متطابيا مع مزاجه وحالته العيليةع والإقإلةةيةع  

 وكيلل مع مبإته ومكان إقامته.
 هح ت  د سبيإوزا؟ وهح  إطبق قوله على الرسالة احملمد ة؟

ه ا و  املتعلةةةةق بيةةةةا ون الإبةةةةو  هةةةةو  أ  ةةةةده يف جةةةةزء كالمةةةة   -115ج
أنالقةةا عيلةةةا فطةةةري ولةةةيب ر ءةةةياًع أمةةةا أن الإبيةةةف  ثةةةروا ابخليةةةا   
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فبةةيا شةةاء  ةةس ريةةوابعوالوحا أتةةى  ةةا  إاسةةب اليةةوم واحتياجةةا و  
ولةةيب احتيةةاج الإةة  وميولةةهع والرسةةالة الكاملةةة وامامعةةة ملاسةةبق الةةا  

يعةةاً ولةةيب ليةةوم معيإةةف  متثلج بإزو  التإز ح ا كيو موجبةةة للإةةاس  
 و عالقة مليو  الإ  حممد هبا قم

 
س ا : هح فبو الإ  حممد الإبةةو  فبمةةا دقييةةا برأ ةةلع وهةةا الةةا       

 جاءت فوت مإلتوع اإلدراك اإل إلا ؟
الإبةةةو  هةةةا ميةةةام علمةةةا دعةةةوي إمةةةاما قيةةةادي للإةةةاس ع    -116ج

ذي حةةق  والإ  حممد استطا  أن  توازن بف هيه األدوار و عطةةا كةةح  
 حيه وجن  يف كح أدواره بنكح جيد.

 
 س ا : أ ر سيإتبا مطا  اإل إلان برأ ل؟   
 اإل إلان بطر يه حنو الرشاد ومازا  يف بدا ة الطر ق   -117ج
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 املرأ 
 

أ إةةةا مسعإةةةا ارن   سةةة ا :قلج يف إحةةةدع امليةةةابالت: أا أفةةةرتا     
امةةرأ ن   أمةةرهوتإلجيال مر الرسو  األعظو  يو : نما أفلةة  قةةوم ولةةوا  

أقو  إ ه كان ناطب الإاس الي ر معهت  علق على حدث معفت كةةان  
 نتنر عاًت أقوهلا  رأ     ضع

ما رأ ل بدور املرأ  املإللمة يف ا راك العريبع أ  تالحةةيف احنإلةةارا يف  
 عددها ودورها؟ هح مإلألة احنإلار دورها م قتة؟

و : أ ةةةر املةةةرأ   ا ةةةراك العةةةريب لةةةيب حراكةةةاً د إيةةةاً حةةة   يةةة   -118ج
وامةةواب    عيف ا ةةراكاملإلةةلمةع وال ةةواب أن  يةةو  أ ةةر املةةرأ  العربيةةة  

 ظبرت بنكح  تإاسب مع ا راك حإلب أحداث كح قطر
 
سةةةة ا : مةةةةا رأ ةةةةل  ضةةةةور املةةةةرأ  احملجبةةةةة يف مةةةة مترات املعارءةةةةة      

الإلةةةةور ة يف اخلةةةةارجع حيةةةةث  ةةةةتّو التضةةةةييق علةةةةى احملجبةةةةاتع ومتإةةةةع  
 ماكر العامة؟املإيبات مر دنو  األ
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شةةكح اللبةةاس  عالقةةة لةةه بقبةةو املةةرأ  ووعيبةةا فبةةيا أمةةر    -119ج
شف ا وها حر  به بنرا أن  ت ح إىل الولو واملبالوةةة يف الإلةةرت   

 وتضع الإياب على وجببا والكقو  بيد با.
 

نإن لقةةيف آدم   -278س ا : تيةةو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .       
  نمح اليكر واأل ثى على الإلواءن

 يو نليج حواء؟ك
حةةواء األ ثةةى نليةةج ابلوقةةج الةةيي نلةةق بةةه الةةيكر دون    -120ج

ر  مةةة  وجةةد أحةةةد مإبمةةا أسةةبق بوجةةوده    أي فاريةةح زمةةه بيإبمةةا ع و 
 ارنر

 
سةة ا : يف كتاهبةةا نيف البةةدء كةةان املثةة ن تإاولةةج د. نالةةد  سةةعيد       

 عددا مر األعما  القإية الا قّدمج اإل إلان األو  على أ ه مث .
التطةةةةرت إىل فيةةةةرات مةةةةر    -319د مت يف الي ةةةةص اليةةةةرآ   .  وقةةةة 

كتةةاب نق ةةة ا ضةةار ن مل لقةةه نو ةةح د ورا ةةجن اقةة  فيةةه مةةا ورد يف  
األساطس القارسيةع وق ص التلمودع ويف سقر التكو ر لار ة الثا ية  

 مر اإلريحاين اخلامب(ع مر أن أابا األو  كان ذكر وأ ثى معا.
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و ةةةةه أسةةةةطور ع وإن اإل إلةةةةان العاقةةةةح  هةةةةح مقبةةةةوم املثةةةة     تعةةةةدع ك
 ؟وأ ثىنأردين اليي تطور اإل إلان عإه تنكح مر ذكر  

الكةةائر ا ةةا قبةةح البنةةر كةةان وحيةةد اخلليةةة و   ظبةةر بعةةد    -121ج
ع وبعةةد ذلةةل ظبةةر الكةةائر الزوجةةا  تيجةةة  ل الةةيكر واأل ثةةى(الةةزوجف

تطور ومر هيا الكائر  تجج األ وا  وأشجار الكائإات ومإبا الإةةو   
النجر  البنر ة ومر البنر ظبر اإل إلان بعد أن   إلةةر   أولبنري ا

وبةةدأ عإةةده     مر مر اخلالق مر نال   قع الةةإقب فيةةه بواسةةطة الةةروين
 الوعا وتقعح الإلمع والب ر.

 
س ا :  َ   ّيب دور املةةرأ  عةةس التةةار ع برأ ةةل؟ هةةح  عةةود الإلةةبب       

 وجية؟إىل ا الة ا جتماعية ع أم إىل ا الة القيز ول
طبيعةةة املةةرأ  هةةا علةةى الوالةةب مةةر الإإلةةاء بإلةةبب حالتبةةا  -122ج

القيز زلوجيةةةةة الةةةةا أثةةةةرت علةةةةى ا الةةةةة ا جتماعيةةةةةع وهةةةةيه ال ةةةةقة  
 الإإلائية تتيلص مع تيدم العلوم وتطور اإل إلان تيإياً ومد ياً. 

 
سةة ا : مةةا رأ ةةل بطةةرين د. ن ةةوا  الإلةةعداوين يف كتاهبةةا ناأل ثةةى        

 رّكز على أمومية امتمعات اليدمية.ها األريحن اليي  
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رأي الدكتور  الإلةةعداوي رد  فعةةح علةةى الظلةةو الةةيي  ةةق   -123ج
ابملةةرأ ع فيةةةد ذكةةةرت بتعلييةةةا الإلةةةابق أ ةةةه   وجةةةد سةةةبق ألحةةةدمها يف  

 الوجود عر الثا 
 

 ظةةةرا    –سةةة ا : هةةةح  إلةةةتلزم ا ةةةراك الإإلةةةوي مإلةةةارات إءةةةافية       
 ه مرتبم  راك "تمعا شامح؟لظرو  اليبر الا تعا  مإباع أم أ 

 يف امتمع مرتبم  راك اجتماعا وليب فرد ً  إريالينأي  -124ج
 
سةةةة ا : أي املراحةةةةح محلةةةةج نةةةةةسا للمةةةةرأ :  املرحلةةةةة ا اليةةةةةةع أم      

 اماهليةع أم اإلسالمية؟
وءةةع كلمةةة نإسةةالميةن ميابةةح كلمةةة نا اليةةةن نطةةأ فةةإحر    -125ج

 شةةل أن املرحلةةة  مف بثيافتبةةا ع و مازلإا يف املرحلةةة اإلسةةالمية وحمكةةو 
 ها أفضح مما سبق واليادم أفضح.   عموماً   ا الية

 
 العلو
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سةة ا : هةةح كةةان تطةةور القكةةر البنةةري مضةةطردا؟ أم أن  كوريةةا       
 عرت ه  تيجة التوسات الزمكا ية؟ هح تتولب الإلسور  علةةى ال ةةسور   

 أحياا؟
ور الثابةةج  حركةةة القكةةر لومةةام وبنةةكح ت ةةاعدي وفةةق حمةة   -126ج

واملتوسع وسسورته يف مرحلةةة معيإةةة   تعةةه  كوريةةه وإتةةا تعةةه  ةةوده  
 .على ماهو عليه لقرت  ومر مث العود   ركته الطبيعية حنو ال سور 

 
عةةر    -292-  291سةة ا :  ةةدثج يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .       

  -حيةةث هةةا أمسةةاء " وجةةدليتبا  –اإل إلان اليي   قفَج فيةةه الةةروين 
 أ زلج يف ذاته كساماع ح   دا  ن"از ن اإلله ال وس.  والا

هح تةةتو بر"ةةة الةةبعض برأ ةةل ب ةةور  أفضةةح مةةر ارنةةر ر؟ وهةةح جةةاء  
 تقوت البعض على أقراهنو  تيجة الطر ية الا  س"ون هبا؟

 هح لبعض الإاس قدرات  س مألوفةع كالإلحر  مثال؟
فةةةةةة عإةةةةةد  طبعةةةةةا  وجةةةةةد اس  تمتعةةةةةون بيةةةةةدرات  ةةةةةس مألو   -127ج

 ارنر ر مثح توارد اخلواطر وقراء  األفكار.
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ملاذا متَج بر"ة ا يا  اإل إلا ية يف الوربع وليب يف بةةالد  س ا :      
الرسةةا تع الةةا  عمةةح الةةبعض فيبةةا اليةةوم علةةى مةةو العيةةح وإ يةةا   

  ناطه؟
دور  حيةةةا  الإبضةةةات وا ضةةةارات هةةةا الةةةا وريةةةلج إىل    -128ج

نةةةةرتعوطبعاً ذلةةةةل  عطيةةةةات سةةةةإإية  الوةةةةرب بعةةةةد أن أفلةةةةج عةةةةر ال
 اجتماعية وليب حتمية عمياء.

