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َه ١إهطَ١
 231م ؛ غِ
9960
ضزَو -56-680-3
:
ايػعٛز ١ٜأ ايعٓٛإ
.
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ساض ٠إػؿً١
اضض ايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ١
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ٜاَه١
ع! ١ُٛ
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سكاز إكا٫ت
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تٛط١٦
يف َظأي ١سب َه ١املهشَ١
بكًِ ايذنتٛس عبذ ايعضٜض إمساع ٌٝداغظتاْٞ
:
سٝ٥ع داس ايذساطات االقتصاد١ٜ
نٌ شْ ٟعُ ١قػٛز ٚأخؿ ٢عً ٢ايسنتٛض ظٖرل نتيب َٔ اؿػس ٚأغأٍ اهلل إٔ ؤَُ ٘ٝ
إهطَْ ٖٞٚ ١عُ١
ع ٕٛٝاؿػازٖ ٗ ِٖٚ ،صا ايعَإ نجطٚ ،ايٓعُ ١اييت وػس عًٗٝا ٖ ٛسب٘ ٕه. ١
ندل ٣تعهؼ َعسْ٘ ا٭قٚ ٌٝتطبٝت٘ ايطٝبَ ٖٛٚ ،١ا هعًين أسب٘ ٗ اهلل ،إشاّ ٜ ٫طبطين ب٘ أ١ٜ
زْٚ ١ٜٛٝمل ايتل ب٘ إَ ٫طٚ ٠اسسٚ ،٠نإ يكا ٶ ٤عابطاّٚ ،نٓت أتابع نتابات٘ ٚزؾاع٘ ايساِ٥
َكًش. ١
أَٛض ٖٚصْ ٙعُ. َٔ ١اهلل َٚه ١إهطَ ١تػتشل ٖصا
عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا ٚنٌ َا ىكُٗا َٔ .
إؿطؾٚ ١عً ٢ايٓكٝض َٔ سب
.
ايٛؾا َٔ ٤أبٓاٗ٥ا ٚغهاْٗا ٚفاٚض ٟبٝت اهلل اؿطاّ ٚنعبت٘
إهطَ١
ايسنتٛض نتيب ٕه. ١
أعذب َٔ أب ٕٔ ٕه ١إهطَ ١قس أْعِ اهلل عً ٘ٝبجطَ ٠ٚاي ١ٝطاٚ ،١ً٥قس ٜهٜٓ ٕٛؿل َٓٗا يٛد٘ اهلل
ٗ َه ١إهطَٚ ١غرلٖا ،ؾاهلل أعًَِٚ ،ا ٜٓؿك٘ ٖ ٛأ ٚغرل َٔ ٙإػًٌُ ئ ٜهٝع عٓس اهلل ٚيهٔ أؼسخ
بكؿ ١خاق ١عٔ إع ٕ٬اؿب ٕه ١إهطَٚ ١ا٫عتعاظ بصيوٚ ،إٔ ٜه ٕٛشيو اٱع ٕ٬قس ٠ٚيًٓاؽَٔٚ ،
ايطٝبٚ ١أؾرل ٖٓا ؼسٜسّا إٍ ناتب أؾاز
.
أٌٖ َه ١إهطَٚ ١غرلٖا إٔ ٜعًٓٛا عٔ سبِٗ شلص ٙا٭ضض
بعكس ايسٚض ٠ايجآَ ١ؾا٥ع ٠ؾاعط َه ١إهطَ ١ايػٝس قُس سػٔ ؾكٜ ،ٞطٓ٘ اهللٚ ،اييت عكست
بايكاٖطٜٚ ،٠طأؽ فًؼ أَٓا ٤اؾا٥ع ٠أٓس ظنّ. ٞاْٞ
بايكاٖط ٠ناْت َٗٛطاّ َٔ َٛاٖط ٖصا ايعؿل ايؿسٜس
"
تًو ا٭ٜاّ إه١ٝ
ٚقس أعتدل ايهاتب إٔ "
ّاْ ٞمٔ  ٫مانِ ايكًٛب ؾٗ ٞبٝس اهلل ععٸ ٚد ٸٌ
ٕه ١إهطَ ١ايصّ ٟتًو قًب أٓس ظن. ٞ
ٚيهٓٓا ْتػاٖٚ ،ٍ٤صا َٔ سكٓإ ،اشا تكاّ ٖص( ٙا٭ٜاّ إه ٗ )١ٝايكاٖط٠؟ ٕاشا  ٫تكاّ ٗ َه ١إهطَ١؟
ؾإشا قاَت ٗ َه ١إهطَ ١ؾإٕ ٗ شيو تعبرلاّ عٔ اؿب ايؿسٜس ٕه ١إهطَ ١بؿهٌ أؾهٌ ٜٚهٕٛ
إْػإ أيٝؼ نصيو؟ إٕ ايتأنٝس عً ٢قٝاّ ٖص ( ٙا٭ٜاّ
ٚانشّا يًعٝإ  ٫ٚوتاز إٍ إٔ ٜكطض ٙأ، ٟ
إه ) ١ٝؾٛم ثطَ ٣ه ١إهطَ ١ايطاٖط ٖٛ ٠ايطغب ٗ ١زؾع ٚترل ٠ايعٌُ ٗ َه ١إهطََ ١ا ٪ٜز ٟإٍ
ايطٝب ١إْٓا
.
اظزٖاض اؿٝا ٠ؾٗٝا ٚدًب إٓاؾع شلا يٝػتؿٝس َٓٗا نٌ َٔ ٜعٝـ ؾٛم تًو ا٭ضض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)9
، )1799قؿش( ١
،بايعسز (
ٖ142ـ 9
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1
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ْأٌَ َٔ نٌ ناتب إٔ ٜسعِ ٖصا ايتٛد٘ ٚإٔ ىل أٓس ظنّ ٞاْ ٞعً ٢إٔ تهَ ٕٛه ١إهطَٖٞ ١
اؾا٥ع ٠إْٔٓا ْأٌَ إٔ ْعٌُ ْٝعّا عً ٢ايذلنٝع عً ٢إقاَ ١نٌ
.
 .إهإ ايص ٟوتهٔ ٖصٙ
ايؿعايٝات ٚا٭ْؿط ١إُهْٓٝ ٗ ١ع اجملا٫ت زاخٌ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜإٔ ْسع ٛإيٗٝا َٔ
ايساخٌ
.
 ُٜ٘ٗا٭َط ُٜٓٗ َٔٚا أَط ٙإيٗٝا ،٭ٕ شيو غٝػِٗ ٗ ؼطٜو ا٭عُاٍ ٚاظزٖاضٖا ٗ
ايطٝب ١إْين أُٓ٢
.
ٜٚػِٗ ٗ ايتعطٜـ بب٬زْاٚ ،باٱْػإ ايػعٛزٚ ،ٟبهٌ َػاُٖات أٌٖ ٖص ٙا٭ضض
إٔ ْتعًِ َٔ ايسنتٛض ظٖرل نتيب نٝـ مب َه ١إهطَ َٔٚ ، ١أسب َه ١إهطَ ١ؾكس أسب إًُه١
ايػعٛز١ٜ
.
ايعطب١ٝ
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َكذَيت
ٚأخ٬ق ٞبٌ ق ١ُٝأغاؽ
.
إٕ سب ٚعؿل َه ١إهطَْٛ ٖٛ ١ع َٔ أْٛاع ايتس ،ٜٔبٌ ٖٚ ٛادب زٜين
َعٜؿ .١ص  ،٭ْ٘ ٗ ٖصٙ
ْ ٫هع .ي٘ .ط أقٓع. ١
اٱغ َٞ٬بٝس إٔ سب َه ١إهطَٜٓ ١بػ ٞأ ٓ
.
ٗ اجملتُع
ٚعؿكٗا
.
اؿاي ٫ ١وكل قٓاع ،١بٌ ىًل إْػاْاّ َعٜؿّا ٗ سبٗا
يهطاَت٘ ٖٚصا اٱغكا ٗ ٙايهطاَ٪ٜ ١ز ٟإٍ
.
 ٫ َٔٚوب َه ١إهطَٜ ١عتدل شيو إغكاطّا
ٚقًب٘ ٖٚص ٙاؿٛادع إدتًؿ ٖٞ ١اييت ؽًل
ٚدٛز سٛادع ْؿػٚ ١ٝدسضإ زلٝه ١بٌ اٱْػإ .
إهطَ١
ا٫ؾتكاض إٍ ا٭ظس ١ٜايكشٝش ١يؿِٗ قسغٚ ١ٝعٚ ١ُٛعًَ ٛه. ١
َ ٗٚطسً َٔ ١إطاسٌ نٓا ْك ٍٛإٕ يه ٌِ إْػإ ؾُٗ٘ ٗ سب٘ ٚعؿك٘ ٚتعَ ِٝٛه ١إهطَٚ ،١يهٔ
ا٫دتٗاز اـاط َٔ ٤ٞقبٌ ايبعض ايهجرل ٗ ايتذاٚظ ٚايتعس ٟعًٖ ٢ص ٙايكسغٚ ١ٝايعٚ ١ُٛاٱدٍ٬
ايٓٛع أؾعٌ ٖصا نعٖرل نتيب ٗ ٌٚ
ٚايتٛقرل زؾعٓا يًتكسٚ ٟايٛقٛف أَاّ أ ١ٜقاٚيٖ َٔ ١صا .
.
ٚإعتس ٜٔا٭َط ايصٜ ٟتطًب
.
إتػرلات إػتُط ،٠خٛؾّا َٔ اْطؿا  ٤ايؿاعًْ ٗ ١ٝؿٛؽ إتذاٚظٜٔ
إهطَٜ ٫ ١ل
ايٝك ١ٛايساٚ ،١ُ٥ا٫ضتكا ٤بايٛع ٗ ٞسب َه. ١

ف شيو ايٓكس ٕه ١إهطَٚ ١أًٖٗا

إباضنٌ ٚستٜ ٫ ٢ػتُط ايتذاٚظ ٚايتعس ،ٟقُٓا بعًُٝات زاَٚ ١ُ٥تشطن ٗ ١نجرل َٔ
.
ٖٓاى
ا٫ػاٖات بٗسف ايػطبًٚ ١ايتكٕ ِٜٛا ٜكاٍ ٜٚهتب ٖٓا . ٚ
ؾٗص ٙإكا٫ت ايكشاؾ ١ٝاييت ْؿطتٗا عً ٢قؿشات قشؿٔ

ا احملًٚ ،١ٝخاق ١دطٜس ٠ايٓس٠ٚ

ايعٚ ،١ُٝٛدطٜس ٠ايب٬ز ايعطٜكٚ ١اؿ ،١ٜٛٝإِا ٖسؾت ٗ فًُٗا إٍ ٚنع ا٭ٚع ١ٝايؿطع١ٝ
ٚايكشٝش ١يطغبيت نػط تًو
.
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايػٝاغَٛ ٗ ١ٝانع سطنتٗا اؿكٝك١
اجملا٫ت ست ٢أغتطٝع قاضب ١إػاٚ ،٠٫إؿاٖٞ
.
ايكٛٝز اييت تهطب عازَ ٗ ٠جٌ ٖصٙ

ّ ايػك،١ُٝ

إػطنٚ ١قس لشت ٚتٛؾكت ٚهلل اؿُس ٗ نٌ فا٫تٚ ٞدٗٛزٟ
.
ٚايتشطٜؿات ايتاضىٚ ١ٝايس١ٜٝٓ
عًٞٸ
ٚأعُايٖٚ ٞص َٔ ١َٓ ٙاهلل اؾباض إتهدل .
.
يكس عًُت ظس ١ٜعً ٢بٓا ٤ض ١ٜ٩زٚ ١ٜٝٓثكاؾٚ ١ٝتاضى ١ٝقازض ٠عً ٢تكشٝض نجرل َا نتب
إباضنٌ ٚتًو ايهتابات ٚإكا٫ت ايكشاؾ ،١ٝأظعِ أْٗا عًُت عً ٢ػسٜس
.
نس َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
إه١ٝ
قطا ٠٤ايكٚ ِٝايعازات ٚايتكايٝس .
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ايجكاٗ ٚبهٌ َهْٛات٘ ٚاغتطاعا
.
يكس تعاًَت َع ؾك٘ ايٛاقع ايسٜينٚ ،ايػٝاغٚ ،ٞا٫دتُاع،ٞ
ت ٙست ٢أقٌ بكٓاعيت يًُتًكٕ ٞعطؾ ١اؿكٝك ١ايهاًَ ١عٔ عٚ ١ُٛقسغٚ ١ٝعًٚ ٛأَُٖ ١ٝه ١إهطَ١
إباضنٌ
.
ٚأًٖٗا
عًُت نٌ شيو ٗ ن ٤ٛا٫غتطاع ١إتٛؾط ٠يٚ ،ٞاسذلاَ ٞيهٌ ايٛطٚف ٚايًٝاقات إطًٛب،١
إيٗٝا ٚيهٔ ػاضٜيب إدتًؿ ١دعًتين أعٝـ
ٚبعست عٔ أغًٛب اجملاظؾات اييت عٌُ ايبعض إٍ دط. ٣
ٚا٭َانٔ
.
سا٫ت ايٝكٚ ١ٛايٛع ٗ ٞنٌ إطاسٌ
يكس زعٛت ٗ نٌ َؿٛاض ٟايجكاٗ ٚايكشاٗ إٍ بٓا ٤ض ١ٜ٩زٚ ١ٜٝٓثكاؾٚ ١ٝتاضىٚ ١ٝغٝاغ١ٝ
ٜٚتطا ٍٚثِ
.
ٚادتُاع ،١ٝقاضَٚ ١ساظَ ١قازض ٠نٌ إكسض ٠عً ٢تٛد ٘ٝايٓكس ٕٔ ٜتذاٚظ ٜٚتعس٣
ٚطٓ .١ٝص م ٛتعِٝٛ
بٓا. ٤ط شٖٓ. ١ٝ
تأتَ ٞطسً ١ايتكٚ ِٜٛإطادعٚ ١احملاغب ،١أٖسف َٔ ٚضا ٤شيو .
إدتًؿ ١ست ٢ماؾ ٜعً ٢ق ١ُٝايكِٝ
،
ٚتكسٜؼ ٚتكسٜط ٚاسذلاّ َه ١إهطَٚ ،١بهٌ َهْٛاتٗا
إه ١ٝعًٓٝا إٔ ْهع َعاٜرل دسٜس ٠يصيو َع ؾ َٔ ٤ٞا٫ختباض
ٚايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف ٚإجٌ .
إػتُط .شلا ضَا ٜػاِٖ ٖصا ايبٓا ٤ايص ٟأْؿس ٗ ٙتٛقـ ٖصا ايتذاٚظ ٚايتع ٺس ٚايتطاٚ ٍٚايتًٌٝٛ
ٚغرلٖا .ط
.
ايسٜين ٚايجكاٗ ٚايػٝاغٚ ٞا٫دتُاعٚ ،ٞست ٫ ٢لعٌ ٖص ٙايعًُٝات َٔ ػاٚظ ٚتع ٹسٺ
ٚاٱغٜ ١َٝ٬ؿعً ٕٛبٗا ايٓرلإ .نسْا
.
سطب .ص ٭عسا ٤ا٭َ ١ايعطب١ٝ
َاز. ٠
٫بس َٔ إعساز ٚبٓا ٤ض ١ٜ٩زٚ ١ٜٝٓثكاؾ ١ٝقازض ٠عًٚ ٢نع أٜسٜٛيٛد ١ٝدسٜس ٠تهَٓ ٕٛاخّا ؽًل
إهطَٖٚ ١صا ٜعٌُ بايتاي ٞإٍ ِٛا ايكابً ١ٝايس١ٜٝٓ
ايطٚح اؾسٜس ٠اييت تعٚ ِٛتكسؽ َه. ١
ا٭َاّ ْعِ ْطٜس بكرل ٠ؼذلّ ايكٚ ِٝايعازات
ٚايجكاؾ ،١ٝاييت ُٓض ايبكرلٚ ٠ايٛع ٞيًتكسّ م. ٛ
ايع ِٝٛض ١ٜ٩شات ثكاؾ ١ؼكل يٓا ْكًْٛ ١عٗ ١ٝ
ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف ٚإجٌ ٚايذلاخ ٚايٛاقع إه. ٞ
ايصٖٓ َٔ ١ٝساي ١اؾٌٗ ايصٜ ٟعٝؿ٘ ايهجرل ،إٍ ساٍ  ٠اٱزضاى ٚاٱسػاؽ بكَٚ ١ُٝهاْٚ ١أُٖ١ٝ
ايتعكب .ص ،
.
ايػا. ٤ط غطٜع٠
ض٫ ١ٜ٩بس يٓا َٔ .
إهطَٚ ١ست ٢تكٌ إٍ ٖهصا .
ٚقسغٚ ١ٝعَ ١ُٛه. ١
إباضنٌ
.
نُا أْ٘ ٫بس َٔ إبكاض أبعاز ٖص ٙاشلذُ ١عًَ ٢ه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
إداضزص ٚ ،.ايصٜ ٫ ٟبل
.
ْطٜس .طؾك٘
ايٛاقعص . ٫ٚ،.
.
متاز إٍ ايتعاٌَ َ.ع .طؾك٘

ض إ ٫ايصات

ايٛاقع .ص ؾٗ ٛايص ُٜٞٓ ٟشٖٓ ١ٝايعكٌ ،اييت تسضى أُٖ١ٝ
أَا .ط ؾك٘ .
سٛشلا .
ايهٝك ١بٓؿػٗا . َٔٚ
إهطَ١
ٚعٚ ١ُٛقساغَ ١ه. ١
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أدٝاٍ َٔ أبٓآ٥ا غٝبت أ ٚغابت أ ٚأقكٝت عٔ َانٗٝا إطتب٘ عب َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
ايع ِٝٛشيو ايٓػٝإ داْ ٤تٝذ ١شيو
.
إباضنٌ تًو ا٭دٝاٍ ْػٝت أ ٚتٓاغت شيو اجملس إهٞ
.
عِٓٗ
ايهػ٘ ايهبرل عً ٢أبعاز اؿكٝك ١إه. ١ٝ
ٚايَٓٚ ٤٫ٛص
.
َٓص إٔ أزضنين اؿًِ عؿكت َه ١إهطَ ١عهِ اي٫ٛزٚ ٠ايذلبٚ ١ٝايعٝـ ٚايتعًِٝ
إٔ أزضنين أٜهّا اؿًِ مل أخؿت ؾّ٦ٝا ٗ سٝات ٞق٘ إ ٫إٔ ٜصٚب سب ٚعؿل ٗ ْؿٛؽ أبٓآ٥اٖٚ ،صا
إأظم
ٚسكٌ ٚٚقعٓا ٚٚقع أبٓآ٥ا ٗ ٖصا .
.
َا ٚقع
احملً١ٝ
ٖصا ايهتاب ٖ ٛبعضٷ  ٚقًٌٝٷ َٔ َكا٫ت ٞايكشاؾ ١ٝاييت نتبتٗا ْٚؿطتٗا ٗ قشاؾتٓا .
تاضى ١ٝيٮدٝاٍ
.
ٚايكطا ٤ست ٢تهٚ ٕٛثٝك١
.
ْعتٗا بٓا ٤عً ٢نػ٘ ق ٟٛعً َٔ ٞاحملبٌ ٚإعذبٌ
ايكازَٚ ١يٓك ٍٛشلِ إْٓا مل ْكُتٚ ،ئ ْكُت ٗ ،اجملاٖط ٠بإطايب ١عكٛقٓا إهٚ ١ٝعً ٢كتًـ
.
إػتٜٛات
.
إٓتر ٚإٔ ٜهتب ي ٞضبټ َه َ١
أضد ٛثِ أضد ،ٛثِ أضد ٛإٔ هس إتًكَ ٞتع ١أثٓا ٤قطاٖ ٠٤صا .
ايككس
.
إع ١ُٛأدطٳ َا ؾعً.تٴ ٚاهلل َٔ ٚضا٤
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،

إ٪يـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َه ١املهشَ ١نًٗا سشّ
٫سٛت نػرل ٟإٕ ايهجرل َٔ ايٓاؽٚ ،خاق َٔ ١أٌٖ َه ١إهطَٜ ،١كط ٕٚبإقطاض غطٜب دساّ ،عً٢
ق ٠٬ايذلاٜٚض ٗ ؾٗط ضَهإ ٗ إػذس اؿطاّٖٚ ،صا ٜعٜس َٔ سذِ ا٫ظزساّ ايهبرل ٗ إػذس
اؿطاّٚ ،بايتايَ ٞهاٜك ١إعتُطٚ ٜٔايعٚاض ٚنٛٝف ايطٓٔ ،ايص ٜٔػؿُٛا ٚعاْٛا َٔ ايػؿطٚ،خػطٚا
ايعُط ٜٚػؿٌ ايهجرل أ. َٕ.طَه١
ايهجرل َٔ إاٍ ٗ غب ٌٝايكسٕ ّٚه ١إهطَ ١٭زا ٤ايعُطٚ ،٠ضَا َط. ٗ ٠
اٱغ١َٝ٬
.
سطّص  ٚايؿطع اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛأنس ٖصا ٗ ايهجرل َٔ إٛانع ٚايؿٛاٖس
إهطَ ١نًٗا . .
قٛي٘ (قَ ٗ ٠٬ػذسٖ ٟصا أؾهٌ َٔ أيـ ؾُٝا غٛاٙ
يكس ثبت عٔ غٝسْا قُس ضغ ٍٛاهلل : 
إ ٫إػذس اؿطاّٚ ،ق ٗ ٠٬إػذس اؿطاّ َ ١٦أيـ قٚ ،٠٬ق ٗ ٠٬إػذس ا٭قك ٢غُػُا١٥
ا٭د( ٤٬إٕ ايكَ ٗ ٠٬ػذس إس ٫ ١ٜٓتهاعـ خاضد٘ يٲناؾ١
قٚ )٠٬قاٍ ْٗٛض ايعًُا: ٤
.
ايٛاضز ٗ ٠اؿسٜح (َػذسٚ )ٟأغِ اٱؾاضٖ( ٠صا) ٚيهٓٗا تؿٌُ ايػاسات احملٝط ١باؿطّ إسْٞ
ايؿطٜـ ٚايعٜاز ٠اييت سكًت ؾٚ ،٘ٝنصيو اؿاٍ ٗ إػذس ا٭قك ٢ؾٗ ٞخاق ١بإػذس َٚا
سٛي٘
.
اهلل ٖٞ
إهطَ ١سطغٗا -
نجرلاّ ؾإٕ َه- ١
اؿطاّ .ؾإٕ ا٭َط ىتًـ ؾ. . ٘ٝ
.
ٚأَا إػذس
اؾػطاؾٚ ١ٝقس دا ٤إط٬م( إػذس اؿطاّ) ٗ
. .
سطّص َٔ اؿسٚز إٍ اؿسٚز ْٝ ٗٚع دٗاتٗا
. .ط. .
قبً٘
ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢ث٬ثَٛ ١انع نٌ ٚاسس َٓٗا أٚغع ٖا :
ػذٹ ٹس ا ِيشٳطٳا ّٔ  ايبكط ٠آ١ٜ
و ؾٳطِ ٳط ايُِٳ ٵ
د ٳٗ َ
ا٭ ٍٚنُا ٚضز ٗ قٛي٘ تعاٍ  :ؾَٛٳ ٍِ ٳ ٚٵ
 1إٛنع :
: /
ؽ إا٥س٠
ت ا ِيشٳطٳا ٳّ قٹٝٳاَٶا يًِٓٻا ٔ
دعٳ ٳٌ ايًٓ ٴ٘ ايِ َهعٵبٳ َ ١ايِبٳٝٵ ٳ
ايهعبٚ ١قٛي٘ دًت قسضت٘  :ٳ
 1.49أ. ٟ
97
آ١ٜ
.
ايجاْ ٖٛٚ ٞأٚغع ٜٚؿٌُ ايهعب ١إؿطؾٚ ١ايبٛٝت ٚايسٚض اييت سٛشلا أ ٟاييت خاضز إػذس
 2إٛنع :
: /
ػذٹ ٹس
ػذٹ ٹس ا ِيشٳطٳأّ إٔيَ ٢ايُِٳ ٵ
ٚشيو ٗ قٛي٘ تعاٍ{  :غٴ ٵبشٳا ٳٕ ايٖصٹ ٟأَغٵطٳ ٣ٹبعٳبٵسٹ ٹ ٙيَٝٵ َِ ّ٬ٳٔ ايُِٳ ٵ
ا٭َقِكٳ  ٢اٱغطا ٤آَٚ ،1١ٜعً ّٛإْ٘ نإ  ي ١ًٝاٱغطاْ ٤اُ٥اّ ببٝت أّ ٖاْ ٖٛٚ ٞخاضز
اؿطاّ)
.
إػذس ،ؾأطًل عً ٢ايسٚض خاضز إػذس يؿ(ٜإػذس
بايصات ٜٚؿٌُ
ايجايح  ٖٛٚا٭ٚغـع دساّ ٚا٭سلٌ ٗ ايبعس اؾػطاٗ ٚإػاس. . ٞ
 3إٛنـع :
: /
ٚأغٛاقٗا
.
اؿسٚز بٛٝتٗا ٚأضانٗٝا َٚػادسٖا
َػاسَ ١ه ١إهطَ ١نًٗا َٔ اؿسٚز إٍ . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػذٹ ٳس ا ِيشٳطٳا ٳّ ٳبعٵ ٳس
ؼ ؾَٜ َ٬ٳكِطٳبٴِ ٛا ايُِٳ ٵ
قاٍ اهلل تعاٍٜ{ :ٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاِ إْٔٻُٳا ايُِٴؿٵ ٔطنُ ٛٳٕ ٳْذٳ ٷ
اؾػطاؾ ١ٝؾأْٛط
. .
 2.8أٜ ٫ ٟسخًٛا َه ١إؿطؾ َٔ ١سسٚزٖا إٍ سسٚزٖا
عٳا ٹَ ِٔٗٵ ٖٳصٳا ايتٛب ١آ١ٜ
نٝـ أطًل عًَ ٢ه ١إهطَ ١نًٗا يؿٚ ٜقؿ( ١إػذس اؿطاّ) ،ؾٗصا ٜعين إٔ َكطًض إػذس
إػاسٖٚ ٞصَ ٙهطَ١
.
إعطٚؾٖٓ َٔٚ ١ا دا٤ت ايؿُٛيٚ ١ٝا٫تػاع
.
اؿطاّ ٜعين َه ١إهطَ ١إس١ٜٓ
ايع١ُٝٛ
.
إشل ١ٝع ١ُٝٛاختل اهلل بٗا ٖص ٙإس١ٜٓ
ٚعًٜ ٘ٝذلدض ق َٔ ٍٛقاٍ َٔ ْٗٛض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤بإٔ َهاعؿ ١ايكًٛات َ ١٦أيـ ٜهٕٛ
ع ٖٛٚ ِٝٛىًل َا ٜؿاٚ ٤ىتاض ٜٚؿٗس يصيو إٔ
ٕه ١إهطَ ١نًٗا نُسٚ ،١ٜٓؾهٌ اهلل تعاٍ .
اؿسٜب ١ٝنإ ٜتكسّ – عٓسَا ؼٌ ايك– ٠٬
. .
غٝسْا ضغ ٍٛاهلل  عٓسَا ساقط ٙإؿطنٗ ٕٛ
اؿطّ قاٍ ايعًُا ٤ا٭د ٤٬ؾً ٛناْت
ّٚؿ ٞباػاَ ٙه ١إهطَ ١ثِ ٜكً ٞإشا تأنس إْ٘ زاخٌ سسٚز .
إيٕ ٘ٝا نإ ٖٓاى ؾا٥س َٔ ٠تكسَ٘ ٖصٙ
ايكَ ٗ ٠٬هاْ٘ ا٭ ٍٚتعازٍ ايكَ ٗ ٠٬هاْ٘ ايص ٟاْتكٌ .
اـطٛات ٚإِا نإ ٜتكسّ ٖص ٙاـطٛات يعًُ٘ إٔ ا٭ضض اييت ٜتكسّ إيٗٝا ؾٗٝا َهاعؿ١
.
يًكًٛات –  ٖٞٚأضض َه ١إهطَ – .١نُا ثبت إَٔ غٝسْا قُسّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓسَا دا٤
َٜٛ )19اّ ،مل
إٍ َه ١إهطَ ٗ ١سذ ١ايٛزاع عػهط أ ٚغهٔ ٗ ا٭بطض ٚ ،دًؼ ٗ َه ١إهطَ ١سٛاي( ٞ
ٜكٌ نٌ تًو ايكًٛات ٗ تًو ا٭ٜاّ ٗ إػذس اؿطاّ ،بٌ قً ٢بعهٗا ٗ إػذس اؿطاّ ،ؾٝكع
عًٓٝا إٔ لعٌ غٝسْا قُسّا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قس ٗ ٠ٚنٌ أَٛض سٝاتٓاْٚ ،أخص ايٝػرل َٔ
ا٭َٛضٚ ،إٔ ْؿػض اجملاٍ يًكازٌَ ٕه ١إهطَ َٔ ١خاضز ب٬زْا إباضن ١ي٪ٝزٚا َٓاغهِٗ ٗ غٗٛي١
ٜٚػط
.
ٚأضٜس إٔ أ٩نس بٌ أغاضع بكٛي ٞاٱّاْ ٞايعُٝل ،إٕ ٚدٛز ٚاْتؿاض أٌٖ ٚغهإ َه ١إؿطؾ١
ز١ٜٝٓص  ،.٭ٕ ٚدٛز أٌٖ َه ١إهطَٖ ٗ ١صا إػذس ايعِٝٛ
ٖ. ٛطنطٚض. ٠
بإػذس اؿطاّ ٚأضٚقت٘ .
ٚدصباّ ٚيهٔ
ايؿاَ١ص) ).اييت تدلظ عً ٢أعً ٢ايٛد٘ اؾُ ٌٝإؿطم ،ؾتعٜسْ ٙاٚ ّ٫ضٚع. ١
نأِْٗ ((.ط .
.
ا٭خط ٫ٚ ٣تأخص َٔ
.
ايؿاَ١ص) ).ايطا٥ع ١اؾُاٍ إٔ تهاٜل بك ١ٝايؿاَات
ٖص((. ٙط .
ْ ٫طٜس َٔ .
َػاستٗا ؾاؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط إػطبٚ ٞاؾعا٥طٚ ٟإكطٚ ٟايتْٛػٚ ٞايًٝيب ٚايبانػتاْٞ
.
ٚاشلٓسٚ ٟاٱَاضاتٚ ٞايعُاْٚ ٞاْ٫سْٝٚػٚ ٞإايٝعٚ ٟايُٝاْٚ ٞاٱْهًٝعٚ ٟا٭ٕاْٚ ٞغرلِٖٜ ،طٜس
ٜٚتُٓ ٢إٔ ٜؿاٖس ٜٚط ٣أٌٖ َه ١إهطَ ٗ ١إػذس اؿطاّ يٝتعًِ َِٓٗ نٝـ ٜكًٞ؟ ٚنٝـ
ٚنٝـ؟ ٚيهٔ عًٓٝا إٔ ْتصنط إٔ
.
ٜتعبس؟ ٚنٝـ ٜطنع؟ ٚنٝـ ٜػذس؟ ٚنٝـ ٜسعٛ؟ ٚنٝـ
تعاٍ
ٖصا إػذس يهٌ إػًٌُ ٗ إعُٛضٚ ٠يٝؼ يٓا ٚسسْا ،قاٍ اهلل :
14


ضبٓا إْ ٞأغهٓت َٔ شضٜيت

بٛاز غرل ش ٟظضع عٓس بٝتو احملطّ ضبٓا يٝكُٛٝا ايك ٠٬ؾادعٌ أؾ٦س َٔ ٠ايٓاؽ تٗ ٟٛإيٚ ِٗٝاضظقِٗ
اؿطاّ
َٔ ايجُطات يعًِٗ ٜؿهط  ٕٚغٛض ٠إبطاٖ ، ِٝآ 3.7١ٜؾعًٓٝا ْٝعاّ إٔ ْتأزب ٗ إػذس . .
إهطَ١
ٚظٛاض نعب ١اهلل  ٗٚأضض َه. ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ،ايعطضٚ،غاع ١ايعطضٚ،أثٓا٤

15


يكذ ْظٝت َه ١املهشَٜ ١ا مس ٛاألَري
ٖ142ـ
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 ّٜٛ )13995ا٫ثٌٓ/8
طايعت اٱع ٕ٬ايسعا ٞ٥إٓؿٛض ٗ دطٜس ٠عها ،ٚبعسزٖا (
 )10عٔ َؿطٚع قاسب ايػُ ٛإًه ٞا٭َرل ايٛيٝس بٔ ط ٍ٬بٔ عبس ايععٜعٚ ،اشلازف إٍ
بايكؿش( ١
بٓاَ ٤ػانٔ يًؿكطاٚ ،٤قطأت َؿطزات َؿطٚعهِ اٱْػاْ ٚ ٞاٱغٚ ،َٞ٬إتهُٔ بٓاٚ ٤سسات غهٓ١ٝ
إباضن ١إٕ ؾا ٤اهلل ٚٚ ،-دست إٕ ايتٛظٜع اؾػطاٗ سلٌ نٌ دٗات
ٗ َعَ ِٛسٕ ب٬زْا
إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜابتسا َٔ ٤ايؿُاٍ ٚست ٢اؾٓٛب َٔٚ ،ايؿطم ست ٢ايػطب ،إَ ٫سَ ١ٜٓه١
احملُٚ ١ٝايػٓ ١ٝبإكسغات ايعٚ ،١ُٝٛاهلل ثِ ٚاهلل ثِ ٚاهلل يكس ٚدست بٗصا ا٫غتبعاز أ ٚايٓػٝإ أٚ
اٱقكا ٤أ ٚاٱبعاز.،أ. ٚأ. ٚأ. ٚأ. ٚاخل إّٔا ؾسٜس ايكػ ٗ ٠ٛزاخًٚ ،ٞمل أغتطٝع ٚنع َدلضات أَاَٞ
تكٓعين بٗصا ايتذاٚظ ،ضَا غرل إككٛز َٔ زلٛنِ ايهط ِٜأ َٔ ٚؾطن ١إًُه ١ايكابهٚ ،١إٕ شيو
َككٛز
.
ٚقع خط ّأ ايػرل
ايهط ِٜإٕ َه ١إهطَ ١بٗا َٔ ايؿكط ٚايؿكطا ٤ايصٜ ٜٔهؿ ٕٛيػهٔ نٌ ايٛسسات
ٜا غٝس: ! ٟ
ايػهٕٓ ١ٝؿطٚعهِ اٱْػاْٚ ٞاؿهاض ٟايٛطين ،إٕ ايؿكط يٝؼ ي٘ َهإٚ ،يٝؼ ي٘ أْاؽٚ ،يٝؼ ي٘
ب ٫ٚ ١٦ٝسسٚز ،ضغِ إٕ ايؿكط ٗ َه ١احملُ ١ٝشنط ٗ نجرل َٔ إكازض ٚإطادع ٗ تطاثٓا اٱغَٞ٬
ايعَٗٓٚ ،ِٝٛا َا ((ض ٗ ٟٚا٭ثط _ ؾُٝا َعٓا _ ٙإٕ غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ غأٍ نعب
نعب غأٍ ايعًِ أٜٔ
ا٭ضض؟ قاٍ :
.
ا٭سباض ٟؾكاٍ :ي٘ ٜا نعب !نٝـ قٓـ اهلل ا٭خ٬م ٗ
ايعًِ ٚأْا َعو،
َعو ٚغأٍ إاٍ أ ٜٔؽتاض؟.قاٍ َكط.قاٍ :
ايعكٌ ٚأْا .
ايعطام قاٍ :
ؽتاض؟ قاٍ .
.
قايت
ؽتاضٜٔ؟ :
.
َعو ٚغأٍ ايطشا ٌ٥أٜٔ
ايكًل ٚأْا .
ايؿاّ قاٍ :
قاٍ .
ؽتاض؟ :
.
ٚغأٍ اؿػس أٜٔ
َعو ٚغأٍ ايؿكط أ ٜٔؽتاض .؟ قاٍ
إػطب _ إككٛز َٓطك ١إػطب ايعطب _ ٞقايت ايؿٛاسـ ٚأْا .
َه ١قايت ايكٓاعٚ ١أْا َعو)) ،أْٛط ٜا غٝس ٟإٕ ايكٓاعَ ١ه ١إهطَ١
.
ايؿكطص ٜا غٝسٜ ٫ ٟطسِ ايهعؿا ،٤يصيو قاٍ عٓ٘
ٚيهٔ .ط . .
قٓاع١ص .
أٌٖ .ط . .
إهطَ. ١
إٕ أٌٖ َه. . ١
 ٬يكتًت٘ ،قاشلا نطّ اهلل ٚدٗ٘ ٚنً٘ أمل
غٝسْا عً ٢بٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل عٓ٘ :ي ٛنإ ايؿكط ضد ّ
اٱْػإ
.
ٚعطـ ٕعطؾت٘ قػ ٠ٛايؿكط عً ٢نطاَ١
ٚنطاَ ١ايؿكطا ٤إه ٌٝزؾعتِٗ يعسّ ايتشسخ ٭سس عٔ أٚناعِٗ ْٚكل سٛا٥ذِٗ ،٭ِْٗ ٫
ايعِٝٛ
.
ٜػأي ٕٛايٓاؽ إؿاؾاّ نُا أَطِٖ ايس ٜٔاٱغَٞ٬
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ا٭دٌ أْين أضد َٔ ٛزلٛنِ ايهطٚ ،ِٜأْت اٱْػإ ،إٔ تتؿهٌ بإقساض أَطنِ ايهطِٜ
غٝس: ٟ
إهطَ١ص  ٗ.قاُ٥ات إؿطٚعات ايكازَٚ ،١أُين عًٝهِ إٔ ته ٕٛايبسا١ٜ
.
بٛنع .ط ؾكطاَ ٤ه١
يؿطنتهِ .
ؾٛضاّٚ ،أٚز إٔ أغاضع بتصنرل ٟإٜانِ ـ ضعانِ اهلل ـ إٕ اؿػَٓ ١ه ١إهطََ ،١ا ١٥أيـ سػٓ ،١ؾًٛ
 )1.00أيـ ٚسسَ ٗ ٠ه ١إهطَٚ ،١عٓسَا ْطٜس إٔ مكط شيو،
(0
أؾذلنٓا إٕ زلٛنِ أَط ببٓا٤
=(َ )100.00اٚ ًَٕٛٝ ١٥سس ،٠أ ٟإٕ بٓا٤
0.0
)100
00
.0
(×0
)1
0.00
(0
نايتايٞ
:
تكبض ايٓتٝذ١
َػانٔ َه ١إهطَ ،١تطتكٚ ٞتعً ٛؾٛم نٌ اجملُٛع ايهً ٞيًُػانٔ اييت تٓ ٟٛبٓاٗ٥ا بب٬زْا،
ؾأْت ٜا غٝس ٟايطعإ ٚايهػبإ َٔ ٖصا ايعٌُ اـرلٚ ،ٟاي ّٛٝعٌُ ب ٬سػابٚ ،غساّ سػاب ب٬
عٌُ ،ؾٌٗ غتهػب ٖصا ا٭دط ايع ِٝٛدسّا َٔ َه ١إهطَ١؟!ٚ ،أْت ٖسؾو َٔ تٓؿٝص ٖصا إؿطٚع
ايٛطين ٖٛ ،خسَ ١اٱْػإ ايػعٛز ٟايؿكرلٚ ،اهلل ٜ ٫هٝع أدط َٔ أسػٔ .عُّ٬
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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أْٛفِٗ
طٝذِٖ سغِ !
عٓٛإ ٖصا إكاٍ اغتعطت٘ َٔ َكاٍ يػٝسٚ ٟأغتاشٚ ٟؾٝد ٞأٓس قُس ْاٍ ايعامل اؾًٌٝ
– ضٓ٘ اهلل – ٚغبب نتابيت ي٘ ٖ ٛأْٓا ْػُع ٗ بعض ا٭سا ٗ ٌٜايؿعايٝات ايجكاؾٚ ١ٝايؿهط١ٜ
ٚايس َٔٚ ١ٜٝٓبعض إجكؿٌ ٚايسعاٚ ٠أٚ ١ُ٥خطبا ٤إػادس ،أِْٗ عٓسَا ٜأت ٞشنط غٝسٚ ٟسبٝيب
ايٓيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أثٓا ٤خطبِٗٚ ،أسازٜجِٗٚ ،أنطض أسازٜجِٗ ،ؾٝصنط ْ٘ٚفطزّا
بازل٘ ٚنأْ٘ قسٜل شلِ ،ز ٕٚإٔ ٜهٝؿٛا إي ٘ٝبعض قؿات ايتهطٚ ِٜايتعٚ ِٝٛاٱد ٍ٬اي٥٬ل
قاٍ غٝسْا قُس نصا
َكاَ٘ ايهبرل ،ؾٜ ٬كٛيَ: ٕٛج "ٚ ّ٬أؾٗس إٔ غٝسْا قُسّا ضغ" ٍٛاهلل أ" ٚ
ٚنصا ٚقطٜباّ سهطت ْس ٠ٚاغتػطبت َٔ غٚ ١ٚ٬دؿا ٤احملانط ،٠اييت أيكٝت قانطتٗا ٚبٓكل
" ! .
ٚغًِ
نبرل َٓٗا ٗ اؿٝاٚ ٤ايتأزب َع غٝس ٟضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ٖٚصا إٛنٛع غبل ٚإٔ نتب ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ايهباض َجٌ غٝس ٟايٛايس ؾه١ًٝ
 ٫ؾٗرلّا ْؿط ٗ
ايعامل ايؿٝذ أٓس قُس ْاٍ – أغهٓ٘ اهلل ايؿطزٚؽ ا٭عً – ٢سٝح نتب َكا ّ
ٖ140ـ ،سٝح ٚضز عٓ٘ قً٢
/5
12
ٖ140ـَٚ ،كاٍ أخط /8ّٜٛ
/5
10
/20
دطٜس ٠ايؿطم ا٭ٚغ٘  ّٜٛايج٬ثا٤
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ أْ٘ قاٍ ٫ ((:تطط ْٞٚنُا ططت ايٓكاض ٣إػٝض بٔ َطْ. )). ِٜاغ ٌٝبككس َككٛز
إٔ ٖصا ايتٛد ٘ٝايٓب ٖٛ ٟٛإٔ اشلسف َٓ٘ عسّ إبايػَ ٗ ١سس٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ إٍ سس ايسع٣ٛ
بأْ٘ ابٔ اهلل تباضى ٚتعاٍ ،نُا ؾعًت قبًِٗ ايٓكاض ٣بػٝسْا عٝػ ٢بٔ َط ِٜعً ٘ٝايػّ٬
اؿسٜح
يًُػٝض ٖهصا تعًُٓا ٖصا .
.
. .ؾاٱططا ٤إٓٗ ٞعٓ٘ ٗ اؿسٜح قسز َٚكٝس بإططا ٤ايٓكاض٣
ٚيهٔ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل  ٜ٘ٓإػًٌُ عٔ ايتأزب َع٘ ٚتهطّ٘ َا ًٜٝل
ٚضغً٘ ؾاؿسٜح
َكاَ٘ نٓيب نطٚ ،ِٜضغ ٍٛع ِٝٛؾهً٘ اهلل عً ٢غا٥ط خًك٘ ْٝٚع أْبٝا. ٘٥
يٝؼ سذّٓ ٕٔ ١ع ٕٛتهط ِٜايطغٚ ٍٛايتأزب َع٘ نايتأزب َع غرل ٙعً ٢ا٭قٌٚ ،إٕ نإ دسٜطّا
شيو
بأنجط َٔ .
ذٗٳطٴٚا يَ ٴ٘
ت ايٓٻبٹ ِٚ ٞٳيَا ٳت ٵ
امل ٜكٌ اهلل دًت قسضت٘ ٜٳا َأ ټٜٗٳا ايٖصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا يَا تٳطٵ َؾعٴٛا َأقٵٛٳاتٳ ُه ٵِ ؾَٛٵمٳ قٳٛٵ ٹ
 )2غٛض ٠اؿذطات
ؿعٴطٴ ٚٳٕ ( 
ذٗٵ ٔط ٳبعٵهٹ ُه ٵِ يٹ ٳبعٵضٕ إَٔ ٳتشٵبٳَ٘ َأعٵُٳايُ ُه ٵِ ٳٚأَْ ٴت ٵِ يَا تٳ ٵ
ن ٳ
بٹايِكَٛٵٍٔ َ
ٚايكطإٓ ايهط ِٜدا٤ت ؾ ٘ٝايعؿطات َٔ اٯٜات ايهطّ َٔ ١أدٌ تع ِٝٛضغٛي٘  ٚايتأزب َع٘
 )63غٛض ٠ايٓــٛض .
ذ ٳعًُٛا ٴزعٳا ٤ايطٻغٴ ٍٔ ٛبٳٝٵٓٳ ُهِٵ نَ ٴسعٳا ٤ٳبعٵهٹهُِ ٳبعٵهٶا ( 
تعاٍ { يَا ٳت ٵ
قاٍ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )24
 )162قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ142ـ0 ،
/6
1
/26
ْؿط ظطٜس ٠ايٛطٔ ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
.)8
 ،)1781قؿش(١
بعسزٖا(
ا٭خطٖ142ـ1 ،
ْ 19از 6
ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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قُس ٜا قُس أخطز
نُا ٚقـ ا٭عطاب اؾؿا ٠ايص ٜٔناْٛا ٜٓاز ْ٘ٚبازل٘ :فطز"اّ ٜا . .
اٱشل .ٞص عً ِٗٝؾسٜس ،بأِْٗ قٜ ٫ ّٛعكً ٗ ٕٛق ٍٛاهلل ععٸ ٚدٌٸ
ؾذا. ٤ط يعتاب .
.
إيٓٝا
"

 إٔ ٻٕ ايٖصٹ ٜٳٔ

اؿذطات ؾًُاشا ٜطٜس ٖ ٤٫٪اؾؿا ٙإٔ
.
 )4غٛض٠
شذٴطٳاتٹ َأنِجٳ ٴط ٴٖ ٵِ يَا ٳٜعٵ ٹكًُٕٛٳ ( 
ٜٴٓٳازٴ ٚٳْوَ َٹٔ ٚٳضٳا ٤ا ِي ٴ
ٜعكًٕٛ؟
.
ٜهْٛٛا َٔ ايص٫ ٜٔ
ثِ إٕ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقـ بعض أقشاب٘ بأْ٘ غٝس ٗ قٛي٘

)) قَٛٛا

اؿػٌ( ابين ٖصا غٝس ٚيعٌ اهلل
يػٝسنِ) ) ٜعين غعس بٔ َعاش ضن ٞاهلل عٓ٘ٚ ،قاٍ عٔ غٝسْا ( :
اؿػٔ( اؿػٔ ٚاؿػٌ غٝسا ؾباب أٌٖ
ٜكًض ب٘ بٌ ؾ٦تٌ َٔ إػًٌُ) ) ٚقاٍ عٓ٘ ٚعٔ أخ( : ٘ٝ
قٝؼ .إ ٫تهؿ ٞأزي ١زاَػَ ١جٌ ٖصٙ
بٔ )
غًُ٘( َٔ غٝسنِ؟ قايٛا اؾس )
بين (
اؾٓٚ ).١غأٍ ٚؾس :
)
ٚغًِ
ت٪نس نطٚض ٠اسذلاّ ٚتٛقرل ٚإد ٍ٬غٝسْا قُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
نُا قاٍ غٝس ٟقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٔ ْؿػ٘ ((:أْا غٝس ٚيس أزّ  ٫ٚؾدطٚ )).قاٍ أٜهّا
(( أْا غٝس ايٓاؽ  ّٜٛايكٝاَ)).١
عُٓٗا أب ٛبهط
بٌ إٕ غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ عٔ أب ٞبهط  ٚب ٍ٬ضن ٞاهلل " :
ايهباض
ايهباض . .
غٝسْا ٜا غ ّ٬عًٖ ٢صا ايتأزب ٚايتٛقرل ؾُٝا بٌ .
غٝسْا ٚأعتل " !
ٚقس ض ٣ٚابٔ َاد٘ ٗ غٓٓ٘ عٔ عبس اهلل ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ غ ٌ٦عٔ نٝؿ ١ٝايك٠٬
قٛيٛا ايًِٗ أدعٌ قًٛاتو ٚضٓتو ٚبطناتو عً٢
ؾكاٍ "
عً ٢ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ؟ :
ٚضغٛيو أْٛطٚا نٝـ إٔ ايكشابٞ
" .
غٝس إطغًٌ ٚإَاّ إتكٌ ٚخامت ايٓب ٌٝقُس عبسى
بكٛي٘ بأْ٘ غٝس
اؾً ٌٝعبس اهلل ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ ٜكـ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
إتكٌ
إطغًٌ ٚإَاّ ! .
ٖٓٚاى ضٚا ١ٜوتر بٗا ٖ ٤٫٪ايص ٫ ٜٔوذلَٛا ٜٛ ٫ٚقطٚا ٜ ٫ٚهطَٛا غٝسْا قُس قً ٢اهلل
ايك ٠٬ؾٗص ٙايطٚا ١ٜإٕ قشت تهَ ٕٛككٛض ٠عً ٢ايك ٠٬أ ٟعٓس
"
 ٫ ٖٞٚتػٝسٗ ْٞٚ
ٚغًِ" ،
عً: ٘ٝ
شنط غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٗ ايتؿٗس ا٭ٚ ٍٚا٭خرل.نُٔ قطا٤ات ايك.٠٬عً ٢إٔ
بعض ايعًُا ٤احملككٌ قايٛا إٕ ٖصا اؿسٜح باطٌٚ ،أْ٘ ضنٝو ايًؿ ٗٚ ،ٜعباضت٘ خطأ يػٖٛٚ ،ٟٛ
تػٛزْٞٚ
تػٝس ْٞٚؾايكٛاب " .
"
يؿ١ٛ
"
ٚأٚز ٖٓا إٔ أشنطِٖ َا قاٍ أغتاشٚ ٟؾٝدٚٚ ٞايس ٟأٓس ْاٍ ضٓ٘ اهلل ٗ ختاّ تًو
قاٍ ثِ أٜ ٫ػتش ٤٫٪ٖ ٞاـطباٚ ٤إتشسث َٔ ٕٛشنطِٖ يًطغ ٍٛعً ٘ٝايك٠٬
إكاي ١ايطا٥ع" :،١
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ايٓاؽ .بُٓٝا ٜصنط ٕٚندلاٚ ِٖ٤عًُا٤
ٚايػ ّ٬فطزاَ ،نُا ٜصنط ٕٚخسَِٗ َٚط ٩غٚ ّ ٘ٝعاَ. ١
ٚايتهطِٜ
ِٖ بأيكاب ايتع. " ِٝٛ
ٌٖ َكاّ قُس ايطغ ٍٛاـامت ايص ٟؾهً٘ اهلل عً ٢ناؾ ١ايطغٚ ٍٛا٭ْبٝا ٤زٗ ٤٫٪ٖ ٕٚ
ٚتعُ٘ٝٛ؟
.
ٚدٛب تهطّ٘
أْؿػِٗ ًُْٜٗٛٛٚا
أ ٫إْ٘ غٝسِٖ ضغِ أْٛؾِٗٚ ،إِا ٜػ ٕٛ٦ٝإٍ .
زعٛت ٞشل ٤٫٪إتذاٚظ ٕ ٟاؾؿا ٠إٔ ٜعًُٛا إٍ تهطّ٘ ٚايتأزب َع٘ ؾُٝا ٜعدل ب٘ اـطٝب أٚ
إجكـ أ ٚإتشسخ أ ٚايساع َٔ ١ٝعٓس ْؿػ٘ نعباض ٠ايؿٗاز ٗ ٠بسا ١ٜاؿسٜحٚ ،ايك ٠٬عً ٘ٝؾ،٘ٝ
ٚتكس ِٜبعض أقٛي٘ أ ٚأؾعاي٘ قً ٢اهلل عًٚ. ٘ٝغًِ
إْ٘ ًٜٝ ٫ل َػًِ خطٝباّ أ ٚزاع ١ٝأَ ٚجكؿّا نإ أ ٚقسثاّ أ ٚناتباّ:إٔ ٜصنط اغِ ايطغٍٛ
ؾٝك ٍٛقاٍ قُس ،أ ٚايًِٗ قً ٢عً٢
عً ٘ٝايكٚ ٠٬ايػ ّ٬فطزاّ نُا ٜصنط خازَ٘ أ ٚغا٥ك٘ – :
نصا ٚأطايب عً ٢ا٭قٌ بإٔ ْهطَ٘ ْٚعْٚ ُ٘ٛتأزب َع٘ نُا ْؿعٌ
قُس أ ٚنإ قُس ٜؿعٌ . .
َع ض٩غآ٥ا ٚعًُآ٥ا ٚغازتٓا ٚندلآ٥ا.ؾُٔ ٜتأزب ٜٚهطّ غٝس ايبؿط ١ٜؾٗ ٛايهٝٸؼٴ إػتؿٝس ٗ
اـا٥ؿٌ
ايسْٝا ٚاٯخطٜٚ ،٠ا أَإ ! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ػتِ أٌٖ َه ١املهشَ١
َا ٜسع ٛإٍ تػا ٍ٩ايهجرل َٓا َٖ ٛا ْػُع٘ َٔ ايبعض ايكًٚ ،ٌٝايكً َٔ ٌٝؾتِ ٭ٌٖ َه١
إباضنٌ ايطٝبٌ ،ؾٓٛز َعطؾ ١اػاٖاتِٗ ايٓؿػ ١ٝإعكس ،٠نُا أَُٓ ٢عطؾْٛ ١ع ١ٝتًو ايعكس
إذلانُٚ ،١أثطٖا عً ٢غًٛنٝاتِٗ ٚؾدكٝاتَِٗٚ ،جٌ ٖص ٙايتػا٫٩ت يٝػت بػطٜب ١عً ٢ؾ٦ات تٛز
عًٗٝا
َعطؾ ١اٱداب. ١
مٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١يػٓا َٔ إ٥٬ه ٫ٚ ،١إ٥٬هَٓ ١اٚ ،غًٛنٝاتٓا يٝػت غًٛنٝات َ٥٬ه،١
ٚؾٓٝا ايكٛاب ٚاـطأٚ ،يهٔ ْ ٫كبٌ َٔ نا َٔ ٔ٥نإ ؾتُٓا ٚايكسح ٗ غًٛنٝاتٓاْٚ ،ك ٍٛشلِ
قسَٛا اؿذرٚ ،يهٔ  ٫تكسَٛا ايؿتا ِ٥ايكبٝشٚ ١ايٛقش٫ ،١بس َٔ ؾِٗ ضٚح اٱْػإ إه ٞبكؿ١
خاقَٚ ،١عطؾ ١زٚاؾع٘ اٱْػاْ ١ٝػا ٙنٌ غًٛى ٜك ّٛب٘ٚ ،زضاغ ١نٌ ا٭ساغٝؼ ايطاق ١ٝاييت
تكسض َٓ٘ ،بٌ َٚعطؾْٛ ١طت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓايػٝاغٚ ١ٝايؿهط ١ٜيٰخطٚ ،ٜٔإشا عطؾت نٌ
ٖص ٙإطتهعات ٗ ايصات إه ١ٝبعٓا ١ٜؾا٥ك ،١ؾإٕ تٛد ٘ٝعسز َٔ ا٭غ ١ً٦اظزازت قعٛب ١بايتسضٜر أَاّ
إهٞ
شيو ايؿامت ٚايكازح ٗٚ ،نٌ ساي ١غٛف ٜعطف ايكًٚ ٌٝايكً ٌٝعٔ خكا٥ل اٱْػإ .
إٕ ؾٗاَٚ ١نطّ ٚنطاَْٚ ١بٌ ٚن ٚ ٠ٛأقايٚ ١اغتكاَٚ ١أْاقٚ ١ضق ٢اٱْػإ إه ٞشنطت ٗ
ٚغرلٖا
.
إ٦ات ٚإ٦ات َٔ إكازض ٚإطادع ٚايهتب ايتاضى١ٝ
إهطَ ((. ١ايهعؿا ٤ا٭قٜٛا،. )). ٤
.
يكس قاٍ إ٪ضر ايهبرل قب ايس ٜٔايطدل ٟعٔ أٌٖ َه١
ايطش١ًٜ
.
نعؿا ٤أَاّ ايهعٝـ ،نعؿا ٗ ٤اي ًِٛنعؿا ٗ ٤اضتهاب
أقٜٛا ٗ ٤اؿل ،أقٜٛا ٗ ٤ق ٍٛاؿل ،أقٜٛا ٗ ٤إسكام اؿل ،أقٜٛاَ ٗ ٤عطؾ ١اؿكٝك ،١أقٜٛاٗ ٤
ْكط ٠إ ،ًّٛٛأقٜٛا ٗ ٤خسَ ١نٛٝف ايطٓٔ ،أقٜٛا ٗ ٤نٛتٓا ،أقٜٛا ٗ ٤ؾٗاَتٓا ،أقٜٛاٗ ٤
نطَٓا ،أقٜٛا ٗ ٤نطاَتٓا ،أقٜٛاْ ٗ ٤بًٓا ٚأقايتٓا ،أقٜٛا ٗ ٤اغتكاَتٓا ،أقٜٛا ٗ ٤سب ايٛطٔ،
أقٜٛا ٗ ٤ايبصٍ َٔ أدٌ ايٛطٔ ،إٕ إكٛي ١ايتاضى ١ٝايطا٥ع ١اـايس ٠اييت قاشلا ايطدل ٟؽتكط
إهطَ١
تأيٝـ نتب عٔ أٌٖ َه. ١
نُا إٕ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤احملسثٌ ٚأقشاب إصاٖب ،قايٛا عٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١إباضنٌ
عًُاٚ ).) ٤ؾٗس بصيو ا٭َاّ أب ٛسٓٝؿ١
ايعاقًٌ ((. ،إٕ عٛاّ أٌٖ َه ١إهطَ. ١
.
ايطٝبٌ ايعاطؿٌ
ايٓعُإ ضٓ٘ اهلل قاسب إصٖب اؿٓؿ ٞسٌ قاٍ ((:يكس تعًُت َٔ س٬م َهَٓ )) ٞاغو اؿر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٚغرلٜٚ ٙكاٍ إٕ ا٭َاّ ايؿاؾع ٞضٓ٘ اهلل قاٍ عٔ َطٛف أضاز إٔ ٜطٛف ا٭َاّ ؾطؾض ا٭َاّ،
.
ؾأخطأ ا٭َاّ ٗ أزا ٤ايٓػو،
ؾذا ٙ٤إطٛف ٚعًُ٘ أَٛضاّ نجرل ٗ ٠ايس ،ٜٔأعذلف ايؿاؾع ٞبٗا ٚقاٍ ي٘ تعًُت َٓو أَٛض أْا
أنتبٗا ٚأعًُٗا يًٓاؽٖ ،صِ ٙاشز ضاقَٚ ١ٝؿطؾٚ ١عاي ١ٝايك َٔ ١ُٝأعُاٍ ٚغًٛنٝات ٚأؾعاٍ
إهطَ .١ص ؾإش نإ عٛاّ َه ١عًُا ،٤ؾُا بايهِ ببك ١ٝأٌٖ َه ١إهطَ ١أٜٗا
ٚأقٛاٍ .ط عٛاّ أٌٖ َه. ١
.
اؿاقسٕٚ
.
ايؿاُ ٕٛايكازسٕٛ
ٖٓٚاى َكٛي ١ضا٥ع ١قًٝت عٔ أٌٖ َه ١إهطَ ((:ٖٞٚ ١إٕ ايٓا ِ٥ؾٗٝا نايعابس ٗ غا٥ط
ا٭َكاضٖٚ ).صا ن ّ٬قشٝض َا ٗ ١٥إا ،١٥ؾًكس تعًُٓا َٔ زٜٓٓا اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛإْ٘ أثٓا٤
)
َْٓٛا إشا قشْٛا َٔ ايٓ ّٛأ ٚتكًبٓا ْػبض اهللْٚ ،صنط اهلل ٗ نٌ َط ،٠ؾعٓسَا ٜػبٸض إه ٞؾإٕ
تػبٝش٘ َا ١٥أيـ سػٓ ٗ ،١سٌ إٔ تػبٝض إػًِ ٗ أ ٟقطط أَ ٚهإ بعؿط ٠أَجاشلا ،إشّا ؾإكٛي١
َهإ
قشٝش ١ؾايٓا ِ٥إهَ ٞجٌ ايعابس ٗ أ. ٟ
ت٪نس .ط عسّ دٛاظ غب أٚ
ٚيس ٟأزيٚ ١اغتٓتادات قَ ١ٜٛػتُس َٔ ٠تطاثٓا اٱغ َٞ٬ايع. ِٝٛ
إهطَ .١ص َٗٓٚا عٓسَا سا ٍٚبعض ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝؾتِ ٚغب أب ٛدٌٗ
ؾتِ أٌٖ َه. ١
ٚايس ايكشاب ٞاؾً ٌٝعهطَ ١بٔ أب ٞدٌٗ ،بٛدٛز عهطَ ١ؾكاٍ شلِ عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ّ٬ؾُٝا
قاٍ
أب )). ٘ٝأ ٚنُا .
َعٓا ٫ (( ٙت٪شٚا عهطَ. . ٗ ١
ٚأٜهّا سٌ ؾتِ بعض ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عً ِٗٝأب ٛشلب  ٖٛٚناؾط ٚعس ٚاٱغٚ ّ٬إػًٌُ
ْ َٔٚعيت ؾ ٘ٝغٛض ٠بازل٘ ٗ ايكطإٓ ايهط ِٜؾكاٍ شلِ عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايتػً ٫ ((ِٝت٪شْٗ ٞ
قاٍ
عُ )ٞأ ٚنُا .
)
هٛظ ص .ؾتِ أ ٚغب أ ٚقسح أٌٖ َه ١إهطَ ،١ؾِٗ
أْ٘ .ط . ٫
َٔ خٖ ٍ٬ص ٙا٭زيٚ ١غرلٖا ٜتبٌ .
أٌٖ اهلل ،إِْٗ درلإ اهللٚ ،أٌٖ بٝت اهللٚ ،خساّ نٛٝؾٜ٘ٚ ،هؿ ٞأٌٖ َه ١إهطَ ١إٕ اٱغْ ّ٬بع
إهطَ١
ٚأْتؿط َٔ َسٜٓتِٗ إباضنَ ١ه. ١
إطٜض .ص إٕ ايؿتِ ٚايػب ٚايتطا ٍٚعً٢
ىطد. ٕٛط ايكٛت .
.
إٕ ٖ ٤٫٪ايؿاُ ِٖ ٕٛايصٜٔ
اٯخط أغٌٗ أغايٝب ايهػاٚ ٔ٥ا٭سكاز ،أمل ٜعًُٓا زٜٓٓا اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛايبعس عٔ ٖهصا أغايٝب،
ؾعًٓٝا إٔ ًْؿٖ ٜص ٙاجملاَٝع ٫ ٖٞٚ ،تعدل إ ٫عٔ ْؿػٗاٚ ،عًٓٝا إٕ ْؿًض َ٬بػِٗ يتعطٜتِٗ أَاّ
خًل اهللٚ ،أعطف نػرل ٟإٔ تكطؾات ٖص ٙاجملاَٝع ٖ ٞتكطؾات ؾطز َٔ ١ٜإْػإ ٜ ٫عًِ َاشا
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غتؿعٌ ب٘ ا٭ٜاّٚ ،إٕ يػاْ٘ إً ٤ٞبا٫مطاٚ ٙايبصا٤ات ٚايكاشٚضات ،ؾًٓطؾض ْٝعّا ٖصا ايٓٛع َٔ
ايٓاؽ
.
ؾٝا أٜٗا ايؿاُٜٚ ،ٕٛا أٜٗا ايكازسٜٚ ،ٕٛا أٜٗا اؿاقس ٕٚنؿٚ ،٢نؿٚ ،٢نؿ ٢ؾتُّا ٚغبّا
ٚقسساّ ،ؾاي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛثِ ايٜ ٕٔ ٌٜٛؿتِ ٜٚػب أٌٖ .اهلل
ٜٚا أَإ اـا٥ؿٌ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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االقتصاد املهٞ
تكؿع ب٬زْا بأسهاّ عادٌ يًػٝطط ٠عً ٢ايٛطٚف ا٫قتكاز ،١ٜبٗسف خسَتٗا يًٛاقع ايػعٛز،ٟ
ٚأؽص يصيو ايهجرل َٔ ايكطاضاتَٚ ،ه ١إهطَ ١تعتدل أِٖ َكسض َٔ َكازض تٓٛع ٚظٜاز ٠ايسخٌ
ايٛطين يب٬زْا ،ؾٗ ٞتع ّٛعً ٢نٓٛظ ضباْ ١ٝعُٝكٚ ،١يهٔ ن ٞتٓٗض ٚتُٓٚ ٛتطتك ٞتًو ايهٓٛظ
ا٫قتكازٟص َٔ ا٫ضتٗإ يطغبات أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ،١
. .
ٜؿو .طايكطاض
ٚإكازضٜ ،تشتِ إٔ .
ا٫قتكازٟص عً ٢ؾطٜل تؿهرل ٚعٌُ ضقٌ
. .
شيو .ط ايكطاض
ٚتكًبات إػٚ٪يٌ إعاد ،١ٝيهٜ ٞػتٓس .
إٗٓسغٌ ص ُ.اَّا َٔ ايػاس١
.
ٜبعس .ط
ٜه ٕٛقاسب خدلات ٚسػابات اقتكاز ١ٜؾاعًٚ ،١هب إٔ .
ا٫غتجُاض١ٜص،. .
.
ؼكٝل .ط ايػاٜات
.
ا٫قتكاز ،١ٜيهّ ٞهٔ
ا٫قتكاز .ٟص ٗ َع ِٛا٭ساٜ ٌٜه ٕٛا٭ٚغع تأثرلّا عً ٢ضقٚ ٞتطٛض  ِٛٚإس،١ٜٓ
.
.إٕ .ط ايكطاض
أعطد.اّص يعسّ ٚدٛز
ٜه. ٕٛط .
ٚقٓع ايكطاض ا٫قتكاز٪َ ٗ ٟغػ ١خسََ ١ٝجٌ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ. ١
ٚتٛؾرل ايعك ٍٛإؿهط ٠اقتكازٜاّ ،ؾايصٜ ٟكٓع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإتٌ ٖ ٞا٭دٗع ٠ايتٓؿٝص١ٜ
ا٫قتكاز١ٜص ٚ ،.غرل شيو ٜهٕٛ
.
اعتباضات .طايهؿا٠٤
.
ا٫قتكاز ،١ٜاييت ؽهع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإٍ
ضؾٝس
ايكطاض غرل .
ؽتاض ((.طأٌٖ اـدل ٠ا٫قتكاز١ٜص،. )).
ؾٝذب بٌ ٜٓبػ ٞعً ٢إ٪غػات اـسََ ١ٝجٌ ا٭َاْ ١إٔ .
ايجك١ص عً ٢سػاب َكًش ١إسٚ ،١ٜٓأدعّ إٕ َؿهً١
ؼاب. ٞط أٌٖ . .
.
يطغِ ايػٝاغ ١ا٫قتكاز٫ٚ ١ٜ
َه ١إهطَ ١ا٫قتكازٚ ،١ٜعسّ َِ ٛؿطٚعاتٗا ا٫غتجُاضٚ ١ٜايتُٖٓٞ ١ٜٛ
((. .ط َؿهً ١إزاض. ٠ص،. )).
ا٭ٜسٜٛيٛد .١ٝص إٍ ا٭َاّ بٗسف سطَإ
.
تسؾع .ط با٫عتباضات
إْين أضؾض ٚبؿس ٠ا٭قٛات اييت .
َه ١احملُٖ َٔ ١ٝاضغ ١سكٛقٗا ا٫قتكاز ١ٜايتُٜٓٓٚ ،١ٜٛػ ٢شيو إٓؿعٌ أٜسٜٛيٛدٝاّ إٔ ايكطإٓ
ايع ِٝٛدعٌ َه ١إهطََ ٖٞ ١طنع ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝايٛسٝس ٠اييت شنطت بٗصا ايهتاب إكسؽٚ ،يهٞ
تٓٗض َه ١إهطَ ١اقتكازٜا عًٓٝا أبعاز ٚإقكا ٤أقشاب إٛقـ اييت تتدص أضاٚ ٤أؾهاض ٚؾكّا
َػًك١
ٕكتهٝات َكاحل خؿْٚ ،١ٝكا٥ض عك. ٍٛ
ٚيٝؼ َٔ ايعٝب أ ٚايعاض إٔ تعٌُ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١باعتباضٖا احملٛض ا٭غاغ ٗ ٞايُٓٛ
ا٫قتكازٕ ٟه ١إهطَ ١إٔ تػتعٌ بهؿا ٠٤خدلات اقتكاز ،١ٜيتؿاز ٟؾؿٌ غٝاغتٗا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا٫قتكاز ١ٜا٫غتجُاضٚ ،١ٜقس غبل ي ٞإٔ نتبت يكاسب ايػُ ٛإًه ٞأَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَ١
اقتكازٟص .نُٔ ؾعايٝات اشل ١٦ٝايعًٝا يتطٜٛط َٓطكَ ١ه ١إهطَ.١يرلغِ
.
بتؿه. ٌٝط ؾطٜل
.
َكذلسّا
إهطَ١
ٜٚه ٕٛايػٝاغ ١ا٫قتكاز ٠ٟا٫غتجُاضَ ١ٜه. ١
اقتكازٟص ٕٛادٗ ١ؼس ٟايعًُٝات
. .
ا٫قتكاز. ١ٜط يؿهط
.
يكس سإ ايٛقت إٔ ؽهع قطاضاتٓا
ايتُٓ ،١ٜٛست ٫ ٢ؼتاز أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إٍ ايٓـع ٍٚإٍ ايؿاضع ايعاّ ،عدل ٖاضغات ٚإدطا٤ات
ايبًسٜات ايؿطعَ ١ٝه ١إهطَ،١
يتطبٝل ا٭ْٚ ١ُٛايتعًُٝات بكػٚ ٠ٛدٛض ،عً ٢ضقب ١إٛاطٔ ،ست ٢ؼكل غكـ إبًؼ إطًٛب
َٓٗا يٛظاض ٠إاي ،١ٝست ٢تٓؿص شلا َتطًباتٗا إايَٛ ٗ ١ٝاظْتٗا ٖٞٚ ،تٛضٜس َا سسٚزَ )140 ( ٙا١٥
ٚأضبع ًَٕٛٝ ٕٛضٜاٍٚ ،ايكػ ٠ٛعً ٢ناٌٖ إٛاطٔ َطٖك ١يهطاَت٘ اٱْػاْٚ ،١ٝقس تسؾع٘ يًتهذط
ٚاْ٫ؿعاٍ
.
إٕ ايكطاض ا٫قتكازَ ٗ ٟه ١إهطَ ١هب إٔ ىهع َباؾط ٠ٱزاض ٠ايتذاض ا٫قتكازٚ ٌٜغهإ
ا٫قتكاز١ٜص) ).اييت ٜكٛغ ْ٘ٛا تػؿط عٔ ْتا٥ر ؾاعًٚ ١إهاب،١ٝ
.
يته((. ٕٛط ايٛقؿات
َه ١إهطَ. ،١
إهٞص ٚ ،.تعاجل اؿا٫ت اؿايٚ ،١ٝاييت تػتٓس غايباّ إٍ
تعاجل .ط اشلِ .
٫ٚبس إٔ ته ٕٛتًو ايٛقؿات .
ا٫قتكازٟ
.
اـٝاض
أضٜس إٔ أق ٍٛأْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ىهع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإه ٞ٭غؼ ايؿًػؿ ١ا٫قتكاز ١ٜإه١ٝ
إٍ ((.طايٛقؿات ايتكؿؿ١ٝ
ٚاييت تػتٓس إٍ اـٝاض ايسٜينٚ ،اييت  ٫تسع. ٛ
ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝصْ ٫ٚ ،. .طٜس ايٓكا٥ض اْ٫هُاؾ ،١ٝاييت تطتس ٟعُاق ١قٓاع ايؿهط اشلٓسغٚ ،ٞاييت
) )
ايتؿهرل
.
ت٪نس عً ٢إقطاضِٖ عً ٢تهطٜط اـطاٗ ٤
َٔ ٖٓا تتهض يٓا إػأي ١إْٗا مل تهٔ فطز خطأ ٗ اؿػاب اشلٓسغ ،ٞبٌ إقطاض عً ٢دعٌ
ايهاؾذلٜا ص َ ٖٞ.كَٛات ا٫غتجُاض ٗ َه ١إهطَٖٚ ،١صا إقطاض أٓل َ ٫دلض ي٘ ضغِ
.
ايهؿوص . ٚ..ط
.
. .ط
تٛؾط اـٝاضات إتعسز ،٠اييت ؼكل طُٛسات ٚضغبات ايؿطا٥ض ا٫دتُاع ١ٝإتًك ١ٝيًطغبات
ب٬زْا
اؿهاض َٔٚ ،١ٜايكعب دساّ إخؿا ٤ايتشٝعات ا٫دتُاع ٗ ١ٝإطسً ١اؿهاض ١ٜاييت تعٝؿٗا .
ٚايػطٜب إٕ َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ٳٚعٳسٳ إه ٌٝبايطق ٞا٫قتكازّ ٫ٚ ٟهٔ ي٘ إٔ ٜتشًٌ
َٔ ٚعٛز ٚطٓ ،١ٝؾايتاضٜذ إه ٞغٛف واغب٘ عًٚ ٢عٛز مل ٜٓذعٖا ،بٌ تطى ؼكٝكٗا ٕٔ ٜ ٫عطف
خطط ايهتاب ١ايتاضى ،١ٝبٌ شٖب ا٭ٌَ خط ٠ٛأبعس ،سٌ ؾًت ٚتطى قاغب ١إككطٖ ٗ ٜٔصا
ٚايتطٜٛط
.
اؾاْب ٫ٚ ،أدس غببّا َكٓعاّ يعسّ احملاغبٚ ١إتابع١
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إٕ إطسً ١تتطًب اؿعّ ا٫قتكازٚ ،ٟتكس ِٜايؿهط ا٫قتكاز ٟاؾُاع ٞيه ٞت٪ت ٞايػٝاغات
ٚايسضاغات ا٫قتكاز ١ٜمثاضٖا ،بعٝس عٔ ا٫مٝاظ اٱزاض ٟايػرل َدلض ٫ٚ ،بس َٔ ؾكٌ اؿٝع
ا٫قتكاز ٟعٔ أ ١ٜاعتباضات إزاض ١ٜأ ٚؼٝع ،١ٜبٌ هب زؾع٘ إٍ أٌٖ ايعكس ٚايطب٘ ٚاؿٌ َٔ أضٚق١
إػتجُطٜٔ
.
ايتذاض ٚايكٓاع ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚنباض
إْٗا زع ٠ٛكًك ١ٱس ٍ٬أٌٖ ا٫قتكاز ٚايهؿا ،٠٤قٌ أٌٖ ايجك ١اٱزاضٚ ،١ٜعًَ ٢ا بٗا َٔ
أٚد٘ نعـ َٓٗذ ١ٝايتؿهرل ٚايساْ ،٤عِ  ٫بس َٔ تؿه ٌٝأٌٖ ايجكٚ ١ايؿهط ا٫قتكاز ٟعً ٢أٌٖ
اٱزاض ٫ ،٠بس إٔ نهع ا٭َاْ ١يطقابَٚ ١طايب ايؿاضع ا٫قتكاز ٟإهٖٚ ،ٞصا ٖ ٛبٝت ايككٝس ،ست٢
ٜٗ ٫طب إػتجُط َٔ ا٫غتجُاض ٗ َه .١إهطَ١
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ساسات َه ١املهشَٚ ١طهاْٗا ٚعٛاًٗ٥ا
دا٤ت ؾهطٖ ٠صا إكاٍ َٔ َٓاقؿيت يػٝس ٟايٛايس – ضعا ٙاهلل – عٓسَا طًب َٓ٘ أخ ٞغعاز٠
ا٭غتاش ايسنتٛض إزلاع ٌٝنتبداْ ١إٔ ٜعٚز ٙبأزلا ٤ايعٛاَ ٌ٥ه ١إهطَ ١يطغبت٘ عٌُ زضاغ١
ٚتكشٝشٗا  َٔٚأؾٗط اؿاضات إه ١ٝاييت شنطت ٗ
.
خاق ١ؾذًػت َع ايٛايس ٕصانط ٠ا٭زلا٤
.
نتب ايتاضٜذ ٚايذلاخ ٖٞ: ،ساض ٠ايؿاَٚ ،١ٝايؿًلٚ ،ايؿبٝهٚ ،١ساض ٠ايبابٚ ،أدٝازٚ ،إػؿًٚ ،١إعابس،٠
ٚغرلٖا
.
ٚاؾٛزضٚ ،١ٜايٓكاٚ ،ايػًُٝاْٚ ،١ٝايػعٚ ،٠إٚ ،ٟٚ٬ساض ٠بٝؿٚ ،١اؾُٝعٚ ،٠ايؿؿٚ ،١اؿذٕٛ
ايسّٚص)َ ).تُاغهَٚ ١تعؿبٚ ،١خَ ٙٛٝتساخًٗ ١
نأْٗا ((.طؾذط. ٠
.
إٕ اؿاضَ ٗ ٠ه ١إهطَ١
َطقٛم
.
ا٭ضض ٚبٛٝتٗا ٚزٚضٖا َت٬قك ١نأْٗا بٓٝإ
ايبعض َٚتذسضَٚ ٠تعُك ١ؼت .
.
بعهٗا
سٝاتِٗ .طبايطٝبٚ ١اؿب
.
ايعَإ ٚاتػُت
ٚنإ ٖصا ساٍ ايٓؿٛؽ ٚايٓاؽ ٗ َه ١إهطََٓ ١ص قس. ِٜ
ٚا٫غتكاَ١ص ٚغرلٖا
. .
ٚايكؿاٚ ٤ايٓكاٚ ٤ايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَٚ ١ايهطّ ٚايهطاَٚ ١ايٓؿاَٚ ١إطٚ ٠٤ٚا٭َاْ١
ايٓبٚ ١ًٝأٚز إٔ ٜكبٌ
ٚأخ٬م يكس خًكٛا ٗ تًو اؿاضات نٌ ايكؿات ايؿانًٚ ١ا٭خ٬م .
.
َٔ قِٝ
عصض ٟإتًك ٞإشا غك٘ أ ٚغٗ ٛعً ٸ ٞشنط ايبعض َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝايطاق ،١ٝؾٗصا إكاٍ يٝؼ سكطّا
فتٗس  َٔٚتًو اؿاضات اييت غأتٓاٚشلا بايصنط ٚأًٖٗا ٖٞ:
.
يصات٘ ،بٌ ٖ ٛادتٗاز
َِٗٓٚ
 1ساض ٠ايؿاَٚ ١ٝغهٔ ؾٗٝا إ٦ات ٚإ٦ات َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝايعطٜك ١إؿٗٛض: ٠
: /
بٝت ايبؿاٚض َِٗٓٚ ٟا٭غتاش عً ٞإػ ٍٚ٪ايػابل بأَاضَٓ ٠طكَ ١ه ١إهطَ١

– بٝت ايكعاظ

 َِٗٓٚايؿٝذ سػٌ قاسب ق٬ت ايكعاظ – بٝت ظٜين عٜ٬ا – بٝت ا٭يؿ – ٞبٝت ايعِ عًٞ
قاغِ دس ايسنتٛض ؾٛظ ٟبٓذط – بٝت ايساغػتاْ – ٞبٝت سػٔ َاضْك – ١بٝت ايػٝس قُس
طاٖط – بٝت ايعٚا – ٟٚبٝت عطا ايٝاؽ  َِٗٓٚا٭غتاش عسْإ – بٝت قطب – بٝت ايكطإ
 َِٗٓٚأٌَ َسَ ١ٜٓه ١إهطَ ١إؿٗٛض ايؿٝذ عباؽ قطإ
ٚأبٓا ٘٥ضبٝع ٚزلرل ٚعبساهلل ٚعُاز ٚعُاض
قازم زس: ٕ٬

– بٝت َطط – بٝت زس ٕ٬ايعِ
– بٝت ايكرلٗ – بٝت ايباظ – بٝت

ؾطا – بٝت غعٝس عطب – بٝت ايدلزٜػ – ٞبٝت اـٝا – ٙبٝت ٚؿط بٝت َادس نطزٚ ٟايس
ايسنتٛض عبسايععٜع – بٝت عبسايػؿاض ٚ َِٗٓٚايس ٚدس ايسنتٛض ٖاؾِ عبسايػؿاض

– بٝت

اؿٓاٖٚ ٟٚصا ايبٝت ايصٚ ٟيست ؾ – ٘ٝاؿطٜطٚ – ٟبٝت ازضٜؼ َ َِٗٓٚعاي ٞا٭غتاش َكطؿ٢
ازضٜؼ ٚاخٛاْ٘ – بٝت إسٜط – بٝت ايُٝاْ َِٗٓٚ ٞايؿٝذ أٓس ظنّ ٞاْ.ٞ
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َِٗٓٚ
ايؿًل غهٔ ٗ ٖص ٙاؿاض ٠ايعطٜك ١إ٦ات ٚإ٦ات َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝايعطٜك: ١
 2ساض: ٠
: /
بٝت ايبكٓ َِٗٓٚ ٟٛايعُس ٠إؿٗٛض ايؿٝذ عبساهلل بكٓٚ ٟٛايؿٝذ ٓع ٠بكٓ – ٟٛبٝت ظٜين
سػٔ – بٝت ايٓشاؽ ٓ َِٗٓٚعٚ ٠ايس ايسنتٛض خايس ماؽ أٌَ ايعاقُ ١إكسغٚ ١أٓس –
بٝت ايعٝسإ – بٝت أبٛضاؾس – بٝت ايكا٥ؼ – بٝت بابٛض – بٝت ظاٌَ – بٝت ايطٚاؽ – بٝت
اؿابؼ  َِٗٓٚايؿٝذ قُس سابؼ َسٜط عاّ ٚظاض ٠ايساخً ٗ ١ٝعٗس إًو ؾٝكٌٚ ،ابٓ٘
ايؿٝذ ازلاع ٌٝسابؼ َػاعس َسٜط عاّ إزاض ٠عٌ ظبٝس – ٠ايعضز أضساّ ايؿطٜل ط٘ خكٝؿإ
ٚأخٛاٍ ابٓ٘ َؿٗٛض – بٝت اـْٛسْ َِٗٓٚ ١ايؿٝذ قُس غعٝس خْٛسْٚ ،١أبٓا ٘٥ايؿٝذ عُط
خْٛسْ١
.
ٚعبسايٖٛابٚ ،ابٔ عُِٗ ايؿٝذ قُس قسٜل
َِٓٗ
 3ساض ٠ايؿبٝهٚ ١غهٔ بٗا إ٦ات َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝإؿٗٛض: ٠
: /
بٝت ايساغػتاْ َِٗٓٚ ٞايسنتٛض أٓس ،قاسب إػتؿؿ ٢ظسٚ ،٠ايؿٝذ ظن ٞإكط٤ٟ
إعطٚف – بٝت غًػً – ١بٝت دس ٟإبطاٖ ِٝنتيب – بٝت نطنسإ – بٝت اؿهطاَِٗٓٚ ٟٚ
عبسايطٓٔ ٚأبٓا ٘٥ايًٛا ٤ؾ٪از ٚؾطٜس ٚؾاضٚم إ٪شٕ بإػذس اؿطاّٚ ،خايس إٚٛـ بايساخً– ١ٝ
بٝت غعٝس أزاّ – بٝت عبسايٖٛاب ٚعجُإ نتيب – بٝت إٓكٌ – بٝت ٖاؾِ سًٛاْ – ٞبٝت
ا٭ظٖط  َِٗٓٚايؿٝذ ساَس ٚايعِ ناٌَ ٚعًٚ ٞإبطاٖ – ِٝبٝت ايًبإ – بٝت ٜعكٛب إ٪شٕ –
بٝت عُ ٞقُس ْٛض نتيب

– بٝت ايعطاض َِٗٓٚ ،ا٭غتاش ْ ٌٝعطاض ،إطب ٞإعطٚف،

ٚايسنتٛض عبساهللٚ ،غابكّا ناْٛا َعطٚؾٌ ببٝت ا٭غٛز

– بٝت ايعطٜـ  َِٗٓٚا٭غتاش

ايكشاٗ ايؿٗرلٚ ،أؾٗط أٌَ يًعاقُ ١إكسغ ١ا٭غتاش عبساهلل عطٜـ

– ابٔ َاس – ٞبٝت

ايػاعات َِٗٓٚ ٞا٭غتاش عبسايععٜع ٚعبسايطس ِٝإٚٛـ إعطٚف بأضاَه ٛغابكّا – بٝت ناٌَ
 َِٗٓٚايعِ عبساهلل ناٌَ إه ٞإعطٚف ٚأسس نباض إػٛ٦يٌ بايسٜٛإ إًهٚٚ ،ٞايس ايؿٝذ
قاحل – بٝت ايٓاقط َِٗٓٚ ٚايعِ ٖاؾِ ْاقطٚ ٚايس ا٭غتاش إبطاٖٚ ،ِٝخايس قاسب َ٪غػ١
ضٚتاْا ايؿٓ – ١ٝإبطاْٖٛ ِٝض – ٟبٝت أٓس ماؽ دس أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خايس
ماؽ
.
َِٓٗ
 4ساض ٠ايباب ٚغهٔ بٗا إ٦ات َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝإؿٗٛض: ٠
: /
إبطاٖ ِٝؾٛز – ٠أٓس غعا – ٟٚايػٝس عُط احملهاض – ايػٝس عً ٞايباض – أفس نتيب –
ايسٖاي ٙٛأ ٚآٍ زًٖٓ – ٟٛع ٠ؾٛضظ – ٞعبساهلل قطـ ايعُس ٠ايؿٗرل

– ايكُط ٠ايطبار

إعطٚف – عبسايطٓٔ ضَهإ – ايػٓسٚض َِٗٓٚ ٠إٗٓسؽ عبسايععٜع غٓسٚضَ ٠سٜط عاّ َؿطٚع
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تطٜٛط َٓ – ٢اؿُاّ أدساز ٟ٭َ َِٗٓٚ ،ٞا٭غتاش إطب ٞايكسٜط عًٓ ٞاّ ٚايس أَٚ ،ٞا٭غتاش
ٓٝسٚ ٟساَس – عُط ؾك – ٘ٝعبساهلل ْٛض – ٟقاحل غ – ١َ٬عبسايععٜع ايطؾاعٜٛ – ٞغـ
خهط – ٟغطاز أبٛايع – ٬غًُٝإ إطظا – عبسايٖٛاب ْٛرل – غًُٝإ ْٛض – ٟبكؿإ ٚزلٝت
طًع ١بكؿإ بازلِٗ – أغعس سهٚ ِٝايس ا٭غتاش إبطاٖٚ ِٝنٚ ٌٝظاض ٠ايكش ١ا٭غبل

–

بازسسح – أغاَ ١ايطان – ٞازلاع ٌٝدٖٛطد – ٞعاضف – ايعططد – ٞأٌَ ْ – ُٞٛبٝت
ايسًٖٟٛ
.
أبٛاـرل –
اؿطٜط – ٟإٓكٌ – ٖاؾِ سًٛاْ – ٞبٝت ا٭ظٖط – بٝت غـ – بٝت أضؾس – بٝت ايًبإ –
إ٪شٕ
ٜعكٛب ؾانط .
َجٌ
أدٝاز ٚغهٔ بٗا ايهجرل َٔ ايعٛا ٌ٥إه ١ٝإعطٚؾ: ١
 5ساض: ٠
: /
بٝت ايؿٛزٚ ٠ايس ا٭غتاش إبطاٖٚ ،ِٝغهٔ بٗا ايؿٝذ قُس أٌَ ؾٛز ٠ايكانٚ ٞايعامل إؿٗٛض،
ثكاٗ ٚ ،.بٝت ايهتيب  َِٗٓٚايػٝس قُس أٌَ
 ١َٜٝٛقاي. ٕٛ
ٚبٗص ٙايساض ناْت تعكس ْس. . ٠ٚ
ايكًٛاتٚ ٞبٝت عبساؾباض
.
عبساؿُٝس ٚبٝت
.
ايؿٗرل ٚبٝت غـ  َِٗٓٚايعكٝس
.
نتيب ايعامل
ٚعازٍ
ٚايس إٗٓسؽ عسْإ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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األَني ايٓشاغ باػا
. .
ايسنتٛض خايس ماؽ أَّٓٝا يًعاقُ ١إكسغ ١أطًل بعض ايتكطوات
/
عٓسَا عٴٝٸٔ َعايٞ
ٚغرلِٖ ٖا ؾتض عً ٘ٝأيػٓٚ ١أق ّ٬بعض ايهتاب ٚأْا
.
ايكشاؾ ١ٝإجرلٚ ٠إػتؿع ٠يؿعٛض إهٌٝ
إٓؿعًٚ ١أٜهّا نتب أخ ٞايسنتٛض عبسايععٜع
.
أسسِٖ تكسّٜا ي٘ بايطز عً ٢تًو ايتكطوات
غٓٛات ٚقس
.
غٝؿ٘ ٚقاٍ ي٘ غٛف ماغبو بعس أضبع١
 ٫ظطٜس ٠عهاٚ ٚعٓٛاْ٘ ؾا. ٌٜ
ايٓٗاضَ ٟكا ّ
ٚقطاضات٘
.
ايػٌٓ ٚأظعِ أْين َٔ أنجط ايهتاب ايص ٜٔإْتكسٚا ايٓشاؽ باؾا ٗ عًُ٘
.
َهت تًو
 ٖٛٚضٝ٥ػ ٗ ٞايعٌُ ٚيهٔ أؾٗس اهلل إٔ خايس ماؽ عؿٝـ ايٝس ٚايًػإ ٪َ ،زب إٍ أبعس َػاؾٗ ١
ا٭زب سه ِٝايعكٌ  ،قاسب خًل ضؾٝع  ،قب يًدرل يٰخط٫ٚ ، ٜٔوب إٔ وػس أسسّا  ٖٛٚ ،قٓٛع
.
ؾٚ ٧اي ّٛٝبايصات ٫بس إٔ أقٍٛ
ْعُ ١ؾعٓسَا أق ٍٛعٓ٘ باؾا ؾإْ٘ باؾا ٗ نٌ .
َا آتا ٙاهلل َٔ .
َٗٓٚا
نًُ ١سل م ٛبعض إلاظات٘ ٗ خ ٍ٬بعض ا٭عٛاّ إٓكطؾ: ١
ا٭َاْ١
:
احملٛس األ ٍٚا٫ضتكا ٤بايع٬ق ١بٌ إٛاطٔ ٚدٗاظ
يكس تبٓت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ٗ ١عٗس ٙؾعاض "إلاظ نٌ َعاًَِ ١ط( ١ٝضٚت)١ٝٓٝ
أُٖٗا
ٚاسسٚ ٠قس ؼكل شيو َٔ خ ٍ٬فُٛع َٔ ١ايدلاَر : َٔ ،
يًُٛاطٌٓ ٗ ظٜاض" ٠
يًُٛاطٔ
.
أ) ػسٜس ضٴخل احمل٬ت ٗ ظٜاضٚ ٠اسس٠
ب) إْٗا ٤إدطا٤ات ايهؿؿ ١ٝعٓس تأغٝؼ ضٴخك ١احملٌ  ٗ ،ظٜاضٚ ٠اسس. ٠
ز) إْٗا ٤إدطا٤ات ايهؿؿ ١ٝاـاقَ ١دتًـ أْٛاع ضٴخل ايبٓا ٗ ، ٤ظٜاضٚ ٠اسس. ٠
 َٔ 4إدطا٤ات ايهؿؿ ١ٝاييت ناْت ُاضؽ ٗ إان ٞبعس ثبات عسّ دسٚاٖا ٚاْتؿا٤
ز) إيػا%0٤
شلا
اؿاد. ١
ٖـ) تػذ ٌٝايكهٛى ٗ ايػذٌ ايعكاض ٗ ٟظٜاضٚ ٠اسس ٠بايٓػب ١يٮضان ٞإُدطط١
ايعؿٛا)١ٝ٥
.
( ٗٚاي ّٛٝايتاي ٞبايٓػب ١يٮضانٞ
ٚاسس٠
 )ٚػسٜس تكاضٜض َباْ ٞإغهإ اؿُذاز ٗ ظٜاض. ٠
إٛاطٌٓ
.
ظ) تكشٝض ايع٬ق ١بٌ اٱزاض ٠إطنعٚ ١ٜايبًسٜات ايؿطع ١ٝيتػٗ ٌٝإلاظ َٴعاَ٬ت
ٚتٛؾرلٖا
:
ح) َكٝاؽ اٱدطا٤ات ٚ ،تٛسٝس ايُٓاشز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
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َطنعّٜا
.
ِٛ )60شز ٚ ،مت تٛؾرلٖا
ُٛ )13(0شز إٍ (
إنؿض عسز ايُٓاشز ٗ ايبًسٜات ايؿطعَٔ ١ٝ
ٖصا ٚقس ؼكل ؾٗاظ ا٭َاْ ١ايهجرل َٔ إهاغب ْتٝذ ١اٱيتعاّ بإعاٜرل اؾسٜس ٠شلص ٙاـسَات
اٯتٞ
 َٔ .نُٔ ٖص ٙإهاغب :
1: /

إقباٍ أقشاب احمل٬ت عً ٢تكشٝض أٚناع ضخكِٗ ٖ ،ا أز ٣إٍ ظٜاز ٠إٜطازات ا٭َاْ١
احمل٬ت َٔ عؿط ًَٕٛٝ ٜٔضٜاٍ إٍ أضبعٌ ًَ ٕٛٝضٜاٍ خ ٍ٬غٓتٌ .
ايػٓ َٔ ١ٜٛضٴخل . .

2: /

إضتٝاح ٚتطسٝب َٚػت ٣ٛعإٍ َٔ ضنا إٛاطٌٓ ػا ٙأدٗع ٠ا٭َاْ. ١

3: /

 3عٔ َجًٗٝا
إْتٗا ٤ايتعاسِ ٗ ايبًسٜات ايؿطعٚ ، ١ٝإنؿاض أعساز إٛاطٌٓ إٍ أقٌ َٔ %0
قبٌ اٱق٬ح .

4: /

أز ٣تػَٗ ٌٝٴعاَ٬ت إٛاطٌٓ إٍ إمػاض نػ٘ ايعٌُ عً ٢نٛازض ا٭َاْ َٔٚ ١ثِ  ،مت إعاز٠
تٛدٗٗٝا ـسَ ١إٛاطٌٓ ٚإس َٔ ١ٜٓخَ ٍ٬ػٛ٦يٝاتٗا ايكشٝش١

تاَ١
احملٛس ايجاْ ٞايتعاٌَ َع َكاحل إٛاطٔ ٚسكٛق٘ بؿؿاؾٚ ١ٝعساي: ١
ضٝ٥ػ١
ٗ ٖصا احملٛض مت تٓؿٝص ث٬ث ١بطاَر :
ا٭ضانٞ
:
 /أ :ؽكٝل َٓض
اٱيتعاّ إطًل بطنا٥ع إدطا٤ات ايتدكٝل (ا٭ٚي ، ١ٜٛايكطع ، ١زاخٌ إدططات إدكك١
يصيو)
.
إػُٛس١
:
 /ب :تطاخٝل ايبٓاٚ ٤إضتؿاعات إباَْٚ ٞٴػطشات ايبٓا٤
إٛاطٌٓ
.
مت تطٜٛط ْٛاّ دسٜس يٲضتؿاعات ٚتطبٝك٘ عًْٝ ٢ع
اجملاٍ)
.
(ايٓٛاّ اؾسٜس ٜػًب ا٭ٌَ ٚا٭َاْ ١أ ٟغًطات تكسٜط ١ٜأ ٚإغتجٓا٤ات ٗ ٖصا
يٮَاْ١
:
 /ز :تبين َبسأ اٱؾكاح ٚايؿؿاؾ ١ٝعٓس إغتكباٍ تدلعات إٛاطٌٓ
اغتكباٍ ايتدلع َٔ قبٌ ضٝ٥ؼ اٱزاض ٠ؾك٘ عً ٢إٔ ٜٴ ٵبًِؼ َهتب ا٭ٌَ ٗ اؿاٍ (بايؿانؼ
اي َٔٚ )ّٛٝإهاغب اييت سككتٗا ٖص ٙايدلاَر  ،ؼطٜط دٗاظ ا٭َاْٚ ١ضداي٘ َٔ ًُُٚات
ْ ٗٚؿؼ .
ا٫غتجٓا٤ات ٚ ،اغتؿعاض ا٭ٖايَ ٞبسأ ايعسايٚ ١ضٚح إػاٚا ٗ ٠تعاٌَ ا٭َاَْ ١ع ْٝع إٛاطٌٓ ،
%40
َٛ َٔٚاٖط ضنا ايٓاؽ عٔ ٖص ٙإٛاقـ إمػاض عسز ايؿها ٣ٚاييت ٜػتكبًٗا َهتب ا٭ٌَ إٍ
ا٭َاْ)١
.
عُا ناْت عً ٗ ٘ٝإان( ٞنُا َٖٛ ٛثل ٗ غذ٬ت
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ايبؿط١ٜ
:
احملٛس ايجايح إعاز ٠ايبٓاٚ ٤ضؾع ايهؿا ٠٤اٱْتاد ١ٝيًهٛازض
أُٖٗا
ٚقس مت شيو َٔ خ ٍ٬فُٛع َٔ ١ايدلاَر َٔ :
: /أ إْتاز أزيٓ ١َٝٓٗ ١يعؿط ٠فُٛعات َٔ ايؿٓ ٗ ٌٝدٗاظ ا٭َاْٚ ١تٛقٝـ أعُاشلِ ٚؼسٜس
َٗاضاتِٗ
.
َػتٜٛات
إٚٛـ
.
 /ب :ططح بطاَر يًتسضٜب ٚايتأٖ ٌٝتتٛاقٌ َع َػرل٠
ايتٝٚٛـ
.
 /زَ :ٴطادعَ ١ػٛغات ايتعٚ ٌٝتٛؾرل إٗاضات اييت وتادٗا اؾٗاظ َٔ خٍ٬
ايٚٛا٥ـ
.
 /ز :تػطٜع بطْاَر ايػعٛزٚ ٠تٛطٌ
اٱزاضٟ
.
ٖـ) َٴعاؾٚ ١اٖط ٠ايتػٝب
إٗاضات
.
 ) ٚتكشٝض ايطٚاتب ٚتكًٝل ٚاٖط ٠تػطب
إجايٞ
ظ ) بطْاَر إٚٛـ .
إجاي١ٝ
.
ح ) بطْاَر ايبًس ١ٜايؿطع١ٝ
ٴبتهط٠
احملٛس ايشابع بطاَر دسٜس: َ ٠
بطْاَر ُٕعاؾٚ ١اٖط ٠إْتؿاض َٴدًؿات ايبٓا ٤زاخٌ إسٕ :
سازل١
.
ٚقس مت تٓؿٝص ٖصا ايدلْاَر بٓذاح يٝٴعاجل ٖص ٙايٛاٖط ٠ا٭ظيَ ١ٝٴعاؾْٗ ١ا١ٝ٥
ايب ٞ٦ٝيٲضتكا ٤بٓٛاؾ ١إسٚ ١ٜٓقٝاْتٗا ٚإٗٛط ايعاّ شلا َٔ خ ٍ٬تٛد٘ٝ
:
بطْاَر إُطاقب
غًٛنٝات إٛاطٌٓ ٚضقس ايجػطات ٚإيعاّ اؾٗات إػٛ٦ي ١عٓٗا بػسازٖا .
تطٜٛط َٛقع عً ٢قٓا ٠اٱْذلْت ـسَ ١إٛاطٔ ٚإلاظ َٴعاَ٬ت٘ (بس ٕٚسهٛضٚ )ٙتٛؾرل إعً١َٛ
ايكشٝش. ١ي٘ ٖٚصا مت بٓذاح ٜٚ ،تِ ايتٛاقٌ َع ٖص ٙايكٓا ٠ي٬غتعاز َٔ ٠ؾٛا٥سٖا اؾُ. ١
ايعاّ يًعٓا ١ٜظُٝع إؿاضٜع اؿهٚ ١َٝٛايتطٛعٚ ١ٝتصيٌٝ
تأغٝؼ "إزاض ٠زضاغات َؿاضٜع ايٓؿع "
إٓاغب  َٔٚأؾهٌ إُُاضغات شلص ٙاٱزاض ٠اؾسٜسٖٛ ٠
.
ايكعٛبات اييت تٛادٗٗا ٚتٛدٗٗٝا ايتٛد٘ٝ
َٴعاؾتٗا ٚعٓاٜتٗا َذُعات إػادس اؾسٜسٚ ٠تٛؾرل فُٛع ١كتاض َٔ ٠اـسَات ا٫دتُاع١ٝ
خ٬شلا
.
يٮسٝأَ ٤
اٯٕ
 ٗٚاـتاّ ٫بس إٔ أٚنض ؿكٝك ١ايتاضٜذ إٔ ٖٓاى قكٛضاّ ٗ بعض اؾٛاْب مل تطاع ست. ٢
ٕعاؾتٗا ٚأعتكس إٔ إطسً ١ؼتاز إٍ ايهجرل َٔ إعاؾات اغتطعت
.
ؾا٭َاْ ٗ ١سادَ ١اغٚ ١ق١ٜٛ
َعاي ٘ٝنتبت٘ ي٘ بهٌ
.
ظساضٚ ٠ؾذاعَ ١تٓاٖ ١ٝإٔ نتبتٗا ٕعاي ٗ ٘ٝتكطٜط َط ٍٛطًب٘ َين
ؾ ٘ٝؾًِ ٜػهب َين أ ٚعٌُ عً ٢إؿام ا٭ش ٣اٱزاض ٟبٞ
ٚٚطٓٚ ١ٝتٓاقؿٓا ٕا شنط .
.
إخ٬م ٚقسم
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أَاَ٘ ٚدعاٙ
ايػابل قبٌ َين نٌ َػتٜٛات ايٓكس اؾط ٨ايصٚ ٟنعت٘ .
.
نُا ؾعٌ غرلَ ٙعَٔ ٞ
ٚؾذاعيت
.
اهلل خرلاّ عً ٢قدل ٙعًٞٸ ٚعً ٢دطأتٞ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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تهش ِٜابٔ دٖٝؽ
أؽص فًؼ إزاضْ ٠ع ١ٝايتاضٜذ ٚاٯثاض بس ٍٚفًؼ ايتعا ٕٚيس ٍٚاـًٝر ايعطب ١ٝقطاضاّ ٗ
ادتُاع٘ َس ١ٜٓزب ٞبسٚي ١ا٭َاضات ايعطب ١ٝإتشس ٠بتهطَ ِٜعاي ٞايؿٝذ ا٭غتاش ايسنتٛض عبس إًو
َٔ13-ضبٝع
11
بٔ زٖٝـٚ ،شيو أثٓا ٤اْعكاز إًتك ٢ايعًُ ٞايػازؽ يًذُع ١ٝبسٚي ١ايهٜٛت ٗ ايؿذل٠
ٖ142ـ ،بطعاٚ ١ٜظٜط ايذلبٚ ١ٝايتعًٚٚ ِٝظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞباٱْاب ١بسٚي ١ايهٜٛتٚ ،شيو تكسٜطّا
ا٭ٍٚ
6
يٓؿا ٙابٔ زٖٝـ ايباضظ َ ٚا قاّ ب٘ َٔ ؼكٝل أَٗات نتب ايتاضٜذ إه ٞإدطٚ ،ٙٛعًُ٘ عً ٢طبعٗا
ٚايٓؿط
ْٚؿطٖا ٚإتاستٗا يًساضغٌ ٚايباسجٌ ٗ أسػٔ قٛض َٔ ٠قٛض ايتشكٝل .
ٚيكس غعست شلصا اـدل اؿهاضٚ ،ٟغعست َط ٠ثاْ ١ٝسٌ اغتعسٜت ٕطاؾكَ ١عاي ٞايؿٝذ
ايسنتٛض عبس إًو بٔ زٖٝـ يًػؿط إٍ زٚي ١ايهٜٛت ؿهٛض سؿٌ ايتهطٚ ،ِٜطًبت إؿاضن ١بٗصٙ
/
ايؿطس ١ايهبرلٚ ،٠طًبت َٔ ايكا ٌُ٥عً ٢إزاض ٠سؿٌ تهط ِٜايػُاح ي ٞبإيكا ٤نًُ ١بٗص ٙإٓاغب ١تكسٜطّا
اؿهاض١ٜ
.
َين عً ٢خطٛتِٗ
ٚيهٔ اعتصضت عٔ ايػؿط يٛطٚف خاق ١دساّٚ ،بٗص ٙإٓاغب ١نتبت نًُ ١عٔ ايؿٝذ ابٔ زٖٝـ ،
ؾٗٝا
قًت :
اهلل بػِ اهلل ايطٓٔ ايطس ِٝايك ٟٛايعامل اؾباض إتهدل إطًع عً ٢أعُاٍ
اهلل .بػِ. .
((بػِ .
ايكًٛب ٚاؾٛاضح
ايهٜٛت
.
قاسب إعايٚ ٞظٜط ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبسٚي١
ايعَ٤٬
.
أقشاب إعايٚ ٞايؿهٚ ١ًٝايػعاز ،٠ايػاز ٠ايهٛٝف ،ا٭خ٠ٛ
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚعً َٔ ٢نُ٘ َؿٗسنِ اؾُٚ ،ٌٝايتش ١ٝايهطّ ١يهِ ٫ٚ ،ظيتِ تتُتع ٕٛبايعع
ايكّٛٝ
ٚايبكاٚ ٤ايهطاَ ١إؿه ١ٝبهِ إٍ ؾطف ايسْٝا ٚاٯخط ٠إتكً ١بايسٚاّ ٗ دٛاض اؿ. ٞ
خًل
ٚايكٚ ٠٬ايػ ّ٬عً َٔ ٢قاٍ ي٘ ايطب أقطأ باغِ ضبو ايص. ٟ
أَا قبٌ
غبشاْو ضبٜ ٞا َٔ دعًت ايًػإ ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥إسح ٚايجٓاٚ ،٤دعًت ايكطإٓ بًػُاّ ٚؾؿا،٤
ٚايؿ٪از
.
ٚغدطت َؿاٖس ٠بٝتو إعُٛض ضاس ١يًٓؿؼ

_______________________
.5
1413م
بايعسز
ٖ142ـ3 ،
/6
3
/16
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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ايٚ ،ّٛٝاي ّٛٝد٦ت إيٝهِ بأزب ٚؾهط ٚثكاؾَ ١ا ٤ظَعّ د٦ت إيٝهِ َٔ َه ١إهطَ ١٭ق ٍٛنًُ١
ْ ٗ ١ًٝسل ضدٌ خًل ايتاضٜذ اؾُ ٗ ٌٝتاضٜذ ب٬زْا ،أقـ أَاَهِ اي ّٛٝ٭سه ٞيهِ

– ضعانِ

ايسنتٛض عبس إًو بٔ عبس اهلل
/
اهلل بعض ايهًُات ايكًٚ ١ًٝايكً ١ًٝعٔ َعاي ٞايؿٝذ ا٭غتاش
ٚإ٪ضر
بٔ زٖٝـ ،ايٛظٜط ٚايكانٚ ،ٞإجكـ ٚإؿهط ٚايباسح ٚاحملكل .
ابٔ زٖٝـ إْػإ ٚزٚز َبتػِ يطٝـ ،أغتاش ٗ ؾٔ إجٌ ايعًٝاٚ ،قطٜب دساّ إٍ ايػُاس١
ايعكبات يكس َه ٢بٔ زٖٝـ ٗ
.
اٱْػاْ ،ٞمل تعٛم َػرلت٘ ،إهاضٚ ٠مل تكطؾ٘ عٔ اؿل ٚايعًِ
ٚاقتساض
.
ططٜل ايسع ٠ٛإٍ ايعًِ ٚاٱّإ بهٌ قدل ٚاستػاب ٚدساض٠
ٖصا ايطدٌ ايصٚ ٟدس ايكبٚ ٍٛاحملب ١عٓس ايٓاؽَ ٖٛ ،جكـ َٚؿهط ٪َٚضر ٚباسح ٚقكل ي٘
ٚظٕ َٚهاْٚ ١قٖ ٗ ١ُٝصا ايتاضٜذ ايػعٛز ،ٟي٘ ثكاؾَٛ ١غٛع ،١ٝؾًكس اٖتِ بايتاضٜذ ٚايؿهط ٚايجكاؾ،١
إكاقس بٌ أؾتٗط ؾٗطٗ ٠
.
 ٖٛٚؾك ٘ٝقازض عً ٢ا٫غتٓبا ٙعٓس ايًع َٔ٪ٜٚ ،ّٚبؿك٘ ايٛاقعٚ ،ؾك٘
كتًـ فتُع٘ بعؿك٘ ٚسب٘ ٱق٬ح شات ايبٌ ،يسضد ١إٔ  ٠٫ٚا٭َط ٗ ب٬زْا

– أععِٖ -اهلل

ناْٛا ٗ نجرل َٔ اؿا٫ت و ًٕٛٝإي ٘ٝبعض ايكهاٜا ؿًٗا بايٛز ٚايتؿاِٖ بٌ ا٭ططاف إتٓاظع١
ايّٛٝ
بٗسف إق٬ح شات ايبٌٖ ،هصا ٖ ٛساٍ ايطدٌ تهطَ. ْ٘ٛ
ٝٚٚؿٚٚ ١دس ايتكسٜط
عبس إًو بٔ زٖٝـ أغتطاع إٔ ٜه ٕٛقس ٠ٚسػٓ ٗ ١نٌ عٌُ أ. ٚ
ٚا٫سذلاّ َٔ نٌ ايص ٜٔعًُٛا ؼت قٝازت٘ ابتسا ٶ َٔ ٤احملهُ ١ايؿطع ١ٝايهدلَ ٣ه ١إهطَ ،١ثِ
ايبٓات
ض٥اغ ١اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ ،ثِ ايط٥اغ ١ايعاَ ١يتعً. ِٝ
ٚأٌٖ ايجكاؾٚ ١ايؿهط ٗ ٚطين ٜعطؾ ٕٛسل إعطؾ ١إٔ بٔ زٖٝـ ٜأت ٞنُٔ قا ١ُ٥إجكؿٌ
ايػعٛز ٌٜايص ٜٔخسَٛا اؿطن ١ايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝبهٌ إخ٬م ٚدساضٚ ٠عُل ٚقسمٖٚ ،صا َا
هعًين أق ٟٛايتأنٝس إٔ عطا ٤ابٔ زٖٝـ ٗ فا٫ت كتًؿٜ ١كعب إٔ وكطٚ ٙو ٘ٝب٘ ناتب
أ ٚباسح ٚاسس ،ؾا٭َط وتاز إٍ دٗٛز ٚيٝؼ إٍ .دٗس
قسٖ ٠ٚصا ايكان ٞايص ٟاؾتٗط ٗ اجملتُع أْ٘ وػٔ ا٫غتُاع
إٕ عبس إًو بٔ زٖٝـ ٚطين .
ٜٚهجط َٓ٘ٚ ،عطف بكً ١ن ٗ َ٘٬فًؼ ايكها ،٤ضغِ نجط ٠ايكهاٜا ٚإؿه٬ت اييت عطؾٗا ٚاغتُع
.شلا ؾًِ تؿػس يس ٜ٘ساغ ١ايػُع ،ضغِ َا زلع َٔ نجط ٠ايهٚ ،ّ٬يهٓ٘ هٝس ؾٔ ايه ٗ ّ٬إهإ
إٓاغبٌ
.
ٚايعَإ
ٖٚصا ايكانٖٚ ،ٞصا ايٛظٜطٖٚ ،صا إجكـ قاسب ْدل ٠قٛت َٓدؿض ػػس تٛانع٘ٚ ،تٛانع٘
ايطاق١ٝ
.
ٜصنطْا بتٛانع ايهباض ايعاضؾٌٚ ،تٛانع أقشاب ا٭خ٬م
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 ٫بس إٔ ٜصنط ايتاضٜذ ايػعٛز ٟإٔ عبس إًو بٔ زٖٝـ أسػٔ ٚؼٌُ نٌ َكساض َٔ
إػٚ٪ي ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜايسٚ ١ٜٝٓايجكاؾ ١ٝاييت أغٓست إي ٗٚ ٘ٝنٌ إطاسٌ ٚإٛاقع إدتًؿ،١
ؾًكس نإ ٚؾّٝا يًعٗس ايص ٟنًـ ب٘ ،ؾًكس سؿ ٜعً ٢اغتك٬ي٘ اٱزاضٚ ٟايسٜين ٚايجكاٗٚ ،ساؾٜ
عً ٢اغتك ٍ٬نُرل ٙايٝكٚ. ٜاؿط
إٕ ابٔ زٖٝـ دس ٜٷط بايجٓاٚ ٤ا٫سذلاّ ٚإسٜضٚ ،ايهتاب ١عٓ٘ ،ابٔ زٖٝـ ضدٌ قذلّ ٚوٌُ نٌ
قؿات َٚكَٛات ا٫سذلاّ ،ابٔ زٖٝـ أسذلّ ؾهطٚ ٙثكاؾت٘ٚ ،أسذلّ اٯخطٚ ،أسذلّ َٛقع٘ ،ايسٜين
ٚايػٝاغٚ ٞاٱزاضٚ ،ٟسطم عً ٘ٝبايٛطٓٚ ١ٝاؾساضٚ ٠ا٫قتساض ٚايهؿاٚ ٠٤عؿ ١ايًػإٚ ،ا٫ضتكا٤
ٚايكطاض إشٕ ؾٗ ٛضدٌ قذلّٚ ،ايجكٚ ١ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط  ٫تعط ٢إ٫
.
بايكسم ٗ ايكٚ ٍٛايؿعٌ
ايتاضٜذ
.
يًُشذلٌَ َٔ ضداٍ
ٚايٓب١ًٝ
.
يكس أغتطاع عبس إًو بٔ زٖٝـ إٔ هُع ايهجرل َٔ اـكاٍ ٚايكؿات اؿُٝس٠
إٕ ابٔ زٖٝـ ٖاَ ١ثكاؾٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝإزاض ١ٜعاي ،١ٝي٘ ٖٝبٚ ١إد ٍ٬ؾٗ ٛق ١ُٝنبرل ٠تػتشل
ايتٛثٝل يكس أؾًض ٖصا ايهبرل إٔ دعٌ يًهتب احملكك ١قُٝتٗا ٚٚظْٗا ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ،عٌُ شيو زٕٚ
.
َٗاتطات  ٫ٚازعا٤ات ٚبس ٕٚاْؿعا٫ت ،ؾًصيو نػبت نٌ ايهتب اييت سككٗا قٚ ١ُٝضقاْ١
إه ٞيكس دعٌ عبس إًو بٔ
ٚانتػبت اسذلاَاّٚ.خاق ١تًو ايهتب اييت اٖتُت ٚتٓاٚيت ايؿإٔ .
ا٭غاؽ .ص ٗ نٌ أَ ٚع ِٛإْتاد٘ ٚدٗس ٙايعًُٚ ٞايجكاٗ،
ٖ. ٞط إطتهع .
زٖٝـ َسَ ١ٜٓه ١إهطَ. ١
بٌ إْٔ٘ أبسع نٌ اٱبساع ٗ ٖصا اؾاْب إهٚ ،ٞقاّ بأعُاٍ ؾهطٚ ١ٜثكاؾٚ ١ٝتاضى ١ٝعٔ َه ١إهطَ،١
قبٌ
مل ٜػبك٘ إيٗٝا أسسٷ َٔ .
ٖصا ايططاظ َٔ ايطداٍ إُٝع ٫ ٜٔبس إٔ ٜهطّ خاق ١أْ٘ قسّ َه ١إهطَ ١عً ٢غرلٖا ،بٗصا
اؾٗس ايعًُ ٞعٔ ايؿإٔ إه ٞأنس بٔ زٖٝـ إٔ ايك ِٝايطق ١ٓٝايكاؿٚ ١ايٓانذ ١شلا ضداشلاْ ،عِ
عطف ٖصا إ٪ضر إٔ قٝاْ ١ايهتب اييت تتشسخ عٔ َه ١إهطَ ١ؼتاز إٍ سػابات ٚإٍ َطادعات
زقٝكٚ ١سػاغ ،١ؾعٌُ إٍ شيو ،بٌ عٌُ شيو َٗاض ٠ؾا٥كٚ ١قٛضَ ٠تكسَٖٚ ١صا َا ٪ٜنسٙ
اهلل غاظٟ
يهتاب إؾاز ٠ا٭ْاّ بأخباض بًس اهلل اؿطاّ ،حملُس بٔ عبس .
ؼكٝك٘ /
 ٗٚاـتاّ ٜػعسْ ٞإٔ أمثٔ ٚأقسض ٖصا ايطق ٗ ٞإٛقـ َٔ ايػازْ ٠ع ١ٝايتاضٜذ ٚاٯثاض بسٍٚ
فًؼ ايتعا ٕٚيس ٍٚاـًٝر ايعطبٚ ،١ٝايص ٜٔسطقٛا عً ٢تهطٖ ِٜص ٙايكاَ ١ايػعٛز ١ٜايؿهط١ٜ
ايجكاٗ).
ايؿاك ،١نُا إُٔٓ ٢عاي ٞايؿٝذ بٔ زٖٝـ إعٜس َٔ ايطق ٞايؿهطٚ ٟايتؿٛم )
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اؿكٝك ١أْين طًبت ٚططست ؾهط ٠تهطَ ِٜعاي ٞايؿٝذ عبس إًو بٔ زٖٝـ َٓص ظَٔٚ ،أنست
ٖصا ايطًب يٓازَ ٟه ١إهطَ ١ايجكاٗ َٓاغبَ ١ه ١عاقُ ١ايجكاؾ ١اٱغٚ ،١َٝ٬نطضت طًيب عٓسَا
ايععٜع ضعا ٙاهلل – يٲبساع ايعًَُٚ ،ٞاظيت َتؿا ٌ٥يتشكٝل
أُقطت دا٥ع ٠ا٭َرل عبس اجملٝس بٔ عبس -
سهاضٌٜ؟
! .
ٖصا ايطًب إه ،ٞإٕ بٔ زٖٝـ دس ٜٷط بهٌ اسذلاّ ٚتكسٜط ٚتهط ِٜؾٌٗ ْؿعٌ؟ يٓهٕٛ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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س ٞاهلذًٚ ١عٛا ً٘٥ايؼٗري٠
ٚغهاْٗا .ص ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا ( ّٜٛ )14121
َكاي. ٞط ساضات َه ١إهطَ. ١
.
بعس إٔ ْؿطت
ٖ142ـ ،تًكٝت ايهجرل َٔ إكا٫ت إٓؿعً ١نسٚ ،ٟبعهٗا ٚدست ؾٗٝا ايهجرل َٔ
/6
3
ا٫ثٌٓ/2
ايتكسٜط ٚا٫سذلاّ ٚا٫غتؿازٚ ٠ايتٛدَ ٘ٝجٌ احملازث ١اشلاتؿ ١ٝايطاقَ ١ٝع غٝس ٟايٛايس َعايٞ
ايسنتٛض ساَس ٖطغاْٚ ،ٞظٜط ايكش ١ا٭غبلٚ ،ابٔ َه ١ايباض بٗا إٕ ؾا ٤اهللٚ ،زلعت َٓ٘ ايهجرل َٔ
ايتٛدٗٝات ٚإعًَٛات ايسقٝكٚ ١إؿٝس ٗ ٠ؾإٔ اؿٛاض ٟإه ٖٛٚ ،١ٝاـبرل إه ٞايعطٜل ٚ ،أٚعست٘ إٔ
أسكل نٌ ؾا٥س َٔ ٠ؾٛا٥س تًو احملازث ١اشلاتؿ ١ٝايطاقٖٚ ،١ٝهصا ِٖ ساٍ نباضْا ايصْ ٜٔتعًِ
ا٭غتاش
/
ْٚتعًِ ْٚتعًِ َِٓٗ  َٔٚخدلاتِٗ  َٔٚسٓهتِٗٚ ،نصيو أتكٌ ب ٞأخ ٞاؿبٝب غعاز٠
تكسٜط ٟأؾٗط عُسَ ٗ ٠ه ١إهطَ ،١ؾًكس
قُٛز بٝطاض ،عُس ٠قً ١اشلذًٚ ،١ايصٜ ٟعس ٗ-
أؾتٗط بأخ٬ق٘ ٚخسَات٘ ْٚؿاط٘ إػتُط ٚإٓتؿط ٚإتٛظع ،ؾٗصا ايعُس ٠ايبٝطاض ٜصنطْ ٞزاُّ٥ا
بايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَ ٚ ١إطٚ ٠٤ٚايٓبٌ ٚايهطّ إه ٞايعطٜل ،إِٗ إٔ ايعُس ٠ايبٝطاض أؾازَْ ٞعًَٛات
َُٗٚ ١زقٝك ١عٔ س ٞاشلذً ،١زؾعتين يهتابٖ ١صا إكاٍٚ ،أضٜس عدل ٖصا إكاٍ إٔ أ٩نس ٚأق ٍٛإٕ ٖصٙ
ايهتابات قابً ١يًٓكس ٚإطادع ،١ؾإْين أضسب بكسض ضسب بهٌ ْكس َٚطادعٖ ٗ ١صا اجملاٍٚ ،غٛف
بهِ
اغتؿٝس َٔ نٌ َعًَٛات قشٝش ١تكًين ،ؾُطسبّا .
ٜعتدل س ٞاشلذً َٔ ١أِٖ ٚأندل ا٭سٝاَ ٤ه ١إهطَْٛ ١طّا يكطب٘ ايؿسٜس َٔ اؿطّ إهٞ
ايؿطٜـ ٫ٚستهإ اؿ ٞعدل ايعَٔ ايعسز ايهبرل َٔ اؿذاز ٚإعتُط ٜٔيٛؾط ٠ايهجرل َٔ ايؿٓازم
ٚايعُا٥ط إٗ ١٦ٝيػهٔ اؿذاز ٚقاقس ٟبٝت اهلل اؿطّ ٚأٜهّا يٛدٛز ايهجرل َٔ إطاعِ ٚاحمل٬ت
 800قٌ ٚنإ غابكّا ايهجرل َٔ إطٛؾٌ ٜكَ ُٕٛٝهاتبِٗ بٗصا اؿٕ ٞا
ايتذاضٚ ١ٜاييت تتذاٚظ
ٜتُتع بٗص ٙايكؿات ٚباؿ ٞايهجرل َٔ ا٭بٝاض َجٌ ايػبع ا٭بٝاض ٚايباظإ ٚب٦ط اـطظٚ ٠ايب٦ط إاحل
ٚغرلٚ ٙأٖاي ٞاؿ ٞنإ ػُعِٗ َطناظ ايعُسٚ ٠ناْت تٓتؿط باؿ ٞايهجرل َٔ ايكٗا ٟٚاييت
تعتدل َتٓؿؼ يًبعض  َٔٚأبطظ ايكٗا ٟٚإٛدٛز ٠باؿ ٞقٗ ٠ٛقاحل عبس اؿٚ ٞقٗ ٠ٛقاحل عٜٛؼ
ٚقٗ ٠ٛعباؽ أب ٛؾطاز ٚقٗ ٠ٛا٭غطٓبٛيٚ ،ٞأٖاي ٞاؿ ٞنإ ّتٗٓ ٕٛبعض ا٭عُاٍ ٚإٗٔ
اؿطؾ ١ٝإدتًؿَ :١جٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
1414م
بايعسز
ٖ142ـ5 ،
/6
4
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ/1
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إٓػٞ
.
ايػبٗاْٞ
يبين
باقؿاض عُط -
بهطٜ ٟػًِ
ٚأؾٗطِٖ ق٬ح -
:
 1ايؿٛاي١
: /
ؾطبٛف َٓكٛض
ؾٛاٍ عجُإ بطازعٓ-ٞعٙ
ايسضاض غًُإ -
 2اؾعاضٚ ٜٔأؾٗطِٖ - :
: /
تٝذاْٞ
.
غاضٟ
ايهطزا ٟٚايكؿسض-عباؽ .
ٚأؾٗطِٖ
:
 3ايٓذاضٜٔ
: /
نازٚ
ا٭بٝض عُط -
ايباْ ٞعبس اؿُٝس
ايٝاؽ
ٚأؾٗطِٖ قُس -
:
 4ايطباخٌ
: /
ؾطط١
طبار أٓس .
ايؿتٝين ،أٓس -
ايبٝذط
ايكسٚؽ .
ٚأؾٗطِٖ عبس
:
 5اـٝاطٌ
: /
ؾًٗٛب
.
ٚأؾٗطِٖ قُس غاض – ٟزباض – ٙقُس
:
 6ايػكاٜا
: /
ضْكٛ
خهط ٟقُس .
ٚأؾٗطِٖ أب ٛضظٜع – ٠أٌَ
:
اـهط١ٜ
:
7
: /
ٚأؾٗطِٖ أٓس َطظا – ٓع ٠بكبل – باعاضَ – ١أٌَ بهط – ٟعٝه ١ايهس– ٟٜٛ
:
 8ايػُاْ١
: /
ايؿُٗٞ
.
عٛز٠
أَاّ
اؿطب ٞايؿطٜـ – بهط .
ٚأؾٗطِٖ قُس
:
 9ايؿهٗاْ١ٝ
: /
ٚأؾٗطِٖ غًُٝإ بٝطاض – سػٔ َطط – قُٛز ظَعَ –ٞايؿطؾط – َٛغ ٢ظَعَٞ
:
 1ايعَاظَ١
: 0/
ؾ٬ت٘
– آزّ .
ماؽ  .بهاض
ٚأؾٗطِٖ سػٌ
:
ايٓشاغ١
:
1
: 1/
ايٛاؾسٜٔ
.
ٚأؾٗطِٖ فُٛع ١نبرلَٔ ٠
:
 1اؿ٬قٌ
: 2/
ٚأؾٗطِٖ ايبٛقط – ١ٜايػٓس – ٟايطَهاْ – ٞايسًٖ – ٟٛأٓس دعؿط ٚإخٛاْ٘ –
:
 1ايكُاؾ١
: 3/
بازا٩ز
.
ْساض
ايػُهط ٟقُس .
ٚأؾٗطِٖ إعدل –
:
 1ايػُانطٙ
: 4/
سساز
ٚأؾٗطِٖ سػٌ سساز – َه ٞسساز – إبطاٖ. ِٝ
:
 1اؿسازٜٔ
: 5/
ٚأؾٗطِٖ ْ ٌٝؾعاض – ايكٝاز – قُس .ضٚاؽ
:
 1با٥ع ٛايطٚ٩ؽ إٓسٟ
: 6/
ايهعهٞ
.
ٚأؾٗطِٖ اـرل – ٚايٓاٜت– ١
:
 1ايكطاؾٌ
: 7/
خًٌٝ
ٚأؾٗطِٖ قسق ١سٓٝـ – بسض – عُط عكاز – ايطظ – ٠ايهعه – ٞقُس .
:
 1ايؿطاْ١
: 8/
خهطٟ
.
ٚأؾٗطِٖ عبس ايكُس
:
 1أزٚات ايهٗطبا٤
: 9/
غاضٟ
غاض ٟقاحل .
ٚأؾٗطِٖ عباؽ غاض – ٟعبس اهلل -
:
 2با٥ع ٛايتُٝع
: 0/
ٚأؾٗطِٖ سػٔ يبٓ – ٢إزضٜؼ نٓ – ٛعبس اؿُٔ َ٪شٕ  ،ايطٓ – ١آٍ .دٍ٬
:
 2إ٪شْٕٛ
: 1/
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زٜباْٞ
ايعؿط ٟق٬ح .
إكًٞ
ؾٗاب
ٚأؾٗطِٖ أٓس سًٛاْ- – ٞ
:
 2اؿًٛاْ١ٝ
: 2/
تهطْٞٚ
.
ٚأؾٗطِٖ :ايػ – ّ٬ؾًٝؿٌ – إرل – ٠عً٢
 2إبؿٛض :
: 3/
ايؿتاح
ٚأؾٗطِٖ ايسٚن – ٞقسقٜ ١عكٛب – غطاز ا٭عٛض – عبس .
:
 2ايعكرلات
: 4/
ٚأؾٗطِٖ أب ٛايٓذا – سعّ – ١اؿػاَ – ٟٚػعس ايًبإ – ؾٗاب – قُس إكطٟ
:
 2ايًباْ١
: 5/
دطقإ
– .
دإ ضؾاز دسا – ٟٚايباْس٠
ٚأؾٗطِٖ عُط قب – ٍٛقاحل عطؾ – ١عًل – عُط -
:
 2ايبكا٫ت
: 6/
ايُٝاْٞ
.
–
ايػبشٞ
.
ٚأؾٗطِٖ قسق ١قٓاز – ًٜٞايٓاقط– ٚ
:
 2ايػبش١ٝ
: 7/
َٝادإ
.
ٚأؾٗطِٖ ْٜ ٌٝعكٛب – عباؽ ٚظٜط عً – ٢بابٓذ – ٞقػٔ
:
 2ايعطاضٕٚ
: 8/
دطٚإ
.
ٚأؾٗطِٖ ايػٝس – باقؿاض – طاٖط ثاْ– ٞ
:
 2ايؿٛضب١
: 9/
يٓسٕ
ٚأؾٗطِٖ عبس اهلل سطٜط – ٟاؾباي – ٞعبس اهلل ايطؾٝس َامل – َٛؽ .
:
 3إٓذسٕٚ
: 0/
ٚأؾٗطِٖ خايس زٜط – ٟبهطْ ٚكط – ٠عبس ايكازض عابس – عبس ايكُس بػساز– ٟ
:
َ 3عًُ ٛايبٓا٤
: 1/
ايدلز
قاحل عط – ١ٝأٓس ؾشاّ – غًُٝإ .
خإ
ٚأؾٗطِٖ آٍ .
:
 3ايكباغٕٛ
: 2/
ٚأؾٗطِٖ أٓس ًَٛى – قاحل عكاز – ٜٛغـ آزّ – سػٔ قعٝسَٓ – ٟكٛض
:
 3ايػا٥كٕٛ
: 3/
ايٛايٞ
عهاؾٜٛ – ١غـ .
إجاٍ
ٚقس نإ باؿ ٞايعسٜس َٔ ا٭َانٔ ٚإػادس ا٭ثط ١ٜعً ٢غب: ٌٝ
َ 1ػذس غٝسْا ٓع ٠بٔ عبس إطًب ضن ٞاهلل عٓ٘ ،عِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ. ٘ٝغًِ
: /
ايطاؾسٜٔ
.
َ 2ػذس غٝسْا أب ٢بهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘  ،أ ٍٚاـًؿا٤
: /
ايطاؾسٜٔ
.
 3بٝت غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ ضن ٞاهلل عٓ٘ ،ثايح اـًؿا٤
: /
ايػطٜب
.
َ 4ػذس
: /
ا٫غٛات
َ 5ػذس .
: /
أؾٗطٖا
:
ٚنصيو نإ ٗ اؿ ٞايعسٜس َٔ إساضؽ ٚايهتاتٝب
ايٓاقط١ٜ
.
َ 1سضغ ١عاضف عً – ٢غ ١َ٬اهلل – إسضغ١
: /
 2نتاب اؿساز – نتاب ؾك- ٘ٝنتاب بٝت إكط – ٟنتاب سػٔ ايطـ – ايػٝس ٓٛز
: /
ايسٚضٟ
.
– بٝت
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ٜٚعتدل أبٓا ٤س ٞاشلذً َٔ ١أقشاب ايٓدٚ ٠ٛايؿٗآَٖٚ ١اى فُٛع ١تػُ ٢ايؿعٜعَٔٚ ١
اؾٗطِٖ
:
ؾطف
ضدب غٛبٝا – إبطاٖ ِٝقؿاؾ – ١عبس اهلل آزّ – أٓس َسْ – ٞأٓس َه – ٞقُس .
ٚأٜهّا نإ باؿ ٞايعسٜس َٔ إكاْع ايبساَ ١ٝ٥جٌ َكاْع ايجًر ٜٚػُ ٢بابٛض ايهعهٞ

