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اإلٖسا٤
إٍ
أخٚ ٞقسٜكٞ
ايكسٜط عسْإ ستُس أَني ناتب
ا٭غتاش /
إٍ ؾهط
أْت إه ٞايص ٟأزضى َبهطاّ إٔ ؾِٗ ايطٛاؾ ١وتاز. .
ا٭غًٛب نإ نٌ
.
دسٜس ؾٛنعت إٓٗر ٚقٝػت
َٗٓٚر إزاضٚ ٟؾين . .
ؾ ٗ ٧سٝاتو ًٖ٪ٜو ٭ٕ ته ٕٛأِٛشداّ يًُطٛف ا٭َجٌ  ،ؾكاض لُو
غاطعاّ
اٱزاض. ٟ
أْت ٜا أخ ٞتسٍ ؾدكٝتو عً ٢قش ٠ٛايعكٌ ٚ ،إغتٝكا ٚايهُرل
ايطٛاؾ١
ٗ اٱضتكا. ١َٓٗ ٤
ايعاز ٠ؾابسعت ٗ ا٫ضتكا ٤بايطٛاؾ، ١
ؾأْت ٖٔ ُٝع بصنا ٤ؾٛم .
ؾاقبشت غرلتو اؿػٓ ١اٯٕ عً ٢نٌ يػإ تؿٝس ظٗٛزى ٚألاظاتو
ايؿطٜؿٚ ١غٝصنطى ايتاضٜذ ٚبهٌ َعطٝات ايؿهط
.
ٗ ٖص ٙإٗٓ١
ايٓٝٛـ
.
ؾدكٝتو
.
أْو إْػإ تػط ٟأ ٟؾدل بكطا٠٤
ألاظات
أْو ضدٌ أؾعاٍ تًض عً ٘ٝاؿاد ١يتشكٝل .
ايهبرل ٠ؾأْت أسس
.
إٔ ايهباض هابٗ ٗ ٕٛػاضٜبِٗ ايتشسٜات
ػاٚظى
ايهباض .ايهباض ٗ تاضٜذ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ،١ئ ٜػتطٝع ٖصاايتاضٜذ .
.
ٚايجكاٗ
.
أٖس ٟإيٝو ٖصا اؾٗس ايؿهطٟ
امل٪يـ
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َكسَيت
ايطٛاؾ .١ص يهجرل َٔ ايٓكس ٚايكسح ٚايطزح ٚاشلذّٛ
تعطنت ط َٗٓ. ١
. .
ٚايتذين َٔ أْاؽ ٚنتاب َٚجكؿٌ  ،يٝؼ يس ِٜٗاؿكا٥ل ٚاـًؿٝات
إدلض ؾهتب
ايهاًَ ١اييت ُهِٓٗ َٔ شيو ايٓكس أ ٚاشلذ ّٛغرل .
َؿٗ١َٛ
بعهِٗ نتابات َجكً ١بتِٗ باطًٚ ١أؾهاض غرل .
ٚايطٛاؾ ١ضغِ أُٖٝتٗا َٚهاْتٗا ٚعً ٛقسضٖا ،ؾهجرل َا ٜػا ٤ؾِٗ
ٚايهبرلٚ ٠يهٔ إغا ٠٤ايؿِٗ ضادع١
.
أعُاشلا َٗٚاَٗا ٚٚادباتٗا ايهجرل٠
ٚا٫ناشٜب
.
يتسا ٍٚأؾهاض غرل قشٝشٚ ١قكتَٓٚ ١ؿش ١ْٛبايتهًٌٝ
ٚضَا أغِٗ ٗ شيو أٜها إٔ إتعًٌُ ٚإجكؿٌ َٔ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات
ايؿطٜؿ ١ؾًصيو قسض شيو
.
مل ٜكَٛٛا بٛادبِٗ اؿكٝك ٞػاٖ ٙص ٙإٗٓ١
ٚإطٛؾٌ ؾػٝاب ايٓل
.
ايٓل إجكٌ باشلذٚ ّٛايٓكس عً ٢ايطٛاؾ١
إٛنٛع ٞعٔ ايطٛاؾ ، ١غٝب َع٘ ايٓل إػاٜط ايساٍ عً ٢اٱغٗاَات
ايطٛاؾ١
اييت ؾهًت ٚنْٛت َٗٓ. ١
ايطٛاؾ ٗ ١سادَ ١اغ ١إٍ خطاب ٜعٝس إْتاز ٚاقعٗا بإعاز٠
ٚايؿاق١
تؿهَ ً٘ٝا ٜعدل عٔ ٚادباتٗا َٚػٚ٪يٝاتٗا َٗٚاَٗا ايكعب. ١
ايطٛاؾ ١يف ساد ١إىل خطاب ظتٝب عً ٢تًو ا٭غ ١ً٦املجاض ٠سٛهلا ،
َٗٚاَٗا خطاب
.
عٓٗا خطاب ٜعُل َعاضؾٗا
ٚغتًدٌ املتػبب َٔ ا٭ؾهاض املهًً. ١
ٜهػط ايكٛايب ادتاَس ٠عٓٗا ٚ ،ا٭ؾهاض ادتاٖعٚ ٠ايكاقط ٠زا ١ُ٥عٔ اإلساط١
بايٛاقع
.
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ٚاض ٣إٔ زٚض إطٛف ٜتطًب َٓ٘ إْتاداّ ؾهطّ ٜا ٖٚاضغ ١عًُ١ٝ
ايٛاقع يٝه ٕٛإطٛف أ٪َ ٚغػ١
ٚأٜها ٜتطًب َٓ٘ ايعٌُ إ٪ثط ٗ .
اٯخط
إعطؾٜ ١ؿطح اؿكٝكٚ ٗ ١د٘ .
.
ايطٛاؾ ، ١ؾدل َٖٛٛب ٚ ،اغع
ٚايعٚاض
ٜٚػتٓس ٗ نٌ شيو إٍ قاعس ٠عطٜه َٔ ١اؿذاز ٚإعتُط. ٜٔ
املطٛف  .ص ٚتهشٝات٘
عٔ ط أخ٬ق. ١ٝ
يكس غاب عٔ اجملتُع ايهجرل. .
ٚق٬بت٘ ٚ.أضٖاقات٘ ٚ ،اضتباط٘ َع نٌ طبكات اجملتُع ٚبهٌ أطٝاؾ٘
إصٖب١ٝ
.
عٓ٘
يكس ضأٚ ٟعٌُ إطٛف ٗ قٝط٘ اجملتُعٚ ٞز ٕٚاْؿكاٍ .
ٚزاؾع عٔ سكٛم اؿاز َٔ ظا ١ٜٚايتُػو بايعكٝس ٠اٱغٚ ١َٝ٬اسذلاَاّ
يهطاَ ١ايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف إه ١ٝايعطٜكَ ، ١جًُا نإ بعٝسا
ا٭ؾل ٚيكس ٚقٌ إطٛف َٔ بٛاب١
عٔ نٌ أؾهاٍ ايتعكب ٚنٝل .
اْ٫تُا ٤ايعطٜض ٚايٛاغع يًؿهط ٚايك ِٝاٱْػاْ ١ٝإه ١ٝايطؾٝعٚ ١يًكِٝ
يًشاز
ا٭سلٌ ٚاؿؼ إطٖـ ػا ٙإسكام اؿل .
سػاغ ١ٝص َتٛقس ٠ز ٕٚاْكطاع ػا ٙاحملاؾع ١عً٢
إطٛف ط . .
ٚيس. . ٣
يًطٛاؾٚ ١٭ْ٘ اغتُس طاقت٘
.
اذتاز ٚيصيو اْتُ ٢بهٌ دٛاضس٘
نطاَ. ١
َٔ ق ِٝإْػاْ ١ٝضاقٜ ١ٝكعب َعاضنتٗا ٚ ،٭ْ٘ أٜها نإ َػتكُٝاّ ٗ
ْٝت٘ ٚأعُاي٘  ،ؾًِ ىازع اؿذاز ٚ ،مل ٜطاٚغِٗ بٌ ؾعٌ اؿكٝكٚ ١اـرل
َعِٗ  ٫ٚأبايؼ سٌ أق ٍٛإٔ
.

املطٛف زؾع مثٓاً باٖعاً ملٛاقؿ٘ ٚدتطأت٘

ٚيؿذاعت٘ ايعًُٜٚ .١ٝعطف اؾُٝع أْ٘ قس نش ٢إٍ ا٭بس َا ٜعطف
ٚأّإ
.
بطاس ١ايباٍ َٔ أدٌ ضاسٚ ١ضؾاٖ ١ٝاؿاز ،ؾعٌ نٌ شيو بكٓاع١
8
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إٔ املطٛف قاسب َٖٛب ١اغتجٓاٚ ١ٝ٥سؼ أخ٬ق ٞممٝع ٚؾطٜس ْ .عِ إٔ عٝين
اؿاز
إطٛف  ٫ؽط٦إ أبسا ٗ ايتكا ٙقٚ ١ُٝنطاَ. ١

ٖ ٗٚصا ايعكط ٖ ٗٚ ،ص ٙإطسًٚ ١اسذلاَاّ ٕتػرلاتٗا َٚتطًباتٗا
ستطى صٗ .
إٍ ((.ط ) ) .
ٚإؾطاظاتٗا إت٬سك ١س ٍٛإطٛف َٗٓ ١ايطٛاؾ. ١
نٌ إٓاس ٞايعًُٚ ١ٝايعًُ ، ١ٝؾكاؽ ٚٚنع عٓاقط دسٜس ٠ناْت
إٍ ((.
نأغاغاّ ٗ تؿهْٛ ٌٝط ٠دسٜس. ٠

ثكاؾ ١َٓٗ ١ايطٛاؾ،.. ). )١

ٚايتطٛض تًو ايجكاؾ ١اؾسٜس ٠اييت اغتشهطت
.
بٗسف ايطقٚ ٞا٫ضتكا٤
إهإ ٚاضتبا ٙايطٛاؾ. ١ب٘ ٖص ٙايجكاؾ ١اؾسٜس ٠اييت قٓعٗا ٚٚنعٗا
أبٓا ٤ايطٛاؾ َٔ ١ايطٚاز ٚد ٌٝايؿباب إتعًِ ٚإٚ ٌٖ٪إجكـ  ،ايصٜٔ
اغكطٛا اؿسٚز بٌ ايتعكٝس ٗ ايعٌُ ٚ ،غٝطط ايطٚتٌ  ،ؾُٗسٚا ايططٜل
ايعإ ٞأنسٚا َٔ خ٬ي٘
٫ػاٜ ٙعزاز قٚ ٠ٛسهٛضاّ ٗ إؿٗس اٱغ. َٞ٬
إتعسز٠
إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١تػتٛعب نٌ ايتدككات ايعًُ. ١ٝ
ؾاجتٗت ع ٕٛٝاإلعذاب إىل َ٪غػات ايطٛاؾَ ١ؿٝس ٠بهٌ إصتاظاتٗا
اذتهاض١ٜ
.

ٚقُٗٝا .ص ٖ ٛأغِ حملانطت ٞاييت
ايهتاب ط أخ٬م ايطٛاؾ. ١
ٖصا . .
ايطٛاؾٚ ١تٛنٝض بعض اؾٛاْب إُٗٗ ١
،
نتبٗا ٗ ايسؾاع عٔ َٗٓ١
َٚػٚ٪يٝاتٗا ٚأٜها ّجٌ ايسؾاع ملٔ تٗذِ ٚاْتكس بسٚ ٕٚع٢
.
أعُاشلا َٗٚاَٗا
أ ٚعًِ أَ. ٚعطؾ١
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أضٜس إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايهتاب بسا ١ٜيهتب تتٓا ٍٚؾٚ ٕٚ٪قهاٜا ايطٛاؾ١
ادتٛاْب
َٓٚػكاتٗا يف ٖص ٙايؿرت َٔٚ ٠مجٝع .
.
َُٖٗٛٚا ٚأٚداعٗا
ٚاظعِ أْ٘ قس ٜه ٕٛؾه َٔ ٬أؾهاٍ ايتسا ٟٚايجكاٗ ٚإعطٗ
أ ٚايذلَ ِٝايٚ٬اع ٞايص ٟغك٘ َٔ عكٌ ايص َٔ ٟايص ٟتٗذِ ْٚاٍ َٔ
ٚإطٛؾٌ ٚػاٚظ عً ِٗٝبػرل .سل
.
ايطٛاؾ١
ٚأضغب إٔ أبٌ بٛنٛح تاّ أْ٘ أٜاّناْت زضد ١ايكٛاب ٚاـطأٗ
ٚاحملت٣ٛ
ططسٖ ٞصا،ؾإٕ َآُٜٗا َٔ ٖصا ايططح ٖٛباطٔ ْٝت٘ َع إٓٗر .
٭ْين ٗ بعض َكا٫ت ٞايكشاؾٚ ١ٝاييت تكسٜت ؾٗٝا بايطز عً٢
عً٢
اشلذٚ ٌَٛايٓاقس ٜٔيًطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ ٚايص ٜٔتٛضطٛا ٗ نتاباتِٗ . .
ايتك .ٌٜٛص ؾًصيو نإ أٚي٦و ايهتاب ايكشاؾَ ٌٝجكًٌ عُٛي١
ط ؾك٘ .
يًشكا٥ل
.
َٔ اؿكس ٚاؿػس ٚاؾٌٗ ٚعسّ إعطؾٚ ، ١عسّ ايتكك٢
احملػٛب١
.
ؾًصيو اْتؿشت نتاباتِٗ بإهط ٚإباغت ١غرل ا٭خ٬قٚ ١ٝغرل
ٖهصا تكسضت اؿاد ١يٛنع َجٌ ٖصا ايهتاب  ،بعٝساّ عٔ
ايتكٌٜٛ
.
ضغبات
ٚمل أنٔ أضغب إٔ ٜهٖ ٕٛسٗ َٔ ٖصا ايهتاب ايػاب ١نًٗا ،
بٌ أضزت ا٭غس .ؾك٘
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤

امل٪يـ
ايسنتٛض
ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
ٖ1ـ
.429
إهطَ ١سر
/
َه١
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ٚايهعب ١بػِ اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ
.
باغِ اؾباض إتهدل  ،باغِ ضب َه١
اؾُٚ ٌٝايتش ١ٝايهطّ ١يهِ
.
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚعً َٔ ٢نُ٘ َؿٗسنِ
 ٫ٚ ،ظيتِ تتُتع ٕٛبايعع ٚايبكاٚ ٤ايهطاَ ١إؿه ١ٝبهِ إٍ ؾطف ايسْٝا ٚا٭خط٠
إتكً ١بايسٚاّ ٗ دٛاض اؿ ٞايكٚ ّٛٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝسْا ٚسبٝبٓا قُس 
ٚاؾٍ٬
:
َٔ قطأ ددل ٌٜعً ٘ٝايػ ّ٬عً ٢اب ٘ٝابطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬ق ٍٛضب ايعع٠
(ٚٳطَِٗ ٵط بٳٝٵتٹٞٳ يٹًطَا٥ٹؿٹٌٳ ٚٳايِكَا ٹُ٥ٹٌٳ ٚٳايطټنَعِ ايػټذٴٛزٹ) غٛض ٠اؿـر 2.6أَا :قبٌ
ٚاؿُس هلل ايص ٟدعٌ ٖصا ايًػإ ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥إسح ٚايجٓاٚ ٤ايتعبرل عٔ
َهْٓٛات ايعكٌ ٚايٓؿؼ َ.عا غبشأْو ضبٜ ٞا َٔ خًكت ايؿ٪از ؾأبسعت ٜٚ ،ا َٔ
ؾأسػٓت ٜٚا َٔ أعطٝت ايكًب ايٓبض ؾأسٝٝت٘ ٖٚٚبت ي٘
.
قٛضت ايكًب ٗ اؾٌٓ
اؿٝاٜٚ ٠ا َٔ خًكت ايسا ٤ؾأْعيت يهٌ زا. ٤زٚا٤
.
يهِ ستبيت مله ١املهطَ ١تسؾعين إىل تطنٝب اذتطف ٚتطٜٛع ادتًُٚ ١جتٌُٝ
ؾأق: ٍٛ
املكسغٚ ١ايتكسٟ
.
ايه ّ٬يف َٛانع٘ املٚ ١ُ٥٬ق ٍٛاذتل ٚنؿـ اذتكٝك َٔ ١أدٌ ٖص ٙاملس١ٜٓ
املباضنني إْين َٗٛؽً
.
يهٌ َٔ تػ ٍٛي٘ ْؿػ٘ ايتعس ٟا ٚايتذاٚظ ا ٚايَٓ َٔ ٌٝه ١املهطَٚ ١أًٖٗا
املدتًؿٚ ١يعً ٢مل اؾاٖس ست ٢ا٭ٕ قٛض ٠أمجٌ َٔ قٛض٠
.
حبب َه ١املهطَٚ ١أًٖٗا ٚنٌ َِٗٓٗ
املهطَ ١ؾًصيو ؾأْا َٗٛؽً سيت مبعطؾ ١ازم ٚازم ايتؿاق ٌٝيف ؾْٗٚ٪ا ٚاَٛضٖا َُٖٗٛٚا
َه. ١
ايهجريٚ ٠ئ اتٛقـ يف ايهتاب ١عٔ َه ١املهطَٚ ١أًٖٗا املباضنني ٚإٕ اضاز ايبعض إٔ
 ٚاٚداعٗا .
زاخٌ ط ادتبري ٠ادتبػ .١ٝص ،..
ٜهع ٜس. . ٟ
خًكين ايطبُ ايػؿاض املتعاٍ ادتاَع يه ٞأنَ ٕٛهٝاً ٚٚ ،يست يف َه ١احملُ ١ٝيه ٞانتب
ايعًٚ ٌٝتعًُت بٗا يهٞ
َهٚ ٞتطعطعت يه ٞأؾَِ ْػٖٛ ِٝاٗ٥ا .
بؿهطٍ َهٚ ٍٞثكاؾَ ٍ١هَٗٓٚ ٍ١ٝرٍ .
ٚاؾتدط
َجكؿا ٖهصا أْا أعتع .
أنَ ٕٛهٝاً .
اـُٝػ ١ٝص ا٭زبَ ٞطنع ايؿٝذ ٓس اؾاغط َ ،س ١ٜٓايطٜاض  ّٜٛ ،اـُٝؼ
. .
َٓتس ٣ط
ايكٝت ٖص ٙاحملانط. . ٠
ايعاؾط٠
.
ٚ ، ّ2008شيو ابتسا َٔ ٤ايػاع١
ٖ.142ـْٛ27ؾُدل
/9
11
/29
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ٚايػعاز٠
أقشاب املعايٚ ٞايؿه: ١ًٝ
إْ ٞغعٝس إش أدس ْؿػٖ ٗ ٞصا ايكباح ٚغ٘ ٖصا ايكشب ايهطِٜ
ٚإتؿهٌ عً ٞباؿهٛض ٚ ،إٗتِ بايؿإٔ إهٚ ، ٞغاق١ٺ ؾ ١َٓٗ ٕٚ٪ايطٛاؾ١
ايؿطٜؿٚ ١إتابع ٚاؿطٜل عًَ ٢عطؾ ١نٌ دسٜس َٔ أدٌ ٖص ٙإس ١ٜٓإباضن١
إٗٓٚ ١غعٝس اٜها ٭ْين اؼسخ ٗ ٖصا إبين اؾُ ٌٝبأًٖ٘ ٚبهِ ٗٚ ،
ٖٚص. ٙ
ايطا٥ع
ٖصا إٓتس ٣ايجكاٗ .
َٓتسٖٗ ٣صا إٓتس٣
.
ٚتتهاعـ غعازت ٞ٭ٕ ٖص ٙاحملانط ْ٠تًك ٗ ٢ضساب
ايص ٟاغتطاع إٔ ٜك ٍٛأْآٖ .ا
ٖصا إًتك ٢ايجكاٗ ايص ٟقاّ َٚاظاٍ ٚغٜ ٌٛٝك ّٛبسٚض تجكٝؿٚ ٞتٜٓٛطٗ ٟ
ايهجرل ٖٓٚا ؼتِ أخ٬م ا٫زب ٚايجكاؾ١
.
ايؿإٔ ايجكاٗ ايػعٛزَٚ ، ٟاظاٍ ٜهٝـ
ايكسٜط ٓس ايكان ٞايص ٟدصبين شلصا إٓتس٣
/
إٔ اغرل م ٛأخٚ ٞقسٜك ٞا٭غتاش
اؿهاض ٟـــ ٓا ٙاهلل ـــ بإٔ أمثٔ ٚأقسض ي٘ ٚٱخٛأْ٘ ايؿه ٤٬اعها ٤فًؼ اٱزاض٠
إهطَٚ ١غتهتب شلِ ٚعِٓٗ
.
ٖصا ايسٚض اؿهاض ٟايصٜ ٟك َٕٛٛب٘ َٔ أدٌ َه١
ٚاعتعاظ ؾؿهطاّ يهِ عً ٢زعٛتٞ
.
إه. ٞص ٖصا بهٌ ؾدط
 . .ط أقابع ٜس ايتاضٜذ .
ايهطِٜ
٫يكاٖ ٤ص ٙاحملانطٖ ٗ ٠ص ٙايكاع ١اؾُ ١ًٝبؿٓٗا ٚبهِ ٚبٗصا اؿهٛض .
أْا غعٝس دساّ سٌ اتٛد٘ بؿهط ٟايكازم ٚإدًل ٫خٚ ٞقسٜك ٞاؿبٝب
إطنع عً ٢زعٛت٘ ي ٞبايكاٖ ٤صا
.
غعاز ٠ايسنتٛض ْاقط اؿذَ ٕ٬ٝسٜط عاّ
ايس ١ٜٝٓإٕ ْاقط اؿذٕ٬ٝ
.
ايؿهط إه ٞعٔ اضقٚ ٢اؾهٌ َٗٓ ١تطتب٘ بإٓاغو
ايعًُ١ٝ
َجكـ تطػ ٞثكاؾت٘ عً ٢نٌ غًٛنٝات٘ .
ٚقانطت ٞايً ١ًٝتسٚض سَٛ ٍٛنٛع َِٗ دساّ  ٖٛٚاؿسٜح عٔ

 [ ..أخ٬م

ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا ]ٖٚ ..سٗ َٔ ٖصا اٱيكا ٤ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٜعين ايسؾع بٓٛط٠
ؾاسكَٚ ١تأًَ ٗ ١اُٖٖ ١ٝص ٙإٗٓ ١ايؿطٜؿٚ ١اييت تػاؾٌ عٓٗا ايبعض بككس اٚ
اؾاْب
.
بػ ٤ٛقكس ـــ  ٫اعطف ــ بٌ  ٫اغتطٝع إٔ اقسض سهُاّ ْٗاٝ٥ا ٗ ٖصا
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بكٛي ٞأْ٘ غؿٌ بعض ايعًُاٚ ٤إ٪ضخٌ ٚا٭زباٚ ٤ايهتاب ٚإجكؿٌ ٗ ب٬ز ٟعٔ
َِٓٗ  ٫اغعٖ ٗ ٢صٙ
ايعٚ ِٝٛغاق١ٺ إه. ٌٝ
.
تٓاٖ ٍٚصا اؾاْب إهٞ
احملانط ٠إٔ اغرل بهِ م [ .. ٛزغسغ ١املؿاعط ] ..بكسض َا اغع ٢إٍ تٓؿ ٘ٝس١ٜٛٝ
ايعك ٍٛيتعٌُ ٚتؿعٌ  ٫ ،إٔ تتهًِ ؾك٘ ٗ اجملايؼ ايعاَٚ ١اـاق ، ١ؾٝكبض
ايتباٖ.ٞص  ٚ.ط ايعٗٛض يف اجملتُع .ص  .اٚ
ايؿؿدط.٠ص  ٚ.ط .
ي٬غتٗ٬ى اجملتُع . ٚ ،. ٞط .
اع،. ] ١َٝ٬
َٔ أدٌ خًل  [ ..ؾٓؿٓ. . ١
تعاٍ (ٚٳطَِٗ ٵط بٳٝٵتٹٞٳ يٹًطَا٥ٹؿٹٌٳ ٚٳايِكَا ٹُ٥ٹٌٳ ٚٳايطټنَعِ
قاٍ اهلل :

ايػټذٴٛزٹ ) غٛض ٠اؿـر26

ايطا٥ؿني ، ].
.
أضدَٓ ٛهِ ايذلنٝع عً ٢إٔ اـطاب ايكطآْ ٞضنع عً[ .. ٢
ايهطّ١
.
سٝح قسَِٗ عً ٢نٌ ايعبازات ايتٚ ٢ضزت ٗ اٯ١ٜ
ٚإطٛف ٚايطٛاؾَ ١ؿتك َٔ ١ايطٛاف س ٍٛايهعب ١إؿطقَ ٖٛٚ ١ا ٜك ّٛب٘
إطٛف قسّاّ سٝح نإ ٜك ّٛبتطٜٛـ اؿذاز ٚتًك ِٗٓٝا٫زعٚ ١ٝاضؾازِٖ
ايسٚ ٜٔاي ّٛٝاقبشت ايطٛاؾ١
يهٝؿ ١ٝازا ٤ايٓػو ٚؾعا٥ط .

 [((..قٓاعَٔ ..))] ١

ايكٓاعات ايجك ١ًٝاييت ٜ ٫ك ٣ٛعًٗٝا ا ٫ايطاغدٖ ٗ ٕٛص. ٙإٗٓ١
نٌِ نٳاَٹطٍ
ؽ بٹايِشٳ ِر ٳِ ٜأتٴٛىَ ضِدٳايّا ٚٳعٳًَُ ٢
تعاٍ ( ٚٳ َأشِٕ ؾٹ ٞايٓٻا ِ
ثِ ْكطا قٛي٘ :

اؿـر ايػطٜب أْين  ٫سٛت ٚغرل ٟإٔ اـطاب
ٍ ٳعُٹٝلٍ ) 27غٛض. ٠
نٌِ ؾَر
ٳِ ٜأتٹٌٳ َٹٔ ُ
ٖٓا ٗ ايكطإٓ ايع ِٝٛدا ٤بايسع [ .. ٠ٛيف ايٓاؽ ]  ٗ ..سٌ إٔ نٌ ايكطإٓ ايعِٝٛ
يًَُٓ٪ات .ص
.
ٜك ٍٛط ٜا أٜٗا ايصٜ ، ٜٔا أٜٗا ايٓاؽ  ،قٌ يًُ ، ٌَٓ٪قٌ
اـطاب ؾ. . ٘ٝ
ايٓاؽ، . ].
ٚغرلٖا َٔ نًُات ؾهطٚا دٝساّ ٗ ؽكٝل نًُٚ [ .. ١آشٕ يف .
أ ٟإٔ ٖص ٙايسع ٠ٛاٯشل ١ٝايع ٖٞ ١ُٝٛؾاًَ ١يهٌ ايبؿط ١ٜايصٜ ٜٔػهٕٓٛ
ا٭ضض أ ٟإٔ َٔ سل نٌ أْػإٔ َػًِ َ َٔ٪إٔ ٜأت ٞاٜ ٚككس َه١
.
عً٢
ٚايعُط ٠باعتباض إٔ اؿر اسس أضنإ اٱغ ّ٬اـُػ١
.
إهطَ٫ ١زآَ ٤اغو اؿر
إدتًؿ . ١ط
.
ٚايكسض٠
.
٪ٜٚ .ز ٟسػب ا٫غتطاع١

واالستطاعة  .ص ٗ اؿر سػب
.

ْٗٛض ايعًُا ٤أْٗا تعين تٛؾط ؟.
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ايطاسً١
.
: /أ
ايعاز
: /ب .
ؾعٓسَا ٜأت ٞاؿذاز إٍ َه ١إهطَ ١ؾ ٬بسٻ إٔٻ يكاسب ايساض ا ٚايبٝت إٔ
ٜػتعس ٫غتكباشلِ ٚتكس ِٜشلِ ايػهٔ ٚايطعاّ ٚإؿطبٶ ايٓٝٛـ ٚ ،وكل شلِ
إهطَُٕ ١اضغ ١ؾعا٥طِٖ
.
ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض أثٓا ٤إهٛخ ا ٚاؾًٛؽ ٗ َه١
ا٫دتُاع١ٝ
.
ايس ، ١ٜٝٓثِ
ٖٓ َٔٚا دا٤ت أُٖ ١َٓٗ [ .. ١ٝايطٛاؾٚ .. ] ١ايطٛاؾٚ ١أخ٬قٗا ٚقُٗٝا َٚجًٗا
أقبشت ايَ ّٛٝساض اؿسٜح  ،بٌ أْٗا َساض ايكسح ٚايؿتِ ٚايطعٔ ٚايتذاٚظ َٔ قبٌ
احملً١ٝ
دساّ ٚخاق ٗ ١قشاؾتٓا .
ايبعض ٚ ،يهٔ ٖصا ايبعض نجرل ٚنجرل .

َين
أْا يػت َٔ إطٛؾٌ ٚ ،يهٔ إطٛؾٌ ! .
ٚأظعِ إٔ ٛٗٚض تًو ايهتابات ٚا٭ْؿعا٫ت إدتًؿ ١نس ايطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ ،
ٚقٛز )، ).
أْ٘ . ((.
ٚقٛز ). ، ).
يتٛؾط . (( .
ٚضَا ُتسز ٭ٌٖ َه ١إهطَ ١تعٛز .
املعطؾ.١ص ٚ. .ط عسّ تكك ٢اذتكا٥ل.ص .،.
ادتٌٗ.ص ٚ. .ط عسّ .
 . .ط .

 ٫ٚاغتش ٞسٌ

اقـ بعهٗا  [ ..باذتكس ] ..نُا ؾعٌ ا٭غتاش داغط اؾاغط َكاي ١إٓؿٛض ظطٜس٠
ٖ.142/7ـ ٚبايكؿش ١ا٭خرل ٠ؾكاٍ ٖا قاٍ قٛي٘
12
/3ّٜٛ )356
(سلؼ)  ،بعسزٖا (
َٔ  .ط املٗاضات
ايطابع اَ٫ط ايص ٟظاز .
:
 (( :إٔ َػأي ١بٝع ا٫ناس ٞمل تعس ؾطز١ٜ
ا٫ستٝاي.١ٝص يبعض ا٫ؾطاز ي٬ستؿا ٚبأندل سك َٔ ١ايسخٌ ايػابل  َٔٚايططٜـ
.
إٕ ٖص ٙا٭ِا ٙايتذاض ١ٜناْت َٔ عٛاٌَ ظٜاز ٠ا٭لاب سطقا عً ٢تؿػ ٌٝأندل
ايعاًَ ١اؿل أٌٖ َه ِٖ ١أنجط غهإ إٓطك ١أْتادا
.
عسز ٖهٔ َٔ ايٝس
عٛزاّ ؾذلْ ٠ؿاطِٗ قسٚزَٛٚ ٠زل. ١ٝ
ٚاقًبِٗ .
ايٛيع ايتذاض ٟيس ٣أٌٖ َهٚ ١ايطغب ١ايعُٝك ٗ ١اغتػ ٍ٬ؾذل ٠اؿر زؾع ؾ١٦
َِٓٗ إٍ ايعٌُ ٗ تٗطٜب اؿذاز غرل ايٓٛاٌَ اعتُازاّ عًَ ٢عطؾتِٗ بؿعاب
14
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َسٜٓتِٗ نُا إٔ نجط ٠إتدًؿٌ َٔ ايعُطٚ ٠اؿر تؿتض ابٛاباّ غرل ؾطع١ٝ
.
ٚإغهاِْٗ)
) .
ي٬غذلظام عدل تٝٚٛؿِٗ
ٚنصيو ايسنتٛض عً ٞغعس إٛغَ ٢كاي ١إٓؿٛض ظطٜس ٠ايٛطٔ بعسزٖا
ٖـ (( نٌ ايص َٔ ٜٔسٛيو وتهط ٕٚإٓاغب، ١
. 142/9
5
 ّٜٛ )278(7ايػبت/12
ٚيٝػُض ي ٞأٌٖ َه ١ايٓذبا ٤إٔ قًت إٔ ايطٛاؾ ١مل تعس ٚضاثٚ ١مل تعس سهطاّ
ٚايبٛٝتات اؿر بإضٖام ايعكط عًِ ٚؾهط ٚإزاضٚ ، ٠ايعكط
.
ؾطؾٝاّ عً ٢ا٭عٝإٔ
ٜٓب ٧إٔ أٌٖ إهإ مل ٜعٛزٚا ٚسسِٖ أز ٣بؿعاب٘  ،نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ١ؼتاز
ْػـ )
إٍ ) .
ٖص ٙإكا٫ت ايكشاؾٚ ، ١ٝتًو ا٫ضا ٤إِا ٖ ٗ ٞــ اعتكاز ٟــ ٚاعتكازٟ
اختباض .ص  ،..يس ٣قؿش ١قسّ ١ايتأظ ِٜسَ ٍٛكرل ٖصٙ
قشٝض  ،أْٗا  [((..باي) ) ٕٛ
.إٗٓ١
ايهجرل َٔ َجٌ ٖٜ ٫ ٤٫٪ؿطق ٕٛبٌ اعُاٍ َ٪غػات ايطٛاؾ٪َٚ ، ١غػات
أخطاٚ ٤ػاٚظت ٚقكٛض بعض َ٪غػات سذاز
.
ايساخٌ ؾٛقعٛا ٗ ضقس
.
سذاز
باؿكا٥ل ؾ ٬هٛظ إٔ ْٛدس آ ١ٜساي١
.
ايساخٌ ٖٚصا عا٥س ؾًِٗٗ ٚعسّ َعطؾتِٗ
.
ايساخٌ ٚايؿهٌ بُٗٓٝا  ٫وتاز
.
َكاضْ ١بٌ َ٪غػات ايطٛاؾ٪َٚ ١غػات سذاز
ايتٛأّ
إٍ تسخٌ دطاسَ ٞجٌ دطاس ١ايؿكٌ بٌ .
بايبػٛؽ .ص خاي ١دػاؽ بٔ َط ٠بٔ شٌٖ بٔ
.
ٜه ٕٛط
إٔٻ ايبعض اؾب٘ َا . .
ْا )). ١ُ٥تًو ايؿتٓ ٫ ١تعزٖط ا ٗ ٫أَانٔ ايتٛتط
إثاض ((. ٠ؾتٓ. ١
ؾٝبإٔ إْ٘ ٜطٜس .
.
ايطٛاؾ١
.
ايٓؿػٚ ، ٞاييت ٭لسٖا إ ٗ ٫بعض ايعك ٍٛاييت ػٌٗ نًٝا سكٝك١َٓٗ ١
ايهٝك ١ؾٝهتب ٕٛؼت
.
تًو ايعكٚ ٍٛغرلُٖا ٜٛٓط ٕٚيًطٛاؾٖ َٔ ١ص ٙايط١ٜ٩
ايطٛاؾ ١ؾِٗ ٜهتب َٔ ٕٛاَانٔ بعٝس ٠بٗسف
.
نػ٘ ايط ١ٜ٩إؿاد ١٦إدتًؿ ١يجكاؾ١
ٚإطٛؾٌ ٚته ٕٛنتاباتِٗ ٚؾل نباب١ٝ
.
خًل تٝاضات داضؾ ١يتؿ ٜ٘ٛزلع ١ايطٛاؾ١
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إباضنٌ
.
ايط ١ٜ٩إِْٗ ٜػعْٗ ٗ ٕٛا ١ٜاَ٫ط ي٬غإ ٠٤ه ١بإهطَٚ ١أًٖٗا
.
َباؾط٠
بكٛض ٠غرل .
ْٛط ١ٜط اؾٌٗ
إٕ َٔ ٜهتب نس ايطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ إِا ٜتػًض خًـ . .
بايؿ ٧ص  ،..ؾعٓسَا اتكس ٣شلِ ٚنسِٖ بايهتاب ١ؾاقـ ٚاُذلؽ خًـ ايٛاقع
.
ٚايتذطب ١ضغِ أْين مل أعاْ َٔ ٞؾػـ إُاضغ ١٭عطف أنجط
.
ٚإعًٚ ١َٛاؿكٝك١
إُاضغ ١ضغِ َعطؾيت ٜتأثرل تًو إُاضغ ١عً٢
.
ٚأنجطٚ ٚطأٚ ٠عصاب َٚؿك ١تًو
إهٞ
ايٓػٝر ا٫دتُاع. ٞ
ُٜٗين إٔ أق ٍٛإٔ َٔ ٜٗادِ ٜٚتطاٜٚ ٍٚتذاٚظ عً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾ ١ؾإْ٘ َجٌ
ايسبابرل ؾكس ًٜسؽ اقباع َٔ
.
شيو اٱْػإ ايػيب ايصٜ ٟهع اقابع ٜس ٗ ٙعـ
إًسٚغ١
.
اقابع٘ ًٜ َٔٚسؽ ؾًٔ ٚئ ًٜت ِ٦دطاح ٜسٙ
.
اقابع٘ ٚ ،قس تٴًسٳؽ نٌ
ٚايبعض َٔ شيو إتطاٚ ٍٚإتذاٚظ ٜهتب ٚناْ٘ ىطز اؾُط َٔ َٛقس
َػتعط٠
.
إًتٗب ١أْٗا ْاض
.
ايٓاض ٚ ،سٌ ٜتشسخ به َ٘٬ؾتؿاٖس ايػٓ َٔ ١ايٓرلإٔ
نػٝش .١ص  ٫تك ٣ٛعً ٢ا٫ضتؿاع عايٝاّ ٫ٚ ،
.
تًو ط ايٓاض
ٚيهٔ هب إٔ أق ٍٛإٔ. .
نػٝض ٚطإا إٔ ٖٓاى َٔ
.
تػتطٝع إٔ تػرل َػاؾ ١ط ١ًٜٛ٭ْٗا خطدت َٔ ضسِ
عًٗٝا ؾايتكس ٟشلا يٝؼ َٔ ايعبح نُا اعتكس
ٜتكس ٣شلا بكب إا ٤ايباضز .
يًطٛاؾ ١٭ٕ
.
ايبعض ٚشيو إتطاٚ ٍٚإتذاٚظ ٚإتِٗ مل ٜٓذض ٗ اثبات تُٗت٘
.
اـ٬ب
ايٓؿ ٞ٭ْٗا دع َٔ ٤ايعٌُ ايسٜين .
ايطٛاؾ ١َٓٗ ١ئ تػتسع ٞي٬ثبات ا. ٚ
ٖص ٙاؿًُ ، ١بٌ قٌ اؿُ٬ت إٓ ١ُٛؼتاز إٍ  [ ..خطَٛ ١ادٜٗ .. ] ١طاؾكٗا
ايطدٛي ١ٝبٗسف ايسضاغٚ ١ايؿشل  ٚايتكشٝض
.
بٓاَ [ .. ٤كسات قًب َٔ ..] ١إٛاقـ
ٚايتكسٚ ٟايطز ٚايتٛنٝض ٚ ،تكٛزْا ايهطٚض ٠أْ٘ هب إٔ  ٫ؽً ٛتًو اؿًُ َٔ ١ايتٛبٝذ
ٚايتكطٜع ٚايٓكس اي٬شع ْ ،عِ يكس اؾتست إداطط احملسق ١بايطٛاؾ ، ١ؾأْا اظعِ أْين
َ٪غؼ َسضغ [.. ١ايؿسٚ ٠ايكػ ٗ .. ] ٠ٛايطز عًٜ َٔ ٢تذاٚظ اٜ ٚتطا ٍٚآٜ ٚاٍ َٔ
إباضنٌ ٚقس ٜٓتكسْ ٞبٌ أْتكسْ ٞايهجرل بػبب ؾستٞ
.
َه ١إهطَٚ ١اًٖٗا
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سس ]. ٠ف ٟاشلذ ّٛعًٜٓ َٔ ٢اٍ َٔ َه ١إهطَ١
ٚقػٛتٚ ٞايبعض ٜػُٗٝا. [ ..
شيو ٚاعطف دٝساّ أْٗا ؾهًت نسٟ
إباضنٌ ٚيٝهٔ .
.
ٚاًٖٗا

َٛ [..دات َٔ

ايكًٚ ٌٝيهٔ ُٜٗ ٫ين  ٫ٚاخاف َٔ تًو إٛدات َا زاّ إٔ
ايهطاٖ َٔ ..] ١ٝايبعض .
ايػبب ٚيهٔ ٜ ٫ؿٛتين إٔ
سيب ٚعؿكٕ ٞه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ ٖ. ٛ
اشنط أْين نػبت اٜها إعٜس َٔ َٛ [ ..دات اذتب ٚايتكسٜط َٔ ،. .] .أٌٖ َه١
إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ ٚغرلِٖ أْٗا زعٛات يًدرل .يٚ ٞاعطف ٚأ َٔ٩اّاْاّ
عُٝكاّ ٚضاغذ إٔ َكٛي ١غٝسْا عبسإطًب دس غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
اؿبؿ (( ٞأْا ضب ا٫بٌ ٚ ،يًبٝت ضب وُ )). ٘ٝؾأضد َٔ ٛضب
:
سٌ قاٍ  ٫بطٖ٘
َه ١إهطَ ١إٔ هعًين اسس ازٚات ٚآيٝات ٓاَ ١ٜه ١إهطَ َٔ ١ايصٜٔ
إباضنٌ
.
ٜٗاْْٗٛا ٚأًٖٗا
ؾأق ٍٛإٕ قسٚت ٗ ٞايهتابٚ ، ١خاق ١ايهتاب ١ايٓكس ٖٛ ١ٜؾعٌ ٚغًٛى
:
غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سٌ قاٍ يػٝسْاّ اب ٛشض ايػؿاض ٟضن ٞاهلل عٓ٘
سٌ قاٍ يػٝسْا عبساهلل بٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ َاظساّ ( ٜا أبٔ ايػٛزا ) .٤ؾكاٍ
ايٓبٜ (( ٟٛا
:
غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٭ب ٞشض ايػؿاضٚ ٟشيو ٗ إػذس
داًٖٖ ). ١ٝصا إٓٗر ايٓب ٟٛعًُٓا ٚتعًُٓا َٓ٘ أْ٘ هٛظ
أبا شض إْو أَط ٩ؾٝو )
أؾعً٘ ؾًٔ انع ضأغٗ ٞ
عًٓاّ ٖٚصا َا .
فاٖطٚ ٠ؾهشاّ ْٚكٝش ١إعتسٚ ٟإتذاٚظ .
إٓٗر غٝسْا عُط بٔ اـطاب
غرلٚ ٟنصيو قسٚتٖ ٗ ٞصا .
ايطٌَ نُا ٜؿعٌ .
ضن ٞاهلل عٓ٘  ،ايص ٟنإ ٜسٚض ٜٚتذ ٗ ٍٛا٭غٛام َٚع٘  [ ..ايهطٜ .. ] ٙهطب بٗا
ايؿهاٌ٥
.
اٱغ َٞ٬اٜ ٚتعس ٣عً٢
.
نٌ كايـ َٚتذاٚظ َٚتعس ٟعً ٢اـًل
ا٫غّ٬
ؾأقٜٓ َٔ ٍٛاٍ َٔ َه ١إهطَ ١ؾهاِا ْاٍ َٔ اٱغ ّ٬٭ْٗا َٓبع .
إٔ َٓٗذ ٗ ٞايهتابٚ ١ايسؾاع عٔ َه ١إهطَ ١ؾإْا أٌٓ ْؿؼ ا٫زا ٠اييت
وًُٗا غٝسْا عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚيهٓين أٌٓ[((..غاطٛضاً] )) ..انػط ب٘ عٛاَاّ
ٚ ،اؾكؿل ؿُاّ ٚ ،ازؾـ ضأؽٳ  ،نٌٸ َ ٵٔ ٜٓاٍ اٜ ٚتذاٚظ اٜ ٚتطا ٍٚعًَ ٢ه١
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إٕ ط
ق. َٞٛ
إباضنٌ ٜا بين .
.
إهطَٚ ١أًٖٗا

عه٬تَ ٞهٚ .. ] ١ٝاعكابٞ

اؿطنٚ ١ٝايؿهط ١ٜتطبت ْٚؿأت ٚتطعطعت ٗ َه ١إهطََ ١جًَ ٞجٌ غٝسْا
اؿػٓ١
.
عٓ٘ أْ٘ قسٚتٞ
عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل .

أخ٬م.ص ٚ. .ط .ق.ِٝص ٚ. .ط َ.جٌ.ص ٚ. .ط اعطاف.ص ١َٓٗٚ ، .
َٗٓ ٍ١ط .
إٕ يهٌ . .
ايطٛاؾ ١تتؿٛم بأخ٬قٗا ٚقُٗٝا َٚجًٗا عً ٢ايهجرل َٔ إٗٔ بٌ أْٗا

 (( ..املٗٓ١

ايٛسٝس ..)) ٠اييت ٚضز شنطٖا ٗ ايكطإٓ اجملٝس ٚتكسَت عً ٢غرلٖا َٔ إٗٔ ا٭خط٣
إباضنٌ ٚضَا
.
ؾٗ َٔ ٢اِٖ اـكا٥ل اييت ُٝعت بٗا َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
نسْا عًٓٝا إٔ ْتابع سطن١
ٖص ٙاـكا٥ل ٖ ٞاييت اثاضت ايطػاٚ ٔ٥ا٫سكاز .
ايتكس ٟيتٛنٝض عٚ ١ُٛتػاَض ٚؾطف ٖص ٙإْٗٓ ، ١طٜس سطن ١ؽًل بطنٗ ١
ٚايٛاقع ؾاهلل
.
ٚايػُع ٫ ١بس إٔ ْتشطى يتكشٝض ايكٛضٚ ٠إؿّٗٛ
.
ا٫زاٚ ٤ايكٛض٠
خايل ايػُاٚ َٔ ٖٛ ٤نع ايهعب ١إعَ ٗ ، ١ُٛه ١إهطَ َٔ ٖٛٚ ، ١اَط
إ٥٬ه ١بإٔ ٜٓبع َا ٤ظَعّ َٔ َه ١إهطَ َٔ ٖٛٚ ، ١أَط بإٔ ٜه ٕٛايػع ٞبٌ
ٚايكؿا  َٔ ٖٛٚقسض َؿ ٘٦ٝإٔ ته٫ٚ ٕٛز ٠غٝسْا قُس قً ٢اهلل
.
دبً ٞإط٠ٚ
عًٚ ٘ٝغًِ ٗ َه ١إهطَ ١ؾتؿطؾت َه ١إهطَ. ١ب٘ ٖٚص ٙإكسغات ٖ ٞايت٢
ايطٛاؾ،. .] ١
.
خًكت يٓا اؾطف َٗٓ ٗ ١ايه ٕٛنً٘ أْٗا [ ..
 ٫بس إٔ أق ٍٛيهِ َعًْٛ ٗ ١َُٗ ١َٛط ٟاغتطعت إٔ اغتٓذتٗا َٔ قطا٤تٞ
ايع ٢ٖٚ ِٝٛإٔ نٌ أْػإٔ تٚ ٍٛنًـ بأ ٟعٌُ قٝازٟ
.
ايط ١ًٜٛيذلاثٓا اٱغَٞ٬
اٚض٥اغ ٞاَ ٚػٚ٪ي ١ٝتطتب٘ بأٌٖ َه ١إهطََ ١باؾط ٠ا ٚغرل َباؾط ، ٠أَ ٚ
اي ِٗٝؾإٕ تًو ايٝٚٛؿ ١أ ٚإٗٓ ١أ ٚايكٝاز ٠أ ٚإػٚ٪ي [ .. ٖٞ ١ٝتهًٝـ َٔ
ٜؿس ٜٚأت. ٞ
ؾطف ٖٚصا ايتُٝع اٯشل ٞاختل اهلل ب٘ ؾك٘
اهلل ]  ..ؾٗ ٞؾطف ع ِٝٛيٝؼ بعس. ٙ
اهلل ؾإيٝهِ َجاٍ عً ٢قك ١تعٌ غٝسْا عتاب بٔ
إهطَ ١درلإ .
.
أٌٖ َه١
إهطَ١
.
اغٝس ضن ٞاهلل عٓ٘ أَرل ٕه١
18

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

يكس أنست نٌ ايطٚاٜات اٱغ ٗ ١َٝ٬نٌ نتب ايتاضٜذ اٱغ َٞ٬بإٔ
اٱغَٞ٬
.
أ ٍٚط .اَرل .ص ٕه ١إهطَ ٗ ١ايعٗس
غٝسْا عتاب بٔ اغٝس . .ٖٛ ،
ايػُاٖٚ ٤صا ت٪نسٙ
.
إهطَ ١ص  )).بأَط َٔ
.
تع((. ٘ٓٝٝط اَرل ٕه١
ؾًكس دا. ٤
َٗٓٚا
ايطٚاٜات ايتاضى: ١ٝ
َا ٚضز ٗ نتاب ؾؿا ٤ايػطاّ بأخباض ايبًس اؿطاّ  ،تايٝـ اٱَاّ ايع١َ٬
اؿاؾ ٜاب ٞايطٝب تك ٞايس ٜٔايؿاغ ٞإه ٞإايه ٗٚ ، ٞاؾع ٤ايجاْ، َ٘ٓ ٞ
ايتاي ( ٞضا ٣ضغ ٍٛاهلل  ٗ إٓاّ اغٝس بٔ ابٞ
( . ). 163
سٝح شنطٗ قؿش:( ١
ايعٝل ٚايٝا عًَ ٢ه ١إهطََ ١ػًُا ؾُات عً ٢ايهؿط ٚناْت ايطٜ٩ا يٛيسٙ
عتاب سٌ اغًِ  ،ؾ ٙ٫ٛضغ ٍٛاهلل َ ه ٖٛ ١ابٔ اسس ٚعؿط ٜٔغٓ،.. ) )١
(( ٚشنط ا٫ظضقَ ٞا  ِٖٜٛإٔ يتٛي ٘ٝايٓيب  عتاباّ عًَ ٢ه ١إهطَ ١غببا
قاٍ سسثٓا عبساؾباض بٔ
قاٍ سسثين دس: ٟ
غرل ايػبب ايص ٟشنط ٙايػٗ ًٞٝ٭ْ٘ :
قاٍ يكس ضأٜت اغٝساّ
ٜك ٍٛإٔ ايٓيب : 
قاٍ زلعت ابٔ ابًَٝ ٞه: ١
ايٛضز إه: ٞ
ؾكاٍ ٖصا ايص ٟضاٜت
ٗ اؾٓٚ ١أْٜ ٞسخٌ اغٝس اؾٓ ١ؾعطض ي٘ عتاب بٔ اغٝس :
يعتاب اتسض ٟعًَٔ ٢
ازع ٙٛي ٞؾسع ٢ي٘ ؾاغتعًُ٘ ٦َٜٛص عًَ ٢ه ١ثِ قاٍ :
)) ..يصيو

اهلل ؾاغتٛم بِٗ خرلّا ٜكٛشلا ث٬ثاّ
اغتعًُتو ؟ اغتعًُتو عً ٢أٌٖ .
.

ادتٗس بعض ايعًُا ٤يف ايك ٍٛبإٔ ايعٌُ أ ٚمبعٓ ٢أزم َٔ تٛىل أْٛ ٟع َٔ املػٚ٪ي ٖٛ ١ٝأعً٢
ادتٗاز  .،.ؾاغتٓتر أْا ؾدكٝاّ َٔ قك ١غٝسْا قُس
.
َٔ
ٚزضد. ١
ق. ١ُٝ

َ ع

غٝسْا عتاب بٔ أغٝس  ،سٌ دا ٤يًطغٚ  ٍٛطًب َٓ٘ إٔ هاٖس َع٘  ،ؾكاٍ عً٘ٝ
َعٓا ٙيكس ٚيٝتو عً ٢درلإ اهلل ٚ .أْ ٟعَُٚ ١هطَ ١أؾهٌ َٔ ٖصا ايهطّ
ايػ ّ٬ؾُٝا :
املهطَ ١ؾأْتِ ٜا أٜٗا املطٛؾٚ ٕٛاملطٛؾات تكَٕٛٛ
اإلهلٚ ، ٞايتهطمي ٞايطباْ ٞ٭ٌٖ َه. ١
ادتٗاز
مبػٚ٪يٝات ٚتكؿ ٕٛعً ٢ثػط َٔ ثػٛض .
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أغاضع ؾأق ٍٛإٔ ٖص ٙايسضاغ [ .. ٖٞ ١ادتٗازات ]  ..سطقت نٌ اؿطم عً٢
غَ٬تٗا ٚزقتٗا ٚيَ ٞػٚ٪ي ١ٝادتٗازات ٞضأَٛٚ ٜٞقؿٚ ، ٞقس تًتك ٢ا٫دتٗازات
أنجط  ٫ٚبس يهٌ ططف سسٚز ٚانش ١ستٜ ٫ ٢كع
.
أسٝأْا نجرلٚ ٠قس ؽتًـ
ايتساخٌ يصا ؾأْين ٗ ٖص ٙايسضاغ ٫ ١اضٜس ايكساّ َع ايػرل  ،بٌ اؼاؾاٚ ٙاغع٢
.
َجٌٝ
عٓ٘ ٭ٕ َا يس [ .. َٔ ٖٛ ٟادتٗازات باسح َهٚ .. ] ٞيٝؼ عإاّ يٝؼ ي٘ .
يًبعس .
ٚأضد َٔ ٛاٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ ٚايجكاؾٜ ٫ ،١هٓٛا عً٬َ ٢سٛاتِٗ ٚ،تكٜٛباتِٗ
ايٓبَ ٗ ١ًٝجٌ ٖص ٙايسضاغات اؾازٕ ، ٠ا ّهٔ إٔ ٜه ٕٛقس ٚقع َٔ خطأ مل
اتب ٘ٓٝستٜ ٢ػتك ِٝيَ ٞا ؾ َٔ ٘ٝخطأ ٚ ،أعٌُ عً ٢تعسٚ ًٜ٘إق٬ح اـًٌ ايجكاٗ
.
ٚسس ٙؾأْين عً ٢إغتعساز تاّ ٱق٬ح
ٚإعًَٛات ٞ٭ٕ ايعكُ َٔ ١اـطأ ٖ ٞهلل .
.
ٚتعس ٌٜأ ٟخطأ أ ٚخًٌ بس ٕٚتطزز َع اٱؾاض ٠اي ٘ٝـــ إٕ ؾا ٤اهلل ـــ .
أق ٍٛأْين ؼطٜت اٱهاظ ٚؼطٜت َع٘ إٔ ٜػٓٝين ؾُٝا
نُا  ٫بس إٔ :
اؿ ٟٛٝبٗسف إٔ أٚنض َؿٗ ّٛتًو
.
قكست ٚ ،شاى ٖ ٛا٭ٕاّ بأطٛاض ٖصا إٛنٛع
زضاغيت
ا٭طٛاض ٗ َٛنٛع .

نُا إٔ ايتدً َٔ ٢قًبٓا نُجكؿٌ ٚنتاب ٚآزبا٪َٚ ٤خٌ عٔ اؾسٗ ١ٜ
ْؿط أخ٬م ٚقٚ ِٝؾها ٌ٥ايطٛاؾٜ ١سخٌ ٗ باب

 [ ..ايتككري يف ايٛادب ]  ..ايسٜين

ٚايٛطين  ٚا٭خ٬ق ٞإٔ [ ..ايٝكعَ ..] ١طًٛب ١اي ّٛٝأنجط َٔ إان ٞؾايٝك ١ٛؽسّ
ايعٚ ١ُٝٛإٔ تطنٓا ْٝعا َجٌ ٖصٙ
أٖساؾٓا ٚأؾهاضْا ٚزلعٖ ١ص ٙإٗٓ. ١
إػٚ٪يٝات َٔ عًُٝات ايتكشٝض ٚايتٛدٚ ٘ٝا٫ضؾاز ٚايتٛعٚ ١ٝايتسضٜب  ،ؾٗ٢
كاظؾَٚ ١ػاَط ٠قػٛب ١عًٓٝا نُهْ ٌٝتشٌُ ْٝعا َػٚ٪يٝات َا ٜذلتب .عًٗٝا
 ٫ٚاعترب بعض اهلذ ّٛأ ٚايٓكس أ ٚايؿتِ أ ٚايػباب َٔ قبٌ ايبعض ملٗٓ ١ايطٛاؾ١
َككٛز  ٫غتسّ أٖساف ايعكٝس ٠اإلغ٫ٚ ، ١َٝ٬
ستػٛب.ص بٌ أْ٘ .
إ ٫ط اْعطاف .
ٚاملطٛؾني .
.
ايٛطٓ١ٝ
عتل أٖساؾٓا .
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ؾأضد ٛنِ ٜا إخٛأْ ٞإطٛؾٌ ٚإطٛؾات إٔ  ٫تهٝل أسَ٬هِ  ،بإٔ ٫
تكتكط اعُايهِ ٗ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١عً٢

 [ ..ايعازٚ ٠ايعطف ]  ..بٌ  ٫بس يٓا َٔٚ

ايهطٚض ٣إٔ ْطٛض ٖص ٙإٗٓ ١بهٌ ايؿهط ايعكط ، ٟايص ٟعازَ ٠ا ٜطتكَ ٢جٌ
ٖص ٙإٗٔ ٚعًٓٝا إٔ ْ ٫عتُس عً ٢قً َٔ ٌٝا٫ؾذلانات إتػرل ٠بٌ ايػطٜع ٗ ١تػرلٖا
 َٔ .سك ٞإٔ انطب َجا ّ٫ضا٥عاّ َٚؿطؾاّ يتطٛض ٚإضتكا ١َٓٗ ٤ايطٛاؾ٪َ ٖٞٚ ، ١غػ١
َطٛيف سذاز دٓٛب آغٝا ٚ ،اييت تعترب ايَ ّٛٝعًُاً سهاضٜاً يٝؼ يف َه ١املهطَ ، ١بٌ يف
ب٬زْا ؾًكس ؾطؾت ايٛطٔ بإصتاظاتٗا املتعسز ٠اجملا٫ت.
.
عًٓٝا ن ٞماؾ ٜعً ٢أخ٬م ٚقٚ ِٝؾهاٖ ٌ٥ص ٙإٗٓ ١إٔ ْعٌُ عً ٢إهاز
قا٫ٚت داز ٠يسضَ ٤ا قس ٜذلتب عً ٢تًو ايعًُٝات ايت ٢تؿٔ اشلذٚ ّٛايػباب
ٚايكسح أضٜسٖا ق٫ٛت تكٛض يٓا ْتا٥ر  ٫ؽٌ بإٓ ١َٛٛايؿكٗ ١ٝايت ٢تهٕٛ
.
ايطٛاؾ ]. ١و [
 [ ..ؾك٘ . . .

ثكاؾ ١ايطٛاؾ ،. ] .١يه ٞماؾ ٜعً [ .. ٢ايػاٜات ايؿكٗ] ١ٝ

ايؿطٜؿ١
 ،.. .٭ْ٘ هب إٔ ته ٕٛإُاضغ ١ايؿكٗ ١ٝتػبل ايتٓٛرل يًعٌُ ٗ ٖص ٙإٗٓ. ١
ايؿكٗ١ٝ
.
ؾايتٓٛرل ٕٗٓ ١ايطٛاؾ ١هبإ ٜطتهع عً ٢ايهجرل َٔ إك٫ٛت
ايطٛاؾ. ١ص اغتُس أٌٖ َه ١إهطَ١
.
 َٔٚط ثكاؾ١
ايطٛاؾ. ١ص . .
.
َٔ ط ؾك٘
ؾُج. ٬
.
َٓٚص ايعكط اؾاًٖٚ ٞست ٢اٯٕ ايهجرل َٔ  [((..ايكٛاْني ايتذاضٚ ..))] ١ٜنًٗا بٓٝت
َٚجٌ ٖٓ َٔٚا َج ٬اؾتٗطت  [ ..أَاْ ١املطٛف امله،. . ] .ٞ
عً ٢أخ٬م ٚق. ِٝ
َٚجٌ ط ايطٛاؾ .١ص ،..
ٖٚصا َا هعًين أق ٍٛسٌ َطادع ١بعض أخ٬م ٚق. . ِٝ
ايطٛاؾ ].١تتسم بٓععتٗا ا٭خ٬ق ١ٝأنجط َٔ ايٓعٚع إٍ
لس إٔ نٌ  [ ..تؿطٜعات .
ػاض ٠ص  .نُا  ٜٔٛٚ ٔٚايبعض ايهجرل
يٝػت ط .
 [ ..ؾهط ايطبض ٚارتػاض ،. . ] .٠ؾٗ. . ٞ
 ٫ ٖٞٚتطتب٘ بأخ٬م ايتذاضٚ ٠ايتذاض  .ؾْ ٬طٜس إٔ ته ٕٛايطٛاؾَ ١ؿتٛس ١يهٌ َٔ ٖب
ٚزب ٚاَتًو قطؾني ٚبعض ايْٝٛتات ٚعُايَ ١ػتٛض ، ٠ست ٢تهَ ٕٛجٌ بطز بابٌ ايص ٟغتتًط
ؾ ٤ٞال
ارتطز.ص ايصٜ ٟباع ؾ ٘ٝنٌ .
َجٌ ط سطاز .
بايٓابٌ ْ ٫ٚطٜسٖا إٔ ته. .ٕٛ
.
ؾ ٘ٝاذتابٌ
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ْطٜس إٔ ته ٕٛايطٛاؾ [((.. ١زنانني ])) ..يهٌ َٔ اَتًو بهاع ١قسّٚ ١نعٗا بٗا
طٛاؾ .١ص
تٛيسٚا ط .
يسٜٓا ٚأ٩نس يًكاقٚ ٞايساْ ٞأْهِ ئ تػتطٝعٛا إٔ . .
يتػٜٛكٗا .
ا٭ْابٝب .ص ٚأ٩نس يهِ َط ٠أخط ٣إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ئ ٚ ،ئ
ططٜك ١ط أطؿاٍ .
عً. . ٢
اؾٓٝع ص  ،..ؾَٗ ٞه ١ٝاي٫ٛزٚ ٠ايٓؿأٚ ، ٠ئ تطتس ٟغرل
.
تًبؼ ط ايبٓطًٕٛ
. . ،
ايطٛاؾ ٗ ١سادًَ ١ش ١إٍ
إٔ َٗٓ. . ١
أق. ٍٛ
ٚايػباْ ١شلصا .
ايعُاَٚ ١اؾب. ١
ايهبط ] ٜ َٔٚ ،.ؿعٌ شيو ٖ ٛغطؽ ايبًس ٚ ،ابٔ ايبًس ٚ ،أعٓ ٢ب٘
.
ايتكٓني ] .و[
. . . [ ..
اٱْػإ إه ٞايصٜ ٟعطف َكًشٚ ١قٖ ١ُٝص ٙإٗٓ ١ايعٜٚ ١ُٝٛساؾع عُٓٗا ٚعٔ
َبازٗ٥ا ٚقُٗٝا ٚبهٌ .ق٠ٛ
ٚعٓس ايتأٌَ اشلازٚ ٨ايعُٝل ؾهطٜا لس إٔ  [ ..أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا ] ٗ ..
َعُٗٛا اْطًكت َٔ ايٓل ايكطآْٚ ، ٞست ٢ايص ٟمل ٜػتُس َباؾط ، َ٘ٓ ٠أ ٟأعٓ٢
ٚايتكايٝس أ ٟإٔ اغتٓباٙ
.
ايعٌُ ايبؿط ٟؾأْ٘ ابتعس عٔ َا ٜتعاضض َع ا٭عطاف
إطٛف .ص
.
اؾتٗط ط
ٚايٓٝٛـ ؾُج. . ٬
.
 [ ..أسهاّ ايطٛاؾ .. ] ١بٓٝت عً ٢ايطأ ٟايٓانر
بايهجرل َٔ ا٭خ٬م ٚايكؿات ٚإجٌ ٚاييت َٓٗا :
/

ٚاذتسٜح
 1ايكسم يف ايتعاٌَ .
:

/

ا٭خ٬م
.
2
:

/

ايٛنٛح
.
3
:

/

املٛاظٜٔ
 4اسرتاّ .
:

/

 5عسّ .ايػـ
:

/

ا٫ستٝاٍ
 6عسّ .
:

/

ايتذاض١ٜ
 7اسرتاّ ايعٗٛز ٚايعكٛز .
:

/

ٚاحملاغب١
 8ا٭َأْ ١يف ا٫زاٚ ٤ايؿعٌ .
:

/

ايؿاًَ١
 9املكساق. ١ٝ
:
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 1ايجك ١يف .ا٭خط
: 0/
ايٓعٝؿ١
 1ايػُع. ١
: 1/
عٓسٖا
 1ايكسم يف اذتسٜح .ؾٗ ٛإشا اعط ٢نًُٜ ١كـ .
: 2/
ٚا٭ٌٖ
 1ععِ ا٭َأْ ١يف املاٍ .
: 3/
ايؿانً١
 1نطّ ا٭خ٬م .
: 4/
ايٓؿؼ
 1طٗاض. ٠
: 5/
ٚست ٢أنَٛ ٕٛنٛعٝاّ ٚٚاقعٝاّ ؾاعذلف إٔ ٖٓاى ايبعض ٖٚ ،صا ايبعض قًٌٝ
ٜ ٫طتب٘ بهٌ تًو ايعٓاقط ٚا٭خ٬م اييت أؾطت .إيٗٝا
نُا إٔ ا٫غتٓاز عً ٢ؾهط ٠ا٫غتؿاز َٔ ٠ايعازات ٚايتكايٝس ؾٗ ٛأَط قُٛز
ايعكس ١ٜؾأق ٍٛإٔ َع ِٛايعازات ٚايتكايٝس ٚإتعاٌَ بٗا
.
 ،٭ْٗا قبػت عً ٢ايٓاس١ٝ
ٗ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١تكبض ؾطع ١ٝادتُاعٚ ١ٝز ١ٜٝٓ٭ْ٘ اتؿل عًٗٝا ٚعً ٢غَ٬تٗا .
ايتكٓني.ص ٚ. .ط ايهبط.ص  .،.ايص ٟزعٛت إي ٘ٝعًٓٝا إٔ
إٍ ط .
ٚيهْ ٞػع. .٢
بايتايٞ
ْٗتِ :
ايطٛاؾ١
.
 1ؾك٘ َٗٓ١
: /
ايطٛاؾ١
 2ثكاؾ. ١َٓٗ ١
: /
ايطٛاؾ١
.
 3غًٛنٝات َٗٓ١
: /
إٗٓ ١ؾُٔ إطٛؾٌ
ٖٚصا ايسٚض ايؿهطٚ ٟايجكاٗ َٖٚ ١َُٗ ٛػٚ٪ي ١ٝأبٓا. ٤
ٚإطٛؾات إؿهطٚ ٜٔإجكؿٌ ٚإتٓٛضٚ ٜٔايهتاب ٚا٭زباٚ ٤ايباسجٌ  ٗ ،نجرل
إيٚ ٘ٝبأغًٛب
إدتًؿ ١ؾعً ِٗٝتكع َػٚ٪ي ١ٝأعساز َا أؾطت .
.
َٔ اجملا٫ت ايعًُ١ٝ
ا٭زا٤
عكطٜ ٟتُاؾَٚ ٞتطًبات إطسًٚ ، ١خاق ١اؾٛزٚ ٠ضق. ٞ
أقط عً ٢عسّ سسٜج ٞعٔ ْؿأ ٠ايطٛاؾ ١نُٗٓ ١ؾطٜؿ ١أِا ٖٓاى َٔ ٖٛ
أؾهٌ َين َطاسٌ ٜتشسخ عٔ ٖصا ايعًِ ايهبرل  ،أِا أضٜس ايك ٍٛإٔ ؼ٫ٛت
اؿاي ٞأ ٟإٔ ٕٗٓ ١ايطٛاؾ١
:
تاضىٚ ١ٝقعت عًٖ ٢ص ٙإٗٓٚ ١تبًٛضخ ٗ ؾهًٗا
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إصٖب. ١ٝص
.
ؾٗٝا .ط ايٓاس١ٝ
َساضؽ َٚصاٖب كتًؿ َٔ ١دٓػ ١ٝ٭خط،٣ضَا تتشهِ .
دٓػٜ ١ٝهاف يصيو ؼهِ  [ ..ادتاْب
.
أ ٟإصٖب ايؿكٗ ٞايسٜين ايص ٟتتبع٘ نٌ
ايجكايف ]  ..يتًو اؾٓػٝات ٚ ،ضَا إٔ بعض ا٭خطاٚ ٤ايتذاٚظات ٚإ٬سٛات
ايؿعٛب ]. .١ٝو [ ايػًٛنٝات
..
إتبازي ١بٌ إطٛف ٚاؿاز أِا تعٛز إٍ  [ ..ايجكاؾ١
ايب ، ... ] ١ٝ٦ٝاييت تتٓاقٌ بُٗٓٝا ؾٝكع غ ٤ٛايؿِٗ ٚايتؿاِٖ .

إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١أخ٬قٝاتٗا ٚقُٗٝا َٚجًٗا تؿهٌ ؾه ٬ثكاؾٝا إغَٝ٬ا ،
ثكاؾ ١ٝص ،..
.
ا٭ٜاّ ط ضزٙ
ٚمل تهٔ ٗ أ. . َٔ ّٜٛ ٟ
اإلغٚ ،. ] َٞ٬مل تهٔ ٗ أَٔ ّٜٛ ٟ
.
إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ [ .. ٖٞ ١ضَعٌ يًتٝاض ايعًُٞ
ا٭ٜاّ  [ ..ضز ٠ثكاؾ ..] ١ٝنُا ؾُٗٗا اٯخط. ٕٚ
ايٓٝٛـ ٚؼً ٌٝايٛٛاٖط
.
إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾ ٖٞ ١ضَعاّ يًتٝاض ايعًُ ٞاٱغَٞ٬
إطاؾك ١شلا  ٫وتاز إٍ َتدككٌ بكسض َا وتاز إٍ َٔ ٜؿاضى إطٛف عًُ٘
ا٭ضض ٜ َٔٚؿعٌ شيو بؿذاع ١ؾأْ٘ غٛف ٜه ٕٛايط ٣٩ايٛاغع ١أ ٚايهٝك١
.
عً٢
عٔ ٖص. ٙإٗٓ١
ٚأتٛقع ـــ ٖهصا أ ٔٚـــ إٔ إػاؽ بٛعٖ ٞص ٙإٜٗٓ ٫ ١تٛقـ َ ،ا زاَت إٔ
ايٓذاسات تطاؾل ٖص. ٙإٗٓ١
أْ ٞيػت َتؿاُ٥ا ٚ ،تؿا٩يٜ ٫ ٞتعاضض َع خٝا٫ت ٞسْ ٍٛؿط ثكاؾ١َٓٗ ١
َِٓٗ عًٓٝا ٚعً ِٗٝــ ٚاعين
إجكؿٌ ٚإجكؿات .
،
ايطٛاؾ ، ١عًٜ ٢س أبٓاٗ٥ا ٚبٓاتٗا
إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ــ إٔ ٜكؿٛا قؿا ٚاسس ٚ ،قًباّ يعسّ إػاؽ أ ٚا٫قذلاب َٔ
ٜؿٝذ
إٗٓ ١٭ٕ ٚعٖ ٞص ٙإٗٓ. ٫ ١
ايٛع.ٞص. .أ ٚط ٚع ٞايٛسس .٠ص  .شلص. ٙ
 . .ط ٚسس. ٠
إٔ إػاؽ ٚايتذاٚظ ٚايطعٔ ٗ ايطٛاؾَٚ ١كسضاتٗا إدتًؿ ٖٛ ١أَط َععر يٓا
مٔ َعؿط إهْ ، ٌٝعِ أْ٘ َععر بٌ ٜععر أعُل َا ٗ أعُاقٓا َٔ أساغٝؼ
ٚقؿات ٚاعطف ــ نػرل ٟــ إٔ ايبعض ٖٚ ،صا ايبعض ايهجرل ٜتًصز بصيو اٱظعاز.
.
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إي ٘ٝأِْٗ ىٛن ٕٛسطاى فتُعٚ ٞقشاٗ ٚبس ٕٚأغًش١
ٚيهٔ ئ ُ ٌٝايهؿ. ١
َٛنٛع ١ٝؾًصيو مل ٜػتطٝع ٛا ػٗٚ ٌٝتػتطٞع ايٛع ٞاجملتُع ٞعٔ
.
ؾهط ١ٜأٚ
.ايطٛاؾ١

ٗ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١لس َٔ بٌ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات عًُاٚ ٤عإات  ،ؾهجرل َٔ
إطٛؾٌ ٗ ا٭ظَٓ ١إان ١ٝناْٛا ٜؿت ٕٛؿذادِٗ ٚعً ٢إصاٖب ا٭ضبعٚ ١مل ٜهٔ
اي ّٛٝبٌ إٔ
عٓس إطٛؾٌ أ َٔ ٟإطؾس ٜٔأ ٚايٛعا ٚأ ٚايعًُا ٤نُا ٖ ٛاؿاٍ .
ايهجرل َٔ اؿذاز ٜتعًَُٓ ٕٛاغو اؿر ٗ َه ١إهطَ َٔ ١إطٛؾٌ ٚأبٓاِٗ٥
اهلل ـ.ـ (( زُٖاَ ٤ه ١عًُاٜ ..)) ٤ا غ ّ٬عً ٢أٌٖ
يصيو قاٍ اٱَاّ ايؿاؾع ٞـــ ضٓ. ١
قاٍ (( تعًُت َٔ
َه ١إهطَ ١إباضنٌ  ٚ ،اٱَاّ أب ٛسٓٝؿ ١ــ ضٓ٘ اهلل ـــ :
اؿر ).
س٬م َه ١بعض َٓاغو) .
ؾإطٛؾٌ ٜػتٓس ٗ ٕٚأعُاشلِ إٍ ا٭عطاف ٚايتكايٝس ٚايعازات إتٛاضث ١عٔ
أباٚ ِٗ٥أدسازِٖ ٚنًٗا ز ٕٚاغتجٓا ٤تػتٓس عً [..٢ا٭خ٬م ٚايك ِٝاإلغ ١َٝ٬ايطاق..] ١ٝ
ايطٛاؾ١
.
ٚايػ٪اٍ اؿانِ ايصٜ ٟدلظ اٯٕ َا اشلسف َٔ ٚضا٬ٓ ٤ت اٱغا١ٕٓٗ ٠٤
ٕٚاشا ٖصا ا٫مٝاظ إعٝب ٗ ؾهطْا ؟.
َهاؾؿ)). ١
.
َٛادٗ((. ٚ . )). ١
ٚضَا (( .
َؿاُٖ. . )).١
إٍ . ((.
قه ١َُٗ ١ٝؼتاز .
َكاضسَ )). ١ع َٔ ٜػع ٢يتهٚ ٜٔٛبح تًو اؿُ٬ت أيٮخ٬قٚ ١ٝاييت ٫
.
((. ٚ .
تًٝل َذتُعٓا إػًِ ايطقٌ .
عًُ ((. ١ٝجتاض . )). ١ٜؾًٔ ٜػتطٝع
.
ايطٛاؾ ١ص)).
.
ؾُٔ ٜطٜس إٔ ته((. .ٕٛط
شيو ؾإٔ خهعت بك ٠ٛايؿاعٌ ؾٗصا ٜعين ٗ ـــ تكسٜط ٟـــ غك ٙٛضٖٝب
ؼكٝل .
ٚاـػاضٖٚ ٠صا َا ْطؾه٘ ٗ َه١
.
يًطٛاؾ .١ص ٭ْٗا غٛف ؽهع يعًُ ١ٝايطبض
 . .ط .
ايطٛاؾ ١ص  ٖٞ .قهٝتٓا املطنع١ٜ
.
إٔ ط قه١ٝ
إهطَ. ١
.
إهطَ ١يكٓاعتٓا ٗ َه١
.
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ايٛسٝسَ ، ٠عٓ ٢أْٓا يف سايْ ١بك ٢أْ ٫ ٚبكٚ ٢يٝعًِ ادتُٝع أْٓا ْطٜس إٔ ْبك َٔٚ . ٢أدٌ
ايطٛاؾ١
شيو غٛف ْكاتٌ ْٚ ،كاتٌ َٔ ادٌ بكا. ١َٓٗ ٤

 ٚأًَو ايبعض ايكً َٔ ٌٝتًو ا٭ؾهاض ٚاؿًٚ ٍٛاٯضا ٤اييت ــ أ ٔٚــ ،
ايطٛاؾٚ ١بعض
.
ٖهصا أظعِ أْٗا تػاعس عً ٢احملاؾ ١ٛعً ٢أخ٬م ٚقَٚ ِٝجٌ
اؿً ٍٛإكذلس ١يًُشاؾ ١ٛعً ٢أخ٬م ٚقَٚ ِٝجٌ َٗٓ ١ايطٛاؾ: ٖٞ ١عٌُ
 1طباع ١ايهتب ايجكاؾٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاع ١ٝايكػرل ، ٠عٝح ته ٕٛعً٢
: /
َٚجٌ ط نتب
اؾٝب .ص إٓتؿط ٗ ٠ايس ٍٚايػطب. . ، ١ٝ
ؾهٌ ط نتب .
. .
ايتٜٓٛط .ص اييت اْتؿطت ٗ َكط ٗ ؾذل ٠اـُػٓٝات إ٬ٝز َٔ ١ٜايكطٕ
.
إانٞ
.
 2اؿطم ايهاٌَ ايؿسٜس عً ٢تأغٝؼ َعاٖس تسضٜب ٕٔ ّاضؽ َٗٓ١
: /
ايطٛاؾ١
.
ايطٛاؾ. ١ص  ، ،.عٝح تؿذلى نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ١
.
ته ٜٔٛط إعّ٬
. .
3
: /
إع. َٞ٬ص قَٚ ٟٛتُهٔ ٚدطٚ ٨ؾذاع َٔ أبٓا٤
.
تأغٝؼ ط ؾطٜل
عً. . ٢
َٗٓ ١ايطٛاؾ َٔٚ ، ١إدتكٌ اٱعٚ ٌَٝ٬نباض ايهتاب ٗ َه١
٭عساز ((.ط خط ١إع. ١َٝ٬ص))  ،.عكطَٛٚ ١ٜنٛع، ١ٝ
.
ٚغرلٖا
إهطَ. . ١
ايٛاقعٚ ٞاؿهُٚ ١ايكطاسٚ ١اؾطأٚ ٠ايؿؿاؾ١ٝ
بػٝطط ٠ايؿهط . .
تتػِ . .
ايطٛاؾَٚ ١عاؾتٗا عدل
.
 .يتٛاد٘ َع ِٛايتشسٜات ٚإداطط احملسق١َٓٗ ١
ايعكط ٚإؾطاظات اؿهاضٚ ٠بؿهط عكطٟ
.
َتػرلات إطسًَٚ ، ١تطًبات
َتٓٛض
.
 4ستْ ٢دلظ أخ٬م ٚقَٚ ِٝجٌ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ايؿطٜؿ ١هب  ،بٌ ٜٓبػ ٞإٔ
: /
تبين ((.ط ؾٛاترل
تؿذل ٙاؾٗات اؿه ١َٝٛعٔ اؿر ٚايطٛاؾ ١إٔ .
اْ٫تدابات .ص  ٗ ،..إطسً ١ايكازَ ، ١عًَ ٢إشا ٜطٜس إٔ تكسَ٘ اجملاَٝع
) )
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اييت تطغب إٔ تطؾض ْؿػٗا جملايؼ اٱزاض َٔ ٠عًُ ١ٝا٫ضتكاٚ ٤ايتطٛض
ٚإجٌ
ٚايتطٜٛط ٚاحملاؾ ١ٛعً ٢تًو ا٭خ٬م ٚايك. ِٝ
بايتسضٜب
:
 5اٖ٫تُاّ
: /
ايتسضٜب عً ٢أخ٬م إعاًَ ١اؿػَٓ ٖٛ ١ػٚ٪ي٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ ، ١بٌ
إ٪غػات ؾايتسضٜب ٜطتك ٢بإٗاضات ،
.
أْ٘ ٜعس َٔ أِٖ َٗاّ ٚٚادبات ٖصٙ
ٜٚعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝايكسضات إدتًؿ ١يٲْػإ  ،بٌ أْ٘ ٜٗصب ايػًٛى ٚوػٔ
َٔ َػت. ٣ٛأزا٘٥
ؾٌٗ تعًُ ٕٛأْ٘ ٗ َس ١ٜٓايعاب ( زٜعْ ٞ٭ْس ) ا٭َطٜه١ٝ
ٚٚا٥ـ ط عُاي ١يتٓٝٛـ .إسٕ .ص
ٚايؿطْػ ١ٝعٓسَا ٜعًٓ ٕٛإعْ٬ات طًب . .
تك ّٛإزاض ٠إس ١ٜٓبإدطا ٤إكابً ١يٚ ّٛٝاسس ٚ ،بك ١ٝأٜاّ ا٭غبٛع ٜكّٛ
كتك َٔ ٕٛإس ١ٜٓبتسضٜب إتكسٌَ عً ٢نٝؿ ١ٝاٱداب ١عً ٢تػا٫٩ت
اؾُٗٛض ٭ٕ ايعا٥طٚ ٜٔاؾُٗٛض عازَ ٠ا ٜػأيٖ ٕٛص ٙايعُاي١
.
ٚأغ١ً٦
إس ١ٜٓؾٝعًُ ِْٗٛنٝـ
.
باعتباضٖا تكـ ٗ نٌ ؾٛاضع ٚأظقٚ ١ظٚاٜا
ايعا٥ط ٜٔباعتباض إٔ ا٫بتػاََ ٖٞ ١ؿتاح
.
ٜٛظع ٕٛا٫بتػاَٚ ٗ ١د٘
ٚايكبٍٛ
.
ايذلسٝب
ؾً ٛتٛقؿت َ٪غػات ايطٛاؾ ٗ ١تأغٝؼ َعاٖس َتدكك ١يتسضٜب
َٓػٛبٗٝا ٗ نٌ اجملا٫ت ٚ ،ي ٛنإ عدل إسسَ ٣ؿاضٜع ا٫غتجُاض
ب٬زْا
غته ٕٛايؿا٥س ٠نبرلٚ ٠ؾاعً٘ عً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾٚ ١إطٛف ٚزلع. ١
بٌ ٚاٱغ ّ٬يٓ٪نس إٔ اٱغٜ ّ٬سع ٛيًؿهٚ ١ًٝاـًل اؿػٔ ٚايهًُ١
ايطٝب١
.
6: /

تهًٝـ ؾطٜل َٔ ايباسجٌ ٚإدتكٌ َٔ أبٓا ٤إٗٓٚ ١غرلِٖ بعٌُ نتاب
َػتكٌ ٜس ٕٚؾ ٘ٝنٌ أخ٬م ٚق ِٝايطٛاؾٚ ١إطٛف ٜٛٚ ،ظع ٖصا ايهتاب
زا ١ُ٥ستْ ٢صنطِٖ إشا ْ.ػٛا
عً ٢أبٓا ٤إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ٚبكٛض. ٠
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 7عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ ١إٔ تعٌُ عً ٢تأغٝؼ خطاب ثكاٗ ٚإعَٗٚ َٞ٬ين
: /
ٚض٩ا ٙبعٝساّ عٔ
إانٚ ١ٝدسٜس ٗ طاقت٘ ٚأؾهاض. ٙ
.
كتًـ عٔ إطسً١
اجملاَ٬ت .ص يٮدٗع ٠إدتك ١شات
.
اـٛاطط ..ص  ٚ.ط
.
ؾهط ٠ط تطٝب
. .
ٚاؿذاز
.
ايع٬ق ١باؿر
 8عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ ١إٔ ت٪نس  ٚباغتُطاض أْٗا اغتطاعت إٔ ػعٌ
: /
ٚاسسٚ ٠إٔ ايعٌُ ايسٜين بٗا ؼ ٍٛإٍ عٌُ
.
أعُاٍ ايطٛاؾ١ََٛٛٓ ٗ ١
َطاسً٘
.
َ٪غػات ٗٚ ٞنٌ
 9عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ ١إٔ ثبت بإٔ أعُاشلا ؼكل ضعٚ ١ٝعا٥سات دٝس٠
: /
ٚايؿطز ٚأْٗا ؾتشت بٛٝت ٚأعُا ٫يهجرل َٔ
.
تكب ٗ َكًش ١اؾُاع١
نطّ١
ايؿطٜـ يٝعؿٛٝا سٝا. ٠
.
ايعاطًٌ  ،ؾتٛؾط شلِ غبٌ ايعٝـ ٚايعٌُ
ٜٓ 1بػ ٞإٔ ٜعطف اؾُٝع إٔ َٔ ٜعٌُ َ٪غػات ايطٛاؾٜ ٫ ١عأَْ ٞ
:0
/
اؾًٛؽ ٗ ا٫بطاز اـؿب ١ٝايعاد ، ١ٝأ ٚإْ٘ ٜعاْ َٔ ٞأَطاض ٚأٚداع
ٚايعذع عً ِٗٝإٔ ٜعطؾٛا إٔ ايطاقات ايؿباب ١ٝإه ٖٞ ١ٝاييت
.
ايهٍٗٛ
نً٘
ٚضا ٤شيو .
ٜٓ 1بػ ٞإٔ تٗٛط َ٪غػات ايطٛاؾ ١عً ٢إٔ عًُ ١ٝايتُٓ ٗ ١ٝأعُاشلا يٝػت
:1
/
َكتكط ٠عً ٢ظٜاز ٠أعساز سذادٗا  ،بٌ إٔ ايتُٖٓٝ ٗ ١ٝانًٗا ٚؾهطٖا
نًٝاّ
اٱزاضٚ ٟايؿين ٚإٝساْٚ ٞإٔ قٛض ٠اؿر ايكسّ ١قس تػرلات .
ٜٓ 1بػ ٞإٔ تٛنض ٚتٗٛط َ٪غػات ايطٛاؾ ١أْٗا ت٪غؼ يٛع ٞإؿطٚعات
:2
/
ٚاجملتُع١ٝ
.
ا٫غتجُاضٚ ١ٜايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ
 1أض ٣نطٚض ٠ؾتض سٛاض داز َع أٚي٦و ايصٜٓ ٜٔاٚيٜٚ ٕٛهتبٜٚ ٕٛتطاٚيٕٛ
:3
/
ايهؿا َٔ ١ٜادٌ إٔ ٜعًٛ
.
ايطٛاؾٚ ١إٔ ْؿعٌ َعِٗ اؿٛاض َا ؾ٘ٝ
.
عً١َٓٗ ٢
ايعكٌ ٚإٔ ْط ٍٛبايٓا عً ِٗٝستٜ ٢ؿُْٗٓٛاٚ ،إٔ ًْذأ إٍ إهاؾؿ١
قٛت .
ُجٌ ( ضز. ٠ؾعٌ ) .بٌ ْطٜس
ٚإكاضسْ ٫ ١طٜس إٔ ته ٕٛأقٛايٓا ٚأؾعايٓا . .
.
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ا٭خط ٚإٔ تبين ا٭ؾهاض إهاز٠
. ( . .ؾعٌ ، ) .٭ْٓا ْ ٫ػع ٢إٍ اغتؿعاظ .
ْٚتشٌُ ٖٚص ٖٞ ٙأخ٬م اٱق٬ح
.
إٗٓ ١ؾعًٓٝا إٔ متٌُ
أ ٚايػاشد ١شلص. ٙ
ْطٜس
ايعكٌ ؾأْٓا ْؿعٌ ايؿعٌ ايص. ٟ
ٚ .عٓسَا ٜػُع َٓا قٛت .
 1أض ٣نطٚضَ ٠عاؾ ١قٛض ٠ا٭خطا ٤إًكك ١َٓٗ ١ايطٛاؾٚ ، ١ست٪ْ ٢نس
:4
/
عًٚ ِٗٝإٔ ٚدٛز ايككٛض ٚإ٬سٛات ٗ بعض أعُاٍ
إٔ إطٛؾٌ َؿذل. ٟ
ايطٛاؾ١
اؿر يٝػت َٔ َ٪غػات .
تعاٍ طٚٳ ٳَ ٵٔ ٜٴ ِطزٵ ؾٹ ٝٹ٘ بٹ ِإيِشٳازٺ
 ٗٚاـتاّ أٚز إٔ اشنط َٔ ْػ ٢قٛي٘ :
. }25
بٹْ ٍِ ًُِٛٴ ٹصقِ٘ٴ ٹَٔٵ عٳصٳابٺ َأيٹٍِٝص {اؿر:
اٯ (( ١ٜإٔٻ ؾتِ اـازّ َه ًِٚ ١ؾٝصق٘
ؾٝك ٍٛابٔ نجرل ٗ تؿػرل ٖص: ٙ
ايُٝاّ ٜٚ ).ك ٍٛزلاس ١ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ باظ ــ ضٓ٘ اهلل ــ ٗ
اهلل ايؿا ِ٥عصاباّ )
تؿػرل نًُ ( ١اؿاز ) أْٗا تعِ نٌ َ ٌٝإٍ باطٌ غٛا ٤نإ ٗ ايعكٝس ٠أ. ٚغرلٖا
ٖصٙ
اؾُٜٗ ْٞٛا َٔ قكستِٗ ٚاقكسِٖ ٗ قانطت. ٞ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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حتسٚ ٣طُٛح
اآلًٖ. . ١
. .
تًكٝت زع ٠ٛنطّ َٔ ١أخٚ ٞقسٜك ٞغعاز ٠ا٭غتاش ايكسٜط عسْإ ناتب
ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض٪َ ٠غػَ ١ط ٗٛسذاز آغٝا ؿهٛض سؿٌ تطغَ ١ٝؿطٚع اٯًٖ١
باؿهٛض ٚشيو ؼت ضعا١ٜ
.
بإ٪غػٚ ١قس تؿطؾت
.
ايتذاض ٟا٫غتجُاض ٟاـام
َعايٚ ٞظٜط اؿر ٚنإ شيو ايً ٌٝوتؿٌ َٓذع َه ٞضا٥ع نٓا ْتٓطط ٙبؿا٥ل َٔ
ايكدل  ٗٚ ،تًو ايً ١ًٝظف اؿًِ إه ٞايص ٟسًُٓا ب٘ ٚ ،قسض ايكسض قسض ٙ٭بٓا٤
َه ١إهطَ ١إٔ ٜؿٗسٚا قٝاّ ٖصا إٓذع اؿهاض ٟايص ٟسًِ ب٘ إهَٚ ٕٛٝطٗٛ
اـرل
اؿهاض ١ٜؾهإ اـرل ٗ ؾٗط .
.
ٖص ٙإ٪غػ١
يكس اغتطاع ا٭غتاش عسْإ ناتب إٔ ٜطنض ٜٚطنض ٜٚهػ٘ بٌ ّاضؽ
سكٝكَٔٚ ١
نٌ نػٛط٘ ٱخطاز َؿطٚع اٯًٖ َٔ ١ؾهط ٠إٍ ٚاقع  َٔٚ ،سًِ إٍ .
ٖاضغ ١ؾؿهط ٚعٌُ َ َٔٚع٘ َٔ فًؼ اٱزاض َٔ ٠أبٓآ٥ا إهٌٝ
.
أَٓ ١ٝإٍ
ايطا٥عٌ اؿطٜكٌ نٌ اؿطم عً ٢خسَ ١نٛٝف ايطٓٔ ٚإنطاَِٗ ٚتهطِّٗ
ايؿهطٖ ٠صا إؿطٚع ا٫غتجُاضٚ ٟايتذاضٚ ٟاؿهاض ٟغٛف ىسّ
.
 .يتتهٖ ٕٛصٙ
اؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط ٚإطٛف ٚأبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١بٌ أظعِ أْ٘ إٔ ؾا ٤اهلل غٛف
بٗا
تعاض ٚغٓؿتدط .
ٜهَ ٕٛعًِ سهاضَ َٔ ٟعامل َه ١إهطَ ١اييت .
ي ١ًٝناْت نبرل ٠بايطداٍ  ،ي ١٦ًَٝ ١ًٝبا٫لاظات ي ١٦ًَٝ ١ًٝبا٫بتػاَات ،
ي ١ًٝؾطست با٭س ، ّ٬ي ١ًٝظؾت ايبؿط ٟيًُطٛؾٌ ٚإطٛؾات ٚأبٓا ، ِٗ٥ؾطسٛا
نطاَ .١ص
وؿ ٜط .
إطٛؾٌ ٚإطٛؾات يكٝاّ بصٚض ٖصا إؿطٚع ٚايص ٟغٛف . .
شلِ ٜػاعسِٖ عً٢
إطٛف ٚإطٛؾٕ ١ا غٛف وكك٘ شلِ َٔ زخٌ َازَٓ ٟاغب .
اؾٌُٝ
ايػٓ ٟٛأْ٘ إػتكبٌ .
.
إطسً ١بعٜاز ٠زخًِٗ
.
َٛادٗ ١ؼسٜات
أُٓ ، ٢أُٓ ، ٢أُٓ ٢عً ٢نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ١إٔ تػرل ٗ َجٌ ٖصا
ا٫ػا ٙايكشٝض ٚايػً ِٝم ٛايتؿهرل ٗ قٝاّ َؿطٚعات اغتجُاض ١ٜتعٛز بايٓـــــــــــؿع
ٖ. 142/910ـ م. 11
 ّٜٛ ) 1517ايػبت/ 11
(6
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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َػتكبًٗا
.
ٚإطٛف ٚمؿ ٜنٝاْٗا ٚتطتكٞ
.
ٚايتأثرل عً ٢ايطٛاؾ١
إٕ َؿطٚع ا٭ًٖ ١يٝؼ َؿطٚعاّ غٛف ٜبٓ َٔ ٢اؿذط ٚا٫زلٓت ٚاؿسٜس
ايطداٍ اؿطٜك ٕٛعً ٢نطاَ ١اؿاز
ايطداٍ . . .
.
ٚاـؿب بٌ إْ٘ غٛف ٜبٓ ٢ظٗٛز
َٝٚػط
.
ٚسػٔ خسَت٘ ٚضؾاٖٝت٘ ٚؼكٝل ضغبات٘ ٗ ا٫غتُتاع عر ْٝٛـ
يكس ؾطح ٚغعس نٌ أٚي٦و إػذلوٌ عً ٢أضقؿ ١اْ٫تٛاض ٚايص ٜٔعطؾٛا
ٚتأنسٚا إٔٻ ايؿهط ٚايتؿهرل ٚاٱخ٬م ِٖ أِٖ أزٚات ؼكٝل اؿًِ ٚايتشس، ٟ
ٚإ اْ٫تٛاض قس ٜط َٔ ٍٛأدٌ شيو ٚيهٓ٘ ٗ ْٗا ١ٜإطاف ٜؿتض أؾام إػتكبٌ
ايطاقٞ
.
ٚايؿهط ٚايتكسٜط ٭خ ٞا٭غتاش ايكسٜط عسْإ ناتب ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض٠
ٚيهٌ أعها ٤فًؼ اٱزاضٖ ، ٠صا اجملًؼ ايك ٣ٛبؿهطٚ ، ٙإتُاغو بطُٛسات٘
ٚايٛاثل َٔ خطاٚ ، ٙايص ٟعطف أٖساؾ٘ ٚٚغاٚ ، ً٘٥ي٘ خط٘ ايكطٜضٚ ،ايطُٛح
ٚعً ٢ضأغ٘ ضدٌ شنٚ ٞطُٛح َٚؿط ٗ ٙايصناٜٚ ، ٤ك ٜاغتطاع إٔ ٜكطأ َػتكبٌ
ايطٛاؾ ١بعُل  ،ؾعٌُ نجرلاّ َٔ أدٌ ايطٛاؾٚ ١إطٛف ٚإطٛؾٚ ١أبٓاٖٚ ، ِٗ٥صٙ
ناتب يكس
.
ٚايطُٛح ايص ٟخًك٘ عسْإ
.
َٔ مثطات شيو ايؿهط ٚايتؿهرل
ضا٥س .٠ص ٗ نجرل َٔ إٓذعات اؿهاض١ٜ
ته ٕٛط .
اغتطاعت ٖص ٙإ٪غػ ١إٔ . .
ٚدساض٠
.
ٚإٗٓ ١ٝؾهإ ي٘ ايػبل ٗ ايكساضٚ ٠بهٌ اغتشكام
.
ٚايجكاؾٚ ١ٝاٱزاض١ٜ
سٛشلِ ؾهاْٛا ايكس٠ٚ
.
ؾعًٛا ايهجرل َٔ ايتشسٚ ٟيهٔ ز ٕٚإٔ ٜػٛ٦ٝا ٭سس ٖٔ
اؿػٓٚ ١ناْٛا ايؿعٌ اؿهاضٚ ، ٟناْٛا ايتشس ٟايعٓٝس ٚ ،ناْٛا ايػًٛى
.
ٚا٫غتجُاضٟ
.
اؿػٔ  ،ؾذا٤ت ٫ٚزت ٖصا إؿطٚع اؿهاضٟ
أُٓ ٢شلصا إ٪غػ ١ايطا٥سٚ ٠ايطُٛس ١إعٜس َٔ ايطقٚ ٞايتكسّ ٚايتطٛض
ٚايتطٜٛط
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايؿهط اإلزاضٜ ٟطتك٢
بٗص ٙامل٪غػ١
ؼ٪َ ٣ٛغػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا عً ٢ؾهط دسي ٞعكطَ ٟتكسّ ،
بٌ َتٓٛض بهجرل َٔ إكاٜٝؼ إطسًٜ ، ١ٝعطٓٝا شيو ايؿهط إتٓٛض حملات سكٝك ١عٔ
ايتذاضٜب اؾٝسٚ ٠إؿاعط اييت غاُٖت ٗ تؿهٚ ١ًٝاييت تتذ٘ نًٗا يٲؾاز٠
آغٝا َٚا سككت٘ َٔ َهتػبات
ٚايجٓاٚ ٤إسح َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب .
كتًؿ ، ١دعًتٗا َساض سسٜح اجملتُع .
ٚقٝازت٘
.
ٚتًو اٱؾازٚ ، ٠شيو ايجٓاٚ ٤إسٜض ٜهؿـ عٔ ضٚاب٘ بٌ ايعٌُ
ؾٗص ٙإ٪غػ ١اؿهاض ١ٜمل تتكسّ عً ٢غرلٖا ٚ ،مل ٜطؿ ٛازلٗا عً ٢ايػطض ٚ ،مل
تدلظ أعُاشلا ٚ ،مل تكـ ٗ ايكـ ا٭ ٍٚإ ٫يػبب ٚاسس ((. ٖٛ.ط

صتاح اإلزاض ٠ص))..

إُٝع
عػٔ قٝازٚ ٠إزاضٖ ٠صا ايهٝإ اٱزاض. ٟ
قاز ٜٚكٛز ٚغٝكٛز ٖصا ايعٌُ ايٛطين ايطُٛح ٖ ٛشيو ا٫بٔ امله ٞايباض مله ١املهطَ، ١
ٚاملجكـ عسْإ ستُس أَني ناتب ايص ٟأنس متٝعٚ ٙتؿٛق٘ اإلزاضٟ
/
ثِ يعًُ٘  ،ا٭غتاش ايكسٜط
ايطٛاؾٚ ١بهٌ دساضَٗٚ ٠اض٠
.
بٌ ٚمتطنع ٙيف ايجبات عً ٢ادتًٛؽ عً ٢املكاعس ا٭َاَ ١ٝملٗٓ١
اآلٕ
ٚمتٝع ٚأظعِ اْ٘ مل ظتس َٓاؾػاً ي٘ ست. ٢
.
ؾإشا شنطت َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا ٜ ،ٴصٵنَط ؾٛضاّ عسْإ
قشٝض  ٕ٫عسْإ ناتب ٚاسس َٔ ا٭ؾدام ايٓازض ٜٔايصٜٔ
.
ناتبٚ،ايعهؼ
عطؾت سٝاتِٗ تطابكا بٌ ايٛاقع ٚايٓٛطٚ ١ٜايُٓٛشد ، ١ٝبٌ ٚايتكاٚ ٤انض بٌ إبسأ
ايؿطز ٟؾٗصا اٱزاض ٟأقبشت دطأت٘ ٗ اؽاش ايكطاض ايكعب
.
ٚاجملطز ٚايػًٛى
قٛت٘ ؾايهاتب سٌ ٜهَُٗٓ ٕٛهاّ ٗ ايعٌُ أٚ
ًَُٛغَ ٖٞٚ ١كسض َٔ َكازض .
عاي١ٝ
ؾ ٧غ ٣ٛا٫لاظ ٕا َٖ ٛطًٛب َٓ٘ ٚبإتكإ نبرل . ١َٝٓٗٚ ،
إٗٓ ١ؾ. ُٜ٘ٗ ٬
ٚقس ؾُٗت َٔ خَ ٍ٬عطؾيت ب٘ َٓص ظَٔ بعٝس عهِ قً ١ايكطبٚ ، ٞزضاغيت
عاَ ّا م. 103
آغٝا ايعسز اـام َٓاغبَ ١طٚض. 25
ْؿطت َذً ١ا٭ًٖ٪ٕ ١غػ ١دٓٛب .
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بايهً ١ٝإتٛغطَ ٖٛٚ ١ػ ٍٚ٪ب٘ ْ ،عِ ؾُٗت إٔ اُْٗان٘ ٜتِ بإضاز، َ٘ٓ ٠
ٚدطعات دطأت٘ َسعَ َٔ ١َٛكسض سػ ٞزا ِ٥ؾْ ٘ٝابع َٔ ؾِٗ َكاقس َٔ ٜعٌُ
أدًِٗ ؾًصيو لس إٔ عسْإ ناتب ايصٜ ٟكٛز ٖص ٙإ٪غػ١
َعِٗ ٜ َٔٚ ،عٌُ َٔ .
بعكٚ ١ْٝ٬سهَُٛٚ ١نٛع ١ٝسازٚ ٠قاضَٜ ١عٝـ َتٓبٗا إٍ نٌ َؿادآت ايعٌُ
إٗين َٚا أنجط إؿادآت ٗ َٗٓ ١ايطٛاؾ ٖٛٚ ١هٝس ؾٔ ا٫غتُاع يًُؿٛضَٔ ٠
.
اـدلات
.
ظَ ٤٬ايعٌُ ٚإٗٓٚ ١ا٭قسقاٚ ٤شٟٚ
يكس سا ٍٚفًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١اؿهاض ١ٜإٔ ٜؿهط بإػتكبٌ نجرلاّ ،
ايٓانر بٌ أقبشت ٚدٗات
.
ٚأضاز ؾع ٬بايهب٘ إٔ ٜػتُط ٗ شيو ايتؿهرل اٱزاضٟ
ْٛطِٖ َٗ ١ُٓٝتٓٛط ؾك٘ ٕػتكبٌ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١احملاؾ ١ٛعًٗٝا ٚتك ١ٜٛأضناْٗا
إدتًؿ ١يصيو ػس إٔ ٖصا اجملًؼ أقط َؿطٚعات اغتجُاضَ ١ٜػتكبً ١ٝتٗسف ٗ
.
ٚإطٛؾ .١ص سٝا ٠نطّٖٚ ١ازَٚ ١٥ػتكط ٠اقتكازٜا
.
ٜعٝـ ط إطٛف
فًُٗا إٔ . .
ٚادتُاعٝا إٔ سؼ فًؼ اٱزاض ٠ايعُٝل بهطاَ ١ايؿدك ١ٝايؿطزٚ ١ٜاؾُاع١ٝ
.
ايطٛاؾ ١بٌ إِْٗ ٚنعٛا ايبسا ٌ٥ا٫هاب١ٝ
.
ؾهًت ٚعٝاّ دسٜساّ ٗ أعُاٍ َٗٓ١
وتص ٟبٗا
.
ٚايؿاًَ ١ؾأقبشت أعُاشلِ أِٛشداّ
.
اإلزاض .١ٜص ايٛاعٚ ١ٝايٓانذ ١اييت نْٗٛا عسْإ ناتب
ٖص ٙط اإلٜسٜٛيٛد. ١ٝ
. .
ٚاقتكاز ١ٜؾتشت أَاَِٗ ططٜل
.
ٚضؾكا ٙبٓٝت عً ٢بين ٚقٛاعس زٚ ١ٜٝٓادتُاع١ٝ
ط ٌٜٛم ٛؼكٝل إعٜس َٔ ا٫لاظات اؿهاض، ١ٜ

ؾأقبشت َ٪غػَ ١طٛيف سذاز

ْٚؿتدط ب٘
سهاض..ٟص  ٚ.ط َعًِ سهاضَ ٟه .ٞص ْ ،..عتع .
نأْٗا ط َعاض .
دٓٛب آغٝا . .
إٔ إزاضٚ ٠اع ١ٝتتُتع بهٌ ٖصا اؿؼ ايعُٝل بايكٚ ٠ٛايتشس ، ٟهب إٔ
ايٛاغع أْين انتب ٖٓا بؿذاع ١نبرلٚ ٠ضٚح
.
تهَٓ ٕٛذعاتٗا عً ٢قسض طُٛسٗا
ٚظَ٘٥٬
.
عاي ١ٝس ٍٛايتذطب ١إُٝع ٠اييت خًكتٗا ٚأٚدستٗا إزاض ٠عسْإ ناتب
يتشكٝل ٖصا إٓذع ايهبرل َٔ ا٭عُاٍ إدتًؿٚ ١اييت ضقسٖا ايتاضٜذ إهٞ
ايع ٤٫٪ٖ ِٝٛايطداٍ إهَ ٌٝسؾٛعٌ ِٖ أْؿػِٗ بأؾهاض ايتشسٚ ، ٟعٛاطـ
33
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ٚؾانً ١يكس َٮْ ٞشيو ا٫لاظ اؿهاضٖ ٗ ٟصٙ
.
زَ ١ٜٝٓتعْٚ ، ١أخ٬م نطّ١
إ٪غػ ١باٱعذاب ٚا٫سذلاّ .ي٘ شيو ا٫لاظ نػط سٛادع اْ٫هاض ٚايكُت
إهطَ١
ٚاضتب٘ عب َه. ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أؾل ٚمتٝع َ٪غػ ١دٓٛب آغٝا
تًكٝت زع ٠ٛنطّ َٔ ١غعاز ٠ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض٪َ ٠غػَ ١ط ٗٛسذاز
ايكسٜط عسْإ ناتب ؿهٛض سؿٌ إ٪غػَٓ ١اغب ١ضبع قطٕ
/
دٓٛب آغٝا ا٭غتاش
تأغٝػٗا ٚيكس اْبٗطت بٗص ٙاؿؿً ١إُٝعٚ ٠اشلازٚ ١٥إبسع ، ١ؾًكس تعٛزْا إٔ
.
عً٢
َٓٗا ٚيهٔ ٖصا اؿؿٌ
ْػُع ٗ َجٌ ٖص ٙإٓاغبات نًُات ٚقكا٥س ٌّ اٱْػإ .
اؿهاضٚ ٟايطاقٚ ِٜٓ ٞبهٌ تأنٝس عً ٢ضق ٞؾدك ١ٝاٱْػإ عسْإ ناتب
ا٭َٛض ٖصا ايطدٌ إً ٧بايٛطٓٚ ، ١ٝإتؿٛم
.
ٚتؿطز ٙايعك ٗ ْٞ٬ايهجرل َٔ
باٱسػاؽ ٚايًػٚ ١اؿب ٚ ،قاسب أؾل ٚاغع َٖٛٚب ١إزاض. ١ٜؾص٠
َٔ ايكعٛبَ ١هإ إٔ تكطأ الاظات َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا ،
عٓسَا ْهتب ؾاؼ ١ا٭ؾٝا ٤لس َسا٥ض ا٭ؾذاض ؼه ٢نٝـ اغت ٌٛؼتٗا
الاظ ؾباب ٚعكًٝات ٖص ٙإ٪غػ ١إه َٔٚ ، ١ٝا٭قعب إٔ تكطأ سطن ١ايٓاؽ
ٚؼسٜاتِٗ  ، َُِٖٗٛٚز ٕٚؾِٗ طُٛساتِٗ ؾٗص ٙإ٪غػ ١تكسَت بعس دٗٛز دباض٠
اجملا٫ت ٚأقبشت
.
ٚندُ ١ستٚ ٢قًت إٍ َا ٚقًت إي َٔ ٘ٝشنط سػٔ ٗ نٌ
ؾاَ .١ص عً ٢دبٌ نٌ َ٪غػات
نأْٗا ط .
َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا . .
ايطٛاؾٚ ١عٓسَا ٜهتب ايتاضٜذ عًَ ٢ػاس ١اؾػطاؾٝا ٚإهإ عًٚ ٢قع ايعَإ
.
َٛقعٗا ٚظَاْٗا إً٧
.
ؾإ ٖص ٙإ٪غػ ١غت ٞٛبالاظاتٗا ؾتسٍ اؾػطاٗ عً٢
باْ٫بٗاض يكس سؿط ٖصا ايؿباب إهٚ ٞبهٌ قٝازت٘  ،بٌ ٜتكسَِٗ ٖصا ايطدٌ
.
إه ٞعسْإ ناتب ايص ٟسؿط بكًُ٘ ٚعكً٘ أعُاٍ ٚالاظات س ٍٛإطسً١
ايطا٥ع١
.
َٚطٛؾٗٝا ؾهإ ا٭بطظ ٖا ت ٍٛقٝازٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١إه١ٝ
ٖص ٙامل٪غػ ١املٓذع ٠ططست أغٚ ١ً٦انش ١يف عًُٗا ٚ ،ضؾهت اإلداب ١املطاٚغ ، ١ست٢
٭عُاهلِ ٚاييت ؾٗس بٗا
.
ادتسٍ ؾأضاز ايعاًَ ٕٛايتؿطؽ
 ٫تكع يف َأظم نٝاع ايٛقت يف .
ادتُٝع
.
 ّٜٛ ) 1501ا٭سس ٖ. 142/83/ 8ـ م . 2
(1
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز

35

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

يكس اغتطاع ت ٖص ٙامل٪غػ ١إٔ تسخٌ َطسً ١اَتشإ املػتش ، ٌٝؾتؿٛقت ؾ ٘ٝبكٝاز٠
ٚايٓانر يكس اغتطاع عسْإ ناتب إٔ ٜهَ ٕٛع٘
.
سهٚ ١ُٝعرب أعها ٤زتًؼ إزاضتٗا اذتهِٝ
ؾطٜل عٌُ َٔ ايؿباب امله ٞايطُٛح ٚاملتشُؼ ٚايٛطين  ،ؾاغتطاع بعسٖا ايهاتب إٔ ٜعطط
نإ َٔ ؾطض أعُاٍ ٚأؾعاٍ متٝعت
أْؿاؽ ادتُٝع بايهًُات ٚاآلٌَ ٚايطُٛح ٚ ،نإ َا .
بادتٛز٠
.
ٖ ٕ٫ص ٙإ٪غػ ١تطًل ٗ نٌ  ّٜٛقطخ ١ثكاؾ ١ٝػُع بػببٗا أٌٖ ايجكاؾ١
اْؿعاٍ
.
ٚايذلبَٚ ١ٝاضؽ اؾُٝع سطٜتِٗ زَ ٕٚهاٜك ١أٚ
.
ٚايكًِ ٚايؿهط ٚإعطؾ١
بإػتكبٌ
.
ايجكاؾ .١ٝص ضٚساّ يًُٛاطٓٚ ١ايٛطٓٚ ١ٝا٭ٌَ إعٓ٢
تًو ط ايكطخات .
ؾأعطت .
.
ٖص ٙإ٪غػٚ ٗ ١ين ــ ٖهصا اظعِ ــ أْٗا إ٪غػ ١ا٭نجط اْتباٖا إٍ إٔ
زٜين ٚعًُت ٖص ٙإ٪غػ١
ايطٛاؾَ ١ػٚ٪ي ١ٝندلٚ ٣إْٗا ضغايٚ ١طٓٚٚ ، ١ٝادب .
عهُٚ ١عك ١ْٝ٬عسْإ ناتب عً ٢إٔ  ٫تتؿتت ايطٛاؾ ١أ ٚتتكػِ إٍ أقػاّ
أضازٚا ٚأنست َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا إْٗا بٴٓٝت
اقػط ؾهإ شلِ َا .
.
قٚ ). ٟٛعٓسَا ؾعطت قٝازٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١إْٗا تتشٌُ َػٚ٪ي ١ٝأبٓا٤
قدط .
عً) ((. ٢
.
نطّ ١اػٗت
.
إ٪غػٚ ١أسؿازِٖ سطنت عً ٢نُإ َػتكبًِٗ يٝعٝؿٛا سٝا٠
يٛنع أغاغات ٕؿطٚعات اغتجُاض ١ٜطُٛسَٗٓ ١ا َؿطٚع اٯًٖ ١ا٫غتجُاضٟ
ٚاؿهاض ٟاؾٗس يًتاضٜذ إٔ ٖص ٙإ٪غػًٓ ١ت ٗ زاخًٗا إباز ٨ايٛطٓ، ١ٝ
.
إطٛؾٌ ٚمل تذلادع عٔ اغتدساّ أْٛ ٟع َٔ إعاضف اؿهاض ٗ ١ٜغبٌٝ
.
َٚطايب
ٚايطقٚ ٞناْت عْٗٛٝا عً ٢أٌٖ َه ١إباضنٌ يتشكٝل
.
ايتطٜٛط ٚايتطٛض
ٚطُٛساتِٗ إٕ َ٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا َهاْا تعزٖط ؾ ٘ٝيػ ١اذتب ،
.
َطايبِٗ
َٚعاْ ٞايتشسٚ ، ٟقُ ١يًطُٛح َٚ ،ؿكٌ ٜؿعط باإلسػاؽ بايٛطٓٚ ١ٝاملهٚ ١ٝاملػٚ٪ي١ٝ
ايتاضغتٚ ١ٝضتُس اهلل عً ٢إٔ يف ٖصا ايٛطٔ ايهبري َجٌ ٖص ٙامل٪غػَٚ ، ١جٌ ٖص ٙايكٝاز٠
.
ٚايطاقات ٚايؿباب .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سؿٌ َ٪غػ ١دٓٛب آغٝا
غأيين ايبعض َا ٖ ٛايتُٝع ٚايتؿطز ايص ٟأؾطت إيَ ٗ ٘ٝكايو إٓؿٛض
آغٝا ؾكًت إٔ
 )15011عٔ سؿٌ َ٪غػَ ١ط ٗٛدٓٛب .
ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا (
سؿٌ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا اعتدل ٙأؾهٌ سؿٌ سهطت٘ ؾدكٝاّ ٜٚعتدل
ؾع ٬سؿٖٝ ٬عاّ َٚبسعاّ ٚسهاضّ ٜا ٭غباب نجرلَٗٓ: ٠ا
 1أْ٘ أ ٍٚسؿٌ لس ؾ ٘ٝإتشسثٌ ؾدكٝتٌ ؾك٘ ُٖا َعايٚ ٞظٜط اؿر ،
: /
إ٪غػ١
ٚغعاز ٠ضٝ٥ؼ فًؼ أزاض. ٠
2: /

إكط٨
أ ٍٚسؿٌ ٜ ٫كـ عً ٢إٓك ١إ ٫ؾدكٌ بعس .

إسعٛٸٜٔ
.
 3أ ٍٚسؿٌ ٜه ٕٛايهٝـ ايطٝ٥ؼ ؾ ٘ٝدايؼ بٌ
: /
قذٛظ .ص ؾهإ اؾُٝع ،
عباض ٠ط .
 4أ ٍٚسؿٌ  ٫تهتب عً ٢ايهطاغ. . ٞ
: /
تؿا٤
غٛاغٚ ، ١ٝايطا٫ٚت عًٗٝا فُٛع ١نطاغ ٞػًؼ عًَ ٢ا .
ٚايًشِ .ص نعاز ٠سؿ٬تٓا َٓٚاغباتٓا
يٝؼ ط ايطظ .
 5أ ٍٚسؿٌ ا٭نٌ ؾ. . ٘ٝ
: /
ٚضاقٞ
ٚايطعاّ ايص ٟقسّ قشَٓٚ ٞاغب َٚطٜض .
١َُٛٓٚ
 6أ ٍٚسؿٌ اـسَ ١ؾ ٘ٝضاق. ١ٝ
: /
اظزساّ زخٌ ايهٝـ َٚع٘ ضٝ٥ؼ
.
 7أ ٍٚسؿٌ ٜسخٌ ايهٝـ ز ٕٚنذٝر أٚ
: /
أعها٘٥
اجملًؼ ٚبعض .
إػازض٠
 8أ ٍٚسؿٌ تكسٻّ ؾٗٝا اشلساٜا أثٓا ٤خطٚز ايهٛٝف ٚعٓس .
: /
إٓك ١بٌ عًُت
.
اؿؿٌ .ص ٜكـ عً٢
اؿهٛض ط َصٜع .
 9أ ٍٚسؿٌ ٜ ٫ؿاٖس . .
: /
إٔ قٛت٘ نإ َػذ ّ٬.
ٚإ٪غػ١
.
اؿر .ص َعدل سكٝك ٞعٔ إٓاغب١
ايؿ ًِٝط قاؾً. ١
 1ايؿط ٜ٘أ. . ٚ
:0
/
ٚٚثا٥ك١ٝ
َٚعًَٛات٘ دٝس. ١َُٛٓٚ ٠
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 1أ ٍٚضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠ا٭غتاش عسْإ ناتب ازلع٘ ٚعً ٢إٮ ّـسح
:1
/
عً ٢ط ْ.ا٥ب٘ .ص بهًُات ضاق٪َٚ ١ٝزبٚ ١سهاضٚ ١ٜالاظ ٜ٘اؿـــــــسخ
ٜٚجين . .
ايٓذاسات
.
ٜٚعٝس إي ٘ٝايؿهٌ ٗ ايهجرل َٔ
 1أ ٍٚسؿٌ ازلع ؾ ٘ٝؾدكَ ١ٝػٚ٪ي ٖٛٚ ٠ ٞعسْإ ناتب ٜطػٌ نًُ١
:2
/
ٖٚاز ١٥مل ٜذلى
.
َستٗا سٛاي ٞضبع غاع ١أ ٚأقٌ  ٢ٖٚنًَُٚ ١َُٛٓ ١طتب١
شنطٖا ٚاثين َٚسح نٌ َٔ ي٘ نإ ايؿهٌ ٗ ُٝع
.
قػرلٚ ٠نبرل ٠إ٫
إ٪غػٚ ١طبل عسْإ ناتب ْٛطَ ( ١ٜا قٌ ٚزٍٚ ) .ناْت نًُ١
.
ٚتؿطز
٪َٚثط ٠تسٍ عً ٢ثكاؾ ١ٝايٛاغعٚ ، ١غع ١اط٬ع٘
.
ايهاتب ضقٚ ١ٓٝضظ١ٜٓ
عً ٢نٌ .ا٭َٛض
ايػطض
 1نًُ ١ايٛظٜط ناْت َعدلٖٚ ٠ازٚ ١٥قكرلٚ ٠سككت .
:3
/
اؿانطٕٚ
.
 1أ ٍٚسؿٌ  ٫ازلع ؾ ٘ٝإسٜض ٚايٓؿام ايهبرل ايص ٟٳُٜٹٌٝټ َٓ٘
:4
/
ْ 1بٌ عسْإ ناتب بطظ أنجط عٓس تكس ِٜاشلسٕ ١ٜعاي ٞايٛظٜط اْ٘ قسّ
:5
/
ايؿباب إه ٞايص ٜٔغاُٖٛا ٗ ؾهطَ ٠ؿطٚع ا٭ًٖ ١ا٫غتجُاض، ٟ
اٱزاض٠
.
ٚتكٛض نٌ أعها ٤فًؼ
 1نإ إصٜع ا٭غتاش خايس ايبٝيت،اٱع َٞ٬ايؿٗرل َبسعاّ ٚضا٥عاّ بكٛت٘
:6
/
اؾٌُٝ
.
اؾُ ٌٝإعدل عٔ خًك٘
 1أيكٝت قكٝسٚ ٠اسس ، ٠أيكاٗ٥ا َصٜع اؿؿٌ َٔ خ ٍ٬زقا٥ل قًَٚ ١ًٝعسٚز٠
:7
/
ْ١ًٝ
 ٖٞٚ .قكٝس. ٠
 1نإ تٓٚ ِٝٛإخطاز اؿؿٌ أنجط َٔ ضا٥ع َٚ ،بٗطٷ ٚؾدِ َٚكبْ. ٍٛؿػٝاّ
:8
/
 1نإ اؿهٛض نجٝؿاّٚ،سهط اؿؿٌ ايهجرل َٔ أطٝاف اجملتُع إهٞ
:9
/
ٚغرلٙ
.
َ 2س ٠اؿؿٌ ناْت قكرل. ٠دساّ
:0
/
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آغٝا أُٓ ٢إٔ
ٖص ٙبعض َعاٜا ٚتؿطز سؿٌ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب .
ٚاٱخطاز
.
ته ٕٛنٌ سؿ٬تٓا ايكازََ ١جٌ ٖصا إػتٚ ٣ٛايك١ُٝ
ٚاٱبساع
ٚغ٪ايَ ٖٛ ٞاشا تػتطٝع اؾٗات ا٭خط ٣تكس ِٜبعس ٖصا ايطق. ٢
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َه ١أزض ٣بؿعابٗا
أٌٖ. .
)3
/1
(
قطأت َا نتب٘ أخ ٞايسنتٛض عً ٞغعس إٛغ ٗ ٢ظاٜٚت٘ (نُرل َتكٌ)
ٖ142/9ـ ٚشيو تعكٝباّ ٚاغتػّ٫٬
5
بكشٝؿ ١ايٛطٔ بعسزٖا ّٜٛ )278(7ايػبت/12
يتكطوات قاسب ايػُ ٛإًه ٞا٭َرل خايس ايؿٝكٌ أَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَ١
ٚضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؿر إطنع ١ٜاييت أزٍ بٗا عٓس اؾتتاس٘ يٛضؾ ١عٌُ يطؾع َػت٣ٛ
اـسَ ١إكسَ ١يهٛٝف ايطٓٔ ٚاييت ُْٛتٗا ؾٓ ١اؿر إطنعٚ ،١ٜاييت اْتكس
ؾٗٝا زل ٙٛايهط ِٜبكطاست٘ ٚؾؿاؾٝت٘ إعطٚؾٚ ١اقع اـسَات إكسَ ١يًشذاز
ٚإعتُط ، ٜٔأَاّ ْع نبرل َٔ َػٚ٪ي ٞناؾ ١ا٭دٗعٚ ٠ايكطاعات اؿه١َٝٛ
ٚا٭ًٖ ١ٝإؿاضن ٗ ١أعُاٍ اؿر ٚ،شيو بٗسف اٱق٬ح ٚسػٔ تك ِٝٝا٭زا٤
ٚإهاز اؿً ٍٛإٓاغب ١يًُؿه٬ت اييت تعذلض أعُاٍ اؿر َٔٚ ،ثِ ٳزؾِع ايكاٌُ٥
عً ٢خسَ ١اؿذاز ٚؼؿٝعِٖ  ،يًعٌُ اؾاز ٚايسٚ٩ب ٚؾل َٓٛٛض عًُ ٞزقٝل
ايطٓٔ
.
يتطٜٛط َٓ ١َٛٛاـسَات إكسَ ١يهٛٝف
بٝس إٔ ايهاتب مل ٜؿك٘ َهاٌَ َهاؾؿات ٚقطاس ١زل ٙٛايهطٚ ِٜيعً٘
تعُس شيو ٭غطاض ؾدك ١ٝنآَْ ٗ ١ؿػ٘ٚ ،إ ٫نٝـ ٜؿػط َبازض ٠زل ٛا٭َرل
خايس ايؿٝكٌ غرل إػبٛق ١سُٓٝا ؼسخ عدل ا٭دٗع ٠اي٬غًه ١ٝؾُٝع إؿاضنٌ
ٖ1428ـ بعس اْ٫تٗا َٔ ٤إٛغِ َباؾط ٠يٓٝكٌ شلِ
ٗ أعُاٍ اؿر ٗ َٛغِ سر عاّ
ايؿهط ٚايتكسٜط ٚثٓا ٠٫ٚ ٤ا٭َط شلِ عً ٢دٗٛزِٖ اييت بصيٖٛا ٗ خسَٚ ١ضعا١ٜ
ايطٓٔ؟ ؾًُاشا مل ٜعًل ايسنتٛض إٛغَٜٗٛ ٢ا ؟.
نٛٝف ! ! .
إشاّ ؾػُ ٛأَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَ ١نإ َٓكؿاّ سُٓٝا أظد ٢ايؿهط ٕٔ
ٜػتشك٘ ٚنإ طُٛساّ َتطًعاّ يًتطٜٛط سُٓٝا ناؾـ ايكا ٌُ٥عً ٢تكسِٜ
اـسَات يًشذاز بككٛض بطاَر ايتشػٌ ٚايتطٜٛط ٗ تًو اـسَات يًٓٗٛض بٗا،
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َا ٜطؾع ْػب ١ضنا اؿذاز ٚإعتُط ٜٔعٓٗا ٚتتٓاغب َع طُٛسات  ٠٫ٚا٭َط ٗ
ايب٬ز سؿ ِٗٛاهلل ايصٜ ٜٔهع ٕٛخسَٚ ١ضاسٚ ١غ ١َ٬اؿذاز ٚإعتُط ٗ ٜٔب٪ض٠
اٖتُاَاتِٗ
.
أَا ايهاتب إٛغ ٢ؾكس أطًل يكًُ٘ ايعٓإ ز ٕٚأزْ ٢بكرلٚ ،٠اْػام َع
ْٛاظع٘ ٚأٖٛا ٘٥ايؿدك ١ٝز ٕٚأ ١ٜقٛٝز َعتُساّ ٗ شيو عًْٛ ٢طت٘ ايهٝك ١يٛاقع
إٝسإ اـسََٝ ٖٛٚ ،ٞسإ خسََ ٞتؿطز يٝؼ يَ ٘ٝج ٗ ٌٝناؾَٝ ١از ٜٔاـسَ١
ايتٓؿٝص ٖٛٚ ١ٜأَط ْػتػطب٘ بٌ ْٚػتٓهط ٖٛٚ َ٘ٓ ٙايهاتب إطَٛم ٚا٭نازّٞ
.
ايٓاب٘ ايصٜ ٟؿذلض إٔ ٜتشط ٣ايسقٚ ١إٓٗذ ٗ ١ٝنٌ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘  ،يصيو دا٤
بإػايطات .ٚ .ط
..
َكاي٘ ًَ٦ٝاّ.
.

 . .ص  ،..اييت تِٓ عٔ دٌٗ َطبل ٗ فاٍ اؿر

ٚاؿذاز ،باٱناؾ ١إٍ ايطٚح ايعساٚ ١ٝ٥اغتدساّ يػ ١ايتذطٜض ٚايػدط ١ٜيًُطٛؾٌ
ٚأٌٖ ايطٛاؾٚ ، ١نٌ ٖص ٙا٭غايٝب تٗسّ  ٫ٚتبين ٚتكطع أٚاقط إٛزٚ ٠اٱخا٤
ٚاحملب ١زاخٌ ْػٝر ٖصا ايٛطٔ ايػاي ، ٞايص ٟغع ٠٫ٚ ٢أَط ٖص ٙايب٬ز عً ٢تأقً٘ٝ
ٗ ْؿٛؽ ْٝع إٛاطٌٓ َٓص عٗس إ٪غؼ إًو عبسايععٜع بٔ عبسايطٓٔ آٍ غعٛز
ضٓ٘ اهلل.
 -ٚايعذٝب إٔ ايهاتب إٛقط ٜ ٫عطف إٔٻ ٖٓايو ؾطقاّ بٌ َ٪غػات ايطٛاؾ١
اييت ؽسّ اؿذاز ايكازٌَ َٔ اـاضز ؾك٘ٚ ،بٌ ٓ٬ت اؿر ــ َ٪غػات
ايساخٌ ــ اييت ؽسّ سذاز ايساخٌ َٔ إٛاطٌٓ ٚإكٚ ،ٌُٝا٭عذب َٔ شيو أْ٘ ظتٌٗ
أٜ ٚتذاٌٖ إٔ خسَ ١اذتذاز يٝػت َككٛض ٠عً ٢أبٓاَ ٤ه ١املهطَ ١ؾكط  ،سٝح ٜؿاضى
املٛاطٓ َٔ ٕٛشتتًـ َٓاطل املًُه َٔ ١مشاهلا ٚدٓٛبٗا ٚؾطقٗا ٚغطبٗا يف خسَ ١نٛٝف
ايساخٌ  ٕ٫أقشاب
ايطمحٔ َٔ خ ٍ٬تكاضٜض عتكً ٕٛعًٗٝا َٔ ٚظاض ٠اذتر رتسَ ١سذاز .
املهطَ١
َ٪غػات سذاز ايساخٌ يٝؼ ؾططاً إٔ ٜه َٔ ٕٛاملطٛؾني أ َٔ ٚأٌٖ َه. ! ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َه ١أزض ٣بؿعابٗا
أٌٖ. .
)3
/2
(
أَا ٚقؿ٘ ٕ٪غػات ايطٛاؾ ١بإٔ شلا عً ٢ايٛضم ايطزلْ ٞكـ قطٕ َٔ اـدل٠
ٚيهٓٗا ٗ اؿكٝك ١فطز خدل ٠عاّ ٚاسس ٜتهطض بصات ايتؿاق ٌٝيٓكـ قطٕ (٫
دسٜس)
.
ؾٗ ٫ ٛىتًـ عٔ إػايطات ايػابكَ ١ع َا ؾ َٔ ٘ٝعباضات ايتٗهِ
ٚايػدطٚ ،١ٜبسا ١ٜإػايطات إٔ عُط ٖص ٙإ٪غػات اييت ناْت ؼٌُ قؿ١
ايتذطٜب ١ٝمل ٜبًؼ اـُػٌ عاَاّ بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ  ،سٝح أْؿ٦ت أ٪َ ٍٚغػ١
ٖ1402ـ ٚ ،قس
٪َ ٖٞٚغػَ ١ط ٗٛسذاز تطنٝا َٚػًُ ٞأٚضٚبا ٚأَطٜها ٗ عاّ
اغتطاعت ٖص ٙإ٪غػات  -بإؾطاف َٚتابع ١طتب َٔ ١أبٓاٖ ٤صا ايٛطٔ املباضى َٔ املهٝني
 ،ايص ٜٔميًه ٕٛارترب ٠ايطٚ ١ًٜٛايسضا ١ٜايتاَ ١يف زتاٍ ايطٛاؾٚ ،١ميتاظ ٕٚبايهؿا٠٤
ايعاي ١ٝيف سػٔ ا٭زا ٤باإلناؾ ١إىل َ٬ٖ٪تِٗ ايعًُ ١ٝايعاي ١ٝيف شتتًـ ايتدككات ـــ إٔ
تجبت ٚدٛزٖا ٚإٔ ته ٕٛعٓس سػٔ ظٔ  ٠٫ٚا٭َط ـــ سؿعِٗ اهلل ـــ ٚاذتذاز ايهطاّ بٗا عً ٢سس
غٛا ،٤مبا تكسَ٘ هلِ َٔ خسَات َتطٛضٚ ٠ؾل َٓع ١َٛعٌُ مجاعَٓ ٞعِ ،بكٛض ٠أٌََٖ ايعسٜس
َٔ ٖص ٙامل٪غػات يًشك ٍٛعً ٢ؾٗازات ادتٛز ٠ايعامل( ١ٝاآلٜع. )ٚ
ٚقس ٴتِٛدت دٗٛز ٚعطا٤ات ٖص ٙإ٪غػات بكسٚض ايكطاض ايتاضى ٞجملًؼ
ايٛظضا ٤إٛقط بط٥اغ ١خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز
ٖ142/8ـ ايكان ٞبتجبٝت ٖص ٙإ٪غػات
3
ٚ )81تاضٜذ/7
ــــ سؿ ٘ٛاهلل ٚضعا ٙــــ ضقِ (
بتكػُٝاتٗا اؿايٚ ١ٝإيػا ٤قؿ ١ايتذطٜب ١ٝعٓٗا ٚ ،قس تهُٔ ايبٓس ايجاْٖ َٔ ٞصا
ايكطاض ايتاضى ٞايص ٟقسض َٔ أعً ٢غًط ٗ ١ايب٬ز ا٫غتُطاض ٗ تٛضٜح ٖاضغ١
ايتٛنٝض
.
قسز ٠ؾُا ضأ ٣ايسنتٛض إٛغٖ ٗ ٢صا
.
إٗٓٚ ١ؾل نٛاب٘ َٚعاٜرل
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ٚأؾس َا إٓين ٗ ٖصا إكاٍ إٔ غعاز ٠ايهاتب ايصٗٚ ٟط دًٗ٘ َٚػايطات٘
قا( ٬٥نٌ ايص َٔ ٜٔسٛيو
بؿهٌ غاؾط ؾُٝا غبل ىاطب زل ٛأَرل إٓطك: ١
وتهط ٕٚإٓاغبٚ ،١يٝػُض ي ٞأٌٖ َه ١ايٓذبا ٤إٕ قًت إٕ ايطٛاؾ ١مل تعس ٚضاث١
ٚمل تعس سهطاّ ؾطؾٝاّ عً ٢ا٭عٝإ ٚايبٛٝتات  ،اؿر بإضٖام ايعكط عًِ ٚؾهط
ٚإزاضٚ ، ٠ايعكط ٜبين إٔٻ أٌٖ إهإ مل ٜعٛزٚا ٚسسِٖ أزض ٣بؿعاب٘ ،نٌ
ْػـ)
.
َ٪غػات ايطٛاؾ ١ؼتاز إٍ
ٚئ أتٛقـ ط ّ٬ٜٛأَاّ ٖصا ايٓل ايص٪ٜ ٟنس َا شنطت٘ ٗ َكسَٖ ١صا
إكاٍ َٔ أْ٘  ِٜٓعٔ ْٛاظع ٚأٖٛا ٤ؾدكٚ ١ٝضٚح عسا ١ٝ٥خطرلٚ ٠دٌٗ غاؾط بٛاقع
ٜعطؾ٘ عاَ ١إٛاطٌٓٚ ،يهٓين أزع ٛايكطا ٤ايهطاّ إٍ تأٌَ عباض( ٠ايٓػـ) اييت
ضأ ٣أْٗا اؿٌ يًكها ٤عًٖ ٢ص ٙإ٪غػات اييت تعتدل ضاؾساّ َُٗاّ يهاؾ ١أدٗع٠
ايسٚي ٗ ١خسَ ١نٛٝف ايطٓٔ ٚ ،دا ٤تجبٝتٗا َٔ قبٌ أعً ٢غًط ٗ ١ايسٚي١
ي٪ٝنس عً ٛنعبٗا ٗ اجملاٍ اـسَ ،ٞثِ بعس شيو أٜعكٌ إٔ ٜػتدسّ ايهاتب يػ١
ٜععُ٘ .؟
ايتسَرل ٚاـطاب َٔ أدٌ ايتطٜٛط ايص! ! ٟ
ٚأخرياً أٚز إٔ أُٖؼ يف أشٕ ايهاتب إٔ أبٓاَ ٤ه ١املهطَ ِٖ ١دعْ َٔ ٤ػٝر ٖصا ايٛطٔ
ايػايٚ، ٞيهٔ اهلل تعاىل أنطَِٗ بؿهً٘ ٚسٝاِٖ مبِٓ٘ عع ٚدٌ مبذاٚض ٠بٝت٘ اذتطاّ ٚخسَ١
نٛٝؾ٘ ايهطاّ ٚ ،قس عطف  ٠٫ٚأَطْا ــــ ٚؾكِٗ اهلل تعاىل ـــ ٖصا اذتل هلِ َٓص تأغٝؼ ٖصا
ايهٝإ ايؿاَذٖٚ ،ا ٖ ٛامل٪غؼ ايباْ ٞاملًو عبسايععٜع بٔ عبسايطمحٔ آٍ غعٛز ــــ أغهٓ٘ اهلل
قاٚ ( ً٬٥نٌ َٔ نإ
ٖ134ـ :
ؾػٝض دٓات٘ ـــ غتاطب أٌٖ َه ١املهطَ ١يف بٝاْ٘ ايؿٗري يف3عاّ
َٔ ايعًُا ٤يف ٖص ٙايسٜاض أَٛ َٔ ٚظؿ ٞاذتطّ ايؿطٜـ أ ٚاملطٛؾني ش ٟضاتب َعني ؾٗ ٛي٘ عًَ ٢ا
نإ عً َٔ ٘ٝقبٌ إٕ مل ْعز ٙؾْٓ ٬كل َٓ٘ ؾ٦ٝا ،إ ٫ضد ٬أقاّ ايٓاؽ عً ٘ٝاذتُذ ١أْ٘ ٜ ٫كًض
ملا ٖ ٛقا ِ٥عً ٘ٝؾصيو ممٓٛع مما نإ ي٘ َٔ قبٌٚ ،نٌ َٔ نإ ي٘ سل ثابت غابل يف بٝت َاٍ
ؾ٦ٝا)
املػًُني أعطٓٝا ٙسك٘ ٚمل ْٓكل َٓ٘ .
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ٖ ٗٚصا ايٓل ٜطغِ ايكا٥س إ٪غؼ غٝاغ ١ايسٚي ١ايكا ١ُ٥عًَٗٓ ٢ر ايعسٍ
ٗ ايتٛدٚ ٘ٝايتكٚ ، ِٜٛإٔ ايجٛاب ٚايعكاب دع ٤أق َٔ ٌٝغٝاغٖ ١ص ٙايسٚي١
ايطؾٝسٖ ٗٚ ،٠صا ايػٝام ه ٤ٞتكطٜض زل ٛأَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَ ١إػتُس
َٔ َٓٗر ايعسٍ ٗ ْٛاّ اؿهِ ايػعٛز ، ٟإش َ ٫هاْ ٕٔ ١ىٌ ٗ أزاٚ ٤ادبات٘
ػا ٙنٛٝف ايطٓٔ غٛا ٤نإ َٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١أ َٔ ٚغرلٖا َٔ َسٕ
ٚقاؾٛات إًُه ،١سٝح تتابع ناؾ ١ا٭دٗع ٠ايطقاب ١ٝغٛا ٤ايتابع ١ٱَاضَٓ ٠طك١
َه ١إهطَ ١أٚ ٚظاض ٠اؿر أ ٚغرلٖا َٔ اؾٗات إعَٓ ١ٝػرل ٠أزا ٤اـسَات
إكسَ ١يًشذاز بهٌ زقَ ١ا ٜتٓاغب َع اٱَهاْات ٚايطاقات اييت تػدطٖا
ايسٚي ١ايطؾٝس ٗ ٠نٌ َٛغِ يٛؾٛز ايطٕٓٔ ،ا ّجً٘ اؿر َٔ أُٖ ١ٝقك٣ٛ
يًًُُهًَ( ١ها ٚسهٚ ١َٛؾعبا)  ،يصيو تعُس ٚظاض ٠اؿر ٗ نٌ عاّ عً٢
تهط ِٜإتُٝع ٗ ٜٔخسَ ١اؿذاز ٚقاغب ١إككطَ ٜٔدتًـ ايعكٛبات َٗٓٚا
ايػبٌٝ
اٱقكاٚ ٤اٱبعاز عٔ إؿاضنٖ ٗ ١صا ايعٌُ اؾًٚ ،ٌٝاهلل اشلاز ٟإٍ غٛا. ٤
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أٌٖ َه ١ازض ٟبؿعابٗا
() 3/ 3
اغتػٌ بعض ايهتاب ايكشاؾَ ٌٝجٌ غعس إٛغٚ ٢غرل ، ٙسسٜح قاسب
ايػُ ٛإًه ٞأَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَٚ ١ضٝ٥ؼ ؾٓ ١إطنع ١ٜا٭َرل خايس
بططٜك ١ط ي ٞاذتكٝك .١ص ٚ ،..ايعٌُ عً ٢تأٌٜٚ
ايؿٝكٌ ْ ،عِ اغتػًٛا شيو اؿسٜح . .
ٜطٝل ْٚؿٛا إٔ
ْل زل ٙٛايهط ِٜبططٜك ١غرل قشٝض ًٛٓٚا ْل زلَ ٙٛا . ٫
إتػرل ٚاغتػًٛا ٖصا ايٛد٘ َٔ ٚدَٗٓ ٙٛر ايتؿػرل
ٜتعاٌَ ْل زلَ ٙٛع ايٛاقع .
ايٓكٚ ٞاسذلاّ ايٓل ٜهػب٘ سطنت٘ ٚؾاعًٝت٘ ٖٚصا َا مل ٜؿُٗ٘ إٛغٚ ٢غرلٙ
.
إطاغًٌ غؿٌ أ ٚتٓاغ ٞأٚي٦و ايهتاب بككس ٚضَا بػ٤ٛ
.
َٔ قػاض ايهتاب أٚ
اؿر .ص بكؿ ١عاَٚ ١مل ٜتشسخ
عٔ ط َٓ. ١َٛٛ
ْ ١ٝإٔ خايس ايؿٝكٌ نإ ٜتشسخ. .
اعتكس ٚيعسّ َعطؾٚ ١ؾِٗ َٔ نتب عٔ
.
عٔ َ٪غػات ايطٛاؾ ١بكؿ ١خاق ١نُا
أعُاٍ اؿر ايهبرلٚ ٠إدتًؿ ١تػطعٛا بايؿِٗ ٚ ،تػطعٛا َط ٠أخط ٣بايهتاب١
ٜعكٛب ٚازع ٢بعض ايهتاب اْ٘ تًك ٢اتكا٫ت َٔ ( عسز َٔ
.
ؿادْ ٗ ١ؿؼ
اؿر ) ٚأِْٗ َٜ٪سٕ ٜٔا ق ، ٌٝؾٗصا نصب ٚ ،نَ٘٬
غسَات . .
.
أقشاب ايع٬ق١
إٍ ط
بكً ١ا٭َرل خايس ايؿٝكٌ زعا. .
ّ ٫ت يًشكٝك. ١

اإلق٬ح .ص ؾًصيو خاطب
.