 
س ا : ارتقةةع سةةيو الإلةة ا  املعةةريف يف الوةةرب حةة  طةةا  جةةوهر       

 الد ر املإليحا. نق ة مر  العيراءع وطبيعة املإلي ..ن  
هةةح تنةةجع العيةةح املإلةةلو علةةى البحةةث يف ماهيةةة جس ةةح علةةى سةةبيح  

 املعراج؟املثا ع ويف استيضاين وقائع اإلسراء و 
أشةةةةةجع دراسةةةةةة كةةةةةح موءةةةةةو  ميكةةةةةر أن نضةةةةةع ألدواتإةةةةةا    -129ج

املعرفية املعارير  ع وءد كح حماولةةة لدراسةةة  يبيةةات  واقةةع هلةةا  ةةج  
  دا.
 

ن ق ة  وسةةو   -196س ا : تيو  يف نالي ص اليرآ ن  .       
ر ةةو كوهنةةا  رنيةةةع فيةةد علةةو مةةر نالهلةةا  وسةةو اإل إلةةا ية أن تضةةع  

 ت اد ة ملواجبة األزماتنسياسة خطيطية اق
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 إلةةةأ  متإلةةةائح ملةةةاذا نطةةةم العيةةةح الوةةةريب لإمةةةو اقت ةةةادهع وخطةةةيم  
اقت ادهع دون أ ن  تليةةى توجيبةةا منةةاهبا للتوجيةةه الةةيي تليةةاه العيةةح  

 العريب؟
العيح الوريب أني  وا  ا ضار  والعلو مر النةةرت وأكمةةح   -130ج

  النةةرت بيةةا  املنةةوار وربةةم تقكةةسه ابلواقةةع العملةةا املقيةةد ع عةةال
 بةةتو ابلإيةةح والإلةةإد والعإعإةةة حةة  ريةةار امسةةه نعيةةح  يلةةانأو نعيةةح  

 ثرثرن أو نظاهر  ريوتيةن.
سةةة ا : هةةةح توجةةةد  يةةةاا نةةةال  بةةةف مقبةةةوما اليضةةةاء واليةةةدرع       

  –وبف تعةةاليو ار ةةة نقةةح سةةسوا يف األرا فةةا ظروا كيةةو بةةدا اخللةةقن  
 العإكبوت؟

إز ةةةةةةةةةح ا كةةةةةةةةةيو مةةةةةةةةةع    تةةةةةةةةةرد هةةةةةةةةةا ن اللقظتةةةةةةةةةان يف الت  -131ج
فمقبوم قضةةةةى  عةةةةه أهنةةةةى وحكةةةةو وأبةةةةرم وهةةةةو يف الواقةةةةع  بعضةةةةبماع

  وعف:
َبَع    - اه را سةةةَ قضةةةاء مةةةسم ومإتبةةةا  عالقةةةة ل  إلةةةان بةةةه مثةةةح َفَةَيضةةةَ

َماء الةةةد  َةَيا   ا الإلةةةا ا َوزَ ةاإةةةا اء َأَمَرهةةةَ حّو مسةةةََ ى يفو كةةة  َوَمَفو َوَأَوحةةةَ اَواتي يفو  ةةةةَ مسةةةََ
َقظاً   .12َذلوَل تَةَيدو ر  اَلَعزو زو اَلَعلويوو  ف لج  وََ ابويَ  َوحو

ه     - د وَا إو ا إو ا َل َأ ا تَةَعبةةةةةةة  ى رَبةةةةةةة  قضةةةةةةةاء  عةةةةةةة  حكةةةةةةةو وأمرََوَقضةةةةةةةَ
الَ   ا فةةةَ د مه َا َأَو كواَلمهةةة َ َسَ َأحةةةَ ل َورا عوإةةةَدَك اَلكةةةو بةَ ا  ةةةةَ ااً إومةةةا َدَ رو إوَحإلةةةَ َلَوالةةةو َوابو
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بَ  ا أ  ّي َو َ تَةإةَ ح هلا مةةَ َو ً َكروميةةاً  اإلسةةراءتَةيةة  ا قةةةَ ا َوقةة ح هلا مةةَ ع وهةةيا  23َرمهةة َ
 اليضاء مر ر  ر ة  اإل إلان وقبوله له.

أمةةا اليةةدر فبةةو ن ةةائص األشةةياء ومواريةةقا ا وأبعادهةةا ع وقةةدر "    
هةةةو ن ةةةائص نلةةةق " وفعلةةةه ع فيةةةدر الإةةةار اإلحةةةراتع وقةةةدر املةةةاء  

تفدمبا وفةةق ما نةةاءع و  اإلرواءع واإل إلان   نلةةق األقةةدار وإتةةا  إلةة 
األمر ابلإلس يف األرا  كتنةةا  نلةةق " وقةةدره مةةر نةةال  أبعةةاده  
الثالثيةةةةة ل الكيإو ةةةةة والإلةةةةسور  وال ةةةةسو ( وتإلةةةةفسه وفةةةةق م ةةةةلحة  

 الإاس.
 
ل.. كمةةا فعلةةوا     -269س ا : كتبةةج يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .      

د ةةإبو.    بتعطيةةح التجةةارب الد إيةةة اخلاريةةة اب ستإإلةةا  بيةةوا ف  مةةا
ولوسةةو فيةةد سةةا دهو بةةيلل رئيإلةةان ألكةةس دولةةة قامةةج وهنضةةج  
 ابلعلو نكليإتون وبو نع عإدما قيدا التجارب العلمية لالستإإلا ن

 هح ت  د ا ستإإلا  ابملطلق؟
مةةةا  إبوةةةا ألي سةةةلطة أن تتةةةدنح ابلعلةةةو وا كتنةةةافات ع    -132ج

ا   تضةةر  وما  إبوا أن  وءع حداً للعلو والتجةةارب العلميةةة طاملةةا أهنةة 
  ةةلحة الإةةاس أو ابلبيئةةة ع أمةةا اسةةتفدام  تةةائا العلةةو فبةةيا نضةةع  
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للإظةةةام  وفةةةق الياعةةةد  الةةةا تيةةةو ل األريةةةح يف األشةةةياء اإلابحةةةة إ   
 الإص لاليرءا ( و  طبق املباين إ  مإظماً بيا ون امتمع(.

 
سةةة ا : كيةةةو تقإلةةةر تطةةةور اإل إلةةةان عةةةر األردي أي لاإل إلةةةان        

يي كةةةان أكثةةةر بدائيةةةة مةةةر النةةةمبا زي الةةةيي تطةةةور عةةةر  العاقةةةح(. الةةة 
 اليرد؟

شةةةةجر  البنةةةةر  ةةةةس شةةةةجر  اليةةةةرودع وكةةةةح مإبمةةةةا سةةةةارت    -133ج
وحدها  عز  عةةر األنةةرع حةة  وريةةال إىل األ ةةوا  وثبتةةج علةةى هةةيه  
ال ةةةةورع وعإةةةةد اسةةةةتواء البنةةةةر نليةةةةاً وتعد لةةةةه مت  قةةةةع الةةةةإقب فيةةةةه  

يا الكةةائر البنةةري  فتأ إلر  مر مر اخلالق ع وهةةيا التأ إلةةر نةةا  هلةة 
دون  ةةةسهع و  قيمةةةة علميةةةة إن كةةةان نلةةةق آنةةةر يف مرحلةةةة البنةةةر ة  

 متطور أكثر مر البنر .
 

نإن تطةةور البنةةر كةةان بنةةكح شةةجر  مةةر    254سةة ا : تيةةو :        
 امموعاتع ا يرءج  يعبا ما عدا ساللة واحد  وها اإلردين

أم عراد     هةةح ا يرءةةج بييةةة الإلةةال ت بقعةةح قةةا ون البيةةاء لوقةةوعع
 إهلية برأ ل؟
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إراد  " يف الوجود تإقي وفق سإة " ع والبيةةاء كةةان ملةةر   -134ج 
 قع فيه مر الروين و  إلةةرع ومةةع الةةزمر ا يرءةةج الكائإةةات البنةةر ة  
الةةةا    ةةةإقع فيبةةةا مةةةر الةةةروينع واسةةةتمرت الكائإةةةات الروحيةةةة بيةةةدر  

 الروين الا فيبا.
 

إجيةةاد آلةةة تعةةود ابإل إلةةان إىل    سةة ا :  بحةةث العلمةةاء يف إمكا يةةة     
أزمإةةةة  ةةةابر  عةةةس ثيةةةوب سةةةوداء. ويف إمكا يةةةة ريةةةإع ا قجةةةار  نةةةبه  
ا  قجةةةةار الكةةةةو  الةةةةيي ا بثيةةةةج عإةةةةه الكواكةةةةب. هةةةةح مثةةةةح هةةةةيه  

 األ اث "د ة برأ ل؟
العةةةود  حيييةةةة  إىل زمةةةر مضةةةى مإلةةةتحيحع ولكةةةر انةةةرتا     -135ج

اءةةا وأريةةواته  آلة تإلتطيع أن تلتيم موجات بعيةةد  متعليةةة ب ةةور امل
وتعيد تنكلبا و معبا ملعرفة ما حدث يف الزمر املاءا فبةةيا ممكةةر  

 و"دي وافعع و  س وثيية  رنية وبرهان على األحداث.
 

