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 1894ـ1891َٓكِش 
ػوذ هَحٍحص ٓزظٔزَ حُظ٢ أػِٜ٘خ حُٔخىحص ك٢ هطخرٚ حأله٤َ ٗ٘ض هٞحص حألٖٓ 

حٓال٤٤ٖٓ ٤ٔٓٝل٤٤ٖ ٔ٘خٍُ حُٔؼخ٤ٍٟٖ ُكٔالص حػظوخٍ ٓ٘يىس ٝٓيحٛٔخص 

ًٔخ طٔض  ٍُٝٝحء ٓخرو٤ٖ ٝهٔخٝٓش ٤ٗٝٞم ٤ٓٝخ٤٤ٖٓ ٝٛلل٤٤ٖ ًزخٍ

حُٔؼخٍٟش ًٔخ ٓوَحص رؼٞ حُٜلق ٝحُٔـالص ٝحألكِحد ح٤ُٔخ٤ٓش ٓيحٛٔش 

ٝحألكوخى  ىػخءحص ٝحٌٌُدٗ٘ض ٝٓخثَ حالػالّ كٔالص ط٣ٞ٘ٚ ؿخ٣ش ك٢ حال

ٓغ ؿ٣َيس ُظ٢ حكٜق ػٜ٘خ حألٓظخً ٌَّٓ ٓلٔي حكٔي ك٢ كٞحٍ ُٚ ححُ٘و٤ٜش 

 هخٍ :ٕٙٔٓ/8/9ح١َُٜٔ ح٤ُّٞ رظخ٣ٍن 

ْ حٍُُٞحء ٣َُٝٝ ٤ٗخثذ ٍث»هخٍ حُٔخىحص ُ٘خ: حؿِٔٞح ٓغ حُ٘ز١ٞ آٔخػ٤َ )

٢ٌ ٣ظليع ًَ ٝحكي ػٖ هٜٞٓٚ.. ٢ٌُ ٣ٌٞٗٞح ٟٖٔ حُٔظللع ُ« حُيحه٤ِش

ػ٤ِْٜ، ٝهخُٞح ٢ُ ٖٓ ٌٛٙ ح٤ُِِش: الري إٔ طٌظذ هخثٔش روٜٞٓي ك٢ حُٜلخكش، 

 كوِض ُْٜ: ال ٣ٞؿي ٢ُ أػيحء

 كوخٍ ٢ُ حُ٘ز١ٞ: ُي٣ي ٛلل٢ أٓٔٚ ٓخؿي ػط٤ش.. حًظذ حٓٔٚ،   

 ـخثٖ طـخٛٚ.كوِض ُٚ ٛٞ ٓلٍَ حهظٜخى١ )٣ٔخ١ٍ ػ٢ِ هل٤ق( ٝال طٞؿي ٟ

ٝػَكض ك٢ ٌٛٙ ح٤ُِِش إٔ حُؼي٣ي ٖٓ حُو٤خىحص حُٜلل٤ش ًظزٞح أٓٔخء هْٜٜٞٓ 

حُ٘و٤٤ٜٖ، ًٝخٕ رؼ٠ْٜ ال ٣ؼخى١ حُٔخىحص أٝ ٣وٜيٙ حَُث٤ْ ك٢ ٌٛٙ 

حالػظوخالص أٝ حُٞهق ػٖ حُؼَٔ. ٝهخُٞح ك٢ ٌٓظذ حُ٘ز١ٞ إٔ ػزيهللا ػزيحُزخ١ٍ 

أرِؾ ػٖ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜلل٤٤ٖ « ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حألَٛحّ ك٢ ٌٛح حُظٞه٤ض»

ْٜٓ٘ ٓلٔي ِٓٔخ١ٝ ُٞؿٞى هٜٞٓش ٗو٤ٜش ر٤ٖ حالػ٤ٖ٘ ٝطْ ٗوِٚ كؼ٤ِخً، ٓغ 

 ؿ٤َٙ ا٢ُ ٝظ٤لش اىح٣ٍش.

ًٝخٗض كظَس  "ر٤َِ ٛخّٝ"ٝطٞٓؼض حُؼ٤ِٔش ُِويٍ ح١ٌُ كٌٍص ٓ٘ٚ ك٢ 

ػ٤ٜزش ؿيحً.. ك٤غ طْ ُؽ ػَ٘حص حُٜلل٤٤ٖ ٝٓجخص ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٍٝؿخٍ حُي٣ٖ 

 (٢ حُٔؼظوَ.ًزخٍ حُٖٔ اُ

َٝٗ٘ص حُظلو٤وخص ٓغ رؼٞ حُٔؼظو٤ِٖ ٓؼَ ح٤ُ٘ن ػزي حُل٤ٔي ً٘ي ٝرؼٞ  

حٓظليػٚ حُٔخىحص  حُؤخٝٓش رؼي حٕ طٔض حكخُظْٜ ح٠ُ ٗٞع ؿي٣ي ٖٓ حُٔلخًْ

 .٣لون ُٜخ ٓخ ٢ٔٓ رخُٔيػ٢ حالٗظَح٢ً "ْٓلٌٔش حُو٤"ط٠ٔٔ 

 

ح٠ُ إٔ ٤ٗش  ًٝخٗض حُوَحٍحص حُٜخىٍس ٝحُز٢ء ح١ٌُ ط٤َٔ رٚ حُظلو٤وخص ط٤َ٘

حُٔخىحص طـخٙ حُٔظللع ػ٤ِْٜ ٓٞىحء ٝأْٜٗ  رخهٕٞ ك٢ حُٔـٕٞ ٓيىح ٣ٞ١ِش 

 ٓٔخ ُحى ٖٓ ٓوخٝف حُٔطِٞر٤ٖ ُِظللع 
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ٌٛٙ حُوطٞس حُظ٢ حطوٌٛخ حُٔخىحص ٟٝؼض ًَ ٓؼخ٤ٍٟٚ ك٢ ٓؤُم ٤ٟن ٟخهض 

ك٤ٚ حُو٤خٍحص ٝٛؼزض أٓخّ ًَ ٖٓ ٍٝى حٓٔٚ ك٢ حُٔظللع ػ٤ِْٜ ك٤ِْ أٓخٓٚ 

آٓ٘ش ى إ حٓظطخع ٓخى٣خ ػْ ٝؿي ٣َ١وش ؽ حُزالخٍأٝ إٔ ٣ٔخكَ ه أال إٔ ٣َٜد

 ٝآخ إٔ ٣ِْٔ ٗلٔٚ ًِٜٝخ ه٤خٍحص ٛؼزش .

ك٢ حُؼَٔ  ًٞٗخ حُظ٘ظ٤ْ ٝريأ هي ٝط٘ظ٤ْ حُـٜخى ًخٗخاال إٔ حُـٔخػش حالٓال٤ٓش 

ًٝخٗض ٓخػش حُٜلَ رخُ٘ٔزش ُٚ ٓخُحٍ  ٖٓ هزَ ٌٛٙ حُوَحٍحصحُِٔٔق  ح١َُٔ

ٝرخُظخ٢ُ كْٜ ٛخٍرٕٞ ك٢ ؿزَ حُز٤ِ٘خ  ُٞح حٗٚ ٓ٘ش ٜٝٗق أٓخٜٓخ ٝهض ٣ٞ١َ هخ

أٝ ك٢ أٓخًٖ أهَٟ ٝرخُظخ٢ُ ُْ ٣ظْ حُوزٞ  ػ٠ِ حُٔالف  ُِظي٣ٍذرٔٞٛخؽ 

  .ػ٤ِْٜ
كَٔ ٝٛٞ  ُظ٘ظ٤ْحهظخٍٙ ح خٍحرؼ حرؼي أ٣خّ ٖٓ هَحٍحص حُظللع ريح إٔ ٛ٘خى ه٤خٍ

 .حُٔالف ٓزٌَح ٟي ٗظخّ حُلٌْ
ظ٤ْ ًخٕ أٓخٓٚ ػيس ه٤خٍحص آخ إٔ ٣ظٞهق ٝكٔذ ٍٝح٣ش حُو٤خىحص كبٕ حُظ٘

٤ٗجخ كْٜ ٝحُ٘ظ٤ـش إٔ ه٤خىحطٚ ٓؼَٟٕٞ ُِوزٞ ػ٤ِْٜ  ىٕٝ إٔ ٣لؼِٞح 

ٝآخ إٔ ٣لؼِٞح ٤ٗجخ ٌُٖٝ حكظٔخٍ ٗـخكٚ ٟؼ٤ق ٝحُ٘ظ٤ـش ٓطِٞرٕٞ ُِظللع ، 

كؼ٠ِ حألهَ ٣ليع ٌٗخ٣ش كخهظخٍ حُظ٘ظ٤ْ حُو٤خٍ حألٍٝ . ه٣َزش ٖٓ ٗظ٤ـش حُظٞهق

أٓخ حألكَحى حُـ٤َ ٓطِٞر٤ٖ .  كظ٠ ال٣ِو٠ ٗلْ ح٤َُٜٔ رال٢ٗءك٢ حُ٘ظخّ ػْ 

ك٢ حُوطش ٝطو٤٤َ ًَ ْٜٓ٘ ر٤ٖ  ٖٓ حُظز٤ٌَ ١الػْٜ ػ٠ِ ٓخ ؿي  كوي ٍأٝح ا

حُٔٞص ٝحهلخ ػ٠ِ كي  أ١ إ حُظ٘ظ٤ْ هي حهظخٍ  رال ُّٞ ػ٤ِٚ ٓ٘خًٍظٚ ٝػيٜٓخ

 .طؼز٤َ حُزؼٞ
  ألًؼَ ٖٓ ًخطذ ٓزن ط٘خُٝٚهي ٌٝٛح ٟٓٞٞع ٣لظخؽ ح٠ُ طل٤َٜ ٓٔظوَ ٝ

 

ػوذ حؿظ٤خٍ حَُث٤ْ حُٔخىحص ٝأكيحع ح١ٞ٤ٓ ُحى حُظٞطَ ٝحالٟطَحد ك٤غ 

 ٍٜٞ ٝطٞٓؼض ىحثَس حالػظوخٍٕٝ حٓظيحى ٌٛٙ حألكيحع ح٠ُ ٓيٟ ٓـطٞهغ ًؼ٤َ

٣ش ُٝحىص حُزالؿخص ح٤ٌُي طٔؼض حُلِٔش حالػال٤ٓش ػ٤ِْٜحًٔخ  ٢ حالٓال٤٤ٖٓ ك

ٖٓ ١ٝخٍ حالػظوخٍ أٗٞحػخ الٓال٤٤ٖٓ رِؾ أٗٚ ٖٓ حرؤٜٚ أ ٍحى ٤ًيحً كٌَ ٖٓ أ

ًؼ٤َح ٖٓ ٝحؿظ٤خٍ حُٔخىحص  ٓؼَ ح٣ٌُٖ حرظٜـٞح روزَ ر٢٘ء حُ٘خّ الػالهش ُْٜ

٠ُِـ٢ ػ٠ِ حُٔطِٞر٤ٖ  ًٌُٝي َٛخثٖ أهٌٝح ًأر٘خء حُٔطِٞر٤ٖ ٝآرخثْٜ 

    حُٔظ٘خرٜش حٓٔخإْٛ ٓغ ٓطِٞر٤ٖ 
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ٓ  ٝكَٞٛص ٓٔخؿي حُـٔخػخص حالٓ َ كوي ٍأ٣ض ٞى حُٔ٘خرٛؼ ٘ؼٞح ٖٓال٤ٓش ٝ

هط٤ذ ٓٔـي ػَٔ رٖ حُوطخد رخ٤ُ٘ٔخ طخ ىهَ حُٔٔـي ٍٝكغ حُٔالف ػ٠ِ ٟخر

 ٝأُِٗٚ 
خى حَُػذ ٝحُِػَ ٝهخف ٝٓ ٝحٓظألص َٓحًِ حالكظـخُ ٝحُٔـٕٞ رخُٔؼظو٤ِٖ

ال ٖٓ أػيحى ه٤ِِش ٖٓ ًزخٍ حُٖٔ ٝأظِٔض ي اؿر٘خثْٜ كوِض حُٔٔخحُ٘خّ ػ٠ِ أ

ٖٓ ح١ًَُِٔ حُِٔٔلش ى ػ٤ِٜخ ػَرخص حألحُي٤ٗخ ػ٠ِ حُ٘خّ كال طٞؿي ه٣َش الطظَى

حألٛخ٢ُ  ُِوزٞ ػ٠ِ رؼٞ حُ٘زخد ٝحهظ٤خىْٛ ح٠ُ ؿٜخص ؿ٤َ ٓؼِٞٓش ٝحكظخٍ

ر٘خثْٜ ُْٝ ٣ٌٖ أكي ٤ُـَٝء ػ٠ِ حالهظَحد ٖٓ ٝحُٔلخ٤ٖٓ ك٢ حُزلغ ػٖ أ

كي ٖٓ حُٔؼظو٤ِٖ ُْٝ ٣ظَٜ أ ح١َُ٘ش كوي ًخٗٞح ك٢ ؿخ٣ش ح٤ُٜخؽ ٝحُزطٖ َٓحًِ

   .ُْٝ ٣ٔؼَ ُِظلو٤ن  ك٢ أ١ ٓز٠٘ ٤ُِ٘خرش
ٕ ٖٞ رٔـ٤ػىٓٞ( حُٔظللع ػ٤ِْٜ ) ك٢ حُٔـٕٞ ًخٕ حُٔؼظوِٕٞ هزَ حألكيحع 

ٝٛٞ أٍٝ ٓـٖ خ٤٤ٖٓ ٤ُِٔ ٝه٤ٜٜخً  خً ح١ٌُ أػي كي٣ؼحالٓظوزخٍ أر٢ ُػزَ ٝ

حُٔٔـٕٞ ىحهَ ُِٗحٗظٚ ُلظَس ٣ٞ١ِش رال هَٝؽ ٜٓ٘خ  ْٜٓٔ ػ٠ِ أٓخّ روخء

حٕ حُٔخىحص ٓـِٜ ٌُْ  :ـخٕٗٞ ٣وًُٕٞٞٝخٕ حُٔ كيٍٝس ح٤ُٔخٙ ىحهَ حُِِٗحٗش

 .حُٔـٖ ٖٓ ُٓخٕ 
حى َٓحؽ ئٖ حُٔؼظو٤ِٖ ًلٓـٖ ِٓلن حٍُِٔػش هي هٜٚ ُِوٞحٙ ٓ ًٔخ ًخٕ

 ٤َٙحُي٣ٖ ٝؿ
 .كوي ًٖ ك٢ ٓـٖ حُ٘ٔخء رخُو٘خ١َٓؼَ ٗٞحٍ  حُٔؼيح١ٝ ٝؿ٤َٛخ حٓخ حُ٘ٔخء 

 ًخْٓ ري٣َ ػٖ حْٓ حُٔؼظو٤ِٖ "حُٔظللع ػ٤ِْٜـ "ٓٔٞح رٌٛح روٜٞٙ ٖٓ 

طلخى٣خ ُِٜٔطِلخص ح٣ٌَُٜش ًحص حُٔٔؼش "حُظللع "ًٔخ ٢ٔٓ حالػظوخٍ رـ 

ٜخ حٗظٜض ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ٖٓ هخّٓٞ حُل٤خس ح٤ُٔجش حُظ٢ طزخ٠ٛ حُٔخىحص ك٤٘خ حٗ

 ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ َٜٓ  

ٝأهٔخّ  ٤ُْوي ًخٗٞح ٣ِٔئٕ ٓـٕٞ حألهخكيحع كٓخ حُٔوزٞٝ ػ٤ِْٜ رؼي حألأ

خالكيحع ر ٗزٜش ِٛشكَُْٛ كٖٔ ُٚ وخص أ٤ُٝش  ٣ظْ َٝٓحًِ ح١َُ٘ش ٝرؼي طلو٤

 ٝ ح٠ُ ٤ُٔخٕ ١َس ٖٓ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي  ٣ظْ طَك٤ِٚ ح٠ُ حُوخَٛس آخ ح٠ُ حُوِؼش أ

 .ٕ روظَ حُٔخىحص كوي ًخٗٞح ك٢ حُٔـٖ حُلَر٢أٓخ حُٔظٜٔٞ

 يرحهت تحقيقاث أيٍ انذونت
ك٤غ طْ  ريأص طلو٤وخص أٖٓ حُيُٝش رٔـٖ حُوِؼش ٝٓـٖ ٤ُٔخٕ ١َس ٝحالٓظوزخٍ

ِالثٚ ٝطَك٤َ ٖٓ الِٛش ُٚ رخُـٔخػخص حالٓال٤ٓش ح٠ُ ٓـٖ حر٢ ُػزَ كَُ ٗ

 ٔخ٤٣ٍٖ ًٝزخٍ حُ٘و٤ٜخص هٜٞٛخ ح٤ُ ػٖ ًؼ٤َ ْٜٓ٘ كَحؽٝطْ حإل ٝؿ٤َٙ
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ك٤غ طٞؿٜٞح رْٜ ح٠ُ هَٜ حَُثخٓش أٝال ٝحٓظوزِْٜ ٓزخٍى هزَ حُظٞؿٚ ح٠ُ 

   .ر٤ٞطْٜ
ك٢ أٟٝخع   ٟٝؼْٜ ريأأٓخ ٖٓ حٗظزٚ ك٢ ِٛظٚ رخُـٔخػخص حالٓال٤ٓش كوي 

  .ٓخ٤ُزٚن ٓؼْٜ ٝريأ حُظؼ٣ٌذ رٌَ أَٝٓػزش ُِظلو٤ ٤ٓجش
ًٔخ طْ حُظلو٤ن ٓغ ًَ حُو٤خىحص حُ٘زخر٤ش حالهٞح٤ٗش ػْ ٛيأص حُظلو٤وخص ٓؼْٜ 

 خالهٞحٕر ػيّ ِٛظٜخ ٜٛٔخ حُـٜش حُٔٔئُش ٝحٍُٞٛٞ ح٠ُ رؼٞ حُ٘ظخثؾ أرؼي 

 
حُٔؼظوِٕٞ ك٢  أٖٓ حُيُٝش هَحرش ٣َٜٖٗ أٝ ػالػش ػخٜٗخ طلو٤وخصحٓظَٔص 

ظَٝف ر٘ؼش ػخٗٞح ك٤ٜخ ٖٓ ٓـخػش ١خك٘ش ٝرَى هخٍّ ٝأٟٝخع ٛل٤ش ٤ٓجش 

خٗظَ٘ حُـَد ٝحُؤَ ٓغ ػيّ كالطٞؿي ٣ُخٍس ٝالكٔلش ٝالطؼَٝ ُِْ٘ٔ ك

٤َح ٝرخء حٌَُُٞٓٝ حأل٤ٔ٤ٗخ ٝحُِٜحٍ ػْ حٗظَ٘ ىٝحص حُ٘ظخكش ًٔخ حٗظَ٘ ٝؿٞى أ

ٓٔخ ٘ٞىٛخ ح٠ُ حُٔـٖ َ ؿيهٝٛيى ٓؼٌَٔحص حألٖٓ حُو٣َزش ٖٓ حُٔـٖ ٝحُظ٢ ٣

 ي٣ي٣ش حٌُٔٔٔش رخُٔـٖهِوِش حُوز٠ش حُلحٟطَحد حالىحٍس ٝرخُظخ٢ُ أىٟ ح٠ُ 
ٔخٍٓش ىٍٝٛخ حُطز٤ؼ٢ ٝٛالك٤خطٜخ حُظ٢ ٝطٔظغ حىحٍس حُٔـٖ رٔ ٖٓ أٖٓ حُيُٝش

ظِض ٓ٘ظِػش ٖٓ أٖٓ حُيُٝش كؤؿَص حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش  ه٣َزخ ٖٓ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ 

 ٣غ حُٜخرٕٞ ٝحُٔٔخف ريهٍٞ حأل١ؼٔش ٝحألى٣ٝشك٢ ُٞحثق حُٔـٕٞ ٝطْ طُٞ
 

٤وخص ح٤ُ٘خرش كزيأ حُٔلخٕٓٞ ٣ليىٕٝ أٓخًٖ حكظـخُ حُٔؼظو٤ِٖ ٖٝٓ ػْ ريأص طلو

 ػْ ٣ظٞحكي حألٛخ٢ُ ػ٠ِ ح٣ُِخٍس حُظ٢ ظِض ٓٔ٘ٞػش ُؼالػش أَٜٗ ػْ كظلض 
 حُٟٞغ حُيحه٢ِ ك٢ حُِٗخ٣ُٖ 

هٜٞٛخ ٓغ ؿ٤خد  كلع حُوَإٓخإلهزخٍ حُ٘ي٣ي ػ٠ِ حطٔٔض طِي حُلظَس ر

 كلويحٕ حُٜٔلق ٣وِن كخُش ٖٓ حَُؿزش ك٢ ا٣ـخى حُوَإٓ ك٢ حُٜيٍحُٜٔخكق 

  رخُللع ٝحُٔلخكظش ػ٤ِٚ رخَُٔحؿؼش 
َُكغ حُزالء ػٖ ٝحالٓظـخػش رخهلل ًٔخ حطٔٔض رٌؼَس حُؼزخىس ٝحًٌَُ ٝحُيػخء 

 حُـ٤ٔغ 

 حُـ٤َٔ  رخُظالكْ ٝحُظؼخ١ق ٝحُظٞحىًٔخ حطٔٔض 

ٚ ك٤خطٚ حُـٔخػ٤ش كٌخٗض ء رحُـي٣ي ريأ ٣لظخؽ ح٠ُ ٓخ ٢٘٘٣ ـظٔغأ١ إٔ ٌٛح حُٔ

ػٔخم كخٗؼٌْ ػ٠ِ حألّ ٢ٛ حَُٔؿغ حُٔللٍٞ ك٢ الهالم حالٓٓزخى١ء ٝأ

ٖٝٓ ٛ٘خ ريأص رؼٞ حألػَحف ك٢ حُٞؿٞى ك٢ ٌٛح حُٔـظٔغ حُٔؼخٓالص رظِوخث٤ش 

 حُـي٣ي 



5 
 

ظخّ ر٤ٖ ٌُٖ ك٢ حُلو٤وش إ ػٔشهالكخص ك٣ٌَش ٝٓلخ٤ْٛ ػٌَص ٛلٞ حالٗٔـخّ حُ

ٌٓٞٗخص ٌٛح حُٔـظٔغ ح١ٌُ ًحرض ك٤ٚ حُلَٝم ر٤ٖ حُطزوخص حُٔخى٣ش ٌُٖٝ ظَٜص 

ٜٗخ ك٢ رخد حُؼو٤يس ٝحال٣ٔخٕ ْ أٜ  حُلَٝم حُل٣ٌَش حُٜٔٔ٘ـش ٝهٜٞٛخ حُظ٢ ك  

ٛال ك٢ حُؼالهخص ظ٢ طظوٌ ٖٓ ه٤٠ش حُٞالء ٝحُزَحء أٓؼَ ؿٔخػخص حُظٌل٤َ حُ

ىحهَ ٌٛح حُٟٔٞٞع ال ػِْ أٛال ر أٝ رٔؼ٠٘ أٛق حؿٔخال ىٕٝ طل٤َٜ  كو٢ٜ 

 حُ٘خثي 

 حٓظَٔص ٌٛٙ حَُٔكِش ٣َٜٖٗ طو٣َزخ هزَ ٛيٍٝ هَحٍحالطٜخّ
 

ٞؿ٢ء ٍٛزش حٌُٔخٕ ٝحُٟٞغ كلحُيًظٍٞ ٗخؿق حرَح٤ْٛ هَم ٝك٢ حُزيح٣ش 

٣ؼوي ٓٔخروش  ْكي٣غ ٗز١ٞ ًَ ٤ُِش ػْ ٣َ٘كٚ ػ ظلل٤عر ٚ ٣وّٞ وِٕٞ رحُٔؼظ

  ٣ش ُِـخ٣ش  ِٜخ ؿٞحثٍِٓر٤ٔطش ٣ويّ ر

ح١ٌُ ؿخء رؼي كظَس ًخٗض ه٤ٔش ٌٛح حُؼَٔ ك٢ ؿَأطٚ أٝال ك٢ ٌٛح حُـٞ حَُٔػذ 

ٓزخد غ ٗلٔٚ ٖٓ ك٤غ حألؿٍٛخد ٗي٣ي طـؼَ ًَ حٗٔخٕ ٣َحطؼ٣ٌذ ٝط٤ٌَ٘ ٝا

حال  "ٍ طلضِحٗ"ٕ ٣ٔٔغ حُؼ٘زَ ًِٔش ؿخءص رٚ ح٠ُ ٌٛح حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٓخ احُظ٢ 

ٗخظَح ٖٓ ٠ز٢ ٣ٖ ٣ٝـَم ك٢ ٛٔض ٗي٣ي ٖٓ حَُػذ ح١ٌُ هِلٚ طؼ٣ٌذ ًَ ٓ

 .ٓظليػخ ٓغ ؿ٤َٙ ٗخكٌس حُِِٗحٗش 

٤ٜخ هٌص ٖٓ طـَأ ػِرخٕ أٌٛٙ حُوطٞس هطٍٞس ٌُُٝي كوي هيٍص حىحٍس حُٔـٖ 

 ،ك٢ ٌٓخطذ حالىحٍسٝػٌرظٚ ٛ٘خى 

ؼخى ح٠ُ حُوخء كًٔخ ٣يٍى حألػَ ح٢ُٔء ٌُٔٞطٚ ٌُٖٝ حُيًظٍٞ ًخٕ ٣يٍى ٛيكٚ 

ظ٤ٔخ ك٢ ٍكغ حُٔؼ٣ٞ٘خص ٝطزي٣ي ػ ػَحً ٌخٕ ٌُٜح حُلي٣غ أكحُلي٣غ ُْٝ ٣ظٞهق 

ؿخرش ػٖ ٓئحٍ ؤٕ ًَ ٢ٗء هي حٗظ٠ٜ ًٔخ أٗٚ هيّ ارٍحىس ٝرٔلن حإلكٔخّ حإل

حٍحىحس حُو٤خىس حُظ٢ ٗخُض ح٤ُٜ٘ذ حألًزَ ٖٓ  حُـي٣ي ك٢طَٟ ٓخ  :ري٢ٜ٣ ٝٛٞ

 .ػ٤ِٔش ه٣ٞش ؿخرشكـخء ٌٛح حُٜٔٞى ا َٝٛ ٛ٘خى طـ٤٤َ؟ حُظؼ٣ٌذ؟
ك٤ٖٔ كُٞٚ ك٢  َ٘ف طل٤َٔ ٍٓٞس ٣ٞٓق٣ًٌُي ًخٕ ح٤ُ٘ن ػزي ح٥هَ كٔخى 

 ،ًٝخٕ ٌُٜح ىٍٝ ًز٤َ ك٢ حُٔؼ٣ٞ٘خص "أ"ػ٘زَ 
ك٢ حُؼ٘زَ حُيٍّٝ حُؼخٓش أػط٠ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ٣ن ُٝٔخ هلض حُوز٠ش حأل٤٘ٓش 

 .ٝك٢ ك٘خء حُؼ٘زَ ٗٞحكٌ حُِٗخ٣ُٖهالٍ ٖٓ 
 ٤٘ٔخ ٣وّٞزخٗض ٌٛٙ حُيٍّٝ طظَٜ ٓيٟ حالهظالف ر٤ٖ أر٘خء حُظ٤خٍ حالٓال٢ٓ كً

كخى٣غ أكي حُ٘زخد ٓؼِوخ ػ٠ِ رؼٞ حألرخُوخء ٓٞػظش ٣٘ز١َ ًز٤َ ٤ٗن 
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رؤِٓٞد ػ٠ِ حألٓش ٝط٠ؼ٤لٜخ ٝحُظل٣ٌَ ٖٓ حألكخى٣غ ح٠ُؼ٤لش ٝأػَٛخ ح٢ُٔء 

  .ٍ ح٠ُ ٗـخٍٞطكـخُزخ ٓخ ٣وغ ؿيحٍ ٣ظ٢ٓء 
ًخٕ أًزَ حكٔخّ ٠٣خ٣ن حُٔؼظوَ ٛٞ حٗٚ ٓوزَ ػ٠ِ ٓـٍٜٞ ال٣ي١ٍ ٤ًق 

 حهغ ٝحهغ حُٔـٕٞ ؟ٓظٌٕٞ حُل٤خس ك٢ ٌٛح حُٞ
ٖٓ ٤ٓطَس أٜٗخ ٓظ٠ـَس ٖٓ ـٖ أًخٗض رؼٞ حُظ٣َٔزخص طؤط٢ ٖٓ حىحٍس حُٔ

 .لويٛخ ىٍٝٛخ ٝػِٜٔخ حُيُٝش ػ٠ِ حُٔـٖ رٔخ ٣
ٔؼظو٤ِٖ رخٍُِ٘ٝ ح٠ُ ك٘خء حُٔـٖ ٝػ٠ِ أػ٤ْٜ٘ حُؼٜخرش ك٢ ٣ّٞ طْ أَٓ ؿ٤ٔغ حُ

رْٜ أٓخّ  ػ٠ِ أػ٤ْٜ٘ كخًح ًخُٔؼظخى ٝحًح رٜٞص ٣ؤَْٓٛ رَكغ حُؼٜخرش حُظ٢

َ  ٤ٟخر٢ ًز ٓخ١ٝ ٓؤٍٓٞ حُٔـٖ ٝحٗخ أٗخ حُؼو٤ي ٓلٖٔ حَُٔ :كْٜ ر٘لَٔٚ ػ

حٛؼيٝح ح٠ُ .. الط٠ؼٞح حُؼٜخرش ػ٠ِ أػ٤ٌْ٘ َٓس أهَٟ ... حُٔٔئٍ ػٌْ٘ ٛ٘خ 

  .كٌخٗض ٌٛٙ ريح٣ش َٓكِش ؿي٣يس.. ٌْ ُٗخ٣ُ٘
رؼٞ حالَٟحرخص ُِظؼـ٤َ رلظق حُٔـٖ ٌُٜٝ٘خ ُْ طئػَ طٔض ٝك٢ ٌٛٙ حُلظَس 

ًَ حُِٗخ٣ُٖ كليع طَٔى ًز٤َ حهظطلض ك٤ٚ حُٔلخط٤ق ٖٓ حُٔـخ٤ٖٗ ٝطْ كظق 

ِذ ٓـٔٞػخص ٓٔخ حٟطَ حىحٍس حُٔـٖ ُط ٕ ًخٗض طلظق ػ٠ِىكؼش ٝحكيس رؼي أ

ًخٗض ٌٛٙ أٍٝ َٓس ٗظؼخَٓ ك٤ٜخ ٓغ حىحٍس ٓ٘يٝر٤ٖ ػٖ حُٔـٖ ُظوي٣ْ حُطِزخص ٝ

ك٢ حُٜ٘خ٣ش  حُٔـٖ رٌَ٘ ؿٔخػ٢ كظوٞف حُ٘خّ ٖٓ حُـيٍ رخُٔ٘يٝر٤ٖ ٌُٖ

 ٢ٝٓلٔي كٖٔ ح٣ٌَُٔ ٓٞٛخؿ٢  ح٤ُ٘ن كٔي١ ػزي حَُكٖٔهَؽ 
ْ ىحٍس ٝػخىٝح ر٘ظخّ ؿي٣ي َٝٓكِش ؿي٣يس  طٕ هَؿٞح ُالحٓٔخػ٤ال١ٝ ٝآهَٝ

هَحؽ ِٗالء اىهخٍ حُـَح٣ي ٝحٌُظذ ٝاٝح٣ُِخٍس ٌَُٝ حُٔـٖ ك٤ٜخ كظق حُلٔلش 

 .حُظؤى٣ذ ًٝخٕ ْٜٓ٘ ح٤ُ٘ن ػٜخّ ىٍرخُش
 ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔؼظو٤ِٖ هٜٞٛخً  ٘يٝر٤ٖ ػ٘خء ٗي٣يحً ٝهي ػخ٠ٗ ٛئالء حُٔ

 .ؿٔخػخص حُظٌل٤َٝٗظَطْٜ ح٤ُْٜ رٜلظْٜ ٣وَؿٕٞ ُالىحٍس كْٜ ؿِء ٜٓ٘خ

  
ًخٕ ِٗالء ٓـٖ حالٓظوزخٍ ه٤ِطخ ٖٓ ًَ حُـٔخػخص ك٢ طِي حَُٔكِش 

ٝحالطـخٛخص حالٓال٤ٓش ٖٓ حالهٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُٔيحٍّ حُِٔل٤ش ًٝخٗض أ٣خٜٓخ 

ٓيٍٓش ح٤ُ٘ن   ،كِٔسٓيٍٓش ح٤ُ٘ن أٓخٓش ػزي حُؼظ٤ْ  ٓؼَ َس ٓيحٍّ ًؼ٤

ٌل٤َ حُٔوظِلش ظٝؿٔخػخص حُ كٖٔ ُرخى١  ، ٓيٍٓش ح٤ُ٘ن ٓلٔي حُير٢ٔ٤ ،ٝ

ؿٔخػش "أٝ  ١ٌَٗ ٜٓطل٠ "ؿٔخػش ح٤ُِٖٔٔٔ"ٗض ح٣خٜٓخ ًؼ٤َس ٓؼَ خًٝ

  حُظٞهق ٝحُظز٤ٖ"ٔخػش ؿٝ ٤ِش " ًٔخ ٓٔظٜخ حُيحهل٤َ ٝحُٜـَس حُظٌ

 ٓخ١ٝ ْٝٛ ال٣ؤهٌٕٝ رخألٓزخد ًٌُٝي٤ُِ٘ن حُلَ ٗٔزش "حُلَٓخ٣ٝشٝ"
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 "كِد حُظل٣ََ"ٝ "حُٔلـ٤ِٖحُـَ"ٝؿٔخػش  "حُظٞحر٤ٖ"ٝ "حر٤ٖٝحأل"

ر٘خء ك٠ٔض أ ٍس حُٔـٖ حُظ٤ٌٖٔ ػ٠ِ حٓخّ حه٢ٔ٤ِحألٍى٢ٗ  ٝهي ٤ِٓص حىح

٢ ػَف  ًٔخ ك٣خ ٝحُوز٢ِ ك٢ ٛق ٞحُٞؿٚ حُزل١َ ك٢ ٛق ٖٓ حُِٗخ٣ُٖ ٓ

 حُٔـٕٞ
ًَ ؿٔخػش أٝ ٓـٔٞػش طزلغ ػٖ أر٘خثٜخ ك٢ ص ريأ  خ٣ُٖ ُِلٔلشٝٓغ كظق حُِٗ

 ٌٛح حُِكخّ ٝطلخٍٝ حٕ ط٘ظْ ٗلٜٔخ ٝطيػٞ ح٠ُ كٌَٛخ
  

)  ٕ ك٢ ٓـٖ حالٓظوزخٍ ٤خىحص حُـٔخػش حالٓال٤ٓش حُٔٞؿٞىٝٝطلَى رؼٞ  ه
ػٜخّ ٝ ٝػزي ح٥هَ كٔخى كٔي١ ػزي حَُكٖٔ م ٞح٤ُ٘( أًزَ حُٔـٕٞ ػيىح 

 ىٍرخُش 
ٖٓ ػوخثي حُظٌل٤َ  ِظل٤ٜٖ ٚ حُوز٢ِ ُحُيٍّٝ ىحهَ ُٗخ٣ُٖ حُٞؿ رؼٞ ٝح كزيأ

ًٝخٕ وطجٕٞ حألكيحع حُظ٢ ًخٗض ٓ٘ظَ٘س ًٌٝح حَُى ػ٠ِ حُِٔل٤٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣  

ح٤ُ٘ن ػٜخّ ىٍرخُش ٣٘ظْ ٌٛٙ حَُىٝى ك٢ ىٍّٝ طٔظَٔ ١ٞحٍ ح٤َُِ ك٢ 

 ٞحكي ًَ حر٘خء حُـٔخػش حالٓال٤ٓش ػ٤ِٜخ حُظ٢ ٗظْ ط 11/4ُِٗحٗظٚ 
 

ظق حُلٔلش كيػض ٓ٘خظَحص ًؼ٤َس ػ٠ِ ٗطخهخص ٤ٟوش ػخى ك٤ٜخ ًؼ٤َ ٖٓ رؼي ك

  .ْٜ أ٤٤ٖٓظك٤غ ًخٗض ؿخُز٤ ؿٔخػخص حُظٌل٤َ ػٖ ػو٤يطْٜ
رؼي كظق ح٣ُِخٍس ظَٜص حألهاله٤خص حُـ٤ِٔش ٓؼَ حال٣ؼخٍ ٝطزخىٍ حُٔؼظوِٕٞ ط٣ُٞغ 

ٝحٗٔخ ًَ ٖٓ  ٓخ ٣ؤط٢ ك٢ ح٣ُِخٍص ػ٠ِ رؼ٠ْٜ ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٝكن ٗظخّ ٓـيى

س رؼٞ ٍال ػْ ٤ََٓٓ ٛخكذ ح٣ُِخ٣ُخٍس كٔظٔظل٤ي ٜٓ٘خ ًَ حُِِٗحٗش أٝ طؤط٤ٚ

 ،ألٛيهخثٚ ك٢ حُِٗخ٣ُٖ حألهَٟ حُٜيهخص ٝ حُٜيح٣خ
ق إٔ أٗي ػوٞرش ٣ِلوٜخ أكي رآهَ اًح طوخٛٔخ ٢ٛ إٔ ٣ٔظ٘غ ًٝخٕ ٖٓ حُظ٣َ

٣ُٞػٚ ٛخكذ ح٣ُِخٍس ػ٠ِ  خ٣َكٞ هزٍٞ ٤ٜٗزٚ ًَٓٔٝ ٖٓ ٣ُخٍطٚ ػٖ حأل

  .ٖ ٓالرْ أٝ ؿ٤َٙحُِِٗحٗش ٓ
هٞس رخكظ٤خؿخطْٜ ػٖ حال ٝطٔض طـط٤ش ًَ حال َٕ كظلض ح٣ُِخٍحص رو٤ِٝرٌُي كٔخ ا

   .٣َ١ن حُٜيح٣خ حُٔظزخىُش ٝحُٜيهخص
أٓخّ حُٞؿٚ حُزل١َ ٓغ رؼ٠ْٜ ٝحُوز٢ِ   ٠ُٔؼظو٤ِٖ ٝط٤ٌْٜٔ٘ ػِرؼي كَُ ح  ـ

٣ٖ ًخٗٞح ٤٤ٖ حٌُٓغ رؼٞ حٓظَحكض حُٔ٘خظَحص رؼٞ ح٢ُ٘ء ر٤ٖ حُِٔل

حُـٔخػش ٗزخد ٝر٤ٖ رؤِٓٞد كع ،َٜٓٞٗخ حألكيحع ٣ٝل ٣ظٌِٕٔٞ ك٢ َٗػ٤ش
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حٕ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٣ظلَٕٔٝ ػ٠ِ حُيػٞس ٓظ٤ٜٖٔ ٌُٞي ٓغ حالهحالٓال٤ٓش ًٝ

 ٓ٘ش ؿي٣يس ٍُِٞحء 15حُـٔخػش حالٓال٤ٓش رؤْٜٗ أهَٝح حُيػٞس 
ؿَٔٝح  ٓؼَ ح٤ُ٘ن ػزي حُلظخف ح٢٘٣ُِ  ًٝخٕ ٖٓ حُٔؼظو٤ِٖ أٛلخد ٌٓظزخص

 .ٖ رٌَ أٗٞحع  حٌُظذحُٔـ
ك٠ؼق حالهزخٍ ػ٠ِ كلع حُوَإٓ ٝحٗظي حالهزخٍ ػ٠ِ حٌُظذ ٝحُوَحءس كظ٠ أٛزق 

 ؟خد ك٢ ك٤َس ٓخًح ٣وَأ ٝٓخً ٣ظَى ٖٓ ٌٛٙ حٌُُ٘ٞ حُؼ٤ِٔش زحُ٘
 

ن ط٠ رؼٞ حُٔ٘خ٣ٝأػرؼي كظق حُلٔلش ػويص ٛالس حُـٔخػش ك٢ ك٘خء حُٔـٖ 

ٗ٘ؤص حكٔي ك٤غ ًخٕ ر٤ِـخ ك٢ ٞحػع ح٤ُ٘ن ٓٞحػع ٝىٍّٝ ًخٕ حألٗي حهزخال ٓ

  .كخؿش ح٤ُٜخ  ىٍّٝ حَُهخثن ًٝ٘خ ك٢
أٖٓ ىُٝش ػ٤ِخ ٝػَك٘خ  462ك٢ حُو٤٠ش ٍهْ  ك٢ َٜٗ ٓخ٣ٞ ٛيٍ هَحٍ حالطٜخّ

    رخالٓٔخء ٖٓ حُـَح٣ي
ٛخف ك٢ حُؼ٘زَ رؤػ٠ِ ٛٞطٚ ( ١ٚ حُزٞط٢ِ)ٖٝٓ حُط٣َق حٕ ُٓٞع حُـَح٣ي 

ٓٔخء ٌُٖٝ حًح ر٘خ ٗلخؿؤ رخٗوطخع حٓٔغ حٓٔي ك٢ هَحٍ حالطٜخّ ٝريأ ٣ؼِٖ حال

ٓخ١ٌُ كيع ؟ ُوي كٞؿ٢ء رٞؿٞى حٓٔٚ ػ٠ِ ! حُٜٞص ٝطٞهق حػالٕ حالٓٔخء 

 ٌٓض ٖٓ ٍٛٞ حُٜيٓش ... ؿ٤َ حُٔظٞهغ كٜيٓظٚ حُٔلخؿؤس 
ٖٓٔ الػالهش ُْٜ  ًز٤َحً  ٌُؼ٤َ ٓ٘خ كوي أىهَ ػيىحً  ًخٕ ٛيٍٝ حُوَحٍ ٛخىٓخً 

حال "أ  "ػ٘زَ ٗخػ٘زَه٤ْ ػ٠ِ ؿٞ  حٍ ٍٝؿْ إٔ حُلِٕ هيرخالكيحع ٟٖٔ حُوَ

حٕ ػٜخّ ىٍرخُش كَٔ ٝؿٞى حٓٔخء ًؼ٤َس ٖٓٔ الػالهش ُْٜ رخألكيحع ٟٖٔ 

ُظـ٤َٔ ٍٛٞس  هَحٍ حالطٜخّ رؤٕ ػيى حُلخ٤ِٖٛ ػ٠ِ حُزَحءس ٤ٌٕٓٞ ًز٤َحً 

 ٝرخُلؼَ ٌٛح ٓخكيع.... حُ٘ظخّ حُـي٣ي ٗظخّ ٓزخٍى 
ٕ َ ٓ٘خٓزش ك٤غ ٣٘خع أٝهٜٞٛخ هزَ ً حٗظَ٘ص حُ٘خثؼخص هالٍ ٌٛٙ حٍُٜ٘ٞ

ي٣َ ٌٛٙ طحُظ٢  حُـ٤ٔغ ٤ٓوَؽ ػ٠ِ ُٓٞي حُ٘ز٢ ٓؼال ًٝخٗض ٓزخكغ حُٔـٖ ٢ٛ

 حالٗخػخص
ٝرؼي ٛيٍٝ هَحٍ ر٤ّٞ ٝحكي كٞؿج٘خ رلِٔش أ٤٘ٓش ٌٓزَس طؼ٤ي ح٠ُ أًٛخٗ٘خ أ٣خّ 

خُِٔذ رؼي رطًٌَٗخ ً٘خ هي حٓظَك٘خ ه٤ِال ٖٓ ًًَحٛخ كخًح رٜخ حُظؼ٣ٌذ رؼي إٔ 

ٓظؼخً ٓ٘ٚ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػْ ٗٞى١ ػ٤ِ٘خ حُؼطخء ح١ٌُ ح

رخ٤ٌَُٔٝكٕٞ أٗٚ ٤ٓظْ كَُٗخ ٝطَك٤ِ٘خ ك٤ـذ ٓٔخػيس حُلِٔش ك٢ حُو٤خّ 

رٜٔٔظٜخ ٣ٝزيٝ إٔ ح١ٌُ ٝؿٚ ٌٛح حُ٘يحء ٛٞ ٓؤٍٓٞ حُٔـٖ ٝرٌُي كٜٔ٘خ ٓزذ 

 .ٝؿٞى ٌٛٙ حُوٞحص ح٠ُؤش رؤٗٞحػٜخ ٝأُٞحٕ ٓالرٜٔخ كخ١ٔؤٗ٘خ ه٤ِال
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 حُو٠خ٣خ

حهَحؽ ػيى ًز٤َ ٖٓ ىحثَس حالطٜخّ ٝحهالء ػٖ ٓلَ ٌٛح حُلَُ ٝحُظَك٤َ أ

ٓز٤ِْٜ ٝٛئالء طْ طَك٤ِْٜ ح٠ُ ٓـٕٞ أهَٟ ط٤ٜٔيح ُالكَحؽ ػْٜ٘ ًٔخ 

 .أٓلَص ػٖ ػيى ٖٓ حُو٠خ٣خ
٣ٖ ٝػَ٘ ح٣ٍؼش٤24ٜخ خىحص ًٝخٕ ػيى حُٔظ٤ٜٖٔ كه٤٠ش حؿظ٤خٍ حُٔأُٜٝخ 

 ٓظٜٔخ 

 المتهمون باؼتٌال السادات

  1ـ ، مالزم أول بالقوات المسلحة خالد أحمد شوقى اإلسالمبولً .

