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َكدَيت
بعض اجملتُعات تؿكٌ نٌ ؾ ٤ٞعًَ ٢كاغاتٗا ٫ٚ ،تأخص ٗ اعتباضات ايتؿكٌٝ
اٯخط هعٌ َعِٛ
ا٭خطٖٚ ٣صا ايتػٝب إككٛز ٕكاغات .
.
ؾطَٚ ٙٚكاغات اجملتُعات
ايبعض
.
اجملتُعات تتٓاؾط َٔ بعهٗا
ٚأْ ٟٛإٔ أظعِ إٔ أٚي٦و ايصٜ ٜٔكط ٕٚعً ٢تؿكَ ٌٝكاغات فتُعِٗ عًَ ٢عادِٗ
نُا٥طِٖ
.
أِا ِٖ ٜ ٫عٝؿ ٕٛؼت ضقاب١
اٯخط
ٚععٍ اجملتُع َكاغات٘ ٗ نٌ ؾ ٕٚ٪اؿٝا ٠هعً٘ غرل قابٌ يًتساَ ٍٚع .
إٕ قٝاغٖٓ ١سغ ١اجملتُع َػٚ٪ي ١ٝعٖٚ ،١ُٝٛص ٙاشلٓسغ ١اجملتُع٫ ١ٝبس إٔ تًتعّ
بٛاقع ايكٛض ٠اجملتُع ١ٝايعإ.١ٝ٭ٕ ٖص ٙاشلٓسغ ١اجملتُع ١ٝتعس غ٬ساّ ضٖٝباّ ٫ ،تكٌ
اجملتُعات ٭ٕ تًو اشلٓسغ ١اجملتُع ١ٝتطبٞ
.
خطٛضتٗا عٔ أْٛ ٟع َٔ اـطٛضات اييت تٗسز
عع٬ت ) .إشا قٜٛتٚ ،ػصضت دصٚضٖا ٗ تطب ١اجملتُع ؾػٛف تؿتو بهٌ ايك ٣ٛا٭خط٣
. ) ((..
ايعع٬ت .ص تعٌُ عً٢
تًو .ط .
اجملتُع بٌ إٔ .
.
اجملتُع ٚتٗسز أ ٟق ٣ٛأخطَٓ ٣اؾػ ١شلا ٗ
.
ٗ
اجملتُعٞ
.
تهُرل أ ٚإنُاض نٌ ايعه٬ت ا٭خط ٗ ٣اؾػِ
ٚاـطرل إٔ ٖص ٙاشلٓسغ ١إؿكً ١بايسق ١إتٓاٖ ١ٝتعٜس عاز َٔ ٠استُا٫ت اـطأ،
اـطط ٭ٕ إٗٓسؽ ايصٜٓٗ ٟسؽ تًو اشلٓسغ ١اجملتُع ١ٝأِا ٜهع ؾٛم
َٚعٗا تعٜس أغباب .
بٛنع٘ ط
اؾػِ( ( .
زأعص  .إٕ شيو .
ٚيهٓٗا (ب) ()٬ط .
خٛذ ٠ص. . . .
دػُ٘ ((.ط ) )
.

خٛذ ٠ب ٬زأع .ص،. .

ايفساغ.ص ،
ٖ ٛط . .
ٚاسس .
ٜعين ؾ. ٧


اـٛش ٠ؾٛم دػُ٘
ٜهع . .
ضأؽ ٖٚصا ا٫زعا ٤عٓسَا . .
أضاز إٔ ٜهًٌ اجملتُع أْ٘ ًّو .
أِا ٜٗسف إٔ  ٫ػًب ي٘ َؿانٌ تػتجرل اؿػاغ ١ٝأ ٚتػتسع ٞإٓاقؿٚ ١إػا١ً٥
اٯخطٚ ٜٔخاق ١إشا ؾطز عه٬ت٘ بػرل
.
ٚايؿشل إٔ شيو اؾػِ ٜتككس بػ ١ْٝ ٤ٛإٔ ٜػتؿع
.
يع ّٚ٭ْ٘ سطٜل نٌ اؿطم إٔ وتؿ ٜيٓؿػ٘ بهٌ ؾٚ ٤ٞبؿعً٘ أ ٚأؾعاي٘ تًو أضاز إٔ
.
اجملتُعٞ
ٜك ٍٛأْ٘ ٜ ٫كبٌ ايكػُ ١عً ٢أثٌٓ ٗ َػٚ٪ي ١ٝايكطاض .
ارتٛذ ٠ص اييت ٜهعٗا أضاز إٔ ٜك ٍٛيًُذتُع أْٗا قًبٚ ١ق١ٜٛ
إٔ .ط . .
ٚخاق. ١
اـٛش ٖٞ ٠ز٫ئَ ١
اؿكٝك. . . ١
.
ايك ٗ ٠ٛسٌ إٔ
َٚتُاغهٚ ١إْٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ .
.


6

ايجكايف ص ، . .
ايفساغ ) .
)
ايفهس ٟص  ٚ( (.ط
ارتٛا. .) ٤
)
ز٫٫ت ((.ط
.
إٕ عه٬ت تًو اشلٓسغٚ ١غٛشتٗا تطٜس إٔ تٛس ٞيًُذتُع إٔ أؾهاضٖا ٚقطاضاتٗا
َٗٓٚذٗا  ٫تكبٌ أْٛ ٟع َٔ ايكٝاز ٠اؾُاع ،١ٝاييت تتدص قطاضاتٗا با٭غًبَ ٗ ١ٝعِٛ
.اؿا٫ت
نُا إٔ تًو ايعه٬ت تسٍ بٛنٛح عً ٢عسّ قبٛشلا ٭ ٟضأ ٟىايـ ٖٓسغتٗا َُٗا
ايطأٟ
ناْت غٚ ١َ٬قش ١شيو .
إٕ غؿً ١اجملتُع ٚبهٌ َؿاقً٘ عٔ تطبٚ ِٛٚ ١ٝتك ١ٜٛتًو ايعه٬ت ،دعًٗا تػٝطط
َٚػتٜٛات٘ ٖٚص ٙايكٖٚ ،٠ٛص ٙايػٝططٖٚ ،٠صا ايٓؿٛش،
.
عً ٢نٌ َفاصٌ ايكساز ٚبهٌ أؾهاي٘
ٖٚص ٙاشلٖٚ ،١ُٓٝصا اْ٫تؿاض ،نًٗا بس ٕٚاغتجٓا ٤ت٪ؾط يٓا إٔ ٖص ٙاشلٓسغّ ١هٔ شلا إٔ تتدص
إدطا٤ات ساظَْٗٚ ١ا ١ٝ٥نس نٌ َٔ ىايـ تًو اشلٓسغ ١أٜٓ ٚتكس أؾهاضٖا ٚأضازتٗا
ٚغاٜتٗا ٚضَا
.
ايعه٬ت اييت ضَا تٗسز َكاؿٗا َٓٚاؾعٗا
تًو . . .
ٚقطاضاتٗا ٚخاق. ١
.
عصض ٭ٕ ٖص ٙايعه٬ت قس تؿادٗ٦ا
باـكٛم تًو ايعه٬ت اييت تؿهط ظطأٚ ،٠تٛاد٘ .
تٛاتطات ٭ٕ  ٕٛٓٚاشلٓسغ ١اجملتُع ٫ ١ٝتطٜس
.
سػاباتٗا ؾتػبب ٗ خًل
.
َؿادآت مل تهٔ ٗ
ايتػاٟٚ
.
أ ١ٜقاٚي ١تػع ٢يًتػاَ ٟٚعٗا ،أ ٚا٫قذلاب َٔ خطٙٛ


إٕ َٗٓسؽ تًو اشلٓسغ ١اجملتُعَٚ ١ٝؿاقًٗا ٚعه٬تٗا ٜهؿؿ ٗ ٕٛنٌ َٓاغب١
َٛٚقع أِْٗ َٗٓسغ ٛإزاضٚ ٠سٌ نٌ ا٭ظَات ٚإؿانٌ ٚايعٛا٥ل اييت ٜتعطض شلا اجملتُع عدل
ٖٓسغتِٗ
.
ؾهط أٜسٜٛيٛد١ٝ


ٚنعٛا .ط
.
أق ٍٛأْ٘ ؾات ا٭ٚإ أ ٚأٚؾو عً ٢ايصٜٔ
بك ٞإٔ :
ظَٔ (
٭ٕ (
أدطادِٖ .ص . .
.

ارتٛذات فٛم

أقشابٗا ٚيهّ ٞهٔ يٓا ؾِٗ
.
ارتٛذ .) ٠ضسٌ ،ؾكس تهػط ؾٛم أدػاز
) .

ٚإؾطاظاتٗا
.
ٚؼًٖ ٌٝص ٙايٓتٝذ ،١ؾكس ًٜعَٓا َعطؾ ١ؾط ٙٚإطسًَٚ ،١تػرلات ايعَٔ ٚبهٌ طبا٥عٗا


اـٛش ،. ٠ؾإشا
يتًو . .
.
ٚإشا ضغبٓا ٗ ؾِٗ نٌ شيو ،ؾ ٬هٛظ إٔ ٌُْٗ اي ٌٛإطاؾل
سسزْا سسٚز ايّ ٌٛهٓٓا َعطؾ ١تًو اشلٓسغ ١اجملتُع ١ٝيتهَٛٚ ّ٬َٗٓ ٕٛضزاّ يهْ ٞػـ ــتٛعب
اشلٓسغ١
.
ٚإٛاع ٜستّ ٢هٓٓا ته ٜٔٛأغًٛب دسٜط ٫غتدساّ تًو
.
ايعدل ٚايٓتا٥ر
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إٕ نٌ فتُع بؿط٫ ٣بس إٔ تتٓٛع ؾ ٘ٝأْٛاع اشلٓسغ ١اجملتُع ،١ٝستٜ ٢ػتطٝع قبٍٛ
اٯخط  ٚإ ٫ؾػَ ٌٛٝععٜ ّ٫ٚعاْ٬ٜٚ َٔ ٞت ايععيٚ ،١خاق ١اشلٓسغ ١ٝايس ١ٜٝٓاجملتُع،١ٝ
.
فتُع
.
اييت عازَ ٠ا تكٓعٗا إ٪غػ ١ايس ٗ ١ٜٝٓنٌ
ختدٜس .ص ٖ ٛفُٛعَ َٔ ١كا٫ت ٞاييت ْؿطتٗا ٗ دطٜس٠
.
دساس ٞب٬
ايهتاب ط ْكد . .
ٖصا . .
ايػٝاغ ١ايهٜٛت ، ١ٝؾعًت ؾعٌ ايٓؿط ٖٓاى ٗ ٖص ٙاؾطٜس ٠اؿهاض ١ٜايهٜٛتٚ ، ١ٝمل اْؿطٖا ٗ
ايٓؿط
قشؿٓا ا ٚف٬تٓا ايػعٛز ، ١ٜبػبب ايتهٝل عًٓٝا ٗ َػاسَٚ ١ػاؾ ١سط. ١ٜ

َٚا دعًين اْع ٖص ٙإكا٫ت يٝػت َكاؿ ١بٌ ٖذَّٛا عً ٢ايص ٜٔوتهط ٕٚنٌ
ٚاذتسٖ ٗ ٕ٫ ١ٜص ٙإكا٫ت طاق ١قٚ ١ٜٛؾعٌ تؿهٝه ٞضاؾض يًذُٛز
.
ؾ ٤ٞباغِ ايدٚ ٜٔايٛطٔ
َع((. ِٛط
.
ؾ ٤ٞبٌ اْين تهًُت نجرلاّ ٚنتبت أنجط عٔ
ٚاـٛف َٔ نٌ .

املطهٛت ص))..

ٚغرلٖا
عٓ٘ ٗ ب٬زْا .
يصيو ؾػٛف ظس إتًك ٢إ ؾٗٝا بعض قا٫ٚت ظسعس ١يًكٛض ٠ايتكًٝس ٗ ١ٜايهتاب١
ايتابتٌ
ايكشاؾ ٗ ١ٝب٬زْا عٔ َػهٓٗا ٚظَاْٗا .
مل أؾعط طٛاٍ ؾذل ٠ايهتاب ٗ ١دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ١ٝإ مث ١ؾَ ٧ا هصبين يًدطط
ٚايعَ ٤٬خاق ١آْ٢
.
٬َٚسك ١ايػًط ١نُا  ٔٚايهجرل َٔ ا٭ٌٖ ٚاحملبٌ ٚا٭قسقا٤
عًُت عً ٢فتض ايهجرل َٔ ايٓٛافر ٚبهٌ َطاساتٗا ٚ ،نػطت ايهجرل َٔ ا٭بٛاب اييت ناْت تكـ
ٚاحملبٌ
اَاَٖٚ ، ٞصا َا أسسخ ؾ َٔ ٧ايسٖؿ ١عٓس ايكطا. ٤
اعسف إ أعداٚ ٞ٥خص َٞٛعٓٝف ٕٛيف عداٚاتِٗ ٚخصَٛاتِٗ ٚإٜكاعاتِٗ ايطًطَٚ ، ١ٜٛتكًب ٕٛيف أَصدتِٗ
أٜطا ٚعً ٢اَتداد جتسبيت ايطٝاضٚ ١ايفهسٚ ١ٜايجكافٚ ١ٝايصشاف ١ٝناْٛا ٜػهً ٕٛضٝاق ًا ٚزٚ ١ٜ٩ذا٥كٚ ١اسد٠
ايػدص. ١ٝ
.ضدٟ

عً ٢ط
ٚضغِ نٌ تًو ايتشسٜات ايهبرلٚ ٠ايؿطغ ١ا ٫إْين عًُت . .

إٜكاع ايسفض ص ..

يًتكًٝس ٚاؾُٛز  ،بٗسف ظسعسَ ١ا ٖ. ٛقاِ٥
عٌُ أعساٚ ٞ٥خك َٞٛعً ٢ايٛقٛف أَاَ ٞبٗسف إقكا َٔ ٞ٥ػطبٚ ١طين ا٭زب١ٝ
ٚتأثرل ٚيهِٓٗ ؾؿًٛا ؾًكس زاُٖتِٗ
ٚايجكاؾٚ ١ٝايكشاؾ ، ١ٝست ٫ ٢أن ٕٛش ٣أُٖ. ١ٝ
ٚخطدت ـاضز ٚطين ؾعًُت َا أضٜس ٚ ،نتبت ٚبهٌ ؾذاعٚ ١دطاٚ ٠إخ٬م َعَ ِٛا ُٓٝت
انتب٘ نٌ شيو ز ٕٚإ أغ ٧يٛطين ـ  ٫زلض اهلل ـ .ـ ٚ ،يهٔ ؾعًت نٌ شيو اٚ
.
إ
بعه٘ عس ٗ ٠ايهتابٚ ١ايًكا٤ات ـ ٗ بعض ا٭ساٚ ، ٌٜعٓـ ٗ اؿٛاض ـ أسٝاْا أخط ٣ـ ٚشيو
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قُٝت٘
نتعبرل عٔ خَ ٗ٬عِٗ  ،ز ٕٚإ اعٌُ عً ٢إْهاض زٚض اسسِٖ ا ٚأػاٚظ .
اؿٝاز.ص ٗ َٓ ١َٛٛايؿهط ٚايجكاؾٚ ١ايعًِ ٗ َٓطكتٓا ٜكتٌ طُٛح
إٔ ط .
اظعِ .
.
زاخً٘ ٚايهاتب ٚا٭زٜب ٚإجكـ يٝؼ ٖ ٛفطز آي٘ ناتب٘ تهتب َا تسم ب٘ عًٗٝا
اٱْػإ ٗ .
اٱبساع
إزاد ٠ص  .ؽًل ؾ ٘ٝنٌ ٖصا .
ي٘ )((ط ) .
ٚإجكـ .
.
ا٭قابع  ،بٌ ايهاتب ٚا٭زٜب
إعاضن.١ص َٛٚ ، .قـ إعاضنٜ ١هٕٛ
.
اْٛاع ط
ؾايهتاب ٖٞ ١تعبرل سكٝك ٞعٔ ْٛع َٔ . .
ٚايسباب١
اخطط َطاسٌ َٔ َعاضن ١إػسؽ .
ؾٗص ٙإكا٫ت ايكشاؾ ١ٝاييت ْؿطت ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ١ٝنػطت اؾٝا ٤نجرل٠
ٗ ْؿػ ، ٞبٌ ٗ ْؿؼ ايهجرل ايص ٜٔناْٛا ٜتُٓ ٕٛيٜ ٛتهًُ ٕٛاٜ ٚهتبٛا عٔ ٖص ٙإٛنٛعات
ٚقًُٚ ٞيهٔ غٝطط عً ِٗٝاـٛف ٚ ،مل ٜػٝطط عً .ٽٖ ٞصا ٖٛ
.
إُٗ ١اييت تٓاٚيتٗا بؿهطٟ
.
ٚب ِٗٓٝقس  ٜٔٛبعههِ ٚاعين ايكطا ٤إٔ ٗ َكا٫ت ٞؾ َٔ ٧ايتؿاٚ ّ٩اؿعٕ ،
.
ايؿطم بٝين
ايػأّ
ؾأق ٍٛشلِ بٌ أْٗا ؼٌُ نٌ ايتؿاٚ ّ٩نٌ اؿعٕ ٚ ،نٌ ايكطف ٚ ،نٌ إًٌ ٚ ،نٌ .
ٚيهٓٗا َبازٚ ٨قٚ ُٞٝأخ٬ق ٞتسؾعين بعسّ ايتٛقـ  ،بٌ تسؾعين ي٬غتُطاض ٗ إعاضن١
اٱق٬ح
ٚايٓؿط اْ٘ .
.
بايهتابٚ ١ايتسٜٔٚ
ذيو
 ٫أزٜد إٔ انتب أنجس َٔ! .
ْهتب
زعْٛا .
!
ْؿهط
زعْٛا .
!
ايٓكس
زعْٛا ِاضؽ ! .
ْكًض
زعْٛا ! .
نػرلْا
زعْٛا مًِ ! .
ايًي
زعْٛا متًب ايبكط يٓؿطب ! .
ْٝعّا
ٚايٓتٝذ ١نطٚض ١ٜيٓا .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
امل٪يـــــــف

إهطَ ١ضَهإٖ 1427ـ
:
َه١
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ايتُجٚ ٌٝايكتٌ ايعسبٞ
مل اْؿذع ٚ ،مل اْسٖـ ٚ ،مل اغتػطب ٚ ،مل اؽٚ ، ٌٝمل أقطر ٚ ،مل أبهٚ ، ٞمل اندِ
ا٭َط ٚ ،مل أ أٚٳٍ  ،نػرل ٟعٓسَا ؾاٖست عدل ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايعطاقٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝغرلٖا
َؿاٖس َٔ قتٌ ا ٚاعساّ ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞا٫غبل قساّ سػٌ ٚشيو يػبب ٚاسس ؾك٘ َٖ ٛا
َعًَٛاتٚ ٞسكا٥ل نْٛتٗا َٔ قطا٤ت ٞايط ١ًٜٛيهتب ايذلاخ ا٫غَٞ٬
،
اًَو َٔ ضقٝس
ايع ِٝٛؾًكس سهت يٓا ٖص ٙايهتب ايطا٥عٚ ، ١اييت نتب ؾٗٝا ايعؿطات بٌ إ٦ات َٔ َجٌ ٖصٙ
.
ٚإكعظٚ ٠اييت ٜكتٌ ؾٗٝا اـًٝؿ ١ا ٚاؿانِ ا ٚاَ٫رل ا ٚايٛظٜط
.
ايككل إؿذعٚ ١إععذ١
ٚاغًٛبٗا ابتسا َٔ ٤عكط اـًؿا ٤ايطاؾس، ٜٔ
.
بططم بؿع ، ١بٌ ٖ ٞبطبط ٗ ١ٜؾهطٖا ٚأقًٗا
ايكًٚ ٌٝبسا ١ٜغته َٔ ٕٛعكط اـًؿا٤
.
ٗ ٖصا إكاٍ غٛف اشنط بعهٗا ٚ ،بعهٗا
ايطاؾس ، ٜٔعكط إبؿط ٜٔباؾٓ ، ١عكط ايػابكٌ ايػابكٌ  ،عكط خرل ايكط ، ٕٚايعكط ايصٟ
بكٛي٘ (( اقشاب ٞنايٓذّٛ
ٚقـ ؾ ٘ٝغٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أٌٖ شيو ايعكط :
إٖتسٜتِ).
)
بأ ِٜٗأقتسٜتِ
ٚشنطٕ ٣عاٜا ٖصا ايعكط ايصٖيب ٖٚ ،صا ايعكطإجايٖ ، ٞصا ايعكط ايُٓٛشدٖ ، ٞصا
ٚمل
ٚمل .
ٚمل . .
ايعكط ايطاق ، ٞاشنط يهِ شيو ست ٢ابٌ ٕاشا مل أؾذع ٚ ،مل اْسٖـ . ،
ٚمٔ ايْ ّٛٝعٝـ ٗ أغٚ ٤ٛأغٚ ٤ٛأغٛز ٚ ،اضشٍ ٚألؼ ايعكٛض ايعطب ١ٝا٫غ ، ١َٝ٬ؾًٗصا مل
ٜكع ي ٞنُا ٚقع يػرلَ َٔ ٟؿاٖس اعساّ قساّ سػٌ  ،ؾُٔ ايككل ايػابكٖٞ :١
 1قك ١قتٌ ٚتعصٜب ُٚج ٌٝدج ، ١غٝسْا ايكشاب ٞاؾً ٌٝعجُإ بٔ عؿإ ضن ٢اهلل عٓ٘
ٚاضنا ٖٛٚ ، ٙأسس إبؿط ٜٔباؾٓٚ ، ١اـًٝؿ ١ا٫غ َٞ٬ايطاؾس ايجايح  َٔ ٖٛٚ ،أٌٖ بسض
تأخط  ٖٛٚإػًِ ايػين ايصٚ ٍَٛ ٟظٚز ٚدٗع اؾٛٝف ا٫غ١َٝ٬
ايص ٜٔغؿطشلِ َا تكسّ َٚا .
ا٫ضض ٖصا ايطدٌ ايتك ٞاـًٝؿ ١إػًِ قتٌ َٔ
.
َاي٘ ٚس٬ي٘ َٔ أدٌ ْؿط ا٫غ ٗ ّ٬بكاع
ا٫غَٞ٬
.
قبٌ بعض ايكشاب ١ا٫دٚ ٤٬ق ٌٝأضبع َٔ ١ايكشاب ١نُا تط ٣ٚيٓا نتب ايذلاخ
سٝح قتٌ ضن ٢اهلل عٓ٘ عٓس باب زاضٚ ، ٙاعتس ٣عً ٢دجت٘ ضن ٢اهلل عٓ٘ ست ٢نػط نًعاّ َٓ٘
اؾٓاظ ٠ؾٌٗ
.
ايبكٝع ٚزؾٔ ٚمل ٜكٌ عً ٘ٝق٠٬
.
ٚ .قس َٓع بعض ايكشاب ١إ ٜسؾٔ ٗ
هٛظ إ ٜؿعٌ ٖصا بطدٌ ٗ قَٚ ١ُٝهاْٚ ١اَُٖ ١ٝجٌ غٝسْا ايكشاب ٞاؾً ٌٝعجُإ بٔ عؿإ
 .؟ أ ٜٔق ِٝاإلضٚ ّ٬أخ٬ق٘ يف اسذلاّ نساَ ١املٝت ؟.
ايهٜٛت١ٝ
ضؾض ْؿط ٖصا إكاٍ ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ. ١
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سٝح شنط ابٔ ا٫ثرل اؾعض ٟإ

 2قتٌ ايكشاب ٞاؾً ٌٝقُس بٔ أب ٞبهط ايكسٜل
ايكشاب ٌٝعُط ٚبٔ ايعام َٚعا ١ٜٚبٔ سسٜر  قاتًٛا قُس بٔ اب ٞبهط ؾاْٗعّ قُس ،

عٓ٘ ٜا
ٚزخٌ َٓعٍ خطب ؾاخطز َٓٗا ٚقتٌ ٚٚ ،نع ٗ دٛف دًس ٓاض َٝت ؾاسطم ضن ٢اهلل .
دًٌٝ
غ ّ٬عً ٢اسذلاّ نطاَ ١إٝت  ٖٛٚقشاب. ٞ
 3قتٌ غٝسْا اؿػٌ بٔ عً ٞبٔ اب ٞطايب
قُس  .ؾًِ تؿؿع ي٘ قطابت٘ ٚقب ١ايطغ . ٍٛي٘

ٚ ،قس َجٌ ظجت٘  ٖٛٚ ،غب٘ غٝسْا

 4قاّ ايبعض َٔ ا ٌَٜٛ٫باخطاز دج ١غٝسْا ظٜس بٔ عً ٢ظ ٜٔايعابس ، ٜٔبعس إ زؾٔ  ،ثِ
ايؿاعٌ
ؼًًت ايٝػت ٖص ٙدطا ِ٥نإ ٜؿذلض إ ٜعاقب عًٗٝا ! .
.
قًبت اَاّ إػًٌُ ست٢
ؾا ٜٔقٚ ِٝاخ٬م ا٫غ .ّ٬؟
 5أمل تصنط يٓا نتب ايتاضٜذ ا٫غ َٞ٬إ بعض اؿهاّ ايعباغ ٌٝقاَٛا بٓبـ
بايػٝا ٙطبكاّ عً ٢ا٭ََ ٌٜٛكٛي١
.
قبٛضبعض خًؿا ٤بين اَٚ ، ١ٝاخطدت ضؾاتِٗ ثِ دًست
تسإ نُا ؾعٌ ا٭َ ٗ ٕٜٛٛإػًٌُ ا٫بطٜا ، ٤ؾعٌ بِٗ ٖٚ ،صْٗ ٙا ١ٜطبٝع١ٝ
نُا تس. ٜٔ
ٚاْ٫تكاّ
! .
يًطػاٚ ٠ايًِٛ
 ،ثِ د ٧بطأغ٘

 6أمل ٜأَط اـًٝؿ ١عبسإًو بٔ َطٚإ بكتٌ غٝسْا َكعب بٔ ايعبرل
زَؿل ٚعٓسَا اسهط ضأؽ َكعب قصف عبسإًو ايػِٗ ٗ ضأغ٘
 َٔ ،ايعطام قُ ّ٫ٛست. ٢
ايؿٗرلٚ ٙاهلل إ يًًُو ؾٗ ٠ٛيْ ٛاظعين ؾٗٝا ايٛيٝس
:
ابٓاٚ ٘٥قاٍ عباضت٘ ايتاضى١ٝ
اَاّ .
يكتً٘
.
 7أمل ٜكتٌ قا٥س دٛٝف عبسإًو بٔ َطٚإ اـًٝؿ ١ا َٟٛ٫اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ
اؿاؾ ٜيًكطإ ايهط ِٜغٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل َه ١إهطَ ١ثِ عًل دجت٘ ث٬خ اٜاّ َع
ايهعبٚ ١اطًكت اَ٘ إطا ٠اؾً ١ًٝشات ايٓطاقٌ ايػٝس ٠ازلا ٤بٓب اب ٞبهط
.
يٝايٗٝا ؾٛم باب
قايت (( أَا إٓ شلصا ايؿاضؽ إ
ضن ٢اهلل عِٓٗ اْعٌ عباضتٗا ايتاضى ١ٝايؿٗرل ٠سٌ :
شعٗا
بعس .
عٓٗا ( َا ن ٻط ايؿا ٠غًدٗا) )
ٜذلدٌ ٚ ).قايت اٜها ضن:٢اهلل (
)
 8عٓسَا قتٌ دٓٛز اـًٝؿ ١إأَ ، ٕٛقتًٛا اخا ٙاـًٝؿ ١ا٭ٌَ قطع ضأغ٘ ٚسٴٌُ اٍ
اقك ٢سسٚز ايسٚي ١ا٫غ ١َٝ٬فًُاذا ٖرا ايتػفٚ ٢اْ٫تكاّ ادتاًٖ .ٞ؟
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 ٗٚ 9ؿٛات ا٫ستكإ ٚايتٛتط ٚٚقعت َصابض َٚآؽ قعْ ٗ ١ايعكط اؿسٜح َجٌ َا
ٚقع يًًُو غاظ ٟسانِ ايعطام ٚايص ٟقتٌ ٚغشٌ ٚ ،نصيو َا ٚقع يٓٛض ٟايػعٝس ٗ
دجت٘
ايػتٓٝات إ٬ٝز ١ٜسٝح قتٌ  ،ثِ اخطز َٔ قدلٚ ٙدط ٗ ٙٚايؿٛاضع ٚقطعت .
ؾًصيو إْين اعتدل إٔ أؾهٌ َا ق ٗ ٌٝقتٌ ٚإعساّ قساّ سػٌ ـ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ َا قاي٘
ايهاؾط ٚإػٝشٚ ٞعس ٚا٫غٚ ّ٬إػًٌُ ـ نُا ْػُ ٘ٝمٔ إػًٌُ ـ ايطٝ٥ؼ اَ٫طٜهٞ
قاٍ (( إٕ ايططٜك ١ايتْ ٢ؿص بٗا دعًت٘
( دٛضز بٛف ) سٌ ٚقـ قتٌ ٚإعساّ قساّ سػٌ :
ٜبس ٚعُ ّ٬اْتكاَّٝا طا٥ؿّٝا ٚظاز بإ سه ١َٛضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤ايعطاقْٛ ٞض ٟإايه ٞتؿتكط اٍ
ٚابٔ
ٚايهاؾط .
إػٝش. . . ٞ
بًرل (
بطٜطاْٝا ت) ْٞٛ
(
ايٓهض) ) ٚ ،قاٍ ضٝ٥ؼ ٚظضا٤

) عً ٞسس

سهاض)) ٟ
.
قاٍ (( إ قتٌ قساّ سػٌ بٗصا ايططٜك ١اغًٛب غرل
تعبرلْا مٔ إػًٌُ :
ايتاضى١ٝ
.
ايٝؼ ٖص ٙأَجًٚ ١اقع َٔ ١ٝتاضىٓا ايعطب ٞا٫غ َٞ٬ايػٚ ٧إً ٧بايكاشٚضات
ؾًُاشا ا٫غتٗاْ ١بايك ِٝايسٚ ١ٜٝٓا٫خ٬ق ١ٝا٫غٚ ، ١َٝ٬ايؿطٜع ١ا٫غ ١َٝ٬اييت سطَت
إٛتٞ
ايتُج ٌٝظجت ! .
سكٝك ١تع ِٝٛغ ّ٬عً ٢اخ٬م ٚقَٚ ِٝباز ٨اعسا ٤ا٫غٚ ّ٬إػًٌُ ٗ اسذلاّ
إعسّٚ
ٚإٝت ا ٚإكت ٍٛا. ٚ
اؿكٛم اْ٫ػاْ ١ٝيًهش. ١ٝ
ايؿٗرل (( سفسٖا ايف٦سإ ٚٚقع
:
ايػطٜب إ قه ١ٝقساّ سػٌ ٜٓطبل عًٗٝا إجٌ ايعطبٞ
فٗٝا ايجرلإ )).
 َٔٚاٌْ ايتعًٝكات اييت قطأتٗا ٗ قه ١ٝإعساّ ٚقتٌ قساّ سػٌ َا نتب٘ ايػٝس
قاٍ (( تٛقٝت
ٖ142ـ :
/7
12
سػٔ ايكؿاض ٗ دطٜس ٠إسًَ ١ٜٓشل ا٭ضبعا ّٜٛ ٤اؾُع/30 ١
إعساّ قساّ ٚا٭دٛا ٤ايػ ١٦ٝاييت ضاؾكت٘ أَط َػتٗذٔ  ٖٛٚؾذ ْكب٘ اَ٫طٜهإ ٕعٜس َٔ
ايطا٥ؿ).١ٝ
)
اؾعاٍ ْاض ايؿتٓ١
ايعٝب .ص ٚاهلل عٝب إ ٜهتب ايتاضٜذ عٓا نٌ ٖصٙ
باب ط .
ٚاهلل َا ٜكع ايٜ ّٛٝسخٌ ؼت. .
اْ٫تكاَ ١ٝإ اـًٌ ٚايعٝب ٚايعطٌ يٝؼ ٗ ايٓٛاّ ا٫غ ، َٞ٬بكسض َا ٖٗ ٛ
.
ايطٚح ايعطب١ٝ
اؾاًٖٞ
ضًٛنٝاتٓا.ص اْٗا ضٚح اْتكاَ ٫ ١ٝؽً َٔ ٛايؿهط .
.
 ..ط
ايبعض إْين اغتش ٞإ ٜكطأ اسؿازْا
.
ٚاهلل عٝب إ تكعس ايكٝازات يتكؿ ١ٝبعهٗا
إٛتٞ
ايعطب ٌٜٚ ٞ٭َ ١تعبح ُٚجٌ ظجح ! .
.
نٌ شٖص ٙإداظٖٚ ، ٟصا ايعاض ٖٚ ،صا ايتدًـ
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اختِ ٖصا إكاٍ بكٛي ٞيهِ ٌٖ عطؾتِ ٕاشا مل اْؿذع ٚ ،مل اْسٖـ ٚ ،مل اغتػطب ٚمل ،
سػٌ
ٚمل ٚ ،مل َٔ قتٌ ٚإعساّ قساّ .
ايعذب
.
ٚاشا عطف ايػبب بطٌ
اـا٥ؿٌ
! .
ٜا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايطًط.١؟
ٌٖ ٜتٛب عًُا! ٤
ا٭َ ١اٚشلُا ٜط ٟاِْٗ
مث ١أػاٖإ اغاغٝإ ٗ ٖص ٙاؿٝاٜ ٠تذٗإ م ٛعًُا. ٤
َٓكك ١ا ٚا٫قذلاب َِٓٗ
.
َكدض.ٕٛص ا ٚإِْٗ قسؽ ا٫قساؽ  ٫ ،هٛظ اؿسٜح عِٓٗ باٟ
 ..ط .
ٓطاٚ ٤إ ٖ ٤٫٪ايعًُا َٔ ٤ايؿطق ١ا٫غ١َٝ٬
.
اَ ٚػاؽ خطٛطِٗ باعتباضِٖ خطٙٛ
ايٓاد ١ٝأَا ا٫ػا ٙا٫خط ؾٛٓٝط إٍ ايعًُا ٤عً ٢اِْٗ بؿط غرل َعك َٔ ٌَٛاـطأ اٚ
.
ا٭خطاٚ ، ٤اِْٗ  ٫ىًَ َٔ ٕٛعاٜب ايبؿط  ،ؾًصيو ؾِٗ ىتًؿ ٕٛباخت٬ف َطاتب ايٓاؽ
ايٓكس  ِٖٚيٝػٛا
ٚتؿهرلِٖ ٜٚكط ٖصا ا٫ػاٚ ٙاْا اسس اْكاض ٙإ ايعًُا ٤يٝػٛا ؾٛم .
.
يٓيب ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايعًُاٜ ٤عتكس إ َعًَٛاتِٗ ٫
َعكَ ٌَٛجٌ اْ٫بٝا ، ٤ؾ ٬عكُ ١ا. ٫
بِٗ اْ٘ ايعًُا ٤ايص ٜٔوتهطٕٚ
ٜطاشلا ايٓكس ٚاْ٫تكاز ْٗ٫ ،ا َػتكازَ َٔ ٠كازض خاق. ١
ايهٗٓ١
.
ايٓل ايسٜين اِْٗ ايعًُا٤
ٚاْا َٔ ايصٜ ٜٔعتكس إ ايعًُا ٤اؿكٝك ٌٝايكازض ٜٔعً ٢ق ٍٛاؿل ٚاؿكٝك ١ايهاًَ١
إازٜات ٜٚعطؾ ٕٛبايعٖس ٚايٛضع ،
.
ٜٚ ،ذلؾع ٕٛعٔ سطاّ ايسْٝا ٚظخطؾٗا ايؿاْٚ ٞوتكطٕٚ
ٚايٛظضا ٗ ٤سٌ
.
ٚايٝس ٜ ٫ٚطتاز ٕٚفايؼ اؿهاّ ٚإًٛى ٚايػ٬طٌ ٚاَ٫طا٤
ٚعؿ ١ايًػإ .
ْا  ٚايطٝب
إ َا ْعطؾ٘ عٔ َع ُِٗٛاي ّٛٝعهؼ نٌ ٖصا  ،بٌ ٜعؿكٚ ٕٛوب ٕٛإاٍ سباّ ،
ٚايػًط١
ٚايٓػاٚ ٤اؾا. ٙ
 ٜٔٛ ٫اسسنِ إ َا ْهتب٘ عٔ ٚنس إ٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓضداشلا ٗ َٓطكتٓا ٜأتَٔ ٞ
أدٌ ط
باب اؿًُ ١ايسعا ، ١ٝ٥بكسض َا ْٖ ٛكس َٔ. .

اص٬ح .ص ٖص ٙإ٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓخاق١
.

بعض عًُاٗ٥ا ايص ٜٔغاُٖٛا ٗ اهاض ْٚؿط ايؿػاز ٚا٫ؾػاز  ،بٌ غاُٖٛا ٗ اعطا ٤اعسا٤
تسَرلٖا ٚيكس نإ ْكس ٖ ٤٫٪ايعًُاْٛ ٤عاّ َٔ
.
ا ١َ٫ؾطق ١ايَٓٓ ٌٝاَٗٓ ٚا ٚايعٌُ عًٞ
إان١ٝ
.
إػهٛت عٓ٘  ٗ ،إطسً١
بعض.ص عًُاْ٤ا إ ٜه ٕٛقطٜباّ َٔ ايػًطإ
نًُ ١ط .
يكس اغتطاع بعض ٚاضنع عً. . ٢
ٚايٛنعٚ ١ٝعًُٛا ظسٚ ١ٜاقطاض عً ٢تع ٌٜايباطٌ ٚايؿػاز
.
ٚايػًط ، ١ؾاغتػًٛا ايٛنع
عً٢
ضًط. ٣ٛص دسٜس بين . .
شلِ ط فك٘ .
ٚاؿهاّ ٚقسَٛا. .
.
يًػًطإ

ٚاملطاَض
. .
املصاحل
. .

ٚعًُِٗ
.
ٚايػاٜات ٚاملٓافع ايصات ١ٝستٜ ٢بك ٢ايػًطإ غًطاّْا ٜٚ ،ػتُطٚ ٗ ِٖ ٕٚدٛزِٖ
. .
م .) 18
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1428/1/6ـ  ،بايعسز (( ) 13729
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َٛٚقٛت٘ ٖصا ايٓٛع َٔ عًُا ٤ايػًط ١غدطٚا
.
ْعِ غٴدطٚا ـسَ ١اغطاض غٝاغ ١ٝطاض١٥
ايٓكٛم ايسٚ ، ١ٜٝٓؾتاٚاِٖ ٕ ،آضبِٗ ٚخسَ ١أٖساؾِٗ ٚ ،اٖساف ايػًطإ  ،ضغِ إ َعِٛ
خ٬ؾ ١ٝاِْٗ ايصٜٛ ٜٔغع ٕٛنٝل ٚقسٚز ١ٜايٓل بٗسف تٛغٝع اشلسف
.
تًو ايٓكٛم
ٚايسٜٔ
ٚاضنا ٙاِْٗ ايصٜ ٜٔطٜس ٕٚاغتُطاض ُٖٓٝتِٗ عً ٢ايسْٝا .
ايػًط. ٟٛ
ٜهْٛٛا ((ط
ايعًُا.٤ص ٚعدل ايتاضٜذ ا٫غ َٞ٬إ . .
ٚاغتطاع ط .
. .

اٜدٜٛيٛد ٘ٝذات فك٘

ٚايعباغ ٞؾأقبشت
.
ضًط ٣ٛص ٚ .تؿاقُت ٖص ٙايٛاٖط ٠ايػٝاغ ١ٝايسَٓ ١ٜٝٓص ايعٗس اَٟٛ٫
) ) .
يًطعٖ ١ٝا از ٗ ٟنجرل َٔ ا٫طٛاض
.
اضٖاب.ص ٚاشٍ٫
عًُاٗ٥ا ط سهِ .
ايػًط ١بػبب . .
ايػًط١
ايتاضى ١ٝاٍ أثاضَ ٠ؿاعط ايػهب ٚايعٓـ نس .
ٚاغتػٌ اؿهاّ عًُا ٤ايػًطٕٛ ١ادٗ ١ايتشسٜات ايساخًٚ ١ٝاـاضدٚ ، ١ٝناْت
َٛٚاطٔ نًُا عًِٗٝ
.
ايعًُا ٤ص) ).ايػًط ١ٜٛداٖعَٚ ٠ؿكً ١يهٌ قهٚ ١ٝسسخ
.
(( . .ط ؾتاٟٚ
إٛاطٔ ٚقس ته ٕٛؾت٣ٛ
.
إ ٜؿتشٛا ازضاز َهاتبِٗ يذلنٝب ؾتَٓ ٣ٛاغب ١يصيو اؿسخ اٚ
نأْ٘
قتٛاٖا يسضد ١إ بعهٗا . .
.
َتٛانعٖٚ ١ع ٗ ١ًٜططسٗا  ،بٌ َبػذلٖٚ ٠عٗ ١ًٜ
َكذلح َكسّ َٔ طايب َبتس. ٗ ٣ايعًِ
. .
يكس ْػ ٢ايػ٬طٌ ٚاؿهاّ ٚايعًُا ٤إ تسخٌ ايػٝاغ ٗ ١ايسٚ ، ٜٔتسخٌ ايسٗ ٜٔ
ايػٝاغٜ ١ؿػسُٖاَ .عا
ٜٚصنط يٓا ٗ َؿطزات ايتاضٜذ ا٫غ َٞ٬إ ايعامل ٚايؿكٚ ٘ٝا٫زٜب ٚإؿهط ايؿٝذ ابٛ
ساَس ايػعاي ، ٞاؾٗط عًُا ٤ايػًط ١ايصَ ٜٔطٚا عً ٢ايتاضٜذ ا٫غ َٞ٬ؾًكس نإ ايػعايٞ
ايػًذٛقٚ ١ٝايص ٟنتب ٚاؾيت َا ٜطًب٘ َعاز
.
ؾكٗٝا ضزلٝاّ يًد٬ؾ ١ايعباغ ، ١ٝثِ ايػًطٓ١
ايػًطإ  ،ؾاقبشت ؾتٛا ٙغٝاغٚ ، ١ٝيٝؼ زْٗ٫ ١ٜٝٓا تطن ٢ايػًطإ ٚؼكل .طُٛس٘
إِٗ اضزت إ اق ٍٛإ ٖصا ايؿك ٘ٝايػًط ٟٛاَ٫اّ ايػعاي ، ٞاغتطاع ٚبؿذاعٚ ١دساض٠
. .
.إ .ط ٜتٛب اٍ .اهلل.ص ٜٚذلادع عٔ َٓٗذ٘ شيو ايص ٟغاعس ؾ ٘ٝايػًطإ ٫ضٖاب ٚاشٍ٫
ٚاؿهاّ ٚاعتدل ايػًطإ خًٝؿ ١اهلل عً٢
.
ايطع ١ٝتاب ايػعاي ٞبعس إ بطض تػً٘ ايػ٬طٌ
.
ا٫عتكاز ((ط ٜؿعٌ بايػٝـ ٚايػٓإ َاٜ ٫ؿعٌ
ٚقاٍ ٗ نتاب٘ ا٫قتكاز ٗ . .
ا٫ضض : ،
تٛأَإ .
ٚايػًطإ .
ؾايس. ) ) ٜٔ
ص
اٜهاط
ٚقاٍ (
(
ٚايًػإ ص .
بايدلٖإ) ) .
ٚاخرلّ.ا ٚاخرلاّ ٜعٛز اَ٫اّ ايػعاي ٞاٍ قٛاب٘ ٜٚعًٔ تٛبت٘ قطاس ١سٌ نتب ٗ
.
قاٍ (( إٔ دٌ َاانتب٘ مل ٜهٔ يٛد٘ اهلل ٚ )).إ
ايه ).ٍ٬سٝح :
نتاب٘  (.إٓكص َٔ .
.
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قشبت٘ َٚطاؾكت٘ ٚقطب٘ َٔ اؿهاّ ٚايػ٬طٌ ٚتدلٜط اخطاٚ ِٗ٥غٝاغاتِٗ ايٛإ ١سٌ قاٍ
ايه ((. ٍ٬مل ٜهٔ باختٝاضٚ ٟسًٝيت َٛ ٗٚ )).نع أخط قاٍ ٚاعذلف
.
ٗ نتاب إٓكص َٔ
أدٌ (( نػب اؾا ٙايصٟ
شيو ايؿك ٘ٝايػًط ٟٛبإ َا نتب٘ ؾهط زٜين أِا قاغ٘ َٔ . .
بكٛي٘ٚ .ؾعً٘).
زعا إي. )٘ٝ
ٚبعس ٖصا ايعطض ايػطٜع يُٓٛشز َٔ ِاشز عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤ايػًطْ ٌٖ ١ػتطٝع ؾعٗ ٬
اعتكس يكس ؾكست ايجك ١ايَ ٗ ّٛٝعِٛ
َٓض ثكتٓا شلصا ايٓٛع َٔ ايعًُا ٤ايػًط .ٌٜٛ؟ . ! ٫
ٜعًُ ٕٛاضٜس إ اقٜ ٌٖ ٍٛػتطٝع اٚ
.
عًُآ٥ا بػبب اقٛاشلِ ٚاؾعاشلِ ٜ ِْٗ٫كٛيَ ٕٛا٫
.
أسس  .ط . .ص . .ا ٚبعض عًُاْ٤ا إ هطٜٚ ٩عًٔ قطاسٚ ١عًٓاّتٛبت٘ ٖا اغذلؾت٘
هط.. ..ٚ
.
ٚنتابات٘ ٚيٝه ٕٛاِٛشز اغ َٞ٬دسٜس ٚضاق ٗ ٞتٛب٘ ٚتطادع عًُا٤
.
ؾتٛاٚ ٙنتب٘ ٚاسهاّ
ايػًط ١عُا ؾعً ٗ ٙٛايطع َٔ ١ٝؾػازٚ ًِٚ ٚاضٖاب ٚقٗط ٚدٛض ٚتػً٘ يتػٜٛؼ سهِ اؿهاّ
.
عٔ ((
ٚايػ٬طٌ خاق ١إ ايطع ١ٝتطؾض اي ّٛٝإ ته ٕٛعباض. .٠
.

ط قطٝع َٔ ايبٗا ِ٥اٚ

اؿٗاٍ ؟
املٛاغ ٞص  ،. . .ؾايعَٔ غرل ايعَٔ ٚ ،ايطداٍ غرل ايطداٍ ٚ ،اؿاٍ َٔ .
) )
ايعكط  ٕ٫ايطع١ٝ
.
ايتٛب٘.ص اظعِ اْ٘ ٜعس ساد َٔ ١سادات
َٔ ط .
إ ٖصا ايٓٛع. .
ايهُرل.ص ٚايص ٟباع
.
ٚايؿك. ٘ٝط عسِٜ
.
ؾٗٝا إ ايعامل
ازضنت َا ًُو َٔ ٚع ٞنبرل .
ايٛطٔ
آخطت٘ بسْٝا ٙاغتطاع  ،إ ٜػاِٖ ٗ تهْٚ ٜٔٛؿط ايؿػاز ٚتؿه ٌٝا٫ؾػاز ٗ .
إ ايطع ١ٝاي ٫ ّٛٝتطٜس إ ٜه ٕٛايؿهط ايسٜين َػٝػا ٪َٚز ؾا ٕكًش ١ايػًطإ
د ١ٜٝٓص  .دسٜس ٗ ٠إٓطك ، ١خطٜطْ ٫ ١ط٣
خسٜط. ) ١
)
تكطأ (( ط
ٚايػًط ١إ ايطع ١ٝتطٜس إ . .
.
ايكسغ.١ٝص ٚ. .ط ايكساغ .١ص  ،.ايعا٥ؿ ١عً ٢ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ، ٤ايصٜ ٜٔكٛيَ ٕٛا٫
.
عًٗٝا ط
. .
ٜؿعًٚ ٕٛايصٜ ٜٔؿتٜٚ ، ٕٛؿتٜ ٫ٚ ، ٕٛطٜسَٓ ٕٚا إٔ ْؿِٗ ا ٚإ ْػأٍ ٕاشا قسضت ٖص٠
! .
ايؿتا. ٟٚ؟ يسضد ١أْٓا َٓعٓا َٔ ططح ا٭غ ١ً٦ايؿطع ١ٝا ٚايس ٗ ١ٜٝٓبعض إػاٚ ٌ٥ايكهاٜا
!
ا٫غ١ً٦
إُٗ ١بٌ اْ٘ قس ٜعاقب َٔ وا ٍٚططح تًو ! .
ايٓكٛح .؟ ْطٜسٖا إ ته ٕٛتٛب٘ قازقَ ١جٌ تٛب٘
!
ؾٌٗ هط ٩اسس عًُآ٥ا عً ٢ايتٛب١
ايطقل ٚتًبؼ يبؼ اغ َٞ٬قتؿِ ٚتهع اؿذاب ا٫غَٞ٬
.
ايطاقك ١عٓسَا ؽًع بسي١
ايتٛب ٚ. ١ط ا .٫ص ،. .
ايكشٝض ستْ ٢كسم ..
.
دسٜس. ٠؟ إػتكبٌ نؿ ٌٝبته ٜٔٛا٫دٛب ١عً٢
ّ ٌٖٚهٔ يٓا إ ْكطأ خطٜط ١ز! ١ٜٝٓ
نبرل٠
ٖهصا أغ. ! ١ً٦
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عًُا.٤ص َجٌ ايعامل ٚايؿك ٘ٝاؾً ٌٝأٓس بٔ ْكط  ،ايصٟ
اٍ ط .
إ ا٭َ ٗ ١ساد. .١
اؿسٜح سٝح اسهط ٙاـًٝؿ ١ايعباغ ٞايٛاثل َٔ بػساز إٍ َس ١ٜٓغاَطا٤
.
نإ َٔ أٌٖ
يًدًٝؿ ١يٝؼ َدًٛم ٚ ،عٔ
:
َكٝساّ بايػ٬غٌ ٚا٭غٚ ، ٍ٬غأي٘ عٔ ايكطإ ايهط ِٜؾكاٍ
ايٛاثل تهصب ،
:
ؾكاٍ نصا دا٤ت ايطٚاٚ ، ١ٜض ٣ٚي٘ اؿسٜح  ،ؾكاٍ ي٘
ايط ّٜٛ ١ٜ٩ايكٝاَ: ١
يًٛاثل بٌ تهصب أْت  ،ؾكاّ إي ٘ٝايٛاثل بايػٝـ ٚأَط ب٘ ؾأدًؼ عً ٢ايٓطع َ ٖٛٚكٝس
:
ؾكاٍ
بٗا ضسِ اهلل ايعامل ايؿك ٘ٝآس
ؾُؿ ٢إي ٘ٝؾهطب عٓك٘ ٚأَط عٌُ ضأغ٘ إٍ بػساز ؾكًب .
ايٛاثل
.
ابٔ ْكط ٚاغهٓ٘ اؾْٓ ، ١طٜس َجٌ ٖصا ايعامل ْ ٫ٚ ،طٜس سانُا َجٌ اـًٝؿ١
ايطٝاضٞ
.
٭ْٓا ْ ٫سٜد سانِ ٜ ٫طُع إ ٫ايهرب ٚ ،ايٓفام ٚ ،ايه ّ٬املصٜف ٚاملٓكُل بايسٜا٤
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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تعني ذ ٟٚايكسبٞ
ٜػتػٌ بعض ايػٝاغٌ ٚضداٍ اؿهِ ٚايػًط ١ايك ٍٛإأثٛض ((ا٫قطب ٕٛاٍٚ
بإعطٚف) ) ٗ تعٌ ٚتكطٜب ابٓاٚ ِٗ٥اقاضبِٗ ٚأضساَِٗ ٚاقٗاضِٖ ٚاسؿازِٖ ٚاغباطِٗ
ٚاؿ١ٜٛٝ
.
ايسٚي.١ص إدتًؿ ١إػتٜٛات ٚإكاَات ٚا١ُٖٝ٫
ٗ ط َٓاقب .
بتع. ِٗٓٝ
.
ٖٚصا إٓٗر ايػٝاغٚ ٞا٫زاض ٟايعطبٚ ٞا٫غ َٞ٬ضؾض إ ٜٓؿص ٙاٜ ٚطبك٘ غٝسْا عُط
ابٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ سٌ عطض عً ٘ٝإ ٜٛي ٞابٓ٘ عبساهلل اـ٬ؾ ١بعس ، ٙضؾض ٚضؾض
عُط ))
بؿسٚ ٠قاٍ عباضت٘ ايؿٗرل (( ٠اٜ ٫هؿ ٞآٍ اـطاب إ واغب .
ثِ دا٤ت ايسٚي ١اٚ ١َٜٛ٫بطظ ٖصا إٓٗر ايػٝاغٚ ٞا٫زاضَٓ ٟص عٗس غٝسْا َعا ١ٜٚبٔ
أب ٞغؿٝإ ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚٚي ٞابٓ٘ ٜعٜس  ١ٜ٫ٚايعٗس ٚعٌ ٚقطب َع ِٛبين اَ ٗ ١ٝإطانع
ٚإ٪ثط ٠ؾتشهِ ٗ نٌ
.
ٚايٚٛا٥ـ ايػٝاغٚ ١ٝاٚ ١َٝٓ٫ايعػهطٚ ١ٜا٫زاضٚ ١ٜإاي ١ٝإُٗ١
ايؿػاز.ص بهٌ اْٛاع٘ ٗ ايسٚي ١اٚ ١َٜٛ٫ايػبب
بطظ ط .
إُٖٗٓ َٔ ١ا. .
َؿاقٌ ايسٚي. ١
ايطٝ٥ؼ ٖ ٛش ٟٚايكطب ، ٞايص ٜٔؾهًٛا غٝاز َتٌ ٚق ٣ٛس ٍٛاؿانِ ٚ ،ععي ٙٛعدل
ايفاضد.٠ص. .ا ٚط اذتاغ ١ٝاملطتفٝد.٠ص ،..
ايعاشي.١ص. .ا ٚط ايبطاْ. ١
 . .ط ايطبك. ١

ست ٢نعؿت

ايسٚي ١ا ١َٜٛ٫ؾػكطت ابؿع غكٚ ، ٙٛقتٌ َٔ قتٌ َٔ بين اَٖٚ ، ١ٝطب َٔ ٖطب َِٓٗ اٍ
ٚغرلٖا ٚاؿكٝك ١إ أَط ساؾ ١ٝاؿهِ غطٜب  ،ؾاغتػطب ٕاشا اهلل ايطٓٔ ايطسِٝ
.
اْ٫سيؼ
مل ٜػتذٝب زعا ٤إػًٌُ إػتُط ٗ نٌ خطب اؾُعَٓٚ ١ص إ انٝـ ٖصا ايسعا ٤اٍ
بكٛيٓا ايًِٗ اقًض ساؾٝتِٗ ٚزشلِ عً٢
:
ايّٛٝ
خطب ١اؾُعَٓ ١ص ايعٗس اٚ ٣َٛ٫ست. ٢
اـرل ؾًِ تكًض ٖص ٠اؿاؾٚ ١ٝمل تػتكِ ستَٜٓٛ ٢ا ٖصا .؟ ؾًُاشا مل وكل يٓا ضبٓا
ططٜل .
ٖصا ا٫غتذاب ١؟.
ٚوه ٞيٓا ايذلاخ ا٫غ َٞ٬ايع ِٝٛإ٦ات ٚإ٦ات َٔ ايككل ٚاؿهاٜا اييت تهؿـ
ٚايػًطٚ ١ايجطاخ ا٫غَٞ٬
.
ٚتٛنض ؾػاز ش ٟٚايكطب ٞعٓسَا ٜػٝطط ٕٚعًَ ٢طانع اؿهِ
ايكٚ ِٝايْ ّٛٝؿاٖس ٖص ٙإؿاٖس
ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ايؿٗٚ ّٛإؿاٖٚ ِٝا٫دتٗازات ٚعطا. ٤
ٚا٫غٜٚ َٞ٬ػؿٌ بعض اؿهاّ
.
ايػٝاغ ١ٝتٓطبل ُاَاّ عًَ ٢ؿاٖس اؿهِ ايعطبٞ
ٚإُٗ ١ي٘
.
ٚايػ٬طٌ ٚإًٛى ٚاَ٫طاٚ ٤ايط٩غا ٤إ تَٓ ٍٛاقب ايسٚي ١ايعًٝا ٚاؿػاغ١
ايطع ١ٝؾٗصا غٝسْا قُس
.
ؾطٚط٘ ايؿطع ١ٝايؿسٜسٚ ٠ايك ١ٜٛاييت تهؿٌ سكٛم
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427 /12/29ـ  ،بايعسز( ( ) 13722م .) 32
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ٜ كٍٛ

قطاسٚ َٔ (( ١ي َٔ ٞأَط إػًٌُ ؾ٦ٝا ؾ ٍٛضد ٖٛٚ ٬هس َٔ ٖ ٛاقًض يًُػًٌُ َٓ٘
:
 ٗٚضٚاٚ َٔ (١ٜي ٞضد ٬عً ٢عكاب ٖٛٚ ، ١هس ٗ تًو ايعكاب١
:
ٚضغٛي٘ ).
ؾكس خإ اهلل )
َٔ ٖ ٛاضن ٢اهلل َٓ٘  ،ؾكس خإ اهلل ٚضغٛي٘ ٚخإ إٚ ) ٌَٓ٪ضٚا ٙاؿانِ ٗ قشٝش٘ ٚ ،قاٍ
عٓ٘ (( َٔ ٚي َٔ ٞاَط إػًٌُ ؾ٦ٝا ؾ ٍٛضدٕٛ ٬ز ٠ا ٚقطاب١
عُطبٔ اـطاب ضن ٞاهلل :
ٚإػًٌُ )
بُٗٓٝا  ،ؾكس خإ اهلل ٚضغٛي٘ ) .
نتاب٘ ايػٝاغ ١ايؿطع ٗ ١ٝاق٬ح ايطاعٚ ٞايطعٖ ٗ ١ٝصا
/
ٜٚك ٍٛابٔ تٗ ١ُٝٝ
ايؿطع (( ٞؾٝذب عً ٘ٝايبشح عٔ إػتشكٌ يًٜ٫ٛات ْٛ َٔ ،اب ١عً ٢اَ٫كاض َٔ ،
:
اؾاْب
اَ٫طا ٤ايصْٛ ِٖ ٜٔاب ش ٟايػًطإٚ ،ايكهاٚ ٠م َٔٚ ، ِٖٛاَطا ٤ا٫دٓاز َٚكسَ ٞايعػانط
ايكػاض ٚايهباض ٠٫ٚٚ ،اَٛ٫اٍ َٔ ايٛظضاٚ ، ٤ايهتاب ٚ ،ايؿازٚ ، ٜٔايػعا ٠عً ٢اـطاز ٚايكسقات
يًُػًٌُ ٚعً ٢نٌ ٚاسس َٔ ٖ ، ٤٫٪إ ٜػتٓٝب ٜٚػتعٌُ
.
ٚ ،غرل شيو َٔ اَٛ٫اٍ اييت
اقًض َٔ هسٜٓٚ ، ٙتٗ ٞشيو اٍ ا ١ُ٥ايكٚ ٠٬إ٪زٌْ ٚ ،إكطٚ ، ٌ٥إعًٌُ ٚ ،اَطا ٤اؿاز
ٚ ،ايدلز ٚ ،ايع ٕٛٝايص ِٖ ٜٔايككاز ٚ ،سعإ اَٛ٫اٍ ٚ ،سطاؽ اؿكٚ ، ٕٛاؿساز ٜٔايصِٖ ٜٔ
ايبٛاب ٕٛعً ٢اؿكٚ ٕٛإساْٚ ، ٔ٥كبا ٤ايعػانط ايهباض ٚايكػاض ٚ ،عطؾا ٤ايكباٚ ٌ٥ا٫غٛام ،
ٚض٩غا ٤ايكط ٣ايص (( ِٖ ٜٔايسٖاقٌ  )).ؾٝذب عً ٢نٌ َٔ ٚي ٞؾ٦ٝا َٔ اَط إػًٌُ َٔ
ٖٚ ٤٫٪غرلِٖ إ ٜػتعٌُ ؾُٝا ؼت ٜس ٗ ٙنٌ َٛنع  ،اقًض َٔ ٜكسض .عً٘ٝ
ت (( ١ُٝٝؾإٕ ايطدٌ ؿب٘ يٛيس ، ٙا ٚيعتٝك٘  ،قس ٪ٜثط ٗ ٙبعض
ثِ ٜهٌُ ؾٝك ٍٛابٔ :
ايٜ٫ٛات اٜ ٚعطَ ، ٘ٝا ٜ ٫ػتشك٘  ،ؾٝه ٕٛقس خإ اَاْت٘ ٚنصيو قس ٪ٜثط ٙظٜازَ ٗ ٠اي٘ اٚ
سؿ ، ٘ٛبأخص َا ٜ ٫ػتشك٘  ،ا ٚقاباٜ َٔ ٠سآٖ ٗ ١بعض ايٜ٫ٛات  ،ؾٝه ٕٛقس خإ اهلل
أَاْت٘).
ٚضغٛي٘ ٚ ،خإ )
ٚاهلل  ،ثِ ٚاهلل  ،ثِ ٚاهلل  ،اغتػطب نٝـ ٜػؿٌ ا٩ي٦و ايطانهٚ ٕٛضا ٤ايػًطٚ ١اؿهِ
اؾػاّ ؾٌٗ ْػٛا ق ٍٛغٝسْا قُس
.
خطٛضٚ ٠ثكٌ ٚعب ٖص ٙإطانع ايٝٚٛؿٚ ١ٝإػٚ٪يٝات
 (( ٭ب ٞشض ضن ٢اهلل عٓ٘ ٗ اٱَاض (( ٠إْٗا أَاْٚ ، ١إْٗا  ّٜٛايكٝاَ ١خعْٚ ٟساَ ، ١إَٔ ٫
 .17/3ص ضٚض ٣ايبداضٗ ٟ
آس 5
: ، 1825
َػًِ
أخصٖا عكٗا ٚ ،از ٣ايص ٟعً ٘ٝؾٗٝا) ) ضٚا ٙط
عٓ٘ إ ايٓيب
قشٝش ١عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل :

قاٍ (( إشا نٝعت ا٭َاْ ، ١ؾاْتٛط
: 

ايػاع).١
قاٍ اشا ٚغس ا٭َط اٍ غرل أًٖ٘ ؾاْتٛط )
ايػاع ، ١قٜ ٌٝا ضغ ٍٛاهلل َٚا إناعتٗا ؟ :
 36/1ص .
 ، 6494آس2
ايبداضٟ
:
ط
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اضٜس إ اق ٍٛبتصنط ٟ٭ٌٖ اؿهِ ٚايػًطٚ ١ايػًطإ تصنطٚا دٝساّ إ اختٝاض
ايطداٍ يًشهِ ٚايػًطَٚ ١دتًـ ؾ٦اتٗا ايتؿطٜعٚ ١ٝايكهاٚ ١ٝ٥ايتٓؿٝص ١ٜشلِ ؾط ٙٚهب
َكسَتٗا ايك٬ح ٚ ،ايتكٚ ، ٣ٛايٓعاٖٚ ، ١ايعٖس ٚ ،ايٛضع ،
:
إ تتٛؾط ؾ ِٗٝاُٖٗا بٌ ٗ
ٚايجٝاب ٜٚهٕٛ
.
ٚايٓٛاؾٚ ، ١ايكسض ٠عً ٢ايعٌُ ٚ ،ا٫خ٬م ايؿانًْٛٚ ، ١اؾ ١ايٝس ٚايًػإ
ٚإٛاطٔ ٚضَا ٜهٕٛ
.
شيو ٗ ن ٤ٛض ١ٜ٩ؾكٗ ١ٝبكرل ٠خانع ١يًُكًش ١ايعًٝا يًٛطٔ
اؿانُ ١خاق١
.
ٚاي.٤٫ٛص ٖ َٔ ٛأق ٣ٛا٭خطاض عً ٢ا٭ْ١ُٛ
أٌٖ ط ايجك. ١
ا٫عتُاز عً. .٢
إتدكك ١يكس ضسٌ ظَٔ
.
إشا ناْٛا بس٬ٖ٪َ ٕٚت عًُ ١ٝأ َٔ ٚش ٣ٚايهؿا٤ات ٚاـدلات
عً ٢ط فهس ايكب .١ًٝص  ،. .إٔ ا٫عتُاز إطًٛب اي ٖٛ ّٛٝا٫عتُاز ايهً ٞعً ٢ايكاحل
ا٫عتُاز . .
ٚايجك .١ص ٗ
ىًل .ط اي. ٤٫ٛ
َٔ ايٓاؽ  ،نُا دا ٗ ٤عكٝستٓا اٱغ ، ١َٝ٬ؾٗصا ا٫عتُاز .
يًكبً ١ٝست٢
.
ايتعٓت ٚايتعكب ٚ ،ايعكبٚ ١ٝايتشٝع
. .
شٖٓ١ٝ
ايكاحل بعٝسّا عٔ . .
.
إػٍٚ٪
ٚا٭سهاّ بايعك١ْٝ٬
.
ٚإػٛ٦يٚ ١ٝتكٝٝس ايكطاضات
.
ّهٔ اغتٝعاب دٛاْب اؿهِ ٚايػًط١
إػهٛت عٓ٘
.
ٚإٛاطٔ ٚؾهض
.
ٚاؿهُٚ ١ايٛطٓٚ ١ٝايطظاْ ، ١اييت ؼكل إكًش ١ايعًٝا يًٛطٔ
ٚا٭َط ايص ٫ ٟبس إٔ ًْؿت ايٓٛط إي ، ٘ٝإٔ غايب ١ٝإػٚ٪يٌ اي ٗ ّٛٝايٛطٔ اـًٝذٞ
َٓاقبِٗ ٜٚطتهع ٗ ٕٚشيو إٍ ايطغب ٗ ١إعٜس َٔ ايجك١
.
ٜعٓٓ ٕٛأبٓاْٛ ِٗ٥اب شلِ ٗ
ا٭َٛض يكس أقبض ْؿٛش
ا٭غطاض ٚؾهض إػتٛض ٚتعط ١ٜإػط. َٔ ٢
.
ايعاٚ ، ١ًٝ٥ضَا عسّ نؿـ
ٚق ٠ٛش ٟٚايكطب ٗ ٞايػًط ، ١نأْ٘ قاسب ايكطاض ا٭ٚ ٍٚنأِْٗ ٪ٜنسَ ٕٚكٛي٘
قاٍ ((  ٫تهٔ ًَهٝا أنجط َٔ إًو )) .إ َٔ أخطط ٚنع ش ٣ٚايكطبٞ
( ؾاتٛبطٜإ ) سٌ :
ٗ إٓاقب اِْٗ ٜعتكس ٕٚبأِْٗ زاُ٥ا عً ٢قٛاب ٚ ،بإٔ غرلِٖ عً. ٢خطأ
َؿطٚع ْطٜس شلا إدابات ضاغد، ١
.
ٚايتػا٫٩ت نجرلَٚ ، ٠جرلٖ ٗ ٠صا اؾاْب ٚططسٗا
َٚدلض٠
.
ٚزاَػَٚ ، ١كٓع، ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َآعٍ َٔ تساثٓـــــــــــــا
سسٚب ايعسب
ٚاَتًهٛا .ط ايكٓٛات
.
 1اعتكس ي ٛإ ايعطب َٓص ايكسّ ٚبايصات َٓص ايعكط اؾاًٖ ٞعطؾٛا
َجٌ سطب ايبػٛؽ ،
ايؿها.١ٝ٥ص ٕا ٚقعت ب ِٗٓٝتًو اؿطٚب إسَطٚ ٠ايؿٝٛعٚ ١ايٛسؿ: ١ٝ
.
ٚايعكبٚ ١ٝايتدًـ
. .
اؾٌٗ
ٚسطب زاسؼ ٚايػدلاٚ ٤قعت تًو اؿطٚب يٝؼ ؾك٘ بػبب . .
ايسْٝا
ايٛقت )ٚ ، .عسّ ايتؿهرل عهُٚ ١عك ٗ ١ْٝ٬أَٛض .
بػبب (( ايفساغ يف ) .
ٚيهٔ . .
 2اعتكس اْ٘ يٛنإ عا٥ؿا بٓٝا ٗ ٖصا ا٭ٜاّ اـًٝؿ ١ا َٟٛ٫ايؿٗرل عبسإًو بٔ َطٚإ
ٚقا٥س دٛٝؾ٘ إجكـ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٚ ، ٞايص ٟنإ ساؾٛاّ يًكطإ ايهط ، ِٜيٛ
ايؿها.١ٝ٥ص ٚاييت تٓكٌ ا٫قٛات ٚايكٛض ٚا٫سساخ
.
عكط ط ايكٓٛات
ناْٛا عا٥ؿٌ ٗ . .
اجملٓٚ ١ْٛاجملطَٚ ٗ ١قتٗا  ٫ ،غتطاع نٌ ايعامل إ ٜعطف نٌ أْٛاع اٖ ٚاضغات ايكٗط
ٚاؾٛض ٚايٚ ًِٛايكتٌ ٚايؿتو  ،اييت َاضغٖٛا نس ؾعٛبِٗ ٚايتشطنت نٌ ؾإ سكٛم
ايعامل
اٱْػإ ٗ .
ٚادعّ ي ٛناْٛا اي ّٛٝبٓٝا يتُت قانُتِٗ ٗ َسٖ٫ ( ١ٜٓا ) ٣اشلٛيٓسَٚ ١ٜشهُ١
ايعسٍ ايسٚي ، ١ٝوانُ ٕٛعً ٢دطا ِ٥ا٫باز ٠اؾُاع ١ٝاييت ٚقعت ٗ َه ١إهطَٚ ١إس١ٜٓ
إٓٛضٚ ، ٠ضَا ؿل بِٗ ايهجرل َٔ اؿهاّ ايص ٜٔعبجٛا بايبؿط ٗ َه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض٠
ايػًطإ
ؾعًٛا شيو َٔ أدٌ اؿهِ ٚايػًطٚ ١اؾًٛؽ عًَ ٢كعس .
 3اغتػطب ٚاتػا ٍ٤بتعذب ؾسٜس ٚ ،سرل ٠مل تؿاضقين ست ٢ايَٓٚ ّٛٝص إ قطأت ٚعطؾت إ
غٝسْا عبساهلل بٔ عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عُٓٗا قس قً ٢خًـ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ
 .قشٝض إ إجكـ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ساؾ ٜيًكطإ ايهطٚ ، ِٜيهٓ٘ قاتٌ عبساهلل بٔ ايعبرل
ٚغعٝس بٔ اؾبرل ٚ .غٝسْا عبساهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ انجط عًُّا ٚٚضعّا ٚظٖساّ ٚتك٣ٛ
أب ٘ٝؾهٝـ قاض ٖ.صا ؟
اؿذاز بٌ أْ٘ نإ اسس إطؾشٌ ـ٬ؾ ١إػًٌُ بعس .
.
َٔ
 4ايكطاس ١ططٜل ٪ٜز ٟاٍ ا٫سػإ ٖٚ ،ص ٙايكطاس ١أزت اٍ قتٌ ايهجرل َٔ ايعًُا٤
ٚايؿكٗاٚ ٤احملسثٌ ٚضداٍ ايس َٔ ٜٔقبٌ اؿهاّ ٚ ،ايبعض َِٓٗ غذٔ ٚدًس َجٌ اَ٫اّ
اؾبرل
.
آس بٔ سٓبٌ ـ ضٓ ١اهلل ـ َٚجٌ قتٌ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞيػعٝس بٔ
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/12/29ـ  ،بايعسز(  ) 13715م (. ) 32
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ايكطاس.١ص اقشابــٗا ٗ نجرل َٔ ا٫سا ٗ ٌٜايت ــاضٜذ ا٫غــ، َٞ٬
.
ـتًت ط
ؾًــُاشا قـ. .
اؿهاّ
اٜٗا .
ا٫غ َٞ٬ؾ ٬تكتًٛا ايكطاسٜ ١ا !
.
نُا تط ٟٚيٓا نتب ايذلاخ
ٜٛنٛنأ ٗ
.
ٜ 5كط ايهجرل َٔ عًُآ٥ا ٚؾكٗاْ٤ا عً ٢إ نٌ َٔ انٌ ؿِ دعٚض إ
سٌ إ غبب ٖصا اؿهِ ٗ ايٛن ٖٛ ٤ٛإ غٝسٚ ٟسبٝيب قُسّا  قس زعا ٚبعض قشابت٘
ْاٍ.ص ٚ ، .بعس ْٗا ١ٜا٭نٌ
عًٗٝا ط ؿِ .
ا٫د ٤٬ضنٛإ اهلل عً ِٗٝاٍ َا٥س ٠نإ . .
ايتؿطٜع
:
اؾتِٗ ايطغ  ٍٛضواّ غرل طٝب ١ؾكاٍ ٚ بأزب٘ ايعايٚ ٞتٛانع٘ ايطاقٚ ، ٞضغبٗ ١
(( َٔ أنٌ ؿِ دعٚض ؾًٝتٛنأ)).
ؾاؿهِ دا َٔ ٤غٝس ايبؿط ١ٜاْ٘ اضاز بٓكص ايؿاعٌ َٔ اؿطز ٚستٜ ٫ ٢ؿتهض أَط، ٙ
ا٫غّ٬
.
يٝتٛنأ ٖصا ٖ ٛا ِٛشز ايػذل ٗ
.
عٓس زخٚ ٍٛقت ايك ، ٠٬ؾكاّ 
اؿهِ يٝؼ ٗ عسّ دٛاظ ايك ٕٔ ٠٬أنٌ ؿِ اؾٌُ ا ٫بعس ايٛن ، ٤ٛإِا اشلسف
ايطٗاضٚ ، ٠غذل ايؿاعٌ ٗ تًو ايكك ، ١ؾايَ ّٛٝع ِٛا٭طعُ ٚ ١إؿطٚبات تٛيس غاظات تسؾع
ٜتٛنأ
.
بطٜض ؽطز َٔ اٱْػإ  ،ؾٗصا ٜ ٫عين إ نٌ َٔ أنٌ طعاّ ٜٛيس غاظات ا ٚضٜض إ
ا٫غّ٬
اؾُاٍ ٜا ْاع. ! ١
.
إِا اشلسف ايطٗاضٚ ، ٠يٝؼ ؿِ
 6اؿهاّ ٚايكازٚ ٠إتػًطٚ ٕٛاؾبابطٚ ٠ايسنتاض ٫ ٕٜٛهٝس ٕٚؾٔ قطا ٠٤ايتاضٜذ
ٚقكك٘
.
ايبؿط ،ٟقطاٚ ٠٤اعٚ ١ٝعُٝك ١بٗسف ايٛعٚ ٜا٫تعاٚ ٚايتعًِ َٔ سهِ ايتاضٜذ
آُ ٢عًٚ ، ِٗٝعً َٔ ٢وٝط ٕٛبِٗ َٔ بطاْ ١ؾاغس ، ٠ا ٚطبك ١عاظي ١ا ٚساؾًَٛ ١ٝث ١إ
ٜتصنطٚا دٝساّ إ ايهجرل َٔ ايس ٍٚغكطت ٚاظًٜت َٔ ايٛدٛز بػبب (( . .طايفطادص. )).
ا٫فطاد ص)(( ٚ. )..طايتطًط عً ٢ايػعب صٚ . )).قٗطٚ ًُ٘ٚٚ ٙا٫غتبساز بجطٚات٘ َٚاي٘
.
(( ٚ. .ط
شلِ
ْ ٬ك. ٍٛ
ايعاّ ؾُج ّ
ا ٜٔايسٚي ١ايػػاغٓ .١؟
ا ٜٔايسٚي ١إٓازض .٠؟
ا ٜٔايسٚي ١ا .١َٜٛ٫؟
ا ٜٔايسٚي ١ايعجُاْ .١ٝ؟
ا ٜٔايسٚي ١ايؿاطُ .١ٝ؟
اْ٫سيؼ ؟
ا ٜٔايسٚي ١ا. ٗ ١َٜٛ٫
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اجملٓ.ٕٛص ايص ٟعٌُ عً ٢إغكاٖ ٙص ٙايسٚ ٍٚغرلٖا  ،ضَا
قطا ٠٤ط اؿسخ .
إٔ . .
تتشطى ((.ط
.
ايتاضىٚ ١ٝخاق ١عٓسَا
.
ٚبايتأنٝس ٜعٝس ْؿػ٘ ٗ اؿطن١

إزاد ٠ايػعب ص))..

ايكسض ؾًٔ تػطٝع ايسباب ٫ٚ ، ١ايطا٥ط  ٫ٚ ،ايكٛاضٜذ  ٫ٚ ،ايطؾاؾات إ تكـ
ؾٝػتذٝب شلا .
أَاَٗا ٚ ٗٚدٗٗا ٚيعٌ خرل زي ٖٛ ٌٝػطب ١ايسنتاتٛض ايعإ ، ٞايطٝ٥ؼ ايطَٚاْ ٞا٭غبل
( ؾاٚغه ) ٛايص ٟقتٌ ٖٚ ٛظٚدت٘ اَاّ ؾعب٘ ايص ٟقؿل ي٘ بك ٠ٛايسبابٚ ١ايطؾاؾات ٚ ،عًل ٗ
ايكِٝ
بايؿٛاضع ٚفاٍ ايعٚ ١ٛا٫تعاٚ ٚايتعًِ َؿتٛح ٕٔ ؾات٘ قطاض ٖص. ٙ
.
أعُس ٠اٱنا٠٤
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ٚاي٬ؾت يًٓٛط إ اؾُاع ١عٓسْا ٗ اـًٝر غرل ضاغبٌ ٗ ايتعًِ ٚا٫تعاٖ ٚا ٜكع
َٓا َٚا ٜكع ٗ ايعامل نً٘ َٔ تػرلات دصض ، ١ٜاسسثت َتػرلات َؿطٚن١
سٛيٓا ٚبايكطب .
احملتٌ
.
بك ٠ٛإػتعُط أٚ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤


23

إبًٝـــــظ
 1ابًٝؼ  ،ا ٚايؿٝطإ  ،سػب ايؿٗطٚ ٠ايصٜٛع ٚ ،اْ٫تؿاض  ،قسٜكٚ ٞقسٜكهِ  ،عسٟٚ
ٚخكُهِ ٖصا أبًٝؼ ايًعٌ إعًٚ ٕٛايصٚ ٟضز شنط ٗ ٙايكطإٓ ايعِٝٛ
.
ٚعسٚنِ خكُٞ
.
إٛانع
.
ٗ ايهجرل َٔ
ابًٝؼ .ايٛسٝس ايصٜ ٟطٛض ٙاٱْػإ غّٜٓٛا  ،بٌ ٜٓؿل عً ٘ٝغٜٓٛاّ إًٝاضات َٔ
. .
اَ٫طٜه ١ٝستٜ ٢تُهٔ َٔ اؿام إعٜس َٔ ا٫ش. ٣بٓا ٖصا إبًٝؼ ساي٘ عهؼ سايٓا ،
.
ايسٚضات
ؾٓشٔ ْٓؿل عً ٢تطٜٛط ٚتطٛض أْؿػٓا  ،اَا إبًٝؼ ؾٓشٔ ايبؿط َٔ ْٓؿل عً ٘ٝيتذسٜسٙ
َٚؿٗس ٗ ٖٛٚ ٙإكابٌ ٜطؾض إ ْهٌَُٛٓ ٕٛ
.
ٚتطٜٛطٚ ٙؼػٚ ٘ٓٝتٓٚ ِٝٛػَُٛ ٌٝقع٘
َٛٚسسّا ٖص ٖٞ ٙاٖساؾ٘
.
ابًٝؼ ٚضَا غرل ، ٙإ ْه ٕٛقؿّا ٚاسس
ٜطٜس . .
َٓٚت. . ٫ ، ٌُٛ
ٚايبعٝس٠
ٚاٖساؾِٗ ايكطٜب. ١
ابًٝؼ ٖ ٛايٛسٝس ايكازض عً ٢عسّ اتؿام عًُآ٥ا ٚؾكٗاْ٤ا ٚزعاتٓا سٍٛ
. .
َعسٚزات
.
ايؿت٣ٛص) ).اييت ػٝع ا ٚتبٝض  ،نطب٘ اٚضَ ٘ٝا ٚقصؾ٘ باؿذاض ٗ ٠أٜاّ
.
 (( . .ط
ٚاختًـ ٚاختًـ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ، ٤س ٍٛظَٔ
. .
اختًـ
ابًٝؼ ايص. . ٟ
اْ٘ ضدِ . .
. .
ْٚػاٗ٥ا اْٗا
.
ضْ٘ با٫سذاض ٚ ،يهٓٗا يٝػت َٔ ا٫سذاض ايهطّ ، ١اييت ًٜبػٗا اغٓٝا ٤ا، ١َ٫
إهطَ ١بٌ إ ٖص ٙا٫سذاض تك ّٛاَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٖٞٚ ، ١
.
سذاضَ ٠ؿعط َعزيؿَ ٗ ١ه١
إهطَٜ ١كٖ ّٛصا اؾٗاظ بتذٗٝع
.
اؾٗاظ اـسَ ٞايصٜ ٟؿطف عً ٢نٌ خسَات َه١
ا٫غ َٞ٬يهٞ
.
ٚؼهرل تًو ا٫سذاض ٚ ،تًك ٞعًُ٣عَ ِٛػاسَٚ ١ػطض َ ،ؿعط َعزيؿ١
إبًٝؼ ٜطدِ عذاض
اهلل . .
ايؿٝطإ غبشإ. .
.
ٜك ّٛاؿاز ظُعٗا ٚغػًٗا ستّ ٢هٓ٘ ضدِ
تٓٝٛؿٗا ٚإبًٝؼ
.
ايصْا. ٠ص ٜطْ ٕٛبا٫سذاض ز ٕٚغػًٗا اٚ
.
ٚيهٔ ط
َػػًْٝٛٚ ١ؿ. . ، ١
ايعْا ٚأبًٝؼ إعًٜ ٕٛطدِ باسذاض َعسٚز ٫ ، ٠تتذاٚظ ايػبعٌ ا ٚايجُاٌْ
ايًعٌ ٖ ٛغبب .
ناٌَ
سذطّا ٚيهٔ ايعاْٜ ٞطدِ باسذاض ٫سكط  ٫ٚ ،عسز شلا  ،بٌ قس تكٌ اٍ ق٬ب .
.
ٕ ٖٛٚاشا مل ٜأَط اهلل دًت قسضت٘
غ٪اٍ .قرلْٚ ، ٞضَا غرل َٔ ٟإػًٌُ :
. .
إػًٌُ ٗ
.
إبًٝظ.ص. .ا ٚط غٝطإ.ص َ .جًُا ْطْ٘ مٔ
ٜطْ ٛط .
إػٝشٚ ٌٝايٛٗٝز سيت . .
.)365
ث٬ث ١اٜاّ ؾك٘ َٔ اٜاّ ايػٓ ١اي ـ (
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ  ، 1427/12/15بايعسز(  ) 13708م (.) 20
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ؾًٝتؿهٌ
! .
غ٪اي . ٞؾٌٗ ٖٓاى قازضاّ عً ٢ادابيت
!
عً٢
اضٜس دٛاباّ . .

باؿذاض ٠ؾُٛٝت
. .
أبًٝؼ ٜتػابل  ،بٌ ٜتكاتٌ إػًٌُ ٗ اٜاّ قسز ٠يطْ٘
. .
بعهِٗ ؾٛم بعض بػبب ا٫ظزساّ ٚايتساؾع ٚايهجاؾ ١ايبؿط ١ٜاييت تكـ س ٍٛدساض ضَع ابًٝؼ
ٚايًعٌ نٌ شيو إٛت اٚايكتٌ بػبب عسّ اتػاع ؾت ٣ٛعًُاٚ ٤ؾكٗا ٤إػًٌُ
.
إًع، ٕٛ
ايػاع١
باؿذاض ٠عًَ ٢ساض .
.
بطدِ ٚقصف ٖصا ايًعٌ
اْٗا اْتؿان ١نس ابًٝؼ ٚ ،يهٔ َٔ ٜػك٘ ٗ ٖص ٙاْ٫تؿان ِٖ ١ضْ ١ابًٝؼ عً٘ٝ
يعٓ .١اهلل


ابًٝؼ
 ٫تطْٛا ! .



ٚإؿػسٜٔ
! .
اضْٛا ايؿاغسٜٔ



َؿعٛي٘
.
ؾكس ضدِ ابًٝؼ
٫بًٝؼ يكس . .
ابًٝؼ ؾهؿا ضْاّ ! .
اضْٛا اقسقا. . ٤
ؾاعجٛا عٔ بس ٌٜ٭بًٝؼ يطْ٘ باؿذاض ، ٠اييت ٜبين ٜٚؿٝس بٗا ابًٝؼ عً ٘ٝيعٓ١
 .اهلل



ٚإػًٌُ
ا٫غ. ! ّ٬
.
ٚإؿػسٜ ٜٔا أٜٗا
. .
اضْٛا ايؿاغسٜٔ



ابًٝؼ
أضْٛا اْؿػهِ ٜا اقسقا ٤ابًٝؼ قبٌ إ تطْٛا ! .



ٚايطاؾٌ
! .
اضْٛا إطتؿٌ



ٚايهصابٌ
! .
اضْٛا ايهصابٌ ٚ ،اقشاب َكاْع اْتاز ايهصب



ٚاؿكا٥ل
! .
اضْٛا ايػؿاؾٌ ٚ ،إعٚض ٜٔيًشكٝك١



تطْٛا
اضْٛا اْؿػهِ  ،قبٌ إ ! .



شات٘ .
اْؿػهِ ؾٗ ٢انجط غٚ ٤ٛبصا َٔ ٠٤ابًٝؼ !
اضْٛا ابًٝؼ ٚ ،اضْٛا ! .



ا٫غتعُاض
! .
اضْٛا اـٚ ١ْٛاعٛإ
ٚبٓا. ٤ط ابًٝظ .زابع .ص ٗ َؿعط ََٓ ٢ه١
ٗ اجملتُع اْاؽ ي ٛؾهط إػًٌُ ٗ اختٝاض .

إهطَْ ٫ ١طبكت عً ِٗٝنٌ َٛاقؿات ٚقؿات ٚؾطَٚ ٙٚكاٜٝؼ ا٫ختٝاض ٚايبٓاٚ ، ٤بسٕٚ
َٓ٫ٚاؾػ٘
.
َٓاؾؼ ،
ا٭ْظ
اِْٗ أبايط. ! ١
 ٫تعًٓٛا اي ، ّ٬ٛؾاْتِ َٔ قٓع٘  ،ؾاشا يعٓتِ اي ، ّ٬ٛؾإ ايتاضٜذ غٛف ًٜعٓهِ ،
َػٚٛ٦ي ١ٝعُ٢
. .
ايبصرل ٠صٚ ،. . .ابًٝؼ ايًعٌ ٜ ٫تشٌُ
ٜعين ((.ط عُ) ) ٢
ؾاي ٗ ّ٬ٛايعكٌ .
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ايبكرل.٠ص َٚا
َٔ ط عُٝإ .
اضازتهِ ْ٫هِ ًُه ٕٛقابً ١ٝخكب ١يتهْٛٛا. .
.
بكا٥طنِ ؾٗص٠
. .
إٗا بٌ ٖ ٞاٚغع َٔ ع ٕٛٝايبكط ،
اجملتُع ًّه ٕٛعٚ ٕٛٝاغع ١نع ٕٛٝغعاٍ .
.
انجطِٖ ٗ
عُٝا٤
بٗا  ٕ٫بكا٥طِٖ . .
ٚيهِٓٗ ٜ ٫ؿاٖس ٕٚبٗا  ،بٌ اِْٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛايط ١ٜ٩ا ٚإؿاٖس. ٠
ٚؾاغس٠
.
ٚبًٝس٠
. .
ابًٝظ
 ف ٬تًعٓٛا ! .
تًعٓٙٛ
اْفطهِ .قبٌ إ ! .
 ايعٓٛا . .
ٖصا ابًٝؼ اَاَهِ ٚ ،قس أنٌ نٌ إًٝاضات إدكك ١يًُػًٌُ ٚ ،يٝتُتع بٗا زٕٚ
ايؿكطا ٤ص )ُٛٓ ).ا ٚاضازٚا إ ٜهْٛٛا
.
إ (( ط
يسضد. ١
.
نً٘
غا٥ط َٔ عًٖ ٢صا ايه. ٕٛ
أبًٝؼ.ص ست ٢هسٚا ْؿؼ ايطعاٚ ١ٜاٖ٫تُاّ ٚاْ٫ؿام إاي ٞايصٜٓ ٟؿل عً٢
 . .ط .
أبًٝؼ .ص ،.
.
 . .ط
ايفكس
 ايعٓٛا ! .
شات٘ إٔ إؿهٌ ؾٓٝا ،قبٌ إ ٜهٗ ٕٛ
ابًٝؼ.ص .
َٔ ط .
إ إؿهٌ اؿكٝك ٖٛ ٞأندل. .
أبًٝؼ ص
 . .ط. .
أبًٝظ
ايعٓٛا .
. !
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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خًــع ايطًطــــــــإ
يف ايذلاخ
أْين أعؿل بؿس ٠قطا ٠٤نتب ايذلاخ ا٫غ ، َٞ٬ؾؿٗٝا َتع ١ؾهطٚ ١ٜثكاؾٚ ١ٝز ١ٜٝٓضاق١ٝ
ٚ .ؾٛا٥س ٫ؼكٚ ٢يهٔ إ٪غـ إ قطا ٠٤ايبعض ايهجرل َٓا  ٜٔٛاثٓا ٤ايكطا ٠٤اٚبعسٖا أْ٘
يٝؼ ؾٗٝا .ؾا٥س ٠ي٘
إَا اْا ٗ اثٓا ٤قطا٤ت ٞشلص ٙايهتب ايع ١ُٝٛأعٌُ عً ٢إ استًب ايبكطات ايعذاف
تاضىٓا
.
ٚايٓٝٛـ يٓؿبع ؾٗ ٠ٛايعطـ مَ ٛعطؾ١
.
ايًي.ص ايكاٗ
ٚيػرل ٟط .
يتعط ٞي. . ٞ
ٚعٓس َا اعٛز يٓؿػ ٞإعصب ١بتًو ايكطا٤ات إُٗ ١اتػاَٛ ٍ٤نٛع َٔ ١ٝتٴط ٣وٌُ
ٚا٫غٚ َٞ٬عسّ ؼكٝل
.
ا٭ٕ عب ٤عسّ ا٫غتؿازٚ ٠ا٫تعا َٔ ٚقطا ٠٤ايتاضٜذ ايعطبٞ
ا٫غتؿاز َٔ ٠شيو ايتاضٜذ ا ٚقعٓا عُاؾ ١ٝمٔ اٯٕ َٔ نٛاضخ َٚكا٥ب ٚاـطٚز َٔ َأظم
ٚايٛقٛع ٗ.آخط
مٔ ْ ٫عاٍ ٗ َطسًٜ ١كعب إ تأخص نٌ َا وسخ ؾٗٝا ٚعًٗٝا عً ٢اْ٘ داز ٚ ،اْ٘
قس َط بٓا ٗ َطاسٌ تاضىٓا ايكس ِٜا ٚايػابل .أؾػط عسّ ا٫غتؿازٚ ٠ا٫تعا ٚإٍ عسّ ؾُٗٓا
ْعٝؿٗا ٚعسّ ايؿِٗ ٖصا  ،اؾكسْا
.
ايكشٝض ٚايٓانر ي٬ستٝادات إتػرل ٗ ٠إطاسٌ اييت
قٝاضات .ص  .نٌ َطسًٚ ، ١نٌ سسخ فٓٚ ، ٕٛنٌ
ٚؼسٜس ((ط ) )
عسّ قسضتٓا عً ٢ضغِ . .
إػتكب ٚانطض ٚاق ٍٛنُا قًت غابكاّ  ٌٜٚ٭َ ١تطسب
.
ؾعٌ ؾعً٘ ؾٓٝا إػتعُط ثِ احملتٌ اٚ
بػاظٜٗا ضسِ اهلل ا٭َاّ ٚإؿهط اؾعا٥طٟ
.
بػاظٜٗا ٚمٔ ايعطب ا٭َ ١ايٛسٝس ٠اييت ضسبت
قاٍ (( أْ٘ ي ٫ٛإ ٚدسْا ؾٓٝا إػتعُط قابً ١ٝخكب ١ي٬غتعُاض
ايعَ ِٝٛايو بٔ ْيب سٌ :
اغتعُطْا).
)
ٕا
إتؿا.ٌ٥ص ٚ ، .آْا
.
اٍ ط ايكٛت
ٜٚعاب عًٓٝا نأَ ١آْا مل ْسضى سادتٓا إاغ. .١
داٖعَٚ ٕٚتػطعَ ٗ ٕٛعاقب٬َٚ ١سكْٚ ١بص َٚطاضزٜ َٔ ٠هتب اٜ ٚتشسخ عٔ نعؿٓا
ْطاٖا ؾكطؾٓا
ايعسب. ٞص  ، .دعًٓا ْؿعٌ اؾعاٍ ز ٕٚإ .
.
ٖصا ط ايػبا٤
ٚغبآ٥ا . .
.
ٚأخطآ٥ا
ٚاعطٓٝا اَٛايٓا ٚثطٚاتٓا يًس ٍٚايػطب ١ٝز ٕٚإ ماغبِٗ اْ ٚطاقبِٗ ا ٚإ ْػأشلِ ٕاشا ٖصٙ
ٚثطٚاتٓا
.
إبايؼ ؾهاعت أَٛايٓا
ا٫ضقاّ ايهبرل. َٔ ٠
م .(32
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/11/23ـ  ،ايعسز (( ، )13687
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نتاب سٝا ٠اؿٛٝإ ايهدل ، ٣تأيٝـ
/
ٖصا إسخٌ ته ٕٛيس ٟعٓسَا اْتٗت َٔ قطا٠٤
ايؿٝذ نُاٍ ايس ٜٔايسَرل ، ٟؾًكس يؿت ْٛطٖ ٗ ٟصا ايهتاب ايعَ ِٝٛكطع َِٗ ٗ
ؾٗٝا
عٓٛإ ؾا٥س ٠ادٓب ١ٝدا: ٤
 )68باؾع ٤اٚ ٍٚ٫ؼت /
ايكؿش( ١
(( ٕٚا نإ اؿسٜح شا ؾذٚ ، ٕٛإؾاز ٠ايعًِ ؼكل يًطايبٌ َا ٜطدٚ ، ٕٛػسز شلِ َا
ٜٓػ ٢اـًٝع أٜاّ اجمل ، ٕٛأسببت إ أشنط ٖٗٓا ؾا٥س ٠غطٜب ١شنطٖا إ٪ضخ ٖٛٚ ، ٕٛإٔ نٌ
غازؽ قا ِ٥بأَط ا٭َ ١كًٛع ٖٚا أْا أشنط َا شنطٚ ٙأظٜس عً ٘ٝقسضاّ َٔ غرل ٠نٌ ٚاسس
َِٓٗ ٚأٜاَ٘  ٚغبب َٛت٘ َٚس ٠خ٬ؾت٘ ٚعُط ٙيتهٌُ بصيو ايؿا٥سٚ ٠ؼكٌ اؾس٣ٚ
ايسَرلٟ
ٚايؿا٥س ) )٠اْتٗ ٢ن. ّ٬
ثِ قُت َتابع ١بعض اسٛاٍ ٚاسساخ اؿهاّ ا ٚايػ٬طٌ ايص ٜٔخًعٛا َٔ َٓاقبِٗ ،
ٚبايصات ايػازؽ  ،ؾصنط َِٓٗ ٗ ٖصا ايهتاب ايبعض ؾاشنطِٖ َع تعًٝكات ي ِٖٚ ٞايسٜٔ
اـؿب
ْععٛا َٔ ؾٛم نطاغَ ِٗٝجًُا ٜٓعع إػُاض َٔ يٛح .
ْؿػ٘ داٗ ٤
ايػازؽ سٝح خًع .
.
 :/1اَرل إ ٌَٓ٪اؿػٔ بٔ عً ٞضن ٢اهلل عُٓٗا ٖٛٚ
ايؿعيب ؾٗست خطب ١اؿػٔ ضن ٞاهلل عٓ٘ سٌ قاحل َعا١ٜٚ
:
خًع (( ١قاٍ
خطب. ١
قاٍ أَا بعس ؾإٕ أنٝؼ ايهٝؼ
ٚخًع ْؿػ٘ َٔ اـ٬ؾ ١ؾشُس اهلل ٚاثٓ ٢عً ٘ٝثِ :
ايتكٚ ٢أٓل اؿُل ايؿذٛض ٚ ،إٕ ٖصا ا٭َط ايص ٟاختًؿت أْا َٚعا ١ٜٚؾ ، ٘ٝإٕ نإ ي٘
ؾٗ ٛأسل َين ب٘ ٚإٕ نإ ي ٞؾكس تطنت٘ ي٘ إضاز ٠ٱق٬ح ا٭َٚ ١سكٔ زَا ٤إػًٌُ ،
سٌٚ ).اعًل ٖٓا ٕاشا مل ٜػتؿٝس بعض سهاّ ايّٛٝ
ٚإٕ ازض ٟيعً٘ ؾتٓ ١يهِ َٚتاع اٍ )
ايطًطإ .ص  .دعٌ بعض سهاّ اي ّٛٝىًع
عً(( ٢ط َكعد ) )
َٔ ٖص ٙايع ١ٛؾايكطاع . .
اؿهِ ٚؾاٖسْا نٝـ قاضع ا٫ر اخ َٔ ٘ٝأدٌ ابعازٙ
.
ٚايس ، ٙيٝذًؼ عً ٢نطؽ
ايػًطإ ٚؾاٖسْا نٝـ إ ايبعض َٔ اؿهاّ ٜؿعٌ
.
يٝذًؼ قً٘ ؾٛم َكعس
إػتش َٔ ٌٝأدٌ تٛضٜت ابٓ٘  ،يٝكعس بعس ٙعً ٢نطغ ٞاؿهِ .؟
 :/2اـًٝؿ ١عبساهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عُٓٗا  ٖٛٚ ،ايػازؽ ؾدًع ٚقتٌ عًٜ ٢س اؿذاز
نطبت
َطٚإ  َٔٚأدٌ خًع ٖص ٙاـًٝؿ. . ١
ايجكؿ ٗ ٞعٗس عبسإًو بٔ .
.
بٔ ٜٛغـ
بايٓرلإ ؾعٌ اـًٝؿ ١عبسإًو ٚقا٥س ٙاؿذاز شيو َٔ آدٌ خًع
.
إع١ُٛ
ايهعب. . ١
اذتهِ ص ٚ ،. . .اييت عطؾٗا عبسإًو بٔ َطٚإ
اْٗا ((.ط غٗ) ) ٠ٛ
اؿهِ .
.
ابٔ ايعبرل َٔ
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غًُٝإ (( إ يًشهِ ؾٗٚ ٠ٛاهلل يْ ٛاظعين ؾٗٝا ايٛيٝس يكتًت٘)).
:
بكٛي٘ عٓٗا ٫بٓ٘
َٚعطٝات٘
.
ٖصا ٖ ٛاؿهِ
ايسَرل (( ٟثِ قاّ
:
 3اـًٝؿ ١ايٛيٝس بٔ ٜعٜس بٔ عبسإًو  ٖٛٚ ،ايػازؽ سٝح شنط
: /
با٭َط بعس ٙابٔ أخ ٘ٝايٛيٝس بٔ ٜعٜس ايؿاغل  ،نإ أب ٙٛسٌ استهط عٗس با٭َط اٍ
ٖؿاّ أخ ٘ٝبإٔ ٜه ٕٛايعٗس َٔ بعس ٙيٛيس ٙايٛيٝس بٔ ٜعٜس  ،ؾًُا َات ٖؿاّ بٜٛع ي٘
باـ٬ؾَٛ ّٜٛ ١ت عُ٘ ٖؿاّ  ٖٛٚ ،إش شاى بايدل ١ٜؾا ٸضاّ َٔ عُ٘ ٖؿاّ ٭ْ٘ نإ ب٘ٓٝ
ٚبٌ عُ٘ َٓاؾػ ١٭دٌ اغتدؿاؾ٘ بايسٚ ٜٔؾطب٘ اـُط ٚاؾتٗاض ٙبايؿػل  ،ؾِٗ ٖؿاّ
بكتً٘ ؾؿطٸ َٓ٘ ٚقاض ٜ ٫ك ِٝبأضض خٛؾّا َٔ ٖؿاّ) ) ٚوه ٢عٔ ٖصا اـًٝؿ ١ؾٝكٍٛ
إاٚضز ٗ ٟنتاب أزب ايسٚ ٜٔايسْٝا  ،عٓ٘ أْ٘ تؿاَّٜٛ ٍ٤ا ٗ إكشـ ؾدطز ي٘ قٛي٘
:
 )1ؾُعم إكشـ ٚأْؿا
.5
تعاٍ {ٚٳاغٵتٳؿِ ٳتشٴِ ٛا ٳٚخٳابٳ نٌُټ دٳبٻاضٕ عٳٓٹٝسٺ} غٛض ٠إبطاٖ(ِٝ
:
ٜ:كٍٛ
اتٛعـ ــس نٌ د ـ ــباض عٓ ـ ـ ــٝس ؾٗا أْا شاى دـ ــباض عٓـ ـ ـ ـ ـ ــٝس
اشا َا د٦ت ضبو  ّٜٛسؿط ؾكٌ ٜا ضب َعقـ ــين ايٛي ـ ــٝس
ؾًِ ًٜبح إ ٫أٜاَاّ ٜػرل ٠ست ٢قتٌ ؾط قتً٘ ٚقًب ضأغ٘ عً ٢قكط ، ٙثِ عً ٢أعً ٢غٛض
بًسٚ ٙتعًٝك ٖٛ ٞإ ٖصْٗ ٙا ١ٜطبٝع ١ٝيهٌ سانِ طاغٚ ٞطاغٛت ٚؾاغس ٚؾاغل
.
ٚؾادط
.
 4اـًٝؿ ١قُس ا ، ٌَ٫ابٔ ٖاض ٕٚايطؾٝس  ٖٛٚ ،ايػازؽ ؾدًع ٚقتٌ سٝح ٜصنط
: /
ايسَرل (( ٟبٜٛع ي٘ باـ٬ؾ ّٜٛ ١تٚ ٗٛايس ٙبطٛؽ ٚاغتٓاب أخا ٙإأَ ٕٛعًٖ ٢ايو
خطاغإ  ٖٛٚ ،اشا شاى ببػساز ؾٛضز بٗا عً ٘ٝخامت اـ٬ؾٚ ١ايدلزٚ ٠ايكهٝب  ،ثِ بٜٛع
ي٘ بٗا ايبٝع ١ايعاَ ٗٚ ، ١غا٥ط اٯؾام ٚ ،نإ ايطؾٝس قس دسز ايبٝع ١بطٛؽ ب١ٜ٫ٛ
ايعٗس ٫بٓ٘ إأَ ٕٛبعس اٚ ٌَ٫أؾٗس عًْ ٢ؿػ٘ إ ْٝع َا َع٘ َٔ َاٍ ٚغ٬ح ٚغرل
غطاغإ ؾًُا
.
شيو يًُأَٚ ، ٕٛاٚق ٢إ ٜهَ ٕٛا َع٘ َٔ اؾٛٝف َهُ ٌَٛاي٘ٝ
َات ايطؾٝس ْاز ٣ايؿهٌ بٔ ايطبٝع ٗ عػهط ايطؾٝس بايطس ٌٝاٍ بػساز ٚخايـ ٚق١ٝ
ايطؾٝس ؾع ِٛشيو عً ٢إأَٚ ٕٛنتب اٍ ايؿهٌ ٜصنط ٙايعٗٛز اييت اخصٖا عً٘ٝ
.
ايطؾٝس ٚوصض ٙايبػٜٚ ٞػأي٘ ايٛؾا ، ٤ؾًِ ًٜتؿت ايؿهٌ إي ، ٘ٝؾهإ ٖصا ا٭َط غبب
ا ٌَ٫قتً٘ أخَٔ ٘ٝ
.
ٚإأَٚ ).ٕٛتعًٝك ٖٛ ٞأْ٘ خًع ٚقتٌ
)
ابتسا ٤ايٛسؿ ١بٌ ا٭ٌَ
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أب ٘ٝإاَٖٚ ، ٕٛصا إاَْ ٕٛؿػ٘ ٚ ّ٫اْتكس ٚايسٖ ٙاض ٕٚايطؾٝس  ّٜٛإ قتٌ دعؿط
ايدلَه ٞؾٛقع ٗ ْؿؼ َأظم ٚايس ٙبػبب اؿهِ ٚايكطاع َٔ .أدً٘
.
ؾ (( ٘ٝثِ قاّ
 5اـًٝؿ ١أب ٛايؿهٌ دعؿط إكتسض باهلل  ٖٛٚ ،ايػازؽ ؾدًع َطتٌ  ،ق: ٌٝ
: /
با٭َط بعس ٙأخ ٙٛأب ٛايؿهٌ دعؿط إكتسض بٔ إعتهس  ،بٜٛع ي٘ باـ٬ؾ ١ببػساز ّٜٛ
ٚؾا ٠أخ ٖٛٚ ، ٘ٝابٔ ث٬خ عؿط ٠غٓٚ ١أضبعٌ َّٜٛا ٚمل  ٌٜاـ٬ؾ ١بعس ، ٙق ٫ٚ ٌٝقبً٘
قاٍ َٚهح َ َٜ٘ٛػَُّٛا ََُٗٛاّ ٚنطب
أٜاَ٘ :
أقػط َٓ٘ ٚ ،نعـ زغت اـ٬ؾ. ٗ ١
ايسٖط نطبات٘ َٚ ،ات إعتهس ٚٚ ،ي ٞإهتؿ ، ٞؾًِ ٜطٌ عُطَٚ ٙات ٚٚ ،ي ٞإكتسض ،
ؾهاْت ايكٛض ٠نُا قاٍ َ ٟ٫ٛإعتهس بعٗٓٝا  ،ؾهٓت نًُا شنطت قٛي٘ أعذب َٓ٘ ،
ؾٛاهلل يكس ٚقؿت عً ٢ضأؽ إكتسض  ٗ ٖٛٚفًؼ شل ٙٛؾسعا با٭َٛاٍ ؾأخطدت إي٘ٝ
ٚٚنعت ايبسض بٌ ٜس ، ٜ٘ؾذعٌ ٜؿطقٗا عً ٢اؾٛاضٚ ٟايٓػاًٜٚ ٤عب بٗا ّٚشكٗا
ٜٗٚبٗا  ،ؾصنطت ق ٟ٫َٛ ٍٛإعتهس ثِ إٕ اؾٓس ٚثبٛا عً ٢ايعباؽ ٚظٜط ٙؾكتًٙٛ
إكتسض).
ٚأسهطٚا عبساهلل بٔ إعتع ٚباٜعٚ ٙٛخًعٛا )
 6اـًٝؿ ١أبَٓ ٛكٛض دعؿط ايطاؾس باهلل  ٖٛٚ ،ايػازؽ  ،ؾدًع سٝح شنط إ٪يـ ((ٖٛ
: /
ايػازؽ  ،ؾدًع ٖصا اشا مل ٜعس ابٔ إعتع ٚا ٫ؾايػازؽ إػذلؾس ))ٚ ،قس ٖذِ عً٘ٝ
قاعست٘  ،أ ٟايباطٓ ١اضغًِٗ إي ٘ٝايػًطإ غٓذط إًكب شا ايكطٌْ ؾكتً ، ٙٛثِ قاّ
ٜعين إػذلؾس ابٓ٘ ابَٓ ٛكٛض دعؿط ايطاؾس باهلل إػذلؾس بٔ إػتٗٛط
با٭َط بعس: ، ٙ
 ،بٜٛع ي٘ باـ٬ؾَٛ ّٜٛ ١ت أب ٘ٝبعٗس َٓ٘  ،ؾُهح َا ؾا ٤اهلل ثِ ٚقع بٚ ٘ٓٝبٌ
ايػًطإ َػعٛز ؾاغتدسّ ايطاؾس أدٓازاّ نجرلٚ ، ٠تٗٝأ يًكا ، ٘٥ؾهاتب ايػًطإ
َػعٛز أتابو ظْهٚ ٞاغتُاي٘ ٚ ،نصيو ؾعٌ بأضتكـ ؾأؾاضا عً ٢ايطاؾس بايتٛقـ ،
ٚأقبٌ ايػًطإ َػعٛز ظٛٝؾ٘  ،ؾسخٌ بػساز ٗ ش ٟايكعسٚ ، ٠ق ٗ ٌٝش ٟاؿذ ١غٓ١
ث٬ثٌ ٔٚػُا ، ١٥ؾٓٗب زٚض اؾٓس َٓٚ ،ع َٔ ْٗب ايبًس ٚ ،اغتُاٍ ايطعٚ ١ٝاسهط
ايكهاٚ ٠ايؿٗٛز  ،ؾكسسٛا ٗ ايطاؾس بأْ٘ قسضت َٓ٘ غرل ٠قبٝش َٔ ١غؿو ايسَا٤
احملطَٚ ١اضتهاب إهطٖٚات ٚؾعٌ َا  ٫هٛظ ؾعً٘ ٚؾٗسٚا عً ٘ٝبصيو  ،ؾشهِ قانٞ
قها ٠إُايٝو  ٖٛٚابٔ ايهطخٚ ، ٞايعًِ عٓس اهلل تعاٍ غًع٘ ؾدً ٙٛ٭ضبع عؿطَٔ ٠
ٔٚػُا).١٥
)
ش ٟايكعس ٠غٓ ١ث٬ثٌٓ
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اضغب إ اق ٍٛيًُتًك ٢بعس عطنٖ ٢صا إ ٖصِ ٙاشز َٔ خًع بعض اـًؿا٤
ٚايػ٬طٌ ٚغبل ي ٞإ قًت ٗ بعض َ٪يؿات ٞإ ايعع ِٝا ٚايػًطإ ا ٚاؿانِ ٜ ٫ػك٘ اٚ
ٜكتٌ ا ٚىًع ا ٗ ٫سايتٌ  ٫ثايح شلُا ٖٞٚ:
ايطًطإ ط عكٝد ٠ايػعب.ص ،..
 1إ ميظ ايصع ِٝا. . ٚ
: /
ايػعب.ص ، .
ايطًطإ .ط قٛت ا ٚخبص .
.
 2إ ميظ ايصع ِٝاٚ
: /
ؾًٛا قُٓا َطادع ١بعض سا٫ت ٚاسساخ اغكا ٙا ٚقتٌ اٚخًع اـًؿاٚ ٤ايععُا٤
ُاَّا ؾُت ٢تػتطٝع ٖص ٙا٭َ ١قطاٖ ٠٤صٙ
ٚايػ٬طٌ لس إ ٖص ٙاؿايتٌ تٓطبل عًُٗٝا .
غبكْٛا ْٚتعًِ أَط َُّٗا يًػا ١ٜإٔ
.
ايذلاخ ايع ، ِٝٛقطا ٠٤عكط ١ٜي٬غتؿاز َٔ ٠ػاضٜب َٔ
ايبطاْ.١ص
اذتاغ.١ٝص. .ا ٚط .
ايعاشي ١ص ). ).ا. ٚط .
.
(( . .ط ايطبك١
تًو ايكطاعات ٚا٭ظَات ٚاؿطٚب  ،اييت ٚقعت بػبب

ٖ ٞايػبب ايطٝ٥ؼ ٗ َعِٛ
(( . .ط ادتًٛع عًَ ٢كعد

ٚاؿهاّ
ايطًطإ ص  ،.. .ؾٌٗ ٜتعٜٚ ، ٜتعًِ ٜٚ ،ػتؿٝس ا ٍٚا٭َط ٚايععُاٚ ٤ايػ٬طٌ .
) )
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايفطــــــــــــــاد
ؾك٘
نٓت ٗ فًؼ و ٣ٛبعض ا٫طٝاف ايجكاؾٚ ، ١ٝبعض اؾًٛؽ َٔ إتعًٌُ .
ايعطبٚٚ ١ٝدست إ
.
ايفطاد ص َٚ .ؿاقً٘ ٗ ايسٍٚ
.
س (() ٍٛط)
ٚنإ اؿسٜح ٜػرل ٜٓٚكب . .
ٜٚطدع ٕٛط
. .
غايب ١ٝإتشسثٌ ناْٛا ٜعطؾٕٛ

ٚاغباب٘ اٍ (
. .
ايفطاد .ص
.

