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ضنض ٚضا٤ ايكطٝع... ٚأٚضزٙ إٍ سٝح إا٤ ٚاـكاب...  إٍ نٌ ضاٍع

َٛ اإلبتػا١َ ع٢ً ؾٝؿطح عٓس ٫ٚز٠ اؿ٬ُٕ يٝعزاز عسز ايكطٝع..ٔ. يتعً

 ؾؿاٙ اؾُٝع.....

سٓطاخ غاض ٚضا٤ ؾٓساْ٘ يٝؿٓل ا٭ضض ٜٚبصض اؿٓب... ٜٚٓتٛط  إٍ نٌ

 بعٚاز ابٓ٘... أٚ نػ٠ٛ عٝاي٘...  ؾطٍح يٝشًٝ٘ إٍ إٛغِ

ٝٓطت اؿًٝب يبّٓا غا٥ػّاإٍ نٌ ُأ ًؿاضبٌ... أٚ مسّٓا ي ْج٢ سًبت... ٚق

 يٮٌٖ ٚإػاٜري...

٘... َٔ ايصبا٥ح ؾػاضت ايطنبإ عسٜجيهٝٛؾ٘  َِأَٚي إٍ نٌ ؾٍٝذ

٢ٓٓ ايؿعطا٤ بهطَ٘...  ٚتػ

ؿ٤ٞ ايهجط .. ٚايسٟ عٝػ٢ إٍ َٔ ضٜٚايٞ ًْٚٗت َٔ شانطتُٗا اي

ايععيب ٚٚايستٞ ؾاط١ُ اهلعاع ايععيب )ضُٓٗا اهلل  قُس ايعٝػ٢

 ٚاغهُٓٗا ؾػٝح دٓات٘(

 إٍ نٌ ٖ٪٤٫ أٖسٟ ٖصا ايعٌُ...
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 بسم اهلل الرمحن الرحوم

ِّض  اغتطاعَكسض ضظم َٓص إٔ  يإلْػإؾهًت اؿٝٛاْات بايٓػب١      إٔ ٜط

ٕ َع َؿتكات٘، إكسض ايط٥ٝػٞ ي٘ نا ايصٟؾُٓٗا ٜأخص اؿًٝب  ،بعهٗا

ٚهعٌ َٔ دًٛزٖا ٚأقٛاؾٗا َكسض ، نُا قاض ٜتػٖص٣ ع٢ً ؿَٛٗا، ٚ٭غطت٘

َػهٓ٘ ٔ شيو َ اؽصنُا ، ٚسطاض٠ ايٖكٝـ، ايؿتا٤ٓا١ٜ ي٘ تكٝ٘ بطز 

 ٚبعض أزٚات٘ نايعسٍٚ ٚاؿباٍ ٚايبػ٘ ٚايػذاز. ،٬َٚبػ٘

َّا      ٖٝع  ،يٛغِااغتعٌُ  ،ٚاختًطت عٝٛاْات درياْ٘تهاثطت  ٚ َٛاؾٝ٘ عٔ يُٝ

إٔ ٜعجط عًٝٗا إٕ ؾكست أٚ  ايػٌٗأ٭خط٣.ؾكاض َٔ  ايكبا٥ٌأٚ ،ايكب١ًَٝٛاؾٞ 

إرتا١َٝ  ايكشطا٤ٗ أٚ ،إػاس١غٛا٤ نإ شيو ٗ بكع١ قسٚز٠ ،غطقت

 أ٭ططاف.

     ٖٕ ٭غٓاّ ان،إٖتُت بٍٓٛع ٚاسس َٔ إٛاؾٞ زٕٚ غريٖا ايكبا٥ٌبعض  نُا أ

ٌٍ مسات ،َج٬،أٚ أ٫بٌ ؾانتؿـ ،.ٚتطٛضت خربت٘ايبعضؽتًـ عٔ بعهٗا ٚيه

ٚقاضع ،ٕٛاؾٝ٘ ايكك٣ٛيهطٚضت٘ ،قاض ٜٗتِ بإطع٢٭َطاض.ٚايبعض  ايع٬ز

هلذطات َٔ ا.نُا سسثت ايكبا٥ٌبٌ طٚبايطاس١ٓاؿاٯخطٜٔ عًٝٗؿشسثت 

ييت هلا ؾطٚطٗا ا ،يٓطعٞاـكب١. ٚٚٗطت ١َٓٗ إٓاطل ااٍ  اؾؿافَٓاطل 

ـاق١ باؿٝٛاْاتٛإغتعًُت با٭َجاٍ إكطًشات اغٓبطت نُا اـاٖق١.ا

١ٖٝٚايٓٛازض.ا ؾإٕ اؿهط قس ،٭غٓاّ ٚاـٌٝايبسٚ با٫بٌ ٚاٖتِ ٚنُا ايؿعب
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ٖتُٛا ، ؾإِْٗ اناؾ١ ٕا شنطؾباإل،يبسٚاٛاؾٞ أنجط َٔ اٖتُاّ اٖتُٛا بإ

ٝٛاْات ناْت تسض ؿا٭ضاْب أٜها.٭ٕ ٖصٙ اٚتطب١ٝ ،بايبكط ٚاؿُري ٚايبػاٍ

 يعضاع١.اْب إٍ دا،عًِٝٗ زخ٬ّ إناؾّٝا

َٖا   ،اؿطٚبؾٗٞ يؿٔ ،ؾُٝعاق١ًٝؾكس ٚدست إٖتُاَّا َٔ ٭اـٍٝٛ اأ

 رذاؿبٌ بٝعت بٛاغط١ ، م تهطّّا هلاٚمل تباع با٭غٛاٚايتؿاخط 

َٖا اٝعطف غ٫٬تٗا ٚأْػابٗايصٜ،ٚايػٓسات.نُا ٚٗطت ١َٓٗ ايػاٜؼ يبٝطاض ا.ا

 ،ٚايػطٚدٞ ،يػطٚد١ٝاٚنٝؿ١ٝ سصٖٚا.نُا ٚدست ١َٓٗ ،ؾٗٛ ٜعطف أَطانٗا

 ـٌٝ.اٖٛ َٔ ٜكّٛ بعٌُ أزٚات ضنٛب 

َٖا        ٚايُٓط ٚايهبع ،نا٭غس،إ٭ْػاؾإٕ بعهٗا أق٣ٛ َٓيرب١ٜ اؿٝٛاْات اأ

ست٢ ،ٚايكٛؽنايطَح ٚايػٝـ  ،بأزٚإت ساٖز٠،ؾاغتعإ ع٢ً قتًٗا،ٚايص٥ب

يص٥ب ٚايجعًب اَجٌ ،ت٪شٜ٘ ٗ ضظق٘يرب١ٜ اؿٝٛاْات اٚبعض يباضٚز. اخرتع ا

ؾٗٛ ـٓعٜط ايسداز ٚايعٓب أَا اٚايجعًب عسٚ  يػِٓاؾايص٥ب عسٚ ٚايٓػٓاؽ.

 .ٚايجُاض ْٝعٗا،يسدازاعسٚ

ٕٗا اٚبكط ،نايػع٫ٕ،يرب١ٜاؿٝٛاْات اع٢ً إقطٝاز ْػإ ٭اٚعٌُ     

َٔ ،ست٢ إْكطض َعهُٗا،اؿٝٛاْاتيكٝس ع٢ً تًو اٚغريٖا.ٚداضت عًُٝات 

حملُٝات ٫عاز٠ تطبٝتٗا ابإْؿا٤ ٭ضز١ْٝ ايسٚي١ اؾهإ إٔ قاَت ،٭ضز١ْٝايرب١ٜ ا

 ناْا ٚعذًٕٛيؿًَٛٞ ٚاق١ُٝ ُٝات حملا٫ْكطاض.َٚٔ ٖصٙ اٚؿُاٜتٗا َٔ 

َٚكٗطٖا ٗ  ،يطبٝع١اؾُع١ٝ إًه١ٝ ؿُا١ٜ اٚايريَٛى.نُا تأغػت 

ُٖاْٛؾطِّعت هلا   يكٛاًْٝٓشُا١ٜ اؿٝٛاْات ٚايطٝٛض ٚايٓباتات.اع
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فاٍ ٭ضزْٞ ٗ اسطقّا ع٢ً تٛثٝل ايرتاخ  ،يهتاباٚقس قُت بتأيٝـ ٖصا 

ؿهاٜا ٚا٭َجاٍ اييت ٚا ،َٚاٜتعًل بٗا ٚبرتبٝبتٗا،اد١ٓ ٚايرب١ٜيساؿٝٛاْات ا

 ٕتعاقب١. ا٭دٝاٍ اتٓاقًتٗا 

 ٭ضزْٞايؿعيب ايرتاخ ايباسح ٗ ا

 أٓس ؾطٜـ ايععيبز.                                             
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 ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 اؿٝٛاْات ايٓساد١ٓ

 اإلبٌ:

ٚأطًكٛا  ،غت١ آ٫ف غ١ٓ( 6111)يـااٖتِ ايعطب باإلبٌ َٓص ؾرت٠ تعٜس ع٢ً 

تشٌُ ٚت ،ا تػتطٝع ايعٝـ ؼت أقػ٢ ايٛطٚف٭ْٗ ايكشطا٤غؿ١ٓٝ  اعًٝٗ

تٓكًِٗ َٔ َٓطك١ ٭خط٣ عرب ٚاغتدسَٖٛا ٗ  ،ايعطـ أٜاَّا ط١ًٜٛ

نُا اغتؿازٚا َٔ  ،ايكاس١ً ٚايٛاسات ايػٓا٤ ٚايػٍٗٛ اـكب١ ايكشطا٤

نُا  ،تعكٞ ع٢ً ايطبسًٝبٗا ٚانتؿؿٛا أْ٘ زٚا٤ يهجري َٔ ايعًٌ اييت تػ

سٝح ناْت اإلبٌ ٖٞ اييت  ،ٚٗ ػاضتِٗ ،اغتدسَٖٛا ٗ أَٛضِٖ ايعضاع١ٝ

بٌ َج٬ يًٓاؽ ٚنطب اهلل اإل  ،ٚايكٝـ( ايؿتا٤ؼٌُ إٛاز ايتذاض١ٜ )ضس١ً 

٠ اييت أثبتٗا ايعًِ اؿسٜح، رينٞ ٜتؿهطٚا نٝـ خًكٗا ٚإ بٗا إعذعات ايهج

ُُٛطٚ }قاٍ تعاٍ: َٜٓ ًَا  ًَٔكِتَأَؾ ـَ ُخ ِٝ ٌِ َن ، غٛض٠ ايػاؾ١ٝ.  17آ١ٜ  { َٕ ِإَي٢ اِيِإٔب

 ،( ؿطاغ١ سسٚز ايكشطا٤نُا اغتدسَتٗا قٛات ا٭َٔ ا٭ضز١ْٝ )اهلذا١ْ

ٚاغتدسَٗا ايؿ٬سٕٛ يٓكٌ  ،ٚناْت ٚغ١ًٝ ايػؿط يًشر إٍ َه١ إهط١َ

 قاقًِٝٗ َٔ اؿكٍٛ إٍ ايبٝازض اييت ناْت ظٛاْب زٚض ايػهٔ.

ؾٗٞ تعطف  ،ٚيإلبٌ ساغ١ عذٝب١ يًُا٤ ،ّ َٗٛضّا يًٓػا٤كٖسبٌ ُتٚناْت اإل

ٚيٛ ٕط٠ ٚاسس٠ ست٢ ٗ ايًٝايٞ  ،َكسض إا٤ اييت ناْت قس ٚضزتٗا غابكّا

 ،إش يٝؼ يإلبٌ َطاض٠ عٔ باقٞ اؿٝٛاْات ،ٚتٛقـ اإلبٌ بايكرب ،ايعاقؿ١

إجٌ:  سٝح ٜكٍٛ ،ؾإشا تهٓسض ؾإْ٘ ٜٓتكِ َٔ قاسب٘ ،ٚاؾٌُ ىتعٕ غهب٘
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 ،ؾٝكٌ أنً٘ ٜٚهجط ضغا٩ٙ ،ؿازًل اؾٌُ عٓس ايػِّٜٚػ٤ٛ ُخ ،ؾٌُأسكس َٔ ا

 ٚتٛٗط ايؿكؿك١ ٖٚٞ ؿ١ُ ٓطا٤ ىطدٗا َٔ دٛؾ٘ ؾتٛٗط َٔ ؾسق٘.

ــس     ــ٘ أسـ ــطب٘ بـ ــبعري ٜـ ــاٍ يًـ ــاى عكـ ٖٚٓـ

 قـــــــاٍ  ،ضنــــــب اؾُـــــــٌ ٖٚــــــٛ ضاٜـــــــض  

 

ٖٓ ُٖٛد  َٚاي  (1)ْاِسَتٛاض٠ ايّٝٛ زقٛا 

ِّٝتايسٚقطاْٞ: ٔعٓسٟ َقعٕٛز   ٗ عكايٞ ٔتج

 :يٍٛايٖص

ٚتهٕٛ أنجط دطأ٠ ٗ ايػري  ،ٖٚٞ غطٜع١ ،ٖٚٞ إعس٠ يًطنٛب ٗ ايػؿط

 ،ٚأٌْ ؾه٬ّ ،ٖٚٛ قػري اؿذِ ،ٚؽتًـ عٔ اإلبٌ إعس٠ ؿٌُ ا٭ثكاٍ ،ي٬ّٝ

اؾُاٍ ا٭خط٣. ٖٚصا ٚضانب٘ ٜؿعط بطاس١ ؽتًـ عٔ ضنٛب  ،ٚأنجط اْػٝابّا

ُٖ ،ل ع٢ً ايصنط ٜٓطبل ع٢ً ا٭ْج٢َٚا ٜٓطب ايٓٛع َسيٌَّ،  ،ط٢ باُؿٜٚػ

ٕ عٓس إضغاهلِ ايطغا٥ٌ يًؿٝٛر ٚا٭قاضب ٛٚشنطٖا ايؿعطا٤ ٚإػٓ ،٠ٖطٚا٭ْج٢ ُس

 :(2)ٖٚا قٌٝ ٗ ٖصا اجملاٍ ،ٚايعؿٝكات

 

 

 

 

                                                           
 (1)

  ٞ ُٖــاٍ ،ايسٚقطاْٞأٓــس ايؿــاعط ،ْع ٚؼكٝــل ٚاعساز،ابــطاِٖٝ عبــس ايــطظام ايــسٚقطاْ ْعٝــ١ ع

 .501م  ،5763،عُإ،إطابع ايتعا١ْٝٚ
(2)

 ،4052 ،أَاْــ١ عُــإ ايهــرب٣  ،عُــإ ،ا٭ضزٕ ،ا٭غــاْٞ ايؿــعب١ٝ ا٭ضزْٝــ١  ،أٓــس ؾــطٜـ ايــععيب  

 .11-14م
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 ٕ:ٚقاٍ ِط بٔ عسٚا

 قـــــــِ ٜــــــــا غــــــــ٬ّ إٚ ؾـــــــس ْهــــــــٛا تؿــــــــعظ  

 

ــط غــــاح َــــا بــــٌ ايطٖاٜــــ١ زضٚاظ       (4)غــ

ــع    ــار يؿــــــــــ ــاٍ ْهــــــــــ ــطٚف ٫ّ اضٜــــــــــ  ضؾــــــــــ

 

 (5)ضف ايطؾٝـ أَع ايطٚابـٞ ٚا٭نـٛاظ   

 
ــٛظ   ــع ايـــــ ــعاظا َـــــ ــٔ تـــــ ــع يـــــ  خؿـــــــام اًَُـــــ

 

 

 (6)اظخعسػٔ ايٓػِٝ أٚ بسٍ ايـعف بـا   

 

                                                           
(

1
 .العدو سرٌعة الىاقة8  الىجٍبة( 

(
2

 .رالمساف حاجٍات لىضع. البعٍر ظهر على ٌىضع فتحتان وله الخرج،8  خرجه( 

(
3

 .العدو سرٌعة اإلبل أوىاع مه وهً العشائري، تصغٍر8 العٍشر( 
أْٗض أٜٗا ايٓؿُٞ ٚؾس ايؿساز ع٢ً شيٍٛ ٜػبل نٌ شيٍٛ ٜكؿـع يٓؿـاط٘ َٓـسؾعا بػـطع١ َـا       (4)

 بٌ إطتؿعات َكتشُّا نٌ قعٝس.
ايطبــ٢  غــطٜع إشا قؿــع نأْــ٘ ايطــا٥ط احملًــل بــٌ ،ضؾــطٚف َطٝــ١ يًػــٝس٠ إُتــاظ٠ َعٜٓــ١ ع٬ٖــا (5)

 ٚاؾباٍ.
(6)    ِ ٖٚــٛ  ،ٜؿــب٘ ايطــا٥ط ايــصٟ ىؿــل ظٓاسٝــ٘ إشا تػــابل َــع طــا٥ط ايــٛظ غــطعت٘ تؿــب٘ َــط ايٓػــٝ

ٚاهلصاب١ اقط٬ح أضزْٞ ٜعين إٔ غـري ايؿـطؽ غـريّا أقـٌ غـطع١ َـٔ        –ٜطاٚح بٌ ايعسٚ ٚاهلصاب١ 

 ٖصب أغطع ٖٚاشب َٗاشب١ أغطع. ،ٚٗ ايًػ١ ،ايعسٚ

 ُأؾـــــــــــــــس ؾـــــــــــــــسازٟ ٚادٝبـــــــــــــــ٘

 

ٖٓذٝب١   (1)ٚاضنب َٔ ؾٛم اي

ــ١   ــ١ عذٝبـــــــــــ ــ١ ٚزًٜٚـــــــــــ  ُخطَِٓدـــــــــــ

 

ٖٝـــــــــ١    (2)َــــــــٔ ؾـــــــــٛم شيـــــــــٍٛ عًُ

ٝٓط   ــ ٍٍ َػـــــــــ ــٛ ــٛم شيـــــــــ ــٔ ؾـــــــــ  َـــــــــ

 

ٝٓــــــــــط    َٔتػ  ٚاعذــــــــــبين ضنُٛبــــــــــ٘ 

ِّط     ــ ــٛب أيِعَؿـــــــ ــٛ ضنـــــــ ــا سًـــــــ  ٜـــــــ

 

ٝٓـــــــــــــ١   (3)ؾطأؾـــــــــــــب ع إـــــــــــــً ٔغ

 ٚاضنـــــــــــب عًٝـــــــــــ٘ ايٓكـــــــــــباسٞ 

 

 ٚازعـــــــــــٞ ايٖؿطأؾـــــــــــَب طؿ ـــــــــــاح   

   ٞ ــٞ عؿــــــــــريٟ بايٓهــــــــــاس  تًؿــــــــ

 

ــاح   ــٛز٠ ايؿطاؾـــــــــــب طؿ ـــــــــ  ْٚٗـــــــــ

 ْٚٗــــــــــٛز٠ ٜــــــــــا بــــــــــٝض ايــــــــــٛٓظ٠    

 

 س٬تــــــــــــ١ ٜــــــــــــا ُغــــــــــــهط غــــــــــــٓع٠    
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ــسَٚٗع    ــص ايعَٝــــــــــــٌ أغــــــــــــابٝع ايــــــــــ  بــــــــــ

 

 (1)اظّتـ أضض اهلسٌٜ نٝـ َـا َـعت    

 
 ظٚض ظٚظابايعٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظٜتعٜعظض

 

ــظٜـــــــعا ظٚاظٟ ظٜـــــــع يـــــــٞ إٚ ٖع    (2)اظٖـــــ

 

 :(3)ٚقاٍ ايؿاعط قُس ضاؾس ايؿبٍٛ

ٗ   يًٕٜٛا ضانبّا َٔ عٓسْا قاٗ ا  ســطم َٓهـــُط ناَـــٌ ايٛقــــ ٚا

 ٛض ٚاــــطز َعٜـــٕٛاْػــــ عًٝـــ٘ ايُهـــ 

 

ٗ ٜٚــا سًــٛ َٚــٔ طعٖ    (4)ُــ٘ بــايه٬

ـــ    ــٗر ٔعـ ــا غــ ــٗسايٝــ ــٕٛ طٍٜعٙ َقــ  ٚفٓــ

 

ٗ    ؿٌسٟ َدِبِض   (5)َٔ ًَٝـ١ ايٛـٌ خـا

 

 :(6)ٚقاٍ ايسٚقطاْٞ

  ٕ  ٜا ضانب ايًٞ َٔ غـ٬ٌٜ ٚنـٝشا

 

    ٌ ــا ٚايػـــــٗاٜ ــع ؾٝـــــاٗ بٓطٖـــ  (7)تكطـــ

 
    ٕ ــت أْـــاضِٜ غـــع٫ ــايٛا شيٛيـــو قًـ  قـ

 

   ٌ ــ ــأٍٚ ْاٜـــ  ضٜـــــِ ٜكـــــٛز ايكـــــٝس بـــ

 
    ٕ ٛٓاض قؿـــــط٠ بطٜهـــــا  تطعـــــ٢ ظٖـــــط ْـــــ

 

     ٌ  ٚاؿباٜـــٌ َــا ضبعــت بــأضض ايــبط

 
 ٕ  َـــا ؾٛقٗـــا إ٫ ايهـــٛض ٚاــــطز ًَٝـــا

 

   ٌ ــشاٜ ــٌ بايػــ ــط ايٓدــ ــٔ ُــ ــص َــ  ٚأيــ

 

                                                           
ٟ تؿــٛم غــطعت٘ عًــ٢ أؾـــباٖ٘     (1) ٜطٝعــو نٝؿُـــا أضزت   ،ىتــاٍ ٚقــس اْطًـــل بػــطع١    ،ٗ ايــرباض

 ٚػسٙ َٓكازا.
 نأْٞ أض٣ غطبا َٔ ايعضاظٜط ٜػطز ٗ سكٌ ٜطز بعهٗا ع٢ً بعض َطتعؿّا. (2)
 .44م ،َكسض غابل ،أٓس ؾطٜـ ايععيب (3)
 ايهٛض: ؾساز ايبعري / ايه٬ٗ: ايؿطاؾب (4)
 ايٓعاّ غٗر: غاض بػطع١ /عسٙ: نأْ٘ / ضبسٟ: شنط (5)
 .32م  ،َكسض غابل ،ابطاِٖٝ عبس ايطظام ايسٚقطاْٞ (6)
 .45م  ،إكسض ايػابل   (7)
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 :نُا قاٍ

ــصعٛض٠     ــسْا َــــ ــٔ عٓــــ ــّا َــــ ــا ضانبــــ  ٜــــ

 

ــسٓ   ــٓط٠ ٫ٚ ؾــ ٞ  ٚســ ــاي ــا آــ  (1)عًٝٗــ

 
ــا يًؿشــــــــٌ َٗذــــــــٛض٠  ٛٓخٖٛــــــ  َــــــــا ْ

 

 ١ ٚسٝــــــــايٞغــــــــبع غــــــــٌٓ َعصٜــــــــ 

 
 تععـــــــٌ َـــــــٔ إؿـــــــعاب ٚايبـــــــانٛض٠

 

 ٞؾــــــٓعت ؾعٜــــــع ايكــــــٝس باجملؿــــــاي     

 
ـــ   ــٞ ؾَٛقـــ ــّٛ اعتًــــ ــٛض٠ قــــ ــ٢ بهــــ  ٘ تجٓــــ

 

ــٛت ايعٓ    ــٞ َٓـــ ــٔ ايعًَٝـــ ــايٖٞذـــ  َـــ

 

 :(2)ٚقاٍ أٜهّا

 ٜـــــــا ضانبـــــــّا ٓـــــــطا اتهـــــــع ايٛقـــــــ١ٝ 

 

    ٕ  (3)ٓطا تؿًٝو ؾـٛم نـٛض٠ ٕٚٓـا

 
ــ١   َطباعٗـــــــا عؿـــــــب ايطٜـــــــاض ايعصبـــــ

 

 (4)َــــا ضٓبعــــت ِــــٛض إهــــ١ً ٚبٝػــــإ 

 
ــَبـــــــــقـــــــــايٛا َض  ٓٝـــــــــ١ِ ايٖجاع قًـــــــــت ُٚقـــــــ

 

ٛٓخٖٛـــا يًؿشـــٌ    (5)إسدطٜـــٗ إَـــا ْ

 
ٝٓـــــــ١     ــا ٖـــــــٞ ْٚ ــت بايكـــــــاع َـــــ  إٕ ظضؾًـــــ

 

 (6)َــع ايــسٚ ؾــٝٗإٚتكــٍٛ ْٓٝداٖــا  

 

 

                                                           
 .45م  ،إكسض ايػابل (1)
 .72م  ،إكسض ايػابل (2)
 إتهع: تبعح (3)
 ِٛض إه١ً ٚبٝػإ: َٓاطل ٗ ا٭غٛاض. (4)
 .، ؾٗط تؿطٜٔ ايجاْٞدطٜسإ (5)
 ظضؾًت: غاضت بػطع١. (6)
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 :(1)ىاطب ؾاططٙ )شيٛي٘( ٜٚكٍٛ ،ٖٚصا عاؾل ٚهلإ

 ٞتقابطٚ ؾاططٟ ٖذِّٞ ٖذٝذو

 

ٖٞطٟ ٔخئ ٔط رٜا عصاب   (2)ً ٞ عً

 
َٖٝٔ ُؾ ١ٕٝٓاؾس١ًٜ َط        ١ٛم ط

 

 ١ابَطعط ا٭غٛز ع٢ً نتٛؾ٘ َؾٚايٖؿ 

 

 (3) ًٜٞ:َا ٚتػ٢ُ اإلبٌ سػب

 سػب أيٛاْٗا: . أ

 ايبٝاض. نا١ًَ ايٛنشا٤:

 ٓطاض.: نا١ًَ اإِل٤اؿُطا

 : نا١ًَ ايػٛاز.٤إًشا

 : نجري٠ ؾعط ايعٕٝٛ.٤ايطُؿا

 ٚاؿُطا٤. ٤بٌ ايٛنشا :٤ايؿكشا

 ٚتهٕٛ بٌ اؿُطا٤ ٚايػٛزا٤. ايعؿطا٤:

 .أؾتح َٔ ايعؿطا٤ ايؿع٤٬:

 سػب أعُاضٖا: . ب

 َٓص اي٫ٛز٠ ست٢ ايػ١ٓ. اض:َٛأؿ .1

 .َٔ ايػ١ٓ ست٢ ث٬خ غٓٛات ايكعٛز: .2

 ا٭ْج٢ َٔ غ١ٓ إٍ ث٬خ غٓٛات. ط٠:ِهَب .3

                                                           
 .553م ،َكسض غابل ،طٜـ ايععيبأٓس ؾ (1)
ٞٓ: تصنطت سبٝبيت. (2)  بطٚقاتٞ: بٗس٤ٚ ٚضٚام. ٔططٟ ٔخ٢ِّ عً
 .544-545م  ،تاضٜذ َس١ٜٓ ايطَجا ٚيٛا٥ٗا ،ؾاضٚم ْٛاف غطوٌ (3)
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 : عُطٙ ث٬خ غٓٛات.راهلٝ .4

 عُطٙ أضبع غٓٛات. :ِعَسَد .5

 : عُطٙ ٔؼ غٓٛات.ينايجِّ .6

 غٓٛات. ١عُطٙ غت باع:ايٖط .7

 : عُطٙ غبع غٓٛات.طٔطأٍٚ ٔؾ .8

 : عُطٙ مثاْٞ غٓٛات.اؽٌََُ َزَد .9

 ٜتهٕٛ اهلٛزز َٔ: اهلٛزز:

 ساز.ايؿِٓ .1

 ايٛثاض: )ايٛثط(. .2

ـُ .3  ؾهًٗٔ ايعكًٝٞ.أَٔ  طزا

 ايهٛض. .4

 ٝب.ايؿطأؾ .5

ٖٚٛ ٖٛزز ٜتهٕٛ باإلناؾ١ يًٗٛزز َٔ عٝسإ عًٝٗا ضٜـ ايٓعاّ ٜٚهٕٛ  ايعطؿ١:

 بساخًٗا أٌْ ؾتا٠ أٚ اب١ٓ ايؿٝذ.

 غا٤ أٚ اؾعذع١.ُض قٛت اإلبٌ:

 زض١ُٖ.ٖطٚي١ اإلبٌ:

ٚإٕ عطؿت ؾٛنع٠ ٚاسس٠ ٗ َهإ َعٌ  ،تكرب اإلبٌ ع٢ً ايعطـ ط٬ّٜٛ

 ..١ً بإٔ تطؿٞ نُأٙنؿٝ
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 َٚٔ تػُٝات اؾٌُ ايصنط:  -ز  

 اؾٌُ ايكٟٛ ٚقػري ايػٔ.ٖٚٛ اؿٝس:  .1

 نبري بايعُط.اؾٌُ : طايؿأط .2

 ّ دسّا.ب: اهلِطٓٓٝاي .3

 : َتٛغ٘ ايعُط.اؿبؿإ .4

 يت(: ايػطٜع.ٝاهلٝاف )اهلب .5

 أَا ايٓاق١:

ـَ .1  : اييت ؾكست ابٓٗا.ًِٛزا

 : شات ا٭نٛاع ايعطٜه١.طاقٝبسطف ايع .2

 : قػري٠ ايعُط.سعا٤َؾا .3

 .بٓات ايعٝؼ .4

 ع٢ً نطعٗا ؾتسض اؿًٝب. ُػحُٜٖٚٞ اييت  إػٛح: .5

 ا ايصنط.ًكشٗاييت مل ٜايٓاق١ اؿاٌٜ: ٖٚٞ  .6

 أْٛاع اإلبٌ:

 : ايبٝها٤ نبري٠ اؿذِ.٤شاايِٛن .1

 ا٤ يهٔ سذُٗا أقػط.تري: بَٝهإػا .2

 : ٜػًب ع٢ً ؾعطٖا ايًٕٛ ا٭قؿط.٤ايكؿطا .3

 بٝاض. ٭غٛز خايط٤٘: شات ايًٕٛ اإًشا .4

 اجملاِٖٝ: شات ايًٕٛ ا٭غٛز. .5

 : يْٛٗا أبٝض خايط٘ ا٭ؾكط.٤ايؿكشا .6
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 َٔ قؿات اإلبٌ:

 اؿذِ ايهبري ؾُٝع ا٭عها٤ َع تٓاغل. .1

 ايػٓاّ ايعايٞ إا٥ٌ. .2

 ايطأؽ إسبب. .3

ـُ .4  ـ ايعطٜض.ا

 ايكسض ايٛاغع. .5

 شْإ ايٛاغعتإ.ا٭ْـ ٚايعٝٓإ ٚاُ٭ .6

َٖأَطاض اؾُاٍ:   ؾٗٞ نُا ًٜٞ: ،أَطاض اؾُاٍا أِٖ أ

 :ِبَطاَؾ 

َُ ،ًٛز اإلبٌَطض ٜكٝب ُدٜٚهٕٛ  بطًٞ إٓطك١ إكاب١ عٕس. ع٬د٘: ٖٚٛ 

أٚ بايطٌ ا٭ٓط )اؿُاضٟ( ٗ  ،بايكططإ أٚ بايهربٜت ا٭قؿط َع ايعٜت

 إٓاطل ايطٜؿ١ٝ.

ٓٗايٖك   عط٠:طقٛض أٚ اي

ٚعسّ اإلقباٍ ع٢ً  ،٫ّٚتػبب ي٘ اٯ ،شٕ ايبعري َٔ ايساخٌٚضّ ٜكٝب ُأ

 ؾٗٛ بايهٞ خًـ ا٭شٕ إكاب١. ايع٬زأَا ،ايطعاّ

ـُ   عٚا١ْ:ِٓسؿط٠ ا

ٚتػبب ي٘ إّٔا ؾسٜسّا ؾريؾع ضأغ٘ نإٔ ب٘  ،ٖٚٞ سؿط٠ تسخٌ ٗ أْـ اؾٌُ

 ايهرب.
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 بك١:ايطَّ 

 ،ايؿتا٤ٚأعطان٘ إٔ اؾٌُ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜكّٛ ٚوسخ ي٘ شيو ٗ ؾكٌ 

 .ٚع٬د٘ بتسؾ٦ت٘ باـٝـ

ايباضز٠ بإٔ ٜكسّ يًذُاٍ إا٤ ؾاتطّا بعس تػدٝٓ٘  ايؿتا٤ٜٚٓكح ٗ أٜاّ 

 ٭ٕ إا٤ ايباضز ٜهط بكش١ اؾٌُ. ،ع٢ً ايٓاض

 غبام اهلذٔ:

 ٖٓاى أَه١ٓ ككك١ ٗ ايباز١ٜ يػبام اهلذٔ.

كان الناُس سابقًا يستعملون اجلامل للحراثة ولكن يف ىطاق ضوق جدا، فهناك 

كاىت اجلامل وسولة ال ث اجلامل، اليل بتحرثه بتفعسه( مثل يقول ) مثل حرا

املنورة. غنى عنها يف احلج إىل مكة املكرمة واملدينة  

 اـٌٝ:

يصا ؾإٕ اٖتُاّ ايٓاؽ بٗا ظاز عٔ  ،خام بٌ اؿٝٛاْات ٚنْع يًدٌٝ .5

ٛنإ اؿكإ ٜػتعٌُ اٖتُاَِٗ ببك١ٝ اؿٝٛاْات ا٭خط٣ ع٢ً أُٖٝتٗا هلُ

 قاٍ تعاٍ: ،عت٘ٗ اؿطٚب يكٛت٘ ٚغط
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ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: "اـٌٝ َعكٛز ٗ ْٛاقٝٗا اـري 

 إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ".

١ عٛاؾطٖا ٚٚنع ايٛاقٝات إعس١ْٝ ٜكّٛ بايعٓاٜ ايصٟ)ايبٝطاض(  

يتػاعسٖا ع٢ً ايػري ٗ ٖٚٞ َأخٛش٠ َٔ اؿصا٤  ،)اؿصٚات( َٚؿطزٖا سص٠ٚ

نُا إٔ غطز اؿكإ أغ٢ً َٔ ؾساز  ،أٚ اييت بٗا سذاض٠ ٚغريٖا ،ايططم ايٛعط٠

 .ًؼ اؿُاض. نُا إٔ يًشكإ ؾاَّا ٚضنابّأسايبعري أٚ 

 أعُاض اـٌٝ:

1. َُ  ط.ُٗبسا١ٜ اي٫ٛز٠: 

 ٛ.ًِٔ: ٔؾٔطإشا ُؾ .2

 ٛيٞ.ُسعُطٙ غ١ٓ:  ايصٟ .3

 .صَعإشا زخٌ بايجا١ْٝ: َد .4

 ين.ٔث: إشا زخٌ بايجايج١ .5

 .اِعَبإشا زخٌ ايطابع١: َض .6

 .ِحاِضإشا زخٌ باـاَػ١: َق .7

 غ٫٬ت اـٌٝ:

ِٛٓ ،ُاِٖٚايٓس ،باِسٚاهَل ،٫ِسٚاهَل ،١َٝٓبٚايِع ،١ٜٚ٬ِكٚايٓك ،سا١ُِْٝاَؿ ت١ٝ. ٜٚايك

 ٍ تتؿطع ع٢ً ٖصٙ ايػ٫٬ت.ٚباقٞ اـٝٛ
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 ؿات اـٌٝ:ٔق

ٚايكٌ )اؾع٤  ،ٌ(ايصٜػٝب )ٖٚٞ ايٛٗط ٚايَع ،كاضػتشب ٗ اـٌٝ ث٬ث١ ٔقُٜ

ٕٖٔٚٞ: ايعٌٝٓ ٚايكِٓ ،ٚايج٬خ ايٛاغعات .ايٛاقع أغؿٌ ايػام  ط )ا٭ْـ(.َدِٓسض ٚا

 ٓل ٚا٭شٌْ.ام ٚايُعٖٚٞ: ايٖػ ،ٚايج٬خ ايطٛاٍ

 :إًو عبس اهلل بٔ اؿػٌ أْػاب اـٌٝ ٗ نتاب

عطاب: أؾهًٗا ؾاي ،ايعطاب ٚايعذُٝات ٚإٛيسات :أَا أْػاب اـٌٝ ؾج٬ث١"

ٖا ٕٗاّ ٚايػعٚ ٜٚتػاٍ إًٛى ٗ أمثاْٗا ؾتعٗس ،ٚأغ٬ٖا ق١ُٝ تطًب يًػبام

 اؿطب ٜٚٛدس أسػٓٗا ٗ اؿذاظ ٚلس ٚايُٝٔ ٚايعطام ٚايؿاّ.

ؾٗٞ  ،ٚتعطف ايّٝٛ با٭نازٜـ رٝكاٍ هلا ايػِّٚأَا ايعذُٝات ٖٚٞ ايرباشٜٔ ٜٚ

تطًب يػطع١ ايػري ٚايكرب ع٢ً ا٭غؿاض َع  ،َٔ فًٛبات ب٬ز ايرتى ٚايطّٚ

 ؾ٤ٞ َٔ اؿٌُ.

 ،عذُّٝا ٚا٭ّ عطب١ٝأؾإٕ نإ ا٭ب  ،ؾٗٞ بٌ ايعطاب ٚايرباشٜٔ ،ٚأَا إٛيسات

ْٓٗاقٌٝ  ٖٚٛ  ،ٗا َكطفقٌٝ أْ ،ٚإٕ نإ ا٭ب عطبّٝا ٚا٭ّ عذ١ُٝ ،ٖذٌ إ

 (1)ٚأدط٣ بٌ ايٓٛعٌ ،َتٛغ٘ ٗ ايػري

                                                           
(1)

م  ،إضبس-ا٭ضزٕ ،زاض ايهٓسٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،5725-5745 ،عُإ ،سٓإ غًُٝإ ًَهاٟٚ 

550. 
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 أيٛإ اـٌٝ:

 ٚايػٛزا٤. ،ٚايؿكطا ،ٚايعضقا٤ ،ا٤ٚايكؿط ،إٕ َٔ أيٛإ اـٌٝ: اؿُطا٤

 (2)"َٔ أيٛاْٗا:  إ اـٌٝ َعسزّا قؿاتٗاٜكٍٛ ايؿاعط ايبسٟٚ ٗ أيٛ

ٍِأَا ايؿكِط إٕ طاضت ؾكسِم              بٓات ايطٜح تػبل ٗ اجمل   ا

ٍِ                ب٫ٚ ؼًٛ ايكؿط يهِ َطان ِٞ ْػًَٗٔ ؾب٘ ايبػا  ه

 عؿأٖ                 ٚخً ٖٛٔ يعتُات ايًٝايٞ اٚأَا ايػٛز ؾعٜسٚ

ٍِ  ٚأَا ايعضم َطنٛب ا٭َاض٠              تعٜس ايطانب ٖٝب١ ٚد٬

 ايٞٚنٌ اـٌٝ يًشُطا خٛازّ               نُا ٖٞ ايػٝس ؽسَٗا إٛ

 َٔ أيعاب اـٌٝ:

 بام: ايػِّ .1

ٜهٕٛ ٜطنب بسٚضٙ ؾطغّا  ايصٟ،نإ ايٓاؽ ٜطنبٕٛ اـٌٝ ٗ ظؾ١ ايعطٜؼ

 ،َٔ ؾطا٥٘ ١ًَْٛ ٚٚزع ٚضٜـ ْعاّ ،َٚعّٜٓا َدتًـ أيٛإ ايع١ٜٓ ،َعضنؿّا

نُا  ،ٚغري شيو. ٚعٓسَا ٜكًٕٛ إٍ إسس٣ ايػاسات أٚ إٝسإ إعس يصيو

ٜٚعٖٛ بايؿدط َٔ ناْت ؾطغ٘ تػبل  ،ٜتػابكٕٛ ؾإٕ اـٝاي١ ،نإ ٗ َاضنا

خاق١ قطٜبات٘ با٭غاْٞ ٚا٭ٖاظٜر. نُا ناْٛا  ،ٚؼٝٝ٘ ايٓػا٤ ،بك١ٝ اـٍٝٛ

                                                                                                                                               

 .353، م 4003تطاخ ايبسٚ ايكها٥ٞ، ا٭ضزٕ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، قُس أبٛ سػإ،  (2)
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تعاٍ سؿ٬ت ايػبام تكاّ ٗ ٫ٚ ،ٚاي٥٫ِٛ ايهرب٣ ،هطٕٚ ايػبام ٗ ا٭عٝاز

 كتًـ زٍٚ ايعامل ست٢ اٯٕ.

 

 ١:ٝابايٖك .2

ٕ أٚ اٚىطز َٔ نٌ قـ ؾاضغ ،ٌٖٚٞ إٔ ٜكـ اـٝاي١ ٗ قؿٌ َتكابً

ٖٚهصا بايرتتٝب ست٢ ا٭خري. ٜٚعتكس إٔ شيو  ،َرت 333إٍ َػاؾ١  ،ث٬ث١

 يتُطٜٔ اـٌٝ ٚايؿطغإ ٕٛاد١ٗ أٟ طاض٨.

 ٚقاضت يعب١ عا١ٕٝ. ،ايبٛيٛ: ٖٚٞ يعب١ ًٖٛن١ٝ .3

 ٚناْت اـٍٝٛ تك٢ٓ يٮؾٝا٤ ايتاي١ٝ:

 يًتؿاخط: -

 ،اقَٛٞ إضنيب ع إٗط ٜؿذط٠ اؿٓٓ

 ،عطٜػو َجٌ ايكُط بايبٝت ٜػت٢ٓ

 ،قَٛٞ اضنيب ع ايؿطؽ ٜا مشؼ ا٬ٕح 

 ،ضَاحًٖٚو عًٝو سطؽ بػٝٛف  

 ،قَٛٞ اضنيب ٜؿ١ْ٬ ٚاـٌٝ تٓك٘ عطم 

 ضطًٌ َٔ ٚضم. بططًٝ٘ٚخايو )أبٛ ؾ٬ٕ( 

 

 يًػعٚ ٚايكتاٍ: قاٍ ايؿاعط ايؿعيب: 

 نــِ غــبٛم عــس ايػــٝـ نــطبٓا  

 

    ٕ  ٚايعـــٛض َٓٗـــا إطؾـــش١ ٚعٓـــا

 
 ّٜٛ ضنب ايؿـٝذ ٚٓٝـ١ ايؿـٛبا   

 

     ٍ  ٚقؿـــ١ اـٝـــٌ َٓٗـــا ايـــسّ ؾــــ٬
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 ٚأخص إٗط٠ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ. ،يًرتبح: ؾُٔ خ٬ٍ بٝع ايؿطؽ 

 ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتٓكٌ. 

 ٚتػتعٌُ أ٭نازٜـ :

 ٌٓ ا٭ثكاٍ. 

 اؿطاث١ ٚا٭عُاٍ ايعضاع١ٝ. 

 ٚايعٛاّ. بايكا١َ ٚمسان١ ايعه٬تعٔ اـٍٝٛ ا٭ق١ًٝ ٚؽتًـ ا٭نازٜـ 

َٚعطؾ١  ،ٚتطٜٚهٗا ،ٖٚٛ ايؿدل ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً تطبٝتٗاغا٥ؼ اـٍٝٛ: 

ٚأَطانٗا ٚنٝؿ١ٝ َعاؾتٗا. نُاٜعطف ز٫٫ت ايؿأٍ ٚايؿ٪ّ َٔ  ،أْػابٗا

أٚ ايبٝاض ٗ أضدٌ ايؿطؽ. ٚنإ ايهجري َٔ ايٓاؽ ٫  ،خ٬ٍ ؾتا٥ٌ ايؿعط

٥٘ اؾرتاٙ. ٚإٕ نإ ؾإٕ ْكش٘ بؿطا ،ٜؿرتٟ ؾطغّا إ٫ بعس عطن٘ ع٢ً ايػا٥ؼ

 عسٍ عٔ ايؿطا٤. ،غري شيو

 طاد١:ايٓػ

ٜطًل ع٢ً  ايصٟٚايػٓطاز ٖٛ ا٫غِ  ،ٖٚٞ ع١ًُٝ تكٓٝع أزٚات اـٌٝ

١ أٚ قَٔ غطز )ٜٚسع٢ ٗ ايعا١َٝ إطؾش١ أٚ إعط ،ايعاٌَ ٗ تًو ا٭زٚات

ست٢ ٫ ٜتأش٣  ،ٚتهٕٛ بطاْت٘ ْاع١ُ ،ٖٚٛ َكٓٛع َٔ اؾًس ٚايهتإ ،إٝكع١(

ٜٛنع ع٢ً ٚٗط ٚ،باـٝٛٙ ايصٖب١ٝ ٚايؿه١ٜٝٚعٜٔ ايٓػطز ٗط ايؿطؽ َٓٗا. ٚ

ٜٚكَٛإ ،ٚي٘ َُٗاظإ )يتػٌٗٝ( ضنٛب اـٝاٍ ،ايؿطؽ عٓس ضنٛب اـٝاٍ

 ،ٜؿس ع٢ً بطٔ ايؿطؽ ايصٟٖٚٓاى اؿعاّ  ،أٜهّا بإثاض٠ ايؿطؽ يًذطٟ بػطع١

ؾٝكٝس  ،ٜٛنع ٗ ضأؽ ايؿطؽ ايصٟ،طز. ٖٚٓاى ايطِّغإايٓػست٢ ٫ ٜكع 
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 ،ٚنصيو ايً ذاّ ،يت ٜطٜسٖا اـٝاٍنُا أْ٘ ٜٛدٗٗا يًٛد١ٗ اي ،سطنتٗا

 َٚٔ ايػٓا٤ ايؿعيب:

  ٞ ــ ــ١ ٖـــــــــــصٟ َٗطتـــــــــ ــا ّـــــــــ  ٜـــــــــ

 

ــااػـــــــــــــــــًِ ٚت  ــا خٝاهلـــــــــــــــ  ْـــــــــــــــ

ــا َغـــــــــ    طٍز دسٜـــــــــسيؿـــــــــطٟ هلـــــــ

 

 ٓٓ  عـــــــــــــــاّ قصًٜـــــــــــــــٗاضٜــــــــــــــــ اي

 

 .ٚايؿابٓس ٚايٖطغٔ ٚايًذاّ ايػطز ٚاـطز طِٗ ٜهٕٛ عًٝ٘إؿطؽ ٚاي

 ايؿابٓس:

ٜٚتسٍ عًكتٌ  ،اؾًس أٚ ايكٛف وٝ٘ بعٓل ايؿطؽ ٖٚٛ ؾطٜ٘ َٔ

ٜٚهٕٛ َعّٜٓا بايٛزع ٚاـطظ ا٭ظضم.  ،بٌ قا٥ُتٝ٘ ا٭َاَٝتٌ ٜٚعكس بايػطز

 نُا تٛنع ا٭دطاؽ. ،بٌ أشْٞ ايؿطؽ ٓسضٜـ ايٓعاّ بايؿابٜهع ٚبعهِٗ 

 ايكٝس:

ٔ َ،ٚي٘ ؾتشتإ ٜػًكإ عٓس ٚنعُٗا ٗ ٜسٟ ايؿطؽ ،ٖٚٛ َكٓٛع َٔ اؿسٜس

 ،ٚنصيو ؿُاٜتٗا َٔ ايًكٛم ،َٚٓعٗا َٔ اهلطب ،أدٌ تكٝٝس سطنتٗا

 غًػ١ً َت١ٓٝ َٔ اؿسٜس. ،ٜٚطب٘ بٌ ايؿتشتٌ

ـُ  طز: ا

 ،ٚإًٕٛ بأيٛإ ظا١ٖٝ ٚأؾهاٍ ١ًْٝ ،ٖٚٛ َكٓٛع َٔ ايكٛف ٚايؿعط إػعٍٚ

 ٚي٘ ،ٚأزٚات٘ إدتًؿ١ ،ٜٛنع بٗا اـٝاٍ ظازٙ ،عٌ ٗ نٌ ْاس١ٝ ،ٚي٘ عٝٓإ

 ٖٚٛ يتعٌٜ ٚد٘ ايؿطؽ.: عصاضٖٚٓاى اِي :ؾطاؾب تعٜٓ٘
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ِّ  ذاّ:اي

ٖٚٛ  ،ٜٚتكٌ بعٓإ ايؿطؽ ،٫ ٜ٪شٟ ؾِ اـٌٝ ايصٟ،ٖٚٛ َكٓٛع َٔ ايؿ٫ٛش

أٚ  ،ؾُٝٓع ايؿطؽ َٔ اؿطن١ ،ؾٝذصب ايؿاضؽ ايعٓإ ،ٜتشهِ عطنتٗا ايصٟ

 ٜطخٝ٘ ؾٝعطٝٗا سط١ٜ اإلْط٬م.