 2. عبد الحمٌد عبد السالم عبد العال علً، صاحب مكتبة  

عطا طاٌل حمٌدة رحٌل، مهندسـ 3   

بالقوات المسلحة بالدفاع الشعبً،  حسٌن عباس محمد، رقٌب متطوع ـ 4 .  . 

 5.محمد عبد السالم فرج عطٌة، مهندس، . 

كرم محمد زهدي سلٌمان، طالب بكلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط،   ـ  6 .      

          والٌبً، تاجر أثاثفؤاد محمود أحمد أحمد حنفً، وشهرته فؤاد الدـ  7   

عاصم عبد الماجد محمد ماضً، طالب بكلٌة هندسة أسٌوط ـ     8  

 9.أسامة إبراهٌم حافظ، طالب بكلٌة هندسة أسٌوط، . 

دكتور عمر أحمد علً عبد الرحمن، أستاذ بكلٌة أصول الدٌن،   ـ  11      

 11.عّبود عبد اللطٌؾ حسن الزمر، مقدم بالقوات المسلحة،   

  د صالح جاهٌن، مهندسصالح أحمـ 12 . 

بد الناصر عبد العلٌم أحمد درة، طالب ثانوي،ع .   .13 

طارق عبد الموجود إبراهٌم الزمر، طالب بكلٌة الزراعة، جامعة القاهرة،  ـ 14 .    

 15.محمد طارق إبراهٌم محمد، طبٌب أسنان، .

الزقازٌق،   أسامة السٌد محمد قاسم، طالب بكلٌة اآلداب، جامعة 16 .   

 17.صالح السٌد بٌومً علً، نقاّش  . 

عالء الدٌن عبد المنعم محمد إبراهٌم، طالب بكلٌة التربٌة، جامعة الزقازٌق،   18    

أنور عبد العظٌم محمد محمد عكاشة، طالب بكلٌة التربٌة، جامعة الزقازٌق،   19    

 21.محمد طارق إسماعٌل المصري، سائق  

ّجار بالزقازٌق  علً محمد فّراج علً، ن  .21 

https://www.marefa.org/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
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 22.عبد هللا محمد محمد سالم، طالب بكلٌة أصول الدٌن،  

 23. صفوت إبراهٌم حامد األشوح، صٌدلً، .

السٌد علً محمد إسماعٌل السالمونً، معٌد بكلٌة التربٌة، جامعة عٌن شمس،   ـ  24    

كٌٔض رخالػيحّ ػ٠ِ ٝهي كًٞٔٞح ٓلخًٔش ػخؿِش حٓخّ ٓلٌٔش ػ٣ٌَٔش 

 حألٍٝ ك٢ هَحٍ حالطٜخّ ٝرخُزَحءس ُألٍٝ ٝحأله٤َ حُؤٔش 

ٝطْ طَك٤َ حُزخه٤ٖ  1892ك٢ ٓ٘ظٜق  َٜٗ حر٣ََ كٌْ حالػيحّ ط٘ل٤ٌ ٝطْ 

 ؿ٤ٔؼخ ح٠ُ ٤ُٔخٕ ١َس

١ٞ٤ٓ أٝ ه٤٠ش حُـٜخى حٌُزَٟ ٝػيى ٤ش أكيحع أ٠حُو٠خ٣خ ٤ٔٓض رو ػخ٢ٗ

 حُوَٕ ؤًزَ ه٤٠ش أٝ ه٤٠شر ٝٛلض ٓظْٜ  ( 302 )حُٔظ٤ٜٖٔ ك٤ٜخ
ص ح٤ُٜخ كٜخٍ ػ٠ِ ح ك٢ ه٤٠ش حُٔخىححُو٤٠ش طْ ك٤ٜخ ْٟ ح٣ٌُٖ كًٞٔٞ ٌٙٝٛ

ٖٓ ؿٔخػظ٢ حُـٔخػش حالٓال٤ٓش  12ٍأٜٓخ حُيًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ ػْ 

ػْ ط٘ظ٤ٔخص ٓظلَهش ٜٓ٘خ ط٘ظ٤ْ ْٛ ٓـِْ ٍٟٗٞ حُظ٘ظ٤ْ حُٔيٓؾ ٝحُـٜخى 

 ش ٓـٕٞك٢ ٌٛٙ حُو٤٠ش  ك٢ ػالػ حُيًظٍٞ أ٣ٖٔ حُظٞح١َٛ ٝأٝىع حُٔظٜٕٔٞ

 . ٤ٔخٕ ١َس  ٝحالٓظوزخٍ ٝحُو٘خ١َ حُو٣َ٤ش ُ
ًٝخٕ ػيى حُٔظ٤ٜٖٔ " حالٗظٔخء ُظ٘ظ٤ْ حُـٜخى"٤ٔٓض ه٤٠ش حُو٤٠ش حُؼخُؼش 

 طو٣َزخ ٝهي أٝىع حُٔظ٤ٜٖٔ ك٤ٜخ ٓـٖ حٍُِٔػش ٖأًؼَ ٖٓ ٓخثظ٤
ٓلٔي ٗٞه٢ حالٓالٓز٢ُٞ ٗل٤ن ٝػزي ح٥هَ كٔخى ح٤ُ٘ٞم ًٝخٕ ػ٠ِ ٍأْٜٓ 

 ً ٓ٘ظَٜ ح٣ُِخص حُٔلخ٢ٓ ٝحألٓظخٝٓـي١ ٓخُْ هخُي 
ٓ٘ش ٝهي أٝىػٞح ٓـٖ  19ه٤٠ش حألكيحع ْٝٛ حُ٘زخد أهَ ٖٓ حُو٤٠ش حَُحرؼش 

 ٜٝٓخد ٠ٍٓخٕحَُٔؽ ٖٝٓ أَْٜٗٛ ػٜخّ ػِحّ 
 

ًٝخٕ ػيى ُألٓٔخء حأل٠ُٝ ك٢ هَحٍ حالطٜخّ طو٤ٜٚ ٓـٖ ٤ُٔخٕ ١َس ًٔخ طْ 

ؿظ٤خٍ ٝػ٠ِ ٤٠ش حالْٝٛ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ هك٢ ح٤ُِٔخٕ ْٜٓ٘ ٓٞؿٞىح ٛ٘خى 

 ٝحرٖ ػٔٚ ١خٍم ػَٔ ػزي حَُكٖٔ ٝحُٔويّ ػزٞى حٍَُِٓأْٜٓ حُيًظٍٞ

ٝالكوخ ؿ٢ء رخُيًظٍٞ ٝػخْٛ ػزي حُٔخؿي ٝأٓخٓش كخكع  ٞم ًَّ ُٛي١ٝح٤ُ٘

ٝح٤ُ٘ن ػٜخّ ىٍرخُش ٝآه٣َٖ ٖٓ ٓـٖ ٗخؿق حرَح٤ْٛ ٖٓ ٓـٖ حُوِؼش 

كيحع ٝرٌُي ٓ٘ش ٖٓ حأل  ػْ رخ٤ُ٘ن ٍكخػ٢ ١ٚ رؼي حُوزٞ ػ٤ِٚ رؼيحالٓظوزخٍ 

ش ٖٓ ٓـِْ ٍٟٗٞ حُظ٘ظ٤ْ ْٝٛ ٓـٔٞػ ٣ٌٕٞ هي حؿظٔغ ك٢ ٤ُٔخٕ ١َس ًَ

٤خىحص ٖٓ ؿٔخػش حُـٜخى حُظ٢ ًخٕ ٣َأٜٓخ ه٤خىحص حُـٔخػش حالٓال٤ٓش ٝه

يٓـض ٓغ حُـٔخػش حالٓال٤ٓش هزَ ٗحُٜٔ٘يّ ٓلٔي ػزي حُٔالّ كَؽ ٝحُظ٢ ح
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ُظٞح١َٛ ْٝٛ حُيًظٍٞ ٣ٖٔ حأحألكيحع رخالٟخكش ح٠ُ ه٤خىحص ٖٓ ط٘ظ٤ْ حُيًظٍٞ 

 ح٣ٖٔ ٝحُٔويّ ػٜخّ حُو١َٔ ٝحُٔالُّ ؿٔخٍ ٍحٗي  
 

رخُ٘ٔزش ٤ُِٔخٕ ١َس ًخٕ حُٔؼظوِٕٞ ٓٞؿٞى٣ٖ رؼ٘ز١َ حُظـَرش ٝحُظؤى٣ذ ٝٛٔخ 

ٕ ه٣َزخٕ ٖٓ حالىحٍس ٝٛٔخ ِٓظٜوخٕ ٣لَٜ خػ٘زَحٕ ك٢ أٍٝ حُٔـٖ رل٤غ ٣ٌٞٗ

٤ٟش أٓلِض ٣لَٕ رؤٍ ٣خّ حالٗـ٤ِِ٘خٛٔخ ٖٓ حُلـَ ٌٓ٘ أر٤ٜ٘ٔخ ؿيحٍ ٝٓز

هَ ُٔخء َ٘حص ٝك٢ ًَ ُِٗحٗش ؿَىٍ ُِزٍٞ ٝآرخُزَٕ ح٤ُِق ٝطلظٚ ٓز٤ي ُِل

 ٜٓ٘ٞع ه٤ٜٜخ ُِٔـٕٞ "ه٤َٝحٗش"حَُ٘د ١ٝزوخٕ ًز٤َحٕ ٠ٔٔ٣ حُطزن 
 حُؼو٤َ ٖٓ حال٤ُّٗٞٔٞ
ٍٜٓ٘ٞ ك٢ ػخُْ حُٔـٕٞ رؤٗٚ طؤى٣ذ ُؼظخس  ( 4ػ٘زَ )ٝػ٘زَ حُظـَرش 

 َُ٘حٓظْٜ  َ حُؼخى٣ش ٝال ػ٘خرَ حُظؤى٣ذحُٔـ٤َٖٓ ح٣ٌُٖ الطظلِْٜٔ حُؼ٘خر
ٝهي َٓ ٣خّ ػزي حُ٘خَٛ أٌُٜٝح حُؼ٘زَ ٗظخٓٚ حُوخٙ كٔـخٗٚ ٣لوَ رخٗٚ ٖٓ 

٣ّٞ أهَؽ ٤ًَٓخ ٛـ٤َح ك٢ ػ٤ِٚ ٓ٘خ٤َٛ َٜٓ ٖٓ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝحُٜلل٤٤ٖ ٝ

 حألهزخٍ حُٔؼَٝفٓئْٓ ؿ٣َيس  ػ٢ِ أ٤ٖٓ ٝهخٍ حٗٚ ُألٓظخً 
 ك٤خط٘خ حُـٔخػ٤ش 
ٗخ٣ُٖ ٝٓٞء حُٔؼخِٓش ُْ ٌٖٗ ٗٔظط٤غ ٓٔخٍٓش ك٤خط٘خ ك٢ ظَ حؿالم حُِ

 ٝ كظ٠ حُلي حألى٠ٗ ٜٓ٘خ   ًٔخ ٣َٗيحُـٔخػ٤ش أ
ًٔخ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٝحٟلخ ُ٘خ ٤ًق ٓظٌٕٞ حُل٤خس ك٢ ٌٛح حُٞحهغ حُـي٣ي ػ٤ِ٘خ ػخُْ 

 ؟حُٔـٕٞ؟ ٤ًق ٗ٘ظْ ك٤خط٘خ حُ٘و٤ٜش

ٝالطٞؿي ظًَش ًٌُٝي حُـٔخػ٤ش هٜٞٛخ ٝحٌُٔخٕ ٤ٟن ؿيح ًَٝ حُٔ٘خكغ ٓ٘ 

ٕ ٝؿٞى ٓٔخؿ٤ٖ ؿ٘خث٤٤ٖ ر٤٘٘خ الٗؤٖٓ ؿخٗزْٜ ٖٓ ٗخك٤ش ه٤ٜٛٞش طو٣َزخ ًٔخ أ

 .هَٟٖٓ ٗخك٤ش أ ٝك٢ ًَ ٢ٗء لٕٞ ٓؼ٘خ ك٢ ٣َ١وش حُٔؼ٤٘ش٣ِٝوظ
ٝحُؼِْ  ِٕٝ حٛظٔخْٜٓ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُ٘ظ٣َشًٔخ إٔ ًؼ٤َح ٖٓ حُٔ٘خ٣ن ٣ًَ

ؽ ح٠ُ طـخٍد طلظخ ٓخ ٤ٛخؿش حُل٤خس حُٔؼ٤٘٤ش ك٢ٜ ٛؼزش ػ٤ِْٜٝحُؼزخىس أ

ٕ رؼٞ ح٠ُ ىٍؿش أ ٝهزَس رخُل٤خس حُؼ٤ِٔش حًؼَ ٖٓ حُيٍحٓخص حُ٘ظ٣َش .

 حُٔٞحهق ظَٜ ك٤ٜخ ػـِ ح٤ُ٘ن ػٖ طَؿٔش حٌُالّ حُ٘ظ١َ ح٠ُ ٝحهغ ٗؼ٤٘ٚ 
حُـي٣ي ح١ٌُ طـٔؼ٘خ ك٤ٚ طلخ٤َٛ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش حُؼخٓش ٝحُوخٛش ك٢ ٌٛح حُؼخُْ 

١زخػٚ ٤ًِٞٓٝخطٚ ٝٓلخ٤ٛٔٚ رٔخ طلَٔ ًِٔش حُوخٛش ٖٓ ػخىحص ًَ ٝحكي ٝ

أ١ ٤ٓ٘ظوَ ًَ ٓ٘خ رٔخ ٣ٔخٍٓٚ ك٢ ر٤ظٚ ح٠ُ حُـٔخػش حُوخٛش ٝٗظَطٚ ُِل٤خس 

ػخّ  ػَٔؿظٔخع ػ٠ِ ٤ُْٝ ٓـَى حالٝٓظ٘ظوَ حُـٔخػش ح٠ُ ك٤خطٚ ك٢ ر٤ظٚ 



12 
 

ػْ ٗؼٞى ح٤ُٜخ رَ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٗؼ٤ٖ ك٤ٚ ؿ٤ٔؼخ ٛٞ حُز٤ض ٗٔخٍٓٚ هخٍؽ ر٤ٞط٘خ 

اال إٔ ٌٝٛٙ ٢ٛ حُٜؼٞرش  ُط٣َن ًَٝ ٢ٗء ٝحُٔٔـي ٝحُِٔؼذ ٝحُؼَٔ ٝح

ٛ٘خى ػيس حٍٓٞ ٓخػيص ػ٠ِ حهخٓش ك٤خس ٓظطٍٞس ٗلٞ حألك٠َ ٝحألًؼَ ٓالءٓش 

 :ٌُٜح حُؼخُْ ٜٓ٘خ
ـ حالطلخم ػ٠ِ حُو٤خىس حُـٔخػ٤ش ٝحُٔٔغ ٝحُطخػش ُأل٤َٓ كٔخُحٍ ٓـِْ  1

حُلْٔ  حٍُٟ٘ٞ ٛٞ حُو٤خىس ٌٝٛح ٓخ أىٟ ح٠ُ حالُظلخف كٍٞ حُوَحٍ ًٔخ حىٟ ح٠ُ

ٝحُوٞس ك٢ ط٘ل٤ٌح حُوَحٍ ح١ٌُ طْ حُظ٘خٍٝ ر٘ؤٗٚ ٌٝٛح ٓخ ك٠ٔ ٌٛٙ حُل٤خس ٖٓ 

طلُٜٞخ ح٠ُ ؿخرش ٣ؤًَ ك٤ٜخ حُو١ٞ ح٠ُؼ٤ق ًل٤خس حُٔٔـ٤ٖٗٞ حُـ٘خث٤٤ٖ حٝ ح٠ُ 

ٓـٔٞػخص ٓظوخٛٔش حٝ َِٗ ٓئػَس ػ٠ِ ٢ٔٗ حُل٤خس ًٔخ ٍأ٣٘خ  ك٢ رؼٞ 

ع ح٤ُٔجش حُٔوخُلش ُِٔزخى١ء حُو٠خ٣خ حُٔخروش ٝك٢ٌ ُ٘خ ػٖ ؿٌٍٝ ٌٛٙ حألٟٝخ

 حُظ٢ ٓـ٘ٞح ٖٓ حؿِٜخ
ـ حُظ٘خٍٝ ٝٓ٘خًٍش حُـ٤ٔغ ك٢ هَحٍحص حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ًٝخٕ ًُي ػٖ ٣َ١ن 

ؿِٔش ٤ٓٞ٣ش رؼي ٛالس حُؼَٜ ٣ؼَٝ ك٤ٜخ حُٔٔئٍ أْٛ ٓـ٣َخص حألٍٓٞ 

حُٔ٘خه٘خص ًخٗض رٔؼخرش ٓيٍٓش  ٣ٝٙ٘خهٖ ك٤ٜخ ح١ هَحٍحص ؿي٣يس ٗلظخؿٜخ ٌٝٛ

 هزَ حطوخًٛخحص ٝحُظ٤ٜٔي ُِوَحٍحص ُظيحٍٝ حُوزَ
ـ أهاله٤خص حُو٤خىس ٝهٜٞٛخ حُظ٢ ٍٓوض حُلذ ٝحُظَحكْ ٝحألُلش ٝأًزَ ٌٛٙ 

حألهاله٤خص طؤػ٤َح ك٢ حُل٤خس حُـٔخػ٤ش ٛٞ حُويٝس كؼ٤ِٔخ أٍٓض حُو٤خىس ٓزيأ إٔ 

حأل٤َٓ آٍٝ ٖٓ ٣ؼط٢ ٝآهَ ٖٓ ٣ؤهٌ ٝأٍٝ ٖٓ ٣ٔظ٤وع ٝآهَ ٖٓ ٣٘خّ ٌٝٛح ٛٞ 

إ أكيح ٖٓ حُو٤خىس ُْ ٣وطذ ك٢ ٌٛح .  ٢ حُل٤خس حُـٔخػ٤شَٓر٢ حُلَّ ك

  :حُٔؼ٠٘ ٝحٗٔخ ػ٘٘خٙ
كَأ٣٘خ حأل٤َٓ ٣ؤط٢ ػ٤ِٚ حُيٍٝ ك٢ ٓخ ً٘خ ٤ٔٔٗٚ حُ٘زط٤٘ش أ١ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌْ٘ ـ 

 حُؼ٘زَ ٣ٝطزن ٣ُٝٞع حُطؼخّ ٓؼِٚ ًؤٛـَٗخ
 أٝال ٝهي ٣ظزو٠ ُٚ أٝ ال٣ظزو٠ ػ٠ِ حكظ٤خؿخط٘خ ٣ظْٔ حأل٤َٓ ٍٝأ٣٘خـ 

ٕ حأل٤َٓ آهَ ٖٓ ٣وَؽ ٖٓ حُؼ٘زَ ح٠ُ حُـِٔش رؼي إٔ ٣ٌٕٞ هي طؤًي ٖٓ ـ ًخ

 .هَٝؽ ًَ ٝحكي ٝٓؼٚ حكظ٤خؿخطٚ 
ـ ُْ ٣ليع إٔ أكيح ٖٓ حُٔٔئ٤ُٖ ط٤ِٔ ػٖ رو٤ش حهٞحٗٚ ر٢٘ء ٖٓ حُٔ٘خكغ 

 حُؼخٓش رَ ًخٕ حُؼٌْ
 ـ ًخٕ حالهٞس حٌُزخٍ ْٛ أًؼَٗخ طزَػخ ٖٓ أٓٞحُْٜ ُٜٔخ٣ٍل٘خ حُؼخٓش
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ٗٞم ٗي٣ي َُإ٣ش حألهالم حالٓال٤ٓش ٓـٔيس ك٢ حُظؼخَٓ حُلو٤و٢ ُوي ً٘خ ك٢ 

ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ كِٔخ ٍأ٣٘خٙ ك٢ حُو٤خىس ِٓٔ٘خ ُٜخ ه٤خى ك٤خط٘خ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ 

 هِش هزَطٜخ رٌٜٙ حُل٤خس حُـي٣يسػ٠ِ  ٓؼٜخ ٛزَٗخػٌٍٗخٛخ ٝحُٔـٍٜٞ ٝ
ٗض ٌٛٙ ـ حالٓظؼيحى ُالٓظلخىس ٖٓ طـخٍد ٖٓ ٓزو٘خ ك٢ ػخُْ حُٔـٕٞ ٓٞحء ًخ

حُظـخٍد ٌٓظٞرش ًٔخ ك٢ ًظخرخص حالهٞحٕ ح٤ُِٖٔٔٔ حٝ ٓخُحُض ٓؼخٗش ًٔخ ٢ٛ 

ك٢ ك٤خس حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٢ حُٔـٖ ٓؼَ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ ه٤٠ش حُل٤٘ش حُؼ٣ٌَٔش 

رٔـٖ حٍُِٔػش ٝحٕ ًخٗض ٛ٘خى كَٝم ًز٤َس ك٢ رؼٞ حألٍٓٞ أٝ كظ٠ ٖٓ 

ْ رز٘خػظٜخ ك٢ أًؼَ ك٤خس حُٔٔـ٤ٖٗٞ حُـ٘خث٤٤ٖ حُظ٢ ًخٗض طٔؼَ ٓؼخٍ حُؼٌ

ؿٞحٗزٜخ كظ٠ حٗٚ ًخٕ ٖٓ حُٔ٘لَ حٕ ٣وخٍ َٝٛ ٌٕٓ٘ٞ ٓؼَ حُـ٘خث٤٤ٖ ح٣ٌُٖ 

 ٣لؼِٕٞ ًٌح ًٌٝح؟
ٗٔظٞػذ ػخُْ كيػض ك٢ ٤َٔٓس حُل٤خس ؿؼِظ٘خ حُظ٢ ظلٍٞ حُٗوخ١  ـ حُظـخٝد ٓغ

 . حُٔـٕٞ ك٘٘ظوَ ح٠ُ حألٟٝخع حألًؼَ ٓالءٓش

 َقاط انتحىل في حياتُا في انسجىٌ

 طلٍٞ ك٢ ٗظَط٘خ ألٗلٔ٘خٗوطش ـ ٔ

طـٔغ حُ٘خّ ك٢ ٗظخّ ك٤خس ريٕٝ ٓخرن ٓؼَكش ر٤ْٜ٘ أَٓ ٛؼذ هٜٞٛخ ٓغ حهظالف 

 حُطزخع ٝحُؼخىحص ٝحُظوخ٤ُي

ٝط٣ِي حُٜؼٞرش ٓغ هِش حُٔٞحٍى ٝحَُٔحكن حُٔ٘ظًَش ًيٍٝحص ح٤ُٔخٙ ٝٓٔخكش حٌُٔخٕ  

طوّٞ ٜٓ٘خ ٓؼال ٝحًح ُْ طٌٖ ٛ٘خى ٟٞحر٢ ُِٔؼخِٓش كبٕ ٌٓ٘الص ٟؤش ٣ٌٖٔ إٔ 

حُظؼٜذ ػْ حُظ٘خُع حُؼٜز٢ ر٤ٖ حُؼٜز٤خص حُٔٞؿٞىس ٌُٝح حٕ طـخٍد ِٜٓلش حُٔـٕٞ 

طـؼِٜخ طلَٜ ر٤ٖ أر٘خء حُٞؿٚ حُوز٢ِ ٝحُزل١َ ًٔخ ٓزن ٝأَٗٗخ ٝطظَ ٛ٘خى ٛؼٞرخص 

َ٘س طئط٢ ػَٔطٜخ  ر٘ٞع ٖٓ حُظؼخٍف  ٝٓ٘خًَ ح٠ُ إٔ طظٌَ٘ حُؼالهخص ٝطزيأ أٗلخّ حُؼ 

 د ٝحُظٞحى ٣ٝظْ أ٠٣خ حالطلخم ػ٠ِ ٟٞحر٢ ٝٗظخّ ُِظؼخَٓ ر٤ٖ حُـ٤ٔغػْ حُظَحكْ ػْ حُظلخ

 ٝهي ًخٗض ٛ٘خى ك٢ حُزيح٣ش ػيس ظٞحَٛ ٗظ٤ـش ٌٛح حُظـٔغ ٜٓ٘خ:

٣طش ٣ِظلٕٞ ـ ٝؿٞى طٌظالص ر٤ٖ أر٘خء ًَ ٓلخكظش ٝحُظلخف كٍٞ ه٤خىس ُْٜ كٜئالء أٓخ

 ٛئالء ٤٘ٓخ٣ٝش ٌٌٝٛحكٍٞ ى.ٗخؿق حرَح٤ْٛ ٝ

 ر٤ٖ ح٣ٌُٖ ُْ طٔزن ٓؼَكظْٜ رزؼٞ ـ ؿٔٞى ك٢ حُؼالهخص
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ـ ٝؿٞى رؼٞ حُٔ٘خؿَحص هٜٞٛخ ر٤ٖ ؿ٤َ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٍٝؿْ أْٜٗ ًخٗٞح هِش اال إٔ 

 ٓ٘خًِْٜ ًخٗض ِٓػـش

ٝحألْٛ ٖٓ ًٜٞٗخ ِٓػـش حٜٗخ ًخٗض طؼزغ رؼخَٓ ٗل٢ٔ هط٤َ ٝٛٞ كٌَس ٌٛح حُظـٔغ ػٖ 

٣ظ٘خهٞ طٔخٓخ  ٗلٔٚ هٜٞٛخ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُ٘ـخٍ ٝٓخ كيع ك٤ٚ ٓ٘ليٍح ح٠ُ ٓٔظٟٞ

ٓغ حَُٓخُش حُظ٢ ٣يػٞ ح٤ُٜخ ٝهخّ ٖٓ أؿِٜخ ٟٝل٠ حُٜ٘يحء ٖٓ أؿِٜخ رؤٍٝحكْٜ 

 ٝىٓخثْٜ

 حًح ُْ طؼخُؾ ٓؼخُـش ٛل٤لشطي٤َٓ ٤ًخٕ أٝ ربهخٓظٚ ٌٛٙ حُ٘وطش ًل٤ِش 

كل٢ حُزيح٣ش هزَ إٔ ٣ٟٞغ ٗظخّ ُل٤خط٘خ ًخٗض حُو٤خىس طٌظل٢ رخُٔٞػظش ٝحُيٍّٝ 

 حُٔٔظلخىس ٝٓلخُٝش حُِٜق

ًٝخٕ ٛ٘خى ٍحىع ٓؼ١ٞ٘ ٗي٣ي ٝٛٞ كٌَس ح٤ٌُخٕ ػٖ ٗلٔٚ كٌخٕ ًؼ٤َح ٓخ ٣وخٍ : حٗظزٜٞح 

ح٠ُ أٌْٗ ٓـخٛيٕٝ ٝٓخ كيع ٌٛح ٣وخُق ٛلخص حُٔـخٛي٣ٖ ٝإ حُؼخُْ ًِٚ ٣٘ظَ ح٤ٌُْ 

 ؟ك٤ٌق حًح ٍآًْ ٝأٗظْ أٛلخد حُٔزخى١ء طَطٌزٕٞ ٌٛٙ حألكؼخٍ حُٜـ٤َس

س ٌُ٘ٚ َخر٘خ ًْٝ ًخٕ ٓئ٣ًخ ُ٘خ ح٠ُ ىٍؿش ًز٤ًخٕ ٌٛح حُوٍٞ ٍحىػخ ٣٘زٚ ح٤ُٔق ػ٠ِ ٍه

ك٢ ٗلْ حُٞهض ًخٗض ُٚ ٗظ٤ـش ِٓز٤ش هط٤َس كٜٞ ٓلز٢ ٣ٝوٌف رٌَ ٓ٘خ ك٢ ىٝحٓش 

 حُٔئحٍ :َٛ ٗلٖ كؼال أَٛ ٌُٜٙ حَُٓخُش؟ ٤ًق ٝٗلٖ طٜيٍ ٓ٘خ ٌٛح حألكؼخٍ؟

 .ٌٛح حُٔئحٍ ًخٕ ٣ليع ط٘خه٠خ ٗي٣يح ر٤ٖ ٝحهؼ٘خ ٝٓؼخ٤ُظ٘خ

 ؤص ػ٘يٓخ حٓظَٔص ٌٛٙ حٌُٔ٘الص  ٝأهٌص طزيٝ أٜٗخ ١ز٤ؼ٤ش ٗوطش حُظلٍٞ ٛ٘خ ٗ٘

ٝطٔض ٗوطش حُظلٍٞ ػ٘يٓخ أُو٠ ح٤ُ٘ن كٔي١ ػزي حَُكٖٔ ىٍٓخ ٖٓ ح٤َُٔس ٛلق ك٤ٚ 

كٌَط٘خ ػٖ أٗلٔ٘خ ك٤غ ًٍِ ػ٠ِ أٗ٘خ رَ٘ ٝإٔ ٓـظٔغ حُ٘ز٢ ٝهؼض ك٤ٚ رؼٞ حٌُٔ٘الص 

ش ز٘ٔٗظٍٜٞ ٓـظٔؼخ ٣وِٞ ر٢ ال٣ٌٖٔ إٔ ٝحهظَكض ك٤ٚ رؼٞ ح٥ػخّ َٟٝد أٓؼِش ٝرخُظخُ

ٓخءس ك٢ حُٔخثش ٖٓ حُٔ٘خك٘خص ٝحٌُٔ٘الص ٝاٗٔخ حُؼزَس رؤٍٓٞ أٜٛٔخ ٓخ٢ٛ ٗٔزش ٌٛٙ 

 حُزوغ حُٔٞىحء ح٠ُ رو٤ش حُؼٞد حألر٤ٞ؟

طٌٕٞ ٛ٘خى ٣َ١وش َٗػ٤ش ٛل٤لش خَٓ ٓغ ٌٛٙ حألٍٓٞ؟ ٝكظٔخ ػ٘يٓخ ػْ ٤ًق ٣ظْ حُظؼ

 .ٍٞ حألَٓ ح٠ُ حألكُِٖٔظؼخَٓ ٓغ حُوالكخص ٝحُٔ٘خُػخص كال ري إٔ ٣ظط
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ًخٕ ٌٛح حُيٍّ ٗوطش كخٍهش ًز٤َس ؿيح ك٢ ٗظَط٘خ ألٗلٔ٘خ ٝطؼي٣َ أٝ طول٤ق حُ٘ظَس 

ك٢ هخٗش حُؼـِ ػٖ حٌُٔخٍ طلض ٟـ٢ ٝحُٔؼخ٤ُش حُٔظ٘خه٠ش ٓغ ٝحهؼ٘خ حُظ٢ ط٠ؼ٘خ 

 .حُٔطِٞد ٝرخُظخ٢ُ حالكزخ١ ٝح٤ُؤّ ػٖ ٓلخُٝش حٛالف ٝحهؼ٘خ ٝأٗلٔ٘خ هزَ ًُي

أكيع ٗٞػخ ٓٔخ ٠ٔٔ٣ رخُظوزَ حُٜٔٔي ُالٓظـخرش ُالٛالف ح٠ُـ٢ ٝ أُحفٌٛح حُيٍّ 

 ٝحُظط٣َٞ كوي ريأٗخ ٗظوزَ ٝحهؼ٘خ ٜٝٗلق كٌَط٘خ ػٖ أٗلٔ٘خ ك٘لٖ رَ٘ ٤ٜٗذ ٝٗوط٢ء

ٝٗلٖ ِٕٓٔٔٞ ُٝٔ٘خ ٤ِٕٔٓٝ ر٢٘ء هخٙ ػٖ ًٞٗ٘خ  ٌُ٘٘خ ٓطخُزٕٞ ربٛالف أٗلٔ٘خ

ٔ٘خ ١خثلش ٤ِٔٓس ىٝٗخ ػٖ رو٤ش ٤ِٖٔٔٓ ُٝؼَ ٌٛح حُيٍّ ًخٕ رٌٍس حُظَر٤ش ػ٠ِ أٗ٘خ ُ

 .ح٤ُِٖٔٔٔ

ًخٕ ٌٛح حُظؼي٣َ ػ٠ِ ٓٔظٞحٗخ حُـٔؼ٢ أٓخ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٗظَس ًَ ٓ٘خ أله٤ٚ كوي ًخٗض 

ٞ ح٤ُ٘ن كالٕ ٝٛٞ ٣وط٢ء أٝ ٛٛ٘خى ٌِٓ٘ش حً ٣ٌٖٔ ألكي إٔ ٣ظٔخءٍ ٤ًق ٣ٌٕٞ ٌٛح 

 رٚ ػ٤ذ أٝ ١زغ ٓخ؟

حالٗٔخٕ ٣ُٕٞ رلٔ٘خطٚ "كـخء حُيٍّ حُلخٍم ٖٓ حُيًظٍٞ ٗخؿق حرَح٤ْٛ رؼ٘ٞحٕ 

٤ٓٝجخطٚ ٓؼخ" ٤ُْٝ ر٤ٔجخطٚ ٝكيٛخ ٌٝٛح حُيٍّ ػيٍ ٗظَس ًَ ٓ٘خ أله٤ٚ ٝكن ٌٛح 

ح٤ُِٔحٕ حُؼخىٍ كبًح أ٤ٟق حُظوي٣َ ٝالكظَحّ ح١ٌُ ٗ٘ؤ ػٖ كٞحٍحص حُـٔؼش ٓغ ًَ ٝحكي 

ٓ٘خ ُظظَٜ حُـٞحٗذ حُول٤ش ٖٓ ٗو٤ٜظٚ كبٕ هيٍح ٖٓ حالهظَحّ هي ٗ٘خ ػْ ططٍٞ ٓغ ىٝحّ 

 .َ٘س ٝحالكظٌخى حٌُخٗق ػٖ حألهالمحُؼ  

ًٔخ ؿخء طي٣ٍْ ح٤ُ٘ن حٓخٓش كخكع ٌُظخد حُؼٞحْٛ ٖٓ حُوٞحْٛ ٝهالٛظٚ إٔ رؼٞ 

حُ٘خّ أهٌٝح ٣ـٔؼٕٞ ُؼؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣ٝظ٤ٜيٕٝ حألهطخء ٠٣ٝؼٜٞٗخ 

رؼ٠خ كٞم رؼٞ كظ٠ ٛخٍص ؿزال ٣ٔظز٤لٕٞ رٚ هظِٚ ٝٛٞ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا حُٔزَ٘ 

١ٌُ ُٚ ٖٓ حُلٔ٘خص ًخُـزخٍ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ُٝٞ ٟٝؼٞح ًَ ٓخ حىػٞٙ ٓوخرَ رخُـ٘ش ح

 .كٔ٘ش ٝحكيس ألكخهٞح ٖٓ ٌٛٙ حُـلِش حٌُِٜٔش 

أٓخ حُؼخَٓ حٌُز٤َ ح١ٌُ أػَ ًؼ٤َح ػ٠ِ ٗظَط٘خ ألٗلٔ٘خ كٜٞ حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٟٝغ ٝأ٠ٜٗ 

ظخّ أٍحف ٌٛح حُ٘ ..َٓكِش حالػظٔخى ػ٠ِ حُٔٞحػع ٝكيٛخ ك٢ كَ حُوالكخص ٝحُٔ٘خؿَحص

ًَ ٝحكي ك٤٘خ كوي طليىص كوٞهٚ ٝٝحؿزخطٚ ٝحٓظطخع إٔ ٣ؼيٍ ٗظخٓٚ حُ٘و٢ٜ ٝكن ٌٛح 

َٙ ٝرخُظخ٢ُ حٓظوَ ٗل٤ٔخ كِْ ٣ظَٜ ٓ٘ٚ ح١ٌُ ًلَ ُٚ ػيّ حٛطيحٓٚ ر٘ظخّ ؿ٤حُ٘ظخّ حُؼخّ 

. ُوي ريأ ًَ ٓ٘خ ٣ؼ٤ٖ رطز٤ؼظٚ أٝ ه٣َزخ ٜٓ٘خ ك٘ؼَ ر٢٘ء ٖٓ  ؿخٗذ حُـ٠ذ ٝحُٔو٢

  حٗٚ ًلَحىٟ ٝٓغ حُٔـٔٞع ٤ًٌخٕ   حالٗٔـخّ ٓغ حهٞ
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 ٖٝٓ ٛ٘خ حػظٔيص ك٤خط٘خ حُـٔخػ٤ش ػ٠ِ أٓخ٤ٖٓ ٛخ٤ٖٓ:

األول انقيى وانًباديء وانًفاهيى االسالييت انسهيًت انتي أَشأث أعرافا 

 جًيهت 

ٖٓ ) حُـ٤َٔ لي٣غحُأًًَ ٛ٘خ إٔ ح٤ُ٘ن ١ِؼض ٣خ٤ٖٓ ٍكٔٚ هللا أُو٠ ىٍٓخ َٗف ك٤ٚ 

ِ  هَ ك٤ٌَِرخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥ًخٕ ٣ئٖٓ  ُٚ ػ٠ِ ٝحهؼ٘خ ٝٗزٚ ح٠ُ إٔ رؼٞ ّ ٤ٟلٚ( ػْ ٗ

حالهٞس ٣ؤطٕٞ ٣ُِخٍط٘خ ٖٓ حُؼ٘زَ ح٥هَ كال ٗٔظوزِْٜ رٜلش ؿٔخػ٤ش ٝٗظَى ًَ أكي 

٤ُٔظوزِٚ ٓؼخٍكٚ ٝحػظزَ ٌٛح ٤ُْ ٖٓ حًَحّ ح٤٠ُق كوي ٣ٌٕٞ ٌٛح حألم هي ؿخء ُ٘خ 

ٝرخُظخ٢ُ ٤ُْ ٖٓ هٞحٗٚ ؛رٜلظ٘خ حْ ػ٤ِ٘خ ِؿ٤ٔؼخ ٤ُْٝ ُٚ ٖٓ ٣ؼَكٚ كٜٞ ؿخء ٤ُٔ

حًَحٓٚ ٓخ ٣ليع ٝٛٞ إٔ ٣َحٙ أكي حهٞحٗٚ ٝٛٞ ال٣ؼَكٚ ػْ ٣ظًَٚ ٣ٝيهَ ح٠ُ ُِٗحٗظٚ 

.ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ طيحًٍ٘خ ٌٛح حُوطؤ ك٢ ك٤خط٘خ ٝأٛزل٘خ حًح ىهَ حُؼ٘زَ أ١ أكي ٣ُِخٍس أ١ 

٤ؼخ ـ١َ ٓؼٚ كٞحٍح ػْ ٗويّ ُٚ ٛيى٣ش رخْٓ حُؼ٘زَ ػْ ٗٞىػٚ ؿٔأكي ٗٔظوزِٚ ؿ٤ٔؼخ ػْ ٗ  

 .ٝٛخٍ ٌٛح ػَكخ ر٤٘٘خ

انثاَي انُظى وانقىاَيٍ وانضىابظ انصحيحت انتي أَشأث استقرارا َفسيا 

 كوي ٟٝغ ؿيٍٝ ٢ُ٘ٓ ٤ُِّٞ ٝح٤ُِِش طو٤يٗخ رٚ وواقعيا

ٝأًًَ أٗ٘خ ً٘خ ٗـِْ ك٢ ىٍّ كـخء حُِزٖ ٠َُِٟٔ كوخّ ٓٔئٍ حُِزٖ الٓظالٓٚ ٝط٣ُٞؼٚ 

حُيٍّ ٌُ٘ٚ ٝؿي أٝح٢ٗ رؼٞ حالهٞس ؿ٤َ  ٝأٍحى إٔ ٣وّٞ رٌُي ىٕٝ إٔ ٣وّٞ أكي ٖٓ

ٗظ٤لش كخٟطَ أٛلخرٜخ ُالَٜٗحف ٖٓ حُيٍّ ٝػطِٞح ط٣ُٞغ حُِزٖ ٝحُيٍّ أ٠٣خ ٝٛ٘خ 

أطوٌ حُيًظٍٞ ٗخؿق ٌٛٙ حُلَٛش ٤َُ٘ف ُ٘خ رخد "ٝظخثق ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش" ك٢ ًظخد 

٣وزِٚ "ٓوظَٜ ٜٓ٘خؽ حُوخٛي٣ٖ" ٝإٔ هلل ػَٔ رخ٤َُِ ال٣وزِٚ رخُٜ٘خٍ ٝػَٔ رخُٜ٘خٍ ال

رخ٤َُِ؛ كٌَِ ٝهض ٝظ٤لظٚ ٝحُل٤خس ٝٗظخٜٓخ ال ٣ظًَ٘خ ٗوخُق ٌٛح حُ٘ظخّ كٞهض ؿَٔ 

حألٝح٢ٗ ًخٕ هزَ حُيٍّ ًخٕ ٣ـذ ًُي ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٖٝٓ ٣وخُق ك٠٤ٔطَ ُظلَٔ حٍطزخى 

 ٗظخّ ٣ٞٓٚ ٝطؼخٍٟٚ ٓغ ػَٔ آهَ ًٔخ كيع.

ٝٛخٍص ر٤ٜ٘ٔخ ٝأًًَ أ٠٣خ إٔ حػ٤ٖ٘ ٖٓ أكخَٟ حالهٞس حهظِلخ كخٍطلؼض أٛٞحطٜٔخ 

ٓ٘خىس .. ًٝخٕ أكيٛٔخ ٓٔئٍ حُؼ٘زَ)ً٘خ ٢ٔٔٗ حُٔٔئٍ أ٣خٜٓخ حأل٤َٓ( كؤٓخءٗخ ٌٛح 

حُٔٞهق ٗل٤ٔخ ؿيح ٌُٖٝ ك٢ ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ كٞؿج٘خ رظؼ٤ِن ٓٔئ٤ُش حُٔٔئحٍ ُل٤ٖ حٗظٜخء 

حُظلو٤ن ك٤ٔخ كيع ٝٓزذ حُظؼ٤ِن كظ٠ ال٣ٌٕٞ ٛ٘خى كَؽ ٖٓ حُٔلوو٤ٖ ٓؼٚ ..ػْ 

 ٤ن ٝطْ طؼ٣َِ حالػ٤ٖ٘ ػْ ػٞىس حُٔٔئٍحػِ٘ض ٗظ٤ـش حُظلو
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ًٝٔخ أٓظؤٗخ ًؼ٤َح رٔزذ حُٔ٘خىس ٓؼيٗخ ًؼ٤َح رخُؼيٍ ٟٝٝٞف ح٠ُٞحر٢ ٝرؤٕ ح٤ٌُخٕ 

  أًزَ ٖٓ حُٔٔئٍ. 