اؿر ص ٚ ،..قبٌ إٔ أؾػط ٚاسًٌ ٚنع اؿر عهِ خدلت ٞايعًُ١ٝ
ا٭َرل ط َٓ. ١َٛٛ
. .
ايٝٚٛؿ ١ٝايط ، ١ًٜٛخاق ١أْين ؾاضنت ٗ ايعؿطات َٔ ايًذإ إطتبط ١باؿر .
ْ 1ط ٣إٔ اْ٫تكاز َٔ زل ٛا٭َرل نإ عً ٢أزا ٤خسَات اؿر ٚايعُط٠
: /
نَُٓ ١َٛٛتهاًَٚ ١يٝؼ عً٪َ ٢غػات ايطٛاؾ ١ؾك٘ بسي ٌٝإٔ
إؿاضنٌ ناْٛا َٔ ْٝع ايكطاعات ايعاًَ. ٗ ١اؿر
 2اْتكازات زل ٛا٭َرل ناْت ؾاًََ ١عٓ ٢آخط قس ٜؿِٗ َٔ ن َ٘٬إٔٻ
: /
إككٛز به ِٖ َ٘٬أضباب ايطٛا٥ـ ؾك٘ ٚيهٔ سكٝك ١ا٭َط خ٬ف شيو
 ّٜٛ ) 1507ا٫ثٌٖٓ. 142/95/ 28ـ م . 2
(8
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ناَ ٬ؾايػٝاس ١اييت دا ٤شنطٖا أنجط َٔ َط٠
.
ٕٔ ٜتأٌَ ن ّ٬زلٙٛ
عً ٢يػإ زلٜ ٙٛؿذلى ؾٗٝا نٌ اؾٗات ٚأضباب ايطٛا٥ـ دعٖ َٔ ٤صٙ
إٓ ١َٛٛؾايٓٛاّ تهع٘ ايسٚيٚ ١ايبين ايتشت ١ٝاـسََ َٔ ١ٝػٚ٪يٝاتٗا
.
ٚتٛؾرل ا٭َانٔ ٚإػانٔ ٚإؿاضٜع ٚايتطٜٛط يًُؿاعط ٚتٓ ِٝٛإطٚض
ٚاؾٛاظات ٚإطاقبٚ ١ؼػٌ ا٭زا ٤ايعاّ نً٘ ٜكع عً ٢ايسٚيٚ ١اؿه١َٛ
ٚأدٗعتٗا ايطزلٚ َٔ ١ٝظاضات نايساخًٚ ١ٝاـاضدٚ ١ٝاؿر ٚايكش١
ٚايػٝاس،.. ٚ . ٚ . ٚ .١
.
ٚا٫تكا٫ت ٚاٱؾػاٍ ايعاَٚ ١أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ١
٪َ 3غػات أضباب ايطٛا٥ـ يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝات ايػهٔ ( ٭ْ٘ غشب َِٓٗ
: /
بكطاضات غاَ )١ٝغ ٣ٛاٱؾطاف عًٚ ٘ٝتكسٜل ايعكٛز يًبعجات َٚتابع١
اـسَ ٗٚ ١سايٚ ١دٛز تككرل ٜتِ نتاب ١قانط ٚإب٬ؽ ٚظاض ٠اؿر اييت
بسٚضٖا تك ّٛبإب٬ؽ ا٭َاض ٠إشا تطًب ا٭َط .شيو
٪َ 4غػات أضباب ايطٛا٥ـ يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝاتِٗ بٓا ٤اجملُعات ايػهٓ١ٝ
: /
اؿسٜج ١أ ٚاـٝاّ إطٛضٚ ٠إِا ٜٓشكط زٚضِٖ خسَٚ ٞإؾطاٗ .ؾك٘
٪َ 5غػات أضباب ايطٛا٥ـ يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝاتِٗ ختِ اؾٛاظات ٗ إطاض
: /
ؾإػٚ٪ي ١ٝا٭َٓ ١ٝيٝػت َٔ اختكاقِٗ ٚتهسؽ اؿذاز ٗ إطاض يٝػت
َٔ َػٚ٪يٝاتِٗ ٜٚػأٍ ض٥اغ ١ايطرلإ إسْٚ ٞبعجات اؿر ٚؾطنات اؿر
اؾاْب
.
ٚؾطنات ايطرلإ ٚايساخً ١ٝعٔ ٖصا
٪َ 6غػات أضباب ايطٛا٥ـ يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝاتِٗ ؾطا ٤ايباقات إهٝؿ١
: /
ٚايٓٝٛؿٚ ١اييت تهؿ ٞايعسز إطًٛب ٖٚصَ َٔ ٙػٚ٪يٝات ايٓكاب ١ايعاَ١
ا٭عُاٍ ؾٓٛاّ ايسض ٗ ٜٔأٜاّ اؿر
.
يًػٝاضات ايتابع ١جملُٛع َٔ ١ضداٍ
يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝات َ٪غػات اؿر ٚإِا َػٚ٪ي ١ٝايٓكاب ١ايعاَ ١يًػٝاض٠
ٚاؿر ٚايٓكٌ ٜٚككس بٓٛاّ ايطز ٖٛ ٜٔإعطا ٤ساؾًٛٓ ١ي )50 ( ١ضانب
 100ساز ؾايتأخط ٚسطن ١إطٚض ٚايسخٚ ٍٛاـطٚز يٝػت َٔ َػٚ٪يٝات
ٍ
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إطٛؾٌ ايًِٗ غٛا ٤ايتبًٝؼ ٚنتاب ١احملانط ٚاْتٛاض ايتٛدٗٝات يتأٌَ
ايٓكل ؾا٭دٗع ٠ا٭َٓ ٖٞ ١ٝإػٚ٪ي. ٠ٞ
.
٪َ 7غػات ايطٛا٥ـ ًّ ٫ه ٕٛاـٝاّ إطٛضَ ٗ ٠ين يهٜ ٞػتطٝعٛا
: /
تػهٌ سذادِٗ زاخٌ َؿعط َين ؾاؾٗ ١إػٚ٪يٞ

ٚ ٖٞ ٠ظاضات ؿر

 300ضٜاٍ يعطؾَٚ ٢َٓٚ ١ا
ٚاٱؾػاٍ ٚإاي٫ ١ٝغُٝا إشا عطؾٓا إٔ اؿاز ٜسؾع
ٜسؾع ٕ٪غػات ايطٛاؾ 48١ضٜاٍ ؾك٘ ٚضٜايٌ ٕهتب ايٛن ٤٬إٛسسٚ ٠
إاي ١ٝنُا إٔ
 250ضٜاٍ تصٖب يكٓسٚم ا٫غتجُاضات ايعاَ ١ايتابع يٛظاض. ٠
 50000أيـ ساز ٜػهٓ ٕٛخاضز سسٚز َٓ ٢ايؿطعٕ٫ ١ٝ
َٔ
ٖٓاى أنجط0
أغًب اـٝاّ َٛظع ١ؿذاز ايساخٌ ٚسذاز اـُؼ ل ّٛظاْب اؿطز
ايهبرل ٕ٪غػات ايطٛاؾ ٗ ١شيو ايتٛظٜع ايصْ ٫ ٟاق ١شلِ ؾ٫ ٌْ ٫ٚ ٘ٝ
زلٝا ٚإ يٛسات اؿسٚز ايؿطع ١ٝقا ُ٘٥مل تعاٍ .بعس
 8نجط ٠ايٓؿاٜات ٚايكُا ِ٥غٛاَ ٗ ٤ه ١إهطَ ١أ ٚإس ١ٜٓإٓٛض ٠أٚ
: /
إؿاعط إكسغ ١يٝؼ َٔ اختكام َ٪غػات أضباب ايطٛا٥ـ ٚإِا َٔ
َػٚ٪يٝات ايبًسٜات ٚاؾٗات ايتابع ١شلا ٚنصيو تأٌَ اـسَات ايعأََ ١
ٓاَات ٚخ٬ؾ ١يٝؼ َٔ َػٚ٪يٝات ايطٛاؾَٚ ١ع شيو ًٜعَٛا ٗ عطؾات
اـسَ١
بتأَٗٓٝا ٗ ا٭َهإ ايػرل َتٛؾط ؾٗٝا ٖص. ٙ
 9ػٜٛس اـسَٜ ١تطًب قطف ٚزؾع ضغ ّٛيًدسَ ١ؾُا بايهِ ي ٛعطؾتِ إٔ
: /
َا ٜسؾع٘ اؿذاز يًدسَٚ ١و٪ٕ ٍٛغػات أضباب ايطٛا٥ـ ( ايطٛاؾ، ١
 344ضٜاٍ َٓص سٛي 30ٞعاَا ٗ
ايٛن ، ٤٬اٱز ، ٤٫ايعَاظَٜ ٫ ) ١تعس٣
ايٛقت ايص ٟنٌ ؾ ٤ٞاضتؿع غعط َٔ ٙتصانط طرلإ ٚغهٔ ْٚكٌ ٚتػص١ٜ
تتػرل ؾهٝـ ْهُٔ ػٜٛس
ٚخ٬ؾ ١ايًِٗ غ ٣ٛضغ ّٛخسَات اؿر مل ! .
اؿاٍ .؟
اـسَ. ١؟ ٚنٝـ ْطٛض آيٝات اـسَ ١ايػٝاسٖٚ ١ٝصا ٖ! ٛ
!
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 1بك ٞإٔ ْك ٍٛإٔ اؿٌ يٝؼ ٗ ايتؿطٜعات ٚا٭ْ ١ُٛبٌ َٖٛ ٞدٛزٚ ٠تتطٛض
:0
/
ٚيهٔ  ٫تؿعٌ ٜ ٫ٚٴعط ٢أضباب ايطٛا٥ـ ناٌَ سكٛقِٗ ؾٌٗ ٜعكٌ إٔ
ٜطؾض إطٛف يسٚض ٠تسضٜب ٗ ١ٝاؿر ًٜٚعّ بسؾع٘  ٚغكُٗا َٔ َهاؾأ٠
اؿر
! .
يكس ناْت ايطٛاؾ٫ٚ ١ظايت قا ١ُ٥غسَاتٗا بكسض اٱَهاْٝات إتاسٚ ١بكسض
ٚا٭دساز
.
سب أًٖٗا شلا ٚتػدرل نٌ طاقاتِٗ ٭دٌ اؿؿا ٚعً ١َٓٗ ٢اٯبا٤
يصيو ْط ٣إٔٵ ٜعاز قطا ٠٤خطاب زل ٛا٭َرل بطٚ ١ٜٚتأْٚ ٞزضاغَ ١تعُك١
ؾاؿٌ يٝؼ ٗ ٚدٛز ؾطنات إش إٔ ٚدٛزٖا غٝهطؽ ايطبكٚ ١ٝخسَات اـُؼ
ل ٌٖٚ ّٛنٌ اؿذاز قازض ٕٚعً ٢زؾع تهايٝؿٗا ايباٖٚ ١ٛضغ ّٛاؿر مل تتػرل
عاَا
َٔ. ! 30
 ٫بس َٔ زضاغ ١اـًٌ َٔ نٌ اؾٗات ايعاًَ ١باؿر بسا َٔ إسخٌ ٚست٢
اـسَ١
.
إدطز َٓ ١َٛٛإتهاًَ ١إٔ نٓا ْٓؿس ؼػٌ
ٚيعٌ بعس ٖصا ايؿطح ايػطٜع قس ؾِٗ أخ ٞايسنتٛض عً ٢إٛغٚ ٢غرلَٔ ٙ
نجرلاّ
بك ٠ٛؾ ٬تؿطسٛا .
إطاغًٌ ايكشاؾٜ َٔٚ ، ٌٝكـ ٚضا َٔٚ ، ِٗ٥قؿل شلِ .
بؿعابٗا
 ٌٜٛٚأٌٖ َه ١أزض. ! ٣
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ١
غعست ـدل قطب اْط٬م ؾعايٝات عًُ ١ٝاْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ ١ؾًكس
ْؿطت سٌ تكسٜت عدل َكا٫ت ٞايكشاؾٚ ١ٝعدل دطٜس ٠ايٓس ٠ٚيعًُ ١ٝإٜكاف عًُ١ٝ
سٓٝصاى ٚنٓت ٗ إسس ٣إٓاغبات ايعاَٚ ١زاض اؿسٜح سٖ ٍٛصٙ
.
اْ٫تدابات
ايعًُ ١ٝؾإشا بأسس إػٚ٪يٌ اؿاي ٗ ٌٝفايؼ إ٪غػات ٜك ٍٛإٔ ٖص ٙايعًُ١ٝ
.
إٓؿعًٌ
.
ٚايتُعم ٚ٭ْين  ٫اتؿل َع ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓاؽ
.
غٛف ت٪ز ٟإٍ ايؿطق١
ايؿا ّ٩ؾاْ٫تدابات ٗ نٌ أؾهاشلا ٚأطٛاضٖا َٚطاسًٗا ْٚتا٥ذٗا
.
ٚاضؾض ٖصا
ايٛطين ٚيهٔ يٝؼ ؾططا إٔ تأتٞ
.
سهاض. ٟص تطتك ٞعاز ٠بايعٌُ
.
ٖ ٞط ؾعٌ
. .
با٭ؾهٌ ص  )).ؾًصيو ؾإٔ َٔ ايٛادب عًٓٝا  ،اسذلاّ ْتا٥ر قٓسٚم اْ٫تدابات
.
 ((. .ط
َٚعطٝات٘
.
َُٗ .ا ناْت ْتا٥ذ٘
ٚقبٌ ؾذل ٠نتب أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش خايس غابل َ ،كا ٫دٝساّ أطًِبٴ ؾَٔ ٘ٝ
عًُ٘ ٚ٭ْين
ا٭غتاش عسْإ ناتب ضٝ٥ؼ َ٪غػ ١سذاز دٓٛب آغٝا إٔ ٜذلدٌ َٔ .
َٓٗا َٔ إعطٚف
غابل ٭غباب عس: ٠
 ٫أتؿل ُاَاّ َع شنط ٙأخ ٞايطُٛح خايس .
قشاؾٝاّ أْين اختًؿت َع فًؼ إزاض٪َ ٠غػ ١دٓٛب آغٝا ٗ ايػٌٓ إانٚ ١ٝنتبت
َكا٫ت ؾسٜس ٠ايكطاسٚ ١ايٛنٛح

عٔ بعض ايككٛض ـــ ٗ ْٛط ٗ ٟعٌُ اجملًؼ

اؿكا٥ل
ٚإ٪غػٚ ١يهين  ٫اغتطٝع ػاٚظ .
.
ٚيهٔ ايٚ ، ّٛٝبايصات ايٚ ّٛٝبعس َؿاٖست ٞؾدكٝاّ ٚاط٬ع ٞإباؾط عً٢
ايكسٜط عسْإ
/
ايهجرل َٔ ا٫لاظات اؿهاض ١ٜاييت سككٗا ٚألعٖا ا٭غتاش
اٱزاض ٠ؾاعذلف إٔ َ٪غػ ١سذاز دٓٛب آغٝا تعس َٔ
.
ناتب ٚظَ ٗ ٘٥٬فًؼ
ْٚؿاطاّ ؾٗٓاى
.
إهٚ ٞأنجطٖا س١ٜٛٝ
.
أؾهٌ إ٪غػات اؿذاز خسَ ١يًُذتُع
َٓٗا
عٓاقط ٚقاٚض َُٗ ١يًػا ١ٜسككتٗا ٖص ٙإ٪غػ ١اؿهاض: ١ٜ

ٖ. 1428ـ م. 5
 ّٜٛ )1468(8ا٫ثٌٓ / 2/ 1
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َ 1ؿطٚع ا٭ًٖ ١ا٫غتجُاضٚ ٟيكس ؾطست أْا ؾدكٝاّ بٗصا إؿطٚع ايعُ٬م
: /
ؾػٛف ٜهٖ ٕٛصا إؿطٚع اؿهاض ٟايطا٥ع َ ،عًُاّ سهاضٜاّ ٕه١
إهطَٚ ١غٝشكل
.
إهطَٚ ١غٝشكل ايهجرل َٔ طُٛسات أٌٖ َه١
.
ٚأسؿازِٖ ٖٚصا ٖ ٛايتؿهرل ايعاقٌ
.
زخٌ ا ٚضبض ثابت يًُطٛؾٌ ٚأبٓاِٗ٥
إػتكبًٞ
.
ٚاؿهاضٟ
 2ضؾع ايعٛا٥س ٚق ١ُٝأضباح ايػِٗ ٚإهاؾ٦ات إكطٛع ١بٓػب ١خاقْٝ ١ع
: /
ا٭خط ٣بإسكا ١ٝ٥اشل ١٦ٝايتٓػٝك٪ٕ ١ٝغػات أضباب
.
َ٪غػات ايطٛاؾ١
ايطٛا٥ـ
.
 3ا٫غتجُاض اؿهاض ٗ ٟخسَ ١اجملتُع إه َٔ ٞخ ٍ٬استهإ ايعسٜس
: /
َٔ ايؿعايٝات ٚإٓاغبات ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖ١ٝ
ٚاـاقٖ ١ا دعٌ إ٪غػٚ ١ادٗ ١سهاضَٚ ١ٜطنع إؾعاع سهاضٟ
.
َهٚ ، ٞاؾتٗط بصيو ٚاَت٬ى إ٪غػات يكا٫ت اغتؿاز َٓٗا اجملتُع
اجملا٫ت
إه ٗٚ ٞايهجرل َٔ .
.
باعتباض ط اؿاز .أ. ٫ٚص ٖ ٛاشلسف ايطٝ٥ػ ٗ ٞكطدات
 4أزا ٤ا٭َاْ. . ١
: /
إٝساْ١ٝ
اـسَ ١إُٝع ٠اييت تكسَٗا إ٪غػَٚ ١هاتبٗا .
 5سػٔ ا٫ختٝاض ٚإعطا ٤ا٭َٛض ٗ ايعًُ ١ٝاْ٫تداب ١ٝعهُٚ ١تعكٌ ْٛٚط ،
: /
ٜػتشل ٚاسذلاّ ا٭زيٚ ١ايدلاٌٖ َٗٓٚا إٔ ايٛعٛز اْ٫تداب١ٝ
.
ٚبكرل ٠عُا
نبرلٖٓٚ ٠ا
.
اييت ايتعَت بٗا قا ١ُ٥اؿاز ايػابك ١ؼكل َٓٗا ْػب١
َٛنٛع٫ ١ٝختٝاض ٖصٙ
.
ايؿاعًٚٚ ١نع ؾطٙٚ
.
تتأنس إناؾ ١ايعٓاقط
إٓتذ١
ايعٓاقط .
إهٞ
.
إ٪غػٚ ١شيو خسَ ١يًُذتُع
.
 6أبطاظ ايعاٌَ ايٓػا ٞ٥ق ٞؾعايٝات
: /
بصيو
سٝح ؾٗست ايكشاؾ. ١

50

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

ق ٍٛأْ٘ ٜكع عً ٢إطٛف اي ّٛٝايتؿهرل اؾاز ٗ عًُ ١ٝاختٝاض
أعٛز ؾا :
إ٪غػ ١عً ٢إٔ ٜتكسّ ٖصا ا٫ختٝاض إٔ ٜطًب َٔ إطؾشٌ تكسِٜ
.
أعها٤
ٚعًُ ١ٝبعٝساّ عٔ إجايٝات ٚايهصب
.
بطاَر .ص ٚاقعَٛٚ ١ٝنٛعٚ ١ٝعًُ١ٝ
 . .ط .
ا٭عهاْ ٤طٜس َٔ ا٭عها ٤إٔ ٜطًبٛا َٔ إطؾشٌ إٔ تهٕٛ
.
ٚايهشو عً٢
ٚايعٚ ١ُٝٛؽسّ اجملتُع إهٚ ٞأٌٖ
.
بطافِٗ ؽسّ َػتكبٌ ٖص ٙإٗٓ ١ايؿطٜؿ١
إباضنٌ
.
َه ١إهطَ١

حملـــــــــ١
ٜكْ(( ٍٛابً ٕٛٝبْٛابطت ) (( ):أع ِٛايص ٜٔغرلٚا ٚد٘ ا٭ضض مل ٜتٛقًٛا
:
اؾُاٖرل ).
)
إٍ شيو بايتأثرل عً ٢اـاق ، ١بٌ باغتٗٛا٤
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َه ٖٞ ١ايتذاض ٠شاتٗا
. .
ّٜٛ ) 356
اطًعت عًَ ٢كاٍ ا٭ر داغط اؾاغط إٓؿٛض َذً ١سلؼ بايعسز (
عٓٛإ نٌ أٌٖ َه ١ػاض ٚ ،اؿكٝك ١إٔ ايص ٟيؿت
ٖ142/7ـ ٚؼت /
12
/13
ْٛطَ ٖٛ ٟػت ٣ٛايتٗهِ ٚايػدطٚ ١ٜايتعس ٟايص ٟبطظ َٔ ايهاتب عً ٢أٌٖ َه١
إهطَ ١إباضنٌ ٚ ،مل أدس ي٘ إدلضات إكبٛي ١أ ٚايعكً ١ٝيصيو ايػًٛى
ايهتابٚ ٞايص ٜٔشنطٚا ٗ أسازٜح غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ با ؾهٌ
.
ٚايٓب ١ًٝاؾتٗط أٌٖ َه ١إهطَ ١بايؿٗاَ١
.
ٚأضق ٢ايكؿات ٚا٭خ٬م اؿُٝس٠
ٚايٛؾا٤
ٚايٓدٚ ٠ٛإطٚ ٠٤ٚايٓٚ ٌٝايهطّ .
أندل ؾُا
أخ ٞداغط نٓت أُٓ ٢إٔ تهتب َكايو ٗ نَٛ ٤ٛنٛع. ١ٝ
ا٭َٛض ٚؾكسإ ٖص ٙإطتهعات ايكشاؾ ١ٝدعٌ
.
نتبت٘ ّ ٫ت بكً٘ ؿكا٥ل
إدلض ٖٚصا ايتعكب اؾكس ايعكٌ قُٝت٘ ٗ
نتابتو ؾٗٝا ْٛع َٔ ايتعكب ٚ ،غرل .
َكايو نإ عًٝو إٔ ػتٗس بسأب َػإ ٚا قًت٘ ٗ َكايو يتدطز َٓٛٛض كتًـ
.
ايطٝبٌ ٚعٓسَا اشنط يو
.
عُا قًت٘ َٔ غداؾات ٚدٌٗ عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
نًُ ١دٌٗ ؾاعين ساي ١شٖٓ ١ٝتػبب ايتػطع ٗ إيكا ٤ايه ّ٬عً ٢عٛآٖ٘ زٕٚ
ايهاتب ٖٚصا ايتأظّ
.
استػاب يعٛاقب٘ ايجك ، ١ًٝقس تػبب أدٛاَ ٤أظ ٗ ١َٚشات
ايٓؿػ ٞايصٜ ٟعٝؿ٘ ايهاتب  ،قس ىًل ؾ ٘ٝساي َٔ ١ايتٝكٚ ، ٜاييت ؽُس َعٗا
ايطٝبٌ
.
بعض ايعٛاٌَ اييت تػبب اؿكس ٚاؾٌٗ عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
ٚغرلٖا
.
ٚايتػطع
ٜا أر داغط أْت ػٌٗ ٚ ،ػٌٗ ٚ ،ػٌٗ قؿات أٌٖ َه ١إهطَ ، ١ؾًٛ
ضدعت إٍ بعض نتب ايذلاخ اٱغٚ َٞ٬إطادع ٚإكازض ايتاضىٚ ١ٝغرلٖا يٛدست
ايه ٕٛضتٔ يػٓا
إٔ أٌٖ َه ١املهطَٚ ١قؿٛا بكؿات مل ٜٛقـ بٗا غهإ أَ ٟس ١ٜٓعًٖ ٢صا .
َ٥٬ه ٫ٚ ، ١امل٥٬هَٓ. ١ا ٚيهٔ قاٍ عٓا اإلَاّ ايؿاؾع (( : ٞزُٖاَ ٤ه)١عًُاٚ ). ٤قاٍ عٓا
ٖ. 1428ـ م. 5
 ّٜٛ )1469(5ايج٬ثا/ 2/ 9 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ايكط (( ٣أٌٖ َه ١ايهعؿا ٤ا٭قٜٛا.)) ٤
اٱَاّ ايطدل ٗ ، ٟنتاب٘ ايكط ٗ ٣تاضٜذ أّ :
 ٫ٚأضٜس إٔ اؾػٌ َػاس ١إكاٍ بصنط َا ٚضز َٚا شنط َٔ قؿات ٚأخ٬م عٔ أٌٖ
إهطَٚ ١يهٔ زعين أق ٍٛيو ٜا أر داغط اؾاغط أضدَٓ ٛو ا٫ط٬ع عً٢
.
َه١
ايبكط ٟؾً ٛقطأت٘ بعُل ٚض١ٜ٩
.
نتاب ؾهاَ ٌ٥ه ١إهطَ ١يٲَاّ اؿػٔ
أًٖٗا
قاؾ٫ ١ٝؽصت قطاضاّ عاد ّ٬يتػهٔ َه ١إهطَٚ ١تتُٓ ٢إٔ ته. َٔ ٕٛ
.
نبؿط
ٚيهٔ هلل ٗ أَط ٙؾٚ ٕٚ٪خؿاٜا ْ ٫عطؾٗا مٔ .
يو إٔ غدطٜتو ٚتٗهُو ايكطٜض عٔ ايتذاضٗ ٠
ثِ  ٫بس ي ٞإٔ أق: ٍٛ
ضدٌ  ،أؾٝسى إٔ
َه ١إهطًَٜٝ ٫ ١ل بهاتب َجًو  ،ؾُاشا نٓت تككس ٜا ! .
َه ١إهطَ ٖٞ ١إس ١ٜٓايٛسٝس ٠اييت شنطت ٗ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜاضتبطت بٗا
تعاٍ ((
ايتذاض ٠سٝح شنطت ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜقاٍ :

إًَِٜاؾٹِِٗٵ ضِسٵًَ َ١ايؿِتٳا٤

2
ٚٳايكٻٝٵـٹ )) غٛض ٠قطٜـ
َٚه ١إهطَ ١إس ١ٜٓايٛسٝس ٠اييت اختكٗا اهلل دًت قسضت٘ سٌ َعٜٗا
تعاٍ (( ٳٚقَايُٛا إٔ ْٻتٻبٹعِ ايِٗٴسٳ٣
َعاٜا ؽتًـ عٔ نٌ إسٕ ٗ ايه ٕٛسٝح قاٍ :
نٌِ ؾٳٞٵ٤ٺ
نٓٳا أَ ٳٚيَ ٵِ ٴْ ٳُهِٔ يَٗٴِٵ سٳطٳَٶا آ ٹَٓٶا ٜٴذٵبٳِ ٢إيَٝٵ ٹ٘ ٳثُٳطٳاتٴ ُ
و ْٴتٳدٳطَـٵ ٹَٔٵ أَ ٵض ٹ
َٳ ٳع َ
 . 57ؾهاْت َه ١املهطَٖ َٔ ١صٙ
هٔٻ أنجطٖٴِٵ يَا ٜٳعٵًَُٴٕٛٳ )) غٛض ٠ايككل
ضِ ٵظقّا َٹٔ يَ ٴسْٻا ٳَ ٚي ٹ
شنطٖا َٚه ١املهطَ ٖٞ ١املس ١ٜٓايٛسٝس ٠يف ايه ٕٛاييت خكٗا اهلل بايربن ١زٕٚ
ايجُطات اييت .
املسٕ قشٝض ضتٔ املهٝني اؾتٗطْا بايتذاض ٠ؾايتذاض ٠عًِ ٚؾٔ ٚقٓاعَٗٚ ١اضات ٫
غا٥ط .
ٚايؿٕٓٛ
.
ٚاملتعًُ ١ؾايتادط ٜٚ ًِٜعطف َععِ ايعًّٛ
.
جتٝسٖا إ ٫ايؿعٛب املتشهطٚ ٠املتُسْ١
ؾايهجري ممٔ سٛيٓا تعًُٛا َٔ أٌٖ َه ١ؾٓٚ ٕٛعً ّٛايتذاض ٠ؾايتذاضٚ ٖٞ ٠غاّ ٜعتع ب٘ املهٝني .
إٕ ٭ٌٖ َه ١املهطَ ١ايؿطف ايعع ِٝيف إٔ ٜػتُط ٚايف َعاٚي ١َٓٗ ١ؾطٜؿَ ١جٌ ايتذاض٠
ؾٗصا ؾطف ٜ ٫سع ٘ٝأٌٖ َه ١املهطَ ١يهٔ ؾطؾِٗ ب٘ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل َٔ ؾٛم غبع مسٛات
اآلٕ
َٓص أقسّ ايعكٛض ست. ٢
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شيو نٝـ
قشٝض إٔ أٌٖ َه ١ػاض إ ٫إٔ يؿهٌ َٗاضتِٗ أ ٚبطاعتِٗ ٗ .
ٜ ٫دلع أٌٖ َه ١إهطَ ٗ ١خسَ ١نٛٝف ايطٓٔ ّ ِٖٚاضغٖ ٕٛصا ايؿطف
ايع ِٝٛأباّ عٔ دس ٚ ،مل ٜصنط عٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١أِْٗ ٜػتػً ٕٛاؿذاز َٓص
نإ أٌٖ َهًّ ٫ ١ه ٕٛإ ٫قٛت  َِٜٗٛؾكس ناْٛا ٜؿتش ٕٛقًٛبِٗ قبٌ أبٛاب
بصيو ٚاي ّٛٝلس إٔ ؾكطا ٤اؿذاز
ٚايعذِ ٚإٔ نتب ايتاضٜذ تؿٗس .
.
بٛٝتِٗ يًعطب
ٗ إؿاعط إكسغٜ ١أنًٜٚ ٕٛؿطب َٔ ٕٛأٜسٚ ٟأَٛاٍ أبٓاَ ٤ه ١إهطَٖٚ ١صٙ
ٚاؾٗس ابتػا٤
.
ايطؾاز ٠اييت ؾطف اهلل بٗا أٌٖ َه ١إهطَٜ َِٗٓ ١بصي ٕٛإاٍ
ٚتعاٍ
.
ٚد٘ اهلل غبشاْ٘
عباض ٠ط ا٭َط ايص ٟظاز َٔ إٗاضات ا٫ستٝاي ١ٝيبعض
أَا عٔ شنطى . .
ؾادعّ يو (إٔ (ٖصا ط
ا٭ؾطاز. .ص . .
. .

ادتُاع .ٞص ٜٓ .بػ ٞإٔ ؼاغب عً٘ٝ
ايكصف ) )

سػاباّ عكٚ ْٞ٬قاْ ْٞٛست ٢تبٌ ٖص ٙإٗاضات ا٫ستٝاي ١ٝاييت اتُٗت ؾٗٝا غهإ
سػب. ١ص يتشاغب
عًٝو ط زع. ٣ٛ
ؾانًٚ ١ي ٛاًَو َٔ ا٭َط ؾ٦ٝا ٭قُت . .
.
َس١ٜٓ
ايكصف
عًٖ ٢صا .
أَا عٔ قٛيو  ((:إٔٻ َٛغِ اؿر ؼسٜسا ٜكبض َكسض ايطظم ا٭غاؽ ٭ٌٖ
َه ). ).١ؾا شنط يو إٔ غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘  ،سٌ غأٍ
. . .
نعب ؾكاٍ :ي٘
نعب ا٭سباض قا: ٬٥ي٘ نٝـ قٓـ اهلل ا٭خ٬م ٗ ا٭ضض ٜا ! .
َعو ؾٝهؿٓٝا أْٓا أَ١
غأٍ ايؿكط أ ٜٔؽتاض  ،قاٍ َه ، ١قايت ايكٓاعٚ ١أْا .
ا٫قتكاز. ٟص نعٝـ بٌ قًٚ ، ٌٝيهٔ
.
إٔ ط ايسخٌ
قشٝض .
.
بايكٓاع١
.
ٚقؿت
ايهبرل أَا عٔ سسٜجو عٔ تأدرل ايعكاض ٗ َه ١إهطَ١
.
ايكٓاع ١تكْ ّٛؿٛغٓا
إٔ ط
ؾًعًُو .
.
ٚتأدرل إه ٌٝي٘ ،

امله. ٞص مل ٜعس ًّه٘ أٌٖ َه١
ايعكاض .

ٚايكك ِٝؾًكس داٚ٤ا إيٓٝا
.
إهطَ ١ؾًكس أقبض ٜؿاضنٓا ؾ ٘ٝا٭خٛإ َٔ أٌٖ صتس
.
اغتكباٍ بٌ أِْٗ أقبشٛا ِٖ
.
ايعٝـ.ص ٚضسبٓا بِٗ ٚاغتكبًٓاِٖ أمجٌ
ملؿاضنتٓا ط يكُ. ١
. .
املػتؿٝس ٜٔا٭نجط َٔ أٌٖ َه ١املهطَ ، ١يسضد ١أِْٗ غٝططٚا عً ٢ايػٛم ايعكاض ٟيف َه١
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املهطَٚ ١خطز بعض أٌٖ َه ١املهطَ ١ايؿكطا ٤إىل ايهٛاسٚ ٞاملدططات اذتسٜج ١ايبعٝس ٠عٔ
ايؿطٜـ
اذتطّ .
إٕ اؾاغط شنط إٔ ايٛنع ا٫قتكاز ٟإتسْ ٞ٭ٌٖ َه ١إهطَ، ١
اؿر. .ص اؾاغط
 . .ط دعٌ ا٭غط ٠إه ١ٝتٓكطف بهاًَٗا إٍ ايعٌُ ايتذاض. ٗ. ٟ
شنط إٔ ايٛنع ا٫قتكاز ٟإتسْ ٖٛ ٞايػبب ؾُاشا ٜعٌُ ضب ا٭غط ٠إشا نإ يسٜ٘
َػٚ٪ي ١ٝنبرل ٠أيٝؼ ايعٌُ ٖ ٛاؿٌ يػس استٝادات أغطت٘ بسٍ َٔ َس ٜس ٙيًتػٍٛ
ٚا٫ستٝاٍ
 .أ ٚايتؿهرل ٗ عًُٝات ايٓكب .
ٜا أخ ٞداغط قشٝض إٔ َكازض زخًٓا َعطٚؾٚ ، ١ضمبا قًٚ ، ١ًٝيهٔ يف املكابٌ أْٓا
قٓاع.١ص بهٌ ؾٚ ، ٧مل ٜسخٌ ايطُع ٚسب ايسْٝا يف قًٛبٓا َ ،جٌ ايٛٗٝز ايصٜٔ
منًو ط .
. .
عٔ ط تٗطٜب اؿذاز
ٚايسْٝا أَا عٔ َا قًت٘. .
.
ٚقؿٛا ٚعطؾٛا ٚاؾتٗطٚا عب إاٍ
ايٓٛاٌَ .ص ؾٗصا ن ّ٬خطرل  ،أْت تتهًِ ٗ قهاٜا أَٓ ١ٝاندل َٔ ؾُٗو
.
غرل
ٚ ،أُٓ َٔ ٢إػٚ٪يٌ باؾٛاظات إٔ ٜؿتشٛا َعو ؼكٝكاّ َٛغعاّ ٕعطؾِٖ َٔ ١
اؿذاز ؾٗصٚ ٗ ٙين خٝاْٚ ١طٓ ١ٝإٔ تعطف
.
ايٓاؽ ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛعً ٢تٗطٜب
إدتك١
َعًَٛات أَٓٚ ١ٝؽؿٗٝا عً ٢اؾٗات ا٭َٓ. ١ٝ
ٜا ضدٌ يٝؼ ٖٓاى َتهطض َٚتأثط َٔ ؽًـ إعتُطٚ ٜٔاؿذاز غرل أٌٖ
ايتدًـ ٚغاقٖ ١طٚب
.
إهطَ ١ؾِٗ ايصٜ ٜٔعاْ ٕٛا٭َطٖ َٔ ٜٔصا
.
َه١
ٚايػا٥كٌ ؾعًٝو إٔ تػأٍ ٗ دٛاظات ايعاقُ ١إكسغ ١عٔ أعساز
.
اـازَات
ايعُاي١
.
ايب٬غات إكسَ َٔ ١أٌٖ َه ١إهطَ ١عٔ ٖطٚب ٖصٙ
ٚيعًُو ؾإٕ عًُٝات ؽًـ ٖٚطٚب ا٭داْب ٖٚ ٞاٖط ٗ ٠نجرل َٔ َسٕ
ٚغرلٖا ؾٌٗ غهإ ٖص ٙإسٕ
.
ب٬زْا َجٌ ايطٜاض ٚدسٚ ٠إس ١ٜٓإٓٛضٚ ٠ايطا٥ـ
إتدًؿٌ
.
ٜٗطبٕٛ
شنط أ ٕ.ٻ ط أٌٖ َهٜ َٔ ِٖ ١ك َٕٛٛبتٗطٜب
َا ايصٜ ٟككس ٙاؾاغط سٝح .
ايٓٛاٌَ نٝـ ٜٗطب ٕٛاؿذاز ٚنٌ َ٪غػ ١طٛاؾ ١تطسٌ سذادٗا
.
اؿذاز غرل
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اؿر ٚإٔ ٚقٌ إتدًؿ ٕٛإٍ
اؿر .ص ٚٚؾل نٛاب٘ ٚنعتٗا ٚظاض. ٠
بعس ْٗاَٛ ١ٜغِ .
َه ١إهطَ ١عٔ ططٜل ايتٗطٜب َٔ خاضز اؿسٚز ؾٗص ٙيٝػت َػٚ٪ي ١ٝأٌٖ َه١
إهطَٚ ١إٔ اؿه ١َٛايطؾٝس ٠شلا ٚغاًٗ٥ا ٗ ايكبض عًٚ ِٗٝتطسٚ ، ًِٗٝإٔ أٌٖ
َه ١إهطَ ١أندل َسٕ إًُه ١إتهطض َٔ ٠ايعُاي ١اشلاضب َٔ ١خازَات ٚأْت
تعطف إٔ اـازَات ٚقًٔ إٍ إًُه ١عٔ ططٜل َهاتب اغتكساّ ٖٚطبٔ َٔ
اـسَٖٚ ، ١صَ ٙؿهً ١تكع ٗ ْٝع َسٕ إًُهٚ ١يٝؼ ٗ َه ١إهطَ ١ؾك٘
سٝح خكل ايهاتب ايٛنع ٗ َه ١إهطَٚ ١أضدع٘ إٍ أٌٖ َ.ه١
َٛٚزل. ١ٝص ؾٗصا ن ّ٬غرل
.
إٔ ط ؾذلْ ٠ؿاطِٗ قسٚز٠
قٛيو .
أَا عٔ .
قشٝض ٚ ،بعٝس نٌ ايبعس عٔ ايٛاقع  ،ؾًً٘ اؿُس إٔ َه ١إهطََ ١س ١ٜٓس١ٜٛٝ
ايعاّ ٚايسي ٌٝإٔ عًٝو إٔ تػأٍ عٔ ايطاق ١ا٫غتٝعاب ١ٝيًؿٓازم
ْٚؿط ١عًَ ٢ساض .
نبرل٠
ٚايؿكل إؿطٚؾ ١ؾٓذسٖا ًَٚ ١٦ٝقٛا ِ٥اْ٫تٛاض .
اهل.ٞص أٚعس أٌٖ
أٚعس ط ٚعس .
ٚعًٝو إٔ تؿِٗ ٜا داغط إٔ اهلل ضب ايػُٛات ٚا٭ضض . .
َه ١املهطَ ١با٭َإ يف نٌ ؾ ٧ؾكاٍ دًت قسضت٘ ((:ايَصٹ ٟأَطِ ٳعُٳٗٴِ َِٔ دٴٛعٍ ٚٳآ ٳَٓٳٗٴِ َِٔٵ
قطٜـ 4ؾٓشٔ َعؿط أٌٖ َه ١إهطَ ١يٝؼ يسٜٓا آ ١ٜكاٚف أٚ
خ ٵٛفٺ} غٛض. ٠
ٳ
انططاب ؾًسٜٓا ٚعس اشل. ٞبصيو أُٓ ٢إٔ تعٝس قطا ٠٤بعض غٛض ايكطإٓ
.
خٛف أٚ
ٚعاقً ١ؾػٛف تكٌ إٍ
.
ايهط ِٜإتعًكَ ١ه ١إهطَ ١قطا ٠٤ؾاسكٚ ١عُٝك١
إباضنٌ يعًٗا تكشض
.
َؿَٗٚ ّٛؿاٖ ِٝدسٜس ٠عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
ٚأًٖٗا
.
َؿاُٖٝو اـاط ١٦عٔ َه ١إهطَ١
ٜا داغط اضغب ٗ إٔ أخدلى َعً ١َٛيٝػت بػط ، ١ٜبٌ َعًَٓٓ ١ص ْعٍٚ
قطْاّ ٖصٙ
ايكطإٓ ايع ِٝٛعً ٢غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قبٌ ٔػ ١عؿط .
َٛٚزل. ١ٝص
.
قًت ط ْؿاطاتِٗ قسٚز٠
إعً ١َٛأضٜس إٔ أضز بٗا عً ٢نَ٬و سٌ . .
مل تهٔ َه ١إهطَ َٔ ّٜٛ ٗ ١ا٭ٜاّ َطتع يهػٌ ايهػايٚ ٞاـاًٌَ
ٚايعاطًٌ أ ٚتػ ٍٛيًؿشاش ، ٜٔبٌ اؾتٗط أٌٖ َه ١إهطَ ١إباضنٌ بأِْٗ
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ايتاضٜذ ؾًو
.
َبسع .ص ٗ نٌ َطاسٌ
َٓتر .ص  ٚط ؾعب .
عًُ. ٞص  ٚط ؾعب . . .
 ..ط ؾعب . . .
إهطَ١
أعُاٍ ٚؾعايٝات َٗٚاّ َٚػٛ٦يٝات اؿر ٚايعُطٜ ٠ك ّٛبٗا أٌٖ ٚأبٓاَ ٤ه. ١
بؿعابٗا ٖصا ٖ ٛأقٌ إجٌ ٚيهين أسب إٔ أنٝـ  ،أٌٖ
.
أٌٖ َه ١أزض٣
َه ١أزض ٣بعازاتٗا ٚتكايٝسٖا ؾً ٛإٔ داغط َٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١يعطف إٔ أٌٖ
تػُ ٢ط
َه ١إهطَ ١عٓسِٖ عاز. . ٠

ارتًٝـ .ص  ٖٞٚا٭ٜاّ اييت ٜصٖب ؾٗٝا
.

ايطداٍ إٍ إؿاعط إكسغ ١ـسَ ١نٛٝف ايطٓٔ ٚطبٝع ٞإٔ ٜبكَ ٗ ٢ه١
إهطَْ ١ػاٖ٩ا ؾك٘ ٜ ٖٔٚكُٔ عطاغ ١اؿاض َٔ ٠ايًكٛم ٚيٝؼ نٌ شنط ،
يعًُ١
نُا ٚضز ٗ َكاي ١داغط ٚإٔ ايًل ٖ ٛايصٜ ٟتعطض يًهطب ٚايبٗسي ١دعا. ٤
ضدٌ
ٚيٝؼ نٌ َٔ بًؼ غٔ ايبًٛؽ  ،ؾكشض َعًَٛاتو ٜا ! .
 َٔٚقاٍ يو إٔ عٌُ إطاعِ إتٛاقٌ أٜاّ اؿر ٜكًٌ َٔ تؿٛقٗا ٚدٛزتٗا
ؾأْت كط ٧٭ٕ أؾٗط ٚأؾهٌ إطابذ ٚايطباخٌ ٗ ب٬زْا ِٖ َٔ َه ١إهطَ١
ٚإٔ َه ١إهطََ ١ؿٗٛض ٠بأن٬ت َه ٫ ١ٝتعطؾٗا أَ ٟسَ َٔ ١ٜٓسٕ إًُه١
ؾَٗ ٞسٜ ١ٜٓكب ؾٗٝا مثطات نٌ ؾ ٧نُا شنط ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايطعاّ ٖ ٛمثط٠
 .ؾُه ١بٗا نٌ أْٛاع ا٭ن٬ت يؿعٛب ا٭ضض ٚبهٌ دٗاتٗا اؾػطاؾ ١ٝـ بٌ إٕ
ايبداض ٚ ٟا٭نٌ اؾا ٟٚـ ٚايطظ
،
ا٭طعُ ١تػُ ٢بأزلا ٤ؾعٛبٗا َجٌ ايطظ
ٚغرلٖا ٚايطباخٌ ٜتٛاضثٖ ٕٛص ٙإٗٓ ١أب عٔ دس
.
ايهابًٚ ، ٞا٭نٌ اشلٓسٟ
إًُه١
ٚيٝػٛا عُاَ ّ٫ػتكسٌَ َٔ خاضز .
نُا إٔ شبض ا٭ناس َٔ ٞأٜاّ أدسازْا ٚآبآ٥ا نإ ٜتِ ؼت ْٛط ٚإؾطاف
اؿاز سٝح أْ٘ ٗ ايػابل نُا نإ ٜصنط إطٛؾ ٕٛايكسَا ٤ناْٛا ٜؿذلٕٚ
أناس ِٗٝبأْؿػِٗ ٜٚصعْٗٛا أَاّ أعٜٚ ِٗٓٝأخصَٗٓ ٕٚا دع٤اّ ٜٚذلن ٕٛايباقٞ
ٜكسق٘ اؾعاض أٜ ٚكسق٘ ٖ ٛؾإٕ أٌٖ َه ١إهطَ ١يٝػٛا قتايٌ نُا شنطت
ا٫ستٝاي. ١ٝص ؾاتل اهلل ٗ ْؿػو ٜا ضدٌ ٚتب
.
داغط ط ا٭َط ايص ٟظاز َٔ إٗاضات
ٜا . .
اهلل !  .ٚإ٫
إٍ! .

ٚإٔ اؿذاز ٗ ايٛقت اؿانط أقبشٛا أنجط إزضاناّ ٚٚعٝاّ َٔ
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ايػابل سٝح إٔ اؿه ١َٛسؿٗٛا اهلل قس ُْٛت عًُ ١ٝايصبض زاخٌ َػاخل أَاْ١
تاَ ١ؾأ ٜٔا٫ستٝاٍ ٗ !شيو .؟
ايعاقُ ١إكسغ ٚ ١ؼت إؾطاف قشَٚ ٞطاقب. ١
إٛنٛع ؾًكس نتبت عٔ
.
ٚعًٝو إٔ تػأٍ إػٛ٦يٌ ٗ ايبٓو اٱغ َٞ٬عٔ ٖصا
َٚعطؾ١
دٌٗ ٚعسّ عًِ .
نُا إٔ َهاعؿ ١أغعاض ايػًع يف َٛغِ اذتر ٜ ٫ه َٔ ٕٛأبٓاَ ٤ه ١املهطَ ١٭ٕ ايػًع ٖٞ
غايَ َٔ ١ٝكسضٖا خاضز ايٛطٔ ٚ ،إشا مت ختؿٝض أغعاض اإلظتاضات اييت تبًؼ املٜ٬ني ٚبايصات
عاَ١
ايؿطٜـ ؾػٛف ٜتِ ختؿٝض أغعاض ايػًع بكؿ. ١
.
يف املٓطك ١املطنع ١ٜس ٍٛاذتطّ املهٞ
َ ٌٖٚج ٬يف َس ١ٜٓايطٜاض أغعاض ايعكاضات َتػا ١ٜٚيف نٌ املٛاقع ٚ ،يف نٌ ا٭ظَٓ١
ٚا٭ٚقات ؟
.
ايػطباٍ ٚاؿكٝك ١إٔ
.
أخ ٞداغط نٓت تهتب َجٌ ايصٜ ٫ ٟط َٔ ٣خٍ٬
َكايو بكسض َا أسسثت َٔ أثط ن ٕٛغهباّ يس ٟايهجرل َٔ إه ، ٌٝبكسض َا
سٛيو ؾأْت َػ ٍٚ٪أَاّ اهلل عٔ
أٚدس َٔ خ٬ف َعو  ٫ىً َٔ ٛغطض و. ّٛ
إكسغ ١خاق ١إٔ َكايو غاعس عً ٢إؾعاٍ ْرلإ
.
ٖصا ايتؿ ٜ٘ٛعٔ ٖص ٙإس١ٜٓ
ؾعٌ ٚعهِ ػاضٜب ايتاضٜذ ايكشاؾ ١ٝأٜكٓت أْو تتٛم إٍ ؾتٓ١
تٓؿػت قٛتاّ ب. ٬
ْٛع َا
َٔ .
أٜا َا نإ أَط ارت٬ف سَ ٍٛا ٜهتب عٔ ٚنس أٌٖ َه ١املهطَٖٚ ١صا ؾإٔ ايهباض يف
ِٖ ط دريإ.اهلل.ص
املهطَ. ١
.
ايتاضٜذ  ،عاز ٠تبك ٞسكٝك ١ضاغدٚ ١ثابت ٖٞ ١إٔ أٌٖ َه١
نًٗا  ِٖٚقٛت اذتل ،
ٚخاقت٘  ،يف ٖص ٙا٭ضض .

ٚغ٘ غ ٌٝا٫تٗاَات ايهجرل٠

إتٓاقه. ١ص ٖٔ هًٗ ٕٛايتاضٜذ إه ، ٞغ ٌٛٝأٌٖ َه ١إهطََٛ ١نٛعاّ
.
 . .ط
٭نجط َٔ َطسً ١تاضىٜ ٫ ١ٝػتطٝع نا ٔ٥ٳَٔٵ نإ إٔ وطى أٜ ٚػ ٧إٍ
تاضىٝاّ
َهاْاتِٗ ٚزلعتِٗ ايٓٝٛؿ. ١
داغط ايؿعٛض ايص ٟاغتكط ٗ ْؿػ ٞعٓسَا أتكٌ ب ٞايهجرل ٚايهجرل
:
أخٞ
َٔ أٌٖ َه ١إهطَٜ ١طًب ٢َٓ ٕٛايطز عًٝو  ،قًت ٗ ْؿػٜٓ ٞبػ ٞإٔ تأتٞ
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بأْؿػٓا نُه ٌٝعٔ ا٭دٓسات اـاق ١إٓؿعًٚ ، ١مل ْؿعط ق٘ أْٓا نأٌٖ
َه ١إهطَ ١أْ٘ هب ٗ ؿَ ١ٛا َٔ ايعَٔ إٔ ْذلى َا ٜهتب نسْا ٜصٖب إٍ
ٚتٛنٝض ضغِ أْين أسػب ٗ نتابيت ٖا
.
ٚايٓػٝإ ؾ ٬بس َٔ ضز ٚتعكٝب
.
ايعٚاٜا
إهطَ ١أخ٬قٓا إتٛاظْ ١اييت ؼٌُ نٌ خرل
.
ٜتٓاقض َع دٖٛط أخ٬قٓا ٗ َه١
يًٓاؽ  ،بٌ يًبؿط ١ٜؾٓشٔ ٗ َه ١إهطَ ١مب إٔ ْعاْل اؿب ٚ ،اـرل
إهطَ ١ط
. .
ٚايتعا ٕٚمٔ ٗ َه١
.
ٚاٱسػإ ٚ ،احملبٚ ، ١ايتأخ، ٞ

ستط١

ايهٕٛ
.
ارتري.ص ٗ ٖصا
.
أْاض اهلل بكرلتهِ ٚ ،ازخٌ سب َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا ٗ قًبو ٜا داغط
اؾاغط
! .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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اْ٫تدابات امله ١ٝايطاق١ٝ
اذتبٝب١
.
َه ١املهطَ ٖٞ ١قاعس ٠ضاغدَٚ ١ت ١ٓٝيبسا ١ٜعًُ ١ٝاْ٫تدابات يف ب٬زْا
ايتُسٕ ٚاثبت جتاضٜب ا٭ٜاّ إٔ أٌٖ
ٚؾعًٓا شيو ٭ْٓا ؾعب َتشهط ٚ ،ؾعب سهاضْٚ ، ٠عؿل ،
َه ١املهطَ ١ناْٛا عًَ ٢ػت ٣ٛاذتسخ ٚايؿعٌ ا٫دتُاع ، ٞعٓس مماضغ ١تًو ايؿعايٝات ٚ ،يعٌ
ٚاذتسخ
.
ايبًس ١ٜؾهٓا عًَ ٢ػت ٣ٛاملػٚ٪ي١ٝ
أخطٖا سني خهٓا جتطب ١اْ٫تدابات .
َٔ ط
دسٜس. ٠
.
ٚاي ّٛٝتسخٌ َه ١إهطََ ١طسً١

اجملتُع. ٞص عدل
.
ايٛعٞ

ايطٛاؾٚ ١ايعسغات ٚإطاقبٌ ٚايتاضٜذ قبًِٗ ٜطاقبٕٛ
.
ؾعايٝات اْتدابات َ٪غػات
اْ٫تدابات
.
ضز ٠ؾعٌ شلصٙ
امله. ٞص ْطٜس إٔ
ايصٜ .ٟؿطظ ٙط ايٛع. ٞ
اذتهاض. ٟص .
.
ٚقت ط ايكشٛ
ؾاي. . ٖٛ ّٛٝ
اؿهاضْ ٟطٜسٖا إٔ
.
ْهٖ ٕٛص ٙاْ٫تدابات بأعً ٢زضدات غًِ ايؿِٗ ٚإؿّٗٛ
امله .١ٝص .ست ٢تعطف ٚتػذٌ نُاضنَ ١ػذً ١بػذًٗا
بايكٝػ) ١
)
ته((. ٕٛط
.
إهٞ
.
ايتاضىٞ
ٖٚصا َا يؿت ْٛط ٟسٌ اطًعت عً ٢بعض ايعباضات اْ٫تداب ١ٝايطا٥ع١
ٚاؿهاضٚ ، ١ٜاييت نْٛتٗا ٚؾهًتٗا ٚضزلتٗا بطق ٞعٌُ اْ٫تدابات ايٛطين
اؿاز .ص  َٔٚسل ايكاض ٗ ٨بك ١ٝب٬ز ٟإٔ ٜطًع عً ٢بعض تًو
فُٛع ١ط .
ٚإه. . ٞ
ايعباضات اؾُ ١ًٝإػتُس َٔ ٠ق ٠ٛاجملتُع إهٚ ، ٞايصٜ ٟعس إطٛف أسساِٖ
أضناْ٘ عباضات ظضعت ٗ َٓار فتُع َه ١إهطَٚ ، ١ايجُطٖ ٖٞ ٠ص ٙاؾٗٛز
.
عذٝب. ١ص  ،.خًط ١تؿٛح َٓٗا نٌ أْٛاع ضٚا٥ض
.
ؾهًت ط خًط ١غطَ ١ٜه١ٝ
اييت . .
ا٭خٚ ٠ٛايتهشٚ ١ٝايتؿهرل ٗ نٛٝف َه ١إهطَٚ ١ضب ايهعب ١إع، ١ُٛ
ايطٛاؾ. ١ص  ٚ .ط إطٛف .ص ،..
.
إْٗا ط
ايع. . ١ُٝٛ
.
َٚػتكبٌ أبٓاٖ ٤ص ٙإٗٓ ١ايؿطٜؿ١
إهطَ ١اطًعت عً٢
.
ٖص ٙايهًُات إ٪ثطٚ ٠ايؿاعً ٫ ١تطًل إ ٫عً ٢أبٓاَ ٤ه١
ٖ. 1428ـ م. 5
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ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز

60

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

بعض ٖص ٙاجملُٛع ١إه ١ٝعٓسَا نٓت ٗ إسس ٣إٓاغبات اـاقٚ ، ١نإ َٔ
نُٔ اؿهٛض  ،أخٚ ٞقسٜكٚ ٞظَ ًٞٝاؿبٝب ايػٝس سٝسض سػٔ ؾٝذ ٌْ ايًٌٝ
ايٓداع أطًعين عًًَ ٢ـ ب٘ بعض ا٭عُاٍ َٔٚ
.
ٚ ،إطٛف إعطٚف ٚإها ٟٚست٢
نُٓٗا ٖص ٙايعباضات إه ١ٝاييت :تكٍٛ
تًٖٛ ٗ َْٞٛٛاٙ
.
٫

غ .٣ٛاؿاز
عاؾل .
.
قًيب َا

َٗٓ ١ايطٛاؾ ١مٔ طٛضْاٖا با ؾٗس ٚايعطم خسَٓاٖا
ٚاؿاز مٔ سبٓٝاٜ٪ْ ٙس ايٓكس اشلازف
ْٚطؾض ايتذطٜض أْتِ أقشاب ايكًٛب ايطٝب١
ٚغَٓ٬ا عً ٢ايٓاؽ ايعاضؾ١
قـ أْٛط سٛيو يذلَ ٣ؿطٚع ا٭ًٖ ١أَاَو
"
"
إككٛز ٚاحملبٛب
. .
اؿاز
ٚاسس .مٔ ٗ َطنب ٚاسس . .
اهلل .
.
قًٛا عً ٢اؿبٝب
ٚاختاض خساّ نٛٝف ايطٓٔ
اهلل ثِ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ
نُا أٚقاْا. .
ّٓو ٜػاضى يذلَ ٣بٓ٪َ ٢غػتو
خًؿو . .
أَاَو . .
ٚأْٛط . .
قـ :
اؿازٚ .قٌ
عػٌ .
.
ٜ.ا َ.اَاٜ .ا
ٜا إطٛؾٌ ٜا عػٌ اؿاز ٚقٌ
قس ُِ اهلل َكاقسْا
تٛنًٓا ٚب٘ ْػتعٌ
عً. . ٘ٝ
اـرل .ادتُاعٓا
عً. ٢
.
أعكًٗاٚ .تٛنٌ
. .
أبؿطٚا .غٛف تتطٛض أعُايٓا
. .
اغأيٛا .عٓا .ػسٕٚ
.
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ٖص ٖٞ ٙطبا٥ع اجملتُع إهٚ ، ٞغاق ١إٗين َٓ٘  ،زاُ٥ا ٜكسض ٜٚهٕٛ
ٖص ٙط ايعباضات
ٜٚؿهٌ ط اٱبساع .ص  ،..اطًعٛا ٚاقطٚا ٚؾهطٚا ٚؾاٖسٚا نٌ . .
. .
ٖٓٚاى
ايطاق. ١ٝص ٚإبسعٖٓ ١ا .
.
أُٓ ٢عً ٢اؾُٝع إٔ وذلَٛا ٜٚكسضٚا ْتا٥ر ايٓٛاّ ٚايكٛاٌْ ٚايكٓسٚم
اْ٫تدابٞ
.
ٚأعٝس ٚاشنط إخٛاْٚ ٞأخٛاتٓا إطٛؾٌ ٚإطٛؾات إٔ ىتاضٚا ايكا١ُ٥
ٚإطٛؾٗ ١
.
تكسّ ط خسَات ٕه ١إهطَ .١ص  ،..ثِ ايطٛاؾٚ ١إطٛف
اؾٝس ٠اييت . .
اْ٫تداب١ٝ
.
بطْاَر ايكٛاِ٥
إٔ أٌٖ َه ١إهطَٜٓ ١تٛطْٝ َٔ ٕٚع إتكسٌَ إٔ ٜكسَٛا شلِ
سهاض .١ٜص زاَٚ ١ُ٥ػتُط ٠تهؿٌ ا٫غتكطاض ٗ سٝا ٠نطّ١
.
 . .ط َؿطٚعات
َٚػتكط٠
.
ٚأسؿازُٖا تأت ٞإي َٔ ِٗٝعا٥سات َاي ١ٝثابت١
.
يًُطٛف ٚإطٛؾٚ ١أبٓاُٗ٥ا
اؿاز عدل َ٪غػ١
َجٌ إؿطٚع اؿهاضٚ ٟايطا٥ع ايصٚ ٟنعت٘ ٚقسَت٘ فُٛع. ١
ايتاضى. ١ٝص يًعٌُ اٱْػاْ ٖٞٚ ٞإٔ
.
ٖ ٞط ايك١ُٝ
آغٝا ٖص. .ٙ
َط ٗٛسذاز دٓٛب .
ا٭ًٖ ١ص)).
َؿطٚع ((.ط .
.
اٱْػإ .ط .آثطاّ .ص خايساّ ٗ شانط ٠إهإ ٚايعَإ َجٌ
.
ٜذلى
اـايس
ْطٜس عؿطات َٔ َجٌ ٖص ٙإؿطٚع ا٫غتجُاض. ٟ
اْ٫تداب ٞستْ ٢ذلى
.
أُٓ ٢إٔ ٜه ٕٛاؾُٝع عًَ ٢ػت ٣ٛاؿسخ ٚايؿعٌ
اؾُٝع ٚخسّ نٌ أْػإٔ سػب
.
اْ٫تدابٚ ١ٝؾل اهلل
.
بكُات تاضى ١ٝشلص ٙايعًُ١ٝ
ْٛٚاؾتٗا
.
ْٝت٘ ٚغَ٬تٗا
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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اْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ١
ستاٚي ١يًؿِٗ
مػب أْ٘ داٖ ٗ ٤صا ايٛطف إٓاغب  ،إٔ اعٌُ عً ٢قطا ٠٤يعًُ١ٝ
اْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١نُشاٚي ١داز ٠يبًٛؽ قطا ٠٤بعض إ٬سٛات ايبػٝط١
اؿهاضٚ ١ٜاييت  ٫تكًٌ َٔ قَ ١ُٝا بصٍ  ٫لاح ٖصٙ
.
اييت ضاؾكت ٖص ٙايعًُ١ٝ
ٚز٫٫تٗا اؾعٌ ٖصٙ
.
اؿهاض ١ٜؾكس ٜه ٕٛيبعض تًو إ٬سٛات أبعازٖا
.
ايعًُ١ٝ
ٚإهاؾؿ ١يتؿاز ٟايٛقٛع
.
ايكطا ٠٤٭ٕ اؿاد ١اي ّٛٝتؿتس أنجط ؾأنجط يًُكاضس١
إػتكبٌ ٭ٕ ٖص ٙايًش ١ٛتعس تاضى ١ٝبهجرل َٔ َكاٜٝؼ ايؿهط
.
ؾٗٝا ٗ
اؿهاض ٟاؿسٜح خاق ١إٔ ٖص ٙاْ٫تدابات زلشت يًُطأ ٠بإؿاضن .١ؾٗٝا ضاٜت
َٔ ايهطٚض ٟإٔ أغذٌ َا يس٬َ َٔ ٟسٛات سٖ ٍٛص ٙايعًُ ١ٝاؿهاضٚ ١ٜاييت
َٓٗا
:
ا٫غتجٓا ٤ثِ ا٫غتجٓا ٤اتكٌ ب ٞايهجرل ٚايهجرل َٔ
. .
ا٫غتجٓا ٤ثِ
. .
1
: /
تعط((.ٌٝط َبسأ
بعض ا٭خٛإ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات طايبٌ َين ايهتاب ١عٔ .
ايعًُ َٔ ١ٝقبٌ َعاي ٞايٛظٜط ٚبايصات ٗ ٖص ٙايعًُ١ٝ
.
ا٫غتجٓا ٤صٖ ٗ. .صٙ
) )
ايٛظٜط بٌ أعذبت ب٘ أؾس اٱعذاب ،
.
ٚيهٓين ضؾهت ايهتابْٚ ١كص قطاض
ا٫سذلاّ ٭ٕ قطاض َعاي ٞايٛظٜط سهاضَٛٚ ٟنٛع.ٞ
.
ٚاسذلَت٘ اؾس
٭ْ٘

ا٫غتجٓا .٤ص ٚاغتجٕٓ ٢طٚ ٠اسس ٠ؾدل ،
.
باب ط
ٗ ٚين إشا ؾتض. .

ا٫غتجٓا ٤ص ،..
.
قطاضات ط
ؾًٔ ٜكـ قًِ إػٚ٪يٌ ٗ ايتٛقٝع عً ٢إعٜس َٔ . .
ٖ ٛط ايٓعاّ.ص .
ا٫غتجٓا.٤ص. .
.
ٚنٓت أخؿَ ٢ا أخؿ ٢إٔ ٜكبض . .ط
ٖ ٛط ا٫غتجٓا.٤ص ،..
ايٓعاّ.ص. .
 ٚ. .ط .
ْاعٜ ١ا أخٛإ زعْٛا مذلّ ٚماؾ ٜعً ٢ايٓٛاّ ٚق ، ُ٘ٝ٭ٕ
ٜا ! .
ايٓٛاّ ا٭خرل ْ٫تدابات َ٪غػات ايطٛاؾ ١مل ٜؿكٌ ٜٚعٌُ يؿدل ز ٕٚأخط
ٖ. 142/8ـ م. 3
2
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عاَّٚ ١هٔ
 .أ ٚأْ٘ نتب نس أسس َا ،قشٝض ؾ٬َ ٘ٝسٛات ٚيهٓٗا .
يًُػتكبٌ
.
َطادعتٗا ٚؾشكٗا يته ٕٛأنجط ق١ُ٥٬َٚ ٠ٛ
عرب ط ا٫غتجٓا .٤ص .
ايٓعاّ.ص ٚإغكاط ٖٝبت٘ ٜه. .ٕٛ
غاسات ط .
إٕ اقتشاّ . .
بايعٛاطـ.ص
.
ٜٚػتبسشلا  .ط
.
ؾٗصا ا٫غتجٓاًٜ ٤ػ ٞنٌ اؿسٚز إؿطٚع١
احملػٛبٝات.ص . ٚ .طاجملاَ٬ت.ص ٖٚ.ص ٙنًٗا ت٪ز ٟإٍ  [((..ايؿػاز ]))..
.
 ٚ. .ط
ماضب٘ إٔ [((..ا٫غتجٓا٪ٜ ..))] ٤ز ٟإٍ
.
ايطؾٖٚ ٠ٛصا َٖ ٛا
.
ٚخاق ١اْتؿاض
إقاَ ١ايتشايؿات غرل إؿطٚعٖٚ ١صا ٗ سس شات٘ ؾػاز ٭ٕ تًو
خاق١
ايتشايؿات قستبين عً ٢باطٌ َٚؿاغس ٚأغطاض .
ا٫غتجٓاٚ ٤طبل ْٚؿص ٚقسّ ايٓٛاّ عً ٢اؾُٝع
. .
ايػٞ
ؾعٓسَا . .
ؾأقبشٛا غٛاغ ٗ ١ٝإٛقـ ٚايٓتٝذٗٚ ، ١طت بٛنٛح عًُٝات ايبٓا٤
شيو ٚغٛف ػاب عً ٢أغ١ً٦
ٚا٫ضتكاٚ ، ٤اؾتست اؿاد ١يًُشاغب ١بعس .
إػتكبٌ ٭ٕ ايٓٛاّ عاز ٠قازض عً ٢اٱداب ١عٔ ا٭غ١ً٦
.
اؿانط ٚآَاٍ
بازيتٗا
ٜٚعٌُ عً ٢تكس ِٜاؿً ٍٛايعًُٚ ١ٝايعًُ. ١ٝ
نًُ ١ط ايتعن .١ٝص .
ايتعن ١ٝثِ ايتعنٚ ، ١ٝضزت. .
. . :/2

نُٔ َؿطزات قطاضات

اْ٫تدابٚ ١ٝعٓس
.
ايٛظاض ٠يذلغٝذ َٔ تٛؾل بتٛؾٝل اهلل ٖ ٗ ،ص ٙايعًُ١ٝ
ٚايعطؾ١ٝ
.
َطادعيت ٕعاْٖ ٞص ٙايهًُ َٔ ١ايٓاس ١ٝايسٚ ١ٜٝٓايكاْ١ْٝٛ
ٚدست أْٗا  ٫تٓطبل عً ٢ساي ١تٛؾل ٚتٛؾٝل َ٪غػات ايطٛاؾ ١ايج٬ث١
بايتعن ١ٝؾًكس
.
ٚاييت أقطتٗا ايٛظاض ٠بؿٛظِٖ نُا دا ٗ ٤ايكشـ
ٚطاقاتِٗ ٚخططِٗ
.
تكسَٛا عً ٢ايكؿٛف بهؿا٤تِٗ ٚقسضاتِٗ
أَاَِٗ
.
ٚبطافِٗ ٚمل ٜػتطع إتٓاؾػ ٕٛايٛقٛف ٚايكُٛز
.
ٚأؾهاضِٖ
ٚعً ٘ٝبٌ
.
ٖ. . ٞي٘
إكاضْ ١ص ٗ )).خاْتٌ. .
.
تعين ((ط ؾعٌ
ؾايتعن. . ١ٝ
. .
ٚاسس ٚتعنٚ ١ٝاسس
اثٌٓ أ ٚأنجط إِٗ إٔ ايعسز إعن ٞأنجط َٔ .
َُٓٗا أ ٚنُٖ٬ا بايك٬ح ٚايتكٚ ٣ٛا٫غتكاَٚ ١ا٭َاْٚ ١ايٓعاٖٚ ١عؿ١
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ٚايهؿا ٠٤ؾًصيو دا ٗ ٤عطؾٓا اٱزاض ٟباحملانِ
.
ايًػإ ٚضَا ايكسض٠
َعنٝإ ٜعنُٗٝا َا
.
ايؿطع ١ٝإٔ ٜأت ٞإٛاطٔ بؿاٖسَٚ ٜٔعُٗا
.
ايتعن .١ٝص ٗ ايعطف ا٫دتُاع ٞتعٓ٢
.
ته ٕٛط
أخ٬م ٚقس . .
.
شنطت َٔ
ايعٌُ ؾٝؿٗس ي٘
ايؿٗاز ٠يٲْػإ عٓس ايتكسّ يًدطٛبٚ ١ايعٚاز أ ٚطًب .
ايعٌُ ٚضَا ٖٓاى أَجً٘
بتعنٝت٘ عٓس أٌٖ ايعطٚؽ  ،أ ٚعٓس أقشاب .
اٯٕ أضزت إٔ أق ٍٛإٔ ؾعٌ ٚقطاض
نجرلٜ ٫ ٠تػع فاٍ إكاٍ يصنطٖا .
ٚظاض ٠اؿر ؾُٝا ىل ٜٚطتب٘ َ٪غػات ايطٛاؾ ١ايج٬ث ١اييت تٛؾكت
شنطتٗا ؾٗ ٞمل تعن، ٢
.
بايؿٛظ ٜٓ ٫طبل عًٗٝا أْٛ ٟع َٔ اؿا٫ت اييت
ٚايكاْْٞٛ
.
بٌ تكسَت يػٝاب إٓاؾؼ ايٓٛاَٞ
٭ٕ ٖص ٙإ٪غػات ايج٬ث ١مل ٜكـ أَاَٗا آ ١ٜفُٛع ١تٓاؾػٗا ٗ
عًُ ١ٝاْ٫تدابات يعسّ اْطبام عً ٢تًو اجملاَٝع إتكسَ ١يًُٓاؾػ ١ؾططا
ايٓٛاّ
اجملُٛع ١ؾطؾهٗا .
.
أ ٚأنجط َٔ ؾط ٙٚايتكسّ يًعهٚ ١ٜٛتهٜٔٛ
تعن ١ٝبٌ ايعهؼ ٖ ٞإخٚ ٍ٬عسّ تطابل
تػُ. . ٢
ؾُجٌ ٖص ٙاذتا٫ت . . ٫
عًٗٝا اقرتح عًٚ ٢ظاض ٠اذتر زضاغَ ١كرتسٖ ٞصا ٚايعٌُ عً٢
ايؿطٚط ٚايٓعاّ .
ٚقاْ.ْٞٛص َٓاغب ٚدسٜس  ،ضمبا ْؿتدط ضتٔ يف
.
مبكطًض ط إزاضٟ
اغتبساي٘ . .
ايٓعاّ
َه ١املهطَ ١أْٓا أنؿٓا ٙإىل َؿطزات ايكاْ ٕٛأ. ٚ
إط ٫ ٞ٥اعطف ٕاشا غٝبت ايتػط ١ٝاٱع ١َٝ٬إطٗ ١ٝ٥
 3ايػٝاب اٱع: َٞ٬
: /
ايػعٛز ١ٜنٓت أُٓ ٢إٔ تٓػل ٚظاض ٠اؿر
.
ايكٓٛات ايتًؿع ١ْٜٝٛايؿها١ٝ٥
َع ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١اٱع ّ٬٭عساز ًٓ ١َُٛٓ ١يًتعاٜـ َع ٖصا اؿسخ
إِٗ خاق ١إٔ عًُ ١ٝاْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ ١تؿذلى ؾٗٝا إطآ٠
.
ب٬زْا سٝح إٔ ايٓٛاّ إعطاٗ٥ا سل اْ٫تداب
إه ١ٝ٭َ ٍٚط ٗ ٠تاضٜذ .
يٓؿػٗا ٚعٓس ٟأٌَ نبرل ٗ إٔٻ
.
أ ٚايتكٜٛت ٚ ،مل ّٓشٗا سل ايذلؾٝض
ناًَ ١سكٝك ١نٓت
.
ايكازّ َٔ ا٭ٜاّ غٛف ٜػُض شلا عكٛقٗا اْ٫تداب١ٝ
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أُٓ ٢إٔ ٜعٝـ إٛاطٔ ايػعٛز ٗ ٟب٬زْا ٖص ٙايعًُ ١ٝيٝعطف نٝـ
ناْت عًَ ٢ػت ٣ٛاؿسخ ٚإػٚ٪يٚ ١ٝأْٗا اتػُت بهٌ إعطٝات
اؿهاضٚ ١ٜإٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١عً ٢قسض نبرل َٔ إػٚ٪ي ١ٝايٛطٓ١ٝ
.
ايهبرل
ٚايتاضىٚ ، ١ٝأِْٗ ؾطؾٛا ٖصا ايٛطٔ .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ايتذاض ٠املهٝــــــــــ١
 ٫أسس ٜػتطع إٔ ٜٓهط أٜ ٚتذاٌٖ ا٭ثط ايهبرل ٚايعإٚ ٞإ٪ثط ايصٟ
ايتاضىَ ١ٝه ١إهطََٓ ٚ ١ص
.
امله ١ٝص  .عًَ ٢س ٣اؿطن١
ايتذاض. ) ٠
)
أسسثت٘ ((ط
. .
ؼتاد٘ ؾًصيو
.
قٓاع ١أ ٚأْٗا َٓطك ١قٓاع ١ٝتٓتر َا
.
ايكسّ مل ٜٴعطف بٗا ظضاع ١أٚ
إػتٛضز. ٠ص َٔ تًو ايبًسإ احملٝط ١بٗا َجٌ ائُٝ
.
عً ٢ط ايبها٥ع
اعتُس إه. . ٌٝ
ٚغرلٖا
ٗ اؾٓٛب ٚ ،ب٬ز ايط ٗ ّٚايؿُاٍ ٚ ،ب٬ز ؾاضؽ ٗ ايؿطم .
ٜتادط ٕٚؾٗٛطت
.
نٌ ٖص ٙاؿادٚ ١ا٫ستٝاز دعًت َٔ أٌٖ َه ١إهطَ١
إٛاغِ ايتذاضٚ ١ٜا٭غٛام إطاؾك. ١شلا ؾذٗعت ايكٛاؾٌ ٚايعرل ٗ ايػؿط ٚايعٛزَٔ ٠
ٚغرلٖا  ٌٓٚايتذاض إهٌٝ
.
َه ١إهطَٚ ١إٍ ايؿاّ َ َٔٚ ،ه ١إٍ ائُٝ
ٚايكٛف ثِ ٜعٛز ٕٚإٍ َه١
.
ػاضتِٗ ٚبها٥عِٗ َٔ اؾًٛز ٚإٛاؾٚ ، ٞايدل
إهطََٚ ١عِٗ ايهجرل َٔ ايبها٥ع إدتًؿٚ ١اييت ؼتادٗا َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
ٚغرلٖا ؾتبسأ َٔ ٖٓا اؿطن ١ايتذاض١ٜ
.
َٔ َٓػٛدات كتًؿَٚ ، ١أن٫ٛت
إه١ٝ
ايساخً. ١ٝ
ايتذاض. ٟص إه ٞإقاَ ١فُٛعَٔ ١
شيو ط اذتطاى .
 َٔٚإعطٚف أْ٘ ٜطاؾل . .
ا٭غٛام سٝح ٜكاّ غٛم عها ٖٛٚ ٚبٌ نًٚ ١ايطا٥ـ ٚ ،غٛم ش ٟاجملاظ ٖٛٚ
َٛقع خًـ َؿعط عطؾ٘ ٚغٛم فَٓ ٖٛٚ ١ط ايٗٛطإ ٚإعطٚف اي ّٛٝبٛاز ٟؾاطُ١
اؾُّٛ
.
أٚ
امله. ١ٝص بكسض َا أسسثت َٔ أثط بايؼ ٗ ايكإْٛ
إٔ ط ايتذاض. ٠
ٚاؿكٝك. ١ٝ
.
ايتذاض ، ٟبكسض َا أٚدست َٔ خ٬ف  ٫ ،ىً َٔ ٛغطض عٓس بعض ايصٜٔ
ٚتأثرلٖا أ ٚدس
.
ٜكٓع ٕٛشيو اـ٬ف  ،ؾاـ٬ف عً ٢ايتذاض ٠إهٚ ١ٝزٚضٖا
ٚايٛاقع ٞخسّ اؿطن ١ايتذاض ١ٜؾٗٝا
.
ْٛعاّ ٖٝعاّ َٔ إٓاقؿٚ ١ايٓكاف ايعًُٞ
سٛشلا
ٚؾُٝا .
م55
ٖ.1428ـ .
ٚايعُط ٠ضبٝع ا٭ٍٚ
.
ْؿط ٠فً ١اؿر
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ٜعتدل ٕٚط ايتذاض٠
ايعكٚ ٤٬إٓكؿٌ َٔ ضداٍ ايتاضٜذ ٚقاْعٛا ايتذاض. . ٠
ايعامل
إه. ١ٝص ٖ ٞأغاؽ اؿطن ١ايتذاضٖ ٗ ١ٜصا اؾع ٤إِٗ َٔ .
.
ٚايتذاض ٠إه ١ٝشنطت ٗ بعض إٛانع ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜؾكاٍ دًت
ب ٖٳصٳا ايِبٳٝٵتٹ *ايَصٹ ٟأَطِ ٳعُٳٗٴِ َِٔ
قسضت٘ ((.إًَِٜاؾٹِِٗٵ ضِسٵًَ َ١ايؿِتٳاٚ ٤ٳايكٻٝٵـٹ*ؾًَِٝٳعٵبٴسٴٚا ضٳ ٻ
.
خ ٵٛفٺ)) غٛض ٠قطٜـ.2
دٴٛعٍ ٚٳآ ٳَٓٳٗٴِ َِٔٵ ٳ
ٚاظزٖطت ايتذاض ٠إه ١ٝبػبب َٛغِ اؿر ٗ أٜاّ اؾاًٖٚ ، ١ٝست ٢بعس
ايع ِٝٛؾؿ ٞاؾاًٖ ١ٝاؾتٗطت َه ١إهطَ ١بأغٛام عهاٚ ٚشٚ
.
ٛٗٚض اٱغّ٬
ٚغرلٖا َٚه ١إهطَ ١غاعست بكٛضَ ٠باؾط ٠عً ٢ايتؿاع٬ت
.
اجملاظ  ٚفٓ١
ايتذاض ١ٜبٌ كتًـ اؾٗات اؾػطاؾٚ ، ١ٝبهٌ .ؾعٛبٗا
ؾهاْت ايتذاضَ ٗ ٠ه ١إهطَ ١شلا َٗاّ َٚػٚ٪يٝات ٚٚادبات ػاٙ
ٚاـاضدٖٚ ١ٝصا ايٓٛع َٔ ايتذاض ٠اـاضد ١ٝأز ٣إٍ إٔ ٜهٕٛ
.
ايتذاض ٠ايساخً١ٝ
اٌٖ َه ١إهطَ ١ش ٟٚع٬قات غٝاغٚ ١ٝػاضٚ ١ٜاقتكازٚ ١ٜادتُاعَ ١ٝع نجرل
ايتذاض. ٟص اسس زلات ايؿدك ١ٝايكطؾ١ٝ
ٚأقبض ط ايتبازٍ .
سٓٝصاى . .
.
َٔ ايؿعٛب
ٖ ٞط
 .ؾهاْت قب ١ًٝقطٜـ. .