اْ٫عُ١

َطات يسضد ١إ ايبعض قاٍ
عًٗٝا ٚندلت ٖص ٙايكٛضَ ٠ط ٠ا. ٚ
اذتانُٚ ). ١اػ٘ اشلذ. ّٛ
.
ايؿػاز.ص اقبض ازاٝٚٚ ٤ؿ ٞعح ٚ ،يهٓ٘ ٗ اؿكٝك ١اق ٍٛاْ٘ اقبض
ّإ ط .
خاط٦ا .
.
ٔٚٚ
َٓٗر ٗ ايؿهط ايسٜين  ٚايػٝاغٚ ٞا٫زاضٚ ٟايجكاٗ ٚا٫قتكازٚ ٟا٫دتُاع. ٞ
ٚعٓس َا دا ٤اؿسٜح عٓس سسٚزٚ ٟطًبٛا َؿاضنيت قًت شلِ  ،يعً ٞاختًـ َعهِ
نًٝاّ ْ٫ين اظعِ ـ ٖهصا ا ٔٚـ ـ آْا نؿعٛب ْؿذلى َباؾطٚ ٠باقطاض ٗ اهاز ٚتؿؿِٛٚ ٢
ٚفتُعاتٓا ٚانًُت شلِ قٛي ٞإ تعطٜـ ٚسسٚز
.
ٚغٝططٖ ٠صا ايؿػاز ٗ زٚيٓا  ٗٚزٚاخًٓا
نايتاي ٞسٝح إ يًؿػاز زٚا٥ط ٚخطٚ ٙٛسسٚز ٚاغباب
:
ايؿػاز.ص عٓسٖٞ ٟ
ٚؾدكٓ ١ط .
. .
ٚضداٍ  َٔٚزٚا٥ط ايؿػازٖٞ :
.
اٚ٫ي ٖٞ ٞفطاد ايٓعاّ اذتانِ  ،اَ ٚعٓ ٢ازم قٌ بعض عٓاقطَٚ ٙؿاقً٘ ايك١ٜٛ
 : /1ايدا٥س: ٠
ٚقٝاغت٘
.
ٚإػٝطط ٠عً ٢اضٚقٚ ١زٖايٝع ايكطاض
/

ايدٚ . ١ٜٝٓاييت ٜسخٌ َٔ نُٓٗا ؾػاز ايكها٤
فطاد امل٪ضط. ١
ايجاْ. . ٖٞٚ ١ٝ
 2ايدا٥س: ٠
:
ٚضداي٘ ٚ ،ؾػاز ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ايػًطٚ ، ٌٜٛؾػاز إػتؿاض ٜٔايس ٌٜٓايػًط، ٌٜٛ
ٖٚص ٙإ٪غػ ١غايبّا َا تعٌُ يكاحل ايٓٛاّ اؿانِ  ،انجط ٖٔ تعٌُ يكاحل
ٚطًبات ط غًط ١اؿهِ .ص  ،. .اْ٘
إٛاطٔ ؾتعٌُ عً ٢اضناٚ ٤ؼكٝل ؾٗٛات ٚضغبات . .
.
ايٖٚ ٘ٝصا ايٓٛع َٔ ايؿػاز عطف عٓا مٔ ايعطب
َٓٚاؾكت٘ يًتكطب .
.
ايتًُل يًػًطإ
َٓص ايسٚي ١اٚ ، ١َٜٛ٫بايصات َٓص عٗس غٝسْا َعا ١ٜٚبٔ أب ٞغؿٝإ  .ؾاقبض قكط
ايػًطإ َكسض ايؿػاز .
ايجايج ٖٞ ١فطاد ايطبك ١ايعاشيٚ ، ١اييت تعٌُ بك ٠ٛعً ٢ععٍ ٚابعاز ايٓٛاّ
:
 3ايدا٥س٠
: /
اؿانِ َٚؿاقً ١ايك ١ٜٛعٔ اؿكا٥ل ٚا٫ظَات ٚإؿه٬ت اييت ٜؿهَٗٓ ٛا إٛاطٔ
شلِ بكٛشلا
ٚتجرل قًك٘ ٚاغتكطاضٖ ، ٙا هعًٗا ِٖ ٚٚدع .ي٘ ٚتكسّ َعًَٛات ناشب. ١
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/11/16ـ  ،بايعسز ( ، ) 13680م (.) 24
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افٓدّ  ( ٚ ).نٌ غ ٧عًَ ٢ا ٜساّ )ٖٚ .ص ٙايسا٥طٚ ٠خططٖا ٚؾػازٖا تعس
شلِ ( متاّ ٜا .
. .
ا ١َ٫اِْٗ ٜعًُ ٕٛيبكاَ ٗ ِٗ٥طانع ِٖ
َٔ اخطط ازٚات َٚؿاقٌ ايؿػاز ٗ .
تؿبع ٚوككَ ٕٛع ِٛا ٚقٌ نٌ َكاؿِٗ
ايٝٚٛؿ ٫ ١ؾباع ؾٗٛاتِٗ اييت . ٫
آخط ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايؿػاز ٜعتدل
َٓٚاؾعِٗ ايهٝكٚ ١طُٛساتِٗ  ،اييت تَُّٜٓٛ ٛا بعس .
َٔ أِٖ ََ٬ض إؿٗس ايػٝاغ ٞايعطبٗٚٚ ٞط بك ٗ ٠ٛايكاي ٕٛا َٟٛ٫ايػٝاغٞ
بساٜاتٗا
بايسٚي ١ا. َٔٚ ، ١َٜٛ٫
ايسٚيٚ ١تتشهِ ٗ ايػًط١
.
 4ايدا٥س ٠ايسابع ٖٞٚ :١فطاد اذته ١َٛاييت تسٜط ؾٕٛ٦
: /
ايؿػاز ٚؾػازٖا غايبا َا
.
ايتٓؿٝص ٖٞٚ ١ٜغايبا ب٪ض ٠قْ٫ ١ٜٛتؿاض ايطؾٚ ٠ٛيهٌ اْٛاع
.
َباؾط ٠ؾٝكطر إٛاطٔ ٜٚ ،ؿتهٜٚ ، ٞتأمل ٚنًُا
.
يًُٛاطٔ ؾ٪ٝثط عً٘ٝ
.
ٜكٌ بػطع١
ظاز ؾػاز ٖص ٙايسا٥ط ٠نًُا ظاز اضتؿاع قٛت ايؿه َٔ ٣ٛإٛاطٔ ٚنس اؿه ، ١َٛؾٝعًٛ
اؿانِ ٚقس ىًل ٖصا ايكًل
.
ٜٚعًٜٚ ٛعً ٛايكٛت ستٜ ٢ؿهٌ قًكا ٚاضتبانّا يًٓٛاّ
اـبع
اؾٓ.ٕٛص ٚخاق ١اشا َؼ قٛت ايؿعب ٚاعٓ ٢ب٘ .
 . .ط اؿسخ .
ارتاَط ٖٞٚ ١فطاد اهلٝ٦ات ٚامل٪ضطات ايعاَ .١اييت تكسّ اـسَات ايعاََ ١جٌ
:
 5ايدا٥س٠
: /
ٚغرلٖا ؾًٗص ٙاشل٦ٝات ٚإ٪غػات ؾػازٖا اـام ٚاـطرل
.
ايهٗطباٚ ٤إاٚ ٤اشلاتـ
ٚا٭َٚ ١عٓسٖا ٜؿه ٛإٛاطٔ َٔ تسَْ ٞػت٣ٛ
ٚإ٪ثط عً ٢اؿٝا ٠ايعاَ ١يًؿعب .
اـسَات
.
 6ايدا٥س ٠ايطادض ٖٞٚ :١فطاد ايكطاع ارتاص ٜٚطتب٘ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿػاز  ،بؿػاز
: /
ايطابع ١بٌ اْ٘ ٜٓبع ٜٚكب َٔ ؾػاز اؿهَ ١َٛجٌ ايت٬عب
.
اؿهٚ ١َٛاعٓ ٢ايسا٥ط٠
ٚا٫خ ٗ ٍ٬ايؿطٚ ٙٚإٛاقؿات إطتبطَ ١ؿطٚعات تٓؿٝص ٚبٓا ٤إطاؾل ايعاَٗ ١
َجٌ َؿطٚعات تٓؿٝص ؾبهات ايهٗطباٚ ٤إاٚ ٤اشلاتـ ٚ ،بٓا ٤إػانٔ ٚنصيو
ايٛطٔ :
ٚغرلٖا
ايػـ ٗ ايبها٥ع ٚإٓتٛدات َٔ إكاْع .
ايؿػاز
.
ايطابع ٖٞٚ ١فطاد املٛاطٔ ٚايصٜ ٟػاِٖ َباؾطٚ ِٛ ٗ ٠عًٚ ٛاْتؿاض
:
 7ايدا٥س٠
: /
ايعاّ
عدل َػاُٖت٘ نُٛاطٔ َػ ٍٛ٦بإ ٜطؾٜ ٚ ٞطتؿٜٚ ٞػـ ٜٚتطا ٍٚعً ٢إاٍ .
ٚقاضبت٘ أٜ ٫ ٟػاِٖ ٗ
.
ٜٚؿاٖسٜ ٫ٚ ٙعٌُ عً ٢ع٬د٘
.
ٚنصيو ٜكازؾ٘
إٓهط ٖٚصا َٖ ٛا
ايٛطٔ .ص َعٓ ٢اْ٘ ٜعطٌ ضنٔ اَ٫ط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ .
 ..ط إص٬ح .
ايؿػاز
.
ٜؿكس إٛاطٔ اضازت٘ ٜٚ ،ػاِٖ ٗ
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/

 8ايدا٥س ٠ايجآَ ٖٞٚ :١فطاد اجملتُع ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايؿػاز ٜتهٜٚ ٕٛتؿهٌ َٔ ؾػاز
:
اجملتُع ؾٗ ٢خًَٔ ٘ٝ
.
ٚايػابعْٗ٫ ١ا ا٫غاؽ ٗ تهٜٔٛ
.
ايسا٥ط ٠ايطابعٚ ١ايػازغ١
اْٛاع اجملتُع ٚعازٜ ٠بسأ ٖصا ايٓٛع َٔ ؾػاز إٓعٍ ٚإسضغٚ ١اؾاَعٚ ١إكٗٚ ٢ايؿاضع
ٖٚهصا
.
إ ((ط عًُ ١ٝايفطاد ص ٗ . )).ايٛطٔ ٖ ٞخًَ ٘ٝؿذلى تٓكٗط ؾ ٘ٝنٌ
يٓا .
اشٕ ٜتهض .
ضاغ٘ بٌ إ ْٝعَ ١طتب٘ َع بعه٘
عٓاقط َٚهْٛات ايسٚي ، ١أ َٔ ٟقاعس ٠إجًح ٚست. ٢
ايبعض
ايبعض اضتبا ٙسًكات ايػًػًَ ١ع بعهٗا .
ٖٚصا َا هعًين اق. ٍٛإ  (( .ط عًُ ١ٝا٫ص٬ح ص ) ٖٞ . ).عًَُ ١ٝؿذلن ١بٌ نٌ
اؾػِ
ايسٚي ١ؾاشا قًض ايطأؽ قًض َع٘ نٌ ادعا. ٤
.
َهْٛات ٚعٓاقط
ايطعٖٚ ١ٝصا َا هػس ٙاِٛشز
.
ٚاغتكاّ ((ط اؿانِ ص. )).قًشت بعسٙ
ؾاشا قًض . .
اغ َٞ٬ضاقَ ٞجٌ اَرل إ ٌَٓٛغٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٢اهلل عٓ٘ ٚايص ٟدػس ٙشيو
قاٍ (( سهُت
ا٫عطاب ٞسٌ داٚٚ ٤دس غٝسْا عُط ْا ِ٥ؼت ؾذطٚ ، ٠يٝؼ زاخٌ قكط ؾدِ :
اؿهِ ٚنصيو هػس ٙاِٛشز
.
عُط ) )  ،ؾايعسٍ اغاؽ لاح ٚضقٞ
ؾعسيت ؾآَت ؾُٓت ٜا !
اغ َٞ٬أخط ٖ ٛغٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ـ

قاٍ (( اشا ؾبعت ايطع ١ٝداع
 ـ ـ سٌ :

اؿانِ )
.
)
ايسٖٚ ٍٚصا ايٛنع غٛف ٪ٜز ٟاٍ
ايؿػاز ؾهٌ َٓ ١َٛٛزاخٌ .
. .
إ
اق. ٍٛ
بك ٞإ .
اؿٝا ٠ؾ ٬ابايؼ اشا قًت اْ٘ غٛف ٜؿهٌ تٗسٜسّا نبرل عً ٢أَٔ
.
ِ ٗ ٙٛنٌ َٓاسٞ
ايٛطٔ ٚنًُا بعسْا عٔ ايتُػو بإبازٚ ٨ايكٛاعس ٚا٫خ٬م ا٫غ ١َٝ٬نًُا ظاز
.
ٚاغتكطاض
ايؿػاز.ص ٚيهْ ٞكه ٢عًٖ ٢صا ايؿػاز  ،هب إ ْؿعٌ قٛاٌْ ٚاْ ١ُٛاحملاغب١
ٚاْتؿط ط .
. .
ايكاْ١ْٝٛ
.
ٚايؿػسٚ ٠اعْ ٕ٬تا٥ر تًو إػا٫٤ت
.
ٚإػا٤ي ١يهٌ إؿػسٜٔ
ؾٌٗ اغتطعٓا ؾطح َعٓ ٢ايؿػاز .؟  ٌٖٚؾُٗتِ ايؿػاز ٚاْٛاع٘ .؟ اضد ٛشيو يٓعٌُ
ايؿػاز با٫ق٬ح ٚ ،ته ٕٛبساٜت٘ َٔ اْؿػٓا باق٬سٗا ٚاق٬ح َٔ ٗ
.
غٜٛا عً ٢قاضبٖ ١صا
زا٥طتٓا ا. ٍٚ٫
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حملــــــ١
 ٬اْع ي ٞأَط ايسْٝا
نتب اـًٝؿ ١عُط بٔ عبسايععٜع اٍ اؿػٔ ايبكط ٟقاّ :٥
ٜك ٍٛإِا ايسْٝا سًِ ٚاٯخطٜ ٠كٚ ، ١ٛإٛت َتٛغ٘ ٚمٔ
ٚقـ ي ٞأَط اٯخط ، ٠ؾهتب إي: ٘ٝ
أس َٔ ّ٬ساغب ْؿػ٘ ؾكس ضبض  َٔٚ ،غؿٌ عٓٗا ؾكس خػط ْٛ َٔٚط ٗ ايعٛاقب
ٗ أنػاخ .
ؾكس .عًِٚ .إٕ ظيًت ؾأضدع ٚ ،إٕ ْسَت
لا  َٔٚ ،اعتدل أبكط  َٔٚأبكط ؾِٗ  َٔٚ ،ؾِٗ .
عً٘ٝ
ؾأقًعٚ .اعًِ إ أؾهٌ ا٭عُاٍ َا أنطٖت ايٓؿؼ .
. .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايصْدق ١يف ارتًٝر
ايعْسق.١ص ٗ نٌ إطاسٌ ايتاضى ١ٝا٫غ ٗٚ ، ١َٝ٬نٌ ايس ٍٚا٫غ١َٝ٬
.
اْتؿطت ط
. .
ايعْسقَ ٗ ٖٞ ١طسً١
. .
ؾٗٝا
ا٫غٚ َٞ٬يعٌ اؾٗط َطسً ١اْتؿطت . .
.
اييت سهُت ايعامل
َكاي ٞط نٝـ أثل ٗ .أَ.١ص ٚايصْ ٟؿط ظطٜس٠
ايعباغٚ ١ٝغبل إ نتبت ٗ . .
.
ايسٚي١
قًت (( نٝـ تطٜسْٞ
ٖ142ـ سٝح :
/7
6
/25
 ّٜٛ ) 1354اـُٝؼ
(0
ايػٝاغ ١ايهٜٛت ١ٝبعسزٖا
إٔ اثل ٗ أَ ١عًُت باقطاض ٚقكس عً ٢تعٜـ ٚتعٜٚط أسازٜح غٝسْا قُس  َٔ أدٌ ؾٗ٠ٛ
ايعٛداٚ ٤ايصٗٚ ٟط ٗ
.
ٚايػًط ١ؾٗصا اسسِٖ  ٖٛٚإجكـ ايهاٍ عبسايهط ِٜبٔ أبٞ
.
اؿهِ
عكط اب ٛدعؿط إٓكٛض  ،قاٍ ٖصا إجكـ ايهاٍ عٓسَا أَط اب ٛدعؿط قُس بٔ غًُإ عاٌَ
ايهاٍ ئ تكتً ، ْٞٛيكس ٚنعت أضبع ١أ٫ف سسٜح اسًًت
.
إٓكٛض عً ٢ايهٛؾ ١بكتً٘ قاٍ ٖصا
اؿ ٍ٬؟ٜ )..ا غ ّ٬عً ٢تاضىٓا إً ٧بهٌ اْٛاع ايتعٜـ ٚايتعٜٚط
بٗا اؿطاّ ٚسطَت ب٘ )
اؿكا٥ل ايتاضى ، ١ٝبٌ تعٜـ إبازٚ ٟايكٛاعس ايسٜ ، ١ٜٝٓا ْاعٖ ١صا ٚاسس ؾدل اعذلف
قطاس ١ظطا ٗ ُ٘٥ايػـ ٚايتعٜـ ٚايتعٜٚط  ،اعذلف ٚؼت ٚطأ ٠ايكْٚ ٠ٛؿٛشٖا ـ ؾهٝـ ساٍ
ايهدُ ١؟
ايصَ ٜٔاتٛا ٚمل ٜعذلؾٛا َجٌ ٖص ٙاؾطا. ! ِ٥
ٖصا َسخٌ غطٜع عٔ ايعْسقٚ ، ١ايٖ ٗٚ ّٛٝصا إكاٍ اضٜس إ اتٓاَٛ ٍٚنٛع اْتؿاض
اـًٝر.ص اظعِ اْين َتابع َٚطًع دٝس يهجرلؾُٔ ٜهتب٘ بعض نتاب ٚازبا٤
 . .ط ايعْسق. ٗ ١
ثكاؾ١ٝ
.
نتب ٚأَا ْسٚات ا ٚيكا٤ات
َٚؿهط ٜٔايس ٍٚاـًٝذ ١ٝاَا َكا٫ت ٚأَا .
ؾًكس ٫سٛت اْ٘ ٗ ايعؿط غٓٛات إانٗٚ ١ٝطت نتابات ٚاؾهاض خًٝذ ١ٝخطرل ٠دساّ ،
ايصْدق .١ص ٚ .يهٓٗا باغًٛب عكطٜ ، ٣تُاف َع قٝاغات ٚاؾهاض
اؾهاض ((.ط ) )
ؼٌُ ٗ طٝاتٗا .
إطسًٖٚ ١صا ايٓٛع َٔ ايعْسق ١اـًٝذْٛ ٗ ١ٝطٜ ٟؿهٌ خطٛض ٠انجط ٚاعٓـ ٚاغَٔ ٛ
.
ٖصٙ
إان ١ٝبػبب غطع ١اْتؿاض إعً ١َٛعدل ٚغا ٌ٥ا٫تكا٫ت
.
ايعْسقات ا٫غ ٗ ١َٝ٬ايعكٛض
إدتًؿ ١سٝح تبٌ إ ايبعض َٔ ا٩ي٦و ايهتاب ا ٚا٫زبا ٤ا ٚإؿهطٚ ٜٔإجكؿٌ ٜتذٗ ٕٛاٍ
ايؿطٜؿٚ ، . ).١ايطعٔ ؾٗٝا بٌ إ بعهِٗ ُاز ٗ ٟغ٘ٝ
.
َٔ ( ا٫سازٜح ايٓب١ٜٛ
اايٓ. .ٌٝ
ايؿطٜؿٚ ١ايهجرل ا٫خط َِٓٗ اػ٘ اٍ
.
ٚن٬ي٘ ْٚهط ايعٌُ با٫سازٜح ايٓب١ٜٛ
ا٭سازٜح نُا اػ٘ ايٓٛع ايطابع اٍ ايػدط١ٜ
.
ايتػهٝو .ص ٗ ْكٛم ٚنًُات ٚضٚا٠
.
 ..ط
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ٚايتٗهِ عً ٢بعض ضٚا ٠ا٭سازٜح ايٓب َٔ ١ٜٛايكشاؾ ١ا٭د ، ٤٬يسضد ١إ بعهِٗ طعٔ ٗ
أخ٬قِٗ ٚايعٝاش .باهلل
َٛض، .) ٢
أقبض . ) ((.
أضٜس إٔ أق ٍٛإٔ ايٓٚ ٌٝايطعٔ ٚايتؿهٝو ٗ ا٭سازٜح ايٓب. ١ٜٛ
ٗ َؿطزات ايهتاب ١اـًٝذ ، ١ٝؾٝػتػٌ ٖص ٙايٛاٖط ٗ َٔ ٠ايػطب ٚ ،بايصات أعسا ٤اٱغ، ّ٬
إػتؿطقٌ أخؿَ ٢ا أخؿ ٢إ
.
أًِٖٗ نُا ؾعٌ ايهجرل َٔ
يٝكٛيٛا يٓا ٚؾٗس ؾاٖس َٔ .
ايعطبٞ
تكبض ((.ط ايعْسق ١صٚ ،. .)).اٖط ٠أزبٚ ١ٝقشاؾٚ ١ٝؾهطَٓ ٗ ١ٜطك ١اـًٝر .
.
 ٚبعض َٔ ٜؿعٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتابات ٜعتكس أْٗا ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايؿٗط ٠ايػطٜع، ١
ايػطب١ٝ
.
ٚايصٜٛع ٚاْ٫تؿاض ٚ ،ضَا أٜها ْ ٌٝاؾٛا٥ع ايتكسٜط َٔ ١ٜأضٚقٚ ١زٖايٝع ايػٝاغ١
ٚايؿٛضٟ
ٚنصيو ايهػب إاي ٞايعادٌ .
ا٭خ٬قٚ ٞايتذاٚظ ٚايتطا ٍٚا٭زب ، ٞمل ْكطأ ٙأٚ
. .
ايسٜين ٚاـطٚز
ٖصا ايتُطز . .
. .
َكط ٚاييت اؾتٗط بعض َؿهطٜٗا
ْؿاٖس ٙعً ٢إٓتر ايؿهط ٟا ٚا٭زب ٞا ٚايكشاٗ ٗ .
ٚاٱبساع ضغِ خطٚز ٚقسٚض ايهجرل َٔ
.
ٚنتابٗا ٚأزباٗ٥ا َٚجكؿ ٘ٝباؾطأٚ ٠ايكٚ ٠ٛايؿذاع١
ايهتابات ٚايهتب اييت ُطزت ٚػطأت عً ٢اجملتُع ٚاثاضخ ايهجرل َٔ اؾسٍ ٚايًػٚ ٜايتُطز
نتاب ٗ ايؿعط اؾاًٖ ٞيًسنتٛض ط٘ سػٌ ٚ ،نتاب اٱغٚ ّ٬أق ٍٛاؿهِ  ،تأيٝـ
:
َجٌ
ٚنتاب ايٓل إ٪غؼ ٚفتُع٘ ٕ٪يؿ٘ خً ٌٝعبسا يهط ّ. ٟضغِ
/
ايؿٝذ عً ٞعبسا يطاظ .م
تكًٝس ٚ ٟمل أدس ؾٗٝا أْٛ ٟع
.
أْين ؾدكٝاّ غرل َكتٓع بأْٗا ظْسق ، ١بكسض َا ٖ ٛتؿهرل غرل
ايعْسق. ١ص ،
.
أْٛاع ط
َٔ . .
ؾٗص ٙط ايصْدق ١ارتًٝذ.١ٝص  .أخؿَ ٢ا أخؿ ٢إٔ تُٓٚ ٛتتطٛض يسضد ١ايٛضّ ايػططاْٞ
. .
ٚا٭سكاز ٚأؾٝا٤
.
 .خاق ١إٔ تًو ايهتب طاؾش ١باٱؾذلا٤ات ٚ ،ا٭باقٚ ٌٝا٭ٖٚاّ ٚايعٜـ
ايؿهطٟ
نجرل َٔ ٠ايػطٚض .
اـًٝذ ١ٝص ) ).تطعٔ ٗ ايطٚاٜات ٚإٛضٚثات ايتاضىٚ ١ٝايتٛاتط
.
إ ((ط ايعْسق١
. .
ٚا٫عتساٍ
.
ٚايطٚاٚ ١ٜتبعس نًّٝا عٔ َٝعإ اؿهُٚ ١ايط ١ٜ٩ايكاؾٚ ١ٝايعكٌ ايٛاعٞ
.
ٚاٱغٓاز
ايػو).ص ،.
عً(( ٢ط )
بٌ إٔ نٌ تًو ايهتابات اضتهعت ٚبٓٝت عًَ ٢طتهع ٚاسس ؾك٘ . .
ايعْسق١
ايعْسق ١ص )ٖٚ ، . ).ص. . ٙ
.
ٖص(( ٙط
أضٜس إٔ أبٌ إٔ َٔ سكٓا إٔ ْػهب َٔ َجٌ . .
ايعطبٖٚ ٞص ٙايبهاعُ ٖٞ ١ط قطا٥ض ْٚتا٥ر
.
ٖ ٞبهاع ١دسٜس ٠عًٓٝا ٗ َٓطك ١اـًٝر
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اْ٫فتاح.ص ٚ. .ط سس ١ٜايتعبرل .ص ٚ .،.ا٫زعا ٤بايتطٛض ٚاٱبساع ايؿهط ٖٞٚ ، ٟيٝػت
.
أؾهاض .ط
.
نصيو
.
اـًٝذ.١ٝص ؼتاز إٍ ؼطى غطٜع ٚؾعاٍ ٚسٟٛٝ
.
ٚاٖط. ٠ط ايعْسق١
.
بك ٞإٔ أق ٍٛإٔ
ٚداز َٔ قبٌ أٌٖ ايطب٘ ٚايعكس ٚاؿٌ  َٔ ٚش ٟٚايعك ٍٛاؿه ٗ ١ُٝنٌ اؾٗات إدتك، ١
اـطرل ٫ ٠بس إٔ
.
يٛنع سسٚز ٚنٛاب٘ َٚكاٜٝؼ يًشس َٔ اْتؿاض ٖص ٙايٛاٖط ٠ايؿهط١ٜ
ٚزٚضٙ
ْعٌُ غٜٛا نأقشاب ؾهط ٚثكاؾ ١إٔ ْػك٘ ٖصا إؿطٚع اـطرل  ،ستٜ ٢ؿكس ٝٚٚؿت. ١
ٚإػا٤ي ١ستٜ ٫ ٢تباٖٖ ٢صا إؿطٚع ،
.
بايتكسٚ ٟايهؿـ ٚايتعطٚ ١ٜايتكشٝض  ٚإٛادٗ١
إعْسق.١ص عً ٢اٖتُاّ اهاب َٔ ٞقبٌ بعض
.
تًو ط ايٓكٛم
ٚاغتػطب إٔ تٓط. . ٣ٛ
ٚايتٛظٜع
ايكشـ ٚاجمل٬ت ٚزٚض ايٓؿط .
ْٚذُ.١ص  ، .ؾ٬
.
ٚنأْٗا .ط عُٛتإ
.
ْ ٫طٜس يؿهطْا اٱغٚ ، َٞ٬ثكاؾتٓا اٱغ١َٝ٬
اؿُطا ٤قبً٘ ست ٫ ٢تكطسّ بٗا إؿأَ ٠
. .
ايعَ٬ات
. .
بس َٔ تهػرل ٖصا إؿطٚع ٚٚ ،نع
ٚايعابط ٜٔأضٜس َٔ َكايٖ ٞصا إٔ ٜكـ َع ٞعً ٢إٓكْ ١ؿػٗا ظَ ٞ٥٬أقشاب ايؿهط
.
إاض٠
اـطرل ٚايص ٟقس ٜعٌُ بكٛض ٠ا ٚبأخط ٣عً٢
.
ٚايكًِ يٝكٛيٛا آضاٖ ٗ ِٖ٤صا إؿطٚع ايجكاٗ
اٱغ١َٝ٬
.
ٖسّ ٚتؿ ٜ٘ٛثكاؾتٓا
ٚاختِ ٖصا إكاٍ َكٛي ١ضا٥ع ١يعبس ايطٓٔ قطاع ١قاٍ ؾٗٝا  ((:إٕ ايباطٌ َا بطح

واضب اؿكٝك ١اٱغ ١َٝ٬بػٛٝؾ٘ إؿًٛيٚ ١ؾبٗات٘ ايه ١ًٝ٦ثِ ٜطدع خا٥بّا بػرل سس.)) ٣ٚ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ا٭َس ؟
َٔ ٖٚ ٛي. ٞ
تٗٛط بعض ا٭قٛات ٚا٭ؾهاض ٚايتٛدٗات َٔ بعض عًُاْ٤ا ٚؾكٗاْ٤ا ٚايسعاٚ ٠ط٬ب
ايعًُا .٤ص ٚتصٖب عذر ٚأزي ١تكب ٗ َكًش١
ِٖ ط .
ايعًِ  ،تك ٍٛإٔ ٚي ٞأَط إػًٌُ. .
إػًٌُ ٚشلصا
.
ايعًُا.٤ص ِٖ ٚي ٞأَط
بإ .ط .
ا٭ؾهاض بٝس أْين ؾدكٝاّ غرل َكتٓع .
.
تًو
إكاٍ
غأططح ٖص ٙايكه ١ٝيًُٓاقؿٚ ١احملاٚضٖ ٗ ٠صا .
٭َٵطٔ َٹٓ ُه ٵِ ؾَإٕٔ
تعاٍ {ٜٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاِ أَطٹٝعٴِ ٛا ايًٓ ٳ٘ ٳٚأَطٹٝعٴِ ٛا ايطٻغٴ ٛٳٍ ٳٚأُٚٵيٹ ٞا َ
قاٍ اهلل :
تٳٓٳا ٳظعٵ ٴت ٵِ ؾٹ ٞؾٳٞٵ ٺ ٤ؾَطٴزټٙٚٴ إٔيَ ٢ايًٓ ٹ٘ ٚٳايطٻغٴ ٍٔٛإٕٔ نُٓ ٴت ٵِ تٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ بٹايًٓ ٹ٘ ٚٳايِٝٳٛٵ ّٔ اٯخٹ ٔط شٳ ٹيوَ خٳٝٵ ٷط
اٱغّ٬
:
 )59غٛض ٠ايٓػا ٤أَا عٔ خ٬قَ ١عٓ ٢أ ٍٚا٭َط ٗ
ػ ٴٔ تٳأِ( }ّ٬ٜٔٚ
ٳَٚأسٵ ٳ
ايكطاض ٚإعٓ ٢أقشاب
اٯَط ٗ ايًػ ٖٛ ١ايؿإٔ ٚأٚيَ ٛعٓ ٢قاسب اًّ َٔ ٣و .
َعٌٓٝ
:
ايكطاض ٗ ؾإٔ َا ٚاٯٜات ايهطّ ١ايٛاضز ٗ ٠أ ٍٚا٭َط تطدع إٍ اسس
ا٭ ٍٚأٚي ٛا٭َط اؿهاّ ٚايػ٬طٌ ٜٚسخٌ ايكها ٠أٜها ٖٚصا إٕ نإ ا٭َط أ ٟايؿإٔ
:
ايؿطع١ٝ
ىل َُٗتِٗ ٚ ٚادبِٗ إظا ٤اجملتُع ٚشيو َا ٜتكٌ بأَٛض ايٚ ١ٜ٫ٛايػٝاغ. ١ٝ
ايجاْ ٞأٚي ٛا٭َط ايعًُاٚ ٤اؿهُا ِٖٚ ٤ايصٚ ٜٔضزت تػُٝتِٗ بأٌٖ اؿٌ ٚايعكس ٗ
:
نتب ايكسَاَُٗٚ ٤تِٗ ٚ ٚادبِٗ أبسا ٤ايٓكض ٚإؿٗٛضَ ٠ا ٜطن ٢اهلل تعاٍ ٚضغٛي٘ قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يًشهاّ ٚايػ٬طٌ ٗ َا ٜتكٌ با٭َٛض ايؿطع ٗ ١ٝاؿٛازخ ٚايٛقا٥ع
ٚنصيو إقساض ايؿتاٚ ٣ٚأدٛب ١إػا ٌ٥اييت تطز عً َٔ ِٗٝعٛاّ .ا٭َ١
ؾإ نإ اؿانِ ٚاٱَاّ ٚايػًطإ عإا بأَٛض ايسٚ ٜٔايؿطٜع ١ؾٝذتُع عً ٘ٝؾإْ٘
ٚاؿايٖ ١ص ٙهب عًَ ٘ٝؿاٚض ٠ايعًُاٚ ٤اؿهُاٚ ٤هب عً ٘ٝا٭خص بكٛشلِ إٔ نإ ٖ٤٫٪
ايعًُاٚ ٤اؿهُاٜ ٤كٛي ٕٛاؿل  ٫ٚىاؾ ٗ ٕٛاهلل يٚ ِ٥٫ ١َٛشلصا اؿانِ إٔ ٜعٌُ َا ٜطاٙ
إ ٫قًض يًُػًٌُ بؿط ٙعسّ اـطٚز عٔ إْاع ا٭َٖٚ ١صا ٜسخٌ ؼت باب ايػٝاغ١ٝ
ايؿطع١ٝ
.
ٚدست إ َع ِٛايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤إ٪ضخ٪ٜ ٕٛنس ٕٚإٔ ٚي ٞا٭َط ٖ ٛقاسب أَط
اَٚ ١َ٫تٛي ٞؾ ِْٗٛ٦ايعاَٚ ١قٓؿِٗ بعهِٗ بإ دعًٛا ٗ َكسَتِٗ ا٭َطاٚ ٤اؿهاّ ايصٜٔ
ٜطدع إي ِٗٝايٓاؽ ٗ اؿادات ٚإكاحل ٚايؿ ٕٚ٪ايعاَ ، ١ثِ ايعًُا َِٗٓ ٤إدتكٗ ٕٛ
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/10/18ـ  ،بايعسز ( ) 13652م (. ) 34
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قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل
ايسٜين سٝح دا ٤عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ :
.
ا٫عتكاز

َٔ (( :

أطاعين ؾكس أطاع اهلل  َٔٚ ،عكاْ ٞؾكس عك ٢اهلل ٜ َٔٚ ،طع ا٭َرل ؾكس أطاعين ٜ َٔٚعل
عً ٘ٝاضد٬َ ٛس ١ٛإ ايٓل ايٓب ٟٛايؿطٜـ اغتدساّ نًُ١
عكاَْ ).ٞتؿل .
ا٭َرل ؾكس )
يٝؼ ط ايعامل  ،ا ٚايؿك .٘ٝص ٜٚ ،. .صنط ايسنتٛض ٖاؾِ َٗس ٗ ٟنتاب٘
اَ٫رل.ص . . ٚ
 . .ط .
بكٛي٘ ((ؾأٌٖ اؿٌ ٚايعكس َٔ إ ٌَٓ٪إشا
تؿػرل ايطٚح  ٚايطوإ ٗ ضٚاب ٞعً ّٛايكطإ :
اْعٛا عً ٢أَط َٔ َكاحل ا٭َ ١يٝؼ ؾْ ٘ٝل عٔ ايؿاضع ٚ ،ناْٛا كتاض ٗ ٜٔشيو  ،غرل
ْؿٛش ٙؾطاعتِٗ ٚادب ، ١نُا ؾعٌ عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ ـ سٌ اغتؿاض
َهطٌٖ بك ٠ٛأسس . . ٫ٚ
أٌٖ ايطأ َٔ ٟايكشاب ٗ ١اؽاش ايسٜٛإ ايص ٟأْؿأ ٗٚ ، ٙغرل َٔ ٙإكاحل اييت أسسثٗا بطأٟ
أٚي ٞا٭َط َٔ ايكشابٚ ، ١مل تهٔ ٗ ظَٔ ايٓيب ٚ ، مل ٜعذلض عً ٘ٝأسس َٔ عًُاٗ ِٗ٥
.شيو
ؾٚ (( ٘ٝأٚي ٛا٭َط ِٖ ا٭ٚ ١ُ٥ايػ٬طٌ
ٚيًؿٛناْ ٗ ٞنتاب٘ ؾتض ايكسٜط ضاٜا ٜك: ٍٛ
ٚايكهاٚ ، ٠نٌ َٔ ناْت ي٘  ١ٜ٫ٚؾطع ١ٜ٫ٚ ٫ ١ٝطاغٛتٚ ، ١ٝإطاز طاعتِٗ ؾُٝا ٜأَط ٕٚب٘
 ٕٜٛٗٓٚعٓ٘ َ ،ا مل تهٔ َعك ، ١ٝؾ ٬طاعٕ ١دًٛم ٗ َعك ١ٝاهلل  ،نُا ثبت شيو عٔ ضغٍٛ
اهلل ٚ .اضد َٔ ٛإتًكَ ٞط ٠اخط ٟإ ٬ٜس ٜإ ايؿٛناْ ٞقسّ اٱَاّ ٚايػًطإ عً٢
ايؿطؽ
ٚايعامل ٖٓٚا َطب٘ .
.
ايكانٞ
ايعًُا ٤طاع ١اٱَاّ ٚادب٘ عً ٢ايطعَ ١ٝا زاّ عً ٢اؿل  ،ؾإشا ظاٍ عٔ ايهتاب
ٜٚك: ٍٛ
اؿل نُا أٌَ َ٬س ١ٛإ ايعًُا ٤أْؿػِٗ
ٚايػٓ ١ؾ ٬طاع ١ي٘ ٚ ،إِا ؾُٝا ٚاؾل .
. .
ايعامل .ص ،.
.
ٚيٝؼ ط
اٱَاّ.ص . .
ٜٚكٛي ٕٛط .
ٜكسَ. . ٕٛ
اهلل ٜ ٫عاٍ ايٓاؽ غرل َا عُٛٛا ايػًطإ ٚايعًُا ، ٤ؾإشا
قاٍ غٌٗ بٔ عبساهلل ضٓ٘ :
ٚأخطاِٖ
عُٛٛا ٖص ٜٔأقًض اهلل زْٝاِٖ ٚأخطاِٖ ٚ ،اشا اغتدؿٛا بٗص ٜٔأؾػس زْٝاِٖ .
ايعًُا٤
نُا ايؿت ايٓٛط ٗ ٖصا ايك ٍٛإ غٌٗ بٔ عبساهلل قسّ ايػًطإ عً. ٢
ٖ ٗٚصا اؾاْب ٚتأنٝس ٙاٚضز َا شنط ٗ نتاب اؾاَع ٭سهاّ ايكطإ ٭ب ٞعبساهلل
قاٍ ٚنإ ٗ عبساهلل بٔ سساؾ ١زعابَ ١عطٚؾ١
قُس بٔ أٓس ا٭ْكاض ٟايكططيب سٝح" :
 َٔٚزعابت٘ إ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أَط ٙعً ٢غط ١ٜؾأَطِٖ إ هُعٛا خطبا
شلِ أمل ٜأَطنِ ضغ ٍٛاهلل
ٜٛٚقسٚا ْاضا  ،ؾًُا اٚقسٖٚا أَطِٖ بايتكشِ ؾٗٝا  ،ؾكاٍ :
ؾكايٛا َا أَٓا باهلل ٚاتبعٓا ضغٛي٘ إ٫
:
بطاعيت! ؟ٚ :قاٍ" َٔ أطاع أَرل ٟؾكس "أطاعين.
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ؾعًِٗ ٚقاٍ"  ٫طاعٕ ١دًٛم ٗ َعك ١ٝاـايل قاٍ
:
ايٓاض ؾكٛب ضغ ٍٛاهلل 
يٓٓذٛا َٔ !
قشٝض
أْؿػهِ ) ٖٛٚ ).سسٜح .
تعاٍ ((  ٫ٚتكتًٛا "
اهلل :
ايعًُا٤ص ِٖ ٚي ٞا٭َط  ،انع اَاَِٗ بعض ايُٓاشز َٔ
اضٜس إ اقٜ ٕٔ ٍٛسع. ٞإ .ط . .
ايكطاضات اييت ٜتدصٖا ٚي ٞا٭َط ٗ ايعامل ايػطب ٚ ٞا٫غ َٞ٬اي ٖٛٚ ّٛٝاؿانِ ٚاعٓ: ٢ب٘
ايٛايٚ ٞايُٓاشز اييت أضغب ٗ ططسٗا اٚ
إًو اٚايػًطإ أ ٚا٭َرل أ ٚضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜا. ٚ
٬
ؾُج ُ
اغتدساَٗا ٖٖ َٔ ٞاضغات إطسً ١اؿاي. ١ٝ
ٜ َٔ 1عٌ إؿيت ايعاّ ٗ أ ٟزٚي ١عطب.١ٝ؟ َٔ ٜع ٖٛ ٘ٓٝإًو ا ٚايػًطإ ا ٚا٭َرل
: /
اؾُٗٛض١ٜ
.
ا ٚضٝ٥ؼ
ٜ َٔ 2عٌ ٚظٜط ايؿ ٕٚ٪اٱغٚ ١َٝ٬ا٭ٚقاف .؟
: /
ايعسٍ؟
.
ٜ َٔ 3عٌ ٚظٜط
: /
ٜ َٔ 4عٌ ضٝ٥ؼ فًؼ ايكها ٤ا٫عً .ٞ؟
: /
ٜ َٔ 5عٌ ضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا .٤؟
: /
ٜ َٔ 6عٌ ض٩غا ٤احملانِ ايؿطع ١ٝايهدل ٣ا ٚايطٝ٥ػ ٗ ١ايسٚي .١؟
: /
ٜ َٔ 7عٌ ٚظٜط اؿر .؟
: /
ٚنعت ٖص ٙإٓاقب ايعاَ ١نأَجً ٚ ١نسي ٌٝعً ٢قش ١ضأ ٟإ َٔ ٜعٌ ؾٗٝا ِٖ
ٚايسعا٠
غايباّ َٔ ايعًُا ٤ا ٚايؿكٗاٚ ٤ايكها. ٠
إشٕ ٜتهض إ ٖ ٤٫٪ايعًُا ٤ا ٚايؿكٗا ٤ا ٚايكها ٠ا ٚايسعاٜ ٠كٓؿ ٕٛعً ٢إ نٌ ٚاسس
َِٓٗ ط َٚٛـ عاّ .ص َ ،. .عٓ ٢إ َٔ سل ا َٔ ٚق٬س ١ٝإًو ا ٚايػًطإ ا ٚا٭َرل اٚ
. .
ايعاَ١
.
ايطٝ٥ؼ إ ٜع ِٗٓٝاٜ ٚعؿَٓ َٔ ِٗٝاقبِٗ سػب َكتهٝات إكًش١
ٚغٛف اغتُط ٗ ططح إعٜس َٔ ا٭َجً ١إُٗ ١اييت ت٪نس إ  ٍٚا٭َط  ٖٛ:إًو اٚ
عً ٞؾهٌ تػا٫٩ت
ايؿكٗاٚ ٤أَجًيت غته. ٕٛ
.
ايػًطإ ا ٚا٭َرل ا ٚايطٝ٥ؼ ٚيٝؼ ايعًُا ٤اٚ
َٗٓٚا
:
ٜ َٔ 1عٌ قٛاز اؾٛٝف .؟
: /
ٜ َٔ 2عٌ ٚظضا ٤ايسؾاع .؟
: /
ٜ َٔ 3عًٔ ساي ١اؿطب ٗ ساي ١ا٫عتسا ٤عً ٢ايسٚي .١؟
: /
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ٜ َٔ :4 /عًٔ ساي ١اؾٗاز .؟
ٜ َٔ :5 /عٌ غؿطا ٤ايسٚي .١؟
 6ثِ َٔ ٜكازم عً ٢أسهاّ ايكهاٚ ٤ايكها .٤؟ ٜٓ َٔٚؿصٖا .؟ اْ٘ ٚي ٞا٭َط ٚ ،
: /
ايكها١ٝ٥
قاسب اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١ايصٜ ٟأَط دٗات٘ إدتك ١بتٓؿٝصٖا تًو ا٭سهاّ .
ٚإؿٛض٪ٜ ٠خص
.
ايعًُا.٤ص ِٖ َٔ أٌٖ ايطب٘ ٚايعكس ٚاؿٌ
َٔ ٖٓا ٜتهض .إ .ط .
شيو ٚيٝؼ ؾططاّ إ ٜأخص ٚي ٞبطأ ٟايعًُا ٤أ ٚايؿكٗا٤
بطأ ٗ ِٜٗساي ١ضغب ٍٚ ١ا٭َط ؾعٌ .
ايسٚ ١ٜٝٓتطًب إؿٛض َٔ ٠ايعًُا٤
.
ايسٚي ١ا ٫اشا اضتب٘ شيو بايٓاس١ٝ
.
ٗ ازاض ٠ؾٕٛ٦
ٚايػٓ١
.
ٚايؿكٗا ْ٘٫ ٤يٝؼ يػرلِٖ َعطؾ ١نٝؿ ١ٝايطز اٍ ايهتاب١
ٚاغتسٍ بطأ ٣اسس نباض ايعًُا ٗ ٤عإٓا ايعطب ٖٛ ٞزلاس ١ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ
عبساهلل آٍ ايؿٝذ  ،سٝح قسض ي٘ تكطٜض ؾطٜس ٠إس ١ٜٓايػعٛز ٗٚ ، ١ٜقًل ايطغايّٜٛ ١
ٖ142ـ  ،سٝح شنط ٗ ايكؿش ١ا٫خرلَ ٠ا ٪ٜنس ايتانٝس ايتاّ إ  ٠٫ٚاَ٫ط
/7
8
اؾُع/1١
ايتكطٜض انس زلاس ١ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ عبساهلل آٍ ايؿٝذ
:
يٝػٛا ايعًُا ٤ؾذا ٗ ٤شيو
إؿيت ايعاّ يًًُهٚ ١ضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُاٚ ٤إزاض ٠ايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاٱؾتا ٤إ طاع٠٫ٚ ١
أَطْا ٗ طاع ١اهلل ٚا٭َٔ ٗ إًُهٕ ١ا سباٖا اهلل ٗ ٖص ٙايكٝاز ٠إٛؾك ١إٕ ؾا ٤اهلل قاض
َهطب إجٌ  ٖٞٚزٚيَ ١ػتكط ٠اقتكازٜا ٚساشلا َٓتٚ ِٛاؿُس هلل ٚسصض زلاست٘ َٔ
ايسٜٔ
اْتكام قسض ايعًُاٚ ٤قسسِٗ َ٪نساّ إ ايعًُا ِٖ ٤ايص٪ٜ ٜٔخص َِٓٗ .
ٚقاٍ زلاست٘ ( يًطغاي ) ١يٝعًِ إػًِ إ اهلل دٌ ٚع ٬اٚدب عًٓٝا طاع ٠٫ٚ ١اَطْا ٗ
٭َٵطٔ َٹٓ ُه ٵِ
طاع ١اهلل (ٜٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاِ أَطٹٝعٴِ ٛا ايًٓ ٳ٘ ٳٚأَطٹٝعٴِ ٛا ايطٻغٴ ٛٳٍ ٳٚأُٚٵيٹ ٞا َ

)  ٗٚاؿسٜح

( َٔ ٜطع اَ٫رل ؾك٘ أطاعين  َٔٚعك ٢ا٭َرل ؾل عكاْ ) ٞؾطاع ٠٫ٚ ١اَطْا اَط َهتٛب
ْٓ٫ا اشا عكٓٝا ؾايٓتٝذ ١اخت٬ف ايهًُٚ ١انططاب ا٭سٛاٍ ٚنجط ٠ايؿً ٚقً ١ا٭َٔ ٚنٝاع
ايسَاْٗٚ ٤ب ا٭َٛاٍ ٚإؾػاز ا٭عطاض ٚتػُع ٕٛزاُ٥ا َاشا تٓكً٘ ا٭خباض عٔ بعض أَ٫انٔ
ايتشطى ؾِٗ
ايص ٜٔؾكسٚا ايكٝاز ٠ؾًِ تهٔ شلِ  ٫قٝازَ ٠طًك ١ا ٚقٝاز ٠عادع ٫ ٠تػتطٝع . .
ْٗٚاضاّ
تػض اؿٛازخ َهادعِٗ ي. ٬ٝ
ٚقاٍ إؿيت ايعاّ إٕ  ٠٫ٚا٭َط َٔ ْعِ اهلل ست ٢قاٍ اٱَاّ َايو ابٔ اْؼ نًُت٘
إَاّ قٕ ٌٝاشا
إؿٗٛض ( ٠٭ٕ أعٝـ غبعٌ غَٓ ١ع إَاّ ٚامل خرل ي َٔ ٞإ أعٝـ ي ١ًٝب. . ٬
قاٍ ٕا ٜؿػس ايٓاؽ ٗ تًو ايً ١ًٝأعٖ ِٛا ٜؿػس ٗ ٕٚغبعٌ غٓ ) ١ؾايْ َٔ ٠٫ٛعِ اهلل
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ايعباز إ ٖٝأ شلِ ٜ ٠٫ٚكٛز ِْٗٚيؿطع اهلل ٜطع ٕٛأَِٓٗ ٚوؿ ٕٛٛسسٚزِٖ ٜٚساؾعٕٛ
عً. . ٢
إػًٌُ ٚشلصا ٖصا ايبًس إباضى ٕا سبا ٙاهلل
عِٓٗ ٜٓٚكط ٕٚقهاٜاِٖ ٖصْ َٔ ٙعِ اهلل عً. . ٢
ٗ ٖص ٙايكٝاز ٠إٛؾك ١إٕ ؾا ٤اهلل قاض َهطب إجٌ ٗ أَٓ٘ ٚاغتكطاضٚ ٙاقتكازٚ ٙاْتٛاّ ساي٘
ٖٚصإ اؿطَإ ايؿطٜؿإ َٚا ّط بُٗا َٔ إعتُطٚ ٜٔايعا٥ط ٜٔخرل ؾاٖس عًٖ ٢صا ا٭َٔ
ٚنطَ٘
ايعٚ ِٝٛا٫غتكطاض ْػأٍ اهلل إعٜس َٔ ؾهً٘ .
ٚقاٍ زلاست٘ ٚايعًُا ٤هب اسذلاَِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚا٭خص َِٓٗ ؾإٕ اهلل ٜك ( ٍٛؾاغأيٛا
أٌٖ ايصنط إٕ نٓتِ  ٫تعًُ ) ٕٛؾإشا قسسٓا ٗ ايعًُاٚ ٤عبٓا ايعًُاٚ ٤غدطْا َِٓٗ ؾُٔ
ايتٛؾٝل ) اعتكس بعس ٖصا ايعطض ايػطٜع ٜتؿل َع٢
.
ْأخص عٓ٘ زٜٓٓا ْػأٍ اهلل يٓا ٚيهِ
ا٭َط
اؾُٝع ا ٚا٭غًب ١ٝإ ايعًُا ٤يػٛا ِٖ . ! ٠٫ٚ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اإلص٬ح ايدٜين يف ارتًٝر
تطتؿع ا٭قٛات ٗ ايػطب  َٔٚ ،كتًـ َٓاس ١ٝاؾػطاؾٚ ١ٝخاق ١ايٜ٫ٛات إتشس٠
ا٭َطٜهٚ ١ٝبطٜطاْٝا ٚؾطْػا  ،تسع ٛتًو ايسٚ ٍٚا٭قٛات ايػطبَ َٔٚ ١ٝع ِٛزٚا٥طٖا ٚأضٚقتٗا
ايطٝاض ٞص  ٗ ،. . .ايس ٍٚاـًٝذ١ٝ
ٚزٖايٝعٜٗا ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫قتكاز. ١ٜاٍ ((.ط اإلص٬ح ) )
َٚاضؽ ايػطب َٚدتًـ ؾٓٚ ٕٛأغايٝب ٚأزٚات ايهػ٘ ايػٝاغٚ ٞا٫قتكاز ٟعً ٢ا٭ْ١ُٛ
ايسّٛقطاط١ٝ
.
ايػٝاغ١ٝص ،. .بازعاْ ٤ؿط
.
تًو .ط اٱق٬سات
ٚايس ٍٚاـًٝذ ،١ٝيتشكٝل .

ٚؾع ٬قاَت نٌ ايس ٍٚاـًٝذ ١ٝببعض اٱق٬سات ايػٝاغ ١ٝايهٝك ، ١ؾايبعض أعاز
دسٜس ٠تتُاؾَ ٞع بعض
.
ايٓٛط .ٗ .ط ايدضتٛز ا ٚأْعُ ١اذتهِ.ص  .ؾتِ ٚنع أْ ١ُٛسهِ
َتػرلات َٚتطًبات  ٚاؾطاظت إطسًٚ ١مت إسساخ بعض َ٪غػات اؿهِ ا ٚايعٌُ إسْ، ٞ
ٚبإؾهاٍ كتًؿٚ ١أعطٝت ايدلٕاْات ا ٚفايؼ ايؿٛض ٗ ٣إٓطك ١ق٬سٝات اندل ٚأٚغع
ايػابل ٚضَا ؼٌُ إطسً ١ايكازَ ١أْبا ٤عٔ ؾتض باب اْ٫تدابات ٭عها ٤فايؼ
.
َٔ
ايؿٛض ٣نشاٍ ايهٜٛت ٚأٜها نإ َٔ إؾطاظات اٱق٬ح ايػٝاغ ٞايص ٟسسخ بإٓطك ١ضغِ
بٗا اْ٘ أطًكت بعض اؿطٜات ايؿهط ٗ ١ٜبعض ٚغا ٌ٥اٱعٚ ّ٬خاق ١ايكشاؾ١
اْٛف ايهباض .
اـًٝذ.١ٝص مل تػتطع ا٫قذلاب ا ٚايسخ ٍٛؿسٚز اـط ٙٛاؿُطا٤
.
سسٚز ط اؿط١ٜ
ٚيهٔ . .
ايكشاؾ١ٝ
ايدزدغات.ص. .ا ٚط اذتهاٜا.ص  ،.ا ٚأسازٜح اجملايؼ .
.
بعض ط
 :ؾًكس أقبشٓا ْكطأ . .
ٚيهٔ إ إ٪غـ ٚإ٪مل ٚإععر إ زَٓ ٍٚطك ١اـًٝر ايعطب ٞغاضت ٚاػٗت بك ٠ٛمٛ
ايػٝاغ.ٞص  ، .بٌ اْٗا ْؿصت َع ِٛإطايب ٚايتٛدٗٝات ٚايتعًُٝات ٚا٭ٚاَط
.
 . .ط اٱق٬ح
ٚايدلٜطاْ ١ٝبٝس اْ٘ ٗ ْٛط ٟـ ٖهصا اظعِ ـ .إ (( .ط اإلص٬ح ايدٜين ص  . )).هب ،
.
ا٭َطٜه١ٝ
بٌ ٜٓبػ ٞإ ٜػبل اْٛ ٣ع َٔ اٱق٬سات ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايؿهط١ٜ
ايسٚ ٍٚستٜ ٫ ٢عام ايتطٛض ٚبهٌ أؾهاي٘.
ٚايجكاؾ ١ٝست ٢تطتكٚ ٞتتطٛض .
.
ٚيعٌ ػطب ١أٚضٚبا ايؿٗط ٖٞٚ ١ٜأْٗا مل تتدًل ٚؽطز َٔ ايؿػاز ٚإؿه٬ت
ٚا٫نططاب ايػٝاغ ٞايص ٟعِ ٚ ٚقع ؾٗٝا ست ٢دا ٤إكًض ايؿٗرل ( َاضثٔ يٛتط )  ٖٛٚ ،ايصٟ
قاز سطن ١اٱق٬ح ايسٚ ١ٜٝٓاخطز ٖصا إكًض أٚضٚبا َٔ زٚاَات ايكطاعات إصٖب١ٝ
ٚايهٗٓٛت ًِٚٚ ، ٘ٝايهٓٝػٚ ١تٛاطٗ٦ا َع اؿهاّ سٝح نإ ٜسؾع يًًُٛى ٚا٭َ ـ ـ ــطا َٔ ٤قبٌ
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/11/11ـ  ،بايعسز  13645م ( . ) 32
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ٚايكػاٚغ١
.
ايهٓٝػٚ ١ضداشلا
ايسٜين ص )ْ ، . ).عِ اشا
.
اٍ (( ط اٱق٬ح
ٚايَٓ ّٛٝطك ١اـًٝر ايعطب ٗ ٞأَؼ اؿاد. .١
بعًُ (( ١ٝط اٱق٬ح ايسٜين .ص ) ٗ ).إٓطك ١ؾاْ٘ بايتايٞ
اغتطعٓا إ ْك ٗ ّٛاـًٝر . .
ايػٝاغٞ
.
ٜػٌٗ عًٓٝا إدطا ٤عًُٝات اٱق٬ح ا٭خطٚ ٣خاق١
ايسٜين ٗ ٚ-ين ٜبسأ بتدًل عًُاْ٤ا ٚؾكٗاْ٤ا ٚضداٍ ايسٜٔ
ٚبسا ١ٜاٱق٬ح -
يًشكٝك.١ص ٚ ،أِْٗ ايكازض ٕٚايٛسٝس ٕٚعً ٢ؾِٗ
.
عكس ٠ط أِْٗ ايٛسٝس ٕٚإايهٕٛ
َٔ . .
ايس ٜٔ٭ْٓا ْ ٫طٜس إ ٜهٖ ٕٛصا ايس ٜٔاٱغ َٞ٬ايع ِٝٛغذٌ ايهتب ايكؿطا، ٤
ٚتؿػرل .
ؾ ٧ا٩ي٦و ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ايصّٓ ٜٔش ٕٛاْؿػِٗ
ٚقسٚض ايؿكٗا ٤ايص ٜٔوتهط ٕٚنٌ .
سل ط ا٫دتٗاز .ص ٗ ايسٚ ، ٜٔسل تؿػرل ايٓل ايسٜين ٚ ،سل اٱؾتا ٤اِْٗ
ؾك٘. .
ايهٗٓ ١ص ) ، . ).ثِ ايعٌُ عً ٢إق٬ح إ٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓبهٌ أؾهاشلا
.
 (( . .ط ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
ايدٜين.ص ٚ. .ط ايفػدس ٠ايد.١ٜٝٓص  .ثِ
ٚؾطٚعٗا ثِ ايتدًل ايهًٚ ٞايؿاٌَ  .َٔ.ط ايسٜا. ٤
.
اهلل إٔ ا٭َط
ايتدًل ايهًَ َٔ ٞكٛي ١بإ يٓا خكٛق ١ٝغرل َتٛؾط ٠٭ ٟؾعب َٔ ؾعٛب .
ٜتطًب ض ١ٜ٩دسٜس ٠تتُجٌ . ٗ.ط ا٫دتٗاد ايعصس .ٟص ،. .
ايتهؿرل.ص َٔ
.
ٚايتؿسز.ص ٚ. .ط
.
َٔ ط ؾهط ايتططف ٚايػًٛ
نُا ٜأت ٞايتدًل. .
ايسٜين ستْ ٢ػتطٝع إ ْكشض ٖص ٙايكٛض ٠اييت ايتككت بٓا ٗ نٌ
.
اٚيٜٛات اٱق٬ح
ايعٚ ِٝٛإ ْٗصب ْٚكًض
.
اما ٤ايعامل ٚ ،ؾٖٛت زلاسٚ ١عٚ ١ُٛعً ٛايس ٜٔاٱغَٞ٬
اٯخطْٚ ٜٔه ٕٛنُا أضاز يٓا زٜٓٓا
.
ْٚكْٚ ّٛعاجل غًٛنٝاتٓا ْٚؿػٝاتٓا ٚأخ٬قٓا ٚتعآًَا َع
ايعِٝٛ
اٱغ. َٞ٬
ايسٜين.ص ٗ ٖص ٙإطسً ١إٔ تكبٌ إ٪غػ١
َٛدبات ط اٱق٬ح .
نُا إ َٔ أِٖ . .
إدايـ نُا إ إْٗا٤
.
ا٭خط.ص ٚ ،عسّ ايتؿٓٝض َٔ ايطأٟ
اـًٝذ ١ٝط اؿٛاض َع .
. .
ايس١ٜٝٓ
ايهٗٓٛت.١ٝص ٚ. .ط ايصساع ايدٜين.ص ٜ .عس َٔ أِٖ َؿاقٌ اٱق٬ح ايسٜين
.
َٔ ط
ٚايتدًل. .
اـًٝر
ٗ .
يكس نإ ٗ ايػابل قسض عًُاْ٤ا ٚؾكٗاٚ ٤زعاتٓا ٚضداٍ ايس ٗ ٜٔاـًٝر ٚاغعاّ باتػاع
َٓطك ١اـًٝر ٚعُك ١ايبشط ٟيهٔ اي ّٛٝلس قسض بعض عًُاْ٤ا ٚؾكٗاٚ ٤زعاتٓا ٚضداٍ
ايس ٗ ٜٔاـًٝر ٜهٝل ٜٚتعَت ٚ ،مل ٜعسَ ٕٚػتعس٫ ٜٔغتٝعاب أبٓا ٤إػًٌُ ٚأضاِٗ٥
ٚأؾهاضِٖ يكس ضسٌ ايتٝاض ايسٜين إتٓٛض ٚإجكـ ٚسٌ قً ١تٝاض زٜين بايؼ ايتؿسز ٚايػً٫ ، ٛ
.
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َٔ ط
دسز اْ٘ ْٛعاّ دسٜساّ. .
ٜتػع ٜ ٫ٚطٜس إٔ ٜهتػب أْكاض .
إٔ ط
بس .
 ٫بس ٚإ ْع ٢بعك ١ْٝ٬إغٚ ١َٝ٬اعٚٚ ١ٝاقعٚ ١ٝدط ٘ٝ٥اْ٘ . ٫

ايهٗٓٛت . ٘ٝص ،. .
تتطع ايفت . ٣ٛص ،. .

نًٗا
ايسْٝا ؾايس ٜٔاٱغ َٞ٬ايع ِٝٛأنجط اتػاع ٚعُكّا َٔ ٖص ٙايسْٝا .
ناتػاع ٖص. ٙ
ؾ ٬بس إ ٜسضى عًُاْ٤ا ٚؾكٗاْ٤ا ٚزعاتٓا اـًٝذ ٌٝإٔ ٖص ٙايسْٝا َتػرلٚ ٠بؿهٌ نبرل ،
َتبسيٚ ١عًٓٝا ٚعً ِٗٝإٔ ْعذلف إٔ
.
َٚتػاضع  ،ؾا يسْٝا َتػرلٚ ، ٠إ ٫سٛاٍ ايعاَٚ ١اـاق١
ٚإهإ يصيو ؾُٔ ايهطٚض ٟدساّ إٔ
.
اٱؾٗاّ.ص كتًؿْٚ ١ػب ١ٝبػبب اخت٬ف ايعَإ
 . .ط .
ايسْٝا نُا قاٍ اٱَاّ ايؿاؾع ٞضٓ ١اهلل إ ايؿت ٣ٛتتػرل بتػرل
تتػع ايؿت ، ٣ٛباتػاع .
ٚايعَإ
إهإ .
 ٫أبايؼ سٌ أق ٍٛإ أ ٟعامل ا ٚؾك ٘ٝا ٚقان ٞسهِ اٚ؛ قاٍ ضاٜا ا ٚؾهط ٠ا ٚأؾت ٗ ٢أَط
بايسد ٠ص ،.. .
ا٫تٗاّ )
)
ايؿهط  ((. ٚ .ط
َا َجٌ قتٌ ايهتاب ٚإؿهطٚ ٜٔإجكؿٌ بٚ ٔٛؾو تهؿرل . .
إضٖاب.ٞص  ، .٭ْ٘ ٗ ٚين إ ايؿت ٣ٛا ٚايطآ ٟبايطزٚ ٠ايكتٌ ٖ ٛؼطٜض
ٖ ٛط .
اؾٗاز .
.
ا ٚاداظ
ٚزع ٠ٛقطو ١يصيو ؾأتباع ٚتَٝ٬ص ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ضداٍ ايس ِٖ ٜٔايصٜٓ ٜٔؿص ٕٚتًو
اٱضٖاب
ٚاٯضاٖٚ ٤صا َا ازخٌ اـًٝر ٗ زٚاَ. ١
.
ايؿتا٣ٚ
ٚايؿكٗاٚ ٤ضداٍ ايسٜٔ
.
 ٕ٫ايؿتٚ ٣ٛايطأ ٟايسٜين عٓس إتباع ٚتَٝ٬ص إؿا٥ذ ٚايعًُا٤
ًَعّ.ص شلِ عً ِٗٝإتباع٘ ٚ ،ايتُؿٞ
ٖ ٞط سهِ .
يٝػت فطز ؾت ٣ٛا ٚضأ ٟا ٚؾهط ٠بٌ. .
ايسٜين ٖ ٛإظاي ١اـٛف َٔ زٚاخٌ ابٓا٤
َٛدب٘ ٚ ،تٓؿٝص ٙنُا إ َٔ أِٖ عًُٝات اٱق٬ح . .
إٓطك ١اـًٝذٚ ، ١ٝايصٜ ٟؿٝع ب ِٗٓٝبػبب َا خًؿ٘ اٱضٖاب َٔ ظعععٚ ١خٛف ٚضٖب١
نًٗا
ٚانططاب ٗ إٓطك. ١
إدتًؿ ١بإعاز ٠ايٓٛط ٗ عًُٝات
.
ؾٌٗ ْعٝس ايٓٛط ٗ َٓطك ١اـًٝر  ٗ ،أٚناعٓا
اٱق٬ح إدتًؿ ، ١يته ٕٛايبسا ١ٜباٱق٬ح ايسٜين  ٖٛ ٚاِٖ َؿكٌ بٌ َؿاقٌ إق٬ح ايسٍٚ
ٚايٓاؽ ؾإشا قًض ايس ٜٔقًض نٌ ؾ. ٧إٔ اٱق٬ح ايسٜين ٗ أخط ا٭َط ٜعين  ،نٝـ ْتعاٌَ
.
إطسً ١إٔ اٱق٬ح ايسٜين ٜعين عٓس ٟعسّ
.
َع ايس ٜٔبطٚح ايعكط َٚ ،عطٝات َٚتػرلات ٚإؾطاظات
ايهٗٓٛت.١ٝص ايص ٟضغذ ؾٓٝا ثكاؾ ١اـٛف َٔ
.
يسضد. ١ط
.
تكسٜؼ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ضداٍ ايسٜٔ
ايسٜين .؟
ٚعًُاٚ ٘٥أخرلا أضٜس إٔ اؾِٗ ٕ ،اشا ناف ٗ اـًٝر َٔ عًُ ١ٝاٱق٬ح !
.
ايسٚ ٜٔضداي٘

ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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دٛاش إخساز ايصناْ ٠كٛداً
اطًعت عً ٢إكايٌ ايًص ٜٔنتبُٗا أغتاشٚ ٟؾٝد ٞايؿكٚ ٘ٝإؿهط ٚايعامل اؾًٌٝ
َعاي ٞا٭غتاش ايسنتٛض عبسايٖٛاب أب ٛغًُٝإ ٚإٓؿٛض ٠ظطٜس ٠عها ٚبعسزٖا ( 14653ـ
ْكٛزاّ
ٚ )،19ؼت عٓٛإ (إخطاز ظنا ٠ايؿطط )
ٖ142ـ ٚايكؿش( ١
/7
9/ 18
ٚ17
ٚ ) 14654تاضٜذ
ايتاي١ٝ
ٚاضغب ٗ َكايٖ ٞصا َٓاقؿَ ١عاي ٞايسنتٛض أب ٛغًُٝإ ؾُٝا نتب٘ سػب ايٓكا. ٙ
ْٛع .١ٝص ٗ َػت ٣ٛايؿت ٣ٛايس١ٜٝٓ
ٜؿهٌ .ط ْكً٘ .
.
ايؿت.٣ٛص
ٖصا ط إكاٍ .
 1آْ ٢اعتدل. .
: /
ٗ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ٖٞٚ ١ٜتؿهٌ سذع ايعا ٗ ١ٜٚؾهط ايؿت ٣ٛايس ٗ ١ٜٝٓإطسً١
ايكازَٖٚ ، ١صا ايتؿهرل ايص ٟأطًك٘ عبس ايٖٛاب أب ٛغًُٝإ غٛف ٜعٌُ عًْ ٢كًٓا
ايس١ٜٝٓ
ٕطسً ١دسٜس َٔ ٠ايتذسٜس ٚايتطٜٛط ٗ َػت ٚ ٣ٛؾهط ايؿت. ٣ٛ
ٖ142ـ ٚؼت
/7
9
/10
ّٜٛ )1464
(6
 2غبل ٚإ قًت ٗ َكاٍ يْ ٞؿط ظطٜس ٠عها ٚبعسزٖا
: /
ؾٚ(( ٘ٝقس تػرلت ايهجرل َٔ ايؿتاٟٚ
تػرل  ٚايؿت ٣ٛمل تتػع ص قًت :
عٓٛإ ط ايٛاقع . .
ٚإطسًْ ): ١عِ إ َا نتب ١ابٛ
يهٓٗا مل تتػع َع اتػاع َتػرلات ٚإؾطاظات ايعكط )
غًُٝإ ٪ٜنس بايتأنٝس إ ايؿت ٣ٛايس ١ٜٝٓتػرلت ٚيهٓٗا مل تتػع يهٌ َتطًبات
ايػعٛزٚ ٟا ٫ؾًُاشا قُت اب ٛغًُٝإ نٌ ٖص ٙايػٌٓ ٚمل ٜبٛح
.
إطسًٚ ١اجملتُع
َجٌ ٖص ٙايؿت ٣ٛايس ١ٜٝٓإُٗٚ ، ١اييت نإ اجملتُع ايػعٛز ٗ ٟاَؼ اؿاد ١ايٗٝا
ًٚٚت ايٓاؽ تتدبطت ّٜٚ ٘ٓٝػاض ، ٙتطٜس َٔ ٜكطح شلا َباؾط ٠بؿت ٣ٛػٝع ا٫ ٚ
قطو١
.
قاٍ م ٛاٱداظ ٠ايػرل
ػٝع ست ٢دا ٤اب ٛغًُٝإ ؾكاٍ َا .
 3ايػطٜب ٚاي٬ؾت ٗ ايٓٛط إٔ َٔ خ ٍ٬إكايٌ إصنٛض ٜٔ٭ب ٞغًُٝإ زاض أب ٛغًُٝإ
: /
س ٍٛايهجرل ٚايهجرل َٔ ايٓكٛم ٚا٭زي ١ايؿٛاٖس اييت تٜ٪س ٚت٪نس ٚػٝع إخطاز
يًػا ١ٜإ ٫اْ٘ ٚقع ٗ ؾذ
ظنا ٠ايؿطط ْكسّا ٚ ،نٌ أزيت٘ ٚسذذ٘ ْٚكٛق٘ ق. ١ٜٛ
ايذلادع.ص
ٚزمبا ط .
اذترز.ص . .
ارتٛف.ص ٚ. .ط .
 . .ط .

ٗ إع ٕ٬ايتكطٜض ايكطٜض ٚايهاٌَ

باٱداظ ، ٠ؾٗ ٛمل ٜػتدسّ بعض إكطًشات ايؿكٗ ١ٝإؿٗٛض ٗ ٠ايؿك٘  ٚايؿاضع
َكطًشات
:
اٱغٚ َٞ٬اييت تبٝض ٚػٝع ٚؼطّ َجٌ

(( جيٛش  ٫ٚ ،جيٛش ٚ ،حيسّ ٫ٚ ،

ٚغرلٖا .اخل ) ).ؾهٓت أُٓ ٢عًَ ٢عاي ٞايسنتٛض عبسايٖٛاب أب ٛغًُٝإ
ٜصض ٜٚصض . . ،
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاؾُعٖ 1427/11/5 ١ـ  ،بايعسز(  ) 13639م (. ) 23
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بعس إ ؾطؽ َٔ شنط ٚنتاب ١إكاٍ إٔ ٜهتب ٗ ْٗا ١ٜإكاٍ ايعباض ٠ايتاي١ٝ
(( هٛظ إخطاز ظنا ٠ايؿطط ْكٛزّا )) بٗصا ايٓل ايؿكٗ ٞي ٛؾعًٗا اب ٛغًُٝإ  ٫ضاح
ايٓاؽ ٚنػب أدط .اجملتٗس
ٚاغذلاح .
اٱداظٚ ٠يهٔ
.
اتؿل َع٘ ٗ اْ٘ نٌ َا شنط َٔ ٙأزيٚ ١ؾٛاٖس ْٚكٛم تكب ٗ خاْ١
َٔ قطأ ٜٚكطأ إكاٍ يٝؼ نًِٗ َتعًٌُ اَ ٚجكؿٌ ا ٚؾطع ٌٝا ٚط٬ب عًِ  ،ؾذطٜسَ ٠جٌ
دطٜس ٠عها ٖٞ ٚدطٜس ٠ق ١ٜٛاْ٫تؿاض ٚايصٜٛع ٚايتٛظٜع ؾٝطًع عًٗٝا ايسُٖاٚ ٤ايعأََ ١
ايٓاؽ ؾٜ ٬ػتطٝع ٕٛؾِٗ نٌ َا .نتبت
.
 4أٚز إ اتٛد٘ بػ٪اٍ َطنعَٚ ٟباؾط يًسنتٛض اب ٛغًُٝإ  ٌٖ ٖٛ:نٓت تػتطٝع إ
: /
تهتب َجٌ ٖصا إكاٍ ايؿت ٣ٛقبٌ عؿط غٓٛات .؟  ٗٚإكابٌ ٌٖ تػتطٝع دطٜس ٠عهاٚ
ْؿط ٙقبٌ عؿط غٓٛات .؟
شٖين َ ٖٛٚا قًت٘ ٗ َكايٞ
إداب ١ا٭غٖ ١ً٦ص ٙؽًل عٓس ٟبايصات ؾهط ٠ضاغد. ٗ ١
تتػع
تتػع.ص سٝح قًت إ ايؿت ٣ٛتػرلت ٚيهٓٗا مل .
تػرل ٚايؿت ٣ٛمل .
ايػابل ط ايٛاقع . .
. .
ٚاجملتُع
.
ؾًُاشا  ٫تتػع ؾت ٣ٛاب ٛغًُٝإ ناتػاع ساد ١إطدً١
غًُٝإ
.
 َٔ 5سل ايكاض ٨ايهط ِٜإ ٜػأيين نٝـ إ ايؿت ٣ٛمل تتػع ٗ َجٌ ساي ١ابٛ
: /
ْٛع ٗ ).) ١ٝايؿت ٣ٛايس ١ٜٝٓبب٬زْا ،
ٜعس (( ْكً٘ .
ؾا ق ٍٛي٘ إ َا نتب٘ اب ٛغًُٝإ. .
إكسَٚ ١يهٔ غ٪اي ٞ٭ب ٞغًُٝإ ٕ ٖٛ:اشا مل تهٌُ ؾتٛاى ٚتٛغعٗا ٗ
.
نُا قًت ٗ
ايؿطط.ص ٖ ٚص ٙايعنا ٠تطتب٘ بطنٌٓ
ٖ ٛط ظنا. ٠
َكايو .
.
فاشلا ؾُساض سسٜح
ُٖا إهإ ٚايعَإ  ،ؾًكس تٓاٚ ٍٚؼسخ ايؿك ٘ٝاب ٛغًُٝإ عٔ
ٌَُٗ يًػا: ١ٜ
ايعنا.٠ص ٚاضتباطٗا بإهإ  ٖٞٚب٬زْا َٚا ٪ٜنٌ ؾٗٝا َٔ اؿبٛب ٚغرلٖا ،
 . .ط ْٛع. ١ٝ
ب٬زْا ٚيهٔ غؿٌ  ٫اعطف ٕاشا ٌٖٚ ،
ايعنا.٠ص . ٗ ،
ٚباعتباضٖا ط آي ٘ٝاغتدطاز .
. .
ايعنا٠
.
بككس ٚسػٔ ْ ٘ٝأ .٫ٚ؟ عٔ ظَٔ
ايعنا.٠ص  ٖٛٚ ،أٜها قٌ خ٬ف
عٔ ط ظَٔ إخطاز .
يكس أٌُٖ ٚتػاؾٌ اب ٛغًُٝإ. .
ايعَإ نٓت أُٓ ٢عًَ ٢عاي ٞايسنتٛض
بٌ ايؿكٗاٚ ٤ايعًُاٚ ، ٤يهٌ َصٖب ضا. ٗ ٜ٘
عٔ ط ظَٔ اخطاز
عبسايٖٛاب  ٖٛٚايؿكٚ ٘ٝإؿيت إتُهٔ إ َّ ٗ ٌٝكاي٘ اٍ تٓا ٍٚاؿسٜح. .
ايعنا.٠ص ْ ٌٖٚ ، .تٛقـ عٓس ي ١ًٝإع ٕ٬عٝس ايؿطط ا ٚقبً٘ بً ١ًٝا ٚيًٝتٌ نُا ٜطٜس
.
اؿٓبًٞ
عًُاْ٤ا ٗ إصٖب .
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أُٓ ٢عً ٘ٝإٔ ٜهٌُ َػرلٖ ٠ص ٙايؿت ٣ٛاؾٝسٚ ٠إؿٝس ٠اييت نتبٗا ٜٚؿطح قسٚض
غًُٝإ
إباضن ١ؾٌٗ ٜؿعٌ ٖصا ايهبرل أب. ٛ
.
إػًٌُ ٗ ٖص ٙايب٬ز
 6بك ٞإ أؾرل إٍ ْكطٖ ٗ ١َُٗ ١صا اجملاٍ  ٖٛٚإٔ ايسنتٛض عبسا يٖٛا ب مل وسز ٗ
: /
ؾتٛاَ ٙكساض َا ىطد ١ايؿطز إػًِ َٔ ايٓكٛز  ،ؾشبصا يٜ ٛتؿهٌ أب ٛغًُٝإ بإ ٜهتب
ايعناٚ ٠وسزٖا بايطٜاٍ ايػعٛزٟ
.
ٗ َكاٍ قازّ َكساض أْ ٚكٝب ايؿطز ٗ إخطاز
ٜتكسّ ط َؿطٚع
 7نُا أُٓ ٢إٔ ٜتؿهٌ َعاي ٞايسنتٛض عبسايٖٛاب أب ٛغًُٝإ إٔ . .
: /
ب٬زْا خاق١
ايؿت.٣ٛص إٍ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤ٱقطاضٖا ٚتعُُٗٝا ٚايعٌُ بٗا ٗ .
ٖص. ٙ
اْ٘ عه َِٗ ٛبٗصا اشل ١٦ٝإٛقطٚ ، ٠ي٘ أضا ٘٥اؾعٚ ١ٝ٥ايعكطٚ ١ٜإؿٝس ، ٠ؼكٝكا
ايعاَ١
يًُكًش. ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سه ٞعٔ املجكف ارتًٝذٞ
ايُٝاَٚ ١ظٚز ٖص ٌٜاييت
،
ز١ٜص ظٚز ظضقا٤
ايٓذس. ٟط سصام بٔ. .
.
قك ١إجكـ ايُٝاَٞ
عًُٝل ص ،. .إٔ َا ؾعً٘ شيو إًو اؾباض إػتهدل
.
ايُٝاَ. ١ط
.
قتًت بػبب قاًَْ ٕٛو
سصام .ص ٖ ٛساي ١طبٝع ١ٝػػس ايع٬ق ١ايػ ١٦ٝبٌ
ايٓذس. ٟط .
.
ٚإػتبس عًُٝل َع إجكـ
ايعطبٞ
ايػًطٚ ١إجكـ .
ٚايػ ٗ ٤ٛايع٬ق ١بٌ إجكـ ايعطبٚ ٞايػًطٖٛ ١
،
ٖٚصا ايذلزٚ ٟايٓؿٛض ٚايػًب١ٝ
اي٢ُٓٝ
،
طبٝع ٞؾُٝا ؾعً٘ إًو ايُٝاَ ٞعًُٝل َع إجكـ سصام سٌ سطم ٜسٙ
.
اَتساز
ايعطبٚ ١ٝيعٌ َا ؾعً٘
.
َعطٚف َٚؿٗٛض ٗ أضٚقٚ ١زٖايٝع ايػًط١
،
عٓٝا ٖٛ ٙتكًٝس عطبٞ
ٚؾكع .
ٚزَٓ٘
نتاب نً. ١ًٝ
اـًٝؿ ١أب ٛدعؿط إٓكٛض َع إجكـ عبس اهلل بٔ إكؿع قاسب تطْ/ ١
ايعطبَٚ ١ٝا أنجط إجكؿٌ ايعطب ايص ٜٔقتًٛا ًٖٚهٛا َٔ
.
ّجٌ سايَ ١ؿٗٛض ٗ ٠أضٚق ١ايػًط١
ٚايٓكس بٌ ست ٢ايعًُا ٤إجكؿٌ مل ٜػًُٛا َٔ ٖصٙ
ايعصاب ٚايتعصٜب بػبب ايتؿهرل ٚايهتاب. ١
ايعصابات َجًُا ٚقع يٲَاّ أٓس بٔ سٓبٌ ضٓ٘ .اهلل
ٚاغتبساز اؿانِ ايعطبَ ٞجٌ َا ؾعً٘ إجكـ
،
ٚايكً ١ايكً ١ايص ٜٔلٛا َٔ بطـ
. .
ايطؾٝس ؾعطف أبْٛ ٛاؽ ـ
.
ْٛاؽ سٌ ؾاٖس ابٔ ايدلَهٜ ٞكؿع ؾٛم أنتاف ٖاضٕٚ
ايؿاعط أب. ٛ
ايسٚي .١ص َٔ قبٌ بعض أؾطاز ايطبك ١ايعاظي١
قٛض. ٠ط ضَع .
سٗٓٝا ـ أْ٘ إشا اٖتعت أ ٚخسؾت .
ايؿاعٌ ؾًصيو طًب َٔ غٝس ٙاؿانِ ٖاض ٕٚايطؾٝس إٔ
.
سٛي٘ ؾإٕ شيو تعين ْٗا١ٜ
اييت .
ايدلاَه ٫ٚ ١ايدلاَهَ. ١ين .ص ٚعٓسَا
،
عًٗٝا .ط أْا يػت َٔ
ٜٛقع ي٘ عً ٢ايطقع ١اييت نتب .
ايدلاَهْٚ ١عٍ ؾ ِٗٝايكتٌ ٚايؿتو قسّ أبْٛ ٛاؽ
.
ساْت غاع ١ايٛطٝؼ  ٚدا٤ت غاعْٗ ١ا١ٜ
اؿكٝكٖ ٞصا
.
ايدلاَهٚ ١لا َٔ إٛت
.
ا٭َط بأْ٘ يٝؼ َٔ
تًو ايطقع ١ايتاضى، ُٜ٘ٗ ٕٔ ١ٝ
إجكـ
دع َٔ ٤ساٍ ايػًط ١ايعطبَ ١ٝع .
ٚقايْٗٝٛا تُٓٛ
،
ايطٝاض .ٞص إعطٚف ٗ أضٚق ١ايػٝاغ ١اـًٝذ١ٝ
َٓٗر .ط ايصُت .
ٗ . ٌٚ
ٚايكاٍ ص ٚ .تهدل ٚتتٛايس إعٜس َٔ ايؿا٥عات
ايػا٥عات ص  ٚ( (.ط ايك. ) )ٌٝ
عاز((. ٠ط ) ). .
ٚتتهاثط .
يًؿا٥عات ٗ
.
ٚمن.) ٛ
َٓطك ((. ١ختصٝب) .
.
اؾسٜس ٠ؾتكبض َٓطك ١اـًٝر ايعطب ٞايػٝاغ١ٝ
.
اـًٝر .نكب ايؿا٥عات.
.
ايٛقت ايص ٟؽكب ؾ ٘ٝإٜطإ ايٛٝضاْ ّٛٝمٔ ٗ
م .) 34
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/9/27ـ  ،بايعسز (( ) 13631
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َــا ٖــ ٛاؿـٌ تــذاٖ ٙص ٙإعــه٬ت ايػٝاغــ ١ٝايــيت أقبــشت دــعٜ ٫ ٤تــذعأ َٔ إؿــٗس
ايػٝاغ ٞاـًٝذٞ؟٫.بس إٔ ْهػط نٌ اؾسضإ ايكاغٚ ١ٝإتشذط ٠اييت ؼ ٍٛز ٕٚتػٝرل ٖــصا
ٚعإٝاّ
إٓٗر ايػٝاغ ٞإطؾٛض قًٝاّ ٚإقًُّٝٝا .
ٌٖ ٚيسْا نُجكؿٌ خًٝذ ٌٝز ٕٚإٔ ْطًب شيو ايتػٝرل إًض ٚايص ٟتؿطن٘ إتػرلات
ايكطاض أَا ٗ
ايػٝاغٞ؟ أَا ٗ قٓاع !
!
إت٬سك١؟ ؾٌٗ ايعٝب ٗ تاضىٓا
.
ايػٝاغ ١ٝايعإ١ٝ
نؿعٛب
.
ايػٝاغ ٞأَا ؾٓٝا مٔ
.
إٓٗر
ٕاشا أقبض بعض إجكؿٌ ايعطب ٚاـًٝذ ٕٛٝبايصات ٜسع ٕٛأِْٗ وؿ ٕٛٛايكطإٓ
ٚأسازٜجِٗ ٕ٪ٜين ٪ٜٚغؿين إٔ ٜه ٕٛسؿ ٜايكطإٓ
.
ايهطٜٚ ِٜكطس ٕٛبصيو ٗ نتاباتِٗ
،
ايسٜين
ايهط ِٜأقبض يًتباٖٚ ٞايٓؿام ايػٝاغٚ ٞايطٜا. ٤
ارتا٥فني
ٜا أَإ ! .
قطح بطٚؾػٛض إغطا ٗ ًٞٝ٥داَعَٓ ١اسِ بٝذٌ بطأ ٟقطٜض َٚعًٔ سٌ غٗ ٌ٦
ٚؾًػطٌ ٚبايصات
،
ايكشاؾ ١اٱغطا ١ًٝٝ٥عٔ ضأ ٗ ٜ٘اجملاظض اييت تطتهبٗا إغطا ٗ ٌٝ٥يبٓإ
فاظض ٚمٔ
ايٛٗٝز (( ٟتاضىهِ َٔ آ٫ف ايػٌٓ نً٘ ،
:
فعض ( ٠قاْا ) قاٍ شيو اؿهِٝ
اجملاظض
تؿُٖٗٛا) أ ٟيػ. ١
)
ناطبهِ بايًػ ١ايٛسٝس ٠اييت
ايٛٗٝز ٟأزضنت أْ٘ َتابع دٝس ٚق ٟٛيهٌ ايكٓٛات
،
بعس قطاَ ٠٤ا قاي٘ ٖصا إجكـ
اـًٝذ ١ٝاييت تعطض إػًػ٬ت ايعطب ٚ ١ٝاييت ؼه ٢قكل
،
ايعطبٚ ١ٝبايصات
.
ايؿها١ٝ٥
غامل ٚ
بٝدلؽ ٚايعٜط ،
،
ايسٚ ٜٔايطاٖط
ايطٛا٥ـ ٚق٬ح ،
،
ٚاقعٓا ايعطب ٞإدعًَٛ َٔ: ٟى
ايٛٗٝزٟ
.
ٜٛغـ مل ٜهصب إجكـ
غطْاط ٚ ١اؿذاز بٔ .
،
غكٙٛ
ارتا٥فني
ٜٚا أَإ ! .
ادتُاٖرل ٟص  ٗ .ايهٜٛت
غرل((. ٟط ايٛع. ) ) ٞ
بؿسٚ ٠أظعِ .
سكٝك ١يكس اغذلع ٢اْتباٖ، ٞ
ايػٝاغ .ٞص ؼتاد٘ َٓطك ١اـًٝر
.
ٖٚصا .ط ايٛعٞ
ا٭َ. ١
أثٓا ٤اْ٫تدابات ايعاَ ١جملًؼ .
عًٓٝا َٚعطؾ١
َايٓا َٚا ،
ايعطبٚ ٞخاقٕ ١عطؾ، ١
سايٝاّ ٚمٔ ٗ أَؼ اؿاد ١إي ٗ ٘ٝاـًٝر .
.
عً((. ٢ط ٚعٞ
ايػٝاغٞص ايصًُ ٟه٘ ايؿعٛب ٜسٍ بايتأنٝس .
. .
سكٛقٓا ٚٚادباتٓا . ٚ.ط ايٛعٞ
اـًٝذ ٗ . ٞبعض ايس ٍٚاـًٝذ ١ٝمل
إ٪غـ(إٔ( إجكـ ) ) .
اذتانِ .ص ٚ .يهٔ . .
ايٓعاّ) )
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َٓ٘ ؾُا ظاٍ بعهِٗ  ٜٔٛخاط٦اّ .إٔ .ط
ٜػتطع تهٖ ٜٔٛصا ايٛع ٞايػٝاغ ٞإطًٛب .

ايهرب

ايهتابٞ
ايػٝاغٚ) ( ٖٛ( ٞع ،. . ).ٞؾذعً٘ َٓٗذ٘ ايجكاٗ ٚٚاعا. ٙ
. .
ٚايسٜا٤ص
ٚايٓفام . .
عكس((. ٠ط دا٤ت تعًُٝات
َاظاٍ ايهجرل َٔ ايهتاب اـًٝذٌ مل ٜػتطٝعٛا ايتدًل َٔ .
تعٓ . . ٢أَا زٚي ١أ ٚؾدك ١ٝأ ٚقهَ. ١ٝا ٜ َٔٚطادع
ص
ٖصٙ
ؾهس . .
ضد . .ط.ص . . .
يًهتاب.) ..١
).
اـًٝذ ١ٝهس إٔ ٖص ٙايٛاٖط ٠ايػًط ١ٜٛايكشاؾَٓ ١ٝتؿطٗ ٠
،
بعض ايكشـ ٚاجمل٬ت
ٚاجمل٬ت ٚيٮغـ إٔ بعض ايهتاب ايهباض ٚايكػاض َٚا بُٗٓٝا َٔ أْكاؾُٗا
.
تًو ايكشـ
ايؿ ١ْٝ٬أ ٚؾدل َ.ا هٝبو ٚبس ٕٚسٝا٫ٚ ٤
،
عٓسَا تػأي٘ ٕاشا تهتب أ ٚنتبت نس ايسٚي١
فٛم ْٚ ).ػٛا ا٩ي٦و ايهتاب ايػًط ٌٜٛإػًؿٌ
أْ٘  (.دا٤ت تعًُٝات َٔ .
اغتشٝا ٤بكٛي٘ .
ايعَٔ ٚضسًت
ؾٛمص قس عؿا عًٗٝا .
َكطًض .طتعًُٝات َٔ . .
.
ٚإػؿًٌ ٚإٓاؾكٌ ٚإط ٌٝ٥إٔ
،
ٜتًكٕٛ
ًٗٚا ٚإٔ ايهتاب ايصَ ٜٔاظايٛا . .
عٓا ٚبس ٕٚضدعٚ ١بهٌ عؿاْاتٗا ٚٚغدٗا ٚثكٌ .
اْتٗٛا َ ٫ٚهإ شلِ ٗ عكٌ إٛاطٔ اـًٝذ ٞايص ٟمل ٜػتطع أسس
ؾٛم قس ،
ايتعًُٝات َٔ . .
ٜٗهُٗا
.
بعكً٘ ٜٚؿطض عً ٘ٝأضا ٫ ٤تػتطٝع َعست٘ إٔ
َِٓٗ إٔ ٜػتدـ .
نطاَت٘ ٚأقبض
.
ْؿػ٘  ٫ٚوذلّ
ٜػتش، َٔ ٞ
. .
اـًٝذٞ
. .
ٚاهلل َا عاز إٛاطٔ
ؾ ٧ؾًكس ؾذعت سٌ أْتؿطت
اإلزاد ٠صٜ ٫ٚ . ، .ػتطٝع إٔ ٜؿعٌ يٓؿػ٘ أ. ٟ
َسَٔ ((.ط فكدإ ) )
.
ٚاٖط ٠ؾاٖستٗا بأّ عٝين ٗ َع ِٛايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اـًٝذ ٖٞٚ ١ٝقٝاّ بعض ايعًُا٤
إٛاطٌٓ ٜا ْاؽ ست ٢أسَٓ٬ا ْػتعٌ َٔ ٜؿػطٖا ٜٚعًًٗا ٜٚعكسٖا
.
ٚإؿاٜذ بتؿػرل أسّ٬
هٛظ ٚستٗ ٢
ٚوًًٗا ست ٢أقبشت تسخٌ ؼت باب اؿطاّ ٚاؿٚ ٍ٬هٛظ َٚا .
.
ٚوطَٗا
بططٜكتِٗ بٌ أؾعط إٔ ؾٗٝا
.
ؾْٓٛ٦ا  ٚؼً ٌٝتًو ا٭سّ٬
إٓاّ أقبض إؿاٜذ ٜتسخً. ٗ ٕٛ
ا٭َط ٚاهلل عٝب عًَٛ ٢اطين
إٛدٗ. ُٜ٘ٗ ٕٔٚ ١
.
ايهجرل َٔ ايطغا ٌ٥ايػٝاغٚ ١ٝايس١ٜٝٓ
اٱضازٜ ٟا ْاؽ يكس ؾكسمت إضازتهِ ؾشاؾٛٛا
.
اـًٝر إٔ ٜكًٛا إٍ ٖص ٙايسضد َٔ ١ايذلزٟ
نشسازْٞ
.
عً ٢نطاَتهِ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اذتانِ ٚتفكد ايسع١ٝ
عٓس َا ْعٛز يكطا ٠٤ايكطإ ايهط ِٜقطا ٠٤عُٝكٚ ١ؾاسكَٚ ١تأًَ ٗٚ ١بعض غٛضَ ٙجٌ
غٛض ٠ايٌُٓ لس ؾٗٝا إٔ ايعازٍ قس ٚنع أغؼ ٚؾط ٙٚايع٬ق ١بٌ اؿانِ ٚاحملهّٛ
تعاٍ
ٚنصيو ٚادبات َٚػتٚٛيٝات اؿانِ ػا ٙايطعٚ ١ٝاٖ٫تُاّ بؿْٗ٪ا ؾكاٍ اهلل :
 )20غٛض ٠ايٌُٓ .
{ٚٳتٳؿَكٖسٳ ايطٖٝٵ ٳط ؾَكَاٍٳ َٳا يٹ ٳ ٞيَا أَضٳ ٣ا ِيٗٴ ٵسٖٴسٳ أَّٵ نَإٳ ٹَ ٳٔ ا ِ
يػٳا٥ٹبٹٌٳ} (
ٜتؿكس ((.ط ايسع ١ٝص))..
.
ٖصا اـطاب ايطباْ ٞايع ٖٛ ِٝٛأَط قطٜض َٚعًٔ يًشانِ إٔ
أغاغات
َٓٚػكاتٗا َٔ ٖٓا نبساٚ ١ٜنعت . .
.
ٜٚػأٍ عٔ أسٛاشلا ٜٚعطف َؿانًٗا َُٖٗٛٚا
عًٗٝا بٌ إٔ ا٭َط اٱشلٞ
ٚٚادباتٗا أَ ٟاشلا َٚا .
.
ايػٝاغ ١يتعطف ايطع ١ٝسكٛقٗا
ؾك٘ . .
باشلسٖس ص ،.يصيو َا
.
ايػٛض. ٠ط
اؿٛٝاْات ٭ٕ اهلل نطب يٓا َجٖ ٗ ّ٬ص. ٙ
.
أنس أْ٘ ٜؿٌُ ست٢
٪ٜنس إٔ ٖصا ايتؿكس َٔ َٗاّ ٚٚادبات َٚػٚ٪يٝات اؿانِ إٔ غٝسْا عُط بٔ اـطاب
قاٍ (( ٚاهلل ي ٛإٔ بػً ١بايعطام تعجطت يػً٦ت عٓٗا  ّٜٛايكٝاَٖ )).١صا ايتؿكس ٚايػ٪اٍ ٖٛ
:
اؿانِ يصيو قاٍ شيو ا٭عطاب ٞـًٝؿ ١إػًٌُ
.
دعَُٗ ٤ا َٔ ٚادبات َٚػٛ٦يٝات
عُط (( سهُت ؾعسيت ؾأَٓت ؾُٓت ٜا عُط!)) ٚايعسٍ ٖ ٛأِٖ ؾط ٙٚاغتكطاض اؿهِ
غٝسْا :
ٚايٛطٔ ٚإٛاطٔ ٚخاق ١ايعسٍ ا٫دتُاع ، ٞايص ٟدػست٘ اؾ٫ٛت إٝساْ ١ٝايتؿكس ١ٜاييت
قاّ بٗا غٝسْا عُس بٔ اـطاب

دا٥عٌ ؾأَ شلِ سادتِٗ
.
سٌ ٚدس إٔ اَطأٚ ٠أبٓاٗ٥ا

ؾشكل ايعسٍ ا٫دتُاع ٞؾأَ عً ٢ا٭َ ١ؾٓاّ غٝسْا عُط  .بايكطب َٔ ؾذطٚ ، ٠يٝؼ ٗ
ساؾ١ٝ
قكٛض ندُٚ ١ؾدُٚ ١بس ٕٚسطاؽ ا. ٚ
إٕ قطا٤ت ٞيػٛض ٠ايٌُٓ ؾٗٝا ايهجرل َٔ ايتأٌَ ٚايعدل ٚايسضٚؽ ٚايتعُل ايؿهطٚ ٟؾٗٝا
ٚايس ١ٜٝٓاييت هب إ
.
ايهجرل َٔ إٛاقـ ٚإبازٚ ٨ايكٚ ِٝا٭خ٬م ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ْتعًُٗا ْٚؿُُٗٗا دٝسّا ؾٗص ٙبعض ا٫غتٓتادات اييت تٛقًت إيٗٝا َٔ قطا٤ت ٞشلص ٙايػٛض٠
ايعَٗٓٚ ١ُٝٛا:
ٚاحمله ّٛؾتػٛز
.
ايطع ١ٝيتك ٣ٛايع٬ق ١بٌ اؿانِ
 1أْ٘ ٫بس يًشانِ إٔ ٜتؿكس .
: /
ايعساي ٗ ١نٌ إٓاسٚ ٞتؿكس ايطع ١ٝي٘ ؾطٚط٘ َٛ ٚدبات٘ يعٌ اضقٗا أُٖ ٗ ١ٝتكسٜطٟ
ايتؿكسٜ ٫ٚ ١ٜؿطف ي٘
.
إٔ ٜ ٫تكسّ ايٓؿام ٚايطٜاٚ ٤ايهصب عً ٢اؿانِ أثٓا ٤د٫ٛت٘
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ايطس١ٜص عٝح ٜه ٕٛايتؿكس ز ٕٚساؾ ١ٝأ ٚسطاؽ أٚ
ٖ. ٞط . .
ا٭ٓط بٌ أُٖٗا .
.
ايبػاٙ
َطبًٌ ٚتهَ ٕٛجٌ د٫ٛت غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ايتؿكسٚ ١ٜاييت زلع
٭بٓاٗ٥ا ٜهٜٚ ٕٛك ّٛتؿكس ايطع ١ٝعً، ٞ
.
َٔ خ٬شلا قك ١إطأ ٠اييت يٝؼ يسٜٗا طعاّ
اؿهِ ٚزٖ ٕٚاي ١إعٚ ١َٝ٬نذٝر ادتُاعٞ
ؼكٝل أغؼ إػاٚاٚ ٠ايعسايَٓ ٗ ١اطل .
َ ٫دلض .ي٘ إ ايتذٗٝع ٚايذلتٝب ٚايتٓ ِٝٛيعًُٝات تؿكس ايطعٜ ، ١ٝؿكسٖا قُٝتٗا
عًُٝات ط ايكدب ٚايٛٗٛض اٱع َٞ٬ص يتشكٝل َهاغب
ٚأُٖٝتٗا ٚتكبض عًُ. . َٔ ١ٝ
،
اؿانِ  ٕ٫ايتذٗٝع ٚاٱع ٕ٬عٓٗا ٜعطٞ
.
غٝاغ ٫ ١ٝأزا ٤يٛادبات َٚػٚ٪يٝات
.
املفاضد )ٚ. ..
.
ٚتػٝب (( )
يًُػٛ٦يٌ ٚإٚٛؿٌ إؿػسٚ ٜٔايؿاغس ٜٔؾطق ١ٱخؿا. . ٤
ايتذاٚشات )ٚ ، . .أٜها ٜذلتب عً ٢شيو ايتذٗٝع ٚايذلتٝب ٖسض
.
امل٬سعات )) (ٚ ( .
.
(( )
ٖٚ ، . ٜ٘صا
ايتؿكس .
.
تًو ايعٜاضات
ايهجرل َٔ إاٍ ايعاّ بػبب اٱْؿام إاي ٞعً. . ٢
إاٍ ٖ ٛسل َٔ سكٛم ايؿعب ٜ ،ؿذلض إ ٜٓؿل عًَ ٢ؿطٚعات ٚطٓ ١ٝتكب ٗ
ٚإٛاطٔ
.
َكًش ١ايٛطٔ
ٚعٓكط إؿأدا ٠أثٓا ٤ايعٜاضات ايتؿكس ١ٜأِٖ عاٌَ َٔ عٛاٌَ لاسٗا ٚؼكٝل أٖساؾٗا
إؿأدا ٗ ٠د٫ٛت٘
عٓ٘ عٓكط . .
ؾعٓسَا اغتدسّ غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل. .
نشانِ ؾتًو اؾٛي ١ايعُط١ٜ
.
ايتؿكس ١ٜتٛقٌ إٍ سكا٥ل َٚعًَٛات ناْت غا٥ب٘ عٓ٘
ايؿٗط ١ٜبٓٝت ي٘ إٔ ٖٓاى َٔ ايطعْ َٔ ١ٝاّ  ٖٛٚدا٥ع ٚ ،يٝؼ يس ٜ٘طعاّ ٜأنً٘ ؾعٌُ ؾٛضّا
ٚبٓؿػ٘ عً ٢تأٌَ ايطعاّ يتًو ايعا َٔ ١ً٥ايطعٖٚ ، ١ٝصا َا دعٌ سانِ إغٖٛٚ َٞ٬
ٜك (( ٍٛإشا داع ايٛاي ٞؾبعت ا٭َٚ )). ١إ٪غـ
غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ضن ٞاهلل عٓ٘ :
اذتهاّ .ص اي ّٛٝؾبعٛا  ٚ ،ؾبعٛا  ،ست ٢ايتدُٚ ١داعت
إ )((ط) اي .٠٫ٛص . . .أ ٚط .
اي. ّٛٝ
.
ايؿعٛب يسضد ١اؾؿاف  ،بٌ إٔ بٓٛى َٚكاضف غٜٛػطا ٚغرلٖا َٔ بٓٛى ايػطب ،أقبشت
تكطر َٔ تهسؽ ٚتطانِ ٚنداَ ١أَٛاٍ اؿهاّ ٚايععُا ٤ايعطب إػًٌُ ايصٚ ٜٔنعٛا
ٚقٛتِٗ
.
أَٛاشلِ ٖٓاى خٛؾاّ عًٗٝا َٔ ؾعٛبِٗ  ،٭ِْٗ ٜعطؾ ٕٛأْٗا غطق َٔ ١أَٛاٍ ايؿعب
اـا٥ؿٌ.
ٜٚا أَإ !
٫ 2بس إٔ وانِ اؿانِ إككط َٔ َٚٛؿٚ ٘ٝإػٛ٦يٌ عٔ ازاض ٠ؾ ٕٛ٦ايطعٗ ، ١ٝ
: /
ا٭ؾهاٍ
.
ساي ١بطٚظ ٛٗٚٚض ايتككرل ٚبأ ٟؾهٌ َٔ
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ايطٝاض ٞص  .أ ٚإباسح
دٗاظ( ط ايبٛيٝظ ) ) .
ّجٌ( .
اهلدٖد .ص عٔ ايطع. ٖٛٚ ١ٝ
غٝاب .ط .
 3إٔ .
: /
عًُ٘
ٜتبع٘ إشا قكط ٗ .
ايعاَٜ ١سٍ عً ٢نطٚض ٠قاغبٖ ١صا اشلسٖس أ ٚاؾٗاظ ايص. ٟ
أ ٚنصب أ ٚظٚض أ ٚأخؿ ٢سكا٥ل عٔ اؿانِ يصيو قاٍ اؿانِ إًو ْيب اهلل
. 21
ػًِطَإٕ َټبٹٌٕ}ايٌُٓ
غًُٝإ {.يَ ُأعٳصِبٳٓٻ٘ٴ عٳصٳابّا ؾٳسٹٜساّ أَ ٵ ٚيَأَشٵ ٳبشٳٓٻ٘ٴ أَ ٵ ٚيَٝٳأِتٹٝٳِٓ ٞبٹ ٴ
.
ؾكس تكٌ عكٛب ١اؿانِ إٍ ايكتٌ إشا خإ إٚٛـ أ ٚإػٝٚٚ ٍٛ٦ؿت٘ ٚنصب عً٢
َعاّ
اؿانِ ٭ٕ شيو ايهصب أ ٚايتعٜٝـ أ ٚاٱخؿا ٤قس ٜهط َكاحل ا٭َٚ ١اؿانِ .
.

إجكؿٌ ٚإٕ َٔ َػٛ٦يٝات٘
.
اشلسٖس .ص ّجٌ ْٛع َٔ أْٛاع
أعتدل .ط .
 4نُا ّهٔ ي ٞإٔ .
: /
ٚٚادبات٘ ايٛطٓ ١ٝإٔ ىدل اؿانِ َا عًِ  ٚعطف َٚا تٛؾطت ي٘ َٔ َعًَٛات ٚأخباض
ايػّ٬
أخطاض ٭ٕ اشلسٖس قاٍ يػٝسْا غًُٝإ عً: ٘ٝ
.
عٔ ايٛطٔ َٚ ،ا قس وسم ب٘ َٔ
.22
٘ بٹ ٹ٘ ٳٚدٹ٦ٵ ٴتوَ َٹٔ غٳبٳٕإ بٹٓٳبٳإٕ ٜٳكٹٌٕ }ايٌُٓ
ت بٹُٳا َي ٵِ ٴتشٹ ِ
{ؾَُٳهَحٳ غَٝٵ ٳط ٳبعٹ ٝٺس ؾَكَاٍٳ َأسٳط ٴ
أ ٟإٔ َٔ سل إجكـ إٔ ٜسٍ اؿانِ عًَٛ ٢قع ؾ ٘ٝؾػاز أ٬َ ٚسٛات أ ٚػاٚظات ٚإ
ايٛطٔ
عً ٢اؿانِ إٔ وًٌ ٜٚعًٌ تًو إعًَٛات ٕا وكل َكًش. ١
ؾٔ .ط
: 5تسٍ ٖص ٙايكك ١ايكطآْ ١ٝأْ٘ هب عً ٢اؿانِ إٔ هٝس .
/

ا٫ضتُاع ص..

يًطعٚ ١ٝايسي ٌٝشيو اؿٛاض اؿهاض ٟبٌ غٝسْا غًُٝإ ٚاشلسٖس
.
اإلْصات .ص
. ٚ .ط .
ؾًكس اغتُع عً ٘ٝايػ ّ٬بهٌ سٛاغ٘ ٚدٛاضس٘ يصيو اشلسٖس ْٚ ،اقؿ ١بٓؿػ٘ ٚ ،مل
سٛي٘ ؾايٚ ّٛٝيٮغـ إٔ بعض ضداٍ ايسٜٔ
ٜذلن٘ يًشاؾ َٔ ١ٝضداٍ ايس ٜٔايص. ٜٔ
ٜػتػً ٕٛايس ٜٔيٲنطاض ببعض ايطعٚ ، ١ٝخاق ١إجكؿٌ َِٓٗ ٚ ،عدل ؾطض أؾهاضِٖ
ٜتًكسْٗٚا
.
َٚباز ِٗ٥بك ٠ٛإٓاقب اييت
اؿكٝكٚ ١اسذلاَّا ٚتكسٜطّا يهطاَ١
.
ٜك. ٍٛط  .٫ .ص َٔ أدٌ
 6اختاض إجكـ اشلسٖس إٔ .
: /
ٜهصب ٚمل
اؿانِ ٚمل ،
،
ىاف َٔ
ايطع ١ٝؾًِ ،
َبازٚ ٘٥قَٚ ُ٘ٝػٛ٦يٝات٘ نٛاسس َٔ .
قاٍ
ٚمل قاٍ اؿكٝك ١نُا ؾاٖسٖا بأّ ع ٘ٓٝسٌ :
ٚمل .
ٚمل . .
ٜطػـ. .
،
ٜطدـ ٚمل
،
ػذٴسٴ ٚٳٕ يٹًؿٻُٵؼٔ َٹٔ زٴ ٕٔ ٚايًٖ ٹ٘ ٚٳ ٳظ ٻ ٜٳٔ َي ٴٗ ٴِ ايؿٻٝٵطَإٴ َأعٵُٳا َي ٴٗ ٵِ ؾَكٳ ٻس ٴٖ ٵِ
{ ٳٚدٳس ټتٗٳا ٚٳقَ ٵ ٛٳَٗٳا ٜٳ ٵ
ايٌُٓ02
ٳع ٔٔ ايػٻبٹَ ٌٔ ٝؾ ٴٗ ٵِ يَا ٳٜٗٵتٳسٴ ٚٳٕ } 4
اشلسٖس بٌ اْتٛط قانُت٘ ٚٚنع
،
 7إٕ اؿانِ مل ٜػتعذٌ ٗ قانُ ١إجكـ
: /
غًُٝإ
:
ؾط ٙٚيدلا٤ت٘  ٖٞٚإٔ ته ٕٛيس ٜ٘أزي ١ؾكاٍ تعاٍ عً ٢يػإ ْيب اهلل
ػًِطَإٕ َټبٹٌٕ
{..يَ ُأعٳصِبٳٓٻ٘ٴ عٳصٳابّا ؾٳسٹٜساّ أَ ٵ ٚيَأَشٵ ٳبشٳٓٻ٘ٴ أَ ٵ ٚيَٝٳأِتٹٝٳِٓ ٞبٹ ٴ
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}ايٌُٓ.21

ؾذا ٤شيو إجكـ اشلسٖس بػًطإ َبٌ ٚ ،ابطظ أزيت٘ ٚططح ضٜ٩ت٘ ٚأؾهاضٚ ٙبس ٕٚخٛف
بٓؿػ٘  ٕ٫قانُ ١اؿانِ يصيو
.
اٚ ٚدٌ ا ٚاضتباى ٜ ٖٛٚكـ أَاّ اؿانِ
ايؿؿاؾٚ ١ٝيــٝؼ يًعػهط ٌٜآ ١ٜؼكــٝكات
.
ايعسايٚ. .١
. .
عً٢
إٛاطٔ بٓٝت ٚاضتهعت . .
أ ٚتعصٜــب أٚ
اشلسٖس
.
عصابات ٜٓعع عدلٖا اعذلاؾات َعٚض ٠يًُجكـ
 8إٕ اٖتُاّ غٝسْا غًُٝإ عً ٘ٝايػ ّ٬بايبشح عٔ سكٝك ١شيو إجكـ اشلسٖس دعٌ
: /
ايس١ٜٝٓ
.
بٝس ٫ ٙبٝس ضداٍ ايس ٜٔأ ٚإ٪غػ١
نُجكـ .ص ،
.
ٚقانُت٘ .ط
.
َكرلٙ
زٖٚ ١ٜٝٓصا َا شنطتين َكٛي ١ضا٥ع٫ ١بٔ ضؾس
باعتباض ٙداَ ٤عًَٛات ٚأخباض ٚأؾهاض .
ٚتعٝؼ قا ٙظُاع١
،
َكَ ِٝهططب
زا، ٖٛٚ ِ٥
تك (( ٍٛاؿانِ ايطاغ ٗ ١ٝسعٕ ،
:
تؿبع).
ٚاؾٛع تٓٗب ) ٫ٚ
ًّٖ٪ا اـٛف . .
ْطٜس
أْٓا ْطٜس سهاَاّ عً ٢ؾهٌ  ٚأِٛشز غٝسْا غًُٝإ عً ٘ٝايػ ٗٚ ، ّ٬إكابٌ . .
اشلسٖس  ٌٖٚقطأ اسس اؿهاّ ٚايكاز ٠ايعطب ٖص ٙايػٛض ٠ايكطآَْ ١ٝجٌ
.
َٛاطٌٓ ٗ َػت٣ٛ
. .
ايطعَٚ ١ٝا
.
ا٫غتٓادات يٝعطف اؿانِ ايعطب ٞإػًِ ٚادبات تؿكس
.
ٖص ٙايكطاٖٚ ، ٠٤صٙ
ايٛطؾٌ
.
ٜذلتب عًٗٝا َٔ ؾٛا٥س ع ١ُٝٛيهٌ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املصسٟ؟
.
َاذا سدخ يًػازع
بٛطين
اؾٓ ٕٛؾأْا عطب ٞغعٛز ٟأعتع ،
،
َكط  ٚأْا أعؿل َكط يسضد١
َكط . .
َكط . .
. .
ايع ِٝٛؾأعتكس أْٗا شنطت ٗ
،
ٚايعؿل  ٚيكس شنطت َكط ٗ ايكطإٓ
.
ٚيهين َكط ٟاشل٣ٛ
ايهطٚ ِٜشنطت ايهجرل َٔ ايككل ايكطآْ ١ٝاييت ٚقعت عً ٢أضض
ث٬ثٌ َٛنع بايكطإ ،
و
طعٳا ّٕ ٚٳاسٹ ٺس ؾَا ٵز ٴع يَٓٳا ضٳ ٻب َ
َ ٢
َكط ؾكاٍ ؾٗٝا اهلل دًت قسضت٘ ( :ٳٚإٔ ٵش ُقًِ ٴتِٵ ٜٳا َٴٛغٳ ٢ئَ ْٻكٵبٹطٳ ٳعًَ ٳ
.
ك ٹًٗٳا قَاٍٳ أَتٳػٵتٳبٵسٹيُ ٛٳٕ ايٖصٹٖ ٟٴ ٳٛ
غٗٳا ٚٳبٳ ٳ
ٴٜدٵطٔ ٵز يَٓٳا َٹُٻا تٴٓبٹتٴ ا٭َضٵضٴ َٹٔ بٳ ِك ٹًٗٳا ٚٳقٹجٻآ ٹٗ٥ٳا ٚٳؾُ ٛٹَٗٳا ٳٚعٳسٳ ٹ
أَزٵْٳ ٢بٹايٖصٹٖ ٟٴٛٳ خٳٝٵ ٷط اٖٵبٹطُٛاِ َٹكٵطّا ؾَإٔ ٻٕ يَهُِ َٻا غٳأَيِ ٴت ٵِ ٳٚنٴطٔبٳتٵ ٳعًَ ٵ ٗٔ ٝٴِ ايصِيٖ ُٚ ١ٳايُِٳػٵهَٓٳ ُٚ ١ٳبٳآ٩ٴ ٵِ ٚا
و بٹُٳا
ٌ ٹبػٳٝٵ ٔط ا ِيشٳ ِل شٳ ٹي َ
ت ايًٖ ٹ٘ ٳٜٚٳكِ ٴتًُ ٛٳٕ ايٓٻبٹ ِٝٳ
و بٹأَ ٻْ ٴِٗٵ نَاْٴٛاِ ٜٳهِؿُطٴ ٚٳٕ بٹآٜٳا ٹ
ٹبػٳهٳبٺ َِ ٳٔ ايًٖ ٹ٘ شٳ ٹي َ
.46
ٌ ) اؿذط
خًُٖٛٳا بٹػٳ َّٕ٬آَٹٓٹ ٳ
ٚ 6.1قاٍ ( :ا ٵز ٴ
عٳكٳِ ٛا ٻٚنَاْٴٛاِ ٳٜعٵتٳسٴ ٚٳٕ ) ايبكط٠
ايٓبَٗٓٚ ١ٜٛا ق ٍٛغٝسْا
:
نُا ٚضزت عٓٗا بعض ا٭سازٜح
خرل)اّ) ٚ.قاٍ عٓٗا غٝسْا عُط ٚبٔ ايعام

 ((أٚقٝهِ بأٌٖ َكط

قاؾطٚ ٠تؿطق١
 (( :ؾعب َكط ػُع٘ ،

اؿػاب.
خًس (ٕٚأٌٖ َكط نأِا ؾطغٛا َٔ ) )
ابٔ (
عكا) ٚ.قاٍ عٓٗا :
)
بايصات ؾػٝسْا
ٚغبشإ اهلل ايع ٫ ِٝٛأعطف ٕاشا أضتب٘ َكرل َكط باؾعٜط ٠ايعطب، ١ٝ
إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػ ّ٬تعٚز َٔ أَرلَ ٠كط ٖٞ ١ٜايػٝسٖ ٠ادط.نُا إٔ غٝسْا

 تعٚز َٔ

إبطاٖٚ ِٝقاٍ اٱَاّ ايؿاؾع ٞضٓ٘ اهلل ايهجرل ٗ َكط َٗٓٚا
.
َاض ١ٜايكبطٚ ١ٝألب َٓٗا ابٓ٘
َا ٜط ٣ٚعٓ٘ أْ٘ قاٍ((َٔ مل ٜتعٚز َٔ َكط ؾًِ ٜهٌُ ْكـ ز)).ٜ٘ٓ
ٚا٭َط ايصٜ ٟجرل ؾهٛيٚ ٞتػا٩ي ٞإػتُط َع ٖٛ ٞإكٛي ١إٓػٛب ١يػٝسْا عُط ٚبٔ
 ٬سٌ غأي٘ اـًٝؿ ١اٱغ َٞ٬غٝسْا عُط بٔ اـطاب
ايعام ضن ٞاهلل عٓ٘ قاّ ٥

: ٬ي٘
قاّ ٥

خكب ٚضداشلا
َكط (( إٕ تطابٗا َٔ شٖب ٚأضنٗا ،
عُط ٚؾكاٍ ٖا قاٍ عٔ :
قـ يَ ٞكط ٜا ! .
غًب ْٚػاٗ٥ا )يعب ).مل أدس أ ٟأغاؽ ٚثا٥ك ٞأ ٚتاضى ٞأ ٚثكاٗ أ ٚغٝاغ ٞشلص ٙإكٛي١
ٕٔ ،
أغاؽ ٚغ٪ايٞ
ايتاضى ١ٝمل أدس شلا أ. ٟ
،
ؾًكس عجت ٗ ايهجرل َٔ إكازض ٚإطادع ٚايهتب
قسضٖا؟ ٕٚكًشَٔ ١
.
نتبٗا؟ َٔٚ
.
إكٛي١؟ َٔٚ
.
ٚضَا غرلٜ ٟتػأٍ  ٖٛ:نٝـ دا٤ت ٖصٙ
اْ٫تؿاض إٕ اغتػطاب ٞإٔ ٖصا ايهّ ٫ ّ٬هٔ إٔ ٜكٛي٘
.
قًٝت ٚمت تساٚشلا بٗص ٙايػطعٖ ٚ ١صا
ناًَ ١إٔ غٝسْا عُط بٔ اـطاب
.
ايعام  ٗٚإكابٌ أعطف بجك١
،
غٝسْا عُط ٚبٔ
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ٜطؾض

إٔ ٜكاٍ أَاَ٘ َجٌ ٖصا ايهٚ ّ٬ايعباضات اييت قس ؼٌُ ؾٗٝا بعــض َعاْـ .ـ. ٞط ايكــصف
٭َٚ ١عُط بٔ اـــطاب ايصٜ ٟػاض عًْ ٢ــػا ٤إػًٌُ
ـُاع .ٞص .
اؾـ .
َكط
ٜطؾض نًٝاّ إٔ ٜكاٍ ٖصا ايه ّ٬عٔ ْػا. ٤
ثِ ٜأت ٞاغتػطاب ٞا٭ؾس ٖ ٛاْ٘ نٝـ عطف غٝسْا عُط ٚبٔ ايعام

نٌ ٖصا عٔ

َكط ٚبٗص ٙايػطع ١ست ٢وهِ عًْ ٢ػا ٤أَ ١ـ ؾايبعض ي٘ تؿػرل كتًـ ٕعٓ٢
ْػا، ٤
أٚد٘
 . .ط .يعب .ص بأْ٘ وٌُ عس. ٠
ٖص ٙإكٛي ١ايتاضى ١ٝإٓػٛب ١يعُط ٚبٔ ايعام

ؼتاز إٍ َٓاقؿات ٚفاز٫ت

ايعُط ١ٜأُٓ ٢ؾتض ايٓكاف ٚاؿٛاض
.
ٚؾشل َٔ قبٌ بعض إ٪ضخٌ يتكشٝض ٖص ٙإكٛي١
َكط ٚأزباٗ٥ا
ايتاضىٚ ١ٝأخل زعٛت٪َ ٞضخ. ٞ
.
إكٛي ١يٓكٌ إٍ سكٝكتٗا
سٖ ٍٛص. ٙ
َٚجكؿٗٝا
.
ؾكاٍ
يًُكطٜع ٟايعسٜس َٔ ايكؿات عٔ َكط :
،
نتاب اـط٘ إكطٜع١ٜ
ٚقس ٚضز ٗ /
إبا)). ٠٫
((  َٔٚأخ٬قِٗ اُْٗ٫اى ٗ ايؿٗٛات ٚاٱَعإ َٔ إ٬ش ٚنجط ٠ا٫غتٗتاض ٚعسّ . .
ؾكاٍ ((ايػٓ ٢أْا
ٖٚا ٜط ٟٚعٔ َكط إٔ اهلل تعاٍ ٕا خًل ا٭ؾٝا ٤دعٌ نٌ ؾ ٧يؿ: ٧
عٓٗا أْٗا( (بًس
إكطٜعٚ ٟقاٍ :
.
َعو ).نُا ٚضز شيو عٔ
٫سل َكط ؾكاٍ ايصٍ ٚأْا )
نتاب٘
َهػبٚ ).أشنط أٌٖ َكط َا قاي٘ عبكطَ ٟكط ايسنتٛض ْاٍ ٓسإ ٗ :
)
َكط ؾإْٓا
قاٍ (( ؾإشا َا عسْا بعس ٖصا ا٫غتسضاى ايٛادب إٍ ،
كتاضات َٔ ؾدكَ ١ٝكط :
ايهأزا ٤ؾٓشٔ نؿعب ـ ٫بس يٓا بكطاس ١إٔ
ْكطسّ َؿهً٪َ ١غؿٚ ١دػ ١ُٝنايعكب. ١
سل ٚيهٓٓا أٜهّا مب إٔ ْػُع عٔ
ْعذلف ـ  ٫مب ؾك٘ إٔ ِذس ْٚطط ٣أْؿػٓا عل ٚبػرل ،
ايك ١َٝٛبٌ أْٓا
.
أْؿػٓا َا ٜطنٓٝا ٜٚعذبٓا أٜ ٚطن ٢إعذابٓا بصاتٓا ايٛطٓٚ ١ٝبؿدكٝتٓا
يٓهط ٙأؾس ايهط ٙإٔ ْػُع عٔ عٛٝبٓا ٚؾٛا٥بٓا ْٚطؾض بإبا ٤إٔ ْٛادٗٗا أْٛ ٚاد٘ .بٗا  ٫ٚتهاز
تٛدس ؾه ١ًٝأَٝ ٚع ٠عًٚ ٢د٘ ا٭ضض إْٓٚ ٫ػبٗا إٍ أْؿػٓا ًْٚككٗا ،بٗا ٚإّا ضظ ١ًٜأ ٚعٝب
ا٫عذلاف ٚإٕ اعذلؾٓا
،
اٱط٬م ؾ ٬قٌ شلا يسٜٓا َٔ ا٭عطاب أٚ
ؾٓٝا ـ إٕ ٖٚ ٞدست عً. ! ٢
ايكاْع ١أ ٚإكٓع)١
بٗا عًَ ٢هض ٚاغتجٓا ٤ؾًٗا عٓسْا ايعصض اؾاٖع ٚإدلض ٚاؿذ. ) ١
اٱهابٝات ٚؾٗٝا
،
إتٓاقهات ٚنٌ
،
أق ٍٛإٕ َكط بًس ؾٗٝا نٌ ،ؾ ٧ؾٗٝا نٌ
أضٜس إٔ :
ٚإعٓ١ٜٛ
.
ايطاس ١ايٓؿػ١ٝ
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غرل ٟإٔ ٜعطٌ ايػطب زٚض َكط ٗ ايػٝاغ ١ايعإ١ٝ
ٚنٓت َٚاظيت أخؿَ ٢جٌ ،
ٚاٱقًٚ ١ُٝٝيعٌ َٛقؿٗا ايػًيب ا٭خرل ٗ اؿطب اٱغطا ١ًٝٝ٥عً ٢يبٓإ ٚسعب ،اهلل نإ
،
َكط بٌ ست٢
ايعطب ١ٝاييت تعؿل .
.
ٚاغتػطاب ٚزٖؿ َٔ ١ايؿعٛب
،
ٚتعذب
،
اغتٝا٤
َهإ ،
إكط .ٟص مل ٜتشٌُ َػٚ٪يٝات٘ َٗٚاَ٘ نايعاز ٠ػا ٙايكهاٜا ايعطب١ٝ
. .ط ايؿاضع .
إكط .ٟص ي٘ تأثرل ٙإباؾط ٚايؿعاٍ ٚإ٪ثط
يبٓإ .إٔ .ط ايؿاضع .
ٚاٱغ ٗ ١َٝ٬اؿطب عً. ٢
.
ٚزٖايٝعٙ
.
عً ٢ايكطاض ٗ نٌ َٔ أضٚقت٘
اٱغطا٤ات يتػرل زٚض ٙأ ٚايتأثرل عً ٢خطٛض ٠زٚضٙ
،
إكط .ٟص مل تٓذض َع٘
.إٕ .ط ايؿاضع .
ايؿٗرل ((ايعٕ عً ٢ايٛزإ )).ؾٗٛ
:
إكطٜ ٟتُٝع بأْ٘  َٔ٪ٜبإجٌ إكطٟ
إٕ ايؿاضع . .
بٌ .
.
ٚغهب٘ ؾٗ ٛوب ايططم عً ٢اؿسٜس
.
َٚطايب٘ ٜٚكعس َٔ استذادات٘
،
ٜكط عًَٛ ٢اقؿ٘
إُٗ ١ؼت
ٚبهٌ .ق ٠ٛبٌ إٕ َٔ إعطٚف أْ٘ اؽصت ايهجرل َٔ ايكطاضات ايػٝاغ ١ٝايتاضى، ١ٝ
إكط ٫ٚ ٟأبايؼ سٌ أق ٍٛإٔ بعض تًو ايكطاضات ناْت قطاضات غٝاغ١ٝ
،
نػ٘ ايؿاضع
َباؾط٠
.
خاضد ١ٝقس تطتب٘ َكط بكٛضَ ٠باؾط ٠أ ٚغرل
.
غٝسٙ
ايك ٟٛاْكٝاز ايعبس إٍ .
مل ٜعطف عٔ ايؿاضع إكط ٟأْ٘ ٜٓكاز ايهعٝـ ؾ ٘ٝإٍ ،
يٲنطا ٙنُا ؾعٌ ٖصا
،
ٚيهٔ اظعِ ـ ٖهصا أؾِٗ إٛقـ ـ ايػٝاؽ  ٟيًؿاضع إكط ٟإْ٘ ٜٓكاز
ٚغرلٖا بطًب إعاز٠
.
ايؿاضع إكط ٟسٌ خطز عدل أؾٛاز ٗ َع ِٛؾٛاضع َس ١ٜٓايكاٖط٠
اغتكايت٘
.
ايطٝ٥ؼ ْاٍ عبس ايٓاقط يًط٥اغٚ ١عسّ قبٍٛ
ٖٚصا َا ٜسؾعين زاُ٥اّ بايك ٍٛإٕ ايؿاضع إكط ٟتٓطبل عًَ ٘ٝكٛي ١ابٔ خًسٕٚ
ايؿٗرل (( ٠إٕ إػًٛب َٛيع أبسا بايػايب ٗ ؾعاضٚ ٙظٚ ٜ٘مًت٘  ٚغا٥ط أسٛاي٘ ٚعٛا٥س)).ٙ
:
إكطٟ
،
ٚاغتسٍ عً ٢شيو َا ؾعً٘ ايؿاضع إكط ٗ ٟايػٌٓ ا٭خرل َٔ ٠إؿٗس ايػٝاغٞ
اٱغٚ ١َٝ٬اييت ؼطنت
،
َجاٍ َا قاَت ب٘ سطن ١نؿاٚ ١ٜغرلٖا َٔ ا٭سعاب ٚاؿطنات
خاضد١ٝ
.
يطغبات
َٚع١ٓٝ
،
وٓ٘ ٕطسً ١قسز٠
. .
إٔ
ّهٔ .
ؾ ٬أبايؼ سٌ أقـ ايؿاضع إكط ٟأْ٘ .
ٜسؾٔ ٚضغِ نٌ شيو نً٘ ؾإٕ ايؿاضع إكط ٟأؾهٌ ٚأسػٔ َٔ أ ٟؾاضع ٗ
ئ . .
ٚيهٓ٘ .
.
اـتاّ ٭ْ٘ ؾكس
ايًبٓاْٚ ٞايص ٟأ ٔٚأْ٘ ٗ َطسً ١سػٔ .
،
ايعطبٚ ٞخاق ١ايؿاضع
ايعامل ،
ٚأقبض .ط غازع يًتٗسٜر  .صٜٚ ،. .تشهِ ؾ ٘ٝظع ِٝغٝاغَ ٞجٌ ٚيٝس
.
َبازٚ ٘٥قٚ ُ٘ٝأخ٬ق٘
ٚغرلُٖا
.
دٓبٚ ٙ٬غعس اؿطٜطٟ
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ايطٝاض . ٞص أقبض ٜػع ٢إيٖ ٗ ٘ٝصٙ
.
ٚأعٛز يًؿاضع إكطٚ ٟايص ٟأعتكس .إٔ .ط ايكٗس
َ ٖٛٚاشا سسخ يًؿاضع
َهت ٖٚصا َا ٜسؾع بػ٪اٍ يططح ْؿػ٘ :
إطسً ١أنجطَٔ أَ ٟطسً. ١
ٚايجكاؾ ١ٝاييت أقٝب بٗا
.
إكطٟ؟ َٚا أغباب اٱقاب ١بٗص ٙا٭َطاض ايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
.
ايع ٗ ِٝٛإطسً ١ايتاضى ١ٝايػابك ١عٓسَا ؽطز إٛاٖطات ايػٝاغ ٗ ١ٝايؿاضع
.
ٖصا ايؿاضع
ايؿاضع بٌ إٕ بعض
إكط ٟناْت ا٭َ ١ايعطب ١ٝتكـ اسذلاَاّ ٚإدٚ ٫٬تكسٜطّا يصيو .
.
إكطٚ ٟساٚيت إٔ تػتُس ْؿؼ قٛت٘ ٚتأثرلٙ
،
ايؿٛاضع ايعطب ١ٝعًُت عً ٢تكًٝس ايؿاضع
ٚيهٔ
ٚيهٔ ! .
ايؿعاٍ . . .
.
ٚايػٝاغ ١ٝيتشسٜس
.
أُٓ ٢إٔ ٜعٝس ايؿاضع إكط ٟايٓٛط ٗ َػرل ٠سٝات٘ ايتاضى١ٝ
إٛاقـ ص،. .
.
َعامل َ٬َٚض ٚأغباب ٚزٚاؾع ٖص ٙاْ٫تهاغات أ ٚايٓهبات ٚايذلادعات . ٗ.ط
ق ٠ٛإكرل
ايكطاض  ٚايبعس عٔ َعطٝات .
ٚايتػٝرل ٗ ،
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ضٛزٜا ٚايعسب ٚإٜسإ
ايعطب
غٛضٜا قس ته ٕٛنس ،
ٖص ٙاشلذُ ١أ ٚاشلذُات ايؿطغٚ ١ايعٓٝؿٚ ١إتكاعس ٠نس ،
اؿٕٓٛ
.
غٛضٜا ٚايس ٍٚـ ـ ٗ تكسٜط ٟـ َجٌ اٱْػإ ايص ٟوتاز إٍ ايكسض
 ٚته ٗ ٕٛقاحل .
ٚايعك ١ْٝ٬ؾهُا ظاز اشلذّٛ
.
ؾعاز ٠ايس ٍٚؼتاز إٍ اؿٓإ ٚايسفٚ ٤ايعطـ َع اؿهُ١
ٚإعَٗ٬ا
،
ايػٝاغ ٞنس غٛضٜا َٔ قبٌ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝأُْٛتٗا
،
ٚايهػ٘ ٖٚاضغات ايعٓـ
إٜطإ
ايعطب ٚاضُت عً ٢قسض ٚسهٔ .
نُا بعست غٛضٜا عٔ .
ٚيسٜٗا ((.ط
.
إٕ إٜطإ زٚي ١قٚ ١ٜٛؾاعًَٛٚ ١تط٠

ضٝاض ١ٝص َ .ػتُسَٔ ٠
أٜدٜٛيٛد. ) )١ٝ

ندُ١
،
ايؿك، ٘ٝص ٜ .هاف يصيو يسٜٗا قَ ٠ٛايٚ ١ٝاقتكاز١ٜ
.
خًكت .ط ١ٜ٫ٚ
.
عكٝس ٠ز١ٜٝٓ
سٝح إٕ ايٓؿ٘ ٜعس َٔ أِٖ إٛاضز يًسٚي.،١ؾًصيو ؾٗ ٞقازض ٠عً ٢استٛاٚ ٤اغتكطاب أ١ٜ
نعٝـ
،
َٚتعسز ٠ؾاقتكازٖا
،
زٚيٚ ١طإا إٔ غٛضٜا زٚي ١تعاْ َٔ ٞإؾهايٝات اقتكاز ١ٜساز٠
.
قٓتٗا ٜهاف يصيو .إٕ .طاشلِ
.
ؾُٔ سكٗا إٔ تتذ٘ إٍ َكازض أ ٚز ٍٚتػاعسٖا ٗ
إٜطإ  ٖٞٚقاضب ١إغطا ٌٝ٥نسٚي ١قتً١
ايػٝاغ .ٞص أ ٚقهٝتٗا ٚاسسَٚ ٠ؿذلنَ ١ع ،
.
ايػٛض ١ٜؾعًُت عً٢
،
يٮضان ٞايػٛضٚ ١ٜايؿًػطٝين ٠ .ؾاغتػًت إٜطإ نٌ ْكا ٙايهعـ
ايػٝع ٞص ٚ .قس غبكت إٔ ْٖٛت
اهل. ) ٍ٬
َؿطٚع ((.ط )
.
ايػٝاغٚ ١ٝخاق ١تٓؿٝص
.
تٓؿٝص طُٛساتٗا
ايؿٝعٚ ١ٝشيو ٗ َكاي ٞإٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت١ٝ
.
ايٕٓٛص)).
ؾهطت((. ٞط ز. ٍٚ
.
عٔ
ايسٜين بعسزٖا ( ٚ ) 13505تاضٜـ ــذ اـُ ــٝؼ
ٚايػطب ٚغً ٛاـطاب .
عٓٛإ مٔ . .
ؼت :
قًت (( يعٌ أخطط َا ٗ ايتػٝرل ايص ٟغبب٘ بٔ ٫زٕ .إٔ .ط اـطط
ٖ142ـ.سٝح :
/7
6
/19
ايكازّ .ص ٗ ٚين ـ ٖهصا أظعِ ـ غٝه َٔ ٕٛتًو ايس ٍٚإدتًؿٚ ١اييت ٜٓتٗ ٞازلٗا عطف
.
(ايٓ َٔٚ )ٕٛسك ٞإٔ أطًل عًٗٝا ز ( ٍٚايٓٚ ) ٕٛاييت ؼهُٗا أ ٚتػٝطط عًٗٝا ( ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ
ايؿٝؿإ ايٚ ُٔٝايبشطٜٔ
،
أٚظبهػتإ
،
يبٓإ
بانػتإ ،
،
أؾػاْػتإ
،
إٜطإ
َجٌ ،
ايؿٝع: . ) .١ٝ
ٚغرلٖا).
)
ايػٝاغٚ ٞإباز ٨ايس ١ٜٝٓتسؾعٓا ْٝعٗا
،
إطسًٚ ١إٓطل
،
ايٛاقع َٚتطًبات
إٕ ،
بايسع ٠ٛ٭قشاب ايكطاض ايػٝاغ ٗ ٞايعامل ايعطب ٞنععُاٚ ٤قازٚ ٠ضداٍ سهِ ٚغٝاغ ١إٔ
غٛضٜا ٚايعٌُ عً ٢استٛاٗ٥ا ٚاغتكطاب
ٜعٝسٚا ايٓٛط ٗ تٛدٗٝاتِٗ ايػٝاغ ١ٝػا، ٙ

ايهٜٛت١ٝ
ضؾض ْؿط ٖصا إكاٍ َٔ ،قبٌ دطٜس ٠ايػٝاغ. ١
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إٛقـ
ايعطب ١ٝؾ٬بس َٔ تكس ِٜايتٓاظ٫ت ايهبرل٫ ٠ستٛا. ٤
.
تٛدٗٝاتٗا ٚإعازتٗا يًشٛرل٠
إُهٔ
ؾايػٝاغ ١ؾٔ .
اؿسٚز ٚعًٓٝا
.
إدتًؿٚ ١٭بعس
،
عًٓٝا إٔ ِس ٜسْا بايتعاَ ٕٚع غٛضٜا ٫ستٛا ٤أظَاتٗا
تٗدٜد

ا٭ٜس ٟستْ ٢ػتطٝع بكسم إٔ ْٛقـ .أ((. ٟط
إٔ مصض ٖٔ ٜطٜس نطب ٖص. ٙ

ايؿٝعٚ ٞؼكٝل
َطسً ١طاـطط ص . .
غٝع ٞص  ٗ .إٓطكٚ ١عًٓٝا إٔ ْ ٫تػاؾٌ أْٓا زخًٓا . .
) ) .
ايؿٝع١
.
طُٛسات
ايػٝع ١صٚ . ، .أٌٖ ايػٓ١
ٖ((. ٛط عصس ) )
أخؿَ ٢ا أخؿ ٢نػرل ٟإٔ ٜهٖ ٕٛصا ايعكط .
. .
ؾأخؿَ ٢ا أخؿٚ ٢ضَا غرل ٟإٔ ٜهٕٛ
ب. . ِٗٓٝ
ايػًؿٚ ٌٝاقؿٌ قاَتٌ ٜتكاضع ٕٛؾُٝا .
ايعٌُ

٭ٕ .ط
ايػٓ. ١
ايعطبٚ ١ٝخكٛقاّ أٌٖ .
،
ؼايـ غٛضٜا َع إٜطإ عً ٢سػاب ا٭َ١
ايّ٬ٛ
ا٭ضض . ٗٚ
ايػٝع .ٞص ٜعٌُ ؼت ،
.
ٚتؿه. ٌٝطب٪ض ق٠ٛ
.
يكس لشت ا٭ٜسٜٛيٛدٚ ١ٝاٱغذلاتٝذ ١ٝايؿٝع ٗ ١ٝتهٜٔٛ

اٱغٚ ١َٝ٬أقبشٓا ًُْؼ عٔ قطب إٔ بعض ايٓاؽ ٗ ا٭َ١
.
ْٚؿٛشص  ٗ.ايهجرل َٔ ايسٍٚ
.
إصٖب ٚيهٓٗا
إغطا ٌٝ٥أقبشت ايٓاؽ غٓ، ١ٝ
،
اٱغٚ ١َٝ٬خاق ١بعس اْتكاض سعب اهلل عً٢
اشل٣ٛص بٌ اَتساز اٱعذاب ايؿسٜس يهجرل َٔ ظعُا ٤ايؿٝعَ ١جٌ ايطٝ٥ؼ اٱٜطاْٞ
. .ط ؾٝع. . ١ٝ
ايًبٓاْٞ
.
لاز ٚايػٝس سػٔ ْكط اهلل أٌَ عاّ سعب اهلل
آس، ٟ
ايكشٝض بٌ ٜتشتِ عً ٢ا٭َ ١ايعطب ١ٝغشب غٛضٜا َٔ
.
ٜٓبػ ٞؾِٗ غٛضٜا ٗ إطاضٖا
أَاّ ((.ط ايعدض ١ايطا٥ف ١ٝايػٝع ١ٝص)).،..
.
نُا أْين أتؿِٗ بعكٕ ١ْٝ٬اشا غهب غايب ١ٝايععُاٚ ٤ايكٝازات ايعطب َٔ ١ٝخطاب
ايًبٓإ ضؾض شيو اـطاب
.
ايطٝ٥ؼ ايػٛض ٟبؿاض ا٭غس ا٭خرل بعس تٛقـ اؿطب عً٢
ايػطب ٭غباب نجرلَٗٓ ٠ا بٌ أُٖٗا إٕ ا٭َ ١ايعطب ١ٝمل
ايهجرل ٚضؾه٘ ،
ايٛاقعٚ ٞغهب َٓ٘ ،
،
ٚايٛاقع ١ٝ٭ٕ ا٭َ ١ايؿت ٚؾعٛبٗا
.
تأيـ ٖصا ايٓٛع َٔ خطاب ايكطاسٚ ١إٛادٗٚ ١إهاؾؿ١
ايػٝاغٚ ٞايٓؿام ٚايطٜا ٤ايػٝاغ ٞعً ٢ايؿعٛب ايعطب١ٝ
،
عً ٢خطاب اجملاًَٚ ١ايهصب
ٚإػه١ٓٝ
.
ايػًباْ١
إٍ .ط
ٚيٝؼ َطًٛب َٓا نأَ ١عطب ١ٝإٔ م ٍٛنٌ أظَ ١غٝاغ ١ٝعطب. ١ٝ
َٓٗر .ط
ايعطب ١ٝصٚ ،. .إٔ ًْػ. ٞ
.
عكط .ط إٛادٗات
هب إٔ ٜٓتٗ. ٞ
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َٛادٗ ١ص..

ايصُت .ص  ٚط ايهرب ص..
. ..