 ًٝل:َعاِي

ٜٚٛنع ٗ ايعًٝل  ،طزٚتهٕٛ َعًك١ بايٓػ ،ايهتإ أٚ ،ٖٚٛ َكٓٛع َٔ اـٝـ

 ،ٚايعًٝل خام بايؿطؽ ،)ايعًٝك١( ايتي ٚايؿعريإٓك٢ َٔ ايرتاب ٚاؿك٢

ـِ ايصٟ،ٚشيو تهطّّا ي٘ عٔ باقٞ اؿٝٛاْات ١ ٛايٗ ايط ٜٛنع هلا ايعًٝ

 ٚز(.ص)إ

 تطٜٚض اـٌٝ:

ٓٚ ٚتػبب ي٘  ،اضؽ أضنّاتططح ايؿ اٚإ٫ ؾإْٗ ،ض قبٌ ضنٛبٗا٫ بس يًدٌٝ إٔ تط

ِّ ٖٚتٚ،ض عاز٠ ٜهٕٛ َاٖطّا شا ػطب١ا٭ش٣ ايهبري. ٚإط ض ايؿطؽ عٓسَا تهٕٛ ط

ٚغٝتككس  ،ٚايٓػري َػاؾ١ ط١ًٜٛ ،ٚشيو باإلَػاى بٗا َٔ ضغاْٗا ،دصع١

٫ٚ َاْع َٔ اغتعُاٍ  ،ٚقس ٖسٙ ايتعب ،ست٢ ٜعٛز آخط ايٓٗاض ،إْٗاى ايؿطؽ

ِّ إشا ضؾض ايؿطؽ أٚاَط ،ٛٙايٖػ ض. َٚس٠ ايرتٜٚض َٔ أغبٛعٌ إٍ أضبع١ إط

 ٚشيو تبعّا ٫غتذاب١ ايؿطؽ. ،أغابٝع
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 بٝٛع اـٍٝٛ:

ؾإٕ بٝعٗا ىتًـ عٔ بٝٛع بك١ٝ  ،٭ٕ يًدٌٝ ا٭ق١ًٝ َها١ْ عاي١ٝ عٓس ايٓاؽ

ؾًٗا بٝع  ،اييت تباع بٝعّا ٚاسسّا ثابتّا ٫ ضدع١ ؾٝ٘. أَا اـٌٝ ،اؿٝٛاْات ا٭خط٣

 َٔ شيو:ٚ ،خام بٗا

٫ٚ ول ي٘  ،ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ يًبا٥ع سل ٗ إٗط٠ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝبٝع إجاْٞ: .1

ست٢ ٚيٛ مل تًس ايؿطؽ أ١ٜ أْج٢ ط١ًٝ سٝاتٗا. ٚتطنع إٗط٠ َا١٥  ،ٗ ايصنٛض

أَا إشا ْؿكت ٗ  ،بؿٗاز٠ ايؿٗٛز ،ٚوهط با٥ع أَٗا ؾٝأخصٖا ،ّٜٛ َٔ أَٗا

١ ٜهٕٛ َع ٖذس ايبٝع تهتب ُسْٚكٝب٘. ٚعٓ ٘تًو إس٠ ؾٝهٕٛ شيو خط

ست٢ ٫ ىتًؿا  ،ٜٚهٕٛ شيو بؿٗاز٠ ايؿٗٛز ،ايؿاضٟ ْػد١ َٚع ايبا٥ع ْػد١

 َػتكب٬ّ.

 

 ،ٜٚهْٛإ ؾطنا٤ بٗا ،ٚب٘ ٜأخص ايبا٥ع ْكـ مثٔ ايؿطؽ بٝع إٓاقؿ١: .2

ست٢ إشا ْؿل إٗط  ،ٜٚؿٗس بصيو ايؿٗٛز ،ٜهٕٛ َٔ ْكٝب أسسُٖا ،تؾإشا ٚيس

ٜٚهٕٛ إٗط ايجاْٞ َٔ ْكٝب ايؿطٜو  ،ٞ ع٢ً امسٜ٘هٕٛ ٗ سٜ َٔ مسِّ

ؾُٔ سك٘ إٔ ًٜػٞ  ،ٚإشا ضأ٣ قاسب ايؿطؽ إٔ ايؿطؽ ٫ تهطّ ٚػٛع ،اٯخط

 ايبٝع ٜٚطدع ايجُٔ ٜٚأخص ايؿطؽ.

 

٫ٚ ٗ ا٭َٗاض  ،ٖٚٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ يًبا٥ع أ١ٜ سكٛم ٗ ايؿطؽبٝع إكؿًع:  .3

 ،٢ً شيو ايططؾٌ إعٌٜٓٝٚٛقع ع ،اييت تًسٖا َػتكب٬ّ. ٚوٓطض سذ١

 ٚبؿٗاز٠ ايؿٗٛز.

 



 
 
 

29 
 

 أعُاض اـٌٝ:

1- ُٕ  ط/ إٗط٠: ٚايعُط َٔ ّٜٛ إٍ َا١٥ ّٜٛ.ُٗا

 ٜؿكٌ عٔ أَ٘. ،ٛ/ ايؿ٠ًٛ: عٓس ُاّ إا١٥ ًّٜٛٔائؿ -2

 ٛيٞ/ سٛي١ٝ: ٜٚهٕٛ قس أمت غ١ٓ ٚاسس٠.ُس -3

 ع/ اؾصع١: ٜهٕٛ قس زخٌ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ْٝ.َصاَؾ -4

 س زخٌ ٗ ايػ١ٓ ايجا١ٝٓ.١ْٝ: ٜٚهٕٛ قين/ َثٔث -5

 اع١ٝ: ٜٚهٕٛ قس زخٌ ٗ ايػ١ٓ ايطابع١.َب/ َضاِعَبَض -6

 / قاضس١: ٜهٕٛ قس زخٌ ٗ اـاَػ١.ِحاِضَق -7

 .(1)اييت تصنط بٗا اـٍٝٛ: ،َٚٔ ا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ

ٝٓــاٍ َــٔ غــطب ايبٝــٛت   ََــَطم خ  َــٔ غــطب ايبٝــٛت )ؾــ٬ٕ( 

 
ً ـــ٘ ٜؿـــٛت   ً ـــ٘ ٜؿـــٛت ٚاؿـــل عًـــ٢ ايٓػـــٛإ َـــا قً  َـــا قً

ــاقٛت      ــطز ٜــــ ــ١ ٚايػــــ ــش١ ؾهــــ ــاقٛت ٚإطؾــــ ــطز ٜــــ  ٚايٓػــــ

ّٓــــــ٘ اْسًٖٝــــــ٘  ُٓــــــ٘ اْسًٖٝــــــ٘ )ؾــــــ٬ٕ( َــــــطم خٝــــــاٍ  ُٜ 

     ٘ ــ ــا عهًٝــ ــاب ٚأْــ ــسٟ ٚضا ايبــ ــيت أقعــ ــ٘ ٚاْــ ــا عهًٝــ  ٚأْــ

ــطٜع١      ــاٟ ايؿــــ ــٌ دــــ ــٛضزٜٔ اـٝــــ ــطٜع١ ّــــ ــاٟ ايؿــــ  دــــ

 (2)بٝهـــا ٚضنـــٝع١ َٗطتـــو )ٜـــا ؾـــ٬ٕ( بٝهـــا ٚضنـــٝع١ 

 طا ٚؾٝٗا طـٛم ٓطا ٚؾٝٗا طٛم َٗطتو )ٜا ؾ٬ٕ( ٓ 

 

                                                           
 .414م ،َكسض غابل ،أٓس ؾطٜـ ايععيب (1)
 ضنٝع١: قػري٠ ايػٔ. (2)
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      ٔ ٓٓــــــ٘ ٚأًٖــــــٗ ٓٓــــــ٘ ٚأًٖــــــٗٔ ٜــــــا َطسبــــــا باـٝــــــٌ ٖ ٖ 

      ٔ ٛٓ غــبع عـــٛض ٚامســع قـــًٗٗ  ٚامســع قــًٗٗٔ َـــٔ دــ

 

ست٢ أِْٗ ٜهعٕٛ  سصٚات اـٍٝٛ اـًؿ١ٝ أَاّ ،ٜٚتؿا٥ٌ ايٓاؽ باـٌٝ خريا

يتططز ايؿٝاطٌ ٚػًب اؿٜ ايػعٝس.ٚإشا سًِ أسسِٖ سًُا ،بٝٛتِٗ

 .ؾصيو ز٫ي١ ايعع ٚاؾاٙ،باـٌٝ

ٍٕ آخط. ٍٕ إٍ َها  ناْت تػتعٌُ اـٌٝ يًتٓكٌ َٔ َها

 نازٜـ يبٝع ايهاظ.ٚتػتعٌُ ا٭

 ٮعُاٍ ايعضاع١ٝ، ناؿطاث١ ٚايسضاغ١ ٚغريٖا.يٚتػتعٌُ ا٭نازٜـ 

 ايبػاٍ: 

ٜتشٌُ ايػؿط ايؿام  ،ٖٚٞ ْتاز تًكٝح اؿُاض يًؿطؽ. ٜٚهٕٛ ايبػٌ قّٜٛا

 .عاضعٕٛ يكٛتٜ٘ٚؿهً٘ إ ،ٚا٭ٓاٍ ايجك١ًٝ

 ٌ:ايٓػ

 ٖٚٞ ْتاز تًكٝح اؿكإ يًشُاض٠. ٫ٚ تهٕٛ ق١ٜٛ َجٌ ق٠ٛ ايبػٌ.

 اؿُري:

ٖٚٛ َعطٚف عٓ٘ ،ُٜعس اؿُاض َٔ أِٖ اؿٝٛاْات اييت تعاٌَ َعٗا اإلْػإ

ٌٗ َٚٔ ؾٛا٥س إغتعُا٫ت٘  َاًٜٞ:،أيكرب ٚايٖتشُ
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خاٖق١ أْ٘ مل ٜهٔ باغتطاع١ اؾُٝع  ،ٚايتٓكٌ َٔ َهإ ٯخط،ايٗطنٛب .1

 يػ٤٬ أغعاضٖا.،ٕ ٜكتين اـٌٝأ

ٍٕ ٯخط.،ٌٓ ا٭ثكاٍ ٚدطِّٖا .2  َٔ َها

 ْكٌ إا٤ َٔ ايعٌ. .3

 ٜٚتبع٘ إطٜاع زا٥ُّا.،ٜٚهع عًٝ٘ سادات٘،ٜطنب٘،ضؾٝل ايٖطاعٞ .4

 اؿصاض )با٥ع اـهاض ٚايؿٛان٘(. ،ٜػتدسَ٘ ايٓسٚاز )ايبا٥ع إتٓكٌ( .5

 َٚٓٗا:،َػاعس٠ ايؿ٬َّح بأَٛض ايعضاع١ .6

ٖٚٛ  ،ٚاؿُاض ايبًسٟ ،ٖٚٛ نبري اؿذِ ،ايكربقٞ ،ْٛاع اؿُريَٚٔ أؾٗط أ

ٖٚٛ َٛدٛز ٗ ق١ُٝ  ،ٖٚٓاى اؿُاض ايبِّطٟ ،أقػط سذُّا ٖٛ ايؿا٥ع

 ٚنصيو قاض ايٛسـ. ،ايؿَٛطٟ

 ايطِّداز. -أ 

ٖٓٛضز )يٛح ايسضاؽ(.،ايسِّضاؽ-ب  إش هٗط اي

 َٔ ايبٝسضإٍ ايبٝت.،ْكٌ أنٝاؽ اؿب -ز

 إٍ ايتبإ.ْكٌ خٝاف ايتي -ز

 َٔ اغتعُا٫ت اؿُري سطاث١ ا٭ضض

 ٚيٓكٌ إا٤ َٔ اٯباض ٚعٕٝٛ إا٤.

 ناْت تػتعٌُ أٜهّاٚ،ايهاظبٝع  -ناْت تػتعٌُ اؿُري ٭غطاض ايتذاض٠

 يًٓكٌ.

 ٚيسضاغ١  ايعٜتٕٛ بٛاغط١ اِيَبِس اؿذطٟ.
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 ٫ٚ ٜػتطٝع ايطاعٞ إٔ ٜػتػين عٓ٘ باٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ.

 يبػاٍ ٚاؿُري:أَطاض اـٌٝ ٚا

 شاٍ:ايطِّ 

 .ٚايًٗاخ إػتُط زٕٚ تعب ،اضتؿاع زضد١ اؿطاض٠ا٭عطاض: 

 َع ايٓطاس١ ايتا١َ. ،ايهٞ بايٓاض ع٢ً َٓطك١ ايطشاٍ: ايع٬ز

 .ٚايهٞ بايٓاض ٜرتى آثاضّا ع٢ً دػِ اؿكإ ٖا ٜكًٌ َٔ غعطٙ عٓس ايبٝع

 ايٖسَبِط: 

ٌ. ٚشيو ْتٝذ١ ايصٜٗط أٚ ؼت ٜكٝب ايٓسبط اـٌٝ ٚايبػاٍ ٚاؿُري ٗ ايٛ

 ٌ.ايصٜٜجبت ؼت  ايصٟإقاب١ ايٓساب١ َٔ ايػطز أٚ َٔ اؿبٌ 

 ٜٚسٖٔ ب٘ ايٖسَبط. ،ايكططإ أٚ ايؿب١ َع ايػُٔ ايبًسٟ: ايع٬ز

 اعٕٛ:ايطَّ 

 ٜٚكاٍ عٓسٖا: أْ٘ أقاب٘ ايطاعٕٛ. ،ٖٚٛ ٚؾا٠ اؿكإ ؾذأ٠

 :١ُٓ  اؿ

 إشا أنجطت اـٌٝ َٔ أنٌ ايكُح.
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 إػل: 

قام( ؼت بطٓ٘ أٚ بإؾعاٍ )ايٗس ،ٖٛ َٓكٛع اؿًب١ إػ١ًٝ أٚ َا٤ ايؿعري ايع٬زٚ

 ٚايسقام ٖٛ: غٝكإ ايكُح اؾاؾ١ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايػٓابٌ. ،ٚيهٔ عصض

 ًؿش١:ايَّ 

ٚايًعاب  ،ٚأعطانٗا: غ٬ٕٝ إداٙ َٔ أْـ اؿكإ ،ٚتػ٢ُ أسٝاّْا بايػكا٠ٚ

َٚٔ أغباب شيو: خًع ايػطز عٔ  ،ٚا٭خط٣ َع ايػعاٍ بٌ ايؿ١ٓٝ ،َٔ أؾساق٘

 ،: ٚنع اؿكإ ٗ َهإ زاؾ٧ايع٬زٚ ،ٚٗط اؿكإ ٖٚٛ ايعطم ٜتكبب َٓ٘

٫ٚ ٜهًـ اؿكإ  ،ٚإؾعاٍ ايٓاض ٗ قطع ايكُاف ايكس١ّ يٝػتٓؿل زخاْٗا

 بايكٝاّ بأ١ٜ َٗاّ َس٠ تعطن٘ يإلقاب١ ست٢ ٜؿؿ٢.

 إًعٕٛ: 

ز َٔ ؾُ٘. ِعٜٚػٌٝ إا٤ ايَّ ،قطٙ َهططب١ٚتهٕٛ خٛا ،ٜٚكٝب اـٌٝ ٚاؿُري

 ،ست٢ ىطز ايسخإ بهجاؾ١ ،أَاَ٘ ايكس١ّ بتسخٌ ا٬ٕبؼ ايع٬زٜٚهٕٛ 

 ؾٝسخٌ إٍ ايط٥تٌ.

 َّ  :ِطـَؿاي

 ،ٚأعطان٘: إٔ تكع ايساب١ ع٢ً ا٭ضض ٚتأخص بايٓطؾؼ ،ٜٚكٝب اـٌٝ ٚاؿُري

ٕ ٚؾطى َهإ ايكطع بكطع ا٭ش ايع٬ز١ بايكٝاّ. ٜٚهٕٛ غتطاعَع عسّ ا٫

 بإًح.
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 ط:ـايهٔػ 

 ٫ درب ٗ نػط اـٌٝ ٚاؿُري.

 :ِبَطـَذاِي 

بطًٝٗا  ايع٬زٜٚهٕٛ  ،ٚتكبح ٓطا٤ َٔ نجط٠ سهِّٗا ،بكع بٝها٤تٛٗط 

 بايكططإ.

 ط:ـايبك

ٖٚٞ  ،ؾٗٞ ؼطخ ي٘ اؿكٌ زٕٚ نًٌ أٚ ًٌَ ،إٕ ايبكط٠ ضؾٝك١ ايؿً اح ٚقسٜكت٘

نُا  ،ب٘ ٚوٛي٘ إٍ ايًي ٚايعبس٠ ٚايػُٜٔؿط ايصٟاييت تعطٝ٘ اؿًٝب 

ِّي٘ إٍ  ،ايباضز٠ ايؿتا٤ٚايسف٤ ٗ أٜاّ  ،تعطٝ٘ ايػُاز ؿكً٘ ٚؾطْ٘ ؾرباظٖا و

 .ايؿتا٤ؾٝكري َاز٠ ض٥ٝػ١ٝ يٓاض  ،اؾً ١ بإناؾ١ ايتي ٚايككٌ ي٘

 أَطاض ايبكط:

 َٖ ٗسٍ ا٫غِ ٭ٕ أشإ ايبكط ٚعْٝٛ٘ تت٫ٕ/ أبٛ ناغٛح: ٚمسٞ بٗصا ِسأبٛ 

ايهٞ بٌ  :ٚع٬د٘ .ع٢ً أضبع فيٮغؿٌ ٫ٚ تػتطٝع ايبكط٠ ايٛقٛ

 ايعٌٝٓٝ. ٚتعطٞ ًَشّا إلًٝعّٜا بعس غًٝ٘.

ـٗايتؿكل  ٜهٕٛ بٛنع ؾشِ  ايع٬ز٬ٚف ايبكط. ٚكل أؿ: تت/ ايتًٛ

ايػٝاضات بٌ ا٭٬ٚف. أٚ بٛنع ايرتاب ا٭ٓط كًٛطّا بإا٤ بٌ تًو 

 ايبٝت ست٢ ايؿؿا٤ ايتاّ. ٚتبك٢ ٗ ،ا٭٬ٚف إكاب١
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 َِ ٚشيو  ،أٟ ٜػٌٝ ايسّ َٔ يػاْٗا ،١(ِٓٔػًَايتًػٌ: ٜكاٍ يًبكط٠ أْٗا )

 :ٚاييت تؿطب َٓٗا ايبكط٠ايهش١ً غري اؾاض١ٜ يٛدٛز سؿط٠ ايعًل ٗ إٝاٙ 

 إَا بإًك٘ أٚ بٛاغط١ ؾطى ايعًل بإًح أٚ بايتبؼ. ايع٬زٚ

ا بعس اي٫ٛز٠ ٭ْٗا ٫ تسض وطم ايٓاؽ إٔ ٫ تأنٌ ايبكط٠ خ٬قتٗ 

 اؿًٝب بعس شيو.

 :إٔـايه

 :.(1)أمسا٤ ايهإٔ َٔ خ٬ٍ أعُاضٖا

طًل ع٢ً ايصنٛض ُٚت ،ٝإ(ًِْٚعٗا )ٔط ،ػريٌ ايٖكًَُٞ: اَؿٔط .1

 ٚاإلْاخ.

ٚتهٕٛ قازض٠ ع٢ً ضعٞ ايعؿب  ،ٚخاضٚف )يًصنط( ،ٛض: أْج٢ ايؿا٠اُبَع .2

 بعس ؾطاَٗا.

 ع١: أنرب َٔ ايعابٛض.ِصَد .3

ؾإشا نرب أنجط  ،ٛيٞ يًصنط: ٜٚهٕٛ ايعُط غ١ٓ ٚاسس٠ي١ٝ أٚ ُسُٛس .4

ٚقاض ايعُط أنجط َٔ غ١ٓ ؾٓبت هلا ث٬خ سبات )أغٓإ قػري٠( 

٫ٚ تٛدس  ،خًـ ا٭غٓإ ايسا١ُ٥ ٗ ايؿو ايػؿًٞ َٔ اؾٗتٌ

 اؿبات ٗ ايؿو ايعًٟٛ؛ ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 َهت١ًُ.ٚتهٕٛ اؿبات  ،ين ٚث١ٝٓ يٮْج٢: ٜٚهٕٛ ايعُط غٓتإٔث .5

يٮْج٢: عٓسَا تػك٘ سب١ ٚاسس٠ َٔ نٌ د١ٗ ٜٚبك٢  ١ثًٝجٝ ،ثًٝجٞ .6

 اثٓتإ.

 عٓسَا تػك٘ سبتإ َٔ نٌ د١ٗ. ،اع١ٝ يٮْج٢: أضبع غٌَٓبَض ،اعَبَض .7
                                                           

 .500-77لٝب غًُٝإ ايكػٛؽ، َكسض غابل، م  (1)
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 بكٝت سٓب١ ٚاسس٠ ؾك٘ ٗ اؾٗتٌ.اغ١ٝ: إشا ََُخ .8

ََٔد .9 ع أٚ داَع١)يٮْج٢(: إشا غكطت آخط سب١ ٚمل ٜبك٢ َٔ اؿبات ا

 ؾ٤ٞ.

 ِ: ٖٚٛ تآنٌ ا٭ططاف ايع١ًٜٛ يٮغٓإ.أغَس .11

٫ٚ ٜبك٢ إ٫  ،ع: عٓسَا تػك٘ ا٭غٓإ ا٭َا١َٝ ْٝعٗاأيَق .11

 ا٭نطاؽ اـًؿ١ٝ.

 تتعًل باي٫ٛز٠:ٖٚٓاى أمسا٤ أخط٣ 

َُعؿِِٓط٠ ،اسٗاُكٚبإ ٔي ،ِتَشَكًٞ: َيِتَٔ .1  ٢ُٓ ٚتطًل ٖصٙ ايتػ١ُٝ ع٢ً  ،ٚتػ

 ْٝع أْاثٞ اؿٝٛاْات.

 كاسٗا.ط: مل ٜجبت يأغَن .2

 اٌٜ: مل تًكح.َس .3

 ٚعاف ٚيٝسٖا. ،ٖااِضَؿام: ٚيست قبٌ ُاّ ٔعَبَغ .4

 اَٞ: اييت ططست ٚيٝسٖا َٝتّا.َض .5

 ط: اييت ٚيست ٗ ٚقتٗا.ٔػِكَٔ .6

 ّ: اييت تعطـ ع٢ً ٚيٝسٖا.ُٚض .7

 : اييت تٓؿط ٚيٝسٖا ٫ٚ تكبً٘.ؿَطَْ .8

 .غت: ٖٚٞ اييت هلا قػاضَض .9

ًَِس: ٫ قػاض هلا. .11  َد
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 ػب١ ٭يٛاْٗا:أمسا٤ ايهإٔ بايٓ

 ٠ ٗ دبٝٓٗا.ٖطٓطا٤: شات ُغَغ .1

 : بٝها٤ ايطأؽ.٬٤ِعَؾ .2

 ٜهٕٛ يْٛٗا أغٛز.ٛزا٤: َغ .3

 دا٤: َا اختً٘ بٝانٗا بػٛازٖا.طَِٓخ .4

 ُا٤: غٛزا٤ ايطأؽ ٚايطقب١.ِعَز .5

 طْا٤: ْعذ١ تهٕٛ هلا قطٕٚ.َق .6

 عا٤: آطاض بايطأؽ ٚايطقب١.ِضَز .7

 ٢ ا٭شٌْٝ.طا٤: تهٕٛ َٓكط١ بٓك٘ ٓطا٤ ٚبٝها٤ عًِهَخ .8

 :أمسا٤ إاعع بايٓػب١ ٭عُاضٖا

 .طُإ( ٖٚٛ قػري إاعع )شنٛضّا ٚإْاثّا(ِٝ: ْٚعٗا )ُؾٔطَؾ .0

 ١: أْج٢ إاعع ايكػري٠.ًَِدَغ .2

 ٟ: شنط إاعع ايكػري.ٔسٔد .3

 ٜٚطًل عًٝٗا أسٝاّْا اغِ "إؾعط١ٜ". ،سٛي١ٝ: ابٔ أٚ اب١ٓ غ١ُٓسٛيٞ ٚ .4

 ُط غٓتإ.أٚ اب١ٓ غٓتٌ ٜٚهٕٛ ايع: ثين تج١ٝٓ .5

 ضباع١ٝ: ابٔ أٚ اب١ٓ أضبع غٌٓ.باع َٚض .6

 اع١ٓ ٗ ايػٔ.اعٔ ٚايط١ََّ: ايطَّٓطّٖٔ أٚ ِطٖٔ .7

 :أمسا٤ إاعع بايٓػب١ ٭يٛاْٗا

 ا٤: بٝها٤ ا٭شٌْٝ.َٜٛس .1

 : بٝها٤ ايٛد٘.٤شاِبَق .2
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 دسّا.ٜا٤: َٓكط١ ؾٛم ا٭شٌْٝ ضَِٓش .3

 َا٤: شات يٕٛ أغٛز َع طٛم أبٝض ع٢ً ايبطٔ.ِعَس .4

 ا٤: قػري٠ ا٭شٌْٝ.ُِطَق .5

 : شات يطد١ بٝها٤ ع٢ً أسس داْبٝٗا.٤بطاَْ .6

 أشْاٖا طًٜٛتإ تٛٗط ٚنأُْٗا فسٚيتإ.: ٫٤ِسَد .7

 ٗ ايطأؽ ٚايطقب١. آطاض: ٤عاضَِٓز .8

 عا٤: بسٕٚ قطٕٚ.طِٓق .9

 : آطاض ا٭شٌْٝ.٤طاِطَع .11

ٚإاعع عسٚ ايؿذط يكسضتٗا ع٢ً تػًل ا٭ؾذاض ٚأنًٗا ا٭ٚضام ٚا٭ؾطع 

 ٚوطم سطاؽ ايػابات إٔ ٫ تطع٢ إاعع ؾٝٗا. ،كػري٠اي

ٚتهٕٛ ع١ًُٝ اؿًب ؾطز١ٜ، ٭ٕ إاعع هلا قطٕٚ تعٝل ع١ًُٝ ططٜك١ سًب إاعع، 

 ايؿبام نا٭غٓاّ.

 :/ إٝٔػِِِٔغَٛاِي

يتُٝع بٗا َٛاؾٝٗا عٔ َٛاؾٞ  ايكبا٥ٌٖٛ ايع١َ٬ إُٝع٠ اييت ؽتاضٙ إسس٣ 

أٚ أزا٠ سسٜس١ٜ قُا٠  ،ٚتجبت بٛاغط١ آي١ ساز٠ ،ا٭خط٣ ايكبا٥ٌغريٖا َٔ 

ٜٚهٕٛ ع٢ً ؾهٌ ايٛغِ  ،ٜٚكٓع عٓس اؿساز ،ٚامس٘ َٝػِ ،ست٢ ا٫ٓطاض

ٜٚٛنع إٝػِ  ،ٚضَا ؾعاضِٖ إُٝع ،يٝهٕٛ ع٬َتِٗ ،ايكب١ًٝاختاضت٘  ايصٟ

ؾٝٛنع ايٛغِ ع٢ً  ،أَا اإلبٌ ٚايبكط ،ع٢ً أقساِؽ ا٭غٓاّ )ايبٝها٤ ٚايػُطا٤(

أَا أقٛاٖا  ،ٚأق٣ٛ ق٬ًّٝ يًبكط ،اسٗا أٚ أؾداشٖا. ٜٚهٕٛ خؿٝؿّا يًػِٓ أٚ إاععأيٛ

 ِ ع٢ً ايٛد٘ أٚ ا٭شٌْ يهطا١َ ايٛد٘.ٔػ٫ َت ايكبا٥ٌٚبعض  ،ؾٗٛ ٚغِ اإلبٌ
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. إْٗا َعطٚؾ١ 2 . تهطّّا هلا.1ُٖا:  ،ِ يٓاسٝتٌَٛغأَا اـٌٝ ؾإْٗا ٫ ُت

 ؾبا٥عٗا َعطٚف. ،٣ بٛاغط١ اؿذرٚتباع ٚتؿرت ،هلِ بأمسا٥ٗا ٚأْػابٗا

َٓا اؿُري ٚايبػاٍ   ؾإْٗا ٫ تٛغِ يك١ً ؾأْٗا. ،أ

ٚخاق١ ٗ  ،ست٢ ّٝعٖا عٔ غريٖا ،ٜٚهع ايبسٟٚ ايٛغِ ع٢ً َاؾٝت٘

 ايكبا٥ٌؾٝعطؾٗا ست٢ عٓس اخت٬طٗا َٛاؾٞ  ،أٚ ايهٝاع ،سا٫ت ايػطق١

 ٙ.إٝا غسضإأٚ عٓس  ،غٛا٤ أنإ شيو ٗ إطاعٞ ،ا٭خط٣

ِّتٚ ،ايكب١ًٝٚايٛغِ أسس ايٛغا٥ٌ اييت تكطِّب أؾطاز  ٟ ق٬ت ايكطب٢ ك

 ست٢ قاض ٜكرتٕ بامسٗا. ،بِٝٓٗ. ٚتتٛاضث٘ ا٭دٝاٍ

 (1):َٚٔ أؾهاٍ ايٛغِ

ُٜ أَا اييت أعست  ،كت٢ٓ َٔ إٛاؾٜٞٚٛنع ايٛغِ ع٢ً َا 

ست٢ إشا  ،٬(ِؿأٟ )ُغ ،ؾإْٗا ترتى ب٬ ٚغِ ،يًبٝع أٚ إساٚي١

 ٜهع عًٝٗا ٚغِ قبًٝت٘. ،ْكٝب أسسِٖأقبشت َٔ 

َٚٓٗا  ،ٗا ع٢ً أْٗا "ٚغِ"يهٌ ساي١ امسٗا اييت مت ايتعاضف عًٝٚ

 ،ٖٚٞ قطع دع٤ ٜػري َٔ أغؿٌ ططف ا٭شٕ ،""ايكطـ

" "ٚايؿطر،ٜكطب َٔ ْكـ سذِ ا٭شٕ ٜٚهٕٛ بإظاي١ َا ،ِ"ًِ"ٚايٖك

ٕ َٚجًٗا "ايطٜؿ١" إ٫ أْٗا تهٛ ،تهٕٛ بإسساخ ؾل َع طٍٛ ا٭شٕ

                                                           

َٔ أؾهاٍ ٚغِ اؿ٬ٍ ٗ ا٭ضزٕ. ْك٬ عٔ نتاب تطاخ ايبسٚ ايكها٥ٞ، ايسنتٛض قُس أبٛ  (1)

 .255سػإ، م 
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"ٚايكِب١ً" إظاي١ دع٤ ٜػري َٔ أسس داْيب ا٭شٕ ع٢ً ؾهٌ  ،َع عطض ا٭شٕ

 .(1)ْكـ زا٥ط٠ إَا َٔ د١ٗ ايعٌ أٚ قٛب ايطقب١"

 أَطاض ا٭غٓاّ:

أَا  ،اّ/ اهلطاض: ٚغبب٘ إٔ ايؿا٠ تأنٌ أعؿابّا ًَٛث١ بعبٌ اؿٝٛاْاتَعأؾ 

٫ تػتطٝع  ٚامطاٙ قٛاٖا عٝح ،ٚاهلعاٍ ،ؾٗٞ اإلغٗاٍ ايؿسٜسأعطان٘ 

 ،فاضا٠ ضؾٝكاتٗا ع٢ً إطع٢ ؾٝهطط قاسبٗا إٍ تأخريٖا ٗ إطاح أٚ ٗ ايبٝت

١ بَِّإ ٚايٖؿط ايٗطِؿؾٗٛايهٞ ع٢ً بطٓٗا. أٚ ٔق ايع٬زَٔ أدٌ ايعٓا١ٜ بٗا. أَا 

ُٜ  ػًٝإ بإا٤ ع٢ً ايٓاض ٚعٓسَا ٜربز تؿطبٗا اي ساب١. ٚ

ٖٖٓؿايَؿ- ٘ ٚأعطاُن،ابَشٚتػ٢ُ ٗ ايهطى ايِّ ،ايؿا٠ٗاب ض١٥ تٗت١: ٖٚٛ إي١/ اي

ُٕ ؾٗٛ بٍٛ ايٓعذ١ كًٛطّا  ايع٬زداٙ َٔ أْـ ايؿا٠ ٚؾُٗا. أَا إخطاز ا

 بإًح ست٢ تربأ.

ؾٝكّٛ قاسبٗا َٓع  ،١ْ: ٖٚٛ إٔ تأنٌ ايؿا٠ ايكُح أٚ اـبع بهجط٠ِسايُػ-

ْٓؿٝت نإ خريّا ٚإي ؾإٕ ُؾ ،َٚطاقبتٗا ،ايطعاّ ٚإا٤ عٓٗا  ٘ ٜهطط يصعٗا.ا ؾإ

ٚتعاجل بٛنع  ،ب: ٖٚٛ عباض٠ عٔ سبٛب تٛٗط سٍٛ أْـ ٚؾِ ايؿا٠َطاَؾ-

 ايكططإ ع٢ً تًو اؿبٛب.

٫ٚ ع٬ز ي٘ ٚٗ  ،ؾٝػُُٗا ،: ٖٚٛ إٔ تأنٌ ايؿا٠ ْٛاض ايعًتًٔتٔع/ اِياِؽَػػائِ-

 ايػايب.

                                                           
 ،ا٭ضزٕ ،َ٪غػ١ ٓاز٠ يًسضاغات اؾاَعٝـ١ ٚايٓؿـط ٚايتٛظٜـع    ،عاضف عٛاز ٬ٍٖ ،أعطاف ايباز١ٜ (1)

 .547م  ،4050 ،إضبس
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عطنٗا ٤ تػصٜتٗا أٚ يتيهعؿٗا أٚ يػٛ ،تعضٜل:إٔ تًس ايؿا٠ قبٌ َٛعس ٫ٚزتٗا-

 يًربز ايؿسٜس. 

ع٬د٘ بٓؿؼ ططٜك١ ع٬ز  ،ل: ٖٚٞ ْؿؼ اؿؿط٠ اييت تكٝب ايبكطًََعاِي-

 ايبكط.

 ،ٚتكاب ب٘ ايؿا٠ ْتٝذ١ ؾطبٗا َٔ َا٤ ايٝٓابٝع اييت ٜتٛادس بٗا ايعًل

ُٜ ايصٟايعًل ٚ،ٜٚتٛادس ٗ ؾُٗا ٚسًكٗا ٗ سًكٗا  ايصٟأَا  ،ك٘ بإًتكَ٘تًِٗ 

ُٕٝٛ أٚ ايتبؼ ٚايعًل َٔ اؿؿطات ايطؿ١ًٝٝ اييت ؾٝعاجل بٛاغط١ عكري ايً

 ُتل زَا٤ ايؿا٠ إكاب١.

٘ نجط٠ هلاخ ايؿا٠ َٔ غري عطأنَٚأ ،شاٍ ايؿا٠ٖٚٛ تهدِ ٔط :شاٍايطِّ-

َٓا  ،ؾتسٚض سٍٛ ْؿػٗا ،تعب  ؿٗٛ ايٓطاس١ ايتا١َ ٚايهٞ بايٓاض.ايع٬دأ

ايهطى ناْٛا ٚٚٗ َٓاطل ا٭غٛاض اؾٓٛب١ٝ  ،اؾسضٟ:ٚع٬د٘ بايكططإ-

 ٜػػًٕٛ إٓطك١ إكاب١ َا٤ ايبشط إٝت.

يصا ٜػُٖٛا  ،٣طَهإش تتأضدح ايؿا٠ ّّٝٓا ٜٚػاضّا نايػِٓٚاض:ٜٚكٝب ايؿا٠ ايٗس-

 ؾٗٛ ايهٞ ٗ َكس١َ ايطأؽ. ايع٬زبايؿا٠ ايسٚضا. أَا 

 تػك٢ ايػُٔ ايػاخٔ إلزخاٍ ايسف٤ هلا. ،ٖٚٛ ايربز ايؿسٜس: ايهع٠ِّ-

ٜهٕٛ  ايع٬زٚ ،ٚمل ٜعاجل ؾإٕ ايسٚز ٜطاي٘ ،أقٝبت ايؿا٠ ظطح ٚز:إشاايٗس-

 بايتكاٙ ايسٚز ًَك٘ ٚٚنع ايٓؿايٌ نع٬ز َٚطٗط .
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ايػِٓ إطٜه١: ٜكطط ببٍٛ ايبكط ٚايبعض ٜػتعٌُ ظٜت ايعٜتٕٛ  يع٬ز عٕٝٛ-

 َهاؾّا ايٝ٘ إًح.

 : َطض دًسٟ وسخ ٗ اؾًس ثكٛبّا.َِٕضايٓس-

 ،ٚخاق١ إشا اْكطعت ط٬ّٜٛ عٔ إا٤ ،ساب١ تؿطب نجريّاايكٝس: ٚغبب٘ إٔ اي-

َٔ اـؿب خًـ  ٬ٍَِأٚ بػطظ ٔخ ،ؾٝعاجل بايهٞ ع٢ً ايطأؽ ،أٚ أْٗا أنًت ؾعريّا

 ؾإٕ مل تؿؿ٢ ؾإِْٗ ٜصعْٛٗا. ،ٜٚبك٢ ٕس٠ ؾٗط ،ا٭شٕ

ُٜ ،َطض َا ايجسٟ قٝبسٟ: إشا ُأايٖج- هطب بايٓعٌ ٕس٠ ٜٚ ،ب قباسّاًَِشؾإْ٘ 

 أٜاّ. ث١ث٬

أٚ ايػكٛٙ. ٜٚهٕٛ ع٬د٘ بإٔ تٛنع اؾبا٥ط  ١ط: ٚغبب٘ إَا نطبٔػَهاِي-

ٚتجبت  ،ًٜٚـ عًٝٗا ايؿطا٥٘ إت١ٓٝ ،ٚتجبت بكطع١ قُاف َبًٛي١ بإا٤ ٚإًح

 ٕس٠ َٔ ث٬ث١ إٍ أضبع١ أغابٝع. ،دٝسّا

 ،ٜٚٛٗط ع٢ً أشْٝٗا ٚٚدٗٗا،ٖٚٛ َطض َعٕس،٠: ٜٚكٝب ا٭غٓاَّضُساِؾ-

 ٝٛنع ايهربٜت ع٢ً إهإ إكاب.ايع٬دٚ

-ِٓٓ اٙ: ٚغبب٘ إٔ ايٓعذ١ ايػ١ُٓٝ تؿطب إا٤ ايباضز قٝؿّا َع أنٌ َطاي

أٚ قاسبٗا ٜٚعطف ايطاعٞ  ،٭ٕ ايٓعذ١ تكع ؾذأ٠ ،٫ٚ ع٬ز هلصا إطض ،ايكُح

 َا أقابٗا ؾٝػطع هلا بايػهٌ ٚإ٫ ْؿكت.
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 : ِٞعايٖط

شات ا٭عؿاب ايٛؾري٠، ٜٚهٕٛ بٗا أٚ بكطبٗا  ٖٚٞ ع١ًُٝ غٛم إٛاؾٞ إٍ ا٭َه١ٓ

 ٜٓابٝع أٚ آباض إٝاٙ نٞ ٜػتكٞ َٓٗا اإلْػإ ٚاؿٝٛإ.

 طع٢:إ

 ،أٚ أٌٖ ايكط١ٜ ،ناْت إطاعٞ شات َػاسات ٚاغع١ ٖٚٞ َؿاعّا ٭ؾطاز ايكب١ًٝ

ٖٔ  ٖٛ إٔ ٜػطح ع٬ي٘ ،ِٜٗ ايٓطاعٞ َٚا نإ ،اهلل يًٓاؽ ٚيًسٚاب ب١ُٚا٭عؿاب 

ٚناْت  ،٢ٚيٝؼ ي٘ سل ًَه١ٝ شيو إطع ،ي٬٦ ٌّ ايكطٝع إهإ،ٚززٕٚ سس

 ،تهٕٛ عاز٠ خكب١ ،تؿطض غٝططتٗا ع٢ً َٓطك١ َع١ٓٝ ،بعض ايكبا٥ٌ ايك١ٜٛ

 ،َكابٌ ايػُاح هلِ بايطعٞ ؾٝٗا ،ٚتؿطض إتا٠ٚ ع٢ً ايكبا٥ٌ ٚاؾُاعات ا٭خط٣

ا نإ ع٢ً ًَه١ٝ تًو إطاعٞ. نُ ،ٚنِ ناْت تكّٛ إعاضى ٚاؿطٚب

ايؿ٬سٕٛ ٜسؾعٕٛ يبعض ايكبا٥ٌ اـ٠ٛ )اـا٠ٚ( َكابٌ إٔ ٜػتجُط ايؿ٬سٕٛ 

 قبٌ ْؿ٤ٛ ايكط٣. ،إٓاطل اييت ناْت تػٝطط عًٝٗا تًو ايكب١ًٝ

َٓا َٛاؾٞ أٌٖ ايكط٣ ٫ تتعساٖا  ،ٚسٍٛ تًو ايكط٣ ،ؾهاْت تطع٢ ٗ َٓاطكٗا ،أ

َٚا ٫ ٜتعاضض َع  ،إشا مسح هلِ أٌٖ تًو ايكط١ٜ إ٫  ،إٍ ايكط١ٜ ا٭خط٣

َكاؿِٗ. نُا نإ ايبسٚ ٜٓتكًٛا َٛاؾِٝٗ إٍ َٓاطل ا٭غٛاض ٚإٍ أضانٞ 

يرتع٢ ايعكري )َا ٜبك٢ ٗ ا٭ضض بعس ع١ًُٝ اؿكاز( ٚا٭عؿاب  ،ايؿ٬سٌ

 ايرب١ٜ.

أَا  ،٫ٚ تهتٌُ سٝا٠ ايبسٟٚ إ٫ بٗا ،ناْت إٛاؾٞ عُاز اؿٝا٠ ايبس١ٜٚٚ

 ،ضاع١بعس ايع ،ثاّْٝا ٗ َعٝؿتِٗ ٖٚا َكسضّااؽصؾإِْٗ  ،ايؿ٬سٕٛ ٗ ا٭ضٜاف

ٜٚػتؿٝس  .ٜػاعسِٖ ٗ ؼػٌ سٝاتِٗ إعٝؿ١ٝ ؾهاْت تسض زخ٬ّ ٫ بأؽ ب٘
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ٖٚٞ ٚغ١ًٝ أغاغ١ٝ ٗ ايػؿط  ،ايؿ٬ح ٚايبسٟٚ َٔ ؿَٛٗا ٚقٛؾٗا ٚدًٛزٖا

 .ٚا٭عُاٍ ايعضاع١ٝ

 ايٓطاعٞ:

ٜٚطدعٗا إٍ إطاح )أَاّ بٝٛت  ،نإ ٫ بس َٔ ؾدل ٜأخص اؿ٬ٍ إٍ إطاعٞ

٫ٚ بس َٔ  ،اعٞٞ شيو ايؿدل بايٖطُِّٚغ ،ٜٚبك٢ َعٗا طٍٛ ايٓٗاض ،ايؿعط(

 َٓٗا:،اعٞتٛؾط بعض ايؿطٚٙ ٗ ايٓط

ٚيهٔ ا٭ْج٢ تطع٢ ٗ أغٓاّ  ،)٫ َاْع َٔ إٔ تهٕٛ أْج٢ ،إٔ ٜهٕٛ شنطّا .1

 داٍ(.اعٞ أٚ ايطِّٚشيو بػٝاب ايٖط ،ٚتهٕٛ َ٪قتّا ،أًٖٗا

2. َٜ  بػٝطّا بأَطانٗا. َّاإٕا ٛٛيًُُٖإٔ 

ػطّا َٔ يتأخص ٔقٚ،يتؿطب إٔ ٜٛضزٖا ٚقت ايٛٗري٠ إٍ ايٝٓابٝع أٚ اٯباَض .3

 خاق١ ٗ ؾكٌ ايكٝـ. ،ٌٛاس١ ٗ ايايٖط

 عٝإ:ايطِّ أقٓاف

 ضاٍع ٜطع٢ ٗ أغٓاَ٘ أٚ أغٓاّ أًٖ٘. .1

 ٖٚصا ٜهٕٛ ع٢ً ؾطٙ اإلؾ٬ز. ،إٛغطٜٔضاٍع ٜطع٢ غِٓ أسس  .2

 أٌٖ ايكط١ٜ. َٛاؾٜٞطع٢  ضاٍع .3
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 سكٛم ايطاعٞ:

َٔ أدٌ  ،تٚبٓسق١ٝ إشا تٛؾط ،ٚعكا٠ ،غٓذطٜعٚزٙ قاسب إاؾ١ٝ  .1

 ٚنصيو َٔ ايص٥اب. ،ايًكٛم ٚايػعا٠َٔ ٓاٜت٘ 

ٚيًدطز عٝٓإ )قطعتإ( ،اـطز عًٜٝ٘طنب٘ ٜٚهع  ،نُا ٜعٚزٙ عُاض .2

سٟ قػري واؾٜ إكٓٛع َٔ دًس د دٛز إا٤ٚٗ ا٭خط٣ عازٙ ٜهع ٗ عٝٓ

 .ع٢ً بطٚز٠ إا٤ يؿرت٠ ٫بأؽ بٗا

 َطٜاع ايػِٓ: .3

-ٕٔ ٖٛ شيو ايهبـ شا اؾػِ ايهدِ ٜكٛز ايكطٝع ٜٚهع ايطاعٞ طٜاع: أ

ّٚؿٞ  ،ُٜكسض ضّْٝٓا عٓس َؿٞ ايهبـ ٜٚػ٢ُ ايكطقاع ،بطقبت٘ دطغّا نبريّا

س سٌ ٜطٜ ،(1)ٚيصيو قك١ ،ايهبـ ٚضا٤ ٓاض ايٓطاعٞ ايصٟ ٜٛٓ٘ أْ٘ أَ٘

ؾإْ٘ ٜكطؿٞ أسس اـطاف سسٜجٞ اي٫ٛز٠  ،ايطاعٞ إٔ هعٌ يكطٝع٘ َطٜاعّا

ؾٝكّٛ ايطاعٞ بؿطُ٘ ٚإبعازٙ عٔ  ،ٚايصٟ تتكـ أَ٘ ٚأباٙ بهدا١َ اؾػِ

ٜٚكّٛ  ،٫ٚ ٜسع٘ ٜطاٖا بٌ ٜطبط٘ إٍ دٛاض اؿُاض طٍٛ ايٛقت ،أَ٘ ايٓعذ١

َع إخطاز أسس  ،سٝح ٜكّٛ ايٓطاعٞ بإغطام ٜسٙ زاخٌ ٚعا٤ اؿًٝب ،بإضناع٘

ؾٝكّٛ  ،ٖٚهصا ست٢ ٜهرب ق٬ًّٝ ،أقابع٘ ست٢ ٜٛٓ٘ ايكػري أْ٘ ثسٟ أَ٘

ٚعٓسَا ٜكٌ غٔ ايبًٛؽ ٫ ًٜتؿت إلْاخ ايٓعاز  ،سٝٓٗا ايطاعٞ بٓعع شنٛضٜت٘

بٌ ٜطتهع ُٖ٘ يكٝاز٠ ايكطٝع َع ايطاعٞ ٚاؿُاض ايصٟ ٚٓ٘ إطٜاع  ،َطًكّا

 طٛاٍ ايعَٔ أْ٘ أَ٘ اييت أضنعت٘".
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 : ٖٚٞ قػاض ايػِٓ.ََعاغري ايػِٓ .4

ٚظضبٍٛ أٚ  ،ٚآخط ؾتٟٛ ،قٝؿٞ ٚثٕٛب ،ايؿتا٤يتكٝ٘ بطز  ،ٜٚعٚزٙ بؿط٠ٚ .5

. َا ٗ ايكٝـ ؾً٘ اؿل بكٓسٍ ٚاسسأ ،ايؿتا٤َساؽ يكسَٝ٘ ٗ 

 ٚبعهِٗ نإ ٜكّٛ بهػ٠ٛ ظٚد١ ايطاعٞ ٚعٝاي٘.