ايتذاض. ٟص ايصٜ ٟؿطف  ِٜٛٓٚاؿطن١
.
ايربملإ

ٚغرلٖا ٚاييت
.
ايتذاض ١ٜإهَ ١ٝع كتًـ ايكباٚ ٌ٥ايبًسإ ٚايؿعٛب اجملاٚض٠
إٔ ايتذاض ٠إه ١ٝغاُٖت ٚؾاضنت
أق. ٍٛ
ٚايكٌ  ٫ٚأبايؼ سٌ .
.
ػاٚظت اشلٓس
إهطَ١
.
بكٛضَ ٠باؾط ٗ ٠قٓاع ١ايكطاض ايػٝاغَ ٞه١
ٖصا ايتؿاعٌ ا٫قتكازٚ ٟايتذاض ٟدعٌ أٌٖ َه ١إهطًَّ ١هٕٛ
غرلِٖ ٖا زؾع بايهجرل ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا ،
.
جتاض ١ٜصَ ،.. .تُٝع ٠عٔ
َٗاضات )
)
((..ط
ٚسهُٚ ١شنطت ٖص ٙإٗاضات
.
ٚايعٌُ عً ٢انتػابٗا ٚايتعاٌَ َعٗا بعك١ْٝ٬
ايتذاض ٗ ١ٜايهجرل َٔ إكازض ٚايهتب ايتاضىٚ ، ١ٝخاق ١نتب ايطساي١
ٚإ٪ضخٌ
.
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إٔ ايؿعٛض ايعكٚ ْٞ٬ايطدٛي ٞايص ٟاغتكط ٗ ْؿٛؽ أٌٖ َه ١إهطَ، ١
ْعِ استهِ إه١َٓٗ ٗ ٌٝ
ٚق ِٝص ،.. .يًتذاض. .، ٠
ٚنعٛا ((ط أغؼ َٚباز) )٨
أِْٗ . .
ط ١ًٜٛتًو ا٭غؼ ٚإباز٨
ايتذاض ٠إٍ أخ٬قٝات غاَ ، ١ٝتطٛضت عدل عكٛز .
ا٫غتػ٬ي ١ٝص .ؾُٔ تًو ا٭غؼ
ٚغرلٖا ْأت بٓؿػٗا عٔ أْٛ ٟع ((. َٔ.ط ا٭دٓسات ) ) .
ٚإبازٚ ٨ايك ِٝايتذاض ١ٜإهٖٞ:١ٝ
/

ٚاذتسٜح
 1ايكسم يف ايتعاٌَ .
:

/

اإلخ٬م
.
2
:

/

ايٛنٛح
.
3
:

/

املٛاظٜٔ
 4اسرتاّ .
:

/

 5عسّ .ايػـ
:

/

ا٫ستٝاٍ
 6عسّ .
:

/

ايتذاض١ٜ
 7اسرتاّ ايعٗٛز ٚايعكٛز .
:

/

احملاغب١
 8ا٭َاْ ١يف ا٭زاٚ ٤ايؿعٌ .
:

/

ايؿاًَ١
 9املكساق. ١ٝ
:

 1ايجك ١يف .ا٭خط
: 0/
ايٓعٝؿ١
 1ايػُع. ١
: 1/
عٓسٖا
 1ايكسم يف اذتسٜح .ؾٗ ٛإشا أعط ٢نًُٜ ١كـ .
: 2/
ٚا٭ٌٖ
 1ععِ ا٭َاْ ١يف املاٍ .
: 3/
ايؿانً١
 1نطّ ا٭خ٬م .
: 4/
ايٓؿؼ
 1طٗاض. ٠
: 5/
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ثِ تبٌ يػهإ اؾطٜط ٠ايعطب ١ٝخكٛقاّ ٚ ،ايبًسإ احملٝط ١بٗا عَُٛاّ إٔ
آخط ؾذعًٛا َه ١إهطَ١
آٌٖ َه ١إهطَ ٫ ١وب ٕٛيًُ ٌٝيبًس ز. ٕٚ
إدتًؿ١
َٚؿتٛح ص  ،.. .بٗسف استٛا ٤نٌ ا٭طٝاف .
((..ط بطملإ جتاض ٟنبري) )
ايتذاضٟ
.
ٚعٓسَا ٗٚط اٱغ ّ٬سسز ٚٚنع ؾطٚطاّ َٚكا ٜٞؽ قاغ ١ٝيًعٌُ
ؾاؾتٗط أٌٖ َه ١إهطَٚ ١عدل خدلتِٗ ايتذاض ١ٜايهبرل ٠بايكسم ٚاٱخ٬م
ٚا٭َاْٚ ١ايسي ٌٝإٔ نباض ايتذاض ٚايتادطات ايكطؾٚ ٌٝايكطؾٝات َجٌ ايػٝس٠
.
عٓٗا ٚنعت ٚنًؿت  ٚأُٓت غٝسْا قُس
اؾً ١ًٝخسه ١بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل .
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يتطٜٛط ٚتُٓٚ ١ٝأظٖاض ػاضتٗا  ،ؾػاؾط بأعُاشلا إٍ ايؿاّ ،
باٖ ١ٛشلا
.
ٚعاز عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬بأضباح
إه ١ٝص  )).أقبشت عاَ ّ٬أ ٚقٛضاّ غٝاغٝا نًُا
.
ْعِ إ ٕ.ٻ ((ط ايتذاض٠
.
ٚغًِ إٔ
ٚايتاضٜذ ؾًصيو عٓسَا سا ٍٚغٝسْا قُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
.
تطٛض ايعكط
واقط قاؾً ١أب ٞغؿٝإ خاف أب ٛغؿٝإ ٚأضغٌ ايطغٌ إٍ قطٜـ ىدلِٖ يػطع١
ػاضتِٗ
إْكاش .
إٔ يًتذاض ٠امله ١ٝمجٗٛضٖا ايهبري  ،ؾًصيو سطم ايتذاض املهٝني ٚيف نٌ املطاسٌ
آخط اسرتاَاً ملٓطل
جتاض.١ٜص يبًس ز. ٕٚ
تطٜٚر ط أدٓس. ٠
ايتذاض ١ٜاملدتًؿ ١إٔ ٜ ٫عًُٛا عً. . ٢
َٗٓ ١ٝيته ٕٛايؿا٥س ٠عاَٚ ١نبري٠
ايتعاٌَ َع شتتًـ ا٭دٓسات ايتذاض ، ١ٜعرب َعاٜري .
ايتذاض.ٟص اييت ٚنعٗا ايتذاض .املهٝني
قاعس ٠ط ايتٓٛع .
اْط٬قا َٔ . .
قاضَ ١عً ٢ا٫يتعاّ َٓ ١َٛٛا٭خ٬م
إه ٌٝضقاب. . ١
َٚاضؽ ايتذاض . .
إه ١ٝيصيو مل ٜعطف ٚعدل نٌ إطاسٌ ايتاضى ، ١ٝإٔٻ
.
ٚا٭غؼ ٚإباز ٨ايتذاض١ٜ
إدتًؿ١
ايتذاض ٠إه ١ٝمل ؽهع يتأثرل ايهػ ٙٛاـاضد. ١ٝ
امله.ٞص ن ٕٛع٬قات محَٚ ١ُٝٝتٓٚ ١ٝضاقَ ١ٝع نٌ أْٛاع ايػًط، ١
 .إ َٕ.ط ايتادط .
ملعطؾت٘ إٔ ايػًطإ ميًو َؿتاح حتطنات٘ ٚاْتكاي٘ ٚضقٚ ٘ٝتعاًَ٘ ايتذاضٟ
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سكٝك ٞ٭ٕ ايهػ٘
.
إدتًؿٚ ١أزضى بعُل أْ٘ أَاّ ؼس٣
.
ٚاضتكاٚ ٤تطٛض أعُاي٘
اـػاض٠
.
ايػًط ٟٛقس ىًل ي٘ بعض اٱؾهايٝات  ،قس تعطن٘ يًتهٝٝل ٚضَا
نُا إٔ ايتادط إه ٞساؾٚ ٜبؿس ٠عًْ ٢عاٖت٘ ٚتٛاظْ٘ ٗ نٌ ايٛطٚف
ٚا٭زٚاض نإ َٚاظاٍ ايتادط إهَ ٞؿٗٛضاّ بإكساقٚ ١ٝايكسم  ،٭ٕ ايتذاض٠
.
إغ ١َٝ٬ؾعطؾت َٓٗذ ١ٝايتذاض ٠إه ١ٝبأْٗا
.
إه ١ٝاغتٛست َباز١َٝٓٗ ٨
. .
ا٭ضض ٚتعاٌَ ايتادط إهَ ٞع ايعكٌ عدل
تتؿاعٌ َع ايٛاقع ايتذاض ٟايعإ ٞعً. ٢
ؾاعً ١ؾعطف
اؾُعٚ ٞشيو نً٘ عدل بٓ ١ٝادتُاعٚ ١ٝاقتكازٚ ١ٜثكاؾ. ١ٝ
.
ايػًٛى
إتؿطز٠
ايتادط إه ٞبٓٗذ٘ ٚضٚس٘ اـاق. ١
إهَ ١ٝسضغ ١ؾهطَ ١ٜتُٝع ، ٠قاسب٘
إٕ ايتذاض. . ٠
ؾأق. ٍٛ
.
ٚأناز ادعّ
ْٛطٖٚ ١ٜصا َا دعٌ ٖص ٙايتذاض ٠تؿاضى بإػاُٖ ١ايؿعاي ٗ ١تػرل ايٛاقع ،
.
إٓطك١
.
ٚإػاُٖ ٗ ١ايتطٛض ٚايتطٜٛط ٚايتُٓٗ ١ٝ
إه ٞاستهِ ٗ َٗٓ ١ايتذاض ٠إٍ أخ٬قٝات
إٕ ايتادط . .
قًت .
ٚنُا .
ٚايعكٛض ؾإهػب  ِٛٚإاٍ ٚظٜاز ٠ضأؽ
.
غاَٚ ١ٝانش ،١تطٛضت َع تطٛض ايعكٛز
َع٘ بٌ ايعهؼ أِا ٖٛ
إاٍ  ،أَط  ٫ىذٌ َٓ٘ ايتادط إه ٞأٜ ٚتذٓب ايتعاٌَ .
ا٭َٛض ٚايػعٞ
.
ا٭ضض ؾٗصا ا٭َط َٔ طبا٥ع
.
عاٌَ ٜػع ٞإي ٘ٝنٌ تادط عًٖ ٢صٙ
ايتذاضٜ ٠ؿعٌ شيو ايتادط
.
ٚضا ٤ايطبض ايتذاض ٟعازَ ٠ا ٜعٝس ايجك ٗ ١دٖٛط َٗٓ١
َعٗا
إهَ ٞػتٓساّ عًٚ ٢ع ٞناٌَ بتؿاق ٌٝإٗٓ ١اييت ٜتعاٌَ .
 َٔٚتًو ا٭خ٬قٝات اييت ٚنشتٗا ٖ ٞاييت غاُٖت ٗ تؿه ٌٝايعكٌ
ايتذاض ٟإهٚ ، ٞايص ٟغاِٖ بكٛضَ ٠باؾط ٗ ٠إق٬ح ٚتطٛض ٚضق ٞاجملتُع
اٱغ١َٝ٬
.
إه ٞؾعٌ شيو نً٘ ٚؾل ايكٛاعس إٗٓٚ ١ٝأخ٬قٝات ايتذاض٠
.
إٕ عكٌ ايتادط امله ٞدعً٘ ٜعطف ٜٚطًع عً ٢اإلسساخ ايعامل ، ١ٝ٭ٕ ؾُٗٗا أقبض سطؾ١
املهٞ
يًتادط .
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املكساق ١ٝص .ؾٗ ٞايع ١َ٬إُٝعٚ ، ٠ايؿاضقٚ ، ١إاضن ١إػذً١
أ َ.ٻا ((.ط ) ) .
ؾاَ. ١ص ٗ دبٌ ايتاضٜذ إه، ٞ
.
 ٖٞٚط
إه ٞص . . )).
.
باغِ ((ط ايتادط
عإ. . ١ٝ
ٚإٗٓ ١ؾايجكُٓ ١ض
.
ايجك ١ص  .ؾ ٚ ٘ٝايتعاٌَ َع٘ َٔ نطٚضات إطسً١
ٚتعس ()(ط ) .
. .
إكساق ١ٝتهتػب َٔ ايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ ٚايتساخٌ
. .
يٲْػإ َٔ اٯخطٚ ، ٜٔيهٔ
إه ٞسٌ دعٌ نٌ أطٝاف ٚؾطا٥ض ايتذاض ٗ
.
ٚاؿطاى ٖٚ ،صا َا ؾعً٘ ايتادط
ايعامل ٜكسقٚ ، ْ٘ٛنصيو ايعُٚ ٤٬إػتًٗهٌ ايساخًٌ ٚاـاضدٌ  ،تػع٢
ايجك ١ؾُكساق ١ٝايتادط إه ٞانتػبٗا ظسٚ ٙادتٗازٙ
َٓش. ٙٛ
يهػب٘  ،سُٓٝا . .
ٖٚاضغات٘
.
ٚتعب٘
ٚايؿعٌ ؾّٗ ٛاضؽ
.
بٌ إٕ ايتادط إهُٝ ٞع أٜها بايؿذاع ٗ ١ايكٍٛ
إيٗٝا ؾٜٗ ٛعٌُ بهٌ َعاٜرل ايؿذاع ١زاخٌ ْؿػ٘
ايؿذاع ١سٌ اؿاد ١اـاق. ١
قسض ٭ٕ ايتذاضٚ ٠تؿاع٬تٗا
ؾذاعت٘ بطساب٘ .
:
اٯخطٚ ٜٔقبٌ َٓ٘ اٯخطٜٔ
.
َٚع
ايؿذاع وتاز عاز ٠إٍ أْػإٔ ؾذاع
.
ايؿذاع ٚ ).ايكطاض
إٍ ( ايكطاض .
ؼتاز عاز. .٠
إهٞ
ٜكطضٜٚ ٙتدصٖٚ ، ٙصا َا ٜؿعً٘ ايتادط .
نُا إٕ َٔ َعاٜا ايتادط إه ٞأْٻ٘ وذلّ نٌ ايكٛٝز ٚايهٛاب٘ ايػٝاغ١ٝ
ٚايكٛاٌْ ا٫قتكاز ١ٜاييت تؿطض عً ٢ايتذاضٚ ٠إاٍ َٓ ،ص ايعكط اؾاًٖٚ ٞست٢
اي ّٛٝؾهاْٛا ٗ اؾاًٖٜ ١ٝسؾع ٕٛنطا٥ب ٚضغ ّٛيًكبٚ ، ١ًٝبعس إٔ دا ٤اٱغّ٬
.
عً ٘ٝؾٜٗ ٛعطف إػاؾ ١اؿكٝك ١بٌ
ايتعّ ايتادط إه ٞبطنٔ ايعناَٚ ٠ا ٜذلتب .
اؿل ٚا٫غتشكام ٜٚ ،كسض َاي٘ َٚ ،ا .عً٘ٝ
ٚعته ٢يٓا ايتاضٜذ إٔ ايتادط املهٜ ٫ ٞؿاٖس إٜ ٖٛ ٫سخٌ َٔ ايباب ا٭َاَ، ٞؾٗ ٛبعٝس
املًٛث١
نٌ ايبعس عٔ ايكؿكات ايتذاض ١ٜاملؿب ١ٖٛأ. ٚ
اـرل ٚقطف أَٛاي٘ ٗ اٱسػإ
نُا اؾتٗط ايتادط إه ٞعب٘ يؿعٌ .
يًذؿع .ص نػرلَٔ ٙ
.
سب٘ ط
ٚا٭ٜتاّ ٚمل ٜعطف عٓ٘ . .
.
يًؿكطاٚ ٤احملتادٌ ٚا٭ضاٌَ
ايتذاض ، ٠٭ٕ إبازٚ ٨ا٭خ٬م ٚايك ِٝاٱغ ١َٝ٬دصٚضٖا َٓػطغَ ٗ ١هإ َا ٗ
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شيو إٔ اؿسٜح عٔ ايتذاضٚ ٠ايتادط إه ٞؾٝل ٖٚتع،
زاخً٘ ؾتُٓع٘ َٔ ٖاضغ. ١
ايعإ ٫ ٖٛٚ ١ٝؾو أْ٘
.
ٚاغِ ايتادط إهٜ ٞهطب ظصٚض ١ََٛٛٓ ٗ ٙايتذاض٠
ا٭قسض عً ٢ؾِٗ نٌ إػاٚ ٌ٥ايكهاٜا ايتذاضٚ ١ٜا٫قتكازٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚايتاضى ١ٝ٭ْ٘ َتؿتض عً ٢اجملتُع ٚايهٌ ٚ ،ي٘ ضٚ ١ٜ٩انش ٗ ١سٝات٘
.
ٚايجكاؾ١ٝ
ٚعًُ٘
.
ٚأخ٬ق٘ ٚقَٚ ُ٘ٝجً٘ َٚبازٚ ٘٥انش ١اسػب أْين قس بٓٝت إٔٻ دصٚضٖا قس
ايع١ُٝٛ
ْبتت َٔ ايعكٝس ٠اٱغ. ١َٝ٬
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ٚاضتكت اْ٫تدابات امله١ٝ
ٚلشت ٚ ،لشت ٚ ،لشت  ،بٌ ٚتؿٛقت ٚ ،اضتكت عًُ ١ٝاْ٫تدابات
إه١ٝ
إهْ ، ١ٝعِ اضتكت اْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ. ١
ٖٓ٦ٝا ٭ٌٖ َه ١إهطَ ١إباضنٌ ٦ٖٝٓ ،ا ٭بٓاَ ٤ه ١عًٖ ٢صا ايطق، ٞ
ٖٓ٦ٝا يطداٍ َه ١إهطَ٦ٖٝٓ ، ١ا يٓػاَ ٤ه ١ايؿان٬ت ٦ٖٝٓ ،ا ٭خ٬م َه١
ا٫دتُاع١ٝ
.
ٚقُٗٝا
ٖص ٙاْ٫تدابات امله ١ٝاملُٝعٚ ٠ايؿطٜسْ ، ٠عِ ٭ْ٘ ٭َ ٍٚط ٠يف تاضٜذ ب٬زْا ٜػُض
يًُطآ ٠امله ١ٝإٔ تٓتدب  ٫ٚ ،تٓتدب  ،أ َٔ ٟسكٗا ايتكٜٛت ٫ختٝاض َطؾضٚ ،يٝؼ َٔ سكٗا
ايرتؾٝض يٓؿػٗا  ،املِٗ إٔ يًُطآ ٠امله ١ٝسل إٔ تٓتدب  ٫ٚ ،تٓتدب ٚ ،إِٗ أْٗا ؾاضنت ٗ
عًُ ١ٝاْ٫تدابات ٖٚ ،صا ٗ سس شات٘ َهػب غٝاغٚ ٞتاضىٚ ٞادتُاع ٞيب٬زْا
ٚإػٚ٪ي١ٝ
.
عاََٚ ١ه ١إهطَ ١خاق ١ؾهاْت إطآ ٠إه ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاؿسخ
ٚٚقؿت ظٛاض ايطدٌ إه ٞيتك ٍٛيٓا أْا ٖٓا ٗ َه ١إهطَ ١اؾعٌ َا ٜؿعً٘
ايطدٌ
.
ايٛقٛزص)).
لشت ٚتؿٛقت ٚاضتكت اْ٫تدابات إه ١ٝيػبب ٚاسس ٖ((. .ٛط .
املتبازٍ.ص
ايٛقٛزص). ٖٛ. ).ط ا٫سرتاّ .
ايص ٟسطى ٚغصٖ ٣ص ٙاْ٫تدابات ((. ٚ.ط .
احملب.١ص  ٚ..، .ط ايٓعاٖ.١ص .،.
ايؿطٜؿ..١ص  ٚ.ط .
ايتكسٜط.ص  ٚ.ط املٓاؾػ. ١
 ٚ. .ط .
ٖٚصا ايٓذاح ٖٚ ،صا ايتؿٛم ٖٚ ،صا ا٫ضتكا ٤اؿهاضٖٚ ، ٟصا ايتُٝع ٖٚ ،صا
اٱسساخ
.
َٔ ط عبكط ١ٜاإلْػإ .امله.ٞص  ، .أنستٗا ٖصٙ
َِٗ .
ايتؿطز ٖ ٛدع. ٤
اْ٫تدابات.ص ؾُاضغ ٙٛبهٌ
.
ْٚػا .٤ط ؾك٘
يكس ؾِٗ ٚاغتٛعب إه ٕٛٝضدا. ٫
ٚأْػأْ ٞؾًِ أقطأ أ ٚامسع أ ٜ٘نًُ ١بص ١٦ٜأٚ
.
ٚع ٞسهاضٚ ، ٟقش ٛزٜين ٚثكايف ٚادتُاعٞ
ايعًُ ١ٝبٌ ٚدست إٔ اؾُٝع ٚقـ ٗ قـ ا٭سهاّ
.
غري سهاض ١ٜيف نٌ ؾعايٝات ٖصٙ
 ّٜٛ ) 1471ايػبتٖ. 142/82/ 28ـ م . 3
(0
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ن٤ٛ
ٚإٛاقـ ٚايتكطؾات ٚا٭قٛاٍ اؿهاض ١ٜإطاؾك ١شلص ٙايعًُ ، ١ٝؾعًٛا شيو ٗ . .
أخ٬قٓا
إه .١ٝص إتذصض. ٗ ٠
ط ا٫غتطاعات .
ٚا٭َط ايص ٫ ٟبس إٔ ًْؿت ايٓٛط إي ، ٘ٝإٔ اؿطن ١ايكشاؾ ١ٝاغتطاعت
َٛٚنٛعٚ ١ٝتأت ٞدطٜس٠
.
ْكٌ ؾعايٝات ٖص ٙايعًُ ١ٝاؿهاض ١ٜبهٌ اقتساض ٚعك١ْٝ٬
ايكشـ ْعِ يكس ٚقؿت دطٜس ٠ايٓسَ ٠ٚع اؾُٝع
.
ايٓس ٠ٚإهَ ٗ ١ٝكسَٖ ١صٙ
ٚاسس .٠ص ٚ ،زخًت ْكٌ ٖص ٙايعًُ ١ٝظٓاسٌ ق ٌٜٛؾًِ ُ ٌٝيهؿ ١زٕٚ
 . .ط َػاؾ. ١
أخطٚ ٣اغتطعت ٖص ٙاؾطٜس ٠بط٥اغ ١ؼطٜطٖا ٚنٌ دٗاظٖا ايتشطٜط إٔ تجبت أْٗا
.
إه ٞؾًكس تعٛزْا
.
عً ٢قسض اؿسخ ٚإػٚ٪يٖٚ ١ٝصا نً٘ ٜ ٫ػتػطب عً ٢ايؿباب
ايٓس٠ٚ
ٖص ٙايطدٛي ١ايتاضى َٔ ١ٝدطٜس. ٠
ايٛقٛز .ص ايص ٟأؾطتٴ إي٘ٝ
شيو ط .
يكس اعتُس إهٖ ٗ ٌٝص ٙايعًُ ١ٝعً. . ٢
ٗ َكايٚ ، ٞتعاًَٛا أٜها َع ايتكٜٛب ٚايتكٚ ِٜٛإطادع ١ؾهاْت َٔ َطتهعات
ايعًُٚ ١ٝاغذلف اؾُٝع ضداْٚ ٫ػا َٔ ٤ايك ِٝاٱغ ١َٝ٬ايكشٝش ١يٝؿاضنٛا
.
ٖصٙ
ايتؿاع٬ت ٚدعًٛا نباضْا ِٖ ٚسسِٖ قٌ ا٫قتساٚ ٤ايتأغ ٞزٕٚ
.
بٗا ٗ ٖصٙ
غرلِٖ
.
قشٝض ٚقع ٗ ٖص ٙايعًُ ١ٝتٓاؾػات ٚسازٚ ، ٠يهٓٗا مل ؽطز عٔ
ٚق. ُ٘ٝص ٖٚصا َا هعٌ َجٌ ٖص ٙاْ٫تدابات إه١ٝ
 . .ط َٓٗذ ١ٝأزب ا٫خت٬ف .
تؿهٌ ط ؾك٘ ا٫قتسا ٤ا٫دتُاع. . ٞص ٚخاق ١اٱساطَ ١دتًـ اٱَهاْات
. .
إُاضغات
.
ا٫دتُاعٚ ١ٝايٛطٚف ا٭خط ٣إطاؾكٚ ١احملٝطٕ ١جٌ ٖصا ايٓٛع َٔ
شيو إٔ إطًٛب زاُ٥ا ٗ نٌ ايس ٍٚاؿهاض ١ٜأثٓا ٤ؾعايٝات اْ٫تدابات إٔ
ايٛع. ٞص ٚ ،نُا قًت إٔ قس ٠ٚأٌٖ َه ١إهطَ١
.
ا٫قتسا. ٤ص  ٚط
ٜتكسّ ط ؾك٘ . . .
. .
ايهباض ٚنباضْا ايهباض ٚعكْ٤٬ا ايصٜٔ
.
أثٓاٖ ٤ص ٙايعًُ ١ٝاْ٫تداب ١ٝناْٛا
ا٫قتسا. ٤ص َٔ قشاب ١غٝسْا قُس 
.
اغتُسٚا ط ؾك٘
خانٛا ايتذاضٜب ايػابك. . ١
عٓسَا تهٚ ٕٛتأظض إه َٔ ٌٝايكشاب ١اٱدٚ ٤٬عً ٢ضأغِٗ غٝسْا أب ٛبهط
75

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

ٗ ط غكٝؿ ١بين غاعس ٙص
ي٬دتُاع .
.
ايكسٜل ٚغٝسْا عُط بٔ اـطاب  سٌ زعٛا
 . .٭ٕ ايتاضٜذ قاٍ يٓا إٔ َع ِٛأ ٚغايب ١ٝأعها ٤غكٝؿ ١بين غاعس ٙناْٛا َٔ
اْ٫تداب
.
أْعٌ ؾهْٛٛا أ ٍٚبطٕإ عطب ٞإغ ، َٞ٬عدل
.
ايكشاب ١إه ٌٝ
ؾًهٌ عكط عطاٚ ، ٘٥يهٌ ٚاقع َتطًبات٘ ٚعػب َا ٖٚ ، ُ٘٥٬ٜصا َا
هعٌ عًُ ١ٝاْ٫تدابات إه ١ٝا٭خرلَ ٠ػتذسَ ٗ ٠ؿَٗٗٛا ٚؾطٚطٗا ٚأخ٬قٗا
إتػرلات ٚاؿُس هلل أْ٘ مل ٜطاؾكٗا آ ١ٜادتٗازات
.
َٚعاٜرلٖا ٚ ،اغتذاب ١يهجرل َٔ
ؾاغس ٠أَ ٚتشٝعٚ ، ٠مل تعٌُ تًو ا٫دتٗازات عً ٢إظاي ١اؿٛادع إطتبط ١باسذلاّ
ٚػاضٜبِٗ
.
ايهباض
يكس عًُت عًُ ١ٝاْتدابات َ٪غػات ايطٛاؾ ١عً ٢إْعاف ايعكٌ امله ، ٞؾأزضى ٚظٝؿت٘
ايسٚ ١ٜٝٓايٛطٓٚ ١ٝاحملًٖٚ ، ١ٝصا َا ؾاٖسْا َٔ ٙيٛسات زعاٚ ١ٝ٥إع ١ْٝ٬اْتؿطت ٚتٛظعت
ٖٓٚاى ٖٚصا خري زي ٌٝعً ٢اضتكا ٤شٖٓ ١ٝاإلْػإ امله ، ٞأْٗا شٖٓ ١ٝاذتهُٚ ١ايتعكٌ
ٖٓا .
املتعٕ
ٚايتكسٜط شٖٓ ١ٝا٭بكاض ٭بعاز ارتطاب ا٫دتُاع. ٞ
.
ٚاملعطؾٚ ١املطٚ ١ْٚا٫سرتاّ
شٖٓ ١ٝا٭بكاض ٚايؿِٗ يػٓ ١ايتٓٛع ٚا٫خت٬ف ٖٚ ،صا َا دعٌ املتٓاؾػ ٕٛامله ٕٛٝايؿطؾا٤
ا٫قرتاع.ص ؾاسرتاّ ْتٝذ ١ايكٓسٚم
ْتٝذ ١ط قٓسٚم .
ٜػط ٕٚبأزب ٚٚقاض خًـ اذتهِ عً. . ٢
ايٛعْ ، . . ٞعِ  ٫بس َٔ قبْ ٍٛتٝذ ١ايكٓسٚم ٚإٔ ناْت ٫
.
عً٢
اْ٫تداب ٞتسٍ. .
ٚضغباتٓا إٔ ايكٛض ايٓٗإ ١ٝ٥ؿٗس عًُ ١ٝاْتدابات َ٪غػات
.
تطن ٢طُٛساتٓا
عً ٢ط مس ٛاملؿٗس امله . ٞص ٚ ،.ا٭بكاض يًُػتكبٌ بهٌ ايكٛاغِ
ايطٛاؾ ١تسٍ . .
إؿذلن ١ـسَ ١ايسٚ ٜٔايٛطٔ ٚايتعاٚ ٕٚايتٛاؾل ـسَ ١َٓٗ ١ؾطٜؿٖٞ ١
 . .ط ايطٛاؾ .١ص ،..
باضى اهلل ٗ ايًص ٜٔسٛٝٛا بتٛؾٝل اهلل ٚنطَِٗ ٚاغتطاعٛا اؾًٛؽ عً٢
َكاعس إػٚ٪يٚ ،١ٝأعاِْٗ اهلل عً ٢ؼٌُ إػٚ٪يٝات اؾػاّ ٚ ،أْاض بكطِٖ
ٚبكرلتِٗ بايٛعٚ ٞاؿؼ ايكشٝض ٚا٫غتؿعاض إبهط ٕتطًبات ٚؼسٜات إػتكبٌ
اؿاي ١ٝإٔ ٜسعُ٘ اهلل بتٛؾٝك٘ ٗ
.
ٚ .أُٓ ٕٔ ٢مل وايؿ٘ اؿ ٗ ٜإؿاضن١
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ؾا٦ٖٝٓٚ ٤ا ٕه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ بٗص ٙايٓتٝذ١
إػتكبٌ إٔ اهلل .
نؿٗاز .٠ص ؾأْا ؾاٖس عكط َٚطاقب يهٌ ٖصٙ
.
إكاٍ ط
اؿهاض ١ٜانتب ٖصا . .
.
قهاٖا
ايؿعايٝات ُٜٗ ٫ٚ ،ين َٔ نتب بػًب ١ٝنسٖا ؿادْ ٗ ١ؿؼ ٜعكٛب .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ؾاٜـع
سـٛاض َع أخ! ٞ
اطًعت باٖتُاّ بايؼ َكاٍ أخٚ ٞقسٜكٚ ٞسبٝيب ا٭غتاش ؾاٜع قاحل ْاٍ
ٖ142/8ـ بايكؿش) 21( ١
2
ٚ ) 16035تاضٜذ/29
إٓؿٛض ظطٜس ٠إس ١ٜٓبعسزٖا (
دٓٛب! آغٝا ٚ .أضغب ٗ ٖصا إكاٍ قاٚض٠
ٚعٓٛاْ٘ عً ٢ضغًهِ ٜا إخٛآْا ٗ !
/
أخ ٞؾاٜع ضعا ٙاهلل ؾُٝا نتب٘ ٗ ٖصا إكاٍ  ٗٚبعض ايٓكا َٔٚ ، ٙايٓكا ٙاييت
اضغب َٓاقؿتٗاٖٞ:
 1اؾٗس باهلل إٔ نٌ َا تهتب٘ ٗ ايكشاؾ ١تابع َٔ غرلتو ٚقبتو ٕٗٓ١
: /
زلعتٗا
ايطٛاؾٚ ، ١اعطف اْو سطٜل عً. ٢
 2عطف ٗ اجملتُع إه ٞقٚ ٠ٛؾطاغٚ ١عٓـ إكا٫ت ايكشاؾ ١ٝاييت نتبٗا
: /
ظٖرل نتيب نس بعض َ٪غػات ايطٛاؾَٗٓٚ ١ا َ٪غػَ ١ط ٗٛدٓٛب آغٝا
 ّٜٛ )1286ايػبت
(2
ٚغرلٖا َٗٓٚا َجَ ٬ا نتب ٗ دطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
ٖ1ـ
.42/1
11
/16
 3إْ ٞأ٩نسُ عً ٢نٌ َا نتبت٘ َٔ َكا٫ت ٚحتً٬ٝت ٚاغتٓتادا ت عٔ ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني
: /
تأت ٞنطغب ١أنٝسَٚ ٙرتغد ١عٓس ٟأْين أنتب ٚأْا أقـ أَاّ نُريَٚ ٟجًٚ ٞأخ٬قٞ
بصيو ٚأظعِ يًُط ٠ايجاْ ١ٝأْين انتػبت ببكريتٚ ٟضأٜت َا
ٚ .أظعِ أْو تؿٗس ي. ٞ
ايطٛاؾ ١قاٍ غٝسٚ ٟسبٝيب
مل ٜطا ٙغري ٟيف بعض ايكهاٜا ٚا٭َٛض َٗٓٚ ،ا ؾ. ! ٕٚ٪
ستُس  (( :ايًِٗ اٖس ٟق َٞٛؾإِْٗ ٜ ٫عًُ.)) ٕٛ
ؾاٜع إْين خا٥ـ عً١َٓٗ ٢
ٚاهلل  ،ثِ ٚاهلل ٚ ،اهلل ٜ ،ا أخ. ! ٞ
ايطٛاؾ َٔ ١بعض إٗاتطات ٚايػٛغا ١ٝ٥اييت ٜكسضٖا ايبعض تػ ٧يهِ
ايطٛاؾ ١ؾ ٬ىؿ ٢عًٝهِ ٜا أخ ٞؾاٜع َا ٜهتب٘ ايبعض َٔ
.
١ٕٓٗٚ
َكا٫ت َتؿٓذَٓٚ ١ؿعًٚ ١غانبٚ ١ساقس ٗ ٠بعهٗا تكب َباؾط ٠نس

 ّٜٛ ) 1471ا٫ثٌٓ ٖ. 142/83/ 7ـ م . 3
(8
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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زلعَٚ ١هاْٖٝٚ ١ب ١ايطٛاؾٚ ، ١يعٌ أخطٖا َا نتب٘ ا٭ر داغط اؾاغط ،
. )1469
(5
ٚقُت بايتعكٝب عًَ ٗ ٘ٝكاي ٞظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
أضٜس إٔ أقٜ ٍٛا أخٚ ٞقسٜك ٞؾاٜع إٕ بعض ٖص ٙايهتابات قس
تػاِٖ بكٛضَ ٠باؾط ٠أ ٚغرل َباؾط ٗ ٠تؿٖٚ ٜ٘ٛسّ ٚتهػرل ٖص ٙإٗٓ١
ايؿطٜؿ ١إٔ ايطٛاؾ ١نٝإ ع ِٝٛهب إٔ ْؿذلى ْٝعا ٗ ٓاٜت٘ َٔ
إدتًؿٚ ١أْت تعطف نػرلى
.
نٌ ايتشسٜات ٚاحملاؾ ١ٛعً َٔ ٘ٝا٭خطاض
أْين يػت َطٛؾ ّا  ،إشٕ ؾاْا يػت َٔ إطٛؾٌ  ٫ٚإطٛؾٌ َين  ،إِا
أُٖٗا احملاؾ ١ٛعً ٢زلع١
اؾعٌ ٖصا نً٘ َٔ أدٌ َطتهعات ضٝ٥ػ: ١
َه ١إهطَٚ ١أبٓاٗ٥ا ،ثِ احملاؾ ١ٛعً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾ ، ١ثِ ايك ٍٛيًعامل
ٖصا ط .غرل .٠ص
ٚإػٚ٪ي ١ٝاؾعٌ . .
.
نً٘ أْين نٓت ؾع ٬عًَ ٢ػت ٣ٛاؿسخ
إٛاقـ قاٍ
.
عً ٢ايطٛاؾٚ ١عًٝهِ ٚاهلل اعًِ عػٔ ٚقسم ايٓٛاٜا ٚغ١َ٬
دُٳعٹ ٵٔٝٳ ) ( ٳعُٻا نَاْٴٛا ٜٳ ٵعُٳًُٕٛٳ ) ،غٛض٠
ػ َأ َيٓٻٗٴِٵ أَ ٵ
تعاٍ ( َؾٛٳ ٳض ِبوَ َي ٳٓ ٵ
اهلل :
أٜها (( ٚإٕ تطع أنجط َٔ ٗ ا٭ضض ٜهًٛى عٔ غبٌٝ
ٚ 9قاٍ :
.3
اؿذط
ىطق) ٕٛ
اهلل إٔ ٜتبع ٕٛإ ٫ايٚ ٔٛإ ِٖ إ. ) ٫
أغتطٝع إٔ أق ٍٛيو ٜا أخ ٗ ٞاهلل  ٗٚاحملبَ ، ١ا ًٓين عً٢
ايٓكض.ص
ايطٛاؾ. ١إ ٫ط .
.
نتابٖ ١ص ٙإكا٫ت ايكشاؾ ١ٝعٔ أؾطف َٗٓ٢ٖٚ ١
ايٓكٝش ١ؾأق ٍٛيهِ
.
يهِ ٚيهٌ َٔ ي٘ ع٬ق ١بٗص ٙإٗٓ ، ١ؾايسٜٔ
ايعكٌ
ْٝعا اطؿ٪ا ْاض ايػهب  ،ؾإ ايػهب ْط ٠ؼطم .
ؾاٜع يف احملاؾع ١عً ٢ايطٛاؾٜ ١ا قسٜك ٚ ، ٞأخٞ
ؾاهلل  ،اهلل  ،اهلل ٜ ،ا! .
ؾاٜع .
ؾاٜع ٚأشنط بؿذاع ١اْو اسطم َين عًٗٝا ٚ ،يهٓٗا َهٜ ١ا !

أضد ٛإٔ

ٚأبٓاٗ٥ا ؾاخؿَ ٞا
.
ْاع ١اْ٘ ايسؾاع عٔ َه ١إهطَ١
تؿُٜٗ ْٞٛا ! .
أخؿٚ ٢أخؿ ٢إٔ تهٝع َٓهِ ٚ ،ؽطـ َٔ أَاَهِ ٖ. ،ص ٙإٗٓ١
ايؿطٜؿ١
.
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ؾٗص ٙإٗٓ ١عًُت عً ٢ؾتض بٛٝت  ٫تكٌ عٔ ٔػٌ أيـ بٝت ٗ
بٗا أْين أغع ٢يعسّ قطع
َه ١إهطَٚ ، ١أبٓاْ٤ا ٚإخٛآْا ٚبٓاتٓا ٜعًُ. ٕٛ
ايؿطٜؿ ٖٛٚ ١اؿل ايص٫ ٟ
.
أضظام ايٓاؽ ايصٜ ٜٔػذلظقٖ َٔ ٕٛص ٙإٗٓ١
ضؾع٘ ٚإِا غهت َٔ غهت ٗ
هٛظ زؾع٘ ٚ ،ايكٛاب ايصّ ٫ ٟهٔ .
ا٭قٜٛا ٤أَا اي ّٛٝؾّ ٬هٔ ايػهٛت
.
أ ٍٚا٭َط ٕا ضأٚا َٔ غهب ايبعض
ايؿطٜؿٚ ١ايٓكط ٜ ٫ه ٕٛإ َٔ ٫عٓس
.
عًٖ ٢صا اشلذ ّٛعًٖ ٢ص ٙإٗٓ١
أْؿػٓا أْين أغعَ ٢عو ٜا أخ ٞاؿبٝب عً ٢ضزّ ٚقؿٌ باب إثاض ٠ايؿً
! .
ايع ١ُٝٛؾإِا أؾعٌ شيو إععاظ ٕه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
.
عًٖ ٢ص ٙإٗٓ١
إباضنٌ ْٚ ،كط ٙيًشل ٚ ،مٔ مهِ بايٛاٖط عً ٢ا٭َٛض ٚ ،اهلل
ؾاٜع
ٜت ٍٛايػطا٥ط ٜا أخ. ! ٞ
سذط.ص ٜ ٫طٜس
ٚنأْ٘ ط عٓاز يف زاخٌ .
ٚاهلل ضأٜت ايبعض ٜتدص َٛقؿاً . .
ايتشاٚض ٜ ٫ ،طٜس املٓاقؿٜ ٫ ، ١طٜس ايتكاضب ٜ ٫ ،طٜس املكاؾشٜ ٫ ، ١طٜس املكاذت١
ٜ ٫ ،طٜس اذتبٜ ٫ ،طٜس املؿاُٖٜ ٫ ، ١طٜس ادتًٛؽ عًَ ٢ا٥س ٠حتكٝل املكًش١
ٚاسساً اْ٘ عٓاز زاخٌ.سذط
ايعاَٜ ٫ ، ١طٜس إٔ ْكـ قؿا .
َٔ سك ٞإٔ أزاؾع عٔ َٓذعات َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا،
ٚق ِٝأُٓ ٢إٔ ٜتشكل
 ٫ٚاغتش ٞإٔ أؾعٌ شيو  ،ؾاْا انتب عٔ َباز. ٨
ٗ َه ١إهطَ ١ايتؿاع٬ت ا٫دتُاعٚ ، ١ٝنػب َهتػبات دسٜسٗ ٠
إهطَ ١ؾاؾُٝع ٜعطف إْين ٚقؿت نس تأدرل َبٓ ٢ايػطؾ١
.
َه١
ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَٚ ، ١نٓا ْك ٍٛشلِ ٜا أٜتٗا ايػطؾ١
ايتذاض ١ٜاؾعًٛا نُا ؾعًٛا أٌٖ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜظس ٠ؾابٓٛا يٓا َعًِ
يًػطؾٚ ١اي ّٛٝسٌ أزاؾع عٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا ؾا
.
سهاضٟ
َٓذعات .ؾاشت١
.
ا٫صتاظات.ص ٚ .ط ص
..
ؼككت  ٚط
َهتػبات .ص . .
.
عٔ ط
زاؾع. .
َٚتأيل سٝح قاَت ْٚؿصت  ٚؾعًت
.
ٖ ،صا ٜعين أْين انتب عٔ لاح قاِ٥
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َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا َٔ أعُاٍ َٓٚذعات َا مل تؿعً٘ آ١ٜ
َ٪غػ ١طٛاؾ ١أخط ٗ ٣تاضٜذ ايطٛاؾ ١ست ٢اٯٕ ٚ ،بؿٗاز ٠إجكؿٌ
ٚايهتاب ٚإجكؿٌ ٚايهجرل َٔ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات َٔ إ٪غػات ا٭خط٣
ايعٝإ
إهٚ ٞايؿٛاٖس قا ١ُ٥أَآَا ٚأَاّ .
.
ٚ .ؾدكٝات ٚعك ٤٬اجملتُع
ؾُجًٜ ٫ ٞػتطٝع إٔ ٜٓهط ٖص ٙا٭ٖطاَات ايكاٚ ، ١ُ٥ئ اغتطٝع  ٫ٚغرلٟ
ٚضٝ٥ػٗا
ايؿُؼ ٖٚصا َبعح ثكيت ٗ ٖص ٙإ٪غػ. ١
.
سذبٗا بػطباٍ عٔ
4: /

ؾُٝا ٜبس ٚإٔ اْط٬م ؾعايٝات اْ٫تدابات أؾطظ بعض اؿػاغٝات إ٪قت ١بٌ
أبٓا ٤إٗٓ ١عً ٢اخت٬ف َؿاضبِٗ  ٫ٚ ،أزٍ عً ٢شيو ٖا ٚضز ٗ اؾتتاح
َكايو َٔ إؾازٚ ٠إعذاب بإ٪غػٚ ١أعهاٗ٥ا ٚايتٓ ٜ٘ٛبإلاظاتِٗ  ،ثِ
اخل
ا٭خرل. ٠
أخصت ٗ اغتٓهاض ؾطستِٗ ٚبٗذتِٗ بايؿٛظ ٗ اْ٫تدابات . .
ْؿػو
.
ٚقس ضنعت ٗ َكايو عً ٢أَط ٌَُٗ ٜٔنإ شلُا أثط ٗ
َ 1ا عدلت عٓ٘ بإغكاٚ ٙظاض ٠اؿر يًكا ١ُ٥ايجاْ ١ٝإٓاؾػ ١يكا١ُ٥
/4
:
اؿايٞ
اجملًؼ .
 2ايتشكٝل ايصْ ٟؿط ٗ دطٜس ٠ايٓسَ ٠ٚع غعاز ٠ا٭غتاش عسْإ ناتب
/4
:
ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠إ٪غػٚ ١نإ عٓٛاْ٘ ايعطٜض سػب تعبرلى ( إٔ
أضزؾت ٖٚصا
(
ق ٠ٛقا ١ُ٥اؿاز أددلت إٓاؾػٌ عً ٢ايذلادع ) ثِ
ايهٜ ّ٬عطف ا٭غتاش عسْإ أْ٘ غرل قشٝض ٚإٔ إٓاؾػٌ أددلٚا
عً ٢اـطٚز َٔ غاس ١إٓاؾػ َٔ ١خ ٍ٬قطاض ؾٓ ١اْ٫تدابات) .
ٚازلض ي ٞإٔ أعكب عًٖ ٢ص ٜٔا٭َط ٜٔبعٌ اٱْكاف ٚبعٝسا عٔ
ايتشٝع أ ٚاجملاًَ١
ا٭ ٍٚؾُٝا ٜتعًل بايكا ١ُ٥إٓاؾػ ، ١ؾكس عدلت عٔ
ا٭َـط :
خطٚدٗا َٔ ايػاسَ ١ط ٠بـ (إغكاٚ ) ٙظاض ٠اؿر شلا َٚ ،ط ٠أخط ٣بأْٗا
إٓاؾػ١
.
أددلت عً ٢اـطٚز َٔ غاس١
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ٕ ٖٞٚاشا
ٖٓٚا ٜتبازض إٍ ايصٖٔ بعض ا٭غ ١ً٦غا ٗ ١ٜا٭ُٖ: ١ٝ
ايػـاس ١؟
.
إٓاؾػ١؟ ٕٚـاشا أدـدلت عً ٢اــطٚز َٔ
.
أغكطت ايكا١ُ٥
٭ٕ ايتعبرل بهًُ ( ١أغكطت ) ٚبعسٖا ( أددلت ) ٜؿرل إٍ إٔ ٖصٙ
 1ثِ
ايكا ١ُ٥اغتهًُت ايٓٛاّ ايصْ ٟكت عً٥٫ ٘ٝش ١اْ٫تدابات%00
تعطنت عُسا يٲغكاٚ ٙاٱدباض عً ٢اْ٫ػشاب َٔ ايػاس ١ؾٌٗ ٖصا
قشٝض ؟
.
إٕ ايٛاقع ٜؿرل إٍ إٔ ايكا ١ُ٥ايجاْ ١ٝإٓاؾػ ٖٞ ١اييت تعجطت ٗ
ططٜكٗا يًذٓ ١اْ٫تدابات ٚ ،داٖ ٤صا ايتعجط ْتٝذ ١عسّ اغتطاعتٗا
اغتهُاٍ عسز أعهاٗ٥ا ايٓٛاَ ، ٞؾكس مت ضؾعٗا إٍ ايًذٓ ١بأسس
عؿط عهٛا تٓطبل عً ِٗٝايؿط ٙٚايٓٛاَ ١ٝإ ٫عه ٜٔٛغرل
اغتجٓا٤
.
َػتهًٌُ يًؿط ٙٚعً ٢أٌَ َٔ أعهاٗ٥ا إٔ وكًٛا عً٢
ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايًذٓ ١أنست شلِ ٚيػرلِٖ عسّ إَهاْ١ٝ
ا٫غتجٓا٤ات ٚضؾهٗا قطعٝا ٚأيعَتِٗ باغتهُاٍ ايكاْٛ ١ُ٥اَٝا ،
ٚيهِٓٗ عذعٚا عٔ شيو إٍ إٔ اْتٗ ٢إٛعس احملسز ز ٕٚإٔ ٜػتطٝعٛا
ْٛاَٝاّ َٔ ٖٓا نإ ضؾض قبٛشلا َٔ ؾٓ١
.
اغتهُاٍ قاُ٥تِٗ
اْ٫تدابات
.
ٖ َٔٚصا ٜتهض إٔ ايتعبرل بإغكا ٙايكا ١ُ٥غرل غً ِٝ٭ٕ َعٓا ٙإٔ
ايكاَ ١ُ٥ػتهًُْٛ ١اَٝا ٚإٔ ايٛظاض ٠تعُست إغكاطٗا  ،نُا إٔ
ايتعبرل بإدباضٖا عً ٢اْ٫ػشاب َٔ ايػاس ١غرل َػتك ِٝأٜها يٓؿؼ
إعطؾ١
ايػبب ٚ ،أْت ٜا أخ ٞتعطف ٖصا ُاّ .
5: /

 ٚيو إٔ تعذب نٌ ايعذب َٔ تعبرل عسْإ ناتب بؿُٛي ١ٝقا ١ُ٥اؿاز ،
أَطإ
ؾٗ ٞؾع ٬بطافٗا ؾاًَٚ ١ايسي ٌٝعً ٢شيو :
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َ 1600ػاِٖ ْكؿِٗ شنٛض ٚايٓكـ اٯخط
 1إٕ عسز َػاُٖ ٞإ٪غػ١
/: 5
َ 800طٛف ٚأنجط َٔ 200أبٓاَ ٤طٛف ٜعين اجملُٛع
إْاخ َِٗٓ ،
َ 1000طٛف ول شلِ ايذلؾٝض  ،ؾًُاشا مل تتكسّ فُٛع١
أنجط َٔ
َٔ ٖصا ايعسز ايهدِ بعٌُ قا ١ُ٥أ ٚأنجط إٍ داْب ٖص ٙايكا١ُ٥
إٓاؾػ ١؟
ٚيٲداب ١عٔ شيو أِْٗ ْٝعا ٚدسٚا ٗ بطْاَر قا ١ُ٥اؿاز سلّ٫ٛ
تاَا ًٜيب ْٝع َطايبِٗ ٚأزضنٛا إٔ َٔ غرل اي٥٬ل بِٗ ته ٜٔٛقٛاِ٥
إْاعٞ
.
أخط ٣إٍ داْبٗا ؾاْهُٛا إٍ قا( ١ُ٥اؿاز) بؿهٌ
 2إٔ ايكا ١ُ٥إٓاؾػْ ١ؿػٗا مل ػس بٌ ٖصا ايعسز ايهدِ َٔ إطٛؾٌ
/5
:
َٔ ٜتعاَ ٕٚعٗا ست ٢تتُهٔ َٔ إنُاٍ ايٓكل ايكا ِ٥بٗا ( عهٛإ )
ًٚٚ ،ت تبشح عٔ عهٜٓ ٜٔٛطبل عًُٗٝا ايؿط٫ ٙٚغتهُاشلا ؾًِ
ػس أسسا َٔ ٖصا ايعسز ايهدِ ٜػعؿٗا ٜٓٚهِ إيٗٝا ًٚٚ ،ت تعاْ٢
َٔ ٖصا ايٓكل ايصضٜع ٚعسّ ٚدٛز َٔ ٜتعاَ ٕٚعٗا ست ٢آخط ؿ، ١ٛ
ْؿػٗا
ٚنإ َٔ ايطبٝع ٞإٔ تتٛقـ عٔ َػرلتٗا ٚتذلادع َٔ تًكا. ٤
َـٔ ٖـصا ايعـطض ٜتهض يٓا إٔ ايكا ١ُ٥ايجاْ ١ٝإٓاؾػ ١مل تتعطض
ٱغكاٚ ٙظاضٚ ، ٟمل تتعطض ٱدباضٖا يًدطٚز َٔ ايػاس ١نُا
أخٞ
شنطت ٜا .
ٖٓ َٔٚا أٜه ّا ْسضى َسَ ٣كساق ١ٝعسْإ ناتب ٗ نَ٘٬
ٚتكطوات٘ بٌ ْٝ ٗٚع تعاَ٬ت٘ ٖٚ ،ص ٙسكٝك ١هب عًٓٝا إٔ مطم
سك٘
عً ٢تأنٝسٖا ستْ ٫ ٢ػُ٘ أسسا .
6: /

إٕ ؾٓ ١اْ٫تدابات َُٗتٗا تٓشكط ٗ اٱؾطاف عً ٢اْ٫تدابات َٚتابعتٗا
ٚتطبٝل ٥٫ش ١اْ٫تدابات عً ٢اؾُٝع بهٌ زقٚ ، ١تٛؾرل َٓار قش ٞغًِٝ
ٕػرل ٠اْ٫تدابات ٚ ،يٝؼ َـٔ ؾأْٗا َٓض اغتجٓا٤ات شلصا أ ٚشيو ٚ ،قس
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أثبتت ْعاٖتٗا ٚنؿا٤تٗا ٗ ٖص ٙإُٜٗ ٫ٚ ، ١عكـٌ إٔ تتعُـس إغكا ٙقا١ُ٥
ٚإقطاض أخط٪َ ٗ ٣غػ َٔ ١إ٪غػات ؾه ٬عٔ إٔ ػدل قا ١ُ٥عً٢
اْ٫ػشاب ٭ْٓا ْعٝـ ٗ عكط َتؿتض ٜتػِ بايٛع ٞايػًٜ ٫ٚ ِٝكبٌ ايٛقا١ٜ
َٔ أسس َُٗا نإ ؾأْ٘ ٚ ،ي ٛسسخ َجٌ ٖصا ايتسخٌ يطأٜٓا ايكشـ
إٮ
ب ٚتؿهش٘ ٚتٓؿط ٙعً. ٢
ْٝٚع ٚغا ٌ٥اٱع ّ٬تٓسز ٙ
يصيو أض ٣إٔ ؼاًَو عًٚ ٢ظاض ٠اؿر ٚٚقؿٗا بإغكا ٙايكٛا ِ٥أٚ
إدباضٖا عً ٢اْ٫ػشاب يٝؼ َٔ اؿهُ ٗ ١ؾٚ ، ٤ٞإشا نٓت تط٣
خ٬ف َا أضاٖ ٗ ٙصا ايكسز ؾٗصا ؾأْو ٚ ،إِا ٜٓ ٫بػ ٞإٔ تكشِ َ٪غػ١
إٛنٛع
.
دٓٛب آغٝا ٚقاُ٥تٗا ٗ ٖصا
ٚعً ٢ؾـطض قـٛاب ضأٜو َٔ إٔ ٖٓاى إغكاطا ٚإدباضا ٚػاٚظات
ٕا ٚضز ٗ اي٥٬شٚ ( ١نأْ٘ ضغبَ ١بٝت ١نس إدطا ٤اْ٫تدابات ٗ ٖصٙ
إ٪غػ ١بايصات ) عً ٢سس قٛيو  ،ؾإٕ فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١يٝؼ
َػ ٫ٚ٪عٔ شيو نً٘ ٜٓ ٫ٚ ،بػ ٞإيكا ٤ايً ّٛعً ، ٘ٝؾٗ ٛمل ٜؿعٌ أنجط َٔ
إٔ تكسّ بكاُ٥ت٘ ْٛاَٝا نػرل َٔ ٙاجملايؼ ا٭خطٚ ٣نإ دسٜطا بكبٛشلا
٭ٕ ْٝع أعهاٗ٥ا أغاغٚ ٕٛٝاستٝاط ٕٛٝتٓطبل عً ِٗٝؾطٚ ٙٚنٛاب٘
اي٥٬شٚ ، ١يٝؼ ي٘ شْب ٗ تككرل ايكا ١ُ٥إٓاؾػٚ ١عذعٖا عٔ تطبٝل
ا٭ْٚ ١ُٛايهٛاب٘ ست ٢مت اغتبعازٖا ٚضؾهٗا ٚٚ ،دست ْؿػٗا آخط ا٭َط
ا٭قابع
.
نايكابض عً ٢إا ٤خاْت٘ ؾطٚز
7: /

عذبت ٫عذلانو عً ٢إ٪غػْ ٗ ١ؿط إعْ٬ات ٗ ايكشـ تعدل ؾٗٝا عٔ
ؾطستٗا ٚبٗذتٗا بايٓكط ايص ٟأسطظت٘ ٚتؿهط إطٛؾٌ ٚإطٛؾات عً٢
ثكتِٗ ؾٗٝا ٚاييت أزت إٍ ؾٛظٖا بايتعن ١ٝثِ ظعُو بإٔ ايتعبرل بًؿٜ
تعنَ ( ١ٝػايطٜٓ ٫ ١بػ ٞايػهٛت عًٗٝا ) ٭ٕ قعٛز ٖص ٙايكأَ ١ُ٥
ٚدْٗٛ ١طى إٍ فًؼ اٱزاض ٠مل ٜهٔ غبب٘ َٓض إطٛؾٌ ٚإطٛؾات
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ثكتِٗ يًكاٚ ، ١ُ٥إِا نإ َٛدب قطاض ؾٓ ١اْ٫تدابات اييت أغكطت
ايكا ١ُ٥ايٛسٝس ٠إٓاؾػ ، ١ثِ تكط ٗ قاٚي ١إقطاض ٖصا إؿٗ ّٛاـاط٧
بكٛيو ( ٚنإ ا٭ ٍٚتٛد ٘ٝايؿهط يًذٓ ١ايٛظاض) .٠
أيٝؼ ٖصا اؿؿس َٔ إطٛؾٌ ٜػتشل ايؿهط َٔ ايكا ١ُ٥عً٢
ٖصا ا٫يتؿاف ٚايتأٜٝس ؟ ٚي ٛتكاعػت قا ( ١ُ٥اؿاز ) عٔ تكس ِٜايؿهط
شلِ ؾػتكبض عطن ١يًٚ ّٛايتأْٝب ٚضَٗٝا بأؾٛع ايتِٗ ٚٚقُٗا بعسّ .ايٛؾا٤
 َٔٚايػطٜب إٔ ٜسع ٛؾدل َجٌ ؾاٜع ْاٍ إٍ عسّ ؾهط ٖ٤٫٪
إطٛؾٌ ٚوح عً ٢ؾهط ايًذٓٚ ١ايٛظاض ٠بس ٖٛٚ َِٗٓ ٫ايهاتب
اؿكٝـ ايص ٟعطؾٓآَ ٙكؿا زقٝكا  ،ؾًُاشا تؿهط ايكا ١ُ٥ايًذٓ١
ٚايٛظاض ٠ز ٕٚإطٛؾٌ ايص ٜٔأْعٛا عً ٢اختٝاضٖا ٚمل ػس ايكاُ٥ـ١
إٓاؾػ ١بَ ِٗٓٝطٛؾا ٚاسسا أَ ٚطٛؾٌ ٜتعاْٚإ َعٗا ٫غتهُاٍ ؾهًٗا
ايٓٛاَ ٞ؟
.
ٌٖ ناْت قا ١ُ٥اجملًؼ كايؿ ١يٓٛاّ اي٥٬ش ١ثِ قبًتٗا ايًذٓ١
ٚايٛظاض ٠؟
.
اْ٫تداب١ٝ
ٌٖ نإ بطْافٗا نعٝؿا َتٗاؾتا ؾأغهت ايًذٓ ١عٗٝٓٝا عٓ٘
ٚقبًت٘ ؟
.
إٕ ٖصا نً٘ مل ٜهٔ ٚ ،ايص ٟسسخ إٔ قا ( ١ُ٥اؿاز ) تٛؾطت ٗ
ْٝع أعهاٗ٥ا ايؿط ٙٚايٓٛاَ ١ٝي٥٬ش ١اْ٫تدابات  ،نُا إٔ بطْاَر ٖصٙ
ؾاَ٬
ايكا ١ُ٥نإ بطْافا ٖازؾا طُٛسا .
ٖٓ َٔٚا نإ عً ٢ايًذٓ ١إٔ تكبً٘ بهٌ تكسٜط ٚ ،نإ عًٗٝا إٔ
تؿهط ٖص ٙايكا ١ُ٥عً ٢سػـٔ اختٝـاضٖا ٭عهاٗ٥ـا ٚبطْافٗا  ٫إٔ تتًك٢
ايؿهط َٓٗا عً ٢سػب ضأٜو ٜا أخ ٞؾاٜع ٚي ٛناْت ايكا ١ُ٥إٓاؾػ ١عً٢
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ْؿؼ إػت ٣ٛايطؾٝع َٔ تٛؾط ؾط ٙٚايٓاخب ٗ ْٝع أعهاٗ٥ا ٚ ،ا٫ضتكا٤
ايًذٓ١
.
َػت ٣ٛبطْافٗا ٕا نإ دعاٖ٩ا ايطؾض َٔ
مٔ ٜا أر ؾاٜع ْعٝـ ٗ عكط إًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع ايصٟ
ٜتطًع إٍ ايػرل إٍ ا٭َاّ قسَا ٚوطم عً ٢ؼكٝل أفاز غاَك ١يًسٚي١
ٗ ؾتَٝ ٢ازٜٗٓا َ ٫ٚ ،هإ ؾٕ ٘ٝسٻعٹ ٢ايهؿا٤ات  ِٖٚفطزَٗٓ ٕٚا ،
بٌ ٜتكس ٕٚيًعٌُ بٓكـ نؿا ، ٠٤أ ٚإٕ ؾ٦ت ؾكٌ ب ٬نؿا ٠٤اعتُازا عً٢
ا٫غتجٓا٤ات .ص اييت ضؾهٗا بهٌ سلٛر ٚإباَ ٤عايٚ ٞظٜط اؿر
.
 ..ط ؾٛن٢
سؿ ٘ٛاهلل  ،ؾهإ دعا ٙ٩تًو اؿًُ ١ايهاض َٔ ١ٜطاييب ا٫غتجٓا٤ات اييت
أقبض ٜطؾهٗا ايعكط بهٌ َا وؿٌ ب٘ َٔ َػتذسات ٚطُٛسات َٚا ّٛز
ؾ َٔ ٘ٝإبساعات إْػاْ ١ٝضا٥س ٫ ٠تتٓاغب َع ايتعاطـ َع إتداشيٌ ايصٜٔ
وً ٛشلِ إٔ ٜػتًٛٛا ب ٌٛا٫غتجٓا٤ات اي ١ُٖٝٛاييت  ٫خرل ؾٗٝا  ٫ٚأٌَ
َٓٗا
.
8: /