ش ًَ ٓ٘خ ططٍٞح ٛخثال ٤ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ ػالهخط٘خ ططٍٞص ٓغ حُٞهض ٝحُؼَ٘س ٝظٍٜٞٗوٜ

هٔٞس حُظَٝف ٝحٗؼيحّ ًخٗض ٓظؼش ٍؿْ ٓغ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ٣ـؼ٢ِ٘ أًٍَ إٔ حُل٤خس 

  .حُٔٞحٍى ٝحالٌٓخ٤ٗخص

 
   ٗوطش طلٍٞ ك٢ ٗظَط٘خ ُلظَس حُٔـٖ  ـ ٕ 

ك٢ حُزيح٣ش ًخٕ حُـٔٞٝ ٓخثيح ُ٘ظَط٘خ ُلظَس حُٔـٖ ٝهي ٓخػي ػ٠ِ ٌٛح 

 حُـٔٞٝ
٠ُ حالكٔخّ رؤٕ ًَ ٢ٗء حٗظ٠ٜ حـ حُظلو٤وخص ٝٓخ ًخٕ ٣ٜخ ٖٓ حػظَحكخص أىٟ 

 ٛخخإَ٘ رٔخ ك٢ ًُي ٤ًخٕ حُـٔخػش ٝر٘ٝك
حالهٞحٕ ٝـ حُ٘زٜخص ٝحالٗظوخىحص حُظ٢ أػخٍٛخ حُٔؼخٍٟٕٞ ُألكيحع ٖٓ حُِٔل٤٤ٖ 

 ؿ٤َْٛ هٜٞٛخ ْٝٛ ٠ٓخٍٕٝ ٖٓ آػخٍٛخ ٝ
 ـ طٞهغ ٗيس حالكٌخّ 

ـ ؿي٣ش ػخُْ حُٔـٕٞ ػ٤ِ٘خ كٌٜٙ أٍٝ َٓس ٗٞحؿٚ ٌٛح حُٔـظٔغ ٤ًٝق ٤ٓٞحؿٚ 

 حالٗٔخٕ ٌٛح ح٤َُٜٔ

ُوظخٓش ح٠ُ حُـٔٞٝ ح٠ُ ح ي٣ٍـ٤خ ٖٓحال أٗٚ ٓغ حُٞهض ريأص حٍُٜٞس ط٘ظوَ ط

ال٣ٔظٜخٕ رٚ ك٢ ك٤خس  حُٟٞٞف حُظخّ ٌُٜٙ حَُٔكِش حُظ٢ طؼي ٤ٜٓزش ٝرالء

 :ٝكي ٓخْٛ ك٢ حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٌٛح حُٟٞٞف حالٗٔخٕ 

ـ ٛيم حُو٤خىس ٝػزخطٜخ ٝاَٛحٍٛخ ػ٠ِ  حٓظٌٔخٍ ح٤َُٔٔس ىحهَ حُٔـٕٞ ٍؿْ أ

 طٞهؼٜخ ُالػيحّ

ٝطًٌَ رؤٕ  حُل٠ٟٞ طـخٙ ه٣ٞش خىس طوق ٝهلش حُو٤ ٌٛٙ حالَٛحٍ ٝحُٜٔٞى ؿؼَ

كظَس حُٔـٖ ٓلٔٞرش ٖٓ ػَٔٗخ ٤ُٔض ٓوٜٞٓش ٓ٘ٚ  ٝإٔ ُ٘خ أٛيحكخ ُْ ط٘ظٚ 

رؼي ٝحٕ ػ٤ِ٘خ حٕ ٠ٗغ ألٗلٔ٘خ أٛيحكخ ٗٔظٌَٔ رٜخ ح٤َُٔٔس كو٣َزخ ٓظٜيٍ 

حالكٌخّ ٌٕٝٗٞ ر٤ٖ ٓلَؽ ػ٘ٚ ٝر٤ٖ رخم ُظ٘ل٤ٌ حُلٌْ ًِٝ٘خ ٣لظخؽ ح٠ُ حٓظؼيحى 

 ٕ ٣ٌٕٞ ًُي ؿٔخػ٤خ الكَى٣خ ٝح٠ُ أ ًُي ُٔخ رؼي

ـ ٝإٔ حُٔٞص ُٖ ٣٘ظظَكظ٠ ٗوَؽ ٖٓ حُٔـٖ كٖٔ حال٣ٔخٕ ػيّ ط٤٠غ حُٞهض 

 ٝحٗٔخ حالٓظؼيحى حُيحثْ ُِوخء هلل 
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ٌٝٛح حُظٞؿ٤ٚ  ٓويٓش حُظ٢ أكَُٛخ حُؼزخص ٝحُٜٔٞى ٝحالَٛحٍ ًخٗض ٌٛٙ حُ٘ظَس 

٤ٓش أٝ ٤ًخٕ حُٔؼظو٤ِٖ ر٢٘ ػ٤ِٜخ ُِٔٔش ح٤ٌُخٕ ٓٞحء ٤ًخٕ حُـٔخػش حالٓال

رخهظالف حٗظٔخثْٜ ٝحُؼَٔ ك٢ حُٔـٖ ٤ًٌخٕ ٝحكي ٣ـظٔغ ػ٠ِ ٗظخّ ك٤خط٘خ ىحهَ 

ًٝخٗض ٌٛٙ ػخ٢ٗ طَؿٔش ُالػظٜخّ رخهلل رؼي حالػظٜخّ رخُؼو٤يس  حُٔـٖ

 حُٜل٤لش ٝط٤َٓوٜخ ٝحالػظ٘خء ريٍحٓظٜخ ٝحُظل٤ٜٖ ٖٓ حُزيع حُٔوخُلش ُٜخ

ؼٜخ ػ٠ِ حُِٗخ٣ُٖ هخ١زض حر٘خء حُـٔخػش ٣ُٞطْ ط ٍهشٝؿخء ٌٛح حُظٞؿ٤ٚ ػزَ 

ٝر٘خء ػ٠ِ ٓخ ٓزن  حالٓال٤ٓش رخػظزخٍْٛ ٤ًخٗخ ال٣ِحٍ ٣ٔؼ٠ ُظلو٤ن أٛيحكٚ 

ٗٞع ٖٓ حالٓظوَحٍ خ ٜػيس أٍٓٞ أٛٔهِٜض ح٠ُ إٔ طلو٤ن حٛيحك٘خ ٣لظخؽ ح٠ُ 

 ٝهٜٞٛخ ك٢ طؼخِٓ٘خ ٓغ حالىحٍس 

َس ٝهؼض ر٤ٖ أكي إٔ ٓ٘خؿ حٝحكي خٖٝٓ حُٔٞحهق حُظ٢ هٞص كٌَس ًٞٗ٘خ ٤ًخٗ

حهٞس حُـٔخػش حالٓال٤ٓش ٝأكي حالهٞسحُؼ٤٣ٌَٖٔ)ٟخر٢ ؿ٤ٖ( ٖٓ ط٘ظ٤ْ آهَ 

كخٗظيد حُيًظٍٞ ح٣ٖٔ حُظخ١َٛ ٓغ آه٣َٖ ُِظلو٤ن ك٢ ٌٛح حُ٘ـخٍ ٝطوي٣ْ 

 طو٣ََ ػ٢ِ٘ رؼي ٛالس حُؼَٜ

وخٍ ك٢ حُظو٣ََ: )ٗلٖ ٗئًي ػ٠ِ حٗ٘خ ٛ٘خ ك٢ حُٔـٖ ؿٔخػش ط٘زٚ ؿٔخػش ك

يًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ ٗلٖ ٗٔٔغ ُٚ ٝٗط٤غ ٓخىٓ٘خ ك٢ حُٔلَ ٣َأٜٓخ حُ

 (    حُٔـٖ كخًح هَؿ٘خ كٌَِ ٓ٘خ حٗظٔخإٙ ٝؿٔخػظٚ

ـ طلَٔ حُو٤خىس ُِٔٔئ٤ُش ٝطويٜٓخ ٝطٜي٣ٜخ ُٜخ ٍؿْ حٕ حُظَٝف ًخٗض طيػٞ د 

 ٗؤٗٚ ٓخىحّ حُؼَٔ ح١ٌُ هٔ٘خ ألؿِٚ هي كَ٘ ٝحٗظ٠ٜ ًَ ٢ٗء .ؼٌٞف ًَ ػ٠ِ ُ

أٛق أكي حُو٤خىحص ًخٗض هي ؿ٘لض ح٠ُ ٌٛح حُِٔٔي  ٣ٝزيٝ حٕ رؼٞ أٝ رٔؼ٠٘

ؿ٤َ إٔ طآٍُ حهٞحٗٚ ٓؼٚ ٝهٞس ط٤خٍ حُل٤خس حُـٔخػ٤ش كِٔٚ ٓؼٚ ٓٔظـ٤زخ ُِٞحهغ 

 حُٔظـٚ ُِٔٔظوزَ ٤ُْٝ رخؿظَحٍ حُٔخ٢ٟحُـٔخػ٢ حُؼخرض  حُو١ٞ 

ـ حٓظلخىس حُو٤خىس ٖٓ هزَحص حُٔخرو٤ٖ ك٢ ػخُْ حُٔـٕٞ ٖٓ حُـٔخػخص ؿـ 

ٓؼَ ه٤٠ش حُل٤٘ش  هَٟ هٜٞٛخ حُٔٞؿٞى ْٜٓ٘ ك٢ حُٔـٕٞ آٌٗحىحالٓال٤ٓش حأل

 حُؼ٣ٌَٔش ٝه٤٠ش حُظٌل٤َ

 

 ٓغ حالىحٍس  خٗوطش طلٍٞ ك٢ طؼخِٓ٘ـ ٖ
ُِظؼخَٓ  سحالىحٍس كَى٣خ ٝالطٞؿي ٤ٓخٓش ٓليىك٢ حُزيح٣ش ًخٕ طؼخَٓ ًَ حكي ٓغ 

  ٕ ٣وق ٓؼٚ ر٢ حُؼ٘زَ كخُزؼٞ ٣َٟ ٍَٟٝس أ٣يهَ ح٠ُخ .. ٓغ حػ٠خء حالىحٍس

ز٤ٖ ػ٠ِ حُ٘ٞع حألٍٝ ٝاًح أٍحىص ٝىٙ ر٤٘ٔخ آهَٕٝ ٤ٔ٣جٕٞ ح٤ُٚ ػخط٣ٌٝٔذ 

 ٍِٓض ح٤ُٚ أ حالىحٍس أكيحً 
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الىحٍس هظ٘خع ححص ح٠ُ ىحُؼ٘زَ أٟخر٢ ًز٤َس ٓغ  ٗٚ كيػض ٓٞحهق ٜٓ٘خ ٌِٓ٘شحال أ

 ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ ًَ ػ٠ِ كيس ِٜٓخ ٓغ ٓ٘يٝد ٓ٘خ حك٠َخؼرؤٕ ط
ِ٘ض ك٢ كٕ ٣ظٌِْ ًَ ػٖ ٗلٔٚ ٌُٜٝ٘خ ل٠َ إٔ حالىحٍس ًخٗض ك٢ حُزيح٣ش طًٔخ أ

ٜش ؿكَٝ ٌٛح حُِٔٔي ك٤غ كيػض ٓٞحهق ظَٜ ك٤ٜخ حُظلي١ ر٤ٖ حالىحٍس ٖٓ 

 كخٗظَٜص ك٢ حُٜ٘خ٣ش حٍحىس حُٔؼظو٤ِٖ  ٝر٤ٖ ه٤خىس حُٔؼظو٤ِٖ ٖٓ ؿٜش
ىهٍٞ حُِٗخ٣ُٖ حػظَحٟخ ػ٠ِ  ٖٓ ٌٛٙ حُٔٞحهق ٓؼال حٕ حالهٞس حٓظ٘ؼٞح ػٖ

رؼيّ ىهٍٞ  ح٤ُ٘ن ػزٞىَٓ ٖٓ ؼ٢ ك٢ حُلٔلش كٜيٍأكو٘خ حُطز٤ كَٓخٗ٘خ ٖٓ

حُِٗخ٣ُٖ كـخء حُٔؤٍٓٞ ٝحٛيٍ حٝحَٓٙ رخُيهٍٞ ٝحال ٌُٖٝ ٍكٞ حالهٞس 

ر٤ٖ حُؼٔخًَ ًٝزَص حٌُِٔ٘ش ُْٝ ٣يهَ حالهٞس ْٝ ٜظزخى ر٤٘ٗحُيهٍٞ ٝكيع ح

ال ُش أٗ٘خ ُٖ ٗظؼخَٓ إ طَٜ حالىحٍس ٍٓخأ حال رخُوٞس ح٠ُخٍرش ًٝخٕ ٓوٜٞىحً 

هي كيع كؼال حهظ٘خع حالىحٍس حٕ ٓؼخِٓظ٘خ ٤ًٌخٕ أ٣ٍق ُٜخ ٝرخُظخ٢ُ طْ ٤ًٌخٕ ٝ

حالطلخم ػ٠ِ ٝؿٞى ٓ٘يٝد ٖٓ حالهٞس ٣ٌٕٞ ٓٔئال ػٖ حُظؼخَٓ ٓغ حالىحٍس ٝهي 

ٝٓ٘غ طؼخَٓ ح١  ٘خ ػ٠ِ ٤ٓخٓخص ُِٔ٘يٝدٝحطلو ًز٤َح ططٍٞ ٌٛح حالَٓ ططٍٞحً 

ُٟٞغ ح٠ُ كي ًز٤َ ك٢ حكي ٓغ حالىحٍس حال ٖٓ هالٍ حألم حُٔٔئٍ  كٔخْٛ ٌٛح ح

 .حٓظوَحٍ حألٟٝخع 
كٜٔ٘خ ٝهي ٓخْٛ ك٢ حٓظوَحٍ حألٟٝخع ٝطوزَ حالهٞس ُٞؿٞى ٗظخّ ؿٔخػ٢ ـ 

ُطز٤ؼش ػَٔ ٟزخ١ حُٔـٖ كٌ٘خ ٗؼظزَْٛ ْٛ حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٣ؼخى٣٘خ ٌُْٜ٘ ًؼ٤َح ٓخ 

كيح ٝال ٗلَؽ : ٗلٖ أٓ٘خء ٓوِٕ ٤ُْ ٖٓ ِٓطظ٘خ إٔ ٗلزْ أًخٗٞح ٣وُٕٞٞ

حُوخٍؽ الػالهش ُ٘خ ر٤َٔس ح١ أكي ك٢  : و٢ ًٔخ ًخٗٞح ٣وُٕٞٞػ٘ٚ ٗلٖ ٗ٘لٌ ك

أ١ ُٔٔـٕٞ ك٢ ىحهَ حُٔـٖ ُٖٝ ٗـخَٓ ِٓٞى ح ٝال ٓخ حٍطٌزٚ ٓخ ٣ٜٔ٘خ ٛٞ

٤يح ػ٘خ ؼٖٓ ٣َ٣ي إٔ ٣ئىد حكيح ك٤ٌِٖ ر  كيطؤى٣ذ أ ك٢٘ٓ٢ آهَ ؿٜخُ أ

ٌٛٙ حُ٘ظَس ًخٗض ) ٛٞ ٓٔئ٤ُش ًُي ال٣لِٔٞٗ٘خ ٗلٖ ٌٛٙ حُٔٔئ٤ُش  ٣َٝظلٔ

ٖٓ حُيُٝش ك٢ هِض أي ٝطيؼ٢ حُٔخ٢ٟ ٌُٜ٘خ طـ٤َص ك٤ٔخ رخُلؼَ ٓخثيس كر

 (حُٔـٕٞ
ىحٍس أٜٗخ ريأص طوظ٘غ رؤٕ حألك٠َ حٓظوَحٍحُٔؼخِٓش ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حإل ًٔخ ٓخْٛ ك٢ـ 

ٖٓ حُلوٞم ٣ٌل٢ إلهخٓش ك٤خط٘خ حُطز٤ؼ٤ش ٝٓؼخ٣٘٘خ ٝحُظخ٢ُ  ُٜخ إٔ طؼط٤٘خ هيٍحً 

ٝٗٔخٍّ ٖٓ حألٗ٘طش خُوَإٓ ٝحَُٔحؿؼش رٝ( ٝٓؼظٔ٘خ ١ِزش)ٓ٘٘٘ـَ رخُيٍحٓش 

 سحٍٓخ ٣٘ـِ٘خ ػٖ أ١ ٓ٘خًَ ٓغ حإلى

ح١ٌُ ال٣ـي ٓخ ٣٘ـِٚ ص طلْٜ حُلَم ر٤ٖ حُٔٔـٕٞ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحُـ٘خث٢ ريأ أ١

ًح ٝؿي حُلي حُٔوزٍٞ ٖٓ حُلوٞم حٗ٘ـَ ا٤٘ٔخ ح٤ُٔخ٢ٓ ر ك٤وظِن حُٔ٘خًَ
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َس حُظ٢ كٜٔض إٔ ًؼ٤َح ٖٓ حُٔٔ٘ٞػخص حُوط٤ . رؤٗ٘طظٚ ٝطؼو٤ق ٗلٔٚ

٣ٔظؼِٜٔخ حُٔٔـٕٞ حُـ٘خث٢ الطٌَ٘ أ١ هطٍٞس ك٢ ٣ي ح٤ُٔخ٢ٓ ًخُٔٞحى حُظ٢ 

ًٌُٝي حُٔؼخىٕ ًخُٔالػن ك٢ٜ ك٢ ٣ي حُـ٘خث٢ . ٣ظْ طل٣ِٜٞخ ٌَُٔٔحص ٓؼال 

ٓالف ٣٘ٞٙ رٚ ٝؿٚ ٤ُِٓٚ ألطلٚ ٓزذ ٌُُٝي كوي ٓٔلض ُ٘خ َٓس ريهٍٞ 

أَٓ ٓٔظل٤َ ُٝٞ طْ ُؿخؿخص حًٌُٞخًٞال ٢ٓٝ ًٍٛٞ ٗي٣ي ٖٓ حُـ٘خث٤٤ٖ كٌٜح 

 .ُظلٍٞ حُٔـٖ ٤ُٔيحٕ ٓؼًَش ١خك٘ش
 ٗوطش طلٍٞ ك٢ ط٘ظ٤ٔ٘خ ُِزَٗخٓؾ ح٢ٓٞ٤ُـ ٗ

حٍ ح٤ُّٞ ٝال٣ٞؿي ٓخ ٣ـٔؼ٘خ ػْ ٛخٍ ك٢ ٝهظٚ ١ٞ ك٢ حُزيح٣ش ًخٕ ًخٍ ٓ٘خ كَحً 

ٛ٘خى حؿظٔخع ػ٠ِ حُيٍّٝ ٌُٖٝ حهظ٤خ٣ٍخ ًَ ًُي ٗظ٤ـش ػيّ ٟٝٞف ٓؼخُْ 

 .ك٤خط٘خ ك٢ حُٔـٕٞ ٤ًق طٌٕٞ
كٜٞ ٣٘زٚ حُل٠ٟٞ حُظ٢  سي ًخٕ ٌُٜح حالٓظوالٍ ٝحالٗلَحى آػخٍ ِٓز٤ش ًؼ٤َٝه

ح ٛئالء ٕ ٣ِؼزٞي ٝحُٜٔخُق كز٤٘ٔخ ٛئالء ٣َ٣يٕٝ أطظ٠خٍد ك٤ٜخ حُٔٞحػ٤

ٝٛئالء ٣ِؼزٕٞ ك٢ ٝهض ّٗٞ  !ُيٍّ ك٢ ٗلْ حٌُٔخ٣ٕٔظؼيٕٝ ُالؿظٔخع 

ْٜ أٝ ًٝخٕ كَ ٌٛٙ حُٔ٘خًَ ًِٜخ ٣ؼظٔي ػ٠ِ ط٤ًٌَ حالهٞس ٝٝػظ !ؿ٤َْٛ

 .كٍِٞ ؿِث٤ش الطٔ٘غ طٌَحٍ حُٔ٘خًَ 
اال أٗ٘خ ر٤ٖ ك٤ٖ ٝك٤ٖ ً٘خ ٗؼوي ٓؼٌَٔح ػ٠ِ ٗظخّ حُٔؼٌَٔحص حُظ٢ ًخٗض هزَ 

 .حُٔـٖ ُؼيس ح٣خّ ٝط٘ظ٢ٜ
رؼي كظَس ٖٓ حُٔ٘خًَ ٝطلخهْ ِٓز٤خص حُؼ٘ٞحث٤ش ٝحُل٠ٟٞ ٟٝؼض حُو٤خىس 

الكطخٍ ٝحالٓظؼيحى ػْ ح رَٗخٓـخ ٤ُِّٞ ٣ِظِّ رٚ حُـ٤ٔغ ٣زيأ رخُطخرٍٞ ح٣َُخ٢ٟ

 ػْ هل٤ق رؼي ٛالس حُؼَٜ ريٍّ ح٤ُّٞ ٣ٝ٘ظ٢ٜحُـٔخػ٢  ُلِوخص حُيٍّ 

ٝهز٤َ حُٔـَد ٗلَٕ ُِٜالس ك٤ٜلٞ  ؿِٔش ُِِٔٔئٍ ٣ظ٘خٍٝ رؼٞ حٍٓٞٗخ حُؼخٓش

ًًخٍ حُٔٔخء ٍٝرٔخ ىػٞٗخ ٕ ٣٘ظظَٕٝ حُٜالس ٣ًٌَٕٝٝ هللا رؤحالهٞس ح٠ُ حٌُٔخ

 ٔش حٍُٞى أٝ ً٘خ ٛخث٤ٖٔ ىػخء ؿٔخػ٤خ هٜٞٛخ حًح هظْ أكيْٛ هظ
ٝهز٤َ حُيهٍٞ ُِِٗخ٣ُٖ ًخٕ ح٤ُ٘ن ٓلٔي ٓوظخٍ ٣٘٘ي رٜٞطٚ حُـ٤َٔ  رؼٞ 

حألٗخ٤ٗي حُـ٤ِٔش كِ٘ظق كُٞٚ َٝٗىى رلٔخّ ِٓظٜذ ك٤ؼط٤٘خ ىكؼش هزَ حُيهٍٞ 

 حُزـ٤ٞ ح٠ُ ٣ِٓي ٖٓ طو٤٤ي حُل٣َش هٜٞٛخ ك٢ كَ ح٤ُٜق حُ٘ي٣ي
 :ٖٝٓ ٌٛٙ حألٗخ٤ٗي

 

ٕ   اُٚ   ٣خ  ٓالّ هٔ٘خك٢ هللا ُإل هٞس  ا... ٤َٟي أٗخَٛ ٣   حٌُٞ
  ٍ ّ   ٗ٘لٞ ح٤ُّٞ ؿزخ  رَ ٗظ٠٘ٔ حُٔٞص   الٜٗخد  ...ػ٘خ  حُ٘ٞ
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 حُليحء ك٢ ٓخف   إٔ ٣َحٗخ هللا  
...... 

  ٕ  ػْ ط٠َٟ رؼيٙ إٔ طٔظ٤ٌ٘خ... طَط٢٠ حالٓالّ ى٣٘خ ٗلٔخً  ا
ٝ  طَٟ حإلأٝ  ٖ  ...٤ٜ٘خٓ   ٓالّ ك٢ أٍ ْ   ػْ طٜٟٞ حُؼ٤  ُٖ طٌٞٗخ ٗل

 ى ح٤ُِٖٔٔٔ حألٝك٤خءيحك٢ ػ  
.............. 

٘  ...إٓ ُِي٤ٗخ ر٘خ إٔ ططَٜح  َٟٗلٖ أٓي هللا ال أٓي حُ
ٍ   ...إٔ الٗوزَح هي هطؼ٘خ حُؼٜي    حٍُٟٞ أٝ َٟٗ حُوَإٓ ىٓظٞ

  ٖ  زخءٛ   ًَ ٢ٗء ٓخ ٟٓٞ حُي٣
....... 

ّ   ٍٝف آرخء  ...حالٓالّ ك٤٘خ  هي أػخٍص ىػٞس    كخطل٤٘خ ًَح
  ْ  كخٗطِو٘خ ُِٔؼخ٢ُ ػخث٣َ٘خ...ك٤٘خّ  رخالٓال أٓؼيٝح حُؼخُ

 ٝطٔخرو٘خ ح٠ُ كَٔ حُِٞحء
..... 

 ُِٔٔظؼزي٣ٖ ٣َٝى حُٔـي  ...زٌح حُٔٞص ٣َ٣ق حُزخث٤ٖٔك  
 حُي٤ٗخ رَؿْ حٌُخك٣َٖ ٓخىس  ...كِ٘ٔض ٗلٖ كيحء ح٤ُِٖٔٔٔ

ٔ ي ك٢ حألٍٝ هخٕٗٞ حُٔٔخء ٤ُٝ 
...... 

 َٝٓٞحٗخ ٣َٛذ حُٔٞص حُ٘ز٤... ؿ٤َٗخ ٣َطخف ُِؼ٤ٖ ح٤ٌَُُ
َ  ؼ٤٘خ كبأٝ ٗ  ...إ ك٤٤٘خ كؼ٠ِ ٓـي أػ٤َ  ظ٤َِ ٠ُ ظ

 كٔز٘خ أٗخ ٢٠ٔ٘ٓ ٜٗيحء
و٤خىس ُٓؼخٍٟش ك٢ حُزيح٣ش ٌُٖٝ ححُ٘ظخّ حُـي٣ي ُِزَٗخٓؾ ح٢ٓٞ٤ُ ٝؿي  ٝهي

  َ ص ٝأِٛض ٌُٜٙ حألٍٓٞ َٗػخ ُٝؼَ ٌٛح ٓخ أىٟ ح٠ُ حُلي٣غ ػٖ حُٔٔغ ٗظ

غ ٌٛح حُ٘ظخّ ٖٓ أٝحثَ ًٝخٕ ٟٝٝحُطخػش ٍَٟٝٝس حُ٘ظخّ ك٢ ك٤خط٘خ حُٔؼ٤٘٤ش 

ق حرَح٤ْٛ ك٤غ ًخٕ ًؼ٤َ ٖٓ حالهٞس ؿحألٍٓٞ حُظ٢ ٍٓٔض ٗو٤ٜش حُيًظٍٞ ٗخ

٣ٌٛذ ح٤ُٚ ؿخٟزخ ٝٓٔظٌَ٘ح حُزَٗخٓؾ حُـي٣ي ١ٝخُزخ ػ٠ِ حألهَ حٓظؼ٘خءح ُٚ 

ٗٚ ُْ ٍؿْ أ ٓؼ٤يحً  ٤ُٔظٌَٔ رَٗخٓـٚ حُ٘و٢ٜ حال حٗٚ ٣ؼٞى ٖٓ أٓخٓٚ ٍح٤ٟخً 

  .ى١ء ٓوظغ٣ٞحكوٚ ػ٠ِ ١ِزٚ رؼي كٞحٍ ٛخ
 ٗوطش طلٍٞ ك٢ أٍٓٞٗخ حُٔؼ٤٘٤ش ـ  ٘

  (هزِٙ)حُٔـٖ ٝؿَح٣ظٚ( ١ؼخّ ) ك٢ حُزيح٣ش ًخٕ حػظٔخىٗخ ػ٠ِ طؼ٤٤ٖ 
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ٝطؼ٤٤ٖ حُٔـٖ حٗٞحع أ١ؼٔظٚ ٓليىس ال٣ٌٖٔ طـ٤٤َٛخ  ) أٍُ ـ ػيّ ـ كٍٞ ( 

رخُظزخىٍ ر٤ٜ٘خ  ٝحُِلْ َٓط٤ٖ طو٣َزخ ك٢ حالٓزٞع ٥ٜٝٗخ أٗٞحع ٓليٝىس طُٞع 

ٍ ػخرض ال٣ظـ٤َ ه٤ٌٔ٘ي حٕ طؼَف ح٤ُّٞ ٖٓ ٓؼَكظي ُ٘ٞع طؼ٤٤ٖ ح٤ُّٞ ٝكن ؿيٝ

 ٌُُي ٣ؼخ٢ٗ حُٔٔـٕٞ ٖٓ حَُِٔ ٝحُ٘ٞم ح٠ُ أ١ طـي٣ي ك٢ حُطؼْ

كال٣ٞؿي ٝؿٚ ٗزٚ ر٤ٖ حُطؼخّ ٝر٤ٖ ًٔخ ٣ظ٤ِٔ ١ؼخّ حُٔـٖ ؿخُزخ رخَُىحءس 

ظ٠ حٗي طلخؿؤ رؤٕ ٌٛح ٛٞ ٓخ ٠ٔٔ٣ ظٚ ك٢ هخٍؽ حُٔـٕٞ حال ك٢ حالْٓ ككو٤و

 ًٌح ٌُح ال ٣وٟٞ حالٗٔخٕ ػ٠ِ ط٘خُٝٚ حال ر٠ـ٢ ٖٓ حُلَٓخٕ حُ٘ي٣ي 

طٔض ح٠ُ ٝٛ٘خى حٗٞحع حهَٟ هل٤لش ٓؼَ حُـزٖ ٝحَُٔر٠ حٝ حُؼَٔ حالٓٞى ال

يس ٢ٛ حالْٓ كو٢  كخَُٔر٠ ؿخُزخ ٓخ طٌٕٞ رَطوخال حٝ ٌٛٙ حالٗٞحع حال رِٜش ٝحك

  ؼذ ط٤ٌَٔٛخٗخٍٗـخ الًػخ ٝحُؼَٔ الري حٕ ٣ٌٕٞ كخ٠ٓخ حٓخ حُـزٖ ك٤ٜ

 ًٔخ ٣ِْٔ ًَ ٓٔـٕٞ هطؼش ػـٞس ٓٔٞٓش ًَ حٓزٞع 

رل٤غ طٔظَٔ ٓؼٚ ك٢ٜ ٓليٝس ٝهطؼش ٛخرٕٞ ٜٓ٘ؼش ه٤ٜٜخ ُِٔـٕٞ 

 حَُؿٞس ٣ٞ١ِش حُؼَٔ!

 حألٍُ رخُل٠الص ح٥ى٤ٓش 

ك٢ رؼ٠ٜخ ٔظؼَٔ ٤ُطٜ٘غ ه٤ٜٜخ ُِٔـٕٞ ( حُـَحىٍ)ًخٗض أٝػ٤ش حُظؼ٤٤ٖ 

 حُلخؿش ك٤ٜخ أٝ ُٔألٛخ رخ٤ُٔخٙ خ ءط٣ُٞغ حُظؼ٤٤ٖ ٝرؼ٠ٜخ ك٢ حُِٗخ٣ُٖ ُو٠
ٌُٝح كخٗ٘خ كٞؿج٘خ ًحص ٣ّٞ ٝٗلٖ ٗؤهٌ حألٍُ ٖٓ ؿَىٍ حُظؼ٤٤ٖ روطغ ؿ٣َزش ك٢ 

 هطؼخ ٖٓ حُزَحُ ح٥ى٢ٓ  ٝؿيٗخٛخوي ًٝخٗض ٛيٓش ك آهَٙ 
ٝحألؿَد ٖٓ ًُي حٗ٘خ ظ٘٘خ حٕ ٌٛح حُوَِ حُوط٤َ ٤ٓوِذ حالىحٍس حٝ ٣ِػـٜخ 

 ٌُٜ٘خ ط٘خُٝض حألَٓ رزٔخ١ش
 و٘خ حُوخٙٓطز

ٝطو٤ٜٚ ٌٓخٕ "حُؼَٝٓش" ىهخٍ ٓوخٗخص حالىحٍس ػ٠ِ ارؼي كظَس ٝحكوض 

ُِطزن ك٤ٚ ٝحُؼَٝٓش ٗوٚ ه٘ز٢ ًز٤َ ٣ِٜذ ػ٤ِٚ حُٔٔـٕٞ ػ٘ي ؿِيٙ 

 ًٝخٕ ٟٓٞٞػخ ك٢ ُِٗحٗش رال رخد ك٢ ٢ٓٝ حُؼ٘زَ ػْ طْ حهَحؿٚ

وْٜ ٖٓ طُٝٗٞع ًٝخٕ ط٣َٞٔ ٌٛح حُٔطزن ٖٓ طزَػخص ١ٞػ٤ش ٗطزن أٗخ يكز 

 ؤػٔخٍرأٓخ ٖٓ ٣وّٞ كٔذ ٗظخّ حٌُخٗظ٤ٖ حٝ حُٔوٜق ٖٓ ٣َؿذ  أٓخٗخصخد كٔ

ط٣ُٞغ )َط٤ذ حُِٗخ٣ُٖ ٠ٔٔ٣ٝ ٌٛح حُ٘ظخّ حُٔطزن كٜٞ رخُظ٘خٝد ر٤٘٘خ كٔذ ط

ٝٛٞ أَٓ ىحه٢ِ ك٤ٔخ ر٤٘٘خ ُْٝ ٣ٌٖ ٣ٔظؼ٠٘ حكي ٖٓ ٌٛٙ حُ٘زط٤٘ش ( حُ٘زط٤٘ش

حٌُزخٍ ٝحُٔٔئ٤ُٖ الهٞس ححُِْٜ حال حُيًظٍٞ ػَٔ ُظَٝكٚ حُٜل٤ش كٌ٘خ َٟٗ 

  ًـ٣َْٛ٤وٕٞٓٞ رخُويٓش ٝحُ٘ظخكش ٝحػيحى حُطؼخّ ٝط٣ُٞؼٚ 
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ٛٞ ٗظخّ ُز٤غ حُِٔغ طي٣َٙ حىحٍس أٝ ح٤ُِٔ حٝ حُٔوٜق حٝ حٌُخكظ٣َ٤خ   حٌُخٗظ٤ٖ

ٝال٣ظْ ك٤ٚ طيحٍٝ ػٔالص ٝحٗٔخ ًَ ٓٔـٕٞ ٣لٍٞ ُٚ أِٛٚ حُٔخٍ ػ٠ِ  حُٔـٖ 

 ٜ٘خ ح٠ُ ً٘ٞف حٌُخٗظ٤ٖخطٚ ٣ٝظْ حُٔلذ ٓحُٔـٖ رخُز٣َي كظٟٞغ ك٢ أٓخٗ

ٖٓ حُِٔغ حُٔظٞكَس ك٢ ٓخ ٣٘خء حٍُِٔ٘ حُٔزِؾ و٤ٔش ر طِذ كٔذ ١ِزٚ ك٤

حٌُخٗظ٤ٖ ًٝخٕ ٗخ٣ٖٝ حٌُخٗظ٤ٖ ٣ؤط٢ ح٠ُ حُؼ٘زَ ٤ٍُِ٘ حُٔزخُؾ ٣ٌٝظذ حُز٠خػش 

حُٔطِٞرش ٌَُ ٝحكي ػْ ٣ؤط٢ رٌٜٙ حُز٠خػش ػْ طْ ط٘ظ٤ْ ٌٛح حُؼَٔ ر٘ظخّ ؿٔخػ٢ 

ظؼخَٓ ٓغ ٗخ٣ٖٝ حٌُخٗظ٤ٖ ػ٠ِ حٕ ٣ظ٠ُٞ ٛٞ ط٘ظ٤ْ كظْ طلي٣ي حكي حالهٞس ُِ

 حٌُخٗظ٤ٖ هخثٔش رخألٓٔخءٗخ٣ٖٝ حألٍٓٞ ىحه٤ِخ ك٤ٔخ ر٤٘٘خ ػْ ٣وّٞ رظ٤ِْٔ 
ٝحُٔزخُؾ ٝهخثٔش رخُطِزخص حٓخ طَط٤زٜخ ىحه٤ِخ كٔٔئٍ حُٔطزن ٣ليى ١ِزخطٚ 

٣ِٜٝٔٔخ ُٔٔئٍ حٌُخٗظ٤ٖ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ طٞك٤َ حُٔزِؾ حُٔطِٞد رخالطلخم ٓغ 

هٜٞٛخ ُْٝ ٓخٗخص اً ُْ ٌٖٗ ؿ٤ٔؼخ ُي٣٘خ ٓزخُؾ ك٢ حألٓخٗخص لخد حألٞس أٛحاله

٘خى ح١ ١ِزخص هخٛش ُٜخكذ حٌُخٗظ٤ٖ ٝحٗٔخ ًَ ٓخٗ٘ظ٣َٚ ٛٞ ُِٔطزن ٛ طٌٖ

 حُوخٙ ر٘خ 
ٖٝٓ حُـ٤َٔ حٗ٘خ ُْ ٠ٗطَ ح٠ُ ٟٝغ ٗظخّ رخُظٔخ١ٝ ٝال أ١ ٗظخّ ٣لَم ر٤ٖ 

ِٛٚ ح١ ٓزخُؾ ُْ ٣ٌٖ ؿ٢٘ ُٚ كٔخد ٝكو٤َ ٤ُْ ُٚ كٔخد أ١ ال٣ََٓ ُٚ أ

ًٝخٕ ًؼ٤َ ٖٓ حالهٞس ٣لٞٝ ٓٔئٍ حٌُخٗظ٤ٖ ك٢ طلي٣ي حُٔزِؾ   ٛ٘خى أ١ كَم 

ح١ٌُ ٣ُِ٘ٚ ػ٠ِ كٔخرٚ كٔذ ١ِزخص حُٔطزن ًٝخٗٞح ٣ظٔخروٕٞ ػ٠ِ حُظزَع 

 هٜٞٛخ ك٢ ٠ٍٓخٕ 
 

رؼي كظَس الكع رؼٞ حالهٞس ٝؿٞى كَٝم ٓخى٣ش ر٤ٖ حُِٗخ٣ُٖ ٝٝؿٞى ُٗخ٣ُٖ 

َٓص ػ٠ِ حُِٗخ٣ُٖ  "ك٠َ حُِحى"ش ٤ٔٓض ٓـٔٞػش ٓؼيٓش كظطٞػض ٓـٔٞػ

رلي٣غ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ )ٖٓ ًخٕ ُٚ ك٠َ ُحى ك٤ِؼي رٚ    ًًَْٜطٝ

ط٣ُٞغ حُٔٞؿٞى ك٢ حُؼ٘زَ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ  خىصػٝأ صأهٌػ٠ِ ٖٓ الُحى ُٚ( ػْ 

  .كٌخٗض ًَ ُِٗحٗش طؼط٢ ح٣ُِخىس ٝطؤهٌ ٓخ ٣٘وٜٜخ

 ح٣ُِخٍس 

ك٤ٜخ ٝؿخُزخ ٓخ ًخٕ ح٣ش ًخٕ ًَ ٖٓ طؤط٤ٚ ٣ُخٍس ٣ظَٜف أٓخ ح٣ُِخٍس كل٢ حُزي

كِٔخ حٓظَٔ ٌٛح حُلخٍ  ػ٘يٙ  ٤ُٝٔش ْٛ ح٣٠ُيػ٣ُٞٞع ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٖٓ ٣َ٣ي حٝ 

ٗٚ ال طخط٤ٚ ػٞ اً أٝٛ٘خى ٖٓ ال٣ي ٤َُى ُٚ حُـ٤َٔ  يػ٠حٛزق ٖٓ ٣يػٞ ٣  

أ١ كٜخ١ٍؼخّ ح٣ُِخٍحص ىٝال  يػ٣ُ٠خٍحص حال ػ٠ِ كظَحص رؼ٤يس ٝرخُظخ٢ُ كال ٣  

 ٓظيحٝال ر٤ٖ أٛلخد ح٣ُِخٍحص ٝكيْٛ حال ه٤ِال ٖٓ ؿ٤َْٛ
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ٗؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ  كظَٜ ُِـ٤ٔغ ػيّ ٓ٘خٓزش ٌٛح حُ٘ظخّ ُ٘خ ٤ًِٖٔٔٔ ٝحهٞس

 ٝحكي
 ٝرخُلؼَ ػخّ ٣ظْ ٖٓ هالُٚ ط٣ُٞغ ح٣ُِخٍس ١ٝخُذ رؼٞ حالهٞس رٟٞغ ٗظخّ

ظزَع ٓ٘غ ٗظخّ حُٞالثْ ٝٛخٍ ٖٓ ٣َ٣ي حُ ٗٞهٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع كظْ حالطلخم ػ٠ِ

ًٝخٕ ٌٛح  ٣ََٓ ٓخ ٣ظزَع رٚ ح٠ُ حُٔطزن ٝٛٞ ٣وّٞ رظ٣ُٞؼٚ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ

طـٔغ ًَ حُظزَػخص ك٢ حُٔطزن ٝطُٞع ػ٠ِ حُـ٤ٔغ ٝٓغ  حُ٘ظخّ ٓزخًٍخ ك٤غ

  خٍطٚ ًِٜخ ح٠ُ حُٔطزن٣حُٞهض حٛزق ًؼ٤َ ٖٓ حالهٞس ٣ٌٛذ رِ

ًٝخٕ حهٞس حُوخَٛس ٣ٍِٕٝٝ َٓحص أًؼَ ُوَد ر٤ٞطْ ٖٓ حُٔـٖ ٗٔز٤خ ػٖ 

 حُٔلخكظخص حُ٘خث٤ش

 
 ٗوطش طلٍٞ ك٢ ك٤خط٘خ حُؼ٤ِٔشـ ٙ

ًَٝ ٓ٘خ ٠٣غ  ظٞكَسٗظخّ ٝحكي ُِظؼ٤ِْ ًٝخٗض حٌُظذ ٓ ك٢ حُزيح٣ش ُْ ٣ٌٖ ٣ـٔؼ٘خ

ك٤خط٘خ حُؼ٤ِٔش طؼظٔي ػ٠ِ حؿظٜخى ًَ كٌخٗض  ُ٘لٔٚ رَٗخٓـٚ ٣ٝ٘لٌٙ ٓغ ٗلٔٚ

ٜخّ ح٤ُ٘ن ػرٜخحٛظْ حُظ٢ رٔٔؤُش حُؼٌٍ رخُـَٜ حال حُِْٜ ٝحكي حُ٘و٢ٜ 

ىٍرخُش ٗظَح ُٞؿٞى ٖٓ ال٣ؼٌٍ رخُـَٜ ٝحٌٓخ٤ٗش َٗ٘ٙ ٌُٜٙ حُلٌَس ٖٝٓ ٛ٘خ ريأ 

ح٤ُ٘ن ػٜخّ  ٣َطذ ُيٍّٝ ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع أػ٘خء حُلٔلش ٍؿْ هَٜٛخ ػْ 

 ططٍٞ ٌٛح حُزلغ ٝطٌٍَص ىٍحٓظٚ
 ك٢ رخد حال٣ٔخٕ حهظ٤خ١ٍػْ ٛخٍص ٛ٘خى ىٍّٝ حُل٠ٍٞ ك٤ٜخ 

ٝحٛزق حُل٠ٍٞ  ٝؿيٍٝ  ُِيٍّٝ ٟٝغ ٗظخّ ػخّ ُو٠خء ح٤ُّٞرؼي كظَس 

 حؿزخ٣ٍخ ُِـ٤ٔغ
كويًخٗض ىٍحٓش حُلوٚ كٔذ حُٔيٍّ ًٝ٘خ ك٢ ػ٘زَ  حٓخ ٖٓ ك٤غ ٓٞحى حُيٍحٓش

" ٝٛٞ ًظخد ٓوخٍٕ ٣ؼَٝ ٤َٗ حأل١ٝخٍ ًُِ٘ٞخ٢ٗ ًظخد " حُظـَرش ٗيٍّ ٖٓ

 .أهٞحٍ حٌُٔحٛذ ك٢ حُٔٔخُش حُٞحكيس كٌ٘خ ًؼ٤َ ٖٓ حالهٞس ٖٓ حُظ٘ظض 

)ؿخ٣ش حُظو٢ٜ ك٢ حالؿظٜخى ٝحُظو٤ِي ( ٤ُ٘ن ١ِؼض كئحى رلؼٚ رؼي كظَس أػي ح 

 .طْ طلي٣ي ًظذ ٌٓٛز٤ش ٓؼَ حُؼيس ك٢ حُلوٚ حُل٘ز٢ِر٘خء ػ٤ِٚ ٝ
 حٓظٌِٔض  يٍح٤ٓش َٗػ٤ش ٝؿ٤َ َٗػ٤ش ٝػْ ٟٝغ ٜٓ٘ؾ ًخَٓ ٝٗخَٓ ُِٔٞحى حُ

 حُيٍّٝ رخُ٘يٝحص ٝأ٠٣خ رزَحٓؾ حالًحػش 
 ي٣ي ٝحالٓظلخٗخص ٝحُـٞحثِ ٝهي كلِض ك٤خط٘خ حُؼ٤ِٔش رخُظ٘خكْ حُ٘

  ٗ٘ظْ ٤َٔٓحص َٗحؿغ  ك٤ٜخ حالكخى٣غ ٝحُٔظٕٞ ؿٔخػ٤خ  ٘خً أٗخ ٖٝٓ حُط٣َق
 :زَٗخٓؾ ح٥ط٢ ُٝػ٘ي ٣ّٞ حُ٘طن رخُلٌْ ً٘خ هي حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ ح
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 ماتمت دراسته  

تمت دراسة الفقه كامال من كتاب العدة فً الفقه الحنبلً  البن  :الفقه

 أٌضا له قدامة مع كتاب الكافً

ـ بعض األبواب مثل نظرٌة العقود ـ األحكام السلطانٌة للماوردي ـ باب 

ـ نٌل األوطار( ـ محاضرات  الجهاد من الفقه المقارن ) المؽنً

  فً فقه الموارٌثمستفٌضة 

حكامهم ـ بحث فً بعض األبحاث الفقهٌة مثل بحث أصناؾ الحكام وأ

جوب العمل الجماعً ـ األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ـ بحث فً و