ايعطبٚ ١ٝإٔ ًْػ ٞغًٛى إؿ ٞظٛاض اؿا ٘٥خٛؾاّ َٔ ايهباض
.
ايػٝاغ ٞعً ٢ايؿعٛب
ايؿاعًٌ ؾٓشٔ ّهٔ إٔ ْه ٕٛنباض َجًِٗ إشا اغتطعٓا إٔ ْػتؿٝس َٔ َكَٛات ٚق ٠ٛايهباض
.
ايػًط ١ٜٛؾٓٝبػ ٞإٔ ْكسّ اـٛف عً٢
.
ًِهٗا ٚنؿا ١ٜغٓاُٚ ٤ػهٗا بايهطاغٞ
اييت .
أخؿٚ ٢أخاف َا أخاف إٔ
أخؿَ ٢ا . .
ايهطاغ. . ٞ
.
َكاحل ا٭َٚ ١ا٭ٚطإ عً ٢اـٛف عً٢
ايػٓ ١ٝإٍ ايسٍٚ
ٜك ّٛايػطب ٚأضٚقت٘ ايػٝاغ ١ٝبتػً ِٝقٝازٚ ٠سهِ نٌ ايس ٍٚايعطب، ١ٝ
ايؿٝع ١ٝعًٓٝا إٔ ْؿهط دسٜاّ ٚعصض ؾسٜس ٗ َهَُ ٕٛا ٜكع سٛيٓا َٔ َجٌ ٖصٙ
.
اٱغ١َٝ٬
إ٪اَطات
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ٜتػرل ٚايفت ٣ٛمل تتطع
ايٛاقع . .
قطأت َكاٍ أخ ٞا٭غتاش أٓس عا ٌ٥ؾك ٞٗٝإٓؿٛض ظطٜس ٠عها ٚبعسزٖا (، )14626
1ـ ـ ٚيكس اغتٛقؿين ٖصا إكاٍ اؾٝس ٚ ،ايػطٜب اْ٘ دصب عكًٞ
.9
ٖ142ـ قـ
/7
8
/19
 ّٜٛايج٬ثا٤
ؾكٜ ٞٗٝبسا أْين  ٫اتؿل َع٘ ٗ قً َٔ ٌٝا٭ؾهاض
.
بعٝساّ سٌ اغتُتع بكطاٚ ٠٤اع َٔ ١ٝآس
تكسٜطٟ
:
ٚايٓكا ٙاييت ططسٗا يٮخص ٚايعطا ٤ايجكاٗ ٚ ،يعٌ َٔ أُٖٗا قٞ
َٚطنعٜٚ ١ٜتشهِ ٗ إعاز ا٫دتُاع ٞايعاّ ٚوهِ
. .
نتب ٜكَ ((: ٍٛػأيٖ ١اَ١
اػاٖات ايتؿهرل مل ٜؿطظ َؿهطاّ إغَّٝ٬ا نبرلّا ٗ َػتَٓ ٣ٛرل ؾؿٝل ٚقُس ايعٛا ٚقُس
عُاض ، ٠عً ٢غب ٌٝإجاٍ  ٫اؿكط َ ٖٛ ،ا ٪ٜنس إٔ خطاب ايؿت ٖٛ ٣ٛاـطاب ايػا٥س ٗ
َكاقس).ٙ
)
إؿٗس ايسٜين ايػعٛز ٖٛٚ ٟخطاب عً ٢أُٖٝت٘ ْٚبٌ
نبرلّاٖ .صا
 ٫اتؿل َع أخ ٞأٓس  ،إ اجملتُع ايػعٛز ٟمل ٜؿطظ َؿهطاّ إغَٝ٬ا . .
ايٓؿ ٞؾًكس أْتر ٖصا اجملتُع
ن ّ٬غرل قشٝض ٚ ،غرل زقٝل ٚقس ّ ٌٝاٍ إبايػ ١اؿاز. ٗ ٠
اٱغ َٞ٬ايػعٛز ٟايعؿطات بٌ إ٦ات َٔ إؿهط ٜٔاٱغ َٞ٬ش ٟٚايتؿهرل ايعك ْٞ٬ايطاقٞ
َجٌ ؾه ١ًٝايػٝس قُس عًَ ٟٛايه ، ٞضٓ٘ اهلل َٚعاي ٞايسنتٛض عبسايٖٛاب ابٛ
إتٓٛض :
ايسنتٛض قُس عبسّ ٙاَْٚ ، ٞعايٞ
/
غًُٝإ ٚ ،ايسنتٛض عبساؿُٝس اب ٛغًُٝإ َٚ ،عايٞ
ايسنتٛض قُٛز غؿط ٚ ،إؿهط ايهبرل ايؿٝذ آس قُس ْاٍ ـ ضٓ٘ اهلل ـ َٚعايٞ
ايسنتٛض ايؿٝذ عبسإًو بٔ زٖٝـ َٚعاي ٞايسنتٛض قاحل بٔ عبساهلل بٔ ٓٝس ٚ ،ايؿٝذ
ٚيهٔ .نٓت أُٓ ٢عً ٢أخ ٞأٓس إٔ ٜصنط ٕاشا أّ ٜٓتر اجملتُع
ٚغرلِٖ .
.
إبطاٖ ِٝايبًٞٗٝ
ايػعٛزَ ٟؿهط ٜٔإغٚ ٗ ٌَٝ٬دْٗٛ ١ط ، ٙؾا ق ٍٛي٘ إٔ إٓار ايعاّ ٗ ايػعٛز ١ٜغرل إٓار
ايعاّ ٗ َكط ٚاييت شنطت أزلا ٤بعض َؿهطٜٗا .
إ إٓار اٱعٚ َٞ٬ايعاّ ٗ َكط ٜػاعس عً ٢إبطاظ ٛٗٚٚض ٖص ٙايطاقات ايؿهط١ٜ
ٚايجكاؾ ٗ ١ٝاٱع ّ٬إكطٚ ٟبهٌ قٓٛات٘ ٜ ٚهذ ايهجرل ٚايهجرل َٔ ا٭زلا ٤اييت ْٗٛط بكٛض٠
ٚايؿعيب ؾعطؾٓا
.
زا ١ُ٥عً ٢ايكشاؾٚ ١اٱشاع ١ايتًؿعٚ ، ٕٜٛنصيو اٱْتاز ايؿهط ٟايطزلٞ
ٚايتٜٓٛط ٟضغِ
.
تًو ا٭زلا ٤ايهبرلَ َٔ ٠ؿهطَ ٜٔكط ٚقطاْا َٓتذِٗ ايؿهطٚ ٟايجكاٗ
ايسٜين ٚعً ٞإٔ ايؿت ايٓٛط إٍ ْكطَ ١طنعٖ ٗ ١ٜصا اؾاْب  ٖٛٚاْ٘
.
اخت٬ؾِٗ ٗ ايؿإٔ
إدتًـ ٚإ ٗٚط
.
سطاض . ١ٝص َ .ؿطط ٗ ١عسّ ايٛٗٛض اٱعَٞ٬
ب٬زْا ((ط ) )
يسٜٓا ٗ . .
ْؿط ظطٜس ٠عها ّٜٛ ، ٚا٫ثٌٓ ٖ 1427/9/10ـ  ،بايعسز (  ) 14646م (. (19
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ايبعض َٔ إؿهط ٗ ٜٔآٚ ١ٜغ ١ًٝإعٚ ١َٝ٬خاق ١ايؿهاٝ٥ات ؾإِْٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛايتشسخ اٚ
ايتهًِ ؾاِْٗ ٜؿعً ٕٛشيو بتشؿٚ ٜسطم ؾسٜس ، ٜٔخٛؾا َٔ ايٛقٛع ٗ أخطا ٤غ ٤ٛايؿِٗ
ٕا ٜكٛيٚ ، ٕٛست ٗ ٢أثٓا ٤ؾعًِٗ ايهتاب ١ؾإِْٗ ٜهتب ٕٛغٛف ٚسصض ٚسطم ؾسٜس  ،بٌ بايؼ
إدازٜط ٖٚصا َا هعٌ ايهجرل بؿهٌ ا٫بتعاز عٔ ايٛٗٛض اٱع ، َٞ٬اٚ
.
ايؿس ٗ ٠تطبٝل نٌ
ايهتاب١
.
ٜؿعً ٕٛؾعٌ
ٖٚصا َا هعًين أق ٍٛاْ٘  ٫ػٛظ إكاضْ ١بٌ إؿهط ايػعٛزٚ ٟأَ ٟؿهط آخط  ،ؾًهٌ
تطٜسٖا
َؿهط ٚطٚؾ٘ ٚؼسٜات٘ هب إ ْؿُٗٗا ْٚتؿُٗا نُا ٖ ٫ ، ٞنُا .
ٚشٖب آس عا ٌ٥إٍ دعٌ ضَٛظ ايع ١ٕٛإتُجً ٗ ١إطاعِ ا٭َطٜهٚ ١ٝايٝاباْٚ ١ٝغرلٖا
إطاعِ.ص أ ١ٜناْت
.
تهٔ .ط
ٖٚ ،صا ادتٗاز ؾعً٘ ايؿكٚ ٞٗٝيهٔ ٗ غرل قً٘  ،ؾًِ ٚئ .
ايطقٞ
يًع ١ٕٛؾايػًٛى ٗ ايتعاٌَ َع ٖص ٙإطاعِ ٜعدل عٔ ايع ١ٕٛا. ٚ
ٖ ٞضَع . .
دٓػٝتٗا. .
ؾُا ضأٜو إٔ عاٌَ ايٓٛاؾ ١ايكازّ َٔ دٓٛب آغٝا ا ٚايػا٥ل ايكازّ َٔ آغٝا ٜتعاٌَ َع ٖصٙ
إطاعِ يٝؼ نتكسّ ا ٚضق ٞبكسض َا أضاز إ ٜؿبع ؾٗ ٠ٛاؾٛع عٓس ٙبطعاّ يصٜص ٚغطٜع
ٚيعً ٫ ٞاتؿل َع ايؿك ٗ ٞٗٝإ اْتؿاض إطاعِ ايػطب ١ٝا ٚا٭ن٬ت ايػطٜعْٛ ٖٛ ١ع َٔ اْٛاع
إٓعي.ٞص
ايػطٜع.ص ٚ. .ط نعـ ايذلاب٘ .
أْٛاع ط ايهػٌ .
ايتكسّ ؾًُاشا مل تعدلٖا ْٛعّا َٔ . .
.
إتعسز ٠ضغِ
.
اخل ٖٚص ٙإطاعِ ٖ ٞأزا َٔ ٠أزٚات ايع ١ٕٛا ٚآي َٔ ١ٝآيٝاتٗا
. ٚ ٚ. .ٚ. .
ايكشٞ
اؾتكاضٖا اٍ آيٝات ايعكٌ ٚايٛع. ٞ
اَا عٔ ايطغب ٗ ١ايتػرل ٚايٓعٚع إٍ ايتطٜٛط ٚغًط ١إُاْع ١ا٫دتُاع ١ٝاييت ٜكـ
ايعسز ٜا أخٞ
خًؿٗا أؾدام َتؿسز ِٖ ٕٚنس ايتكسّ ٚاْ٫ؿتاح ستٚ ٢إ ناْٛا قً. ًٞٝ
آس إٔ إُاْعٚ ١إطاضزٚ ٠إ٬سكٚ ١إكا َٔ ١َٚأقشاب ايؿهط ايسٜين إٓػًل إتؿسز ٫ٚ ،
اتؿل َعو أِْٗ قً ًٞٝايعسز  ،بٌ ايعهؼ أِْٗ نجرل ٟايعسز ـ بٌ ِٖ ؾع ٬أنجط َٓا مٔ
ٚايتٜٓٛط
َعؿط إجكؿٌ ايصٜ ٜٔسع ٕٛيٲق٬ح .
ايفت ٣ٛص ُ .ؿٝا َع َكٛي٘
إٍ ((ط تػرل) ) .
بك ٞإٔ أق ٍٛإٔ ؾك٘ ايٛاقع  ٫وتاز ؾك٘. .
َٔ ط ايؿتا٣ٚ
ايؿاؾع ٞ٭ْ٘ تػرلت ايهجرل. .
.
تتػرل ايؿت ٣ٛبتػرل إهإ ٚايعَإ نُا قاٍ
ٚإطسً ١إٔ َٔ إتػرلات اييت
.
ايكؿطا.٤ص يهٓٗا مل تتػع َع اتػاع َتػرلات ٚإؾطاظات ايعكط
.
ا٭نجطٚ ١ٜإٓطل ايعًُ ٞوتِ عًٞ
.
هب إٔ وذلَٗا اتػاع ايؿت ٣ٛإ ؼذلّ ا٭قً ١ٝضأٟ
إٔ انطب َج ٬بايؿتا ٣ٚايس ١ٜٝٓاييت قسضت بؿإٔ ضدِ اؾُطات ٚأظَٓت٘ َٚ ،ا ٜذلتب عً٢



65

َين بٌ إ اَ٫ط ٚايٛاقع
شيو َٔ سسٚخ سٛازخ َؿذع ١عٓس ٚؾٛم دػط اؾُطات ٗ َؿعط .
ايعكط ٚاؾطاظت٘
.
ايفت ٣ٛص) يتٛانب َتػرلات
اٍ ((ط تٛضٝع )
ٚايؿك٘ ايٛاقع ٞوتاز ؾع. .٬
َٓاع ١ص  .نس ايؿت٣ٛ
َٔ ((.ط ) ) .
ايؿت. ٣ٛ
. .
تعاْٞ
إت٬سك ١٭ْٓا مٝا ٗ ظَٔ ٜطؾض إ . .
.
قاؿٓا ؾهًُا اْتٛطْا ٚازعٓٝا أْٓا مب ايكدل
.
ا٫خط ٟؾايعَٔ ٚاْ٫تٛاض يٝؼ ٗ
.
ْٛادٗٗا
.
ٚايذلتٞب ٗ ا٭َٛض نًُا أزضنٓا ايعَٔ َتػرلات ٚاستٝادات قس ْ ٫ػتطٝع إ
ايتػرل ؾإشا مل تتػرل  ،أخؿ٢
ؾايؿتٜٓ ٣ٛبػ ٞإٔ تتػع باتػاع استٝادات ٖصا ايعَٔ ايػطٜع .
َا أخؿ ٢إٔ ْػرل بك ٠ٛايػايب ايػطب ٞايص ٟبات بؿطض قٛت٘ ْٚؿٛشُٖٓٝٚ ٙت٘ عدل ايهجرل َٔ
ٚبٓاتٓا ؾإشا مت
.
خًع ص  .قٚ ِٝأخ٬م َٚجٌ أبٓاْ٤ا
تكسٜط(() ٟط) .
ايٛغاٚ ٌ٥ا٭زٚات ٚأُٖٗا ٗ . .
ي٘ ٖصا  ،سكٌ عً ٢نٌ ؾَٓ ٤ٞا ٚبس ٕٚتعب  ،ؾاٱْػإ اشا ؾكس نطاَت٘ ٚقٚ ُ٘ٝأخ٬ق٘
ٚداٚ ٙقاسب
إتػً٘ ٚإاٍ ي٘ قْٚ ٠ٛؿٛش .
.
َٚجً٘ ٜؿعٌ نٌ ؾ َٔ ٤ٞأدٌ أضنا ٤ايك٣ٛ
َهت ٖٚصا إٓشين قس ٜكٛز اٍ
إاٍ أقبض اي٪ٜ ّٛٝثط ٗ ايكطاض ايعإ ٞأنجط َٔ اَ ١ٜطسً. ١
ٚايهعٝـ ٚعاز ٠ؾتا ٣ٚايك ٖٞ ٣ٛايت ٢تػٛز ٫ٚ ،
.
ؾً ٚقطاعات َطٜط ٠بٌ ايك٣ٛ
خًل . .
. .
ػٛع ؾٓٝبػ ٞعًٓٝا إ ْعٚ ٢بٛعٕ ٞتطًبات إطسًٚ ١اجملتُع ست ِٜٛٓ ٫ ٢ايك ٣ٛإتػً٘
.
ْػرل
ايس ١ٜٝٓؾعًٓٝا إ ْػرل أْؿػٓا  ،قبٌ إ .
.
اجملتُع.ٞص عٔ ططٜل ايؿت٣ٛ
.
. .ط ايكطاع
ٚباختكاض اْ٘ اشا مل تتػع ايؿت ٣ٛباتػاع َتػرلات ايعكط ٚ ،ا ٫ؾإ ايؿتٓ ١قس ته ٕٛبعسّ
ي٬تػاع
ؼطٜو ايؿت. ٣ٛ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ا٭ٚضط أّ َٓطك ١غَٛس
ايػسم . .
َؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغ٘ اؾسٜس ايصًٓ ٟت٘ ٚظٜط ٠اـاضد ١ٝا٭َطٜه ٗ ١ٝسكٝبتٗا
بايصات
.
ا٭ٚغ٘
.
ايسبًَٛاغ ١ٝيتطًع عً ٘ٝأٌٖ اؿهِ ٚايػٝاغ ٗ ١ايعامل َٓٚطك ١ايؿطم
،
يكس قسم ايػٝس سػٔ ْكط اهلل أٌَ عاّ سعب اهلل ايًبٓاْ،ٞسٌ قاٍ ٗ قٓا ٠إٓاض ايًبٓاْ ١ٝإٔ
أَطٜها
قسٚ ِٜيٝؼ دسٜس نُا ازعت .
ٖصا إؿطٚع ،
ٚأعتع ٚأؾتدط أْين أسس ايهتاب ايكشاؾ ٌٝايص ٜٔأؾاضٚا إٍ ٖصا إؿطٚع ايكسِٜ
نتاب ٞايهتابٖ ١طٚباّ َٔ غٝـ
/
ظَٔ ؾًكس نتبت عٔ ٖصا إؿطٚع ٗ
ـ ـ اؾسٜس ـ ـ َٓص ،
اؾسٜس ْٖ ٛؿػ٘ إؿطٚع ايكٗ ْٞٛٝايصٟ
،
ايػٝاف أضٜس إٔ أق ٍٛإٕ َؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغ٘
،
ايهدل . ٣ص ؾكًت ٗ
.
غَٛس  .ص  .أٚط َٓطك ١إضساٌٝ٥
َٓطك. ١ط . .
.
ٚ ّ1956إػُ٢
ٚنع َٓص عاّ
ايتايٞ
نتاب ٞإصنٛض أع: ٙ٬
 1يكس شنطت ؾهط ٠تكػ ِٝإًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜاست٬شلا ٭َ ٍٚط. ٗ. ٠ط اـط١
: /
ّ.19ص ٚقس ْؿطت بايهاٌَ ٗ نتاب
.5
1ـ
6ط795
يعاّ .
اٱغذلاتٝذ ١ٝيًذٝـ اٱغطا. ًٞٝ٥
إغطاٌٝ٥ص)٪ٕ ).يؿ٘ ايػٝاغ ٞاشلٓس( ٟض..ى نطا لٞا) ٚايص ٟقسضت طبعت٘
.
((. .ط خٓذط
ْٚ ّ1كً٘ يًعطب١ٝ
. 96)7
ٚ ّ1ايطبع ١ايجاْ ٗ ١ٝآب ( أغػطؼ
، 95)8
ا٭ ٗ ٍٚأٜاض ( َاٜٛ
ايتاي ٗ (( ٞخطٜـ نٌ عاّ تهع ٖ١٦ٝ
اؾابط ٟداُٝٗ ٗ ٤س ايهتاب إكطع :
.
َطٚإ
أضنإ سطب اؾٝـ اٱغطا ًٞٝ٥ايعاَ ١خط ١إغذلاتٝذ ١ٝعاَ٘ يًعاّ إكبٌ تٓكػِ إٍ
ؾططٜٔ
:
ؾطط ٜٓؿص ٗ خ ٍ٬ايعاّ َُٗا ناْت ا٭سٛاٍ ٚػٓس ي٘ ْٝع إَهاْات ايسٚي١
ٚدٗٛزٖا ٚؾطط ٜؿذل ٙيتٓؿٝص ٙإٔ تٓؿب اؿطب بٌ إغطاٚ ٌٝ٥ايس ٍٚايعطب ١ٝأٚ
.
اٱغطا٠ًٞٝ٥
إٔ تتٛؾط ايٛطٚف اييت تػاعس إغطا ٌٝ٥عً ٢ؾٔ ٖذَ ّٛؿاد ٧عً ٢ايس ٍٚايعطب ١ٝؼكل َٔ
ٚايػٝاغ ١ٝأ ٚإٔ تٓذض إغطا ٗ ٌٝ٥ؼكٝل
.
ٚضا ٘٥إعٜس َٔ إهاغب اٱقًٚ ١ُٝٝايعػهط١ٜ
ايتٛغعٚ ١ٝيٝؼ ٗ ٖصا
.
ايؿط ٙٚإػبك ١اي٬ظَ٫ ١غتٓ٦اف عًُٝاتٗا اؿطب ١ٝايعسٚاْ١ٝ
ا٫ػا ٙاٱغطا ًٞٝ٥أَط طاض ٨تػتٛدب٘ ٚطٚف إغطا ٌٝ٥بكسض َا ٖ ٛأَط غطٜعٜ ٟػتكٞ
َكَٛات٘ َٔ طبٝع ١نٝإ إغطاٚ ٌٝ٥طبٝع ١تطنٝبٗا ٚقًتٗا ايٛثك ٢بايك ٣ٛا٫غتعُاض١ٜ
ايعإ. )١ٝ
)
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ. 1427/8 /28ـ بايعسز(  )13603م (.) 32
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ايتاي (( ٞؾا٭ٖساف ايكٗ ١ْٝٛٝتًتك ٞإشاّ ٗ قسض ٠سطنتٗا
ٚداٖ ٗ ٤صا ايهتاب أٜهّا :
إَهاْٝات ٚأعطقٗا
،
عً ٢ا٫بت٬ع ٚاشلهِ ٚايتٓٚ ِٝٛايتٛاطَ ٪ع أع ِٛايك ٣ٛخدلٚ ٠أنجطٖا
ايؿعٛب ٖٓٚا أٜهاّ تهاؾطت عٓاقط ايطَٚاْطٝه ١ٝايس١ٜٝٓ
.
ٗ ؾٓ ٕٛغًب خدلات ٚخرلات
ايعسٚاَْ ١ٝع عٓكط ا٫غتجُاض اي ٬أخ٬ق ٞيتدتاض ايعامل َٝساْاّ ٯخط ػطبٜ ١ك ّٛبٗا
ا٫غتعُاض إتطٛض َٔ أدٌ إٔ ٜكـ ٗ ٚد٘ ايطنب اؿهاض ٟايتاضى َٔٚ ٞأدٌ إٔ ٜٛقـ
ايعامل ٚيعٌ َطنع ايعاٌَ
عكطب غاع ١ايعَٔ عٔ ايسٚضإ عً ٢ا٭قٌ ٗ ٖصا اؾع. َٔ ٤
يًتذطب ١باعتباض٪ٜ ٙيـ قًٚ ١قٌ بٌ
.
ايعطب ٞاؾػطاٗ قس يعب زٚض ٗ ٙقاحل اختٝاضَٝ ٙساّْا
ٚاٱؾطٜكٚ ١ٝباعتباض ٙوتَ ٟٛذًُ٘ عً ٢أندل استٝاطٞ
.
ايكاضات ايج٬خ اٯغٚ ١ٜٛٝا٭ٚضب١ٝ
عإ َٔ ٞايبذل ٍٚباٱناؾ ١إٍ إَهاْات٘ ا٫قتكاز ١ٜا٭خط ٣نػٛم شات قابً ١ٝيًتكطٜـ
َٚهاغب إٕ
.
نُٓطكٜ ٫ ١عاٍ ا٫غتجُاض ؾٗٝا قً ٌٝايتهايٝـ بايٓػبٕ ١ا وكك٘ َٔ أضباح
ايه ّ٬عٔ ٚنٛح اٱطُاع ايكٗٚ ١ْٝٛٝاضتباطٗا باؿطن ١ا٫غتعُاضْ َٔ ٖٛ ١ٜاؾً ١ايكٍٛ
ْاٖٝو عٔ إٔ ا٭دٗع ٠ايتُج ١ًٝٝيًسٚي ١ايٛٗٝز ٫ ١ٜتٓهط تًو ا٭طُاع بٌ تطٚز شلا ضزلّٝا
ايعباض َٔ( ٠ايٌٓٝ
ٚعًّٓا ؾإْو تػتطٝع إٔ تكطأ عًَ ٢سخٌ ايدلٕإ ايٛٗٝز ٟايهٓٝػت ٖص: ٙ
بٝإ.
َٔ )
إغطاٚ ) ٌٝ٥يٝؼ بعس ٖصا ايبٝإ ايكاضر )
.
إٍ ايؿطات غُٝتس ًَهو ٜا
إغطاٌٝ٥ص ايكك١
ٜٚصنط (ض..ى نطا لٝا ) ٗ ايؿكٌ ا٭ َٔ ٍٚنتاب٘:ط خٓذط . .
ؾٝكٖ (( ٍٛصٚ ٙثٝكَ ١جرل ٠خطرل ٠تسَؼ ٖ ١٦ٝأضنإ اؿطب
ايػط ١ٜشلص ٙاـط ١اٱغطا: ١ًٝٝ٥
اٱغطا ١ًٝٝ٥ايعاَٚ ١سه ١َٛإغطا ٌٝ٥ظطّ تسبرل َ٪اَط ٠إدطاَ ١ٝيًعسٚإ عً ٢ايس ٍٚايعطب١ٝ
اجملاٚض٠
.
إػإ١
ٚيكس ٚقًت ٖص ٙايٛثٝك ١إٍ سٛظت ٞعٔ ططٜل َكسض َٛثٛم ب٘ ٗ َكط قٝاز ٠سًـ
خاقٚ ١يكس ْٜٛت ٗ ايبس ٤إٔ اْؿط ٖصٙ
ايعطام تطب٘ بٝين ٚبٚ ٘ٓٝؾا٥ر قساق. ١
بػساز ٗ ،
ايٛثٝك ٗ ١اؾع ٤إتكٌ بإغطا َٔ ٌٝ٥نتاب اعتعّ إقساض ٙعٔ دٛييت ا٭خرل ٗ ٠آغٝا
ايػطب (١ٝايؿطم ا٭ٚغ٘ ) ٚيهٓين عٓسَا اطًعت غٝاغٝا ٚزبًَٛاغٝا ٖٓسٜا باضظاّ عًٖ ٢صٙ
سسٖٚ ٠هصا أخصت بٓكٝشت٘
ايٛثٝكٚ ١عً ٢ؼًًٗٝا أؾاض عً ٸ ٞبأْٗا تػتشل إٔ تٓؿط عً. ٢
ْٚؿطتٗا ٗ ٖصا ايهتاب ن ٞتهَ ٗ ٕٛتٓاٜ ٍٚس ايصٜ ٜٔتابع ٕٛبايسضاغ ١أسٛاٍ اؾع ٤ايعطبٞ
نطالٝا
) .
نّ٬
إغطا ).ٌٝ٥اْتٗ( ٢
َٔ آغٝا ٚأسٛاٍ )
أٚز إٔ أبٌ أْ٘ شنـطت إًُــه ١ايعطبــ ١ٝايػعٛزٜــ ١قـطاسٖ ٗ ١ص ٙاـــط ٗ ١عـ ـ ــسز َٔ
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ٖٚ)82,81,7ص ٙإكاطع ٖٞ:
قؿش( ١
9,7
ايؿكطات ٚاـط٘ بكؿشات ايهتابٖٞٚ8
َٛآب إٕ استٖ ٍ٬ص ٙإٓطك١
 ()7ايعكبٚ ١ايػرل ٚدباٍ :
(9,7
قؿش(: ١
//1أ :دا8 ٗ ٤
غٝهؿٌ ٱغطا ٌٝ٥ايسؾاع عٔ ايبشط إٝت ٚغ َٔ٪ٝشلا قاعس ٠تػتدسَٗا يًٗذ ّٛعً٢
إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜنُا غ َٔ٪ٝايسؾاع عٔ َٓطك ١ايعكبٚ ١إ٬ٜت ٚوس َٔ
ٖٓاى).
ايعًُٝات اؿطب ١ٝا٭ضزْ) ١ٝ
ْؿتاي (( ٞغ َٔ٪ٝيٓا استٖ ٍ٬ص ٙإٓطكَٛ ١اقع أَٓع ٗ اؾًٚ ٌٝغٝؿكٌ
:
اٜط ٜتع
اٱغطا).ًٞٝ٥
)
غٛضٜا عٔ يبٓإ ّٚسْا َعكٌ ٜسَر ٗ دٗاظ ايسؾاع
آؾط (( غٝككط است٬شلا َٔ خ٘ سسٚز إغطا)).ٌٝ٥
اٜط ٜتع :
َانرل (سٛضإ ٚزضعا ٚاؾ(()ٕ٫ٛغٝذعٌ است ٍ٬إغطا ٌٝ٥شلا َٔ إػتشٌٝ
:
اٜطٜتع
ا٭ضزٕ).
عً ٢غٛضٜا إٔ تؿٔ ٖذَّٛا ٗ ٖص ٙإٓطكٚ ١غت َٔ٪ٱغطآ ٌٝ٥اَٝ َٔ ١ٜا) ٙ
ؾَٛط ((غُٝهٔ است٬شلا َٔ ا٫غت ٤٬ٝعً ٢سك ٍٛايعٜت ايػعٛزٚ ١ٜإبعاز اؾبٗ ١عٔ
:
اؿ)١ٜٛٝ
)
َٓاطل إغطاٌٝ٥
ايتايٞ
: )81,8
قؿش( ١
: /1ب نُا دا2 ٗ ٤
/
ٱغطا (( ٌٝ٥إٕ است ٍ٬إٓاطل اجملاٚض ٠يكٓا ٠ايػٜٛؼ ْٗٚط
:
اشلسف اٱقً ُٞٝا٭زْ٢
ايًٝطاْٚ ٞاـًٝر ايؿاضغٜٓ ٞط ٟٛبايٓػب ١ٱغطا ٌٝ٥عً ٢أُٖ ١ٝس ١ٜٛٝإ ٫إٔ ايػٝطط ٠عً٢
تًو ا٭ضانّ ٫ ٞهٔ إٔ تتِ إ ٫بططز ًَٚ ٕٛٝغتُا ١٥أيـ َٔ غهاْٗا ٚتؿطٜسِٖ إٍ
ايتاي١ٝ
خاضدٗا ّٚهٔ تكػٖ ِٝص ٙا٭ضان ٞسػب أُٖٝتٗا إٍ اجملُٛعات :
.
ْؿتاي ٞاؾ.ٕ٫ٛ
،
غع ٠اٜطٜتع
ا٭ضزٕ ،
: 1ايهؿ ١ايػطب، َٔ ١ٝ
/
ترلإ ايعكب ١دباٍ ٚآب ٚايؿرل.
غٓٝاَ ٤ها٥ل ،
: 2ؾب٘ دعٜط، ٠
/
: 3إٓطك ١ايبذلٚي َٔ ١ٝإًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
/
: 4اٜطٜتع َانرل ( سٛضإ ٚاؾ.) ٕ٫ٛ
/
ٚايجاْ١ٝ
.
إٕ ٖسؾٓا اٱقً ُٞٝا٭زْٜٓ ٞط ٟٛعً ٢است ٍ٬اجملُٛعتٌ ا٭ٍٚ
 2ؾهط ٠ايتكػٚ ِٝايتذع ١٥يًعامل اٱغٚ َٞ٬ايعطبٚ ٞضزت ٗ ايهجرل َٔ إطادع ٚايٛثا٥ل
: /
اؾٗطٖا
:
ؾَٛط ) يعٌ َٔ
.
ايػطب ١ٝيتطبٝل َؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغ٘ أ( ٚ
دٓػه) ٞ
.
د٪ٕ ًٌٝيؿ٘ ( بط
نتاب بٌ ،
:
/:2أ
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اـُٝين ٕ٪يؿ٘ ( ضٚبطت زضٜؿٛؽ )ٚايص ٟتٓا ٍٚؾ ٘ٝخط ١ايسنتٛض
،
نتاب ضٖ١ٓٝ
:
:/2ب
قػرلٚ ٠قس
( بطْاضز يٜٛؼ ) ايصٚ ٟقـ أٜسٜٛيٛدٚ ١ٝأؾهاض تكػ ِٝإٓطك ١إٍ ز. ٍٚ
نتب عٔ ٖصا ايهتاب بعُل دٝس ا٭غتاش/إبطاْٖ ِٝاؾع ضٝ٥ؼ ؼطٜط دطٜس ٠ا٭ٖطاّ
ٚإدط٘
. .
اشلسف
إكط ١ٜايػابل ٗ َكاٍ َٛنٛع ٞعٓٛاْ٘/أسساخ اؿطّ ا٭خرل. . ٠
ُٝٚ ّ198عت تًو إطادع
/7
8
ٚايٓصٜط ْؿط ظطٜس ٠ا٭ٖطاّ بكؿش )3 (١بتاضٜذ/7
. .
ٚايهتب ٚإكا٫ت ٚخاق ١ا٭خرلَٗٓ ٠ا بٓؿطٖا خطا ٘٥دػطاؾٚ ١ٝغٝاغ ١ٝتٛنض سسٚز
إكذلس١
،
ٚأقػاّ ٚتكػُٝات ايس ٍٚإٍ أدعا ٤أقػط َع ْؿط أزلا ٤ايسٚ ٍٚايس٬ٜٚت
نايتايٞ
:
ٚاـطاَ ٘٥طؾك ١بٗصا إكاٍ يٓؿطٖا ٖٞٚ
 1تكػ ِٝإًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإٍ ث٬خ زٖٞ: ٍٚ
/
ايػٓ١ٝ
 1ز ١ًٜٚلس .
: /
ايػٓ١ٝ
 2ز ١ًٜٚاؿذاظ .
: /
ايؿٝع١ٝ
.
 3ز ١ًٜٚا٭سػا٤
: /
ايعطق١ٝ
.
 2تكػ ِٝإٜطإ سػب ايهٝاْات
/
 3تكػ ِٝبانػتإ سػب ايهٝاْات ايعطقٚ ١ٝز ٍٚإٜطإ ٚبانػتإ تكػِ إٍ غت ١زٍٚ
/
ٖٞٚ
:
نطزغتإ
.
 1زٚي١
: /
تطنػتإ
.
 2زٚي١
: /
عطبػتإ
.
 3زٚي١
: /
إٜطْػتإ
.
 4زٚي١
: /
ْػتإ
 5زٚي ١بٛخت. ٛ
: /
ٚإٜطإ
 6زٚي ١بًٛؾػتإٖ.ص ٙايس ٍٚبس َٔ ّ٫بانػتإ .
: /
ايبكط٠
.
 4تكػ ِٝايعطام ٚغٛضٜا إٍ ز ١ًٜٚسًب ايػٓٚ ١ٝز ١ًٜٚؾٝع ١ٝسٍٛ
/
إػٝشٞ
.
 5تكػ ِٝايػٛزإ إٍ زٚي ١ايؿُاٍ ايػٛزاْٚ ٞز ١ًٜٚاؾٓٛب ايػٛزاْٞ
/
َاضٚ ١ْٝٚزٚي ٗ ١غٌٗ ايبكاع ٚزٚي١
،
 6تكػ ِٝيبٓإ سػب ايط٥ٛـ ايس ١ٜٝٓؾتكبض زٚي١
/
زضظ١ٜ
.
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ٚايٛثا٥ل
.
ًَدل غطٜع يؿهط ٠ايتكػ ِٝإكذلح ٗ َجٌ ٖص ٙإطادع
أضٜس إٔ أختِ َكاي ٞبكٛي ٞإٔ تأنٝس تٓؿٝص ٖصا إؿطٚع ايكٗٚ ْٞٛٝا٭َطٜهَ ٖٛ ٞا
دايٝبرلت ) سٝح بٌ ٖصا إ٪يـ إٔ ٖسف
،
ايعطام .ص ٕ٪يؿ٘ ( بٝذل
نتاب .ط ْٗا. ١ٜ
.
ٚضز ٗ
أَطٜها َٔ سطبٗا نس ايعطام ٖ ٛتكػ ِٝايعطام إٍ ز٬ٜٚت قػرل ٠عٝح تهٖٓ ٕٛاى زٚي١
ٚغٓ١ٝ
نطزٚ ١ٜؾٝع. ١ٝ
اؾسٜس أَٓ ٚطك١
.
باختكاض ؾسٜس ٖصا إكاٍ ًَدل غطٜع ٕؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغ٘
ايهدل .٣ص ؾٌٗ تؿِٗ ا٭ْ ١ُٛايعطبٚ ١ٝقٝازتٗا خًؿٝات ٚخباٜا
ؾَٛط .ص .أ. ٚط إغطا. ٌٝ٥
. .ط .
ا٭َطٜه١ٝ؟ َٚاشا ؾعًٛا َٔ أدٌ إٜكاؾٗا ٚاؿس َٔ
.
ٚخؿاٜا ٖص ٙإ٪اَطات ايكٗ١ْٝٛٝ
ايكطاض إدطاَ ٤طادع ١ؾسٜس٠
تٗٛضٖا؟ عً ٢ايكٝازات ايعطبٚ ١ٝضداٍ اؿهِ ٚايػاغٚ ١قاْع، ٞ
! .
ايبطٚ ٧يكس قسم زلاس ١ايػٝس
ايػطٜع ٚيٝؼ ايتػرل .
،
اؾسٜس أْ٘ ايتػرل
،
ٕعطؾٖ ١صا ايٓؿٛش
سػٔ ْكط اهلل أٌَ عاّ سعب اهلل سٌ قاٍ إْ٘ َٔ غرل إٔ ٜعس َؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغ٘ اؾسٜس
أغبٛعٌ
.
ٗ غه ٕٛأغبٛع أٚ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض.
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ْعِ يًصًض َع إضساٌٝ٥
. .
إغطا .ٌٝ٥ص ْؿط ظطٜس٠
ْعِ يًكًض َع .
ايعٓٛإ .ط. .
.
نتبت َكا ٫قشاؾّٝا بٓؿؼ ٖصا
ٖ141ـ ٚبايكؿشٚ ) .7( ١بػبب ٖصا
/1
3
 ّٜٛ ) 37910ا٭سس/4
إكط ١ٜبعسزٖا (
،
ا٭ٖطاّ
ٚخاضدٝاّ  َٔٚبعض
،
إكاٍ تعطنت ٫ظَ ١غٝاغ ١ٝسازْ ٠تر عٓٗا ٖذ ّٛعًٞٸ عٓٝـ زاخًّٝا
ايكشاؾ ٌٝزعٛت ٗ شيو إكاٍ إٔ ٜتذ٘ ْٝع ايعطب يًكًض
.
ايعطبٚ ١ٝبعض ايهتاب
،
ايسٍٚ
غ ّ٬ستٜٓ ٢تٖٗ ٞصا ايكطاع ايسا ِ٥بٓٓٝا ٚبٌ ايٛٗٝزٚ.تػ١ٜٛ
إغطاٚ ٌٝ٥تٛقٝع اتؿاقات ،
.
َع
ا٭َٛض ؾُٝا بٗٓٝا عدل ايسبًَٛاغٚ ١ٝبهٌ أؾهاشلا ٚشنطت أغباب عس ٠يًػ ّ٬أُٖٗا إٕ
إغطا ٌٝ٥زٚي ١قٚ ١ٜٛقاٖطٚ ٠ساقسٜٚ ٠سعُٗا ٜٚكـ َعٗا  ٚخًؿٗا ايس ٍٚايهدلٚ ٣خاق ١أعها٤
ايساٚ ٌُ٥أشنط أْين شنطت ٗ شيو إكاٍ إٔ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عً٘ٝ
.
فًؼ ا٭َٔ
ايكًض يٝؼ يهعـ
.
ٚغًِ ٚقع َع ايٛٗٝز ٗ إس ١ٜٓإٓٛض ٠ايهجرل َٔ ا٫تؿاقات أ ٟعكس َعِٗ
اشل٣ٛ
قسضت٘  ٖٛٚايصٜٓ ٫ ٟطل عٔ .
إِا ؿهُٜ ١عًُٗا اهلل دًت .
عاّٖ142ـ ططح زلٚ ٛي ٞايعٗس ايػعٛز ٟإًو اؿاي ٞعبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ـ
3 ٗٚ
إغطاٚ ٌٝ٥اييت قسَٗا
.
ضعا ٙاهلل ـ َبازضت٘ ايعطب ١ٝايػٝاغ ١ٝايؿٗرل ٠اييت زعت يًتطبٝع َع
يًكاز ٠ايعطب ٗ َُ٪ط ايكُ ١ايعطب ٞايص ٟعكس بًبٓإ ٗ َس ١ٜٓبرلٚت عاّ

ٖ،1423ـ

َاضؽّ.200
2
ايتداشٍ
. .
َػت٣ٛ
ٚايٚ ّٛٝاي ّٛٝبايصات ٚبعس إٔ أْهؿـ ايػطا ٤ايعطبٚ ٞتبٌ . .
. .
ٚاـٛف ايعطب ٞسٌ ؽً ٞاؾُٝع عٔ ايٛقٛف َع ٚخًـ سعب
. .
ٚايذلادع
. .
ٚاـٝاْ١
. .
. .
إغطاٌٝ٥
اهلل ايًبٓاْ ٞإُجٌ يًُكا ١َٚاٱغ ٗ ١َٝ٬سطب٘ َع .
اهلل ٚتبٌ قسم َٚكساق ١ٝزلاس ١ايػٝس سػٔ ْكط اهلل
يكس لض ٚتؿٛم ٚتكسّ سعب ،
سٌ قاٍ يًععُا ٤ايًبٓاْ ٌٝأْ٘ ًّو ايك ٠ٛايبؿطٚ ١ٜايعػهطٚ ١ٜايػ٬ح ايك ٟٛايصٜ ٟكٗط
إغطاٌٝ٥
.
بٗا
ايبعض ٚيهٔ عٌُ ٚأدتٗس ْٚؿص
،
ْعِ سعب اهلل مل ًٜل بٓؿػ٘ يًتًٗه ١نُا ظعِ
. .
ٚأنس أْ٘ ايكسٚ ٠ٚا٭غ ٠ٛاؿػٓ ٗ ١تكس ِٜايٓؿؼ عً ٢نٌ ؾ. ٧
إضسا٥ــ.ٌٝص إْـُا ْابـعَ ١ـٔ خـ ٗٛايؿس ٜـ ــس
.
دسٜس ط يًصــًض َع
إٕ زعٛت ـ ــ ٞايٝــ. . َٔٚ ّٛ
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إٓطك ١خاق ١بعسَا تبٌ يًذُٝع إٔ َع ِٛاؿهاّ
.
ٚايهبرل عًَ ٢ػتكبٌ ٖص ٙا٭َٖٚ ١صٙ
ٚايكاز ٠ايعطب ٚإػًٌُ قس ٚقؿٛا َع إغطا ٌٝ٥نس يبٓإ ٚسعب اهلل بٌ أِْٗ أعطٛا ايصضٜع١
بككس ٚبػ ١ْٝ ٤ٛإٔ تهػرل ٚتسَرل غ٬ح سعب
،
اهلل ْٚػٛا
ٚاؿذ ١ٱغطا ٌٝ٥يتسَرل سعب .
ٚإػًُ ١ؾإٕ ٖصا غ٪ٝز ٟإٍ اْتؿاض ٚٚدٛز  ِٛٚخٜ٬ا
.
اهلل يٝؼ ٗ قاحل ا٭َ ١ايعطب١ٝ
اهلل ٖٚصا اـٛف سصض َٓ٘ إًو ا٭ضزْ ٞعبس اهلل ايجاْٚ ٞقطح ب٘
دسٜسَ ٠تؿطع َٔ ١سعب .
ايعإ١ٝ
ٗ ايكشاؾ. ١
ايصُت ص  .أَ ٚعٓ ٢آخط
أتفام ) .
)
ٛٗٚض ((.ط
إٕ زعٛت ٞاؾسٜس ٠يًكًض َع إغطا ٌٝ٥بعس .
يبٓإ ٪ٜٚغؿين بؿس ٠إٔ أق ٍٛإٔ ايعطب مل ٜتعًُٛا َٔ
ايصُت ص  .عً ٢تسَرل .
َ٪اَس. ) ٠
)
((..ط
إطاسٌ
.
ايػابك ١بٌ إِْٗ مل ٜؿُٗٛا ْكٛم اـطاب ا٭َطٜه ٗ ٞنٌ
،
ايسضٚؽ ٚاؿطٚب
ايػطب ص .،.قُت ايعطب نس َا تؿعً٘ إغطا ٗ ٌٝ٥يبٓإ
.
تعًُٛا .ط ايكُت عهُ١
ٚيهِٓٗ .
ايكُت .ص كطز أَإ شلِ أَاّ ايك ٣ٛايػطب ١ٝاييت تعٌُ عً٢
.
ٚسعب اهلل ي. ِٗٓٛإٔ .ط
ْعِ مل ٜتعًُٛا اؿهاّ َٔ ػاضب أَطٜها َع
ايعطب. . ١ٝ
.
ٓا ١ٜايعطٚف ٚايهطاغٚ ٞا٭ْ١ُٛ
خذٌ ٚايعطام ٚقساّ
بعض ا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝايكسٜك ١شلا  ٚاييت أغكطتٗا ٚبس ٕٚضٓ ١أ، ٚ
س ٞإٕ ٖص ٙإطسً ١ـ ٗ ٚين ـ ٖهصا أعتكس أخطط َطسً ١تعٝؿٗا ا٭َ ١ايعطب١ٝ
سػٌ أِٛشز .
ا٭َطٜه١ٝ
.
سٌ تؿطقت ُٚعقت ٚؽًت عٔ سعب .اهلل ٚمل تػتطٝع ؾعٌ ؾَ ٧ع أضٚق ١ايػٝاغ١
عًٓٝا
ٚمل ٜػتػًٛا ْؿٛشِٖ أ ٚع٬قاتِٗ أ ٚثطٚاتِٗ ٱٜكاف ٖصا اؿكس ا٭َطٜه. ٞ
ٜبك ٢ايهَُٗ ّ٬ا ٗ ٖص ٙإطسًٚ ١بايصات بعس قسٚض قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ () 1701
اْتكط
،
ايكان ٞبإٜكاف إط٬م ْ،اض ٖٚصا ايكطاض ايعإ ٞأنس بايتأنٝس إٔ سعب اهلل قس
،
ناٌَ ٚيهٓ٘ سكل َػاس ١نبرل َٔ ٠اْ٫تكاض ٚ.يعٌ أِٖ اْتكاض إٔ
،
قشٝض أْ٘ يٝؼ اْتكاض
ايعامل ٚنصيو ٚضز اغِ سعب
ايعإ ٞسٝح أعذلف ب٘ عًَ ٢ػت، ٣ٛ
،
ازل٘ ٚضز ٗ ٖصا ايكطاض
ايكطاض ٖٚصا َا ٪ٜنس
اهلل ٗ نٌ خطابات ٚظضا ٤خاضد ١ٝايس ٍٚاييت سهطت إقطاض ٖصا .
ؾطع ١ٝسعب اهلل ٚأْ٘ يٝؼ َٓ ١ُٛإضٖاب ١ٝنُا ٜسع. ٞايػطب
إٕ َٔ َعاٜا ٖص ٙإطسً ١إٔ ٚغاًٗ٥ا إدتًؿ ١شلا قسض ٠عً ٢انتؿاف سكا٥ل ٚخؿاٜا
ٚقٝازاتٗا  ٌٜٛٚايؿاضع ايعطب ٞق ٗ ٠ٛا٫غتؿعاض عُا ٜطاز ب٘
.
ٚخباٜا نٌ ا٭ْ ١ُٛايعطب١ٝ
اٱغ .١َٝ٬ص ايؿطٜؿَ ١جٌ
.
ٖص. ٙط إكا١َٚ
َٔ َ٪اَطات َٔ ايك ٣ٛايػطب، ١ٝؾًصيو ٗٚطت .
َٓٗا
ٓٚاؽ ٖٚصا َا هعٌ ايػطب ٚإغطاٜ ٫ ٌٝ٥ػتطٝع ٕٛططز ؾعٛض ايكًل .
.
سعب اهلل
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ْعِ ٖٓاى خًؿٝات ٚخباٜا ٚخؿاٜا ٚأغطاض َؿكً ١تعطؾٗا ا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝنس تًو
. .
اٱغ.١َٝ٬ص ؾًصيو قُتت تًو ا٭ْ ١ُٛعًَ ٢ؿاضٜع تسَرل ٚتؿهٝو تًو
.
. .ط إكا١َٚ
ايعطب ١ٝؾًكس قايٛا يكٝاز ٠سعب
.
اٱغٖٚ ١َٝ٬ص ٙػطب ١سعب اهلل َع ا٭ْ١ُٛ
.
إُٓٛات
و ؾَكَاتٹ ٬إْٔٻا
ت ٚٳضٳ ټب َ
خ ًَٗٳا أَبٳساّ َٻا زٳاَٴِ ٛا ؾٹٗٝٳا ؾَا ٵشٖٳبٵ أَْ ٳ
قٛي٘ تعاٍ {:قَايُٛاِ ٜٳا َٴٛغٳ ٢إْٔٻا ئَ ْٻ ٵس ٴ
24
ٖٳاٖٴٓٳا قَاعٹسٴ ٚٳٕ }إا٥س٠
ضَا ٜأشٕ ي ٞايكاض ٨إٔ أعدل عٔ ٚدْٗٛ ١ط ٟبتذسٜس زعٛت ٞايكسّ ١اييت ططستٗا ٗ
ْعِ إٔ ايؿطق ١ايٛسٝس ٠اييت أَآَا اٯٕ ٖ ٞا٫ػاٙ
إغطا .ٌٝ٥ص . .
ْعِ يًكًض َع .
َكاي ١ط. .
. .
إغطا ٌٝ٥يٓعٝـ غٜٛاّ َع أطؿايٓا ْٚػاْ٤ا ٚعذا٥عْا بػّ٬
.
إٍ عكس اتؿاقات غَ ّ٬ع زٚي١
ٚاغتكطاض ٗ زٚيٓا.ؾُا سكٌ ٭ٌٖ يبٓإ ٚأطؿاي٘ ْٚػاٚ ٘٥عذا٥عَٚ ٙطنا َٔ ٙقتٌ ٚتؿطٜس
ايؿًػطٝين
.
ْٚعٚح ٖٚطٚب مل ٜعإ َٓ٘ ؾعب عطب ٞإ ٫ايؿعب
إغطا .ٌٝ٥صٚ ،شيو بػبب نعؿٓا
ٚيكس قًت ـ َٚاظيت أق ٍٛـ أْ٘ َ ٫ؿط . َٔ.ط ايكًض َع .
قػرل ٚ ٠مٔ يػٓا أقشاب نًُ١
ُٚعقٓا ٚؼاغسْا ٚتؿطم نًُتٓا ٚػعأْا إٍ أدعا، ٤
ٚاسس ٚيٝؼ يٓا إضاز ٠غٝاغ ١ٝق ١ٜٛتكٓع ايكطاض
ٚاسس َٗٓ ٫ٚر غٝاغ. ٞ
ٚاسسَٛ ٫ٚ ٠قـ ،
،
إؿذلى
.
إٓاغب ٕٛادٗ ١عسْٚا
.
إٓاغب ٗ ايٛقت
ؾٗص ٙقٚ ٠ٛق٬بُٚ ١اغو سعب اهلل شٖبت إزضاز ايطٜاح بػبب اـٝاْ ١ايعطب ١ٝشلصٙ
ايؿطٜؿٚ ١اييت أٗٓٚا آخط َكا ١َٚإغ ١َٝ٬ؾطٜؿ ١بكٝت ٗ ايػاس ١ايعطبْٝٛ ١ٝؿ١
.
إكا١َٚ
إٝسإ
.
ٚق ٚ ١ٜٛيكس ؾذعت ٖص ٙإكاٚ ١َٚنػطت َٚاضغت نٌ إُاضغات إباس ١يتبكٗ ٢
قسضت٘ إٕ سعب اهلل اغتطاع ؼطٜو ايؿاضع
ٚيهٓٗا بكٝت ٚسٝسْ ٫ ٠اقط شلا إ ٫اهلل دًت .
ايعطبْ ٞعِ سطى إُهٔ ٚغرل إُهٔ َٔ طاقات ٖصا ايؿاضع ايعطبٚ ٞقٛاٚ ٙيهٔ ا٭ْ١ُٛ
،
ايعطب ٗ سٌ أْٗا ؾتشت نٌ أبٛاب سسٚزٖا
ايعطب ١ٝقؿًت اؿسٚز ٗ ٚد٘ اجملاٖس. ٜٔ
أَطٜه١ٝ
،
أؾػاْػتإ ٚشيو بأٚاَط  ٚنػٙٛ
.
يٝدطز اجملاٖس ٜٔحملاضب ١اٱؼاز ايػٛؾٝيت ٗ
ايعطب. ٞ؟
أَطٜه ١ٝؾُا ٖ ٛتؿػرل ٖصا ايػًٛى ايػًط! ٟٛ
.
يتشكٝل َكاحل ٚغاٜات
إغطاٚ ٌٝ٥أعطف نػرل َٔ ٟأبٓاٖ ٤ص ٙا٭َ ١ايعطب ١ٝإػه١ٓٝ
أزع ٛيًكًض َع . .
أْا . .
إغطاٚ ٌٝ٥يهٓٗا
،
َٚكاحل َع
.
إٔ بعض ايس ٍٚايعطب ١ٝشلا ع٬قات غطٚ ١ٜكؿَٚ ١ٝعاَ٬ت
نًع .ط
ؽذٌ ٚتػتش ٞإٔ تبٛح .بٗا ؾسعٛت ٞإٔ .
اؿكٝكْٚ ١ٝتعاٌَ َع إغطا ٗ ٌٝ٥ايعًٔ بس. َٔ ٫ايػط
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اذتٝا . ٤ص ْٚهؿـ عٔ ٚدٖٓٛا
بسقع .

ٚأعتكس أْٓا ْطٜس إٔ ْعٝـ
.
أٔٚ
إغطاٖ ٌٝ٥هصا ،
!
إطسًَ ٖٞ ١طسً ١ايكًض َع
إٕ . .
اؿٝا ٠ؾايك ٣ٛايػطبٚ ١ٝبهٌ ْٛطٜاتٗا اؿاقس ٠مل
.
َع أبٓاْ٤ا َا بك ٞيٓا َٔ أٜاّ ٗ ٖصٙ
ٖهصا .؟
أخط ٣ؾإٍ َت ٌٜٛ ٢سايٓا !
تطٓٓا ؾٓشٔ نطز َٔ سطب يٓسخٌ إٍ .
.
تطٓٓا ٚئ
.
ٚسهاضتٗا
.
َٚت ٢غٛف ٜػتُتع أبٓاْ٤ا ٚأسؿازْا بٗص ٙاؿٝا٠
إغطاٌٝ٥
إْٗا زع ٠ٛيًكًض َع ! .
إغطا .ٌٝ٥ص ٖ ٞتعبرل عٔ َٛقؿٚ ٞضأٜٞ
ايؿهط. ٠ط ايكًض َع .
.
أضٜس إٔ أبٌ إٔ ٖصٙ
غرلٟ
ايعطبُ ٫ٚ ٞجٌ .
ايؿدك ٗ ٞقه ١ٝايكطاع .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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اذٖب إْا ٖآٖا قاعدٕٚ
. .
ب
خ ًَٗٳا أَبٳساّ َٻا زٳاَٴِ ٛا ؾٹٗٝٳا ؾَا ٵشٖٳ ٵ
قاٍ اهلل تعاٍ ٗ قهِ آٜات٘{ :قَايُٛاِ ٜٳا َٴٛغٳ ٢إْٔٻا ئَ ْٻ ٵس ٴ
24
و ؾَكَاتٹ ٬إْٔٻا ٖٳاٖٴٓٳا قَاعٹسٴ ٚٳٕ }إا٥س٠
ت ٚٳضٳ ټب َ
أَْ ٳ
ايًبٓاْ ٞنُا قاشلا
.
ْل ٖص ٙاٯ ١ٜايكطآْ ١ٝقاشلا نٌ اؿهاّ ٚايكاز ٠ايعطب ؿعب اهلل
ايػ ّ٬قًٝت ٗ خطابات غٝاغ ١ٝكتًؿ١
َٔ ايػابل بٓٛا إغطا ٌٝ٥يٓبَٛ ِٗٝغ ٢عً. ٘ٝ
ٚإٛاقع ٚيهٔ إعٓٚ ٢اشلسف ايعاّ نإ ٜكب ٗ ٖسف ٚاسس ٖ ٛعسّ
.
ايٓكٛم ٚا٭ظَٓ١
.
ايٛقٛف َع سعب .اهلل
ايػٝاغ ١ٝؾًكس
.
يكس ناْت عكٝس ٠سعب اهلل ايس ١ٜٝٓأق َٔ ٣ٛعكٝس ٠اؿهاّ ٚايكاز ٠ايعطب
ايعطب١ٝ
.
ايػًط ٟٛبٌ تعطت بعض ا٭ْ١ُٛ
.
اهلل ٚاْٗعّ ايؿهط ايػٝاغ ٞايعطبٞ
اْتكط سعب ،

ْػ ٢قاْعٛا ايكطاض ايعطب ٞايػٝاغ ٞإٔ ٜعٛزٚا إٍ قطا ٠٤بعض ايػٛض َٔ ايكطإ ايهطِٜ
اـٛفصٚ ،. .شنط اؾباض
.
ايذلادعص . ٚ..
.
اْٗ٫عاَ١ٝص . ٚ .ط
. .
ايتداشٍص . ٚ..ط
.
قطاضات .ط
قبٌ إٔ ٜكسضٚا .
إتهدل ايهجرل َٔ اٯٜات ايكطآْ ١ٝايع ١ُٝٛاييت ٚعست َجٌ سعب اهلل بايٓكط ٚاْ٫تكاض َٗٓٚا
تعاٍ
قٛي٘ :
54
 {:/1ٳَٚٳهَطٴِ ٚا ٳَٚٳهَ ٳط ايًٓ ٴ٘ ٚٳايًٓ٘ٴ خٳٝٵ ٴط ايُِٳانٹطٔ ٜٳٔ }آٍ عُطإ
عُطإ12
ن ٴِ ايًٓ ٴ٘ بٹبٳسٵ ٕض ٳٚأَْ ٴتِٵ أَشٹيٖ ْ ١ؾَاتٻكُِ ٛا ايًٓ ٳ٘ َي ٳعًٖ ُه ٵِ تٳؿٵهُطٴ ٚٳٕ }آٍ 3
ٚ{:/2ٳيَكَ ٵس ْٳكٳ ٳط ُ
ت ٚٳيَـ ٹه ٻٔ ايًٓ ٳ٘ ٳضَٳٚ ٢ٳيٹٝٴ ٵبًٹ ٳ ٞايُِٴ ٵَ٪ٹٓٹٌٳ َٹٓٵ ٴ٘ بٳ ٤٬سٳػٳٓاّ إٔ ٻٕ ايًٓ ٳ٘
 {:/3ٳَٚٳا ٳضَٳٝٵتٳ إٔشٵ ٳضَٳٝٵ ٳ
. 17
غٳُٹٝعٷ ٳعًٹِٝٷ}ا٭ْؿاٍ
ايبكط.24٠
ت ؾٹ٦ٳ ّ١نَجٹرلٳ ّ ٠بٹإٔشٵ ٕٔ ايًٓ ٹ٘ ٚٳايًٓ٘ٴ َٳ ٳع ايكٻابٹطٔ ٜٳٔ } 9
{:/4نَِ َِٔ ؾٹ٦ٳ ٺَ ١قًٹ١ًَٝٺ َغًَبٳ ٵ
غط١ٜ
ايػطاٜا ، ) 38
(
غعا ايطغ ٍٛقً ٢عًٚ ٘ٝغًِ بٓؿػ٘ (  ) 37غعٚ ٠ٚأضغٌ َٔ
ٚاؿل ٚشيو بعسَا يبح إػًُ 13ٕٛعاَاّ ٜعاْ ٕٛأقٓاف
ٚناْت نًٗا زؾاعاّ عٔ ايٓؿؼ .
ٜٚكدلٚ ٕٚنِ َٔ َط ٠ضدع ؾٗٝا ايكشاب ١إٍ ايٓيب
.
ا٭ش٣

َ ا بٌ َؿذٛز َٚهطٚب

شلِ اقدلٚا ؾإْ ٞمل أَٚط بكتاٍ ستْ ٢عٍ
ا٭ش ٣ؾٝك: ٍٛ
ٜػتأشْ ٗ ْ٘ٛإٔ ٜطزٚا عٔ أْؿػِٗ ،
ًٚٹُٴٛا ٳٚإٔ ٻٕ ايًٖ٘ٳ ٳعًَْ ٢ٳكٵ ٔط ٹٖ ٵِ يَكَسٹ ٜٷط *ايٖصٹٜٔٳ ُأخٵ ٔطدٴٛا
تعاٍ ( أُشٹ ٳٕ ٹيًٖصٹٜٔٳ ٜٴكَا ٳتًُ ٛٳٕ بٹأَ ٻْ ٴٗ ٵِ ُ
قٛي٘ .
. 40
 39ـ
ٍل إٔيٖا إَٔ ٜٳكُٛيُٛا ضٳبټٓٳا ايًٖ ٴ٘ ) اٯ .١ٜاؿر
َٹٔ ٹزٜٳا ٔض ٹٖ ٵِ ٹبػٳٝٵطٔ سٳ
م .) 28
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/8/14ـ  ،بايعسز ( ( ) 03589
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يكس اغتطاع سعب اهلل إٔ ٜك ٍٛيًكاعس ٜٔإتداشيٌ يكس قٗطت يهِ اؾٝـ ايص٫ ٟ
ٜكٗط ٚخٛؾتِ َٓ٘ أنجط َٔ ٔػٌ .عاّ يكس قٗط ٖصا اؾٝـ ايطابع ٗ ايعامل َٔ ْاس١ٝ
،
ايػطب ١ٝقٗط ٖصا
،
ايكٚ ٠ٛايتذٗٝع ٚايتٓٚ ِٝٛايٛسؿ ١ٝسػب إزاعات ايسٚا٥ط ٚايكشاؾ١
ايكٛاضٜذ .ص ٖصا ايػ٬ح
.
غ٬ح. ،ط
اؾٝـ بػ٬ح ٚاسس ؾك٘ ٖ ٛغ٬ح اٱّإ باهلل ايك ٟٛثِ .
ٚايؿٛن ٢سعب اهلل
.
دعٌ إغطا ٌٝ٥تعٝـ نٌ سا٫ت ايكًل ٚا٫نططاب ٚاؾعع ٚاـٛف
تكطٜباّ
أغهٔ إٛاطٔ اٱغطا ٗ ًٞٝ٥إداب ٧ا٭ضنٕ ١ٝس ٠ؾٗط .
سعب اهلل زى ٚزَط ٚنطب ٚأٚدع إسٕ اٱغطا ١ًٝٝ٥بايكٛاضٜذ ٚ٭َ ٍٚط ٗ ٠تاضٜذ زٚي١
ٚا٭ضزٕ
،
عاّٖ.194ـ ٚضغِ إٔ إغطا ٌٝ٥خانت سطٚب َع زَ ٍٚجٌ َكط ٚغٛضٜا
إغطآَ ٌٝ٥ص 8
ايًبٓاْٞ
.
ٚيهٔ مل ػس ايطعب ٚاـٛف إ َٔ ٫سعب اهلل
َٚػتؿٝه ١يتؿػرل اْتكاض أ ٚاْ٫تكاضات
،
ٚأعطف نػرل ٟإٔ إٓاقؿات غته ٕٛط١ًٜٛ
إغطاٚ ٌٝ٥يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜه ٕٛشيو ايتؿػرل فاٌَ أَ ٚبايؼ
.
اييت سككٗا سعب اهلل عً٢
.ؾٚ ٘ٝضغِ إٔ بعض تًو ايتؿػرلات دعًت َٔ بعض عًُا ٤إسس ٣ايس ٍٚاـًٝذٜ ١ٝكسض
ؾٝعٚ ١نازت
ؾت ٣ٛز ٫ ١ٜٝٓػٝع زعِ ْٚكط ٠سعب ،اهلل أ ٚعسّ دٛاظ ايسعا ٤شلِ باعتباضِٖ .
ايٛاسس
،
ايس.١ٜٝٓص تجرل ؾتٓ ١بٌ أٌٖ ايػٓٚ ١ايؿٝع،١بٌ بٌ أبٓا ٤ايٛطٔ
تًو ط ايؿتا. ٣ٚ
. .
اٱغ َٞ٬أْ٘ ؼطٜو يًعكبٝات زٕٚ
.
ٚنازت آثاضٖا تٓتؿط إٍ َٛاقع أخط َٔ ٣ايعامل
ايكعٛز .ص عٔ
أْٛاع .ط .
ايعكٌ نٌ ٖص ٙايػًٛنٝات ايػٝاغٚ ١ٝايسْٛ ٖٞ ١ٜٝٓع َٔ .
ايتشهِ ٗ .
اؿطب ٖٚصا ٖ ٛاـصٕ٫
ايٛادب ٚتطى إػًِ اؿكٝكٚ ٞسٝسّا ٗ َٝسإ إعطن ١أ. ٚ
،
أزا٤
ايؿً
بعٚ ٘ٓٝايتداشٍ ٚاـٛف ٚايذلادع ٚأثاضت .
ايكعٛد .ص عٔ ْكط ٠سعب اهلل ايًبٓاْ َٔ ٞقبٌ ا٭َ١
َ٬َٚض .ط .
.
نُا إٔ َٔ عَ٬ات
ايتػين .ص َٔ قبٌ بعض ايسٚ ٍٚقٝازاتٗا ايػٝاغ ١ٝإدتًؿ ١بكِٝ
ايعطبٚ ١ٝاٱغ. ٖٞ. ١َٝ٬ط .
فًُٗا بٌ أْٗا ؽًل
،
اؿكا٥ل ق ِٝغطب ١ٝتسع ٛإٍ ايؿتٓٗ ١
،
غٝاغ ١ٝأَطٜهَ ١ٝتعاي ١ٝعً٢
ايعطبٖٚ ٞص ٙإٛاقـ ايعطب ١ٝايػٝاغ ١ٝأقبشت َٓشطٚ ١قٓطَٓ ١ص
اْؿطاض ٗ إٛقـ .
ايعَٔ
بعٝس .
يكس غٝططت ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝايػٝاغ ١ٝايػطب ١ٝعً ٢اـطاب ايػٝاغ ٞايعطبٚ ٞاٱغَٞ٬
ا٭َطٜه١ٝ
.
ٚايتبعٚ ١ٝايعبٛز ١ٜايهاًَ ١يًٜ٫ٛات إتشس٠
،
تتكسَٗا اٱٖاْٚ ١إصي١
َعاٜرل . .
ؾً ــكس زلعــٓا ٚؾاٖسْ ــا أسازٜـ ــح ٚيكا٤ات َتً ــؿع َٔ ٠بع ــض اؿهــاّ ٚضد ــاٍ اؿـ ــهِ
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ايػٝاغٞ
،
ٚايػٝاغ ٠٤ًٖٛ ١بايجطثطٚ ٠تكاطع اؿكا٥ل ٚايهصب ايسبًَٛاغٚ ٞايٓؿام
ا٭َطٜهٖ ٞصا َا زؾع بٛٗٛض نطٚب دسٜسَٔ ٠
.
ٜؿعً ٕٛشيو ْتٝذ ١ا٫غتبساز ايػٝاغٞ
ايكعٛز.ص عٔ ْكط ٠سعب .اهلل
. .ط .
ايكعٛز.ص عٔ ْكط ٠اؿل ٚإػًٌُ ٖٛٗٚ ٛض تؿػرل نٝل ٕعٓ٢
إؾطاظات .ط .
.
َٔٚ
يًُكاٖٚ ١َٚصٙ
.
غٝاغٖ ٞا أز ٣إٍ ؾكس إعٓ ٢اؿكٝكٞ
،
إكا١َٚص طبكا ٕصٖب
. .ط . .
ايػٝاغ ١ضَا ته ٕٛقس سطَت َٔ
.
ايتؿػرلات قه ١َٛبػاٜات شلا قً ١بتطًعات بعض زٖايٝع
ايػٝاغ ١ٝأخصت عً ٢أْٗا َٔ نُٔ إٛاثٝل ٚا٫تؿاقات ايػٝاغَ ١ٝع إغطاٌٝ٥
،
ٖاضغ ١أزٚاضٖا
َػاَط٠ص ،. .ؾتٛاضت إَهاْات اؿٛاض َع أقشاب
.
أْٗا .ط
ٚا٭ضزٕ ٖٚصا أز ٣عً. ٢
.
نشاٍ َكط
إٛاقـ يكس قعسٚا عٔ سعب ،اهلل ٚيهٔ سعب اهلل
.
ٜتكسّ ؾ٦ٝاّ ٗ تًو
إكا ١َٚؾًصيو مل .
.
قسضت٘
أعتُس عً ٢اهلل دًت .
ايب ٌٜ٬ق ٠ٛوتادٗا ايٓاؽ ٚاجملاٖسٜٔ
،
سكٝك ٫ ١تهًـ إ ٌٜ٬أٚ
ٖٓٚاى ق. . ٠ٛ
ايعإٌ ٚتٛقـ ايعَإ
،
ايكدط ٚتعذع
،
اؿسٜس ٚتؿتت
،
بايصات ٗ نٌ عكط ق ٠ٛتصٜب
َؿسٖٚاٚقس  ٜٔٛايبعض أْٗا ق ٠ٛايطا٥طات إكاتً ١أ ٚإساؾع اشلازض ٠أ ٚايكٛاضٜذ ايعابطٚ ٠إٕ
ايٚ ّٛٝيهٓٗا ٖ ٞق ٠ٛاٱْػإ إَٔ٪
ناْت ٖصٚ َٔ ٙغا ٌ٥ايك ٠ٛاييت وتادٗا إػًُ، ٕٛ
ٚع٬
إطٝع يطب٘ دٌ .
إٕ ا٭َ ١ايعطب ١ٝاي ّٛٝعاد ١إٍ ضؾع ايػتاض عٔ ٖص ٙايك ٠ٛاؿكٝك ٚ ١يٝؼ
عٓ٘ ((ٜعذبين
ناايعكٝسَ ٠كسض  ٫ٚناٱّإ زاؾع ٜ،ك ٍٛغٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل .
ايطدٌ إشا غ ِٝس ٘ٛن ِٝإٔ ٜك ٤ٌَ ٫ ٍٛؾ، ) )٘ٝإٕ إ َٔ٪اؿل إعكاض ٗ ٚد٘ ايباطٌ ٫
ٚايػاٜات
،
٭غطاض  ٫ٚتأغط ٙإٓاؾع
،
عطف  ٫ٚتتشهِ ؾ ٘ٝتكايٝس ٜ ٫ ٚصٍ ْؿػ٘
ٜػتبعس، ٙ
ايطؾس ٜٚطًب َٓ٘ ايع ٕٛقس قطع
ايكٜٚ ٠ٛػتًٗه٘ .
إِا ٖ ٛزاُّ٥ا ٗ دٓب اهلل ٜػتُس َٓ٘ ،
اؿباٍ نًٗا ٚاغتُػو بايعط ٠ٚايٛثك ٫ ٢اْؿكاّ شلا ٚاهلل زلٝع عً ِٝ٭ٕ ايكطإٓ ايصٗ ٟ
قًب٘ ٜكٝض ب٘ ((  ٫ٚتٗٓٛا  ٫ٚؼعْٛا ٚأْتِ ا٭عً ٕٛإٕ نٓتِ َٚ)) ٌَٓ٪قٛي٘(( إٕ ّػػهِ
ايٓاؽ).
قطح ؾكس َؼ ايك ّٛقطح َجً٘ ٚتًو ا٭ٜاّ ْساٚشلا بٌ )
وؿٛو أسؿ ٜاهلل ػس ٙػاٖو تعطف إٍ
.
ٜٚك ٍٛغٝسْا قُس  ((أسؿ ٜاهلل
اهلل ٗ ايطخاٜ ٤عطؾو ٗ ايؿسٚ ) )٠يصيو ػس إ ٖٛ َٔ٪أق ٣ٛايٓاؽ ٚأقسضِٖ عً ٢ؼٌُ
ايٝأؽ ٚايهطا ٤٭ٕ اهلل َعٖٚ ٘ٓٝسَٚ ٜ٘طؾس َٔٚ.ٙإعطٚف أْ٘ ٕا سكل إػًُ ٕٛا٭ٚاَ ٌ٥عٓ٢
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أْؿػِٗ ٜٓٚكطِٖ َٔ سٝح  ٫وتػبٜٚ ٕٛأت ٞايٓكط
،
اٱّإ سكل شلِ اهلل سكٝك ١ايكٗ ٠ٛ
اٱغَٞ٬
،
أعساٚ ِٗ٥إيٝهِ ٖص ٙاؿازث ١اييت ٚضزت إيٓٝا ٗ تطاثٓا
بإيكا ٤ايطعب ٗ قًٛب ،
سٝح :تكٍٛ
ٕا ؾتشت َسا ٔ٥نػط ٣عً ٢إػًٌُ أضغٌ ٜعزدط ًَو ايؿطؽ إٍ ًَو ايكٌ
ايكٌ أخدلْٞ
:
ٜػتٓذس ب٘ عً ٢إػًٌُ ،ؾًُا ٚقٌ ايطغ ٍٛإٍ ًَو ايكٌ قاٍ ي٘ ًَو
َٓهِ
ب٬زنِ ٌٖ ِٖ قً ١أّ أنجط .
.
عٔ ٖ ٤٫٪ايك ّٛايص ٜٔغًبٛنِ عٔ
َِٓٗ
قاٍ:بٌ ِٖ قًٚ ١مٔ أنجط .
ؾٝهِ
قاٍ ؾإِْٗ ٜ ٫ػًبْٛهِ َع قًتِٗ ٚنجطتهِ إ ٫غرل َا عٓسِٖ ٚؾط َا .
:
أدٝبو
.
ايؿطؽ غًين أٜٗا إًو عُا أدبت
قاٍ ضغًَ ٍٛو :
ْعِ
ايكٌ أٜٛؾ ٕٛبايعٗس إشا عاٖسٚا؟ قًت .
قاٍ ًَو :
ٕطؾسِٖ
.
قًت أطٛع قّٛ
قاٍ نٝـ طاعتِٗ ٭َرلِٖ؟ :
:
ايطٝبات ٚوطَ ٕٛاـبا٥ح ٚإٓهطات
.
قاٍ ؾُا وًَٚ ٕٛا وطَٕٛ؟ قًت:وًٕٛ
:
ٚايؿطٚض
.
وطَٕٛ
.
قاٍ أوطََ ٕٛا وًًٕٛ؟ ٚوًَ ٕٛا
:
قًت  ٫ؾِٗ  َٕٛٓ٪ٜبإٔ ؾطٜعتِٗ ثابتٚ ١خايسٜٚ ٠عتُس ٕٚإٔ نتابِٗ إٓعٍ قؿٚٛ
:
ايػُا٤
.
عؿ ٜاهللٚ،أْ٘ أثبت ٗ ا٭ضض ٚأبكٗ ٢
اـايل
.
قًت قاعستِٗ  ٫طاعٕ ١دًٛم ٗ َعك١ٝ
قاٍ ؾُا قاعستِٗ ٗ طاع ١أَرلِٖ؟ :
:
إٛؾس ازلع ٜا ٖصا ؾإٕ ٖ ٤٫٪ـ ـ إٕ
ؾعٓس شيو قاٍ ًَو ايكٌ يطغًَ ٍٛو ايؿطؽ :
عًٗٝا ٚقس ٔٚ
ايؿطؽ زيين .
ناْٛا نُا تك ٍٛـ ـ ًٜٗ ٫ه ٕٛأبساّ آ ٫بٛاسس ٠قاٍ ضغًَ ٍٛو :
قاٍ إِْٗ ًٜٗ ٫ه ٕٛأبساّ ست ٢وًٛا سطاَِٗ ؾٝكبض ايؿط
أْ٘ غٝسي٘ عً ٢غ٬ح أٚعتاز :
ضش١ًٜ
عٓسِٖ خرلّا  ٚوطَٛا س٬شلِ ؾتكبض ايؿه ١ًٝعٓسِٖ .
ؾٗٝا إْ٘ مل ّٓعين ؾ ٧إٔ
ثِ زعا بهاتب٘ ؾأًَ ٢عً ٘ٝضغاي ١إٍ ًَو ايؿطؽ ٜك: ٍٛ
بايكٌ ٚيهٔ ٖ ٤٫٪ايك ّٛـ ٜعين إػًٌُ ـ ايصٜٔ
.
أبعح إيٝو ظٝـ أٚي٘ َطٚ ٚآخطٙ
٭ظايٖٛا ٚي ٛخ٬شلِ ايططٜل أظايَ ْٞٛازاَٛا
.
ضغٛيو ي ٛواٚي ٕٛإظاي ١اؾباٍ
ٚقؿِٗ ي. . ٞ
ٜٝٗذٛى
.
عًٚ ٢قـ ضغٛيو ؾػإِٗ ٚأضض َِٓٗ بإػإ ٫ٚ ١تٗٝذِٗ َا مل
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ٖصا ٖ ٛاٱغٖٚ ّ٬ص ٖٞ ٙأَ ١اٱّإ ق ١ٜٛبإّاْٗا ٚععٜع ٠بإغَٗ٬ا.قاٍ اؾبـاض
ٜ((:أٜٗا ايص ٜٔأَٓٛا إٕ تٓكطٚا اهلل ٜٓكطنِ ٜٚجبت أقساَهِ )).ايًِٗ أْكط زٜٓو
ٚأؾػاْػتإ
.
اجملاٖس ٗ ٜٔيبٓإ ٚؾًػطٌ
.
ٚنتابو ٚغْٓ ١بٝو ٚعبازى ايكاؿٌ
ٖصا ٖ ٛساٍ ضداٍ إكا ١َٚاٱغ ١َٝ٬ايًبٓاْٚ ١ٝسعبِٗ سعب .اهلل ؾهٝـ ٜ ٫كٗط أضؾؼ
ٚأقٚ ٣ٛأٚسـ دٝـ ٗ إٓطك،١سٌ قعس عِٓٗ ايكازٚ ٠اؿهاّ ٚا٭ْٚ ١ُٛقـ اهلل َعِٗ
َكتسضاّ
.
ْٚكطِٖ ْكطاّ ععٜعاّ
إٕ ٖص ٙإطسً ٖٞ ١أغَ ٤ٛطسًّ ١ط بٗا ايعطب سٌ ؽًٛا عٔ أؾطف إكاَٚات
اٱغطا ًٞٝ٥بٌ
،
اٱغٚ ١َٝ٬اييت ضؾعت ضأؽ اٱغٚ ّ٬إػًٌُ بٌ أْٗا أضبهت ايكطاض ايػٝاغٞ
اٱغطاًٞٝ٥
.
اْؿعٌ نٌ ايساخٌ
إػأي ١أُٖٗا َ ٗٚكسَتٗا إٔ  ٫نسع بكٚ ٠ٛغطٚض ٖصا
يس ٟأَٓٝات نجرلٖ ٗ ٠ص، ٙ
إيْٓ ٫ٚ ٘ٝػ ٢إٔ يسٜٓا
َٓ٘ ٚإٔ ْ ٫طنٔ .
ايهبرل بٌ أُٓ ٢إٔ ْسضغ٘ ْٚػتؿٝس ْٚتعًِ ،
ايٓكط ،
ايٛٗٝز نُا أُٓ ٢إٔ ٜعٝس ايكازٚ ٠اؿهاّ
قهَ ١ٝكرل ٖٞ ١ٜؼطٜط ؾًػطٌ َٔ أٜس. ٟ
إدتًؿٚ ١خاق ١زضاغ ١ايكهاٜا إكرل ١ٜاييت ؼتاز إٍ
،
ٚا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝزضاغ ١أٚناعِٗ
ٚايععّ
.
ٚايكطاض
.
تٛسٝس ايكـ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض .
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 11ضبتُدل
عٝد
ّ2
غبتُدل. 00
1
َٛسداً .ص َجًُا عاف 11ّٜٛ
عاف ط عبٝد .
مل ٜػبل يًعامل نً٘ إٔ . .
ايهبرل ٚأٗٚطٚا
بعض اؿهاّ ٚؾعٛبِٗ أبست ايهجرل َٔ ايؿطح ٚايػطٚض ٚايبٗذ ١بصيو ايعٝس .
ٚايكدل ٚبعهِٗ عاف شيو ايعٝس ٚيهٔ بططٜكت٘ اـاق١
.
ايهجرل َٔ ع٬قات ايتػاَض
ايػطبٕٛٝ
.
َجًُا ؾعًت ايٜ٫ٛات إتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝسًؿاٖ٩ا
اْ٫فتاح.ص  ٚط ايتػرل ص..
َٔ ط . . .
ٚا٭عٝاز عازَ ٠ا تؿطض أُٖٝتٗا ٚخطٛضتٗا ؾّ.٦ٝا .
ٚضقابتٗا يصيو ؾطنت ؾ٘ٝ
.
غبتُدل مل ىطز عٔ غٝطط ٠ايك٠ٛ
،
11
ؾًكس نإ عٝس
إتػرلات اييت خطدت عً ٢أغؼ ايهجرل َٔ
،
اؿاقسٚ ٠ضاؾك٘ ايهجرل َٔ
،
ايهجرل َٔ ايكٛٝز
ٚاغتكطاض ٙبٌ
.
ٚاٱغ ١َٝ٬بٌ أقبشت تًو ا٭غؼ ٚإتػرلات تٗسز أَٓ٘
،
اجملتُعات ايعطب١ٝ
نجرلاٶ نُا ضاؾل شيو
.
ا٫دتُاع. ١ٝص ٗ ايٛطٔ ايعطبٚ ٞاٱغ َٞ٬تػرلت
.
إٔ ط املطٚ٪ي١ٝ
. .
ايػُشا ٤٭ٕ تًو إتػرلات إتػاضع١
.
ايهجرل َٔ ايتذاٚظات اييت تطؾهٗا ايعكٝس ٠اٱغ١َٝ٬
اٱغطا٤ات.ص يًُٛاطٔ ايعطبٚ ٞإػًِ ٚاييت زؾعت٘ إي ٞايتُطز ٚايجٛض٠
.
أؾطظت ط
ٚإت٬سك. . ١
ٚاجملتُعات سٝح قسَت َػطٜات َجرلٚ ٠ؾطت ؾّ٦ٝا َٔ اٱْؿ٬ت ا٭خ٬قٞ
.
نس ا٭ْ١ُٛ
ٚايعكس ٟؾٗٛطت نتابات قشاؾٚ ١ٝقسضت َ٪يؿات ؼٌُ أؾهاضّا تٓاٍ َٔ ايصات
.
ٚايؿهطٟ
إع١ُٛ
.
ٚايػٓ ١ايٓب١ٜٛ
.
اٱشلٚ ١ٝبعهٗا ٜؿهو ٗ ايعكٝس٠
،
اـاط ١٦عذ ١ايع١ٕٛ
،
ٚمل ُاضؽ تأثرلات اؿانِ ٕٓع شيو ايٓٛع َٔ إُاضغات
ايؿهط١ٜ
نبرل ضاؾض يتًو إُاضغات .
ٚايؿؿاؾٚ ١ٝاؿطٚ ١ٜيهٔ ضاؾل شيو أغتٝا ٤ؾعيب .
ٚاـط ٠٧ٝايهدل ٣اييت أضتهبتٗا ا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝاؿانُ ٖٞ ١أْٗا َٔ عٌُ عً ٢تبين
ٚايعكٖٚ ٍٛصا َا زؾع با٫تٗاَات ايؿهطٚ ١ٜايعكس ١ٜإٔ
.
ٚضعطعت ٚتكٜٛت بعض تًو ا٭ؾهاض
ايؿطؾا٤
.
تتأثط يتطٛٸٍ ايهجرل َٔ إؿهطٚ ٜٔايهتاب
ٚخطٛضت٘ ٚيهِٓٗ مل
،
 11غبتُدل قس ؾطض أُٖٝت٘
يكس تػاؾٌ اؿهاّ ايعطب ٚإػًٌُ إٔ عٝس
ٚايطٚ ١ٜ٩مل ٜعًُٛا عً ٢غطع١
.
ٜتعاًَٛا َع شيو نً٘ بؿ َٔ ٧ايتػاَض ٚايكدل ٚاؿهُ١
ايعٝس ته ٕٛأنجط َ١َ٤٬
ضٝاض.١ٝص دسٜس ٠يًتعاٌَ َع إؾطاظات ٖصا .
اغتدساَات ط َعاٜرل .
. .
ؾعٛبِٗ ؾؿكست أَاْ ١ايهًُ١
.
ايعٝس َع ايػع ٞاؾاز يتأغٝؼ شلِ َهاْ ١تًٝل بِٗ بٌ
شلصا .
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427 /8/7ـ  ،بايعسز ( ) 13582م (. ) 28
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اؿهاّ ٖا أؾكسِٖ َكساقٝتِٗ .
،
ٚبطٜكٗا ؾاْتؿط نصب
.
ايػٝاغ ١ٝقُٝتٗا ٚأُٖٝتٗا
غبتُدل ؾٗ ٞا٭نجط
.
11
ٚاؿط ٗ ١ٜتكسٜط ٟت ٖٞ ٌٛأِٖ إؾطاظات عٝس
. .
ؾايؿؿاؾ١ٝ
. .
ايبؿطٚ ٟ٭ٕ سهاّ ايعطب ٚإػًٌُ مل ٜػتٛعبٛا دٝسّا ْٛطٚ ١ٜؾهط ٠ايؿؿاؾ١ٝ
.
إبساعّا يًعكٌ
ٚاؿط ١ٜناْت إطسً ١اييت تًت عٝس 11غبتُدل ٖ ٞا٭نجط قسض ٠عً ٢اغتؿاض ٠ايؿً
. .
. .
ايعإٞ
ايسٜين ٖٚسز ايػ. ّ٬
،
ٖٓا ٖٓٚايو ٖٓٚاى ٚتًٛخ ايؿهط
أخطا٤ص
ٖٓاى ط . .
ؾًٝؼ َٔ اؿهُٚ ١ايٛنٛح إٔ ٜٓهط اؿهاّ ايعطب ٚإػًٌُ إٔ . .
ٚايؿهط ١ٜمل
،
ايػٝاغٚ ١ٝأٚناعِٗ ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
،
ػاٚظات .ص ؾابت َػرلاتِٗ
.
. ٚ .ط
ؾعٛبِٗ ْٚػٛا بككس ٚغ. ١ْٝ ٤ٛإٕ .ط َطسً١
.
تهٔ عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ َكبٛي ١يسٟ
شلِ ٚمل ٜكبًٛا با٫عذلاف إٔ ايؿعٛب
يًؿعٛب ٚيٝؼ .
،
قازَ ١بٌ أْٗا َٛنٛي١
،
ايتكشٝض .ص
.
ٚأَطِٖ ٚمل ٜسضى ا٩ي٦و اؿهاّ ايعطب ٚإػًٌُ إٔ
.
ٚسسٖا َسع ٠ٛإٍ ايٓٛط ٗ أَطٖا
ٚبِٗ
ايعامل َذلبل بٓا .
عٝد .ص َٔ أِٖ ا٭عٝاز ايعإ ١ٝؾإٕ شيو
ٖ ٞط .
ٚعٓسَا قًت إٔ أسساخ 11غبتُدل. .
َٓٗا
ٜعٛز ٭غباب نجرل: ٠
ٚععْا ٚإٔ يٓا سكٛم
 1بسأْا ْؿعط ٚمؼ نؿعٛب عطبَٚ ١ٝػًُْ ١ؿعط بهطاَتٓا ،
: /
ِاضغٗا
.
نؿعٛب ٜٓبػ ٞإٔ
أٚطآْا
 2أقبشت يٓا ق ٫ ١ُٝبأؽ بٗا ٗ .
: /
ايعطب ٞبعس سا٫ت ايكُع
.
 3أْطًكت َع ِٛاؿطٜات ٚبهٌ أؾهاشلا ٗ ايٛطٔ
: /
عؿٓاٖا
.
ٚا٫غتبساز ٚايكٗط اييت
قطاضاتِٗ بعسَا أبعسْا َٔ نٌ
.
 4أقبض سهآَا وػب ٕٛيٓا بعض اؿػابات ٗ
: /
ٚايػًط١
.
َعاز٫ت اؿهِ
ٚقه ّٛبعسَا نٓا ْعٝـ ْٛط ١ٜايكطب
،
 5عطؾٓا ٗ ايعامل ايعطب ٞإٔ ٖٓاى سانِ
: /
ؾك٘ عًٓٝا إٔ ْأنٌ ْٚؿطب ْٚطعَ ٢جٌ قطعإ
ايٛاسس  ٖٛٚأْٓا قه ٚ َٕٛٛتابع. ٕٛ
،
ايبٗاِ٥
.
ا٭ْعاّ أٚ
 11غبتُــدل عــطف ٗ ايػــطب إٔ أب ــٓا ٤ايعــطب إػًُ ــٌ َٓٗــِ ايعـ ــبكطٚ ٟايصنٞ
 6بعس
: /
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ٚايجٛض ٟبعسَا ناْٛا ٜكٛضْٓا ٗ ايػبعٓٝات إ٬ٝز ١ٜأْٓا
.
ٚايٓابػٚ ١ايطُٛح ٚايكٟٛ
ٚقُاض
أٌٖ ٔط ْٚػا. ٤
 7بعس ٖصا اي ّٛٝايعإ ٞتأنس ٕٔ ٗ ايػطب إٔ أبٓا ٤إػًٌُ ٜػتطٝع ٕٛؾعٌ نٌ ؾ٧
: /
إزعاٚ ِٗ٥بعس
.
ا٭َطٜه ١ٝاييت  ٫تكٗط  ٫ٚؽذلم سػب
،
َٔ اخذلام إَٓٛٛات ا٭َٓ١ٝ
أعكابِٗ ٚاتػُت أؾعاشلِ ٚأقٛاشلِ باْ٫ؿعاٍ
.
قٗطٖا ٚاخذلاقٗا ؾكس ا٭َطٜهٕٛٝ
اؾسٍ ٚأقبشٛا ٜعاْ َٔ ٕٛاظزٚاد ١ٝغطٜبَٛ ٗ ١اقؿِٗ ٚمل
.
ٚايػدٚ ١ْٛنجط٠
ٚايؿؿاؾٚ ١ٝمل ٜػعٛا إٍ نؿـ أٚناض ايؿاغسَٚ ٜٔطاضز٠
.
ًٜتعَٛا با٭َاْ١
ايعإ ٌٖٚ ٞتتؿكَ ٕٛع ٗ ٞأْ٘ عٝس
ايؿاغس ٜٔؾهطٚا َع ٗ ٞإؾطاظات ٖصا ايعٝس ! .
.
ٚإػًٌُ
.
عإٚ ٞنع٘ أبٓا ٤ايعطب
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤


83

ايطًطٚ ١ايهرب عً ٢ايسع١ٝ
قطأت خدلّا باضظّا ٗ ايكؿش ١ا٭ٚي َٔ ٞدطٜس ٠ايٛطٔ ايػعٛزْ ١ٜؿط بعسزٖا ()2165
اـدل
ٜك: ٍٛ
(( سصضت ايًذٓ ١ايعًٝا يْ٬تدابات ايط٥اغ ١ٝاي ١ُٝٓٝإطؾشٌ َٔ إبايػ ٗ ١ايٓكس
بعهّا ٚقاٍ ضٝ٥ؼ قطاع اٱع ٗ ّ٬ايًذٓ ١عبس ٙاؾٓس ٟأَؼ  ،إْ٘ اشا
ٚايتذطٜض يبعهِٗ .
َعكٛي ٗٚ ١سٌ مل ٜتعطض اؾٓسٟ
.
نإ ٖٓاى َٔ نصب ٗ ٖص ٙاـطابات ؾًٝهٔ بٓػب١
قاحل ْكض َطؾض
اٍ َطؾض سعب إُ٪ط ايؿعيب ايعاّ اؿانِ ايطٝ٥ؼ عً ٞعبساهلل .
اؿهِ ٗ َٗطداْات٘
"
عباض ٠تػرل ْٛاّ
أسعاب إعاضن ١ؾٝكٌ بٔ سل ٕ٬بعسّ اغتدساّ "
اؿهِ ستٜ ٫ ٢ؿِٗ ايٓاؽ اْ٘ ٜطٜس تػٝرل اؾُٗٛض ١ٜإٍ
"
اْ٫تدابٚ ١ٝاغتبساشلا"بـ تطٜٛط
قٛي٘ ) )
ًَه ، ١ٝعً ٢سس .
ايعطبٚ ١ٝتع ِٝٛغَ ّ٬ط ٠أخط ٣شلص ٙايػًط١
.
تع ِٝٛغ ّ٬عًٖ ٢ص ٙايسّكطاط١ٝ
ٚاٱؾػاز ؾتسع ٛإٍ ٖاضغ ١ايهصب ٚيهٔ ٗ سسز
.
ايعطب ١ٝاييت تطغذ قٚ ِٝأخ٬م ايؿػاز
إعكَ ٍٛػهٌ ٖصا إٛاطٔ ايعطب ٞايػًبإ ست ٢ايهصب أقبض ٜسضب عً ٘ٝضزلّٝا ٚعدل قٓٛات
.
ايطقل
َؿطٚع ١ؾإشا نإ ضب ايبٝت يًسف ناضبّا ؾُا سل ١ٝأٌٖ ايبٝت إ. ٫
.
ٖصا ٖ ٛساٍ ا٭َ ١ايعطبَٚ ١ٝكرل َٛاطٓٗٝا إٔ ًٜٛٛا َػؿٛؾٌ ست ٗ ٢اؿانِ
اختٝاض ٙاْ٘ ايكطاع عً ٢ايهطاغ ، ٞبػبب٘ تؿكس ٚتصٚب نٌ ا٭خ٬م ٚإجٌ
.
ايص ٟاتٝشت شلِ
ٚإباز ٫ ٨اعطف ٕاشا ْػٛا بػؿً ١عٔ اٯٜات ايكطآْ ١ٝايهطّٚ ١ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ
.
ٚايكِٝ
يًهصابٌ .؟ بعس قطا ٠٤شيو اـدل ايكشاٗ
ايهصب ٚٚعٝس ضبٓا !
.
ايؿطٜؿ ، ١اييت ؼطّ ُٓٚع
عطؾت ٚتانس ي ٞأغباب َكازض ٠ا٭َٔ ايدلٜس ٟيطغا ًٞ٥ايدلٜس ١ٜايعاّ إان ٞعٓسَا أضغًت
َٛنٛعٗا ط
. .
تٗٓ٦يت ايػٓ ٗ ١ٜٛؾٗط ضَهإ إباضى عاّ ٖ1426ـ ٚنإ

شَٔ ايهرب

ٚايهرابني .ص  ،..قًت ؾٗٝا :
ٚاهلل إْٗا ٚعل ٕكٝب ١نبرل ٠إٔ ضٝ٥ؼ أع ِٛزٚي ٗ ١ايعامل ٜهصبٚ ،ضٝ٥ؼ فًؼ
تهصب ٚا٭َطا٤
ا٭َٔ ٜهصبٚ ،أٌَ عاّ ا٭َِ إتشسٜ ٠هصبٚ ،ظعُا ٤ايعامل ٜهصبٚ ،ٕٛإًٛى ،
ٜهصب ٚإسٜط ٜهصبٚ ،ايطٝ٥ؼ
ٜهصبٚ ٕٛايٛظٜط ٜهصبٚ ،ايػؿرل ٜهصبٚ ،ايؿطٜل ٜهصبٚ ،ايًٛا، ٤
،
ايهٜٛت١ٝ
ضؾض ْؿط ٙظطٜس ٠ايػٝاغ. ١
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ٗ ايعٌُ ٜهصبَٚ ،سٜط ايتعًٜ ِٝهصبَٚ ،سٜط إسضغٜ ١هصبٚ ، ،إعًِ ٜهصبٚ ،ايطايب ٜهصب،
ٚقس تعًِ ايهصب َٔ َعًُ٘ٚ ،ا٭ب ٜهصبٚ ،ا٭ّ تهصبٚ ،ايػا٥ل ٜهصبٚ ،اـازَ ١تهصب ،ايطبار
ٜهصب ٜٚػـ ٚايػـ ْٛع َٔ أْٛاع ايهصب إتكسّٚ ،ايكطاض ٜهصبٚ ،إباز ٨تهصبٚ ،ايك ِٝتهصب،
ٜهصب
ٚايٓ ِٛتهصبٚ ،ايتٛدٗٝات ٚا٭ٚاَط تهصبٚ ،ايتٜٓ ِٝٛهصبٚ ،ايؿهط .
ٚايجكاؾ ١تهصبٚ ،ا٭يٛإ تهصبٚ ،ا٭ق ّ٬تهصبٚ ،ايًٛسات تهصبٚ ،ايهتب تهصبٚ ،إكا٫ت
تهصبٚ ،اؾٛا٥ع إعٓٚ ١ٜٛإاز ١ٜتهصب ،ؾأقبض ايطؿٌ ٚايؿاب ٚايؿاب ١نصابٌ بايب١٦ٝ
ٚايتٓؿ١٦
.
ٚايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
ايذلزٟ؟
.
ٕاشا ٚقًٓا شلص ٙايسضدَٔ ١
ايهرب .ص ٖ ٛايؿا٥ع بايٓٗا ،١ٜ٭ْ٘ ٚإٕ نإ ٜبسأ َع قً َٔ ١ا٭طؿاٍ
أقبض .ط .
يكس .
ٚا٭عطاف
.
عاد .) ٠تتػًب عً ٢نٌ ايعازات ٚايكٚ ِٝا٭خ٬م
أقبض . )((.
ٚا٭ؾطاز إ ٫إْ٘ .
ايهرب ص  .عً ٢نٌ ايطبا٥عٚ ،ايهصب أغٛأ
طبا٥ع ) .
)
ٚتؿٛقت ((.ط
.
يكس طػت ٚتكسضت
أْٛاع ا٭خ٬م ،بٌ أنجطٖا ؾتهاّ باٱْػإ ٚاجملتُع ٚا٭َٖٚ ،١صا اْ٫تؿاضٖٚ ،ص ٙايك ٠ٛيًهصب،
ٚايطاقات
.
أزت بٓا إٍ ايذلادع ٗ نٌ َٓاس ٞاؿٝاٚ ،٠عطًت ا٭ؾهاض ٚاٱبساعات ٚايطُٛسات
ايهصب .ص ٖ ٛايع ١َ٬ايؿاضق ١بٌ اؿانِ ٚاحملهٚ ،ّٛانت ٣ٛاؿانِ
أقبض .ط .
يكس .
ايهصب .ص وهِ ٜ ٫ٚطسِ ٫ٚ ،
أقبض .ط .
بهصب احمله ،ّٛنُا انت ٣ٛاحمله ّٛبهصب اؿانِ. ،
ٜػُعٜ ٫ٚ ،سضىٜ. ٫ٚ ،عطف
َطٚ ٠ايهصب ْٖٛ ٛع َٔ
َٚازاّ إٔ اؿانِ نصب َط ، ٠ؾٗصا ٜعين اْ٘ غٛف ٜهصب أيـ .
قاٍ (( َٔ غؿٓا ؾًٝؼ َٓا  )).ؾهٝـ ٜهصب ٖ ٤٫٪ايبؿط عً٢
أْٛاع ايػـ ٚ ،غٝسْا قُس : 
ايطًط. ١ص ؟ ٚإؿطٚض إٔ ايؿعب ايٛاعٜ ٞطؾض إٔ
.
إٍ ط نسضٞ
ايٓاؽ ٗ غب ٌٝايٛق. .ٍٛ
إٍ ط َعكس
عً ٘ٝؾُا زاّ اْ٘ نصب عً ِٗٝقبٌ ايٛق. .ٍٛ
ٜكٛت اٜ ٚعط ٢قٛت٘ ٕٔ ٜهصب .
ايك ٠ٛؾهٝـ إشا اَتًهٗا ٚغٝطط عً ٢نٌ َؿاقٌ
ايػًطإ.ص  ٖٛٚبعس مل ّتًو َكَٛات .
.
ايعاظي ١ص .إ تعٚ ٜٔتػاعس
اغتطاعت ط ايطبك. ١
. .
ايكطاض ٚايك.٠ٛ؟ أضٜس إٔ أق ٍٛاْ٘ إشا
اؿانِ عً ٢ايهصب  ،ؾٗصا خرل زي ٌٝزاَؼ عً ٢إٔ ٖص ٙايطبك ١ا ٚايبطاْ ١غرل قاؿ ١يًعٌُ
ا٭َٖٓ َٔٚ ١ا ٜٗٛط اـطط
اؿانِ بٌ ٖ ٞناضٚ ، ٠أْٗا غٛف تعٌُ ٗ غرل قاحل .
َع .
نٌ اـطط عً ٢اؿانِ  ٚاؿهِ ٚا٭َ ، ١ؾُاشا ي ٛنإ َٔ بٌ ٖص ٙايبطاْ ١ا ٚايطبكٚ ١ظٜط
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ايسٚيٜٚ ١هع َٔ نُٔ
.
ايذلبٚ ١ٝايتعً .ِٝ؟ ٚايص ٟبٝسٚ ٙبكطاض ٙتكطض إٓاٖر ايتعًٗ ١ُٝٝ
ٚا٭َ ١ؾُٔ
إٛنٛعات ايس ١ٜٝٓعسّ ايهصب ٚايتشصٜط َٓ٘ ٚخطٛضت٘ عً ٢ايؿطز ٚاجملتُع .
ٚإُاضغ١
ٜكسم ٖصا ايٛظٜط إتٓاقض بٌ ايٓٛط. ! ١ٜ
ظَٔ عذٝب ٚ ،أْاؽ أعذب ٚ ،أؾهاض عذٝبَٚ ، ١بازَ ٨هعذٚ ، ١قَ ِٝعٛدٚ ، ١أخ٬م
َٔ ٚنٝـ ؼُ ٢ايؿعٛب
ًَٛثٜ ١هعٗا اؿهاّ ٚبطاْاتِٗ ٚطبكتِٗ ايعاظي ١ؾُٔ ٜكسم .
َٔ َجٌ ٖ ٤٫٪اؿهاّ ايهصابٌ .؟
أضٜس ؾك٘ َٔ إتًك ٞإٔ ٜكاضٕ بٌ ْل ٖصا اـدل َٚا ٜؿعً٘ اؿهاّ ايعطب اي، ّٛٝ
ٚبطاْتِٗ ٚطبكتِٗ ايعاظي ١ؾٓٝا ٚ ،بٌ ْل اـطب ١ايؿٗرل ٠اييت أيكاٖا غٝسْا عُطا بٔ
اـطاب

ؾكَٛين ))
.
سٌ قاٍ يًُػًٌُ (( ٚيٝت عًٝهِ ٚيػت با ؾهٌ َٓهِ إشا اعٛدٝت

نإ ايؿاضٚم عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ اشا قاٍ ؾعٌ  ،ؾًِ ٜهصب عً ٢ايطعٚ ، ١ٝمل
عًٚ ِٗٝمل هعٌ اؿهِ عٓس ٙؾعاضات غٝاغ ١ٝيٝدسّ َكاؿٚ ١غاٜات٘ إدتًؿ١
ٜهشو .
ؾعٓسَا أضاز غٝسْا عُط بٔ اـطاب

إ ٜتؿكس ايطع ، ١ٝقاّ بٓؿػ٘ ظ٫ٛت تؿكس ١ٜزٕٚ

نذٝر ا ٚؾٓؿٓ ١إع ١َٝ٬زعا ، ١ٝ٥ؾٛقٌ اـطاب

ايؿكطاٚ ٤عٓسَا أضاز عُط بٔ
.
إٍ

 ((. ٕ٫ايهصب
ايؿػاز.ص . ، .
عً. ٞط .
اـطاب  إ ٜكه ٞعً ٢ايؿكطا ٤أضاز بصيو إ ٜكه. ٞ
قاٍ غؿرل بًذٝها ايؿًٝػٛف
ايؿكط  .أِٖ َطتهعات ايؿػاز ٗ ا٭َٚ ١يصيو :
). ) )( ٚ( .) . .
ٚإؿهط (يٜٛؼ ؾٝؿاؽ ) ٗ إسس ٣إُ٪طات ٗ ٖصا ايعاّ ٜٛ ٫ (( ،دس ؾكط ٗ فتُع غين ا٫
قاٍ إٕ ٚدٛز ايؿكط ٗ فتُع غين ٖ ٛيطُٗ ١
بٛدٛز ؾػاز إزاض ٟا ٚؾػاز غٝاغ ) )ٞثِ "
ٜٗٛط ((.
ٚاؿهاَّٚ .ا .
ٚد ٙٛا٭غٓٝاٚ ٤ا٭سعاب ٚإجكؿٌ "

ايفكس ) ٗ .أَٚ ١زٚيٜ ١هٕٛ
) .

ي٘ ط متاّ ٜا
بكٛشلا .
.
ايهصب ص) ٖٛ ).غبب٘ ٜٚه ٕٛايبطاْ ٖٞ ١اييت نصبت عً ٢اؿانِ ،
.
 ((. .ط
اؿصض َٔ ايهصب عً ٢اؿانِ ٚا٭َ١
ؾاؿصض . .
متاّ. . . ، .
أفٓدّ..ص ٚ ،ط طاٍ عُسىصنًؼ .
..
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايػٝعَٚ ١طتكبًٓا
بعس ْؿط غًػًَ ١كا٫ت ٞبٗص ٙاؾطٜسٚ ، ٠ايت ٢تسٚض س ٍٛاؿطب ايًبٓاْ ١ٝتًكٝت بعض
ايطغاٚ ، ٌ٥يهٔ ـ ـ ٖهصا اظعِ ـ ـ ـ إ ٖص ٙايطغاي ٖٞ ١أِٖ ضغايٚ ١قًت ي ، ٞ٭غباب أُٖٗا إ
قاسبٗا نتب ؾٗٝا اْ٘ ٜتشساْ ٞيْ ٛؿطتٗا ؾأق ٍٛ٭خ ٞايكاض ٨ايهط ، ِٜإْين  ٫أخاف َٔ
عًٝهِ نُا اْ٘ يٝؼ ؾططاّ إٔ ٜتؿل نٌ اَ ٚعِٛ
ايطأ ٟا٭خط  ٫ٚ ،أسب إ اؾطض ضأ. ٟ
َكا٫تٚ ٞاي ّٛٝاْؿط ٖص ٙايطغاي ١نُا ٖ ، ٞثِ انتب ٭ ٟسَٛ ٍٛنٛعٗا
.
ايكطاَ ٤عٗ ٞ
َكسَتٗا (( َا انتب٘ أْٛ ٖٛ ٕ٫ط ٠خاق ١قس ٜه ٕٛقشٝشا ٚقس ٫
:
قاٍ قاسبٗا ٗ
ضغايت٘
:
ٜه ).ٕٛثِ قاٍ ٗ
)
إِا سكٌ ٗ اؿطب ايًبٓاْ ١ٝاٱغطاَ ١ًٝٝ٥ا ٖ ٛإ ٫غٓٝاضٜ ٜٛتهطض َٔ أدٌ أٖساف
َؿذلنٚ ١با٫غتؿاز َٔ ٠عًِ ايتاضٜذ ايص ٖٛ ٟعًِ ايٛطٚف اٱْػاْ ١ٝاييت ت٪ز ٟاٍ ْتا٥ر
تتهطض بتهطض تًو ايٛطٚف  ،ؾايتاضٜذ وه ٢يٓا إ ايؿٝع ١ايطاؾه ١ناْٛا ٗ ؼايـ َع أعسا٤
أٌٖ ايػٓ َٔ ١أدٌ إقاَ ١زٚي ١إصٖب ايطاؾه ٢آَ ٣ص قٝاّ ايسٚي ١ايكؿ ٗ ١ٜٛإط ٠ا٭ٍٚ
أخط٣
ٚايجاْٚ ١ٝاييت ٜػع ٢ايطاؾه ١إٍ إقاَتٗا َط. ٠
ٚقس نإ ٗ ايتشايـ ايطباع ٗ ٢ايكطٕ ايجايح عؿط اشلذط ٟبٌ ايطاؾهٚ ١ايكًٝبٌ
ٚايٛٗٝز ٚإاغ ١ْٝٛايعإ ١ٝنس اـ٬ؾ ١ايعجُاْ ١ٝايػٓ ١ٝزضغا ٜٓ ٫ػا ٙأٌٖ ايػٓٚ ١عً ٢شيو
ٚأٖساؾٗا
قاَت اؿطب إؿتعً ١بٌ سعب اهلل ايطاؾهٚ ٞبٌ ايٛٗٝز .
ظضع بصض ٠خٝاْٚ ١نعـ ٚخٛض اؿهاّ إػًٌُ عاَٚ ١ايعطب خاق ٗ ١قًٛب ايؿعٛب
ٚؾعٛبِٗ
.
ْٚتٝذ ١شيو ٚدٛز ٚظٜاز ٠ايؿطقٚ ١ا٫خت٬ف بٌ ٖ ٤٫٪اؿهاّ
إٜطإ
ٜ٪ٜس شيو ايػٓٝاض ٜٛاٯخط باغِ ايتذاضب ايٓ. ٗ ١ٜٚٛ
ٜ٪ٜٚس شيو أٜها ايسع ٠ٛإٍ تكػ ِٝايعطام عٝح ٜه ٕٛاؾع ٤اؾٓٛب ٞنُٔ زٚي١
إٜطإ ايطاؾه. ١
ٜ٪ٜٚس شيو أٜها اْ٘ خ ٍ٬اؿطب إؿتعً ١مل ٜتِ نطب اٖساف سعب اهلل بكٛض٠
َطنعٚ ٠إِا نإ ايهطب عً ٢ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝايًبٓاْْٚ ١ٝؿاٖس اَ ٕ٫ا وكٌ ٗ يبٓإ َٔ
ايًبٓاْ١ٝ
.
إطايب ١بتػرل اؿه١َٛ
ايهٜٛت١ٝ
ضؾض ْؿط ٙظطٜس ٠ايػٝاغ. ١
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ٚقس ته ٕٛنًُ ١نْٛسا يٝعاضاٜع ا٭َطٜه ( ١ٝايؿطم ا٭ٚغ٘ اؾسٜس ) تتؿل َع ٖصٙ
ايطٚ ١ٜ٩اهلل ٚسسٜ ٙعًِ َا ٖ ٛايذلتٝب ايكازّ شلصا ايتشايـ ٚقس ٜه ٕٛاحملطى ايطٝ٥ػٖ ٗ ٞصٙ
ايطاؾه ١أَا إغطاٚ ٌٝ٥ايٛٗٝز ؾإِا  ُِٜٗٗا٫ست ٍ٬ا٫قتكازٖٚ ٟصا أقٌ
.
ايعًُ ١ٝزٚي ١إٜطإ
ا٭ضض إِٗ إٔ ايص ٟغته ٕٛع٬قت٘ بإغطاٚ ٌٝ٥أَطٜها أسػٔ َٚكاؿ١
.
تهًؿ َٔ ١استٍ٬
ٚأَطٜها
أٚثل ٖ ٛايص ٟغته ٕٛي٘ ايػًب٘ َٔ ٚدْٗٛ ١ط إغطا. ٌٝ٥
ٚاض ٣إٔ إدطز ٚاؿٌ َٔ ٖص ٙايععَ ٖٛ ١ا٫يتؿاف س ٍٛايطا ١ٜاٱغ ١َٝ٬أَا غرلٖا َٔ
ايطاٜات ؾإْٗا قسٚز ٠ب ٬ؾو  ٖٞٚـ أ ٟايطاٜات غرل اٱغَ ١َٝ٬جٌ ايكٚ ١َٝٛاؿعب١ٝ
اٱغ ).١َٝ٬اْتٗت
ايعطق ٖٞ ١ٝاؿبٌ إتٌ ايص ٟتعًل ب٘ أعسا ٤ا٭َ ١يًكها ٤عً ٢ايطٚح )
ايكاضٟ
ضغاي. ١


اْا  ٫اتؿل َع نٌ َا نتب٘ ايكاض ٨ايهط ، ِٜؾايعًُ ١ٝاييت أؾاض إيٗٝا تسخٌ َباؾط٠
إعكس َٔ ٠ايبسا ١ٜأق ٍٛ٭خ ٞايكاض ٨ايهط ِٜأْا غين إصٖب  ،ؾٝعٞ
.
ؼت ضاٚ ١ٜؾهط ٠إ٪اَط٠
َٓٚ ٢يهٔ
إغطا ٚ ٌٝ٥أْا يػت َٔ ايؿٝع ٫ٚ ، ١ايؿٝع. ١
.
اشل ،٣ٛبػبب َا ؾعً٘ سعب اهلل ٗ
ٜٓبػ ٞعًٓٝا نُػًٌُ إٔ ْكـ َع ٚظٛاض ٚخًـ سعب اهلل بػبب َٛقؿ٘ ايبطٛي ٗ ٞسطب٘
إغطا ٌٝ٥اغتػطب إٔ تكٜ ٍٛا أخ ٞإٔ إغطا ٌٝ٥مل تهطب أٖساف سعب اهلل بكٛضَ ٠طنع٠
.
نس
 .امل تؿاٖس ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥نٝـ إ ايطرلإ اٱغطا ًٞٝ٥مل ٜذلى ٖسؾّا ؿعب اهلل إ٫
ٚنطاٖ ١ٝؾهُا ٚنشت ٗ َكا٫ت ٞايػابك ١إ َا ؾعً٘ سعب اهلل مل
.
ٚنطب٘ عكس ٚقػ٠ٛ
عطب ٗ ١ٝنػط ق١ُٝ
ٜؿعً٘ أ ٟسعب ا ٚتٓ ِٝٛغٝاغ ٞإغ ، َٞ٬بٌ مل تؿعً٘ ا ١ٜزٚي. ١
اٱغطاّ ٫ٚ ًٞٝ٥هٔ ٭ ٟإْػإ عاقٌ ا ٚغٜ ٣ٛكسم إ ايٛٗٝز ٗ ايعامل ا ٚإغطاٌٝ٥
.
اؾٝـ
بايصات تٛاؾل إ تسبط َ٪اَط ٠ؽًل ٗ ْٗاٜتٗا اٍ نػط قٚ ١ُٝزلع ١اؾٝـ اٱغطاًٞٝ٥
ؾٝع ١ؾٗصا أَط َػتبعس ُاَّا ٫ٚ
َكابٌ إ تعً ٛقَٚ ١ُٝهاْ ١إػًٌُ غٛا ٤ناْٛا غٓ ١ا. ٚ
قٗ ٕٛٝإِْٗ ٜعتدل ٕٚدٝـ إغطا ٖٛ ٌٝ٥أزا ٠ايطعب
.
ّهٔ إ ٜؿهط ؾ ٘ٝعكٚ ٤٬سهُا ٤بٓٛ
اؾٝـ
يٓا ؾهٝـ ٜؿ ٕٖٛٛزلع ١شيو .
ٚاـٛف ٚايتدٜٛـ .
ؾايكهٜ ١ٝا أخ ٞيٝػت زؾعا َين بسَ ٕٚباز ، ٨ا ٚزؾاع ٓ ١ٝداًٖ ، ١ٝإِا زؾاعْ ٞابع
اٱغ ١َٝ٬ؾأْا أزع ٛيٓكطَ ٠ػًٌُ عً ٢أعسا ٤اٱغٚ ّ٬إػًٌُ  ،بٌ
.
َٚػتُس َٔ ايعكٝس٠
ٚايتٛؾٝل ٚأشنطى ٜا أخ ٞايهط ِٜبإ غٝسْا عً ٢بٔ اب ٞطايب
.
ٚازع ٛشلِ زاُّ٥ا بايٓكط
اهلل ؾًُاشا ٫
عٓسَا غ ٌ٦عٔ اـٛاضز قاٍ عِٓٗ أِْٗ ٜكٛي ٫ ٕٛاي٘ ا ٫اهلل قُس ضغ. ٍٛ
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اؾاْب ٚسػٔ ايطٔ ٗ إخٛآْا ٗ
.
ٜه ٕٛقٗط غٝس ٟقُس  .قسٚتٓا اؿػٖٓ ٗ ١صا
ايؿٝع١
اٱغٚ ّ٬ايعطٚب. ١
عًٝو ؾ ٬تكسم  ٫ٚتكسم ٜا
أخ ٗ ٞغٝطط ٠ؾهط إ٪اَطا. . ٠
ٚضاٜتو شٖبت بعٝساّ ٜا .
أخ ٞإٔ َػًُّا ؾٝعّٝا ٜتؿل َع ٜٛٗز ٟيكتٌ َػًِ غين  ،عً ٢ا٭قٌ ٗ إطسً ١اؿاي، ١ٝ
اهلل إٔ عكٝس ٠سعب اهلل ٗ ٖص ٙاؿطب ٖٞ
ٚخاق ٗ ١ايكطاع ايكا ِ٥بٌ إغطاٚ ٌٝ٥سعب .
ايًبٓاْٚ ١ٝيعًو زلعت بعض خطابات
.
إخطاز احملتٌ ٚإػتعُط اٱغطا َٔ ًٞٝ٥ا٭ضانٞ
ايػٝس سػٔ ْكط اهلل ا٭ٌَ ايعاّ ؿعب اهلل ا٭خرل ٠نًٗا تكب يتشكٝل ٖص ٙا٭ٖساف
ايكٜ ٟٛا أخٞ
ايهبرل ٠إشٕ أيٝؼ َٔ سكٓا إ ْكـ َع ٖصا اؿعب اٱغ. َٞ٬
.
اٱغ١َٝ٬
ايهطٚ ِٜاهلل  ،ثِ ٚاهلل  ،ثِ ٚاهلل مل تؿطح ا٭َ ١ايعطبٚ ١ٝايػ ١َٝ٬بأْ ٟكط بعس سطبّ1973
ضَهإٖ139ـ ٚمٔ ْعٝـ ٖعا ِ٥تًٖ ٛعاْٚ ، ِ٥هبات تًْ ٛهبات  ،ثِ ٕاشا  ٫مػٔ
ؾُٓص سطب 3
ايٖ ٗ ٔٛصا اؿعب ايؿٝع .ٞ؟ ٕاشا تصٖب ْٓٛٓٚا بعٝسّا م ٛايتدٜٛـ ٚاـٝاْ .١؟
ثِ ٕاشا مل ْؿهط ٗ َجٌ ٖصا ايتٖٓٚ ، ِٝٛصا ايتذٗٝع ٖٚ ،صا ايذلتٝب ٖٚ ،صا ا٫غتكطاض
ٚعسْٚا إٜ ٫ػعسى ٜٚؿطسو ٜٚػطى
.
اييت أعسٖا سعب اهلل يٝدٛض سطبا قَ ١ٜٛع عس ٚاهلل
ايًبٓاْٞ
إٔ ّتًو إػًُ ٕٛقَ ٠ٛجٌ ق ٠ٛسعب اهلل ! .
ٚزعين أق ٍٛيو بهٌ قطاسَ ١اشا ؾعًٓا مٔ أٌٖ ايػٕٓ ١كاٚ ١َٚسطب ٖصا ايعسٚ
اٱغطا ًٞٝ٥ايص ٟأضزمت إٔ ٜٓتكط عً ٢سعب .اهلل ؟
ثِ َاشا ؾعٌ إػًٌُ ايػٓ ١يسعِ ٓاؽ ايػٓ ١ٝيتك ٗ ٣ٛايٛقٛف أَاّ ايعسٚ
ٓاؽ ٕاشا مذت إٜطإ ٗ
.
اٱغطا .ًٞٝ٥؟ أمل تكـ نٌ ايس ٍٚايعطب ٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬نس
ايًبٓاْٚ ٞمل تؿًض أ ١ٜزٚي ١عطب ٗ ١ٝػٗٝع ٚتٓ ِٝٛأ ٟسعب غين
.
ػٗٝع ٚتٓ ِٝٛسعب اهلل
ٓاؽ ٌٖ تطٜس إ ٜهٚ ٕٛنع سعب اهلل َجٌ ٚنع َٓ ١ُٛؾتض ايؿًػطٝين
.
َجٌ

 ٠اييت

تعًُْٛا ست٢
.
اْبطشت أَاّ إغطاٚ ٌٝ٥تٓؿص شلا نٌ َا تطٜس ٙ؟ َاشا تطٜس ٕٚبايهب٘ أضد ٛإ
َٓٚهِ
ْؿِٗ ْٚؿِٗ غرلْا  ،ؾطَا ٜؿَُٗٓ ٕٛا .
. .
إ ايؿتٓ ١ايهدل ٣اييت ٜػع ٢أعسا ٤اٱغ ّ٬ؾعًٗا ٚبجٗا ٗ ٖصا ايعكط ٖ ٞايعٌُ عً٢
َرٖب ١ٝص  .بٌ إػًٌُ أْؿػِٗ يٝتشاضبٜٚ ٕٛتٓشاضٕٚ
طا٥ف .١ٝص ( (.ا ٚط ) ) .
أسساخ ((.ط فنت) ). .
.
ايبعض ؾٝذلؾؼ عسْٚا ٚعس ٚاهلل يٮَٛض ٚايكهاٜا ا٭خطٖٚ ، ٣ص ٙايؿً ايطا٥ؿ١ٝ
.
َع بعهِٗ
اؿكٝكٚ ١تطاٍٚ
،
ٚاؿسٜح إْ٘ قطاع
.
ا ٚإصٖب ١ٝانت ٜبٗا تاضىٓا اٱغ َٞ٬ايكسِٜ
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ايهعٝـ
اٱغٚ َٞ٬تأيٝب ايهٌ ايك ٟٛعً ٢ايبعض .
.
ايعٜـ عً ٢ايسٜٔ
ٚاقعٚ ١ٝتػٝب ٖص ٙاؿكا٥ل ٖ ٛتػٝب
.
ٖٚصا َا أقٛي٘ ٖ ٛسكٝك ١تاضىٚ ، ١ٝسكٝك١
ٚأظَاتٓا
ؿً ٍٛايٛغ٘ ايصّ ٟهٔ شلا إٔ ؼٌ نٌ َؿانًٓا .
ا٫دتٗاز.ص ٗ ٖص ٙإطسً ١اؿطدٚ ١ايكعبَ ٖٛ ١ؿكٌ ضٝ٥ؼ
.
ٚإقكا. ٤ط
.
نُا إٔ تػٝب
ؾكس ((.ط
عاَ ١يكس .
َٔ َؿاقٌ اـ٬ف بٌ إػًٌُ .

املٓٗذ . ٞص  .بٌ كتًـ
ايفطا) ) ٤

إصاٖب اٱغ ١َٝ٬ايهدلٚ ٣خاق ١ايػٓٚ ١ايؿٝعٖ ، ١ا أز ٣إٍ ؾكسإ ته ١ََٛٛٓ ٜٔٛخ٬ؾ١ٝ
غٝطط ((. ٠ط
.
َٛسسٖٚ ٠صا عا٥س ٗ تكسٜط ٟايؿدك ٞإٍ
.

ايطٝاض .ٞص  .عً ٢ؾعٌ
ايكساز ) )

ايػٝاغ.ٞص ٚبسٕٚ
.
تعػـ .ط ايكطاض
.
ايسٜين ْعِ يكس
.
ايػٝاغ١ص ٖ ،. .ا ايػ ٢اؿٌ
.
. .ط ؾك٘
ايهٝك١
َػٛؽ عً ٢ايػاس ١ايس ١ٜٝٓؾػدطٖا ـسََ ١كاؿٚ ١غاٜات٘ .
يكس ضؾهت إصاٖب اٱغ ١َٝ٬اؾًٛؽ عًَ ٢ا٥سٚ ٠اسس ٠ؿٌ خ٬ؾاتٗا إصٖبٖ ١ٝا
اـ٬ف ٚإهشو
.
أز ٣اٍ إ ٜأت ٞاـ٬ف ا ٚا٫خت٬ف َٔ َٛاقع أخط ، ٣تهط ٙنٌ أططاف
ٚاؿهاضات  ِٖٚمل ٜػتطٝعٛا إ هًػٛا
.
إبه ٗ ٢ساٍ إػًٌُ أِْٗ ٜسع ٕٛؿٛاض ا٭زٜإ
إعكس٠
عً ٢طاٚيٚ ١اسس ٠ؿٌ خ٬ؾاتِٗ إصٖب. ١ٝ
ايبٛقرلٟ
:
ٚاختِ َكاي ٞبك ٍٛاٱَاّ
خدلت طٛا٥ـ إػتٚ ٛؿٓٝا ؾًِ اض َِٓٗ ضد ٬أَ ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أفهاز َٔ اذتسب ايًبٓاْ١ٝ
ْٛطٚ ٟضَا غرلٚ ٟأثٓاَ ٤تابعات ٞ٭خباض َٗطدإ نأؽ ايعامل إٔ َعِٛ
 1يؿت ،
: /
أعُاشلِ يكٓاعتِٗ أِْٗ
،
إسضبٌ يًُٓتدبات اييت خػطت قس قسَٛا اغتكايتِٗ َٔ
أٚطاِْٗ  ٗٚأثٓا ٤ؾعًٝات ٚإؾطاظات اؿطب
.
أعُاشلِ ٚمل ٜػتطٝعٛا خسَ١
،
ؾؿًٛا ٗ
اٱغطا ١ًٝٝ٥عً ٢ايًبٓإ ؾؿٌ ٚؾؿٌ ٚؾؿٌ نٌ ٚظضا ٤اـاضد ١ٝايعطب ٚاٱغٚ.١َٝ٬مل
اؿطب ٚيهٔ مل ٜػتطٝع أٚ ٟاسس
.
ٜػتطٝعٛا إٔ ٜؿعًٛا ؾ٦ٝاّ َٔ أدٌ يبٓإ ٚإٜكاف
َِٓٗ إٔ ٜتذطأ عً ٢تكس ِٜاغتكايت٘ يٝك ٍٛيٮَ ١ايعطب ١ٝأْ٘ ؾؿٌ ٚمل ٜػتطع خسَ١
ايكه ١ٝايًبٓاْ ٗٚ ١ٝإكابٌ تؿٛقت عًْٝ ِٗٝعاّ اَطأٚ ٖٞٚ ٠ظٜط ٠اـاضد ١ٝا٭َطٜه١ٝ
ايكسأ
اؿسٜسٚ ٠يهٔ بس ٕٚسسٜس ايص ٟمل ٜهطب٘ .
.
ْٚؿصت َا تطٜس أْٗا إطأ٠
ٚا٭ساغٝؼ ٚبكؿ ١عاَ ١ؾإٕ
،
أتكٛض ؾإٕ اؿسٚز ٚانش ١بٌ ايؿعٌ ٚإؿاعط
 2ؾُٝا ،
: /
خٛاططٖا ؾؿ ٞا٭ظَات ٚاؿطٚب
.
ايعطب اَ ١اْطباع ١ٝتكسؽ َؿاعطٖا ٚؼب إٔ ٜطٝب
ايؿعطٚ ١ٜخاق ١بعس نٌ فعض ٠أٚ
،
اييت تكع عًٓٝا أٜ َٔ ٍٚتكسض شلا ايككا٥س
َصع ١ؾتػُع َٔ ايؿعٛب ايككا٥س ايؿعط ١ٜايطا٥ع ١اييت ٜسع ٞؾٗٝا نٌ ؾاعط أْ٘
ايػامل ًّه ٕٛق ٠ٛايهصب عًٖ ٢ص ٙايؿعٛب ايعطب١ٝ
،
عٓذل أ ٚاب ٛظٜس اشل٬ي ٞأ ٚايعٜط
غٛٝف  ٗٚإكابٌ ٜٗٛط عًٓٝا ضداٍ
.
ٚإػهْٝٚ ١ٓٝع أ٩ي٦و ايؿعطا ٤بسٕٚ
،
ايػًباْ١
اؿهِ ٚايػٝاغ ١غطابات ايهصب ٚاـٛف ٚايٓؿام ٚايؿعاضات .أْٓا ْعطض أْؿػٓا ٕا ٫
طاق ١يٓا ب٘ أَاّ ؾعٛبٓا ايعطبٚ ١ٝإػًُ.١
نجرلّا َٔ قبٌ نٓا ْهصب عً ٢ايؿعٛب
،
اٱغ ّ٬يكس اختًؿت إػاٌ٥
،
ٜا ْاع١
ؾ ٧مل تعس ايكهاٜا تعاجل
ٚاي ٫ ّٛٝنصب بعس إٔ نؿؿت ٚعطت ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥نٌ .
بؿهط اؿُاغ ١ٝأ ٚاـطاب ١اي ّٛٝنٌ ؾٜ ٧بين ٪ٜٚغؼ عً ٢ايسضاغات ايعًُٚ ١ٝايكٛاْ١ٓٝ
ٚستٖ ٢ص ٙايكطاعات ايعإ ١ٝاييت ْؿاٖسٖا ْٚعٝؿٗا زضغت عدل ادتٗازات إدتكٌ ٚأٚيٞ
ايعإ١ٝ
.
ايكطاض ؾإزاض ٠ايكطاعات أقبشت عًٚ ّٛؾٓ ٕٛتسضؽ ٗ اؾاَعات
ايععّ ٚأقشاب .
ٚزٖايٝعٖا ٚستٖ ٢ص ٙإؿاٚنات اييت ْؿاٖسٖا
.
ٚأٜهاّ سًٛشلا تسضؽ ٗ أضٚق ١ايػٝاغ١
ٚاْطباعات بٌ إٔ
،
َٚعاضف ٚيٝػت عٛاطـ
،
ْٚػُع عٓٗا ٗ ايتًؿع ٠ايعإ ١ٝتك ّٛعً ٢عًّٛ
ٚأساضٝظ .ص ايؿـعٛب ٫ٚ
.
نٌ ط َػاعس
نٌ تًو ايعًٚ ّٛايؿٓٚ ٕٛايسضاغات تػتبعس ُاَاّ . .
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاؾُعٖ1427/8 /1 ١ـ  ،بايعسز(  ) 13576م (. ) 24


91

ٚايسضاغات
.
تٛنع ٗ اعتباضات تًو ايعًّٛ
ؾإْين بايطبع  ٫أضٜس َٔ ايؿاضع ايعطبٚ ٞإػًِ إٔ ٜٓػام ٜٚطنض خًـ ٖصا ايٓٛع َٔ
ٚاْ٫طباعات ؾايؿاضع إكط ٟايص ٟضسب بكس ّٚإًو ؾاضٚم ؿهِ َكط
.
ا٭ساغٝؼ ٚإؿاعط
ٜٛيْ ٖٛٚ ّ195ٛٝؿػ٘ ايصٚ ٟزع ْاٍ عبس
ْ ٖٛ ،ؿػ٘ ايؿاضع ايص ٟأغكط٘ ٚضسب بجٛض2 23٠
َكط
ايٓاقط يكدل. ٗ ٙ
ٚيطَا تػا٤يت َع ْؿػ ٞقطب ْٗاٖ ١ٜص ٙايؿذل ٠بػ٪ايَ ٞا َٖ ٛكرل ٖصا ايؿاضع ايعطبٞ
ا٭ضض
.
ايهػٝض بٌ إعام ٚاـا٥ـ َٔ ؾعٌ أَط َا َٔ أدٌ إٔ ٜعٝـ سٝا ٠نطّ ١نبك ١ٝؾعٛب

ايتاضٜذ ٚايّٛٝ
،
ٜ 3تؿل ضداٍ ايػٝاغٚ ١اؿهِ ٚايتاضٜذ إٔ اؾػطاؾٝا ٖ ٞاييت تكٓع
: /
قٓعت اؾػطاؾٝا ايًبٓاْ ١ٝتاضىّا ْٝٛؿاّ ٚضاقّٝا ٚسهاضّٜا ؿعب اهلل ٚإكا ١َٚاٱغ١َٝ٬
ٚ .إشا قطاْا ٖص ٙاؿطب نس يبٓإ عً ٢ن ٤ٛثٛابت اؾػطاؾٝا لس إٔ سعب اهلل أضٖل
إغطا ٌٝ٥ؾٗص ٙأَ ٍٚط ٗ ٠تاضٜذ زٚي١
.
اٱغطاٚ ًٞٝ٥ؾعٌ َا ؾعٌ ٗ
.
دٝـ ايسؾاع
اٱغطا١ًٝٝ٥
.
عاّ ّ194تهطب عُل إسٕ
إغطآَٚ ٌٝ٥ص 8
 ٖٞٚ٭َ ٍٚط ٗ ٠ايتاضٜذ اٱغطاٜ ٟ ٌٝ٥سخٌ ايؿعب اٱغطا ٌٝ٥إداب ٧ا٭ضن ١ٝبكٛض٠
زاٚ ١ُ٥٭َ ٍٚط ٠تكٗط اؾػطاؾٝا ايًبٓاْ ١ٝدٝـ ايسؾاع اٱغطا ًٞٝ٥ايص ٟأؾتٗط بايسعا١ٜ
.
ٜكٗط ؾًكس قٗط دٝـ إغطاٚ ٌٝ٥نطب ٚؾطز ٚقتٌ دٓٛزٚ ٙزَطت زبابات٘
ايباطً ١أْ٘ دٝـ . ٫
إدتًؿ١
.
ٚعتازٚ ٙآيٝات٘
اهلل ؾشعب اهلل مل
إغطا ٌٝ٥مل تطاع ٞإتػرلات ٚايتطٛضات ٚايطق ٞاييت عاؾٗا سعب .
عاّ ّ.200بٌ عٌُ ٗ قُت ٚتطٛض ٚطٛض ٚطٛض
ٜػهت ٚمل ٜٗسأ ٚمل  ِٜٓبعس خطٚز إغطا0 ٌٝ٥
بطغبت٘ ٗ ططز إػتعُط ٚاحملتٌ ايعس ٚاٱغطاٚ ًٞٝ٥يهٔ بأغًٛب دسٜس مل تػتطع إغطاٌٝ٥
اٱغطاٚ ًٞٝ٥غؿًت
.
َٚعطؾت٘ ٚناْت إؿادأٖ ٠ص ٙايك ٠ٛاييت قٗطت دٝـ ايسؾاع
،
ؾُٗ٘
إػتكً .١ص ايٓابع َٔ ١عكٝس ٠اٱغ ٖٞ ّ٬ؾط ٙايٓكط أ ٚايؿٗاز ٠نٌ
.
إغطا. ٌٝ٥إٔ .ط اٱضاز٠
َا أضزا ٙسعب اهلل  ٖٛٚإٔ تتهض قٛض ٠اؿكٝك ١ٝايهاًَٚ ١إؿطقٚ ١إؿطؾٚ ١اؿهاض ١ٜؿعب
ٚايباغٌ ٚمل ٜي ٖصا اؿعب اٱغ َٞ٬ايكٚ ٟٛإتٌ
.
اهلل أِٛشز إكا ١َٚاٱغ ١َٝ٬ايطا٥ع
،
ؾهطت٘ عً ٢ايؿعاضات أ ٚإػاَطات نُا أتُٗ٘ ايبعض ٖص ٙإكا ١َٚمل تكبٌ اْ٫تٛاض ست٢
ْؿػٗا إٔ ْكط اهلل قطٜب ٚإٕ ؾا ْكط َبٌ
.
ايعسٚ ٚيهٓٗا اغتعست ٚدٗعت ٚطٛضت
ٜػعٖٚا ،
ٚقٟٛ
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ضرل ٠نبازْا ايهباز
نجرل َٔ ايؿطؾا ٤ايص ٜٔخسَٛا ٖصا ايٛطٔ قسض شلِ ٚعً ِٗٝإٔ ًٜٛٛا فٗٛيٌ
ايٛطٔ أِْٗ ايص ٜٔاسذلقٛا نايؿُع يٝهٛ٦ا ايططٜل
.
ظٗٛزِٖ ؾعًٛا شيو َٔ أدٌ ٖصا
،
ٚبكرل ٠إِْٗ ايص ٜٔدًػٛا إٍ طا٫ٚت َهاتبِٗ إًٚ ١٦ٝإعزٓ١
.
يٓا ستْ ٢ػرل عًٖ ٢س٣
.
ٚاٱسكاٝ٥ات يهِٓٗ مل وهٛا يٓا ؾّ٦ٝا عٔ ػطبتِٗ
.
ايطزلٚ ١ٝاـطا٘٥
،
بهٌ أْٛاع ا٭ٚضام
ٕاشا) .؟!.
ايعاضؾٌ . (. .
،
ٚإلاظاتِٗ ٚقُتٛا قُت
.
ايػاس ١أخاف إٔ تطسٌ ٚتػٝب
.
ٚ ٬أْا أتابع
ؽٛؾت بٌ أْا خا٥ـ ؾعّ ،
،
أقٖ ٍٛصا ٚقس
ايػاس ١ؾتػٝب َعِٗ ػاضٜبِٗ ٚتهشٝاتِٗ
.
ٖص ٙايكاَات َٔ ايطدا٫ت عٔ أعٓٓٝا ٚبايتايٞ
ايٛطٔ أشٕ ؾُٔ سك ٞإٔ أخاف أ ٚأعٝؿ٘
.
ٚأؾهاضِٖ اييت غاُٖت ٗ بٓاٚ ٤تؿٝس ٖصا
،
ٚأضاِٗ٥
ا٭قٌ
عً. ٢
غٝابّٝا بٌ أؾططت بعض
ايعَٔ ٚسانُتِٗ ْٛاٜا ايٓاؽ ٚسهِ نسِٖ ،
يكس أضٖكِٗ ،
اؾٌٗ ٚاؿًِ إتػطع عً ٢ايطداٍ غرل
،
َدلضات ؾتكسّ غ٤ٛ
،
ايٓاؽ ٗ اؿهِ نسِٖ بسٕٚ
اْ٫طباعات ٚايكاٍ ٚايكٚ ٌٝايًػٛقات .
،
ايطداٍ ٜعين عٓس ٟؾ٤ٞ
،
أضٜس إٔ أبٌ أْ٘ ي ٛضسًت نٌ ٖص ٙاجملاَٝع َٔ نباضْا
ضدايٓا
نسْا ٚنس .
ضداٍ ٖٚصا اغتػ ٍ٬غ ٤ٞقس ٜػتػٌ ،
تاضٜذ ٚب. ٬
ٚاسس ٖ ٛأْٓا أَ ١ب، ٬
.
زٖاقٓ . ١ط . . .ص ٜطٜس ٕٚإٔ ٜػتُتع ٛبطُؼ ٚتػٝب تاضٜذ
أظعِ . –.إٔ . . . .
ضَا – ٖهصا .
ايطداٍ ٜؿعً ٕٛشيو تعٜٝؿا ٱضاز .٠أَ١
.
نباضْا َٔ
ايتػٝب .؟
ؾُٔ ٖ ٛايص ٟوطم عًٖ ٢صا ايٓعٜـ ٖٚصا !
ٕٚكًشٜ َٔ ١هٖ ٕٛصا ايٓعٜـ ٚايتػٝب! ؟ .
ٚايجكاٗ َٚعطؾيت ببعض ضداٍ ايسٚئَ ١
،
أبسّا ٚعهِ عًُ ٞايكشاٗ
إشٕ مل ٜهٔ ،
ايٛطٔ أزضنت ٚعطؾت َٔ أٚي٦و ا٭قسقا ٤ايطداٍ أِْٗ ٜؿتدطٕٚ
أقسقا ٤ي ٞخاضز .
ايٛطٜٓٚ ١ٝؿتدطَ ٕٚان ِٗٝأَاّ أبٓاٚ ِٗ٥شِٜٗٚ
،
ايٛطين ٜٚعتع ٕٚبالاظاتِٗ
،
بتاضىِٗ
بٝسٜ ٙؿعً ٕٛشيو
ٚأقسقا ِٗ٥يصيو ٚدست إٔ أنجطِٖ أغطع ٗ ضقس ٚنتاب ١تاضى٘ .
.
ايتاضى ١ٝاييت قس تػتسع ٞيتػرل َكسَات يبعض اٱلاظات ٚإٛاقـ ايهبرل٠
،
يهُإ ايٓتا٥ر
أٚطاِْٗ بكسض َا ٖ ٛتػذ ٌٝؿطن ١ايتاضٜذ
،
ٜ .ؿعً ٕٛشيو يٝؼ بايهطٚض َٔ ٠إؿام ايتؿاخط عً٢
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ14278/7 /23ـ  ،بايعسز )  ) 13568م (.) 26


93

ايتُٝع يًؿٝذ قُس
،
نتاب ضٜ٩يت _ ايتشسٜات ٗ غبام
/
أقٖ ٍٛصا بعس إط٬ع ٞعً٢
ٚتكَ (( ٍٛع إط٬ي١
َهت ّٛسكٝك ١يكس ٖعتين ٚأضعبتين تًو ايعباض ٠اييت ٚضزت :
بٔ ضاؾس آٍ .
نٌ قباح ٗ أؾطٜكٝا ٜػتٝك ٜايػعاٍ َسضناّ إٔ عً ٘ٝإٔ ٜػابل أغطع ا٭غٛز عسّٚا ٚإ ٫نإ
اشل٬ى َٚع إط٬ي ١نٌ قباح ٗ أؾطٜكٝا ٜػتٝك ٜا٭غس َسضناّ إٔ عً ٘ٝإٔ ٜعسٚ
.
َكرلٙ
 ٫ؾُع إؾطاق٘ نٌ قباح
اؾٛع  ِٜٗ ٫إٕ نٓت أغسّا أ ٚغعا ّ
أغطع َٔ أبطأ غعاٍ ٚإ ٫أًٖه٘ .
ايٓذاح ٕ ).اشا ْ ٫صنط مٔ سكا٥ل
ٜتعٌ عًٝو إٔ تعس ٚأغطع َٔ غرلى ست ٢ؼكل )
ٖسٗ
لاسات ضدايٓا ايهباض.؟ ٖصا ٖ. ٛ
ايهتاب ٚػطب ١قاسب ايػُ ٛإًهٞ
،
ػطب ١ايؿٝذ قُس بٔ ضاؾس آٍ َهتٖ ٗ ّٛصا
ا٭َرل
،
ا٭عُاٍ
،
إًٝاضزٜط ضدٌ
،
نتاب
/
ا٭َرل ايٛيٝس بٔ ط ٍ٬بٔ عبس ايععٜع عدل
( يطٜع خإ )
ايطداٍ
،
إكاٍ أْين أزع ٛإٍ عسّ ػاٌٖ تاضٜذ نباضْا َٔ
زؾعتين يهتابٖ ١صا .
ٚاؿل ؾإٕ نتب ٚسه ٞايطداٍ ايعاضؾٌ
.
ٚإلاظاتِٗ ٜٓٚبػ ٞعسّ َعاْسَ ٠طايب ايتاضٜذ
.
ايٛطٓ ١ٝؾإٕ شيو ٜهُٔ يًتاضٜذ ٚايٛطٔ
.
ٚبؿهٌ تًكا ٞ٥تاضىِٗ ٚػاضٜبِٗ ٚإلاظاتِٗ
سكٝكّٝا  ٚايص ٜٔأعٓٚ ِٗٝأخكِٗ َكايَٓٚ ٞاقؿيت ؾاعطف
.
 ٫غٝاغّٝا ٚثكاؾّٝا ٚتاضىّٝا
عس ّ
ٚايؿهط ٫ ١ٜأسبص إٔ
.
أِْٗ ٜعطؾ ٕٛدٝسّا نٌ أخ٬م ٚآزاب ايًٝاق ١ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ايكهاٜا يكٓاعيت إٔ ايهباض ايعاضؾٌ
،
ايٛطين.ص ٗ َجٌ ٖصٙ
َعطٝات طايكًل .
اغتسع. . ٞ
ٚايتاضى، ١ٝص .
.
َػاؾات .ط زض ٤إداطط ايػٝاغ١ٝ
.
احملاشٜط.ص ٜٚ ،كسضٕٚ
.
نٌ ط
ٜعطؾٜٚ ٕٛع. . ٕٛ
اؾاْب
ؾ ٬خٛف عٓسٖ ٗ ٟصا .
اؾًٗٚ ١سكس٠
،
زاخً ٞبٌ ي٬سل٦عاظ _  ٫يػرل _ ٙإٔ ٜسع ٞايبعض َٔ
،
إٔ إجرل ٗ
ايػٝاغ ١إٔ نتابٚ ١ضقس تًو ايتذاضٜب يطدا٫ت ايسٚي ١ؾٗٝا تعس ٟعً٢
.
ايتاضٜذ َٚطدؿٞ
،
اـاقٚ ١ضداي٘
،
ٚباٖت ١ؾهٌ ٚطٔ ي٘ ػطبت٘
.
ٚايٛطٔ ٖٚص ٙتدلٜطات غدٝؿ١
.
ايػٝاز٠
أخؿٚ ٢أخؿَ ٢ا أخؿ ٢أْ٘ ستْ ٢ػتطٝع إٔ ْتدًل َٔ َجٌ ٖصٙ
،
أخؿَ ٢ا
ٚتاضى٘ . .
.
َكاي ٞثِ تًُع
.
ايػداؾات ٜه ٕٛإٛت قس غٝب ايٓدب ٤٫٪ٖ َٔ ١ايطداٍ ايص ٜٔأعٗ ِٗٓٝ
،
قبٛضِٖ يٝبك ٢اؿهِ
.
ٚاجمل٬ت بطٜل أزلاٚ ِٗ٥قس غهٓٛا قٓازٜل
،
عً ٢قؿشات ايكشـ
ٚاْتٗاظ ٫ ٌٜأضٜس َٔ
.
عً َٔ ِٗٝقبٌ َطاغًٌ ٚقطض ٜٔقشاؾ ٌٝاْطباعٌ ٚٚقًٜٔٛ
ايطداٍ إٔ
،
آضا ٤أ ٚإلاظات نباضْا َٔ
أؾهاض أ، ٚ
ض ٣٩أ، ٚ
شنطٜات أ، ٚ
،
َصنطات أٚ
،
نتاب١
ْطٜس ط
ٚسهاَ٘ . .
.
ٚثٓا .٤ص ٗ ايٛطٔ
ته ٕٛط قكا٥س َسح .
. .
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سكا٥ل .ص .ط ٚسكا٥ل ص..
..