 ي٘ سك١ َٔ أ١ٜ شبٝش١ ٜصعٗا َعًُ٘. .6

ٚتكٓعٗا ا٭َٗات َٔ ايكٛف ٚؾعط ،ٕك٬ع١ٚٗ ايعاز٠ ٜهٕٛ َع ايطاعٞ ا .7

ؾًٝٛح بٗا ٜٚؿًت اسس ،شضاعإ ٚنؿ١ ٜهع ب٘ اؿذطٚهلا ،إاعع

ايصضاعٌ ؾٝٓكصف اؿر اٍ إهإ ايصٟ ٜطٜسٙ ايطاعٞ يريز اسس٣ 

 ايؿٝاٙ ايؿاضز٠.

ٜٓؿح بٗا ايطاعٞ ،ٖٚٞ آي١ َٛغٝك١ٝ َكٓٛع١ َٔ ايككب ،ايؿباب١ .8

ٜٚٛٗط شيو َٔ خ٬ٍ سطناتٗا ،َع٘ ؾتتذاٚب أغٓاَ٘،َُٖٛ٘ ٚأسعاْ٘

 اييت ىٌٝ ايٝ٘ أْٗا تؿِٗ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ تًو ا٭ؿإ.

 أٟ ا٫تؿام بٌ ايططؾٌ: ،ؾطٙٚتػ٢ُ  ،أدط٠ ايٓطاعٞ

 ،ٚسػب إٓاطل ،ٗ ايهإٔ ٚإاعع: يًٓطاعٞ ٚسػب ا٫تؿام بٌ ايططؾٌ .1

ٚبعهٗا  ،ِعؿط إْتاز اإلْاخ ٗ نٌ َٛغٖٚٛ  ،ايؿ٬زؾؿٞ بعض إٓاطل ٜأخص 

ٚايٓكـ اٯخط َٔ  ،ضبع اإلْتاز. ٚي٘ اؿل ٗ إٔ ٜهٕٛ ْكـ أدطت٘ َٔ اإلْاخ

ٚبعهٗا تهٕٛ أدطت٘ ْكسّا أٚ قُشّا ع٢ً  عٝاي٘يايصنٛض. ٚي٘ ٌٓ قُح َ٪١ْٚ 

 نٌ ضاؽ َٔ ايػِٓ أٚ إاعع.

 ،ٚإِا اقتكطت تطبٝتٗا ع٢ً ا٭ضٜاف ،ايبكط: مل تعطف ايباز١ٜ تطب١ٝ ايبكط .2

 سٕٛ ٜسؾعٕٛ ا٭دط٠ إَا ْكٛزّا أٚ سبٛبّا.ؾهإ ايؿ٬
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 َٔ ٜؿت٘ ٗ أدطت٘ ؾٝػين:ٚبعض ايطعا٠  

ِّـــــٜــــا   ٍٞع  ٚٚؾٝـــــت ،ٞ أْـــــا ضاعـــــ

 

   ٞ ــطط ــ٢ ؾـ ــا اهلل ٜعٝٓـــو عًـ  ٜـ

 ٚؾــــــططٞ أْــــــا ضاعٝــــــ١ ايبٝــــــت 

 

 أّ ايجٓاٜـــــــا شٖـــــــب َطقـــــــٛف    

 

 ٖٚصا ئ وسخ. ،ؾٗٛ ٜطٜس إ ٜتعٚز ظٚد١ قاسب اؿ٬ٍ

 قاٍ اسس ايؿعطا٤ ايؿعبٌٝ:

 ٕػعس ايًٞ ضظقت٘ عؿط٠ اْعاز  ٜػطح َعٗٔ نٌ قبح َٚػٝ٘ا

 "ٚد٫ٚ٘ٝ عاْل ايٓاؽ ضٚس٘ "   عاٜـ ع٢ً اي١ٝٓ ٫ٚ ٜعطف اظعاز 

 إٛاؾٞ: أعسا٤

 اب:ايص٥ِّ .0

ؾإشا زخٌ ايص٥ب سهريتٗا ؾإْ٘ ٜؿتو  ،ايػِٓ ٚإاعع ٚإٕ ايص٥ب ٖٛ عس 

َٖ ،بأنرب قسض َٓٗا ٜعسٚ  ٘ؾإْ ،ٕطع٢ا إشا ناْت ٗ اٜٚهتؿٞ بأنٌ ٚاسس٠. أ

 ،طست٢ ٜبتعس عٔ َهإ اـط ،ؾتٓكاع إيٝ٘ ،ؾُٝػهٗا َٔ ضقبتٗا ،ع٢ً أمسٓٗا

ؾٝبكط  ،ٓؿل٫ٚ ٜأنٌ َٓٗا ست٢ ت ،ًٜٚؼ ٗ زَٗا ،عٓكٗا َٔ ا٭ع٢ًط ؾٝهٔػ

 ،اييت ٫ ؽاؾٗا ،ايص٥اب ؾٗٞ ايه٬ب ٜٚأنٌ نبسٖا. أَا عس ابطٓٗا ٚأٍٚ َ

ؾتططزٖا عٔ  ،هٕٛ ايٓكط ٗ ايٓٗا١ٜ يًه٬بٜ ،ٚتسٚض َعاضى ناض١ٜ بٌ اؾاْبٌ

 ايػِٓ ٚؼُٝٗا.
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 باع:ايهِّ .8

 ،ه٬بٚؽتب٧ اي ،ض٩ٚؽ ا٭غٓاّ أٚ إاعع ؾتأخص إسس٣ ،ناْت ايهباع تأتٞ ي٬ّٝ

 بٌ تهٕٛ أسٝاّْا ؾطٜػ١ غ١ًٗ هلا. ،٫ٚ ػط٩ ع٢ً َكاَٚتٗا إط٬قّا

ؾإٕ ناْت  ،ُريأَا اؿ ،ٚايص٥اب ٚايهباع ٫ تٗادِ اـٌٝ ٚاإلبٌ ٚايبكط

َٓا إشا ناْت َع إْػإ ؾ٬ تكطبٗا. ،ؾإٕ ايهباع تأنًٗا ،يٛسسٖا  أ

يٛدٛز قٛف مسٝو  ،ايبٝها٤ أنجط َكا١َٚ يًربز َٔ إاععايػِٓ ايربز:  .3

 ٜسؾ٦ٗا.

 ٚنٝؿ١ٝ ع٬ز نٌ َطض. ،ٖانطش قس غبلا٭َطاض: ٚ .4

ٕ ٚتٗعٍ عٓسَا ٜهٛ ،: ؾإٛاؾٞ تػُٔ عٓسَا ٜهٕٛ إطع٢ خكٝبّااؾؿاف .5

 ٓاؾع١.إطع٢ خايّٝا َٔ ا٭عؿاب اي

 ،يٓطعا٠ ٜٚتشاؾٕٛ إٔ تطع٢ أغٓاَِٗٚاييت ٜعطؾٗا ا ،بعض ايٓباتات .6

 نايعًت.

نُا ٜطبٕٛ ايه٬ب  ،ايًكٛم: ٜٚػٗط أقشاب إٛاؾٞ عًٝٗا َٔ ايًكٛم .7

ٚتٓبِٗٗ َٔ د١ٗ  ،نٞ تططز ايًكٛم َٔ د١ٗ ،ٜٚسضبْٛٗا تسضٜبّا دٝسّا

 ١ٓٝ ٚا٭خط٣ نٞ ٜٓب٘ ايًكٛم أْ٘ قاٍح.ٜػعٌ بٌ ايؿ ايبعضٚ ،ثا١ْٝ

 اؿًٝب:

أخص با٫غتؿاز٠ َٓٗا ٚخاق١  ،قًٓا إٔ اإلْػإ عٓسَا اغتأْؼ اؿٝٛاْات

ٚناْت ضعاتٗا ٖٞ اييت تكّٛ بع١ًُٝ اؿًب.  ،اؿًٝب ايعا٥س عٔ ساد١قػاضٖا

 ،بام ٖٛ عباض٠ عٔ سبٌ تطب٘ بٗا ض٩ٚؽ ا٭غٓاّٚايؿِّ ،باقّا( يًػِٓٚاخرتعٛا )ٔؾ
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 ٚؼًب إٛاؾٞ ٗ َٛغِ اإلزضاض،ت٢ تهٕٛ ٗ َٛقع ٚاسس ؾتكّٛ إطأ٠ عًبٗاس

 ٚعٓسَا ٜكٌ اإلزضاض تهٕٛ سًب١ ٚاسس٠.،َطتٌ ٚاسس٠ ٗ ايكباح ٚأخط٣ ٗ إػا٤

َٔ َجٌ:  ،ؾإِْٗ ناْٛا ٜطانْٛٗا ٜٚتٛززٕٚ إيٝٗا بعباضات عس٠ ،أَا ايبكط٠ 

٫ٚ تػُح ٫َطأ٠ أخط٣  ،بعٝٓٗٔ اٚتأيـ بعض ا٭بكاض ْػا٤ّ.. ٬ٖ ٬ٖ .. ٬ٖ 

 ٕٜٛصٖب ٚناْٛا ،اؿًٝب ٗ نطٚعٗا أٚ ٜبك٢ ،إش تكّٛ )بٓطشٗا( ،عًبٗا

٫ ت٪شٟ  ،َٔ أدٌ إٔ تكبح )بكط٠ عاق١ً( هلا ٜعٌُ سذابّا يًؿٝذ )ايؿكري( 

عًكٕٛ باإلناؾ١ يًشذاب . ٚإشا ناْت زٓضتٗا نبري٠ ناْٛا ٜ!!عٓس سًبٗا ،أسسّا

 ْٚٗا أٚ ٗ ضقبتٗا.اـطظ ا٭ظضم ٗ قط

 ع١ًُٝ اؿًب:

ٚتبك٢ ايكػاض ٗ ،اعع َٓس٠ ؾٗطٜٔ نٞ تطنع قػاضٖارتى ايؿٝاٙ ٚإُت

بٛنع مش١ً عٓسٖا تؿطِ ٚشيو  ،ست٢ تػتطٝع ايٓطعٞ ،(َِِٗايبٝت ٚتػ٢ُ )ايَب

ؾاّ َٔ عُٛز َٔ اـؿب ٚخٝ٘ َٔ ذاّ )ٜكٓع هلا ايِّ أٚ بٛنع ،ع٢ً ايجسٟ

َٓ ،(عع ؾكٖ٘ٚٛ خام بكػاض إا ايكٓب ٚتطًل  ،اتٗاست٢ ُٓعٗا َٔ ضناع١ أ

َٓات. ،إٍ إطع٢  يرتع٢ َع ا٭

اي٫ٛز٠ ٚايهجري َٔ ايٓاؽ َٔ ٜكَٕٛٛ بع١ًُٝ سًب ا٭َات عٓس بسا١ٜ 

ؾٝػ٢ً ٚبعهِٗ َٔ ٜهع  ،ايؿُٓٛٛض أٚ اؿج١ُٝ(ايِ ًبا أٚ ٜٚػ٢ُ اؿًٝب بـ )

ٚؾٗطٜٔ إشا  ايؿتا٤ست ٗ َٚس٠ اؿًٝب ث٬ث١ أؾٗط إشا ٚي ،عًٝ٘ ايٓػُٔ ايبًسٟ

إاعع ؾٝشًب ست٢ ْٗا١ٜ ؾٗط ُٛظ أَا  ،ٚيست ٗ ايكٝـ يًػِٓ ايبٝها٤

ٜٚؿهٌ ايطعا٠ إٛايٝس ايبسض١ٜ؛ ٭ٕ َس٠ اؿًٝب تهٕٛ أطٍٛ َٔ ؾرت٠ سًٝب 

 اييت ٫ ُتس إ٫ ٕس٠ ؾٗط أٚ ؾٗطٜٔ. ،إٛايٝس ايطدع١ٝ
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يتتِ ع١ًُٝ  ،ؾإْٗا تكـ ،طع٢ايػِٓ ايبٝها٤ َٔ اي : عٓسَا تعٛزع١ًُٝ ايؿبام

 ،ست٢ تهٕٛ ٗ َٛقع ٚاسس ِلَببام أٚ ايٖطسًبٗا بٛاغط١ سبٌ طٌٜٛ ٜػ٢ُ ايؿِّ

ٚتكّٛ إطأ٠ أٚ  ،ا َٓٗاٜعٌُ َٓ٘ سًكات تػُح بإزخاٍ ضأؽ ايؿا٠ ٚإخطادٗ

طاح ايؿٝاٙ. أَا غثِ ؽطز اؿًكات ٜٚطًل  ،ٚبايتٛايٞ ،ايٓطاعٞ بع١ًُٝ سًبٗا

إاعع يكعٛب١ إزخاٍ ضأؽ إاعع يٛدٛز ا ٫ تٓطبل ع٢ً ع١ًُٝ ايؿبام ؾإْٗ

 قطٕٚ ط١ًٜٛ.

َٜ ،ٚتتِ ع١ًُٝ سًب ايٓٝام ٖٚٞ ٚاقؿ١  ،س ايطدٌ ع٢ً ايٓاق١ُػُِبإٔ 

 ٜٚػُعٗا عباضات إسح.

بتكطٜب ٚيٝسٖا َٔ ،تتِ ع١ًُٝ سًبٗا َطتٌ قبشّا َٚػا٤ّاؾَا ايبكط ا

ٕ بإبعاز ايعذٌ ق٬ًّٝ ست٢ ؾٝكَٛٛ ،ؾتسض عًٝ٘ ،ٜٚبسأ بطنع اؿًٝب ،نطعٗا

ؾإٕ ايبكط٠ ٫ تسض  ،ٚإشا ْؿل ايعذٌ ،ٜٚرتى يًعذٌ َا ٜهؿٝ٘ ،تتِ ع١ًُٝ اؿًب

 ،إٍ غًذ دًس ايعذٌ ًٜذ٪ٕٚؾهاْٛا  ،ٚتطًل عًٝٗا ن١ًُ )ْٓؿؿت( ،اؿًٝب

 ،ٜٚكطبْٛ٘ يهطع ايبكط٠ ،ٛ(َبٜٚػ٢ُ )اِي ،ٚوؿْٛ٘ تبّٓا ٜٚهٕٛ ع٢ً ١٦ٖٝ عذٌ

ست٢ ٜعٛنِٗ شيو عٔ  ،ؾٝأخصْٚ٘ بػٗٛي١ ،ؿًٝبيٝدسعْٛٗا نٞ تسض ا

 ؾكسِٖ يًعذٌ.

 اظ:سًٝب غَط

٭ٕ  ،ؾع٢ً أقشابٗا ايتٛقـ ُاَّا عٔ ع١ًُٝ اؿًب ،إْاخ إٛاؾٞ ِتًََُإشا َس

 ٜٚػ٢ُ سًٝب غطاظ. ،اؿًٝب ٜهٕٛ غري غا٥ؼ ٫ٚ قاحل ي٬غتعُاٍ
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 ب:ًَِشأزٚات اِي

 َكٓٛع َٔ ايتٛت.ايسيٛ:  .0

 َٔ ا٭ّٕٓٝٛ. َٚكٓٛع١اغ١: ايطَّ .8

 َٚكٓٛع َٔ اـؿب.ايطٚضٟ:  .3

 ٚهب إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭ٚاْٞ ْٛٝؿ١ قبٌ اغتعُاهلا.

ٜٚكبح  ،ٚتتِ ايع١ًُٝ ٗ ؾٗط أٜاض إش تؿتس سطاض٠ ايؿُؼع١ًُٝ ايككام:

ست٢ إٔ بعهٗا ٜٓػُط إشا مل تتِ ع١ًُٝ ايككام.  ،ايكٛف ٜهاٜل ا٭غٓاّ

ُطع٢. ٚعٓس عٛزتٗا ٗ إػا٤. ٚتهٕٛ ايع١ًُٝ قباسّا قبٌ شٖاب إاؾ١ٝ يً

٢ُٖ ٚيًع١ًُٝ َكل خام بٗا.  ٜٚطاعٞ ايكام إٔ ٫ هطح دًس ايؿا٠ أٚ ٜػ

 ،أٚ أنجط ٌُْدجبتٗا َضٜٚ ،بطح ايؿا٠ ع٢ً ا٭ضضست٢ ٫ ٜتأش٣ اؿٝٛإ. ُٚت ،ايعٚض

 ست٢ ٜتُهٔ ايكام َٔ إُاّ ايع١ًُٝ بٓذاح.

ٚ٭ٕ هلا قطٕٚ  ،ايؿسٜس٠ َٔ د١ٗ ٕكاَٚتٗا ،كل ؾعطٖا ٖٚٞ ٚاقؿ١ُٝأَا إاعع َؾ

 ط١ًٜٛ ُٓعإ َٔ اْبطاسٗا ع٢ً ا٭ضض.

 ا١ٜ: َسيِعٔا

ٜٚأخص َٓٗا  ،ايكب١ًٜٝعسٚ أسس ايٓطداٍ ع٢ً إسس٣ َاؾ١ٝ أسس أبٓا٤ ٖٚٞ إٔ 

 ٚيًعسا١ٜ ؾطٚٙ َٓٗا: ،ٜٚصع٘ يهٝٛؾ٘ ،ّا أٚ دسّٜاعأٚ عٓ ،ؾا٠ّ أٚ خاضٚؾّا

 سٙ َا ٜصع٘ يهٝٛؾ٘.إٔ تهٕٛ َٛاؾٝ٘ ٗ إطع٢ ٫ٚ ٜٛدس عٓ .1

 ٫ٚ ٜتعس٣ ٕا بعسٖا. ،إٔ ٜأخص َٔ أقطب َاؾ١ٝ .2
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3. َُ  نبـ اهلساز. ،ٚإطٜاع ،ٜٚتذٓب اؿٛاٌَ ،س يًصبحَعإٔ ٜأخص َا ٖٛ 

 ي٬٦ تعس ايعسا١ٜ غطق١. ،إٔ ٜؿٗس ع٢ً شيو .4

 إٔ ٜعٝس يكاسب ايصبٝش١ َا ٜعازٍ َا أخص َٓ٘. .5

ؾإْ٘  ،إ ٭سسِٖ َاؾ١ٝ نجري٠ؾإشا ن ،ٖٚٞ َجاب١ إٓش١ أٚ ا٭عط١ٝإٓٛس١:

ؾتػتؿٝس تًو ايعا١ً٥  ،ٜعطٞ يًؿكري ؾا٠ أٚ أنجط )سػب عسز أؾطاز عا٥ًت٘(

ٖٚصا ْٛع َٔ ايتهأَ ٚايتهاؾٌ  ،اؿًٝب ٚايكٛف ط١ًٝ أٜاّ اؿًٝب

ا٫دتُاعٞ. ٚع٢ً إػتؿٝس إٔ واؾٜ ع٢ً تًو ايؿٝاٙ )أٚ إاعع( ٚإشا ْؿكت 

ُٜ سسخ هلا يٝؼ إُٖا٫ّ َٓ٘. ٚٗ ْٗا١ٜ إٛغِ عًٝ٘ إٔ ٚإٔ َا  ،س ع٢ً شيوَِّؿإٔ 

 ٜعٝسٖا َع طًٝاْٗا إٍ قاسب ا٭ٍٚ.

 ايًػ١ إتبازي١ َابٌ ايٖطاعٞ ٚايػِٓ:

َٖا يكّا ،ؾإ أَطّا قس زاُٖٗا،أيػِٓ ي٬ّٝ ِتًََؿإشا َد -1 أٚ ،داضسّا أٚ ش٥بّا،ؾإ

 إٔٛقـ.ٚىًكٗا َٔ شيو ،ؾع٢ً أيٖطاعٞ إٔ ٜكّٛ ٜٚتؿكس أغٓاَ٘،أؾع٢

ٚع٢ً أيٖطاعٞ تؿكس ،ؾإٕ خططّا ٜهٕٛ قس زْا َٓٗا،ًٛؿٗا أ٭ضضبت بَطإشا َن -2

 أغٓاَ٘.

ْٖٗا َطٜه١ أٚ عطؿ٢.،إسس٣ أيؿٝاٙ عٔ باقٞ أيكطٝع ِتَػإشا َث -3 َٖا أ  ؾإ

 ايهًب:

 ٚي٘ ؾٛا٥س عسٜس٠ َٓٗا:،يباز١ٜاأّ ٗ ،ؿهطاغ٤ّٛا ٗ ،إلْػإايهًب ضؾٝل ا

 ٭قشاب٘.،عٗس دطؽ إْصاضؾٗٛ ٜ،يًكٛماوطؽ ايبٝت َٔ  .1

 ؿٝٛاْات.اٚغريٖا َٔ ،يجعايبأَ تعسٜات  ،٭ضاْبايٖسداز ٚاوطؽ  .2
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نُا ٜػاعسٙ ٗ ػُٝع ،يص٥ابايػِٓ َٔ اؾٗٛ وطؽ ،عٞاضؾٝل ايٖط .3

 يبٝت.ايعٛز٠ إٍ اعٓس ،٭غٓاّا

نإ ٜػتعًُ٘ ايٓاؽ ٚ،٫ٚ ٜؿاضق٘،ؾ٬ ٜػسض ب٘،يهًب بايٛؾا٤ يكاسب٘اٜٛقـ "

 ٚإٛاؾٞ. ؿطاغ١ ايبٝٛت ٚايبٛازٟ ط٣خاق١ ٗ ايك

بٛيٝػٞ تػتدسَ٘ ايؿطط١ ٕػاعستٗا ٗ نؿـ اؾطا٥ِ ٚإدسضات ايهًب اي

 ٚا٭غًش١.

 ايٗػعاِض. _زا٤ ايهًب

ْتٝذت٘ إٔ ايؿريٚغات تٗادِ ايه٬ب ٜٚكٝبٗا بايػعاض ؾتكبح ؾطغ١ ٚتٗادِ 

ًَِب، ٜٚكبح إ كاب ؾطغّا، ٜٚكبح ا٫ْػإ ٚاؿٝٛاْات، ؾتٓكٌ إيٝٗا زا٤ اِيَه

ٜعٟٛ نايهًب، ٜٚٓكٌ بسٚضٙ ٖصا إطض إٍ َٔ ٜعه٘، ٚإشا مل تعاجل ؾٛضّا ٗ 

ٚهب إٔ هطح َهإ ا٫قاب١ بأزا٠ إػتؿؿٝات ؾإْٗا ت٪زٟ بإكاب  إٍ إٛت.

 ُٚل ٭ْٗا عباض٠ عٔ مسّٛ.،ساز٠ َعك١ُ

 ايك٘:

 :يك٘ا.َٚٔ ؾٛا٥س يبٝت َع أقشاب٘اٚاييت ناْت تػهٔ ،٭يٝؿ١اؿٝٛاْات أَ 

 ٕٓعٍ َٔ أشاٖا.اٚىًِّل أٌٖ ،يؿ٦طإاٜأنٌ  .1

 ٭ؾاعٞ.اٜكتٌ  .2

 ٜٚكهٞ عًٝٗا.،عكاضبايٜٗادِ  .3
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إشا ٚدس ،يكػري٠اٝكإ يكِّاؾٗٛ ٜأنٌ ،بأْ٘ ٜػسض بكاسب٘،يك٘اٜٚٛقـ  

 ٚنإ ٗ َأَٔ.،ؾطق١ غام١

 ٚتًس،َٔ نٌ عاّ ،ٗ ؾٗطٟ ؾباٙ ُٚٛظ ،ايػ١ٓ َطتٌيكط٘ ٗ اتتهاثط  

 ج٢ عاز٠  َٔ ث٬ث١ إٍ ٔػ١.ا٭ْ

 إشا داعت تأنٌ أبٓا٥ٗا.،يكط١اٜكاٍ إٔ  

 ا٭ضْب:

ٖٚٛ نجري  ،َٚٓٗا ٜعٝـ ٗ ايرب١ٜ ،ٖٚٛ َٔ اؿٝٛاْات اييت تكت٢ٓ ٗ ايبٝٛت

 ٚأسٝاّْا َٔ دًسٙ.،ٜٚػتؿاز َٔ ؿُ٘ ،ايتٛايس
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 ْٞايجا ايؿكٌ

 ايصبا٥ــح

 ايصبا٥ح:

ٚناْٛا ّسسٕٛ َٔ ٜصبح  ،شِنٞ ٜأنًٛا ايً  ناْٛا ٜٓتٗعٕٚ ايؿطم

ٓٓاؽ غِٓٝٗ ٚؾكريِٖ ٚعابطٟ ايػبٌٝ. َٚتيايصبا٥ح  داٍ ٚايٓػا٤ ٢ ايطَِّٖٓػٝأنٌ اي

٭ٕ يٝؼ نٌ ايٓاؽ نطَا٤. ست٢ قٌٝ إٔ ْاع١ ناْٛا ٗ إسس٣  ،بايهطِٜ

ؾًِ ٜٗبٛا إلْكاشٙ ٫عتكازِٖ  ،قس ٚقع دطوّا ،ؾكٌٝ إٕ أسس ايؿطغإ ،ايػعٚات

٫ ٜعذعٕ عٔ ٫ٚز٠ ايؿطغإ. أَا عٓسَا  ؾإْٗٔ،ؼٌُ ٚتًس تإٔ ايٓػا٤ َا زاَ

أغاْٞ  َٚٔ ،ٕٛقًًٝ ا٤٭ٕ ايهطَ ،ا إلْكاشٙٗبٛٝؾ ،ٍ إٔ ايهطِٜ ٚقع دطوّااكٜ

 : (1)ايٓػا٤ ايؿعب١ٝ

ـــ  ــ١ ًٖــــ ــاظيٌ ؾ٬ســـــ ــ١  رْـــــ ــاظيٌ ؾ٬ســـــ ــ١ ْـــــ  ٜؿ٬ْـــــ

 ٗاٟٚ يًػـــــــِٓ شباســـــــ١يًػـــــــِٓ شباســـــــ١ ٖـــــــ٬ ايٓكـــــــ  

 ح َطَٝـــــ١طح َطَٝـــــ١ ؾـــــرب١ٜ )ؾـــــ٬ٕ( بـــــايؿط ؿبـــــاي 

ِّـــــــ١اؿاٜـــــــٌ ٚاي  ــا ٜـــــــصبح إ٫ اؿاًٜٛاي جٓ ــ١جَـــــ  ٓٝـــــ

 

:ٌٓٓ  نُا غ

 طــــــــــــــــــطشعٓــــــــــــــــــا ايــــــــــــــــــصباٜح ع إــــــــــــــــــطز ا٭خ  

ُٜٚإٝذـــــــــــــــــــصب ٜٝذـــــــــــــــــــٞ    شهـــــــــــــــــــطايٝـــــــــــــــــــّٛ 

 
                                                           

 .431م ،َكسض غابل ،آس ؾطٜـ ايععيب (1)
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 :(1)ّسح ب٘ أسس ايؿٝٛر ٖٚا قاي٘ ايسٚقطاْٞ

َٕشِب  و عٔ شبح ا٭غٓاّؾ َا عِعح ا

 

ــط     ــح ايبكــ ــٔ شبــ ــا ؾــــو عــ َــ

 ٞ  ٚاؾُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي

 :(2)ٚي٘ أٜهّا 

ٞ اّ َٓشَي  ا ٜطؾع عٔ ايهإ شعـ

 

ــاب    ــايٝـ قٓكــــــــــــ ــاح يًُعــــــــــــ  شٓبــــــــــــ

 

 نُا قاٍ:

 (3)ح َــٔ سٝــاٍ ٚقشَٛــ١ َبــٜاَــا َش

 

    ٞ ٝٓاي  َــٔ ؾٛقٗــا مســٔ ايػــِٓ  غــ

 

ٚ٭ْٗا غاي١ٝ عًِٝٗ ؾكس  ،إٕ سٝاتِٗ ناْت تعتُس اعتُازّا ض٥ٝػّٝا ع٢ً إٛاؾٞ

ٜٚصعٕٛ َٓٗا ٗ نٌ إٓاغبات  ،ناْٛا ٜكسَٖٛا طعاَّا يًهٝٛف ا٭ععا٤

ٚأنجط َٔ َٓاغباتٓا مٔ اٯٕ  ،ٚقس ناْت إٓاغبات نجري٠ ،١ُٕٗ يسِٜٗا

 ٜٚطعُْٛ٘ يٮقسقا٤ ٚيٮععا٤ ٚيًؿٝٛر ،ٚناْٛا وبٕٛ ايًشِ ،ع٢ً نجطتٗا

ٚأؾهٌ ايصبا٥ح َا ناْت بٝها٤ )ايػِٓ( ٚقػري٠ ايػٔ  ،ٚيًُػانٌ أٜهّا

 َٚٔ أْٛاع ايصبا٥ح: ،يطٝب ؿُٗا

 شبٝش١ ايبٝت اؾسٜس: .1

عٕٛ ايعٛاّ ٗ هصبح عٓس سؿط أغاؽ ايبٝت اؾسٜس. ٜٚا٭غاؽ: ُتشبٝش١  .أ 

ٔ باعتكازِٖ ٜػهٕٓٛ ايبٝت قبٌ ايصٜػٓبّا يؿط ايؿٝاطٌ  ،ا٭غاؽ

                                                           
 .66م  ،ايسٚقطاْٞ (1)
 .74م  ،إكسض ايػابل (2)
قش١َٛ: أنباف ايػِٓ. ،ساٌٜ: مل ٜكطبٗا ايصنط (3)
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ٕٛ ايعٛاّ. يصا ؾإِْٗ ٜهعٕٛ هلِ ايعٛاّ ست٢ ٜهػبٛا بِٖٚ و ،أقشاب٘

 ٜٚتكٕٛ ؾطِٖ. ،ضناِٖ

يباب يٝتشٌُ ٜٛنع ع٢ً ا ايصٟكاغٝ: )اؿذط ايطٌٜٛ ٚايِتٓٔٔششبٝش١ اِي .ب 

ت ِٓإش إٔ بعض ايٓاؽ ٗ ا٭ضزٕ ناْٛا عٓسَا ٜهعٕٛ ٔس ،اؿذاض٠ ٚايطٌ(

. ؾإِْٗ (ٜٚكابًٗا عٓس ايبسٚ شبٝش١ ضؾع أعُس٠ ايبٝت)بابٝو؛ ايبٝت ٚايٖؿ

 ٜكَٕٛٛ بصبح شبٝش١ .

تُّٝٓا ٚتهطّّا  ،ٜصعٗا عٓس غكـ ايبٝت ايبعضنإ طح: ٚشبٝش١ ايٖػ .ز 

ٚناْٛا عاز٠ َٔ ا٭قاضب  ،١ٖب١ٝ ايَكٔ ٜكَٕٛٛ بعًُايصٜيًعُاٍ 

ٍ أَا اٯٕ ؾأقبح ايعُا ،ع٢ً أعُاهلِ ّأ ٫ ٜتكانٕٛ أدٛضايصٜ،ٚاؾريإ

ٜٕٚٓٗٛ ايعٌُ قبٌ ايػاع١ ايعاؾط٠  ،ِٖ ايًصٜٔ ٜكَٕٛٛ بع١ًُٝ ايكب١

 قباسّا.

إش ٜكّٛ اؾريإ بسع٠ٛ ايػانٌٓ  ،٠: عٓس بسا١ٜ ايػهٔشبٝش١ اؾري .ز 

اؾاض اؾسٜس ٖٚٞ شبٝش١ تػ٢ُ شبٝش١  ،١ بِٗاؾسز ع٢ً ٚي١ُٝ خاق

بصبح شبٝش١ ٚزع٠ٛ اؾريإ ْٝعِٗ. ؾٝكّٛ قاسب إٓعٍ اؾسٜس  ،ايٓعاي١

٫ ٜعتسٟ ع٢ً  ،ٚأقبح يًذاض سط١َ ا٭ر ،ؾإشا أنًٛا أَٓٛا ؾط بعهِٗ

َاي٘ أٚ س٬ي٘ أٚ عطن٘ إط٬قّا. إش ٜهٕٛ بِٝٓٗ )ًَح ٚعٝـ(. َٚٔ ىٕٛ 

 ٫ٚ تكبٌ ي٘ ؾٗاز٠ ٚىػأ بٌ ايٓاؽ. ،ٜٔ ي٘اؾاض ؾ٬ ش١َ ٫ٚ ز

 شبا٥ح ا٭ؾطاح:-8

ؾإٕ أٌٖ ايعطٜؼ  ،عٓس خطب١ ايؿتا٠شبٝش١ ايٓػب اؾسٜس )اـطب١(:  .أ 

َٔ  ،ٜكَٕٛٛ بأخص شبٝش١ أٚ أنجط إٍ أْػابِٗ اؾسز ّٜٛ عكس ايكطإ

 ٚايتكاضب بٌ ا٭ْػبا٤. ،أدٌ ايربن١
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ٗٔ شبٝش١ ٭ٌٖ ايعطٚؽ إش ناْت ايٓػا٤ ٜكطشي َعاؿٓا٤: شبٝش١  .ب 

 عٓس شٖابٗٔ يتشٓٝتٗا.

 ٜٚصعٗا ايعطٜؼ أٚ ٚايسٙ ٗ ّٜٛ ايعؾاف إلطعاّ إسعٜٛٔ.ط٣: ٔكشبا٥ح اِي.ز 

تصبح يؿباب ايكط١ٜ عٓسَا ناْت ٖٚٞ ايصبٝش١ اييت باب: شبٝش١ ايٖؿ .ز 

 تتعٚز إسس٣ ؾتٝات تًو ايكط١ٜ ٭سس ايؿبإ َٔ قط١ٜ أخط٣ )غطٜب(.

 ُط ايؿاضز٠ َٔ بًس إٍ بًس آخط ؾٝٗا بٝت ايعطٜؼ.عٓسَا شبٝش١ ايؿاضز٠:  .ٙ 

ٚتػ٢ُ شبٝش١ )ايعٚاض٠( ٠ ٚتػ٢ُ شبٝش١ ا٭غبٛع: ضشبٝش١ ايعٜا .ٚ 

 ،تصٖب ٭ٍٚ َط٠ إٍ بٝت أًٖٗاٚتكطشبٗا ايؿتا٠ إتعٚد١ ٚاييت 

 ٚتأخص َعٗا عُتٗا ٚبعض قطٜبات ظٚدٗا.

 ٜٚصعٗا ايعطٜؼ قبٌ إٔ ٜسخٌ ع٢ً عطٚغ٘.شبٝش١ اؿ١ًٝ:  .ظ 

ؾ٬ ٚناْٛا ٜٗتُٕٛ بطٗٛض ا٭بٓا٤ ايصنٛض )أَا ايبٓات ش١ ايطٗٛض: شبٝ.ح 

ٜكابًٗا شبٝش١ ايعُاز عٓس  ،ٜٚسعٛا اؾريإ ٚا٭قسقا٤ ،(ختإ هلٔ

 إػٝشٌٝ.

 . ايصبا٥ح ايس١ٜٝٓ:3

ٚتصبح عٓس ٫ٚز٠ ايطؿٌ ايكػري خاق١ عٓسَا ٜهٕٛ  شبٝش١ ايعكٝك١:أ. 

إش قاٍ ضغٍٛ اهلل  ،ُٞ ايطؿٌ َٔ ايػ٤ٛع٢ً اعتباض أْٗا بطن١ ٚؼ ،إٛيٛز شنطّا

 ٭بٓا٥هِ قبٌ إٔ ٜعكٛنِ(. اقُس عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ: )عكٛ

ٚتهٕٛ ٗ أٍٚ ّٜٛ ٚايُػٓط٠ ٖٞ أٍٚ ّٜٛ بؿٗط ضَهإ إباضى ٓط٠:شبٝش١ ايُػ ب.

 َٔ أٜاّ ؾٗط ضَهإ إباضى )نإؾطاض يًكا٥ٌُ(.
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ٔ تٛٗط ايصٜ خاق١ َٔ ،ِٖٚ أٚيٝا٤ ايكاؿٌ . شبٝش١ ايٛيٞ:ز

ٮٚيٝا٤ ايكاؿٌ خاق١: ينطاَاتِٗ يًٓاؽ. ؾٝكّٛ ايؿدل بصبح شبٝش١ 

ايػٝس ايطؾاعٞ ٚأٓس ايبسٟٚ ٚايػًطإ عبس ايكازض اؾ٬ْٝٞ )ايه٬ْٝٞ(. 

ٚعًٝ٘  ،نُا ناْٛا إشا دا٩ٚا ع٢ً َٓطك١ دسٜس٠ ٚضأٚا قربّا ٚاٖطّا َٚعت٢ٓ ب٘

ـِٔعًَبكاٜا )ٔخ اف خهطا٤ أٚ بٝها٤ تٛنع ٗ عكّا ١ ٖٞ بكاٜا قطع قَُعًِ( ٚا

ؾإِْٗ ٜعتربٕٚ إٔ قاسب ايكرب  ،قػري٠ ٚىاٙ ع٢ً ايعكا َٔ ططف ايكُاف

 ؾٝكَٕٛٛ بصبح شبٝش١ يربنت٘ ٚؾًب اـري ٚايربن١ َٔ شيو ايٛيٞ. ،ٚيّٝا

ٜٚكّٛ قاسب ايػِٓ بكطـ أشٕ إسس٣ ض٩ٚؽ  . شبٝش١ ايكطٝؿ١:ز

َكطٛؾ١ )ٚتعين ايٓصض( يٛد٘ اهلل أٚ ٜٚكٍٛ: ٖصٙ  ،عٓسَا ُطض أغٓاَ٘ ،ا٭غٓاّ

ٚإِا ٜكّٛ بصعٗا ٚأنٌ دع٤  ،يًؿٝذ ايؿ٬ْٞ ؾ٬ ٜػتطٝع بٝعٗا أٚ إٖسا٥ٗا

ٚتٛظٜع ايباقٞ ع٢ً ايؿكطا٤ ٚإػانٌ عٔ ضٚح شيو ايٛيٞ أٚ ايؿٝذ.  ،َٓٗا

 ؾؿا٩ٙ ؾإٕ َات تصبح نٜٓٛػ١ ي٘ ٖٚٞ تكّٛ متٚتهٕٛ أٜهّا عٔ إطٜض إشا 

 .َكاّ ايٓصض ُاَّا

ٖٖٓـ  ،ؾٝ٘ خري طّاَغتسضاض أنأُْٝطض أسس ا٭ععا٤ أٚ إلصض: . شبٝش١ اي

ٚعٓس ؼكٝل شيو ايؿ٤ٞ ؾٝذب عًٝ٘ إٔ ٜصبح شبٝش١ ٜٚٛظعٗا ع٢ً ايؿكطا٤ 

 ٚإػانٌ.

ٚإشا ضأ٣ ايطدٌ أٚ إطأ٠ ض٩ٜا قاؿ١ نإٔ ٜط٣  . شبٝش١ ايط٩ٜا ايكاؿ١:ٚ

ؾإْ٘ ٜكّٛ  ،بؿطٙ أسس إتٛؾٌ أٚ ،ايٓيب قُس عًٝ٘ ايػ٬ّ أٚ أسس ايكاؿٌ

 بصبح شبٝش١.
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ُٜ . شبٝش١ إٛيس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ:ظ  ،ٚتصبح شبٝش١ يًُسعٜٛٔ ،كطأ إٛيسإش 

 تُّٝٓا ٚبطن١ َٛيس ايطغٍٛ ا٭عِٛ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ.

 ،ٜٚصعٗا ايٓاؽ ّٜٛ عٝس ا٭نش٢ ٚٗ أٜاّ ايتؿطٜل ش١ٝ:. شبٝش١ ا٭ُنح

ْت َاععّا أّ نأّْا أّ بكطّا أّ إب٬ّ. ٚتكػِ إٍ ث٬ث١ ٚهلا ؾطٚٙ َع١ٓٝ غٛا٤ أنا

 أقػاّ: قػِ ٭ٌٖ ايبٝت ٚاٯخطإ يًؿكطا٤ ٚاؾريإ ٚا٭قاضب.

ٜٟٓٛ  ايصٟإش ٜكّٛ  ،ٚتهٕٛ أسٝاّْا قبٌ غؿط اؿٓذاز ٓذاز:. شبٝش١ اُؿٙ

ٓٓعٍ َٔ  ،ايػؿط ٕه١ إهط١َ َٔ أدٌ اؿر بصبح شبٝش١ ٚزع٠ٛ أٌٖ ايكط١ٜ أٚ اي

ٚأسٝاّْا قبٌ  ،ٚأسٝاّْا بعس عٛز٠ إػاؾط َٔ أدٌ إٔ عاز بايػ١َ٬ ،إػاق١ أدٌ

 ٚبعس اؿر.

 عٓس عُاز ايطؿٌ ٗ ايهٓٝػ١. ،ٜٚصعٗا إػٝشٕٝٛ ُٓاز:. شبٝش١ ايُعٟ

 شبا٥ح إٛت٢: . 4

ٖٚٞ عاز٠ دا١ًٖٝ ٚنإ اؾاًٖٕٝٛ ٜصعٕٛ ضاس١ً ايطدٌ  شبٝش١ ايْٛٝػ١: .أ 

إش ٜكّٛ أٌٖ إٝت  ،ٗا بكٝت َتساٚي١ إٍ ٚقت قطٜبع٢ً قربٙ ٜٚٛظعْٛٗا ٚيهٓ

بصبح شبٝش١ أٚ عس٠ شبا٥ح ّٜٛ ايٛؾا٠ ٚطبدٗا ٚتكسّٗا يًُععبٌ أٚ تٛظٜعٗا 

 ع٢ً ايؿكطا٤.

: ٚتصبح أٍٚ ٔٝؼ ّط ع٢ً ٚؾا٠ ايؿدل ا٤ إٝت أٚ ا٭غبٛع١َٝؿشبٝش١ َع .ب 

ط َٔ ٔ ؼهَٚ ،اضب ٚاؾريإ َٔ ايصنٛضٚتطبذ ٜٚسع٢ إيٝٗا ا٭ق ،إتٛؾ٢

 ايٓػا٤.

: إٕ ؾٗط اـُٝؼ ٗ إؿّٗٛ / عؿا٤ إٛت٢/ اـُٝػ١ٝتشبٝش١ ايعؿٝا .ز 

ٖٚصٙ ايعاز٠ )شبح ايصبا٥ح( ٚضثٗا أٌٖ ايؿاّ عٔ  ،ايؿعيب ٖٛ ؾٗط ْٝػإ
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ست٢  ،( إي٘ ايطبٝعِتٔ ناْٛا ٜكَٕٛٛ بتكسِٜ قطبإ يإلي٘ )ٔغايصٜايْٝٛإ 

ٚغريٚا  ،إػًُٕٛ عِٓٗ ٚأخصٖا ،ٜهػبٛا ضناٙ ٜٚهٕٛ احملكٍٛ ٚاؾطّا

ٚا٭قاضب  ،ٖٚٞ خاق١ ٭ٌٖ ايبٝت ،(ٛت٢إ اَؿاإلمسؿكاضت تعطف بـ )َع

ٜصبح أنجط َٔ شبٝش١  ايبعضٚنإ  ،ٚاؾريإ ٚايٓباتٛا٭خٛات ٚغرئٖ

 ٚنإ ٜصعٗا إػًُٕٛ ٚإػٝشٕٝٛ. ،ٚاسس٠

 : ٚتصبح ٗ َٓتكـ ؾٗط ضَهإ إباضى عٔ أضٚاح إٝتٌ.شبٝش١ اـٛاض٠ .ز 

: ٖٚٞ ايصبٝش١ اييت ٜكطشبٗا َٔ ٜأتٞ َععّٜا بإٝت َٔ أٌٖ شبٝش١ ايػٛاق١ .ٙ 

 ؾتصبح هلِ ٜٚأنًٖٛا. ،ايكط٣ ا٭خط٣

 ٚتصبح بعس َطٚض أضبعٌ َّٜٛا َٔ زؾٔ إٝت. شبٝش١ ا٭ضبعٌ: .ٚ 

ٖٚٞ اييت ٜصعٗا ايؿدل )َٔ غري أٌٖ إتٛؾ٢( ٭ٌٖ  شبٝش١ ايععا٤: .ظ 

 إتٛؾ٢.

 عٛز٠ إػاؾط نؿهط هلل أْ٘ عاز بايػ١َ٬.ٚتصبح سٌ شبٝش١ ايػؿط:  .5

: ٜٚصعٗا ايعٚز عٓسَا تعٛز إيٝ٘ ظٚدت٘ َٔ بٝت أًٖٗا بعس ن٠ٛشبٝش١ ايٓط .6

 خكاَُٗا.

 : عٓس لاح ايٛيس ٗ ايتٛدٝٗٞ أٚ اؾاَع١.شبٝش١ ايٓذاح .7

 : نإٔ ٜرتق٢ أسسِٖ بسضد١ أٚ َطنع أع٢ً.شبٝش١ ايرتق١ٝ .8

خاق١ إٕ نإ ؾٝدّا أٚ ٚدّٝٗا أٚ  ،عٓسَا وٌ أسس ايهٝٛف:شبٝش١ ايهٝـ .9

بٝش١ ٚتٛنع أَاَ٘ ايؿصا٠ )ٖٚٞ أع٢ً ايؿدص( ؾإْ٘ ٜصبح ي٘ ش ،قسٜكّا ُّٓٝا

 ٚنُا ٜٛنع ضأؽ ايصبٝش١ ٚغ٘ إٓػـ.

 

 شبا٥ح ايعضٚع ٚايجُاض: .01

 ،إش ُتٮ اٯباض ،إٕ إطط ٖٛ ْع١ُ اهلل ٜػبػٗا ع٢ً عبازٙ شبٝش١ إطط ايػعٜط: .أ 

ٚنصيو تٓبت ايعضٚع  ،١ٜ يػكا١ٜ إٛاؾٞ ٚا٭ؾذاضٚتػٌٝ ايٝٓابٝع ايهطٚض
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ؾٝكّٛ بصبح  ،ٚإطط ايػعٜط ٜسخٌ ايػطٚض ٚايػعاز٠ ع٢ً قًب إعاضع ،ٚا٭عؿاب

 شبٝش١ نؿهٍط هلل ع٢ً دعٌٜ عطا٥٘.