 س ا  : هح يف اليرآن ما  نس إىل وجود كواكب مأهولة؟     
  وجةةةةد يف اليةةةةرءان مةةةةاميإع وجةةةةود كائإةةةةات يف الكواكةةةةب    -136ج

ق   األنةةةةرع ع و وجةةةةد ما ةةةةد هو َنلةةةةَ   علةةةةى وجةةةةود هةةةةا مثةةةةحََوموَر آَ تةةةةو
َو إوَذا   ى َ َعوبةةو َو َعلةةَ ر َدابةةاةي َوهةة  ا مةةو ا بةةَثا فويبومةةَ َماَواتو َواأَلََراو َومةةَ الإلةةا
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ع  س أ ةةه ممكةةر أن  يةةوم اإل إلةةان ابسةةتعمار  29َ َناء  َقدو ٌر  النورع
 .الكواكب واست الحبا للحيا  

 
 الروين

 
: نو ةةةا أن "  -292اليةةةرآ ن  .  سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص     

حإلةةب التإز ةةح ا كةةيو حيةةق ذاتةةه بإقفةةة الةةروين ورأع ذاتةةه "ةةاز  يف  
 اإل إلانن

هةةةح كةةةان "  اجةةةة إىل اإل إلةةةان لكةةةا حييةةةق ذاتةةةه؟ وهةةةح توجةةةد آ ةةةة  
 تنس إىل ذلل؟

   -137ج
 

:ن  عالقةةةةة للةةةةروين  -282سةةةة ا : يف نالي ةةةةص اليةةةةرآ ن  .       
املإلةةئو  عةةر ا يةةا  واملةةوت هةةا الةةإقب: ن"  ابملةةوت وا يةةا ع وإتةةا  

 -42 -الزمر - توىف األ قب حف مو ا والا   متج يف مإامبان
 هح تتكون الإقب وقج الو د ؟ ما ها الإقب؟
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الةةإقب تإةةز  يف الكةةائر البنةةري امإيةةه وهةةو يف بطةةر أمةةه    -138ج
إلةةية  في س هبا إ إلااًع وها كائر لطيو حيتوي على براما ومراكز  ق

  توي اإلراد  واليو  اإلدراكية و النبوات
 

سةة ا : هةةح للحيةةواات والنةةجر الةةا تإلةةجد  ع  قةةب تةةيهب       
 و اء عإد الإوم أ ضا؟

الإقب شاء مإقو  ابلكةةائر البنةةري فيةةمع أمةةا الكائإةةات   -139ج
 األنرع مر هبائو وشجر فليب لد با أ قب وإتا طاقة حياتية.

 
 بف مقبوما املوت والوفا ؟س ا : هح  وجد فرت      
الوفةةةةا  مةةةةر التةةةةويف وهةةةةا تةةةةد  علةةةةى ا سةةةةتيقاء للنةةةةاء    -140ج

ع و"  تةةوىف األ قةةب ولةةيب األجإلةةاد ب ةةورتف  الةةة  وإكمالةةه وإهنائةةه
 املوت توقو فاعلية الناءع مثح األرا امليتة الإومع و الة املوت.

 
نومةةا  : لمعةة  قولةةه  282س ا : تيو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .     

أوتيةةةتو مةةةر العلةةةو إ  قلةةةيالن    عةةةه ا تقةةةاء علمإةةةا ابلةةةروينع وإتةةةا مةةةا  
   ح إليه  عتس قليال  إلبة على علو "(
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هح على اإل إلةةان  إةةب طةةرين بعةةض األسةةئلة؟ وهةةح ملةةدارك اإل إلةةان  
 وعلمه سيو    تجاوزه مر املإظور الد ه؟

ا   عولكر لةةيب لكةةح سةة    وجد نطوا محراء يف األسةةئلة -141ج
جةةوابع أل ةةه  نةةرتا للإلةة ا  حةة   كةةون لةةه جةةواب أن  كةةون مةةر  
املمكةةر دراسةةته ولةةيب مةةر  ةةو  الإلقإلةةطة مثةةح: ملةةاذا  إلةةس اإل إلةةان  

 إىل األمام؟
شجع اليرءان على الإل ا  أل ه مقتاين العلةةو وهنةةى عةةر األسةةئلة الةةا  

   مع  هلا و  تقيد اإل إلان  ياته العملية.
 

نالةةروين    -283  -282اليرآ ن  .    س ا : تيو  يف نالي ص     
ليإلةةج سةةر ا يةةا  كمةةا  يةةو  املقإلةةرونع وإتةةا هةةا.. سةةر األ إلةةإة..  
الةةةإقع طقةةةر  معرفيةةةة وإدراكيةةةةن و ن"  قةةةع فيةةةه مةةةر روحةةةه فأحةةةدث  
طقةةةةر  إدراكيةةةةة رافيبةةةةا توةةةةس فيز ولةةةةوجا يف بعةةةةض األعضةةةةاء لتكةةةةون  

 مإإلجمة يف بإيتبا مع هيه الطقر ن
يةةة ل  إلةةان الةةيي  قةةع فيةةه " مةةر روحةةه أن  هةةح  يةةز التعةةاليو الد إ
  إلا  عر طبيعة "؟

لةةةةةيب املنةةةةةكلة يف الإلةةةةة ا ع املنةةةةةكلة يف أ ةةةةةه   ميلةةةةةل    -142ج
اإل إلةةان جةةواب علةةى ذلةةل؛ بةةح   إلةةتطيع أن   ةةح إليةةه ألن  قةةب  
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" نارج مإلتوع اإلدراك اإل إلا  و  نضةةع ألدواتةةه املعرفيةةة مبمةةا  
علةةى اإلجابةةة عةةر الإلةة ا  هةةا سقإلةةطة  ع وابلتةةايل أي حماولةةة  تطةةورت

  .و اخليا    وءرب مر الت ور
 

سةةةةةة ا :  ةةةةةةرع حمللةةةةةةون أن سةةةةةةبب ا ةةةةةةرب العامليةةةةةةة األوىل كةةةةةةان       
اقت ةةةاد ع وأن سةةةبب ا ةةةرب الثا يةةةة كةةةان أ ةةةد ولوجياع وإن الإلةةةبب  

 الروحاع سيكون وراء حرب عاملية ثلثة تلوين يف األفق.
 هح أ ج مع هيا التأو ح؟

ع  تجةةةه حنةةةو ذلةةةل فالعةةةا  املمثةةةح ابلةةةدو  العظمةةةى  الواقةةة   -143ج
 ثةةروا بعةةد ا ةةراك العةةريب وناريةةة مةةا جيةةري يف سةةور ة  بضةةرور  تويةةس  
كثس مر األ ظمة واملقاهيو وءةةبطبا ب ةةر  الإظةةر عةةر  نةةوء حةةرب  

 عدمبا. عاملية ثلثة أو
 

 س ا : هح مر حروب قادمة  كون إبليب وراءها؟     
ومتإوعةةة يف كةةح زمةةان ومكةةةانع    إبلةةيب شف ةةية متجةةدد   -144ج

 وأ لب ا روب الا توقد يف العا  وراءها األابلإلة.
 

 إبليب
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: نإراد  "  -293سةةةةة ا : تيةةةةةو  يف نالي ةةةةةص اليةةةةةرآ :  .  -   

متج   ةةه أ ةةوع إبلةةيب ولةةو  هةةيا اإل ةةواء ملةةا كةةان هإةةاك إ إلةةان كمةةا  
  راه اليومن

علةةى ال ةةور  الةةا    هح كان "  اجةةة إىل إبلةةيب لكةةا نلةةق اإل إلةةان
 أحب؟

   إظةةر للموءةةةو  مةةةر زاو ةةةة ا اجةةةةع وإتةةةا  إظةةةر لةةةه مةةةر    -145ج
 زاو ة إراد  "  وأ ه فعا  ملا  ر د.

 
نليد كان إبلةةيب  -297س ا : تيو  يف نالي ص اليرآ ن  .       

مر امر.. و وا ة " إلبليب أن رفعه مع املالئكة.. فظر إبلةةيب يف  
 ه ما فعح ذلل إ   مر "نرفضه للإلجود ردم ا 

أ   ظلةةو إبلةةيب الةةيي رفةةض الإلةةجود لوةةس "ع بإلةةبب عةةدم تإلةةو ة  
جدليةةة الطاعةةة واملع ةةية لد ةةهع  دليةةة املع ةةية والتوبةةة الةةا م إحةةج  

 ل  إلان؟
كةةةون إبلةةةيب رفةةةض الطاعةةةة فبةةةو  شةةةل ميلةةةل ا ر ةةةة ع    -146ج

ض أمةةر  بعكةةب املالئكةةة لةةيب هلةةو إ  أن  إلةةجدواع وكةةون إبلةةيب رفةة 
ع و ةةا أن  "  ر ةةة دون إكةةراه فإلةةو   تحمةةح  تيجةةة تكةةسه ومع ةةيته
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الطاعةةة واملع ةةية موجةةود  يف إبلةةيب فبةةاب التوبةةة مقتةةوين لةةه ع ولكةةر  
هو انتار املع ية وا ستمرار هبا وأرير علةةى موققةةهع فةةال  وجةةد ظلةةو  

 قم.
 

: نإن كةةةح مةةةا  -313سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .        
ب و جيلةةةةه إىل  ةةةةوم  بعثةةةةون كةةةةان ءةةةةرور  لوجةةةةود ا يةةةةا   فعلةةةةه إبلةةةةي

اإل إلا ية كما  راها.  وا تباز ة ادم الا ها الرجةةو  والتوبةةة والإدامةةة  
 ها مر املكوات األساسية للحيا  اإل إلا يةن

إ  إبلةةةيب امتيةةةازات مةةةر  ةةةو  مةةةا تيةةةد را لقاعليتةةةه يف ا يةةةا    هةةةح مةةة 
  دوا عر مبدئية ابليب؟  اإل إلا ية يف ميابح ا تباز ة ادم. كثسون

   -147ج
 

س ا : هح ا تبى دور إبليبع بعد نامتيةةة الرسةةا ت؟ أم   زا         
  وسوس يف ال دور؟

دور إبلةةيب مإلةةةتمر إىل  ةةةوم الةةد ر وهةةةو متجةةةدد ومتعةةةدد    -148ج
 النف يات واألدوار
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: نو قبةةةةو أن  -309سةةةة ا : تيةةةةو  يف نالي ةةةةص اليةةةةرآ ن  .     
مةةر قولةةه نومةةا أرسةةلإا    -حةة  األ بيةةاء  -انالنةةيطان مةةالزم لكةةح إ إلةة 

 مر قبلل مر رسو  و     إ  إذا مت  أليى النيطان يف أمإيتهن
هةةح إبلةةيب كةةائر واحةةةدع أم هةةو "موعةةة كائإةةةات قةةادر  علةةى إ ةةةواء  

 العد د مر الإاس؟
إبلةةةيب ريةةةقة ولةةةيب اسةةةو جةةةإب واألبلإلةةةة ممكةةةر تتحيةةةق    -149ج

 بكح شيطان مر امر أو اإل ب.
 
  : هح مثة فرت بف إبليب والنيطانع أم أ ه فرت لقظّا؟س ا   
هةةةيه الكلمةةةات هةةةا ريةةةقات ولةةةيب أمسةةةاء أجإةةةاسع وكةةةح    -150ج

 إبليب شيطان وليب كح شيطان إبليب.
 