–

َكاْع ايطٛب ا٭ٓط  َٔٚأؾٗط أقشاب َكاْع ايطٛب – ايهٝهَ – ٞعتٛم عػاؽ – ايسبً– ٍٛ
ايسعذاْٞ
.
ايبٝطاض –
ايطنب ايص ٜٔؾهًٛا ثكاؾ ١ايطنب
.
ٚنإ ٜتُٝع أبٓا ٤اؿ ٞباٖتُاَِٗ بايطنب  َٔٚأؾٗط ضٚاز
َِٗٓٚ
:
ايدلاَو
.
ٓع ٠غ – ّ٬اؿذ – ٞعُط بسض – ساَس ايساٗ – أٓس تٝذاْ – ٞأبٛ
باؿٞ
 َٔٚأِٖ ا٭سٛؾ ١إٛدٛز: ٠
سٛف ايؿاَ – ٞسٛف إطظا – سٛف ايؿٌ – سٛف ايؿكازف – سٛف احملهط – سٛف ايعُطٟ
اؿطٜطٟ
.
– سٛف
ا٭ظق ١ظقام ايدلغ – ِٝظقام اؾٓاٜع – ظقام ايػطٜب – ظقام ايكًع – ١ظقام ايػعاز– ٠
 َٔ ٚأِٖ :
ايطاس١ْٛ
.
ظقام ايكٛؽ – ظقام ايكب – ١ظقام ايػكٝؿ – ١ظقام ايته – ١ٝظقام
أؾٗطِٖ و ٞأَإ
:
ٚقس ُٝع اؿ ٞبٛدٛز ايعسٜس َٔ ايعًُا ٤إهٌٝ

– إبطاٖ ِٝخعاَ– ٞ

ايبداضٟ
.
خعاَ ٞعً ٢غاز – ٠عُط ٖٛغاٖ – ٟٚاضٕٚ
قاحل -
ٚنإ ٭ٖاي ٞاؿَ ٞتٓؿؼ ٜتٓؿػ ٕٛب٘  ٖٛٚبػتإ ايبداضٜ ٟككس ٙا٭ٖايٜٚ ٞك ُٕٛٝؾ٘ٝ
ٚايِ٥٫ٛ
.
اؿؿ٬ت
ٜٛٚدس ٗ س ٞاشلذً ١غٛم إٓؿٚ ١ٝغٛم ايكػرل ُٖٚا عباض ٠عٔ أغٛام نبرل ٠هس إٛاطٔ
ٚخ٬ؾ٘ ٚنصيو ٜٛدس باؿ ٞسطاز ايعكط
.
نٌ َا وتاز إي َٔ ٘ٝخهاض ٚؿٚ ّٛزداز ٚأزلاى
ايكب١
يبٝع اْ٫تٝهات ٚا٭ؾٝا ٤إػتعًُٚ ١نإ َٛقع٘ بعقام .
ٚنإ باؿ ٞايعسٜس َٔ ا٭دٗعٚ ٠اٱزاضات اؿهَ ١َٝٛجٌ ايهطنَ ( ٕٛطنع ؾططٚ ) ١
َكًش ١عٌ ظبٝسٚ ٠عٓس َا ٜأت ٞايكٝـ ٜػتجُط أبٓا ٤اؿ ٞؾذل ٠اٱداظ ٠بايعٌُ ٚنإ شيو َٔ
ٚخ٬ؾ٘
.
خ ٍ٬بٝع ايبًٚ ١ًٝإٓؿٛف ٚاٜ٫ػهطٚ ِٜايؿطؾٛ
إطظا آٍ قُس سػٌ
أَا أؾٗط ايعٛا ٌ٥إٛدٛز ٠باؿ- ٖٞ: ٞ

– آٍ بٛق – ٟٛا٭ظٖط – ايؿٛز٠

– آٍ قػرل – ايػبٗاْ – ٞايػٓإ – ايؿهٛض – ٟاحملهط – ايؿً – ٞباعاضَ – ١سػٔ قُٛز –
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إػط – ٟإًٛى – ا٭غٛات – ايٓت – ٛايطَهاْ – ٞايؿٝع – ٚاؿاؾ – ٜايؿًٛاي – ١اؾباي – ٞاـإ
ايؿٛاٍ ايعػاؽ – اؿًٛاْٞ
– ايبكبل – ايطؾٝس – ٟايكٛاف – ايطاؾس – ٟايعُطإ – ايبهط- – ٟ
ايس ٜٔايػّ٬
– اـهط – ٟإطط – اؿطٜط – ٟايػاب – ايػٓس – ٟايسٚب – ٞظ- ٜٔ

– ايطن– ١

اـعاَٞ
.
عبس اهلل إنطاّ – ايػعا – ٟٚايتٝذاْ – ٞايهػٓا – ٟٚظ ٜٔايعابس– ٜٔ
 َٔٚأؾٗط َٔ غهٔ بإػٝاٍ َعاي ٞايسنتٛض ساَس ٖطغاْٚ ٞظٜط ايكش ١ا٭غبل ،ؾعا١ً٥
اشلطغاْ ٞاؾتٗطت ٗ ٖصا إٛقع – ايباْا – عجُإ َكط – ٟقُس عً ٢نطز – ٟعبس ايطؾٝس َامل
باضٚ ٚأٚز إٔ أنِ َكاي ٞبكٛي ٞأْين أضسب
ثاْ – ٞعبس ٙؾشاّ – بطازع – ٞأٓس غٓاضٜ – ٟعكٛب .
ٚأتكبٌ أَ ٟعًَٛات تكًين ،تكشض أ ٚتعسٍ َٔ َعًَٛاتٖٚ ،ٞص ٙإعًَٛات يٝػت ْٗا ،١ٝ٥أ ٚتٗسف
َٔ تكً َٔ ٌٝق ١ُٝاٯخط ٫ – ٜٔزلض اهلل – إِا أٖسف َٔ ٖصا اؾٗس ضقس ادتُاع ٞيًشاض٠
إه١ٝ
.
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ٚتظُ ٛايؼٗاَٚ ١ايتظاَض املهٞ
اـ٬ف ٚا٫خت٬ف ٗ ٚدٗات ايٓٛط تعًُٓا َٔ آباْ٤ا ٚأدسازْا إه ٌٝأْ٘ هب إٔ ٜ ٫كٌ
ايكطٝع .١ص ، .
.
اـك .١َٛص . ٚ.ط
.
ايتكازّ ص . ٚ.ط
إٍ سس. .ط . .
ْٚكاع ١اـًل ٚايٓبٌ ٚايعكٌ إه ،ٞتٛق ٜعاز ٠اؿطن ١ؾٓٝا ،بٌ إْٗا تطتك ٞبطاقتٓا،
تكاضبٓا
ٚتعٌُ عً. ٢
ٚي ٛطًب َين إٔ أـل يٮَ ِٖ َٔ ١أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ،١يكًت يػاُٝٓ ًٞ٥تو ي ٛنٓت
َعٓا ٗ زاض أخ ٞغعاز ٠ا٭غتاش عبس اـايل بٔ زاٚز ،ضدٌ ا٭عُاٍ إعطٚفٚ ،اٱْػإ إ٪زب ٚايطقٝل
ٚايٓؿُٚ ٞناْت قكٖ ١صا ا٫دتُاع إه ٞايطا٥ع ،أْين ٚأخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ايؿطٜـ َٓكٛض أبٛ
.
ضٜافٖ ،صا إه ٞايعطٜل ايكطٜب إٍ قًٛب ايٓاؽ احملب ٚايعاؾل ٕهٚ ١أًٖٗا إِٗ عًُت ٚأخَٓ ٞكٛض
عً ٢استٛا ٤أظَ ١ايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ ١اييت بطظت عً ٢ايػاس٪َ ١خطاّٚ ،قُٓا بتشطى ٚسطاى
ادتُاعَ ٞتكٌ ٚيعس ٠أٜاّ يًتذ ٍٛبٌ أعها ٤فًؼ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَ،١
ا٭ططاف ٚنٓا أْا ٚا٭ر َٓكٛض قس ٚنعٓا َٓٗر ٗ ايتعاٌَ َع ٖص ٙا٭ظَ١
.
ٚزلعٓا َا يس ٣نٌ
بإٔ ْهع َػاؾ ١سب ٚأخٚ ٠ٛاسس ٠بٌ نٌ ا٭ططافٚ ،تعاٖسْا عً ٢اؿٝاز ١ٜايتاَٚ ،١عسّ ايتسخٌ
بؿطض ايطأٚ ،ٟدعًٓا اؿٛاض ٖ ٛايٛغ ١ًٝاييت ٜتٛقٌ ايططؾإ بٗا إٍ ايتؿاِٖ إؿذلىَ ،ا وؿٜ
إتبازٍ
يهٌ ؾدل اغتك٬ي٘ َ ،ع اؿؿا ٚايتاّ عً ٢ا٫سذلاّ ٚايتكسٜط .
ٚأزضنٓا ْٝعاّ أْ٘  ٫بس َٔ إعاز ٠اي٥ٛاّ ٚا٭خٚ ٠ٛاحملبٚ ١ا٫غتكطاض ٚايتايـ إٍ ٖصا
اجملًؼ إٛقط ،قبٌ إٔ تتكاشف ايػؿ ١ٓٝأَٛاز َٔ ايؿبٗات ٚايه٫٬ت ايعاتٚ ،١ٝعٓس شاى غًّٓٛ
ْسّ
أْؿػٓاٚ ،عٓسٖا  ٫تٓؿع غاع. ١
نُا أزضى إٔ َا ٚقع َٔ خ٬ف ٚاخت٬ف مل ٜعس ٚإٔ ٜه ٕٛضز ٠ؾعٌ ت٬عبت بٗا ايعٛاطـ ٫
ايعكٌ ٚأْػام ايبعض ايكًٚ ٌٝضا ٤عٛاٌَ ؾٝطاْ ١ٝؾأغطعٓا ؾُع ايهًُ ١يتَ ٗ٬ا قس ٜكع َٔ
.
بين قَٞٛ
أخطا ٤قس ٜ ٫تساضنٗا ايهباض َٔ .
.
َٚجًٚ ٞأخ ٞايؿطٜـ َٓكٛض أزضنٓا إٔ يًتؿطٜل ٚايتُعٜل أغباب ٜتكسَٗا ايتشاغس
ٚايتباغض ٚايتهايب عً ٢اؿ ٚٛٛايعادً ،١ؾعًُٓا ظسٚ ١ٜقسم عً ٢ضز ايباطٌ عً َٔ ٢دا ٤ب٘
ٚإٕ نإ سبٝبّا ٚقسٜكّا ٚقًٓا يًذُٝع ز ٕٚاغتجٓا ٤أْٓا ْعطف ايطداٍ باؿلٚ ،قًٓا شلِ إٕ َٔ نٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6
1414م
بايعسز
ٖ142ـ6 ،
/6
4
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚايج٬ثا/2٤
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ْؿػ٘  ٫ٚضٜب أْٓا َُٗا ٚقؿٓا ٚسًًٓا ٗ ٖصا اؾاْب ،ؾإْ٘ ّ ٫هٔ إٔ مكل َا
ؾإِا ٜهٌ عً. ٢
ٚإٛادٗ١
.
ْكب ٛإي ٘ٝإ ٫بايكطاس١
ٚتؿاٚضت َع أخَٓ ٞكٛض ٗ ا٫تكاٍ بػٝس ٟايٛايس َعاي ٞايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْ،ٞ
ٖصا ايهبرل ،ايص ٟتسخٌ بك ٠ٛايعكٌ ٚايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَٚ ١إط ٠٤ٚإه ،١ٝإعطٚف بٗا أٌٖ َه ١إهطَ،١
ٚؼسخ إٍ اؾُٝع بعكٌ .ا٭ب
اـ٬ؾات ثِ اتكًت
.
إه ٞاحملب يًذُٝعٚ ،قسّ شلِ ايٓكا٥ضٚ ،أًَ ٢عً ِٗٝكاٚؾ٘ َٔ ٖصٙ
بأخ ٞغعاز ٠ايػٝس عبس اهلل ؾسعلٖ ،صا إه ٞايص ٟبصٍ دٗس ضا٥ع ٗ سسٜج٘ ا٭خ ٟٛيًذُٝع٫ٚ ،
ٜؿٛتين إ ٫إٔ أؾٝس بايسٚض اٱهابٚ ٞايهبرل ٭خٚ ٞقسٜك ٞاؿبٝب ا٭غتاش َكطؿ ٢ؾ٪از ضنا ،ضدٌ
ايطدٛي ١ٝثِ قطضْا اؾًٛؽ َع بعهٓا ايبعضٚ ،نإ شيو ّٜٛ
.
ا٭عُاٍ إعطٚفٚ ،قاسب إٛاقـ
ٖ142ـ بساض اؿبٝب ا٭ر عبس اـايل بٔ زٚازٚ ،دًؼ اؾُٝع ٚتؿهٌ ايبعض بؿطح
/6
3
/29
ا٭سس
ٚاٯضا٤
ٚططح َا يسٚ َٔ ٜ٘دٗات ْٛط ػا ٙبعض ايكهاٜا .
ٚقس أعطٝت ايؿطق ١يًذُٝع يًتشسخ َا يسٚ ،ٜ٘نٓا ْٝعّا ْػتُع إٍ إتشسخ بأزب ايهباض
إهٌٝ
.
َِٗٓٚ
:
ٚدا٤ت َساخ٬ت ايبعض َٔ ايعك ٤٬إه ،ٌٝايص ٜٔسهطٚا ٖص ٙاؾًػ ١إه ١ٝايطاق١ٝ
تْٛػٞ
.
 1غعاز ٠ايػٝس عًٟٛ
: /
قؿٚٛ
.
 2غعاز ٠ايؿٝذ َطع ٞبٔ
: /
 3غعاز ٠إٗٓسؽ عبس ايععٜع غٓس.ٟ
: /
ظقعٚم
 4غعاز ٠ا٭غتاش ؾاٜع .
: /
ضنا
 5غعاز ٠ا٭غتاش َكطؿ. ٢
: /
6: /

غعاز ٠ايػٝس عبس اهلل ؾسعل.

 7غعاز ٠ا٭غتاش طاضم .ؾك٘ٝ
: /
ٚنإ ْؿرل ايتػاَض ٚاـًل ايؿانٌ ٚسب َه ١إهطََٓ ٖٛ ١بع نٌ ا٭سازٜح اييت ططست
٫ستٛاٖ ٤ص ٙا٭ظَٚ ،١اييت غاُٖت ايكشاؾ ٗ ١قٓاع ١أدعا ٤نبرلَٗٓ ٠ا ،بػبب نعـ ايٛاظع
ايكشـ
ا٭خ٬قٚ ٞإٗين عٓس بعض َٓسٚب. ٞ
 ٫ضاقٌ بعٝس ٜٔنٌ ايبعس عٔ ا٭سكاز  ٚا٭سػاز نشذِ
إٕ ٗ َه ١إهطَ ١ؾبابّا ٚضدا ّ
ايؿذط ٠إجُط ٠اييت تطَٗٝا باؿذاض ٠ؾتػك٘ عًٝو مثاضٖا ايٓانذٜ ، ١طٜس إٔ ته ٕٛمثطت٘ ْانذ١
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يػٗٛي ١تٓاٚشلا ٗ ٖصا ايبًس ايطاٖطٖٚ ،ص ٙايؿذط ٠إجُط ٖٞ ٠أخ ٞايهبرل ا٭غتاش عازٍ نعه،ٞ
٬
ايص ٟتطتب٘ عاً٥ت٘ بايذلاخ إه ٞايع ،ِٝٛؾٛايس ٙايؿٝذ عبس اهلل – أغهٓ٘ اهلل اؾٓ – ١نإ ضد ّ
قازضاّ إٔ هُع ايٓاؽ سٛيٖ٘ٚ ،هصا خًل ابٓ٘ عازٍ ايصٜ ٟؿهٌ ٚاٖط ٠سب نبرلٚ ،٠نإ ايػ٪اٍ
عٓس ٖٛ ٟنٝـ اغتطاع ٖصا ايهبرل عازٍ نعه ٞإٔ ٜتشٌُ َين  َٔٚأخَٓ ٞكٛض
ا٭نجط إؿاساّ :
أب ٛضٜاف َٛادٗت٘ بهٌ َا ٚقًتٓا َٔ َعًَٛات ناْت ؼتاز إٍ تكؿٚ ١ٝتٓك ١ٝيٓعطف َٓ٘
اؿكا٥ل نُا ٖ ،ٞؾٛدسْا ٙنبرلّا مل ٜطغب إٔ ٜٓاٍ َٔ أ ٟؾدل أختًـ َع٘ ٗ ٚدٗات ايٓٛط،
ؾهإ عازٍ نعه ٞع ١َ٬ؾاضق ٗ ١أ٭زب ٚاؿٝاٚ ،٤عٌُ نٌ َا ٗ ٚغع٘ ٱلاح َُٗيت أْا ٚأبٛ
ضٜاف ،ؾأبتعس عٔ نٌ اـكٛقٝات ٚػاٚظ نٌ ايػاشداتٚ ،مل ٜػُعٓا أْٛ ٟع َٔ اؿهاٜات
٬
ٚايٛاقعٚ ١ٝأطًل نًَُ ١هَ ١ٝؿٗٛض ٠قاّ ٥
.
إػؿً ١نإ َٛنٛعٝاّ ٜعتُس عً ٢ايٛثٝكٚ ١ايٛضق١
.
:يٓا (( أْا َٔ ٜسنِ اي ٌُٝإٍ ٜسنِ ايٝػاض ،اؾعًٛا َا تؿا َٔ ٕٚ٩أدٌ َهٚ ١أقسقا)).ٞ٥
 ٫ٚبس إٔ أق ٍٛيًتاضٜذ إٕ إخٛآْا إٗٓسؽ عكاّ بكٓٚ ٟٛا٭غتاش عبس اؾً ٌٝنعهٞ
إهطَ ١عٓسَا
ٚا٭غتاش ٖؿاّ ايػٝس ِٖٚ ،أبٓا ٤عٛاَ ٌ٥ه ١ٝعطٜك ١ناضب ١اؾصٚض ٗ خسََ ١ه. ١
ؾطسٛا ْكا ٙخ٬ؾِٗ أضازٚا إٔ ٜعًُٛا عًَ ٢كًش ١ايػطؾ ١ايتذاض ،١ٜضغِ ططسِٗ َٛانٝع قاخب،١
ٚيهٔ بعسٚا عٔ نٌ ا٭ؾهاض ايطخٝكٚ ،١أؾطظٚا َاز ٠خكب ١يًشبَٓٚ ،شٛا َه ١إهطَ ١قػطّا ٚاؾطّا
ا٫دتُاع ١ٝيذلتك ٞبطُٛسات
.
َٔ اٖ٫تُاّٚ ،أضازٚا إٔ هعًٛا َعطٝات ايػطؾ ٗ ١إطاض ايكهاٜا
ٚايتكسٜط
أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ،١إِْٗ ؾباب دسٜط ٜٔبا٫سذلاّ .
قٛتّا .ط يًهُرل إهٞ
نُا إٕ ايبكٓٚ ٟٛعبس اؾً ٌٝايهعهٖٚ ٞؿاّ ايػٝس أضازٚا إٔ ٜهْٛٛا .
اؾُاعٞص ٚسسزٚا َهإ اـطط ٗ ٖص ٙإطسً ١بٗسف ػاٚظٖاٚ ،ايكؿع عًٗٝاٚ ،عًُٛا ْٝعّا ظس،١ٜ
. .
عً ٢إٔ ته ٕٛايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ ١دعّ٤ا ّ ٫هٔ ػع٥ت٘ إٍ أدعا ٤أقػط نُا خط٘
يصيو بعض اؿاقسٚ ٜٔإػطنٌٚ ،ش ٟٚايػاٜات ايهٝكٚ ،١نإ أٚي٦و اؿاقسٚ ٜٔإػطنٌ
ٚايؿٗاَ ١يكس عًُٓا عً ٢تهاٌَ
.
ؾٝطإ نبرل ،زسط ٚضدِ ٗ دًػ ١ا٭سس ،عذاض احملبٚ ١ايتػاَض
ا٫خت٬ف .ص ٖٛ
.
اـ٬ف .ص . ٚ.ط
ا٭ؾهاض ٚاؾٗٛز ٗ أزا ٤ضغاي ١ايػطؾ ١يكس أزضى ٖ ٤٫ٛإه. ٌٝإٔ .ط .
احملب .١ص . ٚ.ط
ايتػاَض ص . ٚ..ط .
.
ايعكٌ ص . ٚ.ط
َطتهع ايؿٝطإ ايصّ ٟهٔ إٔ ىذلقِٗٚ ،عطؾٛا .إٔ .ط . .
اؿذط
ٖ. . ) () ٞ
إه( ١ٝ
ايٓبٌ. . .
إطٚ . .٠٤ٚط ص .
ايؿٗاَٚ . .١ط ص . .
ايٓد .٠ٛصٚ .ط ص . .
..

ايص ٟوطِ شيو

بِٗ إ ٫أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞ٭سس إٔ ٜؿِٗ َٔ ٖصا إْ ٞأتٝت عً ٢نٌ َا زاض
ايؿٝطإ ايص ٟأضاز إٔ ٜعبح .
.
إٛنٛع
بٓٓٝا ،٭ْ ٞمل أؾأ إٔ أنطض َا َٖ ٛعطٚف َٔ أغطاض اجملايؼ  ٫ٚإٔ أغطز أزي ١سٖ ٍٛصا .
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إه .ٞص
شلِ إٕ أعُايهِ ٚإلاظاتهِ َٛٚاقؿهِ ٖ ٞاييت غتبك. ٗ. ٢ط شانط ٠ايتاضٜذ .
ٚأق: ٍٛ
بٛقطٟ
ؾٗصا ايتاضٜذ إهّ ٫ ٞهٔ ي٘ إٔ ٜتذاٚظ أٜٓ ٚػ ٢ضداٍ عٛاّ َ:جٌ ايؿٝذ قُس أٓس -
بايكشٚ ١ايؿٝذ غطاز بٛقط – ٟضٓ٘ اهلل – أ ٍٚضٝ٥ؼ يًػطؾٚ ،١ايؿٝذ سػٌ دػتٓ، ٘ٝ
َتع٘ اهلل
ٚايؿٝذ قاحل ْاٍ ٚ ،ايؿٝذ ؾ٪از ٓس ٟضِٓٗ اهلل ْٝعاّ ،ؾايعٌُ ٚإٛاقـ ٖ ٞاييت تبكٗ ٢
ايتاضى ٞؾٗصا
.
كعٚ ٕٚع ٞايتاضٜذ ٭ ٟفتُع ٖٞٚ ،اييت تؿهٌ ايطنٔ ا٭غاغ ٗ ٞايطقس
بعُل
ايؿٝذ عبس ايطٓٔ ؾك ٘ٝأغتطاع إٔ وؿط ازل٘ ٗ ايتاضٜذ إه. ٞ
إِٗ أضٜس إٔ أق ٍٛيًذُٝع ز ٕٚاغتجٓا ٤إْٔٓا غرل نبرل ٗ ٖص ٙايب٬ز إباضنٚ ،١إْٔٓا أغط٠
ٚاسسَ ٠تُاغهٜ ١كعب ُعٜكٓا أ ٚتؿهٝهٓٓا ،أ ٚبعجطتٓا نُا  ٜٔٛايبعض َٔ ايص ٜٔسلتٛا ٚؾطسٛا
شلص ٙا٭ظَ ،١بٌ ْٚؿدٛا ٗ نرلٖاٚ ،يهٔ ضز اهلل نٝسِٖ َٚهطِٖ ٗ مٛضَِٖٚ ،هطٚا َٚهط اهلل ٚاهلل
إانطْٚ ٜٔك ٍٛشلِ (إٕ ضبو بإطقاز) ٕٔ ،أضاز إٔ ٜٓاٍ َٔ ٖصا ايتُاغو إه ٞايعٖٚ ،ِٝٛصٙ
.
خرل
ٚق٬بتٓا
.
إهطَٚ ١إٕ َه ١إهطَ ١سً ٠ٛبتُاغهٓا
ايطاق ١ٝؾٗصَ ٙه. ١
.
ا٭خ٠ٛ
ٚنإ نباضْا ٚنباض نباضْا إهٜ ٫ ٌٝكبًٚ ٕٛقٛع أْٛ ٟع َٔ اـ٬ؾات ا٫دتُاع ،١ٝؾًكس
ٚأدسازْا
.
ضغدت ٗ شٖين قٛض ضاقٚ ١ٝؾاك ١عٔ قهاٜا ايكًض ٚتكطٜب ٚدٗات ايٓٛط َٔ آبآ٥ا
أضٜس إٔ أقَ ٗ ٍٛكايٖ ٞصا  ٚيهٌ َٔ تؿتعٌ ضٚس ١سبّا ٖٝٚاَّا ٗ َه ١إهطَ ١إٔ ٜذلنٛا خًؿِٗ
نٌ خ٬ؾاتِٗ ايكطٜبٚ ١ايبعٝس ٠قًًٜٚ ،ّ٬ٝتؿٛا س ٍٛبعهِٗ ايبعض يٝهْٛٛا قؿاّ ٚاسسّا َٔ أدٌ
٫
خسَٚ ١ضقٚ ٞتطٛض َه ١إهطَٚ ،١ايٓٗٛض َػٚ٪يٝاتِٗ ايٛطٓٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكازْ ،١ٜطٜس إقبا ّ
َ ٫ج ٌٝي٘ بعكْ ٍٛانذ َٔ ١أعُام ايؿهط اٱغٚ ،َٞ٬عكْ ٍٛاًٖ٘ َٔ قُِ ايؿٗاَٚ ١إطٚ ٠٤ٚايٓد٠ٛ
إعتسيٌ
.
إه ١ٝنٌ شيو ْطٜس ٙبتٛاظٕ ايطداٍ
ٚأخرلّا نٓت أُٓ ٢بكسم نبرل ي ٛأْ٘ مت تكٜٛط ؾعايٝات َٓٚاقؿات ٖص ٙاؾًػ ١ا٭خ١ٜٛ
ْٝعاّ ٚاٯٕ ٜٓبػ ٞعً ِٗٝإٔ ٜكسَٛا
إه ١ٝايطاق ١ٝيهاْت َٓبع اؾتداض ٚاعتعاظ إه ٌٝبٓا .
ٜبعسٚا  ((.تػ ١ٜٛاؿػابات
.
ايعٛاطـ )ٚ ).إٔ
.
عٔ ((.ؾٛضإ
 ((. .سهُ ١ا٫عتساٍ ٚ. )).إٔ ٜبتعسٚا .
ا٭يػاّ
عًُِٗ ؾًهٌ َطسً ١شلذتٗاَٚ ،طسًتٓا ؼتاز إٍ شلذ ١عكٌ ايعكٌٚ ،ايكؿع ؾٛم .
)  .) .عٔ .
ٚأعً ٛبكٛت ٞؾأق ٍٛيهٌ أعها ٤فًؼ ايػطؾ ١إْٓا ناف عًٝهِ ،نُا ناف َٓهِ ،ؾ٬
ٚاخت٬ؾاّ ؾأْين
.
ٚنؿا ١ٜبعسّا  ٚابتعازاّٚ ،خ٬ؾاّ
.
ٚنؿا .
ؾهؿا . .
تعٝؿْٛا َطسً ١اـٛف إدتًـ. ،
َجًهِ أعطف نٝـ ٜتٓاثط اـ٬ف غطٜعاّ ٖٓا ٖٓٚاى ،عٓسَا ٜتكابٌ َع ا٭سكاز  ٚا٭سػاز ،ؾ٬
أْؿػِٗ
.
تٚٛؿٛا ا٫خت٬ف ـسَ ١أعسا ٤ايٓذاح ٚايٓادشٌ ،ؾأِْٗ أعسا٤نِ قبٌ إٔ ٜهْٛٛا أعسا٤
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ٚأٚز إٔ أؾهط نٌ َٔ ٚقـ َعٓا ،بٌ ٚغاِٖ بهًُ ١طٝبٚ ،١أزٍ بطأْ ٟاقض ْٚانر َٔ أدٌ
إْٗاٖ ٤ص ٙا٭ظَ ١ايطاضْٚ ،١٥سع ٛاهلل إٔ ٜ ٫عٛز ايؿط إيٓٝا ٚبٓٓٝا ،ؾُا أٌْ اؿٝا ٠عٓسَا ْتؿطؽ
يٓعٌُ ْٚبسع ْٓٚذع ـسَ ١ب٬زْا اؿبٝبٚ ،١ايتؿاْٚ ٞاٱخ٬م ٗ خسَ ١أطٗط بكاع ا٭ضض ،ؾاهلل،
إهطَ ١ؾعًٝهِ إٔ تكؿٛا قؿاّ ٚاسسّا
ثِ اهلل ،اهلل ٗ َه ١إهطَٚ ١زلعتٗا َٚهاْتٗا ٜا أبٓاَ ٤ه. ١
بإطقاز ٕٔ ٜعٌُ عً ٢غطؽ ايؿً .بٓٓٝا
أضد ٛإٔ ٜٛؾل اهلل اؾُٝعٚ ،إٔ ٜكًٛا إٍ َا ٜبًؼ أؾهٌ ايػاٜات إهَٚ ،١ٝا وكل ٭بٓاَ ٤ه١
إهطَ ١ايععٚ ٠ايهطاَٚ ١ايتٛؾٝل ٚإٛزٚ ٠ايٓكط ٚايطقَٚ ،ٞا شيو عً ٢اهلل .بععٜع
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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َبٓ ٢ايػشف ١ايتذاس ١ٜمبه ١املهشَ١
ٖ142ـ،ناْت تًو دًػ ١ضاق ١ٝبطق ٞأخ٬م أبٓاَ ٤ه١
/6
3
/29
ٗ دًػ ّٜٛ ١ا٭سس إباضنّٜٛ ١
إهطَ ١ايص ٜٔسهطٚا دًػ ١تكاضب ٚدٗات ايٓٛط ،إتباعس ٠قً ّ٬ٝبٌ أعها ٤فًؼ إزاض ٠ايػطؾ١
ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ ٗ ،١بٝت ايطدٌ ايٓؿُٚ ٞش ٚإطٚ ،٠٩ش ٚاـًل ايؿانٌٚ ،ايصّ ٟتًو نُ١ٝ
نبرل َٔ ٠اشلس ٤ٚأْ٘ ا٭غتاش عبس اـايل بٔ زاٚزٖ ،صا ايطدٌ نإ ؿهُت٘ ٖٚس ٙ٤ٚايٛظٕ ايهبرل ٗ
إُٗ١
لاح .
إه .ٞص إتعٕ ٚايطادضٖٚ ،صا ايعكٌ غٝب
ؾٗٝا .ط ايعكٌ .
تًو اؾًػ ١ا٭خ ١ٜٛإه ١ٝايطاق ١ٝقسّ .
إه ((. ٚ. ).) ٞاؿهُ١
أؽص  ((.ايعكٌ .
ايؿٝطإ )ٚ ).ايتعاٌَ ٗ تًو اؾًػ. ١
.
نٌَ ((. .عطٝات
ايطدٛي١
اؿػٔ . . ) )( ٚ ( ..
اـًل ) ..
)
إط( ٚ ( .. ٠٤ٚ
ايؿٗاَ.. ) ) ( ٚ ( .. ١
إه.. ) ) ( ( ٚ . .). ١ٝ
) .

إه١ٝ

أثٌٓ ٖهصا تعًُٓا َٔ غًٛنٝات
ندٝاض أؽص ٙاؿانط ٕٚبٛقؿٗا َباز ٫ ٨تكبٌ ايكػُ ١عً. ٢
إهٌٝ
ٚأؾهاض ٚأعُاٍ آباْ٤ا ٚأدسازْا .
تٜٓٛط ص)ٚ ).طين ،بٌ أِْٗ َ٪ثطٜٚ ٕٚعٍٛ
أِْٗ ((.ط ٚعا. ٤
َٜٗٛا أثبت ظساض ٠ؾا٥ك ١ايؿباب إه. ٞ
إدتًؿ١
.
عً ِٗٝنجرلاّ ٗ ن ٤ٛؼكٝل ضغب ١اجملتُع ايطاق ٞغسَات٘
ا٫خت٬ف .ص ٜؿكس زٚضُٖا ايؿاعٌ ٗ
.
اـ٬ف ص . ٚ.ط
َٜٗٛٚا عطف ٖ ٤٫٪ايؿباب إه. ٕٛٝإٔ .ط . .
ا٫نط٬ع َت ٢اتؿكٛا ٚاؼسٚا ٚتعاْٛٚا َٔ أدٌ خسََ ١ه ١إهطَ ،١نطغاي ١ستُٜ ١ٝتٛقع َِٓٗ
ٚايكٓاع١
.
اؾُٝع إٔ ٜتكسٚا يهجرل َٔ طُٛسات اجملتُع إهٚ ٞخاق ١أٌٖ ايتذاضٚ ٠ا٫قتكاز
 ّٜٛٚا٭سس إباضى نإ عؿل ٚسب َه ١إهطَ ٖٛ ١ايساؾع ايص ٟوطى ٖص ٙايٓدب ١إه١ٝ
ايطاق٫ ١ٝؽاش َٛاقـ َع ١ٓٝػا ٙخسَ ١قهاٜا َٚطايب ٚاستٝادات فتُعِٗ ،أْ٘ زاؾع ٚطين
ايٛطٓ١ٝ
.
ٜػرل ٗ اػا ٙؼكٝل إكاحل
َٜٗٛا ٚ٭َ ٍٚط ٠وه ٞايطدٌ ايؿِٗ  ،ايطدٌ اـًل ،ايطدٌ اؿه ،ِٝايطدٌ إتعٕ ٚايعاقٌ إْ٘
أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش عازٍ عبس اهلل نعه ٞضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه١
إهطَ ،١قاٍ ايهعه ٞأْ٘ َٔ نُٔ ا٭عُاٍ ٚا٫تؿاقات اييت غٓٝؿصٖا اجملًؼ اؿايٖ ٖٛ ٞصا اـدل
إؿطح ٭ٌٖ َه ١إهطَ ،١قاٍ ايهعه – ٞضعا ٙاهلل –
ــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
1415م
بايعسز
ٖ142ـ1 ،
/6
4
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ/8
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إْٓا غٓك ّٛببٓاَ ٤بٓ ٢يًػطؾ ١ايتذاض ١ٜسٝح ٳٚعٳس أخ ٞا٭غتاش قُس ايكطؾٖ ،ٞصا ايطدٌ
إه ٞايؿِٗ بايتدلع َبًؼ ٔػ ٌٜ٬َ ١ضٜاٍ يبٓاٖ ٤صا إبٓ ٢إكذلح ،نُا تدلع أخ ٞايؿِٗ
اـًٛم ا٭غتاش عبس اـايل بٔ زاٚز َبًؼ ًَْٚ ٌْٛٝكـ ضٜاٍٚ ،نصيو ٳٚعٳس أخ ٞا٭غتاش
اؿه ِٝعازٍ نعهَ ٞبًؼ سٛايْٚ ًَٕٛٝ ٞكـ ضٜاٍ يبٓاٖ ٤صا إبٓ ٢إكذلحٚ ،اهلل َٜٗٛا ؾطح
اؾُٝع شلصا اـدلٖٚ ،ص ٙايٛقؿ ١إه ١ٝايطا٥ع ١ايطدٛيٖ َٔ ١ٝصا ايؿاب إه ٞايطا٥عٖ ،صا ٖ ٛسب
اؿكٝكٞ
.
َه ١إهطَ١
ثِ تسخٌ َساخً ١ضاق ١ٝأخٚ ٞسبٝيب إٗٓسؽ عكاّ ٓع ٠بكٓ ٚ ٟٛٳٚعٳسٳ أٜهّا يتٓؿٝص ٖصا
ايطُٛح إهٚ ،ٞقاٍ أْين عً ٢اغتعساز يتًبٚ ١ٝؼكٝل أَ ٟطًب ٜطتك ٞبايػطؾ ١إٍ ا٭ؾهٌ ،ثِ
طًب ايبكٓ َٔ ٟٛا٭ر ايهبرل يًذُٝع ٚقاسب ايعكٌ ايطظ ٜٔغعاز ٠ايؿطٜـ َٓكٛض أب ٛضٜاف إٔ
ٜتدلع بكطع ١ا٭ضض اييت أٚعس بٗا يبٓاَ ٤بٓ ٢ايػطؾ ،١ؾأٚعس ٖصا ايطدٌ إه ٞاؿط ٚقاسب
ْٝعاّ
ايٓد ٠ٛأْ٘ عٓس ٚعس ،ٙبٌ قاٍ غأنع نٌ أَهاْات ٞيبٓاٚ ٤تٓؿٝص ٖصا إبٓ ٢ؾٗصا أَط ٜؿطؾٓا .
أَ ٟتعْ ١ؿػَ ١ٝا بعسٖا َتعْ ١ؿػ ١ٝإٔ تػُع أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١ايدلض ٠نٝـ ٜتؿكٕٛ
إهطَ١
ٜٚتشسث َٔ ٕٛأدٌ خسََ ١ه. ١
بٌ إٔ ايصًٜ ٟؿت ايٓٛط ٗ تًو اؾًػ ١نٝـ إٔ ٖصا ايؿباب إه ٞايطا٥ع ٚإتشس ٚإتؿل إٍ
سس بعٝساّ ،نٝـ ٜعًك ٕٛأَاشلِ ٚأَاْٚ ِٗٝطُٛساتِٗ ،بٌ ٜطبطْٗٛا بايسعِ اي ٬قسٚز َٔ نبرل
نباضْا ٚؾٝذ بٓسض ايتذاض إه ٌٝغعاز ٠ايؿٝذ ايعٌ ايٛد ٘ٝعبس ايطٓٔ ؾك٘ٝ

– ٓا ٙاهلل َٔ

نٌ -ؾط  ،قايٛا عٓ٘ ْٝعاّ أْ٘ ايساعِ ايكٚ ٟٛايصٜ ٟعتُس عً ٘ٝبعس اهلل ٗ نٌ نبرلٚ ٠قػرل٠
يتٓؿٝص ٚؼكٝل طُٛساتِٗ أِْٗ ناْٛا ٜتُٜٓٚ ٕٛكسضَٛ ٕٚاقـ ٖصا ايٛد ٘ٝايؿِٗ ٚايعٓٝس نٌ
ايعٓاز ٗ قبٚ ١عؿل َه ١إهطَ ١يكس غاض ايؿها ٤إه ٞايٓٝٛـ ؾطس ١ناؾؿ ١يطُٛسات ٖ٤٫٪
إه ٞعًَ ٢ا ٜبس- ٚي ٞإٔ ايهػ ٙٛإه ١ٝتطاضزِٖ ٖٓا ٖٓٚاى َٔ
إهٚ ٌٝأزضى ٖصا ايؿباب -
أدٌ عٌُ ؾَ ٤ٞا َٔ أ دٌ َه ١إهطَ ١ؾًصيو قًت شلِ ٚبكٛت عاي ٞخاي َٔ ٞايٓؿام أ ٚايتًُل
قًت شلِٚ )):أعً ٛبكٛت ٞؾأق ٍٛيهٌ أعها ٤فًؼ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜأْٓا ناف عًٝهِ نُا ناف
ٚنؿا ١ٜبعسّا ٚابتعازاّٚ ،خ٬ؾّا
. .
ٚنؿ٢
ؾهؿ. . ٢
َٓهِ ؾ ٬تعٝؿْٛا َطسً ١اـٛف إدتًـ . .
ٚاخت٬ؾاّ). .
. ).
َكايٚ ٞتػُ ٛايؿٗاَٚ ١ايتػاَض إهٚ ،ٞايصْ ٟؿط ظطٜس ٠ايٓسّٜٛ ٠ٚ
َٜٗٛٚا ٚأعين ْ ّٜٛؿط /
 ،)1414تًكٝت ايعسٜس َٔ ا٫تكا٫ت ٚاحملازثات اشلاتؿٚ ،١ٝبعض
(6
ٖ142ـ ،بايعسز
/6
4
ايج٬ثا/2٤
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ايطغاٚ ٌ٥اييت َٓٗا ضغاي ١أخ ٞايكسٜل ا٭غتاش إبطاٖ ِٝأفس قاٍ ٗ بعض اغططٖا عًَ ٢ا قًت ٗ
َكاييت قاٍ ا٭فسٖٚ ((:ص ٙقٝشَ ١سَٓ ١ٜٚهِ يعًٗا تكٌ ٕػاَعِٗ يتٛقٜٗٚ ،ِٗٛبٛا َتعانسٜٔ
آَايٓا ).
َتهاتؿٌٜٓٚ ،بصٚا اـ٬ف ؾُٝا بٜٗٓٚ ِٗٓٝهٛا بايػطؾٜٚ ١طتكٛا بٗا ٚوككٛا ).
ٚنصيو بعح غٝس ٟايٛايس َعاي ٞايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْٞ

– سؿ ٘ٛاهلل – بطغاي ١قاٍ

أخ. ١ٜٛقازقْ ١ابعَٔ ١
ؾٗٝا ٭عها ٤اجملًؼ  ((:إ ٫أْ ٞأٚز إٔ أٚد٘ إٍ اٱخ ٠ٛاجملتُعٌ نًُ. ١
بإًُه ١هب عًٓٝا
إهطَٚ ١اييت تعتدل أ ٍٚغطؾ ١ػاض. . ١ٜ
سطق ٞعًَ ٢كًش ١ايػطؾَ ١ه. . ١
سؿاٚاّ عًٖ ٢صا ايتُٝع ٚٚؾا ٤يتاضىٗا إٔ ْهٜ ٕٛسّا ٚاسسٚ ٠إٔ ٜ ٫ػٝطط اـ٬ف عًٗٝا ٚبٌ
أزلع
بآضاٚ ٤أْا ٚاهلل سعٕ ٜٔا . .
َٓػٛبٗٝا ؾايٛقت يٝؼ ٚقت خ٬ؾات ٚايٛطٚف يٝؼ ٚطف تؿبح . .
.
بٗا
كتك. ٕٛ
.
ٜٚعزاز سعْ ٞ٭ْ ٫ ٞأضَ ٣جٌ ٖص ٙاـ٬ؾات ٗ إٓاطل ا٭خطٚ ٣نأْٓا
ا٭ططاف ٚقبٌ نٌ
ا٭ؾانٌ ْبص اـ٬ف ٚا٫تؿام عً ٢قٝػ ١تطنْٝ ٞع . .
ضغاييت يٲخ. . ٠ٛ
ٚعطاقتٗا
َهٚ ١ؼؿ ٜيًػطؾ ١تاضىٗا . .
ؾ ٤ٞؽسّ َكًش ١ايػطؾَٚ ١كًش ١ػاض ٚقٓاع . .
اـ٬ف ٚإعازَٝ ٠ا ٙايػطؾ ١إٍ
ٚأضد ٛإٔ ٜٓ ٫كض ادتُاعِٗ ٖصا إ ٫بإْٗا ٤نٌ أغباب . .
ٚأًٖٗا ٚاهلل َٔ ٚضا ٤ايككس  ٖٛٚاشلاز ٟإٍ غٛا٤
فاضٜٗا اييت ٜطتهٗٝا نٌ قب ٕه ١إهطَ. . ١
ايػب).ٌٝ
)
أضٜس َٔ ْؿط بعض ٖص ٙايطغا ٌ٥إه ١ٝايعاقًٚ ١إتعْٚ ١اؿه ١ُٝإٔ نٌ اجملتُع إه ٞنإ
إهطَ١
قًبّا ٚقايباّ َع ايؿباب إه َٔ ٞأدٌ إٔ ٜتؿكٛا ٜٚتشايؿٛا ٜٚتعاْٛٚا َٔ أدٌ خسََ ١ه. ١
ٚؾع ّ٬أثبتت ايتذطبٚ ١ا٭ٜاّ إٔ عازٍ نعه ٞنبرلاّ ٗ عكً٘ ٚسهُت٘ ٚاتعاْ٘ٚ ،نصيو أثبت
إٗٓسؽ عكاّ ٓع ٠بكٓ ٟٛأْ٘ َٔ احملبٌ ايعاؾكٌ ٕه ١إهطَٚ ،١أنس أْ٘ َٛنٛعٜ ٞػعَٔ ٢
أدٌ خسَ ١ايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَٖٚ ،١صا ساٍ أخٚ ٞقسٜك ٞا٭غتاش عبس اؾً ٌٝنعهٖ ٞصا
احملب يًػطؾٚ ١اؾُٝع ٚإتؿاْ َٔ ٞأدٌ خسَ ١ايػطؾ ١ايتذاضٚ ١ٜاثبت أْ٘ عاقٌ ٜتعٕ عٓس طًب
ا٫تعإ ٖ ،ص ٙساٍ أخ ٞايٛزٚز ايطقٝل اـًٛم ا٭غتاش ٖؿاّ ايػٝس ايص ٟعٓسَا ٜتشسخ ؾٜٗ ٛكسّ
اـاق١
.
إكًش ١ايعاَ ١عً٢
أضٜس إٔ أقَ ٗ ٍٛكايٖ ٞصا إٔ ايؿباب إه ٞاتؿكٛا ٚاتؿكٛاٚ ،تآظضٚا ٚتعاْٛٚا ٚاؼسٚا َٔ أدٌ
َه ١إهطَٚ ١خسَتٗاٖٚ ،صا ايٛعس ٚايعٗس ايص ٟأؽص َٔ قبًِٗ عً ٢تٓؿٝص ٚبٓاَ ٤بٓ ٢يًػطؾ١
ايطقٞ
ايتذاض ٖٛ ١ٜخرل زي ٌٝعًٖ ٢صا .
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إْٗا ؼ ١ٝأنباضٚ ،ؼ ١ٝضقس تاضىٚ ، ٞؼ ١ٝتكسٜط يهٌ َٔ غاِٖ ٗ لاح ٖصا ا٫تؿام إهٞ
ايطاقٞ
.
 ٫بس إٔ أق ٍٛنًُ ١يهٌ أخٛاْ ٞايؿه ٤٬أعها ٤فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ،١
َػب. ١ط اـ٬ف
اؿصض ص)) َٔ ؾ ِٝايطداٍ ؾعًٝهِ ثِ عًٝهِ اؿصض َٔ .
إٕ اؿٝا ٠عًُتين .إٔ ((.ط . .
ٚا٫خت٬ف .ص َٚا ىؿ ٘ٝايكسض يهِ ي ٛأغتُط ٖهصا خ٬ف ٚاخت٬ف بٓٝهِ  ٫قسض اهلل ،نُا أْين ٫
.
ايكاضم
.
بس إٔ أق ٍٛيهِ إٔ كا ٗٚعًٝهِ تطبهينٚ ،كآَ ٗٚهِ تعٝؿين ضعؿ ١ايدلز
ػعًٛا ((.
.
ٚؾٝطإ ص) ).ؾ٬
.
إاٍ ((.ط غًطإ
 َٔٚسك ٞإٔ أق ٍٛيهِ ٚبكٛت عاٍ دساّ إٕ .
ايسا١ُ٥
.
ايؿٝطإ تعً ٛعً ٢أ ٟنؿ ١أخط ، ٣ؾإٕ غًب ١عًٝهِ ؾػته ٕٛشلا ايػًب١

نؿ٘ )
) . .

نُا أسب إٔ أْب٘ ٚأسصض ؾأق ٍٛإٔ ضب َه ١إهطَ ١سٌ أٚعس عؿ ٜا٭َٔ ٗ َه ١إهطَ ،١نإ
ٚايطُأْ١ٓٝ
.
ايؿاٌَ ص ٚيٝؼ ؾك٘ آَٔ ا٫غتكطاض
ٜٗسف .طا٭َٔ . .
.
ٚيهٔ أٚعسْا عؿ ٜا٭َٔ ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتكازٚ ٟايتذاضٚ ٟايػٝاغٚ ٞايؿهطٚ ٟايجكاٗ،
ؾأْتِ .أْتِ أسس أزٚات َٚعطٝات ٖصا ا٭َٔ إه ،ٞؾأعًُٛا ٚأعًُٛا عًَ ٢ػاعسٖ ٠ص ٙاؿه١َٛ
.
ايػٓ ١ٝعً ٢ؼكٝل نٌ أْٛاع ٖصا ا٭َٔٚ ،إطسً ٫ ١تتشٌُ أْٛ ٟع َٔ اٱثاضات أ ٚايؿً أٚ
اـ٬ؾات
.
ٚأبٓاَ ٤ه ١إهطَ١
ؾاهلل  ،ثِ اهلل  ،ثِ اهلل ٗ َه ١إهطَٜ ١ا أٌٖ ! .
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ساس ٠املظفً١
ّٜٛ )1414
(5
َكاي ٞس ٞاشلذًٚ ١عٛا ً٘٥ايؿٗرلٚ ، ٠ايصْ ٟؿط ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
/
بعس ْؿط
 )5تًكٝت ايبعض ايهجرل َٔ إهإات اشلاتؿ ، ١ٝبعهٗا ؾ ٘ٝعتاب ،
ٖ142ـ  ،بايكؿش. ( ١
/6
4
ا٫ثٌٓ/1
ايٓاؽ عٓسَا أنتب
ٚإؾازٚ ٠اؿكٝك ١زخًت ٗ سرل َٔ ٠أَطَ ٟع .
.
بٌ ٚؾسٜس ٚ ،اٯخط ؾَ ٘ٝسٜض
ٜٚؿطح ٚإشا مل أنتب ٜطًب َين ايبعض ايهجرل ٖصا
ٜٓؿعٌ ٜٚػهب ايبعض ٚ ،ايؿطٜل اٯخط ّسح .
ايهتابات ؾُا ٖ ٛاؿٌ َع ٖص ٙايٓاؽ ٜا ْا .ؽ ٚاهلل  ،ثِ ٚاهلل  ،إْين أٚز ٚأُٓ ٢إٔ أضنٞ
.
ايٓٛع َٔ
اـطأ ٚيهٔ
.
اجملتُع ٚأسطم اؿطم ايهبرل عً ٢تكًْ ٌٝػب١
.
ٚأسكل نٌ ايطغبات اييت ٜطٜسٖا
بعهٗا
.
َاشا تطٜس ايٓاؽ َين .؟ ٚنٝـ أغتطٝع ؼكٝل نٌ ضغباتِٗ إدتًؿٚ ، ١ضَا إتهاضبٗ ١
تطنٖ ٞصٙ
.
ايٛقٛض ايعِ أٌَ ضَهإ
ؾًكس تًكٝت ٖص ٙايطغاي ١اؾُٖ َٔ ١ًٝصا ايؿٝذ إه/ ٞ
ايطغاي ١قايت ي ٞنٝـ إٔ سب دطٜس ٠ايٓس ٠ٚغاضٚ ٟهط ٗ ٟدػِ إه ٌٝنذطٜإ ايسّ ٗ أٚضز٠
إباضنٌ تكٍٛ
.
أدػاَِٗ نُا أْٗا ػػس سب إهٕ ٌٝا ٜهتب بايصات عٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
.
ضغاي ١ايعِ أٌَ  ،ضعا ٙاهلل َٚتع٘ بايكشٚ ١ايعاؾ: ١ٝ


احملذلّ
ا٭ر ظٖرل نتيب
إهطّ /
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘
أخ ٞأْ َٔ ٞإعذبٌ بهتاباتو َٛٚنٛعاتو اييت تهتبٗا باؾطا٥س ٚقس غطْ ٞأْ ٞقطأت
ٖ142ـ عٔ أٖاي ٞاشلذًَ ١ه ١ؾٝايٝت نٌ َٔ ٜعطف عٔ ساضات َه١
/6
4
ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ/1
ٚغهاْٗا إٔ ٜصنطْٚا بِٗ ٚبعازاتِٗ ٚأخ٬قِٗ ٚضدٛيتِٗ ؾؿهطّا َٔ ا٭عُام عًَ ٢ا تؿهٌ

ت ب٘

بايهتاب١
عٔ غهإ اشلذًٚ ١يهٓو زخًت إٍ بعض أٌٖ إػؿً ١سٝح شنط ايسنتٛض اشلطغاْ ٞأطاٍ اهلل
عُطٚ ٙايباْا  َٔ ِٖٚغهإ إػؿً ١إؿٗٛضٚ ٜٔبعض ضدا٫تِٗ َع عسّ إ٪اخص ٠إٕ خاْتين ايصانط٠
ٗ بعض ا٭زلا ٤سٝح أْين ضدٌ نبرل ٗ ايػٔ ٚأبًؼ َٔ ايعُط  72غٓٚ ١اؿُس هلل أخ ٞأنتب
ٚاحمل٬ت
.
يو بعض ا٭زلا٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6
1415م
بايعسز
ٖ142ـ7 ،
/6
4
/15
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ـَٓ:عٍ ايسنتٛض ساَس ٖطغاْٚ ٞظٛاض ايػٝس ايعطاؽ ٚايس ا٭غتاش أٌَ عطاؽ ٚايعاَٛزٟ
ا٭زٜب ٚايس ا٭غتاش عُط ٚأٓس ٚبٝت أبٛخؿب٘ ٚعبسايطٓٔ َٛغٚ ٢إخٛاْ٘  ٗ ٖٛٚظقام ايػطٜب
ظٛاض ايباظإ َٓٚعٍ ايهٛؾو ٚإطٛٝض ٟقُس َٓٚعٍ عك ٌٝغامل  ٖٛٚنإ قعّ َٓٚعٍ ايبػتٓذٞ
َٓٚعٍ غايب ٚقُس خٛد٘ ٚقٗ ٠ٛغٓب ٛبإػٝاٍ َٓٚعٍ عبسايكازض ايػباعٚ ٞبٝت قاحل ٚأٓس
ْاٍ  َٔ ِٖٚظقام ايدلغَ ِٝسخٌ إػؿً َٔ ١غٛم ايكػرل ٚقٌ ايػُهط ٟخٛد٘ خإ بعقام
ايبداض ١ٜايٓاؾص يًشُٝسٚ ١ٜايعِ عاَط َطٛٝضٚ ٟنإ ٜكٓع إؿاتٝض َٔ قبٌ غتٌ غَٓٓٚ ١عٍ
ايٛد ٘ٝايػٝس غطاز ٚي ٞبعقام ايبٝض غٛم ايكػرل ٖصا َا أتصنط ٙؾأضد ٛايػُاح ٚايعؿ ٛإشا ْػٝت
ٚقِٝ
ٚاهلل أغأٍ إٔ ٜٛؾكو ٱسٝاَ ٤اتٛاض ٣عٔ عازاتٓا ايكسّ. ١
ًَش١ٚٛ
:
ؾٛاٍ
نإ عُس ٠إػؿً ١غعٝس غبٗاْ ٖٛٚ ٞقاسب قٌ ايػٛم ايكػرل يبٝع ايؿٚ ٍٛأندل .
ٚنإ ٜٛدس ٗ َهٚ ١اسس زنتٛض  ٖٛٚضٚغٚ ٞقس أغًِ ٜٚعٌُ باشل ٍ٬ا٭ٓط ٚيس ٜ٘عٝاز ٠بإػٝاٍ
عٓسٙ
بإػؿً ٖٛٚ ١ايٛسٝس ايص ٟنٓا ْصٖب ْٚتعاجل .
ٚايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘
أخٛى
أٌَ ضَهإ تطنٞ


أضٜس إٔ أق ٍٛنًُ ١دػطاؾ ١ٝإٔ ؾاضع اشلذً ١أ ٚس ٞاشلذً ١نُا ٜػُ ٢اي ٗ ّٛٝإكطًشات
اٱزاضٚ ١ٜاٱدتُاع ٖٛ ١ٝأِٖ دع َٔ ٤س ٞإػؿً ١ايهبرل  ،بٌ أْ٘ ٜكع ٗ َكسَٖ ١صا اؿ ٞايهدِ
إهطَٚٚ ١قعت ؾٚ ٘ٝب٘ ايهجرل
.
ٚاؿٚ ٟٛٝايص ٟإست ٣ٛعًَ ٢كسَ ١نبرل َٔ ٠تاضٜذ َه١
.
ٚايهبرل
يًػاٚ ١ٜخاق ١إٔ فطٚ ٣از ٟغٝسْا إبطاٖ ِٝعً٘ٝ
َٔ ايؿعايٝات ايتاضىٚ ١ٝاؾػطاؾ ١ٝإُٗ. ١
َٔ .ط
دعأٖٚ ٜٔصا ايٛازَ ٌٓ ٟع٘ ٭ٌٖ اشلذًٚ ١إػؿً ١ايهجرل .
.
ايػٜ ّ٬كػِ ٖصا اؿ ٞإٍ
ا٭ضبعا ٤ؾُه١
.
ايتاضى .١ٝص بػبب ايهٛاضخ ايطبٝع ١ٝاييت َطت عً ٖٞٚ ٘ٝغ ٌٝايطبٛع أٚ
.
ايؿذع
ايطبٛعٖ ).صا ايػ ٌٝاؾباض إبتًع ٚقتٌ ايهجرل
زلٝت (.غ. ٌٝ
.
إهطََ ١ط بٗا عس ٠غ ٍٛٝندُٚ ١ق١ٜٛ
َٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَ – ١ضِٓٗ اهلل – أغتطٝع إٔ أق ٍٛأْين ؾع ّ٬إٕ ايهجرل َٔ ا٭زلا ٤اييت شنطتٗا
ٚايؿٗاَ ١ؾايهجرل
.
ٗ َكاي ٞايػابل عٔ س ٞاشلذً َٔ ِٖ ١أٌٖ ٚغهإ إػؿً ِٖٚ ١أٌٖ ايهطّ
اؿاض ٠ص،،.
ٚأخ٬م ،،.ط ٚيس .
.
ٚايهجرل َٔ أبٓا ٤س ٞإػؿً ١هػس ٕٚبعُل نبرل قؿات َٛٚاقؿات



53

اؿاض٠ص ٕا ٜتُتع .ب٘ .طٚيس
َٔ .طأ٫ٚز . .
ؾايهجرل َٔ أبٓاٚ ٤ؾباب َه ١إهطَٜ ١عتع ٜٚؿتدط بأْ٘ .
إهٕٚ ٞا وًُ٘ َٔ قؿات ضدٛيٚ ١ٝأخ٬م ؾانً١
اؿاض٠ص َٔ زلع ١إدتُاع ١ٝضاق ٗ ١ٝاجملتُع .
. .
ٚسهاضٖٓٚ ١ٜاى طبكٚ ١اغع َِٗٓ ١هػس ٕٚبعُل ضاغذ إكطًض إه ٞإؿٗٛض ٚإعطٚف
.
ْٚب١ًٝ
إػؿًَٚ ١ا
.
ْاؽ صَٚ ،،.ا أنجط أ٫ٚز ايٓاؽ ايصٚ ٜٔيسٚا ٚتطعطعٛا ٚغهٓٛا سٞ
ؾ،،. ٕ٬ط ٚيس .
بإٔ .
ايٛطٔ بٌ إٔ
.
ٚاؿ َٔ ٟٛٝضدا٫ت خسَٛا ٖصا
.
أنجط َا ؽطز َٔ ٖصا اؿ ٞإه ٞايعطٜل ٚايؿاعٌ
اؿكٝك ٞإبطاِٖٝ
/
بعهِٗ تكًس ايٛظاضٚ ، ٠بعهِٗ نإ َٔ نباض إجكؿٌ ٚإتٓٛضَ ٜٔجٌ إجكـ
اؾٓ١
ٖاؾِ ؾ٬ي – ٞأغهٓ٘ اهلل -
أؾتٗط س ٞإػؿً ٗ ١ايتاضٜذ إه ٞأْ٘ َكط ػُع َٛٚقع غهٔ اؾايٝات ايكازَ َٔ ١ؾب٘ ايكاض٠
ٚغرلِٖ بٌ إِْٗ ؾهًٛا ؾٚ ٘ٝاٖط٠
.
اشلٓس ١ٜؾػهٓ٘ اشلٓٛز ٚايبانػتاْٚ ٕٛٝايبٓػايٚ ٕٛٝايدلَإٜٛٚ
.
ايكؿٝض ؾؿهًت ٖص ٙاؾايٝات ْػٝر قَ ٟٛتشهِ
.
اؾت ).ٛإعطٚؾ ١دػطاؾٝاّ  ،أَ ٚاٜػَُ ٢سٕ
. (. .
ٚخسَاتِٗ
.
إػؿً ١بٌ إغتكًٛا ٗ نجرل َٔ أَٛضِٖ
.
ٗ َؿٗس سٞ
أضٜس إٔ أق ٍٛنٌ َٔ قطأ َكايٖ ٞصا ٚٚ ،دس َين بعض ايككٛض  ،أ ٚايٓػٝإ  ،أ ٚايتذاٚظ غرل
إككٛز  ،إٔ ٜتؿهٌ َؿهٛضّا بتكشٝض ٚتكٜٛب َعًَٛاتٚ ٞأؾهاضٚ ٟسكا٥ك ٞاييت أعطؾٗا عٔ ٖصا
ايؿانطَٚ ٜٔعصض ٠عً٢
.
ٚ )5أن ٕٛي٘ َٔ
. 3771
(4
ؾانؼ
اؿٚ ٟٛٝشيو بايهتاب ١ي ٞعً1 ٢
.
اؿٞ
ايٓكس ؾُطسبّا بايٓكس
ايٓكس ؾأْا يػت ؾٛم .
ْكل ؾًس ٟقابً ١ٝخكب ١إٔ أقبٌ أْٛ ٟع َٔ .
أ. ٟ
بك١ٝ
ٚأًٖ٘ ٚيًشسٜح .
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسض ايػشف ١ايتذاس ١ٜمبه ١املهشَ١
٫
ْ )164ؿطت َكا ّ
 ٗٚ )20دطٜس ٠ايٛطٔٚ ،بايعسز (
ٖ142ـ ٚبايكؿش( ١
/12
ٗ  ّٜٛا٫ثٌٓ/17
اؿكٝكٜ ١ا َعاي ٞا٭ٌَ؟ .؛ زاض َٛنٛع إكاٍ س ٍٛا٭ضض إدكك ١يتهٕٛ
بعٓٛإٕ/اشا أخؿٝت . .
سسٜك ١سٝح َٓشٗا َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١ا٭غبل يكسٜل ي٘ ٗ ْؿؼ َطتبت٘ ،أضزت إٔ أقَ ٗ ٍٛكايٞ
اؿسٜكٚ ١شيو
.
شيو إٕٔ إٛاطٔ سٳطٴّ بػبب شيو إٓض َٔ ا٫غتُتاع عل َٔ سكٛق٘ ٗ تًو
إػاٚا٠ص  ٗ.سكٛم إٛاطٖٓٚ ،١صا إٛقع ْؿػ٘ ٜجرل ايّٛٝ
.
ايعساي.١ص . ٚ .طعسّ
عً ٢ط عسّ .
اٱدطا ٤زٍ . .
قه ١ٝدسٜس ٠بٗسف سطَإ ايػطؾ ١ايتذاض َٔ ١ٜسل َٔ سكٛقٗاٚ ،اي ّٛٝتٛؾطت يسَ ٟعًَٛات َُٗ١
يًػا ١ٜتتًدل ٗ ضغبَ ١عاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خايس ٓع ٠ماؽ سطَإ إزاض٠
.
ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَ َٔ ١أخص اؾع ٤إتبكٖ َٔ ٞصا إٛقع إِٗ ،يبٓاَ ٤بٓ٢
سهاض ٟيًػطؾٚ ،١ايص ٟقسض سهِ ؾطعٖٝ ٞع ٪ٜنس أسك ١ٝإٛقع يكاسب٘ ايؿطٜـ َٓكٛض أبٛ
ضٜاف ٖص ٙايكه ١ٝأنعٗا نُا ٖ ٞأَاّ أْٛاض زل ٛغٝسٚ ٟظٜط ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكطٚ،١ٜٚؾه١ًٝ
.
ضٝ٥ؼ فًؼ ايكها ٤ا٭عًَٚ ،٢عًَٛات ٖص ٙايكهٚٚ ،١ٝثا٥كٗا ٖ ٗ ٞأضؾٝؿ ٞإٓعي ٞاـامٖٞٚ ،
كتك .١ص يصا أ٩نس يًذُٝع إٔ ايٛثا٥ل ٗ أٜس ٟأَٚ ،١ٓٝاؿكا٥ل
.
يس. ٣طدٗات
أٜهاّ َٛدٛز. ٠
نايتايٞ
:
 1قاّ أٌَ ايعاقُ ١ايػابل ايسنتٛض ؾ٪از غعاي ٞبتطبٝل َٓش ١يًسنتٛض ْعْ ٜ٘كٝـ عًْ ٢كـ
: /
اؿسٜك ١ايٛاقعَ ١دط٘ اـايسَ ١ٜه ١ايطقٝؿ ١اـ٘ ايسا٥طٚ ٟأؾاز ٗ َطاغ٬ت٘ أْٗا
َٔ ا٭ضان ٞاؿهٚ ١َٝٛطبل باق ٞاؿسٜك ١يًػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَٚ ١تكسّ
إيَ ٘ٝايو كط٘ اـايسَ ١ٜؿٝساّ إٔ َا اؽص َٔ

إدطاٜ ٤عتدل كايؿ ١قطو١

يٮٚاَط ٚايتعًُٝات ٚاغتكاب سل َٔ سكٛق٘  ٕ٫اؿسٜك ٖٞ ١خاضز ايٓػب ١اجملاْٚ ١ٝمت
ايتٓاظٍ إؿط ٙٚبٗا َٛدب قهط َتدص َع َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ا٭غبل
ا٭غتاش ؾ٪از قُس عُط تٛؾٝل َٚسٜط عاّ ايتدط ٘ٝايعُطاْٚ ٞقس اؾذل ٙقاسب
إدط٘ عً ٢ا٭َاْ ١اْ٘ ٗ ساٍ تػرل ا٫غتعُاٍ أ ٚايتكطف ؾٗٝا بإد٬ؾ٘ تعٛز ًَهٝت٘
يكاسب إدط٘ ؾطز عً ٘ٝا٭ٌَ ايػابل إٔ ٖصا احملهط ٜٛ ٫دس ًَـ كط٘ اـايس١ٜ
ؾطز عً ٘ٝقاسب إدط٘ إٕٔ َٔ قاّ بإخؿاٖ ٤صا احملهط أ ٚاغتبعاز َٔ ٙإًـ ٖ ٛقاسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
1416م
بايعسز
ٖ142ـ5 ،
/6
4
/24
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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إكًش ١ؾُٝا دط َٔ ٣ايتكطف بٗص ٙا٭ضضٚ _ .قٛضٖ ٠صا احملهط يسٚ _ ٟعٓسٖا مل هس
قاسب إدط٘ أ ٟاغتذاب َٔ ١ا٭َاْ ١تكسّ بطؾع قهٝت٘ أَاّ احملهُ ١ايعاَ ١ظس ٙعً٢
ايسنتٛض ْعْ ٜ٘كٝـ ٚقسض اؿهِ ٚاْتٗ ٢ا٭َط ٗ قاحل قاسب إدط٘

ٚ 0سٝح إٔ

ا٭ضض إُٓٛس ١يًػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١قس غًُت ٱزاض ٠ايػطؾٚٚ ١نعــت عًٗٝا ٫ؾتاتٗا
ٖ 141ـ ٚمت إب٬ؽ ؾه ١ًٝناتب عسٍ
/8
7
/3ٗ ّ18
ٚقسضت يـٗا ٚثٝك ١ايتٓاظٍ ضقِ/129
ا٭َ ٍٚه ١إهطَ ١بتٓاظٍ ا٭َاْ ١بٗص ٙا٭ضض َٚػاستٗا ( َ 10999ذلاّ َطبعّا ) ٚٚؾكّا
ٖ141ـ
/8
7
/16
ٗ 505
بطقِ
ٖ141ـ ٚقٝس يس ٣إزاض ٠ناتب عسٍ 4
/8
7
/5ٗ 558
ضقِ
يًدطاب 2
ٚ 2مت إقاَ ١ايسع ٣ٛنس ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝهٚ ١قسض قو اؿهِ
: /
ٖ141ـ ٚقس ثبت يس ٣ؾهًٝت٘ إٔ
/9
6
/7ٗ 17
/7
/102
َٔ ؾه ١ًٝايكان ٞؾا٥ع ا٫قك٘ بطقِ
ايتٓاظٍ نإ َؿطٚطّا ٚقس اغتسعَٓ ٞسٚب ا٭َاْ ١ث٬ثَ ١طات يًشهٛض ٚمل وهط َٛدب
خطابات ضزلَٛ ١ٝثك ١ؾكس سهِ ؾهًٝت٘ بايٓل ايتاي ( ٞؾكس سهُت عً ٢ايػطؾ ١ايتذاض١ٜ
َه ١بطؾع ٜسٖا عٔ ا٭ضض إسع ٞبٗا ٚتػًُٗٝا يًُسعٚ ٞإ يًػطؾ ١سل إطايب ١بتطبٝل
إٓض )
َٓش ١ا٭ضض إدكك ١شلا ٗ أضان. ٞ
ٚ 3بعس ٖصا اؿهِ ايص ٟاثبت يًذُٝع إٔ قاسب إدط٘ ايؿطٜـ َٓكـٛض ابٛضٜاف قاسب سل
: /
ٚقاسب َٛاقـ ؾكس تٓاظٍ عٔ ْكـ إػاس ١ؾٗ ١ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه١
َ ) 550ذلاّ َطبعاّ ٚمت ضقس ٖصا ايتٓاظٍ بباطٔ ٖصا ايكو ٚ 0قس تكسّ
تؿٛم(
َػاسـ0 ١
قاسب إدط٘ إٍ َعاي ٞا٭ٌَ ايػابل ايسنتٛض ؾ٪از غعايَ ٞطؾل قو اؿهِ أْؿّا ؾُا
نإ َٓ٘ إ ٫ا٫عذلاض عً ٢ايكو ٚبعج٘ ٕعايٚ ٞظٜط ايبًسٜات ٗ شيو اؿٌ ٚمت إداب١
ٖ142ـ َٚؿازٖا إٔ تك ّٛاؾٗ ١إدتك ١يس٣
/2
4
/6ٗ 1933
ضقِ
ايٛظاض ٠يٮَاْ ١باـطاب7
ا٭َاْ ١بتكس ِٜزع ٣ٛيس ٣احملهُ ١ؾُٝا استٛا ٙشيو ايكو ٚؾكّا يًُدلضات ايٛاضز ٠غطاب
 0عًُاّ إٔ اؿذَ ١ا ٖ ٞإَ ٫ػايطات ٗ ٚد٘ اؿكا٥ل
ٖ142ـ
/1
2
/18
ضقِ/188ب ٗ
ا٭َاْ4 ١
ٚ0أقُٝت ايسع َٔ ٣ٛدٗ ١ا٭َاْ ١عًَ ٢ايو إدط٘ ٚقسض اؿهِ بعسّ ثبٛت
ايجابت٘
ازعا٤ات ا٭َاَْٚ ١ا تػُ ٘ٝسذر ٚبطاٌٖ ٚأقبض شيو  ٫أغاؽ ي٘ سٝح قسض ايكو َٔ
ٖ 142ـ ٚايكان ٞبكطف ايٓٛط عُا ازعت ب٘
/5
11
/14
ٗ5
/4113
بطقِ
قهَُ ١ه ١ايعاَ7 ١
 0أ ٟمت تجبٝت اؿهِ ايػابل بتدلع
نس َايو إدط٘ ٚإخ ٤٬غب ً٘ٝػا ٙزع ٣ٛاَ٫اْ١
َايو إدط٘ َػاس ١قسضٖا سٛايَ5500( ٞذلاّ َطبعّا ) ٱقاََ ١بٓ ٢ٱزاض ٠ايػطؾ١



56

ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١عً ٢ايططٜل ايعاّ ( اـ٘ ايسا٥ط ٟا٭ٚغ٘ )  ٗٚسٗٓٝا تكسّ
إٛاطٔ بكٛضٖ َٔ ٠صا ايكو إهتػب ايكؿ ١ايكطع ١ٝسٝح مت ُٝٝعٖا َٔ قهُ١
ٖ142ـ ٚطايب إايو
/6
2
/10
ٗ1
/6
ايتُٝٝع بإٓطك ١ايػطبَٛ ١ٝدب ايكطاض ضقِ /121
َعاي ٞا٭ٌَ اٱٜؿا ٤بٛعس ٙايػابل بإٜكاٍ اؿكٛم ٭قشابٗا ؾإشا َعايٜ ٘ٝطؾض شيو
َبسّٜا ا٫عذلاض عً ٢قو اؿهِ َط ٠أخطٚ ٣ايطؾع ٕكاّ ٚظاض ٠ايبًسٜات ٚقس قسض خطاب
ٖ142ـ ٕكاّ ايٛظاض ٠سٝح أٚضز باـطاب ٗ ايؿكط ٠غابعّا
/6
3
ضقِ/488ب ٗ/2
َعاي ٞا٭ٌَ 9
إٔ ا٭َاْ ١مل تػُض بتعس ٌٜا٫غتعُاٍ ٗ اؾع ٤إدكل يًشسٜك ١بٌ أنست عً ٢شيو
ٖ141ـ إٛد٘ يهتاب ١ايعسٍ َه ١إهطَٚ ١ا٭ِٖ َٔ شيو إٔ
/8
7
ضقِ/5ٗ 558
ٗ خطابٗا 2
ا٭ضان ٞمل ًُو ٚمل تٓكٌ ًَهٝتٗا إٍ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜبكؿ ١ضزل ١ٝسٝح مل تػتهٌُ
0
إدطا٤ات قسٚض قو إٓش ١عً ٢شيو
َٚ 4ا أٚز ايتعًٝل عًَ ٖٛ ٘ٝا دا ٤بايؿكط ٠غابعاّ باـطاب أْؿاّ ٖ ٛنٝـ ٜػٛؽ يٮَاْ ١إٔ ت٪نس
: /
َ َٔ 5ػاس ١اؿسٜك١
%0
أْٗا مل تعسٍ ا٫غتعُاٍ ٗ سسٜك ١اـايس ٢ٖٚ ١ٜاييت اغتكطعت
قطاسَٓٚ ١شتٗا  ٌَ٫دس ٠ايػابل ايسنتٛض ْعْ ٜ٘كٝـ نٝـ تك ٍٛأْٗا مل تعسٍ
ا٫غتعُاٍ ٚعٓسَا َٓشت ايػطؾ ١سػب قٛشلا

َ 400(0ذلاّ َطبعّا ) َٔ ْؿؼ اؿسٜك١

ٚأنست عً ٘ٝبٓؿؼ ايؿكطٚ ٠تعٝس ايتأنٝس بعسّ تعس ٌٜا٫غتعُاٍ َ ٗٚ 0ػايط ١ثاْ١ٝ
بٓؿؼ ايؿكط ٠تك ٍٛا٭َاْ ١إٔ اضض ايػطؾ ١مل تٓتكٌ ًَهــٝتٗا إٍ ايػطؾ ١عًـُاّ إٔ ا٭َاْ١
ٖ141ـ ٚؾكّا ـطاب ا٭َاْ ١ضقِٗ 5582
/8
7
/3ٗ ّ18
أقــسضت ٚثٝك ١ايتٓـاظٍ ضقِ/129
ٖ141ـ ٚاقط ضٝ٥ؼ فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜباغت ّ٬إٛقع ٚٚنع ٫ؾتات عً٘ٝ
/8
7
/5
ٚثبت ؾطعّا شيو َٔ خ ٍ٬قو اؿهِ أْؿّا ٚايطبٝع ١تؿٗس بصيو ٚقس ٚضز تعكٝب ا٭َاْ١
ٖ140ـ مل ػسًَ ٗ ٙـ ا٭ضض
/8
ٗ خطابٗا إؿاض عٓ٘ إٔ قهط ا٫تؿام احملطض ٗ /25
ٚبٌ قٛغٌ ( عً ٢سس قٛي٘ ) أ ٟإٔ ا٭َاْ ١مل تعذلف باحملهط إٛقع بتاضى٘ َع َعايٞ
أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ا٭غبل ٗ شيو ايٛقت َٚسٜط عاّ ايتدط ٘ٝايعُطاْٚ ٞايص٪ٜ ٟنس
ؾ ٘ٝقطاس ّ١إٔ أ ٟتعس ٌٜي٬غتدساّ أ ٚإٓض ٗ ٖص ٙاؿسٜكٜ ١عطَ ٞايو إدط٘ اؿل
٫غذلداعٗا ٚقس قسَٗا سسٜك ١٭ٖايَ ٞه ١خاضز ايٓػب ١اجملاْٚ ١ٝعٓسَا قاَت ا٭َاْ١
بايتؿهٝو عًَ ٢ا ٜبس ٗ ٚاحملهط ( ٕاشا  ٫تػأٍ َعاي ٞا٭ٌَ ايػابل َٚسٜط عاّ
غ٪اشلُا
.
ايتدط ٘ٝايعُطاْٚ ) ٞنُٖ٬ا عً ٢قٝس اؿٝاٖٚ ٠هٔ
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ٖ142ـ إٔ إٛاطٔ ( ابطظ ٚضقٚ ) ١إككٛز
/6
3
ٚ 5قس ٚضز غطاب َعاي ٞا٭ٌَ ٕكاّ ايٛظاض ٠احملطض ٗ/2
: /
َٓٗا احملهط سٝح مل تؿأ اٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛا٫عذلاف بٗا ٚ ٢ٖٚضق ١ؼٌُ ايكؿ ١ايطزل١ٝ
ٚعً ٢أٚضام ا٭َاْ ،١ايػ٪اٍ ايعطٜض ٕاشا مل تتبع ا٭َاْ ١أغًٛب إٛنٛعٚ ،١ٝق ٍٛاؿكٝك١
ايهاًَٚ ،١عسّ إخؿا ٤اؿكا٥لٚ ،تعط ٞنٌ ش ٟس ٕل سك٘ ٚتطغذ ثٛابت إكساقٗ ١ٝ
ايتعاطَ ٞع إٛاطٌٓ بهٌ ؾؿاؾٚ ١ٝقسم ٚؼذلّ ايتعاَاتٗا ٚا٭سهاّ ايؿطع ١ٝبٌ إػٍٛ٦
ٚإٛاطٔ يه ٞته ٕٛايع٬ق ١ع٬ق ١اسذلاّٚ0إشا مل تتٛؾط إكساقٚ ١ٝا٫عذلاف باؿل ٚؼطٟ
ايسق ١ؾُٔ أٜ ٜٔأت ٞا٫سذلاّ ٚايجك ١إؿذلن ١إٔ ته ٕٛظٗاظ خسَ ٞنبرل ( نأَاْ١
ايعاقُ ١إكسغ) ١
.
ٖٚ 6ا شنط لس إٔ بٓٗا ١ٜايؿكط ٠غابعّا ت٪نس ا٭َاْ ١أْٗا مل تػُض بتعس ٌٜا٫غتعُاٍ
: /
يًشسٜكٚ ١إش ا عًُٓا اْ٘ أعط ٞيًػطؾ ١سػب ظعِ ا٭َاَْ 4000( ١ذلّا ) ٚأعط ٢يًسنتٛض
َ 1100ذلّا ) َاشا ْػُٖ ٞص ٙاٱدطا٤ات اـاطٚ ١٦إدايؿٚ ١إٓض ايص ٟسكٌ
(0
ْعْ ٜ٘كٝـ
عً ٢أضان ٞإٛاطٔ ٚتك ٍٛا٭َاْ ١أْٗا مل تعسٍ ا٫غتدساّ َاشا بك ٢يٮَاْ ١إٔ تعًُ٘؟ ثِ
داْٗ ٗ ٤ا ١ٜخطاب ا٭َاْ ١أْؿاّ ايعبـاض ٠ايكاغ ١ٝايٛإ ١ايتاي١ٝ

( ْٛٚطّا يه ٕٛأغاؽ إٓض

يًػطؾ ١ايتذاض ١ٜإمن ا مت بأَط غاَ ٞخ٬ؾّا ٕا شنط ٗ َٓطٛم قو اؿهِ إُٝع َٔ إٕ
 0نُا إٔ إٛاطٔ إصنٛض يٝؼ
ا٭َاْ ١قاَت بايتٓاظٍ عٔ تًو ايكطع  ٖٛٚكايـ يًٛاقع
ي٘ قؿ ٗ ١ايسع ) ٣ٛأق ٍٛيٮَاْ ١غبشإ اهلل َايو إدط٘ يٝؼ ي٘ أ ٟقؿ ١إشا نإ
يٝؼ ي٘ قؿ ١نٝـ زلشت يٓؿػٗا ا٭َاْ ١بإقاَ ١ايسع ٣ٛؾطعّا َه ١إهطَ ١يس٣
احملهُ ١ايعاَٚ ١إشا نإ إايو يٝؼ ي٘ قؿٚ ١ا٭َاْْ ١كهت اتؿام ًَعّ ٕاشا ا٭َاْ١
تعطض ايٛاقع بهٌ أَاْٚ ١قسم عٓسَا قسض أَط إٓض ٚأٚنشت إٔ ا٭ضض ًَو خام
ٚازعت ا٭َاْ ١أْٗا اضض سه0١َٝٛؾُا ٖصا ايتٓاقض ٚايت٬عب باؿكا٥ل َٔ أدٌ ؼكٝل
يًبعض
.
َكاحل نٝكَٓٚ ١اؾع
 7ثِ َٔ قاٍ يٮَاْ ١إٔ َايو إدط٘ يٝؼ ي٘ قؿٖ ١صا نَ ّ٬تٓاقض ٜٛ ٫اؾل ايؿطع ٚيعًِ
: /
إػٛ٦يٌ ٗ ا٭َاْ ١إٔ أَٛ ٟاطٔ ٜػهٔ َدط٘ اـايس ١ٜضقِ ٚاسس ي٘ سل زع ٣ٛاؿػب١
عً ٢ا٭َاْ ٗ ١تكطؾٗا َٓض اؿسٜك ١نػهٔ خام أ ٚتطبٝل َٓش ١٭ْٗا إتٓؿؼ ايٛسٝس
يػهإ إدط٘ ٚقس اؾذلٚا أَ٬نِٗ عً ٢أغاؽ ٚدٛز اؿسٜكٖٚ ١صا اسس أغباب ٖٝعات
ايطغب ٗ ١ايؿطا َٔٚ ٤ايعسٍ ٚإٓطل ٚايؿطع اْ٘ ست ٢ي ٛناْت ايٓػب ١اجملاْ١ٝ
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%33

ٚاؿسٜك َٔ ١نُٓٗا  َٔ ٢ٖٚإدططات شات إًه ١ٝاـاق ١ي ٛمت ا٫غتػٓا  ٤عٓٗا ّ ٫هٔ
َٓشٗا يًػرل ٚإشا مت َٓشٗا يًػرل ٌٖ َٔ إٓطل َٓع إايو أ ٚاؿذط عً َٔ ٘ٝإٔ ّٓع
َٔ ًَه٘ ٜٚعطَٓ ٢ش٘ يػرلٚ ٙإ ايٓػب ١اجملاْ ١ٝت٪خص بكسض ايهطٚض ٠ايتدطٝط ١ٝعً ٢أ٫
ٚ 3إ ايٓػب ١اجملاْ ١ٝمل ًُو َٛدب قو ًُو ٜؿٝس اؿٛظ ٠يٮَاْ١
تتذاٚظ%3
ٚاغتباس ١ايتذاٚظ ٚيهٔ أخصت عهِ اختكاقٗا ٗ ؽطٚ ٘ٝتٓ ِٝٛإسٚ ١ٜٓإ ٖصا ٫
ٜعط ٞا٭َاْ ١سل اغتػ ٍ٬أَ٬ى اٯخطٚ ٜٔإِا ٖص ٙايٓػب ١ي٬ضتؿام بٗا يًؿٛاضع
ٚاؿسا٥ل ٚإُطات َٛٚاقـ ايػٝاضات ٚمل تٛنع ٱعطا ٤ا٭َاْ ١ؾطق ١إٓاؾع ٕٓشٗا يًػرل
ٚوطّ قاسب إدط٘ َٓٗا ٚإ إٓطل ٚايعسٍ ٜك ٍٛإٔ َايو إدط٘ أ ٍٚبٗا َٔ أٟ
0
نا َٔ ٔ٥نإ
ٚ 8ي ٛنإ ٖصا إدط٘ سه َٞٛأٜهّا  ٫ول يٮَاْ ١ايتكطف باؿسٜك ١يػرل ا٫غتعُاٍ
: /
إدكل ي٘ باعتباض إٔ ا٭ضان ٞتتسا ٍٚبايبٝع ٚايؿطاٚ ٤أَٝ ٟع ٗ ٠إدط٘ تعتدل ساؾعّا
يتباٜع بٌ إٛاطٌٓ ؾ ٬سل يٮَاْ ١غًب سل َٔ سكٛم ايػهإ أ ٚإ٬ى  َٔٚسل أٟ
غانٔ أَ ٚايو إقاَ ١زع ٣ٛاؿػب ١٭ْ٘ ي٘ سل َعً َٔ ّٛإٓاؾع َا مت تُٓ٘ٝٛ
ٚؽطٝط٘ ٗ ٖصا إدط٘ أ ٚشاى ٚإ زع ٣ٛاؿػب ١أَط ٜهؿً٘ ايؿطع ايؿطٜـ يهٌ َػًِ0
ٚيهٔ أٚز إٔ اططح َؿادأ ٠يٮَاْ ١نٝـ قاَت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغَٓ ١ض قطع أضانٞ
زاخٌ كط٘ اـايس ١ٜضقِ ٚاسس
ٚانتؿـ قاسب إدط٘ ٖصا ا٭َط بايكسؾٚ ١يس ٜ٘قهٛى عً ٢ايكطع إُٓٛس ١يًػرل ٚتكسّ
ٖ142ـ
/4
3
/23
بؿهٛإ ٙعاي ٞا٭ٌَ ٚأسًٝت إٍ إزاض ٠ايتدـط ٘ٝإس ١ٜٓبطقِ ٗ 2642
ٖ142ـ ٚأخصت تسٚض ا٭ٚضام ست ٢أقبشت بٌ ( ساْ٘
/4
3
/24
ٚأسـًٝت إٍ إٗــٓسؽ َتٛيٗ ٞ
َٚاْ٘ ) ٌٖ ٖصا ٜ ٫عتدل تعػؿّا ٚغ ٤ٛتسبرل ٜتِ َٔ خ٬ي٘ َٓض أضانًٖٛ ٞنٕٛ ١اطٔ
نُٓض؟ َا ٖ ٛدٛاب ا٭َاْ َٔ ١غرل تدلٜطات  ٫ؼتٌُ ايكسم َٔ ادٌ َهٚ ١أبٓاَ ٤ه١
ٚززت تكشٝض َؿاٖ ِٝيذلغٝذ إكساقٚ ١ٝايتعاٌَ بكسم
0
َع إٛاطٔ ٚاسذلاّ اؿكٛم ايعاَ ١يهٜ ٞه ٕٛا٫سذلاّ َتبازّ٫
 9أضٜس إٔ أق ٍٛنٝـ ػطأت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١عً ٢ايطعٔ ٗ سهِ ؾطع ٞقازض َٔ ٖ١٦ٝ
: /
ايتُٝٝع ؟ ٖص ٙأَٛض كؿَٚ ١ٝععذٚ ،١نٝـ تكُت أضٚق ١ايكها ٤عًٖ ٢صا ا٭غًٛب ايػرل
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ايكها ٤ثِ ٕاشا مل تطعٔ ا٭َاْ ٗ ١ايهجرل َٔ ا٭سهاّ
.
٥٫ل بإزاض ٠سه ١َٝٛتطعٔ ٗ ْعاٖ١
ايػابك١
.
ايؿطع١ٝ
 1أُٓ ٢عً ٢إػٚ٪يٌ قانُٚ ١قاغبَٚ ١عاقب ١إػٚ٪يٌ ٚإٚٛؿٌ ٗ أَاْ ١ايعاقُ١
: 0/
إكسغ ١ايص ٜٔأداظٚا ٗ إط ٠ا٭َٓ ٍٚض إٛقع نُٓشٕ ١ػ ٍٚ٪نبرل ؛ ثِ ضؾهٛا إٔ ٜهٕٛ
دعٖ َٔ ٤صا إٛقع َكط ؾٗ ١شات ع٬ق ١بايؿإٔ ايعاّ قسض شلا أَط َٔ إكاّ ايػاَٞ
إهطَ١
.
بتطبٝل َٓش ١عً ٖٞٚ ، ٙٞايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه١
أُٓ ٢ثِ أُٓ َٔ ٢قاسب ايػُ ٛإًهٚ ٞظٜط ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚايتسخٌ ايؿٛضٚ ٟإٜكاف
َٗاظٍ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚ ، ١اؿس َٔ َعاد ١ٝايكطاض ٗ َجٌ ٖص ٙا٭َٛضٚ ،اؿعّ ثِ اؿعّ
بإٜكاف ايكه ١ٝنُا سهِ بٗا ايؿطع اٱغ َٞ٬يته ٕٛا٭ضض َٛقعّا َٓاغبّا ٚضاقٝا يًػطؾ ١ايتذاض١ٜ
ايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَ ١ؾٗص ٙأَٓ َٔ ١ٝأَاْ ٞأٖايٚ ٞأبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١خاق ١ضداٍ ا٭عُاٍ ٚايتذاض
ٚايكٓاع؛ ؾٌٗ وًِ إه ٌٝبتشكٝل ٖصا اؿًِ ايهبرل ؟
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ختطٝط طفٛح دباٍ َه ١املهشَ١
أٖساْ ٞأخٚ ٞقسٜك ٞايععٜع عًْ ٢ؿػ ٞغعاز ٠إٗٓسؽ عبس ايععٜع غٓس ،ٟاٱْػإ إه ٞإدًل،
عٓٛاْ٘ ططٜل قُِ اؾباٍ ايسا٥ط ،ٟؾهط ٠دسٜس ٠يتدط ٘ٝإٓطك١
ْػدَ َٔ ١ؿطٚع٘ إكذلح ٚايص/ ٟ
إطنعَ ١ٜه ١إهطَ ١شنط ايػٓس ٟعٔ ؾهطت٘ ايتاي:ٞيْٛ ٛطْا إٍ َػطض َه ١إهطَ ١عً ٢بعس نًٛٝ
ؾك٘ َٔ
. 7
سٛايٞ
َذل ٚاسس ٗ نٌ اػا َٔ ٙاؿطّ إه ٞايؿطٜـ ،يٛدسْا إٔ َػاس ١اؾباٍ تؿهٌ %5
ٖصا إٓطًل ؾإٕ ؽط ٘ٝإٓطك ١إطنعَ ٗ ١ٜه ١إهطَٜٓ ١بػ ٞإٔ ٜعتين أٚ ّ٫ٚأخرلاّ بإٓطك ١اؾبً١ٝ
٭ٕ إٓطك ١ايػًٗ ١ٝغٝه ٕٛإكًٚ ٕٛايطا٥ؿٚ ٕٛإعتهؿ َٔ ٕٛاؿذاز ٚإعتُط ٗ ٜٔأَؼ اؿاد١
إيٗٝا
.
ٖ َٔٚصا إٓطًل اْبجكت ؾهط ٠تؿطٜؼ إٓطك ١ايػًٗ ١ٝعً ٢بعس أيـ َذل ٗ نٌ اػا ٙس ٍٛاؿطّ
إه ٞايؿطٜـ ،ؾتهٖٓ ٕٛاى غاس َٔ ١بٌ ؾاضع ٞإبطاٖ ِٝاـًٚ ٌٝؾاضع اشلذطُٚ ٠تس ٖص ٙايػاسَٔ ١
اؿطّ ست ٢ايططٜل ايسا٥ط ٟايجاْ ٞبإػؿًٚ ،١غاس ١أخط ٣يؿاضع أدٝاز ٚإٓاطل ايػًٗ ١عً ٢داْب٘ٝ
ُتس أٜهاّ َٔ اؿطّ ٚست ٢ايططٜل ايسا٥ط ٟايجاْ ٗ ٞأ ٍٚطًع ١ضٜع غـ ٚغاس ١ثايجَ ١ابٌ ؾاضع
ايطاقٛبٚ ١ؾاضع إػذس اؿطّ ( ايػع َٔ )٠اؿطّ ست ٢ايططٜل ايسا٥ط ٟايجاْ ٞبايػًُٝاْٚ ،١ٝغاس١
ضابعَ ١ا بٌ ؾاضع ٞساض ٠ايباب ٚدبٌ ايهعبٚ ١إٓاطل ايػًٗ ١ايكطٜبَُٗٓ ١ا ُٚتس أٜهاّ َٔ اؿطّ
ايطغاّ ٚتكاّ ٗ أططاف ٖص ٙايػاسات َٔ دٗ ١ايططٜل ايسا٥ط ٟايجاَْٛ ٞاقـ
ٚست ٢آخط ضٜع .
إػؿً١
.
يًػٝاضات َتعسز ٠ا٭زٚاض عً ٢غطاض َٛاقـ ايػًُٝاَْٛٚ ١ٝقـ
ٖ َٔٚصا إٓطًل أٜهاّ اْبجكت ؾهط ٠تٓؿٝص ططٜل زا٥ط ٟعطٜض ٚي٘ خط ٙٛخسَٜ ١طب٘ قُِ
اؾباٍ احملٝط ١باؿطّ إه ٞايؿطٜـ بعهٗا ببعضّٚ ،ط عدل إٓاطل اؾبً ١ٝٱسٝاٗ٥اّٚ ،ط ؾٛم
إٓاطل ايػًٗ ١ٝعدل دػٛض َعًكٚ ،١قس مت تعٜٚس ٖصا ايططٜل َٛاقـ غٝاضات داْب ١ٝتأت ٞبعس
خط ٙٛاـسَٚ ،١نصيو ؾإٕ ططٜل قُِ اؾباٍ ايسا٥طٜ ٟطب٘ ببك ١ٝايططٜل ايطٝ٥ػٚ ١ٝايسا٥ط١ٜ
ٗ َه ١إهطَٚ ١ىسّ ٖصا ايططٜل بؿهٌ ؾعاٍ ناؾ ١إؿاضٜع ايعُ٬ق ١إكذلح إْؿاٖ٩ا عً ٢غؿٛح
ايؿطٜـ
.
ٚقُِ اؾباٍ احملٝط ١باؿطّ إهٞ
أقٌ  ٗٚن٤ٛ
إٕ ٖصا إدط٘ ٜػتًعّ تٓؿٝص ٙعًَ ٢طاسٌ قس تكٌ إٍ ٔػٌ غٓ ١أ ٚأنجط أ. ٚ
إسَ ٣طسً ٞايتٓؿٝص ّهٔ زضاغ ١إٓاطل اؾبًٚ ١ٝإعطاٖ٩ا ا٫ضتؿاع إطًٛب
إدط٘ ايعاّ بعٝس -
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6
1416م
بايعسز
ٖ142ـ 3
/6
4
/22
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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َٔ عسز ا٭زٚاض َٔ قاعس ٠اؾبٌ إٍ ايكُٚ ١ظٜازٔ ٠ػ ١عؿط زٚض تطٌ عً ٢ططٜل قُِ اؾباٍ
ايسا٥ط ٟايصّ ٟط خًـ تًو إؿاضٜع يطبطٗا ببك ١ٝؾٛاضع َه ١إهطَ ،١نُا ّهٔ أٜهاّ زضاغ١
نٝؿْ ١ٝع ٍٚاؿذاز َٔ َكسَٖ ١ص ٙإؿاضٜع يًٛقَ ٍٛباؾط ٠إٍ غاسات اؿطّ اييت غتتؿهٌ َٔ
إباْٞ
إدطا ٤تؿطٜؼ إٓاطل ايػًٗ. َٔ ١ٝ
ّٚهٔ إٔ تهَ ٕٛطاسٌ ايتٓؿٝص عً ٢خط ٙٛعؿطٜ ١ٜتِ تٓؿٝص نٌ َطسً ٗ ١عؿط غٓٛات،
ٚأِٖ ٖص ٙإطاسٌ ٖ ٞإطسً ١ا٭ٚ ٍٚاييت قس ؼتاز إٍ عؿط ٠غٓٛات يتك ِٝٝا٫قذلاح ٚتٗصٜب٘
ٚتطٜٛط ٙثِ ٚنع ايسضاغات ا٭ٚيٚ ١ٝايتكاَ ِٝايٓٗا ١ٝ٥يططٜل قُِ اؾباٍ ايسا٥طٚ ٟضبط٘ ببك١ٝ
اٯٕ
ايططم ايطٝ٥ػَ ١ٝه ١إهطَٚ ١تٓؿٝص ٙيٝه ٕٛإؿطٚع داٖعاٶي٬غتدساّ بعس عؿط غٓٛات َٔ .
ٖ ٗٚص ٙإطسً ١أٜهّا تتِ ايسضاغ ١ا٭ٚيٚ ١ٝايٓٗإ ١ٝ٥ؿاضٜع ايتعُرل عً ٢غؿٛح ٚقُِ اؾباٍ
آخص ٗ ٙا٫عتباض ايتكاَ ِٝاـاق ١بططٜل قُِ اؾباٍ ايسا٥طَ ٟع عٌُ فػِ يًتكٛض ايٓٗاٞ٥
يًُدط٘ ايعاّ ايتؿك ًٞٝيًُٓطك ١إطنعٕ ١ٜه ١إهطَٚ ١تعٌُ َٓ٘ عس ٠فػُات َتُاثًٚ ١تهع
ٗ نٌ زا٥ط ٠سه ١َٝٛأ ٚؾطن ١شات ع٬ق ١بٗص ٙإؿاضٜع يته ٕٛخط ١ايعٌُ ٚانش ٗ ١شٖٔ
َٓٗا
اؾُٝع ٚٚنع ايػٓس ٟخطٛطاّ عطٜه ١شلصا إكذلح اؿهاض: ٟ
.
 1إٓطك ١إطنعَ ١ٜه ١إهطََٓ ٖٞ ١طك ١زاخٌ ططٜل َه ١إهطَ ١ايسا٥ط ٟايجاْ ٞتكطٜباّ( زا٥ط٠
: /
قططٖا سٛاي ٞأثٌٓ نَ ًٛٝذل) ُٚجٌ إٓاطل ايػًٗ ١ٝؾٗٝا

 2بُٓٝا ُجٌ إٓاطل
%5

.%75
اؾبً١ٝ
 2تعتُس ايؿهط ٠عً ٢تٓؿٝص ططٜل زا٥طّ ٟط بكُِ اؾباٍ ؾٛم ايسا٥ط ٟايجاْ ٞتكطٜبّا بعطضّ67
: /
 ٗ ّ38.5نٌ داْب ٜٚطتب٘ ٖصا ايططٜل
إناؾ ١إٍ َٛاقـ غٝاضات عً ٢داْب ٘ٝبعطض
َعًك١
ببك ١ٝايططٜل ايطٝ٥ػَ ١ٝه ١إهطَّٚ ١ط ؾٛم إٓاطل ايػًٗ ١ٝعدل دػٛض .
 3تكاّ ناؾ ١ايعُا٥ط ( عً ٢ؾهٌ َؿاضٜع نبرل )٠ؾك٘ عً ٢إٓاطل اؾبً َٔ ١ٝقاعس ٠اؾبٌ
: /
عٓ٘
ٚست ٢قُت٘ سٝح ىسَٗا ططٜل قُِ اؾباٍ ايسا٥طٚ ٟايططم إتؿطع. ١
ٜ 4تِ تؿطٜؼ إٓاطل ايػًْٗٝ ١ٝعٗا يته ٕٛغاسات يًُكًٌ ٚيته ٕٛإؿاضٜع اييت تكاّ عً٢
: /
غؿٛح اؾباٍ ٚقُُٗا َطًَ ١باؾط ٠عً ٢غاسات اؿطّ ؾٝػٌٗ ٚق ٍٛاؿذاز َٔ َٓاظشلِ
إٍ اؿطّٚ ،تكٌ إي ِٗٝناؾ ١اـسَات َٔ خًـ تًو إٓؿآت بٛاغط ١ططٜل قُِ اؾباٍ
ايسا٥طٟ
.
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ٖ 5صا إؿطٚع ٜتِ تٓؿٝص ٙعدل ؾطنات ايتعُرل خ ٍ٬خطَ ١طسً ١ٝقس تػتػطم ٔػٌ غٓٚ ١قس
: /
بهجرل إٕ ؾا ٤اهلل – إِٗ إٔ ٜه ٕٛاشلسف َطغَّٛا َٚسضٚغّا ٜٓٚؿص عدل
ته ٕٛأقٌ َٔ شيو -
ا٭دٝاٍ
.
ٚاؿكٝك ١إٕ ٖصا إكذلح ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ايٛداٖٚ ١ايعك ١ْٝ٬ايتدطٝطٚ ١ٝاشلٓسغٚ ١ٝايعًُ١ٝ
ٚايس ٖٛٚ ،١ٜٝٓوتاز إٍ عكَ ٍٛؿهط ٠تعٌُ عً ٢تٓؿٝصٚ ٙتطبٝك٘ عً ٢ايٛاقعٚ ،أضد َٔ ٛزل ٛأَرل
َٓطكَ ١ه ١إهطَٚ ١ضٝ٥ؼ اشل ١٦ٝايعًٝا يتطٜٛط َٓطكَ ١ه ١إهطََٚ ١عاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ،١
ٚغعاز ٠أٌَ عاّ اشل ١٦ٝزضاغت٘ ٚا٫غتؿازٚ َ٘ٓ ٠ايعٌُ عً ٢تٓؿٝص ٙعً ٢ايٛاقع ،ؾؿ ٘ٝايهجرل َٔ
ايؿٛا٥س ٕه ١إهطَٚ ١نٛٝف ايطٓٔ َٔ سذاز َٚعتُطٚ ٜٔظٚاض ٚأٌٖ َه .١إهطَ ١إباضنٌ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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َعشض ايفٓ ٕٛايتؼه١ًٝٝ
أعذبت أؾس اٱعذابٚ ،أعين اٱعذاب ايؿين ٚاٱزاضٚ ٟايتٓ ُٞٝٛبؿعايٝات َعطض ايؿٕٓٛ
ايتؿه ١ًٝٝيسٚض ٠ايتهأَ ،ايص ٟأؾتتش٘ َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خايس ماؽ َػا٤
إهطَ١
ٖ142ـٚ ،شيو بكاع ١اؾٖٛط ٠بؿٓسم( َٝذلٚبٛيٝتإ با٫ؽ) َه. ١
/6
3
 ّٜٛا٭ضبعا/4٤
ٖٚصا إعطض ايطا٥ع ٚاؿهاض ٟنإ نُٔ ( ايؿعايٝات إكاسب ١يسٚض ٠ايتهأَ اٱغ،)َٞ٬
اؿكٝك ١إٔ َه ١إهطَ ٗ ١سادَ ١اغ ١ٱقاََ ١جٌ ٖص ٙإعاضض ايؿٓ ١ٝايطاقٚ ١ٝايطا٥عٚ ١اؿهاض،١ٜ
ؾؿٖ ٞصا اٱدطا ٤ؾٛا٥س نبرل ٠٭بٓآ٥ا ٚبٓاتٓا ايؿٓاٌْ ٚايؿٓاْات ،ايص ٜٔوتاد ٕٛإٍ ايتؿذٝع
اؾٛاْب إْٗا َتعَ ١ا بعسٖا َتع ١إٔ تعًل
.
ٚايسعِ إعٓ ٟٛيككٌ َٛاٖبِٗ ٚا٫ضتكا ٤بٗا َٔ ْٝع
يٛسات أبٓآ٥ا ٗ نٌ ْٛاس ٞإس ١ٜٓاؾػطاؾَ ٖٞٚ ،١ٝتع ١شلا َصام عايٚ ٞكتًـ عٔ أَ ٟتع
أخط٣
.
ٚيكس أسػٔ أخٚ ٞظَ ًٞٝا٭غتاش ايؿٓإ قسٜل ٚاقٌ  ٖٛٚضٝ٥ؼ ٖص ٙايهٛنب ١ايؿٓ ١ٝايطا٥ع١
ٗ اٖ٫تُاّ ايهبرل بٗصا إعطضٚ ،قسٜل عٌُ بإخ٬م ٚتؿاْ ٗ ٞغب ٌٝإخطاز ٖصا إعطض ٖٛ
خإ
ايؿٓإ ضاؾس ايؿشؿشْٚ ،ٞسض ٟباٚؽٚ ،ظٖرل ًَٝباضٚ ،٣ؾٝكٌ .
ٚظَ ٘٥٬ايؿٓاٌْ ا٭نؿا/ ِٖٚ ٤
ٖٚص ٙاجملُٛع ١ايطاق ١ٝؼتاز َٓا ايتكسٜط ٚايتهطٚ ِٜاؿؿا ،٠ٚؾُجًٜ ٞعطف إٔ عسّ تٛؾط اٱَهاْات
٬
ايطاقات ٚاييت وتادٗا ؾع ّ
.
إدتًؿ ،١ٱقاََ ١جٌ ٖص ٙايٓؿاطات ا٫دتُاعٜ ،١ٝعٝل اْط٬قٖ ١صٙ
اجملتُع٫ ،ستٛا ٤طاقات٘ ايؿبابٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢تُٓٚ ١ٝتطٜٛط نؿا ٠٤أزا ِٗ٥ايؿين ٚايعكًٚ ،ٞتطٜٛط
اـاضد١ٝ
.
قسضاتِٗ إدتًؿ ١ستّ ٢هِٓٗ إػاُٖ ٗ ١ا٭ْؿط١
 ٚأعذبين ٗ ٖصا إعطض ايؿين ٚاؿهاض ٟاستٛا ٘٥عً ٢أعُاٍ ؾٖٓٝ ١ٝع ٗ ٠ايؿٔ ايتؿهًٞٝ
ٚايتكٜٛط اؿطنٚ ،ٞاؾطاؾٝو ٚأي ٕٛايهطًٜو ٚاجملػُاتٚ ،تٓٛع إساضؽ ايؿٖٓ ٗ ١ٝصا إعطض،
ٚاٱغ َٞ٬ؾُا أٌْ ؼس ٟايؿباب يطُٛساتِٗ
.
عهؼ َس ٣ايتطٛض ايؿين ٗ ايعامل ايعطبٞ
ايهبرل٠
.
يتشكٝل أٖساؾِٗ
أضٜس إٔ أق َٔ ٍٛخَ ٍ٬كاي ٞإْٔ٘ ٜٓبػ ٞعً ٢ضداٍ ا٭عُاٍ ٚإٝػٛض َٔ ٜٔبين ٚطينٚ ،ايعٌُ
ب٬زْا نُا ٜٓبػٚ ٞزعُِٗ
ٚايؿابات  ٗٚنٌ َسٕ .
.
عً ٢تبين إٔقاََ ١عاضض ؾٓ ١ٝ٭بٓآ٥ا ايؿباب
اؿهاضٟ
.
ايعاّ  ٖٛٚأسس دٛاْب ايتؿاخط
َايٝاّ َٚعّٜٓٛا ؾايؿٔ ٖ ٛكطز ٖٓسغ ٞي٬ضتكا ٤بايصٚم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.9
 ،1775بايكؿش١
بايعسز
ٖ142ـ5 ،
/6
4
/22
ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز  ّٜٛا٫ثٌٓ
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ايؿٓاٌْ ؾٗصا ايؿٓإ ( بٝهاغ)ٛ
.
ٚا٭َِ اؿهاض ٖٞ ١ٜاييت تتؿاخط بؿٓٗا اؿهاضٚ ،ٟتعتع بأبٓاٗ٥ا
ايعإَٚ ٞا أنجط أقشاب إٛاٖب ٚايكسضات ٚايطاقات ايػعٛز١ٜ
ايص ٟأقبض عًِ َٔ أع ّ٬ايؿٔ .
إسؾٜ ٫ٚ ،ْ٘ٛعطؾٗا اجملتُع ٚمل ٜعٌُ أسسّا عً ٢ايبشح عٓٗا ٚإخطادٗا عً ٢ايػطض ،يتعطف َا
نآَ١
يسٜٗا َٔ طاقات .
٫بس ْعِ  ٫بس َٔ ا٫غتُطاض ٗ إقاَٖ ١ص ٙإعاضضٚ ،إبطاظ يٛسات ٚإْتاز أبٓآ٥ا ٚبٓاتٓا ،ؾايؿٔ
. .
ايبؿط١ٜ
َعدل َٔ َعدلات َهْٛات ايٓؿؼ .
ٚأخ ٞقس ٜل ٚاقٌ ؾٓإ ؾاب ٜػتشل ايتكسٜط ٚاٖ٫تُاّ ٚا٭خص بٝس ،ٙبٌ ٚزعُ٘ ،ؾٗ ٛدسٜط
بهٌ تكسٜط ٕا ٜتُتع ب٘ َٔ أخ٬م ؾانًٚ ١قؿات ٓٝسْٚ ٠بٜ.١ًٝهاف إٍ شيو ؾٗ ٛؾٓإ َبسع
ٚإبساعَٚ ٞتٓٛض بهٌ إكاٜٝؼٚ ،أُٓ ٢عً ٘ٝإٔ ٜٛاقٌ تعً ُ٘ٝيٝشكٌ عً ٢زضد ١ايسنتٛضا ،ٙؾٝا
أخ ٞقسٜل َازاّ أْو سكًت عً ٢زضد ١إادػترل ،ؾايسنتٛضا ٙته ٕٛقطٜب َٔ ١ايباب ايص ٟتٌٛ
ٚؼكٝك٘
.
.ؾ ٘ٝؾاعٌُ عًٖ ٢صا ايطُٛح
ٚؼ ١ٝؾهط ٚتكسٜط ٚإنباض يهٌ ايؿباب ايؿٓاٌْ ايص ٜٔغاُٖٛا ٗ إخطاز ٚزعِ َعطض ايؿٕٓٛ
ٚايطاقٚ ١ٝاييت أعتع ٜٚعتع بٗا إػٚ٪يٌ بايط٥اغ ١ايعاَ١
.
ايتؿهٚ ١ًٝٝإبطاظ ٙبٗص ٙايكٛض ٠إؿطؾ١
إهطَ١
يطعا ١ٜايؿبابٚ ،نصيو أغعس ٖصا ايٓذاح ٚايؿٓ ٕٛإػٚ٪يَ ٕٛه. ١
أُٓ ٢قازقّا ٚكًكّا ٭خ ٞا٭غتاش ايؿٓإ قسٜل ٚاقٌ ٚنٌ ظَ ٘٥٬إعٜس َٔ ايطقٚ ٞايٓذاح
 ٚايتؿٛم
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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َٛطٛعَ ١ه ١املهشَ ١اجلالٍ ٚاجلُاٍ
ايسنتٛض عبس اهلل قُس
/
أٖساْ ٞأخٚ ٞقسٜك ٞايكطٜب إٍ ْؿػ ٞنجرلاّ ا٭زٜب ٚايؿاعط
قاحل باؾطاسْ ،ٌٝػدَٛ َٔ ١غٛعَ ١ه ١إهطَ ١اؾٚ ٍ٬اؾُاٍ ،قطا ٗ ٠٤ا٭زب ايػعٛزٖٞٚ ،ٟ
ايػطز  َٔ ٖٞٚإكاؽ
دع٤إ ،اؾع ٤ا٭ ٍٚأطًل عً ٘ٝقٛض ايؿعطٚ ،اؾع ٤ايجاْ ٞأطًل عً ٘ٝقٛض .
قؿش١
.
سٛاي)450ٞ
(
 )492قؿشٜٚ ،١كع اؾع ايجاْٗ ٞ
ايهبرل ،سٝح ٜكع اؾع ٤ا٭( ٗ ٍٚ
ٚاؿكٝك ١أْين غطضت ٚأعذبت ٚؾطست نجرلّا بٗص ٙإٛغٛع ١ايعًُ ١ٝايطا٥ع ١دساّ ،خاق ١إْٗا
باؾطاس ٌٝضٓ٘ اهلل
تكسض عٔ َٓتس ٣ايؿٝذ قُس قاحل