يًتُٝٔ  ،: ٜٚصعٗا إعاضع قاسب ايعضع ايهجريؾتاس١ إٓذٌشبٝش١ اؿكٝس٠/  .ب 

  أٍٚ أٜاّ اؿكاز.ٚتهٕٛ ٗ ،ٚإطعاّ اؿٓكازٜٔ ،ٚايربن١

ًّو أضنّا نجري٠ ٜٚتأخط عٔ  ايصٟٜصعٗا إعاضع  شبٝش١ اؾٛضع١/ أٚ ايبٝسض: .ز 

ٕػاعست٘ زٕٚ أخصِٖ أدٛضّا ع٢ً تًو إػاعس٠ ٚا٭عُاٍ  ايبعضؾٝٗب  ،ايٓاؽ

ٚعٓس اْتٗا٤ ايعٌُ ٜكّٛ بصبح شبٝش١ هلِ نٓٛع َٔ ايتهطِٜ ٚضز  ،اييت قاَٛا بٗا

 شٟٚ ايٓد٠ٛ ٚإط٠٤ٚ.اؾٌُٝ هل٪٤٫ ايٓاؽ 

 عٓس إْؿا٥ِٗ طاس١ْٛ دسٜس٠. شبٝش١ ايطاس١ْٛ: .ز 

ِ إثٓإ ٚتؿادطا ٚغاٍ زّ أٚ نػط عِٛ أٚ أٓز٣ تتداقإشا  ش١:ًِشبٝش١ ايٗك .11

ؾع٢ً إعتسٟ )َٚٔ أدٌ إُاّ َطاغِٝ  ،ٚأدطٜت ايكًش١ ،شيو إٍ ايٛؾا٠

ٜٚأنٌ  ،ا١ٖٚتػبل ايصبا٥ح اؾ ،بصبح ؾا٠ أٚ أنجطخإٔ ٜكّٛ  ايكًح ايٓٗا٥ٞ(

 إش وٌ اي٥ٛاّ قٌ اـكاّ. ،ٜٚباضنٕٛ ايكًح ،اؾُٝع بعس إُاّ إطاغِٝ

ؾإشا ايتشل ؾدل َا  ،تساخٌٖٚٛ ا٫َتعاز ٚاي / أٚ ايٓػب:شبٝش١ ايُّطٚن١ .12

ؾإْ٘ ٜصبح شبٝش١ ٭ؾطاز تًو  ،أخط٣ )بعس اْؿكاي٘ عٔ عؿريت٘(بعؿري٠ 

 ًح.بعس أنٌ ايعٝـ ٚإ ،ٜٚكبح ؾطزّا َِٓٗ ،ايعؿري٠

 : أٚ بعس اغتعاز٠ إجاْٞ إٗطتإ ا٭ٍٚ ٚايجا١ْٝ.شبٝش١ ايؿطؽ اؾسٜس٠ .13

 ٚقس نػبٛا. ،عٓس عٛز٠ ضداٍ ايػعٚ شبٝش١ ايػ١ُٝٓ: .14



 
 
 

63 
 

 جايحاي ايؿكٌ

 اؿٝٛاْات ايرب١ِّٜ 

 

 َٓٗا: ،ا٭ضز١ْٝ ايكشطا٤سٝٛاْات بط١ٜ ناْت تعٝـ ٗ ايػابات ٚ

 سٝٛاْات َؿرتغ١: .0

إلخاؾ١  ،ا ا٭غٛز ٚايُٓٛض ٚايؿٗٛز إٍ ٚازٟ ا٭ضزٕٜٚكاٍ إٕ ايطَٚإ قس دًبٛ

 ي٬٦ ٜجٛضٚا عًِٝٗ. ،ٚتطٖٝب غهإ إٓطك١

 ا٭غس:

 َٓص ظَٔ بعٝس. َٔ ا٭ضزٕ ٚقس اْكطض 

 :ايُٓط

 ايكطٕ ايجأَ عؿط. ا٭ضزْهإ ٗ ٚآخط شنط ي٘ ٗ 

 ايؿٗس:

 َٓص ظَٔ بعٝس. أّٜها َٔ ا٭ضزٕ ٚقس اْكطض
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  ايهبع:

ٚقس ْػذت  ،نُا سٛٞ ايهبع ،ٕ َؿرتؽ ٗ ب٬ز ايؿاّمل وٜ أٟ سٝٛا

ٖٚٞ َتكاضب١ إٍ سسٍّ نبري. ٚيْٛ٘ أؾٗب ب٘ ْك٘  ،سٛي٘ ايطٚاٜات ايعسٜس٠

ٜبٍٛ عًٝ٘  ،ٚنجٝـ ايؿعط ،ٚشًٜ٘ قكري ،َٚكسَت٘ أع٢ً َٔ َ٪خطت٘ ،غٛزا٤

ٚايهبع سٝٛإ ىطز َٔ ٚنطٙ بعس  ،ٚبٛي٘ شٚ ضا٥ش١ ْت١ٓ ،ٜٚهطب ٚد٘ ؾطٜػت٘

ٚاؿُري  ،ٜٚتعطض يإلْػإ ٚبعض اؿٝٛاْات نا٭غٓاّ ،يؿُؼغطٚب ا

ٖٚٞ  ،إٓؿطز٠ اييت ٫ ٜهٕٛ َعٗا إْػإ ٜٚأنٌ ايه٬ب اييت ؽاؾ٘ نجريّا

ٜٚكاٍ إٔ ايهبع ٜكٝب٘ اؾطب إٕ مل ٜأنٌ ٗ  ،ؽتب٧ عٓسَا تؿِ ضا٥شت٘

 ٖٚٛ ىاف ايبكط ٚاـٌٝ ٚاؾُاٍ ؾ٬ ٜكطبٗا. نُا ىاف ،سٝات٘ أسس ايه٬ب

إٔ  ،ٚنإ وطم َٔ ىطز ي٬ّٝ ،نُا ىاف ايه٤ٛ ٗ ايًٌٝ ،ن٤ٛ ايٓٗاض

 أٚ عًب١ ثكاب. ،أٚ قساس١ ،أٚ ؾاْٛغّا ،ٜهٕٛ َع٘ َكباسّا ٜسّٜٚا

 َٓاٚضات ايهبع:

بإٔ ّط َٔ أَاَ٘ ٚخًؿ٘  ،إٕ ايهبع ٜتعطض يإلْػإ ،تكٍٛ ايطٚاٜات

دًٝ٘ قا٫ّٚ إيكا٥٘ ٜٚتذطأ أنجط بإٔ ّط َٔ بٌ ض ،ٚوتو ب٘ ،د١٦ٝ ٚشٖابّا

ست٢  ،ٜٚبك٢ نصيو ،ٜٚبٍٛ ع٢ً شًٜ٘ ٜٚطؾل ب٘ ٚد٘ ايهش١ٝ ،ع٢ً ا٭ضض

 ٜٚؿكس ٚعٝ٘. ،ٜٓهبع

ٜٚبك٢  ،) ٚقِّـ ٜابا (. إٍ إٔ ٜكٌ إٍ إػاض٠،ٜٚأخص بايًشام ب٘ ٜٚٓازٟ عًٝ٘

ٜسغسغ٘ ست٢ ٜؿكس ٚعٝ٘ ُاَّا ثِ ّٛت. ٚوطم ايهبع إٔ ٫ هطح اإلْػإ 

عٓسَا  ،ٜٚٗطب.ٜٚعٛز إٍ ايؿدل قٛاب٘ ،ٜٚعٛز ٚعٝ٘ إيٝ٘ ست٢ ٫ ٜكشٛ



 
 
 

65 
 

َِٚٓٗ َٔ ٜهٕٛ َع٘ غ٬سّا  ،أٚ إٔ ٜطتطِ ضأغ٘ بباب إػاض٠ ،ٜػُع قٛت ايبؿط

 بإط٬م ايطقام عًٝ٘. ،ؾٝكّٛ بكتً٘

إش  ،َٔ ايؿدل ايؿذاع ،ٜٚكاٍ بإٔ ايهبع ٜعطف ايؿدل اـا٥ـ

ٚيٛ  ،بٌ ٜتبع٘ ، ىاف َٓ٘ؾ٬ ،تكسض َٔ ايؿدل اـا٥ـ ضا٥ش١ ٜعطؾٗا ايهبع

 أْ٘ ٜػري ٗ فُٛع١ َٔ ايٓاؽ.

ٚقس مسعت َٔ  ،ٚيٛ نإ غري َػً ح ،ٚبعض ايطِّداٍ ٫ ىاف ايهبع

بأِْٗ قازؾٛا ايهبع ي٬ّٝ ٗ أضبعٝٓٝات ايكطٕ  ،أؾدام ٫ أؾو بكسقِٗ

ٚمل ٜػتطع ايتػًب  ،ٚأِْٗ تعاضنٛا َع٘ ،إانٞ َا بٌ قطٜتِٗ ٚقط١ٜ أخط٣

 ت٢ ٚقًٛا إٍ بٝٛتِٗ.عًِٝٗ س

٫ٚ ٜتعٓساٖا إٍ غريٖا بعهؼ  ،ٚايهبع ٜهتؿٞ بؿا٠ ٚاسس٠ ٜأنًٗا

إٔ  ،َٚا ّٝع ايهبع عٔ ايص٥ب ،ايصٟ ٜكتٌ ايعؿطات ٜٚأنٌ ٚاسس٠ ،ايص٥ب

ٜأنًٛا َٔ  ،بُٝٓا ٫ ٜأنًٗا ايص٥ب. ٚبعض ايٓاؽ ،ايهبع ٜأنٌ اؾٝـ

٭ٕ ايهبع ٜأنٌ  ،ً٘ ايهبعبُٝٓا ٫ ٜأنًٕٛ َا ٜكت ،إٛاؾٞ َا ٜكتً٘ ايص٥ب

١ٓٝ نُا ٜأنٌ اؾٝـ بُٝٓا ٫ ٜأنًٗا ايص٥ب إ٫ بعس  ،ايؿٝا٠ أٚ إاعع ٖٚٞ س

 إٔ ٜسم عٓكٗا َٔ ا٭ع٢ً ًٜٚؼ ٗ زَٗا ست٢ تٓؿل.

٫عتكازِٖ  ،ٚبعض ايٓاؽ ناْٛا وًًٕٛ أنٌ اؾٓب ا٭ّٔ َٔ ايهبع

 أَا اؾٓب ا٭ٜػط ؾٗٛ لؼ!!! ،أْ٘ غري لؼ

٫عتكازِٖ إٔ  ،ؿٕٛٛ سذبِٗ بكطع١ َٔ دًس ايهبعنُا ناْٛا و

 ايؿٝاطٌ ٫ تػتطٝع اخرتام شيو اؾًس.



 
 
 

66 
 

 ططم قٝس ايهباع:

 بٛاغط١ ايبٓازم. .1

 بٛاغط١ ايؿذ اؿسٜسٟ ايصٟ ٜطب٘ إٍ ؾذط٠ أٚ قدط٠ نبري٠. .2

 نُا شنط غابكّا. ،ٚإخطاد٘ َٓٗا سّٝا ،ايسخٍٛ إيٝ٘ ٗ إػاض٠ .3

ُِٓ إسس٣ اؾٝـ .4 ٚشيو َٔ أدٌ ؽًٝل  ،ؾٝٓؿل ،ايهبع ؾٝأنٌ َٓٗا ،ُتػ

 ايٓاؽ ٚاؿٝٛاْأُ ؾٓطٙ.

 ٫ تعاٍٜكاٍ إٔ ؾو ايهبع ٜعترب أق٣ٛ ؾو بٌ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ إؿرتغ١.

 ايؿ١ٓٝ ٚا٭خط٣. ا ق١ًًٝ بٌأعساّز تٛٗط

 ايص٥ب:

 دٓٛب َٔ ا٭ضزٕ.ٚخاق١ ٗ  ،ٚدٛز ٗ بعض ا٭َه١َٓٚا ٜعاٍ ي٘  

 سٝٛاْات بط١ٜ غري َؿرتغ١: .8

 / ايعهػ١ٜ١ايػطٜط

ٜٚطًل عًٝٗا اغِ ،ٚتتػص٣ ع٢ً ايٓباتات ٚايجُاض ،ٖٚٞ َٔ اؿٝٛاْات اي١ًًٝٝ

 ا٭عكاب. َطن٢ٜٚػتؿاز َٔ ؿُ٘ ٗ ع٬ز  ،١ٔػهَّايُع
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 ايٓٝل:

 ٚي٘ أؾٛاى ساز٠ ٜكاٍ أْ٘ ٜطًكٗا ع٢ً ايكٝاز ؾت٪شٜ٘.

 اؾطبٛع:

يٓاؽ اٚبعض  ،ٍٜٛٚػتٓؿل ٕعاؾ١ سكط ايب ،وطم دًسٙ،ٜعٝـ ٗ ايرب١ٜ

 ٜأنًْٛ٘.

 ايػع٫ٕ:

ٚناْت تعٝـ ٗ ايباز١ٜ ا٭ضز١ْٝ، ٚيهٔ ايكٝس اؾا٥ط قس أٓز٣ إٍ 

اْكطانٗا،ٚأعٝست تطبٝتٗا ٗ قُٝات ايؿَٛطٟ ٚبطقـ ٚناْا، ٖٚٛ ٌْٝ 

 ايؿهٌ، ٚخؿٝـ اؿطن١، ٚنإ تػتعٌُ قطْٚ٘ يعًُٝات ايػعٍ عٓس ايبسٚ.

 ايػعاٍ اؾبًٞ/إاععاؾبًٞ/ا٭ٌٜ

 .ٗا ٜعٝـ ٗ ق١ُٝ ٚاْا ٫ٚ ٜعاٍ بعه ،بٌ أقبشت ْازض٠ ،ٞ ق١ًًٖٝٚ 

 :بكط إٗا

 إ٫ أْ٘ أعٝس تطبٝتٗا ٗ ق١ُٝ ايؿَٛطٟ. ،ٚقس اْكطض ٖصا ايٓٛع
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 ٟ:ايربِّاؿُاض

 اْكطض ٚأعٝس تطبٝت٘ ٗ ق١ُٝ ايؿَٛطٟ.

 ايجعًب:

 ،ٓب ٚايتٌَٚٔ ايؿان١ٗ ايع ،ٜأنٌ ايسداز ٚا٭ضاْب ،َطاٚؽ ،ٜٚػ٢ُ اؿكٝين

ثِ ّطض َط٠ أخط٣  ،ّطض ؾٝؿؿ٢ ايصٟ،يع٬ز إعًٍٛ ؿُ٘ ٜٚػتعٌُ

 )اْتهؼ(.

 ٟ:اٚٚ

 ٚايسداز ٚا٭ضاْب. ،ٜٚأنٌ ايعٓب ٚايتٌ ،ىطز ٗ ايًٌٝ ،ٖٚٛ ؾبٝ٘ ايهًب

 عطؽ:ابٔ  

إش ىطز ضا٥ش١ ْت١ٓ نطا٥ش١ ايػا٥٘ عٓس ،ٜٚعطف عٓس ايؿ٬سٌ ب)ابٛ ؾػٞ(

ٖٚصٙ ايطا٥ش١ يًسؾاع عٔ ،ّػه٘ ٫ط٬م غطاسٖ٘ا هرب َٔ ،ا٫َػاى ب٘

٭ْ٘ ٜػطٛ ع٢ً ايسداز ،ٜٚهطٖ٘ إعاضعٕٛ،،ْؿػ٘.ٖٚٛ ٜأنٌ ايؿ٦طإ ٗ اؿكٍٛ

 ٜٚكتٌ أنجط ٖا ٜأنٌ.،،ؾٝؿتو ب٘

 ايُٓؼ:

أْ٘ ٜٓكٌ ٜٚؿتو بايسداز ٚا٭ضاْب.ٜٚتِٗ ٗ ،ٜهطب ب٘ إجٌ ٗ ايػطع١ ٚاؾطأ٠

 ايًؿُاْٝا.َطض 
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 س:اـً

ـًُٓس ٜٚعٝـ ؼت ا٭ضضٜٚطًل عًٝ َٚٔ  ،ٜٚػبت ٗ ايؿتا٤ ،٘ ٗ ايعا١َٝ ا

ٚسٌ ٜهرب  ،إعتكسات ايؿعب١ٝ أْ٘ ٜصبح ع٢ً نتـ طؿٌ ضنٝع مل ٜؿطِ

إش ٜبكل ع٢ً  ،ع٢ً ع٬ز ا٭ٚضاّ اييت تكٝب اإلْػإ أٚ اؿٝٛإ ّاٜكبح قازض

 نتؿ٘ ّٚػح ع٢ً اؾع٤ إكاب.

ٜٚعٌُ ،٭ضضا٢ُ.ٜعٝـ ؼت غطح ٚيهٓ٘ أع،سٝٛإ ٜؿب٘ اؾطزٕٚ ٚاـًس

٭ضض ع٢ً ؾهٌ نَٛات.ٜٚكتات اٚىطز ايرتاب ع٢ً غطح ،ٖطات ٚكاب٧ ي٘

 يكػري٠.ا٭ؾذاض اٚدصٚع ،يبطاطا ٚايبك٬ٝتاع٢ً 

 ايكٓؿص:

ٚاييت تؿهٌ زضعّا وُٝ٘ َٔ أعسا٥٘.ٖٚٛ ٜأنٌ ،ٜتُٝع ٖصا اؿٝٛإ بأؾٛان٘

ًٕٛ ؿُ٘.أَا ططٜك١ ٜٚأن،إعاضعٌ٭ؾاعٞ.ٜٚكطازٙ بعض اايؿ٦طإ ٚ

ىطز ي٬ّٝ  ،ايػه١ٓٝ اؿاز٠ َٔ ؼت ضقبتٕ٘ا٤ ّٚطضٕٚ اؾإِْٗ ٜهعٛٙ ٗ ،٘شع

 نإ ايبعض ٜػتعٌُ َطاضت٘ يتطٗري ايعٕٝٛ.ٚ،ؾتسٖػ٘ اٯيٝات

 ايؿٝب١

ناْت تٛٗط ٗ ايكشطا٤ بٌ ايؿ١ٓٝ ٚ ا٭خط٣، ٚنإ ايبسٚ ٜعتكسٕٚ أْٗا َٔ 

ج٢. ٜٚهطْٖٛٗا ٭ْٗا ؾطغ١ دسا ٖٚٞ تعٚاز ايص٥ب ايصنط َع ايهبع١ ا٭ْ

 تؿتو با٭غٓاّ ٚاإلبٌ ٚايبؿط.
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 :ـٓعٜطا

ايجُاض أنٌ ؾٗٞ ت.إعاضعٕٛ نطّٖا نبريّا اٜٚهطٖٗ،َٔ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ ٖٚٞ

ٚتأنٌ ،ٚؾبهات ايطٟ ايب٬غتٝه١ٝ،ٚتًشل ايسَاض بهٌ إعضٚعات،٭غكإاٚ

 . ٚست٢ قػاض ايػِٓ .ٚتتُٝع بتهاثطٖا ايػطٜع ،ايطٝٛض

ٚضَا ٫ تتعس٣ اؿهري٠  ٚتطب٢ اـٓاظٜط ٗ ا٭ضزٕ ع٢ً ْطام نٝل دسّا

 ، َٚٔ قبٌ بعض اإلخ٠ٛ إػٝشٌٝ.ايٛاسس٠ أٚ ا٫ثٓتٌ

 اؿٝٛاْات ايرب١ٜ:َٔ قؿات 

 قٛت٘: ظ٥ري. ،ا٭غس: ايؿذاع١ ٚاإلقساّ 

 ايُٓط: غطع١ ا٫ْكهاض ٚإٓاٚض٠ ايصن١ٝ ٚاؾطأ٠. 

 ايؿٗس: ايػطع١. 

 قٛت٘: عٛا٤. ،٫ ٜطٚض،ايػسض ،غطع١ ايؿتو ،ايػِٓايص٥ب: عسٚ  

 ٭ْ٘ ٜأنٌ اؾٝـ. ،ٜٚطًكٕٛ عًٝ٘ )أبٛ ايؿطاٜؼ( ،ايهبع: ايٓصاي١ 

 ٚاإلقطاض ع٢ً اهلسف. ،ايسب: عسّ ايؿِٗ 

 .ٚىٓطب إعضٚعات ،٫ ًٜتؿت ١ّٓ أٚ ٜػط٠ ،اـٓعٜط: عسّ ايػري٠ 

ٚسٓب٘  ،ز ٚايطٝٛضؾته٘  ٗ ايسدا ،اؿ١ًٝ ،ايجعًب )اؿكٝين(: إطاٚغ١ 

 يًعٓب.

 ايعٓل ايطٌٜٛ. ،ايطؾاق١،ايػعاٍ: اؾُاٍ 

 بكط إٗا: ْاٍ ايعٌٝٓ. 
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٫ ٜصنط اغِ ايكطز سٌ نٌٝ  ،ايربن١قًٌٝ  ،ايكطز: نجري اؿطن١ 

َٚٔ ا٭َج١ً: ايكطز َا  ،٭ْ٘ ٜعترب نس ايربن١ ،أٚ أٟ ؾ٤ٞ ،ايكُح

 سكٗٔ.

:ْاتؾصضات عٔ اؿٝٛا  

طبٍٛ ِػ٢ً َ٪خطت٘ ٜكٍٛ: ٔسطب عُنشا إٔ اؿُاض إ ايبعضٜكٍٛ  

طب ع٢ً ضقبت٘، ُنثط بايهطب ع٢ً َ٪خطت٘(. أَا إشا بٍٛ. )٫ ٜتأطٓبايػ

طب َٔ ضأغ٘( َٚعطٚف إٔ اؿُاض ٜٓععر نجريّا إشا ب ايٖهُطبت )أٟ َقؾٝكٍٛ: قٖط

 طب ع٢ً ضأغ٘.ُن

ؿهٛض إٔ ايصا ع٢ً ،ٕعتكسات إٔ اؿُاض ٜٓٗل إشا ضأ٣ ؾٝطاّْااَٚٔ  

 يؿٝطإ.اشٚا َٔ ٜتعٛ

 يرتٜٚض ايبػاٍ. ٚايعبٝب ٌٜػتعٌُ ايكط 

، أسس ٚطؾا٤ ايكط١ٜ، ٚتابع َع٘ ايه٬ب َٔ ايؿٝٛرقطشب أسس إ 

ايصنٛض ٖٚٞ تتبع إسس٣ ايهًبات يًتعاٚز، ٚنٝـ إٔ ا٭ْج٢ ضؾهت إٔ ٜكطبٗا 

 إ٫ ا٭ق٣ٛ يٝكٍٛ ي٘: إٕ ايك٠ٛ َؿٝس٠ ٗ نٌ ؾ٤ٞ.

بتعٌٜ ٓاض )تطن٘ هلا ظٚدٗا قاَت إسس٣ ايٓػا٤ ٗ عٝس ا٭نش٢،  

بعس ٚؾات٘(، ٚأطًكت٘ ٗ ؾٛاضع ايكط١ٜ ٕٔ ٜأخصٙ، ٚشيو نأنش١ٝ َٔ ظٚدٗا، 

 عٓس َا مل ػس ي٘ َا تهشٞ ب٘، أغ٠ٛ بأٌٖ ايكط١ٜ.

ٜكاٍ إٔ أسس ايهباع نإ ٗ أسس إػاٚض، ٚدا٤ ؾطٜل َٔ ايبسٚ ٚٚنعٛا  

عٓسِٖ  نإٚ، اٙايؿٝأنٌ إسس٣ ؾاغتبؿط خريّا، ٗ إٔ ٜ ،َٓ٘ضساهلِ 

، ٕٚا ِٖٜٓتٛطايصبا٥ح، بُٝٓا نإ ايهبع  ٜصعٛاٜػٕٓٛ ِٖٚ ؾًٛٛا ، عطغّا

ٚ  ٖٛضُس ، قاٍ يٓؿػ٘: نٌقٝس قطٜبطب ؾطٚم ايؿُؼ، ٦ٜٚؼ ايهبع َٔ َق

ِٖٛتض، أسػٔ يتطًع بٌ ضداٍ ايعطب ٔتٖٚ......... َس  ض.ع
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َٔ ب٘ أنجط سسِٖ ٓاضّا، نإ ٜكهٞ عًٝ٘ سادات٘، ٚبعس غٝاٮغ َمِطُغ 

 ٗ قطٜت٘، ؾكاٍ: إْ٘ ٓاضٟ، أْهط ايطدٌ ٥عٌاغ١ٓ، ؾاشا ب٘ هسٙ َع أسس ايب

تطنٛا اؿُاض، ؾإٕ عاز ٕطبط٘ ٗ بٝت َٔ َٚٔ َع٘، ؾكاٍ بعض اؿهٛض: ُأ

ٜسعٞ ًَهٝت٘، ؾٗٛ ي٘، ٚإٕ مل ٜعس ؾٗٛ يٝؼ ي٘. ٚتطنٛا اؿُاض، ؾإشا ب٘ ٜعٛز 

 يبٝت ايطدٌ ٜٚكـ عٓس َطبط٘.

 يس٣ ايتادط سذ١، ٚغازض ايكط١ٜ، بعس إٔ باع َا نإ وًُ٘ اؿُاض.مل ٜبل 

 ناْٛا ٜكٛيٕٛ: إشا غك٘ اإلْػإ عٔ ٚٗط ٌْ، ؾإٕ اؾٌُ ٜكٍٛ 

 ضاؿُا ٕؾإ ، بُٝٓا إشا غك٘ عٔ ٚٗط اؿُاضط)ٜسعٛ إٔ ٫ٜتأٖش٣ أإلْػإ( ُبَد

 .)ٜسعٛ عًٝ٘ إٔ ٜتأٖش٣(طُػٜكٍٛ: َن

باضٚز٠، ؾهإ ٜسٚض بٌ ايكط٣،  ًِ٘ٔسإ ٗ َضأسس ا٭ؾدام ٬ّْ، ٚن َسَكَؾ 

ض ٓسٜٚكٍٛ: ٌٖ ضأ٣ أسس َٓهِ ٬ّْ بٛاضزّٜا )وٌُ باضٚز٠(. َٚٔ نجط٠ َا تٓ

 عًٝ٘ ايٓاؽ، ضدع إيٝ٘ بٝت٘ خا٥بّا.

ٜٚطدع ّ، ؾإْ٘ ٜكـ ٜٚكو أشْٝ٘ يٮَاّ اي٬ٛ سٌ ٜط٣ ايؿطؽ خططّا ٗ 

 ٝاٍ.٘ قاسب٘، ٜٚػري ايططٜل ضغِ أْـ اـيًدًـ يٝٓبِّ

ٜكٍٛ: إشا عض أبٛ قطع )أسس أْٛاع ا٭ؾاعٞ غري ايػا١َ(،  ايبعضنإ  

 ؾإْ٘ ٫ ٜرتى َٔ ٜعه٘ ست٢ ٜٓٗل ٓاض ايؿاّ!!

ناْٛ ٜهعٕٛ ؾاٖك١ ايصٜب)سٓذط٠ ايص٥ب(، ٗ خٝ٘ ٜٚعًكْٛٗا ٗ ضقب١  

ٜػُٕٛ ايػعاٍ  اايطؿٌ إكاب بايػعاٍ ايسٜهٞ نٞ ٜؿؿ٢، إش ناْٛ

 .ايسٜهٞ بايُكش١ ايصٜب١ٝ

تػًل ع٢ً ايساي١ٝ، ٚىتاض أسس قطٛف ايعٓب ٜكّٛ ايكٓؿص باي 

أنٌ ٝايٓانذ١، ؾٝكهِ َا بٌ ايػهٔ ٚايعٓكٛز، ؾٝكع ايعٓب ع٢ً ا٭ضض، ؾ
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ع٢ً سبات ايعٓب ا٭خط٣، ؾتعًل ب٘، ثِ  َ٘ٓ٘ ست٢ ٜؿبع، ثِ ًٜكٞ ؾٛن

َٓا ٜطعِ قػاضٙ، أٚ ٜأنًٗا سٌ  هٛع. ٜصٖب إٍ عؿ٘، ؾإ

ِّ بٓ٘ ٗإبًٝؼ ٚإ َٖط  ٘ إسس٣ ايكط٣، ؾتأخط إبٓ٘، إش ضأ٣ عذ٬ّ ظاْب أ

تِٗ ظٚدت٘، اسًٝب ا٭ّ، ؾطأ٣ قاسب ايبٝت ايعذٌ ؾعذٌ ؾأطًك٘، ؾطنع اي

، ٖٚهصا ْؿبت ت، ؾذا٤ أًٖٗا ٚقاَٛا بهطب٘كاسا ؾٕٚا أْهطت قاّ ؾهطبٗ

 َعطن١ سا١َٝ ايٛطٝؼ ٗ ايكط١ٜ، ؾكاٍ ابًٝؼ إلبٓ٘: َاشا قٓعت؟

 ٘.َٓأطًكت ايعذٌ ع٢ً ُأقاٍ: ٫ ؾ٤ٞ، ؾكس 

 ٚشٖب شيو ايكٍٛ َج٬ّ، عٓس سسٚخ َؿه١ً نبري٠، َٔ ؾعٌ تاؾ٘.

ضأ٣ أسسِٖ قٓؿصّا ٜأنٌ َٔ أؾع٢ قتًٗا يتٛٙ، ٚٗ ْؿؼ ايٛقت ٜصٖب  

ٖٓطَقُق )بايعا١َٝ ٚإمسٗا ٜٚأنٌ َٔ إسس٣ ا٭عؿاب (. ٚاغتٓتر إٔ تًو ٘ع

 كاّٚ مسّٛ ا٭ؾاعٞ. )ٚاهلل أعًِ(.ايعؿب١ ت

 ٝين ع٢ً نبع ٜأنٌ، ؾكاٍ: َاشا تأنٌ؟سك َٖط 

 ؾّا.ُطقاٍ ايهبع: آنٌ ُن

 قاٍ اؿكٝين/ أتأنٌ خـ..... ٚتتهًِ مٟٛ.

ِّكاٍ إٔ دشؿّا غك٘ ُٜٗ   ٘ إ٫ إٔ غكطت ٚضا٥٘. ب٦ط، ؾُا نإ َٔ أ

كاٍ إٔ ثٛضّا ٖطب َٔ قاسب٘، إٍ قط١ٜ أخط٣، ؾًشل ب٘ قاسب٘، ُٜ 

 ٚخاطب٘: إٕ مل تطدع ؾػأقًٞ ضنعتٌ.

 ٞ ضنعتٌ؟اٍ ي٘ أسسِٖ: ٕٚاشا تكِّق

 !ٓاس٬يٝٓا ؾإْٓا ْؿكس دع٤ّا َٔ قَّ إشا قاٍ: إْٓا

اتهِ اـاط١٦ ٗ سل اهلل، ٖٚصٙ ؾت١ٓ زقايٛا ي٘: ْعٛش باهلل َٓهِ، َٚٔ اعتكا

 ١٦ٝ.ايػ ت٢ ٚعسِٖ إٔ ٜرتنٛا ٖصٙ ايعاز٠ ، ستنجريّا عًٝ٘ ٚأؿٛاابًٝؼ، 
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ٗ إسس٣ غاسات ايكط١ٜ، ٚعٓسَا  نإ بعض أٌٖ ايكط٣، ٜصعٛا ايبكط 

بُٝٓا  ،زّ دٓػٗا عٓسَا تؿِ ضا٥ش١ٚايطؾؼ  ٛاضْٗا تأخص باـُط ا٭بكاض، ؾإ

ٝٓأ٭خط٣ ُط بػ٬ّ عٓس شبح اؿٝٛاْات طت ايباسجٌ ٗ عًِ . ٖٚصٙ ايٛاٖط٠ س

 .غًٛى اؿٝٛإ

ع٢ً ؾطؽ أق١ًٝ أٜهّا،  ،ا٭ق١ًٝـٍٝٛ اإٔ ٜٓعٚ أسس  ايبعضأضاز  

خت٘ ٚأِْٗ ا، ؾًُا ضؾعٛا ايػطا٤ ٚعطف أْٗا ُأاّ اؿكإ ْٚع٣ عًٝٗٚق ،ؾػطٖٛا

 قس خسعٛٙ أخص ٜبهٞ.

ُٖٝٝت ايؿطؽ ايعُغ  ٚإٔ ّتطٞ  طاضزٙ ْاع١ ١ بٗصا ا٭غِ، إٔ خٝا٫ّب

، ؾػكطت عبا٥ت٘، ؾطؾعت شًٜٗا ست٢ ٫ تػك٘ ايعبا٠٤، ٚبكٝت إسس٣ ا٭ؾطاؽ

 نصيو ست٢ لا ايؿاضؽ، ٚأخص عبا٥ت٘.

ايٓػا٤ َٔ إسس٣ ايكط٣، نٞ تطشٔ ايكُح ع٢ً إسس٣  شٖبت إسس٣ 

َٓٗا  نإ ٛاسٌ ايبعٝس٠، ٕٚا عازت، غطبت عًٝٗا ايؿُؼ ٗ ايططٜل، ؾُاطَّيا

، ٚٚنعت ضأغٗا ْعيت نٝؼ ايطشٌ عٔ ٚٗط اؿُاض ٚضبطت اؿُاضإ٫ إٔ أ

، هٝؼبهبع وجٛ أيرتاب َٔ ؼت اي، ٚبعس قًٌٝ ؾإشا هٝؼ يتٓاّع٢ً اي

قاضت اؿؿط٠ عُٝك١ ْٛعّا َا، ٚأخص بكٝاغٗا ؾُا نإ َٓٗا ت٘ ست٢ ٚتطن

َّ ايهٝؼسًت إٔ زإ٫  َٔ  ايبعضا أقبح ايكباح َٚط عًٝ٘، ْٚاَت ؾٛقٗا ٚ

ع٢ً ٚٗط اؿُاض  هٝؼع ايؾٖا ٗ ضٚعٓسٖا، ٚدسٚا إٔ ايهبع قس ْؿل ٚغاعس

 ٚعازت إٍ أًٖٗا.

َٓاُؿ ٚتهٖطض ،ِ أْٗا ؼرتمشًُيٓػا٤ ناْت َتٜكاٍ إٕ إسس٣ ا  طات ًِ 

َٖٗا ؾكٖكت ،عسٜس٠ . قايت هلا  ا٭س٬ّ ٗ عًٝٗا َا تطاٙ ست٢ ضأت ٗ إٓاّ أ

َٗ  :ٌٖ ؾعًت ؾ٦ّٝا ْسَت عًٝ٘؟ٗاأ

 قايت: ْعِ.

 ؟َا ٖٛ 
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 يكس قتًت دشؿ١ قػري٠. 

 قايت هلا قَٛٞ ايعؿط٠ ا٭ٚا٥ٌ َٔ شٟ اؿذ١.

 .. )ٚاهلل أعًِ(ّٛ، ٚمل تعس تط٣ شيو اؿًِ إععرؾكاضت تك

ٜكٍٛ ايكٝازٕٚ: إٕ ايجعًب عٓسَا هٛع، ؾإْ٘ ٜٓاّ ع٢ً ٚٗطٙ، ٚىطز  

ظبسّا َٔ ؾُ٘، ؾتٛٔ ايطٝٛض أْ٘ قس ْؿل، ؾتكرتب َٓ٘، ٚتأخص تٓكط ؾُ٘، ؾُا 

 ٜٚأنًٗا. هِ ضقابٗاٜهٕٛ َٓ٘ إ٫ إٔ ٜكّٛ بك

ٍٓ َع ْاقت٘ ٗ أسس غؿٛح ا٭ٚز١ٜ نإ أسسِٖ ٜػري  خؿٗا، ٚٚقعت،  ْع

ص ٜػتٓذس بأسس ايكاؿٌ، ٚيهٔ ايٓاق١ مل تتٛقـ عٔ ٚأخصت تتسسسٍ، ؾأخ

إبعسإبعس عٔ ططٜكٗا ست٢ ٫ تأخصى ٜؿٝذ ؾ٬ٕ  ايسسسي١، ؾًُا ٦ٜؼ، قاٍ: 

 َعٗا.
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 اؾُع١ٝ إًه١ٝ ؿُٝا١ٜ ايطبٝع١

 تكّٛ اؾُع١ٝ إًه١ٝ ؿُا١ٜ ايطبٝع١ بإزاض٠ احملُٝات ايتاي١ٝ:

ايؿَٛطٟ ايطبٝع١ٝ: ٖٚٞ بايكطب َٔ ا٭ظضم، يكس قاَت ٖصٙ ق١ُٝ  (

احمل١ُٝ بتٛطٌ بعض اؿٝٛاْات اييت ناْت تعٝـ بايكشطا٤ ا٭ضز١ْٝ، 

ٚأٓز٣ ايكٝس اؾا٥ط باْكطانٗا َٚٓٗا: إٗا ايعطبٞ، ٖٚٛ ٌَٝ ايؿهٌ ٚتٛؾط 

( ؾدل ٕؿاٖس٠ ايكطٝع ع٢ً ايطبٝع١، احمل١ُٝ ضس٬ت غؿاضٟ يهٌ )

ايعطبٞ، اؿُاض ايربٟ، ٚايٓعاّ ٚايػع٫ٕ. داْب إٗا ٜٚطب٢ إٍ

ق١ُٝ ٚازٟ ضّ: ٖٚٞ َٓطك١ غٝاس١ٝ، ٚتسٜط اؾُع١ٝ ن٬ َٔ ٚظاض٠  (

ايػٝاس١ ٚغًط١ إقًِٝ ايعكب١ ا٫قتكاز١ٜ ٚاؾُع١ٝ إًه١ٝ ؿُا١ٜ 

ايطبٝع١، نُا ٜٛدس باحمل١ُٝ عس٠ ْؿاطات َٓٗا، تػًل اؾباٍ ٚايتدِٝٝ 

دٍٝٛ.ٚغباقات ايتشٌُ يً

ق١ُٝ ناْا ايطبٝع١ٝ: ٖٚٞ ٗ ايطؿ١ًٝ، ٚبٗا تٓٛع ْباتٞ ٚسٝٛاْٞ،  (

ٚايطٝٛض كتًؿ١ ا٭ْٛاع، ٚخاق١ ٗ َٛغِ اهلذطات. نُا ٜٛدس َكٓع 

يًشًٞ ٚإٓتذات ايعضاع١ٝ ٚايكابٕٛ، ٚتباع يًعٚاض، ٚتسض زخ٬ يبعض 

ايعا٬٥ت. نُا ٜٛدس بٗا كُٝإ ُٖا، كِٝ أؾٓإ ٚكِٝ ايطَا١ْ.

١ُٝ ا٭ظضم إا١ٝ٥: ٖٚٞ َػذ١ً ٗ َعاٖس٠)ضاَػاض( يًُٛاقع ا١ُٕٗ ق (

.  ٖٚٞ قطٜب١ َٔ يًطٝٛض، ٖٚٞ َٔ إٛاقع اهلا١َ ايعا١ٕٝ هلذط٠ ايطٝٛض

تٌ َعا.ق١ُٝ ايؿَٛطٟ، ٖا ٜٛؾط يًػٝاح ايٛقت ٚاؾٗس يعٜاض٠ احملُٝ

ٖٚٞ  ق١ُٝ ٚازٟ  إٛدب: ٚتتُٝع أْٗا ٗ بكع١ َٓدؿه١ عٔ غطح ايبشط، (

قاش١ٜ يًبشط إٝت، ٚبٗا اؾباٍ ايٛعط٠، ٚايػٍٝٛ زا١ُ٥ اؾطٜإ، ٚتتُٝع 

بإٓاٚط ايطبٝع١ٝ اـ٬ب١.
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ق١ُٝ بطقـ) عذًٕٛ ايطبٝع١ٝ(: ٚتتُٝع بػابات ايبًٛٙ ٚبعض أؾذاض  (

ايػطٚ ٚاـطٚب، ٜٚعٝـ بٗا ايػع٫ٕ ٚايجعايب)اؿكٝٓٝات( ٚ ايػطٜطٟ ) 

ٛض، ٚتتُٝع بؿكٌ ايطبٝع بايػطا٤ ايٓباتٞ ايُعهَّػ١(، ٚبعض  أْٛاع ايطٝ

ايربٟ إتعسز، ؾتتؿهٌ يٛسات طبٝع١ٝ ١ًْٝ.
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 ايطابعايؿكٌ 

 ا٭َجاٍ

 أَجاٍ تتعًل باؿٝٛاْات

 اـٌٝ

 ح عٔ ٚٗط ايؿطؽ.ِّٔطبٔ ايعِ ٔبِإ 

 .هطب ٗ أسك١ٝ ابٔ ايعِ ٗ اب١ٓ عُُٜ٘

ِِٚبت ٔيتٗاَٚؾِإ   .(1)جملاضٟت بهٝؼ َعِقػاٍ 

يٝؼ ي٘ ططؾّا آخط  ٗاؿه١ً اييت تكع ب٢ٓٝ ططؾٌ، ؾٝتهطض َٓهطب ٗ إُٜ

 ع٬ق١ بتًو إؿه١ً.

 كط٠.ِٓط َٚعُدَٚؾ ِعإضنٛب اـٌٝ ٔع 

 ختٝاٍ.ط بايعٖٛ ٚاإلهطب عٓس ضنٛب اـٌٝ ٚإٔ اـٝاٍ ٜؿُعُٜ

 ي١ ٚسس٠.اطٛبطٔ عٓطسكاٌْ َاب 

 هطب ٗ إٔ قٝازتٌ َتٓاؾػتٌ ٫ ػتُعإ ٗ َهإ ٚاسس.ُٜ

 بٛدٛٙ اـٌٝ.اـري  

 ٍ باـٌٝ ا٭ق٩.١ًٝهطب ٗ ايتؿاُٜ

 اـٌٝ ا٭قاًٜبتًشل بايٓتايٞ. 

ٚإٔ اإلْػإ ا٭قٌٝ ٫ بس إٔ  ،هطب إٔ ا٭قٌ ي٘ زٚض ٗ أخ٬م ايبؿطُٜ

 ٜطزع٘ أقً٘ عٔ ؾعٌ ايؿط.

                                                           
(1)
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 بتعطف خٝاهلا. ؿطؽاي 

 هطب ٗ إطأ٠ اييت تعطف ظٚدٗا أنجط َٔ غريٖا.ُٜ

 خٌٝ تططز دشاف. 

 غطع١ ايٛقٍٛ إٍ ْتٝذ١ عٓس تتابع ا٭سساخ.هطب ٗ ُٜ

 ح ؾٝٗا اـٝاٍ.ُاِضزاض ٔب 

 ٜهطب ٗ ايساض ايٛاغع١.

 .(1)يبػاٍ رَجٌ زبٝ ٘بُٝذز 

 طؽ.هطب ٗ ايؿاب ايكٟٛ ايٓؿُٜ

 ١ ع إػُاض.١ ع اؿاؾط ٚزقَّقََّز 

 هطب ٗ ايتٛاظٕ ٚعسّ ايتططف ٚاؿس١ٜ ٗ َعاؾ١ ا٭َٛض.ُٜ

 عٓسٟ.٢ سكاْ٘ ضاح اؾٓسٟ ٚخً  

 ١ َع ٓاتٗا.ؾطغهطب ٗ إطأ٠ اييت ٜػاؾط ظٚدٗا ؾتكبح ُٜ

 اضٟ.ضغٔ ايبػٌ بٝس جمل 

 ٜهطب عٓسَا ٜتشهِ ؾدل ٗ َكري غريٙ.

 بٓاٙ ع ايؿطؽ َس إٜسٙ ع اـطز.ضن  

 هطب ٕٔ ٜأخص َا يٝؼ ي٘ عل، ٜٚطُع بإعٜس.ُٜ

 َٔ يػاْ٘، ٚايبػٌ َٔ اضغاْ٘. ايع١ٕ بٓكٛب 

 ايطدٌ، ٚأْ٘ َٔ ايعاض ايرتادع عٓ٘. هطب ٗ أ١ُٖٝ ن٬ُّٜ

 ؾعطٖا َجٌ غباٜب اـٌٝ. 

 هطب ٕٔ ٜهٕٛ ؾعطٖا ط٬ّٜٛ ْٚاعُّا.ُٜ

 

                                                           
(1)
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 قاض اؿٓصا وصٟ اـٌٝ ، ادا ايؿاض َٚس اٜسٙ. 

 س٣ ٕػأي١ أنرب َٔ قسضات٘.كٜت ايصٟهطب ٗ ايؿدل ٜ

 ًٝل عٓس ايػاض٠ َا ٜؿٝس.ايَع 

ِٚٚٗاض اهل١ُ ايعاي١ٝ قبٌٝ ا٫َتشإهطب ٗ ُٜ ٢ إٔ ٜهٕٛ ا٫غتعساز ي٘ َيإ، ٚا٭

 َٓص ظَٔ طٌٜٛ.

 .(1)دط٠ َجٌ إٗط٠، ٚعٓس ؾػًٝٞ بطٌ سًٝٞعٓس ايٗػ 

 هطب ٕٔ ٜعٌُ عٓس غريٙ ب١ُٗ ْٚؿاٙ، ٜٚرتى عًُ٘.َٜ

 .عٓس ايعًٝل بتؿٝل 

 ٚيهٓ٘ غٝٓسّ ع٢ً َا ؾعً٘ ٫سكّا. ،كّٛ بعٌُ وػب٘ سػّٓاٜهطب ٕٔ ُٜ

 ا.ايؿطؽ ا٭ق١ًٝ َا بترتى خٝاهل 

 هطب ٗ إطأ٠ ا٭ق١ًٝ اييت ٫ تتد٢ً عٔ ضدًٗا َُٗا داض عًٝ٘ ايعَٔ.ُٜ

 ايؿطؽ ا٭ق١ًٝ َا بعٝبٗا د٬هلا. 

 هطب يًُطأ٠ اييت ٬َبػٗا شات ق١ُٝ ق١ًًٝ.ُٜ

 اٍ َعسٍ.ٝٓ، بسٖا َخمايؿطؽ ايؿُٛ 

 .(2)هطب ٗ إطأ٠ ايعٓٝس٠ تهٕٛ عاد١ إٍ ضدٌ قُٟٜٛ

 ِٚ  ٗا.تٚز ضؾٝكٖٚا ِزايؿطؽ ايعجٛض بتؿًع 

 هطب ٕٔ ٜعٌُ َؿه١ً تعكـ ب٘ ٚبطؾٝك٘.ُٜ

 .ٝاهلاايؿطؽ َٔ ٓخ 

 ،إطأ٠ اييت ؼاؾٜ ع٢ً قِٝ ظٚدٗا ٜٚؿذعٗا ع٢ً ؾعٌ اـريهطب ٗ ُٜ

 ُ٘.ٔسٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ع٬قات سػ١ٓ َع َض

                                                           
 ٖٚٞ عًُٞ اـام بٞ. ،ؾػًٝٞ: تكػري يه١ًُ ؾػًٞ (1)
ّ، م 5765، 5، ا٭َجاٍ ايؿعب١ٝ ا٭ضز١ْٝ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚايؿباب، عُإ، ا٭ضزٕ، ٖٙاْٞ ايعُس (2)
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 ؾ٬ٕ باٜعٓا بػ١ً. 

 هطب ٕٔ ٜهجط ظٜاض٠ أْاؽ ٫ ٜطغبْٛ٘.ُٜ

 ٕ خايٞ.قايٛا يًبػٌ ٌَ أبٛى؟ قاٍ: ؿكا 

ٜتبا٢ٖ ٗ خاي٘ اؿا٥ع ع٢ً اؾاٙ، ٜٚتٓاغ٢  ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 يٝؼ ي٘ ؾإٔ ٫ٚ ق١ُٝ. ايصٟٚايسٙ 

 ضدعت ٕطبطٗا.١ًٚ ٝنش 

 هطب عٓس عٛز٠ إطأ٠ إٍ بٝتٗا بعس َٓاظعتٗا َع ظٚدٗا.ُٜ

 .(1)ِز اؾطز اؾطزا٠، ٖٞ ٚكٓباي ِعايهسٜـ ٚطَّ 

ٞ اؿًٍٛ خًٝ٘ تٜٛهطب ٗ َٔ ٜكع ٗ َؿه١ً عٜٛك١، ٚع

 إٓاغب١ نٞ ٜٓذٛ َٓٗا.

 ط ايطؾؼ َٔ ايبػٌ ايٓذؼ.هج٫ تػت 

 هطب ٗ عسّ ا٫غتػطاب َٔ ٚٗٛض غًٛى عا٥ب َٔ اْػإ غ٤ٞ.ُٜ

 ُطم َٔ ٚضا بػٌ، ٫ٚ َٔ قساّ سانِ.٫ ُت 

 هطب ٗ عسّ ا٫قرتاب َٔ إػ٪ٍٚ.ُٜ

 ٫ٜكٓاٖافايؿطؽ  ٢ً ١َْٛٞ َا بكسض عايِّ 

صٟ ٫ تتٛؾط يسٜ٘ ايكسض٠ ع٢ً ايعٚاز ٚإعاي١ ايؿدل ايهطب ٗ ُٜ

 إطأ٠ َٚٔ تٓذب.

 .ضدب ايؿطؽ قاض ٓخٝاٌٍ َٔ َا ُن 

 يٝؼ أ٬ّٖ ي٘. هطب ٗ َٔ ٜتٍٛ َٓكبّاُٜ

 ٗا.ْضغا١إَجٌ اـٌٝ ٕكطع 

 هطب ٗ اؾُاع١ اييت يٝؼ هلا قا٥سّا.ُٜ

                                                           
 ٚش: ٚيس اؾطز: ا٭ضض ايٓاؾؿ١. ،ٚطع: ٚقع ٗ ايٛسٌ (1)
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 َجٌ سكإ ايرباَه١. 

 ٜعتين بعٜٓت٘ نجريّا. ايصٟهطب ٗ ايؿاب ُٜ

 سكإ ايكطَـ.َجٌ  

 .ايعا٥س٠ هطب ٗ ايٓشاؾ١ُٜ

ٓٓٛضَجٌ خٌٝ    ٫ ضنٛب١ ٫ٚ ٖساز. ،اي

 طد٢ َٓ٘.هطب ٗ َٔ ٫ ؾا٥س٠ ُتُٜ

 ـ.٬ّ بٛقَِّجٌ خٌٝ يؿكطا ع ضز ايٓػ 

 ٗ َٔ عاد١ ٭١ٜ ن١ًُ نٞ ٜػري َػاضٙ.هطب ُٜ

 ٬ح َا بٓعاضٚا.ٚايؿطؽ ٚايػِّ ٠َإَط 

 ؾٝا٤ ٕهاْتٗا ايعاي٠.١ٝ ٖصٙ ا٭ضهطب ٖصا إجٌ نشط١َ إعاُٜ

ٝٓط يبػاٍ تتعاق٘تبايؿعري ِلْكِّ   .(1)ك

 هطب ٗ إٔ بعض ا٭ؾٝا٤ ايتاؾ١ٗ قس تجري إؿانٌ ٚايؿً.ُٜ

 إٝسإ. ٖٚٚا اطُٖاٟ اؿ 

 هطب ٗ بٝإ ايك٠ٛ إٓسعا٠.ُٜ

 ٖٕٛ )ٖاٚ( َطب٘ ايؿطؽ. 