ن تمثةةةح القرقةةةان    -82سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن .     
اخلا  بيواعد أنالقية ملر أراد أن  زكا  قإله وترتكةةز هةةيه اليواعةةد  

 علو واملعرفة املاد ة للحيا نعلى ال
أ  ترتكةةةةز قواعةةةةد ا ةةةةروب بيواعةةةةدها  ةةةةس األنالقيةةةةة علةةةةى العلةةةةو  

 واملعرفة املاد ة للحيا  أ ضا؟
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قواعةةد ا ةةروب ترتكةةز علةةى العلةةو واملعرفةةة املاد ةةة للحيةةا     -151ج
 ولكر تإيض اليواعد األنالقية وهيا ما  إبوا أن حي ح.

 
 كائإات  مرئية؟  س ا : هح تعتيد أن على األرا   
 راهةةاع       حنةةر  عةةي  يف عةةا   يةة  ملةةاء ابلكائإةةات الةةا  -152ج

 جإإلبا أو طر ية عينبا.وب ر  الإظر عر 
 

 العيح العريب قبح اإلسالم 
 

ن   كةةاد كتةةاب    -85سةة ا : تيةةو  يف نالي ةةص اليةةرآ ن  .       
يف التةةةةار ع أو التقإلةةةةس  تإةةةةاو  الي ةةةةص اليةةةةرآ  إ  و ةةةةرت يف  ةةةةر  

 سرائيلياتنا 
كتبةةج أن التإز ةةحن  قةةرد للحةةد ث عةةر بةةه إسةةرائيح    -33ويف  .  

مإلاحات أنيت حّيزا أكس مر حد ثه عر أي قوم آنر ر حةة  قةةوم  
 حممد  قإلهن

أ   نكح الإظر إىل اإلسرائيليات مر هةةيه الزاو ةةةع مةةسرا للبحةةث يف  
 أسباب التإز ح؟
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 وجةةةد    ليةةةد ذكةةةرت ذلةةةل يف تعليةةةق سةةةابق وقلةةةج إ ةةةه    -153ج
أسةةباب  ةةزو  لكةةح حةةدث أو  ةةص عوإتةةا  وجةةد ظةةرو  ومإاسةةبات  
لإةةزو  الةةإص ممكةةر أن  إلةةميبا  رنيةةة  ةةزو  الةةإص وهةةا قليلةةة جةةدا  

 لدرجة العدم .
 

س ا : كيو كا ةةج معجةةز  الإةة  حممةةد يف تعلةةو اليةةراء  والكتابةةة        
 بعد  زو  الوحا عليه؟

ا ولو  ذلل ملةةا ريةةار  الإ  كان قارشً كاتباً قبح  زو  الوح -154ج
  بياً أريالًع واملإقا عإه هو تالو  املفطوا ونطه.

 
سةة ا : أ ةةة حكمةةة تكمةةر وراء عةةدم تةةدرج التإز ةةح تبعةةا ملإلةةتوع       

ا الة القكر ة للنعوبع طاملا أ ةةه قةة دم كحالةةة أنالقيةةة ولةةيب كحالةةة  
 علمية؟

  الد ر اإلسالما    إز  دفعة واحةةد  علةةى اإل إلةةا ية وإتةةا -155ج
 ز  على مراحح متباعد  وتدرج يف تنر عه مإي بدء  زوله على الإةة   

  وين إىل أن أكمح يف بعثة الإ  حممد.
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سةةة ا : مةةةا الإلةةةر يف بةةةروز ريةةةحابة عظةةةام ارتيةةةوا ابلدولةةةة العربيةةةة       
اإلسةةةالمية إىل قمةةةو سياسةةةيةع وفكر ةةةةع وفلإلةةةقيةع وإبداعيةةةةع يف فةةةرت   

 زمإية قياسية؟
اء  م نيةةاركو يف اماهليةةةع فبةة  ء العظمةة نيةةاركو يف اإلسةةال  -156ج

عظيماً ذو أهةةدا   بيلةةة سةةرعان مةةا ارتيةةوا   األنيار عإدما محلوا فكراً 
 به .
 

س ا : تزدحو العبير ت أحياا يف زمان ومكان حمةةدد ر. ألةةد ل       
 تعليح ليلل؟

كمةةا أن امإةةون عةةدوع فالعبير ةةة عةةدوعع وامتمةةع املةةد     -157ج
 .حتياجات كح ذلل  دفع للعبير ة .وتوسع ا والعمران 

 
مةةةا عالقةةةة الزمةةةان ابملكةةةان  سةةة ا : مةةةاذا عةةةر عبير ةةةة ناليةةةدسن؟        
 فيبا؟

عبير ةةة اليةةدس ودمنةةق ألهنمةةةا  مةةر أهةةو املراكةةز العلميةةةة    -158ج
 وا ضارات اليدمية و معبا فيبما.
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سةة ا :  ةةرع أدو ةةيب يف كتابةةه نرأس اللوةةة جإلةةو ال ةةحراءن  .      
م هةةةةو مةةةةدار ودار ا ةةةةرب الكو يةةةةة لالثالثةةةةة( وأن  أن اإلسةةةةال-205

 فلإلطف ها العيد  وورد  الر ين ا ربية. ما رأ ل؟
اإلسةةةالم لةةةيب مةةةدار ا ةةةرب فبةةةو  ةةةدعو إىل دار الإلةةةالم    -159ج

ا ةةروب العامليةةة إن وجةةدت ألهنةةا زر     والإلةةلو ع وفلإلةةطف هةةا مةةدار
 فيبا فسوس ا رب والدمار وهو  تكاثر فيبا.

 
 : ناليرآن هدع للإاس والكتاب هدع للمتيفنس ا      

 هح ت مر  بدأ التيية اليي  ني به بعض القئات؟
مةةةةر القعاليةةةةات    وهةةةةح فاعليةةةةة البةةةة  القكر ةةةةة القوقيةةةةةع أكثةةةةر  ثةةةةساً 

 النعبية؟
 أم ها ا عكاس هلا؟

مبةةةدأ التييةةةة هةةةو يف ا ةةةرب أو الةةةدار الةةةيي  تعةةةرا فيةةةه    -160ج
إميةةاهنوع  ولةةةيب هةةو مقبومةةاً شةةةرعياً  املةة مإف لةةوذع واهلةةةالك بإلةةبب  

 جيب أن ميارس دائماً.
ليةةات النةةعبيةع  البةة  القكر ةةة القوقيةةة والقاع  وجد عالقة جدلية بف و 

 و   إبض امتمع إ  هبما معاًع و    عر أحدمها.
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  -132كتب د. طيب تيز ه يف ناإلسالم والع ةةرن  .    -س ا     

مةةر    -على حنو متإلةةار   -ا متزا د   ن إذا وءعإا يف اعتبارا أن أرهاط
الكتاب اإلسالميف  يدمون كتةةااب و حةةو  اإلسةةالم عمومةةا واملعاريةةر  
مإةةه ب ةةور  ناريةةةع دون الةةوعا بتارنيةةة املرحلةةة الةةا  إجةةزون فيبةةا  
ذلةةةلع وكةةةيلل دون إدراك  رنيةةةة اإلسةةةالم بوريةةةقه لكتةةةاب تإز ةةةح(  

مةةاع وف بةةو وفةةق   ز  لجنما جنمةةا( ول كتةةاب  و ةةح( بلةّةا كةةيلل جنمةةا جن
 قا و ية التعدد ة القبمية املعرفية واإل د ولوجية امل لحيةن

كيةةةو  ت ةةةادع ذلةةةةل مةةةع خةةةالو مقبةةةةوما التارنيةةةة والتارنا يةةةةة    -
 لد ل؟

ذكةةرت ذلةةل يف تعليةةق سةةابق وقلةةج: التإز ةةح ا كةةيو  ةةز     -161ج
يف زمر مضةةى  شةةل وهةةو ثبةةج كمبةة  ومقبةةوم لإلةةا  ع ولكةةر  ةةس  

طبيق لطبيعة بإيته التنر عية ا دود ة وطبيعةةة ريةةيا ته  ثبج كمع  وت
اللإلةةةا ية الةةةا تيةةةوم علةةةى النةةةبه والرمةةةز يف الإ ةةةو  األنةةةرع  ةةةس  
الرسالةع ومةةر هةةيا الوجةةه ظبةةر ميولةةة: ثبةةات املبةة  واملقبةةوم اللإلةةا   
 وحركة املع  وتوس التطبيق ع وهيا مقبوم السكة يف التإز ح ا كيو.
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نكا ةةةج ريةةةور     -  34نالي ةةةص اليةةةرآ ن: .سةةة ا : تيةةةو  يف       
 اإلله أقرب إىل ريور  شيع لليبيلة مر أي شاء آنرن

مقبةةوم اإللةةه الواحةةد هةةو    هةةح ريةةإع العةةرب إهلةةا  نةةبه سةةيدهوع أم أن
 عر وجود ا اكو املطلق كما  يو  البعض؟اليي شر 

مر طبيعة اإل إلان البدائا إسياا كح مةةا هةةو جد ةةد علةةى   -162ج
أو ما  ناهده يف الواقعع فعإدما عةةرا مقبةةوم   ما حيمح مر ت ورات

  هةةةيا املقبةةةوم علةةةى شةةةيع اليبيلةةةة كو ةةةه  اإل إلةةةانسةةةيم  أحد ةةةة    األ
الإلةةةلطة الوحيةةةةد  الةةةةا عاريةةةةرها بدا ةةةةة ع وعإةةةةدما اعتيةةةةد الإةةةةاس أن  
ا اكو أو الكاهر الإاطق ابسو الرب أسيطوا املقبةةوم عليةةه وشةةرعإوه  

فضةةةلوا    مةةةر وميإةةةع ابمسةةةهوريةةةار ا ةةةاكو  تحةةةرك كظةةةح " يف األرا أ
 وأءلوا العباد.

 
تيةةو : نأريةةةب  اإللةةةه    –  34سةة ا : يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .       