 بحث حكم الطائفة الممتنعة عن شرٌعة من شرائع االسالم ـ 

كتاب الوجٌزفً أصول الفقه للدكتور عبد الكرٌم زٌدان    :اصول الفقه

مع كتاب اصول الفقه للشٌخ محمد ابو زهرة مع اصول الفقه للشٌخ 

ده عبد الوهاب خالؾ + بحث " ؼاٌة التقصً فً االجتهاد والتقلٌد أع

  ـ نظرٌة العقد م/ طلعت فؤاد قاسم  ـ نظرٌة الضرورة لوهبة الزحٌلً

التحفة األجرومٌة وشرحها ـ البالؼة المقرر على الصؾ  :اللؽة العربٌة

ـ  عرض كتاب األول الثانوي األزهري ـ دروس فً النحو والبالؼة 

 التصوٌر الفنً فً القرآن سٌد قطب

 ـ ر مصطلح الحدٌث للطحان متن البٌقونٌة وتٌسٌ :مصطلح الحدٌث

العقٌدة الطحاوٌة كامال باالضافة الى توسعات فً كتاب  : العقٌدة

االٌمان من شرح االمام النووي لصحٌح مسلم +معارج القبول + كتب 

 اب االٌمان أركانه ومسائله  فً ببحث ـ االٌمان البن تٌمٌة 
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عال + ابحاث فً العقٌدة مثل: بحث العذر بالجهل وأثره على أف

 ـ بحث المواالة وانواعها التكفٌر   بدعة المكلفٌن + بحث الرد على

الرحٌق المختوم + نور الٌقٌن فً سٌرة سٌد المرسلٌن  السٌرة :

 للشٌخ الخضري + فقه السٌرة للبوطً

مع توسعات من سبل الهدى والرشاد فً هدي خٌر العباد + سٌرة ابن 

 حمدي عبد الرحمن + وقفات تربوٌة فً السٌرة مع الشٌخ هشام

حفظ الخمسٌن الرجبٌة ودراسة شرحها البن رجب + شرح : الحدٌث 

ابن دقٌق العٌد لالربعٌن النووٌة وشرح  النووي كذلك ـ قراءة رٌاض 

+ بعض األبواب من فتح الباري شرح صخٌخ الصالحٌن لالمام النووي

 البخاري البن حجر

سلٌم ـ  ور احمد عبدهالرقائق : إحٌاء علوم الدٌن كامال شرحه الدكت

الجزء األول والثانً من مدارج السالكٌن + المائة صفحة األولى من 

لطائؾ المعارؾ البن ـ اؼاثة اللهفان + قراءة الداء والدواء والفوائد 

 رجب الحنبلً + صٌد الخاطر البن الجوزي

بحث الدعوة  ـ أصول الدعوة للدكتور عبد الكرٌم زٌدان  الدعوة : ـ

 الى هللا

فً  تارٌخ الدولة االسالمٌةالسٌرة النبوٌة ـ فقه السٌرة ـ التارٌخ: 

الدولة الفتوحات االسالمٌة وحروب الردة ـ ـ  خالفة الخلفاء االربعة

 العواصم من القواصم ابو بكر بن العربًـ العثمانٌة المفترى علٌها 

 المصطلحات السٌاسٌةـ السٌاسة : المدخل الى علم السٌاسة 
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احجار ـ لعبة األمم  :الكتب فً الفكر السٌاسً مثل مع عرض بعض

ٌلز ااالخوان المسلمون لمعة الشطرنج ـ اٌران من الداخل ـ على رق

 كوبالند 

ـ القضٌة  ندوات سٌاسٌة فً ملفات: قناة السوٌس ـ االزمة اللبنانٌة

  ـ ةنٌٌراً السٌاسة العالمٌة ـ  الثورة اإلالفلسطٌنٌة ـ البترول ودوره ف

ت قانونٌة : قانون االجراءات المصري ـ الئحة السجون دراسا

 . المصرٌة

 شخصٌةم تدرٌسه للجمٌع ؼٌر القراءات الهذا مات

 ٗوطش طلٍٞ ك٢ طؼخِٓ٘خ ٓغ حُلَحٓش ح٤ِ٤ُِشـ 7
٤ش طظٌٕٞ ٖٓ كخٍّ رخالٟخكش ح٠ُ ٓـ٘ي٣ٖ طخرؼ٤ٖ ُٔؼٌَٔ خٗض حُلَحٓش ح٤ًُِِ

١َهش حُؼ٘زَ ًٝخٕ رخد حُِِٗحٗش حألٖٓ ح١ًَُِٔ ًٝخٕ ٛئالء ٣ز٤ظٕٞ ٓؼ٘خ ك٢ 

ٕٝ يٕ حُٔـ٘خًُ٘ظخٍس ٝرؼي ٌٗٞحٗخ طْ ط٤ٓٞؼٜخ ٝرٚ كظلش ٓٔظي٣َس ط٠ٔٔ ح

٣طِزٕٞ رؼٞ حأل٤ٗخء ٓؼَ حُ٘خ١ ٝحٌَُٔ ًٝخٕ حُ٘خ١ ٓٔ٘ٞػخ ك٢ ُٞحثق 

حالهٞس ٕ خظؼ٘خث٤ش ٝرخُظخ٢ُ ًحُٔـٕٞ ٌُٖٝ ً٘خ ٗظلَٜ ػ٤ِٚ رط٣َوش حٓ

ٝك٢ كظَس ٗلي ..ِِٗخ٣ُٖ كٔذ حُطِذ هزَ حُيهٍٞ ٣ُّٞ ًَ  ٞٗٚ ػ٤ِ٘خ٣ُٞػ

 ظَس ه٤َٜس ٝٗؼَٗخ رٞؿٞى ٌِٓ٘ش أٝ ُـِ ك٢ ٗلخى حُ٘خ١كحُ٘خ١ ٖٓ حُؼ٘زَ ك٢ 
اٗٚ ك٤غ هخٍ رؼل٣ٞش " َح٤ُِ كَّ"ِـِ حال ٓـ٘ي ٖٓ رَٔػش ُْٝ ٣لَ ٌٛح حُ

٤٘٣غ ك٢ حُٔؼٌَٔ حٕ ٖٓ ىػض ُٚ أٓٚ ٣ظْ حهظ٤خٍٙ ُلَحٓش ٤ُِش ٝحكيس ػ٘ي 

! رخ٢ُ٘ء حُلال٢ٗ ػ٠ِ ٤ًٔش ٗخ١ ًز٤َس ٣ز٤ؼٜخ  ٣َظلٜح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ألٗٚ ٓٞف 
( طِو٤ٔش ) ـ٘ي ٣طِذ ٖٓ ًَ ُِٗحٗش رؼٞ حُ٘خ١ ٔكخًح ر٘خ ٌٗظ٘ق حٕ حُ

 . ٤ًٔش ًز٤َس  ٤ٔلذ ٖٓ ٤ٍٛي حُ٘خ١ك
ُظٞك٤ي ؿٜش حُظؼخَٓ ٓغ حُٔـ٘ي٣ٖ ٝاػطخثْٜ ح١ ٢ٗء  ًٝخٕ ٌٛح حُٔٞهق ىحػ٤خ

٤ٗجخً  ٣يح ًِٝٔخ ١ِزٞح ٖٓ ُِٗحٗش٘يٓخ ٝؿيٝح ٗظخٓخ ؿيػيٕٝ ٘ٝهي حٓظـَد حُٔـ

  "كَّ ح٤َُِ"ْٞٛ ح٠ُ حُِِٗٗش حُٔليىس ُِظؼخَٓ ٓغ كخُأ
 ٗوطش طلٍٞ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُـ٘خث٤٤ٖـ 8
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ش ٗظَٙ ٣َ١ٝوظٚ ٌَٜ ٓ٘خ ٝؿكَِى٣خ كك٢ حُزيح٣ش ًخٕ طؼخِٓ٘خ ٓغ حُـ٘خث٤٤٤ٖ 

 ٢ ٌٛح حُـخٗذكٖٓ أٍٝ حُٔطَ  يػض رؼٞ حٌُٔ٘الص ٟٝؼض ٗوطش ُ٘زيأٌُٖٝ ك
٣خّ ؼخ١ق ٓؼ٘خ أًخٕ ٜٗٔخ ٝهيٝٓخ ط "كٌ٘ش"ًخٕ ٓؼ٘خ ٓٔـٕٞ ؿ٘خث٢ ٠ٔٔ٣ 

ك٢ حُٔـٕٞ   خٝهزَ حُلظق كويٓ٘خ ًؼ٤َح ػْ ىحٍص حأل٣خّ ًؼخىطٜ حُـِن ػ٤ِ٘خ

ٝاٛخرظٚ رٌٍٔٞ  ٝؿ٠زض حالىحٍس ػ٠ِ كٌ٘ش كـَىطٚ ٖٓ ًَ ٢ٗء رؼي َٟرٚ

الهش ص ػ٤َٔ ك٘٘ؤ ٝؿَٝف كـخء حُيٍٝ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ هيْٜٓ كٌ٘ش َُى حُـ

طي٣ٍـ٤خ ك٤ٔٔش حٓظٖ ك٤ٜخ كٌ٘ش  ٝحػظزَ ٓخ هخّ رٚ حالهٞس ؿ٤ٔال ك٢ ٍهزظٚ ٝ

ُٚ ًَ  خٝحكيح ٓ٘ كؼخٕ ر٤٘٘خ رؼي حٕ حٗظٜض كظَس ػوٞرظٚ كظلض ػ٤ِٚ حالىحٍس

حُلوٞم ٖٝٓ ٛ٘خ ريأص ٌِٓ٘ش كٌ٘ش ك٢ طل٤َٔٙ ُٔخ ٣ِوخٙ ٖٓ ٓؼخِٓش طل٤َٔح 

ػَحكٚ ػْ ٢ٓٞ رظوخ٤ُيٙ ٝأك٢ ٌٛح حُ ز٤٘خ ػ٠ِ ػوخكظٚ ًٔٔـٕٞ ؿ٘خث٢ ػخٕٓ

س ح٤ُٚ خوِهظالف ٝط٘خهٞ ٣ـيٙ ك٢ حُٜ٘خثق حُٔحٌٗخ كٌ٘ش ٖٓ ٟؾ ًٌُٝي 

كٌٜح ٣لٌٍٙ ٖٓ ٢ٗء  ٣وش ىػٞس رؼٞ حالهٞس ُٚ ٝحهظالف ٌٛٙ حُط٣َوش١َٝ

 ٝآهَ ٣ز٤لٚ ُٚ ٌٝٛح ٣زيأ ٓؼٚ ريح٣ش ك٤ؤط٢ ؿ٤َٙ ٤ُزيأ ؿ٤َٛخ ٌٌٝٛح
ػ٠ِ  ٤ٖحُـ٘خث٤ ٤ٖٓغ حُٔٔـٞٗ ٖٓ ٛ٘خ ظَٜ ُ٘خ ؿ٤ٔؼخ ٍَٟٝس حهظٜخٍ حُظؼخَٓ

   ْرل٤غ ٗلخكع ػ٠ِ حُٞى ٓؼٜحهٞس ٓؼ٤٘٤ٖ ٣ـ٤يٕٝ حُظؼخَٓ ٓؼْٜ ٝىػٞطْٜ  
 ك٤خط٘خ ح٣َُخ٤ٟش

ك٢ حُزيح٣ش ًخٗض ٓٔخٍٓش ح٣َُخٟش كَى٣ش ًخٕ حُزؼٞ ٤٠٣ن رٜخ ٤٠ُن حٌُٔخٕ 

 ٝػ٘يٓخ ٛ٘غ رؼٞ حالهٞس ًَس َٗحد ُٝؼزٞح رٜخ أػخٍ ٌٛح حألَٓ ؿيال ًز٤َح
 

ح٤ُّٞ رطخرٍٞ ٣ٍخ٢ٟ ٣ل٠َٙ  ٓخ طْ ٟٝغ ٗظخّ ٝرَٗخٓؾ ٤ُِّٞ ريأي ػ٘يك٤ٔخ رؼ

ؼخد هٟٞ ٝهي ٍكذ رٌٜح حُ٘ظخّ غ ػْ ٓزخ٣ٍخص ٓ٘ظٔش ٝٓٔخروخص ٝأُحُـ٤ٔ

 ح٣َُخ٢ٟ حُـ٤ٔغ ُٔخ ًخٕ ُٚ ٖٓ حػَ ٗل٢ٔ ػظ٤ْ 
ٍ حُٔٞحٛذ ح٣َُخ٤ٟش ٞىٟ ح٠ُ ظٜحٕ ٝؿٞى حُ٘ظخّ ح٣َُخ٢ٟ حُـٔخػ٢ أًٔخ 

 ٛٞ حُٔـخٍ حُؼ٢ِٔ ٝكيٙ ُٔٞحٛذ ٝحُظ٘خكْ ٕ ًخٕ ٓـخٍ حٝحُظ٘خكْ ر٤ٜ٘خ رؼي ح
 ٟٝغ حُيًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ

حٗظٜض حُٔلخًٔش حُؼ٣ٌَٔش ك٢ ه٤٠ش حؿظ٤خٍ حُٔخىحص رزَحءس حُيًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ  

حٗظظخٍح ُِٔلخًٔش ك٢ حُو٤٠ش  ٌُٖ طْ طَك٤ِٚ ٓغ رخه٢ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ح٠ُ ٤ُٔخٕ ١َس

ٝأٝىع ٓؼْٜ رؼ٘زَ كَٜ أٖٓ ىُٝش ػ٤ِخ ١ٞح١ٍء ٕٙٗ ـٜخىحُؼخ٤ٗش حُٔٔٔخس ه٤٠ش حُ

 ٝٛٞ ػ٘زَ ٓ٘يى ُِـخ٣ش  ٗحُظـَرش ػ٘زَ 
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ًخٕ ُِيًظٍٞ ىٍٝح ًز٤َح ك٢ ٍكغ ٓؼ٣ٞ٘خص حُٔـٔٞػش ٝريأ طي٣ٍْ رؼٞ حُؼِّٞ 

٤ٜي٢ُ ٛلٞص حُٝحرَح٤ْٛ حَُ٘ػ٤ش ٌٖٝٓ ٓؼٚ ك٢ ُِٗحٗظٚ ١ز٤ذ حألٓ٘خٕ  ١خٍم 

   ٤ٚ حألٗٞف ًخٗخ ٣ظزخىالٕ حُوَحءس ػِ

َ ٔطيٍٛٞص ٛلش حُيًظٍٞ ػرَٜ٘ ٝحكي طو٣َزخ رؼي ٍٝٛٞ حُٔظ٤ٜٖٔ ك٢ حُو٤٠ش حُؼخ٤ٗش 

كظْ كـِٙ رٔٔظ٘ل٠ حُٔـٖ ٝٛٞ ٓٔظ٘ل٠ ١ًَِٓ ك٤غ ًخٕ ٠٣َٓخ رخٌَُٔ ٝح٠ُـ٢  

ٌَُ ٓـٕٞ حُـ٣ٍٜٞٔش ًٝخٕ  ٓؼٚ ح٤ُ٘ن ١خٍم ري٣َ ح١ٌُ ًخٕ ٠٣َٓخ رخُوِذ ٝأؿ٣َض 

 ُٚ ػ٤ِٔش هِذ ٓلظٞف

أٟٝخع حُٔـٖ ٝٓؼخِٓظٚ حٓظطخع حُيًظٍٞ إٔ ٣لٖٔ أٟٝخػٚ رؼي إٔ ػ٘يٓخ طلٔ٘ض 

ٌٓ٘الطٜخ ح٤ٓٞ٤ُش كخٗ٘ـَ ح٤ُ٘ن ريٍحٓظٚ ٝكًَظٜخ ٖ ٛوذ حُؼ٘خرَ ٝػأٛزق رؼ٤يح 

ٍٝٓخثِٚ حُـخٓؼ٤ش ًٔخ حٓظَٔ ك٢ حٍٓخٍ طٞؿ٤ٜخطٚ ًٝخٕ ٣ٍِ٘ ح٠ُ حُؼ٘خرَ ٝأرلخػٚ 

رٚ ٍِٝٗ َٓس ك٢ حُؼ٤ي  ٣ًِخٍحص ٣ٔٔق ُٚ حُٔـٖ رٜخ أك٤خٗخ ك٢ حألػ٤خى ك٤لظل٠

 كخٓظوزِٞٙ رٜظخف : ٗلٖ ح٣ٌُٖ رخ٣ؼٞح ػَٔح ... ػ٠ِ حُـٜخى ٓخ ك٤٤٘خ حُيَٛح

 ؿ٠ذ ٜٝٗخْٛ ٝأَٓ رؼيّ حُٜظخف رخْٓ أكي ٌُ٘ٚ ٍكٔٚ هللا  

 ًٝخٕ ٣ظيهَ ُيٟ حالىحٍس حًح حكظيٓض ٌِٓ٘ش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُٔؼظو٤ِٖ ك٢ حُؼ٘خرَ 

 ىٍٝحص ٓظؼيىس  ًخٗض ٌٛٙ حَُٔكِش

س ك٢ حُؼِّٞ حَُ٘ػ٤ش كوي ػ٘٘خ ر٤ٖ ػِٔخء أكخَٟ ػ٠ِ ٍأْٜٓ ك٤٠ِش حُيًظٍٞ ىٍٝـ 

 كَع أ١ٞ٤ٓ حُظل٤َٔ رـخٓؼش حألٍَُٛٝث٤ْ هْٔ ظخً ٓػَٔ ػزي حَُكٖٔ أ

ر٤ٖ ًْ ٖٓ حٌُظذ ٝحَُٔحؿغ طـٔؼض ك٤ٚ حٌٓخ٤ٗخص ًَ ٓ٘خ كؤٛزق ٓـٔٞع ٌٛٙ ًٔخ ػ٘٘خ 

 حٌُظذ ر٤ٖ ٣ي١ ًَ ٓ٘خ

ش هخ٤ٟٜخ ٤ٗن خٕٗٞ حالؿَحءحص ػْ ػ٘٘خ ٝهخثغ أًزَ ٓلخًٔىٍٝس هخ٤ٗٞٗش ىٍٓ٘خ ك٤ٜخ هـ 

ْ أًزَ ٓلخ٢ٓ َٜٓ ٖٓ أٛلخد حُٜٔ٘ش ٝأٛلخد حُلٌَ رٌَ ه٠خس َٜٓ ٝٓلخٓٞٛخ ٛ

 حطـخٛخطٚ ك٢ َٜٓ ٖٓ حُلٌَ حالٓال٢ٓ كظ٠ حُلٌَ ح٤ُ٘ٞػ٢

 ظؼزي هلل ٝحُٜالس ٝح٤ُٜخّ ـ ىٍٝس ك٢ حُ
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الػخ ك٢ طل٤َٔٙ كِِوَإٓ ٓغ حُ٘يحثي كلظخ َٝٓحؿؼش ٝطالٝس ٝطيرَحًٝح١ حُوَإٓ ىٍٝس ٓغ

ٌٓحم هخٙ كٜٞ ك٢ حُ٘يحثي أ٤ْٗ ٝؿ٤ِْ ٝٓئْٗ ٝٓليع ٝٓؼِْ ٝٝحػع ٝك٤خس طٔي 

 . حالٗٔخٕ رل٤خطٚ ك٤ٖ طـيد حُل٤خس حُٔخى٣ش ٝال٣ٌٖٔ ٝٛق ًُي رؤ١ ػزخٍس

طْ كَٜ أٛلخد حُٜٖٔ حُٔٞؿٞىس كظ٠ ٣ؼط٢ ًَ ْٜٓ٘ ىٍٝس ـ ىٍٝس ك٢ حُٜٖٔ كوي 

ٖٔ ٣َؿذ ٝرٌُي كوي أهٌٗخ ػ٠ِ حألهَ كٌَس ػٖ رؼٞ حُٜٖٔ ٓؼَ ٗظ٣َش ك٢ ٜٓ٘ظٚ ُ

 .حُ٘وخٗش ٝحُلالهش ٝحُظـخٍس

ك٤ٜؤ ُٜخ حُظَٝف ٝكظق ك٤ٜخ هللا ٖٓ ػ٘يٙ كظٞكخهخٛش ىٍٝس طَر٣ٞش ٓخػي ك٤ٜخ حُويٍـ 

ٝهي هَؿ٘خ ٖٓ ٌٛٙ حَُٔكِش رٌؼ٤َ ٖٓ حُيٍّٝ حُظ٢ كلَص ك٢  ُْ ٗـيٛخ رؼي حُلَؽ 

 :هِٞر٘خ رؼٔن ٜٝٓ٘خ

ُلخٍ حُي٤ٗخ كوي طؼٞىٗخ حٕ ىٝحّ حُلخٍ ٖٓ حُٔلخٍ كوي ًخٕ حُٔـٖ ًٗٔٞؿخ ٜٓـَح  ـٔ

 ػ٤ِ٘خ ًٔخ ال٣يّٝ حُؼَٔ ٝاؿالم حُِٗخ٣ُٖ ال٣يّٝ ح٤َُٔ ٝحُلظق

ًخٗض حالىحٍس الطط٤ن حٕ طَحٗخ ك٢ كخٍ ٤َٓٔ ٝطَحٗخ ٓؼيحء ُلظَس ٣ٞ١ِش كٔخ حٕ َٜٗ ح٠ُ 

كوٞه٘خ ًٔؼظو٤ِٖ أال ٝطٔظـَ  أ١ كيع ٓخ ٗظٔ٘خٙ ٝطٔظوَ أكٞحُ٘خ ٝٗلٖ كخِٕٛٞ ػ٠ِ 

ُظٜيّ ًَ ٢ٗء ٝطؼ٤ي أكٞحُ٘خ حُٔؼ٤٘٤ش ح٠ُ ٗوطش حُٜلَ ٣ٌٝٛذ ٖٓ ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ًَ ٓظخع 

حُي٤ٗخ كخ٤ًخ ٓ٘ش حُل٤خس ) كظ٠ أًح أهٌص حألٍٝ ُهَكٜخ ٝح٣ُ٘ض ٝظٖ أِٜٛخ أْٜٗ 

 هخىٍٕٝ ػ٤ِٜخ أطخٛخ أَٓٗخ كـؼِ٘خٛخ ك٤ٜيح ًؤٕ ُْ طـٖ رخألْٓ( 

ؿَٔ حُيٍّٝ ٓؼش ٍكٔش هللا طؼخ٠ُ ٖٝٓ حُؼـ٤ذ إٔ أًؼَ حُ٘خّ ٗؼٍٞح روَد ـ ٖٝٓ إٔ

ش هخٛش ٣لٕٔٞ رٜخ زالء ٝحٌَُد حً طللْٜ ٖٓ هللا ٍكٍٔكٔش هللا ٝٓؼظٜخ ْٛ أَٛ حُ

ًٝؼَس ٓ٘خؿخطٚ  ،ٝهَد حُؼزي ٖٓ ٍرٚ ،كٔؼال َٓػش حٓظـخرش حُيػخء ٝاٗـخثٚ ٖٓ حُٜٔخُي

 ،ٝحكٔخّ حالٗٔخٕ رؤهَ ٗؼٔش ٣٘ؼٜٔخ هللا ػ٤ِٚ ،ُٚٝطلٚ ر ،ٝحكٔخٓٚ روَد هللا ٓ٘ٚ  ،ُٚ

ٝٛيم حُظٞؿٚ  ،ٝحُو٘ٞع ك٢ حُؼزخىس ،ٝكظٞكخص هللا حُظ٢ ٣لظلٜخ ػ٤ِٚ ك٢ طؤَٓ حُوَإٓ

ح٠ُ هللا ٝحُظؼِن رٚ ٝكَحؽ حُوِذ ٖٓ ؿ٤َٙ ًَ ًُي ٖٓ آػخٍ ٍكٔش هللا حُوخٛش رؼزيٙ 

 طولق ػ٤ِٚ ١ٝؤس حُزالء

كخُٔـٖ  ٢ هللا ٝحألهٞس ك٢ هللاحُظَر٣ٞش حُلذ كٖٝٓ أػظْ ٓخ ػ٘٘خٙ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ ـ ٖ

طـَرش حألٛيهخء ًٔخ هخٍ ٣ٞٓق ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝػ٘يٓخ ٗؼ٤ٖ ك٢ ظالٍ حُوَإٓ ٝح٤َُٔس 
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ٝػ٘يٓخ َٟٗ حُويٝس ٖٓ حُو٤خىحص ك٢  حُ٘ز٣ٞش ٝهٜٚ حُٜلخرش ٝحُيٍّٝ ٝحُٔٞحػع

 كوخ حُلذ ٝحألهٞس ٝحإل٣ؼخٍ طٜزق حُل٤خس ٗٞػخ ٖٓ حُٔظؼش حُظ٢ طولق حُزالء

ٍٓخُش حُؼَٔ حُظ٢  ظْ حُيٍّٝ أ، حُؼَٔ حالٓال٢ٓ ٤ُْ ٓـَى ٛٞح٣ش ٝحٗٔخـ ٖٝٓ أػٗ

 ٣ل٢٘ ك٤ٜخ حُِْٔٔ ٗلٔٚ ٣ٜٝٞؽ ٖٓ أؿِٜخ ك٤خطٚ ٤ُْٝ حُؼٌْ

ٝهي ط٠خكَص ػ٠ِ ط٤َٓن ٌٛح حُيٍّ أٍٓٞ ًؼ٤َس ٜٓ٘خ ىٍحٓش كوٚ حُـٜخى ٓغ ح٤َُٔس 

ُٜلخرش ٝحألثٔش ٝحُظـخٍد حُ٘ز٣ٞش ٝحُظخ٣ٍن حالٓال٢ٓ ٝكظٞكخطٚ ٓغ ٤َٓس رؼٞ ح

ًخٕ حُ٘خؿلش ك٢ حُظـ٤٤َ ٓغ ًظذ حَُهخثن ًبك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ ٝٓيحٍؽ حُٔخ٤ٌُٖ ٝهي 

٢ ٓز٤َ هللا ًِٔخ ك١ٞر٠ ُؼزي آهٌ رؼ٘خٕ كَٓٚ كلظ٘خٙ ) خ كظ٠كي٣ؼ٣َىى رؼٞ ٤ٗٞه٘خ 

ٓٔغ ٤ٛؼش ١خٍ ح٤ُٜخ حٕ ًخٕ ك٢ حُٔخهش ًخٕ ك٢ حُٔخهش حٝ ًخٕ ك٢ حُلَحٓش ًخٕ ك٢ 

 ( ًَ ًُي ًخٕ ٓغ ٍؿخٍ ك٤خطْٜ هلل كؼال ٝٝحهؼخ حٓش ......   حُلَ

 اللجنة السٌاسٌة 

 مل على  تكوٌن "اللجنة السٌاسٌة"ععنبر التجربة ر الشٌخ رفاعً طه الى بعد حضو

وكان الشٌخ اسامة حافظ هو مسؤل العنبر ومعه الشٌخ حمدي عبد الرحمن اهتموا 

 جمٌعا بهذا االبتكار اٌامها

الشٌخ ابو بكر عثمان رحمه هللا والشٌخ لدكتور أٌمن الظواهري ولٌها وقد سبق ا

وا ٌضمون الٌهم ؼٌرهم تباعا ونحن ثم بدأ وآخرونوالشٌخ سمٌر خمٌس   محمد ٌحً

نرى حوارات مطولة تدور مع واحد واحد ممن ٌرؼبون فً ضمهم تنتهً ؼالبا 

 باالنضمام على مضض ثم االندماج

هؤالء ؼالبا ماٌعدون ندوات سٌاسٌة ونشرات األخبار  نفرؼم أ وكانت فكرة جدٌدة

الٌومٌة التً كانت تقدم بعد صالة العصر اال أننا الى هذا الوقت لم تكن هناك اي لجنة 

ن االهتمام بالسٌاسة الى هذه الدرجة لم ٌكن ها فكأنت هً اول لجنة ثم إقد تم تكوٌن

وم الشرعٌة اما الموقؾ من نصبا على العلكان االهتمام م  إذ لدى بعضنا معتبرا 

 جنة حوارا  لثار تكوٌن القبول الفكرة ابتداء  ولذلك فقد أ السٌاسة فكان محل تفاوت فً

وربما جدال وسط القاعدة خصوصا وقد كان الدكتور عمر ٌركز على االهتمام بالعلوم 

 .الشرعٌة
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من كانت اللجنة تجتمع فً زنزانة وتناقش وسط فضول من كثٌر من االخوة حتى 

 .الرافضٌن للفكرة 

كانت مهمة هذه اللجنة هً االجتماع االسبوعً لتناول األحداث بالتحلٌل ثم عقد ندوات 

 عداد النشرة االخبارٌة ً المتوفر من الملفات ومصادرها وإسٌاسٌة ف

المسمى بالتجربة بلٌمان طرة بمختلؾ  4وهذه اللجنة كانت على مستوى عنبر

 السٌاسٌة للجماعة االسالمٌة   انتماءاته  ولٌست هً اللجنة

ولكن فٌما بعد اقترحت اللجنة عمل اذاعة داخلٌة لٌلٌة وبالفعل قامت بها فكان االذاعة 

 الداخلٌة هً بنت اللجنة السٌاسٌة   

 االذاعة اللٌلٌة

بدأت اللجنة السٌاسٌة بعنبر التجربة بالتحضٌر لفكرة االذاعة اللٌلٌة 

 من آخرٌن وقلٌل من التفاؤلٌامها قوسط تهكم من البعض واستبعاد 

لقد كنا كاسالمٌٌن الى هذا العهد ننظر الى االعالم وكل ما ٌمت له 

بالنسبة لنا جدا فهذه وسائل الٌقدر  صلة على أنه امر بعٌد المنالب

 كالشٌوعٌٌن مثال. علٌها اال ؼٌرنا

قال الصوت كانت الفكرة أن بكل باب زنزانة فتحة مربعة تسمح بانت

ٌع منها فٌصل صوته ونحن النراه فتشبه ذن ٌالً ٌمكن للمذٌع أوبالت

توافق المذٌعون ومقدمو البرامج فً ٌاالذاعة ولكن المشكلة كٌؾ س

 وضعوا لهذا حال ؟ إال أنهم االبتداء واالنتهاء وهم الٌرون بعضهم 

ت فٌه االذاعة كنا النصدق فقد كان الملل قد أنهكنا من ل ٌوم بدأاو

اع دكادٌمٌة التً التتطرق الى االبا الٌومً والدروس األابة برنامجنرت

 واالبتكار والخواطر والمقاالت والقطوؾ 

 من أجمل برامج هذه االذاعة و



33 
 

فلنتذكر دائما قدمه الشٌخ محمد مختار ألنه متنوع المواهب فٌختار 

دمة هذه الفقرة جزء أو ادارٌا او فكرٌا وكانت مق امعنى قد ٌكون قلبٌ

 من نشٌد:

 ا أمة االسالم قومً فلنعد مجد لجدودٌ

 ٌا أمة الهادي وهبً تنكسر كل لقٌود

 الح فجرك من جدٌد؛ متً قد الح فجرك ٌا أ

ومن البرامج "من المؤمنٌن رجال " وهو مقتبس من كتاب "رجال 

 " لخالد محمد خالدحول الرسول

 وهو شبهات والرد علٌها لٌخدعوك قالوابرنامج 

 الخالفة فقرة تارٌخٌة عن مجدـ 

هذه االذاعة بروح متحمسة للؽاٌة هو الشٌخ علً الشرٌؾ  من بدأ أول

 خذ عنه الحماس للفكرةكان تلمٌذا للشٌخ رفاعً طه أالصؽٌر فقد 

والشٌخ علً هو الذي تولى دور مذٌع الربط  فقد كشفت هذه االذاعة 

 عن صوته االذاعً الجمٌل

 ومن اجمل البرامج فقرة االفتتاح الٌومٌة 

 ٌقول : فهوا الختام الذي كتبه الشٌخ اسامة حافظ فقد كان اقوى أم

  :عهد  

 أن نسٌر على الطرٌق النحٌد والنمٌل

 :عهد  
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 أن نحمل االمانة منتصرٌن أو بٌن جدران السجون 

  :عهد  

 الجرح او نلقى المنون طب  أن نعود للدنٌا ن  

 والى لقاء 

الباب فً الصباح حتى  ومن آثار االذاعة الطٌبة اننا كنا ما إن ٌفتح

التعلٌق واالعجاب او النقد فحركت االذاعة المٌاه بنتناول البرامج 

  الراكدة

ومن الجمٌل ان فكرة االذاعة تطورت وتحولت داخل الزنازٌن الى ما 

 روضة ألنها تؤدى بطرٌقة مختلفة فً األداءلبا سمً

 عىدة انتًايس بيٍ جًاعت انجهاد وانجًاعت االسالييت

  :التفكٌر فٌما بعد الخروج برزت قضٌتان مهمتان بدأعندما 

ي جماعة اسالمٌة حٌث قالت الجماعة المً ألقضٌة طبٌعة العمل االس

من حٌث انتهت االسالمٌة أنها ستعود من جدٌد الى الدعوة والمساجد 

 بٌنما قالت جماعة الجهاد ان الصحٌح أن نعود الى الجهاد فً سبٌل هللا 

ن هنا نوقشت قضٌة طبٌعة العمل االسالمً هل هو ومنا من حٌث انتهٌ

شامل كما ترى الجماعة االسالمٌة ام خاص بالجهاد كما ترى جماعة 

 الجهاد؟

ن ٌكون شامال ٌؤدي الى القول بأن األمٌر هنا ٌجب القول بأنه ٌجب أ

 . ان ٌكون من العلماء وٌستشٌر العسكرٌٌن
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مثل الشٌخ  مٌر عسكريأ بٌنما قالت جماعة الجهاد أن الجهاد ٌلزم له 

ومن هنا عادت كل  والٌبرم أمرا اال بمشورتهم  وٌستشٌر العلماء عبود

  .جماعة الى ماكانت علٌه قبل تحالفهما قبل األحداث

 عد المقدم عصامقضٌة إمارة الضرٌر فقد أ أما القضٌة الثانٌة فهً

 مارة الضرٌر قٌاسا على القضاءالقمري بحثا ٌثبت فٌه عدم جواز إ

أن فردت علٌه الجماعة االسالمٌة بأن هذا الشرط فً االمامة العظمى و

عبد هللا ابن أم مكتوم على  الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمر أو ولى  

المدٌنة ورد القمري بأن هذه الوالٌة كانت محدودة باٌام مؤقتة لكن 

ي فً ذلك أالجماعة قالت ان هذا قول صاحب البحث وحده ولٌس له 

 . قول أحد من العلماء سلؾ أو

وٌبدو أن األمور أخذت هذا المنحى بسرعة نتٌجة وجود تراكمات فً 

 نفوس بعض القٌادات منها:

قٌادة مدنٌٌن الخبرة  همـ تهكم بعض العسكرٌٌن من األحداث باعتبار

بل ٌؽلبون المعانً التربوٌة على القواعد لدٌهم والحركٌة عسكرٌة 

 ؟فالن وللعملٌات العسكرٌة وكانوا ٌقولون ما لالعسكرٌة 

ضم الشٌخ رفاعً سرور الى ومحاولة جماعة الجهاد ـ ومنها رؼبة 

الجماعة "مجلس الشورى بٌنما كان ذلك مرفوضا بشدة من 

عذر بالجهل وهم ٌعتبرون كان الٌ سرور ألن الشٌخ رفاعً  االسالمٌة"

 دها هذه المسألة من مسائل العقٌدة التً الٌقبلون العمل مع من ٌعتق

ن ظهر الى حٌاتنا فإن كان هذا الخالؾ بٌن القٌادات مالبث أ ن دب  أبعد 

فً كل مجتمع من ٌتفهم أي أخبار حول وجود خالؾ ما بٌن القٌادات 

ورواٌات  فكذلك هناك من ٌتلقؾ هذه األخبار لٌنسج منها قصصا  



36 
 

ات مختلفة فبدأ التناجً والجلسات الضٌقة بٌن أبناء كل جماعة وامتداد

بشدة والٌتحمل هذه  فسٌا  رت النفوس كما أن هناك من ٌتأثر نتؽٌف

أجواء الوحدة والتكتل فً مواجهة  التً حلت محل واء الجدٌدة األج

 .البالء

ثم ظهر االنقسام البؽٌض فانسحب اخوة الجهاد من الحلقات العلمٌة 

   .والطابور الرٌاضً

للخلوة اذا وبدت وصٌة أحد المحامٌن المخضرمٌن : "السجن فرصة 

 استطعتم تجنب الخالؾ " أنها عن تجربة عملٌة

 

 يشروع انًجالث 

ٖٓ أًزَ حٌُٔ٘الص حُظ٢ طٞحؿٚ حالٗٔخٕ ك٢ حُلزْ حَُطخرش حُظ٢ طئى١ ح٠ُ 

 حَُِٔ حُ٘ي٣ي ٝرخُظخ٢ُ حُظٌخَٓ ػٖ حألىحء ح٢ٓٞ٤ُ

ٝطؤط٢ حَُطخرش ػ٠ِ ٓٞؿخص أٝ ٗٞرخص طخ٤ُش ُ٘ٞرخص حُ٘٘خ١ كٌِٔخ حٓظليع أَٓ 

ي ٗ٘طض حُ٘لّٞ ػْ رؼي كظَس ٣لوي ٌٛح حُـي٣ي ؿي٣ظٚ ٣ٝيهَ ك٢ ًظِش ؿي٣

 ٖٓ ؿي٣ي.حألػٔخٍ حَُط٤زش ك٤زيأ حَُِٔ ٣ِكق ح٠ُ حُ٘لّٞ 

ك٢ حكيٟ ٌٛٙ حُٔٞؿخص ػَٝ حُيًظٍٞ ٗخؿق حرَح٤ْٛ كٌَس ػَٔ ٓـالص 

حٓال٤ٓش ٝرخُلؼَ هْٔ حُٔـالص ح٠ُ ٓٔظ٣ٞخص ٖٓ ك٤غ حُـٍٜٔٞ ح١ٌُ طوخ١زٚ 

ُٔؼول٤ٖ ٝحهَٟ ُِطالد ٝحُطزوش حُٞٓط٠ ٝػخُؼش ُؼٞحّ حُ٘خّ كٔـِش ُٔٔظٟٞ ح

 .ٝؿؼَ ٌَُ هْٔ ٓـٔٞػش طوّٞ رؼَٔ ٓـِش طوخ١ذ هٔٔخ ٖٓ حُؼالػش

 ٝؿؼَ ؿخثِس ُِٔـِش حُلخثِس ٝكيى ٓٞػيح ٜٗخث٤خ ُظوي٣ْ حَُٔ٘ٝع ُِـ٘ش حُظو٤٤ْ
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ٓخ ٝؿٞى حٌٓخ٤ٗخص ٜٝٓخىٍ ٌُٖٝ ُؼيّ  ك٢ حُزيح٣ش ًخٗض حُلٌَس ٛؼزش ٗظَحً 

حُؼخّ ح١ٌُ ًخٕ ٓخثيح ٣ٝظزخٍٟ ك٤ٚ حُـ٤ٔغ ٛٞ هزٍٞ  أحُٔزي َ حُلٌَس ٌٓٔ٘شؿؼ

 .حُظلي١ ٝإٔ حُِْٔٔ ال٣ؼَف حُٔٔظل٤َ

ٌٝٓ٘ أٍٝ ُلظش حٓظلًٞ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ػ٠ِ حٛظٔخّ ٝٓـٜٞى حُـ٤ٔغ ٝريأص 

 حُٔ٘خكٔش ك٢ طٞك٤َ حالٌٓخ٤ٗخص حُٔخى٣ش ٝحُوزَحص ٝحألكٌخٍ حُوالهش

ُظ٢ ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٓـخٍ ُِظٍٜٞ ٓؼَ ًظخرش حُٔوخالص ٝرؼي ه٤َِ ظَٜص حُٔٞحٛذ ح

  .ٝحُوٜش ٝحُو٢ ٝحُلٖ ٝحَُْٓ ٝحُظ٤ْٜٔ ٝؿ٤َ ًُي

ٝحٟطَص حُِـ٘ش ح٠ُ طؤؿ٤َ حُٔٞػي أًؼَ ٖٓ َٓس ح٠ُ حٟؼخف حُٔيس ٗظَح ألٕ 

 َحؽ حُل٢٘هحُٔ٘خكٔش ٍكؼض ٖٓ ٓٔظٟٞ حألػٔخٍ ٓٞحء ك٢ حُٔلظٟٞ حٝ ك٢ حال

أىٟ ح٠ُ ٍٝف ؿ٤ِٔش ك٢ حٌُٔخٕ ٖٓ حُ٘٘خ١ ٝحٗظؼَ حُظ٘خكْ هز٤َ حُٜ٘خ٣ش ٝ

 ٝحُل٣ٞ٤ش ٝحالٗ٘ـخٍ ح١ٌُ ٣ٔؼَ كال ٌُؼ٤َ ٖٓ ٌٓ٘الص حًَُٞى ٝحُلزْ 

ٝهي حٓلٌَٛح حَُٔ٘ٝع حُـ٤َٔ ػٖ ػَٔ ٓـِظ٤ٖ "ح٤ُٜ٘لش" ُٔٔظٟٞ ػّٔٞ 

حُـٍٜٔٞ ٝ"٤ٛلش كن " ُطِزش حُـخٓؼش ٖٝٓ ك٢ ٓٔظٞحْٛ أٓخ حُٔـِش حُؼخُؼش 

حالْٓ ٝٛٞ"حُلـش" ُٔٔظٟٞ حُٔؼول٤ٖ ٝهي ًخٕ ٓزذ  كِْ ٣ظْ ٜٓ٘خ ؿ٤َ حهظ٤خٍ

طٞهق حُؼَٔ ك٢ حُٔـِش ىٍٓخ ظَ ٓللٍٞح ُي٣٘خ ٤ٓٔخ ٝهي ًخٕ ٣ِوٖ ٗظ٣َخ ٝٛٞ 

إٔ ٖٓ ٣٘ظظَ طٞكَ حالٌٓخ٤ٗخص ُٖ ٣لؼَ ٤ٗجخ ٌٝٛح ٓخكيع ك٤غ ١ِزٞح ٖٓ 

ٝح حُؼَٔ كظؤهَص أي ُْٝ ٣زيحألٛخ٢ُ حك٠خٍ أٗٞحع ٖٓ حٍُٞم حُٜٔوٍٞ ٝؿ٤َ ًُ

 .ٕ كخص حُٞهضح٠ُ أ

ٌَُ ٖٓ  ًخٕ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ٍحكؼخ ؿيح ُِٔؼ٣ٞ٘خص هٜٞٛخ رؼي ط٤ِْٔ حُـٞحثِ

  .ػـخد حُو٤خىس ٝػ٘خثٜخ ٌَٝٗٛخ ُْٜ آخْٛ ك٢ ٌٛٙ حُٔـالص ٓغ 

َر٤ٚ ك٢ ٣خ ٣يهَ ٖٓ ٌٓٛح حَُٔ٘ٝع حًي ٗظ٣َش ٛخٓش ٢ٛٝ حٕ حَُٔر٢ ػ٘ي

ٍٙ ًِٜخ خٙ ٝحكٌَٓ٘ٝع ٣ظطِذ ٓ٘ٚ ك٘ي ًَ ١خهخطٚ ٠٣ٝطَٙ ح٠ُ حٓظ٘لخٍ ؿٜٞى

     .٣ظويّ ٝطليع حُطلَحص حُظَر٣ٞش
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  حصحالرظٌخٍ

 ٕ حُلخؿش حّ حالهظَحع٣وُٕٞٞ ا

ٝك٢ حُٔـٖ كخؿش رَ ٍَٟٝحص ٗي٣يس طـزَ حُٔـ٤ٖ ػ٠ِ ح٣ـخى ريحثَ طٌٔ٘ٚ 

 حُؼ٣ٜٞش حُظ٢ طؼٞم ٓـَٟ حُل٤خس. ٖٓ حُل٤خس ٝطلَ ُٚ رؼٞ حُٔ٘خًَ

٘خ ٖٓ حٌٓخ٤ٗخص رؼي طل٣َٞٛخ ٝرخُلؼَ حٟطَط٘خ حُلخؿش ح٠ُ حٓظويحّ ٓخُي٣

 ٍُِٞٛٞ ح٠ُ حُٔلوٞى ٖٝٓ أٓؼِش ًُي :

حٌُٔز٤ٞٝطَـ حُز١َٔخٕ حٌَُٜرخث٢ ـ حُيٝالد ـ حُٔ٘زَ ـ ح٢ٌَُٓ ـ حُز٤ِ٘٘ظش ـ  

  .حٍُٞم حُِٕٔٞـ حٌُٔظذ 

ؼال ٣لَٜ ٣ٌٞٗخٕ ٓٔٔخ٣ٍٖ ٓ ـ أٓخ حٌُٞٓز٤ٞطَ كٜٞ هطزخٕ ٖٓ حُٔؼيٕ هئ

٤ي ٣َٝٞٛ ًَ ٜٓ٘ٔخ رلَىس ِٓي ط٘ظ٢ٜ رـِء ش رالٓظر٤ٜ٘ٔخ رٔخىس ػخُُش ًوطؼ

ٓ٘ٚ ٌٓ٘ٞف ٣َٞٛ رٜٔيٍ حٌَُٜرخء ٝٛٞ ػخىس ِٓي ٌٓ٘ٞف أ٠٣خ ألٕ ػخُْ 

حُٔـٕٞ ال٣ؼَف "حُل٤٘ش " ػ٘يٓخ ٣ٟٞغ حُوطزخٕ ك٢ حُٔخء ٣زيأ طٔو٤٘ٚ . 