– ٖ ،صا ايطدٌ ايهبرل ايص ٟبٓ ٢أٍٚ

َػتؿؿ ٢خام َه ١إهطَٖٚ ،١صا إٓتس ٣ايجكاٗ أغػ٘ أخ ٞغعاز ٠ايسنتٛض عبس اهلل باؾطاسٌٝ
إهطَٜٚ ١عس سايٝاّ َٔ أْؿ٘ إٓتسٜات ايجكاؾٖٚ ،١ٝصا إٓتس َٔ ٣سػٓات ٚأعُاٍ عبس اهلل
ٗ َه. ١
اؿهاضٚ ٟغٝعً ٛأزل٘ ٗ ؾعايٝات ايتاضٜذ إهٞ
.
باؾطاس ،ٌٝؾػٝصنط ي٘ ايتاضٜذ ٖصا اٱلاظ
ايعِٝٛ
.
ٚقسضت ٖص ٙإٛغٛع ١ايطا٥عٚ ١إؿٝسَٓ ٠اغب ١اختٝاض َه ١إهطَ ١عاقُ ١يًجكاؾ ١اٱغ١َٝ٬
عاّٖ.142ـ إٕ ق ٚ ٠ٛأُٖٖ ١ٝص ٙإٛغٛع ١دا٤ت َٔ أزلٗا َٛ ٚنٛعاتٗا ؾؿ ٞفاٍ قٛض ايؿعط
6
اـام ًٜٚؿت ايٓٛط ٗ ٖصا اؾع ٤إٕ َعِٛ
.
نتب ٗ ايٛع ٞايؿعط ٟايعاّ ،ثِ ٗ ايٛع ٞايؿعط
نتاب ٖصا احملٛض ِٖ َٔ ا٭زبا ٤ايػعٛز ٌٜعاَٚ ،١ا٭زبا ٤إه ٌٝخاقٖٚ ،١صا اغتشكام ثكاٗ
إٓتر أَا اؾع ٤ايجاْٚ ،ٞايص ٟنإ قٛض ايػطز ،ؾكس دعٌ ي٘
ٚؾهطٚ ٟإقًَ ُٞٝطًٛب ٗ َجٌ ٖصا .
ُٖا
قٛض: ٜٔ
ايعاّ
* ا٭ ٍٚتٓا ٗ ٍٚايٛع ٞايػطز. ٟ
اـام
.
*ٚايجاْ ٗ ٞايٛع ٞايػطزٟ
ٚيعٌ ٖصا اؾع ٤ؾ ٘ٝق ٠ٛأزبٚ ١ٝؾهطٚ ١ٜانش ، ١إٕ َٛنٛعا ت  ، ٙتكب َباؾط ٗ ٠ايؿإٔ إهٞ
ٚاؿازخ ٚنصيو
.
ايعاّ َجٌ ايعازات ٚايتكايٝس ا٫دتُاع ١ٝإهٚ ،١ٝتؿه ٌٝايعازاتٚ ،ايؿعيب
إدتًؿ١
.
إهطَٚ ١أٜهّا قٛض ٠إطأ ٠إهٚ ١ٝايتأثرلات
ْايٝات تؿهَ ٌٝه. ١
ّهٔ ي ٞإٔ أق ٍٛإٕ ايباؾطاس ٌٝعبس اهلل أبكط ببكرلْ ٠اؾص ٠إٜكاع ايعكط اؿهاض ٟايػعٛزٟ
إُٝع بٌ أغتطٝع إٔ
ٚغطعت٘ٚ ،اغتطاع إٔ ىطـ ا٭بكاض ايجكاؾٚ ١ٝايؿهط ١ٜبٗصا اؾٗس ايؿهط. ٟ
ـــــــــــــــــــــــــ
.23
1537م
بايعسز
ٖ142ـ 9
ا٭خط
/24ضبٝع 6
ْؿط ظطٜس ٠إسًَ ١ٜٓشل ا٭ضبعا ّٜٛ ٤ا٭ضبعا٤
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أق ٍٛإٔ باؾطاس ٌٝأغتطاع َٗٚاض ٠ثكاؾَ ١ٝتٓٛض ٠إٔ ٜػتٛعب َتطًبات ٖص ٙايًش ١ٛايتاضى١ٝ
ٚايجكاؾ َٔ ١ٝسٝاتٓاٜ ،هاف يصيو سكل يٓا نأزبا٤
َٚجكؿٌ ٚنتاب ٚباسجٌ ٚط٬ب ايسضاغات ايعًٝا ٖصا إتطًب ايعًُ ٞإِٗ ،ؾإهتب ١ايػعٛز١ٜ
ٚايبشج١ٝ
.
ٚيٮغـ تؿتكط نجرلاّ شلصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات ا٭نازّ١ٝ
إه ١ٝص
اٱَػاى .ط بايبٛقً. .١
.
يكس أغتطاع باؾطاس ٌٝبإقساضٖ ٙص ٙإٛغٛع ١ايؿهط ١ٜإٔ ٜعٝس
إه ١ٝ٭ْٓا ٚيٮغـ ايؿسٜس ٗ
ٚأعين بٗا ايجكاؾٚ ،١ٝبٗصا اٱَػاى غٛف ْعٛز ٕعطؾَٛ ١قع ايجكاؾ. ١
إطسً ١ايػابك ١ؾكسْا ٚسس ٠ايكٝاؽ ايجكاٗ ،ؾًِ ْعس ْسضى إػاؾات ايجكاؾ ١ٝإطًٛبٚ ،١ايػبب
نجط ٠خ٬ؾاتٓا ٚاخت٬ؾاتٓا ٚخكَٛاتٓا إتعسزٖٓ ٠ا ٖٓٚاىٜ ،هاف يصيو أْٓا غبٓا ٗ غبات ثكاٗ
ايطداي١ٝص) ).ايهجرل َٔ ايتُعٜل ٚايتُعمِٛٚ ،ا َعطٝات
.
بٓا ((.ط عؿاضٜت ايًػٛق١
عُٝل يكس ؾعٌ .
.
ايُٓٚ ،١ُٝتكسض ايك ٚ ٌٝايكاٍٚ ،دا٤ت ٖص ٙايعٛاٌَ إسَط ٠بهٌ عذٝب ٚغطٜب َٔ ايؿً ايجكاؾ١ٝ
ؾٝطاِْٗ
.
ٚايكشاؾٚ ١ٝاييت مل ٜػتطٝع ايعك ٤٬زسط
.
ب. ٬ط .إضاز .٠ص ٚؼٛيت ا٭عُاٍ ايجكاؾ ١ٝإٍ ؾعاضات ٚضقٚ ١ٝقُاؾ ١ٝعًكت عً٢
ؾهأْٓا نٓا .
ٛٗٚض ٚأنتاف نباضٚ ٟدػٛض ؾٛاضعٓاٚ ،عً ٢أعُس ٠اٱنا ٗ ٠٤ايؿٛاضع ايعاَٚ ،١أقبشت اؿطن١
ايجكاؾ ٗ ١ٝتًو إطسً ١ب ٬ؾعٌ ثكاٗ ٫ٚ ،ؾعاي ١ٝؾهطٚ ،١ٜعٓسٖا ػُست شانطتٓا ايجكاؾ ١ٝإه،١ٝ
ٚأقبض َع ِٛإٓتر ايجكاٗ ب ٬شناٚ ٤ب ٬ضٚحٚ ،ب ٬ؾاعًٚ ،١ٝب ٬سٚ ،١ٜٛٝبٓ ٬اؽ ٚب ٬عاطؿ،١
ض١ٜ٩
بٌ أدعّ أْ٘ نإ ٗ َع ُ٘ٛب ٬عكٌ. ٫ٚ ،
إؿادطات ص)ٚ ).ظازت
.
ٚعًت ((.ط
.
إٗاتطات ص)).
.
أضتكت ((.ط
ٗ تًو إطسً ١إ. ١ٕ٪
ٚغٝبت ((.ط ايؿٗاَ ١ايجكاؾ ١ٝصٚ ،. )).ناْت
.
ايجكاؾ ١ٝص)).
.
ٚقًت ((.ط إط٠٤ٚ
.
اـكَٛات ص)).
.
 ((. .ط
َكابط ايجكاؾ ١ايتاضى ١ٝتٓتٛط دجح ايهجرل َٔ إجكؿٌ ٚا٭زبا ٤يتسؾٔ ٗ قٓازٜكٗا ايهٝك١
إكابط
ٚايهجرلٚ ٠إٛسؿ.١٭ٕ نٌ ؾ ٤ٞنإ ٜطتب٘ بايك ِٝايس ،١ٜٝٓؾُٔ ّػٗا ؾػٛف ٜػهٔ تًو .
ٚؾذأٜ ٠عًٔ عبس اهلل باؾطاس ٌٝقسٚض ٖص ٙإٛغٛع ١إه ١ٝايكٚ ،١ُٝاييت دا٤ت  ٗ-تكسٜطٟ
-

نشُا ١ٜيؿَ ٤ٞا .بٗسف ايُٓ ٛايجكاٗٚ ،زؾع ايعطاٚ ،٤ا٫غتُتاع بٗصا ايؿهط إتٓٛضٚ ،ايصٟ
أضتب٘ ٚأْطًل َٔ ض ١ٜ٩قاؾ َٔ ١ٝضبٛع َه ١إهطَ ،١بعٝساّ عٔ ايت ،ِٖٛبٌ عدل ادتٗازات َتٛيسَٔ ٠
قْٚ ِٝكٛم ضاقَ ،١ٝػتُسَ َٔ ٠طدعٝات عاي ١ٝايك ،١ُٝبٌ إٕ نتاب ٖص ٙإٛغٛع ١ناْٛا َتٝكٌٓ
ايٓكٛم بٌ اَتاظت عٛخ ٚزضاغات ٖص ٙإٛغٛع ١بأْٗا نتبت ٗ ن٤ٛ
.
َٔ قٛاب إطدعٝات َٚتاْ١
ٚا٫دتُاع١ٝ
.
إهتػبات ايعكطٚ ١ٜؾكّا يًُتػرلات ا٭زبٚ ١ٝايؿهط١ٜ
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ُٝعت ٖص ٙإٛغٛع ١إه ١ٝببعسٖا ايتاّ عٔ ايتشٝع ٚاٖ٫تعاظ ايؿهطٚ ،ٟايتٓاقض ايجكاٗ ،ؾٗٞ
تْٗ ٗ ٌٛا ١ٜا٭َط ادتٗاز َٔ ا٫دتٗازات ايؿهط ١ٜاييت هط ٟعًٗٝا َا هط ٟعً ٢نٌ ادتٗاز
عكً ٞؾًكس تٛؾل عبس اهلل باؾطاسَٓ ٌٝطًكٗاٚ ،أٖساؾٗا ٚؾهطٖاٚ ،نتابٗا إبسعٌ ،بٌ إٕ
.
ايباؾطاس ٌٝمل ٜكٌ عٔ ٖص ٙإٛغٛع ١إْٗا تهُٔ نٌ ؾٚ ،٤ٞدا ٤بهٌ ؾ ٤ٞثكاٗ ٚؾهط ،ٟيهٓ٘ بطع
بايتأنٝس سٌ أختاض نتاب ٚأزبا ٤إٛغٛعٜ ١كسَ ٕٛايعكٌ عً ٢نٌ ؾٚ ،٤ٞبهٌ ؾعاي ،١ٝؾؿٚ ٞين
إبسع١
إٔ ايعكٌ ٚإٛنٛعٚ ١ٝا٫تعإ ٖ ٞأِٖ ا٭ضنإ اييت قاَت عًٖ ٘ٝص ٙإٛغٛع. ١
ٖسف باؾطاس َٔ ٌٝتبين ٚإقساض ٖص ٙإٛغٛع ١إٔ وت ٟٛاٯخطٜٚ ،ك ٍٛي٘ بعض َا يسٜٓا َٔ
َٓتر ؾهطَ ٟه ٞضاق ،ٞقٓع٘ آبآ٥ا ٚأدسازْا ايهباض ايهباضٚ ،ايص ٜٔعكًٛا نباض ايتاضٜذ ،بٌ ًٓٛا ٗ
شاتِٗ قاغب ١ايتاضٜذ ،إٕ َه ١إهطََٓ ٖٞ ١ذِ ايطداٍ ايطداٍ ،ايصًّ ٜٔهَ ٕٛطنع ايط١ٜ٩
ايكاؾٚ ،١ٝبهٌ َتطًباتٗاٚ ،ايص ٜٔمل تػًب عًْ ِٗٝعع ١ؼكٝل إكاحل ايؿطز ١ٜايهٝك ،١ؾؿهًٛا
أْهر اـدلاتٚ ،ناْٛا غبباّ ٗ تهٖ ٜٔٛصا إٓتر ايؿهط ٟايص ٟأبطظت٘ َٛغٛع ١ايباؾطاسٚ ،ٌٝاييت
ناْت ٚغتهْٛ ٕٛا ٠يًؿعٌ ايجكاٗ إهٚ ،ٞأظعِ إٔ ٖص ٙإٛغٛع ١إه ١ٝغتهَ ٕٛجٌ إدتدل ايجكاٗ
ايصٜ ٟهع ِاشز َػتكً ١دسٜسٖ ٗ ٠صا اجملاٍ ،بٌ أعتكس إْٗا غتسضب ايهجرلٚ ،غتش ٍٛايك ٍٛإٍ
أؾعاٍ
.
 ٫بس إٔ أختِ َكاي ٞبكٛي ٞا٭نٝس أْين غعٝساْ دساّ دسّا يكسٚض ٖص ٙإٛغٛع ١ايك١ُٝ
ٚاؿهاضَٚ ١ٜجً ٫ ٞبس ي ٞإٔ أؾهط ٚأمثٔ ٚأقسض أخ ٞاؿبٝب ا٭زٜب ايؿاعط إه ٞايعطب ٞايسنتٛض
.
عبس اهلل باؾطاسٚ ،ٌٝأضد ٛإٔ هعٌ ٖصا ايعٌُ ايجكاٗ إُٝع ٗ َٝعإ سػٓات٘ ،ؾٗ ٛابٔ باض ٕه١
إهطَٚ ،١أضد َٔ ٛايعازٍ ايكسٚؽ إٔ ٪ٜدط ٙعً ٢عًُ٘ ٖصا ،ؾاؿػَٓ ٗ ١ه ١إهطََ ١ا ١٥أيـ
سػٓ ،١ؾهأِا إقساض عبس اهلل باؾطاسَ ٌٝا ١٥أيـ َٛغٛع َٔ ١أدٌ َه .١إهطَ١
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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َالسظات إلداس ٠املشٚس
إزاض ٠إطٚض َه ١إهطَ ١بكٝازَ ٠سٜطٖا أخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ايعكٝس أٓس ايعتٝيب تػرل ٗ َػاض
ايتطٜٛط ٚايتطٛضٚ ،اؾٗس إٕ ٖصا ايطدٌ بطُٛس٘ ايهبرل ٜعٌُ ظسٚ ١ٜؾهط َػتٓرل ـسَٖ ١صٙ
ٜ ٬كبٌ اؿٛاضٚ ،ايطأ ٟا٭خطٖٚ ،صا َا ٜسؾعين بكٛض ٠زا ١ُ٥يًهتاب ١عٔ
إس ١ٜٓإكسغٚ ،١عطؾت٘ ضد ّ
إ٬سٛات اييت تطُ ٞأَآَا ٗ ٖصا اجملاٍ َٗٓٚ:ا
 1سه ٞي ٞايعِ ايؿانٌ ايؿٝذ عً ٢بؿاٚضٚ ٟاـبرل اٱزاض ٟايص ٟخسّ َه ١إهطَ ١بهٌ إخ٬م
: /
قاٍ إْ٘ أضغٌ غٝاضت٘ يتذسٜس ايؿشل ايسٚض ٟشلا َع غا٥ك٘ ايصٜ ٟهؿً٘ ٚبعس اْتٗاٗ٥ا َٔ
ايؿشل ٚلاح ايػٝاض ،٠ضؾض إٚٛـ إدتل تػً ِٝايػٝاض ٠ي٘ٚ ،قاٍ ٫بس َٔ سهٛض
ايهؿٚ ،ٌٝاتكٌ ايػا٥ل بايعِ عًٚ ،ٞزر ٍ ٗ َعطن ١ا٫تكا٫ت اشلاتؿَ ١ٝع إػٚ٪يٌ ست٢
ٖاتؿ١ٝ
ألع َعاًَت٘ ٚعازت غٝاضت٘ إي ٘ٝبعس َعاْا ٠ؾسٜس ٚ ٠اسطادات ٚاتكا٫ت .
ٚايػ٪اٍ إٛنٛع ٞيًعكٝس أٓس ٌٖ ٖصا ايتكطف َٔ إٚٛـ يسٜهِ َعك ٍٛ؟  ٚيٓؿذلض إٕ
قاسب ايػٝاضَ ٠ػاؾط خاضز ايٛطٔٚ ،ضغب ابٓ٘ أ ٚغا٥ك٘ اغتهُاٍ إدطا٤ات٘ ايٓٛاَٚ ١ٝػسٜس
غٝاضت٘ ؟
 َٔ ٬أَطٜها ٫غت. ّ٬
ايؿشل ،ؾٌٗ وهط َج ّ
ٜا ْاعٖ ١صا اٱدطا ٤غرل قشٝض ٚغرل َٓطك ،ٞإِٗ إٔ ٜعٌُ إػٚ٪ي ٕٛبإطٚض عً ٢تبػ٘ٝ
اٱدطا٤ات يس ،ِٜٗيهٜ ٞأت ٞإي ٘ٝإٛاطٔ بٓؿػ٘ ٜٚعٌُ عً ٢ايػرل با٭ْٚ ،١ُٛشلِ ٗ شيو قس٠ٚ
سػٓ ٖٞٚ ،١إزاض ٠اؾٛاظات اييت تعٌُ عً ٢تػٗ ٌٝأَٛض ايٓاؽ0
ᖳᖳ
٫ 2سٛت نػرل َٔ ٟايعٚاض ٚاؿذاز ٚإعتُط ٜٔاْتؿاض ايعطبات اييت تٓتؿط ٗ ايػاسات احملٝط١
: /
بإػذس اؿطاّٚ ،ؾٛاضعَ٘ ،جٌ َٝسإ ايػعٚ ٠أعين ايعطبات اييت تٓكٌ ايعذعٚ ،٠نصيو بٝع
َا ٤ظَعّ ٚ ،اْتؿاض ا٭ٚع ١ٝايب٬غتٝه ١ٝبططٜكَ ١ععذَٚ ١كًك ١يًُؿا ،٠بٌ إ ٸٕ ٗ َٝسإ
ايػع ٠تعٝل ٚقٛف َٚطٚض ايػٝاضات ٖا ٜػبب إضباناّ يًشطن ١إطٚض ،١ٜخاق ١إِْٗ أقبشٛا
ٚغرلٙ
ٜػٝطط ٕٚعًَٛ ٢اقع ََُٗٝ َٔ ١سإ ايػع. ٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1416
بايعسز
ٖ142ـ9 ،
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4
/29
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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ؾإؿطٚض إٔ تتشطى إزاض ٠إطٚض َه ١إهطََ ١ع أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١حملاضبٖ ١ص ٙايٛاٖط٠
اييت اْتؿطت بططٜك ١غطٜعَٚ ١كًكَٚ ١ععذَٚ ١كطؾ ،١بٌ إْٗا تػ ٧يػُعتٓا اؿهاضَٛٓٚ ، ١ٜط
ؾٛاضعٓا ٚإٝازٜٔ
ٚايػاسات  ،ؾٝذب إٔ تتدص إدطا٤ات غطٜعٚ ١ؾاعًٚ ١ساظَٚ ١قاضَ ١يًشس َٓٗا ٚايكها ٤عًٗٝا ،
ايعاَ١
ٕا ٗ شيو ؼكٝل يًُكًش. ١
ؾأضد ٛإٔ ؼٖ ٢ٛص ٙإ٬سٛات باٖتُاّ إػٚ٪يٌ بإطٚض
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َشانض خذَات ايظٝاسات مبه ١املهشَ١
تعاٌَ بعض ؾطنات ايػٝاضات ايؿدُٚ ١ايهبرلَ ٠جٌ ؾطنَ ١ط غٝسؽٚ ،ؾطن ١دٓطاٍ َٛتٛض
ٚأعين (ناز٬ٜى) َسَ ١ٜٓه ١إهطَ ١عً ٢أَْٗا قطٚ ١ٜيٝؼ َس ١ٜٓنبرلٚ ٠ندُٚ ١عاقُ ١ٱَاض٠
َُٗ ،١ؾً ٛاؾذلنٔ ا دس ّ٫أْ٘ ٜٛدس َه ١إهطَ ١سٛائ )5000( ٞػ٘ أيـ غٝاض( ٠ناز  ٬ٜى)
غٝاضاتِٗ؟ إٔ ٜتٛؾط شلِ
! .
ٔ )500ػ٘ أيـ غٝاضَ ٠ط غٝسؽ ،أيٝؼ َٔ سل عَُٚ ِٗ٥٬ػتدسَٞ
(ٚ0
َطنع خسَ ١ٱق٬ح ٚقٝاْٚ ١تؿػ ٌٝغٝاضاتِٗ َجًُا ؾعًت ؾطن ١تٜٛٛتاٚ ،ؾطن ١بايبٝس! ؟ ،
ؾػٝاض ٠إط غٝسؽ ٚايهاز٬ٜى ٚغرلٖا َٔ ايػٝاضات ايهدُ ١اييت  ٫تػتطٝع نٌ ٚضؾ ١إق٬سٗا
باعتباضٖا تعتُس نًٝاَ عً ٢ؾبه ١ايهذل ١ْٝٚبؿهٌ نبرل ،ؾُا شْب َػتدسَٖ ٞص ٙايػٝاضات .؟ إٔ
ٜػاؾطٚا إٍ دس ٠يتػرل ايعٜت ٚايؿًذل ٚايػٝؿ ٕٛأ ٚإق٬ح ايػٝاض ،٠ؾؿٖ ٞص ٙايعًُٜ ١ٝذلتب خػا٥ط
نبرل ٠عً ٢ايعُ َٔ ٌٝايطًٛع  ٚايٓعٚ ٍٚقس اغتأدط غٝاض ٠نبس ٌٜيًتٓكٌ ٚايعٛزٜ ،٠هاف إٍ شيو
خػا٥ط إهإات اشلاتؿ ١ٝبهٌ أؾهاشلاٚ ،نصيو أدٛض ْكٌ ايػٝاض ٗ ٠ساي ١عطًٗا ٗ أَٛ ٟقع
شيو َٔ سل َػتدسَٖ ٞصٙ
بػٝاضات ايؿطؾ ١أ ٚايْٛـٚ ،نصيو ايعطٌ إعٓ ٟٛإذلتب عً. ٢
ايػٝاضات ٚغرلٖا إٔ ْطايب ٚظاض ٠ايتذاضٚ ،٠بايصات ٓا ١ٜإػتًٗو إٔ تًعّ ؾطنات ايػٝاضات
خسَ١ص َه ١إهطَ ١يكها ٤سٛا٥ذٓا بٗاَ ،جٌ ؾطن ١تٜٛٛتا ٚبايبٝس
ٚؾتض .ط َطانع . .
بتأغٝؼ .
ايهبرل ٠أضدٚ َٔ ٛظاض ٠ايتذاض٠
.
ٚغرلُٖا ؾٗصا ايطًب سل َؿطٚع يٓإ ،ػتًٗهٌ ٚزاؾعٌ إبايؼ
اٖ٫تُاّ بٗصا ايطًب ايؿعيب إًضٚ ،نصيو إيعاّ ايؿطنات بايسؾع يًعُ ٌٝنتعٜٛض َايٗ ٞ
ايبس١ًٜ
.
ساي ١عطٌ غٝاضت٘ ٚزؾع أدٛض ايٓكٌ ٚاشلاتـ ٚغرلٖا ٚتٛؾرل ايػٝاضات
إٕ نٌ ايس ٍٚاؿهاض ٗ ١ٜايعامل تٗتِ بايكهاٜا اييت تطتب٘ عُا ١ٜإػتًٗوٚ ،اؿطم عً٢
َكًشت٘ ٚقها ٤استٝادات٘ ٚتٛؾرلٖاٚ ،دعٌ َكًش ١إػتًٗو ٗ ا٭ٚيٜٛات إتكسَ ١عً ٢أْٛ ٟع
نصيو .؟
َٔ اـسَات ،إٕ ٖسؾٗا ضاسٚ ١ضؾاٖٚ ١ٝاغتكطاض إػتًٗو ،ؾًُاشا ْ ٫ه ٕٛمٔ !
ٌٖ تكسّ يٓا ٖص ٙايػٝاضات فاْاٶ ،ست ٢تٌُٗ طًباتٓاٚ ،بايتاي ٞتهٝع سكٛقٓا إؿطٚعٗ ،١
ايػطب َٔ سل َٔ اؾذل ٣أبط ٠إٔ واؾ ٜعًٗٝا ٚعً ٢قٝاْتٗا ٚتؿػًٗٝا ،ؾُا بايو بػٝاضات ؾدُ١
يؿطاٗ٥ا؟
.
ْسؾع أيٛف ايطٜا٫ت
ــــــــــــــــــــــــــــ
9
 1776م
ايعسز
ٖ142ـ9 ،
/6
5
ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ/6
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ٚيهٔ يٮغـ ايؿسٜس إٕ إزاضٓ ٠ا ١ٜإػتًٗو ٚؾطٚعٗا ٗ إسٕ قتًٗا ايعٌُ ايطٚتٝين
ٚإدطا٤ات٘ ،قشٝض إْٗا تكبٌ ايؿهاٚ ٣ٚيهٔ بػًػًَ ١عكس َٔ ٠اٱدطا٤ات ست ٌّ ٢إٛاطٔ َٔ
ٚايتعكٝب
.
نجط ٠إطادعات
ْطٜس س ١ٜٛٝؾا٥ك َٔ ١إزاضات ٓا ١ٜإػتًٗوٖٚ ،صا إٛنٛع ٜػتشل َٔ ٚظاض ٠ايتذاض ٠زضاغ١
دازٚ ٠بكٛض ٠عادًٚ ١اؽاش قطاضات إيعاَ ١ٝيؿطنات ايػٝاضات تهؿٌ سكٛق٘ ٓٚاٜتَ٘ ،كابٌ إبايؼ
ايهبرل ٠اييت ْسؾعٗا يؿطاٖ ٤صا ايٓٛع َٔ ايػٝاضات ايهدُٚ ١ايػاي ١ٝايجُٔٚ ،اييت مل تعس غٝاضات
ضؾاٖ ١ٝنُا ناْت ٗ ايػابل َٔ ،نجط ٠إعطاٍ ٚتعطٌ
أدٗع ٠اؿاغب اٯي ٞبٗاٚ ،نصب ٚظٜـ ؾطناتٗا بإٔ ايهُبٛٝتط تعطٌ ٜٚا َعٌ أعٔ
ايهدُ١
.
َػتدسَٖ ٞص ٙايػٝاضات
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ،ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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س ٞأدٝـــــاد
1
س ٞأدٝاز ،س ٞدٝاز ،يٝـ ٜا زنتٛض ظٖرل ْػٝت س ٞدٝازَٚ،ا نتبت عٔ ٖصا اؿ ٞاؿٟٛٝ
ٚإ٪ثط ٖصا دع َٔ ٤ايعتاب ٚايػهب اشلاتؿٚ ٞايؿؿ َٔ ٟٛايهجرل َٔ غهإ َه ١إهطَ ١ايص ٜٔطًبٛا
.
إهطَٚ ١دػطاؾٝا تعتدل ساضات أ ٚسٛاضٟ
َين ا٫غتُطاض ٗ ايهتاب ١عٔ سٛاضٚ ٟأسٝاٚ ٤ساضات َه. ١
َجٌ ايؿبٝه١
َه ١إهطََ ١تساخًَٚ ١ت٬قكَٚ ١تؿابه ١عٝح تعتدل بعض اؿاضات قػرل ٠دساّ :
شيو أضٜس إٔ أق ٍٛإٔ اؿاضات إه١ٝ
ؾشاض ٠ايباب ،أ ٚايٓكا ؾايؿًل أ ٚايؿاَ ١ٝأ ٚاؾ ٛزضٚ ٠ٟقؼ عً. ٢
ايسّٚص ٖٚصا ايذلاب٘ أز ٣إٍ تهْ ٜٔٛػٝر غهاَْ ٞهٞ
ٚنأْٗا .طؾذط. . ٠
.
َتساخً ٗ ١بعهٗا ايبعض
َٚذلاب٘ ٖٚصا بايتاي٪ٜ ٞز ٟإٍ تك ١ٜٛأٚقاض ايكًٚ ١ايكطبٚ ٢ايطسِ بٌ إهٚ ،ٌٝس ٞأدٝاز
.
ٖٝع
ٚغٝاغٚ ١ٝاؿكٝك ١إٔ
.
َٖ ٛطنع ثكٌ ٚأُٖ َٔ ١ٝعسْٛ ٠اس ٞغهاْٚ ١ٝادتُاعٚ ١ٝإزاضٚ ١ٜاقتكاز١ٜ
أؾهاي٘ ٭ْ٘ َكط
ايكطاضص ٚبهٌ .
ؾ. ٘ٝط . .
إهطَ ١ؾهإ ٜكٓع .
ٖصا اؿ ٞنإ ي٘ بايؼ ا٭ثط ٗ تاضٜذ َه. ١
ايتٓؿٝصٟ
.
ٚظاض ٠إاي ٖٞٚ ١ٝأّ ايٛظاضاتٜٚ ،طتهع ؾٗٝا ايكطاض اؿهَٞٛ
نُا ٜعتدل س ٞأدٝاز َٔ أقسّ ا٭سٝاَ ٗ ٤سَ ١ٜٓه ١إهطَ 0 ١سٝح ٚضز شنط ٗ ٙايهجرل َٔ
َجٌ
إكازض ايتاضى ١ٝايكسّ: ١
 :1 /نتاب ابٔ ؾٗس0
 :2 /تاضٜذ ابٔ قساَ0ٞ
: 3 /أخباض َه 0١يٮغتاش آس ايػباع0ٞ
 :4 /إٓك ٗ ٞأخباض آّ ايكط 0٣حملُس ًَٝباض0ٟ
ٚغًِ (ب٦ؼ
نُا ٚضز شنط ٗ ٙبعض ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿَ ، ١جٌ قٛي٘ قً ٞاهلل عً: ٘ٝ
ايؿعب ؾعب ادٝاز) أ ٚنُا قاٍ ٚ 0ق ٌٝإٕ غبب ايتػُ 0١ٝاْ٘ ٚضز إٕ ادٝاز نإ فُع نبرل
يطب٘ اـ ٍٛٝيكب ١ًٝدطِٖ
عً ٞظَٔ غٝسْا إزلاع ٌٝعً ٘ٝايػٚ 0ّ٬ادٝاز عباض ٠عٔ ؾعب؛ ٜكع بٌ دبًٌ ٚ 0عً ٢ظَٔ
قطٜـ ناْت عباض ٠عٔ َػتٛزع يًدٚ ٌٝايػ٬ح ٚإٜٚ 0ٕ٪عس س ٞادٝاز َٔ أٌْ ا٭سٝاَ ٗ ٤ه١
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
)1417قؿش(١
بٗسزٖا(
ٖ142ـ5 ،
/6
5
ْؿت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ/6
.)5
 )1418قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ1 ،
/6
5
/13
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
.)1418
بعسزٖا(
ٖ142ـ7 ،
/6
5
/20
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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إهطَ ١تُٓٝٛا ٚتٓػٝكا ٚس َٔ ٖٛٚ 0١ٜٛٝا٭سٝا ٤إٛادٗ ١يًشطّ إه ٞايؿطٜـُٝٚ0ع ٖصا اؿٞ
َجٌ
ٗ بسا ١ٜايعٗس ايػعٛز ٟبأْ٘ نإ َكطا ٕع ِٛا٭دٗع ٠اٱزاض ١ٜاؿه: ١َٝٛ
ٚ :1 /ظاض ٠إاي0١ٝ
 :2 /فًؼ ايؿٛض0٣
 :3 /أَاْ ١ايعاقُ0١
إهطَ١
َٓ 4سٚب ١ٝايؿ ٕٚ٪ايكشَ ١ٝه. ١
: /
ايكسِٜ
.
 5إزاض ٠ايدلٜس
: /
َجٌ ؾٓسم َكط  ،أ ٚؾٓسم ايهعهٚ ٞغرلٚ 0 ٙ
ٜهاف يصيو ٚدٛز بعض اـسَات ايؿٓسق/ ١ٝ
اؿٞ
َكازض إٝا ٙايكسّٖ ٗ ١صا :
 :1 /ب٦ط اؿُاّ0
 :2 /ب٦ط ايػػاٍ0
نُا تٛدس عس ٠باظاْات يػكٝا اؿ0ٞ
ٜكٝب
ٚيه ٞأتؿاز ٣اـطأٚ ،عسّ ايٛقٛع ٗ ساي ١ايٓػٝإٚ ،ابتعازّا عٔ ا٫دتٗاز ايص ٟقس . ٫
ؾاتكًت بأخ ٞا٭غتاش عك ٌٝعبساهلل سٓٝـ ٕعطؾيت ا٭نٝس ٠بأْ٘ َٔ قسَا ٤غهإ س ٞدٝاز ،بٌ
ٚغهاْ٘ ٚطًبت َٓ٘ َػاعست ٗ ٞتهَ ٜٔٛعًَٛات ٚاؾ ١ٝبكسض اٱَهإ عٔ ٖصا
.
 َٔٚايعاضؾٌ بتاضى٘
أْؿطٖا َع إزخاٍ َين إناؾات نجرل١َُٗ ٚ ٠
.
ايطغاي ١غٛف
.
اؿهاض ٟؾهتب يٖ ٞصٙ
.
اؿ ٞإهٞ
ايعطٜل نُا
يًػاٚ ،١ٜتعس٬ٜتٖٛٚ ،اَـ تاضى ١ٝتعٜس َٔ ق ١ُٝإعًَٛات عٔ ٖصا اؿ ٞإه. ٞ
اؿٓٝـ
:
اغتؿست بعض إعًَٛات َٔ أخ ٞا٭غتاش قُٛز بٝو  ٚتك ٍٛضغاي١
ْ ٌٝظٖرل نتيب إٔ أغطط ي٘ َؿاٖس ٚاْطباعات عٔ سٞ
طًب َين ايسنتٛض اؾػطاٗ أب/ ٛ
دٝاز ب٦ط بً١ًٝ
ٖ1363ـ ٗ -
تاضٜذ ٚإِا َػك٘ ضأغ ٞعاّ
أدٝاز َٚا أْ ٞيػت َ٪ضخاّ  ٫ٚأغتاش . .
 ٚٚ .ايسٚ ٟيس ٗ أدٝاز ب٦ط بً ١ًٝعاّ ٖ1337ـ ٚقبً٘ ٚيس دسَٓ ٗ ٟـعٍ أغؿٌ غؿض دبٌ قًع١عاّٖ.131ـ ٚعٓسَا بًػت غٔ ايطؾس نإ ٚايس ٟضٓ٘ اهلل وه ٞعٔ ٚايس ٙنٝـ مت إعُاض
أدٝاز 3
عاّٖ134ـ يًًُو عبس ايععٟظ بٔ عبس
أدٝاز (ب٦ط بً )١ًٝاييت ٖ ٞساضتٓا عٓسَا زاْت اؿذاظ َٚه3 ١
ٚا٭َإ
.
ايطسِٕ ايؿٝكٌ آٍ غعٛز – طٝب اهلل َجٛاٚ – ٙؾعط ايٓاؽ ٚا٭ٖايٚ ٞإك ٌُٝبا٭َٔ
ت
ـ بعض ا٭ٖاي ٞإٍ (ب٦ط بً )١ًٝست ٢عٳُٴطٳ ٵ
ثِ تهاثطت ايعٛا ٌ٥إه ١ٝايعطٜك ١سٝح ٳظسٳ ٳ
بايػهإ بعس (أدٝاز ايػس)  ٚأدٝاز شٴنطت ٗ ايتاضٜذ َٓص ايعٗس اؾاًٖٚ ٞبعس ايبعج ١احملُس١ٜ
.
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ؾعٳاب
أٜهاّ سٝح نإ ؾتٝإ (قطٜـ) ٚغرلِٖ ٜٳبٵطٴ ٚٳٕ ْٹبٳاٍٳ ايػٗاّ يًؿطغإ إتدص َٔ ٜٔٹ
ايؿطٜؿ. . ١
ٚايػبام
.
أدٝاز َٛقؿّا َٛٚقعاّ يًدٚ ٌٝايؿطٚغٚ ١ٝايطَا١ٜ
ٚتتُتع أدٝاز بطبٝع ١دػطاؾَ ١ٝعكس ٠بٌ ث٬خ أ ٚأضبع ؾعاب دبًٚ ١ٝؼ ٘ٝإباْ ٞبايػٌٗ َٔ
ٚدٓٛب٘ أَا َٔ ايؿُاٍ ؾٝكع دبٌ أب ٞقبٝؼ ٚأق ٍٛ٭خ ٞعك ٌٝإٔ دبٌ أبٛ
ؾطم اؿٚ ٞغطب٘ . .
ؾاٖس.اّص سٝح ٜؿٗس عً ٢ايطا٥ؿٌٝ
ايكٝاَ. ١ط .
.
قبٝؼ ٖ ٛأ ٍٚدبٌ ٚنع با٭ضض ٚأْ٘ غٛف ٜكّٜٛ ّٛ
إكًٌ ٚؾٛم قُٖ ١صا اؾبٌ ايع ِٝٛبين َػذس غٝسْا ب ٍ٬بٔ
.
ٚايعانؿٌ ٚايطنع ايػذٛز ٚ
ضباح-ضن ٞاهلل عٓ٘ٚ ،-دعٖ َٔ ٤صا اؾبٌ ايعٜ ِٝٛػَُ ٢ؿل ايكُطٚ ،دٛاض ٙغًػً ١دباٍ
خٓسَ١
.
شانطتٞ
تاضىٚ ٞيهٓين أقـ اؿ. . َٔ ٞ
ٚاؿسٜح عٔ س ٞأدٝاز ّ ٫هٔ غطز ٙبتػًػٌ . .
ايٓػٝإ ٚخاق ١عٓس شنط أزلا ٤ايعٛا ٚ، ٌ٥سٞ
ٚأضد ٛإعصض ٠إٕ غك٘ ؾ َٔ ٤ٞباب ايػٗ ٛأ. . ٚ
َٚتؿطع ٚإٓاظٍ ايهبرلٚ ٠ايبٛٝت ايكػرل ٠أقُٝت ٗ ايػٌٗ ٚؾٛم غؿٛح دباي٘
.
أدٝاز نبرل ندِ
ؿعٵبإٔ احملٝط. ١ب٘
ٚاي ِ
بايصات ٚ.س ٞأدٝاز عَُٛاّ عٓسَا ته ٕٛخاضدّا
 َٔٚشانطت ٞأقـ َطاتع ايكبا ٗ س ٞب٦ط بً. ١ًٝ
اؿَٗٓ ٞا ايػاس ١عًّٗٓٝ ٢ا (اؿُٝسٚ )١ٜخًؿٗا ظقام إطبع١
َٔ باب اؿطّ إه ٞايؿطٜـ قباي. . ١
ٚبٛٝت ا٭ؾطاف (ٚإزاض ٠ايدلٜس ايكس )ِٜأغؿٌ غؿض دبٌ قًع ١دٝاز َٔ دٗ ١زاض ايؿٝذ أٓس
ايػباعٜٚ ٞكازؾو بعس شيو عً ٢ايَ( ٌُٝػتؿؿ ٢أدٝاز ايعاّ) ايص ٖٛ ٟبام عً ٢ؾهً٘ ست٢
. .
شيو إشا غٹطٵْا دٹٗ ١ايٝػاض ( إٍ َسخٌ دٝاز ايػس )
ؼطٜط ٖص ٙاـاططٜٚ .٠أت ٞايٛقـ بعس . .
طؿطإ ٚ.عٓسَا تبسأ بايسخ ٍٛإٍ أدٝاز
.
ٚنإ عُستٗا ٗ ايػبعٓٝات اشلذط ١ٜايؿٝذ غعس
ايبٗط٬َ ٠قل يًُػتؿؿٜ ٢ؿكً٘ ؾاضع خًؿ ٞثِ زٚض ايهعهٞ
ايػس .تكازؾو َٓاظٍ ،ضبا. ٙ
.
ٚإطٛف زاٚز إػًُٚ ٞأٚز إٔ أنٝـ ٖٓا عً ٢ن ّ٬سٓٝـ بإٔ َٔ ٖص ٙايعا ١ً٥ا٭غتاش ايطٜانٞ
ايطٜانٚٚ ٞايستُٗا ايػٝس٠
.
ايؿٗرل عً ٞزاٚز إػًُٚ ٞايسنتٛض سػٔ زاٚز ساضؽ ْاز ٟايٛسس٠
ايٓعٖٚ ١ناْت
اهلل ٚاييت أْؿأت ضٚن ١أطؿاٍ ٗ س. ٞ
ايهطّ ١إطب ١ٝايكسٜط ٠أبً٘ ٚزاز-ضٓٗا -
ٚايععٚ ْٞٚأٓس
.
ايػُٓٝآَٚ ١ٝ٥اظٍ ايهباضٜيت
.
َٚتٓٛضٚ ٠أقاَت زاض عطض يٮؾّ٬
.
اَطأَ ٠جكؿ١
سػٌٓ ايٓذٸاض َٓٚاظٍ عبسضب٘ ٚانٝـ أٜها عا ١ً٥اؾٖ ٛطز  َِٗٓٚ ٟايؿٝذ عبس ايػتا ض دٛاٖطز ،ٟ
اؾٛاٖطد ٞإؿٗٛض ٚنإ بؿاضع عبس اهلل ايؿٝكٌ بايػع ٖٛٚ ٠ظٚز عُيت خسه ١نتيبٚ ،أبٓا ٘٥عُط
ٚعبس .اهلل ثِ عً ٢اي ٌُٝظقام ايسٖإ ٚظقام ايهعه ٞإ٪ز ٟإٍ دبٌ غبع ايبٓات (عًُاّ إٔ دبٌ
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ايػبع ايبٓات دع َٔ ٤دٝاز) ٚأنٝـ ٜا أخ ٞعك ٌٝأْ٘ ٜكاٍ إٔ ٗ ٖصا اؾبٌ ناْت تكٓع ٚؽاٙ
نػ ٠ٛايهعب ٗ ١ايعٗس ايعجُاْ َٔٚ ،ٞنإ ٜك ّٛبٗص ٙايكٓاعٚ ١اـٝاط ٖٔ ١غبع بٓات يصيو
ٚايهعهٚ .١ٝآٍ قُس
بأزلأٖ ٚب٘ نجرل َٔ ايػهإ َِٓٗ آٍ إػهٚ ،ٞايٛظ. . ،٠
.
زلٖ ٞصا اؾبٌ
ق ٞايس ٜٔايػًُٝاْٚ ٞأضغب ٗ إناؾ ١ظٜاز ٠عً ٢ن ّ٬عك ٌٝأْ٘ غهٔ ٖصا اؿ ٞعا ١ً٥ايعذاز
 َِٗٓٚعبس ايطسِ ٕ ٚغاظٚ ،ٟإعًِ عُط عذازٚ ،ساَس عذازٚ ،عا ١ً٥بادٛز َِٗٓٚ ٠ايؿٝذ عبس
ايطسِٕ ٚايس ايسنتٛض ٓعٚ ،٠ايؿٝذ قُس ٚايس ايسنتٛض سػٔٚ ،عا ١ً٥ايؿدطاْ َِٗٓٚ ٞقاحل
ايعطٜك١
.
ايٛؿطإ ٚغرلِٖ َٔ ا٭غط إه١ٝ
.
ٚأٓسَ ٤٫٪ٖٚ ،ع َٔ ُِٗٛغهإ بطس٘
اهلل ٚسٓؿ ١ٝدٝاز ٚايكٝاضؾ١
غعٛز ضٓ٘ -
أٜهاّ ضبا ٙإًو -
ثِ تٓٛط َٔ بسا ١ٜأدٝاز .
ايهًهتاٚ ٟٚإًطاْٚ ٞأنٝـ َٔ عٓس ٟإٔ َِٓٗ ايؿٝذ قُس غعٝس إًطاْ ٞضس ِٝعبس ايععٟ

ظ

ٚغرلِٖ ٚغرلِٖ نجرل َٔ بٝت غًُإ
بايػع. . ٠
نعهٚٚ ٞايس ا٭ر عازٍ ًَطاَْ ٞسٜط ايبٓو ا٭ًٖ. ٞ
قسٜل ضٓ٘ اهلل
ايتذاض  َٔٚدٗ ١ايػس َٓاظٍ ايًبإ
ٚا٫غطٓبٛيٚ ٞبعض زنانٌ .

– ٚايس

عبس ايًط ٞف أ ٚيطؿٚ ٞغعٝس ٚأٚز إٔ أنٝـ إٔ ٖص ٙايعا ١ً٥خطدت ضٜانٌ َؿٗٛض ٜٔخسَٛا
ٚغرلِٖ
.
ايعًُا٤
اؿطن ١ايطٜان ١ٝإهٚ ،١ٝاٍ غعس ايُٝاْٚ ٞأبٓا ٤عُ٘ . . .
إػتؿؿ ٢غرلاّ عً ٢ا٭قساّ لس عً ٢اي ٌُٝؾاضع ؾػٝض ب٘ عُا٥ط ندُٖٞ ١
.
ْٚعٛز إٍ دٗ١
َكطؿٚ ٢بٝت إسضؽ عبس ايػين َايهٚ ،ٞأنٝـ أْ٘
.
بٛٝت ا٭ؾطاف بٗا ضٚاؾٌ غٳهِٓٳ ٞبٝت ايعامل
ٚايس ايسنتٛض غًُٝإ َايه ٞايطدٌ إه ٞا٫دتُاع ٞاحملبٛب  َٔ ٖٛٚإطادع إُٗ ١عٔ َه١
إهطَ ١ثِ ٜأت ٞبعس إػتؿؿَ ٢باؾطٗٚ ٗ ٠طٖا باب خًؿٜ ٞكع ظٛاض( ٙب٦ط عُٝك )١نإ قططٖا
.
كعٳ ٴس إٍ دبٌ غبع ايبٓات أٜهّا  ٗٚغهٔ
دساّ ٚخًـ ٖٳصٹٙٹ ايب٦ط َٔ ايٝػاض ظقام دبًٜ ٞٳ ٵ
نبرل .
ايؿٝذ و ٢ٝعبس اؾبا ض ٚغرلٚ ٙآٍ عًْ ٞٳٛٳضٔ ( ٟبؿتض ايٓټٚ ٕٛؾتض ايٛا ِٖٚ )ٚٴتذٸاض ؾانٗ ١ثِ زاض
اؿًُ ٞثِ بعس شيو ْػرل با٭قساّ ٗ اػا ٙاؾٓٛب ايؿطق ٗ ٞؾاضع ؾػٝض ٜػُ ( ٢اَ ِيعٴ ٵطنٹَٔٚ ) ٞ
عػهط ٚنإ قا٥س ايتسضٜب ؾٗٝا باـ ٌٝايؿطٜل ط٘ اـكٝؿإ
اي ٌُٝايجٳهَٓٳ ِ ١ايعػهطٚ ١ٜبٗا .
دٗت٘ .
 ضٓ٘-اهللٚ .أنٝـ أْ٘ ٚايس َعاي ٞايؿطٜل أ ٍٚقاحل خكٝؿإ َسٜط عاّ إباسح ايعاَ١غابكاّٚ ،إػتؿاض بايسٜٛإ إًهٖ ،ٞصا ايطدٌ ايص ٟنػب ؾعب ١ٝنبرل ٗ ٠خسَ ١ايٓاؽ ٚاجملتُع،
ْٚاٍ اسذلاّ ٚتكسٜط ايهبرل ٚايكػرل ٚأقٖ ٍٛصا عٓ٘ نعٖرل نتيب باعتباض ٟقاسب ػاضب ؾدك١ٝ
دساّ
َع٘ ؾٗ ٛقطٜب إٍ ْؿػٚ ٞؾكٝك ٌْٝ ١اٱْػإ اـًٛم .
.
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ّ٬
ٚط. ٜٛ
نأطؿاٍ نإ نبرلّا ٚٚاغعّا . .
.
ٜ ٚهٝـ سٓٝـ قٛي٘ ٚٳؾٳا ٔضعٵ اَ ِيعٴ ٵطنٹٖ ٞصا ٗ ْٛطْا
 َٔٚدٗت٘ ايٝػطَ( ٣كط ٚظاض ٠إايَ ٖٛٚ )١ٝبٓ ٢ش ٚططاظ َعُاض ٟؾطٜس ندِ َٴكَػٻِ َٔ ايساخٌ ب٘
اشلذطٚ ١ٜأَاّ ٖصا إكط ؾذط ايٓ ِٝاؾُٚ ٌٝظٛاضٙ
َكاض ايٛظاضات اييت ناْت قا ٗ ١ُ٥ايػتٓٝات . .
دس٠
َٛاقـ غٝاضات ا٭دط ٠إٍ َس. ١ٜٓ
اؿ. ٞؾتذس أَاَو َبٓ ٢قػرل ْ ٌٝؼت٘ (قٗ ٠ٛعً ٞدٳُٻاٍٵ) ٚبعسٙ
ثِ تٳ ٻتذٹ٘ٵ أٜهاّ إٍ زاخٌ .
زاض نبرل ٠بٝت ( اٯؾٚ ) ٞانٝـ إٔ َِٓٗ ايؿٝذ عبس ايػين آؾٚ ،ٞعبس ايٖٛا
د ٍ٬آؾ ٚ ٞايسنتٛض أٓس آؾٚ ٞنٚ ٌٝظاض ٠اؿر غابكّا ٚايسنتٛض عبسا يطسِ

ب آؾٚ ،ٞايسنتٛض
ٕ آؾ ٞاؾطاح

ايؿٗرل  َِٗٓٚأٓس ؾٛق ٞآؾ ٞايطدٌ اـًٛم ٚا٫دتُاعٚ ٞبعس شيو ٜٓكػِ ؾاضع اَ ِيعٴ ٵطنٹٗ ٞ
.
قػٌُ)
.
ْٗاٜت٘ إٍ (
بً َٔٚ ١ًٝايٝػاض ؾاضع دبً٪ٜ ٞز ٟإٍ (سٞ
ا٭ ٍٚؾاضع عً ٢اي٪ٜ ٌُٝز ٟإٍ س ٞب٦ط .
ايكػِ :
اؿذاضٚ ٠بعض ايػهإ ايذلنػاٌْ  ٗٚأغؿً٘ َٓاظٍ
.
إكاٗٚ ).طًع ١إكاٗ بٗا ٚضف ٫غتدطاز
.
سذِٞ
يًهعهَٚ ٞطنع يًؿططٚ ١قبً٘ نإ َكطّا (٭َاْ ١ايعاقُ )١ثِ ٗ ا٭عًَٓ ٢اظٍ عُط عباؽ ٳ ٚٳ
.
ٚضغتِ ثِ ٗ أعَٓ ٙ٬اظٍ ايؿٝذ ْ ٌٝبػساز ٟايص ٟأقبض عُس ٠أدٝاز ٗ
َعطٚف ايبداض. . ٟ
ايجُآْٝات بعس ايؿٝذ غعس طؿطإ ٚأنٝـ َٔ عٓس ٟإٔ ايؿٝذ ْ ٌٝبػساز-ٟنإ ٜطًل عً٘ٝ
ٚظٜط ٙإِٗ إٔ
اغِ إعًِ َٔ ٖٛٚ ،أقسّ إكاٚيٌ َه ١إهطَ َٔ ٖٛٚ ١د ٌٝإٗٓسؽ أ ٚإعًِ سػٔ .
ايؿٝذ طاٖط بػسازٚ ٟإعطٚف بٛيس إعًِ ،أقبض َٔ أؾٗط ايؿدكٝات إه َٔ ٖٛٚ ،١ٝنُٔ ؾٓ١
َهٚ ١أٜهاّ ٗ غؿض إكاٗ إؿاٜذ
تكسٜط ايعكاض َه ١إهطَٖٚ ،١صا ايطدٌ إه ٞي٘ قٛيٚ ١دٛي. ٗ ١
نعهٚ ٞايؿٝذ أسطاض خٛدٚ ١ابٓ٘ عبسا هلل ٚأنٝـ أْ٘ نإ َسٜط َهتب َكاطع١
.
قسقٚ ١غطاز
ٚايتذاضٚ ١ٜآٍ ٖٳبټٚ ٛآٍ ايطبار  ٚأنٝـ أٜهاّ َٔ ايعٛا ٌ٥اييت غهٓت ٖٓا
.
إغطا ٌٝ٥بٛظاض ٠ايكٓاع١
عا ١ً٥أيبٝو  َِٗٓٚايؿٝذ قُس قُٛز بٝو ٚإخٛاْ٘ ساَس ٜٚاغٌ ٚعبس ايطسِ ٕ  َِٗٓٚا٭غتاش
َٚادس ٚأٜهّا
قُٛز بٝو َسٜط إطنع اٱع َٞ٬سايٝاّ ٚاخٛاْ ١إبطاٖٚ ِٝغعٛز ٚخايس ٚؾٝكٌ .
غهٔ ٖٓا بٝت ايؿًهٚ ،ّٛايؿٝذ َ ٬ؾطاف عِ َه ٞؾطافٚ ،أٜهاّ غامل َٛغٚ ،٢ايؿٝذ غامل ايب،ٛ
ٚعبس ايسا ّ٨بٝوٚ ،عبس اشلاز ٟعبس ايػينٚ ،ايبٛغطذٚ ٞايسا ٕ ف َِٗٓٚ ،ايؿطٜل ٜٛغـ زاْـ-
اهلل ثِ غهٔ ايعِ ٜٛغـ ظٛاضْا بايعاٖط ٚؾ ٬ٝايساْـ قطٜب َٔ ١ؾ ٌْٝ ٬ٝنتيب،
ضٓ٘ -
إطٛؾٌ غطاز قكام،
:
با٭َاض َٔٚ ٠أؾٗط
.
ٚايكٗٛدٚ ٞايؿعيب َٓكٛض ٚايس ا٭ر ٓس إٚٛـ
َرلعامل  َٔٚأؾٗط عُس أدٝاز  ِٖ:بطعٞ
.
ٚعبسايػبشإ نٛؾٖٚ ،٘ٝاؾِ بأْ٘ٚ ،ايػكطٚ ،ٞعبس اهلل
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اؿ ٞقٗ ٠ٛعًْ ٢اٍٚ ،قٗ ٠ٛسػٔ ع،ْٞٛٝ
ٚايبػساز َٔٚ ٟإكاٖ ٞإؿٗٛضٖ ٗ ٠صا :
.
داز ٚايطؿطإ
ٚغرلِٖ
.
سهُت
ٚقٗ ٠ٛسػٌٓ اييت ناْت أَاّ َٓسٚب ١ٝايؿ ٕٚ٪ايكشٚ ،١ٝؼت َطعِ .
بً ١ًٝؾٗصا ايؿاضع إشٳا ْٳَٛطٵتٳ إٍ
ْٚأت ٞإٍ ٚقـ ايؿاضع إتؿطع َٔ اي ٌُٝإ٪ز ٟإٍ س ٞب٦ط . .
ايهان٬َٚ. ٫ٛقل ي٘
.
ايهعه ٞثِ بٛٝت ايهعهَٚ ٞػتٛزع
ّ ٘ٓٝبعس ؾٓسم (َكط) ايتابع ٯٍ . .
.
ايكبً ٖٞٚ ١زاض عا٥س ٠ٯٍ ايؿاغَٔ ٞ
سٛف نبرل ب٘ غُطف نجرل ٠تٶطٹٌٸ ٚادٗ ١ايػطف عًْ ٢اس. ١ٝ
ٜػاض ٗٚ ٙاؿر ٜهْٗ ٕٛا ١ٜغهٔ
َه ١ثِ ٖٓاى َٓاظٍ ٚأسٛؾ٘ عً ٌّ ٢ايؿاضع ٚعً. . ٢
عًُا. .٤
ايِٓٝ
اؿذاز ايصٜ ٜٔك ُٕٛٝؼت أؾذاض .
إا. ٤ثِ إزاض٠
ايؿاغٜ. ٞكع باظإ .
.
َٚأعٴٛز باي ٳٛقٵـٹ إٍ ب٦ط بً َٔ ١ًٝدٗ ١اي ٌُٝبعس بٛٝت
آخط ثِ
ٚقُس .ثِ َٓاظٍ عً ٞضنٛإ َٓٚـعٍ .
.
إطاٗ .ثِ َٓاظٍ ايؿٝذ قُٛز غًٚ ِٝايس عبساهلل
.
َٓـعٍ سسٜح أَاَ٘ سسٜك ١قػرلٚ ٠ؾذط تابع يًؿٝذ ضٴؾٵسٹ ٟايعٳَُٛٳ ١أسس نباض َٚٛؿ ٞأَاْ١
قسٚز٠
.
آْصاى ٚأنٝـ أْ٘ ت ٍٛإزاض ٠ا٭َاْ ١يؿذل٠
ايعاقُ ١إكسغ. . ١
بً١ًٝ
ـ اؾٗ ١إكابً ١يبٝت ايؿاغٜ َٔ ٞػاض ايؿاضع ايطايع إٍ ب٦ط . .
٭قٹ ٳ
ْٚعٛز َط ٠أُخطّ ٣
اٯؾٜ. ٞٴٛدس َٓـعٍ َٔ عس ٠طٛابل باؿذط ب٘ ضٚاؾٌ خؿب َٓ ٖٛٚـعٍ
ٚبعس قٗ ٠ٛاَ ِيذٳُٻا ٵٍ ٚبٝت .
ا٭َرل َٓكٛض بٔ عبس ايععٟظ ٚأنٝـ أْ٘ نإ ٚظٜط ايسؾاع ٚأقبض ٖصا إٓـعٍ ٗ أٚاخط ايػبعٓٝات
اشلذطَ ١ٜكطّا يًُسضغ ١ايُٓٛشد ١ٝا٫بتسا ١ٝ٥اييت ٳتدٸطدت ؾٗٝا عاّٖ1379ـ ٚنإ َسٜطٖا آْصاى
ا٭غتاش سػٔ ظَعَ – ٞضٓ٘ اهلل – ( بعس إٔ ناْت إسضغ ١زاخٌ ب٦ط بًَٓ ٗ ١ًٝـعٍ ا٭ؾطاف ٚنإ
ضٓ٘ .اهلل .ثِ دٛاض َٓـعٍ ا٭َرل َٓكٛض قٴعٛزاّ إٍ س ٞب٦ط
َسٜطٖا ايؿٝذ عبس ايػين ظَعَ- – ٞ
اهلل  ٖٛٚظٌَٝ
احملهط ٚايكًٛاتٚ ٞأنٝـ َِٓٗ ايعِ قُس قًٛات-ٞضٓ٘ -
.
بًٜ ١ًٝٳػاضاّ َٓاظٍ
يًُكا٫ٚت ٚأبٓ٘ ظَ ٗ ًٞٝا٭َاْ ١ا٭ر إبطاِٖٝ
.
ي ٗ ٞعًُٓا بؿطن ١أباسػٌ ٪َٚغػ ١طٍ٬
إتٛغط ١ثِ ٗ اَيُِٴ ٵٓعٳطَـٵ َٓاظٍ ايؿٝذ
ٚغرلِٖ َٓٚـعٍ سسٜح ب٘ َسضغ ١خايس بٔ ايٛيٝس . .
.
قًٛاتٞ
ٚإخٛاْ٘  ٗٚاؾٗ ١إكابًَٓ ١اظٍ ؾٝكٌ باؾا  َٔٚاؾٗ ١اي ٢ُٓٝسٛف نبرل بساخً٘
:
قُس نعهٞ
بػٝط ١ثِ تأتَٓ ٞاظٍ
َٗذٛض ٠يٮؾطاف اُغتدسّ إبٓ ٢يًُسضغ ١ايُٓٛشد ١ٝؾذل. . ٠
.
عُاض ٠قسّ١
ضبا ٙثِ َٓاظٍ ايؿٝذ ٓع ٠ؾكٗٝا َٔ نباض َٚٛؿٞ
عامل ثِ .
قُس غاعاتٚ ٞإخٛاْ٘ َٓٚـعٍ أَرل .
٭ ؾٵُٴْٛٹ ٞاييت اؽصت يؿذلَ ٠كطاّ يًبعج١
ٚأٌَ  ٗٚايٛغ٘ زاض َا َ
إطاٗ ٚإخٛاْ٘ عبس ايطسِ ٕ .
ايتهٚ ١ٝخًؿٗا ( زاض اؿسٜح إه ١ٝاـرل )١ٜثِ ٜأتٚ ٗ ٞغ٘ ٖصا ايؿاضع إتؿطع
إكط ١ٜبعس إيػا. . ٤
( إٍ ضٜع غـ ) ٜٳُ.ٹّ.ٓٝا ثِ ٜٓشطف ٜػاضاّ إٍ َٓاظٍ أخط ٣ثِ ٗ ٚغ٘ ٖص ٜٔايؿطعٌ ( ايباظإ )
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بًٚ ١ًٝخًـ ايباظإ عُاض َٔ ٠ث٬خ أزٚاض غهٔ ايػٝس
ٚب٘ ب٦طإ يٹػٳكِٞٳ أٌٖ اؿٜٚ ٞػُ ٢باظإ ب٦ط . .
ٳام ٜٳً ٞشيو
ؿٵٓ .
دس ٠آْصاى ثِ غهٔ ايؿٝذ أٓس قدل ٟبٴ .
ؾسعل ايص ٟأقبض ضٝ٥ػاّ يبًس. ١ٜ
عً. ٞ
آْصاى ٚدٛاض َٔ ٙايعقام ايجاْٞ
ظٴقام عًٚ ٢ادٗت٘ َٓاظٍ ايؿٝذ ؾ٪از ضنا عه ٛفًؼ ايؿٛض. ٣
ايكشٚ ١دٛاضَٓ ٙاظٍ ايؿٝذ قُس
ضنا َٔ نباض َؿتؿٚ ٞظاض. . ٠
َٓـعٍ ؾكٝك ١ايؿٝذ َطاز عً. ٞ
إبطاٖٚ ِٝغهٔ ؾه ١ًٝايػٝس قُس أٌَ نتيب ايعامل اؾً – ٌٝضٓ٘ -اهلل
.
إطغين ايكا٥ؼ ٚايس
نتيب ٚخًؿ٘ عً ٢اؾبٌ عسَٓ ٠اظٍ َٓٗا َٓاظٍ ايؿٝذ
ٚأنٝـ أْ٘ دس ا٭غتاش إطب ٞايكسٜط ظٜس .
ايهجرل .ثِ ٜأت ٗ ٞقـ
قُس ؾعبإ ٚابٓ٘ عبس اهلل ؾعبإ َٔ َٚٛؿ ٞأَاْ ١ايعاقُٚ ١غرلِٖ. .
ا٭غتاش ؾ٪از
/
اهلل ٚأنٝـ إٔ عا ١ً٥ضنا عاَ ١ً٥ه ١ٝعطٜكَِٗٓ ١
َٓـعٍ ايؿٝذ َطاز ضنا-ضٓ٘ -
ضؾعت
ا٭غاتص ٠ضؾاز ،دٛازَ ،كطؿ ،٢غاَ. ،ٞ
:
عً ٞضنا ايدلٕاْ ٞإؿٗٛض ٚإجكـ إتٓٛض  َٔٚأبٓا٘٥
إهَِٗٓٚ ٞ
ايجاْ ٖٛٚ ١ٜٛاٯٕ ٜعؿل خسَ ١ايؿإٔ .
.
ٚا٭ر َكطؿ ٢ظَ ٌٝي ٗ ٞايسضاغ ١بإطسً١
ايؿٝذ َطاز ،شيو ايطدٌ ا٭ْٝل ٚاشلازٚ ٨ايٛغ ٚ،ِٝقاسب قابً ١ٝنبرل ٠عً ٢ايٓاؽ  َٔٚأبٓا٘٥
ا٭غاتص ٠قُس،سػٔٚ ،إٗٓسؽ عًٚ ،ٞإٗٓسؽ ؾٝكٌ اٱْػإ اـًٛم ٚقٗط أبين إٗٓسؽ ْ،ٌٝ
:
َطتؿع
خايس ٚإٍ ايٜٛ ٌُٝدس سٛف نبرل ب٘ ظضع ٚؾذط ٗ ٚغط٘ عُاض ٠عً. ٢
ٚأٜهاّ َِٓٗ ا٭غتاش .
عُاض َٔ ٠عس ٠طٛابل بٗا ضٚاؾٌ ْ ١ًٝتابع يًؿٝذ ايػٝس إبطاٖ ِٝأٌَ ؾٛز ٙا٭زٜب ٚايؿاعط
أٌَ .ؾٛزٚ .ٙظٛاض زاض
( ٚنإ َسٜطّا عاَّا يٲشاعٚ ١ايكشاؾٚٚ ) ١ايس ٙايكان ٞاؾً ٌٝايػٝس .
ثكاٗص نتبت عٓ٘ نُٔ إسسَ ٣كا٫تٞ
ايؿٛزٚ ٠أنٝـ إٔ زاض ايؿٛز ٠نإ ٜعكس .بٗا .طقاي. . ٕٛ
ا٭ضبعاٚ ٤نإ ٜطتاز ٖصا ايكاي ٕٛنباض ايهتاب ٚإجكؿٌ ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطا٤
.
ظطٜس ٠إسًَ ١ٜٓشل
اؿذاظٖٓٚ ، ٌٜاى زاض أخط ١ًْٝ ٣ايؿهٌ ٚايٓكـ ٚايٓٛاؾص اـؿب ١ٝبٗا ْكٛف ضٚاؾٌ  ٫تعاٍ
ايعذطٚف أسس ايتذاض ايهباض
.
ٖصا قا ١ُ٥بؿهًٗا اؾُ ٌٝعا٥س ٠يًؿٝذ عً ٞعبس ايععٟظ
ست ٢ؼطٜط .
ٗ َه ١آْصاى َٔ اؾٗ َٔ ١ُٝٝايككٚ ِٝي٘ أبٓا ٤نطاّ َِٓٗ أطباَٚٛٚ ٤ؿٌ ضسًٛا إٍ ايطٜاض
ٚأسٛاؾ ١ثِ ؾعٝب دبًٜ ٞٴ٪ٳ ٹزٟٸ إٍ غًػً١
يٮعُاٍ ثِ ٜأت ٞبعس بٝت ايعذطٚف َٓاظٍ . .
طًبّا . . .
يًُا ٤ت ٌٛؾٗٝا إٝاَٝٚ ٙاٙ
ايبكط ٚبٗا بطى .
قًَ ّ١إٍ سٛض . .
اؾباٍ ايؿاٖك ١ٳٜٚٴكاٍ يَٓٳا أْٗا َٴ ٛٹ
اؾباٍ
.
ايػ ٍٛٝ٭َؾٵٗط طًْ ١ًٜٛعب ْٚػبض ؾٗٝا  ٖٞٚبٌ
بً ١ًٝبعس بٝت ا٭َرل
ثايج ١يًٛقـ يًُٓاظٍ َٔ دٗ ١ايٝػاض ايساخٌ إٍ س ٞب٦ط . .
ٚأعٛز َط: ٠
َٓكٛض ٚظٜط ايسؾاع آْصاى نُا أؾطت غابكّا ايص ٟأقبض إسضغ ١ايُٓٛشدٚ ١ٝنٓت أزضؽ ؾٗٝا ست٢
ا٭َرل َٓاظٍ ٚبٛٝت َتساخً ٗ ١أظق ١إٍ غؿض
عاّ.ٖ1.37ـ ثِ ٜٳًَٓ ٔٞـعٍ . .
ؽطدت ؾٗٝا ٗ ْٗا9 ١ٜ
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اؾبٌ ثِ عً ٢ايؿاضع َٓاظٍ احملهط ٚايكًٛاتَٓٚ ٞـعٍ دسٜس أقبض َسضغ ١خايس بٔ ايٛيٝس
. .
ايعٚ ١ُٛظٛاض زاض
ت َكابٌ زاض ضؾس. . ٟ
إتٛغط ١ثِ َٓ ًٜ٘ٝاظٍ ايؿٝذ قُس نعه ٞنُا أَؾٳطٵ ٴ
. .
ايطاؾهٓس .ٟعًَ ٢ا أشنط ثِ بٝت
. .
قعٴٛزّا عً ٢ايٝػاض َٓاظٍ اؿًيب ٚايػُطقٓس ٟأٚ
ايهعه ٞٴ
سػٔ ٚٚايس ايسنتٛض عبس ايعع ٟظ
ؾع َٔ ( ٌٝبٛٝت ا٭ٚقاف ) ثِ َٓـعٍ ايؿٝذ قُس زلباٚ ٠ٚايس .
ظس ٠ثِ َ ًٜ٘ٝباؾطَٓ ٠اظٍ َت٬قك َٔ ١عس ٠طٛابل يًؿٝذ عُط
َسٜط ايٛسس ٠ايكش ١ٝإسضغ. . ١ٝ
ايهبرل ضٓ٘ اهلل – ٚايس سػٔ ٚضؾاز ٚإخٛاْ٘ َٔ ايعٚد١
اؾباض ايهاب٘ ٚإسضؽ ٚا٭غتاش -
عبس .
ا٭خطٚ ٣قس غٳ َه ٵٔ ٗ زٳاضٔٙٹ َٴ٪ٳقتّا ايؿٝذ قُس غعٝس ايُٝاْ ٞايعامل اؾًٚ ٌٝإخٛاْ٘ سُٓٝا قَ ٹسَٴٛا
. .
اؾبا.ض َباؾط٬َٚ ٠قل شلا َٓاظٍ ٚأسٛؾ ١قُس
ايػس ثِ ٖ ًٜٞص ٙايساض زاض عُط عبس .
َٔ أدٝاز . .
سٓٝـ ٚأبٓاٚٚ ٘٥يس ٙعبس .اهلل ٚخًؿ٘ َٓـعٍ ندِ َبٓ ٢باؿذط ًَو يًشٓٝـ باع٘ عً ٢ايؿٝذ
.
نٌ
ايعذطٚف َه َٔ ٕٛطابكٌ َكاّ عً ٢تً٘ َٔ اؾبٌ ٚأَاَ٘ سٛف ب٘ . .
.
قُس ايػعس أ ٚغعس
َٓ ًٜٞٚـعٍ ايؿٝذ غعس ٚابٓ٘ قاحل ايعذطٚف َٓاظٍ قػرل ٠يبٝت ٜاغٌ اؾا ٟٚثِ َٓـعٍ نبرل
دسٜس يًهاب٘ عً ٌْٝ ٞثِ ظقام ب٘ بٝت (إطٜهٚ ) ٞبعس بٝت عًَٓ ٌْٝ ٞـعٍ ايهاب٘ عبس
غـ ٚأنٝـ إٔ ا٭ر أٌَ إبطاٖ ِٝأٌَ ؾٛز ٠قس تعٚز َٔ ابٓ ١ايؿٝذ عبس اؿُ ٞز غـ
اؿُٞز .
يبٝت ايؿٛزٚ ٠بٝت ايعذطٚف ايؿٝذ
اـطز َكابٌ :
ٚألب َٓٗا أبٓاٜ ٖٛٚ ٤ػهٔ سايّٝا ٗ َس. ١ٜٓ
عً ٞثِ ظٛاض ايبدـ زاض بؿرل ؾٛزضٚ ٟابٓ٘ أْٝؼ ٚأسٛؾ ١بٗا غهإ غاض ١ٜثِ َٓـعٍ ٚٚٳضٵؾٳ ِ١
. .
غابكاّ
غٓس ٟثِ طًع ١دبً ١ٝت٪ز ٟإٍ غًػً ١اؾباٍ اييت شنطتٗا .
سذِ ٞقاغِ . .
ٳ
ضابع َٔ ١اؾٗ ١اـًؿ ١ٝيباظإ ب٦ط بً ١ًٝنُا أؾطت غابكاّ َٓـعٍ ايػٝس
ٚأعٛز يًٛقـ َط: ٠
ؾسعل ثِ  ًٜ٘ٝطًع ١ضبع غـ ٚبٗا َٓاظٍ آٍ غـ ايؿٝذ قُس غعٝس غـ ( اَ ِيذٳطٻاحٵ)
عً. . ٞ
ايككرلٚ ٟبعض ا٭ُغط
. .
إعٚ ٜٔايػٝس قُس ؾعبإ ٚأبٓاٚ ٘٥آٍ
ٚايؿٝذ قُٛز ٚايؿٝذ أٓس . .
ٚايكٓاز.ٟم  ٗٚطًع ١ضٜع غـ ؼ ٘ٝب٘ اؾباٍ َٔ
.
سذٳط َكاَ ١باؿذط
اييت تك ِٝزاخٌ قٹٝٳع  ٚٳ
أزلاِٗ٥
ا٭ٖاي ٫ٚ ٞتػعؿين ايصانط َٔ ٠غطز . .
اؾٗات ناْت ٖٓاى زٚض ٜػهٓٗا بعض . .
نٌ . .
ايػسض
ٜعصضْٚ ٞناْت َٓاظٍ اؿٓٝـ أَاّ ايباظإ َباؾطٚ ٠بٗا ٚعؿـ ٚسٛف ب٘ ؾذط .
َ ٚي ٳعًِٖٗ . .
غـ ايؿٗرل
عاّٖ137ـ6أٖ137ٚـ بٳسٳأ ايؿٝذ غعٝس . .
 َٔٚشنطٜات ايٛقـ ؿ ٞب٦ط بً5 ٗ ١ًٝ
إؿطؾَٚ ١ع٘ إخٛاْ٘ بؿتض
.
باؾطاح نَٚٛ ْ٘ٛـ ؾين ٗ َػتؿؿ ٢أدٝاز  َٔ ٖٛٚنطاّ أٌٖ َه١
قعب .١قاّ
ؾاضع َٔ ٖصا اؾبٌ ٪ٜز ٟإٍ س ٞنس ( ٟدٓٛب َهٚ ) ١ناْت غًػً ١دباٍ. .
ٚايعكط
:
إٓاز ٗ ٟؾذل ٠ايكباح
ايػْٓ ١ػُع .
بتهػرلٖا با٭يػاّ ( َٔ سػاب٘ اـام )  ٗٚتًو . .
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ايبٛٝت .؟ ٚقس ٚؾل اهلل ايؿٝذ غعٝس غـ
خًُٛا .
ٜٓازَ ٟع إطِ٬م قٳاؾٹطٳ ٺَ .( ٠ي ٳػ .ٵِ َ .ي ٳػ .ٵِ َي ٳػ ٵِ ) أُ ٵز ٴ
.
ٚإخٛاْ٘ ُٚهٔ َٔ ؾتض ؾاضع تٳُٴطټ َٹٓٵ ٴ٘ غٝاضٚ ٠اسس ٠إٍ نُسٳ ( ٟإػدٛطٚ ) ١أنٝـ عً ٢ن ّ٬ا٭ر
ايطُٛح نٓت أُٓ ٢عً ٢أَاْ ١ايعاقُ١
.
عك ٌٝإٔ غعٝس غـ اِٛشح ضاق ٞيًُٛاطٔ إه ٞايكاحل
ٚاؿٖٚ ٟٛٝهصا ِٖ أٌٖ َه ١إهطََ ١بسعٌ
.
إكسغ ١إٔ تطًل أزل٘ عً ٢طٖ ٍٛصا ايؿاضع إِٗ
ٚطُٛسٌ
.
عاّٖ137ـ ض٥اغ ١ا٭َاْ ١بأَط َٔ
ٚسُٓٝا ت ٍٛأٌَ ايعاقُ ١ا٭غتاش عبس اهلل عطٜـ ٗ أٚاخط 9
ايؿٗٝس ضٓ٘ اهلل ) قاّ ا٭غتاش ايعطٜـ بايطؾع إٍ
/
زلٚ ٛي ٞايعٗس آْصاى ( ؾٝكٌ بٔ عبس ايععٟظ
ايؿطزٖٚ ٟصا ايططٜل اؾبً ٞإ٪ز ٟإٍ نسَٔ ٟ
غٔٵ ٖصا ايعٌُ . .
ايهطَ ِٜٴبٵطٔظّا قَا ٹ
إكاّ ايػاَ. . ٞ
ايؿطٜـ ٚطًب تٛغعت٘ ٚؾتض ضزلّٝا يًتدؿٝـ عٔ ؾاضع أّ ايكط٣
ب٦ط بً ١ًٝثِ إٍ اؿطّ إه. . ٞ
إهٜٚ ٞككس ا٭ر عك ٌٝؾاضع اؿؿا٥طٚ ،ايص ٟغرل ازل٘ عس٠
ايطٝ٥ػ ٞايص ٟنإ َسخ ّ٬إٍ اؿطّ .
إًو .ايؿٝكٌ
 ٬قسضت َٛاؾكْ ١ا٥ب. .
َكبٛيٚ ١ؾع ّ
.
َطات َٚطات ٭غباب َٚدلضات غرل َٓطك٫ٚ ١ٝ
اهلل ٚمت تٓؿٝص إؿطٚع عًَ ٢طاسٌ  ٗٚعٗس إًو ؾٝكٌ ،ثِ ْعع ًَهٝات بعض ايسٚض
ضٓ٘. .
ٚاٱٜاب ؾأقبشت ب٦ط بً ١ًٝإسخٌ
اؾباٍ ٚٳؾُتض ايؿاضع ضزلّٝا يًصٖاب . .
ت . .
ٚا٭سٛؾٚ ١ٳْٴػٹؿَ ٵ
. .
نسٚ ٟمت تػُ ١ٝايطٜع ( ضٜع غـ) بأَط غاّ نط ِٜتهطّّا
اـًؿ ٞيًُػذس اؿطاّ َٔ دٗ. . ١
اـام ٚػسض اٱؾاض ٠أْ٘ مت ٗ
.
ٯٍ غـ ايص ٜٔقاَٛا بؿتض ٖصا ايططٜل ٭َ ٍٚط ٠عً ٢سػابِٗ
عٗس إًو خايس – ضٓ٘ اهلل – ٚأٜهّا ٗ ايعٗس ايعاٖط يًًُو ؾٗس سؿ ٘ٛاهلل مت ظٜاز ٠ايتٛغع١
شلصا ايططٜل ٚؾل عٹسٸ ٠أْؿام زاخٌ دباي٘ ٚضبطت َه َٔ ١ناؾ ١دٗاتٗا ٚأنٝـ إٔ ٖصا ايطٜع ٜعتدل
اؿطاّ ٳٚنَُٳا ٴٜشٹػٔ ايكٍٛ
سٚ ٟٛٝعٌُ عًْ ٢كٌ اؿطن ١إطٚضٚ َٔ ١ٜاي ٞإػذس .
ؾطٜإ َطٚض. ٟ
خاق ١أْ٘ مت ٗ ٚغ٘ ب٦ط بً َٔ ١ًٝدٗ ١ايباظإ ايص ٟأظٚ ٌٜإٓاظٍ اـاق ١بايؿٝذ عُط عبس
إؾاض. ٠
داٚضِٖ أق ِٝقٌ تًو ايسٚض بعس ْػـ اؾبٌ اـًؿٞ
سٓٝـ ٚايػُباَٚ ٠ٚا . .
اؾباض َٓٚاظٍ آٍ . .
ٖ.140ـ
عاّ
.شلا ( أُق ِٝؾٓسم ندِ ( ؾٓسم ايؿٗسا ) ٤مت تؿٝٝس ٙبعس أسساخ اؿطّ ا٭ي0 ١ُٝ
ؾػٝض ٚمل ٜبك َٔ ٢آثاضٖا
بً ١ًٝإٍ عُا٥ط ؾاٖك ١سسٜجٚ ١ؾاضع . .
ثِ ٳتػٳٝٸط ؾهٌ س ٞب٦ط . .
ايًش ١ٛغ ( ٣ٛزاض ايؿٝذ إبطاٖ ِٝؾٛزٚ ) ٠انٝـ َٔ عٓس ٟإٕ ٚضث ١ايؿٛز ٠قس
ايكسّ ١ستٖ ٢ص. . ٙ
أًٖٚ ٞزاض ايؿٝذ عً ٞايعذطٚف
باعٛا ٖصا إٓعٍ ايذلاث ٞايطا٥عٚ ،ايص ٟأعطؾ٘ دٝسّا ٚغهٓت٘ َع .
ٚضٚاؾٌ َكابًٕٓ ١اظٍ ايهاب٘ عبس اؿُٞز غـ  ٖٞٚاييت
ضِٓٗ اهلل َٓٚاظشلِ أثط ١ٜشات ْكٛف . .
ٖصا ٚأقبض (ضٜع غـ) وت ٟٛعً ٢عس ٠أْؿام نُا أؾطت
بكٝت أٜهاّ عً ٢ؾهًٗا ستَٜٓٛ ٢ا. .



81

ٚاؾُاٍ ٳتدٵسٹّ اؿذاز
.
ٚأنجط َ ٖٞٚبا ٕٕ ٗ غا ١ٜايتكُِٝ
ٚعُا٥ط ندُ ١شات عؿطات ا٭زٚاض . .
ٚايعٚاض ؾذع ٣اهلل اؿه ١َٛايطؾٝس ٠عً ٢تًو إؿاضٜع اؾباض ٠اييت ؾكت ايططقات
ٚإعتُط. . ٜٔ
ايكط ٣ست ٢أقبشت
ْٚػـ اؾباٍ ٚؾتشت ا٭ْؿام ٚاؾػٛض ٗ شيو إٛقع  ٗٚنٌ َٛقع َٔ أّ . .
أدٝاز َٔ ْٝع اػاٖاتٗا ( دٝاز ايػس ) ( ،دٝاز إكاٗ ) ( ،دٝاز ب٦ط بً ) ١ًٝأسٝا ٗ ٤غا ١ٜايطٚع١
ا٭ثطٚ ٟضبا ٙايبٗط ٠شٚ
ندِ بإظايَ ١ػتؿؿ ٢دٝاز . .
ٚايتٓػٝل ٚقس عًُٓا أْ٘ غٝكاّ َؿطٚع .
. .
إٛقع َع
َٓاظٍ ٱقاََ ١ؿطٚع اغتجُاض ٟنبرل ٗ ٖصا . .
ايطابع إعُاض. ٟإُ.ٝٸع َٚا داٚضِٖ َٔ .
غهإ ٚؾل اهلل ايطداٍ
ايطٓٔ َٚا داٚض اؿطّ َٔ . .
.
إعاز ٠بٓا ٤إػتؿؿ ٢اييت ؽسّ نٛٝف
ا٭ٌَ
إدًكٌ ـسََ ١ه ١ؾطؾٗا اهلل بًس اهلل . .
إكاٗ ٚأٖاي ٞب٦ط بً ١ًٝ٭ْ ٞمل
ايػس ٚأٖاي ٞدٝاز . .
ٚأضد ٛإعصض َٔ ٠أٖاي ٞدٝاز ايهطاّ ٗ . .
ايهٓسٚاْٚ ٞبٝت اؿًٛاْٚ ٞإًٝباضٚ ٟغرلِٖ َٔ غهإ
.
أشنط أزلا ٤نجرل َٔ ا٭ُغط ٖٓاى خاق١
أزلاِٖ٤
عاَاّ ٚمل تػعؿين ايصانط ٠ؿكط . .
ب٦ط بً ١ًٝايص ٜٔضسًٛا عٓٗا َٓص أنجط َٔ ٔػٌ . .
ايج٬ثٜٛٚ ١دس ٳَ ٵٔ ِٖ أنجط َين
ؾأضد ٛإعصض ٠سٝح غاب عين ايؿ ٤ٞايهجرل عٔ دٝاز بؿطٚعٗا . .
أدٝاز ٚؾل اهلل اؾُٝع َع تهطاض إعصض ٠عٔ أ ٟخطأ أٚ
شانطٚ ٠خدل ٠إعٜس َٔ إعًَٛات عٔ س. ٞ
انٝـ
إػتعإ ).اْتٗت ضغاي ١اؿٓٝـ ؾأٚز إٔ ابٌ يًكاض ٨اْ٘ عٓسَا اغتدسّ نًُ) (١
غٗٚ ٛاهلل )
. .
َين ٚأضغب ٗ ايتٛنٝض اْ٘ إشا غكطت َعًَٛات ٚأزلا٤
ؾٗصا ٜعين إ ٖص ٙاٱناؾات ٚايتعًكات .
َككٛز ؾإْين أضسب بأْ ٟكس أ ٚإناؾات أ ٚإعطاَ ٞ٥عً ١َُٗ ١َٛعٔ ٖصا
.
غٗٛاّ ،ؾإٕ شيو غرل
إطغٌ ؾأضد ٛإٔ أن ٕٛقس
َ ،)53771ع ٚنع ٖاتـ .
ؾانؼ(
اؿ ،ٞؾأضد َٔ ٛاؾُٝع إضغاشلا عً41 ٢
ادتٗازٟ
.
ٚؾكت ٚقبٌ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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س ٞأدــــٝاد
2
يكس أعذبت اؾس اٱعذاب ايهبرل بػ ٌٝإهإات  ٚاحملازثات اشلاتؿ ١ٝاييت ٚقًتين بعس ْؿط
أدٝاز َعُٗٛا ؼٌُ ايؿهط ٚايتكسٜط ي. ٞ
غًػًَ ١كاييت عٔ س، ٞ
ٚقًًٗٝا ايكً ٌٓ ٌٝايػهب يعسّ شنط ٚايس ٙأٚدس ٙا ٚعاً٥ت٘  ٕ٫،ايهجرل اغتعذٌ ٗ اؿهِ
اؿٚ ١ٜٛٝاؿكٝك ١أق ٍٛيكس اغتؿست نجرلا
،
قبٌ إٕ تٓتٖٗ ٞص ٙايػًػ ١ا ٫دتُاع ٚ ٘ٝايتاضى١ٝ
بؿو َجٌ بؿه ١ايسنتٛض غًُٝإ عبسا يػين َايه ٞبا
َع . .
ّ ٕ تًو إهإات اشلاتؿ ١ٝأ ٚاؾًٛؽ. .
أدٝاز ٚاؾًٛؽ َع أٚي٦و ايعذاٜعٚايؿٝاب َتع٘ َابعسٖا
 0ؾٗص ٙايبؿه٘ َعُٗٛا َٔ أٌٖ ،
شلس٣
َتع ١ػس ضٚح إطح ٚايتعًٝكات ايطا٥عٚ ١ايكؿؿات ايًص ٜ،ص ٙخاق ١ا ش ا نإ ٗ اؾًػ ١ضدٌ َجٌ
،
تْٛػٖ ٞصا ايؿاب إه ٞإُتع ٚإطٜض قاسب ايٓهت ١إه ٠ ٞاؿٖ، ١ٜٛٝصا ايؿاب ّٓض
،
سػإ غامل
اؾًػَ ١عٜسأَّ اؿٚ ١ٜٛٝايؿهاٖٜٚ ١عٌُ عً ٢ضاسٚ ١إضاس ١ايٓاؽ ٚبهٌ ا٭ؾهاٍ
.
شنطِٖ ٚيعٌ
،
أدٝاز ٚقس ؾاتٓ٢
ٗ ٖصا إكاٍ أضٜس إٔ أنٝـ َا زلعت٘ َٔ ايهجرل َٔ أٌٖ ،
إًهٞ
غابكا ٚإػتؿاض بايسٜٛإ ،
َهإَ ١عاي ٞا٭غتاش ( قاحل خكٝؿإ ) َسٜط عاّ إباسح ،
َٓشتين ايهجرل َٔ ايؿدط ٚا٫عتعاظ إٔ
نبرل٠
،
ٚٚظْ٘ ٚيكس اغتؿست َٔ َعاي ٘ٝاغتؿاز٠
تتابع َكاييت َٔ قبٌ ضدٌ ٗ قُٝت٘ َٚهاْت٘ ،
ي ٞأدٝاز ٚأًٖ٘ ٜعتع ٕٚبإ قاحل ط٘ خكٝؿإ اسس أبٓا٤
َٔ إعًَٛات اييت شنطٖا .
اهلل )
ضعا. ٙ
َٓ. ( ٢
اؿ ٟٛٝنُا طًب َعاي. . ٘ٝ
،
ٖصا اؿٞ

إٔ اغتُط ٗ ايهتاب ١عٔ نٌ

إهٚ ١ٝقاٍ ي ٞإٔ نتاباتو ٖص ٙؾٗٝا َتع٘ ْٚ ً٘ٝزع ٙٛيًُانٚ ٞتصنطٚ.ٙاي ّٛٝانتب
ا٭سٝا. ٤
إيٝهِ َاداَ َٔ ٢ْ٤عًَٛات
بًً٘ٝ
إٕٸ َٔ غهإ بطس ١ايطؿطإ ٚب٦ط :
ٜتٚ ِٝغعٝس
َؿؿع ٚأٓس ،
اظزدٚ ٢ابٓ٘ َٚٛـ َهتب ٚظٜط ايجكاؾٚ ١ا٭عٚ. ّ٬بٝت ،
،
َهٞ
ايسٖإ)
زٖإ ٚيكس زل ٞايعقام بازل٘ (ظقام .
ؾٛزٚ ٙطًعت ٓس ٟايػؿرل ايػعٛز ٟإعطٚف
باؾا ٚأٓس ،
ٚقس ق٘ ،

_ضٓ٘ اهلل _ ؾكٝل

اهلل_ ٚآٍ ٓس ٟأضساّ آٍْ .اٍ
ايػٝس ؾ٪از ٓس ٟا٭زٜب ٚايؿاعط ٚإطٛف إعطٚف _ضٓ، ١
ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5
1419م
بايعسز
3 142
/6
5
/27
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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ٚايدلٚؾػ ٛض (عبس اؿً ِٝضن ) ٣ٛايؿٓإ ايتؿه ًٞٝإؿٗٛض ؛ ٚقاسب ايكٝت إؿٗٛض ٚ،عا١ً٥
ايعجُاْ١ٝ
.
ايبٛغطذ ٢دسِٖ قُس بٛغطذ ٢نإ ٜعٌُ ٗ عٗس ايسٚي١
سػٌ ٚخًـ َٔ
،
ايبٛغطذ ٞنإ ٜعٌُ عًَٛ( ٢تطغهٌ) ٗ تٛظٜع ايدلٜس ست ٢عٗس ايؿطٜـ
ا٭بٓا٤
ٚنُاٍ  ٚأَا أبٓا ٤عبسا هلل ؾِٗ
.
ِٖ قُس ٚأٓس ْٚاٍ
اهلل ٚأبٓا ٤قُٛز :
قُٛز ٚعبس ،
بٛظاض ٠اؿر
سػٓٚ ٢ا٭غتاش غعٛز ٜعٌُ ظاَع ١أّ ايكطٚ ٣سػٜٓ ٢عٌُ .
،
 :ط ٚ ٍ٬غعٛز ٚ
ٚأٜها غهٔ أدٝاز ايًٛاٜٛ ٤غـ ْاٍ قا٥س قٝاز٠

خكٝؿإ ٜٛٚغـ
.
اـٝاي ١قبٌ ايًٛا ٤ط٘

ا٭غبل
.
ْاٍ َٔ أسؿاز٫ ٙبٓت٘ َعاي ٞا٭غتاش ؾ٪از قُس عُط تٛؾٝل أٌَ ايعاقُ ١إكسغ١
ايهباٙ
اـ ).ٍٛٝتابع يكٝاز ٠اـٝاي ١تسضب ؾ ٘ٝايهجرل َٔ .
أدٝاز (.إغطبٌ .
ٚنإ ٗ .
َساح ٚأٜها ؾؿٝل إكٛضات، ٢
غطاز ٚأٜها ٚايس ايؿٓإ ايهبرل ط، ٍ٬
ٚأٜها غهٔ أدٝاز ْ، ٌٝ
اشلٓسٚ ٟقدل ٟبؿٓا م ٗ
،
أدٝاز ٚأَاّ إػتؿؿ ٢إكٛض ظبرل
ٜٚعس أَ ٍٚكٛض نإ خًـ َػتؿؿ، ٢
ٚاؾٛز ٚنصيو سػٌ
.
ٚقٗٚ ٠ٛنإ ٜبٝع َا ٤يًػٝاضات ٚأؾتٗط بايهطّ
بً ً٘ٝؾهإ ي٘ زنإ ،
ب٦ط ،
إكاٗ ٚغامل َٛغ ٢ناْت ي٘ قٗ ٗ ٠ٛضنٔ ٚظاض ٠إاي١ٝ
.
ْاٍ قاسب ايكٗ ٠ٛإؿٗٛض ٗ ٠طًعت
سػٌٓ ٚقُس ٚظْ٘ قاسب قٗ ٗ ٠ٛأٍٚ
،
ظٛاض َٛقـ غٝاضات ايتانػٚ ،ٞنصيو قٗ ٠ٛعً٢
سايٝا ثِ
إٛضغتإَ( ).ػتؿؿ ٢اجملاٌْ قٌ عُاض ٠ا٭َرل َؿعٌ بٔ عبس ايععٜع) .
.
قٌ (.
إػٝاٍ .
إكاٗ
.
إؿٗٛض ٚطًعت ٚؾا َسٜط ا٭َٔ ايعاّ غهٔ ٗ
،
ايبداض ٟبا٥ع إٓتٛ
،
سذَ ٞعطٚف
ايعاّ غهٔ إكاٗ ٚ ٖٛٚايس ايًٛا ٤أٌَ َسٜط عاّ
ٚنصيو ايًٛا ٤سػٌ ظقعٚم َػاعس َسٜط ا٭َٔ .
ايػطب ٖٛٚ ١ٝضسَ ِٝعاي ٞا٭غتاش ؾ٪از تٛؾٝل أٌَ ايعاقُ ١إكسغ، ١
.
إباسح ايعاَ ١بإٓطك١
َٚعاي ٞايؿطٜل أ ٍٚقُٛز غـ َسٜط عاّ إباسح.ايعاَ١
ثِ عِ ؼػٌ غكا ف قاسب أؾٗط فًؼ ادتُاع ٞؾَ ٢ه ١إهطَ ١سٓٝصاى ٚنإ ٜعٚضٙ
طاٖط ٚايسنتٛض بؿرلا
إًو ؾٝكٌ بٔ عبس ايععٜع _ضٓ٘ اهلل ٚ _.نصيو ايسنتٛض سػٓ. ٢
إػٝاٍ ٚايسنتٛض قُس أٌَ َك ، ِٝظٝاز خًـ إػٝاٍ
،
يطٚ ٟ ّٚظٜط ايكش ١بعُا٥ط ا٭ؾطاف أَاّ
بابكٚ ٌٝعطؾ٘ اؿًٛاْ ٞبا٥ع اؿًٜٛات إه١ٝ
.
ٚ .ؾٝذ بابكٚ ٌٝايس ايكان ٞايؿٗرل ايؿ ٞر سػٔ
ايؿٗرل٠
.
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غعٝس ٚقُٛز غـ اؾتٗط بأْ٘
ايػين ٚقُس ،
غـ ٚأخ ٙٛقُس ٚعبس ،
ٚقُٛز عبس اهلل ،
دعاض ٚعبس ايكاز ض ٚعبس ايًطٝـ سٝح
اـ٬قٌ ٚعً، ٢
.
ا٭٫ٚز.ص  ٖٛٚؾٝذ إع ٌٜٓٝأٚ
 . .ط ٜطٗط .
إكاٗ
.
اؾؿايٜٚ ٞعتدل آٍ غـ أ َٔ ٍٚغهٔ دٝاز
.
ٜعتدل أٚ ٍٚن ٌٝغٝاضات (إطغٝسؽ ) قبٌ
ايعػهط١ٜ
.
ٚعبس ايكازض ٜعتدل أ َٔ ٍٚنإ ٜبٝع ايطتب
خكٝؿإ ٚايًٛا ٤عبس
،
ٚغامل ،ب ٛغهٔ إكاٗ  ٖٛٚضس ِٝط٘ خكٝؿإ ٚايؿطٜل أ ٍٚقاحل
ٚاغعس
.
إهطَٚ ١أخ ٙٛغًِٝ
،
ايؿتاح خٝا ٙغهٔ إكاٗ ٚنإ َسٜط إباسح ايعاََ ١ه١
عسي. ٞ
،
أبٓا ٘٥عكاّ ٚايًٛا٤
بٛؾ٘ ٚشيو بطًع ١ايكًع: َٔٚ ١
ٚأٜها غهٔ ادٝاز ايعِ آس ،
ايبداضٚ ٟعُاز ٚعبس ايععٜع ٚع٤٬
،
ٚعُط ٚعك ٌٝظَ ٗ ٞ٥٬إطسً ١ا٫بتساَ ١ٝ٥سضغ ١اٱَاّ
اهلل ٚعًٞ
ٜٛغـ ٚعبس ،
،
ٚأبٓا ٙ٤قسٜل ٚايًٛا٤
:
ٚعؿاف ٚأٜها قُس ايؿانٌ
.
ٚعاطـ ٚععٜع٠
قطإ ٚأٜها باْاٍ غهٔ خًـ إايٚ ١ٝنإ
بكطإ اخ. ٌْٝ ٛ
،
ٚآس ٚقُٛز َطدإ إًكب
ْاقطٚ
أَٛ ٍٚضز يػاعات ( دٛؾٝاٍ ) قبٌ ايعِ ٖاؾِ .
َٛاٗ با٥ع إطبل
ايػس ٚأٜها قسٜل ،
غاض ٟبا٥ع ايؿطب٘ ٚايهبس ٙغهٔ ظٝاز .
،
ٚأٜها عباؽ
ايٛغطٚ ٢أٜها قُٛز غًِٝ
.
سه ِٝبا٥ع إطبل ظٝاز
ايػس ٚأٜها زضٜٚـ ،
إؿٗٛض ظٝاز .
ايعَعَٞ
،
ظسٚ ٠عُط عٛيكٞ
ايػس ٚابٓ٘ ؾ٪از نإ ضٝ٥ؼ بًس. ١ٜ
آس ٚسػٔ ظٝاز ،
ٚإخٛاْ٘ ،
ايُٓٛشدٚ ١ٝإٗٓسؽ عبس اؾباض خإ  ٖٛٚأَٓٗ ٍٚسؽ عٌُ عً٢
.
ٚنإ ٜعٌُ ٗ َسضغ ١ادٝاز
عاّٖ، 135ـ َٚع٘ قُس ضؾٝل ٚإٗٓسؽ عبس اؾباض َٖٓٗ ٛسؽ َطبع ١اّ
إنا ٠٤إػذس اؿطاّ 0
ايؿهٛض
.
ايكطٚ ٣خًـ ابٓ٘ إٗٓسؽ عبس
،
بًٚ ً٘ٝقسٜل ؿَ ١ٛعًِ ايبٓا٤
إؿٗٛض ٚسً ٣ٛزٜبا ظٝاز .
،
ٚعًًَٝ ٟٛباض ٟبا٥ع ايبٗاضات
ٜٚاغٌ
.
ايٓكٝب
،
آس ٚقُس
ايػس ٚعا ١ً٥أب ٛيبسٚ ٠خًـ ،
ايص ٟغهٔ دٝاز .
ايععٜع
،
ٚغًُٝإ ٚعبس
،
ٚأبٓاٌْٝ ٘٥
:
إُطنٌ غهٔ بادٝاز ايػس
،
ٚأٜها آس قا٥ؼ ضٝ٥ؼ
ٚطاضم ٚأٜها عبس اؿُٝس اـ ُٞٝبادٝاز ايػس ٚايص ٟعٌُ
.
ايطٓٔ
،
ٚعسْإ ٚعبس
،
ٚوٞ
إطب ٖٛٚ ٞضس ِٝظًَٓٝا ا٭غتاش ٖاْ ٞؾرلٚظ ٟسٝح
ايكشٚ ١ٝعبس اهلل غاضٚ ٟابٓ٘ ؾٛظ، ٟ
.
بايؿٕٚ٪
ايػس ٚعاَ ١ً٥ط َِٗٓٚ ٠ٚسػٌ با٥ع بطاضٜات
ايٛؿطإ ٚعبس اؿؿَ ٜٝطزاز بادٝاز .
.
غهٔ ٗ بطس١
ايػس
ايػٝاضات بادٝاز .
إًكب ط بايككع ١ص
ٚيعٌ َٔ َؿاٖرل س ٞادٝاز ايعِ ايؿٝذ عبس ايكازض قُس عبس ايػ. . ّ٬
إًو ٚ ٗٚين
ٚايؿٗرل ٠أْا داض .
:
ايػس  ٖٛٚقاسب ايعباض ٠ايطا٥ع١
َ ٖٛٚ . .ع ٜٔأ ٚس٬م بادٝاز .
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إهطَٚ ١أٜها َكطؿُ ٢بٛناْ َٔ ٞايعَاظَٚ ١أخٛاي٘ بٝت خٛضؾٝس بادٝاز
.
اْ٘ َٔ ؾ٬غؿَ ١ه١
ايػس ٚنصيو ايؿٝذ أٌَ عُط داز ٚأخٙٛ
ايكًعٚ ١قسٜل ْدلا ٟٚايكطاف إعطٚف بادٝاز .
.
قُس ٚعبس اهلل ٚخًـ ايعِ أٌَ أبٓا ٤أؾٗطِٖ ا٭غتاش عُط أٌَ داز ايطدٌ إ٪زب ٚاـًٛم
يًدرل
ٚإبتػِ زاُ٥ا ٚإٛؾل .
أبٓاٗ٥ا ايسنتٛض ٠يَ ًٞٝعضٚع ٚايسنتٛضٚ ٠ؾا٤
:
ٚأٜها غهٔ ادٝاز إكاٗ عبس اهلل َعضٚع َٔٚ
ٚقُس ٚأٜها عبس اهلل
.
آس
ٚؾٛظٚ ١ٜلٚ ٤٬ايسنتٛض ،
،
ايكط٣
أعها ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ظاَع ١أّ ،
دعؿط ٚعبس اهلل َٓسٚ ًٜٞابٓت٘ َٓس ًٜ٘ٝقاسب٘
غٝج٘ ؾٝذ طا٥ؿ ١ايػكا  ٟا ٚ.سػٔ ٚاٍ ٚابٓ٘ .
َٓسٚ ًٜٞأٜها عُط عبس اؾبا ض ؾتض َسضغ ٗ ١ب٦ط
.
إايٚ ١ٝعبس اؿُٝس
ايهتاب إؿٗٛض قطب ٚظاض. ٠
َِٗٓٚ
:
ايػس ٚعا ١ً٥إػه ٞبادٝاز ايػس
ايعاٖط ٓٚت ٛايًبإ بادٝاز .
بً ١ًٝقبٌ إٔ ٜٓكًٗا إي. ٞ
عٝسضٚؽ ٚعا ١ً٥عبس اؾبا ض  َِٗٓٚإبطاٖٚ ِٝأبٓا ٘٥إٗٓسؽ عسْإ
ْٚ ٌٝعبس ايكاز ض ٚإبطاٖ. ِٝ
ٚعازٍ  ٖٛٚضسَ ِٝعاي ٞإٗٓسؽ ايسنتٛض عبس ايكاز

ض نٛؾو أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ا٭غبل

بٓات
اهلل_ ٚخً ٌٝعبس اؾباض  َٔٚأبٓا ٘٥بٗذت ٚؾهطٚ ٟقدل ٟبادٝاز ايػبع .
_ضٓ٘ .
ادٝاز ؾ٪از
ايػًٝل  َٔٚأٌٖ ايططب ٚايؿٔ ٗ :
.
ايطبار ايص ٟاؾتٗط بطبذ ايطظ
،
ٚأٜها ضدب
ا٭غٓإ ٚأخ ٙٛظٜين غٝـ بادٝاز ايػبع
،
قدلٚ ٟقُس غٝـ إُطض إعطٚف غًع
.
بًٓ ٚآس
،
ايبٓات ٚيعٌ َٔ َؿاٖرل س ٞادٝاز ايػٝس سهُت ؾٝان ١ايهباظ ٞإؿٗٛض با٥ع ايهباب ٚأخٙٛ
.
إعٌ
ْٚ ٌٝابٔ عُ٘ عبس .
ادٝاز
أَا عٔ اجملايؼ ايؿعب: ٗ ١ٝ
إكاعس ) .أ( ٚاجملايؼ )
.
اؾتٗطت ا٭سٝا ٤إهَٗٓٚ ١ٝا س ٞادٝاز ايػس بٛدٛز بعض (
إطناظ ).اييت ٜهِ أبٓا ٤اؿ ٞيػُاع اؿهاٜات َٚعاٚي ١ا٭ْؿط ١ا٫دتُاعٚ ١ٝا٭يعاب
.أ. (. ٚ
إهطَ١
،
ايذلؾ َٔٚ ١ٝٗٝأبطظٖا فًؼ ؼػٌ غكاف ٚايصٜ ٟهِ ٗ دًػ ١نباض ايكَ ٗ ّٛه١
ٚفًؼ ْٛاف ظ ٜٔايعابس ٜٔبٛقؼ ٚنإ هتُع ٗ إكعس عٓ٘ عسز َٔ ا٭خٛإ ايص ٜٔؽطدٛا
اهلل
زناتطٚ ٠طٝاضَٓٗٚ ٜٔسغٌ ؼت إؾطاف َٚتابع َٔ ١ايؿٝذ ظ ٜٔايعابس ٜٔبٛقؼ سؿ. ١ٛ
ؾاَٚ ٞأبٓا ٙ٩سػٌ َٚكطؿ ٖٛٚ ٢أقسّ ؾطإ ٗ َه١
 َٔٚا٭ظق ٗ ١س ٞادٝاز ظقام سػٔ ،
إهطَ١
.
ايعطض
.
ايعطض ٚأثٓا٤
،
ايعطض ٚغاع١
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
،
ا٭ضض ٚؼت
،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم
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س ٞأدٝـــــاد

3
اؿكٝك ١أْ ٞغعست غعاز ٠عاي ١ٝايػكـٚ ،ؾطست أنجط ٚأنجط َٔ تًو إتابعات ٚاحملازثات
اشلاتؿٚ ١ٝايؿدكَ ١ٝع َٔ ٞنٌ أٚي٦و ايص ٜٔؾطؾَ ْٞٛتابعَ ١كا٫تٚ ٞخاق ١تًو اييت ؼهٞ
ايعٚ ١ُٝٛسًكات س ٞأدٝاز ناْت شلا ضز ٠ؾعٌ
.
تاضٜذ ٚغرل اؿٛاضٚ ٟاؿاضات ٚا٭سٝا ٤إه١ٝ
َتعٚ ١خاقَ ١ع
ٚنبرلٚ ٠عاز ٠اؾًػَ ١ع (اؾٝاز )ٜٔأ ٚأٌٖ ادٝاز ؾٗٝا َتعَ ١ا بعسٖا .
.
إهاب١ٝ
ضدٌ ٗ قَٚ ١ُٝهاْ ١ايعُس ٠ايعِ ايؿٝذ طاٖط بػسازٖ ٟصا ايطدٌ نً٘ تاضٜذ ٚتاضٜذ ،بٌ أْ٘ هٝس
ايتاضىٚ ٞنصيو أخٚ ٞأغتاشٚ ٟقسٜك ٞاؿبٝب ايسنتٛض غًُٝإ عبسايػين َايه،ٞ
.
ؾٔ اؿهٞ
َتػًػً ١سكٝك ١أق ٍٛأْين
.
َٚاتعٚ ١ػس أؾهاض ٙايجكاؾٚ ١ٝايتاضى١ٝ
ٖصا إه ٞبكٛضٖٝ ٠عٚ ٠ؾٝك. ١
نبرل ٠نُا ٚقًتين بعض ايطغاٌ٥
قس اغتؿست َٔ تًو اؾًػات ٚاحملازثات ٚإٓاقؿات ،اغتؿاز. ٠
ايتعكٝب ١ٝإُٗ ،١٭ْٗا قازض َٔ ٠أْاؽ ٌَُٗ َٗٓٚا ايطغاي ١ايطاق ١ٝاييت ٚقًتين َٔ غٝس ٟايٛايس
غعاز ٠ا٭غتاش عبسايًطٝـ َطاز ،أب ٛضا٥س َػاعس أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ا٭غبل ٗ عٗس أَٗٓٝا
عطٜـ ٜٚعس ا٭غتاش عبسايًطٝـ َطاز أسس أِٖ إكازض إُٗ ١عٔ ايعطٜـ
إؿٗٛض ا٭غتاش عبساهلل .
ٚاٱزاض ١ٜباعتباض ٙأسس ضدا٫ت ايعطٜـ ،بٌ ٚإكطبٌ َِٓٗ دساّٚ ،ايعاضؾٌ ب٘ ،بٌ إْ٘
.
ٚسٝات٘ ايعًُ١ٝ
نبرل ٖٛٚ ٠إزاضٟ
ايٝس اي. ٢ُٓٝي٘ ٚعبسايًطٝـ َطاز ٜعس نؿا ٠٤إزاضٖٝ ١ٜعٚ ،٠ؾدكَٝ ١ٝساْ. ١ٝ
عاَاّ ٚتطى
ٚساظّ ٚأُؾٗس اهلل أ ٻٕ ٖصا ايطدٌ خسّ َه ١إهطَٚ ١أبٓاٖ٤ا عٓسَا نإ َٚٛؿّا .
قٓو .
ٚا٫سذلاّ َٚاظاٍ ايهجرل َٔ َٚٛؿ ٞا٭َاْ١
.
ا٭َاْٚ ،١تطى خًؿ٘ ضقٝسّا نبرلاّ َٔ اؿب ٚايتكسٜط
ٚإلاظاّ نتب
.
احملبٛبٌ بٌ ٜعس َٔ أؾهًِٗ نؿا٠٤
.
خرل ٖٛٚا أسس ٚن ٤٬ا٭َاْ١
ٜصنط ْ٘ٚبهٌ .
تكٍٛ
ي ٞا٭غتاش عبسايًطٝـ َطاز ٖص ٙايطغاي ١اييت :
غعاز ٠ا٭ر ايهط ِٜايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب ،ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘،
غعست ٭َ ٍٚط ٠إٔ أقطأ دطٜس ٠ايٓس ٠ٚايػطا ٤ايكازض ٠بتاضٜذ ْ 20از ا٭ٚ ،ٍٚأطًعت بػطٚض َا
نتبت٘ عٔ (س ٞدٝاز) َٚا شنطت٘ ٗ َكايو سكّا ؾ َٔ ٘ٝاٱبساع ٚتاضٜذ ساؾٌ بأزلاَٛٚ ٤اقع قس
ايعَإ
ٜ ٫عًُٗا اؾ ٌٝاؿانط َٔ ايؿباب بٌ ٚنجرل ٖٔ عاقط شاى .
آ ٫إْ ٞأٚزټ إٔ أطًعهِ عٔ سكٝك( ١ضٜع غـ) باعتباض ٟعاقطت ٖصا ايٛاقع عًَ ٢ا أشنط ٭ْ٘
اـاُ١
.
بًؼ ايػٔ َا بًؼ ٚأضد ٛي ٞسػٔ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
1421م
ايعسز
ٖ142ـ1 ،
/6
/19
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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اؿكٝك ١إ ٸٕ ٖصا ايؿاضع ايص ٟأقبض اٯٕ َٔ ايؿٛاضع اشلاَ ١نُا شنط غعازتهِ إ ٫أْ٘ سكٌ
تؿاٚض بٌ ايؿٝذ قُس غعٝس غـ باعتباض آٍ غـ ِٖ إ٬ى شلص ٙاؾباٍ ايؿاٖك ١بإٔ تكّٛ
أَاْ ١ايعاقُ ١بؿتض ايؿاضع بإتؿام إٔ ٜه ٕٛاؾاْب ا٭ّٔ َٔ ايؿاضع ًَو ٭ٍ غـ ٚاؾاْب
ا٭ٜػط ٜه ٕٛؼت تكطف أَاْ ١ايعاقُ ١يتٛظٜعٗا بعس ؽطٝطٗا عً ٢إٛاطٌٓ ٚقس قاّ ا٭غتاش
عبساهلل عطٜـ ٜطٓ٘ اهلل بٓكب خٝاّ ٗ اؾبٌ ٚأقاّ ؾٗٝا إقاَ ١زا ١ُ٥عس ٠ؾٗٛض طٚ ٖٛ ١ًٜٛبعض
إٚٛؿٌ ٚخاق ١أبٓا ٤عُ ١َٛإؿا٥ذ عُط عطٜـ ٚقُس ْٛض عطٜـٜٓ ،آَٖ ٕٛاى ٚغدط َعسات
أَاْ ١ايعاقُ ١ايجك َٔ ١ًٝزضنذلات ٚؾ٫ٛٝت ٚنُدلٚغطات ٚغٝاضت ٚق٬بات ٚأغتعإ ٜطٓ٘ اهلل
ببعض ايؿطنات ايعاًََ ٗ ١ه ١إهطَٚ ١قاّ بتهػرل اؾباٍ با٭يػاّ ٚزؾٔ اشلاٜٚات بعؿطات ا٭يٛف
ٚإدًؿات
.
َٔ ايػٝاضات ايهبرل ٠احملًُ ١با٭تطب١
ٚبٗصا ٜه ٕٛؾهٌ ؾتض ٖصا ايؿاضع يًعطٜـ ،ؾأْا ٯ أزل ٘ٝضٜع نُا نإ ٜك ٍٛايعطٜـ ضٓ٘ اهلل
ٚإِا ؾاضع َِٗ ضٝ٥ػ ٞبؿهٌ اهلل ثِ بؿهٌ ايؿٝذ قُس غعٝس غـ ٚا٭غتاش عبسا هلل عطٜـ
ٜطُٓٗا اهلل ٚيًتاضٜذ إٔ إٓعٍ إطٌ ٚادٗ َ٘ٓ ١عً ٢باظإ َباؾطًَ ٖٛ ٠و يًؿٝذ أٓس عطب
ٜطٓ٘ اهلل ،ؾأضد ٛإعصض ٠إشا خاْين ايتعبرل أ ٚغك٘ َين بعض اٱٜهاح ٗ ٖصا ايؿإٔ ٚؾكهِ اهلل
ؼٝاتٞ
ٚغسز خطانِ ٚظازنِ عًُّا ٚ.تكبًٛا. . .
أدٝاز نُا إٔ ا٭غتاش ايعطٜـ بعس
ٚأٚز إٔ أنٝـ إٔ اؾع ٤ا٭ّٔ َٓ٘ أقبض كط٘ ضٚاب. ٞ
َػتكٌ
.
اْتٗاَ ٤ؿطٚع ؾتض ضٜع غـ ،قاّ بتكػ ِٝاؾع ٤ا٭ٜػط َٔ ٖصا إٛقع ٚخطط٘ نُدط٘
أعتكس ٚأضد ٛتكشٝض إعً ١َٛيٞ
ثِ قاّ َٓض تًو ايكطع يبعض ايؿدكٝات أشنطٖا –نُا -
غرلٖا سٝح َٓض ٖٓاى ايؿٝذ أٓس ظنّ ٞاْٚ ،ٞايؿٝذ عبساهلل ايػسٜطٚ ،ٟا٭غتاش
ٖٔ ٜعطف .
اهلل ٚبعض َٔ أٍ نٛؾو ،ثِ أَط د٬ي١
عبسايًطٝـ َطازٚ ،ا٭غتاش قُس أٌَ ؾهٌ –ضٓ٘ -
اهلل َٓض عبساهلل عطٜـ قطعٖٓ ١اى تكسٜطّا ؾٗٛز ٙايهبرل ٗ ٠ؾتض ٖصا
إًو ؾٝكٌ –ضٓ٘ -
يًػاٚ ١ٜايص ٟأغتطاع إٔ ىؿـ ايهػ٘ إطٚض ٟايهبرل عً ٢ايؿٛاضع احملٝط١
ايؿاضع اؿٚ ٟٛٝإِٗ .
ايٛقت ٖصا أخط َا يس ٟعٔ سٞ
اؿطاّ ؾًكس أقبض ٖصا ايؿاضع كطدا َٚسخٌ ٗ ْؿؼ .
بإػذس .
أدٝاز
.
إباضنٌ
.
أضد ٛإٔ و ٢ٛبتكسٜط إتًكٚ ٞأٌٖ أدٝازٚ ،أٌٖ َه ١إهطَ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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ســـــ ٞأدٝــــــاد
4
َؿهًٜ ١ا ْاعَ ١ع أٌٖ ٚغهإ س ٞأدٝاز ايعٚ ِٝٛاؿ ،ٟٛٝؾهًُا نتبت سًكٚ ١اعتكست أْٗا
ا٭خرل ،٠أتؿادأ بايعسٜس َٔ احملازثات اشلاتؿَ ١ٝع ايبعض َٔ غهإ ٖصا اؿٚ ،ٞايص ٜٔمل تصنط
أزلا ٤عٛاَٛٚ ًِٗ٥اقعِٗٚ ،بعهِٗ ٜهٝـ يَ ٞعًَٛات دٝسَٚ ٠ؿٝس ٠عٔ ٖصا اؿ ٞايعطٜل ٚأًٖ٘،
ٚايهطّ بٌ إٕ أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش ضؾك ٞايطٝبْ ،بٗين إٍ َٛنٛع َِٗ
أٌٖ ايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَ. ١
يًػاٜ ،١ٜسٚض س ٍٛغبب تػُ ١ٝب٦ط بً ً٘ٝبٗصا إػَُٚ ٢ا ع٬ق ١آٍ بً ١ًٝبتًو ايتػَُ.١ٝجٌ ايعِ
– أزاَ٘ اهلل – ٚعدل عاٌَ ايكسؾ ١تكابًت َع

ايؿٝذ ايٛقٛض ٚاٱْػإ ايؿانٌ عبس ايطظام بً١ًٝ

ا٭غتاش عبس ايطظام بًٚ ١ًٝغأيت٘ عٔ ع٬ق ١اغِ ٖصا اؿ ٞبعاً٥ت٘ ؾأدابين بإٔ عاً٥ت٘ ِٖ َٔ سؿطٚا
 ٬عٔ ٖصا إٛنٛع َػتكب ّ٬.نُا اغتُط ٚق ٍٛبعض ايطغاٌ٥
ايب٦ط ٚغأنتب َؿك ّ
ٖصا .
ايؿانػ َٔ ١ٝاحملبٌ ٕا أنتب ،ؾٗص ٙضغايٚ ١قًتين َٔ أخ ٞا٭غتاش ط ٍ٬قاغِ غذازَ ٠سٜط إزاض٠
ؾٗٝا
ايدلٜس بايعاقُ ١إكسغٜ ١ك: ٍٛ
سؿ ٘ٛاهلل

ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
/
غعاز٠
ٚبطنات٘ ٚبعس
:
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل

َٗٛ
بايٓػب ١يبا٥ع ايؿطب ١ازل٘ عباؽ زلٚ ٕ٬ٝنإ ٜك ٍٛزاُّ٥ا نًُت٘ ايؿٗرلٜ ٠ا َٜٗ ،ٛا !
 ٚبعس ظقام ايكدطٜ ٠أت ٞظقام ايهباضٜتٜٛٚ ٢دس ؾ ٘ٝضدٌ ازل٘ إبطاٖ ِٝقٚ ٗٛنإ ٖصا ايطدٌ أٍٚ
إٝع ص) ).أٜاّ ظَإٚ ،شنطت أْت ايًبإ ٓت ٛبا٥ع ايًي ٚايكؿط٘
ؾهط((. ٠ط .
َٔ عٌُ ٚاخذلع .
ٚاؿًٝب ٚنإ أَاَ٘ زنإ قاسب٘ ازل٘ عً ٢بٔ عُطإ ٜبٝع اـهطٚ ٠نإ دٓب٘ با٥ع ايؿٍٛ
ٚإعكٛب ٚاشلطٜػ ١ازل٘ عٛض باظٖرلٚ ،عً ٢ؼت ؾ ١ٜٛعًٜ ٢سى ايٝػاض ٚأْت ْاظٍ إٍ اؿطّ
ٜٛدس ضباْ ٗ ٙؿؼ باب ايطبا ٗ ٙايؿذل ٠ايكباسٜ ١ٝبٝع ؾ ٘ٝضدٌ
ايًشِ  ٗٚإػاْ ٗ ٤ؿؼ احملٌ ٜٛدس ضدٌ ازل٘ إبطاٖ ِٝنطزٟ
ازل٘ طاٖط أزلط ايًٜ ٕٛبٝع .
ٜبٝع َكًٚ ١ٝعً ٢ؼت ؾٜٛ ١ٜٛدس زنإ أٌَ عططدٜ ٞبٝع ؾَ ٘ٝا ٤نازَٚ ٟا ٤ايٛضز ٚنإ يسٜ٘
َعٌُ ٗ اشلسا ٜك ّٛبعًُ ١ٝاْ٫تاز ؾ ٘ٝيًبٝع ٗ َه ١إهطَٚ ،١نإ أَاَ٘ با٥ع ايتُٛض ٓع ٠نعٝـ
ٚنإ أَاّ زنإ نعٝـ ٜٛدس زنإ عبس ايطس ِٝسًٛاْٜ ٞبٝع اؿًٜٛات ٚاؾي ٚإدً٬ت
ٚإعًبات ٖصا َا .أسببت إٜهاس٘ يػعازتهِ
.
ٚايؿطٜو ٚايعٜتٕٛ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )5
 )1422قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ9 ،
ضدب
6 10
ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
ْؿطت ظطٜس/ ٠
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ٚؾهطّا