ا ق إلةةه املإلةةلمف اخلةةا  هبةةو بعةةد أن رأوا كيةةو اريةةطإع اليبةةود إهلةةا  
 ن بو مر دون الإاسن

 يةةةةو  نجيةةةةح دولةةةةوزن: ن" املإلةةةةيحا هةةةةو إذا " اليبةةةةوديع لكةةةةر  و 
 ناليي  دا كومسوبوليتيا
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مةةا هةةا اإلءةةافات الةةا أءةةافبا اإلسةةالم  هةةح " اإلسةةالما كةةيلل؟  
 على مقبوم "؟

  وجةةد " إسةةالما و ةةس إسةةالما ع " واحةةد أحةةد وهةةو    -163ج
رب العةةاملف ع وإتةةا  وجةةد مقةةاهيو امللةةح عةةر " وهةةا خمتلقةةة بيةةإبوع  

 وكح مإبو  ق ح مع  ناريا اب  اليي  ر ده .
سةةالم د ةةر "    توةةس مإةةي بةةدء  ةةزو  الةةد ر مإةةي  ومقبةةوم " يف اإل

 الإ   وين.
  

س ا : تيّكر اب كمةةة اليهبيةةة  نأ نةةتا رن: ن إ ةةه ملةةر ا ماقةةة أن      
 تظر أ ل ستح ح على  تائا جد د  وأ ج تكرر الناء  قإلهن

هح ت مر أن شعوب املإطية العربية قادر  على املإلامهة ث يةةة يف بإةةاء  
 ة؟ كيو؟ا ضار  اإل إلا ي

ا ضةةةار  ليإلةةةج حكةةةراً علةةةى أحةةةد واملنةةةاركة فيبةةةا متةةةاين    -164ج
لكةةح النةةعوبع والعةةرب يف املإلةةتيبح سةةو   رجعةةون للمنةةاركة ر ةةو  
وجةةود آحةةاد مةةإبو  نةةاركون فيبةةا فعةةالًع وسةةيكون ذلةةل مةةر نةةال    
 ر ةةةرهو أو  مةةةر الطويةةةان الإلياسةةةا وا  تيةةةا  إىل التقكةةةس العلمةةةا  

 الثرثر. العملا و بي العيح الإيلا
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سةةة ا :  يةةةو  تعةةةاىل: ن"  بةةةدي مةةةر  نةةةاء إىل ريةةةراا مإلةةةتييون      
 . 285- 

وأ ةةج تيةةو : أو  ريةةقة هلةةيا اإل إلةةان هةةا حر ةةة اإلراد . وان حر ةةة  
 اإلراد  تتجلى يف الرفض واملع ية.

 كيو تتجلى حدود مإل ولية اإل إلان بف اليولف؟
أرجةةةع    فاعةةةح كلمةل نةةةاء( يف الةةةإص هةةةو اإل إلةةةانع ومةةةر   -165ج

القعةةح   وجعلةةه هةةو فاعةةح كلمةل نةةاء( أ ضةةاً    وجةةد منةةكلة ألن  
املنةةةيئة تتعلةةةق اب حتمةةةا ت نةةةال  اإلراد  فبةةةا تتعلةةةق ابلتحد ةةةد  
والي ةةد بعيإةةهع وابلتةةةايل  د ةةد منةةيئة " متعليةةةة ابنتيةةار اإل إلةةةانع  
وابلتايل   تإاقض بف امليولتفع وح و  املع ية مر اإل إلان برهان  

 ر ته.على ح
 

 اليبود وإسرائيح
 
: نمةةر  ةةس املعيةةو     -59س ا : تيو  يف الي ص اليرآ ن  .     

علةةى الةةر و     -أو علةةى األقةةح ميةةاطع مإبةةا  –أن تويةةب  إلةةع التةةورا   
مةةةر ا تنةةةار اليبةةةود يف جز ةةةر  العةةةرب مةةةر الةةةيمر حةةة   ثةةةرب و ةةةا   
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امز ةةر . بةةح جنةةد أن التإز ةةح ا كةةيو  ةةد ر معظةةو سةةجا ته مةةع الإإلةةق  
 متمع اماهلية و تجاوزه..ن الكتايب حيث   أبه كثساً 

مةةر  يةةّب  إلةةع التةةورا  مةةر جز ةةر  العةةرب؟ وملةةاذا كةةان هةةيا التوييةةب  
 واستحواذ اإلسرائيليات على كتب التقإلس مإظما؟

 ولةةةب علةةةى اليبائةةةح العربيةةةة يف شةةةبه امز ةةةر  عةةةدم معرفةةةة    -166ج
تفدمة و مطلوبةةةة  تةةةالو  املفطةةةواع وابلتةةةايل فاملفطوطةةةات  ةةةس مإلةةة 

وهيا  يةةب  إلةةع التةةورا  املفطوطةةة إ  عإةةد رجةةا  الةةد ر مةةإبوع أمةةا  
ا تنةةةار اإلسةةةرائيليات يف تقإلةةةس التإز ةةةح فبةةةو  نةةةرتات ثيافةةةة أهةةةح  
الكتاب مبكراً ثيافة املإللمف ونارية مر أسلو مةةإبو عةةر حإلةةر  يةةة  

 أو سوئبا.
 
نإن  ثةةةةةةةس     -70سةةةةةةة ا : تيةةةةةةةو  يف نالي ةةةةةةةص اليةةةةةةةرآ ن  .      
لتحر ةةةو الةةةيي قةةةام بةةةه الةةةي ر هةةةادوا علةةةى أدوات تقإلةةةس التإز ةةةح  ا

 ا كيو كان كبسا ومإظما وليب مر قبيح ال دفة أو العمح العقوين
أ   تو التنةةةوهات الةةةا أريةةةابج فبةةةو التإز ةةةح يف سةةةياقبا التةةةارنا  
ال حي  مر حيث أن التوسات الزمكا يةةة تقةةرا  ر قةةا  تماشةةى مةةع  

د؟ أليب التويس مر سةةإر ا يةةا ع سةةيما وان  الواقع املوءوعا املإلتج
 الإبو  جاءت أساسا فوت مإلتوع اإلدراك البنري؟
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التويس مةةر سةةإر ا يةةا  ولةةيب التحر ةةو والتنةةو ه! و ةةزو    -167ج
التحر قات  ج ظال  التإز ح هو للقراا الكائر  ج التإز ح  داثةةة  

جتماعيةةة   زوله و   درس بعد ونارية للضعو العلما وفيةةر البيئةةة ا 
 ثيافياً الا  ز  هبا التإز ح و  أني فرريته بعد مر الدراسة .

 
هةةةا الةةةا تةةةدفع اب ةةةاه أسةةةلمة    إسةةةرائيحسةةة ا :  يةةةا  أن  بود ةةةة      

احمليم. فبح ترع مةةا رآه جنيةةب عةةازوري مطلةةع اليةةرن املإ ةةرم مةةر أن  
املإلةةةألة القلإلةةةطيإية ستيإلةةةو العةةةةا  يف هنا ةةةة املطةةةا ع إىل مإاريةةةةر ر  

 ة إسرائيحع ومإارير ر إلسالمية النعوب العربية؟ليبود 
ا اليةةةةة    اليرءا يةةةةة     ميكةةةةر أن حي ةةةةح ذلةةةةل فالدراسةةةةات  -168ج

جد ةةةةد  عتمةةةد علةةةى املقبةةةةوم اليةةةرءا  واللإلةةةةا   ن ملقبةةةوم  ترسةةةع ار
والتار ع إن اليبود  س إسةةرائيحع والإةة   عيةةوب  ةةس إسةةرائيحع وهةةيا  

علةةةةى "ةةةةرع األمةةةةور  سةةةةو   تقعةةةةح وحيةةةةو  بةةةةف اليبةةةةود وسةةةةيطر و  
 و كنو ز قبو و ر قبو للتار ع.

 
س ا : هح ترع أن اليبةةود أظبةةروا عةةس التةةار ع ميةةدر  علةةى تإقيةةي      

خمططةةا وع وبراعةةة يف اسةةتثمار األحةةداث مل ةةلحتبو؟ ملةةاذا  تفقةةون  
 نلو األحداث؟
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 عةةةو جنةةة  اليبةةةود يف الةةةتحكو  جةةةرع حركةةةة التةةةار ع مةةةر    -169ج
سهةةةةةةةا مل ةةةةةةةلحتبو وسةةةةةةةرقة أوطةةةةةةةان  نةةةةةةةال   ر ةةةةةةةو أحداثةةةةةةةه و  ي

وشف ةةيات عظيمةةةع و تفقةةون نلةةو األحةةداث ألهنةةو    ر ةةع هلةةو  
 و  أرا  و    إلب.

 
سةةة ا : قبيةةةح وفاتةةةه ريةةةرين الةةةدكتور نعبةةةد الوهةةةاب املإلةةةسين أن      

إسةةرائيح سةةتإتبا بعةةد مإلةةف عامةةاع ألسةةباب متعةةدد ع أمهبةةا الرتكيبةةة  
 املورفولوجية لإلكان املإطية.

والةةه يف ءةةوء تإلةةلو اإلسةةالميف مياليةةد ا كةةو يف بعةةض  كيةةو تيةةرأ أق
 البلدان العربية؟

 
موءةةو  ا تبةةاء دولةةة بعةةد مإلةةف عةةامع وقةةد مضةةى عليبةةا    -170ج

مإلف عام  عه أهنا عاشج مئة عامع فلةةو  عةةد أي قيمةةة علميةةة هلةةيا  
 الكالم ع فا  اد الإلوفييا    دم أكثر مر سبعف عام!!

و نةةأ  لدولةةة اليبةةود    لقة فكةةر ً وثيافيةةاً وعرقيةةاً وتركيبة الإلكان املفت  
 ها ذات تركيبة سكان أمر كا!!!

ووريةةةةو  اإلسةةةةالميف ملياليةةةةد ا كةةةةو يف بعةةةةض الةةةةبالد العربيةةةةة هةةةةو    
 وريو  سياسا وليب وريو  د ه.
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 العرب بعد اإلسالم

 
س ا :  يا  أن بولب الرسو  هو الةةيي أعطةةى للمإلةةيحية بعةةدها      

قو ر املإليحيةع فابتعد هبةةا عةةر ا ر ةةة العظيمةةة  امل سإلّاع وهو اليي 
 الا ميثلبا شفص املإلي .