ٝرؼي حٍُٞٛٞ ح٠ُ ٌٛح حالهظَحع كٌَٝح ك٢ ٟٝغ حْٓ ُٚ ٣ظيحٍٝ رٚ كٔٔٞٙ 

ْ ٣طِن ػ٤ِٚ ك٢ ػخُْ حُٔـٕٞ كظ٠ ح٥ٕ ٖٝٓ ًٔز٤ٞطَ ٝٓخُحٍ ٌٛح حالٓ

حُط٣َق حٕ حُٞحٍى كي٣ؼخ ػ٠ِ حُٔـٖ ٣ٜخد رخٌٍُٛٞ ػ٘يٓخ ٣ٔٔغ حالْٓ حً 

٤ًق ٣ٌٕٞ ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ ًٔز٤ٞطَ؟ حٝ ٤ًق ٤ٓيهَ ٖٓ ٌٛٙ حُلظلش ح٤٠ُوش 

 ك٢ ؿيحٍ حُِِٗحٗش؟ ػْ ٣لخؿؤ حٗٚ ُلخكش ِٓي ك٢ آهَٛخ ٓٔٔخ٣ٍٖ .

 

٣َ ٌُِٔز٤ٞطَ كٜٞ ر١َٔخٕ ٣ؼوذ ك٤ٚ ػوزخٕ ٣يهَ ـ حُز١َٔخٕ حٌَُٜر٢ ططٕٞ

ٜٓ٘ٔخ هطزخٕ ٖٓ أهطخد كـَ حَُحى٣ٞ ٓؼال ػْ ٣ـِن كٍٞ حُؼوٞد رخُزالٓظي 

 حٌُحثذ كخًح طْ حُظ٤َٛٞ رٜٔيٍ حٌَُٜرخء ريأ حُظٔو٤ٖ ٓؼَ حُٔوخٕ أٝ حٌُخطَ

 ـ حُيٝالدٖ
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٠خٍ ػزخٍس ػٖ ًَطٞٗش طْ طو٣ٞش أًٍخٜٗخ رـ٣َي حألهلخٙ حُظ٢ ٣ؤط٢ ك٤ٜخ ه

 حٌُخٗظ٤ٖ ػْ ٣ًَذ ُٜخ كزَ طؼِن ٓ٘ٚ ك٤ٜزق ىٝالرخ ألىٝحص حُٔطزن حٝ ُِٔالرْ

ـ حٌُٔظذ ٌٓؼذ ٜٓ٘ٞع ٖٓ ٍٝم حٌَُحط٤ٖ  ٣ظْ ىٓـٚ روٞس كٞم رؼٞ كظ٠ ٗ

٣َطلغ حٍطلخػخ ٣ٌٖٔ حالٗٔخٕ ٖٓ ٟٝغ حٌُظذ ػ٤ِٚ ٝحُوَحءس ٝحٌُظخرش ػ٠ِ 

 .حُٟٞغ ؿخُٔخ

ػ٤ِٚ ٢ٛٝ ٜٓ٘ٞػش ٖٓ ٍٝم حٌَُحط٤ٖ ـ حُزال٤٘ٗظش ٢ٛ ٓخ ٣ٔظؼَٔ ٌُِظخرش  ٘

١ٞال ٓؼال  7ْٓٓ ػَٟخ ٝٓ٘حُٔيٓؾ ُزؼ٠ٚ كظ٠ ٣ٜزق ًو٘زش ٓٔظط٤ِش 

طٟٞغ ػ٠ِ حُلـَ ٝحالٗٔخٕ ؿخُْ ػْ طْ طط٣َٞٛخ روٚ ٜٗق ىحثَس ك٢ 

ٓ٘٘ظٜق ١ُٜٞخ ك٤يهَ ؿِء ٜٓ٘خٓل٤طخ رزطٖ حٌُخطذ ٝٛٞ ؿخُْ كظٜزق أًؼَ 

ْ ٌٛٙ حُز٤ِ٘٘ظش ػ٘ي هَٝؿْٜ ٍحكش ٖٝٓ حُط٣َق حٕ رؼٞ حالهٞس أهٌٝح ٓؼٜ

  .ُِل٤خس ٖٓ ٗيس ٛلزظْٜ ُٜخ

 ـ حُٔ٘زَ ٓـٔٞػش رطخ٤١ٖ كٞم رؼ٠ٜخ رخٍطلخع ٓ٘خٓذ ٙ

ـ  ٓوخٕ حُٔطزن ٛٞ حُٔوخٕ حُٔؼَٝف ح١ٌُ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ِٓي ُُٞز٢ ٣ٟٞغ 7

ػ٠ِ هخُذ كوخٍ ٌُٖ حُٔـٕٞ ؿخُزخ طؼظزَٙ ٖٓ حُٔٔ٘ٞػخص ك٤ٌٕٞ حُزي٣َ ٛٞ 

  .ك٢ حُٔـٖ رؼٖٔ رخٛع هخُذ حُلـَ حُلَح١ٍ ٣زخع

ـ ح٢ٌَُٓ ٌٓؼذ ٜٓ٘ٞع ٖٓ حُوٞحُذ حٍُٞم حُظ٢ ٣٘وَ ك٤ٜخ حُز٤ٞ   كخٓخ حٕ 8

٣ظْ ط٤٤ِٜ٘خ رخُٔخء ػْ ىٓـٜخ روٞس طلض ٟـ٢ ٗي٣ي ٖٓ أ١ ػوَ ٓٞؿٞى ًـَىٍ 

ِٓٔٞء رخُٔخء أٟٝٝؼٜخ كٞم رؼٞ ٢ٛٝ ؿخكش ٟٝـطٜخ ح٠ُ حٕ طظلَٔ ؿِّٞ 

 .حكي ػ٤ِٜخ

ٍىٗخ ػَٔ ٓـِش كٌَٗخ ك٢ ط٣ِٖٞ حٍُٞم كخٗظ٣َ٘خ ٖٓ ـ حٍُٞم حُِٕٔٞ ػ٘يٓخ ح9

ح٣ُِخٍس ػِذ حألهالّ حُِٔٞٗش ػْ حهٌٗخ ٌٗظذ هط١ٞخ ًؼ٤لش ػ٠ِ حٍُٞهش ػْ 

 ٗٔٔلٜخ روطؼش هٔخٕ حٝ هطٖ كظ٠ طوظل٢ حُوط١ٞ ٣ٝلَٕ حُِٕٞ ك٢ حٍُٞهش   

 االستعذاد نهًحاكًت
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ٛٞ َٜٗ  ػِٖ إٔ ٓٞػي ريأ حُٔلخًٔشأرؼي ٍٜٗٞ ٖٓ ُٝٛٞ٘خ ٤ُِٔخٕ ١َس 

 حالٓظؼيحى ُِٔلخًٔش  ى٣ٔٔزَ ٝحٓظِْ ًَ ٓ٘خ ٗٔوش ٖٓ هَحٍ حالطٜخّ ٝريأ

ّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ حُو٤٠ش حُٔخروش ه٤٠ش ٌٝهي حكخى ك٢ حالٓظؼيحى ٓخرن هزَس حُٔل

 حؿظ٤خٍ حُٔخىحص

ـ طل٤٠َ ٓخ ٤ٓؼَٝ ػ٠ِ حُٔلٌٔش ٖٓ ٕـ حهظ٤خٍحُٔلخ٤ٖٓ ٔط٠ٖٔ حالٓظؼيحى 

خّ ـ   ٜٗٞى حُ٘ل٢ ك٢ حُ٘ن حُؼٖ  َحكؼخصحالرلخع حَُ٘ػ٤ش ٝحُٟٔٞٞػخص ٝحُٔ

ـ طَط٤ذ ٓخ٤ٓظْ ك٢ 4ًٌُٝي ك٢ حُ٘ن حُوخٙ رٌَ ٓظْٜ  حَُ٘ػ٢ ٝح٤ُٔخ٢ٓ 

طؼخَٓ ٓغ حالػالّ ـ طؼخَٓ ٓغ كَّ حُٔلٌٔش ـ طَط٤ذ : هخػش حُٔلٌٔش  ٖٓ 

 ٤ًل٤ش ه٠خء حُٞهض ٛ٘خى هٜٞٛخ ٝحُٔيس هي ططٍٞ ح٠ُ حُٜ٘خٍ ًِٚ

 

ُٔوخرِش رؼٞ حالهٞس ٝؿخء  ٣ُِِخٍس ك٢ حُٔـٖ  حُٔلخٕٓٞ ٣ؤطٕٞريأ حُٔلخٕٓٞ 

ٝريأ ط٣ُٞغ   ٝكي ٖٓ ًزخٍ حُٔلخ٤ٖٓ ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ٝهَؽ ُٔوخرِظْٜ حهٞس ًزخٍ

  حالهٞس ػ٠ِ حُٔلخ٤ٖٓ
١ِذ رؼٞ حُٔلخ٤ٖٓ ٓ٘غ حُٔلخ٤ٖٓ ١ًٝ حالطـخٛخص ؿ٤َ حالٓال٤ٓش ٖٓ 

 حُل٠ٍٞ ٌُٖ ٍكٞ حالهٞس ٌٛح حُطِذ ك٤غ حْٜٗ ٤ٓؤطٕٞ ٓظطٞػ٤ٖ ٝال٣وزَ

ٍىْٛ ٝهي ٣ٌٕٞ ك٢ ك٠ٍْٞٛ هيٓش ُِو٤٠ش ٝط٤ٓٞغ ُـٞحٗذ حُيكخع حُٔوظِلش 

 ُٝٝح٣خٙ 
ريأ حالػيحى رؼَٔ ٌٓؼق ُزؼٞ حالرلخع حُظ٢ طؼظزَ ٓ٘يح حػيحى حالرلخع حَُ٘ػ٤ش 

ٝػيّ ٝحُٔٔئ٤ُش ػٜ٘خ يٝػٜخ لَٗػ٤خ ُالكيحع ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ حٗٚ هي طوٍَ حالهَحٍ ر

 ٤ُوٍَ ٓخ ٣٘خءْٜ حالطـخٙ ح٠ُ ٗل٤ٜخ ٝال ح٠ُ طَى ًَ ٓظ
أػي حُو٤خىس هخثٔش رخٓٔخء حُؼِٔخء ٖٓ ٓوظِق ىٍٝ حُؼخُْ حالٓال٢ٓ ٜٗٞى حُ٘ل٢ 

 ح٤ُ٘ن ٛالف حرٞ حٓٔخػ٤َ ـ: ُالىالء رٜ٘خىطْٜ حُلو٤ٜش ك٢ حالكيحع ْٜٝٓ٘ 
٤ٜخص طل٤ِ٤ٜش هخٛش رٜخ ؿحٛظٔض حُو٤خىس رخالٓظؼيحى ُِٔلخًٔش ٝٝؿٜض ػيس طٞ

٤ليع ٝٓخ ٣ـذ ػ٤ِٚ كظ٠ حٗٚ طْ حالػظ٘خء رل٤غ حٛزق حُـ٤ٔغ ٓظٍٜٞح ٓخ ٓ

ٝحطلن ػ٠ِ حٕ طٌٕٞ حُٔالرْ ٓٞكيس ٢ٛ حُـِزخد  رخُٔظَٜ حُؼخّ ُِـ٤ٔغ

ٝحالٗظزخٙ ُِوطخص حالػالّ حُٔـَٟش ٝكَٜ حُظليع حُز٤ٞ حال حأل٤٣َُٖٛ  

 كٜٞ هلٚ حُو٤خىس  ُالػالّ ك٢ حُولٚ حألٍٝ كو٢
 

الص حُٔؼَٝ خٟ َٛٗ٘ص حُٜلق ٍٛٞس ُوخػش حُٔلٌٔش رؼي طؼي٣َ حكي

 302 حُي٢ُٝ رؤٍٝ حُٔؼخٍٝ رخُوخَٛس ُظٔغ ػيى حُٔظ٤ٜٖٔ حُـ 
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 كٌَس ٗوَ حُٔظ٤ٜٖٔ ح٠ُ كزْ رخُٔلٌٔش

 ك٢ هخػش حُٔلٌٔش يى ٖٓ حُو٤خىحص ح٠ُ ُٗخ٣ُٖػ٤َ ًٔش طْ طَكخهزَ ٓٞػي حُٔل

 ح٠ُ حُٔلٌٔش ٤ٓٞ٣خ أػيص ه٤ٜٜخ ُْٜ ُظـ٘ذ ٗوِْٜ  ُظ٤ٌْٜٔ٘ ٓئهظخ ك٤ٜخ

ص ط٣َٜزْٜ حػ٘خء حالٗظوخٍ ٌُٖ ٌٛٙ حُظـَرش كِ٘ض ٝحٟطَص هٞكخ ٖٓ ٓلخٝال

 .حُيحه٤ِش إلػخىطْٜ
٤ُِش حُٔلٌٔش ٗزٜٞح ػ٤ِ٘خ إٔ ٗٔظؼي ٖٓ حُٔخػش حُؼخ٤ٗش ٛزخكخ ٝرخُلؼَ ؿخءص 

 حُٔخػش ٝحٓظَٔص حالؿَحءحص كظ٠ ٞحص ٝٓألص حُؼ٘خرَ ٝحُٔـٖ ك٢ ٌٛٙحُو
 .٤ِٛ٘خ حُلـَ هزَ حُظلَى

٣ظ٠ُٞ  ٝحٕ( حٌُِزٖ)٤ٔغ حُو٤ٞى حُلي٣ي٣ش ًخٗض حُظٞؿ٤ٜخص حٕ ٣َكٞ حُـ

ٚ ؼح٤ُ٘ن ػزٞى حُظلخْٛ ٓؼْٜ كٍٞ ػيّ حُظو٤٤ي كخًح ُْ ٣ظْ حالطلخم ٝطو٤ي ٛٞ طز

 .حُـ٤ٔغ روزٍٞ حُو٤ٞى
ًخٗض حُوٞحص حُٜٔخكزش ٤ُٔخٍحص حُظَك٤َ ٟؤش ٓظ٘ٞػش ٖٓ ًَ حٗٞحع حُوٞحص 

ٍُػض  ٛخ هييٓخ ِٝٛ٘خ أٍٝ حُٔؼخٍٝ ٝؿيٗخًٝخٗض ٓظٞطَس ؿخ٣ش حُظٞطَ ٝػ٘

 ٤ٔخٍحص ٝٓيٍػخص ٝؿ٘ٞى ػ٠ِ حألٍٝ ٝك٢ ح٤ُٔخٍحص ًؤٗٚ حٓظؼيحى ُٔؼًَشر

  كَر٤ش .
ك٢ حُوخػش ٝؿيٗخ حالػالّ ٝحُٜلخكش ٓٔظؼيح ٝهي ٜٗذ حُظ٤ِل٣ِٕٞ أؿِٜطٚ 

  .ح٠ُؤش
 

  ٓ روَحءس حُوَإٓ  ؼيحطْ ط٣ُٞؼ٘خ ػ٠ِ حألهلخٙ حُلي٣ي٣ش ٝريأ رَٗخٓؾ ًخٕ 

ًِٝٔخص ٝٓٞحػع  ٝأٗخ٤ٗي ِٛص حُوخػش ٍٝٓخثَ  ٓٞؿٜش رخُِـخص حألؿ٘ز٤ش ُِؼخُْ

ُظؼز٤ض حالهٞس ٝٓخ ػيح ًُي حالٗ٘ـخٍ رًٌَ هللا ًٝخٕ حُيًظٍٞ ػَٔ ٣خَٓ حك٤خٗخ 

حُوخػش رٜٞص ًي١ٝ حُ٘لَ  ءءس حُوَإٓ ٖٓ حُـ٤ٔغ رٜٞص هخكض ًخٕ ٣َٔحروَ

 .ال ٖٓ ح٤ٌُٔ٘ش ٝحُو٘ٞعٓؼزظخ ُِوِٞد ٓليػخ ؿٞح ؿ٤ٔ.ًْٝ ًخٕ ٌٛح ٍحثؼخ 
 ٖٓ حألٗخ٤ٗي حُظظ٢ ًخٗض ط٘ي حُـ٤ٔغ

 هْ ٣خ أه٢
 ه٢ ُٔ٘خ ٗوٞٝ حُلَد رخُوطذ حُلٜخفهْ ٣خ أ

 الطَط١ٞ ٓ٘ٚ حُزطخف رخٍى   ٌٛح ٓالف  
 ه٢ ك٢ هلل هْ ٝكي ٛلٞكي ٌُِلخفأهْ ٣خ

 خفخ أه٢ الطوٖ حال هللا الطو٠٘ حُ٘زهْ ٣
 ٤٘ٗٝي
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 ك٢ ٓز٤َ ى٣٘٘خ... ك٢ كٔخى ٍر٘خ

ٍ   ...َٝػ٘خ حُل٘خال٣  َٜٗٗخ كظٞ

  ٔ  ٖ٘ٝحٛيٗخ ح٠ُ حُ
 ٤٘ٗٝي 

 ٓؤ٣ٍٝي ك٤ٖ حُظٔخ ٖٓ ى٢ٓ  ...رالى١ رالى١ ح٢ِٔٓ ٝحٗؼ٢ٔ
 ٖٝٓ أًَٔ حُي٣ٖ ُِِِْٔٔ...ٍٝد حُؼو٤يس ُٖ ط٢ِٜٓ

                     .... 
 كبٗخ رؤٍٝحك٘خ ٝحُوِٞد ...رالى١ حًح ٓخ ىٛظي حُوطٞد 

 حُوخثٖ حُٔـَّ ٠ٗو٢٠ ػِٝ...ٓ٘ل٢ٔ ػَحى ٝٗلي١ حُيٍٝد
          ... 

 ٓ٘ل٢ٔ حُـزخٍ
 ٝطِي حُظالٍ
 ٣ٝل٤خ ح٠ُ٘خٍ

 ٌظذ حَُٜ٘ ُِِْٔٔرٚ ٣  
 :ٖٝٓ حألٗخ٤ٗي ٓخ ًظزٚ ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ػزي حُلظخف ٍكٔٚ هللا

 ل٢ٔ حُل٠ًِٔ٘خ ٣ٗخهيّ ح٤ُِٔزش ُز٤ي 
 طلي٣ي حَُهخد رخالُٞف حُِٔٔٔش ُز٤ي

 ٌٓذ حُ٘زخد ُٚ حُيٓخ ُز٤ي إ ػطٖ حُِٞح
 ُز٤ي كظ٠ حألٍٝ حألًحٕ ح٠ُ حُٔٔخ

..... 
 ٓ٘لٌْ حَُ٘ع ٣خهيّ ػْ ٗؤط٢ ًخ ألٓٞى
 ٣َٗٝؼش حَُكٖٔ ط٢٠ٔ طٌَ٘ٔ ًَ حُليٝى

 ًَ حُؼٜٞى ٣خهيّ أٛٞحى ٝا٢ٗ كخكع  
 ُز٤ي كظ٠ طَكغ حألٍٝ ح٠ُ حُٔٔخ

............ 
 
 

َٗٔ أَٜٗ ٓلخ٢ٓ َٜٓ ْٜٝٓ٘  " ٓلخّ ٕٓٔ" ًٝخٕ ػيى حُٔلخ٤ٖٓ ًز٤َح

ػزي حُل٤ِْ ٓ٘يٍٝ ٝػزي هللا ٍٗٞحٕ ٝٓٔظخُ ٜٗخٍ ًَٝ حُٔلخ٤ٖٓ حُيًظٍٞ 

 حُ٘خ٤٣َٖٛ ٝح٤ُٔخ٤٣ٍٖ  
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ٓ٘خ .، ر٤٘ٔخ حٍطزٌض حُوخػش ٝٝهق ًَ كي ك٤ٖ َٛم حُلخؿذ ٓلٌٔش ُْ ٣وْ أ

 ٝٛخف ح٤ُ٘ن ػزٞى حَُِٓ ك٢ هٞس ٝكًِّؼخىس حُٔلخًْ هخٍؽ حُولٚ  ٖٓ ًخٕ

ٌٛٙ حُوخػش إٔ ؿِٔخص ٌٛٙ  ٤ُؼِْ ًَ ٖٓ ك٢ : "ٓٞؿٜخ حٌُالّ ح٠ُ حُٜٔ٘ش 

 "حُٔلٌٔش طيحٍ ٖٓ ىحهَ حُولٚ حُلي٣ي١

 ر٢٘ء ًؤٗٚ ُْ ٣ٔٔغ ٌُٖ حُوخ٢ٟ ُْ ٣ؼزؤ 
ُيًظٍٞ ػَٔ ػزي ًخٗض ُالؿَحءحص  ٗخىٟ حُلخؿذ حْٓ ححُـِٔش حأل٠ُٝ    

: أٜٗق حػ٘خء حؿخرظٚ ػ٠ِ حالطٜخّ حُٔٞؿٚ ح٤ُٚ حكي حالهٞس  حَُكٖٔ ٓـَىح كوخٍ

ك٢ كِّ  حُن كٜخف حُوخ٢ٟ....رَطزظٚ حُؼ٤ِٔش  ٤ِش ح٤ُ٘نى١ ك٠خٕ ط٘حُٔلٌٔش أ

  "حُٔلٌٔش ٍك٠ض ح٤ُٜ٘لش" َٝٛحٓش :

طٜخٓخص ٓخ هُٞي ك٢ حال :َ ٓظْٜ ٝٓئحًُٚحٓظَٔص حُـِٔش رخُٔ٘خىحس ػ٠ِ 

حُٔٞؿٜش ح٤ُي ك٤ـ٤ذ رخُ٘ل٢ ػْ ٣ٌ٘ٞ ٖٓ حُظؼ٣ٌذ ح١ٌُ طؼَٝ ُٚ ٝحُٔؼخِٓش 

 وٞهٚ ٣ٌٖ ٣٘ظٌٜٕٞ كُك٢ حُٔـٖ ٝحٓٔخء ح٠ُزخ١ ح
 

ػ٘ي ٓٞػي ٛالس حُظَٜ كٞؿ٢ء حُوخ٢ٟ رؤكي حالهٞس ٣ئًٕ ٖٓ ىحهَ حُولٚ 

ٍكؼض حُـِٔش " :ٌُ٘ٚ طؼخَٓ ٓغ حالَٓ رلٌٔش كوخٍٓوخ١ؼخ حؿَحءحص حُٔلخًٔش 

ٝٛخٍ ٌٛح ٛٞ حُٔؼظخى ػ٘ي ًَ ٛالس كظ٠ ُٞ حٓظَٔص حُـِٔخص  "إلهخٓش حُٜالس

 ُِؼ٘خء 
 ٤ًّٞخٗض حُٔلٌٔش طَٜف ُ٘خ ٝؿزش ؿخكش هالٍ حُ

 ي ػٞىط٘خ ح٠ُ حُٔـٖ كٞؿج٘خ رٔؼخِٓش ؿي٣يس ٟٝٝغ ؿي٣ي رؼ

لظ٠ ٣ّٞ حُٔلٌٔش ُْ ٌٖٗ ٗلَٜ ػ٠ِ كوٞم حُٔـ٤ٖ حُطز٤ؼ٤ش كظ٠ ٣ٌٔ٘٘خ ك

حُظ٤ٌق ٓؼٜخ ًٝخٗض حُل٤خس ٠ٓطَرش ك٢ ًَ ٣ّٞ ٌِٓ٘ش ٓغ ٓـخٕ حٝ ٟخر٢ 

 ٝهي ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ط٤٤٠ن حًؼَ حٝ ِٓذ ٢ٗء ٖٓ حُٔٞؿٞى 
 ٌ٘ٞٗخ ٜق حٕ ط٣َٛ  :خ٠ُزخ١ ٣ؼظزٕٞ ػ٤ِ٘خكٞؿج٘خ ر أٓخ ح٤ُّٞ ػ٘ي ػٞىط٘خ

كظق  ٝريأ ِٔلٌٔش ؟ ٝطـ٤َص حُٔؼخِٓش طـ٤َح ؿ٣ٌٍخ كلِٜ٘خ ػ٠ِ كوٞه٘خ ًخِٓشُ

ػْ ٝحكوض رؼش ٛزخكخ كظ٠ ؿَٝد حُْ٘ٔ ًٔخ ك٢ حُِٞحثق خحُِٗخ٣ُٖ ٖٓ حُٔ

حالىحٍس ػ٠ِ َٛف حُز٤ٞ ري٣ال ػٖ حُِلْ كوي ً٘خ َٗكٞ حٓظالٓٚ ٝٗطخُذ 

 كَٜكٞٙ ُ٘خ رؤػَ ٍؿؼ٢. رخُز٤ٞ 
 

ػ٘يٓخ ريأص ح٤ُ٘خرش َٓحكؼظٜخ أىحٍ ًَ حُٔظ٤ٜٖٔ ظٍْٜٞٛ ُِـِٔش َٓحكؼش ح٤ُ٘خرش 

ٓٞهق  "ًِٔش كن"ٝٝٛق ًظخد  ٝػ٘يٓخ أٓخء ُِيًظٍٞ ػَٔ هخ١ؼٞٙ ًؼ٤َح
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)ٝأػ٘خء َٓحكؼش ح٤ُ٘خرش ٛظق حُٔظٜٕٔٞ  حُٔظ٤ٜٖٔ ٖٓ َٓحكؼش حُ٘زخرش روُٞٚ

ٟيٙ.. ٝٛيى حُٔظٜٕٔٞ رخالٓظ٘خع ػٖ ك٠ٍٞ ٓوخ١ؼ٤ٖ ٓٔؼَ ح٤ُ٘خرش ريػخء 

 ؿِٔخص حُٔلٌٔش ١ٞحٍ َٓحكؼش ح٤ُ٘خرش.. ػْ ٍكؼض حُـِٔش..

ٝك٢ ؿَكش حُٔيحُٝش ك٠َ حألٓظخً ١َٔ٣ ح١َ٣ُُٞ حُٔلخ٢ٓ ٝهيّ ١ِزخً رٜلظٚ 

٤ًٝال ػٖ حُٔظْٜ حألٍٝ ٣طِذ ك٤ٚ ٖٓ حُٔلٌٔش إٔ طٞؿٚ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ا٠ُ 

َُٔحكؼش حُٔ٘ظـش، ٝإٔ طؤَٓ رَكغ حألُلخظ طٞه٢ حُيهش ٝػيّ طـخُٝ كيٝى ح

 ٝحُؼزخٍحص حُٔخٓش رًِٔٞٚ.

ٝهي حٓظيػض حُٔلٌٔش ح٤ُٔي حُٔلخ٢ٓ حُؼخّ ٍؿخء حُؼَر٢ ٝحُٔخىس حُٔلخ٤ٖٓ 

 حُٔٞؿٞى٣ٖ رخُـِٔش..

ٝهيّ حألٓظخً ٓوظخٍ ٗٞف حُٔلخ٢ٓ ٌٟٗٞ ٖٓ ػزٞى حَُِٓ ٣طِذ إٔ طظيهَ 

 س ٖٓ ح٤ُ٘خرش.حُٔلٌٔش ُٞهق حإلٛخٗخص ٝحُظطخٝالص حُٔٔظَٔ

١ِٝزض حُٔلٌٔش ٖٓ هخثي حُلَّ اك٠خٍ حُٔظْٜ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ كؤك٠َٙ 

ٝٓؼٚ ػخْٛ ػزي حُٔخؿي.. ٝك٢ ؿَكش حُٔيحُٝش أكٜٔض حُٔلٌٔش حُٔظْٜ ػَٔ 

ػزي حَُكٖٔ أٗٚ ؿخُْ رـَٝ حُٔيحُٝش ٝإٔ أٓخٓٚ أػ٠خء حُٔلٌٔش ٝحُٔلخ٢ٓ 

٤ٛٝجش حُيكخع حُٔٞؿٞىس  حُؼخّ ٍؿخء حُؼَر٢ ٝٓلخ٤ٓٚ حألٓظخً ١َٔ٣ أرٞ ٣ُي

رـِٔش ح٤ُّٞ ٝحُٔظْٜ ػخْٛ ػزي حُٔخؿي ٝٝؿٜض ا٤ُٚ حُلي٣غ ح٥ط٢: إ ٓخ 

أػخٍٙ حُٔلخ٢ٓ حُؼخّ ك٢ َٓحكؼظٚ روٜٞٙ كوي رَٜٙ طيحٍٝ رخُظلو٤وخص ٝإٔ 

ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش طئى١ ٍٓخُظٜخ ٤ٓٝؼوزٚ حُيكخع رخَُى ٝحُظؼو٤ذ. ٝرؼي ًُي أػ٤يص 

ُٔخروش..ٝأًَٔ حُٔلخ٢ٓ حُؼخّ ٤ُ٘خرش أٖٓ حُيُٝش حُـِٔش ُالٗؼوخى رخ٤ُٜجش ح

 َٓحكؼظٚ(

 

 أْٛ حَُٔحكؼخص 

ػ٘يٓخ ريأص َٓحكؼخص حُٔلخ٤ٖٓ ريأٝح رخُ٘ن حُؼخّ ك٢ حُو٤٠ش كخٓظـَم حُيًظٍٞ 

ػَٝ ك٤ٜخ طخ٣ٍن حُلًَش ٓخػش ٕٓأ١ هٞح٢ُ ػزي هللا ٍٗٞحٕ ؿِٔظ٤ٖ 

حالهٞحٕ  حالٓال٤ٓش ٝحٓظؼٞ رؼٞ حالهٞس ألٗٚ ك٢ حُلو٤وش ػَٝ طخ٣ٍن

 ح٤ُِٖٔٔٔ الؿ٤َ
ك٢ ٝػٖ حُلٔخى ٝحالهظٜخى٣ش خٕٓٞ آهَٕٝ ػٖ حألٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش لػْ طٌِْ ٓ

ٔظٜٕٔٞ كُٞٞح حُو٤٠ش ح٠ُ حُ: ٜٓزٞح كظ٠ هخُض حُٜلق ٝأػٜي حُٔخىحص 

  .ٓلخًٔش حُٔخىحص ريال ٖٓ ٓلخًٔظْٜ
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ٝططَهٞح ٜٓذ رؼٞ حُٔلخ٤ٖٓ ك٢ طلخ٤َٛ طخ٣ٍن حُٔخىحص ٌٓ٘ ١لُٞظٚ ٝهي أ

أٍٓٞ ١ِذ حالهٞس كٌكٜخ ٖٓ ح٠ُٔزطش ٢ٛ ٝرؼٞ حألحكخظ حُظ٢ أَٛ أكي  ح٠ُ

 حُٔلخ٤ٖٓ حػزخطٜخ ٌُٖ حالهٞس هخُٞح حٕ ه٤٠ظ٘خ ٗظ٤لش ُٖ ِٗٞػٜخ رٌٜٙ حألُلخظ 
  .ٝهيّ حُيًظٍٞ ػزي حُل٤ِْ ٓ٘يٍٝ َٓحكؼش ٝرلؼخ ػٖ حُلخ٤ًٔش

ٕ٘ٞ ٌُْ حٗ٘خ ٓي٣ٓؼَ حُيًظٍٞ ػزي حُل٤ِْ ٓ٘يٍٝ "ر٤٘ٔخ هخٍ رؼٞ حُٔلخ٤ٖٓ ٝ

 "  ُلخ٤ًٔشه٤٠ش حط٘خ ك٢ ؿٞحٗذ ؿي٣يس ػ٤ِ٘خ ٓؼَ ءروَح

ُ٘خ ىٍٝس هخ٤ٗٞٗش  ىٓٔش  خص حُٔلخ٤ٖٓ رخُ٘ٔزشؼًخٗض ؿِٔخص حُٔلخًٔش َٝٓحك 

٣طِزٕٞ حٍٝحم ه٤٠ظْٜ ٣ٝـِٜٕٝ ًٌَٓحص ريأٝح ٖٓ حالهٞس  حًؼ٤َ كظ٠ إٔ

ش ُِيكخع ػٖ أٗلْٜٔ ٣ٔخػيٕٝ رٜخ حُٔلخ٤ٖٓ أٝ ٣ِٜٔٔٞٗخ ٓزخَٗس ُِٔلٌٔ

 خ رؼي حٛٔخٍ رؼٞ حُٔلخ٤ٖٓ ح٣ٌُٖ ؿخءٝح َُِٜ٘س كو٢ ٛهٜٞ
حٛظٔخٓخ رخُـخ ٝٛٞ حُٔلخ٢ٓ حُٜال٢ُ  ٗز٤َحألٓظخً ًخٕ ٖٓ حُالكض ُِ٘ظَ حٛظٔخّ 

ك٢ حُ٘ن  َٓو٠َٓخ ٜٗي ُٚ حُـ٤ٔغ رـٜيٙ حٌُز٤ ٤ٗٞػ٢ ٌُ٘ٚ ًخٕ رخٍػخً 

ش ٖٓ رخٛظرخ خؼط٣وزَ أطؼخرخ ػ٠ِ ػٌْ ٓلخ٤ٖٓ آه٣َٖ طوخٟٞح أ ُْٝحُـ٘خث٢ 

  !ٓوخرَ ىهخثن ك٢ حُـِٔش طز٤ٖ رؼيٛخ حْٜٗ ُْ ٣وَأٝح حُو٤٠شحألٛخ٢ُ 
ٛال أكيحع ح١ٞ٤ٓ أ شهؼحٝكيٝع كي حُٔلخ٤ٖٓ أٌَٗ أ كيٟ حُـِٔخص ك٢ ا

١ِٝذ كٞحٍؽ حُٔوٌٝكخص ًي٤َُ ػ٠ِ ٝهٞػٜخ كٜذ ح٤ُ٘ن ػخْٛ ػزي حُٔخؿي 

ُِظخ٣ٍن  ٗلٖ هٔ٘خ رٌٜٙ حألكيحع ٝهي حٛزلض ٌِٓخ) :ٍٝكٞ ٌٛح حُٔ٘طن ٝهخٍ

ٙ طَؿٔش ُلٌَ ٗئٖٓ ٌٜىٓش ٝال٣ٔؼ٘خ حٌٗخٍٛخ رَ ٗلٖ ٗلوَ رٜخ كخٝحألؿ٤خٍ حُو

 ٗلٞح ٖٓ ٌٛح ٝأ(رٚ 
ْ ٜٓ٘خ خًًؤٓخ٤ٗي ػ٠ِ ٛلش هَٝؿٜخ ػ٠ِ حُل هيٓض حُـٔخػش حالٓال٤ٓش حرلخػخ

ٝٛٞ رلغ ٣ؤْ حُلٌخّ ٖٓ ك٤غ ٓٞهلْٜ ٖٓ ح٣َُ٘ؼش  رلغ "أٛ٘خف حُلٌخّ"ـ 

 ح٠ُ 

 ػْ ٣ز٤ٖ كٌٔٚ ٝٛٞ ١خػظٚ ٝكَٓش حُوَٝؽ ػ٤ِٚ  كخًْ ِْٓٔ ػخىٍـ ٔ

ـ كخًْ ِْٓٔ ظخُْ أٝ كخٓن أٝ ٓزظيع ػْ ٣ز٤ٖ كٌٔٚ ٝحهظالف حُؼِٔخء ك٢ ـ ٕ

 ؿٞحُ حُوَٝؽ ػ٤ِٚ

 كخًْ ًخكَ أٛال كال ط٘ؼوي ُٚ حُٞال٣ش ٝال٣ـُٞ ط٤ُٞظٚ ػ٠ِ ح٤ُِٖٔٔٔـ ٖ 

ال٣لٌْ رٔخ كخًْ ٓٔظزيٍ ٣٘ل٢ ٣َٗؼش حالٓالّ ؿخٗزخ ٣ٝلٌْ ر٣َ٘ؼش حهَٟ كـ ٗ

١ ح١ٌُ ٣ظز٘خٙ ف حُؼِٔخء ك٢ كٌٔٚ ٣ٝوِٚ ح٠ُ حَُأأٍِٗ هللا ػْ ٣ز٤ٖ حهظال

ٝٛٞ ًلَ حُلخًْ حٌُ ٣٘ل٢ ٣َٗؼش هللا ؿخٗزخ ٣ٝلٌْ ريٓظٍٞ ٝهٞح٤ٖٗ  حُزلغ

 طوخُلٜخ
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 "حثغ حالٓالَّٗ ُٔظ٘ؼش ػٖ ٣َٗؼش ٖٓ"هظخٍ حُطخثلش ح رلغـ حُزلغ حُؼخ٢ٗ  

ٝؿي٣َ  .٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ُٔخٗؼ٢ حًُِخس  هظخٍ حر٢ رٌَ حُٜي٣ن٠ ٓظ٘خىح حُح

أٗٚ  ٕٔٓٓرخالٗخٍس حٕ ح٤ُ٘ن ػٜخّ ىٍرخُش ٓؼي ٌٛح حُزلغ هخٍ ك٤خ رؼي ٓ٘ش 

هال ٖٓ كَٜ ْٜٓ ٝٛٞ "ٓٞحٗغ حُوظخٍ" ٝإٔ ٝؿٞى أٓزخد حُوظخٍ ٝكيٛخ 

ال٣ٌل٢ ُو٤خٓٚ رَ الري ٖٓ حُ٘ظَ ك٢ ح١َُٝ٘ ٝحُٔٞحٗغ ػْ ه٤خّ حُٜٔخُق 

 ٝحُٔلخٓي 

 الػزخص ػو٤يس حُـٔخػش ٝحٜٗخ الطٌلَ حُٔـظٔغ حَُى ػ٠ِ حُظٌل٤َ ـ رلغ حُؼخُغ 

ٝٛٞ رلغ ٣ؼَف حُٔٞحالس رخُلذ ٝحَُٜ٘س ٓؼخ ٣ٝؤْ ـ رلغ حُٔٞحالس حَُحرغ 

 حُٔٞحالس ح٠ُ هِز٤ش ٢ٛٝ حُلذ ٝظخَٛس ٢ٛٝ حػٔخٍ حُـٞحٍف ػْ حهظالف حُلٌْ

حٌُلَ حألًزَ  طَٜ ح٠ُل٣َٔخ ٓ٘يىح ٌُٜٝ٘خ الكخُٔٞحالس حُظخَٛس ٝكيٛخ ٓلَٓش ط

ك٢ٜ حُظ٢ ٣ٌلَ ٛخكزٜخ ٓٞحء حهظَٗض أٓخ حُزخ١٘ش حٝ حُوِز٤ش حُٔوَؽ ٖٓ حُِٔش 

 .رخػٔخٍ حُٔٞحالس حُظخَٛس حّ ال 

 

ً٘خ ٗٔظؼي   ٌُِٛخد ح٠ُ كوي ؿٔخػ٤ش كظ٠ ِِٓ٘خ ٝأؿٜيٗخ  حٌٌٛ ٓخٍص حُـِٔخص

ٖ ٞ حالهٞس ٣ظوِلٕٞ ػؼر ٝريأحُٔلٌٔش ٖٓ هزَ حُلـَ  ٝٗؼٞى ُِٔـٖ رخ٤َُِ  

حُل٠ٍٞ ٌُٖ حُٔلٌٔش الكظض ًؼَس ػيى حُـخثز٤ٖ كخَٓص رِِّٝ حُل٠ٍٞ ُٝٞ 

 رخُوٞس
 ح٠ُ ٓـٔٞػخص ًَ ٓـٔٞػش طل٠َ ح٠ُ حٕ ط٘ظ٢ٜ َٓحكؼخطٜخ  ٘خ ػْ هٔٔظ

هٍٞ حُولٚ ٝهزَ ىهٍٞ حُوخ٢ٟ ٣ويّ رَٗخٓؾ ٘ي ىػً٘خ ٜٗظق ١ٞحٍ حُط٣َن ٝ

٣َ٘ٔ حُزَٗخٓؾ  ٖٓ ًِٔخص ٓٞؿٜش ٖٓ حُٔ٘خ٣ن ُالهٞس ١َُِ٘ٝش ُٝالػالّ ًٔخ

ُٔلٌٔش الػزخص حَُأ١ ٔش ٖٓ حِطِذ حٌُُـخ٣ٍش ٝأك٤خٗخ ططؼ٤ِوخص ػ٠ِ حألكيحع ح

  . كِٔط٤ٖ كٍٞ ٌٛٙ حألكيحع هٜٞٛخ أكيحع
  هيّ حُيًظٍٞ ٗخؿق ِِٓٔش ٝؿٞد ططز٤ن ح٣َُ٘ؼش حالٓال٤ٓش

 يرافعت فضيهت انشيخ صالح ابى اسًاعيم

ٔخ ًظزٚ ػ٠ِ ٛللظٚ ػ٠ِ ٝٛق ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن حٓخٓش كخكع ٌٛٙ حَُٔحكؼش ك٤

 -ًِٔش كن ك٢ ُٖٓ ػِ ك٤ٚ حُلن  روُٞٚ:حُل٤ْ 

هيٓ٘خ َُث٤ْ حُٔلٌٔش حُٔٔظ٘خٍ ػزي حُـلخٍ ٓلٔي هخثٔش ٓـِ٘خ ك٤ٜخ أٓٔخء  –

ر٠ؼش ػَ٘ ػخُٔخ ٖٓ ٗظ٢ أٗلخء حُؼخُْ حإلٓال٢ٓ ٗيػْٞٛ ُِل٠ٍٞ ٜٗٞىح 

ٖٓ كٌَ ك٢ حُو٤٠ش ُٔ٘خه٘ش ٓخ ًخٗض طلِٔٚ حُو٤٠ش ٝحألكيحع ٝحُٔلخًٔش 



47 
 

ٝٓي١ َٓ٘ٝػ٤ظٚ .. ًخٗض حُوخثٔش طلَٔ أٓٔخءحً ٖٓ ١ًٝ حُُٕٞ حُؼو٤َ ٖٓٔ 

 حٗظَٜٝح رخُؼِْ ١ٝزوض َٜٗطْٜ ح٥كخم

ٝطَهز٘خ كَحٍ حُٔلٌٔش ًِٝ٘خ هِن إٔ طَكٞ ًٔخ ٍك٠ض حُٔلٌٔش حُؼ٣ٌَٔش 

هزِٜخ رٍٜ٘ٞ ٌٓظل٤ش رخُوِل٤ش حُـ٘خث٤ش ُِليع ٓظـخِٛش إٔ حُو٤٠ش ك٢ ًُي 

َ ٝأَٜٗ ه٤٠ش ٤ٓخ٤ٓش ٝى٤٘٣ش ٜٗيطٜخ حُٔلخًْ ح٣َُٜٔش حُٞهض ًخٗض حًز

 . ١ٞحٍ طخ٣ٍوٜخ

ٌُٖٝ حُٔلٌٔش ٝحُلن ٣وخٍ ًخٗض ك٣َٜش ػ٢ِ حٓظوٜخء ًَ ؿٞحٗذ حُو٤٠ش 

ٝهخٛش حُ٘ن حُي٢٘٣ ح١ٌُ ر٢٘ ػ٤ِٚ حُليع .. ٍٝؿْ ًؼَس حألٓٔخء حُٔؼَٟٝش 

ُي٢٘٣ َٜٝٗطْٜ حُؼ٠٣َش اال إٔ حُٔلٌٔش ٍحػض ك٢ حهظ٤خٍٛخ ًال حُ٘و٤ٖ ح

ٝح٤ُٔخ٢ٓ ..ٝرخُلؼَ ٝحكوض حُٔلٌٔش ػ٢ِ حٓظيػخء ح٤ُ٘ن حُـ٤َِ ٛالف أرٞ 

آٔخػ٤َ ٤ُي٢ُ رٜ٘خىطٚ ك٢ حُ٘ن حُل١ٌَ ك٢ حُو٤٠ش ٝٓخ ًخٕ أػظٔٚ ٖٓ 

 حهظ٤خٍ

ً٘خ ٗؼَف ح٤ُ٘ن ؿ٤يح ٖٓ هالٍ ٓزخكظ٘خ ك٢ رلَ حُيػٞس ًؼِْ ٖٓ أػالٜٓخ 

ك٢ ٓـِْ حُ٘ؼذ ك٢ ٓز٤َ  ٝآخّ ٖٓ حألثٔش حُٔوظي١ رْٜ .. كوي حٗظَٜ ؿٜخىٙ

ططز٤ن ح٣َُ٘ؼش ٛخىػخ رٌِٔش حُلن .. ٝهي ػَك٘خٙ ػ٢ِ حُٔ٘خرَ ٝك٢ هخػخص 

حُٔلخَٟحص ٝك٢ حُٔئطَٔحص ٣يحكغ ػٖ حُي٣ٖ ٣ٌٝٝى ػٖ ك٤خٟٚ ٝهي كَٔ ُٞحء 

حُيػٞس ٝحرظ٢ِ ك٢ ٓز٤ِٜخ ُْٝ ٣ظَحؿغ .. ٝهي حُظو٤٘خ رٚ ًؼ٤َح ٝىػٞٗخٙ ك٢ 

يٗخ ًٝ٘خ ١َٗ ك٤ٚ آخٓخ ٖٓ أثٔش حُٜي١ ٝرو٤ش ٓؼٌَٔحط٘خ ٝٓئطَٔحط٘خ ٝك٢ ٓٔخؿ

ٖٓ كِٔش ٛي١ ِٓل٘خ حُٜخُق طظٌِٔٗخ ػ٢ِ ػِٔٚ ٝٓٞحهلٚ ٝؿٜخىٙ ٌُُٝي كوي 

كَك٘خ رخهظ٤خٍ حُٔلٌٔش ًؼ٤َح ٝأِٓ٘خ إٔ طٌٕٞ حُٔلخًٔش ٝٓخ ًخٗض طِوخٙ ٖٓ 

ُهْ اػال٢ٓ كَٛش ُطَف حُو٤٠ش حإلٓال٤ٓش ٝه٤٠ش ططز٤ن ح٣َُ٘ؼش ػ٢ِ هٔش 

 ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٜ٘خىسٌٛح حُِهْ 

ُْٝ ٣و٤ذ ح٤ُ٘ن أِٓ٘خ ك٤ٚ ٝهزَ ىٕٝ طَىى ٍؿْ ٓخ ٣ل١ٞ ٌٛح حُوزٍٞ ٖٓ 

 ٓلخ٣ًَ ٝكَٔ ٓٔج٤ُٞش ٌٛٙ حُٜ٘خىس أٓخّ هللا أٝال ػْ أٓخّ حُ٘خّ

ٝك٢ ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ هللا ٜٗيص هخػش ٓلٌٔش حٖٓ حُيُٝش رخُؼزخ٤ٓش ح٤ُ٘ن ٝٛٞ 