نُا تًكٝت اتا ّ٫نطّاّ َٔ أخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ا٭غتاش عبس ايطٓٔ ايعكٚ ٬ن ٌٝاٱَاض٠
إػاعسٚ ،أؾازَْ ٞعًَٛات دٝسَٚ ٠ؿٝس ٠عٔ س ٞأدٝاز ،باعتباض ٙأسس غهإ ٖصا اؿ ،ٞؾًكس غهٔ
ايؿٝذ عبس اهلل ايعكٚ ،٬ن ٌٝايطٝ٥ؼ ايعاّ شل٦ٝات ا٭َط بإعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ إٓهط،
أدٝاز ؾه/ ١ًٝ
بإٓطك ١ايػطبٚ ،١ٝناْت سسٚز إٓطك ١ايػطبُ ١ٝتس ست ٢إس ١ٜٓإٓٛضَٓٚ ٠طك ١تبٛىٚ ،نصيو
نإ ايؿٝذ عبس اهلل ْا٥ب ضٝ٥ؼ اشل٦ٝات إًه ١ٝيًُػادسٚ ،أبٓا ٤ايؿٝذ عبس اهلل  ِٖ:ؾطٜضٚ ،عبس
ٚقاحل ٚنإ
.
اهلل ٚقُس  ٚإبطاٖٚ ِٝعً٢
ايععٜع ضٓ٘ -
ايطٓٔ ٚن ٌٝاٱَاض ٠إػاعسٚ ،عبس -
ايؿٝذ ايعكٜ ٬ػهٔ بطس ١ايٛؿطإ عٓس َسخٌ ايككٛض إًه ١ٝاؿايٚ ،١ٝنإ أَاَِٗ ايعاَٛزٚ ٟأبٛ
يبسٚ ٠بٝت ايؿطاف أغؿٌ إسخٌ عً ٢ايٚ ،ٌُٝقُس إُٝإ  َٔٚأغؿٌ اؿ ٞغهٔ ايؿٝذ غعس
ايُٝاْ – ٞضٓ٘ اهلل – ٚايس ا٭غتاش غعاي ٞإطب ٞايكسٜطٚ ،ا٭غتاش أغاَ٘ احملاَ ٞإؿٗٛضٚ ،إٓسٚض٠
اهلل إطبٞ
– ضٓ٘ -

ٚايبػسازٚ ٟايػعاٚ ٟٚايؿًٚ ،ّٛٛعابس ايؿطٜـٚ ،ا٭غتاش عبس اهلل غاضٟ

ايكسٜط َسضغ ١ايععٜع ١ٜايجآَْٚ ١ٜٛكٛض ايؿعٝيبٚ ،نإ يًكرلٗ أب ٛؾٛظ ٟزنإ يبٝع ايبكـ
باظإ .ص ٗ ايدلس ١عً ٢اؾٗ ١ايٝػط،٣
ٜٛدس .ط .
ٚايهٛاٗٚ ،إطٛف غطاز قكام ٚايػٓسٚ ،ٟنإ .
ٚيعٌ إععر نإ َسخٌ بطس ١ايٛؿطإ نٝل دسّا  ٫تػتطٝع إٔ تسخٌ غٝاضتٌ ٗ ٚقت ٚاسس ،ؾ٬
ا٭خط ٣غبشإ اهلل ايع ،ِٝٛي ٛأضزْا إدطاَ ٤طادع١
.
بس َٔ تطادع أسسُٖا إٍ اـًـ ست ٢ؽطز
زقٝك ١يٛنع س ٞأدٝاز سايّٝا ٭زضنٓا ايتطٛض اشلاٚ ٌ٥ايهبرل ٗ تطنٝبٖ ١صا اؿٚ ،ٞخاق١
ايبعض أَا عٔ
.
ايطا٥عٚ ١اييت أقبشت ْاطشات ايػشاب ب٘ تٓاطض بعهٗا
.
ايذلنٝب ١ايعُطاْ١ٝ
نًٝاّ سٝح ٖادط أٌٖ ٚغهإ اؿ ٞا٭قًٚ ،ٌٝمل ٜبك َِٗٓ ٢إ٫
ايذلنٝب ١ايػهاْ ١ٝؾًكس تػرلت .
إهطَ ١نُا تًكٝت
ايكً ٌٝؾًكس بٝعت َع ِٛايعكاضات ٗ أدٝاز يهباض إػتجُط َٔ ٜٔغرل أٌٖ َه. ١
.
زٖٝـ دا:٤ؾٗٝا
ٖص ٙايطغاي ١ايطاق َٔ ١ٝأخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايًطٝـ بٔ .
غعاز ٠ا٭ر ايؿانٌ ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘

غًُ٘ اهلل
ٚبعس

اطًعت عًَ ٢كايهِ ايك ِٝس ٍٛس ٞأدٝاز َه ١إهطَٜٚ ،١ػطْ ٞإٔ أنٝـ ٖٓا إٕ ٖصا اؿٞ
ٜعتدل َٔ ا٭سٝا ٤إَُٗ ٗ ١ه ١إهطَٚ ،١شيو ٭ْ٘ نإ ٜهِ ٗ إان ٞعسزّا َٔ اٱزاضات
َجٌ اؿُسٚ ١ٜإطبع ١اؿهَٚ ،١َٝٛكٓع نػ ٠ٛايهعب ١إؿطؾٚ ،١زاض ا٭ٜتاّٚ ،ؾٓسم
اؿه: ١َٝٛ
َكط أ ٚؾٓسم ايهعهٚ ،ٞنإ َٔ أِٖ ايؿٓازم َه ١إهطَ ١سٝح نإ تكاّ ؾ ٘ٝا٫ستؿا٫ت
ٚا٫غتكبا٫ت اؿهَٓ ٗ ،١َٝٛاغبات عسٜسٚ ،٠نإ ٜػهٔ ؾ ٘ٝنباض ظٚاض ايسٚي َٔ ١ض٩غا ٤ايسٍٚ
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ٚنباض إػٛ٦يٌٚ ،نإ ٜٛدس باؿٚ ٞظاض ٠إاي ،١ٝاييت ت ِٛإزاض ٠احملؿٚٛات( ا٭ضؾٝـ اؿه)١َٝٛ
ٚايته ١ٝإكطٚ ،١ٜإسضغ ١إٓكٛض ١ٜا٫بتساَٚ ،١ٝ٥ػتؿؿ ٢أدٝاز نُا نإ ٜهِ َٛاقـ غٝاضات
ا٭دط ٠إتذٗ ١إٍ دسٚ ٠إس ١ٜٓإٓٛضٚ ٠مُٖٛاٚ ،ب٘ غبَ ٌٝا ٫ ٤ظايت آثاض ٙباقٚ ،١ٝب٘ أٜهّا بعض
ايعاّ
اٯباض ايكسّٚ ،١باظإ َاَ ٤ؿٗٛض يػكٝا غهإ اؿ ٗ ٞايؿاضع .
ٚإٕ أغط ٠ؾه ١ًٝايؿٝذ عبس اهلل بٔ عُط بٔ زٖٝـ َٔ ا٭غط اييت غهٓت س ٞأدٝاز َه ١إهطَ١
عاّٖ137ـ إٍ بٝت ابٔ غ ًِٜٛبؿاضع إػٝاٍ ،ثِ اْتكًٓا َط ٠أخط٣
عاّٖ136ـ ،ثِ اْتكًٓا ٗ 1
َٓص 1
إٍ بٝت ايؿٝذ قُس نعه ٞاجملاٚض يٮٚقاف بٝت ايكاَ ١أَاّ زاض ا٭ٜتاّ بأدٝاز ٚشيو ٗ ْٗا ١ٜعاّ
ٖ1373ـٚ ،قس أظٖ ٌٜصا إبٓ ٢ؾُٝا بعس ٚسٌ قً٘ ْؿل ايططٜل ايسا٥ط ٟا٭ٚ ،ٍٚنإ ٚايس ٟضٝ٥ػّا
يًُشهُ ١ايؿطع ١ٝايهدلَ ٣ه ١إهطَ ١آْصاىٚ ،اييت نإ َكطٖا عٓس باب ظٜازٚ ،٠اغتُط غهٓاّ ٗ
عاّٖ137ـٚ ،قس أقاّ ٚايس ٟسؿٌ اغتكباٍ ٗ َٓعيٓا ٗ س ٞأدٝاز ؾ٬ي ١إًو
أدٝاز ستَٓ ٢تكـ 7
اهلل ٚشيو بعس عكط  ّٜٛاؾُع ١إٛاؾل
غعٛز-ضٓ٘ -

ٖ1375ـ إٛاؾل/9غبتُدل
/21قطّ

ٚ ،ّ1955أثٓا ٤اؿؿٌ أيكٚ ٞايس ٟنًُ ١سَ ٍٛؿطٚع تٛغع ١إػذس اؿطاّ ٚقشٔ إطافٚ ،قس
ْؿطت ٖص ٙايهًُ ٗ ١قشٝؿ ١ايب٬ز ايػعٛز ٗ ١ٜعسزٖا

ٖ1375ـ،
ٖ1943ـ بتاضٜذ/24قطّ

ا٭ٍٚ
 ٗ ،ّ195ايكؿش. ١
غبتُدل
5
1
/2
إٛاؾل
ٚؾاضع أدٝاز ايصٜ ٟبسأ َٔ باب أدٝاز إٍ ؾٓسم ايهعه ٞنإ َٔ ايؿٛاضع ايؿػٝشٚ ١إُٗٗ ١
ايعاّ  ٗٚعاّ ٖ1377ـ اْتكًٓا إٍ س ٞإعابس ٠أَاّ أَاْ١
َه ١إهطَٜ ،١هت ٜباؿطن ١طٛاٍ .
ايععٜع١ٜ
.
ايعاقُ ١إكسغ ١اؿاي ،١ٝثِ إٍ سٞ
 َٔٚا٭غط اييت ناْت تػهٔ ظٛاضْا ٗ س ٞأدٝاز أغط ٠ايؿٝذ عبس ايطٓٔ ايطاغإَٔٚ ،
ظَعَٞ
ا٭طبا ٗ ٤س ٞأدٝاز ايسنتٛض قُس أٌَ َكٚ ِٝنإ فاٚض يٓاٚ ،ايسنتٛض غًطإ .
إهطَ١
ٚناْت شلُا ؾٗطتُٗا ايهبرلَ ٗ ٠ه. ١
ٖصا بعض َا أٚز إناؾت٘ ٕكايهِ ايك ِٝسٝح أْٓا نٓا أٜهّا ٚيعس ٠غٓٛات َٔ غهإ س ٞأدٝاز َه١
إهطَ١
.
إهطَ١
ؾانطّا يهِ اٖتُاَهِ بأسٝاَ ٤ه ١إهطَٚ ١غهاْٗاٚ ،إٔ تؿٌُ زضاغتهِ ْٝع أسٝاَ ٤ه. ١
ايتٛؾٝل
.
ٚأغٌ اهلل يػعازتهِ زٚاّ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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س ٞأدٝــــــــــاد
5
اؿكٝك ١أْين اغتُتعت نجرلاّ َا ٚقًين َٔ تكسٜط َعٓ َٔ ٟٛايهجرل َٔ غهإ س ٞأدٝاز،
ٚايتكٜٛب ٚمل أتطزز ؿْ ٗ ١ٛؿط أ١ٜ
.
ٚا٭ٌْ ٖ ٛتعكٝبِٗ إػتُط ٕا أنتب باٱناؾٚ ١ايتكشٝض
َعًٚ ١َٛقًتين أَا ؾؿّٜٛا أَ ٚهتٛبٚ ،ّ١بايكسؾ ١تكابًت ٗ ايكاي ١ايتٓؿٝصَ ١ٜطاض ايكاٖط ٠أسس
اؿ ٟٛٝثِ أتكٌ ب ٞأخ ٞاؿبٝب
.
غهإ س ٞأدٝاز  َٔ ٖٛٚبٝت إٗطدٚ ٞأؾازْ ٞعٔ ٖصا اؿٞ
إ٪زب قُس بٔ عبس اهلل بادٛزَ ٠سٜط َهتب ١اؿطّ إهْٚ ،ٞاقؿين ٗ تؿاقٌٝ
غعاز ٠ايسنتٛض /
ٚإؿٝس ٠ثِ أضغٌ ي ٞضغايتٌ َُٗتٌ
.
زقٝك ١عٔ ٖصا اؿٚ ،ٞسه ٞي ٞايهجرل َٔ إعًَٛات اؾٝس٠
ا٭ٍٚ
يًػا ١ٜأْؿطٖا نُا ٚقًتين َٔ غعازت٘ تك ٍٛايطغاي: ١
.
ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
/
غعاز٠
عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘
ايػ: ّ٬

غًُ٘ اهلل
ٚبعس

غطْ ٞنجرلّا اٖتُاَهِ بايعاقُ ١إكسغَ (١ه ١إهطََٚ ) ١ا غططٜ ٙطاعهِ عٔ ٖص ٙايبكع١
ايطاٖط ٗ ٠قشٝؿ ١ايٓسٚ ٠ٚتٓاٚيو ا٭سٝا ٤إه ١ٝؾطؾٗا اهلل  ٫ٚؾو ؾأْت قس أخصت بٓكٝش١
قاٍ (( أٜٗا ايٓاؽ قٝسٚا ايٓعِ بايؿهط ٚقٝسٚا ايعًِ
اـًٝؿ ١ايعاٖس عُط بٔ عبس ايععٜع عٓسَا :
ٚيهٔ .أخ ٞايععٜع ؾإٕ أ ٟعٌُ ٜعذل ٜ٘ؾَٔ ٤ٞ
بايهتاب) ) أغأٍ اهلل إٔ ٜهًٌ َػاعٝو بايٓذاح .
عٝاض ((إْ ٞضأٜت أْ٘ ٜ ٫هتب إْػإ نتابّا ٗ  َٜ٘ٛإ٫
ايككٛض ؾايهُاٍ هلل ٚسس ٙنُا قاٍ ايكان: ٞ
غس ٙي ٛغرل ٖصا إهإ أسػٔ ٚي ٛظٜس نصا يهإ ٜػتشػٔ ٚي ٛقسّ ٖصا يهإ أؾهٌ ٚي ٛتطى
قاٍ ٗ :
ايبؿط).
ٖصا يهإ أٌْٖٚ ،صا َٔ أع ِٛايعدل  ٖٛٚزي ٌٝعً ٢إغ ٤٬ٝايٓكل عً) ١ًْ ٢
ٜٚػطْ ٞأخ ٞايععٜع إٔ أؾاطط ٚي ٛظعٜ ٤ػرل ببعض ا٭زلا ٤اييت ناْت تػهٔ س ٞأدٝاز
غهاِْٗ
.
عهِ غهٓا ٟؾٗٝا ٚبطؾك ١كط٘ بػٜٛ ٘ٝنض َٛاقع
ايتشٝات
ٚأؾط .
ٚايػساز ٚتؿهًٛا بكب. ٍٛ
أغأٍ اهلل يو ايتٛؾٝل . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..)6
 ،)1425بايكؿش(١
بعسزٖا (
ٖ142ـ9 ،
ؾعبإ
6 15
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ايجاْ١ٝ
ٚدا ٗ ٤ايطغاي: ١
أخ ٞايععٜع غعاز ٠ايسنتٛض ظٖرل بٔ قُس ْ ٌٝنتيب

غًُ٘ اهلل

ٚبطنات٘ ٚبعس
:
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل
ٖ142ـ ،إتهُٔ بعض أزلا ٤غهإ
/6
7
/12
ٚ )12تاضٜذ
/349
إؿاقّا ـطاب ٞإٛد٘ يػعازتهِ بطقِ (
س ٞأدٝاز ٚإطؾل َع٘ ضغِ ؽ ًٞٝعٔ ساض ٠أدٝاز ٜػطْ ٞإٔ أٚنض يػعازتهِ بعض تًو
ٜ ًٜٞبسأ ظقام أدٝاز اعتباضاّ َٔ كطز زٚضات إٝا ٙايٛاقع ١أَاّ باب أدٝاز ٜعًٖٛا
ا٭زلاٚ ٤ؾكاّ ٕا :
دػط ٜطب٘ أبٛاب إػذس اؿطاّ اؾٓٛبٚ ١ٝعٓس اـطٚز َٔ زضز ايسٚضات باػا ٙايؿُاٍ ػس
أَاَو َٔ اؾٗ ١اي ٢ُٓٝزنإ ايعِ ساَس غاض( ٟؾٝذ ايػٛاقٌ) َ ًٜ٘ٝطعِ ايعِ عبس اهلل
ايصٜٚيب ٚنإ َاٖطاّ بعٌُ إطبل َ ًٜ٘ٝسخٌ ايػٝس ٠ايؿانًَ ١ط ِٜإغ ًٜٞ ّ٬بابٗا قٗ ٠ٛعبس
ايطٓٔ ساَس عطا ٟٚست ٢تكٌ إي ٞايعا ١ٜٚثِ تًتؿت ٜػاضّا يتذس ٖٓاى قٝسي ١ٝؾهٌ ٚظٛاضٖا
قٝسي ١ٝإغشام ثِ قايَ ٕٛسْ ٞدٛاض ٙباب ايؿٝذ عباؽ عبس اؾباض ثِ كبع سػين نعهًٜ٘ٝٚ ٞ
زاض إٓكٛض ثِ زنإ َها ٔ٥خٝاطَ ١اضن ١غٓذط ٚآخط زنإ ٖ ٛيبا٥ع اٜ٫ػهطٖٚ ِٜصا ايسنإ ي٘
أدٝاز
ٚادٗتإ أسسٖا أَاّ عُا٥ط اٱؾطاف ايكسّٚ ١ا٭خط أَاّ باب َػتؿؿ. ٢
٫
لس إٔ اـاضز َٔ ايعباض ٠ايػؿً ١ٝهس سلا ّ
ٚإشا عسْا ٕسخٌ ساض ٠أدٝاز َٔ دٗ ١زٚضات إٝا. ٙ
 ٗٚضنٔ ايسنانٌ زنإ ايعِ سػٌ سبٝؿٚ ٞظٛاض ٙبا٥ع ايتٓبٚ ٍٛي ٛاغتُطٜت ٜػاضاّ باػاٙ
طًع ١دبٌ أب ٛقبٝؼ ػس ٖٓاى اغطاّ نجرلٚ ٠أ ٍٚتًو ايسٚض َٓعٍ ٚايس ٟضٓ٘ اهلل
ايؿٝذ عبس اهلل بادٛزٚ ٠إٍ دٛاض ٙزاض غهٓٗا ايػٝس ايسنتٛض عبس ايطس ِٝدؿط ٟأغتاش عًِ ايٓؿؼ
/
إؿاضى ظاَع ١إًو عبس ايععٜع ٚبايسٚض ايجاْْ َٔ ٞؿؼ اؾٛض ٜػهٔ ا٭غتاش عبس ايطٓٔ قتٕ٬
ٚبايسٚض ا٭خرل ٜػهٔ ايؿٝذ عبس ايكازض أٓس َطغٚ ٞنإ ضٓ٘ اهلل ٜبٝع ايػُو بأ ٍٚإسع٢
ٚؼت ٖصا ايساض نإ إعًِ عبس اهلل بٔ أٓس بادٛزٚ ٠نإ ّاضؽ ايٓذاضٚ ٠بعسٖا ػس ظقام َٛزٟ
إٍ َ٪خط ٠تًو ايسٚض ٜٚػهٔ ٖٓاى ايؿٝذ أٓس ؾت٘ ٚايػاز ٠ظٜين غكاف ٚايسنتٛض ط٘ غكاف
ٚايع ١َ٬ايؿٝذ خرل قُس ٚايؿٝذ عبس اهلل أؾٓسٚ ٟخًـ تًو ايسٚض ضبا ٙايؿكطا ٤اؿهاضّ بٓاٙ
أدٝاز
دس ٟضٓ٘ اهلل خ٬ف ايطبا ٙإكابٌ ٕػتؿؿ. ٢
ٚعٓس زخٛيو ٭ ٍٚايعقام َٔ اؾٗ ١ايٝػط ٣ػس أ ٍٚايسنانٌ زنإ ايؿٝذ ٓع ٠قرلٗ
ايكُاف ؾُػتٛزع يًعِ عبس ايطس ِٝسًٛاْ ٞثِ زنإ ايعِ ٓع ٠نعٝـ ايتُاض ثِ زاض ايؿٝذ قُس
قسٜل اشلٓس ًٜ٘ٝ ،ٟزنإ ٚايس ٟضٓ٘ اهلل ٚايص ٟنإ ٜبٝع ؾ ٘ٝاـطزٚات ط ١ًٝأٜاّ ايعاّ ٚعٓس
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قطب َٛغِ اؿر ٜك ّٛببٝع ايبها٥ع إٛزل ١ٝاـاق ١باؿذاز َجٌ اشلساٜا نايهشٌ ٚاؿٓا
اؿطٌَ. . .اخل
ٚايعَعّ إعبأ ٗ عًب سسٜس ٚقٛض . .
 ًٜ٘ٝزنإ اؿًٛاْ ٞقُس سػٌ ٚإتدكل ببٝع اؿً ٣ٛاشلٓس ١ٜنايًسٚ ٚإؿبو ٚايكً١
( إػ ١ًٝيًعاب)  ًٜ٘ٝزنإ ايعِ عبس ايععٜع خرل ٚايكطاف ،بايكطب َٓ٘ زنإ ايعِ عً ٟٛعٝين با٥ع
ايػبض ثِ َسخٌ زاضاؾس أٓس عبس اهلل بادٛزٚ ٠نإ ٜػهٓ٘ أبٓا ٙ٩غعٝس ٚعبس اهلل ٚغامل ٚعًٞ
ٚقُس ٚعبس ايطٓٔ  ًٜ٘ٝزنإ ايعِ قاحل ايبٝشاْٚ ٞايكطاف ثِ زنإ ايعِ عبس اهلل سبٝؿ، ٞ
 ًٜ٘ٝكبع غاضٚ ٟبعسٖا زنإ يًُعًِ أب ٛب ٍ٬يعٌُ ايؿ٬ؾٌ اشلٓسٚ ١ٜبعسٖا ظقام ايعِ عبس اهلل
أدبع ٜٚػهٔ ؾ ٘ٝعا ١ً٥اؾدلتٚ ٞأٓس ٚعبس اهلل إطٜٛح بعسٖا زنإ ايؿٛاٍ باظٖرل ٚدٛاض َطعِ
إطٜٛح زنإ ايعِ عً ٞباعُطإ يبٝع ايػذاز ٚبعس ٙزنإ أٓس باغ َ٘٬يًكطاؾٚ ١دٛاضَ ٙكطف
ايعِ قُس ًَطاْ ٞيتذس ْؿػو أَاّ َسخٌ زاض ايؿٝذ خهط بػساز ٟضٓ٘ اهلل ٚيساض ٙضٓ٘ اهلل
بابإ أسسُٖا َٔ دٗ ١أدٝاز ٚاٯخط َٔ دٗ ١طًعت ايػٓٛغٚ ٞعٓس َسخٌ ايعقام با٥ع ٞأسص١ٜ
ٚسًٛاْٚ ٞبعض زنانٌ اـطزٚات ست ٢تكٌ إٍ طًعت ايػٓٛغ ٞيتذس إٔ أ ٍٚايطًعَٓ ١عٍ ايعِ
ظٜين َاٍ ثِ زنإ إعًِ ْ ٌٝزلهطَ ٖٛٚ ٟتدكل ٗ عٌُ ايدلاَٚ ٌٝا٭باضٜل ٚعًب ايعَعّ
اييت ٜكطشبٗا اؿذاز َعِٗ أثٓا ٤سذِٗ ثِ زنإ ايعِ ْ ٌٝقٗٛد ٞيبٝع ايهًـ ٚإهط ٚعٓس
ٚايبٛ
طًٛعو ا٭عً ٢ايطًع ١ػس ْؿػو أَاّ بطس ١ايػٓٛغٚ ٞاييت ػُع زٚض آٍ خكٝؿإ . .
َٚبٓ ٢ايط٥اغ ١ايعاَ ١يٮؾطاف ايسٜين بإػذس اؿطاّ ٚإشا عسْا إٍ َسخٌ أدٝاز َٔ دٗ ١ايٌُٝ
لس إٔ أ ٍٚزنإ ٜكابٌ اـاضز َٔ اؿطّ زنإ ايعِ عبس ٙقطقاض(غـ)  ًٜ٘ٝزنٔ عبس ايطسِٝ
سًٛاْ ٞيبٝع اؿًٜٛات ٚإعًبات  ًٜ٘ٝزنإ اٯخط يبٝع اؾبٓٚ ١ايعٜت ًٜ٘ٝٚ ٕٛظقام ٪ٜز ٟإٍ زاض
ايؿٝذ عباؽ عبس اؾباض ٚآٍ اغهٓسض َٓٚعٍ عبس اهلل ايصٜٚيب ٜٚػاض ايعقام َٓعٍ ايعِ سػٔ قكام
 ًٜ٘ٝزنإ عً ٞا٭عطز يًدطزٚات ثِ نإ ايعِ َطاز عططد ًٜ٘ٝ ٞزنإ عً ٢غايب ايكرل ٟثِ
زنإ ايعِ عباؽ أنطّ كتاض ايكُاف ثِ زنإ ايعٝاف( ايطظ )٠ؼت ايساض ايصٜ ٟػهٓ٘ ايعِ
قاحل ايبٝشاْ ٞايكطاف ٚؼت٘ اؿ٬م َطاز غاضٚ ٟبعس ٙزاض ايسنتٛضغًطإ ظَعَ ٞثِ َٓعٍ ٚايس
ا٭غتاش يطؿْٛ ٞض ٟثِ ايؿهٗاْ ٞقاحل ايبٝشاْٚ ٞباب ضبا ٙاؿهاضّ َكابٌ يباب ايٓٛض ٟثِ
َطشٓ ١ايعِ غٝعس باغٝع َٓٚعٍ ظبرل َٓس ًٜٞثِ زاض ايعِ ايؿانٌ عبس اؿؿَ ٜٝطاز ٚسٛف آٍ
عكَٓٚ ٌٝعٍ ايؿرلم ثِ كبع إعًِ ؾطسإ يعٌُ ايتُٝؼ ثِ بطٜو با٥ع ايؿ ًٜ٘ٝ ٍٛاؾعاض أٓس
َكابٌ .ؾطع آخط) ٚكبع ثِ زنإ طاٖط
.
غاض ٟيتكًٝض ا٭سص ١ٜثِ أب ٛب ٍ٬يبٝع ايؿ٬ؾٌ( قٌ
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ايتهط ْٞٚاؾعاض ثِ عابس بٔ خٛد٘ يبٝع إهط ٚايهًـ ٚظٛاض ٙزنإ ٓت ( ِٖٚ ٛغطاز ٓٚع٠
ٚأٓس غًُإ) ايًبإ ثِ زاضايبؿٓام ثِ زنإ ايعِ غعٝس اـٝا ًٜ٘ٝ ٙزنإ عُطإ غٓس ٟثِ نإ
غامل عذٝب اؾعاض ؾكٗ ٠ٛايعِ َكطؿ ٢يبإ ٚأَاَٗا َٔ دٗ ١ظقام إ٬ٝز زنإ عبس اهلل عٝاف
يبٝع ايهعو ٚاؾي ٚايعٜتٚ ٕٛدٛاض ٙبا٥ع ايتُط ايعِ عبس اهلل ٚق ّ٫ٛإٍ بطس ١ايطؿطإ ٚخًـ
ايطؿطإ
.
ايكٗ ٠ٛزاض إ٬ٝز ٚظقام َ٪ز ٟإٍ بطس١
ايتشٝاٜا
.
آٌَ إٔ ػس ؾ ٘ٝايؿا٥س ٠إطدٚ ٠ٛتكبًٛا بكب ٍٛقازم
إهٚ ١ٝناْت ٖصٙ
ٚأخرل أٚز ايتأنٝس عً ٢ضغبيت ٗ عٌُ ؾٜ ٤ٞس ْ٘ٚايتاضٜذ عٔ ا٭سٝا. ٤
ايبسا ١ٜإٛؾكَ ١ع ٞسٌ ٚدست نٌ ٖصا ايكب ٍٛايطا٥ع ٚشيو ا٭ضتٝاح ايهبرل ٚاؿهاض َٔ ٟغهإ
ايعِٝٛ
.
أدٝاز ئ أزع ٞإٔ نٌ َا نتبت قس أعط ٢س ٞأدٝاز ٚأًٖ٘ سك٘ ٚسكِٗ َٔ ايتاضٜذ
أٌٖ .
اؾاز ٠ص ،. .أضد ٛإٔ ٜٛؾكين ضب َه ١إهطَ١
.
ْطام .طاحملا٫ٚت
ٚيهٔ ت ٌٛنتاباتٖ ٞص ٙتسخٌ ؼت .
ٕا ٖ ٛأسػٔ ٚأؾهٌ إٔ ؾا. ٤اهلل ٚأضد َٔ ٛبك ١ٝغهإ ا٭سٝا ٤إه ١ٝايتٛاقٌ َعٚ ٞا٫تكاٍ بٞ
ايعِٝٛ
.
ٚتعٜٚس ٟبهٌ َا َٖ ٛؿٝس إٔ ْهتب٘ ٕه ١إهطَٚ ١تاضىٗا
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ال٥شَٛ ١ظف ٞايذٚي١
ايػعٛزٚ ١ٜخاق ١دطٜس ٠عها ٚبعسزٖا
،
قطأت باٖتُاّ بايؼ َا ْؿط ٗ نٌ ايكشـ ٚاجمل٬ت
 )2سَٛ ٍٛاؾك ١فًؼ ايٛظضا ٤إٛقط عً ٢قطاض
ٖ،142ـ بايكؿش( ١
/6
5
 )1417إٛاؾل  ّٜٛايج٬ثا/7٤
(1
إسْ١ٝ
.
فًؼ اـسَ ١إسْ ١ٝايكان ٞبإعاز ٠تٓ ِٝٛا٭سهاّ إٓ ١ُٛ٭داظات َٚٛؿ ٞاـسَ١
ٚيؿت ْٛطٚ ٟضَا غرلَٚٛ َٔ ٟؿ ٞايسٚيٚ ١دٛز بعض إ٬سٛات عً ٢بعض ََ٬ض ٖص ٙاي٥٬ض ٠
َٗٓٚا
:
1: /

نٓت أُٓ ٢إٔ ٜػتجَٓٚٛ ٢ؿ ٛايسٚي ١ايصٜ ٜٔعًَُ ٗ ٕٛسٜٓيت َه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض٠
شيو .طإؿام
َٔ بعض ؾكطات ٖص ٙاي٥٬ض ٠.٭ْ٘ ٗ ساي ١عسّ ا٫غتجٓا ٤غٛف ٜذلتب عً. ٢
ايعاَ١
.
ثاْٝا ٖٚصا  ٫وكل إكًش١
ايهطض .ص بايعٌُ أ ٫ٚثِ إٚٛـ ،
.

ايؿطط
ؾاْا اعطف دٝسا نُٚٛـ بأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إٔ ا٭َآَْ ٗ ١اغبات عٝس ،
ٚعٝس ا٭نش ٢إباضى تك ّٛبتذٓٝس ٚتهًٝـ ْػب ١ضَا تؿٛم إٍ

 8أٚ
%0
..ٟط

ٚإٛاغِ ٚاقًٗا ايٓٛاؾ١
.
 . 9ص َٔ َٚٛؿٗٝا ٫ز ٤أعُاشلا َٚػٚ٪يٝاتٗا ٗ ٖص ٙا٭عٝاز
%.0
ايبٚ ١٦ٝإ مل وكٌ شيو
ايعاَٚ ١قش، ١
ؾإ إذلتب عً ٢شيو سسٚخ نٛاضخ ب ١ٝ٦ٝنشس أزْٜ ٢هاف إي ٞبعض ا٭عُاٍ إُٗ ١اييت
اؿٝا٠
إٛتٚ ٢غرلٖا َٔ نطٚضات .
ؼتادٗا إس ١ٜٓنشاي ١طٛاض ٨أ ٚخسَات عاََ ١جٌ زؾٔ ،
 ٚا٭َاْ ١سٌ تهًـ َٚٛؿٗٝا ٗ ٖص ٙا٭عٝاز تكطف شلِ َهاؾآت َاي ١ٝبػٝط ٗ ١بعض
سا٫تٗا  ٖٞٚقس تعاْ َٔ ٞضؾض أُ ٚطز بعض إٚٛؿٌ عً ٢عسّ إٛاؾك ١عًٖ ٢صا ايتهًٝـ
.
اٱدباضٚ ٟضغِ ٖصا ؼسخ سا٫ت غٝاب ؾهٝـ إشا
،
ٚ .يهٔ ٜهطط إػٚ٪ي ٕٛبٗا إي ٞايتهًٝـ
فاْا َٚكابٌ إداظ ٠قس ٜطؾهٗا إٚٛـ ٜٚؿهٌ إٕ ٜكه ٞإداظ ٠عٝس ؾٛاٍ أٚ
نإ ايتهًٝـ .
ٚأبٓا٘٥
ا٭نشَ ٢ع أًٖ. ! ١
غ٪اٍ َِٗ مل ٜػتٛعب٘ إػٚ٪ي ٗ ٕٛفًؼ اـسَ ١إسْٚ ١ٝغٛف تعاَْ ٞه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض٠
َٔ إؾطاظات ٖص ٙاي٥٬ش ١اؾسٜسَ ٕ٫ ٠ع ِٛأ ٚغايب ١ٝأ ٚنٌ إٚٛؿٌ غٛف ٜطؾهٕٛ
بسٖٚ ١ًٜصا َؿهٌ نبرل غٛٝادٗ٘ إػٚ٪يٕٛ
ايتهًٝـ ٗ ٖص ٙا٭عٝاز َكابٌ َٓشِٗ أداظات .
إسٕ
بٗص. ٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
23
1418م
ايعسز
ٖ142ـ2 ،
/6
5
/16
ْؿط ظطٜس ٠عها ّٜٛ ،ٚاـُٝؼ
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َٔ 9
%0
 8أٚ
يًػا ٖٛٚ ١ٜنٝـ ّهٔ يٮَآَْ ١ض َا ْػبت٘ %0
ٜهاف إي ٞشيو داْب َِٗ ،
تأنٝس ٚايَ ّٛٝه ١إهطَ١
.
بس ٕ٫ ١ًٜشيو غٛف ٜطبو ايعٌُ بهٌ
َٚٛؿٗٝا إداظات .
ٚإس ١ٜٓإٓٛض ٠تعتدل إعُاشلا َٛٚازلٗا عًَ ٢ساض ايعاّ ٚيٝؼ عً ٢ؾهٌ َٛاغِ ز ١ٜٝٓقسز٠
ايػابل
.
إسز أ ٚغرلٖا نُا نإ ٗ
2: /

قشٝض اْ٘ ٚضز َكطًض ( إداظ ٠ايعٝسٖٚ ) ٜٔصا إكطًض اٱزاض ٖٛ ٟايص ٟغايبا َا ٜٓطبل
إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض ٠٭ْ٘ ٜ ٫كطف شلِ أْٛ ٟع َٔ ايبس٫ت َجٌ
،
بايصات عًَ ٞه١
ايطزل ١ٝؾايهطض
.
سهُِٗ ٜ ٫ٚكطف شلِ غرل ضٚاتبِٗ
.
ايعػهطٚ ٌٜا٭طباٗ َٔٚ ٤
غًٝشل بِٗ ؾك٘ ز ٕٚغرلِٖ ٚسٌ تٛظع إداظات ايعػهط ٌٜأ ٚا٭طبا ٤ته ١َُٛٓ ٕٛسػب
ايهاؾ١ٝ
.
تٛؾط ايطاقات ٚايهٛازض ٚا٭عساز

3: /

ٜبس ٚيٖ _ ٞهصا اعتكس _ إٔ َٔ ٚنع ََ٬ض ٖص ٙاي٥٬ض  ٠يٮداظات أضاز إٔ هدل إٛاطٔ عً٢
ٖصا ط ايتؿتٝتص
ايبكا ٗ ٤ايٛطٔ ٚعسّ ايػؿط خاضداّ أثٓا ٤ايتُتع بأداظت٘ ايػٓٚ ١ٜٛايسي. .ٌٝ
ؾت٢
 . .٭ٜاّ اٱداظٚ ٠زؾع إٚٛـ ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا ٗ ططم .

 :4/يكس  ًِٚإٚٛـ ٗ ْل ايؿكط )2( ٠ؾُٝا ىل اٱداظ ٠ا٫نططاضٚ ١ٜؽؿٝهٗا إٍ ( )5أٜاّ
عؿط ٠ؾايٓل شنط ايتاي (( ٞضغبَ ٗ ١عاؾ ١غًبٝات تطبٝل اٱداظ٠
بس. َٔ ٫
ا٫نططاض). ١ٜ
)
نٓت أُٓ ٢عً ٢ايكاْ ٌْٛايص ٜٔقاغٛا ٖص ٙايؿكط ٠إٔ ٜ ٫دلضٚا عًُ ١ٝإيػأ ٤ػ ١ا٭ٜاّ
ايتطبٝل ؾا٭خطاٚ ٤إ٬سٛات اييت ٗٚطت عً ٢ايتطبٝل ناْت ادتٗازات
.
بأغباب غًبٝات
بايسٚي ١ؾايعٝب مل ٜهٔ ٗ ايٓٛاّ بكسض َانإ ٗ
.
إػٚ٪يٌ ٚإسٜطٚ ٜٔض٩غا ٤ا٭قػاّ
اٱيػاٚ ٤إبكا ٤اٱداظ٠
.
ايٓٛاّ ؾأُٓ ٢إٔ ٜعاز ايٓٛط ٗ ٖصا
،
أغًٛب تطبٝل َؿطزات
ا٫نططاض ١ٜعؿط ٠أٜاّ نُا ناْت َع ٚنع ايهٛاب٘ ايهؿ ١ًٝعؿ ٜسكٛم ايٓٛاّ
َعا
ٚإٚٛـ .
إٓٛضَٔ ٠
إْين ٗ ٖصا إكاٍ اْكٌ كاٚف َٚعاْا ٠ايهجرل َٔ َٚٛؿَ ٞه ١إهطَٚ ١إس، ١ٜٓ
اؾسٜسٚ ٠اؿٌ ٗ تكسٜط ٖٛ ٟقسٚض قطاض إؿاق ٞخام َسْٝيت َه١
.
تطبٝل ٖص ٙاي٥٬ض ٠
إٓٛضٖٓٚ ٠اى ػطب ١غابك ١اعتكس أْٗا ٗ ؾذل ٠ايجُاْٝات اشلذط ١ٜسٌ
إهطَٚ ١إس، ١ٜٓ
إهطَ ١ثِ تؿِٗ إػٚ٪ي ٕٛبإ َه١
.
إكسغٚ ١سصؾت َه١
.
قسض أَط بتشسٜس َٛاقع إؿاعط
اؿر ٚبعسٖا قسض قطاض
إكسغٖ ١صا ؾُٝا ىل َهاؾآت .
.
إهطََ ٖٞ ١طنع إؿاعط
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ايٓٛاَ ٞؾأضدَ َٔ ٛكاّ فًؼ اـسَ ١إس ١ٜٓإعاز ٠ايٓٛط
.
إؿاقٜ ٞكشض شيو اـطأ
ٚنعٗا ؼكٝكا يًُكًش ١ايعاَ١
.
ٗ بعض ؾكطات ٥٫ش ١ا٭داظات ٚؾل ٖص ٙايتكٛضات اييت
اهلل
ٚاييت ٜٓؿسٖا  ٠٫ٚأَطْا سؿ. ِٗٛ
ايعطض
.
عطض ٚاثٓا
ايعطض ٚغاع، ١
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
،
ا٭ضض ٚؼت
،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم
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االقتصاد املهــــــــــٞ
تكؿع ب٬زْا بأسهاّ عادٌ يًػٝطط ٠عً ٢ايٛطٚف ا٫قتكاز ،١ٜبٗسف خسَتٗا يًٛاقع ايػعٛز،ٟ
ٚأؽص يصيو ايهجرل َٔ ايكطاضاتَٚ ،ه ١إهطَ ١تعتدل أِٖ َكسض َٔ َكازض تٓٛع ٚظٜاز ٠ايسخٌ
ايٛطين يب٬زْا ،ؾٗ ٞتع ّٛعً ٢نٓٛظ ضباْ ١ٝعُٝكٚ ،١يهٔ ن ٞتٓٗض ٚتُٓٚ ٛتطتك ٞتًو ايهٓٛظ
ا٫قتكازٟص َٔ ا٫ضتٗإ يطغبات أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ،١
. .
ٜؿو .طايكطاض
ٚإكازضٜ ،تشتِ إٔ .
ا٫قتكازٟص عً ٢ؾطٜل تؿهرل ٚعٌُ
. .
ٚتكًبات إػٚ٪يٌ إعاد ،١ٝيهٜ ٞػتٓس شيو . .ط ايكطاض
إٗٓسغ ٕٛص ُ.اَاّ َٔ
.
ٜبعس .ط
ضقٌ ٜه ٕٛقاسب خدلات ٚسػابات اقتكاز ١ٜؾاعًٚ ،١هب إٔ .
ا٫غتجُاض١ٜص،. .
.
ؼكٝل .ط ايػاٜات
.
ايػاس ١ا٫قتكاز ،١ٜيهّ ٞهٔ
ا٫قتكاز .ٟص ٗ َع ِٛا٭ساٜ ٌٜه ٕٛا٭ٚغع تأثرلّا عً ٢ضقٚ ٞتطٛض  ِٛٚإس،١ٜٓ
.
.إٕ .ط ايكطاض
أعطد.اّص يعسّ ٚدٛز
ٜه. ٕٛط .
ٚقٓع ايكطاض ا٫قتكاز٪َ ٗ ٟغػ ١خسََ ١ٝجٌ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ. ١
ٚتٛؾرل ايعك ٍٛإؿهط ٠اقتكازٜاّ ،ؾايصٜ ٟكٓع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإتٌ ٖ ٞا٭دٗع ٠ايتٓؿٝص١ٜ
ا٫قتكاز١ٜص ٚ ،.غرل شيو ٜهٕٛ
.
اعتباضات .طايهؿا٠٤
.
ا٫قتكاز ،١ٜاييت ؽهع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإٍ
ضؾٝس
ايكطاض غرل .
ؽتاض ((.طأٌٖ اـدل ٠ا٫قتكاز١ٜص،. )).
ؾٝذب بٌ ٜٓبػ ٞعً ٢إ٪غػات اـسََ ١ٝجٌ ا٭َاْ ١إٔ .
ايجك١ص عً ٢سػاب َكًش ١إسٚ ،١ٜٓأدعّ إٕ َؿهً١
ؼاب. ٞط أٌٖ . .
.
يطغِ ايػٝاغ ١ا٫قتكاز٫ٚ ١ٜ
ٖ((. ٞط َؿهً ١إزاض. ٠ص،. )).
َه ١إهطَ ١ا٫قتكازٚ ،١ٜعسّ َِ ٛؿطٚعاتٗا ا٫غتجُاضٚ ١ٜايتُٓ. ١ٜٛ
ا٭ٜسٜٛيٛد .١ٝص إٍ ا٭َاّ بٗسف سطَإ
.
تسؾع .ط با٫عتباضات
إْين أضؾض ٚبؿس ٠ا٭قٛات اييت .
َه ١احملُٖ َٔ ١ٝاضغ ١سكٛقٗا ا٫قتكاز ١ٜايتُٜٓٓٚ ،١ٜٛػ ٢شيو إٓؿعٌ أٜسٜٛيٛدٝاّ إٔ ايكطإٓ
إهطَ١
ايع ِٝٛدعٌ َه. ١
َٖ ٞطنع ايتذاض ٠ايسٚي ١ٝايٛسٝس ٠اييت شنطت بٗصا ايهتاب إكسؽٚ ،يه ٞتٓٗض َه ١إهطَ١
اقتكازٜا عًٓٝا أبعاز ٚإقكا ٤أقشاب إٛقـ ايصٜ ٜٔتدص ٕٚأضاٚ ٤أؾهاض ٚؾكاّ ٕكتهٝات َكاحل
َػًك١
خؿْٚ ،١ٝكا٥ض عك. ٍٛ
ٚيٝؼ َٔ ايعٝب أ ٚايعاض إٔ تعٌُ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١باعتباضٖا احملٛض ا٭غاغ ٗ ٞايُٓٛ
ا٫قتكازٕ ٟه ١إهطَ ١إٔ تػتعٌ بهؿا ٠٤خدلات اقتكاز ، ١ٜيتؿاز ٟؾؿٌ غٝاغتٗا ا٫قتكاز١ٜ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.5
1410م
بايعسز
ٖ142ـ3 ،
/6
2
/11
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٫ثٌٓ
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ا٫غتجُاضٚ ،١ٜقس غبل ي ٞإٔ نتبت يكاسب ايػُ ٛإًه ٞأَرل َٓطكَ ١ه ١إهطََ ١كذلح بتؿهٌٝ
اقتكازٟص .نُٔ ؾعايٝات اشل ١٦ٝايعًٝا يتطٜٛط َٓطكَ ١ه ١إهطَ.١يرلغِ ٜٚه ٕٛايػٝاغ١
.
. .ط ؾطٜل
إهطَ١
ا٫قتكاز ١ٜا٫غتجُاضَ ١ٜه. ١
اقتكازٟص ٕٛادٗ ١ؼس ٟايعًُٝات
. .
ا٫قتكاز. ١ٜط يؿهط
.
يكس سإ ايٛقت إٔ ؽهع قطاضاتٓا
ايتُٓ ،١ٜٛست ٫ ٢ؼتاز أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إٍ ايٓع ٍٚإٍ ايؿاضع ايعاّ ،عدل ٖاضغات ٚإدطا٤ات
ايبًسٜات ايؿطعَ ١ٝه ١إهطَ ،١يتطبٝل ا٭ْٚ ١ُٛايتعًُٝات بكػٚ ٠ٛدٛض ،عً ٢ضقب ١إٛاطٔ ،ست٢
ؼكل غكـ إبًؼ إطًٛب َٓٗا يٛظاض ٠إاي ،١ٝست ٢تٓؿص شلا َتطًباتٗا إايَٛ ٗ ١ٝاظْتٗا ٖٞٚ ،تٛضٜس
َ )14(0اٚ ١٥أضبع ًَٕٛٝ ٕٛضٜاٍٚ ،ايكػ ٠ٛعً ٢ناٌٖ إٛاطٔ َطٖك ١يهطاَت٘ اٱْػاْ،١ٝ
َا سسٚزٙ
ٚاْ٫ؿعاٍ
.
ٚقس تسؾع٘ يًتهذط
إٕ ايكطاض ا٫قتكازَ ٗ ٟه ١إهطَ ١هب إٔ ىهع َباؾط ٠ٱزاض ٠ايتذاض ا٫قتكازٚ ٌٜغهإ
ا٫قتكاز١ٜص) ).اييت ٜكٛغ ْ٘ٛا تػؿط عٔ ْتا٥ر ؾاعًٚ ١إهاب،١ٝ
.
يته((. ٕٛط ايٛقؿات
َه ١إهطَ. ،١
إهٞص ٚ ،.تعاجل اؿا٫ت اؿايٚ ،١ٝاييت تػتٓس غايباّ إٍ
تعاجل .ط اشلِ .
٫ٚبس إٔ ته ٕٛتًو ايٛقؿات .
ا٫قتكازٟ
.
اـٝاض
أضٜس إٔ أق ٍٛأْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ىهع ايكطاض ا٫قتكاز ٟإه ٞ٭غؼ ايؿًػؿ ١ا٫قتكاز ١ٜإه١ٝ
إٍ ((.طايٛقؿات ايتكؿؿ ١ٝا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝص٫ٚ ،. )).
ٚاييت تػتٓس إٍ اـٝاض ايسٜينٚ ،اييت  ٫تسع. ٛ
ْطٜس ايٓكا٥ض اْ٫هُاؾ ،١ٝاييت تطتس ٟعُاق ١قٓاع ايؿهط اشلٓسغٚ ،ٞاييت ت٪نس عً ٢إقطاضِٖ
ايتؿهرل
.
عً ٢تهطٜط اـطاٗ ٤
َٔ ٖٓا تتهض يٓا إػأي ١إْٗا مل تهٔ فطز خطأ ٗ اؿػاب اشلٓسغ ،ٞبٌ إقطاض عً ٢دعٌ
ايهاؾذلٜا ص َ ٖٞ.كَٛات ا٫غتجُاض ٗ َه ١إهطَٖٚ ،١صا إقطاض أٓل َ ٫دلض ي٘ ضغِ
.
ايهؿوص . ٚ..ط
.
. .ط
تٛؾط اـٝاضات إتعسز ،٠اييت ؼكل طُٛسات ٚضغبات ايؿطا٥ض ا٫دتُاع ١ٝإتًك ١ٝيًطغبات
ب٬زْا
اؿهاض َٔٚ ،١ٜايكعب دساّ إخؿا ٤ايتشٝعات ا٫دتُاع ٗ ١ٝإطسً ١اؿهاض ١ٜاييت تعٝؿٗا .
ٚايػطٜب إٕ َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١أٚعس إه ٌٝبايطق ٞا٫قتكازّ ٫ٚ ٟهٔ ي٘ إٔ ٜتشًٌ
َٔ ٚعٛز ٚطٓ ،١ٝؾايتاضٜذ إه ٞغٛف واغب٘ عًٚ ٢عٛز مل ٜٓذعٖا ،بٌ تطى ؼكٝكٗا ٕٔ ٜ ٫عطف
خطط ايهتاب ١ايتاضى ،١ٝبٌ شٖب ا٭ٌَ خط ٠ٛأبعس ،سٌ ؾًت ٚتطى قاغب ١إككطٖ ٗ ٜٔصا
ٚايتطٜٛط
.
اؾاْب ٫ٚ ،أدس غببّا َكٓعاّ يعسّ احملاغبٚ ١إتابع١
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إٕ إطسً ١تطًب اؿعّ ا٫قتكازٚ ،ٟتكس ِٜايؿهط ا٫قتكاز ٟاؾُاع ٞيه ٞت٪ت ٞايػٝاغات
ٚايسضاغات ا٫قتكاز ١ٜمثاضٖا ،بعٝسّا عٔ ا٫مٝاظ اٱزاض ٟغرل إدلض ٫ٚ ،بس َٔ ؾكٌ اؿٝع
ا٫قتكاز ٟعٔ أ ِ٣اعتباضات إزاض ١ٜأ ٚؼٝع ،١ٜبٌ هب زؾع٘ إٍ أٌٖ ايعكس ٚايطب٘ ٚاؿٌ َٔ أضٚق١
إػتجُطٜٔ
.
ايتذاض ٚايكٓاع ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚنباض
إْٗا زع ٠ٛكًك ١ٱس ٍ٬أٌٖ ا٫قتكاز ٚايهؿا ،٠٤قٌ أٌٖ ايجك ١اٱزاضٚ ،١ٜعًَ ٢ابٗا َٔ
أٚد٘ نعـ َٓٗذ ١ٝايتؿهرل ٚايساْ ،٤عِ  ٫بس َٔ تؿه ٌٝأٌٖ ايجكٚ ١ايؿهط ا٫قتكاز ٟعً ٢أٌٖ
اٱزاض ٫ ،٠بس إٔ نهع ا٭َاْ ١يطقابَٚ ١طايب ايؿاضع ا٫قتكاز ٟإهٖٚ ،ٞصا ٖ ٛبٝت ايككٝس ،ست٢
ٜٗ ٫طب إػتجُط َٔ ا٫غتجُاض ٗ َه .١إهطَ١
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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ايكـبـٛسص
. .طٚقفـ٘ أَـاّ. .
إهطَ١
ابتػاَّ ).كدل ٠دٓ ١إع ٠٬باؿذَ ٕٛه. ١
يعٜاض. ( ٠أَ( ٚ. .).ٞؾكٝكيت .
شٖبت . .
ٚغٝست ٞايٛايس ٠أغهٓٗا اهلل اؾٓٚ ٖٞ ١ؾكٝكيت زؾٓتا عٛط ١غٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل
ايهشٚ ٢قؿت أَاّ قدلٖا،
.
قدلٖا ٚؾعطت بهٝا ٤غاطع ٚناْت ظٜاضتٚ ٗ ٞقت
عُٓٗاٚ ،قؿت أَاّ .
قٛتٞ
أبه ٞثِ بهٝت بؿس ٠ست ٢أضتؿع .
ٚقؿت . .
ٚقؿت أَاّ ايكدل ٚزاض سٛاض بٝين ٚبٌ أَٚ ٞغأيتٗا ٚبهٌ بطآ ٙعس ٠أغ ١ً٦ؼرلْ ٞنُػًِ قػرل
ىاف َٔ نِ ايكدل ٚعصاب٘ ٚسػاب  ّٜٛاؿػاب قًت شلا َتػاّ٬:٥
ايٛايس٠
ٌٖ قابًيت دست ٞغعاز بكٟٓٛ؟ ٚايس. ٠
أَٞ
ٌٖ قابًيت دس ٟعًٓ ٞاّ؟ ٚايس .
ٌٖ قابًيت دس ٟايؿٝذ إبطاٖ ِٝنتيب؟ ٚايص ٟنٓت أُٓ ٢ي ٛأزضنت٘ ٗ سٝات٘ ٕا زلعت٘ عٓ٘
ٚٚضع
َٔ عًِ َٚعطؾ. ١
ٌٖ قابًيت دست ٞدٛاٖط ْؿاض؟ ٚايس. ٠أبٞ
ابتػاّ؟
.
ٌٖ قابًيت ؾكٝكيت
قًت شلا ٜا غٝستٚ ٞاهلل إْين أؾتكسى ٚأْا ًَك ٢عً ٢غطٜط إطض أ ٚإٛت ُٝٓٚت إٔ أزلع َٓو
زع ٠ٛتٓؿعين يًؿؿاٜ ،٤ػتذٝب شلا ضبٚ ٞضبو ،ؾأْت قاسب ١زعَ ٠ٛػتذاب ١إٕ ؾا ٤اهلل ٚأْت ٜا
تبعسٜٔ
.
غٝست ٟنٓت تكطبٌ ٫ٚ
اهلل يًسعا ٤يٞ
قًت :شلا ٚاهلل ثِ ٚاهلل أْين نٓت أُٓ ٢إٔ ته ْٞٛظٛاض غٝس ٟايٛايس-ضعا- ٙ
َٔ قُٚ ِٝدساْو ايٓكٚ ٞايطس ِٝيه ٞأعً ٛبسعا٥هُا .يٞ
ؾأْا  ٫أستاز ٗ ٖص ٙايسْٝا ؾ ٤ٞغ ٣ٛايسعا ٤يٚ ٞخاق ١أْين ؾعطت بكػ ٠ٛاؿٝاٚ ،٠قػَٔ ٠ٛ
سٛي َٔ ٞسػس ٚسكس قطٜب ٚضسٚ ،ِٝغسض قسٜلْٚ ،صاي ١آخطٚ ،ٜٔعُ ٢بكرل ٠ش ٟٚايكطب ٢يكس
ٚايهػأ٥
.
أقبشت اؿٝا ١٦ًَٝ ٠بايهطاٖٚ ١ٝاؿكس
ؾت٢
أَ ٞإْو ٗ قًيب ٗٚ ،نٌ خً ١ٝتٓبض بايسّ ٗ أْػذ ١دػُ ٞايص ٟاخذلقت٘ أَطاض .
. .
ٚنًُا تإٔت َٔ إٔ ٞايؿسٜس ٚايكاٖط ايصٜٓ ٟدط ٗ دػس ،ٟتصنطت نٝـ ؼًُت ناَطأ ٠أْٛاع
ؾكرلاّ ٚاستػبت
ايكدل َٔ شيو ا٭مل ايًعٌ اؾباض ايصٜ ٫ ٟطسِ نبرلّا  ٫ٚقػرلاّ  ٫ٚغّٓٝا . ٫ٚ
ايطسِٝ
.
شيو عٓس ضبو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5
 1419م
ايعسز
ٖ142ـ9 ،
/6
ْؿط ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ/5
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باهلل ٚنٓت َعذباّ أؾس اٱعذاب
تصنطتو نٝـ ناْت إضازتو ق ١ٜٛبإّاْو ايك. ٣ٛ
اؾُ١ًٝ
.
بتُػهو ٚسبو يًشٝا ٠اييت عًُت ٚأقطضت إٔ ته ٕٛيٓا ْٜ ١ًٝا آٜتٗا
ٚاهلل ثِ ٚاهلل أُْٝٓ ٞت ي ٛنٓت َع ّٜٛ ٞعكس قطإ إبين ْ ،ٌٝيهٓت شيو إؿعٌ ايٖٛاز
ظس ٙنٓت أُٓ ٢ي ٛزلعيت اؾػٝؼ إها ٟٚنٝـ بٓؿس اغِ ابين
ايص ٟأنا ٤قاع( ١ايهعاض) .
ايعا ١ً٥أعطف إٔ ؾطستو  ٫تػعٗا ا٭ضض ؾأْت اؾس ٠ايطٚ ّٚ٤أْت
ْ ٖٛٚ ٌٝسؿٝسى ا٭. ٗ ٍٚ
يٮسؿاز
.
ايهبرل ٠عبو
ٚقؿت أَاّ ايكبٛضٚ ،ؾاٖست بأّ عٝين نٝـ تكـ ٖص ٙايعُا٥ط ا٭زلٓت ١ٝايهدُ ١س ٍٛغٛض
ايكبٛض  ٫أعطف نٝـ ٜػهٔ ايٓاؽ ٗ عُا٥ط تًتـ
ايكبٛض يتدسف سٝا ٤غانين قٓازٜل ٖص. ٙ
.
ورلْ ٌٖٚ .ٞأٚي٦و ايػهإ ٜطادع ٕٛسػاباتِٗ َّٜٝٛا بػبب ايٓٛط إٍ
غ٪اٍ .
!
إكابط
س. . ٍٛ
َٜٝٛاّ
َؿاٖس ايكبٛض .
ٚايػ٪اٍ إععر ٌٖ ناقت بٓا ٚعًٓٝا إػاسات يٓػُض بكٝاّ عُا٥ط ندُ ١تطٌ عً ٢عٛضات
ؾ٤ٞ
َكابطْا .؟ ٌٖ طػت إاز ١ٜؾٛم نٌ ؾ َٔٚ ،٤ٞأدٌ . ٫
.
عٓسَا ٚقؿت أَاّ ايكبٛض ٚتعُكت ٗ ؾهٌ ٖص ٙايهتٌ ا٭زلٓت ١ٝاييت ٚقؿت أَاّ إٛت ٢تصنطت
قاٍ
ؾًٝػٛف ايعطب أب ٛايع ٤٬إعط ٟايؿاعط ايع ِٝٛسٌ :
قـاح ٖس ٣قبٛضْا ُٮ ايطسب
ؾأٜـٔ ايكبٛض َٔ عـٗس عـاز
خؿــ ايٛطـأ َا أٚـٔ ازٜـِ
ا٭ضض إٖ َٔ ٫ـص ٙا٭دـػاز
ايكبٛض نُا تهٝل
َعٗا ٌٖ تهٝل بهِ قٓازٜل . .
اؾٓ ٗ ١سٛاض. ٟ
غأيت أَ-ٞأغهٓٗا اهلل -
بٓا ٖص ٙايسْٝا ايهٝك١؟  ٫ٚأعطف أثٓا ٤سٛاضَ ٟع أَ ٞإطس-١َٛإٕ ؾا ٤اهللٕ-اشا دا٤ت ٗ
ٚاـايس٠
:
خاطط ٟغدط ١ٜأب ٞايعٖ َٔ ٤٬ص ٙاؿٝا٠؟ سٌ قاٍ ٗ قكٝست٘ ايطا٥ع١
ضب قدل قس قـاض قبـطاّ َطاضا
قـاسو َٔ تعاسِ ا٭نـساز
ٚزؾٝـٔ عًـ ٢بـكـاٜـا زؾٝـٔ
ٗ طـ ٌٜٛا٭ظَـإ ٚاٯبـاز
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ٚقؿت أَاّ ايكبٛض  َٔٚنٌ دٗاتٗا اؾػطاؾ ١ٝا٭ضبعٚ ،١خاقْ َٔ ١اس ١ٝايػًُٝاْٚ ،١ٝدبٌ
ٚاسس ؾٗٞ
ا٭عً ٢ؾٛدست ٜا غبشإ اهلل إٔ غطض إكابط .
ايػٝس ،٠أضزت إٔ أْٛط إٍ قدل أَ. َٔ ٞ
ايبشط ٚايعدلٚ ٠ايعٖ َٔ ١ُٛصا ايتػا ٖٛ ٟٚتصنرلْا إٔ َطسً ١ايتػاٟٚ
َتػا ١ٜٚناغتٛا ٤غطض .
اهلل
اؿكٝك ١ٝيبين ايبؿط تبسأ َٔ ٖٓاْ ،عِ َٔ ٖص ٙإكابط اييت قُت َٔ غهٔ ؾٗٝا ٜاغبشإ! .
ٚايػطٜب قًت شيو ٭َ ٞإٔ إكابط َتػاٚ ،١ٜٚايعُا٥ط سٛشلا تتػابل ٗ ايعًٚ ،ٛتطٜس إٔ تٓاطض
اـايل
.
ٖصٜ ٫ٚ ٙػتشْ َٔ ٞٝؿػ٘ َٔ ٫ٚ
ايػشاب ؾعًَ ٢اشا ٜطٜس اٱْػإ إٔ ٜعً ٛبأَٛاي٘ .
.
ٚقؿت أَاّ ايكبٛض ٚتصنطت َع أَ ٞنٝـ ناْت َٓطك ١اؿذ ٕٛقبٌ ث٬ثٌ أ ٚأضبعٌ عاَّا ؟
تصنطت إٔ أعً ٢ايعُا٥ط ناْت بٗص ٙإٓطك ٖٞ ١عُا٥ط ا٭ؾطاف اييت ٜ ٫تذاٚظ اضتؿاعٗا عٔ زٚض،ٜٔ
اهلل غهٔ ٗ إسسٖ ٣ص ٙايؿًٌ َع عُ ٞأٌَ نتيب-ضٓ٘
أعطف ٖصا ٭ٕ غٝس ٟايٛايس-ضعا- ٙ
اهلل ،-تصنطت نٝـ إٔ ايػهإ ايص ٜٔغهٓٛا ايػًُٝاْ ١ٝأ ٚدبٌ ايػٝسٜ ٫ ٠ؿتشْٛ ٕٛاؾصِٖ عً٢
إع ّٜٛٚ ٠٬ظٜاضت ٞٯَٞ
ايكبٛض ٜ ٫ٚطؾع ٕٛقٛت ايطاز ٜٛست٪ٜ ٫ ٢ش َٔ ٕٚغهٔ قٓازٜل قبٛض دٓ. ١
.
ٚأْا أقـ َٔ ْاس ١ٝايػًُٝاَْ ١ٝطت غٝاضٚ ٠بٗا ؾباب ضاؾعٌ قٛت َػذٌ ايػٝاضٚ ٠نإٔ ايػٝاض٠
اهلل
إػذٌ ٜا غبشإ! .
.
قط ١إشاعَ ١تٓكً١؟ َٔ عً ٛقٛت
ؾُاشا دط ٣٭خ٬م ٚغًٛنٝات أبٓآ٥ا ايؿباب؟ ؾٌٗ اـًٌ ٗ تطبٝتٓا أّ ٗ ايؿباب شاتِٗ؟ أّ ٗ
َؿذلن١
! .
إطسً ١أّ ٖ ٞعٛٝب ٚغًبٝات
!
إطسً ١أّ ٗ إؾطاظات
!
اهلل
نٓا ٚمٔ قػاض عٓسَا ْعدل َٓطك ١اؿذٚ ٕٛمٔ ٗ غٝاض ٠غٝس ٟايٛايسٓ-ا- ٙ
ٖصا ٚعًُت عً٢
ايكبٛض ٖٚص ٙايعاز ٠تػًػًت ٗ شٖين ستَٜٓٛ ٢ا .
ٜعًُٓا قطا ٠٤ايؿاؼٚ ١زعا ٤ظٜاض. ٠
ٖٗٝات
! .
ٖٗٝات
أبٓاٚ ٞ٥يهٔ . .
بٓاٗ٥ا ٗ .
ٚقؿت أَاّ ايكبٛض ٚتصنطت نٝـ نٓا ْعٝـ اـٛف ٚضٖب ١إٛت ٚمٔ شاٖب ٕٛيسؾٔ قطٜب أٚ
إٛت ٢نٝـ تبٝع ٚتؿذل ٟايٓاؽ
قسٜل ٚايٖ ٗٚ ّٛٝص ٙا٭ٜاّ تػُع أثٓا ٤عًُٝات زؾٔ .
ضس ِٝأ. ٚ
ٚا٫دتُاعات ْٚػٛا ظٌٗ ٚنعـ إّإٕ إٔ تًو
. .
ا٭غِٗ ٗ ايكبٛض ٚعكس َٛاعٝس ايًكا٤ات
تتِ ٚضَا ٜه ٕٛأسسِٖ إٝت ايكازّ يًسؾٔ ٚتكس ِٜايععا. ٤ؾٜ ٘ٝا أَإ
ايكؿكات ٚإٛاعٝس قس . .٫
اـا٥ؿٌ
! .
ٚقؿت أَاّ ايكبٛض ٚتصنطت نٝـ نٓا ْكـ أثٓا ٤زؾٔ إٛتْٚ ٢كطأ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜا٭سازٜح
ض ايهجرل َٔ ايطداٍ َٔ
يًُٛتٚ ٢اي ّٛٝنٝـ ٜعٌُ بع ٴ
.
ايؿطٜؿٚ ١تطتؿع ا٭قٛات بايسعا٤
ايبؿط ٚنٌ شيو ٜتِ ٗ زاخٌ ايكبٛض ٖصٚ ٙقؿ٘
ايًػٛق١ص ْٚؿط ايكاٍ ٚايكٚ ،ٌٝأنٌ ؿ. . ّٛ
. .ط . .
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ٚغٛف تتًٖٛا ٚقؿات ،ضسِ اهلل أَٚ ٞؾكٝكيت ابتػاّ ٚاغهُٓٗا ايطٓٔ ايطس ِٝايؿطزٚؽ ا٭ع،ِٛ
ـٌ
إػًٌُ آَ.ـ .
ٚأدًػُٗا َع ايؿٗساٚ ٤ايكسٜكٌ ٚنٌ َٛت. . ٢
ٜـا أَإ اـا٥ـؿٌٝ
ٜـا أَإ اـا٥ـؿٌٝ
ٜـا أَإ اـا٥ـؿٌٝ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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دشٜذ ٠ايٓذ٠ٚ
نتبت َكاَُّٗ ّ٫ا يًػاٖ ٗ ١ٜص ٙاؾطٜس ٠اؿ ٗ ١ٜٛٝا٭غابٝع إانٚ ،١ٝأثاض شيو إكاٍ إِٗ
نبرلٚ ٠ايػطٜب إٔ ايبعض
ايػباض ٚسطى اؿذاض اييت تٓاثطت ٖٓا ٖٓٚاى ٚأسسخ ضز ٠ؾعٌ ادتُاع. ١ٝ
تٛظٜعاّ
قاٍ :يٕ ٞاشا مل تهتب ٖصا إكاٍ ٗ اؾطٜس ٠ايؿ ١ْٝ٬أ ٚاؾطٜس ٠ايؿ ١ْٝ٬ؾٗ ٞأنجط .
اؿسٜح
:
ٚاغتػطبت َٔ ٖصا إٛنٛع ٚقًت حملسث ٞايتائَ ٞ
اعتكس أْٗا أؾهٌ ايكشـ
ٌٖ تعًِ ٜا أخ ٞايؿانٌ إٔ دطٜس ٠ايٓسٚ ٗ ٠ٚينٖ-هصا -
شيو
ٚتٛظٜعاّ ٚغأسه ٞيهِ نٝـ .
.
ايػعٛزٚ ١ٜأنجطٖا اتٓؿاضّا
إٕ دطٜس ٠ايٓسَ ٗ ٖٞ ٠ٚه ١إهطَ ١ؾُٔ ٜهتب ؾٗٝا َكا ّ٫أغبٛعٝا ؾهأِا نتب ٗ ا٭غبٛع
ايكٚ ٠٬أَا بايٓػب١
.
َا ١٥أيـ َكاٍ ،٭ٕ اؿػَٓ ٗ ١ه ١إهطََ ١ا ١٥أيـ سػٓ ١قٝاغّا عً٢
ْػدٚ ١باعتباضٖا دطٜسَ ٠ه١
يًتٛظٜع ؾٗ ٞي ٛاؾذلنٓا أْٗا تطبع َٜٝٛاّ( )20000عؿط ٜٔأيـ .
.
إهطَٚ ١تطبع ٗ َه ١إهطََٚ ١ا إٔ اؿػَٓ ١ه ١إهطََ ١ا ١٥أيـ سػٓ٘ ٜه ٕٛعسز ْػذ ايٓس٠ٚ
َٜٝٛاّ ٜا ْاع ١ايٓس ٠ٚنًٗا خرل  ٖٞٚتػرل ٗ خرل زا ِ٥إٕ ؾا٤
اييت تطبع َٜٝٛاّ ًَْ ْٞٛٝػد. ١
ٚاْتؿاضٖا بإٔ ٜك ّٛنٌ
.
.اهلل إِٗ عًٓٝا نُهٚ ٌٝقبٌ ٚعاؾكٌ يًٓس ٠ٚإٔ ْعٌُ عً ٢تٛظٜعٗا
ٚاسس َٓا بؿطاْ ٤ػدٚ ١اسسَٜٝٛ ٠اّ ،ؾً ٛاؾذلنٓا إٔ عسز ايصٜ ٜٔػهَٓ ٕٛه ١إهطًََْٛٝ ١ا ْػُ١
ايعسز ٖٚهصا
ٚاؾذل ٣اؾطٜسْ ًَٕٛٝ ٠ػُٚ ١نٌ ٚاسس ي ٛاؾذلْ ٣ػدَّٜٝٛ ١ا ٫نتؿت ايٓس ٠ٚبٗصا .
إهطَ١
ٖ ٛسب َه. ١
أُٓ ٢عً ٢نٌ قاسب ؾٓسم ،أ ٚعُاض ،٠أ ٚزاض َؿطٚؾ ،١أ ٚقاسب ؾطن ١أ٪َ ٚغػ ١إٔ ٜكّٛ
تٛظٜعاّ
َٓؿ٦ت٘ ٭قبشت ايٓس َٔ ٠ٚأق ٣ٛايكشـ .
.
َّٜٝٛا بؿطأ ٤ػْ ١ػذ َّٜٝٛا ٚتٛظٜعٗا عً٢
ايٓس٠ٚ
ؾٗصا ْٛع َٔ اٱخ٬م ايهبرل ؾطٜس. ٠
ٚغرلٖا إٕ سب
.
ايتشطٜط ْٚؿط اٱعْ٬ات ايتذاض١ٜ
.
ٚئ تتطٛض ٚتطتك ٞايٓس ٠ٚإ ٫بسعِ دٗاظ
ٚا٭َاْٞ
.
ايٓسٜ ٫ ٠ٚأت ٞباشلطز
اؿ ١ٜٛٝإْٗا ايٛثٝك١
.
ٜا قيب َه ١إهطَٜٚ ،١ا عاؾك ٞايٓس ٠ٚإٕ ايؿطق ١أَاَهِ يسعِ ٖص ٙاؾطٜس٠
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ايهبرل ٠ؾهٝـ
.
إهٚ ١ٝؾٗٝا ْؿطْا طُٛساتٓا ٚأَآْٝا
اييت ؼٌُ أدعا ٤نبرل َٔ ٠شانطتٓا .
غرلْا ؾاي ٌٜٛيٓا إٔ ؾعًٓا
ْعٌُ نأبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١عًٖ ٢سّ ٖصا اؾساض ايص ٟاستُٓٝا ب٘ . ٢ٓٚ
اؿٝا ٠ؾُٔ شلص ٙاؾُٜ ١ًٝت ٍٛعؿكٗا
إتػابٌ ٚنتبٓا عً ٘ٝنٌ َا ْطٜس َٔ ٖص. ٙ
.
شيو بػبا٤
ٜٚكسم ٗ سب٘ .شلا ؾطإا زلعٓا ٚزلعٓا ٚقطأْا إٔ بعض أبٓاَ ٤ه ١إهطَٜ ١تدلع ٕٛبإَٔ ٌٜ٬
ثٛضٚ ٠عًٓٝا إٔ ْ ٫تٓاغْ ٫ٚ ،٢ػؿٌ إٔ
ٖٓٚاى ؾذشا أ ٍٚبًشِ .
ايطٜا٫ت يسعِ َؿطٚعات ٖٓا .
شيو
سػٓ٘ ؾُٔ ٜطٜس إٔ ٪ٜدط ضغِ أْؿ٘ ؾعً ٘ٝبإػاضع ١يؿعٌ .
اؿػَٓ ٗ ١ه ١إهطََ ١ا ١٥أيـ .
إٕ ايعٝب ؾٓٝا ٚيٝؼ ٗ ايٓسٚ ،٠ٚايعٝب يٝؼ ٗ دٗاظ ايتشطٜطٚ ،ايعٝب يٝؼ ٗ دٗاظ اٱزاض ٠أٚ
َايٝاّ ؾً ٛاغتطاع عكٚ ٤٬ؾطؾا٤
إطابع ٚيهٔ ايعٝب نٌ ايعٝب ٗ غًٓا ايهبرل عً ٢زعِ ايٓس. ٠ٚ
.
َ٬سك ١ؾٗصا ٚادبِٗ ايسٜين
.
ْٚبَ ٤٬ه ١إهطَ ١إٔ ٜٗٓهٛا بٗا ٫غتطاعٛا شيو ز ٕٚأَط أٚ
ايبدٌ ؾُٔ يًٓس َٔ ٠ٚأبٓاَ ٤ه١
ٚايٛطين ٚايجكاٗ ٜٚػذٌ عًٖ ِٗٝصا ايتداشٍ ٖٚصا ايذلادع ٖٚصا .
ايهباض ايهباض يؿعٌ ؾَ ٤ٞا ٱعاز٠
ٚا٭ٚؾٝا ٤ؾُتَٚ ،٢تٚ ٢نٝـ تٓٗض ٚتهدل ُِٖ . .
.
إهطَ ١ايدلض٠
ايػابل َع بصٍ ايسعِ اؿاي ٞ٭غط ٠ايتشطٜط ٚدٗاظ اٱزاض ٠ٱعطا٤
.
دطٜس ٠ايٓس ٠ٚإٍ َػتٛاٖا
أقشاب اؿكٛم سكٛقِٗ تكسٜطّا ؾٗٛزِٖ َٛٚاقؿِٗ ايطدٛيَ ١ٝع ايٓسٚ ٠ٚأخل بايصات عُاٍ
إطابع ٚايؿٓٚ ٌٝنٌ دٗاظ ايتشطٜط ٚايص ٜٔيٕ ِٖ٫ٛا اغتُطت ٖص ٙاؾطٜس ٗ ٠ايكسٚض ٚايبكاٗ ٤
إه ٞؾًِٗ َين ؼ ١ٝايهباض ٚتكسٜط ٚإد ٍ٬ابتسا ٶ َٔ ٤ضٝ٥ؼ ايتشطٜط ٚإسٜط ايعاّ
شانط ٠ايتاضٜذ .
ْٝعاّ
إطابع ؾِٗ أقشاب ؾهٌ عًٓٝا .
.
ٚإسٜط اٱزاضَٚ ٟػٚ٪ي ٞايتشطٜط ست ٢أقػط عاٌَ ٗ
أقٖ ٍٛصا ٚنً ٞأمل ٚأمل ٚغك ١سعٕ ٖا تتعطض ي٘ ٖص ٙاؾطٜس ٠ايؿاك ١اييت خسَتين
ٚقشاؾٝاّ إْ٘ ْٛع َٔ
.
ٚغرل َٔ ٟأبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١دعًتٓا ٗ َكاف إعطٚؾٌ ادتُاعّٝا ٚثكاؾّٝا
ٚزٚض
ايٛؾا ٤ايهبرل شلصا ايعُ٬م ايص ٟاستُٝت ؼت خُٝت٘ ؾذلات طٚ ،١ًٜٛن ٕٛيٓا قَٚ ١ُٝهاْ٘ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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َٓض ر ٟٚايذخٌ احملذٚد
أتكٌ ب ٞعسز نبرل َٔ ا٭خ ٠ٛإٛاطٌٓ ش ٟٚايسخٌ احملسٚزٚ ،ايصَ ٜٔٴٓشٛا قطع أضانٞ
ايعٗس ٚايص ٟتبٌ إٔ يس ِٜٗظٜازَ ٗ ٠ػاس ١ا٭ضض اييت َٴٓشت شلِ ،ثِ قاَت
غهَٓ ١ٝدط٘ ٚي. ٞ
ا٭َاْ ١بإدطا٤ات تٗسف يسؾع ضغ ّٛإػاس ١ايعا٥سٚ ،٠عًُت بططق ٞاـاق ١إٔ ا٭َاْ ١قس ضؾعت
إٛنٛع يٛظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ،١ٜٚؾأعازت ايٛظاض ٠إعاًَ ١إٍ ا٭َاْٚٚ ١دٗت بإٔ ٜسؾع أٚي٦و
إٛاطٓ ٕٛايؿطم بٌ إػاستٌ سػبُا تكسض ٙؾٓ ١تجٌُ ايعكاض َه ١إهطَ ،١ؾسضغت ايًذٓ ١ا٭ٚضام
ٚقطضت إٔ ٜسؾع أٚيٝو إٛاطٓ ٕٛايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤ش ٟٚايسخٌ احملسٚزَ ،بايؼ تعتدل نبرل٠
احملسٚز
.
ٚباَٖٚ ١ٛطٖك ١شلص ٙايؿ ١٦شات ايسخٌ
َا أضٜس إٔ أقٛي٘ َٖ ٛا شْب ٖصا إٛاطٔ ايص ٟؾطح بٌ طاض َٔ ؾس ٠ايؿطح ٭ْ٘ أغتطاع إٔ وكل
قعب١؟
ٚأًٖ٘ يسؾع ٖهصا َبايؼ ! .
سًِ سٝات٘ ّٚتًو أضنّا يبٓاَ ٤ػهٔ عًٗٝا ٜٚػهٓ٘ ٖ. ٛ
إٕ ٖص ٙإبايؼ ايهبرلٚ ٠إطٖك ١اييت ؾطنتٗا أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚٚ ١ظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًس١ٜ
احملسٚز ٚايص٫ ٜٔ
.
ٚايكط ١ٜٚتعس َععذ٘ َٚطٖك ١عً ٢ناٌٖ ٖ ٤٫٪ايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤ش ٟٚايسخٌ
تٛؾرلٖا
.
ٜػتطٝعٕٛ
ٗ ٚين أْ٘  ٫هٛظ بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜعاٌَ ٖ ٤٫٪إٛاطٓ َٔ ٕٛؾ ١٦ش ٟٚايسخٌ احملسٚز
َعاًَ ١إجٌ ،أ ٟإٔٸ عً ِٗٝتطبٝل أغعاض أضان ٞإجٌ ،ؾؿٖ ٞصا اٱدطا ًِٚ ٤نبرل عًٚ ِٗٝعً٢
ٚأطؿاشلِ ؾًُاشا ْ ٫عهؼ ايٛنع ٜٚعاًََ ٕٛعاًَ ١أقشاب إٓض إًه ١ٝؾٝعؿٛا َٔ ٖصٙ
.
أسَِٗ٬
ايهبرل٠
.
إبايؼ
أْين أضد َٔ ٛقاسب ايػُ ٛإًهٚ ٞظٜط ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚإٔ ٜتؿهٌ ٜٚعٝس ايٓٛط ٗ
زضاغٖ ١صا إًـ اٱْػاْ ٞإِٗ يًػاَٚ ،١ٜػاعس ٤٫٪ٖ ٠ايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٖ ٗ ،٤صا إٛنٛع ٚإقساض
تٛدٗٝات٘ ايهطّ ١إٍ ا٭َاْٚ ١ؾٓ ١تكسٜط ايعكاض َه ١إهطَ ١بإٔ ٜعٝسٚا ايٓٛط ٗ زضاغ ١أغعاض ٖصٙ
ايهعٝؿ١
.
ا٭ضانٚ ٞؾل َعاٜرل إْػاْٚٚ ١ٝاقع ١ٝتطاع ٞخكٛقٚٚ ١ٝنع ٖص ٙايؿ١٦
مل ٜهٔ ايٓٛاّ ٗ  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ أزا ٠قػ ٠ٛعً ٢ايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ،٤مل هعٌ ايٓٛاّ أزاْ ٠ؿٛض
احملسٚز
.
َٔ ش ٟٚايسخٌ
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ٚايعك .١ْٝ٬ص هب ،ثِ هب إٔ تتكسّ أ ٟقطاض أَ ٚعٝاض
.
ٚاٱْػاْ١ٝ
. .
ٚايعطـ
. .
ايطٓ١
.إٕ .ط . .
أَاّ أعها ٤ؾٓ ١تكسٜط ايعكاض ،ؾايطٓٚ ١ايعطـ ٗ َجٌ ٖص ٙاؿا٫ت ايطاض ١٥تتكسّ عً ٢نٌ
ايهازس١
شات٘ ؾ ٬بس َٔ استٛاٖ ٤ص ٙايؿ٦ات .
ؾ ،٤ٞبٌ ٗ ٚين أْٗا تتكسّ عً ٢ايٓٛاّ .
ٚق ٌٝإ ٸٕ َٔ بس ٤بإهاضّ ؾعً ٘ٝإٔ ٜهًُٗا ٚا٭َاْٚ ١ايٛظاض ٠قاضت ٗ خطٛات دٝس ٠سٌ أعطٛا
ايٛخع ٠ص .ضَا تهٝع نٌ اـرل ايصٟ
.
ٖص. ٙط
ؾ٦ات ش ٟٚايسخٌ احملسٚز اٖتُاَِٗ ايهبرل بِٗٚ ،يهٔ .
تكسّ ٗ ساي ١عسّ ُهٌ ٖ ٤٫٪ايهعؿاٚ ٤ايؿكطا َٔ ٤تٛؾرل إبايؼ إطًٛب َِٗٓ ١يتػسٜس ايطغ ّٛأٚ
ايتًُٝو
.
إبايؼ اييت ؾطنتٗا ا٭َاْ ١عًَ ِٗٝكابٌ سكٛشلِ عً ٢قهٛى
ٚإشا ناْت ايسٚيٖ ١جً ٗ ١أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١باعتباضٖا قاسب ١ايػًط ١احملً ٫ ١ٝتػاعس
شلِ ٚايطآٜ ٕٛطِٓٗ .اهلل
ٖص ٙايؿ ١٦ؾُٔ ٜػتطٝع تكس ِٜايعٚ ٕٛإػاعس. ٠
إٕ اٱْػاْٚ ١ٝبهٌ قُٗٝا َٚبازٗ٥ا ٚأخ٬قٗا أنعٗا ٗ ًَـ نبرل أَاّ طاٚيَ ١عاي ٞأٌَ
عُٚ ٬اؿػَٓ ٗ ١ه١
ايعاقُ ١إكسغ ١ٱعاز ٠ايٓٛط ٗ ٖصا إًـ ٚاهلل ٜ ٫هٝع أدط َٔ أسػٔ .
إهطََ ١ا ١٥أيـ سػٓ ،١ؾُٔ ٜػطع ٜٚطنض َٔ ٖ ٤٫٪إػٚ٪يٌ يًتكسّ بايؿٛظ بٗص ٙاؿػٓ ،١ؾؿٞ
نٌ خط ٛٺ ٠إزاضٚ ١ٜإْػاْ ٝٺٜ ١ك ّٛبٗا تػذٌ ي٘ َا ١٥أيـ سػٓ ،١ؾُا بايهِ عاٌَ ٖصا إًـ ؾػٛف
ٜهػب قاسب٘ إًٝاضات ٚإًٝاضات َٔ اؿػٓات ؾُٔ شلا ٜا أٌٖ ايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَٚ ١ايهطّ ٚؾعٌ
اـرل
! .
نُا أْين  ٫بس إٔ أُشنط بعض قػاض إٚٛؿٌ ايصٜ ٜٔهدُ ٕٛإٛنٛع أَاّ ايهباض َٔ
إػٚ٪يٌ ،إٕ ٖص ٙإبايؼ عٓسَا تسخٌ إٍ قٓسٚم ا٭َاْ ١يعٜازَٛ ٠اضزٖا إاي ،١ٝئ تهٝـ ؾ٦ٝاّ إٍ
أضقس ٠أٚي٦و ايكػاض ،بٌ تٓكل َٔ قُٝتِٗ اٱْػاْٚ ،١ٝغٛف تطقس بايػًبٝات ٗ غذٌ أعُاشلِ،
احملسٚز
.
ٚاي ،ٌٜٛثِ ايٜ ٕٔ ٌٜٛتادط بإْػاْ ١ٝايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤ش ٟٚايسخٌ
ؾٌٗ ْػُع ٗ ا٭ٜاّ ايكازَ ١إٔ ًَـ ٖ ٤٫٪ايهعؿاٚ ٤ايؿكطا ٤قس أْتكٌ َٔ ايٝس ايٝػط ٣إٍ
اي٢ُٓٝ؟
.
ايٝس
ٚايؿٗاَ١
.
 َٔٚشلصا إًـ اٱْػاْ ٞايهبرل .؟ ٜا أٌٖ اـرل ٚايٓد٠ٛ
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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قشا ٠٤يف نتاب
نتاب أب ٛأمحذ
أٓس ص تأيٝـ إٗٓسؽ قُس عبس اهلل نعه – ٞضٓ٘ اهلل ٚأغهٓ٘
نتاب .ط أب. .ٛ
.
أطًعت عً٢
ٚايهاتب ٚاؿكٝك ١إٔ ايهتاب دٝس ٚقس
.
ؾػٝض اؾَٓ – ١سٜط عاّ َ٪غػَ ١ه ١يًطباعٚ ١اٱع،ّ٬
ايطا٥ع ١بٝس أْ٘ ي ٞبعض
.
ْ ِٛبكٛض ٠دٝسٚ ،٠بصٍ ؾ ٘ٝدٗسّا نبرل ست ٢خطز بٗص ٙايكٛض٠
ٖٞٚ
إ٬سٛات اييت  ٫تكًٌ َٔ قُٝت٘ بٌ تعٌُ عً ٢تؿازٜٗا ٗ ايطبعات ايكازَ: ١
أٓس ٚإعطٚف إٔ ٜه ٕٛاغِ ايهتاب ي٘ ز٫يَ٘ٚ ،هُٚ ،ٕٛؾهط ،٠تعدل عُا ٗ
 1اغِ ايهتاب أب: ٛ
: /
ٜهتب َكا٫ت أب ٛأٓس ،أ ٚأؾهاض ٚآضا ٤أب ٛأٓس،
 ٬نإ إؿطٚض إٔ :
زاخٌ ًَ ايهتاب ،ؾُج ّ
ايهتاب ؾ٬بس
ؾايبًس ؾٗٝا ًَ ٕٛٝإْػإ أزل٘ أب ٛأٓسٖٚ ،صا ا٫غِ ؾّٓٝا ٜ ٫تُاؾَ ٢ع أغِ .
ٚأغباب
.
شلصا ا٫ختٝاض َٔ َهٕٓٛ
 2مل ٜٛنض أخٖ ٞؿاّ قُس نعه ٞأغباب اغتدساّ ٚايس٫ ٙغِ (أب ٛأٓس ) ؾٗصا ايػ٪اٍ ٜتبازض
: /
ٖؿاّ
إتًكٚ ٞإطس ّٛقُس نعه ٞاؾتٗط أْ٘ أب. ٛ
ؾٛضاّ إٍ شٖٔ .
 ٗ 3ايػ٬ف ٚنع سطف (ّ) قبٌ ا٫غِ ٚأقبض نأْ٘ دع َٔ ٤ا٫غِ ٚإؿطٚض إٔ ته ٕٛنًُ١
: /
ايهتاب؟
.
إٗٓسؽ ؾٛم ا٫غِ.أَا اختكاض َعٓ ٢إٗٓ ١عطف (ّ) ؾًٝؼ َهاْ٘
 4أَا ايػ٬ف اـًؿ ٞؾهإ ٜؿذلض إٔ تهتب غرل ٠أْ ٚبص ٙعٔ إٗٓسؽ قُس نعه – ٞضٓ٘ اهلل
: /
ايهاتب؟
.
ايهاتب ؾُٔ سل ايكاض ٨إٔ ٜعطف َٔ ٖٛ
– أ ٚتعطٜـ ايهتاب أ. ٚ
 5ايػطٜب إٔ َٔ أ ٍٚقؿش ٗ ١ايهتاب إٍ أخط قؿش ١مل ٜٛنض إٔ ٖص ٙإكا٫ت قس ْؿطت ٗ
: /
يًػا١ٜ
ٜتساضى ؾٗ َٗ ٛٷِ .
.
ايٓسٖٚ ٠ٚصا خطأ ؾهطٚ ٟؾين نإ هب إٔ
دطٜس. ٠
 6نإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜهتب إٛقع ايصْ ٟؿط ؾ ٘ٝإكاٍ ظٛاض ايتاضٜذ ايص ٟنتب ٗ اشلاَـ ٖٚصا
: /
ايٓؿط ؾٗصا
عًُ ٞؾايباسح أ ٚايساضؽ سٌ ٜطٜس إٔ ٜهتب ؾ٬بس ي٘ إٔ ٜعطف َٛقع .
َطًب .
ا٭عُاٍ
.
عًُ ١ٝؾ٬بس َٔ َطاعا ٠إتطًبات ايعًُ ١ٝػاَ ٙجٌ ٖصٙ
ايهتاب غٛف ٜعتدل ٚثٝك. ١
 7نجطت ضغَٛات ايهطٜهتٛٝض ١ٜبٌ إكا٫ت غرل غًٚ ، ِٝغرل ٥٫ل ،٭ٕ ايطغِ ٜ ٫تؿل َع
: /
إٛنٛعات ؾًْ ٛؿطت نٌ تًو ايطغَٛات ٗ ًَشل َػتكٌ ٗ ْٗا ١ٜايهتاب يهإ .أؾهٌ
.
ايكؿش١
.
ايٓؿط نإ َٔ ا٭ؾهٌ ٚنعٗا ٗ ْٗا١ٜ
 ٗ 8اشلاَـ ٚنعت تٛاضٜذ .
: /
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)12
 )1423قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ7 ،
ضدب
6 19
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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 9نٓت أُٓ ٢إٔ ٪ٜخص ضأ ٟبعض نباض ايهتاب ايكشؿ ٗ ٌٝبعض إكا٫ت اييت ْؿطتْٚ ،ؿطٖا
: /
نعه ٞأغهٓ٘ اهلل اؾٓ. – ١
ٗ ْٗا ١ٜايهتاب يته ٕٛنؿاٖس عكط عً ٢ؾهط ٚاْتاز قُس -
 1:0مل ٜٛنض ٗ إكسَات اييت نتبت ٖ ٌٖ.ص ٙإكا٫ت اييت ْؿطت ٚٚنعت َٔ تاضٜذ ا٭سس
أخط٣؟ ٚإشا ناْت ٖٓاى َكا٫ت غابك ١ؾأٜٔ
ٖ141ـ ٖٞ ،ا٭ٍٚ؟ ٌٖٚ ،غبكتٗا َكا٫ت .
/8
6
/20
ايتٛنٝشات
.
ٖٞ؟ نإ ٫بس يتًو إكسَات إٔ تؿطح َجٌ ٖصٙ
.
اـًؿٞ
.
 1نٓت أُٓٚ ٢نع قٛض ٠ؾدك ١ٝيًُٗٓسؽ قُس ايهعه ٞغؿط اهلل .ي٘ ٗ ايػ٬ف
: 1/
ايكشاؾ ١ٝؾٗ ٞتهٕٛ
.
ٚأْا َٔ ايصَ َٕٛٓ٪ٜ ٜٔجٌ ٖص ٙايهتب اييت ػُع بعض إكا٫ت
ايهاتب  ٖٞٚؼه ٞتاضٜذ ٚؾعايٝات َٚتطًبات
عكط ٫ؾطاظات إطسً ١اييت عاؾٗا .
نؿاٖس .
اجملتُع ؾهط ٠ايهتاب دٝسٚ ٠ضا٥عٚ ،١ايهتاب ؾ٘ٝ
.
ٚأخ٬م ٚقَ ِٝطسً١ٺ تاضى ٝٺ ٗ ١سٝا٠
دٗس.أخطاز ٚطباع ١ؾاخط ١ًْٝٚ ٠أُٓ ٢إٔ ٜٓؿع اهلل .ب٘

حملـ١
ايطاظٟ
ٜك ٍٛايؿدط :
اؿهُ١
.
اؿهُ ١عباض ٠عٔ تٛؾٝل ايعٌُ بايعًِ ؾهٌ َٔ أٚت ٞتٛؾٝل ايعٌُ بايعًِ ؾكس أٚتٞ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ،ايعطضٚ،غاع ١ايعطضٚ،أثٓا ٤ايعطض،
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ايشق ٞايفين املهٞ
نٓت ٗ دًػ ١ادتُاعٚ ١ٝنإ ايٓكاف سازاّ يسضد ١قاطع ١سَ ٍٛه ١إهطَٚ ١ؾْٗٚ٪ا
ايعاّ ٚأَتس سسٜجٓا س ٍٛاتٗاَ ٞأْين أخؿ ٞبعض إعًَٛات عٔ َه١
إدتًؿٚ ، ١خاق ١ؾأْٗا .
َٔ .طإعًَٛات
بككس ٚأعذلف بهٌ ؾذاعٚ ١دطأ ٠أْين أعٌُ دازاّ عً ٢عسّ شنط ايهجرل .
.
إهطَ١
ايسنتٛض خايس
/
 ٬شات  ّٜٛقاٍ يَ ٞعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ١
إهطَ ١ؾُج ّ
.
اـاط١٦ص عٔ َه١
. .
إهطَ ١ؾكًت ي٘ َعذلنّا
.
ماؽ  ،إٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١أخطدٛا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ َه١
بسقٝل  ٫ٚهٛظ اـٛض ؾ ٘ٝ٭ٕ قكس ايطغ ٍٛعً ٢اهلل عً٘ٝ
.
إٔ ٖصا ايه ّ٬غرل قشٝض ٚ ،يٝؼ
ِٖ ،،.طنؿاض قطٜـ.ص،. .،،
وٹص .
بأًٖ .
أخطد ، )) ْٞٛطؾإككٛز .
. .
قاٍ (( ي ٫ٛأًٖوٹ
ٚغًِ سٌ :
ٚزي ًٞٝعً ٢شيو أْ٘ عٓسَا خطز ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ َٔ َه ١إهطَ ١نإ ؾٗٝا ايهجرل َٔ
قطٜـص  َِٗٓٚأب ٛدٌٗ ٚأب ٛشلب ٚأَ ١ٝبٔ
ِٖ .طنؿاض . .
ٚبطغايت٘ ؾايص ٜٔأخطد. ٙٛ
.
ايص ٜٔآَٓٛا ب٘
ٚايطاغٛت ٘ٝؾأعٛز ؿسٜح َساض ايٓكاف  ٖٛٚإتٗاّ ايبعض
.
خًـ ٚغرلِٖ َٔ ضٚ٩ؽ ايهؿط ٚاؾٌٗ
ايؿٓ١ٝص
َجٌ .طايٓٛاس. . ٞ
أْين أػاٌٖ شنط بعض اؾٛاْب ا٫دتُاع ٗ ١ٝنتابات ٞعٔ َه ١إهطَ. ١
ايؿٔ ؾكًت شلِ ٚبكٛت عإٍ إْين  ٫أخذٌ  ٫ٚأغتش َٔ ٞشنط ََ٬ض
ٚأقكس ايططب ٚأٌٖ .
ٚشنط
إهطَٚ ١يهٔ ايصٜ ٟسؾعين ي٬بتعاز عٔ ٖهصا َعًَٛات .
.
ٚإؾطاظات ٚؾدكٝات ايططب ٗ َه١
ٖ ٛقٓاعيت ايتاَٚ ١ا٭نٝس ٠إٔ َه ١إهطََ ٖٞ ١سَ ١ٜٓكسغٜ ١ؿذلض ؾٓٝا نًٓا نُه ٌٝنباضّا
اؾٛاْب ٭ٕ إػًِ ٚإػًُ َٔ ُٜ٘ٗ ١أَط َه ١إهطَ ١إكسغات
.
ٚقػاضاّ إٔ ْ ٫صى ض َجٌ ٖصٙ
شٚاتٓا
إع. ٗ ١ُٛ
ٚايص ٟأٚز اٱؾاض ٠إي ٘ٝأْ ٞنٓت َٚاظيت سطٜكاّ أبًؼ اؿطم عً ٢أ ٫أشنط أ ٚأنتب إٗ ٫
ٚسطنت٘ ٚٚين – ٚضَا أن ٕٛكطّ٦ا – أْ٘
.
اؾٛاْب إتؿل عً ٢اؿاد ١إيٗٝا ٗ ايطقس ايتاضىٞ
 ٫دس َٔ ٣ٚزضاغ ١أ ٚايهتاب ١عٔ ساي ١ايططب  ،ؾه ّ٬عُا ٗ إشاعت٘ َٔ اٖتعاظ يًكٛض ٠إكسغٕ ١ه١
ا٫دتُاعٚ ٞيهين
.
إهطَٖ ١صا ٖ ٛتدلٜط َٛقؿ ٞايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٚايهتاب َٔ ٞتٓاٖ ٍٚصا اؾاْب
اسذلاَٗا
.
ٚنعت نُرل ٟأَاَ ٞسػابّا ي٬عتباضات ا٫دتُاعٚ ١ٝايع٬قات ايتاضى ١ٝاييت ٫بس َٔ
ايٓاؽ
٭ْين  ٫أػ٘ إٍ غهب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1423ايكؿش(١
بٗسزٖا(
ٖ142ـ5 ،
ضدب
6 17
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ٚأق ٍٛنًُ ١زلعٗا ايتاضٜذ ٜٚ ،كٛشلا ايهُرل اؿط إْ٘ ٜ ٫ض

م ٭سس َُٗ ،ا ناْت غ١َ٬

ٚقؿاْٝ ٤ت٘  ،إٔ ٜٓػب ٗ ٖصا اؾاْب آضا ٤اٯخط ٜٔقايٖٛا عدل ططٜك ١عؿ ٛاـاطط ٚ ،عدل
ٚايؿشل يًتأنس َٔ غَ٬تٗا ٚزقتٗا
.
اجملايػات ٚا٭سازٜح اؾاْب ، ١ٝقبٌ إٔ ىهعٗا يًُطادع١
ٚايٛاقع
.
َٚ .عطؾ ١اتؿاقٗا َع اؿكا٥ل
اجملتُع
.
.إٕ ،،.طايصَ ١ا٫دتُاع.١ٝص. ،،هب إٔ  ٫تباع  ٫ٚتؿذل ٣٭ْٗا دعَُّٗ ٤ا َٔ شانط٠
ا٫دتُاع١ٝص
. .
ٖٚص. ٙطايصَ١
.
ؾؿاؾ١
.
ٚعًٓٝا إٔ ماؾ ٜعًٗٝا ٚ ،ناف عًٗٝا ٚ ،إٔ ْهعٗا ٗ ظداد١
هب إٔ

ٚا٭عطاض ٚأخطط َطسً ١تعٝؿٗا
.
ايبط ٕٛأ ٚا٫غتُتاع بؿ ٟٛايًشّٛ
.
 ٫تباع بإؾباع

ايعًٓ ١ٝبعسٖا تكبض تًو
.
،،. .طايصَ ١ا٫دتُاع.١ٝص ،. ،،إٔ تباع ٚتؿذلَ ٗ ٣عازات ايبٝع ٚايؿطا٤
أَاَٗا ٜٚكبض عًُٗا إٔ تهٓؼ ايػًِ َٔ أغؿً٘ قعٛزاّ إٍ
.
ايصَ١ص َ.هٓػ ١تهٓؼ نٌ ؾ٤ٞ
. .ط .
.أعٙ٬
ٚهٛظ يٖ – ٞهصا أ – ٔٚإٔ أق ٍٛإٕ َه ١إهطَ ١مل ؽ ٴٌ ٗ أَ ٟطسًَ َٔ ١طاسًٗا ايتاضى١ٝ
بايصات بٌ أ٩نس إٔ شيو ايؿين إهُٝ ، ٞع بايطقٚ ٞايتشهط .بٌ إٕ
.
َٔ ٚدٛز ايؿٔ ٚ ،ايػٓا٤
ايعاّص ،.
ْطام .طاؿٝا. ٤
نًُات ا٭غاْ ٞاييت ناْت تػٓٚ ٢تطزز ٗ إٓاغبات ٚغرلٖا تسٚض نُٔ .
ٚايعاطؿ ١٭ٕ اجملتُع إهٞ
.
ايعاَ ١يهٔ ٖصا ٜ ٫ػين عسّ ٚدٛز نًُات ايػعٍ ٚاؿب
ٚاٯزاب .
ايؿين ٚ٭ٕ أخ٬م ٚعازات
اشلابط ١بٌ إٔ ايطُٛح بطظ عً ٢شيو .
.
بطبع٘ ايسٜين ٜطؾض ايهًُات
يًٓػا ٤ؾإػٗت ايٓػا ٤إٍ تػُ ١ٝأزلا ٔٗ٥بأزلا٤
.
ٚق ِٝاجملتُع إه ٞمل تهٔ ػٝع شيو ايؿٔ
إططب ١نانا  َٔٚايطٚاٜات اييت زلعتٗا عٓٗا
:
َجٌ
ؾٓ ١ٝضَع ١ٜضاقٚ ١ٝأقبشت َؿٗٛض ٠يًػا: ١ٜ
أْٗا غٓت عٓس اؾٔٚ ،بعسٖا َطنت َطنّا ؾسٜساّ ثِ اعتعيت ايػٓاٚ ، ٤ؾاطُ ١بًطذٚ ، ١ٝتٛس٘ ،
ٚعٝس ٠عٝس ٖٚص ٙإططب ١غٓت ٚأططبت ٗ ظٚاد َٔ ٞأّ ْ ٚ، ٌٝساَس ٚ، ١ٜنطاَٚ ،١بٓات ا٭عطز،
ٚخرلَ ١ٜطغاٍ ٚ ،ابتػاّ يطؿ ٚ، ٞقاؿ ١ساَس ٚ، ٜ٘قاؿ ١غإ ٚ، ١ٝؾٛظ ١ٜقرلٗ َٚ ،ط ِٜؾاؾع، ٞ
ٚغرلٖٔ
.
َجٌ سػٔ داٚا ،غعٝس أبٛخؿب ،١عبسايطٓٔ
ٚست َٔ ٢ايطداٍ إططبٌ نإ يسٜٓا :
َ٪شٕ(ا٭بًتٌ) ،طاضم نايتًٛز ٓ ،ع ٠قعاظ  ،قُس بادٛز ، ٙسػٔ يبين  ،ؾٗس أبٝٓٛس ٟايصٟ
ؾاٌٖ ٚغرلِٖ َجٌ ؾطق ١إطٜعاْ٘ٝ
.
نإ ٜعٌُ باشلاتـ  ،غعٝس ؾاٚي ، ٞايؿطٜـ قُس بٔ
ايكٗب٘)
.
(ْاع١
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ايسْٝا
ٚاؿكٝك ١إٔ ؾّ٦ٝا نايؿٔ أ ٚايػٓا٫ ٤ىتًـ عًٚ ٢دٛز ٗ ٙأ ٟفتُع َٔ فتُعات .
اؾٛاْب
.
ٚا٭غًٛب ؾًهٌ فتُع٘ أخ٬ق٘ ٗ َجٌ ٖصٙ
.
سسخ ٚوسخ ٚ ،إٕ اختًـ ايػٝام ٚإٓٗر
ايهآَ١
.
سٝح َؿاعط ايهذط ايس ١ٜٝٓايهاغطٚ ، ١اييت عازَ ّ٠اتطػ ٢عً ٢أْٛ ٟع َٔ إؿاعط
 ٫تً ٫ٚ ،َْٞٛٛتً ،َْٞٛٛإشا ػاٚظت ٚأًُٖت بككسٚ ،سػٔ ْ ١ٝشنط بعض إعًَٛات ايػًب١ٝ
قساغتٗا ؾأزبٚ ٞتأزبَ ٞعٗا ّٓعاْ َٔ ٞاـٛض
.
إهطَٚ ١اييت ٗ ايػايب َا ؽسف سٝا٤
عٔ َه. ١
بػببٗا بٌ أدعّ أْ٘ غٛف ًٜعٔ نٌ َٔ ٜتطا ٍٚعً٢
.
ٗ َجٌ ٖص ٙايهتابات اييت ٜ ٫طٓين ايتاضٜذ
إكسغ ١قاٍ خايل َه ١إهطَٜ َٔٚ{:١طز ؾ ٘ٝباؿاز }.
.
قساغٖ ١ص ٙإس١ٜٓ
اؿصض ثِ اؿصض َٔ َػب ١ايعَإ َٚا ىؿ ٘ٝايكسض يهٌ َٔ تطا ٍٚأ ٚساٍٚ
ؾاؿصض ثِ . .
. .
ٚقُٝتٗا ٚٚقؿٗا بأْٗا َس ١ٜٓيًؿٔ ٚايػٓا ،٤ؾٗ ٞيٝػت
.
ايتطا ٍٚعًَ ٢ه ١إهطََٚ ١هاْتٗا ٚزلعتٗا
َٚهاْتٗا
.
نصيو ٭ٕ اهلل أٚعس عؿٗٛا ٚأَٓٗا
.
نصيوٚ ،ئ تهٕٛ
ايعابجٌ
.
ايًِٗ اسؿَ ٜه ١إهطَ َٔ ١عبح
ايعابجٌ
.
ايًِٗ اسؿَ ٜه ١إهطَ َٔ ١عبح
ايعابجٌ
.
ايًِٗ اسؿَ ٜه ١إهطَ َٔ ١عبح
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أط َٔ ١ً٦أدٌ َه ١احملُ١ٝ
ايػعٛزٌٜ
:
 ١٦ٖٝ ايكشؿٌٝ
1: /

إهطَ١؟
ٕاشا ست ٢اٯٕ مل تطغٌ بطاقات ايعهٜٛات ٭عهاٗ٥ا َه. ١

2: /

ا٭عها٤؟
.
ٕاشا مل تطغٌ شلِ َا ٜجبت اغت َِٗ٬يًُبايؼ اييت أضغًت شلِ َٔ قبٌ

إهطَ١
 أقشاب ايعكاضات َه: ١
1: /

ٕاشا ٜ ٫ك ّٛأقشاب ايعكاضات ايهبرل ٖٞٚ ٠اييت ٗ ؾهٌ أبطاز إزلٓت ١ٝؾاق ١اٱضتؿاعات
إهطَ١؟
.
بايتدلع يًدسَات ا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاَْ ٗ ١ٝه١

2: /

اؿاغٛب ٚؼسٜس أعساز َٚػاسات
.
ٕاشا  ٫تك ّٛإَاض ٠إٓطك ١بعٌُ قٛاٚ ِ٥غذ٬ت ظٗاظ
َجٌ ؾطا٤
ٚاٱْػاْ: ١ٝ
.
عكاضاتِٗ ٚإيعاَِٗ بايسعِ إاز ٟيهٌ إٓاسٚ ٞإؿطٚعات ا٫دتُاع١ٝ
َسضغ ١ٝأ ٚغؿًت ١ؾٛاضع
.
إغعاؾات ٚبٓاَ ٤باْٞ
.
اؿهٚ ١َٝٛتأٌَ
.
أدٗع ٠طب ١ٝيًُػتؿؿٝات
يٮٜتاّ ٚزعِ نٌ
.
ا٫دتُاع ١ٝأ ٚبٓا ٤زٚض
.
أضقؿ ١أ ٚبٓا ٤زٚض يًطعا١ٜ
أ ٚتطنٝب بطازات . ٚ
اـرلٟ
.
ْعٝات ايدل ٚاـرل ٗ َه ١إهطَٚ ١نصيو إػتٛزع

ايػعٛزٟ
 ايتًؿاظ :
ٚايعؿا٤ص عً ٢ايكٓاتٌ ا٭ٍٚ
ق. ٠٬طإػطب . .
ٕاشا ٜ ٫ك ّٛايتًؿع ٕٜٛايػعٛز ٟبٓكٌ .
اؿطاّ ٚتكّٛ
ٚايجاْ١ٝ؟ عٝح ؽكل ايكٓا ٠ا٭ ٍٚيٓكٌ ٚقا٥ع ق ٠٬إػطب َٔ إػذس .
.
ايكٓا ٠ايجاْ ١ٝبٓكٌ ٚقا٥ع ق ٠٬ايعؿا َٔ ٤إػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ يك٬ت ٞإػطب ٚايعؿاٗ ٤
ٚاسس؟
ٚقت .
ايؿُٝػٞ
:
َ سخٌ
ٕاشا  ٫تعط ٢إػاسات ٚا٭نتاف اٱزلٓت ١ٝاـاق ١بهٛبط ٟايؿُٝػ ٞغ٘ دس ٠ايػطٜع
ٚ ٫إنا٠٤
ٚعاي ١ٝتهٝـ ْا ّ
يؿطن ١اغتجُاض ١ٜيٛنع يٛسات زعا ١ٝ٥شات إنا. ١َُٛٓ ٠٤
ٚتٓػٝكّا شلص ٙإٓطكٚ ١اييت أقبشت تؿهٌ قٛض َٔ ٠قٛض ايتشهط ٚايطق ٢اييت تعٝؿ٘ َه١
إهطَ١؟
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)8
 ،)1784بايكؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ6 ،
ضدب
6 24
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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َكذلح ٜعٌُ عً ٢شيو ايسخٌ
ؾٌٗ تػتذٝب أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚٚ ،١ظاض ٠إٛاق٬ت شلهصا .
يٮَاْٚ ١ىؿـ عٓٗا دعّ٤ا َٔ أعباٗ٥ا
.
شلُا؟ ٖٚصا إكذلح ٜعٌُ عً ٢ظٜاز ٠إٛاضز إاي١ٝ
إاز. ٟ
اٱنا٠٤
.
ٚخاق١
ايعطض
.
ايعطض ٚأثٓا٤
،
ايعطض ٚغاع١
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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قاع ١عشض مله ١املهشَ١
نجرل َٔ إٓاغبات ايٛطٓٚ ،١ٝخاقَ ٗ ١ه ١إهطَْ ،١طْٚ ٣ؿاٖس عدل ايتًؿاظ ايػعٛز ،ٟإْ٘
اجملػُاتص) ).ايهدُ ١اييت ػػس
.
َٔ ((.ط
أثٓا ٤ؾعايٝات إٓاغبات إدتًؿ ،١تكسّ ٚتعطض ايهجرل .
ٚتٓؿٝصٖا ٚأعين بٗا فػُات إؿطٚعات إه١ٝ
.
ايؿهٌ ايعاّ يتًو إؿطٚعاتٚ ،تعطض َطاسٌ بٓاٗ٥ا
ٚاـاق١
.
ايطزل١ٝ
ٚأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١يسٜٗا ايهجرل َٔ َجٌ ٖص ٙاجملػُات ايهدُ ،١اييت أعطؾٗاٖٞٚ ،
ا٭َاْ١
َعطٚن ١بأسس قا٫ت َبٓ. ٢
اجملػُاتص ػػس نٌ َطاسٌ ايُٓٚ ٛا٫ظزٖاض ٚايتطٛض أيص ٟعاؾت٘ ٚتعٝؿ٘
. .
ٖص. ٙط
إِٗ إٕ .
ايػٌٓ
.
َه ١إهطََٓ ١ص عؿطات
عطضص ندُ ٗ ١ًْٝٚ ١س ٞايطقٝؿ١
بٓا. ٤طقاع. . ١
ٖص ٙاجملػُات تسؾعين يًُطايب ١بهطٚض. ٠
اجملػُاتص ٗ تًو ايكاعٚ ١تطتٝبٗا ٚتُٓٗٝٛا
. .
تًو .ط
أ ٚاـايس ١ٜأ ٚكط٘ اؿُطاٚٚ ،٤نع نٌ .
ٚتكٓٝؿٗا تكٓٝؿاّ عًُّٝا ٚسػب إطاسٌَ ،ع ؽكٝل َػاس ١ظٛاضٖا يًتعطٜـ باجملػِ ٚاشلسف
اجملػِ
.
َٓ٘ ٚإٓطك ١اييت ٜؿًُٗا َٚطاسٌ تٓؿٝص َؿطٚع٘ٚ ،غرلٖا َٔ إعًَٛات اييت تطتب٘ بصيو
ايكاع١ص يته ٕٛأسس إعامل إُٗٚ ١ايجابت ١اييت ٜعٚضٖا نباض ظٚاض َه١
تًو .ط . .
ٚػٗٝع ٚتٓ. ِٝٛ
ٚإػٚ٪يٌ ٜطاؾل شيو طباع (١بطٚؾٛض)
.
إهطَ َٔ ١ايكازٚ ٠ايط٩غاٚ ٤ضداٍ اؿهِ ٚايػٝاغٚ ١إجكؿٌ
أ ٚنتٝب قػرل بأغًٛب زعاٚ ٞ٥إعٚ َٞ٬سهاضٜٛ ٟظع عً ٢ايهٛٝف ايصٜ ٜٔعٚض ٕٚايكاع ،١عً ٢إٔ
تؿٌُ ْبص ٙتاضى ١ٝكتكط ٠عٔ َه ١إهطَ.١ؾإٕ ؾعًٓا شيوٚ ،اغتؿسْا َٔ ٖصا ايهِ اشلاٖ َٔ ٌ٥صٙ
ايع١ُٝٛ
.
اجملػُات يكسَٓا خسَ ١دًٚ ١ًٝع ١ُٝٛشلص ٙإس١ٜٓ
نُا وتِ عًٓٝا ا٫غتؿاز َٔ ٠نٌ اجملػُات إٛدٛز ٠يس ٣ايسٚا٥ط ٚا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛاييت
َجٌ داَع ١أّ ايكط ،٣ؾًكس ؾاٖست بٗا فػُات ْاي ١ٝضا٥ع١
يسٜٗا ٖصا ايٓٛع َٔ اجملػُات: ،
شيو
ٚضاقٚ ،١ٝنصيو ايتٓػٝل َع نٌ إطاؾل اؿه. ٗ ١َٝٛ
ؾ ٬بس إٔ ْعس ايعس ٠ٱخطاز ايكٛض ٠اؿكٝكٚ ١ٝإتطٛضٚ ٠اؿهاضٕ ١ٜه ١إهطََ ،١جٌ ٖصٙ
اؿهاض ١ٜص)ٚ ).اقذلح إٔ ته ٗ ٕٛإبٓ ٢ا٭ثطٟ
.
اغِ ((.ط قاعَ ١ه ١إهطَ١
ايكاعْٚ ١طًل عًٗٝا .
ايػابل
.
ٚايطا٥ع ايص ٟغهٓت٘ ضابط ١ايعامل اٱغَٔ َٞ٬
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)8
 )1786قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ7 ،
ؾعبإ
6 15
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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إْين أنع َكذلسٖ ٞصا أَاّ ايطدٌ ايطُٛحٚ ،عاؾل َه ١إهطَ ١ا٭َرل عبساجملٝس بٔ
إهطَ١
عبسايععٜع ،يسضاغت٘ ٚتٓؿٝص ،ٙؾػتهٖ ٕٛص ٙايكاع َٔ ١سػٓات٘ إتعسزٕ ٠سَ ١ٜٓه. ١
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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عظُٜ ١ا َه١
َو اؿكٝك ١أعذبت أؾس اٱعذاب َؿطٚع تع ِٝٛايبًس اؿطاّ،
َهٚ ١اهلل عٜ ١ُٛا! ٠.
عٜ ١ُٛا !
إهطَ١
سٝح ٚقع ٗ ٜس َٔٚ ٟإػذس ايص ٟأقً ٢ب٘ نتٝب تٛظع٘ ْعَ ١ٝطانع ا٭سٝا ٤ؾطع َه. ١
ٚانش ١بٌ ست ٢أغًٛب ايسعا١ٜ
.
اؿكٝك ١أْين أعذبت بإؿطٚعٚ ،يهٔ أٖساؾ٘ ايعاَٚ ١اـاق ١غرل
ٚعًُٝاّ
ٚاٱع ٕ٬إطاؾل ي٘ غرل َٓ ِٕٛعًُّٝا .
ٜعسٚا .ط
ٕؿطٚعِٗ ٚإٔ .
.
أَُٓ ٢ع ٖصا إؿطٚع ايسٜين ٚاؿهاضٚ ٟايطا٥ع إٔ ٜهعٛا أٖساف
ٚإتًكٌ نٝؿ ١ٝتعٖ ِٝٛصا ايبًس
٪َٚثط ٠عٝح تبٌ يًٓاؽ . .
.
إع .١َٝ٬ص ق١َُٛٓٚ ١ٜٛ
خط. ١
ٚايعِٝٛ؟ عٝح تػتدسّ عباضات َ٪زبٚ ١ضقٝكْٚ ١اعُٚ ١ضؾٝكٚ ١ؾاعًَٚ ١تؿاعً٪َٚ ١ثط٠
.
اؿطاّ
َٚتأثط٠
.
اؿطاّ بصنط قكل ٚاقع َٔ ١ٝايذلاخ اٱغَٞ٬
ْطٜس إٔ ْعطؾِٗ نٝـ ٜتأزبٖ ٗ ٕٛصا ايبًس .
اٱغ ٗ َٞ٬تعَ ِٝٛه١
.
ايعَ ِٝٛع أبطاظ إك٫ٛت ايسٚ ١ٜٝٓايؿطعٚ ١ٝإط ٗ ١ٜٚنتب ايذلاخ
.
إهطَ١
.
ٚعًٓٝا إٔ ْؿطم ٗ كاطبتٓا بٌ أٌٖ ٚغهإ َه ١إهطَٚ ،١إكٚ ٌُٝايعا٥طٚ ،ٜٔاؿذاز
عكٛشلِ
.
ايػعاي ٞخاطبٛا ايٓاؽ عً ٢قسض
:
خكٛقٝتٗا ٚنُا قاٍ اٱَاّ
.
ٚإعتُط ٜٔؾهٌ ؾ ١٦شلا
.
ٚسهاضٚ ١ٜيهٔ ستٜ ٫ ٢ؿؿٌ أ ٫ ٚوكل أٖساؾ٘ ايهبرلٚ ٠ايٓب ١ًٝأٚ
.
إؿطٚع .ؾهطت٘ ضا٥ع١
.
ٚايسعا ١ٝ٥ست٢
.
ايع ١ُٝٛؾعًٓٝا إٔ ْػتعٌ بص ٟٚاـدلٚ ٠ايسضا ١ٜايسٚ ١ٜٝٓايٓؿػٚ ١ٝاٱع١َٝ٬
.
اؿهاض ١ٜثِ ْتُهٔ َٔ اْ٫تكاٍ ب٘ َٔ إطسً ١ايساخً١ٝ
.
ْػتطٝع إٔ ْػرل ب٘ إٍ أعً ٢ايسضدات
اـاضد١ٝ
.
إٍ إطسً١
ٚأُٓ َٔ ٢ا٭خٛإ إػٚ٪يٌ ايكا ٌُ٥عًٖ ٢صا إؿطٚع ايطا٥ع إٔ ٜ ٫ػهبٛا َٔ أْ ٟكس ٜٛد٘
سهاض ٟنُا أُٓ ٢إٔ تػتُط ا٫غتؿاز َٔ ٠إكا٫ت
.
إيٚ ِٗٝإٔ ٜتعاًَٛا َع ايطأ ٟا٭خط بأغًٛب
.
إٛنٛع َجٌ إكا٫ت اييت نتبٗا أخ ٞا٭غتاش ؾاٜع قاحل ْاٍ
.
ايكشاؾ ١ٝاييت تهتب عٔ ٖصا