أضبأ بهاتب قسٜط َجًو إٔ ًٜذأ إٍ أغًٛب ايٛعٝس ٚايتٗسٜس يؿ َٔ ١٦ايٓاؽ
َٔ سكِٗ إٔ ٜؿطسٛا باْتكاضِٖ ٚإلاظاتّ٘  ،ؾتٓدل ٟيتٓػل عً ِٗٝؾطستِٗ
ٚبٗذتِٗ َ ،ٴًَِٛساّ عطم ا٭ٚضام ٚتبسٟز اٱلاظات اييت ؼككت ط ١ًٝغٓٛات
غابط ، ٠أ ٚعً ٢ا٭قٌ قاٚيٚ ١نعٗا ٗ غرل َٛنعٗا ايكشٝض َٔ خٍ٬
إدطا٤ات ْٛاَ ١ٝغٝتِ تكسّٗا ٕكانا ٠ايٛظاض ٠أَاّ اؾٗات إعٓ ١ٝنُا
قًت
.
ٖٚصا ـــ ب ٬ؾو ـــ غ ٤ٛتكسٜط ْٓعٖو عٓ٘ ٜا أخ ٞؾاٜع ٚ ،خاق١
أْو قس أقسضت سهُو ٗ ٖص ٙإكانا ٠غًؿا ٚ ،دعًت َٔ ْؿػو
َعا
اـكِ ٚاؿهِ .
إْٓا مطم كًكٌ عً ٢إٔ تػرل َػرل ٠اْ٫تدابات ٗ ططٜكٗا
إػتك ِٝايٛانض ٚ ،تأنس إٔ َـٔ ٜؿـٛظ ؾٗٝـا يٝؼ بأؾهٌ َٔ ايص ٟىػط
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ؾايهٌ غٛا ٤نإ َتكسَا أَ ٚتأخط-اّ عٓكط أغاغٗ ٞ
ْتا٥ذٗا ،
ٖص ٙايتذطبٜٚ ، ١ػِٗ ٗ لاسٗا إغٗاَاّ ناَٚ ، ٬بسٖ َٔ ٫صا ايتذطٜض
ايص ٟزعت إي ٘ٝخػاضَ ٠عطن ١اْتداب ١ٝيكا َٔ ١ُ٥ايكٛا ِ٥نٓا ْٛز إٔ
ؼح إطٛؾٌ عً ٢ايكؿاٚ ٤إؿاضن ١اؾُاع ٗ ١ٝبٓا ٤إػتكبٌ بطٚح
تتػِ باؿب ٚايتػاَض ٚ ،إٔ ّسٚا أٜس ِٜٗإٍ ظََ ِٗ٥٬كاؾشٌ َٗٓ، ٌ٦
ٚا٭ٜاّ نؿ ١ًٝبٛقٛشلِ إٍ َطانع ايكٝاز ٠بهؿا ٠٤عايٚ ١ٝإٔ تك ٍٛساثا
شلِ ٖٝا بٓا ْػرل ْٝعا عً ٢زضب ايعٌُ إؿذلى م ٛؼكٝل إلاظات ضا٥س٠
يٓطتك ٞبٗا إٍ خسَ ١ايطٛاؾٚ ١سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚايٛطٔ ايػايٞ
ْٓٚتٛطَٓ ٙو
يٓٛاقٌ َعا َؿٛاض ايعٌُ ٚاٱْتاز ٖٚ ،صا َا نٓا ْتٛقع٘ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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متٝع ٚضق ٞعسْإ ناتب
ا٫ستؿايٞ
.
إُٝع .ص ايتهطّٞ
سهطت ط اؿؿٌ ايكشاٗ .
غعست سٌ . .
ايص ٟأقاَ٘ ايكشاؾَ ٗ ٌٝه ١إهطَ ١بسع َٔ ٠ٛبعض ايكشاؾَ ٌٝبازض٠
ؾدكٚ ، َِٗٓ ١ٝبايصات تكسَِٗ أخ ٞا٭غتاش خايس غابل  ،ايس ُٜٛٓايصٜ ٟعٌُ عًَ ٢ساض
ايػاع ، ١ؾٗ ٛغتًل اذتطاى ايكشايف املُٝع  ،ايصٜ ٟعٌُ عً ٢حتطٜو ايعٛاطـ ٚاحملب ١بني
ادتُٝع ٚ ،ضاٜت٘ ٜعؿل ايطٛاؾٚ ١املطٛؾني بؿهٌ غري َعك. ٍٛ
إِٗ أْٓا ادتُعٓا ٚاغتُتعت ؾدكٝا َا زلعت٘ َٔ نًُات ضاق ١ٝعٔ أخٞ
ايؿه٤٬
ٚقسٜك ٞا٭غتاش عسْإ ناتب ٚظَ ٘٥٬أعها ٤فًؼ اٱزاض. ٠
ادتُٝع ٚادتُٝع ز ٕٚاغتجٓا َٔ ٤ايكشاؾٝني امجعٛا عً ٢ستبٚ ١تكسٜط
ايػطٜب إٔ . .
ٚاسرتاّ ٚتؿٛم ٚمتٝع ٚضق ٞا٭غتاش عسْإ ناتب ضٝ٥ؼ زتًؼ إزاضَ ٠طٛيف سذاز دٓٛب
آغٝا.
ايهباض
سكٝكٜ ١ا ْاع ١إٔ عسْإ ناتب ٪ٜنس نٌ  ّٜٛاْ٘ َٔ . .
. .
ايعك ٗ ٤٬ايهجرل َٔ إٛاقـ ٚ ،ايًشٛات اييت تتطًب بطٚظ
. .
ٚايعك٤٬
ايهباض . . ،
إٛقـ ٚيعٌ َٔ سك ٞإٔ
.
ٚايؿٗاَ ١ؾٝسؾع با٭خ٬م يٮَاّ يتشهِ عً٢
.
ايطدٛي١
اْكٌ بعض ايعباضات اؿهاض ١ٜاييت دا٤ت نُٔ نًُت٘  ّٜٛاؿؿٌ ايتهطّ ٞايصٟ
أقاَ٘ يٮغتاش عسْإ ٚظَ ٘٥٬أعها ٤فًؼ اٱزاض ٠ض٩غا ٤إهاتب بإ٪غػ ١سٝح
قاٍ (( إٕ أعهاٖ ٤ص ٙايكاٜ ١ُ٥هٓ ٕٛؾُٝع َطَٚ ٗٛطٛؾات ٖص ٙإ٪غػ ١نٌ
:
قبٚ ١تكسٜط ٜتػا ٗ ٣ٚشيو َٔ ٚاؾكِٗ ٗ ايطأ َٔٚ ٟخايؿِٗ  ،إش إٕ اخت٬ف
قهٚ ١ٝمٔ ٗ ٖص ٙإ٪غػ ١إخٚ ، ٠ٛقس
ايطأٜ ٫ ٟؿػس يًُٛزٚ ٠احملبٚ ١اٱخا ٤آ. ١ٜ
اقتهت َؿ ١٦ٝاهلل تعاٍ  ٫ضاز شلا إٔ تهٖ ٕٛص ٙايكاَ ١ُ٥ػٚ٪ي ١ٝعٔ ْٝع َطٗٛ
َٚطٛؾات إ٪غػ ، ١يصا ؾٓشٔ سطٜك ٕٛنٌ اؿطم عً ٢خسَٚ ١ضعا ١ٜاؾُع ب٬
اغتجٓا ٤عً ٢ايٛد٘ ايصٜ ٟطن ٞاهلل تعاٍ ثِ وكل تطًعات سهَٛتٓا ايطؾٝس٠
 ّٜٛ ) 1473ا٫ثٌٖٓ. 142/83/ 21ـ م . 3
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ـــ ٚؾكٗا اهلل ـــ ٗ إعٜس َٔ ا٫لاظات ٗ ْٝع اجملا٫ت َٔ خ ٍ٬تٛؾرل ناؾ١
ايػبٌ إُهٓ َٔ ١أدٌ تعُٝل ضٚح ا٭خٚ ٠ٛإٛز ٠ايكازقٚ ١تٛطٝس احملب ١بٌ
َٓػٛب ٞإ٪غػٚ ، ١شيو اْط٬قا َٔ ؾعٛضْا بع ِٛا٭َاْٚ ١دػاَٖ ١صٙ
إػٚ٪ي،١ٝاييت أيكٝتُٖٛا عً ٢عٛاتكٓا َ ،تهطعٌ إٍ اهلل تعاٍ إٔ ٜعٓٓٝا عً٢
أزاٗ٥ا ٚايكٝاّ )بٗا  ).تع ِٝٛغٜ ّ٬ا عسْإ عًٖ ٢صا ايٓبٌ ٖٚص ٙايطغا ٌ٥إؿش١ْٛ
إهطَٚ ١تع ِٝٛغ ّ٬عًٖ ٢ص ٙايسع ٠ٛاؿهاض١ٜ
.
بكٚ ِٝأخ٬م َٚجٌ أٌٖ َه١
ٚايهطّ ١اييت تسع َٔ ٛاختًؿت َعِٗ يًتكاضب ٚايعٌُ َعاّ َٔ أدٌ َهٚ ١ايطٛاؾ١
ٖ .ص ٙأخ٬م ايهباض ٖٚ ،ص ٙنًُات إٛاقـ ايهبرل ٠اييت تدلظٖا عاز ٠ايهًُات
ٚإغ١َٝ٬
.
اؿهاض١ٜ
بك ٞإٔ أق ٍٛأْين أيكٝت ٖص ٙنًُ ّٜٛ ١سؿٌ تهط ِٜايكشاؾ ٌٝسٝح قًت
بعس اؿُس ٚايػ ّ٬عً ٢غٝسْا قُس  .تعًُت َٔ تاضى ٞإٔ ٖٓاى باجملتُع ؾ١٦
بإ٬عل .ص ٚ ،إ ٖٓاى ؾ ١٦تكطع طبٛشلا بايعٌُ ٚإبازٚ ٨ايجبات
.
ايطب ٍٛط
تكطع . .
ؾٖٚ ِٗٝصا عسْإ ناتب
عً ٢إٛاقـ ست ٢وككٛا طُٛسِٗ ٚ ،طُٛح َٔ ٚثل .
أقابع٘ ؾٓٝذع
.
اغتطاع إٔ وكل َا ٜطٜس ٙغرل َٔ ٙايصٚ ٜٔنعٛا أقابع أٜسٗ ِٜٗ
ا٫لاظ
ٜٓٚذض  ،بٌ ٜٚتؿٛم ٗ .
ؾاغتطاع ايهاتب إٔ ٜهتب مله ١املهطَ ١دع٤اً َُٗاً َٔ تاضٜذ ٚضا ٤ايجًٛز ايباضز، ٠
ؾعايٝاتٓا
ؾٓٝذع َجٌ ٖصا املعًِ اذتهاض ٟايص ٟمناضؽ ؾ ٘ٝاآلٕ .
إٔ ارت ٫ ٍٛٝتٗسأ  ،ست ٢تسخٌ سًب ١ايػبام  ،ست ٢تػبل  ٫ٚ ،تػبل إشا مشت عطقٗا
َٓاؾؼ بٌ ٚيف ذتعات
ايٓعٝـ ٖ ،هصا ٖ ٛعسْإ ٜػابل نٌ ارت ٍٛٝؾٝػبل بس. ٕٚ
ايتكسّ ٚاْ٫تكاض اغتطاع إٔ ٜٗطب اهلٛا ٤ايطًل َٔ َٝسإ ايػبام يٝػتٓؿك٘ نٌ َتػابل
عتتاد٘
.
ايتاضٜذ ٗ ٚين َػهط بػبب ؾؿٌ ٚنصب إػ ، ٍٚ٪بٌ اْ٘ ٜػهط عٓسَا
ٚاـُايٌ ثِ تٓؿ٘ شانطت٘ ٜٚؿٝل َٔ غهط ٙاـُط ٜٚ ،طتؿع
.
ٜبتً ٢بايهػايٞ
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غكـ كع ْ٘ٚعٓسَا ٜهتب عٓس ٙاغِ ؾدكَ ١ٝتشطنٚ ١ؾاعً٘ ٪َٚثطَ ٠جٌ
ناتب
عسْإ .
َػتٓكع.ص ايكٚ ٌٝايكاٍ  ،بٌ اْ٘ اجت٘ قٛب
يف ط .
ا٫ضتؿاضص . .
عسْإ ط . .
ضؾض . .
أْا ٖٓا
غًٛنٝات ايعٌُ يٝك. ٍٛ
ٖٚصا ايعسْإ مل ٜتعاٌَ َع أس ّ٬ايتعٓت ايؿهط ، ٟبٌ اخص ٚأعطَ ٢ع
فُٛع ١ؾطٜل عًُ٘ ؾٛقًٛا إٍ َا ٚقًٛا .إي٘ٝ
غرلِٖ
.
ٚايص ٜٔنتبٛا نس عسْإ نتبٛا نس ٙعٓسَا ٚنعٛا ناَرلا
بايطَس  ٗٚاـتاّ أق ٍٛيهِ َا قاي٘ ايؿاعط
.
ؾؿاٖسٚا َا ضأت٘ عَ ٕٛٝكاب٘
ايهبرل
ايؿًػطٝين .
ؿُٓا ))
قاٍ (( مل ٜبل غٝـ مل هس غُساّ ٗ .
قُٛز زضٜٚـ :
ددلإ
نُا ٜك ٍٛقسٜك ٞددلإ خً: ٌٝ
(( ٖٓايو ايصٜ ٜٔعطٜ ٫ٚ ٕٛعطؾَ ٕٛعٓ ٢يٮمل ٗ عطاٜ ٫ٚ ، ِٗ٥تطًبٕٛ
ؾطساّ ٜ ٫ٚ ،طغب ٗ ٕٛإشاع ١ؾهاٜ ٤٫٪ٖ ، ًِٗ٥عطٖ ٕٛا عٓسِٖ نُا ٜعط٢
ايٛاز). ٟ
ايطوإ عبرل ٙايعطط ٗ شيو )
اٯخط ٜٔعًٓٝا إٔ ْه ٕٛسهاضٌٜ
.
ٚاختِ َكاي ٞبكٛي ٞنؿا ١ٜغطق ١أؾطاح
ضنها دا ٤ايؿطح بعس غًػً ١طَٔ ١ًٜٛ
.
ْٚؿطح َع َٔ أتا ٙايؿطح ٜطنض
ٚإٓػكات ايؿطح دا ٤بعس تهػرل نجرل َٔ ا٭سذاض ايكًب١
.
ا٫لاظات ٚايتشسٜات
اٯخطٜٔ
.
َٚػٚ٪ي ١ٝؾ ٬تػطقٛا أؾطاح
.
ٚ .اييت أخصت دٗس ٚعطم
ْاع ١ايٓذاح ي٘ بطٜل ٗ ايصات إعٓ ، ١ٜٛايٓذاح ق ٠ٛتتؿذط ٗ زاخٌ
ٜا . .
ٜؿطسٕٛ
تطٜس ؾ ٬تًَٛٛا ايٓادشٌ سٌ .
اؾػس  ،يتؿعٌ َا تطٜس َع َٔ .
ايٓادشٌ
.
أؾطاح ٜا أخ ٞعسْإ ٚ ،أؾطاح َع ْؿػو َٚع ظَ٥٬و
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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عً ٢ضغًو ٜا أخ ٞعبسايطمحٔ
اطًعت عًَ ٢كاٍ أخٚ ٞقسٜك ٞايععٜع عًْ ٢ؿػ ٞايسنتٛض عبسايطٓٔ
ٖ142/8ـ
3
/16
 ّٜٛ )1605ا٭ضبعا٤
(1
غعس ايعطابٚ ، ٞإٓؿٛض ظطٜس ٠إس ١ٜٓبعسزٖا
ايطٛاؾٚ ١أغع ٢ـٛض ٖصا اؿٛاض ايطاقٚ ٞإٛنٛعٞ
.
عٓٛإ اْتدابات
ٚ ،ؼت /
ٚأق ٍٛي٘
:
َع أخٚ ٞقسٜك ٞايكسٜل ايعطاب، ٞ
 1تإٔت  ،غاقَ ١عطؾيت اْو َٔ ايعك ٤٬احملبٌ ٭ٌٖ َه ١إهطَ ، ١إٔٞ
: /
قٛض ٠ط َؿٗس اْ٫تدابات
داٜ ٤ا أخْ ٞتٝذ ١سهُو ايػطٜع عً. . ٢
إه .١ٝص  ٫ ،..أعًِ ٜا أخ ٌٖ ٞاطًعت عًَ ٢كا٫ت ٞاييت ْؿطت ظطٜس٠
َٚكاٍ
/ )14710
ٚ ٖٞٚاضتكت اْ٫تدابات إه ١ٝإٓؿٛض بايعسز(
ايٓس: ، ٠ٚ
ايؿِٗ  ،..إٓؿٛض بايعسز (. )14711
ايطٛاؾ ١قاٚي. ١
اْتدابات َ٪غػات . .
ٚ )1ايصٟ
. 4718
َكاي ٞسٛاض َع أخ ٞؾاٜع ٚايصْ ٟؿط بايعسز (
/
ثِ أخرلاّ
ٚنشت ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ا٭َٛض ٚا٭ؾهاض اييت قس ايتبػت عٓس ايبعض ،
ٖسؾت َٔ َكاي ٞشيو تكشٝض بعض إؿاٖ ِٝاـاط ، ١٦م ٛعًُ١ٝ
اْ٫تدابات
.
إٔ ٞبطظ ٜا أخ ٞاؿبٝب ٕعطؾيت إٔ قًُو ايٓٝٛـ ايص ٟاعطؾ٘
ؾطٜؿٚ ١أْكٚ ٢اطٗط ضدا٫ت
.
.دٝس.اّ ط .ؾ. ٙٛص قٛض ٠أؾهٌ ٚاضق١َٓٗ ٞ
إهطَٚ ١اهلل ٜا أخ ٞإٔ ايكٛض ٠اييت ْكًت يو غرل قشٝش ١بٌ إْٗا
.
َه١
َػطنٚ ١اعطف اْو ؼطم عً ٢ايتشط ٚ ٟايتكك ٚ ٞايؿشل  ،إٔ
.
ايكٛض ٠اييت ْكًت إيٝو َؿٚ ١ٖٛنتبت عدل ناَرلا غرلى ٖٚص ٙيٝػت َٔ
ؾٝو ؾٓشٔ ظَ ٤٬زضب ٚأقشاب قه١ٝ
أخ٬قو ايٓب ١ًٝاييت اعطؾٗا ٚأسبٗا .
َهٖ ١ص ٙايطٛاؾ ١يٝؼ ؾٗٝا ( قٜٛط
عبسايطٓٔ ٖص. . ٙ
. .
ٜا أخٞ
اـرل )
.
ٚعٜٛط ٚأَ ًٜٞا ؾ٘ٝ
 ّٜٛ ) 1473ا٭ضبعاٖ. 142/83/ 23٤ـ م . 3
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ٜا أخ ٞايكسٜل أدعّ  ،ثِ أدعّ  ،ثِ أدعّ  ،يو إٔ نٌ َٔ تكسّ
ٗ نٌ ؾعايٝات اْ٫تدابات ٚ ،نٌ َٔ ؾاظ ٚتٛؾل بايتعن َٔ ِٖ ١ٝخرل، ٠
إهطَٚ ١نًِٗ أبٓا ٤عٛاٌ٥
.
ٚخرلٚ ، ٠خرل ٠ضدا٫ت ٚأبٓاٚ ٤ؾباب َه١
إه ٞأقٖ ٍٛصا عٔ نٌ َ٪غػات
.
عطٜكٚ ١ناضب ١اؾصٚض ٗ ايعطم
ْؿػو
اغتجٓا ٤ؾًكس ًُٚتِٗ ٜا أخًُٚٚ ،ٞت .
.
ايطٛاؾ ١زٕٚ
ٜا أخ ٞعبسايطٓٔ َعَٚ ِٛع َٔ ِٛؾاظ ٗ اْ٫تدابات ا ٚؾاظ
َجٌ ايسنتٛضاٚ ٙإادػترل
ٚتٛؾل بايتعن ١ٝؾِٗ ًٓ ١زضدات عًُ ١ٝعاي: ١ٝ
ٚايبهايٛضٜٛؽ  ٕ٫ ،ايؿٗاز ٠اؾاَع ١ٝغٝططت عً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾٗ ١
ا٭خرل َِٗٓٚ ٠إجكؿٚ ٕٛايهتاب ٚا٭زبا َِٗٓٚ ، ٤أغاتص٠
.
ؾط ٙٚاي٥٬ش١
ْٝعا
.
اؾاَعات ظَ٥٬و  ٗٚ ،إساضؽ ايعاَ ١ايص ٜٔزضغٛا أبٓاْ٤ا
ؾهٝـ تكؿِٗ باهلل عًٝو َجٌ ٖص ٙايكؿات اييت  ٫تًٝل بكًُو  ٫ٚتًٝل
 .بِٗ
 2قًت ( ٚأزع ٛإي ٖٛ ٘ٝإٔ ِاضؽ ايؿعٌ اْ٫تدابات بططٜك ١سهاض) .١ٜ
: /
أخ ٞاؿبٝب عبسايطٓٔ ي ٛقطأت َكايٚ ٞاضتكت اْ٫تدابات
ؾ( ٘ٝلشت ٚتؿٛقت ٚاضتكت اْ٫تدابات إه١ٝ
إه ١ٝيٛدست أْين قًت :
ٖ( ٛ
ٚاسس .
.
يػبب

ايٛقٛز  ) .ايص ٟسطى ٚغصٖ ٣ص ٙاْ٫تدابات ٚ
.

ايتكسٜط.ص  ٚ.ط املٓاؾػ١
املتبازٍ .ص  ٚ.ط .
ايٛقٛزص) ٚ. )..ط ا٫سرتاّ .
 ((. .ط .
ايٓعاٖ٘،.. .
احملبٚ .١ط .ص )
ايؿطٜؿ.١ص ٚطص . . .
. ..
سهاضٜاّ نتبت نٌ
.
يعطؾت إٔ ايؿعٌ ٗ اْ٫تدابات إه ٞنإ
شيو ٜا أخ ٞعبسايطٓٔ بعسَا سهطت َع ِٛأَانٔ َٛٚاقع اؿُ٬ت
اْ٫تداب ١ٝاغتطٝع إٔ أ٩نس يو إٔ
.
اْ٫تدابٚ ١ٝاطًعت عًَ ٢ع ِٛايدلاَر
اؾُٝع ز ٕٚاغتجٓا ٤نإ عً ٢قسض نبرل َٔ إػٚ٪يٌ ايتاضىٚ ١ٝايس١ٜٝٓ
ٚايٛطٓ ١ٝؾأضد ٛإٔ  ٫تًؿت إٍ َا نتب٘ بعض ايكػاض إتػطعٌ ٗ
.
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إقساض ا٭سهاّ ٚاْ٫طباعٌ ٚايعاطؿٌ بػبب ؼهِ إعاز ٚايع٬قات
اـاق ١ؾتكاضٜط ِٖ بٓٝت عً ٢نجرل َٔ ايباطٌ  ،بٌ قٌ ا٭باطٌٝ
.
ايطقٌ أَا أْت ٜا أخ ٞعبسايطٓٔ
.
ٚايعٛاطـ ٚإعاز ٚعسّ ايؿِٗ
نَ٬و قػٛب عًٝو ٭ْو نبرل ٚقاسب ق ، ١ُٝؾ ٬تكاضٕ ْؿػو
إػتعذً١
.
بػرلى َٔ ايكػاض نتاب ايتكاضٜط
ٚ 3أناز أدعّ أْ٘ ي ٛقطأ ايعطاب ٞاي٥٬ش ١ايتْٓ٫ ١ُٝٝٛتدابات فايؼ
: /
إزاضات إ٪غػات ا٭ًٖ ١ٝ٭ضباب ايطٛا٥ـ ٚنصيو ايتعًُٝات ايعاَ١
ٚاٱدطا٤ات إْٓ٫ ١ُٛتدابات فايؼ إزاضات تًو إ٪غػات اييت أقسضتٗا
ٚظاض ٠اؿر قبٌ بس ٤اْ٫تدابات بؿذل ٠ناؾ ١ٝيتجكٝـ َٓػٛب ٞتًو
إ٪غػات بٗصا ا٭َط يهؿْ ٢ؿػو َ ١ْ٪ايٓكٌ عٔ اٯخط ٗ ٖصا إٛنٛع
 ،يكس ٚقعت ٜا أخ ٗ ٞغًػً َٔ ١ا٭خطاٚ ٤ا٫زعا٤ات ٜٓ ،ؿٗٝا ايٛاقع
ًْٚ ١تؿك ، ّ٬ٝسٝح تهُٔ إكاٍ َػايطات ٚأخطآٜ ٤بػ ٞايتكس ٟشلا
ٚتكشٝشٗا َٓ َٔ ،طًل قٓاعيت بٗص ٙايٓكً ١اؿهاض ١ٜاييت دػستٗا ٚظاض٠
جملطٜاتٗا
.
اؿر بتٓٚ ِٝٛإدطاٖ ٤ص ٙاْ٫تدابات َٚتابعيت ايسقٝك١
ؾؿ ٞعاّ

ٖ1423ـ أقسضت ٚظاض ٠اؿر ٥٫شْ٫ ١تدابات فايؼ

إزاضات َ٪غػات أضباب ايطٛا٥ـ ٚعً ٢إثطٖا مت تطبٝل اْ٫تدابات ٭َ ٍٚط٠
 َٔٚ،خ٬شلا اختاض َٓػٛبٖ ٞص ٙإ٪غػات َٔ ٜط ِْٗٚأٖ ّ٬يتٛي ٞظَاّ
إ٪غػات
.
ا٭َٛض ٗ فايؼ إزاضات تًو
ٖ ٗٚ 4صا ايعاّ مت تٓ ِٝٛايسٚض ٠ايجاْ ١ٝشلص ٙاْ٫تدابات بعس إناؾ ١ايعسٜس َٔ
: /
ايعٓاقط إُٗ ١عً٥٫ ٢ش ١اْ٫تدابات ايػابك ١بكٛض ٠ػعًٗا تٓػذِ َع
تٛدٗٝات قٝازٖ ٠ص ٙايب٬ز ٕٛانب ١ايتطٛض اؿهاض ٟايص ٟتؿٗس ٙب٬زْا ٗ
كتًـ اجملا٫ت ٖ َٔٚ ،ص ٙاٱناؾات اؾسٜس ٗ ٠اي٥٬ش ١إعطا ٤سل
ايتكٜٛت يًُطأٚ ، ٠ايؿُٛي َٔ ١ٝأدٌ اؾذلاى ْٝع إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ٗ
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ٖص ٙايعًُ ١ٝاْ٫تداب ، ١ٝباٱناؾ ١إٍ ايتأنٝس عًَ ٢بسأ عسّ اغتجٓا ٤أسس
َٔ أ ٟؾط َٔ ٙايؿط ٙٚإٓ ١ُٛيػرل اْ٫تدابات ٭ ٟغبب َٔ ا٭غباب
َ ٖٛٚ،ا أثاض سؿ ١ٛٝايبعض ٚدعًِٗ ٜؿههْ ٗ ٕٛعاَٖٚ ١كساقٖ ١ٝصٙ
ايبعض
ْؿػ. ٞص ٚقع ؾ. ٘ٝ
ٖٚصا ط َأظم .
اْ٫تدابات . .
.
 َٔٚ 5إػايطات اييت أثاضٖا ايعطابَ ٗ ٞكاي٘ َا شنط ٙعٔ ايؿٛظ بايتعن١ٝ
: /
 ،سٝح مل تهًـ ْؿػو عٓاَ ٤عـطؾ ١إككـٛز َٔ شيو ٚ ،إِا شنطٙ
ايػابل
:
نُا ؾُٗ٘ عٔ غرلٖٓٚ ، ٙا ٜهُٔ اـًٌ  ،ؾٜٗ ٛكَ ٗ ٍٛكاي٘
( ٗ إسسْ ٣تا٥ر اْ٫تدابات ٫سٛت ؾٛظ قا ١ُ٥بايتعن ١ٝأ ٟبهاٌَ
أقٛات ايٓاخبٌ) .
َٚعطٚف ٗ أٚغا ٙايطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ إٔ إطاز َٔ ٖصا إكطًض
اْ٫تداب ٞأْ٘ ٗ سايٚ ١دٛز قاٚ ١ُ٥اسس ٠ؾك٘ ٗ َ٪غػ َٔ ١إ٪غػات
تٓطبل عًٗٝا ناؾ ١ايؿط ٙٚاْ٫تداب ١ٝؾإْٗا تؿٛظ تًكاٝ٥اّ بايتعن ١ٝبعس
اعتُاز شيو َٔ قبٌ ٚظٜط اؿر  ،نُا ْكت عً ٢شيو اي٥٬ش ١ايتٓ، ١ُٝٝٛ
ٖٚصا أَط أعتكس أْ٘  ٫ىتًـ عً ٘ٝاثٓإ  ،ؾأ ٜٔايهشو ٚشض ايطَاز ٗ
ايهاتب ؟
.
ايع ٕٛٝاييت أؾاض إيٗٝا
ٚ 6يًعًِ ٜا أخ ٞايععٜع إٕ ايًذٓ ١ايعاَ ١يْ٬تدابات اييت أْٝطت بٗا َػٚ٪ي١ٝ
: /
اٱؾطاف َٚتابع ١غرل ايعًُ ١ٝاْ٫تدابَ ١ٝه َٔ ١ْٛنباض َػٚ٪يٚ ٞظاض٠
اؿر َٔ ٚن ٤٬ايٛظاضٚ ٠ايٛن ٤٬إػاعس ، ٜٔإؿٗٛز شلِ با٭َاْ١
ٚايٓعاٖٚ ١إكساق ، ١ٝؾٌٗ ٜعكٌ إٔ ٜػ ٤٫٪ٖ ٤ٞإػٚ٪ي ٕٛإٍ تاضىِٗ
ٚإٍ غذ٬تِٗ اؿاؾً ١باٱلاظات اييت ٖ ٞقٌ تكسٜط  ٠٫ٚا٭َط َٔ أدٌ
إقكا ٤قٛا ِ٥عً ٢سػاب قٛا ِ٥أخط ٣؟ ٚخاق ١إٔ اي٥٬ش ١ظُٝع
ايٓل ٚي ٛضدع
تؿك٬ٝتٗا َٛدٛز ٠بٌ أٜس ٟايٓاؽ  ٫ٚ ،ادتٗاز َع ٚدٛز .
ٖ1423ـ ٭زضى
ايهاتب بصانطت٘ إٍ ايسٚض ٠ا٭ ٍٚشلص ٙاْ٫تدابات ٗ عاّ
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أْ٘ ؾاظت ؾٗٝا قاُ٥تإ بايتعن ٗ ١ٝنٌ َٔ َ٪غػ ١إؾطٜكٝا غرل ايعطب١ٝ
َٚهتب ايٛن ٤٬إٛسس  ،ؾًُاشا مل ٜؿهو بٓعاٖ ١تًو اْ٫تدابات ٗ
سٗٓٝا ٗ عاَٛز ٙا٭غبٛع ، ٞعٓسَا نإ عً ٢ضأؽ ٖطّ دطٜس ٠ايٓس٠ٚ
ٚإطٛؾٌ ؟ ٚأْا ؾاضنت ايعطابٞ
.
ايكطٜب ١دسّا َٔ ُٖٚ ّٛؾذ ٕٛايطٛاؾ١
ٗ نجرل َٗٓ.ا ٖ ٗٚص ٙايسٚض ٠ؾاظت ث٬خ قٛا ِ٥بايتعن ١ٝــــ ٚيٝؼ قا١ُ٥
ٚاسس ٠نُا داَ ٗ ٤كاي٘ ــــ سٝح اْهُت ايكا ١ُ٥اييت ُجٌ َ٪غػ ١دٓٛب
آغٝا إٍ ايكاُ٥تٌ ايؿا٥عتٌ ٗ ايسٚض ٠ايػابك ، ١ؾًُاشا ٜجرل ٖص ٙايبًبً١
ٖٚصا ايتؿهٝو ايصٜ ٫ ٟػتٓس عً ٢أ ٟزيَ ٌٝكٓع ٗ ٖص. ٙإط ٠؟
ٚ 7أعٛز ٭قَ ٍٛط ٠أخط ٣إٔ ايعطاب ٞي ٛنًـ ْؿػ٘ َعطؾ ١أعساز إطٛؾٌ
: /
ٗ إ٪غػات ايج٬ث ١اييت ؾاظت ايكٛا ِ٥ايٛسٝس ٠ؾٗٝا بايتعن ١ٝيعطف
أغباب ٖصا ايؿٛظ  ،سٝح ٜبًؼ عسز َٓػٛب٪َ ٞغػ ١دٓـٛب آغٝا سٛايٞ
َ ) 1600طٛف َٚطٛؾ ، ١نُا ٜبًؼ عسز َٓػٛبَ ٞهتب ايٛن٤٬
(
إٛسس سٛايٚ ) 820( ٞنٚٚ ّ٬ٝنٜٚ ، ١ًٝبًؼ عسز َٓػٛب٪َ ٞغػ١
َ ) 730طٛؾاّ َٚطٛؾٚ ١تبًؼ ْػب ١ايطداٍ ٗ
إؾطٜكٝا غرل ايعطب ١ٝسٛاي( ٞ
 ) 5نإ بإَهإ
إْاي ٞأعساز َٓػٛب ٞتًو إ٪غػات سٛاي% 0 ( ٞ
ايهجرل َِٓٗ َٔ ايٓدب إجكؿ ١ايص ٜٔوًُ ٕٛأعً ٢ايؿٗازات ٗ كتًـ
ايتدككات تؿه ٌٝايعسٜس َٔ ايكٛا ، ِ٥سٝح إٕ تؿه ٌٝايكاُ٥ـ٫ ١
وتاز غ ٣ٛاتؿام ( ) 11ؾدك ّا تٓطبل عً ِٗٝؾط ٙٚايذلؾٝض َٚع شيو مل
لس ٗ تًو إ٪غػات قٛا ِ٥أخط ٣تطغب ٗ إٓاؾػ ١تٓطبل عًٗٝا
ايؿطٖٚ ،ٙٚصا َعٓا ٙقٓاعَ ١عَٓ ِٛػٛب ٞتًو إ٪غػات بتًو ايكٛا، ِ٥
ؾٌٗ ٗ ٖصا ا٭َط خطٚز عًٖ ٢اضغ ١ايعًُ ١ٝاْ٫تداب ١ٝبططٜك ١سهاض١ٜ
ْٚتا٥ذٗا ؟
.
ٚعسّ قب ٍٛٱؾطاظاتٗا

95

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

ٚاختتِ سٛاضَ ٟع ايسنتٛض ايعطاب ٞبايتأنٝس عًَ ٢ا غبل إٔ
أؾطت إي ٗ ٘ٝبساَ ١ٜكاي ٞعل نٌ ناتب ٗ ايتعبرل عٔ ضأ ٗ ٜ٘أ ٟؾإٔ
َٔ ؾ ٕٚ٪اجملتُع َٔ َٓطًل إكًش ١ايعاَ ١اييت ٜٓبػ ٞإٔ ْٓؿسٖا ْٝعا،
ٚيٝؼ اْ٫ط٬م َٔ بٛاعح َٚكاحل ؾدك ١ٝنٝك ، ١أ ٚايعٛاطـ ٚا٭ٖٛا٤
سٝح إٕ ايسنتٛض ايعطاب ٞبين َكاي٘ ٖصا َٔ َٓطًل اؿُ ١ٝأ ٚايتعاطـ
ايٛدساَْ ٞع َكاٍ أخ ٞا٭غتاش إطٛف ؾا٥ع قاحل ْاٍ ايصْ ٟؿطٗ ٙ
ٖ142/8ـ ٚ ،غرل خاف عً ٘ٝإٔ أخ ٞا٭غتاش
2
قشؿ ١ٝإس ١ٜٓبتاضٜذ/29
ؾاٜع ْاٍ قب داّ غهب٘ عًٚ ٢ظاض ٠اؿر ٚعً ٢ؾٓ ١اْ٫تدابات يعسّ
اْطبام ؾط ٙٚايذلؾٝض عً ، ٘ٝسٝح إٕ خدلت٘ ٗ فاٍ ايعٌُ ٗ ايطٛاؾ٫ ١
تتذاٚظ أضبع غٓٛات ؾك٘ ٗ سٌ إٔ اي٥٬ش ١تٓل عً ٢إٔ ٜهٖ ٕٛاضغاّ
يًدسَٕ ١سٔ ٠ؼ غٓٛات َتتاي ١ٝأ ٚعؿط غٓٛات َتؿطقْٛ ٌٚ ٗ ١اّ
إ٪غػات يصا ضأٜٓاٜ ٙؿهو ٗ َكاي٘ بٓعاٖ ١غرل ٖص ٙاْ٫تدابات يٛدٛز
.
قا ١ُ٥ؾاظت بايتعنٖ ٗ ١ٝص ٙايسٚضَ ٠ع أْٗا ث٬خ قٛا ِ٥ـــ ٚيعٌ إتًكٞ
٬ٜس ٜاعتُاز ايعطاب ٞعًَ ٢ا داٖ ٗ ٤صا إكاٍ ٚعسّ ؼط ٜ٘ايسق ١اييت
تػتذٛبٗا أَاْ ١ايهًُ ١ــــ ٚأعتكس إٔ َٔ سل إتًك ٞإٔ ٜتػإ ٍ٤اشا مل ٜجط
ا٭غتاش ؾاٜع ْاٍ أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايتؿهٝو ٚمل ٜتعطض يٓعاٖ١
َٚكساق ١ٝايعًُ ١ٝاْ٫تدابٚ ١ٝايكا ٌُ٥عًٗٝا ٗ زٚضتٗا اْ٫تداب ١ٝا٭، ٍٚ
غٛا َٔ ٤قطٜب أ ٚبعٝس سُٓٝا نإ نُٔ ايكٛا ِ٥ايؿا٥ع ٗ ٠تًو ايسٚض٠
إتًكٞ
ٚاييت سكًت عً ٢اغتجٓا ٤يسخ ٍٛاْ٫تدابات ؟ أتطى اٱداب ١يؿطٓ. ١
نٌ ؾٜ ٤ٞا ععٜع ٟايسنتٛض قابٌ يًشٛاض عً ٢ؾط ٙقؿا ٤ايٓ١ٝ
ْٚاي٘ ٚأقاضسو ايكٍٛ
.
ْٚعاٖ ١اشلسف ٚدٛز ٠ايكٝاغٚ ١سػٔ ا٭غًٛب
أْين مل اغتإ ٤ا تهُٓ٘ َكايو َٔ َػايطات قسض اغتٝا َٔ ٞ٥قٝاغ١
َكايو بأغًٛب ْ ٫طن ٘ٝيو نكشؿ. ٞقسٜط
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا
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قًِ ايهتيب يف املهإ اي٥٬ل
ايسنتٛض عبسايطمحٔ غعس ايعطابٞ
:
أؾطسين دساّ َكاٍ ايعَ ٌٝايععٜع ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب ٗ ،
إانٜ ٞطز ؾ ٘ٝايسنتٛض ايهتيب عً٢
قشٝؿ ١ايٓس ٠ٚايػطا ، ٤إٓؿٛض  ّٜٛا٭ضبعا. . ٤
َكاٍ اـام باْتدابات ايطٛاؾ ، ١ايص ٟغبل إٔ ْؿطت٘ ( إس ٗ ، ) ١ٜٓعسزٖا
ٖ.142/8ـ ٚأغباب ؾطس ٞبطز ايسنتٛض ظٖري َٖ ٛعطؾيت ب٘ ،
3
ايكازض  ّٜٛا٭ضبعا/16٤
ٚبؿهطٚ ، ٠بعكًٝت٘ ٖ ٛـــ يف ْعط ٟـــ اسس ابطظ ايهتاب ايػعٛزٜني املعاقط ، ٜٔغٛا ٤يف ايهتاب١
ايكشؿ ، ١ٝأ ٚيف ْؿط ايهتب ؾٗ ٛــ نُا َٖ ٛعطٚف ـــ ٜهتب يف أنجط َٔ قشٝؿ ١ستًٚ ١ٝخاضد، ١ٝ
تٓاٚهلا ٚيف ؾإٔ
ٜتٓا ٍٚؾٗٝا بايتشًٚ ٌٝايتؿطٜض بكًُ٘ املبسع قهاٜا ٜعذع نجري ٕٚغري. . ٙ
ايهتب ؾً٘ ـــ َا ؾا ٤اهلل ــ ايعؿطات َٓٗا يف ؾَٓٚ ٕٛعاضف عس ، ٠خًٌ ْٚكس ٚ ،ؾكٌ ـــ يف أغًٛب
نتاب ٞضؾٝع َٗٓٚ ،ذ ١ٝعًُ ١ٝضاق ١ٝـــ َ٦ات ايكهاٜا ٚاإلؾها٫ت ايؿهطٚ ١ٜاجملتُع ١ٝاييت ٫
ظتاض ٜ٘ؾٗٝا اسس َٔ َعاقط. ١ٜ
ٚاؿل ــ ٚز ٕٚتؿكَ ٗ ٌٝا ٚضز ٗ َكاٍ ايسنتٛض ايهتيب عٔ اْ٫تدابات ــ
ؾاْا اتؿل َع٘ سس ايجُايَ ٗ ١ع ِٛايٓكا ٙاييت أٚضزٖا ٭ْ ٞاعطف سطق٘ عً٢
ٜهتب فٖ ٛنهاتب عترتّ ْؿػ٘ نجرياً  ٖٛٚـــ نُا اعطؾ٘ ـــ
.
ايعاّ ْٚعاٖت٘ ؾُٝا
ايكاحل .
ٜ ٫ػُض يكًُ٘ إٔ ٜتً ٕٛبأ ٟي ٕٛغ ٣ٛايً ٕٛايكازم ٚايكطٜض.
ٚقس شنطت شيو يًعَ ٌٝايصْ ٟبٗين إٍ َكاٍ ايسنتٛض ايهتيب ـــ يعسّ
ٚق ( ٍٛايٓس ) ٠ٚيٚ ٞأنست ي٘ َعطؾيت بعٖرل ٚعكًٝت٘ ايؿصْٚ ، ٠ؿػ٘ ايعاي، ١ٝ
ْٚعاٖ ١قًُ٘ .

غابك ّا
* ضٝ٥ؼ ؼطٜط دطٜس ٠ايٓس. ٠ٚ
ٖ. 142/8ـ
3
 ّٜٛ )1606(3ا٫ثٌٓ/28
ْؿطت ظطٜس ٠إس ، ١ٜٓبايعسز
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ٖص ٙا٭غباب ٚغرلٖا نجرل ٖا اعطؾ٘ دعٌ َا نتب٘ ايسنتٛض ايهتيب ٗ
ْكاَٚ ٙا أؾاض إئَ ٘ٝ
شض ٠ٚاٖتُاَٚ ٞتٛاؾك ٞايهًَ ٗ ٞعَ ِٛا ططس٘ َٔ .
َكا٫ت ٞعٔ ( اْتدابات ايطٛاؾ ) ١مل اطًع عًٗٝا ــ بهٌ أغ ٢ـــ ٭ْ ٞنُا شنطت  ٫أدس
( ايٓس ) ٠ٚنُٔ ايكشـ اييت تكًين َ ٖٛٚا ٜجري يف ْؿػ ٞؾذٓا آخط خاقا بتأثري ٚاْعهاغات
َا ٜهتب٘ ايسنتٛض ظٖري  ،ؾاْا اعترب ٙيٝؼ ناتباً عابطاً اٖ ٚاَؿٝاً  ،بٌ ٖ ٛــ يف ظين َؿهط
ايٓسٚ ).٠ٚاشنط
ٜؿتدط ب٘ نجرياً ٚقس نٓت اختؿ ٞبهتابات٘ نجرياً عٓسَا نٓت ضٝ٥ػاً يتشطٜط ( .
إٔ أنجط َكا٫ت٘ ناْت هلا ضزٚز ؾعٌ زتتُع ١ٝناس ، ١ٝيف ز٫ي ١عً ٢عُل ططس٘ املٓٗذٞ
املعطيف َ ٖٛٚا ٜسع ْٞٛإىل ضدا ٤ايعَ ٌٝا٭غتاش ٖؿاّ نعه ٞضٝ٥ؼ حتطٜط
ٚتطغذ تٓاٚي٘ . .
نتيب ٚيٝت٘ ٜه ٕٛيف أخط( ٙايٓس) ٠ٚ
( ايٓس ) ٠ٚاذتاي ٞإىل اٖ٫تُاّ مبهإ َكاٍ ايسنتٛض .
قًِ ستٜ ٢ػتطٝع نجري َٔ ايكطاَ ٤تابعَ ١ا ٜهتب٘
ؾٗصا اقٌ َا ميهٔ إٔ ٜكسّ هلهصا .

،

خاقٚ ١إ ايعَٖ ٌٝؿاّ ٜعًِ قً ١تٛظٜع ( ايٓسَٓ ) ٠ٚص ؾذل ٠ط ١ًٜٛقاضبت ايطبع قطٕ ،
قػرل ٠ؾشكا ٜ ٫كض إٔ ٜه ٕٛبٌ نتابٓا َجٌ
.
ٚاقتكاض ٙعًَ ٢ػاس ١دػطاؾ١ٝ
ظاٜٚت٘
ايععٜع ايسنتٛض ايهتيب  ٫ٚ ،هس ي٘ ايتكسٜط إٓاغب عً ٢ا٭قٌ ٗ َهإ .
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ضقٚ ٞاضتكا ٤ايطٛاؾ١
ايطٛاؾ .١ص ٗ ايجكاؾٚ ١ايؿهط
َٗٓ. ١ط .
إٔ أَ ٍٚا ػسض اٱؾاض ٠إيٗٝا أُٖ. ١ٝ
أٚد٘ أُٖٗا َ ٖٛٚا ّهٔ َ٬سٛت٘
إه ٞعَُٛاّ ٖٚ ،ص ٙا٭ُٖ ١ٝشلا عس. ٠
ايٓٛع ١ٝص .اييت ٚقًت إيٗٝا ٖص ٙإٗٓٚ ، ١بايصات ٗ
ٜطتب٘ ((.ط بايٓكً. ) )١
.
بٝػط،
ا٭خرلٜ ٠تكسَٗا غعاض ٗ ٠تع ٌٝأبٓاَ ٤ه ١إهطَ ٗ ١ايعٌُ بٗصٙ
.
ايعؿط ايػٓٛات
إٗٓٚ ١ؼت إزاضٚ ٠تٛدٚ ٘ٝأؾطاف ايهباض َٔ إطٛؾٌ اـدلاٚ ٤احملٓهٌ ٗ ٖصٙ
ايؿبابص نُٔ
قٛض. ١ٜط . .
.
إٖٗٓٚ ١صا اٖ٫تُاّ ظ ٌٝايؿباب ٜسٍ ز٫يٚ ١انش ١عً٢
.
إٗٓ ١بٗسف ا٫ضتكاَ ٤ػٚ٪يٝاتٗا يتٛانب َعطٝات
َا ٜػُ ٢بتطٜٛط ٖٝانٌ ٖص. ٙ
إطسً. ١
بايطٛاؾ ٫ ١تكٌ أُٖ ١ٝعٔ بك١ٝ
. .
َعتٓ١ٝ
نُا إٔ ٖٓاى زضاغات سسٜج. . ١
إدتًؿ١
ايتدكك ٗ ١ٝايهجرل َٔ اجملا٫ت .
.
ايسضاغات ٚايبشٛخ
أَا اٖ٫تُاّ ايجاْٚ ٞايطق ٞايصٚ ٟقًت إي ١َٓٗ ٘ٝايطٛاؾَ ٖٛ ١ا ٜتعًل
نبرل.ص ي٘ ٚظٕ ٗ إٓ١َٛٛ
ايطٛاؾ ١ط أع. ّ٬
((. .طباٱع.ّ٬ص))  ،..ؾًكس أقبض ٕٗٓ. . ١
ايػعٛز ١ٜغٛا ٤نإ شيو ايٛظٕ ْاػاّ عٔ َهاْ ١تًو ايتؿاع٬ت
.
اٱع١َٝ٬
اٱع ١َٝ٬أّ عٔ ايؿدكٝات ايهاضظَات ١َٓٗ ٗ ١ٝايطٛاؾ ١اييت شلا ٚقع ٚتأثرل ٚزٚض
اإلعَٞ٬ص  ،..ؾًكس ٗٚطت آيٝات إع ١َٝ٬دسٜسٚ ٠دٝس٠
.
ٚغًٛى .طايهُري
.
نبرل ٗ ؾعٌ
ٗ اٯَ ١ْٚجٌ :
اؿر
 1فً ١اؿر ٚايعُط ، ٠اييت تكسض عٔ ٚظاض. ٠
: /
آغٝا
 2فً ١اٯًٖ ، ١اييت تكسض عٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب .
: /
آغٝا
ْ 3ؿط ٠أنٛا ، ٤اييت تكسض عٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب .
: /
ايطٛا٥ـ
ْ 4ؿط ٠ايطؾاز ٠اييت تكسض عٔ اشل ١٦ٝايتٓػٝك٪ٕ ١ٝغػات أضباب .
: /

، 93
ْؿطت َذً ١ا٭ًٖ٪َ ١غػ ١دٓٛب آغٝا  ،بايعسز ( )7ضبٝع ايجاْ ٞيعاّٖ. 1428ـ م

99

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

ايطٛاؾ ١ايؿطز١ٜ
. .
سٝا٠
ايطٛاؾ١ص ايّ ّٛٝؼ كتًـ دٛاْب . .
.إٔ .طإع. . ّ٬
َعاّ ؾٓذس إٔ ايهجرل َٔ ْكٛم ٚؾهط َٚكا٫ت إعّ٬
إتعًك ١باؿاز ٚإطٛف .
ايطٛاؾٜ ١تعًل باؿاز ٚإطٛف ٜٚ ،تططم إٍ ايؿإٔ ايسٜين ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتكازٟ
ايؿك٘
ٚإعاَ٬ت ٗٚ ، ٞايهجرل َٔ فا٫ت .
ايطٛاؾَ ٗ ١عٓا ٙايعاّ ٜؿٌُ َعَٛ ِٛاٖط
إٔ إع. . ّ٬
ايك. ٍٛ
بصيو ّهٔ .
بُٗا
سٝا ٠اؿاز ٚإطٛف ٚاـسَات ايعاَٚ ١اـاق ١إطتبط. ١
إشٕ ّهٔ ي ٞإٔ أق ٍٛعٔ قٛاب ْٛطْا إشا داظ إٔ ْػُ ٞا٭ؾٝا٤
أْٗا ،،.ط سهاض ١َٓٗ ٠ايطٛاؾ ١ص ،.. ،،.
َػُٝاتٗا  ،ؾإْ٘ غٝه ٕٛعًٓٝا إٔ ْك ٍٛعٓٗا .
اضتكت بإٗٓٚ ١غًٛنٝاتٗا بٌ ٚضغدت قُٝتٗا ٚقُٗٝا ٚأخ٬قٗا .ؾتؿاعٌ َعٗا
ايكطا٤
ايهجرل ٚايهجرل َٔ .
إشٕ  ٫أبايؼ سٌ أق ٍٛإٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا اغتطاعت إٔ
ته ٕٛأِٛشداّ ضاقٝاّ َٓٚاغباّ  ٕٔ ،غاِٖ َباؾط ٗ ٠تطٜٛط َٗٓ ١ايطٛاؾ ٗٚ ١عس٠
اٱعَٞ٬ص ايص ٟقٓعت٘ ٖصٙ
. .
أُٖٗا .طايتؿٛم
فا٫ت  ،يعٌ َٓٗا إٔ مل ٜهٔ .
اؿهاض ١ٜؾؿعًت ؾعًٗا إ٪ثط ٗ ايػٛم اٱعٚٚ ، ١َٝ٬قًت إٍ ايهجرل
.
إ٪غػ١
ايطٛاؾ١
.
َٔ أضٚق ١ايؿاضع إه ٞايصٜ ٟعؿل اؿسٜح باسذلاّ ٚتكسٜط عٔ
إٔ َجٌ ٖصا ايكٜ ٍٛتأنس إشا قاضْا بٌ كطدات َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز
اٱط٬م
.
دٓٛب آغٝا َع كطدات غرلٖا َٔ بك ١ٝإ٪غػات لسٖا ا٭ؾهٌ عً٢
ثكاؾ١

تأغٝؼ .ط
.
يكس اغتطاعت ٖص ٙإ٪غػ ١اؿهاض ١ٜإٔ تعٌُ عً٢
إع .١َٝ٬ص غاقٖٝٚ ١ع ١َٓٗ ٠ايطٛاؾٚ ، ١عدل أغايٝب سسٜج ١ايؿهط ٚاٯي١
.

ٚايتأثرل ٚيهٔ ٖصا ايتأغٝؼ مل ٜأت طؿطٚ ٠أسس ٙبٌ ؾٗس غرلَ ٠تسضد١
.
ٚاْ٫تؿاض
إيٖٚ ٘ٝصا ايٓذاح اٱع َٞ٬شلص ٙإ٪غػ١
ايُٓٚ ٛاؿطن ١ستٚ ٢قٌ إٍ َا ٚقٌ .
ايكشاؾ ٫ٚ ٌٝأض ٣شلِ
.
أقبض قٌ اؿسٜح ٚ ،ضَا أظعر ايبعض َٔ ايهتاب
إظعادِٗ
.
َدلضاّ ٗ
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ٖص ٙايٓكً ١اٱع ١َٝ٬اييت ؾٗست٘ا ٖص ٙإ٪غػ ١ؾكس أنست عً ٢إٔ إطٛؾٌ
ٗ إان ٞمل ٜػتؿٝسٚا َٔ اٱعٚ ،ّ٬إٔ َطٛف اي ّٛٝاغتؿاز اغتؿازَ ٠باؾط ٠بٗصا
ايؿطٜؿ ١إٔ فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١أزضى
.
ا٭زا ٠اٱع ١َٝ٬يٝدسّ بٗا ٖص ٙإٗٓ١
بٛعَ ٞبهط خطٛضٚ ٠خطط ٚؾاعًٚ ١ٝأُٖ ٚ ١ٝتأثرل ٚنػ٘ ٖص ٙاٯي ١اٱع ١َٝ٬عً٢
ٚايكًٛب ؾعٌُ عً ٢سػٔ تٛدٗٗٝا ـسَ ١ايكاحل ايعاّ ٕٗٓ ١ايطٛاؾ١
.
ايٓؿٛؽ
إتعسز ٠ؾطغدت ايعسٜس َٔ إعًَٛات ٚاؿكا٥ل
.
ايؿطٜؿ ١يٝعٜس َٔ ضقٝس لاسات٘
إدتًـ
عٔ ٖصا  ٚشاى ايٓذاح .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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تٛضٜح َٗٓ ١ايطٛاؾ١
اطًعت عً ٢ا٭َط ايػاَ ٞايهط ِٜايكان ٞبإٛاؾك ١عً ٢تجبٝت َ٪غػات
ايجاْ ١ٝا٫غتُطاض ٗ
:
اؿاي ١ٝسٝح ٚضز ٗ ايؿكط٠
.
أضباب ايطٛا٥ـ بتكػُٝاتٗا
قسز ٠نُا اطًعت عً ٢تكطٜض أخٞ
.
تٛضٜح ٖاضغ ١إٗٓٚ ١ؾل نٛاب٘ َٚعاٜرل
ايػٝس سٝسض ؾٝذ ٌْ ايً ٗ ٌٝدطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٗ ٠ٚايػبت إٛاؾل
/
ٖ142/8ـ  ،سٝح أؾاض إٍ إٔ قطاض فًؼ ايٛظضا ٤إٛقط بإيػا ٤قؿ ١ايتذطٜب١ٝ
3
/12
عٔ َ٪غػات أضباب ايطٛا٥ـ ٚاغتُطاض ١ٜتٛضٜح إٜٗٓ ١ؿهٌ اغتُطاض ١ٜيًٓٗر
ايص ٟخط٘ إًو إ٪غؼ عبسايععٜع بٔ عبسايطٓٔ آٍ غعٛز ـــ ضٓ٘ اهلل ـــ ايصٟ
َٓض ايهُإ يًطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ َٓص زخٛي٘ َه ١إهطَٚ ١أنس شيو بإطغّٛ
أقسضٙ
إًه ٞايص. ٟ
ٖصا ايتكطٜض ايص ٟؾ ٘ٝإؾاض ٠إٍ إٔ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١َٓٗ ١ضاثٜ ١ٝتٛاضثٗا ا٭بٓا٤
عٔ اٯباٚ ٤ا٭دساز شنٛضاّ ٚ.إْاثاّ
َا أسب اٱؾاض ٠إي ٘ٝإٔ إرلاخ ٜٛظع عًْٝ ٢ع ايٛضث َٔ ١بعس ٚؾا ٠قاسب
إرلاخ ٚيهٔ ٗ ْٛاّ ايطٛاؾ ١ايكا ِ٥اٯٕ ٖ ٛإٔ ٖص ٙإٗٓ ١ـــ ٭بٓا ٤ايٛٗٛض زٕٚ
ٚإْاثاّ ٚيهٔ ا٭ّ
ايبط ٕٛشنٛضاّ ٚإْاثاّ ـــ َعٓ ٢إٔ ا٭ب ٜٛضخ إٗٓ ١٭بٓا ٘٥شنطٚاّ .
َطٛف أ ٟإٔ اؿل
.
 ٫تٛضخ إٗٓ ١٭بٓاٖ٩ا ٚبٓاتٗا إشا ناْت َطٛؾٚ ١ظٚدٗا غرل
ايؿطعٜٓ ٞتٗ ٞعٓس ايؿطع ا٭ ٖٛٚ ٍٚسك ٍٛايبٓت عً ٢سكٗا َٔ ايطٛاؾٜٓٚ ، ١تٗٞ
بٛؾاتٗا
ٖصا اؿل .
ٌٖ دا ٗ ٤شيو ْل بإطغ ّٛإًه ٞايص ٟأقسض ٙإػؿٛض ي٘ إًو عبسايععٜع
طٌٜٛ
أّ أْ٘ ادتٗاز َٔ أضباب طا٥ؿ ١إطٛؾٌ  .؟ أ ٚأقاغت٘ ٚظاض ٠اؿر َٓص ظَإٍ .
َا زؾعين يًهتاب ١عٔ ٖصا إٛنٛع ٖ ٛاتكاٍ إسس ٣ا٭خٛات تصنط
َعاْاتٗا سٝح إٔ شلا أر يٝؼ يس ٜ٘عٌُ ٚعٓس ٙغت أطؿاٍ ٚأَ٘ َطٛؾ٘ ٚ ،إٔٻ أخاٖا
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ٗ أَؼ اؿاد ١يًعٌُ ٚ ،تصنط ٗ سسٜجٗا أْ٘ ي ٛنإ ٭خٗٝا ْكٝب َٔ َرلاخ
أَ٘ يعٌُ ٗ َٗٓ ١دسٚ ٙيػس ساد ١أطؿاي٘ َٔ ٖص ٙإٗٓ ١ايهطّ ١بسٍ َٔ ايتػهع
اؿاد١
عً ٢أبٛاب إ٪غػات ٚايسٚا٥ط اؿه ١َٝٛطايباّ يعٌُ ٜهؿ ٘ٝغس .
نُا طايبت تًو ايػٝس ٠إتكً ٢َٓ ١إٔ انتب عٔ ٖص ٙايكه ١ٝاييت ٴٖهٹِٳ
يًعٌُ ٚإٔ َطايبتٗا
بٗا سل أ٫ف إػتشكات َٔ ايٓػا ٤ايص ٗ ِٖ ٜٔأَؼ اؿاد. ١
ٖص ٙإِا ٖ ٛسل ؾطع ٞأُغِتكٹبٳ َٔ أقشاب٘  ،نُا شنطت ايػٝس ٠ايهطّ ١أْ٘
بعس ٚؾاٚ ٠ايستٗا  ٫تأخص ٖٚ ٞإخٛتٗا َٔ َ٪غػ ١ايطٛاؾ ٫ٚ ١قطف بػبب ٚؾا٠
ٚؾاتٗا ؟ ٚأٜ ٜٔصٖب
.
ٚايستٗا ــ ضٓٗا اهلل .ـــ ايػ٪اٍ ٖٜٓ ٌٖ ٛكطع سل إطٛؾ ١بعس
ٜأخص ٙ؟ ٖصَ ٙعاْاَٛ ٠اطٓ ١أْكًٗا إٍ َعايٚ ٞظٜط اؿر
.
ايطٛاؾ ١؟ َٔ
.
ْكٝبٗا َٔ
عًٗٝا نُا آٌَ إعاز ٠ايٓٛط ٗ ٖصا ا٭َط َٔ ايٓاس ١ٝايؿطعٚ ، ١ٝبايصات
يٲداب. ١
قسز٠
.
َٔ ايٓاس ١ٝايؿكٗ ١ٝإٔ إطآ ٠تطخ أباٖا ٚظٚدٗا ٚابٓٗا ٚأخاٖا ٗ سا٫ت
إؿطٚع١
.
ٚيهٔ ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬مل ؼطَٗا سكٛقٗا
ٚأُٓ َٔ ٢نٌ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ايكٝاّ بايسؾاع عٔ سكٛقِٗ بأْؿػِٗ
اؾاْب ٚتعٌ ٚتطتٝب ٚتَٓ ِٝٛطايب يتكشٝض ٗ ؾهٌ
.
ٚتٛسٝس قؿٛؾِٗ ٗ ٖصا
َٛٚسس
قٛت ٚاسس .
ؾإشا ٚٴسست ايكؿٛف ُْٛٚ ،ت ا٭ؾهاض ٚاتهشت ايطٜ٩ا ّ ،هٔ يًُػٍٚ٪
إٓاغب
ٜٚػط ٖٚصا ٜػاعس ٙعً ٢اؼاز ايكطاض .
إٔ ٜػتٛعب إطًٛب َٓ٘ بػٗٛي. ١
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ايهتيب ؟
!
تعكٝب عً ٢تعكٝب
ايػٝس سٝسض مج ٌٝايًٌٝ
نتيب ٚايص ٟعٓٛاْ٘ ( عً ٢ضغًو ٜا أخٞ
.
قطأت َكاٍ ايسنتٛض ظٖرل
ٖ.142/8ـ ٚأنِ
2
ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٭ضبعا/23 ٤
)
دطٜس٠
(
عبسايطٓٔ ) ٚايصْ ٟؿطت٘
قٛت ٞايعاي ٞإٍ نٌ َا قاي٘ ايسنتٛض ظٖرل ٗ تعكٝب٘ اشلازٚ ٨إ٪زب عً٢
ٚأًٖٗا
ايسنتٛض عبسايطٓٔ ايعطابٚ ٞايصْ ٟعطف عٓ٘ اْ٘ قب ٕه. ١
َٚا دعًين انتب ٖصا ايتعكٝب عً ٢تعكٝب ايسنتٛض ايهتيب ٖ ٛإٔ
ايسنتٛض ايعطاب ٞعٌُ ٗ َه ١إهطَ ١عس ٠غٓٛات أثٓا ٤ض٥اغت٘ ؼطٜط دطٜس٠
ايٓسٚ ٠ٚعٴ ِطفٳ عٔ قطب قسضات ٚنؿا٤ات نجرل َٔ ٠أبٓاٚ ٤ؾباب َه ١إهطَ، ١
ٚعًُٛا ؼت قٝازت٘ ٚإؾطاؾ٘ عً ٢ايٓسٚ ، ٠ٚعتبٓا عً ٘ٝإٔ ٜك ّٛبٛقـ أٌٖ ايطٛاؾ١
بأِْٗ ( قٜٛط ٚعٜٛط ٚأَ ًٜٞا ؾ ٘ٝاـرل ) مٔ َعؿط إطٛؾٌ ٚاهلل ؾٓٝا نٌ اـرل
ٚايؿهٚ ١ًٝايٓبٌ ٚايؿٗاَٚ ١ايععٚ ٠ايهطاَٚ ١اٱبا٪َ ، ٤غػات ايطٛاؾ ١نًٗا زٕٚ
ا٭عُاٍ
اغتجٓا ٤ؾٗٝا َٔ ايطاقات ٚايكسضات اييت تسٜط ٚتؿطف عً ٢اؾل ٚأثكٌ .
إٔ إطٛف إه ٞضدٌ اؾتٗط بايك٬سٚ ١ٝايكدل ٚايؿسٚ ٠اؿعّ ٚؼٌُ
اؿطاّ
إؿام ٚايتعب ٚايػٗط َٔ ادٌ خسَ ١سذاز بٝت اهلل .
أْا يػت َجٌ ايسنتٛض ظٖري نتيب احملب ملهٚ ١أًٖٗا ٚقاسب ايجكاؾ ١ايكٚ ١ٜٛايتٓٛع
ٚأًَو سذذاً َٓٚطكا َجً٘ ٚ ،يهٔ أسب إٔ أنٝـ عًٚ ١َ٬َ ٢أٜ٩س ٙبؿسٚ ٠اقـ َع٘ يف تعكٝب٘
ايطا٥ع ٚاملٓطكٚ ٞاهلازٚ ٨امل٪زب .
يكس ؾٗس ايكاقٚ ٞايساْ ٞبهؿاٚ ٠٤اقتساض ٚسػٔ غًٛى ٚطاق ١إطٛؾٌ
ٚأبٓاٜٚ ِٗ٥ا يٝت تعٚض َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا يذلٚ ٣تؿاٖس بٓؿػو
.
نٝـ ٜعٌُ إطٛؾ َٔ ٕٛأدٌ ا٫ضتكا ١َٓٗ ٤ايطٛاؾٚ ١ايعٌُ عً ٢تطٜٛطٖا سػب
َهتب
آغٝا ٚضٝ٥ؼ .
َطٛف ٗ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب .
. 5
ٖ. 142/8ـ م
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َعطٝات ايعكط يٓٛانب َػرل ٠ايتطٛض ٗ ٖص ٙإ٪غػ ١ايُٓٛشد ١ٝيذل ٣ايعذب
ايعذاب َٔ ايطق ٗ ٞايعٌُ ٚا٫ضتكا ٤ف ا٭زا ٤ايٝٚٛؿٚ ٞسػٔ ايتٓٚ ِٝٛسػٔ
ايذلتٝب ٚسػٔ ا٫غتعساز يًُٛاغِ ايكازَ ١يتعطف َٔ ٜسٜط نٌ ٖص ٙايػؿ ١ٓٝأبٓا٤
َه َٔ ١إطٛؾٌ  ،ز ٕٚا٫غتعاْ ١بأ ٟخدلات خاضد ، ١ٝبٌ إٔ َ٪غػَ ١طٗٛ
سذاز دٓٛب آغٝا قس ساظت عً ٢ؾٗاز ٠اؾٛز ٠ايعإٚ ١ٝطبكت نٌ ؾطٚطٗا
َٛٚاقؿاتٗا
.
إٔ إطٛف إهَ ٞتطٛض بطبعٚ ١وب ايتطٜٛط ٜٚعٌُ َٔ ادٌ َكًش ١تطٜٛط
ٚعًُ٘ إٔ إطٛؾٌ ٜعًُ ٕٛبؿهٌ ْاع ٞقَٚ ٟٛتُاغو بٌ ٚدست ا٫ٚزْا
.
ْؿػ٘
اٱبساعٞ
.
ايؿباب ٜتػابك َٔ ٕٛادٌ ايؿٛظ بايعٌُ
ؾأضدٜ ٛا زنتٛض عبسايطٓٔ ٚأْت اؿبٝب يٓا نُا قاٍ ايسنتٛض ظٖرل إٔ
ٚأبٓا ِٗ٥بٌ نٓت أُٓ ٢إٔ
.
 ٫تعٌُ عً ٢تهػرل َعٜٓٛات إطٛؾٌ ٚإطٛؾات
ٚايطقٞ
تسعُِٗ ٚتسع ٛشلِ َعٜس َٔ ايٓذاح ٚايتٛؾٝل ٚايتطٜٛط .
غعاز ٠ايسنتٛض عبسايطٓٔ انطض يو زعٛت ٞيًشهٛض يًُ٪غػَٚ ١ؿاٖس٠
ٚاقعٓا اؾُٚ ٌٝايطُٛح ٚاشنط يو اْ٘ يٝؼ َٓا قٜٛط ٚعٜٛط ٚاَ ٢ًٜا ؾ ٘ٝاـرل ،
بٌ ؾٓٝا  ٗٚأبٓآ٥ا ٚؾبابٓا نٌ اـرل ٚايػعاز ٠إٕ ؾا .٤اهلل
ٚايؿهط ايساٚ ِ٥إتكٌ ٫بٔ َهٚ ١قبٗا ٚعاؾكٗا إدًل (( أخْٛا
نتيب  ).عً ٢ؾٗاَت٘ ٚسب٘ ٕهٚ ١أبٓاٗ٥ا ٚزؾاع٘ إػتُط
ايععٜع ايسنتٛض ظٖرل )
ٚإطٛؾات
.
عٔ إطٛؾٌ
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يًُطٛؾــــــــــــــني !
! . .
*

ايسنتٛض عبسايطمحٔ غعس ايعطابٞ
:
أنطَين ا٭غتاش ايؿانٌ ايػٝس سٝسض ٌْ ايً ٌٝبتعًٝل ْؿط ٗ قشٝؿ١