مةةر مأسةةب اإلسةةالم  وقو إةةه برأ ةةل؟ هةةح هةةو عمةةر بةةر اخلطةةابع أم  
 معاو ة بر أيب سقيانع أم؟

ساهو يف مأسإلة العيح اإلسالما "موعةةة مةةر األشةةفا    -171ج
 كح يف "اله وعلى تقاوت يف الزمر بيإبو ومر أمهبو:

 ا  الإلياسا معاو ة بر سقيانيف ام 
 يف اما  األريويل النافعا

 يف اما  اللووي سيبو ه وامرجا 
 يف اما  الإللقا ابر تيمية وابر الييو
 يف اما  القلإلقا وعلو الكالم الوزايل

 يف اما  ال ويف ابر عريب
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سةة ا : هةةح تإاريةةر مةةر  يةةو  أنن دمنةةقن أرسةةج دعةةائو د  ةةا      
 رسائح بولب الرسو ؟  –واملإليحية  -الدولة األمو ة  –اإلسالم 

 وهح تتإبأ هلا بدور  سعو ر ين ا رب ورودا بيد األلوهة؟
دمنةةق تتمتةةع  ركةةز اسةةرتاتيجا  رنةةا عظةةيو وفعةةالً هةةا    -172ج

سةةامهج يف ترسةةيع الةةد ر اإلسةةالما وامللةةة الإ ةةرا ية ع ومازالةةج هةةا  
بةةاحثف الإةةوعيف الةةي ر  قلةةب املإلةةلمف الإةةابض متةةدهو ابملقكةةر ر وال

 ةةةدفعون عجلةةةة الإبضةةةة القكر ةةةة إىل األمةةةامع وسةةةو   رجةةةع دورهةةةا  
 الر دي.

 
سةةةة ا : هةةةةح ميلةةةةا املكةةةةان ر  تةةةةه حةةةةو  اهلو ةةةةة؟ لةةةةبعض املقكةةةةر ر      

العربع الي ر عاشوا يف الورب ر ع موةةا ر  لةةر ع الةةي ر    وةةادروه.  
علةةةو ع  مةةةر هةةة  ء: عابةةةد امةةةابريع أدو ةةةيبع ادوارد سةةةعيدع أمةةةف م

حممود درو  .. حيث تتجلى  ظر و يف هو ة متجدد    تلةةتمب يف  
العام املنرتك بةةح يف اخلةةا  اإلبةةداعاع كوهنةةا مةةر ريةةإع ريةةاحببا. يف  

 حف  رع مر يف الدانح أ ه اهلو ة  مح مها عاما وطإيا ود إيا.
أكيةةةد مةةةر نةةةرج مةةةر وطإةةةهع و طلةةةع علةةةى العةةةا  اخلةةةارجاع    -173ج

مةةةورع و تعةةةر  علةةةى أفكةةةار جد ةةةد  ور ع  و نةةةاهد كيةةةو  ةةةري األ
خمتلقة  تإلع عإده زاو ةةة الر  ةةة وختلةةو  ظرتةةه لومةةور وحيجةةو مقبةةوم  
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اهلو ةةةة اليوميةةةة أل ةةةه    عةةةد حمةةةح ريةةةرا  يف العةةةا  ع وال ةةةرا  يف العةةةا   
 متجه حنو ال را  الثيايف.

 
:ن..    عةةةةةد    -73سةةةةة ا : تيةةةةةو  يف نالي ةةةةةص اليةةةةةرآ ن  .       

 ىل وريا ة مباشر    مر الإلماء و  مر  سهاناإل إلان  اجة إ
كيةةةو تيةةةّيو محةةةالت التكقةةةس املتزا ةةةد ع ابلإإلةةةبة إىل  د ةةةة القةةةرائض  

 الد إية؟
 زا  ثيايف  كاد ميوت و إتبا مع ا تنار التقكس والةةوعا   – 174ج

 ابألمة
 

سةةةةةة ا :  ةةةةةةرع د. تيةةةةةةز ه يف كتةةةةةةاب ناإلسةةةةةةالم والع ةةةةةةةرن  .        
يةةرآن( هةةو كتةةاب هةةدع ورمحةةة واطمئإةةان  أن الكتاب أي لال  -105

للمإلةةلمفع ولةةيب كتةةاب علةةو و ظةةر ت علميةةة. وهةةو  إلتنةةبد  ةةا  
كتبةةه أمحةةد أمةةف يف كتابةةه فجةةر اإلسةةالم عةةر أن حنةةو مةةائا آ ةةة فيةةم  
مةةر عةةةدد آ ت اليةةران الكةةةر ع البالوةةة حةةةوايل سةةتة آ   آ ةةةةع هةةةا  

كةةةام    الةةةا تتعلةةةق ابألحكةةةامع وأن بعةةةض مةةةا عةةةده القيبةةةاء آ ت أح
  ظبر أهنا كيلل.
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كيو  ياطع اليارم بف هيا الكالم الةةيي  ةةرتدد كثةةساع وبةةف الإتةةائا  
 العلمية واللوو ة الا توريلَج إليبا أ اثل اإلسالمية؟

التإز ح ا كيو له وظيقة ها اهلدا ة والرمحة للإةةاسع وهةةيا   -175ج
  ميإةةةةع أن حيتةةةةوي أسةةةةب معرفيةةةةة و"موعةةةةة مةةةةر الإظةةةةر ت الكو يةةةةة  

 وا جتماعية  الكلية ع واللإلا ية كو ه  ز  بلإلان عريب مبف  
 

: ن تومهةةةون وجةةةود    -110سةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةرآ   .  
آ ت قابلةةةة للطةةةا وا  إلةةةاء بقعةةةح توةةةس الةةةزمر وانةةةتال  الظةةةرو   
املوءةةوعيةع كةةيف ت أحكةةام امز ةةة وأحكةةام الةةرت وملةةل اليمةةف فيةةد  

 عمةةد مةةإبوع يف مةةا وقةةع فيةةه  علةةى  ةةس  -مةةر حيةةث احمل ةةلة  –دفعةةوا  
املإلتنرقون واملاد ون واملاركإليون عامةةد ر. وإ  فبةةح تبطةةح أحكةةام  

 الوءوء إن شاعج شروا الإظافة العامة عإد األفراد وامماعات؟
كيةةةو  ةةةتمكر امل مإةةةون والبةةةاحثون مةةةر التعامةةةح مةةةع ار ت اليابلةةةة  

 للطا واإل إلاء برأ ل؟
  امالدولةةة  وجةةد فيةةه أحكةة   التنةةر ع اإلسةةالما مثةةح دسةةتور  -176ج

ا ةةةرب والإلةةةلو ع ومةةةر  تةةةإظو أحةةةوا     و  وطةةةات  وظرفيةةةة  كليةةةة وعامةةةة
  أحكةةةامالإلةةةلو ع و     حالةةةةا ةةةرب يف    أحكةةةامتطبةةةق    الطبيعةةةا  أن  
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الإلةةةلو يف حالةةةة ا ةةةربع فلكةةةح حالةةةة حكمبةةةاع وعإةةةد تطبيةةةق حكةةةو  
 ع فلكح ميام ميا . لوا حكو ا الة األنرع أوحالة   إإلع 

 
 يلا راك ا ا

 
س ا : تيو  يف كتابل اإلسالم واإلميان :نأن اإلسةةالم هةةو توحيةةد      

للتإلةةييبت وقلةةج يف إحةةدع ميابالتةةل:   ومثح عليا إ إلا ية  س قابلة
ناإل إلان جيةةب أ  أنةةي شةةرعية ا كةةو مةةر الةةد ر إطالقةةاًت و  أنةةي  

  ي ...ن اليرار الإلياسا مر الد ر ألن الد ر  شرعية
ا  الةةا توريةةح تيةةارات إسةةالمية إىل الإلةةلطة يف  مةةا رأ ةةل بإتةةائا ا قةةرت 
 بعض البلدان العربية؟

وريةةةةو  تيةةةةارات إسةةةةالمية إىل الإلةةةةلطة مةةةةرد أهنةةةةو ميثلةةةةون    -177ج
اإلسةةةالم فيةةةم  ةةةد  علةةةى جبةةةح الإةةةانبف بةةةد إبو و جبلبةةةو  مةةةور  

 الإلياسة والدولة  
 
سةة ا : هةةح كةةان لليةةوع الوربيةةة دور يف تإلةةر ع التويةةسع هةةح حنةةر      

 عبة األمو الا  دث عإبا نما لز كوبال دن؟ ءحية ل
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 وما رأ ل بإظر ة امل امر ؟
ا طليةةج شةةرار  ا ةةراك مةةر النةةعوب العربيةةة  تيجةةة الظلةةو    -178ج

والطويةةةةان وا قجةةةةار ح ةةةةح يف بلةةةةد ممةةةةا شةةةةجع ا تنةةةةار ا  قجةةةةار يف  
مإةةاطق أنةةرعع وكا ةةج قةةوع ا سةةتكبار ابملرريةةاد تإظةةر وترقةةب عةةر  

قاد ا ووجبتبا حنو ماتر ةةد  البةةا  و اللعبة   دنلج يف كثب وسرعان ما
فةةةسوس الوةةةرب يف  مل ةةةلحتبا ومل ةةةلحة حليقةةةة الوةةةرب دولةةةة اليبةةةود  

فلإلةةةطفع ودمةةةرت اليةةةوع العربيةةةة   ةةةد النةةةعوب والإلةةةلطات الوبيةةةة  
   املإلتبد .

 
سةةةة ا : كيةةةةو  إظةةةةر د. حممةةةةد شةةةةحرور إىل جةةةةد  العالقةةةةة  بةةةةف       

طةةر الالزمةةة للمجتمةةع املةةد ع  دمييراطيةةة ا قةةرتا ع وبةةف عةةدم  يئةةة األ
 أي عدم بإاء الياعد  الالزمة له؟

ا كومةةةات العربيةةةة ارن  ةةةتو بنةةةكح الدمييراطيةةةة إرءةةةاء     -179ج
ة تيةةوم بتيليةةد  للنةةعوب ونةةداعاً هلةةو ابلوقةةج ذاتةةه ع كمةةا أن املعارءةة 

ألن ا قرتا  وا  تفاابت ها أفعا  شكلية إدار ةةة   الدمييراطية شكالً 
عةةةةر تطبيةةةةق مقبةةةةوم دمييراطةةةةا حيييةةةةا كةةةةامر يف ثيافةةةةة     للتعبةةةةس  

امماهس وم سإلات الدولة وليب هو هدفاً بياتهع و  أعه بكالمةةا  
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ع وإتةةةةا أعةةةةه الةةةةوعا هبةةةةيه الإيطةةةةة والعمةةةةح علةةةةى    الدمييراطيةةةةةتةةةةرك  
 معامتبا  رفة وفر وعلو .