–

ايطق١ٓٝ
.
إس ١ٜٓؾًكس أعذبت بٗا ٚبهٌ قتٜٛاتٗا
ٓا ٙاهلل – ظطٜس. ٠
ْهع .ط اغذلاتٝذ١ٝ
نُا ٜ ٫ؿٛتين إٔ أشنط أخٛاْ ٞإػٚ٪يٌ عًٖ ٢صا إؿطٚع اؿهاض ٟبإٔ .
بصات٘ ؾعًٓٝا إٔ ْؿذلى
إع١َٝ٬ص تٓل عً ٢إٔ تعَ ِٝٛه ١إهطَ ١يٝؼ ي٘ ظَٔ قسزاْ أَ ٚهإٷ .
. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اؿطاّ
ْٝعاّ ٗ ْؿط ثكاؾ ١تع ِٝٛايبًس .
ؾأدعّ أ ٻٕ ن ٻٌ َٔ ؾاضى أٜ ٚؿاضى بأ ٟأغًٛب أ ٚأزا ٠أ ٚتؿهرل يٓؿط ٚتكسّ ٖصا إؿطٚع غٛف
إع١ُٛ
.
ٜهػب ا٭دط ٚايجٛاب َٔ ضب َه١
إهطَ١
ؾًٓهٔ ْٝعّا ؾطنا ٤ؾاعًٌ ٚداز ٗ ٜٔتعَ ِٝٛه. ١
إ٥٬ه١
.
زلٛات ٚعُٗٛا ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ ٚ
.
َه ١إهطَ ١عُٗٛا اهلل دًت قسضت٘ َٔ ؾٛم غبع
ع ِٛاهلل َه ١إهطَ ١سٌ اختاض إٔ ٜه ٕٛبٝت٘ ايٛاسس ٗ ٖصا ايهَ ٗ ٕٛه ١إهطَ ١ز ٕٚغا٥ط
سػٓ١
ٚا٭َكاض ع ِٛاهلل َه ١إهطَ ١سٌ دعٌ اؿػٓ ١ؾٗٝا َا ١٥أيـ .
.
إسٕ
ع ِٛاهلل َه ١إهطَ ١سٌ اختاض إٔ ٜه ٕٛخامت ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ َٔ َه ١إهطَ ١أْ٘ غٝس
ٚغًِ إٕ َه ١إؿطؾ ٖٞ ١نٌ ايعٚ ١ُٛايتعِٝٛ
ايبؿط ١ٜغٝسْا ٚسبٝبٓا قُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ٚايتهطِٜ
.
ٚايتٛقرل
اؿطاّ دع ٤اهلل نٌ ايكا ٌُ٥عًٖ ٢صا إؿطٚع
إْٗا زع ٠ٛعاَ ١يًذُٝع يتعٖ ِٝٛصا ايبًس .
ٚايجٛاب
.
اؿهاض ٟأسػٔ اؾعا٤
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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خضإ ايػاص
 ،)14290خدلّا ٜؿٝس بإٔ ٚظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚقطضت
قطأت ٗ دطٜس ٠عها ٚبعسزٖا (
ايػاظ ٜٚه ٕٛشيو
تهٌُ ضخك ١ايبٓا ٤اؾسٜس ٠ؾططاّ ٜتعًل بتشسٜس َهإ َٓاغب يذلنٝب خعإ .
ٚإطاعِ ٚقس مت تؿه ٌٝؾٓ َٔ ١ايٛظاضٚ ٠اشل١٦ٝ
.
قبٌ اعتُاز إدط٘ اشلٓسغ ٞيًعُا٥ط ٚإػانٔ
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜيًُٛاقؿات ٚإكاٜٝؼ ٚؾطن ١ايػاظ ٚايتكٓٝع ا٭ًٖٕٓ ١ٝاقؿ ١آي ١ٝتطبٝل ٚتٓؿٝص
اؿسٜجٚ ١قاٍ إٗٓسؽ أٓس باٜعٜس ٚن ٌٝأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١يًتعُرل
.
شيو ٗ كتًـ إباْٞ
ٚإؿاضٜع يكس ُت َباؾط ٠تٓؿٝص قطاض ايٛظٜط ايصٜٗ ٟسف إٍ اؿس َٔ َؿهً ١عسّ ٚدٛز أَانٔ
:
اؿسٜح
.
َٓاغب ١يذلنٝب اـعاْات بعس إْؿا ٤إبٓ٢
إٛاطٔ
.
ْاع ٠.ايكطاض طاظز ٚدسٜس ٚساض ٚبـٗص ٙايػطعْ ١ػطع يًتطبٝل ٭ْ٘ نس َكًش١
ٜا .
ؾُا تؿػرل شيو؟
نٓت أُٓٚ َٔ ٢ظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚإٔ تعٌُ عً ٢بٓاَ ٤ؿطٚع ٚطين ٜهؿٌ تٓؿٝص
َٓٚتع ٙنُا ٖٗ ٛ
عاَ ١ص يهٌ ايب٬ز ٚتكٌ إٍ نٌ عُاضٚ ٠ؾٚ ٬ٝؾكٚ ١غطؾَٚ ١طعِ .
. .طؾبه ١غاظ. .
ايػاظ َٚكط بًس ؾكرل يهٓ٘
ايؿكرل ٚمٔ بًس ْٓتر ايٓؿ٘ ٚبهٌ َؿتكات٘ َا ؾ. ٘ٝ
سايَ ١كط ،ايبًس .
دساّ
عاَ .١ص تكٌ إيٝو زَ ٕٚؿك ١أ ٚعٓاٚ ٤بتهايٝـ ضخٝك. ١
عٌُ .طؾبه ١غاظ .
.
يًب٬ز ٚتؿ ٜ٘ٛايعُا٥ط ٚايؿًٌ
إٕ ٚدٛز ٖص ٙاـعاْات قس تؿهٌ عب٦اّ دسٜساّ عً ٢إؿٗس ايعاّ .
ٚإػانٔ.٭ٕ ايؿطن ١تؿذل ٙإٔ ٜه ٕٛاـعإ ٗ َهإ باضظ َٚهؿٛف ست ٢تكٌ إي ٘ٝغٝاضتٗا بهٌ
ٜٚػط
غٗٛي. ١
قشٝض إٔ ؼسٜس َٛنع خعإ ايػاظ ؾط ٙسهاضٚ ٟضا٥عٚ ،يهٔ إٍ َتٜ ٢طٖل إٛاطٔ َٔ
اؿهٚ ١َٝٛنٌ  ّٜٛشلِ اؾذلاطات دسٜس ،٠ناْت
.
نجط ٠اؾذلاطات ا٭َاْات ٚايبًسٜات ٚإطاؾل
دسٜس٠
بساٜتٗا ٚنع غطؾ ١حملط ١ايهٗطباٚ ٤نٌ ٚ ّٜٛنٌ ٚظاض ٠أ ٚدٗاظ سهٜ َٞٛطًب ٚنع ؾط. ٙٚ
ٚا٫ؾذلاطات؟ ٕاشا ْ ٫ؿهٌ ؾٓٚ ١طٓ ١ٝتؿذلى ؾٗٝا
! .
ؾإٍ َتٜ ٢تشٌُ إٛاطٔ نٌ ٖص ٙا٭عبا٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1428قؿش(١
بعسزٖا (
ٖ142ـ2 ،
/6
9
/13
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭سس



121

إطتبط ١بٗا
.
نٌ ٚظاضات اـسَات ايعاَٚ ١ا٭دٗع٠
ٚغرلٖا إطسً ٫ ١تتشٌُ ؼُٕٛ ٌٝاطٔ َا٫
.
يٛنع ؾطَٛٚ ٙٚاقؿات عاَ ١يطخك ١ايبٓا٤
ٜطٝل ؾٗص ٙايتهايٝـ غتهْٗ ٗ ٕٛا ١ٜإطاف قًُ ١عً ٢إػتًٗو ايص ٟأضٖل َٔ نجطَ ٠ا
.
ٜسؾع
.
أنطض أُٓ ٢عًٚ ٢ظاض ٠ايبذلٚ ٍٚايجط ٠ٚإعسْٚٚ ١ٝظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚإعساز َؿطٚع
ايٛطٔ  ٫ٚزاع ٞيٛنع َجٌ
عاَ ١ص تكٌ نٌ أضدا. ٤
ٚتٓؿٝص .ط ؾبه ١غاظ. .
.
ٚطين عاّ ٜتهؿٌ بٓا٤
عٓٗا ٜٚهاف إٍ أْٗا تؿ ٙٛإٓٛط
ٖص ٙاـعاْات ايين قس ٜٓذِ عٓٗا سٛازخ ٚأخطاض مٔ ٗ غٓ. ٢
.ايعاّ
ٚؾهطّا يٛن ٌٝأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١عً ٢اٖتُاَ٘ ايهبرل بتطبٝل نٌ ا٭ْٚ ١ُٛايتعًُٝات
إهطَ١
ؾك٘ ٗ َه. ١

عبذ ايشمحٔ بٔ ب٘ٝ
2
 ٬ي ٞأْ٘ َٔ
داٖ ْٞ٤صا ايؿاب إتُطز عً ٢نٌ أْٛاع ايطُٛح ٚأزل٘ عبس ايطٓٔ بٔ ب ٘ٝقاّ ٥
سٛاغٞ
.
إعذبٌ َا أنتب ٚأْؿط ،ثِ ؾطؾين بعٜاض ٠إٍ َٓعيٚ ٞدًػت َع٘ ٚاغتُعت إيٚ ٘ٝبهٌ
َتٓٛعٚ ١دست ٖصا ايؿاب ايٛاغع ايطُٛح قاض٥اّ َٚجكؿّا بٌ وٌُ
.
ٚزاضت بٓٓٝا ْكاؾات أزبٚ ١ٝثكاؾ١ٝ
ايبس١ٜٗ
.
غرل ٖٛٚ ٟسانط
ايتٜٓٛط ٚٚدست٘ َتابعّا قّٜٛا ٚبؿسٕ ٠ا أنتب ٜٚهتب .
.
نٌ آيٝات ٚعَ٬ات
دسٜسٜ ٠عذبين ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿباب ايٛاعٚ ،ٞايص ٟوٌُ ثكاؾ١
سسٜج٘ ٚقاسب سذ. ١
ٖاز. ٗ ٨
ايطاق١ٝ
.
إػًِ  ٚاقذلح إٔ ْتبَٓ ٢جٌ ٖص ٙايُٓاشز
دٝس ٠عبسايطٓٔ بٔ ب ٘ٝأِٛشز ضاق ٞيًؿباب .
.
ٚا٭زب ٚأُٓ٢
ؾصٚ ٠ثكاؾَ ١تعّْ ١هٔ إٔ ٜػتؿاز َٓ٘ ٗ فاٍ ايكشاؾ. ١
ؾٗصا ايؿاب وٌُ َٖٛب. ١
اٱبساع ؾٗ ٛأزٜب ٚناتب قازّ أتٛقع ي٘
َٔ داَع ١إًو عبس ايععٜع ا٭خص بٝسٚ ٜ٘ؾتض ي٘ فا٫ت .
َٚؿطقاّ ٜٚايٝت ؾباب ٚطين ٜه ْٕٛٛبٗصا إػت ٣ٛايطاق َٔ ٞايجكاؾٚ ١ا٭زب
.
 ٬نبرلّا
َػتكب ّ
ايؿانً١
ٚا٭خ٬م .
3
يـُشـ١
إٛاطٔ
.
عٝب عً ٢إػ ٍٚ٪ايتٓؿٝص ٟإٔ ٜطتك ٞعً ٢سػاب
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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َه ١املهشَٚ ١ػْٗٛ٦ا االدتُاع١ٝ
– 1ايعادات امله١ٝ
ا٭غتاش قُٛز غًُٝإ بٝطاض  ،عُس ٠س ٞاشلذً ٗ ، ١إقطاض ٙايعذٝب
/
عذٝب أَط ٖصا ايعُس٠
اؾُٚ ١ًٝعٓاز ٙإه ٞايكًب ٗ ايتُػو بايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف إه١ٝ
.
ٚضٚس٘ إه١ٝ
ٚغرلٖا ؾؿ ٞبسا ١ٜؾٗط ؾعبإ أٖساْ ٞعًب ١اؿً ٣ٛإؿهًٚ ، ١أضؾل بٗا نطت ٌْٝ
.
ا٫دتُاع١ٝ
ايتكُٚ ِٝاٱخطاز عً ٘ٝأٌْ ث٬خ قٛض ًٓٗا ايتاضٜذ إْٗا َٓاٚط ايج٬خ إػادس اييت تؿس شلا
ايطساٍ  ٗٚاؾاْب اٯخط َٔ ٖصا ايهاضت اؿ ٟٛٝنتب قُٛز بٝطاض ٜك ٍٛيٓا ٚ٭ٌٖ َه ١إهطَ١
.
ْٚ ٌٝعٓس اـ٬ف قؿض ْ ٌٝأقٛاٍ ٚأؾعاٍ تػطؽ احملبٚ ١تٛضخ إٛز٠
 ٗ (( .اؿسٜح ق. . ٍٛ
ٚٚؾاَ ٤ؿاضن ٗ ١ايػطاَٛٚ ٤اغاٗ ٠
ايطٚاب٘ لسٚ ٠إغاث ١تطاسِ ٬َٚطؿ٘ ٚإخ٬م . .
.
ٚتٛثل
اٱغ ٖٞٚ ّ٬عازات َهَ ١ٝعطٚؾْ ١طد ٛإٔ تًك ٢ايكبٚ ٍٛؼطى
ايهطا ٤نٌ شيو َٔ تٛدٗٝات . .
ٚايؿذ ٕٛيٓعٝس شنطٜات اٯباٚ ٤ا٭دساز ٗ ايتعاٚض ٚاٱٖساٚ ٤إٛاغا ٗ ٠ايػطاٚ ٤ايهطا٤
.
ايهُا٥ط
ٖٝا بٓا إٍ إان ٞايكطٜب ٚنٝـ ناْت سٝا ٙأٌٖ َه ١يٓتصنط غّٜٛا ْٚعٝس إسٝاْ ٗ ٙ٤ؿٛؽ
ايبٝطاض
.
ضاق ١ٝأٖسافٷ سهاض ،١ٜقاّ بٗا
نبرلَ ٠عا ٕٕ . .
ا٭دٝاٍ  ).نًُات . .
)
– 2غ٪اي ٞيهٌ َٔ ٚقٌ إيٖ ٘ٝصا ايهطت َٔ قُٛز بٝطاض  ٌٖ ،قطأ بعُل ؾسٜس إعاْ ٞايهبرلٗ ٠
ٚايػا ١ٜإٕ َا ؾعً٘ قُٛز بٝطاض نإ ٜؿعً٘ آباْ٩ا
.
ٖص ٙايطغاي ١إهػٛطٚ ١ايطا٥ع ١اشلسف
ٚتآظضٚا ٚناْٛا ؾعٜ ّ٬سّا ٚاسسٚ ، ٠أغطَ ٠تُاغه١
.
ايعُٛا ٤يصيو تكاضبٛا ٚتعاْٛٚا
.
ٚأدسازْا إهٌٝ
َذلابط١
.
إيتككت ايؿٗاَٚ ، ١ايٓبٌ ٚ ،إطٚ ، ٠٤ٚإ٬طؿٚ ، ١اٱسػإ ٚ ،اؿب ٚ ،ايٛؾاٚ ، ٤ايطٝب١
. .
إهطَ ١ؾهإ ٜعطف بايٛاسس َِٓٗ بإ ؾ ٕ٬ؾِٗ ْٚ ،بٚ ٌٝقاسب َٛاقـ تتػِ
.
بأٌٖ َه١
ٚايؿهاٌ٥
.
بإط ٠٤ٚؾٌٗ عًُٓا أ٫ٚزْا ٚبٓاتٓا نٌ ٖص ٙايكٚ ِٝا٭خ٬م
.
شاتٗا ٚيهٔ
يكس أبعستٓا اؿٝا ٠عٔ ايهجرل َٔ َجٌ ٖص ٙا٭خ٬م  ،بػبب ُٖٚ ّٛؼسٜات اؿٝا. ٠
ايتاضٜذ
.
غباتٓا ْٚعٝس ٖص ٙا٭فاز إه ١ٝاـايس ٠عدل
.
٫بس إٔ ْؿٛم َٔ
أضاز قُٛز بٝطاض إٔ ٜك ٍٛيٓا ايهجرل ؾٌٗ ْعَ ٞا أضاز .ٙ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.7
1791م
بايعسز
ٖ142ـ4 ،
ؾٛاٍ
6 12
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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– 3ايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف إه ١ٝا٫دتُاع ١ٝغذًت ٗ قؿشات ايتاضٜذ بأضٚع ٚأٌْ ٚأضق٢
اؿهاض ١ٜخاق ّ١إٔ َه ١إهطَْ ٖٞ ١ػٝر ٖٝع َٔ ا٭عطام اٱغ ١َٝ٬اييت إْكٗطت ٗ
.
ايكٛض
ضاقٖٚ ١ٝصا ايٓػٝر عٌُ عًْ ٢ؿط ايسٜٔ
زاخٌ بعهٗا ايبعض ؾؿهًٛا َعازيٚ ١اسس ٠إْػاْ. ١ٝ
إعُٛض٠
.
اٱغ َٞ٬ايع ٗ ِٝٛنٌ أما٤
ٖٚصا ايٓػٝر إه ٞايع ِٝٛخطز َٓ٘ نباض عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤ايعامل اٱغًٚٚ َٞ٬ت َه ١إهطَ١
ٖ ٞإٓبع ٚإكسض ا٭غاغ ٗ ٞتؿه ٌٝايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف  ،اييت ْكًت إٍ نٌ ايعامل
اٱغَٞ٬
.
إٕ اجملتُع إه ٞفتُع َطٓ ، ١اجملتُع إه ٞفتُع تطاب٘  ،فتُع أخ ، ٠ٛفتُع ٚؾا، ٤
فتُع نطّ  ،فتُع قٓاع ، ١فتُع ضإ .م
– 4عًٓٝا إٔ ْعٝس ٖص ٙايكٚ ِٝايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف اييت ضؾعت َٔ ؾأْٓا ٚقُٓٝا ٚ ،دعًتٓا
ا٭خ٬م ٚعًٓٝا إٔ ْسضبِٗ عً٢
.
اؿػٓ ١عًٓٝا إٔ ْكط عً ٢تعً ِٝأبٓآ٥ا نٌ تًو
.
َهإ ايكس٠ٚ
تكًٝسْا ؾُٔ ايهطٚض ٟإٔ ٜعطف أبٓاٖ ٤صا اؾَ ٌٝعٓ٢
.
أَاَِٗ ْٚؿطض عًِٗٝ
.
شيو بإ ِاضغٗا
ايكطب٫ ٢بس إٔ مطى
.
ٚايهطاْ ٤عًُِٗ نٝؿ ١ٝقً ١ايطسِ ٚايتٛاقٌ َع شٟٚ
.
ايتٛاقٌ ٗ ايػطا٤
يٰخطٜٔ
.
نُا٥طِٖ م ٛؾعٌ اـرل ٚ ،اٱسػإ
ْعًُِٗ نٝـ ْٛقط ايهبرل ٚ ،مذلّ ايكػرل .؟ َتْ ٢ػتطٝع إعازٖ ٠اضغ ١ايهجرل َٔ عازاتٓا
اؿر ٚا٫يتكا ٤ايعاًٞ٥
ٚتكايٝسْا ٚأعطاؾٓا َجٌ ظٜاضات ؾٗط ضَهإ ٚ ،ظٜاضات ايعٝس ٚ ،ظٜاضات .
استٝاداتِٗ ٚتأٌَ َتطًبات أغطِٖ
.
ا٭غبٛعٚ ٞظٜاض ٠إطنٚ ٢ايػ٪اٍ عٔ ساشلِ َٚعطؾ١
.
ٚأبٓاَ ِٗ٥ت ٢تعٛز أخ٬قٓا ٚقُٓٝا ٚعازاتٓا اييت تسع ٛايػ٪اٍ عٔ ا٭ٜتاّ ٚا٭ضاٌَ ٚتأٌَ كتًـ
.
ٚايتػ ٍٛ؟
.
استٝاداتِٗ ٚعسّ زؾعِٗ يًػ٪اٍ
.
ٚاؾٛز ٜا أٌٖ
!
ايٛؾاٜ ٤ا أٌٖ ايهطّ
ايؿٗاَٜ ١ا أٌٖ !
.
ايٓدٜ ٠ٛا أٌٖ
!
ٜا أٌٖ َهٜ ١ا أٌٖ
ٚا٭عطاف ست ٢ماؾ ٜعًَ ٢ه١
.
ايكٓاع ١عًُٛا أ٫ٚزنِ نٌٻ ٖص ٙايعازات ٚايتكايٝس ٚايكِٝ
! .
ٚأُٖٝتٗا
.
إهطَٚ ١قٛضتٗا َٚهاْتٗا
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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األَني؟
ملارا ايعٓاد ٜا َعاي. !ٞ
َه ١أتصنط ٜا أخ ٞايهط ِٜعٓسَا ْؿطت َكايٞ
َهٖ ١ص. .ٙ
ا٭ٌَ ٖص. .ٙ
ٖصَ ٙهٜ ١ا َعاي! ٞ
ٚؼت عٓٛإ أضض
: / ،)11
ٚ )14158ايكؿش(١
ٖ142ـ بعسزٖا(
/6
4
ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚايج٬ثا/16 ٤
َهٝايٌ  ،. .نٝـ أْو غهبت َين
ايتػا٫٩ت  ٚا٭َاْ ١ته. ! ٌٝ
. .
ايػطؾ ١ايتذاضَ ١ٜه ١إهطَ ١تجرل
ٖ ٬ا نتبت عٔ قه ١ٝا٭َاْٚ ١أضض ايػطؾ١
ٚقًت ي ٞإٔ ا٭َاْ ٫ ١تهَ ٌٝهٝايٌ ٚنٓت َٓؿع ّ
ايعاظي ١ص .با٭َاْ،١
.
أغط. ٍٛط ايطبك١
.
ضٜاف؟ َٜٗٛٚا أعطف إٔ
ايتذاضٚ ١ٜإٛاطٔ ا٭غتاش َٓكٛض أب. ! ٛ
نس ٟبإٔ َا نتبت٘  ٫هٛظ إٔ أنتب٘ ٚأْا
ٚخاق ١تًو ايطظَ ،١اييت ؼ ٘ٝبا٭ٌَ ؼطنت .
ايعاظي .١ص
َٔ .طايطبك. ١
َٚٛـ با٭َاْ ١ؾأقٕ ٍٛعايٝهِ ايهطٚ ِٜيهٌ أٚي٦و اجملُٛع. ١
غرلنِ أْين أعتع ٚأؾتدط بتٓاٚيٚ ٞنتابيت
.
ٚاييت ؽككت ٗ ععٍ اؿكا٥ل عٓهِ ٚعٔ
إباضنٌ ٚأْا ناتب قشاٗ ٚأنتب بٗص ٙاؾطٜس ٠اييت
.
عٔ أ ٟقهُ ١ٝؼ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا
ايٓؿع ١ٝأْين أزاؾع عٔ َبازٚ ٨قَٚ ِٝجٌٚ ،قبٌ ٖصا ٖ ٛزؾاع
.
أتؿطف ب.ـٗا قبٌ إٔ ٜٛيس أؾطاز ايطظَ١
ٚأًٖٗا ؾٗص ٙقهَ ١ٝه ،١َُٗ ١ٝؾهٝـ تطٜس ْٞٚإٔ أقـ قاَتّا َٚؿاٖسّا
َػتُٝت عٔ َه ١إهطَ. ١
إًٛثٌ ٖٚص ٙا٭ضانٖٞ ٞ
.
أَاّ نٝاع ٚتٛظٜع ْٗٚب أضان ٞإطاؾل ايعاََ ١ه ١إهطَ ١يًبعض َٔ
ايؿعب
سل .
أَا عٔ اؿكا٥ل ٚايٛثا٥ل اييت أبطظٖا ؾًٝؼ َٔ سل نا َٔ ٔ٥نإ إٔ ٜػأيين عٔ
ٚٚثا٥ك ٞص)ٚ ).غرل شيو
.
سذٳذٞ
َكازضٖا .ص ٚيهٔ أقبٌ َٓهِ ْٝعّا غ٪اٚ ّ٫اسساّ ((. ٖٛ.ط قش ١ٴ
.
. .ط
ؾ. ٬ثِ ٫.،.
. .
اؿل ثِ اْتكطت اؿكٝكٚ ،١غابت إكاحل ايهٝكٚ ،١نعؿت
اؿل ثِ أْتكط . .
ٚأخرلاّ أْتكط . .
. .
ايعادً ١سكٝك ١يكس ؾطست نجرلاّ دسّا ٚدسّا عٓسَا قسض خطاب غعازٚ ٠نٚ ٌٝظاض ٠ايؿٕٚ٪
.
إٓاؾع
ٖ142ـ ،إبين عً ٢خطاب أَاْ ١ايعاقُ١
/6
7
ٚ )4366تاضٜذ/1
(1
ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚيتدط ٘ٝإسٕ ضقِ
ٖ142ـ سٝح تهُٔ خطاب غعاز ٠ايٛن ٌٝايٓل ايتاي ((:ٞأضؾل
/6
3
/488ب) ٚتاضٜذ/2
(9
إكسغ ١ضقِ
ٖ142ـ إتهُٔ إٔ طًب
/6
5
/14
ٗ 3740
/2
ٕعايٝهِ خطاب غعازَ ٠سٜط عاّ اٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛضقِ 1
ا٭َاْ ١بإساي ١إٛنٛع جملًؼ ايكها ٤ا٭عً ٢يٝؼ ي٘ َا ٜدلض ٙن ٕٛايكه ١ٝقس سػُت بكسٚض
ايتٓؿٝص).
سهِ ٖٝع ٚبصيو انتػب اؿهِ ايكؿ ١ايكطعٚ ١ٝيٝؼ يٮَاْ ١إ) ٫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)11
 )1430قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ1 ،
ؾٛاٍ
6 17
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚايػبت
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اؿل ٚغٝؿطح َع ٞايهجرل َٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١عٓسَا تػتُتع ٚتػتؿٝس
ْعِ ؾطست باْتكاض .
إهطَ َٔ ١بٓاَٛ ٤قع سهاض ٟشلا بٗصا إٛقع اؿٚ ٟٛٝايػايٞ
ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه. ١
ٜؿبعٕٛ
ايجُٔ ؾٌٗ وطّ غهإ َس ١ٜٓناًَ َٔ ١أضض يٝػتؿٝس َٓٗا ْؿط أْ ٚؿطإ َٔ ايص. ٫ ٜٔ
ٚيهٔ ؾطسيت مل تسّ ٚمل تػتُط ط ،ّ٬ٜٛعٓسَا عًُت َكازض ٟاـاق ١إٔ َعاي ٞأٌَ
ايعاقُ ١إكسغ ١قس بعح غطاب دسٜس يكاسب ايػُ ٛإًهٚ ٞظٜط ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚبطقِ

ٖ142ـ ٚعٓس َطادعيت يهٌ ؾكطات خطاب ا٭َاْٚ ١دست إٔ َٔ زضؽ
/6
7
/29
/262017ب) ٚتاضٜذ
(314
ٚأعس اـطاب نؿِٗ قاْ ْٞٛأخؿلٚ ،أخؿلٚ ،تػاب بككس ،بٌ عٌُ عً ٢تػٝب بعض ايٓكا ٙإُٗ١
إتعًك ١بايكه ،١ٝناْت ايٛظاض ٗ ٠أَؼ اؿاد. ١شلا ٚأظعِ – ٖهصا أ – ٔٚإٔ ٚظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًس١ٜ
يًػا ١ٜإٕ خطٚ ٠ٛإقطاض ا٭َاْ ١عً٢
ٚايكطَ ١ٜٚتٝكَٓٚ ١ٛتبٕٗ ١جٌ ٖص ٙايكهاٜا اؿػاغٚ ١إُٗ. ١
ٖٚصا .ط ايـعٓ.ـاز .ص ٚ
سذط .
َبسأ ((.طايعٓاز ص ،. )).ايص ٟبين زاخٌ .
ايػرل ٗ ٖص ٙايكه. ١ٝ
اٱقطاضص عًٖ ٢اضغ ١اـطأ ٗ أخص سكٛم إٛاطٔ ٪ٜنس
. .ط . .

– ضَا – عً ٢غ ٤ٛايٓٛاٜا يس٣

ايكه ١ٝضغِ قٓاعيت ٚإّاْ ٞبٓعاٖٚ ١عؿٜ ١س ايسنتٛض خايس ماؽ
.
ايبعض ٖا ٜطاضزٖ ٕٚصٙ

–

ايعٓاز ص ٚ،٫ٚ ،.مل  ٚ ،ئ اغتطع تؿِٗ ٖصا
.
ٖصا .ط
ضعا ٙاهلل – يهٓين سكٝك ّ ١مل اغتطع تؿػرل .
بإٓطكٚ ١ايػطٜب إٔ َا ظاز ق٠ٛ
.
ؾطع .ٞص ٖٝع َٔ أعً ٢قهُُٝ ١ع
إيػا. ٤ط سهِ .
اٱقطاض عً. ٢
ا٭ضض ٖ ٛاؿهِ ايؿطع ،ٞثِ
ٚأسكَٚ ١ٝكساق ١ٝسل إٛاطٔ ايؿطٜـ َٓكٛض أب ٛضٜاف ٗ ٖص. ٙ
ايطأ ٟايكاْ ْٞٛايك ٟٛايص ٟنتب٘ َسٜط عاّ اٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛبٛظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚغطاب٘
ٖ.142ـ ٚست ٢اٯٕ مل أتؿِٗ نٝـ ػط ٩أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٗ ١
/6
5
/14
ٚ )3740تاضٜذ
/2
1
ضقِ (
ايطعٔ ٗ ايكها ،٤سٌ تؿهو ٗ سهِ ؾطع ٞقسض َٔ احملهُ ١ايعاَ ١ثِ ُٝع َٔ قهُ ١ايتُٝع،
ٚايعؿ ١ثِ إٕ إدطا ٤ا٭َاْ ٗ ١خطابٗا ا٭خرل
 َٔٚقبٌ قها ٠ؾٗس شلِ بايعكٌ ٚايؿك٘ ٚايٓعاٖ. ١
طعٔص َ ٗ.كساق ١ٝاٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛبايٛظاضٖٞٚ ،٠
ٖ. ٛط .
يًٛظاضٚ ٠إصنٛض ضقُ٘ ٗ َكسََ ١كاي. ٞ
باؿٓهٚ ١يعٌ
.
اؾٗ ١إدٛيَ ١جٌ ٖص ٙاٱدطا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛبٗا َٔ ايؿاٌُٖ ٚاـدلا ٤إؿٗٛز شلِ
أِٖ َعًْٛ – ٗ ١َٛطٖ – ٟهصا أعتكس عًُت ا٭َاْ ١أ ٚاٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛبٗا عً ٢تػٝبٗا ٚإخؿاٗ٥ا
ا٭َاْٖٞ ١
:
عٔ إػٚ٪يٌ بايٛظاضٚ ،٠مل ٜطز شنطٖا ٗ نٌ خطابات
1: /

اؿسٜك ١ص قس َٓشت ٕعاي ٞأٌَ
ا٭ضض .ط . .
.
مل ٜؿط ٗ خطابات ا٭َاْ ١إٍ إٔ ْكـ ٖصٙ
ْكٝـ ٚإٕ نٓت أُٓٚ ٢غرل ٟايهجرل َٔ أٌٖ
َس ١ٜٓدس ٠ا٭غبل َعاي ٞايسنتٛض ْع ٜ٘سػٔ .
َه ١إهطَ.١عً ٢قاسب ايػُ ٛإًهٚ ٞظٜط ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚإٔ ٜتؿهٌ َؿهٛضاّ بايطؾع
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إٍ إكاّ ايػاَ ٞايهط ِٜبطًب إيػاٖ ٤ص ٙإٓشٚ ١إيػا ٤قهٗا ٚإعاز ٠ا٭ضض يته ٕٛسسٜكٖٛٚ ١
إعتُس ؾٗصا َاٍ عاّ يًؿعبٚ ،يٝؼ يًُػٚ٪يٌ با٭َاْ ١سل
.
اغتدسَٗا إهتٛب ٗ إدط٘
إٓاؾع ٚنأْٗا أَ٬ى خاقٖٚ.١صا
ستٜ ٢تكطؾ ٕٛب٘ سػب ا٭ٖٛاٚ ٤ا٭َعدٚ ١إكاحل ٚتبازٍ .
ٜسع ٗ ٛإكابٌ إطايب ١بإيػا ٤إٓش ١إًه ١ٝاييت طبكت ٕعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ا٭غبل
ايسنتٛض ؾ٪از غعايَ ٗ ٞس ١ٜٓدس ٠باعتباض إٔ تطبٝكٗا ي٘ ثِ َٔ قبٌ َعاي ٞأٌَ ايعاقُ١
َٓٗر .ط تبازٍ إٓاؾع
َس ١ٜٓدس ٠ا٭غبل ايسنتٛض ْعْ ٜ٘كٝـ ٚايًصإ طبكا ٖص ٙإٓض عدل .
ايساَػ١؟
.
إؿذلن .١ص ؾأ ٜٔأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚ ١إزاضتٗا ايكاْ َٔ ١ْٝٛتػٝب ٖص ٙاؿكا٥ل
.
اؿكٝكٜ ١ٝبس ٚيٖ – ٞهصا أدعّ – إٔ ا٭َاْ ١تٓسؾع
.
ٚاييت تطدض ايكهٚ ١ٝتسؾع بٗا إٍ ايكٓا٠
بٗص ٙإػايطات ٚإخؿاٖ ٤ص ٙإعًَٛات ٚاؿكا٥ل بػ ١ْٝ. ٤ٛبٗسف إٔ تٓتكط ٗ ايكهٚ ١ٝبأٟ
ا٭ؾهاٍ
.
ؾهٌ َٔٚ
 ٫ 2سٛت إٔ ا٭َاْ ١تبين إؾازتٗا يًذٗات إدتًؿ ١غٛا ٤ناْت احملهُ ١أثٓا ٤غرل ايكه ،١ٝأٚ
: /
أثٓا ٤ايهتابٕ ١كاّ ايٛظاض ٠عً ٢إٔ ٖص ٙا٭ضض َساض اؿسٜح ٖ ٞأضض سه ،١َٝٛؾٗصا ا٭َط غرل
خام .ص ٚيٝؼ
إدط٘ .ط .
.
قشٝض إٕ قش ١ايٛقا٥ع ٚإدططات ٚايكو ايؿطع ٞتك ٍٛإٔ
.
سهٖٚ َٞٛصَ ٙػايطَ ٫ ١دلض .شلا
.
3: /

ايتايٞ
شنطت ا٭َاْ ٗ ١ايكؿش ١ايجاْ َٔ ١ٝخطابٗا إصنٛض أعٚ ٙ٬إٛد٘ يًٛظاض ٠ايٓل :
اخل)
ٖ. 14ـ . .
.0
/8
(( إ ٫إٔ إصنٛض أبطظ بعس شيو ٚضق٪َ ١ضخ/25ٗ ١

اغتػطب َٔ ٖص ٙإػايطات إهؿٛؾ ١سٌ تعتُس اٱزاض ٠ايكاْ ١ْٝٛبا٭َاْ ١إٍ إخؿا ٤اؿكا٥ل
نًُ. ١ط ٚ.ضق .١ص ٗ سٌ ا٭قض ٚا٭قٛب ٚايٛاقع
.
ٚايت٬عب بايهًُات ٚا٭يؿا ،ٚؾاغتدسَت
ايٓٛاّ بٌ
ـاعٜ ١ا ؾاٌُٖ . .
قهط .ص ؾايؿـطم نبرل ٜــا ْ! .
أبطظ .ط .
ٚايٓٛاّ ٚايكـاْٜ ٕٛـك. ٍٛ
ٚاحملهط ص
ايٛضق١ص . ٚ..ط . .
. .ط .
 4إػايط ١ايهبرلٚ ٠ايٛانشٚ ١إهؿٛؾٚ ١اييت تسٍ بٛنٛح تاّ عً ٢عسّ ؾِٗ َٔ وٌُ ًَـ
: /
ايكه ١ٝبا٭َاْ ١يعًُ٘ ٚزٚض ٗ ٙايتعاٌَ َع إكطًشات ايؿكٗ ١ٝسٝح شنط ٗ ايكؿش١
ايسع)). ٣ٛ
.
ايتاي (( ١ٝيٝؼ ي٘ قؿٗ ١
ايجايج َٔ ١خطاب ا٭َاْ ٗٚ ١ايػطط ايجايح ايعباض: ٠
ايسع .٣ٛص نُا تسع ٞاٱزاض٠
باهلل عًٝهِ َا زاّ إٔ إٛاطٔ َٓكٛض أب ٛضٜاف يٝؼ .ي٘ .ط قؿ. ٗ ١
با٭َاْ ١ؾهٝـ تكسَت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١بايسع ٠ٛنس ٗ ٙاحملهُ ١ايعاََ ١ه١
.
ايكاْ١ْٝٛ
ْكٝـ تك ٍٛا٭َاْْٗ ٗ ١ا ١ٜخطابٗا إصنٛض
إهطَٚ ،١زع ٠ٛأخط ٣يس ٣احملهُ ١ظسَ ٠ع ْع. ٜ٘
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غابكّا َا ( ًٜٞإٕ إٛاطٔ إصنٛض يٝؼ ي٘ قؿ ٗ ١ايسعٚ )٣ٛنصا اعتُاز اؿهِ عً ٢ايٛضق١
ٖ140ـ ٚاييت مل ػس ا٭َاْ ١أغاغّا شلا ٗ إعاًَٚ ١قس
/8
إكسَ َٔ ١إٛاطٔ ٚإ٪ضخ/25ٗ ١
أٚنشت إٔ ا٭َاْ ١تهاز تؿكس َكساقٝتٗا ٭ْـٗا مل تؿأ إٔ تػُ ٞا٭ؾٝاَ ٤ػُٝاتٗا اؿكٝك١ٝ
ٚتعتدل احملهط ٚضق ٌٖٚ ١احملانط ٚايكهٛى تهتب عًَ ٢از ٠خ٬ف ايٛضم؟.إ ٫إشا نإ َٔ ٗ
َٔ .طخؿب
ضخاّ .ص أ. ٚ
َٔ .ط .
ا٭َاْٜ ١عتكس إٔ إعًَٛات ٚاؿكا٥ل ٚاؿكٛم تهتب عً ٢قطع. ١
 .ص  ،.ؾٗصا عًِ دسٜس  ٫عًِ يٓا .ب٘ ٚقٌ ضب ٞظزْ. ٞعًُاّ ٚإشا ناْت ا٭َاْ ١تػُ ٞاحملهط ٚضقّا
ؾُا ٖ ٛاحملهط بطأٜٗا يٝهَ ٕٛعتسّا .ب٘ َٛٚقؿٗا َٔ قو اؿهِ ًٜشل غ٬ؾ٘ َٔ إػُٝات
اؿسٜك١؟ ٚاييت مل تؿأ ا٭َاْ١
.
َٔ 5
ٚبايتاي ٌٖ ،ٞتتكطف ا٭َآَْ ٗ ١ض أٌَ دس%0 ٠
يًٛظاض ٠ي ٬٦وػب ٖصا اٱدطا ٤إػاي٘ يًشكا٥ل ٗ
اٱؾكاح عٔ خًؿٖ ١ٝصا ا٭َط ٚإٜهاس٘ !
ا٭َاْٚ ١نٝـ ٜػٛؽ يٮَاْ ١إٔ تك ٍٛيٝؼ ي٘ قؿ ٗ ١ايسع( ٣ٛ٭ب ٞضٜاف ٚإشا
غرل قاحل ! .
إٛقـ؟ ٌٖٚ
.
نإ  ٫قؿ ١ي٘ ٗ ايسع ٣ٛنٝـ أقاَت ا٭َاْ ١ايسع ٣ٛعًَٚ ٘ٝاشا ٜٴؿػط ٖصا
اؿل يٮَاْ ١اغتباس ١اؿسٜكٚ ١سكٛم إٛاطٌٓ ٚأَ٬نِٗ َٓٚشٗا يٰخطٚ ٜٔوطّ َ٬نٗا
َٓٗا؟ ٌٖ ٖصا تعتدل ٙا٭َاْ َٔ ١ايعسٍ ٚاٱْكاف ايصْ ٟل عً( ٘ٝنتاب اهلل ٚغٓ١
ا٭قً. ٌٝ
ضغٛي٘) ٖٚصا ايٓٗر ايصٜ ٟػرل عً ٘ٝسهآَا  ٠٫ٚٚأَطْا

– سؿ ِٗٛاهلل – .؟ ؾ ٬أزضٖٛ َٔ ٟ

سكا٥كٗا؟
.
إػ ٍٚ٪اؿكٝك ٞعٔ ٖص ٙإػايطات ٚإخؿا ٤اؿكا٥ل ٚإيباؽ ا٭َٛض بػرل
5: /

إٕ ا٭َاْ ١تؿٝس غطابٗا إؿاض عٓ٘ َعاي ٘ٝيًٛظاض ٠أ ٻٕ ايػطؾ ١مل ٜكسض شلا قهّا ؾطعٝاّ ٖٚصا غرل
ايتذاض. ١ٜط ٚثٝك ١تٓاظٍ
.
ايٛاقع ٭ٕ ا٭َاْ ١أقسضت يًػطؾ١
زقٝل ٚغرل قشٝض ٚنصب عً. ٢
ضزلّٝا ص ٚأٜستٗا غطاب تٓاظٍ يؿه ١ًٝناتب عسٍ َه ١إهطَٚ ١غټًِ إٛقع إٍ إزاض ٠ايػطؾ١
. .
إٛقع ٚعًكت عً ٘ٝيٛس ١خهطا ٤نبرلٚ ٠ط ،١ًٜٛؾاٖسٖا
ايتذاضَ ١ٜهٚ ١مت اٱسساخ زاخٌ .
ٚايساْ ٞؾهٝـ ْكبٌ ٖصا ايهصب ٚتعٜٚط اؿكا٥ل!؟
.
ايكاقٞ

6: /

نُا أؾازت ا٭َاْ ١غطابٗا إصنٛض غابكاّ إٔ أبا ضٜاف مل ٜدلظ احملهط إتٓاظٍ ب٘ يٮَاْ ١أثٓا٤
ايكهْٚ ١ٝػٝت ا٭َاْ ١إٔ ايتٓاظٍ َؿط ٙٚبإعاز ٠اؿسٜكٚ ١تٗطبت ا٭َاَْ َٔ ١ػٚ٪يٝتٗا
ٚاغتباس ١إًو إعكٚ ّٛايؿط ٙاي٬ظّ بٌ أب ٞضٜاف ٚبٗٓٝا ٚايصٜ ٟؿٝس بإعاز ٠اؿسٜك ١٭ْٗا
خاضز ايٓػب ١اجملاْ ١ٝإشا ثبت تعس ٌٜاغتدساَٗا يػرل ايػطض إتٓاظٍ عٓ٘ تعاز إٍ َايهٗا
إدط٘
.
قاسب
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7: /

ٚ )2ايباق َٔ ٞإػاس١
أؾازت ا٭َاْ ١أْٗا مل تتكطف ٗ اؿسٜكَٚ ١ا خٴكل يًػطؾّ4000( ١
َٔ 5
ٜعتدل سسٜكٚ ١يهٔ ْػٝت ا٭َاْ ١أ ٚتٓاغت بككسٚ ،ضَا بػ ،١ْٝ ٤ٛإٔ ا٭َاَْ ١ٴٓشت %0
أقٌ َػاس ١اؿسٜك ١إٍ َعاي ٞأٌَ َس ١ٜٓدس ٠ا٭غبل ايسنتٛض ْعْ ٜ٘كٝـ بٓا ٤عً ٢أَط
َٔ زل ٛغٝس ٟايٓا٥ب ايجاْٚ ،ٞأؾازٚا زل – ٙٛسٓٝصاى – أْٗا أضض سه ،١َٝٛسٝح تهُٔ أَط
زل ٙٛايهط ِٜبايٓل ايتايٚ ((:ٞسػب ا٭َط ايهطَ ٫ ِٜاْع َٔ َٓشٗا ي٘ إشا ناْت سه١َٝٛ
ٕطؾلٚ ).مل تؿكض ا٭َاْ ١إٔ إدط٘ خام ٕٛاطٔ
ٚيٝؼ ٭سس ؾٗٝا زعٚ ٣ٛيٝػت ككك) ١
َٚٴٓشت اؿسٜك ١إٍ أٌَ دسٚ ٠اغتًِ قهاّ عًٗٝا ٚمت ؽطٝطٗا ي٘ نكطع غهٓ.١ٝؾًُاشا مل
يًٛظاض٠؟ ٌٖ ٜعتدل َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١إٔ تكطف
.
تصنط نٌ ٖص ٙإعًَٛات ٚاؿكا٥ل
ا٭َاْ ١غً ِٝ؟ ٕٚاشا ؽؿ ٞاؿكٝك ١عٔ ايٛظاض ٠؟ ٚاييت أغٗبت ؾٗٝا ٱناع ١سكٛم إٛاطٔ
ايكطع ١ٝثِ ٕاشا مل
.
ٚتعط ٌٝتٓؿٝص ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝايكازضَ َٔ ٠طدعٗا ٚإهتػب ١قؿتٗا
اؿكا٥ل؟ ثِ ٕـاشا مل ٜٛنض إٔ
.
تكط ا٭َاْ ١عكٝك ١تكطف ا٭َاْٚ ١خً٘ ا٭َٛض ٚإخؿا٤
َٔ )%50
 )2أ( ٟ
ّ 10.0
َكساضٖا (
ا٭َـاْ ١اغتباست ًَـو إــٛاطٔ َٓٚشت اؿسٜك ١بـُػاس00 ١
ؾسَ ٠اشا تككس ا٭َاْ َٔ ١إخؿا ٤اؿكا٥ل ٚاعتكس إٔ
َػاس ١اؿسٜك ١إٍ ا٭ٌَ ايػابل .
ٖ140ـ َٔ أغاؽ
/8
َجٌ ٖصا ايتكطف دعٌ َٔ إػتؿٝس إخؿا ٤أقٌ احملهط إ٪ضر ٗ /25
ٖ.142ـ
/6
7
/29
ضقِ/262017ب ٗ
ا٭َاْ31١
غذ٬ت ا٭َاْ ٚ ١إ ٫نٝـ ٜؿػط َا دا ٤غطاب 4

8: /

ٚأَا عٔ ق ٍٛا٭َاْ ١إٕٻ إٛاطٔ مل ٜٴٗٛط احملهط إ٪َ ٫خطاّ ْ ،سسض ٖصا بكٛض ٠ايدلق١ٝ
ٖ141ـ تؿٝس
/8
12
/28
إطؾٛع َٔ ١إٛاطٔ ٗ شيو ايتاضٜذ ٕعايٚ ٞظٜط ايبًسٜات بطقِ ٗ 880
ٚٚانض ٚإٓطل ٜك ٍٛإٔ
.
ايتَ ًِٛا قاَت ب٘ ا٭َاْ ٗ ١سٚ ٘ٓٝؾطح ايٛنع بؿهٌ َؿكٌ
احملهط ٜؿذلض إٔ ٜه ٕٛنُٔ أٚضام ًَـ ايكه.١ٝؾُٔ نإ ٚضا ٤إخؿاٖ ٤صا احملهط َٔ ًَـ
أخؿ. ٢؟
ايكه١ٝ؟ ٕٚاشا !
.

 9أٚز ططح ايكه ١ٝيًٓكاف إشا قاّ َٛاطٔ بتدط ٘ٝأضن٘ إٍ كط٘ غهين َعتُس َه ٢عً٘ٝ
: /
 21عاّ) ٜٛٚدس ٗ ٖصا إدط٘ عهِ ساد ١ايػهإ ٚإٓطكَٚ ١تطًبات ايتدط٘ٝ
أنجط َٔ (
إٍ (سسٜكٚ )١مت ا٫غتػٓا ٤عٔ اؿسٜك ١ؾٌٗ َٔ باب اؿل ٚايعسٍ ٚاٱْكاف ٚايؿٸطٵع إٔ تهٕٛ
ٖص ٙاؿسٜكَ ١ػتباسٖ ٕٔ ١ب ٚزب ٜأخصٖا َٓش ١أٜ ٚػتٛي ٞعًٗٝا بأ ٟططٜكٚ ١وطّ َٓٗا
عًٗٝا ٚإٔ ا٭َاْ ٗ ٖٞ ١سكٝكَ ١ػٚ٪يٝتٗا احملاؾ١ٛ
َايو إدط٘ ايص ٟوٌُ قهّا ؾطعٝاّ .
عًٗٝا ٚعهِ ٜ٫ٚتٗا ٚاختكاقٗا ٗ ايٛقت ايصُ ٫ ٟتًو ا٭َاْ ١عًٗٝا قهّا ؾطعّٝا عهِ إٔ
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إدط٘ ًَو َعك ّٛ٭سس إٛاطٌٓ ؾهٝـ ٜتِ تكطف نٗصا َٔ ا٭َاْ ٖٞٚ ١تعًِ با٭ٚاَط
ٚايتعًُٝات ايكازضَ َٔ ٠كاّ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ أٜس. ٙاهلل َٓع ايتكطف َجٌ ٖص ٙإطاؾل
ْ ٌٖٚعْ ٜ٘كٝـ عٓسَا طبكت ي٘ إٓش ١عً ٢سسٜكَ ١دط٘ نإ ٜعًِ بـٗا َعاي ٞا٭ٌَ إٔ
تبازٍ إٓاؾع ٚإكاحل غام إي ٘ٝايعًِ بـٗص ٙاؿكٝك ٗ ١عٗس ا٭ٌَ ايػابل ٚقس قاّ أب ٛضٜاف
َكانا ٠أٌَ دس ٠ايػابل ٚقسض قو ؾطعَٛ ٞدب٘ قػُت َٛدب٘ ا٭ضضٚ ،ضنٝت ا٭َاْ١
ايػطؾ١
ٗ س ٘ٓٝبصيو ٚاعذلنت عً ٢قو اؿهِ ٗ أضض .
َا أزع ٛي٘ ٖٓا ٖ ٛإْؿاش َا تهُٓ٘ ايكو ايؿطع َٔ ٞقهَُ ١ه ١ايعاَٚ ١إٜ٪س َٔ ٖ١٦ٝ
ُٝٝع ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝبإٓطك ١ايػطبٚ ١ٝإهتػب ايكؿ ١ايكطعٚ ،١ٝإٜ٪س ايتأ ٜٞز ايهاٌَ َٔ
ايٛظاض ٠عدل خطاب اٱزاض ٠ايكاْٚ ،١ْٝٛتهًٝـ ا٭َاْ ١بعسّ إُاطًٚ ١تعط ٌٝإٜكاٍ اؿكٛم
نؿٚ. ٢نؿا ١ٜأنٌ سكٛم ايٓاؽٚ ،ايعٌُ عً ٢احملاؾ ١ٛعً ٢أضان ٞإطاؾل
٭ًٖٗا ْٚك. ٍٛ
.
إهطَ ١ؾ ٬تٓػٛا أٜٗا ايعابج ٕٛباؿكٛم إٔ ٖصَ ٖٞ ٙه ١إهطَ ١تٓؿ ٞنٌ خبٝح
ايعاََ ١ه. ١
ٜك ٍٛشيو
ْٚاٖب ؾايتاضٜذ .
ٚساقس ٚيل ٚغاضم .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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سداٍ َٔ ايٛطٔ
1

عبذايٖٛاب أب ٛطًُٝإ
َعاي ٞا٭غتاش ايسنتٛض عبسايٖٛاب أب ٛغًُٝإ ،عه ١٦ٖٝ ٛنباض ايعًُاٖ ،٤صا إه ٞايعطٜل
ْبٖٛٚ ١ًٝ
ٖٚاضغ ١ضغبت٘ ٗ ايعًِ ٚايجكاؾ. ١
.
ٚايطا٥ع َجكـ أخ٬قَ ،ٞجكـ ٚطينَ ،جكـ َه ،٢ؾهطّا
ٚايجكاؾ ١قاّ بأؾهٌ زٚض ٜك ّٛبٗا إجكـ ايٓٝٛـ ٚاؿامل ٗ ايتعبرل عٔ
.
ٜتبكط ٗ سط ١ٜايعًِ
ايكسم  ٫وب إٔ ٜهٔ إجكـ ٗ َٛادٗ ١ايػًط ،١٭ْ٘ وب إٔ ٜٛاد٘ إجكـ ؼسٜات ايعكط ٚ
.
ايبا٥ػ ٗ ١قانطات٘ إتعسز٠
.
ٜذلى إهإ ايصٜ ٟػٝطط عً ٘ٝايهصب ٚايهصابٌ ٫ٚ ،وب إطاٚغ١
ٜػاٚ ّٚىتًـ َع ٞزاُّ٥ا ٗ َػت ٣ٛايكطاس١
ٜعط ٞزضغاّ غرل َػبٛم ٗ أخ٬ق ١ٝإجكـ ايص. ٫ ٟ
ايططح ٖ ٛوب إٔ ٜٓتٛط أنجط يًٛق ٍٛإٍ
ٚاؾطأٚ ٠إٛادٗ ٗ ١ؾدكٚ ،ٞيهٔ ٜتؿل َع ٗ ٞسس. ٠
اؿل
َا ٜطٜسٚ ،ٙأْا أختًـ عٓ٘  ٫ٚأسب اْ٫تٛاض ستٜ ٢أت ٞاؿل ،إِا أضٜس إٔ أشٖب إٍ .
ّجٌ .طسايٚ. ١ع.ٞص دسٜس ٗ ٠ايؿهط
إٕ ايسنتٛض عبسايٖٛاب أب ٛغًُٝإ ايعامل ٚإؿهط ٚإجكـ .
ايٓكس ٟإٕ أب ٛغًُٝإ
.
ٚايجكاٗ ٚخاق ١اؾاْب
.
اٱغٜٚ َٞ٬تذػس شيو ٗ نٌ إْتاد٘ ايؿهطٟ
.
ب٬زْا ا٭د٤٬
أِٛشز ضاق َٔ ٞخرل ٠عًُا. ٤
2

ٖاػِ عبذايػفاس
ايسنتٛض ايػٝس ٖاؾِ عبسايػؿاضَ ،ه ٞعطٜل ،يس ٜ٘قسض ٠عً ٢ايسخ ٗ ٍٛسٛاض َع اٯخط ٗ أؾل
ٚاْ٫ؿعاٍ ٖاؾِ عبسايػؿاض أْٝل ٗ ن َ٘٬أْٝل ٗ
.
ضاق ٞبعٝسّا عٔ نٌ سا٫ت ايتؿٓر
إْػاْ. ٞ
ٚثكاؾت٘ ٚأسٝاّْا لس ٗ سسٜج٘ ايؿٝل إٔ ايهٜ ّ٬تعس٣
.
َٗٛط ،ٙضؾٝل ٗ سسٜج٘ ،ضؾٝل ٗ ؾهطٙ
يًؿعٌ
ا٭غ ١ً٦إٍ ايبشح عٔ إهْٛات .
أغؼ ٚعَ ٗ ٘ٝه ١إهطَٚ ،.١سسز َػاض سٝات٘ َٔ َه ١إهطَٚ ١اْتٗ ٢ب٘ إطاف يٝعٝـ ٗ
ٚأبٓاٗ٥ا
.
إهطَ ١ؾٗٝتِ بؿ ْ٘ٚ٪ا
َػك٘ ضأغ٘ َه. ١
بػٗٛي١
 ٖٛٚؾسٜس ايتأثط ٚاؿهٛض ٗ اجملتُع ،ؾ ٘ٝتٛانع نبرلَ ،بتػِ يهٌ ايٓاؽٜ ٫ ،ػهب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1430قؿش(١
بعسزٖا (
ٖ142ـ5 ،
ؾٛاٍ
6 21
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٭ضبعا٤
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قشٝشاّ ٚدست٘ ٜتأمل
.
بطبع٘ َؿسٚز زاُ٥اّ إٍ َا ٜعتكسٙ
 ٫وب إٓانؿ ،١٭ْ٘ ّ ٌٝإٍ اشلس. ٤ٚ
ا٭خط٣
.
ٯ ّ٫ايؿكطاٚ ٤ايهعؿاٚ ٤احملتادٌ ؾَٗٛ ٛؾل يؿعٌ اـرل ٗ ايصات
ٚؾٚ ْ٘ٛ٦سسٜج٘ ايٛطين َؿٗ ّٛعً٢
.
عايٞص َُٗ ّٛبايٛطٔ
سسٜج٘ ٜٴدؿ.ٞظطسؼ ٚطين . .
إػت ٣ٛاٱْػاْٚ ،ٞيصيو تتػع ضٜ٩ت٘ يٮَٛض أنجطٚ ،أسٝاّْا تتهض أنجط عٓسَا ٜتشسخ عٔ َه١
ؾ٤ٞ
إهطَ ،١ؾٗ ٛابٔ باض .شلا ٚتتُٝع ؾدكٝت٘ با٫عتساٍ ٗ نٌ .
3

ذلُذ عجُإ املعًِ
ايعِ ايؿٝذ قُس عجُإ إعًِٖ ،صا إهٜ ،ٞٴدٝؿين ٜٚكًكين َٔ نجطَ ٠تابعات٘ ٕا أنتب،
ٚاؿكٝك ١أْين أسذلّ ضأْٚ ٜ٘كس ٙيٚ ،ٞأخؿ ٢أنجط َٔ َٓاقؿات٘ اؿهاضٚ ١ٜايطا٥عٚ ١إؿٝس. ٠يٖ ٞصا
ايطٻد ٵٌ َطًٓع بؿهٌ غطٜبَٚ ،تابع ٕعَ ِٛا ٜهتب ٗ ايكشاؾٜٚ ١تكٌ ٚواٚض ضغِ نجطَ ٠ؿاغً٘
 – ٟسؿُٗٛا اهلل – دٜ ٌٝتُٝع بك ٠ٛايكطاٚ ٠٤اٱط٬ع
إتعسز ٠إٕ د ٌٝايعِ قُس  ٖٛٚدٚ ٌٝايس ٻ
.
ٚعٞص ٚ ،.أدس ٗ ع ٘ٓٝإدتبٚ ١٦ضا٤
ًّو .طساي. ١
.
إجكـ قُس عجُإ إعًِ
ٚإتابع ١إْ٘ اؾ. ٌٝ
.
ايكٚ ٠ٛأعذلف بأْ ٞاختًؿت َع ايعِ قُس ٚيهٔ أسذلّ نٌ آضاٚ ٘٥بؿسٜٚ ٠طٛف ٗ
ْٛاضت٘ عَ٬ات .
َؿطٚع ٕاشا ٜ ٫هتب ٖصا اؾ ٌٝايع ِٝٛػطبت٘ ايطا٥سٚ ٠إتػُ ١بهٌ ايتشسٚ ٟايطُٛح
شٖين غ٪اٍ :
ٚايتؿٛم
.
4
يـُشـ١
سل
ايكًِ غٝؿٚ ،ٞغٝؿ ٞقًُٚ ،ٞسدلٜ ٟبه َٔ ٞأدٌ نًُ. ١
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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إْٗــــِ َٔ ايٛطــــــــٔ
1

ايعـــــــــــــكال
ايسنتٛض قُس ايعكٚ ،٬ن ٌٝداَع ١أُّ ايكط ٣يًسضاغات ايعًٝا ،يكس تٛؾل ٖصا ايطدٌ ايهبرل
اٱغ ١َٝ٬ؾٗ ٛش ٚقدل َتٌ ٖ ،از٤ٟ
.
َٓٗا عاقُ ١ايجكاؾ١
٭خ٬ق٘ ٚتٛانع٘ ٗ إلاح َٓاغب: ١
اـرل ؾ٘ٝ
عًُ٘ وب ؾعٌ .
أسسّا عٳ ٹصبٴ ايًػإ ،غطٜع اٱدطا. ٗ ٤
ايطباع ٜ ٫ ،ض ب إٔ ٜػتشكط .
كاؾ. َٔ ١اهلل  ٖٛٚاِٛشز ضاق ٞيًؿباب ايػعٛز ٟإجكـ.
2

ايعطـــــــــ١ٝ
ٜٛغـ عطَ ، ١ٝػاعس َسٜط عاّ اـط ٙٛايػعٛز ١ٜـسَات ايعُ ، ٤٬ضدٌ إْػإ ٜ ،عٌُ
نايسٜ ،ُٜٛٓتشطى ٗ نٌ ا٫ػاٖات َٔ أدٌ ؼكٝل َعٜس َٔ ايٓذاح ٚايتؿٛم ٗ اـطٙٛ
اٯخط أٌْ َا ٗ
ايػعٛز ، ١ٜقاسب قًب ٚاغع ٚضسب ًّ ،و قابً ١ٝخكب ١يكب ٍٛايٓكس ٚايطأ. ٟ
ؾدكٝت٘ ايعط ٘ٝأْ٘ ًّو ابتػاَ ١ًْٝ ١تعدل عٔ ايكؿاٜٚ ، ٤تُتع بطؾاق ١ق ٗ ١ٜٛؾٔ
َػٚ٪يٝات٘
.
اٯخط ٚوب ؼٌُ إػٛ٦يٜٚ، ١ٝعؿل ايتطٜٛط ٜٚ ،تشٌُ
ايتداطب َع .
3

ايهتٛع١
طاضم نتٛعَ ١سٜط اـط ٙٛايػعٛز ١ٜبايكاٖطٖ ،٠صا ايطدٌ ٜتُتع بأزب عاي ٗ ٞايتداطب
َع ايٓاؽ ًّٚو قدل عذٝب ٗ ؼٌُ طًبات ايطنابٜ ٫ٚ ،ػهب ٜٓ ٫ٚؿعٌ  ٖٛٚ ،أَ ٍٚسٜط
َؿتٛح
.
َهتب يًدط ٙٛبايكاٖط ٠باب َهتب٘
زا ١ُ٥خًك٘ عايَ ،ٞتـٛانع ،ؾ ٘ٝايٓؿـاَ ١إه ٚ ،١ٝوب تكس ِٜنٌ َا
َتٛادس َهتب٘ بكـٛض. ٠
يًطناب
ًّو َٔ خسَات .
اـاضز عطؾت٘ َٔ
.
يًعٌُ ٖصا اٱْػإ أِٛشز َؿطٸف يًٛطٔ ٗ
.
غطٜع ٗ اٱلاظ َ ،تابع قٟٛ
يًٓاؽ
.
يبٓإ بٗسٚ ٘٥ٚخسَت٘
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1430قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ6 ،
ؾٛاٍ
6 22
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ
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4

احلاصَٞ
ا٭غتاش عبس احملػٔ اؿاظََ ،ٞسٜط َهتب َسٜط اؾٛاظات بايعاقُ ١إكسغ ١إْػإ خًل ـسَ١
ايٓاؽ ،بؿٛفَ ،طٕ ،يس ٜ٘قابً ١نبرل ٠يًتؿاِٖ َع ايٓاؽ َٔ ٌّ ٫ ،احملاٚضَ ٠ع أقشاب اؿٛا٥ر
يٰخط
ٚإطادعٌ ٜؿطح شلصاٜٚ ،ؿكٌ .
.
قاسب نًُ ١طٝب ،١اؿكٝك ١إٔ عبس احملػٔ اؿاظََٚٛ ،ٞـ ٜؿطف اؾٛاظاتٜٚ ،عهؼ قٛض٠
ٚايتهطِٜ
.
ْٚ ١ًٝضاقٚ ١ٝسهاض ١ٜعٔ َهتب َسٜط اؾٛاظات ،إٔ أِٛشز عبس احملػٔ ٜػتشل ايتكسٜط
إٚٛؿٌ ٚؾك٘ اهلل
.
ؾ٬بس إٔ ْهع َجٌ ٖص ٙايُٓاشز ٗ َٛادٗ ١اؾُٗٛض ايص ٟوب ٖصا ايٓٛع َٔ
ٚايتٛانع
.
ٚظاز ٙبػط ٗ ١ايتعاٌَ ٚا٭خ٬م
5
يـــُــشـــ١
إعطٟ
ٜك: ٍٛ
ساضخ ا٭ضض عٓس ضب٘ أٚد٘ َٔ ساضخ اؿط.ٸاب
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤



134

أسٝآَ ٤ظ ١ٝيف َه ١املهشَ١
1

س ٞاخلٓـــــــــــــــــظا٤
قُت بعٜاض ٠عُيت ؾكٝك ١غٝس ٟايٛايس – ضعاُٖا اهلل – ٗ ؾٗط ضَهإ إباضى  ٖٞٚتػهٔ ٗ
اـٓػا ٤ص ٚ.إػُ ٞباغِ أؾٗط ايؿاعطات إهٝات ايعطبٝات ُانط بٓت عُطٚ ،ٚيهجط ٠سيب شلصٙ
.
س. ٞط
.
ازلٗا ٚزخًت ٖصا اؿٞ
ُانط .ص عً. ٢
ايكػط. ٣ط .
.
ايؿاعط ٠ايؿصٚ ٠أّ ايؿٗسا ٤ايج٬ث ١زلٝت ابٓيت
ايعطٜل
ٚنع٘ يٮغـ إٕ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١ػاٚظت بٌ أٌُٖ ت ٖصا اؿ. ٞ
ٚؾٛد٦ت َٔ تسْ. ٞ
إهطَٖ ١صا اؿ ٞخطز َٓ٘ ضداٍ
ٚنأْ٘ يٝؼ َٔ ا٭سٝا ٤إطغٚ ١َٛإهتٛب ١عً ٢خطٜطَ ١ه. ١
اجملتُع
ٚضداٍ خسَٛا ايٛطٔ ٚإٛاطٌٓٚ ،ؽطز َٓ٘ أٜهّا غٝسات نطّات خسَٔٻ ٖصا .
ؾٛاضع٘ َهػط ٠قؿطَٚ ،٠تشؿط ،٠يٝؼ بٗا أضقؿ ٫ٚ ، ١بطزٚضاتٚ ،أعُس ٠اٱنا ٠٤قسّ٫ٚ ،١
َتٗايهٚ ١ايطٚا٥ض ايهط ١ٜٗإتعؿٔ
.
ظضاع. ١بٗا َٓاظشلا قسّٚ ١بعهٗا

 ٠ايٓاػ ١عٔ طؿض اجملاضٟ

َٓتؿط ٗ ٠أدٛاٗ٥ا ٚنازت ؽٓل ايٓاؽ َٔ ؾس ٠عؿْٛتٗا ٗ بعض ا٭ٚقاتَ ،عاْات نبرلٚ ٠ع١ُٝٛ
ٜعاَْٗٓ ٞا غانين ٚقاطين ٖصا اؿ ٞايعطٜل ،ؾُ٬بػِٗ ٚأسصٜتِٗ ٚغٝاضاتِٗ ٗ لاغَ ١ػتُط٠
ا٭َطاض
.
َٔ أثط ٖص ٙايػ ٍٛٝإتسؾك ١إدتًطَ ١ا ٤ا٭َطاض ايطاؾش ،١أثٓا ٤غكٙٛ
عاَ .١ص  َٔٚأقشاب ا٫ختكام
اجملتُع .ط .
.
يكس ؾهطت نجرلاّ إٔ أظٚز قطا ٞ٥ا٭سبا َٔ ٤أؾطاز
خاق .١ص بكٛض ؾٛتٛغطاٗ  ٠يهٌ ٖص ٙإعاْ ١اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ٖصا اؿٚ ٞا٭سٝا ٤ا٭خط٣
ٚايؿإٔ .ط .
.
اييت غأشنطٖا ٫سكاّ ٗ َكايٖ ٞصا َٔ تهػرل ؾٛاضعٗا ٚطؿض اجملاض ٟبٗاٚ ،يهين تطززت ٗ ا٭ٚاْٞ
ا٭خرل ٠عٔ ايكٝاّ بٗصا ايعٌُ ،٭ٕ إؿاد ١٦غته ٕٛع ١ُٝٛقس  ٫تتشًُْٗٛا ٚأْتِ تؿاٖسٖ ٕٚصا
ايٛنع إذلز ٟشلص ٙا٭سٝا ٗ ٤أع ِٛبكعٚ ١أطٗط َهإ ٗ ايعاملَ ٗ ،س ١ٜٓبٝت اهلل إكسغَ ،١ه١
إهطَ.١اييت ٜأت ٞإيٗٝا إػًُْٝ َٔ ٕٛع أما ٤ايعامل ٭زا ٤ؾطٜه ١اؿر ٚايعُطٜٚ ،٠ككسٖا ْٝع
قًٛاتِٗ
إػًٌُ ٗ أضدا ٤ايعامل قاطب٘ ٔؼ َطات بايٚ ّٛٝايً. ٗ ١ًٝ
ٚأنتؿ ٞبايتًُٝض عٔ ططٜل ايهتاب ١ؾك٘ ٕعاؾٖ ١صا إؿهٌ ٖٚص ٙايٛاٖط ٠ايػ ١٦ٝاييت
اهلل .طٚاؿً ِٝباٱؾاض٠
أدػسٖا َكايٖ ٞصا أَاّ ش ٟٚايؿإٔ ٱها ز ايع٬ز ايؿٛضٚ ٟايؿاٗ إٕ ؾا. ٤
ٜؿِٗص .نُا ق،ٌٝ
. .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)9
 )1792بايكؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ8 ،
ؾٛاٍ
6 26
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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ايعطٜل
أٚز إٔ أق ٍٛيًُػٚ٪يٌ إٔ ٖص ٙا٭سٝا ٤ايكسّ ٖٞ ١أغاؽ تهٖ ٜٔٛصا اجملتُع إه. ٞ
ايطاق ٞؾ ٬هٛظ ٍ ْا إٔ ْتذاٚظٖا ًُْٗٗ ٫ٚا ْٚذلنٗا ز ٕٚقٝاْ١
ٚاييت ته ٕٛبٗا ايٓػٝر ايعُطاْ. ٞ
ايتشت ١ٝأُٓ ٢عً ٢إػٚ٪يٌ بٛناي ١ايتؿػٚ ٌٝايتعُرل بأَاْ ١ايعاقُ١
.
ٚتطَ ِٝيهٌ خسَاتٗا
 1عؿط ٠بإا َٔ ١٥ايٓػب ١اييت تكسّ ٚتكطف عً ٢سٞ
إكسغ ١إٔ ٜعطٛا َجٌ ٖصا اؿ ٞايعطٜل%0
ٚغرلُٖا
.
ايعٛاي ٞأ ٚايععٜع١ٜ
2

س ٞايعتٝــــب١ٝ
غهاْ ١ٝؾًَٗ ٛتكٕ ٢دتًـ
.
س ٞايعتٝبٖ ١ٝصا اؿ ٞنإ ٗ  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ أعً ٢س ٞب٘ نجاؾ١
ؾ٦ات ايػهإ َه ١إهطَٚ ،١غهٔ ب٘ أغٓٚ ٢أضق ٢ايعا٬٥ت ،ؾٗ ٛإعدل ايطٝ٥ؼ يٓكٌ اؿطن ١ايػهاْ١ٝ
ٚغطٗا ؾعٓسَا ٜصنط تاضٜذ ا٭سٝاَ ٤ه ١إهطَ ١ؾشٞ
.
ٚإطٚض َٔ ١ٜسلاٍ ٚغطب َه ١إهطَ ١إٍ
ايتاضىٞ
.
ايعتٝب ١ٝغٛف ٜأخص ْكٝب٘ ٗ شيو ايػطز
إكسغ ١ؾ ٬تٛغع٘  ٫ٚتطٜٛط ٫ٚ
.
ٚايٖ ّٛٝصا اؿَٚ ،ٌَُٗ ٞتذاٚظ عٓ٘ َٔ قبٌ أَاْ ١ايعاقُ١
ا٭َاْٖ ٌٖ ١صا
أعطف؟؟ أعتكس ٭ْ٘ ٜ ٫ػهٓ٘ أسسّا َٔ َػٚ٪ي. ٞ
 ٫ٚاخل ٕاشا . ! ٫
. . ٫ٚ
. . ٫ٚ
تٓ. .ِٝٛ
.
قشٝض؟ إشٕ ٕاشا ْتػاؾٌ عٔ ٖصا اؿ ٞاؿ ٟٛٝإِٗ ٚايصٜ ٟعتدل أسس قطنات اؿطن١
!
اٱدطا٤
إهطَ١؟؟ ٚ.ب٘ َٔ اؾايٝات ايعطبَ ١ٝا مل ٜٛدس بػرل َٔ ٙا٭سٝا َٔ ٤سٝح ايهجاؾ١
!
ايتذاضَ ١ٜه١
إٓػ١ٝ
ٚايتعسز ،١ٜؾًُاشا أٌُٖ ٖصا اؿ ٞست ٢أقبض َٔ ا٭سٝا ٤ايؿعب. ١ٝ
أُٓ ٢عً ٢اشل ١٦ٝايعًٝا يتطٜٛط َه ١إهطَٚ ١أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إعساز َؿطٚع طُٛح
اؿ ٞيؿو ٖص ٙا٫ختٓاقات إطٚض ١ٜاييت َا ظايت تكع ب٘
ٚس ٟٛٝٱعاز ٠تطٜٛط ٚتٓٚ ِٝٛتطتٝب ٖصا .
أخط٣
ايػٓ ١إٕ تٛغعت٘ ٚتطٜٛط ٙغٛف تػاعس عً ٢تٛغعٚ ١تطٜٛط أسٝا. ٤
طٛاٍ .
٫بس َٔ اٖ٫تُاّ بٗصا اؿ ٞنُا اٖتُت ا٭َاَْٚ ١ػٚ٪يٖٛا ع ٞايعٛايٚ ٞايععٜعٚ ١ٜغرلُٖا
ٚايػٓ١ٝ
َٔ ا٭سٝا ٤اؿسٜج. ١

2

قٛص ايٓهاط١
ٖصا اؿّ ٞجٌ نٌ ايؿٛن ٢ايؿاًَّ ٖٛٚ ،١جٌ ْٛاّ َسٕ ايكؿٝض ٗ ايػطب.أَ ٚا ٜػُ٢
إعٛقات
.
اؾتٖ ).)ٛصا اؿٜ ٞؿهٌ عب٦اّ أَّٓٝا ٚادتُاعٝاّ ٚقشّٝا ٚخسَّٝا ٚغرلٖا َٔ
دػطاؾّٝا . ((.
.
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دسٜس ؾأدعّ أْ٘ أؾس ا٭سٝا ٤إٍ ايطقاب١
ٖصا اؿ ٞوتاز إٍ إظايٚ ١إعاز ٠ؽطٚ ٘ٝتٓ. َٔ ِٝٛ
ٚا٭ظاي١
.
ٚإتابعٚ ١ايتدطٚ ٘ٝايتِٓٝٛ
ٚاؿٌ ٗ تكسٜط ٖٛ ٟقٝاّ ٖ ١٦ٝتطٜٛط َه ١إهطَ ١ٱعساز َؿطٚع ؾاٌَ ٚناٌَ شلص ٙإٓطك١
ايعاّ ؾٗٞ
سسٜج ١تٓكص ٖص ٙإٓطكٚ ١تعٌُ عً ٢ؼػٌ ؾهًٗا .
ٚإعاز ٠ؽطٝطٗا عً ٢أغؼ عًُ. ١ٝ
تكع نُٔ إٓاٚط ايعاَ ١اييت ٜؿاٖسْٗٚا نٛٝف ايسٚي ١ايهباض خاق ١إْٗا تكع أَاّ إؿاٖس إتذ٘
ايؿطٜـ بك ٞإٔ أق ٍٛإٔ قهْ ١ٝػٝإ ٚػاٚظ ٚإُٖاٍ بعض ا٭سٝاَ ٤ه ١إهطَ ١بككس أٚ
.
إٍ اؿطّ
أعُاي٘ ؾٝؿطف عً ٢تٛظٜع َٛاظَْ ١ؿاضٜع أَاْ١
بػ ،١ْٝ ٤ٛغٛف ؼٌ عٓسَا ٜبسأ اجملًؼ ايبًس. ٟ
إطًٛب ١ؾعًٓٝا اْ٫تٛاض ضغِ أْ٘ قعب دساّ إ ٫أْ٘
.
ايعاقُ ١إكسغ ١بايتػاٚ ٟٚايعساي١
قازّ
قازّ . .
قازّ . .
. .
ؾٌٗ غتشاٚيٜ ٕٛا َػٚ٪ي ٕٛتػرل ٖص ٙايكٛض ٠ايػٚ ١٦ٝتبس ٕ ٚ٩باٖ٫تُاّ بٗص ٙا٭سٝا ٤قبٌ إٔ
اـسَات؟؟ ؾايتاضٜذ ٜ ٫طسِ ٠٫ٚٚ ،ا٭َط
!
ٜهتبٗا ايتاضٜذ ٗ أْكع قؿشات٘ ٚزل ١عاضٗ تاضٜذ
بكٝاز. ٠طإًو عبس.اهلل .ص قازَٚ ٕٛبإقطاض ْٛ ٫رل ي٘ عً ٢ايتػرل ٚايتطٜٛط
.
سؿ ِٗٛاهلل –
قاعس. ٠ط إػٚ٪ي ١ٝتهًٝـ  ٫تؿطٜـ
ٚا٫ضتكاٚٚ ،٤نع ايطدٌ إٓاغب ٗ إهإ إٓاغب اْط٬قا َٔ .
 ..ص ،.
إه١ٝ
أنتب ٖصا إكاٍ بٓا٤ٶ عً ٢طًب ٚإؿاح ايهجرل َٔ غهإ ٖص ٙا٭سٝا. ٤
بًػت
ايًِٗ قس .
ايًِٗ ؾاؾ .ـٗس
3

يـــُـشــــ١
ايصات .١ٝص عٓسَا ٜت ٍٛقٝازَٓ ٠كب َػٍٚ٪
َٔ .ط .ا٭ْا .ص . ٚ.ط .
عً ٢اٱْػإ إٔ ٜتذطز .
إٛنٛعٞ
.
تٓؿٝص ٟستٜ ٢ػتطٝع إقساض ايكطاض ٚاٱدطا٤
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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–

1

أٌٖ َهٚ ١ايٓذ٠ٚ
دطت ايعاز ٗٚ ٠نٌ إٓاغبات ايعاَٚ ١اـاقٚ ١اؾًػات اجملتُع ،١إٕ ايهجرل َٔ أٌٖ َه١
ٚأْٗا . .اخل
ٚأْٗا .
ٚأْٗا . .
إهطَٜٓ ١تكس ٕٚدطٜس ٠ايٓس ٠ٚبأْٗا غرل َٛانب ١يٮسساخ ٚأْٗا نعٝؿ. . ،١
ٚايهباض .ايهباض
.
ايٓس٠ٚ
ٖٚصا َا دعٍ ايبعض َٔ ا٭قٛات إ٪ثط ٠تعٌُ عً ٢غطع ١إْٗاٚ ٤قؿٌ .
ايكبٛض ٜ ٫عًُٕٛ
ٚايعك َٔ ٤٬أٌٖ َه ١إهطًَٛٚ ١ا ٗ َهاِْٗ ٜتؿطدٚ ٕٛقاَتٌ قُت َٔ ٗ .
ايهعؿا ٤ايص ٜٔتتأخط قطف
.
ؾ٦ٝاّ َٔ أدٌ إْكاش ايٓسٚ ٠ٚقطف ا٫غتشكاقات ايكإْٓ ١ْٝٛػٛبٗٝا
ؾٗٛض
ضٚاتبِٗ يعس. ٠
. ٖٞٚطسؿٌ ايبٝع ١ـازّ اؿطٌَ
ٚايٚ ّٛٝقس دا٤ت ؾطق ١أنٝسٚ ٠ؾاعً ١٭ٌٖ َه ١إهطَ. ١
. .
ًّهٕٛ
.
ايؿطٜؿٌص ْعِ ناْت ٖص ٙإٓاغب ١ؾطق ١نبرل ٠يسعِ ايٓس ٠ٚبهٌ َا
. .
ٚعاز ٠تػتػٌ ايكشاؾ ١نٌ إٓاغبات ايٛطٓٚ ١ٝايعاَ ١يعٜاز ٠سذِ َػاس ١اٱعْ٬ات ٗ تًو
ايؿذل٠
.
ٚبٗص ٙإٓاغب ١ايٛطٓ ١ٝايهبرل ٠أعطف دٝساّ إٔ إػٚ٪يٌ ٗ دطٜس ٠ايٓس ٠ٚابتسا َٔ ٤اٱزاض٠
اؾٝس٠
.
ٚايتشطٜط ،قس اعسٚا ايعسٚ ٠ا٫غتعسازات
ؾكس قاٍ ي ٞأخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ا٭غتاش سامت عبس ايػ ّ٬قبٌ اؿؿٌ بأٜاّ َٓٚص عًُت اؾطٜس٠
اؿؿٌ أْ٘ َػتعس ٱقساض اؾطٜسَ ٠ا ١٥قؿش١
َٛاؾك ١خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ عً ٢إقاَٖ ١صا :
اهلل سؿ٘ٛ
ناًَٚ ١قاٍ :يٖ ٞصَٓ ٙاغب ٫ ٠تهطض ٚايٓاؽ ؾطساْ٘ َٚبػٛطَٛ ١اؾك ١إًو عبس -
.
اهلل – عً ٢إقاَٖ ١صا اؿؿٌ ٚؾع ّ٬قاّ ٖصا ايطدٌ ايعًُٚ ٞاؿ ٟٛٝبتؿه ٌٝؾطٜل عٌُ ق ٟٛيًكٝاّ
ظ٫ٛت َٝساْ ١ٝعًَ ٢ع ِٛضداٍ ا٭عُاٍ ٚايؿطنات ٚإ٪غػات ٚا٭ؾطاز ؾًب اٱعْ٬ات
ايذلسٝب ١ٝبٗص ٙإٓاغبٚ ،١قاّ ٖ ٛؾدكٝاّ با٫تكاٍ بايهجرل ٚايهجرل َٔ ايؿدكٝات إه ١ٝايهبرل٠
ٚضداٍ ا٭عُاٍ بٗسف سجِٗ ٚإقٓاعِٗ بإؿاضن ١بإع ٗ ٕ٬دطٜس ٠ايٓس ،٠ٚبٌ إٔ ا٭َط أَتس بعٝسّا
سٝح قاّ أخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ايؿٝذ عازٍ عبس اهلل نعه ٞضٝ٥ؼ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاعَ ١ٝه١
إهطَ ١با٫تكاٍ بايعسٜس َٔ ضداٍ ا٭عُاٍ ٚايؿطنات ٚإ٪غػات يًُػاُٖ ١بإعْ٬اتِٗ ٗ دطٜس٠
ٚطُٛسات٘ بٌ أَتس ايسعِ ٚإطاضز ٠إٔ قاّ
.
ايٓسٚ ٠ٚيهٔ يٮغـ ايؿسٜس خٝب ايهجرل َٔ آَاي٘
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،)1431قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ142ـ1 ،
ؾٛاٍ
6 28
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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ا٭غتاش سامت عبس ايػ ّ٬بإدطا ٤ؽؿٝهات نبرل ٠عً ٢ق ١ُٝاٱع ٕ٬بٗسف ايتؿذٝع ٚدصب
ا٭غـ دا٤ت ايٓتٝذ١
ؾا٥س ٠يكس أزٚ ٣ادب٘ ايعًُٚ ٞإٗين ٚايٛطينٚ ،يهٔ . .
إعًٔ ٚيهٔ ز. ٕٚ
.
كٝب ١٭َاي٘ ٚطُٛسات٘ ايهبرلٚ.٠آغؿا .ٙ
 ٗٚاؾٗ ١إكابً ١قاّ دٗاظ ايتشطٜط بكٝاز ٠أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش ؾٛظ ٟبته ٜٔٛؾطٜل عٌُ قٟٛ
يتػط ١ٝأسساخ ٖص ٙإٓاغب ١ايهبرلٚ ٠تٛؾكت ايٓس ٗ ٠ٚايتػطٚ ١ٝبأغًٛب سهاضٚ ٟقشاٗ دٝس،
عاٍ
َٗٚين .
ايكسَْ. ١عِ ايكسَ ١ناْت نبرلٚ ٠قاغ ١ٝعًٓٝا سٌ ضؾض ايهجرل َٔ ضداٍ ا٭عُاٍ
.
ٚيهٔ
ٚاسس
إهٚ ٌٝايؿطنات ٚإ٪غػات اييت تعٌُ ٗ َه ١إهطَ َٔ ١إؿاضن ٗ ١ؾطا ٤ق ١ُٝإع. ٕ٬
ايتداشٍ ٖٚ.صٙ
.
ايذلادع ٖٚ.صا
.
ٖٚصا
يًٓس .٠ٚص . .
ٖص. ٙط اـٝاْ. ١
عٝب ْ.عِ عٝب ثِ عٝب .
ٚاهلل .
اْٗ٫عاَ ١ٝؾُاشا تطٜس ٕٚأنجط َٔ ٖص ٙا٭عُاٍٖٚ ،ص ٙا٫غتعسازاتٖٚ ،ص ٙايتذٗٝعاتٖٚ ،صا ايٓٛاّ
.
إهطَٚ ١اهلل إٔ ٖصا اؿب ٖٛ ،سب ايهصب
ٖٚصا ايتذٗٝع إِٓٛ؟ ثِ تسع ٕٛأْهِ ؼب ٕٛايٓسَٚ ٠ٚه. ١
ايجٛبص،. .
ٚايٓؿامْ ،عِ .أْ٘ .ط سب َٔ ؾٛم .
ايع١ُٝٛ
.
يكس دا٤ت إيٝهِ ؾطق ،١بٌ ؾطمٚ ،أنعتُٖٛا ظًٗهِ ٚإٖساض قٖ ١ُٝص ٙاؾطٜس٠
ٚإط٠٤ٚ
.
َٓٚهِ ٜا أٌٖ ايٓدٚ ٠ٛايؿٗاَ١
عٝب .ثِ عٝب ٖصا ايصٚ ٟقع َعهِ .
عٝب ثِ .
. .
اٱعْ٬ات نتعبرل عٔ اؿب ٕه١
.
نإ اؾُٝع ٜتٛقع َٓهِ إٔ تبازضٚا بطًب إؿاضنٗ ١
سٓادطنِ
.
ٖٗٝات إٕ سبهِ ٖٛ ،سب سسٜح فايؼ ٜ ٫ٚتذاٚظ
.
ٖٗٝات
إهطَٚ ١ايٓسٚ ٠ٚيهٔ . .
ٚبإكابٌ أقسض ٚأمثٔ ٚأؾهط ٚأؾتدط ٚأعتع بهٌ َٔ أعًٔ ٚؾاضى بإعْ٬ات٘ ٗ ٖص ٙاؾطٜس٠
ا٭ضض ٚغٝصنط شلِ ايتاضٜذ ٖص ٙايٛقؿات ايطدٛي١ٝ
ايع ١ُٝٛايص ٟتكسض َٔ أع ِٛبكع. ٗ ١
ٚايؿاك١
.
ٚأختتِ َكاي ٞبكٛي ٞأْين أؾٗس اهلل إٔ نٌ ايؿاعًٌ َٔ قٝازات ايٓس ٠ٚابتسا٤ٶ َٔ أخ ٞاؿبٝب
اٱْػإ سامت عبس ايػٚ ّ٬أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش ؾٛظ ٟخٝاٚ ٙنٌ َٔ ٜعٌُ ٚعٌُ َعُٗا َٔ أدٌ
ْٝعاّ
ٚايٛطين ؾؿهطّا شلِ .
.
إٓاغب ١قس أزٚا ٚادبِٗ إٗين
.
ايٓٗٛض ظطٜس ٠ايٓسٖ ٗ ٠ٚصٙ
أضٜس إٔ أقٚ ٍٛبكطاس ١أْ٘ ي ٛغاِٖ ضداٍ ا٭عُاٍ إهٚ ٌٝايؿطنات ٚإ٪غػات ٗ ْؿط
ٚغرلٖا  ٫اغتطاعت إزاض ٠ايٓس ٠ٚتػسٜس اغتشكاقات ٚسكٛم ايهجرل َٔ
.
إعْ٬اتِٗ ٗ ٖص ٙإٓاغب١
أبٓاٗ٥ا ايهعؿا ٤ايصٜ ٜٔعًُ ٗ ٕٛاـؿا َٔ ٤أدٌ إخطاز ٚقسٚض اؾطٜس ٗ ٠أبٗا ٚأٌْ ٚأؾهٌ
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ٖص ٙؾايٌٜٛ
َتٛانع ١ؾهٝـ غؿٌ ٖ ٤٫٪ايهباض عٔ أعُاٍ نبرلٚ ٠إْػاَْ ١ٝجٌ .
.
قٛضٚ ،٠بإَهاْات
شلِ َٔ سطن ١ايتاضٜذ سٌ ٜؿتُِٗ بططٜكت٘ .اـاق١
2

يـــُـشــــ١
ايبؿط ايصٜ ٜٔسعَ ٕٛا ٫
زاُ٥اّ إٓاغبات إدتًؿ ١تهؿـ عٛضات ٚعٛٝب إطن َٔ ٢بين .
ٜؿعًٕٛ
.
ٜكٛيٜٚ.ٕٛكٛيَ ٕٛا ٫
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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سفٌ أٌٖ َهٚ ١األَني
أعذبت نإعذاب غرل َٔ ٟأٌٖ ايطٜاض بايسٚض اؿهاضٚ ٟايتاضىٚ ٞايكٝازٚ ٟايتُٓٞٝٛ
ايص ٟقاّ بأزاَ ٘٥عاي ٞأٌَ ايطٜاض أثٓا ٤ا٫ستؿاٍ ٚا٫ستؿآَ ٤اغب ١سؿٌ َباٜع ١إًو عبس اهلل
بٔ عبس ايععٜع – أٜس ٙاهلل –ْٚ ،كًت ايكشاؾ ١احملًَ ١ٝػتٜٛات اٱعذاب َا نتب٘ بعض ايهتاب
َجٌ َكاي ١ايسنتٛضٖٝ ٠ا عبس ايععٜع إٓٝع ٚاييت ْؿطت ظطٜس ٠ايطٜاض ّٜٛ
ٚايهاتبات ايكشاؾ: ٌٝ
ٖ142ـ ٚنصيو َكاٍ ايسنتٛض عبس ايععٜع ايكٜٛؼ ظطٜس ٠إس ّٜٛ ١ٜٓاـُٝؼ
/6
10
/17
ٖ142ـٚ ،غرلٖا
/6
10
ٖ142ـَٚ ،كاٍ ا٭غتاش خايس ايػًُٝإ ظطٜس ٠عها ّٜٛ ٚاـُٝؼ/22
/6
10
/22
َٔ إكا٫ت اييت ْؿطت ٗ قشـ َٓطك ١ايطٜاض ،نًٗا تؿٝس ٚتكسض ا٭عُاٍ ٚإٛاقـ ٚاٱلاظات
ايطٜاض ٚأْ٘ دعٌ َٔ َس ١ٜٓايطٜاض عطٚؽ ْٚ ١ًٝيًٗٝا أقبض
.
اييت ألعٖا َعاي ٞأٌَ عاقُ١
نأْ٘ ْٗاض
.
 ٗٚأثٓا ٤سؿٌ أٖايَ ٞه ١إهطَ ١ايص ٟأقَٓ ِٝاغب ١بٝع ١خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس
اهلل بٔ عبس ايععٜع – أزاَ٘ اهلل – ططست تػا٫٩ت ٚاغتؿػاضات نبرلٚ ٠نجرل ٠دسّا يعٌ َٔ أُٖٗا
ٖٛ:
ٕاشا غاب زٚض َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خاٍ ز ماؽ نُٔ ؾعايٝات ٖصا اؿؿٌ
ا٭ٌَ؟ أ ٌٖ ٚأقكَ ٢عاي ٞا٭ٌَ عٔ
!
ايتاضى ٞايهبرل؟ أَ ٚعٓ ٢أقض ٕاشا غاب أ ٚغٝب َعايٞ
اؿؿٌ؟
إؿاضنٖ ٗ ١صا ! .
ٚزاضت ْكاؾات نبرل ٠سٖ ٍٛصا إٛنٛعٚ ،ططح عً ٸ ٞايهجرل ٖٔ قابًتِٗ َٔ أٖايَ ٞه١
إٛنٛع عهِ عًُ ٞبأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚ ،١٭ْين أنجط
.
إهطَ ١أغ ١ّ ً٦عسٜسَٚ ٠تٓٛع ١سٖ ٍٛصا
ماؽ ٚضسبت بتذسٜس ايجك ١إًه. ١ٝؾ٘ٝ
َٔ نتب َسسّا ٚثٓا ٶٚ ٤إؾاز ّ ٠غايس .
ٚاؿكٝك ١إٕ غٝاب َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١خايس ماؽ عٔ إؿاضنٚ ١إػاُٖٚ ١ايتٛد٘ٝ
تاضى .١ٝص ٗ تاضى٘ غذًت
ٜعتدل .ط غكط. ١
ٗ سؿٌ أٖايَ ٞه ١إهطَ ١ـازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ .
ٜطسِ ؾ ٬أعطف ست ٢اٯٕ ٕاشا مل
ٚايؿعيب ٚايتاضٜذ . ٫
.
نسٚ ،ٙنس تاضى٘ ايٝٚٛؿٚ ٞا٫دتُاعٞ
هس خايس ماؽ ايٛقٛف ٗ ايكؿٛف إًهٜ َٔٚ.١ٝكـ ٗ ٖص ٙايكؿٛف ؾٗ ٞتطتك ٞب٘ٚ ،تطؾع َٔ
ايتاضٜذ
ؾأْ٘ ّٚذس. ! ٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)8
 )1793قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ5 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ 3ش6 ٚ
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ا٫دتُاعٞ
.
ايػٝاب ٚئ ٜٓػٛا ي٘ ٖصا اٱُٖاٍ
ؾًٔ ٜػؿط ي٘ أٌٖ َه ١إهطَٖ ١صا ! .
قشٝض إٕ اؿؿٌ ؾعيبٚ ،يهٔ ٚنُا قًت ي٘ إٕ أٌَ ايعاقُ ١إكسغٚ ٖٛ ١ادٗ ١سهاضٕ ١ٜه١
ا٭غتاش عبس اهلل عطٜـٜ ٫ ،ػِ
/
إهطَ ١ؾًكس نإ أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايؿٗرل
.

ح ٭سسٺ إٔ

ُٜٗؿ٘ ؾهإ ٜتكسّ
.
ٜتذاٚظ ،ٙأٜ ٚتكسَ٘ ٗ ايكٜ ٫ٚ ،ّٛػُض إٔ ٜػٝب أٜ ٚككٜ ٫ٚ ،٢ػُض ٭سس إٔ
رل
 ٬نب ٳ
قؿٛف إه ٗ ٌٝنٌ إٓاغبات ٚايتؿاع٬ت ايطزلٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝاـاقٚ ،١نإ ؾع ّ
ايتاضٜذ إْ٘ اغتطاع إٔ ٜه ٕٛضدٌ
.
رل عكٓ٥٬اٚ ،شلصا ؾًٔ تػتطٝع إٔ تتذاٚظ ٙسطن١
نباضْا ٚنب ٳ
ايع١ُٝٛ
.
ٚإ٪ثط ٚؽًس ٗ ايصانط ٠إه١ٝ
إطسً ١ايؿاعٌ .
.
٫ٚبس إٔ أؾرل أْين ْاقؿت َعاي ٞايسنتٛض خايس ماؽ ٗ عسّ َؿاضنت٘ َٚػاُٖت٘ ٗ ٖصا
ايبساٚ ١ٜإْ٘ وٌُ قٓاعا ت خاق ١ب٘ تدلٜط ١ٜسٖ ٍٛصا
.
اؿؿٌ ايتاضىٚ ،ٞؾُٗت أْ٘ مل ٜػتؿط َٔ
ٚإهاْ. ١ط قٓاعات
.
اؾاْب ٚيهٔ يعسّ قٓاعيت بكٓاعت٘ قًت :ي٘ إٕ شلصا إٓكب ايطؾٝع ايك١ُٝ
.
تكًست٘ ٚإٕ قٓاعتو  ٫تػرل
ٚسكٛم .ص ٫بس إٔ ت٪زُٚ ٣اضؽ َُٗا ناْت ايؿدك ١ٝاييت .
ٚٚادبات .
ايطؾٝع
َع سكٛم ٖصا إٓكب .
يكس نإ ٕعاي ٞايسنتٛض إٗٓسؽ ايػٝس عبس ايكازض نٛؾو

– ضٓ٘ اهلل – زٚضّا تاضىّٝا

ٚعُٝٛاّ أثٓا ٤تؿاع٬ت َُ٪ط ايكُ ١اٱغ َٞ٬ايص ٟعكس ٗ َه ١إهطَٚ ١ايطا٥ـ ،ؾأغتػً٘ أسػٔ
إهطَ ١ؾتكسّ ايهٛؾو – غؿط اهلل ي٘ – أٌٖ َه ١إهطَٗ ١
اغتػ ٍ٬سباّ ٚإخ٬قّا ٗ َكًشَ ١ه. ١
إٓكب
.
تًو إٓاغبٚ ١نإ ؾع َٔ ّ٬ايهباض ايص ٜٔسطقٛا عً ٢زلعَٚ ١هاْ١
أضٜس إٔ أق ٍٛإٔ غٝاب أ ٚتػٝب أ ٚإقكا ٤زٚض َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خايس
ماؽ ٗ ؾعايٝات َٚػاُٖات سؿٌ أٌٖ َه ١إهطََ ١ساض اؿسٜح  ٚايًػ٘ ٚاؾسٍ ٚإٓاقؿات بٌ
َٚعطٚؾ١
.
ٚدست إٔ اؾُٝع أتؿل إٔ غٝاب٘ مل ٜهٔ ٗ قاحل تاضى٘ خاق ١أْ٘ أبٔ عاَ ١ً٥ه ١ٝعطٜك١
نً٘؟
ايتاضٜذ ؾُٔ ٜطٓ٘ َٔ شيو ! .
.
يكس أخطأ ايٓشاؽ ٗ سل ْؿػ٘ٚ ،سل أٌٖ َه ١إهطَٚ ،١سل
ٚضَا ٖهصا أظعِ – إٕ ٖصا ايػٝابٜ ،عٛز َٔ نُٔ أغباب٘ إٔ أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١مل ٜػهٔ
إهطَٚ ١عسّ
ٗ َه ١إهطَ ١نػرل  َٔ ٙا٭َٓا ،٤ؾٗ ٛأ ٍٚأٌَ يًعاقُ ١إكسغٜ ٫ ١ػهٔ ٗ َه. ١
سػٜٓ ٫ٚ ١ؿاضى أٌٖ َه١
غهٓ٘ ٗ َه ١إهطَ ١دعً٘ ىػط ثٛاب ٚادط َهاعؿ ١اؿػَٓ ١ا ١٥أيـ .
ا٭ٌَ
إدتًؿٖٚ ١صا ايػٝاب ا٫دتُاع ٞدعٌ ايبعض ٜكؿع ؾٛم زٚض .
.
إهطََٓ ١اغباتِٗ
اؿؿٌ
ٚنِ نٓت أُٓ ٢نػرل َٔ ٟأٌٖ َه ١إهطَ ١إٔ ًٜك ٞا٭ٌَ نًُ ١تاضىٖ ٗ ١ٝصا .
إس ١ٜٓؾُٔ إعطٚف إٔ أٍٚ
باعتباض َٓكب ا٭ٌَ ايصٜ ٟعتدل أضؾع إٓاقب إػٚ٪يٚ ١ايطزل. ٗ ١ٝ
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أٌَ ٕه ١إهطَ ١ايؿٝذ عباؽ أٌَ قطإ ،نإ ي٘ ْؿٛش ٚقٚ ١ُٝتأثرل عٓس د٬ي ١إًو عبس
ايععٜع ضٓ٘ اهلل – ؾًكس نإ د٬يت٘ – ضٓ٘ اهلل – ٜتٓا ٍٚطعاّ ايػصا ٗ ٤زاض ايكطإ نٌ ّٜٛ
يًكطإ. .ط ؾؿاع ١ص
ْعٚ ١ناْت . .

ايععٜع ضٓ٘ اهلل
 ٫تطز عٓس د٬ي ١إًو عبس -

– ٚناْت

نًُ ١عباؽ ايكطإ ٚعبس اهلل عطٜـ  ٫تطز شلا  ٖٞٚقٌ اسذلاّ ٚتكسٜط اؾُٝع َٔ أٌٖ ٚغهإ
ايٓٝٛؿ١
.
إهطَٚ ١شلصا خًسُٖا ايتاضٜذ إه ٗ ٞأٌْ ٚأْٛـ قؿشات٘
َه. ١
ٖصا َا ٜطٜس ٙأٌٖ َه ١إهطَ َٔ ١أٌَ ايعاقُ ١إكسغ٫.١بس إٔ ٜعٌُ ايٓشاؽ عً ٢عٌُ
َٓ٘ ؾٌٗ ٜؿعٌ؟ٚ ،مل ٜبل ي٘ َٔ ظَٔ
ا٫دتُاع .ٞص ستٜ ٢ؿِٗ َاشا ٜطٜس إه. ٌٝ
.
يكاح .طايتطعِٝ
.
ايكًٚ. ٌٝايكًٌٝ
!
ايػبام ايٝٚٛؿ ٞإ٫

2

يـــُـشــــ١
ايؿاؾعٞ
ٜك: ٍٛ
قٔ ايٓؿؼ ٚآًٗا عًَ ٢اٜعٜٗٓا

تعـ غإّا ٚايك ٍٛؾٝو ٌْٝ

 ٫ٚتٛيـٝٻٔ ايـٓـاؽ إ ٫ػُټّ٬

ْبا بو زٖط أ ٚدؿـاى خًٌٝ

ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚؼت ايعطض  ّٜٛٚايعطض ٚغاعٚ ١أثٓا ٤ايعطض
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يف ايؼإٔ املهٞ
ايكبٛض
 1إظاي ١إباْ ٞاييت س: ٍٛ
: /
غبل ٚإٔ نتبت بعض إكا٫ت أْب٘ ٚأسصض َٔ خطط ٚعٝب قٝاّ َباْ ٞس ٍٛقبٛض دٓ ١إعٙ٬
باؿذ ٕٛبٌ أُٓ ُٔ٣اشل ١٦ٝايعًٝا يطتٜٛط َٓطكَ ١ه ١إهطَٚ ١أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١زضاغ١
.
إع ٙ٬ابتسا٤ٶ َٔ َٛقع غًٚ ُ٘ٝست ٢نٛبطٟ
إظاي ١نٌ إباْ ٞاييت ؼ ٘ٝبأغٛاض َكدل ٠دٓ. ١
ٚتُٓٗٝٛا ؾٌٗ
.
ٚؾاغطَ ٠ع تؿذرلٖا
.
سٛشلا يتبك ٢تًو ايػاسات بٝها٤
ايػًُٝاَْٚ ١ٝا .
.
قبٛضِٖ؟ ؾٌٗ تػتذٝب اشلٚ ١٦ٝا٭َاْ١
ناقت بٓا ا٭ضض ،ستْ ٢عاسِ إٛت ٢ايٓا ٗ ٌُ٥قٓازٜل ! .
قازّ؟
ٚتؿهط ٗ َؿطٚع إظاي. ١

ايهعب١
َ 2كٓع نػ: ٠ٛ
: /
اغتػطب ٕاشا أًُٖت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إٛقع ايصٜ ٟكع ؾَ ٘ٝكٓع نػ ٠ٛايهعب ١إع،١ُٛ
اٱغَٞ٬
َٚعطض اؿطٌَ ايؿطٜؿٌٚ ،ضابط ١ايعامل .
إٕ ٖصا إٛقع وتاز إٍ خط ١عًُ ١ٝؾاًَ ١ٱعاز ٠تٓٚ ِٝٛؽطٚ ٘ٝتطتٝب ٖصا إٛقع إِٗ؟ َع
أؾهٌ ؾُجٌ ٖص ٙاٱزاضات
إعاز ٠غؿًتت٘ٚ ،عٌُ ي٘ أضقؿٚ ١َُٛٓ ١تؿذرلٚ ،ٙإنا٤ت٘ بكٛض. ٠
اؿهٜ ١َٝٛك ّٛايهجرل َٔ نٛٝف ايسٚي َٔ ١ايعامل اٱغ َٞ٬بعٜاض ٠ايطابطَٚ ،١كٓع ايهػ،٠ٛ
اؿهاضٟ
.
اؿطٌَ ؾإؿطٚض إٔ ٜؿاٖس شيو ايهٝـ ايعا٥ط َٓاٚط سهاض ١ٜشلصا ايبًس
.
َٚعطض
ٜٓبػ ٞعً ٢إػٚ٪يٌ بطابط ١ايعامل اٱغٚ َٞ٬ايط٥اغ ١ايعاَ ١يًشطٌَ ايؿطٜؿٌ ٚإزاض ٠تعًِٝ
ايبٓ ٌٝايتٓػٝل َع أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١يًكٝاّ بعٌُ خط ١عٌُ ؾاًَ ١شلص ٙإٓطكٚ ١اييت
يًػا١ٜ
أقبشت َُٗ ١عهِ َا ٜكع ؾٗٝا َٔ أدٗع ٠زٚي. ١َُٗ ١ٝ
ȫ
إهطَ١
 3ؾٓ ١إٛايٝس َه: ١
: /
٬
ايكس ِٜؾُج ّ
.
عًُت إٔ أْ ١ُٛؾٓ ١إٛايٝس َه ١إهطََ ١اظايت تعٌُ بايؿهط ايطٚتٝين إعكس
ايكهاٜا ؾهُا ؾُٗت إٔ
.
ٚنعت ؾٕٓ ١عاؾ ١أٚناع إٛايٝس َجٌ ايتأخرل ٗ ايتبًٝؼ أ ٚغرلٖا َٔ
ايكهاٜا
اؿسٚز يتٓٛط ٗ َجٌ ٖص. ٙ
.
ٖص ٙايًذٓ ١تعٌُ أ ٚػتُع َطتٌ ٗ ا٭غبٛع أٖ ٗ ٚصا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ، )1431قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ5 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ 3ش6 ٚ
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ٚاسس ٫ ٠تتػرل ٚبٓؿؼ ايكٝػْٚ ،١ؿؼ
ايتبًٝؼ ٚغايباّ َا ته ٕٛقطاضاتٗا .
.
ٚاييت َٓٗا ايتأخرل ٗ
ايعكٛبات
.
أقٛي٘ ٕاشا ًْ ٫ػٖ ٞص ٙايًذُٓٓٚ ١ض ٚتعط ٞق٬سٝاتٗا ٚأعُاشلا ٕسٜط إزاض٠
إِٗ َ.ا أضٜس إٔ :
.
إٛايٝس يٝعاجل َجٌ ٖص ٙا٭خطا ٤أ ٚايتذاٚظات أ ٚإ٬سٛات ٚبٓؿؼ ايٓٛاّ ايص ٟتػرل ب٘
.
أسٛاٍ
ايٓاؽ ٚعً ٢اؾٗات إدتك ١بٛظاض٠
ٚغطاَاتٗا ز ٕٚتعطَ ٌٝكاحل .
.
ايًذٓٚ ١تطبٝل ا٭ْ١ُٛ
ايساخًٚ ١ٝإػٚ٪ي ١عٔ ٖص ٙاٱزاضَ ٠طاقبَٚ ١تابع ١قطاضاتٗا ٚإدطا٤اتٗا ٚتكٜٛب ٚتعس ٌٜا٫دتٗازات
ٚدست
ٚا٭خطا ٤إٔ .
ايًذٜٓ ١عٌُ عً ٢غطع ١إْٗاَ ٤عاَ٬ت ايٓاؽ ٚقها٤
إٕ إيػا ٤أعُاٍ ٚإدطا٤ات ٖص. ٙ
سهاض ٟؾأْ ١ُٛايسٚي ١اي ّٛٝتعٌُ
.
ٚأغطع ٚايكها ٤عً ٢ايطٚتٌ َطًب
َكاؿِٗ بكٛض ٠أؾهٌ .
ايؿػاز إٕ إيػا ٤أعُاٍ
إٛاطٔ ٚايؿؿاؾَ ١ٝطًب سهاض ٟيًكها ٤عً. ٢
.
عً ٢أضاسٚ ١ضؾاٖ١ٝ
ٚادتُاعات ٖص ٙايًذٜٓ ١عٌُ عً ٢ايكها ٤عً ٢ايهجرل َٔ ا٭ٚضام ٚايسٚايٝب ٚإهاتب ٚإكاضٜـ
ايؿ )ْٞ٬ؾُت ٢تًػَ ٢جٌ ٖص ٙايعباضات اييت َ ٸٌ
.
إدلضًٜٚ ٠ػَ ٞكٛي (١ضادعٓا بعس ايّٛٝ
اٱزاض ١ٜغرل .
إٛاطٔ
.
َٓٗا
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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طُٛح َؤطظ ١سذاز دٓٛب أطٝا ؟!