٘ٔخ طٜخػي ٛظخك٘خ ٣ٍُِِ حُوخػش ٣ظويّ رظئىس ٝٝهخٍ ٗلٞ ٓٞهلٚ أٓخّ حُوخ٢ٟ ر٤

هللا حًزَ هللا حًزَ ك٤َِطلغ ٗؤٕ  –" هللا حًزَ هللا حًزَ .. ك٤َِطلغ ٛٞص حألَُٛ 

 " حألَُٛ

حٓظوزَ حُٔٔظ٘خٍ حُـ٤َِ ح٤ُ٘ن رللخٝس ط٤ِن رـال٤ُٜٔخ ٝحٓظل٠َ ُٚ ٓوؼيح 

٤ُـِْ ػ٤ِٚ ٝريأص ًِٔخطٚ طظٞح٢ُ ٝحٌَُ ٛخٓض ًؤٕ ػ٢ِ ٍإْٜٝٓ حُط٤َ كٔخ 
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ًِٔش كن ُٚ ك٤ٜخ ٓوخٍ اال هخُٜخ ال ٣ٜخد ك٤ٜخ أكيح ٝال طَى هِال اال ٓؼ٢ طَى 

ك٢ طو٣ٞٔٚ ٝال طَى ٓٞهلخ هلل ك٤ٚ ٓوخٍ ٝطَىى ُلظش .. ً٘خ ٗ٘ؼَ أٗٚ ال ٣٘ظَ ك٢ 

 . ٓوخُٚ ا٢ُ حكي ٝال ٣٘ؼَ رؤكي كُٞٚ اال ٗظَ هللا ا٤ُٚ ٝح١الػٚ ػ٢ِ ػِٔٚ

ص ٝٗؼَٗخ ؿ٤ٔؼخ إٔ ًِٔخطٚ ؿِص َٓص حُـِٔظخٕ حُظ٢ أٓظؼ٘خ ك٤ٜٔخ ًؤٜٗخ ُلظخ

هِٞد حُـ٤ٔغ ٝكًَض حُٔ٘خػَ ًٝؼ٤َح ٓخ أٗلو٘خ ػ٤ِٚ ٖٓ رؼٞ ٓخ هخٍ ٌُٝ٘ٚ 

 ُْ ٣ٌٖ ٣٘ـِٚ ٖٓ ًُي ٗت

ٝألٕ ٓخ ًخٕ هلل رٍٞى ك٤ٚ ٟٝٝغ ُٚ حُوزٍٞ ر٤ٖ حُ٘خّ كبٕ ٜٗخىطٚ ٌٛٙ ٓخ إٔ 

َٗ٘ص ك٢ حكي١ حُٜلق كظ٠ أكيػض ى٣ٝخ ٝكَحًخ ك٢ حُٔـظٔغ حإلٓال٢ٓ 

ٍ ػيى ٖٓ حُؼِٔخء حألؿالء ٤٠٣لٕٞ ا٢ُ ٓخ أػخٍ ح٤ُ٘ن ٖٓ ه٠خ٣خ ك٠٤خ ٖٓ ٝرخى

ػِْٜٞٓ ٣ِٓٝيح ٖٓ حُيػْ ٝرَُ ك٢ ٌٛح حُٔؼظَى حألٓظخً حُيًظٍٞ ٢ٓٞٓ 

ٗخ٤ٖٛ ال٤ٖٗ أٓظخً ٍٝث٤ْ هْٔ حُلي٣غ ك٢ ٤ًِش أٍٛٞ حُي٣ٖ ؿخٓؼش حألَُٛ 

ٍٝث٤ْ هْٔ ٍكٔش هللا ػ٤ِٚ ٝحألٓظخً حُيًظٍٞ ػزي حُٔظخٍ كظق هللا أٓظخً 

حُظل٤َٔ ٝحألٓظخً حُيًظٍٞ ػٔخٍس ٗـ٤ذ أٓظخً حُظ٤خٍحص حُل٣ٌَش ر٤ٌِش أٍٛٞ 

حُي٣ٖ ٝؿ٤َْٛ .. ٝطٜيٝح رخَُى ػ٢ِ حُِـ٘ش حُظ٢ حٓظٌظزظٜخ ح٤ُ٘خرش ٍىح ػ٢ِ 

ح٤ُ٘ن .. ٝٓخ إ َٗ٘ص ٜٗخىطٚ ك٢ ًظخد رؼ٘ٞحٕ حُٜ٘خىس كظ٠ طوخ١لظٚ حأل٣ي١ 

 . ك٘لي ك٢ ر٠ؼش أ٣خّ

س ٝأػٔخٍ ؿ٤ِِش ٗؼَف رؼ٠ٜخ ٝٗـَٜ أًؼَٛخ ٌُٖٝ ٌٛٙ ٤ُِ٘ن ٓآػَ ًؼ٤َ

حُٔؤػَس الُحُض ك٤ش ك٢ ًحًَط٢ ٝهِز٢ أٓظؼ٤يٛخ كؤطَكْ ػ٢ِ ح٤ُ٘ن ٝأىػٞ ُٚ 

 . إٔ ٣ظوزِٜخ هللا ٓ٘خ ٣َٝكغ ىٍؿظٚ ك٢ حُـ٘ش

 

 يرافعت انذكتىر عًر عبذ انرحًٍ

٤ن ٝهيّ حُيًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ َٓحكؼش طخ٣ٍو٤ش ػٖ حُلخ٤ًٔش ٝٝؿٞد ططز

، ٝهي ٝٛلض ٓويٓش ًظخد كٌْ حُلخًْ ح١ٌُ ال٣لٌْ رٔخ أٍِٗ هللا ٣َٝؼش ٘حُ

 ًِٔش كن طوي٣ْ ح٤ُ٘ن َُِٔحكؼش رٌٜح حُٞٛق هخُض:
 رْٔ هللا حَُكٖٔ حَُك٤ْ

ًيح ا ال  هللا   } ٕ  أ ك  ْٞ  ٘ ال  ٣ ْو  ٝ    ٚٗ ْٞ  ٘ ٣ ْو  ٝ ص  هللا    خال   ٓ  ٍ   ٕ ـ ٞ ِّ ٖ  ٣ زِ  ٣  ٌ  {..حُ 

 وخػش رخُٜظخف:ٝحٍطـض ؿ٘زخص حُ

 هللا أًزَ هللا أًزَ... ك٤َِطلغ ٛٞص حألَُٛ..

 هللا أًزَ هللا أًزَ... ك٤َِطلغ ٗؤٕ حألَُٛ..
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ر٤٘ٔخ طؼِوض رٚ حألرٜخٍ ٝٛٞ ٣ظويّ ٤ُـِْ ك٢ ٓٞحؿٜش ه٠خس ٓلٌٔش أٖٓ 

حُيُٝش حُؼ٤ِخ.. ٝٛٔض حُـ٤ٔغ ٝهي كزٔٞح حألٗلخّ ٣ظَهزٕٞ، ٝٓخى حٌُٕٔٞ 

ْ حٗطِوض حٌُِٔخص ٖٓ كٔٚ.. ػخ٤ُش ٓي٣ٝش.. ٣ٍُ٘ش ُلظخص َٓص ًؤٜٗخ حُيَٛ ػ

ٓظجيس.. ٛخىهش ه٣ٞش.. طِٜ ًَ ٢ٗء.. طِٜ حُو٠زخٕ حُلي٣ي٣ش.. ٝطِٜٗخ.. طِٜ 

ٜٓ٘ش حُو٠خس.. ٝطِٜ ٟٔخثَْٛ ِٛحً ػ٤٘لخً ٣ظَى آػخٍحً ٝحٟلش ػ٠ِ هٔٔخص 

أٓٞحٍ  -ٝؿْٜٞٛ.. ٝطوظَم حٌُِٔخص ؿيٍحٕ حُوخػش، ٝطظؼيٟ.. ٍؿْ حُلَحٓخص 

ٔش ُظ١َٔ ك٢ ٝؿيحٕ ٌٛٙ حألٓش.. طل٤٤ٚ ٝطٞهظٚ ٝطيكؼٚ ٖٓ كخٍ حُؤٍٞ حُٔلٌ

 ٝحُٔزخص ا٠ُ حُلن ٝحُـي ٝحُزٌٍ ٝحُؼطخء..

ٝطلطْ ًِٔخص ح٤ُ٘ن ػَٔ ػزي حَُكٖٔ ًَ كٞحؿِ حُ٘زٜخص ٝهالع حألًخ٣ًذ 

 حُظ٢ أهخٜٓخ حُ٘ظخّ ح١َُٜٔ ٤ُلٍٞ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝى٣ْٜ٘..

٤ٓٔ٘خ، ٗظخرغ ًِٔخص ٤ٓظٌزٜخ حُظخ٣ٍن ٝػ٘٘خ طِي حُِلظخص، ػ٘٘خٛخ رٌَ أكخ

رٌحص حُٔيحى ح١ٌُ ًظذ رٚ ًِٔش حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ ٍكٔٚ هللا: )اًح طٌِْ حُؼخُْ 

 طو٤ش، ٝحُـخَٛ ٣ـَٜ، كٔظ٠ ٣ؼَف حُ٘خّ حُلن؟(..

 اٗٚ حُلن ح١ٌُ ًخٕ ٣٘زـ٢ إٔ ٣وخٍ ٌٓ٘ أٓي رؼ٤ي..

 اٗٚ حُلن كٔخًح رؼي حُلن اال ح٠ُالٍ؟..

١خُٔخ كخٍرٚ حُزخ١َ ٝكخٍٝ ا١لخءٙ.. ٛخ ٛٞ ٣َ٘م ٣ٝٔطغ  اٗٚ حٍُ٘ٞ ح١ٌُ

 ٤ٟخإٙ ٝأ٣ٖ!! ك٢ ٓلٌٔش أٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ رَٜٔ!!..

ٕ  ٛيهض ٝهللا ٣خ ٍر٘خ } ٝ  َ خك   ٌ ُْ َ ٙ  ح  ً  ْٞ  ُ  ٝ   ٙ  ٍ  ٞٗ  ْ ْٕ ٣ ظ  ٣ ؤْر ٠ هللا   ا ال  أ   ٝ ٠٠ٓٝ }

حُلن  ح٤ُ٘ن ٣٘خكق ػٖ ى٣٘ٚ، ٣ؼَٟ حُزخ١َ ٣ٝل٠لٚ، ٝحٗٔخرض ك٤ٟٞخص

طٌظٔق ُري حُزخ١َ كبًح رٚ ٣ٌٛذ ؿلخء، ٝطظخرؼض حُلـؾ ٝحُزَح٤ٖٛ طلخَٛ 

 حُ٘زٜخص ٝط٤ٌَ ُٜخ ح٠َُرخص كظِٛن ربًٕ هللا...

ًخٗض كَكظ٘خ ؿخَٓس، ٝٗلٖ َٟٗ حُلن ٣َ٘م ٣ٝؼِٞ ٝحُزخ١َ ٣ولض ٣ٝ٘يػَ ؿ٤َ 

إٔ هخ١َحً ٓخ، ًخٕ ٣ِٞف ُ٘خ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝحُل٤٘ش ك٤وَِ ٖٓ ٌٛٙ حُلَكش.. إ 

ح٤ُ٘ن هي ٣يكغ ك٤خطٚ ػٔ٘خ ٌُٜٙ حٌُِٔخص.. هي ٗلوي ٤ٗو٘خ ٝٓؼِٔ٘خ.. ٗلوي أٓظخًٗخ 

ٝٝحُيٗخ.. ٗؼْ ٛٞ ٣َؿٞ حُٜ٘خىس ٣ٝطٔغ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغ ٤ٓي حُٜ٘يحء ٜٓيحهخ 

ُوٍٞ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ: )٤ٓي حُٜ٘يحء كِٔس ٍٝؿَ هخّ ا٠ُ ِٓطخٕ 

 ؿخثَ كؤَٓٙ ٜٝٗخٙ كوظِٚ(..

٤ُٚ، رَ ك٢ أٗي حُلخؿش ا٤ُٚ ػخُٔخ ٝٓؼِٔخ.. هخثيح َٝٓر٤خ.. ؿ٤َ أّٗخ ك٢ كخؿش ا

ًٝ٘خ ٗطَى ٌٛح حُوخ١َ ٝٗؼٞى رٞؿيحٗ٘خ ٗؼ٤ٖ ٓغ حٌُِٔخص.. ا٠ُ إٔ رخؿظ٘خ 

 ح٤ُ٘ن رؼزخٍحص طَؿْ ك٤ٜخ ٓخ ٣يٍٝ روِيٗخ.. ٝحٗطِوض حٌُِٔخص طظليٟ:
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ا٢٘ٗ ٓطخُذ أٓخّ ػو٤يط٢ ٝأٓخّ ١َ٤ٟٔ إٔ أىكغ حُظِْ ٝحُـزَٝص ٝأٍى 

ٜخص ٝح٠ُالالص ٝأً٘ق ح٣ُِؾ ٝحإلٗلَحف ٝأك٠ق حُظخ٤ُٖٔ ػ٠ِ أػ٤ٖ حُ٘ز

حُ٘خّ، ٝإ ًِل٢٘ ًُي ك٤خط٢ ٝٓخ أِٓي، كبًح ًخٗض ح٤ُ٘خرش ططخُذ ربػيح٢ٓ كبٕ 

ٌٛح ال ٣َٝػ٢٘ ٝال أكِٕ ُٚ، رَ أهٍٞ ك٤٘جٌ: )كِص ٍٝد حٌُؼزش( ٝأٍىى 

 ٓٔظزَ٘ح:

 َٜٓػ٢ ػ٠ِ أ١ ؿ٘ذ ًخٕ ك٢ هللا  ُٝٔض أرخ٢ُ ك٤ٖ أهظَ ِٓٔٔخ

ُْٝ ٗظٔخُي أٗلٔ٘خ، ٝٗلٖ ٗٔٔغ ح٤ُ٘ن ٣٘ؼ٠ ا٤ُ٘خ ٗلٔٚ، ٝأر٠ حُيٓغ اال إٔ 

٣ل٤ٞ ك٢ ٤َٔٓس ٛخٓظش ٤ٜٓزش.. ٣ٞىع حَُؿَ ح١ٌُ أكزز٘خٙ َٝٓٗخ ٓؼٚ، ٗؼَٔ 

 هِق ٍح٣ظٚ ٝطلض ُٞحثٚ..

..ٌُٖٝ 

{  ٙ ْزي  خف  ػ   ٌ ْ  هللا   ر   {...أُ  ٤ْ

ؿٚ ٖٓ حُٔـٖ.. ٣ٝزو٤ٚ ُ٘خ ػزيٙ ٖٓ حُوظَ.. ٣ٝوَ -رويٍطٚ  -٣ٝ٘ـ٢ هللا 

 ُٝي٣٘ٚ..

رَ ٝط٘خء كٌٔظٚ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ، إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حٌُِٔخص ٓززخ ك٢ كوٖ ىٓخء 

حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘زخد حُِْٔٔ حُٔـخٛي.. كزخَُؿْ ٖٓ إٔ حُٔلٌٔش هي كٌٔض 

رخُوخٕٗٞ حُٟٞؼ٢ حُلو٤َ، اال أٜٗخ أرض إٔ طوظَ أكيح ألٜٗخ حهظ٘ؼض رٔٔٞ حُـخ٣ش 

خ ّ ٛئالء.. ٌٌٛح هخُض حُٔلٌٔش ٓزلخٕ ٍر٢ }حُظ٢ ٖٓ أؿِٜخ هخ  ٔ ٤ق  ُ  ر٢ِّ ُ ط   ٍ   ٕ ا 

خء    ٘ َٛ ٌٛح ٍأ٣ي حُ٘و٢ٜ أّ ط٘وَ :ٝٓؤُٚ حُوخ٢ٟ ٓئحال ٜٓٔخ هخ٤ٗٞٗخ  {...٣ 

 د ٌٛح ٓخ أٗوِٚ ػٖ ػِٔخء حألٓشخػٖ حُؼِٔخء أؿ
 يضًىٌ يرافعت فضيهت انشيخ عًر عبذ انرحًٍ

 حُظخ٤ُش: رؼي إٔ كٔي هللا طؼخ٠ُ هيّ حُٔويٓش
كٌٔ٘ حٗطِن أٍٝ هزْ ٖٓ أٗٞحٍ حُٜيٟ ك٢ ٠ٍٓخٕ ٓ٘ش ػالع ػَ٘س هزَ 

حُٜـَس ٌٝٓ٘ حٗزؼؼض حُؼٍٞس حإلٓال٤ٓش رو٤خىس ٓلٔي ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ طـيى 

 . ٗزخد حُل٤خس، 

 ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ كَٙ حإلٓالّ ػ٠ِ طَر٤ش حُلَى حُِْٔٔ 

 ٝحألَٓس حُِٔٔٔش

 ٝحُـٔخػش حُِٔٔٔش 

 ِٔش.ٝحُلٌٞٓش حُٔٔ 

ٍر٠ حإلٓالّ حُلَى: ػوِٚ رخُؼِْ، ٍٝٝكٚ رخُؼو٤يس ٝحُؼزخىس، ٝؿٔٔٚ رخُ٘ظخكش 

 ٝح٣َُخٟش، ٤ُِْٔ ٣ٝوٟٞ، ٝرخُظيح١ٝ ٤ُزَأ ٣ٝ٘ل٠.
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 ٍٝر٠ ٗلٔٚ: رخُظل٢ِ رٌٔخٍّ حألهالم، 

 ٍٝرخٙ حؿظٔخػ٤خ: رخُلغ ػ٠ِ حُيػٞس ا٠ُ هللا ٝا٠ُ حُو٤َ ٝػَٔ حُزَ 

 ٍٝر٠ حألَٓس: كخكع ػ٠ِ ٤ًخٜٗخ 

 ٙ حإلٓالّ ًٌُي ػ٠ِ طَر٤ش حُٔـظٔغ حُِْٔٔ طَر٤ش ٛل٤لش ه٣ٞٔش. ٝكَ

ٝكَٙ ًٌُي ػ٠ِ اػيحى ؿٜخُ حُيُٝش حُِْٔٔ ٝحُو٤خىس حُِٔٔٔش ٝكغ حُلٌخّ 

ْْ ػ٠ِ حٍُٟ٘ٞ ٝحُؼيٍ ٝحألٓخٗش ٝأىحء حُلوٞم، ٝحُلٌْ رٔخ أٍِٗ هللا }  ٌ ٕ  حْك أ   ٝ
ٍ  هللا     ِ ْٗ خ أ   ٔ ْْ ر   ٜ  {..ر ٤ْ٘ 

 ش ىُق ح٠ُ ه٤٠ش حُلخ٤ًٔش كوخٍ:ٖٝٓ ٌٛٙ حُٔويٓ

إ حُظ٤ِْٔ رو٤٠ش حُلخ٤ًٔش هلل ػِ ٝؿَ ٢ٛ ٗظ٤ـش ري٤ٜ٣ش ٝكظ٤ٔش ٝٓ٘طو٤ش 

 ألٓخ٤ٓخص ػخرظش ك٢ حُي٣ٖ، ٣ؼَكٜخ حُٜـ٤َ ٝحٌُز٤َ ٝال ٣ٌَ٘ٛخ ػخهَ.

حص  كخهلل طؼخ٠ُ ٛٞ هخُن ًَ ٢ٗء ُٝٚ ِٓي ًَ ٢ٗء }  ٝ خ  ٔ  ٔ ِْي  حُ  ٓ    ُٚ ١ ٌ حُ 

 ْْ  ُ  ٝ   ٝ ٍْ حأْل   ٝ   ٙ  ٍ ٢ْء  ك و ي   ٗ   َ  ً ِ ن   ه   ٝ ِْي    ٔ ُْ َ ٣ي  ك ٢ ح  ٗ    ُٚ ْٖ  ٌ  ٣ ْْ  ُ  ٝ ُ يحً   ٝ  ٌْ ٣ ظ و 

٣َحً   ..{ط ْوي 

ْ  كخُِٔطخٕ ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ اال هلل.. ٝحُلٌْ ال ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ اال هلل } ٌْ ُْل  ٕ  ح ا 

َ  أ ال  ط ْؼز ي ٝح ا ال  ا ٣ خٙ    ٓ   { ا ال  هلل    أ 

خ٤ًٔش هلل طؼ٢٘ أٗٚ ٓزلخٗٚ ٛٞ حُٔخُي ح٥َٓ حَُٔ٘ع ح١ٌُ ال ٣ـُٞ ألكي كخُل

 ؿ٤َٙ إٔ ٣لٌْ أٝ ٣ؤَٓ أٝ ٣َ٘ع. كلن حُظ٣َ٘غ ؿ٤َ ٓٔ٘ٞف ألكي ٖٓ حُوِن، 

 

آ٣خص طظؼِن  أٍرؼش  ك٢ يأ ح٤ُ٘ن ك٢ ػَٝ ٓخ ًظزٚ أثٔش حألٓش ٝػِٔخإٛخػْ ر

  ر٢٘ء ٖٓ حُظل٤َٜ...ٝٗؤهٌ ك٢ ر٤خٕ ٌٛٙ ح٣٥خص إ ٗخء هللاٝهخٍ : رخُلخ٤ًٔش 

ُ ٢ أٝال: هخٍ هللا طؼخ٠ُ: } أٝ   ٝ   ٍ ٞ ٓ  َ ٤ؼ ٞح حُ أ ١   ٝ ٤ؼ ٞح هللا    ح أ ١   ٞ٘  ٓ ٖ  آ ٣  ٌ ٜ خ حُ  ٣ خ أ ٣ُّ

ٕ  ر خهلل     ٞ٘  ٓ ْْ ط ْئ ْ٘ظ   ً  ْٕ ٍ  ا  ٞ ٓ  َ حُ  ٝ ٝٙ  اُ  ٠ هللا    ىُّ  َ ٢ْء  ك   ٗ ْْ ك ٢  ْػظ   ُ ْٕ ط٘  خ ْْ ك ب   ٌ ْ٘  ٓ   َ ْٓ حأْل 

حُْ  ٝ ٣الً ٝ  ٖ  ط ؤْ  ٔ أ ْك  ٝ   َ ٤ْ ُ ي  ه   ً   َ ّ  ح٥ْه  ْٞ  ٤.} 

 :كَٜ ك٤ٜال ٓٔظل٠٤خ ػْ هخٍٝ

إ حُلخًْ ال ٣طخع ٌُحطٚ ٝاٗٔخ ٣طخع ُطخػظٚ هلل ٍُٝٓٞٚ ٝإ  حُوالٛش:
حُوالف ر٤ٖ حَُحػ٢ ٝحَُػ٤ش ال ٣و٢٠ ك٤ٚ اال حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ٝػ٠ِ ٌٛح أؿٔغ 

 ًالّ ٤ُْٝ رؼي كي٣غ حٍَُٓٞ كي٣غ، حُلوٜخء ِٓلخً ٝهِلخً، ٤ُْٝ رؼي ًالّ هللا
 ٤ُْٝ رؼي اؿٔخع حُؼِٔخء كٌْ.
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ٕ  ػخ٤ٗخ: هُٞٚ طؼخ٠ُ: } ٝ  َ خك   ٌ ُْ ْ  ح  ٛ ُ ج ي   ٍ  هللا   ك ؤٝ   ِ ْٗ خ أ   ٔ ْْ ر   ٌ ْْ ٣ ْل  ُ ْٖ  ٓ ٝرؼي  {:ٝ 
إٔ َٓى حهٞحٍ حُؼِٔخء ٝآٍحءْٛ ٝهالكْٜ ك٢ طل٤َٔ حأل٣ش ٝحألكٌخّ حُٔٔظ٘زطش 

 ٜٓ٘خ هخٍ:

 ٝرؼي.. 

حُلٌْ رٔخ ٟٝؼٚ حألكَحى ٖٓ هٞح٤ٖٗ ٓٔظٍٞىس ٖٓ ىٍٝ حٌُلَ ُظطزن  كبٕ
ك٢ حُزالى حإلٓال٤ٓش، ٝال ٤ٓٔخ ك٢ حُٔٞحى حُظ٢ ٢ٛ ٣َٛلش ك٢ ٓوخُلش حٌُظخد 
ٝحُٔ٘ش حُٜل٤لش أٝ حُلٔ٘ش، ًلَ رال ٣ٍذ ٟٝالٍ ال ٣َه٠ ا٤ُٚ ٗي ًبرخكش 

٢ ٝحُٔخٍم حَُرخ.. ٝٓٔخٍٓش حُِٗخ، ٝاُـخء حُلي ػ٠ِ ٗخٍد حُؤَ، ٝحُِحٗ
 ٝحُٔلخٍد ٝٗلٞ ًُي ًٌٝح ٣ٌلَ ٖٓ ٣ظلخًْ ا٠ُ ًُي حُوخٕٗٞ.. ٍح٤ٟخ رٚ.

خ ػخُؼخ: هُٞٚ طؼخ٠ُ: }  ٓ  ٝ ٍ  اُ  ٤ْي    ِ ْٗ خ أ   ٔ ح ر   ٞ٘  ٓ ْْ آ  ٜ ٕ  أٗ   ٞ  ٔ ػ  ِْ  ٣  ٖ ٣  ٌ َ  اُ  ٠ حُ  ْْ ط  أُ  
  ٝ ٞح اُ  ٠ حُط خؿ ٞص    ٔ  ً خ ْٕ ٣ ظ ل  ٕ  أ  َ ٣ي ٝ ْٖ ه ْزِ ي  ٣   ٓ   ٍ  ِ ْٗ ٚ  أ  ٝح ر   َ ل  ٌْ  ٣ ْٕ ٝح أ   َ  ٓ ه ْي أ 

٤يحً  الالً ر ؼ   ٟ  ْْ  ٜ  ِ  ٣ ٠ ْٕ ٕ  أ  ٤ْط خ  ٘ َ ٣ي  حُ  ٣  ٝ ..} 

ٝحُٔؼ٠٘ أُْ طَ ا٠ُ ٌٛح حُؼـذ حُؼـخد ٖٓ هّٞ ٣ِػٕٔٞ حإل٣ٔخٕ ػْ 
٣ٜيٕٓٞ ٌٛح حُِػْ ك٢ إٓ ٝحكي، هّٞ ٣ِػٕٔٞ أْٜٗ آٓ٘ٞح رٔخ أٍِٗ ا٤ُي ٝٓخ 

٠ُ ٓخ أٍِٗ ػ٤ِي ٝاٗٔخ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣ظلخًٔٞح ا٠ُ أٍِٗ ٖٓ هزِي ػْ ال ٣ظلخًٕٔٞ ا
٢ٗء آهَ ٝا٠ُ ٜٓ٘ؾ آهَ ٝا٠ُ كٌْ آهَ، ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣ظلخًٔٞح ا٠ُ حُطخؿٞص 

 ح١ٌُ ٣وخُق ٓخ أُِٗٚ هللا ػ٤ِي ٝٓخ أُِٗٚ ػ٠ِ ٖٓ هزِي،

ٜ  ٍحرؼخ: هُٞٚ طؼخ٠ُ: } َ  ر ٤ْ٘  ـ   ٗ خ   ٔ ٔ ٞى  ك ٤ ٌِّ ظ ٠ ٣ ل  ٕ  ك   ٞ٘  ٓ رِّي  ال ٣ ْئ  ٍ  ٝ ْْ ك ال 
ِ ٤ٔخً  ْٔ ٞح ط   ٔ ِِّ  ٔ  ٣  ٝ ٤ْض   خ ه ٠   ٔ  ٓ ؿخً   َ ْْ ك   ٜ  ٔ ْٗل  ي ٝح ك ٢ أ  ـ  ْ  ال ٣   {..ػ 

 ْ ٌِّ ٣ؤْ هللا طؼخ٠ُ ر٘لٔٚ ح٣ٌَُٔش حُٔويٓش أٗٚ ال ٣ئٖٓ أكي كظ٠ ٣ ل
حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ؿ٤ٔغ حألٍٓٞ كٔخ كٌْ رٚ كٜٞ حُلن ح١ٌُ 

خ ٌُٜٝح هخٍ: }٣ـذ حالٗو٤خى ا٤ُٚ رخ١٘خً ٝظخَٛحً   ٔ  ٓ ؿخً   َ ْْ ك   ٜ  ٔ ْٗل  ي ٝح ك ٢ أ  ـ  ْ  ال ٣  ػ 
ِ ٤ٔخً  ْٔ ٞح ط   ٔ ِِّ  ٔ  ٣  ٝ ٤ْض   {.. أ١ اًح كٌٔٞى ٣ط٤ؼٞٗي ك٢ رٞح١ْٜ٘، كال ٣ـيٕٝ ه ٠ 

ك٢ أٗلْٜٔ كَؿخ ٓٔخ كٌٔض رٚ ٣ٝ٘وخىٕٝ ُٚ ك٢ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ ك٤ِٕٔٔٞ 
 ػشٌُُي ط٤ِٔٔخ ٤ًِخً رـ٤َ ٓٔخٗؼش ٝال ٓيحكؼش ٝال ٓ٘خُ

ٔخً هخٓٔخ: هُٞٚ طؼخ٠ُ: } ٌْ ٖ  هللا   ك   ٓ   ٖ  ٔ ْٖ أ ْك  ٓ  ٝ   ٕ ـ ٞ ٛ ِ ٤ ش  ٣ ْز خ ـ  ُْ ْ  ح ٌْ أ ك ل 
  ٕ  ٞ ه٘   ٞ٣  ّ ْٞ  {.. ُ و 

 ٝحُو٤٠ش ك٢ ؿَٞٛٛخ طظِوٚ ك٢ حإلؿخرش ػ٠ِ ٌٛح حُٔئحٍ:

أ٣ٌٕٞ حُلٌْ ٝح٣َُ٘ؼش ٝحُظوخ٢ٟ كٔذ ٓٞحػ٤ن هللا ٝػوٞىٙ َٝٗحثؼٚ 
حَُٓخالص حُٔٔخ٣ٝش ٝحكيس رؼي حألهَٟ، ًٝظزٜخ  حُظ٢ حٓظللع ػ٤ِٜخ أٛلخد

 ػ٠ِ حََُٓ، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ظُٕٞٞ حألَٓ رؼيْٛ ٤ٔ٤َُٝح ػ٠ِ ٛيحْٛ؟
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ٝرؼي ػَٝ ٌٛح حُـخٗذ حَُ٘ػ٢ ط٘خٍٝ ح٤ُ٘ن حطٜٜخٓخص ح٤ُ٘خرش ُ٘وٜٚ 
 رخُظل٤٘ي ٝحَُى

 ٝك٢ هظخّ َٓحكؼظٚ هخٍ:

زق ١ٌُ أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍٕٝ.. إ حُلن أرِؾ ٝحُزخ١َ ُـِؾ، ٝهي ظَٜ حُٜ
ػ٤٘٤ٖ، ٝحٗوطؼض حُٔؼخ٣ًٍَ، ٝأه٤ٔض حُلـش، ٝؿخء حُلن ٝظَٜ أَٓ هللا ْٝٛ 

 ًخٍٕٛٞ.

 ( ٝهظخٓخً: 8ٕ

كـ٣َٔظ٢ أ٢٘ٗ ٗويص حُيُٝش ٝأظَٜص ٓخ ك٢ حُٔـظٔغ ٖٓ ٓلخٓي ٝٓؼخىحس 
ُي٣ٖ هللا ٝٝهلض ك٢ ًَ ٌٓخٕ أٛيع رٌِٔش حُلن حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ ٤ْٔٛ ى٢٘٣ 

ص حُٔلخَٟحص ٝٓخكخص حُـخٓؼخص طٜ٘ي ٝحػظوخى١، إ ٓ٘خرَ حُٔٔخؿي ٝهخػخ
ًِٜخ أ٢٘ٗ ػٖ ح٣َُ٘ؼش أًٝى ٝأىحكغ ٝك٢ ر٤خٕ ى٣ٖ هللا أٍٛٞ ٝأؿٍٞ ٝك٢ ٓز٤َ 
حإلٓالّ أهيّ حُ٘لْ ٝحُٔخٍ.. ا٢٘ٗ إ ُْ أكؼَ ًُي أًٖ ػخ٤ٛخ َُر٢ ظخُٔخً 
ُ٘ل٢ٔ ٓوَٜحً ك٢ كن حُ٘خّ، ا٢٘ٗ ٓطخُذ أٓخّ ػو٤يط٢ ٝأٓخّ ١َ٤ٟٔ إٔ 

ص ٝأٍى حُ٘زٚ ٝح٠ُالالص ٝأً٘ق ح٣ُِؾ ٝحالٗلَحف أىكغ حُظِْ ٝحُـزَٝ
 ٝأك٠ق حُظخ٤ُٖٔ ػ٠ِ أػ٤ٖ حُ٘خّ ٝإ ًِل٢٘ ًُي ك٤خط٢ ٝٓخ أِٓي..

أٗخ ال ٣َٛز٢٘ حُٔـٖ ٝال حإلػيحّ، ٝال أكَف رخُؼلٞ أٝ حُزَحءس، ٝال أكِٕ 
ك٤ٖ ٣لٌْ ػ٢ِ رخُوظَ، ك٢ٜ ٜٗخىس ك٢ ٓز٤َ هللا ٝػ٘يثٌ أهٍٞ: كِص ٍٝد 

 أهٍٞ أ٠٣خً:حٌُؼزش، ٝػ٘يثٌ 

 ١ ؿ٘ذ ًخٕ ك٢ هللا َٜٓػ٢ػ٠ِ أ ُٝٔض أرخ٢ُ ك٤ٖ أهظَ ِٓٔٔخ 

ٝػ٘ي ًُي حٗطِن ٛظخف ه١ٞ ٖٓ ىحهَ حألهلخٙ حُلي٣ي٣ش رخُٔلٌٔش ٍؽ 
 حُوخػش ٍؿخ ٤ٗيح ٣وٍٞ:

 كبٕ هللا ٣وظخٍ ح٤ُٜ٘ي     كٔيكب ٕ هظِٞى ٣خػَٔ رٖ أ

ٌٓض أا٢٘ٗ ِْٓٔ أك٤خ ُي٢٘٣ ٝأٓٞص ك٢ ٓز٤ِٚ، ٝال ٣ٌٖٔ رلخٍ إٔ 
ٛيأ ٝأٓٞحؽ حَُ٘ى ٝح٠ُالٍ طظال١ْ إلٓالّ ٣لخٍد ك٢ ًَ ٌٓخٕ، أٝ إٔ أٝح

ٚ  ٝطـَٔ ًَ حطـخٙ } ه  ْٞ ْٖ ك   ٓ ؽ   ْٞ  ٓ   ٚ ه  ْٞ ْٖ ك   ٓ ؽ   ْٞ  ٓ خٙ    ٘ ـْ  ٢ٍّ ٣ ِـّ  ُ  َ خص  ك ٢ ر ْل  ٔ ظِ    ً  ْٝ أ 
  َ ْي ٣   ٌ  ٣ ْْ  ُ  ٙ ؽ  ٣ ي   َ ح أ ْه  ً ٞ  ا  م  ر ْؼ ْٞ ٜ خ ك  خص  ر ْؼ٠   ٔ خد  ظِ   ل  َ  هللا   ٓ  ؼ  ـْ  ٣ ْْ  ُ ْٖ  ٓ  ٝ ٛ خ  ح

  ٍ  ٞٗ ْٖ  ٓ خ ُٚ     ٔ ٍحً ك  ك ال { ٤ًق ٢ُ إٔ أ٤ُٖ ٝحُطـ٤خٕ ٣ِىحى ِٛلخً ٝػظٞح }ُٚ   ٗٞ 
  ٖ ر ٤ ٌِّ  ٌ  ٔ ُْ غ  ح ٕ  * ط ط   ٞ٘ ٛ ٖ  ك ٤ ْي  ٛ ْٞ ط ْي ٝح ُ  ىُّ { ًال ٝأُق ًال.. ُٖ ٠َٟٗ رلٌْ ٝ 

ُ٘خّ ٣ٌُْٜٝٞٗ حُطٞحؿ٤ض، ُٖٝ ٗٔظ٤ٌٖ ُلٌْ حُؼز٤ي، ح٣ٌُٖ ٣ٔظزيٕٝ رخ
 ٣ٝؼزيْٜٝٗ ُـ٤َ هللا...
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إ ٌٛح حُي٣ٖ ال ُٖٝ ٣ٔٞص ُٝٞ ًخٕ ٣ٔٞص ُٔخص ٣ّٞ إٔ ًخٕ ك٢ ٌٓش 
 ٝ ٗزظش ٛـ٤َس ٌُ٘ٚ رو٢ ٝظَ ٗخٓوخ...ٓلخَٛح ٓطخٍىح ًٝخٕ ٝهظٜخ ٤ُٝيح أ

ٕ أهَؿٞح ٍُٓٞٚ ..ُٝٞ ًخٕ ٣ٔٞص ُٔخص ٣ّٞ أإ ٌٛح حُي٣ٖ ال ُٖٝ ٣ٔٞص  
ٍرٚ ػْ ٛخكزٚ ٌُٝ٘ٚ ٛخؿَ ٝحؿظٔغ كُٞٚ ك٣َيح ٝك٤يحً ٤ُْ ٓؼٚ اال 

 ... خحُٜٔخؿَٕٝ ٝحألٜٗخٍ ٝطٌٞٗض ىُٝش حإلٓالّ ٝه٣ٞض ًٗٞظٜ

إ ٌٛح حُي٣ٖ ال ُٖٝ ٣ٔٞص ُٝٞ ًخٕ ٣ٔٞص ُٔخص ٣ّٞ إٔ كَٞٛص حُٔي٣٘ش 
ك٢ ؿِٝس حُو٘يم اً ؿخءْٝٛ ٖٓ كٞهْٜ ٖٝٓ أٓلَ ْٜٓ٘ ٝاً ُحؿض حألرٜخٍ 

ظ٘ٞٗخ ٌُٝ٘ٚ رو٢ ٝحٍطلؼض ٍح٣ظٚ ٝرِؾ ٓخ ٝرِـض حُوِٞد حُل٘خؿَ ٝظ٘ٞح رخهلل حُ
 رِؾ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ...

 ٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ: أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ ٍث٤ْ ٓلٌٔش أ

ُوي أه٤ٔض حُلـش ٝظَٜ حُلن ٝرخٕ حُٜزق ١ٌُ ػ٤٘٤ٖ كؼ٤ِي إٔ طلٌْ 
ر٣َ٘ؼش هللا ٝإٔ ططزن أكٌخّ هللا كبٗي إ ُْ طلؼَ كؤٗض حٌُخكَ حُظخُْ حُلخٓن 

ٕ  هللا: } ألٗٚ ٣ٜيم ك٤ي هٍٞ ٝ  َ خك   ٌ ُْ ْ  ح  ٛ ُ ج ي   ٍ  هللا   ك ؤٝ   ِ ْٗ خ أ   ٔ ْْ ر   ٌ ْْ ٣ ْل  ُ ْٖ  ٓ  ٝ ،}
{  ٕ ٞ  ٔ ْ  حُظ خُ   ٛ ُ ج ي   ٍ  هللا   ك ؤٝ   ِ ْٗ خ أ   ٔ ْْ ر   ٌ ْْ ٣ ْل  ُ ْٖ  ٓ ٍ  هللا   {، }ٝ   ِ ْٗ خ أ   ٔ ْْ ر   ٌ ْْ ٣ ْل  ُ ْٖ  ٓ  ٝ

  ٕ وٞ   ٓ ُْل خ ْ  ح  ٛ ُ ج ي   ٢ ك٢ ٌٛٙ حُوخػش ٝال ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ { ٤ُْٝ حُلٌْ رٔ٘ظٜك ؤٝ 
ٍ  رَ حُلٌْ ٛ٘خى ٣٘ظظ٢ٜ أَٓٙ ك٢ ح٥هَس ٣لٌْ ك٤ٜخ حُلٌْ رخُؼيٍ: } ّ  ط ز ي  ْٞ  ٣

  ٍ ٜ خ ُْو  ي  ح حك   ٞ ُْ ٝح هلل    ح  ُ  َ ر   ٝ حص    ٝ خ  ٔ  ٔ حُ  ٝ   ٝ ٍْ َ  حأْل  ٤ْ ٝ  ؿ  ٍْ  {...حأْل 

ٌحء.. ٝٗوٍٞ ٝاٗ٘خ ال ٗو٠٘ ٓـ٘خ ٝال اػيحٓخ ُٖٝ َٗٛذ رؤ١ طؼ٣ٌذ ٝال ا٣
ٗ خ ٓخ هخُٚ حُٔلَس ُلَػٕٞ: }  َ ٌ ١ ك ط  حُ   ٝ ُْز ٤ِّ٘ خص   ٖ  ح  ٓ ٗ خ  خء  خ ؿ   ٓ  ٠ ِ ى  ػ   َ ْٖ ٗ ْئػ   ُ

٤ْٗ خ ٤ خس  حُيُّ ُْل  ٙ  ح  ٌ  ٛ  ٢ خ ط ْو٠   ٔ ٝ  اٗ   ْٗض  ه خ خ أ   ٓ   ٞ  {...ك خْه

ٝحػِْ أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ.. إٔ هللا أٍِٗ حُليٝى ٤ُِؿَ رٜخ ػٖ حُوزخثغ ك٤ٌق 
أطخٛخ ٖٓ ٤ِ٣ٜخ، ٝإٔ هللا أٍِٗ حُوٜخٙ ك٤خس ُؼزخىٙ ك٤ٌق اًح هظِْٜ ٖٓ  اًح

٣وظٚ ُْٜ، ٝحًًَ أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ حُٔٞص ٝٓخ رؼيٙ ٝهِش أ٤ٗخػي ػ٘يٙ 
ٝأٜٗخٍى ػ٤ِٚ، كظِٝى ُٚ ُٝٔخ رؼيٙ ٖٓ حُلِع حألًزَ، ٝحػِْ أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ إٔ 

هي أكزخإى، ُي ِٓ٘ال ؿ٤َ ُِٓ٘ي ح١ٌُ أٗض ك٤ٚ، ٣طٍٞ ك٤ٚ ػٞحإى ٣ٝلخٍ
ْٖ ٣ِٝٔٔٞٗي ا٠ُ ٓوَى ك٣َيح ٝك٤يح، كظِٝى ُٚ ٓخ ٣ٜلزي }  ٓ ء   َْ  ٔ ُْ َُّ ح ّ  ٣ ل  ْٞ  ٣

  ٚ ٤ ٚ  * أ ه  أ ر ٤  ٝ   ٚ ِّٓ أ   ٝ *  ٚ ر٘  ٤  ٝ   ٚ ز ظ  خك   ٛ  ٝ} 

ٝحًًَ اًح رؼؼَ ٓخ ك٢ حُوزٍٞ ٝكَٜ ٓخ ك٢ حُٜيٍٝ، كخألَٓحٍ ظخَٛس  
٥ٕ ٝأٗض ك٢ َٜٓ، هزَ كٍِٞ ٝحٌُظخد ال ٣ـخىٍ ٛـ٤َس ٝال ًز٤َس اال أكٜخٛخ. كخ

حألؿَ، ٝحٗوطخع حألَٓ، ال طلٌْ ك٢ ػزخى هللا رلٌْ حُـخ٤ِٖٛ، ٝال طِٔي رْٜ 
ٓز٤َ حُظخ٤ُٖٔ، ٝال ط٢ِٔ حُٔٔظٌز٣َٖ ػ٠ِ حُٔٔظ٠ؼل٤ٖ، كظلَٔ أػوخُي 
ٝأػوخال ٓغ أػوخُي، ٝال ط٘ظَ ا٠ُ هيٍطي ح٤ُّٞ ٌُٖٝ حٗظَ ا٠ُ هيٍطي ؿيح، ٝأٗض 
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ٝٓٞهٞف ر٤ٖ ٣ي١ هللا ك٢ ٓـٔغ ٖٓ حُٔالثٌش  ٓؤٍٓٞ ك٢ كزخثَ حُٔٞص،
 ٝحُ٘ز٤٤ٖ ٝح٤َُِٖٓٔ، ٝهي ػ٘ض حُٞؿٞٙ ُِل٢ حُو٤ّٞ ٝهي هخد ٖٓ كَٔ ظِٔخ..