 
سةةةة ا : قلةةةةج يف حةةةةوارا الإلةةةةابق: نأمةةةةا عةةةةر توقعةةةةا  أقةةةةو : يف       

ريب األ ظمةةةة والنةةةعوب ارن يف مةةةأزت وهةةةيا  بنةةةر عةةةسع  الةةةوطر العةةة 
أعتيةةد  ن القجةةر اقةةرتب واملةةأزت ثيةةايف فكةةري  ةةج قبةةح أن  كةةون  

 سياسيان
 وقلج: نعليإا انرتات الثوابجن

يف حةةةةف  ةةةةرع أن ال ةةةةقة الوالبةةةةة علةةةةى ا ةةةةراك العةةةةريب. هةةةةا ال ةةةةقة  
ض  الإلياسية. وأن جوهر الثيافة الإلائد  ظح علةةى حالةةه.  بةةح إن بعةة 

 أوجه هيا ا راك تكّرس اممود العيلا.
هةةةح سةةةيتمفض هةةةيا ا ةةةراك ن حيةةةان عةةةر أحةةةد أشةةةكا  اإلريةةةالين  

 الد ه؟ أم أن ذلل    عدو حالة استثإائية تإلتلزم البحث؟
ا راك ليب د إيةةاً ولةةو أ ةةه  رتقةةع فيةةه شةةعارات د إيةةة فبةةيا   -180ج

ي تيةةار أو  مةةرده للثيافةةة الد إيةةة النةةعبية الإلةةائد  فيةةهع ولةةر  إلةةود أ
حزب د ه يف املإطية العربية ع وإتةةا سةةو   إلةةود تيةةار وطةةه معتةةد   
يف علما يته ع و شل سو   تمفض عةةر ا ةةراك بعةةد هةةدوء الوءةةع  
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دراسةةات د إيةةة وفكر ةةة وإعةةاد  الإظةةر بكثةةس مةةر املقةةاهيو وعالقا ةةا  
 ببعضبا وءبطبا.

 
 س ا : هح العإو مالزم لإنر الد ر يف الوالب؟     
قةةةوع ا سةةةتكبار   رتكةةةون الةةةد ر  إتنةةةر وحةةةده فييومةةةون    -181ج

 ربةةةةه مةةةةر دانلةةةةةه وميثلةةةةون  نةةةةره   قإلةةةةةبو ابلعإةةةةو ليةةةةدمروه مةةةةةر  
م العإةةو لإنةةره فبةةو حيقةةر قةةسه  الةةدانحع وأي فكةةر أو د ةةر  إلةةتفد

 أتباعه. دبي
 
سةة ا : قلةةج يف حةةوار سةةابق: إ إةةا  ةةس ملةةزمف ابلتييةةد بتةةأو الت      

 تتيدم على معارفبو.  األولفع ألن معارفإا ارن
كيو تيرأ جناين الورب يف قطةةو مثةةار ا ةةراك العةةريبع وتلّيقةةه ملعطياتةةه  
ذات التوجةةةةه الةةةةد ه؟ أ   تقةةةةوت علةةةةى املإظةةةةر ر واملقكةةةةر ر العةةةةرب  

 اإلسالميف مإبو والعلما يف؟
 وجةةد فةةرت بةةف كبةةس بةةف  مقكةةر ر نةةارج األزمةةة و إظةةرون    -182ج

ألدوات املعرفيةةة ع ومقكةةر ر  إظةةرون  هلا مر فوت مةةع امةةتالك اليةةو  وا
لوزمةةةة مةةةر الةةةدانح وهةةةو جةةةزء مإبةةةا و  ميلكةةةون أي قةةةو  وأدوا ةةةو  
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ع فمةةةر الطبيعةةةا أن  تقوقةةةوا و تليقةةةوا الإتةةةائا و ةةة ثروا  املعرفيةةةة بدائيةةةة
 بتوجه حركة ا راك إىل م لحتبو.  

 
روج األجيةةا  ال ةةوت ا يييةةا       س ا : ا ركية اإلسةةالمية هةةا أن خةة 

اإلسالم مر مكإون التإز حع  ا  تإاسب ومكتإلبات ع ةةرها.   لرسالة
 وحنر  إلمع أريوا   تتب  مقاهيو سادت مإي ألو عام.

أ ةةةر ا ركيةةةة اإلسةةةالمية يف تإلةةةييب اإلسةةةالم الةةةيي  نةةةبد؟ وهةةةح يف  
 ذلل تنو ه موهر الد ر اإلسالما؟

املنةةكلة هةةا تإلةةييب اإلسةةالم  و أسةةلمة الإلياسةةةع فمةةةا    -183ج
إطيةةةة العربيةةةة لةةةيب حةةةرابً د إيةةةة وإتةةةا ريةةةرا  م ةةةاحل بةةةف  جيةةةري يف امل

اليوع العظمةةىع وريةةرا  دانلةةا بةةف ظلةةو وعةةد ع واسةةتعباد وحر ةةة ع  
 واستبداد ومناركةع واستئثار  موا  األمة وثروات البالد .

 
 

سةةة ا : هةةةح نيةةةب ظإةةةل حةةةف تةةةرع شةةةارات الإ ةةةر ترتقةةةع مةةةع       
ع العةةريب؟ هةةح ا ت ةةار  شعارات األولف يف بعض اجتماعات قمو الربي

 أفكار ه  ء ظاهر  م قتة؟
 وهح أ ج متقائح بإتائا هيا الربيع؟
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شارات الإ ر ها حالة ا قعالية  ور ا تيليةةد لةةيب أكثةةر ع   -184ج
فإةةةةةرع الإلةةةةةجف وهةةةةةو  إلةةةةةات إىل املعتيةةةةةح  رفةةةةةع شةةةةةارات الإ ةةةةةرع  
والنعوب العربية اإلسالمية شعوب ا قعالية و عدون أن اليتةةح   ةةرع  

عتيةةةا    ةةةرع بةةةح "ةةةرد ا جتمةةةا  مةةةع بعةةةض قيةةةادات الةةةدو   أو ا 
 العظمى   ر!!!

ّوم أو   إظةةر بةةه ع   و   ميلةةل هةة  ء أي فكةةر هنضةةوي أريةةالً حةة   ة يةةَ
و  وجد أي  تائا للربيع العريب ظاهر  حالياًع وإتا ها بيور   رسج  

 يف األمة سو  تظبر  حياً حف  بدأ الوءع و زو  ا  قعا . 
 

: ن العيةةةةح    -134كتبةةةةج  يف نالي ةةةةص اليةةةةرآ ن  .  سةةةة ا :       
الإللقا يف مقرداته وعإاو إه الكسع وال ورع  ّدعا   ةةه هةةو خملةّةص  
اإل إلا يةع و  حيةةدث لةةه ذلةةل إ  عإةةدما  ةةتمكر املإلةةلمون مةةر أنةةي  

 أثرهو مر التار ع واستعاد  زمام قيادتهن
دث ذلةةل  هح أني املإللمون بثأرهو يف ا راك العريب ا ايل؟ هح حةة 

 مر قبح؟
ا ةةةةةراك العةةةةةريب لةةةةةيب د إيةةةةةاً وذكةةةةةرت ذلةةةةةل يف تعلييةةةةةا     -185ج

الإلابية ع ولعح ا راك ا ايل النع  هو  األو  مر  وعةةه يف التةةار ع  
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العريب اإلسالما ب ر  الإظر عةةر وجةةود أريةةبع اليةةوع العظمةةى فيةةه  
  إقا عإه تالقا امل احل ولو  إلبياً  فبيا   إقا عإه ا راك و 

 
 ا : قلةةةج يف حةةةوارا الإلةةةابق: نعليإةةةا أن  علةةةو أن اليإاعةةةة  ن  سةةة     

التار ع  إلةةس إىل الةةوراءع تكقةةا هلزميةةة ألةةو أمةةة. و علةةو أ ضةةاً  ن أ ةةة  
أمةةة تيةةةع يف مةةأزت وهلةةةا تةةةراث سةةو  تلجةةةأ إىل هةةيا الةةةرتاثع وتكةةةون  

 وقوداً لإسا هن
هةةح سةةتكون كميةةة وقةةود ا ةةراك العةةريب ا ةةايل كبةةس  برأ ةةل؟ ومةةا هةةا  

 طبيعة املإلارات القكر ة الا ميكر هلا أن ترفد هيا ا راك؟
كيةةةو     ا ةةةراك العةةةريب لةةةيب د إيةةةاً ولةةةو أن الةةةد ر حمةةةرك لةةةه  -186ج

ثيافيةةةة شةةةعبيةع و ةةةا أن ا ةةةراك شةةةع  ار ةةةايل عةةةاطقا ا قعةةةايل  ابةةةج  
اليياد  القكر ة عإه واألحزاب الإلياسية فمةةر الطبيعةةا أن  إلةةد هةةيا  

ة سةةةلقية أريةةةولية  ورجةةةا  مةةةر النةةةعب بإلةةةطاء  القةةةراا مقةةةاهيو  رنيةةة 
 روجون أفكار د إية للتأثس على حركة النعب  ةةس الةةي ر  ت ةةيدون  
يف املةةاء العكةةر و  ججةةون أحيةةاداً  رنيةةة دفيإةةة طائقيةةة مةةر الطةةرفف   
ب ةةةر  الإظةةةر عةةةر البةةةادمع ولكةةةر هةةةيا كلةةةه سةةةو   ةةةيهب  ثةةةسه  

 و رجع إىل حيث كان كامإاً  بعد هدوء العاريقة 
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سةةةةة ا : وقلةةةةةج يف ا ةةةةةوار الإلةةةةةابق: نيف كتةةةةةايب امد ةةةةةد الدولةةةةةة      
والرسةةةالةن   أءةةةةع توافيةةةةاً. لكإةةةةه وءةةةةعج هيكليةةةةة فكر ةةةةة وحلةةةةو ً  

 ءمإتبا آراء بعض املقكر ر.
أعتيةةد أهنةةا تقضةةا إىل امتمةةع املةةد ع يف إطةةار املقةةاهيو امد ةةد  الةةا  

 توريلج إليبا عر اإلسالمن
ا ةةراك العةةريب الةةراهر. هةةح مةةر جبةةود  هح مر ريدع لتلةةل ارراء يف 

 يف هيا اإلطار؟
 عو  وجد ريدع هليا القكر يف الوقةةج الةةراهر ولةةو عجةةح   -187ج

وتواءع ولكر   بد ح عإه ع وسو   إلود ب ر  الإظر عةةر قإاعةةة  
أو دوهنا أل ه       إ  ال حي ع وأما مةةا  إقةةع الإةةاس فيمكةةث يف  

تلةةةةو البلةةةةدان العربيةةةةة  األراع و وجةةةةد جبةةةةود فكر ةةةةة دراسةةةةية يف خم
  يدمون ر اهو القكر ة للمرحلة الراهإة وما بعدها .