ٚايػًبٝات ٭ْٓا ْطٜس إٔ ْتعًِ
.
غٛاٖا ٚبهٌ ا٭ٚد٘ اٱهابٝات
سكا٥لصْ ٫ٚ ،طٜس ،
. ٚ .ط . .
ناتب٘
ْٚػتُتع ثِ َٔ سكٓا _ ٖهصا أ _ ٔٚإٔ تتِ قاغب ١ايٓل ثِ .
.
ْٚػتؿٝس
٭ْٓا ْطٜس إٔ ته ٕٛتًو إصنطات ٚايهتابات ٚايط ٣٩قًَُٚ ١ؿش ١ْٛباحملانط
ا٭َٛض
ايطزلٚ ١ٝايكطاضات اييت مل تكطف ؾّ٦ٝا َٔ .
،
ٚاُٖ٫اٍ عٓسَا
،
غرلٖا قبٌ إٔ تسؾع إٍ ًَؿات ايٓػٝإ
اؿكا٥ل .ص ، ٫
.
ْطٜس ط
. .
ايكبٛض انتبٛا ٜا نباضْا ايهباض قبٌ إٔ ٜطُط شانطتهِ ايٛطٓ١ٝ
ٜػهٔ أقشابٗا قٓازٜل .
ايذلاب ايصٟ
،
إٓعي ٞؾٝأتٜٓ َٔ ٞؿض شيو
.
ايتكازّص .ايصٜ ٟذلانِ ؾٛم ا٭ثاخ
.
. .طتطاب
أقشاب. .ط. . .صَٚ ،. .ا أقػ ٢إٔ ٜػػٌ شيو
َٓ٘ َٔ . . .
غباض هب ايتدًل .
ٜكبض ،
ايػباض،ص  .بإا ٤ٱظايت٘ َٔ َهاْ٘ ٜ ٫ٚبك ٢ي٘ أْٛ ٟع َٔ .ا٭ثط
ايذلابص ..أ. ٚط .
. .ط .
ٕاشا ٜ ٫تعًِ نباضْا َٔ ضداٍ ايػطب .؟ نٝـ ٜهتب َٔ ٕٛأدٌ سٝاتِٗ ايٛطٓ١ٝ
ٚايٝٚٛؿ ! ١ٝؾٌٗ َٔ ٗ ايػطب أؾهٌ َٔ ضدايٓا .؟  ٫ا ٔٚشيو ! .اعطف تأنٝساّ إٔ ٗ ٖصا
.
ايطداٍ ؾًُاشا قُتٛا قُت َٔ ٗ ايكبٛض
.
 ٫تط ٍٛأعٓاقِٗ قاَات ايهجرل َٔ
ايٛطٔ ضدا ّ
نُا أْين  ٫أضٜس إٔ ته ٕٛتًو إصنطات أ ٚايصنطٜات َجٌ َا ؾعً٘ َعاي ٞايسنتٛض غاظٟ
نتاب٘
/
ا٫زاض ٠أَ ٚعاي ٞايسنتٛض عبسايععٜع اـٜٛطط عدل
نتاب٘ سٝا، ٗ ٠
ايككٝيب ٗ /
ايصنطٜات ) أَ ٚعاي ٞا٭غتاش عبسايععٜع ايػامل عدل ْؿط
،
ايعَٔ حملات َٔ
(ٚغِ عً ٢أز. ِٜ
اؾعٜط ٠أَ ٚعاي ٞايسنتٛض عبسايطٓٔ ايػسسإ
،
بعض َصنطات٘ ٗ اجملً ١ايجكاؾ ١ٝظطٜس٠
ايصنط٣
.
نتاب٘ قططات َٔ غشا٥ب
/
ٗ
شات ١ٝأ ٚاؿٝا ٠ا٭زب ١ٝايجكاؾ١ٝ
أضٜس َ] .رنسات ضٝاضٚٚ ١ٝظٝفٚ . [، .١ٝيٝؼ غرل، ٠
أْ. ٞ
ايػٝاغ١
.
ايػٝاغَٚ ٞا زاض ٜٚسٚض ٗ أضٚقٚ ١زٖايٝع
،
ٚايتعًْ ١ُٝٝطٜس إ ْعطف تاضٜذ ب٬زْا
.
َأدٛضٖٚ ٠صا ايٓٛع َٔ ا٭ق ّ٬أٚ
،
ايٛطٔ ٚعدل أقَ ّ٬ػتأدط ٠أٚ
،
قبٌ إٔ ْكطأٖا َٔ خاضز
ٚاؿكا٥ل
.
ايهتاب ١تعٌُ عً ٢تؿ ٜ٘ٛاؿكٝك١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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يكطات َٔ فتٓ ١يبٓإ
ناْت يس ٟنُا قًت ٗ إكا٫ت ايػابك ١ؼؿٛات ؾسٜس ٠عًَٛ ٢قـ ا٭ْ ١ُٛايعطب١ٝ
ٚقٝازتٗا ٗ ايؿهٌ  ٗٚايهًُات اييت  ٫تتؿل َع ا٭ؾعاٍ ٗ قهَ ١ٝكرل ٖٞٚ ١ٜاؿطب
،
يبٓإ ثِ إٔ ي ٞضأّٜا ـ ٖٚصا ؾإٔ إ َٔ ٌٜ٬ايعطب ٚإػًٌُ ـ ٗ َػأي١
اٱغطا ١ًٝٝ٥عً. ٢
إؿذلى ٚضأ ٜٞإٔ إػأي ١نًٗا ٖ ٞإناؾ ١دسٜس َٔ ٠خٝاْات ا٭ْ١ُٛ
.
اتؿاق ١ٝايسؾاع ايعطبٞ
يؿعٛبٗا
.
ايعطب١ٝ
اجملٕٓٛص ٗ
ؾعًت .طاؿسخ . .
اؿاقسٚ ٠اييت .
.
أؾٗس أْين أؾعط بكًل بايؼ َٔ ٖص ٙاؿطب
ايًكطات ايٓاْ ١عٔ ٖص ٙا٭سساخ اجملٓ١ْٛ
بعض . . .
ايًبٓاْٚ ٞيس ٟـ نايعاز ٠ـ .
.
اٱْػإ
َٓٗا
ٚاييت :
دعًت بٌ عًُت ٚ٭ٍٚ
 1يعٌ َٔ أِٖ ايؿٛا٥س ايٓاْٖ َٔ ١ص ٙاؿطب إٔ إغطا ٌٝ٥أْٗا ،
: /
ايتداشٍ
م. . . ٛ
ٚإػًٌُ ٚزؾعِٗ بك. ٠ٛ
،
َط ٠إٔ تٛسس ٚتٛسٝس نًُ ١ايعطب
اْٗ٫عاَ ١ٝيكس أعذبين َٛقـ إغطاٖ ٌٝ٥صا ؾًكس ظاز َٔ نؿـ عٛض٠
.
اـػٚ ١
. .
ٚ. .
ٚإػًٌُ
.
ايعطب
ايسٚي ٞعًٖ ٢ص ٙايطشاٚ ٌ٥إٛبكات ٚايعٗط
،
 2ظاز إعذابٚ ٞبؿس ٠يكُت ٚغهٛت اجملتُع
: /
َٚا٥ذٚ ١ايبهاٚ ٤ايعٌٜٛ
،
إغطاٚ ٌٝ٥ايسْٝا ٖا٥ذ١
.
ٚايعطبسٚ ٠ايؿذٛض ايص ٟاضتهبتٗا
أخطَٚ ٣ا َٔ
يبٓإ ٚايعامل ٗ ٚ،از ٚيبٓإ ٗ ٚاز ،
ٚايكطار ٚايكتٌ ٚايٓعٚح ْؿاٖس. ٗ ٙ
يبٓإ ٖصا ايبًس اؿهاضٟ
َهإ ٚقعت ؾَ ٘ٝجٌ ٖص ٙا٭سساخ اجملٓ ١ْٛنُا نإ ٗ .
اؾٌُٝ
.
ٚسهاض٫ ١ٜؾت ١يًٓٛط قٓعتٗا ػاضب ايؿعب
،
ٖٓ 3اى ثكًَ ١شٚٚ ١ٚٛسٝسٚ ٠دٝس٠
: /
ايجكٚ ١ؾع ٬نإ سعب
بايجك ١ؾهإ سعب اهلل قٌ .
،
ايًبٓاْ ٞيكس أساطٛا سعب اهلل
،
ٚإعكس ٠نإ ضدٌ إعذعٖ ٗ ٠صا
.
اهلل اؾٝـ ايٛطين إٓاغب يٮٚقات ايعكب١ٝ
اهلل ايص ٟأقبض ايعع ِٝايؿعيب ايعطب ٞايك. ٟٛ
ايعَٔ ٖ ٛايػٝس سػٔ ْكط ،
 4أسؼ اٱْػإ ايعطب ٞبؿعٛض اٱْػإ ايًبٓاْ ٞايعُٝل بتهشٝات٘ اييت قسَٗا َٔ أدٌ
: /
ٚنطاَت٘ إِٗ ٚؾط ٖصا اٱْػإ
.
بًس ٙبٌ إٔ ايتهش ١ٝاَتست ست ٢قٛت ٚ َٜ٘ٛقشت٘
،
ٚاي٤٫ٛ
.
يب٬ز ٙاٱخ٬م
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/7 /16ـ  ،بايعسز )  ) 13561م (.) 28
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دٝـ بٌ إٔ نٌ دٝـ سعب ٖ ٛدٝـ
اهلل إٔ يٝؼ نٌ دٝـ زٚي، ١
 5يكس أنس سعب ،
: /
َكاٚ ١َٚإٔ دٝـ سعب اهلل مل ٜهٔ
،
زٚيٚ ١أنس أٜهاّ إٔ نٌ إْػإ يبٓاْ ٗ ٞدٝـ
.
ايؿعب ٖص ٙاؿطب ايبػٝه ١نس
.
أزا ٠يكُع ايؿعب أ ٚا٭َ ١أٚاْ٘ ؾٛم نٌ طبكات
يبٓإ أنست أْٗا دا٤ت ايًش ١ٛاييت ٜتشتِ عً ٢نٌ يبٓاْ ٞإٔ ٜكـ قؿاّ ٚاسسّا
ايهبرل
ي٪ٝزٚ ٟادب٘ ػاٚ ٙطٓ٘ .
 6أقسا ٤ؾذاع ١دٓٛز سعب اهلل تصنطْا باؿُاغ ١ايكاؾ ٗ ١ٝاؾٛٝف اٱغ ١َٝ٬اييت
: /
ٚايبًسإ أْٗا ٓاغ ١ٝايؿذاع ١ايدلٚ ١٦ٜاـاي َٔ ١ٝنٌ أثط َٔ آثاض
.
ؾتشت ايجػٛض
ا٭خرل٠
.
ايٛطٓ ١ٝاييت ؾٖٛت ايؿذاع ١ايعطب ٗ ١ٝاـُػٌ غٓ١
،
إعاٜسات
ّ 7تس إعذاب ٞبإخ٬م اؾٓس ٟايػطب ( ٞغْ٫ٛا ) ٖجٌ ايػٝاغ ١ايعًٝا يٲؼاز
: /
ٱغطاٚ ٌٝ٥إٔ  ٘٥٫ٚٱغطاٚ ٌٝ٥يٝؼ
،
ا٭ٚضٚبٖ. ٞصا ايطاغٛت أثبت أْ٘ أؾهٌ َٔ أخًل
ٚؾعٛبِٗ ٗ ٚين أْ٘
.
ا٭ٚضٚب٦ٖٝٓ ٞاّ ٭ٚضٚبا بٗهصا ضداٍ كًكٌ ٭ٚطاِْٗ
.
يٲؼاز
َٔ ..ط . .ص . ،
بهجرل ..
أؾهٌ . .
أُٓ ٢أُٓ ٢عً ٢ايًبٓاْٚ ٌٝنٌ إؿاقٌ ايػٝاغ ١ٝإ٪ثط ٗ ٠اؽاش ايكطاض
أُٓ. . ٢
. . 8
: /
شلا ٚعٓس ايبسٗ ٤
اؿه َٞٛأْ٘ ٚبعس إٔ تكـ ٖص ٙاؿطب ٚا٭سساخ اجملٓ ١ْٛإطاؾك. ١
.
أعُاض ٚبٓاٚ ٤إعازٚ ٠تُٓ ١ٝيبٓإ إٔ ٜكؿٛا  َٔٚدسٜس قؿاّ ٚاسساّ َٔ نٌ ايس ٍٚاييت
َٓٗا
ٚقؿت ٚغاْست ٚزعُت إغطا ٗ ٌٝ٥سطبٗا نس يٓبإ ٚاييت :
ٚإغباْٝا
،
ٚإٜطايٝا
،
ٚإٔاْٝا
،
ٚأغذلايٝا
،
ٚبطٜطاْٝا
،
ا٭َطٜه١ٝ
،
ايٜ٫ٛات إتشس٠
ٚنٓسا ٚست ٢ايس ٍٚايعطب ١ٝاييت مل تكـ َع يبٓإ إٔ وطَٛا ٖص ٙايسَٔ ٍٚ
،
يبٓإ ٚإٔ ٜعطٛا
إعطا ِٗ٥عكٛز عٌُ ٚتهايٝؿات تٓؿٝص َؿطٚعات إعاز ٠تعُرل ٚتُٓ. ١ٝ
َجٌ ؾطْػا ٚتطنٝا
عكٛز تًو إؿطٚعات ايعُايك ١يهٌ ايس ٍٚاييت ٚقؿت َعِٗ :
ٚغرلٖا  ٕ٫نطاَ ١يبٓإ هب إٔ تكـ سادعّا نس تًو ايسٍٚ
.
ٚبانػتإ َٚايٝعٜا
اؾٌُٝ
.
اؿاقس ٠اييت زعُت إغطا ٌٝ٥يتسَرل ٖصا ايبًس اؿهاضٟ
ؾسٜس ٚآمل قاٖط َٛٚدع عٓسَا قطأت ٚعًُت
بهٝت ٚبها ٞ٥نإ ععٕ ،
ٚ 9اهلل يكس .
: /
ب٬زْا تسع ٛبعسّ دٛاظ تأٜس ٚزعِ سعب
ز.١ٜٝٓص َٔ بعض عًُا، ٤
بكسٚض ط ؾتا. ٣ٚ
. .
ايؿٝعٖ ١ص ٙايؿت ٣ٛايطدع ١ٝخرل
.
ايًبٓاْٚ ٞعسّ دٛاظ ايسعا ٤شلِ باعتباضِٖ َٔ
.
اهلل
زي ٌٝعًَ ٢ا وًُ٘ بعض ايعًُا َٔ ٤أسكاز إانٚ ٞاييت تجرل ايهػاٚ ٔ٥ايؿً بٌ


97

إػًٌُ ٖص ٙايؿتا ٣ٚايسٖ َٔ ١ٜٝٓهصا عًُاٜ ٤عين ٗ إكابٌ إٔ ْسعِ ٜ٪ْٚس ْٚسعٛ
.
اٱغطاٜٚ ًٞٝ٥ا يٝت ٖ ٤٫٪ايعًُا ٤ايص ٜٔأقسضٚا ٖصٙ
.
يًعس ٚا٭ندل ٚا٭غاغٞ
ايؿتا ٣ٚوًًُّٚ ٕٛه ٕٛأخ٬م ٚقَٚ ِٝباز ٨أٌَ عاّ سعب اهلل ايػٝس سػٔ ْكط اهلل
أبٓا .ِٖ٤يـ. .ط . .ص
ؾٗٝسّا.ص ٗ سٌ إٔ بعض ايكاز ٠ايعطب قسّ . . .
ابٓ٘ ط .
ٚ .ايص ٟقسّ. .
ؾعًٛا ٜ ٫ ِٖٚؿتِٖٚ ٕٛ
اؿػٓٚ ١إشا قايٛا .
.
إٔ ايؿٝعٚ ١قٝازتٗا ِٖ ا٭غٚ ٠ٛايكس٠ٚ
دسّا
ٜعٝؿ ٗ ٕٛقكٛض ؾدُ. ١
اهلل ضٝ٥ؼ ايتشطٜط
ا٭غتاش أٓس اؾاض ،
/
 1ؼ ١ٝإعذاب ٚإنباض ٚتكسٜط ٭خ ٞاؿبٝب
: 0/
ايسّكطاط ٞؾطغِ أْ٘ ي٘ ضأَٛٚ ٟقـ نس غٛضٜا
.
 ،٭ْ٘ سكٝك ١هػس أِٛشز ايطٝ٥ؼ
اهلل إ ٫أْ٘ مل ّٓع ْؿط أَ ٟكاٍ َٜ٪س ؿعب اهلل ٚغٛضٜا
ٚإٜطإ ٚايػٝس سػٔ ْكط ،
اؿهاض١ٜ
.
ٚإٜطإ ؾؿهطاّ شلص ٙايطٚح
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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يبٓإ ا٭ْج ٢ايعع١ُٝ
. .
ٚإتػرلات
.
ُٖا ايجٛابت
نٌ غٝاغٖ ٗ ١صا ايه ٕٛتػتُس قٛتٗا َٔ َكسض: ٌَُٗ ٜٔ
ايعًٝا ٚعاز ٠إتػرلات ؼكل أٖساف ايٛطٔ ٗ
ؾايجٛابت تكب ٗ خًل ا٭ٖساف اٱغذلاتٝذ. ١ٝ
اٯْ١ٝ
ٚ ٌٚنْٛ ٤ٛع إٛاظٚ ٜٔإعاٜرل .
اهللص ايصَ ٟاضغ٘
اغِ .طسعب. .
اؿسٜح ٜدلظ .
،
ؾعٓسَا تصنط أظَ ١يبٓإ ٗ ايتاضٜذ
ٚتؿاْٞ
.
ٚاٱغٚ َٞ٬بهٌ إخ٬م ٤٫ٚ ٚ
.
ّٚاضغ٘ بسٚض ٙايٛطين ٚايعطبٞ
خًكت .طعكٝس٠
.
إغ١َٝ٬
،
ٚسعب اهلل ي٘ غٝاغات ٚقَٚ ِٝباز ٨ثابت ١بجٛابت غٝاغ١ٝ
اٱغطاٚ ًٞٝ٥غٝاغ ١سعب اهلل تعطنت يهجرل
.
ٚطٓ .١ٝص ٖ ٞؼطٜط ا٭ضان ٞايًبٓاْ َٔ ١ٝايعسٚ
.
ايعطب ٕ٫ ٞبعض ايكاز ٠ايعطب ٜط ٕٚإٔ سعب اهلل
.
َٔ سا٫ت ايتاٝ٥س ٚايطؾض ٚاـ٬ف
اٱغطاٖٚ . ًٞٝ٥صا تؿطز
،.
إغذلاتٝذ ١ٝايكطاع َع ايعسٚ
. .
اؾُٛح.ص ٗ ْٛطت٘ إٍ
.
. .ط ؾسٜس
اهلل
ٖٝع ٗ غٝاغ ١سعب .
ٚايٛطين سػٔ ْكطاهلل إٔ
/
يكس أغتطاع أٌَ عاّ سعب اهلل ايػٝس اؾًٚ ٌٝايكسٜط
ٚاٱغْٚ ١َٝ٬اٍ قبتِٗ ٚتكسٜطِٖ ٚايسعا٤
،
ٜكٌ إٍ قًٛب ٚٚدسإ ايؿعٛب ايعطب١ٝ
ايكازم .ي٘
ٚأظعِ ـ ٖهصا أ ٔٚـ إٔ ايػس سػٔ ْكط اهلل هػس أخ٬م اـًٝؿ ١اٱغ ٗ َٞ٬عكٛض
باخطت٘ ؾهاْت
.
أٚدع ٚباع زْٝاٙ
ؾعٌ إشا ؾعٌ .
قسض اٱغ ّ٬ؾٗصا ايطدٌ إشا قاٍ ،
املصداق.١ٝص ٚ
. ..
..ط

سٝات٘ ٚشلصا دعً٘ ايهجرل ٚايهجرل َٔ أبٓا٤
ايصدم .ص ٗ نٌ دٛاْب .
ط .

اذتطٓ .١ص  ، .بٌ ست ٢أعسا ٘٥اٱغطا ًٌٝٝ٥ؾٗسٚا ي٘
ٚاٱغ ((. ١َٝ٬ط ايكد) )٠ٚ
.
ا٭َ ١ايعطب١ٝ
بصيو أْ٘ ايعع ِٝإػًِ ايٛسٝس ايص ٟأسب٘ إػًُٚ ٕٛأسب ٙٛأْ٘ ظع ِٝدسٜط با٫سذلاّ
.
ٚايتٛقرل
.
ٚايتكسٜط
يبٓإ بُٓٝا ايبعض َٔ ايععُا٤
ُٝع سعب اهلل أْ٘ ٜؿعٌ ايهجرل  ٚايهجرل َٔ أدٌ ،
املتػرلات .ص ٖٚصا
.
داْب .ط
أق ٍٛأْ٘ قس ٜكع خطأ ٗ .
ايعطب استهط اـطأ ٚ.يعٌ َٔ إؿٝس إٔ :
اـطأ ْادِ عٔ بعض اـٝاْات َٔ بعض ايًبٓاْ ٌٝايصٜ ٜٔطتبط ٕٛبأدٗع ٠اٱغتدباضات
اٱغطا. ١ًٝٝ٥
يهــٔ ضغِ شي ــو ؾٗص ٙاؿ ــطب ا٭خرل ٠عً ٢يب ــٓإ أنست إٔ س ــعب اهلل خًل ايهجـ ــرل َٔ
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/7/2ـ  ،بايعسز ( ) 13547م (.) 24
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ايٛطٓٚ ١ٝايٛقٛف قؿاّ ٚاسساّ ٖ ٛخرل
،
إٛاضٜح ا٫دتُاع ١ٝايًبٓاْ ١ٝايع ١ُٝٛؾٗص ٙايٛسس٠
ٚإؾعاعاتٗا ٖٚصا َا ٪ٜنس قش ١قٛي ٞإٔ
.
شيو أْ٘ تأثرل ايطٚاب٘ ا٫دتُاع١ٝ
زي ٌٝعً. ٢
زٚاع ٘ٝ٭ٕ سعب اهلل مل ٜهٔ َّٜٛا
.
اـ٬ف َع سعب اهلل َٔ قبٌ بعض ايًبٓاْٜ ٌٝع ٍٚبعٚاٍ
ايع ِٝٛأْ٘ ٪ٜنس قش ١ايٓٛط ١ٜإكط١ٜ
.
َٔ ا٭ٜاّ خكُّا غٝاغٝاّ أ ٚادتُاعٝا ٭ٌٖ يبٓإ
بػرلٖا ))
.
تك (( ٍٛإٔ َا أخص بايكٜ ٫ ٠ٛػذلز
اييت :
إؿاعط َٛٚسس ٠ا٭ؾهاض
.
ٚساقس ٠غرل ٖعق١
،
ؽطز يبٓإ اؾُ َٔ ١ًٝنٌ أظََ ١ط٠
ٚطٓ١ٝ
.
ٚايتٛدٗٝات بٌ أْٗا اغتٛعبت نٌ َا سسخ ٚوسخ بعكٚ ١ْٝ٬سهُٚٚ ١سس٠
،
َٔ .ط
اؾُ ٗ ٌٝيبٓإ نًٗا أْٗا مل تعتٓل ٗ أ َٔ ّٜٛ ٟا٭ٜاّ بأْٛ ٟع .
يبٓإط
تعٝـ .
.
ايبعس ٚمل
ايٝأع .ص بٌ ته ٕٛبعٝس ٠عٓٗا نٌ .
.

ْصعات

املػاَس . ٠صٚ ،يهٓٗا
اجتاٖات .

اْ٫تٛاض
.
تؿعٌ اؿسخ ايعػهط ٟايصٜ ٫ ٟكبٌ
اٯْ ١ٝإِا
ايباٖت٘ أ ٚتػذ ٌٝإٛاقـ ،
،
إٔ عكٝس ٠سعب اهلل يٝػت ٗ تطزٜس ايؿعاضات
اٱغطا ًٞٝ٥بايتشطى ٗ نٌ ا٫ػاٖات بأغايٝب غٝاغٚ ١ٝعدل
،
ثٛض ٠نس ايعسٚ
ٖ. . ٞ
. .
ٚطٓ١ٝ
زبًَٛاغٚ ١ٝاعٚ ١ٝإهاب. ٚ ١ٝ
اٱغطاٚ ًٞٝ٥إٔ ايػٝاغ ١مل تعس
.
عكٝس ٠سعب اهلل ت٪نس أْ٘ َ ٫ؿط َٔ قتاٍ ايعسٚ
ٜطسِ ؾًصيو دا٤ت ٖص ٙا٭ظَ ١اييت دعًت دٛٝف
ػسَ ٟع ٖصا ايعس ٚاؿاقس ايص. ٫ ٟ
َكابٌ ٚسطب اغاطٌٝ
زٚي ١ؼاضب دٝـ ((َٓ ))١ُٛعطب طرلإ عػهط ٟزٚ ٕٚدٛز طرلإ ،
أخطٚ ٣سطٚب ايعكط اي ّٛٝتعتُس نًٝاّ عً ٢ايطرلإ
عط ١ٜبسَٛ ٕٚادٗ ١أغاط. ٌٝ
بؿط١ٜ
يبٓإ زَاض ٚسطاّ ٚضَاز ٚدجح .
ٚا٭غاط ٌٝشلصا اػٗت إغطا ٌٝ٥إٍ دعٌ نٌ ؾ، ٗ ٧
اؾبٓا .٤ص ، .
غ٬ح .ط .
سطب ٚغ٬ح ايطرلإ ٖ. ٛ
 ٕ٫أغًش ١ايطرلإ تًعب زٚضّا سازلّا ٗ أ. ٟ
تتػرل ؾًصيو ؾإ إٛادٗ ١ايعػهط١ٜ
إٕ اؿكا٥ل ٚايجٛابت اييت ٜعتُس عًٗٝا سعب اهلل مل ،
تتػرل ٖٚصا أَط ٫بس إٔ ْعذلف .ب٘  ٕ٫إتػرلات غطٜعَٚ ١ت٬سك ١خاق١
َع إغطا ٌٝ٥مل .
ؽًٚ ٢ؽًـ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاٱغ ٗ ١َٝ٬ايٛقٛف َع ٚخًـ سعب اهلل ايصّ ٟجٌ اِٛزز
اٱغطاًٞٝ٥
،
إؿطٚعٖٚ ١صا ايتدً ٖٛ ٞايص ٟدعٌ اٱعّ٬
.
إكا ١َٚاٱغ ١َٝ٬ايٛطٓ١ٝ
ايكْٗٞٛٝ
.
اٱعَ ٕ٬بهطّا عٔ اْ٫تكاض اٱغطاٚ ًٞٝ٥عدل غطٚض ٚندلٜا ٤ايعسٚ
ٖ ٞبٌ أْ٘  ٫وؼ تكسٜط ا٭َٛض
ٚإ٪غـ إٔ ايعامل اي ّٛٝمل ٜعس ٜط ٣اؿكا٥ل نُا ،
نُا ٜٓبػ ٞخكٛقاّ عدل إس ٣ايبعٝس ٗٚ.إكابٌ مل ٜهٔ سعب اهلل يس ٜ٘أْٛ ٟع َٔ اـساع
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ٚاٱغٚ ١َٝ٬مل ٜتٛاض خًـ أٖٚاّ ا٭َ ١ايعا٥ؿ ١باـطابات ايهاشب ١نُاؾعٌ
،
يٮَ ١ايعطب١ٝ
ايعطب ؾاـٝاض ايٛسٝس ٚإططٚح أَاّ سعب اهلل ٖ ٛاؿطب عً ٢إغطاٌٝ٥
ٜٚؿعٌ بعض اؿهاّ .
ايًبٓاْ ٌٝيصا أقبض اشلِ ايًبٓاْٞ
.
ايًبٓاْٚ ١ٝإط٬م غطاح ا٭غط٣
.
ٚؼطٜط باق ٞا٭ضانٞ
َطٚع ١إٕ نٌ خط ٠ٛقاّ بٗا سعب اهلل ٖ ٞاـط٠ٛ
.
اْ٫ؿذاض ٚعدل َهاعؿات
.
َعبأ إي ٞسس
َتٛقعٖٚ ١صا اؿعب اٱغ َٞ٬ايكٚ ٟٛاعّٝا
.
ايطبٝع ١ٝإتٛقعٚ ١اييت نإ ٜؿذلض إٔ تهٕٛ
ٜتشطض  ٗٚإكابٌ تػؿٌ إغطاٚ ٌٝ٥عٔ قكس أْ٘ يٝؼ ٗ َكسٚضٖا
ؿكٝك ١إٔ ايٛطٔ ٫بس إٔ .
بصات٘ ٚايٓكط
إٔ ؼكل أٖساف غرل قسز ٠ست ٢بايك ٠ٛايعػهطٚ ١ٜضَا تبًؼ ٖسف قسز .
اؿطب ١ٝإِا ٜكاؽ
.
عاز ٗ ٠اؿطٚب ٜ ٫كاؽ بايك ٠ٛايتسَرل ١ٜاييت ؽًؿٗا أزا ٠ايعسٚ
باشلسف بايصّ ٟهٔ ايتٛقـ عٓس. ٙبك ٞإٔ أقٚ ٍٛأنٝـ إٔ إغطاٚ ٌٝ٥عدل ٖص ٙاؿطب ّهٔ
َعٗا عطب
ٖعّتٗا ؾٗ ٞخاؾت ٚاضتبهت ٚقًكت ٚاْععذت ٚٚقـ اجملتُع ايسٚي ٞايٛامل ،
ايكٛاضٜذ ؾُا بايهِ
.
بػٝط َٔ ١سعب إغ َٞ٬قًّ ٫ ٟٛو إْٛ ٫عاّ ٚاسساّ َٔ ايػ٬ح ٖٛ
ٚزٚي١
ٚعػهطّٜا عدل سطب زٚي. ١
،
يٛقاَت سطب َتهاؾ ١٦آيّٝا
اؿاقس ٠ؾٗ ٞناْت
.
مثٔ.ص َٔ ٖص ٙاؿطب
عً ٢ط .
ٚأ٩نس إٔ إغطا ٌٝ٥ئ ؼكٌ . .
ايًبٓاْٚ ٌٝتؿطم بِٗٓٝ
،
يبٓاْٚ ١ٝأْٗا ُعم
،
َٚاظايت ت ٔٛأْٗا تػتطٝع إٔ ؽًل سطب أًٖ١ٝ
أٖساؾ٘ ٚابتعست إغطأَ ٌٝ٥
،
تػتطٝع َعٓ ٢إٔ سعب اهلل أقذلب َٔ
.
ؾًٔ تػتطٝع ٚئ
ٚأْتكط َؿ ١٦ٝاهلل ثِ بٛقٛف
،
ٚأْتكط
،
أْتكط
،
قس
اهلل .
أٖساؾٗا شلصا ؾإْين اعتدل سعب .
.
إٓاغب يكس خًل سعب اهلل
.
اؿكا٥ل ٚايهطٚضات ٗ ٚقت
،
ايؿعب ايًبٓاَْ ٞع٘ ٚغٛف تتهًِ
ايٓهاٍ ٚٚسس ٠إٛقـ ،قشٝض سسخ شيو عدل سطب ساًَ١
،
إكرل ٚٚسس٠
ٗ يبٓإ ٚسس، ٠
ٚعايٚ ١ٝيهٓٗا يبٓإ تػتشل نٌ شيو .إٔ ؾعٌ ا٭نطاض
.
بتهشٝات نبرلٚ ٠نجرل٠
يبٓإ ٚغٛف
ايعػهطٚ ٟايػٝاغ ٞسكٝك ١ثابت ١قابً ١يًتػٝرل ٗ أ ٟؿ ٠. ٜغٛف تٓتكط ،
يبٓإ ٚإٕ ؾا ٤اهلل غٛف ٜٓتكط سعب اهلل ٚغٛف ّس ٙاهلل ٜٓكط
يبٓإ ٚغٛف تتطٛض ،
تهػب ،
ٚا٭سعاب إٕ ؾا ٤اهلل غتبك٢
.
عٓس ٙنُا ْكط إػًٌُ ٗ َعطن ١أ ٚغع ٠ٚاـٓسم
َبٌ َٔ .
ايع١ُٝٛ
.
يبٓإ ا٭ْج٢
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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قسا ٠٤يف اذتسب ايًبٓاْ١ٝ
نْٛت
،
ايًبٓاْ ١ٝؾكس
،
أثٓاَ ٤تابعات ٞإتكً ١يؿعايٝات ا٭سساخ اجملٓ ١ْٛيًشطب
يبٓإ
ٚضَا نإ ايٛقت َٓاغباّ شلصا ايته ٜٔٛيبعض إ٬سٛات ٚزٚاؾعَٛ ٞظع ١عً ٢سب ،
يبٓإ َٔٚ
 ٢غ َٔ ٌٝأغَ ١ً٦ت٬سكْ ٫ ١هاز ٜتٛقـ َٔ آمل ايكسَٕ ١ا ٚقع عً. ٢
ٚأْٗاض عً ٸ
تًو إ٬سٛات
غ٪اٍ أ ٜٔزٚض
أسػػت ٚمل أنٔ أغتطٝع إٔ أدٝب عً: ٢
،
 1مل أؾـ غً ٌٝأسس ؾُٝا
: /
ٚق ١ُٝاؾٛٝف ايعطب ٗ ١ٝإؿاضن ٗ ١ايسؾاع عٔ يبٓإ .؟
أقٚ ٍٛضظق ٞعً ٢اهلل إٔ ايكازٚ ٠ايععُاٚ ٤اؿهاّ ٚا٭ْ ١ُٛدٗعت ٚبٓت ٚطٛضت
ايعطب ٞإِا دٗعت
.
ايعطب ١ٝيٝؼ ٕٛادٗٚ ١نطب إغطاٚ ٌٝ٥ايسؾاع عٔ ايٛطٔ
.
اؾٛٝف
َٛادٗ١
ٚقٜٛت يته. . ٗ ٕٛ

ٚقتًٗا ٚأغٛم أزي ١يصيو
.
ايعطب.١ٝص ٚقُعٗا
طايؿعٛب .

ايػٛضٚ ١ٜسطب اي ُٔٝبٌ َكط ٚايػعٛز١ٜ
،
ا٭غٛز ٚنطب ٚتسَرل ٓاٙ
،
سٛازخ أًٍٜٛ
ٚ ،سطب إْؿكاٍ أٚنِ اي ُٔٝاؾٓٛب ( ٞسهط َٛتٚ ) ،نطب َس ١ٜٓسًبذ ١ايعطاق١ٝ
اٱغطا ًٞٝ٥يكس قطف عً٢
.
ٚغرلٖا ؾاؾٛٝف ايعطب ٫ ١ٝع٬ق ١شلا بهطب ايعسٚ
.
ا٭َطٜهٖٚ ١ٝصٙ
.
ػٗٝع ٚبٓاٚ ٤تأغٝؼ ٖص ٙاؾٛٝف ايعطب ١ٝإًٝاضات َٔ ايس٫ٚضات
داَعٚ ١مل تهتٌُ ي٘
،
َسضغ ١أٚ
،
ايعطب ٞؾًِ تبين ي٘
.
إًٝاضات سطّ َٓٗا اٱْػإ
ايسٚا ٤يكس
إػتؿؿٝات ٚمل  َٔ٪ٜي٘ .
،
ب٬زٚ ٙمل تبين ي٘
ؾبه ١اـسَات ايعاَ، ٗ ١
إػهٌ
قطؾت تًو إًٝاضات َٔ ايس٫ٚضات َٔ قٛت ايؿعب ايعطب. ٞ
 2إٔ اخت٬ف ايتكطوات اٱعٚ ١َٝ٬ايكشاؾ ١ٝيًؿدكٝات ايًبٓاْ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝإجكؿ١
: /
ٚإتػرلات
.
ًٜ ٫ػ ٞنٌ أٚد٘ ايؿب٘ ٚعً ٢ؾطض ػطزٖا ايهاٌَ ٖ ٌٚ ٗٚص ٙايٛطٚف
ايطٝاض. ٞص ؾعٌ ؾعً٘ ٗ تًو ايتكطوات
.
٫سٛت ٚضَا غرل. ٟإٔ .ط املاٍ
،
غرل أْين
فًُٗا قشٝض إٔ ايهطٚضات تكته ٞايكؿع ؾٛم نٌ إػاضات ـ بٌ
.
ٚإتٓاقهٗ ١
اؿطٜطٖ ٟصا َا ٜٛس ٢ي ٞإٔ تًو
.
تؿطض ـ إٔ ته ٕٛقٛضٕ ٠ا دط ٣أثٓا ٤اغتٝاٍ
َعُ ١ٓٝت ٗ غٝب ١اجملتُع ايًبٓاْٞ
ايتكطوات أختكت بٗا دَٗ ١ا ٭زاٗ٥ا بػًط. ١
،بٌ َععٍ عٔ ضقابت٘ .

ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/7/9ـ  ،بايعسز ( ) 13554م (.) 41
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ايٛطٓ١ٝص
ؾا٥كَ ٤٫ٚٚ ١تٌ إٔ ٪ٜنسٚا .إٔ .ط ايٛسس. . ٠
 3اغتطاع ايًبٓاْٚ ٕٛٝظساض، ٠
: /
ايًعٚ ١ٓٝسس ٠ايًبٓاْ ٌٝغته ٕٛعٖٝ ١َ٬ع ٗ ٠دبٌ
.
تكسَت نٌ ؾٖ ٗ ٧ص ٙاؿطب
َٚاظايت
ايًبٓاْ ١ٝيكس ناْت . .
.
ا٭ظَات ٚاؿطٚب

ط ٚسسٚ ٠طْٓٛ َٔ ١ٝع خام

ايهجرل بطظت ٖص ٙايٛسس ٠ايطاق ١ٝضغِ سٛادع ايػُٛض
ٚدسٜس .ص ٚغٝهتب عٓٗا .
.
اؿطب أقٖ ٍٛص ٙاؿكٝك ١ناًَ ١٭ٌٖ يبٓإ أزا ٤يًشل
.
ٚاٱبٗاّ اييت غبكت
ٚإػٚٛ٦ي١ٝ
.
ٚاؿكٝك١
 4غت ٌٛا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝسبٝػْٛ ١ط ٠قس تبس ٚنٝك ٖٞٚ ١اـٛف ايهبرل َٔ اـطٚز
: /
ا٭َطٜه .ٞص ايص ًُ٘ٝ ٟاـاضد ١ٝا٭َطٜه ١ٝأ ٚغؿاضاتٗا .ؾً ٛضدعٓا إٍ
.
عً ٢طايٓل
. .
نٌ تكطوات إػٛ٦يٌ ايعطب ٚبهٌ َػتٜٛاتِٗ لس إٔ نًُاتٗا ٚاسسَٚ ٠عاْٗٝا
ٖصا أِْٗ ايصٜٔ
َتؿك ٫ٚ ١أسػب إٔ اٱْػإ ايعطب ٞنإ ـ َٚاظاٍ ـ غاؾ ٬عٔ نٌ .
.
ٜعط ٕٛإخ٬قِٗ  ِٗ٥٫ٚٚيًبٝت ا٭بٝض يصيو ضأٜٓا إٔ ايص ٜٔسذٛا يًبٝت ا٭بٝض
ايبٝت
سكطِٖ أِْٗ ايصٜ ٫ ٜٔطٝك ٕٛؾطام شيو .
.
نجط ّ ٫ٚهٔ
ٖ ٗ 5ص ٙاؿطب ايًع ١ٓٝمل ٪ٜثط ايؿاضع ايعطب ٗ ٞؾ ٧ؾًِ ؽطز إٛاٖطات ايؿعب ١ٝنُا
: /
َجٌ ايؿاضع إكط ٟغ ٣ٛبعض إٛاٖطات
عٗسْاٖا ٗ بعض ايؿٛاضع ايعطب ١ٝايؿاعً: ١
ايٓٛط خكٛقّا إشا نإ ايؿاضع إكط ٟي٘ زٚضٚ ٙتأثرلٗ ٙ
ايبػٝط ١اييت مل تًؿت .
تاضٜذ َٚكرل ايٛطٔ ايعطب. ٞيصيو ٜبك ٢ايؿاضع إكط ٟنطٚضَ ٗ ٟجٌ ٖص ٙاؿطٚب
ٚا٭ظَات ؾُاشا دطٕ ٣كط ٚأًٖٗا .؟ ٌٖ يًٛعٝس ٚايتٗسٜس ٚاٯي ١ايعػهطٚ ١ٜايػذٕٛ
.
ٚتأثرلٖا
.
شلا كاٚؾٗا
ايػ٪اٍ َاشا ي ٛإٔ ايٜ٫ٛات إتشس ٠ا٭َطٜه١ٝ
:
 َٔ 6خٖ ٍ٬ص ٙاؿطب ؾهطت ٗ ٖصا
: /
إغطاٚ ٌٝ٥شيو ٕس٠
،
اغتطاعت إٔ تٛقـ ٚتكطع نٌ أْٛاع إػاعسات ا٭َطٜه ١ٝعٔ
ايعسبد ٠ص  .ايعػهطٖٚ ١ٜصا
بٗص((. ٙط ) ) .
مٖٛا؟ ٌٖ غته ٕٛإغطا. ٌٝ٥
.
ٔػ ١غٓٛات أٚ
غ٪اٍ ثِ
ايطٝاض ٞص  ، . .زعْٛا ْؿهط دسٜا ٗ ته ٜٔٛاٱداب ١عًٖ ٢هصا .
((..ط ايفذٛز ) ) .
إػاعسات
.
ْؿهط بعسٖا نٝـ ْػتطٝع إٔ ًْػْٚ ٞكطع نٌ تًو
 7إعذاب ٞنجرل ٚنبرل بايًكا٤ات ٚإكاب٬ت ايتًؿع ١ْٜٝٛيبعض إؿاقٌ ايػٝاغ١ٝ
: /
عٚ ٕٛايسنتٛض
اهلل ٚاؾٓطاٍ .
ايًبٓاْ ١ٝإ٪ثطٚ ٠ايؿاعًَ ١جٌ يكا ٤ايػٝس سػٔ ْكط ،
ايسبًَٛاغٚ ١ٝاشلس٤ٚ
،
ايػٝاغٚ ٞاؿهُ١
،
دعذع ؾًكس بطظ ؾٗٝا اٱتعإ
،
زلرل
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َٚكرل ٙؾُٝا عسا
.
ا٭خ٬قٚ ٞاؿطم نٌ اؿطم عً ٢إسذلاّ ايٛسس ٠ايٛطٓ١ٝ
،
يكا٤
إتٓاقهٚ ١إتػرل ٗ ٠نٌ .
،
شيو ؾإْ٘ ٜػتؿعْٚ ٞيٝس دٓب ٙ٬بهٚ َ٘٬تكطو٘
ٖٓٚايو
أْ٘ ٜعٌُ عً ٢إثاض ٠ايذلاب ٖٓا ٖٓٚاى .
اـا٥ؿٌ
ٜٚا أَإ ! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤



104

أَ.! ١؟
نٝف أثل يف .
إتهدل
قاٍ اؾباض :
ف ٚٳتٳ ٵٓٗٳٛٵٕٳ ٳع ٔٔ ايُِٴٓهَ ٔط ٚٳتٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ بٹايًٓ ٹ٘
ؽ تٳ ِأَٴطٴ ٚٳٕ بٹايِ ٳُعٵطٴ ٚٹ
ت يٹًٓٻا ٔ
 نُٓ ٴتِٵ خٳٝٵطٳ ُأَٻ١ٺ ُأخٵ ٔطدٳ ٵ
 110غٛض ٠آٍ عُطإ.
ب يَهَإٳ خٳٝٵطٶا ٖيٗٴِ َِ ٵٓ ٴٗ ٴِ ايُِٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ ٳَٚأنِجٳ ٴط ٴٖ ٴِ ايِؿَاغٹكُٕٛٳ
ٚٳيَٛٵ آ ٳَٔٳ َأٖٵ ٴٌ ايِهٹتٳا ٹ

ٚأظعِ إٔ ايٚ ،ّٛٝاي ّٛٝبايصات أْٓا مل ْعس ًِو َكَٛات خرل أَ ١أخطدت يًٓاؽْ ،عِ
ًِ ٫ٚو أخ٬م ٚق ِٝخرل أَ ،١أخطدت يًٓاؽ ،أقبشٓا ٚأَػٓٝا أَ ١تهصب ،أَ ١تٓاؾل ،أَ١
ُٓع ا٭َط بإعطٚف  ٫ٚتٓٗ ٞعٔ إٓهط ،أَ ١نشهت َٔ دًٗٗا ا٭َِ ،أَ ١تؿهٌ ايطٜا٤
اؿكٝك ١أَ ١تكتٌ إجكؿٌ ،أَ ١تػذٔ ايهتاب ،أَ ١ؼاضب
.
ايػٝاغٚ ٞايجكاٗ عً ٢قٍٛ
اٱق٬ح ٚإكًشٌ ،أَٜ ١عٜس َٜٝٛاّ عسز غذْٗٛا عً ٢عسز َساضغٗا ،أَ ١نُٓت يؿعٛبٗا
ايتؿا ٍ٩أَ١
.
ايػذٚ ٕٛايكبٛض ٫ٚ ،تؿٝس شلِ إػتؿؿٝات ،أَ ١تػًػٌ ٗ أبٓاٗ٥ا ايتؿا ّ٩عً٢
بإدسضات
.
قتًت أبٓاٗ٥ا
ٚأْا أنتب ٖصا إكاٍ ايجكاٗٚ ،بعٌ َجكـ َػتكٌ ططست أَاّ َٔ نإ ٜٓاقؿين
يًٓاؽ
ايعسٜس ٚايعسٜس َٔ قٛض َٛٚاقـ ٚكاظٖ ،ٟص ٙا٭َ ١اييت مل تعس خرل أَ ١أخطدت .
ٚقاٚض ٟإٕ اٱغ ّ٬يٝؼ ز ٜٔزضٚؾ ،١بٌ أْ٘ عكٝس ٠ضاغد ١قًشت ٚقاؿ١
ؾأق ٍٛيًُتًك: ٞ
يهٌ ظَإ َٚهإ ،إٕ اٱغـ ّ٬قَٚ ِٝبازٚ ٨أخ٬م ؼتاز زاُ٥اّ إٍ قٝاْتٗا ٚقاغبتٗا
َٚطادعتٗا ست ٫ ٢تتآنٌٚ ،سٌ أق ٍٛحملاٚض ٟإٔ أَتٓا يٝػت خرل أَ ١أضٜس إٔ أنع أَاَ٘
ٖص ٙاؿكا٥ل ايساَػٚ ١اييتَٗٓ:ا
 :/1نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١قتًت ث٬ث َٔ ١خًؿاٗ٥ا ايطاؾس ِٖٚ ٜٔايكشاب ١ا٭د٤٬
باؾٓ ١عُط بٔ اـطاب ،عجُإ بٔ عؿإٚ ،عً ٢بٔ أب ٞطايب  أْعٌ؟.
إبؿط: ٜٔ
 :/2نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تكتٌ سانِ ٗ أُٖٚ ١ٝقٚ ١ُٝقسض ٚظٖس ٚعؿٚٚ ١ضع غٝسْا
عُط بٔ عبس ايععٜع ضٓ٘ .اهلل ؟
 :/3نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تكتٌ سانِ ٗ أُٖٚ ١ٝقٚٚ ١ُٝضع ٚعً ٛغٝسْا اؿػٌ بٔ
عً .٢؟

ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/4/20ـ  ،بايعسز ( ) 13477م (.) 34
ثِ ْؿطت َط ٠أخطَ ٣ع إناؾات  ّٜٛاـُٝؼ ٖ1727/6/25ـ  ،بايعسز (. )13540
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 :/4نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٜ ١أت ٞأَرل إَ ٌَٓ٪عا ١ٜٚبٔ أب ٞغؿٝإ

ٚهُع عًُا٤

ا٭َ ١يتشطٜـ ا٭سازٜح ايٓبٚ ،١ٜٛهعًٗا تكب ٗ خاْ ١قاحل ٚي ٞا٭َط ٚطاعت٘
ايسْ١ٜٛٝ
.
ؾك٘ ْعِ ٚنعت أسازٜح ْب ١ٜٛـسَ ١إكاحل
.
 :/5نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٜ ١أت ٞسانِ َٓٗا ٜ ٖٛٚعٜس بٔ َعاٜٚ ١ٜٚأَط بكتٌ ث٬ث١
عكب١
أ٫ف َٔ آٍ بٝت ايٓيب  .؟ أْٗا َٛقع ١اؿط ٠بكا٥سٖا َػًِ بٔ .
ايطٝاضْ ،. ). ٞعِ
)
أدٌ  ((.اْ٫تصاز
 :/6نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تطؾع ايكطإٓ ايهط. َٔ ِٜ
زْ ١ٜٛٝؾاي ،ٌٜٛثِ اي،ٌٜٛ
اغتػٌ ايكطإٓ ايع ِٝٛنػطا ٤زٜين يتشكٝل َآضب ٚأٖساف .
ٚايػًط١
.
شلص ٙا٭َ ١اييت تكسّ ايسْٝا عً ٢اٯخطٚ ،٠تػتػٌ ايس َٔ ٜٔأدٌ ؾٗ ٠ٛاؿهِ
 :/7نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تطؾع َٔ ؾإٔ قا٥س عػهطَ ٟجٌ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ،ٞ
ٜكتٌ بعض قشاب ١ضغ ٍٛاهلل َ ، جٌ غٝسْا عبس اهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عُٓٗاَٚ ،جً٘
أٜهاّ ايكا٥س أبَ ٛػًِ اـطغاْ َٔ ٞأدٌ اؿهِ ٚايػًطٚ ١ؾٗٛاتُٗا اييت  ٫تؿبع٫ٚ ،
تٓتٗ .ٞ؟
 :/8نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١عًُت بإقطاض ٚقكس عً ٢تعٜـ ٚتعٜٚط أسازٜح غٝسْا قُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ أدٌ ؾٗ ٠ٛاؿهِ ٚايػًط ،١ؾٗصا اسسِٖ  ٖٛٚإجكـ ايهاٍ
عبس ايهط ِٜبٔ أب ٛايعٛداٚ ،٤ايصٗٚ ٟط ٗ عكط أب ٛدعؿط إٓكٛض ،قاٍ ٖصا إجكـ
ايهاٍ عٓسَا أَط أب ٞدعؿط قُس بٔ غًُٝإ عاٌَ إٓكٛض عً ٢ايهٛؾ ١بكتً٘ قاٍ
ايهاٍ (( ئ تكتً ،ْٞٛيكس ٚنعت أضبع ١أ٫ف سسٜح أسًًت بٗا اؿطاّ ٚسطَت
:
ٖصا
اؿ . )ٍ٬؟
)
بٗا
ٚايَ ّٛٝا أنجط إجكؿٌ ايهايٌ ٗ أَتٓا ايعطبٚ ،١ٝاٱغٚ ١َٝ٬ايص ٜٔوًً ٕٛاؿطاّ،
ٚوطَ ٕٛاؿ ٍ٬يًشانِ ٚايػًط َٔ ١أدٌ تُٓ ١ٝؾٗٛاتِٗ اييت  ٫تؿبع ،بٗسف
ايتكطب إٍ اؿانِٚ ،ايسخ ٗ ٍٛايككٛض ،ثِ ايػهٔ ٗ أضٚق ١ايػًط .١؟
أزل٘ عُط ٚبٔ نًج ّٛايتػًيبٜ ،كٍٛ
 :/9نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٚ ١ؾٗٝا ؾاعط ع/ ِٝٛ
قكٝس ٠أقبشت َعًك َٔ ١إعًكات ايػبع اييت عًكت عً ٢دساض ايهعب ١إؿطؾٖ ،١صا
ايؿاعط ايعطبٚ ٞقٌ ب٘ ايػطٚض ٚايتعايٚ ٞايػططغٚ ١ايهدل ٚايتهدل عً ٢اٯخط يسضد١
قاٍ
خطرل ٠سٌ :
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ْٚؿطب إٕ ٚضزْا إا ٤قؿٛاّ ٜٚؿطب غرلْا نسضّا ٚطٓٝا
ا٭ْاْ١ٝ؟ ٕاشا ٖصا ايتشٝع؟ ،يصيو ْ ٫بايؼ سٌ ْك ٍٛإٔ ايػطٚض ٚايتهدل ٚايهدل
.
َا ٖصٙ
تك ٍٛؾًكس ؾطب غرلْا إا ٤قؿٛاّ،
ٖ ٞدع ٤أقً ٗ ٞؾدكٖ ١ٝص ٙا٭َٜٚ ،١ايٝتٗا تؿعٌ َا ! .
ٚطٓٝا
ٚؾطبٓا إا ٤نسضّا ! .
 :/10نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٚ ١ؾٗٝا ؾاعط ع ِٝٛأزل٘ أب ٛؾطاؽ اؿُساْ ،ٞقاٍ قكٝس٠
قاٍ
ٜسع ٞؾٗٝا أْ٘ أَا إٔ ٜذلبع ٗ قسض ا٭َٚ ١أَا إٔ ٜعٝـ زاخٌ ايكدل :
ايكدل
ٚمٔ أْاؽ ٫ ،تٛغ٘ عٓسْا ،يٓا ايكسض ز ٕٚايعإٌ أ. ٚ
ٖصا اٱضخ ا٭زب ٞبكَ ٍٛجٌ ٖصا ايؿهطٜٓ ،ؿ ٞأْٓا أَٚ ١غٖ٘ٚ ،صا ايؿاعط ايعٜ ِٝٛطٜس
إٔ ُٛت نٌ ا٭َِ يهْ ٞبكٚ ٞلًؼ ٗ قسض نٌ ؾٚ ،٤ٞأَا إٔ ِٛت ْٚعٝـ زاخٌ قٓازٜل
إكابط
.
أٖ ٟطاٖ ٤صاٚ ،أ ٟتعإٍ عً ٢ؾعٛب ا٭َِ ا٭خطْ ،٣سع ٞأْٓا مب ايػَ ّ٬ع ا٭خط،
ا٭خط
ٖٚصا ايؿعط أِٛشز َٔ ثكاؾتٓا اييت ؼطض نس .
 :/11نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٚ ١ؾاعطٖا ا٭عٚ ،ِٛا٭ؾهٌ عً ٢اٱط٬مٚ ،ايصٜ ٟتػٓ ٢ب٘
نٌ أبٓا ٤ا٭َ ١ايعطبٜٚ ١ٝطزز ٕٚأبٝات قكا٥س ٗ ٙنٌ إٓاغبات ٜكٖ ٍٛصا ايؿاعط
ايع ٖٛٚ ِٝٛأب ٛايطٝب إتٓيب ،أبٝات ؾٗٝا ايهجرل َٔ عَ٬ات ايتعاي ٞعً ٢اٱي٘ٚ ،ايهجرل
قاٍ
َٔ إَ٬ض ٚعَ٬ات ايػطٚض إتعايٚ ،ٞايػططغ ١إتٓاٖ ١ٝسٌ :
َٚا ايسٖط إ َٔ ٫ضٚا ٠قكا٥س ٟإشا قًت ؾعطاّ أقبض ايسٖط َٓؿسّا
ؾهٝـ  ٫تطٜس َٔ ٕٚأبٓاٖ ٤ص ٙا٭َ ١إٔ ٜ ٫تعايٛا عً ٢ايؿعٛب ا٭خط ،٣اييت ألعت
ٚاخذلعت ٚطٛضت ٚأبسعت ٚمل ٜكٌ ؾعطاتِٗ ايعٛاّ أِْٗ إشا قاي ٛؾعطاّ أقبشت نٌ ايسْٝا
ؾعطِٖ
.
َٔ أبٝات
ايتاضٜذ
نؿ ٢غطٚضاّ ،نؿ ٢نصباّٚ ،نؿ ٢تعإٍٚ ،نؿ ٢غططغٚ ،١نؿ ٢تعٜٚطاّ عً. ! ٢
 :/12نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تؿتعٌ سطب ٚتتشاضب َٔ أدٌ ْاقٕ ١س ٠أضبعٌ غٓ ١أٚ
ايبػٛؽ قتٌ ؾٗٝا ايهجرل ٚايهجرل َٔ أبٓاٗ٥ا .؟
.
أنجط ٖٞٚ ،سطب
 :/13نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أًَٚ ١ت ؽٛض سطب تاؾٗٚ ١غدٝؿ ١تػُ ٢سطب زاسؼ
ٚايػدلا َٔ ٤أدٌ خ ٌٝتكسَت عً ٢ا٭خط ٗ ٣غبام اـ .ٍٛٝ؟ ايٜٛـٌ ،شلصا اؾٌٗ
ايعكٚ ٍٛاي ٌٜٛشلص ٙا٭سكاز اييت
.
ايعكٚ ٍٛاي ٌٜٛشلصا اؾٌٗ ايطاغذ ٗ
.
ايطاغذ ٗ
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ايكًٛب ٚأدعّ إٔ َجٌ ٖص ٙايكًٛب اؿاقس ٫ ٠تٓٛـ ٚإٔ اغتدسَٓا
.
بٓٝت عً ٢دساض
ايهُٝٝا ٠ٞ٥؟
.
يٓٛاؾتٗا أضق ٢أْٛاع إٓٛؿات
 :/14نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تكِٓ سهاَٗا ٚضداشلاٚ ،أٚي٦و اؿهاّ ٚايطداٍ إكُٕٓٛ
إًٛث ٕٛؾٗصا ايؿاعط ايػٛض ٟايع ِٝٛعُط أبٛ
.
ِٖ إؿػس ٗ ٕٚسل ٖص ٙا٭َِٖٚ ١
قاٍ
ضٜؿ ١قاٍ أبٝات ضا٥ع ٤٫٪ٖ ٗ ١اؿهاّ ٚايطداٍ :
أَيت نـِ قٓـِ فـست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ مل ٜهٔ وٌُ طُـٗ ٳط ايكـ ـ ـٓ !ـِ
!
ٜ ٫ـ ّ٬ايص٥ب ٗ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسٚاْـ٘ إٕ ٜـو ايـطاع ٞعـس ٚايػ ـ ـ ـ ـ !ـِٓ
ؾاسبػ ٞايؿه ٣ٛؾً ـ ـ ــ٫ٛى ٕا نإ ٗ اؿهِ عبـٝس ايسضٖ!ـِ
أٜٗا اؾٓسٜ ٟـا نبـ ايؿسٜ ٣ـا ؾعاع ا٭َـٌ إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتػ!ـِ
ـُ٢
َا عطؾت ايبدٌ بايـ ـ ـ ـ ـ ــطٚح إشا طًبتٗا غكل اجملس اي! ٛ
بٛضى اؾـطح ايص ٟؼ ـ ـ ـ ـ ـ ــًُ٘ ؾـطؾّا ؼـت ٚـ ٍ٬ايع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ !ـًِ
 :/15نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٜٛ ١اؾل اـًٝؿ ٗ ١زَؿل عبسإًو بٔ َطٚإ عً ٢قطاض قا٥س
ٚؼطم ٢ٖٚ
دٝؿ ١اؿـذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞعً ٢ضَٚ ٞقكـ ايهعب ١إعَ ١ُٛطتٌ .
ٚايتػً٘
.
ايطَع اٱغـ َٞ٬ايؿسٜس ايكساغٚ ١ايتكسٜؼ ؟ ؾعٌ شيو َٔ أدٌ ايػًط١
اٱغَٞ٬
 :/16نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٜ ١ك ٍٛؾاعطٖا يًدًٝؿ: ١
يـ٫ٛى َـا غـكـ٘ إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطط
يـ٫ٛى َـا ٚيـس ايب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؿـط
ي٫ٛى َا عطؾت ايسٚاب ططٜكٗا
 :/17نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١دـاٖع ٠حملٚ ٛإظايٚ ١إغـكا ٙتطاخ َا قبًٗا .؟
 :/18نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تطب ٞأبٓاٖ٩ا ٚتطعطعِٗ ٚتٓؿٚ ِٗ٦تعًُِٗ عً ٢ايهصب
ٚايطٜاٚ ٤ايٓؿام ٚاـساع ٚق ٍٛايُٓ .١ُٝ؟
ايًػٛق .١ص أنجط َٔ ْػاٗ٥ا .؟
.
ساي. ١ط
 :/19نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٜ ١عؿل ضداشلا .
 :/20نٝف تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَٚ ١عًُاٗ٥ا ٚؾكٗاٗ٥ا ٜػرل ٕٚؾتٛاِٖ نٌ  ّٜٛبٌ نٌ غاع١
سػبُا تكه ٞب٘ َكاحل سهاَِٗ ٚغاٜاتِٗ َٓٚاؾعِٗ .؟
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زٜٝٓاّ
 2نٝـ تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١غٝػت ايس ،ٜٔؾأقبض ضنٔ اؿر غٝاغٝاّ ٚيٝؼ .
: 1/
ٚايك ّٛأقبض غٝاغٚ ٞأشإ إػادس أقبض غٝاغٚ ،ٞخطب ١اؾُع ١غٝاغٚ ،١ٝايك٠٬
غٝاغٚ ١ٝإٕ ناْت عً ٢ا٭َٛات .؟
أغٓٝاٖ٩ا .ص أِْٗ ٜػتطٝع ٕٛضؾ ٠ٛإ٥٬هَٔ ١
.
ٜعتكس .ط
.
 2نٝـ تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ١
: 2/
بكا٥طِٖ؟
.
نجط ٠أَٛاشلِٚ ،اضتؿاع غكـ عُ٢
اؿل أَ ١تتهًِ ٫ٚ
 2نٝـ تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١تكسّ ؾٗ ٠ٛايه ّ٬عً ٢ؾٗ ٠ٛق. ٍٛ
: 3/
ـؿعٌ؟
ت .
ٚاؾٌٗ ٚىتؿ ٞشيو ايؿاضع
.
 2نٝـ تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ٫ ١وطى ؾاضعٗا إ ٫ايهصب
: 4/
عٔ ق ٍٛاؿكٝكٚ ١اؿل ؟ ٖٖ ٛصا ايؿاضع ْؿػ٘ ٜبهٜٚ ٞكطر عٓس َٛت ؾٓإ أ ٚضاقك،١
ـصاز
ٜ ٫ٚبه ٞعٓسَا ّٛت أسس عًُاٗ٥ا ا٭ؾ .
 2نٝـ تطٜسْ ٞإٔ أثل ٗ أَ ١دعًتين أؾكس ايكسم ؾُٝا ٜكٛي٘ سهاَٗا َٚجكؿٗٝا
: 5/
بعٝساَ ؾإْين أعتكسٖ-هصا أٚ-ٔٚيٝؼ نٌ اي. ٔٛأثِ
ٚعكٗ٥٬ا ست ٢إٔ ٚين شٖب .
.
ـتاب، . ،طا٭َـ،ٝ.ـطص٪ٕ ، .يؿ٘ ايؿٗرل (ْٝكٛيَٝ ٛهاؾ )ًٞٝقاسب ْٛط ١ٜـ ايػا ١ٜتدلض
إٔ ن .
ايٛغ ١ًٝـ أؾو ٗ إٔ َٔ نتب ٖصا ايهتاب ايعإ ٞيٝؼ (َٝهاؾ. )ًٞٝبٌ َ ٖٛ.عا ١ٜٚبٔ
.
غؿٝإ يكٓاعيت إٔ ٖص ٙايٓٛط ١ٜـ ـ ايػاٜـ ١تبـطض ايٛغ ١ًٝـ َٔ ٚنعٗا َٖ ٛعا ١ٜٚبٔ
أب. ٞ
َٝهاؾ ًٞٝيسضد ١أْين أعتكس إٔ ٖصا َٝهاؾ ًٞٝقس ْعٍ إٍ قدل َعا١ٜٚ
.
غؿٝإ ٚيٝؼ
ايهتاب
ٚأًَ ٢عًَ ٘ٝعا ١ٜٚشيو .
ٜـا أَـإ اـا٥ـؿ!ٝـٔ
ٜـا أَـإ اـا٥ـؿ!ٝـٔ
ٜـا أَـإ اـا٥ـؿ!ٝـٔ
أَيت غـاعس ْٞٚعً ٢ايبشح عٔ أَ١
ايجك١ص ٗ .
ؾكست .ط . .
ؾٌٗ تتؿكَ ٕٛع ٗ ٞن. ْٞٛ
ؾٗٝا ؾسي ْٞٛباهلل عًٝهِ عًٖ ٢هصا .أَ١
أغتطٝع إٔ أثل .
ٜ ٚـا أَـإ اـا٥ـؿ!ٝـٔ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ا٭ْبٝا ٤؟
.
ٌٖ عًُاْ٤ا َٔ ٚزث١
اجملازي (( ١إِا ىؿ ٢اهلل َٔ عباز ٙايعًُا ٤إٕ اهلل ععٜع
:
تصنطت قٛي٘ تعاٍ ٗ غٛض٠
)غؿٛض ٚ ).أٜهّا تصنطت ق ٍٛغٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ عٔ ابٔ عباؽ عٔ
قاٍ (( ؾكٚ ٘ٝاسس أؾس عً ٞأبًٝؼ َٔ أيـ عابس )) أخطد٘
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ :
ايذلَص ٟثِ غأيت ْؿػ ٌٖ ٞعًُاْ٤ا َٔ ٚضث ١ا٭ْبٝا.٤؟ غ٪اٍ أحل عً ٞنجرلّا ٗ اٯ١ْٚ
.
اجملٓ ١ْٛأضٜس َٔ ططح ٖصا ايػ٪اٍ إٔ اعٌُ عً ٢إٜكاٚ
.
ا٭خرل ٠بعس ٚقٛع ٖص ٙا٭سساخ
،
ايػ٪اٍ بهٜ ّ٬ؿعٌ ؾعٌ
.
ايٓاؽ .صٚ ،اسؿعِٖ م ٛايتؿهرل ٗ اٱداب ١عًٖ ٢صا
 . .ط ٚع. ٞ
ايٓؿٛؽ ستٜ ٫ ٢ػتطٝع إٔ ٜطؾع اسسِٖ ضأغ٘ عًٓٝا ٜٚسع ٞإٔ عًُاْ٤ا يٝػٛا َٔ
،
ايع٫ظٍ ٗ
إ٥٬ه ٫ ١أضٜس َٔ ٖصا إكاٍ ا٫قطساّ َع ايػرل – نُا غ ٔٛٝايبعض
.
ا٭ْبٝا ٤بٌ ِٖ َٔ
دسّا ؾطَا وتٖ ٟٛصا إكاٍ عً ٢داشب ١ٝشات غطٗ ١َٝٗ ٠ٛ
– ٖٚصا ايبعض نجرل ٚنجرل .
إتشذط ٠اغع َٔ ٞخٍ٬
.
ايٓؿؼ ٚاؾاشبٖ ١ٝص ٙغته ٕٛشات تأثرل ٗ أعت ٢ايكًٛب ٚايعكٍٛ
،
ايطػٝإ ٚا٫ضتبداد ٚفطاد بعض ايعًُا ٤ايص ٜٔأؾػسٚا ٗ
،
َكايٖ ٞصا إٍ إٔ أَ ٌٚطتؿعاّ ٗ ٚد٘
ٚاـ٬ف
.
بعًُِٗ ٚأثاضٚا ايتططف
.
بعًُِٗ ٚأثاضٚا غهب اؿًِٝ
.
ا٭ضض
عًٝهِ ٌٖ عًُاْ٩ا َٔ ٚضث ١ا٭ْبٝا.٤؟ َٔ بساَ ١ٜكاي ٞأٚز قبٌ تهٜٔٛ
ٚأعٝس ططح غ٪اي: ٞ
بعضصٚ .أعين بعض
نًُ "١ط" .
إدابيت عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ إٔ أق ٍٛأْين غٛف أتعاٌَ َع . .
نًِٗ
.
ايعًُاٚ ٤يٝؼ
ٚاٱغ َٞ٬أقبشٛا َٔ يكٛم
،
ٚأسب إٔ أْ ٙٛإٔ بعض عًُاْ٤ا ٗ ايعامل ايعطبٞ
ٚايهطاَات ٚمل ٜهاْٛا َٔ ضَٛظ
.
ا٭قٛات ٚزلاغط ٠ا٭عطاض
،
ٚإدططات ٚػاض
،
ا٭ضانٞ
ايبؿط ٚتػًبت عًْٛ ِٗٝاظع ايػٝطط٠
اٱغٚ َٞ٬قٗطٚا بػًطاِْٗ ايهجرل َٔ .
.
ايهُرل ايسٜٔ
ٚاـػاضٚ ٠اؾتٛا ؾتا ٣ٚأزت إٍ اؾتعاٍ ٖصا اٱضٖاب ٖٓا ٖٓٚاى
.
ٚا٫غتبساز ٚسػابات ايطبض
،
نسْا إيٝهِ ٖصا اؿسٜح ايٛاضز ٗ َػٓس
ٖٓٚايو ؾاغتكٛٝت نٌ أْٛاع ايعساٚات ٚايؿً .
.
س ٠ٛٝعٔ
ٜعٜس اخدلْا عاقِ بٔ ضدا ٤بٔ ،
 () 2سسثٓا قُس بٔ ،
( 171
(5
اٱَاّ أٓس ضقِ
ؾكاٍ َا أقسَو أٟ
قاٍ قسّ ضدٌ َٔ إس ١ٜٓإٍ أب ٞايسضزا ٖٛٚ ٤بسَؿل :
قٝؼ بٔ نجرل :
قاٍ ٫.
قاٍ أَا قسَت يتذاض ٠؟ :
قاٍ سسٜح بًػين أْو ؼسخ ب٘ عٔ ضغ ٍٛاهلل : 
أخ ٞ؟ :
قاٍ
ْعِ :
قاٍ ،
قاٍ َا قسَت إ ٗ ٫طًب ٖصا اؿسٜح ؟ :
قاٍ : ٫.
قاٍ :أَا قسَت ؿاد ١؟ :
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/6/18ـ  ،بايعسز () 13533م (.) 32
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ٜك َٔ (( ٍٛغًو ططٜكّا ٜطًب ؾ ٘ٝعًُّا غًو اهلل ب٘ ططٜكاّ إٍ
ؾإْ ٞزلعت ضغ ٍٛاهلل : 
ايعًِ ٚإْ٘ يٝػتػؿط يًعامل َٔ ٗ ايػُاٚات
اؾٓٚ ١إٕ إ٥٬ه ١يتهع أدٓشتٗا ضنّا يطايب ،
،
ايهٛانب
،
ٚا٭ضض ست ٢اؿٝتإ ٗ إاٚ، ٤ؾهٌ ايعامل عً ٢ايعابس نؿهٌ ايكُط عً ٢غا٥ط
،
ايعًِ ؾُٔ أخص ،ب٘ أخص
زضُّٖا ٚإِا ٚضثٛا ،
ا٭ْبٝا ٤مل ٜٛضثٛا زٜٓاضّا ، ٫ٚ
،
إٕ ايعًُاٚ ِٖ ٤ضث١
ٚاؾط )
ع. ٜ
)
ايٓب ٟٛأ ٟأِْٗ
.
ْتأنس َٔ [.إٔ بعض عًُاْ٩ا ٜٓ٫طبل عًٖ ِٗٝصا اؿسٜح
ٚ]..يه. ٞ
يٝػٛا َٔ ٚضث ١ا٭ْبٝا ! ، ٤ؾعًٓٝا إٔ ْصنط بعض أخ٬م ايعًُا ٤نُا قٓؿتٗا ايعكٝس٠
عًُاْ٤ا عًٓٝا إٔ ْعٛز ٕطادع١
،
ٚغٓٚ ١قبٌ إٔ ْتأنس َٔ أخ٬م بعض
اٱغ ١َٝ٬نتابّا .
أضقاَٗا ستْ ٢تأنس أِْٗ مل ٜٛضثٛا
.
بعض سػابات عًُاْ٩ا ٗ ايبٓٛى ٚإكاضف ْٚعطف
زضُّٖا ٚأضٜس إٔ أططح ٖصا ايػ٪اٍ إؿطٚعٖٛٚ:
زٜٓاضّا . ٫ٚ
َجٌ ؾكٚ ٘ٝسدل ا٭َ ١عبس اهلل بٔ
ايػابكٌ ؟ :
،
ٌٖ َٔ عًُاْ٤ا َٔ ٜؿب٘ بعض ايعًُا٤
ايهباض ايؿاؾعٞ
إػٝب ٚا٭ ١ُ٥ا٭ضبع: ١
،
اؾبرل ٚغعٝس بٔ
،
عباؽ ضن ٞاهلل عٓ٘ٚ،غعٝس بٔ
ايػعايٚ ٞا٭َاّ ايػط خؼ
،
سٓبٌ ٚا٭َاّ
ٚإايهٚ ٞاؿٓؿٚ ٞابٔ ،

ا٭سٓاف ٚا٭َاّ
،
َٔ ٟ

عٚ ١ٝٓٝٝاؿػٔ
،
ايجٛضٚ ٟغؿٝإ بٔ
،
ضباح ٚغؿٝإ
اشلُاّ ٚعطا ٤بٔ أب، ٞ
اؿٓؿ ٞايهُاٍ بٔ ،
ٚغرلِٖ
.
ايبكطٟ
،
ا٭د ٤٬يٛدسْا إٔ قؿات
،
ؾً ٛضدعٓا يسضاغٚ ١قطا ٠٤سٝاٚ ٠تاضٜذ ٖ ٤٫٪ايعًُا٤
ا٭َؼ
،
عً ٌٖ ِٗٝأختًـ ايعًِ ٚا٭َط اٯٕ عٔ
ا٭ْبٝا ٤ايعًُٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝأخ٬قِٗ تٓطبل .
طايب
 ٌٖٚ . . .ىتًـ ايعًِ ٚا٭َط غساّ! ؟ ٖٚصا َا دعًين أتصنط َكٛي ١غٝسْا عً ٞبٔ أب: ٞ
((  ٫ػازي ِٖٛبايكطإٓ ؾإْ٘ ٓاٍ أٚد٘ ٖٓ َٔ )).ا غتهَٓ ٕٛاقؿيت بططح بعض قؿات
ٚأخ٬م ايعًُاٚ ٤اييت َٗٓ:ا
اؾٛاب ط  ٫ص ..
. .
ايعٖس ٗ ايسْٝا ٌٖ عًُاْ٩ا ظاٖس ٗ ٕٚايسْٝا نُا ٜٓبػ ٞيًعامل.؟
:
:1 /
نٜٚ ًٛٝطنب أؾدِ ايػٝاضات َجٌ
ايككٛض َػاستٗا ن، ٗ ًٛٝ
،
 ،إٕ بعهِٗ ٜػهٔ ٗ
ا٭قُؿ١
،
ايعبا٤ات ٜٚطتس ٟأغً ٢أْٛاع
،
إطغٝسؽ ٚايهاز٬ٜىًٜٚ ) ،بؼ أضق٢
،
( :
ٚاٱٜطايٜٚ ١ٝػتدسّ أضق ٢أْٛاع ا٭ق ّ٬اَ٫طٜه١ٝ
.
ايدلٜطاْ١ٝ
،
ٜٚطتس ٟأمثٔ ا٭سص١ٜ
ٚإدططات ٚقكٛضِٖ
.
ٚاٱٜطايًّٚ ١ٝو َ ٌٜ٬ا٭َتاض َٔ ا٭ضانٞ
.
ٚايؿطْػ١ٝ
،
،
ٚاؿؿِ
.
َعزٓ ١باـسّ
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با٭َٚ ١عسّ ايتؿتٝـ ٗ قًٛب ايٓاؽ إقتسا ٤بػٝسٚ ٟسبٝيب قُس  سٌ
 :2 /ايطٓ: ١
قاٍ (( ٜا أغاَ ٬ٖ ١ؾككت عٔ قًب٘  )).أِْٗ ٜتًصش ٕٚاي ّٛٝبايتؿتٝـ ٗ ايكًٛب
:
قٖٚ ٗٛصا ؾٝعٚ ٞقؼ عً ٢شيو
ناؾط ٖٚصا ،
يبرلايٚ ٞشيو ،
،
عًُاْٚ ٞشاى
،
ؾٗصا
إككس
ايعٔ..ص ط ٚص غ. . ٤ٛ
اي. ّٛٝط ض.. ٤ٛ
 :3 /سػٔ اي َٔ:ٔٛإ٪غـ إٔ بعض عًُاْ٤ا ٜكسّ .
اْتؿطت طاٜسٜٛيٛد ٠ ٞايتهؿرل .ص . ،أِْٗ ٫
اي ٔٛؾًصيو . .
عً ٢غ ١َ٬ايٓٚ ١ٝسػٔ .
ايؿهطٌٜ
.
ٜػتطٝع ٕٛاَتكام خكَِٗٛ
اٯخط ٜٔبعض عًُاْ٤ا ٜ ٫ػتطٝع إٔ ٜتبػِ
،
ايػُاس ٗ ١ايٛد٘ ٚايتبػِ ٗ ٚدٙٛ
:
:4 /
بايؿط ٜٓٚػ ٢ق ٍٛغٝسْا
ايٛد٘ ٚنإٔ ٚدٗ٘ ًَ. ٤ٞ
يػرلى بٌ َٖ ٛتذِٗ ،
،
يو أٚ
قُس  (( :تبػُو ٗ ٚد٘ أخٝو قسق٘  )).إٕ بعهِٗ َٔ أقشاب ايٛدٙٛ
ايكها٠
.
إيٗٝا ٚخاق١
ايعبٛغ ١اييت تتعب ايٓاٚط .
ايؿبٗات ؾٌٗ
.
َٓ٘ ٚايبعس عُا ؾَٔ ٘ٝ
اهلل ٚاـؿ. ١ٝ
ايٛضع أْ٘ ؾس ٠اـٛف َٔ ،
:
:5 /
ٖصا
اهلل ٚوهُ ٕٛأسهاّ يٝؼ ؾٗٝا ؾبٗات أِْٗ ٜهؿط، ٕٚ
عًُاْ٩ا ؾ ِٗٝكاؾ. ١
اؾًس ٚاييت تتذاٚظ ايعؿط ٠ا٫ف
ٚوهُ ٕٛعً ٢شاى بعؿطات ايػٌٓ ٚا٫ف عًُٝات ،
ٚا٭ْعاّ ٌٖ ٖصا ٖ ٛاٱغ .ّ٬؟
،
دًسٚ ٠نإٔ اٱْػإ َٔ ايبٗاِ٥
.
ايٛد٘ ٚاشلٝب ١اييت
ٚايعامل بٌ ٖ ٛعبٛؽ .
،
اشلٝب ١بعض عًُاْ٩ا ًّ ٫و ٖٝب ١ايعًِ
:
:6 /
ٜتكًس ٙؾايٓاؽ ؽاف َٔ إٓكب ٚيٝؼَ٘ٓ.
.
ًّهٗا َػتُسٖٝ َٔ ٠ب ١إٓكب ايصٟ
ايؿسٜس ّٚؿٗ ٕٛ
،
ايتهدل يكس ؾاض ايهدلٜاٚ ٤ايتهدل عًَ ٢ع ِٛعًُاْ٤ا يٮغـ
:
:7 /
َطسّا ٗ سٌ إٔ ايذلاخ اٱغٜ َٞ٬ك ٍٛيٓا إٔ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عًِٗٝ
ا٭ضض .
ٜكٛي ٕٛإٔ غٝسْا ايطغ ٍٛقُس  نإ ٜعاٌَ نٌ ٚاسس ؾ ِٗٝعً ٢أْ٘ أسب ايٓاؽ
.إي٘ٝ
ا٭خط إٔ إ٪مل ٚإ٪غـ ٚإدع ٟأْٓا اي ّٛٝلس َع ِٛعًُاْ٤ا ٜطؾهٕٛ
 8قب ٍٛايطأ: ٟ
: /
وذلَ ْ٘ٛؾبعهِٗ ٜ ٫كبٌ اؿل َٔ ايػرل ٚإ نإ قػرلّا
.
ا٭خط بٌ ٫ٚ
قب ٍٛايطأ، ٟ
اؿ٬م ) ٚا٭َاّ
.
 ٗ .سٌ إٔ ا٭َاّ أب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ قبٌ بعض َػا َٔ ٌ٥اؿذاّ (
ايهًب بٌ إٔ ا٭َاّ ايؿاؾع ٞقاٍ
ايؿاؾع ٞقبٌ َػأي َٔ ١ضدٌ بسَ ٗ ٟٚػأي ١بًٛؽ .
ؾكاٍ (( زُٖاَ ٤ه ١عًُا )). ٤ا٩ي٦و
:
إهطَ١
.
تعًُت َٔ ايسُٖا ٤أ ٚايعاََ ٗ ١ه١
ايعًُا ٤ايصٜ ٜٔطؾه ٕٛقب ٍٛايطأ ٟاٯخط ْػٛا ق ٍٛغٝسْا عُط بٔ اـطاب
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:

اـطأ
،
ايؿاؾع(( ٞضأ ٜٞقٛاب وتٌُ
:
(( أقابت إَطاٚ ٠أخطأ عُط ٚ )).ق ٍٛاٱَاّ
ايكٛاب ).
ٚضأٜو خطأ وتٌُ )
ايؿت ٣ٛأؾتٗط بعض عًُآ٥ا اي ّٛٝبهجطٚ ٠غطع ١إقساض ايؿت ٗٚ ٣ٛنٌ
:
 :9 /ايتػطع ٗ
ٚضبٛبٚ ١ٝاي َٔ ٖٛ ّٛٝأنجط
،
ؾ ٞؾبعهِٗ  َٔٚإؿٗٛض ٜٔنإ ٜك ٍٛإٔ ايبٓٛى سطاّ
.
َعسٚزات ٚأقبشت
.
إغَ ١َٝ٬كابٌ زضاِٖ
.
إؿتٌ بإ ايبٓٛى قس أغًُت ٚأقبشت
عًٗٝا اـسَات إكطؾ ١ٝإتٛاؾكَ ١ع أسهاّ
بعض ؾطٚع ايبٓٛى تعًل يٛس ١نتب :
اٱغٚ ١َٝ٬بعهِٗ ٜؿيت َكابٌ إعطا ٘٥غٝاضٖ ٠س َٔ ١ٜايبٓو ٗ.
.
َٚباز ٤٣ايؿطٜع١
سٌ إٔ ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝناْت تسٚض عً ِٗٝايؿت ٣ٛست ٢تعٛز إٍ ا٭ٍٚ
ا٭)) ٍٚ
ي (( ًٞٝعٓسَا نٓت أغأٍ قشابٜ ٞطزْ ٞإٍ .
ٜٚك ٍٛعبس ايطٓٔ بٔ أب: ٞ
ايػ٬طٌ
.
ايػًطإ نإ ايعًُا ٤ا٭د ٗ ٤٬إانٜ ٞبعس ٕٚعٔ أبٛاب
:
 :10 /فايػ١
ٚايػ٬طٌ بٌ
.
أَا اي ّٛٝؾٓذسِٖ ٜتػابك ٕٛيًذًٛؽ إٍ  ٠٫ٚا٭َط ٚإًٛى ٚا٭َطا٤
َِٓٗ ٜٚتكسضٕٚ
ؾاٖستِٗ ٚٚدستِٗ ٜتػابك ٗ ٕٛاؾًٛؽ عً ٢ايهطاغ ٞايكطٜب، ١
ا٭َط
فايػِٗ طُعّا ٗ ضنا ٚي. ٞ
ايٛٗٛض بعض عًُآ٥ا اي ّٛٝيٝؼ يس ٜ٘عٌُ إ ٫ايٛٗٛض ٗ َعٚ ِٛغا ٌ٥اٱعّ٬
:
 :11 /سب
َٔ ط ل ّٛايؿٔ ٚايػُٓٝا
إدتًؿ ١إكطٚ ٠٤ٚإطٚ ١ٝ٥إػُٛع ١ؾبعهِٗ قاض نأْ٘. .
ايكسّ.ص ايعإٌ َٔ نجطٛٗٚ ٠ض ٗ ٙايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥ايكشـ ٚاجمل٬ت
ٚنط. ٠
ٚ.اٱشاعات
عًُاْ٤ا ؾُا نإ
.
غبتُدل [.اْهؿـ ٚتعط ٣ايهجرل ٚايهجرل َٔ
. 11
عٝس ].
 :12 /بعس أسساخ .
سطاّ [.أقبض ايٚ ّٛٝبسَ ٕٚكسَات أَ ٚدلضات َعكٛي ١أَٓ ٚطك ١ٝأٚ ٚاقع١ٝ
با٭َؼ . ].
.
ادتٗاد [ ايكسّ ١اييت تعًُٓاٖا ٗ َطاسٌ ايتعًِٝ
سٚ ،[.ٍ٬ؾُْٗٛا .إٔ  ].عكٝد. . ٠
. ]..
ٚأقبشت َ].كا..[١َٚ
.
ضاي[.١
إضٖاب]. ٚ. ،[.ف. ١٦
إْتشاض. ]. ٚ. [.
اي. ]. ّٛٝ
ايعاّ أقبشت .
ٚإػتعُط. .
،
ايؿعٛب ايعطب ١ٝإػًُ ١يًُشتٌ ٚايػاظٟ

ؾٓكسم .َٔ.
.
]إزٖاب. [، .

َٔ ٜ !. .ا عًُا ٤ا٭َ.! ١
ْٚهصب .
َٚاظيت بٌ ادعّ ٗ أعتكاز ٟإٔ َٔ أغباب أْكطاف
،
اعتكس
إاٍ أْا نٓت ،
 :13 /ايعؿ ١عٔ :
ايعسٍ ٚإداؾ َٔ ١اهلل ٖٛ
باؿكٝكٚ ١إقاَ، ١
،
اؿل ٚايبٛح
ٚبعس عًُآ٥ا عٔ ق، ٍٛ
ايعًُا ٤يصيو دا٤ت
.
ايػٝاغ ، . [. ٞايص ٟاؾذل ٣نُا٥ط ٚؾتا ٣ٚا٩ي٦و
.
]..إاٍ
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ايػٝاغٚ ٞق (( ٌٝتعؼ
.
ايؿطع ،[.١ٝسػب اشل٣ٛ
.
ايس]. ٚ .. [، ١ٜٝٓا٭سهاّ
.
]..ايؿتاٟٚ
ايسضِٖ تعؼ ٚأْتهؼ ٚإشا ؾٝو ؾ ٬أْتكـ) ) ٚقس عطف اؿػٔ ايبكط ٟؾكاٍ ٗ
،
عبس
ا٭خط ٠ايبكرل
،
ايؿك ٘ٝايعاٖس ٗ ايسْٝا ايطاغب ٗ
،
ايؿك (( ٘ٝإِا
:
تعطٜؿ٘ يًعامل
أَٛاشلِ
،
إػًٌُ ايعؿٝـ عٔ
،
ايٛضع ايهاف عٔ أعطاض
ضب٘ ،
بس ٜ٘ٓإساّ عً ٢عباز، ٠
ايٓاقض شلِ  ).ؾٌٗ عًُاْ٤ا تٓطبل عًٖ ِٗٝص ٙايكؿات ٚا٭خ٬م .؟ اؾٛاب أتطن٘
)
يًُتًك.! ٞ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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قٗس ٚاضتبداد
قاٍ اؿه ِٝيكُإ ٫بٓ٘ عٓسَا ت ٍٛسهِ دعا٥ط ايٛام ٚ:ام
ايػذٔ ٚقبٌ إٕ تػًب
.
(( قبٌ إٕ تعز كًٛقا ٗ ايػذٔ عًٝو إٕ تطغٌ قًبو إيٞ
أْػاْا ضظق٘ إٕ تتدً ٢عٔ نٌ َا يسٜو َٔ أضظام ،ؾإشا اغتطعت شيو ثِ سهُت عً ٢غرلى
ايكاْ.ٕٛ
ٖتًهات٘ نٓت عاز ٗ ٫سهُو ٚإ خايؿت . .
،
بايؿٓل أ ٚبايػذٔ أ ٚبتذطٜسَٔ ٙ
،
غرلى )
ؾإ ؾ٦ت إٜ ٫طتس ايػٝـ إي ٞقسضى سصاض إٕ تطز ٙإي ٞقسض ) .
إهاٜكات ٚإعانػات اييت تكع َٔ اؿاقس ٜٔـ ٖهصا أ ٔٚـ ٚسسغ ٫ ٞىٝب ؾًكس
تهطضت َعانػات َٚهاٜكات بأقٛات تسع ٞأْٗا ٗ ساد ١يسضاغٓٚ ١ا ١ٜاجملتُع َٔ
َ٪اَطات ).خػٝػ َٔ ١بعض اؿاقسٜٔ
.
أْٗا (.
ٚإتٓٛضٚ ٜٔاعطف َكسَا .
.
إجكؿٌ ٚايهتاب
اجملتُع
.
ٗ
ٗ ط زعب ٚخٛف ٚزٖب. . ١ص َٔ ٖص ٙإعانػات ٚإتابعات
ٜعٝؿ. ٕٛ
.
 . .إٕ ايٓاؽ
ٚإطاضزاتٚ ،اعطف إٕ قٚ ِٝأخ٬م َٚجٌ فتُعٓا تطؾض َجٌ ٖص ٙا٭غايٝب ايطخٝك ١اييت ٫
قًل
تتُاؾْٛٚ ٢اّ اٱغ ّ٬ايصّٓ ٟع ايتذػؼ عً ٢اٱْػإ ٚتعٝؿ٘ ٗ .
ايػسٜفٚ ١تٓٗاز ٚتػد ٚغرل غسٜفَ ١ا مل ْكِ
.
بايعدٍ ٚاملباد٨
إٕ ( ايٓفظ يف ٖرا ايٛطٔ ) تصإ ،
ٚقِٝ
عً ٢سساضتٗا مبا منًو َٔ قٚ ٠ٛقدزَ ٠باد. ٨
ٚاٱْػإ أٌَ عًٖ ٢ص ٙا٭َ ٖٛٚ ١إػ ٍٛ٦إَاّ اهلل عٔ تكطؾات َجٌ ٖص ٙايؿطا٥ض
إً ١٦ٝبايهطاٖٚ ،١ٝإٓتؿد ١بايتكٝشات مٔ يػٓا ٗ ساد ١إي ٞبط٫ٛت ظا٥ؿْ ،١عِ مٔ يػٓا
ٚضق١ٝ
ٗ ساد ١شلهصا بط٫ٛت .
ايؿعب ن ٞته ٕٛشلِ َكٚ ٬اقٝا َٔ تعؿٔ
!
أْٗا أزَػٜ ١صٚبْٗٛا ٗ نؿـ عٛض٠
إٛاطٌٓ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓاؽ ٚنٌ َا ٗ ْؿػ٘ َٔ شٍ
.
ايهُرل ٜٓؿج ٗ ْ٘ٛؾطا ٌٜإخٛاِْٗ
ٚقٜ ُ٘ٝؿعٌ شيو بٗسف إٕ ٜٛؿط
ٚخٓٛع ْٚؿام ٚضٜاٚ ٤دي َٛٝٚعٚ ١نػ ١ٓٝنس اٱْػإ ،
ٚايٓب٤٬
.
َطتب ١أٚ ٚغاّ دسٜس يٝعًَ ٛطتبٚ ١يهٔ عً ٢ادػاز ٚنطاَ ١ايؿطؾا٤
 ٫ٚعذب ٗ إٕ ؽتًـ َكاٜٝؼ اـرل ٚايؿط عٓس بعض ايٓاؽ َؿًٛي ٞايؿهط ٚاٱّإ
ٚاؿطن ١ؽاطب٘ ؾٜ ٬ػُع ٚإ زلع ؾٜ ٬ؿِٗ إَ ٫ا ٜطٜس ٖ. ٛؾُٗ٘
.
إٕ إؿاعط اييت تصٖب بايًب ٚتؿػس ايتٛاظٕ ٗ اٱْػإ ايػَٗ ٖٞ ٟٛذل ٫ ١٥تبكٗ ٢
إتهدل ( قاٍ ضب إَْ ٞػًٛب ؾاْتكط ).
َػتطاعٗا إٕ ُٝع بٌ اـرل ٚايؿط ،قاٍ اؾباض . .
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إٕ مل ٜػتطع ٚطين إٕ ٜتػع يهٌ ٖصا
إٕ . ،أ. ٚ
اقُت .أ. ٚ
،
اْػ ٞأ ٚإٕ
نًُا أضزت إٕ ،
نتيب أخ٬م
َٓ ٢ثِ ىتٓل نٝكا بٗصا إٛاطٔ اٱْػإ إػًِ ايكػرل ظٖرل .
أ ٚشاى ،
تٗهِ ايػعٛزٖ ١ٜهُت َعستٗا
ايػعٛز ١ٜسط ١ٜإْػإ َجكـ َجً، ٞ
،
ايػعٛز ١ٜتػاَض
،
خاضدٗا
ايك ١ٜٛنٌ أْٛاع ايطعاّ ايطزٚ ٨إػؿٛف ٚايؿاغس َٔ .
ؾًُاشا  ٫ؼتٌُ ؾهط َٛاطٔ فتٗس َجً !ٞ؟
ايهبرل ٠يتُٓع
.
تػاقٗا ٚعٔ نٌ أزٚاضٖا
،
ٚضقٗٝا ٚعٔ نٌ
ثِ ؽطز عٔ ٚقاضٖا ،
ادٌ َ ، .اشا! ؟
َايٝا ٜٚهطٗس َٔ . .
َٛاطٔ َجً َٔ ٞايػؿط ٚايهتابٜٚ ١ػذٔ ٜٚعصب ٚوصف ،
ايهطاَ١
،
ايٛطٔ ( ٖ ٛإهإ ايص٨ ٜٞٗ ٟ
ٚايهتاب ١امل ٜكٌ(بطْازضؾ )ٛعٔ . .
!
َٔ ادٌ ايتؿهرل
سكٛق٘ ٚؾُٝا عسا شيو ؾاضض اهلل ٚاغعٜٚ ) ١ا يٞت ايػًط ١اييت تع ٞبعُل
،
ٜٚهُٔ يٲْػإ
ٚعطٛؾ١
.
ضاغذ إٔ أضض اهلل ٚاغعٚ ١ضسبٚ ١ضس١ُٝ
ايبؿط ١ٜبـٌ ست٢
.
ق ٠ٛايػعٛز ١ٜاغتكبًت نٌ غ٫٬ت ٚنتا٥ب ٚسعّ ا٭ٚبٖ َٔ ١٦صٙ
ب٬ز). ٟ
تطػـ ( .
ٚبؿذاع ١ثِ . .
.
ق١ٜٛ
اؾطاثـ ِٝإعس ١ٜتػتـكبًِٗ ٚبهٌ َٓـاع ١قش، ١ٝ
ايكػرل تطػـ خٛؾا َٔ ا٭ؾهاض ٚايط ،٣٩اييت  ٫وٌُ
،
خٛؾا َٔ ظٖرل نتيب اٱْػإ إػًِ
أَٗٓ ٟا خٛؾا َٔ ظٖرل نتيب ٚاير ٫ ٟحيٌُ أ ٟاستُاٍ َٔ استُا٫ت ارتٛف.
إػتشسثٚ ١نٌ ا٭ؾهاض إٓاقهٚ ١إتٓاقهٚ ،١نٌ ا٭ؾهاض
،
ب٬زٚ ٟادٗت نٌ ا٭ؾهاض
ٚا٭عاقرل ٚز ٕٚإٕ تػًل
،
ايؿاشٚ ٠ايطزٚ ١٦ٜايػدٝؿٚ ١ايبًٝسٚٚ ٠ادٗت نٌ أْٛاع ايطٜاح
ايباض إْين
ا٭بٛاب عًْ ٢ؿػٗا ٚمل تبشح عٔ ٓا ١ٜا٭خط ٚيهٓٗا مل تػتطع استٛا ٤أبٓٗا .
يًطع.١ٝص ط َؿٗ َٞٛيًُٛاطٓ ١ص ،نٝـ ٚأْا َٔ زعا ٚزعا إٍ
عٔ ط َؿٗ. َٞٛ
انتب يهِ. .
ايٛسس ٠ايٛطٓٚ ،١ٝإٛاطٓٚ ،١إشاب ١اـ٬ؾات إدتًؿ ١يٓه ٕٛقؿاّ ٚاسسّا ٗ نٌ أظََٔ ١
ٚعًٓٝا
ا٭ظَات اييت َطت بٓا .
تٓٗض ب٬ز ٟايػايَٚ ١ٝع ِٛا٭دٗع ٠ايطزلٚ ١ٝبػايب ١ٝأدٗعتٗا ايعػهطٚ ١ٜإسْ ١ٝيهٞ
تعاقب إٛاطٔ إدًل ظٖرل نتيب بايػذٔ ٚايتعصٜب ٚاَ٫تٗإ ٚايؿكٌ ٚإٓع َٔ ايػؿط
ايتذٜٛع ٚغرلٖا خٛؾا َٔ إٕ ٜه-ٕٛ
.
ٚايهتابَٚ ١كازض ٠ايهتب ٚاؿصف ٚاٱيػا ٤إاز ٟبٗسف
ْعِ خٛؾا َٔ إٔ ٜهٖ ٕٛصا إٛاطٔ إػًِ
ايتشس. . ٟ
،
ظٖرل نتيب َٔ-أسس استُا٫ت
ْٛاَ٘ خٛؾا عًَ ٢صاٖب٘
ُاغه٘ خططا عً، ٢
،
ب٬زٚ ٙخطط عً٢
ايكػرل خططا عً ٢ؾهط .
أدٗعتٗا ٚبهٌ ق ٠ٛايسٚيٚ ١قػٛتٗا يتػًل أَاَٞ
،
ٚايس ١ٜٝٓثِ تٓٗض ب٬زٚ ٟبهٌ
،
ايػٝاغ١ٝ
أبٛاب اـطٚز ٚايػؿط يًطاسٚ ١ا٫غتذُاّ َع ا٭ٌٖ ٚايسضاغَٛٚ ١اقً ١تعً ُٞٝايعاي ٞيٌٓٝ
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ايسنتٛضا٫ ٙ
.
زضد ١ايسنتٛضا ،ٙايص ٟسٛضبت ؾ ٘ٝزاخٌ ٚطين َٔ ادٌ اؿك ٍٛعً ٢زضد١
ٚثكاؾٝاّ يكس ٚنعت نٌ
.
ٕاشا ٕاشا ؽاف ايػًط ١إٔ ٜطٛض إٛاطٔ ْؿػ٘ عًُّٝا
أعطف .أ. .. ٚ
اؿطاغات إدتًؿٚ ١أدٗع ٠اؿاغٛب عً ٢نٌ اؿسٚز ٚإطاضات خٛؾا َٔ ٖصا إٛاطٔ ايصٟ
ٚاـطط ٖهصا قٛضتين ا٭دٗع ٠ا٭َٓ١ٝ
.
وتٌُ إٕ ٜه ٕٛاستُا َٔ ٫استُا٫ت ايتشسٟ
ٚا٫غتدباضاتٚ ١ٝاْأ ايص ٫ ٟوتٌُ إٔ ٜه ٕٛنصيو ؾهإ ايكُعٚ ،اغتبس ب ٞايكطاض ٚبهٌ
َٚػتٜٛات٘
.
أؾهاي٘
ا٭خ٬م تعٝـ نٌ ٖص ٙا٭ؾهاض
،
ا٭ؾهاض نٌ ٖصا اـطٚز عً٢
ب٬ز ٟتعٝـ نٌ ٖص، ٙ
ٚغٛٝض ٚابٔ عا ١ً٥عطٜك ١ؾٗس شلا بايٚ ٤٫ٛاٱخ٬م ٚايتؿاْ) .ٞ
نس ( َٛاطٔ كًل ،
. .
َجًٞ
* ثِ ٜعذص إٔ ٜعٝؼ فَٛ ٘ٝاطٔ! .
ٚطٓ٘ .
* ثِ أيٝظ َٔ ارتطٛزٚ ٠اَ٫تٗإ إٔ ٜٓف ٞاملس ٤يف !
ٚغرلُٖا ٚأْا إْػإ ٫
.
ٚتكط ٚتٓٗض نٌ غًط ١ايسٚي ١يه ٞتعاقبين بايػذٔ ٚإٓع
َٓهِ َٓ ٫ٚاؾػ ١٭سس َٓهِ
٭سس ؾّ ٬هٔ إٔ أنٖ ٕٛعّ ١٭سس ،
وتٌُ إٔ ٜه ٕٛؼسٜا ! .
َٓهِ  ٫ٚإسطادا ٭سس َٓهِ ٫ٚ ،خٛؾا َين عً٢
َٓهِ  ٫ٚأٖاْ٘ ٭سس ،
 ٫ٚ ،إظعادا ٭سس ،
اسس
نطغ. ٞ
ب٬ز ٟايػعٛز ١ٜعاف عً ٢تطابٗا نٌ أعساٗ٥ا ٚخكَٗٛا ٚنجرل َٔ ايٓاؽ إتًٌْٛ
عً٘ٝ
إبعس ٗ ٜٔأٚطاِْٗ ثِ ٜعذع إٔ ٜعٝـ ؾٗٝا َٛاطٔ كًل َجً. ٞ
ضد. ٟ
*  ٫اعسف ملاذا ٜتدر نٌ ٖرا !
 ٫ٚاعطف َتٜ ٢أت ٞايعَٔ إٓاغب يذلؾع عين نٌ ٖص ٙايعكٛبات إت٬سك ١اييت عًُت
ٚأبٓاٞ٥
.
َػتكبًٚ ). ٞأًٖٞ
.
عً ( ٢عذع
. .
أؾهاض ٙىاف
َجً ٞىاف عًْ ٢ؿػ٘ ٚىاف عً، ٢
أٜعذع ٚطين إٔ ٜعٝـ ؾَٛ ٘ٝاطٔ ،
َعِٗ ىاف
أقسقا ٘٥ىاف عً ٢تعاًَ٘ .
،
ٚأبٓا ٘٥ىاف عً٢
،
الاظ ٙىاف عً ٞأًٖ٘
عً، ٢
تاضى٘
عً. ٞ
اسس
ؽٜٛؿا ٚئ ٜه ٕٛتٗسٜسا ٕكاحل ،
،
ئ ٜهَٛ ٕٛاطٔ َػًِ قػرل َجً ٞإظعادا ٫ٚ
اسس
 ٫ٚخططا عً ٞؾػاز .
قًُٞ
* ئ جيٛع ! .
قًُٞ
* ئ جيٛع ! .
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قًُٞ
* ئ جيٛع ! .
ضاغٞ
ٚادعّ يهِ أْين  ٫اغتطٝع إٕ اغتٓؿل غرل ٖٛاَ ٤ه ١إهطََ ١ػك٘ .
اقُت .أ. . ٚأٚ ٚنٌ ٖصا ّاضؽ عًٚ ٞبعًِ َٛٚاؾك١
.
إشٕ نٝـ اغتطٝع إٕ اْػ ٞأٚ
َٛقٛت.ص قس ٜٓؿذط نس ٗ ٟأٟ
ٚؼت٘ ط يػِ .
ايػًطٚ ١نأْ ٞادًؼ عً ٞنطغ. . ٞ
.
ٚتاٝ٥س
سػابٗا
.
ؿ ١ٛمل اسػب
اؿعٕ ٚأتعاٌَ َع ْٗاض ايكًل ٚايكطاض
اـٛف ٚأعٝـ ي. . ٌٝ
* يصيو ؾاْا اغهٔ قًب . .
ايػا٥ب
.
* يكد عصسْ ٞا٫نت٦اب عصسا !.
تٗعَين
،
تعصبين
،
أسَٞ٬
،
عكًٗ ٞ
إ قٛض ٠ضٖٝب ١زَ َ٘ٓٝٗ ١ُٝتعٝـ ٗ زاخٌ ،
تعًُت نٌ
،
ٚاٱْػاْ ١ٝتتشس ٣نٌ َا
،
تؿُتين تتشس ٣نٌ ِاشد ٞا٭خ٬قٚ ١ٝايؿهط١ٜ
،
الاظٚ ٟنأْ ٞإْػإ ب٬
،
تاضى ٞتٗهِ ٚتكٗط نٌ
،
قطأت تتشس ٣نٌ
زلعت نٌ َا ،
،
َا
تاضٜذ
.
نٌ ايهباض ٚايطداٍ ايعكٚ ٤٬ايتذاضٜب ايص ٜٔعًَُ ْٞٛعٓ ٢ايؿذاعٚ ١اؾطأٗ ٠
ايهطاََ ١عٓ ٢ايطؾض ،ؾَ ٘ٝعٓ ٢ايهدلٜا. ٤نطٖتِٗ ٭ِْٗ
،
ايكسم َعٓ٢
،
اٱْػإ َعٓ٢
،
اؿكا٥لٚ ).ازخًٛا ٗ عكً ٞغ٫٬ت َٔ ا٭ؾهاض ايهبرلٚ ٠إباز ٨ايع١ُٝٛ
.
عًُ (. ْٞٛأنساز
.
قٛاب ٚمل اعطف إٕ ايكٛاب قس
سٝاتَٜٗٛٚ ٞا نٓت أ ِٗٓٚعً، ٢
.
ٚايك ِٝايطاق ١ٝاييت ٖسَت
ْؿًض
داْبين ٚداْبِٗ ٭ْٓا أضزْا إٕ ْهَ ٕٛجايٌ ٗ سٝاتٓا ؾًِ ! .
اَت٬نا ٚاْأ  ٫اًَو
.
ًّه٘ ثِ هب إٕ ٜعزاز
إٕ ًّو اٱْػإ ؾ٦ٝا هب إٕ ، ٌٜٛ
أفهاز(ٚ ). ٟتازخيْٝٚ ،. ) .ٞعٗا  ٫تكبٌ
.
قٚ ( ). ُٞٝ
َباد. ٚ ( ). ٞ٥
.
ٚطٓٝيت ٚ ( ).
.
إ( ٫
. .
يًشل
ايهباض أقٛشلا ٕٔ هٝس ؾٔ ا٫غتُاع .
ايكػُ ١عً ٢اثٌٓ ٚاًَو قسض ٠ق ٍٛاؿل بأزب ،
ٚأَت٘ ٚاًَو نٌ قٝشات
ٚاًَو نٌ أخ٬م ٚقَٚ ِٝباز ٨اٱْػإ إػًِ يسٚ ٜ٘ٓيٛطٓ٘ .
اثٌٓ
ؼًٝكاتٚ ٙنٌ ٖص ٙا٭غؼ  ٫تكبٌ ايكػُ ١عً. ٞ
.
َػتٜٛات٘ ٚنٌ
،
اؿل ٚنٌ
،
اٱْػإ إٕ
،
ًَهٚ ٞإ ٫ؾُاشا ّهٔ إ  ٌٜٛي٘
أَ٬ن ٞيت، ٌٛ
،
ؾاْا أقاتٌ َٔ ادٌ
ز ْ٘ٚإٔ ٜععُ٘ يٓؿػ٘ !؟
ٜتُػو ،ب٘ إٔ ٜٓانٌ ،
غٝسٟ
:
إي ٘ٝأقٍٛ
ايتاضٜذ ايصٖ ٜٔعَٛا نٌ ا٭سساخ
،
ٚطين ٚأْت َٔ دٝاز
أْت َٔ ؾطغإ ايتاضٜذ ٗ .
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مٚ ٟٛأْت قازض عً ٞضز ي ٞسطٜيت بايػُاح ي ٞعط١ٜ
اجملٓ ١ْٛؾأْت قازضّا عً ٢ضز ايتػاَض ،
.
نطاَيت
.
ٚطين ٚأْت قازض عً ٞضز
ؾاًَ. ٗ ١
ٚبإقطاض
،
ايٛع ٞبك٠ٛ
أخ٬قو إٔ تكسض قطاضى ،
،
َٓو أُين عًٞ
أُين أُين ،
،
إٓػكات
.
ٚبؿطٚغ ١ٝإٔ تطؾع عٓ ٢نٌ ٖص ٙإٛاْع
.
أُين ،
أُين . . ،
أُٓ. . ، ٢
. .
ايعطض
.
ايعطض ٚأثٓا٤
،
ايعطض ٚغاع١
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
،
ا٭ضض ٚؼت
،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم
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إٜكاف ص ٠٬ايذلاٜٚض
)2
/1
(
ق ٠٬ايكٝاّ أ ٚايذلاٜٚض أتؿل ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤إ٪ضخ ٕٛإٕ أْ َٔ ٍٚعٗا ٗ ْاع١
ٖ ٛغٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚنُا أتؿل ايعًُاٚ ٤إ٪ضخ ٕٛإٕ غٝسْا قُس قً٢
ْاع١
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل هُعٗا ٗ .
ٚاي ّٛٝػُع ق ٠٬ايكٝاّ أ ٚايذلاٜٚض نذُاع ١تكً ٗ ٢إػذس اؿطاّ ٜٚتذُعٛا
ايكطٜب ٖٚصا ايتذُع ايهبرل
.
ْػُٚ ١ضَا أنجط ٗ إػتكبٌ
أنجط َٔ ًَ ٕٛٝأ. ًٌَْٛٝ ٚ
َٓٗا ايتعطٌٝ
ٚاشلاٜ ،ٌ٥تػبب ٗ اظزساّ ٖا ٌ٥تطتب عً ٘ٝايهجرل َٔ إعٛقات ٚإؿانٌ :
ٚا٫ظزساّ ٚايتعاسِ ٚإؿانٌ ا٭خ٬قٚ ١ٝاؾطا ِ٥ايػًٛنٚ ،١ٝايسؾع س ٍٛايهعب ١إؿطؾ،١
ايطٚساْ .١ٝص ٗ ْؿٛغٓا ،٭زآَ ٤اغهٓا
.
تٛؾط .ط ايطاق١
ٚإػع ٢ايطاٖط ٚايهجاؾ ١أؾكستٓا .
ٚايسؾع ٚايؿتِ
ايعبٛز .١ٜص َٔ نجط ٠ايتساؾع .
.
عًٓٝا .طايطاق١
ايسٚ ١ٜٝٓأناعت .
.
ٚؾعا٥طْا
اؿا٫ت ٗ سٌ إٔ ٖسف ايعباز ٖٛ ٠تٛؾرل ٚتٛؾط
.
ٚاؾساٍ ٚاجملازيٚ ١ايطزح ٗ نجرل َٔ
ايٓؿٛؽ
.
ايعايٚ ١ٝايػه ١ٓٝاييت تػتكط َعٗا
.
اـؿٛع ٚايطُأْٚ ١ٓٝايطٚساْ١ٝ
ٚاهلل دًت قسضت٘ ٚعُٛت٘ دعٌ إػذس اؿطاّ ٭زا ٤ؾعا٥ط ز ١ٜٝٓؾطٜسٚ ٠اييت َٓٗا
ٚإطٖٚ ٠ٚص ٙايؿعا٥ط  ٫ت٪ز ٣إٗ ٫
ايػع .ٞص بٌ ايكؿا. ٤
ايطٛافص بايهعب ١إع. ٚ.١ُٛط .
. .ط . .
نًٗا
ؾك٘ ٭ْٗا  ٫ت٪ز ٗ ٣أَ ٟػذس َٔ َػادس ٖص ٙا٭ضض .
إػذس اؿطاّ .
قطاضّا .ط ٱٜكاف ق٠٬
ؾإؿطٚض إٔ هتُع نباض عًُاْ٤ا بٗ ١٦ٝنباض ايعًُا٫ ٤ؽاش .
ضَهإ إٕ َه ١إهطَ١
.
ايتٗذس ٗ .إػذس اؿطاّ َٔ أٗ ّٜٛ ٍٚ
ايكٝاّ .صٚ .ط ص .
ايذلاٜٚض أ. . ٚ
ايتٗذس .ص مل تكٌ ٗ ْاع ١بإػذس اؿطاّٚ ،إػذس ايٓبٟٛ
ق. ٠٬ط .
سطّ إٕ .
نًٗا .
ايػعٛزٚ ٟغبل إٔ نتبت ٗ ٖصا إٛنٛع ٗ َكاٍ ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز
.
ايؿطٜـ إ ٗ ٫ايعٗس
ٖ142ـ.
/6
1
/5ّٜٛ )1765
بعسزٖا(
0
سٝح ٫سٛت نػرل ٟإٕ ايهجرل َٔ ايٓاؽٚ ،خاق َٔ ١أٌٖ ٚغهإ َه ١إهطَ،١
ٜكط ٕٚبإقطاض غطٜب دساّ ،عً ٢ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ ؾٗط ضَهإ ٗ إػذس اؿطاّٖٚ ،صا ٜعٜس
َٔ سذِ ا٫ظزساّ ايهبرل ٗ إػذس اؿطاّٚ ،بايتايَ ٞهاٜك ١إعتُطٚ ٜٔايعٚاض ٚنٛٝف

م .) 36
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاؾُعٖ 1427/4/28 ١ـ  ،بايعسز( ( ) 13485
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ايطٓٔ ،ايص ٜٔػؿُٛا ٚعاْٛا َٔ عٓاَٚ ٤ؿك ١ايػؿطٚ ،خػطٚ

ا ايهجرل َٔ إاٍ ٗ غبٌٝ

ؼتِٗ ست٢
بايعُط ٚباعٛا نٌ َا ؾٛقِٗ َٚا .
ايكسٕ ّٚه ١إهطَ ١٭زا ٤ايعُطٚ ،٠ضَا َط. ٠
سطّص  ٚايؿطع اٱغ َٞ٬ايعِٝٛ
بعُطٜٚ ٠ػؿٌ ايهجرل .إٔ .طَه ١إهطَ ١نًٗا . .
ٜؿطسٛا ٛ٦ٜٓٗٚا .
اٱغ١َٝ٬
.
أنس يٓا ٖصا ٗ ايهجرل َٔ إٛانع ٚايؿٛاٖس
قٛي٘ (قَ ٗ ٠٬ػذسٖ ٟصا أؾهٌ َٔ أيـ
ؾًكس ثبت عٔ غٝسْا قُس ضغ ٍٛاهلل : 
ؾُٝا غٛا ٙإ ٫إػذس اؿطاّٚ ،ق ٗ ٠٬إػذس اؿطاّ َا ٠ ٨أيـ قٚ ،٠٬ق ٗ ٠٬إػذس
ا٭د( ٤٬إٕ ايكَ ٗ ٠٬ػذس إس٫ ١ٜٓ
قٚ )٠٬قاٍ ْٗٛض ايعًُا: ٤
ا٭قك ٢غُػُا. ١٥
تهاعـ خاضد٘ يٲناؾ ١ايٛاضز ٗ ٠اؿسٜح (َػذسٚ )ٟأغِ اٱؾاضٖ( ٠صا) ٚيهٓٗا تؿٌُ
ايػاسات احملٝط ١باؿطّ إسْ ٞايؿطٜـ ٚايعٜاز ٠اييت سكًت ؾٚ ،٘ٝنصيو اؿاٍ ٗ
سٛي٘
إػذس ا٭قك ٢ؾٗ ٞخاق ١بإػذس َٚا .
اؿطاّ ؾإٕ ا٭َط ىتًـ ؾ ٘ٝنجرلاّ.بٌ ٖ ٛىتًـ عٔ نٌ َػادس
ٚأَا إػذس . .
ٖ. ٞط .سطّ .ص نًٗا َٔ اؿسٚز إٍ
قاطب ١ؾإٕ َه ١إهطَ ١ـ سطغٗا ٚؾطؾٗا اهلل ـ .
ا٭ضض .
اؾػطاؾٚ ١ٝقس دا ٤إط٬م( إػذس اؿطاّ) ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜعً٢
. .
اؿسٚز ْٝ ٗٚع دٗاتٗا
إؿطؾ١
:
ث٬ثَٛ ١انع نٌ ٚاسس َٓٗا أٚغع ٖا قبً٘ ٖٚصا َٔ تعٚ ِٝٛعَ ١ُٛه١
ػذٹ ٹس ا ِيشٳطٳا ّٔ } ايبكط٠
و ؾٳطِ ٳط ايُِٳ ٵ
د ٳٗ َ
تعاٍ {ؾَٛٳ ٍِ ٳ ٚٵ
ا٭ ٍٚنُا ٚضز ٗ قٛي٘ :
 1إٛنع :
: /
ايهعبٚ ١قٛي٘ دًت قسضت٘:
 1.49أ. ٟ
آ١ٜ

ت ا ِيشٳطٳا ٳّ قٹٝٳاَٶا
دعٳ ٳٌ ايًٓ ٴ٘ ايِ َهعٵبٳ َ ١ايِبٳٝٵ ٳ
{ ٳ
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آ١ٜ
يًِٓٻاؽٔ} إا٥س.٠
ايجاْ ٖٛٚ ٞأٚغع ٜٚؿٌُ ايهعب ١إؿطؾٚ ١ايبٛٝت ٚايسٚض اييت سٛشلا أ ٟاييت
 2إٛنع :
: /
تعاٍ
خاضز إػذس ٚشيو ٗ قٛي٘ :

ػذٹ ٹس
{غٴ ٵبشٳا ٳٕ ايٖصٹ ٟأَغٵطٳ ٣ٹبعٳبٵسٹ ٹ ٙيَٝٵ َِ ّ٬ٳٔ ايُِٳ ٵ

َٚ ،1عً ّٛإْ٘ نإ  ي ١ًٝاٱغطا ٤ب٘ ْاُّ٥ا
ػذٹسٹ ا٭َقِكٳ }٢اٱغطا ٤آ١ٜ
ا ِيشٳطٳأّ إٔيَ ٢ايُِٳ ٵ
اؿطاّ)
.
ببٝت أّ ٖاْ ٖٛٚ ٞخاضز إػذس ،ؾأطًل عً ٢ايسٚض خاضز إػذس يؿ(ٜإػذس
بايصات ٜٚؿٌُ
ايجايح  ٖٛٚا٭ٚغـع دساّ ٚا٭سلٌ ٗ ايبعس اؾػطاٗ ٚإػاس. . ٞ
 3إٛنـع :
: /
اؿسٚز بٛٝتٗا ٚأضانٗٝا َٚػادسٖا
َػاسَ ١ه ١إهطَ ١نًٗا َٔ اؿسٚز إٍ . .
تعاٍ
ٚأغٛاقٗا قاٍ اهلل :
.