1
َ ٟع إٗٓسؽ ظن ٞسطٜطْٚ ٟؿط َذً ١أنٛا،٤
طايعت اؿسٜح ايكشاٗ اؾٝس ايصُ ٟأدٵط ٳ
اؿسٜح َػت ٣ٛايؿهط ا٫غتجُاض ٟايطا٥ع ايص ٟأؾاض إي٘ٝ
ٖ.142ـ ٚيؿت ْٛطٖ ٗ ٟصا . .
ايطابع
بايعسز 6
اؿطٜطٚ ٟايص ٟغتٓؿص ٙإ٪غػ ، ١اؿكٝك ١إٔ خط٪َ ١غػ ١سذاز دٓٛب أغٝا ا٫غتجُاض ١ٜضا٥ع١
.
بعُل ؾٝهؿ ٞإٔ َٔ أبعازٖا اٱهاب ٖٛ ١ٝتٓؿٝص
ٚعًُٚ ١ٝعًُ ١ٝسهاض ١ٜتػتشل ايتٛقـ يكطا٤تٗا .
ٚتطؾٚ ٞٗٝدعٌ َهْٛات ٖصا
.
َؿطٚع َبٓ ٢إ٪غػ ١اؾسٜس إتهاٌَ يٝؿٌُ ٖسف غهين ٚػاضٟ
إبٓ ٢إكذلح ،إٔ ٜه َٔ ٕٛنُٓ٘ غهٔ ؾٓسقٚ ٞؾكل ؾٓسقٚ ١ٝفُع ػاضَٓٚ ٟاطل تطؾ١ٝٗٝ
٬َٚعب
.
ٚقا٫ت أؾطاح ْٛٚاز ٟقش ١ٝيًٓػاٚ ٤ايطداٍ َٚػاضح
إٕ تٓؿٝص ٖص ٙإؿطٚعات ايطُٛسٚ ١اؿٚ ١ٜٛٝا٫قتكاز ١ٜغته َٔ ٕٛعٛاٌَ اغتُطاض ٚبكا٤
ايعٌُ بإ٪غػٜٚ ١عٌُ عً ٢تط ٌٜٛعُط إ٪غػٚ ١تُٓ ١ٝأعُاشلا ٚتطٜٛط قسضاتٗا ٚؼسٜح أُْٛتٗا
إاٍ ٖٚصا إاٍ وتاز إٍ دطأٚ ٠ؾذاع ١اؽاش
٭ٕ عًُ ١ٝايتطٜٛط ٚايتشسٜح ؼتاز زاُ٥اّ إٍ ضأؽ .
ايس ١ٜٝٓؾتكبض
.
ايكطاض ٚأٜهّا ٜػاعس إ٪غػ ١عً ٢عسّ ا٫عتُاز عً ٢إٛاضز إ٪قت ١إطتبط ١بإٛاغِ
.
إطسً١
.
اقتكازٜا ٖٚصا تؿهرل عًُٚٚ ٞاقع ٞتتطًب٘
.
إ٪غػ ١ضعَ ١ٝػتكط٠
ٚيعٌ إقاَٖ ١صا إؿطٚع ايطا٥ع ٚاؿهاض ٟغٝعٌُ عً ٢إناؾٕ ١ػات ْاي ١ٝع ٞايطقٝؿ،١
إهطَٜ ١ؿطف إه ٌٝإٔ ٜؿاٖس ٙاؿذاز ٚإعتُطٜٔ
عٝح ٜهَ ٕٛعًُاّ سهاضّٜا ٗ َه. ١
ٚايعٚاضٚ.اؿكٝك ١هب ثِ هب إٔ ْؿٝس بأؾهاض ٚأضاٚ ٤قطاضات فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١اييت أقبشت
أسس ضٚاؾس زعِ ا٫قتكاز إهٚ.ٞايؿهط ٜػتُط يػعاز ٠ا٭غتاش ايكسٜل ايكسٜط عسْإ نات.ب ٚأعطف
دٝسّا ٚسػب أسازٜجَ ٞع قسٜك ٞاؿبٝب ا٭غتاش خايس غابل ٚايصٜ ٟعٌُ بإخ٬م  ١َٝٓٗٚعاي١ٝ
يطؾع زلعٖ ١ص ٙإ٪غػ ١أؾازْ ٞإٔ عسْإ ناتب ٜٗ ٫سأ ٜ ٫ٚطتاح ٜ ٫ٚػهب ٜٓ ٫ٚؿعٌ َٔ أدٌ
غطٜب
ايعٌُ ٜٚعٌُ بكُت .
.
ٚايطقٚ ٞطُٛس٘ ٜ ٫ؿبع َٓص إٔ نإ
قًت :ي٘ أعطف عسْإ ناتب قبًو ؾٗ ٛعاؾل يًٓذاح .
إعًٌُ ٚأزضنت نكشاٗ ٚضَا غرل ٟايهجرل َٔ ايكشؿٌٝ
.
 ٗ ٫ايهً ١ٝإتٛغط ١ٱعساز
َػّ ٚ٪
إٔ ٖص ٙا٭ْؿط ١ايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تٓؿصٖا َ٪غػ ١سذاز دٓٛب أغٝا أِا َٖٔ ٞ
إهٚ ٞخاق ١إٔ أْؿطٖ ١ص ٙإ٪غػ ١أقبشت سسٜح اجملايؼ اجملتُع١ٝ
طُٛسات٘ ـسَ ١اجملتُع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1431قؿش(١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ6 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚايج٬ثا 4٤ش6 ٟ
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ٚايطعا١ٜ
ايٓػا ٤ؾًكس أخصٕٻ سكٗٔ َٔ اٖ٫تُاّ .
إهٚ ١ٝست. ٢
.
ٚايطا٥ع ٚايصْ ٟعتع .ب٘ ٚبهٌ
.
ايطٚام .ص ايجكاٗ اايٓػا ٞ٥اؿهاضٟ
َؿطٚع .ط .
.
ٚيعٌ خرل زي.ٌٝ
عً٘ٝ
ايػٝسات ايهطّات اي٬تٜ ٞؿطؾٔ .
ٚهصبين ٗ أعُاٍ ٖص ٙإ٪غػ ١ايطُٛس ١إٔ ْؿاطٗا ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٚ ٞايتعً ُٞٝؾام بٌ
إهطَٚ ١أقبشت ْؿاطاتٗا إدتًؿَ ١هإ
تكسّ نجرلّا َٔ إ٪غػات ايتعًٚ ١ُٝٝايجكاؾَ ٗ ١ٝه. ١
إهٚ ٞاغتػطب بؿسٕ ٠اشا  ٫تك٪َ ّٛغػات ايطٛاؾ ١ا٭خط ٣بٓؿؼ ٖصا ايسٚض
سسٜح اجملتُع .
ؾْٗٚ٪ا ؾاؾُٝع يس ِٜٗأضباح
.
ا٫دتُاعٚ ٞايجكاٗ ايصٜ ٟكب ٗ خسََ ١ه ١إهطَ ٗ ١كتًـ
إدتًؿٚ ١أعتكس
.
خٝاي ١ٝؾإؿطٚض إٔ تٓؿل أدعا َٔ ٤تًو ا٭ضباح عً ٢اجملتُع إهَٚ ٞؿطٚعات٘
إٔ ٖصَ ٙػٚ٪يٚ ١ٝظاض ٠اؿر إٔ تًعّ بك٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ ١يًكٝاّ بٗصا ايسٚض ا٫دتُاعٚ ٞايجكاٗ
إِٗ.اؾُ ٗ ٌٝأَط ٚنع ٖص ٙا٭ْؿط ١إدتًؿ ١إْٗا تكاّ ٚتٓؿص عً ٢أعًَ ٢ػت َٔ ٣ٛايتِٓٝٛ
ٚا٭ططاف
.
ٚاٖ٫تُاّ ٚعدل إزاضٚ ٠اعٚ ١ٝدٝسَٚ ٠تؿَُٗ ١ع نٌ ايكٓٛات
.
ٚاٱخطاز ٚايذلتٝب
ٚأُٓٚ. ٢أُٓ ٢نػرل َٔ ٟأبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١ؾبابٗا ٚؾٛٝخٗا ٚعذا٥عٖا ْٚػاٗ٥ا
.
ٚأُٓ.٢
إس ١ٜٓإباضن١
.
ٚبٓاتٗا إعٜس ٚإعٜس َٔ ايطقٚ ٞايٓذاح ٚايطؾاٖ َٔ ١ٝأدٌ خسَٖ ١صٙ
1

يـــُـشــــ١
ايٓذاح أؾهٌ
ايٓؿؼ .بٌ .إٔ . .
إعٜٓٚ ١ٜٛكا ّٚاْٗعاّ .
.
ايٓذاح ٜٗٛ.ط َع٘ نٌ تٝاضات ضؾع ايطٚح
.
ٚأضق ٢أزٚات إباٖات .اؿاْ١ٝ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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املًو ٚاملشناص املهٞ
. .
1
طبا٥ع .ص
شلِ .ط .
ؼه ٞيٓا قؿشات ايتاضٜذ ٚزٚا٥ط ،ٙنٝـ إٔ إًٛى ٚايػ٬طٌ .
ايتٛانع .ص ؾُا أنجط َا قطأْا عٔ ٖصا
.
َٓٗا .ط
ٚعازات ٚ.تكايٝس ّ ٫هٔ شلِ ايتٓاظٍ عٓٗاٚ ،اييت .
.
ٚايػًطاْ ٗٚ ٞسؿٌ أٖايَ ٞه ١إهطََٓ ١اغب ١بٝع ١خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو
.
ايطبع إًهٞ
ٖ142ـ ،قاّ إًو عبس اهلل بإعُاٍ
/6
10
ٚسؿ ّٜٛ ٘ٛايػبت/10
عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع – ضعا ٙاهلل
َٛٚاقـ ٚأزٚاض عٚ ١ُٝٛدًٚ ١ًٝقؿت َعٗا ٚي٘ ا سطن ١ايتاضٜذٚ ،قؿت شلا بهٌ سلٛر إًٛى ٚاعتعاظ
إًو ؾعٌ إًو عبس اهلل شيو بأزب إًٛى ايعٛاّ ايصٜ ٜٔطزل ٕٛسب ايؿعب َا ٤ايٛضز
.
ايسْٝا يٝك ٍٛايتاضٜذ ٖص ٙأعُاٍ َٛٚاقـ إًو عبس
ٚايٝازلٌ ؾتؿٛح ضٚا٥شُٗا ايعطط ٗ ٠زلا. ٤
.
ايععٜع ٚيعٌ أؾٗطٖا ٚأؾهًٗا عً ٢اٱط٬م ٗ تكسٜط ،ٟسٌ قبٌ – سؿ ٘ٛاهلل – زع٠ٛ
اهلل بٔ عبس .
إطناظ .ص ؾذًؼ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع عً ٢أسس نطاغ ٞعُس٠
عُس ٠اؿ ٞباؾًٛؽ . ٗ.ط .
اؿٚ ،ٞدًؼ ظٛاض ٙأسس ايؿباب إه ٞايصْ ٜٔعتع بِٗ ٜٚعتع بٓا ،أْ٘ ايػٝس أٓس قُس َايه– ٞ
يًٓٛط
سؿ ٘ٛاهلل – ابٔ ايعا ١ً٥ايعطٜكٚ ،١تبازٍ اؿسٜح َع إًو ايهبرل بأخ٬ق٘ ٚتٛانع٘ اي٬ؾت .
ايهًُ ٫ ١أعطف نٝـ اغتطاع ٖصا
عُّٝٛا .ص بهٌ َا ؼًُ٘ َعاْٖ ٞص. ٙ
نإ .ط ًَهّا ؾعبّٝا .
يكس .
نإ
ًَه .١ٝص سٌ -
ايطا٥ع. ،ط سها ١ٜتاضى. ١ٝ
.
إًو اٱْػإ إٔ هعٌ َٔ ٖصا اؿؿٌ إهٞ
اؿهِ يكس زخٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع
ؾعبّٝا .ص بهٌ َكاٜٝؼ ٚؾط. ٙٚ
سؿ ٘ٛاهلل. .ط .
ٚؼهط ٚغ ٌٛٝتاضٜذ ب٬ز ٟوهٖ ٞص ٙاؿها ١ٜإًه ٗ ١ٝنجرل
.
قًٛب ؾعب٘ ايع ِٝٛبهٌ دساض٠
ا٭ٚقات ْعِ انتب ٜا تاضٜذ ٚبهٌ ضدايهِ إدًكٌ ٚايٓٝٛؿٌ َا ؾعً٘ عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع
.
َٔ
إهطَ١
ٗ َه. ١
إطناظ .ص ٗ َه ١إهطَ ١ي٘ قَٚ ١ُٝهاْٚ ١أُٖ ١ٝنبرل ٗ ٠ا٭عطاف ٚايتكايٝس إهٚ ،١ٝظاز
.إٕ .ط .
َٔ قُٝت٘ دًٛؽ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ٗ ٖصا إطناظ ،ؾعاز ٙضقّٝا
اؾًػ١
.
سهاضٜاّ ٚخًست ٖص ٙاؾًػ ١إًه ٗ ١ٝعبل ايتاضٜذٚ ،أنطَٓا ٖصا إًو ايهط ِٜبٗصٙ
.
إطناظ ٗ َه ١إهطَ ١هًؼ عً ٘ٝنباض ايكٚ ّٛايعكٚ ٤٬اؿهُاٚ ٤ايؿهٚ ٤٬أٌٖ ايٓد٠ٛ
إه .ٞص نأْ٘ فًؼ يًكها ،٤سٝح ؼٌ ؾ ٘ٝايهجرل َٔ
ٖصا .طإطناظ .
ٚايٓبٌ .
ٚايؿٗاَٚ ١إط. ٠٤ٚ
اؿٜٚ ٞكه ٞؾ ٘ٝنباض ٚعك ٤٬اؿاضَ ٠ا ٜط ْ٘ٚوكل َكًش ١اؾُٝع
اٱؾهايٝات بٌ غهإ ٚأٌٖ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)14
 ،)1431قؿش(١
بعسزٖا (
ايكعسٖ142٠ـ8 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ 6ش6 ٟ
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ايبٌ
ؾٗ ٛاْط٬ق َٔ ١اْط٬قات إق٬ح شات .
إه .ٞص ٚتبازي٘ اؿسٜح
نطاغ. ٞط إطناظ .
.
إٕ دًٛؽ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ عً ٢نطؽ َٔ
إعطٚف ٖ ٛإناؾ١
َع ابٔ َٔ عٛاَ ٌ٥ه ١إهطَ ١ايعطٜك ١ايػٝس أٓس قُس َايه – ٞايساع١ٝ
إطناظ .ص  ،ؾٗٓ٦اّ ٭ٌٖ َه ١إهطَ ١بٗصا ايتٛانع إًه،ٞ
ٚأُٖ. ١ٝط .
.
تاضىٚ ١ٝسهاض ١ٜيكَٚ ١ُٝهاْ١
ٖٚصا ايتٛانع اٱْػاْ ،ٞيكس خًل عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع

– ضعا ٙاهلل ٚسؿ – ٘ٛغًٛى غٝاغٞ

ًَه .١ٝص إْػاْ١ٝ
خًل .ط طبا٥ع .
ٚسهاض ٟدسٜس ٜهاف إٍ طبا٥ع إًٛى ٚايػ٬طٌ ،ايص ٜٔهٝس. ٕٚ
ايتاضى ١ٝايص ٟنتبٗا إًو عبس
.
ٚإغٜٚ ١َٝ٬ؿٗس ايتاضٜذ إه ٞايع ِٝٛشلص ٙاؾًػ١
.
ٚسهاض١ٜ
اهلل بٔ عبس ايععٜع بٝس نطّٚ ،١خًل نطٚ ،ِٜابتػاَ ١نطّٚ ،١تٛانع نطٚ ،ِٜسسٜح نط،ِٜ
ٚإْػاْ ١ٝنطّٚ ،١ؾهط نطٚ ،ِٜطبع نطَٚ ِٜع إْػإ َه ٞنطٚ ِٜابٔ عاَ ١ً٥ه ١ٝنطّ ،١اْ٘
ايػٝس أٓس قُس َايه – ٞسؿ ٘ٛاهلل – انتب ٜا تاضٜذ نٌ ٖصا ايطق ٢إه َٔ ٞإًو عبس اهلل
نًِٗ بإٔ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع اغتطاع إٔ ٜهٝـ ايهجرل
بٔ عبس ايععٜع ٚإٍ إًٛى .
إًه .١ٝص ٚعدل تاضٜذ ايتؿطٜؿات
غذٌ .ط ايٓ. ِٛ
إًه .١ٝص اؾسٜس ٠إٍ .
ٚايهجرل . َٔ.ط ايطبا٥ع .
ٚإطاغِ إًه ١ٝايػعٛزٖ ،١ٜصا ايٓٛع َٔ إًٛى ايصٜ ٜٔعتع ايتاضٜذ ايبؿط ٟبايهتاب ١عَِٓٗٚ ،ساز
 ٬تاضىّ.ٝا ص  ،.بٌ إْ٘ أبٛ
إه. ٞط سؿ ّ
اٱْػاْ ١ٝيكس أغتطاع إًو عبس اهلل إٔ هعٌ َٔ ٖصا اؿؿٌ .
.
قسضت٘ ٜٓعشلا عًَٔ ٢
ايع ١ُٝٛإٕ قب ١ايؿعب يًًُو ٖ َٔ ٞعٓس اهلل دًت .
.
اؿؿ٬ت إًه١ٝ
ٜؿا ٤ؾأضاز ايكسض اٱشل ٞيعبس اهلل بٔ عبس ايععٜع إٔ و ٢ٛبٗصا ايكسض َٔ ايكسض اٱشل ،ٞؾأسب٘
.
ايٓاؽ ٚ.أسب ايٓاؽ

1

يـــُـشــــ١
ايتاضٜذ ؾته ٤ٞزلا٤
.
إٛاقـ ايهبرلٗ ٠
قٝاغ. . ١
ايهباض ٗ سطن ١ايتاضٜذ ِٖ ايكازض ٕٚعً. . ٢
ايطاق١ٝ
.
ايتاضٜذ َٛاقؿِٗ ٚأعُاشلِ ٚطبا٥عِٗ اييت ؽًس بأزلاٚ ِٗ٥قؿاتِٗ ٚؾدٛقِٗ.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ايضفٚ ١ايٓذ٠ٚ
نزابني . .
1
تصنطت َكٛي ١ا٭زٜب ايًبٓاْ ٞايع ِٝٛددلإ خً ٌٝددلإ اييت تك:ٍٛ

)) ٜا يػؿًتو سٌ

بطٜؿٚ ).١أْا أقطأ ضغاي ١ؾانؼ
تطٜس ايٓاؽ عً ٢إٔ ٜطرلٚا ظٓاسٝو ٚأْت أعذع َٔ إٔ ُسِٖ )
دا٤تين َٔ إٛاطٔ (أ.ع.أ) ٚشيو بعس ْؿط َكاي ٞظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا(  ّٜٛ )14311ا٭ضبعا٤
ٖ142ـ ،بايكؿش ١ايجاْٚ ١ٝؼت عٓٛإ( أٌٖ َهٚ ١ايٓسٚ ،)٠ٚقاسب ضغاي ١ايؿانؼ َٔ
/6
10
/28
ْؿػ٘
ؾك٘ َٚكا ٍٚعً ٢قس .
أْكاف ضداٍ ا٭عُاٍ ٗ َه ١إهطَ. ١
ايؿانؼ ص  ،.بٌ إٕ سب٘
.
دٗاظ .ط
ٖصا ايطدٌ ٜ ٫عٌُٜ ٫ٚ ،عطف ايتعاٌَ ٗ اؿٝا ٠إ َٔ ٫خ. ٍ٬
ايؿانؼ ص  َٔ ٖٛٚ ،.ايص ٜٔشنطتِٗ ٗ َكاي ٞإصنٛض بأِْٗ وبٕٛ
.
ٚضم .ط
ٕه ١إهطَ ١عٔ ططٜل .
سٓادطِٖ
.
دطٜس ٠ايٓس َٔ ٠ٚؾٛم ايجٛبٖٚ ،صا اؿب ٜ ٫تذاٚظ
ايٓسٚ ٠ٚقاٍ يٞ
:
إِٗ إٕ قاسبٓا ٖصا اشلُاّ غهب عً ٸٚ ٞعً ٢دٗاظ ؼطٜط دطٜس ٠ايٓسٚ ،٠ٚإزاض٠
( ٗ َكايتو خْٛت ضداٍ ا٭عُاٍ ٗ َه ١إهطَٚ ،١اتُٗتِٗ غٝاْ ١ايٓس ٠ٚيٮغـ ؾًٝتو اغتُعت
سل؟ ).
إٍ ٚدْٗٛ ١ط ٚاسس ٠ؾك٘ زٚ ٕٚدٗ. . ١
ٜا أخ ٞايهطٜٚ ِٜا قاسب اؿب بايؿانؼ ،إعطٚف إٔ سب ا٭دٗعٜٓ ٠تٗ ٞعٓسَا ٜكطع ايتٝاض
ْٛط ٚا٫غتُاع
عٓ٘ ايكه ١ٝيٝػت قه ١ٝدٓا ١ٝ٥أ ٚدٓش٘ ست ٢اغتُع إٍ ٚدٗات .
ايهٗطبا. ٞ٥
ا٭خط َٚا ططست٘ ٖ ٛضأ ٜٞايؿدك َٔٚ،ٞسكو ا٫خت٬ف َع ٞز ٕٚاْ٫تكام َٔ
يٛاسس ز. ٕٚ
ٜعًُ ٕٛايكه ٖٛ ١ٝإسذاّ ٚتطادع بعض ضداٍ ا٭عُاٍ إه ٗ ٌٝاٱعٕ٬
.
دٗٛز اٯخط ٜٔايصٜٔ
إٓاغبات ٚنإ إػٚ٪يٚ ٕٛعً ٢ضأغِٗ أخ ٞاؿبٝب ا٭غتاش سامت عبس
.
ايٓسَ ٗ ٠ٚعِٛ
ظطٜس. ٠
ٖٗٝات
ٖٗٝات . .
اؾُٝع عً ٢أٌَ إٔ وكًعً ٢أندل عسز َٔ إعًٌٓٚ ،يهٔ .
.
ايػٜ ّ٬طنض ٚضا٤
َٚهؿٛف ٚا٭َط  ٫وتاز إٍ ؼكٝكات
،
دس ٣ٚؾأٚ ٟدْٗٛ ١ط أزلعٗا ٚإٛنٛع ٚانض
ز. ٕٚ
ا٭عُاٍ
.
ت ٔٛأَ ٚعطٚؾ ١اؿُض ايٓ ٟٚٛيطداٍ
ٚبكُات ٚأزي ١نُا .
ٚنُا أؾاض قاسب ايؿانؼ – سؿ ٘ٛاهلل – أْ٘ قطأ ٗ إسس ٣ايكشـ احملً ١ٝإعّْ٬ا ؾٗ١
سهٜ ١َٝٛككس َٔ شيو إٔ ٜعاتبين ٕاشا مل أْتكس ا٭دٗع ٠اؿهَ ٗ ١َٝٛه ١إهطَ ١٭ْٗا مل تعًٔ
.
ايٓس٠ٚ
ٗ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1432قؿش( ١
بعسزٖا (
ايكعسٖ142٠ـ0 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚايػبت 8ش6 ٟ
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أق: ٍٛي٘ ْٛطّا ؾًٗو ٚعسّ َعطؾتو با٭َٛض ٚايكهاٜا اٱع ١َٝ٬ؾإْو تتهًِ ٗ نٌ ؾ،٤ٞ
ضع .١ٝص
َ٪غػات .ط .
.
ايؿانؼ ٜا أخ ٞإٕ ا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛيٝػت
.
ٚأْت  ٫تعطف ؾ٦ٝاّ ،غ ٣ٛدٗاظ
ٚاٱعٚ ٕ٬ايكطاض ؾٗٝا ىهع ٭ْٚ ١ُٛتعًُٝات ؼهُٗا
.
ستٜ ٢طنض خًؿٗا َٓسٚب ايتػٜٛل
يصيو ٚايػطٜب نٝـ
أَْٛ ١ُٛنٛع. ١
بايٓسٚ ٠ٚيٝؼ بٌ
.
ؾاتو إٔ َع ِٛا٭دٗعٚ ٠اٱزاضات اؿهَ ١َٝٛه ١إهطَ ١تٓؿط إعْ٬اتٗا
ا٭َٛض؟
.
ايٓسٚ ٠ٚا٭دٗع ٠اؿه ١َٝٛأْٛ ٟع َٔ اـكَٛات نُا تكٛضت.ؾهٝـ تؿِٗ
ٚيكس قسَت قسَ ١عٓٝؿ ١عٓسَا عًُت َٔ أخ ٞا٭غتاش سامت عبس ايػ ّ٬إٔ أخاْا قاسب
ايطغاي ١ايؿانػ ،١ٝقس ْؿص ْٚؿط إعْ٬ات ظطٜس ٠ايٓسٚ ،٠ٚمل ٜػسز أٜ ٚػًِ إبايؼ إذلتب ١عً ٢ق١ُٝ
َٓ٘
اٱعْ٬ات ،غ ٣ٛدع. ٤
اؿع .ٜٔص ٖٚصا َا شنطَْ ٞكٛيَ ١هَ ١ٝؿٗٛض ٠عٓسْا ٗ َه١
ٖصا .ط إٛقـ .
ؾهٝـ ْؿػط .
ايعطٚغ١
.
ايعؾ .١ص ؾُطَ ٠ع أٌٖ ايعطٜؼ َٚطَ ٠ع أٌٖ
إهطَٜ ١كٛي ٕٛعٔ ؾ ٕ٬أْ٘ . َٔ.ط نصابٌ .
عً٘ٝ
ايؿطٜكٌ ٜٚبتػِ ٕٔ تكع ع. ٘ٝٓٝ
.
ٜٚهصب ٜٚهشو عً٢
نٓت أتٛقع َٔ قاسبٓا َطغٌ ايطغاي( ١ايؿانػ ) ١ٝإٔ ٜهِ قٛت٘ ايهعٝـ إٍ قٛت ٞايكٟٛ
َٔ أدٌ زعِ ايٓسٚ.٠ٚايعٌُ عً ٢ظٜازَٛ ٠اضزٖا ست ٢تػتطٝع تػسٜس ضٚاتب ٚقطف َػتشكات
َطتؿع ١ؾأْت ٜا أخ ٌٖ ٞتػتطٝع ايٓا تػتًِ ضاتبو
.
َٓػٛب ٞايٓس ٠ٚايصٜ ٜٔعًُ ٕٛبهٌ ضٚح َعٓ١ٜٛ
ٖصا
َجًِٗ؟ أؾو ٗ! .
ٕس ٠عؿط ٠أؾٗط ٚتكدل ! .
ٚنٓت أُٓ ٢ي ٛنإ ظاْيب سٌ أتكٌ ب ٞأخ ٞايعَ ٌٝا٭غتاش عبس اهلل ايعبسي ،ٞايص ٟنإ
غابكاّ ٚنٝـ تعاطـ َع َكايٚ ٞقاٍ :يٚ ٞاهلل ٜا زنتٛض ظٖرل نست أبهٞ
أسس إػٚ٪يٌ بايٓس، ٠ٚ
ٖصا
َٔ اؿعٕ ٖا نتبت عٔ. .
إه ٌٝعٔ دطٜس ٠ايٓس.٠ٚناْت شلِ ؾطقْ ١ازض ٠مل
ٚايتداشٍ .ص َٔ ضداٍ ا٭عُاٍ .
.
ط ايذلادع
ٜهػبٖٛا
.
ٚأعتكس أْ٘ ي ٛعطف َاشا قاٍ َعاي ٞايعامل اؾً ٌٝا٭غتاش قؿٛت ايػكا أٌَ عٔ َكايٕ ٞا
ٚإػتعذً١
.
نتب َا نتب ٗ تًو ايطغاي ١ايؿانػ١ٝ
ايؿانػ .١ٝص
.
بك ٞإٔ أق ٍٛ٭خٓٝا ٚقسٜكٓا أُٓ ٢عًٝو إٔ تػُع ضأ ٟايٓاؽ . ٗ.ط َٓؿٛضاتو
إػتكبٌ ٚاهلل ٜعطٝو خرل ٖصٙ
.
عًٗٝا يتٛقؿت ؾٛضاّ عٔ نتاب ١أ ٟضغايٗ ١
َٚ ،ا ٖ ٞايتعًٝكات .
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ا٭عً ٢٭ْٗا ًَ ١٦ٝبا٭ٚاَط ٚايتعًُٝات
ايؿانػٚ ١ٝاييت نأْو تك ٍٛأْا ضبهِ .
.
إٓؿٛضات
يًُػٚ٪يٌَٓٚ ،تؿد ١باٯضا ٤إتػطعٚ.١اشلؿ١
ٚؾعًٝاّ بأعُايو ٚخطٛاتو بإضغاٍ
ٚأُٓ ٢عًٝو إٔ ؼب ايٓس ٠ٚسباّ قازقّا ٚكًكّا ٚغٛٝضّا .
ايٓس٠ٚ
ايٓس ٠ٚبٌ قٝاَو باقٓاع ظَ٥٬و َٔ ضداٍ ا٭عُاٍ باٱع. ٗ ٕ٬
نٌ إعْ٬اتو إٍ دطٜس. ٠
َعٌ
ٜٚا .
اـا٥ؿٌ
.
ٜٚا أَإ
2

يـــُـشــــ١
ؾايٓذاغ .١ص َُٗا عًُٓا عً ٢تٓٝٛـ ساًَٗا
.
قؿاتٗا .ط
.
تػرل َػُٝات ا٭ؾٝاٜ ٫ ٤عين تػرل .
زاخً٘ ؾ ٬بس َٔ غػ ٌٝقًٛب ايبعض َاز ٠ايهًٛضنؼ
غٝهٌ شيو اٱْػإ وٌُ ايٓذاغات ٗ .
ْٗاٝ٥اّ
إطٗط ست ٢تٓٛـ .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ضاس ١ٝاجلُّٛ
1
تًكٝت زع ٠ٛنطّ َٔ ١بعض ٚدٗاٚ ٤أعٝإ ناس ١ٝاؾُ ّٛيعٜاض ٠اؾُٚ ّٛا٫ط٬ع عًَ ٢ا
طبٝعٚ ١ٝا٫غتُتاع بايطبٝعٚ ،١شٖبت إٍ اؾُٚ ّٛأْا مل أظٚضٖا َٓص
.
ؾٗٝا َٔ خرلات ْٚعِ َٛٚاضز
تكطٜباّ ٚأتصنط إٔ غٝس ٟايٛايس – ضعا ٙاهلل – ٜأخصْا يًطؾاٖ ،١ٝأ ٚايتُؿٗ ١ٝ
ٔػٚ ١ث٬ثٌ غٓ. ١
بكٟٓٛ
.
اؾَُٚ ّٛعٓا أقسقاٚ ٙ٩أدسازْا ُٖٚا ا٭غاتص ٠إبطاٖ ِٝؾٛز ٠ا٭زٜب ايعُ٬مٓٚ ،ع٠
ٖٓاى ٚاؿكٝك ١إٔ
ٚناْٛا ًٜعبٖٓ ٕٛاى ايًعب ١إكط ١ٜايؿٗرل(٠إْٛٛبْٚ )ٍٛكهٚ ٞقتّا ٖتعّا .
ايكسّ
أقشاب ايسع ٠ٛغُطْٚا بهطَِٗ ٚسػٔ اغتكباشلِ نُا َٖ ٛعطٚف عِٓٗ عٓس ايعطب َٓص .
ايطنب .ص إه ٞعًٖ ٢صٙ
َطٚض .ط .
ٚتبازيٓا ايهجرل َٔ ا٭سازٜح سَ ٍٛهاْ ١اؾُٚ ،ّٛدا ٤سسٜجٓا عٔ .
إٓطكٚ ١قُٓا
.
ايطنبص ايًٖ ٗ ٌٝصٙ
أٌٖ .ط . .
إٓٛضٚ ٠نٝـ و. ٞ
إٓطك ١أثٓا ٤غؿط ٙإٍ إس. ١ٜٓ
ـ بٓا َعَٓ ِٛاسٞ
ظٛيَ ١ع بعهِٗ ٜتكسَِٗ ايؿٝذ أٓس ايكاعس ٟضدٌ ا٭عُاٍ إعطٚفٚ ،ي ٸ
اؾُٚ ّٛيكس أعذبت أؾس اٱعذاب َا ؾاٖست ٗ بعض اؿا٫ت َٚا ؾاٖست َٔ ضقٗ ٞ
.
ناس١ٝ
َٓطك ١بهط
.
إٓطك ١إْٗا تعسټ
.
ٖصٙ
ايكش .ٞص ٭ٌٖ َه ١إهطَٜ ،١كه ٕٛبٗا أٚقات
ته. ٕٛط إٓتذع .
ٖص ٙايهاسٜ ١ٝطغب أًٖٗا إٔ .
إسٕ ٚيصيو قاّ َػتجُط
ضاستِٗ ،ي٬غتذُاّ ٚا٫غتُتاع بايطبٝعٚ ،١اشلطٚب َٔ ظساّ ٚؾٛن. ٢
سهاض ٗ ٖٛ ٟبساَ ١ٜطاسً٘ إتعسز٠
.
ٚطين ٚكًل َجٌ ايؿٝذ أٓس ايكاعس ٟبعٌُ َؿطٚع
َٓ ِٛيكس اسذلَت ٖصا ايطدٌ ٭ْ٘ مل ٜػتجُط أَٛاي٘ ٗ خاضز
ايط ١ًٜٛإْ٘ َؿطٚع عُ٬مٚ ،بؿهط .
.
أعُايٓا
.
ايٛطٔ نُا ؾعٌ ايهجرل ٚايهجرل َٔ ضداٍ
اؾُ ّٛيكس أعذبت
.
غابات .ص ٗ ٚطين إ ٗ ٫ناس١ٝ
سٝات. ٞط .
سكٝك ّ١أق ٍٛمل أؾاٖس ط. ١ًٝ
أؾس اٱعذاب َػت ٣ٛتٖٓ ِٝٛص ٙايػابات ايهجٝؿٚ ،١دست أؾذاضٖا َٓػكَٚ ١ت٬قكَٚ ١تؿابه١
ٚؾٓ١ٝ
بططٜك ١عًُ. ١ٝ
ٚأٌْ َا ٗ ٖص ٙايػابات ايػاسات اـهطا ٤إؿطٚؾ ١بٌ دٛاْب َٚساخٌ ٚكاضز ٖص ٙايػابات،
ٚإبسع ٗ ٖصا إٓٛط ا٭خهط اؾُٚ ٍٞإطٜض يًٓؿؼ ايبؿط ،١ٜاْتؿاض أؾذاض ايٓد ٌٝإطقٛق ١قؿّا
ا٭ضض
ٚاسساّنأْٗا َػططَ ٠طغ ١َٛعً. ٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1432قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ2 ،
ايكعس٠
10ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ٚؾاٖست ايططم اييت ٜعًُ ٕٛعً ٢غؿًتتٗا ٚتُٓٗٝٛا يذلب٘ بٌ ايططٜل ايػطٜع اؾسٜس
ايططٜكٌ ٜا ي٘ َٔ َٓٛط
.
ايكسٖٚ ِٜص ٙايػابات نأْٗا قطع ١غذاز َؿطٚؾ ١بٌ ٖصٜٔ
.
ٚايططٜل
بسٜع ٚايطا ٨ع ٜ ،ػشط اٱْػإ ظُايٜ٘ٚ ،ػتشٛش عً ٢ايؿهط بطٚعتٜ٘ٚ ،أغط ايعٌ بطْٚك٘ٚ ،ايؿ٪از
بأؾٓاْ٘
.
ٖٚصا ايتٓٚ ِٝٛايتدطٚ ٘ٝايتطٜٛطٚ ،ايتٓؿٝص َٔ قبٌ ايكطاع اـام غاعس ٜٚػاعس ٚعٌُ
إٓطك ١ؾٗٞ
.
عً ٢إخؿا ٤إٓا ٚض ايكسّ ١ايػٚ ،١٦ٝاييت قهت عً ٢إدًؿات ٚا٭ٚغار إٓتؿطٗ ٠
ايعاّ ٚنصيو تػاعس عً ٢ا٫ضتكا ٤بإػت ٣ٛايكش ٞبإٓطك،١
غتعٌُ عً ٢ؼػٌ إٓٛط .
ٖٓاى ٚأغطتين ٚأعذبتين ٚأزٖؿتين تًو ا٭ؾهاض ايطا٥ع ١اييت غتٓؿص بٗصٙ
َٚػت ٣ٛايٓٛاؾ. ١
ٚغرلٖا يٝػتُتع
.
ايػابات ٚاييت َٓٗا عٌُ سسٜكَ ١ؿتٛس ١يًشٛٝاْات َجٌ اـٚ ٍٛٝايػعٚ ٕ٫ايطٛٝض
طبٝعٞ
.
ايٓاؽ َؿاٖس طبٝعَ ٗٚ ١ٝهإ
أعذبين ٗ ٖص ٙايهاس ١ٝاؾُٚ ١ًٝاشلازٚ ١٥إطو ١زلات عطب ١ٝإغ ٠ َٞ٬عطٜكَ ١تأقً ١بٗصا
جملتُع ايعطب ٞنشب ايٓاؽ يبعهِٗ ايبعضٚ ،تكاضبِٗ ا٫دتُاعٚ ،ٞتهاتؿِٗ ا٭غطٚ ،ٟنطَِٗ
اؿاُٚ ،ٞسبِٗ يًهٝـٖٚ.ص ٙايػُات ػسٖا ق ٗ ١ٜٛأبٓا ٤ايبازٚ ١ٜايكطٚ ٣ا٭ضٜافٚ ،يهٓٗا تهٕٛ
ْػب ١ٝإٍ سس َا ٗ إسٕ ٚاؿٝا ٠إسْٚ ،١ٝعطؾت ايهجرل َٔ طُٛسات بعض ضداٍ ا٭عُاٍ َِٗٓٚ
ايكاعس ٟايصٜ ٟطٜس إٔ ٜعٌُ َع أٌٖ اؾُ ّٛنًِٗ ي٬ضتكاٚ ٤ايٓٗٛض غسَات
.
ايؿٝذ أٓس
اؿٚ ١ٜٛٝدعٌ اؾُ ّٛسسٜح اجملايؼ َٚهإ
.
إٓطكٚ ١أسٝا ٤قٚ ١ُٝأَُٖٚ ١ٝهاْٖ ١ص ٙإٓطك١
ا٫ؾتداض
.
ايطُٛح بٌ ايٛاغع ايطُٛح ٚإتٛانع ٚاؾطٚ ٤ٟايٛطين ٚاحملب
،
يكس زلعت َٔ ٖصا ايطدٌ
ٚأَاْٞ
دْٓٝٛاّ ْعِ ؾاٖست ٚزلعت عٔ أؾٝاَٚ ٤ؿطٚعات ٚطُٛسات ٚأَاٍ. ،
ٕػك٘ ضأغ٘ سباّ . .
ُٓٝت ي ٛوٌُ نٌ َٛاطٔ َجًٗا يتؿٛم ايطُٛح ٗ بٓا. ٤إسٕ
ؾَٚ ،ٌْٝ ٤ٞهإ ْٚ ،ٌٝطُٛح َْٚ ،ٌٝػتكبٌ ْٚ ،ٌٝأؾهاضَٚ ،١ًْٝ ٙؿطٚعات ْ،١ًٝ
أٌْ ٚأتٛقع َػتكب ّ٬ْٝ ّ٬بٌ ٖ ٛأٌْ َٔ
ْٚ ٌٝتهاتـ .
ٚدٗٛز ْٚ ،١ًٝضٚ ،١ًْٝ ٣٩تطاب٘ .
ْؿػ٘
ايط. ٣٩
أضٜس إٔ أق ٍٛإْٓا ؾع ٗ ّ٬سادَ ١اغ ١إٍ َجٌ ٖص ٙايهٛاسٚ ٞايكط ٣ستْ ٢ػتطٝع إٔ ْكه٢
إسٕ
بعض ايٛقت بٗا يًطاسٚ ١ا٫غتذُاّ ٚا٫غتُتاع بعٝسّا نٌ ايبعس عٔ قدب ٚؾٛنٚ ٢نذٝر .
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ٚآٌَ َٔ نٌ إػتجُط ٜٔإٔ ٜ ٫عًُٛا عً ٢تًٜٛح ٚاضباى ٖص ٙايهٛاسٚ ٞايكطَ ٣دذلعات
إسٕ ٚأزٚات ايطؾاَٖ ١ٝجٌ ايتهٝـ ٚا٭دٗع ٠اييت تعٌُ عً ٢تًٛخ .ايب١٦ٝ
ٚإٔ تهَ ٕٛؿطٚعاتِٗ خاي َٔ ١ٝنٌ َا ٜعٌُ عً ٢ؾكس إٓطك ١بهاضتٗا ٚخكٛقٝتٗا
إباْٚ ٞأضد ٛعسّ ايػُاح با٫ضتؿاع ٭نجط َٔ أضبع ١أزٚاض
ٚسٜٛٝتٗاٚ.خاقْٛ ١اّ ا٫ضتؿاعات ٗ .
ٚا٭َطٜهٚ ٞأٌَ إٔ ٜعًُٛا عً ٢تأغٝؼ َطاعِ تكسّ ا٭ن٬ت ايؿعب،١ٝ
.
يٝهَ ٕٛجٌ ايطٜـ ا٭ٚضبٞ
ايؿعب١ٝ
.
ٚايػطٜع ؾٓشٔ ٗ ساد ١يًُشاؾ ١ٛعً ٢ا٭ن٬ت
.
ْ ٫ٚطٜس اْتؿاض َطاعِ ا٭نٌ اؾاٖع
نُا أٌَ َٔ اؾٗات اؿه ١َٝٛإدتكَ ١جٌ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغٚ ١احملاؾٚ ١ٛفًؼ
ٖٓاى ٚتصي ٌٝايكعاب ٚايعكبات أَاَِٗ ٚزؾعِٗ يتٓؿٝص
احملاؾ ١ٛعًَ ٢ػاعس ٠إػتجُط. ٜٔ
إٓاسٞ
.
ايطُٛس ١اييت تطتكَ ٞػت ٣ٛإٓطك َٔ ١نٌ
.
إؿطٚعات
أنطض ؾهطٚ ٟتكسٜطٚ ٟاسذلاَ ٞيهٌ أعٝإ ٚٚدٗا ٤اؾُٚ ّٛعً ٢ضأغِٗ أخ ٞاؿبٝب ايؿٝذ
ا٭قٌٝ
أٓس ايكاعس ٟعً ٢خًك٘ ايطؾٝع ٚتٛانع٘ ٚنطَ٘ ايعطب. ٞ
1

يـــُـشــــ١
ددلإ
ٜك ٍٛددلإ خً: ٌٝ
((مثَ ١ػاؾ ١بٌ َا ٜتد ٌٝإطَٚ ٤ا وكك٘ ٜ ٫كطعٗا غرل ؾٛق٘)).
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ضاس ١ٝاجلُّٛ
2
 1بعس ْؿط َكاي ( ٞناس ١ٝاؾُٚ )ّٛاييت ْٴؿٹط ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا ( ٚ )14322بايكؿش١
: /
ٖ14ـ ٖص ٙاؾُ ّٛأَ ٚط ايٗٛطإ نُا ٚضز ازلٗا ٗ نتب
.2
/6
11
ايجاْ ّٜٛ ١ٝا٫ثٌٓ/10
ايتاضٜذ ايبعض ايهجرل ٚايهجرل اتكٌ ب ٞؾانطاّ َٚكسضاّٚ ،ايبعض ايكً ٌٝعاتبين عً٢
.
نًٝاّ ٚأ٩نس إٔ
ناس١ٝص ٚقاٍ ي ٞإٔ اؾَُ ّٛسٚ ،١ٜٓ٭ْين اتؿل َعِٗ .
ٕكطًض .ط . .
.
اغتدساَٞ
اؾَُ ّٛس ٖٞٚ ١ٜٓقاؾ ١ٛإزاض ١ٜنبرلٚ ،٠يهٓين سٌ تعاًَت َع ٖصا إكطًض
ناس .١ٝص ؾأضٜس إٔ أنؿ ٞعًٗٝا ْاٍ ٖصا إكطًض اؿهاضٚ ٟايص ٟاغتدسَ٘
اؾػطاٗ .ط .
.
ايػطب يٝطًك٘ عً ٢أططاف إسٕ ايهبرلَ ٠جٌ نٛاح

يٓسٕ ؾأُٓ ٢إٔ ته ٕٛاؾَُ ّٛجٌ
. ٟ

ايهٛاس ٞا٭ٚضٚبٕ ١ٝا ؾٗٝا َٔ ٖسٚ ٤ٚاغتذُاّ ٚضاس ١باٍ بعٝس نٌ ايبعس عٔ ايهذٝر
إهطَ ١يهٞ
َٓتذعات .ص ضاقٚ ١ٝقػرل ٠٭ٌٖ َه. ١
.
إسٕ {أضٜس إٔ ٜه. ٕٛبٗا .ط
ٚقدب ٚؾٛن. ٢
عاز٠
ٜعؿ ٛاشلسٚ ٤ٚا٫غتذُاّ ايصٜ ٟطاضز اٱْػإ ٗ إس. ١ٜٓ
 2نُا اتكًت ب ٞغٝس ٠نبرل ٗ ٠ايػٔ ؾهطتين عً ٢شنط غعاز ٠ايؿٝذ أٓس ايكاعس ٟضدٌ
: /
اؾُٚ ّٛقايت يٞ
.
ايعطٜل ٚإتشُؼ اؾط ٤ٟيتطٜٛط َس١ٜٓ
ا٭عُاٍ إعطٚف ٚ ،اؾُذ. َٞٛ
ٚيس ٟأٓس
اـرلٜ ١ٜا .
.
ْػٝت إٔ تصنط قاغٔ ٚإهابٝات ٖصا ايطدٌ ايهبرل بأؾعاي٘ ٚأعُاي٘
ايكاعسٜ ٟؿعٌ اـرل ٗ ايٓاؽٚ ،وب ايٓاؽ ٜٚعاجل ايؿكطا ٤عً ٢سػاب٘ اـام ٗ َػتؿؿ٢
ايكاعس ٟأ ٚإػتٛقـ بٌ  َٔ٪ٜٚيًؿكرل ايسٚاٚ ٤ايع٬ز ايهاٌَٚ ،قايت :ي ٞأغ ٌ٦عٓ٘ قاؾٜ
اؾُ ّٛيتعطف زٚض ٙايهبرل ٗ ؾعٌ اـرل بٗص ٙإسٚ ،١ٜٓضنه٘ ٚغع ٘ٝايسا ٗ ِ٥تأغٝؼ
اؾُعٝات اـرل ،١ٜؾكًت شلا أعسى بإٔ أؾعٌ شيو ٚيهٔ َكايٜ ٞا غٝست ٞنإ عٔ ناس١ٝ
ايكاعسٖٓ َٔٚ ٟا ْؿهط ٖصا ايطدٌ ايهط.ِٜاؿٓ ٕٛإٛؾل
.
اؾُٚ ،ّٛيٝؼ عٔ ايؿٝذ أٓس
عُٚ ٬أُٓ ٢إٔ ّٔ اهلل عً ٘ٝبإعٜس
يعٌُ اـرل ٗ َػك٘ ضأغ٘ٚ ،اهلل ٜ ٫هٝع أدط َٔ أسػٔ .
ٚا٭ٜتاّ
.
َٔ ايتٛؾٝل ٚؾعٌ اـرل ٗ ايهعؿاٚ ٤احملتادٌ
 3أعتكس إٔ اؾُ ّٛقتاد ١إٍ ٚقؿ ١قازق َٔ ١اؾٗات اؿهٕ ١َٝٛطادع ١سػاباتٗا ٖٓاى
: /
إُٗ ١ؾُٔ خ ٍ٬دٛييت بٗا تبٌ ي ٞإٔ ٖٓاى أسٝا ٤عؿٛا١ٝ٥
ٚاٖ٫تُاّ بٛنع ٖص ٙإٓطك. ١
ٚتٓٚ ِٝٛؾتض ؾٛاضع ٚاغع ١ست ٢تتُهٔ أدٗعٚ ٠آيٝات
نجرل ٠ؼتاز إٍ إعاز ٠ؽط. ٘ٝ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1433قؿش(١
بعسزٖا(
23ش ٟايكعس3 ،٠
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭سس
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اـسَات ايعاَ َٔ ١ايسخ ٍٛشلا َجٌ غٝاضات ايٓٛاؾ ١ايهبرلٚ ٠ايسؾاع إسْٚ ٞغرلٖا ،ؾٗصٙ
ايعُطاْٚ ٞأعتكس إٔ إعاز ٠ؽطٝطٗا
.
ا٭سٝا ٤ايعؿٛا ١ٝ٥تؿهٌ ْػب ١نبرلَ َٔ ٠ػاس ١ايٓػٝر
إٓٛض ٠ؾًٝؼ ؾط ٙإٔ
ٚتُٓٗٝٛا ٜسخٌ ؼت َ ١ًٛاشل ١٦ٝايعًٝا يتطٜٛط َه ١إهطَٚ ١إس. ١ٜٓ
ؾك٘ ؾٗص ٙإس ١ٜٓايكػرل٠
تكـ أعُاٍ ٖص ٙاشل ١٦ٝضؾٝع ١إػت ٣ٛزاخٌ َسَ ١ٜٓه ١إهطَ. ١
إزاضٜاّ ؾٝؿذلض عً ٢ا٭َاْ ١إٔ تعطٗٝا سكٗا َٔ اٖ٫تُاّ
ؼت َ ١ًٛأَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ. ١
ؽطٝطٗا نُا أُٓ ٢عًَ ٢عايٞ
.
ٚزعُٗا ٚايٓٛط ٗ
.
إدتًؿ١
.
بؿأْٗا ٚا٫يتؿاف يؿْٗٚ٪ا
إٓطك١
.
ٚؾاِٖ ٜٚك ّٛظٛي ١عًٖ ٢صٙ
أٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١إٔ ٜؿهٌ ؾطٜل عٌُ دٝس ٚق. ٟٛ
ٚايتٓٚ ٠ُٞٝٛنُا
.
ٜٚكه ٞبٗا َٜٛاّ ناَ ّ٬.يٝعطف َا بٗاٜٚ ،سضى استٝادات٘ ا ايتدطٝط١ٝ
أُٓ ٢إٔ ٜؿطف قاسب ايػُ ٛإًه ٞا٭َرل عبس اجملٝس بٔ عبس ايععٜع أَرل َٓطكَ ١ه ١إهطَ١
إا ٤ؾَٗٓ ٞطك١
ايهجرلٚ ٠خاق، ١
.
ٖص ٙإٓطكٜٚ ١ك ّٛظٛي ١عًٖ ٢ص ٙإٓطك ١ايػٓ ١ٝباـرلات
ٚايتٓ ١ُٝٝٛؾ ٬بس َٔ إٔ تعط ٢اؾُّٛ
.
ظضاعّ ١ٝهٔ زعُٗا ظٛيت٘ ٚقطاضات٘ ايتدطٝط١ٝ
.
ايعضاعٞ
.
اٖ٫تُاّ ايهبرل ،٭ُٖٝتٗا ٚسٜٛٝتٗا ٚعطاٗ٥ا
يٮز .١ٜٚص ٚيهٔ سٛضبت ايؿهط٠
ٚبٓا. ٤ط َكٓع .
نُا عًُت َٔ ايبعض أْ٘ نإ َكطضاّ إْؿا. ٤
إؿطٚع ٚضسٌ قاسب ايؿهط٠
.
ٚايكطاض ٚقطف ايٓٛط عٔ ٖصا
.
ٚمل تسعِ َٔ أقشاب ايؿإٔ
ايٛطٔ نُا أضد ٛإٔ ىط٘ ٕٓطك ١قٓاع ١ٝعكط ،١ٜستّ ٢هٔ دصب
بأَٛاي٘ ـاضز .
ٚايساخًٌ عً ٢إٔ ته ٕٛبعٝس ٠نجرلّا عٔ ٖص ٙإس ١ٜٓست ٫ ٢تًٛخ
.
إػتجُط ٜٔاـاضدٌ
ٚقٓاعتٗا
.
إٓطكَ ١دًؿات إكاْع
2

يـــُـشــــ١
ٜك ٍٛددلإ خً ٌٝددلإ ((:يٝػت نًُاتٓا نًٗا إ ٫ؾتاتاّ ٜتػاق٘ َٔ َا٥س ٠ايؿهط)).
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َه ١أٌٖ ايؼٗاَٚ ١ايؼٝان١
أٌٖ. .
1
أطًعت عًَ ٢كاٍ أخ ٞايسنتٛض ؾذاع إططٗ إٓؿٛض ظطٜس ٠إس ١ٜٓبعسزٖا(ّٜٛ ،)15570
تتُُٚ ،. ١اؿكٝل  ٠أْين اْععذت
عٓٛإ ٚيًشسٜح ص .
ٚؼت  .ط
.
)16
ٖ142ـ ،بايكؿش(١
/6
11
اؾُع/7١
نجرلّا َٔ ٖصا إكاٍ ايص ٟغع ٢ناتب٘ إٍ إثاض ٠ؾً َٚؿانٌ َ ٫دلض .شلا نُا ٜك ٍٛإجٌ
عُاٖا أضاز إٔ ٜعاجل ؾّ٦ٝا ؾأثاض ؾتٓاّ ٜ ٫ػع ٢إيٗٝا أسساْٚ ،ضَا أتؿِٗ ٕاشا ٚقع
ايؿعيب داٜ ٤هشًٗا .
:
ايكشـ
ا٭ر ؾذاع ٗ ٖصا إأظم ،ضَا ايػبب أْ٘ سسٜح عٗس بايهتاب. ٗ ١
أْا أتؿل َع٘ إٔ ٖٓاى ٗ سؿٌ أٌٖ َه ١إهطَٜٛ ١دس ب٘ بعض إ٬سٛات ٚايٓٛاقل ٚايهُاٍ هلل
ٚسس ،ٙبٝس إٔ ٗ شيو اؿؿٌ ٖ ٛادتٗازات نبرل ٠أخًل ؾٗٝا ايكا ُٕٛ٥عًٚ ،٘ٝإٕ ٚقع أَطٷ ؾٗ ٛغرل
ػ ٳٔ ايٓٚ ،١ٝأظعذين ٚقٛع شيو اـطأ غرل إككٛزٚ.يهٔ هب إٔ تكب
َككٛزْٚ ،ؿذلض سٴ ٵ
نتاباتٓا ٗ ٖصا اؾاْب ؾك٘ ز ٕٚإ ٌٝإٍ ايعز بايعٓكطٜات ٚايٓعطات ايكبًٚ ١ٝا٭ؾهاض ايهٝك،١
ايٓؿٛؽ
.
ٚاييت تعدل عٔ تكٝض
اجملاٚضٕٚص .يبٝت اهلل اؿطّ،
.
ٜا أر ؾذاع ٫بس إٔ تعًِ عًِ ايكٌ ايتاّ إٔ أٌٖ َه ١إهطَ. ِٖ. ١ط
 ِٖٚإصنط ٗ ٕٚايهجرل َٔ إٛانع ٗ ايكطإٓ ايهطَ ِٜجٌ قٛي٘ تعاٍ  ضٻبٻٓٳا إِْٔ ٞأَغٵهَٓتٴ َٹٔ شٴ ِض ٻٜتٹٞ
ؽ ٳتٗٵ ٟٔٛإٔيَ ٵ ٗٔ ٝٵِ ٚٳاضٵظٴ ِقٗٴِ
دعٳٌٵ أَؾِ٦ٹسٳ َِ ّ٠ٳٔ ايٓٻا ٔ
و ايِ ٴُشٳطٻ ّٔ ضٳبٻٓٳا يٹٝٴكٹُٝٴِ ٛا ايكٻ ٠َ َ٬ؾَا ٵ
بٹٛٳازٺ غَٝٵ ٔط شٹ ٟظٳ ٵضعٕ عٹٓ ٳس بٳٝٵ ٹت َ
 37ص  ،ؾٗص ٙاجملاَٝع أ ٚايهتٌ ايبؿط ١ٜاييت قسَت ٚاغتكطت ٗ
ت َي ٳع ًٖ ٴِٗٵ ٜٳؿٵهُطٴٕٚٳ طإبطاِٖٝ
َِ ٳٔ ايجٻُٳطٳا ٹ
ٚؾهًٛا .طْػٝذّ.ا ص .غهاْٝاّ ٚاسسّا
.
َه ١إهطَ ١اْكٗطٚا َع بعهِٗ ايبعض َٚع ايػهإ ا٭قًٌ
ايس ٗ ).) ّٚتعكٝس ْػٝذٗا ايكٚ ٟٛعطؾٛا َع َطٚض ايػٌٓ ٚاؿكب
ٚنأْ٘  ((.ؾذط. ٠
.
ٖٝٚعّا ٚقّٜٛا
ايتعٓكط .ص َٓص
ايتؿطٜل .ص .أ. ٚط .
ايتُٝعص .أ. ٚط .
إهطَ .١ص ٚمل ْؿعط بأْٛ ٟع . َٔ.ط . .
ايعَٓ. ١ٝط بأٌٖ َه. ١
.
ايطاٖط٠
إٔ ٚيسْا ْٚؿأْا ٚتطعطعٓا ٗ ٖص ٙايبكع. ١
ٚزضغٓا ٗ نٌ َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ ٚغهٓا َع بعهٓا ايبعض ٚمل ْعطف أْ ٚػُع بإٔ ٖصا
إسْ ١ٝإشٕ إثاضٖ ٠صٙ
سهط ٟأٖ ٚص ا بس ،ٟٚؾهٌ َٔ غهٔ إسٕ أقبشٛا سهط عهِ إُاضغ. ١
إدلض ٠نُا إٔ َه ١إهطَ ١قبً ١إػًٌَُٗٚ ،ب٘ ايٛسٞ
إٛنٛعات ؾٗٝا إثاض ٠يًهػاٚ ٔ٥ايؿً غرل .
شلا خكٛقٝاتٗا إتؿطزٚ ٠اييت قس  ٫تٛدس ٗ غرلٖاٚ.إػاؽ َه ١إهطَ ٖٛ ١إػاؽ بأخ٬قٗا
______________
.)2
 )1432قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ142ـ3 ،
ايكعس٠
 11ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚيج٬ثا٤
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اسذلاَٗا
ٚعُٛتٗا ٚقسغٝتٗا  َٔٚتعَ ِٝٛه ١إهطَ. ١
ٚؾذأٚ ٠بسَ ٕٚكسَات ،٭ٕ إكاٍ ٗ ٚين َؿهو ا٭ؾهاض ٚغرل َطتب ٗ ايػٝامٚ ،نأْين أقطأ
إططٗ
.
إتكاطعٖٚ ١صا عا٥س يعسّ تٛؾط خدل ٠ايهتاب ١ايكشاؾ ١ٝعٓس ؾذاع
.
َػابكات ايهًُات
إه ٞأؾاض ببٚ ١ٖ٬اغتدؿاف
إِٗ ٚيعسّ َعطؾٚ ١ؾِٗ ا٭ر ؾذاع إططٗ بإٛضٚخ ايؿعيب ،
قٛي٘ ( ٚايػاتٚ ٞايسْسٕ غٓسخً٘
ٚاغتٗتاض ٚتٗهِ با٭ن٬ت ايؿعبٚ ١ٝإ٬بؼ إه ١ٝإؿٗٛضَ ،٠جٌ :
بعس ؾذل ٠يٝػت بايط ١ًٜٛعً ٢أْ٘ أنً٘ َٔ أن٬ت أٌٖ َه ١ايؿعب ١ٝطاملا إٓتٚ ٛايؿطَٛظٚ ٠ايتُٝع
نصيو  )..نَ٬و ٖصا قس ٜجرل بعض غؿاضات ايس ٍٚاييت شنطت اغتٗعأت ٚتٗهُت
أقبشت . .
ًٜٞ
بأن٬تٗا شلصا أق ٍٛيؿذاع إططٗ ٚغرلٜ َٔٚ ،ٙكـ خًؿ٘ ٚسٛي٘ َا :
.
 1يكس نتبت إكاٍ بططٜك ١عاطؿَٚ ١ٝػتعذً ١بٌ َٓسؾع ١دساّٚ ،تطًعت بٌ خ ٌٝيو َكايو
: /
إهطَٖٚ ١ص ٙأَٛض ٜا أر ؾذاع ٫
تكبض .ط .بط ّ٬.ص عٓس بين قَٛو ٚعً ٢سػاب أٌٖ َه. ١
ٖصا إٔ .
ػٝس ؾٓٗا  ٖٞٚعكٝك ١ا٭َط نبرل ٠عًٝو َٔٚ ،ايكعب دساّ إٔ تكؿع ؾٛم َٓطك ١ا٭يػاّ،
َعٓا ٙؾٗصا ا٭َط ي٘ ضداي٘ ٚؾٓ٘ٚ ،نٌٷ َٝػط ٕا خًل .ي٘
ٚأْت  ٫تعطف أظس ١ٜايكؿع ٚػٌٗ .
ْؿػ٘ ٖٚص ٙأَٛض َػًِ بٗا ٫ٚ ،تػتطٝع إٔ تطعٔ ؾٗٝا أْت أ ٚأندل
ٚضسِ اهلل اَط٤اّ عطف قسض .
َٓو
أ ٚأقٌ .
زع إهاضّ  ٫تػع ٢يبػٝتٗا ٚاقعس ؾإْو أْت ايطاع ٴِ ايهاغٞ
يػرل ٙأقبض شيو
ؾهٌ َٔ دا ٤يًعبازَ ٗ ٠ه ١إهطَٚ ١اغتكط بٗا ،طبذ طعاَ٘ ٚعًُ٘ ٚأطعُ٘ .
إهَ ٞازاَت ا٭ن٬ت اييت شنطتٗا ٖ ٞدع٤ٶ َُّٗا ٗ إا٥س ٠إه،١ٝ
دع َٔ ٤إؿٗس ايؿعيب .
ا٭قً ٞؾ ٬هٛظ ا٫غتٗعا. ٤بٗا
.
ؾٗ ٞإشٕ َهٚ ١ٝتعطف أٜهّا َٛطٓٗا
يو (َت ٢نإ يبؼ ْٝع أ ٚست ٢دٌ أٌٖ َهٖ ١صا ايًباؽ ايص ٟعُُٚ ٙٛايككتُٗ ٙٛ
 2ق: ٛ
: /
َه).. ١
ْٝع أٌٖ َه ٌٖ( ١ايبكؿٚ ١ايعُٚ ١ايػباْٚ ١ايػسٜط ٖٞ )٠زل ١يبؼ أٖاي. .ٞ
ٜا أر ؾذاع إططٗ أْا  ٫أيَٛو سٌ ٚقعت ٗ َأظم اندل َٔ سذُو ،ؾأْت ؼتاز إٍ
ا٫دتُاعٚ ١ٝقبٌ ٖصا ٚشاى ؼتاز إٍ
.
اٱط٬ع ٗ ايتاضٜذ إهٚ ٞايعازات ٚايتكايٝس ٚا٭عطاف
ايطزل٫ ١ٝبس يو َٔ قطاٚ ٠٤إط٬ع ٚاغع ٫ٚ ٚبس إٔ تػتعٌ
.
َعطؾ ١بأقٚ ٍٛتطتٝب اؿؿ٬ت
بأٌٖ ايعًِ ٚإعطؾٚ ١ايسضا ١ٜست ٢تػتطٝع إٔ تؿِٗ ٚتعطف ؾدكَ ١ٝه ١إهطَ ١اؾٓػ ١ٝست٢
إباضنٌ
.
تعطف عُل عازات ٚتكايٝس ٖص ٙإس ١ٜٓإباضنٚ ١أًٖٗا
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مل ٜكٌ ٜا ؾذاع إططٗ أسس إٔ ٖص ٙإ٬بؼ ٖ ٞيبؼ أٌٖ َهْٝ ١عاّٚ ،يهٔ ٖصا ٖ ٛايًبؼ
اؿهاضٚ ٟايص ٟساٚيت إٔ تػتٗع ٨ب٘ ٖ ٛسكٝك ١يُبؼ َع ِٛايكبا ٌ٥ايعطب ،١ٝأمل ًٜبؼ غٝسٟ
ٚاؾب١؟ ٖٚصا ٖ ٛيبؼ عًُآ٥ا ٚؾكٗآ٥ا
!
ٚسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايعُاَٚ ١ايجٛب
اؿذاظ عًٝو إٔ تعٛز يكطا ٠٤بعض نتب ايػرل ٠ايٓبٚ ١ٜٛايتاضىٚ ١ٝتعطف َاشا
.
َٚؿاىٓا ٗ
ٚايػسٜطٖ ٠صا
نإ ًٜبؼ ايعطب ٚبايصات أٌٖ َه ١إهطَٚ ،!١خاق ١ايعُٚ ١ايبكؿٚ ١ايػباْ. ! ١
عً٢
ايًبؼ ٜا أر ؾذاع ٜسٍ :
. 2اشلٝب١
. 1ايٛقاض: /
: /

ايؿٝان١
. 3
: /

 . 4ا٭ْاق١
: /

ايطظاْ١
. 5
: /

ؾهٝـ تػتٗع ٨بًبؼ أَ ،١ؾُٔ أْت ٜا ؾذاع ست ٢تهتب َا مل ت ٹعٔ ب٘ ٚبأقٛي٘ ٚدصٚضٙ
اٱْػإ
.
ايتاضى ١ٝأ ٫تؿِٗ ٜاأخ ٞإٔ ايب ٖٞ ١٦ٝاييت ؼسز ْٛع إ٬بؼ اييت ٜطتسٜٗا
.
ٚ 3نُا قًت (:بأْٗا يعب ١ؾعب ١ٝ٭ٌٖ َه ١يعب( ١إعَاض)  ٖٞٚيعب ١زخ ١ًٝعً ٢اجملتُع
: /
ايػعٛز)ٟ
.
ايع ِٝٛتتهًِ عٔ أَٛض
.
ٜا ؾذاع يعسّ َعطؾتو بايتاضٜذ إهٚ ،ٞعسّ ؾُٗو شلصا ايذلاخ إهٞ
ايػعٛز ٖٛ ٟدع َٔ َِٗ ٤ايذلاخ إه،ٞ
.
خًؿٝتٗا ؾإعَاض يٝؼ ي٘ ع٬ق ١باجملتُع
.
 ٫تعطف
 ٖٞٚيعبَ ١ه ١ٝأؾتٗط بٗا أٌٖ َه ١إهطَْٚ ،١عتع بٗا ٚبهٌ ضداشلا ٖٞٚ.تٗسف إٍ ضٚاب٘
ادتُاع ١ٝنبرل ٠ضَا تؿٛم تؿهرلى ؾٗ ٞػُع ؾباب اؿٚ ،ٞتسضبِٗ عً ٢ايؿذاعٚ ١اؾطأ٠
تك ٍٛبٌ
ٚايتشسٚ ٟأٜهاّ إطح ٚقها ٤ايٛقت ٚ ،يعب( ١إعَاض) يٝػت َٔ َكط نُا .
.
ٚايٓٛاّ
ايػٛزاَ ٤جًٗا َجٌ أ ٟيعب ١زخًت إٍ َهَ ١جٌ ايبًٛت ؾٗ ٛيعبٖٓ ١س،١ٜ
.
ٖ ٞيعب َٔ ١إؾطٜكٝا
ٚغرلٖا ٖٚص ٖٞ ٙخاقَ ١ٝه ١إهطَ ١أْٗا َس ١ٜٓيسٜٗا قابً١ٝ
.
ٚنصيو ايؿططْر ٚايدلدٛضٕ
يػهاْٗا إِٗ أْ٘ ٜتُاؾٚ ٢قُٓٝا ٚأخ٬قٓا
.
خكب٫ ١غتكباٍ ٚقب ٍٛنٌ َا ٖ ٛسهاضَٚ ٟؿٝس
ٚايعطبٚ ١ٝاغتػطب َٔ أَطى نجرلاّ ؾًُاشا مل تٓتكس ايعطن ١ايٓذس ١ٜأٚ
.
َٚجًٓا اٱغ١َٝ٬
بٓذس؟
ايسٚغط. ! ١ٜ
ؾًٝؼ َٔ سل نا َٔ ٔ٥نإ إٔ ٜتطا ٍٚأٜ ٚػتدـ أٜ ٚتٗهِ عً ٢تاضىٓا إه ٞايع،ِٝٛ
ٚايجكاٗ ٚغٛف ْتكس ٣٭ ٟقاٚي١
.
ٚعازاتٓا ٚتكايٝسْا ٚأعطاؾٓا َٛٚضثٔا ا٫دتُاعٚ ٞايسٜين
ايبسا١ٜ
.
ايٓٛع ٚأ٩نس يو ٜ ٕٔٚكـ خًؿو ٚسٛيو أْٗا ؾاؾًَٔ ١
َٔ ٖصا .
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ٚأَا بايٓػبٕ ١كذلسو تهط ِٜؾٗسا ٤ايٛادب ؾًكس نطّ ٚي ٞا٭َط

_ سؿ ٘ٛاهلل – نٌ ايؿٗسا٤

ٚادبات٘ ٜٚبس ٚي ٞأْو تك ٍٛشيو يعسّ َعطؾتو بأقٚٚ ٍٛادبات اؿؿ٬ت
.
ٚٚي ٞا٭َط ٜعطف
ايطٜاض
.
 ٗ ٬سؿٌ َس١ٜٓ
ايطزل ١ٝؾًُاشا مل ٜهطَٛا َج ّ
.
ٚاؿػس
.
ايًِٗ أْط بكا٥طْاٚ ،أنؿـ عٓا غُ ١اؿكس
2

يـــُـشــــ١
تعايٞ
نتب اؿػٔ ايبكط ٟإٍ عُط بٔ عبسا يععٟظ ضُٓٗا اهلل :
أس َٔ ّ٬ساغب ْؿػ٘
أنػاخ . .
.
َتٛغ٘ ٚمٔ ٗ
ٜكٚ ١ٛإٛت . . .
ٚاٯخط. . ٠
.
إٕ ايسْٝا سًِ
غِٓ َٔٚ.
نٌ  َٔٚسًِ .
لا  َٔٚأطاع ٖٛا. .ٙ
ايعٛاقب . .
.
خػط ْٛ َٔٚط إٍ
ضبض  َٔٚ.غؿٌ عٓٗا . .
. .
ؾأضدع
عٌُ .ؾإشا ظيًت . .
عًِ  َٔٚ.عًِ .
ؾِٗ  َٔٚؾِٗ .
أبكط . .
أبكط . َٔ ٚ
غًِ  َٔٚ.أعتدل . .
خاف .
ؾاغأٍ ٚ.إشا .غهبت ؾاَػو
ؾأقًع ٚإشا دًٗت .
ٚإشا ْسَت . .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َطايــــــب َهــــ١ٝ
1
ٗ أثٓا ٤اؿؿٌ ايتهطّ ٞايطا٥ع ايص ٟأقاَ٘ أٖايَ ٞه ١إهطََٓ ١اغب ١بٝع ١خازّ اؿطٌَ
إهطَ١
ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ،تهُٓت بعض ايهًُات اييت أيكٝت َطايب َه. ١
إًٛى بٌ إْٗا تسخٌ
ٚعاز ٠تكسّ ٖص ٙايطًبات أَاّ إًٛى ٚايػ٬طٌٚ ،تعتدل َعٜ ١ٜػط ٜٚؿطح بٗا .
ايؿعب ١ٝؾًٝؼ
.
إٓاغبات  َٔٚطبا٥ع إًٛى ايعٛاّ ا٫غتذاب ١يتًو إطايب
.
نُٔ بطتٛن٫ٛت
سانُ٘
.
َٔ ايعٝب أ ٚايعاض إٔ ٜطًب ايؿعب َٔ
ٚيكس أسػٔ ٚدَ ٘ٝه ١إهطَ ١غعاز ٠ايؿٝذ ايعِ عبس ايطٓٔ ؾك ٘ٝإٔ تكسّ بأزب ايهباض إعطٚف
عٓ٘ َطايب ؾعب ١ٝططسٗا أَاّ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو اٱْػإ عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع –
َٓ٘
أعع ٙاهلل ٚقإ فسْٚ ٙكط ٙبتأٜٞز َ٪ظض .
 َٔٚسك ٞنُٛاطٔ َه ٞأَ (ٚها) ٟٚإٔ أنٝـ بعض إطايب ايؿعب ١ٝتهاف إٍ َا قسَ٘
ٖٞٚ
نبرل نباضْا ايؿٝذ ايؿك: ٘ٝ
ايطابع
 1ايططٜل ايسا٥ط. ٟ
: /
نٓت أُٓ ٢بعؿل نبرل ٕه ١إهطَ ١إٔ ٜه َٔ ٕٛنُٔ ايطًبات إطًٛب َٔ ١خازّ اؿطٌَ
– ٓا ٙاهلل – إٔ ٜتؿهٌ َؿهٛضاّ باعتُاز

ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع

ايطابع ٭ٕ َه ١أقبشت كتٓك َٔ ١ا٫ظزساَات إطٚضٚ ،١ٜأضتؿع
تٓؿٝص .ايططٜل ايسا٥ط. . ٟ
.
غكـ عسز ايػٝاضات ايساخً ١إيٗٝا أ ٚإاض ٠بٗا ،٭ٕ تٓؿٝص ٖصا ايططٜل ايسا٥ط ٟايطابعٜ ،عٌُ عً٢
إهطَ ١ؾٌٗ مًِ ٗ َه ١إهطَ ١بتٓؿٝص ٖصا ايؿطٜإ اؿٟٛٝ
ظٜاز ٠اؿطن ١اؿَ ١ٜٛٝه. ١
إِٗ
.
إهٞ
َ 2هتب ١اؿطّ :
: /
أُٓ ٢إٔ تكسض تٛدٗٝات ٚأٚاَط خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إٍ إػٚ٪يٌ بايط٥اغ ١ايعاَ ١يؿٕٚ٪
إه .ٞص
بٓا. ٤ط َهتب ١اؿطّ .
إػذس اؿطاّ ٚإػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚؾطن ١بٔ ٫زٕ بإعاز. ٠
أَاّ إػذس اؿطاّ  ٗٚأ ٟدٗٚ ،َ٘ٓ ١أض ٣إٔ ٜه ٗ ٕٛاؾٗ ١ايؿُاي ١ٝأٚايػطب ١ٝؾٗ ٞتعس أثط َٔ
ايتاضى ١ٝؾإٕ بٓاَ ٤بٓ ٢شلا وؿَ ٜا بٗا َٔ نٓٛظ ْازضٚ ،٠خاق١
.
أثاض َه ١إهطَ١
إدطٛطات ايعًُٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜايجكاؾٚ ،١ٝنصيو ايهتب ايٓازض ٠بٗاْ ،عِ مؿٗٛا َٔ ايتًـ ٚ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
.)1432قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ6 ،
 15ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايػبت
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ٯخط
ايهٝاع ٚايؿكسإ أثٓاْ ٤كًٗا َٔ َٛقع .
 3دطٜس ٠ايٓس٠ٚ
: /
َه ١إهطََٓ ١بع ايطغايَٓٚ ،١بع ايجكاؾ ١ايعطبٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬يٝؼ بٗا دطٜس ٠إ ٫دطٜس ٠ايٓس،٠ٚ
ٖٚص ٙايكشٝؿ ١ايعٚ ١ُٝٛايتاضى ١ٝعاْت ٚتعاَْ َٔ ٞعٛقات يتطٜٛطٖا ٚؼسٜجٗا ٚٚعٗٝا ست٢
ب٬زْا ٚت٪ز ٟضغايتٗا ظٛاض ظَ٬ٝتٗا َٔ ايكشـ
تٛانب تطٛض اؿطن ١ايكشاؾ. ٗ ١ٝ
سهاض١ٜ
،
ا٭خط  ٖٞٚؼتاز إٍ زعِ َاي ٗ ٞسسٚز ٔػٌ ًَ ٕٛٝضٜاٍ يته ٕٛدطٜس٠
ايػعٛز. ١ٜ
ؾٌٗ ؼ ٢ٛدطٜس ٠ايٓسٖ َٔ ٠ٚصا إًو ايعٚ ِٝٛاٱْػإ احملب يًعًِ ٚايجكاؾَ ١هطًََ ١ه١ٝ
َٜٓ٘ ،ؿطح بٗا أبٓاَ ٤ه ١إهطَٜٚ ١ػذٌ ي٘ ايتاضٜذ نبازض ٠مل ٜػبك٘ إيٗٝا أًَ ٟو َٔ .إًٛى
2
ايهباض .ايهباض ٫
أطًب ٖص ٙإطايب ايؿعب ١ٝايهبرل َٔ ٠إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ،٭ٕ .
ايتاضٜذ
.
ايهبرل ٠اييت ؽًس ٙسطن١
.
ٜطًب َٓ٘ إ ٫ا٭عُاٍ
3

يـــُـشــــ١
سٌ ْطًب مٔ أٖايَ ٞه ١إهطََ ١طايب ؾعبٖ َٔ ١ٝصا إًو ايهبرل بإْػاْٝت٘ ،ؾإْٓا ْؿعٌ
إٛاطٔ ٖٚصا سل َؿط ٚٷع
.
ايعاَ ١اييت عازَ ٠ا وتادٗا
شيو يطغبتٓا ا٭نٝس ٠إٔ تػتهٌُ ْٛاقكٓا .
ٜعؿل سانُ٘
.
يهٌ ؾعب
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َؤطظ ١سذاز دٓٛب آطٝا
زلعت خدلّا َٔ أسس ا٭خٛإ قاٍ ي ٞإٔ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا قس عكست ادتُاعا
َٛغعّا َع َعَٓ ِٛػٛبٗٝا ٕٓاقؿَٝ ١عاْ ١ٝإ٪غػ ١ايعاَٚ ١شيو بهٌ بٓٛزٖا إكطٚؾات ٚاٱٜطازا ت.
ٚنإ ايٓكاف ٚاحملاٚض ،٠بٌ ٚاجملازي ١بهٌ ؾؿاؾٚٚ ١ٝنٛح تاّ ٚإٕ ٖص  ٙاـط ١اؿهاض ١ٜايطا٥ع ١اييت
اػٗت إيٗٝا ٖص ٙإ٪غػ ١تسٍ عًَ ٢س ٣قسم فًؼ إزاضتٗا م ٛتطٜٛط ٚتُٓ ١ٝايعٌُ بٗصٙ
إ٪غػ١
.
ٖٚص ٙإٓاقؿ ١ايعًُٚ ١ٝإٛنٛعٕٝ ١ٝعاْ ١ٝإ٪غػ ١تػاعس ايكا ٌُ٥عًٗٝا بسعُِٗ ستَٔ ٢
إٝعاْٚ ١ٝاي ّٛٝمت شلِ
.
ايػابكٌ ٚايص ٜٔنإ َٔ بٌ َطايبِٗ َٓاقؿ١
.
قبٌ بعض إعاضنٌ
إطًب بٌ إٔ َا غطْ ٞأنجط ٖ ٛإٔ فًؼ اٱزاض ٠قس ضؾع ق ١ُٝايػِٗ ايٛاسس إٍ
ؼكٝل ٖصا .
عؿط ٜٔأيـ ضٜاٍ نُا ؾُٗت َٔ قسٜل .يٖٚ ٞصا ايطؾع إاز ٟيك ١ُٝايػِٗ ٜسٍ بٛنٛح تاّ عً٢
إ٪غػٚ ١ضغب ١ايكا ٌُ٥عًٗٝا بتشكٝل تطًعات  ٠٫ٚا٭َط م ٛا٫ضتكا٤
.
ايعٌُ ص بٗصٙ
. .ط اغتكطاض . .
ايطٓٔ
.
ايسا ِ٥باـسَات اييت تكسّ يهٛٝف
ايعاّ أْٗا تعٌُ عً٢
ٚدصبين ٗ ٖص ٙاـط ١ايتؿػ ٠ًٞٝاييت ٚنعتٗا إ٪غػٕٛ ١غِ سر ٖصا .
عاَٜٚ ١تكسّ ا٫ضتكاٚ ٤تطٜٛط َػت ٣ٛا٭زاٗ ٤
ؼكٝل أٖساف ا٫ضتكا ٤بايعٌُ اـسَ ٞبكؿ. ١
ٖٝع ٠عٔ
اٱهابٝات ٖٚصا ٜهػب أعُاٍ اؿر بٗص ٙإ٪غػ ١قٛض. ٠
.
إٛغِ بٗسف تٛغٝع زا٥ط٠
.
إ٪غػات
.
غرلٖا َٔ
إٕ ا٫ضتكاٚ ٤تطٜٛط َػت ٣ٛاـسَات اييت تكسّ يهٛٝف ايطٓٔ ٖٖ ٞسف يػٝاغ ١سه١َٛ
ايععٜع أعع ٙاهلل
خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس -

– ٚاؿه ١َٛايػعٛز ٫ ١ٜتسخط

دٗساّ ٗ تٛؾرل نٌ غبٌ ايطاس ١ؿذاز ٚنٛٝف ايطٓٔ ٚتٓؿل َكابٌ شيو إًٝاضات َٔ ايطٜا٫ت
ايػعٛز١ٜ
.
ٚسٌ تهع َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا خط ١تؿػ ١ًٝٝعاَ ١يدلافٗا ايتٓؿٝصٗ ١ٜ
اؾٝس٠
.
إػت ٣ٛؾًكس مت قٝاغ ١أٖساف ٚآيٝات َٚطاسٌ يتٓؿٝص ٖص ٙاـط١
.
َٛغِ اؿر بٗصا
َُٖٗ ١ص ٙاحملاٚض إتعسز ٠ؼكل
٫ٚسٛت إٔ اـط ١ايتؿػ ١ًٝٝاْطًكت يًتٓؿٝص عدل ٔػ ١قاٚض .
أٖساف نبرلْٚ ٠بُ ٖٞ ١ًٝهٌ نٛٝف ايطٓٔ َٔ اؿذاز ٚإعتُطٚ ٜٔايعٚاض َٔ أزآَ ٤اغهِٗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2
 )1432قؿش( ١
بعسزٖا (
ايكعسٖ142٠ـ7 ،
 16ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ٠ٚا٭سس
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ٚخاق ١اؿر بهٌ ٜػط ٚغٗٛيٚ ١يعٌ أقَ ٣ٛا ٗ ٖص ٙاـط ١اؾٝس ٠ؼسٜس أعُاٍ ٚأْؿط١
َٓٗا
َٗٚاّ َٚهاتب اـسَٚ ١اييت .
 1تؿك٬ٝت إٗاّ ايتٓؿٝص ،١ٜسٝح ٜٓؿص إطٛؾْٝٚ ٕٛع دٗات إ٪غػ ١إطًٛب َِٓٗ َٔ ْٝع
: /
إهاْ١ٝ
.
اؾٛاْب ايهُٚ ١ٝايٓٛعٚ ١ٝايعَٓٚ ١ٝايتٛظٜع١ٝ
:
 2تٛؾرل أغاؽ ٕٓطًكات َٗاّ إطاقبٚ ٠إتابع َٔ ١قبٌ فًؼ إزاض ٠إ٪غػ ١٭زاْٝ ٤ع اؾٗات
: /
ايتٓؿٝص١ٜ
.
ايتؿػ١ًٝٝ
.
َٗ 3اّ تك ِٝٝدٗٛز ايتٓؿٝص َٔ خَ ٍ٬عاٜرل َػتكا َٔ ٠اـط١
: /
ٚ 4قبٌ ٖصا ٚشاى ،ؾإٕ اـط ١ايتؿػُ ١ًٝٝجٌ ٚغطاّ ٫غتكاَ ٤طٝ٥ات ٚتٛدٗٝات اؾٗات إػٚ٪ي١
: /
ٚإتابع١
.
ٖجًٚ ٗ ١ظاض ٠اؿر س ٍٛدٛاْب اٱعساز ٚايتٓؿٝص
إ٪غػٜٚ ١تُسز
.
أعذلف بإعذابٚ ٞتكسٜط ٟايهبرل بٗص ٙايٓكً ١ايٓٛعٚ ١ٝايهُ ١ٝاييت تعٝؿٗا ٖصٙ
ايطُٛح
.
إعذاب ٞبٗص ٙاٱلاظات اييت تكب ٗ ْٗا ١ٜإطاف با٫ضتكا ٤بجٛض ٠ايؿباب إهٞ
ؾإٍ ا٭َاّ ٜا أٌٖ ايععّ ٚايععّ٪َ ١غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝاٚ ،ؼ ١ٝأنباض يطٝ٥ؼ
إ٪غػ١
.
ٚأعها ٤فًؼ إزاض٠
2

يـــُـشــــ١
ب
قاٍ تعاٍٚ :ٳقٌُٔ اعٵ ٳًُُِ ٛا ؾَػٳٝٳطٳ ٣ايًٓ٘ٴ عٳ ٳًَُ ُه ٵِ ٚٳضٳغٴٛيُ ٴ٘ ٚٳايُِٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ ٚٳغٳتٴطٳزټٕٚٳ إٔيَ ٢عٳا ٹي ِٔ ا ِيػٳ ٵ ٝٹ
 105ص
ؿٗٳازٳ ٹ ٠ؾَٝٴٓٳبِ٦ٴهُِ بٹُٳا نُٓ ٴت ٵِ ٳتعٵ ٳًُُ ٛٳٕ  ط ايتٛب١
ٚٳاي ٻ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َهٚ ١نفاس قشٜؽ
أٌٖ. .
 ّٜٛ )1900ايج٬ثا٤
قطأت َكاي ١أخ ٞاؿبٝب ايسنتٛض عجُإ ايكٝين ظطٜس ٠ايٛطٔ بعسزٖا(
ايجكاَٗ ٗ .ه ١إهطَٚ )1(١يؿت ْٛطٟ
ٚعٓٛاْٗا غرل ٠إؿٗس ص .
 . . )25ط
ٖ142ـ ٚ،بايكؿش(١
/6
11
/10
إاٖط اغتػطب َٓ٘ ٖصا اـطأ ايتاضىٞ
خطأ نبرل ٚقع ؾ ٘ٝأخ ٞعجُإ ايكٝين  ٖٛٚإجكـ .
ٚايسٜين ٚايجكاٗ ٚايؿهط ٟسٌ قاٍ – سؿ ٘ٛاهلل ٚ ((. –.نإ عًَ ٟٛايهَ ٞط ٗ ٠سكٛت٘ وهٞ
ٚغًِ)  َٔ ،. ).ايبسا ١ٜأظعِ ،بٌ أدعّ أْ٘ خطأ غرل
عً. . ٘ٝ
قك ١تآَط أَ ٍ ٙه ١عً ٢ايطغ ٍٛقً ٞاهلل .
َككٛز
.
اؿػٓٚ ١أعطف أْو َٔ احملبٌ ايهباض ٕه١
.
ٜا أر  ٟعجُإ أعطف دٝسّا أْو َٔ أقشاب ايٓٛاٜا
إهطَٚ ١أعطف أْو يسٜو ضقٝس ثكاٗ دٝس عٔ َه ١إهطَ١
إهطَٚ ،١أعطف إٔ يو عاَ ١ً٥ه. ١
ٚتاضىٗا
.
ا٫غذلاتٝذ .ٞص غرل إككٛزٚ ،ايصٚ ٟقعت ؾٜ ٫ ٘ٝكع ؾ ٘ٝإ٫
.
اـطأ .ط ايجكاٗ
ٚيهٔ ٖصا .
ايتاضى ١ٝبٌ إْين ٚدست إٔ ايبعض ٖٔ ٜكع ٗ
.
اؾاًٖ ٕٛببٛاطٔ ا٭َٛضٚ ،ايص ٜٔهًٗ ٕٛاؿكا٥ل
ٚيهٔ
أخ. !. ٞ
إهٚ ٞأدعّ إْو يػت َِٓٗ ٜا .
ٖصا اـطأ ايتاضى َٔ ِٖ ٞسكس ٠ايتاضٜذ .
ٜا أر  ٟعجُإ – ضعاى اهلل – إٕ ٌٖ َه ١إهطَ ١مل ٜتآَطٚا عً ٢غٝس ٟضغ. ٍٛاهلل إٕ َٔ اؿل
ا٭شٚ ٣ايهطض ٚتسبرل إ٪اَط ٠بػٝسٚ ٟسبٝيب غٝسْا ٚغٝسِٖ ٚغٝسنِ قُس قً ٞاهلل عًٚ ١ٝغًِ
سٓٝصاى  ِٖٚأقشاب ايكٚ ٠ٛايٓؿٛش ٚايػٝطط٠
.
قطٜـص)ٚ ).ناْٛا ِٖ ا٭نجط١ٜ
ِٖ ((.طنؿاض .
.
أَطِٖ  َٔٚطبا٥ع
إه ٞأَا إ َٕٛٓ٪ؾهاْٛا قًَ ١ػًٛب ١عً. ٢
ٚايتشس ِٖٚ ٟايهايع ٗ ٕٛايكطاض .
.
باـكِ
.
ا٭َٛض ٚا٭ؾٝا ٤إٔ ا٭عسا ِٖ ٤ايصٜ ٜٔتآَطٚ ٕٚوٝه ٕٛايهٝس ًٜٚشك ٕٛا٭شٚ ٣ايهطض
ٚغًِ ٚيكس تٓاٚيت
قطٜـ ص) ِٖ ).أعساٚ ٤خك ّٛغٝس ٟضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ؾهإ ((.طنؿاض .
.
إؿاٖٚ ِٝأدعّ أْٗا غرل غا٥ب١
.
إهطَ١ص بٗسف تكشٝض ٖصٙ
نتاب. ٞط عبكطَ ١ٜه. . ١
.
ٖصا إٛنٛع ٗ
عٔ شٖٓوٚ ،يهٔ قس تػتػٌ نسى ٚنسْا ٖص ٙإكٛي ،١ؾٝكاٍ إٕ أبّٓا َٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١قاٍ ٖصا
إصنٛض ((ٚيعبكطَ ١ٜه ١إهطَ ١قاٍ غٝسٚ ٟسبٝيب ضغٛيٓا ايعِٝٛ
:
ايهٚ ّ٬قس قًت ٗ نتابٞ
.
قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ بًػاْ٘ ايطاٖط  ّٜٛخطٚد٘ َٔ َػك٘ ضأغ٘ ٚٚطٓ٘ ا٭َ ٍٚه١
إهطَ١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)15
 )1432قؿش( ١
بعسزٖا(
 17ش ٟايكعس8 ،٠
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ٚقاٍ ٚاهلل إْ ٞ٭عًِ أْو أسب
قاٍ ((.سٌ خطز َٔ َهٚ ،١قـ عً ٢اؿعٚضٚ ،٠اغتكبٌ ايهعب: ١
. :
بًس اهلل إٍٸٚ ،أْو أسب أضض إٍ اهلل – ععٸ ٚد ٸٌ – ٚأْو خرل بكع ١عًٚ ٢د٘ ا٭ضضٚ ،أسبٗا إٍ اهلل
بأًٖو  ِٖ.نؿاض قطٜـ،
.
ٖٓا .
خطدت) .ؾإككٛز .
– تعاٍ – ٚي ٫ٛإٔ أًٖو أخطدَٓ ْٞٛو َا ) .
باعتباضِٖ ا٭غًب ١ٝايعَ ٗ ٢ُٛه ١إهطَ١

آْصاى ٚ ،يصيو ؾ ٬هٛظ إٔ ْك ٍٛإٔ
– -

أًٖو .نٌ أٌٖ َه ١إهطَ ١باعتباض َِٓٗ إ َٕٛٓ٪بطغاي ١غٝسْا قُس
َكطًض . .
.

ٚ .يتأنٝس

ٖص ٙايعبكط ١ٜقايت ايػٝس ٠عا٥ؿ ١أّ إ ٌَٓ٪ضن ٞاهلل عٓٗا ،قايت ٖص ٙإطأ ٠اؾً ١ًٝايع ،١ُٝٛعٔ
إهطَ((. ١ي ٫ٛاشلذط ٠يػهٓت َه ١إهطَ ١إْ ٞمل أض ايػُاَ ٤هإ أقطب إٍ ا٭ضض َٓٗا
.
ٚطٓٗا َه:١
َه،. . ).١
َهٚ ١مل ٜطُ ٔ٦قًيب ببًس ق٘ نُا اطُإٔ َهٚ ١مل أض ايكُط َهإ أسػٔ َٓ٘ )
ᖳ
ٜا أخ ٞعجُإ أضد ٛإٔ ٜسؾعو ٚوجو أزبو ايص ٟأعطؾ٘ عٓو دٝساّ إٔ تتؿهٌ َؿهٛضّا
قكس ؾايتكشٝض ٜكب ٗ قاؿو سٌ تهػب ثٛاب ٚأدط
ٚتكشض ٖصا اـطأ ايكازض َٓو بػرل .
ق ٍٛاؿل ٗ َس. ١ٜٓاؿل
اـا٥ؿٌ
!
ٜٚا أَإ
2

يـــُـشــــ١
قاٍ غٝسٚ ٟسبٝيب قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (( خرل بًس ٠عًٚ ٢د٘ ا٭ضض ٚأسبٗا إٍ اهلل
)  .تعاٍ َه) ١
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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يف ايؼإٔ ايعاّ
ايعٌُ
َ 1عايٚ ٞظٜط :
: /
٫سٛت ٚضَا غرل ٟإٔ دٗٛزنِ إٛاؾكٚ ١إدًك ١م ٛايػعٛز ٠تتذ٘ ؾك٘ م ٛغعٛز٠
اـاق .١ص ؾهٌ قاسب
ٚغرلٖا ٚتػؿً ٕٛخطٛض ٠ا٭داْب . ٗ.ط إزاض ٠إػتؿؿٝات .
.
ق٬ت ايصٖب
ا٭دٓيب .ص ٚايػ٪اٍ ايهبرل ٌٖ ٖصا ايتػان َٔ ٞقبًهِ
َػتؿؿ ٢أًٖٜ ٫ ٞجل إ. ٗ. ٫ط ايعٓكط .
ايكطاع؟ .أّ
..
احملػٛب١ٝ؟ أّ اـٛف َٔ ايهباض َٚطانع ايكٖ ٗ ٣ٛصا
.
اـطط؟ ٌٖ ٖٞ
.
عٔ ٖصا
. .أّ .أّ . .اخل أغتطٝع إٔ أضغِ أيـ .أّ؟ أظعِ إٔ ٖص ٙإ٪غػات ٚغرلٖا يسٜٗا ضقٝس ٖأَ ٌ٥
ايعٓاقط ا٭دٓبٚ ١ٝاييت تعٌُ ٗ ٚٚا٥ـ ٜػتطٝع إٛاطٔ ايػعٛز ٟإٔ ٜك ّٛبٗا عً ٢أنٌُ
ا٭ٚيٝا٤
.
تككرل ؾٗصا ايعٓكط ا٭دٓيب ٜ ٫ك ّٛغٛاضم ايعازات أ ٚأْ٘ ًّو نطاَات
ٚد٘ ٚز. ٕٚ
عازي .١ص بعٝس ٠عٔ إداٚف ٚايكًل َٔ اٱقساّ
َٓهِ .ط ٚقؿ. ١
ٜاغٝس ٟإٕ ٖصا ا٭َط وتاز .
!
ؾاعٌ؟ ْ ٌٖٚػتطٝع إٔ ْػُع ٗ ايكازّ َٔ ا٭ٜاّ خطٛات دطٖ ٗ ١٦ٜصا اجملاٍ
عًٗٝا ؾٌٗ أْت .
.
ايكطاع؟ ؾأعطف إٔ أطبا ٤أغٓإ غعٛز ٌٜمل هسٚا
.
غطٛات إدطا٤ات داز ٠م ٛغعٛزٖ ٠صا
اٯٕ
ٚٚا٥ـ ست. !٢
ᖳ
ٚا٫قتكاز
:
ٚ 2ظٜط ايتدط٘ٝ
: /
اؿكٝك ١يكس اغتُتعت عهٛض َع ِٛؾعايٝات ايٓس ٠ٚايعًُ ١ٝس ٍٛايطٜ٩ا إػتكبً ١ٝي٬قتكاز
ايٛطين ايػعٛزٚ ٟاييت عكست ٗ ؾٗط ؾعبإ عاّٖ.1423ـ ٚشيو َس ١ٜٓايطٜاضٚ ،يهٔ ؾٛد٦ت
ٚضَا غرل ٟإٔ داَع ١أّ ايكط ٣يٝؼ شلا سهٛض عًُ ٞبٗص ٙايٓسٚ ،٠ٚمل أؾاٖس نػرل ٟإٔ َسٜطٖا
ايًذإ ٚاغتػطبت َٔ ٖصا
.
أغتاشْا ا٭غتاش ايسنتٛض ْاقط ايكاحل قس ؾاضى ٗ عه ١ٜٛإسس٣
ايًشٚ ١ٛيهٔ أؾعط إٔ شيو ٜعٛز إٍ قكٛض ٗ
ٕاشا؟ مل أعطف اؾٛاب ستٖ ٢ص. ! ٙ
ايتذاٚظ ٚغأيت .
.
بايصات؟
.
ٚظاضتهِ ٕٚاشا داَع ١أّ ايكط٣
.
ȫ
ايػعٛز١ٜ
:
َ 3عايَ ٞسٜط عاّ اـطٙٛ
: /
ٕ 1اشا تٓؿط اـط ٙٛايػعٛز ١ٜاـطابات ٚايطغا ٌ٥اييت تكًهِ ٚتؿٝس غسَتهِ ٚأعُايهِ،
: /
ٚ ٬غٗ ّ٬.أيٝؼ َٔ إٛنٛعٚ ١ٝايتٛاظٕ إٔ تٓؿط بعض ايطغاٚ ٌ٥اـطابات
ٚشيو ٗ فً ١أٖ ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)9
 ،)1794قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ9 ،
ايكعس٠
 17ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايب٬ز ّٜٛ ،ا٫ثٌٓ
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أنجطٖا
ٚأعُايهِ َٚا ! .
!
اييت ؼٌُ ٗ طٝاتٗا شنط بعض غًبٝات خسَاتهِ
 2ثِ ٕاشا  ٫تٓ ِٛأعُاٍ ٚتطتٝبات قعٛز ْٚع ٍٚايطناب ،ؾساُّ٥ا ٜكع ا٫خت ٙ٬بٌ ضناب ايسضد١
: /
ضانب ٕاشا تكع
ا٭ٚ ٍٚا٭ؾل َع زضد ١ايهٝاؾٚ ١تعزسِ ايباقاتٚ ،ضَا ْٓتٛط ستْ ٢ع ٍٚآخط .
ٖص ٙايؿٛن ٢زا.ُ٥اّ؟ ٕٚاشا ّٝ ٫ع ضانب ايسضد ١ا٭ٚ ٍٚا٭ؾل َجٌ ساٍ ؾطنات ايطرلإ ايعإ١ٝ
ٖ َٔ ٫صٙ
ا٭خط٣؟ أ ٫تعتكس إٔ أٚناعهِ اٱدطاٚ ١ٝ٥ايؿٓ ٗ ١ٝساد ١إٍ إعاز ٠تٓٚ ِٝٛتطتٝب بس ّ
.
ايطناب؟ ٖٚصا سل َٔ سكٛم ضناب ايسضد ١ا٭ٚ ٍٚا٭ؾل طإا أْ٘ زؾع
.
ايؿٛن ٢اييت تععر
غرلٙ
أنجط َٔ .
خدلا .٤ص عإَ ٌٝجٌ
اغتكساّ .ط .
.
ايععا ِ٥أّ إٔ ايعًُ ١ٝؼتاز إٍ
.
ٚعً ٢قسض أٌٖ ايععّ تأتٞ
ايطا٥طات؟
.
إان ١ٝيتٓ ِٝٛست ٢زخٛيٓا ٚخطٚدٓا َٔ ايكا٫ت ٚإٍ
.
إطاسٌ ايػابك١
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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خطَ ١ؤطع ٠سذاز دٓٛب آطٝا
تٓاٚيت قبٌ أٜاّ بعض َؿطزات اـط ١ايتؿػ٪ٕ ١ًٝٝغػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝاٚٚ ،نشت
ٚبتُٓٗٝٛا  َٔٚسل نٌ َ٪غػات ايطٛاؾ ١تعٜٚس ٟبٓػد َٔ ١خطتٗا
.
َس ٣إعذاب ٞايهبرل بٗا
عٓٗا إِا أعتع نػرلٟ
ايتؿػ ١ًٝٝستّ ٢هٔ ي ٞإٔ أتٓاٚشلا ؾأْا  ٫أخل َ٪غػ ١بصاتٗا يًشسٜح .
ٚإتشُؼ
.
َجٌ ٖص ٙاؾٗٛز اييت تبٌ بٛنٛح نؿاٚ ٠٤قسض ٠ايؿباب إه ٞايطُٛح
ٚأعٛز يًشسٜح عٔ خط ١سذاز دٓٛب آغٝا ،سٝح عًُت ٖص ٙاـط ١عً ٢ته ٜٔٛضٚ ١ٜ٩تطًعات،
ُٖٚا
سٝح اضتهعت ايط ١ٜ٩يسٜٗا عً ٢قٛض ٜٔدسٜسٚ ٜٔؾاعًٌ : ٌَُٗٚ
 1ايتدط ٘ٝاٱزاض ٟا٫غذلاتٝذ ٞعًَ ٢ػت ٣ٛإ٪غػ ١يًُٗاّ إطًٛب تٓؿٝصٖا ٗ نٌ َٛغِ َٔ
: /
أدٌ خسَ ١نٛٝف ايطٓٔٚ ،شيو بتأق ٌٝاٱهابٝات إتشكك ٗ ١إٛاغِ إانَٚ ١ٝعاؾ١
ٚدست
دٛاْب ايككٛض إٕ .
 2قٝاغ ١بطاَر تٓؿٝص ١ٜيهٌ َٔ اؾٗات إدتًؿ ١بإ٪غػَ ١ا وكل ا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات
: /
ايعاَ َٔٚ ،١ثِ تٛد ٘ٝدٗٛز اٱؾطاف ٚإتابع ١يًتشكل َٔ خطٛات اٱعساز ٚايتٓؿٝص إٝساْٞ
إٗاّ
يتًو .
ٚقاّ فًؼ إزاضٖ ٠ص ٙإ٪غػ ١بكٝاغ ١فُٛع ١ق َٔ ١ٜٛا٫غذلاتٝذٝات ايعاَ ١يًُ٪غػٚ ١اييت
َٓٗا
.
 1ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝاٱّإ إؿذلى ،زاخٌ إ٪غػ ،١باشلسف ايطٝ٥ؼ ٚايطغايٚ ١ايط ١ٜ٩احملسز٠
: /
ٚإؿطٚس ١ؾُٝا غبل ،شيو بٛقؿٗا قاعسَ ٠ؿذلنْ٫ ١ط٬م خطٛات ايتدطٚ ٘ٝايتٓؿٝص ٕٗاّ
ايطٓٔ
.
خسَ ١نٛٝف
 2ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتهاٌَ ٚايتٓػٝل بٌ اؾٗات ايتدطٝطٚ ١ٝاؾٗات ايتٓؿٝص ٗ ١ٜأغؿٌ
: /
اشلطّ
اشلطّ ٗ ن ٤ٛا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات إطغ ٗ ١َٛأعً. ٢
 3ؼسٜح ٚتعس ٌٜا٭ٖساف ٚا٫غذلاتٝذٝات  َٔٚثِ ايدلاَر ايتٓؿٝص ١ٜبؿهٌ ٪ٜقٌ إهابٝات
: /
إٛاغِ إان ١ٝبٛقؿٗا َهتػبات ٜٚكًل َٔ دٛاْب ايككٛض قسض اٱَهإَ ،ع ا٫غتؿازَٔ ٠
يًشذاز
.
َطٝ٥ات ٚػاضب اؾٗات ايتٓؿٝص ٠ٟإًتكك ١باـسَات إباؾط٠
 4ؼكٝل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتٓػٝل َع اؾٗات ٚايؿدكٝات إُجً ١يٛظاض ٠اؿر قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس
: /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)6
 )1433قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ0 ،
ايكعس٠
 19ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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ايسٚي١
َٛغِ اؿر َا ٜهؿٌ قٝاغٚ ١تٛد ٘ٝفٌُ دٗٛز إ٪غػ ١يتشكٝل تطًعات .
 5سؿع ضٚح ايتعاٚ ٕٚتبازٍ اـدلات ٚايتذٗٝعات بٌ َهاتب اـسَ ١بكٛض ٠خاقٚ ١بٌ ْٝع
: /
دٗات إ٪غػ ١بكؿ ١عاََ ١ا ٜٓعهؼ إهابٝاّ عً ٢ايعٌُ بطٚح ايؿطٜل ايٛاسس ٚايتعاٌَ ا٭غطع
ٚايطٛاض٨
.
ٚا٭نجط نؿا َٔ ٠٤إػتذسات
 6ا٫غتٓاز إٍ َطٝ٥ات ٚاْطباعات نٛٝف ايطٓٔ نُعٝاض يتكس ِٜا٭زآَٚ ٤ض دٛا٥ع ايتُٝع،
: /
يًذُٝع
.
شيو ٭ٕ خسَ ١اؿاز ُٚه َٔ ٘ٓٝأزآَ ٤اغو سذ٘ بٝػط ٚغٗٛيٖ ٖٛ ١سف َؿذلى
 7اعتُاز ا٭غًٛب ايعًُ ٗ ٞايتدطٚ ٘ٝتكس ِٜا٭زاٚ ،٤شيو َٔ خ ٍ٬تؿه ٌٝؾطٜل عًُ ٞشلصا
: /
ايػطض
.
اـطَ ١ع إعساز ًَدل شلا ٗ عسز
ٚأختتِ َكاي ٞبإٔ أُٓ ٢عًٖ ٢ص ٙإ٪غػ ١تطْٖ ١ص. ٙ
ت يتكسّٗا يهٛٝؾٗا ٚنصيو يًكشاؾ ١احملًٚ ١ٝغرلٖا ستٜ ٢طًع اؾُٝع عًٖ ٢صا
َٔ قؿشا ٺ
ايتدطٚ ٘ٝايصٜ ٟعدل بٛنٛح تاّ عٔ ايطُٛح
.
ايطق ٗ ٞايتٓٚ ِٝٛاٱبساع ٗ ايتؿهرلٚ ،سػٔ
ٚضا٥ع ١تسٍ
ايطٓٔ ؾٗص ٙأؾهاض نبرلٚ ٠سهاض. ١ٜ
.
ايؿباب ٞإهٚ ،ٞإتشُؼ ٚاحملب ـسَ ١نٛٝف
اؾٝس٠
.
عً ٢ضق ٞايعكً ١ٝإه ١ٝاييت قاغت ٖص ٙاـط١
ؼٚ ١ٝتكسٜط ٚإعذاب ٭خ ٞأ٭غتاش عسْإ ناتب ٚنٌ ظَ ٗ ٘٥٬فًؼ اٱزاضٚ ٠نٌ َٓػٛبٞ
ايتطٜٛط ؾهُا قًت أْين أنتب َٔ اٱهابٝات سٌ تكع ؼت ٜس، ٟ
.
ٖص ٙإ٪غػ ١ايعًُ ١ٝايساٗ ١ُ٥
ٚتكسٜط تأنٝسا ٕٛنٛعٝٸيت  ٫ٚأخذٌ سٌ أؾعٌ .شيو
.
أنتب عٓ٘ ٚبهٌ ؾدط ٚاعتعاظ
2

يـــُـشــــ١
تعايٞ
نتب اؿػٔ ايبكط ٟإٍ عُط بٔ عبسا يععٟظ ضُٓٗا اهلل :
أس َٔ ّ٬ساغب ْؿػ٘
أنػاخ . .
.
َتٛغ٘ ٚمٔ ٗ
ٜكٚ ١ٛإٛت . . .
ٚاٯخط. . ٠
.
إٕ ايسْٝا سًِ
غِٓ َٔٚ.
نٌ  َٔٚسًِ .
لا  َٔٚأطاع ٖٛا. .ٙ
ايعٛاقب . .
.
خػط ْٛ َٔٚط إٍ
ضبض  َٔٚ.غؿٌ عٓٗا . .
. .
ؾاضدع
عٌُ .ؾإشا ظيًت . .
عًِ  َٔٚ.عًِ .
ؾِٗ  َٔٚؾِٗ .
أبكط . .
أبكط . َٔ ٚ
غًِ  َٔٚ.أعتدل . .
خاف .
ؾأغأٍ ٚ.إشا .غهبت ؾأَػو
ؾأقًع ٚإشا دًٗت .
ٚإشا ْسَت . .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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يف ايؼإٔ املهٞ
ايكبٛض
 1إظاي ١إباْ ٞاييت س: ٍٛ
: /
غبل ٚإٔ نتبت بعض إكا٫ت أْب٘ ٚأسصض َٔ خطط ٚعٝب قٝاّ َباْ ٞس ٍٛقبٛض دٓ ١إعٙ٬
باؿذ ٕٛبٌ أُٓ ُٔ٣اشل ١٦ٝايعًٝا يطتٜٛط َٓطكَ ١ه ١إهطَٚ ١أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١زضاغ١
.
إع ٙ٬ابتسا٤ٶ َٔ َٛقع غًٚ ُ٘ٝست ٢نٛبطٟ
إظاي ١نٌ إباْ ٞاييت ؼ ٘ٝبأغٛاض َكدل ٠دٓ. ١
ٚتُٓٗٝٛا ؾٌٗ
.
ٚؾاغطَ ٠ع تؿذرلٖا
.
سٛشلا يتبك ٢تًو ايػاسات بٝها٤
ايػًُٝاَْٚ ١ٝا .
.
قبٛضِٖ؟ ؾٌٗ تػتذٝب اشلٚ ١٦ٝا٭َاْ١
ناقت بٓا ا٭ضض ،ستْ ٢عاسِ إٛت ٢ايٓا ٗ ٌُ٥قٓازٜل ! .
قازّ؟
ٚتؿهط ٗ َؿطٚع إظاي. ١
ᖳ
ايهعب١
َ 2كٓع نػ: ٠ٛ
: /
اغتػطب ٕاشا أًُٖت أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١إٛقع ايصٜ ٟكع ؾَ ٘ٝكٓع نػ ٠ٛايهعب ١إع،١ُٛ
اٱغَٞ٬
َٚعطض اؿطٌَ ايؿطٜؿٌٚ ،ضابط ١ايعامل .
إٕ ٖصا إٛقع وتاز إٍ خط ١عًُ ١ٝؾاًَ ١ٱعاز ٠تٓٚ ِٝٛؽطٚ ٘ٝتطتٝب ٖصا إٛقع إِٗ؟ َع
أؾهٌ ؾُجٌ ٖص ٙاٱزاضات
إعاز ٠غؿًتت٘ٚ ،عٌُ ي٘ أضقؿٚ ١َُٛٓ ١تؿذرلٚ ،ٙإنا٤ت٘ بكٛض. ٠
اؿهٜ ١َٝٛك ّٛايهجرل َٔ نٛٝف ايسٚي َٔ ١ايعامل اٱغ َٞ٬بعٜاض ٠ايطابطَٚ ،١كٓع ايهػ،٠ٛ
اؿهاضٟ
.
اؿطٌَ ؾإؿطٚض إٔ ٜؿاٖس شيو ايهٝـ ايعا٥ط َٓاٚط سهاض ١ٜشلصا ايبًس
.
َٚعطض
ٜٓبػ ٞعً ٢إػٚ٪يٌ بطابط ١ايعامل اٱغٚ َٞ٬ايط٥اغ ١ايعاَ ١يًشطٌَ ايؿطٜؿٌ ٚإزاض ٠تعًِٝ
ايبٓ ٌٝايتٓػٝل َع أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١يًكٝاّ بعٌُ خط ١عٌُ ؾاًَ ١شلص ٙإٓطكٚ ١اييت
يًػا١ٜ
أقبشت َُٗ ١عهِ َا ٜكع ؾٗٝا َٔ أدٗع ٠زٚي. ١َُٗ ١ٝ
ȫ
إهطَ١
 3ؾٓ ١إٛايٝس َه: ١
: /
٬
ايكس ِٜؾُج ّ
.
عًُت إٔ أْ ١ُٛؾٓ ١إٛايٝس َه ١إهطََ ١اظايت تعٌُ بايؿهط ايطٚتٝين إعكس
ايكهاٜا نُا ؾُٗت إٔ
.
ٚنعت ؾٕٓ ١عاؾ ١أٚناع إٛايٝس َجٌ ايتأخرل ٗ ايتبًٝؼ أ ٚغرلٖا َٔ
ايكهاٜا
اؿسٚز يتٓٛط ٗ َجٌ ٖص. ٙ
.
ٖص ٙايًذٓ ١تعٌُ أ ٚػتُع َطتٌ ٗ ا٭غبٛع أٖ ٗ ٚصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ، )1431قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ5 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ 3ش6 ٚ
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ٚاسس ٫ ٠تتػرل ٚبٓؿؼ ايكٝػْٚ ،١ؿؼ
ايتبًٝؼ ٚغايباّ َا ته ٕٛقطاضاتٗا .
.
ٚاييت َٓٗا ايتأخرل ٗ
ايعكٛبات
.
أقٛي٘ ٕاشا ًْ ٫ػٖ ٞص ٙايًذُٓٓٚ ١ض ٚتعط ٞق٬سٝاتٗا ٚأعُاشلا ٕسٜط إزاض٠
إِٗ َ.ا أضٜس إٔ :
.
إٛايٝس يٝعاجل َجٌ ٖص ٙا٭خطا ٤أ ٚايتذاٚظات أ ٚإ٬سٛات ٚبٓؿؼ ايٓٛاّ ايص ٟتػرل ب٘
.
أسٛاٍ
ايٓاؽ ٚعً ٢اؾٗات إدتك ١بٛظاض٠
ٚغطاَاتٗا ز ٕٚتعطَ ٌٝكاحل .
.
ايًذٓٚ ١تطبٝل ا٭ْ١ُٛ
ايساخًٚ ١ٝإػٚ٪ي ١عٔ ٖص ٙاٱزاضَ ٠طاقبَٚ ١تابع ١قطاضاتٗا ٚإدطا٤اتٗا ٚتكٜٛب ٚتعس ٌٜا٫دتٗازات
ٚدست
ٚا٭خطا ٤إٔ .
ايًذٜٓ ١عٌُ عً ٢غطع ١إْٗاَ ٤عاَ٬ت ايٓاؽ ٚقهاَ ٤كاؿِٗ
إٕ إيػا ٤أعُاٍ ٚإدطا٤ات ٖص. ٙ
سهاض ٟؾأْ ١ُٛايسٚي ١اي ّٛٝتعٌُ عً ٢اضاس١
.
ٚأغطع ٚايكها ٤عً ٢ايطٚتٌ َطًب
بكٛض ٠أؾهٌ .
ايؿػاز إٕ إيػا ٤أعُاٍ ٚادتُاعات ٖصٙ
إٛاطٔ ٚايؿؿاؾَ ١ٝطًب سهاض ٟيًكها ٤عً. ٢
.
ٚضؾاٖ١ٝ
إدلض٠
ايًذٜٓ ١عٌُ عً ٢ايكها ٤عً ٢ايهجرل َٔ ا٭ٚضام ٚايسٚايٝب ٚإهاتب ٚإكاضٜـ اٱزاض ١ٜغرل .
إٛاطٔ
.
ايؿ )ْٞ٬ؾُت ٢تًػَ ٢جٌ ٖص ٙايعباضات اييت ٌَٸ َٓٗا
.
ًٜٚػَ ٞكٛي (١ضادعٓا بعس ايّٛٝ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚأثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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َهــٚ. ١ايفــكشا٤
.
ٗ سؿٌ أق ِٝعً ٢ؾطف َعاي ٞأٌَ ايعاقُ ١إكسغ ١ايسنتٛض خايس ماؽ أقاَ٘ ايؿٝذ عازٍ
نعه ٞضٝ٥ؼ ايػطؾ ١ايتذاضٚ ١ٜايكٓاعَ ١ٝه ١إهطَ ،١بساض ٙايعاَط بايهعه ١ٝسهط ٖصا اؿؿٌ
إهٚ ١ٝتططم َعايٞ
إه ٌٝص ٚ ،.زاض اؿسٜح عٔ بعض ايؿ. ٕٚ٪
.
أعها. ٤ط ْاز ٟا٭ثطٜا٤
ايهجرل َٔ .
اـسَات ٚأؾاض إٍ إٕ ا٭َاْ ١أنًُت زضاغ١
.
ايسنتٛض خايس ماؽ عسٜج٘ ايؿٝل ٚإُتع عٔ بعض
ايعاَ١
ٚغرلٖا عدل ْٛا ّ إٓاقكات اؿه. ١َٝٛ
.
عسَ ٠ؿطٚعات اغتجُاض ١ٜتطتب٘ َدططات إٓض
ا٫غتجُاض .ص عٝح ٜٓؿص إػتجُط
.
ططٜل .ط
ٚأخدلِٖ إٔ ا٭َاْ ١تػرل ٗ ططح تًو إدططات عٔ .
إدط٘ ْٚػٞ
.
َع ِٛاـسَات ايعاَ ١بإدط٘ ٚوكٌ َكابٌ شيو عً ٢قطع أضانْ َٔ ٞؿؼ
إهٚ ٌٝؼسخ
َعاي ٞا٭ٌَ إٕ ٖص ٙا٭ضانًَ ٖٞ ٞو يًؿكطاٚ ٤ش ٟٚايسخٌ احملسٚز ٚايهعؿا. ٤
إٛنٛع ٚاْؿتشت ؾٗ ١ٝايهجرل ٚأيك ٞايهجرل َِٓٗ َا
.
َعايَ ٘ٝع ا٭ثطٜا ٤بأؾهاضِٖ ٚأضا ِٗ٥سٖ ٍٛصا
ثطٚتِٗ ٚبأقك ٢غطع،١
.
بسي ٙٛبطغب ١أنٝس ٗ َِٗٓ ٠ظٜاز٠
ٜطٖ ٗ ٣صا إٛنٛعٚ ،نٌ ٚاسس أزٍ .
ماؽ أْا ٖٓا أَجٌ طبك١
عايٚ ١ٝطًبت َساخًٚ ١قًت ٕعاي ٞا٭ٌَ ايسنتٛض خايس :
ٚبٓػب ضع. ١ٝ
إهطَٚ ١أق ٍٛإشا إٛاطٔ ٜسؾع ق ١ُٝتهايٝـ إْؿاٚ ٤بٓا ٤نٌ اـسَات ايعأََ ١
ايؿكطاَ ٗ ٤ه، ١
ٚفاض ٟؾُا ٖ ٛزٚض ايسٚي ٗ ١تٛؾرل نٌ اـسَات ايعاَ ١يهٌ
.
غًؿت٘ ٚأضقؿٚ ١أْاضٚ ٙنٗطباَٚ ٤ا٤
ٜػهٔ؟ ٚإٕ َػٚ٪يٝات أ ٟزٚي ٗ ١ايعامل تٛؾرل اـسَات ايعاَ ١يًُٛاطٔ ٚاييت
.
َٛاطٔ قٌ َا
ٚغرلٖا ٚإشا قاّ ايكطاع اـام
.
َٓٗا ا٭َٔ ٚايع٬ز ايكشٚ ٞاشلاتـ ٚايهٗطباٚ ٤إا ٚ ٤ؾتض ايؿٛاضع
إسٕ إشٕ عً ٢إٛاطٌٓ
إٛاطٔ ؾ ٬زاع ٞإشٕ يًبًسٜات ٗ .
.
بتٓؿٝص ٖص ٙاـسَاتٚ.عً ٢سػاب
َعادِٗ إٕ ٖصا إٓٗر ايصٟ
بأْؿػِٗ ٚعً. ٢
.
تؿه ٌٝفايؼ قً ١ٝيتٓؿٝص ٚبٓا ٤خسَاتِٗ ايعاَ١
ٜتذ٘ إيَ ٘ٝعاي ٞأَٝـٔ ايعاقُ ١إكسغٚ ١غرلَ ٗ ٙػت ٣ٛايٓشاؽ باؾاَٗٓ ،ذاّ َطؾٛنّا ٚغرل
اخل بٌ أْ٘ غرل إْػاًْٜٝ ٫ٚ ،ٞل بطبك١
َكب ٫ ٍٛإْػاْٝآَّ ٫ٚ ،طكٝاّ ٫ٚ ،ادتُاعٝاّ. .!٫ٚ. . ٫ٚ. . ٫ٚ. ،
عًٗٝا ٭ٕ تٓؿٝص ٚبٓا ٤إػتجُط يتًو
ايؿكطا ٤ايص ٜٔغ ًٕٛٛٝوًُ ٕٛبؿطاٚ ٤اَت٬ى.أضض يًػهٔ .
إدط٘
.
اـسَات ايعاَ ١غته ٕٛعً ٢سػاب إػتًٗو  ٖٛٚإٛاطٔ ايصٜ ٟؿذل ٟا٭ضض َٔ شيو
ٚبأغعاض َطتؿعٚ ،١ضَا َطٖك. ١ي٘
نُا٥ط ص .إػٚ٪يٌ بٛظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكط ١ٜٚبعسّ إٛاؾك ١عً ٢تٓؿٝص
.
أخاطب .ط
.
إْين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،1433قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ2 ،
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ايؿكطاٚ ٤ش ٟٚايسخٌ احملسٚز ٚطبك١
عً ٢سػاب ص . .
ٜك . ّٛط
ا٫غتجُاض .ٟص ايص. ٟ
.
ٖصا .ط إٓ٘ ز
.
ايهازسٌ ٭ٕ َػٚ٪يٝات ايسٚيٖ ١جً ١بٛظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكطٚ ١ٜٚا٭َاْات ٚايبًسٜات تٓؿٝص
! .
ًّه. ٕٛطايهُا٥ط
.
ٚايكط ٣ؾٌٗ ٜؿعٌ أٚي٦و ايصٜٔ
.
ٚبٓاٚ ٤إْؿاٖ ٤ص ٙاـسَات ايعاَ ٗ ١نٌ إسٕ
اؿ ١ٝص ،.أ ٟؾ َٔ ٤ٞأدٌ ٓا ١ٜإٛاطٔ َٔ قبٌ ٖص ٙا٭ؾهاض اييت ػعً٘ ٜعٝـ طٛاٍ
.
اٱْػاْ١ٝ
ايؿكطاًّ ٫ٚ ٤و إاٍ يؿطا ٤قطع ١أضض يًػهٔ عًٗٝا ٚبٓاٗ٥ا ٭بٓاٚ ،٘٥سؿَٔ ِٗٛ
.
سٝات٘ ٗ خاْ١
ايتؿطز َٔ َٓعٍ .٭خط
ٚإػانٌ
.
ايًِٗ أسؿطَْ ٞع ايهعؿاٚ ٤ايؿكطا٤
2

يـــُشــــ١
ٚامل ؾايهعٝـ ايعادع ضَا تػتٝك ٜؾ ٘ٝكاؾ ١اهلل ،ؾٝعٛز إٍ
نعٝـ عادع خرلٷ َٔ ق. ٟٛ
ًُ٘ٚ
ٚقٛاب٘ ٚأَا ايك ٟٛايٛامل ،ؾٓٝػ ٞعاز ّ ٠قسض ٠اهلل عً ٘ٝؾٝتُاز. ٗ ٣
.
عكً٘
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َه ١أٌٖ ايؼٗاَٚ ١ايؼٝان١
أٌٖ. .
ايطس١ُٝ
.
إهطََ ١ه ١إؿطؾَ – ١ه ١إعَ – ١ُٛه ١اؿَٓ – ١ْٛه ١ايٓٝٛؿَ ،١ه١
َه- ١
ؾٗٝا ٜ َٔٚ طز ؾ ٘ٝبإؿاز بْ ًِٛصق٘ َٔ عصاب أيٚ  . ِٝض ٟٚعٔ
قاٍ ايكسٚؽ ايػ ّ٬إ: َٔ٪
َعٓاٚ(( ٙاهلل ي ٛإٔ ضد ٗ ّ٬ايْ ُٔٝاٍ َٔ َهٚ ١أًٖٗا
غٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ ؾُٝا :
اؿس  ).اْٛط ٜا أخ ٞإػتٗعَ ٨ه ١إهطَٚ ١أًٖٗا ،نٝـ تعَ ِٛه ١إهطَ َٔ ١ثاْٞ
٭قُت عً). . ٘ٝ
آٜات٘
باؾٓٚ ١قاٍ ايعازٍ ايػ ّ٬إ ٗ َٔ٪قهِ :
اـًؿا ٤ايطاؾس َٔٚ ،ٜٔبؿط .