 
س ا : أوعزت يف كتابةةل ناإلسةةالم واإلميةةانن أن ا ت ةةار نمعاو ةةةن      

علةةى نعلةةا بةةر أيب طالةةبن  رجةةع إىل عةةدم ريةةمود الإلياسةةة  قبةةوم  
 اإلسالم ناملإبان أمام مقبوم نتإاز  امل احلن

 ه املعادلة على ما  نبده اليوم؟إىل أي درجة ميكر إسياا هي
 ملر الولبة؟ لإبا علاع أم لإبا معاو ةع أم؟
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النةةةةةةعوب العربيةةةةةةة وا كومةةةةةةات تعةةةةةةي  نةةةةةةارج القكةةةةةةر    -188ج
حالةةة ا تكةةاس إىل عبةةد    واملقةةاهيو تعةةي  حالةةة خةةبم وءةةيا  شةةد د ع

فرعةةةون وقةةةارون وهامةةةانعوهو عبةةةد أقةةةرب إىل عبةةةد معاو ةةةةع و لةةةزم  
د ةةةةةةد وءةةةةةبم املقةةةةةاهيو وامل ةةةةةةطلحات  لومةةةةةة و د  ثيافيةةةةةة مةةةةةر ج

وعالقةةةةةا و ببعضةةةةةبوع وابلةةةةةيات مقبةةةةةوم الةةةةةد ر والإلياسةةةةةة والدولةةةةةة  
 وامل احل وا اكو... و س ذلل مر مقاهيو اجتماعية ثيافية.

و إبوةةةا أن بةةةرج    والولبةةةة لةةةر تكةةةون لةةةإبا معاو ةةةة و  لةةةإبا علةةةاع  
وإتةةةا لةةةإبا فكةةةري معاريةةةر جد ةةةد  إلةةةود فيةةةه    ا ثإةةةف مةةةر املعادلةةةةع

لقكر الرشدي حيمله م سإلةةات اجتماعيةةة  ولةةيب أشفاريةةاً كبإوتيةةة  ا
. 
 
س ا : راهإج يف حوارا الإلابق علةةى الطليعةةة وقلةةج: نلةةإعلو  ن      

الإةة  ا طلةةةق مةةةر دار الإةةةدو . و ن نمةةاو تإلةةةا تو ةةةان ابتةةةدأ مإلةةةسته  
الطو لةةةة برفيةةةة مإلةةةة فيةةةم مةةةر مرافييةةةهن أ ةةةر هةةةا الطليعةةةة العربيةةةةع  

   املطالبة بتطبيق النر عة اإلسالمية؟وسم األعداد الكبس 
الطليعةةةةة هةةةةو املثيقةةةةون الكثةةةةر يف خمتلةةةةو البلةةةةدان العربيةةةةة    -189ج

الي ر  ةةزدادون كةةح  ةةوم ع واملوءةةو  لةةيب كثةةر  أو قلةةةع وإتةةا  وعيةةةع  
فضوء النمعة  نق أكس الظلمات  س أن ر ين التويس العاملية  ةةب  
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جح ع وهةة  ء األعةةداد  بيةةو  شةةد د  سةةو  خلةةع نةةيو اخلرافةةات والةةد
الوقةةةةةس   الةةةةةي ر  إةةةةةادون  بتطبيةةةةةق النةةةةةر عة هةةةةةو مةةةةةر عامةةةةةة الإةةةةةاس  
و و ةةائبو وعإةةةدما  ةةيوب الةةةثلا  ظبةةر املةةةرج ع و  أدعةةا أن األمةةةر  
سبح أو سو   إ ل  الوءةةع العةةريب يف وقةةج قر ةةبع ولكةةر هةةو يف  

 طر يه حنو ال الين والرشادع أليب ال ب  بير ب.
 
ثور  إسةةالمية؟ أم هةةو خمةةاا لثةةورات     س ا : هح تإلما ما حيدث    

 مد ية قادمةع ألن الد ر ميدمة لكح ثور ؟
ليد أجبج عةةر مضةةمون هةةيا الإلةة ا  أكثةةر مةةر مةةر  أثإةةاء   -190ج

ولةةو اسةةتفدم الةةد ر   حيدث هةةو حةةراك شةةع  ولةةيب د إيةةاً  التعليقع ما
ع و ميبةةد  ركةةة  قرب إىل ا  تقاءة مةةر الثةةور  أع وهو كوقود للحراك

 مة بيو .فكر ة قاد
 

: نإن وقةةةو     -124سةةة ا : تيةةةو  يف نالي ةةةص اليةةةرآ ن  .       
كةةةةح مةةةةر الوسةةةةطيف واملتطةةةةرفف علةةةةى أرءةةةةية معرفيةةةةة واحةةةةد ع ميإةةةةع  
إحةةداث أي نةةرت يف هةةيه املإظومةةة مل ةةلحة  بةةي اإلكةةراه والعإةةو...  
لر توةةه عمليةةات التجميةةح الةةا  يومةةون هبةةا وحمةةاو ت تويةةس املإةةاها  
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يلل   تقلةةة  ولةةةر تقلةة  حمةةةاو ت الوسةةةطيف  املدرسةةية عةةةر شةةةاء. لةة 
 ا د مر ظاهر  اإلرهاب والتطر ن

هةةح الوقةةج كةةا  ملراجعةةة  يد ةةة معميةةة مةةيور املنةةكلة؟ ألةةيب مةةر  
 حلو  إسعافية؟

هنضةةة األمةةة فكةةةر ً  تةةاج إىل رو ةةة وهةةةدوء وتقكةةس واعةةةا    -191ج
مإلةةةتإس و   وجةةةد يف الإبضةةةة القكر ةةةة حلةةةو  سةةةحر ة و  عمليةةةات  

 فية سر عة.إسعا
 
النةةةةةةعار    -128سةةةةةة ا : وريةةةةةةقج يف نالي ةةةةةةص اليةةةةةةرآ ن  .      

 ناإلسالم رياحل لكح زمان ومكانن   ه شعار موت ب.
 مر له م لحة يف رفع هيا النعار يف ءوء ما  نبد؟

هةةيا النةةعار مثةةح شةةعار ن   حكةةو إ    ن الةةيي رفضةةه    -192ج
ار ريةةالحية  اإلمةةام علةةا بيولةةه : كةةالم حةةق أر ةةد بةةه ابطةةحع ورفةةع شةةع

اإلسةةةالم يف امتمعةةةات ا اليةةةة كمةةةر  رفةةةع يف منةةةقى ملةةةاء ابملرءةةةى   
شعار ن الدواء هو ا حع فبةةيا   ةةيح حاريةةح عإةةد املإلةةلمف ولةةيب  
هو املنكلة وال ةةرا  كمةةا كةةررت أكثةةر مةةر مةةر  لةةيب د إيةةاً ع و إبوةةا  

املمثةةةح ابلتإز ةةةح    أن  قةةةرت بةةةف اإلسةةةالم ال ةةةاحل لكةةةح زمةةةان ومكةةةان
بو املإللمف له املرتبم ابلزمان واملكةةانع والةةي ر  رفعةةون  ع وفا كيو 
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 ةةج ظةةال  النةةعار بةةوعا  الزمكةةا    ل سةةالم النعار  يدمون فبمبو
 أو دو هع ومرد ذلل للقراا القكري يف الإلاحة.

 
 س ا : هح تتدىن املعرفة ا يييية مع املد األريويل اليي  نبد؟   
كةةةةر املعاريةةةةرع  املةةةةد األريةةةةويل سةةةةو   إحإلةةةةر ل ةةةةاحل الق  -193ج

 وسو  ترتيا املعرفة به .
 
سةةةة ا :  ةةةةتمفض ا ةةةةراك العةةةةريب عةةةةر دعةةةةوات إىل دولةةةةة مد يةةةةة      

إسةةةالميةع يف وقةةةج تإتنةةةر فيةةةه  اعةةةات تكقس ةةةةع تةةةدعو إىل أسةةةلمة  
 الدولةع بح وإىل امباد يف بعض األحيان؟

هةةح سةةتكون للةةدو  العربيةةة الإاشةةئة اليةةدر  علةةى ف ةةح تلةةل ارراءع  
 اه التيدم؟وتوجيببا اب 

الدعوات شاء والواقع شةةاء آنةةرع فالوءةةع ا ةةايل  كثةةر   -194ج
فيه ال را  والدعوات ومعظمبا كوثةةاء الإلةةيحع و إبوةةا أن  قةةرت بةةف  
العمةةح ا جتمةةاعا املركةةزع والعمةةح اممةةاعا النةةع  الةةدعويع فبةةيا  
األنس  بيى يف "الةةه   رتيةةا إىل العمةةح ا جتمةةاعا و  إلةةود الةةبالد  

العبةةةادع و إحإلةةةر عإةةةدما  إلةةةود القكةةةر الرشةةةدي و إتنةةةر يف    و  يةةةود
 امل سإلات ا جتماعية.
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سةة ا : مةةوج أسةةود  لطةةو ميدمةةة الإلةةقر العربيةةةع ومححمةةة نيةةو       

 املوت تيرتب.
 هح أ ج متقائح أم متنائو مر ا راك العريب؟

مع كح الدمار والةةدماء أا أرع ب ةةيص ءةةوء فجةةر سةةو    -195ج
جإةةف  طةةح    رأسوأرع    يةةا شةةعبباعدرهبةةا وحي     طةةح علةةى املإطيةةة و إةةس

 .ألة مإلألة وقجع وإن  داً لإاظره قر بواملإل مر رحو أمهع
                          

 وفاء اخلطيب                                                      
                                      7-  3- 2012 