 هطب عٓس ايٛقٍٛ إٍ ايٓكط١ إؿك١ًٝ.ُٜ

 و.٫ٚٚ بطنا ٚضا اـٌٝ، ٫ بٝو ٜٜا ضان 

 ٜهطب ٕٔ ٜطًب ؾ٦ّٝا ٫ٚ ٜٓاي٘.

 ؿطؽ بإٝسإ، ٚايباضٚز٠ بايعٝإ تعطف ايب 

٭ٕ ايتذطب١  ،إ٫ ايؿ٤ٞ عٓس ايتذطب١اختٝاض عسّ ٜهطب ٗ 

 اؿكٝك١ٝ تٛٗط عٝٛب ايؿ٤ٞ ٚقاغٓ٘.
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 عٓس ا٭قاٌٜ، بطدع عٓس ايهسف. طُ٘شَِٓٔ 

َٛانع  ٜهطب ٕٔ ٜٛنع ٗ إكاّ ايعايٞ، ٚيهٓ٘ ٜكط ع٢ً

 اؿكاض٠.

 إلبٌا

 ٌ احملاٌَ.َُ)ؾ٬ٕ( َد 

 ا٭نرب. ب٤٢ٜتشٌُ ا٭ش٣ أٚ ايع ايصٟهطب ٗ ايطدٌ ُٜ

 أسكس َٔ ٌْ. 

 هطب ٗ ايطدٌ اؿكٛز.ُٜ

 ٔ أباعط.َبُٝعا َٚيإِخ 

 هطب ٗ ساي١ إٔ ا٭َٛض غ١ًٗ.ُٜ

 ٘ ايػِٓ، ٚقٍٛ َا سسا ؾاٜؿين.ٌُ ٚاَؿٞ ِٚغضنب َدإ 

 ىؿ٢ ع٢ً أسس. هطب ٗ ا٭َط ايٛانح، ٫ُٜٚ

 شْ٘.إَٔ اؾٌُ  ٣ؾرتإ 

 ١ ق١ُٝ َا ٜؿرت٣ َٔ ايؿ٤ٞ ايهجري.هطب ٗ قُِّٜ

 إعكٌ شيٛيو قبٌ َا تٓاّ. 

 هطب ٗ أخص اؿٝط١ ٚاؿصض قبٌ ايطنٕٛ إٍ ايطاس١.ُٜ

 .باد٘ ٜقٛب اؾٌُ ُٚخِإ 

 ٜطًب ؾ٦ّٝا َٔ ؾدل ٫ ًّه٘. ايصٟهطب ٗ ُٜ

 شْ٘.از َٔ ُطِعاؾٌُ ٔب 

 ٭َٛض غري َتٛاؾك١ َع بعهٗا.ٜهطب ٗ إٔ ا

ُٓاؾٌُ بٛنٌ ايؿِّ   ٘ ع ايجا١ْٝ.ربق١ ٚعٝ

 ٫ي١ ع٢ً ايطُع.هطب ٗ ايسُِّٜ
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َََُٔد   ى.َططح ٌْ َبِطٌ 

ٚوٌ قً٘ ؾدل  نؿا٠٤ عاي١ٝهطب عٓس شٖاب ؾدل ي٘ ُٜ

 عٔ ا٭ٍٚ. نؿا٠ّ٤آخط ٫ ٜكٌ 

 ٔ.بَِّدِتنٛب ع اؾٌُ، َا ٔبٌ ٚايٗطَبب ٚاَؿاُؿ 

 ٫ ىؿٞ ع٢ً أسس. ايصٟ٭َط ايٛانح، ٚهطب ٗ اُٜ

 ح اؾٌُ.َطِػٚز ٔبايٗع 

 هطب ٗ ايس٫ي١ ع٢ً إٔ ايطُع ايعا٥س هًب اـػاض٠.ُٜ

 ٚقاسب اـٌٝ سصاٖا. ،٬ٖاقاسب ايبٌ )اؾُاٍ( َط 

 هطب ٗ نطٚض٠ ايعٓا١ٜ بإاٍ.ُٜ

 ٝت اؾٌُ قتً٘.ٔق 

، ٕٛ أنرب َٔ ايٛاقع بهجريههطب ٗ إٔ ايكٝت )ايػُع١( تُٜ

 ؾٝكسّ قاسبٗا ع٢ً عٌُ أنرب َٔ سذُ٘ ؾٝهٕٛ ؾٝ٘ ٬ٖن٘.

 ضدايو.٫ تعس إْايو ٚ ِسٔع 

 هطب إلبعاز عٌ اؿػٛز.ُٜ

 ْاٍ، ٚقّٛ قبٌ ايطداٍ. ِبَغ ِبٔغ 

 هطب ٗ اؿح ع٢ً غطع١ ا٭نٌ ٚايكٝاّ قبٌ اٯخطٜٔ.ُٜ

 .(1)ؾٛم اؾٌُ ٚعه٘ نًب 

 َٓ٘هطب يًتعٝؼ ٬ٜسك٘ ا٭ش٣ ست٢ يٛ نإ ٗ َأَٔ ُٜ

 .ُنرب ايبعري 

 هطب ٗ َٔ سذُ٘ نبري.ُٜ
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 ٌ اؾُاٍ تعاضى غري ًْٓا باضى.ُن 

 لح أقطاْ٘ إ٫ ٖٛ ؾكس ؾؿٌ. ايصٟهطب يًؿاؾٌ ُٜ

 ٫ بطى اؾٌُ، بتهجري ايػهانٌ. 

 ا٫ْتٗاظٜٕٛ.ٜهطب عٓس ٚقٛع ايؿدل ٗ َؿه١ً، ؾٝهجط 

 

 .ٓطغ٫ٔ ضاح اؾٌُ، َا سػٝؿ٘ ع اي 

 نبري ٫ٚ ٜبك٢ َٓ٘ إ٫ ايؿ٤ٞ ايتاؾ٘.هطب ٗ ساي١ شٖاب ؾ٤ٞ ُٜ

 ٗر ع أًٖٗا.بتت ايبٌ ٫ٖٖذ 

 ٜهطب عٓس ايطدٛع إٍ ايعؿري٠ ٗ إًُات ٚايؿسا٥س.

 ذإ ٚقع ٚاْهػطت.ع ضقبتٗاؾٌُ  ِسَيَِٛي 

 هطب ٕٔ ٜعٝب ايٓاؽ ٜٚػؿٌ عٔ عٝٛب٘.ُٜ

ِٛ َيِس   إ اْهػطت.داؾٌُ ع ضقبت٘  َي

 عٝٛب٘. ػ٢ٜٓهطب ٕٔ ٜتبع عٛضات اٯخطٜٔ ُٜٚ

َّٗسايًٞ ٔب   .ٞ باب ايساضاٍ بسٙ ٜعًِّٙ ٜكري 

ِّ ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ ـ ٚنع٘ سػب َطنعٙ عًٝ٘ إٔ ٜه

 اؾسٜس.

 ع١.ثربع اؾٌُ، بسم باي سضايًٞ َا بك 

ٛ أق٣ٛ َٓ٘، ؾٝػتكٟٛ ٜكسض ع٢ً َٔ ٫ٖ  ايصٟهطب ٗ ايعادع ُٜ

 ع٢ً ايهعٝـ.

 بؼ.َا أضخل اؾٌُ ي٫ٛ اي 

ب٘ ؾ٤ٞ ضخٝل بؿ٤ٞ غايٞ ٖٚٛ أقٌ بهجري َٔ هطب عٓس ضُٜ

 ق١ُٝ ا٭ٍٚ.
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 ١.بَجٌ ايٓاق١ اؾط 

ُٜ ايصٟ، ٘هطب ٗ إطأ٠ ايتاؾ١ٗ، أٚ ايطدٌ ايتاؾُٜ  كبٌ َٔ أسس.٫ 

 يٛضا.َجٌ بٍٛ اؾُاٍ نٌ َا ي٘ بطدع  

َٓ٘ ايتكسّ يٮَاّ ٚيهٓ٘ ٜرتادع  د٢طُٜ ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 إٍ اـًـ.

 .بتشطث٘ بتعؿُػ٘يًٞ اؾُاٍ ا خطاَجٌ ِس 

ٝٓع هطب ٗ َٔ ٜهس ٜٚعٌُ ٚيهٓ٘ ُٜ ٍٍٜه  أٚ بؿعٌ. َا عًُ٘ بكٛ

 قٗا، ٚع٢ً اهلل اضظاقٗا.سٓت عٓاََ 

 ٚز يطًب ايطظم.طٜهطب عٓس بسا١ٜ اـ

 .إػتعذٌ َا َؿٞ ٚضا اؾُاٍ 

ٞ يًٛقٍٛ بػطع١ مٛ اهلسف خهطب ٗ ساي١ عسّ ايرتاُٜ

 إٓؿٛز.

 .(1)بٝٗاأٍٚ ايٓاق١ اؾطبا، أًٖٗا 

 ِٗ.تهطب ٗ إٔ أٌٖ إطأ٠ ِٖ إػ٪ٚيٕٛ عٔ تكطؾات إبُٜٓ

 ٓٓ َٖاي  ت.َضِساق١ ْاق١ ٚيٛ 

 هطب ٗ إطأ٠ اييت ٚإٕ أٚٗطت ؾذاع١ ؾإْٗا تبك٢ أْج٢.ُٜ

 ايبكط

 دا َسٚعط َجٌ ايجٛض.َأ 

 َٔ زٕٚ ؼكٝل. إتٗٛض إٓسؾع هطب ٗ اإلْػإُٜ
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 .(1)ٌٖ ايبكط بطًبٛا َٔ أٌٖ اؿُري ضٚب١إ 

 هطب ٗ َٔ ٜطًب ايؿ٤ٞ َٔ غري أًٖ٘.ُٜ

 عري ايبكط.ط َجٌ َدظعِّ 

 ٜطتؿع قٛت٘ عايّٝا زٕٚ ؾا٥س٠. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ٜط بعضع ايسٜط.بكط ايسِّ 

هطب ٗ إٔ ايؿا٥س٠ مل تصٖب بعٝسّا ٚإِا بكٝت عٓس أقشابٗا ُٜ

 ضغِ اـػاض٠.

 ٚزم إبطغِٝ.ثٛض  

 سٛي٘. ُٜهطب يًصٟ ٫ ٜؿك٘ ؾ٦ّٝا ٖا ٜسٚض

 دشا أٍٚ بًشِ ثٛضٙ. -

 ايٓاؽ ؾٝ٘. هطب ٗ إٔ قاسب ايؿ٤ٞ أسلُٜ

 ٗٗ  ابٔ بكطت٘. ٙابٔ َطت٘، ٚثٛض ٘اثسٓط ُ٘ؾٛ ب

 ٜسؾع ؾ٦ّٝا ٜكابً٘.إٔ ايؿدل ٜأتٝ٘ ايطظم زٕٚ  ٗهطب ُٜ

 و ٫ ؼٝس.ًَُِعٔ ٔت 

 ػاض.إهطب ٗ عسّ تػٝري ُٜ

 ًٛخ١.كإ ٠عٝٓٗا َجٌ عٌ ايبكط 

 ٠ ايٛقش١ اييت ٫ تػتشٞ.هطب ٗ إطأُٜ

 ط١ُ ثٛض بساض ايطٛض.ُق 

 هطب ٗ ايؿ٤ٞ ايهجري ٜػتًٗه٘ أْاؽ َعطٚؾٌ باؾؿع.ُٜ
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 ًِ يعٛز َٔ ايجٛض ايهبري ايت 

نبري ايكّٛ أٚ قا٥س َٔ هطب ٗ إٔ ايؿعٌ ايػ٤ٞ ٜأتٞ ُٜ

 اجملُٛع١.

 يسع ٚد٘ ايبكط٠، قبٌ َا تؿرتٜٗا. 

 عٓ٘. هطب ٗ إٔ يهٌ ؾ٤ٞ ع٬َات ٚانش١ تٓب٧ُٜ

 ٛض.رب ع اؾٛض َجٌ ايٗجِكَا ٔب 

 ٚا٭ش٣. ٫ًِٛ ٜكرب ع اي ايصٟهطب ٗ ايؿدل ايععٜع ُٜ

 َجٌ .... ٫ ٖٛ َع اؾًس إػًٛر ٫ٚ َع ايًشِ َطبٛر. 

 قبٍٛ ايؿدل َٔ ايططؾٌ. هطب ٗ عسُّٜ

 ٛز.ِػطم، بٌ ايبكط ٔيِبٛض ٔيَجٌ ايٓج 

 هطب ٗ ايؿدل إعطٚف أُٜٓا شٖب.ُٜ

 باضز باضز. بكًُّ٘ٛض ٚبهٟٛ بايٗجَجٌ ايًٞ  

 بايه٬ّ، ٚإكٝب١ نبري٠. ٓتًٗٞهطب ٗ ايُٜ

 .(1)َجٌ بكط ايرتنُإ، دعاض ع ق١ً سًٝب 

 هطب ٕٔ ٫ ٜأتٞ بعٌُ ٚتهجط دعذعت٘.ُٜ

 ٚبًس يٛضا. َؿَٞجٌ بكط اؿطاّ،  

١ُٓهطب ٗ َٔ ٜكَٕٛٛ بعٌُ زٕٚ ُٜ  أٚ زاؾع. ٖ

 َطٛضؽ َجٌ ايجٛض. 

 حملهّٛ َٔ قبٌ ظٚدت٘.ٜهطب ٗ ايطدٌ ا

ٚٓى بايبكط،    عبٝس َايٝ٘ يًعكط.إَٔ ٖٛ عس

 ٚانح. ٚي٘ عس ايصٟٜهطب ٗ ايؿدل 
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 ثٛض بكٍٛ اسًبٛٙ. َ٘ٓكُّ 

 ٫ ٜؿِٗ َا ٜكاٍ ي٘. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ٜا ضٜت ٖايطٍٛ ع٢ً ايجٛض، ٚايٓكاح ع ايبكط٠. 

٫ ؾا٥س٠ ؾٝ٘ ٫ٚ ٜتٓاغب سذُ٘ َع  ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 .ؾعً٘

 يبٝها٤ ٚإاععايػِٓ ا

 سهط عٓعتو بتذٝب تّٛ.ُأ 

 هطب ٗ نطٚض٠ ٚقٛف ايؿدل ع٢ً َكًشت٘ َٚتابعتٗا.ُٜ

 ِٗ قب ايػُٔ.ٝاضعا٠ ايػِٓ أؾهٌ َا ب 

باي١ ع٢ً هطب ٗ ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ ضعا٠ ايػِٓ، أٚ تؿهٌٝ ا٭َُّٜ

ٖٓ  ا١َ.ايػ

 ايعٓع٠ اؾطبا بتعسٟ نٌ ايػِٓ. 

 ؿط ضشًٜتٗا بٌ ايٓػا٤.هطب ٗ إطأ٠ ايػاقط١ تُٜٓ

 َا بًشكٗا غري ايتٝؼ اهلاٌَ. ،٠ ايٓساؾط٠عايعٓ 

 ٫ ًٜشكٗا إ٫ ايطدٌ اهلاٌَ. ،هطب إٔ إطأ٠ ايػاقط١ُٜ

 ايعٓع٠ ايًٞ بايؿعٝب تعؿل ايتٝؼ ايػطٜب. 

 ا يٛسسٖا.غؿطٖأٚ  ٢عسّ اْؿطاز ا٭ْجٗ ايٓٗٞ هطب ُٜ

 ايعٓع٠ بتتشاٍ ب١ًٝ ايٓعذ١. 

 ٟ ٜتبا٢ٖ بأؾعاٍ غريٙ.هطب ٗ ايؿدل ايصُٜ

 ٗا.سًبت ْعذتو ُأإٕ زٓض 

 ٜهطب ٗ اغتػ٬ٍ ايؿطق١ عٓسَا ؼٌ.
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 عبسى ٜا ضبٞ. ِؼَٝٓت 

 وٝس عٔ اؿل ايٛانح. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ع تٝؼ بهشو ٟ ٔسٔد 

واٍٚ إ ٜعًِ قاسب ايتذطب١  ايصٟاؾاٌٖ  ؿدلايٗ هطب ُٜ

 ٚاؿٓه١.

 ط، ٚايعٓع بتٛيس.أسَطاؾسٟ ٔب 

وطم ع٢ً َكًش١ ؾدل آخط ٫  ايصٟطب ٗ ايؿدل هُٜ

 ع٬ق١ ي٘ ب٘.

 اقٌ َٔ قٛؾٗا.ا٠ اهلا١ًَ بتٖجايٖؿ 

٫ ٜتشٌُ أ١ٜ َػ٪ٚي١ٝ ٚيٛ ناْت  ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 بػٝط١.

 ايؿعط١ٜ بتعِِّ أَٗا ايػٓاز. 

 هطب ٗ ايؿدل قًٌٝ اـرب٠، واٍٚ تعًِٝ قاسب اـرب٠.ُٜ

 ل بعطقٛبٗا ٚبتػاي٘.ايٓؿ 

 َٔ ؾدل آخط ٜٚٓهط ايٛاقع. ٘هطب ٗ ايؿدل إٓكٛب عًُٜٝ

 ، قاٍ: سطٛا عًٞ ايجا١ْٝ.ًٛٙ عٓع٠ طكعَٖٝؾ 

ت٘ اغتطاعٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ يٝؼ ب ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ٝكٍٛ: ًْٓٛٞ َػ٪ٚي١ٝ أنجط.ؾؼًُٗا، 

 غُٓاتهٝذشا، ٚسس٠ ْا١ّ ٚسس٠ قاعس٠. ِسٔع 

 هطب ٗ ق١ً عسز ايعع٠ٚ.ُٜ

 ٔ َٔ دط٠ ظٜت.عٓع ايبٝت، أسػ 

ض اييت ٜعطٝو َّٜٛٝا أؾهٌ َٔ ايؿ٤ٞ تهطِّهطب ٗ ايؿ٤ٞ إُٜ

 ٫ ٜعطٝو إ٫ َط٠ ٗ ايػ١ٓ. ايصٟ
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 عٓع٠ ٚيٛ طاضت. 

 هطب ٗ ايعٓاز ٚاؿكٝك١ ُجٌ اَاَ٘.ُٜ

 ٘.تعببنٌ ضاعٞ ٚي٘ ْعذ١ ت 

 هطب ٗ إٔ يهٌ َػ٪ٍٚ، ٖٚٓاى ؾدل ٜععذ٘.ُٜ

 

 ٗا.بٌ ؾا٠ َعًك١ بعطقُٛن 

 نٌ ٚاسس ٜتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ عًُ٘. هطب ٗ إُٜٔ

 ٝإ غاضح.عٌ ؾٞ َٔ ايبسضٟ ؾاحل، ٚعاقب ايٓطُن 

ٖٚصا تأنٝس يًشسٜح  ،هطب ٗ نطٚض٠ طًب ايطظم بانطّاُٜ

 ايٓبٟٛ أضظام أَيت ٗ بهٛضٖا.

 اهلل غاتط ايٓعذ١ بهرب يٝتٗا. 

 تػرت عًٝ٘ ثٝاب٘ ايؿاخط٠. ايصٟهطب ٗ ايؿدل اهلعٌٜ ُٜ

 ايًذاّ. ؾٛمَٔ ع ٚجٌ اؾسٟ بطَٔ 

 ٫ وهُ٘ قإْٛ، ٫ٚ ٜطزع٘ ضازع. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 َجٌ اـاضٚف إطبٛٙ ع قؿا٠. 

 ٫ هس ؾ٦ّٝا ٜأنً٘. ايصٟايؿدل ايٓشٌٝ، ٚ هطب ُٜٗ

 ُككط٠.َجٌ ايؿعط١ٜ ٔي 

 هطب ٗ ايؿدل اهلعٌٜ.ُٜ

 اظ١.١ٜ إٖعٓشَجٌ ايَك 

 ٙ.هطب ٗ َٔ ٜػعٌ ٚٗ ْؿؼ ايٛقت ىطز أقٛاتّا َٔ زبطُٜ

 ٜٗس أدا َعٖؿط.َجٌ تٝؼ عاٖط٠، ضاح  

 هطب ٗ إٔ ؼٌُ إػ٪ٚي١ٝ وتاز إٍ َكسض٠ ٚاغتعساز.ُٜ
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 َجٌ دسٟ ايعطؽ. 

 ٫ ٜجبت ع٢ً ؾ٤ٞ. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ايكًل ُٜ

 َـ نٌ ايػِٓ بتٓػام بعكا٠. 

 هطب ٗ إٔ يٝؼ نٌ ايٓاؽ ٜكبًٕٛ ايهِٝ.ُٜ

 

 ى.إعع٠ ّٜٛ ضبو بسٙ ٜكطعٗا ع٘ عًٝٗا يعطا 

تهجط سطنات٘ غري  ايصٟهطب ٗ اؾُاع١ أٚ ايؿدل ُٜ

 احملػٛب١، ؾٝهٕٛ ؾٝٗا ٬ٖن٘ ْٚٗاٜت٘.

 تؿٓطقت ايػِٓ قازتٗا ايعٓع٠ اؾطبا.ْٔ 

 هطب عٓس تؿطم اؾُاع١ ؾٝكٛزِٖ أقًِٗ ؾأّْا ٚخرب٠.ُٜ

 ٚقا٠ أبٛ غطسإ بايػِٓ. 

 هطب ٟ عسّ ايٛثٛم بؿدل َعطٚف بعسّ ا٭َا١ْ.ُٜ

 ايٓد١ً.د١ً بكٜا َبسٍ اي 

 ٜكّٛ بتبسٌٜ ؾ٤ٞ بؿ٤ٞ أقٌ َٓ٘ ق١ُٝ. ايصٟهطب ٗ ُٜ

 ايعٓع٠ ٚاطًب سًٝب. ِسٔي 

 .ًه٘هطب ٗ عسّ طًب ؾ٤ٞ ٖٔ ٫ ُّٜ

 ايهًب

ْٗ أَٝت   ًشكو.٘ ٔبَا داع ايهًب، تط

هطب ع٢ً عسّ إعطا٤ ا٭تباع إ٫ أقٌ َٔ َا ٜػتشكْٛ٘، ست٢ ُٜ

 ٜهْٛٛا عاد١ زا٥ُّا إيٝو.
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 سادتو َٓ٘. ٜتا تٛخ بٛؽ ايهًب ع مث٘، 

هطب ٗ نطٚض٠ َساضا٠ اـكِ أٚ ايؿدل ايتاؾ٘، ست٢ تكٌ ُٜ

 إٍ َطازى.

 باب عٔ يه٬ب. ُِ٘س 

نطٚض٠ ٚنع باب يٝػرت َا بساخٌ ايبٝت َٔ عٕٝٛ هطب ٗ ُٜ

 ايؿهٛيٌٝ.

 

 ـ إًعٕٛ نًب، طًع ألؼ َٔ أباٙ.خً  

 هطب ٗ ايٛيس ايػ٤ٞ ٜعٛز بأخ٬ق٘ ٭بٝ٘.ُٜ

 ٛز، ٚيٛ سطٝت٘ بأضبعٌ قايب.شٌٜ ايهًب أع 

 غًب ايتطبع.اهطب ٗ إٔ ايطبع ُٜ

 ايع٫ب١ٝ قط١َ ع٢ً يه٬ب. 

 هطب ٗ ايؿ٤ٞ غايٞ ايجُٔ ٫ ٜكسّ إ٫ يصٟٚ ايؿإٔ.ُٜ

 ٔ نًبو ٜأنًو.ِّٔغ 

 طا٤ ٜٚكابً٘ ايػسض ٚعسّ ايٛؾا٤.عهطب ٗ ساي١ ايُٜ

 مسٌ ن٬ب ع٢ً غري ؾاٜس٠. 

 ت ؾٗٞ ٫ ػسٟ ْؿعّا.ايبدٌٝ َُٗا نجط ثط٠ٚهطب إٔ ُٜ

 .(1)ِعٔبكري َغبايهًب،  سٔؾ 

 عّ ٗ ايرتب١ٝ.ٔ ؾهٌ ايؿس٠ ٚاؿعٗ َعطض اؿسٜح هطب ُٜ

 ٛؾ١ ع٢ً شٌٜ نًب.ُق 

 دً٘.أسسِٖ ٚشيو يؿس٠ ُب ًه٘هطب ٗ عسّ ايؿا٥س٠ ٖا ُّٜ

                                                           
(1)

474



 
 
 

95 
 

 ؽ ايهًب١.طِٓطؽ ن٬ب، أٚ َجٌ َعُع 

ٌٍَعهطب ٗ إٔ ايٓاؽ ٜعطؾٛا ٔبُٜ  ٕ ٜػرت.َا، ٚا٭ٍٚ ب٘ أ ُ

 ٖٓ  س.كٝ٘، قًٌٝ اينجري اي

 هطب ٗ ايؿدل نجري ايعٌُ، قًٌٝ ا٫ْتاز.ُٜ

 ب ايبٝت َا ٜطع٢ غِٓ.ًَِن 

 عٌُ ٫ ٜكسض عًٝ٘.بهطب عٓس تهًٝـ ؾدل ُٜ

 نًب ايؿٝذ ؾٝذ. 

 هطب ٗ َطاؾل إػ٪ٍٚ، ٜهٕٛ َػ٪٫ّٚ ٗ غٝاب قاسب٘.ُٜ

 ؾطؼ.ٚب ًَِن 

 َات. ايصٟهطب ٗ تؿا١ٖ ايؿدل ُٜ

 ت كايب٘.ٚيٛ نَّ غبُع ٚايػبُع ،ٚيٛ طٛقت٘ بايصٖٔب ًُبن ايهًُب 

هطب ٗ إٔ قاسب ايطبع ايػ٤ٞ ٫ بس إٔ ٜطدع إٍ طبٝعت٘ ُٜ

 ا٭ٍٚ َُٗا أنطَت٘.

 ايهًب َا بتشاٍ إ٫ باب زاضٙ. 

 ٭ْٓ٘ قُٞ. ،ٗ ساضت٘ ٛٗط ؾذاع١ُّٜ ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 شًٜ٘. ٜايهًب َا بع 

 ٭قسقا٤ ٫ ٜ٪شٕٚ بعهِٗ.هطب ٗ إٔ ا٭قاضب أٚ اُٜ

 ََ  اخ١.َكنًب 

 ٜتككس إؿانٌ ؾ٬ ٜٓاي٘ إ٫ ايبٗسي١. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ٞ غريٙ ٜٛنٌ.٫ بٛنٌ ٫ٚ غًِّ ط ؾعرينًب ْاط 

 هطب ٗ َٔ ٫ ٜػتؿٝس َٔ ؾ٤ٞ، ٫ٚ ٜسع غريٙ ٜػتؿٝس أٜهّا.ُٜ

 .ٜنًب ٜٓبح َا بع 

 ١ َٔ زٕٚ ؾاٜس٠.عذعهطب يهجري ايكطار ٚاؾُٜ
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 ٘ عٓس شًٜ٘.طُّؽ ايهًب، ُساض عٓسو طَُّشٔبيًٞ ا 

 هطب ٗ إػاٚا٠ ٗ إعا١ًَ، ؾ٬ ؼرتّ َٔ ٜػ٤ٞ إيٝو.ُٜ

 ؿِ ايهًب َا بتانٌ. 

 ٜطدع إٍ أقً٘. ،هطب ٗ ايؿدل َُٗا ع٬ ؾأُْٜ٘

 .ِطَكإ داع ايهًب َع 

 هطب ٗ إٔ اؾٛع ٜ٪زٟ ٫قرتاف اؾطا٥ِ.ُٜ

 .َجٌ ايهًب إكبٛب ع أشاْ٘ طبٝذ 

 ٜكع ٗ َؿه١ً ٜٚعذع عٔ سًٗا. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ٠ ايهًب١.ضَِّجٌ ٔز 

 هطب ٗ نجط٠ إٓاؾص.ُٜ

 َجٌ غًٛقٝاتصضعا٠، عٓس ايكٝس بطٚسٔ عاـ٬. 

هطب ٗ ساي١ ايتًٗٞ بؿ٤ٞ، ٜٚتد٢ً عٔ َػ٪ٚيٝت٘ عٓس ُٜ

 اؿاد١ هلا.

 قٛت. ِبَجٌ ؾاظع ايه٬ب، ع٢ً غري َز 

 ع زٕٚ َعطف َا١ٖٝ إؿه١ً.اعٜسخٌ ٗ ْ ايصٟهطب ٗ ُٜ

 ٝؿات.َٛجٌ نًب اي 

 هطب ٗ ايؿدل ايصيٌٝ.ُٜ

 َجٌ نًب ايعٝس. 

 ٗ ايطؾاق١ ٚايك٠ٛ. بهطُٜ

 َجٌ نًب١ سٛاض٠. 

ٜطًب ؾ٦ٌٝ َتباعسٜٔ ٗ ْؿؼ ايٛقت، ؾ٬ ٜٓاٍ  ايصٟهطب ٗ ُٜ

 أسسُٖا.
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 إعتاظ ايهًب ٜكً٘ غٝسٟ. 

  َؿه١ً.ا٠ إػ٪ٍٚ أٚ َٔ ٜتشهِ ٗضهطب ٗ نطٚض٠ َساُٜ

 َْ  ح.َبَٔ نإ أقً٘ نًب 

ٍٍ ؾإْ٘ ٫ بس إٔ ٜطدع  ل غًلهطب ٗ إٔ ايؿدل ٚإٔ ؽً ُٜ عا

 ١ٝ.ًيطبٝعت٘ ا٭ق

 إٝت نًب ٚاؾٓاظ٠ سا١َٝ. 

 هطب ٗ تؿدِٝ اؿازث١، ٖٚٞ تاؾ١ٗ ٫ تػ٣ٛ ؾ٦ّٝا.ُٜ

 طب٘.ٛايهًب ٫ٚ ت ظٖٛ 

 هطب ٗ تٗسٜس اؾبإ، زٕٚ اؿاد١ يعٌُ َؿه١ً َعاٙ.ُٜ

 ات ع٢ً ؾطٝػ١.ا٬ْٖب ٚن -

 دؿع ا٭زْٝا٤ ع٢ً ؾ٤ٞ تاؾ٘.هطب ٗ ُٜ

 اؿُاض

 ٞ اْت خابطٙ.دشٝؿو ايِّإ 

 هطب ٗ بكا٤ اؿاٍ نُا عٗست٘.ُٜ

 ضب٘ ؿُاض، قٌ َا بكًو قاسب٘.ُأ 

 هطب ٗ ايطاع١ يٛيٞ ا٭َط.ُٜ

 طب إطبٛٙ بتأزب ايؿًتإ.ُأٚ 

ِ ؾٝتأزب هطب ٗ اؿعّ ٚايؿس٠ ع٢ً َٔ تكع َػ٪ٚي١ٝ عًُٜٝٗ

 غريِٖ.
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 أْا نبري، ٚاْت نبري، َٓٗٛ ايٞ بسٚ ٜػٛم اؿُري. 

 هطب ٗ إتهربٜٔ ٜتٛيٝإ َػ٪ٚي١ٝ.ُٜ

ٓٓٛض.   بتعًِ ايبٝطط٠ عُري اي

 هطب ٗ قًٌٝ اـرب٠ ٜٚكّٛ بتذاضب ع٢ً سادات اٯخطٜٔ.ُٜ

 تط٣ إٕ ايهًب أخٛ ايػًل. 

 هطب ٗ تؿاب٘ ايطباع بٌ اثٌٓ.ُٜ

 اض.ِ ؿُايتهطاض بعِّ 

 هطب ٗ ؾا٥س٠ ايتهطاض ٗ تعًِٝ قًٌٝ ايؿِٗ.ُٜ

 اؾشـ أٍٚ َا بتعًِ بأَ٘. 

 ٜهطب ٗ ساي١ إٔ ايهطب١ ا٭ٍٚ تهٕٛ ٗ ا٭ٌٖ أٚ ا٭قسقا٤.

 

ـُ  ـُ اؾش  ٚيٛ بٌ اـٍٝٛ ضب٢. دش

 هطب ٗ إٔ نٌ ؾدل ٜعٛز ٭قً٘ َُٗا اختً٘ َع ايهباض.ُٜ

 ٓاض تطنبٝ٘ ٫ٚ سكإ تكٛزٜ٘. 

طأ٠ اييت تٟٓٛ ايعٚاز، ؾٝكاٍ هلا ٖصا إجاٍ ؾايؿاب هطب ٗ إُٜ

 إػامل أؾهٌ َٔ ايؿاب إتهرب إتعايٞ.

 ٓاضايعٌ عطؿإ. 

 هطب ٗ عسّ ا٫غتؿاز٠ ٖا ٜكّٛ بعًُ٘ ايؿدكٞ.ُٜ

 ٓاضى ٗ بطٓو. 

 ٜكّٛ بعٌُ ؾٝػتؿٝس ٖٛ يٛسسٙ زٕٚ اٯخطٜٔ. ايصٟهطب ٗ ُٜ

 اؽ.ٝل ٚاؿُاض ضؾَّاـإ ٚ 

 ري اؿطن١ ٚإهإ نٝل.ٜهطب يهج

 



 
 
 

99 
 

 ٓٗ  ِ اؿُري بايعلبٌٝ.ؾٛؾ

٫ ٜعطف  ايصٟايؿاخط عٓس  ٤ٞهطب عٓس عسّ َعطؾ١ ق١ُٝ ايؿُٜ

 قُٝت٘.

 عريتين َعٝاضٖا، ٚضنبتين ٓاضٖا. 

ٜهطب ٗ إٔ ايعٌُ إؿٌ ٜعع٣ يًػري، بسٍ إٔ ٜععٚٙ ايؿدل 

 يٓؿػ٘.

 قس ؿُاض ايكربقٞ. 

 يؿِٗ.هطب ٗ ندا١َ ايؿدل ٜطاؾك٘ ق١ً اُٜ

 كاضت٘.ٖبِإنًُٔ ٜػٛم ٓاضت٘  

أَٛضٙ ايؿدك١ٝ ٜعطف تسبري  ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 .َٚعاؾتٗا بسضاٜت٘

 

 .ًُ٘٘ بتشًؿاٜع، ٫ٚ ٓع٫ٚ ٓاضٙ  

 هطب ٗ ايؿدل اـايٞ َٔ إػ٪ٚيٝات.ُٜ

ْٗٓٓإيٛ    .(1)كت عًٝ٘ اؿُري٘ ؾعري َا ْ

 هطب ٗ إٔ اؿكٝك١ ٜكعب إخؿا٩ٖا.ُٜ

 َجٌ ٫ٚزٖا.ٓاض٠، بكري ع يي ٚايًٞ بط 

 ٓا٤ ايكؿات ايػ١٦ٝ.بب يٮًيٛضاث١ قس ػإٔ اهطب ٗ ُٜ

 بطنبٛٙ يهباض ٚايكػاض.ايًٞ بعٌُ ساي٘ ٓاض  

 ٍ ْؿػ٘ َع ا٫قطاض.ٜصهطب ٗ َٔ ُٜ
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 بسٚ ٜؿٌٝ ايكطب. ،ايًٞ بٛنٌ ٓري ايعطب 

 هطب ٗ إٔ ٜتشٌُ ايؿدل َػ٪ٚي١ٝ َا قاّ ب٘ َٔ عٌُ.ُٜ

 ٓاض. ايًٞ َا بػاض أبٛٙ 

 هطب ٗ َسح ايػري٠ اؿُٝس٠ ٚاييت تهٕٛ بأقٛهلا.ُٜ

 ٖٔ ِّايًٞ َاي٘   ٘ ٓاض ايعٝس.ُبِندسٜس، ِض س

 هطب ٗ نطٚض٠ إٔ ًٜبؼ ايكػاض ٬َبؼ دسٜس٠ ٗ ايعٝس.ُٜ

 ٠ ٚاْكطعت ايعٜاض٠.ضَاتت ؿُا 

هطب ٗ اْكطاع ايع٬ق١ بػبب ٚؾا٠ ؾدل نإ ايػبب ٗ ُٜ

 تًو ايع٬ق١.

 ٠.أزَدَجٌ دشـ ايٖط 

أٚ  ،إٔ ٜتػؿٝس ٖا وًُٜ٘ط َٔ زٕٚ ٚهطب ٗ ساي١ نجط٠ إؿاُٜ 

 ٜعٌُ ب٘.

 َجٌ ٓاض ايعٌ، بطٚح عطؿإ ٚبٝذٞ عطؿإ. 

 هطب ٗ عسّ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿ٤ٞ ٖٚٛ ٗ َتٓاٍٚ ٜسٙ.ُٜ

 َجٌ ٓري ايؿداخط٠، ٫ زْٝا ٫ٚ آخط٠. 

ع١ ٫ وكٌ ع٢ً أ١ٜ َٓؿ ايصٟهطب ٗ تؿا١ٖ سٝا٠ ايؿدل، ُٜٚ

 ز١ٜٝٓ أٚ ز١ْٜٛٝ.

 َجٌ نٞ ؿُاض ؼت شًٜ٘. 

 هطب ٗ عسّ ايؿا٥س٠ َٔ ايسٚا٤ إكطٚف يًُطٜض.ُٜ

 ُاض ٕصبِّٔ.ِشَجٌ ٔي 

 ٜتؿٓر َٔ أتؿ٘ ا٭غباب. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ
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ـَٖـ دشـ دَش  ٓ(1) 

 هطب ٗ تؿػري ايؿ٤ٞ َجً٘.ُٜ

 َٛت اؿُري ؾطز يًه٬ب. 

 ؿٝس َٓٗا غريِٖ.ْاؽ ٜٚػتتكع ع٢ً هطب ٗ إكٝب١ ُٜ

 ٜا ضانب اؾشـ َٚتذٓس باؿُاض٠. 

 ٜتؿاخط ٗ ؾ٤ٞ ٫ ق١ُٝ ي٘. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 ط سايو.ٜا َسبط ٓري ايعطب، زبِّ 

واٍٚ َػاعس٠ اٯخطٜٔ ٖٚٛ عاد١  ايصٟهطب ٗ ايؿدل ُٜ

 إٍ َػاعس٠.

 إ طًت أشإ ٓاضٙ.ٜا َطسبا بايطٖش 

ٜصٖب ١َُٗ  ايصٟطؿاٍ هطب ٗ ايرتسٝب بايكازّ ٚخاق١ ا٭ُٜ

 ٜٚعٛز غإّا.

 

 ايك٘

 داعت ٚانًت ٫ٚزٖا._

هطب عٓسَا ٜكسّ ايؿدل ع٣ًأنٌ َاٖٛ قٓطّ.٭ٕ ايكط١ عٓسَا ُٜ

 أٚنًِٗ.،تأنٌ أسس أبٓا٥ٗاػٛع نجريّاؾاْٗا 

 

 إشا سبػت ايك٘ اْكًب أغسّا. 

 هطب ٗ عسّ اغتكػاض ايهعٝـ ٗ ساي١ َهاٜكت٘ نجريّا.ُٜ
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 ي.م ُد١ َا بتؿطِّايبػِّ 

 هطب ٗ ساي١ ؾس٠ ايبدٌ.ُٜ

 ٕ ايك٘ َٔ شًٜ٘ .ٛظِّٔب 

 هطب ٗ ساي١ ايبدٌ ايؿسٜس.ُٜ

 بٓا غري٠ ايك٘ أدا ٜٓ٘.ٔد 

 سهٛض ؾدل عٓس اؿسٜح عٓ٘. سٜهطب عٓ

 عطغ١ قطاٙ. 

 هطب ٗ عسّ اُاّ إتع١ ٚتكطعٗا.ُٜ

 غاب ايك٘ إيعب ٜا ؾاض. 

 هطب ٗ اْتٗاظ ايؿطق١ بػٝاب إػ٪ٍٚ.ُٜ

 ايًٞ ؾاٜـ ساي٘، بهٕٛ َٔ ْكٝب ايبؼ. ايؿاض 

 هطب ٗ ساي١ ايتعايٞ ٚإٚٗاض ايك٠ٛ أَاّ ا٭قٜٛا٤ ايؿطغٌ.ُٜ

 ايك٘ َا بٗطب َٔ ايعطؽ. 

ن١ً( ضغِ قا٫ٚت اض ايػ١ُٝٓ )أٚ ا٭ساي١ اْتٛ هطب ُٜٗ

 إبعازٙ. ايبعض

 َٝؿ٘.ط ايك٘ بتشٌُ كاايًٞ بعأؾ 

 هطب ٗ ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ َعاؾط٠ ايؿطغٌ.ُٜ

 ٌ ايك٘ بػبع أضٚاح.َج 

 هطب ٗ ساي١ اـطٚز َٔ ايؿسا٥س.ُٜ

 َجٌ ايك٘ بٛنٌ ٚبٓهط. 

 هطب ٗ ساي١ ْهطإ إعطٚف.ُٜ

ُٚطِ. ،ٚتصَّجٌ ايًٞ تٛنٌ،    ٚؽـ.... 

 هطب ٗ ساي١ ْهطإ إعطٚف.ُٜ
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 َسسٓا ايك٘ قاّ ٜٓ٘. 

 هطب ٗ ساي١ ايػطٚض َٔ إسح.ُٜ

 .َُٞٔ عذ١ً ايكط١ دابت أ٫ٚزٖا ُع 

 ٗ شّ ايتػطع عٓس ايكٝاّ بايعٌُ. هطبُٜ

 سٝٛاْات بط١ٜ َؿرتغ١

 باع.ٛٔ ائط٫ٚ إٖب ،ٔ ايػباعٔطإٖب 

٫ٚ ٜهٕٛ َٔ  ،ًب إٔ ٜهٕٛ َٔ ؾدل شا ْكٛشهطب ٗ ساي١ ايُػُٜ

 ْصٍ دبإ.

ٌٝٓ ؾٝٗا أبٛ اؿكٌ ٚ ،شٜبٗاإٕ غاب أبٛ غطسإ أٚ   .(1)ْاّق

ُُِٜٓ  اّ.ط اي٦ًهطب ٗ ساي١ غٝاب ايععِٝ ايطَع ٚتٓ

 َٔ زّ ٜٛغـ . ،بايصٜٟ بطا١ٜ طَب 

 هطب ٗ ساي١ إتٗاّ ايؿدل ٗ ؾ٤ٞ ٖٚٛ بط٤ٟ َٓ٘.ُٜ

 بع.ٛع َجٌ ايَكِٗٔب 

 ٜػري ٖطٚي١. ايصٟهطب ٗ ايطدٌ ُٜ

 بع َا غ٢ً َٔ ايعٛاّ.بٝت ايٓػ 

ٚإٕ ساٍٚ ايتًُل ؾ٬ بس إٔ هس ؾ٦ّٝا َٔ إاٍ  ،ٜهطب ٗ إٔ ايػين

 عٓسٙ.

 ب َٔ شًٜ٘.ايصٜداب  

ٚأسٝاّْا ٜهطب ٗ ا٫غتٗعا٤  ،غاَط ٚغِٓ ايصٟٗ ايؿدل  هطبُٜ

 غاب أٚ غاَط ٚمل وهط إ٫ ايؿ٤ٞ ايتاؾ٘. ايصَٟٔ ايؿدل 
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 ب(.ايصٜأٚ َٔ ثِ  ،ا٭غس )أٚ َٔ ثِ ايهبع ِِدابٗا َٔ ُث 

هطب ٗ أخص ساد١ شات ق١ُٝ َٔ ؾدل أٚ ْاع١ شات ق٠ٛ ُٜ

 و.َٚا إٍ شي ،َجٌ ايٓٝاب١ أٚ ض٥اغ١ بًس١ٜ ،نبري٠

 ٝب ايسب ع نطَ٘.ظسسا  

 هطب ٗ ساي١ عسّ ا٫قرتاب َٔ ايػ٦ٌٝ.ُٜ

ِٝٔس٠. ،ب بايػِٓايصِٜقَز   وػري٠ ايًٞ إي٘ ِٚس

هطب ٗ أّ ايٛسٝس عٓسَا تكع َؿه١ً طاس١ٓ بٌ فُٛعتٌ ؾ٬ ُٜ

 ٜهاز ٜٓذٛ َٓٗا أسس.

 ب َا بػطح َع ايػِٓ.ايصٜ 

 ط٘ َع اإلْاخ.٫ ٜ٪َٔ داْب٘ ٗ ساي١ إخت٬ ايصٟهطب ٗ ايؿاب ُٜ

 ضاؾل ايػبع ٚيٛ بٛنًو. 

 ،ٚيٛ أْ٘ داض عًٝو ،هطب ٗ َسح َطاؾك١ ايطدٌ ايؿذاع إكساُّٜ

 ؾ٬ بس أْو غتػتؿٝس َٓ٘ ٚيٛ بعس سٌ.

 ٚيٛ سطٝت٘ بكؿل. ،ايػبع غبع 

 هطب ٗ إٔ ايطبع ٫ ٜؿاضم قاسب٘.ُٜ

 ب.ايصٜبٛنًٗا ،ايؿا٠ ايًٞ بتبعس عٔ ايػِٓ 

 عاز عٔ عؿريت٘.هطب ٗ َٔ ٜطٜس ا٫بتُٜ

 ؾاف أبٛ اؿكٝين شًٜ٘. 

 ٜهطب ٗ ساي١ ايػطٚض ٗ غري قً٘.

 ٚٚبكل ا٭ثط. ،بايصٜؾاٜؿ 

 هطب ٗ ساي١ إهابط٠ باحملػٛؽ ٚايٛانح يًعٝإ.ُٜ
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 ًس اـٓعٜط بطن١.دعطٙ َٔ ايٖؿ 

هطب ٗ َسح ا٫غتؿاز٠ َٔ ايبدٌٝ أٚ غ٤ٞ اـًل َُٗا نإ ُٜ

 ايؿ٤ٞ تاؾّٗا.

 ٜب.قٝش١ َٔ ٚضا ش 

 ١.طهطب ٗ أخص غ١ُٝٓ شات ق١ُٝ ق١ًًٝ َٔ قاسب غًُٜ

 ٫ٚ غبع ْاِٜ. ،بع ساِٜٚ 

 .يطاس١اٚعسّ ايطنٕٛ إٍ  ،هطب ٗ َسح ايعٌُُٜ

 شٜب. ٚ٘نٌ سكٝين باض 

 ٫ ٜػتأغس إ٫ ٗ زٜطت٘. ايصٟهطب ٗ ُٜ

 بع ٚيٛ ْار يو.٫ تطنب ايٖػ 

 ٫ت.هطب ٗ عسّ أَإ إػ٪ٍٚ ٚيٛ غض ايٓٛط ٗ بعض اؿاُٜ

 ب ٖٚٛ قطٜب.ايصٜطٟ ِط٫ ٔت 

 ايػ٤ٛ ؾٝػُع َا تكٛي٘ عٓ٘بنط ؾدل ص٫ ت

 ٫ٚ تؿ٢ٓ ايػِٓ. ،بايص٫ٜ ّٛت  

 هطب ٗ ساي١ اؿٌ ايٛغ٘.ُٜ

 غري ضظقو َا بتشٛف. ،ايٛسٛف ٜضن ٜيٛ تطن 

 ايًٗؿ١ ٗ طًب ايطظم.عسّ هطب ٗ ُٜ

 َجٌ ايًٞ َاخصٙ ايهبع. 

٫ٚ ٜكبٌ  ،ٚ أؾدامدسٚع َٔ قبٌ ؾدل أهطب ٗ ايؿدل إُٜ

 ايٓكٝش١.

 



 
 
 

116 
 

 .(1)ط٠.َٛجٌ خٓعٜط اي 

 هطب ٗ ايؿدل إدٓطب.ُٜ

 ٚض.َجٌ خٓعٜط ايٗع 

 ٜأنٌ ٫ٚ ٜطعِ غريٙ. ايصٟهطب ٗ ايؿدل ايػٌُ ُٜ

 َجٌ زَٛع ايتُاغٝح. 