ٚقايٛا إٕ ْتبع

اشلسَ ٣عو ْتدطـ َٔ أضنٓا أ ٚمل ِهٔ شلِ سطَا آَٓا هب ٢إي ٘ٝمثطات نٌ ؾ ٤ٞضظقا َٔ يسْا
ٚيهٔ أنجطِٖ ٜ ٫عًُ. ٕٛ
ؾ ٤ٞيٝؼ ؾك٘ ْعُ ١ا٭َٔ ٚا٭َإ
ٌٖ تعطف ٜا أخ ٞايهط ِٜإٔ إككٛز ٖٓا بجُطات نٌ .
ٚا٫غتكطاض ٚايطُأْٚ ١ٓٝاشلسٚ ٤ٚايطٚساْ ١ٝايعايَ ٗ ١ٝه ١إهطَ ،١بٌ تتُسز ست ٢نٌ أْٛاع
َٓاغهِٗ ٜٚكبش. َٔ. ٕٛط
.
ا٭ن٬ت اييت ٜأت ٞبٗا سذاز َٚعتُطٚ ٕٚظٚاض ٚنٛٝف ايطٓٔ ٭زا٤
إهطَ١
يبٝت٘ إِْٗ ايصٜ ٜٔعَ ُٕٛٛه. ١
.
اجملاٚض .ٜٔص
.
ٜك ٍٛايهاتب إبسع عبس اؿُٝس ايبهٛف ) ٫بس يػا٥ل عطب ١اـ َٔ ٍٛٝإٔ ٜػرل َ٬بػ٘ عٓسَا
ٜكبض غا٥كّا يبام ٚ ،إ ٫سايت َ٬بػ٘ ايػابك ١ايؿهؿانْٚ ١عً٘ إؿتٛح ز ٕٚقسضت٘ عً ٢ايكٝاز٠
ٚاؿطن ١زاخٌ إطنب ١اٯيٖ ،١ٝصا َٔ سٝح إٗٛط َج ،ّ٬أَا َٔ سٝح إهُ ٕٛأ ٚإددل ،ؾإٕ
َساضى غا٥ل عطب ١اـ ٍٛٝغٛف تتػع َٔ َعطؾت٘ عطن ١اـٚ ٌٝعذ٬ت اـؿب ،إٍ ؾِٗ يطاق١
نجرل )٠عً ٢إػتٗع ٨إٔ
.
ايٛقٛز ٚعاٌَ اشلٛا ٤إهػ ٗ ٙٛعذ٬ت إطا ٙباٱغؿًت ٚأؾٝا ٤أخط٣
ٜؿهو ٖصا ايٓل يٝذس ْؿػ٘ .ؾ٘ٝ
ايبعض َٔ اؿاقس ٜٔأضاز إٔ ٜػتٗع ٨بًبؼ أ٬َ ٚبؼ أٌٖ َه ١إهطَ ١إعطٚف عِٓٗ ،إٕ يبػِٗ
ايطظاْ .١ص ٚ
اشلس .٤ٚص . ٚ .ط .
ا٭ْاق .١ص . ٚ .ط .
ايؿٝان .١ص . ٚ .ط .
.
ٚغًٛنٝات .ط
.
ٖصا ٜعدل عٔ نٌ َعاْٞ
ايطؾٝعص ؾٗص ٙايعُاَ ١اييت أغتٗع ٨بٗا ايبعض ،أيبػٗا اهلل دًت قسضت٘ يًُ٥٬هّٜٛ ١
. .طايصٚم . .
ٚأقشاب٘ ؾٓعيٛا إٍ ا٭ضض ِٖٚ
.
َعطن ١بسض سٌ أْعشلِ يٓكطٚ ٠تأٜس ضغٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
إ٥٬ه ٞؾُٔ مل ٜؿِٗ قطا ٠٤ايتاضٜذ ،ؾٗصٙ
.
ايعُاَ ١ؾأ ٟع ١ُٛيًعُاَ ١بعس ٖصا ايتكسٜط
.
٫بػٕٛ
اٱغ ١َٝ٬ص،. .
.
ايجكاؾ ١ٝص. .طاؾٌٗ ايهبرل بايجكاؾ١
ٖ. ٞط ايب. . ١ٖ٬
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1433قؿش(١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ5 ،
 25ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايج٬ثا٤



176

إ٦عض .ص
ايٓب. ١ٜٛط .
.
نُا إْ٘ ٚضز عٔ غٝسٚ ٟغٝسِٖ ٚغٝسنِ  إْ٘ شنط ٗ بعض أسازٜج٘
اؿعاّ .ص ايصٜ ٟؿس ب٘ ٚغ٘
ٚخاق ١سٌ قاٍ ((:إشا قسّ ضَهإ ؾسزْا َآظضْا)) ٚإ٦عض . ٖٛ.ط .
اغتٗع ٨بٗا
.
ايبكؿ .١ص اييت
بؿهٌ .ط .
اٱْػإ ٚتطٛض ؾهٌ ٚتطنٝبْٛٚ ١ع ٖصا إ٦عض أ ٚاؿعاّ ٚأقبض .
.
يًذػِ
.
ايبكؿ .١ص ؾٗٝا َٓاؾع قش١ٝ
يبؼ .ط .
ٜهاف يصيو ٫بس إٔ ٜؿِٗ ٖصا إػتٗع ٨إٕ .
شاتو إٕ اؾٌٗ
ؾ٬بس إٔ تعطف ٖص ٙإعًَٛات إُٗ ١اييت ػًٗٗا عهِ ْكل ايجكاؾ ١إه. ٗ ١ٝ
يًٛقاس ١إٕ اؿسٜح ٚايهتاب ١ؼتاز إٍ أْاؽ ؾاٌُٖ
.
ٚايبكرلٜٚ ٠سؾع بكاسب٘
.
ٜعُ ٞايبكط
اـطط٠
.
َجكؿٌ هٝس ٕٚايكؿع ؾٛم إٓاطل
إه .١ٝص ايص ٟاغتٗع ٨بٗا ايبعض ،ناْت ؽٝـ اـًٝؿ ١اٱغ َٞ٬عبس إًو بٔ
.إٕ .ط اؾب. ١
اؿر ٚشٖب إٍ غٝسْا غعٝس بٔ إػٝب
َطٚإ – ضٓ٘ اهلل – ؾٝك ٍٛسٌ قسّ َه ١إهطَ ١٭زا. ٤
ضٓ٘ اهلل ايؿك ٘ٝايٛضع ٚايعامل اؾً ٌٝيًػ ّ٬عً ٘ٝؾكاٍ عب

دبٖ ١صا
َطٚإ .إٕ . .
ز إًو بٔ . :

إػًٌُ ؾهٝـ ٜأت ٞداٌٖ بجكاؾَ ١هٜٚ ١ٝتذٓ٢
.
إه .١ٝص أخاؾت خًٝؿ١
ايطدٌ ؽٝؿين. .إٕ .ط اؾب. ١
ا٫دتُاعٞ
.
عً ٢أغاغٗا
ٚايطعِ ؾٓشٔ لٝس ايطبذ ٚنٌ
.
أقشاب .ط .شٚم .ص ٗ إصام
.
ؾٓشٔ أٌٖ َه ١إهطَ ١عطؾٓا أْٓا
ٖٝع٠
ؾٓٚ ،ْ٘ٛعطؾت ٚاؾتٗطت إطأ ٠إه ١ٝبأْٗا َٔ أَٗط َٔ طبذ ،ؾٝسٖا نطّٚ ١طعاَٗا شْ ٚهٗ. ١
َجٌ إبؿٛضٚ ،إدتٚ ،ّٛايطأؽ إٓسٚ ،ٟإٓسٚ ،ٟايهٛظ،ٟ
ٚيسٜٓا آن٬ت َهٖٝ ١ٝع  ٠اؾتٗطْا بٗا :
ْهٗتٗا
ٚغرلٖا ُٝعت بطٚعَ ١صاقٗا ْٚاٍ .
.
ٚايػًٝل
عً ٢نٌٸ َٔ أضاز ا٫غتٗعاٚ ٤ا٫غتدؿاف بإٛضٚخ ايؿعيب إه ٞإٔ ٜتٛب إي. ٞاهلل ٜٚعٛز إٍ
ايبػٝه ١ؾًٔ ْػُض يها َٔ ٔ٥نإ إٔ ٜػتدـ أٚ
.
ايعٓكط .١ٜص
.
ٚضا. ٤ط
ٚعكً٘ ٚعسّ اْ٫سؾاع .
قٛاب٘ .
ايه ٕٛإَ ٗ ٫ه ١إهطَٖ ١صٙ
ايع ِٝٛغرل إٛدٛز ٗ أ ٟبكع. ٗ ١
.
ٜتطا ٍٚأٜ ٚػتٗع ٨بٗصا إٛضٚخ
تطٜس .ط شانط ٠ايعَإ
َػًِ ٚسٌ .
ايبًس ٠ايطٝبٚ ١إباضنٚ ١إكسغٚ ١اؿٓٚ ١ْٛاييت ؼٔ عً ٢نٌ .
إه .ٞص إٔ تهتب عٔ ٖ ٤٫٪اؿكسٚ ٠اؿاقسٚ ٜٔاؿػسٚ ٠اؿاغسٚ ٜٔإتطاٚيٌ ؾػٛف تػٛز
.
إه١ٝص ايع ١ُٝٛغٛف تهتب عٔ َٔ وبٗا بهٌ سلٛر ٚنٚ ٠ٛضدٛي١
ايصانط. ٠
.
ٖٚص. ٙط
قؿشاتِٗ .
.
ايعِٝٛ
.
ا٭ٚؾٝا ٤ؾٗصا ٖ ٛايتاضٟر إهٞ
.
ٚؾٗاَ ١نؿٗاَ ١ضداشلا
ايتُٝؼ ص ٖ ٛخبع ٚطعا ّ ؾعب َٔ ؾعٛب اهللٖٚ ،صا ايػاتٚ ٞايسْسٕ
خبع .ط ايتُٝع أ. . ٚ
ؾٗصا .
ٚإٓتٚ ٛايؿطَٛظٚ ٠ايطظ ايبداضٚ ٟايعضبٝإ ٚايهابًٚ ،ٞغرلٖا ٖ َٔ ٞنُٔ ايجُطات اييت شنطت ٗ
هٛظ ثِ  ٫هٛظ ا٫غتٗعا ٤با٭ن٬ت .إه١ٝ
هٛظ ثِ . . ٫
ايهطّ ١ؾ. . ٬
.
اٯ١ٜ
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ايػرل ٠ص ٗ ايسؾاع عٔ َه ١إهطَ ٗ ١قًٛب ايبعض بػبب تكٝض ايٓؿٛؽٚ ،أقبض
قتًت .ط . .
يكس .
ٜعكٛب
ٖص ٙايكسٜس ٜجرل ٜٓٚؿط ٜٓٚجط ايعؿ ١ْٛعً َٔ ٢سٛي٘ ٚداٚضٜ ،ٙؿعً ٕٛشيو ؿاد١ٺ ٗ ْؿؼ .
اـط١٦ٝ
.
إْ٘ ضَع
ٚؾتِ ٚ.قسح
ٚاْؿعاٍ . .
.
َ٪مل
ؾسٜس ٚزعا. . ٤
غد٘ ٚغهب . .
زلعت .ط . .
ٚاهلل يكس .
ٚيعٔ اجملتُع نس َٔ ْاٍ ٚاغتٗعٚ ٨اغتدـ ًَبؼ َٚأنٌ ٚعازات ٚتكايٝس أٌٖ
ٚايعع ٠إٕ قبَ ١ه ١إهطََ ١ػٚ٪ي،١ٝ
َه ١إهطَ ،١أٌٖ إطٚ ٠٤ٚايؿٗاَٚ ١ايؿٝان. ١
ٚاٱق٬ح
.
ٚعٌُ يٝه ٕٛاٱْػإ ضَع يًك٬ح
ٚعطا. ،٤
ايتٜٓٛط .ص يهٌ غهإ
ٚٚنعٛا .ط .
.
أٌٖ َه ١إهطَٜ ١ا أخ ٞايهط َٔ ِٖ ِٜقٓعٛا
ايعٓكط .١ٜص
.
ٚاٱخا. ًّٕٛٝ ٫ٚ ٤إٍ .ط
.
ايبؿطٚ ،١ٜنتبٛا ٚبٓٛا ثكاؾ ١ايتػاَض ٚاحملب١
ايؿً
ٚايؿشٓاٚ ٤إثاض. ٠
.
عٓكط ١ٜتسع ٛيًتؿطق١
.
ايبػٝه ،١بٌ ٜهطٖ ٕٛبؿسٚ ٠عٓـ نٌ
ايؿٓؿ .١ْٝٛص اييت ٜعاَْٗٓ ٞا ايبعض َٖ ٞطض ْؿػ ٞؾسٜس ا٭مل عً٢
.
.إٕ .ط
ايصات ٖا ٜسفع َطٜهٗا إٔ ٜهط ٙاٯخطٜٚ ٜٔعٌُ نٌ َا ٗ ٚغع٘ يٓؿط ايهطاٖٚ ١ٝا٭سكاز بٌ
.
ايعٓكط .١ٜص بطبٝعتٗا غرل عاقً ٫ٚ ١تبشح عٔ ايعكٌ ٗ ؿٛات
.
ايٓاؽ غؿٌ ٜٚػؿٌ ايهجرل .إٔ .ط
.
ايعكٌ
.
َػتعذًٚ ١خاق ١أِْٗ ْاقكٌ اـدلٚ ٠ايسضا١ٜ
.
أؾكِٗ .ص عٓس سسٚز عاطؿ١
ىتِ .ط .
ؾايبعض .
َٚؿهه١
.
ايكشاؾ ِٖٚ ١ٝأقشاب ثكاؾٖ ١ؿٚ ١نعٝؿ١
.
ٗ ؾٔ ايهتاب١
إٕ ْععٜٓ َٔ ١اٍ َٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ ،يٝػت َٛدٗ ١يٮغاؽ
إه ٞإِا اَتست إٍ ايػدط ١ٜباٱْػإ إه،ٞ
ا٫دتُاع ٞإهٚ ،ٞا٫غتدؿاف ايتاضى. ٞ
أق ٍٛأْ٘  ٫خٛف عٓس ٟعً٢
تػؿط ٫بس إٔ :
ٖٚص ٙدطّ ١تاضى. ٫ ١ٝ
َطٜض
إه ١ٝؾذصٚضٖا أق َٔ ٣ٛأ ٟغع ٚأ ٚطعٔ َٔ ضبع أْ ٚكـ ناتب ساقس .
ٖٜٛتٓا ا٫دتُاع. ١ٝ
أَآَا ٭ٕ قاغب١
مٔ إه ٫ ٌٝماغب ايٓٛاٜاٚ ،إِا ماغب ايٓل ايص. ٟ
ايٓٛاٜا قس تٗٛط عؿْٛات ٚأسكاز أنجط
قاغب. . . ١
.
ايٓل ضَا ته ٕٛأؾهٌ ،٭ٕ
إهتٛب إٕ قطا٤تو ؿؿٌ أٌٖ َه ١إهطَ ٖٞ ١قطاَ ٠٤كششٌ
.
ٖا ٜدلظ ٙايٓل
َتكاطع١
.
ٚايهًُات ٚنإٔ َكايو َٖ ٛػابك ١نًُات
.
يًشطٚف
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ٚأضغب إٔ أخدل ٚأعًِ نٌ َٔ تػٛٸٍ ي٘ ْؿػ٘ بايتعسٚ ٟايتذاٚظ أ ٚايتذين أ ٚايٌٓٝ
سػب٘ .ص ستٜ ٢طتسع نٌ
عً. ٘ٝط زع. ٠ٛ
َٔ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ بأْين غٛف أق. ِٝ
شيو
َٔ غٛيت ي٘ ْؿػ٘ ؾعٌ .
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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أس ٣ػه.اً أْ٘ ٖضمي١
إْ. ٞ
اؾاًٖ ٞقاٍ ((:إٕ ايباطٌ
:
تصنطت َكٛي ١عبس ايطٓٔ قطاع٘ ٗ نتاب٘ ْكض نتاب ٗ ايؿعط
دس).٣ٚ
َابطح واضب اؿكٝك ١اٱغ ١َٝ٬بػٛٝؾ٘ إؿًٛيٚ ١ؾبٗاتٗا ايه ١ًٝ٦ثِ ٜطدع خا٥بّا بػرل )
تصنطتٗا عٓسَا قطأت تكطٜطّا إخباضّٜا ْكً٘ ا٭ر قُس ضابع غًُٝإْٚ ،ؿط ظطٜس ٠إس ،١ٜٓبايعسز
عٓٛإ ٜٛ ٫ز ز أ ٟأثط يكبٛض ايكشاب١
ٚ )10ؼت /
ٖ142ـٚ ،بايكؿش(١
/6
11
/16
 ّٜٛ ،)1557ا٭سس
(9
خسهٚ ١دا ٤ؾ ٘ٝإٕ ايسنتٛض ْاقط بٔ عً ٢اؿاضثٞ
أ ٚظٚدات ايٓيب َه ١إهطََ ١ا ؾ ِٗٝايػٝس. ٠
أزع ((:٢عسّ ٚدٛز أ ٟأثط يكبٛض ايكشاب ١أ ٚظٚدات ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٗ َه ١إهطَٚ ١إٕ
قدل ايػٝس ٠خسه ١ضن ٞاهلل عٓٗا إٛدٛز ٗ َكدل ٠إعٜ ٫ ٠٬ػتٓس إٍ أزي ١قشٝشٚ ،١قس أعًٔ عٔ
شيو ٗ ايٓسٚ ٠ٚاييت ُْٛتٗا زاض ٠إًو عبس ايععٜع بايتعاَ ٕٚع داَع ١أّ ايكط ٣بكاع ١ايؿٝذ
ايؿٝذ).
سػٔ آٍ )
مل تتهطض اؿُ٬ت إػطنٚ ١اشلؿٚ ١اؿاقس ٠نس َه ١إهطَٚ ١نٌ َهْٛاتٗا َٚطتهعاتٗا
َٛٚضٚثٗا ايسٜين ٚايتاضىٚ ٞايجكاٗ ٚايؿهطٚ ٟاؾػطاٗ ٚايػٝاغ ٗ ،ٞإعَٓ٬ا ،عٌ ٣اخت٬ف َؿاضب
َؿهطٚ ٜٔعً ٢أيػٓ ١بعض
.
اؿُ٬ت َٔ باسجٌ أ ٚزناتط ٠أ ٚنتاب أٚ
.
ٚتٛدٗٝات أقشاب تًو
إجكؿٌ ،عً ٢تباَٛ ٜٔاقعِٗ ايٝٚٛؿٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايؿهط ١ٜإَٓ ٗ ٫اغب ١اختٝاض َه ١إهطَ ١عاقُ١
ا٫ططٚسات .ط ازعا٤ات باطًٚ ١ؾاغس٠
.
عاّٖ.142ـ أزع ٢أقشاب تًو اؿُ٬ت أٚ
ايجكاؾ ١اٱغ6 ١َٝ٬
 .ص  ،.بٌ أقط ايبعض َِٓٗ عً ٢إعْٗ٬ا َٔ َٓكات داَع ١أّ ايكطٚ ،٣خاقَ ١عٗس خازّ اؿطٌَ
بايصات ٖ ٗٚصا إٛقع باـكٛمٗٚ ،
ايععٜع  ٫أعطف ٕاشا ٖصا إهإ .
ايؿطٜؿٌ ٚزاض ٠إًو عبس .
ٖصا؟
بايتشسٜس أيٝؼ َٔ سكٓا إٔ ْػهب َٔ َجٌ ! .
! .
ٖصا ايعَٔ
تبٌ اؿُ٬ت أ ٚا٫ططٚسات أ ٚا٭ؾهاض أ ٚاٯضا ٤قكس أقشابٗا سكاّ ،أ ٚباط ،ّ٬أ ٚتدلٜطّا زٜٝٓا
سسٜجاّ أٖ ٚسف قاسبٗا ؼػٌ
أٚثكاؾٝاّ أ ٚتاضىٝاّ ،أُ ٚطٜطّا ؿكس أٚ ٚػَ ١ٓٝذلغب ١قسّاّ أ. ٚ
يكٛض ٠أٖذلأت َٔ قسّٗا
َسؾ١ْٛ
.
ٚؾدك ١ٝدا٤ت إيٗٝا َٔ عكس
.
ٚتٗايهت أ ٚأضاز ا٫ستُا ٤بؿهطٚ ٠ضا ٤أغطاض ْؿػ١ٝ
.
نػطت عً ٘ٝنأْٗا ضٜاح قطٜط عات ٫ ،١ٝتبك. ٫ٚ ٞتصض خًعت أَطانٗا ٚنأْٗا قس خًعت إضّ شات
ايب٬ز ؾٗٛطت عً ٢ايػطضٚ ،أؿكت ايهطض بٓا ٚبتاضىٓا ٚنطاَتٓا
ايعُاز اييت مل ىًل َجًٗا ٗ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)6
 ،)1433قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ5 ،
 25ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايج٬ثا٤
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ٚايجكاؾ ٔٚ ١ٝأقشاب تًو ا٫ططٚسات ٚا٭ؾهاض ٚاؿُ٬ت نأِْٗ قس دابٛا
.
ايتاضى١ٝ
َٔ ٚاز
ايكدط .
اؾُٝع ٚأدعّ ،بٌ أؾسز عً ٢اؾُٝع أِْٗ ضؾهٛا نًّٝا تًو ا٫ططٚسات ٚا٭ؾهاض ٚاؿُ٬ت
ٚا٭نازّٗ ١ٝ
.
ٚأعًٔ شيو عً ٢إٮ  ٗٚنٌ اجملايؼ ٚايكٛايٌ ايجكاؾٚ ١ٝايهجرل َٔ إ٪غػات
ٚغرلٖا
.
َه ١إهطَ١
ٚيعٌ عذٝر ظاعل ايسنتٛض ْاقط اؿاضث ،ٞمل ٜٗهُ٘ ايٓاؽ ،بٌ تهذطٚا َٓ٘ َٔٚ ،ظعٝك٘
يًػاٜ َٔٚ ١ٜسخٌ ٖصٙ
ا٭َٛض ٚايسخٖ ٗ ٍٛص ٙإٓطك ١خطط .
إععر ٭ْ٘ َؼ ايجٛابت َٔ ايس. ٚ ٜٔ
أق ٍٛأْ ٫ ٞأيْ ّٛاقط
ا٫سذلام ٚأغتطٝع إٔ :
.
إٓطك ٫ٚ ١هٝس ايكؿع ؾٛقٗا ؾإْ٘ وذلم أؾس
اؿاضث ٞؾك٘ ايص ٟقاّ بعٌُ ٜػ ٤ٞيٲغٚ ّ٬ايعطب يسضد ١أْ٘ مل ٜكِ ب٘ إػتؿطقٕٛ
ايكط٣
أْؿػِٗ ٚ.أْتشٌ آضا٤ٶ يٓؿػ٘ َتبذشاّ بٗا.إِا ي َٞٛعً ٢ظَ ٘٥٬إدتكٌ ٗ داَع ١أّ .
!
ايتاضىٚ ١ٝإقاَ١
.
م ٙٛإْ٘ ايت٬عب باؿكا٥ل
ايص ٜٔقُتٛا عٔ ٖصا ايعٌُ ٚمل ٜكٛيٛا نًُ ١سل .
أسّ٬
أٖٚاّ َهاْٗا ٚأقا ٌٜٚأؾب٘ بأنػاخ .
ايتاضى .ٞص ايص ٟزؾع باؿاضث ٞيًتؿهٝو ٗ سكا٥ل َٚعًَٛات تعس َؿكٌ َٔ
.
ٖٚصا .ط ايػبا٤
.
َؿاقٌ تاضىٓا اٱغ َٞ٬ايعٜ ،ِٝٛسٍ بٛنٛح عً ٢عسّ قسضت٘ عً ٢ؾِٗ اؿطن ١ايتاضى١ٝ
اٱغٖٚ ١َٝ٬صا َا زؾع باغتػطاب ٞايؿسٜس إٔ ْاقٌ اـدل ٚقـ اؿاضث ٞبأْ٘ باسح َتدكل ٗ
.
اٱغٚ ١َٝ٬يهٔ ٚيٮغـ ايؿسٜس إٔ َا قاي٘ ٚأطًك٘ ْاقط اؿاضثٜ ٫ ٞسٍ عً ٢أْ٘ باسح ٫ٚ
.
اٯثاض
َتدكل ٭ٕ َٔ أخ٬م ايباسح إٔ ٜتشط ٣ايسقٚ ١ا٭َاْٚ ١ايكسم ٚإٛنٛع ١ٝؾُٝا ٜكٜٚ ٍٛهتب ٚ
.
ٜٓؿط ٖٚصا نً٘ مل ٜؿعً٘ اؿاضث ٞسٌ أطًل ؾه٘ اجملٓ ٕٛبا٫زعا ٤إٔ ايػٝس ٠ايع ١ُٝٛخسه١
.
بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل عٓٗا مل تسؾٔ ٗ َكدل ٠إع ٠٬أَ ٗ ٚه ١إهطَٚ.١نصيو مل ٜسؾٔ  ٫ٚقشابٞ
ا٭ثطص ٜا
ْٚؿ. ٞط . .
ايكشاب. )). ١
إهطَ ١سٝح شنط اؿاضث ((:ٞعسّ ٚدٛز أ ٟأثط يكبٛض . .
دًَ ٌٝه. ١
شات٘ يكس طعٔ اؿاضث ٗ ٞايطٚاٜات ٚإٛضٚثات ايس١ٜٝٓ
ساضثٜ ٞعين قطاسْ ١ؿ ٞايؿ َٔ ٤ٞايٛدٛز .
ٚايتاضىٚ ١ٝايتٛاتط ٚاٱغٓاز ٚايطٚاٚ ،١ٜقس غبك٘ ايبعض َٔ أبٓاٖ ٤ص ٙايب٬ز ٚنإٔ اؿاضث ٞأضاز إٔ
ٜػ ٤ٞيٮَ ١ايعطبٚ ١ٝاٱغٚ ،١َٝ٬خاقَ ١ه ١إهطَ ١ؾكاٍ ضأ ٜ٘ايعاضْٚ ،ؼ  ٣اؿاضث ٞإٔ أٌٖ َه١
اشلُؼ ص،. .
.
ايًُع .ص  ٚ.ط
ايػُع .ص . ٚ .ط .
ٜؿهٛا .ط .
إهطَ ١اغتطاعٛا ٚبػطع ١إٔ .



181

ايتؿهٝو .ص ٗ عسّ ٚدٛز آثاضّا يكبٛض
.
نطتّْٝٛا .ص . ،إٕ .ط
.
 ٬ثكاؾٝاّ
ٜه. ٕٛط بط ّ
أضاز اؿاضث ٞإٔ .
ايتؿهٝو .ص ٗ ايس ٜٔاٱغٚ ،َٞ٬ايًػ ١ايعطب ١ٝاييت ٖ ٞيػ ١ايكطإٓ
.
ٜعين .ط
ايكشابٚ ١ايكشابٝات .
اٱغَٞ٬
.
ايٓب ٟٛبٌ ٗ نٌ إٛضٚخ
ٚاؿسٜح .
إٕ َا قاي٘ اؿاضث َٔ ٞنصب ٚاؾذلاٚ ٤ػين عً ٢ايتاضٜذ اٱغ َٞ٬تؿاعٌ أسساث٘ ٗ اجملتُع
ايع ِٝٛإٕ
.
إهٚ ،ٞاضتؿعت ا٭قٛات إه ١ٝتكطر َٔ ٖصا ايتعس ٣ايهبرل عً ٢إٛضٚخ اٱغَٞ٬
ايع ِٝٛؾعٌ ْاقط
.
اؿاضث َٔ ٞايباسجٌ عٔ إثاض ٠ايؿً ٚايبًبًٚ ١ا٭سكاز ٗ تاضٜذ أَتٓا اٱغَٞ٬
َا. .ط .ص ؾأضاز إٔ
ْاع. .١
اؿاضث ٞؾعًت٘ ايػ ٔٚٚ ١٦ٝأْ٘ شاٖب إٍ قٓسٚم اقذلاع يٝدتاض عه. ٗ ٛ
إه .ٞص ْعِ أضاز إٔ ٜهػب أَط َا ،بٗسف َا،
سػاب .ط نطاَ ١ايتاضٜذ .
ٜؿ ٙٛايتاضٜذ اٱغٚ َٞ٬عً. ٢
ٚبػطض َاٚ ،يؿعٌ َ.ا ٚعٓسَا أضتؿع غتاض إػطس ١ٝاييت أعسٖا ْاقط اؿاضث ٞتعطٚ ،٣تعطت اـؿاٜا،
ٚيٚ ). (!.٫ٛاي ّٛٝسٌ نتبت ٖصا
تعط. . ٟ
اـباٜا بٌ :إٕٸ ست ٢إؿاٖس ايتؿك ١ًٝٝنازت إٔ .
.
ٚباْت
اؿكٝك ١بٗسف إٔ أعٌُ عً ٢نؿـ دٌٗ ٚعسّ َعطؾٚ ١غ ٤ٛؾِٗ ْاقط
.
إكاٍ دا٤ت ؿ ١ٛنؿـ
اؿاضث ٞبايتاضٜذ أ ٚاٯثاض اٱغ ١َٝ٬اييت أزع ٞأْ٘ باسح ٚخبرل َٚتدكل .بٗا أْ٘ ْكل إعًَٛات
اٱغ َٞ٬إٕ
.
اؿاضث ٞ٭ْ٘ قطأ ؾك٘ أدعا٤ٶ َٔ ايهتب اييت ٜطٜسٖا أعسا ٤ايسٜٔ
.
ايصٜ ٟعاَْ٘ٓ ٞ
ايطأْٚ ٟػ ٞاؿاضث ٞإٔ ايذلدٝر بٌ اٯضاٚ ٤ايتؿػرلات َٔ أخ٬م
عُ ٢ايبكرلٜٗ ٠عّ ا٫عتساٍ ٗ .
إتدككٌ
.
ايعًُا٤
اٱغَٞ٬
.
ٚايتاضٜذ ٚسطنت٘ ٗ بعض ا٭سا ٌٜتهؿـ عٛض ٠اؾٌٗ ٚاؿاقسٚ ٜٔأعسا ٤ايسٜٔ
ايساَػٜ ٫ٚ ١تؼ
.
ٚايص ٜٔشلِ قًٚ ١ثٝك ١بعًُٚ ١ٝسطن ١تعٜـ ٚتعٜٚط اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ

ع ٖٓا

إؿاٖس
اجملاٍ يصنط ا٭زلا ٤أ. ٚ
إٕ َا أق ّٛب٘ َٔ تكشٝض يًُؿاٖ ِٝاـاط ١٦اييت غٝططت عً ٢عكٌ اؿاضثٚ ،ٞتعط ١ٜايعٜـ،
ايع ِٝٛ٭ٕ ٗ
.
ٚنؿـ إػتٛضَ ٖٛ ،طًٛبٚ ،ضَا ٖ ٛؾطض ٚادبٜ ،ؿطن٘ عًٓٝا زٜٓٓا اٱغَٞ٬
قسضت٘
شيو أدط ٚاستػاب عٓس إ ٍٛدًت .
عًٓٝا إٔ ْكشض ْٚكٛب بسقَ ١تٓاٖ ١ٝن ّ٬اؿاضث ٞإؿهٛى ٗ عًُ٘ َٚعطؾت٘ بايتاضٜذ إهٞ
ٚاٱغَٞ٬
.
ٚاٱغٚ َٞ٬ايتؿاقٚ ٌٝايس٫٫ت ٗ ن٪ٜ َ٘٬نس ٖصا اؾٌٗ ايهبرل بايتاضٜذ إهٞ
.
ايكط٣؟
ٕاشا ٚقًت ا٭َٛض إٍ ٖص ٙاؿس عٓس بعض ا٭نازّ ٌٝايػعٛز ٗ ٌٜداَع ١أّ ! .
ٚاـاق١
.
َٛنٛعٚ. ٞغ٪اٍ ططح نجرلاّ ٗ اجملايؼ إه ١ٝايعاَ١
.
ؼسٚ ٟغ٪اٍ
غ٪اٍ . .
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ٌٖ َٔ ايٛادب ايسٜين ٚايٝٚٛؿ ٞإٔ واٍ ْاقط عً ٢اؿاضث ٞعً ٢ايتكاعس َٔ ايٝٚٛؿ١
ايعاَ١؟
.
ا٭نازّ١ٝ
ايكط ٣٭ٕ تطى َجٌ اؿاضثٚ ٞغرل ٗ ٙأضٚق١
اؾٛاب ْطٜس ا٭دٛب ١عً َٔ ٘ٝإػٚ٪يٌ ظاَع ١أّ .
اـاطٖٚ ١٦ص ٙا٭ؾهاض اييت تهٌ ؾبابٓا ٚأبٓآ٥ا ؾٗٝا خطط نبرل
.
اؾاَعٜ ١سضغٖ ٕٛص ٙإؿاِٖٝ
َِٓٗ ٭ٕ ٖص ٙا٭ؾهاض اييت ٜططسْٗٛا تعٌُ ظس ١ٜعً ٢إثاض ٠ايؿعع ٗ اجملتُع
عً ٢عكًٝات أبٓآ٥ا .
ايعِٝٛ
.
عاَ ١٭ْٗا تؿهو ٗ إٛضٚخ اٱغَٞ٬
إهٚ ٞاٱغ َٞ٬بكؿ. ١
ٚضَا ٜتؿل َعٓا اؿطٜك ٕٛعًَ ٢ػتكبٌ ٖصا ايٛطٖٔٚ ،ص ٙا٭َ ١إٔ ٗ أؾهاض ٚآضا ٤٫٪ٖ ٤ايٓاؽ
َا ٜؿهٌ خططاّ عً ٢زلعَٚ ١هاْٚ ١ق ١ُٝإعطؾ ١اٱغ.١َٝ٬٭ٕ أخطط َطسً ١تعٝؿٗا ا٭َ ٖٛ ١إٔ
ٜأت َٔ ٞأبٓاٗ٥ا ٳَٔٵ ٜؿهو ٗ تاضىٗا بٗسف ايٛق ٍٛيػاٜات نٝكٚ ١أغطاض َسغٛغٜ ١عٌُ ٳَٔٵ ٗ
اؿاضث ٞايصٚ ٟقع ٗ ٖصا إأظم بتػطع ٚاْسؾاع ٫
.
اٱغٖٚ ّ٬صا ساٍ ْاقط
.
ايػطب عً ٢بجٗا بٌ أبٓا٤
َدلض .ي٘
ᖳ
غطب .١ٝص يسسض اؾذلا٤ات أعسا٤
عاد. ١ط يٓٛط. ١ٜ
.
أضٜس إٔ أق ٍٛيٓاقط اؿاضث ٞإْٓا يػٓا
اٱغٚ.ّ٬زضاغٚ ١ؾشل ٚؼً ٌٝآثاض ٚأعٝإ ٚؾٛاٖس قبٛض ايكشابٚ ١ايكشابٝات ضنٛإ اهلل عًِٗٝ
أْعٌ
.
ٖٞٚ
ٚأضٜس إٔ أتٛد٘ بأغَ ١ً٦باؾط ّ ٠إٍ ْاقط عً ٞاؿاضث: ٞ
ٕ 1اشا اخذلت ٖص ٙإٓاغب ١ايعإ ١ٝيتكٖ ٍٛص ٙاـععب٬ت إكعظ .٠؟
: /
ايتؿه١ًٝٝ؟
.
إهاغب ..ط  .ص اييت سككتٗا َٔ ططح ٖص ٙا٭ؾهاض ٚاـععب٬ت
َ 2ا ٖ.. . ٞ
: /
ايساَػ َٔ ١إدطاٖ ٤صٙ
.
َ 3ا اـػا٥ط إذلتب ١عً ٢ايتؿهٝو ٗ اؿكا٥ل ايتاضى١ٝ
: /
اؿاقس٠
.
ا٫ططٚسات
ايتاضىٞ
.
 4نٝـ ٜػتطٝع إ٪ضر إٔ هٝب عً ٢أغ ١ً٦ايػبا٤
: /
 5نٝـ ٜػتطٝع إ٪ضر إٔ هٝب عً ٢أغ ١ً٦ايتشس ٟايتاضى ٞطإا أْ٘ عُ ٌٝؾٗ ١عس٠ٚ
: /
شات٘؟
يًتاضٜذ .
 ٌٖ 6تطٜس إٔ تكًس زٚض إػتؿطم( َطدٛيٛٝخ)  ، D.s. margoliouthأغتاش ايسنتٛض ط٘
: /
نتاب ٗ ايؿعط اؾاًٖ ،ٞثِ تطادع ط٘ سػٌ ٚغرل اغِ نتاب٘ إٍ
سػٌ َ٪يـ /
آْصاى
اؾاًٖ .ٞص ٚسصف َٓ٘ َع ِٛايؿكطات اييت أثاضت ايؿتٓ. ١
.
. .ط ٗ ا٭زب
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ايعاض؟
َ: 7اشا أضاز إٔ وكل اؿاضثٖ َٔ ٞصا ايطأ. ٟ
/
 َٔ ٬أزي ١غ٤ٛ
ؾك٘؟ أيٝؼ ٖصا زيّ ٝ
: 8ثِ ٕاشا اعتُست ٗ سهُو عًَ ٢كسض تاضىٚ ٞاسس .
/
ٚإككس؟
ايٓ. ! ١ٝ
ᖳ
ايتاضٜذ إه ٞأبٌ ي٘ دًٗ٘
.
ٚأضٜس إٔ أعطْ ٞاقط اؿاضث ٞزضغّا قّٜٛا ٪َٚثطّا ٚؾاع ٗ ّ٬قطا٠٤
ايتاضٜذ أضٜس إٔ أبٌ
.
ٚاٱغٚ َٞ٬أبٌ ي٘ أْ٘ ٜ ٫عطف  ٫ٚهٝس قطا٠٤
.
ايهبرل بايتاضٜذ إه ٞايعِٝٛ
بايؿٛاٖس ٚايٛثا٥ل ايتاضىٚ ،١ٝايٛقا٥ع ٚإعًَٛات ايتاضى ١ٝإٔ ايػٝس ٠اؾً ١ًٝخسه ١بٓت خًٜٛس
إهطَ١
ضن ٞاهلل عٓٗا زؾٓت ٗ َكدل ٠إع ٙ٬باؿذَ ٕٛه. ١
ايتاضىٚ ١ٝاييت ٜعتُس َع ِٛبٌ
.
ٚإٕ َا قًت٘ ٜسٍ بٛنٛح عً ٢عسّ َعطؾتو ببٛاطٔ ا٭َٛض
ايعًُ ٖٞٚ ٞتعس َٔ أَٗات ايهتب
.
نٌ إ٪ضخٌ ايعطب ٚإػًٌُ ٗ ايهتاب ١ايتاضىٚ ١ٝايبشح
ٚاؿكا٥ل ٖٞ:
 َِٗٓٚخسه١
:
قاٍ
 1عكس اٱَاّ ايؿانٗ ٞبابّا خاقّا ٕٔ َات َٔ أقشاب ايٓيب َ ه ١إهطَ: ١
: /
89
/.
ايؿانٗ3ٞ
:
عٓٗا
بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل .
ايعٖط ٟتٛؾٝت خسهَ ١ه ١إهطَ ،١قبٌ خطٚز ايٓيب  إٍ إس١ٜٓ
:
نجرل قاٍ
 2قاٍ اؿاؾ ٜابٔ :
: /
127
/3
.
ايك ٠٬ايبساٚ ١ٜايٓٗا١ٜ
.
ٚقبٌ إٔ تؿطض
اشلذط٠
.
قاٍ تٛؾٝت خسهَ ١ه ١إهطَ ١قبٌ
ٚ 3ض ٟٚاؿاؾ ٜايس٫ٚب ٞبإغٓاز ٙعٔ قتاز: ٠
: /
39.
ايطاٖط٠
:
ايعٖط ٟايسض٠
.
ٚنصيو ْكٌ بإغٓاز ٙعٔ اٱَاّ
 38/1عٔ قُس بٔ عُط ايٛاقسٚ ٟغرل ٙأْٗا
ايجٌُ6
ْٚ 4كٌ اٱَاّ تك ٞايس ٜٔايؿاغ ٗ ٞايعكس :
: /
ٚ ،11/7ابٔ عبس ايدل ٗ
باؿذٚ ٕٛنصيو ْكٌ عٓ٘ ايصٖيب ٗ غرل أع ّ٬ايٓب2:٤٬
.
زؾٓت
281
/1
.
ا٫غتٝعاب:
11/2
2
غٓ ١غرل أع ّ٬ايٓب:٤٬
ايصٖيب زؾٓت باؿذ ،ٕٛعٔ ٔؼ ٚغتٌ .
:
ٚ 5قاٍ ا٭َاّ
: /
ْٚ 6كٌ اؿاؾ ٜابٔ سذط َٔ سسٜح سه ِٝبٔ سعاّ أْٗا تٛؾٝت غٓ ١عؿ ٕط َٔ ايبعج ١بعس خطٚز
: /
بين ٖاؾِ َٔ ايؿعبٚ ،زؾٓت باؿذْٚ ،ٕٛعٍ ايٓيب  ٗ سؿطتٗاٚ ،مل تهٔ ؾطعت ايك٠٬
276
/1
ايكشاب.١
:
اؾٓا٥ع اٱقابَ ٗ ١عطؾ١
.
عً٢
.64/6
3
ٚ 7شنط ابٔ ايكباؽ إٔ ٖٔ زؾٔ بإع ٙ٬ايػٝس ٠خسه ١أّ إ:ٌَٓ٪
: /
.443
ٚ 8نصيو قاٍ ايكطيب ٗ اٱع: ّ٬م
: /
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ؾأضدع ٜا ْاقط اؿاضث ٞإٍ ٖص ٙإطادع ٚإكازض ايتاضى ١ٝإُٗ ،١اييت شنطتٗا يوٚ.عس إٍ
عكًو ٚأغتػؿط اهلل ايع ِٝٛعًٖ ٢صا ايتعس ٟإؿٌ عً ٢ؾدك ١ٝغٝس ٠اٱغّ٬
.
قٛاب
اٱغٚ ّ٬تعٚدت غٝسٚ ٟغٝسى ٚغٝسِٖ
.
ايع ١ُٝٛاييت ناْت أْ َٔ ٍٚكط
.
ا٭ ٍٚإطأ٠
.
ٚغًِ
قُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
أَا عٔ اٯثاض اييت تسٍ عًَ ٢كابط ايكشاب ١ضنٛإ اهلل عًَ ِٗٝه ١إهطَ ١ؾٗ ٞنجرل٠
ٚنجرل ٠دساّ ،بٌ ٜعطؾٗا أ ٟضدٌ أَ ٞأ ٚداٌٖ ،بٌ إٕ زُٖا ٤أ ٚعٛاّ َه ١إهطَٜ ١تٛاضثٕٛ
٬
ايتاضىٚ ١ٝعازْ ٠اٖرل ايبؿط تعٝـ ٗ ٖص ٙايكٛض ٠إتٛاتطٚ ٙإٓكٛي ١دّ ٝ
.
ٖص ٙإعًَٛات
ٖٞٚ
دٚ ٌٝإيٝو ٜا ْاقط اؿاضث ٞبعض اؿكا٥ل ٗ ٖصا إٛنٛع :
عٔ .
ٚقشاب١ٝ
.
 1أتؿل َع ِٛإ٪ضخ ٕٛعً ٢أْ٘ زؾٔ َكدل ٠إع ٙ٬باؿذ ٕٛأنجط َٔ ث٬ثٌ قشابٞ
: /
ٚنإ اخت٬ؾِٗ ٗ َػأي ١أَهاْ ١ٝؼسٜس أعٝإ أ ٚؾٛاٖس ٖص ٙايكبٛضٖٚ.صا ا٫خت٬ف ٫
ايسؾٔ ؾأدتٗس بعهِٗ قسزاّ أَانٔ بعض ٖص ٙايكبٛض َجٌ َكدل ٠عبس اهلل بٔ
ٜعين ْؿ. ٞ
ايعبرل ضن ٞاهلل عٓ٘ ،أَ ٚكدل ٠ايػٝس ٠خسه ١بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل عٓٗا ٚغرلُٖا َٔ
ا٭د٤٬
.
ايكشاب١
ٚ 2قس عكس ا٭َاّ تك ٞايس ٜٔايؿاغ ٗ ٢نتاب ١ايعكس ايجٌُ ؾكٚ ّ٬نٸض ؾ ٘ٝأزلا ٤بعض
: /
إهطَ١
ايكشابٚ ١ايتابعٌ ايص ٜٔزؾٓٛا ٗ َه. ١
 3إٕ نٌ ايطٚاٜات ايتاضى ١ٝت٪نس َكتٌ ٚزؾٔ غٝسْا عبس اهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عٓ٘ ٗ َه١
: /
إهطَ ١عًٜ ٢س اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٚ ،ٞق ٌٝأْ٘ قًب بايكطب َٔ ايهعب ١إعٚ ،١ُٛقٌٝ
ٖص. ٙط سٛط ١بٔ
ٗ َٛقع أخط ٚأْ٘ زؾٔ .ؾٚ ٘ٝقس تٛاتط إػًَُ ٕٛعً ١َٛعٔ َكدل ٠إع ٙ٬إٔ .
ايعبرل ص،. .
.
ᖳ
ٚإيٝو ٖص ٙإعًَٛات ايجابتَ ٗ ١ع ِٛنتب ايتاضٜذ ٖٞٚ ،أِٖ إطادع ٚإكازض اييت ٜعتُس
إهٚ ٞقس ٚضز بٗا ايهجرل َٔ
عًٗٝا إ٪ضخٚ ٕٛنتب ١ايتاضٜذ ٚاٯثاض ٗ نتاب ١ايتاضٜذ .
نايتايٞ
:
إعًَٛات عٔ قبٛض ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ ٖٞٚ
َ 3:47كدل ٠إع ٠٬قس سٛت َٔ غازات ايكشابٚ ١ايتابعٌ
 1قاٍ ابٔ ٗٚرل ٗ ٠اؾاَع ايًطٝـ م
: /
ٚايكاؿٌ ٚإٕ مل ٜعطف قدل أسس َٔ ايكشاب ١ؼكٝكاّ اٯٕٚ ،أؾهٌ
.
ٚنباض ايعًُا٤
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ٜكاٍ إٕ ؾ ٘ٝقدل أّ إ ٌَٓ٪خسه ١ضن ٞاهلل عٓ٘ٚ ،إٕ مل ٜطَ ٚا
ؾعابٗا ايؿعب ايص: ٟ
شيو
ٜعتُس عً. ٗ ٘ٝ
 5:3/5ظٜاضٖ ٠ص ٙإكدلَ ٠ػتشبٕ ،١ا سٛت٘ َٔ غازات ايكشاب١
ٚ 2قاٍ ايؿاغ ٗ ٞؾؿا ٤ايػطاّ1
: /
ٚايتابعٌٜ ٫ٚ ،عطف ؾٗٝا ؼكٝكّا قدل أسس َٔ ايكشابٚ ،١يٝؼ ٗ ايكدل ايصٜ ٟكاٍ :ي٘ قدل
عً٘ٝ
خسه ١ضن ٞاهلل عٓٗا أثط ٜعتُس .
َٓػه٘ ٜػتشب ظٜاض ٠أٌٖ إع ٖٛٚ ٙ٬أؾهٌ َكابط إػًٌُ بعس
ٚ 3قاٍ ايع ١َ٬عً ٞايكاض: ٗ ٟ
: /
بإسٚ ١ٜٓقس ٚضز ٗ ؾهًٗا أسازٜح نجرل ٗ ٟٜٛٓٚ ،٠ظٜاضت٘ َٔ زؾٔ َٔ ايكشاب١
.
ايبكٝع
 ٬يهجطتِٗ ٚعسّ َعطؾتِٜٗ ٫ٚ ،عطف أَ ٟعطؾ١
ٚايتابعٌ ٚا٭ٚيٝاٚ ٤ايكاؿٌ ،أ ٟفُ ّ
قشاب ١ٝإ ٫إٔ بعض ايكاؿٌ ضأ ٗ ٣إٓاّ قدل خسه ١ضنٞ
.
َعَ ١ٓٝه ١قدل قشاب٫ٚ ٞ
اجملٍٗٛ
.
اهلل عٓٗا بكطب قدل ايؿه ٌٝبٔ عٝاض ؾبٓ ٢قبٖٓ ١اىٜٓ ٫ٚ ،بػ ٞتع ٘ٓٝٝعً ٢ا٭َط
.14/8
2
ٚاْٛط إؾاز ٠ا٭ْاّ:
:
ᖳ
ٜا ْاقط اؿاضث ٞضَا مل تعطف قطا ٠٤بعض ايهتب ايتاضىٖ ٗ ١ٝصا اجملاٍ ؾإيٝو أِٛشز ٚاسس
يًػاٚ ١ٜاييت ت٪نس قشٚ ١غ ١َ٬نٌ َا قًت٘
أنع٘ أَاَو يه ٞتعطف بعض إعًَٛات إُٗ. ١
نتاب أخباض َه ٗ ١قس ِٜايسٖط ٚسسٜح
يو ؾإيٝو ٖصا اؾع ٤ايبػ/ َٔ ٘ٝ
.

 ، ٙاؾع ٤ايجايح

تكٓٝـ ا٭َاّ أب ٞعبس اهلل قُس بٔ إغشام بٔ ايعباؽ ايؿانٗ ٞإه َٔ ٖٛٚ ،ٞعًُا ٤ايكطٕ
ايجايح اشلذط ٟسٝح أؾطز دعّ٤ا نبرلّا ٕٔ َات َٔ أقشاب ايٓيب  ،ضن ٞاهلل عِٓٗ أْعٌ َه١
إهطَ ١قسّّا ٚسسٜجاّ ٚتؿػرل شيو ،سٝح شنط ٗ ايكؿش ،)91-89( َٔ ١اؾع ٤ايجايح ٚغرلٖا،
قاٍ
ٚإعًَٛات ٚاؿكا٥ل ايتاي ١ٝسٝح :
 َِٗٓ (( 1خسه ١بٓت خًٜٛس – ضن ٞاهلل عٓٗا – َاتت ٖٚ ٞأب ٛطايب ٗ غٓٚ ١اسس ٠قبٌ
: /
اشلذط٠
.
عٓٗا
َهٚ ١أّ ٖاْ ٞبٓت أب ٞطايب – ضن ٞاهلل -
َٚ 2ات أ٫ٚز ايٓيب  ايصنٛض نًِٗ ضنعّا .
: /
ايًٝجٞ
أعًِ ٚأبٚ ٛاقس .
ؾُٝا ٜكاٍٚ ،اهلل .
3: /

قاٍ
قاٍ ثٓا سػٌ اؾعؿ ،ٞعٔ ظا٥س ،٠عٔ ابٔ خج: ،ِٝ
سسثٓا اؿػٔ بٔ عً ٢ايععؿطاْ: ،ٞ
َه١
ايًٝجَ ٗ ٞطن٘ ايصَ ٟات ؾ: ٘ٝ
سسثين ْاؾع بٔ غطدؼ أْ٘ زخٌ عً ٢أبٚ ٞاقس .
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ٚغًِ نإ أخـ ايٓاؽ ق ٠٬عً ٢ايٓاؽ ٚأز َ٘ٚعً٢
ؾكاٍ إٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
:
ْؿػ٘
.
ٚ 4عبس اهلل بٔ عُط َات – ضن ٞاهلل عٓ٘ – َه ٗ ، ١زاض عبس اهلل بٔ خايس بٔ أغٝسٚ ،قً ٞعً٘ٝ
: /
خطَإ ٚأبٛ
عٓ٘ ٗ َكدل ٠سا. ٘٥
عبس اهلل بٔ خايس ،عً ٢ايطزّٚ ،قدل – ٙضن ٞاهلل -
قشاؾ – ١ضن ٞاهلل -عٓ٘
5: /

 ٬يطغ ٍٛاهلل  عًَ ٢ه ١إهطَ ،١ثِ ٭ب ٞبهط
عٓ٘ ٚنإ عاَ ّ
ٚعتاب بٔ أغٝس – ضن ٞاهلل -
بٝػرل
.
عٓ٘
عٓ٘ ستَ ٢ات بعس ٚؾا ٠أب ٞبهط – ضن ٞاهلل -
– ضن ٞاهلل -

6: /

قاٍ داْ ٤عٞ
قاٍ سسثين قُس بٔ غ ،ّ٬عٔ أبإ بٔ عجُإ: ،
سسثٓا ايعبرل بٔ أب ٞبهط: ،
عٓ٘ سٌ غ ٟٛعً ٢قؿٛإ بٔ أَٚ ،١ٝداْ ٤ع ٞأب ٞبهط
عؿإ ضن ٞاهلل -
عجُإ بٔ -
عٓ٘
ايكسٜل – ضن ٞاهلل عٓ٘ – سٌ غ ٟٛعً ٢عتاب بٔ أغٝس – ضن ٞاهلل -

َٚ 7ات عبس اهلل بٔ ايػا٥ب ٗ ظَٔ ابٔ ايعبرل – ضن ٞاهلل عُٓٗا – ٚؾٗس ٙابٔ عباؽ – ضن ٞاهلل
: /
عُٓٗا
 .قاٍ زلعت أبا عبس اهلل بٔ
قاٍ أْا ابٔ دطٜر: ،
قاٍ ثٓا ابٔ دعؿِ: ،
 8ؾشسثٓا َ ُٕٛٝبٔ اؿهِ: ،
: /
عُٓٗا ٕا ؾطغٛا َٔ زؾٔ عبس اهلل بٔ أبٞ
ٜك ٍٛضأٜت ابٔ عباؽ – ضن ٞاهلل -
أبًَٝ ٞه: ،١
عُٓٗا ؾٛقـ عً ،٘ٝؾسعا .ي٘ قاٍ
ايػا٥بٚ ،قاّ ايٓاؽ عٓ٘ بأَط ابٔ عباؽ – ضن ٞاهلل -
قًت ؾػُعت َٔ قٛي٘ ؾ٦ٝاّ؟ قاٍ٫.
:
عُٓٗا قتٌ َهٚ ١زؾٔ .بٗا ٚعبس ايطٓٔ بٔ أب ٞبهط
ٚ 9عبس اهلل بٔ ايعبرل – ضن ٞاهلل -
: /
ايكسٜل – ضن ٞاهلل عُٓٗا – َات باؾبٌ اؿبؿ ٞأغؿٌ َه ،١ؾٓكٌ إٍ َه ،١ؾسؾٔ
بأشاخط
.
ٚ 1ؾٝب ١بٔ عجُإ اؿذيب – ضن ٞاهلل-عٓ٘ٚ .إػٛض بٔ قطَ١
: 0/

عٓ٘ َات
–ضن ٞاهلل -

إٓذٓٝل
.
ٜكاٍ إْ٘ أقاب٘ سذط َٔ
عُٓٗا :
َه ٗ ١قتاٍ ابٔ ايعبرل ضن ٞاهلل -
َهٚ ١عُط بٔ قتاز٠
ٚ 1عبس اهلل بٔ َطٝع ،قتٌ َع ابٔ ايعبرل – ضن ٞاهلل عِٓٗ ٚ ،-زؾٔ .
: 1/
عٓ٘
ايًٝج ،ٞأب ٛعبٝس بٔ عُرل – ضن ٞاهلل. -
ᖳ
ٜا ساضث ٞإٕ َٓطل طبا٥ع ا٭َٛض ٜك ٍٛإْ٘ َٔ ايطبٝع ٞدسّا ٚٚاقعٝاّ إٔ تسؾٔ ايػٝس ٠خسه١
باؿذ ٕٛؾًكس ناْت َكدل ٠إع ٙ٬أؾٗط
.
بٓت خًٜٛس ٚبعض ايكشاب ١ا٭دَ ٗ ٤٬كدل ٠إعٙ٬
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إهطَ ١إٍ داْب عسز َٔ ايكبٛض َجٌ َؿدلٚ ٠از ايبٓات بايؿبٝهَٚ ،١كدل٠
َكدلَ ٗ ٠ه. ١
إع .ٙ٬ص باؿذ ٕٛسٝح ٚضز عٔ
َكدل. ٠ط .
.
اؿكشام ٖٚا دا ٗ ٤أَُٖٚ ١ٝهاْٚ ١ق١ُٝ
.
َٓٗا عٔ ابٔ َػعٛز ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ ٚقـ ضغٍٛ
اؿذ ).) ٕٛايهجرل َٔ ايطٚاٜات ايتاضى: ١ٝ
.
((. .
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ثٓ ١ٝاؿذٚ ٕٛمل تهٔ ٦َٜٛص َكدلٚ ٠قاٍٜ (:بعح اهلل َٔ ٖص ٙايبكع١
ٚ ٫د ِٖٗٛنايكُط ي ١ًٝايبسض ٜؿؿع نٌ ٚاسس َِٓٗ ٗ غبعٌ أيؿّا ٚد ِٖٗٛنايكُط ي١ًٝ
غبعٌ أ ّ
اؾٓ)١
ايبسض ٚض ٣ٚأْ٘ قاٍ٪ٜ (:خص باؿذٚ ٕٛايبكٝع ُٖٚا َكدلتا َهٚ ١إس ١ٜٓإٓٛضٜٓٚ ٠جطإ ٗ .
اؿذٚ ٕٛعٔ
.
ٚتكع َكدل: ٠إع ٙ٬بأعًَ ٢ه ١عًٜ ٢ػاض ايصاٖب إٍ إعابس ٚ ٠عً ٢ؾطف ثٓ١ٝ
َهٜٚ ١كاٍ
قاٍ ْعِ إكدلٖ ٠صَ ٙكدل ٠أٌٖ .
ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب قً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
بإٔ بساٖ ١ٜص ٙإكدل ٠نإ ٗ عٗس غٝسْا إبطاٖ ِٝعً ٘ٝايػٚ ّ٬نإ بٓ ٛدطِٖ ٚايكبا ٌ٥ايكسّ١
إكدلٚ ٠قس ٚضز ٗ نتب اؿسٜح
اييت غهٓت َه ١بعس غٝسْا إبطاٖٜ ِٝسؾَٓٛ ٕٛتاِٖ ٗ ٖص. ٙ
ٚايتاضٜذ أْ٘ زؾٔ ٗ َه ١غت ١أ٫ف َٔ ايكشاب َِٗٓ ١عسز قً ٌٝدسّا ٗ أططاف َهٚ ١ايبكٗ ١ٝ
إعٚ ٙ٬بعضٷ َِٓٗ  ٫تعاٍ قبٛضِٖ َعطٚؾ ١ست ٢اٯٕ يس ٣عاَ ١ايٓاؽ  ٖٛٚقدل ايػٝس ٠خسه ١بٓت
.
خًٜٛس ضن ٞاهلل عٓٗا أّ إ ٗ ٌَٓ٪اؾع ٤ايؿُاي ٞأع ٙ٬قطب اؾبٌ ٚعبس اهلل بٔ ايعبرل ٚأَ٘ أزلا٤
يًُكدل٠
.
بٓت أب ٞبهط ٚاحملسخ ايهبرل ابٔ سذط ٗ اؾع ٤اؾٓٛبٞ
اؿذ ٖٞٚ ٕٛتكع عًَ ٢كدل ٠إع ٠٬قطب اؾبٌ
.
َٚكدل ٠ايػٝس ٠خسه ٗ ١اؾع ٤ايؿُائَ ٞ
عٓٗا  ٗٚأسس ايعكٛض
 ٖٛٚإهإ ايص ٟزؾٓت ؾ ٘ٝأّ إ ٌَٓ٪ايٝػس ٠خسه ١بٓت خًٜٛس ضن ٞاهلل .
اٱغ ١َٝ٬مت بٓا ٤قب ١عًٗٝا مت إظايتٗا ٭ٕ اٱغ ّ٬وطّ إقاَ ١ايكباب عً ٢ايكبٛض ٜٛٚدس ٗ ْؿؼ
ا٭د٤٬
.
اؿٛف قبٛض عبس إطًب دس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚعُٛا ٤ايكشاب١
اٯثاض قاٍ عٔ َكدل٠
ثِ أْٛط إٍ َا قاي٘ ا٭ظضق ٗ ٞنتاب٘ أخباض َه ١إهطََٚ ١ا دا ٤ؾٗٝا َٔ .
ايتاي ٗ ٞؾكٌ َا داَ ٗ ٤كدل٠
 )829-82(7باؾع ٤ايجاْ ٞسٝح شنط ا٭ظضق: ٞ
إع َٔ ٙ٬قؿش١
ٚؾهاًٗ٥ا
.
َه ١إهطَ١
دسٜ ٫ ٟعًِ َه ١ؾعب ٜػتكبٌ ْاس َٔ ١ٝايهعب ١يٝؼ ؾ٘ٝ
قاٍ قاٍ :
قاٍ سسثٓا أب ٛايٛيٝس :
: 1
: /
َػتكُٝاّ
.
امطاف ،إ ٫ؾعب إكدل ،٠ؾإْ٘ ٜػتكبٌ ٚد٘ ايهعب ١نً٘
قاٍ أخدلْٞ
قاٍ أخدلْا ايعل ،ٞعٔ ابٔ دطٜر: ،
قاٍ سسثٓا أب ٛايٛيٝس ،سسثين دس: ،ٟ
: 2
: /
إبطاٖ ِٝبٔ أب ٞخساف ،عٔ ابٔ عباؽ ،عٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍْ((:عِ إكدل٠
ٖصَ ،ٙكدل ٠أٌٖ )َه).١
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قاٍ أخدلْٞ
قاٍ سسثٓا أب ٛايٛيٝس ،سسثين دس ،ٟقاٍ:سسثٓا َػًِ بٔ خايس ،عٔ ابٔ دطز: ،
: 3
: /
قاٍ َٔ
إزلاع ٌٝبٔ ايٛيٝس بٔ ٖاؾِ ،عٔ و ٞبٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ قٝؿ ،ٞأْ٘ :
قدل ٗ ٖص ٙإكدل ،٠بعح آَٓا  ّٜٛايكٝاَٜ – ١عين َكدلَ- ٠ه.١
قاٍ أٌٖ َه ٗ ١اؾاًٖٗٚ ١ٝ
قاٍ عٔ ايعل: ،ٞ
قاٍ ٚأخدلْ ٞدس: ،ٟ
قاٍ سسثٓا أب ٛايٛيٝس: ،
:
قسض اٱغٜ ، ّ٬سؾَٓٛ ٕٛتاِٖ ٗ ؾعب أب ٞزب ،طَٔصاؿذ ٕٛإٍ ؾعب ايكؿ٢

– قؿ ٢ايػباب –

 ٗٚايؿعب اي٬قل بجٓ ١ٝإسْ ،ٌٝايصَ ٖٛ ٟكدل ٠أٌٖ َه ١اي ،ّٛٝثِ ُه ٢إكدلَ ٠كعس ٫ ٠قك١
خطَإ ٚنإ ٜسؾٔ ٗ إكدل ٠اييت عٓس ثٓ ١ٝأشاخط آٍ أغٝس بٔ أبٞ
باؾبٌ  ،إٍ ثٓ ١ٝأشاخط عا. ٘٥
ايعٝل بٔ أَ ١ٝبٔ عبس سلؼٚ ،ؾٗٝا زؾٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ اـطابَٚ ،ات َه ٗ ١غٓ ١أضبع
زاضٚ ٙنإ
ٚغبعٌٚ ،قس أتت ي٘ أضبع ٚمثاْٚ ،ٕٛنإ ْاظ ّ٫عً ٢عبس اهلل بٔ خايس بٔ أغٝس ٗ -
قسٜكّا ي٘ ،ؾًُا سهطت٘ ايٛؾا ،٠أٚقا ٙإٔ ٜ ٫كً ٞعً ٘ٝاؿذازٚ ،نإ اؿذاز َهٚ ١ايّٝا بعس
َكتٌ ابٔ ايعبرل ،ؾكً ٢عً ٘ٝعبس اهلل بٔ خايس بٔ أغٝس ي ّ٬ٝعً ٢ضزّ عبس اهلل عٓس باب زضاِٖٚ ،زؾٓ٘
خطَإ ٜٚسؾٔ ٗ ٖص ٙإكدلَ ٠ع آٍ أغٝس أٍ غؿٝإ بٔ عبس
ٗ َكدلت٘ ٖص ٙعٓس ثٓ ١ٝأشاخط عا. ٘٥
ايّٛٝ
ا٭غس بٔ ٖ ٍ٬بٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ كعٜ ِٖٚ ،ّٚسؾٓ ٕٛؾٗٝا ْٝعاّ إٍ .
ᖳ
َعاّ
اؿكٝك .١ص َٖ ٞطآ ٠ايٛع ٞايتاضٜذ  ٗ ٟعُٚ َ٘ٛخكٛقٝت٘ .
.
٫بس إٔ تعًِ ٜا ْاقط .إٔ .ط
أَتٓا
ٚأؾعط با٭غٚ ٢ا٭مل ٭ْين  ٫أزضٖ ٌٖ ٟص ٙإعًَٛات اييت قصف بٗا اؿاضث ٞتعٜس َٔ نعـ . .
اجملازي ١بكسض َا أسؼ بكسض
.
أ ٫ ٚ؟!َ ،جٌ اؿاضثٜ ٞؿهو ٗ ايجٛابت اييت  ٫تكبٌ ايٓكاف٫ٚ ،
َكاضب َٔ ا٭غ ٢إٔ تعُس ايكشاؾ ١احملً ١ٝإٍ ايتهد ِٝسٌ تعُس إٍ ْؿط ٖص ٙاـععب٬ت
اؿاقس٠
.
إْين أنط ٙاظزٚاد ١ٝايٓاؽ ٗ ٖصا اجملتُع إػًِ ،تٓاقها ت٘

ّ  ،أسكازِٖ ،ظٜؿِٗ ،خساعِٗ،

قٛاب  ٌٖٚاظزساّ ا٭ؾهاض ٗ عكٌ َجٌ اؿاضث ٞهعً٘ ٜطتبو
زاُ٥اّ َٔ َٓا عً. ٢
ػعًين أتػا: ٍ٤
اٱغ١َٝ٬
.
ٗ عًُ٘ ٚثكاؾت٘ ٜٚكَ ٍٛا ٜ ٫ع ٞغطٛضت٘ ٗ ايػاس١
ٚيػرل ٙإٔ ايػٝس ٠ايعٚ ١ُٝٛاؾً ١ًٝخسه ١بٓت
ٚأضٜس إٔ أقطر ٗ إشٕ ْاقط اؿاضثٚ ٞأق ٍٛي٘ :
ٚغًِ َاتت ٗ َه١
خًٜٛس ضن ٞاهلل عٓ٘ ظٚز غٝسٚ ٟغٝسى ٚغٝسنِ قُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
باؿذٚ ٕٛقدلٖا إعطٚف بكدل ايػٝسٚ ٠ايصٜ ٟعٚض ٌٜ٬َ ٙإػًٌُ
.
إهطَٚ ،١زؾٓت ٗ َكدل ٠إعٙ٬
ٚسٛيو ٚإٕ بعض قشاب ١ايطغ ٍٛقً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ضغِ أْؿو ٚأْـ َٔ ٜكـ خًؿو َٚعو .
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عٓ٘
قس زؾٓٛا َه ١إهطَٚ ١بايصات ٗ َكدل ٠إع ٙ٬باؿذَ ٕٛجٌ عبس اهلل بٔ ايعبرل – ضن ٞاهلل -
ٚنصيو أعًُو إٔ غٝسْا عبس اهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا قس َات ٚزؾٔ َه ١إهطََٚ ١كدلت٘ ٖٞ
إعابس ٙأعطف
.
اؾع ٤احملا ٙبػٛض نُٔ َبٓ ٢أَاْ ١ايعاقُ ١إكسغ ١باـطَإ أ ٚباـطَاْ ١ٝأٚ
أْو َٔ د ٌٝا٫نططابٚ ،عسّ ا٫غتكطاض ايؿهط ٫ٚ ،ٟأيَٛو ،ؾهٌ ؾ ٤ٞسٛيهِ ٜكٛزنِ إٍ
اؿكا٥ل
ا٫ضتباى ٚعسّ َعطؾ. ١
إٕ ٖصا إكاٍ ايص ٟأنتب٘ نسى أَط ٚدست٘ َطًبا زّٜٝٓا ٚادتُاعّٝا ٚتاضىّٝا ٚثكاؾٝاّٖٛٚ ،
دسٜطّا با٫عتباض ٚاٱثبات ايتاضىٚ ،ٞايتٓ ٜ٘ٛايؿهط ،ٟيٝؼ ؾك٘ تعبرلاّ عٔ َؿاعط ايػهب ٚاْ٫ؿعاٍ
نس َا قًت ٚنتبت ،إِا خٛؾاّ إٔ ٜصٖب َا قًت  ٚنتبت إٍ ظاٜٚا ايتاضٜذ ٜ ٫ٚكشض ،ؾٝبكٚ ٢قُ١
عاض ٗ تاضىٓا إٔ ْكُت عٔ إْػإ ػاٚظ سسٚز ٙايسٚ ١ٜٝٓا٭نازّ ١ٝيٝكؿع عً ٢ثٛابتٓا ايتاضى١ٝ
ٚايجكاؾ١ٝ
ٚايس. ١ٜٝٓ
عًٝو ؾاهلل
أعطف إٔ َتاعبو تٛيست عٔ أؾهاض َعكس ،٠بٌ عٔ نػْ ٙٛؿػ ١ٝؾسٜس ٠ايٛقع .
ٚغدط٘ ٚاهلل ٜعٓٝو َٔ غهب ٚاْؿعاٍ أٌٖ ٚغهإ َه١
.
ضدٌ ٚاهلل ٜعٓٝو َٔ ايتاضٜذ
سػبو ٜا .
َهذع .١ص تعدل عٔ أظََ ١ا تطب٘ بو
.
ٚنتبت إٕ َا قًت٘ ٜعدل .عٔ .ط َعاٜرل
.
إهطَ ١بػبب َا قًت
ٚبؿهطى
.
إهطَ١
ٜا ْاقط غأيين أسسِٖ ٗ شات  ٗ ّٜٛسؿٌ ثكاٗ عٓس َا نٓت أيك ٞقانط ٠عٔ َه. ١
دساّ ْعِ ٜكع ٖصا
قاٍ :يّ ٌٖ ٞهٔ يًطدٌ إٔ وب بكًب٘ٚ ،ى ٕٛظػسٙ؟ قًت ي٘ ٚبكٛت عإٍ :
أَاَ٘ ؾٝتذ٘ إٍ
دػس ٙؾاـٝاْ ٖٞ ١اؿٌ ا٭َجٌ .
بايتأنٝس عٓسَا تتعاضض نًّٝا يػ ١قًب٘ٚ ،يػ. ١
ايهاًَٚ ١يهٓ٘
.
اـٝاْ١ص ٖٚصا ساٍ أ ٟأنازّ ٞأ ٚباسح إْ٘ ٜعطف اؿكٝك١
ايٛاقع ((. ٗ.ط َآظم . .
ىْٗٛا بػبب إطاَع ٚايػاٜات ٚإطاَض ايصات َ٘ٓٚ ،١ٝايبشح عٔ زٚض زَْ ،ٟٛٝجٌ إٔ ٜطغب ٗ
ا٭نازَّٚ ٞجًو ساي٫ ١
.
ايٛق ٍٛإٍ َطنع أَٓ ٚكب نبرل أ ٚضؾٝع ،ؾٝكع ٗ خٝاْ ١ايعٌُ
اٱبساع ؾٛقعت ٗ قصف ٖصا ايػباض
ّهٔ ايكٝاؽ عًٗٝا ،٭ْو مل ٴتعٵطف ٗ ايٛغ٘ ايجكاٗ بايدلٚظ أ. ٚ
اؾاًَٖ ٞجًُا ٚقع قبًو ايسنتٛض ط٘ سػٌ عُٝس ا٭زب ايعطب ،ٞضغِ أْ٘ ٗ ٚين  ٫هٛظ
.
ايجكاٗ
إكاضْ ١بٓٝهُا ٗ نجرل َٔ إػتٜٛات ٚيهٓٗا ايهطٚض ٠تسؾع بهاتب َٚجكـ َجً ٞإٔ ٜسؾع باؿكٝك١
ٚاٱْػإ ٜ ٫ٚطن٢
.
ا٭َاّ يكٓاعيت ا٭نٝس ٠إٔ ايطأ ٟإػتٓرل ٖ ٛايص ٟوذلّ ايعكٌ
ايهاًَ ١إٍ .
ٚايتاضى ١ٝص  ،.ؾاي ٌٜٛيو َٔ سطن ١ايتاضٜذ ٚقس
.
سػابات .ط ايهطاَ ١ايس١ٜٝٓ
.
ا٭ٖٛاٚ ٤ايػاٜات عً٢
ايػك ٙٛبػبب ايؿِٗ اـاطٚ ٧إؿٚ ٙٛإهططب
.
تتباض ٣ا٭ٖٛاٚ ٤ا٭ؾهاض َعاّ عً ٢ايذلزَٗ ٗ ٟاٟٚ
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ٚتعاي ُ٘ٝبػبب ايؿِٗ إػً ٙٛيًشكا٥ل ايسْ ،١ٜٝٓعِ اخت ٙ٬شيو ايؿِٗ
.
يٝك ِٝايسَٚ ٜٔباز،٘٥
ايٝٚٛؿ١ٝ
.
َع بعض ايطُٛسات
ٚايعٓاز ٚيهٔ
ا٭خط  ٫ٚػُع ايتعكٌ . .
ٜا ساضث ٫ ٞػُع بٌ اؾٌٗ ٚاؿكٝك ،١ؾهُٖ٬ا ٜٓؿ. ٞ
ٚاسس ٚأق ٍٛيًشاضث ٫ ٞتًعب بايٓاض،
أعح يًذُع بٌ ايعكٌ ٚاؿكٝك ١ػسٖا ٜطغٛإ عًَ ٢طؾأ .
ايٓرلإ ٚأْت إػ ٍٚ٪ايٛسٝس عُا ٚقع يو ٚعًٝو َٔ ٖذٚ ّٛغد٘
.
يكس ٚنعت ْؿػو ٗ َطاَٞ
إهطَ ١٭ْو ستٖ ٢ص ٙايًش ١ٛمل تهصب أ ٚتكشض َا ٚضز عً٢
ٚغهب ٚاْؿعاٍ َٔ أٌٖ ٚغهإ َه. ١
أعٙ٬
يػاْو ظطٜس ٠إس ٗ ١ٜٓايتكطٜط إصنٛض .
ٜا ساضث ٞإٕ ؾهطٚ ٟقًُ ٞؾسٜس ايكسم ٚاؾطأٚ ٠اؾًس سٌ ٜتعطض يكه ١ٝتطتب٘ َه١
إباضنٌ ٚئ أنَ ٕٛتٛانعّا أ ٚخذ ّ٫ٛسٌ أْاقـ أ ٚأنتب ٗ ٖص ٙإٛنٛعات
.
إهطَٚ ١أًٖٗا
إؾ٬ؽ ص ٚ ،.مل تػتطع ايػٝطط٠
.
ًٖؼ .ص . ٚ .ط
ساضث. ٞط .
يو إٕ َا قًت٘ ٜا .
اؿػاغ ١يصيو أق: ٍٛ
.
ٚسسى ٚأشنطى َا قاي٘ ابٔ
ْؿػو ؾايكش ٠ٛته ٕٛبإضازتو .
.
عً ٢ؿ ١ٛا٭مل سٌ نطبت
إكؿع (( ٜ ٫كٝو َٔ اؾٌٗ قطاب ٫ٚ ١دٛاض  ٫ٚأيؿ ١ؾإٕ أخٛف َا ٜه ٕٛاٱْػإ َٔ سطٜل ايٓاض
.
قطب٘ َٓٗا)) ،ؾعس إٍ قٛابو ٚعكًو ٚتب إٍ اهلل اؾباض إتهدل ٚاغتػؿطٚ ٙقسّ اعتصاضّا ضزلّٝا
إباضنٌ يكس نٓت ٜا ضدٌ سكإ ططٚاز ٠سٌ اختًطت عٓسى
.
َٚعًّٓا ٕه ١إهطَٚ ١أًٖٗا ٚغهاْٗا
عكٛيٓا سٝح إٔ
.
بايهػٚ ١ٓٝيعٌ َٔ إؿٝس إٔ أعًُو ٜا ْاقط َعطؾ ١إغ ١َٝ٬تطغدت ٗ
.
ايهتاب١
َػتٜٛاتِٗ
.
عًُا ٤إػًٌُ هتٗس ٗ ٕٚؼط ٟايسق ِٖٚ ،١هٝب ٕٛعُا ٜػأي٘ ؾ ٘ٝايٓاؽ َدتًـ
ايؿٗرل .ط ٚاهلل .أعًِ .ص ؾٝا يٝت
.
ٚيهٔ ْعطف ْٝعا إٔ ْٗا ١ٜأدٛبتِٗ عً ٢نٌ غ٪اٍ بكٛشلِ

ى

عًٝو نُا أْ٘ يٝؼ س ٬إٔٸ َٳٵٔ ٜٴكاب
أعًِ ص يهؿٝت ْؿػو ؾط ٖص ٙايػهب ١إه. ١ٝ
ٚاهلل .
قًت .ط .
.
ضأغ٘ ٚيهٔ ٖٓاى ع٬ز َػهٔ عدل تعاط ٞسبٛب َعاؾ ١تػهٔ ايكساعْٛ ٗ.طٟ
بايكساع إٔ ٜكطع .
إٕ قاعس ٠سػٔ ايٓٚ ١ٝايطغب ٗ ١ق ٍٛؾَ ٤ٞا ،أضؾهٗا نًّٝا ٗ ٖصا اؾاْب ايسٜين ٚايتاضىٞ
ٚايجكاٗ
.
َٓٗا ؾذاع١
بك ٢إٔ أق ٍٛإْ٘ عٓس بساٜيت يهتابٖ ١صا إكاٍ ٚنعت ي٘ أَاَ ٞعس ٠أزلا ٤ي٘ :
اؾٌٗ ،ؾذاع ١ايهصب عً ٢ايتاضٜذٚ ،غطؼ ايؿو ؼت ا٭ضضٚ ،ايؿو َٔ ؼت ا٭ضضَٛٚ ،ادٗ١
َتصبصبٖٚ ،١عّ ١ايؿوٚ ،قٓ ١ايجُٔ ايطخٝلٖٚ ،عّْٛ َٔ ١ع َاٚ ،ا٭ٖٚاّ غ٫ ٬ت ضقٝك ،١إْٞ
ا٫غِ ٭ٕ إٛنٛع خطرل يًػاٚ ١ٜوتاز إٍ اغِ قٟٛ
ٖعّٚ ١أشلُين ايطٓٔ إٍ ٖصا .
أض ٣ؾهاّ إْ٘ .
ايتاضى١ٝ
.
٪َٚثط ستٜ ٢بك ٗ ٢ايصانط٠



191

ايسعا٤
ٚاختتِ َكاي ٞبٗصا :
ايًِٗ أعطين ايؿذاعٚ ١اؾطأ ٗ ٠ق ٍٛاؿلٚ ،نؿـ ايباطٌ ،ستٜٓ ٢تكط
ايًِٗ . .
ايًِٗ . . .
.
ٖعّ١
ايًِٗ ايًِٗ أَٓشين ايٛقٛف بٛد٘ ايباطٌ َُٗا ناْت قٛت٘ ستٜٗٓ ٢عّ ؾط .
ايًِٗ . . .
اؿل. .
أٌَ
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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خذَات َه ١املهشَ١
1
اْكطاع إٝا ٙعٔ َه ١إهطَ١
اْكطعت إٝاَ ٗ ٙه ١إهطَ ١ببعض ا٭سٝاَ ٤جٌ كط٘ ا٭َرل أٓس بايطقٝؿَٓ ١ص ّٜٛ
إهطَ١
ٖ142ـٚ.يكس اغتؿػطت ؾدكّٝا َٔ أخَ ٞسٜط إٝاَ ٙه. ١
/6
9
ٖ142ـ ٚست/23ّٜٛ ٢
/6
8
/28
ايٓكل
.
ٚأؾازْ ٞإٔ ايسعِ ايػٓ ٟٛايصٜ ٟكٌ إٍ َه ١إهطَ ،١مل ٜكٌ نايعازٖ ٠ا تطتب عًٖ ٘ٝصا
ٚايعٚاض
ٚؾُٗت إٔ َع ِٛايهُٝات قس سٛيت إٍ إٓطك ١إطنع ١ٜبػبب ايهجاؾ ١ايعاي ١ٝيًُعتُط. ٜٔ
ٚايعٚاض ٚيهٔ ٗ
ٚنًٓا ْتؿل َع إػٚ٪يٌ عٔ إٝاَ ٙه ١إهطَ ١بهطٚض ٠تٛؾرل إٝا ٙيًُعتُط. ٜٔ
إٝا ٙؾًٝؼ َٔ إعكَٓ ٍٛع إٝا ٙعِٓٗ َجٌ ٖص ٙاؿذر.ؾهإ َٔ
إكابٌ َٔ سل ايؿعب إٔ تكً٘ .
ايؿذل ٠ؾأغعاض ايٛاٜتات تطتؿع َذطز عًُِٗ بٓكل
ا٭دسض إعساز خطَ ١تهإًَٛ ١ادٖٗ ١ص. ٙ
ا٫ضتؿاع؟
إٝاٚ ٙايؿكطاٚ ٤ايهعؿا ٤نٝـ ٜؿعً ٕٛأَاّ ٖصا .
نُ. ١ٝ
سٝات٘ٝ
.
َٚا أضٜس إٔ أقٛي٘ ٕعايٚ ٞظٜط إٝا ٖٛ ٙإٔ تٛؾرل إٝا ٙيهٌ ا٭سٝاَ ٤ه ١إهطَ ١نطٚض٠
٫بس َٔ إعساز اـط ١اي٬ظَ ١ايتؿػ ١ًٝٝايػابك ١يًُٛاغِ ايس ١ٜٝٓيتٛؾرل إٝا ٙيػهإ ٚأٖايَ ٞه١
إٛاطٔ
.
ؾك٘ ٖٚصا سل َٔ سكٛم
اهلل ٖصا َا ْطٜس. ٙ
بٝت .
إهطَٚ ١إعتُطٚ ٜٔايعٚاض ٚسذاز .
2

اْكطاع اجلٛاٍ
اضتؿعت ا٭قٛات تكطر َٔ ؾطن ١ا٫تكا٫تْ٫ ،كطاع اشلاتـ اؾٛاٍ ،بٌ اْعساّ ايؿبهٗ ١
ا٫تكاٍ ٖٚصا
.
إباضى ؾكس ٜه ٕٛاٱْػإ ٜتهًِ ٚؾذأٜٓ ٠كطع
نجرل َٔ ا٭ٜاّ ٗ ؾٗط ضَهإ .
إ٬ٝز١ٜ
.
اـسَ ١شنطْ ٞباشلاتـ ٗ َكط ؾذل ٠ايػبعٓٝات
.
اْ٫كطاعٖٚ ،صا ايتسٖٛض ٗ تكسِٜ
اـسَ١
.
ايتؿػ .ٌٝص ٚتسٖٛض
.
عً. ٢ط ؾٛنٞ
ٚايػ٪اٍ ايٓٛاَ َٔ ٖٛ ٞواغب ؾطن ١ا٫تكا٫ت .
َٔ؟ أض ٟنطٚض ٠قاغب ١ؾطن١
ٚتساخٌ اـطٖٚ ،ٙٛصا اٱظعاز يًُػتًٗو؟ ؾُٔ واغب .
ا٫تكا٫ت عً٢
اـسَات ؾٗ ٫ ٞتطسِ إػتًٗو إش ا َا غسز ؾاتٛضٚ ٠تأخط غاعٚ ١يٝؼ ّٜٛ.
.
تسَْ ٞػت٣ٛ
ناًَ ٫ٚ ١تعٌُ عً٢
.
ٚا٭ضغاٍ ؾًُاشا ؼطم ايؿطن ١عً ٢أخص سكٛقٗا
.
ٚتك ّٛؾٛضاّ بكطع اؿطاض٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 )1433قؿش( ١
بعسزٖا (
ٖ142ـ6 ،
ايكعس٠
 26ش6 ٟ
ْؿطت ظٝس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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إعطا ٤إػتًٗو سك٘ ناَ ّ٬.ؾإؿطٚض إٔ ؼػِ ايؿطن ١قٚ ١ُٝضغ ّٛا٭ٜاّ اييت تػك٘ ؾٗٝا
اـسَٚ ١إؿطٚض إٔ ْتكسّ نذُاعات بؿه ٣ٛنس ٖص ٙايؿطن ١يس ٣زٜٛإ
.
اؿاضٚ ٠تتسْٞ
إٛامل ٕعاقب ١ايؿطنٚ ١تػطّٗا عً ٢ا٭َٛاٍ اييت تػتدًكٗا َٓا ز ٕٚإٔ تكسّ خسَات َٓاغب١
.
.

ٚدٝس٠
3

يـــُـشــــ١
ايبعض ايهجرل ٚايهجرل َٔ ايؿاعًٌ ًّو عٓٝإ  ٫تبكطإ ،بٌ ٜسع ٞأْ٘ ٜط ٟنٌ ؾٖٛٚ ،٤ٞ
اٱط٬م ٚإٕ ٚنع ْكـ نؿ ٘ٝؾٛم .ع ٘ٝٓٝؾكست عٓٝاْٛ ٙضٖا
.
ٗ اؿكٝكٜ ٫ ١ط ٣ؾ٦ٝاّ عً٢
ٚايتُٝٝع
.
ٚقسضتٗا ٚطاقتٗا عً ٢ايطٚ ١ٜ٩إؿاٖس٠
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع  ٠ايعطضٚ ،أثٓا٤
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االٖتُاّ باإلعالّ
1
عًُت َٔ َكسض َٛثٛم إٔ اؾٗات إدتك ١قس ٚاؾكت عً ٢إٔ تك٪َ ّٛغػَ ١ط ٗٛسذاز
اغتهاؾ .١ص ٕعٚ ِٛغا ٌ٥اٱع ّ٬ايساخً١ٝ
.
دٓٛب آغٝا بطعاٚ ١ٜتٓٚ ِٝٛتطتٝب ٚػٗٝع .أ. ٟط
ٚإػُٛعَ ١جٌ بعض ايكٓٛات ايؿهاٚ ١ٝ٥ايكشـ
.
ٚاـاضدَٚ ١ٝدتًـ أدٗعتٗا إطٚ ١ٝ٥إكط٠٤ٚ
.
اؿهاض .١ٜص تك ّٛبٗا َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا،
.
ٖٚص. ٙطا٫غتهاؾ١
ٚاٱشاعات .
.
ٚاجمل٬ت
بكٛض ٠غٓٚ ١ٜٛزاٚ ،١ُ٥اؿكٝك ١أْٗا تٴؿٵهَط ٖص ٙإ٪غػ ١اؿهاض ١ٜعًٖ ٢صا ايسٚض اؿهاضٟ
ب٬زْا ْٚكٌ عٓا قٛض٠
ٚايتٜٓٛط ٟايص ٟتك. ّٛب٘ ٚايصٜ ٟكب ٗ ْٗا ١ٜا٭َط با٫ضتكا ٤بػُع. ١
سهاضٜ ١ٜؿٗس بٗا اٱعٚ َٕٛٝ٬خاق ١إٕ َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا ُٝعت ٚاؾتٗطت بسق١
.
ٚاٱخطاز ٚيسٜٗا إَهاْات َايَٚ ١ٝعٓ ١ٜٛكتًؿ١
.
ٚضٚع ١ايتٓٚ ِٝٛايتذٗٝع ٚا٫غتعساز ٚايذلتٝب
ٚقٖٚ ١ٜٛصا نً٘ ٜطتك ٞبإُٗ ١بكٛض. ٠أؾهٌ
.
ٚاؿكٝك ١أَإ  ٠ايعاقُ ١إكسغ ١ناْت تك ّٛبٗص ٙإُٗ ١اؿهاض ٖٞٚ ١ٜاغتهاؾ ١ايٛؾٛز
اٱع ١َٝ٬إدتًؿ ٗ ١عٗس َعاي ٞا٭غتاش ؾ٪از تٛؾٝل ا٭ٌَ ا٭غبلٚ ،نصيو ٗ عٗس َعايٞ
اٱعٚ َٞ٬اغتطاعت ا٭َاْ ١إٔ تتؿٛم عً٢
.
ايسنتٛض ؾ٪از غعاي ٞلشت ا٭َاْ ٗ ١تٖٓ ِٝٛصا ايسٚض
غرلٖا
.
إٕ اغتهاؾ٪َ ١غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا بكٛض ٠غٓٚ ،١ٜٛخاق ١ايبعجات ايكشاؾ١ٝ
َجٌ ٚ MBCايكٓا ٠ايعطب ١ٝبهٌ ؾطقٗا ايتشطٜطٚ ١ٜايؿٓٚ ١ٝايتكٜٛط١ٜ
ٚبعض قطات ايتًؿعْٜٛات :
يًعٌُ َع تٗ١٦ٝ
اؿر ٚتٛؾط شلِ إٓار ايكش ٞإٓاغب .
ٕػاعستِٗ ٗ تػط ١ٝؾعايٝات َٛغِ .
ٚاقتساض َع تٛؾرل نٌ إػتًعَات
.
ايٛطٚف إٗٓٚ ١ٝايتذٗٝعُٕ ١ٜاضغ ١إٗٓ ١اٱع ١َٝ٬بهٌ نؿا٠٤
ٚغرلٖا
.
اـاق ١بصيو َٔ غهٔ َطٜض َٚهتب ٚخطٖ ٙٛاتـ
ايػطٜب ايصًٜ ٟؿت ايٓٛط أْين مل أؾاٖس ٖص ٙايٛغا ٌ٥اٱع ١َٝ٬إدتًؿ ١اييت تك ّٛبسٚضٖا
عً ٢أنٌُ ٚد٘ إٔ ُٝع أ ٚتؿطز َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا بتػط ١ٝإعٖٝ ١َٝ٬ع ٠أ ٚخاق،١
باؾُ ٌٝبٌ أدسٖا
.
أ ٚتعٌُ عً ٢ا٭قٌ عً ٢إبطاظ دٗٛز ٖص ٙإ٪غػ ١ايطُٛس َٔ ،١باب ا٫عذلاف
تبدٌ عًٚ ِٗٝي ٛظعٜ. ٤ػرل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،)1433قؿش( ١
بعسزٖا(
ايكعسٖ142٠ـ7 ،
 27ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ
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تؿهط َ٪غػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا عًٖ ٢صا ايسٚض اؿهاض ٟايص ٟتك ّٛب٘ َٔ أدٌ خسَ١
اٱع َٞ٬ؾًِٗ َين ؼ ١ٝأنباض ٚتكسٜط ٚتجٌُ شلصا ايسٚض إتكسّ َٔ
.
قٛض ٠ايٛطٔ ٗ اجملاٍ
إُٝع ٠بٌ أُٓ ٢عً ٢بك٪َ ١ٝغػات ايطٛاؾ ١ا٭خط ٣إٔ تعُس إٍ ايكٝاّ َجٌ ٖص ٙا٭زٚاض
اـسَات .
ٚاؿهاض٫ٚ ١ٜبس إٔ تػتُط ؼٝيت ٚتكسٜط ٟاٱع ١َٝ٬بٗص ٙإ٪غػٚ ١يهٌ
.
ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ايؿباب ايػعٛز ٟإُٝع ٚايصًّ ٟو نؿا٤ات ٚقسضات ٚطاقات ٚخرلات إعٖٝ ١َٝ٬عٖ ٗ ٠صٙ
إتعسز٠
.
إ٪غػٚ ١عً ٢ضأغِٗ أخ ٞا٭غتاش خايس غابلٖ ،صا ايطدٌ ايطُٛح ٚيهؿٚ ٪ش ٚايطاقات
اؾُٝع
ٚايهؿٚ ٛؾل اهلل .
ٚنصيو أخْٛا ا٭غتاش ْب ٌٝخٝا ٙاـًٛم .
2

ايعكال
ٖصا اؾع ٤إِٗ أضٜس إٔ أؾطز ٙ٭خ ٞاؿبٝب غعاز ٠ايسنتٛض عبس ايععٜع ايعكَ ٬سٜط عاّ تعًِٝ
اـرل بٌ أؾهط ٙعً٢
إهطَ ١أٚز إٔ أؾٝس ؾ ٘ٝبطق ٞخًك٘ ٚتٛانعَ٘ٚ ،ػاضعت٘ يؿعٌ .
ايبٓات َه. ١
َكٗٛض٠ص .أساطت بٗا ٚطٚ
.
َٛنٛع .ططايب١
.
إْػاْٝت٘ ايطاغ ،١ٝؾًكس تسخًت يسٗ ٜ٘

ف ادتُاع١ٝ

ايجاَْٚ ١ٜٛسٜط٠
.
ٚظٚدٗا ثِ ٚنعت طؿٖ ،ّ٬ا أز ٣إٍ غٝابٗا عٔ إسضغ١
.
قاٖطْ َٔ ٠اسٚ ١ٝايسٖا
اٱْػاْ ١ٝضؾهت قب ٍٛأ ٟعصض .شلا ٚأقطت بعٓاز َعٗا
.
ٖص ٙإسضغ ١ايجاْ ١ٜٛؾدك ١ٝؾاقس ٠يًُؿاعط
ايعك٬
َطاضزتٗا ٚتبٛىٗا ٭ْٗا ْكًت َٛنٛعٗا يًسنتٛض .
اٱْػإ ي ٫ٛتسخٌ
.
ٚاهلل ثِ اهلل ثِ اهلل نست إٔ أْكٌ قهٖ ١ٝص ٙايطايب ١إٍ ؾٓ ١سكٛم
اٱْػاْٚ ٞأضٜس إٔ أقٍٛ
.
ٚسعّ ؾؿهطّا ي٘ ٚيسٚضٙ
ايسنتٛض عبس ايععٜع ايعكَٚ ٬عاؾ ١أَطٖا بإْػاْ. ١ٝ
يًُساضؽ؟ ؾٗصٙ
.
ت
يًُػٚ٪يٌ ٗ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٕ ِٝاشا تكط ٕٚعًٚ ٢نع ٖص ٙايعٓٝات َسٜطا ٺ
أساغٝػٗا ٭ْٗا تعاْٞ
.
َتدؿب١ص ٗ.
.
إْٗا .ط
خؿٓ .١ص إؿاعط ،بٌ .
ؾدك. ١ٝط .
.
َسٜط ٠إسضغ ١ايجاْ١ٜٛ
يًُسضغ ١ؾإؿطٚض إٔ ٜعاز ايٓٛط
.
تتعٚز ؾٓٝعهؼ شيو عً ٢إزاضتٗا
َٔ عكس ْؿػ ١ٝخاق ١إْٗا مل .
ايطايبات ٚاهلل سطاّ عًٝهِ ٜا ْاع١
َٔ قبٌ ايٛظاضٕ ٠جٌ ٖصا ايٓٛع َٔ إسٜطات إتػًطات عً. ٢
بكرلت٘
.
تطب ١ٜٛؾاؿكس عٓسَا ٜتكسض غًٛى إػ ٍٚ٪تعُ٢
تطى ٖص ٙايعٓٝات تت ٍٛقٝاز٪َ ٠غػ. ١
ؾ٬بس إٔ تعًِ ٖص ٙإسٜط ٠إعكس ،٠إٔ ايٓٛاّ يٝؼ عا٥كاّ نس ايك ِٝاٱْػاْ ١ٝؾايٓٛاّ ٚنع يتِٓٝٛ
ٚايتػً٘ إٕ ايعٴكَس ايؿدك ١ٝهب
.
اؿٝاَٚ ،٠طاعا ٠ايٛطٚف ٚا٫ستٝادات اٱْػاْٚ ١ٝيٝؼ يًتذدل
ٚطايباتٓا
.
إٔ  ٫تػٝطط عًَ ٢كرل بٓاتٓا
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3

ملـــــشــــــــــــــــ١
ددلإ
ٜك ٍٛددلإ خً: ٌٝ
إٔ))ٞ
(( ٜا عذبا ،إٕ ايطغب ٗ ١ايصات َع ٖٞ ١ٓٝبعض .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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تشادع احلاسثٞ
1
اطًعت عً ٢تكطٜض ايسنتٛض ْاقط اؿاضث ٞأغتاش اٯثاض ظاَع ١أّ ايكط ،٣إٓؿٛض ظطٜس٠
ٖ142ـ ،بايكؿش )4(١بعس إٔ ْؿٚ ٢دٛز أ ٟأثط يكبٛض
/6
11
 ّٜٛ ،)1559اؾُع/28١
بعسزٖا(
إس2 ١ٜٓ
إع ٠٬ؾذلادع بعس ًٓ ١ؾسٜس ٠عً ٘ٝقاٍ ((:إْ٘  ٫خ٬ف بٌ
ايكشاب ٠أ ٚايػٝس ٠خسهَ ١كدل. ٠
إ٪ضخٌ قساَٚ ٢قسثٌ عًٚ ٢ؾا ٠عسز َٔ ايكشاب َٔ ١ؾ ِٗٝايػٝس ٠اؾً ١ًٝخسه ١بٓت خًٜٛس
ضن ٞاهلل عِٓٗ أْعٌ َه ١إهطَٚ ١زؾِٓٗ بٗا ٖٚص ٙسكٝك ١تاضى ١ٝثابت ٫ ١فاٍ ؾٗٝا ٭ ٟدساٍ
سٛشلا).
)
تكشٝض .ص قاٍ
.
اؾطٜس. ٠ط
.
ايذلادع .ص  ،غرل ايكطٜضٚ ،ايص ٟزلا ٙاؿاضث ٞأٚ
ٖصا .ط .
ٚبعس قطا. ٠٤
اؿاضثْٗ ٗ ٞاٜتَ٘ ((:ؿرلّا إٍ سسٚخ يبؼ يس ٣ايبعض ٖٔ عكبٛا عً ٢سسٜج ٞايصْ ٟؿطت٘
ايتاي١ٝ
إس ).١ٜٓأٚز إٔ أٚنض ايٓكا: ٙ
)
 1أْا َٔ عكب بك ٠ٛعً ٢ايسنتٛض ْاقط اؿاضثٚ ٞشيو عً ٢ؾهٌ قؿش ١ناًَ ٠٧ًَٝ ١باؿكا٥ل
: /
)6
ٖ142ـٚ ،بايكؿش( ١
/6
11
/27
 ّٜٛ ،) 1433ايج٬ثا٤
ٚايٛثا٥ل ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا(5
ايٓؿ .ٞص
ْاقط ؾهَ٬و ايػابل نإ قطوّا . ٗ.ط .
ٚمل ًٜتبؼ عًٞٸ أ ٟؾ ٤ٞأ ٚؾهط ٜا زنتٛض .
ايكطٜض ص  ،.ؾًكس قٌ
.
ايتعس .ٟص . ٚ.ط ايتؿهٝو ايتاضىٞ
ايتذاٚظ .ص . ٚ .ط .
اٱْهاض .ص . ٚ .ط .
. ٚ .ط .
بايٓل ايتايٞ

ت

(( ٜٛ ٫دس أ ٟأثط يكبٛض ايكشاب ١أ ٚظٚدات ايٓيب َهَ ١ا ؾ ِٗٝايػٝس٠

خسه).١
)
ايتشطٜط ؾًِ
.
٫: 2بس إٔ تعًِ إٔ َكاي ٞايتعكٝيب ايػابل قس تعطض يًشصف ايؿسٜس َٔ ض٥اغ١
/
 ٗ ٬ضزٚ ٟايتعكٝب عًٝو نُا ظعِ ايبعض ايكً ،ٌٝسٝح قًت ٗ إكاٍ ايػابل
أنٔ َػتعذ ّ
سصؾت
ايهجرل َٔ إعًَٛات إِٗ  ٠اييت .
تطادعو .ص أ ٟأُٖ ،١َٝٓٗ ١ٝؾًكس
.
تع٘ .ط
 3يؿت ْٛطٚ ،ٟضَا غرل ٟإٔ دطٜس ٠إس ١ٜٓمل .
: /
ايذلادعص
ْؿط .ط .
.

ايػابل ضغِ إٔ اؾطٜس ٫ ٠تتشٌُ أٟ
.
عً ٢اغتشٝاٚ ،٤مل ٜدلظ َجٌ ايتكطٜض

ايكطٚ ٣قٗ ٌٝ
ْٛع َٔ إػٚ٪ي ١ٝايتاضى ،١ٝ٭ٕ ايه ّ٬قسض عٔ عه ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ ظاَع ١أّ .
بهاؾط
إجٌ إٕ ْاقٌ ايهؿط يٝؼ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2
 )1434قؿش( ١
بعسزٖا (
اؿذٖ142١ـ0 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ2ش6 ٟ
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ٚؾذاع ١أْٛط َا ؾعً٘
.
: 4نٓت أُٓ ٢عً ٢ايسنتٛض ْاقط اؿاضث ٞإٔ ٜعتصض قطاسٚ ١بهٌ دطأ٠
/
عًٓاّ ٚيٝؼ
اهلل سٌ تطادع عٔ أضبعٌ ؾتٚ ٣ٛأعًٔ شيو ٗ ايػٛم .
ا٭َاّ َايو –ضٓ٘ -
عٝباّ أ ٚعاضاّ إٔ ٜذلادع اٱْػإ عٔ أ ٟخطأ ؾهط ٟأ ٚثكاٗ ٚقع .ؾ ٘ٝؾإٕ َٔ أخ٬م ا٭نازّ،ٞ
ا٭َاْٚ ١إٛنٛعٖٚ ،١ٝص ٙا٭خ٬م ايؿانً ١تسؾع بكاسبٗا يًتعاٌَ بأغًٛب ٚأخ٬م سهاض١ٜ
اجملتُع خاق ١إْو ٜا ساضث ٞإْػإ ضاؾس ٚتعطف َعاْٚ ٞخطٛض ٠ايهًُات ٚإكطًشات
.
َع
َعٗا خاق ١إٔ َؿطزات َٚكطًشات ايتدكل هٝس ايتعاٌَ َعا
ايعًُ ١ٝاييت تعاًَت .
ؾأْت نُا ق – ٌٝإْو أغتاش ٗ اٯثاض اٱغٚ ١َٝ٬إؿطزات ٚإكطًشات اييت
إتدكك- ٕٛ
.
تطادعو .ص قطوّا
.
ٜه. ٕٛط
اغتدسَتٗا َٔ قُ ِٝقاَٛغو ايعًُ.ٞؾهإ ٜؿذلض إٔ .
َتٓاٖ ١ٝ٭ٕ َا قًت٘ َؼ ٚتٓا ٍٚإػًُات ٚايجٛابت َٔ َؿاقٌ ايس ٜٔاٱغَٞ٬
.
ٚبؿذاع١
ٚإساض ٠ضغِ أْين أٓس يوٚ ،أؾهطى عً٢
ايعٖٚ ِٝٛص ٙأَٛض  ٫ؽهع يًُذاًَٚ ١احملابا. ٠
.
ايعاَ١
ايذلادع .ص ٚ ٗٚين ٖهصا أظعِ أْ٘ دع َٔ ٤ايؿذاع. ١
ٖصا .ط .
.
ايٓٛاٜا ص) ).ؾٗصا إأظم ئ
.
أساغب ((.ط
.
: 5أ٩نس يًذُٝع ٚيهٌ ايكطإ ٤كا٫ت ٞأْين ئٚ ،ئٚ ،ئ،
/
ايهط ١ٜٗؾًكس شقت
.
أقع ؾ ٘ٝإٕ ؾا ٤اهللٚ ،أضد َٔ ٛاهلل إٔ ٜ ٫سؾعين شلصا ايٓٛع َٔ احملاغبات
ايٓل ص) ).ايص ٟططح ٗ أَٓ ٟتر نتاب ٞأ ٚدطٜس ٠أ ٚأْٛ ٟع َٔ
أساغب ((.ط .
.
َطاضتٗا ٚيهٔ
.
ايٓٛاٜا .ص ، .
قاغب. ١ط .
.
غايباّ ؾ ٬أضٜس ايسخَ ٗ ٍٛتاٖات
ايٓكٛم إهتٛب. ١
 6ا٫عتصاض ايكطٜض ٚايذلادع ايٓػيب عٔ أْٛ ٟع َٔ ا٭خطا ٤ايؿهط ١ٜايهبرلٗٚ ٠ط ٗ أزبٝات ا٭زب
: /
ٚايؿهط ايعطبٚ ٞاٱغٚ ،َٞ٬يعٌ أؾٗط قكٖ ٗ ١صا ايباب ٖ ٛاعتصاض أ ٚتطادع ايسنتٛض ط٘
سػٌ عُٝس ا٭زب ايعطب ٗ ٞنتاب٘ ايؿٗرل ٗ ايؿعط اؾاًٖ ،ٞؾبعس اشلذ ّٛإهجـ ٚايعٓٝـ
عً َٔ ٘ٝضداٍ ايسٚ ٜٔا٭زب ٚايجكاؾَ ٗ ١كط ٚغرلٖا تطادع ٚغرل أغِ نتاب٘ إٍ (ٗ ا٭زب
شيو
آْصاى ٚقع ط٘ سػٌ ٗ . .
اؾاًٖٚ ،)ٞسصف َٓ٘ َع ِٛايؿكطات اييت أثاضت ايؿتٓ. ١
َطدٛيٛٝت)
.
ايؿهطٟص .بعس ٖاضغ ١ايهػ٘ عً َٔ ٘ٝأغتاش ٙايؿطْػ ٞإػتؿطم إؿٗٛض(
.
طاؾطّ
ٚسٌ أطًب اعتصاض ضزلٚ ٞقطٜض يكٓاعيت إٔ َا قاي٘ ايسنتٛض اؿاضثٜ ٫ ٞسخٌ ٗ ْطام زا٥ط٠
ايجٛابت .ص ّ ٫هٔ ايتعاٌَ َعٗا عً ٢أْٗا ضأٚ ،ٟضأٟ
إػًُات .ص . ٚ .ط .
.
٭ٕ .ط
ايطأ ٟأٚ ٚدْٗٛ ١ط. .
إٓاقؿ١
كايـ إْٗا إػا ٌ٥اييت  ٫تكبٌ اؾساٍ. ٫ٚ ،
.
 7نُا أْ٘ ٫بس إٔ أٚنض ْكط ١َُٗ ١يًػا ٖٛٚ ١ٜق ٍٛايبعض  ِٖٚقً ٌٝأْ٘ نإ ٜؿذلض عسّ
: /
تكطو٘ ٚ٭ْين  ٫أ َٔ٩بٓٛطٜات ايطٚح اْٗ٫عاَ ١ٝ٭ْ٘ ٗ ٚين إٕ
.
ايطز عً ٢اؿاضثٚ ،ٞإُٖاٍ
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تاضى .ٞص نبرل  ٫بس إٔ ْتٓب٘ ي٘
تطى َجٌ ٖص ٙايتكطوات ٚا٭ؾهاض َذلٚنٖ ١هصا . ٖٛ.ط خطأ .
عصض ؾس ٜٺس ٚقا.ؽٕ ْعِ ٫بس َٔ تكشٝض ٚتكٜٛب ٖص ٙا٭ؾهاض إػتعذً ١اييت تعٌُ عً ٢تؿٜ٘ٛ
ٚايتاضٜذ
.
تاضىٓا اٱغ َٞ٬ايعٚ ،ِٝٛتطنٗا بس ٕٚتكشٝض ٚتكٜٛب ٖ ٞدطّ ٗ ١سل ايسٜٔ
ٚايسٜٔ
ٖهصا تعًُٓا َٔ نباضْا ايهباض َٔ ضداٍ ايؿهط ٚايجكاؾ. ١
: 8ايؿ ٤ٞإ٪مل سكّا أْٓا لس ٗ فتُعٓا َٔ ٜأخص َجٌ ٖص ٙا٭َٛض عدل ططٜل ايعٛاطـ
/
ٚايؿاغس٠
.
ٚاْ٫طباعات ،بٌ إ٪غـ أْ٘ ٜتبٓ ٢ايسؾاع عٔ أقشاب تًو ا٭ؾهاض إتعطدٚ ١إتً١ٜٛ
ٚايتبذض ٜتبٓ ٢ايسؾاع عٓ٘ بػبب
.
اييت تػ ٤ٞبسٚضٖا يكٛض ٠تًو ا٭ؾهاض ْٖٛ ٛعاْ َٔ ايٛقاس١
َٚكاحل
.
َا ٜطبطُٗا َٔ قساق١
أقط عً ٢تأنٝس إٔ أ ٟأَط أ ٚداْب أَٛ ٚنٛع ٜطتب٘ َه ١إهطَٚ ١أًٖٗا إباضنٌ هب ،ثِ
إتػاضع ١٭ٕ
.
إعاز .ص ٚتكًبات٘
إؾطاظات .ط .
.
هب ،بٌ ٜٓبػ ٞإٔ  ٫ىهع ٭ ٟإؾطاظ َٔ
اـطط
ايبايػ ١ؾٝذب اؿصض َٔ ايٛقٛع ٗ ٖصا إأظم .
.
إعازص  ٗ.ايؿإٔ إه ٞي٘ خطٛضت٘
سهِ .ط .
.
سػب١ص  ،.نس نٌ َٔ ٜتذطأ أٜ ٚتطاٍٚ
بسع. ٣ٛط .
.
ٚأختِ َكاي ٞبتهطاض إقطاض ٟأْين غأتكسّ
إباضنٌ
عًَ ٢ه ١إهطَٚ ١أًٖٗا .
1

يـــُـشــــ١
قُٝت٘
اؿل ٜطؾع قاسبٜ٘ َٔٚ ،ساؾع عٔ اؿل تطتؿع .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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يف ػؤَ ٕٚه ١املعظُ١
1

خطَ ١شٚس ايعٝذ
ٖ1426ـ
ٜبس ٚيٖ – ٞهصا أعٝـ قٓاع – ١إٔ اـط ١إطٚض ١ٜاييت ْؿصت  ّٜٛعٝس ايؿطط شلصا ايعاّ
دساّ  َٔٚخ ٍ٬ػطبيت ٚأثٓاَ ٤طٚضٚ ٟدست إٔ بٗص ٙاـط٬َ ١سٛات
 ٬نبرلاّ .
ؾؿًت ؾؿ ّ
. . . .
َٓٗا
ٚغًبٝات ٚانش: ١
ْعطؾٗا
 1قؿٌ َع ِٛايؿٛاضع ٭غباب . ٫
: /
ايػٝاضات .ص زاخٌ ا٭ْؿام
.
 َٔ 2ا٭خطا ٤ايهبرل ٠اييت لُت عٔ تٓؿٝص ٖص ٙاـط. ٖٞ. ١ط ٚقٛف
: /
ٚؾٛم ايهباض.ٟأٜ ٫عًِ إػٚ٪ي ٕٛايعػهط ٕٜٛايص ٜٔأؾطؾٛا عًٚ ٢نع ٖص ٙاـط ١إطٚض ١ٜإٔ
ٚقٛف ايػٝاضات ؾٛم ايهباضٚ ٟزاخٌ ا٭ْؿام تؿهٌ عب ٧أَين نبرل دساّ دسّا ي ٛاسذلقت
غٝاض ٠زاخٌ تًو ا٭ْؿام أ ٚؾٛم ايهباض ،ٟأ ٚاْؿذطت ْتٝذ ١عٌُ ؽطٜيب أ ٚإضٖابٞ

–٫

زلض اهلل! – .؟
إطسًْ ١تٝذ ١عُ ٢ايبكرل ٠اييت
.
٫بس يٓا إٔ ْهع َجٌ ٖص ٙا٫ستُا٫ت ٚغرلٖا ٗ ٖصٙ
ايهاي ١ؾهٝـ ّهٔ إٔ تٓؿص ٖص ٙاـطٖ ٗ ١صا ايٛنع؟،
.
تعٝؿٗا ايؿ٦ات اٱضٖاب١ٝ
ٚايػٝاضات ًَ ١٦ٝبايٛقٛزٚ ،ا٭ْؿام َػًك ١يٝؼ شلا إَ ٫سخٌ ٚاسسٚ ،كطز ٚاسس؟ٚ ،واٙ
ايب .ٞٝ٦ص ايٓاتر عٔ اسذلام ٚقٛز
يصيو .طاـطط .
.
غهاْٜ ١ٝهاف
.
ببعهٗا عُا٥ط
ايػٝاضات
! .
َٚؿهًتٓا ٗ تؿهرل بعض إػٚ٪يٌ ٚإدططٌ أْٓا  ٫مػب ا٭َٛض بسقْٚ ١ذلنٗا تػرل
عً ٢بطن ١اهللٚ.اهلل إداضز ،ز ٕٚإٔ مػب سػاب ايهٛاضخ ٚإؿانٌ اييت قس تٓذِ َٔ
َٓٗر )).
َٓطل ). ((. ٚ. ).
عً. ((. ٢
تًو اـط٘.يٮغـ ايؿسٜس إْٓا َاظيٓا ْعتُس .
ايتٓب .٪ص
اؿسؽ .ص . ٚ.ط .
عكً. ١ٝط .
.
غباتٓا ؾُت ٢تػتٝك ٜؾٓٝا
ايطٛاض ،٨بعسٖا ْؿٛم َٔ ! .
ٚاؾطاظات٘ أُٓ ٢عً ٢نٌ َػٚ ٍٚ٪كط٘ َٚعس خط٘ أّٜا نإ ْٛعٗا
.
بإػتكبٌ ٚتٛقعات٘
اـطٜ ١طاؾل شيو
ٚسذُٗا إٔ ٜهع نُٔ قا ١ُ٥سػابات٘ ٚقٛع خطط أثٓا ٤تٓؿٝص تًو .
.
ٚقٛع٘
إٔ ٜهع أْٚ ١ُٛنٛاب٘ نؿٕ ١ًٝعاؾ ١شيو اـطط ٗ ساي. ١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،)1434قؿش( ١
بعسزٖا(
اؿذٖ142١ـ1 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاث٬ثا 3٤ش6 ٟ
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اـرل ٫بس إٔ ْتكاضح ٗ ٖص ٙإطسً ١اييت تػتٗسف ؾٗٝا ايٛطٔ  ٚايسٚي١
ْاع. . ١
!
ٜا
ٚإٛاطٔ ٚأ ٜٔمٔ نؿعب َٔ ٖ ٤٫٪اجملطٌَ اٱضٖاب ٌٝايكتً ١ايص ٫ ٜٔوػب ٕٛسػاب
ٚغرلِٖ؟
.
ا٭بطٜا َٔ ٤إٛاطٌٓ ٚا٭طؿاٍ ٚايٓػاٚ ٤ايعذعٚ ٠إعاقٌ
أق٫ ٍٛبس يًُػٚ٪يٌ ايعػهط ٌٜايصٜ ٜٔعسٖ ٕٚص ٙاـط٘ إطٚض ١ٜإٔ ٜعٝسٚا ايٓٛط
ٚأخرلاّ :
تؿهرلِٖ ٚإٔ ٜهعٛا ٜٚطزلٛا خططاّ عكطٚ ١ٜاقعَ ١ٝسضٚغ ١زاضغ ّ ١عًَُٝ ١ٝساْ ١ٝزقٝك ١إٍ
.
ٗ
ظداد١
أبعس سس  ٫تعتُس عً ٢قؿٌ ايؿٛاضع ٚؼ ٌٜٛإػاضات إٍ أَانٔ َٛٚاقع تؿهٌ عٓل .
إكطؾ١
ٚبايتاي ٞتٓذِ ا٫ظزساَات إطٚض. ١ٜ
ٚأٚز إٔ أشنط شلِ َٛقعاّ ٚاسساّ عٓسَا ٜكؿٌ ٜٚعزسِ بايػٝاضات ٚإؿا ٠ؾأْ٘ ٜؿٌ سطن١
يٮْؿام إْ٘ إجًح ايص ٟتًتك ٞؾَ ٘ٝػاضات ا٭ْؿام ٗ إ ،ٟٚ٬ؾٗ٪ٜ ٛز ٟإٍ إٚ ٟٚ٬ؾعب
.
ؾاًَ١
عاَط ٚايؿؿ٘ ٚ ،دطٚ ٍ ٚايعاٖطٚ ،ايطقٝؿٚ ،١إٍ ططٜل دسٚ ،٠أْا ٚقعت ؾ ّٜٛ ٘ٝايعٝسٚ ،مل أدس ؾ٘ٝ
ٖ. ٛط ٚقٛف
َٜٗٛا  ٫عػهط ٫ٚ ٟناب٘ ٜٛد٘ اؿطن ١أٜ ٚؿو ا٫ضتباٚ ٙا٫ظزساّ ٚايػبب .
ايػٝاضاتص زاخٌ ا٭ْؿام ٚؾٛم ايهباض.ٟ
. .

2

َٝا ٙاجملاسٟ
أُٓ ٢إٔ تسضؽ أَاْ ١ايعاقُ ١إكسؽ ٚ ٠إزاض ٠إٝاَ ٙه ١إهطَ ١إَهاْ ١ٝا٫غتؿازَٝ َٔ ٠اٙ
اجملاضٚ ،ٟإعاز ٠تٓكٝتٗا َٚعاؾتٗا ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا ٗ غكٝا اؿسا٥ل ايعاَٚ ١إعضٚعات ٚا٭ؾذاض اييت
اجملاضٚ ٟستّ ٢هٔ يٮَاْ ١ظٜاز ٠إػاسات
.
ٖ َٔ ٫سضٖا ٗ
ٗ ايؿٛاضع ٚاؾعض ايٛغطٚ ٢غرلٖا بس ّ
ايعاَ١
اـٛطا ٤اييت تعٌُ عً ٢ػَُٛٓ ٌٝط ايؿٛاضع .
.
3

يـــُـشــــ١
غ (( ١َ٬إْٓا قس ْط ٣ا٭ؾٝاٚ ٤اؿكا٥ل بعْٓٛٝا ٚيهٓٓا ْ ٫بكطٖا ٫ٚ
ٜك ٍٛغ ١َ٬أٓس :
ْػتٛعب أبعازٖاٚ ،ست ٢إشا نإ ٗ اجملتُع َٔ ًّو ايكسض ٠عً ٢ايبكط ٚاٱزضاى ؾإٕ أسسّا ٫
أقٛاي٘ ؾايعُ ٢عُ ٢ايكًب ٚايعكٌٚ ،عُ ٞايبكرل ٠قبٌ إٔ ٜه ٕٛعُ٢
ًٜتؿت إيٜ ٫ٚ ٘ٝػتُع إٍ .
ايبكط!).
)
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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املشأٚ ٠املؼاسن ١يف ايكشاس

1
اتكًت ب ٞبعض ايػٝسات إهٝات إطٛؾات َه ١إهطَٚ ١طًي َين إٔ أنتب عٓٗٔٸ ٗ ؼكٝل
اؿر سٝح طًي إؿاضن ٗ ١عه ١ٜٛفًؼ اٱزاضٚ ،٠بعهٗٔ طًي عسّ
طًبٗٔ َٔ َعايٚ ٞظٜط .
ايطٛاؾ١
.
ايتٛن ،ٌٝبٌ سهٛض إطأ ٠ؾدكٝاّ ْ٫تداب َٔ تؿا َٔ ٤ا٭عها ٗ ٤فًؼ إزاض٪َ ٠غػ١
ايتاي١ٝ
ٖ ٗٚصا اجملاٍ أٚز إٔ أٚنض ايٓكا: ٙ
َ 1ؿاضن ١إطأ ٠يًطدٌ ٗ قٓع ايكطاض  ٗٚإُاضغات ايعًُٚ ١ٝإٝسآَْ ١ٝص ظَٔ بعٝس ٗ اؾاًٖ١ٝ
: /
 َٔٚبساْ ١ٜع ٍٚايٛس ٞعً ٢غٝسْا قُس ٚ ايُٓٛشز إؿطف ٖ ٛايػٝس ٠خسه ١ضن ٞاهلل
ٚػاضتٗا . .اخل
عٓٗا . .
 2تؿذٝع َٚباضنٚ ١زعِ  ٠٫ٚا٭َط يًُطأ ٠يًدٛض ٗ ايعًُ ١ٝاْ٫تدابَ ١ٝباؾط ّٚ ٠ايذلؾٝض
: /
ظس ٠سٝح ؾاظت بططٜك١
ٕٓاقب قٝاز ١ٜنُا سسخ ٗ ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜايكٓاع. ١ٝ
ٚايكٓاع١
.
اْ٫تداب ،ثِ بططٜك ١ايتعٌ ايطزلٚ َٔ ٞظاض ٠ايتذاض٠
ٚإعطؾ١ٝ
.
 3تأٖ ٌٝإطأ ٠ايػعٛزٚ ١ٜشيو تأت َٔ ٞإتاس ١ايسٚي ١شلا ناؾ ١اٱَهاْات ايعًُ١ٝ
: /
 4إٕ تعس٥٫ ٌٜش ١اْ٫تدابات جملايؼ إزاضات َ٪غػات ايطٛاؾٚ ١اٱؾطاف ٚايعَاظََٚ ١هتب
: /
نطٚض .٠ص عكطًَ ١ٜش،١
ٖ. ٛط .
ايٛن ٤٬إٛسس ٚتعس ٌٜؾكطات اْ٫تداب اـاق ١بإطأ. ٠
ْٛع .١ٝص ٗ َٗٓ ١ايطٛاؾ ١ايؿطٜؿٚ ١بك ١ٝإٗٔ ا٭خط ،٣سٝح
غٝه. ٕٛط ْكً. ١
.
َٚطًب ؾعيب،
 ١َٓٗ ٗ ٫ايطٛاؾ ١َٓٗ ١اٯباٚ ٤ا٭دسا زٚٚ ،قؿت َع إطٛف دبٓاّ إٍ
يعبت إطأ ٠زٚضاّ ؾعا ّ
دٓب
.
٫
: 5إٕ َٛاؾكٚ ١ظٜط اؿر عً ٢تطؾٝض إطأ ٠جملًؼ إزاض٪َ ٠غػات ايطٛاؾ ١غٝه ٕٛقطاضّا عاز ّ
/
ٚسهاضٜاّ ،سٝح إْين عًُت َٔ َكسض ثك ١إٔ ا٭غًب٪َ ٗ ١ٝغػَ ١ط ٗٛسذاز دٓٛب آغٝا
 5أنجط أ ٚأقٌ َٔ فُٛع إطٛؾٌ ٚإطٛؾات بإ٪غػٚ ١ايبايؼ
َٔ ايٓػاّٚ ٤جً ٸٔ%2
ا٭خط ٣ؾشايّٝا
.
عسزَِٖ 155طٛف َٚطٛؾٚ ،١أٜهّا ٜٓطبل اؿاٍ عً ٢بك ١ٝإ٪غػات
0
يٝؼ يس ٟأضقاّ اغتعٌ بٗا ٕ٪غػات ايطٛاؾ ١ا٭خط ،٣أضٜس إٔ أقٌ إٍ إٔ إطأ ٠تؿػٌ
ايطٛاؾ١
.
َػاس ١نبرلْ َٔ ٠ػب ١إٓتػبٌ ٗ َ٪غػات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2
 ،)1434قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ142ـ2 ،
اؿذ١
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا4٤ش6 ٟ
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يكس أنشت إطأ ٠ايػعٛزٚ ١ٜهلل اؿُس تؿاضى ٗ ناؾ ١اجملا٫ت ايعًُ ٚ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛايكش١ٝ
ٚايجكاؾٚ ١ٝايتذاض ١ٜبتؿذٝع َٚباضنٚ ١زعِ َٔ  ٠٫ٚأَط ٖصا ايبًس إعطا ٤ؾٗا ٖ ٞايػطؾ ١ايتذاض١ٜ
ايكٓاع ١ٝظس ٠ؾاضنت ؾٗٝا غٝستإ نطّتإ نُٔ فًؼ إزاض ٠ايػطؾ ١ايتذاضُٖٚ ١ٜا َٔ
ايهؿا٤ات إٚ ١ًٖ٪إسضب ،١ؾٗصا ا٭َط يٝؼ َػتػطب
عً ٢إطأ ٠ايػعٛزٚ ،١ٜيس ٜٗٸٔ ايكسض ٠عً ٢ايبصٍ ٚايعطاٚ ٤اٱخ٬م ٚايٛؾا ٤ـسََ ١ه ١إهطَ١
َٗب٘ ايٛسَٓٚ ٞبع ايطغايَٛٚ ١يس غٝس ا٭ْاّ عً ٘ٝأؾهٌ ايكٚ ٠٬ايػ ٣َٛٗٚ ّ٬سذاز بٝت اهلل
اؿطاّ ٚيٝؼ َػتػطب عً ٢إطأ ٠تكس ِٜشيو اؾٗس ايعًُٚ ٞايسعِ إػتُط ٭بٓا ٤ايطا٥ؿ١
.
ٚنٛٝف ايطٓٔ ؾكس ٚؾطت ايسٚي ١أععٖا اهلل ناؾ ١اٱَهاْات ايعًُٚ ١ٝإعطؾ ١ٝؾأقبشٔ قازضات عً٢
ٚاقتساض
.
ؼٌُ إػٚ٪يٚ ١ٝايعٌُ بهٌ نؿا٠٤
ؾإطأ ٠اي ّٛٝيٝػت ٗ ساد ١إٍ ٚنٜٛٓ ٌٝب عٓٗا ،ؾكس دا٤ت ايؿطق ١يتعدل ٸٕ عٔ ضأ ٜٗٸٔ بهٌ
ايطٛاؾ١
.
 ٗ ٬فًؼ إزاض ٠أ٪َ ٟغػ٪َ َٔ ١غػات
ؾؿاؾ ١ٝؾ ُٔٝؽذلٕ يته ٕٛعهّٛا ؾاع ّ
ٖ142ـ خدلاّ إتهُٔ تعس٥٫ ٌٜش١
/6
10
ْٚؿطت قشٝؿ ١عها ٗ ٚعسزٖا ايكازض بتاضٜذ /24
اْتدابات ايطٛاؾٚ ١ايػُاح يًُطأ ٠بايتكٜٛت إباؾط ٗ اْ٫تدابات بس َٔ ّ٫ايتٛن ،ٌٝسٝح نإ
قٌ تكسٜط ٚإععاظ يس ٣ايٓػا ٤إهٝات َٔ َطٛؾٚٚ ١نٚ ، ١ًٝإْٓا ْ ٟ٪ز َعاي ٞايٛظٜط ٖصا ايتٛد٘
إه١ٝ
ٚاٱق٬ح ٚا٭ضتكا ٤بكٛضَٚ ٠هاْ ١إطأ. ٠
.
إباضى ٗ ططٜل اـرل
بتؿع ٌٝزٚض إطأ ٠ايػعٛز ١ٜباٱز ٤٫بكٛتٗا َباؾط ٗ ٠اْتدابات فايؼ إزاضات إ٪غػات زٕٚ
ؼسخ .ط
.
اؿاد ١إٍ ٚنٜ ٌٝك ّٛبايتكٜٛت عٓ٘ ا ٚ ،إٕ تًو ايتٛدٗات اؿه َٔ ١ُٝيسٕ ايٛظٜط غٛف
ْٛع .١ٝص ٗ تأق ١َٓٗ ٌٝايطٛاؾٚ ١ا٫ضتكا ٤بٗا سٝح غبل إٔ أقٌ ايسنتٛض ؾ٪از ؾاضغ ٞؾعاضٖا
ْكً. ١
َػٚ٪ي١ٝ
.
أَاْ١
ؾطف . ..
اؾٝس ايصٜ ٟعُل ايبعس اٱّاْ ٞيًشر أ ٖٛ ٫خسَ ١اؿاز .
ي يو ايهجرل َٔ إطٛؾات ،يكس أنشت إطأ ٠ايػعٛز١ٜ
ايٛظٜط نُا نت ٸ
أق ٍٛيو ٜا َعاي. . ٞ
تؿاضى ٗ ناؾ ١اجملا٫ت ايذلبٚ ١ٜٛايكشٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايتذاض ١ٜبتؿذٝع َٚباضن ٠٫ٚ َٔ ١أَط ٖصا
ايبًس إعطا ٤وؿ ِٗٛاهلل ،ؾٗا ٖ ٞايػطؾ ١ايتذاض ١ٜظس ٠قس ؾطعت بإٛاؾك ١بذلؾٝض إطأٗ ٠
ٚإسضب١
.
فًؼ إزاض ٠غطؾتٗا ايتذاض َٔ ، ٠ٟأقشاب ايهؿا٤ات إ١ًٖ٪
ايٛظٜط .إٕ َٔ بٓاتهِ إطٛؾات ٚأخٛاتٗٔ ٗ َ٪غػ ١اٱزٚ ٤٫ايٛن٤ ٬
إْٓا ْ٪نس يهِ ٜا َعاي. ٞ
ٚايعَاظَ ١شلٔ ايكسض ٠عً ٢ايعطاٚ ٤ايبصٍ ٗ غب ٌٝخسَ ١سذاز بٝت اهلل اؿطّ ٚضؾعت ٖصا ايٛطٔ،
سٝح تػًشٔ بايعًِ ٚإعطؾٚ ١سب ايعٌُ ٕٚؿاضن ،١ؾًٝؼ َػتػطب عًٖ ٔٗٝصا ايسٚض ،ؾكس ٚؾطت
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 ٬قازضاّ عً ٢ؼٌُ
ايسٚي ١أععٖا اهلل ناؾ ١اٱَهاْٝات ايعًُٚ ١ٝإعطؾ ١ٝشلا ،ؾأقبشٔ ٚهلل اؿُس دّ ٝ
ٚاقتساض
.
إػٚ٪يٚ ١ٝايعٌُ بهٌ نؿا٠٤
ٚختاَّا ؾإْٓا ْ٪نس ٕعايٝهِ َباضنتٓا بإٛاؾك ١عً ٢تطؾٝض إطأ ٠إباؾط ٗ ايتكٜٛت ٗ
اْ٫تدابات نُا ْأٌَ َٔ َعايٝهِ ؾتض باب ايذلؾٝض يعه ١ٜٛإطأ ٗ ٠فًؼ إزاض٪َ ٠غػات ايطٛاؾ١
ٚغرلٖا
.
إْين أضدَٓ ٛو ٜا َعاي ٞايٛظٜط ٚأْا أعطؾو نعٖرل إْو إْػإ َتٓٛض ،إٔ ٜأخص ٖصا إٛنٛع
اٱزاض ٟيًتؿهٌ بإٛاؾك ١عً ٘ٝخسَ ١يًُطأ٠
.
اٖتُاَهِ ايؿدكٚ ،ٞضعاٜتو ايصاتٚ ،١ٝسػٔ ضقٝو
ايهبرل
ايػعٛز ١ٜايطُٛس ،١إٕ إطٛؾ ١تٓتٛط ايبؿطَٓ ٣هِ ٜا أٜٗا ايطدٌ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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اإلطهإ مبه ١املهشَ١
نتب ي ٞإٛاطٔ ا٭غتاش غًُٝإ عبس ايكازض بكرل ،إه ٞايعطٜل ٚايطٜان ٞإؿٗٛض ،ضغاي ّ ١طًب
 )2600أيؿإ
ؾٗٝا إٔ أنتب عٔ َؿطٚع اٱغهإ َه ١إهطَٚ ،١ايص ٟبًػت عسز ايٛسسات ب٘ سٛاي(ٞ
عاَاّ
ٚغتُا ١٥ؾً٘ غهَٓٗ ،١ٝذٛض ٠أنجط أ ٚأقٌ َٔ ٔػ ١عؿط .
ٚايػطٜب إٔ ٚظاض ٠ا٭ؾػاٍ ايعاَٚ ١اٱغهإ ايػابك ١تطنت ٖصا إؿطٚع َذلٚناّ ٖهصا بسٕٚ
تهًُ ١خسَات٘ أ ٚاْ٫تٗاٚ ،َ٘ٓ ٤سًت ٚظاض ٠ا٭ؾػاٍ ايعاَٚ ١اٱغهإ ٚإؿطٚع بامٕ ٗ َهاْو .غط
اؿطّ ٜٓتٛطٚ ٕٚقٍٛ
ٚايػطٜب إٔ طٛابرل ٚأعساز إػتشكٌ َٔ إٛاطٌٓ إهٚ ٌٝقًت ست. ٢
ايؿًٌ ٚيهٔ  ٫سٝا ٕٔ ٠تٓاز،ٟ
أضقاَِٗ ايتػًػً ١ٝيس ٣قٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعكاض ١ٜيتػًٖ َٔ ُِٗٝص. ٙ
َؿطٚع قطؾت
ايؿكطا ٚ ٤احملتادٚ ٕٛش ٟٚايسخٌ احملسٚز ٗ َه ١إهطَٜ ١طغب ٕٛا٫غتؿازٖ َٔ ٠هصا .
ايؿعيب ٚتٛظٜعٗا عً٢
.
عً ٘ٝايسٚي ١ايػٓ ١ٝعؿطات  ،بٌ َ٦ات إ ٗ ٌٜ٬غب ٌٝسٌ أظَ ١اٱغهإ
ٜهتٌُ  ٌٚٚؾكطا ٤إهَ ٌٝػانٌ ٜٓتٛطٕٚ
إٛاطٌٓ ٚيهٔ ٖصا اؿًِ مل .
.
ايؿكطاٚ ٤احملتادٌ َٔ
اـسَات ٚبعض أٚي٦و ايؿكطا٤
.
اؿًِ يٝػهٓٛا َػهّٓا ْٝٛؿاّ َهتُّ٬
بؿػـ نبرل ؼكٝل ٖصا .
اؿًِ ؾٌٗ ٜتشكل شلِ
سًُ٘ بٌ ستٚ ٢ضثت٘ ًٛٚا َتُػهٌ بٗصا .
إه ٌٝإػانٌ َات ٚمل وكل .
ايهبرل
سًُِٗ .
أضٜس إٔ أق ٍٛيًُػٚ٪يٌ عٔ قٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعكاض ١ٜعًٝهِ ايتشطى ايػطٜع ٚتٓؿٝص غٝاغ١
ٚتٛدٗٝات ٚأٚاَط خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع إتهُٓ ١تٛؾرل إػهٔ يهٌ
أؾطاز ايؿعب ٖٚا ٖ – ٛسؿ ٘ٛاهلل – ٜأَط بكطف ٚؽكٝل عؿطات ا٭يٛف َٔ إًٝاضات شلصٙ
إؿاضٜع
.
إهطَٜ ١تؿطز ٚقس
ايعكاض ١ٜقاَت أَاّ َؿطٚع اٱغهإ َه. ١
.
ؾإيَ ٞت ٌٜٛ ٢قٓسٚم ايتُٓ١ٝ
اْ٫تٗاٚ ٤عٛاٌَ ايتعطَٔ ١ٜ
.
ايٓٗا ١ٜؾك٬س ١ٝايبٓا ٤تٛؾو عً٢
.
بس ٤عُط ٙا٫ؾذلانٜ ٞكطب َٔ
إؿطٚع
.
ضٜاح ٚأَطاض ٚغٚ ٍٛٝدؿاف تهطب بكٛتٗا ايطبٝعَ ٗ ١ٝباْٖ ٞصا
ٚاؿٌ َٔ ٚدْٗٛ ١ط ٖٛ ٟغطع ١ايتٛظٜع بإعطا ٤أقشاب ا٭ضقاّ ا٭ َٔ ٍٚقٛا ِ٥إٓتٛطٗ ٜٔ
إزاض ٠ايكٓسٚم َه ١إهطَ ١ؾك٘ٚ ،غطع ١تػًٖ ِٝص ٙايؿًٌٚ ،عً ٢إٛاطٔ إٔ ٜهٌُ ايٓاقل َٔ
اـسَاتٚ ،تكٚ ّٛظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ايبًسٚ ١ٜايكطٚٚ ١ٜٚظاض ٠إايٖ ١ٝجً ٗ ١قٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعكاض١ٜ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،)1434قؿش(١
بعسزٖا (
ٖ142ـ3 ،
اؿذ١
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ 5ش6 ٟ
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ٚا٭ضقؿٚ ١إٜكاٍ بك ١ٝاـسَات َٔ َا٤
.
بتهًُ ١اـسَات ايعاَ ١بإؿطٚع ،تهًُ ١ايػؿًتٚ ١اٱنا٠٤
قشٞ
ٚنٗطباٖٚ ٤اتـ ٚؾبه ١قطف .
نُا ٫بس إٔ أؾرل ٖٓا إٍ إٔ تطى ٖصا إؿطٚع ٚبس ٕٚتٛظٜعٚ ،تطى ٖص ٙايؿًٌ َٗذٛضّ ٠هٔ إٔ
تػتػٌ َٔ قبٌ اٱضٖاب ٚاجملطٌَ ٚإدطبٌ يتهَ ٕٛأَٚ ٣ٚػانٔ شلِ ي٬ختبا. ٤بٗا أ ٚدعًٗا
َٗذٛضاّ
.
اؿصض ثِ اؿصض َٔ تطى ٖصا إؿطٚع ٖهصا
ؾاؿصض . .
َػتٛزعات يٮغًشٚ ١ايصخرل. . .٠
هب ،ثِ هب ،ثِ هب إٔ تتشطى اؾٗات إدتك ١ؾٛضاّ ٚخاق ١قٓسٚم ايتُٓ ١ٝايعكاض١ٜ
اْ٫تٛاض إٕ
.
ٱْٗاٚ ٤نع ٖصا إؿطٚع ٚتٛظٜع٘ عً ٢إٛاطٌٓ إه ٌٝسػب ا٭ٚي ٗ ١ٜٛايذلتٝب بكٛاِ٥
إؿطٚع َٔ تطى اؾٔ ٚايعؿاضٜت ٜػهٓٚ ،ْ٘ٛإعطٚف إٕ اؾٔ ٚايعؿاضٜت
.
غهإ َه ١إهطَ ١أ ٍٚبٗصا
ٜذلنْ٘ٛ
.
إشا غهٓٛا َٛقعاّ ٫
2

ٖ ١٦ٝايهٗشبا٤
ٚقًين خطاب َٔ ٖ ١٦ٝتٓ ِٝٛايهٗطباٚ ٤اٱْتاز إعزٚزَ ،طؾل ب٘ نتٝب إع َٞ٬دٝس وهٞ
ٖ.1426ـ ٚأعذبتين إعًَٛات اؾٝس ٠بٗصا إٓتر عٔ بساٜات
ْؿاطات اشل َٔ ١٦ٝعاّٖ1422ـ -
ِٖٛٚا
.
ايهٗطبا ٗ ٤ب٬زْاٚ ،تطٛض ٖص ٙاـسَات
أدًٗٗا ٚنُا يؿت ْٛطٟ
.
ٚغطَْ ٞا عطؾت٘ عٔ أٖساف ٖص ٙاشلَٚ ١٦ٝػٚ٪يٝاتٗا ،اييت نٓت
ايهتاب ؾهطٕ ٟعاي ٞضٝ٥ؼ اشلٚ ١٦ٝنٌ َٔ
َػت ٣ٛاٱلاظات ٚغرلٖا َٔ إعًَٛات َؿٝس ٠بٗصا .
اؿٟٛٝ
.
غاِٖ ٗ إخطاز ٖصا إٓتر اٱعَٞ٬
3

يـــُـشــــ١
ايص ٫ ٜٔهٝس ٕٚؾٔ ايهتاب ١ايكشاؾ ،١ٝعً ِٗٝإٔ ٜ ٫ػٛقٛا ٗ َٓاطل إٝا ٙايعُٝك ١ست٫ ٢
ٜ .ػطقٛا ؾٗٝا
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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َٔ سصاد املكاالت
1

ؾٗٝا
ٖص ٙضغاي َٔ ١إٛاطٔ ايص ٟضَع بازل٘ إٍ (أب ٛسػٔ) قاٍ :
أخ ٞا٭غتاش ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب

احملذلّ

ٚبطنات٘ ٚبعس
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل :
إٗٓسؽ عبس اهلل و ٞإعًُٞ
/
أخ ٞايععٜع غبل ٚإٔ أطًعت عًَ ٢كاٍ َعاي ٞأٌَ دس ٠غابكاّ
س ٍٛأسساخ َطاض إًو عبس ايععٜع ّٚ

ا آٍ إيَٓ َٔ ٘ٝاٚط  ٫تػط عس ٫ٚ ٚقسٜلٚ ،إٕ ْٝع

ايذلَُٝات ٚاٱق٬سات ّ ٫هٔ إٔ تػرل ٗ ا٭َط ؾ٦ٝاّ ٜ ٫ٚكًض ايعطاض َا أؾػس ٙايسٖط٫ٚ ،بس َٔ
إْؿاَ ٤طاض عًَ ٢ػت ٣ٛعاٍ ٚباغِ إ٪غؼ إًو عبس ايععٜع طٝب اهلل ثطا ،ٙوٌُ ٚادٗ ١إًُه١
( َه ١إهطَٚ.)١اييت تػتكبٌ َ ٌٜ٬إػًٌُ عًَ ٢ساض ايػٓ َٔ ١ظٚاض يًعُط ٠ايطَهاْٚ ،١ٝنصيو
َعاي٘ٝ
اؿرٚ ،سبصا ي ٛمت ْكً٘ َٔ ايؿُاٍ إٍ اؾٓٛب ؾٓشٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَٜ٪ْ ١س َا داَ ٤كاٍ .
ٚنٓت أُٓ َٔ ٢أٌٖ َه ١إهطَ ١عٓسَا أقاَٛا سؿٌ خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إٔ ٜهٖ ٕٛصا
ا٭َرل ؾٛاظ إٍ
َطًبِٗ ٚايؿطق ١اٯٕ َٛدٛز ٗ ٠ايٓكٌ َٔ ايؿُاٍ إٍ اؾٓٛب ،أ ٟبٌ كط٘ /
قط ١ايكٓا ٠ايؿها ١ٝ٥إٍ عط ٠اجملاٖسٚ ،ٜٔبٗصا تعِ ايؿا٥س ٠إٍ أبٓاَ ٤ه ١إهطَٚ ١ايصِٖ ٜٔ
ايطٜاض . .اخل
زاُ٥اّ عًَٛ ٢عس بايػؿط أغبٛعٝاّ إٍ . .
ٚباٱناؾ ١إٍ ٖصا إٔ َعَٚٛ ِٛؿَ ٞطاض إًو عبس ايععٜع َٔ أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ١غٛأَ ٤
اؾُاضى ؾِٗ َٔ أبٓاَ ٤هٜ ١صٖبَٜٝٛ ٕٛاّ عًٖ ٢صا ايططٜل ٖٚصا
.
َٚٛؿ ٞاـط ٙٛأ ٚاؾٛاظات أٚ
دٓٛب
َٛعسِٖ ْ ٗٚؿؼ ايٛقت ٜ ٫هط أٖاي ٞدس َٔ ٠إٔ ٜصٖب سلاٍ أ. ٚ
َٚع ايعًِ إٔ َع ِٛأٖاي ٞدس َٔ ِٖ ٠أبٓاَ ٤ه ١إهطَ ،١ؾطؾِٗ اهلل بايبٝت ايعتٝل ٚايهعب١
إؿطؾٚ ،١نصيو أطًعت عًَ ٢كاٍ(َؿٛاض) ٭خ ٞعبس ايععٜع قُس ايٓٗاض ٗ ٟدطٜس ٠عهاّٜٛ ٚ
1422
ضقِ
ٖ142ـ ايعسز9
/6
10
/17
ايػبت إٛاؾل
ٚايصٜ ٟؿٝس ؾَ ٘ٝكاضْ ١بٌ َطاض ايسَاّ ٚدسَٚ ،٠ا دا ٤ب٘ سبصا إٔ ٜهَ ٕٛػت ٣ٛإطاض ٗ ٖصا
إٛقع يتعِ ايؿا٥سٕٓ ٠طكَ ١ه ١إهطَٚ ١دسْٓ ٫ٚ ،٠ػ ٢إٔ ايطٜاض بايطبع قًبٜٛ ٫ٚ ١دس ؾٗٝا َٝاٙ
ايععٜع
ايكش ٞايصٜ ٜٔععُ ٕٛبإْؿاٗ٥ا سلاٍ َطاض إًو عبس .
.
دٛؾ ٫ٚ ١ٝعط  ٫ٚقط ١يًكطف
ٖصٙ
ؾآٌَ َٓهِ ْؿط ضغاييت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
)1434قؿش(١
بعسزٖا(
اؿذٖ142١ـ4 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايػبت7ش6 ٟ
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املتٓافظ ٕٛيف ذلب ١ايٓيب
2
ٖ142ـ،
/6
11
َه ١أٌٖ ايؿٗاَٚ ١ايؿٝان ١ظطٜس ٠ايٓس ،٠ٚبعسزٖا( ) / ّٜٛ
بعس ْؿط َكاييت أٌٖ. .
أتكٌ ب ٞأخ ٞإطب ٞايكسٜط ا٭غتاش غاَ ٞعاؾٛضٚ ،ؾهطْ ٞعً ٢غرلت ٞعًَ ٢ه ١إهطَ َٔ ١ؾط
ايطا٥ع .ط إتٓاؾػ ٗ ٕٛقب ١ايطغ ٍٛقً ٞاهلل
عُٛتٗا ٚأٖساْْ ٞػد َٔ ١نتاب٘ .
.
إعتس ٜٔعً٢
ندُ١
.
ٚايؿساٚ ٤ايهتاب َٔ إكاؽ ايهبرل ٖٛٚ ،ث٬ث ١أدعا٤
.
ٚغًِ .ص قٛض َٔ احملب١
عً. ٘ٝ
دساّ ٚعطؾت َعًَٛات ٭َ ٍٚط ٗ ٠سٝات،ٞ
ٚاؿكٝك ١أْين اغتؿست َٔ ٖصا ايهتاب اغتؿاز ٠نبرل. ٠
شانطت ٞضغِ نجطت قطا٤ت ٞيًذلاخ اٱغَٞ٬
.
ٚدٝسْٚ ٠ؿ٘ َٔ
ٚأطًعت عًْ ٢كٛم دسٜس. ٠
ٚايكٟٛ
.
ايعٜ ِٝٛك ٍٛإ٪يـ عٔ ٖصا ايهتاب اؾٝس
.
قٛض َٔ احملبٚ ١ايؿسا ٤قسَٗا ايكشاب ١ايهطاّ يًٓيب  اغتػطم إعساز ٖصا اٱقساض َا ٜكاضب
ايهتاب) ؼػػت
.
أضبع ١عؿط عاَّا أعطت خ٬شلا ٗ بطٚ ١٦َ ( ٕٛأضبعٚ ١ث٬ثٌ َطدعّا َٔ أَٗات
بكًيبٚ ،عكًٚٚ ،ٞدساْ ٞأخباضِٖ ٚعاٜؿت سٝاتِٗٚ ،ضقست قٛض احملبٚ ١ايؿسا ٤اييت بصيٖٛا يػٝس
ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٚ ٜٔإَاّ إتكٌ ٚخرل خًل اهلل أْعٌ اؿبٝب إكطؿ. ٢
ٗ ٖصا اٱقساض إباضى ( أيـ ٚث٬خ َ ١٦قؿشَٛ ١ظع ١عً ٢ث٬ث ١أدعا )٤ؼه ٞقكل َ٦تٌ
ٚأضبعٚ ١مثاٌْ قشابٝاّ ٚقشاب ١ٝضن ٞاهلل عِٓٗ أْعٌ ٗ أنجط َٔ ( غبع َٚ ١٦ث٬ثٌ قٛضَٔ ٠
ٚايؿسا)٤
.
قٛض احملب١
ايؿطٜؿٚ ١زؾعٛا عٔ ايٓيب ايهطِٜ
تعاٍ ُٚػهٛا بايػٓ. . ١
سؿٛٛا نتاب اهلل . .