ؼ ؾَٜ َ٬ٳكِطٳبٴِ ٛا
{ٜٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاِ إْٔٻُٳا ايُِٴؿٵ ٔطنُ ٛٳٕ ٳْذٳ ٷ

 2.8أٜ ٫ ٟسخًَ ٕٛه ١إؿطؾ َٔ ١سسٚزٖا
ػذٹ ٳس ا ِيشٳطٳا ٳّ ٳبعٵسٳ عٳا ٹَ ِٔٗٵ ٖٳصٳا } ايتٛب ١آ١ٜ
ايُِٳ ٵ
اؾػطاؾ ١ٝؾأْٛط نٝـ أطًل عًَ ٢ه ١إهطَ ١نًٗا يؿٚ ٜقؿ١
. .
إٍ سسٚزٖا
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(إػذس اؿطاّ) ،ؾٗصا ٜعين إٔ َكطًض إػذس اؿطاّ ٜعين َه ١إهطَ ١إس١ٜٓ
إػاسٖٚ ٞصَ ٙهطََٝٚ ١ع ٠إشل ١ٝع١ُٝٛ
.
إعطٚؾٖٓ َٔٚ ١ا دا٤ت ايؿُٛيٚ ١ٝا٫تػاع
.
ايع ١ُٝٛؾّٗٓ٦ٝا يٓا مٔ أٌٖ ٚغهإ َه ١إهطَ ١بٗصا
.
اختل اهلل بٗا ٖص ٙإس١ٜٓ
ٚايتُٝع
.
ايتؿطز
ٚعًٜ ٘ٝذلدض ق َٔ ٍٛقاٍ َٔ ْٗٛض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤بإٔ َهاعؿ ١ايكًٛات َ١٦
ع ٖٛٚ ِٝٛىًل َا ٜؿاٚ ٤ىتاض
أيـ ٜهٕ ٕٛه ١إهطَ ١نًٗا نُسٚ ،١ٜٓؾهٌ اهلل تعاٍ .
اؿسٜب ١ٝنإ ٜتكسّ –
.
ٜٚؿٗس يصيو إٔ غٝسْا ضغ ٍٛاهلل  عٓسَا سكط ٙإؿطنٗ ٕٛ
اؿطّ
عٓسَا ؼٌ ايكّٚ – ٠٬ؿ ٞباػاَ ٙه ١إهطَ ١ثِ ٜكً ٞإشا تأنس أْ٘ زاخٌ سسٚز .
قاٍ ايعًُا ٤ا٭د ٤٬ؾً ٛناْت ايكَ ٗ ٠٬هاْ٘ ا٭ ٍٚتعازٍ ايكَ ٗ ٠٬هاْ٘ ايص ٟاْتكٌ
اؿطّ  ٚإِا نا ٕ
اـطٛات يًسخ ٍٛإٍ َٓطك. ١
.
إيٕ ٘ٝا نإ ٖٓاى ؾا٥س َٔ ٠تكسَ٘ ٖصٙ
.
ٜتكسّ ٖص ٙاـطٛات يعًُ٘ إٔ ا٭ضض اييت ٜتكسّ إيٗٝا ؾٗٝا َهاعؿ ١يًكًٛات –  ٖٞٚأضض
َه ١إهطَ ١احملطَ – . ١نُا ثبت إٕ غٝسْا قُس عٓسَا دا ٤إٍ َه ١إهطَ ٗ ١سذ١
َّٜٛ )19ا  ،نُا تكَ ٍٛعِٛ
ايٛزاع عػهط أ ٚغهٔ ٗ ا٫بطض ٚ ،دًؼ ٗ َه ١إهطَ ١سٛاي( ٞ
ايتاضىٚ ١ٝمل ٜكٌ  نٌ تًو ايكًٛات ٗ تًو ا٭ٜاّ ٗ إػذس اؿطاّ ،بٌ
.
ايطٚاٜات
با٫بطض ؾٝكع عًٓٝا إٔ لعٌ
.
قً ٢بعهٗا ٗ إػذس اؿطاّٚ ،بعهٗا قًٗا ٗ َعػهطٙ
غٝسْا قُس قس ٠ٚسػٓ ٗ ١نٌ عبازتٓا  ٚأَٛض سٝاتٓاٚ ،غٝسٕ

ا قُس  أِٛشدّا

ٚأقٛاي٘
سٝات٘ سٝح ػػست ق ِٝايٛسَٚ ٞعاْ ٗ ٘ٝأعُاي٘ ٚغًٛن٘ .
يٲقتساَ ٗ ٤طاسٌ .
إطسً ٚ ١إٔ ْأخص
.
ايٓب .١ٜٛص إٍ غًٛى ٚأعُاٍ تتطًبٗا
ؼ. ٌٜٛط ايك. ِٝ
إْين أزع ٛإٍ .
ايٝػرل َٔ ا٭َٛضٚ ،إٔ ْؿػض اجملاٍ يًكازٌَ ٕه ١إهطَ َٔ ١زاخٌ ٚخاضز ب٬زْا إباضن١
ي٪ٝزَٓ ٕٚاغهِٗ ٗ غٗٛيٜٚ ١ػط ٚطُأْٚ. ١ٓٝخؿٛع
ٚأضٜس إٔ أ٩نس بٌ أغاضع بكٛي ٞاٱّاْ ٞايعُٝل ،إٕ ٚدٛز ٚاْتؿاض أٌٖ ٚغهإ َه ١إؿطؾ١
ز١ٜٝٓص  ،.٭ٕ ٚدٛز أٌٖ َه ١إهطَٖ ٗ ١صا إػذس ايعِٝٛ
بإػذس اؿطاّ ٚأضٚقت٘ . ٖٛ.طنطٚض. ٠
ٚدصباّ
ايػاَ ١ص  .اييت تدلظ عً ٢أعً ٢ايٛد٘ اؾُ ٌٝإؿطم ،ؾتعٜسْ ٙاٚ ّ٫ضٚع. ١
نأِْٗ (().ط ) .
.
ا٭خطٜات  ٫ٚتأخص
.
ايػاَ١ص  .ايطا٥ع ١اؾُاٍ إٔ تهاٜل بك ١ٝايؿاَات
ٖص)((.) ٙط .
ٚيهٔ ْ ٫طٜس َٔ .
َػاستٗا ؾاؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط إػطبٚ ٞاؾعا٥طٚ ٟإكطٚ ٟايتْٛػٚ ٞايًٝيب
.
َٔ
ٚايبانػتاْٚ ٞاشلٓسٚ ٟاٱَاضاتٚ ٞايعُاْٚ ٞاْ٫سْٝٚػٚ ٞإايٝعٚ ٟايُٝاْٚ ٞاٱْهًٝعٚ ٟا٭ٕاْٞ
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ٚغرلِٖٜ ،طٜس ٜٚتُٓ ٢إٔ ٜؿاٖس ٜٚط ٣أٌٖ َه ١إهطَ ٗ ١إػذس اؿطاّ يٝتعًِ َِٓٗ نٝـ
ٜكًٞ؟ ٚنٝـ ٜطٛف؟ ٚنٝـ ٜتعبس؟ ٚنٝـ ٜطنع؟ ٚنٝـ ٜػذس؟ ٚنٝـ ٜسعٛ؟ ٚنٝـ
ٚنٝـ؟ ٚيهٔ عًٓٝا إٔ ْتصنط إٔ ٖصا إػذس اؿطاّ ٖ ٛسل يهٌ إػًٌُ ٗ
.
ٜػع٢؟ ٚنٝـ
و
تعاٍ{ضٻبٻٓٳا إِْٔ ٞأَغٵهَٓتٴ َٹٔ شٴ ِضٜٻتٹ ٞبٹٛٳازٺ غَٝٵ ٔط شٹ ٟظٳ ٵضعٕ عٹٓ ٳس بٳٝٵ ٹت َ
إعُٛضٚ ٠يٝؼ يٓا ٚسسْا ،قاٍ اهلل :
ت َي ٳع ًٖ ٴٗ ٵِ
ؽ ٳتٗٵ ٟٔٛإٔيَ ٵ ٗٔ ٝٵِ ٚٳاضٵظٴ ِقٗٴِ َِ ٳٔ ايجٻُٳطٳا ٹ
دعٳٌٵ أَؾِ٦ٹسٳ َِ ّ٠ٳٔ ايٓٻا ٔ
ايِ ٴُشٳطٻ ّٔ ضٳبٻٓٳا يٹٝٴكٹُٝٴِ ٛا ايكٻ ٠َ َ٬ؾَا ٵ
اؿطاّ ٚظٛاض نعب ١اهلل
 3.7ؾعًٓٝا ْٝعاّ إٔ ْتأزب ٗ إػذس . .
ٜٳؿٵهُطٴٕٚٳ} غٛض ٠إبطاٖ ،ِٝآ١ٜ
ٚظٚاض
إهطَٚ ١إٔ ْؿػض اجملاٍ ٚايؿطق ١يهٛٝف ايطٓٔ َٔ َعتُط. ٜٔ
 ٗٚأضض َه. ١
ٚغهٖٚ ١ٓٝصا سل
.
يٝكًٜٚ ٕٛطنعٜٚ ٕٛعتهؿٜٚ ٕٛطؿٜٚ ٕٛػع ٕٛبهٌ طُأْٚ ١ٓٝخؿٛع
ايػُا١ٜٚ
.
َهتػب َٔ سكٛقِٗ
َتعْ ١ز ٕٚأ ١ٜاْؿعا٫ت أٚ
إْين أضد ٛزضاغَ ١كذلسٖ ٞصا بعكٖ ١ْٝ٬ازَٛٚ ،١٥نٛع. ١ٝ
ؾهطتٚ ٞعًٓٝا مٔ َعؿط أٌٖ  ٚغهإ َه ١إهطَ ١ايتؿهرل اٱغَٞ٬
غهب نسٚ ،ٟنس .
ايعك ْٞ٬إٔ َه ١إهطًََ ١و يهٌ إػًٌُٚ.يٝؼ سهطّا أًَ ٚهاّ .يٓا ٚعًٓٝا إٔ ْؿهط دسٜاّ إٔ
ٚاؿر ؾٗصا غٛف ٜعٜس َٔ أعساز إػًٌُ ايكازٌَ
ب٬زْا غتؿتض أنجط ٚأنجط ٭زا ٤ايعُط. ٠
ٚايعٜاض٠
.
٭زا ٤ايعُطٚ ٠اؿر
نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أْب٘ بذلنٝع إٔ َه ١إهطَ ١بٗا ايهجرل ٚايهجرل َٔ إػادس ايهبرل٠
ٚكططاتٗا ٚإٓاغب ١٭زا ٤ق ٠٬ايذلاٜٚض
.
ٚايؿدُٚ ١إٓتؿط ٗ ٠نٌ دٗاتٗا ٚأسٝاٖ٤ا
إهطَ ١نُا ّهٔ تٛظٜع ا٭١ُ٥
ٚايتٗذس .بٗا ّ ٚهٔ شلا إٔ تػتٛعب نٌ أٖايٚ ٞغهإ َه. ١
ا٭ع ّ٬ايص ٜٔأسبِٗ ايٓاؽٚ ،أسب أقٛاتِٗ عً ٢إػادس ايهبرلَ ٗ ٠ه ١إهطَ ،١يٝكًٞ
ٚغرلٙ
خًؿِٗ َٔ ٜؿا٤؟ َجٌ ايؿٝذ ايسنتٛض غعٛز ايؿط. . ِٜ
ؾهطٚا ثِ ؾهطٚا ٗ زضاغٖ ١صا إكذلحٚ ،أقبٌ ٚاغتٛعب أْٛ ٟع َٔ إٓاقؿات ٚاؿٛاض
. .
ٚا٭زب
ٚست ٢اجملازيٚ ١يهٔ باؿػٓٚ ٢إٓطل .
٭زا. ٤ط ق ٠٬ايعؿاٚ ٤ايطٛاف بايهعب١
تؿطٜؼ ص إػذس اؿطاّ .
إٕ زعٛت ٞتهُٔ . ٗ.ط . .
َؿانٌ ٚست٢
.
ٚإط .٠ٚص ز ٕٚاظزساّ أ ٚتعاسِ أ ٚؾٛن ٢أٚ
إعٚ ١ُٛايػع ٞبٌ ايكؿا. ٤
ا٭َانٔ ص .بإػذس اؿطاّ ،أ ٚبٝعٗا أ ٚتأدرلٖا
.
ٚاٖط. ٠ط سذع
ْتُهٔ َٔ ايكها ٤عً. ٢
ٚاٯغٚ ١ٜٛٝشيو بهٌ طُأْ١ٓٝ
.
بٛنع ايػذادٝس ٚإؿاضف َٔ قبٌ بعض ا٭داْب ا٭ؾاضق١
ٚايتٗذس .ص
.
ايذلاٜٚض
ق. ٠٬ط . .
ايبؿط ١ٜؾ ٬بس َٔ إٜكاف .
.
ٚخؿٛع ٚغهٚ ١ٓٝاغتكطاض يًٓؿؼ
ايػُشا٤
.
ست ٢مكل إبازٚ ٨ايكٚ ِٝا٭خ٬م اٱغ١َٝ٬
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يـــُـشــــ١
قػٌُ تك ٣ٛؾطز ١ٜتٓؿع ايؿطز إػًِ ٗ سٝات٘
:
ايتك .٣ٛص ٗ اٱغ ّ٬إٍ
تٓكػِ .ط .
.
ٖٚات٘ أَٓ ٟؿعَ ١باؾطٚ ٠خاق. ١ب٘ ٚتكْ ٣ٛاع ٫ ١ٝتطتب٘ بايتك ٣ٛايؿطز ٖٞٚ ،١ٜتعٓ٢
.
ؾك٘
بايٓاؽ ؾايس ٜٔإعاًَٚ ،١يٝؼ ايس ٜٔايعكٝس. ٠
.
عسّ إؿام ا٭ش٣
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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إٜكاف ص ٠٬ايذلاٜٚض
)2
/2
(
)1348
ٚبايعسز(
2 142
/7
بعس ْؿط َكاي ٞظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ، ١ٝاؾُع4/28 ١
ٚ )36ؼت ٖصا ايعٓٛإ ْؿػ٘ تًكٝت إ٦ات ٚإ٦ات َٔ ا٫تكا٫ت اشلاتؿ ١ٝبٌ َٜ٪س
بايكؿش( ١
َعٚ ٞبعهِٗ
َٚعاضض يؿهطتٖ ٞصٚ ،ٙاغتُعت بأزب ايهباض يهٌ تًو ا٭قٛات ٚإ اختًؿت ،
ٚاؾسٍ ضَا –ٖهصا أظعِ – تؿِٗ ايهجرل ؾهطتٞ
،
ايهجرل تػطع ٗ ؾِٗ ؾهطتٚ ٞبعس ايٓكاؾات
ٚزعٛت ٞٱٜكاف ق ٠٬ايذلاٜٚض أ ٚايكٝاّ ٚايتٗذس ٚايٛتط ٗ إػذس اؿطاّ ٚ.مث ١سكٝك ١أٚز
إٔ اغذًٗا ٗ ٖصا إكاٍ  ٖٞٚضغبيت ْؿط بعض ا٭ضاٚ ٤ا٭ؾهاض اييت زلعتٗا َٔ بعض إًتكٌ
َٓٗا
ٚاييت :
ؾهطت ٞبٌ أْين
 1يكس تؿُٗت َعَ ِٛدلضات ايطؾض َٔ قبٌ اجملُٛع ١اييت ضؾهت .
: /
تعَتِٗ ٚبٝس أْين ا٩نس إٔ إػذس اؿطاّ يٝؼ ًَها
.
تؿُٗت ساي ١تؿٓذِٗٚ ،تؿُٗت
ايبػٝط١
.
يًػعٛز ،ٌٜبٌ ٖ ٛسل يهٌ َػًِ عًٖ ٢صٙ
 2ؾِٗ ايبعض َين خطأ أْين قًت إٔ غٝسْا قُس مل ٜكٌ ايذلاٜٚض ْاعٖٚ ١صا مل
: /
ْاع١
.
شيو ٚغٝسْا قُس ق ٠٬ايذلاٜٚض
أقكسٚ ،ٙأعتصض ٕٔ ؾِٗ .
ٚداٖ.١ص ٚهب زضاغتٗا َٔ قبٌ أٚي ٞا٭َط ٚعًُآ٥ا
ؾٗٝا .ط .
ٚ 3قـ بعهِٗ ايؿهط ٠بإٔ .
: /
ا٭د٤٬
.
ؾهط. ٠ط فاخس ٠ص ٜٓبػٚ ٞنعٗا عً ٢طاٚي ١إٓاقؿٚ ١احملاٚض ٠عدل َٓٗر
 :4/بعهِٗ قاٍ أْٗا .
أسػٔ .
"
تعاٍ "ٚدازشلِ باييت ٖٞ
ٚأغًٛب قٛي٘ :
: 5اتؿل َع ٞنٌ َٔ ْاقؿين ٗ ؾهط ٠إٜكاف ق ٠٬ايذلاٜٚض ٚايتٗذس ٚايٛتط ٗ إػذس
/
اؿطاّ إٔ إػذس اؿطاّ دعٌ ٭قاَ ١إٓاغو ايس ١ٜٝٓا٭غاغَ ١ٝجٌ ايك ٠٬إؿطٚن١
ايػذٛز ؾايهعب ٫ ١تٛدس
"
تعاٍ يًطا٥ؿٌ ٚايعانؿٌ ٚايطنع
ٖٚصا لس ٗ ٙقٛي٘ "
سٛشلا ٚإػعٜٛ ٫ ٢دس إ ٗ ٫إػذس
إ ٗ ٫إػذس اؿطاّٚ ،ايطٛاف  ٫هٛظ إ. ٫
إػعٚ ٢٭ٕ إقاَ١
اؿطاّٚ ،ايػعٜ ٫ ٞه ٕٛإ. ٫ؾ ٘ٝؾايهعب ١يٝؼ شلا َجٚ ،ٌٝنصيو .
ٚايػعٚ ٞاضتؿاع
،
يًطٛاف
،
ق ٠٬ايذلاٜٚض ٚايتٗذس ٚايٛتط بعس ق ٠٬ايعؿا ٤ؾ ٘ٝتعطٌٝ
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/5/26ـ  ،بايعسز )  ) 13512م (.) 44
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ٚإكًٌ
،
ْػب ١اٱظزساّ ايؿسٜس س ٍٛإطاف ٚايػع ٞباؿطاى إدتًـ بٌ إعتُطٜٔ
إكًٌ ٚا٭ػا ٙبايػرل م ٛايهعب ١إعٚ ١ُٛايكؿا ٚإط ٠ٚيًػعٞ
.
ٚايػرل بٌ
قشٝض عٓسَا ٜطٜس إعتُط ٜٔايعٛز ٠إٍ َػانِٓٗ بعس اٱْتٗأَ ٤
،
ٚايعهؼ
إٓاغو ؾٝكطع ٕٛاؿطّ بايطٚ ٍٛايعطض  ٗٚنٌ اٱػاٖات اؾػطاؾ ١ٝيًدطٚز َٔ
إعتُط ٖٚصا أَط ٜععر إعتُط ٚإكً ٞايص٪ٜ ٟزٟ
،
اؿطّ ٚايعٛز ٠يًُػهٔ ايصٜ ٟػهٓ٘
ايذلاٜٚض
.
ق٠٬
ايهبرل ٚاٱظزساّ إهجـ ٚايؿسٜس ٗ إػذس اؿطاّ ٪ٜز ٟإٍ إٔ ٜؿكس إكً٢
: 6ايهػ٘ ،
/
ايطه. .١ٓٝص ٚ. .ط اهلد ٤ٚص ٚإشا ؾكست ٖص ٙايعٛاٌَ ٗ إػًِ ؾإْ٘
..
ايطُأْ .١ٓٝصٚ. .ط
...ط . . .
بايتاي. ٞط ايطاق ١ايسٚساْ ١ٝص اييت ْػع ٢يتشكٝكٗا ٜهاف يصيو إٔ إنا٠٤
.
ٜؿكس
اؿطّ ٚاضتؿاع أقٛات ايطا٥ؿٌ
اؿطاّ ٚإٝهطٚؾ ٕٛايت ٢تطؾع َٔ قٛت أَاّ ،
،
إػذس
ايذلاٜٚض ٖٓ َٔٚا تٗٛط عٛاٌَ اؾتكاز ايعٛاٌَ ايت٢
.
ٚايػاعٌ تععر إكًٌ يك٠٬
،
شنطتٗا أعٚ ٙ٬اي ّٛٝبايصات اي ّٛٝأسٛز َا ْه ٗ ٕٛأَؼ اؿاد ١إٍ تًو
ايسٚساْ ١ٝص،. .
.
...ط ايطاق١
 :7/غأيين أسسِٖ ٚأٜ ٜٔكً ٞإعتُط ٜٔق ٠٬ايذلاٜٚض ي ٛمت اٜكاؾٗا .؟ ؾكًت ي٘ اَ٫ط
بػ ٘ٝايَ ّٛٝع ِٛايؿٓازم ٚايعُا٥ط ايهدُ ١ايت ٢س ٍٛإػذس اؿطاّ بٗا َػادس
،
أَ ٚكً ٢سٝح ّهٔ شلِ ايك ٠٬ؾٗٝا أٚايك ٗ ٠٬إػادس إٛدٛز ٗ ٠إٓطك١
إطنع١ٜ
.
 :8/أسسِٖ قاٍ يّ ٞهٔ اختكاض عسز ايطنعات يك ٠٬ايذلاٜٚض ٚاٱنتؿا ٤غُػ١
تػًُٝات أ ٟعؿط ضنعات بس َٔ ٫اٜكاؾٗا ٚٚدست ايؿهطَٓ ٠اغبٚ ١ؾٗٝا ايهجرل َٔ
إدتك١
.
ايؿٛا٥س يًُػًٌُ ٚيًذٗات اؿه١َٝٛ
 :9/أسسِٖ قاٍ أض ٣إٔ تكً ٞؼت إهدل ٫ٚ ١ٜتكً ٞظٛاض أ ٚس ٍٛإطاف ْٝ َٔٚع
إكذلح
.
اؾٗات ٚأض ٣أْ٘ ّهٔ تٓٚ ِٝٛتٓؿٝص ٖصا
ٚداٖ ١بٌ إٔ ؾٗٝا ؼكٝل َهاغب
،
 :10ؾدك ١ٝؾهط ١ٜاقتكاز ١ٜقايت ي ٞإٔ ايؿهط ٠ؾٗٝا
/
َٚطزٚز اقتكاز ٟدٝس بٌ عاي ٞعًَ ٢ه ١إهطَ ١ي ٛمت تٛظٜع ٚاْتؿاض إكًٌ ٗ نٌ
َػادس َه ١إهطَ ١بٌ إٕ ست ٢ايكسقات تتٛظع ٗ نٌ ا٭ما ٤بس َٔ ٫امػاضٖا
س ٍٛإػذس اؿطاّ نُا ٜ ٫ؿٛتين إ عًُ ١ٝايكسقات اغتػًت ٚاقبشت تؿهٌ ٚتٴهٕٔٛ
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اؿطاّ
عكابات َٔ اـاضز يًتػٚ ٍٛايؿشاش ٠س ٍٛإػذس .
َ :11ػ ٍٚ٪أَين ٗ إزاض ٠إطٚض قاٍ إٕ ؾهطتو غٛف تػاعس عً ٢ؾو ا٫ختٓاقات إطٚض١ٜ
/
باؿطّ
اؿازٚ ٠إععذ ١س ٍٛإٓطك ١إطنع ١ٜاحملٝط. ١
 :12ضدٌ أَٔ آخط قاٍ ي ٞإ ؾهط ٠اٜكاف ق ٠٬ايذلاٜٚض غٛف ؼس َٔ عًُ ١ٝايػطقات
/
ايت ٢تكع زاخٌ إػذس اؿطاّ سٝح ٜػتػٌ بعض ايٛاؾسٖ ٜٔصا اٱظزساّ ٜٚكَٕٛٛ
بػطق ١إكًَٚ ٌٝا َعِٗ َٔ ْكٛز ٚاٚضام ٚٚثا٥ل ضزل ١ٝنُا أْ٘ ّهٔ ايكها ٤عً٢
ايهبرل
بعض إؿانٌ ا٭خ٬ق ١ٝايت ٢تكع ْتٝذ ١اٱظزساّ ايبؿط. ٟ
ايتٗذس
:
 1ق٠٬
: 3/
ايتٗذسص  ،.بٌ طًبت إٜكاف ق٬تٗا ٗ إػذس اؿطاّ ٗ ؾٗط
.
ق. ٠٬ط
أْا مل أطًب إيػا. ٤
ضَهإ إباضىٕ ،ا ٜذلتب عً ٢إقاَتٗا َٔ تعط ٌٝايطٛاف ٚايػع ٞيًُعتُط ٜٔايصٜٔ
قسَٛا َٔ خاضز إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜزؾعٛا ايػايٚ ٞايجٌُ َٔ أدٌ أزا ٤ايعُطٗ ٠
نشذ١
.
ضَهإ نػبّا يٮدط ٚتأنٝس ؿسٜح غٝسْا قُس عُط ٗ ٠ضَهإ
ٚادب١ص ٚيتأنٝس
يٝػت .ط . .
 ٚق ٠٬ايتٗذس غٓ ٫ٚ ١دساٍ َٓ ٫ٚاقؿ ٗ ١شيوٚ ،يهٓٗا .
قش ١ن َٞ٬أنع بعض ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٖ ٗ ١صا اؾاْب نُا ٚضزت ٗ
(( ٖٞٚسسثٓا و ٞبٔ و ٢قاٍ قطأت عًَ ٢ايو ابٔ ؾٗاب ،عٔ عط٠ٚ
قشٝض َػًِ :
عٔ عا٥ؿ ١إٔ ضغ ٍٛاهلل  نإ ٗ إػذس شات ي ً٘ٝؾكً ٢بك٬ت٘ ْاؽ ،ثِ قًَٔ ٢
ايطابع ١ؾًِ ىطز إي ِٗٝضغ ٍٛاهلل
.
ايكابً ١ؾهجط ايٓاؽ ،ثِ ادتُعٛا َٔ ايً ١ًٝايجايج ١أٚ
 .ؾُا أقبض قاٍ"قس ضأٜت ايص ٟقٓعتِ ،ؾًِ ّٓعين َٔ اـطٚز إيٝهِ إ ٫أْ ٞخؿٝت
ضَهإ
.
عًٝهِ قاٍ ٚشيو ٗ
إٔ تؿطض "
ايٛتط
 1ق: ٠٬
: 4/
ايًٚ ١ًٝناْت ٖصٙ
ٖا ٜعٜس اٱظزساّ ٗ إػذس اؿطاّ ٖ ٛأزا ٤ق ٠٬ايٛتطَ ،طتٌ ٗ .
يً٘ٝ
قٛي٘ ٜ ٫هٚ ٕٛتطإ ٗ" .
ايػابل ؾكس دا ٤عٔ غٝسْا قُس " 
.
تكع ٗ
 1ؾإشا أزٜٓا ق ٠٬ايذلاٜٚضٚ ،ق ٠٬ايتٗذس ٚق ٠٬ايٛتط ٗ إػذس اؿطاّ ،ؾُاشا بك ٞيٓا
: 5/
قاٍ قاٍ
دا ٤عٔ عبٝس اهلل بٔ عُط ،عٔ ْاؾع ابٔ عُط :
بٛٝتٓا ٚقس :
َٔ قًٛات ْ٪زٜٗا ٗ .
قبٛضا
ضغ ٍٛاهلل " قًٛا ٗ بٛٝتهِ ٫ٚ ،تتدصٖٚا " .
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ا٭غتاش عبسا هلل أب ٛايػُض ضأٜا سٖ ٍٛصا إٛنٛع بإٔ
/
 1غبل ٚإٔ ططح ايهاتب إعطٚف
: 6/
اؿطاّ ٜٚذلى ايسٚض ا٭ٍٚ
أقذلح بإٔ تكً ٢ايذلاٜٚض ٗ ايسٚض ايجاْٚ ٞايجايح ٗ إػذس .
دٝس٠
نً٘ يًطٛاف ٚايعانؿٌ ٚايطنع ايػذٛزٖٚ ،ص ٙؾهط. ٠
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚؼت ا٭ضض  ّٜٛٚايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
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ايذلاٜٚض )
يف بٝإ سَ ٍٛا تٓاٚيت٘ دسٜد ٠ايطٝاض ١ايهٜٛت ١ٝحتت عٓٛإ (إٜكاف ص٬ت . .

ايبٝت
املفيت املًُه ١سسٜص ١عً ٢ايطرل يف دزب ايطًف ايصاحل ٚايتطٗ ٌٝعً ٢قاصد. ٟ
أصٌ مجع ايٓاع عً ٢ص ٠٬ايذلاٜٚض نإ يف عٗد ايٓيب .
قسض عٔ زلاس ١إؿيت ايعاّ يًًُُه ١ضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝايهباض ايعًُاٚ ٤إزاض ٠ايبشٛخ ايعًُ١ٝ
ٚاٱؾتا ٤ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل آٍ ايؿٝذ بٝإ تٛنٝش ٞسَ ٍٛا ْؿطت٘ إسس٣
ٖ142ـ ؼت عٓٛإ ( إٜكاف ص ٠٬ايذلاٜٚض ) ٚؾُٝا ًٜٞ
/7
/28ضبٝع اٯخط
ايكشـ ايهٜٛت ١ٝبتاضٜذ
ْك٘
:
ٚبعس ؾكس أطًعٓا عًَ ٢ا ْؿطت٘
اؿُس هلل ٚسسٚ ٙايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عًْ ٫ َٔ ٢يب بع ٵس . .
 ّ200عسز ضقِ
/6
َ/26اٜٛ
ٖ142ـ إٛاؾل
/7
/28ضبٝع اٯخط
قشٝؿ ١ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ١ٝاؾُع١
ًٜٞ
عٓٛإ إٜكاف ص ٠٬ايذلاٜٚض ) ٚتعطنت ؾ ٘ٝيعس ٠أَٛض أُٖٗا َا :
 ) 1348ؼت (
(5
أ ّ٫:ٚشنط أتؿام ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤إ٪ضخٌ عً ٢إٔ أْ َٔ ٍٚع ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ ْاعٖٛ ١
عُط بٔ اـطاب ـ

 ٚأضنا .ٙـ

ثاْٝاّ شنط أتؿام ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤إ٪ضخٌ عً ٢إٔ ْبٓٝا قُس
:

ـ ـ مل هُعٗا ـ ـ ٗ

ْاع١
.
شيو
ثايجاّ شنط إٔ ق ٠٬ايذلاٜٚض ٚايكٝاّ تػبب ا٫ظزساّ س ٍٛايهعبٚ ١ايتساؾع ٚم. ٛ
:
ضابعاّ ايطًب َٔ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤ا٫دتُاع ٫ؽاش قطاض ٱٜكاف ق ٠٬ايذلاٜٚض ٚايتٗذس ٗ
:
إػذس اؿطاّ ٚتدلٜط شيو بإٔ َه ١إهطَ ١نًٗا سطّ ٚإٔ ق ٠٬ايتٗذس مل تكٌ ٗ
ايػعٛزٟ
.
ْاع ١بإػذس اؿطاّ ٚإػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ إ ٗ ٫ايعٗس
خاَػاّ إٔ أٌٖ َه ١سٌ ٜكً ٗ ٕٛاؿطّ ٜػببَ ٕٛهاٜك ١يًُعتُطٚ ٜٔايعٚاض ايص ٜٔعاْٛا
:
ايعُط
َؿك ١ايػؿط ٗ غب ٌٝايكس ّٚ٭زا. ٤
غازغاّ ايسع ٠ٛإٍ تٛظٜع أ ١ُ٥إػذس اؿطاّ عً ٢إػادس ايهبرلَ ٗ ٠ه ١يتكاّ ق٠٬
:
 َٔ ٫إقاَتِٗ شلا بإػذس اؿطاّ.
ايذلاٜٚض بٗا بس َ

ايب٬ز ٚشيو عدل ٚناي ١ا٭ْبا ٤ايػعٛزٚ ( ١ٜاؽ )  ّٜٛايج٬ثا٤
ْؿطٖ ٠ص ٙايبٝإ ٗ نٌ ايكشـ ٚاجمل٬ت ايػعٛزَ ١ٜا عسا دطٜس. ٠
ٖ1427/7/7ـ .
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غابعاّ إٔ إطاز ٖ ٞتؿطٜؼ ٭زا ٤ق ٠٬ايعؿاٚ ٤ايطٛاف بايهعب ١إعٚ ١ُٛايػع ٞبٌ ايكؿا٤
:
َؿه٬ت ٚستٜ ٢تِ ايكها ٤عًٚ ٢اٖط ٠سذع
،
ٚإط َٔ ٠ٚز ٕٚاظزساّ  ٫ٚؾٛن ٢أٚ
ايػذادٝس .اخل
. .
ا٭َانٔ بإػذس اؿطاّ أ ٚبٝعٗا أ ٚتأدرلٖا بٛنع
ا٭َط
ٚبعس تأًَت إكاٍ ضأٜت إٔ أنتب تٛنٝشاّ ٜبٌ يًهاتب ٚيًكطا ٤ايهطاّ سكٝك، ١
ٚدٙٛ
ٚشيو َٔ :
ا٭ ٍٚأقٌ ْع ايٓاؽ عً ٢ق ٠٬ايذلاٜٚض نإ ٗ عٗس ايٓيب :ـ ـ ٚشيو ٕا ثبت ٗ
ايٛد٘ :
قشٝشٌ ٚغرلُٖا َٔ سسٜح عا٥ؿ ١ـ ضن ٞاهلل عٓٗاـ إٔ ضغ ٍٛاهلل ـ  ـ خطز
شات ي َٔ ١ًٝدٛف ايً ٌٝؾكً ٗ ٢إػذس؛ ؾكً ٢ضداٍ بك٬ت٘؛ ؾأقبض ايٓاؽ
ؾتشسثٛا ؾهجط أٌٖ إػذس َٔ ايً ١ًٝايجايج ١ؾدطز ايطغ ٍٛاهلل ـ

 ـ ؾكًٛا

بك٬ت٘ ؾًُا ناْت ايً ١ًٝايطابع ١عذع إػذس عٔ أًٖ٘ ست ٢خطز يك٠٬
بعس ؾإْ٘ مل
قاٍ أَا. .
ايكبض ،ؾًُا قه ٢ايؿذط أقبٌ عً ٢ايٓاؽ ؾتؿٗس ثِ :
عٓٗا ٖصا يؿٜ
َهاْهِ يهين خؿٝت إٔ تؿطض عًٝهِ ؾتعذعٚا .
،
ىـ عً٢
ضَهإ )
.
بعٜازٚ ( ٠شيو ٗ
ايبداض ٗٚ ٟضٚا ١ٜي٘ .
قاٍ قُٓا َع ضغ ٍٛاهلل ـ  ـ ؾًِ ٜكِ بٓا ؾ٦ٝاَ َٔ
 ٗٚضٚا ١ٜعٔ أب ٞزاٚز عٔ أب ٞشض :
ايؿٗط ست ٢بك ٞغبع ؾكاّ بٓا ست ٢شٖب ثًح ايً ٌٝؾًُا ناْت ايػازغ ١مل ٜكِ بٓا ؾًُا
ؾكًت ٜا ضغ ٍٛاهلل يْ ٛؿًتٓا قٝاّ ٖص ٙايً١ًٝ
ناْت اـاَػ ١قاّ بٓا ست ٢شٖب ؾطط ايً: ٌٝ
قاٍ ؾًُا ناْت
ايً: ٌٝ
ؾكاٍ إٕ ايطدٌ إشا قًَ ٢ع اٱَاّ ستٜٓ ٢كطف سػب ي٘ قٝاّ ،
قاٍ :
ْٚػاٚ ٙ٤ايٓاؽ ؾكاّ بٓا ست ٢خؿٓٝا إٔ ٜؿٛتٓا
ٜكِ ؾًُا ناْت ايجايجْ ١ع أًٖ٘ ،
ايطابع ١مل ،
ايؿٗط
ايػشٛض ثِ مل ٜكِ بٓا بك. ١ٝ
.
قاٍ ؾكًت َا ايؿ٬ح؟ قاٍ
ايؿ٬ح :
،
ٚؾطس٘  ٗٚسسٜح ايباب َٔ ايؿٛا٥س ـ غرل
:
قاٍ ابٔ سذط ـ ضٓ٘ اهلل ـ مل غام اؿسٜح
َا تكسّ ـ ْسب قٝاّ ايً ٫ٚ ٌٝغُٝا ٗ ضَهإ ْاع١؛ ٭ٕ اـؿ ١ٝإصنٛض ٠أَٓت بعس ايٓيب ـ
نعب اْتٗ ٢إككٛز
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ـ ؛ ٚيصيو ْعِٗ عُط بٔ اـطاب عً ٢أب ٸ ٞبٔ .
َٔ ن َ٘٬ـ ضٓ٘ اهلل ـ ؾأقٌ ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ ْاع ١ثابت َٔ ١غٓ ١ايٓيب ـ  ـ إ ٫أْ٘ عً٘ٝ
ا٭َ ١ؾًُا ت ٗٛـ  ـ ٚاْكطع ايٛسٞ
ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬ـ مل ٜٛاٚب عًٗٝا خؿ ١ٝإٔ تؿطض عً، ٢
ٚأَٓت خؿ ١ٝؾطٜه ١ق ٠٬ايًْ ٗ ٌٝاع ١دا ٤عُط بٔ اـطاب ـ
ٚدعٌ إَاَِٗ أب ٞبٔ نعب ـ  .ـ
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ـ ؾذُع ايٓاؽ عًٗٝا

٭َت٘ ٚقً٢
تٚ ١ُٝٝأَا قٝاّ ضَهإ ؾإٕ ضغ ٍٛاهلل ـ ـ غٓ٘ ،
ٜك ٍٛؾٝذ اٱغ ّ٬ابٔ :
ٚؾطاز ٣يهٔ ٜ ٫سا َٕٛٚعًْ ٢اع١
،
يٝاٍ ٚناْٛا عً ٢عٗسٜ ٙكًْ ٕٛاع١
بِٗ ْاع ١عس، ٠
ايؿطٜع ١ؾًُا نإ عُط ـ
،
ـ اغتكطت

عً ِٗٝؾًُا َات ايٓيب ـ
ٚاسس٠؛ ي ٬٦تؿطض ،

ـ

ْعِٗ عً ٢إَاّ ٚاسس  ٖٛٚأب ٞبٔ نعب ايصْ ٟع ايٓاؽ عًٗٝا بأّ عُط بٔ اـطاب ـ

ـ

أ ـ ٖ.ـ
ٚقاٍ أٜهّا ـ ضٓ٘ اهلل ـ ٚقٝاّ ضَهإ قس غٓ٘ ضغ ٍٛاهلل ـ

ـ ؾكاٍ؛ إٕ اهلل قس ؾطض

قٝاَ٘ ٚناْٛا عً ٢عٗس  ٙـ ٜكً ٕٛأٚظاعاّ َتؿطقٌ؛ ٜكًٞ
عًٝهِ قٝاّ ضَهإ ٚغٓٓت يهِ .
ْاعٚ ١قس قً ٢بِٗ ايٓيب ـ ـ ْاعَ ١ط ٠بعس َ،ط٠
.
ضدٌ ٚسسٜٚ ٙكً ٞضدٌ َٚع٘ ْاعْ١
ايً ٌٝيهٔ مل ٜسا ّٚعً٢
ٚقاٍ إٕ ايطدٌ إشا قًَ ٢ع اٱَاّ ستٜٓ ٢كطف نتب ي٘ قٝاّ ،
:
عً ِٗٝؾًُا َات أَٓٛا ظٜاز ٠ايؿطض ،ؾذُعِٗ
ْاع ١نايكًٛات اـُؼ خؿٝت إٔ ٜؿطض ،
عُط عً ٢أب ٞبٔ نعب.أٖ.ـٚ ،بٗصا ٜتبٌ إٔ زع ٣ٛا٫تؿام ايصنٛض ٗ ٠قسض إكاٍ غرل
قشٝش١
.
ايجاْ ٞايطًب َٔ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤ا٫دتُاع ٫ؽاش قطاض ٱٜكاف ق ٠٬ايذلاٜٚض
ايٛد٘ :
ٚقؿات
اؿطاّ ٚيَ ٞع٘ .
ٚايتٗذس ٗ إػذس .
ا٭ٚىل ايتكسٜط يًهاتب ٗ أقٌ ايطًب ٚإٔ ايٛادب ايطدٛع إٍ أٌٖ ايعًِ ٗ َجٌ
ايٛقف: ١
ا٭َٛض
ٖص. ٙ
ايجاْ ١ٝنٓا ْ ٗ ٌَ٪ايهاتب إٔ ته ٕٛنتابت٘ ٖص ٙإٍ ا٭َاْ ١ايعاَ ١شل١٦ٝ
:
ايٛقف١
يٲؾتا ٫ ٤إٔ ته ٕٛعٔ
،
نباض ايعًُا ٤أ ٚإيٓٝا ٗ َهتبٓا بايط٥اغ ١ايعاَ١
ايكشاؾ ١خكٛقاّ إٔ ايهاتب ٜعًِ إٔ َجٌ ٖص ٙايكشـ ٜكطٖ٩ا
،
ططٜل
إتعًِ ٚايعاَٜ ٫ َٔٚ ،ٞسضى أبعاز ا٭َٛض ؾايكهاٜا ايؿطع ١ٝايعاَ٫ ١
ايططح
تططح َجٌ ٖصا .
اٱؾهاٍ ؾإٕ ٚدس أْ٘ إؾهاٍ ٚاقعٜ ٞػتشل
،
ايجايج َٔ ١ا٭زب َع ايعًُا ٤ططح
ايٛقف: ١
إٓاغب نُا قاٍ تعاٍ:
.
ايٓٛط زضغ ٙٛؾبشجٛا عٔ اؿٌ ايؿطعٞ
٭ ٵَٔٔ أَ ٔ ٚا ِيدٳٛٵفٹ أَشٳاعٴِ ٛا بٹ ٹ٘ ٚٳيَ ٵ ٛضٳزټٙٚٴ إٔيَ ٢ايطٻغٴ ٍٔ ٛٳٚإٔيَ٢
{ ٳٚإٔشٳا دٳا ٤ٴِٖٵ َأَٵطٷ َِٔٳ ا َ
٭َٵطٔ َٹ ٵٓ ٴٗ ٵِ َي ٳعًٹُٳ ٴ٘ ايٖصٹٜٔٳ ٜٳػٵتٳٓبٹطُْٛٳ٘ٴ َٹ ٵٓ ٴِٗٵ}.
أُٚٵيٹ ٞا َ
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أَا إٔ ْطًب َِٓٗ إٔ ٜتدصٚا قطاضّا مسز ي٘ َعإ٘ ًْٚعَِٗ بإقساض ٙؾٗصا ًٜٝ ٫ل
نايك ٍٛإٕ َٔ إؿطٚض إٔ هتُع نباض عًُآ٥ا بٗ ١٦ٝنباض ايعًُا٫ ٤ؽاش قطاض ٱٜكاف
:
ضَهإ
.
ق ٠٬ايذلاٜٚض أ ٚايكٝاّ ٚايتٗذس ٗ إػذس اؿطاّ َٔ أٍٚ
ايٛد٘ ايجايح :أَا زع ٣ٛايعساّ أ ٚايككس إٍ تؿطٜؼ إػذس اؿطاّ ٭زا ٤ق ٠٬ايعؿا٤
ٚإط ٠ٚؾإٕ ايعساّ إشا ٚدس ٗ
ٚايطٛاف بايهعب ١إعٚ ١ُٛايػع ٞبٌ ايكؿا . .
إٛاغِ إْ٘ ٜ ٫طؾع٘ تطى ايذلاٜٚض بٌ غٝبك ٢٭ٕ َٔ قكس إػذس اؿطاّ غٝبك٢
طا٥ؿّا أ ٚتايّٝا أ ٚعانؿّا أَ ٚكًّٝا ٚ ،اؿطّ إِا ٚنع يصيو؛ ٜك ٍٛاهلل عع ٚدٌ:
ٌ
طِٗ ٵط بٳٝٵتٹ ٳ ٞيٹًطٖا٥ٹؿٹ ٳ
ى بٹ ٞؾٳٝٵّ٦ا ٚٳ َ
{ ٳٚإٔ ٵش بٳ ٻٛأِْٳا يٹإٔبٵطٳاٖٹِٝٳ َٳهَا ٳٕ ايِبٳٝٵتٹ إَٔ يٖا تٴؿٵطٔ ِ
اهلل ـ ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤
ػذٴ ٛٹز }قاٍ ابٔ نجرل ـ ضٓ٘ :
ٌ ٚٳاي ټطنٖ ٔع اي ټ
ٚٳايِكَا٥ٹُٹ ٳ
اهلل ـ ايطٛاف
أُٜٗا أؾهٌ ايك ٠٬عٓس ايبٝت أ ٚايطٛاف ب٘؛ ؾكاٍ َايو ـ ضٓ٘ :
َطًكّا  ٗٚغٓٔ أب ٞزاٚز
.
اؾُٗٛض ايك ٠٬أؾهٌ
:
ب٘ ٭ٌٖ ا٭َكاض أؾهٌ ٚقاٍ
ٚابٔ َاد٘ ٚغرلُٖا عٔ دبرل بٔ َطعِ ـ

قاٍ ٜا بين عبس
ـ ٜبًؼ ب٘ ايٓيب ـ  ـ :

ْٗاض
َٓاف ُٓ ٫عٛا أسسّا ٜطٛف بٗصا ايبٝت ٜٚكً ٞأ ٟغاع ١ؾا َٔ ٤ي ٌٝأ. ٚ
ٚإككٛز إٔ َٓع ايٓاؽ َٔ ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ إػذس اؿطاّ ٭دٌ تؿطٜػ٘ يًطا٥ؿٌ
ايسي ٌٝثِ إٕ إػًٌُ ٜ ٫عايٜ ٕٛكًْٗٛا ٗ إػذس اؿطاّ َٓص قطٕٚ؛ ؾكس
ؼهِ ٜ ٫ػٓس، ٙ
خدلٙ
غبعاّ إٍ َا غام ٗ .
أخطز ايؿانٗ ٞبػٓس ٙآَطِٖ ٜطٛؾ ٕٛبٌ نٌ تطاٚوتٌ . .
قسِٜ
ٚإككٛز إٔ ق ٠٬ايذلاٜٚض ْاع ٗ ١ضَهإ س ٍٛايهعب ١أَط َعٗٛز َٓص ظَٔ ،
 َٔٚتتبع تٛاضٜذ َهٚ ١نتب ايذلادِ ٚايطس٬ت عًِ شيو ٚادتُع ي٘ عس ٖٔ ٠أَٛا ايٓاؽ ٗ
قٝاّ ضَهإ بإػذس اؿطاّ ٜؿٌُ سسٚز اؿطّ ْٝعٗا ؾٗصا سل ٚمٔ ْك ٍٛب٘ ْٚك ٍٛبإٔ
ايتهعٝـ ايٛاضز ٗ اؿسٜح ٜؿٌُ ْٝع اؿطّ بس٫ي ١ق ٍٛاهلل تعاٍٜ{ :ٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴِ ٛا
ػذٹ ٳس ا ِيشٳطٳا ٳّ ٳبعٵسٳ عٳا ٹَ ِٔٗٵ ٖٳـصٳا }ٚيهٔ ٖصا ٜ ٫دلض إٜكاف
ؼ ؾَٜ َ٬ٳكِطٳبٴِ ٛا ايُِٳ ٵ
إْٔٻُٳا ايُِٴؿٵ ٔطنُ ٛٳٕ ٳْذٳ ٷ
اؿطّ
ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ اؿطاّ َٓ ٚع إكًٌ َٔ ق ٠٬ايكٝاّ ٗ .
ٚقبٌ إٔ أختِ ٖصا ايبٝإ ٚاٱٜهاح أسب ايتٓب ٘ٝإٍ أَط َِٗ  ٖٛٚق ٍٛايهاتب (ٚإٔ
ق ٠٬ايتٗذس مل تكٌ ٗ ْاع ١بإػذس اؿطاّ ٚإػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ إ ٗ ٫ايعٗس
ايػعٛزٚ )ٟإككٛز بك ٠٬ايتٗذس ٗ ٖصا ايػٝام ٖ ٛق ٠٬ايكٝاّ ٗ ْاع ٗ ١ضَهإ
.
ٚتكً ٢آخط ايً ٌٝبعس إٔ ٜكً ٞايٓاؽ أ ٍٚايً ٌٝؾّ٦ٝا َٔ ايذلاٜٚض ثِ ٜٓكطؾ ٕٛيًطاس ١أٚ
ا٭ٚاخط ٚا٭قٌ ٗ شيو إٔ ايٓيب ـ
.
ايعؿا ٤يٝتكٚٛا عً ٢ق ٠٬ايًٖٚ ٌٝصا ايعؿط
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ـ نإ

عٓٗا ـ نإ ضغ ٍٛاهلل ـ ـ إشا
هتٗس ٗ ايعؿط ا٭ٚاخط َٔ ضَهإ؛ تك ٍٛعا٥ؿ ١ـ ضن ٞاهلل :
إ٦عض أخطد٘ َػًِ؛ ؾايعؿط ا٭ٚاخط
زخٌ ايعؿط ا٭ٚاخط أسٝا ايًٚ ٌٝأٜك ٜأًٖ٘ ٚدس ٚؾس ،
ايًٝايٚ ٞ٭ٕ ي ١ًٝايكسض ؾٗٝا؛ ؾا٫دتٗاز ؾٗٝا
،
َٔ ضَهإ ي٘ َعٜس ؾهٌ عً ٢غرلٖا َٔ
َطًٛب ٚأَا زع ٣ٛإٔ ايعٗس ايػعٛز ٖٛ ٟايص ٟبسأ بصيو ؾٗصا باطٌ؛ ٭ٕ ايٓيب ـ  ـ نُا
.
اٱٜهاح قس قً ٢بايٓاؽ ٗ ايعؿط ا٭خرل ٠أضبع يٝاٍ نإ آخطٖا إيٞ
،
َط َعٓا ٗ أٖ ٍٚصا
ا٭قٌ ٖ ٗٚصا ايػٝام أسب إٔ
قطٜب ايؿذط ست ٢خؿٛا ؾٛات ايؿ٬ح  ٖٛٚايػشٛض ؾٗصا ٖ. ٛ
أْب٘ إٍ أَط َِٗ  ٖٛٚإٔ بعض ايهتاب َا ؾتٛ٦ا ٜصنطٕ أؾٝا ٗ ٤إؿاعط إكسغ ١أ ٚايؿعا٥ط
أسسثتٗا ٖٚصا غُع ٗ ٖص ٙايسٚي ١ايػًؿ١ٝ
،
ايؿطعٜٚ ١ٝععُ ٕٛإٔ ايسٚي ١ايػعٛز ٖٞ ١ٜاييت
اييت سطقت عً ٢ايػرل عًَ ٢ا غاض عً ٘ٝايػًـ ايكاحل َٔ عٗس ايٓيب ـ
ايطاؾسٚ ٜٔبك ١ٝايكشاب١ـ

 ـ ٚخًؿا٘٥

ايسٚ ٜٔمل ٜٛدس ٗ ايعٗس ايػعٛز٫ ٟ
أْعٌ ـ َٚا عً ٘ٝأ، ١ُ٥

ٗ إؿاعط  ٗ ٫ٚايؿعا٥ط ؾَ ٧بسع ـ ٚهلل اؿُس ٚإٓ ١ـ ٖٚصا َٔ ؾهٌ اهلل تعاٍ عً ٢سهاّ
إباضنٚ ١إِا ِٖ سطٜك ٕٛأؾس اؿطم عً ٢ايػع ٗ ٞايتػٗ ٌٝعً ٢اؿذاز
.
ٖص ٙايب٬ز
ٚإعتُطٚ ٜٔايعٚاض بايتٛغعٚ ١ايتهٝٝـ ٚؾل ايططم ٚعٌُ َا َٔ ؾأْ٘ تػٗ ٌٝايكٝاّ بايؿعا٥ط
إؿاعط
.
َع احملاؾ ١ٛعً٢
ٖصا َا ْؿٗس اهلل عًٖ ٘ٝا عًُٓا َٔ ٙسهاّ ٖص ٙايسٚي ١أزاّ اهلل بعع اٱغ ّ٬ععٖا،
ادتٓاب٘ ٚإٔ
.
ٜٚ ٬طظقٓا
إتباع٘ ٚايباطٌ باط ّ
ٚأغأٍ اهلل ـ عع ٚدٌ ـ إٔ ٜطٜٓا اؿل سكّا ٜٚطظقٓا ،
فٝب ٚقً ٢اهلل ٚغًِ ٚباضى
هُعٓا َٔ إتعا ٌْٚعً ٢ايدل ٚايتك ،٣ٛإْ٘ غبشاْ٘ زلٝع .
أْعٌ
.
عًْ ٢بٓٝا قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘
إؿيت ايعاّ يًًُُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜضٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُاٚ ٤إزاض ٠ايبشٛخ ايعًُٚ ١ٝاٱؾتا٤

عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل بٔ قُس آٍ ايؿٝذ
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حنٔ ٚايػسب ٚغً ٛارتطاب ايدٜين
املتبادٍ  ).بٓٓٝا ٚبٌ ايػطب تعتًر ٗ
.
َعاْ (. ٞا٫سذلاّ
.
إٕ غٝاب أ ٚتػٝب أ ٚإقكا٤
ٚظعُاٗ٥ا إٔ أغاؽ ٖصا
.
قسض ٟنُا تعتًر ٗ قسٚض أبٓا ٤ا٭َ ١ايعطب ٚ ١ٝاٱغٚ ١َٝ٬قازتٗا
ٚأغباب ٚأٖساف َٚطاَع َٚطاَض ٚغاٜات
٭غباب . .
ا٫سذلاّ ،ؾكس ٚغاب أ ٚغٝب ،أ ٚأقك. . ، ٢
اٱسذلاّص َٔ َبازٓ٥ا ٚقُٓٝا ٚأخ٬قٓا
شيو .ط . .
نٝك ١نُا هب عًٓٝا ستُاّ إٔ ْػتُس .
.
ايػُشا٤
.
اٱغ١َٝ٬
ؾاؿٝاَ ٠ااضتؿعت .إ (. ٫بفهس اإلسذلاّ ،. ) .ؾكس ٚقـ ضغٛيٓا ايع ٗ ِٝٛايكطإٓ ايهطِٜ
ع } ِٝٛؾٌٗ ْكه ٞسٝاتٓا ٚعُطْا نً٘ نُػًٌُ ٚعطب
.
بكٛي٘ تعاٍٚ {:إْو يعً ٢خًل
ايػطب؟ ْ ٚعٝـ َع أٖٚاّ ٚأباطٚ ٌٝأنايٌٝ
.
ٗ دٗاز ْٚهاٍ ٚعطاى َٚعاضى ٚأظَات َع
ٚايعطب ١ٝؾٗصا ايطٝ٥ؼ إكطْ ٟاٍ عبس ايٓاقط أضاز إٔ ٜطَ ٞإغطاٗ ٌٝ٥
.
ايكٝازات اٱغ١َٝ٬
َعٜٓٛاتٓا ٖٚصا
.
ايبشطٚٚ ،دس ْؿػ٘ ٗ ٖعّ ١أْ ٚهػ٘ خطرلْ ،٠عِ اْهػطْا ٚاْٗعَت نٌ
ايعطام بٌ
.
ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞايػابل قساّ سػٌ ،أضاز إٔ وطم ْكـ إغطا ٌٝ٥ؾشطم نٌ
ايعُل
نًٗا ٚاؾطح غا٥ط ست. ٢
تهاز ؼطم إٓطك. ١
ايػٝاغات
.
ٚإٛاطٔ ايعطب ٞإػًِ إػهٌ ٜتًك ٢ايهطب ١تً ٣ٛايهطب ١بػبب تًو
غٝاغ ).١ٝؾا ٙبٗا ظع ِٝأٚ
.
َٔ  (.عباض٠
ؾُا أغتبػٌ اؾبإ  ،أ ٚأغتكتٌ ؾذاع  ،إ ٫بتشطٜض .
َػًِ
قا٥س عطب. ٞ
ايعدا( .ٚ. ) ٠ٚايتشسٜطات )..
عباضات. . ( .
ايػطب ١ٝبػبب .
ايٛسػ. ! ).١ٝ
.
أْٛاع (.
ؾصقٓا نٌ .
ٚايس١ٜٝٓ
.
ايػٝاغ١ٝ
ٗ سٌ أْ٘ نإ ٗ تاضىٓا اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛقكل ٚعدل َٛٚاعٖ ٜا ؾعً٘ بعض
اؾاْب ؾٗص ٙأبٝات ايؿاعط ايعطب ٞايهبرل عُط بٔ آب ٞضبٝع١
.
اـًؿاٚ ٤اؿهاّ ايعطب ٗ ٖصا
خًعت قًب اـًٝؿٖ ١اض ٕٚايطؾٝس َٔ َهاْ٘  ،ؾذا٤ت ْهب ١ايدلاَه ١ايؿٗرل ، ٠اييت اْٗت عٗس
ايدلاَه ٗٚ ١اؾاْب اٯخط َٔ إعازي ١لس إٔ إٛاطٔ ايعطب ٞإػًِ قس بايؼ أؾس إبايػ١
.
اٯي٘ ؾٗصا ايؿاعط ابٔ ٖاْٞ
يسضد ١ايػً ٗ ٛضؾع قَٚ ١ُٝسح اؿانِ ٚدعً٘ ٗ زضد. ١
ا٭ْسيػٜ ٞك ٍٛيًدًٝؿ ١أ ٚاؿانِ:
َا ؾ٦ت َ ٫ا ؾا٤ت ا٭قـساض ٚاسهِ ؾأْت ايٛاسس ايكٗ ــاض
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/6/19ـ  ،بايعسز (  ) 13505م (. ) 44
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ايطؾٝس
:
ٜٚأت ٞؾاعط عطب ٞآخط ٜٚك ٍٛيًدًٝؿٖ ١اضٕٚ
ي٫ٛى َـا غك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ إط ــط ي٫ٛى َا عطؾت ايسٚاب ططٜكٗـا
ؾكاٍ
ٖٚصا َا دعٌ أسس ؾعطآ٥ا ايهباض ٜتؿا َٔ ِ٥ق٬ح ايؿعب ايعطب: ٞ
ؾعب إشا نطب اؿصا ٤غس ٙبه ٢اؿصا ٤بأ ٟشْب ُأن ـ ـ ـ ـ ــطب
ٚا٭زب ٚايهتاب ١ايكشاؾ ١ٝتٛسَ ٞعاْ ٞتٓؿط َٓٗا ايػٝاغٜٚ ، ١تشطى نٌ َٔ ٜػهٔ
ٚزٖايٝعٖا ٖٚصا َا دعًين أظعِ إٔ ا٭زباٚ ٤إجكؿٌ ٚايهتاب ِٖ أؾذع ٚأَهط
.
ٗ أضٚقتٗا
ٚاؿهِ
.
ٚأنجط زٖا َٔ ٤ايػٝاغ ٌٝاي ،ّٛٝ٭ِْٗ ِٖ َٔ ٜهتب يطداٍ ايػٝاغ١
ؾشت ٢اي ّٛٝمل ٜصنط يٓا ايتاضٜذ ايػٝاغٚ ٞايجكاٗ َٔ ايص ٟقاؽ عباض ٠ايطٝ٥ؼ
إكطْ ٟاٍ عبس ايٓاقط سٌ قطض إيكاٚ ٤ضَ ٢إغطا ٗ ٌٝ٥ايبشط ٚ ،أٜها مل ْعطف َٔ ايصٟ
إغطا ٌٝ٥ضغِ أْ٘ مل
.
قاؽ عباض ٠ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞقساّ سػٌ سٌ قطض قا ّ٬:٥غأسطم ْكـ
ّ.199
عاّ
ٜهصب ؾًكس أضغٌ ؾع ّ٬قٛاضٜذ (غهٛز) إٍ إغطا0 ٗ ٌٝ٥
ايػطب ٚبػبب تًو اـطب
يكس أغطف قازتٓا ٚظعُآ٥ا ٗ ايػً ٛايػٝاغ ٞنس !
ٚايهًُات ايػٝاغ ١ٝاغتطاعٛا ظساض ٠ؾا٥ك ١إٔ وٛيٛا ( ايعٛاطف ايٛدداْ.) ١ٝإٍ( .عٛاطف
عاطف ٗ ،. .)١ٝايٓؿؼ
إٍ ( طاق٘ )
ٚطْٓ ، ).١ٝعِ ؾػطعإ َا تتش ٍٛتًو ايهًُات ٚاـطب (
.
ٚاؾٛاضح ايعطب ١ٝإػًُُٚ ١ػ ٞسكٝك ٫ ١ضاز شلا  ،تًو ايسؾع ١ايعاطؿ ١ٝغرلت ايهجرل َٔ
ايؿاضع
ايكطاضات .ؾعاز ٚتطادع ْاٍ عبس ايٓاقط عٔ إغتكايت٘  ،بعس خطٚز ايؿعب إكط ٟإٍ .
أعساْ٤ا
.
أْؿػِٗ ٚيهِٓٗ مل ٜػتطعٛا إ ٜهشهٛا عً٢
.
يكس نشهٛا عًٓٝا ٚعً٢
ؾأغتػٌ ايػطب تًو ايعباضات ايتاضى ١ٝايطا٥عٚ ١نطبٓا ٚأٚدعٓا نطباّ ؾتأزب إٛاطٔ ايعطبٞ
ٚإػًٌُ
.
إػًِ ٚ ،يهٔ مل ٜتأزب ايكاز ٠ايعطب
ايتططف ٗ ).فاٍ ايتعاٌَ ايسٚيٚ ، ٗ ٞين  ،أْ٘ اؾكسْا
ايػً. (. ٚ. )ٛ
ايػطٜب .إٔ . (.
ايػطب سكٝك٫ ١بس إٔ أقٛشلا  ٖٞٚأْين أظعِ إٔ بعض ايؿدكٝات أٚ
ا٫سذلاّ ٗ ايتعاٌَ َع .
َجٌ
ايععاَات اغتطاعت إٔ تػرل ٗ ؾهٌ ٚأسساخ ٚخاضط ١ايعامل :
ا٭ٚضب١ٝ
.
: 1 /ايطٝ٥ؼ ا٭ٕاْٖ ( ٞتًط) غرل أٚضٚبا نًٗا  ،عطب ١ايؿٗرل ٗ ٠ايكاض٠
سهُ١
 :2 /ايطٝ٥ؼ إكطْ ٟاٍ عبس ايٓاقط  ،قس غرل ؾهٌ ٚقٛض ٠ا٭َ ١ايعطب ، ١ٝضغِ قكط َس. ٠
 :3 /ايطٝ٥ؼ اٱٜطاْ ٞآ ١ٜاهلل اـُٝين غرل ٗ َٓطك ١ايؿطم ا٭ٚغ٘  ،ؾتؿذطت َع٘ أؾهاٍ َٔ
ايجٛضات ٚايتػرلات ٗ إٓطكٚ ١مت إعاز ٠ضغِ إٓطك ١نًٗا َٔ دسٜس ٚعػابات دسٜس. ٠
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 :4 /أغاَ ١بٔ ٭زٕ  ،أَظعِ أْ٘ غرل ايعامل نً٘ ٚ ،أضبو ايكطاض ايعإٚ ٞتػبب ٗ سطب
عإَ ١ٝتؿطقٖٓ ١ا ٖٓٚاى ؾتػرل ايٓٛاّ ايعإ ٞبػبب أٜسٜٛيٛد ١ٝاغاَ ١بٔ٫.زٕ
ٚايسٜين إٕ اِٛشز بٔ ٫زٕ
.
ؾتشايـ ا٭عساٚ ٤ا٭قسقا ٤نس ٙٱٜكاف ؾهط ٙايػٝاغٞ
نإ َؿادأ ٠يؿعٛب ايعامل إ ٜأت ٞإْػإ عاز ٟعاف ٜٚعٝـ ٗ اؾباٍٚ ،وٌُ
ضؾافًّ ٫ٚ ،و َكَٛات أٖٝ ٚانٌ زٚي ،١قاّ بإسساخ ٖص ٙايتػرلات اؾٖٛطٗ ١ٜ
ايس ٖٛٚ ٍٚاٱْػإ ايٛسٝس ايص ٟؾػٌ
ايؿعٌ ايعإٚ ٞتػٝرل خاضط ١ايعامل ٚغٝاغات .
َػاسات نبرل٪َٚ ٠ثط ٗ ٠اٱع ّ٬ايعإٚ ،ٞيعٌ أخطط َاٗ ايتػٝرلايص ٟغبب٘ بٔ ٫زٕ
أظعِ غٝه َٔ ٕٛتًو ايس ٍٚإدتًؿٚ ١اييت
ايكازّٚ ٗ ).ين ٖ-هصا -
.إٔ (.اـطط .
ايٕٓٛصٚ ،. .اييت
ز. ٍٚط .
ايٕٓٛص  َٔٚ ،.سك ٞإ أطًل عًٗٝا .
عطف .ط .
.
ٜٓتٗ ٞازلٗا
َجٌ إٜطإ ،أؾػاْػتإ ،بانػتإ،
ايؿٝع: ).١ٝ
عًٗٝا (.ا٭ٜسٜٛيٛد. ١ٝ
ؼهُٗا ا ٚتػٝطط .
ٚغرلٖا ٚأظعِ أْٗا غٛف تػاِٖ َػاَُٖ ١باؾط ٠أٚغرل
.
يبٓإ ،أٚظبهػتإ ،ايؿٝؿإ،
ايعإ ١ٝضغِ عسّ
.
ايعإٚ ٞضَا ٗ تػرل اجملطٜات ٚاٱسساخ
َباؾط ٗ ٠قٝاغ ١ايكطاض .
إٜطإ ايػ٬ح ايٓ ،ٟٚٛؾػٝه ٕٛشيو ايػ٬ح خططّا نبرلّا يٝؼ
ُتًو . ..
.
قٓاعيت بإٔ
ا٭ٍٚ
عً ٢ايعامل ٚأخطط نجرلاّ عًَٓ ٢طك ١اـًٝر ايعطب ٗ ٞايسضد. ١
أق ٍٛإٔ ( اٜ٫سٜٛيٛد ١ٝايؿٝع ) ١ٝغته َٔ ٕٛنُٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝات
اغتطٝع إٔ :
ايكازَ١
.
ايعإ ١ٝاييت غٛف تػٝطط عً ٢ايكطاض ايعإ ٗ ٞإطسً١
ايسٜين. . ).أ ( ٚاـطاب ايسٜين )اٱغ ،َٞ٬قس زلا ٗ ايٓؿٛؽ
 ٫دساٍ ٗ إٔ ( ا٭زب .
إػًُٚ ، ١يهٓين أظعِ َع شيو أْ ١نإ َٔ نُٔ أغباب ايٓؿٛض ٚا٫سل٦عا

ظ بٌ إػًٌُ

ايػطب ٖٛٚ
ٚايتططفص نس .
. .
ُٝع .طبايػًٛ
ٚايػطب خاق ١إٔ اـطاب ايسٜين اٱغ َٞ٬قس .
.
ا٭زب ايص ٟأز ٣ببعض ايؿباب ايعطب ٞإػًِ إٍ َٛادٗ ١ايكازٚ ٠اؿهاّ َٚعازاٚ ٠تهؿرل ايػطب
نً٘
.
ٚاؿل إٔ اـطاب ايسٜين اٱغ َٞ٬قس أْكطف نًٝا عٔ تعً ِٝإػًِ َا  َٔ ١ُٜٗؾك٘
اؿٝاتٌ بٌ ٫سٛت نػرلٟ
.
إعاَ٬ت ٚؾك٘ إكاقس ٚ ،ؾك٘ ايٛاقع ٚغرلٖا ٖا ٜؿٝسٗ ٙ
إان ١ٝاْ٘ ضنع عً ٢ؾك٘ ايعبازات ٚخاق ١اؾٗاز ٚتهؿرل اؿهاّ
.
ٚخاق ٗ ١ايعؿط ٜٔايػٓ١
ايعإ١ٝ
.
ٚغرلٖا َٔ ايكهاٜا اييت غببت يٓا ايهجرل َٔ ا٭ظَات ٚإؿانٌ ٚايعكس
.
يسضد ١إٔ بعض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٚ ٤اـطباٚ ٤ايسعا ٠أقبشٛا ٜتٓاؾػْ ٗ ٕٛؿط شيو
ايتهؿرلٟ
.
ا٭ِٛشز َٔ خطابِٗ اؾٗازٟ
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ٚغاب .ط
يكس ْكل .

ايٛاقع . ١ٝص  ٚ.طا٭دب يف املداطب ١ص..
.
اذتهُ . ١ص  ٚ.ط
ايعكٌ  .ص  ٚ.ط .
.

ايسشاْ١ص َٔ ،. .اـطاب اٱغ َٞ٬ايسٜين َٓص ؾذل ٠بعٝس ٗ ٠ايعَٔ بػبب غط ٠ٛايػٝاغ١
. ٚ .ط .
ٚضداٍ اؿهِ  ،بٝس إٔ بعض ايككل ٚإٛاع ٜايٓب ٚ ١ٜٛاـًؿا ٤اٱغ ٌَٝ٬ضؾض أِٛشز
ٖصا ايٓٛع َٔ اـطب ٚاـطاب ٚ ،يتٛنٝض بعض ٖصا ايٓكل ٗ اػاَ ٙكاي ٞأشنط يهِ ٖصٙ
ٖٞٚ
ايككل ٚبعض ايُٓاشز :
اؿػٓ ١ؾعٓس َطادع ١تاضىٓا
.
 :1 /غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ٖ ٛقسٚتٓا ٚأغٛتٓا
اٱغ َٞ٬ايعٚ ِٝٛقطا ٠٤بعض َؿطزات٘ ْكٌ يصنط بعض ايككل ٚإٛاقـ ايٓب١ٜٛ
ايع ٖٞٚ ١ُٝٛاييت تسع ٛيًتػاَض ٚايعؿٚ ٛنتِ ايػٚ ٜٝعسّ اٱْتكاّ ٚعسّ اؿكس
َٗٓٚا
:
 1سازث٘ ا٭خؿبٌ:
/:1
بعس عٛز ٠غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ َٔ ايطا٥ـ  ٖٛٚسع ، ٜٔبعس َا نطب
باؿذاض  ٗ ٖٛٚ ،ططٜل عٛزتٕ ١ػك٘ ضأغ٘ َه ١إهطَ ١سٝح ( ض ٟٚاَ٫اّ َػًِ ٗ
ٚغًِ أْٗا قايت يطغ ٍٛاهلل قً٢
قشٝش ١عٔ ايػٝس ٠عا٥ؿ ١ظٚز ايٓيب قً ٢اهلل عً: ١ٝ
اهلل عًٚ ١ٝغًِ ٜا ضغ ٍ ٛاهلل ٌٖ أت ٢عًٝو  ّٜٛنإ أؾس َٔ  ّٜٛأسس ؾكاٍ يكس يك ٞت
َٔ قَٛو ٚنإ أؾس َا يكٝت َِٓٗ  ّٜٛايعكب ١إش عطنت ْؿػ ٞعً ٢ابٔ عبس ٜا يٍ ٞ
بٔ عبس ن ٍ٬ؾًِ هٝبين إٍ َا أضزت ؾأْطًكت ٚأْا َُٗ ّٛعًٚ ٢دٗ ٞؾًِ أغتؿل إ٫
بكطٕ ايجعايب ؾطؾعت ضاغ ٞؾإشا أْا بػشاب ١قس أًٚتين ؾٓٛطت ؾإشا ؾٗٝا ددل ٌٜؾٓازاْٞ
ؾكاٍ إٕ اهلل عع ٚدٌ قس زلع ق ٍٛقَٛو يو َٚا ضزٚا عًٝو ٚقس بعح إيٝو ًَو
اؾباٍ يتأَطَ ٙا ؾ٦ت ؾ ِٗٝقاٍ ؾٓازاًَْ ٞو اؾباٍ ٚغًِ عً ٞثِ قاٍ ٜا قُس إٕ
اهلل قس زلع ق ٍٛقَٛو يو ٚأْا ًَو اؾباٍ ٚقس بعجين ضبو إيٝو يتأَطْ ٞبأَطى
ؾُا ؾ٦ت إٕ ؾ٦ت إٔ أطبل عً ِٗٝا٭خؿبٌ ؾكاٍ ي٘ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ بٌ
ؾ٦ٝا) ٖص ٖٞ ٙع١ُٛ
أضد ٛإٔ ىطز اهلل َٔ أق٬بِٗ َٔ ٜعبس اهلل ٚسسٜ ٫ ٠ؿطى ب٘ .
ايعِٝٛ
.
اٱغٚ ّ٬ضغٛي١
أسس
 2غع: ٠ٚ
:/1
ٗ أثٓا ٤أسساخ  ٚؾعايٝات غع ٠ٚأسس دطح ْٚعف عً ١ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬غٝسْا قُس
قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ٚ ،دا ٤غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜسعٛ
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عً ٢ايهؿاض ٚإؿطنٌ ٚيهٔ ايٓيب ايكس ٠ٚاؿػٓ ١ضؾض بٌ قاٍ ايسعا  ٤ايؿٗرل(:ايًِٗ
ٜعًُ)ٕٛ
.
أٖس ٟق َٞٛؾأِْٗ ٫
قاٍ
 3ض ٣ٚاَ٫اّ أٓس ٗ َػٓس ٠عٔ أبٖ ٞطٜط: ٠
/:1
((دا ٤ايطؿ ٌٝبٔ عُط ٚايسٚغ ٞإٍ ضغ ٍٛاهلل عً ١ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬ؾكاٍ إٔ زٚغا قس
عكٝت ٚأبت ؾأزع اهلل عً ِٗٝؾاغتكبٌ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ايكبًٚ ١ضؾع ٜس١ٜ
ؾكاٍ ايٓاؽ ًٖهٛا ؾكاٍ (( ايًِٗ أٖس زٚغا ٚأت بِٗ ايًِٗ أٖس زٚغا ٚات بِٗ)).
قاٍ
 4ض ٣ٚايذلَص ٗ ٟداَع دابط :
:/1
ثكٝؿا
قايٛا ٜا ضغ ٍٛاهلل أخطقتٓا ْباٍ ثكٝـ ؾازع اهلل عً ِٗٝقاٍ ايًِٗ أٖس .
عبسايععٜع
:
َٛ 2قـ عُط بٔ
: /
عٓسَا ت ٍٛاـًٝؿ ١ايػازؽ عُط بٔ عبس ايععٜع ضٓ٘ اهلل نإ بين أَٚ ١ٝأبتسأَ ٤
عٗس غٝسْا َعا ١ٜٚبٔ آب ٞغؿٝإ ضن ٞاهلل عٓ٘ ٜػب ٕٛغٝسْا عً ٢ضن ٞاهلل عً ١ٝعً٢
إٓابط ٗ خطب اؾُع ١ؾأَط غٝسْا عُط بٔ عبس ايععٜع َٓع شيو ايػب ٚايؿتِ
تعاٍ { إٕ اهلل ٜأَط بايعسٍ ٚاٱسػإ ٚإٜتا ٤ش ٟايكطب ٢ٜٗٓٚ ٢عٔ
ٚاغتبسي٘ بكٛي٘ :
ايؿشؿاٚ ٤إٓهط ٚايبػٜ ٞعٛهِ يعًهِ تصنطٚ } ٕٚأقبشت غٓ ١سػٓ ١غٓٗا شيو
ايكاحل
.
اـًٝؿ١
 َٔ :3 /إ٪غـ ٚإ٪مل إٔ ايهجرل ٚايهجرل َٔ أٚ ١ُ٥خطبا ٤إػادس ايهبرلٚ ٠إؿٗٛضٗ ٠
ايعامل اٱغٜ َٞ٬ػتدسَ ٕٛزعا ٤ؾ ١ٝاغتؿعاظ ٚنطاٖٚ ١ٝنطٚ. ٙسكس عً ٢ايهؿاض
قٛشلِ ايًِٗ ٜتِ أطؿاشلِ ٚ ،ضٌَ ْػاٚ ،ِٗ٥ؾتت سلًِٗ ،
ٚإؿطنٌ ٚايٛٗٝز : ٖٛٚ
ْعِٗ ٚؾٌ سسِٖ ٚ ،أدعٌ ايسا٥ط ٠عًٚ ، ِٗٝأقتًِٗ بسزا  ٫ٚتبك َِٗٓ ٞاسس
.
ٚؾطم
اخل
ايػ. . ٤ٛ
زا٥ط. . ٠
ٚأدعٌ عً. . ِٗٝ
ٖص ٙايهًُات مل أدسٖا قس ٚضزت ٗ خطب غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ٗ نٌ خطب
ٚايػٜٚ ّ٬ػؿٌ اٚي٦و ايؿتاَ ٕٛإ غب
.
قًٛات اؾُع اييت قٖ٬ا عً ٘ٝأؾهٌ ايك٠٬
ٚؾتِ ايػطب غرل قبب ؾٗصا ايكطإٓ ايهطٜ ِٜك ٍٛيٓا  ٫ٚ{ :تػبٛا ايصٜ ٜٔسع َٔ ٕٛز ٕٚاهلل
ؾٝػبٛا اهلل عسٚا بػرل عًِ نصيو ظٜٓا يهٌ اَ ١عًُِٗ ثِ إٍ ضبِٗ َطدعِٗ ؾٓٝبَ ِٗ٦ا
.)10(8
ناْٛا ٜعًُ } ٕٛا٭ْعاّ
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ؾًُاشا ٖصا ايػً .ٛ؟
ٕٚاشا ٖصا ا٫غتعسا .٤؟
ا٫غتؿعاظ؟
.
ٕٚاشا ٖصا
ٚايهطٙ؟
.
ٕٚاشا ٖص ٙايهطاٖ١ٝ
٫بس أْٓا ْتعاٜـ َعِٗ عٝح إشا اسذلَٓاِٖ وذلَْٓٛا ٚ ،إشا مت اسذلآَا اغتطعٓا إٔ
ايطاق ١ٝؾإشا اقتٓعٛا باسذلآَا شلِ  ،اقتٓعٛا بٓا ٚٚقًت
.
ْٛقٌ إي ِٗٝثكاؾتٓا اٱغ١َٝ٬
ا٫سذلاّ٫ ).بس إٔ ْعٝس ايٓٛط ٗ خطابٓا
.
َٔ (.
إي ِٗٝؾًٝؼ ٗ اؿٝا ٠ؾ ٤ٞأٌْ .
ضغايتٓا .
ٚاؿاٍ عٝح تًػ ٞنٌ
.
ايسٜين ْٚعٝس قٝاغت٘ بأغًٛب دسٜس ٜتُاؾَ ٞع َتطًبات إطسً١
ايهساٖ (ٚ. ).١ٝايهس،. . ).ٙ
ا٫ضتفصاش. . ( .ٚ. ).
.
ايتطسف)(ٚ. .
..
ايػً(ٚ. .)ٛ
نًُات . . (.
.
ؾ٤ٞ
ايٓتٝذ ١إْٗا ػطب ١غٓطْ ٣تا٥ذ٘ ا اشا قسَٓا ا٫سذلاّ عً ٢نٌ .
ٚيٓؿعٌ ثِ ْٓٛط . .
. . .
ْؿعًٗا .؟
اقتسا ٤بػٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ١ٝغًِ ؾٌٗ !
أنتب ٖصا إكاٍ ٚأْا أعطف إٔ ٗ بين قٜ َٔ َٞٛطٝب ي٘ إٔ ٜتُٗين بتِٗ ؾت ٢٭ِْٗ
باهلل
ايؿٛا ٚقـ َٔ ٜك ٍٛاؿكٝك ١أ ٚىتًـ َعِٗ بايعًُاْٚ ١ٝايهؿط ٚايؿطى باهلل ٚايعٝاش .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض.
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بٓكٕ٬
يسٚا ١ٜقًب َٔ "
قسا" ٠٤
أٖساْ ٞقاسب ايػُ ٛإًه ٞا٭َرل ايسنتٛض غٝـ اٱغ ّ٬بٔ غعٛز بٔ عبس ايععٜع –
بٓك ٕ٬ص ٚنتب ي ٞعً ٢قؿشتٗا ا٭ٍٚ
ايطا٥ع. ١ط قًب َٔ . .
.
ضعا ٙاهلل – ْػد َٔ ١ضٚاٜت٘
دٝس٠
ٚ )41(4ايطباع. ١
إٖسا ،ّ٬ْٝ ٤ظُاٍ أخ٬ق٘ َٔ ٖٞٚ.إكاؽ إتٛغ٘ٚ ،عسز قؿشاتٗا
 ٫ثِ
ٚستٜ ٢سضى إتًك ٞسكٝكٚ ١ؾهط ٠ايطٚا٫ ،١ٜبس ي٘ َٔ قطا٤تٗا ،ستٜ ٢ػتُتع بٗا ،أّ ٚ
بكطا٤ت٘ ٚأْا َٔ
.
ثاْٝاّ ٚ ٗٚين أْ٘  ٫تتشكل ؾط ٙٚاؿهِ عً ٢أَٓ ٟتر إ٫
ٜكسض اؿهِ .
ايٓاؽ ٕعطؾيت إٔ ايٓاؽ تكٓـ
ايصٜ ٜٔطؾه ٕٛبٓا ٤ضأ ٗ ٜ٘أَٓ ٟتر ثكاٗ بٓا٤ٶ عً ٢ضأ. ٟ
اـاق ١يكٓاعيت إٔ
.
ٚؼصف ٚتهدِ ٚتهصب ٚتبايؼ ٚتٗ.ٍٛيصيو  ٫أعتُس إ ٫عً ٢قطا٤تٞ
دساّ ٚضَا تتكاطع ؾٗٝا اؿػابات ٚإكاحل
ٚؾهط ٠بٌ ٚطبٝع ١خاق. ١
يهٌ ْل أظَ. ،١
ايٓاؽ إٍ اؿس ايصّ ٟهٔ َع٘ ايك ٍٛإٕ يهٌ ْل ٚضٚا١ٜ
ٚايػاٜات َع سػابات بعض .
.
إػتكً ١ؾبعض نتاب ايطٚاٜات ٜٛٓط يًؿهطٚ ٠ايٓل عدل ؾاؾات ايتًؿع ،ٕٜٛقبٌ
.
ؾدكٝتٗا
ٚايػطز يصيو لس بعض ايٓكٛم ايطٚاٖٞ ١ٝ٥
يهُرل ٙأثٓا ٤ايهتابٚ ١ايطقس .
.
إٔ ٜٛٓط
نْٛٚ ١َٝ٬ط ٠ايهُرل ٖصٚ ٙدستٗا ٗ َ٪يـ ٖص ٙايطٚا ١ٜايطا٥ع١
.
فطز قٛايب يكٝاغات
ايطٚا. ١ٜط سسخ  .َِٗ.ص يًػاٚ ،١ٜضَا  َٔٚسكٞ
.
اٱغ ّ٬إْين أعتدل قسٚض ٖصٙ
.
ا٭َرل غٝـ
ايػعٛز ١ٜيصيو تعطنت ٖصٙ
.
اـكٛق ٗ ١ٝايجكاؾ١
.
إٔ أعتدل ٙسسخ اغتجٓا ٞ٥ؾسٜس
ايطٚا ١ٜيٲقكا ٤عٓسَا مت ْعٗا َٔ ا٭غٛام َٔ قبٌ إ٪يـ ٚغرل ٙ٭غباب أعطف بعهٗا
يٮقٌ إْٗا
.
أنجطٖا ست ٢ؾكست ُاَّا َٔ ا٭غٛامٚ.أقبشت تتسا ٍٚعدل ايتكٜٛط
.
ٚأدٌٗ
يًتػا٫٩ت عً ٢كتًـ إػتٜٛات ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
.
ايطٚا ١ٜا٭نجط تأثرلاٚ ،ا٭نجط إثاض٠
ٚايتاضى١ٝ
.
ٚا٭زبٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ٚبعض ايطٚاٜات ْكطأ ؾٗٝا ْكٛقاّ ُ ٌٝإٍ دطح ايهطاَ ١اٱْػاْ ،١ٝبٝس إٔ ٖص ٙايطٚا١ٜ
إدتًؿٚ ١مل ٜعٌُ ايهاتب ؾٗٝا عً ٢إناع ١ايٛقت نُا
.
ؽًٖ َٔ ٛص ٙاؾطٚح ٚايتعسٜات
ٜؿعٌ ايبعض ايهجرل َٔ ايهتاب.
بعٗٓٝا
إ ٫إٔ ايٓٛاٜا ايؿهط ١ٜػا ٙإٓتر ٚا٭بطاٍ باتت غرل قسزْ ٗ ٠كط ١أْ ٚكا. ٙ
ٚإِا تؿٌُ أَٛضاّ ٜكعب سكطٖا غٛا ٤ؾُٝا ٜتعًل بايؿهط ٠ا٭غاغ ١ٝيًطٚا.١ٜأ ٚا٭ؾهاض
إطاؾك ١شلا ،بػض ايٓٛط عٔ إٔ ايطأ ٟايعاّ عازٜ ٠بشح عٔ ايبطٌ يهٌ ضٚاْٗ ١ٜاٜتٜ٘ ،طٜسٖا
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاؾُعٖ 1427/5/6 ١ـ  ،بايعسز ( ) 13492م (.) 16
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ؼسٜساّ سكٝك ّ١اغتطاع ايهاتب ا٭َرل غٝـ
.
بأمل ٖٚصا َا ٚم ع يبطً ١ايطٚا١ٜ
إٔ تكذلٕ .
اٱغ ّ٬بؿؿاؾٝت٘ٚ ،ضَا بعض يػت٘ اؾٝس ٠إٔ ٜٓكٌ يٓا ٖصا ايعٌُ ايطٚا ٞ٥ايتاضىٚ ،ٞعدل
سطم ؾسٜس عً ٢زلع ١ايعاَ ،١ً٥ع زق ١دٝسٚ ٗ ٠قـ َا ٜسٚض زاخٌ ايككٛض إًهٖٚ ،١ٝصٙ
أسس ؾعٌ شيو بأَاَْ ١تعْ ١إٍ سس َاٚ ،يهٓ٘ مل
غابك ١أزبٚ ١ٝتاضى ١ٝمل ٜػبك٘ إي. ٘ٝ
ٜٓؿعٌ ٚخاق ١إٔ كع ْ٘ٚايتاضى ٞنبرل ٚخاق ١اٯٚ .ّ٫ايست٘
.
 ٫يًػاَ ١ٜػاي ١ا٭عطام ٚا٭دٓاؽ ،ؾطَا  ٫أسس َٔ ايكطا ٤أٚ
ٚنإ ايهاتب َؿػّ ٛ
ايبطًٚ ١يٝؼ
بعهِٗ عً ٢ا٭قٌّ ،هٔ ي٘ إٔ ٜػاْس إ٪يـ ٗ خطأ ٙسٌ ضنع عً ٢دٓػ. ١ٝ
ؾططاّ إٔ تهٖ ٕٛص ٙا٭غ ١ً٦اييت ططسٗا إ٪يـ تسخٌ ٗ خاْ ١ا٫تٗاَات ،ؾكس  ٫ته ٕٛغ٣ٛ
ايطٚاٚ ١ٜيهٔ
يًُتًكٚ ٞأْا نس غ٬ح ايكُت أثٓا ٤نتاب. ١
اغتؿػاضات تػتٛدب اٱٜهاح .
املبطٓ ١ص  ،.يتً ٛبعسٖا ايسؾاع
.
ؾٗٝا .ط ايرات١ٝ
ٜبك ٢ا٭ِٖ ٗ ٖص ٙايطٚا ١ٜايػطز ١ٜاييت تتكاعس .
ايذلانِ ٚعاز ّٖ ٠صا ايٓٛع َٔ ايطٚاٜات وتاز إٍ نُ١ٝ
ايٓفط . ٞص ايؿسٜس .
عٔ .ط املهٓ. ٕٛ
.
ٚإؿاعط ٖصا ٜهاف يصيو ٖ ٛإٔ
.
َؿطزات ٚأيؿاٚ ٚقٝاغات يهّ ٢هٔ يًهاتب قٝاغ ١ايؿهط٠
ايطٚا١ٜ
قسق ١ص  ،.يًُ٪يـ باز ١ٜيهٌ عابط غب ٌٝيكطاٖ ٠٤ص. ٙ
.
ٖٓاى .طآثاض
.
ٖٚا  ٫ؾو ؾ ٘ٝإٔ ايهاتب ؼطى ٗ نتاب ١ايٓل عدل قطى ؼهُ٘ إكاحل
ٚايػاٜات ٚضمب ا تػٝطط عً ٘ٝايكٓاعا ت ايتاَ ١باؿكٛم ٚعسّ ا٫يتعاّ ايؿسٜس بايؿطعٗ ١ٝ
ايتأثرل
ايططح ٚايتٓاٖٚ ،ٍٚصْ ٙكٛم عازَ ٠ا ته ٕٛؾسٜس ٠اـطٛض ،٠بٌ ع. ١ُٝٛ
 ٗٚأؾل ْل ٖص ٙايطٚا ١ٜاؾٝس٫ ٠ست استُا٫ت ايٓكس م ٛاشلسف َباؾط ّٚ ٠انش ،ّ١بٌ
إٕ تٛتطات ايٓؿؼ بطظت عً ٢ؾدك ١ٝإ٪يـ ٚبطٌ .ضٚاٜت٘ اغتُس ٖصا ا٫غتٓتاز َٔ بعض
بُٗٓٝا يهين ؾذعت َٔ بعض ا٭ؾهاض أ ٚايٓكٛم اييت دا٤ت عً ٢يػإ
اؿٛاضات اييت زاضت .
ايطٚا ١ٜإٕ نٌ ؾّ ٤ٞط ٗ
ايطٚاٚ ١ٜنأْٗا أضازت إٔ تك ٍٛيٓا ٚيًتاضٜذ ٫ٚبٓٗا ناتب :
بطً. ١
َعٓٚ ٢ب ٬سؼٚ ،ضَا نعـ ٗ
ٖص ٙاؿٝاٚ ٠إٕ ناْت زاخٌ قكٛض ًَه ١ٝز ٕٚأ ٟؾٚ ،٤ٞب. ٬
ٚنعٝؿّ ٫ ١هٔ ٭ ٟناتب َُٗا بًػت قسضت٘ ٗ ايهتاب١
.
اٱزضاى ٖسؾت إٕ أساغٝػٔا نٝك١
.
اؿٝا٠
ٚاؾٛض أٚي٦و ؾكسٚا دس. ٣ٚ
إٔ ٜعدل عُا عدل ب٘ اٯخط َٔ ٜٔتؿاق ٌٝاٯٚ ّ٫ايكٗط .
ايطٚاٚ ١ٜأٚ ٔٚغ٬ف زض٤
إٕ اؿكٝك ١إ٪نس ٠إٔ ايهاتب ٚقٌ إٍ َا ٜطٜسْ َٔ ٙل ٖص. ٙ
إداطط ،مل ىؿ ٢إ٪يـ َٔ ؾَ. ٤ٞا يصيو ٚدست٘ ٜهتب َكساقَٚ ،١ٝػاس ١نبرلَٔ ٠
ٚايكطاس ١إٕ ٖسف ايتشطٜو ايػٝاغ ٞنإ ٜطَ ٞإٍ ايتأنٝس يذلغٝذ سكٛم
.
اؾطأ٠
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َؿ ٙٛأضاز إ٪يـ ٚبإقطاض إٔ ٜعسشلا ،بٌ ٜكششٗا ٜٚهعٗا ٗ
نا٥عٚ.١ؼػٌ قٛض ٠سكا٥ل .
اؿهِ أضٜس إٔ أقٌ إٍ
إ٪يـ ٚيهٔ ت ٌٛقطا ٠٤إجكـ ٖ. ٞ
ايكشٝض ٖصا َا أضاز. ٙ
.
قايبٗا
ْك٘ إٔ ٖٓاى أدٓس ٠خؿ ١ٝشلص ٙايهتابٚ ١ايطٚا ،١ٜؾهإ
ْتٝذَ ١ؿازٖا إٕ إ٪يـ قاٍ يٓا ٗ :
ٚاؿكٛم ٚمل أؾأ إٔ أنٝع ٚقيت
.
ايٓل ٖ ٛأزاَ ٠عًٓ ١يتٓؿٝص إهٓٚ ٕٛإهبٛت َٔ ايكهاٜا
ٚاؿكٝك١
.
ٚدٗس ٗ ٟايبشح عٔ إػاؾ ١بٌ ايهًُ١
نُا ٫سٛت إٔ ْل ايطٚاٚ ،١ٜضَا إ٪يـ ٚظع اتٗاَات عسٜس ٠دسّا ٚاغتؿػاضات ٫
ْٗا ١ٜشلاٜٚ ،كط عً ٢عسّ ايتشس ٟيته ٕٟٛا٭دٛب ١عًَ ٢ا ٜهاٜك٘ َٔ اغتؿػاضات تػتٛدب
عٓسٖا
ايتٛقـ .
إ٪يـ ٚيهٔ يٝؼ بايؿط ٙقبٛشلا أ ٚايكٓاع. ١بٗا
ٚضَا نُجكـ أتؿِٗ َدلضات َٛقـ .
بٌ اغتٛعب بايهاٌَ إطاَ ٞايبعٝس ٠يًتشطى زاخٌ خباٜا ٚخؿاٜا ٚظٚاٜا .ايٓل ٗ ٖص ٙايطٚا١ٜ
نصيو ٚيهٔ تٓاغ٢
ْبـ ْٝٛـ يًُؿاعطٚ ،تعط ١ٜيًشكٝك ١ايتاضى ١ٝاييت با٭قٌ يٝػت .
ايهاتبٚ ،ضَا بككس ٖهصا أظعِ إٔ ؼكٝل إكاحلٚ ،زض ٤إداطط ٜكته ٞإط ٗ ١ْٚإٓاقؿ١
ايٓل ز ٕٚخًل ايتٛتطات
ٚاجملازي ١ستٜ ٢تِ استٛا ٤إٛاقـ اييت ٜعاؾٗا إ٪يـ ثِ .
.
ايٓل إٔ ٜتدً ٢ايهجرل َٔ ٕٚإ٪يؿٌ يًطٚاٜات عٔ ايعكب ١ٝاييت ٜعاؾ ٕٛبٗا
ايٛانش. ٗ ١
عٓسٖا ٚتًو ايعكب ١ٝعاز ٠تعدل عٔ قطا عا ت ٚتٛاتطت زاخً ١ٝعٓٝؿ١
إٛاقـ ٜطتك ٞايٓل .
َطٚ ٞ٥تًو ايعكبٚ ١ٝعٓؿٛاْٗا ٚقطاعاتٗا ٚتٛاتطتٗا
بٌ َتشطنَ ١ع نٌ غانٔ غرل .
ططٜكٗا ٚؽطز عٔ َػاضٖا ؾتهٝع،
.
أٖساؾٗا ؾكس تٌٛ
.
ت٪ز ٟإٍ ؼطى ايع ٕٛٝعٔ َطانع
ا٭غاغٞ
.
ٚتهٝع ََ٬ض عًُٗا
نُا أْ٘ – ٗ ٚين – ّهٔ ٭ْٛ ٟع َٔ ا٫ػاٖات ايعك ١ْٝ٬إٔ تػتطٝع إٜكاف عذً١
ايٓؿؼ ٭ٕ إهٓٚ ٕٛإهبٛت ٚإػٝطط عً ٢ايٓؿؼ ٚايٓل هعٌ ٚاقع ا٭َط
ٖصا ايسٚضإ س. ٍٛ
ٜعٛقٗا .ط اي٬
.
إٔ نٌ ٖصا إٓطل ايصٜ ٟتعاٌَ َع٘ إ٪يـٚ ،ايص ٟوهِ ضغبٚ ١ؼطنات
ايػٝاغ١
َٓطل .ص ٗ أؾعاٍ ٚخط٘ .
.
ا٭ْا ص .ز ٕٚعًُِٗ ،ؾٝدلظ ٗ ًَ
َأظم .ط تهد. ِٝ
ٚايبعض َٔ نتاب ايطٚاٜات ٜكع ٗ .
ٚمٔ ٖٚصا
.
ٜٓط ٕٛأسٓا. .
أْت ٚ.أْتِٚ ،يهِٓٗ . .
َجٌ .
ْكٛقِٗ إتشطن ١بعض ايطُا٥س :
َعاّ أضاز إ٪يـ
ايتؿ ٜ٘ٛايجكاٗ إككٛز ٗ بعض ايٓكٛم ٜهعـ سكٝك ١ايٛاقعٚ ،إعاؾ. ١
سٌ بعس عٔ ٖصا ايص ٟشنطت٘ إٔ ٜك ٍٛإٔ بطً ١ضٚاٜت٘ عدلت سٝا ٠ايككٛض ايؿاٖط ٠بسٕٚ
ايتاضٜذ بعس إٔ ُطات عً٢
.
ؾٓؿٓ ١تًو ايبطً ١اييت َٓشتٗا أسعاْٗا ؾطق ١زخٍٛ
.
نذ٫ٚ ١
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ؾٗٝا نُا تبٌ ي ٞاٜهاّ إٔ ساي ١اؿعٕ
َا ٗ زٚاخًٗا ز ٕٚإٔ تسض ٟإٔ اـٛف غ ٌٛٝغانٔ .
ٚإداٚف ٚ٭ٕ غٝـ اٱغَٔ٪َ ّ٬
.
مل تٗسأْٚ ،ل إ٪يـ مل ٜعٌُ عً ٢تٗسأت تًو ا٭سعإ
بأسعإ بطًت٘ – ٚايست٘ – ٚغدط إّاْ٘ شيو ٗ ايهػ٘ عًٖ ٢صا اؾاْب ز ٕٚإٔ ٜعًِ.أْ٘ أضاز
إٔ ؼٝا تًو إآغٚ ٞايٓٛاظع ٚا٭غٚ ١ً٦ا٭سعإ ٚاْ٫ؿعا٫ت ٗ ايبطًَ ١ع ٚنع نجرل َٔ
٭خط٣
ا٫غتؿٗاّ اييت ْكًتين َٔ ؾهط. ٠
.
إؾاضات
ٚايبعض َٔ نتاب ايطٚاٜات ٜك ٍٛيػٓا َعٓ ٌٝبأؾهاض ٚتٛدٗات ايػاغٚ ،١يهٔ
بايػٝاغٚ ١يهٔ لس إٔ ْكٛقِٗ غرل
.
خطأِٖ أِْٗ أقبشٛا بعس عًُ ١ٝايهتابَ ١عٌٓٝ
ايػٝاغ ٗ ٞسٌ إٔ ايهجرل َٔ أٚي٦و ايهتاب أضازٚا إٔ ٜبشجٛا
.
َٓتذ٘ يًتكاضب ا٫دتُاع ٞأٚ
ٜؿؿٌ
عٔ زٚضّا ي٘ ؾك٘ٚ ،يهٓ٘ .
ايطٝاض .ٞص أثٓا ٤نتاب ١ايٓل ايطٚاٜ ٞ٥طتك ٞبايٓل ،بٌ ّٓش٘ ْٛع َٔ
.إٕ .ط ايتطع. ِٝ
ايػذ .١ٓٝص
.
ضٚا. ١ٜط
غٝاغَ ١ٝجٌ .
.
اؿٚ ،١ٜٛٝايتؿٜٛلٚ ،إتعٚ ،١خاق ١عٓسَا ٜصنط سكا٥ل
ؾٝتٛغ ٞأَ ٚسٕ إًض ٚغبام إػاؾات ايطٚ ،١ًٜٛا٭ؾذاض
.
تأيٝـ ًَٝه ١أ ٚؾكرل َٝٚؿٌٝ
ٚغرلٖا ٭ٕ ٖصا
.
َٓٝـ ٚايهطازٜب يذلن ٞاؿُس،
ٚاغتٝاٍ َطظٚمٚ ،ايٓٗاٜات ،يعبس ايطٓٔ .
ايطٚا١ٜ
ايػٝاغ .ٞص ٜعدل عٔ أٜسٜٛيٛد ١ٝخاق ١بإطسًٚ ١أبطاٍ .
.
. .طايتطعِٝ
ا٫غتهباض ص .أثٓا ٤ايػطز
.
ٜػتطع .ط َكا١َٚ
.
ًٜٚؿت ايٓٛط ٗ ايٓل إٔ إ٪يـ مل
ٚايٓل َ.عاّ
ايتاضىٖٚ ٞصا َأظم أزبَٚ ٞعٜٓ ٟٛهعـ ايؿهط. ٠
.

أضاز إ٪يـ إٔ ٜك ٍٛيٓا إٔ

ايبؿط ٚإٕ ٖصٙ
ايهجرل َٔ ا٭غٓٝاٚ ٤ا٭َطاٚ ٤إًٛى ٜعؿك ٕٛاؿٝا ٠إٓهػط ٠نػرلِٖ َٔ .
ايعَٔ يكس اغتٛسؿت بطًت٘
ايطٚا ٖٞ ١ٜخط ٠ٛقطٜب َٔ ١تاضىٓا ،بٌ إْٗا ا٭نجط قطباّ َٔ .
اؿط ١ٜإٕ بطً ١ايطٚا ١ٜاَطأٚ ٠يست بسٕٚ
.
ٚايػًطٕ ١طاض ٠اؿٝاٚ ٠عكِ
.
َٔ ايذلف ٚاؾاٚ ٙإاٍ
عطاغ ١تًو ا٭ٚداع إ ٗ ١ٕ٪نجرل َٔ اؿا٫ت دعًت ايبطً ١ت ٔٛبعسّ
.
سطاغَٚ ١اتت
.
اٱْػاْ .١ٝص
.
ته. ٕٛط
ٚايذلف ٚأخطط َا ٗ اؿٝا ٠إٔ .
.
إْػاْ ١ٝفتُع ايككٛض ٚايػٓٚ ٢اؾاٙ
زٜهٛض
شضٜعٚ ١ظخطؾ. ١
 َٔٚخ ٍ٬قطاٖ ٠٤ص ٙايطٚا ١ٜتٛقًت إٍ ٖص ٙاحملسزات ايٓكسٖ ٗ ١ٜصا إٓتر ايػعٛزٟ
اؾٝس ٚنإ ٫بس ي َٔ ٞإٔ أق ٍٛإٕ ٖصا إٓتر ْٖٛ ٛع دسٜس ٗ ايػاس ١ا٭زبٚ ١ٝايجكاؾٗ ١ٝ
.
ايٛضٛح .ص ٗ
.
ادتسأ .٠صٚ .ط
..
ايصساس .١صٚ .ط
..
سذِ .ط
ب٬زْا ٭ْٓا مل ْعٗس ٖصا ايهِ اشلا. َٔ ٌ٥
ٚإعاؾ ٗٚ ١بعض إٛاقع أضاز إ٪يـ إٔ ٜك ٍٛإٔ سٝا ٠ايككٛض ت٪نس عسّ إْػاْ١ٝ
ايططح .
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ايبؿط .بٗا ٖٚصا ايتؿهرل ٜسع ٛايكاض ٨إٔ ٜؿهط بكًل ٚبؿهٌ غرل اغتبساز ٟنٜ ٞتذاٚظ تًو
ٖٞٚ
ايكٛض ٖٚص ٙبعض إ٬سٛات اييت  ٫تكًٌ َٔ قٖ ١ُٝصا إٓتر ايطا٥ع .
.
ُ ٫ 1تًو ايطٚا ١ٜنٌ عٓاقط ايٓل ايطٚا ، ٞ٥يهٓٗا تعتدل شات تػًػٌ غطزَِٛٓ ٟ
: /
ٖٚصا َٖ ٛكسض قٛتٗا ،ؾأؾهاض ايهاتب َٓٚ ١ُٛايكاضٜ ٫ ٨ؿعط بإًٌ إ ٗ ٫بعض
بٗٓٝا
ايكؿشات اييت قس تتذاٚظ ايعؿط ٜٔقؿش: َٔ ١
ايبطً ١أضازٖا إٔ تهَ ٕٛؿٛقٚ ،١مل
َ 1طسًَ ١ا قبٌ زخ ٍٛبطٌ ايطٚا ١ٜعً. ٢
/:1
نصيو
.
تهٔ
 2اؾع ٤إتعًل بعٜاض ٠ظٚز ايبطً ١يًُٓطك ١ايؿطق ١ٝوتاز ٫ختكاض بعض
/:1
ا٭سساخ اييت  ٫ؽسّ ايٓل.
 3إطسً َٔ ١عُإ يٮسػا: ٤
/:1
اختكاضٖٚ ٙصا اؿه ٢يٝؼ َهاْ٘
.
ايؿاٖطّ ٠هٔ
.
 4اؿسٜح عٔ بعض ايككٛض
/1:
ٖٓا.
 2ايطٚا ١ٜخً َٔ ٘ٝط ايػطز ايتاضىٚ ٞإصنطات ص ،ؾُاشا ٜطٜس ايهاتب ؟ ّٚهٔ إٔ تتشٍٛ
: /
ايعطض
.
إٍ ضٚا ١ٜي٘ ؼطنت ؾدٛقٗا اؿكٝك ١ٝأثٓا٤
 3أضاز ايهاتب إٔ ٜٴٗٛط بعض كع ْ٘ٚايٓؿػ ٞبٌ ثٓاٜا ايٓل  ،ؾٗٛطت ؾدكٝت٘ ٗ
: /
ثايج ١زاخٌ ايٓل ٖا هعًو تؿكس تػًػٌ ايٓل ٗ
"
أخط٣
بعض إٛاقـ ٚنأْٗا "
ايطٚا١ٜ
ايػطز خاق ١أْ٘ أغًٛب ايتهطاض ٗ نجرل َٔ َٛاقع .
بعض إٛاقـ ٚأثٓا. ٤
 4أٗٚط ايهاتب بطً ١ضٚاٜت٘ بكٛضَ ٠تٓاقه ١سٝح ٜٗٛطٖا أسٝاّْا بكٛض ٠بػٝط ٫ ١ؼٌُ
: /
ٗ شٖٓٝتٗا إ ٫إٛاقـ إعاٜؿ ١ؼًُٗا سػب َا تؿاعًت َعٗا ٚ ،أسٝاْاّ ٜتشسخ عٔ
يػاْٗا بأَٛض زقٝك ١دساّ ٜ ٫ػتطٝع ؼًًٗٝا إ ٫خبرل كتل ٗ ا٭َٛض ايػٝاغ١ٝ
ٚايٓؿػٚ ، ١ٝأعتكس إٔ ايٓك٬ت ايسقٝك ٖٞ ١أَٛض ؾدكْ ٗ ١ٝؿؼ ايهاتب أضاز إٔ
ٜػطزٖا عً ٢يػإ ٚايست٘ يٗٛٝط يًكاض ٨إٔ أبػ٘ ايٓاؽ تؿهرلُا نإ ٜسضى ا٭خطا٤
ايطسً١
.
اييت َطت بتًو
 5ايهاتب ًّو أزٚات ايطٚا ١ٜإشا أضاز تػدرل إصنطات اييت ؽتعْٗا شانطت٘ يته ٕٛزؾذل
: /
َٔ زؾاتط تاضى٘ تجبت ٚقا٥ع َُٗ ١دسّا ٗ َطسً ١اْتكاي ، ١ٝوبهٗا بؿدٛقٗا
احملاغب١
.
ٚبتػُٝات  ١ُٖٝٚستٜ ٢ػًِ
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ٚانشَ ١ا وًُ٘ زخٌ ْؿػ٘ ٜػتطٝع إٔ ٜكٌ إي ٘ٝتاضٜذ ايطٚا ١ٜبكٛض٠
.
َ 6عاْا ٠ايهاتب
: /
ايٓكٞ
بػٝط ١دسّا  ٫تتطًب ايتشً ٫ٚ ٌٝايتؿهٝو .
ض ٣٩إْٗا غٛم غٓ ١ٝبإعطٚنات ايػٝاغ١ٝ
ٖص ٙايط ١ٜ٩اؾٝس ٠ؾٗٝا ظٓ ١أؾهاضٚ ،ظٓ. ١
عابطٜ ٠سضنٗا
ٚا٫دتُاع ١ٝيصيو اختًطت ؾٗٝا اؿكٝك ١بأؾٝا ٤أخط ٣يٝػت .
.
ٚايتاضى١ٝ
ايٓٛاّ ٚأق ٍٛيًُ٪يـ
بٛنٛح يكس ناْت شانط ٠إ٪يـ أنجط ٚؾا ٤عً ٢خكٛق. ١ٝ
.
إتًكٞ
إٔ اشلطٚب َٔ َهإ اـطط ٜ ٫عين .زا.ُ٥اّ ايٓذا٠
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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أٚدــــــــــــاع يف ارتًٝر
ثكافٜ ١كٍٛ
. .
اـًٝر ٫ٚسٛت ٚضَا
.
ٜك ٍٛص )َٓ ٗ ).طك١
ْع (( ١ٝط .
 1اتػعت زا٥طْٚ ٠اع ١ا. . ٚ
ٚايهتاب َجٌ إ ٜهتب اسسِٖ نُٔ
.
غرل ٟنجرلّا إ ٖص ٙايٛاٖط ٠ايتككت ببعض إجكؿٌ
نصا ٚنصا  ،ؾٝكب قاسبٓا
َكا٫ت٘ اْ٘ قاٍ ي٘ ؾ ٕ٬إ ايهتاب ايؿ ْٞ٬ا ٚايطٚا ١ٜؾٚ ٘ٝؾٗٝا . .
ٚإ٪يؿٌ ز ٕٚايتانس َٔ قشَ ١ا ق ٌٝي٘
.
ايهاتب دِ غهب٘ ٚاْؿعاي٘ عً ٢ايهتاب ا ٚايطٚا١ٜ
ايهتب ٚضأٜت إ ٖص ٙايٛاٖط ٠تطتب٘
ؾٝكع ٗ َأظم ضز ٠ايؿعٌ َٔ َ٪يؿٌ اقشاب تًو .
انجط عٓس اؿسٜح عٔ ايهتب ٚايطٚاٜات ٚإصنطات ايػٝاغ ١ٝاييت ّٓع زخٛشلا اٍ بعض زٍٚ
عً ٢ط
ٚؾْٓٗٛا ٚأُٓ. . ٢
.
اـًٝر  ٚاؿٌ ٗ ْٛط ٖٛ ٟايػُاح يسخ ٍٛايهتب بهٌ اطٝاؾٗا
.
ايطقٝب  .ايصٜ ٟؿعع ٚىٛف إجكؿٌ
ٖصا ط ) ) .
عً (٢ص
تكه( ٞ
اـًٝذ.١ٝص إ . .
.
ايػًط١
ايعامل
ايهتاب ٚوا ٍٚز ٕٚاط٬عِٗ عً ٢نٌ دسٜس بكسض عًَ ٢ػت. ٣ٛ
.
ٚإؿهطٚ ٜٔ

ستانُ ١ايٛشزا٤
 2إٛاطٔ اـًٝذَ ٞا ظاٍ ٗ ساي ١اْ٫تٛاض ستٜ ٢كسض اهلل دًت قسضت٘ قسضٚ ٙوِ قها٘٥
َٓٗر َٔ أٜ
ٚتكسض اْٚ ١ُٛقٛاٌْ قانُ ١ايٛظضاٚ ٤غرلِٖ ٗ ز ٍٚاـًٝر ايعطب ٞعدل .
ايعامل بٌ اِْٗ
يو ٖ.صا ؟ ؾبعض ٚظضاْ٤ا ٚإػٛ٦يٌ ايهباض ايؿاعًٌ اقبشٛا َٔ اغٓٝا. ٤
ايعامل
ٜػهب ٕٛي ٛانؿض تطتب ٗ ِٗٝدس ٍٚغًِ اغٓٝا. ٤

ٜٚعتدل شيو طعٔ ٗ نطاَتِٗ

ٚزلعتِٗ
.
ايٛطٔ.ص ٜٚ ،سعٕٛ
إٔ ٖ ٤٫٪ايٛظضاٚ ٤غرلِٖ َٔ ايهباض ايؿاعًٌ ٜػاُٖ. ٗ. ٕٛط زبض .
ايؿهٚ ١ًٝايٓٛاؾٚ ١ايٓعٖٚ ، ١عؿ. ١ايٝس
أسس
إعاٜسات.ص ٚ ،ايٛطٓ ١ٝيٝػت قطاخّا ا ٚسهطاّ عً. ٢
.
ٜتشٌُ ط
إٔ ايٛطٔ . . ٫
ايٛطٔ
.
اًَٚهاّ ٭غٓٝا٤
اْا ؾدكّٝا  ٫أي ّٛا٩ي٦و ايٛظضاٚ ، ٤إػٛ٦يٌ ايهباض سٌ ٜؿعً ٕٛؾعٌ ايكبٝض ٚاـػ١
ايػًطإ.ص
.
عً ٢ط َكعس
ايٛطٔ ٚيهٓين اي َٔ ّٛهًؼ . .
.
ٚايٓصايٚ ١ايهدل ٚايتهدل عً٢
ٜٚذلن ِٖٛبس ٕٚسػاب ا ٚقاغب ١ا ٚعكاب ا ٚقانُٚ ١خاق ١ا٩ي٦و ايص ٜٔوطنٕٛ
ايٛظضا.٤ص ٜعس ْٛعّا َٔ أْٛاع اٱق٬ح ٚقاضب١
ٚقاغب ١ط .
. .
ايٛطٔ إ قانُ١
.
عً٢
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/11/2ـ  ،بايعسز ( ) 13666م (.) 36
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ؾسٜس ٚإ مل ْؿعٌ شيو ٚاعٓ٢
ٚإؿػس ٜٔبٌ اقبض َطًب ؾعيب ٜ ،طًب باؿاح .
.
ايؿػاز
قسٚض ْٛاّ ٚقاْ ٕٛقانُ ٤٫٪ٖ ١إؿػسٚ ٜٔاؿطاَ ، ١ٝؾإٕ إاٍ ايعاّ غٛف ٜعٜس َٔ
أقبض ط إاٍ ص
اٖساضٚ ٙغطقت٘ ٚبهٌ أمل ٚ ،بهٌ خذٌ ٚ ،بهٌ اغتشٝاٚ ، ٤بهٌ آغـ  ،أق ٍٛيكس . .
ايس.ٜٔص  ، .يسضد ١إ بعض
أَ ط .
َٓ ٗ . .طك ١اـًٝر ايعطب ٞاقٚ ٣ٛأنجط تأثرلاّ ْٚؿٛش . .
إ٥٬ه.١ص عٓسَا ٜػهٓٗ ٕٛ
ٜػتطٝع ٕٛط ضؾ. ٠ٛ
. .
ا٭غٓٝاٚ ٤إٝػٛض ٕٜٛٓٛ ٜٔخاط ٌ٦اِْٗ
اـا٥ؿٌ
! .
قبٛضِٖ ٜا أَٔ
.
قٓازٜل
ٚنعتٗا نًُا ؾاٖست إ
.
 3إاٍ اـًٝذٜ ٫ ٞؿهط َ ،امل هس َٔ ٜؿهط .ي٘ ٖصا ْٛط١ٜ
اـًٝذًٜ ١ٝتـ سٛشلِ َػتؿاضٜٔ
.
َع ِٛضداٍ ا٫عُاٍ ٚا٫غٓٝاٚ ٤إٝػٛض ٗ ٜٔايسٍٚ
اخطَ ٣ا ايػبب ٗ ٖصا اضغب ٗ َعطؾ ١ادابَٛ ١نٛعٚٚ ١ٝاقعٖٚ . ! ١ٝصا
ٚخدلا َٔ ٤ز. ٍٚ
ايٛطٓ١ٝ
.
ا٫عتُاز عً ٢إػتؿاض ا٭دٓيب ٜسٍ عً ٢عسّ نؿا ٠٤ايطاقات ٚايكسضات

زتًظ ايدَٚــــــــــــــا
 4ايػطٜب إ ٗ َٓطك ١اـًٝر ايعطب ٞأقبشٓا ْكط عً ٢إ ٜه ٕٛايٛظضاٚ ٤إػٚ٪يٕٛ
ايهباض ٚ ،اعها ٤فايؼ اشل٦ٝات ٚايؿطنات ٚإ٪غػات ايعاَٚ ١ايبٓٛى َٔ ايطداٍ ايهباض
ايسَٚا ص ) ٗ ).نٌ اطٛاضْا ا٫زاضٚ ١ٜايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
.
ْؿهٌ ((ط فًؼ
ايػٔ ٚ ،نأْٓا . .
ْٚؿُِٗٗ
.
ٚا٫قتكازٚ ١ٜغرلٖا ٚاؿذ ١عٓس قاسب ايكطاض إ ٖ ِٖ ٤٫٪ايصٜ ٜٔؿُْٗٓٛا
ٚآ ٜٔأشٕ زٚض ايؿباب .؟ َٚت ٢غٛف ٜاخص ٕٚازٚاضِٖ .؟ ٚاٍ َت ًٕٜٛٛ ٢دايػٌ ٗ
ايكؿٛف ا٫خرل .٠؟
ايسَٚا قس اْتَٗٓ ٢ص َسٚ ، ٠ا ٫مٔ مل ْػتطع ايتدًل
ٚايػطٜب إ زٚض فًؼ . .
اـًٝذٜ ٞا أٌٖ ايطب٘ ٚايعكس ٚاؿٌ اعتُسٚا
! .
َٓ٘ ؾُتٜ ٢تِ ايتدًل َٔ ٖصا اجملًؼ
ب٬زنِ
عً ٢د ٌٝايؿباب تك ٣ٛععاُ٥هِ ٚتطتك ٞأؾهاضنِ ٚتتطٛض .

أضًٛب ايدع٠ٛ
بايػً.ٛص ٗ اغًٛب ايسعْٚ ٠ٛؿط
ايتُػو .ط .
.
ٕ 5اشا ٜكط بعض ايسعا ٠اـًٝذٌ عً٢
ا٫غ ٗ َٞ٬سٌ أْ٘ يٛاضزْا إ لط ٟسايَ ١كاضْ ١بٌ ايساع ١ٝا٫غ َٞ٬اـًٝذ، ٞ
.
ايسٜٔ
إػٝش.ٞص ٜٓؿط إػٝش١ٝ
.
إ ط إبؿط
يٛدسْا .
.
ٚاَ ٟبؿط يًٓكطاْ ١ٝيٓؿط ايٓكطاْ١ٝ
إاز١ٜ
باخ٬م ٚق ِٝا٫غ ّ٬عدل اغًٛب ايتداطب ٚايتعاٌَ باؿػَٓ ، ٢ع بصٍ إعطٝات .
ا٫غٚ َٞ٬ضغِ ٖصا ؾاِْٗ
.
ٚضغِ إ ايهجرل َٔ إػٝش ٌٝوًُ ٕٛخ٬ؾاتِٗ ٚنطِٖٗ يًسٜٔ
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با٭خط ٜٔؾُتٜ ٢ػتطٝع
.
ٜطتً ٗ ٕٛقًٛاتِٗ ٜٚكَ ُٕٛٝا ٜؿا َٔ ٕٚ٤ايسعا ٤ز ٕٚإػاؽ
ايساع ١ٝاـًٝذ ٞتطبٝل ايٓٛطَ ١ٜع إُاضغ.١؟

ٜٚبتعس عٔ ايكطار ٚايعٚ ، ٌٜٛاْ٫ؿعاٍ

اٯخطٜٔ
ٚايػهب  ٚايكصف ٚايكا ٤ايتِٗ عٌ عٛآٖٗا ٚ ،ايتٗذِ عً. ٢
 6ايػًط ١اـًٝذ ١ٝاقبشت  ٫تطٝل قب ٍٛايطآ ٟاٯخط ٖٚ ،ص ٙا٫خ٬قٝات ايػًط١ٜٛ
نبرل ٖٚصا إطض ايػًط ٟٛاْتكٌ يًُٛاطٔ ؾاقبض
اقبشت تكًل إٛاطٔ اـًٝذ ٞبؿهٌ .
ؾدكٝتٚ ١بعض إػٚ٪يٌ ايهباض ٚايؿاعًٌ ٜطؾض فطز إٓاقؿ ١ا ٚاحملاٚض٠
.
دعَٔ ٤
ايجًر.ص ايصٜٓ ٟكٗط
َجٌ ط قايب .
ٚقطاضات٘ ٗ سٌ اْ٘ ٗ سكٝك ١اَط ٙاْ٘ . .
.
يبعض اضا٘٥
ٜٚصٚب َٔ أقٌ زضد ١سطاض ٠تكذلبَ٘ٓ.
ٚاي٬ؾت يًٓٛط إ اؾُاع ١عٓسْا ٗ اـًٝر غرل ضاغبٌ ٗ ايتعًِ ٚا٫تعاٖ ٚا ٜكع
َٓا َٚا ٜكع ٗ ايعامل نً٘ َٔ تػرلات دصض ، ١ٜاسسثت َتػرلات َؿطٚن١
سٛيٓا ٚبايكطب .
احملتٌ
.
بك ٠ٛإػتعُط أٚ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سصاد املكا٫ت
ٖص ٙبعض ايتعًٝكات اـؿٝؿٚ ١ايػطٜعٕ ١ا تًكٝت٘ َٔ قازثات َٚهإات َٚساخ٬ت
نً٘
ٚتعكٝبات يبعض َكا٫ت ٞاييت ْؿطت ٗ دطٜس ٠ايػٝاغٚ ١يعٌ إتع ١اؿكٝكٖ ٗ ١صا .
شلا  َٔٚتًو ايتعًٝكات
ٖ ٛإ َكا٫ت ٞػس قسٚ ٣تأثرل دٝس يس ٣ايهجرل َٔ إتًكٌ .
َاًٜٞ
ٚايتعكٝبات :
 )1362قاٍ قاض ٨ي ٞاْو مل تصنط
(4
َ 1كاي ١اؿانِ ٚتؿكس ايطعٚ ، ١ٝإٓؿٛض ٠بايعسز
اشلسٖس.ص  ٖٛٚبطٌ َكايو داب ا ٚسكٌ عًَ ٢عًَٛات ٚأخباض إًو
إ ط .
إكاٍ .
ٗ .
ٚإباسج١ٝ
.
ساؾٝت٘ ٫ٚادٗعت٘ ا٫غتدباضت. ٘ٝ
.
غًُٝإ ْؿػ٘ مل ٜعطؾٗا  ٫ٚضداي٘ ٫ٚ
يًٛطٔ
.
ؾاشلسٖس ٜسٍ عًٚ ٢ع ٞإٛاطٔ إدًل
إكاٍ ٚقاٍ :يٕ ٞاشا مل تتٓا ٗ ٍٚشيو إكاٍ زٚض ايكشاؾ١
ٚ 2اسسِٖ عًل عًْ ٢ؿؼ .
اؿانِ ٚتع ٜٔي٘ ايباطٌ  ٫ٚتػاعس ٙعً ٢ايٛقٍٛ
.
ٗ ايٛطٔ عٓسَا تعٜـ ٚتهصب عً٢
يًشكا٥ل عٔ ايطع ١ٝثِ قاٍ :ي ٞامل تكطأ ٜا زنتٛض ظٖرل  ٗٚنٌ ايكشاؾ ١اـًٝذ ١ٝإ يٛ
تؿكس ١ٜتٓتؿط اٱعْ٬ات
.
قاّ اسس اؿهاّ ا ٚا٭َطا ٤إػٛ٦يٌ ايهباض ٚايؿاعًٌ ظ٫ٛت
إػٖٚ ٍٚ٪صٙ
.
ايتذاضٚ ١ٜعً ٢ؾهٌ قؿشات ناًَ ١تطسب بصيو اؿانِ ا ٚا٭َرل اٚ
اـًٝذ ١ٝؾًُاشا ُٓ ٫ع تًو اٱعْ٬ات
.
اٱعْ٬ات تكطف عًٗٝا إ َٔ ٌٜ٬ايعُ٬ت
ٚإػانٌ ؾِٗ أَٔ ٍٚ
.
ايتذاضٚ ١ٜتصٖب َبايػٗا اٍ ْعٝات ايدل ٚاـرل ٚايؿكطا٤
إ٪غػات ايكشاؾ ١اييت ٜعٜس زخًٗا إاز ٟبػبب تًو اٱعْ٬ات اييت اقبشٓا ْكطأٖا عً٢
ايعاّ ٚؾٗٝا َٔ اغايٝب ايٓؿام ايص ٟمل ٜكٓع٘ ؾٝذ إٓاؾكٌ ٗ إس ١ٜٓإٓٛض ٠عبساهلل
َساض .
ْؿػ٘  ٚؾٗٝا َٔ ايطٜا٤
ابٔ أب ٞغًٚ ، ٍٛؾٗٝا َٔ ايهصب ايص ٟمل ّاضغ٘ َػ ١ًُٝايهصاب .
اـا٥ؿٌ .
!
قبٌ ٜا أَإ
ايػٝاغَ ٞا مل تعطؾ٘ ايؿعٛب َٔ .
)13533
َكاي ١ط ٌٖ عًُاْ٩ا َٔ ٚضث ١اْ٫بٝا .٤؟ .ص ٚإٓؿٛض ٠بايعسز (
 3قاض ٨عًل عً. ٢
ٚقاٍ ي ٞاْ٘ َٔ ايطبٝع ٞإ ٜتبازض اٍ شٖٔ اْ٫ػإ عس ٠تػا٫٩ت عسٜس ٠ؽل ايعًُا٤
شلِ ثِ
ٚإؿاٜذ  َٔٚاُٖٗا ٕ ٖٛ:اشا ٜ ٫كبٛي ٕٛايطأ ٣ا٭خط  ،ا ٚايطأ ٣إدايـ .
.
ٚايؿكٗا٤
ٕاشا ٜٓؿعًٚ ٕٛبػهبَٓ ٕٛهِ أْتِ َعؿط ايهتاب ٚا٫زباٚ ٤إؿهطٚ ٜٔإجكؿٌ عٓسَا تهتب ٕٛعٔ
ايس ٜٔا٫غٚ َٞ٬تططس ٕٛاؾهاضنِ ٚاططٚساتهِ إدتًؿَ ١عِٗ .؟ ثِ ٕاشا أقبض فتُعٓا
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ 1427/11/30ـ  ،بايعسز ( ) 13694م (.) 30
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ٚإؿاٜذ ٗ سٌ إ اجملتُع ا٫غ ٗ َٞ٬قسض ا٫غّ٬
.
َهبساّ َٚهب ّ٬بكٛٝز ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
بايبٓإ ؟
ٚايجكاؾ ١ٝؾاقبض ٜؿاض ايٓٝا ! .
.
َؿتٛسّا ٚقبٌ نٌ ا٫طٝاف ايؿهط١ٜ
.
نإ فتُعّا
َٔ ط غهب ايتكًب ٗ إعاز
 ٬آْا ْعاْ ٞبؿس ٠بايػ. .١
ثِ انٌُ سسٜج ١ي ٞقاّ :٥
ٚإؿاٜذ ٖٚصا ٪ٜثط عًٓٝا ٚعً ٞأبٓاْ٤ا ٚغرلِٖ ٗ
.
ايسٜين.ص َٔ قبٌ بعض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
.
اؿٝا ٠ؾٓذس ؾت ٗ ٟٛزٚي ١خًٝذ ١ٝػٝع قٝاز ٠إطآ ٠يًػٝاض ٗٚ ، ٠آخط ٣ؼطَٗا ْٗاّٝ٥ا
.
ٖصٙ
ٜكَ ٍٛت ٢تٓتٗٞ
 ٫نبرلّا :
َٔ ثِ غأيين غ٪ا ّ
ْٚكسم َْٔٚ .عتُس عً. ٢
!
 .ؾُا ٖ ٛاؿٌ .؟
اـًٝذ.١ٝص س ٍٛايكهاٜا ا٫غاغٚ ١ٝإطتبطَ ١كرلْا نأَ١
.
 . .ط سطب ايؿتا ٟٚايس١ٜٝٓ
َػًُ .١؟ تًو ايؿتا ٟٚإتٓاقهٚ ، ١اييت ٚدستٗا تعٌُ عً ٢إؾاعٚ ١ظضاع ِٛٚ ١ايتؿطق١
يٜٛاتٓا ؟
اـًٝذ ٞثِ قاٍ :يَ ٞت ٢هتُع عًُاْ٩ا يذلتٝب ٚاقطاض ا. ٚ
.
ٚايٓعاع ُ ٚعم ايكـ
ْكٛزّا.ص ٗ
َكايو ط دٛاظ اخطاز ايعنا. ٠
بكٛي٘ ٕاشا مل تٓؿط . .
 4اسسِٖ غايين غ٪ا: ٫
ايكشاؾ.١ٝص ٗ زٚي ١ايهٜٛت ٜعس
.
إ ط َٓار اؿط١ٜ
اسس ٣قشؿٓا ايػعٛز .١ٜ؟ قًت .ي٘ .
إٓطكٚ ١دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتَ ١ٝكط ٠٤ٚبؿهٌ نبرل ٚدٝس ٗ
.
اؾهٌ َٓار قشاٗ ٗ
نػرل ٟنُا إ ػطبيت ايكشؿ١ٝ
ب٬زْا ٚشلا ُٝع خام ْٚ ،هٗ ١ًْٝ ١ػصبين .
.
ايط ١ًٜٛتػاعسَْ ٗ ٞعطؾَ ١ا ٜٓؿط َٚآٜ ٫ؿط ٚ ،ادعّ إ ٖصا إكاٍ ي ٛعطض عً ٢اسس٣
ٜٓؿط ٖٚصا زي ٌٝعً ٢إ اـٛف َٔ ضداٍ ايسَ ٜٔا ظاٍ ٜػٝطط
قشؿٓا ؾاْ٘ ئ ٚ ،ئ ٚ ،ئ .
.عًٓٝا
قتػب ص ) ).تكسّ
.
اْ٘ ((.ط
 4أتكٌ ب ٞقسٜل ٚقاٍ ي ٞيكس عًُت إٔ ؾدل َا ٜسع. ٞ
أَ١؟ .ص
. ٖٛٚط نٝـ أثل ٗ .
بؿه ٣ٛنسى بػبب َكايو إٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت. ١ٝ
سه ١َٝٛؾكًت ي٘ اعطف
.
ٚ )1354ايؿه ٣ٛتكسَت ؾٗ١
(0
ٚإٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ ١بعسزٖا
احملتػب.ص إسع ٞيٝؼ َٔ احملتػبٌ بٌ ًَٖٛ ٛخ ٚقاسب تاضٜذ قصض ٗ
.
شيو ط
دٝساّ إٔ . .
ؾ ٕ٬ط س٘
ايٓاؽ ٚقًت ي٘ ٜا . .
باٯخط َٔ ٖٛٚ ٜٔاؾًٗ ١اؿاقس ٜٔعً ٢نٌ .
.
إؿام ا٭ش٣
ٚاجملتُع ٖٚص ٙايعٓٝات
.
اـطز.ص ٚايك ٞايٓؿاٜات ٗ قٓازٜكٗا ست ٫ ٢تعؿٔ ايٓاؽ
ٗ .
ٗ ط تكؿرل
ٜػتُط .
.
سكسٖا ٚعً ٘ٝإ
.
اؿاقس ٫ ٠اسب إ ايتؿت اٍ ؾهًٗا ا ٚنَٗ٬ا اٚ
إدابع ،..
ايبكٌ ص ٚاخص ايطظ ٚايهٓاؾ َٔ ١أقشاب ص
ا٭ٚغ٘ اّ
َكاي ٞط ايؿطم . .
 4دا٤تين َهإ َٔ ١قاض ٨دٝس ٚسسٜجٚ ١ا ٕع غأيين عٔ . .
ٚ )1قاٍ ي ٞإ َا شنطت٘ َٔ َعًَٛات خطرل ٠دسّا
. 360
بايعسز (
ؾَٛط.ص ٚإٓؿٛض 3
َٓطك. ١
اقػط ؾٌٗ سهآَا ٚايػٝاغٚ ٕٛٝضداٍ اؿهِ ٚايعاضؾٕٛ
س ٍٛإٓطكٚ ١تكػُٗٝا اٍ ز. ٍٚ
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ببٛاطٔ ا٭َٛض ٜعطؾ ٕٛنٌ ٖص ٙإعًَٛات .؟ قًت ي٘ إ ٖص ٙإعًَٛات َعطٚؾ ١يسٚ ، ِٜٗيهٓٓا
ؾعب ٜ ٫كطآ ٚ ،اشا قطآ ٜ ٫ؿِٗ ٚاشا ؾِٗ تآَطْا عً ٢بعهٓا ايبعض ٚ ،اعتدلْا إ َا نتب ٖٛ
ايهباض
ايؿً ؾاي ّٛٝنٌ ؾَ ٤٢هؿٛف َٚعطٚف عٓس ايكػاض قبٌ .
َٔ باب اؿػس ٚاثاض. ٠
اؾطٚ ٠انؿض َػت ٣ٛغكـ
ايؿعٛب يكس نػطت .
.
ٚيكس بإ ايص ٟبإ ٚنإ كؿّٝا عً٢
ايدلؾاَ ١ص) ).اييت
.
اخص ((ط
ايهصب ٚضغِ نٌ شيو اضاز ايبعض َٔ اؿهاّ ٚايععُا. . ٤
.
إطسً١
ايدلؾاَ ٫ ١تٓػذِ َع قٝاغات َٚتطًبات .
. .
تًو .اٍ
ؽؿـ زضد ١اؿطاضٚ ، ٠يهٔ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أنتـــــــــــب .
ملٔ ! . .
بهتاباتو؟ غ٪اٍ ٜططس٘ أَاَٚ ٞعً ٻٞ
.
تهتب؟  ِٖ َٔٚإداطبٕٛ
أنتب؟ ٕٔ .
.
ٕٔ
ؾأق ٍٛشلِ
:
قَٞٛ
ايهجرل ٚايهجرل َٔ قطاٚ ٞ٥أسبابٚ ٞبين .
ٸا٤
أنتب ٗ فتُع عطٜل يٝؼ ؾ! ٘ٝقُط .
قطأٚا ٜ ٫ؿُٗ .ـٚ ٕٛإشا ؾُٗـٛا
ايكطاٚ ٠٤إشا . .
.
ـطأ ٫ٚ ٕٚهٝس ٕٚؾٔ
أنتب إٍ ايصٜ ٫ ٜٔك .
ايٛصفات . . .ص ،. .إْين  ٫أعح عٔ قاض٤ٟ
. .
ايتٛصٝات.. . ..صٚ .ط
. .
ايتكازٜس.. . ..صٚ .ط
نتب.ـٛا .ط . .
ٜتطٛض
ؾاخط ،إِا أضٜس قاضٚ ٤ٟاع ،ٞقاض ٤ٟإْػإٜ ،طٜس إٔ .
أق ٍٛؾأظعِ
ثِ دا٥ين غ٪اٍ ايبعض ايهجرل :ي ٌٖ ٞأْت تػدط ٚتػتٗع َٔ ٤اٯخ.ـط؟ . .
ـابات. ٞؾٗٝا"
إٕ بعض نتـ .

. .

تٗهِ ٚ.أنجط نتـابات ٞؾٝــٗا
"
اضتٗصاٚ" . . ٤
ضدـس. . " "ٚ ،. .١ٜ
".