 هطب ٗ ساي١ إبسا٤ ايؿؿك١ بُٝٓا ٖٛ غبب ايب٤٬.ُٜ

 ْبطٗا أبٛ اؿكٝين ٚعٓؿطت. 

 ٛض.هطب ٗ ؾٛات إق٬ح ا٭َُٜ

 .......بتػُع عٛاٙ.خـ عٓس ،ٚاٟٚ بًع َٓذٌ 

هطب ٗ ساي١ إٔ أسسِٖ قاّ بعٌُ ٫ ٜعطف ْتٝذت٘ ايػ١٦ٝ إ٫ ُٜ

 ؾُٝا بعس.

 ب َٔ ايؿُؼ.ايصٜٜٚٔ بٓسٙ ٜٗطب  

 هطب ٗ اغتشاي١ إخؿا٤ اؿكٝك١.ُٜ
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اـاَؼ ايؿكٌ  

ٝٛاْاتـاؿ ٔـعت اٜاـسه  

 سطم عذٛظ

 ايطاٟٚ: ظٜاز عًٞ ايػٛزٟ

ٚبكطٙ  ،نإ سطٜكّا ع٢ً أغٓاَ٘ ،نباض ايػٔ )عذٛظّا( وه٢ إٔ أسس

ؾهاْٛا  ،إ٫ إٔ شيو مل ٜهٔ يٝعذب أبٓا٥٘ ايؿباب ،ٚبك١ٝ أَٛاي٘ ،ٚٓريٙ

ٚناْٛا  ،ٜٚهٝكٕٛ شضعّا َٔ تسخ٬ت٘ ٚتٛدٝٗات٘ ،ايؿسٜسٜتصَطٕٚ َٔ سطق٘ 

 ،أٚضثِٗ َاؾ١ٝ نجري٠ ايصٟ،بٓؿؼ ايٛقت سطٜكٌ ع٢ً نػب ضنا ٚايسِٖ

 طا١ً٥.ٚأَٛا٫ّ 

بٛنع ٫قل  ؾإْ٘ قاّ ايطدٌ ،َٚٔ أدٌ إٔ ٫ ٜععر أبٓا٥٘ ،ٚٗ أسس ا٭ٜاّ

نإ يًطدٌ زاض  ،ع٢ً ؾُ٘ َٔ أدٌ أ٫ ٜتهًِ ٚيٛ ن١ًُ ٚاسس٠ تععر أبٓا٥٘

ٍٍ ٚمسٝو ،ٚاغع١ تتػع ٕٛاؾٝ٘ ايهجري٠ قاّ ايطدٌ بعس  ،وٝ٘ بٗا غٛض عا

عح عٓ٘  ،ُاض مل هسٙؾٛدسٖا ْٝعٗا إ٫ اؿ ،تؿكس َٛاؾٝ٘بق٠٬ ايعؿا٤ 

ٚاقرتب  ،ٚنع٘ ع٢ً ؾُ٘ ايصٟٚيهٔ زٕٚ ؾا٥س٠. ؾُا نإ َٓ٘ إ٫ ثكب اي٬قل 

 ،ؾتصنط ا٭بٓا٤ اؿُاض ،ٚأخص ٜٓٗل نُا ٜٓٗل اؿُاض ،َٔ َهإ تٛادس أبٓا٥٘

ايساض زٕٚ إٔ ٜتؿكسٚا  ؾتصنطٚا أِْٗ أغًكٛا باب ،عجٛا عٓ٘ ؾًِ هسٚٙ

ضدعٛا إٍ  ،ايًكٛم قس غطقٛٙٓ٘ ؾٛدسٚا إٔ ؾتشٛا ايباب ٚعجٛا ع ،َٛاؾِٝٗ

 ٚقايٛا: ،أبِٝٗ ٚاعتصضٚا َٓ٘

 .يو اؿل ٗ سطقو ٜا أباْا 
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مل ٜعٛزٚا ٜتصَطٕٚ َٔ تٛدٝٗات أبِٝٗ ٚسطق٘ ع٢ً  ،شيو ايّٝٛ صَٚٓ

 نٌ قػري٠ ٚنبري٠ َٔ أَٛاي٘ َٚٛاؾٝ٘.
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  طِـّشـٚإػ ايهًب 

 اؿاز ؾاضؽ أٓس قػِٝ ايععيب. ايٓطاٟٚ:

ٚيًبٝت زن١ امسٓت١ٝ  ،سس إٛاطٌٓ ٚامس٘ )ْعُإ( بٝت ٗ إضبسنإ ٭

ًَتكك١ بأسس ؾبابٝو ايبٝت. ٚناْت تًو ايسن١ تطتؿع سٛايٞ  ،خاضد١ٝ

ٗ آخط  ،(غِ عٔ ا٭ضض. ٚناْت َهإ دًٛؽ قاسب ايبٝت ٚدريا41ْ٘)

٢ ط )قُٛز( ٫ ؼًٛ ي٘ ا٫غرتاس١ إ٫ عًٚدع٤ّا َٔ ايًٌٝ. ٚنإ إػشِّ ،ايٓٗاض

 ،ؾتكسض أقٛاتّا عاي١ٝ ،ٚنإ ٜهطب بطبًت٘ ٖٚٛ دايؼ عًٝٗا ،تًو ايسن١

أنجط َٔ ٚعا٥ًت٘. ْبٗ٘ ْعُإ  ٓعُإؾسٜسّا ي ٖا ٜػبب إظعادّا ،إلٜكاٚ ايٓاؽ

ُٜ ،ٚقطع طبًت٘ َط٠ إٍ عسّ اؾًٛؽ ع٢ً ايسن١ صعٔ يه٬ّ إ٫ إٔ قُٛزّا مل 

 ،درياْو ْٝعِٗ و ٚقٛؾأْا أٚ ،: عًٝو إٔ تؿهطُْٞ٘بٌ ٜكٍٛ َي ،عُإُْ

 غرتاسيت ٗ ْؿؼ ايٛقت.إٚتهٕٛ ايسن١ َهإ 

ٚبُٝٓا ٖٛ  ،قُٛز َٔ إٜكاٚ أٌٖ اؿٞ طَؽٚبعس إٔ َؾ ،يٞٚٗ إسس٣ ايًٝا

 ،ؾإشا ب٘ ٜؿادأ بكٛت نًب ٜكسض َٔ ؾباى بٝت ْعُإ ،دايؼ ع٢ً ايسن١

 ٛؾّا.ٖٚٛ ٜطػـ خ ،إٔ أطًل غاقٝ٘ يًطٜحؾُا نإ َٓ٘ إ٫  ،ٚواٍٚ إٔ ٜٓٗؿ٘

َٚع٘ إخطاض بهطٚض٠ إٔ ٜطادع  ،ٚٗ ايكباح دا٤ أسس أؾطاز إطنع ا٭َين

ٕٚا ٚقٌ قاٍ ي٘ ايهاب٘ إػ٪ٍٚ:  ،ٚشٖب ْعُإ يًُدؿط ،ْعُإ ٚنًب٘ إدؿط

 أٜٔ نًبو؟

 ٚايهٌ ٜعًِ شيو. ،بقاٍ ْعُإ: يٝؼ عٓسٟ ن٬

 بإػشط قُٛز. ؿتوناز إٔ ٜ ايصٟايهاب٘: نًب َٔ 
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ُٕ ،ابتػِ ْعُإ ْٚبٗ٘ أنجط َٔ  ،ط ي٘ ٚيعا٥ًت٘شَِّػٚؾطح هلِ عٔ إظعاز ا

 ٖا انططٙ ٭ٕ ٜكًس قٛت ايهًب. ،ضؾض نٌ ايه٬ّٚيهٔ قُٛز  ،َط٠

 ايصٟ،ط قُٛزَا ؾِٝٗ إػشِّ ،طنع ا٭َيننشو ْٝع َٔ ٗ إ

 ٚمل ٜعس هًؼ ع٢ً تًو ايسن١. ،اعتصض َٔ ْعُإ
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 اإللًٝعٟ ٚايهبع

 اضؽ أٓس قػِٝ ايععيب.اؿاز ؾ ايٓطاٟٚ: 

ٚبعس إٔ  ،نإ ٭سس اإللًٝع ٗ ٔػٝٓٝات ايكطٕ إان١ُُٗٝ ٗ إضبس

َٚٔ ثِ  ،ٚناْت ططٜل اضبس عُإ ُط َٔ إؿطم ،أضاز ايعٛز٠ إٍ عُإ ،أنًُٗا

 ٚبعسٖا إٍ عُإ. ،ايعضقا٤

 ،ٚنإ ايٛقت ي٬ّٝ ،ٚناْت ظٚدت٘ َطاؾك١ ي٘ ،اغتكٌ اإللًٝعٟ غٝاضت٘

قاٍ يعٚدت٘: ْطٜس  ،ٝو قٓط٠ )ٖٚٞ َٓطك١ َا بٌ ايبٜٛه١ ٚإٓكٛض٠(ٚعٓس ؾ

ٚأقبشت  ،ؾشطاض٠ اؾٛ اييت ناْت َطتؿع١ دسّا قس ٖبطت ،إٔ ْطتاح ق٬ًّٝ

ابتعس بػٝاضت٘  ،َٚٔ ثِ ْٛاقٌ ايػري ،عؿا٤ْاْٚتٓاٍٚ  ،َٓاغب١ نٞ ْطتاح ق٬ًّٝ

 ،ؿكٝب١ بعض إعًباتٚتٓا٫ٚ َٔ ا ،ْٚعٍ ٖٛ ٚظٚدت٘ ،ق٬ًّٝ عٔ ايططٜل ايعاّ

ؾؿتح ي٘ عًب١ ؿِ ٚضَاٖا  ،ؾإشا بأسس ايهباع قس اقرتب َُٓٗا ،ٚأخصا ٜأن٬ٕ

ٚقاٍ ايطدٌ  ،ٚمل ٜؿبع ايهبع ،ٚأعطاٙ أخط٣ ،ٚطًب إعٜس ،ؾأنًٗا ،ي٘

٫  ،قايت ي٘ ظٚدت٘: ٫ ،ٚأْا غأتبع٘ ،يعٚدت٘: إٕ ايهبع ٜكٍٛ يٞ بإٔ أتبع٘

ؾأْا أسب إػاَط٠  ،ايعٚز: أضٜس إٔ أتبع٘ ،ؾٗصٙ سٝٛاْات َؿرتغ١ ،تتبع٘

ٚؿل  ،إ٫ أْ٘ ضؾض طًبٗا ،ٚساٚيت ايعٚد١ تٓبٝٗ٘ ،ٚانتؿاف اجملٍٗٛ

ٖا  ،ٚيهٓ٘ مل ٜعس ،ٚاْتٛطت٘ ست٢ ٜعٛز ،ٚبكٝت ايعٚد١ يٛسسٖا ،بايهبع

ٚبٗا أسس  ،ؾُطت بٗا إسس٣ غٝاضات اؾٝـ ،سساٖا إٔ تكـ إٍ داْب ايططٜل

إٍ إٔ  ،ؾأخصٚا ٜبشجٕٛ عٓ٘ ،ؾأخربتِٗ قك١ ظٚدٗا ،ٚبعض ا٭ؾطاز ،ايهباٙ

َٓ٘ إ٫ ضأغ٘  ٞٚمل ٜبك ،ٚقس أنً٘ ايهبع ،ايهًٝٛ َرت ،ٚدسٚٙ ع٢ً بعس سٛايٞ

ؾٗٛ قس  ،ٚبعض أططاؾ٘ ٚقؿك٘ ايكسضٟ. بهت ظٚدت٘ ٚقايت: اؿل ع٢ً ظٚدٞ

 ٚمل هربٙ ايهبع ع٢ً شيو. ،تبع٘ بإضازت٘



 
 
 

112 
 

 دشٝؿو ايًٞ إْت خابطٙ

 قُس ايعٝػ٢ ايععيب  عٝػ٢:ايطاٟٚ 

ٚناْت ايطس١ً َٔ  ،ايكشطا٤قاّ ث٬ث١ ؾباب ٗ ضس١ً َٔ َهإ ٯخط ٗ 

٪ْٚ٘ . ٚأخص نٌ ٚاسس َزٜٔ عٓس أسس ا٭ؾدام َٔ قب١ًٝ أخط٣ أدٌ طًب

َٕ ٚناْت ضنٛب١ ن٬ّ َِٓٗ ٓاضّا ٜطنب٘.  ،ٜٔٔستهؿٝ٘ يًٛقٍٛ إٍ َهإ ا

ؾأغك٘  ،بٌ مل هسٚا ايؿطٜل نً٘ ،ٚعٓسَا ٚقًٛا إٍ إهإ احملسز مل هسٚٙ

 ٚأقٝبٛا غٝب١ أٌَ نبري٠. ،ٗ أٜسِٜٗ

َا ٜهؿِٝٗ َٔ َ٪١ْٚ نٞ ؾًِ ٜعس  ،دؼ ٚاهلُّٛباتٛا يًٝتِٗ ٗ اهلٛا

 ،ؾطبٛا ،ٜطدعٛا إٍ أًِٖٝٗ غإٌ. ٚيهِٓٗ ٗ ايّٝٛ ايتايٞ ٚدسٚا ب٦ط َا٤

 َٚٮٚا قطب إا٤ اييت َعِٗ. ،ٚأغكٛا ٓريِٖ

 ؾكاٍ غًِٜٛ: ،َاشا ِٖ قاْعٕٛ ،َطتؿاٚضٚا ٗ ا٭

 ْٚطدع إٍ أًٖٝٓا. ،ْعٛز أزضادٓا 

أْػٝت َاشا  ،ؾطز عًٝ٘ ؾٗس: نٝـ ْطدع ٚمل مكٌ ع٢ً َايٓا َٔ زٜٔ

 ؾعٌ بٓا زا٥ْٓٛا؟

س٬يٓا يٓػس  أخصٖٓسزْا ب ايصٟ،ٚأناف بسض: إِْٗ قس ؾهْٛا يًؿٝذ

 ايسٜٔ.

 أططم غًِٜٛ ٚقاٍ: َا ايعٌُ إشّا؟
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أعطف إٔ عطب ايؿٝذ إزَٝجإ إٕ ضسًٛا َٔ ٖصا إهإ ؾإِْٗ قاٍ بسض: إْين 

 غٝػهٕٓٛ ٗ َٓطك١ تٌ ايكٝكّٛ.

 ٚإ٪١ْٚ ٫ تهؿٞ. ،قاٍ ؾٗس: ٚيهٔ تٌ ايكٝكّٛ بعٝس َٔ ٖٓا

 أمل اؾٛع أخـ ٚطأ٠ َٔ قػ٠ٛ ايؿٝذ ؾ٬ح.قاٍ غًِٜٛ: إٕ 

 ِٚهٞ. ،زعْٛا ْتٛنٌ ع٢ً اهلل قاٍ بسض: إشّا

 .،ٚايطَاٍ غاخ١ٓ ،ؾايؿُؼ ساضق١ ،ٕئ ْػري اٯ ،ؾٗس: ٫

 غًِٜٛ: َٚت٢ إشّا؟

 ْٚطتاح ْٗاضّا. ،ؾٗس: ؾًٓػري ي٬ّٝ

 ٚعٓس إػا٤ غاضٚا ٗ ططٜل تٌ ايكٝكّٛ. ،ٚاؾل اؾُٝع ع٢ً ٖصا ايطأٟ

ٚبعس  ،ٚمل ٜكًٛا ٕهإ تٌ ايكٝكّٛ ،مل ٜعس َعِٗ طعاّ ٚبعس ث٬ث١ أٜاّ

نإ  ،عِٗ إ٫ ٓاض غًِٜٛٚمل ٜبل َ ،ْؿكا ٓاضٜٔ َٔ ٓريٌَِٖٜٚٛ 

 يٝٓعٍ َٔ ؾٛق٘ ؾرينب٘ آخط. ،ٜطنب٘ نٌ ٚاسس بعض ايٛقت

َا  ،َا ؾِٝٗ اؿُاض ،ْٝعِٗ ع٢ً اهل٬ىأؾطؾٛا  ،ابعطٚٗ ايّٝٛ اي

 ايعٌُ قاٍ ؾٗس؟

 قاٍ غًِٜٛ: َا يٓا إ٫ إٔ ْأنٌ اؿُاض.
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 ،أَا بسض ؾكس قاٍ: ٓاض ،يعًُ٘ إٔ ٫ سٌ إ٫ شيو اؿٌ ،غهت ؾٗس

 ؾٓؿػٞ تعاف ؿِ اؿُري. ،ٚئ أؾرتى َعهُا ،نٌ اؿُاض؟ ٌٖ دٓٓتِ؟ ٫أْأ

 ٚغٛف ِٛت ْٝعّا إٕ مل ْؿعٌ ٖهصا. ،غًِٜٛ: إٕ اؾٛع قاتٌ

خري َٔ إٔ ٫  ،ْٚطدع إٍ آًٖا ،بكٛي٘: ْأنٌ ؿِ اؿُاض ،ٚأٜسٙ ؾٗس

بٌ غتأنٌ دججٓا  ،٫ٚ أسس غٝعطف بٓا ،ايكشطا٤ٚتأنًٓا  ،ْطدع إط٬قّا

 ع ٚايص٥اب.ايهبا

أطًب َٓهُا ؾكاٍ بسض:  ،ٚأغكطاٙ أضنّا ،ٚقاّ ٖٛ ٚغًِٜٛ ٚضبطا اؿُاض

 طًبّا ٚاسسّا؟

 ؾٗس: َا ٖٛ؟

 َاشا اقطسُا؟ ؾتك٫ٕٛ ،ؾأقٍٛ يهُا ،ثِ أضدع ،بسض: ابتعس عٓهُا

 اقطسْا غعا٫ّ.

 غًِٜٛ: ٫ عًٝو.

قاٍ: َاشا  ،ٕٚا اقرتب َُٓٗا ،ثِ عاز ،ٚابتعس بسض َػاؾ١ ١٦َ َرت

 اقطسُا؟

 )دشٝؿو ايًٞ إْت خابطٙ(. (:ُٖٚا ٜػًدإ دًس اؿُاض)قا٫ ي٘

 ،ٚأداباٙ ْؿؼ اإلداب١ ،ٚغأهلُا ْؿؼ ايػ٪اٍ ،ٚعاز ثا١ْٝ ،ثِ ابتعس ،ؾٓؿط

ٚيهٔ عٓسَا  ،َؿٝشّا بٛدٗ٘ عُٓٗا ،إ٫ إٔ دًؼ بايكطب َُٓٗا ٘ؾُا نإ َٓ
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إٔ زٕٚ َٚٔ  ،بؿس٠مل ٜػتطٝع إٔ ٜكاّٚ ؾاؾٛع أخص ٜعه٘  ،بؿٛا٤ ايًشِٚابسأ

ؾإْ٘ دايػِٗ ٚأنٌ َعِٗ. ٚقاٍ ي٘ ؾٗس: نٝـ ضأٜت ؿِ اؾشـ ٜا  ،ٙاٜسعٛ

 بسض؟ 

 ٫ٚ ٜؿٓطم بٌ ؿِ غعاٍ أٚ ؿِ ٓاض. ،إٕ اؾٛع ٫ ٜطسِ 

ٚقًٛٙ ٗ  ايصٟ،ٚغاضٚا باػاٙ تٌ ايكٝكّٛ ،ٚٓسٚا اهلل ،نشو اؾُٝع

 ،ٜطنب٘ ٬َِّْٓٗ اسسبٌ أعطٛا نٌ ٚ ،زٚا زِْٜٛٗرتَػا٤ ايّٝٛ ايتايٞ. ٚاغ

ٚزي ِٖٛ ع٢ً أقكط ايططم اييت تٛقًِٗ إٍ أٖايِٝٗ. ٚبكٝت تًو اؿازث١ 

 ٚقاضت تًو ايعباض٠ َج٬ّ ٜتٓاقً٘ ايٓاؽ. ،ٜتساٚيْٛٗا َطح
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اضٚفــاـ  

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

نٞ ٜصعٛٙ  ،أٖس٣ اسس ا٭ؾدام ايهطَا٤ عا١ً٥ ؾكري٠ خطٚؾّا قػريّا

يهطَ٘  ،. ؾهطٚٙ نجريّانُا أعطاِٖ بعض اؿادٝات ا٭خط٣ ،ٜأنًٛا ؿُ٘ٚ

٫ؾتٝكاِٖ  ،إٔ ٜأنًٛٙ َباؾط٠ ،ٚدعٌٜ عطا٥٘. ٚنإ ضأٟ ا٭طؿاٍ ايكػاض

َٜ ايٛايسٜٔيًشِ. ٚيهٔ ضأٟ ٚ  ،يٝأنًٛا ست٢ ايؿبع ،ػُٔعٛٙ ست٢ َٜسنإ إٔ 

ٛا أنجط ن١ُٝ ؾًٝأنً ،ن١ُٝ ق١ًًٝ اؾايًشِ ٫ ٜتٛؾط زا٥ُّا ٚبسٍ إ ٜأنًٛ

ٚع٢ً ضأٟ إجٌ: "ايطع١ُ  ،٭ٕ ضأُٜٗا َٓطكّٝا ،ٖه١ٓ. ٚاْتكط ضأٟ ايٛايسٜٔ

 أؾهٌ َٔ اييت تأنًٗا". ،ايًٞ بتتٛاعس بٝٗا

ؾعًُٛا  ،ٚنإ اـاضٚف َٛنع اٖتُاّ ْٝع أؾطاز ا٭غط٠ ،َهت ا٭ٜاّ

تي طٚا ي٘ اينُا أِْٗ ٚؾَّ ،ٚبطز ايًٌٝ ،ٜكٝ٘ سط ايؿُؼ ،ّا َٔ ايكـٓكي٘ خ

ٚناْٛا ٜٓٛؿٛا  ،إش خككٛا ي٘ دطٕ َا٤ ،ٚمل ٜسعٛٙ ٜعطـ أبسّا ،ٚايؿعري

ؾهإ قٛؾ٘ أبٝهّا  ،اؾطٕ بٌ اؿٌ ٚاٯخط. نُا اختل أسس ا٭بٓا٤ بٓٛاؾت٘

ٚانتٓع بايًشِ. ٚايهٌ ٜٓتٛط ،ٚقاض ٚظْ٘ ثك٬ّٝ ،نرب سذِ اـاضٚف،٫َعّا

إٔ ٜصع٘ ؾكس قطض ٚايسِٖ  ،ٚبعس إؿاح ْٝع أؾطاز ا٭غط٠ ،قطاض ا٭ب ٗ شع٘

ؾطح اؾُٝع بأِْٗ غٝأنًٕٛ أن١ً زمس١ )بٌ أن٬ت  ،ّٜٛ اـُٝؼ ايكازّ

ٚآخط قاٍ: أضٜس َٓػؿّا  ،ؾأسسِٖ قاٍ: أضٜس ؿُّا َؿّٜٛا ٗ ايؿطٕ ،زمسات(

خايّٝا ،ؾكايت: أضٜس ؿُّا َػًٛقّا ،أَا ا٭ّ ،(1)ٚا٭قػط قاٍ: أضٜس َهُٛض٠ ،َؿّٗٝا

                                                           
(1)
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ؾػآنٌ َٔ  ،قاٍ: أَا أْا ،ٚعٓسَا غأيٛا ٚايسِٖ ،َعستٞ ي٥٬ِٝ ،َٔ ايسٖٔ

 نٌ َا شنطمت.

نإ ايطؿٌ ايكػري  ،يّٝٛ اـُٝؼ )ّٜٛ ا٭ضبعا٤(ٚٗ ايّٝٛ ايػابل 

 ،ٚمل ٜػتطٝعٛا إطؿا٥٘ ،ؾاسرتم اـل ،ٚبػؿ١ً عٔ أًٖ٘ ٜعبح بأعٛاز ايجكاب

ا٤ ٜبهٕٛ ع٢ً ٚأخص ا٭بٓ ،سبطٛا ْٝعّاُأ ،أٚ إخطاز اـاضٚف َٔ ايًٗب ايؿسٜس

زٕٚ إٔ ٜتصٚقٛا  ،إٔ ٜصٖب اـاضٚف غسّاؾِٗ مل ٜتٛقعٛا  ،تًو اـػاض٠ إؿذع١

 ؿُ٘.

ُٗ ،أخطدٛٙ ،ٚبعس إٔ ٔست ايٓاض ٕٛ ضا٥ش١ ايؿٛا٤ اييت ٫ ؾإشا ِٖ ٜؿت

ٚأخصت  ،إٕ ضا٥ش١ ايؿٛا٤ تسٍ أْ٘ مل ٜٓؿل ،ٜتٗاَػٕٛتكاّٚ. أخص ا٭بٓا٤ 

ٚايؿهط٠ تكٍٛ: يٛ أْ٘ ْؿل ؾًٔ تكسض  ،ؾهط٠ اهلُػات تتشٍٛ ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا إٍ

َٚا ٖٞ إ٫ ؿٛات ست٢  ،طاّعإشّا ؾأنً٘ س٬ٍ ٚيٝؼ  ،ضا٥ش١ ايؿٛا٤ َ٘ٓ

ٚاْتؿط اـرب ٗ ايكط١ٜ  ،ٚأنًٛا اـاضٚف ،أخصت ايػهانٌ تعٌُ عًُٗا

ٚبعس ٌَٜٛ قاٍ هلِ بعض ايٓاؽ: إٕ أنًهِ يًداضٚف نإ سطاَّا.  ،ايكػري٠

ؾكايٛا: إْ٘ مل ٜصبح ٜٚػٌٝ  ،أَا َٔ قاٍ سطاَّا ،أنً٘ س٫ّ٬ٚبعهِٗ قاٍ: إٕ 

ٚعٓسَا غأيٛٙ  ،ؾذا٤ إَاّ إػذس ،ٚنجط اؾساٍ ،زَ٘. ؾأخص ايطدٌ هازهلِ

ٜا أبا سػٔ. قاٍ ي٘ أبٛ سػٔ  ،٫ٚ دساٍ ٗ شيو ،َا سهِ ايسِّٜٔ؟ قاٍ: إْ٘ سطاّ

 ٖٚصا بعٝٓو. ،َؿريّا بإقبع٘ ا٭ٚغ٘: اـاضٚف ٚقس أنًٓاٙ

ست٢ قاٍ ي٘ أسس ايٛطؾا٤: أمل ٜبل  ،ٚنشو اؾُٝع ،اإلَاّ ونش

 ؾ٦ّٝا َٔ اـاضٚف ٜا أبا سػٔ.

 أبا سػٔ: ٕٚاشا؟



 
 
 

118 
 

 نٞ ْأنٌ َعو. 

 ٕا ضأٜتُْٛٞ بٝٓهِ. ،قاٍ أبٛ سػٔ: يٛ بكٞ ؾ٦ّٝا َٓ٘

 ؾعاز نشهِٗ.
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 اؾــا١ٖ

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ب ٚامس٘ ٜٛغـ نإ ٜعٌُ سٓطاثّا عٓس ؾٝذ إسس٣ وه٢ إٔ أسس ايؿبا

ضغِ أْ٘ ٜٓتُٞ يعؿري٠  ،ٚنإ ٚغُّٝا قٟٛ ايب١ٝٓ ؾسٜس ا٫عتساز بٓؿػ٘ ،ايكط٣

تسٜٔ بايطاع١ ٚاي٤٫ٛ يعؿري٠ ايؿٝذ ٚيًؿٝذ  ،ٗ ْؿؼ ايكط١ٜ ق١ًًٝ ايعسز

ٚتعإٚ ٚتكاٖط.  ،ٚناْت ايعؿريتإ تعٝؿإ ٗ أَٔ ٚغ٬ّ ٚطُأ١ْٓٝ ،ْؿػ٘

 ،ؾعؿل ابٓت٘ ثطٜا ،ؾإْ٘ نإ قطٜبّا َٔ ْٝع أؾطاز عا١ً٥ ايؿٝذعًُ٘ ٚعهِ 

ٓٓٗا ناْت تكٓسٙ ٚتعدطٙ ،ؾهإ ٜتٛزز إيٝٗا ،شات اؿػٔ ٚاؾُاٍ ٫ضتباطٗا  ،ٚيه

ٚأخريّا قايت ي٘: إٕ  ،ٚنإ ٜتشٌ ايؿطم ٗ َػاظيتٗا ،بع٬ق١ سب بابٔ عُٗا

 زعين ٚؾأْٞ. ،ٜكتًوضَا  ايصٟ،مل تتٛقـ عٔ ٬َسكيت ؾإْين غأخرب أبٞ

 ،ؾتشٌ ؾطق١ شٖابٗا إٍ عٌ إا٤ ٗ ٚقت ايٛٗري٠ ،ٚيهٓ٘ مل ٜسعٗا

َٚٔ  ،ؾكاّ بتهُِٝ ؾُٗا ٚاغتكابٗا ٗ إسس٣ إػاضات ،ٚخًٛ إٓطك١ َٔ ايٓاؽ

 ٚسؿط هلا سؿط٠ ٚزؾٓٗا. ٚعاز إٍ بٝت٘ ٚنإٔ ؾ٦ّٝا مل ٜهٔ. ،ثِ قتًٗا

ٌ ٫ ٜتعس٣ ايػاع١ ٗ أبطأ ؾُؿٛاض ايع ،اغتطٍٛ ا٭ٌٖ غٝب١ ابٓتِٗ

ِٓ اي٬ّٛ ،ا٭سٛاٍ ٚيهٔ َهت عس٠ غاعات  ،غأيٛا قاسباتٗا ،ٚمل تعس ثطٜا ،ٚع

مل  ،غأيٛا ايٓاؽ ،اـرب ٗ ايكط١ٜاْتؿط  ،ٚيهٓٗٔ أْهطٕ ض٩ٜتٗا شيو ايّٝٛ

ٔٓ  ،مل هسٖٚا ،عجٛا ٗ نٌ ا٭َه١ٓ ،هسٚا دٛابّا ؾاؾّٝا يكس ؾكست ثطٜا. ٚ

ِٓ ايكًل ا٭غط٠ ٚا٭قاضب،ختطؿٗاايٓاؽ إٔ أسسّا ا ؾػٝاب ايؿتا٠ عٔ ايبٝت  ،ع

ٚيهٔ  ؟ؾُا بايو بٗصا ايػٝاب ،زٕٚ عًِ أًٖٗا غري َربض ٚيٛ نإ يٛقت قكري
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ُٖٚؼ ٗ أشْ٘: يكس ضأٜتو ٚأْت  ،شٖب إٍ قطٜب٘ ٜٛغـ ،ايؿاب َكًح اؿاَس

 ؾُا تؿػريى يصيو؟ ،ؼٌُ ايؿأؽ ٚتتذ٘ إٍ بػتإ غعٝس ايٓاطٛض

 ؾك٘ نٓت أضٜس سطبّا. ،٫ ،ٚقاٍ: ٫ ،ٜٛغـ ٚتًعجِ اضتبو

قاٍ َكًح اؿاَس: إْٞ أعطف ايع٬ق١ غري إتهاؾ١٦ اييت بٝٓو ٚبٝٓٗا 

ٚايعَٔ  ،ضأٜتو ؼٌُ ايؿأؽ ايصٟٚٗ ايٛقت  ،ٚأْت ٖسزتٗا ،ؾٗٞ ٫ تطٜسى

ٚإٕ عطف أبٖٛا ٚأًٖٗا  ،إشّا ؾعًِ ثطٜا عٓسى ،شٖبت ب٘ إٍ ايعٌ َتكاضبّا ايصٟ

 بٌ تساضى ا٭َط ؾػتهٕٛ َصع١ ٫ ٜعًِ َساٖا إ٫ اهلل.ق

 ،أططم ٜٛغـ ٚقاٍ: يكس اغتكبتٗا ٚقتًتٗا ٗ بػتإ غعٝس ايٓاطٛض

ؾهٝـ ايعٌُ. ٚبػطع١ نبري٠ ْع َكًح اؿاَس أقاضب٘ نً ِٗ ٚأعًُِٗ 

يٝشتُٛا بإسس٣  ،ؾأؾاض نبريِٖ بطسًِٝٗ ايؿٛضٟ ؼت دٓح اي٬ّٛ ،باـرب

أخط٣. ٚعٓسَا أٜكٔ ٚايس ثطٜا إ ٫ غبٌٝ يًعجٛض ٗ قط١ٜ ايعا٬٥ت ايك١ٜٛ 

أَط ايٓاؽ باهلس٤ٚ ٚايصٖاب إٍ بٝٛتِٗ ست٢ ايكباح. ٚبعس َٓتكـ  ،عًٝٗا

 تاؽصناْت قاؾ١ً عا١ً٥ ٜٛغـ ايعاٜس ٚنٌ أقاضب٘ قس  ،ايًٌٝ عٛايٞ ايٓػاع١

ططٜكٗا إٍ إسس٣ ايكط٣ ٚزخًت بؿٝدٗا خايس ايػامل ٚعا٥ًت٘ يتشتُٞ 

 ؾكاٍ: ،ٚأخربٚٙ َا سسخ ،سِٖعٓ

ٚأعاْين اهلل  ،إْٗا ٕكٝب١ إكا٥ب ،٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًٞ ايعِٛٝ

َّ ٜٖتًُع٢ً ٖصا اؿٌُ ٖٚصٙ ا٭َا١ْ اييت   اٖا.ْٛٞ إ

ٚأضغٌ ايؿٝذ خايس ايػامل يٛايس ثطٜا  ،ٚٚقـ ٜٛغـ َهإ زؾٔ اؾج١

ِٓ اؿعٕ ٚايػهب  ،ٔ ىربٙ عصاؾري ايكٓك١َ َٔ شيو ايؿعٌ إؿٌ  ،ايكط١ٜع
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ٚأقػِ ٚايسٖا ٚأقاضبٗا يٝٓتكُٛا أؾس اْتكاّ. ٚبعس زؾٓٗا مل  ،َٔ ٜٛغـ ايعاٜس

 ٜكبًٛا ايععا٤ بابٓتِٗ ست٢ ٜأخصٚا بجأضِٖ.

 ،شٖب ايعسٜس َٔ إػًشٌ إٍ سٝح ًٜذأ ٜٛغـ ٚعا٥ًت٘ ،ٚٗ إػا٤

ٚاستر قتً٘. ٖٚٞ تٗسٜس اـكِ ٗ َٓعي٘ ٚضَا  ،بع١ًُٝ تػ٢ُ )اؿٛف(

إٔ  ٚيهٔ ٚايس ثطٜا ٚأقاضب٘ مل ٜتٛقؿٛا ٖا سسا بإػتذاض ب٘ إ٫  ،ايؿٝذ ٚأقاضب٘

 ٚايس ٜٛغـ اؿاَس إٔ ٜطسًٛا إٍ َهإ بعٝس َع طًب إدطا٤ ايكًح.ْكح 

 ٚيهٓ٘ ٜكٍٛ هلِ: اشنطٚيٞ ،ٚأخصت اؾاٖات تتٛاٍ ع٢ً ٚايس ثطٜا

تٗسٜس ٚايس  تٛقـٜمل ٚإتابع١. ٜٚهؿٛا عٔ  ؾٝػهتٛا ،دط١ّ َجٌ ٖصٙ اؾط١ّ

ٚيهٔ  ،ٜطًب ايكًح ايكبا٥ٌايعؿا٥ط ٚ ٚأخص ٚايس ٜٛغـ ٜسٚض بٌ ،ثطٜا ٚأقاضبٗا

َٚطت عس٠ غٓٛات ع٢ً تًو اؿازث١ شاقٛا  ،طًب٘ نإ بعٝسّا ٚقعب إٓاٍ

ٚأخريّا شنط ي٘ أسسِٖ إٔ ٜصٖب ٭سس ايؿٝٛر إعطٚؾٌ  ،خ٬هلا ايصٍ ٚاهلٛإ

ٖٚٛ بٌ  ،ؾصٖب إيٝ٘ ،إتعًل بايسّ ،ِ بايكها٤ ايعؿا٥طٟعهُتِٗ ٚسٓهتٗ

 ،ٚبعس تؿهري طٌٜٛ ،ٚأخربٙ بتًو اؿازث١ اييت قاّ بٗا ابٓ٘ ،ايٝأؽ ٚايٓطدا٤

 : ازع اهلل إٔ ٜٛؾكين ٗ إهاز اؿٌ إٓاغب هلصٙ اؾط١ّ.قاهلل

 ،ٚقاٍ هلِ عٔ خط١ يًكًح َا بٌ ايػازض ٚأًٖ٘ ،ْع شيو ايؿٝذ أقاضب٘

ٜٖابٌ ٚايس  َٚا شٖب إٍ ٚايس  ،ٚٗ ايّٝٛ ايتايٞ،ٚاؾكٛٙ ع٢ً خطت٘ ،ٚأقاضب٘ ثط

ٜٖا ٚا ع٢ً اططاف قاضٚعٓسَا ٝع أؾطاز عؿريت٘ تكشبِٗ َٛاؾِٝٗ َع ْ ثط

ٚاؾكًٛا ايٓػا٤ عٔ  ،ات إٛاؾٞ عٔ قػاضٖاَٖقاٍ يطداي٘: اؾكًٛا ُأ ،ايكط١ٜ

ٜٖاثِ أضغٌ يٛايس  ،أطؿاهلٔ  ،بًستِٗ. ْٗض ايؿٝذ َع أقاضب٘أِْٗ أقبشٛا ٗ  ثط

 ٚبعس ايػ٬ّ قاٍ ي٘: ْطٜس ايكًح َع اؾاْٞ ٚأًٖ٘.
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ؾُجٌ  ،ٚقاٍ: غأؾِٓٝٗ عٔ بهط٠ أبِٝٗ ،اعتصض ٚايس ثطٜا عٔ ايكًح

 دطّت٘ مل ٜطتهبٗا أسس.

ٚٗ إكابٌ ؾٗصٙ  ،٫ٚ تؿبٗٗا دط١ّ ،قاٍ ي٘ ايؿٝذ: إٕ دطّت٘ ْهطا٤

ٚا٭طؿاٍ  ،إٔ تعٝس قػاض إاؾ١ٝ ٭َاتٗا ؾبٝسى أْت ،دا١ٖ ٫ تؿبٗٗا دا١ٖ

 ؿهٕٛ أَٗاتِٗ.

ٚبها٤  ،٭َاتٗا (1)اؿريإٚسٌٓ  ،ٜػُع ثػا٤ قػاض ايػِٓاؾُٝع ٚنإ 

يكػاض ٚأَاتٗا َٔ ْٝع أقٛات ا تغاز ايكُت ٚعً ،ا٭طؿاٍ ع٢ً أَٗاتِٗ

٫ سٍٛ عٓسٖا قاٍ ٚايس ثطٜا بعس إٔ تؿاٚض َع أقاضب٘: ،ت ا٭شإُٖست٢ ُق،ا٭ْٛاع

ٚأطًكٛا  ،٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًٞ ايعِٛٝ. أعٝسٚا ا٭طؿاٍ ؿهٕٛ ا٭َٗات

ٚاَطْا  ،ْٓٛا قطٜتٓانؾكس قبًت ايكًح بؿطٙ إٔ ٫ ٜػا ،قػاض إٛاؾٞ ٭َاتٗا

 إٍ اهلل.

ُٓت ايؿطس١  ٚمت ايكًح ؼت ؾطٙ ٚايس أبٞ ثطٜا. ،ٚأطًكت ايعغاضٜس ،ع
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 غعس ايٓصابح

 ايعٝػ٢ ايععيب ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس

 ،ٚتٓؿؼ ايٓاؽ ايكعسا٤ ،اضتؿعت سطاض٠ اؾٛ ٗ ْٗا١ٜ ؾٗط نإْٛ ايجاْٞ

ٖٚصا قس ؾذع غعس ٚضؾاق٘ يٝكَٛٛا  ،بعس أٜاّ إطبعا١ْٝ ٚيٝايٝٗا ؾسٜس٠ ايربٚز٠

ٍّ آخطٜٔ. ٚغعس ٖصا ابٔ ؾٝذ ايعؿري٠. ساٍٚ ٚايس غعس  ،بطس١ً قٝس أٚ يػعٚ قٛ

إ٫ أِْٗ أقٓطٚا ع٢ً شيو. قاٍ  ،ِ عٔ ععَِٗإٔ ٜجٖٓٛ ،ٚبعض ايطداٍ اٯخطٜٔ

ٝٓط  ،ٚاظزازت سطن١ ايطٜاح ،ٚايس غعس يػعس: أٟ بين إشا ضأٜت إٔ اؾٛ قس تػ

ٚاضؾعٗا  ،ٚآزخطٚاؾٛ َٔ أطاٜبٗا ؾهٌ  ،ؾكِ بٓشط ايٓاق١ ،ٚاختًؿت اػاٖاتٗا

ٚقٌ يطؾاقو إٔ  ،ٚأؾطؽ َا بساخًٗا َهاّْا ٕبٝتو ،ضض َا اغتطعتعٔ ا٭

 ؾإْهِ غتًٗهٕٛ. ،ؾإٕ مل تؿعًٛا َا أقٛي٘ يهِ ،َجٌ قٓٝعوٜكٓعٛا 

 نٌ ٖصا؟ ،قاٍ غعس: ٕٚاشا ٜا أبٞ

عٔ اٯبا٤  ،ٚضثت ٖصٙ إع١ًَٛؾأْا  ،قاٍ ٚايس غعس: إْ٘ ايجًر ٜا بين

 ٚقس خربتٗا بٓؿػٞ. ،ٚا٭دساز

ست ٚايس٠ غعس قٍٛ ظٚدٗا ٚاخص غعس ٚضؾاق٘ َ٪ْٚتِٗ ٚاْطًكٛا ٜٓٚقس أ

ٚقطعٛا َػاؾات  ،ايؿطقٞ َٔ َهإ زٜطتِٗ. ابتعسٚا نجريّا باػاٙ اؾٓٛب

ٚبا٤ ٚأضاْب.: ٚٗ ٚٗط أسس ايّٝٛ ٔ ِٖا ٜكطازٚ ٕٚناْٛا ٜأنًٛ ،ط١ًٜٛ

 ،ٜٚتًبس اؾٛ بايػّٝٛ ،ٚتعزاز بطٚزتٗا ،ؾإشا ايٓطٜاح تؿتس ،ٚقس أظَعٛا ع٢ً ايعٛز٠

ٚطًب َٔ  ،ٚايسٙٚعٌُ َا أٚقاٙ ب٘  ،ؾكاٍ غعس يطؾاق٘ بأْ٘ شاٖب يٓشط ايٓاق١

ِْ غا٥ط ،إ٫ أِْٗ ضؾهٛا شيو ،ضؾاق٘ إٔ ٜؿعًٛا َجًُا ؾعٌ  ،ٚقايٛا: َا ٖصا إ٫ غٝ

 ٚغتُطط َططّا ٫ ٜ٪ثط عًٝٓا أٚ ع٢ً ضٚاسًٓا.
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ٌٓ اي٬ّٛ اييت ضؾعٗا عٔ ا٭ضض  ،زخٌ غعس ٗ دٛف ْاقت٘ ،ٚعٓسَا س

 ،ٔ ظازَٚا بكٞ َع٘ َ ،بٛاغط١ اؿذاض٠ نُا أزخٌ بٗا َا قس ؾٛاٙ َٔ ؿِ

ؾإشا ايجًر قس غط ٢ ضؾاق٘  ،ْٚٛط سٛي٘ ،سثطّا بؿطٚت٘. ٚعٓسَا أؾام ٗ ايكباحتَ

ٚبكٞ ٗ  ،به٢ غعس ضؾاق٘ عطاض٠ ،ْٚؿكت ايطٚاسٌ ،ٚقس َاتٛا ْٝعّا ،ٚضٚاسًِٗ

 ،ؾكس أخصت تبهٞ غعسّا ،٫ ىطز إ٫ يكها٤ ساد١. أَا ٚايس٠ غعس ،دٛف ايٓاق١

 ٚإ َا شبح َا ًٜؿٞ". ،ًٜؿٞؾكاٍ هلا ظٚدٗا: "إشا غعس شبح 

ٌٓ ظازٙ  ،ٚأقبح بإَهإ غعس ايػري ع٢ً ا٭ضض ،ٚبعس إٔ شاب ايجًر

َٚٓص شيو  ،ٚأخرب ايعؿري٠ َا دط٣ ي٘ ٚيطؾاق٘ ،ٚاػ٘ مٛ اًٖ٘ ،ٚؾطٚت٘

ُٜطًل ع٢ً ا٭ٍٚ َٔ ؾباٙ عباض٠ غعس ايٓصابح بٌ قػُٛا  ،ايتاضٜذ أقبح 

 ٖٚٞ: ،إٍ أضبع١ غعٛز ايؿتا٤ٔػ١ٝٓٝ 

 غعس ايصابح. .1

 غعس ابًع. .2

 غعس ايػعٛز. .3

 غعس اـباٜا. .4

 ،ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط آشاض جايحٚتبسأ َٓص ا٭ٍٚ َٔ ؾباٙ ٚتٓتٗٞ ّٜٛ اي

 َٚكساض نٌ غعس اثٓا عؿط َّٜٛا ْٚكـ ايّٝٛ.
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 َٔ َصنطات قٝاز

 ايطاٟٚ: ز. قُٛز عبسايؿتاح اؿُٛضٟ

سس ا٭ٜاّ خطز يًكٝس ٗ أ ،بًس٠ بٝت ضاؽوه٢ إٔ أسس ايكٝازٜٔ َٔ 

ؾايتذأ ايجعًب  ،ب٘ بهٌ طاقت٘ؾطأ٣ ايهًب ثعًبّا ٚؿل  ،َٚع٘ نًب٘ ٚبٓسقٝت٘

 .إٍ إسس٣ إػاضات 

ٚسسخ عطاى قٟٛ بٌ  ،ٚزخٌ ٚضا٤ٙ ايهًب –ٚنإ باب إػاض٠ نٝكّا 

زاؾع عٔ ْؿػ٘ بهٌ َا اٚتٞ َٔ ق٠ٛ أشًٖت ايهًب ٚايكٝاز  ايصٟايهًب ٚايجعًب 

َُكطّا باهلع١ّ اييت َين بٗا َٔ ؾاْػشب ايهًب َٔ ا ،َعّا ٕػاض٠ ايهٝك١ 

ايجعًب. ٚنإ َٔ ع٬َات ٖع١ّ ايهًب إٔ أقٝب بعس٠ دطٚح ٚخسٚف ٗ 

 ،ٚقس نإ َٔ إٓطل إٔ ٜهٕٛ ايٓكط يًهًب ،ٚدٗ٘ َٔ أثط إعطن١ َع ايجعًب

ٚايسيٌٝ إ ايجعايب تٗطب َػطع١  ،ٚشيو يتؿٛم ايه٬ب ع٢ً ايجعايب ٗ ايك٠ٛ

 عٔ أعٌ ايه٬ب.يتتٛاض٣ 

ٚقطض إٔ ٜكتٌ ايجعًب  ،غهب ايكٝاز ٕا ضأ٣ نًب٘ ع٢ً تًو اؿاي١

ٜطاؾك٘ زا٥ُّا ٗ ضس٬ت قٝسٙ.  ايصٟٚ ،ثِ اْتكاَّا يهًب٘ اؾطٜح ،نكٝس ي٘ أ٫ّٚ

ؼًٌ ايكٝاز َٔ بعض ٬َبػ٘ ٚأزخٌ ْكؿ٘ ايعًٟٛ زاخٌ إػاض٠ اييت ٫ 

أؾع٢ ند١ُ  –ٜٚا هلٍٛ َا ضأ٣ –غبعٌ غٓتُرتّا؛ ؾطأ٣ ٜتذاٚظ قطط َسخًٗا 

ؾأغُض عٝٓٝ٘ ٚأٜكٔ باهل٬ى  ،ْٚكـ تعسـ مٛٙ عس أقٌ َٔ َرٍتع٢ً ُب

ٚأسؼ إٔ  ،ؾًٝؼ َٔ ايػٗٛي١ إٔ ىطز ْؿػ٘ َٔ باب إػاض٠ ايهٝل ،احملتِ

ٚعٓسَا أٜكٔ اْٗا خطدت  ،ا٭ؾع٢ أخصت ؽطز بكعٛب١ بٌ دػُ٘ ٚباب إػاض٠
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ٚعاز  ،ط ايك٣ٛ ْاغّٝا ايجعًب ٚدطٚح نًب٘غشب دػُ٘ ٖٚٛ خا٥ ،بؿهٌ ْٗا٥ٞ

 خا٥ب ايٛؾاض َٚكػُّا أي ا ٜعٛز هلٛا١ٜ ايكٝس بعس شيو ايّٝٛ.يًبٝت 
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 طِّٖإـــيا

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

)ٚٗ إسس٣ يٝايٞ نإْٛ ا١ًُٕٛ( عٌ  ،ُشنطت ٗ إسس٣ َهاؾات ايكط١ٜ

ٍ بعض ايٓاؽ أْٗا َػه١ْٛ سٝح قا ،تبعس عٔ ايكط١ٜ سٛايٞ نًٝٛ َرتٜٔ ،َا٤

ٚإ  ،٫ٚ أسس ٜػتطٝع زخٛهلا ي٬ّٝ ي٬٦ ٜهطب٘ اؾإ ايػانٔ ٖٓاى ،باؾإ

 زخٛهلا َكتكط ع٢ً ايٓاؽ ٗ ايٓٗاض ؾك٘.

