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 حتيات : علي موالمع  

 
 ايعٜط غامل قك١

 
 اؾع٤ االٍٚ

 
 ايطسِٝ بػِ اهلل ايطٓٔ

 
أَا بعس ٓسا هلل ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغً٘ ٚأْبٝا٥٘ ٚبعس 

االغس ايهطاض ٚايبطٌ إػٛاض ايصٟ ؾاع شنطٙ  ؾٗصٙ غري٠
إًٌٗٗ بٔ ضبٝع٘  ٗ االقطاض ٚأشٍ بػٝؿ٘ نٌ قٓسٜس ٚدباض
طٜع٘ َٚادط٣ ي٘ قاسب االؾعاض ايبسٜع٘ ٚايٛقا٥ع إٗٛي٘ إ

االٜاّ َع ًَٛى ايؿاّ ٚؾطغإ ايكساّ َٔ  ٗ تًو
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ايػاَع ٚيهٔ  اؿٛازخ ٚايٛقا٥ع اييت تططب ايكاض٤٣ ٚتًص
قبٌ ايؿطٚع ٗ ٖصٙ ايػري٠ ايػطٜب١ ٚأخباضٖا إططب٘ ايػطٜب٘ 

ْصنط ططؾا َٔ أخباض ايعطب أٌٖ ايؿهٌ ٚاالزب  ضأٜٓا إٔ
ٚاهلل إػتعإ : إٔ  أؾازٙ يًطايعٌ ْٚع١ٖ يًػاَعٌ ؾٓكٍٛ

أقٌ ايعطب َٔ قسِٜ ايعَإ ٚغايـ ايعكط ٚاالٚإ 
بٔ عسْإ ٚنإ قس ٚيس يٓعاض  ٚيس ْعاض بٔ َعس

 إصنٛض أضبع١ أٚالز َٔ ايصنٛض نٌ َِٓٗ بايؿهٌ ٚايبأؽ
َؿٗٛض ِٖٚ : َهط أِاض ٚأباض ٚضبٝع٘ ٚؾاضؽ ايططاض َِٚٓٗ 

ؾُٔ  ٚاهلهابايرباضٟ  تؿعبت قبا٥ٌ االعطاب َٚالت
ْػٌ أباز ًَٛى ايتابع٘ ايصٜٔ أخباضِٖ بٌ ايٓاؽ ؾا٥ع٘ 

ضبٝع٘ َٚهط ٚأِاض عطف اؿذاظ ٚلس ٚايعطام  َٚٔ ْػٌ
َٓكػُ٘  ٚغهإ ايكؿاض ٚناْت ايعطب ٗ تًو ايعَإ

اٍ قػٌُ ُٖٚا قٝؼ ّٚٔ ؾهإ ايُٝٔ ِٖ 
َٚاظايت ايعطب  ايُٕٝٓٝٛ ٚباقٞ ايعطبإ ايكٝػٕٝٛ

ايرب االقؿط ست٢ اؾتٗطت ايعؿا٥ط  تُٓٛ ٚتهجط ُٚتس ٗ
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االَري ضبٝع٘ ٚأخٛٙ َط٠ ٚأبٓا٤ ٚا٥ٌ ٚ ضبٝع٘  ٚايكبا٥ٌ ٚٚٗط
قاسب ٖصٙ ايػري٠  إصنٛض ٖٛ أبٛ ايعٜط ايؿاضؽ إؿٗٛض

  . ٚٚقا٥عٗا ايؿٗري٠
١ًْ  قاٍ ايطاٟٚ( ٚنإ ضبٝع٘ ٗ شيو ايعَإ َٔ)

ًَٛى ايعطبإ ٚأخٛٙ عط٠ٚ َٔ االَطا٤ ٚاالعٝإ 
أططاف بالز ايؿاّ ٚناْا  َٓاظهلِ ٗ تًو االٜاّ ٗ ٚناْت

وهُإ ع٢ً قبًٝتٌ َٔ ايعطب ُٖٚا بهط ٚتػًب ٚٚيس 
ٔػ١ أٚالز َجٌ االقُاض ِٖٚ نًٝب االغس ايهطاض ٚغامل  يطبٝع١

ٚعسٟ ٚزضعٝإ ٚغريِٖ َٔ  ايبطٌ ايؿٗري إًكب بايعٜط
ايؿذعإ ٚنإ ي٘ بٓت ًْٝ٘ ايطباع ؾسٜس٠ ايباع تعاضى 

ٚايػباع أمسٗا امسا٤ ٚتًكب بهباع ٚأَا االَري َط٠ ي٘  االغٛز
اؾتٗطٚا بايؿذاع٘ ٚق٠ٛ ايبأؽ َِٓٗ  عس٠ أٚالز أبطاٍ أفاز ٚقس