ايهتابٚ ١يصيو ؾٗٞ
.
ٚا٭مل .ص أبًؼ تعبرل عٔ إْػاْ١ٝ
أمل ص .يكٓـاعيت "إٔ ط ايطدس. "١ٜ
" "ط .
ا٭مل
ٚقًٛبهِ ٚا٭مل ايكاغ ٞأنجط تأثرل َٔ .
.
ؽذلم دساض عكٛيهِ
غٗـ. ٠ٛص عايٝـ ،١نُا غهٔ
اذتـصٕ. .ص  .ع"ٓـس ٟط " .
أقبـض "ط " .
ٜا غٝـس ٟايهـط ِٜيكس. .
ؾأقبـض طص "ؾٗ.ـ . ٠ٛاغتُتـع ب٘ َجٌ ؾٗـ ٠ٛاؾُ.ـاع ٚإشا غاب
ْؿػ" ٞ
ا٭مل .ص ٗ . .
""..ط .
سٝاتٞ
عٓس ٟؾأضتبو ٚتطتبو .
ٚا٭مل .ص عين أٜاّ بٌ غاعات أؾعط بؿكسإ ؾَ ٤ٞا .
. .ط اؿعٕ .
ؾاضقين
ؾاي ٌٜٛشلصا اؿعٕ إٕ .
ٚايكسض ٚيهين
قسض ٟؾأْا َ َٔ٪بايكها. ٤
ْؿػٖ ٞصا ٖ. ٛ
إٕ ؾطسٚ ٞغطٚض ٟبعٝساّ عٔ ! .
ا٭ٜاّ
عصض ي ٗ ٞأ. َٔ ّٜٛ ٟ
ايكسض . .
أدعٌ . .
مل . .
أبه ٞأعٝـ ا٭مل
أْاّ أعٝـ ا٭مل سٌ .
أنتب أعٝـ ا٭مل سٌ .
أعٝـ ا٭مل سٌ .
أعٌُ أعٝـ ا٭مل
أَؿ ٞأعٝـ ا٭مل سٌ .
اجملطٚح أعٝـ ا٭مل سٌ .
.
سٌ أتأمل نايطرل
ُغاؾط أعٝـ ا٭مل سٌ أَُاضؽ نٌ ؾٗٛات ٞست ٢اؾُاعَٗٓ.ا
سٌ أ .
يكس أقبشت اؿٝا ٠عٓس ٟنًٗا أمل ٗ أمل ٗ .أمل ٚيصيو أقبشت أدس َتعيت ايعاي١ٝ
ا٭مل ايص ٟأقبض ٜطؾهين ٗٚ ،بعض ا٭ساٚ ٌٜدست٘ ٜطنًين
ٖصا . .
ٚغٗٛت ٞايساق. .ٗ ١ٝ
َين ٚيهٔ إكازٜط تٴكطٸ عً ٢إٔ ٜهٕٛ
بؿس ٠إْ٘ ٜطٜس ا٫بتعاز ٚاشلطٚب .
ٜٚطؾػين .
اختاضٖا
.
ا٭مل .ص قسضٚ ،ٟيهين مل أدعً٘ َٔ َٛاقؿ ٞاييت
. .ط .

ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ ٖ1427/6/25ـ  ،بايعسز ( ) 13540م (.) 28
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يسضد ١أْ٘ ٗ نجرل َٔ ا٭ٚقات ٚا٭ساٜ ٌٜكطر قًُ َٔ ٞؾس ٠إٔ ،ٞؾأقػ ٛعً ـ ـ.ـ ـ ـ ــ٘ٝ
٭ٕ ٞؾٝطاٚعين ٚبكدل ٚيهٔ عًَ ٢هض
ٚأضد ٙٛبصٍ إعٜس َٔ زضدات غًِ ايتشٌُ ٚايكدل .
نجرل
َين يكس تؿهٌ عً ٻٖ ٞصا ايكًِ .
ٚاغتشٝا. ٤
اجملتُع
.
ايٓاؽ ٚقػ٠ٛ
ايعَٔ ٚقػ. ٠ٛ
ٚأقطر َٔ قػ. ٠ٛ
.
ٚأتأمل
أؾه. . ٛ
إْين . .
ايكشاؾٚ ١قػ ٠ٛايجكاؾٚ ١ا٭زب.
.
ايعٌُ ٚقػ٠ٛ
اؿٛا٥ر ٚقػ. ٠ٛ
.
ٚقػ ٠ٛأقشاب
ٚا٭ٌٖ ٚقػ ٠ٛايػټًطٚ ١ايعَٔ
ا٭قسقاٚ ٤قػ ٠ٛا٭خٚ ٠ٛا٭خٛات ٚا٭بٓا. ٤
.
ٚقػ٠ٛ
ايصٜ ٟطؾض إٔ أعٝـ .ؾ ٘ٝنٌ أٚي٦و ايص ٜٔشنطتِٗ ٜطٜس ٕٚإٔ ٜ ٫ٴػً ٜأٜ ٚٴدط٤ٞ
ايػُا٤
.
خطأ ٚنأْين ٳَ ًَوِ َٴٓعٸٍ َٔ
ظٖرل ٜ ٫طٜسْٚين إٔ أضتهب أ. ٟ
.
ٚإشا أخطأت ْتٝذ ١ا٫دتٗازات ايهجرلٚ ٠إتعسزٚ ،٠ضَا إتػطع ٗ ١بعض سا٫تٗا،
شيو ط
ٚايطُٛس ٗ ١نجرل َٔ سا٫تٗا ؾإْين أؾعٌ . .

ا٫دتٗاد . ٟص بس ٕٚإقطاض ٫ٚ
.
ارتطأ

ايبؿط
ٚايٓػٝإ ٖٚصا َٔ طبا٥ع .
.
خطأ ايػٗٛ
ططٜل . ..
ٚع ٞإِا ٜأت ٞعٔ .
تطقس أ. ٚ
ايػًٛؾإ .ص
.
شلِ .ط ايػُهْ ٗ ١إًٜٛ
ايٓاؽ تطٜس ْٞٚسٌ أنتب إيٚ ِٗٝعِٓٗ إٔ أنع .
عؿٓ١
ست ٢تًُع أَاَِٗ ايػُهٜٚ ١أنًْٗٛا َ ٖٞٚعًب ١بصيو ايػًٛؾإ ٚإٕ ناْت .
اؿكٝك ١٭ٕ
.
عًٞٻ ٚسٌ اغتدسّ ايػُه ١نطَع ،ؾأعين بٗا
ٖصا أَط أدس ٙعب. ٤
اؿكٝك ٗ – ١تكسٜط – ٟأقبشت ٗ ٖصا ايعَٔ ايطز َٔ ٤ٟؾ ٘ٝنايػُه ١تع ٗ ّٛايبشط،
أَرل بٌ ٚدست ست٢
ايبشط َٔ قطٚف . ٖٛٚ
ٚتتعُل ٗ احملٝطات ؾتأنًٗا ٚسٛف .
اـا٥ؿٌ
! .
ٜأنًٗا ٜٚا آَإ
.
ايػطز .ٜٔص ٜطٜس إٔ
.
. .ط
إؿطٚعٜٚ ١ؿهً ٕٛبػبا٤
.
إْين أضؾض ٚبؿس ٠أفهاز ادتٗا٫ت اييت تطؿ ٛعً ٢ا٭غ١ً٦
إجكؿٌ ٚإٔ ٖٓاى أغٚ ١ً٦ادب١
.
ساز ،إٔ يهٌ أَط سكا٥ل تػٝب عِٓٗ ٫ٚ،تػٝب عين َٚجًَٔ ٞ
ٜٓبػ ٞإٔ تٴهتب ٚتٴططح يٲداب. ١عًٗٝا
ا٭مل ٗ زاخً ٞسٌ ٜسٻع ٞايعاضؾ ٕٛباؿكٝك ١ظًِٗٗ شلا ؾٝكُت.ٕٛ
ٜطتل . ..
أمل .
إخؿاٗ٥ا
.
 ٗٚإكابٌ ٜكـ ايبعض عً ٢اؿكٝكَٓ ١ص قط ٕٚبعٝسٚ ،٠يهٓ٘ ٜٴكط عً٢
ٚأؾعط إٔ ايبعض اٯخط ٜعطف إٔ اؿكٝك ١تعٝـ ٗ خٜ٬ا زاَػٚ،١يهٓ٘ ٜ ٫طٜس ٕ ٜكٛشلا
ٚايكاٖط
.
ايعُٝل ؾٝعزاز إٔٚ ٞسػطتٜٚ ،ٞطؿ ٛسعْ ٞايؿسٜس
.
ٜٚسع ٞأْٗا ٗ قاع ايب٦ط
ؾأقبشت أخاف َٔ أْٛ ٟع َٔ ا٭غٓإ اييت تدلظ أَاَٚ ،ٞأؾعط نأْٗا أغٓإ ٚسـ ٜطٜس إٔ
ٜؿذلغين
.
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ايعكا .ص ايٛسٝس ٠ايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٞ
إٕ اٱّإ باهلل ايصٜ ٟعٝـ ٗ زاخًٚ ،ٞاْتٛاض إٛت . ٖٛ.ط .
ؾأؾذل ٜ٘ؾٌٗ ؾِٗ ٚأغتٛعب
.
أتٛنأ عًٗٝا ست ٢أُؾاضم ٖص ٙاؿٝاٚ ،٠ضَا أعح عٔ َٛت ٜٴباع
ٚاؿعٕ .؟ أضدـ ٛشيو
.
َٔ َأحلٻ عً ٻ ٞبايػ٪اٍ ٕٔ أنتب .؟ ٕٚاشا أنتب .؟ ٕٚاشا أعٝـ ا٭مل
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ضعٛد ٠ايفهس ٚايجكاف ١ايطعٛد١ٜ
ٚظاض ٠ايعٌُ بٓت اغذلاتٝذٝتٗا ايعًٝا نُا قاٍ ٚظٜطٖا ايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب ٗ
ٚ )1شيو
. 439(3
تعكٝب٘ عً ٢ايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْٚ ،ٞايصْ ٟؿط ظطٜس ٠عها ٚبعسزٖا
ايككٝيب ٚسٛاض ٫بس َٓ٘ )
تعكٝبّا عًَ ٢كاي ١ايسنتٛض قُس عبس ٙبعٓٛإ (ايسنتٛض . .
اجملا٫ت ؾهٝـ ْػعٛز ٚٚا٥ـ
.
 )1عً ٢ايػعٛز ٗ ٠نٌ
. 437
بعسزٖا(
ٚإٓؿٛض ظطٜس ٠عها4 ٚ
ايؿعب؟!ْ ٫ٚ ،ػعٛز أؾهاضِٖ ٚثكاؾتِٗٚ.مٔ اٯٕ ْتعاٌَ بؿطس ١نبرل ٠بؿعايٝات َٗطدإ
ايرانس .٠ص ايٓك١ٝ
ٖٚص. ٙط .
اؾٓازضٖٚ ١ٜصا اؿسخ ايجكاٗ ايعإٖٚ ،ٞصا ايؿعٌ ايجكاٗ ايعإ. ،ٞ
.
ٖٚص. ٙط
ايٛطٔ .
اييت ٜؿذلض إٔ ته ٕٛخٜ٬اٖا َٔ تطاب .

اؿهاض ١ٜاييت تبٌ
.
ايرٖٓ .١ٝص
.

بٛنٛح تاّ ٚقطٜض َٚعًٔ إٔ ب٬زْا يٓا يٝػت ٚطٓاّْ ،عٝـ ْٚػتكط ؾ ،٘ٝإِا ٖ ٞايٛطٔ
ايعُٝك ١ػاٚظ ت ْػب ١سهٛض َٚؿاضن ١إجكـ ا٭دٓيب ؾ٘ٝ
.
ؾٓٝا إْٗا زٚاخًٓا
ايػانٔ .
ٚانض ٚايػ٪اٍ اؿ ٖٛ: ٟٛٝأيٝؼ َٔ سكٓا إٔ
ْػب ١عاي ،١ٝضَا تًؿت ايٓٛط بؿهٌ .
ايػعٛز .١ٜص ْعِ ٫بس إٔ ْٛطٔ ْٚػعٛز ٖص ٙايجكاؾ ١ايعطب١ٝ
.
ْػعٛز .طايجكاؾ ١ايعطب١ٝ
.
ايػعٛز١ٜ
.
ا٭دٓيب .ص يٝعطٓٝا زضٚؽ خكٛقٗ ١ٝ
ْػتٛضز .ط إجكـ .
.
ٌْْٛٚ ٌٛ
إٍ َت. . ٢
ا٭دٓيب .ص
ْػتٛضز .ط إجكـ .
.
ٌْْٛٚ. ٌٛ
ٚايجكاؾ .١ص ؟ ٚإٍ َت. ٢
.
اي ٤٫ٛص .ط
.
ايٛطٓ .١ٝص . ٚ.ط
. .ط .
ا٭َطٜهٚ ١ٝعٓسَا
.
يًُؿاضن ٗ ١ؾعايٝاتٓا ايجكاؾٚ ١ٝايٛطَٓ ،١ٝكابٌ ؾٓط ١٦ًَٝ ١بايس٫ٚضات
تٓتٜٗ ٞبسأ ْؿؼ شيو إجكـ بايٓ َٔ ٌٝب٬زْآَٚ ،ا.
ٖٚص ٙايتذطب ١ا٫غترلاز ١ٜضَا ناْت تؿٝس ٗ َطسًَ ١ا َٔ َطاسٌ ايبٓاٚ ٤ايُٓا٤
ب٬زْا ٚضَا نٓا ْتعاّ
اييت قاَت ٗ .

ٍ َعٗا ؿادتٓا ـ سٓٝصاى ـ إٍ َٔ ٜطؾع قٛتٓا

خاضدٝا أَا اي ّٛٝؾٗص ٙايتذطب ١غرل َؿٝس ٫ٚ ،٠تٓؿعٓا ٫ٚ ،تؿٝسْا ،بٌ إْٗا تهطْا بؿهٌ
.
َباؾط نُا إْٗا تطٖل إاٍ ايعا
.

اغترلاز .طإجكـ
.
ّ ايػعٛز ٟايصٜ ٟكطف عً ٢عًُ١ٝ

ايسٚي ١ؾايًُ ّٛٝو
ا٭دٓيبص َٚا ٜذلتب عًٗٝا َٔ تبعات َٚكاضٜـ َايَ ١ٝطٖكٕٛ ١اظْ. ١
. .
ٚؾعاي ١ت٪ز ٟأزٚاضاّ أندل ٚأْٛـ ٚأؾهٌ ٚأضقٖ ٢ا ٪ٜزٜ٘
ب٬زْا ٚغا ٌ٥إع ّ٬ق ،١ٜٛبٌ َ٪ثط. ٠
إجكـ إػتٛضزَ.جاٍ شيو ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اشلٛاَ ١ٝ٥جٌ قٓا:٠

ٚ ،MbCايعطبٚ ،١ٝقٓا٠

ٚغرلٖا ٜهاف يصيو قٓٛاتٓا ايؿها ١ٝ٥ايػعٛز ١ٜايساخًٚ ،١ٝنصيو قطات
.
LBC
ْؿط ظطٜس ٠اؾعٜط ّٜٛ ٠ا٫ثٌٓ ٖ1427/2/13ـ  ،بايعسز (  ) 144م ( . (8
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إدتًؿٚ ١قبٌ ٖصا ٚشاى ق ٠ٛايكشاؾ ١ايػعٛزٚ ١ٜبهٌ أؾهاشلا ايساخً١ٝ
.
اٱشاعات ايػعٛز١ٜ
زاخًٜ ١ٝهاف
ٚاـاضدَ ١ٝجٌ قشٝؿ ١ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٚاؿٝاٚ ٠غرلٖا َٔ قشـ ٚف٬ت .
يصيو إ٪يؿات إدتًؿ ١ايجكاؾٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜايبشٛخ ايعًُ ١ٝايػعٛز ١ٜإٓتؿط ٗ ٠نجرل َٔ
ايعامل بٌ ْايت ايهجرل َٔ ا٭زلا ٤ايجكاؾٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜايعًُ ١ٝايػعٛز ١ٜدٛا٥ع عًُ١ٝ
ز. ٍٚ
عإٚ ١ٝنصيو هب إٔ ْ ٫ػؿٌ عٔ زٚض ٚتأثرلاؾٛا٥ع ايجكاؾ ١ٝايعإَ ١ٝجٌ دا٥ع٠
ٚثكاؾ. ١ٝ
ٚغرلٖا
إًو ؾٝكٌ ايعإٚ ،١ٝدا٥ع ٠ايػٝس قُس سػٔ ؾكٚ ،ٞدا٥ع ٠ايباؾطاس. ،ٌٝ
نٌ ٖص ٙايؿعايٝات ٚايتأثرلات ايجكاؾ ١ٝايػعٛز ١ٜعطؾت ايعامل َٔ مٔٚ ،يصيو
ايعإَ ١ٝجٌ َا
.
ؾاضى ايهجرل ٚايهجرل َٔ إجكؿٌ ايػعٛز ٗ ٌٜايهجرل َٔ ا٭ْؿط ١ايجكاؾ١ٝ
ايعطب ٞبٌ إٕ ايهجرل َٔ ا٭زلا ٤ايػعٛز ١ٜبطظت ٗ ايتؿاع٬ت ايجكاؾ١ٝ
تؿعً٘ َ٪غػ ١ايؿهط .
شات ١ٝز ٕٚتٛد ٘ٝزعٛات يًػعٛز ،ٌٜإ ٫ؾُٝا ْصض
ايعإ ١ٝنٌ شيو مت ٜٚتِ ظٗٛز غعٛز. ١ٜ
.
ٚطٚف .ط . ..ص ،.
.
ايػعٛزٜ ٌٜكع شيو ْتٝذ١
.
إٔ تٛد٘ ايسعٛات يًُجكؿٌ
ٚنِ ٪ٜغؿين إٔ أقٚ ٍٛأتهًِ بكطاس ١عٔ إٛاقـ ايسٚي ١ٝػا ٙإجكـ ٚايجكاؾ١
ايػعٛز ١ٜؾأَاَ ٞعسز َٔ دطٜس ٠أخباض ا٭زب إكط ١ٜايكازض ّٜٛ ٠ا٭سس إٛاؾل
.
غٓتُذل ْؿط ٗ ٖصا
.
ٚ ،ّ2006بايكؿشْ )4(١ؿطت خدل عً ٢عُٛز ٚاسس ٚط)6( ٍٛ
/ 1/ 8
ايًػ ١ظا٥ع ٠إًو ؾٝكٌ
ايسنتٛض ُاّ سػإ ،أغتاش عًِ .
/
اـدل إِٗ ٚايعإ ٞؾٛظ ا٭غتاش
ؾٗطٟ
ٚاٯزاب َٓاقؿَ ١ع إػطب ٞعبس ايكازض .
.
ايعإ ٗ ١ٝايًػ ١ايعطب١ٝ
اٖ٫تُاّ؟ بإٔ ٜٓؿط خدل
! .
أيٝؼ َٔ إ٪غـ ٚايٓهطإ يًذُٚ ،ٌٝعسّ ايتكسٜطٚ ،عسّ
ايعإ١ٝ
.
َجٌ ٖصا َِٗ يًػا ١ٜعٔ دا٥ع ٠عإ ١ٝضَا تهْ ٗ ٕٛؿؼ َهاْٚ ١ق ١ُٝدا٥عْٛ ٠بٌ
ٖٝع
َكط ٌُٜٗ ٟاـدل ٜ ٫ٚتعاٌَ َع٘ باسذلاّ ثكاٗ ٚتكسٜط إع. َٞ٬
.
ٚايؿا٥ع ؾٗٝا َٛاطٔ
ايعإ ١ٝؾُاشا ْؿػط َجٌ
.
٭ٕ إهػب ٗ ٖصا ايؿٛظ ٖٕ ٛكط قبٌ إٔ ٜه ٕٛؾا٥ع ٠إًو ؾٝكٌ
ايػعٛز١ٜ؟
! .
ٖصا ايتٗاٚ ٕٚا٫غتٗتاض بايجكاؾ١
غــــــسٚز؟
.
ٌٖ ٖٛ
تـــــعاٍ؟
.
ٌٖ ٖٛ
ســــــطد؟
.
ٌٖ ٖٛ
غـــــــرل٠؟
.
ٌٖ ٖٛ
اضتٗتاز؟
.
ٌٖ ٖٛ
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أغ ١ً٦س ١ٜٛٝنجرل  ٠تسٚض ٗ زَاغ ٞسَ ٍٛجٌ ٖص ٙإٛاقـ ٚغرلٖا ٚيهٔ أخذٌ
ايػعٛز١ٜ
.
ناًَ ١ستْ ٫ ٢ؿِٗ خطأ ،أ ٚتؿػرل ػا ٙإجكـ ٚايجكاؾ١
.
ٚأغتش ٞإٔ أبٛح بٗا
ٕاشا ْػٓٝا بعض إجكؿٌ ايعطب ٖٔ زعتِٗ ب٬زْا ؿهٛض بعض إٓاغبات ايجكاؾ١ٝ
ٚغرلٖا،ناْٛا ٜهتب ٕٛإكا٫ت اشلذٚ ١َٝٛايٓكس ِٖٚ ،١ٜعً ٢نطاؽ ٟايطا٥ط ٠اييت أقًتِٗ َٔ
يب٬زْا ْٚكعسِٖ ٗ ايكؿٛف ا٭ٗ ٍٚ
ب٬زِٖ ْٚكط عً ٢زعٛتِٗ َطات أخط. ٣
.
ب٬زْا إيٞ
إٓاغبات أضٜس َٔ إتًك ٞإٔ ٜعٛز يًدًـ عس ٠غٓٛات ٚبايصات ؾذل ٠أظَٚ ١سطب اـًٝر
.
تًو
يًهٜٛت أ ٚايعٛز ٠يؿذل ٠ايػبعٓٝات إ٬ٝز ،١ٜيكطا ٠٤بعض َكا٫ت
.
ا٭ ٍٚأبإ ايػع ٚايعطاقٞ
نباض إجكؿٌ ايعطب َجٌ ا٭غتاش ؾؿٝل اؿٛت ٚأْٝؼ َٓكٛضٚ ،إبطاْٖ ِٝاؾع َٚا نتب٘ عٔ
ٚغرلِٖ
.
 ّ1990أبإ أظَٚ ١سطب اـًٝر
تٛظٜع ايجطٚات ٗ إسسَ ٣كا٫ت٘ ظطٜس ٠ا٭ٖطاّ عاّ
ٚاعٚ ١ٝإشا مل ْػعٛز
ٚاي ّٛٝيعًٓا ْتعض َٛاع ٜعكط. ١ٜ
ثِ ْكاضٕ ايؿطم بٌ تًو إطسً. ١
ٚبٓاتٓا ٚإشا نُط ايعكٌ ،مل ٜعس ٜسضَ ٟا
ايؿهط ٚايجكاؾ ١ؾػٛف تهُط عك ٍٛأبٓاْ٤ا ٚؾبابٓا .
ٚا٭ؾهاض ٚتًتـ سٛي٘ إباز ٨اييت ٜكعب
.
سٛي٘ ؾٝهجط سٛي٘ إػهٛت عٓ٘ َٔ اٯضا٤
ٜسٚض .
ا٫قذلابَٗٓ.ا
ايػعٛز .١ٜص يًُػتكسّ،
.
إجكـ .ص زؾع .إٍ .ط اضتٗإ ايجكاؾ١
َٓٗر .ط اغتكساّ .
إٕ .
ؾٓٝا ؾذعٌ ب٬زْا َٓدل يطُٛس٘ ،يتشكٝل نٌ ايٓععات
ؾأغتػٌ شيو إجكـ ٖصا ايهعـ .
ايهٝك ١ؾأقبض ٜتهًِ عٔ إػهٛت عٓ٘ َجٌ َا ؾعً٘ ْٗاز ايػازض ٗ ٟنتاب٘
.
اؾًٌَٗ. . .هاّ ))
. ((. .
بب٬زْا
نأْ٘ .ط ْ.ع ٢ص عً ٢أٜاَ٘ اييت قهاٖا .
ٖصا إجكـ إػتٛضز دعٌ ْل نتاب٘ .
أخ٬ق ١ٝإْٗا
.
ٚنتب نٌ أغً٦ت٘ ٗ شيو ايهتاب عًَ ٢ػت ٣ٛإػا٤يٚ ١بهٌ أبعازٖا ايػرل
ا٭غ ١ً٦ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاييت  ٫تػط أسساّ غرل اؿاقس ٜٔعًٓٝا ٖٔ ٜبشج ٕٛعٔ َدلضات
ٚػاٚ ِٗٓ٥يعٌ أخطط َا ٗ َٓتر َجٌ ٖصا إجكـ ايصٟ
.
يعٜازَ ٠ػاؾ ١سكسِٖ ٚاتػاع َػاس١
أَآَا ؾُاشا ٜعين ٖصا يًعك٤٬
عٌُ ٗ أضٚقتٓا ايػٝاغ ١ٝإٕ َا نتب ٙقشٝض ٚٚقع أَاَ ،ٞبٌ .
اخل؟
ايػُع.. . .أ. . .ٚأ. ! ٚ
ٚطين؟ ؾٌٗ ٖ َٔ ٛأ ٍٚايععّ؟ أ َٔ ٖٛ ٚغاضق. . .ٞ
ٚايعاضؾٌ ٗ ! .
ٚعٓس َطادع ١بعض أزلا ٤إجكؿٌ إػتٛضز ٜٔلس إٔ بعهِٗ ايهجرل قس خطدٓا عًٓٝا
عدل اؿسٜح إتًؿع ،أ٪َ ٚيؿات٘ شات إػع ٣اْ٫تكاََ ٞجٌ شيو ايسنتٛض عبس اهلل ايٓؿٝػٞ
ايهٜٛت أ ٚا٭غتاش قُس سػٌ ٖٝهٌ َٔ َكط ٚأسازٜج٘ إتًؿع ٠نسْا ٗ قٓا ٠اؾعٜط٠
.
َٔ
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ٚإٛنٛعٚ ١ٝنصيو
.
ٚغرلٖا تًو ا٭سازٜح إتًؿع ٠اييت ؾشت ؾٗٝا ايكطاس١
.
ايكطط١ٜ
ٚغرلٙ
ضٜاض ايطٜؼ .
إػتٛضز ٜعتدل ْكطَ ١ؿكً ،١ٝبٌ ؾطٜسٗ ٠
أدٌ إجكـ . .
إٕ َا ؾعًٓاٚ ٙقسَٓا. .َٔ ٙ
ْٛعٗاٖ ،ا ؾتض عًٓٝا أبٛاب ا٭طُاع َٔ ٖٓا ٖٓٚاىٖٚ ،صا أٜهاّ دعٌ ايهجرل َٔ َجكؿ ٞايعامل
ىطط ٕٛبدلاع ١نبرل ٠نٝـ ٜسخً َٔ ٕٛتًو ا٭بٛاب يتٓؿٝص َطاَعِٗ ٚؼكٝل
أَٛايٓا ست ٢إٔ بعهِٗ أ ِٖٚايبعض َٔ ايؿاعًٌ إٔ ٙ٤٫ٚ
طُٛساتِٗ ٚاؿك ٍٛعً. ٢
.
ػُع .ط يًػّٛٝ
ب٬زْا  ٗٚأ. ٍٚ
يػرلٖا ٚإْ٘ ٜهش ٞبآَاي٘ َٔ أدٌ .
ايجكاٗ يب٬زْا ٚيٝؼ .
ايػٝاغ ١ٝسٛيٓا ٚعًٓٝا ،أْسؾع ٚبؿس٠
ٖٚبٛب ا٭عاقرل ص . .
ايسانٓ .١ص ؾٛم زلا ٤ب٬زْا . .،ط
.
إباضنٚ ١أعطف نػرل ٟإٔ تًو ا٭َٛاٍ ايػعٛز ١ٜاييت
.
َتٓاٖ ١ٝيٝهتب نس ٖص ٙايب٬ز
ٚايتٛظٜع يطباعٚ ١تٛظٜع ايهتب
.
سكٌ عًٗٝا بعض إجكؿٌ إػتٛضز ٜٔؾتشٛا بٗا زٚض يًٓؿط
ب٬زْا يٝؼ ٗ قكسٖٓ ٟا َٔ ٖصا إكاٍ إ ٫إٔ ْعٛز إٍ ؾِٗ َٚعطؾ ١ايٛطٚف اييت
نس .
ايتذاضٜب اييت
.
ايعُٝلص  َٔ .نٌ تًو
ايطبات ) .
ٖٚصا( ط )
ايػفً ١ص( . ..
ٖص()(. ٙط ) .
دعًتٓا ْعٝـ .
َػتذس٠
.
دسٜس ٠خًكت َكاحل
غرلت ايتٛاظْات إدتًؿٚ ،١اييت أزت إٍ ٛٗٚض َعاز٫ت .
تسؾعٓا بإؿاح ؾسٜس إٍ تػرل َٓٗذٓا ايػٝاؽ ٚ ٟايجكاٗ ٚايؿهط ٗ ٟايتعاٌَ َع كتًـ
ايجكاؾ١ٝ
.
ايؿعايٝات
إػتٛضز .ص ٗ ؾِٗ ٖٚهِ
ٖؿاؾ. ١ط إجكـ .
.
 ٗٚإكابٌ ٜٓبػ ٞإٔ ْ ٫ػؿٌ ٗ ٖصا ايػٝام
ثٛضٙ
َُٖٓٛا ٚنُا ق ٌٝإٕ دشا أ ٍٚبًشِ .
.
قهاٜاْا َٚعطؾ١
ٚايعاضؾٌ ٚ.ايهباض يهٌ ٖص ٙإٛاقـ َٔ إجكؿٌ إػٚ٪يٌ خًل
.
ايؿاعًٌ
ٚعسّ ؾِٗ . .
ؾٓٝا ٗٚ ،زٚاخًٓا نُجكؿٌ غعٛز ٌٜساي َٔ ١ايهٝل ٚايػهب بعه٘ َعًٔٚ ،ا٭خط َهتّٛ
ايك ٫ٚ ٣ٛدساٍ أتٛقع٘ ٗ إٔ ايػ ّٛٝاييت ػُعت سٍٛ
٭ٕ أقشاب٘ َهت ٌَٛبؿعٌ ق. ٠ٛ
ٚتت٬ؾ ٞإ ٫إشا اغتطعٓا نُجكؿٌ إٔ ْهػ٘ بك ٠ٛعً٢
عًُ ١ٝاغترلاز إجكـ غٛف تع. ٍٚ
أعكاب ايؿاعًٌ ٚايعاضؾٌ ٗ ايكطاض ايجكاٗ ٚاٱعٚ َٞ٬ايػٝاغ.ٞيتػرل قٛض ٠إؿٗس ايجكاٗ
ايٛطين
.
إٕ ايؿاضع ايجكاٗ ايػعٛز ٟؾكس قسضت٘ عً ٢ايتعاطـ َع ٖصا ايٓٛع َٔ إجكؿٌ
سٓادطِٖ ٚإٕ أؾهاضِٖ ٚثكاؾتِٗ ؼهُٗا
.
إػتٛضز ،ٜٔيكٓاعت٘ إٔ نٜ ٫ َِٗ٬تذاٚظ
ٚغٝاغٝاّ َباز ٨قاُ ١تبعح
.
بإاٍ ٚايؿاغس ٠أخ٬قّٝا ٚثكاؾّٝا
احملٓط .١ص ٚإطتبط. ١
. .ط إباز. ٨
ٚا٭خ٬م
.
ايٛطين ٚإاٍ أؾهٌ أزا ٠أٚ ٚغ ١ًٝٱؾػاز إباز٨
.
عً ٢ايكًل



158

أ٩نس إٔ اٱْػإ ايػعٛز ٟأ ٚؾو إٔ ٜكطع اـ ٙٛٝإطتبط ١بٗهصا َجكؿٌ َتػٛيٌ
ٚقسضات٘
.
زاخٌ ٖصا ايٛطٔ ايػين بأبٓاٚ ٘٥طاقات٘
ٚايطقاب ١٭ٕ بعض أٚي٦و
.
يكس تطانُت ا٭خطا َٔ ٤إجكـ إػتٛضز يػٝاب احملاغب١
يٓذات٘
.
إجكؿٌ إػتٛضز ٜٔيُ ٛت قاغبت٘ بإٝعإ ايٛطين يكصف ب٘ ٗ ايٚ.ِٝئ هس قؿ١
يـــُـشــــ١
ٚطٓٝت٘ .ص ٚايبعض اٯخط ايهجرل وتاز
َعاؾ ١ص). ٗ. ).ط .
.
إٍ ((.ط
بعض ايٓاؽ وتاز .
ْؿػٝت٘ ص)ٚ ).اؾع ٤ايجايح َٔ ٖصا ايبؿط وتاز إٍ َعاؾٗ ١
.
إٍ سايَ ١عاؾ((. ٗ. ١ط
ؾهطٚ ٙنٌ ٖص ٙإعاؾات ايعادً ١ؼتاز إٍ عٝازات َٚعاؾٌ
زَاغ٘ ص) ).أ. ٗ ٟ
 ((. .ط .
ٚايعادً١؟ يع٬ز ٖ ٤٫٪إطن،٢
! .
كتكٌ ؾُٔ ٜتدلع بؿتض ٖص ٙايعٝازات ايتدكك١ٝ
.
سايتِٗ ؾٝؿهً ٕٛخططّا نبرلّا ٚقازَاّ عً٢
.
ٚعًٓٝا إٔ ْ ٫ذلنِٗ بٗهصا ساي ١ست ٫ ٢تتطٛض
اجملتُع
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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شَٔ اجملاْني
ٌٖ مٔ ٗ ظَٔ اجملاٌْ ؟ ٌٖٚ ،مٔ ْػرل ٗ زضب إٗابٌٝ؟ ٌٖٚ ،مٔ ٗ ظَٔ ا٭غٛات
ايص ٜٔىطبِٗ ايٓػا ٤يهجط ٠أَٛاشلِ؟ ظَٔ ايسضاِٖ ٚايؿًٛؽ ،ايؿًٛؽ اييت أضٖكت ايٓؿٛؽ،
ايٓؿٛؽ
.
ٚأٖاْت نطاَ١
اـا٥ؿٌ
!
ٜٚا أَإ
ايهًٛضنؼص يهٜ ٞػتطٝع
. .
َٔ .طَاز٠
مٔ ٗ ظَٔ متاز ؾ ٘ٝإٍ نُٝات ٖا. ١ً٥
ايبعض غػٌ قًب٘ َٔ ا٭سكاز ٚايهػا ٔ٥اييت وًُٗا يٰخطٚ ،ٜٔأعطف إٔ ايبعض َٔ ٖصٙ
َكٓع )ٖ َٔ ).ص ٙإاز ٠يػػ ٌٝقًبَ٘ َٔ ،جٌ ٖص ٙا٭َطاضٚ ،يهٔ ئ،
إٍ . ((.
ايؿ ١٦ؼتاز .
ٚئٚ ،ئٜٛٓ ،ـ قًب٘ َٔ ٖص ٙاـبا٥ح ٚايطشاٚ ٌ٥ا٭َطاض ،ؾعً ٘ٝإٔ ٜبشح عٔ قٓسٚم قدل
ٚأعُاي٘
.
َؿتٛح يٝسؾٔ ْؿػ٘ ؾ ،٘ٝيٝتدًل َٓ٘ اجملتُع  َٔٚؾطٚضٚ ٙأؾعاي٘
اـا٥ؿٌ
!
ٜٚا أَإ
ٌٖ بػبب أؾعايٓا تٓهػط ضٜ٩تٓا شلصا ايعَْٔٓ ٌٖٚ ،ػشب َٔ اؿطن ١ايعإ ١ٝ؟ٌٖ ،
متاز يػاس ١غاخٓ ١يهْ ٞػتطٝع إٔ ْتٓاؾؼ َع ايهباض ٗ نٌ اجملا٫ت ،يهْ ٞك ٍٛأْٓا
قازض ٜٔعً ٢ؾعٌ نٌ ؾ َٔ ٤ٞأدٌ ٖصا ايٛطٔ !ٚ ،زخٛيٓا غاس ١ايتٓاؾؼ ٜ ٫عين أْٓا َٔ
اجملاٌْ
.
اجملاٌْ ،أْ ٚعٝـ ظَٔ
 ٗٚظَٔ اجملاٌْ أعتكس ـ ٖهصا أ ٔٚـ أْٓا متاز ؾ ٘ٝإٍ قٓٛات اَتكام يجكاؾ ١اٯخط،
غٝبٓا .ط ايطًب
ٚإش مل ْػتطع ٖاضغ ١سكٛقٓا ٗ ظَٔ اجملاٌْ ،ؾٗصا ٜعين بايتأنٝس أْٓا .
ايهجرلَٔ.ط ايٛداٖ ١ايػٝاغ١ٝ
ا٫دتُاع ٞص ٚ ،.ايطًب ا٫دتُاع ٞعاز ٖٛ ٠ضأ ٟؾ. ٘ٝ
.
ايً ّٛص  .إٍ ايهباض ٚايكػاضٚ ،خاق١
ٜدلظ ط ) ) .
أؼسخ .ؾ( (٘ٝ
.
ايؿهط ١ٜص ٖٚ ،.صا ايعَٔ ايصٟ
.
ٚ
بايعذص . .).أ( (ٚايتدًف ))..
اتٗآَا . ) ((.
.
ايؿاعًٌ ؾ٫ ،٘ٝبس إٔ ْؿعٌ شيو ستْ ٫ ٢كع ٗ زا٥ط٠
ٚأخطط َا ٗ ٖص ٙايتُٗ ١ايباطًَٚ ،١ا ٜٓط ٟٛعًٗٝا ٖ ٛإٔ ْكسقٗا بؿهٌ دٓ ،ْٞٛبٌ ٚدست
ايهجرل ٜطززٖا بكٓاع ١غطٜب٫ٚ ،١سٛت إٕ ايؿطٜل ايجاْٜ ٞعٌُ عًْ ٢ؿطٖا ٚتٛظٜعٗا ٚإشاعتٗا
نتب .
ٙ
أَا ٗ أسازٜج٘ أَ ٚكا٫ت ٙأٚ
إْ٘ ظَٔ اجملاٌْ ،٭ْٗا مل تػتطع تًو ايؿ٦ات اييت تطتس ٟا٭قٓع ١بكٛض ٠زا ،١ُ٥بٌ
ت ٔٛإْٗا أقٓع ،١ًْٝ ١ػٌُ َٔ ؾهًٗا ايعاّ ،مل تػتطع ؼكٌ ْؿػٗا قسض إػتطاع َٔ
ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز  ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ  ،1427/1/28بايعسز ( ) 18019م (.) 9
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اؾطاظات َٚتػرلات َطسً ١اجملاٌْ ،بٌ ؾعطت ـ ٖهصا أتكٛض ـ إٕ يسٜٗا ظٜاز ٗ ٠قسضتٗا عً ٢دصب
ايٓاؽ شلاٚ ،يهٔ ٜػؿٌ أٚي٦و ايٓاؽ إٓذصبٌ ـ بؿعٌ ايػبا ٤ـ إٕ ٚضا ٤تًو ايؿ٦ات زٚاؾع
َػتُط٫ ٠قطٝاز ايٓذاسات ُٚعٜكٗاٚٚ ،دست إٔ ايٓاؽ ٗ ظَٔ اجملاٌْ يس ِٜٗقابً ١ٝغرل
ا٭ناشٜب ص ٚ ،.شيو بؿعٌ ايك ٣ٛا٫دتُاع١ٝ
.
ايؿا٥عات .ص . ٚ.ط
.
٫ستهاض .ط
.
َػبٛق١
ٚايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايؿهطٚ ،١ٜبعض تًو ايكٜ ٣ٛػتٓس إٍ دٗس ادتُاعٜ ٞتػِ بكسض
اْ٫طباع١ٝ
.
عائَ ٞ
إٕ غًٛنٝات ظَٔ اجملاٌْ ؼٌُ نٌ تعبرلات ايعساٚ ٤ايتشٝع إعتاز ٠نس
ايٛاقع ١ٝص ٚ ،.ضَا ٜػتػٌ ٚانع ٛتًو ايػًٛنٝات ا٭غؼ ايجكاؾ ١ٝايس ١ٜٝٓاييت ٜكّٛ
.
. .ط
عًٗٝا اجملتُع ،ؾتش ٍٛعدل تؿػرلاتِٗ ايهٝكٕ ١كاؿِٗ َٓٚاؾعِٗ ٚغاٜاتِٗ ايهٝك.١ـسَ١
أغطاضٚ ،أٖساف َع ،١ٓٝإٕ أغًبٗا َٛادٗ ١إٓؿع ١ايصاتٚ ،١ٝيهٔ عً٢ٸ إٔ أٚنض ايهجرل َٔ
ايػًٛنٝات ((.
.
قؿات أٌٖ ظَٔ اجملاٌْ إِْٗ ٜعتدل ٕٚتًو

زد)٠فعٌٚ .) .يٝؼ

) ((..فعٌ ٖٚ ،. ).صا ٗ تكسٜط ٟخطأ اغذلاتٝذ ٗ ، ٞايتؿهرل ،٭ٕ ايه٬ب اييت تٓبض قس تعض،
ايبط٤ٞ
.
ٚتٗؿِ ٚتػُِ ؾٝأت ٞإٛت
 َٔٚايطبٝع ٞدساّ ٗ تكسٜط ٟـ ٖهصا ايتكٛض ـ إٔ تٓعيل تًو ايؿ٦ات إٍ أسهاّ َتػطع١
ٚتعُُٝات غرل زقٝك ،١قس تجرل غباض نجٝـ عً ٢زق ١ايط ١ٜ٩يٮَٛض ٚايؿٚ ٕٚ٪إثاضٖ ٠صا ايػباض ىًل
ا٫زتباى ٚ ،. ).إشا أضتبو اٱْػإ ؾهٌ قطاضات٘ تكبض ٗ ساي ١اضتباىٚ ،قس ٜػتُط ٖصا ايتٛتط
)
((..
اجملاٌْ
.
ٗ ظَٔ

 ٫بس إٔ ٜه ٗ ٕٛظَٔ اجملاٌْ عكْٚ ٤٬بٚ ٤٬سهُاٚ ٤ؾه ٤٬تٗٛط زضاٜتِٗ ٚسٓهتِٗ
ٚخدلتِٗ ايهاؾ ١ٝٱٜكاف َس ايتٛتط ٚا٫ضتباىٚ ،تعٌُ عً ٢إٜكاف ايتعذ ٗ ٌٝإقساض ا٭سهاّ
سا٫تٗا
.
إػتعذًٚ ،١اييت ضَا ته ٕٛاْطباع ٗ ١ٝنجرل َٔ
إٕ ايتعكٌ ا٭نجط تٛاظّْا ٚق ٖٛ ١ُٝب ٬ؾو نتاب ا٭َإ ٗ ظَٔ اجملاٌْٚ ،بايطغِ َٔ إٔ
ٚايٛاقع )١ٝص ٚ ،. .يهٔ
)
نبرل ((.ط َعطٝات املٓطل ٚايعك١ْٝ٬
ظَٔ اجملاٌْ ،قس أنعؿت ؾ ٘ٝإٍ سس .
ٚبؿهٌ تعا ِٚق ٠ٛإٓاؾع  ٚإطاَع ٚإكاحل ٚايػاٜاتٚ ،طؿت تًو ا٭َٛض يتكب ٗ قٓٛات ايػرل،
ايعكٌ ص ٚايعٌُ عً ٢عسّ اختؿاٗ٥ا،
تٝٚٛـ .ط ق. . ِٝ
.
ٖٓٚا َا ٜسعْٛا ٚبؿهٌ ع ْٞ٬إٔ ْس عٛا إٍ
ؾتشس َٔ ِ ٛايؿذط٠
ست ٫ ٢تتؿاقِ ؾبه ١ايعٓهبٛت ؾتتػًل ؾٛم نٌ ا٭غكإ. ،

ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚؼت ا٭ضض  ّٜٛٚايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ،أثٓا٤
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َػسٚع تكٓني ايفك٘ اإلضَٞ٬
اطًعت عً ٢تكطٜض ؾه ١ًٝضٝ٥ؼ فًؼ ايكها ٤ا٫عً ٢ايؿٝذ قاحل ايًشٝسإ
ٖ142ـ سٝح شنط ؾهًٝت٘ ايتايٞ
/7
8
/ 27
 ّٜٛ )218ا٫ضبعا٤
(2
ٚإٓؿٛض ظطٜس ٠ايٛطٔ بعسزٖا
" :انس ضٝ٥ؼ اجملًؼ ا٫عً ٢يًكها ٤ايؿٝذ ايًشٝسإ اْ٘ ٜ ٫عٌُ عً ٢تكٌٓ ايؿكٚ ١مل
َٛاز  ٚعٔ َؿطٚع قٝاغ ١ايؿك٘ عً ٢ؾهٌ َٛاز ّ ٌٖٚهٔ إ
ٜؿاضى ٗ قٝاغت٘ عً ٢ؾهٌ .
ّجٌ َطدعاّ اغذلؾازٜاّ يًكها ٤يٝدؿـ َٔ اظزٚاد ٘ٝبعض ا٭سهاّ ٗ اؿا٫ت إتؿابٗ١
قهاّٝ٥ا  ،اْ٘ ٜ ٫ط ٣قٝاغ ١ايؿك ١عً ٢ؾهٌ َٛاز َ ،بٓٝاّ إ نتب ايؿك٘ ٚانشَٚ ١طتب١
َٛاز ٚنإ ايؿٝذ قاحل ايًشٝسإ ٜتشسخ عًٖ ٢اَـ إًتك ٢ايجاْٞ
نأْٗا عً ٢ؾهٌ .
ٕسٜط ٟؾطٚع ض٥اغ ١ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط ٚض٩غا٦ٖٝ ٤ات إسٕ ٚاحملاؾٛات ايػعٛز١ٜ
ايطٜاض ٚتػا ٍ٤ضٝ٥ؼ اجملًؼ ا٫عً ٢يًكها ٤س ٍٛتكٌٓ
.
ايص ٟاغتُط عًَ ٢سٗ ٌَٜٛ ٣
ا٫خطَ ٜٔهٝؿاّ إ قٝاغ ١ايؿك٘ عً ٢ؾهٌ َٛاز مل ٜٓذض
"
ٕ ٬اشا ْصٖب يٓكًس
ايؿك٘ قاّ "٥
ؾٗٝا َٔ غبكٓا َٚ ،ػتصنطا إٔ تطنٝا سٌ اٖتعت ٚنعؿت ـ سػب ٚقـ ايؿٝذ ايًشٝسإ ـ
شيو ٚاناف إ ا٫ظٖط غبل إ قٓٔ
اضاز عًُاٖ٩ا إ ٜكٓٓٚ ٙٛمل ٜتُػهٛا ب٘ ٚمل ٜٓذشٛا ٗ .
َهٝؿّا
"
إصاٖب ا٫ضبع ٖٞٚ ١إايهٚ ٞاؿٓؿٚ ٞايؿاؾعٚ ٞاؿٓبًٚ ٞمل ٜٓذض ٗ شيو اٜها
غتٓذض َٛنشاّ إ ايعًُا ٤إتكسٌَ أَهٔ ٗ ايًػٚ ١اعطف ٕكاقس ايؿطٜع١
"
 ٫ٚاعتكس اْٗا
ا٭ق ٍٛؾايطدٛع اٍ نتبِٗ اْؿع َٔ ايطدٛع اٍ َٛاز تععٍ ايٓاؽ عٔ ايجكاؾ١
.
ٚأزم ٗ عًِ
ايٛطٔ ٗ
"
ٚ .نإ ٚظٜط ايعسٍ ايؿٝذ ايسنتٛض عبساهلل بٔ قُس آٍ ايؿٝذ قس شنط "ي ـ
انتٛبط ّ200إ ٖٓاى ٖ ١٦ٝعًُ ١ٝتت ٍٛقٝاغ ١ؾك٘ إعاَ٬ت ٚاؾٓاٜات
عسز ٙايكازض ٗ5 8
ايٛطٔ
"
ٚا٭سٛاٍ ايؿدك ١ٝإناؾ ١اٍ َا ٜتطًب٘ ايكها ٗ ٤ؾهٌ َٛاز ٚ ،قاٍ آٍ ايؿٝذ"يـ
إيٗٝا تسضؽ ٚنع سس أعً ٢يًعكٛبات ايتععٜط ١ٜيهٌ دطّ ١نٞ
ايعًُ ١ٝإؿاض "
"
إ اشل١٦ٝ
ٜػتٓس إيٗٝا ايكان "ٗ ٞسهُ٘ٚ .ضا ٟاْ٘ ٜٛ ٫دس َاْع ؾطع ٞيسٚ َٔ ٜ٘نع سس أعً٢
اؿاد ١إي.٘ٝ
"
يًتععٜطات َٔ خ ٍ٬تكٌٓ قسز َتَ ٢ا زعت
ا٫غ.َٞ٬ص يًُٓاقؿٚ ١احملاٚضٚ ، ٠يٝؼ اؾسٍ ،
.
قه ١ٝط تكٌٓ ايؿك٘
ٚاٚز إ اططح . .
ؾؿ ٞايبسا ١ٜاٚز إ اعكب عً ٢تكطٜض ضٝ٥ؼ فًؼ ايكها ٤ا٫عًٚ ٢اق ٍٛايتاي ، ٞيؿهًٝت٘
يًسنتٛض
/
اْ٘ ٚضز ٗ نتاب تكٌٓ ايؿك٘ ا٫غ ، َٞ٬إبسأ ٚإٓٗر ٚايتطبٝل ،
ايهٜٛت١ٝ
ايػعٛزٚ ١ٜدطٜس ٠ايػٝاغ. ١
.
ضؾض ْؿط ٙظطٜس ٠ايٛطٔ
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قُس ظن ٢عبسايدل  ،تعطٜـ يًتكٌٓ باْ٘ قٝاغ ١اؿهِ ايكاْ ( ْٞٛايؿطع ٗ ) ٞعباض٠
ٚانشٚ ١اٯخط  ،إيعاّ ايكان ٞبايكهاٚ ٤ؾكا شلصا اؿهِ ٚ ،ي ٛنإ كايؿا يطأٖٛ ٜ٘
.
َٛدع٠
 َٔٚ .بساَ ١ٜكاي ٞأ٩نس إ ايكهاَ ٤عطٚف عٓ٘ اْ٘ ٗ تطٛض َػتُط يصيو ؾإ ػُٝع
ا٭سهاّ ٚايػٛابل ايكهاٚ ١ٝ٥تُٓٗٝٛا ؾ ٘ٝؾٛا٥س يٮَٖٚ ،١صا َا ؾعًت٘ ٚظاض ٠ايعسٍ ٚزٜٛإ
إٛامل ٖٚصا اٱدطاٜ ٤ػاعس ايكان ٞعً ٢ا٫ط٬ع َٚعطؾ ١ا٭سهاّ ايػابك ٗ ١كتًـ
.
ايكهاٜا ٚأنٝـ ايٓكا. ٙايتاي١ٝ
.
 1يٝؼ قشٝض إ َا شنط ٙايؿٝذ ايًشٝسإ َٔ إ تطنٝا اٖتعت ٚنعؿت عٓسَا قٓٓت
: /
ايؿك٘  ،بٌ ايصٚ ٟقع إ تطنٝا ايسٚي ١ايعًُاْ ١ٝيسٜٗا ؾك٘ قاْ ْٞٛقٚ ٣ٛدٝس  ،قشٝض
ايعكطٟ
إؿانٌ ٚيهٓٗا مل تؿؿٌ ٗ َؿطٚعٗا .
.
اْ٘ اعذلا ٙبعض
شيو إ
 2أَا عٔ ق ٍٛايًشٝسإ عٔ إ ا٭ظٖط غبل إ قٓٔ إصاٖب ا٭ضبعٚ ١مل ٜٓذض ٗ .
: /
ٖصا ايه ّ٬غرل زقٝل ٚغرل قشٝض ؾًكس نتب ايسنتٛض قُس ظن ٞعبسايدل ٗ
ٚايتطبٝل سٝح دا ٗ ٤قؿش. )61 ( ١
.
نتاب٘ تكٌٓ ايؿك٘ اٱغ ، َٞ٬إبسأ ٚإٓٗر
(( َ ٗٚكط قٓٓت أسهاّ نجرل َٔ إػا ٌ٥ايؿطع ، ١ٝؾكسضت ٥٫ش ١تطتٝب احملانِ
ايؿطعَ ١ٝتهُٓ ١أسهاَّا ٗ ا٭سٛاٍ ايؿدك ٗٚ ١ٝإطاؾعات اـاق ١بٗا  ،نُا قٓٓت
إاٍ
أسهاّ بعض َػا ٌ٥ا٭سٛاٍ ايؿدك ، ١ٝنايٛقـ ٚايٛقٚ ١ٝإرلاخ ٚاي ١ٜ٫ٛعً. ٢
 ٗٚ ٬فًؼ ايؿعب إكطٟ
ٖٓٚاى َؿطٚع ناٌَ يٮسٛاٍ ايؿدك ١ٝقس أعس ؾعّ .
اٱغٚ ١َٝ٬قس قطع ا٭ظٖط ؾٛطّا نبرلّا ٗ غبٌٝ
.
سطن ١تكٌٓ ناٌَ يًؿطٜع١
تكٌٓ ايؿطٜع ١اٱغ ، ١َٝ٬ؾكس قٓٓت ايعكٛز ٗ إصاٖب ا٭ضبع ، ١نٌ َصٖب عً ٢سس٠
ايؿك٘
ثِ اغتػطب ٕاشا مل ٜصنط ايؿٝذ ايًشٝسإ لاح ػطب ١ؾطْػا ٗ تكٌٓ .
إاْٝا ٖٚص ٙػاضٜب َؿٗٛز شلا َجٌ ايتذطب ١ا٫لًٝعٗ ١ٜ
ٚنصيو لاح ػطب. ١
ايؿك٘
.
غٓٚ 181١ايتكٌٓ اٜ٫طاي ٞغٓ١
ٚشنط عبسايدل اْ٘ ٗ ايػطب قسض ايتكٌٓ ايُٓػا2 ٟٚ
ٚ 1900تكٌٓ ا٫يتعاَات
ٚ 1881ايتكٌٓ إ٫اْ ٞغٓ١
ٚ 1865ايتكٌٓ ايػٜٛػط ٟغٓ١
ٚ 1912نصيو ؾعًت ٖٛيٓسا ٚضَٚاْٝا ٚاغباْٝا ٚايدلتػاٍ ٚتْٛؼ
ايػٜٛػط ٟغٓ١
َٚطانـ ٚايٜ٫ٛات اؾٓٛب َٔ ١ٝنٓسا ٚنجرل َٔ ايس ٍٚاَ٫طٜه ١ٝاؾٓٛبْ ١ٝك ّ٬عٔ
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ايؿطْػٚ ٞاعٝس ايٓٛط ٗ ايتكٌٓ ايُٓػا ٗ ٟٚأ ٍٚغين اؿطب ايعإ ١ٝاٍٚ٫
.
ايتكٌٓ
. 192
غٓ١
ٚ 191تكٌٓ ايػٛؾٝت 3
غٓ١
ٚ 191نصيو ايتكٌٓ ايدلاظ6 ًٜٞ
6ـ
191
غٓ١
4
 ٗٚايؿطم قسض ايتكٌٓ اؾٓا ٞ٥اشلٓس ٟغٓٚ 1860١ايتكٌٓ ايعجُاْ ( ٞاجملًَٔ ١
ٚ 188ايتكٌٓ اؾٓا ٞ٥ايػٛزاْٞ
ٚ1
1875
غٓٚ 186١ايتكٓٝات إكط ١ٜغٓ١
ايؿك٘ اٱغ9 ) َٞ٬
ٚ 1932ايتكٌٓ
ٚ 1930ايتكٌٓ ايًبٓاْ ٢غٓ١
 1929ـ ـ
ٚ 1891ايتكٌٓ ايكٝين ٗ غٓيت
غٓ١
اؾعاٚ ١ٝ٥قس أعٝس ايٓٛط ٗ نجرل َٔ
.
ايٝاباْٚ ٞايتكٌٓ ايعطاق ٗ ٞايعكٛبات  ٗٚإطاؾعات
ٚٚطٚف نُا سسخ بايٓػب ١اٍ
.
ٖص ٙايتكٓٓٝات ٚعسيت َا ٜتؿل َٚا دس َٔ َعاَ٬ت
إكطٖ ١ٜصا اٍ َؿطٚعات تكٓٝات نجرل ٠أُٖٗا إؿطٚع ايؿطْػ ٞاٜ٫طايٞ
.
ايتكٓٝات
ايتؿٝهٛغًٛؾان ٗٚ ٞايعطام نإ ْكٝب ايؿك٘ اٱغٗ َٞ٬
.
ٚإؿطٚع ايبٛيٚ ْٞٛإؿطٚع
ايٓكـ  ٗٚغٛضٚ ١ٜتْٛؼ ٚإػطب قٓٓت أسهاّ َػا ٌ٥ا٭سٛاٍ
.
ايكاْ ٕٛإسْ ٞايعطاق ٞسٛايٞ
اٱغٖٓٚ َٞ٬اى ؾإ
.
ايؿدك ٗٚ ١ٝا٭ضزٕ ٚنع َؿطٚع ايكاْ ٕٛإسْ ٞا٭ضزْ َٔ ٞايؿك٘
.
يتطبٝك٘ ٚقس ْؿط ٗ إًُه١
يتكٌٓ ايؿك٘ اٱغَ ٗ َٞ٬ع ِٛايب٬ز اٱغُٝٗ ١َٝ٬سّا .
ايعطب١ٝ
ايؿطع ١ٝيًكانٞ
"
بعٓٛإ فً ١ا٭سهاّ
"
1ـ ) ّ198نتابّا
ٖ1401
ايػعٛز ١ٜأخرلّا (
ايطا٥ـ َ ٖٛٚؿطٚع تكٌٓ قاّ ـ ضٓ١
.
إتٛؾٗ 135٢
أٓس بٔ عبساهلل ايكاض ٟـ ضٓ٘ اهلل ـ 9
اهلل ـ بكٝاغت٘ ٚؾكّا ٕصٖب اٱَاّ أٓس بٔ سٓبٌ عًَٛٓ ٢اٍ (( فً ١ا٭سهاّ ايعسيٗ )) ١ٝ
اؿٓؿٞ
ايؿك. ١
3: /

عطف ايتكٌٓ باْ٘ ْع يًكٛاعس اـاق ١بؿطع َٔ ؾطٚع ايكاَْ ٕٛع تبٜٛبٗا ٚتطتٝبٗا
ٚاظايَ ١ا قس ٜه ٕٛبٗٓٝا َٔ تٓاقض ٚؾٗٝا َٔ غُٛض ٚا٫قٌ ٗ ايكها ٤إ هتٗس
ايكان ، ٞؾُٝا ٜعطض عً َٔ ٘ٝقهاٜا َٚؿانٌ َٓٚاظعات ٕعطؾ ١اؿهِ ايؿطع ، ٞثِ
ادتٗازٚ ٙاشا مل ٜهٔ ايكان َٔ ٞاجملتٗس ٜٔؾػايبا َا وهِ َا ٜتبع٘
.
وهِ َا ٜطاٙ
َصٖب ايسٚيٖٚ ١صا ٜتٓاقل َع ايؿطع اٱغ ٕ٫ ، َٞ٬اؿل ٗ اٱغ ّ٬يٝؼ ٗ َصٖب
باؿل ٚاؿل يٝؼ ٗ َصٖب ٚ.اسس
"
تعاٍ ؾاسهِ بٌ ايٓاؽ
َعٌ يصيو قاٍ "
.
ٚعازَ ٠ا ٜؿٌُ تكٌٓ ايؿك٘ ايكاْ ٕٛإسْٚ ٞنٌ َا ٜتعًل بإعاَ٬ت إايٚ ١ٝايؿدك١ٝ

ٚنصيو إػا ٌ٥إسْٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜاؾطّٚ ١ايعكٛبٚ ١إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜزخًت
َٓ ١ُٛايتذاض ٠ايسٚي ٫ٚ ١ٝبس شلا َٔ إ تعٝـ َع نٌ عًُٝات ايعٚ ١ٕٛعًٗٝا تكٌٓ أُْٛتٗا
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ايتاضٜذ
.
ايعإ ٫ٚ ١ٝتػتطٝع ب٬زْا إ تعٝـ خاضز سطن١
.
سػب َكتهٝات إطسً١
اٱغَٞ٬
.
ٜٚؿذلض إ ٜهٖ ٕٛصا ساٍ ايعامل
 4إٔ ٖسف تكٌٓ ايؿك٘ ْٖ ٛع ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاٱغٚ ١َٝ٬بهٌ ؾطٚعٗا َع تطبٝتٗا
: /
اظزٚاز ٚسصف أْٛ ٟع َٔ ايػُٛض ثِ
ٚتٓػٝكٗا ٚإظايَ ١ا قس ٜٗٛط بٗٓٝا َٔ تٓاقل . ٚ
دسٜس
ايعٌُ عً ٢قٝاغتٗا بؿهٌ .
َٛسس ٖٚصا غٛف ٜعٛز
 5ايتكٌٓ ٜعٌُ عً ٢دعٌ تًو ا٭سهاّ اجملُع ٗ ١نتاب .
: /
ٚا٭َ١
بؿٛا٥س نبرل ٠عً ٢ايكهاٚ ٤ايكها. ٠
ايسٚيٚ ١بايتاي ٞقاضب ١ايؿػاز ٜٚعٌُ
.
 6إ تكٌٓ ايؿك٘ ٜعس ْٛعّا َٔ أْٛاع اٱق٬ح ٗ
: /
ٚايكٛاٌْ
.
عً ٢إيػاٚ ٤اظاي ١اؾُٛز ٚايٓكل ٗ ا٭ْ١ُٛ
 7إ تكٌٓ ايؿك٘ ٜ ٫كتكط عً ٢ايكٛاعس ٚا٭سهاّ ايعاَ ، ١بٌ اْ٘ ٜسخٌ ضَا  ٫زم
: /
ايتؿاقٖٚ ٌٝصا ٜػاعس ايكان ٞعً ٢إقطاض اؿهِ ٚؾكا يًهطٚضات اييت تتطًبٗا ايكه١ٝ
 َٔ 8اهابٝات تكٌٓ ايؿك٘ اْ٘ ٜعٌُ عً ٢إزخاٍ اؿادات ٚإتطًبات ٚإتػرلات اؾسٜس٠
: /
ٚاجملتُع
.
عً ٢ا٭َ١
ٜ 9ػاعس ايتكٌٓ ايؿكٗ ٞعً ٢غطع ١ؾِٗ ايٓكٛم ايكهاٚ ، ١ٝ٥ايتٛغع ٗ تؿػرلٖا ٖٚصا
: /
نتاب تكٌٓ
/
اؿهِ ٚاختِ َكايٖ ٞصا بصنطٕ ٟا ٚضز ٗ
.
ٜػاعس ايكان ٞعً ٢إقطاض
يًسنتٛض قُس ظن ٞعبسايدل  ،سٝح شنطت بعض َعاٜا ايتكٌٓ
/
ايؿك٘ اٱغَٞ٬
َٗٓٚا
.
 1ايتٝػرل عً ٢ايكهاٚ ٤إتكانٌ ٗ َعطؾ ١اؿهِ ايؿطع. ٞخكٛقاّ ٚقس
:/9
أقبض ايكها ٠اٯٕ غرل فتٗسٚ ٜٔغرل خاف َا ًٜكا ٙايباسح ٗ نتب ايؿك٘
اٱغ َٔ َٞ٬عٓإ ٤عطؾ ١اؿهِ ٖا ٜهٝع ٚقت ايكانٚ ٞدٗسٚ ٗ ٙقت
اظزٓت ؾ ٘ٝزٚض احملانِ باـكَٛات ٚتأخط ايؿكٌ ؾٗٝا عًٚ ٢د٘ دعٌ ايٓاؽ
ٜهذ ٕٛبايؿهَ٘ٓ.٣ٛ
 2تٛسٝس ا٭سهاّ ٗ ايسٚي ١ـ ؾ ٬وهِ بطأْ ٗ ٟاس َٔ ١ٝايسٚيٚ ١وهِ بطأ ٟآخط
/:9
كايـ ٗ دٗ ١أخط ، ٣ؾتشطّ ايؿطٚز ٚايسَاْ ٗ ٤اسٚ ١ٝتػتشٌ ٗ ْاس١ٝ
ايسٚي١
أخطْ َٔ ٣ؿؼ .
ايػ٤ٛ
 3طُأْ ١ٓٝإتكانٌ ٓٚ ،ا ١ٜايكان َٔ ٞقاي. ١
/:9
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َ 4عطؾ ١اؿهِ ابتسا ٤ستٜ ٢طتب إتعاًَ ٕٛأَٛضِٖ عٓس ايتعاٌَ عً ٢اؿهِ
/:9
إكًش١
ب َٔٚ ِٗٓٝايػٝاغ ١ٝايؿطعَ ١ٝطاعا. ٠
ايص ٟغٝؿكٌ ب٘ عٓس ايتٓاظع .
إشٕ ٜتبٌ َٔ خٖ ٍ٬صا ايعطض ايػطٜع إٔ تكٌٓ ايؿك٘ اٱغَ ٖٛ َٞ٬طًب
إطسً١
عكطٚ ، ٟنطٚضٕ ٟعطٝات ٚإؾطاظات .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ثكاف ١اإلص٬ح
ستاٚي ١يًفِٗ

ايعاّ.ص ٜ ٫ػُض أزبٚ ٞأخ٬ق ٞإٗٓٚ ،١ٝقُٞٝ
ٖٓاى ط َٛنٛعات ٗ ايؿإٔ .
. .
اٱغ ١َٝ٬إٔ أتٓاٚشلا نُٔ نتابات ٞايكشاؾَ ٌٚ ٗٚ ١ٝؿطزات ايكشاؾ ١بإٓاقؿٚ ١اؿٛاض
ايؿعب أقٖ ٍٛصا نُجكـ
ٚشيو اسذلاَا ٚتكسٜطا شلٝبٚ ١طين َٚهاْت٘ أَاّ إخٛاْ َٔ ٞأبٓا. ٤
ايطُٛح ٚؾ ٘ٝا٫غتكطاضٚ ،ؾ ٘ٝايطُأْٚ ،١ٓٝؾ٘ٝ
.
َٚػتكٌ ٭ٕ ايٛطٔ ؾ ٘ٝايٛسسٚ ،٠ؾ٘ٝ
.
سط
ٚ٭ٕ  ((.ايٛسـس ٠ايٛطٓ ٝ.ـ ٖٞ ).) ١ايكه ١ٝإطنع ١ٜبٌ
ايطٓ. ١
.
إٛزٚ ،٠ؾ ٘ٝايػهٔٚ ،ؾ٘ٝ
ايٛسس٠
.
ٚا٭ضض ٚقٛتٓا نُجكؿٌ ٚنتاب ْػتُسٖا َٔ ٖصٙ
.
ايٛطٔ ٚاؿانِ ٚاحملهّٛ
ايٛطٓ ١ٝ٭ٕ تًو
.
ٚإتٌ ٚبعض ايهتابات قس تػتؿع ايٛسس٠
ٖٚصا ايتُاغو ايكًب .
شات٘ ؾًكس تعًُت َٔ ؾهط تطاثٓا
ضَا تهطب ٗ ايعٛاّ ،بٌ ٗ ايٓداع .
إٛنٛعات - -
ا٭َط ٚتكس ِٜايٓكٝش ١ي٘ َا ٜهؿٌ ٖٝبت٘
اٱغ َٞ٬نٝؿ ١ٝكاطبَٓٚ ١اقض ٚ ٠ي. ٞ
.
إٚ ٬ايهتاب ١ايكشاؾْٛ ٖٞ ١ٝع َٔ أْٛاع إٓاقش١
عًٚ ٘ٝخاق ١أَاّ .
ٚٚقاضٚ ،ٙعسّ ايتطا، ٍٚ
اإلثاز ٠ص.،. .
ؾعٌ ((.ط ) )
إعًٓٚ ١إٕ نإ َٔ آيٝاتٗا .
.
اإلص٬ح.ص ٜ ٫هَٛ ٕٛادٗٚ ١ي ٞا٭َط أَاّ إٮ ٗ _ بعض ا٭سا _ ٌٜبٌ ا٭ضق٢
إٕ ط .
. .
إي ٘ٝأ ٚايهتاب ١إباؾط. ٠ي٘ ٚيهٓ٘
ٚا٭ؾهٌ ٚا٭ٌْ إٔ ٜه ٗ ٕٛا٫تكاٍ ب٘ َباؾطٚ ٠ايتشسخ .
يٝؼ َٔ نطٚضات ايبكاٚ ٤ا٫غتُطاض ٚا٭َٔ ،نُا  ٜٔٛبعض ايعػهطٚ ،ٌٜبعض عًُا٤
إتػٛيٌ ٚايصَٓ ٜٔشٛا أْؿػِٗ غًط ١ايؿت ٗ ٣ٛايؿعايٝات ايػٝاغ ١ٝبٗسف
.
ايػًط١
ايك١ُٝ
إجكـ ٚته ٕٛتًو ايؿتَ ٣ٛسؾٛع. ١
ازعا ِٗ٥اٱخ٬م يًػًطٚ ١يهٔ عً ٢سػاب .
بعض َ(.ػاٌ٥
ؾايبٛح بتًو إٛنٛعات ٜه ٗ ٕٛتكسٜطَ ٗ ٟهإ كتكط ٭بٛح َا يس. ٗ ٟ
ٚقهاٜا ٗ ايؿإٔ ايعاّٚ ،. ).اييت تسخٌ ٗ ْطام اـط ٙٛاؿُطا ،٤نُا تػُٗٝا ايػًط١
ايسضاٚ ). ٌ٥ايصٚ ٟدست٘ َٔ أؾهٌ ٚأضق ٢ا٭غايٝب ايؿاعً١
.
أغًٛب (
ٚايػًط ٕٜٛٛغرل إٔ . .
.
٫٫
ـ٬ح أْين اطًب َٔ اؿانِ ؾ٦ٝا َعكّ ٛ
ٚايػطٜع ١يًهتاب ١يٛي ٞا٭َط ؾُٝا ٜتعًل باٱق .
َػتش ٬ٝاؿانِ خرل َٔ ٜعطف إٔ َٔ سكٓا نُجكؿٌ ٚنتاب إٔ ًْٚ ّٛإ ْعتب ٚإ
.
اؿٛاض ٚأْين
ْطايب َا ىسّ إكًش ١ايعاَٚ ١ايعًٝا يًٛطٔٚ ،ؾل اٯزاب ايعاَ ٌٚ ٗٚ ١آزاب .
اؿانِ ٚاعطف إٔ ايؿؿاؾ٫ ١ٝ
،
ايتعاَا ٚاع ٞإٔ اؾطأ ٫ ٠تعين ايتطا ٍٚعً٢
إشا اؾِٗ اؿط. ١ٜ
م .) 7
ْؿط ظطٜس ٠اؾعٜط ّٜٛ ، ٠ا٫ثٌٓ ٖ1427/6/21ـ  ،بايعسز ) ( ) 141
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سطَٚ ١يهٔ ٗ ا٭خرل  ٫بس إٔ أقَ ٍٛا يس َٔ ٟأدٌ
بايٛقاسٚ ١أزضى إٔ يًشٛاض .
.
تتٓاٖ٢
ايبٛح
ٚإٛاطٔ ٚأؼٌُ ٚؼًُت نٌ ايتبعات ٚايعكٛبات اييت تطتبت عً ٢شيو .
.
ايٛطٔ
ايطسٖ ِٝهصا أؾػط
.
َٛٚاقؿٖ ٗ ٞص ٙاؿٝا َٔ ٠إختٝاض ،ٟأَا َكازٜط ٟؾٗ َٔ ٞايطٓٔ
َعٗا
اؿٝاٚ ٠تؿاعٌ اٱق٬ح .
اؿانِ.ص ٜك ٟٛباؿل
.
إٔ ط
نػرل. ٟ
.
َطًٛبٚ ١اعطف
.
ٚايٛاقعٖ ٗ ١ٝص ٙإطسً١
ٜعطؾ٘ ٚعطؾت إٔ اؿانِ ٜ ٫ططب بايجٓا ٤إعٜـٜٚ ،ػتا َٔ ٤اشلذا ٤يهٓ٘ ٜ ٫طؾض
عٓسَا .
 )(( ..ط )اذتكٝك .١ص  .اييت تطٚض اْ٫ؿعاٍ ٚاؿُـاؽٚ ،اؿانِ ٜتشٌُ َا ٜ ٫تشًُ٘ أسسٶ َٔ
بإٔ (.
يًتؿِٗ .
،
ايٓكس ٚمث ١ضغب١

املطأي ١ايٛطَٓ ٖٞ ). . ١ٝػايَ ١ؿذلن ١بٌ

احمله) ّٛ
اؿانِ . ( ٚ. .).
.
( . .
دٝسا
اٱق٬ح  ٗ ).ايعًٔ ٚاْأ ٚغرلْ ٟؿِٗ شيو ،
.
ٜكٛز ( قاؾً١
ٚاؿانِ اي. . ّٛٝ
ا٫ػا ٙيٓه ٕٛخرل َعٌ عًَ ٢ا ؾ٘ٝ
.
يصيو ْهع أٜسٜٓا َع ٜس ٙاٱقـ٬س ،١ٝيٓػرل ٗ ْؿؼ
خرل اجملتُع ايػعٛز-ٟإٕ ؾا ٤اهللٚ ،-.نِ ٖٚ ١ًْٝ ٞضا٥عٚ ١سهاض ،١ٜتًو اؾًُ١
إًه ١ٝاييت ْطل بٗا إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع سٌ قاٍ

– قٛا -ٙاهلل ٗ نًُت٘

إؿٗٛض ّٜٛ ٠تكًس َكايٝس إًو ٗ ب٬زْا ((:إْ ٞأضٜس َٓهِ إٔ تؿسٚا أظض ٟبايٓكٝشٚ ١إؿٛض٠
ٚايسعا).٤
)
ٚاهلل يكس غطضتٚ ،عؿت ساي ١غعاز ٠عاي ١ٝايػكـ ،بػبب ٖصا ايٓل اؿهاضٚ ،ٟايصٟ
شنطْٚ ٞضَا غرل ٟبٓكٛم خطب تٛي ٞاـًؿا ٤ايطاؾسَ ٜٔكايٝس اؿهِ ،ايص ٜٔقايٛا
قايٛا ؾٓل عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ْل َؿذع يٲق٬حٚ ،بس ٤ايٓكٝش ١عاز٠
 ٚؾعًٛا َا .
ٚاٱق٬ح
ٜهَ ٕٛا ًُ ٘ٝأخ٬م ٚقٚ ِٝقٛاعس ايٓكٝش. ١
غرل ٚأْين ٚبهٌ تأنٝس عً٢
َٚجً َٔ ٞزعا ٠اٱق٬ح ٜعٌُ ٱسكام اؿل ؾك٘ . ٫
يٓا (
أتٝشت .
.
ٜكٌ تاّ اْ٘ يٛ
ايػذ) ٕٛ
. . ( . .

فسص ايتداطب املباغس َ ). .ع ٚي ٞا٭َط ٕا زخًٓا

نطاَتٓا ٕٚا ٚقعت
.
ٚاؾتعًت ا٭ظَات بٓٓٝا ٚؾُٗت َكاقسْا خطأ ٚاَتٗٓت

بٓٓٝا ٖص ٙا٭ظَات اؿاز ،٠اييت أؿكت ايهطض بػُع ١ايػًط ،١بٌ ٚأعطت إجكـ إكًض ق١ُٝ
سػابات٘
َٚهاْ ١قًٚ ١ٝعإ ١ٝضَا مل تهٔ ٗ .
ايطاع).ٞ
بٌ ( .
ـ٬ق. ١
إٕ اؿٛاض ٖ ٛتكػـٖٓ ِٝسغ ٞسهاضٜ ٟطغِ ٜٛٚنض ايع .
ٚايطع١ٝ
.
اؿٛاضص بٌ ايطاعٞ
قٓاع. ١ط . .
.
 (. ٚ.ايطعٚ ،. ) .١ٝايجكاؾ ١ايٛاع ٖٞ ١ٝاييت تكسض عً٢
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َؿػسٕٚص ٖٚ ،.صا
.
ٖٓاى .طَجكؿٕٛ
ؾاغس٠ص  ،.إِا .
.
ٖٓاى .طثكاؾ١
ٚايجكاؾ ٫ ١تؿػسٚ ،يٝؼ .
ٚايطعٖ ١ٝصا ايتؿهرل ايجكاٗ ايصٟ
.
إجكـ ايؿاغس ٖ ٛايكازض عً ٢إؾػاز ايع٬ق ١بٌ ايطاعٞ
اٱق٬ح ٭ٕ ايتؿهرل
.
ٜكٓع٘ إجكـ ايؿاغس ،إِا ٖ ٛأندل قسض ٠عً ٢إثاض ٠ايؿً َٔ ،تؿهرل
ٚاحملهٖٚ ّٛصا إجكـ ايؿاغس إِا
.
اٱق٬سٜ ٞطؾض ٖهصا ثكاؾ ١تؿػس ايع٬ق ١بٌ اؿانِ
خاضدٗا َٚت ٢أعتاز
.
َٖٝ ٛت ثكاؾّٝا ٚادتُاعّٝا ٚٚطّٓٝا غٛا ٗ ٤زاخٌ ايسا٥ط ٠ايجكاؾ ١ٝأٗ ٚ
بايؿػاز ٖٚصا َا
.
اؿانِص عً ٢ثكاؾ ١ايؿػاز ،ؾإْ٘ ٜػتػٌٗ اتٗاّ إجكـ ايٛطين اؿط
. .ط . .
ٚا٭ؾهاٍ
.
هعٌ إجكـ إكًض ٜصٚم َطاض ٠ايعًكِ بهٌ ا٭يٛإ
عًَ ٢جكـ
ٚقس ٜػتػٌ بعض ايهتاب ٚا٭زباٚ ٤إجكؿٌ ايػًط ٌٜٛغهب اؿانِ . .
سػاباتص ٕا بَٔ ِٗٓٝ
ايكشاؾ. ١ٝطتكؿ. . ١ٝ
.
َا ؾٝعٗس ٕٚبأق َِٗ٬إٍ دعٌ ايهتاب١
. .
خ٬ؾات ٚخكَٛات  ٗٚسا٫ت ٜهدل بعض إجكؿٌ ايػًطٚ ،ٌٜٛتهدل أسكازِٖ ٚٚػاِٗٓ٥
أنجط ٚأقبشت قسض ٠أٚي٦و إجكؿٌ ايػًط ٌٜٛأق ٣ٛعً ٢اؿكس َٓٗا عً ٢ايتػاَض
.
ٚإكاؾشْٚ ١ػٛا بككس إٔ
.
ٚإػاق ١ٯٕ سٛاغِٗ غرل َسضب ١عً ٢ايتػاَضٚ ،إكاؿ١
.
ايكشطاٚ ٤تػاؾًٛا بككس ٚغ ١ْٝ ٤ٛإٔ ايٛطٔ
.
اؾُٝع ٗ ٖص ٙاؿٝاٚ ٠يس ٚأضدً٘ ٗ ضَاٍ
يًذُٝع
.
ٚايتشهط إَا بإضازت٘
.
اٱق٬ح عس شات٘ ٖ ٛقاٚي ١يًتأثرل عً ٢إضاز ٠ايتكسّ ٚايتطٛض
اؿا٫ت ٭ٕ
.
اجملازي١ص) ٗ ).نجرل َٔ
.
ٚضَا ((.ط
اؿٛاض ٚإٓاقؿ. ،١
ططٜل . . .
ٚاختٝاض ٙعٔ .
يٲق٬ح ٭ٕ
.
اٱق٬ح ٜٚؿػس إشا ٚقع تسخٌ ٗ ٝٚٚؿت٘ ٖٞٚ ،ايسع٠ٛ
.
اؿٛاض ٖ ٛأق ٣ٛآيٝات
َٓؿع١ٝ
.
َكٓعٚ ١تػتبعس تًو ا٭دٛب ١أ ٟزع٠ٛ
عاز ٠اؿٛاض اٱق٬سٜ ٞبشح عٔ إداب. ١
غرل أْين أدعّ إٔ سطنات اٱق٬ح عازَ ٠ا تٛاد٘ َٔ قَ ٣ٛعاضن ،١تعٌُ عً ٢ؾؿٌ
سا٫ت  ((.املٛادٗاتٚ ،املساٚغات،
.
اٱق٬ح ٗ
. .
ؾٝسخٌ
يٲق٬ح . .
.
اؿٛاض ٚبايتاي ٞتتكس٣
.
ايٛاقع  ،. ).ضَا تكع ٖص ٙايعًُٝات بأؾهاضٖا عٓس ايًش١ٛ
ٚاملُاسهاتٚ ،املُاط٬تٚ ،اهلسٚب َٔ )
اٱق٬ح
.
اؿازل ١ي٬قتٓاع بأُٖ١ٝ
أغًٛب ((.اؿصض
اٱق٬ح .ص ؾتض أبٛاب٘ ٗ ايٛطٔ ايعطب ٞتسضهٝاّٚ ،عدل .
.
قشٝض .إٕ .ط
ٚا٫غتشٝا ٤يهٔ ضغِ
.
اـٛف  .تكسّ اؿصض
بٝس (إٔ صط ) ) .
ؾسٜس( ،
ايؿسٜس ،. ).بٌ ٚباغتشٝا. . ٤
)
شيو ؼطنت ايهجرل َٔ ايعًُٝات اٱق٬سٚ ،١ٝيهٓ٘ ؼطى بكسض بػٜ ٘ٝسؾع بإٝا ٙمٛ
ايبػ٘ٝ
اؿطاى .
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ٚايتشطى ايجكاٗ ٚايػٝاغٚ ٞا٫دتُاع ٞنإ أَا بك ٍٛعدل ايؿهاٝ٥ات اشلٛا ،١ٝ٥أٚ
ايػاسَ ١جٌ
.
َػتكٌ ٚأَا بؿعٌ غرل َ٪ثط ٗ
.
نتاب ١عدل ايكشـ ٚاجمل٬ت ،أ ٚبهتاب ١نتاب
ٚايعاَ ١أ ٚايتشسخ ٗ ايػاسات ايعاَ ١أ٪َ ٗ ٚغػات
.
ايكطار ٚايع ٗ ٌٜٛاجملايؼ اـاق١
ٚايسٚ ١ٜٝٓيهٔ نطٚضات ايجكاؾ ١اٱق٬س ١ٝناْت
.
اجملتُع إسْٚ ٞإ٪غػات ايجكاؾ١ٝ
إدتًـ
.
تػتسع ٞاٖ٫تُاّ بصيو اؿطاى
ٯخط ٚيهٔ قٛاعس ٚأخ٬م ٚق ِٝاٱق٬ح
ؾشػابات ثكاؾ ١اٱق٬ح ؽتًـ َٔ فتُع .
ايجكاؾات ٚايعٛز ٠يكطا ٠٤ؾ َٔ ٤ٞأزبٝات اٱق٬ح ايكسّ١
.
ثابت ٫ ١تتشطى َِٗ اختًؿت
اٱْػإ
.
ٚاؿسٜجٚ ١احملًٚ ١ٝاٱقًٚ ١ُٝٝايعإ ١ٝلسٖا ثابتٚ ١تكب ٗ َٓبع ٚاسس َٖ ٛكًش١
نطاَت٘
ٚا٫ضتكا ٤بإْػاْٝت٘ٚ ،اسذلاّ ٚتٛقرل .
ايػًط .١ص عً ٢اَتكام ساي ١اؿُاؽ ايصٜ ٟطاؾل إكًض عاز،٠
تعٌُ .ط .
ٚعاز. ٠
ٚايصٜ ٟكاب عاي ١نبرل َٔ ٠اٱسباٚ ،ٙضَا ايذلزز ٚايػد٘ٚ ،تعٌُ ايػًط ١بأغًٛب
ايتسضٜرص ٗ ٖاضغ ١اٱق٬حَٚ ،ع شيو إٓٗر ٚايص ٟغايبّا
َٓٗر .ط . .
اَ٫تكام ،بازعا ٤إٔ .
بػبب ((.ط
.
ٚإكًشٌ
.
َا ٜطؾض َٔ إجكؿٌ ٚايهتاب

ايطًط .١ص  ٗ .إشاب ١ثًٛز
َساٚغات) )

اٱق٬سٞ
.
اؿُاؽ
ٚإشا اَتً ٢ايؿاضع بطغبات اٱق٬ح ،ؾإٔ شيو اَ٫تٜ ٤٬ؿهٌ قًكاّ ٚإظعادّا نبرلّا
تطتبو
.
ايكطاض ٚإشا أضتبو ايكطاض ،ؾا٭َ ١نًٗا قس
يًػًطٚ ١ايكًل ايػًط ٟٛقس ٜطبو .
.
ا٭َ ١عٓسٖا تسع٢
اجملٓ ١ْٛؾٝعتس ٟاؿسخ اجملٓ ٕٛعًَ ٢هتػبات .
.
ٖٓٚا تكع ا٭سساخ
قشٝض
.
ايؿاضع ٖٚصا غرل
ايػًط ١إٔ أقساّ اٱق٬ح ثك ١ًٝعً. ٢
اٱق٬ح .ص ٗ ايؿهط ايذلبٚ ٟٛايتعًُٞٝ
.
ٚايتػٝب .ط يجكاؾ١
.
ٜكع نٌ ٖصا ايػٝاب
إقكا ٤ؾك٘ ايػٝاغ ٗ ١ايتؿاعٌ ٚاؿطاى ايعاّ
يصيو . .
ٚا٫دتُاعٜ ٞهاف . .
.
ٚايػٝاغٞ
اٱق٬ح .ص تكاب بايؿطر أ ،ّ٫ٚثِ ٜػٌٗ
.
نٌ .ط سطنات
ٚاجملتُعٖٚ ٞصا َا هعٌ .
.
ٚإٓعيٞ
ٚايػًط ٌٜٛتؿعٌ ايػًط ١شيو بك ٠ٛست ٢تبعس قٛت اؾُاٖرل
.
نػطٖا َٔ قبٌ ايػًط١
ٚثكاؾت٘
.
عٔ ايؿهط اٱق٬سٞ
اٱق٬ح  ((.قٓاع ١ناًَٚ ١ثكٚ ،. )). ١ًٝمٔ ٗ ٖصا ايعكط ايص ٟتٓكٌ ؾ٘ٝ
.
إٕ يجكاؾ١
إعًَٛات عرل ايػُاٚ ٤ؾطاغاتٗاٚ ،عدل َاز ٠ا٭ثرلٚ ،اييت مل ْسضى خططٖا إٖ ٗ ٫صا ايعكط
ا٭سٛؾ١
.
إعزسِ با٭قُاض ايكٓاعٚ ،١ٝقشْٗٛا اييت غطت أغطض ايعُا٥ط ٚإٓاظٍ ٚ
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ٚاٱقًٚ ُٞٝخاق١
.
ؾاٱق٬ح ٗ أٚ ٟطٜٔ ،تأثط َباؾط ٠باػاٖات ايطأ ٟايعاّ ايعإ،ٞ
ايًش ١ٛؾًكس أقبشت ؾاؾ ١ايتًؿاظ ًَ ١٦ٝبٌ
.
إٕ يهٌ ضأَ ٟهاز ي٘ ايصٜ ٟٴبح َع٘ ْ ٗٚؿؼ
ايععٚ ِٝأَا إٔ
َٓتؿد ١بإعًَٛات ،ؾأَا إٔ تػُع إصٜع ،أ ٚاٱع ،َٞ٬أ ٚإجكـ ،أ ٚإػ ،ٍٚ٪أ. ٚ
تؿاٖس قٛض سٕ ١ٝهإ إعًٚ ،١َٛأَا إٔ تتابع ايؿط ٜ٘اٱخباض ٗ ٟأغؿٌ ايؿاؾٜ ٖٛٚ ١بح
إعًَٛات ايعادًٚ ١إػتعذًٜٚ ،١هٝـ إيٝو َعًَٛات أنجط تؿك َٔ ّ٬ٝسسٜح إصٜع أٚ
إطاغٌ تٴصاع ٚتٓكٌ ٚتبح تًو إعًَٛات ٚاؿكا٥ل بكسض غرل قسٚز َٔ اؿط١ٜ
.
إطاقب أٚ
احملاغبَ ١ع ؾ ٞٺ ٤نبرل َٔ
.
اٱعٚ ،١َٝ٬ضَا بكسض  ٫وذلّ إػٚ٪ي ١ٝايٛطٓ ،١ٝ٭ْ٘  ٫ىؿ٢
ايؿهاّ ٫ٚ ١ٝ٥هٔ يًُتًك ٞتكسٜل نٌ شيو ايهِ
.
إٓاؾػ ،١ضَا غرل ايؿطٜؿ ١بٌ ايكٓٛات
اشلا َٔ ٌ٥إعًَٛات اييت تبح ،٭ٕ بعض إعًَٛات قس ضزلت قسقٗا َٔ اؿسخ ايػٝاغٞ
شات٘ أ ٚته ٕٛإعً ١َٛإٓؿٛض ٠إػًٛطٚ ١ايهاشبَ ١سؾٛع ١ايك َٔ ١ُٝقبٌ دَٗ. ١ا ٱثاض ٠ايؿً
.
ٚإؿانٌ
.
ٚايك٬قٌ
ؾًصيو أضغب إٔ أق ٍٛإٔ ثكاؾ ١اٱق٬ح ضَا تتأثط ببعض تًو ايكٛض اٱع١َٝ٬
قشٝش ١ؾا٫قتٓاع أنجط ٚأط ٍٛتأثرل َٔ
.
ايهاشبٚ ،١ضَا ته ٕٛأنجط إقٓاعاّٚ ،يهٓٗا غرل
اؿكٝك ١ٝؾٓٝبػ ٞعً ٢ثكاؾ ١اٱق٬ح إٔ تهْ ٕٛع ،١ٜٗيتٗٛط نٌ اؿكا٥ل زٕٚ
.
إعً١َٛ
َٓٗا
أخؿا ٤أدعا. ٤
٫بس إٔ تتٛؾط ٗ ثكاؾ ١اٱق٬ح اٱٕاّ بهٌ أغطاض ايكهاٜا ايعاَ ٗ ١ايٛطٜٔ.ه ٕٛشيو
ٚبهٌ أتعإٚ ،ته ٕٛبعٝس ٠نٌ ايبعس عٔ إقاَ ١ع٬قات غرل ؾطٜؿٚ ،١غرل ٥٫كَ ،١ع أعسا٤
ٚخك ّٛايٛطٔ يته ٕٛفاَٝع َٔ ا٭خ٬م ٚايكٚ ِٝإبازَٗٓٚ ٨ر تبين عًٗٝا قٛضتٗا ٗ
ايعاّ عٝح تػتُس تًو ا٭خ٬م ٚايك ٚ ِٝإباز َٔ ٨عكٝس ٠ايؿعبَٚ ،ا وب٘ َٔ
ايؿاضع .
ٚتكايٝس ست ٫ ٢ته ٕٛثكاؾَ ١كًس ،٠نُا ْؿاٖس ٙاي ٗ ّٛٝبعض ا٭ؾهاض اٱق٬س١ٝ
.
عازات
َجٌ ايعطاقٚ ١ٝايػٛزاْٚ ١ٝايًبٓاْٚ ١ٝإكط١ٜ
اييت تتٓباٖا بعض ؾكا ٌ٥إعاضن ١ايعطب: ١ٝ
اـاضز ٚإٕ نإ عً٢
ٚاٱق٬ح ص). َٔ ).
.
ٜأت((. ٞط ايتػرل
ٚغرلٖا تًو إعاضنات تطٜس إٔ .
.
اؿطبٖٚ ١ٝصا ايتؿهرل يس ٣بعض اٱق٬س٪ٜ ٌٝنس إٔ
.
ٗٚط ايسبابات أ َٔ ٚعً ٢ايطا٥طات
ايٛطٔ
إعاضن ١إؿذلاٚ ٙإُٛي َٔ ١خاضز .
ٱؾطاظات . . .
.
اٱق٬ح .ص ؽهع نػرلٖا
.
. .ط ثكاؾ١
ايؿسٜس ٜؿعً ٕٛشيو ست ٢يٛ
.
ٖٚصا ايٓٛع َٔ إعاضن ١أقبض ٜؿهٌ إؿٗس ايعطب ،ٞيٮغـ
اجملتُع ٚأٚي٦و إعاضنٜ ٕٛسع ٕٛضغبتِٗ ٗ
.
نإ كايؿاّ يعكٝسٚ ،٠يكٚ ِٝعازات ٚأخ٬م
ايػٝاغ .ٞص
.
أْٛاع .ط إطاٚغٚ ١اـساع
ػسٜس ا٭ؾهاضٚ ،ايطغب ٗ ١ايتػرل ايػطٜع ،نٓٛع َٔ .
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ٖص. ٙط
ايػٝاغٚ ٌٝتهُٔ خطٛض. ٠
.
ايصٜ ٟتكٓ٘ ايهجرل َٔ إجكؿٌ ٚاٱق٬سٚ ٌٝايععُا٤
ا٭دٓيب.
ٚتسخٌط ص .
ايػٝاغ .١ٝص ٗ إٔ ته ٕٛأؾهاضٖا أغاغّا ٫ؽاش ايكطاضات إكرل. . ،١ٜ
.
إٛن١
ٗ قٓاعٚ ١قٝاغٚ ١تٛد ٘ٝايكطاض ايػٝاغ ٞايٛطين ،نشاٍ ا٭ظَ ١ايًبٓاْ ،١ٝؾؿاٖسْا
ايؿاضع ٚنًٗا
ايكُكإ ايػٝاغٚ ،١ٝايبايْٛات ا٫قتكاز ،١ٜسٌ غٝطط إاٍ ايػٝاغ ٞعً. ٢
عجُإ .ص ايص ٟتبشح عٓ٘ ا٭ؾهاض
ٖ. ٛط قُٝل .
اٱق٬ح ص ،. .ؾكاض اٱق٬ح .
.
اغِ .ط
ؼٌُ .
أْٛاع إطاٚغات ٚايهصبٚ ،ايٛقاسٚ ،١ايتدلٜطٚ ،اٱغكاٚ ،ٙعطؾٓا نٌ
اٱق٬س ،١ٝؾػُعٓا نٌ :
ايػاس١
.
أْٛاع ((.ايعٓاز ايػٝاغٚ. )).ٞعاْ ٢اٱق٬ح َٔ نٌ تًو اٱؾطاظات اييت بطظت عً٢
.
اٱق٬ح
.
ايعطبٚ ٞبسٜ ٤ؿهو ٗ َكساق١ٝ
ؾتػرلت َؿاٖ ِٝثكاؾ ١اٱق٬ح ٗ شات اٱْػإ .
ٖٚصَ ٙطسً ١خطرل ٗ ٠تاضٜذ ايؿعٛبٖٚ ،صا

ايعطب٫ٚ ١ٝ
.
َا نؿا ٙعًَ ٢ػتكبٌ أٚطآْا

ٜؿٛتين إٔ أْب٘ غطط نبرل بكٛيَُٗ ٞا نإ ايتػرل أ ٚاٱق٬ح قازَّا َٚػتٛضّا َٚػتٛضزاّ َٔ
اإلٖاْ (١ص  (.طٚ
ؾإٔ ((.ط ). .) .
خاضز ايٛطٔ. ،

ارتٝاْ ١ص  .غت٬سل إجكـ أٚ
ايعاز ص ٚ (،. (.ط ) ) .
).) .

اـاضد ٞؾإمث٘ نبرلٚ ،ثكً٘ عً٢
.
إكًض ايص ٟعٌُ ٚخط٘ ٚضسب  ًٌٖٚبصيو اٱق٬ح
نبرل ٚتكع إػٚ٪يٚ ١ٝايٓكُ ١عً َٔ ٢ؾتض أبٛاب ايٛطٔ يجكاؾ ١اٱق٬ح إػتٛضز،٠
ايٓؿؼ .
ؾاي ٌٜٛ٭َ ١تطسب بػاظٜٗاٚ ،اي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛشلص ٙا٭َ ١اييت تطسب َٔ ٜػتكبٗا
ايٓٗاض
عٓٚ ٗٚ ٠ٛنض .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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يٛزدات ايصشاف ١ايطعٛد١ٜ
ٚارتداع بكُٝص ٜٛضف
قس أسسثت ايكشاؾ ١ايػعٛز ١ٜتأثرلاّ َباؾطاّ عً ٢اجملتُع ايػعٛزٚ ،ٟضَا ّ٫شٞ
شيو ايتأثرل َٔ ْؿٛؽ ايهجرل َٔ أبٓا ٤ايؿعب ايػعٛز ،ٟإش مل تؿًت ؿ َٔ ١ٛؿٛات
ايتػٝرل إٚ ٫غذًتٗا قؿشات ايكشاؾ ١احملًٚ ،١ٝقس اْػُؼ ٗ تػط ١ٝتًو ا٭سساخ ايهجرل
ٚزؾٓٛا .
املصداق. ١ٝص . .
"
غٝبٛا ط
اذتكا٥ل ص" ٚ. .
اختًػٛا ط " .
َٔ ايهتاب ايكشاؾ ٌٝايص" . . ٜٔ
ا٭َاْ. ١ص ٚ ،.يهٔ ٫بس إٔ أْ ٙٛإٍ إٔ تًو إكا٫ت ٚايهتابات غتبك ٢س ٗ ١ٝشانط ٠ايٛطٔ
"ط "
ٚإٛاطٔ ٚإٕ ناْت ب ٬غٝام أ ٚقط.١ٜٓبٌ ٚمل تػتٓس إٍ أغاؽ ٚطين ،٭ْٗا اعتُست عً٢
.
ايتؿػرلات ايعطنٚ ١ٝايػاشدٚ ١إكًش ،١ٝؾاؿكٝك ١ايتاضى ١ٝتكته ٞإٔ ْبٛح بٗاٖ ٗٚ ،صا
آخط
ايٛقت بايصات.ؾؿإٔ ايكشاؾ ٫ ١غًط ١ي٘ ٗ اٱغَ ّ٬جٌ أ ٟؾإٔ .
ٚيه ٞأنَ ٕٛؿَٗٛاّ ٗ نتابيت ،ؾ٬بس إٔ أنَٛ ٕٛنٛعّٝا ٚدط٦ٜاّ ٚؾذاعّا ٕٛادٗ١
بايسخإص .ايص ٟغٛف ٜكعس َٔ ْرلإ إٓؿعًٌ
.
ت. ٗ٬ط ا٫ختٓام
اؿكا٥لٚ ،ئ أعٌُ عً. ٢
ٚايٛنٛح
نس ٟيًطز عًَ ٢ا نتبت ٚقًت ،بهٌ ٖص ٙايهُ َٔ ١ٝاؾطأ. ٠
إٕ ايكشاؾ ١ايػعٛزٚ ١ٜبهٌ أؾهاشلا ٗٚ ،نٌ قٓٛاتٗا ٚأضٚقتٗا تعاْ َٔ ٞبعضٚ ،إشا
دساّ "ط يٛزدات
بعض .ص ؾٛم خط ٙٛعسٜ ،٠ه ٕٛشيو ايبعض نبرل ٚنبرل. .
نًُ. ١ط .
.
ٚنعت
ايطعٛد ١ٜص .أٚي٦و ايصٜ ٜٔكٓع ٕٛثكاؾ٫ ١تكٌ إٍ بط ٕٛاؾا٥عٌ احملتادٌ،
ايصشاف. " ١
ؾاؿكا٥ل ٜ ٫صنطْٗٚا أَاّ ايػًط ،١٭ِْٗ غعٛا يؿطض ِ٘ َٔ ايتؿهرل بك ٠ٛايٝٚٛؿ١
ايػٝاغ ٞتًو
.
ٚإػٚ٪يٖٚ ،١ٝصا ايتػٝب إككٛز يًشكا٥ل ٜٛيس ايكشاؾ ١إطعب ٗ ١ايؿطاؽ
إِْٗ "طيٛضزات
ايهطاغٞص. . ،. .
.
ايٓؿامص . ٚ..طاـٛف عً٢
ايطٜا٤ص . ٚ..ط .
ايكشاؾٚ ١يست . َٔ.ط .
ايػعٛز.١ٜص .ايصٜ ٜٔؿ ٕٖٛٛأخ٬قٝاّ َٗٓ ١ايكشاؾ ِٖٚ ،١ايؿاغس ٗ ٕٚأضٚق١
"
ايكشاؾ١
قشاؾ ١ٝص .دسٜس ٠عًٓٝا ،بٌ إْٗا ظا٥ؿ،١
.
خًكٛا .ط عٓذلٜات
ايكشاؾٚ ١زٖايٝعٖا ايٛاغع.١ايص. ٜٔ
.
اضتع ٞ٥٬ص َ ٫.دلض .ي٘
.
ٚشات .ط ْٗر
.
ايكشاؾٚ ١ايػطٜب ٗ أَط ايكشاؾٚ ١نتابٗا أِْٗ
.
يكس ُٖٛٓٝا عًَ ٢كسضات َٚهْٛات
ٜػتػًّٚ ٕٛٮ ٕٚقؿشات ايكشـ ٚاجمل٬ت بإكا٫ت اييت تؿرل ٚتٛنض َٛاطٔ ايؿػاز
ايٓؿط
ْؿطٚ ٙمل ًّو اسسِٖ ؾذاع. ١
ٖصا إكاٍ ضؾض َع ِٛض٩غا ٤ؼطٜط ايكشـ ايػعٛز. ١ٜ
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ايسٚيٜٚ ١تػاؾً ٕٛبككس ٚإقطاض غطٜب بعسّ ايهتاب. ١عٔ .ط
ٚاٱؾػاز ٗ نٌ أدٗع. ٠

ايفطاد

َجٌ
ايهبرلص  ٗ.ب٬زْا ٚاْتؿاض أَطاض ٚبا ١ٝ٥بٗا :
ايصشايف .
: 1اْتؿاض ٚغٝطط ٠ايؿًً ١ٝبأضٚق ١ايكشاؾٚ ،١غٝطط ٠فاَٝع قسز ٗ ٠نٌ قشٝؿ١
/
ايكشاؾ١
.
ايتػً٘ .ص ٗ أضٚقٚ ١زٖايٝع
ٚاْتؿطت .طٚثٓ. ١ٝ
.
أَٛضٖا
عًٗٝاٚ ،ايتشهِ ٗ .
: 2احملػٛبٝات ٚاجملاَ٬ت ،ـسَ ١أغطاض ٚأٖساف ؾدك ١ٝيبعض نباض إػٚ٪يٌ ٚضداٍ
/
ا٭عُاٍ ٚأقشاب إاٍ ايؿاعًٌ ٚغرلَِٖ ،جٌ َٓع ايهتاب ١نس أ ٚعٔ َػتؿؿَ. ٞا أٚ
دٗاظ سه َٞٛيطٝ٥ػ٘ ع٬ق ١قطب ٢أَ ٚكًش ١بأسس ايًٛضزات.
ايكشاؾ ١يسضد ١إٕ ضٝ٥ؼ ؼطٜط َهًـ
.
 3ؼهِ إطاَع ٚايػاٜات ٚإطاَض ايؿدكٗ ١ٝ
: /
َ٪خطاّ ،قاّ بٛنع اغِ َسٜط اٱزاض ٠بإ٪غػ ٗ ١ايذلٜٚػ ١ايطزل ،١ٝ٭ْ٘ سؿٝس أسس
َ٬ى اؾطٜسٚ ،٠أقبض شيو ايؿاب إتٗٛض ٖ ٛإتشهِ ٗ دٗاظ ايتشطٜط ،بٌ ٜهتب
ا٭خرلٜٚ ٠سع ٞضٝ٥ؼ ايتشطٜط إهًـ إٔ َكاٍ ٖصا ايؿاب
.
َكآٜ ّ٫ؿط ي٘ بايكؿش١
إعذع ٠تٓكً٘ ايكشاؾ ١ايعإٖٚ ،١ٝصا ايؿاب إعذعٜ ٠سع ٞأْ٘ قازض عً ٢ؾكٌ ضٝ٥ؼ
ايتشطٜط إشا مل ٜتبع ٜٓٚؿص تعًُٝاتٖ٘ٚ ،صا َا دعٌ ضٝ٥ؼ ايتشطٜط إهًـ ٜػرل ظٛاض
إعذعٚ ٠اهلل َٗعي ١إٔ ٚقًت ا٭َٛض شلص ٙايسضد١
.
اؾساض ،خٛؾاّ َٔ بطـ ٖصا ايؿاب
َٔ ايذلزٖٚ ،ٟصا ايٛيس دًؼ ٜكؿ ٞخ٬ؾات٘ ايؿدكَ ١ٝع ؾطٜل ضٝ٥ؼ ايتشطٜط
ايػابلٜٓٚ ،ؿط َكا٫ت أقسقاٜٚ ،٘٥عٌُ بككس عً ٢سذب إكا٫ت ايٛطٓ ١ٝاؿط،٠
يس ٜ٘بٌ إٔ ٖصا ايؿاب
خٛؾّا َٔ ايؿكٌ أ ٚاٱقكا ، ٤٭ْ٘ ئ هس َٔ ٜكبً٘ يًعٌُ .
إكسغٖٚ ١صٙ
.
إتٗٛض ػطأ بٛقاس ١تاَ ١عً ٢إٔ ٜهٝـ نباض ايهتاب ٗ تًو اؾطٜس٠
احملً١ٝ
إُاضغات َٔ اؾطا ِ٥إٗٓ ١ٝاييت تعاَْٗٓ ٞا ايكشاؾ. ١
 4غٝطط ٠ايعٓكط ١ٜأ ٚإٓاطكٚ ١ٝؼهُٗا ٗ ايٓؿط ٚعسَ٘ ٭ ٟناتب ،أ ٟايتشٝع ايتاّ
: /
ايًٛضز إْٗا ايعٓصس١ٜ
يهتاب َٓطكَ ١ا ،بٌ ػس ستَٛ ٢از ايكشٝؿ ١ؽكل ٕٓطك. ١
ايصشاف.١ٝ
 5غٝطط ٠تٝاض ؾهطٚ ٟثكاٗ قسز عً ٢قشٝؿَ ١ا ،و ٍٛزْ ٕٚؿط أؾهاض َٚكا٫ت
: /
اآلخس ٚعسّ ايػُاح يًتٝاضات اٯخط ٣بايتٛغع ايجكاٗ.
اٯخط ٣بٗسف إقصا. ٤
.
ايتٝاضات
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ايؿعٌ  ،.إتػُ ١با٭سهاّ إتػطع١
َكا٫ت "ضز. " ٠
 6ايهتاب ١اْ٫طباع. . ٖٞٚ ،١ٝ
: /
خاق ١ؾٝكـ
ٚايتعُُٝات غرل زقٝكٜٗٛ ،١ط ٖصا إطض عٓسَا ْهتب نس ايهتاب ايهباض .
ؾ٦ٝاّ
إتػًكٚ ٕٛاؾا٥ع ٕٛيًؿٗطٚ ٠ايصٜٛع يًسؾاع عِٓٗٚ ،أقشاب اؿل ٜ ٫ؿعـً. ٕٛ
 7ايهتاب ١إػتعذً ١اييت  ٫تٗٛط أ ٟزضا ١ٜأ ٚخدل ٠ناؾ ١ٝبإٛنٛع إهتٛب عٓ٘ ،بٌ ٜهٕٛ
: /
ايهاتب داٖعّا يهتاب ١جملطز طًب ايكشٝؿ َ٘ٓ ١شيوَ ،جٌ ايهتاب ١عٔ إتٛؾٌ َٔ
ا٭زباٚ ٤ايهتاب ٚضداٍ ايسٚيٚ ١غرلِٖ.
 8اغتػْ ٍ٬ؿٛش ايكشاؾ َٔ ١قبٌ إكطبٌ يًٛضزاتٚ ،تٗسٜس اجملتُع ٚإػٚ٪يٌ ٚغرلِٖ
: /
بايهتاب ١نسِٖ عٓسَا  ٫ؼكل َطايبِٗ اييت  ٫تٓت٘ ،نُا إٔ ٖصا ا٫غتػٍ٬
اغتشػٓ٘ بعض ايهتاب أقشاب إكاحل يتكؿ ١ٝخ٬ؾاتِٗ َع ظَ ِٗ٥٬ايهتاب
ايبعض
.
اٯخط ،ٜٔإْ٘ قُع ايهتاب يبعهِٗ
 9خًل ايتٓاقهات ايكشاؾٚ ،١ٝأقبشت إػأي ٖٞ ١قطاع أؾهاض َتٓاقه ،١غٝبت ٚقا٥ع
: /
دساّ َجٌ ايتكؿٝل
اجملتُعٚ ،ضغِ ٖصا ٜكؿل اؾُٝع ٭ٚي٦و ايًٛضزات ٚتكؿٝكّا سازاّ .
ٱيػا ٤قطاض ايسضاغ ١باؾاَعات ايػعٛز ١ٜبٓٛاّ ايػٓ ،١ثِ ايعٛز ٠يًعٌُ بٓٛاّ ايؿكٍٛ
ايسضاغ ،١ٝؾٓذس بعض َا ْؿط َٔ نتابات ٚتعًٝكات تٜ٪سْ ٖٞ ،ؿػٗا اييت عاضنت ٗ
ايػابلٚ ،ايص ٟسكٌ تػٝرل تاضٜذ ْؿط إعً ،١َٛؾإٜ٪س ِٖ ٕٚأْؿػِٗ إعاضنٚ ،ٕٛيهٔ
َع تػٝرل ايؿت ٣ٛايكشاؾ.١ٝ
 1ته ٜٔٛبٓ ١ٝخطرلٚ ٠ق َٔ ١ٜٛايعاًٌَ ا٭داْب ايكازض ٜٔعً ٢نتاب ١إكا٫ت يبعض
: 0/
ض٩غا ٤ايتشطٜط ْٛٚابِٗ َٚسضا ٤ايتشطٜط ٚغرلِٖٚ ،بعض تًو ايهتابات أٜهاّ ٜػتٓس إٍ
دٗس نبرل َٔ ايعٛاطـ ٚاْ٫طباعاتَ ،ع قسض عاٍ َٔ اجملاَ٬ت ؾَٗ ١ا أ ٚؾدل
َ.ا
 1غٝاب إٛاطٔ عٔ غاس ١إؿاضن ٗ ١ايطأٚ ٟاؿٛاض ،٭ٕ ايكشاؾ ١عًُت عً ٢تػٝب
: 1/
ٚإقكا ٤ايؿطا٥ض إتعًُٚ ١إجكؿٚ ١إتدكك ،١ؾدهع اؾُٝع يجكاؾ ١اـهٛع٫ ،
إؿاضن١
.
يجكاؾ١
 1أقبشٓا ٗ ب٬زْا َػتًٗهٌ يًكشاؾَٓ ٫ ١تذٌ شلا ،ؾعؿٓا ٗ غبات عُٝل عٔ
: 2/
ايكشاؾ١
.
ايتطٛضات إٗٓ ١ٝايعإٚ ،١ٝعاف ايهجرل ساي َٔ ١اٱسباٚ ٙايٝأؽ َٔ
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 1أقٝب عكٌ اٱْػإ ايػعٛز ٟعاي َٔ ١اـُ ٍٛايبًٝس ،٭ٕ ٚاقع ايكشاؾ ١غرل
: 3/
قشٚ ،ٞخاق ١إٔ ايكشاؾ ١ايػعٛزَ ١ٜاظايت ت٪ثط ؾٗٝا ا٭ؾهاض ايتكًٝسٖٚ ،١ٜصا َا
ٚا٭ؾهاض
.
دعٌ اٱْػإ ايػعٛزٜ ٟعٝـ تٓاقهّا ٗ ايٓؿؼ
ايػعٛز.١ٜص ٚتٝٚٛؿِٗ يًكشاؾ ١ـسَ١
تعا.ِٚق" ٠ٛطيٛضزات ايكشاؾ. " ١
ٚبؿهٌ .
َكاؿِٗ ْٚععاتِٗ ايهٝكٜ ،١ػٝطط ٕٚبؿهٌ قٚ ٟٛدباض عً ٢قؿشات ايطأ ،ٟؾًكس قاٍ يٞ
ٚيكا٤ات ٜا أر ظٖرل
:
ايسنتٛض ٖاؾِ عبسٖ ٙاؾِ ضٝ٥ؼ ؼطٜط دطٜس ٠عها ٗٚ ،ٚعسَٓ ٠اغبات
عهاٚص  ٫.تػتطع ٖهِ َكا٫تو اؾط ٗ ،١٦ٜسٌ هٝع َكا٫ت َٔ ٜؿاٚ ٤بسٕٚ
.إٕ .طَعس. ٠
َٓطكت٘ ٖٚصا
.
َعاٜرل أ ٚق ،ِٝإِٗ إٔ ٜه ٕٛقاسب إكا٫ت ي٘ غطٚ ٠ٛداٚ ٙقػٛب ،١ٝأَٔ ٚ
ايؿػاز
َادعٌ ط. .
ايصشافٖٚ ،. ).١ٝصا . .ص
)
ٚتػٝب (( ق ِٝا٭َاْ١
ايتؿهرل ٚغرلٜ ٙعٌُ عً ٢إخؿا. . ٤
ٜهطب أطٓاب٘ ٗ قطاضات ٚأضٚق ١ايكشاؾ ١ايػعٛز .١ٜأَاّ ٖ ،٤٫٪ؾك٘ٚ ،ؾك٘.
ٚيٝؼ َٔ ايكعب عً ٢أ ٟباسح أ ٚطايب عًِ إٔ وكٌ أ ٚإٔ ٜسضى ُٛدات ايك٣ٛ
ٚايؿدكٝات ٗ أضٚق ١ايكشاؾ ١ايػعٛز ١ٜؾبُذطز َتابعت٘ يكشٝؿَ ١ا ٕس ٠أغبٛع ٚاسس،
قعٛزٖاٚ ).ؼهِ ًَْٔ ١
إٍ . (.
ٕبتػا ٙإ ٫إٔ قطا٤تٗا بعُل غٛف تعع. ٚ
غٝكٌ بػٗٛي. ١
ايعٛاٌَ إتساخًٜ ،١تكسَٗا ايكطاض ايٛاسس ،بٌ ا٭ٚسس َٔ ض٩غا ٤ايتشطٜط ْٛٚابِٗ ،بٌ أدعّ إٔ
ٗ طأغايٝب ٚٚغا ٌ٥ايكُع
َُٗ. ١
ايطعٛد . ١ٜص ٜعتدل ٕٚأغاتصَٚ ٠طادع .
.
..ط يٛزدات ايصشاف١
ٚايكٗطص ٚ ،.طإا ؾٗست قشاؾتٓا قطاضات ٚإٚ ١ساقس ٠أزت إٍ ؾكٌ بعض ْٛاب ض٩غا٤
.
ٚغرلِٖ ٚيعٌ اؿطن ١اي٬ؾت ١يًٓٛط
.
ايتشطٜط أَ ٚسٜط ٟؼطٜط ،أ ٚقطض ،ٜٔأ ٚنتاب نباض
اييت ٚقعت ٗ ايٓكـ ايجاْ ٞيعاّٖ1425ـٚ ،اييت أزت إٍ اْتكاٍ بعض نباض ايهتاب َجٌ
ا٭غتاش عابس خعْساضٚ ،ايسنتٛض عبس ايععٜع ايكٜٛؼٚ ،قبًُٗا ا٭غتاش عبس اهلل دؿطَٔ ٟ
دطٜس ٠عها ٚإٍ قشـ أخط.٣ؾًُاشا مل ْعٌُ عً ٢تؿػرل ٚتؿهٝو ٖص ٙايٛاٖط ،٠أيٝػت ٖٞ
ٚق. ٍٛطاذتكا٥ل .ص .،.
َٓٚع .ط ايسأ ٟاذتس .ص . .
ايكُع.ص .
يعًُٝات .ط .
.
َ٪ؾط سكٝكٞ
يكس ٖإ عً ٢بعض يٛضزات ايكشاؾ ١نطاَ ١قشؿِٗ ،عٓسَا ٖاْت عً ِٗٝأْؿػِٗ
ٖٚاْت عً ِٗٝنُا٥طِٖ ،إٔ ٜدلظ نتاب غرل َعطٚؾٌ ٗ ايهتاب ١بايكؿشات ا٭خرل،٠
ٚايكؿش ١ا٭خرل ٗ ٠نٌ ايكشـ ايعإ ١ٝشلا قُٝتٗا ٚثكًٗا اٱعٚٚ ،َٞ٬ظْٗا ايسعا ،ٞ٥مل
ٜػتطٝعٛا َٓع شيو ا٭غًٛب ايطخٝل ،أ ٚا٫ستذاز عًَ ٢ا هط ٟيًكشاؾٚ ،١اعتدلٚا
شيو ؾإٔ زاخً ،ٞإٕ اشلسف َٔ ٚضا ٤إبطاظ شيو ايهاتب إػُٛض ٖ ٛإَا خٛؾّا َٔ ْؿٛش ٙاٱزاضٟ
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ٗ إ٪غػ ١اييت ًُو ايكشٝؿَ ،١جٌ قك ١شيو ايؿاب إعذع ٠اييت أؾطت إيٗٝا ،ؾؿذأ٠
ٚدسْاٜ ٙهتب ٗ ايكشٝؿ ١اييت ًّو دس ٙأغُّٗا ؾٗٝا ،أ ٚا٫غتؿاز ٠إايٚ ١ٝغرلٖاٚ ،يهٔ
تًُٝع ص .ؾاب طُٛح ٖٚصا ايػًٛى ايًٛضزٜ ٟعس بابّا
بأْ٘ .ط يص. ّٚ
شيو ايًٛضز ٜدلض شيو ايتذاٚظ .
إٍ .ط
ايكشاؾ ٫ٚ ١متاز ٗ ٖصا إٛنٛع .
.
ٚاغعّا يًؿػازٚ ،اٱؾػاز ٗ

فت ٣ٛصشاف ١ٝص..

ٜؿكًٗا يٓا أسس َؿت ٞٝقشاؾتٓا ،يٝك ٍٛيٓا ٗ ؾتٛا ٙإٔ ٖصا ايعٌُ نطٚض ٟدسّا يٓذاح
أقشاب .ط
.
ايكشاؾ ١ٝص ٚ.اييت تكسض َٔ
.
ٖص. ٙطايٓؿشات
ايكشاؾ ،١إٕ َجٌ .

ايرَِ ارتسب ١ص..