بايٓؿؼ
. . 

يٛايس٫ٚ ٙ
ضسِ  ٫ٚعام . .
ٚن ٙ٤ٛمل ٜهٔ ب ( ِٗٓٝقاطع. .
آثاضٚ ٙتعآٛا عًَ ٢ا. . ٤
ٚإاٍ تتبعٛا. .
. .
ٚغًِ
َتططف) إِْٗ إتٓاؾػ ٗ ٕٛقب ١ايطغ ٍٛقً ٞاهلل عً. ٘ٝ
ٚاٯخط٠
.
عًُٛا أبٓا٤نِ غرلِٖ ايعطط ،٠عػ ٢اهلل تعاٍ إٔ ٜٓؿع بِٗ ٗ ايسْٝا
3

يـــُـشــــ١
:

قاٍ ا٭سٓـ بٔ قٝؼ

 :إـً ــٍٛ

يٝؼ ي٘ ٚؾا.٤
ٚ:ايهـصاب يٝػت ي٘ س١ًٝ
ٚاؿػـٛز يٝػت ي٘ ضاسٜ ٫ٚ ١ػٛز غ ٤ٞاـًل
:
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سصاد املكاالت

3
ؾانػٖ ٗٚ ١ٝص ٙايطغا ٌ٥ايهجرل َٔ ايؿٛا٥س
.
ٚقًتين عس ٠ضغا ٌ٥إَا ٖاتؿٚ ١ٝإَا بطٜسٚ ٠ٟإَا
يس ٟبٌ إْٗا ي ٛططست نُٔ
ٚيًُػٚ٪يٌ أٌْ َا ؾٗٝا إٔ بعهٗا وٌُ أؾهاضاّ أؾهٌ ٖا .
.
يٞ
ايطغاٌ٥
:
َكا٫ت ٞيعازتٗا ق ٠ٛعً ٢قٛتٗا  َٔٚتًو
َكاي. ٞط أسٝآَ ٤ػٗ ١ٝ
.
 1اتكاٍ ٖاتؿَٛ َٔ ٞاطٔ ٜػهٔ ع ٞاـٓػا ،٤عكب َٔ خ٬ي٘ عً٢
: /
ٖ142ـ ،قاٍ
/6
10
/26
 ّٜٛ )9ا٫ثٌٓ
بعسزٖا )1792قؿش(١
8
(
إهطَ١ص إٓؿٛض ظطٜس ٠ايب٬ز
َه. . ١
:يٞ
عاَاّ ؾٌٗ ٖصا هٛظ ٖصا ٜا
ٌٖ تعطف ٜا زنتٛض إٔ س ٞاـٓػا ٤مل ْعطف ب٘ اٱغؿًت َٓص( . )27
زنتٛض ايبًس ١ٜتٓػ ٞسٝٸا ناَّ٬.ٳ ٚقاٍ :ي ٞعٓسَا تٗطٌ ا٭َطاض ؾإْٓا ْػطم َع َٓاظيٓا ،بٌ إٕ
بعض إٓاظٍ  ٫تػتطٝع ؾتض أبٛابٗا بػبب ايسَاض َٔ ا٭تطبٚ ١ا٭سذاض اييت تػك٘ َٔ أعايٞ
ا٭َطاض
.
اؾباٍ َع
بٌ .طا٭سٝا٤
ٚ 2عٔ ْؿؼ إكاٍ أخدلْ ٞأسسِٖ غانباّ أْين ْػٝت نجرلا َٔ ا٭سٝا ٶ. َٔ ٤
: /
ٚشنطْ ٞإٚ ،ٟٚ٬ساض ٠غطاب ، ،ساض ٠ايعٖاض ،ٌٜؾاضع اؿر ،أسٝا٤
إٓػ١ٝص َه ١إهطَ: ١
. .
ايعاٖط ايساخًٚ ١ٝغرلٖاٚ ،ضسبت َهإت٘ ٚٚعست٘ بايهتاب ١عٔ ٖص ٙا٭سٝا ٤قطٜبّا بعس قٝاَٞ
عًٗٝا يًتأنس َٔ بعض إعًَٛات ٚاؿكا٥ل ٖٓ.اى
ظ٫ٛت َٝساْ. ١ٝ
)1430
(9
ٚايػعٛز .٠ص ٚإٓؿٛض ظطٜس ٠ايٓس ،٠ٚبعسزٖا
.
َكاي. ٞط اـط ٙٛايػعٛز١ٜ
 3بعس ْؿط .
: /
ٖ142ـٚ ،قًتين ايطغاي ١ايتاي َٔ ١ٝايكاض ٨ا٭غتاش/قُس إزضٜؼ
/6
10
/26
 ّٜٛ )2ا٫ثٌٓ
ٚبايكؿش(١
ؾٗٝا
َٓؿ ،٢دا: ٤
(( غعاز ٠ايسنتٛض ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب

سؿ ٘ٛاهلل

ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓ ١اهلل ٚبطنات٘،،،
بتكسٜط بايؼ أطًعت عً ٢نًُ ١غعازتهِ إٓؿٛض ٗ ٠دطٜستٓا ا٭ ٍٚايٓسٖ ٠ٚصا اي ّٛٝا٫ثٌٓ
ٖ142ـ ٗ ،ظا (١ٜٚاتؿام َع ايصات) بعٓٛإ اـط ٙٛايػعٛزٚ ١ٜايػعٛز ٗٚ ٠تعكٝب بػ٘ٝ
/6
10
/26
ايػعٛز١ٜ
عً ٢ايػعٛز ٗ ٠اـط. ٙٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)2
 ،)1434قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ5 ،
اؿذ١
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭سس8ش6 ٟ
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إٕ َهاتب اـط ٙٛايػعٛز ١ٜباـاضز ٚخكٛقّا ٗ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝز ٍٚؾطم أغٝا اييت أتٝض يٞ
َٓ َٔ 9ػٛبٗا ِٖ َٔ دٓػ ١ٝايبًس إٛدٛز ؾٗٝا تًو إهاتب خكٛقاّ ٗ
%5
أظٚضٖا إٕ أنجط َٔ
إٔ .
إطاضاتٜٛ ٫ ،دس أَٚٛ ٟـ غعٛزٚ ٟإٕ ٚدس نطٝ٥ؼ سطن ١أ ٚضٝ٥ؼ َٓاٚب  ٫ػس ٫ٚ ٙتػتطٝع
إٔ تكابً٘ ٚنجرلّا َا ؼسخ فاَ٬ت تًو اؾٓػٝات أٌٖ ايبًس إٓتٌُ إيٗٝا بعهؼ َا َٖٛ ٛدٛز
َٚٛ َٔ 1ؿٗٝا َٔ دٓػ ١ٝايبًس ايتابع شلا
%00
ٗ َطاضاتٓا أَ ٚهاتب ؾطنات ايطرلإ ا٭دٓب ١ٝإٕ
تًو ايؿطنات ٜٛ ٫ٚدس أ ٟغعٛز ٟبٗا ٚطإا إْٓا ْٓاز ٟبايػعٛز ٠ؾا٭دسض إٔ ْطايب اـطٙٛ
ايػعٛز ١ٜبػعٛزٚٚ ٠ا٥ؿٗا خكٛقاّ ٚٚا٥ـ اؿذع ٚايتصانط ٚايعاًٌَ َهاتب ايػعٛز ١ٜباـاضز
سٝح إٔ َعٚٚ ِٛا٥ؿٗا تٓاغب َ٬ٖ٪ت ايػعٛز ٌٜايعاطًٌ عٔ ايعٌُ ٚايص ٜٔوًُ ٕٛؾٗازات
ت ًِٖٗ٪يصيو ايعٌُ َذطز زٚضات بػٝط ١شلِ خكٛقّا ٚإٔ ايػعٛزًُ ١ٜو َطانع تسضٜب عً٢
ايػعٛز١ٜ
.
َػت ٣ٛعإٍ ٚنجرلاّ َٔ ايؿباب ٜتُٓ ٕٛاـسَ ٗ ١اـطٙٛ
بتشكٝك٘ ٚؾكهِ اهلل ٚغسز عً ٢ططٜل
.
ٖصا تعكٝب بػ ٘ٝأضدَ ٛطايب ١ايػعٛزٚٚ ١ٜظاض ٠ايعٌُ
خطانِ
اؿل . . .
ا٫سذلاّ
 ٚتؿهًٛا بكبٚ ٍٛاؾط . .
ᖳ
أنع ٖص ٙايطغاي َٔ ١إٛاطٔ إٓؿ ٞأَاّ َعايٚ ٞظٜط ايعٌَُٚ ،عايَ ٞسٜط عاّ اـطٙٛ
ايػعٛز٠
.
اؾ ١ٜٛايػعٛز ،١ٜبأٌَ ايتؿهٌ باٱط٬ع عًٗٝا ٚإدطاَ ٤ا ٜطَٓ ْ٘ٚاغبّا ٫سذلاّ قٛاٌْ
4

حمل١
ايهباض
ايٓب .١ًٝص ؾُٔ ًّو ايػاٜات ايٓب. ِٖ ١ًٝ
ايؿاغس .٠ص .إ. ٫ط ايػا. ١ٜ
.
ٜكًض .ط ايٛغ١ًٝ
. ٫
ايؿاغس٠
.
َٚا أنجط ايٛغاٌ٥
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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َظتؼف ٢ايٛالد ٠مبه ١املهشَ١
عًُت إٔ غعَ ١ػتؿؿ ٢اي٫ٛزَ ٠ه ١إهطَ )313( ٖٞ ١غطٜط ٚؾذعت َٔ تسْٚ ٞنعـ ٖصا
ْ ًَٕٛٝ )2ػُ ١سػب إسكاٝ٥ات ٗ ٞضغاي١

ايطقِ َه ١إهطَ ١إس ١ٜٓاييت ٜػهٓٗا سٛاي( ٞ
.

سهٖ َٞٛصا ايطقِ ٜ ٫ػتطٝع اغتٝعاب ايطًب ايٓػاَ ٞ٥ه١
.
 )313غطٜط ٕػتؿؿ٢
إادػترل (
.
ٚايهعؿا ٤ايصٜ ٫ ٜٔػتطٝع ٕٛإَ ٫طادعٖ ١صا ايٓٛع َٔ إػتؿؿٝات
،
إهطَٚ ١خاق ١ايؿكطا٤
.
ٖصا
اؿهٚ ١َٝٛزخًِٗ إازٜ ٫ ٟػاعس عً ٢غرل .
.
ؾأعً٢
أيٝؼ َٔ سل َه ١إهطَٜ ١ا ٚظٜط ايكشَ ١هاعؿٖ ١صا ايطقِ ايػطٜط ٟإٍ أضقاّ أعً، ٢
يًػا ١ٜؾًٝؼ نٌ إْػإ
ٚإعطاْ ٤ػاَ ٤ه ١إهطَ ١سكٗٔ إؿطٚع َٔ ٖص ٙاـسَ ١ايهطٚضٚ ١ٜإُٗ. ١
قازض عً ٢إٔ ٜعاجل ظٚدت٘ أ ٚابٓت٘ أ ٚأخت٘ ٗ َػتٛقـ أَ ٚػتؿؿ ٢خام ؾايع٬ز سل َؿطٚع
يًُٛاطٔ
.
ٚأعطف إٔ ٖٓاى كططات ٚتكاَٚ ِٝزضاغات عًُٚ ١ٝؾٓٚ ١ٝطب ١ٝأدطٜت ٗ عٗس َعايٞ
أزٚاض ثِ قتٌ
ايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب شلسّ ٖصا إػتؿؿٚ ٢إقاَ ١بس ٌٜي٘ ٜتذاٚظ اضتؿاع٘ ٔػ. ١
ٜٓؿص؟
إؿطٚع؟ ٕٚاشا . ٫
.
َٚػببات٘ ؾأٖ ٜٔصا
.
ٖصا إؿطٚع ايطُٛح  ٫ٚتعطف أغباب٘
ْٚؿط بايكشاؾ ١احملًٚ ١ٝيعسَ ٠طات أخباض ايتدلع اـرل ٟإؿٗٛض ايص ٟتدلع ب٘ ايؿٝذ قُس
إهطَٚ ١أعتكس إٔ تدلع٘ ػاٚظ إ١٦
عًَ ٞػطب – ٞضٓ٘ اهلل – يبٓاَ ٤ػتؿؿ٫ٚ ٢ز ٠دسٜس َه. ١
بصيو ٚيهٔ أبٓا ٤ايؿٝذ إػطبٜ ٞتٗطبَٔ ٕٛ
ضٜاٍ ٚأعطف إٔ ٖٓاى َتابع َٔ ١ايًذٓ ١إهًؿ. ١
ًَ. ٕٛٝ
َاي٘ ٭ٕ
اٱٜؿا ٤بتدلع ٚايسِٖ – ضٓ٘ اهللٚ – ،أعتكس – ٖهصا أ – ٔٚأْ٘ قكس شيو إبًؼ َٔ ثًح .
إٓٛض٠
تدلع٘ نإ ٕه ١إهطَٚ ١إس. ١ٜٓ
ؾًُاشا  ٫وطم أبٓا ٤ايؿٝذ إػطب – ٞضٓ٘ اهلل – ٚإعطٚف عب٘ ايهبرل ٕه ١إهطَ ١إػاضع١
إهطَ ١ؾاؿػَٓ ٗ ١ه١
اـرل ٟؾػٛف ٜهتب اهلل شلِ ا٭دط إهاعـ ٗ َه. ١
.
بسؾع شيو ايتدلع
ايعِٝٛ
.
إهطََ ١ا ١٥أيـ سػٓ ١ؾ ٬ؼطَٛا ٚايسنِ ٚأْؿػهِ ٖصا ا٭دط
٬
ٚاهلل ٜ ٫هٝع أدط َٔ أسػٔ عُ ّ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)4
 )1435قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ1 ،
اؿذ١
14ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايػبت
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سٚع ١احلشّ املهٞ
ي ٛعسْا إٍ ايٛضإ ٤سَ ٠ا ١٥عاّ ٚأضزْا اغذلداع قٛض ٠اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ بٗسف إهاز َكاضْ١
ْعٝؿ٘ يٓذس إٔ اؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط هس أَاَ٘ أَٛض
ٚاغع ١بٌ شاى إانٖٚ ٞصا اؿانط ايص. ٟ
أَاَ٘ ا٭َٔ ايصٜ ٟعٝؿ٘ َٓص ٚقٛي٘ إٍ أضض
نإ ٜؿتكسٖا ٗ ايػابل هس اؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط :
إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٜٓ ،١ٜكٌ إٍ ب٬زْا عدل طا٥طَ ٠هٝؿٜ ،١أنٌ بٗا طعاَّا ْٝٛؿّا ٚضاسٗ ١
ايػؿطٜٚ ،كٌ إٍ أسس َٛاْ ٞب٬زْا اؾ ١ٜٛأ ٚايبشط ١ٜأ ٚايدل ،١ٜؾٝذس أَاَ٘ قا٫ت َهٝؿ١
ٜٚػتػٌ ثِ هس ٗ اْتٛاضٙ
.
ٚنطاغ ٞيًذًٛؽ بطاسٚ ١اطُٓ٦إ ٓٚاَات ْٝٛؿٜ ١كه ٞسادات٘
إهطَ ١يٝصٖب ٛيٝػهٔ ٗ ؾٓسم أ ٚعُاضَ ٠ؿطٚؾ١
ساؾً ١أ ٚغٝاضَ ٠هٝؿَٚ ١طو ١تٓكً٘ إٍ َه. ١
ؾٝذس ايٓٛاؾٚ ١ايٓٛاّ ٚتٛؾرل نٌ غبٌ ايطاسٚ ١ا٫طُٓ٦إ ٚايٓ ّٛإطٜض ٚإأنٌ ايٓٝٛـ ٚايؿطاب
َٓ٘ ؾٝذس إٔ أضٚق ١إػذس اؿطاّ
ايباضز ثِ ٜٓعٍ إٍ إػذس اؿطاّ ي٪ٝز ٟإٓاغو إطًٛب. ١
.
َهٝؿَٚ ١ؿطٚؾٜٚ ١ؿطب َا ٤ظَعّ ايباضزٜٚ ،طٛف س ٍٛايهعب ١إع ١ُٛبهٌ طُأْٚ ١ٓٝضساب ،١ثِ ٜتذ٘
ايطاقٞ
إٍ إػع ٢يٝػع ٢ؾٝذس إػعَ ٢هٝـ بٗس ٤ٚباضز ٜٚػرل بأقساَ٘ ؾٛم ب َٔ ٙ٬ايطخاّ .
ٚعٓس اٱؾطا ض هس نٌ أْٛاع ايتُٛض ٚايًي ٚا٭طعُٚ ١ايعكرلات ٚاـبع اييت تكسّ ي٘ باجملإ
خاق١
إْٗا ايػكا ١ٜايطؾازٚ ٠ايهطّ ايػعٛز ٟإه ٞبكؿ. ١
ٚاهلل إٔ اؿاز ٚإعتُط ٚايعا٥ط ٚإكًٚ ٞايعانـ ٚايطنع ٜعٝـ ْعُ ١نبرل ٠مل ٜهٔ وًِ
ؽؿٚ ٢اهلل ٜسْ ِٜعُ ١ا٭َٔ ٗ
غابك ١ؾاهلل ٜسٖ ِٜص ٙايٓعُ ١ايهبرل ٠اييت . ٫
بٗا َٓص َا ١٥عاّ .
تعُّٝٛا ٚتؿطٜؿاّ
إكسغ ١ايًِٗ ظز ٖصا ايبٝت .
.
ٖص ٙا٭ضانٞ
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1

ايذعا٤
غأيت ْؿػٚ ٞأْا أضزز ايسعا ٤إأثٛض ايصْ ٟكٛي٘ ٚمٔ ْطٛف بايهعب ١إع ((ٖٛٚ ١ُٛايًِٗ إٕ
يو عً ٢سكٛقاّ نجرل ٠ؾُٝا بٝين ٚبٓٝوٚ ،سكٛقاّ نجرل ٠ؾُٝا بٝين ٚبٌ خًكو ،ايًِٗ َا نإ
عٓ). .٢
يو َٓٗا ؾأغؿط ٙيَٚ ٞا نإ ـًكو ؾتشًُ٘ . ).
اؾع ٤ايصٜ ٟععذين ٫ٚ ،أٌٓ قٓاع ١ب٘ ٖ ٛقٛيٓا سكٛقاّ نجرل ّ ٠ؾُٝا بٝين ٚبٌ خًكوَٚ ،ا
عين ٚنٝـ ٜأت ٞؾدل ًُٜٛٚين ٜٚكٗطْٜٚ ٞهطبين ًٜٚشل ا٭ش ٣ب ٞثِ
نإ ـًكو ؾتشًُ٘ .
شيو ٚإْػإ ٜػطم ٜٚعْٜٗٓٚ ٞب ٚىتًؼ أَٛايٚ ٞاهلل
ٜتشٌُ اهلل عٔ شيو اٱْػإ ايٛامل نٌ .
شيو ٚإْػإ ٜكتٌ ٜٚبطـ ثِ ٜتشٌُ اهلل دًت قسضت٘ عٓ٘ نٌ تًو اؾطاٚ ِ٥ايؿػاز ٗ
ٜتشٌُ .
ايتععٜطٜ ١ٜا ْاع١
.
ايسعا ٚ ٤إ ٫ؾًُاشا ٚنعت اؿسٚزٚ ،أقطٸت ا٭سهاّ
ا٭ضض ،أؾو ٗ قشٖ ١صا .
إأثٛض ٠ستٜ ٫ ٢ػتػًٗا نعٝـ ْؿؼ أٚ
اـرل ٫بس يٓا َٔ إعاز ٠ايٓٛط ٗ َجٌ ٖص ٙايٓكٛم .
إّإ ؾايسعاٜ ٤هٚ ٕٛاعٚ ٜضازع يٲْػإ ٚيٝؼ زاؾع ٕعٜس َٔ اؾطّ ٚاٯثاّ ٚايؿػاز
نعٝـ .
ٚاٱؾػاز
.
3
يـــــُـــــشــــ١
قاٍ
ٕا سهطت إعتكِ ايٛؾا: ٠
ؾعًت
ي ٛعًُت إٔ عُطٖ ٟهصا قكرل مل أؾعٌ َا .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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إطًكات .ص ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا(
.
َكاٍ .ط أبٓا٤
بعس ْؿط .
َعطٚؾٚ ١قايت :ي ٞقطأت َكايو
.
 ،)5اتكًت بٖ ٞاتؿّٝا غٝس ٠غعٛزَ ١ٜجكؿٚ ١أنازّ١ٝ
بايكؿش(١
أَطْا ٚقايت دصبين ٗ
اي ّٛٝعٔ أبٓا ٤إطًكات َٛ ٖٛٚنٛع دٝس ٜٚػتشل اٖ٫تُاّ ايهبرل َٔ . ٠٫ٚ
يًػا١ٜ
إطأٖٚ ٠صا َا دعًين أططح عًٝو غ٪اٍ ٖاّ :
َكايو زؾاعو إٓطكٚ ٞإٛنٛع ٞعٔ سكٛم .
نط .ٚص نُا
خًؿ٘ .ط عطب. ١ٝ
 َٔ ٌٖ ٖٛٚسك ٞناَطأ ٠إٔ أقٛز أ ٚأضنب ٓاض أ ٚسكإ بٛنع .
اؿذاظ قًت شلا َٚا ايساؾع يطنٛب اؿُاض ٚاؿكإ ٚمٔ ٗ عكط غع ٚايؿهاٚ ٤ايػؿط
.
ْػُٗٝا ٗ
إػتٖ ٣ٛطب
.
ٚايطا٥طات قايت ي ٞأْا َجكؿٚ ١أنازّٚ ١ٝقاسبَٓ ١كب إزاض ٟضؾٝع
.
عً ٢ايكٛاضٜذ
ايػٝاضٚ ٠قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاض ٠مل ؼٌ
.
ٜعس ٚيٝؼ يسٚ ٟغ ١ًٝيًصٖاب بٗا يًذاَع ١إ٫
غا٥كٚ ٞمل .
اٱعاض ٠بٌ
إُٓٛع أ ٚاحملطّ َعٓ ٢أزمٚ.ا٭ْ ٫ ١ُٛػرل إعطا ٞ٥غا٥ل عدل .
بعس َٚاظايت ٗ خاْ. ١
.
نسٟ
ٚدست نٌ ا٭ْ ١ُٛاٱزاض ١ٜتكـ .
قًت :شلا ٜا غٝست ٞيكس قطأت َع ِٛنتب ايذلاخ اٱغ َٞ٬ايعٚ ،ِٝٛمل أدس ٗ بط ٕٛتًو
ايهتب أ ٟؾت ٣ٛأ ٚقطاض ؾطع ٞأ ٚقطاض غًطّٓ ٟٛع إطأ َٔ ٠قٝاز ٠اؿُاض أ ٚاؿكإ ،بٌ إٕ ٗ أقٌ
اٱغ ّ٬ؾَ ٬اْع َٔ قٝازتو يًشُاض أٚ
.
ا٭َط إداظ ٠شيو ٭ْٗا ناْت ٚغ ١ًٝايٓكٌ ايٛسٝس ٗ قسض
اؿكإ بٌ تط ٟٚايككل ايتاضى ١ٝايٛاضز ٗ ٠بط ٕٛنتب ايذلاخ اٱغ َٞ٬إٔ بعض ايكشابٝات
.
ٚاؿُاض  َٔٚايٛاقع ْؿاٖس إٔ اـ ٍٛٝتػتدسّ نٛغ ١ًٝتػًٚ ١ٝتطؾ٘ٝ
.
ٚايتابعٝات ضني اؿكإ
ٗ بعض إسٕ با٭َانٔ ايذلؾَ ١ٝٗٝجٌ ايطٜاضٚ ،غاسٌ ايبشط ٗ دسٚ ٠ؾٗاض ٚايطزف ٚايؿؿا٤
ٚغرلٖا
.
بايطا٥ـ
إطٚض باعتباض إٔ اؿُاض
غٝست ٞأعتكس أْو ٗ ساد ١يًشك ٍٛعً ٢ضخك َٔ ١إزاض. ٠
!
ٚيهٔ ٜا
عطب .١ص ٖٚص ٙايعطب ١ؼتاز إٍ ضخك َٔ ١دٗ ١ا٫ختكام ٖٞٚ
خًؿ٘ .ط .
أ ٚاؿكإ غٛف تهع. ٞ
ايتِٓٝٛ
.
ٚاؿسٜجٖٚ ١صا ٜسخٌ ؼت طا١ً٥
.
إطٚض باعتباض إٔ ٖص ٙايعطبٚ َٔ ١غا ٌ٥ايٓكٌ ايكسّ١
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1427قؿش(١
بعسزٖا(
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اؿكإ
.
ؾًٝؼ ٗ ْٛاّ ب٬زْا إطٚض ٟأْ ٟل قاْ ْٞٛوطّ أّٓ ٚع إطأ َٔ ٠قٝاز ٠اؿُاض أٚ
َٓٚعيو ٚعًٝو إٔ ؼهط ٟغاٜػّا أٚ
.
اغطبٌ ) ).ي٘ ظٛاض اؾاَع١
.
إٍ ((.
ٚيهٔ ؼتادٌ .
ٚايتعًُٝات
.
ٜػٛغ٘ ٫ٚبس إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايػاٜؼ ٜؿِٗ ا٭ْ١ُٛ
.
ٓاضاّ ست٢
عًُّا ٜاغٝست ٞإْو غٛف تٛؾط ٟايهجرل َٔ ا٭َٛاٍ اييت تكطف عً ٢ايػٝاضٚ ٠قُٝتٗا ٚقٝاْتٗا
ٚغرلٖا
.
ٚٚقٛزٖاٚ ،نصيو تٛؾرل إبايؼ إطٖك ١اييت ناْت تكطف عً ٢اغتكساّ ايػا٥ل ٚضٚاتب٘
َٓ٘ ٚيهٔ عًٝو إٔ
ٚتطتاسٌ َٔ قطف ايػا٥ل َٚؿه٬ت٘ ا٫دتُاعٚٚ ١ٝدع ايكًب ايصٜ ٟأت. ٞ
اؿكإ ٚاؿُس اهلل إٕ عًـ اؿٛٝاْات َتٛؾط يسٜٓا ٚأضخل َ٦ات
.
تػتعس ٟيؿطا ٤عًـ يًشُاض أٚ
ايبٓعٜٔ
.
إطات َٔ
يطنٛب٘ ٚأْا أْكشو بؿطا٤
.
ؾعًٝو َٔ ايٜ ّٛٝا غٝست ٞايهطّ ١ايبشح عٔ ٓاض أ ٚسكإ
يًشٝا ٠ؾك٘ ٜطٜس
يًُؿكٜ ١هاف يصيو عسّ ؾُٗ٘ .
.
٬
ٓاض ؾٗ ٛا٭ؾهٌ ٚا٭ضخل ٚا٭نجط ؼُ ّ
.
نطب ؾٌٗ أدبت عً٢
ٜععر ؾُٝا عسا قٛت٘ ؾأْ٘ َععر إشا داع أ. ٚ
ٜٓٚاّ . ٫ ٖٛٚ
إٔ ٜأنٌ ٜٚؿطب .
ٜاغٝستٞ؟
!
غ٪ايو
يًػا ١ٜقايت َا  ٖٛ:قًت نجط٠
ضَا ٚقًت :شلا أظعِ أْو غٛف تعاٌْ َٔ أَط َِٗ .
قايت .
:
ططٜكو ؾُا ظاٍ بعض ؾبابٓا ٗ ب٬زْا مل ٜعٞ
.
َعانػَٚ ١هاٜك ١ايؿباب يو ٚأْت تػرل ٗ
ٚاْ٫سؾاع
.
ٚٚادبات٘ َٚا ظاٍ ايهجرل َِٓٗ ٜعاْ َٔ ٞايطٝـ
.
َػٚ٪يٝات٘
إِٗ إٔ َٔ سكو قٝاز ٠اؿُاض ٚاؿكإ ؾايتاضٜذ ٚطبا٥ع ا٭َٛضٚ ،نطٚضٜات إطسًَٛٚ ،١از
ايب٬ز ٖٚصا اؿٌ ٜػاعس عً ٢احملاؾ ١ٛعً٢
ايٓٛاّ تعطٝو سل قٝاز ٠أٓ ٟاض أ ٚسكإ ٗ ٖص. ٙ
إطٚض ١ٜاييت ٖسضت
.
ايعاَٜٚ ١ػاعس عً ٢سؿ ٜا٭ضٚاح ٚا٭َٛاٍ اييت تٗسض بػبب اؿٛازخ
ايب. ١٦ٝ
ٚا٭َٛاٍ
.
ايبؿط
اـا٥ؿٌ
.
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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2
ٖ142/6ـ،
9
 ّٜٛ )14277ا٫ثٌٓ/7
بعس ْؿط َكاي ٞبٓؿؼ ٖصا ايعٓٛإ ٚظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا(
 )5تًكٝت ايهجرل َٔ ا٫تكا٫ت اشلاتؿٚ ،١ٝنصيو زلعت ايعسٜس َٔ ايتعًٝكات اؾُ١ًٝ
بايكؿش.(١
ٚايطا٥عٚ ١إهشه ١سٖ ٍٛصا إكاٍٚ ،بعهٗا نطب ايعكب ْؿػ٘ َٔ ايهجرل َٔ أقسقاٚ ٞ٥أسباٞ٥
ٖٚتعٚ ١يعٌ أِٖ
.
إٗٓٚ ١خاق ١إٔ تعًٝكات إجكؿٌ شلا سطاضتٗا ايعايْٚ ،١ٝهٖٗٝ ١ع٠
ٚظَ. ٗ ٞ٥٬
َكايو .ط إطأ ٠تكٛز اؿُاض
.
َا دا ٖٛ ْٞ٤اتكاٍ َٔ غٝس ٠نطّ ١قايت ي ٞأْو شنطت ٗ
ٚاؿكإ
.
ٚاؿكإ .ص إٔ اٱغ ّ٬مل وطّ عً ٢إطأ ٠قٝاز ٠اؿُاض
.
ؾإؿطٚض إٔ تصنط يٓا ايٓـكٛم ايؿـطع ١ٝاييت ػٝع يًُطأ ٠قٝاز ٠اؿُاض ٚاؿكإ ؾكًت شلا
قـٛي٘ تـعاٍٚ  :اـٚ ٌٝايبػاٍ ٚاؿُرل يذلنبٖٛا ٚظٚ ١ٜٓىًل َا  ٫تعًُٕٛ

 ط ايٓشٌ 8ص ،

تعاٍ ٜا أٜٗا ايٓاؽ ٜ ٚ ا أٜٗا ايص ٜٔأَٓٛا .
ٚاـطاب ٖٓا ٗ ايكطإٓ يًطدٌ ٚإطأَ ٠جٌ قٛي٘ :
ٚإطأٚ ٠أَا َٔ ايػٓ ١ؾًكس ناْت ايكشابٝات ضنٛإ اهلل
ٚغرلٖا ؾاـطاب ٖٓا عاّ ٜؿٌُ ايطدٌ .
سٛشلا
ٚاؾُاٍ ٖٚصَ ٙػا٫ ٌ٥خ٬ف .
.
عًٜ ٔٗٝكسٕ اؿُرل ٚاـٚ ٍٛٝايبػاٍ
ثِ ْاقؿين أخ ٞاؿبٝب غعاز ٠ايسنتٛض إبطاٖ ِٝايكٜٛؼ ،إجكـ ايًص ٟش  ،قاسب ايٓهتٚ ،١شا
ايًصٜص ٠إِٗ إٕ أخاْا إبطاٖ ِٝقاٍ :ي ٞإٕ ٖصا ا٭َط وتاز يبعض
.
ايطٚح إطسٚ ،١قاسب ايكؿؿات
ايعًـ ؾهُا قًت أْا إٔ قٝاز ٠اؿُاض ٚاؿكإ تٛؾط يٓا
.
قاٍ
إػتًعَات قًت :ي٘ َجٌ َاشا .؟ :
.
ايكٜٛؼ
:
 ٬نُا قاٍ ي ٞايسنتٛض إبطاِٖٝ
ايبٓعٚ ٜٔيهٔ ؾع ّ
.
نُٝات ندُ َٔ ١ايبذلٚ ٍٚخاق١
اؿٛٝاْات ؾأْا َع٘ اٚاؾك٘ بايطأ ٟؾ٬بس يٓا إٔ ْٛؾط
.
ا٭ع٬ف .ص شلصٙ
.
تأٌَ .ط
أْٓا متاز إٍ .
اؿكإ ست ٢تتػص ٣تًو
.
ايعًـص يًشُاض أٚ
يتأٌَ .ط . .
.
قطات عً ٢ط ٍٛايططم ٚايؿٛاضع
بػٖٚ ١َ٬صا ٜسع ٛا٭َاْات ٚايبًسٜات ٚٚظاض ٠ايٓكٌ إٍ ٚنع ؾطٙٚ
.
اؿٛٝاْات ٚتػتطٝع إٔ تػرل
ٖٓٚاى
ايعًـص اييت غٛف تٓتؿط ٖٓا .
َشطات .ط . .
.
َٛٚاقؿات دسٜس ٠خاق١
ٚاـٖٚ ٍٛٝصا ٗ
.
َٛاقـ ص .يًشُرل
.
تٛؾرل .ط
نُا يؿت ْٛط ٟايسنتٛض إبطاٖ ِٝإٍ نطٚض. ٠
ٚبٓا. ٤ط سٛا٥ط ص َٓ ١ُٛظٛاض َساضؽ ايبٓات ٚا٭قػاّ
ْٛط ٟأَط ٙبػ ، ٘ٝسٝح ّهٔ يٓا تكُ. ِٝ
اـاقٖٚ ١صٙ
.
اؾاَع ١ٝايٓػا ، ١ٝ٥سٝح ّهٔ يًػاغ ١إٜكاف خٛٝشلِ ٓٚرلِٖ ٗ تًو إٛاقـ
نجرلاّ
إٛاقـ  ٫تهًـ َا. ّ٫
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1428قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ1426ـ6 ،
 17ضَهإ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ
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نُا أناف ي ٞأسس ا٭خٛإ ٜٓ ٖٛٚاقـ إٔ ضؾات اـٚ ٍٛٝاؿُرل ّهٔ يٓا إٔ ْػتؿٝس َٓ٘ ٗ
طبٝع ٞأسػٔ َٔ ايكٓاع ٞايهُٝا ٟٚايصٜ ٟػبب ا٭َطاضٚ.قاٍ
.
يًشسا٥ل ؾٗ ٛزلاز
.
دعً٘ زلازّا
إكاضٜـ ؾٓػاْ٩ا غٛف ٜتػابكٔ
.
أسسِٖ إؿهًٜ ١ا أر ظٖرل إْو غتؿتض عًٓٝا باباّ دسٜسّا َٔ
:
يٞ
إنػػٛاضات .ص ٚأخؿَ ٢ا أخؿ ٢إٔ ًٜبػِٖٛ
.
ٚايعطبٜٚ ١هعٔ .شلا .ط
.
ٗ تع ٌٜاؿُاض أ ٚاؿكإ
ٚايؿه١
.
ايصٖب
ٚاـ .ٍٛٝص ٭ٕ ْػآ٥ـا ٜطٜـس ٕٚإٔ
.
إٍ .ط َعاضع ٱْتاز اؿُرل
ٚعًل آخط أْٓا متاز أٜــهاّ .
بٝطط١ٜص
ٜطني  ((.ط إٛز٬ٜت اؾسٜس ٠ص ٚ ،.. )).قاٍ آخط نُا أْٓا متاز .إٍ .ط عٝازات طب. . ١ٝ
.
اؿُرل ٚاـٍٛٝ
.
ٕعاؾ ١أَطاض
اؿكٝك ١يكس أعذبين ضز ايؿعٌ ٕكايٖ ٞصا ٚبايصات تًكٝت اٱعذاب ايهبرل بايؿهط َٔ ٠ايٓػا٤
سادٚ ١اؿُس اهلل إٔ
ضاق ١ٝإِٗ قايٛا ْكٛز أ. ٟ
ايػعٛزٜات ٚعًَ ٢ػتٜٛات عًُ ١ٝعايٚ ١ٝادتُاع. ١ٝ
ب٬زْا ًَ ١٦ٝباؿُرل ٚاـ ٫ٚ ،ٍٛٝمتاز إٍ عًُ ١ٝا٫غترلا ز سٝح نٓا ْػتؿٝس َٔ اؿُرل ٗ
إسٕ ٚايْ ّٛٝطٜسٖا إٔ تٓكٌ ْػاْ٤ا ٚأ٫ٚزْا إٍ َساضغِٗ ٚأعُاشلِ ز ٕٚتعب ٚعٓاٚ ٤قطف
ْٛاؾ. ١
ٗ ا٭َٛض
ايػا٥ل ٚايتشهِ .
ايؿهطٜ ٠ا ْاع ٫ ١ؼتاز إٍ زضاغ ١أَ ٚطانع عٛخ ،إِا ؼتاز إٍ قطاض بإٛاؾكٚ ١ايبس٤
ايؿٛض ٟبتٓؿٝصٖا .ؾٛضا
ايػٝاض .٠ص ْٚطتاح
إطأ. ٠ط .
نُا يؿت ْٛط ٗ ٟنٌ ٖص ٙايتعًٝكات إٔ ايهجرل ٜٴكط عً ٢إٔ تكٛز .
قازَ ١قازَ١
قازَ.. . ١
ايعٓا ٤إْٗـا . .
َٔ نٌ ٖصا .
2
يـــــــــُــشــ١
قاٍ ددلإ خً ٌٝددلإ (( قس ٜ٫بًؼ إط ٤ايؿذط إ ٫عٔ ططٜل .ايً)) ٌٝ
ايعطض
.
ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
،
ا٭ضض ّٜٛٚ
ا٭ضض ٚؼت ،
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ،
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املشأ ٠تكٛد احلُاس ٚاحلصإ
3
ايكطاَٚ ٤عُٗٛا
ايػطٜب إٕ َكا٫ت ٞاييت ْؿطت بٗصا ايعٓٛإ أثاضت ؾهٚ ٍٛتعذب ايهجرل َٔ .
أغًٛبٗا سٝح َاظيت أتًك٢
.
نإ قٌ اٱعذاب ٚايتكسٜط ،خاق ١إٔ أُغًٛب ايػدط ١ٜطػ ٢عً٢
ٚإهإات ٚايهجرل َٓٗا تكعب ايًٝاق ١ايسٚ ١ٜٝٓا٭زبٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
.
ايهجرل َٔ ايتعكٝبات ٚايتعًٝكات
يًذُٝع ٚيع ٸٌ َٔ أٚطف َا زلعت َٔ تعًٝكات َٔ ؾدك ١ٝنبرلَٚ ٠ػٍٛ٦
.
ْؿطٖا اسذلاَا
.
بِٗ
َػاضات .ص يًشُرل ٚاـ ٗ ٍٛٝايؿٛاضع ايعاَ ١خاق. ١
ٚنع .ط .
تٓؿٝص ٟنبرل قاٍ :ي ٞيكس ْػٝت .
ٚـٛٝيٓا ؾ ٬زاع ٞيًدػا٥ط ٚٚنع إؾاضات َطٚض١ٜ
.
ٚآخط عًٓ ٳل ي ٞبإٔ إؾاضات إطٚض تٓؿع يٓا ٚؿُرلْا
دسٜسٚ.٠غأيين أسسِٖ قاَ ّ٬:٥اشا تككس َٔ قٛيو ٗ َكايو ايػابل ((:إْٗا قازَ ،١قازَ،١
قازَ).١
)
ٚأعٛز يًشسٜح عٔ قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاضٚ ٗ ٠ين إٔ سسٜح خازّ اؿطٌَ ايؿطٜؿٌ إًو عبس
اهلل بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز – أعع ٙاهلل – قس أعط ٢زؾعّا قّٜٛا ٗ ٖصا اجملاٍ سٌ قاٍ ((:إٕ ايكه١ٝ
َٖٛ ٞنٛع ظَٔ أٚ) ٚقت ).يكس أسػٓت ايكٝاز ٠ايػٝاغ ١ٝسٌ سسزت َعامل ٖصا إٛنٛع ٖٚصا
شنطَْ ٞكٛي ١ضا٥ع ١يٲَاّ سػٔ ايبٓا – ضٓ٘ اهلل – تك ((:ٍٛإٕ ايعَٔ دع َٔ ٤ايع٬ز)).
ٚ ٗٚين أْ٘ ّهٔ يٓا إٔ نٛض ػطب ١قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاض ٗ ٠ب٬زْا عً ٢خطٛات ػعٌ اجملتُع
ٜتكبًٗا تًكاٝ٥اّ ْٛ ٗ ٖٞٚط ٟنايتاٍ:ٟ
ايػطب ١ٝص .اييت تعٌُ أ ٚتعٝـ ٗ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز،١ٜ
.
بايػُاح .ط يًُطأ٠
.
ا٭ ٍٚتبسأ
 1إطسً: ١
: /
ايػطب .١ٝص زاخٌ
تتٓكٌ .ط إطأ. ٠
ضزل ١ٝعٝح .
بإٔ تكٛز ايػٝاضَ ،٠ع تٛؾرل شلا ضخك ١قٝاز. ٠
إسٕ ايػعٛز ١ٜيكها ٤سٛا٥ذٗا ٚاستٝاداتٗا َٔ َػتًعَات اؿٝاٚ ٠إٜكاٍ أبٓاٗ٥ا ٕساضغِٗ
ٖٚهصا
.
ايجاْ ١ٝبعس َطٚض ؾذل ٠قسز َٔ ٠ايعَٔ ٚبعس َطاقبَٚ ١تابع ١ساي ١قٝاز ٠إطأ ٠ايػطب١ٝ
 2إطسً: ١
: /
ايٛاؾس٠ص ٚ ،.أعين ا٭خٛات َٔ
.
ٜػُض .ط يًُطأ ٠ايعطب١ٝ
يًػٝاض ٗ ٠ؾٛاضع إسٕ ايػعٛز. ،١ٜ
َكط ٚغٛضٜا ٚيبٓإ ٚا٭ضزٕ ٚغرلٖا باعتباض أْٗٔ َاضغ ٻٔ ؾٔ ايكٝاز ٗ ٠ب٬زٖٔٚ ،وًُ ٻٔ
بصيو ٜ ٖٔٚعًُٔٻ اٯٕ ٗ ب٬زْا أَا َعًُات أ ٚطبٝبات أ ٚعهٛات ٖ١٦ٝ
ضخك ١قٝاز. ٠
تسضٜؼ باؾاَعات ايػعٛز ،١ٜأٖ ٚطنات  ،أ ٚخبرلات  ،أ ٚتابعات شل٦ٝات غٝاغ ١ٝتعٌُ ٗ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1428قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ1426ـ9 ،
 21ضَهإ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ



219

ٚغرلٖا .أ. ٚأ. ٚأ. ٚأ ٚاييت تطاؾل ظٚدٗا ايٛاؾس ٚايصٟ
.
ب٬زْاَ ،جٌ ايػؿاضات ٚايكٓكًٝات
ايػعٛز ١ٜبٗصا ٜه ٕٛاجملتُع قس اغتٛعب
.
ٜعٌُ يسٜٓاٜ ،ػُض شلا بكٝاز ٠ايػٝاض ٗ ٠إسٕ
ػطبتٌ أَاَ٘ ّٚهٔ ٭ؾطاز اجملتُع ايػعٛزَ ٟطاقبَٚ ١تابعٚ ١ؾشل ٚؼً ٌٝتًهُا
ايتذطبتٌ يتشسٜس َعامل ايػًبٝات ٚاٱهابٝات ْٚعٌُ ؾٛضّا ٕعاؾ ١ايػًبٝات أ ٚايتكًٌٝ
اٱَهإ
.
َٓٗا بكسض
ايجايجٚ ١بعس اغتٝعاب إؾطاظات تًو ايتذاضٜب ايػابك ١يًُطسًتٌ ايػابكتٌ بكٝاز٠
 3إطسً: ١
: /
ايتذطبٜٚ ١ه ٕٛقس تبسزت ايهجرل
.
يًػٝاض ٕ٫ ٠اجملتُع ٜه ٕٛقس ٖهِ
.
إطأ ٠ايػطبٚ ١ٝايعطب١ٝ
ايهجرل ْعِ غذلسٌ ٜٚصٚب ايهجرل ٚايهجرل
َٔ إداٚف ٚايعطاق ٌٝايٓؿػ ١ٝاييت تػٝطط عً. ٢
اؿهاضٖٚ ١ٜصا ّٓ ٫ع
.
إداٚفص اييت تكـ عا٥كّا أَاّ خٛض ٖص ٙايتذطب١
ٚايهجرل . َٔ.ط . .
يًػٝاضٖٚ ٠صا
.
إٔ ْهع ايهجرل َٔ ايهٛاب٘ ٚايؿط ٙٚاييت تٓ ِٛعًُ ١ٝقٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز١ٜ
ايعًُ١ٝ
.
سل َٔ سكٛم ٚظاض ٠ايساخً ١ٝاييت تتؿِٗ ٚتعطف نٌ َا ؼتاد٘ ٖصٙ
قاٍ
قازَ. ٫. ١
قازَ. . ١
قازَ. . ١
إْين َاظيت ٚاثكاّ إٔ قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز ١ٜيًػٝاض. ٠
ٚايعَٔ ٖ ٛدع َٔ ٤ايع٬ز نُا قاٍ اٱَاّ سػٔ.ايبٓا
2
يـــُـشــــ١
ددلإ (( نجرلا َا ْػين ٭طؿايٓا نٜٓ ٞاَٛا ،يعًٓا مٔ أْؿػٓا
ٜك ٍٛددلإ خً: ٌٝ
)ْٓاّ).
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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 ٫أعطف نٝـ أٚقعت ْؿػ ٗ ٞؾذ ٖص

4
يًػٝاض .٠ص
َٛنٛع .ط قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز. ١ٜ
.
ا إٛنٛع

َكاٍ ؾتأتٝين اتكا٫ت ٖاتؿ٬َٚ ١ٝسٛات
ؾٗص ٙإكا٫ت أتٛقع ٚأعتكس ٚأزع ٗ ٞنٌ َط ٠أْٗا أخط .
ػاٚظٖا  َٔٚسل ايكطاَ ٤عطؾ ١نٌ َا
ٚتعًٝكات يٝؼ َٔ سك ٞنهاتب قشاٗ َٔ َٓعٗا أ. ٚ
إٛنٛع ؾبعس ْؿط اؿًك ١إان ١ٝدا٤تين اتكا٫ت َٔ غٝسات ؾان٬ت َجكؿات
.
ٜكًين ٗ ٖصا
ٚايطا٥ع َٔٚ ١تًو ايٓكا ٙاييت طًي
.
غعٛزٜاتٚ ،شل ٸٔ ايهجرل َٔ ايتعًٝكات اؾُٚ ١ًٝايٛطٜؿ١
إخطادٗا ٖٞ
:
اَطأ ٠أْت تػدط َٔ إطأ ٠أ ٚايٓػاٚ ٤قًت بأْٗا غٛف تًٓبؼ اؿُاض أ ٚاؿكإ ايصٖب
 1قايت . .
: /
بايؿ ٤ٞؾدؿٝت
.
ٚايؿه ١ؾكًت :شلا إٔ إطأ ٠ايػعٛز ١ٜؼب إٔ تبايؼ ٗ سبٗا ٚاٖتُاَٗا
.
ؾُٗٗا ؾكايت :ي َٔ ٞسكٞ
عًٔٗٝٻ إبايػ ٗ ١سب اؿُرل ٚاـ.ٍٛٝ٭غباب ضَا  ٫أغتطٝع .
شٖبٝاّ يطغبيت إٔ أٗٚط ْعُ١
 ٫ؾهٝاّ ا. ٚ
َازاّ ضب ٞأعطاْ ٞإٔ ايبؼ ٓاض ٟأ ٚخ ًٞٝخًدا ّ
عً ٢زابيت
ضب. ٞ
أخط ٣أْٗا تطٜس إٔ ٜهٓ ٕٛاضٖا أ ٚخًٗٝا هط خًؿ٘ عطب ١تؿب٘ عطبًَ ١هًَ َٔ ١هات
ٚ 2قايت :
: /
ًَٖٚ ٌْٛٝصا سل َٔ
.
أٚضٚبا ؾأْتِ ايطداٍ تؿذل ٕٚايػٝاض ٠بٓكـ ًَ ٕٛٝأ ًَٕٛٝ ٚأٚ
.
 ١ًْٝٚؾكًت
.
ٚخٛٝيٓا ٚإٔ ْطنب عطبات ؾاخط٠
.
سكٛقٓا نٓػا ٤إٔ ْع ٜٔعطبات ٓرلْا
:شلا ْعِ ٖصا سل َٔ سكٛقهٔٻ ٚيهٔ زعٛت ٖٞ ٞعسّ اٱغطاف ٚإبايػ ٗ ١اٱْؿام عً٢
ٚاـٍٛٝ
اؿُرل .
ايطٚاتب؟
.
أسسأٖ بايٓػب ١يطٚاتب غا٥ك ٞاؿُرل أ ٚايػا٥ػٌ ،ؾُٔ وسز ٖصٙ
:
ٚ 3قايت يٞ
: /
ايتذاضٜٓ ٌٖٚ ٠طبل عً٢
.
َعِٗ؟ ٌٖ ٜه ٕٛعٔ ططم ٚظاض ٠ايعٌُ أٚ ٚظاض٠
ٚنٝـ ْتعاٌَ .
ايػعٛزٚ ٠أْ٘ ٫بس إٔ ٜه ٕٛايػا٥ل أ ٚايػا٥ؼ غعٛزٟ
.
غا٥ك ٞاؿُرل ٚاـ ٍٛٝقه١ٝ
نؿطٚ ٙظاض ٠ايعٌُ.ؾكًت :شلا  ٫ضَا – ٖهصا أ – ٔٚإٔ َٛنٛع ايػعٛز ٠قس  ٫تٓطبل عً٢
ٚاـ ٍٛٝ٭ٕ ب٬زْا ٚهلل اؿُس ًَ ١٦ٝبٌ َهت ١ٛبػا٥ك ٞاؿُرل ٚاـٍٛٝ
.
غا٥ك ٞاؿُرل
ٚإطًٛب َٓهٔ ؾك٘ ْؿط إع ٗ ٕ٬ايكشاؾ ١احملً ١ٝؾػتذس ٜٔأيٛؾّا َأيؿ َٔ ّ١غا٥كٞ
ايعٌُ
اؿُرل ٚاـٜ ٍٛٝطغب. ٗ ٕٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.)5
 )1429قؿش(١
بعسزٖا(
ٖ142ـ1 ،
ايكعس٠
 23ش6 ٟ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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اؿُس ٖٚصا َا
ٚأدعّ أْ٘ ْ ٫كل يسٜٓا ٗ عسز اؿُرل ٚاـَٚ ٍٛٝا أنجطِٖ ٗ ب٬زْا ٚهلل .
ٚإبايػ ١امل تػُع ٞبإجٌ ايؿعيب
.
أ٩نس قٛي٘ يو ٜاغٝست ٞيٝؼ َٔ باب ايتؿدِٝ
ٓرل ٚإشا أضاز أسسِٖ ؾتِ أ ٚتٛبٝذ أخط ٫
ٜك ٍٛبإٔ ؾ ٕ٬غا٥ل .
ايػعٛز ٟإؿٗٛض ٚايص: ٟ
اؿُرل
ايؿٛض أْت نػا٥ل ! .
ٜؿِٗ ٜ ٫ٚػتٛعب ٜك ٍٛي٘ عً: ٢
ٚ 4أخط َهإ ١تًكٝتٗا ناْت سازٚ ٠عٓٝؿ ١دساّ دساّ َٔ غٝسٜ ٠بس ٚي ٞأْٗا زضغت ٗ ايػطب ،قايت
: /
ٚاؾٌٗ سٌ
.
ي ٞإٕ أؾهاضى ٗ ٖصا إٛنٛع نأْو تطٜس إٔ تعٛز بٓا إٍ عكٛض ايتدًـ
أٚاـ ٌٝؾكًت شلا َتأزبّا ْتٝذ ١إْؿعاشلا ايؿسٜس ٜاغٝستٞ
.
تطايب إطأ ٠إٔ تكٛز اؿُاض
ايؿانً ١إٔ ٖص ٙا٭ؾهاض يٝػت أؾهاض ٟإِا ٖ ٞأؾهاض اَطأ ٠غعٛزَ ١ٜجكؿٚ ١أنازّ١ٝ
.
َعطٚؾ ١ططست عً٢ٻ ايؿهطٚ ٠أْا تٓاٚيتٗا بأغًٛب ٞايكشاٗ ضَا نإ ٗ أغًٛب ٞؾَٔ ٤ٞ
.
ايهطّ١
.
ٚاـٚ ٍٛٝيهٓٗا يٝػت أؾهاض ٟنُا تٛين ٜا أٜتٗا
.
ايػدطٚ ١ٜايتٗهِ عً ٢اؿُرل
قايت :ي ٞ٭ْو تطٜس إٔ تعٝسْا إٍ ايٛضاٖٚ ، ٤صا أَط ْ ٫طٜسْ. ٫ٚ ٙطغب٘
أسب إٔ أ٩نس ٖٓا إٔ َا زعاْ ٞشلصا ايططح ايبس ٖٛ ،ٌٜضغب ١ايبعض ٗ تعطَ ٌٝؿطٚع قٝاز٠
يًػٝاضٚ ٠مٔ ٗ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜؾعب َتشهط ٚضاقٚ ،ٞوب
.
إطأ ٠ايػعٛز١ٜ
اهلل  ،ؾٓشٔ أَ ١طُٛس،١
ٚايطقٚ ٞيٝؼ ٗ َكا٫ت ٞأ ٟزع ٠ٛيًتدًـ –  ٫زلض -
ايتطٛض .
يًػٝاض٠
ٚطُٛسٚ ١تعؿل ايطُٛح َٔٚ ،طُٛسٓا طًبٓا قٝاز ٠إطأ. ٠
ؾكًت :شلا ٜا غٝست ٞأْين َٔ زعا ٠قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاضٚ ٠أساضب َٔ أدٌ شيو ٚغٛف أغتُط ٗ
قازَ٘ ٫
.
قازَ٘
قازَ٘ . . .
ايؿعبٚ ١ٝأ َٔ٩إّإ نبرل إٔ قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاض. ٠
.
ٖص ٙإطايب
تكًك ٞؾايعَٔ دع َٔ ٤ايع٬ز نُا قاٍ اٱَاّ
ايػابك ١ؾ. ٬
.
قاٍ نُا قًت ٗ َكا٫تٞ
ايبٓا
سػٔ .
2

حملـــــ١
ددلإ (( ٜا يػؿًتى سٌ تطٜس ايٓاؽ عً ٢إٔ تطرلٚا ظٓاسٝو ٚأْت
ٜك ٍٛددلإ خً: ٌٝ
بطٜؿ).١
أعذع َٔ إٔ ُسِٖ )
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض



222

املشأ ٠تكٛد احلُاس
5
غٝه َٔ ٕٛايكعب عًٞٻ إٔ أؾِٗ ٕاشا ٖصا اٱقباٍ ايطا٥ع ٚاؾٝس عًَ ٢تابعَ ١كا٫ت ٞايػابك١
ايعٓٛإ ٚظاز سذِ إعذاب ٞبتًو ا٫تكا٫ت اشلاتؿٚ ١ٝايتعًٝكات إػتُط٠
.
اييت ْٴؿطت ؼت ٖصا
ٚايٓػاٚ ٤أ٩نس يًذُٝع إٔ نٌ
.
ٚإؿٝسٚ ٠اؾٝس َٔ ٠نجرل َٔ قطا ٞ٥ايؿه ٤٬ايٓب َٔ ٤٬ايطداٍ
ايعاي َٔٚ ٌٝآخط تًو
.
َا ٚقًين َٔ َتابعات شلص ٙإكا٫ت ٖ ٛقٌ تكسٜطٚ ٟاسذلاَٞ
ايتعًٝكات ٚإساخ٬ت ٖٞ:
ٖ 1ذُت عً ٸ ٞغٝس ٠نطّٚ ١ؾانًٜٚ ،١بس ٚي ٞأْٗا َٔ ا٭خٛات إًتعَات  ،بٌ إتؿسزات ٚقايت يٞ
: /
ايٓبٚ ١ٜٛنس ا٭خ٬م
.
إٕ َا تهتب٘ عٔ قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز ١ٜيًػٝاض ٖٛ ٠نس ايسٚ ٜٔايػټٓ١
ايػٝاضٚ ٠ساٚيت ْكاؾٗا بٗسٚ ٤ٚيهٔ – دعاٖا اهلل خرلّا – اتُٗتين
.
ؾإطأ ٫ ٠هٛظ شلا قٝاز٠
نتابتٗا ٚؾُٗت
.
اخل ٚأيؿاٚ ٚعباضات  ٫تػُض يٝاقيت ا٭زب١ٝ
عًُاْ. . ٚ.. ٚ. ٚ. ٞ
.
ؾٛضاّ بأْين
ايعٛضات .ص هب عسّ ا٫قذلاب َٓٗا أٚ
ٖ ٞط نتً. َٔ ١
إطأ. ٠
َٔ ٖص ٙايػٝس ٠ايهطّ ١إٔ .
شيو ٚإِٗ قًت شلا ٜا غٝست ٞأْا أُقسٸّ اسذلاّ ضأٜو ٚنٌ َا شنطت. ٘ٝيٞ
ايتؿهرل ٗ .
ٚأضدَٓ ٛو إٔ تػًُ ٞعً ٢عُو عا٥ض ٚعٛض ٚاب٬غُٗا ايػ َِٞٓ .ّ٬أشنط ٖصا ايطأٟ
َعٞ
نأِٛشز ٕٔ خايؿين ،ؾًٝؼ نٌ اٯضا ٤اتؿكت .
: 2نُا دا ٤تعًٝل ٚطٜـ َٔ اَطأٚ ٠ضدٌ اْكب عً ٢غ٪اٍ ي ٌٖ ٖٛ: ٞؼتاز قٝاز ٠إطأ ٠يًشُاض
/
غرلِٖ ٚتػذٌ
.
ٚاـ ٍٛٝيٓٓ ِٛسطن١
.
إٍ .ط ؾططَ. ١طٚض .ص خاق ١باؿُرل
ٚاؿكإ .
كايؿات .ص بايهٚ ّٛايهٛضد٘ نُا
.
ٚؾٛضاّ .ط قػاِ٥
إطٚضٚ ١ٜتكسض شلِ .
.
عً ِٗٝكايؿاتِٗ
شلِ ْعِ نطٚضٚ َٔ ٟدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿطط ١ست٢
إهطَ ١ؾكًت :
ْػُٗٝا مٔ ٗ َه. ١
ٚاـ ٍٛٝؾ٬بس َٔ ؾهُٗا َٔ
.
إطٚضٚ ٟضَا ٜكع اظزساّ َطٚض ٟبٌ اؿُرل
ٜ ٫كع اْ٫ؿ٬ت .
 ٌٖ ٖٛٚقػ ١ُٝإدايؿ١
إتٛقع ١ثِ غأيتين إطأ ٠غ٪اَُّٗ ّ٫ا يًػا: ١ٜ
.
ٖص ٙا٫ختٓاقات
اؿكإ ؾكًت :شلا إٕ طبا٥ع ا٭َٛض تك ٍٛأْٗا تػذٌ
.
تػذٌ بازل ٞأ ٚباغِ اؿُاض أٚ
اؿكإ ٚيهٔ اعتكس
.
بازلو باعتباضى إايو يًشُاض أٚ

أ ٔٚإٔ إدايؿ١
– ٖهصا -

ايهعٝـ ْٚعؿ ٛعٔ ايكٟٛ
.
اؿكإ ٭ْٓا أيؿٓا عًَ ٢عاقب١
.
غٛف تػذٌ عً ٢اؿُاض أٚ
إدايؿٌ
!
َجٌ أقشاب ايػٝاضات ايؿدَُ َٔ ١طغـٝسؽ ٚنازٜـ٬ى ٜ٫عاقب أقشابٗا َٔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.) 5
 )1429قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ1426ـ8 ،
 13ؾٛاٍ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚايج٬ثا٤
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َهإ
أَا ايْٝٛت ٚايهٛض ٫ٚؾايعكٛب ١ت٬سكُٗا ٗ نٌ .
ايػا ٖٛ ١ً٥أيٝؼ َٔ سكٓا إٔ ْكٛز
:
: 3نُا تًكٝت قازث ١عً ٢ؾهٌ غ٪اٍ أٜهاّ ٖ ٛق ٍٛإطأ٠
/
ايػا٥ؼ ؾٓشٔ َعؿط ايٓػا ٤لٝس ؾٔ قٝاز ٠اؿُرل
.
َٔ ٫
ٓرلْا ٚخٛٝيٓا بأْؿػٓا بس ّ
سكٛقهٔ ٚايٓٛاّ ٚايسٚ ٜٔايٓٛاّ ّٓ ٫ع نُا قًت
.
ٚاـ ٍٛٝؾكًت :شلا ْعِ ٖصا َٔ
.
ٚاـٍٛٝ
.
غابكاّ ؾأعطف دٝساّ أْهٔٻ َاٖطات ٗ قٝاز ٠اؿُرل
.
ٚ: 4ثايج ١غأيتين بؿسٚ ٠اٖتُاّ بكٛشلا أ ٫تعتكس إٔ ٖص ٙايؿهط ٠تسؾعٓا إٍ ٚدٛز ٚضف قٝاْ١
/
َجٌ ق٬ت إق٬ح ايبٓؿط
يعطبات اؿُرل ٚاـ ٍٛٝتٓتؿط ٗ نٌ أدعا ٤إسٕ ٚططقٗا :
ايعٜٛت ؾكًت َٔ ايهطٚض ٟإٔ ْؿهط ٗ إهاز ٖص ٙايٛضف اـاق ١بكٝاْ ١عطبات
ٚتػرل .
ٚايبًسٜات
.
ٚاـٖٚ ٍٛٝصَ ٙػٚ٪ي ١ٝا٭َاْات
.
اؿُرل
ٚ: 5غ٪اٍ إؿاس ٞغطٜب َٔ اَطأ ٠غرل َتعًُ ١نُا ٚقؿت ْؿػٗا سٌ قايت :ي ٌٖ ٞتٜ ٔٛا
/
يًػٝاض٠
.
زنتٛض إٔ اجملتُع غٛف ٜكبٌ قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز١ٜ
ٚايتشهط
.
ؾكًت :شلا إٕ اجملتُع ايػعٛز ،ٟفتُع طُٛحٚ ،فتُع وب ايتطٛض ٚايطقٞ
تصنط َٚع اسذلاَ ٞيهٌ
ٚيس ٜ٘قابً ١ٝخكب ١يكب ٍٛاؾسٜس ٚايتعاٌَ َع٘ ز ٕٚكاٚف .
اؾسٜس إٕ
.
ايعَٔ ؾ ٬تكًكٜ ٞا غٝستٖ َٔ ٞصا
إداٚف اييت ٗ قسضى ؾػٛف تعَ ٍٚطٚض .
قازَ١
قازَ. . ١
.
قازَ١
قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاض. . ٠
2

َــشــ١
ٜك ٍٛددلإ خً ٌٝددلإٜ((:اعذباّ ،إٕ ايطغب ٗ ١ايصات َع ٖٞ ١ٓٝبعض إٔ)).ٞ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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املشأ ٠تكٛد احلُاس ٚاحلصإ
6
عذٝب ٭َط فتُعٖ ٞصا ايععٜع ايص ٟؾتشت ؾٗٝت٘ ٕٓاقؿَٛ ١نٛع قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز١ٜ
اؿٟٛٝ
.
يًػٝاضٜٚ ،٠بس ٚيٖ – ٞهصا أتكٛض – ا٭َٛض إٔ ايٓاؽ يس ِٜٗقابً ١ٝدٝسٕٓ ٠اقؿٖ ١صا إٛنٛع
ٚأعذلف أْين غعٝسٷ دسّا بٗصا ايتذاٚب َٔ قطا ٞ٥ايهطاّ ا٭ععاٖٚ ٤صا َٖ ٛهػيب ايٛسٝس ٗ ٖصٙ
يًػاٖ ٗٚ ١ٜص ٙاؿًك ١أضغب إشاع١
اؿٝا ٠إْين أنػب قطا ٤دسز ٗ نٌ ٖٚ ّٜٛصا أَط ٜػعسْ. ٞ
.
ٚاؿكإ ؾًكس أغعسْٞ
.
بعض ا٫تكا٫ت ٚايتعًٝكات اييت ٚقًتين ٗ َٛنٛع قٝاز ٠إطأ ٠يًشُاض
أخ ٞاؿبٝب ايػٝس زلرل بطق ١ايهاتب إعطٚف باتكاٍ ٖاتؿْٚ ٞاقؿين ٗ ٖصا إٛنٛع َعطباّ عٔ
إعذاب٘ إظاٖ ٤صا ايططح اؾٝس ٚاؿهاضٚ ٟايصٜ ٟعس َٔ إٛانٝع ايكطٜبٚ ١إكطب دساّ َٔ تطًعات
ايهجرل ٚايهجرل دسّا َٔ أؾطاز فتُعٓا اؿبٝب ٚخاق ١ايٓػا ٤ا٭تٜ ٞعتدلٕٻ ٖصا إٛنٛع بايٓػب١
سًُّا .ص بعٝس إٓاٍٜٚ ،تطًع ٻٔ بؿٛم ٚتًٗـ إٍ ؼكٝك٘ عً ٢أضض ايٛاقع ٗ أقطب ٚقت
شلٔ .ط .
.
ٖهٔ ٜ ٫ٚػعين ٖٓا إ ٫إٔ أططح أَاّ ايكطا ٤بعض ايٓكا ٙاييت ٚقًتين َٗٓٚاَ :ا ًٜٞ
.
: 1شنطْ ٞايػٝس زلرل بطق ،١بأْ٘ نإ ٫بس ي ٞإٔ أْ ٙٛإٍ ْٛع ١ٝاؿُرل ٚاـٖٓٚ ،ٍٛٝاى اؿُرل
/
ٚؾكاٚ ٌ٥أعتكس – ٖهصا أ – ٔٚإٔ
.
اؿػآٚ ١ٜٚرل ايٛسؿٚ ،ٞنصيو اـ ٍٛٝؾٗ ٞأْٛاع
غرل
ايٓٛاّ إطٚضّ ٫ ٟاْع َٔ غرل أ َٔ ٟأْٛاع اؿُرل أ ٚاـ ٍٛٝطإا أْ٘ وٌُ ضخك. ١
أقٌ ؾايػٝاضات أْٛاع َجٌ ا٭َطٜهٚ ٞايٝاباْٞ
َجً٘ َجٌ ْٛاّ ايػٝاضات  ٫أنجط . ٫ٚ
ٚا٭ٕاْٚ ٞنصيو اؿُرل ٚاـ ٍٛٝأْٛاعّا ٚأقٓاؾاّٚ ،نٌ
.
ٚايؿطْػٚ ٞايدلٜطاْٚ ٞاٱٜطايٞ
اَطأٚ ٠سػب ؾًٛغٗا ،ؾٗٓاى ٓرل ٚخ ٍٛٝضخٝكٖٓٚ ،١اى ٓرل ٚخ ٍٛٝغايٜ ١ٝكٌ ق١ُٝ
قٌٝ
َٚ ٌٜ٬نٌ ّس ضدٛي٘ عً ٢قس ؿاؾ٘ نُا .
بعهٗا إٍ .
ٚاـ ٌٖ ٍٛٝغتشسز أيٛإ قسز ٠يًػرل ،ؾكًت شلا أظعِ إٔ
.
ٚ 2غأيتين اَطأ ٠عٔ أيٛإ اؿُرل
: /
ا٭يٛإ ؾُٛنٛع ا٭يٛإ ٜطز إٍ ا٭شٚام ٚايٓؿػٝات.ؾاغتدساّ أيٛإ
ا٭َط  ٫وتٌُ ؼسٜس .
اؿُرل ٚاـَ ٍٛٝجٌ اغتدساّ أيٛإ ايػٝاضات ؾهٌ إْػإ ىتاض َا ٜؿا َٔ ٤أيٛإ ٚايٓؿؼ
تٗٚ ٣ٛيهٔ تًو ايػٝس ٠ايؿانً ١قايت :ي ٞإٕ ايٓػا ٤ىؿٔٻ َٔ اؿُاض ش ٚايً ٕٛا٭غٛز
َٚا .
اؿٌ؟ ؾكًت شلا إٔ ايػٝاض ٠ايػٛزا ٤تعتدل أغً ٢أْٛاع ايػٝاضات ،ؾايً ٕٛا٭غٛز َطغٛب
ؾُا ! .
ا٭غٛز ثِ قًت :شلا ٜا
ٗ ايػٝاضاتٚ ،ايؿدكٝات ايهبرلٚ ٠ايػٓٚ ١ٝايؿاخط ٠ؼب ٖصا ايً. ٕٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قؿش.) 2 ١
(
، )1429
بعسزٖا(
ٖ1426ـ4 ،
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚاـُٝؼ 8ؾٛاٍ
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ا٭غٛز ٚإشا قعب
غٝست ٞعًٝو إٔ تعاؾَ ٞؿهًتو ايٓؿػ ١ٝػا ٙاؿُاض ش ٟايً. ٕٛ
عًٝو ا٭َط ؾ ٬تكًك ،ٞؾػٛف تٴؿتض ق٬ت ٚٚضف يتػرل ي ٕٛؾعط اؿُاضٖٚ ،صا أَط غٌٗ
ؾاطُ٦ين ٖٚهٔ ْػُع ٗ
.
ايكبػات َٚا أنجط ا٭ٜاز ٟايعاًَ ١ايٛاؾس ٠عٓسْا،
.
ؾُا أنجط
ٚاـٍٛٝص
ق٬ت .طنٛاؾرل يًشُرل . .
.
إػتكبٌ أْ ٚكطأ ٗ ايكشـ احملً ١ٝإعْ٬اّ عٔ ؾتض
إطغٛب١
.
يعٌُ شلِ ايتػطوات إطًٛبٚ ١قبػِٗ بؿت ٢ا٭يٛإ
ايطنب .ص ايصٜ ٟصٖب ٗ
َٛنٛع .ط .
.
ٚ 3سسثتين أسسأٖ عٔ ػطبتٓا مٔ ٗ َه ١إهطَٗ ١
: /
إٓٛض٠
ْاع ١نبرل ٠عًٛٗٚ ٢ض اؿُرل يعٜاض ٠غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بإس. ١ٜٓ
ٚإٕ ايطنب نإ ََٓٚ ِٛطتب ٚإٕ اؿُرل لشت ٗ اخذلام نٌ ٖص ٙإػاؾات ٚأثبتت
ًٌَ ٚاؿُرل غٛف تتشٌُ عٓا٤
ؼًُٗا إؿاقْ ٗ ١كٌ اٱْػإ َٚتاع٘ ز ٕٚنذط أ. ٚ
ايعاَ ١ؾاهلل ٜعٌ اؿُرل
َٚؿكْ ١ػاْ٤ا َٔ نجط ٠ايًـ ٚايسٚضإ ٗ ا٭غٛام ٚا٭َانٔ .
ايكازَ١
.
ٚاـ ٍٛٝعً ٢إطسً١
ٚاؿكإ ٚقايت :ي ٞإٔ غطعتٗا  ٫تكاضٕ
.
ٚ: 4سسثتين اَطأَ ٠تعًَُ ٖٞٚ ١طب ١ٝعٔ غطع ١اؿُاض
/
ايػطع ١ؾكًت :شلا بٌ
.
بصيو ؾاؿُاض ٚاؿكإ ًّ ٫هإ ق٠ٛ
بػطع ١ايػٝاض ٫ٚ ٠تكاؽ .
قشٝض ٌٖ تعًٌُ ٜا غٝست ٞإٔ ق ٠ٛايػٝاض ٠تكاؽ بك ٠ٛاؿكإ؟! ،ؾٝكاٍ إٔ ق٠ٛ
.
ايعهؼ
سكإ
ٖص ٙايػٝاض ٠ث٬مثا. ! ١٥
ٚيهٔ أٚز إٔ أشنط ٜا غٝست ٞإٔ ايػطعٚ ١دْٓٗٛا أخصت ؾباب ٖصا ايٛطٜٔٚ ،تِ ا٭طؿاٍ
بػببٗا ؾايػطع ٗ ١ايكٝازَٛ ٠ت قكل.ؾاؿُاض ٚاؿكإ غٝعُ ٕ٬إٔ ؾا٤
.
ٚضًَت ايٓػا٤
ٚايتٗٛض
.
اهلل عً ٢انؿاض َػت ٣ٛاؿٛازخ إطٚض ١ٜايٓاػ ١عٔ ايػطع١
قازَ١
قازَ. . ١
قازَ. . ١
ٚضغِ نٌ ٖصا ٚشاى ؾإٕ قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز ١ٜيًػٝاض. ٠
اـا٥ؿٌ
.
ٜٚا أَإ
2
حمل١
ددلإ (( ق ١ُٝإط ٤يٝػت ؾُٝا ٜبًػ٘ ،بٌ ؾُٝا ٜط ّٚبًٛغ٘)).
ٜك ٍٛددلإ خً: ٌٝ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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املشأ ٠تكٛد احلُاس ٚاحلصإ
7
ٚاؿكإ ٚنجطت سٛي ٞا٭غٖ ٗ ١ً٦صا
.
اؾًػ ١اَتست ٚاؿسٜح طاٍ عٔ قٝاز ٠إطأ ٠يًشُاض
إٛنٛع ٚاؿكٝك ١إٕ اؾُٖ ٗ ٌٝصا ايططح أْين عطؾت أؾٝا ٤نجرلْ َٔ ٠ؿػٝات ايٓاؽ ٚأؾهاضِٖ
.
ايٛاقع عدل ٖص ٙإكا٫ت عطؾت أؾٝا ٤٭ٍٚ
ٚطُٛساتِٗ ٚتطًعاتِٗٚ ،سبِٗ يًتطٛض ٚايتعاٜـ َع .
اْ٫ػ٬م َٚا
.
َط ٗ ٠سٝات ٞأعطؾٗا َٔ عكًٝات َتٓٛضٚ ٠أخطَ ٣تدًؿَٚ ١تعكبَٚ ١تؿسز ٠يسضد١
ٚايتَٓٗٓٚ ٜ٘ٛا
:
ٚقًين ايْ ٖٞ ّٛٝكا ٙدٝس ٠تػتشل ايٓؿط
: 1قايت ي ٞإسسأٖ ٜا زنتٛض ٌٖ ْػٝت إٔ ضؾات اؿُاض ٚاؿكإ غٛف ٜػ ٤ٞإٍ ايٓٛاؾ ١ايعاَ١
/
ايهطٚ ١ٜٗقايت أْا أقذلح عًٝو إٔ
.
ٗ ؾٛاضع َٝٚاز ٜٔإسٕ ٚايططمٚ ،نصٍ ى ضٚا٥شٗا
يًشُرلٚاـ ٍٛٝتٛنع شلُا أثٓا٤
.
ب٬غتٝه .١ٝص
.
ٚعٌُ .ط سؿا٥ض
تطايب ؾٛضّا بتكُ. ِٝ
ايؿٛاضع ٚقايت إٛنٛع يٝؼ قعباّ عًٓٝا ٭ْ٘ يسٜٓا ايهجرل َٔ إكاْع
.
غرلِٖ ٗ
با٭طؿاٍ ص ،. .ستْ ٢كه ٞعً٢
.
قٓاع. ١طاؿؿا٥ض ايٓػاٚ ،١ٝ٥أٜهّا اـاق١
.
إتدككٗ ١
ايهطٚ ١ٜٗأعتكس إٔ إكاْع إتدككٖ ٗ ١صا اجملاٍ
.
َٛنٛع ا٭ٚغار ٚإدًؿات ٚايطٚا٥ض
غٛف تػابل ٚتٓاؾؼ ٚتبسع ٗ ٖصا ايكٓـ ٚغٛف تبتهط أسسخ اؿؿا٥ض إتٓٛع ١با٭دٓش١
ٚايعازٚ ،١ٜشات اَ٫تكام ايػطٜعٚ ،ايطب ١ٝاييت  ٫تػبب سػاغٚ ،١ٝأعتكس أْٗا غتبسع
إدتًؿ َٔٚ ١احملتٌُ إ٪نس إٕ ٖص ٙإكاْع غتػتعٌ باٱعْ٬ات
.
ست ٗ ٢ا٭يٛإ
ايتًؿع ١ْٜٝٛإكٛض ٠يعطض ٚتطٜٚر َٓتذاتٗاٚ ،غٛف تسضب عسزاّ  ٫بأؽ ب٘ َٔ اؿُرل
ٚاـ ٍٛٝعً ٢عطض تًو إٓتذات عطنات اْػٝاب ١ٝؾٓ ١ٝاغتعطان ،١ٝنُا وسخ عٓس
ايؿها١ٝ٥
.
عاضنات ا٭ظٜا ٤ببعض ايكٓٛات
ٚايػٝاغ١؟
.
اؿُاض .ص ٗ اؿٝا ٠ايعاَٚ ١اـاق١
ٚأُٖ. ١ٝط .
.
ٚ 2أخط قاٍ :يٕ ٞاشا مل تٴؿط إٍ ق١ُٝ
: /
ؾكًت ي٘ إٔ اؿُاض ي٘ ق١ُٝ
:
َعاًَت٘
٭ٕ ايٓػاٜ ٤ا غٝس ٟضَا ٜ ٫عطؾ ٻٔ قُٝت٘ ؾٝػٔ٦ٻ ! .
نبرل ٗ ٠كتًـ أْٛاع اؿٝا ،٠ؾُج ّ٬اؿُاض ٖ ٛؾعاض اؿعب اؾُٗٛض ٟا٭َطٜهٚ ،ٞأٜهّا
اـ ٖٛ ٌٝؾعاض سعب إُ٪ط ايؿعيب ايعاّ باؾُٗٛض ١ٜاي ٖٛٚ ١ُٝٓٝاؿعب اؿانِ .سايٝاّ
ايعطبٗٚ. ).. (. ١ٝ
.
اؿُاض .ص ي٘ ق ١ُٝعاي ٗ ١ٝإسس ٣ايسٍٚ
ٚقاٍ ي ٞأر َكط ٟععٜع .إٕ .ط .
تًو ايسٚيّٓ ١ع ؼُ ٌٝايبها٥ع ٚا٭ثكاٍ عًٗٚ ٢ط اؿُاضٜٚ ،هع ٕٛعًٗٚ ٢ط ٙأضق٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.) 5
 ، )1459قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ1426ـ7 ،
 12ؾٛاٍ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٫ثٌٓ
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ٚأغً ٢أْٛاع ا٭قُؿٚ ١اؾًٛز ٚغرل ،ٙيسضد ١أْ٘ قاٍ :يٜ ٞتُٓ ٢ي ٛأْ٘ ٜهٓ ٕٛاضاّ ٗ تًو
ايعِٝٛ
ايسٚيٜ ١ا غبشإ اهلل ! .
.
ْكٌ
اؾٌُ ٗ َكا٫تو نٛغ. ١ًٝ
شنط . .
 3ثِ غأيتين غٝس ٠نطّٚ ١قايت :يٕ ٞاشا ػاًٖت . .
: /
َٓٗا إٔ اؾٌُ ٚغْ ١ًٝكٌ بط ١٦ٝدساّٜ ،هاف يصيو ندل
دساّ :
ؾكًت :شلا ا٭غباب نجرل. ٠
سذُ٘ ٚضَا ٖصا اؿذِ ايهبرل ٜهاٜل إطأ ،٠ؾٗ ٛعباض ٠عٔ ؾاسٓ ١أ ٚغهؼ أ ٚتط ٚ ٬ٜإطأ٠
ايػٝاضات ٜهاف إٍ شيو إٕ اؾٌُ َعطٚف عكس ٙايسؾٌ
.
 ٫تطغب ٗ قٝازٖ ٠صا ايٓٛع َٔ
سٌ  ٚإطأ ٫ ٠تٓذ َٔ ٛشيو ؾُؿاٜٚطٖا
ٚسب اْ٫تكاّ ٖٔ أغَ ٗ ٧عاًَت٘ٚ ،ي ٛبعس .
َتكًب ؾاْ٫تكاّ ٚاضز  ٫قاي ،١أَا عهّا
.
نجرلٚ ٠طًباتٗا  ٫تٓتٗٚ ٞيػاْٗا طَٚ ٌٜٛعادٗا
ايؿطق١
 ٬أ ٚضؾػاّ أ ٚضَّٝا َٔ عًٗٚ ٢ط ٙأ ٚإٔ  ٟٜٛٗبهاٌَ دػس ٙعًٗٝا عٓسَا تأت. ٘ٝ
أ ٚضن ّ
أندل ٚوتاز إٍ
ٗٚطٚ ٙوتاز إٍ سٛا٥ط .
نصيو وتاز اؾٌُ إٍ ٖٛزز ٜٛنع ؾٛم .
غًِ ست ٢تػتطٝع إطأ ٠ايكعٛز ٚاشلب ٙٛعٓس ايطنٛب ٗ ساي ١عٓاز اؾٌُ ٚعسّ
ٜٓاغب إطأٚ َٔ ٠دْٗٛ ١طٟ
ا٭ضض ؾايعَٔ يٝؼ ظَٔ اؾُاٍ . ٫ٚ
اغتذابت٘ يًٓع ٍٚعً. ٢
 4ثِ ْاقؿتين أَط ٠ثايج ١عٔ َعاْاتٗٔ ٗ إػتكبٌ َع اؿُرل بايصاتٚ ،عسّ ؾِٗ اػاٖات ٚعٓأٜٚ
: /
اؿُاض ٚعً٢
ايعطظ .ٞص غٝه ٕٛي٘ ز ٚٷض نبرل ٗ تٛد. ٘ٝ
.
ايؿٛاضع ؾكًت :شلا  ٫تكًك. ٞإٔ .ط
عاي ٞؾإشا غاض ٗ ؾاضع َا عس٠
نٌ ساٍ قًت :شلا إٔ اؿُاض َؿٗٛض َٚعطٚف بؿِٗ ٚشنا. ٤
اؿُاض بٌ أ٩نس يو إٔ بعض
ايؿعيب ايتهطاض ٜعًِ .
:
َطات ؾًٔ ٜٓػاٜٚ ،ٙكٛي ٗ ٕٛإجٌ
ٜٓٚػاٚ ٙقٗ ٌٝ
اؿُرل أؾهٌ َٔ بعض ايػا٥كٌ اؿايٌٜ ،صٖب عؿطَ ٜٔط ّٕٛ ٠قع َا .
ا٭َجاٍ ايعاَ١
:

(( س٘ اؿُاض دٓب ايؿطؽ ٜا تعًِ ٜا ضؾؼ )).ؾاؿُاض ٜا غٝست ٞايهطّ١

سػب ايتعٛز ٚايتعًِ ٚايتهطاضٚ ،ب ٬ؾو أْ٘ غٛف ٜتعًِ َٔ قاسب٘ ايصنا ٤أ ٚايػبا ٤ن ٷٌ
ؾانًت٘ ٚأخرلاّ أق ٍٛيهٜ ٞا غٝست ٞيٝت بعض ايبؿط ٜتعًُ َٔ ٕٛاؿُرل ايكدل
.
عً٢
ٚايؿِٗٚ ،يهِٓٗ يٮغـ ٜتعًُ َٔ ٕٛاؿُرل ايٓٗٝل بأقٛاتِٗ ؾكٖ٘ٚ ،صَ ٙعهً ١نبرل٠
غٛف تٛادٗٓا ٗ إػتكبٌ عٓسَا تطتؿع ٚتهجط ٚتٓتؿط أقٛات اؿُرل بٓٗٝك٘ ايٓهرل ،ؾٝععر
ايٓآَ ٗ ِ٥عي٘ٚ ،ايطايب ٚايطايبَ ٗ ١سضغت٘ ٚإطٜض ٗ غطٜطٚ ،ٙإٚٛـ ٗ َهتب٘،
عًُ٘ ٚيهٔ أعتكس إٔ إػأي ١غًٗ ١ؾ٬بس َٔ تٛؾرل نُاَات بهُٝات نبرل٠
ٚايعاٌَ ٗ .
اؿُرل ؾأقٛاتٗا قطاسَ ّ١ععذٚ ١خاق١
.
ايٓهرل ًْٚذِ نٌ
ستْ ٢ػهت ٖصا ايٓٗٝل .
عٓسَا تعدل عٔ ددلٚت ٚقػ ًِٚٚ ٠ٛقاسبٗا شلا ،ؾٛغ ١ًٝايتعبرل عٔ ايؿعٛض عٓس اؿُرل
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ٖ ٛايٓٗٝل ،ؾتدًٛٝا َع ٞأيٛف َأيؿٖ َٔ ١صا ا٭قٛات تٓطًل با٭دٛا ٤تعدل عٔ َؿاعط
قاسبٗا عٓسَا تكٛز ٙإطأ ،٠ؾكٛت ايٓٗٝل ٚاسس ؾْ ٬ػتطٝع إٔ ِٝع ٌٖ ٖ ٛتعبرل عٔ قػ٠ٛ
ٚقب ٖٛ ٌٖٚ ٠ٛتعبرل عٔ َٛاؾك ١اؿُاض عً ٢قٝاز ٠إطأ. ٠ي٘؟ أّ أْ٘
أ ٚغً ،١ٛأ ٚقب. ١
يصيو؟ ٚيهٔ ْتؿل ْٝعاّ أْ٘ قٛت َععر ْٚهرل قاٍ تعايٞ
.
ضؾض

ٚ اقكس ٗ َؿٝو

ٚاغهض َٔ قٛتو إٕ أْهط ا٭قٛات يكٛت اؿُرل  ط يكُإ 19ص .
2

يـــُـشــــ١
عٓ٘ (( ايًِٗ إْ ٞأغًو إّاْاّ نأّإ ايعذا٥ع)).
ٜك ٍٛغٝسْا عُط بٔ اـطاب ضن ٞاهلل :
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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املشأ ٠تكٛد احلُاس ٚاحلصإ
8
َٚعاضن ّ١إٕ أَاْيت
.
ٚ ٫تأٜٝسا
أغرل بكٓاع ١تاَ ١أْين قس أؾبعت ٖصا إٛنٛع ْكاؾّا ٚسٛاضاّ ٚدس ّ
تسؾعين زاُّ٥ا يعطض نٌ اٯضا ٤اييت اتؿكت َع ٞأ ٚاختًؿتٖٚ ،صا أَط طبٝع ٞؾايتبا ٜٔأَط ٚاضز ٗ
ٚدٗات ايٓٛط ،بٌ ٖ ٛزلٖٝ ١ع ٗ ٠سٝا ٠ايبؿطٜٓٚ ،بػ ٞإٔ ْسضب أْؿػٓا عً ٢شيو ،ؾٗٓاى ايهجرل
ٚايهجرل ٜتؿكَ ٕٛعٓا ٗ ٚدٗات ايٓٛط ٚآخط ٕٚىتًؿَ ٕٛعٓآٜٚ ،بػ ٞإٔ ْ ٫أخص َٛقؿاّ َعازٜاّ َع
ؾاش. ٠ط إشا مل تهٔ َع ٞؾأْت
نٌ َٔ أختًـ َعٓا ْٛٓٚط إي َٔ ِٗٝخ ٍ٬ظا ١ٜٚنٝكٚ ١قاعس. ٠
نس ٟص،. .
.
إٕ َػٚ٪يٝيت إٗٓ ١ٝنهاتب قشاٗ تسؾعين بإؿاح ؾسٜس إٔ أْكٌ ٗ ٖصا إكاٍ احملازث١
ٖصٙ
ايؿٝٛع َٔ ١اَطأ ٠تك ٍٛأْٗا تابعت ٖص ٙإكا٫ت َٔ سًكتٗا ا٭ٚ ٍٚست ٢ا٭خرل ٠اييت قبٌ .
أساٚضٖا
.
ٚطًبت َين – سؿٗٛا اهلل ٖٚساٖا – إٔ أزلعٗا ستْٗ ٢ا ١ٜسسٜجٗا ثِ
ٜا ْاع ١إٕ إطسً ١تتطًب َٓا إٔ مػٔ ا٫غتُاع ٕٔ خايؿٓا ايطأٚ ،ٟإٔ لٝس ؾٔ اٱْكات ٕٔ
قًٓا نُا أْ٘ يٝؼ ؾططاّ عًٓٝا إٔ ْتؿل ٗ نٌ
ٜعاضض ٚدٗات ْٛطْاَُٗ ،ا قػت َعاضنت٘ يٓا ٕٚا .
ْتؿل
ؾ ٤ٞؾاؿٝاٚ ٠ايعكٌ ٚإٓطل ٚايٛاقع ٜك ٍٛأْ٘ يٝؼ َٔ ايهطٚض ٟإٔ .
.
إكا٫ت .ط اَطأ٠
.
سكٝك ١نإ ٫بس ي ٞأعذلف أْين نٓت أُٓ ٢إٔ تهتب ٖص ٙايػًػًَٔ ١
ايطداٍ ٚضغبيت إٔ أعطف ضز ٠ايؿعٌ
.
يسٜٗا ٚيٝؼ مٔ َعؿط
غعٛز١ٜص يتكسّ باغِ إطأٚ ٠تكَ ٍٛا .
. .
نتيب ٜٚبس ٚيٞ
ي ٛناْت ايهاتب ١اَطأٚ ٠يٝؼ ظٖرل .

– ٖهصا أعتكس – يتػرلت نجرلّا َٔ ا٭ؾهاض

إعاضن١
.
ٚايكػ ٗ ٠ٛايتذاٚب ٚايتؿاعٌ ٚايٓكاف ٚضَا
ٚيكس ٚقؿتين اَطأ ٠نٓت أ ٔٚأْٗا عاقًَٚ ١تعْٚ ،١يهٔ عٓسَا ؼسثت أنجط أزضنت أْٗا َٔ
ايتاضٜذ ص  ،.إْٗا َٔ اجملاَٝع اييت تطٜسْا إٔ
.
َٔ .ط غذط
إعام .ص ٚاييت َاظايت ت ٔٛأْٓا .
. .طاؾ. ٌٝ
ايعَٔ ٚإٕ أ ٟؾ ٤ٞمل ٜطز
ٚايعَٔ ٚإْٗا َٔ ايؿ٦ات اييت تطؾض قبَ ٍٛتػرلات .
.
ْعٝـ خاضز ايتاضٜذ
شنط ٙقطاس ٗ ١ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب ١ٜٛؾٗ ٛسطاّ ٚ.سطاّ
يكس قؿعتين تًو ايػٝس ٠ايهطّ ١بتُٗ ١ايعًُاْٚ ،١ٝأضزؾتٗا بتِٗ ًٜٝ ٫ل إٔ ْطغًٗا ٚمٔ ٗ ٖصا
إط٬قاّ إٕ َٔ ٜكـ نس تطٛضْا
ٚاؾطٚ ٧ٜأعطف دٝسّا أْٗا  ٫تعطف َعٓاٖا اؿكٝك. ٞ
.
ايعَٔ إتؿتض
ايؿعٛب ٚيهٔ ئ ْسٜط ٛٗٚضْا شلصا ايتطٛض ايعإ،ٞ
.
ٜطٜسْا إٔ ْه ٕٛنعؿا ٤أَاّ غرلْا َٔ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.) 2
 ، )1429قؿش( ١
بعسزٖا(
ٖ1426ـ9 ،
 14ؾٛاٍ
ْؿطت ظطٜس ٠ايٓس ّٜٛ ،٠ٚا٭ضبعا٤
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بٌ غٛف اغتُط ؾدكّٝا ٚغرل ٗ ٟإطايب ١بهٌ اْط٬ق ١سهاض ١ٜتعٜس َٔ سذِ َٚػاس ١تطٛضْا
ايعإ ١ٝاييت تطؾ٘
ٚضقٓٝا إٍ ا٭سػٔٚ ،نٌ ْكًْٛ ١ع ١ٝيتطٛضْا ،أ ٚأْٛ ٟع َٔ ايعطا٤ات اؿهاض. ١ٜ
اظزٖاضْا
عٓاٚ ،تعٌُ عً. ٢
أضازت تًو ايػٝس ٠ايهطّ ١إٔ ؼاقطْ ٗ ٞضنٔ قك ٞسٌ قصؾتين بتًو اجملُٛع َٔ ١ايتِٗ
سطاَاّ
إدلض ٠يػبب أْين قًت إٔ قٝاز ٠إطأ ٠يًػٝاض ٠يٝػت .
ايباطًٚ ١غرل .
قسضٖا ٚ٭ْين طايبت
.
إداٚف .ص اييت ؼًُٗا ٗ
سذِ .ط .
تإٔت أنجطاّ سٌ اغتطعت إٔ أسسز .
ٚزعٛت إٍ قٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز ١ٜيًػٝاض ،٠أضازت تًو ايؿانً ١إٔ ؽٓكين سٌ قًت شلا إٔ قٝاز ٠إطأ٠
ايعٚ ِٝٛاٱغ ّ٬مل ٜطًب َٓا نُػًٌُ إٔ ْعٝـ َععٚيٌ عٔ ايه٤ٛ
.
يًػٝاض ٠مل وطَٗا اٱغّ٬
ٚايكُط
ٚايؿُؼ .
اـُاغٌ ٭ْين أع ٞنػرلٟ
.
ٚأ٩نس شلا أْٓا ئ ْبكٚ ٢اقؿٌ ٗ َٛاقعٓا َُٗا ٖبت عًٓٝا ضٜاح
قازَ١
قازَ. . ١
تكسّ ؾكٝاز ٠إطأ ٠ايػعٛز. . ١ٜ
أْ٘ َٔ اـطط عًَ ٢ػتكبًٓا إٔ ْكـ ٗ َٛاقعٓا ز. ٕٚ
يًػٜٝ
ايؿانًٚ ١أْا َٔ ايها. ٌُٚ
.
قازَ ٫ ١قاٍ ٜا أخيت
اـا٥ؿٌ
!
ٜٚا أَإ
2
يـ ـُـشـ ــ١
قا َٔ ١ً٥إ٪نس أْٗا ناْت سطباّ عازي ،١ؾكس
ددلإ (( اعذلنت اَطأ: ٠
قاٍ ددلإ خً: ٌٝ
غك٘ ؾٗٝا )أبين).
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض ّٜٛٚ ،ايعطضٚ ،غاع ١ايعطضٚ ،أثٓا٤
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نتب يًُؤيف
:/1

ٖ1ـ
. 39
األ9 ٍٚعاّ
ُٖظات ايعشٜف اجلض. ٤

:/2

ٖ1ـ
عاّ. 4
ايجاْ00ٞ
ُٖظات ايعشٜف اجلض. ٤

:/3

ٖ1ـ
عاّ. 4
اإلدتُاع01١ٝ
.
األَشاض

:/4

َؼرتى َع
عاّٖ14ـ :
املكذط05١
َه ١املهشَ ١ايعاصُ. ١
(أ) األستاذ الدكتور عبد العسٌس الغامدي .
(ب) األستاذ الدكتور محمد محمود السرٌانً .
(ج) األستاذ معراج مرزا .

:/5

اإلجنًٝض١ٜ
ٖ1ـ تشدِ إىل ايًػ. ١
. 40
تصشٜف َٝا ٙاألَطاس بايعاصُ ١املكذط8،١عاّ

:/6

ٖ1ـ
. 40
ٚاجملتُع
9
.
املشسً١

:/7

اإلجنًٝض١ٜ
.
ٖ1ـ تشدِ إىل ايًػ١
عاّ. 4
09
املهشَ ١ايٛضع ايفشٜذ
َه. . ١

:/8

األٍٚ
عاّٖ14ـ اجلض. ٤
10
سداٍ َٔ َه ١املهشَ، ١

:/9

ٖ1ـ
. 4،1
طٝاط١ٝ
عذشف0 ١

:/10

ٖ1ـ
عاّ. 4
10
اخلًٝر َٔ املعتذٟ؟ ،
سشب . .

:/11

ٖ1ـ
عاّ. 4
10
طري ٠سدٌ،

:/12

اإلجنًٝض١ٜ
.
عاّٖ14ـ ،تشدِ إىل ايًػ١
10
اْفذاس ايربنإ ،

:/13

ٖ14ـ
عاّ .
11
ايعطاس عُٝذ األدب ،
. .

:/14

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
أٚصإ طٝاط، ١ٝ

:/15

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
املٓاخ يف ايرتاخ اإلطالَ، ٞ

:/16

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
سداٍ َٔ َه ١املهشَ ، ١اجلض ٤ايجاْ، ٞ

:/17

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
اخلًٝر بني خٛف ايظٝطشٚ ٠فٓا ٤املٛت ،

:/18

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفك ٞفًٝظٛف احلذاص،
. .

:/19

ٖ14ـ
عاّ .
12
تكشأٚا ٖزا احلٛاس ،
ال . .

:/20

ايهتاب تشدِ إىل ايًػ ١اإلجنًٝض. ١ٜ
ال تكشأٚا ٖزا .
(أ) الطبعت األولى عام 1412هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت عام 1412هـ.

:/21

األطالَٞ
.
املعادٕ يف ايرتاخ
(أ) الطبعت األولى عام 1412هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت عام 1412هـ.

:/22

َٔ ٚسا ٤سشب اخلًٝر؟
(أ) الطبعت األولى عام 1412هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت عام 1412هـ.
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(ج) الطبعت الثالثت عام 1412هـ.
:/23

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفٛد ٙسا٥ذ احلهُ، ١

:/24

ايجايح
سداٍ َٔ َه ١املهشَ ، ١اجلض. ٤
(أ) الطبعت األولى عام 1412هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت عام 1412هـ.
(ج) الطبعت الثالثت عام 1412هـ.

:/25

اإلجنًٝض١ٜ
.
عاّٖ14ـ ،تشدِ إىل ايًػ١
12
سفش بال قعش ،
(أ)

الطبعت األولى  .عام 1412هـ.

:/26

ٖ1ـ
. 4،1
األصَ١
ايفهش خيًل 2
. .

:/27

ٖ14ـ
.1
2عاّ
املًٝباس ٟساسغ ايعشب، ١ٝ

:/28

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفهش ايرتب ٟٛعٓذ صنَ ٞباسى َ ،ؼرتى َع األطتار ٠نشميَ ١باسى ،

:/29

ٖ14ـ
. ،1
احلٝا٠
ف٦شإ 3

:/30

املهشَ ١اجلض. ٤ايشابع
سداٍ َٔ َه. ١
(أ) الطبعت األولى عام 1413هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت عام 1414هـ.

:/31

ٖ1ـ
. 41
سٛاساتٞ
4
.

:/32

ٖ1ـ
عاّ. 4
14
سشب اخلًٝر تٗؼَ ِٝعادي ١ايكٖٚ ٠ٛتو ايتٛاصْات ،

:/33

ٖ1ـ
عاّ. 4
14
َكاالت دلٓ، ٕٛ
. .

:/34

ٖ1ـ
. 4،1
ٚايصذم
ايعال ػاعش األصاي4 ١
أب. .ٛ

:/35

ٖ1ـ
احلذاص. 4،
املايه ٞعامل 14
. .

:/36

ٖ1ـ
. 4،1
املهشَ١
ايتشً ٌٝاملهاْ ٞحلٛادخ احلشٜل مبذَ ١ٜٓه4 ١

:/37

ايظٝاط١ٝ
َٔ أٚساق. ٞ
(أ) الطبعت األولى1415 ،هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت1415 ،هـ.

:/38

ٖ1ـ
اخلاَع. 4
سداٍ َٔ َه ١املهشَ ، ١اجلض15 ٤

:/39

ٖ1ـ
. 4،1
ايظعٛدٟ
ػادٚ ٟاألدب 5
اب. . ٛ

:/40

ٖ1ـ
. 4،1
ٚايفهش
مجاٍ سدٌ ايذع5 ٠ٛ
امحذ . .

:/41

ٖ1ـ
. 4،1
ايهبري
تٛفٝل ايعكٌ 5
ذلُذ عُش . .

:/42

ٖ14ـ
األ. ،ٍٚ
فٔ احلٛاس  ،اجلض15 ٤

:/43

ٖ14ـ
ايجاْ. ،ٞ
فٔ احلٛاس  ،اجلض15 ٤

:/44

ٖ14ـ
ايجايح. ،
فٔ احلٛاس  ،اجلض15 ٤

:/45

ٖ1ـ
تصشض. 4،
خاط ١٦جيب إٔ 15
َفاٖ. . ِٝ
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ٖ1ـ
ٚمحاس. 4،ٟ
. . :/46أْا 15
:/47

ٖ1ـ
ٚايظًط. 4١
املجـكف ايعشب15 ٞ

:/48

ايػضبٖ14ـ.
َشادٌ 15

ٖ1ـ
. 4،1
بذس!
 . :/49تب.اً يٛقفتو ٜا فاٜض 5
(أ) الطبعت األولى :شعبان 1415هـ.
(ب) الطبعت الثانٍت :ذو العقدة 1415هـ.
:/50

ٖ14ـ
.1
ٚدذاْٞ
املهشَ ١يف 6
َه. . ١

:/51

ٖ1ـ
. 41
ايظادغ
املهشَ ١اجلض6 ٤
سداٍ َٔ َه. . ١

:/52

ٖ1ـ
. 41
ايشداٍ،
ايصبَإ صاْع 6

:/53

ٖ1ـ
. 41
َجــكـف،
َٛت 6

:/54

ٖ1ـ
. 41
َطاٚع،
صشايف بعض املٓاس ٞايتٜٓٛشٚ ١ٜايفهش ،١ٜدساط ١يف ْٗر ساَذ 6
َٓٗاز . .

:/55

ٖ1ـ
. 41
احملتظب،
اإلطالّ ٚغً6 ٛ
ايظـِّــتـْشُ يف . .

:/56

ٖ1ـ
. 41
َٚفهشاً،
ايباسَ. ّٚشبٝاً ٚناتب ًا 6
.

:/57

ٖ1ـ
. 41
ٚاملُاسط،١
ايؼباب بني ايٓظش6 ١ٜ
َظأي. . ١

:/58

ٖ1ـ
. 41
ايفهش؟!،
َٔ دسشز 7

:/59

ٖ1ـ
. 41
امنٛرداً،
ْكذ ١ٜمحض ٙػشات٘ ٚخطاب٘ 7
ايعكٌ ايظعٛد ،ٟقشا. . ٠٤

:/60

ٖ1ـ
. 41
عشٜف،
ايعشٜف صشافٝاً ،بعض املٓاس ٞايتٜٓٛشٚ ١ٜايفهش ،١ٜدساط ١يف ْٗر عبذاهلل 7
. . .

:/61

ٖ1ـ
. 41
ْكذ،١ٜ
ايعشب ٞذلاٚي7 ١
اإلعالّ . .

:/62

ّ1
. 99
ٖ6ـ،
141
عصش،١ٜ
آٍ طعٛد ٚبٓا ٤دٚي7 ١

:/63

ّ1
. 99
ٖ7ـ،
141
أفهاس،
مجادِ بال 8
. .

:/64

ٖ1ـ
. 41
ايظعٛد،ٟ
ايعكٌ ايٓظا8 ٞ٥

:/65

ٖ1ـ
8ص. 41
سٚا.١ٜ
دَاغ. ،ط .
ْضٜف .

ٖ1ـ
ْكذ. 4،١ٜ
 :/66ثكاف ١ايٓفط ،قشا19 ٠٤
:/67

ٖ1ـ
. 41
عا،١ًٝ٥
ضشٚسٚ ٠يهٓ٘ يٝع سالً ،سطاي9 ١
ايبها. . ٤

:/68

ٖ1ـ
ايظًب. 4،١ٝ
أٜٔ؟ عشض ٚدساط ١بعض ايُٓارز 20
بالدْا إىل !
ايهتاب ١ايصشاف ١ٝيف . .

:/69

ٖ1ـ
األمسا. 4،٤
اجلٓظ ١ٝدساط ١أْجشٚبٛيٛد21 ١ٝ
ػدصَ ١ٝه ١املهشَ. . ١

:/70

َجكفٖ14،ـ.
سفات محاس 21

:/71

ٖ1ـ
. 42
ايذّ،
ابشٜل 3

:/72

ٖ1ـ
. 42
صشاف١ٝ
أْا ضذ فض ١ًٝايصُتَ ،عاسى أدب3 ٚ ١ٝ
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:/73

ٖ1ـ
. 42
ايظعٛد،ٟ
قشاْ ٠٤كذ ١ٜيف نتاب ايكضاٚ ٤ايكضا3 ٠

:/74

ٖ1ـ
. 42
َٔ أدٌَ3ه١

:/75

ٖ1ـ
. 42
دنتٛسا،٠
أثش ايٛظٝف ١ايذ ١ٜٝٓعً ٢اطتدذاّ األسض يف َه ١املهشَ ،١سطاي3 ١

:/76

ٚايجاْٖ14،١ٝـ.
َهٚ ١ايُٝاْ ،ٞايطبع ١األٚىل24 ،
أٌٖ .
.

:/77

ٖ142ـ.
ايظٝاف،
ايهتابٖ ١شٚباً َٔ طٝف 6

:/78

ٖ142ـ.
ايظعٛد،١ٜ
6
ٜٓضيل ثًر ايصش ٠ٛايذ ١ٜٝٓيف املًُه ١ايعشب١ٝ

:/79

ٖ142ـ.
ٚاع،١ٝ
ٚتعٗٝا أرٕ 6

:/80

ٖ142ـ.
املهشَ،١
نالّ عٔ َه6 ١

:/81

ٖ142ـ.
األ،ٍٚ
َزنشات  ،.ايذفرت 7
.
املٛت،
فشص. . ١

:/82

ٖ142ـ.
ايجاْ،ٞ
سطا َٔ ٌ٥أدٌ ٚطينَ ،زنشات ،ايذفرت 7

:/83

ٖ142ـ.
املهشَ،١
عبكشَ ١ٜه7 ١

:/84

ٖ142ـ.
اإلبذاع ،
ابٔ دٖٝؽ  ٚايتٛطع ايجكايف عرب ْٛافز 7

:/85

ٖ142ـ
األ،.ٍٚ
َكاالت َه ، ١ٝاجلض8 ٤
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