 ؾكاٍ أسسِٖ: َٔ ٜسخًٗا أعطٝ٘ ٔؼ يريات شٖب١ٝ. 

 ٚقاٍ آخط: ٚأْا أعطٝ٘ أضبع ؾٝاٙ. 

 ٚقاٍ ثايح: أَا أْا ؾأعطٝ٘ ؾطٚتٞ. 

 اب ٚقاٍ: أْا غأشٖب إيٝٗا.ؾتؿذع أسس ايؿب 

ٚأسؼ ايطداٍ ايج٬ث١ أِْٗ غٝدػطٕٚ  ،ٚدِ اؾُٝع ًٚٚٛا قاَتٌ

 بإغطا٤اتِٗ شيو ايؿاب إػهٌ.

 ؾكاٍ أسسِٖ: أَا ؽاف ٜا عٛز٠ إٔ ٜهطبو اؾإ!! 

 ٚغأشٖب ٗ اؿاٍ. ،ؾكاٍ عٛز٠: ئ أخاف 

ٙ ٚتسّا ؾأعطٛ ،إ٫ أْ٘ ضؾض ٚأقط إٔ ٜكّٛ با١ُٕٗ ،ساٚيٛا ضزع٘ عٔ شيو

 ،ٖٚٓاى زم ايٛتس ،ؾأخصٙ ٚاْطًل قٛب عٌ إا٤ ،ٚٚنعٛا عًٝ٘ إؾاض٠ َع١ٓٝ

 ،ؼػػ٘ ؾإشا ؾعطٙ نجٝـ ،ٚبعس ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ ؾإشا بؿ٤ٞ َا ٜطنب ع٢ً ٚٗطٙ

ساٍٚ إْعاٍ شيو ايؿ٤ٞ  ،ٚيهٓ٘ ُايو ْؿػ٘ ٚخطز َٔ ايعٌ ،خاف ٗ ايبسا١ٜ

نٌ َٔ نإ ؾٝٗا ٚزخٌ إهاؾ١ ؾصعط  ،عٔ ٚٗطٙ ٚيهٔ زٕٚ ؾا٥س٠
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 ،ؾأَػهٛٙ ٚضبطٛٙ باؾٓاظٜط ،ْٚعٍ َا نإ ع٢ً ٚٗط عٛز٠ ؾإشا ٖٛ قطز،ٚتؿطقٛا

أضازٚا إٔ ٜعطٛٙ َا اتؿكٛا  ،ٚبعس إٔ ٖسأت خٛاططِٖ ٚعطؾٛا نِ نإ ؾذاعّا

عًٝ٘ ٗ ايطٖإ يهٓ٘ ضؾض ٚقاٍ هلِ: إْٞ أضزت ؾك٘ إٔ أبٌ يهِ إٔ عٌ إا٤ 

 غري َػه١ْٛ باؾإ.
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 ٚٔسًُُٗااؿُاض٠ 

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ع٢ً  قٌٝ إٔ أسس ايؿ٬سٌ ٚنع نٝػّا َٔ ايكُح ظْت٘ سٛايٞ ١٦َ نًٝٛ غطاّ

ٚنإ ايططٜل ط٬ّٜٛ َا بٌ ايبٝت  ،ٚشٖب إٍ ايطاس١ْٛ ،ٚٗط ٓاضت٘

ؾهإ ٜهطبٗا بكػ٠ٛ  ،ٜهٔ قاسبٗا يريٓٗا ٚمل ،ٚايطاس١ْٛ ٖا أتعب اؿُاض٠

يٝطشٔ ايكُح ٜٚعٛز ٗ ْؿؼ ايّٝٛ يًبٝت.ؾتُٓت إ تطظم  نٞ تػري بػطع١

نٞ وٌُ عٓٗا بعض ايكُح ٜٚطوٗا ٖا أثكٌ  (1)ظشـ )ٚناْت َعؿط٠(

ٚؾعطت أْٗا تًس ؾع٬ّ ٚٚيست  ،ٜٚٛؾط عًٝٗا نطبات ايؿ٬ح إتتاي١ٝ ،ٚٗطٖا

َٚا إٔ اؾشـ ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً إػري  ،ؾُػٓط ايؿ٬ح نُا ُغٓطت اؿُاض٠ ،دشؿّا

ؾُا نإ َٔ ايؿ٬ح إ٫ إٔ ٚنع٘ ؾٛم ٚٗط أَ٘ ٖا ظاز َٔ  ،باؾط٠ بعس اي٫ٛز٠َ

ٓٓا (2)ؾكايت: خً ؿٓاى ٜا دشـ تا تؿٌٝايجكٌ عًٝٗا. ٜا دشـ  (3)إثطاى ،ع

 تٓؿاٍ.

 

 

 

 

                                                           
 َعؿط٠: تطًل ع٢ً ا٭ْج٢ اؿاٌَ َٔ اؿٝٛاْات. (1)
 تؿٌٝ: ؼٌُ. (2)
 إثطاى: َع٢ٓ د٦ت. (3)



 
 
 

131 
 

 ض ا٭َطــضاؾ

 ايطاٟٚ: أبٛ ٖاؾِ ايعُطٟ )قط١ٜ قُس(

بعهِٗ ٜطنب  ،ناْت ْاع١ َٔ ػاض ايبٓسٚض٠ ٜػريٕٚ بؿهٌ ْاعٞ

دعً٘ َا  قٛتّاٜٚبسٚ إٔ ٓاض أسسِٖ نإ  ،اٯخط ٜػري خًؿ٘ ايبعضٓاضٙ ٚ

 ،ؾٝشتو عٌُ ٖصا ٜٚهاز ٜٛقع ٌٓ شاى ،ٜطنض تاض٠ ١ّٓ ٚتاض٠ ٜػط٠

 ٚقاسب٘ ٜهشو َٔ تكطؾات٘ ٚنأْ٘ ٜؿذع٘ ع٢ً شيو.

ٚٗ إسس٣ إطات اقرتب َٔ أسس ا٭ؾدام ٖٚٛ ٜطنب ع٢ً ٓاضٙ 

 ،ؾأٚقع ايطدٌ َٚع٘ ٌٓ ايبٓسٚض٠ ،(1)ػشاسريٚؼت٘ ٌٓ ايبٓسٚض٠ ؾكسّ اي

 ٚأقط إٔ ٜؿهٛ اؿُاض ٚقاسب٘ إٍ ايكانٞ. ،ؾاغتؿاٙ ايطدٌ غهبّا

ٚؾطح ي٘  ،ٌ ايطدٌ بٌ ٜسَٜ٘جََُٚ ،طًب ايكانٞ قاسب اؿُاض ٚٓاضٙ

 ،ايكك١ نا١ًَ ٚأْ٘ مل ٜػتطع إٔ ّٓع اؿُاض َٔ شيو ايتكٓطف اـؿٔ

 ؾكاٍ ي٘ اؿانِ: أسهط اؿُاض.

ٕٓ اؿُاض ٜطؾض  ،خطز ايطدٌ ٚساٍٚ إٔ هًب اؿُاض ٚيهٓ٘ عاز قا٬ّ٥: إ

ٚقاٍ ي٘: اْكطف أْت  ،نشو ايكانٞ ٚنشو اؾُٝع  ا٭َط ٜا غٝسٟ.

 ٚأ٢ْٗ ايكه١ٝ. ،ٚٓاضى

                                                           
 عًــ٢ ٚتٛنــع ايبٓــسٚض٠ بٗــا نــعتٛ خؿــيب قــٓسٚم عــٔ عبــاض٠ ٖٚــٞ ،غــٓشاض٠ ؿطزٖاَايػــشاسري: (1)

 ،ايٛظٕ ْؿؼ بٗا أخط٣ غشاض٠ ٜكابًٗا ،ايساب١ ٚٗط
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 نًب ايؿاّ ٚنًب َكط

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ُٜطعُٛ ٕ وه٢ إٔ نًبّا َٔ ن٬ب ايؿاّ مسع إٔ اؾعاضٜٔ ٗ َكط 

َا أغطاٙ ٭ٕ ٜػاؾط إٍ ٖٓاى يٝٓاٍ ْكٝب٘ َٔ  ،ايه٬ب ؿُّا عٓس نٌ ٚدب١

ٚٗ إكابٌ ؾكس مسع نًب َٔ ن٬ب َكط إٔ دعاضٟ  ،شيو ايًشِ اجملاْٞ

ايؿاّ ٜٓسيًٕٛ ايه٬ب ٜٚطعُٖٛا َا يٓص ٚطاب َٔ ايًشِ ٚايؿشِ ٚاـبع 

ُٓؼ بإطم  ري ايٛؾري.َا زؾع٘ ٭ٕ ٜٗادط إٍ ايؿاّ نٞ ٜٓعِ باـ ،إػ

ٚٚقـ  ،ٚعٓسَا ٚقٌ نًب ايؿاّ إٍ ايكاٖط٠ تٛد٘ إٍ أسس اؾعاضٜٔ

ٝٓا ْؿػ٘ بكطع١ ؿِ تػس ضَك٘ بعس ٖصٙ ايطس١ً ايٓؿاق١ ٓ ٖ ؾػُع  ،أَاّ باب٘ 

."ًُ٘ ِٜ  قاسب إًش١ُ ٜكٍٛ ٫بٓ٘: "إٓز

ٕٓ ٖصٙ ايه١ًُ تعين "أعطٝ٘" ؾتكسّ خط٠ٛ زاخٌ احملٌ  ،ُغٖط ايهًب يعًُ٘ أ

ٕٓ ؾرتادع يًٛضا٤ ٖٚٛ ٜعٟٛ بكٛت َطتؿع  ،ايػ٬ّ عادً٘ بهطب١ بػاطٛض إ٫ أ

 ٚنأْ٘ ٜػب ًٜٚعٔ سٛ٘ ايتعؼ.

أَا نًب َكط ؾإْ٘ ٚقـ أَاّ ًَش١ُ ٗ ايؿاّ ؾػُع قاسب إًش١ُ 

ُِٚي٘". َْا  ٜكٍٛ ٫بٓ٘: "

ـٓ بصًٜ٘  إ٫َّ ،ٚي ُا مل ٜهٔ ٜعطف َاشا تعين ٖصٙ ايه١ًُ ؾإْ٘ ضؾع ضأغ٘ ٖٚ

ؾاْػشب َرتادعّا  ،بايػاطٛض ع٢ً ؾُ٘ ؾذطس٘ ٚغاٍ ايسّ َٓ٘ إٔ ايؿت٢ نطب٘

ـٖ أمل دطس٘ ؾأخص ٜكتات َٔ ؾتات  ،بػطع١ يًٛضا٤ ٚتٛاض٣ عٔ ا٭ْٛاض ست٢ خ

 ايطعاّ.
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خص نٌ أٚايتكٝا ٗ ايططٜل ؾ ،ٚضدع نٌ ٚاسس َُٓٗا إٍ بًسٙ ا٭قًٞ

 ٚاسس ٜؿهٛ ْاع١ اٯخط.

 ؾكاٍ نًب ايؿاّ: ٫ تؿهًٝٞ ٫ٚ ببهًٝو.
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 ايبػ١ً عازت ٕطبطٗا

 ايطٚاٟ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ؾبٛاغطتٗا  ،نإ ٭سس ايؿ٬سٌ بػ١ً تػاعسٙ ٗ أعُاٍ ايؿ٬س١ نًٗا

 ،ٜٚٓكٌ عًٝٗا إا٤ َٔ ايب٦ط أٚ َٔ ايعٌ ،نُا تكّٛ بسضاغ١ ايبٝسض ،وطخ أضن٘

ي ٚمل ٜهٔ ٜبدٌ عًٝٗا بؿ٤ٞ َٔ ايت ،ٖٚٞ ضنٛبت٘ ٚضؾٝكت٘ ٗ سً ٘ ٚتطساي٘

 ٚنإ ٜعريٖا ؾرياْ٘ يتػاعسِٖ ٗ إلاظ أعُاهلِ. ،ٚايؿعري

ؾٓكش٘ أقاضب٘ ٚبعض أقسقا٥٘  ،ؾٗطَت ٚمًتإٍ إٔ تكسَت بٗا ايػٔ 

إٔ ٜتدًل َٓٗا ٜٚؿرتٟ بػ١ً غريٖا عٝح تهٕٛ قػري٠ ايػٔ شات ق٠ٛ 

ٚٗ أسس ا٭ٜاّ ضنبٗا  ،ٚنإ ٜكاّٚ ضغبتِٗ إٍ إٔ أقٓعٛٙ ؾكطض بٝعٗا ،ْٚؿاٙ

ّٓ بٌ مثٓٗا ٚمثٔ ناؾ١ٝ يٝػس ايؿاضم  ْكٛزّابعس إٔ أخص َع٘  ،ِ قٛب ايػٛمٚ

 ،نإ أٍٚ ايٛاقًٌ إيٝ٘ ايصٟٚقـ إٍ داْبٗا ٗ غٛم اـٌٝ ،ايبػ١ً اؾسٜس٠

َٚٓطت  ،ٚأخص ٜبشح عٔ بػ١ً أخط٣ ،ؾذا٤ٙ ؾابإ ٚاؾرتٜاٖا َٓ٘ بعؿطٜٔ زٜٓاضّا

ٚمل ٜهٔ  ،ػ١ً ٔػٌ زٜٓاضّاؾهإ غعط أضخل ب ،ايػاعات ٚمل هس بػ١ً تٓاغب٘

 ؾطدع خايٞ ايٛؾاض. ،شيو إبًؼ َٔ ايٓكٛزًّو 

ٚأخصا ٜطعُاْٗا  ،َا بتشُُٝٗا بإا٤ ٚايكابٕٛاأَا ايؿابإ ؾإُْٗا ق

نُا  ،ّا دسٜسّاسًػاايؿعري َع إًح نٞ تؿطب نجريّا ؾٝهرب بطٓٗا ٚٚنعا هل

 بٝع ٗ غٛم ايبػاٍ.ٚعطناٖا يً ،ظٜٓاٖا ببعض اإلنػػٛاضات ايعا٥س٠ يًدٌٝ

إٍ إٔ  ،ٚعاز ايطدٌ يًػٛم بعس ٌَٜٛ ٚأخص ٜبشح عٔ بػ١ً يٝؿرتٜٗا

ٚعٓس ٚقٛي٘  ،ٚضنبٗا ٚعاز بٗا إٍ قطٜت٘ ،ٚدس نايت٘ ؾاؾرتاٖا بأضبعٌ زٜٓاضّا
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َٚٓط َٔ أَاّ فًؼ يًطداٍ اعتازٚا إٔ هًػٛا ب٘ ٜتبازيٕٛ  ،نإ ايٛقت عكطّا

ٚيهٔ أسسِٖ قاٍ  ،ضنٛا ي٘ ؾطا٤ ايبػ١ً اؾسٜس٠ؾبا ،اؿسٜح أٚ ًٜعبٕٛ إٓك١ً

 ي٘:

 إٕ ٖصٙ ْؿؼ بػًتو. 

ٖٚصٙ بػ١ً دسٜس٠ اؾرتٜتٗا بأضبعٌ  ،٫ إٕ بػًيت قس بعتٗا قبٌ ٌَٜٛ 

 زٜٓاضّا.

إٍ إٔ قاٍ  ،بٌ اؿهٛض إٕ ناْت ايبػ١ً ْؿػٗا أّ غريٖاٚزاض ْكاف 

 أسسِٖ:

ٚإٕ ٖاَت ع٢ً  ،أطًل ضغٓٗا َٔ ٜسى ؾإٕ عازت إٍ زاضى ؾٗٞ بػًتو 

 ٚدٗٗا ؾٗٞ بػ١ً دسٜس٠.

 َطبطٗا  ٗٚٚقؿت  ،ٚعٓسَا أطًكٗا عازت إٍ زاضٙ زٕٚ إٔ ؽط٦ٗا

 ػِ أي ا ٜبٝعٗا بعس ايّٝٛ.قؾأ ،نشو ايٓاؽ ٚأخصٚا ٜتٓسضٕٚ ب٘
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 اسٞطز ايٖكــايك

 ايطٚاٟ: أبٛ ٖاؾِ ايعُطٟ )قط١ٜ قُس(

ؾٝطٛف  ،١نإ ٭سس ا٭ؾدام قطز عً ُ٘ بعض اؿطنات ايبًٗٛاْٝ

ٚايٛاضزات ع٢ً اٯباض  ،ايكط٣ ب٘ يٝكً س أَاّ ايٓاؽ سطنات ايٓػا٤ اؿباٍ

اؿبٛب )ؾكٌ اؿبٛب عٔ  ١ٚسطنات ايؿ٬سٌ ٗ اؿكاز ٚتصضٜ ،ٚايعٕٝٛ

ٚٗ ْٗا١ٜ  ،ٔٚغري شيو َٔ أؾٝا٤ ػًب ايهشو يس٣ إؿاٖسٜ ،ايتي(

ٚنإ  ،غري شيو اؾًػ١ ٜهاؾ٦ْٛ٘ بهُٝات كتًؿ١ َٔ ايكُح أٚ ايطشٌ أٚ

 قاسب٘ ٜبٝع َا هُع٘ ٜٚعٝـ ع٢ً شيو.

 ،ٚقازف إٔ دا٤ إٍ إسس٣ ايكط٣ َع قطزٙ ٚغهٔ ٗ إسس٣ َػاضات ايكط١ٜ

ٚنإ َٔ عازت٘ إٔ ٜرتى قطزٙ ٜٚصٖب  ،ْٚع َٓٗا نٝػّا نبريّا َٔ ايكُح

ٌٓ أسسِٖ شيو ٚشٖب يًُػاض٠ ،يًػٗط ٗ َهاؾ١ ايؿٝذ ٚأخص ٜتجا٤ب  ،ٚاغتػ

 ،)ٖٚٛ ٜعًِ إٔ ايكطز ٜكًس ايٓاؽ( ؾأخص ايكطز ٜكًسٙ ،٘ أَاّ ايكطزٜٚػُض عٝٓٝ

ٚعٓسَا عاز ايطدٌ مل  ،ٚأخص ايطدٌ نٝؼ ايكُح بػطع١ ٖٚطب ،ست٢ ْاّ ايكطز

 هس ايهٝؼ ؾأخص ٜهطب ايكطز نطبّا َربسّا.

 ،ٚعٓسَا دا٤ ايطدٌ َع قطزٙ ٚغهٓا ٗ ْؿؼ إػاض٠ ،ٚٗ ايػ١ٓ ايتاي١ٝ

ٜتٓاّٚ غطم نٝؼ ايكُح ٗ ايػ١ٓ إان١ٝ ؾأخص  ايصٟشٖب ْؿؼ ايؿدل 

 ،ؾتصنطٙ ايكطز ٚتصنط َا شاق٘ َٔ نطب َربح ،أَاّ ايكطز يٝٓاّ ٜٚأخص ايهٝؼ

 يٝكٍٛ ي٘ َا َعٓاٙ: ،ي٘ عٝٓٝ٘ؾأخص ٜؿتح 

 )بتػؿًٝٞ( ؾأْا قاسًٝو.ًٝٞ ببتهإشا نٓت  
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ٕ ا مل هس ٖصا ايًل ؾا٥س٠ َٔ عًُ٘ شيو  ،غازض إهإ خايٞ ايٛؾاض ،ٚ

 ٚقاضت ٖصٙ ايعباض٠ َج٬ّ بتساٚي٘ ايٓاؽ.
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 اؿُاض ٚب٦ط ايكُح

 عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

 ،نإ ايٓاؽ ا٭غٓٝا٤ ىٓعْٕٛ ايكُح ٗ آباض خاق١ عٓسَا ٜهٕٛ إٛغِ دٝسّا

ناْٛا ٜؿتشٕٛ اٯباض اييت ناْت تػًل  ،أٚ بٝع أٚ بصاٍض ٚعٓس سادتِٗ ي٘ ٕ٪١ْٕٚ

ٚقازف إٔ أسس إعاضعٌ ايهباض ْػٞ  ،ايؿتا٤إطط ٗ ؾكٌ  اٗدٝسّا ي٬٦ ٜسخً

ٚأضاز إٔ ٜبٝع َا بٗا َٔ قُح ٚقس  ،َهإ ب٦طٙ اييت َٮٖا بايكُح قبٌ غٓتٌ

سهط  ايصٟٚٚقٌ اـرب إٍ أسس نباض ايػٔ  ،ٚاستاض ٗ ا٭َط ،اضتؿع غعطٙ

 يػ٬ّ عًٝ٘:ؾكاٍ ي٘ بعس ا ،ٕعطؾت٘ إٔ قاسب ايب٦ط َٔ ايٓاؽ ايهطَا٤ ،إيِٝٗ

 نإ ٜٓكٌ أنٝاؽ ايكُح َٔ ايبٝسض إٍ ايب٦ط. ايصٟأسهط يٞ اؿُاض  

ٚقاٍ يًٓاؽ:أسهطٚا نٝؼ قُح بٓؿؼ ن١ُٝ ايكُح اييت نإ وًُٗا  -

 أٟ ١٦َ نًٝٛ غطاّ(. ،شيو اؿُاض )ٚناْت تكسض غُػ١ أَساز

ٖٚٓاى ٚنع ايطدٌ ايؿٝذ نٝؼ ايكُح ع٢ً ٚٗط  ،ٚشٖبٛا ْٝعِٗ إٍ ايبٝسض

 ٚقاٍ هلِ: ،ؿُاضا

ٜتٛقـ عٓسٙ غتذسٕٚ ب٦ط ايكُح إٕ ؾا٤  ايصٟٚٗ إهإ  ،زعٛٙ يٝػري ٚسسٙ 

 اهلل.

ٚٚدسٚا  ،ٚقـ ؾٝ٘ اؿُاض ايصٟٚسؿطٚا ٗ إٛنع  ،ٚؾعًٛا َا أؾاض ب٘ عًِٝٗ

 نايتِٗ.

 ؾػبشإ اهلل ايعِٛٝ.
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 ايهًب١ اؾط١٦ٜ

 ز. قُٛز عبس ايؿتاح اؿُٛضٟ

سف ن٬ب إسس٣ ايكط٣ َٔ اييت تكع ٗ وه٢ إٔ نبعّا نإ ٜػتٗ

ش َٔ إعًّٛ إٔ إ ،ؾٝأنٌ نٌ ي١ًٝ أسس ن٬بٗا أٚ أنجط ،مشاٍ َس١ٜٓ إضبس

 ،ِ ضا٥ش١ ايهباع ؾإْٗا ؽتب٧ ٗ أٟ َهإ ٫ٚ تٓبح َطًكّاايه٬ب عٓسَا تؿ

ٚأت٢ شيو  ،ؾإشا دا٤ ايهبع ؾإْ٘ ٜؿرتغٗا زٕٚ إٔ تبسٟ َكا١َٚ ٫ٚ ست٢ ايٓباح

عطف قاسبٗا  ،ٚاسس٠ ٚمل ٜبل إ٫ نًب١ّ ،ب ايكط١ٜ نً ٗاايهبع ع٢ً ن٬

ٜـ ايكدط١ٜ أَاّ قٝس اؿٝا٠ أْٗا تسخٌ أسس ايتذاٚ غٓط بكا٥ٗا ع٢ً( عًّٝا )

عٝح ٫ ٜػتطٝع  ، غٓتُرتّاٌعٔ ث٬ث ت٘ؾتش٫ ٜعٜس  ايصَٟٔ  ،َٓعهلِ

َع٬ًّ شيو إٔ  ،قاّ عًٞ ٚأغًل شيو ايتذٜٛـ ،ايهبع زخٍٛ شيو ايتذٜٛـ

ٚعٓسَا دا٤ ايهبع ٚاقرتب َٓٗا ٖطبت َٓ٘  ،ٝٗا سطاغ١ ايكط١ٜ ٚسسٖاعً

ؾُا نإ  ،ؾٛدست٘ َػًكّا بإسهاّ ،يتدتب٧ ٗ ايتذٜٛـ نعازتٗا نٌ ي١ًٝ

ٚنػطت بهٌ َا أٚتٝت َٔ  ،ٚأَػهت ضقبت٘ بأغٓاْٗا ،ضدعت يًهبعإٔ َٓٗا إ٫ 

يٓاؽ ع٢ً ٚضآٖا ا ،ٚمل ترتن٘ ست٢ دا٤ ايكباح ،ق٠ٛ ست٢ ؾاضم ايهبع اؿٝا٠

ست٢ قاٍ  ،ٚيهٔ زٕٚ ؾا٥س٠ ،ٚساٚيٛا ؽًٝل دج١ ايهبع َٓٗا ،تًو اؿاي١

 قاسبٗا: أْا أعطف ايػط.

 قاٍ ايٓاؽ: َٚا ٖٛ؟

ؾُا نإ َٔ ايهًب١ إ٫ إٔ اْطًكت  ،شٖب يًتذٜٛـ ايكدطٟ ٚؾتح باب٘

ؾكاّ ايٓاؽ  ،ست٢ خطدت ،ٚبكٝت ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ عٓس٠ أٜاّ ،إيٝ٘ نايػِٗ

 بإنطاَٗا.
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 اؿكٝين ٚايكٓؿص

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ٚتعبا عًٝ٘  ،ٗ ظضاع١ سكٌ َٔ اؿٓط١ ،ٚقٓؿصّا ،تؿاضى سكٝين )ثعًب(

ٚنصيو  ،سكازٙ ٚضدازٙ ٗٚ ،تعبّا نجريّا َٔ سٝح سطاثت٘ ٚظضاعت٘ ٚتعؿٝب٘

ؿػ٘ إٔ قُح نبري٠. ٚنٌ ٚاسٕس ِّّٞ ْ ١ؾتهْٛت يسُٜٗا قٓب ،ٚت٘شضاٚ ،زضاغت٘

عٔ سل  إ٫ إٔ ايطُع غط٢ عٝين ايجعًب ،تهٕٛ سكت٘ َٔ ايكُح ٚؾري٠

ؾكاٍ يؿطٜه٘  ،أضاز بٗا إٔ ٜأخص نٌ احملكٍٛ ،شٖٓ٘ عٔ س١ًٝ تلؾتؿ ،قاسب٘

أمثط عٔ  ايصٟٚايتعب  ،)بعس َكسَات ط١ًٜٛ عٔ دٗسُٖا ٚإخ٬قُٗا ،ايكٓؿص

 ٖصا احملكٍٛ ايٛاؾط(:

 آخط؟ َا ضأٜو إٔ ْهًٌ ٖصٙ اؾٗٛز ظٕٗس 

 ايكٓؿص: َٚا ٖٛ ٜا ؾطٜهٞ؟ 

 ؾٗٞ ي٘ س٫ّ٬ ظ٫ّ٫. ،َٚٔ ٜػبل إٍ قب١ ايكُح ،ايجعًب: إٔ ْتػابل 

 أْؿكٓاٙ ٜا قسٜكٞ؟ ايصٟٚإاٍ  ،بصيٓاٙ ايصٟايكٓؿص: َٚا َكري ايتعب  

 ايصٟإْ٘ اؾٗس  ،أيٝؼ ايػبام تعبّا ،ايجعًب: َا بو ٜا قسٜكٞ ايكٓؿص 

ٓٓا نٌ َا ٗ طاقت٘إش ٜبصٍ ايٛاس ،ٜهًٌ نٌ اؾٗٛز ٚبعسٖا ٜأخص  ،س َ

 دا٥عت٘ اييت ٖٞ َٔ ْكٝب٘.

٫ٚ ٜػتطٝع  ،ؾٗٛ ا٭غطع ،ؾايجعًب ٜطٜس إٔ ٜأخص نٌ ؾ٤ٞ ،ؾهط ايكٓؿص

ٚإ٫ ؾإٕ اـػاض٠  ،٫ٚ بس ي٘ إٔ ٜكابٌ اؿ١ًٝ ع١ًٝ أخط٣ أق٣ٛ َٓٗا ،فاضات٘

 ٫ ؾو أْٗا قكك١.

 قباسّا أعطٝو اؾٛاب. غسّا ،ايكٓؿص: ٫ تتعذٌ ا٭َٛض أٜٗا ايكسٜل 
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 ٚقاٍ ي٘: ،غٓط ايجعًب

 أْا َتأنس َٔ أْو غتٛاؾل ع٢ً ٖصٙ ايؿهط٠ ايطا٥ع١. 

ٚقاٍ هلِ َا  ،ٚٗ ايًٌٝ. ادتُع ايكٓؿص َع أقسقا٥٘ ٚأقاضب٘ َٔ ايكٓاؾص

 ؾكايٛا ي٘ أسسِٖ: ،ايجعًب َٔ أَط ايػباماقرتس٘ عًٝ٘ 

٫ لاضٟ ايجعايب  ؾٓشٔ َعؿط ايكٓاؾص ،إٕ ايجعًب ٜطٜس إهط نعازت٘ 

 بايطنض.

 ايكٓؿص: إشّا ْطٜس س١ًٝ تتػًب ع٢ً سًٝ٘ َٚهطٙ. 

 : يسٟ ؾهط٠.قٓؿص آخطقاٍ  

 قايٛا ي٘: قًٗا. 

ٚأخٛ ايكٓؿص )ؾطٜو  ،قاٍ: مٔ ايكٓاؾص ْؿب٘ بعهٓا إٍ سس نبري 

يصا ؾإْو تبسأ َع٘ ايػبام َع ْكط١  ،ايجعًب( ٜؿبٗ٘ ست٢ ايتطابل

ٚأخٛى ٜهٌٝ ايكُح  ،ػبام ث٬ث١ قٓاؾصْٚهع ع٢ً ططٜل اي ،ا٫ْط٬م

 ع٢ً ايٓكب١.

ٚتسضبٛا عًٝٗا ست٢  ،ٚاؾكٛا عًٝٗا باإلْاع ،ٚبعس ايتساٍٚ ٗ اـط١

ؾ٬قاٙ  ،ٛطٙتؾٛدس ايجعًب ٜٓ ،إٍ ايبٝسضشٖب ايكٓؿص  ،ٚٗ ايكباح ،ا٫تكإ

ٚاْطًكا إٍ َهإ بس٤ ٚقاٍ ي٘: يكس ٚاؾكت ع٢ً خطتو ،ببؿاؾ١ ٚغطٚض

ؾهإ ايجعًب  ،ٚبسأ ايػبام ،ا٭ثٓا٤ أخصت ايكٓاؾص ا٭خط٣ أَهٓتٗاٚٗ  ،ايػبام

 أٜٔ أْت؟ ،ٜكٍٛ: قٓؿص

 أَاَ٘: أَاَو. ايصٟؾٝكٍٛ 
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 ؾُٝ٘ ايجعًب ْؿػ٘ ٜٚعٜس غطعت٘ ٜٚكٍٛ: قٓؿص أٜٔ أْت؟

 أَاَ٘: أَاَو. ايصٟؾٝذٝب٘ 

ؾإشا أخٛ ايكٓؿص  ،ٚعٓسَا ٚقٌ قب١ ايكُح ٖٚٛ ٜٛٔ ْؿػ٘ أْ٘ ايؿا٥ع

ٚبسٍ إٔ ٜأخص سك٘ خػط بطُع٘  ،ؾأغك٘ بٝسٙ ،ٜهٌٝ بايكُح ٜؿبٗ٘ ايصٟ

 ٖٚهصا ؾاظت ايكٓاؾص بادتُاعٗا ٚغ١َ٬ ضأٜٗا. ،ٚدؿع٘ نٌ ؾ٤ٞ
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اٖس٠ــإع  

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

َٔ أدٌ أنٌ زداد١ أٚ  ،وه٢ إٔ أسس ايجعايب أضاز غعٚ إسس٣ ايكط٣

إشّا ٫ بس ي٘ َٔ  ،ن٬بٗا ٚيهٓ٘ نإ ىاف َٔ ،أنجط َٔ زدادٗا ايػٌُ

قاٍ ٭سسِٖ َٔ  ،قاسب آخط ٜ٪اْػ٘ ٚوُٝ٘ َٔ ايه٬ب ايًع١ٓٝ اييت ٫ تطسِ

 ؾكاٍ ي٘: ،َا ٜطٜس ؾعً٘ أقسقا٥٘ ايجعايب

 ؾٗٞ َتٝك١ٛ ٚقاغ١ٝ؟ ،أَا ؽاف َٔ ن٬بٗا 

أَا عًُت َعاٖس٠ ايكساق١ ٚعسّ ا٫عتسا٤ اييت دطت بٝٓٓا  ،ٚمل اـٛف 

 ٚبٌ ايه٬ب؟

 َٚت٢ سسخ ٖصا؟ ،٫ مل أمسعايجعًب اٯخط: قاٍ  

 ،ٚأْت مل تهٔ ٖٓا ،إبطاّ ا٫تؿاق١ٝنشو ايجعًب ا٭ٍٚ ٚقاٍ: يكس مت 

ا بعض ٓبٌ أقبشٛا ٜؿاضنْٛ ،ٚقطْا لٍٛ ْٚكٍٛ زٕٚ اعرتاض ايه٬ب عًٝٓا

 ايػٓا٥ِ.

٘  ؾؿتٝ٘ ،اغتػطب ايجعًب ايجاْٞ نأْ٘ ٜػتػطب بٌ ٜٚػتبعس سسٚخ  ،َٚ

ٚيهٓ٘ ٚاؾل أخريّا ؼت نػ٘ قٝك٘  ، ايجعايب ٚايه٬بَعاٖس٠ قساق١ بٌ

 ،ٚطؿأت أن١ٜٛ ايكط١ٜ ،قٓاْ٘ٚبات ايسداز ٗ أ ،ٚبعس إٔ خِٝ اي٬ّٛ ،ٚإؿاس٘

ؾًشل  ،ؾٗطبا ،ؾاْتب٘ ايهًب ؾع٣ٛ ٚاْكض عًُٝٗا ،ايسداز قٓإأتػ٬ً إٍ أسس 

ايجعًب ؾكاٍ  ،بُٗا ٜتبع٘ ايعسٜس َٔ ن٬ب ايكط١ٜ اييت نازت إٔ ُػو بُٗا

ايجاْٞ يًجعًب ا٭ٍٚ: أخطز َعاٖس٠ ايكساق١ إعكٛز٠ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ. ؾكاٍ ي٘ 

 ايجعًب ا٭ٍٚ ٖٚٛ ٜعسٚ بهٌ طاقت٘: 
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 ؾٗاٟ ْاع١ َـ قاض١ٜ خ٘. ،ِ٘إ قس َا بتكسضتُٓ٘ 

 ؾٗ٪٤٫ اؾُاع١ ٫ تتكٔ قطا٠٤ إعاٖسات. ،أٟ اضنض بأقك٢ طاقتو
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 أض٠ــسؽ ؾـس

 قُس ايعٝػ٢ ايععيب ايطٚاٟ: عٝػ٢

وٓسثٓا  نإ ،ٜكٛيٕٛ إٔ بعض اؿٝٛاْات هلا سسؽ عٓس اقرتاب ايهٛاضخ

ؾرتاٙ ٜهططب إنطاضبّا يصا  ،خطط ايعيعاٍ قبٌ ٚقٛع٘أًٖٓا إٔ ايبكط ٜػتؿعط 

ؾٝٗطب َٔ سٛريت٘ أٚ َٔ اـإ )َهإ إلٜٛا٤  ،نبريّا بكٛض٠ ؾذا١ٝ٥

 طّا يًٓاؽ يٝأخصٚا سصضِٖ.ؾٝهٕٛ شيو ؼصٜ ،اؿٝٛاْات( يًؿها٤ ايٛاغع

ؾطأ٣ أسسِٖ  ،ٚقسف إٔ ْاع١ َٔ ايبسٚ ناْٛا ٜٓعيٕٛ ٗ أسس ايٛزٜإ

ٌٍإٔ إسس٣ ايؿ  ،َٗذٛض إٍ َهإ بعٝس َٚطتؿع أضات تٓكٌ قػاضٖا َٔ فط٣ غٝ

غّٝٛ  ٭٫ٚ١ٜ أثط  ،ايػُا٤ قاؾ١ٝإش ناْت  ،ؾٗعأ بعهِٗ َٓ٘ ،ؾأخرب ْاعت٘

ا شٚتبع٘ بعهِٗ. ٚٗ ايًٌٝ ؾإ ،َٔ شيو إهإ ،ٚيهٓ٘ قُِ ع٢ً ايطسٌٝ ،إط٬قّا

 لٞ َٔ نتبت ي٘ ايٓذا٠.ٚ ،طف َٔ دطفؾذ،اضف زاِٖ َٔ بكٞدبػٌٝ 
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 (1)خٓدٕٛ

 ايطاٟٚ: ابطاِٖٝ عبسايطظام ايؿًٍٛ )ايؿاعط ايسٚقطاْٞ( بتكطف

ؾبٛاغطتٗا وطثٕٛ  ،نإ يًبكط تأثري نبري ٗ سٝا٠ ايكط١ٜ ا٭ضز١ْٝ

َٚٔ مسٓٗا ٜكسَٕٛ يًهٝٛف. ٚٗ إسس٣  ،ٜكتاتٕٛٚع٢ً أيباْٗا  ،أضنِٗ

ؿهاز إٔ ٜكهٞ أٚ ابٛ ناغٛس،ايػٌٓ أقاب َطض ٜػ٢ُ َطض "أبٛ ٖس٫ٕ"

ايكط٣ أقاب بكط قط١ٜ "زٚقطا" بًس  َٚا أقاب بكط ،كاض قها٤ّا َربَّاع٢ً ا٭ب

ٚإلسػاؽ ايؿاعط َعاْات٘ َٚعاْا٠  ،ايؿاعط إبطاِٖٝ ايعبسايطظام ايسٚقطاْٞ

ٜكٍٛ  ،ؾإْ٘ قس ِْٛ قكٝس٠ بصيو ،صٙ إكٝب١ اييت سًت بأبكاضِٖايٓاؽ هل

 ؾٝٗا:

َٔ ً ًــــٞ   و اـًــــل ٜطدــــٕٖٛٓــــٜــــا ضب ٜ

 

 ْطدــــاى ْطًــــب ايعؿــــٛ بٛؾــــٓا ضاح  

 

 ،يٝدًكِٗ َٔ احملٔ ٚايٓٛا٥ب ،تطػٝ٘ اـ٥٬ل ايصٟ،إْ٘ ٜػتػٝح باهلل

بك٢ هلِ ٜٚٓكص َا ت ،ٜٚطدٕٛ اهلل إٔ ٜعؿٛ عِٓٗ ،ِٖٚ قس شٖب بٛؾِٗ )إٛاؾٞ(

 َٔ أبكاض.

  ٕ  ضاح اؿ٬ٍ ٚسٌ بـايبكط طـاعٛ

 

 (2)طعٓ٘ ٜكٝب٘ قـٝب ظضقـات ايطَـاح    

 

 

                                                           
ٚخٓدٕٛ اغـِ   ،5763 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ْع١ٝ عُاٍ إطابع ايتعا١ْٝٚ ،زٜٛإ ايؿاعط ايسٚقطاْٞ (1)

 عذٌ نإ يًؿاعط.
(2)    ٍ ا٭ضَــاح إػــ١ْٛٓ   ظضقــات ا٭ضَــاح: ض٩ٚؽ  ،طــاعٕٛ: َــٔ ا٭َــطاض ايــيت تؿتــو بــايبكط ٚاـٝــٛ

 دٝسّا.
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 ايصٟ،أقٝب بصيو إطض ايصٟٚخاق١ ايبكط  ،إِْٗ قس ؾكسٚا َٛاؾِٝٗ

 اييت تكتٌ َٔ تكٝب. ،ؾٗٛ نهطب١ ايطَاح إػ١ْٛٓ ،٫ ٜطسِ

ٚؾبٗ٘ "بايبس" ٖٚٛ ضس٢  ،إٕ َطض أبٛ ٖس٫ٕ قس قه٢ ع٢ً ا٭بكاض

قبٌ ٚنعٗا  ،٫ٚ ٜبكٞ أ١ٜ سب١ نُا ناْت ،ٜكَٛبٗطؽ ايعٜتٕٛ ايصٟ،ايعٜتٕٛ

٫ٚ  ،(1)ٚمل ٜػتجين سٛايٞ ،ٗ سٛض ايسضاغ١ؾبٗصا إطض ْؿكت ا٭بكاض

 ٫ سطاى بٗا. ،ست٢ دعًٗا ْاؾك١ ع٢ً غطح ا٭ضض ،(2)أبهاض

 

ٕ ٢ ُبطٍم هلٔ ؾشٌ ٚدسٟ عً  َعٜـٛ

 

  ٖٚ ــٗٔ ٫ ض ــا سًًٝـ ــطاح ٜـ  (3)ســـٔ عكـــب َػـ

 

 خاي٘ٚنإ ٜطًل ع٢ً ايبكط٠ )بطق٘( إشا  ،ٖٚٛ ٜتشػط ع٢ً بكطات٘ ايربم

َٓا ايجٛض ؾٝػُ ،يْٛٗا ا٭غٛز بٝانّا ٖٚٛ ٌْٝ  ،شا ق٠ٛ ٚانش١ ،ٚؾشًٗٔ،أبطقا ٢أ

بعس إٔ غطسٔ  ،عٓسَا ٜعسٕ عٓسإػا٤ ،إٓٛط. َٚا أٌْ شيو إٓٛط ايطا٥ع

 ا٭عؿاب ٗ إطع٢.

  ٕ ــاعٛ ــٓٗٔ َـــ ــع يبـــ ــا ْطًـــ  س٬ٜبٓـــ

 

ــساح    ــٛٙ أًٖــــٗٔ ٚايكــ  (4)إَبٝهــــات ٚدــ

 

                                                           
 ٕ عُطٙ غ١ٓ ٚاسس٠.ٚايصٟ ٜهٛ ،اؿٛايٞ: َٚؿطزٖا سٛيٞ يًصنط  ٚسٛي١ٝ يٮْج٢ (1)
 ٖٚٞ ا٭ْج٢ اييت مل تًس إ٫ ٫ٚز٠ ٚاسس٠. ،ٚبايًٗذ١ ايؿعب١ٝ: بهري٠ ،ايبهانط: َٚؿطزٖا بهط (2)
 بطم: ايبكط٠ اييت ٜهٕٛ يْٛٗا أغٛز أٚ بٗا يٕٛ أبٝض. (3)
 َاعٕٛ: ا٭ٚاْٞ. ،س٬ٜبٓا: ٖٚٞ أْاثٞ ايبكط اييت تسض سًٝبّا (4)

 ٖـــس٫ٕ ٜـــسضؽ بـــايبكط زضؽ ظٜتـــٕٛ

 

ــ٢ اؿــٛايٞ ٚايبهانريَػــطاح     خً 
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ٖٚصا ٖا ٫  ،يًهٝٛف ٚ٭ٌٖ ايبٝت ،ٚمٔ ْكسّ أيباْٗٔ با٭ٚاْٞ ٚا٭قساح

 ٫ٚ هس َا ٜكسَ٘ هلِ. ،وطز إععِّب إشا اغتهاؾ٘ نٝٛف

 

 ع مثــطٖٔ بإٓاغـــ ٚايكــشًٕٛٔــَطِْ

 

 (1)عٖريٟ ضوــ١ ايعطــط ٫ ؾــاح   مســٔ ايــ   

 

ٖا ٜعٜس  ،ْٚكب٘ ع٢ً إٓاغـ ،ٖٚٛ َٔ عطا٥ٗٔ ،ْٚكسّ ايػُٔ ايبًسٟ

 ،ٚايػُٔ ايؿٗٞ ٜػ٢ُ بايعٖريٟ ،ؾٝكبٌ عًٝ٘ ايهٝـ أنجط ،َٔ يص٠ ايطعاّ

ٛٓاح ٚإٕ تعصض إٓػـ ؾإْٓا ْكسَ٘  ،٭ٕ ي٘ ضا٥ش١ ٖٝع٠ نطا٥ش١ ايعطط ايؿ

 زٕٚ بٝض.أٚ  ،با٭ٚاْٞ َكًّٝا ب٘ ايبٝض

 

 دْٛــا ػــاض ايبٝــع يــٝٗٔ ٜؿــرتٕٚ

 

 (2)ٚدًــٛزٖٔ بعٓــاهلِ بــٝـ َــا ٫ح    

 

ؾإِْٗ قسَٛا إيٝٗا  ،َا سٌ ببكط ايكط١ٜ ،ٚعٓسَا عًِ ػاض ايًشِ ٚاؾًٛز

٭ِْٗ ٫  ،ٚناْٛا ٜبٝعٕٛ اؾًٛز بجُٔ غؼ ،أٚ اؾًٛز ،يٝؿرتٚا ايبكط اؿٞ

َٔ ا٫غهاؾ١ٝ  ،أٌٖ إس١ٜٓ نُا ٜعطف ،ٜعطؾٛا نٝؿ١ٝ تكٓٝع٘ ٚا٫غتؿاز٠ َٓ٘

 ٚغريِٖ.

 

 

 

                                                           
 ايعٖريٟ: أدٛز أْٛاع ايػُٔ.ٚمسٔ  ،مثطٖٔ: ايعبس٠ ٚايػُٔ (1)
 بٝـ َا ٫ح: بػعٍط ظٖٝس دسّا. (2)
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 ٕٛ نـــٌ ايعذـــاٜع ظاضت ايؿـــٝذ سٓٓـــ

 

 (1)ٔ ؾكري ٫ بؼ ايـعٟ ٚغـ٬ح  دٜٓ 

 

ٜككسٕ ؾإْٗٔ  ،عٓسَا ؼٌ َؿه١ً أٚ َطض ،ٚناْت ايعذاٜع

ًٜبؼ ٬َبؼ ؾٝٛر هإ ايصٜؾذُٝعٗٔ قس قُٔ بعٜاض٠ ايؿٝذ "سٕٓٓٛ" ،إعاضات

 ،ٔ قاَٛا َشاضب١ ا٭عسا٤ايصٜ،ٜٔاٖسٚيهٔ ٜبسٚ أْ٘ أسس اجمل ،ايططم ايكٛؾ١ٝ

 بإْكاشنٞ ٜكّٛ بسٚضٙ  ،غانٔ إعاض ،ٚناْت ايعذا٥ع ٜػتذطٕ بصيو ايؿٝذ

 ٠ٛ عٓس اهلل.سَٛٚاي٘  ،بكٛت٘ ،بكط ايكط١ٜ

 

 ٕ ــعٛ ــات انؿٛؾٗٓٛيػـــــــــ  َٚطٜٛـــــــــ

 

 ٚايّٝٛ َا هـسٕ س٬ٜـب ٫ٚ آَـاح    

 

 ،ٚأزٚات٘ؾإْٗٔ نؿؿٔ أٜسٜٗٔ عٔ ايعٌُ باؿًٝب  ،ْٚتٝذ١ ْؿٛم ايبكط

 ،اييت بٛاغطتٗا تكّٛ ايٓػا٤ بع١ًُٝ خض اؿًٝب ،ٚأُٖٗا ايػعٔ )ايؿه٠ٛ(

٫ٚ ست٢  ،ٚمل ٜبل ٗ ايكط١ٜ َا ٜكت٢ٓ ،ست٢ ٜتشٍٛ إٍ ايعبس٠ ٚايؿ١ٓٝٓ

 َٓٛس١.