ٜكاٍ هلا  ُٖاّ ٚغًطإ ٚدػاؽ ٚي٘ بٓت ١ًْٝ ؾانً٘ ْبًٝ٘
اؾ١ًًٝ ؾاتؿل ٗ بعض االٜاّ إٔ االَري٠ َط٠ زخٌ ع٢ً أخٝ٘ 

ع البٓ٘ ُٖاّ ٚخاطب٘ بٗصا ٚخطب أبٓت٘ نبا ضبٝع٘ ٗ اـٝاّ
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 : ايؿعط ٚايٓٛاّ
 

 قكٝس٠ َعاْٝ٘ سهت زضض اؾٛاٖط ٜكٍٛ أَري َط٠ ٗ
 اؾبابط ضبٝع١ ٜاأخٞ امسع نالَٞ أٜا قٗاض ؾطغإ

 أضٜس نباع بٓتو ٜاضبٝع٘ اٍ ُٖاّ ٜاؾدط االنابط
 نًٝبا ٜٚطنب ٜاأخٞ اـٌٝ ايهٛاَط ٕٚا ٜٓتؿٞ ابٓو

 التؿاٚض دصٖا ي٘ ظٚزٚتهرب ٜاًَو بيت اؾًًٝ٘ َط ؾ
 ٖٚصا ٜاأخٞ أقك٢ َطازٟ أٜا قساّ آغاز ايهٛاغط

 ي٘ نالَو ٜاأخٞ َجٌ ايعٓابط تبسٟ ي٘ ضبٝع٘ ثِ قاٍ
 التؿاٚض تطٜس نباع خصٖا ٜاَػ٢ُ ٚظٚدٗا البٓو

 َٚعٗا َا١٥ خازّ ىسَْٛٗا َٚا١٥ داضٜ٘ غري ايػطا٥ط
 نايعطا٥ؼ َٚا١٥ قعٛز َع َٝتٌ دٛا٥ط َٚعٗا َا١٥ سط

 عاطط ٗا قٌُ ايؿاخط ٚاطًؼ ظٜاز َٚػو ؾاٜض ٚزَّٚع
  ُٖٚاّ ابٔ َط٠ َجٌ ابين يػريى َا أْاغب أٚ أقاٖط

 ٚأؾطح ؾٝ٘ ٚأعٌُ عطؽ ؾاخط ًِٖ اْٗض ٚظٚدٗا بػطع٘
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 ؾًُا ؾطؽ ضبٝع٘ َٔ نالَ٘ ٚؾعطٙ ْٚٛاَ٘ أعتٓك٘ أخٛٙ

ٚؾهطٙ ع٢ً سػٔ اٖتُاَ٘ ثِ باؾط ايكّٛ بأَط ايعطٚؽ 
ُٖاّ ع٢ً نباع بٓت  ا عكس االَرئَ شيو ايّٝٛ ٚعكسٚ

 ايهطاّ نُا دطت عاز٠ إًٛى ايعٛاّ ؾإٔٚٛا اٚال٥ِ ٚشعٛا
ايصبا٥ض ٚأطعُٛا نٌ آت ٚضا٥ض َٚاظايٛا ٗ غطٚض ٚأؾطاح 

خٍٝٛ ٚؾطب َساّ َس٠  ٚبػ٘ ٚاْؿطاح ٚزم طبٍٛ ٚيعب
عؿط٠ أٜاّ ثِ ظؾٛا نباع ع٢ً االَري ُٖاّ ؾهاْت ي١ًٝ ع١ُٝٛ 

ٗ االٜاّ ايكسّ٘ سهط ؾٝٗا نجري َٔ غازات ٜػُع َجًٗا  مل
ٚزخٌ ُٖاّ ع٢ً نباع  ايعطب ٚأٌٖ إٓاقب ٚايطتب

 ٚسٛٞ عػٓٗا ْٚاهلا ْٚايت َٓ٘ غا١ٜ آَاهلا الْٗا ناْت ؼب٘
قب١ ؾسٜس٠ ٚتٛزٙ َٛزٙ أنٝسٙ ٚغٛف ٜٛٗط هلُا ٚيسإ 

 . سسٜجُٗا بعس االٕ ُٖٚا ؾٝبٕٛ ٚؾٝبإ ٚغٝأتٞ
 قٝؼ إسعٜٛٔ بايكٝػٝ٘ ٚيٓتهًِ ٖصا َانإ َٔ خرب بين