( ايٓس ٗ ) ٠ٚعسزٖا ايكازض  ّٜٛا٭سس 5ضبٝع اؿاي ٞعًَ ٢كاٍ ي ٞــ غبل إٔ ْؿطت٘
ايطٛاؾَ ١كاٍ ايػٝس سٝسض عباض ٠عٔ تأٜٝس
.
ٗ ٖص ٙايعا ١ٜٚــ عٔ اْتدابات َ٪غػات
ملكاٍ غبل يًهاتب ايهبري ايكسٜل ايسنتٛض ظٖري ستُس مج ٌٝنتيب إٔ نتب٘ تعكٝباً َٓٚاقؿ١
ايػابل
ملكاي. ٞ
ٜبس ٚي ٞإٔ غ ٤ٛؾِٗ سسخ َع بعض ؾكطات َكاي ٞإٓؿٛض ٖٓا ّٜٛ ٗ ،
ٖ.142/8ـ ٚخاق ١ايؿكط ٠إتعًك ١بايتسخٌ ٗ اْ٫تدابات ٚ ،ايػع ٞإٍ
3
ا٭ضبعا/16٤
تؿكًٗٝا نُا ٜطٜس إؿطؾ ٕٛعًٗٝا  ،أنجط َٔ تطبٝل ضٚح اْ٫تدابات ايسّكطاطٞ
ٗ إتاس ١ايؿطق ١يًذُٝع يْ٬تداب ٚ ،يهٌ َٔ ٜطْ ٗ ٟؿػ٘ ايكسض ٠عً ٢تطؾٝض
اْ٫تدابات
.
ْؿػ٘  ،بٓا ٤عً ٢ؾطٚ ٙٚأْ ١ُٛتطبل عً ٢نٌ َٔ ىٛض
ٚبهاًَٗا ( َا أٖسف
:
اؾًُ ١قٌ ا٫غتػطاب ٚ ،غ ٤ٛايؿِٗ تك ٍٛبايٓل
إي ٖٛ ٘ٝإٔ ِاضؽ ايؿعٌ اْ٫تداب ٞبططٜك ١سهاضٚ ، ١ٜايكب ٍٛبهٌ إؾطاظات٘
غًب ١ٝ٭ٕ َطٚزٖا عً ٢إس ٣ايطٌٜٛ
ْٚتا٥ذ٘  ،ستٚ ٢إٕ ناْت ٗ ٚاٖطٖا :
َ٪غػات٘ ٚأَا ؽٛؾاتٓا َٔ ؾٛظ ٖصا أٚ
.
إهاب ٞعً ٢اجملتُع ٚ ،أبٓاٚ ، ٘٥ناؾ١
شاى (( قٜٛط ٚعٜٛط ٚايًَ ٞا ؾ ٘ٝاـرل )) ٚتؿك٬ٝتٓا اؾاٖع ٠يًٓتا٥ر يتٓاغب
بايك ٍٛإٕ شيو يٝؼ غ ٣ٛنشو عً٢
:
َٚكاغات قسز. ٠غًؿ.اّ ؾًٝػُض ي ٞاؾُٝع
ايصقٚ ٕٛشض يًطَاز ٗ ايع.) ٕٛٝ
.
َا تعٖٓ ٘ٝص ٙاؾًَُٚ ١ا قكست٘ أْا َٔ إٜطازٖا ــ ٗ ٖهصا َجٌ بًس ٟـــ ٖٛ
استذاز ٚتٛد ٘ٝعتاب إٍ اؾٗ ١إدتك ١باٱؾطاف عً ٢اْ٫تدابات ــ أ ٟاْتدابات ــ
غابك ّا
* ضٝ٥ؼ ؼطٜط دطٜس ٠ايٓس: ٠ٚ
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غٛا ٤يًطٛاؾ ١أ ٚايػطؾ ١ايتذاض ١ٜأ ٚغرلٖا بعسّ تؿك ٌٝايعًُ ١ٝاْ٫تدابٚ ١ٝايتشهِ
ٗ غرلٖا بططٜكُٓ ١ع سكا ٭ ٟأسس َٔ ايذلؾض ٭ْٗا ــ أ ٟاؾٗ ١اٱؾطاؾ ١ٝــ تط٣
شيو ٚمل أنٔ أقكس إط٬قاّ إٔ ٜه ٕٛبٌ إطٛؾٌ ( قٜٛط
عسّ نؿاٖ ١ٜصا أ. ٚ
ٚعٜٛط ٚايًَ ٞا ؾ ٘ٝاـرلٚ ) .قس شنطت شيو ٗ َٛنع آخط َٔ َكاي ، ٞسٌ
أنست عًَ ٢عطؾيت بايهجرل َٔ أؾطاز اجملُٛع ١اييت ؾاظت بايتعن ٗ ١ٝاْتدابات
نؿا٤تِٗ ْٚعاٖتِٗ ٚقسضاتِٗ ايصاتٚ ١ٝإٗٓ١ٝ
.
إسس ٣إ٪غػات  ،بٌ ٚأنست عً٢
ٚا٭خ٬ق١ٝ
.
ٚيهٔ ٜبس ٚي ٞــ ٚاهلل أعًٚ ٢ازض ٟــ إٔ أسساّ أضاز إٔ هتع ٨اؾع ٤ا٭خرل َٔ
ايؿكط ٠اييت نتبتٗا ٚوٛضٖا ٗ َعٓاٖا َٚككسٖا ،تكٜٛطٚ ٟنأْ ٞأتككس
إطٛؾٌ أٚ ٚقؿِٗ بهٗصا قؿات  ،أضباّ بٓؿػٚ ٞتطباّ ب ٞتطبٝيت ٚأخ٬ق ٞعً٢
أسس ٚإٕ نٓت  ٫أغتػطب إط٬قاّ ايتشٜٛط ٚايتكٜٛط ايػٕ ٧ٝا
إط٬قٗا عً ٢أ. . ٟ
أنتب ؾكس عاٜؿت ٖصا عٓس ض٥اغيت يتشطٜط ( ايٓسٚ ) ٠ٚخاق ١أٜاّ اْتدابات
! !
ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَ ١ـــ ؾطؾٗا اهلل .ـــ
ٗ عتاب٘ ٜصنطْ ٞايػٝس سٝسض ــ ايص ٟمل أتؿطف َعطؾت٘ ــ بأْين ( عًُت ٗ
َه ١إهطَٚ ١عطؾت عٔ قطب قسضات ٚنؿا٤ات نجرل َٔ ٠أبٓاٚ ٤ؾباب َه١
إهطَ ١عًُٛا ؼت قٝازتٚ ٞإؾطاٗ ٚ ،أْ٘ ٜٛ ٫دس بٌ أٌٖ ايطٛاؾ (( ١قٜٛط
ٚعٜٛط ٚايًَ ٞا ؾ ٘ٝاـرل) ) ؾٓشٔ َعؿط إطٛؾٌ ٚاهلل ؾٓٝا نٌ اـرل ٚ ،ايؿه١ًٝ
ٚاٱباٚ ) ٤أْا بسٚض ٟأٜ٩س نٌ نًُ١
.
ٚ ،ايٓبٌ ٚ ،ايؿٗاَٚ ، ١ايععٚ ، ٠ايهطاَ، ١
ٚضزت ٗ َكاٍ ايػٝس سٝسض ٚ ،أ٩نس ي٘ ٚيػرل ٙــ ظعّ ٜكٝين ــ أْين مل أعطف َٔ
ٚاٱخ٬م ٚإٔ َٔ عٌُ َع( ٗ ٞايٓس) ٠ٚ
.
بٌ إطٛؾٌ إ ٫أٌٖ اـرل ٚ ،ايؿٗاَ، ١
بكسض َا ناْٛا إخٚ ، ٠ٛظَٚ ، ٤٬أقسقا ، ٤بكسض َا ناْٛا ْبٚ ، ٤٬كًكٌ ،
نجرلاّ
اعتع بّ٘ .
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اذتر ٚايعٌُ امل٪غػاتٞ
قسّ ايكطاض إًه ٞايهط ِٜبإيػا ٤قؿ ١ايتذطٜب٪ٕ ١ٝغػات ايطٛاؾْ ١كً٘
ايطٓٔ ٚقطا ٠٤شيو
.
ٚإٝساْ ١ٝـسَ ١نٛٝف
.
ْٛع ٗ ١ٝايكٝػ ١اٱزاضٚ ١ٜايؿٓ١ٝ
إكا٫ت
ايكطاض اؿه ِٝؼتاز إٍ فُٛع. َٔ ١
يكس أقبشت َ٪غػات ايطٛاؾ ٖٞ ١اـٝاض ايٛسٝس ٗ إطاض ايػٝاغ١
ايطٓٔ ؾكس
.
اؿه ١َٝٛيًٓٗٛض َػت ٣ٛأزا ٤اـسَات ايعاَ ١ـسَ ١نٛٝف
ايكطاض
انتػبت َ٪غػات ايطٛاؾ ١أُٖ ١ٝبايػ ١سٌ ضغدت إقساَٗا بصيو .
ٚيهٔ ضغِ َا ٜبسٜٚ ٚعٗط يً ١ًٖٛا٭ٚىل َٔ ستسٚز ١ٜيعٌُ امل٪غػات  ،غري إٔ أُٖ١ٝ
َطاسٌ  ٕ٫أعُاٍ
ٚؾاعً٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ ١أقبشت اي ّٛٝأنجط ضغٛخاً ٚتأنٝسا مما غبل َٔ .
عًُ.١ٝص تكًض يًكطا ٠٤ايػٝاغٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜايؿٓ١ٝ
ٖ ٞط ٚضق. ١
ايطٛاؾ. ١
.
َٗٚاّ َ٪غػات
ايطٛاؾ١
نأمنٛشز يتش ٍٛسكٝك ٞداض يف أعُاٍ َ٪غػات .
إٕ َ٪غػات ايطٛاؾ ١اي ّٛٝقٛضت ٚدػست تطابكاّ نبرل يًُؿاٖ ِٝايس١ٜٝٓ
ايٚ ّٛٝأْا ؾدكٝاّ
ٚايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝإٝساْ ١ٝيعٌُ إطٛف َٓص ايكسٚ ِٜست. ٢
ٚايٛطٔ  ٕ٫ايعٌُ
.
أعط ٢أُٖ ١ٝيًعٌُ إ٪غػاتٚ ، ٞخاق ٗ ١عٌُ ٜطتب٘ بايسٜٔ
إ٪غػاتّٓ ٞض أُٖ ١ٝقك ٣ٛيًكسضات ايؿطز ١ٜاـاضق ١عً ٢ايتشهِ ؾٗٝا عدل
ايعٌُ اؾُاع. ٞ
تٓبع أُٖ٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ َٔ ١أُٖ ١ٝا٭ؾهاض ايٛاضزْ ٗ ٠ل ا٭َط
إًه ٞايهطٚ ، ِٜاييت تعهؼ بٛنٛح إٜسٜٛيٛد ١ٝدسٜسَٚ ٠تُاغه ٗ ١غٝاغ١
ايطٓٔ ْعِ َا يبح إٔ ؼٛيت إ٪غػات َٔ َطسً ١ايتذطٜب إٍ
.
خسَ ١نٛٝف
ايعٌُ ٚاي ّٛٝايٛطٚف تػٓض
َطسً ١ايتأنٝس عً ٢ا٫لاظ ٚضق ٞا٭زاٚ ، ٤دٛز. ٠
ٚعًُ ١ٝؾٝكع تطابل ؾعً ٗ ٞايط ١ٜ٩بٌ
.
٫لاظ نٌ شيو عً ٢أغاغات ْٛط١ٜ
إ٪غػات
.
ايٓٛطٚ ١ٜإُاضغ ٗ ١أعُاٍ ايطٛاؾ ١عدل دٗٛز ٖصٙ
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ٚنًُا شنطت َ٪غػات ايطٛاؾ ١تجٛض ٗ ْؿػ ٞتكٛضات س ٍٛخط١
إغذلاتٝذ ١ٝتك ّٛبٗا ٚظاض ٠اؿر ٚإ٪غػات شاتٗا تبٌ ايتشَ َٔ ٍٛطسً ١ايعٌُ
إ٪غػاتٚ ٞنٝـ إٔ َ٪غػات ايطٛاؾ١
،
ايؿطز َٔ ٟقبٌ إطٛف َٚ ،طسً ١ايعٌُ
ٖ ١ُٓٝعً ٢ايعٌُ اؾُاعٚ ، ٞعدل قطاض ْاعٚ ، ٞؾهط ْاع ، ٞؾعٓسَا قسض
ا٭َط إًه ٞايهط ِٜاـام َ٪غػات ايطٛاؾ ، ١ؾإْ٘ زعا إٍ إْٗا ١َُٗ ٤ايعٌُ
اؾُاع١ٝ
.
ايؿطز ٕ٫ ٟايٓذاح ٜأتٚ َٔ ٞسساْ ١ٝايك٠ٛ
.
إٕٻ عٌُ َ٪غػات ايطٛاؾ ١عدل ؾهط اؾُاعٜ ٫ ١عدل عٔ لاح اؾٗٛز
اؾُاعٚ ١ٝتٛؾل ا٫لاظ بكسض َا ٪ٜؾط يٓا بعٜاز ٠غكـ ايسخٌ ا٫قتكاز ٟيتًو
إ٪غػات ٖٚصا ا٫ضتؿاع إاي ٗ ٞزخٌ إطٛف ٚإطٛؾٜ ١عين زؾعِٗ يًعٝـ عٝا٠
.
ٚضاق١ٝ
.
نطّ١
إٕٻ َ٪غػات ايطٛاؾ ١تسؾع م ٛايططٜل ايكشٝض عً ٢إٓاؾػ ١ايٓٛع ، ١ٝؾُٝا
بٗٓٝا َٔ أعُاٍ ٚالاظات ٚقٓاعيت تػرل إٔ قسضات َ٪غػات ايطٛاؾ ١غته ٕٛق١ٜٛ
ٚإععذٖٚ ١صا ا٭َط ٜ ٫كبٌ ايتباغا أٚ
.
إٍ زضدُٓ ١ع ٚقٛع ا٭خطا ٤ايهبرل٠
ؾهاّ
.
إٔ َٓٗر َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١عًُٗا نإ ٗ اؿػاب عٓس  ٠٫ٚا٭َط ٚ ،نإ
ٚإطٛؾات يكٓاع ١ايهجرل إٔ ايعٌُ ايؿطز ٗ ٟايطٛاؾ١
.
اْتٛاض ٙنبرل عٓس إطٛؾٌ
ٚايٛاقع ٚإ َ٪غػات ايطٛاؾ ١أقبشت َٔ
.
أَط كايـ يطبا٥ع إطسًٚ ، ١ا٭ؾٝا٤
ايطٛاؾٚ ١تػتطٝع ب٬زْا ا٫عتُاز
.
يٛاظّ إطسً ٖٞٚ ، ١ايٛعا ٤ايصٜ ٟطبذ قطاض
ٚإطٛؾات
.
عًٗٝا ٗ قٝاغَ ١ػتكبٌ ايطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ
بك ٞإٔ أق ٍٛإٔ ايعٌُ ايؿطز ٟضزعٓا ٗ نجرل َٔ إطاسٌ  ٗ ،سٌ إٔ نعؿ٘
إ٪غػاتٚ ٞاعطف إٔ َع ِٛإطٛؾٌ ناْٛا ًّهٕٛ
.
ٜػطٜٓا يْ٬كٗاض ٗ ايعٌُ
ضغب ١ايتدًل َٔ ايعٌُ ايؿطزٚ ، ٟإ يس ِٜٗضغب ٗ ١تػٝرل ايٓٛاّ ايؿطز ٟإٍ ايٓٛاّ
ايطغب ١ؾًكس ؼًُٓا نجرلٳ عب ٹ ٤ايعٌُ
.
إ٪غػاتٚ ٞاي ّٛٝقس ؼككت شلِ ٖصٙ
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ايعًَُٚ ٞجًٞ
.
ايؿطز. ٟإٔ َ٪غػات ايطٛاؾ ١أٜ َٔ ٍٚكـ ٗ طابٛض ايتؿٛم ٚايطقٞ
ٜتؿِٗ ٚتعٜس قٓاعيت بإ قطاضات إ٪غػات إُٗ ١تٛؾو إٔ تكه ٢عً ٢إٔ ْٛع َٔ
ايعاَ ١إٕ عٌُ إ٪غػات َجاب١
ايتساخٌ َع ا٫عتباضات ا٭خط ٣إطاؾل يًدسَات .
ٚنع إقبع عً ٢ايٓبض يكٝاؽ غطعت٘ ٗ أٚقات ٜتػرل ؾٗٝا ايعٌُ نٌ غاع، ١
 ٕ٫ ّٜٛعٌُ إ٪غػات َجًُا ؼٌ ايًش ١ٛاييت تت٬ق ٞؾٗٝا ايهطٚضات
ٚيٝؼ نٌ .
ٚاؾٝس ٚشلصا ؾإ إ٪غػات
.
إَُٗ ١ع ايطغبات إًش ١ي٬لاظ ايػطٜع ٚايسقٝل
لشت ٗ أعُاشلا ٚ ،أتٛقع أْٗا غتشكل إعٜس َٔ ايطقٚ ٞايتطٛض ٚايُٓ ٗ ٛا٫لاظ
ٚاؿذاز
ٚايتشس ٟيذلتك ٞنٌ أعُاٍ اؿر .
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َ٪غػَ ١طٛيف دٓٛب ؾطم آغٝا
تًكٝت زع ٠ٛنطّ َٔ ١أخ ٞغعاز ٠ا٭غتاش ظٖرل عبساؿُٝس غسا ٜٛضٝ٥ؼ
فًؼ إزاض ٠إ٪غػ ١ا٭ًٖٕ ١ٝط ٗٛسذاز ز ٍٚدٓٛب ؾطم آغٝا  ،يعٜاض ٠إ٪غػ١
ٚا٫ط٬ع عً ٢بطافٗا ايتطٜٛطٚ ، ١ٜقس سهط اؾًػ ١ن َٔ ّ٬غعاز ٠ا٭غتاش
قُس ايػكا ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ٚا٭غتاش ايطٝب ايبداض ٟإؿطف عً ٢فًؼ إْسْٝٚػٝا
ا٭ٚ ، ٍٚا٭غتاش َكطؿ ٢زَٓٗٛض ٟإؿطف عً ٢فًؼ إْسْٝٚػٝا ايجاْٜ ، ٞهاف
ايتطٜٛط١ٜ
.
يصيو بعض ا٭خٛإ ٚ ،اغتُعت َِٓٗ عٔ نجرل َٔ أؾهاضِٖ اؾٝس٠
ضغِ إٔ اسس اؾايػٌ غُع ي ٞبأْ ٞإَ ٗ ٌٝنتابات ٞيبعض َ٪غػات ايطٛاؾ ١زٕٚ
َػاؾ .١ص ٚاسسْٝ َٔ ٠ع
.
عً ٢ط
ا٭خط ٣ؾكًت ي٘ أشنطنِ ْٝعا أْين أقـ . .
.
إ٪غػات َٚػتعس نٌ ا٫غتعساز يًهتاب ١بكٓاع ١تاَ ١نُا أؾاٖس ٙؾدكٝاّ
ٚأؾهاض
ٚازلع٘ َٔ ض. ٟ٩
دصبين ٗ سسٜح ا٭ر ظٖرل ٖس ٤ٚايططح ٚ ،ضظاْ ١ا٭ؾهاض ايتطٜٛط ١ٜاييت
َعا نُا يؿت ْٛطٗ ٟ
تسضؽ سايٝاّ يًٓٗٛض بأعُاٍ َٗٓ ١ايطٛاؾٚ ١إ٪غػ. ١
ٚايطقٞ
ا٫يهرت. ْٞٚص ٗ عًُ ١ٝايتطٜٛط .
.
عً ٢ط ايؿهط
سسٜج٘ أْ٘ غٛف ٜعتُس . .
ٚاؿكٝك ١أٜها زلعت َٔ ا٭ر ايطٝب ؾهط ٠تطٜٛط ٚإعاز ٠تٓ ِٝٛايتػص ١ٜأٚ
ايػابك ١سكٝك ١يكس ؾطست نجرلاّ
.
اٱعاؾٚ ١قاٚي ١ايتػًب عً ٢إؿانٌ
بِٗ
بايتهاتـ ٚايذلاب٘ بٌ ٖصا ايؿباب إه ٞايصْ ٟؿدط ْٚعتع .
ضأٜت اؾُٝع ٜعٌُ ٚنأِْٗ ٗ خً ١ٝمٌ ٚاسس ٫ ٠تٗسأ ٖصا ٜؿهط ٚ ،شاى
ٜكذلح يكس أسػٓت ايسٚي ١سٌ دعًت عٌُ َٗٓ ١ايطٛاؾٗ ١
ٜٓاقـ ٚ ،ايجايح .
اؾٝس٠
ؾهٌ ٖص ٙإ٪غػات اـسَ. ١ٝ
أخدلْ ٞا٭ر ظٖرل بإٔ أعُاٍ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١شلا خٝاضات ٜٚ ،كابًٗا َؿادآت
ٚايجكاؾات ٚعًُت إٔ خططِٗ ايتٓؿٝص ١ٜتطاع ٞنٌ
.
طاضْ ١٥تٝذ ١اخت٬ف ايًػات
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شيو ٚأْا ٜعذبين إػ ٍٚ٪ايص ٟوذلّ عٓكط إؿادأ ٗ ٠ايعٌُ ٜٚ ،هع ي٘
.
إدتًؿ١
تكٛضات َع نٌ آيٝات٘ .
ٚأؾازْ ٞا٭غتاش قُس ايػكا أِْٗ فُٛع َٔ ١ايؿباب إه ٞايصٜ ٟطٜس إٔ
ٜطغذ ا٫عتكاز بأِْٗ فُٛعَ ١طٛؾٌ َٔ اختٝاضات أٌٖ ايطٛاؾٚ ، ١ايص ٜٔوذلَٕٛ
نٌ تكايٝس ٚعازات ٖص ٙإٗٓ ١ايؿطٜؿٚ ١يهٔ ايطغب ١يس ِٜٗق ١ٜٛم ٛايتطٜٛط
ٚايتِٓٝٛ
.
ٚأنس ايطٝب ايبداض ٟأِْٗ ٜعًُ ٕٛعً ٢إؾاعَٓ ١ار عًُٜ ٞتػِ بٓٛط٠
ايػابكٚ ١قاٍ ي ٞأْٓا ْٓٛط إٍ ا٭َاّ ،
.
دسٜس ٠ؼٌُ ض ٣٩كتًؿ ١عٔ إطاسٌ
اؿذاز
ٚإَهاْات ٗ غب ٌٝضاس. ١
.
ٚغتعٌُ بهٌ َا ًِو َٔ طاقات
ٚمل تهٔ إػأيْٛ ٗ ١ط ٟأْين غٛف ازلع أسازٜح تكًٝس ١ٜبٌ ٚدست
شات٘ ٜطٜس إٔ ٜؿعٌ
ؾباب َهٜ ٞتؿذط َٓ٘ ايطُٛح ٚايتشس ٟؾباب ٜتشس ٣ايطُٛح .
إػتشٌٝ
.
ؾطح ي ٞضٝ٥ؼ إ٪غػ ١أِْٗ ٜعًُ ٕٛيٛنع بطاَر عٌُ َ ١ُ٥٬يًُطسً١
َٚتػرلاتٗا ٚ ،أِْٗ غٛف ٜعًُ ٕٛعً ٢تبين ططم زّكطاط ١ٝؾاًَ ٗ ١تأغٝؼ ٚتٓؿٝص
ٚاـط٘ يكس أْتا بين ؾعٛض بإٔ اؿُاؽ ٱعاز ٠اشلٝهً ١غٛف ٜطتكٞ
.
تًو ايدلاَر
نجرلاّ
بٗص ٙإ٪غػ. ١
ٚادتُ ٌٝيف نٌ ٖصا ايًكا ٤ؾذا ْٞ٤ا٭خٛإ ظٖري غساٚ ، ٜٛايطٝب ايبداض ٟبكٛهلِ
بأِْٗ َعذب ٕٛباملػت ٣ٛاملتكسّ ٚاذتهاض ٟايصٚ ٟقًت إي٪َ ٘ٝغػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝا،
يًُ٪غػ١
ٚأِْٗ َعذب ٕٛبا٭غتاش عسْإ ناتب ٚإزاضت٘ ايطا٥ع. ١
بك ٞإٔ أق ٍٛإٔ ايص ٟزلعت٘ ٚضَا غرل ٟزلع٘ َٔ اجملُٛع ١ايؿباب ١ٝإه١ٝ
ٜٓطل بهٌ َا ٜسٚض ٗ أشٖآْا ٚأشٖإ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ٚ ،ضَا َا ضزز ٙايهجرل
ايع٬ز ٚايع٬ز عاز ٠وٍٛ
.
ايبعض ٗ ٚين إٔ تؿدٝل ايساْ ٖٛ ٤كـ
.
يبعه٘
تٓؿٝص١ٜ
ايٓتا٥ر إٍ قطاضات .
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ٖص ٙاؾًػ ١إُتعٚ ١ايطا٥ع ١بٓٝت ي ٞأْٓا أ ٚنأْٓا نهتاب ابعس َا ْهٕٛ
َٓٚػكات يكس
.
عٔ َعطؾَ ١ا ٜسٚض ٗ َطبذ َٗٓ ١ايطٛاؾ َٔ ١ؼسٜات َٚعٛقات
ؾٛد٦ت َا  ٫هب إْ ٫ؿادأ ب٘  ٖٛٚإٔ شلص ٙإٗٓ ١أٚيٜٛات ٚنطٚضات قس تؿاسٞ
اؿُاؽ ٚقس تهعـ ق ٠ٛايسؾع يسٟ
.
إػٚ٪يٌ ٚتهططِٖ إٍ إهآََٔ ١
.
إتشُػٌ ٚيهٔ ٚدست أَاَ ٞضداٍ َهٜ ٌٝػتشل إٔ ْكـ شلِ اسذلاَاّ ٫ٚ
.
ٚ٭ؾهاضِٖ
.
عُاشلِ
َجٌ ٖصا اجملًؼ ٖٚ ،صا ايؿباب امله ٞاملؿطف ٖٚص ٙا٭ؾهاض  ،ظتب إٔ تسعِ َٔ قبٌ
ايؿطٜؿ١
ٚظاض ٠اذتر  ،بٌ ٜٓبػ ٞزعِ نٌ طُٛساتِٗ اييت تٗسف ي٬ضتكا ٤مبٗٓ ١ايطٛاؾ. ١
ٚؾكِٗ اهلل ٚغسز خطاِٖ  ،يتشكٝل املعٜس َٔ ايطقٚ ٞا٫ضتكا ٤يطؾع ١مسعٖ ١صا ايٛطٔ
.عايٝاً
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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أٌٖ َهٚ ١نؿاض قطٜـ
َه ) .١عً َٔ ٢عاف ٚغهٔ ٗ َه١
نًُ ( ١أٌٖ .
ٜ ٫كًض إط٬م . .
إهطَ ١أثٓاْ ٤ع ٍٚايطغاي ١عً ٢غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾٓشٌ قاٍ
ٚنتب إ٪ضخ ٕٛعٔ إؿام ا٭شٚ ٣ايتآَط عً ٢غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ؾٝككس ( ٕٚنؿاض قطٜـ )  ِٖٚأقشاب ايكطاض ٚايعكس ٚايطب٘ ٚاؿٌ ٗ قطٜـ
ٚإ٪ثط ٕٚعً ٢ايؿاضع إه ٞــ سٓٝصاى ــ قشٝض إٔ ٖ ٤٫٪ايهؿط َٔ ِٖ ، ٠قطٜـ
ٚيهٔ سٌ لُع ٗ قٛيٓا إْ٘ تأَط أٌٖ َه ١إهطَ ١عً ٢غٝسْا قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ؾإْٓا ْسخٌ ٗ ٖصا اٱط٬م عُٛا ٤ايكشاب ١ا٭د ٤٬إبؿط ٜٔباؾَٓ ١جٌ
 :أب ٛبهط ٚعُط ٚعجُإ ٚعً ٞضنٛإ اهلل عًٚ ، ِٗٝبك ١ٝايعؿط ٠إبؿطٚ ، ٜٔابٔ
ٚغرلِٖ
.
َػعٛز ٚ ،خباب ٚعُاض بٔ ٜاغط
َجٌ عهطَ ١بٔ أب ٞدٌٗ
ٚبعهِٗ سٌ ؾطح اهلل قسضِٖ يٲغ: ّ٬
ٚقؿٛإ بٔ أَٚ ١ٝأب ٛغؿٝإ َٚعا ١ٜٚبٔ أب ٞغؿٝإ ٚأبٔ اؿاضخ ٚخايس بٔ ايٛيٝس
ٚغرلِٖ َٔ ايكشاب ١ا٭د ٖٔ ٤٬شلِ َٛاقـ َؿطؾ ٗ ١اؾٗاز ٚعًُٛا عًْ ٢ؿط
ايس ٜٔاٱغ َٞ٬ايعَ ٗ ِٝٛع ِٛبكا ٤ا٭ضض ٚأبًٛا ب ٤٬سػٓا ٗ شيو اؾٗاز إِٗ
ايبؿطٚ ١ٜخاق ١إْٗا ناْت ت٪شَ ٟع ايطغٍٛ
.
أقكس إٔ َٔ تًشل ا٭ش ٣بطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٭ْٗا آَٓت ب٘ ٚبطغايت٘ ٚ ،ناْٛا قً ١نعؿاًّ ٫ ٤هٕٛ
ايكطاض أ ٚايتأثرل  ،بٌ ناْٛا ٜبشج ٕٛعٔ ايٓذاَ َٔ ٙطاضز٬َٚ ٠سك ١نؿاض قطٜـ
شلِ ؾصيو دا ٤ا٭َط باشلذط ٠إٍ اؿبؿ ١ثِ اشلذط ٠ايٓب ١ٜٛايع ١ُٝٛؾذا ٤سسٜح
قاٍ ٚاهلل إْ ٞ٭عًِ أْو أسب ب٬ز
غٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ سٌ :
ا٭ضض
،
إٍ ٚأْو أسب اضض إٍ اهلل ـــ عع ٚدٌ ــ ٚأْو خرل بكع ١عًٚ ٢د٘
اهلل .
خطدت
ٚأسبٗا إٍ اهلل ـــ تعاٍ ـــ ٚي ٫ٛإٔ أًٖو أخطدَٓ ْٞٛو َا .

 ّٜٛ ) 1436ايػبت ٖ. 142/71/ 5ـ م . 2
(9
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ٖصا ايه ّ٬أتؿل عًْٛٗ ٘ٝض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤إ٪ضخ ٕٛتأزباّ َع اؿكٝك١
ٚايتاضٜذ
.
حمل١
ايكسٜل ( اهلل أعًِ بْ َٔ ٞؿػٚ ، ٞأْا أعًِ بٓؿػٞ
:
قاٍ ارتًٝؿ ١ايطاؾس أب ٛبهط
ٜكٛي) ٕٛ
.
َِٓٗ  ،ايًِٗ أدعًين خرياً مما عتػب ٚ ، ٕٛاغؿط ٍَ ٟا ٜ ٫عًُ ٫ٚ ٕٛت٪اخصْ ٞمبا
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ٚايطٛاؾ١؟
َاشا ٜطاز باذتر ! .
)4
(/1
يكس تعٛز أبٓاٖ ٤صا ايؿعب ايهط ِٜعً ٢ايت٬سِ بٌ ايكا٥س ٚأبٓآَ ٙ٤ص إٔ
أغؼ ٖصا ايهٝإ ايع ِٝٛإًو عبس ايععٜع – ضٓ٘-اهلل ٚغاض عًْٗ ٢ذ٘ أبٓاٙ٩
ا٭غتاش إٜاز َسْ ٞزٚض
/
إًٛى ايدلض َٔ ٠بعسٚ ،ٙقس نإ ٕعايٚ ٞظٜط اؿر ايػابل
َِٗ يًػا ٗ ١ٜتاضٜذ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١بٛنع٘ ٚإقطاض٥٫ ٙش ١اْ٫تدابات ٕ٪غػات ايطٛاؾ١
ٚاٱزٚ ٤٫ايٛنٚ ٤٬ايعَاظَ ،١يٲز ٤٫بأقٛاتِٗ اْ٫تدابٜ ٕٔ ١ٝطَٓ ْ٘ٚاغباّ يكٝاز٠
َ٪غػاتِٗٚ ،قس تطنت ٖص ٙاـط ٠ٛايطا٥س ٠أثطاّ طٝباّ ٗ ْؿٛؽ أبٓا ٤تًو إٗٔ،
بٌ نإ شيو ايكطاض قٌ اسذلاّ ٚتكسٜط اجملتُع إه ٞايع ،ِٝٛبٌ ٚعً ٢قعٝس
أبٓا ٤اؿطٌَ ايؿطٜؿٌٜٚ ،عتدل ٙأبٓا ٤تًو إٗٔ تؿطٜؿاّ يصاتِٗ ٚتهطّاّ ٕكرلِٖ،
ٚقس غذًت تًو ايبازض ٠نالاظ سهاضٚ ٟثكاٗ ٕعايٚ ٘ٝتهطٜػاّ ٕػٚ٪يٝات٘
اؾػٚ ١ُٝيكس أغتبؿط أبٓاٖ ٤صا ايٛطٔ إعطا َٔ ٤إطٛؾٌ ٚإطٛؾات ٚٚن٤٬
.
ايسنتٛض ؾ٪از عبس
/
ٚإز ٤٫بتؿطٜـ ٚي ٞا٭َط وؿ ٘ٛاهلل بتعٌ َعايٚ ٞظٜط اؿر
ايٛظاض٠
ايػ ّ٬ايؿاضغٚ ٞظٜطاّ ٚقا٥ساّ شلص. ٙ
نُا إٔ تعٌ َعايٖ ٗ ٘ٝصا إٓكب إِٗ نإ َٛنع اغتبؿاض ٚتكسٜط
ا٭ٚغاٚ ٙشيو يتبين َعايٚ ٘ٝتأق ً٘ٝايؿعاض
.
سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٗ ناؾ١
َػٚ٪ي١ٝ
.
أَاْ١
ؾطف . .
اؾسٜس ايصٜ ٟعُل ايبعس اٱّاْ ٞيًشر أ ٖٛٚ ٫خسَ ١اؿاز . .
ٖ142/6ـ ،ؾٛد ٧أبٓا ٤ايطا٥ؿ١
1
إ ٫أْ٘ َٚع إط٬ي ١ؾذط  ّٜٛايج٬ثا ٤إٛاؾل /15
ٚايعَاظَٚ ١اٱزٚ ٤٫ايٛن ٤٬بكطاض ٚظاض ٠اؿر إدايـ ٚإتعسٚ ٟإتذاٚظ يٮعطاف
ٖ142/3ـ بايتُسٜس جملايؼ إزاضات
4
ٚايتكًٝس ٚيٓٛاّ ٥٫ش ١اْ٫تدابات ايكازض/3ٗ ٠
َ٪غػات ايطٛاؾ٪َٚ ،١غػ ١اٱز ٤٫بإس ١ٜٓإٓٛضَٚ ،٠هتب ايعَاظََ ١ه١
إهطََٚ ،١هتب ايٛن ٤٬إٛسس ظس ٗ ٠ايٛقت ايص ٟمل ٜبل يتًو اجملايؼ
ٖ. 1427ـ م. 2
 ّٜٛ )1438(5ا٭ضبعا/ 1/ 23 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ٜتِٗ ٚيكس ْؿطت ايهجرل َٔ ايكشـ عٔ تٛد٘
غ ٣ٛعس ٠أؾٗطْ٫ ،تٗا ٤ؾذلات . ٫ٚ
ايٛظاض ٠م ٛتؿع ٌٝايعًُ ١ٝاْ٫تدابٚ ١ٝإؿاضن ١ايٓػا ٗ ١ٝ٥اْ٫تدابات َباؾط،٠
تأخرل ! ٖٚصا ئ وسخ ٗ ٌٚ
ز! . ٕٚ
َٛعسٖا .
ٚايٛعس بإٔ اْ٫تدابات غتتِ ٗ . .
ٖص! ٙإٗٔٚ .بعس إط٬ع ٞعً٢
ايتُسٜس إؿادٚ ٧ايص ٟأظعر ايهجرل َٔ أبٓا. .٤
إاز٥٫ َٔ )30(٠ش ١تعس ٌٜبعض َٛاز اي٥٬ش ١ايتٓ ١ُٝٝٛاٱزاض ١ٜيٛادبات
َٚػٚ٪يٝات فًؼ إزاض٪َ ٠غػات ايطٛاؾ ١ا٭ًٖٚ ١ٝع٬قتٗا بٛظاض ٠اؿر ٚاي٥٬ش١
 )30عً: ٢ايتايٞ
إٛسس سٝح ْكت إاز( ٠
إاي ١ٝيًُ٪غػَٚ ،١هتب ايعَاظَ. ١
(( يٛظٜط اؿر إعؿا ٤أ َٔ ٟا٭عها ٤إٓتدبٌ َت ٢ضأ ٟإٔ إكًش ١ايعاَ١
تكته ٞشيو أ ٚسٌ فًؼ اٱزاض ٠بهاًَ٘ ٚتع ٌٝبس ّ٫عِٓٗ ٕس ٠غٓٚ ١ايسع٠ٛ
دسٜس ٗٚ ).٠تكسٜط ٟايؿدكٖ _ ١ٝهصا أتكٛض – إٔ ايٛظٜط ْؿص يكطاضٙ
ْ٫تدابات )
إازٚ ٠يهٔ ٜبس ٚي ٞـــ ٖهصا أعتكس ــــ إٔ إككٛز َٔ تؿػرل
َٔ خْ ٍ٬ل ٖص. ٙ
ٖصا ايٓل أْ٘ إشا ٚقًت قا ١ُ٥اْتدابٚ ١ٝمت إقساض قطاض َٔ َعاي ٞايٛظٜط بإقطاض
ٚعهٜٛتٗا ثِ تبٌ يس ٣ايٛظاضَٚ ٠ؿاقًٗا إٔ
.
َػٚ٪يٝتٗا ٗ ض٥اغ ١فًؼ اٱزاض٠
ٖٓاى خًٌ ٚغ ٤ٛتكسٜط ٚإزاضٚ ٠غ ٤ٛتكطف ٗ ؾ ٕٚ٪إ٪غػ ١ؾُٔ سل ايٛظٜط إٔ
ٜتسخٌ باؿٌ أ ٚايتعٌ ،عٝح وٌ فًؼ اٱزاضٜٚ ٠عٌ َٔ ٜطآَ ٙاغباّ ٚإعطا٘٥
ايكازَ ١أَا ايص ٟسكٌ ؾإٔ
عاّ ثِ ايسع ٠ٛيْ٬تدابات ايعاَ ١يًػٓ. ١
ؾطقٕ ١س. ٠
فًؼ اٱزاضات اؿاي ١ٝاٯٕ ؾكس بك ٞعً ٢ؾذل ٠اْ٫تدابات ؾٗط ٜٔعً ٢ا٭نجط
ٜ٫ٚتٗا ٚبايتاي ٞؾإٔ َؿعْٚ ٍٛل إاز ٗ )30 ( ٠اي٥٬ش ١إصنٛض٫ ٠
ْ٫تٗاَ ٤س. ٠
ساشلا ٚبايتاي ٞؾإٔ َطايبَ ١طَٚ ٗٛطٛؾات َ٪غػات ايطٛاؾ ١ايتابعٌ
ٜٓطبل عً. ٢
يًُ٪غػات ايػتَٚ ١هتب اٱزٚ ٤٫ايٛنٜ ٤٬طايبَ ٕٛعاي ٘ٝبايعسٚ ٍٚايذلادع عٔ
قطاض ٙايص ٟقسّ ايٓاؽ .ب٘ ٜٚطايب ٕٛتؿع ٌٝايعًُ ١ٝاْ٫تداب ١ٝنُا ٚعس َعاي ١ٝزٕٚ
ايطقٞ
تأخرل ؾايتعاٌَ َع ايعًُ ١ٝاْ٫تدابٜ ١ٝسٍ عً. ٢
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ٚايطٛاؾ١؟
َاشا ٜطاز باذتر ! .
)4
(/2
ٚأْين أض ٣إٔ تعط ٌٝاْ٫تدابات ٗ فايؼ إزاضات إ٪غػات ايطٛاؾ١
ٚايعَاظَٚ ١اٱزٚ ٤٫ايٛن٪َ ٤٬ؾط خطرل يًػا ١ٜغٛف ٜٓعهؼ غًبٝاّ عً٢
اٱق٬سات اؿكٝك ١اييت تٓتٗذٗا ايسٚي٪َ ٗ ١غػاتٗا ايتعًٚ ١ُٝٝايبًسٚ ١ٜايتذاض١ٜ
ٚايكٓاع. ١ٝاخل ،ا٭َط ايص ٟغٝعطٌ ايهجرل َٔ ايتطًعات ٚاـطٛات اٱهابٗ ١ٝ
. .
اْ٫تداب .ٞص ايٛطينٚ.خاق ١إٔ نٌ إتػرلات ايعإ ١ٝتٓسؾع مٛ
.
تؿع. ٌٝط إؿطٚع
.
ايؿؿاؾٚ ١ٝؾطض اْ٫تدابات ٚتؿعًٗٝا ٗ ناؾ ١اجملا٫ت أَا ٖصا ايكطاض ؾٗٛ
ايؿػاز ص  ،.زاخٌ تًو اجملايؼ ٫ٚغُٝا إٔ قطاض
.
ٚضَا .ط
غٝهطؽ ايبرلٚقطاط. ١ٝ
ايتعٚ ٌٝايتُسٜس ـسَتِٗ َٔ قبٌ ٚظاض ٠اؿر غٝذعٌ فايؼ إزاضات إ٪غػات
َٚػاً٥تِٗ ٚايطقاب ١عً َٔ ِٗٝقبٌ أعها ٤اؾُع ١ٝايعُٕ ١َٝٛا ٜكسَ َٔ ٕٛخسَات
يًُػاٌُٖ ٚإػاُٖات ٗ تًو إ٪غػات ز ٕٚدس ٣ٚيٛق ٍٛأعها ٤فايؼ إزاض٠
اْتدابا ٖٓٚا َهُٔ اـطط ٗ إْؿطاز ٖص ٙاجملايؼ
.
تًو إ٪غػات تعٓٝٝاّ ٫
ايعُ١َٝٛ
.
بايكطاضات ز ٕٚايطدٛع يًذُع١ٝ
آٌَ إٔ تتشٖ ٍٛص ٙايكه ١ٝإٍ قه ١ٝضأ ٟعاّ ،يهٜ ٞطٜٚ ٣ػُع إػٍٚ٪
ٚإٛاطٔ ايعاز ٟنٝـ ٜتشَ ٍٛؿطٚع إق٬س (ٞاْ٫تدابات جملايؼ إزاضات
انذلاخ إٔ تعط ٌٝعًُ١ٝ
.
يتكٌ .إٍ إطبع ا٭ ٍٚزٕٚ
٪َٚغػات) ٚمثاضٖا .
ٚايتشػٌ
.
اْ٫تدابات ٗ ٖص ٙإ٪غػات ٖ ٛتعط ٌٝيطٚح ايتطٛض ٚايتطٜٛط ٚاٱبساع
ٚتعط ٌٝيًؿهط اؿهاض ٟايعإ.ٞ
ٚاسس ٖ ٛإٔ تبكٖ ٢ص ٙإ٪غػات ٗ َهاْٗا  ٫تتشطى
ٖٚصا ٜعين ؾ٦ٝاّ .
ا٫قذلاع نُا
.
َازاّ إٔ ايؿهط ايصٜ ٟسٜطٖا ٚاسس مل ٜتػرل ٚمل ىتاض ٙقٓسٚم
أطًعت عً ٢بٝإ ٚظاض ٠اؿر ايتٛنٝش ٞايصْ ٟؿط بايكشاؾ ،١ػاٖ ٙصا ايكطاض،
. 15
ٖ. 1427ـ م
 ّٜٛ )1438(6اـُٝؼ / 1/ 24
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ْكاط٘
َكٓع بٌ اْطباع ٗ ٞنجرل َٔ .
ؾٛدست إٔ ٖصا ايبٝإ إْؿاٚ ٞ٥تدلٜط ٟغرل .
ايكطاض ٚنٓت
ٚمل ٜؿرل إٍ َعاٜرل أ ٚا٭غؼ ايعًُ ١ٝأ ٚإٛنٛع ١ٝاييت بين عًٗٝا .
عً٘ٝ
أُٓ ٢إٔ ٜٗٛط بكٛض ٠أؾهٌ ٖا ٖ. ٛ
ٚيكس تأمل ايهجرل َٔ بين قٖ َٔ َٞٛصا ايكطاض نَ ْ٘ٛؼ نطاَْٚ ١عاٖ١
ايعطٜكٚ ١خاق ١إٔ َعُِٗٛ
.
بعض أبٓاَ ٤ه ١إهطَ َٔ ١أبٓا ٤ايعٛا ٌ٥إه١ٝ
ٚايًػإ بٌ إٔ بعهِٗ تٛيٛا َٓاقب سه١َٝٛ
.
عطؾٛا ٚاؾتٗطٚا بايٓعاٖٚ ١عؿ ١ايٝس
ايٛطٔ ٚظاز ا٭مل سس ٠إٔ ايتػٝرل ٚايتبسٌٜ
دٝس ،٠مل ٜعطف عِٓٗ إ ٫اٱخ٬م شلصا .
ايعطبَ ١ٝع إّاْ ٞايهبرل ٚايعُٝل بعسّ ايتعاٌَ َع
.
سلٌ َ٪غػ ١سذاز ايسٍٚ
ايتُٓ .١ٝص ٗ َجٌ ٖص ٙايكهاٜاٚ.يهٔ أٚي٦و ا٭عهاٚ ٤قًٛا إٍ تًو ايعه ١ٜٛعدل
. .ط .
شيو ٚبصيٛا دٗٛزاّ نبرل٠
قٓسٚم ا٫قذلاعٚ ،قطؾٛا ايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ ٗ غب. ٌٝ
َؿطٚعٓ ٗٚ ١اغ١
.
ايعهٜٛات ؾأقبشٛا أقشاب سكٛم
.
ستٚ ٢قًٛا إٍ ٖصٙ
َه ١ٝؾسٜس ،٠عدل قٛت دٗرلْٚ ،دل ٠قاطع ١أقٕ ٍٛعاي ٞايٛظٜط إٔ َع ِٛأعها٤
فًؼ َ٪غػ ١سذاز ايس ٍٚايعطب ١ٝإٓشٌ ٚإبعس أزضنٓاِٖٚ ،عؿٓا َعِٗ،
ايعًٝا ٚايهذٝر ايصٚ ٟقع
ٚعاؾٛا َعٓاَٚ ،اضغٛا أعُاشلِ َٚػٚ٪يٝاتِٗ بهٌ ايك. ِٝ
اؿٝاَٛ ٖٛٚ ٠دٛز ٗ ٚظاض ٠اؿر ٚغرلٖا.يكس ناْت أقاي١
ب ِٗٓٝإِا ٖ َٔ ٛطبا٥ع .
ٚأقٛاشلِ ٚناْت ايػُاس ١أضقٞ
.
ٚعطاق ١تًو اجملُٛع ١إه ١ٝتكسّ نٌ أعُاشلِ
غًٛنٝاتِٗٚ ،قسم ايهًُ ٖٛ ١إخ٬قِٗٚ ،ؾذاع ١ايطأ ٖٛ ٟقطاضاِٖٚ ،أَاْ١
ؾعاضِٖ إٔ قطاض ايٛظاض٠
.
َبازٚ ِٗ٥زؾ ٧ايع٬قات إهٖٞ ١ٝ
.
ايٝس ٚإٛقـ ٖٞ
بإعؿاْ ٤ا٥ب ثِ تعٌ ْا٥ب ،ثِ سٌ اجملًؼ نً٘ ٜجرل ٗ اجملتُع إه ٞايتػا٫٩ت
ضٜان ١ٝبك ٞإٔ
إٛنٛع ١ٝإؿطٚع ،١٭ٕ إػأي ١أقبشت نأْٗا تكؿٝات ٗ زٚض. ٠
اْ٫تدابات .ص ّ ٫هٔ إٔ ٜه ٕٛيٓا َػتكب ّ٬بٌ ايؿعٛب
.
أق ٍٛأْ٘ إشا عطًَٓ.ا .ط
إتشهط٠
.
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أضد َٔ ٛإػٚ٪يٌ إٔ ٜػرلٚا أغٛاض ايعًُ ١ٝاْ٫تدابٜٚ ١ٝعطؾٛا مثاضٖا عً٢
إٛاطٔ ٗ ناؾ ١اجملا٫ت ا٫دتُاع – ١ٝايجكاؾ – ١ٝايؿهطٚ – ١ٜنٝـ ٖٚ ٞاٖط٠
يتشكٝكٗا ؾٌٗ تعٛز ٚتذلادع ايٛظاض ٠عٔ قطاضٖا
.
سهاض ١ٜتػع ٢نٌ ايسٍٚ
إػتعذٌٚ.ايطدٛع يًشل .ؾه١ًٝ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ٚايطٛاؾ. ١؟
!
َا شا ٜطاز باذتر
)4
/3
(
ٚايطٛاؾ١؟ ظطٜس٠
.
ٚ 2ؼت عٓٛإ َاشا ٜطاز باؿر
بعس ْؿط َكا٫ت ٞضقِٚ1
 ) 14386أتكٌ ب ٞايبعض َٔ إطٛؾٌ ٚإطٛؾات
،)( 14385
ايٓس ٠ٚبعسزٖا (
ٚٚدٗٛا ي ٞعتاب ؾسٜس تكبًت٘ بطٚح سهاضٚ ١ٜقايٛا أْين اػٗت بايٛقٛف يؿ ١٦زٕٚ
أغًٛبٚ ٞئ أغهٔ َع
.
قهٝتٗا ٚقًت شلِ ٖصا يٝؼ
.
أخطٕٚ ٣عاؾَٛ ١نٛعٗا أٚ
.
أسس أِا نتبت َٔ أدٌ إبازٚ ٨ايكٚ ِٝايٛق ٍٛيًشكٝك،١
أسس ٗ خٓسم نس .
ست ٢ماؾ ٜعً ١َٓٗ ٢ايطٛاؾٚ ،١اي ّٛٝغٛف اغتعطض إؾهاي ١ٝبعض إطٛؾٌ
ايص ٜٔؾِٗ بعض اجملتُع قهٝتِٗ خط٦اّ ؾُٔ سكِٗ عًٓٝا إٔٵ ْٛنض اؿكا٥ل يًطأٟ
يًشل
ايعاّ إسكاقاّ .
.
ٜدلضٚ ٙأزخٌ َٗٓ١
ٚأْا قًت ٚأنطض إٔ قطاض ٚظاض ٠اؿر مل ٜهٔ ي٘ َا .
إػتعذٌ ايص ٟأؿل
.
عٓٗا شيو ايكطاض
ايطٛاؾَ ٗ ١تاٖات ناْت ايطٛاؾ ١بػٓ. ٢
قشؿٓا
.
ايهطض بايطٛاؾٚ ١إطٛؾٌ ٚإطٛؾات يصيو نتبت إكا٫ت نسَ ٗ ٙعِٛ
ٚأضٜس إٔ أشنط ايٛظاض ٠ببعض اـطٛات ٚإطاسٌ اييت ُت قبٌ اغتبعاز ٚسٌ
ٚإقكاٚ ٤إبعاز بعض إطٛؾٌ َٔ عهٜٛتِٗ  ِٖٚبعض أعها ٤فًؼ إزاض٪َ ٠غػ١
ايعطب ١ٝأشنط ٖص ٙاـطٛات بٗسف إٔ اسًٌ بٝإ ايٛظاض ٠ايصْ ٟؿط
.
سذاز ايسٍٚ
ٚ )1ضز عً ٢بعض ايٓكا ٙايهعٝؿ. ١ؾٚ ٘ٝاييت تٓاقهت
. 5641
ظطٜس ٠إس ١ٜٓبعسزٖا(
ٚايٛاقع  ٗٚايٓٗا ١ٜغٝتهض إٔ ايبٝإ ػاٚظ اؿكا٥لٚ ،مل ٜػتطع
.
نًٝاّ َع اؿكٝك١
ايٛظاضٟ
.
ؼكٝل ٖسف ايكطاض
 1قاّ ايٛظٜط بعٜاض ٠إ٪غػ ٗ ١ؾٗط قطّ ٖ1426ـ  ٚتكسَت إي ٘ٝبعض
: /
ايجايح
إطٛؾات بؿه ٣ٛنس اسس أعها ٤فًؼ اٱزاض ٖٛٚ ٠ايٓا٥ب .
ا٭ٚ ٍٚاغتكبٌ َِٓٗ ايؿه.٣ٛ
ٚايص ٟنإ ايٓا٥ب .
ٖ. 1427ـ م. 2
 ّٜٛ )1439(2اـُٝؼ / 2/ 2
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز

121

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

 2مت ضقس بعض إدايؿات عً ٢ايٓا٥ب ايجايح ٗ ايٓكٌ ٚ ٗٚسس ٠غطب
: /
اـًٝر ا٭َط ايص ٟأز ٟإٍ غشب ٖص ٜٔايكطاعٌ َٔ ؼت أؾطاؾ٘.
 3مت ادتُاع فًؼ اٱزاض ٠سٓٝصاى َعاي ٞايٛظٜط ٗ َهتب٘ ٗ دسٗ ٠
: /
ؾٗط ضبٝع ايجاْٚ ٞطًبٛا َٓ٘ أبساٍ ايٓا٥ب ايص ٟضقست عً ٘ٝإ٬سٛات
آخط
بٓا٥ب .
 4طًب ايٛظٜط َِٓٗ ايطؾع بهاٌَ اؿٝجٝات َسع ١َٛبا٭ٚضام ايجبٛتٚ ١ٝمت
: /
ٖ. 142/6ـ
5
تػً ِٝإتطًبات إٍ َسٜط َهتب٘ بتاضٜذ/15
 5قسض قطاض َعاي ٘ٝقككاّ ضغب ١اجملًؼ بتاضٜذ
: /

ٖ142/6ـ بإساي١
7
/21

ايٓا٥ب إٍ عه ٛفًؼ إزاضٖٚ. ٠ص ٙاٱؾهايْ ١ٝكًت إٍ أضٚق ١ايكشاؾ١
ايبعض
.
ٚعؿٓاٖا َع بعهٓا
 6ؾٛد ٧فًؼ اٱزاض ٠بكٝاّ ايٛظاض ٠بإضغاٍ ٚن ٌٝايٛظاض ٠إػاعس يؿٕٚ٪
: /
إؿاعط ي٬دتُاع بأعها ٤فًؼ اٱزاضٚ ٠ا٫غتُاع َا يسٚ ، ِٜٗقس مت
ؼسٜس َٛعس ي٬دتُاع َع .ايٛظٜط
َ 7اضغت ايٛظاض ٠عٔ ططٜل بعض إػٚ٪يٌ بايٛظاض ٠نػٛطٗا عً ٢ضٝ٥ؼ
: /
اٱزاض٠
اجملًؼ بطًب إعاز ٠ايعه ٛإبعس إٍ َٓكب ْا٥ب ضٝ٥ؼ فًؼ .
ا٭ر (  ، ٙت )
 8أيػت ايٛظاض ٠قطاضٖا ايػابل  ٚإقساض قطاض آخط بتعٌ /
: /
اٱزاضٚ ٠مت تهًٝـ غعاز ٠ايٛن ٌٝبإعازٖٝ ٠هً٘
ْا٥ب ضٝ٥ؼ فًؼ .
اٱزاضٚ ٠مت ٖصا ؾعّ٬.
تؿه ٌٝفًؼ .
9: /

أخصت ايٛظاض ٠ايكػِ عًْٝ ٢ع أعها ٤فًؼ اٱزاض ٠بايعٌُ بطٚح ايؿطٜل
ايٛاسس ( يهُإ عسّ اغتكاي ١أسس ا٭عها ٤قبٌ بسا ١ٜإٛغِ بأقٌ َٔ
ايعاَ١
َٜٛ 60اّ ) ٚشيو سؿاٚاّ عً ٢إكًش. ١

 1قاّ فًؼ اٱزاض ٠بعس اشلٝهً ١باغتكباٍ َٛغِ سر عاّٖ1426ـ ٚقس
:0
/
اؾُٝع يعٌ أُٖٗا
.
ؼككت خٖ ٍ٬صا إٛغِ إلاظات نبرل ٠ؾٗس بٗا
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ؾُٝا ىل َؿاضن ١ايعٓكط ايٓػا ٞ٥ؾكس قاَت إ٪غػ ١بإْؿا ٤قػِ
ْػا ٞ٥٭َ ٍٚطٜ ٠ذلنع زٚض ٗ ٙتكس ِٜناؾ ١اـسَات اـاق ١بإطٛؾات
َع تطٜٛط إَهاْٝاتٗٔ ٗ تكس ِٜأؾهٌ اـسَات يهٛٝف ايطٓٔ َٔ
بٓات دٓػٗٔ عٔ ططٜل إًتك ٢اـام بإطٛؾات ٚايٓسٚات ايس١ٜٝٓ
ٚايجكاؾٚ ١ٝتعتدل َ٪غػ ١ايس ٍٚايعطب ١ٝأ٪َ ٍٚغػ ١بازضت بإْؿا ٤قػِ
إ٪غػات
.
ْػا َٔ ٞ٥بٌ
ٖ142/7ـ ْ ٗٚؿؼ إٛعس احملسز ٱقاَ١
1
 1ثِ ؾٛدـا اجملًؼ ٗ /15ّٜٛ
:1
/
اؿؿٌ بكطاض قازض َٔ ٚظٜط اؿر بتهًٝـ فًؼ إزاض ٠دسٜس ٚسٌ
اجملًؼ ايػابل َع بكا ٤بعض ا٭عها َٔ ٤اجملًؼ إٓشٌ ٚايص ٜٔتٛدس
ٚايتذاٚظات ٚقس تطتب عً ٢قطاض ايٛظاض٠
.
عً ِٗٝبعض عَ٬ات ا٫غتؿٗاّ
اٱغا ٠٤يػُع ١ا٭عها ٤ا٭زبٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝإعٓ ١ٜٛا٭َط ايص٪ٜ ٟثط عً٢
اْ٫تدابات ٖٚصا ا٭َط أثاض ايًػٜ
.
زخ ٍٛا٭عهاَ ٤ط ٠أخط ٗ ٣دٛي١
إهطَٚ ١نٓت أُٓ ٢عً ٢ايٛظاض ٠أْ٘
.
ٚاؾساٍ ٚايكاٍ ٚايكَ ٗ ٌٝه١
ٗ سايٚ ١دٛز َ٬سٛات أ ٚػاٚظا

ت ٚعَ٬ات اغتؿٗاّ عً ٢بعض

ا٭عها ٤إٔ تتدص اٱدطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛسٝاٍ ا٭عها ٤إػتبعس ٗ ٜٔساٍ
ثبٛت أ ٟإزاْ ١عًٚ ِٗٝإَا ٗ ساي ١عسّ ٚدٛز أ ٟإزاْ ١تكته ٞتكسِّٗ
يًتشكٝل ؾ٬بس َٔ تكس ِٜضز اعتباض ضزل َٔ ٞقبٌ ايٛظاضٜ ٠عٝس شلِ
ايكطاض خاق١
َهاْتِٗ ا٫دتُاعٚ ١ٝإعٓ ١ٜٛاييت غًبت َِٓٗ َٛدب ٖصا .
اٱقكاٚٚ ٤قٌ
.
إٔ بعض ؾطا٥ض اجملتُع ادتٗست ٗ أغباب اٱبعاز أٚ
ٚايهطاَات ٖٚصا أَط ْطؾه٘ إٔ ٜكع
.
بعض ا٫دتٗازات ٗ ايطٔ ٗ ايصَِ
ٚإخٛآْا
.
٭بٓآ٥ا
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 1عسّ ٚدٛز أَ ٟاز ٠قاْٜ ١ْٝٛػتٓس عًٗٝا ٖصا ايكطاض غرل إازَٔ )30 (٠
:2
/
ايػابك ١يكس ٌٓ ْل ٖص ٙإاز٠
.
اي٥٬شٚ ١غبل ي ٞإٔ ؾػطتٗا ٗ إكا٫ت
ٓٛي ١ايتؿػرل
.
َا ٜ ٫طٝل َٔ
عًُ ٢هٌ اجملًؼ
 1ثِ أٚز إٔ أدس إدابَ ١كٓع َٔ ١ايٛظاضٕ ٠اشا مل تعٌُ .
:3
/
ٖ1426ـ عًُاّ بإٔ
َٔ ضؾع ايتكطٜط اـتاَٚ ٞإٝعاْ ١ٝإايٕٛ ١ٝغِ سر عاّ
ٖ.142/6ـ
2
ؾذل ٠اجملًؼ تٓتٗ ٞبتاضٜذ/30
 1إٕٻ قطاض َعاي ٞايٛظٜط بإيػا ٤اْ٫تدابات ٚسٌ فًؼ ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝعطٞ
:4
/
إؾاض ٠غًبٚ ١ٝقاغ ١ٝػا ٙأبٓا ٤ايطا٥ؿ ١ؾًِ تهجطت ايٛظاض ٠بطغبات
إطٛؾٌ ٚإطٛؾات َٔ اٱع ٕ٬عٔ اْ٫تدابات ٚا٫غتعساز شلا َٛدب
ايًٛا٥ض ايٓٛاَٝـ ١إعًٔ عٓٗا ،أَا َا ٜذ

م قطاض َعاي ٞايٛظٜط َٔ سٌ

فًؼ إزاض ٠ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝإعاز ٠تؿه ً٘ٝبٗصا ا٭غًٛب ؾإِا ٜعطٞ
ٚإطٛؾٌ
.
قٛض ٠غرل سهاض ٗ ١ٜايتعاٌَ بٌ ايٛظاض٠
 1إٕٻ تكطٜض ايٛظاض ٗ ٠دطٜـس ٠إسْٝـٚ ١ايصٜ ٟدلض عًُ ١ٝايتُسٜـس يًُذايؼ
:5
/
ٗ باق٪َ ٞغػات ايطٛاؾـ ( ١عس٪َ ٣غػ ١ايس ٍٚايعطبٚ ) ١ٝايصٚ ٟنشت
ؾ ٘ٝبإٔ ُسٜس ٙقا ِ٥عً ٢أغاؽ ايتدٛف َٔ قسٚ ّٚد ٙٛدسٜس ٠غدل٠
ن ٗ ١ًٝ٦فاٍ خسَات اؿر ٚاؿذٝر ا٭َط ٜٓاقض شات٘ سٝح إٔ
اْ٫تدابات غٛف تؿطظ بس ٕٚؾو َٔ أنؿا ٤إطٛؾٌ ـسَ٪َ ١غػاتٗا،
ؾأبٓا ٤ايطا٥ؿ ١بأ٪َ ٟغػ ِٖ ١ازضٚ ٟأعً ٢غدلات إطؾشٌ يتٛاقًِٗ
إػتُط غٜٛاّ
.
ايسا ِ٥بايعٌُ
 1إشا نإ قطاض ايٛظاض ٠بعسّ ايتُسٜس جملًؼ إزاض ٠ايس ٍٚايعطب ١ٝيعسّ
:6
/
تأًٖ٘ ـسَ ١اؿذٝر ٕٛغِ سرٖ1427ـ ؾهٝـ داظؾت بإٛاؾك ١شلِ
سرٖ142ـ ٚايص ٟؼكل ؾ ٘ٝلاسات غبل
بايكٝاّ بإعُاٍ إ٪غػَٛ ١غِ 6
ايهجرل
.
ايكشاؾٚ ١قؿل شلا
.
شنطٖا ْٚؿطت ٗ
.
124

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

ٖصا إكاٍ أٚز إٔ أختُ٘ بكٛي ٞأْ٘ نإ ٜؿذلض إٔ ٜ ٫ؿٌُ قطاض ايتُسٜس أٟ
عهٜٛتٗا
.
اٱبعاز بٌ تػتُط نٌ إ٪غػات ٚبهٌ
ْٛع َٔ ا٫غتجٓا ،٤أ ٚاٱقكا ٤أ. ٚ
ٖصا َع عسّ قٓاعيت أغاغاَ بكطاض ايٛظاض ٠إيػا ٤اْ٫تداباتٖٚ ،صا اٱيػا ٤غبب
ق ِٖٚ َٞٛدسٜطٜٔ
ٚأٚدس نٌ ٖص ٙاٱؾهايٝات ٚؼطْ ِٝؿٛؽ أبٓاٚ ٤طين ٚبين .
ٚتكسٜط ٚنإ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ْؿهطِٖ ْٚكسضِٖ عًَٓ ٢ذعاتِٗ
.
بهٌ اسذلاّ
ٚنبرلٚ ٠عطؾٛا
.
ايهبرلٚ ٠اييت  ٫تتػع َكا٫ت. ٞشلِ  ِٖٚأبٓا ٤عٛاَ ٌ٥ه ١ٝعطٜك١
يًٛطٔ ؾٌٗ
ٚاؾتٗطٚا بعؿ ١ايٝس ٚايًػإٚ ،ؾٗس ٜٚؿٗس شلِ با٫غتكاَٚ ١اٱخ٬م .
٭قشابٗا أنتب ٖصا يًتاضٜذ عاَٚ ،١يتاضٜذ
.
ايٛظاضٚ ٠تعٝس اؿل ٚاؿكٛم
تذلادع .
خاق١
َه ١إهطَٚ ١ايطٛاؾ. ١
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ٚايطٛاؾ. ١؟
!
َا شا ٜطاز باذتر
)4
(/4
ٖ142/7ـ،
1
 ّٜٛ )14385ا٭ضبعا/23٤
بعس ْؿط َكاي ٞبٗص ٙاؾطٜس ٠بعسزٖا(
تًكٝت ايعؿطات ٚايعؿطات َٔ احملازثات اشلاتؿ ١ٝاييت ؾهطتين عً ٢تٓاٖ ٍٚصا
ٚايؿهط
.
ٚإِٗ نُا تًكت ض٥اغ ١ايتشطٜط ْؿؼ ايتكسٜط
إٛنٛع إه ٞاؿػاؽ .
 ٗٚإكابٌ تًكٝت بعض احملازثات إدايؿ ١يٚ ٞإعذلن ١عً ٢بعض َا شنطت
ٕكا٫تٚ ٞطًبت َٔ
.
ٚضسبت ٚأضسب  ٚأضسب بأ ٟقاض ٨يس ٜ٘تكٜٛبات أ٬َ ٚسٛات
ايص ٜٔشلِ ٚدٗات ْٛط كايؿ ١ي ٞإٔ ٜتؿهًٛا بايهتاب ١ي ٞعُا ٜطٜس ْ٘ٚعً ٢ؾهٌ
تٗطبٛا .ثِ تٗطبٛا ٚعً ٢ضأغِٗ عه ٛإعَٞ٬
ضغاَٛ ٌ٥قع٘  َِٗٓ.يهٔ يٮغـ .
اْؿػاي٘
َؿٗٛض أعتصض عٔ ايهتاب ١عذ. ١
أضٜس إٔ أق ٍٛيًذُٝع أْين أضسب بهٌ ضأ ٟكايـ يٚ ٞيهٔ أضٜسَ ٙهتٛباّ
ٚايكشاؾ ١ٝنُا أغع ٢إٔ
.
نٛثٝك. ١يٜٚ ٞه ٗ ٕٛسسٚز َػاسات ايًٝاقات ا٭زب١ٝ
أخطٚ ٣ئ ٭ن ٕٛنس أسساّ
أ٩نس ٖٓا أْين يػت نس أسس ،أ ٚنس فُٛع ١نس .
ايكشاؾ١ٝ
.
َ.ا ٖهصا تكَ ٍٛبازٚ ٨ؾطف َٗٓيت
ٚتعط .ٌٝص عًُ١ٝ
ايكه. ١ٝط .إيػا .٤ص . ٚ .ط .
.
ٚنتبت َا نتبت ٗ ٖصٙ
اْ٫تدابات ص  ،.أِا أؾعٌ شيو َٔ أدٌ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ ٚايسؾاع
.
. .ط
إٗٓ١ٝ
ايٓسَٚ ٠ٚػٚ٪يٝتٗا .
ٚؾٖٚ ِْٗٚ٪صٚ ٙادباتٚٚ ٞادب دطٜس. ٠
.
عٔ قهاٜاِٖ
٫بس إٔ ٜعطف ست ٢ايص ٜٔاغتؿازٚا َباؾط َٔ ٠قطاض إيػاٚ ٤ايتعطٚ ،ٌٝؾطسٛا
بايتأٜٝس ْٚؿطٚا اٱعْ٬ات ايتذاضٗ ١ٜ
.
يصيو ٚقؿكٛا ٚٚقعٛا احملانط تً ٛاحملانط
ؾطستِٗ يهٔ ٫بس إٔ ٜعطؾٛا
.
ايكشـ احملًٖٚ ١ٝصا سل َٔ سكٛقِٗ إٔ ٜعدلٚا عٔ
إْٗٓٚ ١ٝعع سل
دٝساّ إٔ إيػاٚ ٤تعط ٌٝعًُ ١ٝاْ٫تدابات . ٖٛ.ط .مط .ص يطبا٥ع ا٭َٛض .
َؿطٚع َٔ سكٛم أٌٖ َه ١إهطَ ١عاَٚ ،١إطٛؾٌ ٚإطٛؾات خاق.١
ٖ. 1427ـ م. 2
 ّٜٛ )1438(5ا٭ضبعا/ 1/ 23 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ؾاي ّٛٝب٬زْا ٚهلل اؿُس تػرل ٗ خط ٢سهاض ١ٜم ٛايؿؿاؾٚ ١ٝاْ٫ؿتاح عً٢
سك٘ ٚإٔ عًُ ١ٝاْ٫تدابات اْتؿطت
ا٭خط ٚتعط ٞنٌ ش ٟسل .
ا٭خطٚ ،اسذلاّ .
بب٬زْا ؾأقبض اْ٫تداب
ٚتٛظعت ٗ كتًـ إٗٔ ٚا٭عُاٍ ٚإ٪غػات إدتًؿ. ١
ٚايطقٞ
ٜعتدل غًٛى َٔ غًٛنٝات ايتشهط .
إٔ ٥٫ش ١اْ٫تدابات تعط ٞإطٛف سل ايتكٜٛت ٚاْ٫تداب ،ؾًُاشا مل
تػتطع ايٛظاض ٠إخهاع ايٛطٚف اييت أؾاض إيٗٝا بٝإ ايٛظاض ٠إٓؿٛض ٗ دطٜس ٠إس١ٜٓ
ٚ )15614ؽٛؾت َٓٗا يكاحل عًُ ١ٝاْ٫تداب ٖٚصا َا ٜكع ٗ نٌ زٍٚ
(1
بعسزٖا
ايعامل إتشهط ،٠ؾٗص ٙايس ٗ ٍٚايعامل ؼسز نٌ ايعًُٝات َػبك ّا بػٌٓ إ ٫مٔ
املداٚف ص .يٓدٛف
ْٚطبذ ((.ط ) ) .
.
ؾٚ ٤ٞمٔ َٔ ْكٓع
ناف َٔ نٌ ؾ. ٫ َٔٚ ٤ٞ
ْطٜس
بٗا َٔ .
أَا َا ططح ٗ ايبٝإ إصنٛض َٔ اـٛف َٔ ايطاقات ٚايكسضات ايكازَ١
ايٛع .ٞص ٚ
ؾٓك ٍٛشلِ إٔ اٱْػإ إهًّ ٞو َػاسات نبرل ٠دساّ ٚٚاغع. َٔ. ١ط .
اٱزضاى .ص ٜٚعطف أ ٜٔتتذ٘ إكًش ١ايعاََٚ ١كًشت٘ ايؿدك ،١ٝؾعٝب  ،ثِ
. .ط .
اشلؿٚ ١يعً ٞأضغب ٗ إناؾ ١بعض إعًَٛات اييت
ٚاهلل عٝب إٔ ْطًل ٖص ٙإدا ٚف .
َٗٓٚا
تكـ نس قطاض ايٛظاض: ٠
 1تعسزت ادتُاعات ايٛظاضَ ٠ذًؼ إزاض٪َ ٠غػَ ١ط ٗٛسذاز ايس ٍٚايعطب١ٝ
: /
٫غتعطاض َٓذعات إ٪غػ ٗ ١نجرل َٔ فا٫ت ايٓذاح ايص ٟمت ؼكٝك٘
غٛا ٗ ٤اجملا٫ت ـسَ ١ٝيهٛٝف ايطٓٔ أ ٚ٭ؾطاز فُٛعات اـسَ١
إٝساْ َٔ ١ٝإطٛؾٌ ا٭غاغٌ أ ٚ٭بٓا ٤إطٛؾٌ ٚبايصات ط٬ب اؾاَعات
زضاغتِٗ
ٚايجاْٚ ١ٜٛايص ٜٔناْٛا قط َٔ ٌَٚخسَ ١اؿذاز ْ٫ؿػاشلِ ٗ .
إ ٫إٔ إ٪غػ ١اؽصت َٔ ايسٚضات ايتسضٜيبٚ ٠ايتأٖ ١ًٝٝيًعٌُ ـسَ ١اؿذاز
ٚسسزت أٜاّ شض ٠ٚاؿر ـسَاتِٗ ستٜ ٢تؿطغٛا يسضاغتِٗ قبٌ ٚبعس شض٠ٚ
اؿر ٚبٗصا أنػبت إ٪غػ ١أؾطازاّ َٔ أبٓا ٤ايطا٥ؿ ١نكـ ثاَْ ٞػتكبًٞ
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يٝتبٛأ َٓاقب ٗ خسَ ١اؿذاز ٚتهَ ٕٛتدكك ٗ ١عس ٠فا٫ت غٛا٤
إغهإ اؿذاز َه ١إهطَ ١أ ٚإؿاعط إكسغٚ ١ا٫غتكباٍ ٚايتؿٜٛر
ٚاؿاغب اٯيٚ ٞايٓكٌ ٚغرلٖا.
ْٚتٝذٕ ١ػاْس ٠إ٪غػ ١جملُٛع ١اـسَ ١إٝساْٚ ١ٝاٱلاظات
إُٝع ٗ ٠خسَ ١اؿذاز سكًت بعض ٖص ٙاجملُٛع ١عً ٢ؾٗازات
اٜ٫عٚ 200ٚنصيو اؿاٍ ٗ إ٪غػ ١أ ّ٫سكًت عًٖ ٢ص ٙايؿٗاز.٠
0
ٚ 2ناْت َٔ ْتا٥ر ادتُاع ايٛظاض ٠بأعها ٤فًؼ اٱزاض ٠تعكبٗا ايؿهط
: /
اؾع ٌٜعً ٢تًو اؾٗٛز ٚتٛدت اؾٗٛز بتكطٜض َعايٚ ٞظٜط اؿر ٗ بعض
ايكشـ بإٔ إ٪غػات لشت ٗ خسَ ١اؿذاز شلصا ايعاّ ٚنإ ايٓذاح
َٓكطع ايٓٛرل ٚإٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛاؿذاز ايس ٍٚايعطب َٔ ١ٝنُٔ تًو
إ٪غػات.
إ ٫أْ٘ ؾادأ إطٛؾٌ ٚإطٛؾـات بكـطاض اغتبعاز فُٛعَٔ ١
فًؼ اٱزاض ( ٠ايػبع ١ا٭عها ٤إٓشًٌ ) ٚايص ٟنإ عهػاّ ٕا َٖ ٛتٛقع
َٔ أبٓاَ ٤هٚ ،١سٝح عً ٢مٔ إطٛؾٌ ظطح ظَ ِٗ٥٬إدًكٌ بٗصٙ
ايكٛض ٠اييت قسض بٗا قطاض َعايٚ ٞظٜط اؿر ز ٕٚاستػاب أ ٟاعتباض ٚبسٕٚ
أَ ٟدلض َُٗٚا ناْت تًو إدلضات  ٚاييت مل ٜؿكض عٓٗا َعاي ٞايٛظٜط ٚاييت
ّتٓع عٔ اٱؾكاح عٓٗا ٚنأِْٗ اضتهبٛا دطَاّ ّ ٫هٔ ايعس ٍٚعٓ٘ .
ْ 3تٝذ ّ١يًشًُ ١ايكٚ ١ٜٛإ٪ثط ٠اييت ؾٓتٗا بعض ا٭ق ّ٬ايكشاؾ ١ٝاستذادا
: /
عً ٢قطاض ايٛظاض ٠قاّ ايٛظٜط با٫دتُاع َذُٛع َٔ ١أضباب ايطٛا٥ـ بعس
ايذلتٝب َع ض٩غا ٤إ٪غػات ي٬نتؿا ٤ببعض إطٛؾٌ يتدلٜط ايكطاض اـام
بايتُسٜس يًُ٪غػات ٚعٓسَا ٚد٘ إي ٘ٝبعض إطٛؾٌ َ٪غػ ١ايس ٍٚايعطب١ٝ
غ٪ا ّ٫عٔ أغباب اغتبعاز غبع َٔ ١أعها ٤اجملًؼ ايػابك ١إؿٗٛز شلِ
بايهؿاٚ ٠٤ا٭َاْ ١مل ٜهٔ يس ٣ايٛظٜط إداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ا٭َط ايصٟ
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ٜٛيس أنجط َٔ ع ١َ٬اغتؿٗاّ سٝح نٝـ إٔ ايٛظٜط قاّ باؽاش ايكطاض زٕٚ
إكرلٚ ٟايصٟ
.
إٔ ته ٕٛيس ٜ٘ا٭زي ١ايساَػٚ ١اييت تدلض اؽاش ٙشلصا ايكطاض
نإ ي٘ اثط غًيب عًٖ ٢ص ٙاجملُٛع َٔ ١ايٓاس ١ٝا٫دتُاع ١ٝخاقٚ ١أْ٘
بؿٗازَ ٠ع ِٛإطٛؾٌ ٚإتعاًٌَ َع إ٪غػ َٔ ١أدٗع ٠ايٛظاضٚ ٠اؾٗات
إٛاغِ
.
ٖ1426ـ نإ َٔ ألض
اؿه ١َٝٛا٭خط ٣بإٔ َٛغِ سر عاّ
 4ا٭َط ايص ٟدعٌ ايبعض ٜػتػطب ٕٛنٝـ إٔ َكرل فُٛع َٔ ١أبٓاَ ٤ه١
: /
ٜه ٕٛنش ١ٝقطاض ْ ٫ط ٟز إٔ ْك ٍٛتعػؿٚ ٞيهٔ ْك ٍٛغرل َسضٚؽ
َٚػتعذٌ ٚنؿ ٢إٔ ٜكاؽ عً ٢شيو ،قطاضات أخطٚ ٣إتهطض ٜٔؾٗٝا ِٖ
إٓٛض ١َٓٗٚ ٠ايطٛاؾ.١
أبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١إس. ١ٜٓ
 َٔ 5خ ٍ٬إعْ٬ات ايكشـ إسؾٛع ١ايك َٔ ١ُٝبعض إطٛؾٌ ٚإطٛؾات
: /
ٚاييت أضازت ايٛظاض ٠بٗا إٔ تٛنض يًطأ ٟايعاّ بإٔ قطاض ايٛظاض ٗ ٠ايتُسٜس
قشٝض ؾأق ٍٛ٭ٚي٦و ايصٜٔ
.
إطٛؾٌ ٖٚصا إدطا ٤غرل
.
ٜتٛاؾل َع ضغب ١أغًب١ٝ
زؾعٛا أ ٚمل ٜسؾعٛا نٝـ تكبً ٕٛإٔ ٜكع ٖصا ايتعسٚ ٟاٱيػاٚ ٤ايتعط ٌٝعً٢
عٝب إٔ ايتاضٜذ ئ
َٚػتكبًهِ ٚتكؿك. ٕٛي٘ ٚاهلل عٝب ،ثِ .
. .
َٗٓتهِ
ٜطٓهِ ٚغٛف أْتٛط َعايٝهِ ٚأشنطنِ بعس عاّ ؾك٘ َا ؾعًتُٙٛ
.
َٔ تعس ٟعًَٓٗ ٢تهِ ٭ق ٍٛيهِ نَ٬اّ قس ٜ ٫عذبهِ سٓٝصا.ىّ
د٬زٖا؟
اغتػطب بؿس ٠نٝـ تعؿل ايهش. ! ١ٝ
ٚ 6يهٔ ٖصا ٗ سكٝك ١ا٭َط غرل سكٝك ٞسٝح إٔ أغًب ١ٝإطٛؾٌ ٜ٪ٜ ٫سٕٚ
: /
قطاض ايتُسٜس ٚإٔ أضازت ايٛظاض ٠ايتأنس َٔ شيو ؾعًٗٝا عٌُ اغتباْ٘ ؾُٝع
ايكطاض
إطٛؾٌ ٕعطؾ ١أبعاز ٖصا .
 7أعطف دٝساّ بإٔ َعاي ٘ٝغبل إٔ تطادع عٔ بعض قطاضات٘ ٚاييت نإ َعاي٘ٝ
: /
َكتٓعاّ قٓاع ١تاََ ١ا اؽصٖا إ ٫أْ٘ تطادع عٓٗا ٗ َس ٫ ٠تتذاٚ

ظ

ا٭غبٛعٌٖ ،صا بايٓػب ١يعهٚ ٛاسس ؾك٘ ؾهٝـ ٜ ٫ه ٕٛايذلادع عٔ
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قطاض ىل ؾطو ١نبرل َٔ ٠أبٓا ٤ايطا٥ؿٚ ١ايص ٜٔوًُ ٕٛبسخٍٛ
اْ٫تدابات.
8: /

إشا نإ َٔ أغباب سٌ اجملًؼ ْٖ ٛتٝذ ١خ٬ف بٌ ططؾٌ أ ٚأنجط ؾٌٗ
اـ٬ف ٗ ٖص ٙاجملُٛع ١ؾك٘ بُٓٝا إٔ ٖٓاى َ٪غػات أخط ٣تٛدس بٗا
َؿانٌ شات سذِ أندل ٚمل ٜتدص ؾٗٝا أ ٚعًٗٝا أ ٟقطاض ٚإشا نإ
اجملًؼ؟ .
!
اـ٬ف بٌ ططؾٌ ٕاشا وٌ أنجط َٔ ْكـ أعها٤
ٚايػ٪اٍ ٖٓا ٕاشا َ٪غػ ١ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝا َعاي ٞايٛظٜط؟
اؾٛاب؟
.
إٔ ايتاضٜذ ٜطٜس َعطؾٖ ١صا
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض

130

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان١
أٌٖ. .
أطًعت عًَ ٢كاٍ أخ ٞايسنتٛض ؾذاع إططٗ إٓؿٛض ظطٜس ٠إس١ٜٓ
ٖ142/6ـ ،بايكؿشٚ )16 (١ؼت عٓٛإ
11
 ّٜٛ ،)15570اؾُع/7 ١
بعسزٖا(
تتُُ ١ص ٚ ،.اؿكٝل  ٠أْين أْععذت نجرلّا َٔ ٖصا إكاٍ ايص ٟغع٢
. .ط ٚيًشسٜح .
ايؿعيب داٜ ٤هشًٗا
:
ناتب٘ إٍ إثاض ٠ؾً َٚؿانٌ َ ٫دلض .شلا نُا ٜك ٍٛإجٌ
عُاٖا أضاز إٔ ٜعاجل ؾ٦ٝاّ ؾأثاض ؾً ٜ ٫ػع ٢إيٗٝا أسساّٚ ،ضَا أتؿِٗ ٕاشا ٚقع ا٭ر
.
ؾذاع ٗ ٖصا إأظم ،ضَا ايػبب أْ٘ سسٜح عٗس بايهتاب ٗ ١ايكشـٖٛٚ ،
إؾهايٝات
.
ْاقل اـدلٚ ٠ايسضاَ ٗ ١ٜعاؾٖ ١هصا
أْا أتؿل َع٘ إٔ ٖٓاى ٗ سؿٌ أٌٖ َه ١إهطَٜٛ ١دس ب٘ بعض إ٬سٛات
ٚايٓٛاقل ٚايهُاٍ هلل ٚسس ،ٙبٝس إٔٻ ٗ شيو اؿؿٌ ٖ ٛادتٗازات نبرل ٠أخًل
ؾٗٝا ايكا ُٕٛ٥عًٚ ،٘ٝإٔ ٚقع أَطاّ ؾٗ ٛغرل َككٛزْٚ ،ؿذلض سػٓ ١ايٓٚ ،١ٝأظعذين
ٚقٛع شيو اـطأ ايػرل َككٛزٚ.يهٔ هب إٔ تكب نتاباتٓا ٗ ٖصا اؾاْب ؾك٘
ز ٕٚإ ٌٝإٍ ايعز بايعٓكطٜات ٚايٓعطات ايكبًٚ ١ٝا٭ؾهاض ايهٝكٚ ،١اييت تعدل عٔ
تكٝض ايٓؿٛؽ.
ٜا أر ؾذاع ٫بس إٔ تعًِ عًِ ايكٌ ايتاّ إٔ أٌٖ َه ١إهطَ١
اجملاٚضٜٔص .يبٝت اهلل اؿطّ ِٖٚ ،إصنٛض ٗ ٜٔايهجرل َٔ إٛانع ٗ ايكطإٓ
.
. ِٖ.ط
هٓٵتٴ ٹَٔٵ شٴ ِضٜٻتٹ ٞٹبٛٳازٺ غَٝٵطِ شٹ ٟظٳضٵعٍ ٹعٓٵ ٳس بٳٝٵ ٹتوَ
غ َ
ايهطَ ِٜجٌ قٛي٘ تعاٍ ( ٳض ٻبٓٳا ِإِْ ٞأَ ٵ
ؽ تٳ ٵِٗ ِٟٛإيَٝٵِِٗٵ ٚٳاضٵ ٴظقِٗٴِٵ ٹَ ٳٔ اي ٻجُٳطٳاتٹ
إُشٳطٻِّ ٳض ٻبٓٳا يٹٝٴكٹُٝٴٛا ايكٻًَا َ٠ؾَادٵ ٳعٌٵ َأؾِ٦ٹسٳ ّ٠ٹَٔٳ ايٓٻا ِ
ؿهُطٴٕٚٳ ) ط إبطاٖ 37ِٝص  ،ؾٗص ٙاجملاَٝع أ ٚايهتٌ ايبؿط ١ٜاييت قسَت
يَعٳًَٗٴ ٵِ ٳ ٜٵ
ٚاغتكطت ٗ َه ١إهطَ ١أْكٗطٚا َع بعهِٗ ايبعض َٚع ايػهإ ا٭قًٌ
نأْ٘(
ٚق( . ٚ ٟٛ
.
ْػٝر ص .غهاْٚ ٞاسس ٖٝٚع
ٚؾهًٛا .ط .
.