 ٜ ٕ عكــب ايــعٖري  ٝطٗٔ بًشــِ ٚزٖــٛ

 

ٓٓــاض ٚنتــاح   (2)ٜٓــسؽ عــطقٗٔ َــٔ غــٓا اي

 

                                                           
 ٜٓدٔ: ٜٓاؾسٕ ٜٚرتعٔ. ،ايؿٝذ سٕٓٛ: ضَا ٜهٕٛ أسس ؾٝٛر ايططم ايكٛؾ١ٝ (1)
ايػـعٕٛ: َؿطزٖـا    ،ٚغـري َبػـٛطات يًعُـٌ أٚ ايعطـا٤     ،َطٜٛات انؿٛؾٗٔ: أٜـسٜٗٔ َكبٛنـات   (2)

نـٞ ؽـطز ايعبـس٠ ٚايؿـ١ٓٝٓ      ،ٚىـض دٝـساّ  ٖٚٞ ٚعا٤ َٔ دًس إاعع ٜٛنع بـ٘ اؿًٝـب    ،غعٔ

ٜعطٝٗـا قـاسب اؿـ٬ٍ ٕـٔ ٫      ،ٖٚٞ ايؿٝاٙ أٚ إاعع أٚ ايبكط٠ ،)إكٌ(. إَٓاح: َؿطزٖا َٓٛس١

 ٚٗ ْٗا١ٜ إٛغِ تطدع إٍ قاسبٗا. ،ؾٝػتؿٝس َٔ يبٓٗا ،ًّو س٫ّ٬
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ٜكُٔ بطٗٞ إْٗٔ اٯٕ ؾ ،ٜكسَٔ ايػُٔ اؾٝس ،ٚبعس إٔ ناْت ايٓػ٠ٛ

ٓٓاض ،َٓٗٔ ايعطم ٜٚتكبب ،ؿِ ايبكط ٚايبداض ايٓاتر َٔ ع١ًُٝ  ،ْتٝذ١ يؿح اي

 ايطبذ.

 ثريإ َجٌ اـٌٝ ٚاؿكٔ َعٕٓٛ

 

 (1)ؼطخ غًٗٗا ٚاـ٬ٌٜ ٚايبطاح 

 

عٓسَا ّتطٝ٘  ،ٚخاق١ اؿكإ ا٭قٌٝ ،ريإ َجٌ اـٌٝجٜٚكـ اي

 ،ريإ ؼطخ ْٝع إٓاطلجتًو اي ؾإٕ،١ؾإْ٘ ٜٓطًل بك٠ٛ ٚغطع ،ايؿاضؽ إاٖط

 ٫ٚ ؾعبّا ٫ٚ أضنّا َطتؿع١ أٚ ؾب٘ َٓشسض٠. ،٫ٚ ترتى غ٬ّٗ

 بطقابٗٔ سًٛ ايػؿاٜـ تباٖٕٛ

 

 (2)طٓطاح ذايصَٜطبع  ٚايّٝٛ قاضٕ 

 

ٚنإ إعاضعٕٛ ٜهعٕٛ ايؿطا٥٘ اؾًس١ٜ إع١ٜٓ بايٛزع ٚا٭يٛإ 

اـطظ  ،نُا ٜهعٕٛ بتًو ايػؿا٥ـ ،طست٢ تعطٞ ْا٫ّ إناؾّٝا يًبك ،ايعا١ٖٝ

أَا اٯٕ ؾكس أقبح ؿُٗٔ َطتعّا يًه٬ب  ،نٞ تبعس اؿػس عٓٗٔ ،ا٭ظضم

 ٚايجعايب ٚايص٥اب.

 

                                                           
نتـاح: ضا٥شـ١ ايًشـِ    ْتٝذـ١ اؿـطاض٠.    ،ىطز َٔ أدػازٖٔ بػـعاض٠  ،ٖٚٛ ايعطم ،ٜٓسؽ: ٜٓػطب (1)

 إػت٣ٛ أٚ إطبٛر دٝسّا.
ٖٚـــٞ ا٭ضض  ،ٖٚـــٞ ايؿـــعب بـــٌ دـــبًٌ أٚ تًـــٌ. ايبطـــاح: َٚؿطزٖـــا بطشـــا٤ ،اـ٬ٜـــٌ: اـًـــ١ (2)

خاقـ١ اــطظ    ،إطتؿع١. ايػؿاٜـ: ٖٚٞ ؾـطا٥٘ َكـٓٛع١ َـٔ اؾًـس إـعضنـ بـايٛزع ٚاــطظ       

 طٓطاح: َططٚس١ ع٢ً ا٭ضض ْاؾكات. ،ًبأٚ ايؿطٜط٠. ايصٜذ: ايه ،يٝسؾع ايعٌ اؿاغس٠ ،ا٭ظضم
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 ضسٔ ايعٓادب َا قُس غري خٓدٕٛ

 

 (1)َايٞ َٔ ٚضاٙ ؾٛز ٚضباح 

 

ٚمل ٜبل إ٫  ،ايعا١ٖٝ أيٛاْٗٔ ،يكس شٖبت ايبكطات اؾ٬ُٝت ايػُٝٓات

ٚيصيو أطًل عًٝ٘ يكب "خٓدٕٛ". ٖٚصا  ،ٌ إطٜضشيو ايعذٌ اهلعٜ

ٍٍ ست٢ ٜطبح ضعّا ٚؾريّا. ،اـٓدٕٛ ٫ ؾا٥س٠ تطد٢ َٓ٘  ٚئ ٜباع بجُٔ عا

 ٕ  غــاع١ ٜعــٔ ٚغــاع١ ايعكــط َػــدٛ

 

 (2)ٓ ٘ ضؾٝع ٚتـايٞ ايًٝـٌ قٓشـاح    

 

ٚايػد١ْٛ اييت تهٕٛ  ،ّهٞ ٚقت٘ با٭ٌْ َٔ اٯ٫ّ ،ٖٚصا ايعذٌ اهلعٌٜ

 ٚيهٓٗا عٓسَا تؿتس ؾإْ٘ تًذ٦٘ يًػعاٍ بكٛت َػُٛع. ،١ٜبػٝط١ ٗ ايبسا

    ٕ  َــا تٓؿعــ٘ ناغــ١ ؾــطاب ٚيُٝــٛ

 

 (3)بعؿـــب١ ايكؿـــط َكـــ٬حٚيـــٛ غـــطسْٛ٘  

 

ٜٚكٍٛ  ،ضَا نإ ع٬دّا يبعض أَطاض اؿٝٛاْات ،ْٚط٣ إٔ ؾطاب ايًُٕٝٛ

ٚأعطٝٓاٙ  ،بايػهط ٚإهاف إيٝ٘ إا٤ ايؿاعط: إْٓا يٛ عًُٓا ي٘ ايًُٕٝٛ احمل٢ً

ٚنصيو ايعؿب ا٭خهط ايٝاؾع ٗ ا٭ضض  ،ؾإٕ شيو ئ ٜٓؿع٘ ،ي٘

 ؾهٌ شيو ئ ٜؿؿٝ٘ َٔ شيو إطض.،اـكب١

 ٕ ــٛايؿطٚ ــٌ بـــــــٌ ايعطاٜؿـــــ  َكٝـــــ

 

 تًعـــب عًٝـــ٘ ا٫ٚزْـــا خـــطٜر ًَ ـــاح  

 

                                                           
 ايًٛاتٞ ٜعطٌ اؿًٝب ايهجري. ،ايعٓادب: ٜٚعين ايبكطات اؾ٬ُٝت ايػُٝٓات (1)
 ٜعٔ: ٦ٜٔ َٔ ا٭مل. (2)
 ابعؿب١ ايكؿط َك٬ح: َٓطك١ خكب١ شات ايعؿب ا٭خهط ايٝاْع. (3)
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ٚهس ب٘ أبٓا٩ْا يعب١  ،ٖٚصا ايعذٌ ٜتٓكٌ َا بٌ عطٜؿ١ ايعٓب ٚؾطٕ اـبع

 امسٗا يعب١ "خطٜبح ًَ اح". ،ؾعب١ٝ

ٕ ظعـٌ ٫ تبهـٞ ٫ٚ تٓكًـٞ     ٜا  إغبـٛ

 

ٝٓاح       ٫ٚ ٜٓعٍ زَعهـٞ عًـ٢ اــس غـ

 

ْتٝذ١ ْؿٛم ايبكطات  ،٫ٚ ؼًُٞ اهلُّٛ ،بإٔ ٫ تبهٞ ،ٜٚكٍٛ ٫بٓت٘ ظعٌ

ؾأْا قس ضأٜت زَٛع عٝٓٝو قس ٖطًت بػعاض٠ ع٢ً خٓسى ايٓاعِ  ،ٚايجريإ

 اؾٌُٝ.

  ٕ  إ غًُٛا اخٛاْو ع٢ً ايـساض ًٜؿـٛ

 

ـــ    ــٌ ٖٓبـ ــٞ َجــ ــطظم ًٜؿــ ــاحايــ  (1)ات ايطٜــ

 

ٚإٕ  ،ؾصيو ٜهؿٞ ،ِٖٚ ظ١ٜٓ ايبٝت عٓسَا وًٕٛ أٚ ٜطؼًٕٛ ،ؾإٕ غًِ إخٛتو

 ،ٜٚؿب٘ ايطظم َجٌ ٖبات اهلٛا٤ ،ٚا٭ضظام بٝس اهلل تعاٍ ،عطا٤ اهلل نجري دسّا

 ،ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ: بٝت َاٍ ٫ٚ بٝت س٬ٍ ،ٚأسٝاّْا نجري ،ؾأسٝاّْا خؿٝؿ١

 ٫ٚ بٝت َاٍ. ،ٚبٝت ضداٍ

 زَع١ ظعٌ َجٌ ايػشاب١ بهإْٛ

 

 بأٍٚ ٚغّٛ زاعٍر ًٜؿح يؿاح 

 

 غعٜط٠ َسضاض٠. ناْت،ٜٚعٛز يٝكٍٛ: إٕ زَٛع ابٓت٘ ظعٌ َجٌ َطط غ١ُٝ نإْٛ

 قًٛا ع٢ً ايٓيب ضاس١ً اؿر ٚنعٕٛ

 

 أبٛ دبٌ ٜؿب٘ ايبسض ٚٓناح 

 

                                                           
(1)
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ٚىتِ قكٝست٘ بايك٠٬ ع٢ً ايٓيب قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ شا 

ٜعٚضٙ اؿذاز عٓسَا  ايصٟٚ ،ٜؿع ْٛضّا نايبسض ي١ًٝ انتُاي٘ صٟاياؾبٌ 

 ٜطؼًٕٛ إٍ َه١ يًشر أٚ ايعُط٠.
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 ايؿٝذ ٚايًل

 طاٟٚ: ؾٛاظ أٓس ايعٝػ٢ ايععيباي

 ،ٚشات قسض٠ عاي١ٝ ٗ ايػبام ،أق١ًٝ ـطٜؿ١ ؾطؽايًؿٝذ سسٜج١  نإ

ٚقاضت  ،طشاع قٝتٗا ٗ ايباز١ٜ ٚاؿٛان ،ست٢ أْٗا تػبل غريٖا َٔ أؾطاؽ

ٚناْت شات َها١ْ عاي١ٝ عٓس  ،َهطب ا٭َجاٍ ٗ اـٍٝٛ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ

 ،ٚقبٌ إٔ ٜٓاّ ٫ بس إٔ ٜط٦ُٔ عًٝٗا ،تؿطب ايصٟٜٗتِ بعًؿٗا ٚإا٤  ،قاسبٗا

اييت أٚنٌ  ،ؾٗٞ ايٛسٝس٠ اييت اعت٢ٓ بٗا عٔ زٕٚ غا٥ط اـٍٝٛ ،س قٝسٖاٜٚتؿك

 ضعاٜتٗٔ يًطعا٠.

مل ٜسؾع بػريٖا َٔ خٌٝ  ،ًٝ٘ بٝعٗا َكابٌ مثٔ باٖضٚدا٤ٙ ايتذاض ٜعطنٕٛ ع

 .إْٗا يٝػت يًبٝع أٚ إبازي١ ،ٚناْت إدابت٘ ٚاسس٠ ،َٔ قبٌ

 ؾٝٛرٜٚبٝعٗا ٭سس  ،إٔ ٜػطقٗا َٔ ايؿٝذ ،ايؿٝطإ ٭سس ايًكٛم ؽٚغٛ

 ،ٜهؿٝ٘ َ٪١ْٚ عٓس٠ غٌٓ ،ٔ غٝسؾعٕٛ بٗا مثّٓا نبريّاايصٜايبسٚ ايبعٝسٜٔ ٚ

ؾايؿٝذ ّتًو ايهجري َٔ اـٍٝٛ  ،ٔ ٜتٛاٚضٕٚ دٛعّاايصٜيٝطعِ عٝاي٘ 

ؾ٬  ،أَا عٝاي٘ ،غريٖا َُٗا غ٬ مثٓٗات٘ إٔ ٜؿرتٟ اغتطاعنُا أْ٘ ب ،غريٖا

أسس ٜٗتِ بِٗ غريٙ. ؾكُِ ع٢ً غطقتٗا. ٚٗ إسس٣ ايًٝايٞ ا١ًُٕٛ ٚبعس إٔ 

٠ ٚنإ َع٘ عٓس ،ْاّ ايؿطٜل بأنًُ٘ تػًٌ إٍ َهاْٗا ايكطٜب َٔ َٓاّ ايؿٝذ

ٌٓ أسسٖا ٜؿو قٝسٖا ست٢ قاض ع٢ً بعس  ،ٚاقرتب َٓٗا ضٜٚسّا ضٜٚسّا ،َؿاتٝح يع

أخصت تكٌٗ بكٛت َطتؿع  ،ٕٚا عطؾت أْ٘ يٝؼ بكاسبٗا ،أَتاض َٓٗا ،ث٬ث١ 

نٞ ٜٓكصٖا َٔ  ،ٚنأْٗا ؼاٍٚ إٜكاٚ ايؿٝذ أٚ أسس أؾطاز أغطت٘ أٚ ايطعٝإ

تٌ نٞ تكٝب٘ بإقابات ثِ أخصت تطؾؼ بكسَٝٗا اـًؿٝ ،شيو ايًل إتػًٌ
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ؾُا نإ َٓ٘  ،أٜكٔ إٔ ٫ غبٌٝ إيٝٗا ،ؾًُا ضأ٣ شيو إٛقـ َٔ ايؿطؽ ،َ٪ثط٠

نٞ ٜٓذٛ بٓؿػ٘ َٔ تًو ايٛضط١ اييت ٚدس ْؿػ٘  ،إ٫ إٔ أطًل غاقٝ٘ يًطٜح

ٚعطف  ،اهل٬ى. ٚبعس إٔ ابتعس عٔ ايؿطٜلؾًٛ اغتٝكٜ ايؿٝذ ؾُكريٙ  ،ٗاؾٝ

ٓس اهلل ع٢ً غ٬َت٘ ٚعاز أزضاد٘ إٍ بٝت٘  ،أْ٘ لا َٔ شيو إٛقـ ايطٖٝب

 ،ٚأخًس إٍ ايّٓٛ ست٢ عكط ايّٝٛ ايتايٞ ،ٜبعس سٛايٞ عؿط٠ نًٝٛ َرتات ايصٟ

ؾشُس اهلل أْ٘ لا َٔ َٛت  ،ٕٚا اغتؿام ؾعط نأْ٘ أؾام َٔ نابٛؽ َععر

عاز ٜهػ٘ عًٝ٘ بؿس٠ ؾٗٛ عاد١  ،قكل.يهٔ غطق١ ايؿطؽ ٚا٫ْتؿاع بجُٓٗا

 ٚغٌٓ ايطعٞ أٚضثت٘ أَطانّا عسٜس٠. ،ؾايؿكط ٫ ٜطسِ أسسّا ،كٛزَآغ١ يًٓ

إشّا يًٝذأ  ،ؾايػطق١ مل تعس فس١ٜ ،ٚؾهط بططٜك١ أخط٣ نٞ ّتًو ايؿطؽ

غؿطات٘ َٔ َٓطك١ إٍ  ،ؾأخص ٜتشط٣ ضٚسات ايؿٝذ ٚد٦ٝات٘ ،إٍ اؿ١ًٝ

ٝٓط َٔ ؾهً٘ ٦ٖٝٚت٘ ست٢ ٫ ٜعطؾ٘ قطٜب أٚ بعٝس ،أخط٣ أسس ست٢ عًِ َٔ  ،ٚغ

نٞ ٜؿرتٟ بعض  ،ايطعا٠ إٔ ايؿٝذ غٛف ٜصٖب إٍ إس١ٜٓ ٗ ّٜٛ قسز

ست٢ أقبٌ  ،ؾػبل ايؿٝذ إٍ أسس ا٭َه١ٓ ،ٚئ ٜطاؾك٘ أسس ،ا٭ؾٝا٤ اـاق١

ٍٍ ،إيٝ٘. ؾأخص ٜت٣ًٛ َٔ ا٭مل  ،ٚغأي٘ َا ب٘ ،ؾاقرتب َٓ٘ ايؿٝذ ،بكٕٛت عا

 أداب:

ؾطم قًب ايؿٝذ ايٛقٛض  ،ٞٚإٕ اٯ٫ّ تكطع َعستٞ ٚأَعا٥ ،إْين ضدٌ َكطٛع 

ؾأخص خطاّ  ،ٚأخص ٜباضٜ٘ ٖٚٛ ٜٛاغٝ٘ ،ْٚعٍ عٔ ؾطغ٘ ٚأضنب٘ عًٝٗا ،ي٘

 ٚقاٍ: ،ٚايتؿت إٍ ايؿٝذ ،ؾؿٓبت نايُٓط اؾاَح ،ٚيهعٖا ،ايؿطؽ

ٕا تتُتع ب٘  ،٫ٚ غريى ،ٚئ تًشل بٞ ٫ أْت ،إٕ ايؿطؽ قاضت ًَهٞ اٯٕ 

 ٗا.ٚإْٗا ثط٠ٚ ئ أؾطٙ ب ،ٖصٙ ايؿطؽ َٔ قؿات

 قاٍ ي٘ ايؿٝذ: أضدٛ أ٫ ؽرب أسسّا بصيو؟ 

 ٕٚاشا؟ 
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٫ٚ ٜكابٌ اإلسػإ  ،قاٍ ايؿٝذ: ست٢ ٫ ٜٓكطع إعطٚف بٌ ايٓاؽ 

 باإلغا٠٤.

 ٚقاٍ: ،َع ا٫عتصاض ،ٚأضدع ايؿطؽ يًؿٝذ ،خذٌ ايطدٌ َٔ ْؿػ٘ ،عٓسٖا

 إٕ اؿاد١ إاغ١ ٖٞ اييت أؾأتين إٍ غطق١ ايؿطؽ. 

 ٓسٟ ٜا بين ّٜٛ غٕس.قاٍ ي٘ ايؿٝذ: تعاٍ ع

َرتززّا  ،ٚٗ ايّٝٛ ايتايٞ شٖب إٍ ايؿٝذ ،ٚشٖب نٌ ٚاسس ٗ ساٍ غبًٝ٘

اغتكبً٘ اغتكبا٫ّ  ايصٟٖا عًُ٘ َٔ أؾعاٍ ؾا١ٓ٥ ٗ سل ايؿٝذ  ،خذ٬ّ

ؾؿهطٙ  ،أَط ي٘ بكط٠ َٔ ايصٖب ْٚاقتٌ ٚبعض ايؿٝاٙ ،بعس ايػسا٤ٚ،دٝسّا

 ط٣.ٚمل ٜعس إٍ ؾعٌ ايػطق١ َط٠ أخ ،ايطدٌ

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

156 
 

 ؾطؽ ايؿٝذ اجملاٖس

 ايطاٟٚ: قُٛز غعس عبٝسات )بتكطف(

إٔ ٜعٝـ ٗ ظَٔ أؾٍٛ  ،ناٜس إؿًح ايعبٝسات نإ قسض ايؿٝذ ايؿٗٝس

ٚعطف  ،ٚبسا١ٜ بٛازض ا٫غتعُاض ا٭ٚضٚبٞ ٕٓطك١ ب٬ز ايؿاّ ،ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

ػ١ًُ اييت ؾهإ َع تطنٝا إ ،عٓ٘ ضؾه٘ يًًِٛ ٚايطػٝإ أّٜا نإ َكسضٙ

 اؿهِ عًِ إٔ َكريٚقس ،ايسٜٔ ٚؼهِ باغِ ،ؼاؾٜ ع٢ً ٚسس٠ ب٬ز ايؿاّ

ٚعٓسَا نؿـ ايطٚؽ  ،ٚايبسٌٜ ٖٛ ا٫غتعُاض ا٭ٚضٚبٞ ،ايعجُاْٞ إٍ ايعٚاٍ

ٗ تكػِٝ ب٬ز ايؿاّ سػب َعاٖس٠ غاٜهؼ  ،َ٪اَطات بطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚايٝٗٛز

يصا  ،ثاضت ثا٥ط٠ ايؿٝذ اجملاٖس ،ٚإعطا٤ ايٝٗٛز ؾًػطٌ سػب ٚعس بًؿٛض ،بٝهٛ

ؾهإ سسٜج٘ ٗ نٌ  ،ٚأخص ٜعس ايعس٠ إلؾؿاٍ ٚعس بًؿٛض ،ؾكس سعّ أَطٙ

عٔ ضم ايكؿٛف َٔ أدٌ اؾٗاز  ،َٚطاغ٬ت٘ َع ايؿٝٛر ٚايٛدٗا٤ ،فايػ٘

ٚاطُأْت ْؿػ٘ عٓسَا  ،إلؾؿاٍ إدططات ا٫غتعُاض١ٜ عٔ ايب٬ز ايؿا١َٝ

 غٛضٜا )ب٬ز ايؿاّ(.أقبح ؾٝكٌ بٔ اؿػٌ ًَهّا ع٢ً 

ٌ أعها٤ ايٛؾس ٓ 1919سعٜطإ  7ٚعٓسَا إْعكس إ٪ُط ايػٛضٟ ٗ 

)ٚؾس سٛضإ( ضغاي١ إٍ إًو ؾٝكٌ إٔ اؿط١ٜ ؼتاز يًسَا٤ ايطاٖط٠ 

 ٚتٕٗٛ اؿٝا٠ عٓس ايعطبٞ َٔ أدٌ ايٛسس٠ ٚا٫غتك٬ٍ. ،ايعن١ٝ

َبسأ  ؾكس أضغٌ ابٓ٘ تطنٞ ضاؾهّا ،ٚعٓسَا دا٤ت ؾ١ٓ نٓؼ نطأٜ

ٚإٔ اؾُٝع سطٜكٕٛ ع٢ً ٚسس٠  ،ا٫ْتساب ٚاهلذط٠ ايٝٗٛز١ٜ إٍ ؾًػطٌ

 ايب٬ز ايػٛض١ٜ.
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شٖب ايؿٝذ ناٜس إٍ زَؿل يت١٦ٓٗ إًو ؾٝكٌ بتٓكٝب٘ ًَهّا ع٢ً 

 ،ٚإعطا٥ٗا يًٝٗٛز ،ٚعًِ إٔ أطُاع بطٜطاْٝا ٗ ؾًػطٌ 8/3/1921غٛضٜا ٗ 

اٜذ ٚايٛدٗا٤ ٗ زٜٛإ ايؿٝذ يصا ؾكس قاّ بايسع٠ٛ يعكس َ٪ُط يبعض إؿ

ٗ زٜٛإ  6/4/1921ثاّْٝا بتاضٜذ  ثِ عكس َ٪ُطَا ،ايػٛزٟ ايطٚغإ غًُٝإ

إٔ ٚعكسٚا ايععّ  ،ٚنإ أبطظ إتشسثٌ ايؿٝذ ناٜس إؿًح ،ايؿٝذ ْادٞ ايععاّ

 .21/4/1921ٗ  ذٜهٕٛ اهلذّٛ ع٢ً َػتعُط٠ مس

 ،ٖٚٞ ايكك١ٜٚ٬ ،يًٕٛؾطغّا عطب١ٝ أق١ًٝ ظضقا٤ ا ،ًؿٝذ ناٜسٚنإ ي

أغطعت  ،ؾإٕ أضاز اإلغطاع ،ٚاضتاح يطنٛبٗا ؾٗٞ ٫ ؽايـ أَطٙ ،ناْت أثري٠ إيٝ٘

ؾ٬ ٜطعُٗا إ٫  ،ٚنإ ٜسيًٗا نجريّا ،٢تػري اهلٜٛٓ ٢ٚإٕ أضاز ايػري اهلٜٛٓ ،ب٘

 ،ٚعطف أٌٖ بٝت٘ َس٣ سب٘ يؿطغ٘ ،٫ٚ ٜػكٝٗا إ٫ َا٤ّا ظ٫٫ ،ايؿعري إٓك٢

ؾإٕ غاب أٚ سهط ؾتهطّٗا ٚادب نٌ أؾطاز  ،ِ بٗا نجريّاؾهإ اٖتُاَٗ

ٚضَا  ،َِٚق ،ست٢ ٫ ٜػهب ايؿٝذ. ؾكس ضنبٗا ٗ ادتُاع مسا ايطٚغإ ،ا٭غط٠

أْٗا ناْت تعطف َكساض خٝاهلا َٔ تكسٜط ايٓاؽ ٚاغتكباهلِ ي٘ بهٌ سؿا٠ٚ 

 ٚنصيو ٚزاعِٗ ي٘. ،ٚتهطِٜ

اضتس٣  ،1921ّ/ْٝػإ/21ٚٗ ايػاع١ ايجا١ْٝ َٔ قباح ايّٝٛ احملسز

ٞ ٚغٝؿ٘ ايؿهِّ ،َٚػسغ٘ ،ؾذٗع بٓسقٝت٘،ايؿٝذ ناٜس ايعبٝسات يباؽ اؿطب

٠" ٔسِكٚاْتكٌ إٍ "ايَع ،ثِ اطُإٔ ع٢ً يٝاق١ ؾطغ٘ ايعضقا٤ ايكك١ٜٚ٬ ،ٚخٓذطٙ

 .(1))إهاؾ١(

                                                           
ـٝـ  (1) ــا٠ يًطباعــ١ ٚايٓؿــط   ،غــري٠ ايؿــٝذ ناٜــس إؿًــح ايعبٝــسات    ،ساتقُــٛز عب ــا ،زاض اؿٝ  _أثٝٓ

 ايْٝٛإ.
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ُٖعت  ٗ  ،قط٣ ايهؿاضات ٚايػطٚ ٚايهٛض٠ ٚايٛغط١ٝ ٚعذًٕٛ ٚبين عبٝسػ

ِّ ٚلشت  ،ٚنإ اهلذّٛ ،فُٛعات اى اْكػُٛا إٍ ٔؼ١ َٚٔ ٖٓاؿ

ٖا زؾع ايكٛات  ،ذٗ قتٌ ايهجري َٔ أؾطاز سا١َٝ مسٍٚ اجملُٛع١ ا٫

ٚنإ ايؿٝذ  ،اييت سًكت ؾٛم اجملاٖسٜٔ ،ايربٜطا١ْٝ ٭ٕ تػتٓذس بايطا٥طات

 ،ٚؼت نػ٘ ايٓريإ اإللًٝع١ٜ ،ثِ بٓسقٝت٘ ا٭ٕا١ْٝ ،اجملاٖس ٜكاتٌ بػٝؿ٘

ايجعايب يٝٓكص ْسؾع ايؿٝذ َع بعض ايؿطغإ إٍ تٌ ا ،طا٥طات إكات١ًٚاي

 ُٚهٓٛا َٔ شيو. ،اجملُٛع١ ايجايج١ َٔ اؿكاض

َا  ،ٜأَط ٢ٜٗٓٚ ايصٟ،سػٔ اهلٓساّ ،يطٝاض إٔ ٖصا ايؿاضؽ إػٛاضعطف ا

 ،ؾُا نإ َٓ٘ إ٫ إٔ غً٘ عًٝ٘ ْريإ ضؾاؾ١ ،ٖٛ إ٫ قا٥س اؾُٛع نًٗا

 ٚتطادعت اؾُٛع. ،ٚدٛازٙ ع٢ً أضض إعطن١ؾأقاب٘ ؾػك٘ ٖٛ 

ٚإٔ ٫  ،قس تٛٗ ،ؾإْٗا ْٗهت ٚعطؾت إٔ خٝاهلا ٚؾاضغٗا ،أَا ايكك١ٜٚ٬

ؾُا نإ َٓٗا إ٫ إٔ اْػًت زٕٚ إٔ ٜٓتب٘ إيٝٗا  ،أٌَ ٗ اَتطا٥ٗا َط٠ أخط٣

از ايؿٝذ ٗٚناْت إؾاض٠ أٚي١ٝ بٓبأ اغتؿ ،أسس إٍ زاض ايؿٝذ ٗ نؿطغّٛ

ٚنعت ضأغٗا ٗ بطٓٗا ٚاضُت ع٢ً ا٭ضض  ،ٚبعس إٔ ضآٖا اؾُٝع ،ناٜس إؿًح

ٚست٢ ٫ ترتى فا٫ّ ٭سس إٔ ّتطٝٗا  ،ٚؾا٤ّ يؿاضغٗا ايؿِٗ ايٓبٌٝ ،ْاؾك١

 ؾأٟ ٚؾا٤ٕ ٖصا َٔ ؾطؽ عذُا٤!!! ،بعسٙ ٚيٛ يًش١ٛ ٚاسس٠
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 ن٬ب اؿطاغ١

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ؾتساضغٔ  ،إثط زع٠ٛ َٔ نبريٖا ،كط٣وه٢ إٔ ادتُعت ن٬ب إسس٣ اي

 ٚقاٍ قاسب ايسع٠ٛ: ،أَٛضٖٔ

ٚؼت نٌ ايٛطٚف  ،مٔ َعؿط ايه٬ب ْكّٛ عطاغ١ ايٓاؽ ِٖٚ ْٝاّ 

١ٜٓٛ ٜٓإَٛ بؿطاؾِٗ ايساؾ٧  ايؿتا٤ؾؿٞ أٜاّ ايربز ايكاضؽ ٚظَٗطٜط  ،اؾ

ست٢ سٝٛاْاتِٗ ٜبٕٓٛ هلا اـاْات ايهبري٠ ٜٚكسَٕٛ  ،ٚخًـ أبٛابِٗ إػًك١

أَا مٔ ؾ٬ ٜكسَٛا يٓا إ٫ ؾتات ايطعاّ  ،هلا اؿبٛب ٚايتي ٗ إصٚاز

 ؾٗصٙ سٝا٠ أقبشت ٫ تطام. ،ٚبكاٜاٙ

 ْٗض أسس ايه٬ب ٚقاٍ:

 َٚا عًٝو إ٫ ا٭َط َٚا عًٝٓا إ٫ ايطاع١. ،مٔ طٛع أَطى 

 غاز قُت بٌ اجملتُعٌ إٍ إٔ قايت إسس٣ ايهًبات:

ٌٗ ْاع١ َٔ خًل اهلل هلا ِ   ٖٚصٙ سٝاتٓا ٚمٔ َػطٚضٕٚ بٗا. ،٘ سٝا٠ن

 قاٍ نبريِٖ: ،ٚعٓسَا ٖسأٚا ،ٚيهٔ ن٬َٗا دٛب٘ بعاقؿ١ َٔ إعاضن١

ٟٓ اقرتاح.   أْا يس

 قايٛا ي٘: َا ٖٛ؟ 

 ٫ٚ ْكّٛ باؿطاغ١. ،إٔ نًس إٍ ايطاس١ 
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 ٚأخريّا قاٍ أسسٖا: ،غاز ٖطز َٚطز ؾُٝا بٝٓٗا

 ٚنٝـ ٜهٕٛ شيو ٜا نبريْا؟ 

ْٚٓاّ ٫ٚ  ،بسٍ إٔ ْػٗط نتب٧ بايعٚاٜا ٚا٭َانٔ إٗذٛض٠ؾ ،ا٭َط بػٝ٘ 

 ْكشٛ إ٫ ٗ ايكباح.

ٚيهٔ بعس َٓتكـ ايًٌٝ مسعت ايه٬ب  ،َٚٔ ثِ اْكطؾٛا ،ٚاؾل اؾُٝع

قايٛا ي٘  ،ٚعٓسَا سهطٚا ي٘ ،نبريٖا ٖٚٛ ٜٓبح بؿٓس٠ خاضد١ عٔ إأيٛف

 ٓهاض:غتبكٝػ١ اإل

 ٚتعٌُ عهػ٘؟أتكٍٛ ايطأٟ  ،َا بو تطادعت عٔ َٛقؿو 

 قاٍ هلِ ٖٚٛ ًٜٗح: 

طّ مٌ )خ١ًٝ مٌ اختبأت ٗ ٔدبعسَا شٖبتِ  ،إٕ ا٭َط يٝؼ نصيو ،٫ 

ؾذا٤ ايًكٛم ًْٚٓٛٞ ع٢ً اعتكازِٖ إٔ بساخًٞ ايعػٌ  ،ط١ٝٓٝ(

إ٫ ْاي٘ ؾ٬ ٜٛدس عهٛ  ،ٚعٓسَا ٚدسْٚٞ أٚغعْٛٞ نطبّا ٚؾتُّا ،ايًصٜص

ِٝٓٗ ايػ١ًٛٝ.  ؾ٦ّٝا َٔ عك

 قاٍ أسسِٖ: 

 اٯٕ َا ضأٜو؟ٚ 

يبؿط ٚزٚابِٗ ٚإِا ؿطاغ١ أْؿػٓا ؿطاغ١ ايٝؼ  ،٣ إٔ ْعٛز يًشطاغ١أض 

 َٔ خطط اٯخطٜٔ.

 ٚنٌ عاز ؿطاغت٘ إعٗٛز٠. ،ٚاؾكت٘ ايه٬ب
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 سـط٠ أغـــغٝ

 ايطاٟٚ: عٝػ٢ قُس ايعٝػ٢ ايععيب

ٚانطط إٔ ٜػري ٗ  ،قاٍ أسسِٖ: إْ٘ نإ َػاؾط َٔ َٓطك١ إٍ أخط٣

 ،خاف ع٢ً ْؿػ٘ ،ٚعٓسَا غطبت ايؿُؼ ،ابات ٚأناع ايططٜلططٜل إسس٣ ايػ

 ،ؾٓاَا ؼت ايؿذط٠ ،دا٤ أغس ٚيب٠ٛ ،ٚبعس ايػطٚب ،ؾكعس ع٢ً إسس٣ ا٭ؾذاض

ٚأٜكٜ ايًب٠ٛ  ،دا٤ أغس آخط ،ٚٗ سٛايٞ َٓتكـ ايًٌٝ ،ٚنإ ايكُط بسضّا

ط ٚبعس ؾرت٠ اغتٝكٜ ا٭غس ؾٓٛ ،ٚشٖبا إٍ إسس٣ إٓاطل ،ؾٓٗهت َع٘ ،بٗس٤ٚ

ؾأؾاض ايطدٌ إٍ اؾ١ٗ اييت شٖبت  ،أٜٔ شٖبت ،إٍ ايطدٌ َتػا٬ّ٥ عٔ ايًب٠ٛ

ٚبعس قًٌٝ مسع ايطدٌ ظ٥ري  ،ؾػاض ا٭غس بٓؿؼ ا٫ػاٙ ،بطؾك١ ا٭غس اٯخط

إش أْ٘  ،ٚبعسٖا عاز ا٭غس ٚؾُ٘ ًَطذ بايسَا٤ ،قطع ٖس٤ٚ ايػاب١ ايصٟا٭غس 

ٚغاض  ،أؾاض إيٝ٘ ا٭غس بايٓعٍٚ ،حٚٗ ايكبا ،قتٌ ا٭غس اٯخط ٚايًب٠ٛ اـا١ٓ٥

 ٚٚزع٘ ٚاْكطف نٌ إٍ ساٍ غبًٝ٘. ،أَاَ٘ ست٢ أٚقً٘ ططٜل ا٭َإ
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 ٘ـاض بأَــب ايبـايص٥

 ايطاٟٚ: ؾٛاظ أٓس ايعٝػ٢ ايععيب

إسس٣ ايؿٝاٙ ا٭ثري٠ يسٜ٘ يتُٝٝعٖا عٔ بك١ٝ أسس أؾطاز ايبسٚ ؾكس 

 ،س أسٝاّْا ايتٛا٥ِ َٔ اـطافٚاييت تً ،ا٭غٓاّ بهرب سذُٗا ٚيهجط٠ سًٝبٗا

شح عٔ ايٓعذ١ إؿكٛز٠ ٭ْ٘ أخرب ايٓطدٌ أسس أبٓا٤ عَُٛت٘ َطاؾكت٘ يًب

ؾؿاٖسا  ،إٍ أسس ايهٗٛف ٚبكٝا ٜتتبعإ ا٭ثط ست٢ ٚق٬،بكل ا٭ثط ٜعطف

ًٜٚٛى نبسٖا ٜٚهع  ،ٚأخطز نبسٖا ،إش ضأٜا إٔ ايٓعذ١ قس قتًٗا ش٥ب ،عذبّا

ش٥ب ٜطعِ أَ٘ ؾٗصا  ،اغتػطبا إٓٛط ،ُٝا٤ يتأنٌشيو أَاّ أَ٘ ايص٥ب١ ايع

قٛب قاسب ايٓعذ١ بٓسقٝت٘ مٛ  ،بٌ ٚمل ٜػُعا بصيو أبسّا ،ؾ٤ٞ مل ٜعٗساٙ

ٚقاٍ ي٘:  ،ساٍٚ ابٔ عُ٘ إٔ ٜطزع٘ عٔ شيو ،اْتكاَّا يٓعذت٘ ،ايص٥ب يٝكتً٘

ٚيهٔ  ،ٜطعِ أَ٘ ايص٫ٟٚ تكتٌ ٖصا ايص٥ب  ،غأعطٝو بسٍ ؾاتو ؾاتٌ

ؾكاَت أَ٘  ،ضؾض شيو ٚأطًل ضقاق١ َٔ بٓسقٝت٘ ؾأضازٙ قت٬ّٝ قاسب ايؿا٠

إ٫ إٔ ضؾعت  َٓٗا ؾُا نإ ،ت٘ َٔ ْٝع أما٤ دػُ٘ ؾتأنست أْ٘ ْؿلٚمشَّ

. ٚبعس َس٠ قكري٠ ثِ ٖٛت ْاؾك١ ٖٞ ا٭خط٣ عٓس ضأغ٘ ،ضأغٗا يًػُا٤ ٚعٛت

 ٙ.ؾ٦ّٝا ؾؿ٦ّٝا ست٢ ؾين عٔ آخط لَٔ ايعَٔ أخص قطٝع شيو ايطدٌ بايتٓاق
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 ١ٝـسقـتاٌَ ايبٓـع ٚســايهب

 ايطٚاٟ: ؾٛاظ أٓس ايعٝػ٢ ايععيب

ؾأخصت ايػُا٤ ُطط ؾايتذأ  ،نإ َػاؾطّا ،وه٢ إٔ أسس ا٭ؾدام

 ،ؾطأ٣ ؾدكّا وٌُ بٓسق١ٝ ٚعٝٓاٙ ظا٥ػتإ ٫ٚ ٜعٞ ع٢ً ؾ٤ٞ ،إٍ أسس ايهٗٛف

 ،٘ َهبٛعؾعطف أْ ،ططح عًٝ٘ ايػ٬ّ ٚيهٓ٘ مل ٜطز ،بُٝٓا ايهبع وّٛ سٛايٝ٘

ٚنطب  ،ٚأطًل ضقاقتٌ ع٢ً ايهبع ؾأضازٙ قت٬ّٝ ،اقرتب َٓ٘ ٚأخص ايبٓسق١ٝ

ست٢  ،ؾأخص ٜكٍٛ: أٜٔ أْا ،ايٓطدٌ إهبٛع عذٍط ع٢ً ضأغ٘ ست٢ غاٍ زَ٘

 ٚبكٞ َع٘ ست٢ أٚقً٘ إٍ أًٖ٘. ،اغرتز ٚعٝ٘
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طادعـــكازض إـــإ  

 .ايهطِٜيكطإٓ ا 

 .1974 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،تُع ايبسٟٚاجمل،أٓس ايطبابع١ 

ْع١ٝ أعُاٍ  ،زٜٛإ ايؿاعط ايسٚقطاْٞ،أٓس ايؿاعط ايسٚقطاْٞ 

 .1985 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،إطابع ايتعا١ْٝٚ

زاض ايبٝت ايعتٝل  ،اؿٝٛإ ٗ إجٌ ايؿعيب ا٭ضزْٞ،ايػٛاعٞ باٜط أٓس 

 .2115 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،اإلغ١َٝ٬

 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ،ايبس١ٜٚ إٓاغبات،أٓس عٜٛسٟ ايعبازٟ 

1979. 

داَع١  ،قط١ٜ أضز١ْٝ،نجطبا ،ايعُٛف ٚعبس ايععٜع قُٛز أٓس ؾ٬ح 

 .994،عُإ،ز1ٕ ،َ٪ت١

ٚظاض٠ ،عُإ،أ٭ضزٕ،َعذِ ايرتاخ ٚا٭يؿاٚ ايؿعب١ٝ،أٓس غًُٝإ ايعٍٚ 

 .2112،ايجكاؾ١

عُإ،أَا١ْ أٓس ؾطٜـ ايععيب، ا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ ا٭ضز١ْٝ، ا٭ضزٕ، 

 .2114عُإ ايهرب٣، 

 ،غٛضٜا ،زَؿل ،سٝٛاْات ٚطٝٛض ب٬ز ايؿاّ،ٚن١أٓس ٚقؿٞ ايع 

1983. 

 .2117،٭ضزٕا ،إضبس،يؿُاٍايباٍ عٔ أٌٖ اَاىطط ٗ ،يتٌاؼػٌ  

 .1982 ،ايعطام ،بػساز ،تطب١ٝ إاعع،د٬ٍ إًٜٝا ايكؼ ٚظ٩٬َٙ 

 ،ا٫ضز١ْٝ ا٭ٚابسايًٗذات ٚ ،قاَٛؽ ايعازات،ضٚنؼ بٔ ظا٥س ايععٜعٟ 

 .1974 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،زا٥ط٠ ايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ
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ٚظاض٠  ،ؾاعط اؿب ٚايٛؾا٤،ِط ايعسٚإ ،ضٚنؼ بٔ ظا٥س ايععٜعٟ 

 .1991 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ايجكاؾ١

ايساض ايعطب١ٝ يًٓؿط  ،تاضٜذ َأزبا اؿسٜح،غاَٞ غ١َ٬ ايٓشاؽ 

 .1987 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ٚايتٛظٜع

ٕطابع ا ،ٕانٞانؿطغّٛ ٚشنطٜات ،غًُٝإ أٓس عبٝسات 

 .1992،عُإ،يتعا١ْٝٚا

 يٛا٤ ايهٛض٠. ،عاضف أبٛ نطنٞ ٚظًَٝ٘ 

َ٪غػ١ ٓاز٠  ،ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ،نتاب أعطاف ايباز١ٜ،عاضف عٛاز اهل٬ٍ 

 .2111 ،ا٭ضزٕ ،إضبس ،يًسضاغات اؾاَع١ٝ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

 ،ا٭ضزٕ ،ٕعُا ،َطابع ايسغتٛض ايتذاض١ٜ،عاطـ قُس ْٗاض ايطٚغإ 

2115. 

داَع١  ،ؾ١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ ،قط١ٜ قٞ،عبس ايععٜع قُٛز ٚضؾاق٘ 

 .1997 ،َ٪ت١

ٜؿ١ٝ ٗ مشاٍ طَعذِ إؿطزات اي،يهاؽاعبساهلل ايؿٓام ٚؾاٜع أبٛ  

 .2111،اضبس،يريَٛىاَطبع١ داَع١ ،٭ضزٕا

 ،عُإ ،0492-0282 ،٬ََح اؿٝا٠ ايؿعب١ٝ ٗ عُإ،عبساهلل ضؾٝس 

 .1983 ،ا٭ضزٕ

 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ٚازٟ ضّ بٌ إانٞ ٚاؿانط ،عبساهلل عٛض ايع٫ب١ٝ 

1998. 

 ،ٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜعزاض ايهٓس ،اجملتُع ايعؿا٥طٟ،ْٝاظٟ ايتٌغػإ عًٞ  

 .1999،ا٭ضزٕ ،إضبس

َٓؿٛضات ٚظاض٠ ،ٕأثٛضات ايؿعب١ٝانًُات ٗ ،عُط ايػاضٜػٞ 

 .1982،عُإ،ايجكاؾ١
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ٖٛضيًرتاخ ايؿعيب ايهطنٞايػذ،ؾطاؽ زَٝجإ اجملايٞ  ٚظاض٠ ،ٌ إك

 .ايجكاؾ١

قُس أبٛ سػإ، تطاخ ايبسٚ ايكها٥ٞ، ا٭ضزٕ، عُإ، ٚظاض٠  

 .2115،ايجكاؾ١

 ،ا٭ضزٕ ،أَا١ْ عُإَٓؿٛضات  ،١ٜٓإضبس إس،قُس عًٞ ايكٜٛطنٞ 

2116. 

 ،س١ٜٚايب ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ٗ اجملتُعات،قُس عًٞ أٓس ايكطإ 

 ايػعٛز١ٜ. ،دس٠ ،زاض ايب٬ز

اض اؿٝا٠ ز ،غري٠ ايؿٗٝس ناٜس إؿًح ايعبٝسات،قُٛز عبٝسات 

 ايْٝٛإ. ،أثٝٓا ،يًطباع١ ٚايٓؿط

 ،٬ََح َٔ ايرتاخ ايؿعيب ٗ قاؾ١ٛ ايهطى،لٝب غًُٝإ ايكػٛؽ 

 .1994 ،داَع١ َ٪ت١

 .1995 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،ايػٜٛط قط١ٜ،ٖاؾِ عًٞ ايطٚاؾس٠ ٚضؾاق٘ 

 ،عُإ ،ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚايؿباب ،اٍ ايؿعب١ٝ ا٭ضز١ْٝا٭َج،ٖاْٞ ايعُس 

 .1978 ،1ٙ  ،ا٭ضزٕ

 ،ا٭ضزٕ ،عُإ ،َطبع١ ايػؿري ،إضبس ٚدٛاضٖا،أبٛ ايؿعط ٖٓس غػإ 

2119. 
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 ؾٗطؽ احملتٜٛات

 

 5 اإلٖسا٤

 7 إكس١َ

 11 ايؿكٌ ا٭ٍٚ ... اؿٝٛاْات ايساد١ٓ

 55 يصبا٥حايؿكٌ ايجاْٞ ... ا

 63 ايؿكٌ ايجايح ... اؿٝٛاْات ايرب١ٜ

 77 عٔ اؾُع١ٝ إًه١ٝ ؿُا١ٜ ايطبٝع١

 79 ايؿكٌ ايطابع ... ا٭َجاٍ

 117 ايؿكٌ اـاَؼ ... سهاٜات عٔ اؿٝٛاْات

 165 إكازض ٚإطادع

 169 ايؿٗطؽ 

 171 ايػري٠ ايصات١ٝ يًُ٪يـ
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 ايصات١ٝ ايػري٠

 ز.أٓس ؾطٜـ ايععيب

 .داَع١ زَؿل -بهايٛضٜٛؽ تاضٜذ 

 .داَع١ ايريَٛى -زبًّٛ زضاغات ادتُاع١ٝ 

 .داَع١ ايريَٛى -َادػتري زضاغات ادتُاع١ٝ 

 داَع١ أّ زضَإ اإلغ١َٝ٬. -زنتٛضا٠ َٓاٖر ٚططم تسضٜؼ 

 2114-2111 _قكب١ إؿطمتطب١ٝ ٚتعًِٝ  َسٜط 

 2114ا٭ٍٚ  َسٜط تطب١ٝ ٚتعًِٝ َٓطك١ اضبس-

2115 

 .ْٞباسح ٗ ايرتاخ ايؿعيب ا٭ضز 

 قسض ي٘: 

 .سهاٜا ؾعب١ٝ أضز١ْٝ 

 ا٭غاْٞ ايؿعب١ٝ ا٭ضز١ْٝ. 

 .ٌَٝهاؾات ٚتعاي 

 نتب كطٛط١ :

 .ا٭يعاب ايؿعب١ٝ ا٭ضز١ْٝ 

 .َْٞٛغٛع١ ايرتاخ ايؿعيب ا٭ضز 
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