نٗطَاْاّ  ،.إِْٗ ايصٜ ٜٔطبدٕٛ
.
ايطَإ .
.
إٔاغاّ  َٔٚسبات
ايكعاظ . .
ٚاييت ػعٌ َٔ سبات . .
اؼاز إٛاز يٝذعًٛا َكاؿِٗ تؿٛم َكاحل ايكشاؾ ١ايٛطٓٚ ،١ٝيٮغـ ايؿسٜس إٕ شانط٠
ايكشاؾ ١ايػعٛزَ ١ٜاظايت ؽعٕ َجٌ ٖص ٙإٛاز ايعؿَٓ ،١جٌ ساي ١ضٝ٥ؼ ايتشطٜط إهًـ،
ٖٚصا ايطٝ٥ؼ ْؿػ٘ َٓع ْؿط َكا٫ت أسس ايهتاب يطؾه٘ تكس ِٜإاٍ ي٘ يع٬د٘ َٔ َطض
أَ٬ن٘
.
ايكًب ،ؾأبعسَٓٚ ٙع ْؿط َكا٫ت٘ ٚنإٔ اؾطٜسًَ ٖٞ ٠و َٔ
 ٫يًٓعاٖٚ ،١ا٭َاْٚ ١ايٓكاٚ ٤إٛنٛع ،١ٝيتدًٛ
ٜؿذلض ٗ ايكشاؾ ١إٔ تهَ ٕٛجا ّ
ٖ. ٞط بٝت ايٛطٔ ص..
أضٚقتٗا َٔ اٯؾات إطن ١ٝاييت َاظاٍ ٜعاَْٗٓ ٞا فتُعٓا ،إٕ ايكشاؾ. ١
ايهبرلٜٛٚ ،دس ؾ ٘ٝايعك ٍٛإؿهط َٔ ٠أدٌ قاحل ايٛطٔ ٚإٛاطٔ ،ؾإشا عطب ٖصا ايبٝت ؾإْ٘
ٚإٓػكات
.
غٛف ٜعطب ايهجرل َٔ بٛٝت ايٛطٔ َ٘ٓٚ ،تٓتؿط ايتٓاقهات ٚاٯٚ ّ٫ا٭ٚداع
ضَا تهٖ ٕٛص ٙايسضاغَ ١طٖك ١حملاٚيتٗا تًُؼ بعض ايؿ ٤ٞيهٌ ش ٟقًٚ ١قٚ ٍٛؾعٌ
ايػعٛز١ٜص  ،.إٕ ْؿٛش ٖ ٤٫٪ايًٛضزات لِ عٔ غٝاغات تبٓتٗا أؾهاض
.
عٔ .طيٛضزات ايكشاؾ١
.
ٖ١٦ٝص .ؼاغب ٚؼانِ ٚتعاقب ٚتعكب عً ٢كايؿات
ْكاب١ص .أ. ٚط .
ٚدٛز .ط . .
اغتػًت غٝاب .
ايٓاؾص ٠ؾٛظاض ٠ايجكاؾٚ ١اٱع ّ٬تكـ قاَت٘ ػاْ ٙؿٛش ايًٛضزاتٖٞٚ ،
.
ٚػاٚظات ٖص ٙاجملاَٝع
تعطف نٌ ؾٜ ٤ٞسٚض زاخٌ أضٚق ١ايكشاؾٚ ،١يهٓٗا تسٸع ٞعسّ تسخًٗاٚ ،إٔ ٖص ٙأَٛض زاخً١ٝ
ؽل قٝازات ايكشـ ٚاجمل٬تٖٚ ،صا ايتػاؾٌ أ ٚاٱُٖاٍ أ ٚايككٛض إككٛز أز ٣إٍ تؿاقِ
ايًٛضزات ٚعٓسَا قسضت إٛاؾك ١يتأغٝؼ ٖ ١٦ٝايكشاؾ ٌٝقسَت ايػاس١
.
ٚتطٛض ْؿٛش
ايكشاؾ ١ٝايػعٛز ،١ٜبػٝاب ٖصا ايٓٛع َٔ إٛاز ايكاْ ١ْٝٛاييت تعاجل أ ٚؼس أ ٚتكه ٞعً٢
ايًٛضزاتص ْعِ إٕ قٛاْٗٓٝا تعاْ َٔ ٞؾكسإ ايؿعايٚ ١ٝايتأثرلٚ ،مل ػتُع شلا ؾطٙٚ
ْؿٛش .ط . .
.
َازاَت .ط قٛاْٗٓٝا عسدا .٤ص َٚ ،.ا إهػب ايص ٟؼكك٘ ايكشاؾٚ ،١غ ٤ٛاؿاي١
.
ايٓذاح،
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ايكش ١ٝيًٗ ١٦ٝاييت تطعاٖا تتسٖٛضَ ،ازاّ أْٗا مل تػتطع ؼذ ِٝأٚي٦و ايًٛضزات،
اؿط١ٜ
ٖ. " " ٛ
اشل. ١٦ٝفطز ِط َٔ ٚضم ،ىٝـ ؾ٦ٝاّ ٚاسساّ. .
ٚنأْٗا . .
.
ْعِ ٖ ١٦ٝيًكشاؾ ٌٝمل تع٘ نطغٚ ٞاسس يهتاب ايب٬ز ،ايصٜ ٜٔساؾع ٕٛعٓٗا
ٜٚهش َٔ ٕٛأدًٗا  َٔٚأدٌ إٛاطٔ ٖٚصا َا أعطَ ٢عٜسّا َٔ ايكٚ ٠ٛايٓؿٛش ٭ٚي٦و
ايًٛضزات ايٓاؾص ،ٜٔايكازض ٜٔعًٚ ٢نع نٌ إٛاْع ٚايعكبات اييت ؼطّ أقشاب اؿكٛم َٔ
ايٛطٔ إْ٘ ٖٛؽ َكازض ٠إػتكبٌ
أخصٖا ٚايتُتع بٗا ،ؾأٓ ٟا ١ٜشلهصا َٗٓ ١تساؾع عٔ .
إػتط١ًٝص ًَ ٗ.عب نط ٠ايكسّ ،إْٗا
.
إْٗا .طايًعب١
ٚإضغا ٤قٛاعس دسٜس ٠ي٬غتبساز ايكشاٗ. ،
ايكشاؾٌٝ
.
 ((. .ايهطابٝر . )).اؾسٜس ٠ؾًس
إٕ بعض ايًٛضزات أقبض ٜتًصش سٌ ٜتهػب عً ٢سػاب اتٗاَات ،ػًبٗا أعُاي٘
ٚقطاضات٘ ٚاييت ٪ٜزٜٗا عٔ ططٜل ايعُسٚ ،بإقطاض ٚتطقس غطٜب ،قككٌ إٓاؾع ٚإكاحل ،زٕٚ
عكاب ٜٗاب ،ْ٘ٛيػؿً ١إػٚ٪يٌ بٛظاض ٠ايجكاؾٚ ١اٱع ّ٬عِٓٗٚ ،عسّ قاغبتِٗ عً ٢نٌ ايصٟ
ايكشاؾ١ٝ
.
ٜكع َِٖٓٗٚ ،صا أَط بايؼ اـطٛض ٠عً ٢سٝاتٓا
ٚايتكايٝس ايػا٥س ٗ ٠ايكشاؾ ١ايػعٛزٚ ١ٜاييت أٚدسٖا ،بٌ قٓعٗا ايًٛضزات ،قس تؿعطى
بايعاض َٔ تًب ١ٝضغبات َعْٚ ١ٓٝععات نٝك ٗٚ ،١إكابٌ ؼطّ ايكشاؾ ١ايػعٛز َٔ ١ٜضقٗٝا
تًو .طايتكايٝس ايًٛاضز١ٜص ،إؾباع يهٌ اؿادات ٚايطغبات اـاقٚ ،١ايتُتع
ٚتطٛضٖا ،إٕ ٗ .
بٓؿٛش ايكشاؾٚ ١بهٌ َعاٜاٖا إازٚ ١ٜإعٓٚ َٔ ،١ٜٛداٖ ١ادتُاعْٚ ،١ٝع يًُاٍٚ ،قها٤
اٯخط٣
ا٫ستٝادات ايعاٚ ١ًٝ٥ؼكٝل إآضب .
أيٝؼ َٔ ايعٝب أ ٚايعاض إٔ ْكطأ ٗ بعض ايكشـ أخباضاّ َتٛاقًَٚ ١ػتُط ٠يبعض
ا٭غٓٝاٚ ٤ايٛدٗاٚ ٤ضداٍ ا٭عُاٍ ٚأقشاب ايؿطناتٚ ،ست ٢ي ٛزخٌ أسسِٖ اؿُاّ يكايٛا
إْ٘ زخٌ اؿُاّ ثِ خطز؟! ٗ ،سٌ إٔ ٖٓاى أسساخ ٚؾعايٝات ادتُاع ١َُٗ ١ٝتٌُٗ ٜ ٫ٚؿاض
شلا َٔ بعٝس أ ٚقطٜب ،بٌ إٕ بعض ض٩غا ٤ايتشطٜط ٜهتب ٕٛبايتؿك ٌٝإٌُ أخباض ايععاِ٥
إٓاغبات بٌ ست ٢إٔ بعهِٗ ٜهتب ْٛع
.
ٚاؿؿ٬ت اييت تكاّ شلِ  ٚشَ ِٜٗٚع ْؿط قٛض يتًو
ا٫غذلاسات
.
ا٭نٌ ايص ٟقسّ ٗ إٓاغب ١أ ٚاؾًػ ١بإسس٣
أَا ايععِ بإٔ ايكشٝؿ ١ايؿ ٖٞ ١ْٝ٬ا٭نجط نؿاٚ ٠٤تٛظٜعاّ ْٖ ٛؿػ٘ قٌ دسٍ،
ايتٛشٜع) َعٓٚ ٢اغع ٜؿٌُ ا٫عتباضات ا٭خ٬قٚ ١ٝايس،١ٜٝٓ
.
ايهفا( ٚ. )..٠٤
ؾُٗٓا . (.
خاق ١إشا .
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ايتٛظٜع
.
باٱناؾ ١إٍ إبعاز ا٫عتباضات ايٛطٓٚ ١ٝاٱْػاْٚ ١ٝإٗٓ ١ٝأثٓا ٤عًُ١ٝ
يكس خًل بعض ايًٛضزات ؾهط ٠إػابكات ايتذاضٚ ١ٜاغتػًت َازٜا يكاؿِٗ ،بٌ أزخًت
بعض َبايػٗا ٗ دٛٝبِٗ ،ؾأعطف قه ١ٝزاضت ٗ إسس ٣ايكشـ سٌ أغتػٌ إػٍٚ٪
إػابكات يكاؿ٘ ٚأغتػٌ َبايؼ دٛا٥ع باؾطٜس ٠اييت ٜعٌُ بٗا ،أيٝؼ ٖصا ٖ ٛايؿػاز بع٘ٓٝ
ٜاْاؽ؟! ،ؾهٝـ ٖ ُٔ٪ٜصا ايطٝ٥ؼ عًَ ٢كاحل فتُع بهاًَ٘؟ ٖٛٚ ،فطٚح ٗ أَاْت٘
ٜٛغـ )ًٜ ).بػ٘ بعض
قشاؾتٓا  ((.قُٝل .
.
ٚشَت٘ ،يكس أقبشت اؾٛا٥ع ايتذاضٗ ١ٜ
ايًٛضزات يكها ٤سٛا٥ذِٗ ،نُا إٔ بعض ض٩غا ٤ايتشطٜط أغؼ َ٪غػ ١زعاٚ ١ٜإع ٕ٬خاق١
ب٘ يتػٜٛل اٱعْ٬ات ايكشاؾ ١ٝعدل َ٪غػت٘ يًكشٝؿ ١اييت ٜسٜطٖا ٜٚذلبع عً ٢عطؾٗا ،إٕ
اـٝاٍ
.
َا أقٛي٘ ٚقا٥ع ٚطبا٥ع ٗ ايػًٛى ايكشاٗ ايػعٛزٚ ،ٟيٝػت َٔ ْػذ
إٕ أعُاٍ ايًٛضزات تكؿع قؿعّا ؾٛم ايٛع ٗ ٖٞٚ ،ٞأغايب ايْ ٔٛتٝذ ١اؼاز ق ٟٛبٌ
إتٓاقهات ٚإكاحل ايصاتٚ ،١ٝيهٔ أعُاٍ ايًٛضزات تطؾض بؿس ٠أَ ٟكاٍ أ ٚنتاب ١تعٌُ عً٢
خًل َعطن ١ؾهط ١ٜأ ٚثكاؾ ١ٝأ ٚقشاؾ ١ٝتت٬سِ ؾٗٝا ايعك ٚ ٍٛا٫ضازات ٚايطغبات ايٛطٓ،١ٝ
يتكٓع سسثاّ قشاؾّٝا ٖٝعّا ٚفٝساّ ىًس ٗ ايصانط ٠ايٛطٓ ،١ٝنشاٍ قشاؾتٓا ٗ ؾذل٠
اـُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات إ٬ٝزٖٚ ،١ٜصا َا دعٌ ايهجرل َٔ ا٭سساخ ٚايكهاٜا ايٛطُٓ ١ٝط
نػرلٖا ،ز ٕٚإٔ ٜسضى إٛاطٔ عُل َهْٛاتٗا ْٚتا٥ذٗاَ ،جٌ قه ١ٝتكػ ِٝإًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ١ٜإٍ زٚ ،ٍٚاييت ططست ٗ ايكشاؾ ١ا٭َطٜه ٗ ١ٝبسا ١ٜاست ٍ٬ايعطامٚ ،قشاؾتٓا
ايػعٛز ١ٜنأْٗا غرل َٛدٛز ،٠ؾُٝا عسا َكاي ١ايسنتٛض عجُإ ايكٝينٚ ،اييت ْؿطت ظطٜس٠
ٚ ،)21ؼت عٓٛإ تكػ ِٝإًُه١
ٖ142ـ بايكؿش( ١
/3
5
 ّٜٛ )661ا٫ثٌٓ/12
ايٛطٔ بعسٖا(
ايػٝاقات
.
ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜضٗ ١ٜ٩
ْعِ ضؾهٛا ايػُاح بايتكازّ ايكشاٗ اؾسي ٞس ٍٛايهجرل َٔ ايكهاٜا ٚا٭سساخ،
ٚايعطف ايكشاٗ ايعإٜ ٞك ٍٛإٕ ايكشاؾ ١يٝؼ ؾٗٝا ضأٚ ٟاسس ٫ٚ ،ضغبٚ ١اسس ٫ٚ ،٠إضاز٠
ٚاسس ،٠إ ٗ ٫قشاؾ ١ب٬زْا ؾك٘ ،لس نٌ ٖصا َتٛؾط بٌ ٚٚاٖط عًٗٝا ٚغاطع غطٛع
ايؿُؼ َٔ َؿطقٗا ،ؾ ٬أبايؼ سٌ أق ٍٛإٔ يٛضزات ايكشاؾ ١ابتعسٚا نًٝاّ َٔ ؾدكٝات
ايعٌُ ايكشاٗٚ ،اقذلبٛا َٔ ش ٚاتِٗ أنجط ؾأنجطٜٚ ،ػؿً ٕٛعٔ قكس ٚغ ١ْٝ ٤ٛإٔ ايعٌُ
ايكشاٗ ٜ ٫تهُٔ قٛتاّ ٚاسساّ ،ؾايعٓاقط ايصٖٓ ٗ ١ٝايًٛضزات  ٫تطٜس إٔ تتػرل ٚتتطٛض،
بٌ إٔ بعه ـ ــٗا ز ٕٚايٛع ،ٞ٭ْ٘  ٜـ ــٚٛـ ٚع ٘ٝـسَ ـ ــات٘ اـ ـ ــاق ،١يٝػ ـ ــتدطز َٓٗا َكاي ـ ـ ــض
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َٓكب٘
َػتكبً ١ٝتهُٔ ي٘ ايبكاٚ ٤ا٫غتُطاض ٗ .
ايًٛضزات.ص ٜ ٫عط ٞست ٢نباض ايهتاب
.
ٚيهين ؾك٘ أضٜس إٔ أيؿت ايٓٛط إٍ إٔ طْٛاّ
اؿل ٗ سط ١ٜايهتابٚ ١ايتٛنٝض إٗين ٚإٛنٛعٚ ٞايٛاقع ٞيًُٛنٛع أٚإؿهٌ ايصٜ ٟطغب
بعهِٗ ص ٜ.عط ٞبعض ايهتاب
.
نًُ. ١ط
.
ططس٘ ٚايهتاب. ١ؾ ٘ٝقشٝض إٔ بعهِٗ ٚأضنع عً٢
بعض اؿطٜات بايٝس ايٚ ،٢ُٓٝيهٔ ٗ إكابٌ ٜػًب سل ايهاتب بايٝس ايٝػط ٣عٓسَا ٜهتب
شيو ايهاتب ايؿذاع ٚاؾط ٨ايٛطين ،عٔ أخطا ٤طب ١ٝأ ٚػاٚظات َٗٓ ٗ ١ٝإػتؿؿ ٢ايصٟ
باجملإ  ٗ َٜ٘ٛٓٚأضق ٢ا٭دٓش ١بإػتؿؿٜٚ،٢طؾض
.
ٜتعاجل ؾ ٘ٝشيو ايًٛضز ٚعاً٥ت٘
إػتؿؿْ ٢ؿػ٘ ع٬ز بعض سعّ ايؿكطاٚ ٤ايهعؿا ،٤بٌ ٜعاجل ايؿٓاٌْ ٚايؿٓاْات ٚاي٬عبٌ
ٚغرلِٖٚ،خاق ١إشا أقٝبٛا ظًطات زَاغ ،١ٝأ ٚأظَات قًب،١ٝضغِ إٔ َا نتب٘ شيو ايهاتب
ايٛطين ؾ ٘ٝاـطٛض ٠عً ٢قشٚ ١غ ١َ٬اٱْػإ ايػعٛز ،ٟإ ٫إٔ أخ٬م شيو ايًٛضز
ايكشاٗ إهعذ ٫ ١تػُض ي٘ بٓؿط شيو ايٓكس إٛنٛعٚ ،ٞايػطٜب إٔ ايبعض َٔ أٚيٞ
ايععّ أ ٚاؿٛاض ٌٜايص ٜٔس ٍٛشيو ايًٛضز ايكشاٗ ٜكسضٚ ٕٚداٖ ١ضأ ٟإتدٛؾٌٜٚ ،ػُٕٛ
نبرل٠
إٛنٛعٞص .إثاض ٠بًبًٚ ١إغا ٠٤يػُع٪َ ١غػ ١قش. ١ٝ
.
شيو .طايٓكس
.
ٚيهٔ ْكل نُ ١ٝإٝاٚ ،ٙاضتؿاع ضغٚ ّٛتهايٝـ بعض اـسَات َجٌ ايهٗطباٚ ٤اشلاتـ،
ٚإاٚ ٤اـبعْٚ ،كل ا٭زٚ ،١ٜٚعسّ انتُاٍ تٓؿٝص ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًدسَات ايعاَٚ ،١ايبطاي،١
نجرل ٖ ٞقهاٜا ٫هٝع
ٚإايٚ ٞغرلٖا .
ٚاْتؿاض ايػطقات َدتًـ أؾهاشلاٚ ،ايؿػاز اٱزاض. ٟ
يٛضزات ايكشاؾ ١ايهتاب ١عٓٗا ،يٝؼ ٭ٕ ٖٓاى تعًُٝات أ ٚتٛدٗٝات أ ٚأٚاَط تكهَٓ ٞع
نُا
ٚطين.ص َٔ ايًٛضز ْؿػ٘ ٓا ١ٜيػُع ١ايٛطٔ- ،
ٖ" ٛطتدلع" .
ايهتاب ١عٓٗا ،إِا. .
ٜسع ٞبٌ ٖ ٗ ٛاؿكٝك ١اـٛف عً ٢ايهطغٚ ،ٞأٜهاّ ٖ ٛسؿا ٚؿػاب إٓاؾع ٚايٓؿكات
ايًٛضزات
إٓكب إْٗا إعذعات اييت  ٫تٗٛط إ ٫عً ٢أٜس ٟأٚي٦و .
.
ٚاحملاؾ ١ٛعً٢
ٌٖ هٛظ شلصا ايًٛضز ايكشاٗ إٔ ٜتذاٌٖ تًو اؿكا٥ل ايكا ١ُ٥عً ٢ايٛاقع
ايكاضر؟.اؾٛاب تػُع٘ َٔ ايًٛضزات أْؿػِٗ ،إِْٗ ٜكٛي ٕٛـ ـ ضعاِٖ اهلل :ـ ـ
اؿط .١ٜص ٗ َٝسإ ايهتاب ٗ ١قهاٜا ايؿػاز ٚاٱؾػاز ،قس ٜه ٕٛعً٢
عً. ٢ط .
إٕ اؿطم .
ايٛطٔ ٚنإٔ َٔ ٜعٝـ ٗ ٖصا ايٛطٔ ِٖ َٔ َ٥٬ه ١اهللٚ ،يهِٓٗ ٜعٝؿٗ ٕٛ
سػاب زلع. ١
ا٭ضض ٚإٕ ٖ ٤٫٪ايًٛضزات ِٖ َٛاطٓ ٕٛؾاخط َٔٚ ٕٚايسضد ١إُتاظٚ ،٠ايهتاب َٛاطَٓٔ ٕٛ
.
ايعاؾط٠
.
ايسضد ١اـاَػ ١أٚ
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إٕ عامل ايًٛضزات ٜػتشل َٓا ايػهبٚ ،ز ٕٚإٔ ْعٚم خطاب ايػهبٚ ،خاق ١ايػهب
َٔ ض ١ٜ٩ثكاؾاتِٗ ايٛطٓ ١ٝاـازعٚ ١إعٜؿٚ ١ايَ٬عٚ ،١اييت تٓٗاض َذطز ؾكً٘ أ ٚططز ٙأٚ
َٔ .ط ايتكػ٘ٝ
خسَات٘ َٜٗٛا ْػُع َِٓٗ أْٛاعاّ .
.
إقكا َٔ ٘٥عًُ٘ أ ٚا٫غتػٓا ٤عٔ
ٚايتعاٌَ
.
ايػٛغا .ٞ٥ص ايصٜٗ ٟسف إٍ تدلٜط أخطاٚ ِٗ٥ؾؿًِٗ ٗ اٱزاض٠
.
بعس َطٚض غٌٓ ط ١ًٜٛعً ٢تكًس ٖ ٤٫٪ايًٛضزات ايكشاؾ ٗ ١ٝايتشهِ َؿاقٌ
عك((. ١ٝط
ايكشاؾ ١ايػعٛز ،١ٜأثبت ايًٛضزات أِْٗ عكب. ١

ا٫قت٬ع صَ ،. .ازاّ إِْٗ
عً) ) ٢

ٜسغسغ ٕٛؾٗٛات ايهباض ايؿاعًٌٚ ،بصيو ٜتأنس أِْٗ سذط عجط ٗ ٠ضقٚ ٞتطقٚ ٞتطٛض
ايكشاؾ ١ايػعٛزٚ ، ١ٜضأٜتِٗ نأِْٗ ٜعًُ ٕٛعً ٢إْؿاُ ٤اغو يٛضز ٟزاعِ يبعه٘ ايبعض،
ٖٚصا ٜكتهَٓ ٞا مٔ َعؿط إجكؿٌ ٚايهتاب إٔ ْعٌُ عً ٢اغتدساّ آيٝات ٚأؾهاض ٚططم
ايًٛضزاتص ٜ ،.ه ٕٛتؿهرلْا َبين عً ٢أٜسٜٛيٛد ١ٝتهٕٛ
.
تؿهٝو .طسعب
.
ٚأدٗع ٠تعٌُ عً٢
ٚايتشٝع ٚته ٕٛبعٝس ٠نٌ ايبعس عٔ
.
بعٝس ٠عٔ إٓاطكٚ ١ٝايعٓكطٚ ،١ٜايكطابٚ ١ايٓػب
ٚإطاَض ٚهب إٔ ته ٕٛتًو
.
اشلبٚ ٙٛا٫مساض ايٓاتر عٔ ؾػاز ٜٛيس ٙتطف إكاحل ٚايػاٜات
ا٭ٜسٜٛيٛدَ ١ٝطتهع ٠عً ٢أغاؽ إٛاطٓٚ ١اْ٫تُاٚ ،٤يٝؼ عً ٢أغاؽ إعاٜس ٗ ٠ايٛطٓٚ ،١ٝإٔ
 ٜٔٛايًٛضزات أِْٗ َٛاطٓ َٔ ٕٛايسضد ١إُتاظ ٠ايؿاخطٚ ،٠ايهتاب ٚايكطاٚ ٤إجكؿٌ َٛاطٌٓ
اـاَػ١
.
َٔ ايسضد١
إٕ ايؿهط ايٓٝٛـ ٚايٓك ٖٛ ٞضَع ايك ٠ٛايٛطٓٚ ،١ٝإٔ ايط ١ٜ٩ايكاؾٚ ١ٝإت ٖٞ ١ٓٝضَع
اْ٫تُا ٤ايهاضب ٗ اؾصٚضْ ،عِ ْ ٫طٜس يكشاؾتٓا ٚبهٌ أؾهاشلاْ ٫ ،طٜس إٔ ٜتشهِ ؾٗٝا
يٛضزات َٔ ايُٓ٘ إطنب ،يكب ١ًٝأَٓ ٚطك ١تعتُس عً ٢أٜسٜٛيٛدٝا ايكطاب ،١أ َٔ ٚايُٓ٘
ٚاجمل٬ت
ايجكاٗ ايٛاسس ٚايصٜ ٟعطض ؾهطت٘ عً ٢أْٗا غًعَ ١طًٛب ١عً ٢قؿشات ايكشـ .
ايًفعٚ. ). ١ٝايًٛضزات شلِ ضٜ٩تِٗ اـاق ٗ ١إزاض ٠زؾٚ ١أَٛض
)
بأغًٛب  ((.ايذلَُٝات
.
ايكشاؾٚ ١خاق ٗ ١ايتكاٗ٥ا َع َكاحل ْٚععات ؾ٦ات أ ٚفاَٝع بصاتٗاٚ ،يهٔ تًو ايط١ٜ٩
ايٛطٓ١ٝص  ،.أضٜس إٔ أق ٍٛشلِ إٕ فُٛع ١يٛضزات ايكشاؾ ١احملً١ٝ
.
تتعاضض عازَ. ٠ع .طاؿكا٥ل
إعكس٠
وذلَٜٚ ٕٛؿَُٗ ٕٛعاز٫ت ايكٚ ،٠ٛيهِٓٗ ٜ ٫ػتطٝع ٕٛايتعاٌَ َع إٛاقـ ايٛطٓ. ١ٝ
إبذًٌ؟ أظعِ إٔ ٖ ٤٫٪ايًٛضزات ب ٬قٛاعس
.
ؾٌٗ ّهٔ اغتبعاز ٖ ٤٫٪ايًٛضزات ٚايػاز٠
ؾعب ١ٝتسعِ ُاغهِٗٚ ،أضاِٖ ٜسع ٕٛأِْٗ ؾطؾاٜ ٤ػع ٕٛـرل إٛاطٔٚ ،يهٔ ُ ٫ج ٌٝؾعيب
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َٛاقؿِٗ
.
شلِ ٗ ايؿاضع ايػعٛز ٟبكسض َا زلعت ايهجرل َٔ ايهذط ٚايتهذط َِٓٗ َٔٚ
ٚيهٔ ٚيٮغـ َاظايٛا وتًَ ٕٛكاعس ايكؿٛف ا٭َاَ ،١ٝبٌ ضأٜتِٗ بأّ عٝينٸ ٜطنهٕٛ
ايكبهاٜات.ص ايصٜٔ
بِٗ "ط " .
ٜٚتػابك ٕٛيًذًٛؽ عًٗٝا قبٌ غرلِٖ َٔ ْؿؼ طٓٝتِٗٚ ،أعٓ. . ٢
ٚايٓععات ٜٚجٛض غهب ايًٛضزات إشا غاب ايه٤ٛ
.
ٜتؿابَٗ ٕٛعِٗ ٗ إكاحل ٚايػاٜات ٚإٓاؾع
ٚتؿػرلٖا ّٚهٔ ي ٞإٔ أُزلٞ
.
ايػًط ٟٛعِٓٗ ٭غباب بعهٗا َؿٗٚ،ّٛبعهٗا ٜكعب ؾُٗٗا
بأْ٘ "طاغتع٤٬
نٌ ٖصا باغِ ػًٝات ا٫غتبساز اـام بايًٛضزات ،بٌ ّهٔ ٚقؿ٘ . .
تهدل ٜ ،.تعاٍ عً ٢فتُع٘ ٚأًٖ٘ ٚبين
ايهجرل. .ؾ٘ٝط ندل  ٚ. .ط ص .
ايًٛضزاتص  ،. .ؾبعهِٗص . .
" .
ق ٜٔٛٚ ،َ٘ٛأْ٘ ؾدل َ ٫ج ٌٝي٘ ،يصيو ٜتعايٜٚ ٕٛتهدل ٕٚعً ٢نٌ ايٓاؽ ،إْ٘ ايؿطاؽ
ايٓؿػ ،ٞايصٜ ٟعاْٖ ،َ٘ٓ ٕٛصا ايػطٚضٖٚ ،صا ا٫غتعٖٚ ،٤٬صا ايهدلٖٚ ،صا ايتهدل ،زؾع بايبعض
إٔ ٜهصبٜٚ ،هصب بٌ ٜٚتٗطب َٔ قازث ١ايٓاؽ ٖاتؿٝاّ ،أَٛ ٚادٗ ١نتاب ايكشٝؿ١
َٓٚاقؿتِٗٚ ،أعطف ضٝ٥ؼ ؼطٜط غابل ُٝع ٚاؾتٗط بايػطٚض ٚايتهدلٜٚ ،هع ْٛاضت٘ ايػٛزا٤
عً ٢ع ٗ ٘ٝٓٝايً ،ٌٝؾًكس ؾاٖست٘ بأّ عٝين عٓسَا ٜسخٌ عً ٘ٝأسس احملطض ٜٔأ ٚايهتاب أٚ
ايعاًٌَ باؾطٜسٜ ٠كـ أَاَ٘ ٚي ٛيػاعات ز ٕٚإٔ ٜك ٍٛي٘ أدًؼ عً ٢أسس ايهطاغ ٞاييت
َهتب٘ ،إْ٘ ايتهدل ٚايػطٚض ٚايتعاي ٞعً. ٢اٯخطٜٔ
إٕ ايؿباب ايػعٛز ٗ ٟأضٚق ١ايكشاؾٜ ١تؿذط َٔ نػ٘ ٚاغتبساز ٚاغتعٚ ٤٬طػٝإ
ايكشاؾ ١ٝؾباب ٜكبٌ ايٓكٝش ،١ؾباب ٜعطف َيت ٜتهًِ ،ؾباب
.
ٖص ٙاجملُٛع َٔ ١ايًٛضزات
ٜطٜس إٔ ٜتعًِ ،ؾباب طُٛح وطِ ايكدط بإضازت٘ ،ؾباب ٜطٜس إٔ ٜكشضٚ ،يهٓ٘ ىؿَٔ ٢
نطب ١ضأؽ َٔ ايًٛضز ايكشاٗ ايصٜ ٟعٌُ ؼت قٝازت٘ٚ ،نأْ٘ ايٛق ٞعًٚ ،٘ٝيٝؼ ضٝ٥ػ٘ ٗ
ايعٌُ
.
َٚا ظاٍ ايطاٜ ٟٚتهًِ عٔ ٖٚ ١ُٓٝددلٚت ٚقٗط ؾ ١٦ايًٛضزاتٚ ،غٝبكٜ ٢تهًِ ،عٔ ٖصا
ايٓٛع َٔ ايبؿط ،ايصٜ ٫ ٟعطف َعٓ ٢ا٭ملٚ ،إٕ تأمل َٔ ٜكـ أَاَ٘ ٫ٚ ،وؼ باؾٛع ٚإٕ
ايكشاؾ .١ص  ٖٛٚؾك٘ ٜكٓٔ
.
يٓا .ط ؾك٘
نإ ايٛاقـ أَاَ٘ دا٥عاّ.إِْٗ ايًٛضزات ايصٜ ٜٔكٓع. ٕٛ
ايكشاؾ .١ٝص ٚاييت
.
يسضد. ١ط ايؿت٣ٛ
.
إساخٌ ٚإداضز ٚاؿ ٌٝايكشاؾ ،١ٝاييت ٜكٌ بعهٗا
ٜ ٫كٜ ٫ٚ ٣ٛػتطع أسس إٔ ًٜػٗٝا إ ٫عامل  ٚؾك ٘ٝقشاٗ آخط بسضد ١يٛضز ،٭ْٗا تهٕٛ
بسا ٌ٥شلا
أسهاَّا قطعًِ ٫ ،١ٝو .



182

إٕ ٚادبٓا نُجكؿٌ ٚنتاب ٚأزباٚ ٤ؾعطا ٤إٔ ْبعس اـٛف عٔ ٖ ٤٫٪ايٓاؽ ،ست٫ ٢
ٜعؿعـ اـٛف ٗ أزَػتٓاٜ ٫ٚ ،ؿتو ايكًل بإضازتٓا ،ؾٓشٔ ؾعب يٝؼ يس ٜ٘قابً ١ٝيْ٬هػاض
ايًٛزداتص ٚؾرلٚؽ
َكاب. ١ط باْفًْٛصا . .
.
ايسٜين إٕ ايكشاؾ ١ايػعٛز١ٜ
عهِ تطبٝتٓا عً ٢ايٛاظع .
إطض
ٖصا إطض َعس ،ٟبٌ قاتٌ ٗ نجرل َٔ اؿا٫تٚ ،قس ّٛت ايبعض نُسّا َٔ ٖصا .
ٌٖ ٜٓذ ٛفتُعٓا َٔ ٖص ٙايػٝبٛب ١ايؿهطٚ ١ٜايكشاؾ١ٝ؟ أْ ٚكاب ْٝعاّ أ ٚبعهٓا
ٚقشاؾ١ٝ؟ اؿذ ١غكطت اٯٕ أَاّ غٝطط ٠فًؼ ايًٛضزات
.
عً ٢ا٭قٌ بأظَ ١قًب ١ٝثكاؾ١ٝ
ايكشاؾ ١ٝايػعٛز٫ٚ ،١ٜبس إٔ ْتهًِ بعٝسّا عٔ اؿػاغ ،١ٝيٓكْ ٌٖ ٍٛتٛقع ع٬دّا َٔ َطض
ايًٛضزات؟ بكطف ايٓٛط عُا إشا ناْت اٱداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ سكٝك ،١ٝأّ أْٗا
.
ٖ٤٫٪
ايهجرل
غته ٕٛعاطؿ ١ٝاخت٬قا يٮعصاض يتؿاز ٟاٱداب ١عًٖ ٢هصا أغ ١ً٦قعب ٗ ١تكسٜط .
اؿذ١ص .ايك ١ٜٛايساع ١ٝيبكا ِٗ٥قس غكطت بػبب
ايكه. ١ٝإٔ "ط " .
.
ؾٓك ٍٛإٕ إِٗ ٗ ٖصٙ
إتػٝرلات ايعإٚ،١ٝنصا اؾطاظات إطسً ١اييت تتطًب ْٛع ١ٝضاقَٛٚ ١ٝنٛع ١ٝيكٝاز ٠قشاؾتٓا
ايػعٛز١ٜ
.
إٕ بعض ٖ ٤٫٪ايًٛضزات بكَٓ ٗ ٞكب٘ أنجط َٔ عؿط ٜٔعاَاّٚ ،بعهِٗ ؾكٌ ثِ
إٓؿع ١ٝؾ٬بس َٔ إعاز ٠ايٓٛط ٗ ٖص ٙايذلنٝب ،١نُا أعٝس
.
أُعٝسٚ ،بعهِٗ أبكت٘ ا٫عتباضات
ايٓٛط ٗ ايهجرل َٔ ايذلنٝبات ايكٝاز ٗ ١ٜب٬زْا ،إٕ بعض ايًٛضزات ٚبػبب غًط ١ايكطب،٢
ايصشايف ص  .٭ْ٘ غهٔ بٝتّا
ّاضؽ ((.ط ا٫غتصاب ) ) .
.
ٚق ٠ٛاؾاٚ ،ٙاَتساز ْؿٛش ايؿٝؿٌٚ ،١ْٝٛ
 .ضغُاّ عٔ إضازَ ٠ايه٘
ضَا ٜهٖ ٕٛصا إكاٍ ٖ ٛقاٚي ١يؿِٗ ٚنعٓا ايكشاٖٗٚ ،ص ٙاحملاٚي ١ضَا أٜهّا تعهؼ
ايذلزٟ؟ َجٌ إٔ ٜكع عًٓٝا إٔ ْكط بؿؿٌ غٝاغات ايًٛضزات
.
ؾُٗٓا ٕاشا ٚقًٓا شلص ٙايسضدَٔ ١
ايكشاؾٚ ،١ٝايصٜ ٜٔطؾه ٕٛبؿس ٠ؾِٗ ايتش٫ٛت إطسً ١ٝيًتعاٌَ َعٗاٚ.ؾتض أبٛاب ْٛٚاؾص
ايكشاؾ ١يبٓا ٤قٝػ ١قشاؾ ١ٝتتٝض سط ١ٜايعٌُ ايكشاٗٚ ،سط ١ٜايتؿهرل
.
أضٚقٚ ١زٖايٝع
ٚايتعبرل ،متاز إٍ قٝؼ دسٜس ٠يًؿهط ايكشاٗ ايػعٛز ،ٟيذلتك ٞإُاضغ ١ايكشاؾ ،١ٝإْٓا
ْػرل
ٚواغب ٫بس إٔ ْتػٝرل قبٌ إٔ .
.
ْسع ٛإٍ َٓٗر قشاٗ واغب،
إٕ إتػٝرلات ايعإ ٖٞ ١ٝاييت تػببت ٗ ٖص ٙايتش٫ٛتٖٚ ،صا َا ٜسعْٛا ٱدطا ٤زضاغ١
ايكشاؾ ١ٝؾإٕ مل ْػتطع
.
َتأًَ ١يهْ ٞعٌُ عً ٢ؾِٗ أزٚات ٚاؾطاظات تًو ايتش٫ٛت ايعإ١ٝ
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ايػدٜد.ص ايصٜ ٟعاْ ٘ٝأٌٖ
ساي" ١ط اإلسباط " .
ؾِٗ تًو ايتش٫ٛت ايكشاؾ ،١ٝؾإٕ شيو ٜعهؼ . .
َػتكٌ ْعِ ْطٜس تؿُّٗا يتًو
.
ايجكاؾٚ ١ايكشاؾ ٗ ١ب٬زٖٚ ،ٟصا َؿهٌ وتاز يع٬ز
َطتعذً٫ ).١
.
وٌُ  (.تصٛزات اْطباع١ٝ
 ٬عٔ أ ٟتعبرل .
ايتش٫ٛتْ ،طٜس ؾُّٗا بعٝسّا َٚػتك ّ
زي ٌٝعًٗٝا ٗ ايٛاقعٚ ،بعٝس ٠عٔ ساي ١إكاضْات بأ ٟأِٛشز آخطٜ ،هَ ٗ ٕٛػت ٣ٛأقٌ َٔ
ٚاؿهاضْ ٟعِ ْ٫طٜس يصيو ايؿِٗ إٔ ٜه ٕٛتطْ ١سطؾ ١ٝيكٓاعات
.
َػتٛاْا ايجكاٗ
إعتسٍ ٭ٕ ايكٛت إعتسٍ هٝس
.
أٜسٜٛيٛد ١ٝؾدك ،١ٝإٕ ؾِٗ ايتش٫ٛت ٜدلظ يٓا ايكٛت
قطا ٠٤ايٛاقع يٝعطف ايؿطم بٌ ايعٌَٓٚ ،أعين ايعَٔ ايص ٟغبل غع ٚايهٜٛت عاّ ٖ1410ـ،
عاّٖ.142ـ أ ٟزضاغَ ١تػٝرلات ٚاؾطاظات ٚؼ٫ٛت ضبع قطٕ َٔ
ٚايعَٔ ايص ٟاستٌ ؾ ٘ٝايعطام 4
ايًٛضزات تًو
.
ايعَٔ ؾٗصا ايتؿهرل ـ ي ٛمت ـ يؿػٌ اٖتُاّ ايهباضٚ ،ضَا ٜؿتت اْتباٙ
.
إتػٝرلات احملًٚ ١ٝاٱقًٚ ١ُٝٝايعإ ،١ٝأٚدست يٓا كعْٚاّ قشاؾٝاّ دٝساّّ ،هٔ تٝٚٛـ
عٓاقطَٚ ٙعطٝات٘ يتؿه ٌٝقشاؾ ١عكط ١ٜبإْتاز قشاٗ دسٜس ،ستًْ ٢ػٖ ٞصا ا٭ِٛشز
ايعاّ
اؿايٚ ٞايص ٟأثبت ؾؿً٘ٚ ،أقبض غرل قابٌ يًكب. ٍٛ
ٚأٚز إٔ أق ٍٛبايتأنٝس ي ٛإٔ ايكٛت إعتسٍ تكسّ ٚتسخٌ بهٌ عه٬ت٘ ٚأشضع٘ يسؾع
َ.١ٕ٪ص شلِٜ ،أتَ ٗ ٞكسَتٗا ت٬ؾ ٞقٛض ايتهد ِٝاييت
تٓاظ٫ت .
"
يتكس. ِٜط
ايًٛضزات . .
ايكُٓ ١ٝاييت ٜعٝؿْٗٛاٖٚ ،صا غٝسؾع بِٗ إٍ إغتدساّ
"
وطِ "
ٜعٝؿْٗٛاٖٚ ،صا بايتاي. . ٞ
ايهصب نٛغ ١ًٝإشا يعّ ا٭َط يتػط ١ٝتػًطِٗ ٚػدلِٖ ٚددلٚتِٗ ٚغًطْ ١ؿٛشِٖٜ ،ؿعًٕٛ
ايكطاض ٚخاق ١أِْٗ ًّهٖٛ ٕٛادؼ تػص ٟتًو إ،ٍٛٝ
شيو يتدلٜط نٌ شيو أَاّ قٓاع .
ٚأُٓ ٢عً ٢فُٛع ١ايًٛضزات إٔ ٜعًُٛا ايعًِ ايٝكٌ أْ٘ َ ٫كسغات ٗ ايكشاؾ ،١ؾ٬بس إٔ
اٯخط
ؼػٓٛا يػ ١اؿٛاض َع .
ٚدع ٜٓػل سٝا ٠إجكـ ٚايهاتب
ؼطٜو ِٖ".ٻ. . " "ٚ. .
أٖسف َٔ نتابٖ ١صا إكاٍ ." .
ايػعٛز ٟ٭ْ٘ ٜؿهٌ قه ١ٝغاخٓ١
.
ٚا٭زٜب ٚايؿاعط ايعطب ٞايػعٛزٚ.ٟضَا ٜععر ايؿاضع
سطاضتٗا ٖٚصا
.
َٛنٛع ١عًْ ٢اض ساَ ،١ٝقس ؼطقٗا َا مل ْعطٗا اٖتُآَا ٚاْتبآٖا يسضد١
ايٛدع ش ٚطبٝع ١غًط ،١ٜٛيسضد ١أْ٘ أقبض ٚاٖط ٗ ٠ؾهٌ ايكشاؾ ١ايػعٛز،١ٜ
اشلِ " "ٚ
" "
خًكٗا ؾهط أٜسٜٛيٛدٜ ٞعتُس عً ٢ؾهط

املٓاطك١ٝص ،.
.
ايعٓصس١ٜص . ٚ.ط
.
ايعصب١ٝص . ٚ.ط
.
. .ط

املطاَضص ٚ ،.أضٜس عدل ٖصا إكاٍ ايػع ٞإٍ ايهؿـ عٔ بعض
.
ايٓصعاتص . ٚ.ط
.
املٓافعص . ٚ.ط
. ٚ .ط .
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إػببات ٚا٭ٖساف ٚا٭غؼ اييت عًُت عًٚ ١ُٖٓٝ ٢غٝططت ايًٛضزات عً ٢ايكشاؾ١
ٚأضٚقتٗا
.
ايػعٛز١ٜ
إٕ إجكـ ٚايهاتب ايػعٛزٜ ٟطٜس إٔ ٜبتعس عٔ

ايتذسٜض) .
.
ايٛع(. ٚ . ).ٞ
(. .غكا. ٤

إٍ
ايصساع)  .ايص ٟؽًك٘ ٚاٖط ٠ايًٛضزاتٚ ،قُت٘ عً ٢شيو أز ٣بايتأنٝس :
.
(. ٚ .
ايتذٌٗٝ
.
1
: /
 2اٱْهاض يٰخط.
: /
 3ايكها ٤عً ٢سل ا٫خت٬ف.
: /
ٚايهتاب١
 4سطَإ ايهاتب َٔ اْ٫تؿاض .
: /
: 5طػٝإ نتاب إكاحل ٚإٓاؾع عً ٢غرلِٖٚ ،إبطاظ ش ٟٚايكطبٚ ٢ا٭قسقاَِٗٓ ٤
/
 6غٝاب ايطأ ٟايٛطين اؿط ٗ َع ِٛايكشـ ٚاجمل٬ت.
: /
 7تؿؿ ٞايتٓاظٍ عٔ سل ق ٍٛاؿكٝك.١
: /
 8غٝاب إعاضى ايكشاؾٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاؾاز.٠
: /
 9غٝاب ايٓكس يٮدٗع ٠اؿهٚ ،١َٝٛخاق ١ايتٓؿٝصَٗٓ ١ٜا ،ؾًِ ْعس ًِو ْكس َسٜط إطٚض
: /
أَ ٚسٜط اشلاتـ ٚغرلُٖا
10
: /

عٓٗا غابكاّ
ضؾض ايٓؿط يًُكا٫ت اييت تتهًِ عٔ ا٭َٛض إػهٛت .

 1ايتًٜٛض ٚايتٗسٜس باٱساي ١يًكها ٤ايؿطع ٗ ،ٞساي ١عسّ ايطغب ٗ. ١ايٓؿط
: 1/
يصيو أُغاضع إٍ ايك ٍٛـ ـ اغتسضانّا ـ إٔ تؿؿٚ ٞاٖط ٠ايًٛضزات ايكشاؾ ٗ ١ٝب٬زْا
ايهبرلٚ ٠تًو ا٫ضتهاظ ٠ايًٛضز ١ٜتؿتػٌ
.
َطتب٘ نًّٝا بعه٬ت ايػًطٚ ١أقشاب ايؿٗٛات
ايعه٬ت.ص ٚتكا ّٚبٗا ايٛاقع ايصٜ ٟسع ٛي٬ضتؿاع بايكشاؾ ١ايػعٛز ١ٜإٍ
تًو "ط " .
عً. . ٢
ايكشاٗ ٚبٗصا غتكـ ـ ز ٕٚؾو ـ ـ َؿاٖ ِٝايتُسٕ
.
َػت ٣ٛاؿسخ ٚإطسً ١ايٓا ١ُٚيًؿهط
ايعُٚ ١َٝٛيهٌ َٛقـ
.
ايكشاٗٚ ،ايذلق ٞإٗين يٓؿط إٓاؾع اـاق ١عً ٢سػاب إٓاؾع
مثٓ٘
.
ْعِ مل تهٔ ايكشاؾ ١ايػعٛز ١ٜـ ـ ٗ إٓٛٛض ايعاّ يًؿاضع ايػعٛز ٟـ َٖٛ ٞطٔ
اؿط ،. ١ٜبٌ ناْت إٍ داْب تػًطٗا ـ ـ أ ٚأسٝاّْا ـ ـ َكسضّا َٔ َكازض تٗسٜس َكاحل
. " " . .
إٛاطٔ ايػعٛز ٟسٌ ػس بٌ بعض َكا٫تٗا ٚنتابٗا إٓاؾكٌ َٔ ٜ٪ٜس ضؾع ضغّٛ
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اـسَات ايعاَ ،١أ ٚضؾع ق ١ُٝيذل ايبٓعٚ ،ٜٔأسٝاّْا تهَٓ ٕٛبعّا يًشكس إصٖيب سٌ تٓؿط
بعض إكا٫ت ايكشاؾ ١ٝيًٓ َٔ ٌٝبعض ا٭زلا ٤ايس ١ٜٝٓايٓٝٛؿ ١إَا ضَعاّ أ ٚغُعّا ُٖٚعاّ أٚ
قطاسًٜٚ ١ذأ بعض ايهتاب شلصا ايٓٛع َٔ ايهتابات َباضنَٛٚ ١اؾك ١ايًٛضزات ،بٗسف
.
تؿبع أ ٚبٗسف
ايتُاؽ َا ٪ٜن ــس  ٘٥٫ٚؾَٗ ١ا أ ٚ٭سس أقشاب ايؿـ ــٗٛات ايهبـ ـ ـ ــرل ٠اييت . ٫
يتؿذرلٙ
.
تًػ ِٝؾدل َا،
إكازض٠ص .شلصا ايٓٛع َٔ ايهتابات ،اييت ٫تكبٌ
.
ٚايػطٜب إٔ ايًٛضزات . ًّٕٛٝ٫إٍ .ط
ايكطا ٗٚ ٤إكابٌ ٫تتذ٘ إكا٫ت ٚايهتابات إٍ َٛاقع ايٓكس
اشلهِص َ ٗ.عس ٠ايهجرل َٔ .
. .ط .
ايكطٜض يًػًطٚ ١ا٫غتبساز َٔ قبٌ بعض َ٪غػات ايسٚي ،١بٌ ػس إٔ خطابِٗ ٜتذ٘ إٍ
إٗٓ ١٭ٕ ايكشاؾ ١يٝػت سذابّا وذب ا٭خطا٤
إٗازْ١ص ٖٚ ،.ص ٙيٝؼ َٔ أخ٬م .
.
. .ط
ٚايٓٛاقل
.
ٚايتذاٚظات
ايكشاٗ
.
ايتٛاظٕص ٗ ايٛاقع
خًكت .طاخت. . ٍ٬
.
أق ٍٛإٕ غًط ١ايًٛضزات
ّهٓين إٔ :
إٍ .ط
ٚإ ٌٝإباؾط ٚإعًٔ .

ٚايػًطٚ ١نإ شيو عً ٢سػاب
.
ايػايب .ص ٗ ايكطاض
ق. " ٠ٛ

اٱق٬ح . ٚ .ايتٜٓٛط.
اؿكٝك. . . ٚ . ١
. . . .
شيو؟ هٝب باغتدؿاف
ٚايًٛضز سٌ ىهع يًػ٪اٍ ايهاغ٘ َٔ اجملتُع ٕاشا ٜؿعٌ .
بكٛي٘ إٕ شيو ْابع عٔ سادٚ ١طؾ ١ٝناغط َٔ ١أدٌ َكًش١
يعكٛيٓاٚ ،عك ٍٛايؿاضع :
ايٓفام)  .مل ٜهٔ ٗ قاحل ايٛطٔ
ايصُت. (. ٚ . ).
شيو . (.
ايٛطٔ ٚيهٔ شيو ايًٛضز غؿٌ عٔ إٔ .
.
يًبعض
ايتأي٘ .ص .
ساي. ١ط .
ٚإٛاطٔ بٌ أز ٣إٍ .
.
إٕ أَ ٍٚا ًٜؿت اْتبا ٙإتًك ٞإتؿشل يًًُ ايكشاٗ هس إٔ غايب ١ٝأَ ٚعِٛ
إكا٫ت ٚايتشً٬ٝت ٚايتشكٝكات ٖ َٔ ١ًْ ٞإؿاضقات اييت أغػت اـطاب ايكشاٗ
ايٓؿاق ٞاـاي َٔ ٞاؿذ ،١ٝبٌ إْ٘ ٜطٝض بإكساق ١ٝاييت تهؿـ ايتعطٚ ٟايعط ٟؾَٗ ١ا أٚ
ا٫تٗاّص  ٖٛ .ايكٝػ ١إؿتٛس ١يًتػً٘ عً ٢أ ٟناتب أٚ
.
ٕػَ. ٍٚ٪ا بٌ هس إتًك ٞإٔ . .ط
ايًٛضزات ؾًصيو أقبشت
.
ايتػاَض يٝؼ َٔ َؿطزات قاَٛؽ
إٔ " " . .
ايباسح .
.
َجكـ بٌ هس
.
ايكشاٗص
. .
ٖٚصا .طايًبٛؽ
ٚؾهًٗا .
.
إكاي ١ايكشاؾَ ١ٝؿطٛضَٚ ٠ؿطٚخَ ٗ ١تٓٗا ٚدٖٛطٖا
ايص ٟضنٓبت٘ قٛاضٜط َعاٌَ ٚكتدلات ايًٛضزات ايكشاؾ ١ٝعٌُ عً ٢إخؿا ،٤إبسأ ا٭خ٬قٞ
ايكشاٗ إٕ ايًٛضز ىط ٧سٌ ٜٔٛ
.
ايكشاٗٚ ،غٝٸب إؿٗ ّٛايكشاٗٚ ،طعٔ ٗ شات ايتاضٜذ
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ْؿػ٘ ايٛق ٞعً ٢سط ١ٜايكشاؾ ٗ ،١سٌ إٔ ػاضب ٗ ٞاؿٝا ٠عًُتين إٔ َٔ ٜطؾع ؾعاض
اؿطٜ ،١ٜكبض ؾذاٚ ٠٤بسَ ٕٚكسَات َٓطكٚ ١ٝقّٝا عً ٢اؿطٖٚ ،١ٜصَ ٙكٝب ١ندلٗ ٣
أؾهاضْا
.
إٕ ٖــصا ايتــؿهرل ايًـ ــٛضز ٟأز ٟإٍ ؾــكط احملـ ــت ٣ٛايكشاٗ ايٛطين ،نــُا إٔ ايكــشاؾ١
اؾتكطت إٍ عٓاقط اْ٫ػذاّ بٌ إجكـ ٚإٛاطٔٚ ،اجملتُع َٔ دٗ ١ثاْ ،١ٝؾٓازضّا َالس
ا٭ؾهاض ايهبرل ٗ ٠ا٭ططٚسات ايكشاؾ ،١ٝأ ٚتؿػرلاّ عٔ قهاٜا قشاؾ ١ٝؼطى ايػاس١
ٚايكشاؾ١ٝ
.
ايجكاؾ١ٝ
َجٌ غٝاب
ٚيعٌ أخطط َاٗ ْتا٥ر أعُاٍ ايًٛضزات ٖ ٛغٝاب تكٓٝات إٓٗر ايكشاٗ :
ا٫غتٓتاز ،.
ٚاقكا ٤ط ص .
.
ايكشاٗ إٓطك،ٞ
ٚنٝاع طايتعً ٌٝص . .
ايصشايف .ص إٛنٛع. . ،ٞ
..طايتشً. ٌٝ
ايتػٝٝؼص عاز٠
. .
ايٛطٓٚ ١ٝعًُ ١ٝط
.
ايكشاؾ١ص  ،.ؾؿكست ؾدكٝتٗا
.
بػبب .طتػٝٝؼ
ٚشيو .
ايهٝك١ص ٖٚ ،.ص ٙإٓاؾع
.
ؾك٘ .طإٓاؾع ٚإطاَض
تًذِ اؿكا٥لٚ ،تػس اٱبساعٚ ،عٓسٖا تٓتكط .
اـكٖٚ ّٛص ٙسكٝكْ ١عتكس أْ٘ ٜ٫ػتطع
.
ٚإطاَض تٓاٚض عدل َٓٗذ ١ٝتكٝس أخطاٖٚ ٤ؿٛات
إٔ ٜتٓهط شلا أسس ،٭ٕ ايكشاؾ ١اػٗت إٍ ايتعاٌَ َع ايط ١ٜ٩ا٭ساز ،١ٜيسضد ١إٔ غايب١ٝ
ايعاًٌَ بٗا ٚبعض ايهتاب ٚبػبب شيو انطَٛ ٗ ٙاقـ عُٝاَٚ ،٤ع تكسٜؼ ايًٛضزات اييت
ٚاؿط١ٜ
.
ُٖا ايٛطٔ
ٜعًَُ ٕٛعِٗ أٜ ٚهتب ٗ ٕٛقشؿِٗٚ ،أ ٍٚنشاٜا ٖصا ايتكسٜؼ :
َٔ ايهطٚض ٟدسّا ٚدٛز ثٛابت َٚطتهعات َٚبازٚ ٨ق ِٝأخ٬ق ١ٝيًجكاؾ ١ايكشاؾ،١ٝ
ايكشاؾ ١ٝأنطض َطنعاّعً ٢سػاغٖ ١ٝص ٙا٭َٛض
.
يتعٝـ َطاسٌ ْهٛز ا٭ؾهاض
ارتصعب٬تص .اييت ٜكٓعٗا َٓٗر ايًٛضزات ٗ إزاض٠
.
ايتدبٝضص . ٚ.ط
.
ايتدبٝصص . ٚ.ط
.
يسسض .ط
.
ايكشاؾٚ ١تٗاؾت ايهجرل شلِ ٜٛيس إعٜس َٔ سا٫ت ايٓؿام ٚايطٜا ٤ايكشاٗ ٫.إجكـ،
.
ؾٕٚ٪
ا٭َٛض ايًِٗ إ ٫إشا اعتُس
 ٫ٚايهاتب شلُا اؿل ٗ فازي ١أَٓ ٚاقؿ ١أ ٟيٛضز ٗ َجٌ ٖص. ٙ
ٚاْطًل ٗ دسشلِ َٔ دٖٛط َٓطًكاتِٗ ايؿهطٚ ١ٜايكشاؾٚ.١ٝضؾض اجملازيٚ ١إٓاقؿٚ ١دعٌ
ايكشاؾ.١ٝص غببٗا
ٚتًو "طايٓهبات " .
ايعإ. . ٞ
ا٭َٛض تتٗاَ ٣ٚع سكا٥ل ايتكسّ ايكشاٗ .
أؾهاضِٖ
.
تػً٘ ايًٛضزات ايكشاٗٚ ،إٕ ُت اجملازيٚ ١إٓاقؿ ١ؾإْٗا غٛف تؿهض ظٜـ ٚخساع
ا٭ٜسٜٛيٛدٞ
.
٭ٕ ٖادػِٗ إازٚ ٟايتػًطٜ ٞػًب ٖادػِٗ
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إٕ ضؾض ايًٛضزات يسضاغ ١ايٛٛاٖط ٚا٭ؾٝا ٗ ٤ايٛاقع ايكشاٗٚ ،عسّ قٓاعتِٗ بإٔ
ايعًِ ايكشاٗ ٜعًٌ تًو ايٛٛاٖط ٚا٭ؾٝاٚ ،٤إٔ ؾًػؿ ١ايكشاؾ ١تؿػطٖا ،هعًِٗ ٜكؿٕٛ
عٓس سسٚز ايتؿػرل اْ٫طباعٚ ٞإكاؿٚ ٞايٓؿعٜٚ ٞتذاٚظ ْ٘ٚإٍ ايصات َباؾطٖٚ ،٠صا ا٭َط
 ٫بٌ ايًٛضزات ٚإجكؿٌ ٚايهتاب
ـ ٗ تكسٜط ٟـ َٔ أزم ايكهاٜا سػاغٚ ١ٝأنجطٖا دس ّ
ٚايكطاٚ ٤ضغِ إٔ ٖصا ا٭َط ي٘ دٛاْب٘ َٚساخً٘ ايعسٜس ٠إ ٫إٔ ايًٛضزات ٜعًُ ٕٛظس ١ٜعً٢
.
ايكشاٗ ٭ٕ يػ ١ايًٛضزات ٗ َجٌ ٖصٙ
.
قؿً٘ ٖٓٚا ٜهُٔ ايتٓاقض ايؿٝٛع ٗ إٛقـ إبسٞ٥
.
اؾٛاْب ٖ ٞيػ ١ايهعٝـ ايعادع عٔ احملاٚضٚ ٠اٱقٓاع ،يػ ١ايهعٝـ ايصًّ ٫ ٟو اؿذ١
إٓاؾػ ١إٕ اهلل دًت قسضت٘ ٚسهُت٘ اٱشل ١ٝأْ٘ أعط ٢اٱْػإ ايعكٌ نٜ ٞتؿهط
.
ٚىؿَٔ ٢
ٜٚتأٌَ ب٘ ٚعدلٚ ،ٙزؾع٘ إٍ ايبشح ايسا ِ٥عٔ اؿكا٥لٚ ،مل هع يٓا اٱغ ّ٬ايع ِٝٛإٔ ْعٌُ
عً ٢قٗط اؿكا٥ل أ ٚتعصٜبٗا ،ؾ٬بس َٔ اسذلاّ عكٌ إتًكَٓٚ ،ٞش٘ ايؿطق ١ايهاًَ ١يكطا٠٤
ٚأقشابٗا
.
ٚعكً٘ بعٝساّ عٔ تأي ٘ٝا٭ؾهاض ٚتكسٜؼ إؿطزات
َاز ٠قشاؾ ١ٝؼذلّ أضازت٘ .
بك ٞإٔ أق ٍٛإٕ َػأي ١ايتؿهرل ٗ ايٛعٚ ٞاٱزضاى ٖ ٞعاٌَ َِٗ يؿػٌ َػاس١
ايتطٛضص ؽًكٗا تًو اؿطٚ ،١ٜنباض ايعاضؾٌٚ ،ايعك ٤٬ايطٜ ٕٚ٩كُتٕٛ
اؿط. ٚ..١ٜطؾٗ. . ٠ٛ
ايػعٛز١ٜص  ،.بٌ إِْٗ وهطَ ٕٚعِٗ أؾطاسِٗ
.
ٖاضغ. ١طيٛضزات ايكشاؾ١
.
بؿس ٠عً٢
ٚاْتكاضِٖ ٖٚصا اؿهٛض ٜعٜس َٔ طَ ٍٛػاؾ ١ايتػً٘ ٚا٫غتبساز ٚايتذدل ايصّ ٟاضغ٘
.
ٚخًؿِٗ
.
ايًٛضزات ٚاـٛف ٬ٜ٫ظّ ٖ ٤٫٪ايًٛضزات َازاّ إٔ ايهباض ايعاضؾٌ ٜكؿَ ٕٛعِٗ
.
ٚبػبب تًو ايٛقؿات َٔ ايهباض ،ؾكست قشاؾتٓا داشبٝتٗا ٗٚ ،بعض اؿا٫ت ؾكست
ايٛاقع
َكساقٝتٗا إظا. ٤
ٖٚصا إكاٍ ٖ ٛزع ٠ٛدط ١٦ٜيبس ٤قانُ ١ايًٛضزات قبٌ إٔ تدلأ دطاسٓا نُجكؿٌ
ا٭مل ْ ٫ٚطٜسٖا قانُ ١بايًٌ ،ؾبعس احملانُٚ ١تٓؿٝص أسهاَٗا
ٚنتاب ٚقطا. ! َٔ ٤
ٚأؾهٌص َٔ قشاؾتٓا اؿاي.١ٝئ ٜػهت
إٍ .طقشاؾ ١أضق. . ٢
غٓعطف ايططٜل ايص٪ٜ ٟز ٟبٓا .
اؿاٍ ٚإٕ مل تتِ احملانُ ١نُا طًبت ،ؾأخؿَ ٢ا أخؿ ٢إٔ
إجكـ  ٫ٚايهاتب عًٖ ٢صا .
ٜتٓا ٍٚايهجرل َٓا ا٭سذاض يٓطدِ أٚي٦و ايًٛضزاتٚ ،ضَا ته ٕٛأسذاض ايطدِ ثكٚ ٗ ١ًٝظْٗا،
بعهِٗ ٚايطدِ ٜ ٫ه ٕٛإ ٗ ٫سس ؾطع،ٞ
.
غطٜعَ ٗ ١ؿعٛشلاٚ ،ايص ٟقس ٪ٜز ٟإٍ َٛت
ٚايؿٝاطٌ ٚايعْاٜ َٔ ِٖ ٠طْ ٗ ٕٛؾطعٓا ،ؾايًٛضزات يٝػٛا بعْاْ ٠ػا ،٤بٌ .إٕ .ط ساي١
ايطدِ ص  ٗ.تكسٜط ٟته ٕٛيهٌ َٔ ٜػتكب سكٝكٚ ،١ا٫غتكاب ساي َٔ ١سا٫ت ايعْاٚ ،ضَا
.
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أيػاّ .ص داٖع ٠يْ٬ؿذاض ،أ ٚأْين
َٓطك. ١ط سك. ٍٛ
.
 ٜٔٛايبعض خط٦اّ أْين زخًت خط٦اّ
ػاٚظت اـط ٙٛاؿُطا ٤ايكاتً ،١أ ٚضَا ططقت ا٭بٛاب إُٓٛع ،١أ ٚزخًت َٓاطل ٖٓٛع١
بػبب ْٛع اـسَ ١اييت تكسَٗا ،عً ٢نٌ ساٍ أ٩نس يًذُٝع ٚبس ٕٚاغتجٓا ٤أْين غطت ٗ
ا٫ػا ٙايكشٝضٚ ،أعطف قٚ ١ُٝأُٖ ١ٝا٭َانٔ اييت اخذلقتٗا ٚغطت ٗ ؾٛاضعٗا بايطٍٛ
ٚايعطضٚ ،إٓاطل اييت زخًتٗا يٝػت ٖٓٛع ،١٭ٕ َٔ ٜػهٓٗا يٝػٛا َٔ إ٥٬هِٖ٫ٚ ،١
ٖصا .طاؾؿاف
َعك َٔ َٕٛٛاـطأ ،أ ٚأِْٗ ؾٛم .ايٓكس ؾًٔٚ ،ئٚ ،ئ وتٌُ ايهتاب .
ايكشاٗص  ،.ؾ٬بس َٔ اْكؿاع ٖص ٙايػُٚ.١ئ ٜػهتٓا اـٛف َٔ ايًٛضزات ،أ ٚايهباز ايعازفني ،أٚ
.
بعٝس يكس
أصشاب ايػٗٛات ايهبرلْ ،٠عِ ئ ْػهت ٚإٔ أخص ايهباض ايؿاعًٜٛٓ ٕٛط ٕٚإيٓٝا . َٔٚ
قسم ٚنصب ايًٛضزات ،قسقٛا َع ايهباض ٚأقشاب ايؿٗٛاتٚ ،نصبٛا عً ٢ا٭َٚ ١اجملتُعٚ ،إْا
إكاّ ٚمل
يٓأغ ٢عًَ ٢ا سسخ َِٓٗ ٚيٓاٚ ،نًٓا َا نٓا ْعًِ إٔ ا٭َٛض غتكٌ بٓا إٍ ٖصا .
 ٬يٓؿاٖس ْٚعطف َِٓٗ أغايٝب ايتططف ٚايعٓـ نبعض ايؿ٦ات
ٜبل يٓا إ ٫إٔ ْٓتٛط قًّ ٝ
نإ ٚضَا ٜتذ٘ بعهِٗ ،بٌ أغًبِٗ ٕٓع
ايس ١ٜٝٓاييت قُتٓا عًٚ ِٗٝعً ٢ػاٚظاتِٗ ؾهإ َا .
ْؿط َكا٫ت ٞبايكشاؾ ،١نعكٛب َِٗٓ ١ي ،ٞ٭ْين نؿؿت عٛضاتِٗٚ ،عًُت عً ٢تعط١ٜ
أٚناعِٗٚ ،يهٔ  ٫تتٛقعٛا َين ايكُت ٚايػهٛت عً ٢أ ٟإدطا ٤أٖ ٚاضغ ،َِٗٓ ١إٕ ثٛبٞ
ْٝٛـ أقً ٞب٘ ٗ أَ ٟهإ ٚأ ٟظَإٚ ،إٕ ايًٛضزات ٗ أْؿػِٗ ّ ٫هٓ٘

ّ إٔ ٜهطٗسْٚا

نُجكؿٌ ٚنتاب ٚأزباٚ ٤ؾعطاٚ ٤قطا ،٤إِا ا٫نطٗاز ايكازض َِٓٗ ٜطدع إٍ أْٓا يسٜٓا
قابً ١ٝخكبٚ ١نبرل ٠ي٬نطٗاز ،ؾاؾتس عٛزِٖٚ ،قٜٛت ؾٛنتِٗ ٗٚ ،إكابٌ نعؿت إضازتٓا،
با٫غتجٓا٤ص ٚأنجطِٖ
. .
اؾػـ .ط
َٝٓٗٚاّ ٚايًٛضزات .
ٚأٖسضت سكٛقٓا إؿطٚعْٛ ١اَٝاّ ٚأخ٬قٝاّ .
ايٛطٔ ٚإظاٖ ٤ص ٙاؿاي١
 ٫ي٘ نػ٬ح ٜطٖبْٛا ب٘ عدل َعطٝات احملاؾ ١ٛعً ٢زلع. ١
اغتعُا ّ
تأت ٞاؿاد ١ايٛطٓ ١ٝإٍ اٱق٬ح ايكشاٗ يٝعِ ِ٘ دسٜس َٔ ايكشاؾ ١ايعكط ،١ٜتتػرل
َٛدب فُٛع َٔ ١ايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚاٱدطا٤اتٚ ،إعاز ٠ايٓٛط ٗ تؿهرل ايػًط ١ػاٙ
ايكشاؾٚ ١ايكشاؾْ ،ٌٝعِ َطًٛب َٔ أزب ايكشاؾ ١ايػعٛز ١ٜإٔ ٜطتك ٞإٍ قاَ ١ؾاك١
ٚٚطينٚ ،إٕ ايكشاؾ ١إطًٛب تػٝرلٖا ّ ٫هٔ إٔ تتػرل بتش٫ٛت اْطباعَ ١ٝػتعذً ١ؾذا١ٝ٥
بٌ ايكبض ٚإػا ،٤إِا ْطٜس تػٝرلّا ٜبٓ ٢عً ٢ايتؿهرل ايػًٚ ِٝايٛطين ،ـًل قشاؾ١
َػتُط٪َٚ ٠ثطٚ ٠ؾاعًٚ. ١س١ٜٛٝ
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ايصشاف .١ٝص ايعا٥ؿ ١يًُٛاطٔ ،يهٜ ٞتذطز َٔ
.
ٚنؿـ .ط ايذلانُات
.
 ٫ٚبس َٔ قـ
ْٛطت٘ ايبا٥ػ ١يًكشاؾٚ ،١اييت أ ٔٚأْٗا زخًت َطسً ١إػًُاتٚ ،يهْ ٞػرل ٖص ٙايصٖٓ٫ ١ٝ
بس إٔ ُاضؽ قشاؾتٓا ْؿاطاّ ؾعاْ ٗ ّ٫كس ايٛاقع ٚإؾطاظات٘ٚ ،ا٭ٚناع ٚتكُٗٝٝا ز ٕٚقٝس أٚ
ؾط ٙأ ٚضقاب ،١٭ْٓا ٚاقع ٗ ٕٛخطأ قشاٗ نبرل خًك٘ ايًٛضزاتٜ ،ػتسع ٞبايهطٚض٠
اٱق٬ح ايؿٛض ،ٟٱهاز آيٝات يًك٬ح ايكشاٗٚ ،ست ٢تعً ٛق ١ُٝإجكـ ٚايهاتب ٚا٭زٜب
ايػعٛزٟ
ٚايؿاعط .
ٜٓبػ ٞإٔ ْبعس أقــشاب ا٭ؾــهاض ايــيت تؿتكط يؿِٗ ايتطــٛضات ايكشاؾــ ١ٝايعإــٚ ،١ٝايــيت
ؽتًـ َبهطّا ٗ إػاسات إُٓٛع ،١بٌ إْٗا ؽتًـ ٗ ايسقٝك ١ا٭ َٔ ٍٚايكطاٚ ،٠٤اييت ؼٌُ
سؿساّ َٔ ايؿبٗاتٚ ،ؼٌُ بطناْاّ َٔ ايػ َٔ ٜٝنٌ ناتب سط ٚٚطينٚ ،اييت تػتدسّ
ايكشاؾٚ ١ايٛع ٞنأزاَ ٠ػاعس ٠عً ٢عسّ ؾِٗ َٓطل ايكشاؾ ١ايعكط ،١ٜإْٗا ايعٓاقط
إجكؿٌ
.
ايكشاؾ ١ٝاييت  ٫تػاعس إ ٫عً ٢زٚاّ ايؿطق ١بٌ
ٚأختِ َكايَ ٞكٛي ١تاضى ١ٝضا٥ع ١قاشلا (غكطا )ٙأثٓا ٤قانُت٘ ايؿٗرلٚ ٠اييت
شلِ ((يٝؼ عً ٢ا٭ضض إْػإ ي٘ اؿل ٗ إٔ ًّٞ
 500قاض قاٍ :
ؾهٌ شلا فًؼ َهَٔ ٕٛ
. )٣ٜٛٗأبعح بٗص ٙإكٛي ١إٍ
عً ٢اٯخط َا هب إٔ  َٔ٪ٜب٘ أ ٚوطَ٘ َٔ سل ايتؿهرل نُا )
َػتكط٠
.
ايًٛضزات َع اضتٝاح نبرل يهُرلٖٚ ٟسْ ٤ٚؿؼ

ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ،أثٓا٤
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اذتكا٥ل اييت ٜ ٫رنسٖا املجكف ايطعٛد ٟأبداً
أضٜس َٔ ٖصا إكاٍ إٔ ٜجرل غباضاّ نجٝؿّا ـًل َعطن ١قشاؾٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝأزب ،١ٝؽًل
اٱبساع ٗ ْٗا ١ٜا٭َطٚ ،يهٔ أغاضع بكٛي ٞأضٜس إٔ ٜجاض غباض نجٝـ ْٝٛٚـ ،بٝس أْين  ٫أضٜسٙ
إٔ ٪ٜثط عً ٢زق ١ايطٚ ١ٜ٩قؿاٗ٥ا ،أنتب ٖصا إكاٍ ٚمل أقب باـٛف َٔ نجرل َٔ
اؿكٝكٚ ١مل ٜهٔ َٔ
.
اْ٫ؿعايٚ ٌٝاْ٫تٗاظٚ ٌٜإتًٚ ٌْٛايػانبٌ َٔ ق ٍٛاؿلٚ ،ؾشل
ايػطٜب أْين غٛف أتٛقع إٔ أزلع أٜهّا بعض ا٭قٛات اشلع ١ًٜاييت تكًب اؿكا٥ل بكٛض٠
ثكاؾٚ ،١ٝيهٔ إتابع ٕكا٫تٚ ٞنتابات ٞبسقٚ ١ايططٜك ١اييت أنتب بٗا هس أْين أستٌُ نٌ
ْكس َُٗا نإ ْٛع٘ٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ ن ٫ ْٞٛأسب  ٫ٚأَ ٌٝإٍ اجملاًَ ١أ ٚايكُت أَاّ
ؾه ١ًٝؾتذسْ ٞأخٛض َجٌ ٖصٙ
ايكُت .ص ٗ نجرل َٔ اؿا٫ت يٝؼ .
٭ٕ .ط .
ايهباض. ،
يسٟ
إعاضى ٫ٚ ،خٛف .
ٖصا إكاٍ ٖ ٛقطاْ ٠٤كس ١ٜيًٛضق ١اييت قسَٗا ايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب ،يًًُتك٢
ا٭ ٍٚيًُجكؿٌ ايػعٛز ٗ ،ٌٜؾٗط ؾعبإ ٖ1425ـَ ،طنع إًو ؾٗس ايجكاٗ َس١ٜٓ
ايطٜاضٚ ،عٓٛاْٗا/ثكاؾ ١ايجكاؾ.١
َٓاع ٖسا ٙاهللْ ،-ؿطت ظطٜس٠
ٚقس قطأت عٓٗا َكاي ١نتبٗا ايسنتٛض عبس اهلل بٔ -
ٖ142ـ
/5
9
 )1755ابتسا ٶ ّٜٛ َٔ ٤ا٭سس/3
،1
1755
،1
0754(9
ايب٬ز عً ٢ث٬خ سًكات با٭عساز
عٓٛإ ًَتك ٢إجكؿٌ ،ثِ عكب عًٖ ٢ص ٙإكا٫ت ا٭غتاش
ٖ142ـٚ ،ؼت :
/5
9
ٚست ٢ايج٬ثا/5٤
ٚعٓٛاْ٘ َاشا أضاز ايسنتٛض إٓاع إٔ
:
عبس ايطٓٔ قُس ا٭ْكاضَ ،ٟكاٍ ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز
ٜكٍٛ؟
.
أٚؾو إٔ أق ٍٛيهِ ٜا بين ق َٞٛإْهِ يػتِ بطداٍ أزب  ٫ٚثكاؾ ٫ٚ ١ؾهط َ ٫ٚباز٫ٚ ٨
ثكاؾ .١ٝص خاق ١بهِ ؽًك ٕٛعدلٖا تٝاض ؾهطٟ
ًُه. ٕٛط عكٝس. ٠
.
قٚ ،ِٝإْهِ ٜا غازت٫ ٞ
َػتكٌٕٓ ،اقؿ ١إٛاقـ ٚٚظٕ استُا٫تٗا إدتًؿٚ ،١تػتُط َكاضسيت َٚهاؾؿيت إٜانِ
بكٛي ٞإْهِ ضداٍ ًُ ٫هَ ٕٛكَٛات خًل إعاضى ايجكاؾٚ ١ٝا٭زبٚ ١ٝايكشاؾَ ١ٝجٌ آبا٥هِ
ايٛع ٞص. .ستٜ ٢بك٢
قٝس ط ) )
َاعسا( (
ايكٛٝد ص. .. .
ٚتهػطنٌ ((.ط ) )
.
ٚأدسازنِ ،يتٓطل اؿكا٥ل
ْؿطت ٖص ٙايسضاغ ١ظطٜس ٠اؾعٜط ،٠عً ٢سًكتٌ ،اؿًك ١ا٭ ٍٚبايعسز(  ، )11855باجملً ١ايجكاؾ ١ٝايعسز( ّٜٛ )97ا٫ثٌٓ ٖ1426/2/4ـ  ،م ، 6
ْٚؿطت اؿًك ١ايجاْ ،١ٝبايعسز( ّٜٛ،)11862ا٫ثٌٓ ٖ1424/2/11ـ  ،عسز اجملً )98 ( ١م ) )8
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ايتٜٓٛط
اشلسف ا٭غاؽ َٔ تًو إعاضى ٖ ٛخًل .
ٚضَا ـ ٖهصا تكٛض ٟـ ْ٫ؿعا٫تهِ نس ٟبػبب ٖصا إكاٍ ،بكٛي ٞيهِ إْهِ ق ّٛثكاؾ١
َكاب ١بأسسٖ ٣ص ٙا٭َطاض ايعؿطٖٞٚ:٠
ايسٜين
 1ايٓؿام .
: /
ايػٝاغٞ
.
 2ايطٜا٤
: /
ا٫دتُاعٞ
.
 3ايهصب
: /
ايؿهط١ٜ
.
 4ايًػٛق١
: /
ايجكاؾ١ٝ
.
 5ايُٓ١ُٝ
: /
ٚقاسب٘
.
 6ايتً ٕٛايهٚ َٞ٬ايػًٝإ ٗ اجملايؼ سػب َهاْ ١اجملًؼ
: /
إٛاقـ
.
 7ايذلادع ٗ
: /
ٚإٛاطٔ
.
 8تكس ِٜإٓاؾع ٚإكاحل ايصات ١ٝعً ٢غرلٖا َٔ َكاحل ايٛطٔ
: /
تؿبع
 9اـٛف َٔ َٛادٗ ١ايهباض ٚأقشاب ايؿٗٛات اييت . ٫
: /
طًب
 1ايكؿع عً ٢نٌ إػاضات يًتكؿٝل عسٚ ،٠بس. ٕٚ
: 0/
أقـ يهِ سايهِ ايٚ ،ّٛٝأْا َكاب بهجرل َٔ اـٛفٚ ،خٝب ١ا٭ٌَ ٚايطداٗ ٤
ق٬سهِٚ ،تػٝرلنِ ،ؾ٬بس إٔ ْتػٝرل ،قبٌ إٔ ْػرلٚ ،أعطف إٔ يهِ َعاْاتهِٚ ،أعطف أٜهّا
إٛادٗ١ص
إهاؾؿ١ص. .ط . .
أغباب ٖص ٙإعاْاٚ ،٠يهٔ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ أعطف إْهِ ؽؿ. َٔ. ٕٛط. .
إكاؿ ١ص َ.ع َٔ اختًـ َعهِٚ ،نتب نسنِ
.
ٚتطؾه. ٕٛط
.
إكاضس ١ص .
.
ٚتؿط. َٔ. ٕٚط
با٫غِ ٚايدلٖإٚ ،اؿذٚ ١ايٛثٝكٖٚ ،١صا سايَ ٞع بعههِ ـ ـ ٚنعٛا عس ٠خط ٙٛعطٜه١
بعههِ ))
ؼت . .((.
.

ايؿٗرل
/
٭ٕ ايبعض ٖٓا نجرل ٚنجرل دساّ ـ سٌ نتبت نتابٞ

ٖ1420ـ ٚايصٟ
ايهتاب ١ايكشاؾ ٗ ١ٝب٬زْا إٍ أٜٔ؟ ،عطض ٚزضاغ ١بعض ايُٓاشز ايػًب ١ٝعاّ
أقاّ ايسْٝا ٚمل ٜكعسٖا ست ٢ؿٛتٓا ٖصٚ ،ٙضَا ٜػتُط اْ٫ؿعاٍ نسٚ ٟنس ٙست ٢قٝاّ
ايػاع١
.
اـا٥ؿٌ
ٜٚا أَإ ! .
ٗ ٖص ٙايكطا ٠٤أ ٚإطادع ١شلص ٙاحملانط ٠أ ٚايٛضق ،١أضٜس إٔ أؾتض باباّ أغًكٓا ٙنجرلّا
ايهباض .ص ٚتعط ١ٜأؾهاضِٖٚ ،تؿهٝو ثكاؾتِٗ،
ايهباضص . ٚ..طَٛادٗ. ١
. ٖٛٚط نؿـ سكا٥ل .
.
ٖٚص ٙايكــطا ٠٤قكــست ؾٗٝا إٔ أن ٕٛقطواّ نٌ ايكــطاسٚ ،١دطٜــّ٦ا نٌ اؾطأ ،٠يكــٓاعيت إٔ
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عُٝل
ايكطاسٚ ١اؾطأ ٖٞ ٠أِٖ أعها ٤ايجكاؾٚ ١ايٓكسٕ ،عطؾ ١سكا٥ل شات َػع. ٣
اـٛف .ص ٚأعين ٖٓا ـ خٛف ا٫خت٬ف ـ ـ.أ. ٚط ايتشػب
أَاَ. ٞط .
ٚضؾهت ٚبؿس ٠إٔ أنع .
استُاٍ ص ٚ ،.خاق ١استُا٫ت ايعكٚ ٍٛايٓؿٛؽ اييت تسع ٛي٬بتعاز عٔ َٛادٗ ١ايكاَات
.
٭ٟ
ايهبرل ،٠إٕ نؿـ ؾعاضات بعض ايهباضٚ ،اييت تٓطً ٞعً ٢ايبػطاٚ ٤ايسُٖاٚ ٖٞ ،٤ادب زٜين،
ؼتُ٘ أخ٬م َٚباز ٨ا٭َاْ ١ايجكاؾ،١ٝنُا إْٗا َػٚ٪يٚ ١ٝطٓ ١ٝتٓكض عٔ ناٌٖ اجملتُع
أثكاٍ ايػًبٚ ١ٝاؾُٛزٚ ،أٚي٦و ايهباض ايصٜ ٜٔهع ٕٛؾعاض اي ٤٫ٛنػتاض ـسََ ١كاؿِٗ ،
قٛضِٖ
.
ٚتًُٝع
ؾٛدست إٔ َٔ اؿهُ ١أْ٘ هسض ب ٞنُجكـ َػتكٌ إٔ أنع أَاّ ايسنتٛض غاظٟ
ايككٝيب ٚدٗات ْٛط ،ٟسٝاٍ بعض ْكٛق٘ ٗ ايٛضق ١إصنٛض ٠أعٚٚ ،ٙ٬دٗات ْٛط ٟتكبٌ
ا٫دتٗاز ،٭ْين أٖسف َٔ زضاغيت ٖص ٙإدٗاز ايؿهط ،عجاّ عٔ سكٝك ،١عٌُ ايككٝيب عً٢
تػٝٝبٗا ،ؾ ٬هٛظ عٓس ٟػٗ ٌٝاجملتُعٚ ،مٔ ٗ ٖص ٙإطسً َٔ ١ايعَٔ ايؿؿافٚ ،أؾهاضٗ ٟ
َع٘
ٖص ٙايسضاغ ١أٖ ٚصا إكاٍ  ٫تٓاقض ايٛاقع ،بٌ تتكاحل .
ٚايٓكٛم اييت عطٜتٗا أ ٚؾههتٗا َٔ ٚضق ١ايككٝيب نتبت عػٔ َْ ٖٛٚ ،١ٝا أ ،ٔٚأٚ
بػَ ٖٛٚ ،١ْٝ ٤ٛا غٛف ٜعتكس ٙايبعض َٔ إتًكٌٜ ،سخٌ ٗ تكسٜط ٟعٓس ايككٝيب َٔ باب
غس ايصضا٥عٚ ،تطاْٖ ٗ ٞص ٙايكطا ٫ ٠٤أزع ٞإٔ َا أقٛي٘ ب٬غ ١أ ٚت٬عب با٭يؿا ،ٚبٌ سكا٥ل
ثكاٗ ص .أْين ضغبت ٗ إؾشاّ َٓطل
إقطاض. ٟط بعٓاز .
.
قػتٗا بكطا٤ت ٞايؿدكٚ ،١ٝيهٔ أ٩نس
ق٬ح .ص أٚ
َكٛي. ١ط َا يٓا .
.
ايككٝيبٚ ،ايص ٟـ نُا ٜبس ٚي ٞـ أضاز َٓا إٔ ْتعاٌَ َع ٚضقت٘
ايهايٌ ص  ،.أضٜس إٔ أق ٍٛ٭خٞ
.
بهًُ. ١ط ٫ٚ
بكٛيٓا .ي٘ .ط .آٌَ .ص بعس إٔ ىتِ قطا٤ت٘ عًٓٝا .
ايككٝيب إْين أعاْ َٔ ٞأمل إٛاطٔ ٚ ،أ َٔ٩بآَاي٘ ٗ ايػسٚ ،أعطف أْو نصيوٚ ،يهٔ أْت
تتعاٍ عًٗٝا ،بٌ ضأٜتو تٓؿكٌ عٓٗا ٗ نجرل َٔ ا٭ساٚ ،ٌٜايجكاؾ ١أِٖ أمل ٜعاَْ٘ٓ ٞ
ايػعٛزٟ
إٛاطٔ .
أضٜس إٔ أعٝس يًُٓطل ايجكاٗ بعض تٛاظْ٘ ،ؾُا أنجط َٔ خاؾٛا إٔ ىتًؿٛا َع غاظٟ
ايطعٛد ١ٜصٚ. .احملكٌٓ عكاْ ١فًؼ ايًٛضازت،
ايككٝيب ،باعتباض((. َٔ. ٙط يٛزدات ايجكاف) ) ١
إُتاظ ٚضَا
 ٫بٓٓٝا ٚبٌ ايػًط ١خٛؾاّ عًَ ٢طنع ٙايػًط. ٟٛ
 ٖٛٚزضع ق ،ٟٛضَا ٜؿهٌ عاظ ّ
٭ْ٘ َٛاطٔ .ؾاخط
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ٚأق ٕٔ ٍٛخاف َٔ ا٫خت٬ف َع ايًٛضز ايككٝيب ٫ ،ؽاؾٛا ٫ٚ ،ؽاؾٛا ٫ٚ ، ،ؽاؾٛا،
 ٫ٚؼعْٛا ،ؾًٔ تطّ ايطس ٢ؾٛم ضٚ٩غهِ ،٭ٕ ايطس ٢قس نػطتٚ ،أق ٍٛشلِ ُ ٫سٚا
ايٛقا٥عص
أدػازنِ يهٜ ٞػرل عًٗٝا ايًٛضازت أ ٚايهباضٚ ،زي ًٞٝؾُٝا أق. ٖٛ ٍٛإٔ .طٚقا٥ع . .
سذ ١ؾُٔ ٚادبٓا إٔ
ايٛقا٥عص تتػٝرلٚ ،يٝؼ نٌ ايٛاقع َٓطلا ٫ٚ ،نٌ ايتاضٜذ .
. ٚ .طٚطبا٥ع . .
ايػعٛزٚ ١ٜاييت ٜط ٣ؾٗٝا ايبعض أْٗا ثك ١يًتعبرل عٔ ؾَ. ٤ٞا
.
ْٗع ٖٝب ١يٛضزات ايجكاؾ١
أ ٟغهب ٖصا ايص ٟغٛف ٬ٜسل ظٖرل نتيبٜٓٚ ،تكِ َٓ٘ ،٭ْ٘ َؼ ٚقطب َٔ ْل يٛضز
ٖٝٚع  ٫أخاف َٔ شيو ايػهب إتٛقع َٔ غاظ ٟايككٝيب ٚاؿٛاض ٌٜايصٜٔ
ثكاٗ ؾاخط .
غرل ٙؾٝذب إٔ
سٛيٕ٘ ،عطؾيت أْ٘ يٝؼ شلصا ايًٛضز ايككٝيب سكاْ ١أ ٚقساغ ١تطؾع٘ عٔ .
ٜٓتكس عً ٢أخطاٚ ٘٥أؾهاضٚ ٙثكاؾت٘ ؾأْ٘ ؾإٔ أَ ٟجكـ ىطٜٚ ٧كٝب ٚغاظٜ ٟعطف أْ٘ ٫
ايعكاب ٚايٓكس ٗ ْؿؼ ايٛقت اقتٓاع ٚإّإ بؿ٤ٞ
.
عكاب ؾايٓكس ٖ ٛدعَٔ ٤
خطأ ز. ٕٚ
اؿٝا٠
أندل ٖهصا تعًُت َٔ ػاضب .
.
ايٓكس
ؾايككٝيب َجكـ اْتكس اجملتُع ٚإجكؿٌ ،ؾشل يًُذتُع ٚإجكؿٌ إٔ ٜبازي. ٙٛ
ٚقًٌ َٔ ؾإٔ ايبٝت ٚإسضغٚ ١اجملتُعٚ ،يهٔ ئ أقًٌ َٔ قُٝت٘ َٚهاْت٘ٚ ،يهٔ يٝؼ َٔ سل
ايجكاؾٚ ١ا٫زعا ٤إعًٔ ،إْ٘
.
ٖصا إجكـ ايككٝيب إٔ ٜهع ْؿػ٘ ٗ َٛنع ايٛق ٞعً ٢أٌٖ
عل اؾا ٙايػٝاغٞ
قاسب اَ٫تٝاظات اييت سكٌ عًٗٝا .
ٚأعذلف بإٔ َهإ ايككٝيبَٚ ،هاْت٘ ايجكاؾ ،١ٝمل ٜأتٝا َٔ ؾطاؽ ،إِا دا٤ا ْتٝذ١
خدلت٘ ايط ١ًٜٛايطزلٚ ،١ٝأعُاي٘ ايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝايهجرلٚ ،٠ضَا إُٝعٚ ،٠اييت أضاز شلا
ايككٝيب إٔ تػتكطٚ ٨اقعٓا ٗ نجرل َٔ اجملا٫تٚ ،اغتطاعت أعُاي٘ إدتًؿ ١ايػًط١ٜٛ
ٚايجكاؾ ١ٝإٔ تكطأ بأنجط ٖا أضاز شلا ايككٝيب ،بٌ أنجط ٖا تٛقع ايككٝيب شات٘ عهِ
إٓاقب ايػٝاغ ١ٝاييت تكًسٖا ،ؾتكًس َٓاقب مل ٜكًٗا أَٛ ٟاطٔ غعٛز ٟقبً٘ٚ ،ئ ٜػطع
ايػٝاغٖٚ ٞص ٙإسس ٣خكا٥ل إجكـ ايصٜ ٟتكًس َٓكب
.
ايٛق ٍٛ٭نجط َٔ ٖصا ا٫ضتؿاع
غًطٚ ،ٟٛاؿكٝك ١اييت أضغب ٗ قٛشلا إٔ ٖصا ايككٝيب سرل ايهجرل َٔ ايٓكاز ،ؾُٝا ىل
ايؿٗرل سٝا ٗ ٠اٱزاض ،٠أ ٚتًو ايككٝس٠
/
إْتاد٘ ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٚايػًطَ ٟٛجٌ نتاب٘
بٗا ضغاي ١إتٓيب ا٭خرل ٠يػٝـ ايسٚيٚ ،١اييت
ايؿعط ١ٜايطا٥ع ١اييت قاشلا ايككٝيبٚ ،أعين :
ٚ ّ1984بايعسز
ٖ140ـ ،إٛاؾل َ 5اضؽ
/4
6
ْؿـطت ظطٜس ٠اؾعٜط ٗ ٠قؿش ١ؾعط /3 ّٜٛ
ٚ ،)417(6اييت زؾع ايككٝيب َٓكب٘ ايػٝاغ ٞإِٗ مثّٓا شلاٚ ،طعٔ بػببٗا عس ٠طعٓات
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ا٫دتُاع َٔٚ ٞإعذاب ٞايهبرل بٗص ٙايككٝس،٠
.
غًط ،١ٜٛضغِ أْٗا أعطت ي٘ إعٜس َٔ ايدلٜل
ندِ
ؾإْين قُت بتعًٝكٗا ٗ أسس قٛايٌ زاضٚ ،ٟزاخٌ بطٚاظ .
ٚأ ٔٚأْين باٱناؾٕ ١ا قًت٘ ٗ َٛادٗ ١ؾدك ١ٝايككٝيب ،أَتًو ايكطاس١
ايػا ٕٚٚص
نتاب٘ .ط ايؿعطاٜ ٤تبعِٗ . .
.
ٚايؿذاع ١٭ق ٍٛباعتكاز داظّ ،إٕ ايككٝيب ٚنع ٚأيـ:
يٝدلض خطأ ٙايجكاٗ ٗ ،نتابْٚ ١ؿط تًو ايككٝس ٠اـايس ،٠ؾٝصنط ٗ ٖصا ايهتاب ايهجرل
َٔ ِاشز ايؿعطا ٤ايص ٜٔزؾعٛا ايجُٔ غايّٝا ْتٝذ ُِْٗٛ ١يككا٥س ؾعطٚ ٗٚ ،١ٜين أٜهّا –
ٖهصا أض – ٣إٕ ايككٝيب قبٌ َا ٖ ٛأزْ ٢بايص ٖٛ ٟخرل ،سٌ قبٌ َٓكب غؿرل ٗ زٚي١
قػرل ٖٞ ،٠زٚي ١ايبشط – ٜٔسٓٝصاى –.
إٔ ٚضق ١ايككٝيبٚ ،ضق ١قٚ ١ٜٛؾاعًَٚ ١تؿاعً ١تػتشل بايؿعٌ نجرلاّ َٔ ايتٛقـ
ٚايتأٌَ ٚايؿشل ٚايسضاغ َٔٚ ،١سل نٌ قاض ٨شلا إٔ ىتًـ َع ْكٛقٗا أ ٚإٔ ٜعذلض
ٜعسشلا
عًٗٝا ،نُا أؾعٌ أْا اٯٕ ،بٌ َٔ سل ايكاض ٨إٔ ٜطايب ايباسح إٔ .
شلصا لس إٔ ايككٝيب أيك ٞببعض اؿذر ٚيهٓٗا َطزٚز ٠إيٚ ،٘ٝأطًل آضا ٶَ ٤أخٛش
عًٗٝاٚ ،اغتٓس عًِ ٢اشز غرل َكبٛيٚ ،َ٘ٓ ١ضَا  ٫ٚأْؿ ٞإٔ ايهجرل ٚايهجرل ٚايهجرل ،أعذب
بٗص ٙايٛضق ،١٭ٕ ايٛضق ١قازؾت ْٖ ٗ ٣ٛؿػَ٘ٚ ،ؼ دساض قًب٘ٚ ،ضَا دعًٗا ايبعض غ٬سّا
إثِ
خكُ٘ ٖٚصا ايتدٌُ دعًين أٚ – ٔٚيٝؼ نٌ اي- ٔٛ
.
ٜػتدسَ٘ يٝدطؽ اٯخط ٖٛٚ
إٕ ايككٝيب أعطاْا نُجكؿٌ زضغّا عُّٝٛا هب أْٓ٫ػا ٙأبساّٚ ،أْ٘ نػط نٌ ايكٛٝز اييت
ناْت تعٛم .ق ٍٛاؿكٝك١
ؾ ٬أغتطٝع إٔ أْهط إٔ اشلٜ ٣ٛتػً٘ بك ٠ٛعً ٢قاسب٘ٚ ،أع ٞإٔ ايػطض ايصاتٜ ٞػتبس،
ٚإٔ إٓطل ٜٗطب َٔ نجرل َٔ ايعكٚ ،٤٬تعًُت إٔ اؿذ ١قس ٜؿٛبٗا ايهعـٚ ،إٔ ايه ّ٬ي٘
ٚخًؿٝات٘
.
بٛاطٓ٘
َا أضٜس إٔ أقٛي٘ يهِ ٖ ٛأْين ؾعطت بعس تأٌَ يٓكٛم ٖص ٙايٛضق ١إٔ ايككٝيب نأْ٘
أضاز إٔ ٜك ٍٛيٓا أْين أؼاٚض ٗ غاس ١يٝػت غاستهِ بٌ ٖ ٞغاس ١خاق ١بٚ ،ٞأْ٘ ٜتهًِ َعٓا
بًػٜ ١كعب عًٓٝا ٖهِ َؿطزاتٗاٚ ،ؾِٗ قٛاعسٖا ،إشٕ َٔ سك ٞإٔ أتعذب َٔ ٖصا ا٫غتع٤٬
ايجكاٗ! َٔٚ ،سك ٞإٔ أسعٕ ،ؾأغباب سعَْ ٞؿٗ ١َٛعٓسنِٚ ،خاق ١إٔ ز٫٫ت اؿعٕ
ت٪ضقين نجرلاّ ،ؾأضدٖ َٔ ٛصا ايككــٝيب إٔ ٜتــعًِ َٔ ايٓــكس ٚاـطأ  ٫ٚتأخص ٙايعع ٠باٱثِ،
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إػتكبٌ
.
ٚإْ٘ ٜ ٫ػتطع أسس إٔ ٜتٓبأ ُاَّا َا غٝشسخ ٗ
غ٪اٍ قعب أضغب ٗ ططس٘ ٚأْا أنتب ٖص ٙايسضاغٚ ،١إدابت٘ خطرلٚ ،٠تساعٝات إدابت٘
ايطقٝب .ص ْٳؿٵط ٖص ٙايسضاغٚ ،١أعين ب٘ ضقٝب ايكشاؾٚ ١اٱع ،ّ٬يهٔ
ّٓع .ط .
أخطط. ٌٖ ٖٛٚ ،
َا نطْا إٔ ْتؿاَٚ ،ٍ٤ا خػطْا إٕ أسػٓا ايٖ ٔٛص ٙإطٖ ٗ ٠صا ايطقٝب ايص ٟمل ٜٓكطض بعس،
أَآَا
ٖصا ايطقٝب ايكازض عً ٢قؿٌ باب ا٫دتٗاز .
ايهطاٖ .١ٝص ْٛعّا َٔ أْٛاع ايكدل ،إشٕ ايتػا ٍ٩ضغِ َطاضت٘
.
ته. ٕٛط
ٗ بعض ا٭سا. ٌٜ
ّهٔ إٔ هاب عً َٔ ٘ٝايطقٝب شات٘ٚ ،عًٓٝا نُجكؿٌ ٚنتاب إٔ ْ ٫طًل ْٛاظع ايػهبٚ ،إٔ
ْ ٫كع ؼت ٚطأ ٠ايػ ،ٜٝعٓسَا ٜكػ ٛعًٓٝا ايطقٝب ،ايًِٗ أدعًٓا َٔ ايها ٌُٚيًػ،ٜٝ
ايٓاؽ
ٚايعاؾٌ عٔ .
إٕ ايٓكس ٕجٌ ٖص ٙا٭ٚضام ايجكاؾَٗ ،١ٝابٚ ،١إٕ ٖٝب ١ايٛضق ١تأت َٔ ٞإٔ قاسبٗا قاسب
قاَ ١عايٖٚ ،١ٝاَ ١ندُ ،١قس ٜطؾض ايهجرل َٓا ٖص ٙايعًُ ١ٝايٓكس ،١ٜ٭ٕ فتُعٓا ََٔ٪ٷ
دٜٓٚ ْٞٛػؿٌ
ٚايجكاؾ ١ٝص  ،.بٌ ٚدست إٔ شلا َٔ ٜعبسٖا بؿهٌ .
.
. .ط بايكُٓ ١ٝايؿهط١ٜ
اـا٥ؿٚ ٕٛإطػؿ ٕٛإٔ ْكس ايكاَات ايعايٜ ١ٝعٌُ عً ٢تؿه ٌٝاؿكٝك ١اييت تدلظ بٛنٛح
ايكٌُٓ .ص إٔ ايٓكس ٚايٓكاف
.
٭ٚي٦و .ط
.
اؿسٜس ٚأٚز إٔ أشنط ٚأ٩نس
.
َتُٝع نًُا نطبٓا
ٚاؿٛاض  ٫تعٌُ عً ٢ايؿطق ٫ٚ ،١تػاعس عً ٢اْ٫كػاّ أ ٚايتشٝع ،بٌ ٖ ٛقطاع ؾهط ٚثكاؾ،١
ؾانبطٛا أْؿػهِ نهب٘ غاعاتهِ ٫ٚ ،تٓسؾعٛا َٔ أدٌ ايككٝيب ،ؾتهْٛٛا َٔ إتططؾٌ
نً٘ إِٗ عٓس ٟإٔ
ٚاْ٫طباعٌ ؾهطٜاّٚ ،يهٔ -ضَا -أقبٌ َٓهِ بعض ايًٚ ،ّٛيٝؼ .
ٚتٓتكط َٛاقؿ٘
تتشكل إضاز ٠إجكـ. ،
أعذبتين َكسَ ١ايٛضق ١اييت قسَٗا ايسنتٛض غاظ ٟعبس ايطٓٔ ايككٝيبٚ ،اييت أيكٝت
نُٔ ؾعايٝات إًتك ٢ا٭ ٍٚيًُجكؿٌ ايػعٛزٚ ،ٌٜايص ٟعكست َس ١ٜٓايطٜاض ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
ايككٝيب (( أضزت شلصا اؿسٜح إٔ ٜه ٕٛسسٜح َهاؾؿَٚ ١كاضسٚ ١نإ
:
ٖ142ـ ،قاٍ
/5
8
/13
ٖصا قطاضاّ عاْٝت َع٘ ،قبٌ إٔ أقٌ إيٚ ،٘ٝيًُعاْا: ٠غبب  ٫تٛز ز َهاؾؿ ٫ ١ؼطز إهاؾٹـ أٚ
إهاؾٳـ ٫ٚ ،تٛدس َكاضس ٫ ١ؼطز إكاضٔح أ ٚإكاضٳح ٗ ،إهاؾؿٚ ١إكاضس ١ؾ َٔ ٤ٞا٭مل،
ٖٚصا ا٭مل ٗ تكٛض ٖٛ ،ٟايصٜ ٟبك ٢إهاؾؿَٚ ،١ا ٜتؿطع عٓٗا َٔ َؿاٖ ِٝنايؿؿاؾ١ٝ
ايتشكٝل).
)
ٚإػا ،١ً٥أسَ٬اّ نجرلاّ َا تػتعك ٞعً٢
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ٚ٭ْين  ٫أتؿل َع ايتكٓٝـ ايصٚ ٟنع٘ ايسنتٛض ايككٝيب عٔ إجكؿٌ ،٭ٕ ايككٝيب
ْاؾل ،بٌ خاف ،بٌ نصب ٚظٚض اؿكٝك ١عٔ اجملتُع ،سٌ مل ٜصنط َٔ نُٔ ِاشز إجكؿٌ
ايعُ ٌٝص ٚ ،.نإٔ ب٬زْا ٜعٝؿٗا أقٛاّ َٔ إ٥٬ه ،١ؾإجكـ ايعُٚ ٌٝدس ٗ نٌ
.
ؾ. ١٦ط إجكـ
.
َطاسٌ ايتاضٜذ ٚاؿٝاٚ ،٠يهٔ ٚدست إٔ ايككٝيب َٜٗٛا َاضؽ ٚأز ٣زٚض با٥ع اـطظ إً،ٕٛ
إضنا ٶ ٤يؿٗٛات ايهباضٚ ،بًع ٖصا ايطعِ ايهجرل َٔ إجكؿٌٚٚ ،قع ايككٝيب ْؿػ٘ ٗ خاْ١
ايعُ ٌٝص  ٫ ،.أعطف ٕاشا؟ ٖٛٚ ،ايطدٌ ايص ٟسكل َع ِٛطُٛسات٘ ايؿدك١ٝ
.
. .ط إجكـ
نًٗا ! ،ؾٛقٌ إٍ أضؾع ٚأؾهٌ إػتٜٛات ٚإػٚ٪يٝات ايٝٚٛؿ١ٝ
ٚايعاَ ١إشا مل تهٔ !
ايػٝاغ ،١ٝاييت ّهٔ إٔ ٜكٌ شلا إٛاطٔ ايػعٛزًّ ٖٛٚ ،ٟو ٚداٖ ١غٝاغٚ ١ٝادتُاع١ٝ
ٝٚٚٚؿٚ ١ٝثكاؾًّ ٖٛٚ ،١ٝو ٚداَٖ ١اي ١ٝتػاعس ٙعً ٢عسّ ايتػ ٍٛيًػرلٚ ،سسز ايككٝيب
قاٍ (( أَا اؿرل ٠ؾُكسضٖا أْ ٫ ٞأعطف ِٛشداّ ٚاسسّا ٕجكـ
ِاشز إجكـ ٗ ضأ ٜ٘سٌ :
َٛاقؿات إْػاْ ١ٝضاقٚ ،١ٝأٖساف فتُع ١ٝعايْٚ ،١ٝعاٖ ١ؾدك ١ٝقاؾ ١ٝعٝح ّهٓين إٔ
إجكـ ٖٚصا !ٖ" ٛزٚض .ٙإجكؿ ٕٛايص ٜٔأعطؾِٗٚ ،ايص ٜٔأعطف عِٓٗ،
!
ٚدست٘ ٖصا ٖٛ
أق. ! ٍٛ
"
ٜٓتُ ٕٛإٍ ِاشز عسٜسَٗٓ ،٠ا ِٛشز ٜػطى إٔ ٜه ٕٛي٘ زٚض ٗ ؾ ٕٚ٪فتُعوَٗٓٚ ،ا ِٛشز
تٛز يْ ٛؿٝت٘ َٔ فتُعو ْؿٝاّ ،بٌ إجكؿٌ ػس ايكازم ٚايهصاب ،اؾبإ ٚايؿذاع ،شا
إبسأ ٚاْ٫تٗاظ ،ٟإٍ ْٗا ١ٜايكا َٔ ١ُ٥ايكؿات ٖٞٚ ،قؿات لسٖا بٌ نٌ أقٓاف ايبؿط،
ا٭َ).ٌٝ
بٵس ٶ ٤بعباقط ٠ايتاضٜذٚ ،اْتٗا٤ٶ با٭َٚ ٌٝأؾبا) ٙ
ضغبيت تسؾعين يًك ٍٛيًككٝيب إٕ أغتاش ٟا٭زٜب ايًبٓاْ ٞايع/ِٝٛددلإ خًٌٝ
نايتايٞ
:
ددلإ ،سسز قبًو َطاسٌ تاضى ١ٝبعٝسِ ٠اشز إجكؿٌ ٗ ا٭ضض ،ؾٛقؿِٗ
ايٓب٤٬
 1إجكؿ. ٕٛ
: /
ايعُ٤٬
.
 2إجكؿٕٛ
: /
ايؿطؾا٤
.
 3إجكؿٕٛ
: /
ؾٝا يٝتى اختكطت َػاؾ ١اؿسٜح ٚايتشسخٚ ،ضنبت ْؿؼ ايتكٓٝـ ،٭ْو مل تأت
ظسٜس ٗ ٖصا ايبابٚ ،عًُت عً ٢خً٘ نٌ ايُٓاشز اييت شنطتٗا ٗ خًطٚ ١اسس ٠يٓأنٌ
ايًبٓاْٚ ،! ١ٝنإٔ تطنٝب١
!
ْٝعاّ ٖص ٙا٭نً ١اييت طبدٗا ددلإ ايًبٓاَْٚ ،ٞا أيص ا٭ن٬ت
ددلإ أقبشت َٔ اؿكا٥ل ايبس ١ٜٝٗاييت  ٫تكبٌ اؾسٍ ،٭ْٗا اْعهاغاّ َباؾطّا يٮٚناع
.اؿٝات١ٝ
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نُا نٓت أُٓ ٢عٓسَا قٓؿت ِاشز إجكؿٌ ٗ ب٬زْا ،إٔ ٜصنط ظاْب نٌ أِٛشز
ططس٘ يٓا اغِ َجكـ ّجٌ شيو ايُٓٛشزٚ ،٭ْو مل تؿعٌ شيو ؾٛقعت ٗ َأظم ا٭خ٬م
َكايٞ
ايعؿط ٠اييت شنطتٗا يهِ ٗ َكسَ. ١
ٚايػ٪اٍ ايبايؼ ايتعكٝس ٕ ٖٛ:اشا خاف غاظ ٟايككٝيب َٔ شنط بعض ا٭زلاٚ ٗ ٤ضقت٘
ايكؿع.أ. . . .ٚأ. . ٚأ ٚاخل ؟٫ ،
إصنٛض٠؟ ٌٖ ايٓؿام ٖ ٛأ ٚايطٜا ٤أ ٚاـٛف أ ٚايتً ٕٛأ. . ٚ
أغتطٝع إٔ أْعع أ ٚأخطز ايهًُات َٔ ؾِ ايككٝيبٚ ،يهٔ أشنط ٙبأْ٘ اؽص َٛقؿّا ثكاؾّٝا
َؿطؾاَّ ،اضؽ خ٬ي٘ أخ٬م إجكـ ايؿطٜـَٚ ،اض ؽ تٛؾرل ايٛعٚ ٞاؿذٚ ١ايتٓ ِٝٛايؿهط،ٟ
ٖ1411ـ ،ؾػُ ٞا٭ؾٝا ٤بأزلاٗ٥اٚ ،شنط
نتاب٘ ست ٫ ٢ته ٕٛؾتٓ ،١ايكازض عاّ
سٌ ٚنع /
ٚاختًؿٛا َع٘
.
أزلا ٤زعا ٠ايكش ٠ٛايس ١ٜٝٓايص ٜٔاختًـ َعِٗ،
ٖٚصا ايتػا ٍ٩إؿطٚع َين يًككٝيب ٖ ٛايص ٟزؾعين ٕعطؾ ١أغباب نعـ أ ٚتطادع أٚ
تػٝرل ايككٝيب ٗ َٛاقؿ٘ ٚثكاؾت٘ ٚإْتاد٘ ،ؾٌٗ ٭ْ٘ أقبض َٔ ايكٛاعس َٔ ايطداٍ؟ أّ ٖٛ
عسّ ايكسض ٠عً ٢إٛادٗٚ ١ايتشسٖ ٗ ٟصا ايػٔ إتكسّ؟ أّ ٖ ٛاجملاًَ ١عً ٢سػاب إكاحل
ٚإٓاؾع؟ أ ٖٛ ٚايػرل ؼت أ ٚظٛاض اؾساض؟ أ ٖٛ ٚا٫غتع ٤٬ايجكاٗ ٚايتهدل ايؿهط ٟبعسّ
ا٭زلا٤
شنط .
نُا أسب إٔ أبٌ إٔ ٚضق ١ايككٝيب ،اغتٓست إٍ دٗس ؾهطٖٝ ٟع ،بٌ اتػُت بكسض
عا ٍٕ َٔ إٛنٛعٚ ١ٝإكاضس ،١يهٓ٘ يٮغـ ايؿسٜس خاف ٚخاف ٚخاف إٔ ٜػُ ٞا٭ؾٝا٤
بأزلاٗ٥اٜٛٚ ،نض َهإ اـطأ ٚإ٬سَ ١ٛجٌ قٛي٘ )) َجكؿّا ْتُٓ ٢ي ٛمل ًْتل ب٘) ) نٓت
أُٓ ٢إٔ ٜٛنض ا٫غِ ٜٚعًٌ ٕاشا ،ثِ ٜططح يٓا أِٛشداّ َٔ ؾهط ،ٙستٜ ٢ػتطٝع إتًك ٞإٔ
ٚقٛي٘ (( إٕ َجكؿّا نبرلّا َٔ َجكؿٞ
ٜكسض سهُ٘ عً ٢ضأ ٟايككٝيبٜ٪ٜ ٌٖٚ ،س ٙأّ ٫؟: ،
ظَاْ٘ اقطٓع ؾطْاّ ٜهع ؾ ٘ٝأعسا ٙ٤ؾا٤ت عساي ١ايػُا ٤إٔ ّٛت)ؾٖ ٖٛ َٔ ).٘ٝصا إجكـ ٜا
ايككٝيب؟ ؾٌٗ اـٛف ست َٔ ٢ا٭َٛات ٗ قٓازٜل قبٛضِٖ .؟ أيٝؼ َٔ سل إتًك ٞإٔ
!
غاظٟ
ٜعطف شيو إجكـ اؾ٬ز اؾباض؟!ٚ ،قاٍ ايؿاعط ((  ٗٚأٜآَا ٖص ٙقاٍ ؾاعط عطاقَٖٛٛ ٞب
ايكبٝض  ٖٛ َٔ ،. ).ايؿاعط ٜا
دساّ ٗ طاغ ١ٝايعطام ؾعطاّ ٜتؿٛم ٗ قبش٘ ٚبصا٤ت٘ عً ٢ايؿعط )
غاظ ٟايككٝيب؟ ،ؾايعَٔ  ٚإهإ ٚاؿسخ تػرلٚٚ ،ضقتو  ٫ؼتٌُ ٚنع إعٜس َٔ ايطَ٬ؼ
ٚا٭يػاظ ،ؾأْت ٜا ضدٌ ؽاطب ٚتتشسخ إٍ َجكؿٌ َجًو ،إ ٫إشا ٓٓٚت خاطّ٦ا أْو ا٭غتاش
 ِٖٚايتَٝ٬ص ايص ٜٔداٚ٤ا يًتعًَ َٔ ِٝعًِ شٖ ٚاَ ١نبرلٚ ٠قاَ ١ندُْ ٌٖٚ ،١ػٝت ٜا
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زنتٛض غاظ ٟإٔ بايكاع ١اييت نٓت تتشسخ ؾٗٝا َجكؿٌ نباضاَّٚ ،تٓٛض ٕٚتٜٓٛطاّ عاي ٞإهاْ١
ٚايكٚ ،١ُٝيهِٓٗ مل ًّهٛا آيٝات ٚأزٚات ايٛٗٛضٚ ،تػً ٘ٝا٭نٛا ٤عً ِٗٝ٭ِْٗ يٝػٛا َٔ
أقشاب إٓاقب ايػٝاغ ١ٝضؾٝع ١إػتٚ ،٣ٛإٔ تًو ايكاع ١٦ًَٝ ١بايتٝاضات ايٛطٓ ١ٝإؿش١ْٛ
بايهذٝر ايػٝاغٚ ٞايجكاٗٚ ،أْٗا قازض ٠عً ٢ايتكسّ إٍ ا٭َاّ َع نٌ َكتهٝات ايعسـ
ضدٌ
ايؿهط ٟؾاهلل سػبو ٜا ! .
.
خاف ايككٝيب ،بٌ دي بؿهٌ ٫ؾت يًٓٛط إٔ ٜهع ايٓكا ٙؾٛم سطٚف نًُاتٗا ٗ
َٛاقع َُٗ ١يًػاٚ ٗ ١ٜضقت٘ٚ ،ناْت بايؿعٌ ٗ سادَ ١اغ ١يؿ ٤ٞقً َٔ ٌٝاؾطأٚ ،٠نجرل
َٔ ايكطاس ،١إٔ ٜك ٍٛيٓا ايككٝيب إْين أقكس ٖٓا زٜٛإ ؾعط ؾ ٕ٬بٔ ؾٚ ،ٕ٬نتاب ؾ ٕ٬بٔ
ؾ ،ٕ٬سٌ قاٍ
:

(( ٖص ٙايطقاب ١إتهدُ ١بٓطدػٝتٗا ؼذب ز ٕٚتطزز ،زٜٛإ ؾعط ٭ْ٘

نُ٘ أ ٚنًُ ١أخط َٔ ٣عؿطات ايهًُات اييت مل ىٌ
قبً٘ أ" " ٚ
َجٌ "
وت ٟٛعً ٢نًُ" ١
َٓٗا زٜٛإ ؾعط عطبٚ ٞاسسٚ ،ػٝع نتاباّ ٜهِ نب َٔ ١ؾعطا ٤ايٛطٔ ٚنتاب٘ بايطز ٠بٓا٤
أغٛأٖا).
عً ٢تأ٬ٜٚت َطٜه ،١أَ ٗ ١ٝأسػٔ ا٫ستُا٫تَٚ ،ػطن) ٗ ١
ٚغ٪اي ٞإؿطٚع ايص ٟأضغب إٔ أًٓ٘ إٍ عكٌ ايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب َ ٌٖ ٖٛ:طنت
ٚؾذاع .١ص ايككٝيب إعطٚؾ ١عٓ٘ ٗ قكٝست٘ ايطا٥ع١
.
ت٬ؾت .ط دطأ٠
.
أ ٚنعؿت أ ٚتععععت أٚ
ايسٚي١؟ أَا إٕ ؾذاعتو ٚدطأتو ٚبط٫ٛتو
ٚايتاضى ١ٝضغاي ١إتٓيب ا٭خرل ٠إٍ غٝـ ! .
 ٫تٗٛط يٓا إ ٫إشا ناْت ايكه ١ٝاييت ٜتشسخ عٓٗا ايككٝيب ٖ ٞشاتٚ ١ٝخاق ١ب٘ٚ ،تػٝب ٗ
اجملتُع ٜٚبس ٚي ٞـ ٖهصا أض ٣ـ إْ٘ بؿهٌ غطٜع٠
.
اؿا٫ت اييت تطتب٘ َباؾط ٠با٭َ ١أٚ
ايككٝيب ايػًطُ ١ٜٛهٓت َٔ اؿس َٔ دطأت٘ ٚؾذاعت٘ بعس إٔ ؾكست إػاْسٚ ٠ايتأٜٝس
ايٝأؽ
إتعاٜسَ ٗ ٜٔطسًَ ١ا ،أّ ٖ ٛساي َٔ ١سا٫ت ايعؿاف ٗ ظَٔ .
ثِ ؼسخ ايككٝيب عٔ ِ ٛبعض ايجكاؾات ٗ فتُعٓا ٚأؾاض إٍ ((. .ثكاؾ١
َٚطتهعات ثكاؾ١
ا٫غتعٚ ٗٚ ،. ). ٤٬ين ـ ـ ٖهصا أض ٣ـ ـ إٕ غاظ ٟايككٝيب أسس ٚأِٖ أضنإ  . .ط
)
ا٫غتع ٤٬ص  ٗ.ب٬زْا ،بٌ ٚدست٘ هٝس قٓاعتٗا َٗاض ٠ؾا٥كٖٚ ،١ص ٙايٛضق ٖٞ ١أسس ايؿٛاٖس
.
أقٍٛ
عًَ ٢ا .
ثِ ٚدست إٕ ايككٝيب ىً٘ ا٭َٛضٚ ،ودل عً ٢ا٭ٚضام بآضاٚ ٤أؾهاض  ٫تػتٓس إٍ
سذر ٚبطاٌٖ ،ؾاعتدل ْٛاّ قساّ سػٌ َٔ أعسا ٤ايجكاؾٚ ،١أْا ٖٓا  ٫أزاؾع عٔ أْ١ُٛ
غٝاغ ،١ٝأ ٚغرلٖا ،بكسض َا أغع ٢إٍ تٛنٝض سكا٥ل عٌُ ايككٝيب عً ٢تػٝبٗا ٚإقكاٗ٥ا
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ايػٝاغ ٞص ٚ ،.يهٔ َع شيوْٚ ،تٝذ ١يًٛطٚف إطن ١ٝاييت شنطْاٖا عٔ
.
بأغباب .ط ايطٜا٤
.
إجكـ ،ؾإٕ ايكعٛبات اييت ٚادٗٓاٖا َٚاظيٓا ْٛادٗٗا نُجكؿٌ ،أْٓا ْ ٫ػتطٝع شنط
َٚتشطى
.
ٚإقاَ ١اؿكا٥ل ،ٱقاَْٛ ١اّ ثكاٗ ؾعاٍ
ٚأق ٍٛيًككٝيب إٕ ايعطام ٚعدل نٌ َطاسً٘ ايتاضىٚ ١ٝست ٢ؾذل ٠سهِ قساّ سػٌ
مل ٜهٔ ٗ  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ عسٚاّ يًجكاؾَٚ ،١عع ّ٫ٚعٓٗا ٫ٚ ،أعًِ ٌٖ ْػٝت إٗطداْات ايجكاؾ،١ٝ
َجٌ َٗطدإ إطبس ٚغرل ،ٙؾًكس غبل ايعطام نٌ ايسٍٚ
ايعطاق ١ٝاييت ناْت تعكس ٗ ايعطام :
ايعطب ٗ ١ٝا٫ضتكاٚ ٤ايطق ٞايجكاٗٚ ،بطظت أزلاَ ٤جكؿٌ نباض َٔ ايعطام َجٌ اؾٛاٖطٟ
ٚؾانط ايػٝابٚ ،غرلُٖا ،أَا عٔ إجكـ ايعطاقٚ ٞإٓؿ ٞؾٗص ٙقه ١ٝنٌ ايٛطٔ ايعطبَ ٞع
َجكؿٜٚ ،٘ٝهؿ ٞايعطام ؾدطّا ٖصا ايطق ٞايعًُ ٞايص ٟبطظ عً ٢ايػاس ١ايسٚيٖ ،١ٝص ٙايهٛنب١
ايطا٥ع َٔ ١عًُا ٤ايعطام اؾٗابص ،٠ايص ٜٔدا ٤احملتٌ ا٭َطٜه ٚ ٞايكًٝيب ايػاؾِ يٝػطم
ايعًُٜ ١ٝا زنتٛض غاظ ٟإٕ بػساز ناْت َٚاظايت َطنع اْ٫بجام
.
عًُِٗ ٚأؾهاضِٖ َٓٚذعاتِٗ
ٚاْ٫تؿاض ٗ كتًـ أْٛاع ايعًٚ ّٛإعطؾ ٗ ١أما ٤ايسْٝاَٚ ،اظايت ا٭َ ١ايعطبٚ ١ٝإػًُ١
تػتؿٝس َٔ تًو ايعًٚ. ّٛإعاضف
ؼ ٜا أخ ٞغاظ ٟإٔ
نإ عً ٢ايككٝيب إٔ ٜهَٓ ٕٛكؿاّ ٗ اؿهِ ٚايتشً ٫ٚ ،ٌٝتٓ ٳ
تًو إٗطداْات ايجكاؾ ١ٝايعطاق ،١ٝاغتطاعت إٔ ػُع ٗ أضٚقتٗا نٌ أطٝاف ايجكاؾ١
ايعطبٚ ١ٝاٱغ ،١َٝ٬ؾهإ وهط َعٓا ٗ تًو إٗطداْات إجكـ إاضنػٚ ،ٞإجكـ ايك،َٞٛ
ٚإجكـ ايػينٚ ،إجكـ ايؿٝعٚ ،ٞإجكـ ايًٝدلايٚ ،ٞإجكـ ايبٗاٚ ،ٞ٥إجكـ ايٓكطاْ،ٞ
ايعطام ٫ٚ
ايجكاؾ .١ٝص مل ٜػتطع تؿهًٗٝا إ. ٫
.
ٖٚص. ٙط اـًط١
ٚإجكـ ايهطزٚ ،ٟغرلِٖ. ،
ٜؿٛتين بإٔ أشنط ايككٝيب إٕ اٯي ١اٱع ١َٝ٬ايعطب ١ٝناْت تصٜع ٚتٓؿط ٚتتابع نٌ ؾعايٝات
تًو إٗطداْات ايعطاق َٔ ،١ٝقشاؾٚ ،١تًؿاظٚ ،إشاعٚٚ ،١نا٫ت أْباٚ ،٤غرلٖا ،ؾايعطام بًس
ع ِٝٛألب ايهجرل َٔ إجكؿٌ ايعٛاّٚ ،أدعّ أْ٘ ي ٫ٛايعساٚ ٠ٚايهطاٖ ١ٝايسٚي ١ٝيٓٛاّ
اجملا٫ت
.
اؿهِ ب٘ يٓاٍ ايبعض َٔ َجكؿ ٞايعطام دا٥عْٛ ٠بٌٚ ،قبٌ َكط ٗٚ ،عسز َٔ
تك (( ٍٛإٕ ايهتاب ٜٴهتب ٗ َكط،
ٚأٚز ٖٓا إٔ أشنط أخ ٞايككٝيب بٓٛط ١ٜثكاؾ: ١َُٗ ١ٝ
ايعطام) ٖٚصا َا ٪ٜنس إٔ إٛاطٔ ايعطاقٜ ٞأتَ ٗ ٞكسَ ١قٛاِ٥
)
ٜٚٴطبع ٗ يبٓإٜٚ ،ٴكطأ ٗ
إُٝعٜٔ
.
إجكؿٌ ايعطب



200

ٚقع ايككٝيب ٗ خطأ نبرل ٚؾازح ٗ ْل ٚضقت٘ ايجكاؾ ،١ٝؾًكس اْتكس ٗ َكسَتٗا
قاٍ (( إٔ َعِٛ
ايتعُُٝات ص ٚ ،.يهٓ٘ ٚقع ؾ ٘ٝسٌ :
.
ٚزلا. ٙط خطط
سهِ ايتعُُٝات. ،
فتُعاتٓا ايعطبٚ ١ٝاٱغ ،١َٝ٬تٓسضز بسضدات َتؿاٚت ٌٚ ٗ ١ايُٓٛشز ا٭ ،ٍٚقاَع ايجكاؾ،))١
 ٫أعطف ٕاشا مل ّتًو ايككٝيب ايؿذاع ١ا٭زبٚ ١ٝاؾطأ ٠ايػٝاغ ١ٝيٝػُ ٞيٓا أزلا ٤تًو
ٚاٱغ١َٝ٬؟ ؾٌٗ اشلسف َٔ ٖصا اؿه ٞتٛد ٘ٝنطبات سازل ١جملتُعات
.
اجملتُعات ايعطب١ٝ
تػُعو؟
.
٫
ٚيعٌ َا ٜجرل اغتػطاب ٞايهبرل ٗ ٚضق ١ايككٝيب ،أْ٘ ٜتشسخ ٗ إًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ٗٚ ،١ٜعاقُ ١ب٬زْاٚ ،أَاّ ًَتك ٢ازل٘ إًتك ٢ا٭ ٍٚيًُجكؿٌ ايػعٛز،ٌٜ
ٚإؿطٚض إٔ اؿسٜح ٗ ٚضقت٘ عٔ اجملتُع ايعطب ٞايػعٛز ،ٟؾداف بٌ دي ايككٝيب ،إٔ
ٜك ٍٛبؿذاع ١ناًَ ١إٕ فتُعٓا ٖ ٛأسس اجملتُعات ايكاَع ١يًجكاؾٜٚ ،١تػاؾٌ ايككٝيب عٔ
ايؿهط ٠ا٭ ،ٍٚبٌ وصؾٗاّ ٖٛٚ ،ه ٞؾٝكع ٗ إأظم سٌ ٜعذلف عٔ فتُعٓا أْ٘ قاَع
اـاضدٌٕ )). .اشا ٜ ٫عذلف إٔ ٗ فتُعٓا ؾُ ١٦اضؽ عًٓٝا
ؾٝك ((ٍٛاجملتُع ايصٜ ٟكُع . . .
يًٓٛاٜا ) .بٌ َٓاقؿٚ ١قاغبْٛ ١اٜاْا؟ ،ؾًُاشا مل
ايطقاب. ) ((. ١
.
أقك ٢سس ٖهٔ َٔ غكـ
ٜسع ٛإٍ نؿـ أخطاٖ ٤ص ٙايؿٚ ،١٦قاغب ١إػطؾٌ َِٓٗٚ ،إدطبٌ ٭ؾهاض ايتطٛض
ٚقا٫ٚت ايعطقً. ١يًطقٞ
 ٫ٚأعطف نٝـ أداظ ايككٝيب يٓؿػ٘ إٔ ٜصنط أِٛشز إجكـ اؿذاز بٔ ٜٛغـ
ا٭َٛض إٔ
ايجكؿ ،ٞنُٓٛشز يًُجكـ ايػ ٧ٝأ ٚغرلإطغٛب ؾٚ ،٘ٝأعتكس – ٖهصا تبس ٚي- ٞ
َ ٬ػاس ١ايهطاٖ ١ٝايهبرل ٠نس ٖص ٙايؿدك ١ٝإجكؿ ١ايؿص،٠
ايككٝيب شنط اؿذاز َػتػ ّ
ؾأنٌ َع َعاٚ ١ٜٚقًَ ٢ع عً ٗ ،ٞسٌ إٔ ايذلاخ ايعطب ٞؾِ ٘ٝاشز َٔ ايؿدكٝات إجكؿ١
ٚا٭نجط اغتبسازاّ ٚنطاٖ َٔ ١ٝاؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ،ٞيعٌ َٔ إؿٝس إٔ أشنط أِٛشدّا
ٖٓا  ٖٛٚإجكـ أبَ ٛػًِ اـطغاْ ،ٞقاسب ايسع ٠ٛايعباغ ٖٛٚ ،١ٝايصْ ٟػبت إيٖ ٘ٝصٙ
ا٭بٝات
:
قس ًْت باؿعّ ٚايهتُإ َا عذعت

عٓ٘ ًَٛى بين َطٚإ إش سؿـسٚا

َا ظيت أنطبِٗ بايػٝـ ؾاْتبٗٛا

َٔ ضقـس ٠مل ُٜٗٓا قبًٗـِ أسـس

طؿكت أغع ٢عً ٗ ِٗٝزٜاضِٖ

ٚايكًَ ٗ ّٛهِٗ بايؿاّ قس ضقسٚا
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أضزت إٔ أبٌ يًُجكـ ايككٝيب إٔ اؿذاز ٚأبَ ٛػًِ شلُا ْؿؼ ايسٚض ٚايتأثرل ٗ
تأغٝؼ ايسٚيٚ ،١شلُا ْؿؼ ايكؿات ٚا٭خ٬م ٗ ايجكاؾ ١ا٫غتبسازٚ ،١ٜشلُا ْؿؼ َتاْ١
ٚق٬بٚ ١ق ٠ٛايجكاؾ ١ايسٚ ،١ٜٝٓضَا تؿٛم أبَ ٛػًِ عً ٢اؿذاز ،ؾًُاشا اقتكط شنطى عً٢
ٚاسسٚ ،ػاًٖت اٯخط ضَا بػرل قكسٚ ،يهٓٗا ايجكاؾ ١ايٓكس ٫ ١ٜتطسِ اجملاًٌَ عً ٢سػاب
اؿكٝك ،١إْو أضزت إٔ تبٌ يٓا بعض ِاشز إجكؿٌ ٗ ظَٔ ايٛسٛفَٚ ،ا أنجط ايٛسٛف ٗ
ٚاع١ٝ
يو ٜتشطى ؾهط إتًك ٞبططٜك. ١َُٛٓ ١
ظَآْا ٖصا ،ؾًُاشا  ٫تصنطِٖ ٜا ضدٌ؟ٟ ،
شنط ايككٝيب ايتاي ((ٞنإ ؾهط إعتعي ١واٚض ؾهط أٌٖ ايػٓٚ ١اؾُاع ٗ ،١دسي١ٝ
قش ١ٝغً ١ُٝقبٌ إٔ تسخٌ ايػٝاغَٝ ١سإ ايؿهط ؾتػُِ نٌ ؾ ،))٤ٞقشٝض ٜا أخ ٞغاظٟ
تك ٍٛإٕ ايػٝاغ ،١أ ٚاٱغ ّ٬ايػٝاغٖٛ ٞ
ضٚاٜاتٗا :
اؿكٝك ٗ ١نجرل َٔ
َا قًت٘ٚ ،يهٔ
َٔ نإ ٚضا ٤قٓاعٖ ١ص ٙإعطن ١ايسٚ ١ٜٝٓايؿهطٚ ١ٜايجكاؾٚ ،١ٝيعٌ زيٖ ٗ ًٞٝصا إٔ اـًٝؿ١
شات٘ غذٔ ٚعصب ْٚؿ ٢نٌ َٔ اختًـ َع٘ ٗ ٖص ٙايكه ١ٝاؾسي ١ٝايعُٝكٚ ،١غًبت نؿ١
اؿعب ايؿهط ٟايص ٟأٜس ٙاـًٝؿٚ ،١نإ َكتٓعاّ بأؾهاض ،ٙؾاْتكط اـًٝؿٚ ،١اْٗعّ ت اؿكٝك١
أ ٟاْتكط اٱغ ّ٬ايػٝاغٚ ،ٞمل ٜٓتكط ايؿهط ايسٜينٚ ،ناْت ايػًب ١يًكٟٛٸ ٚايصًّ ٟو
أزٚات ايكٖٓٚ ،٠ٛا نٓت أُين إٔ ٜه ٕٛايككٝيب أنجط ٚنٛساّٚ ،أنجط قطاسٚ ،ّ١أعُل دطأ٠
يٚ ٛنض يًُتًكٕ ٞاشا شنط ٖص ٙايُٓاشز َٔ ا٭سٛاٍ ٚاـ٬ؾات ٚا٫خت٬ؾات ايؿهط١ٜ
ٚايجكاؾ ٫ٚ ،١ٝأزضْ ٌٖ ٟػ ٞايككٝيب اـًٝؿ ١إعتكِ ٚتعصٜب٘ ا٭َاّ بٔ سٓبٌ ضٓ٘ اهلل
َدًٛم دا ٤تعصٜب اـًٝؿ ١يٲَاّ ٭ْ٘ مل وتٌُ ايطأ ٟاٯخطٚ ،إٔ
.
يكٛي٘ بإٔ ايكطإٓ يٝؼ
اـًٝؿ ١ايٛاثل ،أسهط إجكـ أٓس بٔ ْكط اـع اع  ٟايؿكٚ ٘ٝاحملسخ  ٚأسس نباض ضداٍ
اؿسٜح ٗ ايتاضٜذ اٱغ َٔ َٞ٬بػساز إٍ غاَطاَ ٤كٝسّا با٭غٚ ٍ٬ايػ٬غٌٚ ،ا٭قؿاٍ
ؾأْعشلا ٚايػبب إٔ اـًٝؿ ١مل
.
اؿسٜسٚ ،١ٜعًل دجت٘ ٕس ٠غت غٓٛات ،ست ٢ت ٍٛإتٛنٌ
وتٌُ ضأ ٟشيو إجكـ .ايطقٌ
ٚيعً ٫ ٞأتؿل َعو ٜا أخ ٞغاظ ٟسٌ قًًت َٔ ق ١ُٝإكاضْ ١بٌ إانٚ ٞاؿانط ،٭ٕ
إكاضْٚ ١بهٌ أؾهاشلا تعس ٗ ،تكسٜط ،ٟؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايعٌُ عً ٢إسٝا ٤ايٝك ١ٛايػٝاغ،١ٝ
ٚايجكاؾ١ٝ
.
ٚايسٚ ،١ٜٝٓايؿهط،١ٜ
إٕ إهاغب ايجكاؾٚ ١ٝايؿهط ١ٜاييت ؼككٗا ا٭َٜ ١ا أخ ٞغاظ٫ ٟبس شلا َٔ ق ٠ٛؼُٗٝا،
ٚتسؾع عٓٗا نٌ قا٫ٚت ايَٓٗٓ ٌٝا ٚؽطٜبٗآٚ ،ا ١ٜتًو إهاغب ايجكاؾٚ ١ٝايؿهط١ٜ
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َُٗ ١ؾاقٚ ١قعب ٗ ١ظَٔ نجط ؾ ٘ٝايٓؿام ٚايطٜاٚ ٤ايهصب ٚق ٍٛايعٚضٖٓٚ ،ا ؼتاز اؿُا١ٜ
عًٗٝا إٕ ٓا١ٜ
إٍ تسخٌ ؾعاٍ َٔ ا٭َٚ ١بايصات َجكؿٗٝا يتك ١ٜٛايطنا٥ع اييت تك. ّٛ
ايجكاؾّ ٫ ١هٔ إٔ تهَٛٓ ٕٛط ١بأدٗع ٠ايسٚيٚ ،١خاق ١ا٭ََٓٗٓ ١ٝا ،بٌ إٕ اؿُا ١ٜأغاغّا
ٚايعك٤٬
.
َٔ َُٗ ١إجكؿٌ ٚإؿهطٜٔ
ٜٚػتُط خ ٗ٬ايهبرل ٚا٭نٝس َع ايككٝيب سٌ قاٍ َٔ ((:اؿً ٍٛايػًٗ ١ايؿا٥ع١
ؼُ ٌٝايسٚي ١إػٚ٪ي ١ٝعٔ نٌ ؾَ ٤ٞا ٗ شيو ايجكاؾ ،١يكس نٓتٚ ،أقاضسهِ أْ ٫ ٞأظاٍ،
 ٫أعًل ايهجرل َٔ اٯَاٍ عًٚ ٢دٛز َ٪غػ ١سه ١َٝٛتعين بايجكاؾٖ ،١صا ٜ ٫عين أْ ٞأعتكس
إٔ ٚدٛز ٖص ٙإ٪غػ ٗ ،١سس شات٘ٚ ،اٖط ٠غًب ١ٝبكسض َا ٜعين أْ ٞأعطف اؿسٚز اييت ّ ٫هٔ
عٔ ايجكاؾ ١ػاٚظٖا
ٕ٪غػ ١سه ،١َٝٛست ٢ي ٛناْت َػٚ٪ي. ١

يكس قاَت ا٭دٗع ٠إعٓ١ٝ

بايجكاؾ ٗ ١عإٓا ايعطب ٞظٗٛز  ٫تٓهط ٚيهٓٗا قا ٗ ١ُ٥ايٛقت ْؿػ٘ ٗٚ ،ايس ٍٚاْ٫ك٬ب١ٝ
عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،بتهطٜؼ عباز ٠ايؿدل ٚؾهط ايؿدلٚ ،عباز ٠ايسٚيٚ ،١ؾهط ايسٚي،١
ست ٢أقبشت َٓذعاتٗا ا٭خطَ ٣جاب ١غهط سً ٛبطام ىؿ ٞؼت٘ نعهَ ١ط ٠إصام قؿ٠ٛ
بايػُ ّٛايكاتًٖٚ ،١صا ا٫مطاف بإٓاغب ،١غًُٓا َٓ٘ إٍ سس نبرل ٗ ب٬زْا ٖص ٗ ٙإان،ٞ
إػتكبٌ).
)
ْٚطد ٛإٔ ْػًِ َٓ٘ ٗ
ٜا زنتٛض غاظٖ ٟصا َا تكٛي٘ عٔ إ٪غػ ١ايجكاؾٚ ١ٝعباز ٠ايؿدل ٚؾهط ايؿدل ،مل
تػًِ َٓ٘ أ ٟزٚي ١عطب ١ٝأ ٚإغ ،١َٝ٬ؾايعباز ٠ايسْ ١ٜٛٝإَا يًؿدل أ ٚغرل ٙؾًكس أقبشت
دعّ٤ا غٝاغٝاّ َُٗاّ دسّا َٔ إؿٗس ايػٝاغ ٞايعاّ يًسٚي ١ايعطبٚ ١ٝاٱغٖٚ ،١َٝ٬صا ايتهدِٝ
أ ٚايتؿد ِٝايصْ ٟؿاٖسْٚ ٙػُع٘ ْٚكطأ ٙعدل اٯي ١اٱع ١َٝ٬اؾباضٚ ٠تهذ يٓا نٌ زقٝك١
ٚغاع ٖٛ ّٜٛٚ ١غًٛى غٝاغ ٞعاّ ٜتِ َٛاؾكَٚ ١باضنٚ ١زعِ ٪َ ٚاظضٚ ٠طًب اؿانِ
٪َٚغػ ١اؿهِ شاتٗا ،ؾًِ تهٔ ٚاقعٝاّ ٜا زنتٛض غاظ ٗ ٟسهُو ،بٌ ٚدستو ُ ٌٝإٍ
ايطٜا ٤ايػٝاغ َٔٚ ،ٞسك ٞإٔ أشنط يو أِٛشداّ إغَّٝ٬ا تػٓ ٢ب٘ ايهجرل  ((. َٔ.يٛضزات
ٚاٱغٚ .) ١َٝ٬أْت أسسِٖٚ ،خاق ٗ ١ب٬زْا ،إْ٘ أِٛشز َايٝعٜا َٚا ؾعً٘
) .
ايجكاؾ ١ايعطب١ٝ
إجكـ إػًِ ( َٗاترل قُس) ضٝ٥ؼ ٚظضاَ ٤ايٝعٜا ايػابلٖ ،صا إجكـ إػًِ مل ٜػتطع
ؼٌُ نػ٘ ٚطًبات آضاٚ ٤أؾهاض ْا٥ب٘ اٱق٬س ٗ ١ٝاؿهِ ٚاؿعب ٚشضاع٘ ايك ١ٜٛاييت نإ
ٜهط بٗا إجكـ أْٛض إبطاٖ ،ِٝؾتدًل َٓ٘ بعكس غًػً َٔ ١إ٪اَطات ٚايتِٗ ايهبرلٚ ٠ايباطٌ
بٗا ٗ شيو اٱغا ٠٤إٍ زلعت٘ ا٭خ٬ق ،١ٝؾتدًل َٓ٘ عدل شضاع ايكها ٤ؾأزخً٘ ايػذٔ
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غاظ ٟإْ٘ ؾػاز
أنجط َٔ ٔؼ غٓٛات ،ثِ تبٌ أخرلاّ إْ٘ بطٚ ،٨قؼ عً ٢شيو ٜا زنتٛض ! .
اؿانِ إجكـ ايصٜ ٫ ٟػتطع تكبٌ ايطأ ٟاٯخط ،يكس ُهٓت ايػٝاغ َٔ ١ايكؿع ؾٛم
َٛقـ إٕ ق ١ُٝايجكاؾٜ ١ا أخ ٞغاظٖٞ ٟ
ايجكاؾٚ ١إباز ،٨بٌ اعتدلت ايػٝاغَ ١ؿتاح نٌ .
َعطؾَ ١س ٣ؾعبٝتٗاَٚ ،سَ ٣ا تعدل ب٘ عٔ ايؿعبَٚ ،سَ ٣ا تعب َٔ ٘٦قٖ ٣ٛصا ايؿعب
يكٓاعَ ١ػتكبٌ ايب٬زٚ ،يٝؼ ا٫مػاض ٚا٫مكاض ٗ قٓاع ١ايٓؿام ٚايطٜاٚ ،٤ئ تػتطع
ايجكاؾ ١تأز ١ٜزٚضٖا إِٗ ٗ سٝا ٠ايؿعب ،إ ٫إشا اغتدسّ ايٓكس ٚإٓاقؿٚ ١إبسا ٤اٯضا ٗ ٤نٌ
ؾ ٕٚ٪ايب٬ز ٗٚ ،ايٛقت إٓاغبٚ ،يه ٞتٓذض ٚتػٝطط ايجكاؾ ١ؾ ٬بس إٔ ُاضؽ سطٜتٗا زٕٚ
قٝس أ ٚؾط ٙأ ٚنػ٘ َٔ داْب ايػًط ٚ. ١ايػًطإ
ٚتططم ايككٝيب إٍ شنط بعض ايهتب اييت ّكتٗا ٚضَا ٜطؾهٗا َجٌ نتٝب
( َاٚتػ ٞتْٛر) ايعع ِٝايكٝين ايطا٥ع ،قاسب اؾُذُ ١ايهبرلٚ ،٠اييت خطٻدت ايهجرل َٔ
ا٭ضض بعس إٔ عٌُ ( َاْ )ٚؿػ٘ عً ٢ععٍ
ا٭ؾهاض ايهبرلٚ ،٠ؾهًت أَ ١تعس َٔ أق ٣ٛؾعٛب .
ايعإ١ٝ
أَت٘ عٔ ايعامل ٕس ٠أضبعٌ عاَاّ تكطٜباّ ،ؾدطدٛا عًٓٝا بك ٠ٛتٗسز َطانع ايك. ٣ٛ
أْٛط ٜا زنتٛض غاظ ٟأق ٍٛيو ٖصا ايهٚ ،ّ٬أْت تعطف دٝساّ أْين يػت َاضنػٝاّ٫ٚ ،
ؾٛٝعٝاّٚ ،يهٔ تػًب اؿكٝك ١عً ٢اْ٫طباع .عٓسٟ
ؾًُاشا دعًت نتٝب ( َا )ٚقُٝل ٜٛغـٜٚ ،بس ٚأْو اقذلبت َٔ ٖصا ايؿِٗ ،سٌ
أخؿٝت نتب َاضنػٚ ١ٝيست بعس نتٝب( َاَ )ٚجٌ نتاب ؾًػؿ ١ايجٛض ٠ايص ٟنتب٘
ايطٝ٥ؼ إكطْ ٟاٍ عبس ايٓاقطٚ ،ايص  ٟق ٌٝعٓ٘ – سٓٝصاى – إٔ ا٭غتاش قُس سػٌٓ
ٖٝهٌ ٖ ٛناتب٘ٚ ،يٝؼ عبس ايٓاقطٚ ،ايص ٟقسض ٗ اـُػٝٓٝات إ٬ٝز ١ٜنُٔ غًػً١
اخذلْا يوٚ ،نتٝب ؾًػؿ ١ايجٛض ٗ ٠إٝعإ٪ٕ ،يؿ٘ عباؽ قُٛز ايعكازٚ ،نتٝبات ايطٝ٥ؼ
 ٖٞٚنٝـ تبٓ ٢ايسّكطاط ١ٝ؟ٚ.خاُ ١إطاف ٗ تكؿ١ٝ
ايتْٛػ ٞاؿبٝب ب ٛضقٝب: ١
ايساٚ ِ٥شلص ٙايهتب ٜا زنتٛض غاظ ٟأثط باضظ ٗ ٖصا اؾاْب ايص ٟؼسثت
ا٫غتعُاضٚ ،ايػ. ّ٬
ٚضقتو أق ٍٛنٌ ٖصا ٭ْٗا اؿكٝك ١اييت هب إٔ  ٫تػٝب عٔ بايٓا أبساٚ ،اـطط
.
عٓ٘ ٗ
ايصٜٛ ٟاد٘ اٱْػإ ايػعٛز ،ٟإٕ إجكـ ايػعٛز ٟأسٝاّْا بٌ