أ٣ٜخ حُوخ٢ٟ حُٔٔظ٘خٍ ٍث٤ْ ٓلٌٔش أٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ: كن هللا أُِّ ٖٓ 
كن ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش ٝهللا أكن إٔ ٣طخع كال ١خػش ُٔوِٞم ك٢ ٓؼ٤ٜش 

ُي ح٤ُ٘خرش: ًِْ ٣َُٝ حُؼيٍ ػ٠ِ حَُٔٔس كال طزخٍ، ٝأٗض كوخ ن، ٝاًح هخُض خُحُو
ال طزخ٢ُ، ٝحػَٝ أٝحَْٓٛ ًٝظزْٜ ػ٠ِ ًظخد هللا ػِ ٝؿَ كٔخ ٝؿيطٚ ٓٞحكوخ 

 ٌُظخد هللا كوٌ رٚ، ٝٓخ ٝؿيطٚ ٓوخُلخ ٌُظخد هللا كخٗزٌٙ..

أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ ٍث٤ْ ٓلٌٔش أٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ: حطن هللا كبٕ ٣ٞٗي إٔ 
ٍ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٣ِ٣ِي ػٖ ٤ًَٓي، ٣ٝوَؿي ٖٓ ٓؼش هَٜى ا٠ُ ٣ؤط٤ي ٍٓٞ

٤ٟن هزَى، كظيع ِٓطخٗي ٝى٤ٗخى هِق ظَٜى، ٝطويّ ػ٠ِ ٍري، ٝطٍِ٘ ػ٠ِ 
 ػِٔي..

أ٣ٜخ حُوخ٢ٟ حُٔٔظ٘خٍ ٍث٤ْ حُٔلٌٔش: حُٔٞص ١خُذ ال ٣َٔ حُطِذ، ٝال 
. ٣زطت حُوطخ ٝال ٣وِق ح٤ُٔؼخى، ٝال ٣ؼـِٙ حُٔو٤ْ، ٝال ٣٘لِض ٓ٘ٚ حُٜخٍد.

ًًَٝ ٌَٓس حُٔٞص ًل٤َ رَؿلش طيد ػ٠ِ حألٝٛخٍ، حُٔٞص ح١ٌُ ٣َٜع 
حُـزخرَس ر٘لْ حُُٜٔٞش حُظ٢ ٣َٜع رٜخ حألهِحّ، ٣ٝوَٜ رٚ حُٔظِٔطٕٞ ًٔخ 
٣وَٜ حُٔٔظ٠ؼلٕٞ ٓٞحء.. ٝٛٞ ٍك٠ ىٝحٍس ر٤ٖ حُوِن، ًٝؤّ ٣يحٍ رٜخ 
ص ػ٤ِْٜ، ال ري ٌَُ ١ً ٍٝف إٔ ٣َ٘رٜخ ٝإٔ ٣ٌٝم ١ؼٜٔخ، ٝٛٞ ٛخُّ حٌُِح

ٝٓ٘ـٚ حُٜ٘ٞحص حُٔٞص ح١ٌُ ٣لَم حألكزش، ٢٠ٔ٣ٝ ك٢ ٣َ١وٚ ال ٣ظٞهق ٝال 
٣ظِلض، ٝال ٣ٔظـ٤ذ َُٜهش ٓوٍٜٞ ِٜٓٞف ٝال ُلَٔس ٓلخٍم، ٝال َُؿزش 
ٍحؿذ، ٝال ُوٞف هخثق.. حُٔٞص ح١ٌُ ال ك٤ِش ُِزَ٘ ك٤ٚ ْٝٛ ٓغ ٌٛح ال 

ٍٝى ػ٤ِي  ٣ظيرَٕٝ حُوٞس حُوخَٛس حُظ٢ طـ٣َٚ.. ك٤ٌق ري أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ اًح
ٌَُٓ حُِٔٞى ٝهخَٛ حُـزخرَس ٝهخْٛ حُطـخس، كؤُوخى ٣َٛؼخً ر٤ٖ حألكزش 
ٝحُـ٤َحٕ، ٓلخٍهخ ألَٛ ر٤ظي ٝاهٞحٗي، ال ٣ٌِٕٔٞ ُي ٗلؼخ ٝال ٣ٔظط٤ؼٕٞ ُٚ 

 ىكؼخ.

أ٣ٜخ حُٔٔظ٘خٍ ٍث٤ْ حُٔلٌٔش: إ هللا ٣ٔ٘ؼي ٖٓ حُلٌٞٓش، ٝإ حُلٌٞٓش 
َٓ، ٝاٗٚ ال ١خػش ك٢ ٓؼ٤ٜش هللا، ٝا٢ٗ ال طٔ٘ؼي ٖٓ هللا ٝإ أَٓ هللا كٞم ًَ أ

أكٌٍى رؤٓٚ ح١ٌُ ال ٣َى ػ٠ِ حُوّٞ حُٔـ٤َٖٓ.. أ٣ٜخ حُوخ٢ٟ حُٔٔظ٘خٍ، 
حُلٔخد ٖٓ ٍٝحثي ١ٞٓ ر١ٞٔ ٝؿ٠ذ رـ٠ذ، ٝهللا رخَُٔٛخى، ٝحُٔالّ 

 ػ٤ٌِْ ٍٝكٔش هللا...

 

 حإلػ٤ٖ٘
 ٛـ ٗٓٗٔؿٔخىٟ حأل٠ُٝ  ٕ٘

 ّ 98ٗٔكزَح٣َ  7ٕ
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 حهاوضىشخصياتُا و

خالل الفترة التً عشناها سوٌا ارتسمت شخصٌة كل واحد فٌنا وأخذت طرٌقها فً 

النمو فً ذهنٌة الباقٌن والحقٌقة انه كانت كلما وضحت الشخصٌات زاد التقارب 

 التقدٌر المتبادلو االحترام  واألجمل من ذلك زادوالحب 

امة حافظ وهو وقد ساعد على وضوح تارٌخ كل واحد منا برنامج نظمه الشٌخ اس

جلسة حوار شامل نتعرؾ فٌها على واحد منا كل اسبوع وكان ٌسمٌها اسما طرٌفا 

ذلك لٌحمله على االفضاء بكل ما النعرفه عنه فال كقصد به مداعبة الضٌؾ من ناحٌة و

ٌعقل أن نعٌش سوٌا متالصقٌن فً هذا المكان والنعرؾ بعضا معرفة جٌدة تفصٌلٌة 

 ما أمكن .

نجلس فٌه منجذبٌن طوال الوقت الترٌده ان ٌنتهً وؼالبا ما  كنا لممتع هذا الحوار ا

 نطلب حلقات اضافٌة 

كانوا اذا تردد ضٌؾ الحلقة فً ذكرشًء أو تأخر فً االجابة على سؤال ٌداعبونه 

ولدٌنا اكثر من وسٌلة " كلم "ٌعنً ست تكلم ست" : بتهدٌده كما فعل بهم فً التحقٌقات

 ل شًء"وتقول كتجعلك تتكلم 

اكتشاؾ الجوانب المجهولة فً شخصٌة كل منا وقد نجم عن كانت أعظم ثمراته هً 

 هذا االكتشاؾ أمران عظٌمان 
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األول اكتشاؾ ان بعض الشخصٌات تشتهر بجوانب جمٌلة فً شخصٌتها لكن هذه 

الجوانب لٌست هً األقوى فً شخصٌتها مثال ذلك شخصٌة الفاروق عمر رضً هللا 

ل خالفته مشهورا بالقوة والحزم والحسم ولم ٌكن أحد ٌعرؾ بل عنه فقد كان قب

 الٌتوقع منه رقة القلب والخشوع والخشٌة الظاهرة هلل تعالى حتى ٌضرب بها المثل

فكذلك كثٌر من شخصٌات هؤالء االخوة كانوا مشهورٌن بأمور ما لكن بعد معاٌشتهم 

لشٌخ رفاعً طه كان اكتشؾ أن هناك جوانب ؼٌر ظاهرة هً األقوى مثال ذلك ا

مشهورا بالقوة والعناد والؽضب حتى اننا فً فترة خال العنبر من القٌادة فتوجهت 

األنظار الى تولٌه هو ! وهنا همس بعض االخوة ان الشٌخ شدٌد ولكننا فوجئنا برقة 

الشٌخ رفاعً رقة شدٌدة ثم فٌما بعد عرؾ عنه قرب دموعه خصوصا اذا أصاب احد 

 االخوة مكروه 

لك الشٌخ كرم لم ٌكن أحد ٌتوقع أنه ٌتمتع بأي عاطفة فهو رجل العمل المسلح كذ

والتنظٌم والحركة ولكن المواقؾ والمسؤلٌات أظهرت لنا هذا الجانب الخفً من 

 عاطفته ورقته وكثرة ذكره هلل وحرصه على طهارة قلبه

ا مؽمورٌن تقدٌر بعضنا لبعض خصوصا الذٌن كانوكما كان من ثمرات التعارؾ بٌننا  

منطوٌن بٌنما ٌحملون مباديء وقٌم سامٌة ٌضحون من أجلها  وتارٌخ عطاء جمٌل 

صبحوا فً ساحة جدٌدة ومجتمع جدٌد ربما وأفً ساحة قد انتهى دورها بالسجن 

الٌجدون فٌه مجاال للعطاء اال االنكفاء على طلب العلم او خدمة االخوة بسخاء 

 الشخصٌة وما فٌها من جوانب عظٌمةوتواضع وتبسط ٌخفً بقٌة معالم هذه 

ن من أكبر المشكالت النفسٌة فً السجن هً شعور االنسان بان تارٌخه قد قبر ودفن إ

معه فً هذه المقبرة وقد اصبح بٌن ناس الٌعرفونه وربما ٌفاجأ بمعاملة ممن ٌجهله 

ٌجة على أساس ٌسًء به الظن أو ٌتهمه بالظاهر أو ٌتكون لدٌه انطباع ؼٌر حقٌقً نت

سجون ؼالبا ما الجهالة بتارٌخ وشخصٌة ومواقؾ وحقٌقة من معه ولذلك فان الم

الحساسه بالؽربة  الذٌن ٌعرفونه عن قربالقدامى أصدقائه ومعارفه ٌقتله الحنٌن الى 

 فً عالمه الجدٌد

ضٌق المكان مع طول الفترة التً  ـ  ي وضوحهاكما ساعد على ظهور الشخصٌات ـ أ

 رار الى كثرة االحتكاك والتعامل نظرا ألن المرافق كلها مشتركةقضٌناها مع االضط
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 لم كل شخصٌةامع الوقت اصبحنا نعرؾ مع

ه فٌها ٌالتً الٌجارفً العبادة والعلم عرؾ بهمته العالٌة فالدكتور عمر عبد الرحمن 

كما عرؾ بسعة علمه وفقهه وبحبه للقرآن وانشؽاله به طول الوقت  احد من الشباب

كان األصل فً وقته مراجعة القرآن فاذا وتقواه وكذلك بقربه من الشباب وبتدٌنه 

 انشؽل بشًء ؼٌره عاد الٌه فور انتهائه منه 

 سد فً شجاعته كذلك بفصاحة لسانه وبٌانهعرؾ بٌننا بانه أٌخ كرم زهدي والش

وإنما ظهرت لنا وبرقة قلبه وعاطفته هذه األخٌرة لم تكن معروفة عنه خارج السجن 

  شد األٌام.تنا له ، كان قوٌا عزٌزا حتى فً أمعاٌش عند

وعزته وعناده للباطل عرؾ بٌننا بقوة شخصٌته العسكرٌة والشٌخ عبود الزمر 

جمٌع  نادى والظلم وقد حكى لنا انه بعد حجزه للتحقٌقات وفً ظل الظروؾ المرعبة لل

وكان ذلك ! قهوة د الحارس له وأمره ان ٌذهب للضابط وٌبلؽه انه ٌطلب فنجان المجن

كما انه فً اول ٌوم فً المحكمة وعندما نادى الحاجب تأكٌدا منه انه ثابت معنوٌا 

بصوت جهوري حاسم: "محكمة " سارع وراءه بعبارة قوٌة قال " لٌعلم كل من فً 

هذه القاعة ان جلسات هذه المحاكمة تدار من داخل هذا القفص الحدٌدي " وال أدري 

 م ٌعلق علٌها كٌؾ مررها القاضً ول

كسلٌل عائلة كبٌرة من األشراؾ من قرٌة ونبله أخالقه العالٌة كما اتسم الشٌخ عبود ب

وربما كانت هذه الصفات متوقعة من مثله من قبل ناهٌا هو وابن عمه الشٌخ طارق 

تالة القرآن معاٌشته لكن بعد معاٌشته عن قرب وجدنا فٌه حب العبادة والمداومة على 

 األذكار و

كان مسنا اشتهر بٌننا بطٌبة قلبه وبعزمته القوٌة وعدم شٌخ نبٌل المؽربً ال

االستسالم للواقع كان ٌقول: القعود خٌانة وإٌاكم والقعود فقد أهلك من كان قبلكم 

 رحمه هللا

كانت أسرته ترسل الٌه زٌارة ٌومٌا فً عرؾ بكرمه الشدٌد والدكتور اٌمن الظاهري 

المطبخ مباشرة والتمر على زنزانته كما عرفناه رمضان كانت تدخل كلها الى 

الشدٌد قال له احد الضباط : أنت من أسرة عرٌقة ونعرؾ انك موجود اآلن  تواضعهب
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مع أناس جاءوا من وارء الجاموس وأراد أن ٌكمل فقال له هؤالء الذٌن تتكلم عنهم 

 أساتذتس وأنا أتعلم منهم 

وكان له درس فً  ص الدولة االسالمٌةماٌخب كما كان على درجة كبٌرة من العلم 

 كتاب " األحكام السلطانٌة"

ظرٌفا مبتسما  وؼٌرها كما كان مرحا "األموال"و "الخراج"ودروس اخرى من كتابً 

  متفائال 

اشتهر برقته وحلمه ولطفه ورقً ذوقه كان مبعوثا والشٌخ حمدي عبد الرحمن 

قطٌعة ثم ذهب الشٌخ حمدي اذا حدث ؼضب و "المرهمـ "للصلح والتوافق وسمً ب

كانت له دروس جمٌلة ٌقول المراقبون: ذهب المرهم ذهب المرهم فسٌبدأ الصلح . 

  ٌبدا كل درس بعبارة :درسنا الٌوم مهم جدا . بطها من السٌرة النبوٌةنٌست

واستنباطاته من القرآن  عكوفه على االطالع  والكتابة باشتهر والشٌخ رفاعً سرور 

 لألحالمالجٌد بتفسٌره وووقاره  وهدوئهره وبتنظٌمه الفكا

 وسعة علمه خصوصا فًاشتهر بهدوئه وبساطته وكبره ونبله والشٌخ اسامة حافظ 

واشهر أنهى لنا فٌه أبواب الفقه كلها صوله كان له درس منتظم فً الفقه الفقه وأ

 دروسه تعبٌرا عن شخصٌته "أخالق الكبار" وأهل الفضل     

ن المسلم الٌعرؾ فً عنبر التجربة وهو أشتهر بأول معنى أرساه اوالشٌخ رفاعً طه 

شدته على الجمع بٌن المستحٌل وكان هذا عنوانا على شخصٌته وتارٌخه عرؾ ب

شؽفه بالتأصٌل والتنظٌر كانوا  فً وقت واحد وعرؾ اٌضا  اعدائه ورقته على اخوانه

 .اآلن ٌاتً فٌقعد على رؤسنا القواعد :ٌقولون

وسعة الصدر كان أشهر القٌادات بالرفق والرحمة والعطاء جح ابراهٌم والدكتور نا

ٌته ابو الفضل وهً عنوان شخصٌته وهو أول نكانت ككان والدا من قبل أن ٌتزوج 

مبدأ األمٌر أول من ٌعطً وآخر من ٌأخذ وأول من ٌستٌقظ وآخر ـ بقدوته ـ من أرسى 

 كان عمله بهذا المبدأ قوٌا ظاهرا    من ٌنام

ومكانه وأفكاره وطرٌقة عرضه  اشتهر بعزمته ونظامه لوقتهلشٌخ عصام دربالة وا

وكانوا ٌقولون  وبسماعه وانصاته لمحدثه وحفاظه على أسرارهوشؽفه بالعلم والبحث 
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وقد أرسى مبدا االهتمام باألخ عصام دربالة ٌربً قٌادات بٌنما ؼٌره ٌربً جنودا 

  وحالته المادٌة وعدم الجائه للطلب

 اشتهر بجرأته وعلو نظرته واعتزازه بدٌنه وبنفسه فهولشٌخ عاصم عبد الماجد وا

متطلع لألمام وال ٌنهزم وقؾ فً المحكمة فصاح أقسم باهلل العظٌم لو أخرجنً هللا من 

السجن ألطأن بعرجتً هذه فوق رؤس الظالمٌن .رفض نفً األحداث التً تطالب 

واشتهر   وهً تارٌخ الٌسعنا انكارحدوثه بها المحكمة باعدامه بسببها  وقال اننا نعتز

وهواألقوى أسلوبا فً البٌانات  ٌضا بخطه الجمٌل واسلوبه القوي العذب فً الكتابة أ

 الرسمٌة  واألروع فً القصة القصٌرة 

اشتهربخفة ظله وحبه للعلم وخصوصا الفقه واللؽة العربٌة والشٌخ علً الشرٌؾ 

للجهاد وكان له درس فً الفقه فً آٌات األحكام  وحبه واعتزازه بنسبه من األشراؾ

. اشتهر أٌضا بعزته حتى انه قال لقائد العنبر وهللا  طٌب القلب ومافً قلبه على لسانه

 سنخرج من السجن واضربك بالنار 

وسمو أخالقه وذوقه مترفع عن اشتهر بهدوئه الشدٌد وحٌائه والشٌخ طارق الزمر 

الدراسة والبحث وقد حصل على الدكتوراة فً  على اكؾعالصؽائر مشؽول دائما 

 السجن

 وبفصاحتهورقة قلبه خالقه الراقٌة اشتهر رحمه هللا بهدوئه وأوالشٌخ طلعت فؤاد 

وأسلوبه الرائع فً الكتابة له عبارة  بالؼتهاشتهر بو منظم مهندم له مرح 

 حبا وكرامة ونصرة ومواالة ....الخ :مشهورةمتداولة

مرح جدا اشتهر بانه خدوم جدا متحمل لمسؤلٌته حركً جريء ٌبً الشٌخ فؤاد الدوال

فهو من عائلة ملتزمة وضعت كل أبنائها فً خدمة االسالم وكان شهم  خفٌؾ الظل و

 له ثالث اشقاء آخرون فً سجون مختلفة وبعٌدة عن بعضها  علً وعالء وجمال

صلح والتسامح واخالقه وتواضعه وحبه للاشتهر بطٌبة قلبه والشٌخ صالح جاهٌن 

 خصوصا فً باب الجهادوقربه من الجمٌع وبساطته وعلمه 

المدنً كان طالبا بكلٌة الهندسة مهذبا التكاد تسمع له شرٌؾ عبد الرحمن توفٌق 

صوتا واشتهر بٌننا بأخالقه وادبه ظهر فً العتبر عندما تولى مسؤلٌة الطابور 

 الرٌاضً فابتكر فٌه ونشطه  
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اشتهر بذوقه الرفٌع المستمد من تربٌة والده واسرته هاديء ح الدكتور صفوت األشو 

  محبوب من الجمٌع لكنه مختصرقلٌل الكالم الطبع سلٌم الصدر 

العلم وخصوصا رحمه هللا اشتهر بأنه عربً أصٌل وبحرصه على الشٌخ اسامة قاسم 

ٌستعان به  به للجمٌع كانحبو رحمه هللا  اللؽة العربٌة فقد كان تلمٌذا للشٌخ السماوي

 فً المصالحات

وهو اشتهر بتواضعه وقربه من الجمٌع له فكاهة طرٌفة الدكتور احمد عبده سلٌم 

له درس اسبوعً كان مساعد دربالة فً كتابة بحث العذر بالجهل ومدرسه احٌانا 

" لالمام الؽزالً وكان أسلوبه فٌه رائعا  خصوصا إحٌاء علوم الدٌنكتاب "فٌه  انهى

  قدوة فٌما ٌدرسه وٌنصح به .  وقد كان ٌمثل

اشتهر بأنه تلمٌذ دربالة النجٌب عال الهمة شؽوؾ بالعلم والعبادة محمد مختار الشٌخ 

ابة فٌها حٌث الكت رأس تحرٌر مجلة فً السجن وتعلم الخط من أجل متعدد المواهب

وقد تولى  كانت دروسه فً مجال التربٌة وشرح مدارج السالكٌن ا بقلمه هٌخطكان 

  ً العنبر مهمة "المحتسب"  ف

تولى الطابور ٌحب القطط وٌربٌها عنده ٌحب العشرة خدوما كان ابن بلد حسن عاطؾ 

 الرٌاضً فترة فاقترب من االخوة كثٌرا وأحبوه لتواضعه وخدمته

 ٌمل من خدمة اخوانه متواضع طٌب الكلمةال اشتهر بأنه خدوم الشٌخ علً فراج 

 . لكل من ٌصؽرهواسع الصدر أب 

 طارق المصري

كان من اهم الشخصٌات كان بدٌنا جدا وعلى قدر ضخامة جسمه طٌبة قلبه كنا نشفق 

علٌه فهو من مصر الجدٌدة لم ٌعرؾ شقاء الدنٌا اال فً المعتقل وحٌن خرج فً سبٌل 

 هللا مع جماعة الجهاد 

رضا وكان اذا اشتد الحر فً عنبر التجربة وهو أشد عنابر السجون ٌنبطح المصري أ

لٌضع أنفه على اي فتحة تحت الباب ٌتنفس لعله ٌنجو من الموت ورؼم شدة معاناته 

 كان مرحا  
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قال له احد االخوة ٌوما هو انت مصري واحد؟ أنت اكثر من مصري فأصبحوا ٌناونه 

 ٌامصرٌون وهو ٌبتسم.

كان ٌحب ان ٌدخل السرور علٌنا فٌتمشى مع أنحؾ أخ فً العنبر فٌقؾ االخوة 

 ن على المشهد الجمٌل وٌحذرونه من "جموم" النحٌؾٌتفرجو

رؼم سنه كان ٌقول عن أمه "ماما" ولم ٌكن هذا شائعا على اٌامنا على ألسنة 

 الكباركهذه األٌام ... كان لألطفال فقط 

فعندما كان ٌعود من الزٌارة ٌتهادى بجسمه ٌمٌنا وشماال ٌتعمد االخوة الصعاٌدة أن 

جاءك ٌامصرٌون؟ حتى ٌسمع العنبر كله االجابة وهو ٌفهم  ٌسألوه  جهارا:  من الذي

 قصدهم فٌجٌب: جاءتنً ماما وٌضحك وٌضحكون 

وشؽفه  وبزهده فً الدنٌا مه ونفسه الاشتهر برجولته واعتزازه باسابو بكر عثمان 

من أوائل المشاركٌن فً اللجنة بالسٌاسة  تتكدس عنده تحقٌقات الجراٌد كان 

ان كاتب قصة ممتازالٌسبقه اال الشٌخ عاصم عبد الماجد فً كتابة نبر كعٌاسٌة بالالس

  القصة

هاديء الٌسمع له صوت عاكؾ على الدراسة والعلم منظم األفكار الدكتور خالد حفنً 

 والوقت والمكان جدا كان األشبه بعصام دربالة فً هدوئه ونظامه دون تكلؾ

بالسٌاسة كان ٌعد نشرة األخبار  اكان الٌخرج من زنزانته اال قلٌال شؽوفمحمد ٌحً 

له مباديء وٌشارك فً تقدٌم الندوات السٌاسٌة وشارك فً اللجنة السٌاسٌة بالعنبر 

 وقٌم الٌتنازل عنها

اشتهروا بالقوة لمدة ا فً زنزانة واحدة وكانوماجد أشقاء طارق وسمٌر آل العطٌفً 

بتنظٌمه لوقته  والجراة واشتهر سمٌر بحب ابن حزم وفقهه بٌنما اشتهر طارق

 واشتهر ماجد رحمه هللا برجولته وشهامته وخدمته صول الفقهوافكاره وحبه أل

قدرة  تهر بها البعض ألن الحٌاة الجماعٌة تحتاج الىتنظٌم الوقت كصفة ٌش اننا نذكر

 ال ٌضٌع وقته وعمرهظٌم الوقت وإكبٌرة وصرامة فً تن
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ة وعند ٌاال فً المسائل العلم كان هادئا جدا الٌكاد ٌسمع له صوت مرتضى خلٌفة

التشاور فهو ذو رأي ٌحب أن ٌبدٌه والٌخفٌه وٌناقش كثٌرا خصوصا ٌما ٌحتاج الى 

  أدلة وكان محبوبا ودودا لطٌبته ورقة قلبه 

كان فً السنة األولى بكلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة ولكنه حول ـ صفوت عبد الؽنً 

تهدا شؽوفا بالدراسة والبحث معتمدا على نفسه منها الشتراطها الحضور لذا كان مج

مشؽوال طول الوقت انتهى من حفظ القرآن فً مدة قٌاسٌة لٌتفرغ للعلم وشارك فً 

نسخ بحث العذر وبحث "الرد على التكفٌر"وأعد بحث "االٌمان وقضاٌاه الستة" 

 باشراؾ عضام دربالة كان ٌعد متفوقا على سنه واقرانه 

مادي بقنا ٌشبه الشٌخ عبد الباسط عبد الصمد مقلدا له فً من نجع ح ٛخرَ كٖٔـ 

 صوته كثٌر العبادة مهتما بالقرآن أعد بحثا فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر

بد هلل بخدمته الخوانه ٌستجٌب اشتهر بالخدمة فهو شاب اسٌوطً ٌتعـ حسنً النجدي 

ى حسنً النجدي فتسمع ً شًء ٌتوجه الفكل من ٌرٌد مساعدة  حباتهم حتى اصبلطل

 ٌة طوٌل القامةنبا للؽاٌة رجال قوي الباسمه طوال الٌوم وهو راض وسعٌد وكان مهذ

 خفٌؾ الحركة سرٌع النجدة رحمه هللا 

كنا نقول انه سابق لسنه مبتكر مهذب جريء فً نفس الوقت مجتهد طلعت ٌاسٌن 

 عالً الهمة طالبا بكلٌة الهندسة وقتها جداكان 

 يًاٌزواج في انه

من الطرٌؾ أن المهندس سمٌر خمٌس وكان ضابطا احتٌاطٌا من القاهرة متهما معنا 

قد وبلٌمان طرة  أصر على عقد زواجه قبل موعد الحكم رؼم أنه كان متوقعا براءته 

احتفلنا به وكان سعٌدا جدا ألن الحٌاة تأبى إال أن تمضً فنحن لسنا جالسٌن واضعً 

صٌرنا بل حٌاتنا ماضٌة ..وكان هذا المعنى جمٌال ٌتكامل أٌدٌنا على خدنا منتظرٌن لم

مهم للمالبس الحمراء اعالنا لنفس المعنى لسنا خزاٌا وال امع معنى لبس المتوقع إعد

 بائسٌن لكوننا محبوسٌن

 أثر التكامل بٌن شخصٌات القٌادات على التربٌة

م فكشفها لنا ٌبدو أننا لم نكن خارج السجن نرى جانبا آخر من شخصٌة الشٌخ كر
القرب منه أو لعل احساسه بمسؤولٌته عن اخوانه الذٌن سجنوا ولد هذه الرقة 
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والعطؾ والتأثر الشدٌد إلصابة أي أحد بمكروه بٌنما كنا نعرؾ عن الشٌخ كرم زهدي 
خارج السجن شجاعته وإقدامه وعزة نفسه ودعوته للعزة واإلباء والكرامة والقوة 

كلمة الحق وؼضبه هلل وانتصاره له ولعل هذه الصفات هً والتوكل على هللا وصدعه ب
بشخصٌة الدكتور عمر عبد الرحمن فقد كان كذلك ٌحب   التً عانقت شخصٌته

الشخصٌات الشجاعة القوٌة الفعالة وٌحب أن تكون التربٌة االسالمٌة فً إطار القوة 

 .والهمة العالٌة ال فً إطار الضعؾ والخمول

والخطاب مثل صفحة أو جانبا أو شقا مهما من جوانب هذا الجانب من الصفات 
مثل  التربٌة فً الجماعة االسالمٌة خصوصا وهناك عدد من األخوة الكبار ٌتصؾ بها

أما الجانب اآلخر المكمل  الشٌخ عبود الزمر والشٌخ عاصم عبد الماجد وطلعت فؤاد
ان مهمتان هما فهو جانب الحب والقرب وقد مثل هذا الجانب والتربٌة علٌه شخصٌت

 عصام دربالة ود ناجح إبراهٌم

لقد ظهرت شخصٌتهما بوضوح فً تلك األٌام التً بلورت فٌه الجماعة االسالمٌة 
نهجها العملً فً التربٌة عملٌا بالمعاٌشة كما بلورت تماما فكرها النظري فً األبحاث 

   لذا كانوا ٌدققون فً تصرفاتهم باعتبارها تؤسس للمستقبل

م دربالة فً لٌمان طرةشخصٌة عصا  

كان أول عمل قام به عصام دربالة هو جمع شباب الجماعة االسالمٌة لتحصٌنهم من 
العقائد واألفكار األخرى التً سبق وقلنا إنها كانت تنتشر فً السجن وتتفاعل وتعقد 

 .لها المناظرات بٌن المشاهٌر

شباب فً زنزانته على لم ٌتنقل هو بٌن الزنازٌن فً صخب النهار بل جمع دربالة ال
مجموعات باللٌل حٌث كان ٌقضً اللٌل كله ٌشرح من ذاكرته الرد على التكفٌر 

 .والشبهات المثارة حول الجماعة وعملها وقضٌة العذر بالجهل

اشتهر الشٌخ عصام بهدوئه الشدٌد واهتمامه بالتربٌة على النطاق الضٌق ولم ٌكن 

ر ا بعناٌةخطٌبا لكنه متحدث حدٌثا منظما م حض  . 

والذٌن عاٌشوه فً زنزانته ٌرون حبه لتنظٌم وقته وعمله بما ٌسمح له بالقٌام 
بمسؤولٌاته وأعماله الكثٌرة فهو الذي ٌنشئ له ولمن معه عمال دائما ٌنشؽل به فً 

 .كل ظرؾ فال ٌرى دربالة فارؼا قط

مكان واشتهر دربالة باهتمامه بكل شخص اهتماما شامال فهو ٌحصر اخوانه فً ال
على سبٌل الحصر وٌجلس مع كل واحد منهم على انفراد وٌسأله عن كل أحواله 

واهتماماته وماذا ٌقرأ وعن مشكالته وأسرته واتصاله بها وٌعرض مساعدته سائال 
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هل ٌمكننا مساعدتك بأي طرٌقة تراها؟ وله أسلوب ممٌز فً انتقاء كلماته لٌعبر عما 

ولكن بأسلوب مهذب ٌرٌد وبوسعه أن ٌبلػ محدثه أي معنى  . 

ٌنتهً اللقاء مع الشٌخ عصام بخطة ٌساعد فٌها الشاب على وضعها معه بنفسه 
بوضوح دوره واهتماماته وماذا سٌفعل تجاه كل شًء وبالتالً ٌبدأ االنطالق المدفوع 

بالحب والوضوح المدفوع بالهمة والطاقة التً أمدها الشٌخ لتلمٌذه ألجل ذلك نال 
تالمٌذه لدرجة االستعداد للتسلٌم لتوجٌهاته التربوٌة وأذكر أننا دربالة حب جمٌع 

سمعنا مقدمة النشرة االخبارٌة فاهتممنا وأنصت الجمٌع كمعتقلٌن نهتم باألخبار لعل 
فٌها ما ٌخصنا وإذا به ٌؽلق المذٌاع ثم ٌقول: لو كنا ننصت هذا االنصات للقرآن لتؽٌر 

نا من ردود الفعل؟ وكٌؾ سكت الجمٌع ولم حالنا. فعجبت له كٌؾ تجرأ على هذا آم
ٌنطق أحد بل تأثر فعال بالمعنى؟ ثم أدركت أنه سلطان الشٌخ المحبوب المهاب الذي ال 

 .ٌقدر على هذا ؼٌره

 أما شخصٌة د. ناجح ابراهٌم

فقد كان أول عمل عرؾ به الدكتور ناجح إبراهٌم فً سجن االستقبال هو أن فوجئ 
عوة الى هللا فً السجن فٌقوم بتحفٌظ حدٌث نبوي كل لٌلة ثم المعتقلون به ٌمارس الد

 .ٌشرحه ثم ٌعقد مسابقة بسٌطة ٌقدم بها جوائز رمزٌة للؽاٌة

كانت قٌمة هذا العمل فً جرأته أوال فً هذا الجو المرعب الذي كانوا ٌعٌشونه فً تلك 
ببه فكان هذا األٌام فً المعتقل. وقد أصر على القاء هذا الحدٌث رؼم ما تعرض له بس

االصرار رسالة عملٌة قوٌة إلخوانه رفعت من روحهم المعنوٌة كثٌراكما أنه نال حب 

 .الجمٌع من الجماعة وؼٌرها

بعد انتقاله إلى لٌمان طرة كان أشهر القٌادات بالرفق والرحمة والحلم والعطاء وسعة 
 الصدر مع الجمٌع حتى الجنائٌٌن والعساكر

وجكان والدا من قبل أن ٌتز  

وهً عنوان شخصٌته وهو أول من أرسى ـ بقدوته ـ مبدأ ” ابو الفضل“كانت كنٌته 
كان عمله ” األمٌر أول من ٌعطً وآخر من ٌأخذ وأول من ٌستٌقظ وآخر من ٌنام“

 . بهذا المبدأ قوٌا ظاهرا  لذا كان كثٌرا ما ٌترك طعامه وال ٌكمله انشؽاال بحاجة أخ

وج لجلسة المحاكمة فرأٌته بعد أن تمم على خروج وأذكر أننً تأخرت ٌوما فً الخر
جمٌع االخوة ٌبحث عن حذاء أو شبشب ٌلبسه وتوقع أن ٌكون أحدا قد احتاج حذاءه 

 .فأخذه كالمعتاد برضاء منه

بعد أن رجعت من زٌارة أهلً مرة انفرد بً وسألنً عن أسرتً ولم ٌكن السؤال 
سن هذه السنة وجعلها عمال ومهمة من عابرا رؼم كثرة انشؽاالته وٌعتبر هو أول من 
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مهام األمٌر ال ٌدخل زنزانته قبل أن ٌؤدٌها وٌسأل كل زائر الٌوم عن أهله لعله ٌحتاج 

 .الى مساعدة نفسٌة أو مادٌة وصار هذا متبعا فً الجماعة حتى الٌوم

ود. ناجح هو الذي استطاع ابتكار نظام حٌاتنا فً السجون بعد فترة من الحٌرة بٌننا 
كأول مرة تعرفنا السجون جمٌعا أال نادرا منا وفً طرٌقه إلرساء هذا النظام اتضح 

 .جانب كبٌر من شخصٌته

ذهبت الٌه ؼاضبا لٌستثنٌنً من النظام الذي وضعه ولكن بعد حدٌث طوٌل قمت ولم 
أحصل على ما أرٌد لكنً راض! ولعله صاغ هذا النهج بكلمته المشهور ة الحق مر 

بأسلوبك فال تزده مرارة . 

لقد تكامل ناجح ابراهٌم مع عصام دربالة وؼٌرهما من القٌادات فً تأسٌس الحب 

 .الشخصً النابع من الود والقرب واالهتمام الخاص والتقدٌر والتفاعل كأساس للتربٌة

كما تكامل هذا الحب والقرب مع الشجاعة والعزة والقوة والصمود الناتج عن الصدق 
ق المجاهدٌن التً ظهرت واضحة مؤثرة فً قٌادات أخرى فً والعزٌمة القوٌة وأخال

وضع إطار عام للتربٌة وتجهٌز النهر الذي تتدفق فٌه الحٌاة والروح بٌن أبناء 

 .الجماعة عامة وبٌن االخوة الكبار كما كنا نسمٌهم

رحم هللا من مضى رحمة واسعة وجزاهم عنا وعن االسالم والمسلمٌن خٌرا وبارك لنا 

وأحسن إلٌهم فٌمن بقً .. 

 

 انًُشقىٌ

أثناء المحاكمة كان أحد االخوة ٌخرج منفردا لٌقابل ضابط العنبر فوقعت شكوك حوله 

دثنا أنه ٌر من أمن الدولة وبعد المقابلة حوبعدها بالفعل تمت مقابلته مع ضابط كب

 مقابل كتابته رأٌه فً األحداث وإدانتها !  وتعجبنا من اقتناعه بذلكوعده بالخروج 

فالقضٌة أصبحت فً ٌد المحكمة وال دخل ألحد آخر فٌها لكنه أصر أنه سٌخرج قرٌبا 

مستشفى القصر العٌنً وهناك التقى وٌمتحن فً الكلٌة؛  وتطور األمر الى نقله ل

بمجموعة من سجون أخرى وفوجئنا بالنٌابة تقول فً  الجلسة أن عددا من المتهمٌن 

ه المتهمون وعزلوهم فً قفص منفرد بعٌدا عن قد  انشقوا لعدم قناعتهم بما ٌعتقد

بقٌة األقفاص وحاول بعضهم اثارة الخالفات والمشاكل وشرب السجاٌر أثناء الجلسة 

وظلت  راٌإلثبات مخالفتهم وبراءتهم من الباقٌن ولكن المحكمة لم تهتم بذلك كث

 الوعود تتجدد لهم كل فترة وتؤجل  إلى أن وعدوهم بالبراءة من األحكام
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ق بالحكم حٌث ذهبت الوعود سدى وحكم علٌهم أحكاما كانت المفاجأة ٌوم النطتى ح

     مختلفة 

 

 

 
 قبم يىو انُطق بانحكى

 اشتعل االستعداد لما بعد الحكم 31/9/1981قبل ٌوم النطق بالحكم 

 4ذي ٌسكنه معظم القٌادات وبجوراه عنبرلكان عنبر التأدٌب ا

 )التجربة(  خلٌة نحل التنام 

ن ٌقدم حصٌلة تفكٌره فدخل لب منه أمنا قد استلم مشروع تفكٌروط  كل 

 ومناقشات وتحلٌالت واستنتاجات وتوقعاتهادفة كل منا فً حوارت 

سواء فً ذلك ؛ لما بعد الحكم وما ٌجب علٌنا بناء على ذلك ممنهجة 

  .المتوقع بقاؤهم  لتنفٌذ األحكام او المتوقع االفراج عنهم

ر فٌما سٌحدث لحظة بلحظة منذ أن نخرج كان المطلوب ان نفك

 م منا بعد ذلك؟محكمة حتى النطق بالحكم وماذا سٌفعل كل قسللل

نشرت الصحؾ حوارا مع وزٌر الداخلٌة اللواء أحمد رشدي وصرح 

ٌاسة القبضة الحدٌدٌة التً بان الوزارة ستتعامل مع المفرج عنهم بس

سنفاجئهم بضربات  ي محاوالت العادة التنظٌمات السرٌة قالتجهض أ

 .اجهاضٌة استباقٌة
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كانت أخبار االخوة خارج السجن تصلنا فنعلم أنهم ٌعانون معاناة 

شدٌدة من االستدعاءات المتكررة والتضٌٌق علٌهم ومعاملتهم معاملة 

 .مهٌنة 

حدهم اذا لقً أخا له فً هللا فً الطرٌق فاذا سلم عٌه تم كان أ

 ماذا قلت له وقال لك ؟ :همااستدعاؤهما وتعذٌبهما وسؤال كل من

للسؤال بالتفصٌل عن حٌاة االنسان الٌومٌة  اوكان االستدعاء متكرر

ٌته حملة شرسة لتادٌبه بذا لم ٌذهب لهذا المتابعة ألي ظرؾ داهمت اف

 وتعلٌمه االمتثال.  