ايس ٗ ). ّٚتعكٝس
ؾذط. )٠

إهطَ .١ص
.
ايعَٓ. ١ٝط بأٌٖ َه١
.
ْػٝذٗا ايكٚ ٟٛعطؾٛا َع َطٚض ايػٌٓ ٚاؿكب
ٖ. 1426ـ م. 2
/ 11
 ّٜٛ )1432(3ايج٬ثا/ 11 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ايتعٓكط ص َٓص إٔ ٚيسْا ْٚؿأْا
ايتؿطٜل ..ص .أ ٚط . .
ايتُٝعص .أ ٚط .
ٚمل ْؿعط بأْٛ ٟع . َٔ.ط .. .
ايطاٖطٚ ٠زضغٓا ٗ نٌ َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ ٚغهٓا َع
.
ٚتطعطعٓا ٗ ٖص ٙايبكع١
بعهٓا ايبعض ٚمل ْعطف أْ ٚػُع بإٔ ٖصا سهط ٟأٖ ٚص ا بس ،ٟٚؾهٌ َٔ غهٔ
إسْ ١ٝإشٕ إثاضٖ ٠ص ٙإٛنٛعات ؾٗٝا إثاض٠
إسٕ أقبشٛا سهطاّ عهِ إُاضغ. ١
َدلض ٠نُا إٔ َه ١إهطَ ١قبً ١إػًٌَُٗٚ ،ب٘ ايٛسٞ
يًهػاٚ ٔ٥ايؿً ايػرل .
شلا خكٛقٝاتٗا إتؿطزٚ ٠اييت قس  ٫تٛدس ٗ غرلٖاٚ.إػاؽ َه ١إهطَٖٛ ١
اسذلاَٗا
إػاؽ بأخ٬قٗا ٚعُٛتٗا ٚقسغٝتٗا  َٔٚتعَ ِٝٛه ١إهطَ. ١
ٚؾذأٚ ٠بسَ ٕٚكسَات ،٭ٕ إكاٍ ٗ ٚين َؿهو ا٭ؾهاض ٚغرل َطتب ٗ
إتكاطعٖٚ ١صا عا٥س يعسّ تٛؾط خدل٠
.
ايػٝامٚ ،نأْين أقطأ َػابكات ايهًُات
إططٗ
.
ايهتاب ١ايكشاؾ ١ٝعٓس ؾذاع
إِٗ ٚيعسّ َعطؾٚ ١ؾِٗ ا٭ر ؾذاع إططٗ بإٛضٚخ ايؿعيب إهٞ
قٛي٘ ( ٚايػاتٚ ٞايسْسٕ
با٭ن٬ت ايؿعبٚ ١ٝإ٬بؼ إه ١ٝإؿٗٛضَ ،٠جٌ :
غٓسخً٘ بعس ؾذل ٠يٝػت بايط ١ًٜٛعً ٢أْ٘ أنً٘ َٔ أن٬ت أٌٖ َه ١ايؿعب١ٝ
نصيو  ). .نَ٬و ٖصا قس ٜجرل بعض
طاملا إٓتٚ ٛايؿطَٛظٚ ٠ايتُٝع أقبشت . .
بأن٬تٗا شلصا أق ٍٛيؿذاع
.
غؿاضات ايس ٍٚاييت شنطت اغتٗعأت ٚتٗهُت
إططٗ ٚغرلٜ َٔٚ ،ٙكـ خًؿ٘ ٚسٛي٘ َا ًٜٞ:
 1يكس نتبت إكاٍ بططٜك ١عاطؿَٚ ١ٝػتعذً ١بٌ َٓسؾع ١دساّٚ ،تطًعت بٌ
: /
إهطَ١
.
تكبض .ط .بط ّ٬.ص عً ٢سػاب أٌٖ َه١
خ ٌٝيو َكايو ٖصا إٔ .
ٖٚص ٙأَٛض ٜا أر ؾذاع  ٫ػٝس ؾٓٗا  ٖٞٚعكٝك ١ا٭َط نبرل ٠عًٝؤَٚ ،
ايكعب دساّ إٔ تكؿع ؾٛم َٓطك ١ا٭يػاّٚ ،أْت  ٫تعطف أظس ١ٜايكؿع
َعٓا ٙؾٗصا ا٭َط ي٘ ضداي٘ ٚؾٓ٘ٚ ،نٌٷ َٝػط ٕا خًل .ي٘ ٚضسِ اهلل
ٚػٌٗ .
ْؿػ٘ ٖٚص ٙأَٛض َػًِ بٗا ٫ٚ ،تػتطٝع إٔ تطعٔ ؾٗٝا
أَط٤ٟٺ عطف قسض .
َٓو
أْت أ ٚأندل أ ٚأقٌ .
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زع إهاضّ  ٫تػع ٢يبػٝتٗا ٚقعس ؾأْت ايطاعِ ايهاغٞ
ؾهٌ َٔ دا ٤يًعبازَ ٗ ٠ه ١إهطَٚ ١اغتكط بٗا ،طبذ طعاَ٘
إهَ ٞازاَت
.
يػرل ٙأقبض شيو دع َٔ ٤إؿٗس ايؿعيب
ٚعًُ٘ ٚأطعُ٘ .
ا٭ن٬ت اييت شنطتٗا ٖ ٞدع٤ٶ َُٗاّ ٗ إا٥س ٠إه ،١ٝؾٗ ٞإشٕ َه١ٝ
ا٭قً ٞؾ ٬هٛظ ا٫غتٗعا. ٤بٗا
.
ٚتعطف أٜهاّ َٛطٓٗا
 2ق: ٛيو (َت ٢نإ يبؼ ْٝع أ ٚست ٢دٌ أٌٖ َهٖ ١صا ايًباؽ ايصٟ
: /
عُُٚ ٙٛقؿتُْٝ ٗ ٙٛع أٌٖ َه ٌٖ ( ١ايبكؿٚ ١ايعُٚ ١ايػباْ١
َه. ١
أٖاي) .ٞ
ٚايػسٜط ٖٞ )٠زل ١يبؼ. .
ٜا أر ؾذاع إططٗ أْا  ٫أيَٛو سٌ ٚقعت ٗ َأظم اندل َٔ
سذُو ،ؾأْت ؼتاز إٍ زضٚؽ خكٛقَٚ ١ٝهجؿ ٗ ١ايتاضٜذ إهٞ
ا٫دتُاعٚ ١ٝقبٌ ٖصا ٚشاى ؼتاز إٍ َعطؾ١
.
ٚايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف
ايطزل٫ ١ٝبس يو َٔ قطاٚ ٠٤إط٬ع ٚاغع ٫ٚ ٚبس
.
بأقٚ ٍٛتطتٝب اؿؿ٬ت
إٔ تػتعٌ بأٌٖ ايعًِ ٚإعطؾٚ ١ايسضا ١ٜست ٢تػتطٝع إٔ تؿِٗ ٚتعطف
ؾدكَ ١ٝه ١إهطَ ١اؾٓػ ١ٝست ٢تعطف عُل عازات ٚتكايٝس ٖصٙ
إباضنٌ
.
إس ١ٜٓإباضنٚ ١أًٖٗا
مل ٜكٌ ٜا ؾذاع إططٗ أسساّ إٔ ٖص ٙإ٬بؼ ٖ ٞيبؼ أٌٖ َه١
ْٝعاّٚ ،يهٔ ٖصا ٖ ٛايًبؼ اؿهاضٚ ٟايص ٟساٚيت إٔ تػتٗع ٨ب٘ ٖٛ
سكٝك ّ١يبؼ َع ِٛايكبا ٌ٥ايعطب ،١ٝأمل ًٜبؼ غٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً٢
ٚاؾب١؟ ٖٚصا ٖ ٛيبؼ عًُاْ٤ا ٚؾكٗاْ٤ا
!
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايعُاَٚ ١ايجٛب
اؿذاظ عًٝو إٔ تعٛز يكطا ٠٤بعض نتب ايػرل ٠ايٓب١ٜٛ
.
َٚؿاىٓا ٗ
ٚايتاضىٚ ١ٝتعطف َاشا نإ ًٜبؼ ايعطب ٚبايصات أٌٖ َه ١إهطَ،!١
ٚايػسٜطٖ ٠صا ايًبؼ ٜا أر ؾذاع ٜسٍ عً:٢
ٚخاق ١ايعُٚ ١ايبكؿٚ ١ايػباْ. ! ١
 1ايٛقاض
:. /

 . 2اهلٝب١
: /
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ايطظأْ١
. 5
: /
 4ا٭ْاق١
:. /
ؾهٝـ تػتٗع ٨بًبؼ أَ ،١ؾُٔ أْت ٜا ؾذاع ست ٢تهتب َا مل
ايتاضى ١ٝأ ٫تؿِٗ ٜا أخ ٞإٔ ايب ٖٞ ١٦ٝاييت ؼسز
.
ت ِع ب٘ ٚبأقٛي٘ ٚدصٚضٙ
اٱْػإ
.
ْٛع إ٬بؼ اييت ٜطتسٜٗا
ٚ 3نُا قًت (:بأْٗا يعب ١ؾعب ١ٝ٭ٌٖ َه ١يعب( ١إعَاض)  ٖٞٚيعب ١زخ١ًٝ
: /
ايػعٛز)ٟ
.
عً ٢اجملتُع
ٜا ؾذاع يعسّ َعطؾتو بايتاضٜذ إهٚ ،ٞعسّ ؾُٗو شلصا ايذلاخ
خًؿٝتٗا ؾإعَاض يٝؼ ي٘ ع٬ق١
.
ايع ِٝٛتتهًِ عٔ أَٛض  ٫تعطف
.
إهٞ
ايػعٛز ٖٛ ٟدع َٔ َِٗ ٤ايذلاخ إه ٖٞٚ ،ٞيعبَ ١ه ١ٝأؾتٗط
.
باجملتُع
بٗا أٌٖ َه ١إهطَْٚ ،١عتع بٗا ٚبهٌ ضداشلا ٖٞٚ.تٗسف إٍ ضٚاب٘
ادتُاع ١ٝنبرل ٠ضَا تؿٛم تؿهرلى ؾٗ ٞػُع ؾباب اؿٚ ،ٞتسضبِٗ
ٚايتشسٚ ٟأٜهاّ إطح ٚقها ٤ايٛقت ٚ ،يعب١
.
عً ٢ايؿذاعٚ ١اؾطأٚ ٠ايٓٛاّ
ايػٛزاَ ٤جًٗا
.
تك ٍٛبٌ ٖ ٞيعب َٔ ١إؾطٜكٝا
( إعَاض) يٝػت َٔ َكط نُا .
َجٌ أ ٟيعب ١زخًت إٍ َهَ ١جٌ ايبًٛت ؾٗ ٛيعبٖٓ ١سٚ ،١ٜنصيو
ٚغرلٖا ٖٚص ٖٞ ٙخاقَ ١ٝه ١إهطَ ١أْٗا َس١ٜٓ
.
ايؿططْر ٚايدلدٛضٕ
يػهاْٗا
.
يسٜٗا قابً ١ٝخكب٫ ١غتكباٍ ٚقب ٍٛنٌ َا ٖ ٛسهاضَٚ ٟؿٝس
ٚايعطبٚ ١ٝاغتػطب َٔ
.
إِٗ أْ٘ ٜتُاؾٚ ٢قُٓٝا ٚأخ٬قٓا َٚجًٓا اٱغ١َٝ٬
بٓذس؟
أَطى نجرلاّ ؾًُاشا مل تٓتكس ايعطن ١ايٓذس ١ٜأ ٚايسٚغط. ! ١ٜ
ؾًٝؼ َٔ سل نا َٔ ٔ٥نإ إٔ ٜتطا ٍٚأٜ ٚػتدـ أٜ ٚتٗهِ عً٢
تاضىٓا إه ٞايعٚ ،ِٝٛعازاتٓا ٚتكايٝسْا ٚأعطاؾٓا َٛٚضثٔ ا ا٫دتُاعٞ
ايٓٛع ٚأ٩نس يو ٕٔٚ
ٚايجكاٗ ٚغٛف ْتكس ٣٭ ٟقاٚيٖ َٔ ١صا .
.
ٚايسٜين
ايبسا١ٜ
ٜكـ خًؿو ٚسٛيو أْٗا ؾاؾً. َٔ ١
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_ سؿ٘ٛ

ٚأَا بايٓػبٕ ١كذلسو تهط ِٜؾٗسا ٤ايٛادب ؾًكس نطّ ٚي ٞا٭َط

ٚادبات٘ ٜٚبس ٚي ٞأْو تك ٍٛشيو
.
اهلل – نٌ ايؿٗساٚٚ ٤ي ٞا٭َط ٜعطف
ايطزل ١ٝؾًُاشا مل ٜهطَٛا َجّ٬
.
يعسّ َعطؾتو بأقٚٚ ٍٛادبات اؿؿ٬ت
ايطٜاض
.
ٗ سؿٌ َس١ٜٓ
ٚاؿػس
.
ايًِٗ أْط بكا٥طْاٚ ،أنؿـ عٓا غُ ١اؿكس

يـــُـشــــ١
تعايٞ
نتب اؿػٔ ايبكط ٟإٍ عُط بٔ عبسا يععٟظ ضُٓٗا اهلل :
أسَٔ ّ٬
أنػاخ . .
.
َتٛغ٘ ٚمٔ ٗ
ٜكٚ ١ٛإٛت . . .
ٚاٯخط. . ٠
.
إٔ ايسْٝا سًِ
لا  َٔٚأطاع ٖٛاٙ
ايعٛاقب. .
.
خػط ْٛ َٔٚط إٍ
ضبض  َٔٚ.غؿٌ عٓٗا . .
ْؿػ٘ .
ساغب .
ؾِٗ  َٔٚؾِٗ
أبكط. .
أبكط . َٔ ٚ
غًِ  َٔٚ.أعتدل . .
غِٓ  َٔٚ.خاف .
نٌ  َٔٚسًِ .
. .
ؾأغأٍ ٚ.إشا
ؾأقًع ٚإشا دًٗت .
ؾأضدع ٚإشا ْسَت . .
عٌُ .ؾإشا ظيًت . .
.عًِ  َٔٚ.عًِ .
.غهبت ؾاَػو
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان١
أٌٖ. .
إهطََ ١ه ١إؿطؾَ – ١ه ١إعَ – ١ُٛه ١اؿَٓ – ١ْٛه١
َه١
ايطس١ُٝ
.
ايٓٝٛؿَ ،١ه١
ؾٗٝا ٜ َٔٚ طز ؾ ٘ٝبإؿاز بْ ًِٛصق٘ َٔ عصاب
قاٍ ايكسٚؽ ايػ ّ٬إ: َٔ٪
َعٓاٚ(( ٙاهلل ي ٛإٔ
أيٚ  . ِٝض ٟٚعٔ غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ ؾُٝا :
اذتس  ). ).أْٛط ٜا أخ ٞإػتٗعَ ٨ه١
ضد ً٬يف ايْ ُٔٝاٍ َٔ َهٚ ١أًٖٗا ٭قُت عً. ٘ٝ
إهطَٚ ١أًٖٗا ،نٝـ تعَ ِٛه ١إهطَ َٔ ١ثاْ ٞاـًؿا ٤ايطاؾس َٔٚ ،ٜٔبؿط
آٜات٘ (
باؾٓٚ ١قاٍ ايعازٍ ايػ ّ٬إ ٗ َٔ٪قهِ :
.

ٳٚقَايُٛا ِإ ٵٕ ْٳتٻبٹعِ اشلُسٳَ ٣ٳ ٳعوَ

نٌِ ؾٳٞٵ٤ٺ ضِ ٵظقّا ٹَٔٵ
هٔٵ يَٗٴِٵ سٳطٳَٶا آَ ٹَٓٶا ٜٴذٵبٳِ ٢إيَٝٵ ٹ٘ ٳثُٳطٳاتٴ ُ
نٓٳا أَ ٳٚيَ ٵِ ٴْ ٳُ ِ
ْٴتٳدٳطَـٵ ٹَٔٵ أَ ٵض ٹ
)57
هٔٻ أَنِجٳ ٳطٖٴِٵ يَا ٜٳعٵًَُٴٕٛٳ)(ايككل:
يَ ٴسْٻا ٳَ ٚي ٹ
ؾ ٤ٞيٝؼ ؾك٘ ْعُ١
ٌٖ تعطف ٜا أخ ٞايهط ِٜإٔ إككٛز ٖٓا بجُطات نٌ .
ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْٚ ١ٓٝاشلسٚ ٤ٚايطٚساْ ١ٝايعايَ ٗ ١ٝه ١إهطَ،١
بٌ تتُسز ست ٢نٌ أْٛاع ا٭ن٬ت اييت ٜأت ٞبٗا سذاز َٚعتُطٚ ٕٚظٚاض ٚنٛٝف
يبٝت٘ أِْٗ ايصٜ ٜٔعُٕٛٛ
اجملاٚض .ٜٔص .
.
َٓاغهِٗ ٜٚكبش. َٔ. ٕٛط
.
ايطٓٔ ٭زا٤
إهطَ١
.
َه١
ٜك ٍٛايهاتب إبسع عبس اؿُٝس ايبهٛف) ٫بس يػا٥ل عطب ١اـ َٔ ٍٛٝإٔ
ٜػرل َ٬بػ٘ عٓسَا ٜكبض غا٥كاّ يبام ٚ ،إ ٫سايت َ٬بػ٘ ايػابك ١ايؿهؿان١
ْٚعً٘ إؿتٛح ز ٕٚقسضت٘ عً ٢ايكٝازٚ ٠اؿطن ١زاخٌ إطنب ١اٯيٖ ،١ٝصا َٔ سٝح
إٗٛط َج ،ّ٬أَا َٔ سٝح إهُ ٕٛأ ٚإددل ،ؾإٔ َساضى غا٥ل عطب ١اـ ٍٛٝغٛف
تتػع َٔ َعطؾت٘ عطن ١اـٚ ٌٝعذ٬ت اـؿب ،إٍ ؾِٗ يطاق ١ايٛقٛز ٚعاٌَ
نجرل )٠عً ٢إػتٗع٨
.
اشلٛا ٤إهػ ٗ ٙٛعذ٬ت إطا ٙباٱغؿًت ٚأؾٝا ٤أخط٣
إٔ ٜؿهو ٖصا ايٓل يٝذس ْؿػ٘ ؾ.٘ٝ
ٖ. 1426ـ م. 2
/ 11
 ّٜٛ )1433(5ايج٬ثا/ 25 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ايبعض َٔ اؿاقس ٜٔأضاز إٔ ٜػتٗع ٨بًبؼ أ٬َ ٚبؼ أٌٖ َه ١إهطَ١
إعطٚف عِٓٗ ،إٔ يبػِٗ ٖصا ٜعدل عٔ نٌ َعاْٚ ٞغًٛنٝات

ايؿٝان.١ص
. .ط .

ايطظاْ.١ص . ٚ.طايصٚم ايطؾٝع .ص  .ؾٗص ٙايعُاَ ١ايصٟ
اهلس.٤ٚص . ٚ .ط .
ا٭ْاق.١ص . ٚ .ط .
. ٚ .ط .
أغتٗع ٨بٗا ايبعض ،أيبػٗا اهلل دًت قسضت٘ يًُ٥٬هَ ّٜٛ ١عطن ١بسض سٌ أْعشلِ
ٚأقشاب٘ ؾٓعيٛا إٍ ا٭ضض ٫ ِٖٚبػٕٛ
.
يٓكطٚ ٠تأٜس ضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
إ٥٬ه ٞؾُٔ مل ٜؿِٗ قطا ٠٤ايتاضٜذ،
.
ايعُاَ ١ؾأ ٟع ١ُٛيًعُاَ ١بعس ٖصا ايتكسٜط
.
ايجكاؾ ١ٝص. .طادتٌٗ ايهبري بايجكاؾ ١اإلغ .١َٝ٬ص .،.
ٖ. ٞط ايب. . ١ٖ٬
ؾٗص. ٙ
نُا أْ٘ ٚضز عٔ غٝسٚ ٟغٝسِٖ ٚغٝسنِ  أْ٘ شنط ٗ بعض أسازٜج٘
إآظض .ص ٚخاق ١سٌ قاٍ ((:إشا قسّ ضَهإ ؾسٜٓا َآظضْا)) ٚإآظض ٖٛ
ايٓب. ١ٜٛط .
.
اٱْػإ ٚتطٛض ؾهٌ ٚتطنٝبْٛٚ ١ع ٖصا إآظض أٚ
.
اؿعاّ .ص ايصٜ ٟؿس ب٘ ٚغ٘
. .ط .
اغتٗع ٨بٗا
.
ايبكؿ .١ص اييت
بؿهٌ .ط .
.
اؿعاّ ٚأقبض
ايبكؿ .١ص ؾٗٝا َٓاؾع
يبؼ .ط .
ٜهاف يصيو ٫بس إٔ ٜؿِٗ ٖصا إػتٗع ٨إٔ .
يًذػِ ؾ٬بس إٔ تعطف ٖص ٙإعًَٛات إُٗ ١اييت ػًٗٗا عهِ ْكل
.
قش١ٝ
يًٛقاس١
.
ٚايبكرلٜٚ ٠سؾع بكاسب٘
.
شاتو إٔ اؾٌٗ ٜعُ ٞايبكط
ايجكاؾ ١إه. ٗ ١ٝ
إٔ اؿسٜح ٚايهتاب ١ؼتاز إٍ أْاؽ ؾاَُٖ ٕٛجكؿ ٕٛهٝس ٕٚايكؿع ؾٛم إٓاطل
اـطط٠
.
إه .١ٝص ايص ٟاغتٗع ٨بٗا ايبعض ،ناْت ؽٝـ اـًٝؿ١
.إٔ .ط اؾب. ١
اٱغ َٞ٬عبس إًو بٔ َطٚإ – ضٓ٘ اهلل – ؾٝك ٍٛسٌ قسّ َه ١إهطَ ١٭زا٤
اؿر ٚشٖب إٍ غٝسْا غعٝس بٔ إػٝب ضٓ٘ اهلل ايؿك ٘ٝايٛضع ٚايعامل اؾًٌٝ
.
دبٖ ١صا ايطدٌ ؽٝؿين. .إٔ .ط اؾب١
َطٚإ .إٔ . .
يًػ ّ٬عً ٘ٝؾكاٍ عبز إًو بٔ . :
إػًٌُ ؾهٝـ ٜأت ٞداٌٖ بجكاؾَ ١هٜٚ ١ٝتذٓ ٢عً٢
.
إه .١ٝص إخاؾ ١خًٝؿ١
.
ا٫دتُاعٞ
.
أغاغٗا
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ٚايطعِ
.
أقشاب .ط .شٚم .ص ٗ إصام
.
ؾٓشٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١عطؾٓا أْٓا
ؾٓشٔ لٝس ايطبذ ٚنٌ ؾٓٚ ،ْ٘ٛعطؾت ٚاؾتٗطت إطأ ٠إه ١ٝبأْٗا َٔ أَٗط َٔ
ٖٝعٚ ٠يسٜٓا آن٬ت َهٖٝ ١ٝع
طبذ ،ؾٝسٖا نطّٚ ١طعاَٗا شْ ٚهٗ. ١

٠

َجٌ إبؿٛضٚ ،إدتٚ ،ّٛايطأؽ إٓسٚ ،ٟإٓسٚ ،ٟايهٛظٚ ،ٟايػًٝل
اؾتٗطْا بٗا :
ْهٗتٗا
.
ٚغرلٖا ُٝعت بطٚعَ ١صاقٗا ْٚاٍ
.
عً ٢نٌ َٔ أضاز ا٫غتٗعاٚ ٤ا٫غتدؿاف بإٛضٚخ ايؿعيب إه ٞإٔ ٜتٛب
ايبػٝه ١ؾًٔ
.
ايعٓكط .١ٜص
.
ٚضا. ٤ط
ٚعكً٘ ٚعسّ اٱْسؾاع .
إي. ٞاهلل ٜٚعٛز إٍ قٛاب٘ .
ايعِٝٛ
.
ْػُض يها َٔ ٔ٥نإ إٔ ٜػتدـ أٜ ٚتطا ٍٚأٜ ٚػتٗع ٨بٗصا إٛضٚخ
ايه ٕٛإَ ٗ ٫ه ١إهطَٖ ١ص ٙايبًس ٠ايطٝب١
.
ايػرل َٛدٛز ٗ أ ٟبكعٗ ١
تطٜس .ط شانط٠
َػًِ ٚسٌ .
ٚإباضنٚ ١إكسغٚ ١اؿٓٚ ١ْٛاييت ؼٔ عً ٢نٌ .
إه .ٞص إٔ تهتب عٔ ٖ ٤٫٪اؿكسٚ ٠اؿاقسٚ ٜٔاؿػسٚ ٠اؿاغسٜٔ
ايعَإ .
إه١ٝص ايع ١ُٝٛغٛف
ٖٚص. ٙط ايصانط. . ٠
قؿشاتِٗ .
.
ٚإتطاٚيٌ ؾػٛف تػٛز
ا٭ٚؾٝا٤
.
تهتب عٔ َٔ وبٗا بهٌ سلٛر ٚنٚ ٠ٛضدٛيٚ ١ؾٗاَ ١نؿٗاَ ١ضداشلا
ايعِٝٛ
.
ؾٗصا ٖ ٛايتاضٟر إهٞ
ايتُٝؼ ص ٖ ٛخبع ٚطعاّ ؾعب َٔ ؾعٛب اهللٖٚ ،صا
خبع .ط ايتُٝع أ. . ٚ
ؾٗصا .
ايػاتٚ ٞايسْسٕ ٚإٓتٚ ٛايؿطَٛظٚ ٠ايطظ ايبداضٚ ٟايعضبٝإ ٚايهابًٚ ،ٞغرلٖا ٖٞ
هٛظ ثِ ٫
هٛظ ثِ . . ٫
ايهطّ ١ؾ. . ٬
.
َٔ نُٔ ايجُطات اييت شنطت ٗ اٯ١ٜ
إه١ٝ
هٛظ ا٫غتٗعا ٤با٭ن٬ت .
ايػرل ٠ص ٗ ايسؾاع عٔ َه ١إهطَ ٗ ١قًٛب ايبعض بػبب
قتًت .ط. .
يكس .
تكٝض ايٓؿٛؽٚ ،أقبض ٖص ٙايكسٜس ٜجرل ٜٓٚؿط ٜٓٚجط ايعؿ ١ْٛعً َٔ ٢سٛي٘ ٚداٚض،ٙ
اـط١٦ٝ
.
ٜعكٛب أْ٘ ضَع
ٜؿعً ٕٛشيو ؿاد١ٺ ٗ ْؿؼ .
ٚؾتِ ٚقسح
إْؿعاٍ . .
َ٪مل . .
ؾسٜس ٚزعا. . ٤
غد٘ ٚغهب . .
زلعت .ط . .
ٚاهلل يكس .
ٚيعٔ اجملتُع نس َٔ ْاٍ ٚاغتٗعٚ ٨اغتدـ ًَبؼ َٚأنٌ ٚعازات ٚتكايٝس أٌٖ
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ٚايعع ٠إٔ قبَ ١ه ١إهطَ١
َه ١إهطَ ،١أٌٖ إطٚ ٠٤ٚايؿٗاَٚ ١ايؿٝان. ١
ٚاٱق٬ح
.
ٚعٌُ يٝه ٕٛاٱْػإ ضَع يًك٬ح
َػٚ٪يٚ ،١ٝعطا. ،٤
ايتٜٓٛط .ص يهٌ
ٚٚنعٛا .ط .
.
أٌٖ َه ١إهطَٜ ١ا أخ ٞايهط َٔ ِٖ ِٜقٓعٛا
ٚاٱخا ًّٕٛٝ ٫ٚ ٤إٍ
.
غهإ ايبؿطٚ ،١ٜنتبٛا ٚبٓٛا ثكاؾ ١ايتػاَض ٚاحملب١
عٓكط ١ٜتسع ٛيًتؿطق١
.
ايعٓكط .١ٜص ايبػٝه ،١بٌ ٜهطٖ ٕٛبؿسٚ ٠عٓـ نٌ
.
. .ط
ايؿٓؿ .١ْٝٛص اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ايبعض َٖ ٞطض ْؿػٞ
.
ايؿً .إٔ .ط
ٚايؿشٓاٚ ٤إثاض. ٠
.
ايصات ٖا ٜسف ع َطٜهٗا إٔ ٜهط ٙاٯخطٜٚ ٜٔعٌُ نٌ َا ٗ
ؾسٜس ا٭مل عً. ٢
ايعٓكط .١ٜص
.
ايٓاؽ غؿٌ ٜٚػؿٌ ايهجرل .إٔ .ط
ٚغع٘ يٓؿط ايهطاٖٚ ١ٝا٭سكاز بٌ .
أؾكِٗ .ص
ىتِ .ط .
ايعكٌ ؾايبعض .
بطبٝعتٗا غرل عاقً ٫ٚ ١تبشح عٔ ايعكٌ ٗ ؿٛات .
َػتعذًٚ ١خاق ١أِْٗ ْاقكٌ اـدلٚ ٠ايسضا ٗ ١ٜؾٔ ايهتاب١
.
عٓس سسٚز عاطؿ١
َٚؿهه١
.
ايكشاؾ ِٖٚ ١ٝأقشاب ثكاؾٖ ١ؿٚ ١نعٝؿ١
.
إٔ ْععٜٓ َٔ ١اٍ َٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ ،يٝػت َٛدٗ١
إه ٞأِا اَتست إٍ
.
يٮغاؽ ا٫دتُاع ٞإهٚ ،ٞا٫غتدؿاف ايتاضىٞ
أق ٍٛأْ٘  ٫خٛف
تػؿط ٫بس إٔ :
ايػدط ١ٜباٱْػإ إهٖٚ ،ٞص ٙدطّ ١تاضى. ٫ ١ٝ
إه ١ٝؾذصٚضٖا أق َٔ ٣ٛأ ٟغع ٚأ ٚطعٔ َٔ ضبع أٚ
.
عٓس ٟعًٜٖٛ ٢تٓا ا٫دتُاع١ٝ
َطٜض مٔ إه ٫ ٌٝماغب ايٓٛاٜاٚ ،إِا ماغب ايٓل
ْكـ ناتب ساقس .
ايٓٛاٜا قس تٗٛط
قاغب. . . ١
.
أَآَا ٭ٕ قاغب ١ايٓل ضَا ته ٕٛأؾهٌ ،٭ٕ
ايص. ٟ
إهتٛب إٔ قطا٤تو ؿؿٌ أٌٖ َه١
.
عؿْٛات ٚأسكاز أنجط ٖا ٜدلظ ٙايٓل
ٚايهًُات ٚنإ َكايو َٖ ٛػابك١
.
إهطَ ٖٞ ١قطاَ ٠٤كششٌ يًشطٚف
َتكاطعٚ ١أضغب إٔ أخدل ٚأعًِ نٌ َٔ تػ ٍٛي٘ ْؿػ٘ بايتعسٚ ٟايتذاٚظ
.
نًُات
عً. ٘ٝط
أ ٚايتذين أ ٚايَٓ َٔ ٌٝه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ بأْين غٛف أق. ِٝ
شيو
سػب٘ .ص ستٜ ٢طتسع نٌ َٔ غٛيت ي٘ ْؿػ٘ ؾعٌ .
زع. ٠ٛ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان١
أٌٖ. .
)2
/1
(
َكاي ٞأٌٖ
إٛاطٔ قُس ايعٜاْ ،ٞبعس ْؿط /
/
تًكٝت ضغاي ١نطّ َٔ ١ا٭ر
َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان ،١إٓؿٛض ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا( ٚ )14323تاضٜذ
.)2
ٖ1426ـ ايكؿش( ١
/ 11
ايج٬ثا/ 11٤
أضاز ايكاض ٨إٔ ٜؿاضى ايعٜاْ ٞبطغايت٘ ايطا٥عٚ ١إعدل ٠عٔ اؿب ٕه١
ٚأًٖٗا ٚ ٗٚين ايتأنٝس  ٟإٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطغا ٌ٥إه ١ٝتػاعس
إهطَ. ١
ٚأًٖٗا
نجرلاّ ٗ تكشٝض إؿاٖ ِٝإػًٛط ١عٔ َه ١إهطَ. ١
شيو ٚايػ٪اٍ
ْعِ أ٩نس يًذُٝع أْ٘ ٜكع عًٓٝا إٔ ْبصٍ اؾٗٛز َٔ أدٌ .
ٜك ٍٛنٝـ ْػك٘ ٖصا ايؿِٗ اـاطٚ ٧اؾاٌٖ عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
اؿ: ٟٛٝ
إباضنٌ ٚتك ٍٛايطغاي ١إه ٞايعٜاْ ٞاؾُ:١ًٝ
.
ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
/
غعاز ٠ا٭ر ايهطِٜ

سؿ ٘ٛاهلل

ٚبطنات٘
:
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل
َه. ١أٌٖ
ٚنٌ عاّ ٚأْتِ غرل ،قطأت َكايو ايطا٥ع ٚايكٚ ٟٛعٓٛاْ٘ أٌٖ .
ايطغاي١
.
ايؿٗاَٚ ١ايؿٝانٚ ،١بعسٖا نتبت يو ٖصٙ
اـُػ١
ادتُعت :
!
ؾكس

ْازض ٠ؾٗط اؿر ايع ،ِٝٛايصْ ٟع ايٓاؽ َٔ
! .

َٚػؿطت٘
.
أقطاض ا٭ضض ،أتٛا إٍ ٖص ٙايب٬ز ايطاٖطٜ ٠بتػ ٕٛؾهٌ اهلل ٚضٓت٘
اهلل؟ ٚؾ ّٜٛ ٘ٝايٓشطّٜٛٚ ،
ٚؾ ّٜٛ ٘ٝعطؾات .اهلل ٚنِ ٖ ٛع ّٜٛ ِٝٛعطؾات عٓس ! .
:
إباضى ٚؾًٖ ٘ٝت ايػٓ ١اؾٝسٕٛ ٠يس ايطغ ٍٛإػٝض عٝػ ٢عً٘ٝ
.
عٝس ا٭نش٢
اشلذطٖ ٟذط٠
ايػ ّ٬ــ ٚؾْٗ ٘ٝا ١ٜايعاّ . .
.
أقكس ْيب اهلل عٝؼ عً٘ٝ
ايػ ّ٬ــ :
.
اؿبٝب عً ٘ٝايػٚ ّ٬عً. ٢آي٘ ٚغٝطٌ عً ٢ا٭ضض قباح  ّٜٛدسٜس اٱط٬ي ١عاّ
يًُػًٌُ ؾُا اؿٝاٜ ٠ا
.
دسٜس دعً٘ اهلل عٝس خرل عً ٢أَ ١اٱغٚ.ّ٬دعٌ ايعع٠
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قك ٫ ١ناييت ْكطأٖا َػطط ٗ ٠ايهتبٚ ،إٔ
ععٜع ٗ ،ٟنٌ َعاْٗٝا ،إ! ٫
ناْت ٖص ٙدعَٗٓ ٤اٚ.قك ١اؿٝا ٠اؿكٝك ١نُا  ٫ىؿانِ قس بسأت َٔ ّٜٛ
ا٭ضض ٚيكس أغعستين قازثتهِ ٚايتعطف
ْع ٍٚآزّ عً ٘ٝايػٚ ّ٬سٛا ٤إٍ .
عًٝهِ ْعٓا اهلل ٚإٜانِ عً ٢طاعت٘ٚ.نٓتِ  ٫ٚظيتِ ،قس ْاقؿتِ ايطز عًَٔ ٢
. .
أسػٓتِ
.
ٜٓتكس أٌٖ َهٚ ،١قس
ٚيطَا َا هب إٔ ٜعطؾ٘ ايٓاؽ َٔ ٖٛٚ ،بسٜٝٗات ا٭َٛض ،إٔ ايعازات،
ٚطبا٥ع ا٭ََِٚ ،آنًِٗ ًَٚبػِٗ ٚأٖاظهِٗ َٚا دا ٤ؾٗٝا َٔ ايؿعط ٚا٭ْاؾٝس
ٚا٭زب عاَٚ ١ا٭يعاب إٔ ٖ ٞإ ٫دع َٔ ٤اؿٝا ٠بهٌ َعطٝاتٗا ٗ ٖٞٚ ،اجملتُعات
اٱْػإ ٚنٌ أَ ،١وً ٛشلا َا أيؿت٘ ٚتعٛزت عًٚ ٘ٝتعًُت٘ َٔ
.
تؿب٘ إعطٚف ٗ بسٕ
ٚعكٛشلِ ٚنٌ أَ،١
.
ٚا٭دساز ؾَٗٛ ٞضٚثات سٝاتَ ١ٝطتبط ١بعٛاطـ ايٓاؽ
.
اٯبا٤
غٛاٖا ٖٚصا سل َ ٫ط. ١ٜؾ٘ٝ
تط ٣إٔ تطاثٗا أؾهٌ َٔ تطاخ! ! .
ٚإِا غرل اؿل ايتكً َٔ ٌٝتطاخ ا٭َِ ا٭خط

َُٗ ٣ا نإ ،ؾٗ ٞطبٝع١ٝ

إْػاْ ١ٝيٝؼ َٓٗا َٓام  ٫ٚخ٬م إ ٫إٔ اضتؿعت أََ ١ا إٔ تبسشلا َا تطا ٙخرلاّ
اؿٝاٚ ٠يٝؼ َٔ ايهطٚض ٟإٔ ٜؿً
َٓٗا  ٖٞٚأَٛض تتعًل بجٛابت اؿٝا ،٠٭ْٗا ػٌُ .
.
ٜطٜس غرل إٔ
غرل ٙؾًهٌٍ عكً٘ ٚضؾسٚ ٙشٚم ٚ ٙ-إط ٤وب َٔ !
اٱْػإ بذلاخ !
اؿٝا٠
اؾٌٗ اؾٌٗ بأَط َٔ أَٛض .
إعً – ّٛنُا تعًِ – إشا غابت ،ؾُطزٖا إٍ !
ٚثابت ؾاؾٌٗ ٜؿب٘ ْؿل ايَ ًِٛا مل ٜهْٛ ٕٛض ٜبسز  ًُ٘ٚأٚ
ٖٚصا سل ٚقسم .
يًٗ٬ى ؾإشا دٌٗ أٓل إٔ ايؿاٖ ٞساض
.
أٚقع َكتشُ ١ؾُٝا هًٗ٘ ٚقس ٜعطض ْؿػ٘
ؾشُ٘
٫شع اسطم !
ٚقس قاٍ أٌٖ ايعكٌ ٚاـدلٚ ٠ايبكرل ٠ايجاقبَ ١ج ّ٬وه ٘ٝايٓاؽ عًَ ٢ساض
قايٛا ( ايعًِ ْٛض) نًُ١
:
ٖٓاى
زٖط َه َٔ ٢قٛي٘ إٍ تهطاض قٛي٘ ٖٓا ٚأخط ! .
نً٘
قكرل ،٠سٛت ايعًِ .
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تسضٚ ٟقس
ٚبكرلٚ ٠ايٓاؽ . .
!
ؾايعًِ ٜهتػض ٚهدل اؾٌٗ ؾرلٜٗا ٕٔ ي٘ عٌ
َٚعاْٗٝا
.
تعًِ ٚعطف َاٖ ١ٝا٭ؾٝا٤
ٜسض. . ٟ
ٜه ٕٛؾٜ َٔ ِٗٝسضٜ ٫ ٚ ٟسض ٟأْ٘ ! ٫
َجًِٗ قس
ٚقس ٕع أَاَِٗ ْٛض ايعًِ ٚنؿـ شلِ َعاٌَ اؾٌٗ ٜٛٓط ٕٚإٔ غرلِٖ . .
ايٚ ِٖٛقٌ ٖٛ:
دًٗٛا ٖٚصا إؾطا ٗ ٙاـٝاٍ أ! ٚ
عًِ َا عًُٛا ٚضأَ ٟا ضأٚا َٚا ! .
إط. ٤ثِ ٜٛقـ عًُ٘ عًْ ٢ؿػ٘ٚ ،وطّ
أظٜس ؾٜ ٬هؿ ٞإٔ ٜعطف .
غؿً! ٫ٚ ١
. .
اـاطٜٗٚ ٧سؾٛا َا ٫
اؾٌٗ .ؾٝه ٕٛايطأ. . ! ٟ
اٯخطْٛ َٔ ٜٔض مل تك ِٗٝعجطات ! .
أبًر َٓ٘ تػتك ٞاؿٝا ٠ايهطّ ٚ ،١إ٫
نجرل . ٚإ ٫ؾإٕ اٱغْٛ ّ٬ض .
ٜعطؾٛا! ٖٛٚ ،
.ؾٚ ٬قس عطف ايٓاؽ إٔ َه ١إهطَ ٖٞ ،١ا٭ضض اييت أختاضٖا اهلل َٔ بٌ
ايػٚ ّ٬دعًٗا أضناّ ٓاّ يبٝت٘
.
ا٭ضض نًٗا َهاْاّ أبكا ٙطاٖطاّ َٔ عٗس آزّ عً٘ٝ
اؿطاّ
.
ٚسطّ اهلل اؿ ٍ٬ايص ٟأسً٘ يعبازٜ ٙه ٕٛسطاَاّ زاخٌ سطّ بٝت اهلل اؿطاّ
ٚاـعضز إٍ
.
ايػ ّ٬سؿ ٜاهلل إس ١ٜٓإٓٛض ٠بطداشلا ْؿط ا٭ٚؽ
.
َٚأ ٣ٚضغٛي٘ عً٘ٝ
سٌ ٖذط ٠ضغ ٍٛاهلل عً ٘ٝايػ ّ٬تهَ ٕٛكطاّ ي٘ ٚ٭قشاب٘ عً ِٗٝضنٛإ اهلل
ٜعطف).
(( نشايٓا – أٌٖ َهْ – ١عطف ٖصا – دًٗ٘ أ ٚػاًٖ٘ َسع ؾذاًٖ٘ ـــ )
اٱْػإ ٚسإ أٚإ ٛٗٚض
!
ٚبكٝت أضض بٝت اهلل اؿطاّ قاَس ٠أَاّ طػٝإ
ايهعب ١عدل ٠يًطػا ٠إؿطنٌ ٚيهٌ َٔ
اؿل  ّٜٛأزخٌ نبرل ايك ّٛأقٓاَاّ ٗ ! ! .
اؿطّ أخطز اهلل شض ١ٜآزّ عً ٘ٝايػ ّٜٛ ّ٬إٔ ابتعسٚا عٔ عباز٠
ٜػ ٤ٞإٍ بٝت اهلل .
ايؿٝطإ ٚبكٝت أضض بٝت اهلل اؿطاّ اييت
اهلل اـايل ايطب إعبٛزٚ ،غاضٚا َع ! .
عًٗٝا
قس أغؼ قٛاعسٖا ددل ٌٜعً ٘ٝايػٚ ّ٬آزّ عً ٘ٝايػ ،ّ٬طاٖط ٠مل تكع بؿط .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان١
أٌٖ. .
)2
/2
(
دا ٤خً ٌٝاهلل إبطاٖٚ ِٝابٓ٘ إزلاعٚ ٌٝأّ إزلاعٖ ٌٝادط عً ِٗٝايك٠٬
نجط ٣دا٤ت دطِٖ  َٔٚبعسٖا خعاع َٔ ١اي ُٔٝايػعٝس بعس
!
ٚايػ ّ٬ؾأتت ا٭َِ
.
إٔ أبسٍ اهلل دٓتِٗ غٚ ٘ٝابٌ َٚػس يكاَ ٤عكٝتِٗ هلل

ايعطّ
– ٗ قك ١غ. ٌٝ

عسْإ  َٔٚعسْإ َهط
ْٚعٚح إزلاع ٌٝعً ٘ٝايػ َٔ ّ٬دطِٖ ٚنإ َٔ ٚيس. ٙ
َ َٔٚهط قطٜـ َٔٚ ،قطٜـ بٖٓ ٛاؾِ ايص ٟخطز َٔ ب ِٗٓٝعبس اهلل بٔ عبس
ٚايػ ّ٬ؾهإ ْٛض اهلل ايصٜ ٫ ٟعاٍ
.
إطًب ْٛض اهلل ٗ ا٭ضض قُس عً ٘ٝايك٠٬
ايػاعٚ ١ناْت َه ١إهطَ٬َ ١ش
.
ٜٓرل ايططٜل إٍ اـرل ٚايؿ٬ح إٍ إٔ تكّٛ
ٚا٭ْػاب
.
ضسًيت ايؿتاٚ ٤ايكٝـ يًعًِ ٚايتذاضٚ ،٠ايتٛاقٌ
ايَٚ ُٔٝكط ٚايؿاّ ٗ :
ٚأٜهاّ ٚا٭ِٖ اؿر إٍ بٝت اهلل.
ايعَإ ٚ.بكٝت َه١
ؾُه ١إهطَ ٣َٛٗ ،١أؾ٦س ٠ايٓاؽ عً ٢ط! ٍٛ
طاؽ ؾًٗا ضب وطغٗا ٚواؾ ٜعًٗٝا َٔ إْػإ ٚطرل
إهطَ ١قاَسٚ ٗ ٠د٘ نٌ .
ٚسذط ٚناْت َه ١إهطَ ٖٞ ١أضض اؿهاضاتٚ ،غتٌٛ
ٚسٛٝإ ٚؾذط .
يًٓاؽ (( أ ٍٚبٝت ٚنع يًٓاؽ يًص ٟببه١
نصيو إْؿا ٤اهلل ؾٗ ٞأ ٍٚبٝت ٚنع .
َباضناّٚ ).يتٗٛط َه ١إهطَ ١أِٛشداّ قازقاّ قاضخاّ قاَسّا قاؾٝاّ ٕهٕٓٛ
)
بٝت اهلل اؿطاّ َٚه ١إهطَ ١أٗٚط يٓا ايتاضٜذ ؾشٛي ١أَ ١ا٭ضض ٚؾذعاْٗا ايصٜٔ
غططٚا ٗ اؿٝا ٠ثٛباّ مل ٜػبكٗا َجًٗا ٗ ايتاضٜذ نً٘  ٫ٚأسسخ بعسٖا َٔ أَِ
قاطب ١أٚي٦و ِٖ ا٭قؿٝاٚ ٤ا٭ْبٝاٚ ٤ا٭تكٝاٚ ٤قشاب ١ضغ ٍٛاهلل ضن ٞاهلل
ا٭ضض . .
ٚأضناِٖ أ ٚبهط ايكسٜل ٓٚع ٠عِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚابٔ عُ٘
.
عِٓٗ
ضباح ٚعُط بٔ اـطاب ٚعجُإ بٔ عؿإ ٚدعؿط ايكازم
عً ٞبٔ أب ٞطايب ٚب ٍ٬بٔ .
ٜٚعٜس بٔ اؿاضخ ٚخايس بٔ ايٛيٝس ٚعبٝس ٠بٔ اؾطاح ٚعُط ٚبٔ ايعام َٚعا ١ٜٚبٔ
 ّٜٛ ) 1806ا٫ثٌٖٓ. 142/73/ 19ـ م . 9
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غً ِٝأٚي٦و ا٭ؾصاش
ٚاسس ٠بٓ. ٛ
غؿٝإ ٚأيـ ؾاضؽ قٓسٜس ؾذاع َٔ قب. . ١ًٝ
أب. ٞ
إهطَٚ ١أَتس بصض أضا ِٗ٥ايتاضٜذ بجٛابت٘ ايٓاقع١
.
ضنٛإ اهلل عً ِٖ ِٗٝأبٓاَ ٤ه١
ايباٖط٠
.
ٚضغِ َا أغذل ا٭َِ ٚإُايٝو ٚايب٬ز َٔ تكًبات بكٝت َه ١إهطَ ١قاَس٠
أَاّ اؿازخ ست ٢إٔ ايبعض قس أخؿ ٢اؿذط ا٭غٛز ايهطٚ ِٜبعس ٙعٔ َهاْ٘
إػًٌُ  ٖٞٚايكسض اؿْٓٚ ٕٛعُ ١اهلل
.
ا٭غاغ ٞإٍ أعاز ٙايدلض َٔ ٠عباز اهلل
ا٭ضض
ايهدل ٣يًُػًٌُ ٗ نٌ .
ٚ٭ٕ ايؿعط ٚا٭ٖاظٜر ٚايًعب قس اقتبػتٗا ايعطب َٔ اؿطٚب َٝٚاز ٜٔايكتاٍ
ٚايهط ٚايؿط ،ؾكس بطظت يٮَِ َا وه ٞأَٛضٖا ٗ أؾطاسٗاٚ ،نإ  ٫بس إٔ
ا٭ضض ٚ٭ٕ
ٚايًطاؾٚ ١٭ٕ َه ١إهطََ ٖٞ ١طتع ٭َِ .
.
ٜكشبٗا إطح ٚاـؿ١
أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١وًُ ٕٛأَاْ ١سطَ ١بٝت اهلل َٚا تكته ٘ٝا٭َٛض َٔ ايًطـ
ٚا٭زب ٚسػٔ ا٭خٝاض ؾكس اغتدطدٛا َٔ شيو أَٛضاّ اغتًطؿٖٛا ٚاغتططؾٖٛا
ٚأتكٖٓٛا ٚأبعسٖٚا عٔ إٗاتطات ٚايتؿا ٖا ت ٚإ٪شٜات ست ٢اختاضٚا شلِ اؿٝا ٠اييت
إعَاض َٚا
ٜطْٗٚا قؿَ ٠ٛا تعًُ٘ اٱْػإ إتُسٕ ٚأيؿٖٛا ٚعؿكٖٛا  َٔٚشيو يعب. ١
عٓسٚ ٟإِا ٖ َٔ ٞثٛابت ٚسكا٥ل اؿٝا ٠نُا عطؾت
أقٛي٘ يٝؼ َعٓا ٙادتٗاز َٔ .
إهطََ ٗٚ ١ه ١إهطَٜ َٔ ١عطؾٖ ٕٛص ٙا٭َٛض َعطؾ ١تؿٛم َا عٓسٟ
.
َه١
هًٗٗا ٚيٝؼ ٗ
يهٔ ٖ ٞايعٛز ٠بايصانطَ ٖٞٚ ،٠عً. ٕٔ ١َٛ
دساّ . . .
أنجط بهجرل .
ايٓاؽ َٔ هطٜٚ ٩تعس ٣عً ٢اؿكا٥ل ٜٚسع ٞأْ٘  ًِٜبهٌ أسساخ ايهَٚ ٕٛعاْ١ٝ
بايعكٌ ٚيعب ١إعَاض ٖ ٞيعبَ ١ه ١ٜٛأَ ٚهٗ ١ٝ
ٜ. .طٜس إٔ ٜطٛح بتاضٜذ أَ. ١أ! . ٚ
دس ٠أٌٖ ايسٚضم
أٌٖ .
تعًُٚ ٕٛقس اقتبػٖٛا اؾرلإ .
أغاغٗا نُا .
. .
ٚا٭ضض.ايػد ١ٝإُتس ٠اييت اغتجُطٖٚا ٚٚؾطت شلِ ايسٚيَ ١ا استادٛا إي ٘ٝيتطٜٛط
إسٕ
دبٌ ! .
َسٜٓتِٗ – دسٚ – ٠دعًٖٛا لُاّ ٗ !
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ايػُط شلا سلٛخٗاٚ ،شلا
ٚايعكا ،تٗ ٜ٘ٛنٌ نطب٘ َٔ ؾٛم قس ْكع ٗ .
ؽتًـ ؾِٗ ٗ ساد ١إٍ َٔ
عؿاقٗا غرل أْٗا ٗ َه ١إهطَ! ١
.
أضوٝتٗاٚ ،شلا
ٜؿطسٛا يهِٓٗ ٜ ٫تٓاظي ٕٛعٔ اشلسف ا٭غاغ،ٞ
!
وُ ٞأضنِٗ ِٖٚ ،وب ٕٛإٔ
ٚإهإ ٚقس طٛعٛا ايعكا يتهٕٛ
.
بتٛؾرل ا٭َٔ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚإػانٔ
ايؿسٚ ٠نٌ أَ ١تؿاخط بذلاثٗا ،ؾَٗٗٓ ٖٛٚ َ٘ٓ ٞا ،دعَٔ ٤
غ٬ساّ قٜٛاّ ٚقت .
بايذلاخ ؾٗصا َٛضٚخ ا٭دسازٜٓ ٫ٚ ،هط ٙإ٫
.
ٖٛٚاٖا ٚدعٜط ٠ايعطب ظاخط٠
!
ايهٝإ
ا٭دساز
!
ؾٚ ٜايٛاقع أْٓا اي – ّٛٝأقٌ ؾأْاّ َٔ
َٓهط !
ؾٓٝت ٚمٔ اٯٕ
عاؾت ٚ.أبسعت ٗ ْٗذٗا اؿٝات ١ٝثِ !
ٚأٚي٦و أَ ١قس .
ا٭َٛات ٚأبٔ َه ١إهطَٜ ٫ ١كٌ عٔ غٛاٙ
!
ا٭سٝاٚ ٤ضث ١أٚي٦و ا٭دساز ا٭ؾصاش
َٔ أَِ ا٭ضضٜ ،ؿدط َا ٚضث٘ عٔ أدساز ٙأٚي٦و اؽصٚا ايطدٛيٚ ١ايبطٛيَٚ ١هاضّ
َجًِٗ ناْٛا أٚؾٝا،٤
شضاٖا يٝتٓا .
أؾعاشلِ أغؼ عع أغٖٓٛا ؾأٚقًتِٗ .
ا٭خ٬م َٔ! . .
عُٛاٚ ٤يٝؼ َٔ ايدل ايعكٛم ٚاؾشٛز ٚايتٓهط  ٖٛٚخرل !َٓا
!
ؾهاْٛا
ْػأٍ اهلل إٔ ًُٜٓٗا ايطؾس ٚايكٛابٚ ،إٔ ٜطسِ أٚي٦و ايٓاؽ إان ٗ ٕٛشَ١
ايدلض٠
ايعَإٚ ،إٔ هعًٓا َٔ ا٭ٚؾٝا. ٤
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ايطؾازٚ ٠ايػكا ١ٜامله١ٝ
تٳصٵنط نٌ ايهتب ايتاضىٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝإٔ إه ٌٝناْٛا ٜكَٕٛٛ
ٚقباًٗ٥ا
.
اؿذاز ؾايػكٝا شلا أقٛشلا
.
بأعُاٍ خًسٖا ايتاضٜذ  ٖٞٚغكاٚ ١ٜضؾاز٠
ٚايطؾازٚ ٠ايهطّ إه ٞإؿٗٛض ُٝع َعاٜا اْؿطزت ب٘ قب ١ًٝقطٜـ ٚغرلٖا َٔ
إه١ٝ
.
ايكباٌ٥
ٚإنطاّ ايهٝـ ٗ َه ١إهطَ ٖٛ ١خٴًُل َٔ ا٭خ٬م ايطاق ١ٝاييت
ايهٝـ
.
ٚاٱغٚ َٞ٬نإ أٌٖ َهٜ ١ٴهطَٕٛ
.
تطغدت عدل عبل ايتاضٜذ ايعطبٞ
اؿٝات ١ٝبٌ ناْٛا
.
سٝح ٜٗتُ ٕٛبػهٓ٘ َٚأنً٘ َٚؿطب٘ ٚقها ٤استٝادات٘
ٜتػابك ٗ ٕٛإنطاّ نٝؿِٗ ٚاؿؿا ٠ٚب٘.
 َٔٚنُٔ ايهطّ إه ٞاٖ٫تُاّ بإػهٔ ٚتٛؾرل إتطًبات إدتًؿ١
ٚتطٛضت ا٭سٛاٍ َٔ َطسً ١إٍ أخط ٣ستٚ ٢قًت إٍ ايبٛٝت ٚايسٚض اؿاي ١ٝاييت
ايطٓٔ ٚنإ إهٕٛٝ
.
ناْت ػٗع َٔ قبٌ أٌٖ َه ١إهطَ ١ؿذاز ٚنٛٝف
اؿر ٚنإ ايتٓاؾؼ
عاّ أ َٔ ٚاؿر إٍ .
ٜٓتٛط ٕٚاٱهاض أ ٚزخٌ ايعكاض َٔ إٍ .
بؿهٌ ضامٍ َٓٚت ِٛبٌ أٌٖ َه ١إهطَ ٗ ١ػٗٝع ٚتطتٝب ٚتٓ ِٝٛتًو ايسٚض
ٚايبٛٝتٚ ،قس ٚقٌ تطٛضْا ايعُطاْٚ ٞايعكاضَ ٗ ٟه ١إهطَ ١ست ٢أقبشٓا ْبين
ا٫ضتؿاع ٚناْت َساض أسازٜح ٚإعذاب نٛٝف ايطٓٔ.
.
ْاطشات ايػشاب ؾاٖك١
ٚقس اغتطاع أٌٖ َه ١إهطّ  ٠إٔ ٜٴؿهًٛا ثكاؾ ١دٝس ٗ ٠بٓاٚ ٤تؿهٌٝ
ايؿٓازم اييت اؾتٗطٚا بٗا ؾأقبض إغهإ اؿذاز ىهع يًهجرل َٔ إعاٜرل
ٚإكاٜٝؼ ٚايؿط ٙٚايؿٓ ١ٝا٭خط ٣اييت تطتب٘ بايػٚ ١َ٬ا٭َٔ ،بٌ إْٗا تطٛضت َع
ٚا٫قتكازٚ ١ٜدعٌ إػٚ٪يٌ ثكاؾ ١ايػهٔ ٗ
.
تطٛض ا٭سساخ ٚا٭ؾهاض ايتذاض١ٜ
َه ١إهطَ ١تػتٓس عًَ ٢طتهع ٚاسس ٖٚاّ ٖ ٛاٱْػإ ٚاٖ٫تُاّ ب٘ َٚطاعا٠
نٌ َتطًبات٘ إدتًؿٚ ١خاق ١عاٌَ ايػٔٚ ،تٛؾرل إاٚ ٤ا٭َٔٚ ،إكعس ٚايؿطف
 ّٜٛ )1450(9ا٫ثٌٖٓ. 142/76/ 21ـ م. 4
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إ ِ٥٬نٌ ٖصا دعٌ قٓاعٚ ١بٓا ٤ايؿٓازم ٗ َه ١إهطَ ١تٴعس
إٓاغب ٚإطبذ .
اي َٔ ّٛٝأِٖ ايكٓاعاتَٚ ،ه ١إهطَ ٖٞ ١إس ١ٜٓا٭ؾهٌ يبٓا ٤أندل ؾبه١
ؾٓازم بٗا ؾايطاق ١ا٫غتٝعاب ١ٝاؿاي ٫ ١ٝتػط ٞا٫ستٝاز ايؿعً ،ٞبٌ ؼتاز باغتُطاض
ٕعٜس َٔ ايتٛغع طإا إٔ اؿه ١َٛايػعٛز ١ٜأععٖا اهلل ؾتشت باب ايعُطٚ ٠ايعٜاض٠
ٖٚصا ٜتطًب إٔ ْٛاد٘ شيو ايطًب بتٛؾرل ا٫ستٝاز ايؿعً ٞإٓاغب ٚإٕ ِ٥٬ه١
قٛض
إهطَ ١عً ٢إٔ ٜهَ ٗ ٕٛػت٥٫ ٣ٛل ٚسهاضٜٚ ٟعهؼ قٛض. َٔ ٠
.
ايػطٜع ٗ ٖصا اؾاْب إش إٔ اؿاد ١ا٫قتكازٚ ١ٜايتذاضٚ ١ٜايػٝاغ١ٝ
.
تطٛضْا
إهطَٚ ١ايعٌُ عً٢
.
ٚا٫دتُاع ١ٝتٛيس ايطغب ٗ ١تػرل ايٛنع اؿاي ٞيًؿٓازم َه١
ٚأضق٢
تطٜٛطٖا بكٛض ٠أؾهٌ .
ٖٚصا ايتؿهرل ايصٜ ٟعطؾ٘ ضداٍ ا٭عُاٍ ٚا٫قتكازَ ٗ ٜٔه ١إهطَ١
ٜسؾعين إٍ إٔ تٓاز ٟبإٔ تػتٓس إزاض ٠إؿاضٜع اؾٝس ٠إٍ ايؿطنات ايػعٛز١ٜ
ٚإه ١ٝايعاًَ ٗ ١ايكٓاعات ايؿٓسق ١ٝبس َٔ ّ٫اغترلاز ؾطنات إزاض ٠ايؿٓازم
ايعإ ١ٝ٭ْٗا أزض ٣غكٛق ١ٝأغٛام اؿر ٚايعُطَ ٗ ٠ه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض٠
ايعإٚ ١ٝخكٛقاّ تًو اييت ٜتطًع
٫ٚغُٝا إٔ ايبعض َٓٗا ٜطتك ٞإٍ سس إػتٜٛات .
ايكا ُٕٛ٥عًٗٝاٜٚ ،ؿػـ إٍ ايٛق ٍٛيًهُاٍ ٗ ايكٓاع ١ايؿٓسقٚ ١ٝايتُٝع
غسَات  ٫تهاٖ ٞايتكسّ ؾك٘ ٗ ايبًس اؿطاّ ٚبًس ايطغ ٍٛايهط ِٜعً ٘ٝأؾهٌ
ٚأظن ٢ايتػًِٝ
.
ايك٠٬
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض.
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اإلعاؾٚ ١املطٛؾني
اتكٌ ب ٞبعض ا٭خٛإ َٔ َط ٗٛسذاز دٓٛب ؾطم آغٝا ٚؾطسٛا يٞ
نايتايٞ
. :
قهٜ ١ٝعاَْٗٓ ٕٛا ٖٞٚ
تؿطؾت َ٪غػ ١سذاز ز ٍٚدٓٛب ؾطم آغٝا َٔ نُٔ خسَاتٗا َٓص 23
عاَا بتأٌَ ايتػص ١ٜيًشذاز اٱْسْٝٚػ ٌٝنجط عسزِٖ أّ قٌ ٗ إؿاعط إكسغ١
 )300ضٜاٍ يًشاز
ٚ ١٦َ )189تػعٚ ١مثاْ ٕٛأيـ ساز َبًؼ (
نٌ عاّ يتػص ١ٜعسز (
ايٛاسس يعسزٚ 16دب٘ َتؿل عًٗٝا بٌ ايططؾٌ إناؾ ١إٍ تٛؾرل ايؿاٚ ٟايكٗٚ ٠ٛإا٤
ايكش ٞخ 24ٍ٬غاع. ٗ ١ايّٛٝ
ٚضغِ شيو تك ّٛإ٪غػ ١نٌ عاّ بتطٜٛط ٚؼػٌ اـسَ ٖٛٚ ١ا٭َط ايصٟ
تكط ب٘ بعج ١اؿر اٱْسْٝٚػٚ ١ٝهعٌ إطٛؾٌ ؾدطَ ٕٚا ٜكسَ َٔ ٕٛخسَات سػٓ١
تٛاضثٖٛا د ٬ٝبعس د ٌٝا٭َط ايص ٟانػبِٗ خدلْٛ ٠عٖٝ ١ٝعٜٓ ٠سض تٛؾطٖا ٗ
اؾُٝع
غرلِٖ ٚناْت قٌ تكسٜط ٚإعذاب .
.
بعس تعاقس َ٪غػ ١دٓٛب ؾطم آغٝا َع ايبعج ١اٱْسْٝٚػ ١ٝبتاضٜذ
ٖ142/7ـ قاَت إ٪غػ ١بتؿه ٌٝفُٛعات اـسَ ١إٝساْ ١ٝعً ٢ن ٤ٛا٫تؿام
6
/1
ٖ142/7ـ غطاب يًُ٪غػ١
10
َع بعج ١اؿر اٱْسْٝٚػٚ ١ٝأنسٚا نصيو ٗ/23
بٛنع آي ١ٝيًعٌُ .
ٚمت تعٌ ض٩غا ٤فُٛعات اـسَٚ ١نصيو ْٛابِٗ ٚنصيو ا٭عهاٚ ٤ؾل
آي ١ٝقسز ، ٠إسسَ ٣طتهعاتٗا ايكسضٚ ٠ايهؿاٚ ٠٤ايتدكل ٚ ،أخصت اجملُٛعات
بعس تعٗٓٝا َباؾط ٠بايتعاقس َع إٚٛؿٌ ٚايطباخٌ ٚايعُاٍ ٚايتعَت بعكٛز يتٓؿٝص
ٚغرلٖا
أعُاٍ خاق ١بتػص ١ٜاؿذاز ٗ إؿاعط إكسغ. ١
ٖ142/7ـ قاَت ايبعج ١اٱْسْٝٚػ ١ٝبتٛقٝع عكس آخط َع
10
 ٗٚتاضٜذ/15
َ٪غػ ١ايؿطزٖٚ ١ٜص ٙإ٪غػ ( ١أْا ) تابع ١يؿدك ١ٝنبرل ، ٠ز ٕٚإؾعاض ا ٚعًِ
ٖ. 1427ـ م. 5
/ 11
 ّٜٛ )1462(7ايج٬ثا/ 21 ٤
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إ٪غػ ١ا٭ًٖٕ ١ٝط ٗٛسذاز ز ٍٚدٓٛب ؾطم آغٝا َ ،ع ايعًِ إٔ َٔ ايؿطٙٚ
ٚا٭ْ ١ُٛاييت ٚنعٗا ٚظاض ٠اؿر أْ٘  ٫ول يًبعج ١اٱْسْٝٚػ ١ٝايتعاقس َع أ ٟدٗ١
خاق ١بعس ايطدٛع ٕ٪غػ ١دٓٛب ؾطم آغٝا ؾًْٛ ٛطْا إٔ تعاقس ايبعج ١اٱْسْٝٚػ١ٝ
ٖ142/7ـ ٚتعاقست ايبعج ١اٱْسْٝٚػ١ٝ
6
َع َ٪غػ ١دٓٛب ؾطم آغٝا مت بتاضٜذ /1
عً ٢غطٜإ ايعكس إدلّ بٚ ِٗٓٝبٌ َ٪غػ ١دٓٛب ؾطم آغٝا غطاب يٛنع اٯي١ٝ
ٖ142/7ـ ٖٚصا ٪ٜنس عً ٢ؾطع ١ٝايعكس إدلّ َع َ٪غػ ١دٓٛب
10
بتاضٜذ/23
اٱْسْٝٚػ ١ٝ٭ٕ بعج ١اؿر اٱْسْٝٚػٚ ١ٝغرلٖا ٜسضنُ ٕٛاَا
.
ؾطم آغٝا ٚايبعج١
َٚا ٜ ٫سع فا ٫يًؿو بإٔ اـدل ٠إطًٛب ١يتٓؿٝص ٖصا ايعٌُ  ٫تتٛؾط ٗ ٖصٙ
إ٪غػ ١أ ٚغرلٖا ؾايٛطٚف إهاْ ١ٝأ ٚايعَاْ ١ٝانتػبٛا خدلاتِٗ َٔ خٍ٬
إانٚ ١ٝاييت ناْت قٌ ايتكسٜط َٔ
.
إُاضغ ١ايؿعً ١ٝيًعٌُ عًَ ٢ساض ايػٓٛات
قبٌ اؾُٝع
.
إٔ إغٓاز عٌُ تػص ١ٜإؿاعط إكسغ ١يًشذاز اٱْسْٝٚػ ٌٝيػرل إطٛؾٌ
ٜعتدل َػاَط ٠غرل قػٛب ١عٛاقبٗا يس ٣ايبعجٜ َٔٚ ١ؿذعٗا ٭ٕ أ ٟإخؿام أ ٚتككرل
ٜعين ٗ إكاّ ا٭ ٖٛ ٍٚتؿٜٛض يًدسَات اييت تكسَٗا سه ١َٛخازّ اؿطٌَ
ايؿطٜؿٌ إًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز يهٛٝف ايطٓٔ  ،باٱناؾ ١إٍ َا
ًٜشل َٔ نطض َباؾط ٠يؿ ١٦نبرل َٔ ٠ؾ٦ات اجملتُع إه ٞإتُجً ٗ ١أنجط َٔ
ث٬ث ١أ٫ف َطٛف َٚطٛؾ ٚ ١عٛا ًِٗ٥اييت ٜتذاٚظ عسزِٖ عؿط ٠أ٫ف ْػُ ١ؾِٗٝ
ا٭ضًَ ٚ ١ايهعٝـ ٚضقٝل اؿاٍ  ِٖٚنجط ا٭َط ايصٜ ٫ ٟطن ٢ايباض ٟعع ٚدٌ ٫ٚ
ٜٛاؾل عً ٘ٝإدًك. ٠٫ٚ َٔ ٕٛا٭َط
ْٓ ٫ٚػ ٢ا٭َط إًه ٞايهط ِٜيًُ٪غؼ إًو عبسايععٜع طٝب اهلل ثطاٗ ٙ
ٖ: 1343ـ سٌ قاٍ ( نٌ َٔ نإ َٔ ايعًُاٖ ٗ ٤ص ٙايسٜاض
ب٬غ ١إؿٗٛز عاّ
َٚٛ َٔٚؿ ٞاؿطّ ايؿطٜـ أ ٚإطٛؾٌ ش ٚضاتب َعٌ ؾٗ ٛي٘ عًَ ٢ا نإ عًَٔ ٘ٝ
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قبٌ إٔ مل ْعز ٙؾْٓ ٬كك٘ ؾ٦ٝا إ ٫ضد ٬أقاّ ايٓاؽ عً ٘ٝسذ ١أْ٘ ٜ ٫كًض ٕا ٖٛ
عً) ٘ٝ
قا. ِ٥
إْٓا ْطدْٚ ٛأٌَ إٔ ٜتسخٌ إػٚ٪يٌ يٛنع سس يًتذاٚظات اييت تك ّٛبٗا بعج١
اؿكٛم ؾإٔ
.
اؿر اٱْسْٝٚػ ١ٝزَ ٕٚطاعا ٠ا٭ْٚ ١ُٛايتعًُٝات اييت تهؿٌ يًذُٝع
ايتؿطٖ ٗ ٜ٘صا ا٭َط  ،نؿَ ٢ا نؿ ٢إٔ تتبع٘ خطٛات ٗ ايػٌٓ ايكازَ، ١
ٚإطٛؾٌ ٚتكبض ٗ ٜس
.
تٗسف تًو اـطٛات إٍ غشب ايهجرل َٔ أعُاٍ اؿر
ايبعجات
.
اططح ٖص ٙايكه ١ٝايعادً ١إَاّ إػٚ٪يٌ بٛظاض ٠اؿر يًتسخٌ ايػطٜع
ْكاب٘ سؿاٚاّ عً ٢سكٛم أٌٖ َه ١إهطَ١
.
ا٭َط ٚإعاز ٠اؿل إٍ
َٚعاؾ. ١
إباضنٌ
.
ٚأبٓآ٥ا
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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طُٛح َ٪غػ ١سذاز دٓٛب أغٝا! ؟
طايعت اؿسٜح ايكشاٗ اؾٝس ايص ٟأدطَ ٣ع إٗٓسؽ ظن ٞسطٜطٟ
اؿسٜح َػت٣ٛ
ٖ.1426ـ ٚيؿت ْٛطٖ ٗ ٟصا . .
ْٚؿط َذً ١أنٛا ،٤بايعسز ايطابع
اؿطٜطٚ ٟايص ٟغتٓؿص
.
ايؿهط ا٫غتجُاض ٟايطا٥ع ايص ٟأؾاض إي٘ٝ