سسٜح ايُٝٓٝ٘ َٚادط٣ هلِ ٗ تًو االٜاّ  االٕ عٔ
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َٝازٜٔ  َٔ االَٛض ٚاالسهاّ ٚاؿطٚب ٚاالٖٛاٍ ٗ

 . ايكتاٍ ؾٓكٍٛ ٚع٢ً اهلل االتهاٍ
 

ايُٝٔ ًَو عِٛٝ  أْ٘ نإ ٗ قسِٜ ايعَإ ٗ بالز
ايؿإٔ قاسب دٓس ٚأعٛإ ٚأبطاٍ ٚؾطغإ ٜكاٍ ي٘ 

بايتبع ايُٝاْٞ ٚمل ٜهٔ ي٘ بٌ  إ ٜٚه٢ٓإًو سػ
ايكٝػٝ٘  إًٛى ثاْٞ ٖٚٛ أٍٚ ايُٝٓٝ٘ نُا نإ ضبٝع٘ أٍٚ

ٚنإ ؾسٜس االؽ قٟٛ إطاؽ نٌٜٛ ايكاَ٘ عطٜض اهلاَ٘ 
اؿطاّ ٚالوؿٜ ايعٗس ٚايعَإ ٚنإ  ٚالٜعطف اؿالٍ َٔ

ٚايكباح َٚٔ  وب ايٓػا٤ إالح ٚإعاح َٓٗٔ ٗ إػا٤
يػطٜب٘ ٚاقطالسات٘ ايعذٝب٘ نُا شنط أقشاب أعُاي٘ ا

ٜتعٚز بكبٝ٘ َٔ بٓات إًٛى  ايطاٜات أْ٘ نٌ يًٝ٘
 ٚايػازات ٚناْت إًٛى ؽاؾ٘ ٚؽؿاٙ ٚؼػب سػاب٘

  ٚترتناٙ ٚؼٌُ ي٘ اـطاز
 ٚتعًٌ ي٘ اـاطط ٚإعاز ٚنإ عٓسٙ َٔ االبطاٍ
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ٚايؿطغإ أيـ أيـ عٓإ ِٖٚ عؿط٠ نطات َػتعسٜٔ 
خبري قٟٛ اؾٓإ  يػاضات ٚنإ ي٘ ٚظٜط عاقٌيًشطب ٚا

امس٘ ْبٗإ قس اَتاظ ع٢ً االقطإ بؿعٌ اـري ٚاالسػإ 
َا٢ٜٗٓ إًو سػإ عٔ اضتهاب ايًِٛ  ٚنإ نجريا

االٜاّ إٔ  ٚايعسٚإ ؾاتؿل ٗ بعض االعٛاّ ٚٗ ّٜٛ َٔ
أيتك٢ تبع َع ْبٗإ ٚقاٍ ي٘ ٗ ايسٜٛإ عهٛض االَطا٤ 

أٜٗا ايٛظٜط ٚايعاقٌ اـبري عٔ ًَو  تٚاالعٝإ ٌٖ مسع
ؾكبٌ  نبري عٓسٙ ضداٍ نطدايٞ أٚ أَٛاٍ نعسز أَٛايٞ

ايٛظٜط االضض ٚٚقـ ٗ َكاّ ايعطض ٚقاٍ أعطين االَإ 
بأخباض ًَٛى االَِ أقشاب  ٜاًَو ايعَإ ٚاْا أسسثو

 ايبطـ ٚاهلُِ َٚاعٓسِٖ َٔ اؾٝٛف ٚايعػانط ٚإُٗات
  ٚايصخا٥ط

 
 . االَإ َٔ ْٛا٥ب ايعَإ ؾكاٍ قٌ ٚعًٝو
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إًو إعِٛ أْ٘ الٜٛدس َجًو ٗ ٖصٙ االقطاض  ؾكاٍ أعًِ أٜٗا
ٚاالَطاض ٚيهٔ  َٔ إًٛى ايهباض أقشاب ايسٜٔ

ٜٛدس خاضز ايبشاض عطب َٔ أٌٖ ايؿذاع٘ ٚاالقتساض 
غؿري ٜكاٍ هلِ بٓٛ ؾٝؼ ٚغٝسِٖ امس٘  عسزِٖ نجري ٚدٝؿِٗ

ِٖٚ  ٚقا٥ع َٗٛي٘ َطٜع٘ضبٝع٘ ٚهلِ ٗ اؿطب ٚايػاضات 
أعِٛ َٔ ٚأنجط بأغا ،ؾًُا اْت٢ٗ ايٛظٜط َٔ ايهالّ ٚمسع٘ 

أغتاٙ إًو ٚتأثط ٚنإ عًٝ٘  َٔ سهط ٗ شيو إكاّ
أؾس َٔ نطب ايػٝـ االبرت ؾكاح ع٢ً ايٛظٜط ٚظعل 