شد من فتننا ٌمثل لهم فتنة .. كنا ندعو لهم ونقول انها أكان الوضع 

 أعوانا وال ٌجدون على الصبر أعوانافنحن نجد على الصبر 

شد أكان هذا ٌعنً أنه حتى من سٌفرج عنه سٌنتقل الى محنة أو فتنة 

لذا كانت ؼٌوم المستقبل شدٌدة القتامة ورؼم ذلك فالعزمة على 

 .الدعوة والثبات واالستمرار والتضحٌة كانت قوٌة 

س د مسجد فً مصر ٌمكن أن تلقى فٌه أي دروكنا نسمع أنه الٌوج

ي نوع حتى الشٌخ عبد الحمٌد كشك ماعاد ٌخطب الجمعة وال من أ

مسجد أنس بن مالك تخرج منه جماعة التلٌػ والدعوة فً سبٌل 

 سمعنا أن الشٌخ  جمٌل ؼازي 1983الدعوة ثم الحقا ربما فً سنة 

ٌلقً دروسا فً مسجده بالزٌتون بالقاهرة  وكم كانت سعادتنا بذلك 

نً انتشار الظالم ووجود دعوة تذكر الناس ٌومئذ فعدم جود دعوة تع

    .باهلل تعنً وجود النور

  ٌ حد بعد الخروج ولكن كان نتظر كل أمن الترقب والقلق مما ٌ جوم خ

ٌبدد ذلك القلق كثرة العبادة والدعاء واالبتهال والتضرع الى هللا 
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واالستؽاثة  وجلسات الصفاء وتصفٌة القلوب تقربا الى هللا تعالى 

ع عنا اي مكروه منتظر فكان الدكتور عمر ٌردد : ماعند هللا الٌنال لٌدف

اال بطاعته وكان رحمه هللا قدوة فً التوسل الى  هللا بالطاعة والدعاء 

ي اك وقت لالستؽراق فً التفكٌر فً أومن ناحٌة أخرى لم ٌكن هن

شًء سوى ما ٌنفع من االستعداد العملً وتحصٌل العلم والمدارسة 

ان هذا المسلك مسلك االنشؽال التام مقصودا كان الدكتور والبحث وك

عمر ٌردد )نفسك إن تشؽلها بالحق واال شؽلتك بالباطل ( وكنا ٌقال: 

 المعسكر البطال كثٌر الشؽب

ست ثم وضعت  كانت األبحاث الشرعٌة قد انتهت مراجعتها ثم درِّ

 خالصاتها فً نسٌج واحد هو "مٌثاق العمل االسالمً"وتم تدرٌسه

االذاعة اللٌلٌة تذكر المتوقع خروجهم وتحشد عزمتهم  نحو و

االستعداد لالنطالق بالدعوة واالستعداد للرضا بقضاء هللا لمن ٌبقى 

 لتنفٌذ األحكام

 أقسام االخوة

تم تقسٌم االخوة حسب المتوقع من موقفهم القانونً الى محكوم علٌم 

رى التنظٌم ٌمثلون مجلس شو 12باالعدام وهؤالء كان منهم عدد 

 وقسم متوقع االفراج عنهم وهم عدد كبٌر  ،وٌحتمل آخرون معهم 

 خذ األمور بقوة واستكمال المسٌرـ الروح التً كانت سائدة هً روح أ

 فالمفرج عنهم سٌنطلقون بالدعوة منذ أول لحظة

 .والباقون لتنفٌذ األحكام لن ٌضعفوا
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ق باالحكام حسب كانت االجراءت المتوقعة من ادارة السجن بعد النط

 ما سبقنا من قضاٌا واألعراؾ المعمول بها فً السجون هً :

ـ بالنسبة للمحكوم علٌهم باالعدام ٌؤخذون من المحكمة مباشرة الى 

 .سجن االستئناؾ والٌعودون للسجن

  .ـ ؼالٌا ما ٌطلب منهم كتابة التماس بالعفو او تخفٌؾ الحكم

علٌهم صٌاؼة معٌنة فٌها  والسٌاسٌون ؼالبا ماتطلب منهم او تفرض

 نوع من ادانة انفسهم أو االشادة بالنظام او بالحاكم أو شبه ذلك

ـ بالنسبة للمحكوم علٌهم باحكام مختلفة فهؤالء ٌستقبلون بالشدة 

وربما الضرب والحلق وٌؤخذون من البوابة الى زنازٌن انفرادٌة ؼٌر 

ٌام تعون به أا الدالل الذي كانوا ٌتمزنازٌنهم وٌقمعون حتى ٌنسو

الحبس االحتٌاطً قبل صدور االحكام ولٌتم تروٌضهم وإخضاعهم 

للسجن وتعلٌماته وٌضٌق علٌهم والمحكوم علٌه بالمؤبد منهم ان كان 

كسر "فً سجن عادي ٌرحل الى لٌمان لٌقضً فترة مشددة تسمى 

 ثم ٌعود بعد سنٌن  "الحدٌد

والزنازٌن وانما اما المحكوم ببراءتهم فهؤالء الٌدخلون العنابر 

ٌستلمون أماناتهم من االدارة ثم ٌرحلون التمام اجراءات االفراج من 

 .أمن الدولة او ؼٌرها

 وكان بعض الضباط ٌتوعدوننا بهذاألٌام واالجراءات 

وبناء على ما سبق من توقعاتنا للمتوقع أن ٌحدث بعد النطق بالحكم 

 كاآلتً:بٌننا  افٌمفقد كانت الترتٌبات 
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ع ٌجهز متعلقاته وٌعبئها على اساس أنه لن ٌتمكن من أخذها ـ الجمٌ

منا كتب  ال  ن ك  اكر ألخذها حتى إبنفسه بل ربما ٌرسلون احد العس

 .اسمه على الكرتونة التً عبأ فٌها متعلقاته

ٌن بـ تصافٌنا وتسامحنا حٌث تم تكوٌن لجنة للصلح قامت بمساعٌها 

فً جلسة إٌمانٌة جمٌلة  كل متخاصمٌن وأعلنت صلح كل هذه الحاالت

رائعة وتبادلوا الكمات الطٌبة والهداٌا توسال الى هللا لٌصرؾ عنا أي 

 .مكروه

ـ معظم االخوة طلبوا السماح والعفو من بعضهم على ؼرار ما درسناه 

الصالح فلعلنا النلتقً بعد  من سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم والسلؾ

  .ه فلٌصفها الٌوم أو ٌعفو عنهابدا فمن كانت له مظلمة فً نفسذلك أ

ٌام جٌاشة فقد اقترب الفراق بعد أن قضٌنا ـ كانت مشاعرنا فً تلك األ

فً هذا المكان أجمل أٌام العمر تقرٌبا من حٌث الحب فً هللا ومعانً 

األخوة فً هللا والتالحم واالستفادة من العلوم الشرعٌة بل وفً خبرات 

 .الحٌاة

فقد استعدوا لعدم العودة الى م علٌهم باالعدام ـ بالنسبة للمتوقع الحك

القفص قبل النطق بالحكم  السجن وجهزوا فانالت حمراء ٌلبسونها فً

 حكام جاهزة وأنهم مستعدون نفسٌا لها ولٌسوا نادمٌنكرسالة أن األ

 البراءة حكم ـ بالنسبة للمتوقع الحكم لهم ب

 .د الخروجـ جرى إعدادهم الالنطالق بالدعوة من أول لحظة بع
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  ـ كانت الحوارات والمناقشات التً دارت بخصوص ماذا بعد الحكم

أسفرت عن شبه اجماع  بٌن المتوقع خروجهم على بعض األمور 

 منها:

ـ سنبدأ من حٌث انتهٌنا المن حٌث بدنا سنبدأ من العودة للمساجد 

والدروس وخطب الجمعة والمؤتمرات واالعتكافات ...الخ ..وفً 

بدأ بالدعوة فً المساجد وفً المدرجات ونخوض الجامعة سن

 االنتخابات من أول سنة بعد الخروج

 سنبدأ من أول لحظة بعد صدور األحكام.  ـ 

 ـ سنبدأ جهرا  السرا  وعلنا  وبصوت مرتفع .

 ـ وقد صدرت لهم بعض التوجٌهات مثل:

 ـ االنتشار فً الشوارع كمجموعات من أول ٌوم كإعالن عن العودة.

مل علنا  فً المساجد وعدم ارتكاب أي أعمال تشٌر الى عودة ـ الع

 التنظٌم السري مثل االجتماع فً الشقق او جمع تبرعات. 

 ـ منع حمل أي مطواة او سالح أبٌض .

ـ التوجه الى بقٌة االخوة خارج السجن ودعوتهم إلحٌاء العمل 

 والدعوة. 

الثبات وذلك  ـ الحدٌث عن التعذٌب الٌكون اال مقرونا بالحدٌث عن

 استفادة من التأثٌر السلبً لبعض الكتابات عن التعذٌب

ـ المعاملة مع الجماعات األخرى باحترام وعدم الدخول فً جدل الطائل 

 من ورائه
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فقد أسفرت بالنسبة لالخوة المتوقع بقاؤهم فً السجن لتنفٌذ األحكام 

ات المناقشات فٌما بٌنهم وبعض وفٌما بٌننا جمٌعا عن عدة توصٌ

 أهمها:

ـ الحفاظ على كٌانهم كجماعة داخل السجن لكن الحدٌث هذه المرة 

أصبح عن كٌان الجماعة االسالمٌة بعد أن استقلت جماعة الجهاد 

 بشؤنها 

ـ التصرؾ فً أعمال فً السجن توفر بعض المصارٌؾ مثل األعمال 

 وتألٌؾ الكتب.فً الخرز وؼٌره الٌدوٌة 

السجون ومعاٌشة أحوال الجماعة التواصل مع األوضاع  خارج ـ 

والدعوة حتى التطوٌهم السجون فً حدودها الضٌقة ومشكالتها 

  . المعروفة

 لٌلة  النطق بالحكم

ترب ٌوم النطق بالحكم جاشت مشاعرنا فقد اقترب الفراق قكلما اكنا 

بٌن األحبة بٌننا وبٌن أؼلى من رأت عٌوننا وعز من عشنا معهم وفً 

 كنفهم

ا بها مع املوننعن أٌن أتى هؤالء بمشاعر األبوة التً ٌجب معكنا نت

 !أنهم لم ٌتزوجوا بعد

 ا تصورنا الفراق توجل القلوب وتسٌل المدامع  كلم كنا

لم ننم تقرٌبا تلك اللٌلة فكل منا قضاها فً ابتهال وتضرع الى هللا 

ثة به وحاول استبشار بشًء ٌبعد عن الذهن شبح الحكم اتعالى واستؽ

 من نتوقع لهم ذلك باعدام 
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لقد عشنا فً هذا المكان الضٌق كل األحوال االنسانٌة عشناها مع 

فرحنا حزنا ولعبنا وذاكرنا وتدارسنا تحاورنا واختلفنا واتفقنا تجاورنا 

وتعاٌشنا وتقاسمنا الهموم واألحزان والحاجة والعوز فتقاسمنا كل ذلك 

ا بعضنا لبعض فكل منا وحكٌناحٌانا  العدلوالتراحم و  والحب  االٌثارب

 آلخر  وٌكبر فٌه مبادئه التً ٌتمسك بها ا ٌعرؾ جوانب حٌاة

  ؛ٌعرؾ بعضنا لبعض تضحٌته وعطاءه فً سبٌل نصرة االسالم

وتحاورنا  وتعبدنا معا ودعونا هللا تعالى وطلبنا منه أمورا بعٌنها 

روع هذه شنا استجابة هللا تعالى لنا فما أعشنا لهفتنا علٌها ثم ع

المشاعر وما أعظمها فً دمج قلوبنا وتعانقها وتصافٌها واذا وضعنا 

ضان كل ماسبق ووضعنا شهور رمضان التً قضٌناها معا لكان رم

الخوة فً هللا بٌننا فتتعانق تعانق وحده كافٌا ألن ٌروي الحب وا

 األؼصان فً األشجار 

كنا نستعد لرمضان بتفكٌر جماعً مبكر ونقسم األعمال وٌتسابق 

كان لكل رمضان منحة من .. جمٌع على الخدمة فً المطبخ وؼٌره ل

هللا فقد كنا نأمل وندعو ان ٌاذن هللا لنا بان نفطر سوٌا بدال من االفطار 

قد انعم هللا علٌنا بذلك ثم أنعم علٌنا بصالة ومتفرقٌن فً الزنازٌن 

ة القٌام جماعة ثم نقضً بقٌة اللٌل فً زنازٌننا فً العبادركعات بعض 

ل طوال اللٌل وكان العنبر الٌنام فاذا حنسمع دوي التالوة كدوي الن

دخلت العشر األواخر نشرنا لوحات تدعو لالجتهاد فً الدعاء العبادة 

عل التنافس فً العبادة فاذا بنا تفٌشواالنقطاع لها كبدٌل عن االعتكاؾ 

مر فً المستشقى فٌصل التنافس الى عنسمع عن عبادة الدكتور 

 أقصاه 
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 انك التجد عالقات تصفو مثل صفاء االخوة فً هللا فً ظل التعبد هلل

ث وتقواه واالجتماع على الطاعة فكما ان االجتماع على المعصٌة ٌور

ن االجتماع على الطاعة ٌؽرس الحب فً قلوب من النفور والمعاداة فإ

 تعاونوا على البر والتقوى

 ة ومنها:اهري قصٌدته المؤثروقد كتب الدكتور اٌمن الظو

 ؟وإن بً ضاق صدرك من ٌسعنً ... أخً إنً أرٌدك التدعنً 

 ؟دمعه لم ٌجر   وجفنك بارد  ...؟أأبكً دون أن تبكً لحزنً 

..... 

 لنحرك صوب االعدا ونحري ...شرٌكً أنت فً قهري ونصري

 فصن صدري فأنت الٌوم درعه

قوٌا  لقد كانت الحٌاة فً هذه المجموعة مجرد الحٌاة معها فقط دافعا 

 ساس  ا المجتمع الذي ٌبنى على ألمحاولة االنسان أن ٌوجد مثل هذ

ك السعادة التً عاشها  فً لجل توأن ٌضحً من أٌمانً إسالمً إ

 ظالل هذه الحٌاة السعٌدة رؼم محنتها وشدتها

 

 ٌوم النطق بالحكم

 1984سبتمبر 31 ٌوم النطق بالحكم

حالػيحّ ح١ٌُ هي ٣ٜيٍ ػ٠ِ  ٓؼِوش رلٌْٓظ٠َػش ٤ِش كوِٞر٘خ حُطِي  ُْْٗ٘ 

 حُو٤خىحص حالػ٘خ ػَ٘ ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن ػَٔ ػزي حَُكٖٔ 



76 
 

٤ُظَحؿغ ػٖ َٓحكؼظٚ أٓخّ  ػَٔ ػزي حَُكٖٔ  ًخٕ حُٔلخٕٓٞ هي طِٞٓٞح ُِيًظٍٞ

حُٔلٌٔش ٌُٖ ح٤ُ٘ن ْٛٔ ػ٠ِ َٓحكؼظٚ هخثال : حًح ً٘خ ٓ٘ظوخػْ ػٖ ًِٔش 

ٖٓ حػيحّ ح٤ُ٘ن  رؼي  ٘خطوٞكحً؟ ٌُٝح حُىحى ٘خ ٖٓ ر٤ٞط٘خ اًحُلن ٛ٘خ كِٔخًح هَؿ

 َٓحكؼظٚ حُ٘ـخػش

ظٞهؼخط٘خ ُٗظ٤ـش  حالهٞس حٌُزخٍ طٞؿ٤ٜخصخد ح٠ُ حُٔلٌٔش كٔذ حٓظؼيىٗخ ٌُِٛ

 ُٔخ ٤ٓليع ٌٛح ح٤ُّٞحُٔخروش 

ؿِٜ ًَ ٓ٘خ ٓظؼِوخطٚ حُوخٛش رٚ رل٤غ ٣ٌٖٔ ُـ٤َٙ إٔ ٣ؤهٌٛخ ُٚ رلَٝ طـ٤٤َ 

 ُٞٚ ػ٠ِ حُزَحءس أٝ ُِلٌْ ػ٤ِٚ ًٔخ أِٓل٘خٌٓخٕ حهخٓظٚ رؼي حُلٌْ ٓٞحء ُلٜ

ػ٘يٓخ كظلض حألرٞحد ط٘خهَ حالهٞس ٍإ٣خ ٍآٛخ ح٤ُ٘ن ٤ٓي كَحُٝش حُٔئًٕ أٗٚ 

٣ًَذ ٤ٓخٍس ٗوَ ٝك٤ٜخ حػ٘خ ػَ٘ رخرخ  كٔو٢ أكيٛخ كٍِ٘ ٛٞ ٝأػخىٙ ٝحٗطِوض 

 .ح٤ُٔخٍس كٌخٗض ٌٛٙ ٍإ٣خ ٓزَ٘س رؼيّ ٛيٍٝ حكٌخّ رخالػيحّ كخُزخد ٍؿَ ه٤ْ

 ُظلظ٤ٖ ٓ٘يىح ٌٛٙ حَُٔس ٝحُلَحٓخص طلٞم ًَ َٓس ط٘ي٣يح ًخٕ ح

كؤ٠ٛٝ   ٕ طَٜ ٌُٔخٜٗخ ح٠ُ أ ح ُٜخ٤ٓخٍس أ٤َٓطوظخٍ ًَ   ًخٕ حُٔؼظخى حٕ

ٝأك٤خٗخ رخُٜظخكخص ال اُٚ حال هللا ..  حأل٤َٓ رخالٗ٘ـخٍ رخُيػخء ٝحًٌَُ ٝػيّ حُِـٞ

  .ٓال٤ٓش ػ٘ي ٍَٓٝ ح٤ُٔخٍس رظـٔؼخصآال٤ٓش ا

ٖٓ ٝكخٗيس ٝٓٔظؼيس حٓظؼيحى حُلَد ش ٟؤٍٝ ًخٗض حُوٞحص ك٢ أٍٝ حُٔؼخ

 ًَ ٗٞع ُٕٝٞ 

 .ػ٘ي ُِٗٝ٘خ طؼخُض ٛظخكخط٘خ ٝأٗخ٤ٗيٗخ ًخُٔؼظخى 

ٓظ٘ٞػش ْٜٝٓ٘ هٞحص طَطي١ حأله٘ؼش ك٢ هخػش حُٔلٌٔش ًخٗض حُلَحٓخص ٝ

حُٞحه٤ش رٔ٘ظَٛخ حُٔو٤ق ْٜٝٓ٘ ٍؿخٍ حُوٞحص حُوخٛش حُٔ٘ظَ٘س رـٞحٍ 

 حألهلخٙ 

حُلَحٓخص رالكظخص  جضكيٟ ػَ٘ كٞؿأهلخٙ حالطٜخّ حإلىهُٞ٘خ  ٝػ٘ي طٔخّ

كظخص ٌُْٜٝ٘ كٞؿجٞح طؼِن ػ٠ِ حألهلخٙ كٜيٍص أٝحَٓ ُِوٞحص رَكغ ٌٛٙ حُال
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كظٞهلٞح رٔ٘ؼْٜ ٖٓ ًُي ٖٓ ىحهَ حألهلخٙ  كليػض ٓؼًَش حٓخّ ًَ الكظش 

 كٞؿجٞح رخُٔلخؿؤس حُؼخ٤ٗش ٢ٛٝ حٍطيحء حالكيٟ ػَ٘ ه٤خى٣خ كخٗالص ٌُْٜٝ٘

ٝىأرض كًَش كَٔحء )ُٕٞ ٓالرْ حالػيحّ( كخٍطزٌض حُوخػش ؿيح ٝطٞطَ حُٟٞغ 

 حُو٤خىحص حأل٤٘ٓش ًٛخرخ ٝح٣خرخ ٝحطٜخال ٝحٗلؼخال

 ٖٓ حُوخػش  ص حُظ٣َٜٞ حُظِل٢ٗٞ٣ِ آال هَحؽٝطْ ا

 كظخص أٝ ٓ٘غ ُزْ حألكَٔحٗظ٠ٜ حُظٞطَ ر٤ؤّ  أٖٓ حُٔلٌٔش ٖٓ ِٗع حُالػْ 

 خ٣ًٙزيٝ إٔ هَحٍح ٓخ هي طْ أطو

  ٖٓ ىحهَ حألهلخٙ رؼي حُٜيٝء ريأ حُزَٗخٓؾ حُوخٙ ٌُٜح ح٤ُّٞ

ػْ طٞحُض  ك٤٠ِش ح٤ُ٘ن ػَٔػزي  حَُكٖٔ ريأ حُزَٗخٓؾ روَحءس حُوَإٓ ٖٓ 

 .. حٌُِٔخص  

ٖٓ ٌٛٙ حٌُِٔخص ًِٔش ٓٞؿٜش َُؿخٍ ح١َُ٘ش ًِٝٔش ألؿِٜس حالػالّ حألؿ٘ز٤ش 

١ رخالٗـ٣ِ٤ِش ر٤٘ٔخ أُوخٛخ ٍٝٓخُش ح٠ُ حُؼخُْ أُوخٛخ حُيًظٍٞ أ٣ٖٔ حُظٞحَٛ

رخُل٤َٔٗش ٜٓ٘يّ حالطٜخالص حرَح٤ْٛ ػ٠ٔ٤ ٍٝٓخُش ح٠ُ حُٔلخ٤ٖٓ ٍٝٓخثَ 

 ػيس

 س ٠ٛٝ ك٤ٜخ حهٞحٗٚ ٤ٛٝش ٓٞىع ك٠ٛٞش ٓئػَهطذ  ح٤ُ٘ن ًَّ ُٛي١ هطز

ح٣ٌُٖ ٤ٓلَؽ ػْٜ٘ ٝح٣ٌُٖ ٤ٓلٌْ ػ٤ِْٜ ٝهظْ ٤ٛٝظٚ روٍٞ هللا ػِ ٝؿَ ) 

 ح٣ٌُٖ ال٣ٞهٕ٘ٞ(ٝال٣ٔظول٘ي كخٛزَ إ ٝػيهللا كن 

حُيًظٍٞ ٗخؿق حرَح٤ْٛ ٠ٛٝٝ حهٞحٗٚ ٤ٛٝش ٓئػَس ٝهظٜٔخ رخػالٕ  هطذٝ

 رَحءطٚ ٖٓ أ١ حُظٔخّ ٣ٌظذ رخٓٔٚ ُظول٤ق كٌْ حالػيحّ حًح ٛيٍ ػ٤ِٚ

ٓٞػي آهَ ًٝخٕ رؼي إٔ حٗظظَٗخ ريأ حُٔلٌٔش حًح ر٘خ ٗلخؿؤ رظؤؿ٤َ حُلٌْ ح٠ُ 

 لَٔحء ٝحُالكظخصؿ٤َ ٛٞ ٌِٓ٘ش حُلخٗالص حُحَُحؿق حٕ ٓزذ حُظؤ
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ريأ حألٖٓ رخهَحؿ٘خ ٣َٓؼخ ٖٓ حألهلخٙ ح٠ُ ٤ٓخٍحص حُؼٞىس كِٔم حالهٞس رؼٞ 

حُالكظخص ٝحُوٞٛخ ك٢ حُوخػش ر٤٘ٔخ هزؤٝح حُزخه٢ ك٢ ىٍٝحص ح٤ُٔخٙ ًٌُٝي رؼٞ 

 حُلخٗالص حُلَٔحء

ػ٘يٓخ ٍؿؼ٘خ ح٠ُ حُٔـٖ ٝؿيٗخ حٓظ٤خء ٗي٣يح ٖٓ ٟزخ١ حُٔـٖ ٖٓ حكَحؿْٜ 

ٔـٖ ٝرؼيٛخ طْ طلظ٤ٖ ٗي٣ي ُِزلغ ػٖ حُلخٗالص حء ٖٓ حُروَٝؽ ٓالرْ كَٔ

 حُلَٔحء

طْ حُظؤؿ٤َ كٌخٗض كَٛش الٓظيٍحى رؼٞ حألٍٓٞ  و١ٌٌٞٝٛح رؼي حٓظؼيحىٗخ حُ

 ٝحُظؤ٤ًي ػ٠ِ أهَٟ

 ـ أػخى حالهٞس حٌُزخٍ ـ ًٔخ ً٘خ ٤ْٜٔٔٗ ـ ػَٝ ًظخد "٤ٓؼخم حُؼَٔ حالٓال٢ٓ"

ُوظخّ ٌٛٙ حَُٔكِش ٝريح٣ش َٓكِش أػيىٗخ رَحٓؾ ٝكوَحص حًحػ٤ش أًؼَ ٓ٘خٓزش 

 ؿي٣يس 

 ٖٓ ٌٛٙ حُلوَحص كوَس ط٠ٔٔ "حَُٛخٛش حأله٤َس"

ٗطِوٜخ ٠ٓٔ98ٜٔٔٞٗخ رو٤ض ٍٛخٛش أه٤َس ٖٓ ٍٛخٛخص ١ً حُلـش حًظٞرَ 

 ح٥ٕ

 حالٓالّ هخىّ ٝٗلٖ هخىٕٓٞ

 ُٝيػٞط٘خ ػخثيٕٝ 

....... 

 :ػْ ٤٘ٗي

 أٗخ ٖٓ ك٤غ أط٤ض ػخثي  

 أٗخ ُٔٔـي١ ػخثي  

 حُٜالس ٝحًَُٞع ٝحُٔـٞىح٠ُ  ػخثي  
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 ح٠ُ حُط٣َن هِق أكٔي حٍَُٓٞ ػخثي  

 ٜخهٜش حُط٣َن ًِ   ػَكض  

 أٗخ رَؿٜٔخ ٝػخثي  

  َ  م ٝرخْٓٓـي ف  ُٜزخًخ ًخُلـ

 ٝحُوطٞ ًخ٣َُخف ػخٛق ٝػخٍّ

هزَ حُـِٔش حأله٤َس ُِ٘طن رخُلٌْ ٝحُظ٢ ًخٗض ٓئؿِش ٗزٜٞح ػ٤ِ٘خ ػيّ أهٌ أ١ 

ٝٓ٘ؼٞح ًَ أكَٔ  كظ٠ حُٜٔلق حألكَٔ ٢ٗء أكَٔ ٝك٢ حُٜزخف كظ٘ٞٗخ ريهش 

 ٓ٘ؼٞٙ أٝ حُ٘ز٘ذ ًٌُي

ٌُٖٝ ٛ٘خى كٞؿجٞح رخالهٞس حالػ٘خ ػَ٘ ٝهي حٍطيٝح كخٗالص ر٠٤خء ٌُٖٝ ٌٓظٞد 

 ػ٤ِٜخ رخالكَٔ "اػيحّ"

 ٝرؼٞ حُالكظخص طْ طؼ٤ِوٜخ 

 ٌُٖ ٌٛٙ حَُٔس ىهَ حُوخ٢ٟ رَٔػش ٝٗطن حُلٌْ ػ٠ِ  ػـَ

٤ُْ حألٍٝ كخٍطـض حُوخػش رخُظٌز٤َ ُوي ٗـخ ريأ حُوخ٢ٟ رخْٓ حُٔظْٜ حُؼخ٢ٗ ٝ

 حُيًظٍٞ ػَٔ ٖٓ كزَ حُٔ٘٘وش ٤ُْ ًُي كلٔذ ٝحٗٔخ كٌْ رزَحءطٚ

ٍٝ حْٓ كظؤًي ػيّ ٝؿٞى كٌْ ـ٤زخ ُْ ٣ظٔخُي أكي رؼي إٔ ٗطن رؤًخٕ حُٜٔ٘ي ػ

 .رخالػيحّ

ًخٕ ٌٛح ٣ٌل٤٘خ ُٔـٞى حٌَُ٘ ٝحُظٌز٤َ ٝحُظؼخٗن ٝحُظٜ٘جش ٝحُلَف ح٠ُ كي حُزٌخء  

  .ًؤٗ٘خ الط٣َي حٕ ٗٔٔغ رو٤ش حألكٌخّ كٌَ ٓخ رؼي ًُي ٤ٖٛٝ

 .ٝأُْ رؼ٤ي حُٔ٘خٍ أٛزق ك٢ ح٤ُي كـؤس .. ظِٔش كخٌُش حُٔٞحى حٗو٘ؼض كـؤس

 .ًُي ك٠َ هللا ٝهللا ًٝ حُل٠َ حُؼظ٤ْ  
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أٓخ هخٍؽ حُٔلٌٔش كوي ًخٕ حألٛخ٢ُ هي طـٔؼٞح أٓخّ أٍٝ حُٔؼخٍٝ حٗظظخٍح 

وَؽ ح٤ُْٜ أكي حُلخ٣َٟٖ رخُيحهَ َٓٔػخ  ُِلٌْ ْٝٛ ك٢ ؿخ٣ش حُوِن  ك

٤ُزَْ٘ٛ ٝٛٞ ٤٘٣َ ح٤ُْٜ ٖٓ رؼ٤ي كَكخ ٌُْٜ٘ ال٣يٍٕٝ ٓخ ٣وٜي كِٔخ َٝٛ 

ٗٚ ظ٘ٞح أح٤ُْٜ أؿ٢ٔ ػ٤ِٚ ٝٓو٢ أٍٟخ هزَ إٔ ٣٘طن رٌِٔش كخُىحى حُوِن كوي 

ؿ٢ٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ٛيٓش حألكٌخّ كخٛظٔٞح رخكخهظٚ ْٝٛ ك٢ أٗي حُـ٤ع: َٛ ٌٛح أ

ك٠ـٞح رخُظٌز٤َ هزَٗخ..  كِٔخ ٗطن هخٍ ال٣ٞؿي كٌْ رخالػيحّ ظٚ؟! هْ .. أٝه

  .ٝطؼخٗوٞح ٝرٌٞح كَكخ ٝأهٌٝح ٣ٜظلٕٞ ٝكَكٞح ِِٝٛٞح ًزَٝحٓـيٝح ٌَٗح ٝٝ

رؼي حٗظٜخء حُ٘طن رخُلٌْ طٜ٘ي أكي ح٠ُزخ١ هخثال حٜٗي حٕ الحُٚ حال هللا .. حٗظٜض 

 حُو٤٠ش ؟

 ش.كي حالهٞس : ال .رَ ح٥ٕ ريأص حُو٤٠هخٍ ُٚ أ 

 هخٍ ح٠ُخر٢ ٓٔظـَرخ؟ أ١ ه٤٠ش ؟  

ٓالّ .. ه٤٠ش حُيػٞس ح٠ُ هللا ح٥ٕ ٓ٘وَؽ ُظ٤زيأ كَٜ ؿي٣ي هخٍ حألم ه٤٠ش حإل

 ٖٓ ه٤٠ش حُيػٞس ح٠ُ حالٓالّ.

ٗخ حًِٔي ػٖ ٌٛٙ حُو٤٠ش ٗلٖ ً٘خ ٗوّٞ ٖٓ ٗٞٓ٘خ حُٔخػش هخٍ ح٠ُخر٢: ٣خػْ أ 

 حُؼخ٤ٗش ٛزخكخ.

 ٌٌٝٛح حٓيٍ حُٔظخٍ ػ٠ِ ه٤٠ش حُوَٕ  

أٖٓ  98ُٕٔٔ٘ش  ٕٙٗأٓزخد حُلٌْ ك٠ ه٤٠ش حُـ٘خ٣ش ٍهْ »ٝكٔذ ٓـِي 

اػيحى ٝطوي٣ْ ػزيحُؼ٣ِِ حَُ٘هخٟٝ  -ه٤٠ش ط٘ظ٤ْ حُـٜخى  -ىُٝش ػ٤ِخ 

  ٕٖٓ، كبٕ ػيى حُٔظ٤ٜٖٔ «حُٔلخ٠ٓ

 ٗٔذ ا٤ُْٜ ٓظٕٞ ٝحهؼش،

 أُق ٛللش  ٖ٘ٝأٍٝحم حُو٤٠ش  

 ٗخٛي ٗل٠، ٖٓٗخٛي اػزخص ٝ ٘ٗط٠ٔ٘ض ٜٗخىس 
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ٓلخ٤ٓخ، ٝٗظَص  9٘ؿِٔخص، َٝٓحكؼخص  9ض َٓحكؼخص ح٤ُ٘خرش ٝحٓظـَه 

حُو٤٠ش أٓخّ ٓلٌٔش أٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ ١ٞحٍة، رَثخٓش حُٔٔظ٘خٍ ػزيحُـلخٍ 

ٓلٔي أكٔي، ٝػ٣ٞ٠ش ؿٔخٍ ػ٠ِ كئحى، ٝارَح٤ْٛ ػزيحُٔالّ ١ٚ، حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ 

رٔلٌٔش حٓظج٘خف حُوخَٛس، ٝحالىػخء ٖٓ حُٔٔظ٘خ٣ٍٖ ٍؿخء حُؼَر٠ حُٔلخ٠ٓ 

حُؼخّ ٤ُ٘خرش أٖٓ حُيُٝش حُؼ٤ِخ، ٝحُٔٔظ٘خٍ ٓخَٛ حُـ٘يٟ، حُٔلخ٠ٓ حُؼخّ، 

ٝػزيحُٔـ٤ي ٓلٔٞى ٝٓلٖٔ ٓزَٝى، ٍث٤ْ ح٤ُ٘خرش ٝػزيح٤ُٔٔغ َٗف، ٤ًَٝ 

  ح٤ُ٘خرش

 ) أه٠ٔ كَحم( حُٔخػخص حأله٤َس

 ٖٓ حُٔلٌٔش رخُ٘يحء ػ٤ِ٘خ ُِوَٝؽ ُِؼٞىس ح٠ُ حُٔـٕٞٓخٍع أ

٤٘٘خ كٍٞ حُ٘طن رخُلٌْ ًٝ٘خ ٓظلٔز٤ٖ ٌُٜٙ ًخٕ حُٔظٞهغ حٕ ٣ظْ حُظل٣َن ر

حُِلظخص حُظ٢ ١خُٔخ كخُٝض حٕ طَٔ ػ٠ِ حُو٤خٍ ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٤ُٔٔق ُٜخ رٔـَى 

  .ر٘خػظٜخُظِٔظٜخ ٝحٍَُٔٝ 

ًٝ٘خ ٗظٞهغ  كٞؿجظخ رؼٞىط٘خ ح٠ُ ح٤ُٔخٍحص ًٔخ ؿج٘خ ٝرخُظخ٢ُ ٛخ هي ػيٗخ ٣ٞٓخ

زض ُْٜ حُل٤خس ْٝٛ حالػ٘خ ػَ٘ ؛ ػيٗخ ٝٓؼ٘خ أك٤خء ؿيى ًظ حُظل٣َن حَُٔٝع ر٤٘٘خ

  ٍٝٝكخ ٖٓ أٍٝحك٘خ . ٍأٓخ ٖٓ ٍإٓ٘خ ٝهِزخ ٖٓ هِٞر٘خ

  ٓ   .ش أهَٟ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ػ٤ِ٘خ٘  ًٝخٗض ٌٛٙ 

ٝحألٗـخٕ ٝحُيٓٞع   ًخٕ حُط٣َن ٖٓ حُٔلٌٔش ح٠ُ حُٔـٖ ٓ٘لٞٗخ رخُٔ٘خػَ

 ؛خُؼزَر ٝحُلي٣غ 

خًٔض ٓؼ٘خ ًؼ٤َح هي حٗ٘وض ٌْٝٗ ح٤ُّٞ رؼَ٘ ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ ٓـٔٞػش ًخٗض ـ ك  

   !يٝح رخُوَٝؽ ٌُْٜ٘ ٛيٓٞح رخُلٌُْظؼزض حهظالكٜخ ٝٝػ  

 ٌٌٝٛح أهٌٗخ ٗظؤَٓ حألكٌخّ ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ػزَ الطٌخى طٜيم.
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رو٢ حُظٞهغ ح٥هَ ٝٛٞ إٔ ٣ٔ٘غ حُلخِٕٛٞ ػ٠ِ حُزَحءس ٖٓ ىهٍٞ حُٔـٖ 

ٌُٖٝ كٞؿج٘خ رؼي حٍُٞٛٞ ريهُٞ٘خ ٤ُوَؿٞح ٣ٝظِٔٔٞح أٓخٗخطْٜ ٖٓ حُزٞحرش 

 !ؿ٤ٔؼخ ٓؼخ

حُٔ٘ش حألهَٟ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ أٗ٘خ  كٞؿج٘خ رلخُش ٓوظِلش طٔخٓخ ػٖ ًَ ٓخٓٔؼ٘خٙ 

 .ٖٓ هزَ ٖٓ أػَحف حُٔـٕٞ ك٢ ٓؼَ كخُظ٘خ ٌٛٙ

ٔظوزَ رٜخ ٝحُظ٢ طٞهؼ٘خ إٔ طٔظوزَ ُْ ٗـي هٞس حُلَحٓش حُٔؼظخىس حُظ٢ ً٘خ ٗ  

يس حُٔ٘يىس  حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ٤ُئهٌٝح ٖٓ حُزٞحرش رؤٞس ح٠ُ ُٗخ٣ُْٜ٘ حُـي٣

 .٤ُزيأٝح ٓؼْٜ َٓكِش ؿي٣يس ٖٓ حُ٘ي ٝحُؤغ

ٖٓ ح٠ُزخ١ ك٢ كخُش ٖٓ حالٓظ٤خء ٝحٕ ًخٕ رؼ٠ْٜ هي ٛ٘ؤٗخ رخُلٌْ  ٝؿيٗخ ًؼ٤َحً 

 رظٌِق ٗي٣ي ٝحالؿِذ ْٜٓ٘ طٞحٍٟ ػٖ حٓظوزخُ٘خ حُٔؼظخى .

كوي ٓٔلٞح ُ٘خ رخالٗظوخٍ ر٤ٖ حُؼ٘ز٣َٖ حُظـَرش  ؼ٘خث٤خً ظرؼي ىهُٞ٘خ ًخٕ ٟٝؼخ حٓ

٣ٞٓخ ًخٕ ٓؼخ كـِٔ٘خ ٝه٤٠ظخ  ـ ٝٛٞ ٓخ ُْ ٣ليع ٖٓ هزَ ـحُظؤى٣ذ ًٔخ ٗلذ ٝ

 ِٓٔٝؿخ رخُٔؼخىس ٝحُزٌخء ٓؼخ ..

حُٔؼخىس ُزوخء أٍٝحك٘خ ْٝٛ ٓ٘خ٣و٘خ ح٣ٌُٖ ه٤٠٘خ ٓؼْٜ ٌٛٙ حُلظَس حٌُٛز٤ش ك٢ 

 .ك٤خط٘خ 

ٝحُلِٕ ٝحُزٌخء ألُْ حُلَحم ر٤ٖ ح٥رخء ٝحألر٘خء ح٣ٌُٖ طؼِٔٞح ْٜٓ٘ ًَ ؿ٤َٔ 

 .ًل٠ رٌُي أرٞسٝ

كوي ًخٗض حُيٓٞع طـ١َ ٝكيٛخ  ر٤ٌ٘خ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ رٌخء ُْ ٗزٌٚ ٖٓ هزَ

ٝكخٍٝ رؼٞ حُٔ٘خ٣ن طٜيثش حُزخ٤ًٖ ٌُٖ ىٕٝ ؿيٟٝ ، ط٘ل٠ رؼ٠ْٜ رؼ٤يح  ،

ًٝخٕ أًؼَ حُزخ٤ًٖ ْٛ حُٔلَؽ ػْٜ٘  ػٖ حألٗظخٍ ٤ُطِن ٤َُٔ حُيٓٞع حُؼ٘خٕ!

ْ حُؼخ٤ٗش رؼي إٔ أٛزلض حُل٤خس ٛ٘خ ٢ٛ ح٣ٌُٖ ٤ٓ٘طِوٕٞ رؼي ك٤َِ ح٠ُ ر٤ٞطٜ

 ر٤ٞط٘خ حأل٠ُٝ .
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ٛخ٣خْٛ... أًي حُيًظٍٞ ك٢ حُٞهض ح١ٌُ ه٤٠٘خٙ ٓؼخ ػخى حُٔ٘خ٣ن ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٝ

ٕ حُؼزخص ػ٠ِ حُي٣ٖ ال٣وخّ حال رؼي حُِٝحؽ ٝحالٗـخد ػ٘يٓخ ٣ظلَٔ ٗخؿق ػ٠ِ أ

١ِزخص  حالٗٔخٕ ٓٔئ٤ُش ؿ٤َٙ ٣ٌٕٝٞ ػَٟش ألٕ ٣و٢٠ ٝهظٚ ر٤ٖ حُؼَٔ ٝر٤ٖ

حألَٓس ٝال٣زو٠ ٝهض ُِؼَٔ ُِي٣ٖ حال ُٖٔ ًخٕ ك٣َٜخ روٞس ػ٠ِ طٞك٤َ ٌٛح 

 حُٞهض 

حٓخ ح٤ُ٘ن ًَّ كِْ ٣ٌٖ هخىٍح ػ٠ِ حٌُالّ ٖٓ طؤػَٙ رٔخ كيع ُِٝلَحم حأل٤ُْ 

الهٞحٗٚ هٜٞٛخ ػ٘يٓخ أٗ٘يص رؼٞ حألٗخ٤ٗي ٓؼَ هٜش ٤ٜٗيحُٔئػَس ًٌُٝي 

 ٣ز٢ٌ ح٤ُ٘ن هٜٞٛخ ػ٘ي هُٞٚ: ٤٘ٗي ٌِٓ٘خ ٌٛٙ حُي٤ٗخ حُوَٝٗخ ح١ٌُ ًخٕ

 ٝٓخ كظ٢ء حُِٓخٕ ٣يٍٝ كظ٠

 ٠٠ٓ رخًَُذ هّٞ آهَٝٗخ

ٟ ك٢ حًَُذ ه٢ٓٞ  ٝأٛزق ال٣َ 

 ٝهي ػخٗٞح أثٔظٚ ٤٘ٓ٘خ

 ٝآ٢ُ٘ٔ ٝآُْ ًَ كَ

 ٓئحٍ حُيَٛ أ٣ٖ حُِٔٔٔٞٗخ

حٓخ ح٤ُ٘ن ػٜخّ ىٍرخُش كٌخٕ ٣ئػَ حٕ ٣ظ٘ل٠ ؿخٗزخ رخُٞحكي طِٞ ح٥هَ ٤ٛٞ٣ٚ 

٣ئًي ػ٤ِٚ طؤ٤ًيحص ٛخٓش طوٚ حُؼَٔ ُي٣ٖ هللا ٝٛخ٣خ ٗو٤ٜش هخٛش ٝ

 ٝحُيػٞس ح٠ُ هللا.

أٓخ ح٤ُ٘ن ػ٢ِ ح٣َُ٘ق كوي ًخٕ ك٣ِ٘خ ألٗٚ ُْ ٣َ٘ حُٜ٘خىس حُظ٢ ًخٕ ٣ظٔ٘خٛخ 

 ػ٤ِٚ . ًٝخٕ رٌخإٙ ؿخُزخً 

حُظَك٤َ ٓظَٜ ٕ ٤ٓخٍحص ٤٘خٛخ ك٢ حالٗظظخٍ هخُض حالىحٍس ارؼي ٓخػخص ه٠

ٝحٟطَص  ٠ُ ح٤َُِكخٗظظَٗخ ١ٝخٍ حالٗظظخٍ اخكظخطْٜ ٠ُ ٓلُظؤهٌ حُٔلَؽ ػْٜ٘ ا

 .ٕ ط٘خى١ ػ٠ِ ٖٓ طَٜ ٤ٓخٍحطْٜ طزخػخً حإلىحٍس ح٠ُ اىهخُ٘خ حُِٗخ٣ُٖ ػ٠ِ أ
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أٓخ حُيًظٍٞ ػَٔ ػزي حَُكٖٔ كوي هخُٞح ُٚ ٤ٓظْ طَك٤ِي ح٠ُ حٖٓ حُيُٝش ٤ُلَؽ 

ٕ ٣وَؽ ٖٓ رٞحرش حُٔـٖ ح٠ُ ر٤ظٚ  ػ٘ي ٖٓ ٛ٘خى كَكٞ حُوَٝؽ ٝأَٛ أ

 حٕ ِٗٞٛي ر٤ٔخٍس ح٠ُ ر٤ظيهخُٞح ٣َٗي 

 أه٢ ٤ٓؤه٢ٌٗ ر٤ٔخٍطٚ :هخٍ 

 كٔخُحٍ ٜٓٔٔخ ػ٠ِ ٓٞهق ح٠ُ إٔ أهَؿٞٙ كؤهٌٙ ٗو٤وٚ ح٠ُ ر٤ظٚ ٍكٔٚ هللا  

ػ٘يٓخ ًٍذ حُٔلَؽ ػْٜ٘ ٤ٓخٍحص حُظَك٤َ ُظٔخكَ رْٜ ح٠ُ ٓلخكظخطْٜ ريأٝح 

حُٜظخف ا٣ٌحٗخ رزيأ َٓكِش ؿي٣يس ك٢ حُيػٞس ٖٓ ٜٛ٘خ ٖٓ ػ٠ِ رٞحرش حُٔـٖ 

 ٖٝٓ ح٥ٕ ٌٓ٘ ُلظش حُوَٝؽ 

 ٛظلٞح ٝك٢ أًٛخْٜٗ ٓخ ظِٞح ٣ٔٔؼٞٗٚ ًَ ٤ُِش ك٢ هظخّ رَٗخٓؾ حًحػظْٜ ح٤ِ٤ُِش

 .ٝال ٤َٔٗ ل٤ي  الٗ   .. ٠ُ حُط٣َنا إٔ ٗؼٞى   :ـ ػٜي  

 .ٓ٘ظ٣َٜٖ أٝ ر٤ٖ ؿيٍحٕ حُٔـٕٞ .. ٕ ٗلَٔ حألٓخٗش: أـ ػٜي  

ـ   ذُّ ط  ٗ   ..  إٔ ٗؼٞى ُِي٤ٗخ :ـ ػٜي    . حُٕٔ٘ٞٝ ِٗو٠ أ َف  حُ

 ٝا٠ُ ُوخء 

 رل٠َ هللا ٝرَكٔظٚ ًٝخٕ حُِوخء كؼال هخٍؽ حُٔـٕٞ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ حُٔٔخؿي

 ٌٝٛٙ َٓكِش ؿي٣يس هي ٣ٞكن هللا طؼخ٠ُ ُظٔط٤َ ٓخ طٔؼق رٚ حٌُحًَس

َن َلَمَ ب َقَ ت َاَن َب َرَ }
 
َ{ميلَ إلعَ َعَ يَ مَ إلسَ َنت َأ ََكَ ن َاَإ

َ
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