– زاُ٥ا – ٜعٌُ عً ٢اخؿا٤

بايعكٍٛ
.
ايكهاٜا اؾٖٛط ١ٜاييت هب َٓاقؿتٗا َٚعاؾتٗا ٖٚصا ٖ ٛا٫غتدؿاف
يًٓٛط ؾهٌ
 ٫ٚؾو إٔ ٖص ٙايٛضق ١اييت قسَٗا ايككٝيب ،تٓط ٟٛعًَ ٢ؿاضق٫ ١ؾت٘ .
اؾٛاْب اييت شنطٖا تًتك ٞدصضّٜا ٗ ع٬ق ١ايعً ١بإعً ،ٍٛتًو اييت ؼهِ ايكً ١بٌ
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ٚإجكـ إٕ ايجكاؾ ٫ ١بس إٔ تتعجطٚ ،يهٔ  ٫بس َٔ إٔ تٌٛ
.
ايكٛاب ٚايكسَ ٗ ٣ؿٗ ّٛايجكاؾ١
ٚاحملاٚض٠
.
إٍ زضد ١نبرلَ ٗ ٠ػاس ١إٓاقؿ١
ايٝػرل عٓس٥ص
- َٔٚ

– إٔ أق ٍٛإٕ ايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب مل ٜػتطع ست ٢اٯٕ

ايتدًل َٔ نػ ٙٛايجكاؾ ١ايكبًٚ ،١ٝضٚاغبٗا ،ؾكس اغتدسّ ٗ ٚضقت٘ بعض إؿطزات
إػتدسَ ٗ ١ثكاؾ ١ايكبَ ١ًٝجٌ قٛيْ٘ ((:تٛقع٘ َٔ قب ١ًٝإجكؿٌ ))َٛ ٗٚ ،نع آخط(( قبٌ
ايكب)١ًٝ
إٔ أغازض َهاضب ٖص. ) ٙ
ٜٚك ٍٛايككٝيب عباض ٠تتٓاؾط َع ايٛاقع ٖٞٚ ١ٝقٛي٘ ((:إٕ اـط ٙٛاؿُطا ٤تهاز ُٮ
نًٗا  ،.اخل) ) ؾاـط ٙٛاؿُطاٜ ٤ا غاظ ٟتؿٌُ نٌ َٓاس ٞاؿٝاٗ ٠
قؿش ١ايؿهط .
٭خط٣
فتُعٓاٚ ،يهٓٗا ْػبَٛ َٔ ١ٝقع اٯخط َٔٚ ،غاس. ١
ٚأدعّ إٔ ايككٝيب ٜتؿل َع ٞبأْٓا َطايب ٕٛبتطٗرل أدٗع ٠ايجكاؾٚ ١اٱعٚ ّ٬غرلٖا
ايطدع ١ٝص) ).اييت َاظايت َتػًػًَٚ ١تشهُٗ ١
.
َٔ ((.ط اؾٛٝب
َٔ إ٪غػات ايطزل. ،١ٝ
أضٚق ١ايجكاؾٚ ١اٱعٚ ّ٬غرلٖاٚ ،اييت ؼاضب إجكؿٌ ٚايهتاب ٚا٭زبا ٤بهٌ نطاَ ٠ٚػتدسَ١
ناؾ ١ا٭غًش ١إباسٚ ١غرل إباسٚ ،١إانطَٗٓ ٠اَٚ ،ػتٓس ٗ ٠قٛتٗا ٚسطبٗا إٍ
أٜسٜٛيٛدَ ١ٝتٗايه ١بٌ َٗذلٖ ٗٚ ،١٥صا ايٛقت تتطًب َٓا إطسً ١ايٝك ١ٛيك ٠ٛتًو
اؾٛٝب
.
 ٫قاٍ ؾ ((٘ٝأتطاْ ٞأٚز إٔ أغشبهِ َع ٞإٍ
ثِ بعسٖا َباؾطٜ ٠ططح إجكـ غاظ ٟغ٪ا ّ
ا٭غٛز؟ ٗٚ ).اعتكاز ٟإٔ َهط ايػ٪اٍ عٓس ايككٝيب ،نأَ ٗ
زٚاَ َٔ ١ايٝأؽ ايعسَ) ٞ
تعين نُّٓ-ٝا تباعس ٚضقت٘
اغتػ ٍ٬اٱداب ١عً ٖٞٚ ،٘ٝغايبّا إداب ١أؾس َهطاّ ،٭ْٗا -
ٚأؾهاض ٙعٔ ايٛاقعٚ ،١ٝؽً ٘ٝعٔ زٚض إجكـ ايجا٥ط ،ؾايٓؿؼ عاز ٠تأْؼ ٕا تٗٛا ،ٙؾٝكعب عًٗٝا
إٔ تػتٛعب غرلٖ ،ٙصا ّٓ ٫عين ايك ٍٛإٔ ايككٝيب قًٌ ي٘ قدل َٛثل ي٘ ٗ ايسق ،١بٌ ٖٛ
ْاقس ي٘ َٓطلٚ ،يهٓ٘ ٜكًب شيو ايتشًٚ ٌٝإٓطل سػب َعاد٘ٚ ،سػب َا  ٟٜٛٗقًب٘ َٔ
ؾٗٛات تطن ٞايهباض ٚايعاضؾٌٚ ،أقشاب ايؿٗٛاتٚ ،ايعِ غاظ ٟايككٝيب ْػ ٢إٔ ْذلى داْبّا
َا ٜ ٫كًض يٛطٚؾٓا ايؿدكٚ ١ٝايتؿطؽ ايهاٌَ يتشكٝل استٝادات إٛاطٔ ايػعٛز،ٟ
ؾايعٌُ ايجكاٗ ٜعتُس نًّٝا عً ٢ايتٛعٚ ١ٝاٱضؾاز ٚايتٛدٚ ٘ٝاٱقٓاع ،٭ْين َٔ ايصٜٔ
غًط ٟٛص)ْ ).ػهٔ ؾٚ ٘ٝؾكّا يٛطٚف
.
ٜطؾه ٕٛإٔ م ٍٛايعٌُ ايجكاٗ .إٍ ((.ط ًَشل
ْٚعذلف ب٘
َكاؿٓا ٚغاٜاتٓاٖٚ ،صا خطط َٛدٛز بايؿعٌ  ٫بس إٔ ْكط .
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إٕ إطسً ١تتطًب َٔ إجكـ ايػعٛز ٟإٔ ٜتؿِٗ ايٛطٚف إتػٝرل ،٠اييت اضتكت َػت٣ٛ
ايٛع ٗ ٞشات اٱْػإ ايػعٛزٚ ،ٟعً ٘ٝإٔ ٜعطف ايهجرل َٔ ا٫دتٗازات ايهطٚض ١ٜاييت ؼتُٗا
إتػٝرلٖٓٚ ٠اى دٛاْب نإ هب إٔ تطاع ٗ ٢إان ،ٞؾٓٝبػَ ٞطاعاتٗا ٗ
.
تًو ايٛطٚف
َ ٌٚتػٝرلات ٖص ٙإطسً ١إعكس ،٠إْٓا ْطٜس سطن ١ثكاؾْٗ ١ٝه ١ٜٛغطٜع ١اؿطنٚ ١ا٭زا،٤
اؾػطاؾ١ٝ
.
تبين بايتسضٜر ست ٢تؿٌُ كتًـ َٓاس ٞاؿٝا ٗٚ ،٠دٗات ب٬زْا
ٚاٱْػإ ايػعٛزٚ ٟبٛعٚ ٘ٝثكاؾت٘ إتذسزٜ ٠عطف إٔ يًعباضٚ ٠اٖط ٚباطٜٔٚ ،ع ٞخساع
املدآٖ ١ص
نؿـ ()(.ط ) . .
.
ايهًُاتٚ ،ثكت٘ عاي ١ٝبٓؿػ٘ٚ ،أقبض قازضّا نٌ إكسض ٠عً٢

َٚعطؾ١

َع ِٛأغايٝبٗا ،ؾًِ ٜعس نُا  ٔٚايهجرل إْ٘ نط ٠ايكـٚ ،اٖطٖا َتُاغوٚ ،باطٓٗا ٖـ،
ؾا٤
بٌ قًبٜٚ ،ػتطٝع إٔ ًٜبؼ دًس ايُٓط َيت .
ٜصْ .ٞص
ايفهس .
أظعِ .إٔ ((.ط ) )

ٜٓٚذب يٓا أبٓا ٤ظْاٚ ،عً ٢إؿهط ايعاْ ٞإٔ ٜعصب ٜٚعاقب

ْتٝذ ١اضتهاب٘ دطّ ١ايعْا ايؿهط ،ٟؾايعْا اٱْػاَْ ٞكرلَ ٙعطٚف يس ٣إػًٌُ ،أَا
قا ٌ٥إٕ( ) .ايطز .٠عكٛب ١يعْا
ايفهس ص. .ؾًِ ؼسز عكٛبت٘ٚ ،مل تعًٔٚ ،قس ٜك ٍٛي. . ٞ
((..ط شْا ) )
ايطز،. )٠
عكٛب. (. ١
.
ايؿهطٚ ،اييت قس تكٌ إٍ ايكتٌٚ ،يهٔ أْا أزع ٛإٍ تطبٝل عكٛب ١غرل
ٚأضٜسٖا إٔ تهَ ٕٛتػًػًَٚ ١تسضدَ ،١جٌ َعاقبٚ ١قاغب ١ايهتاب إًشسٚ ٜٔايهؿطٚ ،٠ايصٜٔ
ٜػتٗع ٕٛ٥باهلل ٚضغٛي٘ ٚآٜات٘ٚ ،نصيو ايصٜ ٜٔطعٜٓٚ ٕٛؿهه ٗ ٕٛقٚ ِٝعازات ٚتكايٝس
ٚأخ٬م اجملتُع ٫ ،أضٜس عكٛبَٛ ١اظ ٜٔايػًطٚ ١ايػطٚ ،٠ٛيهٔ عكٛبات عدل ايٓكابات إٗٓ،١ٝ
عً ٢إٔ  ٫ته ٕٛتًو ايعكٛبات تٗسف إٍ إغهات إعاضض ٯضآ٥ا ،بػذٓ٘ ،أ ٚقطع ضأغ٘ ،أٚ
تطغٝذ .ط ؾهط ايػا٫ ،١ٜ
ؾكً٘ َٔ عًُ٘.،أ. ٚأ. ٚأ. ٚأ. ٚاخل ،عٞخ تعٌُ تًو ايعكٛبات عً. ٢
ايٛغ ١ًٝص  ،.ستٜ ٫ ٢طقل إجكـ أ ٚإؿهط أ ٚايهاتب عً ٢ا٭ْػاّ ٜٚؿيت ؿػاب إكاحل
.
ٚايػاٜات ٚإطاَض ايػًط ،١ٜٛأ ٚإْ٘ ٜطن ٞؾٗٛات ايهباض اييت  ٫تؿبعٚ.يهْ ٞػتطٝع إٔ مُٞ
ايجكاؾ َٔ ١ايعْا ايجكاٗ ٚايؿهط ٟهب إٔ ْعتُس عً ٢أضنإ َُٖٗٞ: ١
اٯخط
ْ 1ؿط ايٛع ٞبٌ إجكؿٌ يؿِٗ .
: /
 2ايطقاب ١ايجكاؾ ١ٝعً ٢إجكـ ،عدل اٖ٫تُاّ بايطقاب ١ايؿعب ،١ٝبإط٬م سط ١ٜايطأ،ٟ
: /
ٚسط. ١ٜايٓكس
إجكـ
 3ؾطض أغايٝب ضقاب ١ؾعب ١ٝحملانُ. ١
: /
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بٗص ٙا٭ضنإ ٚغرلٖا ًْعّ إجكـ بإٔ واغب يٝؼ َٔ قبٌ ايػًط ١ؾك٘ ،بٍ أٜهاّ َٔ
ايؿعب
.
َػهٌ إجكـ ايػعٛز ٟنًُا أضاز إٔ ٜهتب أٜ ٚؿهط ٜهع أَاَ٘ َكٛي ١عبس اهلل بٔ
إكؿع اييت :تك (( ٍٛإْو  ٫تأَٔ أْؿ ١ايػًطإ ،إٕ أْت أعًُت٘ ٫ٚ ،تأَٔ غهب٘ إٕ أْت
قسقت٘).
نتُت٘ ٫ٚ ،تأَٔ عكاب٘ إٕ أْت )
ىاف إٔ ّسح ؾٝكاٍ عٓ٘ إْ٘ غعٚ ٢ضا ٤مثٔ غذع ايهًُاتٚ ،إشا ٚنٸض اؿكا٥ل قايٛا
عٓ٘ إْ٘ ٜطٓطٔ ٗ ايط ،٣٩أ ٚعً ٢ا٭قٌ ٜٛقـ بأْ٘ غرل زقٝل ٗ تٛنٝش٘ ،ؾُا أٜػط عً٢
اجملتُع إٔ ٜػٛم ايتِٗ يًُجكـ ٚايهاتب ٚغرلُٖاٚ ،إشا نتب ايهاتب بكطاسٚ ١دطأ ٠ق ٌٝعٓ٘
أْ٘ َتٗٛض ٚفٓٚ ،ٕٛخاق ١عٓس ْكس ايػًط ،١ؾإْ٘ غٝسؾع ايجُٔ ،نُا قاٍ ؾًٝػٛف ؾطْػا
قاٍ (( َٔ اـطط إٔ ته ٕٛقا٥باّ عٓسَا ته ٕٛاؿه ١َٛكطٚ.))١٦يهٔ ٌٖ
ايهبرل( ؾٛيترل) :
تطٜسٜ ٕٚا َجكؿ ٞب٬ز ٟإٔ ّٮ ايؿعب ا٭ضدا ٤قطاخاّ ،عٓسَا تعًُ ٕٛبكسم عً ٢إخؿا٤
ايٝأؽ ٫ؾو إٔ ٖٓاى عذعاّ ٗ ق ٍٛاؿكٝك١
اؿكٝك ١ؾكس تٓتشط اؿكٝك ١إشا ٚقًت ساي. ١
.
َٔ قبٌ إجكـٖٚ ،صا ايٓكل أ ٚايعذع أقبض َػأي ١قػٛغ ١يس ٣إٛاطٔ ايػعٛز ،ٟإٕ غس
ٖصا ايعذعٚ ،تعبٖ ١٦صا ايٓكل ٪ٜز ٟإٍ خًل اْ٫ػذاّ بٌ ايػًطٚ ١إجكـ ٚإٛاطٖٔٚ ،صا
اْ٫ػذاّ وكل َكاحل اؾُٝعٚ ،إشا ؾطنٓا ٖصا اْ٫ػذاّ ،ؾإٕ شيو ٜسٍ بٛنٛح أْ٘ َاظايت
ايػٝططَ ٠طنعٜ ٗ ٠س بكاٜا ايعكً ١ٝاييت  ٫ت َٔ٪بأُٖ ١ٝاْ٫ػذاّٚ ،بكاٖ ٤ص ٙايبكاٜا تُٓٞ
بايطأٟ
ا٫غتبساز .
إٕ اٱْػإ ايػعٛز ٟايٚ ّٛٝاي ّٛٝبايصات ٜ ٫عاْ َٔ ٞقكٛض ٗ ايؿِٗ أ ٚعذع ٗ
ا٫دتٗاز ٚا٫غتٓتاز أْٛ ٚز ٗ ايتؿهرل ،ؾكس ضسٌ ظَٔ ؾطا ٤ايصَِ يهْ ٞؿطض ؾُٗٓا ٚضأٜٓا،
ْعِ يكس ضسٌ ايعَٔ ايص ٟخطز عًٓٝا ؾ ٘ٝبعض إجكؿٌ بايٓكس ٕا ْهتب ْٚك ٍٛشلِ إٕ َا
َٚعاٜس٠
.
ؾعًتًُُ ٙٛكّا
إٕ ٚادب َٚػٚ٪يٚ ١ٝأَاْ ١إجكـ ايػعٛز ،ٟإٔ ٜه ٕٛؾذاعّا ٚؾطٜؿاّ ٗ ق ٍٛاؿل
ٚاؿكٝكٚ ،١إٕ دي ايكازض ٚ،ٕٚعً ٘ٝإٔ ٜتُطز عً ٢إٓاؾكٌ ٚايهصابٌ ٚإعاٜس ،ٜٔست٫ ٢
ٜسؾعٛا ايعذً ١اٱق٬س ١ٝإٍ ايٛضاٚ ،٤إٕ مل ٜكِ إجكـ بٗص ٙا٭زٚاض ايٓٝٛؿٚ ١ايس١ٜٝٓ
ٚايٛطٓ ،١ٝؾإٕ اجملتُع ٖ ٛايص ٟغٛف ٜسؾع ايجُٔٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜٓ ٫بٗط بايباطٌ ٚإٕ ندل



207

ٚتهدِ ،ؾٓشٔ بؿط هٛظ عًٓٝا َا هٛظ عً َٔ ِٗٝايٓكسْٚ ،تعطض يًدطأ نػرلْا َٔ
.ايبؿط
٫ٚبس َٔ َٛادٗ ١ايٓٛط ٗ ايؿهط٫ ،بس َٔ إٜكاف َس ثكاؾ ١ايٓؿام٫ ،بس َٔ إيػا٤
ايٛغاٌ٥
.
قشاؾ ١ايكب٬ت ،٭ٕ ايس ٜٔاٱغ َٞ٬ايع ِٝٛعين بايػاٜات قبٌ
 ٗٚا٭خرل أق ٍٛيهِ ٜا بين قٜٚ َٞٛا بين َٗٓيت ٗ ايجكاؾٚ ١ايكشاؾ ،١أْين أقبٌ
َٓطل ايكٛاب ٚاـطأ ٗ ايهتابٚ ،١بايصات ايٓكسَٗٓ ١ٜاٚ ،أعطف إٕ اؿل ٚايباطٌ ْٖ ٛػيب،
نصيو
.
ٚإٕ اـ٬ف ٗ ايؿهط ٖٛ
ْاعٜ ١ا أخٛإ ايجكاؾ ١أْٓا ْعٝـ ٗ َطسًٜ ١تػٝرل ؾٗٝا نٌ ؾٚ ٤ٞبػطع١
!
ٜا
دٓٚ ،١ْٝٛإٕ ا٫غتبساز ايجكاٗ غٛف ٜٗٓاض  ٫قايٜٚ ،١طتؿع َهاْ٘ ايطأٚ ٟايطأ ٟاٯخطٚ ،قبٍٛ
ايٓكسٚ ،قٛض ٠ب٬زْا ايجكاؾ ١ٝتِٗ نٌ ايؿعٛب ٚا٭َِ ،٭ْ٘ بًس َٓبع اٱغ ّ٬ايع ،ِٝٛؾعامل
إطسً ١ايكازَ ٖٛ ١ايص ٟغتػٝطط عً ٘ٝايجكاؾ ١ايٛاع ١ٝإدًكٜ ٫ٚ ،١ؿٛتين إٔ أختِ َكايٞ
بكٛي ٞيهٌ َجكـ غعٛز ٟإٕ إٛاطٔ ايػعٛز ٟقازض عً ٢اغتٝعاب نٌ دسٜس ،بٌ ٚدست٘
يًشكٝك ١ؾعًٓٝا إٔ ْتػرل قبٌ إٔ ْػرل ،نُا غرل
.
ٜٓؿعٌ بهٌ َ٪ثط ٚدسٜسٚ ،وب إٔ ٜٓتكط
اٯخطٕٚ
غرلْاٚ ،ايٜ ٕٔ ٌٜٛػرل. ٙ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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تأثرل ايبح ايتًفص ْٜٞٛايعسبٞ
عً٢
عكً ١ٝأبٓاْ٤ا
ذنس بعض ايطًبٝات املدخٌ
ب ايعإٌ ٖٚٻاب ايٓٛض إبٌ ٚقاٖط نٌ ؾٝطإ ضدٚ ِٝباعح ضٚح ا٭ٌَ
اؿُس هلل ض ِ
ٚايطداْ ٗ ٤ؿٛؽ ا٭تكٝا ٤إٖٚ ٌَٓ٪از ٟأٚيٝا ٘٥إدًكٌ َٚهٌ نٌ ؾادط أثٚ ِٝايعًِٝ
ايها٥سٚ ٜٔايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢اي ٳعًَِ إبٌ َٚهُٔ
. .
َهٓ ٕٛقًٛب إدًٛقٌ ٚناؾـ غذل
أْٛاض ايطٚح ا٭ٌَ ْٚدلاؽ اشلس َٔ ٣زٜادرل ايهٚ ٍ٬إهًٌ َٚطؾس أٌٖ ايتك ٣ٛايطا٥عٌ
ٚغٝـ اهلل عً ٢إاضقٌ  َٔٚغت ٌٛغٓٻت٘ سلػّا ٚنٝا ٶ ٤تبسز  ١ًُٚاؿا٥طٚ ٜٔتٗتو َػٛح
اـبٝجٌ غٝسْا ٚقُطٻ ٠قًٛبٓا ٚأعٓٓٝا أؾطف خًل اهلل أْعٌ  َٚٵٔ عب٘ ٚطاعت٘ تهتٌُ ؾطس١
. .
ايسٚ ٜٔعً ٢آي٘
احملبٌ ضغ ٍٛاهلل ايهط ِٜقُس ايٓيب ا٭ٌَ ؾؿٝعٓا  ّٜٛإطػ. . ّٜٛ ٢
. .
آٌَ
أْعٌ .ايًِٗ .
.
ٚقشب٘
أشٜع أَاَهِ ٖص ٙايٛضق ١نتكٜٛط ٚاقع– ٞنُا أعتكس – اغتطعت عدلٖا ٚبٗا إٔ أزٕٚ
ايعطبٞص)ٚ ).تأثرل تًو ايػًبٝات عً٢
َٔ ((.طغًبٝات ايبح ايتًؿع. ْٜٞٛ
دساّ .
ايكًٚ ٌٝايكً. ٌٝ
ايباضٚزص ايصٟ
عكًٚ ١ٝؾدكٚ ١ٝأؾهاض أبٓاْ٤ا ٚؾبابٓا يكس أقبشٓا مطم عك ٍٛأبٓاْ٤ا .بـ .ط . .
ايتًؿع٠
.
تٓكً٘
ٚعكٛشلِ ٖٚصا ا٫سذلام أسطم َع٘ ايهجرل
.
ايؿهاٝ٥ات يكس سطقٓا أعِٗٓٝ
.
ايعطبٚ ١ٝعدل
ايتًؿع ٕٜٛأقبض ْعُ١
ٚاؿهاض. ١ٜإٕ . . .
.
َٔ قُٓٝا َٚجًٓا ٚأخ٬قٓا ايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬ايطا٥ع١
ٚايعكس١ٜ
.
ُعم ا٭سؿاٚ ٤ايصات ايؿهط١ٜ
ٚطا٥طات ٚقتٌ
،
إٕ اؿطب ايػطب ١ٝنسْا  ٫تٓشكط ؾك٘ ٗ ا٭غًش َٔ ١زبابات ٚقٛضاٜذ
ٚسهاضتٓا إِا اَتست يته ٕٛسطبّا ؾعٛا ٤سٝح سلًت ايعكٝسٚ ٠ايكٚ ِٝإجٌ
،
ٚتسَرل يًُباْٞ
ايعكٌ ٚيٮغـ ايؿسٜس إٕ َؿاضٜعٓا اٱع ١َٝ٬ايتٛع١ٜٛ
ٚا٭خ٬م ٖا دعٌ إؿاعط تػًب عً. ٢
،
ايتشسٜات نُا إٔ أؾهاضْا اييت ضزلت
.
يًتٓؿٝص بٌ إْٗا عادع ٠عٔ ايتكس ٟيتًو
.
غرل قابً١
م . ) 37
ْؿطت ظطٜس ٠اؾعٜط ّٜٛ ،٠ايػبت ٖ1426/4/27ـ  ،ايعسز(( ،)11937
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ايعطب ١ٝ٭ْ٘ َٔ ايكعب إٔ ْػك٘ عً٢
.
تًو إؿاضٜع مل تهٔ ًَتعَ ١بايؿط ٙٚايتاضى١ٝ
اؿانط
.
إان ٞأؾهاض
ٚاؿٌ ٚبكٞ
ايٛعس،ص ٚ .أعين ايٛعس ايص ٟقطع٘ أٌٖ ايعكس ٚايطب٘ ،
َٔ .ط .
إٕ ايٛاقع أق. ٣ٛ
ايعطبٞ
ايٛعسص ؾعاضاّ أدٛؾّا  ٫قس ٣ي٘ ٗ ٚاقع اؿاٍ .
شيو .ط . .
.
ايػًطٟٛ
.
ايٛعسص قايت َا ًّ ٘ٝعًٗٝا نُرلٖا
عٔ .ط . .
إٕ ايػًط ١ايعطب ١ٝسٌ عدلت .
ٚايجكاٗ ٚقًٓا
.
ٚنصيو مٔ َعؿط إجكؿٌ عدلْا عُا ٗ نُا٥طْا س ٍٛايٛاقع ايػٝاغٞ
ٚقسضاتٓا
.
قازّ  ٖٛٚأق َٔ ٣ٛاغتعسازْا
عإٍ إٕ اـطط .
قطاسٚ ١بكٛت ،

اإلعّ٬
ايكطٚ ١ٝايتشدٟ
. .
ْعٌُ؟
ٖدفٓا ملٔ .
إذا نإ ايتكدّ ،
سٝاتٓا؟ ٖٚصا أَط
.
ايهبرل٠ص تػرل َٔ ؾهٌ
ْعٌُ .طٚايعٛاقـ ا٭ٜسٜٛيٛد. . ١ٝ
ٚنٝـ .
ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝعًُت ظسٚ ١ٜؾطاغ ١مل ْعٗس َجًٗا ٗ
،
اْ٫تبا ٙإٕ ٖص ٙايعٛاقـ
.
ٜػتسعٞ
ؼطَ ِٝؿآُٖٝا َٚكاؿٓا َٚجًٓا ايعًٝا ٗ شات
،
نػط بٌ
ايػابل عًُت عً ٢اخذلام بٌ ،
.
ٚؾبابٓا
.
أبٓاْ٤ا
َهٝؿْ ١كسّ ا٫ستذاز تًٛ
ايعطب ١ٝبٌ امبػٓا ٚضا ٤دسضإ سذط، ١ٜ
،
ٚقؿٓا ٗ ب٬زْا
ايػطب ٗٚ ٞبعض اؿا٫ت عٓس َطادع ١بعض
ا٫ستذاز ٱٜكاف شيو إس ا٭ٜسٜٛيٛد. ! ٞ
ٚايتٓبَٔ ٘ٝ
،
ٚايجكاؾ ١ٝزلعٓا أقٛاتاّ عاي ١ٝتكطر بايتشصٜط
،
ايؿعايٝات ايكشاؾٚ ١ٝا٭زب١ٝ
ْسضٚ ٟقبٌ إٔ ْػتعس ٕٛادٗتٗا نُا
ايعٛاقـ يكس ٚقعٓا ٗ ؾدٗا ز ٕٚإٔ ،
.
اـهٛع يتًو
أبٓٝا
ايٝأؽ ٚطػا اـٓٛع شلا ٚبإضازتٓا ؾٓ٦ا أّ .
إطٜط ٚظازت َػاس، ١
ٜٓبػٚ ٞظاز ايػد٘ ،
.
ايطٚح
● إْٗا ساي َٔ ١سا٫ت عُ. ! ٢
ايبكرل٠
● نُا أْٗا ساي َٔ ١سا٫ت عُ. ! ٢
إػتُط
،
إٕ اْ٫طباع ا٭عُ ٢ػا ٙتًو ايعٛاقـ ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝأخهعٓا يًتذطٜب
ٚايتعً ِٝتًو اؿُاقات أٗٚطت
.
ٓاقات ٗ َٓاٖر ٚأغايٝب ايذلب١ٝ
،
ؾاضتهبٓا ٓاقات تًٛ
أبٓاْ٤ا
ٚسؿٝتٗا اي ٗ ّٛٝغًٛنٝات ٚأخ٬م .
ٜٓبػٞ؟
.
ٌٖ مٔ نعؿا ٤ايعكٌ أنجط ٖا
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اخذلاقٓا؟
.
ٌٖ مٔ بًٗا ٤يسضد ١غٗٛي١
بسق١؟
ٌٖ آَٓا بايتذطب ١ايػطب ١ٝز ٕٚإٔ مػب سػاباتٓا .
ٚغرلٖا هب َٔ سٝح إبسأ إٔ ته ٕٛقابً ١٭ٕ ٜتِ ايتعطف
،
ٚاؿكا٥ل
،
ا٭غ١ً٦
،
ٖصٙ
بكسم
عًٗٝا .
إٍ .ط اْتهاضات ص..
ٚتعً ١ُٝٝأزت بٓا ٗ تكسٜط. ٟ
،
ْعِ أظعِ أْٓا ٚقعٓا ٗ إخؿاقات تطب١ٜٛ
. .
شنطتٗا ٚيعٌ خرل َجاٍ ٖ ٛايتعط ١ٜاييت نؿؿت عٛض ٠أبٓاْ٤ا ٗ
.
ؾانش ٗ ١اجملا٫ت اييت
ثكاؾ١ٝ
باؾاَعات أ ٚاؾذلانِٗ ٗ بعض ايدلاَر اييت ٜٸسع ٕٛبأْٗا ! .
.
اختباضات ايكبٍٛ

ايٛاقع ١ٝبٌ أقبشٓا فطز أ٫عٝب
.
ايٛاقع ؾبعست عٓا
سكٝك ١يكس بعسْا عٔ سكا٥ل ! .
لًٗٗا ناْت تًو ايك ٣ٛؽط٘ إٍ إٔ تكٌ إٍ غاٜاتٗا
.
ٗ ٜس ق ٣ٛعُٝاٚ ٤باطؿ٫ ١
َػتٓرل٠
.
ايٓٗاَ ١ٝ٥ع ايتٛقـ َع سا٫ت اغتجٓا١ٝ٥
،
َجٌ
ٖٓاى عامل َٔ ايك ِٝاٱغٚ ١َٝ٬إٛنٛع ١ٝاخذلقت ٚاقعٓا عدل دٗاظ ايتًؿع: ٕٜٛ
ٚغرلٚ ٙعطنت ٕطاسٌ ط ١ًٜٛز ٕٚإٔ ْسضى
بٛبا. )ٟ
.
بٛباٟ
أؾ ّ٬ايهطتٚ ٕٛبايصات ؾ. . ( ًِٝ
َٚؿاٖسٖا
.
َؿطزاتٗا ْٚكٛقٗا
،
خطط
إٕ إدط٘ ٗ أدٗع ٠ايتًؿع ٠ايعطب ١ٝمل وذلّ اْ٫ػذاّ بٌ ايكسض ٠ايذلبَ ١ٜٛع
٬
ٚايؿباب ؾُج ّ
.
ايٛاقعَ )١ٝع ايتدط ٘ٝإٓ ِٛيطؾاٖ ١ٝا٭بٓا٤
.
ايذلؾ(. ٚ. . )،١ٝؾٗ٠ٛ
.
(. .ؾٗ٠ٛ
اَ٫تشاْات ايٓكؿ ١ٝأٚ
،
تصاع ٚتبح َباضٜات ايسٚض ٟاحملًٚ ٞاٱقًٚ ُٞٝايعإَ ٗ ٞعُع١
ايٓٗا١ٝ٥
.
ايكؿاق١؟
.
● َا ٖصٙ
ٚأ. ٜٔ؟ اييت
َٚت. ٢؟ .
ٚنٝـ .؟ .
.
َاشا؟
● أ ٜٔايط ١ٜ٩ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ٗ ١ُٝٝسػابات . .
ايعطب١ٝ؟
ٜػتٓس إيٗٝا َٓ ُٛٛايدلاَر ٗ ايتًؿع. ! ٠
ٚق٫ ُ٘ٝبس إٔ مذلّ
ٚأٚقات٘ ٚأخ٬ق٘ َٚجً٘ .
،
اجملتُع ي٘ سػابات٘ ايسقٝك١
،
إٕ تطؾ٘ٝ
ايهدل٣
.
ٚايطاؾس ٠اييت ؼكل ايػاٜات
.
نٌ اـٝاضات ثِ ْهع اـط٘ ايعاقً١
دٖٛطْا ٫
،
شيو ؾإٕ ايتعاضض ٚايتكاطع بٌ ايػاٜات ٚا٭ٖساف ْادِ عٔ
ٚإٕ مل ٜهٔ ،
أبٓاْ٤ا  ٫إٔ ْػاِٖ ٗ
دٖٛطٖا نإ هب عًٓٝا إٔ ْعٜس َٔ ق٬ب ١قٚ ِٝأخ٬م ٚتكايٝس .
.
عٔ
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عكٛيٓا  ٫إٔ ْتعاطـ َع َٛٝشلِ
.
ٖٚؿاؾتٗا ٚعًٓٝا إٔ ْك ٟٛقًٛبٓا ًْٚتؿت إٍ
.
ظٜاز ٠ضخٛتٗا
أٖساؾٓا
.
ا٭َٛات ؾٛادبٓا أ ٫ؼب٘
!
َػتعذًٕٚ ١ا نٓا ْ ٫كسض عً ٢إٔ مٞٝ
.
باْطباعات
غطب ١ٝؾٗصَ ٙػايط١
ؾإشا نإ اعتكاز ايبعض إٔ ايتكسّ ٚايطق ٸّ ٫ ٞهٔ ؼكٝك٘ إ ٫بطؾاٖ. ١ٝ
أخط٣
خطرلٚ ٠قٛشلِ إٔ أبٓاْ٤ا ٜ ٫ػتطٝع ٕٛايتعاٜـ إ، ٫بٗا ؾٗص ٙدطّ. ١
.
ؾهط١ٜ
ا٭غصٚ ١ٜاييت
،
باختكاض – يٝؼ بؿسٜس – ٖص ٙايسعاٜات ايتذاض ١ٜايتًؿعٕ ١ْٜٝٛدتًـ
َٝسإ ٚنٌ
ؾاضع ٚنٌ ،
ٚايػطٜع١ص ٗ ،. .نٌ ،
.
اْتؿاض .طإطاعِ اؾاٖع٠
.
غاعست بك ٠ٛعً٢
س ٖٞ ٞأندل دطّ ١ابتًعٗا تاضىٓا ايػٝاغٚ ٞايذلبٚ ٟٛايتعًٚ ُٞٝا٫قتكازٟ
ظقام ٚنٌ .
،
ايطعاّصٚ ،. .ايَٚ ّٛٝبهطّا ٚبػبب تًو ا٭طعُ١
.
ٜػُْٗٛا .طبكاٜا
.
ٚا٫دتُاع ٞؾؿ ٞايػطب
.
إعس٠
ايسّ ٚغططإ ،
َجٌ غططإ ،
ايػطٜع ١أقبض َع ِٛأبٓاْ٤ا َكابٌ با٭َطاض اـطط: ٠
،
ٚغرلٖا
.
عؿط ٚغططإ ا٭َعا٤
ٚغططإ اٱثين ،
اؾطاٚ ِ٥اييت غاعس ٗ اْتؿاضٖا
،
نٝـ غٓكابٌ .اهلل ٚ.مٔ ْكُت ْٚعطف نٌ ٖصٙ
ؾ َٔ ٤ٞسٝح إبسأ أٚ
ايتًؿع ١ْٜٝٛإٕ إطٜ ٫ ٤ػتطٝع اؿك ٍٛعً ٢نٌ ،
.
ايسعاٜات ايتذاض١ٜ
ايتطبٝل
.
ْهشٞ
!
● هب إٔ
ْهشٞ
!
● ٚيهٔ َاشا
ٕٔٚ؟
َٚا ٖ ٞنُ ١ٝايتهشٝات اييت هب إٔ ْكسَٗا .
اؾٛاب
.
ضَا بكٛي ٞايكطٜض يهِ إْين  ٫أًَو
ضَا ٚأ٩نس عً. . ٢
ٚايتعًِٝ
. .
ٚايذلب١ٝ
. .
ايطؾاٖ١ٝ
ٚيهٔ َكسٚض ٟإٔ أتكٛض أْ٘ ّهٔ إهاز ايتٛاظٕ بٌ . .
ٚضاؾس ٠عٝح
.
ستّ ٢هٔ يًُدططٌ ايذلبٚ ٌٜٛاٱع ٌَٝ٬ايتٛقٌ إٍ تػٜٛات َتعْ١
اٱْػاَْ ٞع اٱزاْ١
.
ا٭خ٬م ٚتٛؾط إٛقـ
،
ٚإػاٚاٚ ٠اسذلاّ
،
ٜتٛؾط َكساض َٔ اؿط١ٜ
ايططح يهٓٓا ْ ٫طٜس
ٚايتدلٜط َع ا٫بتعاز ايهً ٞعٔ ايتططف ٗ .
.
ا٭خ٬ق ١ٝايؿسٜس ٠يٮغـ
آخط
سًَٓ ّ٫ٛؿع ١ٝؽسّ قطاعاّ عً ٢سػاب .
إٕ ايهػ٘ ايتذاض ٟايتًؿع ْٜٞٛاٱع َٞ٬عً ٢ؾدكٚ ١ٝعكًٚ ١ٝأؾهاض أبٓاْ٤ا أقبض
أخؿ٢
،
َكسَات
.
باي،ٕٛص  .قابٌ يْ٬ؿذاض ٗ أ ٟؿٚ ١ٛبس ٕٚإْصاض أٚ
عً. ٢ط .
ٚنأْٓا ْهػ٘ .
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ايبايٕٛص يٝؿتو ٗ ْٗا ١ٜا٭َط بهٌ ؾٜ ٤ٞطتب٘
ٖصا .طايهػ٘ عً. . ٢
ثِ أخؿ ٢إٔ ٜػتُط .
ٚايتعً١ُٝٝ
.
بكُٓٝا ٚأخ٬قٓا ٚأؾهاضْا َٚجًٓا ايذلب١ٜٛ
دساّ قس ٜععذهِ ٜٚععر درلاْهِ سٌ أق ٍٛيهِ
٪ٜغؿين إٔ أقطر أَاَهِ بكٛت عاٍ ،
ايتعً ِٝبكسض َا ؾ٘ٝ
،
َتٓاٖ ١ٝإٕ ايتًؿع ٕٜٛايعطب ٞيٝؼ ؾ ٘ٝؾ َٔ ٤ٞايذلب ١ٝأٚ
.
بكطاس١
ايتذاضٚ ١ٜإاز ٠اٱع ١َٝ٬إتؿػدٚ ١ايعاض َٔ ١ٜا٭خ٬م
.
دطعات غاَ َٔ ١ايسعاٜات
ايؿانً١
.
أزلٗٝا .طايطؿط٠
.
إاي١ٝص  ٫ٚأغتطٝع إٔ
َطاسٌ .طايطؿط. . ٠
.
ضغِ أْ٘ ٗ َطسًَٔ ١
زلػِ
َجٌ اؾتض ٜا ! .
ا٫قتكاز١ٜص ناْت تبح بعض ايدلاَر ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝايطاق: ١ٝ
. .
ٚاشلاز١٥
.
غَ٬تو ٚغرلٖا َٔ ايدلاَر إٓ١ُٛ
.
إٕ يًتأثرل ايتًؿع ْٜٞٛايعطبٚ ٞعدل بطاَر تكطسّ َع ايٓٛاّ ا٫دتُاع ٞغًبٝات
اؿكط
:
نبرل ٠عً ٢عكًٚ ١ٝؾدكٚ ١ٝأؾهاض أبٓاْ٤ا َٓٗا عً ٢غب ٌٝايصنط ٫
ايع١ُٝٛ
.
 1عسّ احملاؾٚ ١ٛاْ٫تٛاّ عً ٢أزا ٤ايكًٛات ٚغرلٖا َٔ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ
: /
ايّٓٛ
 2سب .
: /
بايٛقت
.
 3ا٫غتٗتاض
: /
إػٚ٪يٝات
.
باؿٝاٚ ٠عسّ اسذلاّ
،
 4ايَ٬با٠٫
: /
ايتُطز
.
5
: /
ايٛقاس١
.
6
: /
ايؿبع
ؾٚ ٤ٞعسّ .
 7عسّ ايكٓاع ١بأ، ٟ
: /
ؾ٤ٞ
ٚايطؿـ ٚايهٝل إػتُط َٔ أ. ٟ
،
 8إًٌ
: /
ٚايهباض
.
ايٛايسٜٔ
،
 9عسّ اسذلاّ
: /
ايتاي١ٝ
إٕ عكً ١ٝايتًفاش ٜفذلض إٔ تػٌُ املستهصات :
ز١ٜٝٓ
 1تٛع. ١ٝ
: /
تطب١ٜٛ
 2تٛع. ١ٝ
: /
تعً١ُٝٝ
.
 3تٛع١ٝ
: /
قش١ٝ
 4تٛع. ١ٝ
: /
َٗٓ١ٝ
 5تٛع. ١ٝ
: /
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بًس١ٜ
 6تٛع. ١ٝ
: /
َطٚض١ٜ
 7تٛع. ١ٝ
: /
ايٛطٔ
 8تٛع ١ٝم ٛنٌ قهاٜا ايتٜٓٛط َٚكًش. ١
: /
ايطٜان١ٝص قس
. .
ٚيهٔ إ٪غـ عٓسَا مػب غاعات ايبح ايتًؿع ْٜٞٛلس .إٔ .طايدلاَر
ٚايدلاَر ٖا زؾع بإػٚ٪يٌ ٚايتذاض ٚا٫قتكاز ٌٜيبح قٓٛات
.
طػت عً ٢غرلٖا َٔ إٛانٝع
ٚايطٜانٖٚ ٌٝص – ٗ ٙتكسٜطٖ – ٟهصا أسػب ا٭َٛض اْٗا دطّ ٗ ١سل
،
خاق ١بايطٜان١
ايعطبٞ
ايؿعب .
ايبايٕٛ
إْ٘ ايهػ٘ عً. ! ٢
تطؾ ٗ ٘ٝسٌ إٔ
ايدلاَر إزعا ٤إدط٘ ايػٝاغ ٞأْ٘ ،
،
ٚضَا نإ َٔ أٖساف بح ٖصٙ
سكٝك ١ا٭َط غرل شيو ٭ْ٘ أضاز إٔ ٜبتعس ايؿباب عٔ َطنع ايتؿهرل ٗ قهاٜا ايػٝاغ١
ٚغرلُٖا
.
ايطٜانٚ ١تعزاز قطاعات٘ س ٍٛا٭ْسٚ ١ٜاي٬عبٌ
،
ايعاّ ٜٚطنع اٖتُاَ٘ ٗ
ٚايؿإٔ .
قسَٗا
اي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛ٭َ ١تهع أؾهاضٖا ٚتطٛضٖا ٗ نعب ! .
ؾاي ٌٜٛثِ ،
،
إٕ تأثرل ايبح ايتًؿع ْٜٞٛعً ٢عك ٍٛأبٓاْ٤ا ٜعتدل ٗ

– تكسٜط – ٟايكه ١ٝا٭ؾس

ايػًطٟٛص،. .
.
تٓؿٝص .طايٛعس
سػاغ ١ٝ٭ٕ ايٛاقع ايػٝاغٚ ٞايجكاٗ ٚاٱع َٞ٬أق. َٔ ٣ٛ
.
َٗذلٚ ٤ٟخاق ١اْتؿاض ٚشٜٛع ايدلاَر ايتًؿع١ْٜٝٛ
.
ٚخاق ١إٔ ٚنع أبٓآ٥ا ايجكاٗ ٚايؿهطٟ
َجٌ (ا٭ر
ايؿها ١ٝ٥عدل ؾطا ٤اؿكٛم َٔ بطاَر أدٓب ١ٝقس ته ٕٛضؾهت ٗ فتُعاتٗا :
،
أنازّ( ٚ ٞغٛبط
)
غٚ ٞبطْاَر (غتاض
ا٭ندل – ٚ )Big Brotherايص ٟأيػت٘ قٓا(، ٠اّ ،ب. )ٞ
ا٭خرلٖ ٠ا دعٌ ضٝ٥ؼ
.
غٝاغ ١ٝعٓسَا غٝٸؼ ٗ ايًشٛات
،
غتاض) ٚايص ٟناز إٔ ىًل أظَ١
ايًبٓاْٚ ١ٝضٝ٥ؼ ايٛظضا ٤ايًبٓاْ ٞإٍ اغتكباٍ َطؾشِٗ ايص ٟمل وايؿ٘ اؿٜ
،
اؾُٗٛض١ٜ
ؾعٌ
نطز .
ايطٝ٥ؼص عً ٢قٓا٠
ٚبطْاَر .ط . .
.
غ)ٞ
ايٓذّٛص عً ٢قٓا( ٠إّ ب، ٞ
ٚبطْاَر .طلِ . .
.
ٚبطْاَر .طعاشلٛا
.
نسٙ
(إّ ب ٞغٚ )ٞايص ٟمت إٜكاؾ٘ بػبب ثٛضٚ ٠اْؿعاٍ اجملتُع ايبشطٜين ،
غرلؾاٜؿط ايص ٟغٛف تبج٘
بطْاَر ط ص . .
غٛاصٚ ،. .عًُت إٔ ٖٓاى بطاَر غٛف تعس قطٜباّ َجٌ . .
.
ايٓٛع
غٚ )ٞتعس قٓا( ٠إٕ ت )ٗ ٞبطْافّا َٔ َجٌ ٖصا .
قٓا( ٠إٍ ب، ٞ
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يًٓٛط ٗ نٌ إٝاز ٜٔبعسَا تعطًت
اٱعَٞ٬ص اغتؿط ٣بكٛض٫ ٠ؾت، ١
. .
.إٕ .طايؿػاز
اجملتُع  ٫ٚاؿهَٛات
،
واغب ٫ٚ
،
واغب  ٫ٚايسٜٔ
،
((. .احملاغب ١ايؿعب ،. .)).١ٝؾ ٬إتًك٢
َٓٗا
اٱعَٞ٬ص أق. ٣ٛ
. .
٭ٕ .طايؿػاز
ؼاغب ٦ٖٝٚات ايطقابٚ ١احملاغب ١أقبشت َعطً. ١
.
إهػٝه١ٝص
. .
اْتؿاض .طإػًػ٬ت
.
ٚخاق ١إٔ اجملتُع ايعطب ٞعاْٚ ٢قطر بكٛت عا ٍٕ َٔ نجط٠
أٜسٜٛيٛدٝتٓا بٌ
،
اـطرل ٠٭ٕ آٜسٜٛيٛد ١ٝتًو إػًػ٬ت إتؿػد ٫ ١تتؿل َع
.
إسبًذ١
ُاَاّ ٚأعتكس –ٖهصا أ –ٔٚإٔ ايعًُ ١ٝقس تػتكٚ ِٝتٓٗض َٔ دسٜس ؾ ٬بس إٔ
تٓؿكٌ عٓٗا .
ٚايطقاب ١ؾإشا ؼكل شيو ؾإٕ ٖ٦ٝات ايطقاب ١تػتعٝس زٚضٖا ٗ
،
ٜعط ٢إتًك ٞزٚض ٗ ٙاحملاغب١
اٱع ١َٝ٬ؾإٕ ؾعًٓا شيو ؾُٝهٔ يٞ
.
احملاغبٚ ١إ ٫ؾًٔ ٜػتكَٓ ِٝطل اٱق٬ح َع ا٭خ٬م
.
ايكدل ٭ٕ اؿكٝك ٖٞ ١اييت
يهِ إٕ أعساْ٤ا غٝأخص ٕٚخططِٗ ٚأؾهاضِٖ َعِٗ إٍ .
إٔ أق: ٍٛ
َجٌ َا
تٓتكط ٚؾع ّ٬اؽصت بعض ايس ٍٚايعطب ١ٝبعض اـطٛات اٱدطا ١ٝ٥ايػٝاغ: ١ٝ
.
ٚطٔ،ص .
بطْاَر .طبؼ َات .
.
ايػٝاغَ ١ٝجٌ
،
اؽصت٘ يبٓإ َٔ َٓع بعض بطاَر ايهَٝٛسٜا
ايطٝ٥ؼص
.
بطْاَر .ط
.
ؾ٤ٞصٚ ،. .نصيو َا ؾعًت٘ ًٖه ١ايبشط ٜٔسٌ َٓعت
ٚبطْاَر .طاغأٍ .
.
ايكٚ ١ٜٛايصٜ ٟؿذلض إٔ ّٓع ايتادط ٚضدٌ ا٭عُاٍ
ٚغرلٖٚ ٙصا س َٔ ّ٬اؿً ٍٛايعًُ. ١ٝ
ايدلاَر
.
ايتذاض ١ٜأ ٚضعا ١ٜتًو
،
ايعطب ٌُٜٛ َٔ ٞاٱعْ٬ات
ٚايػهبص عً ٢ايػطب
تطؿض .طبايهطاٖ. . ١ٝ
.
إٕ ٖصا ايبح ايتًؿع ْٜٞٛاؿاي ٞدعٌ قًٛبٓا
ايػطب
ٚايػٝاغَُٗٚ ١ٝا ساٚيٓا إخؿاٖ ٤ص ٙاؿكٝك ١عٔ ،
.
ٚنٌ َ٪غػات٘ اٱعٚ ١َٝ٬ايجكاؾ١ٝ
ايعٝإ نُا أؾعٌ أْا
ؾإٕ ٖص ٙاؿكٝك ١غتؿل ططٜكٗا بٌ كتًـ طبكات ايتػذل يتٗٛط إٍ ،
غرلٟ
اٯٕ ٚؾعٌ ٜٚؿعٌ .
.
غرل إٔ َا ٜجرل كا ٖٛ ٗٚعذع اؿكٝك ١ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ ٗ ١ٝايتأثرل عً ٢إٜكاف
نسْا ٜٚػتُط خٚ ٗٛتعزاز كا ٗٚإٔ تكع خػا٥ط ٚأنطاض
اٱعَٞ٬ص ايػطب. ٞ
. .
شيو .طايهذ
.
يًذُٝع مث ١ؾٛاٖس عسٜس ٠ت٪نس كاَٗٓٚ ٗٚا
.
نبرل٪َٚ ٠ثط ٠قبٌ إٔ تعطف اؿكٝك١
أبٓآ٥ا َجٌ إبطاظ ايدلاَر
تٝٚٛـ ايس ٜٔـسَ ١اؾطاظات إع ١َٝ٬تسغسؽ أساغٝؼ َٚؿاعط .
ايسٚ ٜٔتطٜٛط إػابكات ايؿٓ١ٝ
ايتًؿع ١ْٜٝٛاييت تتشسخ عٔ اؾٓؼ عذ ١أْ٘  ٫سٝا. ٗ ٤
ٱبطاظ أدػاز ايبٓات نأغًٛب إغطاٚ ٤عطض ؾٝطاْ ٞعذ ١سط ١ٜإ .طٸأ٠
ايتًؿعٕٜٛ؟ بتٛنٝشات زٚ ١ٜٝٓثكاؾٚ ١ٝؾهط ١ٜسٍٛ
.
ؾٌٗ ْػتطٝع إسبا ٙإزعا٤ات
ايػطب ١ٝإٕ ايؿاب ٚايؿاب١
.
غطبٝاّ ٚإٓكٛي ١عٔ ايدلاَر
إتٓاقهات ٗ تًو ايدلاَر إدلف. ١
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قاقطإ
.
ايعطبَ ١ٝكابإ بؿكط ايسّ ايجكاٗ ايؿسٜس ْتٝذٖ ١صا ايهذ ايتًؿعٚ ْٜٞٛنأُْٗا
ايؿهطٟ
،
آخط ٖٚصا اٱيتٛا٤
ايدلاَر ٜبس ٚكذَّٜٛ ّ٬ا بعس .
،
ٚإدلض ايػًط ٟٛيكب ٍٛتًو
عًٗٝا
ٚايتٗٛض اٱع ٗ َٞ٬اغتدساّ ايك ٠ٛايتًؿعٜ ١ْٜٝٛجرل أغ ١ً٦عسٜس َٔ ٠ايكعب اٱداب. ١
اعتكازٟ
:
ٚيعٌ أُٖٗا ٗ
ٌٖ أبٓاْ٩ا عطنٛا أْؿػِٗ يًدطط !عبجاّ.؟
َػبل؟
ٌٖ تعطض أبٓاْ٩ا شلصا ايهذ اـازع عُسّا ٚعٔ عًِ ! .
نطٚض١ٜ؟
.
ٌٖ نإ نطٚضٜاّ ٖصا اْ٫ؿتاح اٱع َٔ َٞ٬أدٌ ثكاؾ ١غرل
أبٓآ٥ا ٚدعًٓاِٖ ٜتٗطبَٓ ٕٛا بػبب شيو ايهذ ايتًؿعْٜٞٛ
يكس خػطْا عك. ٍٛ
شلِ
إػط. ٟ
بٗا؟
ؾٌٗ ْعاقبِٗ بػرل ايططٜك ١اييت ْؿهط! .
إٕ أبٓاْ٤ا ٚبػبب ايبح ايتًؿع ْٜٞٛأقبشٛا ٜ ٫ػتشٜ ٫ٚ ٕٛتذٓب ٕٛططح أغ ١ً٦دسٜط٠
ٚنطٚضٚ ١ٜايػطٜب أْ٘  ٫أسس هٝب بؿهٌ قطٜض عً ٢تًو ا٭غ ١ً٦إؿش ١ْٛباؿكٝك١
.
ايعاَ١
ٚاؿرلٚ ٠إٕ ٗٚطت إدابات َٔ ايبعض ايكً ٌٝؾتُ ٌٝغايبّا إٍ إكًشٚ ١ٝاٱٜهاسات .
.
غ١٦ٝ
َطٚ ٠إٔ شلا ْتا٥ر .
٭ٕ اؿكٝكٜ ١عطؾ ٕٛأْٗا .
عًِٗٝ؟
.
ؾٌٗ غٝؿِٗ أبٓاْ٩ا سكٝكٖ ١صا ايبح ايتًؿعٚ ْٜٞٛخطٛضت٘
ٚاستٝاٍ؟
! .
أعتكس أِْٗ غٝتشًُ ٕٛشيو ٚبهٌ خسع١
ٚضم؟
ٚيهٔ َتٜ ٢عطف أبٓاْ٩ا إٔ ايُٓط ايصٜ ٟؿاٖس. َٔ ٖٛ ْ٘ٚ
ست ٢إٔ ايدلاَر ايجكاؾ ١ٝاييت اغتٛضزت َٔ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥ايػطبَ ١ٝجٌ بطْاَر
ٚغرلُٖا عًُت عً ٢ؼكٝل ٖسف ٚاسس ٖٛ
.
شٖب)).
إًٕٛٝ؟)ٚ((. ٚ. ).ظْو .
.
 َٔ((. .غرلبض
ٚؾهطٜاّ ٚأدس َٔ إؿٝس إٔ أشنط يهِ َٛقؿّا بػٝطاّ دساّ وهٞ
تعط١ٜص أبٓاْ٤ا ثكاؾّٝا .
. .ط . .
ايتهد ِٝنٓت ٗ أسس اجملايؼ
.
أبٓآ٥ا يٝؼ ؾ ٘ٝأْٛ ٟع َٔ إبايػ ١أٚ
غصادٚ ١دٌٗ بعض ،
ايعطام ؾإشا بأسس ايؿبإ ايص ٟزضؽ ٗ ايٜ٫ٛات
إعطٚؾٚ ١نٓا مه ٞعٔ استٚ ٍ٬غع، ٚ
،
إه١ٝ
عًٝهِ) ).ؾكًت ي٘
تعاٍ ((.نُا تهْٛٛا . ٍٜٛ
.
اهلل
عإٍ قاٍ :
إتشس ٠ا٭َطٜهٜ ١ٝكٚ ٍٛبكٛت :
ضدٌ بأٌَ إٔ ٜذلادع ٚيهٓ٘ اغتُط ؾانططضت يًتسخٌ ٚقًت ي٘ ٜا أخٞ
ٖصا يٝؼ بكطإٓ ٜا! .
ايكطإٓ؟ ؾكًت :ي٘ إٔ ٖصَ ٙكٛي١
.
عإٍ تطٜس إٔ تعًُين
بكطإٓ ؾكاح بكٛت :
ايهطٖ ِٜصا يٝؼ .
!
عٓ٘ ٚقًت يًشانط ٜٔأ ٘ٓٚمل ٜكطأ
َؿٗٛضَ َٔ ٠ك٫ٛت غٝسْا عً ٞبٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل .
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َٛدع إٔ ٜكٌ َػت ٣ٛؾبابٓا إٍ ٖص ٙايسضدَٔ ١
َ٪غـ ،
،
َ٪مل
سٝات٘ ؾ، ٤ٞ
ايكطإٓ ٗ .
عًِ
ٚايؿهط ٟبٌ ٚاجملازي ١إكٝت ١بػرل! !
.
ايتسْٚ ٞايذلز ٟايسٜين ٚايجكاٗ
.
ٚعٓس َطادع ١بعض ايؿعايٝات ايكشاؾ ١ٝايعطب ١ٝلس إٔ ٖٓاى ٖذَّٛا ْٚكسّا قّٜٛا
ايعطبٚ ١ٝاييت تعٌُ عًٖ ٢سّ ٚتهػرل ٚؼط ِٝقَٚ ِٝباز٤ٟ
،
يهجرل َٔ بطاَر ايؿهاٝ٥ات
يًشكط
:
ٚؾبابٓا ٖٚص ٙبعض ايُٓاشز جملطز ايتصنرل ؾك٘ ٚيٝؼ
،
ٚأخ٬م أبٓآ٥ا
ايؿطّ بكشٝؿ ١ايٛطٔ ايػعٛز ١ٜبعسزٖا ( ٚ )1208بتاضٜذ ايج٬ثا٤
َ 1ا نتب٘ خايس ،
: /
ا٭خرل((. ٠اعتُست ايؿهاٝ٥ات ايعطب ١ٝثكاؾ ١ا٫غتٗ٬ى
.
ٖ1ـ ٚبايكؿش. ١
، 42
/4
11
/28
َايَٗٚ ١ٝاضات
ٚؾهطّا .ؾٗ ٫ ٞتتطًب تهايٝـ ،
ايػطٜع (ايٛدبات ايػطٜع )١إْتادّا. .
إعٖ ١َٝ٬ا سٛٸٍ ٚاقع بعض إٓتذات ايؿها ١ٝ٥إٍ غطف غٓذلاٍ
َٗٓٚ ١ٝقٓاع. . ١
،
َٚصٜع)ٚ .أقبض ضقٝس اٱع ّ٬ايعطبٞ
ٚاتكا٫ت ٚإٖسا٤ات ٚأغا ٕٕ ٚبطاَر سٛاض (نٝـ . .
ايتذاض ٟاييت تٗسز
،
ؾك٘ ! إْٗا ؾًػؿ ١ايعٌُ ايؿهاٞ٥
ٚاسس. .٠
بطاَر تؿاٖس ٕط. ٠
ايكٓاع١
.
ايعطب ٞايصٜ ٟؿتكس يًتذطبٚ ١ايتكايٝس ٚاٱضخ ٗ ٖصٙ
قٓاع ١اٱع، ّ٬
ؾإٓتذات (ايػُع بكط )١ٜايػطب ٖٞ ١ٝإناؾ ١سكٝكَٚ ١ٝتُٝع ٠يًُهتب ١ايعإ١ٝ
اْ٫تاز ٗ تاضٜذ اـٝاٍ ايعًُٚ ٞاٯثاض ايطبٝعٚ ١ٝايتاضٜذ ٚايػٝاغ١
ٚقٓاع، ١
ٚايذلؾ ٘ٝبٌ إٕ َطنع ايسضاغات ا٫غذلاتٝذٚ ١ٝا٭دٗع ٠إعًَٛات ١ٝتٓػل
،
ٚا٫دتُاع
ايعإٚ ٌٝتعتُس نجرلاّ عً ٢قتٛاٖا يسق١
،
َع ٖص ٙايٛغا ٌ٥يتأثرلٖا ٚاْتؿاضٖا
إعًَٛات ٚأُٖ ١ٝإهاٌَ بٌ إٕ َٛنٛعات ايٛغا ٌ٥تعٝس تطتٝب أٚيٜٛات ايػٝاغٗ ١
،
تًو ايس ٍٚاييت ػاٚظت ا٭َ ١ٝاٱع َٔ ١َٝ٬خ ٍ٬ا٫عذلاف بإٔ اٱع( ّ٬قٓاع)١
ٚإٗٓ ١ٝايعٌُ
ايؿطزٚ ٟتػًٝب ايجك ١عً ٢ايهؿا. . ٠٤
،
( ٚؾهط) بعٝساّ عٔ ثكاؾ ١ايعٌُ
َتدكل َٔ
،
َتهاًَٚ ١ؾطٜل إْتاز
،
ؾهطٜ ٟتطًب ب ١٦ٝعٌُ إع١َٝ٬
اٱع َٞ٬عٌُ ،
ٚغرلِٖٚ .مٔ َا ظيٓا ْعٝـ ٗ ثكاؾ١
باسجٌ ٚقًًٌ ٚنتابّا ٚؾَٓٚ ٌٝبسعٌ . .
ٚاسس َٚاظيٓا ْػتدسّ ًْ١
ا٭زٚاض يٝك ّٛبٗا ؾطز ،
ايؿطزَٚ ٟاظيٓا نً٘ ،
،
ايعٌُ
َتدكك ١غٛاٗ ٤
،
إٛنٛعات َُٗا ناْت ايكه١ٝ
،
(إعساز ٚتكسٚ ِٜإخطاز) ٕدتًـ
اٱع١َٝ٬
! .
ايعًُ ٞتأنٝسّا يٮَ١ٝ
،
اؿكٌ ا٫قتكاز ٟأ ٚايػٝاغ ٞأٚ
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ْتػإ .ٍ٤اشا ْ ٫هاز ْتصنط ٗ ؾهاٝ٥اتٓا َٓتذات دسٜط ٠بإؿاٖس٠
أخطْ ٣عٛز . .
َط، ٠
اؾُ ٌٝأ ٚإعًَٛات ايسقٝك١
،
٭نجط َٔ َ،ط ٠يتُٝع ايؿهط ٠أ ٚايًػ ١ايطؾٝعٚ ١ايػٓٝاضٜٛ
ايػطٜع).! ).١
ايؿين .إْٗا ؾهاٝ٥ات ايٛدبات . .
ٚاؾسٜس ٠أ ٚا٫بساع. .
،
ٖ142ـ ،بإدطا٤
/5
1
ايػعٛزٚ ١ٜعدل ًَشل ا٭ضبعا/12 ّٜٛ ٤
،
 2نُا قاَت دطٜس ٠إس١ٜٓ
: /
اغتط٬ع قشاٗ َع بعض ايهتاب س ٍٛايدلْاَر ايص ٟتبج٘ قٓا( ٠

 )LBCايًبٓاْ١ٝ

أنازّٞص ،. .ؾذا٤ت اٯضاَ ٤ػتٓهطٚ ٠بؿس ٠شلصا ايدلْاَر اـطرل عً ٢أخ٬م
.
. .طغتاض
ايس((. ٜٔإؿطٚض قٝاّ ٚظضا ٤اٱع ّ٬ايعطب
.
ق٬ح
:
أبٓآ٥ا ٚؾبابٓا ؾكاٍ ا٭غتاش قُس
عُا ١ٜا٭َٖ َٔ ١صا ايطٛؾإ ٚسٛط ٖص ٙايدلاَر ٚايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اييت تبجٗا ست٢
ايعطب).١ٝ
ٚي ٛاغتسع ٢ا٭َط َٓعٗا َٔ ايبح عً ٢ا٭قُاض ايؿها) ١ٝ٥
ٜك((. ٍٛأنٝـ َطايبّا ايس ٍٚايعطب ١ٝعَُّٛا
ؾهتب .
ٚأَا ايسنتٛض خايس باططٗ :
ٚاـًٝذ ١ٝخكٛقّا َٓع اٱعٖ ٗ ٕ٬ص ٙاحملطات ٚضعا ١ٜايؿطنات احملً ١ٝشلصٙ
ايدلاَر)
) . .
ؾكاٍ ((.غتاض أنازّ ٞيٝؼ إ ٫خط ٠ٛدسٜس ٠عً ٢ططٜل
ايػًُٝإ .
:
ٚأَا خايس ٓس
ا٭زاٚ ٤ثاّْٝا
ٜك( ( ٍٛإ٬بؼ إجرلٚ ٠ايًذ ٤ٛيًػٓر ٚايس، ٗ ٍ٫
ايؿذٛض) :.ثِ . .
تػٜٛل ) .
بتشط ِٝنٛاب٘ بح إؿاٖس اؾٓػ ٗ ١ٝا٭ؾٚ ّ٬ثايجّا ببح ايدلاَر اؾط ١٦ٜاييت تٓاقـ
قهاٜا سػاغ ١تسٚض ٗ ؾًو اؾٓؼ ٚايؿصٚش ٚايؿعٛشٚ ٠غرلٖا َٔ إٛنٛعات اؿػاغ١
ٚضابعاّ  ٖٛٚا٭ِٖ بح بطاَر َٛغٝك ١ٝعً ٢اشلٛا ٤تتٛاقٌ َع إؿاٖس ٜٔمل ؽهع يهٛاب٘ أٚ
إتكًٌ ٖٚصا دصب شلص ٙايؿهاٝ٥ات عسزاّ ٖأَ ّ٬٥
.
َعاٜرل تٗصٜب ٗ ايع٬ق ١بٌ إصٜعٚ ١
إؿاٖس ٜٔايعطب ٚخاق ١إطاٖكٌ  ٖٛٚأَط زؾع بايؿهاٝ٥ات اٯخط ٣ٱعاز ٠ايٓٛط َعاٜرلٖا
نًٗا ٖٚصا نً٘ أز ٣إٍ
يًشام بطنب ايؿهاٝ٥ات ايًبٓاْ ١ٝقبٌ إٔ تٓؿطز بهعه ١إؿاٖس! ! ٜٔ
خًل د ٌٝدسٜس َٔ إطاٖكٌ ٚإطاٖكات أنجط دطأ ٠عً ٢ايتشطض َٔ ايهٛاب٘ ا٭خ٬ق١ٝ
ٚػاٚظٖا ٫ٚسٓٛا إٔ ايؿتٝات إطاٖكات بايصات ٗ فتُعاتٓا بً أنجط دطأ ٗ ٠ايتداطب
.
َع اؾٓؼ اٯخط ز ٕٚسٝاٚ ٤بسأت ايتػٝرلات اؾصض ١ٜتهطب ٗ فتُعاتٓا ؾتػٝرلت
غًٛنٝات إطاٖكٌ ٗ ايتعاٌَ ٚإٗٛط ٚإًبؼ ٚبسأت إعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝتٓهُـ ست ٢نازت
ايؿهاٝ٥ات ٚغتاض أنازّٖٓ ٞا ؾأْ٘ ؾإٔ بطاَر غبكت٘
! !
ؽتؿ ٗ ٞعامل دسٜس قٓعت٘
ناشلٛا غٛا ٚغٛبط غتاض ٚبطاَر ؿكت٘ نايطٝ٥ؼ ٚبطاَر أخط ٣غتًشك٘ ٭ٕ ايتكًٝس إسس٣
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ايعطب ١ٝنٌ ٖص ٙايدلاَر تػع ٢إٍ تأغٝؼ ثكاؾ١
.
زلات ايجكاؾ ١اٱعٚ ١َٝ٬غرل اٱع١َٝ٬
إؿاٖس ٚغبل ي ٞإٔ ٚقؿت غتاض أنازّ ٞبأْ٘ إٖساض أنازّ ٞ٭ْ٘ ٜٗسض
.
دسٜس ٠يس٣
ْٛاحٕ أ ّ٫ٚإٖساض نطاَ ١ايٛقت ؾٛقت اٱْػإ ايعطبٜ ٞبس٫ ٚ
نطاَ ١اٱْػإ ايعطب َٔ ٞعس، ٠
بايّٛٝ
ؾٜ ٤ٞؿػً٘ غرل َتابع ١اؿٝا ٠ايتؿك ١ًٝٝؿؿٓ ١قب ١ٝتاؾٌٗ عًَ ٢ساض  24غاع. ١
ٚثاْٝاّ إٖساض نطاَ ١ا٭خ٬م با٫خت ٙ٬ايؿانض ٚايتُاظح ايبا٥ض ايصٜ ٟبس ٚعً ٘ٝإؿاضنٕٛ
ايٓٚ ّٛثايجاّ إٖساض نطاَ١
ٗ نٌ أضٚق ١إهإ ست ٢تبس ٚاـكٛقَ ١ٝؿتكس ٠ست ٗ ٢غطف ! !
ب ِٗٓٝؾايؿتٝات ٜٛظعٔ
ايعؿٖٚ ١صا بسا ٚانشّا َٔ خ ٍ٬تكطؾات ايؿتٝات ٚايؿتٝإ ؾُٝا .
ايكب٬ت ّٓٝاّ ٜٚػاضاّ ست ٢مل ٜبل أسس مل ْ ٌٜٓكٝب٘ َٓٗا ٗ ا٭غتسٚ ٜٛايؿتٝإ ٜبازيٕٛ
ايكب٬ت بهًُات ايػعٍ ٚاجمل ٕٛز ٕٚأ ٟاسذلاّ ؿسٚز ايعؿ ١اييت َاظاٍ إؿاٖس ايعطبٞ
ٜتُػو بٗا إ ٫إشا نإ ٖ٪ٜ ٤٫٪غػ ٕٛنُا قًٓا يك ِٝدسٜس ٠تتدط ٢سسٚز ثكاؾٖ ١صا
إؿاٖس ).
! !)
ؾٝك ٢ٓ((. ٍٛبطاَر َا ٜػُ ٢بايتًؿع ٕٜٛايٛاقعٞ
.
ٜٚ :/3صنط سػٌ ؾبهؿ ٞضأ:ٜ٘
ادتاست عسزاّ غرل قً َٔ ٌٝايتًؿعْٜٛات ايؿها ١ٝ٥ايعطب ١ٝاـاق ١ؼسٜسّا (ؾايعاَ١
ايطزلٚ )ٞيكس لشت تًو ايدلاَر
،
َٓٗا  ٫تعاٍ ؼتؿ ٜبٛقاض ٜؿطن٘ عًٗٝا ٚنعٗا
ٗ ؾس اْتبا ٙإؿاٖس ٚنػب ضنا ايصٜٓ ٜٔسف ٗ ٕٛتًو ايدلاَر ٜٚكٛتٕٛ
ٜٚسعُٖٚ ْ٘ٛص ٙايدلاَر تأت ٗ ٞغًػً َٔ ١ايدلاَر اييت ٜطًل
.
ٜٚؿذعٜ َٔ ٕٛعذبِٗ
عًٗٝا بطاَر اَ٫تٝاظ  ٖٞٚبطاَر عازَ ٠ا ته ٕٛؾهط ٠قس اْتذت ٚلشت ٗ ايػطب ثِ
تعطٜبٗا بٓهٗ ١قًَ ١ٝكابٌ غساز َبًؼ
تأتٓٝا ؾٗ ٞتتِ بعس اؿك ٍٛعً ٢إشٕ بجٗا " " ٚ
،
ا٭ّ ٚيهٔ َع ا٭غـ ايؿسٜس ٜبس ٚإٔ اْ٫سؾاع إبايؼ ؾ٘ٝ
َتؿل عً ٘ٝيًؿطن ١إٓتذ. ١
مٖ ٛصا ايٓٛع َٔ ايدلاَر ٚايذلنٝع ؾك٘ عً ٢اؾٛاْب ايذلؾ( ١ٝٗٝأّٜا نإ ْٛع
ايذلؾٖ ٘ٝصا) ٜأتْٛ ٞطّا يػٝاب إػاس ١إطًٛب َٔ ١اؿط ١ٜاؿكٝك ٗ ١ٝاٱعّ٬
ايعطب ٞؾُا وكٌ اٯٕ عً ٢ايؿاؾات ايؿها ١ٝ٥ايعطبْٛ ٖٛ ١ٝع َٔ ايتشطضٚ ،ؾطم
.
نبرل بٌ اؿطٚ ١ٜايتشطض ؾاؿط ١ٜتتِ زَٚاّ ؼت غكـ أخ٬قَ ٞعٌ ٚيهٔ اؿط١ٜ
ته ٖٞ ٕٛسط ١ٜايطأٚ ٟايهًُٚ ١ايٓكس ٚايؿهط ٚاييت ْٖٝ ٞعا سكٛم يًُٛاطٔ ٖٞٚ
بػٝابٗا عً ٢ايػاس ١اٱع ١َٝ٬ت٪نس اـٛف ٚاٱؾ٬ؽ ايص ٟاغتؿشٌ ٗ ايػاس١
ايتشسٜس
.
ايعطب ١ٝعَُٛاّ ٚاٱع ١َٝ٬عًٚ ٢د٘
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ؾتك((. ٍٛؾؿ ٌٚ ٞغٝاب
.
ٚ 4تصنط يٓٝا ايك ٗٛضأٜٗا ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ايدلاَر ايؿها:١ٝ٥
: /
ايٓاؽ لس إٔ يكا٤آتٓا غٛا ٤ناْت
ايٛع ٌٚ ٗٚ ٞعسّ ٚدٛز قه ١ٝسكٝك ١ٝتؿػٌ . .
،
ايكٚ ٍٛا٭سازٜح
غرلٖا غايبّا َا ٜهجط ؾٗٝا ايًػ٘ ٗ ،
ٗ ايعٌُ أ ٗ ٚإٓاغبات أ. . ٚ
ايػطش ١ٝنتٓاقٌ ايطٚاٜات عٔ ايٓاؽ أ ٚتبازٍ أخباض ايؿٔ ٚايططب ٚتسا ٍٚسٝا٠
. .
شيو  ٗٚسٌ غازت ؾٛن ٢اؿسٜح بعض ٖصٙ
زقٝكَٚ ١ا إٍ . .
ايؿٓاٌْ بتؿاق. . ٌٝ
ايًكا٤ات داْ٤ا بطْاَر (غتاض أنازّٚ )ٞأؾباٖ٘ يٓٝكص سٛاضاتٓا َٔ ايتؿهو
. .
َؿذلن ١تسٚض ا٭سازٜح سٛشلا ٚتكاّ ايٓكاؾات
.
ٚيٝكسّ يٓا َعطٝات٘ اشلساَ ١نكه١ٝ
َػتذساتٗا  ٗٚضأ ٜٞإٔ
. .
أدًٗا ٜٚتِ ايبشح ٚايتكك ٞبؿهٌ زا ِ٥عٔ آخط
اؿاز. َٔ ٠
غبب الصاب ايهجرل َٔ ايٓاؽ َٔ ناؾ ١إػتٜٛات ٚا٭عُاض ٕجٌ ٖصا ايدلْاَر
ايتًؿع ْٜٞٛإْٗا ٜعٛز شيو إٍ اؾتكاض تًو ايعكٕ ٍٛا ٖ ٛأِٖ ٚعسّ دٗازٖا يًبشح عٔ
ْكطتٗا َٚا أنجط ايكهاٜا
.
ؾٗٝا ٚتهاؾض ٚتٓانٌ َٔ أدٌ
قه ١ٝأع ِٛتؿػٌ ٚقتٗا ،
ايٓٛط ٚايػطٜب ٗ ا٭َط إٔ َجٌ
(اؿكٝك َٔ )١ٝسٛيٓا تًو اييت ؼتاز َٓا يكً. َٔ ٌٝ
أقطاضٖا
.
تًو ايدلاَر زاُّ٥ا َا ٜٛانب ٛٗٚضٖا ٛٗٚض أظَُ ١ط بٗا أَ ١اٱغ ّ٬أ ٚأسس
ايٓاؽ
ٚنأْٗا خطَٛ ١نٛع ١يؿػٌ .
ايػ٪اٍ َٔ إػٍٚ٪؟ ٌٖ ٖٞ
،
ٖٜ((. ٛبك٢
نبرلاّ .
: ٫
ٚ 5أَا قٓٝإ ايػاَس ٟؾكس ٚنع غ٪ا ّ
: /
إتشهط ٚمل
،
ا٭ْ ١ُٛايػٝاغ ١ٝايعطب ١ٝاييت مل تتض ؾطم ايتعًِ اؿكٝكٚ ٞايذلقٞ
ُٓض َٔ اؿطٜات إَ ٫ا ٜتؿاعٌ َع َجٌ (غتاض أنازّ)ٞ؟ ٚمل تػُض ببٓا٪َ ٤غػات
سكٛقِٗ ٚتعطَ ِٗٝػاس َٔ ١ايؿعٌ
،
ؾاعًٚ ١مل تع٘ ايٓاؽ
فتُع َسْ ٞسكٝك، ١ٝ
اٱْػاْ ٞيًكٝاّ بٛادباتِٗ م ٛأْؿػِٗ ٚأٚطاِْٗ؟ ٌٖ ٖ ٞا٭غط ٠اييت بسأت تتؿهو
ٚا٫قتكازٚ ١ٜنٌ غٝاقات٘
،
ع٥٬كٗا؟ ٌٖ ٖ ٛاجملتُع بهٌ نب٘ ايجكاؾٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
إعطؾٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٭خ٬ق١ٝ؟ أّ إٔ ايهٌ َػٍٚ٪؟ أّ أْٗا ستُٝات تاضىْ ١ٝػرل ٗ
ضنابٗا ؾٓ٦ا أّ أبٓٝا؟ أّ إٔ ايهٌ ٜ ٫سضٚ ٟغٝتعًِ؟ أّ إٔ ٖصا ايهٌ ٜ ٫سضٜ ٫ٚ ٟسضٟ
أْ٘ ٜ ٫سضٟ؟ أظعِ أْٓا ْعٝـ ظَٔ ايَ٬عكَ ٗٚ ٍٛجٌ ٖصا ايعَٔ نٌ ؾٖ ٤ٞهٔ
نصيو .
!
َٚكب ٍٛأيٝؼ
.
ٚغ٪اي ٞاؿهاض ٟؿهَٛاتٓا ايعطبٖٛ: ١ٝ
ايكٌ ٚشيو سٌ
ٕاشا ْ ٫ه ٗ ٕٛقٚ ٠ٛقطاَ ١بعض اؿهَٛات ايؿطقَ ١ٝجٌ َا ؾعًت٘ ،
ا٭قسقا،٤ص  .بػبب ٚدٛز َؿاٖس غرل
.
ازل٘ .ط
قطضت َٓع عطض َػًػٌ أَطٜه. ٞ
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ايط ١ًٜٛنُا أؾاض يصيو (نٌ َٓٝذٝهػٌ) ٗ
.
قتؿُ ٗ ١نجرل َٔ سًكات٘
ايكٝين
.
َكاٍ ي٘ عدل إٛقع ا٫يهذل ْٞٚيًكشٝؿ ١اي ١َٝٛٝيًشعب ايؿٛٝعٞ
إْ٘ ٭َط قعٕ َكطح يًعكٚ ٍٛايكًٛب إٔ تعطف ايػًط ١ايعطبَ ١ٝجٌ ٖص ٙا٭خطاض
تأَط ٚغبٌ ايسَاض ٚاشل٬ى
تٓٗ. ٫ٚ ٞ
تعاجل ، ٫ٚ
تعٌُ ، ٫ٚ
قاَت ١تتؿطز ، ٫ٚ
،
ٚتكـ
إكٓٔ ؼطظ تكسَّا ٗ نجرل َٔ اؾٛاْب ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايؿهط١ٜ
ايتًؿعٚ ْٜٞٛايصٟ
.
اي٬قٝسص) ).بػبب ايبح
ٚاٖط((. ٠ط .
.
ٚا٭خ٬ق ١ٝيكس طػت ٚتؿؿت
.
ٚاٱغٚ ١َٝ٬اييت ؼسز
.
إؿٗٚ ١َٝٛإٓ ١َٛٛإعطؾ ١ٝايعطب١ٝ
،
أثط عً ٢ا٭غؼ ٚا٭قٍٛ
يٓا ق ١ُٝا٭ؾٝا ٤بايكب ٍٛأ ٚايطؾض.
ا٭غًٛب١ٝص ٗ ططٜك١
. .
ٚيعٌ أخطط َا ٗ اؾطاظات ٖصا ايتأثرل ايتًؿعَ ْٜٞٛا ٜتكٌ .بـ .ط
اؾُاٖرل ٟؾأخؿَ ٢ا أخؿا ٙأْ٘ ٚبػبب ٖصٙ
.
ايعطض ٚايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ ٚايتعبرل
ٚؾبابٓا ؾأخـٳ إٔ تهٝـ عًٗٝا قبػ١
.
ا٭غًٛب١ٝص تكاؽ ٚتؿهٌ ؾدك ١ٝأبٓآ٥ا
. .
. .ط
ايػطب١ٝ
.
ٚطابع ايجكاؾ١
ٖٓ َٔٚا ٜتهض إٔ ثكاؾٖ ١صا ايبح ايتًؿع ْٜٞٛتػتٓس إٍ تكٛض سلٛي ٗ ٞداْب٘
إٍ((. . .طايتػٝرلص))
ايجكاٗ ٚإعطٗ ٚايػًٛنٜٗ ٞسف .

ايتأثرلص) ).عً ٢أبٓآ٥ا
((. ٚ.ط .

اجملا٫ت ٖٚصا اْ٫تؿاض شلصا ايتأثرل عا٥س إٍ عسّ ٚدٛز َطدع ١ٝغٝاغ١ٝ
.
ٚؾبابٓا ٗ ؾت٢
بهػ٘ص
ايتأثرل .ط . .
.
ٚتأثرلٜ ٙػرل ٜٓٚتؿط ٖصا
.
ٚؾهطُٓ ١ٜع٘ ٚتًػ ٘ٝأ ٚؼس َٔ قٛت٘
غطٛتٗا ٚؼت ْ ٌٚؿٛش
.
إنطاٙص ٚعدل قاعس ٠ؾهط ١ٜغطبَ ١ٝطدعٝتٗا ايعكا٥سٚ ١ٜبهٌ
. ٚ.ط . .
ايػطب١ٝ
.
َباضى ستٜ ٢تِ ٗ ْٗا ١ٜإطاف تٛغٝع زا٥ط ٠تؿع ٌٝإؿاِٖٝ
عًُاْ. ٞ
ٖٚصا ايعسـ ايجكاٗ ايػطب ٞايٓاتر عٔ ٖصا ايتأثرل ٜعٌُ ٗ إكابٌ عً ٢تػٝٝب
اٱغ ١َٝ٬خاق ١أْٓا ًُْؼ ْٝعاّ إٔ أبٓاْ٤ا
.
َؿآُٖٝا ٚقُٓٝا ٚعازاتٓا ٚتكايٝسْا ٚأخ٬قٓا
ايؿهاٞ٥
.
ٚؾبابٓا ٜتذٗ ٕٛإٍ ٖاضغ ١تكًٝس نٌ َا ٗ تًو ايدلاَر اييت ٜبجٗا ايتًؿعٕٜٛ
ٖٚصا وكل اغتبعاز ٚتػٝٝب آٜسٜٛيٛدٝتٓا اٱغٚ ١َٝ٬نصيو إبعاز ٖاضغ ١ايٛاقع ٚؾل
ٚاٱغ١َٝ٬ص
. .طا٭خ٬م ايعطب. . ١ٝ
ٚاٱغ١َٝ٬ص ٚعسّ إٖساض طاقاتٓا ايجكاؾ١ٝ
. .
ايجك. ١طبايصات ايعطب١ٝ
عًٓٝا إٔ ْ ٫ؿكس .
إٓٗر)ٚ ).إٔ مكٔ ضٜ٩تٓا إػتكبً ١ٝيتدطٖ ٞصا ايٓٛع َٔ
ايؿهط). ((. ٚ. ).
ٚايؿهط. ((. ٗ. ١ٜ
،
ايتشس ٟإٕ ٚع ٞاٱْػإ ايعطب ٗ ٞإطسً ١ايطآٖ ١هب إٔ ٪ٜخص ٗ اعتباضات ايسضاغات
.
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ا٫هابٝات ٚا٫ضتكا٤
،
ايتشسٖٚ ٟص ٙنطٚضَٛ ٠نٛع ١ٝؿػٔ ايتؿاعٌ َع
.
ٕعاؾٖ ١صا
اٯخط ستْ ٢تُهٔ َٔ ا٫ضتؿاع بإٛنٛع ٚأؾهاضْا إٍ
ايػا ٞ٥بؿِٗ ٚازضاى تٛدٗات .
با٫ػا. ٙ
ايٛعٞص نُا أْ٘ ٫بس إٔ
باشلسؾ١ٝص . ٚ.ط . .
ْطتك. ٞط . .
.
إػتكبًْ ١ٝعِ عًٓٝا إٔ
.
َػت ٣ٛايط١ٜ٩
ْػتٛعب ْتاداتٓا اٱعٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝعدل ايٛاقع ٚإطسًٚ ١ؼسٜاتٗا ٚشيو بايتطٜٛط
ٚايتشسٜح سػبُا تكه ٞب٘ اٯٜسٜٛيٛد ١ٝايعطبٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬ست ٢متْ ٟٛؿٛؽ ٚعكًٝات
ٚتأثرلٙ
.
أبٓآ٥ا ٚؾبابٓا ببًٛؽ اشلسف ٗ ايؿهط ايعطبٚ ٞاٱغ َٞ٬بؿاعًٝت٘
ا٭ؾهاض ٚنعؿّا ؾسٜسّا ٗ إعٝاض١ٜ
إٕ اٱع ّ٬ايعطبٜ ٞعاْ ٞؾشّا ٗ اٱْتاز ْٚككّا ٗ ،
ايجكاؾ ١ٝؾ٬بس َٔ ا٫غٗاّ ايؿعاٍ تأغٝػّا ٗ ايؿهط ٚايجكاؾ ١ايعطب ١ٝبؿكٗٝا إعطٗ
.
إع١َٝ٬ص ؾُٝهٔ تعُِٝ
ته. ٜٔٛطقش. . ٠ٛ
ٚا٭غًٛب ٞستّ ٢هٔ يًبح ايعطب ٞايتًؿع. ْٜٞٛ
.
شٚاتِٗ ؾا٭َط ٚإطسًٚ ١ايتشسٜات تتطًب إعساز ٚتهٜٔٛ
ايعطبٚ ٞايٝك. ٗ ١ٛ
ايٛع ٞايؿباب، ٞ
قسز بعٝسّا عٔ اختعاٍ ا٫غتدؿاف
اغذلاتٝذ ١ٝشات َٓٗذ ١ٝيته ٜٔٛؾها ٤تًؿع ْٜٞٛعطب، ٞ
ٚايعَٔ ٖص ٙنــطٚضٜ ٠ؿطنــٗا عــامل ايتػٝـ،ـرل ٜٚتطًــبٗا
.
باٯخط أ ٚايتكًــ َٔ ٌٝقٝــُ ١ايؿــعٌ
ايع١ٕٛ
ايتشس ٟايعإ ٞعدل اؾطاظات َٚعطٝات .
اْ٫بٗاض،ص  .بايدلاَر ايػطبَ ١ٝا ٖ ٛإ ٫تعبرل َباؾط عٔ
.
ايتكًٝسص . ٚ.ط
ساي. ١ط . .
إٕ .
ايهعـ ٚاؾُٛز ٗ ساي ١ايتؿهرل ايعطب َٔ ٞقبٌ ايكا ٌُ٥عً ٢إ٪غػات اٱعٚ ١َٝ٬ايجكاؾ١ٝ
ٚايػًٛن ٞؾٓٝبػ ٞعًٓٝا
.
ايعطبٚ ١ٝتعبرل أٜهّا عٔ غٝاب اؿهٛض إعٝاض ٟايعطب ٞإعطٗ
.
َعطؾ٪َ ١ؾطات ايتػٝرل ا٫دتُاع ٞايعإٚ ٞايعطبَ، ٞعاّ ٚخاق ١إ٪ؾطات ايجكاؾٚ ١ٝايؿهط١ٜ
ٚايجكاٗص ستْ ٢كٌ إٍ
ا٫ضتكا. ٤طبؿعًٓا اٱع. . َٞ٬
.
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝنُا ٜٓبػ ٞعًٓٝا
.
ايؿبابٚ ٞعًٓٝا إٔ ْأخص ٗ اعتباضات زضاغاتٓا َكٛي ١غٝسْا عً ٞبٔ أب ٞطايب
.
َػت ٣ٛإؿّٗٛ
عٓ٘ ((.ايتعاٌَ عً ٢غرل بكرل ٠نايػا٥ط عً ٢غرل ايططٜل  ٫تعٜس ٙغطع ١ايػرل
ضن: ٞاهلل .
اٱغ َٞ٬إٔ ِاضؽ
.
إ) ٫بعساّٚ . ،).عًٓٝا إٔ ِاضؽ ايعكٌ ايعطبَ ٞكاٜٝؼ ايؿعٌ
ٚأقٛايٓا
.
اٱغ َٞ٬ستْ ٫ ٢ؿكس ايػا َٔ ١ٜأعُايٓا ٚأؾعايٓا
.
ايبكرل٠ص با٫طاض إطدعٞ
. .ط . .
ٚايتطٛض
.
ٚايؿعٌص ٖ ٞخط ٙٛإْتاز تٓٗض بٗا نٌ َعطٝات ايطق ٸٞ
.إٕ .طايعَٔ . .
ٚتطبٌٜٛ
.
ايؿبابٖٚ ٞصا َا ْٓؿس ٙنآباَٚ ٤كًشٌ
،
ؾرلتؿع إؿّٗٛ
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إٕ ؾهٌ اْٗٝاض أخ٬م ٚق ِٝأبٓآ٥ا ٚؾبابٓا غٝهٕٛ

– ٫زلض اهلل – ْكط ١دٖٛطٗ ١ٜ

أشٖآْا يكس ؾطنت عًٓٝا ٖص ٙاؿائَ ١
اؿهاضٚ ٟغ ٌٛٝإّٔا نآَّا ٗ .
.
ؽًؿٓا ٚتطادعٓا
ايؿاعٌ
،
ايك ِٝعدل ق ٠ٛايك٣ٛ
اٱعٚ َٞ٬ايتؿهٝو ٗ ،
،
ايجكاٗ ٚايعٓـ
،
ايكساّ ٚايكطاع
ايعإٞ
ٚاحملطى ايػٝاغٚ ٞا٫قتكاز ٗ ٟاٱدطا. ٤
ٚايتشسٜات؟
! .
ؾٌٗ ْعَ ٞجٌ ٖص ٙا٭خطاض
اـا٥ؿٌ
ٜا أَإ ! .
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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اْػٝـــــــــــــــ٘
اْه.٘ٝص . .أ ٚط اْػ .٘ٝص  ٖٞ ،.نًُ ١طؿٛيٜ ١ػتدسَٗا نٌ ا٭طؿاٍ ٗ ِٖٚ
نًُ ١ط .
. .
غٔ سسٜج ٞاي٫ٛزٚ ،٠يهٔ ايبعض ايهجرل َٓا ٜ ٌٚػتدسَٗا َس ٣سٝات٘ ،٭ْ٘ ٜطٜس إٔ ٜهٕٛ
اْػ ٘ٝص ،.٭ْٗا دع٫ ٤
ايػتٌ أ ٚأنجط ؾٜٗ ٫ ٛػتطٝع إٔ ٜػتػٓ. ٢عٔ .ط .
.
ٚ ٬إٕ بًؼ غٔ
طؿ ّ
ٜتذعأ َٔ َؿٗس ٙايعاّٚ ،يػت٘ ٚؾدكٝت٘ٚ ،ته ٜ٘ٓٛايٓفطٚ ٞايذلبٚ ٟٛايتعًٚ ُٞٝايطٝاض.ٞ
َجٌ "ط َٛافل ص"
اْػ .٘ٝص ٖ ٞتعطٜـ أَ ٚؿٗ ّٛوٌ قٌ بعض إكطًشات ايساضد: ١
ٚنًُ. ١ط .
.
أفٓدّ.ص.. .أ" ٚط نً٘ عًَ" ٢ا ٜ.ساّ.ص. .أ" ٚط نًؼ "ش.ٜٔص ،.
.. ..أ" ٚطمتاّ ٜا "

.أ. ٚط ضِّ طاٍ عُسى ص..

اْػ .٘ٝص عدل ايتعبرل باؿطن ،١بإٔ ْٗع ضٚ٩غٓا يهٌ
َكطًض .ط .
.
". .أ.". ٚط ..ص ٚقس ٜه ٕٛايتعبرل
َا ًّ ٢عًٓٝاٜٚ ،ؿطض بك ٠ٛايكٚ ،ٟٛشيو عٓسَا ٜتهًِ ايهبرل أ ٚايطٝ٥ؼ .
تعين .ط إٛاؾك١
اْػ٘ٝص َ ٖٞ.كطًض غٝاغٚ ٞإزاضٚ ٟادتُاع. ٞ
نًُ. ١ط .
.
أضٜس إٔ أق ٍٛإٔ
اْػ،. ٘ٝ
ٜطزز ط ص .
ؾ٤ٞص  ،.ؾايطؿٌ عٓسَا تػأي٘ أَ٘ تبػ ٢تطٚح اؿُاّ ٜا سبٝيب. .
عً ٢نٌ .
اْػ.٘ٝص ٚعٓسَا تػأي٘ اْت ٚدعإ ٜا سبٝيب ٜبهٞ
ٜطزز .ط .
ٚعٓسَا تػأي٘ ؾبعت ٜاسبٝيب .
اْػ٘ٝص َا ظاٍ َاغو ٚعايل عً ٢يػإ ايهجرل ٚايهجرل
َٚكطًض .ط . .
.
اْػ٘ٝص،. .
ٜطزز .ط .
ٜ ٚكطر . ٚ
ٚايهجرل َٓاٜ ٫ٚ ،ػتطٝع إٔ ٜػتػين عٖٓ٘ٚ ،صا َا هعًٓا ْػُعٗا ٗ ايهجرل َٔ اجملايؼ
ايعاَٚ ١اـاقٚ ، ١ا٫دتُاعاتٚ ،ايًذإٚ ،إٓاغبات ٗٚ ،أثٓا ٤إُاضغ ١ايعاَ ١اٱزاضٚ ١ٜايؿٓ١ٝ
ٚايكشاؾ١ٝ
.
ٚايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾ،١ٝ
اْػ١ٝص اقبشت تؿهٌ يص ٠ؾٗٛاْ ١ٝعاي ١ٝايك ١ُٝعٓس ايهجرل َٔ ايهباض ٚايطداٍ،
. .ط . .
اْػ٘ٝص ٖ ٞإعاز ٠تهطاض َا قاي٘ ا٭ب أ ٚا٭ّ زٕٚ
تعطٜـ .ط . .
.
ٚيٮغـ ست ٢ايٓػاٚ ،٤خ٬ق١
اْػ٘ٝص شلا أغايٝب ٚآيٝات ُاضؽ .بٗا ؾٝشه ٞي ٞقسٜل ٖٛٚ
َٓاقؿ ١أَ ٚعاضن.١أ. ٚأ. ٚأ. ٚط . .
ٜٚتساخٌ
.
سلطٚر) ٜٓاقـ ٜٚتشسخ ٜٚعاضض
قسٜكٓا . . (.
.
عه ٗ ٛفًؼ َِٗ ،غأيت٘ ٌٖ
ؾكاٍ اؿكٝك ١أْ٘ طٛاٍ ؾذل ٠اْعكاز اجملًؼ مل ٜطؾع اقبع٘ َ ٫ٚطٚ ٠اسس ٠طًب ؾٗٝا اٱشٕ
:
ساد١
يًصٖاب يسخ ٍٛاؿُاّ ٚقها. ٤
ٚقسٜكٓا ٖصا سلطٚر ْعطؾ٘ َٔ أغاتصٚ ٠عًُاٜ َٔ ٤هع قٛاعس ٚأٖساف
اْػ٘ٝص  ،.أْ٘ قاشلا عٓسَا قاضس٘ أسس دًػآ٥ا بايك ٍٛي٘
ق. ٍٛط .
اْػ٘ٝص .يسضد ١أْ٘ آيـ عً. ٢
. .ط .
،م . ) 11
ْؿط ظطٜس ٠اؾعٜط ّٜٛ ،٠ا٫ثٌٓ ٖ1426/5/27ـ  ،بايعسز ( ( ) 11967
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اْػ٘ٝص
ٚنًُ. ١ط . .
.
اْػ٘ٝص
ايؿٛض .ط .
ٜ :ا سلطٚر أْت تطَ ٣ا تٓؿع تؿاضى ٗ فًػٓا ؾكاٍ عً. ٢
احملً ١ٝبٌ
طؿٛيٚ ٞيهٓٗا ؽتًـ َٔ فتُع ٯخط ٚسػب ايًٗذات .
.
عإ ،١ٝ٭ْٗا غطؽ
تتػٝرل ٗ زاخٌ اجملتُع ايٛاسس َٓ َٔٚطك ١٭خط ٣أ ٚأقًٚ ،ِٝيهٔ َعٓاٖا ٖٚسؾٗا ٝٚٚٚؿتٗا
ٚاسس ٫ ٠تتػٝرلٚ ،إٕ تػٝرل إهإ أ ٚاجملتُع ؛ يهٔ َا ظايت بعض اجملتُعات طؿٛيٗ ١ٝ
تهٜٗٓٛا ُاضغٗا ٚبس ٕٚسسٚز  ٫ٚ ،نٛاب٘ ست ٢أقبشت دع ٶ َٔ ٤إؿٗس ايعاّ ٗ اجملتُع
ٚاٱغَٞ٬
.
ايعطبٞ
اـا٥ؿٌ
ٜٚا أَإ ! .
ٚنع "طقإْٛ
ٜٚبس ٚيٖ _ ٞهصا اتكٛض ا٭َٛض_ إٔ إطسً ١اييت ْعٝؿٗا ؼتاز َٓا إٍ . .
عاّ ٚضغِ َعطؾيت إػبك ١يٓتا٥ر شيو
نهع٘ .إٍ( اغتؿتا) ٤
.
ْػ.٘ٝص ٚقبٌ إقطاض٫ ٙبس إٔ
" .
اْػ٘ٝص بس ٕٚقاْ، ٕٛ٭ِْٗ وككٕٛ
إبكا. ٤ط . .
ا٫غتؿتا ٖٞٚ ، ٤ضغب ١ايهجرل ٚايهجرل ٚايهجرل عً. ٢
اْػ٘ٝص ٚ ،.خاق ١أِْٗ ٜؿعط ٕٚبًص٠
تطزٜس .ط .
َكاحل َٓٚاؾع ٚطُٛسات نبرلٚ ٠عاي. َٔ ١ٝ
ٚيًكػرل ٠ايًِٗ آٓا ٚاسؿٓٛا َٔ
.
اْػ٘ٝص يًهبرل٠
ٜكٛي. ٕٛط . .
.
ٚؾٗٛاْ ١ٝعاي ١ٝايػكـ ِٖٚ
اْػ .٘ٝص ، .
َٓ. ١ُٛط .
.
أعها٤
اْػ١ٝص ٚ ،.إ ٫ؾػٛف ٜكبض اؾُٝع أعها٤
َٓ. ١ُٛط .
.
٫بس إٔ ْهع سسٚزاّ ٭عها٤
ايعإ١ٝ
.
َ٪غػٌ َٚهاضبٌ ٗ ٖص ٙإٓ١ُٛ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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 (. .تٗٓ. ) .١٦
شَٔ ايهرب ٚايهرابني
. .

غٝس ٟا٭دٌ
. . .

ٓا ٙايكسٚؽ

يهِ  ٫ٚظيتِ
اؾُٚ ٌٝايتش ١ٝايهطّ، ١
.
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚعً َٔ ٞنُ٘ َؿٗسنِ
تتُتع ٕٛبايعع ٚايبكاٚ ٤ايهطاَ ١إؿه ١ٝبهِ إي ٞؾطف ايسْٝا ٚاٯخط ٠إتكً ١بايسٚاّ ٗ دٛاض
ايكٚ ّٛٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢غٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ قاٍ
.
اؿٞ
ايًعٌٚ . ، ).ايصٟ
ٖٚؿِ (ٖبٌ أزا ٠إبًٝؼ .
َعٓا) ٚايص ٟسطِ . .
يكاسب٘ (  ٫ؼعٕ إٕ اهلل .
قاٍ (َٔ نصب عًٞٸ َتعُساّ ؾًٝتبٛأ َكعس. َٔ ٙايٓاض)
:
نٌ عاّ ٚأْتِ غرل
عٔ (.
سسٜج ٞإيٝهِ ٗ ٖصا ايعاّ إباضى ـ ـ إٕ ؾا ٤اهلل ـ ـ .

ٚايهرابني  ).يكس ٚضز
.
ايهرب

شنط ايهصب ٚايهصابٌ ٗ ايكطإٓ ايع ٗ ِٝٛايهجرل َٔ إٛانع.
ٚاهلل إْٗا ٚعل ٕكٝب ١نبرل ٠إٔ ضٝ٥ؼ أع ِٛزٚي ٗ ١ايعامل ٜهصبٚ ،ضٝ٥ؼ فًؼ
تهصب ٚا٭َطا٤
ا٭َٔ ٜهصبٚ ،أٌَ عاّ ا٭َِ إتشسٜ ٠هصبٚ ،ظعُا ٤ايعامل ٜهصبٚ ،ٕٛإًٛى ،
ٜهصب ٚإسٜط ٜهصبٚ ،ايطٝ٥ؼ
ٜهصبٚ ٕٛايٛظٜط ٜهصبٚ ،ايػؿرل ٜهصبٚ ،ايؿطٜل ٜهصبٚ ،ايًٛا، ٤
،
ٗ ايعٌُ ٜهصبَٚ ،سٜط ايتعًٜ ِٝهصبَٚ ،سٜط إسضغٜ ١هصبٚ ، ،إعًِ ٜهصبٚ ،ايطايب ٜهصب،
ٚقس تعًِ ايهصب َٔ َعًُ٘ٚ ،ا٭ب ٜهصبٚ ،ا٭ّ تهصب ،ايػا٥ل ٜهصب ،اـازَ ١تهصب ،ايطبار
ٜهصب ٜٚػـ ٚايػـ ْٛع َٔ أْٛاع ايهصب إتكسّٚ ،ايكطاض ٜهصبٚ ،إباز ٨تهصبٚ ،ايك ِٝتهصب،
ٜهصب
ٚايٓ ِٛتهصبٚ ،ايتٛدٗٝات ٚا٭ٚاَط تهصبٚ ،ايتٜٓ ِٝٛهصبٚ ،ايؿهط .
ٚايجكاؾ ١تهصب ،ا٭يٛإ تهصب ،ا٭ق ّ٬تهصبٚ ،ايًٛسات تهصب ،ايهتب تهصبٚ ،إكا٫ت
تهصبٚ ،اؾٛا٥ع إعٓٚ ١ٜٛإاز ١ٜتهصب ،ؾأقبض ايطؿٌ ٚايؿاب ٚايؿاب ١نصابٌ بايب١٦ٝ
ٚايتٓؿ١٦
.
ٚايذلبٚ ١ٝايتعًِٝ
ايذلزٟ؟
.
ٕاشا ٚقًٓا شلص ٙايسضدَٔ ١

تٗٓ ١٦أضغًت ٗ ؾٗط ضَهإ عاّ ٖ 1426ـ ٚ ،قس َٓعت َٔ ايتٛظٜع سٝح ُت َكازض َٔ ٠قبٌ دٗاظ ا٭َٔ ايدلٜس ، ٟايصٜ ٟتبع إباسح ايعاَ، ١
سكٛقٚ ٞمل أعطف ست ٢اٯٕ ٕ ،اشا َٓعت .؟
.
ٚقس تكسَت بؿهٖ ٣ٛصا اؾٗاظ يس ٣إػٛ٦يٌ ٚيهٔ مل أسكٌ عً٢
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ايهصب .ص ٖ ٛايؿا٥ع بايٓٗا ،١ٜ٭ْ٘ ٚإٕ نإ ٜبسأ َع قً َٔ ١ا٭طؿاٍ
أقبض .ط .
يكس .
ٚا٭عطاف
.
عاز ).)٠تتػًب عً ٢نٌ ايعازات ٚايكٚ ِٝا٭خ٬م
أقبض . ((.
ٚا٭ؾطاز إ ٫إْ٘ .
ايهرب ص  .عً ٢نٌ ايطبا٥عٚ ،ايهصب أغٛأ
طبا٥ع ) .
)
ٚتؿٛقت ((.ط
.
يكس طػت ٚتكسضت
أْٛاع ا٭خ٬م ،بٌ أنجطٖا ؾتهاّ باٱْػإ ٚاجملتُع ٚا٭َٖٚ ،١صا اْ٫تؿاضٖٚ ،ص ٙايك ٠ٛيًهصب،
ٚايطاقات
.
أزت بٓا إٍ ايذلادع ٗ نٌ َٓاس ٞاؿٝاٚ ،٠عطًت ا٭ؾهاض ٚاٱبساعات ٚايطُٛسات
ايهصب .ص ٖ ٛايع ١َ٬ايؿاضق ١بٌ اؿانِ ٚاحملهٚ ،ّٛانت ٣ٛاؿانِ
أقبض .ط .
يكس .
ايهصب .ص وهِ ٜ ٫ٚطسِ ٫ٚ ،
أقبض .ط .
بهصب احمله ،ّٛنُا انت ٣ٛاحمله ّٛبهصب اؿانِ. ،
ٜػُعٜ ٫ٚ ،سضىٜ. ٫ٚ ،عطف
اـا٥ؿٌ
ٜا أَإ ! .
إٍ ((.ط صٝشَ ١د ١ٜٚص))..
ٚمٔ ٗ ٖصا ايؿٗط ايعْ ،ِٝٛعتكس إٔ ا٭َط عادًَ ١ش. ١
ػعٌ ْٝع زٚ ٍٚؾعٛب ايعامل ٜػتٝك َٔ ٕٛٛغؿ ٠ٛايهصبٚ ،عً ِٗٝإٔ ٜجٛضٚا ثٛض ٠عاضَ١
ايهصابٌ ص ،.
..
ايهصبص . ٚ..ط
.
عً. ٢ط
.
إٕ ايهصب ٖكٛتَٚ ،عاقب عً ٖٛٚ ،٘ٝأضض خكب ١ـًل ايطشا ٌ٥بعس ٖاضغت٘ ،ؾايهصب
إٕ زاّ زَط نٌ َٔ وٝا عً ٢ا٭ضضٚ ،اٱْػإ َأَٛض َكا ١َٚايهصابٚ ،قاضب ١ايهصابٌ
ايهطِٜ
ايص ٜٔشنطٚا ٗ ايكطإٓ .
ٚايهصابٌ .ص ٚظاز ؾ ٘ٝايهصب إٍ زضد ١ايؿشـ ٚايطش ،١ًٜست٢
.
مٔ . ٗ.ط ظَٔ ايهصب
سلٌ كتًـ َٓاس ٞاؿٝاٚ ٠ظٚاٜاٖا ٚخباٜاٖا ،ؾأقبشٓا ْط ٣ايهصب ٗ تؿػرل ايس،ٜٔ
اؾُٝع
.
ٚايػٝاغٚ ،١ايجكاؾٚ ،١إعطؾٚ ،١ايؿهط ،ؾايهصب أقبض ب ١٦ٝعاَٚ ١ق ٘ٝواقط
ْٚػؿٌ نُػًٌُ عٔ إٔ ايهصب قؿ ١شَ ٚ ١ُٝبػٝه ١تتٓاؾَ ٢ع اٱّإ ،سٝح سصضْا اهلل 
ت ايًٓ ٹ٘ ٳٚأُٚٵي ٹ٦وَ ٴٖ ٴِ ايِهَاشٹبٴٕٛٳ 
ب ايٖصٹٜٔٳ ٜ َ٫ٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ بٹآٜٳا ٹ
عٔ شيو سٌ قاٍ :إْٔٻُٳا ٜٳؿِتٳطٔ ٟايِهَ ٹص ٳ
 105صٚ ،أٜهّا سصضْا إكطؿ َٔ  ٢ايهصب ٚإْ٘ ططٜل ايؿذٛض ايصٜ ٟكٌ بكاسب٘
ط ايٓشٌ
قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل  (( إٕ ايكسم ٜٗس ٟإٍ ايدل،
إٍ ايٓاض ،ؾعٔ ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ :
ٚإٕ ايدل ٜٗس ٟإٍ اؾٓٚ ١إٕ ايطدٌ يٝكسم ستٜ ٢ٴهتب عٓس اهلل قٹسٸٜكاّٚ ،إٕ ايهصب ٜٗس ٟإٍ
ايؿذٛضٚ ،إٕ ايؿذٛض ٜٗس ٟإٍ ايٓاضٚ ،إٕ ايطدٌ يٝهصب ستٜ ٢ٴهتب عٓس اهلل نصاب)اّ) َتؿل
عًٜٚ ٘ٝعتدل ايهصب ضنٓاّ َٔ أضنإ ايٓؿام اييت شنطٖا ايطغ ، ٍٛؾعٔ عبس اهلل بٔ عُطٚ
.
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قاٍ (( أضبع َٔ نٔ ؾ ،٘ٝنإ َٓاؾكّا خايكأَّٚ ،
بٔ ايعام ضن ٞاهلل عُٓٗا ،إٔ ايٓيب : 
ٜسعٗا إشا ا ُٔ٩خإٚ ،إشا سسٸخ
ناْت ؾ ٘ٝخكً ،َٔٗٓ ١ناْت ؾ ٘ٝخكًْ َٔ ١ؿام ست: ٢
عً٘ٝ
ؾذط) َتؿل .
نصبٚ ،إشا عاٖس غسضٚ ،إشا خاقِ )
ٚايبعض سٌ ٜتشسخ ٗ بعض اجملايؼ ٜهصبٜٚ ،هصبٜٚ ،هصب َٗاض ٠ؾا٥كٚ ١عاي١ٝ
ايتأثرل يسضد ١أْ٘ ٜبٗط ايٓاؽ اؿانطَ ٜٔا ٜك َٔ ٍٛنصبٚ ،نإٔ ٖصا ط ايهصاب ص قس ؽطز
ايهصب ص) ).ايعإ ،١ٝبٌ تًُض عً ٢نٌ َ٬ق٘ أْ٘ ٜؿعط بأْ٘ قس
.
ٚأؾهٌ ((.ط َعاٖس
.
ٗ أعً٢
نشو ٚنصب عً ٢اؿانطٜٚ ،ٜٔطاؾل شيو ايكػِ بعكس ا٭ّإٜٚ ،كػِ باهلل ايع ِٝٛعس٠
نصاباّ
َطاتٜٚ ،تشُؼ ٗ نصب٘ ،يكس نُتٹبٳ عٓس اهلل .
ٚاهلل ،إْٓا ْكـ ٚلًؼ أَاّ أْاؽ هٝس ٕٚؾٔ ايهصب يسضدٜ ١عذع َعٗا َػ١ًُٝ
.
ايهصاب ،إٔ ٜؿعًٗا ،إِْٗ أسؿاز ٚغ٬يَ ١ػ ١ًُٝايهصاب ،ؾشػبِٗ .اهلل
ٖصا ايهصاب ٜعطف نٝـ ٜهصب عً ٢ايٓاؽ ٜٚسٸع ٞأْ٘ ٜكسّ ا٭نٌ يًكطاقرل يهٞ
تػُٔٚ ،أْ٘ ٜكسّ ايػهط يًٌُٓ ستٜ ٢أنٌ ٜٚتهاثطٚ ،أْ٘ ٜأَط ايٌُٓ ؾٝك ٍٛشلِ ٜا أٜٗا ايٌُٓ
أزخًٛا َػانٓهِٖ ،صا ايهصاب ْؿػ٘ َٔ ٜهصب عً ٢ايٓاؽ بأْ٘ ايطبٝب إعاجل ٕطن ٢نٌ
ايهصاب
.
زاٚ ،٤عٓس ٙزٚا ٤نٌ ؾ ،٤ٞأْ٘ سؿٝس َػ١ًُٝ
إٕ ايهصب غاز ايػٝاغ ١ايعإٚ ،١ٝايكطاض ايعإٚ ،ٞايجكاؾ ١ايعإٚ ،١ٝتعسزت ا٭ؾهاض ٚايط٣٩
ٜتكسَٗا
ٚاٯضا ٤س ٍٛتؿؿ ٞأغباب٘ٚ ٗٚ ،ين إٕ نعـ ايٛاظع ايسٜين .
إٕ ايهصب أناع اؿكٛمٚ ،اغتعُط ايعكٚ ،ٍٛأناع ايععٚ ٠ايهطاَ ،١يكس أؾطظايهصب
أَطاناّ ادتُاع ١ٝعسٜس ،٠بٌ إٕ ايهصب أقبض ٜتُٛز َٛدات٘ سػب ايؿدل ٚايؿدك١ٝ
ٚايعَإ
.
ٚإهإ
يكس قتٌ ايهصب ؾٓٝا إطٚ ٠٤ٚاؿُٚ ١ٝايٓدٚ ٠ٛايؿذاعٚ ١اؾطأٚ ،٠دًب يٓا اي٬ٜٛت
زضد( ١
بًٛؽ ( .
ايطفاي١ص ،. .بس ّ٫عٔ .
ايتطفٌ .ص (ٚ. ( .ط ) )
تً ٛاي٬ٜٛتٚ،زؾع بٓا .إٍ ((.ط ) ) .

ايسق..)) ٞ

ايذلق،. . ).ٞ
) ((. ٚ.
ٚبػبب ايهصب ٚايهصاب أقبض اجملتُع ايعطبٚ ٞاٱغ َٞ٬نأْ٘ دجٖ ١اَس ٫ ٠تك٣ٛ
عً ٢عٌُ ؾَ ٤ٞا ،بٌ أقبض َازٜ ٠ػٌٗ عً ٢نٌ َٔ أضاز ا٫غذلاف َٓٗا إٔ ٜؿعٌ شيو َٔ
ٚا٭َإ
.
اـٚ ١ْٛأعٛإ ا٫غتعُاضٚ ،أعسا ٤ايػّ٬
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يكس ؾذع ايهصاب ٕٛعً ٢شٜٛع ٚاْتؿاض ايهصب ،بٌ إِْٗ ٜ ٫ط ٕٚؾ ٘ٝخططّا أ ٚنطضاّ عً٢
َكاحل اجملتُع ٚا٭َ ،١إٕ ايهصب ىاف َٔ اؿكٝكٚ ١اؿل ،ؾٝشاضبُٗا بهٌ ٚغا ٌ٥ايهصابٌ
ٚايهصابٌ
.
ٚإدازعٌ َٔ أعٛاْ٘ ،٭ِْٗ ٜطٜس ٕٚإبكا ٤ا٭ًَُٚ ٗ ١ات ايهصب
 ٫بس إٔ ْؿل َٔ ٖصا ايػبات ايعُٝلْٚ ،ػتٝك َٔ ٜغؿً ١ايهصب ،هب إٔ ٜه ٕٛيٓا
ز١ٜٝٓ
َٛاقـ ٚنًُ ١سل ٚاعَٛ ١ٝنٛعَ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢أغؼ .
 ٫بس َٔ ايبشح عٔ سًٚ ،ٍٛيهٔ ْ ٫طٜس اؿً ٍٛإعًب ١إػتٛضز َٔ ٠خاضز أٚطآْا،
ؾته ٕٛايٓتٝذ ١ظٜاز ٠اْتؿاض ايهصبٚ ،غٝطط ٠ايهصابٌْٚ ،ه ٕٛقس اغتبسيٓا نصباّ بآخط أؾس
ٚ .طأ٠
إٕ اؿٌ ا٭نٝس ٚإتٌٜٓ ،بجل ٜٚكسض َٔ ثٛابت ايس ٜٔاٱغ َٞ٬اؿٓٝـٚ ،اييت تسعٛ
عً٘ٝ
إٍ تعط ٌٝزٚض ايهصب ٚايهصابٌ ٚايكها. ٤
بؿاعًٌ؟
!
ؾٌٗ مٔ
اـا٥ؿٌ
!
ٜا أَإ
إٕ ٖصا ايؿٗط إباضى شل ٛؾطق ١مثٕ ١ٓٝطادع ١أْؿػٓا ٚغًٛنٝاتٓا ػا ٙايهصب
ٚايهصابٌ
.
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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نتب يًُ٪يف
:/1

ٖ.139ـ
عاّ
ا٭9 ٍٚ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/2

ٖ.140ـ
عاّ
ايجاْ0 ٞ
ُٖػات ايعطٜـ اؾع. ٤

:/3

ٖ.140ـ
عاّ
اٱدتُاع1 ١ٝ
.
ا٭َطاض

:/4

َؿذلى َع
:
عاّٖ140ـ
إكسغ5 ١
.
َه ١إهطَ ١ايعاقُ١
(أ)

ايػاَسٟ
.
ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع

ايػطٜاْٞ
.
(ب) ا٭غتاش ايسنتٛض قُس قُٛز
َطظا
(ز) ا٭غتاش َعطاز .
:/5

اٱلًٝع١ٜ
.
ٖ.140ـ تطدِ إٍ ايًػ١
عاّ
تكطٜـ َٝا ٙا٭َطاض بايعاقُ ١إكسغ8 ،١

:/6

ٖ.1409ـ
ٚاجملتُع
.
إطسً١

:/7

اٱلًٝع١ٜ
.
عاّٖ.140ـ تطدِ إٍ ايًػ١
إهطَ ١ايٛنع ايؿطٜس 9
َه. . ١

:/8

ا٭ٍٚ
عاّٖ141ـ اؾع. ٤
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ0 ، ١

:/9

ٖ.141،0ـ
عذطؾ ١غٝاغ١ٝ

:/10

عاّٖ.141ـ
اـًٝر َٔ إعتسٟ؟ 0 ،
سطب . .

:/11

ٖ.141ـ
عاّ
غرل ٠ضدٌ0 ،

:/12

اٱلًٝع١ٜ
.
ٖ141ـ ،تطدِ إٍ ايًػ١
عاّ
اْؿذاض ايدلنإ 0 ،

:/13

ٖ14ـ
.1
عاّ
ايعطاض عُٝس ا٭زب 1 ،
. .

:/14

عاّٖ.141ـ
أٚظإ غٝاغ1 ، ١ٝ

:/15

ٖ.141ـ
عاّ
إٓار ٗ ايذلاخ اٱغ1 ، َٞ٬

:/16

عاّٖ.141ـ
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١اؾع ٤ايجاْ1 ، ٞ

:/17

ٖ.141ـ
عاّ
اـًٝر بٌ خٛف ايػٝططٚ ٠ؾٓا ٤إٛت 1 ،

:/18

ٖ14ـ
.1
عاّ
ايؿك ٞؾًٝػٛف اؿذاظ2 ،
. .

:/19

ٖ14ـ
.1
عاّ
تكطأٚا ٖصا اؿٛاض 2 ،
. . ٫

:/20

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

عاّٖ.141ـ
ايطبع ١ا٭2 ٍٚ

ٖ14ـ
عاّ. 1
(ب) ايطبع ١ايجاْ2 ١ٝ
:/21

ا٭غَٞ٬
.
إعازٕ ٗ ايذلاخ
(أ)

ٖ14ـ
عاّ. 1
ايطبع ١ا٭2 ٍٚ
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ٖ14ـ
عاّ. 1
(ب) ايطبع ١ايجاْ2 ١ٝ
:/22

َٔ ٚضا ٤سطب اـًٝر؟
(أ)

ٖ14ـ
عاّ. 1
ايطبع ١ا٭2 ٍٚ

عاّٖ.141ـ
(ب) ايطبع ١ايجاْ2 ١ٝ
عاّٖ.141ـ
(ز) ايطبع ١ايجايج2 ١
:/23

ٖ14ـ
.1
عاّ
ايؿٛز ٙضا٥س اؿهُ2 ، ١

:/24

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

عاّٖ.141ـ
ايطبع ١ا٭2 ٍٚ

ٖ14ـ
عاّ. 1
(ب) ايطبع ١ايجاْ2 ١ٝ
عاّٖ141ـ.
(ز) ايطبع ١ايجايج2 ١
:/25

اٱلًٝع١ٜ
.
عاّٖ141ـ ،تطدِ إٍ ايًػ١
سؿط ب ٬قعط 2 ،
(أ)

ٖ14ـ
عاّ. 1
ا٭2 ٍٚ
ايطبع. ١

:/26

ٖ.141ـ
،2
ايؿهط ىًل ا٭ظَ١
. .

:/27

ٖ14ـ
.1
عاّ
إًٝباض ٟساضؽ ايعطب2 ، ١ٝ

:/28

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

:/29

ٖ14ـ
.1
،3
ؾ٦طإ اؿٝا٠

:/30

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

ٖ14ـ
عاّ. 1
ايطبع ١ا٭3 ٍٚ

ٖ14ـ
عاّ. 1
(ب) ايطبع ١ايجاْ4 ١ٝ
:/31

ٖ.1414ـ
سٛاضاتٞ
.

:/32

ٖ.141ـ
عاّ
سطب اـًٝر تٗؿَ ِٝعازي ١ايكٖٚ ٠ٛتو ايتٛاظْات 4 ،

:/33

ٖ.141ـ
عاّ
َكا٫ت فٓ4 ، ٕٛ
. .

:/34

ٖ.141ـ
،4
ايع ٬ؾاعط ا٭قايٚ ١ايكسم
أب. . ٛ

:/35

ٖ.141ـ
اؿذاظ،
إايه ٞعامل 4
. .

:/36

ٖ.141ـ
،4
ايتشً ٌٝإهاْ ٞؿٛازخ اؿطٜل َسَ ١ٜٓه ١إهطَ١

:/37

ايػٝاغ١ٝ
.
َٔ أٚضاقٞ
(أ)

ٖ.141ـ
ا٭،ٍٚ
ايطبع5 ١

(ب)

ٖ.141ـ
ايجاْ،١ٝ
ايطبع5 ١

:/38

اـاَؼٖ.141ـ
5
ضداٍ َٔ َه ١إهطَ ، ١اؾع٤

:/39

ٖ.141ـ
،5
ؾازٚ ٟا٭زب ايػعٛزٟ
اب. . ٛ
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:/40

ٖ.141ـ
،5
ْاٍ ضدٌ ايسعٚ ٠ٛايؿهط
آس . .

:/41

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

:/42

ٖ14ـ
.1
ا٭،ٍٚ
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع5 ٤

:/43

ٖ14ـ
.1
ايجاْ،ٞ
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع5 ٤

:/44

ٖ14ـ
.1
ايجايح،
ؾٔ اؿٛاض  ،اؾع5 ٤

:/45

ٖ.141ـ
تكشض،
خاط ١٦هب إٔ 5
َؿاٖ. . ِٝ

ٖ.141ـ
ٓٚاض،ٟ
5
. . :/46أْا
:/47

ٖ.141ـ
ٚايػًط١
5
إجـكـ ايعطبٞ

:/48

ٖ141ـ.
ايػهب
َطادٌ 5

:/49

ٖ.141ـ
،5
تباّ يٛقؿتو ٜا ؾاٜع بسض!
. .
(أ)

ؾعبإٖ.141ـ
ا٭5 ٍٚ
ايطبع: ١

ايعكسٖ.141٠ـ
ايجاْ ١ٝش5 ٚ
(ب) ايطبع: ١
:/50

ٖ14ـ
.1
ٚدساْٞ
إهطَ6 ٗ ١
َه. . ١

:/51

ايػازؽٖ.141ـ
إهطَ ١اؾع6 ٤
ضداٍ َٔ َه. . ١

:/52

ٖ.141ـ
ايطداٍ،
ايكبٻإ قاْع 6

:/53

ٖ.141ـ
ــ،
َٛت َج ـك6

:/54

ٖ.141ـ
َطاٚع،
قشاٗ بعض إٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغْٗ ٗ ١ر ساَس 6
َٓٗاز . .

:/55

ٖ.141ـ
احملتػب،
6
اٱغٚ ّ٬غًٛ
ايػـِ ـتـٵ ٴط ٗ . .

:/56

ٖ.141ـ
،ّ6
ايباضَ. ّٚطبّٝا ٚناتبّا َٚؿهطا
.

:/57

ٖ.141ـ
ٚإُاضغ،١
6
ايؿباب بٌ ايٓٛط١ٜ
َػأي. . ١

:/58

ٖ.141ـ
،7
َٔ زسطز ايؿهط؟!

:/59

ٖ.141ـ
،ّ7
ْكسٓ ١ٜع ٙؾشات٘ ٚخطاب٘ اِٛشدا
ايعكٌ ايػعٛز ،ٟقطا. . ٠٤

:/60

ايعطٜـ قشاؾٝاّ ،بعض إٓاس ٞايتٜٓٛطٚ ١ٜايؿهط ،١ٜزضاغْٗ ٗ ١ر عبساهلل
. . .
ٖ.141ـ
عطٜـ،
7

:/61

ٖ.141ـ
ْكس،١ٜ
ايعطب ٞقاٚي7 ١
اٱع. . ّ٬

:/62

ّ1
. 99
6ـ،
عكطٖ141،١ٜ
آٍ غعٛز ٚبٓا ٤زٚي7 ١

:/63

ّ1
. 99
7ـ،
ٖ141
أؾهاض،
ْادِ ب8 ٬
. .
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:/64

ٖ.141ـ
ايػعٛز،ٟ
8
ايعكٌ ايٓػاٞ٥

:/65

ٖ.1418ـ
ضٚا١ٜص
زَاؽ. ،ط . .
ْعٜـ .

:/66

ٖ.141ـ
ْكس،١ٜ
ثكاؾ ١ايٓؿ٘ ،قطا9 ٠٤

:/67

ٖ.141ـ
عا،١ًٝ٥
نطٚضٚ ٠يهٓ٘ يٝؼ س ،ّ٬ضغاي9 ١
ايبها. . ٤

:/68

ٖ.142ـ
ايػًب،١ٝ
0
أٜٔ؟ عطض ٚزضاغ ١بعض ايُٓاشز
ب٬زْا إٍ !
ايهتاب ١ايكشاؾ. . ٗ ١ٝ

:/69

ا٭زلاٖ.142،٤ـ
1
اؾٓػ ١ٝزضاغ ١أْجطٚبٛيٛد١ٝ
ؾدكَ ١ٝه ١إهطَ. . ١

:/70

ٖ142ـ.
َجكـ،
ضؾات ٓاض 1

:/71

ٖ.142ـ
ايسّ،
ابطٜل 3

:/72

ٖ.142ـ
قشاؾ١ٝ
3
أْا نس ؾه ١ًٝايكُتَ ،عاضى أزبٚ ١ٝ

:/73

ٖ.142ـ
ايػعٛز،ٟ
3
قطاْ ٠٤كس ٗ ١ٜنتاب ايكهاٚ ٤ايكها٠

:/74

ٖ.142ـ
َه١
َٔ أدٌ 3

:/75

زنتٛضاٖ.142،٠ـ
3
أثط ايٝٚٛؿ ١ايس ١ٜٝٓعً ٢اغتدساّ ا٭ضض ٗ َه ١إهطَ ،١ضغاي١

:/76

ٖ142ـ.
ٚايجاْ،١ٝ
4
َهٚ ١ايُٝاْ ،ٞايطبع ١ا٭،ٍٚ
أٌٖ. .

:/77

ايػٝافٖ142،ـ.
6
ايهتابٖ ١طٚباّ َٔ غٝـ

:/78

ايػعٛزٖ142،١ٜـ.
6
ٜٓعيل ثًر ايكش ٠ٛايس ٗ ١ٜٝٓإًُه ١ايعطب١ٝ

:/79

ٚاعٖ142،١ٝـ.
ٚتعٗٝا أشٕ 6

:/80

ٖ142ـ.
إهطَ،١
ن ّ٬عٔ َه6 ١

:/81

ٖ142ـ.
ا٭،ٍٚ
َصنطات  ،.ايسؾذل 7
.
إٛت،
ؾطق. . ١

:/82

ٖ142ـ.
ايجاْ،ٞ
ضغا َٔ ٌ٥أدٌ ٚطينَ ،صنطات ،ايسؾذل 7

:/83

إهطَٖ142،١ـ.
عبكطَ ١ٜه7 ١

:/84

ٖ142ـ.
،7
ابٔ زٖٝـ  ٚايتٛغع ايجكاٗ عدل ْٛاؾص اٱبساع

:/85

ٖ14ـ
.2
،8
َكا٫ت َه ، ١ٝاؾع ٤ا٭ٍٚ

:/86

ٖ1.42ـ
،8
ْكس دطاس ٞب ٬ؽسٜط
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