 ٙإ٪غػ، ١

اؿكٝك ١إٔ خط٪َ ١غػ ١سذاز دٓٛب أغٝا ا٫غتجُاض ١ٜضا٥عٚ ١عًُٚ ١ٝعًُ١ٝ
بعُل ؾٝهؿ ٞإٔ َٔ أبعازٖا اٱهاب ٖٛ ١ٝتٓؿٝص
سهاض ١ٜتػتشل ايتٛقـ يكطا٤تٗا .
ٚتطؾٞٗٝ
.
َؿطٚع َبٓ ٢إ٪غػ ١اؾسٜس إتهاٌَ يٝؿٌُ ٖسف غهين ٚػاضٟ
ٚدعٌ َهْٛات ٖصا إبٓ ٢إكذلح ،إٔ ٜه َٔ ٕٛنُٓ٘ غهٔ ؾٓسقٚ ٞؾكل
ؾٓسقٚ ١ٝفُع ػاضَٓٚ ٟاطل تطؾٚ ١ٝٗٝقا٫ت أؾطاح ْٛٚاز ٟقش ١ٝيًٓػاٚ ٤ايطداٍ
٬َٚعب
َٚػاضح .
إٔ تٓؿٝص ٖص ٙإؿطٚعات ايطُٛسٚ ١اؿٚ ١ٜٛٝا٫قتكاز ١ٜغته َٔ ٕٛعٛاٌَ
اغتُطاض ٚبكا ٤ايعٌُ بإ٪غػٜٚ ١عٌُ عً ٢تط ٌٜٛعُط إ٪غػٚ ١تُٓ ١ٝأعُاشلا
ٚتطٜٛط قسضاتٗا ٚؼسٜح أُْٛتٗا ٭ٕ عًُ ١ٝايتطٜٛط ٚايتشسٜح ؼتاز زاُ٥اّ إٍ
ايكطاض ٚأٜهاّ ٜػاعس إ٪غػ١
إاٍ ٖٚصا إاٍ وتاز إٍ دطأٚ ٠ؾذاع ١اؽاش .
ضأؽ .
ايس ١ٜٝٓؾتكبض إ٪غػ١
عً ٢عسّ ا٫عتُاز عً ٢إٛاضز إ٪قت ١إطتبط ١بإٛاغِ .
اقتكازٜا ٖٚصا تؿهرل عًُٚٚ ٞاقع ٞتتطًب٘ إطسً.١
.
ضعَ ١ٝػتكط٠
ٚيعٌ إقاَٖ ١صا إؿطٚع ايطا٥ع ٚاؿهاض ٟغٝعٌُ عً ٢إناؾٕ ١ػات ْاي١ٝ
إهطَٜ ١ؿطف إه ٌٝإٔ
.
ع ٞايطقٝؿ ،١عٝح ٜهَ ٕٛعًُاّ سهاضٜاّ ٗ َه١
ٜؿاٖس ٙاؿذاز ٚإعتُطٚ ٜٔايعٚاضٚ.اؿكٝك ١هب ثِ هب إٔ ْؿٝس بأؾهاض ٚأضا٤
ٚقطاضات فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١اييت أقبشت أسس ضٚاؾس زعِ ا٫قتكاز
إهٚ.ٞايؿهط ٜػتُط يػعاز ٠ا٭غتاش ايكسٜل ايكسٜط عسْإ نات .ب ٚأعطف
دٝساّ ٚسػب أسازٜجَ ٞع قسٜك ٞاؿبٝب ا٭غتاش خايس غابل ٚايصٜ ٟعٌُ بإخ٬م
ٖ. 1426ـ م. 2
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 ١َٝٓٗٚعاي ١ٝيطؾع زلعٖ ١ص ٙإ٪غػ ١أؾازْ ٞإٔ عسْإ ناتب ٜٗ ٫سأ ٜ ٫ٚطتاح ٫ٚ
غطٜب
ايعٌُ ٜٚعٌُ بكُت .
ٜػهب ٜٓ ٫ٚؿعٌ َٔ أدٌ .
ٚايطقٚ ٞطُٛس٘ ٫
.
قًت :ي٘ أعطف عسْإ ناتب قبًو ؾٗ ٛعاؾل يًٓذاح
إعًٌُ ٚأزضنت
.
ٜؿبع َٓص إٔ نإ َػ ٗ ّ٫ٚ٪ايهً ١ٝإتٛغط ١ٱعساز
نكشاٗ ٚضَا غرل ٟايهجرل َٔ ايكشاؾ ٌٝإٔ ٖص ٙا٭ْؿط ١ايجكاؾ١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝاييت تٓؿصٖا َ٪غػ ١سذاز دٓٛب أغٝا أِا ٖ َٔ ٞطُٛسات٘ ـسَ١
إهٚ ٞخاق ١إٔ أْؿطٖ ١ص ٙإ٪غػ ١أقبشت سسٜح اجملايؼ اجملتُع١ٝ
.
اجملتُع
ٚايطعاٚ ١ٜيعٌ خرل زيٌٝ
.
ايٓػا ٤ؾًكس أخصٕٻ سكٗٔ َٔ اٖ٫تُاّ
إهٚ ١ٝست. ٢
.
ٚايطا٥ع ٚايصْ ٟعتع .ب٘ ٚبهٌ
.
ايطٚام .ص ايجكاٗ ايٓػا ٞ٥اؿهاضٟ
َؿطٚع .ط .
.
.
عً٘ٝ
ايػٝسات ايهطّات اي٬تٜ ٞؿطؾٔ .
ٚهصبين ٗ أعُاٍ ٖص ٙإ٪غػ ١ايطُٛس ١إٔ ْؿاطٗا ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ
إهطَ١
.
ٚايتعً ُٞٝؾام بٌ تكسّ نجرلاّ َٔ إ٪غػات ايتعًٚ ١ُٝٝايجكاؾَ ٗ ١ٝه١
إهٚ ٞاغتػطب بؿسٕ ٠إشا ٫
.
ٚأقبشت ْؿاطاتٗا إدتًؿَ ١هإ سسٜح اجملتُع
تك٪َ ّٛغػات ايطٛاؾ ١ا٭خط ٣بٓؿؼ ٖصا ايسٚض ا٫دتُاعٚ ٞايجكاٗ ايصٜ ٟكب ٗ
ؾْٗٚ٪ا ؾاؾُٝع يس ِٜٗأضباح خٝاي ١ٝؾإؿطٚض إٔ
.
خسََ ١ه ١إهطَ ٗ ١كتًـ
إدتًؿٚ ١أعتكس إٔ
.
تٓؿل أدعا َٔ ٤تًو ا٭ضباح عً ٢اجملتُع إهَٚ ٞؿطٚعات٘
ٖصَ ٙػٚ٪يٚ ١ٝظاض ٠اؿر إٔ تًعّ بك٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ ١يًكٝاّ بٗصا ايسٚض
إِٗ
ا٫دتُاعٚ ٞايجكاٗ .
اؾُ ٗ ٌٝأَط ٚنع ٖص ٙا٭ْؿط ١إدتًؿ ١أْٗا تكاّ ٚتٓؿص عً ٢أعًَ ٢ػت٣ٛ
ٚاٖ٫تُاّ ٚعدل إزاضٚ ٠اعٚ ١ٝدٝسَٚ ٠تؿَُٗ ١ع نٌ
.
َٔ ايتٓٚ ِٝٛاٱخطاز ٚايذلتٝب
ٚا٭ططاف
.
ايكٓٛات
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أُٓٚ. ٢أُٓ ٢نػرل َٔ ٟأبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١ؾبابٗا ٚؾٛٝخٗا
ٚأُٓ. ٚ ٢
.
ٚعذا٥عٖا ْٚػاٗ٥ا ٚبٓاتٗا إعٜس ٚإعٜس َٔ ايطقٚ ٞايٓذاح ٚايطؾاٖ َٔ ١ٝأدٌ خسَ١
ٖص ٙإس .١ٜٓإباضن١

لـــمـحــــة
ايٓؿؼ .بٌ .إٔ
املعٜٓٚ ١ٜٛكا ّٚاْٗعاّ .
ايٓذاح ٜعٗط َع٘ نٌ تٝاضات ضؾع ايطٚح .
. .
ايٓذاح أؾهٌ ٚأضق ٢أزٚات املباٖات .اذتاْ١ٝ
. .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َ٪غػ ١سذاز دٓٛب آغٝا
زلعت خدلاّ َٔ أسس ا٭خٛإ قاٍ ي ٞإٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا
قس عكست ادتُاعا َٛغعاّ َع َعَٓ ِٛػٛبٗٝا ٕٓاقؿَٝ ١عاْ ١ٝإ٪غػ ١ايعاَٚ ١شيو
بهٌ بٓٛزٖا إكطٚؾات ٚاٱٜطازا.ت ٚنإ ايٓكاف ٚاحملاٚض ،٠بٌ ٚاجملازي ١بهٌ
ؾؿاؾٚٚ ١ٝنٛح .تاّ ٚإٔ ٖص  ٙاـط ١اؿهاض ١ٜايطا٥ع ١اييت اػٗت إيٗٝا ٖصٙ
إ٪غػ١
إ٪غػ ١تسٍ عًَ ٢س ٣قسم فًؼ إزاضتٗا م ٛتطٜٛط ٚتُٓ ١ٝايعٌُ بٗص. ٙ
ٖٚص ٙإٓاقؿ ١ايعًُٚ ١ٝإٛنٛعٕٝ ١ٝعاْ ١ٝإ٪غػ ١تػاعس ايكا ٌُ٥عًٗٝا
ايػابكٌ ٚايص ٜٔنإ َٔ بٌ َطايبِٗ
.
بسعُِٗ ست َٔ ٢قبٌ بعض إعاضنٌ
إطًب بٌ إٔ َا غطْ ٞأنجط ٖ ٛإٔ
إٝعاْٚ ١ٝاي ّٛٝمت شلِ ؼكٝل ٖصا .
.
َٓاقؿ١
فًؼ اٱزاض ٠قس ضؾع ق ١ُٝايػِٗ ايٛاسس إٍ عؿط ٜٔأيـ ضٜاٍ نُا ؾُٗت َٔ
عً. ٢ط اغتكطاض ايعٌُ ص..
قسٜل .يٖٚ ٞصا ايطؾع إاز ٟيك ١ُٝايػِٗ ٜسٍ بٛنٛح تاّ .
إ٪غػٚ ١ضغب ١ايكا ٌُ٥عًٗٝا بتشكٝل تطًعات  ٠٫ٚا٭َط م ٛا٫ضتكا ٤ايساِ٥
.
بٗصٙ
ايطٓٔ
.
باـسَات اييت تكسّ يهٛٝف
ايعاّ
ٚدصبين ٗ ٖص ٙاـط ١ايتؿػ ٠ًٞٝاييت ٚنعتٗا إ٪غػٕٛ ١غِ سر ٖصا .
عاَٜٚ ١تكسّ ا٫ضتكا٤
أْٗا تعٌُ عً ٢ؼكٝل أٖساف ا٫ضتكا ٤بايعٌُ اـسَ ٞبكؿ. ١
اٱهابٝات ٖٚصا ٜهػب
.
إٛغِ بٗسف تٛغٝع زا٥ط٠
ٚتطٜٛط َػت ٣ٛا٭زا. ٗ ٤
إ٪غػات
.
ٖٝع ٠عٔ غرلٖا َٔ
أعُاٍ اؿر بٗص ٙإ٪غػ ١قٛض. ٠
إٕ ا٫ضتكاٚ ٤تطٜٛط َػت ٣ٛاـسَات اييت تكسّ يهٛٝف ايطٓٔ ٖٖ ٞسف
ايععٜع ضٓ٘
يػٝاغ ١سه ١َٛخازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس -
اهلل – ٚاؿه ١َٛايػعٛز ٫ ١ٜتسخط دٗساّ ٗ تٛؾرل نٌ غبٌ ايطاس ١ؿذاز
ٚنٛٝف ايطٓٔ ٚتٓؿل َكابٌ شيو إًٝاضات َٔ ايطٜا٫ت ايػعٛز.١ٜ
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ٚسٌ تهع َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا خط ١تؿػ ١ًٝٝعاَ ١يدلافٗا
إػت ٣ٛؾًكس مت قٝاغ ١أٖساف ٚآيٝات َٚطاسٌ
.
ايتٓؿٝصَٛ ٗ ١ٜغِ اؿر بٗصا
اؾٝس ٫ٚ ٠سهت إٔ اـط ١ايتؿػ ١ًٝٝاْطًكت يًتٓؿٝص عدل
.
يتٓؿٝص ٖص ٙاـط١
َُٖٗ ١ص ٙاحملاٚض إتعسز ٠ؼكل أٖساف نبرلْٚ ٠بُ ٖٞ ١ًٝهٌ
ٔػ ١قاٚض .
نٛٝف ايطٓٔ َٔ اؿذاز ٚإعتُطٚ ٜٔايعٚاض َٔ أزآَ ٤اغهِٗ ٚخاق ١اؿر
بهٌ ٜػط ٚغٗٛيٚ ١يعٌ أقَ ٣ٛا ٗ ٖص ٙاـط ١اؾٝس ٠ؼسٜس أعُاٍ ٚأْؿطَٗٚ ١اّ
َٓٗا
َٚهاتب اـسَٚ ١اييت .
 1تؿك٬ٝت إٗاّ ايتٓؿٝص ،١ٜسٝح ٜٓؿص إطٛؾْٝٚ ٕٛع دٗات إ٪غػ١
: /
اؾٛاْب ايهُٚ ١ٝايٓٛعٚ ١ٝايعَٓٚ ١ٝايتٛظٜع١ٝ
:
إطًٛب َِٓٗ َٔ ْٝع
إهاْ١ٝ
.
إطاقب ٚإتابع َٔ ١قبٌ فًؼ إزاض ٠إ٪غػ١
٠
 2تٛؾرل أغاؽ ٕٓطًكات َٗاّ
: /
ايتٓؿٝص١ٜ
.
٭زاْٝ ٤ع اؾٗات
ايتؿػ١ًٝٝ
.
َٗ 3اّ تك ِٝٝدٗٛز ايتٓؿٝص َٔ خَ ٍ٬عاٜرل َػتكا َٔ ٠اـط١
: /
ٚ 4قبٌ ٖصا ٚشاى ،ؾإٔ اـط ١ايتؿػُ ١ًٝٝجٌ ٚغط ّا ٫غتكاَ ٤طٝ٥ات
: /
ٚتٛدٗٝات اؾٗات إػٚ٪يٖ ٠ ٞجًٚ ٗ ١ظاض ٠اؿر س ٍٛدٛاْب اٱعساز
ٚإتابع١
.
ٚايتٓؿٝص
أعذلف بإعذابٚ ٞتكسٜط ٟايهبرل بٗص ٙايٓكً ١ايٓٛعٚ ١ٝايهُ ١ٝاييت تعٝؿٗا
إ٪غػٜٚ ١تُسز إعذاب ٞبٗص ٙاٱلاظات اييت تكب ٗ ْٗا ١ٜإطاف با٫ضتكا٤
.
ٖصٙ
ايطُٛح
.
بجٛض ٠ايؿباب إهٞ
ؾإىل ا٭َاّ ٜا أٌٖ ايععّ ٚايععمي ١مب٪غػَ ١طٛيف سذاز دٓٛب آغٝاٚ ،حت ١ٝأنباض
امل٪غػ١
يطٝ٥ؼ ٚأعها ٤زتًؼ إزاض. ٠
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يـــُـشــــ١
قاٍ تعاٍ [ :ٳُ ٚقٌِ ا ٵعُٳًُٛا َؾػٳٝٳطٳ ٣اهللُ ٳعُٳًَهُِٵ ٚٳضٳغٴٛيُ٘ٴ ٚٳإُ٪ٵ ٹَٓٴٕٛٳ ٚٳغٳتٴ ٳطزټٕٚٳ ِإيَ٢
105ص .
نٓٵتٴ ٵِ تٳ ٵعُٳًُٕٛٳ ] ط ايتٛب:١
عٳايٹِِ ايػٳٝٵبٹ ٚٳايؿٻٗٳازٳ٠ٹ ؾَ ٴٓٝٳبِ ٴ٦هُ ٵِ ٹبُٳا ُ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َهٚ ١نؿاض قطٜـ
أٌٖ. .
قطأت َكاي ١أخ ٞاؿبٝب ايسنتٛض عجُإ ايكٝين ظطٜس ٠ايٛطٔ بعسزٖا
ٚعٓٛاْٗا غرل ٠إؿٗس
ٖ142/6ـ ٚ،بايكؿش . . )25(١ط
11
 ّٜٛ )1900ايج٬ثا/10٤
(
ايجكاٗ .ص ٗ َه ١إهطَٚ )1(١يؿت ْٛط ٟخطأ نبرل ٚقع ؾ ٘ٝأخ ٞعجُإ
.
إاٖط اغتػطب َٓ٘ ٖصا اـطأ ايتاضىٚ ٞايسٜين ٚايجكاٗ
ايكٝين  ٖٛٚإجكـ .
ٚايؿهط ٟسٌ قاٍ – سؿ ٘ٛاهلل ٚ ((. –.نإ عًَ ٟٛايهَ ٞط ٗ ٠سكٛت٘
ٚغًِ  َٔ ،. ).ايبسا١ٜ
عً.) . ٘ٝ
وه ٞقك ١تأَط أَ ٍ ٙه ١عً ٢ايطغ ٍٛقً ٞاهلل .
َككٛز
أظعِ ،بٌ أدعّ أْ٘ خطأ غرل .
اؿػٓٚ ١أعطف أْو َٔ
.
ٜا أر  ٟعجُإ أعطف دٝساّ أْو َٔ أقشاب ايٓٛاٜا
إهطَٚ ١أعطف أْو
.
احملبٌ ايهباض ٕه ١إهطَٚ ،١أعطف إٔ يو عاَ ١ً٥ه١
يسٜو ضقٝس ثكاٗ دٝس عٔ َه ١إهطَٚ ١تاضىٗا.
ا٫غذلاتٝذ .ٞص ايػرل َككٛزٚ ،ايصٚ ٟقعت ؾ٘ٝ
.
اـطأ .ط ايجكاٗ
ٚيهٔ ٖصا .
ايتاضى ١ٝبٌ أْين
.
ٜ ٫كع ؾ ٘ٝإ ٫اؾاًٖ ٕٛببٛاطٔ ا٭َٛضٚ ،ايص ٜٔهًٗ ٕٛاؿكا٥ل
إهٞ
.
ٚدست إٔ ايبعض ٖٔ ٜكع ٗ ٖصا اـطأ ايتاضى َٔ ِٖ ٞسكس ٠ايتاضٜذ
ٚيهٔ
أخ. ! . ٞ
ٚأدعّ أْو يػت َِٓٗ ٜا .
ٜا أر  ٟعجُإ – ضعاى اهلل – إٕ ٌٖ َه ١إهطَ ١مل ٜتآَطٚا عً ٢غٝسٟ
ضغ. ٍٛاهلل إٕ َٔ اؿل ا٭شٚ ٣ايهطض ٚتسبرل إ٪اَط ٠بػٝسٚ ٟسبٝيب غٝسْا
قطٜـ صٚ )).ناْٛا
ٚغٝسِٖ ٚغٝسنِ قُس قً ٞاهلل عًٚ ١ٝغًِ ((. ِٖ.طنؿاض .
ٚايتشسِٖٚ ٟ
.
سٓٝصاى  ِٖٚأقشاب ايكٚ ٠ٛايٓؿٛش ٚايػٝطط٠
.
ِٖ ا٭نجط١ٜ
أَطِٖ  َٔٚطبا٥ع
إه ٞأَا إ ٌَٓ٪ؾهاْٛا قًَ ١ػًٛب ١عً. ٢
.
ايهايع ٗ ٕٛايكطاض
ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا ٤إٔ ا٭عسا ِٖ ٤ايصٜ ٜٔتآَطٚ ٕٚوٝه ٕٛايهٝس ًٜٚشك ٕٛا٭ش٣
قطٜـ ص ِٖ .أعساٚ ٤خك ّٛغٝس ٟضغ ٍٛاهلل
نؿاض ) .
ؾهإ ((.ط )
.
باـكِ
.
ٚايهطض
. 15
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نتاب. ٞط عبكطَ ١ٜه١
.
ٚغًِ ٚيكس تٓاٚيت ٖصا إٛنٛع ٗ
قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
إؿاٖٚ ِٝأدعّ أْٗا غرل غا٥ب ١عٔ شٖٓوٚ ،يهٔ قس
.
إهطَ١ص بٗسف تكشٝض ٖصٙ
. .
تػتػٌ نسى ٚنسْا ٖص ٙإكٛي ،١ؾٝكاٍ إٔ أبٓاّ َٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١قاٍ ٖصا
إصنٛض ((ٚيعبكطَ ١ٜه ١إهطَ ١قاٍ غٝسٟ
:
ايهٚ ّ٬قس قًت ٗ نتابٞ
.
ٚسبٝيب ضغٛيٓا ايع ِٝٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ بًػاْ٘ ايطاٖط  ّٜٛخطٚد٘
قاٍ ((.سٌ خطز َٔ َهٚ ،١قـ
إهطَ. ١
:
َٔ َػك٘ ضأغ٘ ٚٚطٓ٘ ا٭َ ٍٚه١
ٚقاٍ ٚاهلل أْ ٞ٭عًِ أْو أسب بًس اهلل إٍٚ ،أْو
عً ٢اؿعٚضٚ ،٠اغتكبٌ ايهعب: ١
أسب أضض إٍ اهلل – عع ٚدٌ – ٚأْو خرل بكع ١عًٚ ٢د٘ ا٭ضضٚ ،أسبٗا إٍ اهلل
بأًٖو ِٖ.
ٖٓا . .
خطدت ).ؾإككٛز .
– تعاٍ – ٚي ٫ٛإٔ أًٖو أخطدَٓ ْٞٛو َا ) .
نؿاض قطٜـ ،باعتباضِٖ ا٭غًب ١ٝايعَ ٗ ٢ُٛه ١إهطَ ١ـــ آْصاى ــــ ٚ ،يصيو
أًٖو .نٌ أٌٖ َه ١إهطَ ١باعتباض َِٓٗ إٌَٓ٪
َكطًض . .
.
ؾ ٬هٛظ إٔ ْك ٍٛإٔ
بطغاي ١غٝسْا قُس ٚ .يتأنٝس ٖص ٙايعبكط ١ٜقايت ايػٝس ٠عا٥ؿ ١أّ إٌَٓ٪
إهطَ١
:
ضن ٞاهلل عٓٗا ،قايت ٖص ٙإطأ ٠اؾً ١ًٝايع ،١ُٝٛعٔ ٚطٓٗا َه١
((. .ي ٫ٛاشلذط ٠يػهٓت َه ١إهطَ ١إْ ٞمل أض ايػُاَ ٤هإٍ أقطب إٍ ا٭ضض
َٓٗا َهٚ ١مل ٜطُ ٔ٦قًيب ببًس ق٘ نُا اطُإٔ َهٚ ١مل أض ايكُط َهإ
َه،.. )١
أسػٔ َٓ٘ ) .

ٜا أخ ٞعجُإ أضد ٛإٔ ٜسؾعو ٚوجو أزبو ايص ٟأعطؾ٘ عٓو دٝساّ إٔ
قكس ؾايتكشٝض ٜكب ٗ
تتؿهٌ َؿهٛضاّ ٚتكشض ٖصا اـطأ ايكازض َٓو بػرل .
قاؿو سٌ تهػب ثٛاب ٚأدط ق ٍٛاؿل ٗ َس. ١ٜٓاؿل
اـا٥ؿٌ
!
ٜٚا أَإ
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يـــُـشــــ١
قاٍ غٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (( خرل بًس ٠عًٚ ٢د٘ ا٭ضض
ٚأسبٗا إٍ )اهلل .تعاٍ َه) ١
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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خط٪َ ١غؼ ٠سذاز دٓٛب آغٝا
تٓاٚيت قبٌ أٜاّ بعض َؿطزات اـط ١ايتؿػ٪ٕ ١ًٝٝغػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب
ٚبتُٓٗٝٛا  َٔٚسل نٌ َ٪غػات
.
آغٝاٚٚ ،نشت َس ٣إعذاب ٞايهبرل بٗا
ايطٛاؾ ١تعٜٚس ٟبٓػد َٔ ١خطتٗا ايتؿػ ١ًٝٝستّ ٢هٔ ي ٞإٔ أتٓاٚشلا ؾأْا ٫
عٓٗا أِا أعتع نػرلَ ٟجٌ ٖص ٙاؾٗٛز اييت تبٌ
أخل َ٪غػ ١بصاتٗا يًشسٜح .
ٚإتشُؼ
.
بٛنٛح نؿاٚ ٠٤قسض ٠ايؿباب إه ٞايطُٛح
ٚأعٛز يًشسٜح عٔ خط ١سذاز دٓٛب آغٝا ،سٝح عًُت ٖص ٙاـط ١عً٢
ته ٜٔٛضٚ ١ٜ٩تطًعات ،سٝح اضتهعت ايط ١ٜ٩يسٜٗا عً ٢قٛض ٜٔدسٜسٚ ٜٔؾاعًٌ
ُٖٚا
: ٌَُٗٚ
 1ايتدط ٘ٝاٱزاض ٟا٫غذلاتٝذ ٞعًَ ٢ػت ٣ٛإ٪غػ ١يًُٗاّ إطًٛب تٓؿٝصٖا
: /
ٗ نٌ َٛغِ َٔ أدٌ خسَ ١نٛٝف ايطٓٔٚ ،شيو بتأق ٌٝاٱهابٝات
ٚدست
إتشكك ٗ ١إٛاغِ إانَٚ ١ٝعاؾ ١دٛاْب ايككٛض إٔ .
 2قٝاغ ١بطاَر تٓؿٝص ١ٜيهٌ َٔ اؾٗات إدتًؿ ١بإ٪غػَ ١ا وكل
: /
ا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات ايعاَ َٔٚ ،١ثِ تٛد ٘ٝدٗٛز اٱؾطاف ٚإتابع١
إٗاّ
يًتشكل َٔ خطٛات اٱعساز ٚايتٓؿٝص إٝساْ ٞيتًو .
ٚقاّ فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١بكٝاغ ١فُٛع ١قَٔ ١ٜٛ
ا٫غذلاتٝذٝات ايعاَ ١يًُ٪غػٚ ١اييت َٗٓ:ا
 1ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝاٱّإ إؿذلى ،زاخٌ إ٪غػ ،١باشلسف
: /
ايطٝ٥ؼ ٚايطغايٚ ١ايط ١ٜ٩احملسزٚ ٠إؿطٚس ١ؾُٝا غبل ،شيو بٛقؿٗا
قاعسَ ٠ؿذلنْ٫ ١ط٬م خطٛات ايتدطٚ ٘ٝايتٓؿٝص ٕٗاّ خسَ١
نٛٝف ايطٓٔ.
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 2ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتهاٌَ ٚايتٓػٝل بٌ اؾٗات ايتدطٝط١ٝ
: /
ٚاؾٗات ايتٓؿٝص ٗ ١ٜأغؿٌ اشلطّ ٗ ن ٤ٛا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝا ت
اشلطّ
إطغ ٗ ١َٛأعً. ٢
 3ؼسٜح ٚتعس ٌٜا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات  َٔٚثِ ايدلاَر ايتٓؿٝص١ٜ
: /
بؿهٌ ٪ٜقٌ إهابٝات إٛاغِ إان ١ٝبٛقؿٗا َهتػبات ٜٚكًل
َٔ دٛاْب ايككٛض قسض اٱَهإَ ،ع ا٫غتؿازَ َٔ ٠طٝ٥ات ٚػاضب
يًشذاز
.
ايتٓؿٝص ٟإًتكك ١باـسَات إباؾط٠
٠
اؾٗات
 4ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتٓػٝل َع اؾٗات ٚايؿدكٝات إُجً١
: /
يٛظاض ٠اؿر قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس َٛغِ اؿر َا ٜهؿٌ قٝاغٚ ١تٛد٘ٝ
ايسٚي١
فٌُ دٗٛز إ٪غػ ١يتشكٝل تطًعات .
 5سؿع ضٚح ايتعاٚ ٕٚتبازٍ اـدلات ٚايتذٗٝعات بٌ َهاتب اـسَ١
: /
بكٛض ٠خاقٚ ١بٌ ْٝع دٗات إ٪غػ ١بكؿ ١عاََ ١ا ٜٓعهؼ
إهابٝاّ عً ٢ايعٌُ بطٚح ايؿطٜل ايٛاسس ٚايتعاٌَ ا٭غطع ٚا٭نجط
ٚايطٛاض٨
.
نؿاَ ٠٤ت إػتذسات
 6ا٫غتٓاز إٍ َطٝ٥ات ٚاْطباعات نٛٝف ايطٓٔ نُعٝاض يتكسِٜ
: /
ا٭زآَٚ ٤ض دٛا٥ع ايتُٝع ،شيو ٭ٕ خسَ ١اؿاز ُٚه َٔ ٘ٓٝأزا٤
يًذُٝع
.
َٓاغو سذ٘ بٝػط ٚغٗٛيٖ ٖٛ ١سف َؿذلى
 7اعتُاز ا٭غًٛب ايعًُ ٗ ٞايتدطٚ ٘ٝتكس ِٜا٭زاٚ ،٤شيو َٔ خٍ٬
: /
ايػطض
.
تؿه ٌٝؾطٜل عًُ ٞشلصا
اـطَ ١ع إعساز
ٚأختتِ َكاي ٞبإٔ أُٓ ٢عًٖ ٢ص ٙإ٪غػ ١تطْٖ ١ص. ٙ
ًَدل شلا ٗ عسز َٔ قؿشات يتكسّٗا يهٛٝؾٗا ٚنصيو يًكشاؾ ١احملً١ٝ
ٚغرلٖا ستٜ ٢طًع اؾُٝع عًٖ ٢صا ايطق ٗ ٞايتٓٚ ِٝٛاٱبساع ٗ ايتؿهرلٚ ،سػٔ
ايتدطٚ ٘ٝايصٜ ٟعدل بٛنٛح تاّ عٔ ايطُٛح ايؿباب ٞإهٚ ،ٞإتشُؼ ٚاحملب
.
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ٚضا٥ع ١تسٍ عً ٢ضق ٞايعكً١ٝ
ايطٓٔ ؾٗص ٙأؾهاض نبرلٚ ٠سهاض. ١ٜ
.
ـسَ ١نٛٝف
اؾٝس٠
.
إه ١ٝاييت قاغت ٖص ٙاـط١
حتٚ ١ٝتكسٜط ٚإعذاب ٭خ ٞا٭غتاش عسْإ ناتب ٚنٌ ظَ ٘٥٬يف زتًؼ اإلزاضٚ ٠نٌ
ايتطٜٛط ؾهُا قًت أْين أنتب َٔ اإلظتابٝات سني
.
َٓػٛبٖ ٞص ٙامل٪غػ ١ايعًُ ١ٝايسا ١ُ٥يف
ٚتكسٜط تأنٝسا ملٛنٛعيت  ٫ٚأخذٌ سني أؾعٌ
تكع حتت ٜس ، ٟأنتب عٓ٘ ٚبهٌ ؾدط ٚاعتعاظ .
 .شيو

يـــُـشــــ١
تعايٞ
نتب اؿػٔ ايبكط ٟإٍ عُط بٔ عبسا يععٟظ ضُٓٗا اهلل :
أسَٔ ّ٬
أنػاخ . .
.
َتٛغ٘ ٚمٔ ٗ
ٜكٚ ١ٛإٛت . . .
ٚاٯخط. . ٠
.
إٕ ايسْٝا سًِ
لا  َٔٚأطاع ٖٛاٙ
ايعٛاقب. .
.
خػط ْٛ َٔٚط إٍ
ضبض  َٔٚ.غؿٌ عٓٗا . .
ْؿػ٘ .
ساغب .
ؾِٗ  َٔٚؾِٗ
أبكط. .
أبكط . َٔ ٚ
غًِ  َٔٚ.أعتدل . .
غِٓ  َٔٚ.خاف .
نٌ  َٔٚسًِ .
. .
ؾأغأٍ ٚ.إشا
ؾأقًع ٚإشا دًٗت .
ؾأضدع ٚإشا ْسَت . .
عٌُ .ؾإشا ظيًت . .
.عًِ  َٔٚ.عًِ .
.غهبت ؾاَػو
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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املطأٚ ٠املؿاضن ١يف ايكطاض
اتكًت ب ٞبعض ايػٝسات إهٝات إطٛؾات َه ١إهطَٚ ١طًي َين إٔ
اؿر سٝح طًي إؿاضنٗ ١
أنتب عٓٗٔٸ ٗ ؼكٝل طًبٗٔ َٔ َعايٚ ٞظٜط .
عه ١ٜٛفًؼ اٱزاضٚ ،٠بعهٗٔ طًي عسّ ايتٛن ،ٌٝبٌ سهٛض إطأ ٠ؾدكٝاّ
ايطٛاؾٖ ٗٚ ١صا اجملاٍ أ ٳٚزټ
.
ْ٫تداب َٔ تؿا َٔ ٤ا٭عها ٗ ٤فًؼ إزاض٪َ ٠غػ١
ايتاي١ٝ
إٔ أٚنض ايٓكا: ٙ
َ 1ؿاضن ١إطأ ٠يًطدٌ ٗ قٓع ايكطاض  ٗٚإُاضغات ايعًُٚ ١ٝإٝسآَْ ١ٝص
: /
ظَٔ بعٝس ٗ اؾاًٖ َٔٚ ١ٝبساْ ١ٜع ٍٚايٛس ٞعً ٢غٝسْا قُس ٚ ايُٓٛشز
ٚػاضتٗا . .اخل
إؿطف ٖ ٛايػٝس ٠خسه ١ضن ٞاهلل عٓٗا . .
 2تؿذٝع َٚباضنٚ ١زعِ  ٠٫ٚا٭َط يًُطأ ٠يًدٛض ٗ ايعًُ ١ٝاْ٫تداب١ٝ
: /
َباؾطٚ ّ٠ايذلؾٝض ٕٓاقب قٝاز ١ٜنُا سسخ ٗ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاع١ٝ
ظس ٠سٝح ؾاظت بططٜك ١اْ٫تداب ،ثِ بططٜك ١ايتعٌ ايطزلٚ َٔ ٞظاض٠
.
ٚايكٓاع١
.
ايتذاض٠
 3تأٖ ٌٝإطأ ٠ايػعٛزٚ ١ٜشيو تأت َٔ ٞإتاس ١ايسٚي ١شلا ناؾ ١اٱَهاْات
: /
ٚإعطؾ١ٝ
.
ايعًُ١ٝ
 4إٔ تعس٥٫ ٌٜش ١اْ٫تدابات جملايؼ إزاضات َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١اٱؾطاف
: /
ٚايعَاظََٚ ١هتب ايٛن ٤٬إٛسس ٚتعس ٌٜؾكطات اْ٫تداب اـاق ١بإطأ٠
ْٛع .١ٝص ٗ
غٝه. ٕٛط ْكً. ١
.
نطٚض .٠ص عكطًَ ١ٜشَٚ ،١طًب ؾعيب،
. ٖٛ.ط .
َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ايؿطٜؿٚ ١بك ١ٝإٗٔ ا٭خط ،٣سٝح يعبت إطأ ٠زٚضاّ ؾعاٗ ّ٫
َٗٓ ١ايطٛاؾ ١َٓٗ ١اٯباٚ ٤ا٭دسازٚٚ ،قؿت َع إطٛف دبٓاّ إٍ دٓب.
 5إٕ َٛاؾكٚ ١ظٜط اؿر عً ٢تطؾٝض إطأ ٠جملًؼ إزاض٪َ ٠غػات ايطٛاؾ١
: /
غٝه ٕٛقطاضاّ عازٚ ّ٫سهاضٜاّ ،سٝح أْين عًُت َٔ َكسض ثك ١إٔ ا٭غًب١ٝ
ٖ. 1426ـ م. 2
/ 12
 ّٜٛ )1434(2ا٭ضبعا/ 4 ٤
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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 5أنجط أ ٚأقٌ
ٗ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا َٔ ايٓػاّٚ ٤جًٔٸ%2
َٔ فُٛع إطٛؾٌ ٚإطٛؾات بإ٪غػٚ ١ايبايؼ عسزِٖ َ 1550طٛؾاّ
ا٭خط ٣ؾشايٝاّ يٝؼ
.
َٚطٛؾٚ ،١أٜه ّا ٜٓطبل اؿاٍ عً ٢بك ١ٝإ٪غػات
يس ٟأضقاّ اغتعٌ بٗا ٕ٪غػات ايطٛاؾ ١ا٭خط ،٣أضٜس إٔ أقٌ إٍ إٔ إطأ٠
ايطٛاؾ١
.
تؿػٌ َػاس ١نبرلْ َٔ ٠ػب ١إٓتػبٌ ٗ َ٪غػات
يكس أنشت إطأ ٠ايػعٛزٚ ١ٜهلل اؿُس تؿاضى ٗ ناؾ ١اجملا٫ت ايعًُٚ ١ٝ
ايذلبٚ ١ٜٛايكشٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايتذاض ١ٜبتؿذٝع َٚباضنٚ ١زعِ َٔ  ٠٫ٚأَط ٖصا ايبًس
إعطا ٤ؾٗا ٖ ٞايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاع ١ٝظس ٠ؾاضنت ؾٗٝا غٝستإ نطّتإ
نُٔ فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاض َٔ ٖٔٚ ١ٜايهؿا٤ات إٚ ١ًٖ٪إسضب ،١ؾٗصا ا٭َط
يٝؼ َػتػطب عً ٢إطأ ٠ايػعٛزٚ ،١ٜيسٜٔٗٸ ايكسض ٠عً ٢ايبصٍ ٚايعطاٚ ٤اٱخ٬م
ٚايٛؾا ٤ـسََ ١ه ١إهطََٗ ١ب٘ ايٛسَٓٚ ٞبع ايطغايَٛٚ ١يس غٝس ا٭ْاّ عً٘ٝ
اؿطاّ ٚيٝؼ َػتػطب عً ٢إطأ٠
أؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ٣َٛٗٚ ّ٬سذاز بٝت اهلل .
تكس ِٜشيو اؾٗس ايعًُٚ ٞايسعِ إػتُط ٭بٓا ٤ايطا٥ؿٚ ١نٛٝف ايطٓٔ ؾكس ٚؾطت
ايسٚي ١أععٖا اهلل ناؾ ١اٱَهاْات ايعًُٚ ١ٝإعطؾ ١ٝؾأقبشٔ قازضات عً ٢ؼٌُ
ٚاقتساض
.
إػٚ٪يٚ ١ٝايعٌُ بهٌ نؿا٠٤
ؾإطأ ٠اي ّٛٝيٝػت ٗ ساد ١إٍ ٚنٜٛٓ ٌٝب عٓٗا ،ؾكس دا٤ت ايؿطق١
يتعدلٕٸ عٔ ضأٜٔٗٸ بهٌ ؾؿاؾ ١ٝؾ ُٔٝؽذلٕ يٝه ٕٛعهٛاّ ؾاع ٗ ّ٬فًؼ إزاض ٠أٟ
ايطٛاؾ١
.
َ٪غػ٪َ َٔ ١غػات
ٖ142/6ـ خدلاّ
10
ْٚؿطت قشٝؿ ١عها ٗ ٚعسزٖا ايكازض بتاضٜذ /24
إتهُٔ تعس٥٫ ٌٜش ١اْتدابات ايطٛاؾٚ ١ايػُاح يًُطأ ٠بايتكٜٛت إباؾط ٗ
اْ٫تدابات بس َٔ ّ٫ايتٛن ،ٌٝسٝح نإ قٌ تكسٜط ٚإععاظ يس ٣ايٓػا ٤إهٝات
َٔ َطٛؾٚٚ ١نٚ ، ١ًٝأْٓا ْٟ٪ز َعاي ٞايٛظٜط ٖصا ايتٛد٘ إباضى ٗ ططٜل اـرل
إه١ٝ
.
ٚاٱق٬ح ٚا٫ضتكا ٤بكٛضَٚ ٠هاْ ١إطأ٠
.
164

أخ٬م ايطٛاؾٚ ١قُٗٝا

بتؿع ٌٝزٚض إطأ ٠ايػعٛز ١ٜباٱز ٤٫بكٛتٗا َباؾط ٗ ٠اْتدابات فايؼ
إزاضات إ٪غػات ز ٕٚاؿاد ١إٍ ٚنٜ ٌٝك ّٛبايتكٜٛت عٓ٘ اٚ ،إٔ تًو ايتٛدٗات
ْٛع .١ٝص ٗ تأق ١َٓٗ ٌٝايطٛاؾ١
ؼسخ .ط ْكً. ١
.
اؿه َٔ ١ُٝيس ٣ايٛظٜط غٛف
ٚا٫ضتكا ٤بٗا سٝح غبل إٔ أقٌ ايسنتٛض ؾ٪از ؾاضغ ٞؾعاضٖا اؾٝس ايصٜ ٟعُل
َػٚ٪ي١ٝ
.
أَاْ١
ؾطف . .
ايبعس اٱّاْ ٞيًشر أ ٖٛ ٫خسَ ١اؿاز .
ايٛظٜط نُا نتيٸ يو ايهجرل َٔ إطٛؾات ،يكس
أق ٍٛيو ٜا َعاي. . ٞ
أنشت إطأ ٠ايػعٛز ١ٜتؿاضى ٗ ناؾ ١اجملا٫ت ايذلبٚ ١ٜٛايكشٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ٚايتذاض ١ٜبتؿذٝع َٚباضن ٠٫ٚ َٔ ١أَط ٖصا ايبًس إعطا ٤وؿ ِٗٛاهلل ،ؾٗا ٖٞ
ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜظس ٠قس ؾطعت بإٛاؾك ١بذلؾٝض إطأ ٗ ٠فًؼ إزاض ٠غطؾتٗا
ٚإسضب١
.
ايتذاض َٔ ،ٟأقشاب ايهؿا٤ات إ١ًٖ٪
٠
ايٛظٜط .إٔ َٔ بٓاتهِ إطٛؾات ٚأخٛاتٗٔ ٗ
إْٓا ْ٪نس يهِ ٜا َعاي. ٞ
َ٪غػ ١اٱزٚ ٤٫ايٛنٚ ٤٬ايعَاظَ ١شلٔ ايكسض ٠عً ٢ايعطاٚ ٤ايبصٍ ٗ غب ٌٝخسَ١
سذاز بٝت اهلل اؿطّ ٚضؾعت ٖصا ايٛطٔ ،سٝح تػًشٔ بايعًِ ٚإعطؾٚ ١سب ايعٌُ
ٕٚؿاضن ،١ؾًٝؼ َػتػطب عًٖ ٔٗٝصا ايسٚض ،ؾكس ٚؾطت ايسٚي ١أععٖا اهلل ناؾ١
 ٬قازضاّ عً ٢ؼٌُ
اٱَهاْٝات ايعًُٚ ١ٝإعطؾ ١ٝشلا ،ؾأقبشٔ ٚهلل اؿُس دّ ٝ
ٚاقتساض ٚختاَاّ ؾأْٓا ْ٪نس ٕعايٝهِ َباضنتٓا
.
إػٚ٪يٚ ١ٝايعٌُ بهٌ نؿا٠٤
بإٛاؾك ١عً ٢تطؾٝض إطأ ٠إباؾط ٗ ايتكٜٛت ٗ اْ٫تدابات نُا ْأٌَ َٔ
ٚغرلٖا
َعايٝهِ ؾتض باب ايذلؾٝض يعه ١ٜٛإطأ ٗ ٠فًؼ إزاض٪َ ٠غػات ايطٛاؾ. ١
أْين أضدَٓ ٛو ٜا َعاي ٞايٛظٜط ٚأْا أعطؾو نعٖرل أْو أْػإٔ َتٓٛض ،إٔ
اٱزاضٟ
.
ٜأخص ٖصا إٛنٛع اٖتُاَهِ ايؿدكٚ ،ٞضعاٜتو ايصاتٚ ،١ٝسػٔ ضقٝو
يًتؿهٌ بإٛاؾك ١عً ٘ٝخسَ ١يًُطأ ٠ايػعٛز ١ٜايطُٛس ،١إٕ إطٛؾ ١تٓتٛط ايبؿط٣
ايهبرل
.
َٓهِ ٜا أٜٗا ايطدٌ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ايعُاَ ١امله١ٝ
قاّ أسسِٖ  َٔ ٖٛٚاؾاًٌٖ بايعًِ ٚايجكاؾ ١إهٚ ،١ٝدًٗ٘ ايهبرل
ٚا٭ْٝك ١بٌ عطف
.
بايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف إهٚ ١ٝإ٬بؼ إه ١ٝايع١ُٝٛ
با٫ؾتكاض إٍ ا٭ظس ١ٜإه ١ٝايكشٝش ١يكطا ٠٤ايٛاقع إهٚ ،ٞنٝؿ ١ٝايتعاٌَ
إه .١ٝص ؾًكس أؾتٗط إهَٓٚ ٌٝص ايعكط اؾاًٖ. . ٞط بايؿٝان .١ص .
َ.ع .ط ايصات .
ٚايطظاْ ١شيو اٱْػإ قاّ
.
ايصٚم ص .ايطؾٝع ايصٜ ٟعدل عٔ اشلس٤ٚ
.
ا٭ْاق .١ص . ٚ .ط
. ٚ .ط .
إه ١ٝصٚ )).عٌُ عً٢
.
َٓٗا ((.ط ايعُاَ١
با٫غتٗعا ٤بإ٬بؼ إهٚ ،١ٝاييت .
ا٫غتٗعا. ٤بٗا ٖ ٗٚصا إكاٍ أ ٳٚزټ إٔ أبٌ يكاسبٓا شيو ،بعض إعًَٛات إُٗ ١اييت
َٗٓٚا
:
ايعُاَ ١ص.
َٚهاْ)((. ١ط ) .
.
ٚضزت ٗ ايذلاخ اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛعٔ قٚ ١ُٝأُٖ١ٝ
 1قاّ ا٭َاّ د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط ٗ ٖٛٚ ٞايكطٕ ايتاغع اشلذط ٟبتأيٝـ
: /
نتاب َػتكٌ عٓٛاْ٘ ( ايػُاَ ٗ ١ؾهٌ ايعُاَٚ ) ١أضدع إٍ ؾٗطؽ نتب
إِٗ
ايعُاَٚ ١يٝكطأ اؾُٝع ٖصا ايهتاب .
.
ايػٛٝط ٞيتعطف إعٜس عٔ ٖصٙ
َ 2ا ٚضز ٗ غٓٔ ايذلَص ٖٛٚ ،ٟاؾاَع ايكشٝض ،يٲَاّ اؿاؾ ٜأب ٞعٝػٞ
: /
ٖ279ـ،اؾع ٤ايجايح دا٤
قُس بٔ عٝػ ٞبٔ غٛض ٠ايذلَص ،ٟعاّ209ـــ
.ؾ٘ٝ
:1سسثٓا قُس بٔ بؿاض ،سسثٓا عبس ايطٓٔ بٔ َٗس ٟعٔ ٓاز ب ٕ غًُ٘
/2
عٔ أب ٞايعبرل عٔ دابط قاٍ ((:زخٌ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َهّٜٛ ١
غٛزا). ٤
ايؿتض ٚعً ٘ٝعُاَ) ١
ٚضناْ ١سسٜح دابط سسٜح
.
 ٗٚايباب عٔ عُط بٔ سطٜح ٚابٔ عباؽ
سػٔ قشٝض.
:2سسثٓا ٖاض ٕٚبٔ إغشام اشلُساْ ،ٞسسثٓا و ٞبٔ قُس إسٜين عٔ
/2
عبس ايععٜع بٔ قُس عٔ عبٝس اهلل بٔ عُط عٔ ْاؾع عٔ ابٔ عُط
ٖ. 1426ـ م. 2
/ 12
 ّٜٛ )1436(4اؿس / 29
ْؿط ٠ظطٜس ٠ايٓس ، ٠ٚبايعسز
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ْاؾع
نتؿ ).٘ٝقاٍ :
قاٍ ((:نإ ايٓيب  إشا أعتِ غسٍ عُاَت٘ بٌ )
اهلل ٚضأٜت
نتؿ ٘ٝقاٍ عبٝس :
:
ٚنإ ابٔ عُط ٜػسٍ عُاَت٘ بٌ
شيو
ايكاغِ ٚغإ ّا ٜؿع. ٕ٬
3: /

َا ٚضز ٗ غٓٔ أب ٞزاٚز ،يٲَا ّ اؿاؾ ٜأب ٞزاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح
ا٭ظزٟ
.
ايػذػتاْٞ
 1سسثٓا أب ٛيٛيٝس ايطٝايػَٚ ٞػًِ بٔ إبطاَٖٛٚ ِٝغ ٢بٔ إزلاع،ٌٝ
/: 3
قايٛا سسثٓا ٓاز ،عٔ أب ٞايعبرل ،عٔ دابط ،إٔ ضغ ٍٛاهلل  زخٌ
:
غٛزا٤
عاّ ايؿتض َهٚ ١عً ٘ٝعُاَ. ١
 2سسثٓا اؿػٔ بٔ عً ،٢سسثٓا أب ٛأغاَ ،١عٔ َػاٚض ايٛضام ،عٔ
/: 3
قاٍ ضأٜت ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
دعؿط بٔ عُط ٚبٔ سطٜح ،عٔ أب: ،٘ٝ
نتؿ٘ٝ
.
ٚغًِ عًَٓ ٢دل ٚعً ٘ٝعُاَ ١غٛزا ٤قس أضخ ٢ططؾٗا بٌ
 3سسثٓا قتٝب ١بٔ غعٝس ايجكؿ ،ٞسسثٓا قُس بٔ ضبٝع،١سسثٓا أبٛ
/: 3
اؿػٔ ايعػك ،ْٞ٬عٔ أب ٞدعؿط بٔ قُس بٔ عً ٢بٔ ضناْ ،١عٔ
ضناْ٘ ٚزلعت
:
أب ،٘ٝإٔ ضناْ٘ قاضع ايٓيب  ؾكطع٘ ايٓيب  قاٍ
ٜك(( ٍٛؾطم َا بٓٓٝا ٚبٌ إؿطنٌ ايعُا ِ٥عً ٢ايكْ٬ؼ)).
ايٓيب : 
عجُإ .ص
عجُإ .طبٔ .
:4سسثٓا قُس بٔ إزلاع،ٍَٛ ٌٝبين ٖاؾِ،سسثٓا .
/3
ايػطؿاْ ،ٞسسثٓا غًُٝإ بٔ خطبٛش ،سسثين ؾٝذ َٔ أٌٖ إس،١ٜٓ
ٜك ٍٛعُُين ضغ ٍٛاهلل  ؾػسشلا
قاٍ زلعت عبس ايطٓٔ بٔ عٛف :
:
 َٔٚخًؿٞ
بٌ ٜس. ٟ
ٖٓٚاى ؾ٦ات ؾسٜس ٠ايًعٚد ١عبٗا بايتعسٚ ٟايتذاٚظ عً ٢قٚ ِٝعازات

ٚتكايٝس ايؿعٛب ،إٔ نجرلاّٶ َِٓٗ مل ٜهٔ ًّو َا ٜدلض َٔ ٙلاسات ٚتؿٛم
ٚايجٛابت ٚيهٓين  ٫أ ٔٚأْين غأؾادأ
.
يٰخط ٜٔؾًصيو ٜتذ٘ بايتعس ٟعً ٢إػًُات
ايعِٝٛ
.
َجٌ ٖص ٙايؿ٦ات اؾاًٖ ١بكَٚ ١ُٝهاْٚ ١أُٖ ١ٝايذلاخ إه ٞاٱغَٞ٬
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٫بس َٔ ايتعطف إٍ َهْٛات ايذلاخ إهَٚ ،ٞعطؾ ١اغتطاعت٘ ٚعسّ إكاضْ ١ب٘ٓٝ
تاضىٞ
.
ٚبٌ أ ٟتطاخ
يػت أسب إٔ أغتُع إٍ أْٛ ٟع . َٔ.ط

ايكطار .ص نس َه ١إهطَ١
.

ايتذاٚظ .ص عٔ َه١
.
ايتعس .ٟص  .أٚط
إباضنٌ  ٫ٚأضٜس إٔ أقطأ أْٛ ٟع . َٔ.ط . .
.
ٚأًٖٗا
ٚإه ٌٝيعسّ ضغبيت زخَ ٍٛعاضى قشاؾ ١ٝأ ٚتاضى ١ٝغرل قػٛب١
.
إهطَ١
ايعٛاقب ْ ٫ٚطٜس ٗ إكابٌ إٔ ْذلى َا ٜهتب نس َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إٔ ٜهٕٛ
اٱُٖاٍ ٚأضؾض إٔ تطاع ٢تًو ايهتابات أ ٚاٯضا ٤بإٔ ٜعصض شلا
.
ؾطٜػ ١يصٖٓ١ٝ
اؿػٓ١
بايٓٛاٜا .
إٔ ايعكٌ إه ٞايع ِٝٛإش عٔ يًؿطٜع ١اٱغٚ ،١َٝ٬خهعت ضٚس٘ شلصٙ
ايسضدات
.
ايػُشاُٚ ٤ػو بٗا بك ٠ٛعٚ ،١ُٝٛاضتكت بٗا إٍ أضق٢
.
ايعكٝس٠
أضٜس إٔ أق ٍٛيهِ أْين أٌٓ قٓاع ١إّاْ ١ٝعُٝك ١أْ٘ ٫بس يًهؿـ عٔ
اجملا٫ت
.
إهٞص  ٗٚنٌ
نٌ .طاؿل . .
.
ٜا أٜٗا إتعسٚ ٟإتذاٚظ عًَ ٢ه ١إهطَٚ ١أًٖٗا ي ٛأْو ؾتشت عٝٓٝو
اؿٝاٚ ٠ي ٛأضٖكت أشْٝو ٚأقػٝت يػُعت قٛت ا٭شإ
ٚأَعٓت ايٓٛط يطأٜت قٛض .
ٜعً ٗ ٛنٌ اؿٝاٚ ،٠ؾٛم نٌ ا٭قٛات ٗ ٖص. ٙايسْٝا
إٕ ٛٗٚض تٝاض ٜتدكل ٗ ايٓ َٔ ٌٝإٛضٚخ إه ٞقس ٜؿهٌ خططاّ عً٢
سعّص َٔ ٖصا ايتٝاض تؿعٌ ٚتكٚ ٍٛتهتب
ٚتٗٛط .ط. .
َػتكبٌ ايجكاؾ ١إه ١ٝايع. ١ُٝٛ
ز ٕٚعًِ أَ ٚعطؾ ١أ ٚزضا ،١ٜؾًٝؼ ٗ ضأغٗا إ ٫اؾٌٗ ٚاؿكس ٚإثاض ٠ايبًبً١
ايهٝك١
.
ٚايك٬قٌ يكس أقبشت يتًو اجملاَٝع ؾُٗٗا ايهٝلٚ ،شلا أظسٜتٗا ٚضٜ٩تٗا
.
ايػاس١
.
أِْٗ ٜطٜس ٕٚتػٝب اؿكا٥ل عٔ
ٜٚأت ٞزٚضْا نُٗتٌُ بايؿإٔ إه ٞبإٔ ْكطع ْٚ ًّْٛٚكشض ْٚكٛب
ْٚطايب بإخهاع َا ٜططح َٚا ٜكاٍ يًُشاغب ١ايتاضى ،١ٝنُا إٔ َجًٜ ٫ ٞبدٌ
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ايعٚ ِٝٛأعطف نػرلٟ
.
بٓكٝش ٗ ١نطٚض ٠اسذلاّ ٚتكسٜط إٛضٚخ ٚايذلاخ إهٞ
ٖٚؿ١
إٔ تًو ايهػ ٙٛتعٌُ ٗ ٫ٚز ٠أؾهاض َؿٛؾ. ١
 ٫أح ز بٛغع٘ إٔ ٜكطع َا غٝه ٕٛعً ٘ٝإؿٗس ايجكاٗ ٚايسٜين ٚايتاضىٞ
تكشٝشٗا إْٗا زقات خطط ثكاٗ،
.
إه ٞي ٛتطنت ٖص ٙا٭ططٚسات ٚاٯضا ٤زٕٚ
َؿدُ١
.
بهًُات ؽكك١ٝ
ايٓؿٛؽ  ٌٜٛٚايػ٪اٍ قاُ٥اّ أٜا َا نإ أَط
.
أق ٍٛإٕ ؾ٦ٝاّ ٖٓاى كتًؿا ٗ
َتٛقعاّ ٚيهٔ ايػ٪اٍ َ ٖٛ:ا ايؿا٥س َٔ ٠إثاضٖ ٠صا
ٚضا ٤ا٭ؾل َبطٓاّ أَ ٚأَ ّ٫ٛأ. ٚ
إهإ غ٪اٍ
.
ٚا٫دتُاع .ٞص ٗ ٖصا ايعَٔ ٖٚصا
.
. .ط ايتؿٜٛـ ايسٜين ٚايتاضىٞ
ايعًُ١ٝ
.
أططس٘ َٓطكٝاّ نُا ٜكاٍ أٌٖ إٓطل أْ٘ ايهطٚض٠
إْٗا أؾهاض أٚي٦و إٓسؾعٌ اؾاًٌٖ بايجكاؾ ١إهْ ١ٝك ٍٛشلِ إٔ
ؾاعت ٚيهٔ ئ تػتطٝعٛا إٔ تهْٛٛا ايكٛض٠
أؾهاضنِ ؾاختْٛٚ ،اٜانِ .
ٚتصٚقٗا سػب َعادهِٚ ،عاز ٠أضزټ عًٝهِ بتٛقٝـ ا٭سٛاٍ ايعًُٚ ١ٝايتاضى،١ٝ
َتاس ١يٞ
ٜٚه ٕٛتٛقٝؿ ٞيهِ َٛثكاّ بهٌ َا أًَو َٔ سكا٥ل ٚسذر ٚٚثا٥ل .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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نتـــب يًُ٪يـــــ
:/1

ٖ.1399ـ
ا٭ ٍٚعاّ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/2

ٖ.1400ـ
ايجاْ ٞعاّ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/3

ٖ.1401ـ
اٱدتُاع ١ٝعاّ
.
ا٭َطاض

:/4

َؿذلى َع
:
ٖ1405ـ
إكسغ ١عاّ
.
َه ١إهطَ ١ايعاقُ١
(أ)

ايػاَسٟ
.
ا٭غتاشايسنتٛض عبس ايععٜع

ايػطٜأْٞ
.
(ب) ا٭غتاشايسنتٛض قُس قُٛز
(ز)

َطظا
ا٭غتاشَعطاز .

:/5

ٖ.1408ـ تطدِ إٍ ايًػ ١اٯلًٝع. ١ٜ
تكطٜـ َٝا ٙا٭َطاض بايعاقُ ١إكسغ ،١عاّ

:/6

ٖ.1409ـ
ٚاجملتُع
.
إطسً١

:/7

اٯلًٝع١ٜ
.
ٖ.1409ـ تطدِ إٍ ايًػ١
إهطَ ١ايٛنع ايؿطٜس عاّ
. .
َه١

:/8

ا٭ٍٚ
ٖ1410ـ اؾع. ٤
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١عاّ

:/9

ٖ.1410ـ
عذطؾ ١غٝاغ، ١ٝ

:/10

ٖ.1410ـ
اـًٝر َٔ إعتسٟ؟  ،عاّ
سطب . .

:/11

ٖ.1410ـ
غرل ٠ضدٌ ،عاّ

:/12

اٯلًٝع١ٜ
.
ٖ1410ـ ،تطدِ إٍ ايًػ١
أْؿذاض ايدلنإ  ،عاّ

:/13

ٖ14ـ
. 11
ايعطاض عُٝس ا٭زب  ،عاّ
. .

:/14

ٖ.1411ـ
أٚظإٔ غٝاغ ، ١ٝعاّ

:/15

ٖ.1411ـ
إٓار ٗ ايذلاخ اٱغ ، َٞ٬عاّ

:/16

ٖ.1411ـ
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١اؾع ٤ايجاْ ، ٞعاّ

:/17

ٖ.1411ـ
اـًٝر بٌ خٛف ايػٝططٚ ٠ؾٓا ٤إٛت  ،عاّ

:/18

ٖ14ـ
. 12
ايؿك ٞؾًٝػٛف اؿذاظ ،عاّ
. .

:/19

ٖ14ـ
. 12
تكطأٚا ٖصا اؿٛاض  ،عاّ
. . ٫

:/20

ايهتاب تطدِ إٍ ايًػ ١اٯلًٝع.١ٜ
.
 ٫تكطأٚا ٖصا
(أ)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ا٭ ٍٚعاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/21

إعازٕ ٗ ايذلاخ اٱغ.َٞ٬
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(أ)

ٖ14ـ
. 12
ايطبع ١ا٭ ٍٚعاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/22

َٔ ٚضا ٤سطب اـًٝر؟
(أ)

ٖ14ـ
. 12
ايطبع ١ا٭ ٍٚعاّ

ٖ.1412ـ
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
(ز)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ايجايج ١عاّ

:/23

ٖ14ـ
. 12
ايؿٛز ٙضا٥س اؿهُ ، ١عاّ

:/24

ايجايح
.
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١اؾع٤
(أ)

ٖ.1412ـ
ايطبع ١ا٭ ٍٚعاّ

ٖ14ـ
. 12
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
(ز)
:/25

ٖ1412ـ.
ايطبع ١ايجايج ١عاّ

اٯلًٝع١ٜ
.
ٖ1412ـ ،تطدِ إٍ ايًػ١
سؿط ب ٬قعط  ،عاّ
(أ)

ٖ14ـ
. 12
ا٭ ٍٚعاّ
ايطبع. ١

:/26

ٖ.1412ـ
ايؿهط ىًل ا٭ظَ،١
. .

:/27

ٖ14ـ
. 12
إًٝباض ٟساضؽ ايعطب ، ١ٝعاّ

:/28

ٖ14ـ
.1
عاّ
ايؿهط ايذلب ٟٛعٓس ظنَ ٞباضى َ ،ؿذلى َع ا٭غتاش ٠نطَّ ١باضى 2 ،

:/29

ٖ14ـ
. 13
ؾ٦طإٔ اؿٝا، ٠

:/30

ايطابع
إهطَ ١اؾع. ٤
.
ضداٍ َٔ َه١
(أ)

ٖ14ـ
. 13
ايطبع ١ا٭ ٍٚعاّ

ٖ14ـ
. 14
(ب) ايطبع ١ايجاْ ١ٝعاّ
:/31

سٛاضاتٖ.1414ٞـ
.

:/32

ٖ.1414ـ
سطب اـًٝر تٗؿَ ِٝعازي ١ايكٖٚ ٠ٛتو ايتٛاظْات  ،عاّ

:/33

ٖ.1414ـ
َكا٫ت فٓ ، ٕٛعاّ
. .

:/34

ٖ.1414ـ
أبٛايع ٬ؾاعط ا٭قايٚ ١ايكسم ،
. .

:/35

ٖ.1414ـ
إايه ٞعامل اؿذاظ،
. .

:/36

ٖ.1414ـ
ايتشً ٌٝإهاْ ٞؿٛازخ اؿطٜل َسَ ١ٜٓه ١إهطَ، ١

:/37

ايػٝاغ١ٝ
.
َٔ أٚضاقٞ
(أ)

ٖ.1415ـ
ايطبع ١ا٭،ٍٚ

ٖ.1415ـ
(ب) ايطبع ١ايجاْ،١ٝ
:/38

ٖ.1415ـ
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١اؾع ٤اـاَؼ
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:/39

أبٛؾازٚ ٟا٭زب ايػعٛزٖ.141،5ٟـ
. .

:/40

ٖ.1415ـ
ْاٍ ضدٌ ايسعٚ ٠ٛايؿهط ،
أٓس . .

:/41

تٛؾٝل ايعكٌ ايهبرلٖ.141،5ـ
قُس عُط . .

:/42

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ا٭،ٍٚ

:/43

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ايجاْ،ٞ

:/44

ٖ14ـ
. 15
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع ٤ايجايح،

:/45

ٖ.1415ـ
خاط ١٦هب إٔ تكشض،
َؿاٖ. . ِٝ

ٖ.1415ـ
. . :/46أْا ٓٚاض،ٟ
:/47

ٖ.1415ـ
إجـكـ ايعطبٚ ٞايػًط١

:/48

ٖ1415ـ.
َطادٌ ايػهب

ٖ.1415ـ
. . :/49تباّ يٛقؿتو ٜا ؾاٜع بسض!،
ٖ.1415ـ
ا٭ ٍٚؾعبإٔ
(أ) ايطبع: ١
ٖ.1415ـ
ايجاْ ١ٝش ٚايعكس٠
(ب) ايطبع: ١
:/50

ٖ14ـ
. 16
إهطَٚ ٗ ١دسأْٞ
َه. . ١

:/51

ٖ.1416ـ
إهطَ ١اؾع ٤ايػازؽ
ضداٍ َٔ َه. . ١

:/52

ٖ.1416ـ
ايكبٻإٔ قأْع ايطداٍ،

:/53

ٖ.1416ـ
َٛت َجــكــ،

:/54

ٖ.1416ـ
قشاٗ بعض إٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغْٗ ٗ ١ر ساَس َطاٚع،
َٓٗاز . .

:/55

ٖ.1416ـ
اٱغٚ ّ٬غً ٛاحملتػب،
ايػـِــتـٵ ٴط ٗ . .

:/56

ٖ.1416ـ
ايباضَ. ّٚطبٝاّ ٚناتباّ َٚؿهطاّ،
.

:/57

ٖ.1416ـ
ايؿباب بٌ ايٓٛطٚ ١ٜإُاضغ،١
َػأي. . ١

:/58

ٖ.1417ـ
َٔ زسطز ايؿهط؟!،

:/59

ٖ.1417ـ
ْكسٓ ١ٜع ٙؾشات٘ ٚخطاب٘ أِٛشداّ،
ايعكٌ ايػعٛز ،ٟقطا. . ٠٤

ايعطٜـ قشاؾٝاّ ،بعض إٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغْٗ ٗ ١ر عبساهلل عطٜـ،
. . . :/60
ٖ.1417ـ
:/61

ٖ.1417ـ
اٱعَ٬ايعطب ٞقاٚيْ ١كس،١ٜ
. .

:/62

ّ1
. 996
ٖ1417ـ،
آٍ غعٛز ٚبٓا ٤زٚي ١عكط،١ٜ

:/63

ّ1
. 997
ٖ1418ـ،
ْادِ ب ٬أؾهاض،
. .
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:/64

ٖ.1418ـ
ايعكٌ ايٓػا ٞ٥ايػعٛز،ٟ

:/65

ضٚا١ٜصٖ.1418ـ
زَاؽ. ،ط . .
ْعٜـ .

:/66

ٖ.1419ـ
ثكاؾ ١ايٓؿ٘ ،قطاْ ٠٤كس،١ٜ

:/67

ٖ.1419ـ
نطٚضٚ ٠يهٓ٘ يٝؼ س ،ّ٬ضغاي ١عا،١ًٝ٥
ايبها. . ٤

:/68

ٖ.1420ـ
أٜٔ؟ عطض ٚزضاغ ١بعض ايُٓاشز ايػًب،١ٝ
ب٬زْا إٍ !
ايهتاب ١ايكشاؾ. . ٗ ١ٝ

:/69

ٖ.1421ـ
اؾٓػ ١ٝزضاغ ١أْجطٚبٛيٛد ١ٝا٭زلا،٤
ؾدكَ ١ٝه ١إهطَ. . ١

:/70

ٖ1421ـ.
ضؾات ٓاض َجكـ،

:/71

ٖ.1423ـ
ابطٜل ايسّ،

:/72

ٖ.1423ـ
أْا نس ؾه ١ًٝايكُتَ ،عاضى أزب ٚ ١ٝقشاؾ١ٝ

:/73

ٖ.1423ـ
قطاْ ٠٤كس ٗ ١ٜنتاب ايكهاٚ ٤ايكها ٠ايػعٛز،ٟ

:/74

ٖ.1423ـ
َٔ أدٌ َه١

:/75

ٖ.1423ـ
أثط ايٝٚٛؿ ١ايس ١ٜٝٓعً ٢اغتدساّ ا٭ضض ٗ َه ١إهطَ ،١ضغاي ١زنتٛضا،٠

:/76

ٖ1424ـ.
َهٚ ١ايُٝاْ ،ٞايطبع ١ا٭ٚ ،ٍٚايجاْ،١ٝ
أٌٖ . .

:/77

ٖ1426ـ.
ايهتابٖ ١طٚباّ َٔ غٝـ ايػٝاف،

:/78

طبعات
.
ٖ1426ـ.أضبع١
ٜٓعيل ثًر ايكش ٠ٛايس ٗ ١ٜٝٓإًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ

:/79

ٖ1426ـ.
ٚتعٗٝا أشٕ ٚاع،١ٝ

:/80

ٖ1426ـ.
ن ّ٬عٔ َه ١إهطَ،١

:/81

ٖ1427ـ.
َصنطات  ،.ايسؾذل ا٭،ٍٚ
.
إٛت،
ؾطق. . ١

:/82

ٖ1427ـ.
ضغا َٔ ٌ٥أدٌ ٚطينَ ،صنطات ،ايسؾذل ايجاْ،ٞ

:/83

ٖ1427ـ.
عبكطَ ١ٜه ١إهطَ،١

:/84

ٖ1427ـ.
ابٔ زٖٝـ  ٚايتٛغع ايجكاٗ عدل ْٛاؾص اٱبساع ،

:/85

ٖ14ـ
. 28
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ا٭، ٍٚ

:/86

طبعات
.
ٖ1428ـ.أضبع١
دطاس ٞب ٬ؽسٜط ،
ْكس . .

:/87

ٖ1428ـ.
َٔ أزبٝات ايػذٔ ،

:/88

ٖ1428ـ
نتاب ايؿطف ٚاجملس َ ،صنطات  ،فُٛع ١ضغا ، ٌ٥أضبع ١زؾاتط ،

:/89

ؾؿل ايؿذط  ،أضبعًَ ١ؿات َ ،كا٫ت ، ٞايتشكٝكات ايكشاؾ ، ١ٝأخباض، ٟ
ٖ1428ـ.
تعكٝبات ،
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:/90

ٖ1429ـ.
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ايجاْ، ٞ

:/91

ٖ1429ـ.
ايسؾذل ايػٝاغٚ ٞايسٜين  ،قطا ٠٤عكط، ١ٜ

:/92

ٖ1429ـ.
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ايجايح ،

:/93

ٚقُٗٝاٖ1430ـ.
.
أخ٬م ايطٛاؾ١
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