بهالّ اؿٓل ٖهصا ٜاتٝؼ تؿهٌ عًٞ بين قٝؼ َازاّ  ٚقاٍ ي٘
إعاضى ٚأقتٌ  االَط نصايو البس إٔ أقسِٖ بؿطغإ

ًَهِٗ ضبٝع١ ٚأٚضزِٖ ٚأٚضز إٗايو ٚأخطب بالزِٖ ٚزٜاضِٖ 
بايػٝـ آثاضِٖ ٚأًُو ايسٜاض بايك٠ٛ ٚاالقتساض ثِ أْؿس  ٚأقٛ

 : االَطا٤ ٚايػازات ٖصٙ األبٝات ع٢ً َػاَع
 

 ظٚضا ٜكٍٛ ايٓيب ايُٝين إػــ٢ُ عٓإ ؾُا يًكٍٛ
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ى األضض ًَهت األضض غكبا ٚاقتساضا ٚقطت ع٢ً ًَٛ
 غٛضا

 ٚايكبـا٥ـٌ ٚؾطغإ إعاَع ٚايُٓٛضا ٚطاعتين إُـايو
 دػٛضا يكس أخربت عٔ بطـــٌ عٓـٝس ؾسٜس ايبأؽ دباضا

  ٚقـــايٛا اْـ٘ ٜسعـ٢ ضبــٝعـ٘ أَري قس س٣ٛ َسْا ٚزٚضا
 طٍٛ ٚعطض ؾهِ خطب ٚنِ ؾٝس قكٛضا تٍٛ األضض ٗ

 ضاٚبٛ ؾككسٟ ايّٝٛ أغعٚٙ ظٝؿٞ ٚأتطى اضن٘ قؿطا
  أٜا ْبٗإ أْع يٞ ايعـػانط قٝأتٛا ؾٛم خٌٝ نايُٓٛضا

  ٜاٚظٜطٟ ٚاٚغكٗٔ ٗ ٚغ٘ ايبشٛضا ٚدٗع ايـ َطنب
 سهٛضا ثالخ ؾٗٛض أغطع ال تطٍٛ ٜهٕٛ نٌ َاقًت٘

  أغري بِٗ اٍ تًو األضانٞ ٚأًَو ايكالع ٚايككٛضا
  َهاغب ٚأظٚدِٗ بٓات نُا ايبسٚضا ٜٚػِٓ عػهطٟ َِٓٗ

 ايهسٚضا بطا ٚبـشطا ٜٚكؿٞ خاططٟ بعس ٜٚبك٢ يٞ اؿهِ
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 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا اْت٢ٗ ايػبع َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚؾِٗ )

ايٛظٜط َا س٣ٛ سسٜج٘ ٚنالَ٘ ْسّ ٚتهسض ايصٟ أعًُ٘ 
االَتجاٍ ٚػٗٝع ايؿطغإ ٚاالبطاٍ  بٗصا اـرب ٚمل ٜعس ّهٓ٘ اال

 ايٞ اؿطب ٚايكتاٍ ؾٓعٍ َٔ ايسٜٛإ ٖٚٛ َكٗٛض
بسم ايطبٌ ٚايٓشاؽ الدتُاع ايعػانط ٚباقٞ غهبإ ٚأَط 

ايطدٛز ٖٚٛ َٔ أعِٛ  ايٓاؽ ٚنإ ٖصا ايهبٌ ٜكاٍ ي٘
ايطبٍٛ ٚناْت تسق٘ عؿط٠ َٔ ايعبٝس ايؿشٍٛ ٖٚٛ َٔ 

ايتباٜع١ ايعٛاّ ٚناْت ايٓاؽ تػُع قٛت٘ عٔ  قٓع٘ ًَٛى
قب١ًٝ َٔ  َػاؾ١ ثالخ أٜاّ ٚنإ إًو سػإ اشا غعا

ٌ َع٘ ٚأٜٔ َاشٖب ٜتبع٘ ٚمل ٜعٍ ايعطبإ ٜأخص شيو ايطب
ايعَإ ٜتكٌ َٔ ًَو اٍ ًَو  ٖصا ايطبٌ ٗ شيو

 ست٢ أتكٌ اٍ االَري سػإ غٝس بين ٖالٍ إؿٗٛض
باالسػإ ٚاالؾهاٍ ؾًُا زقت ايعبٝس ايطبٌ ٚمسعت قٛت٘ 

ايٛظٜطَٔ نٌ د١ٗ َٚهإ  قٛاز ايؿطغإ اقبًت ع٢ً
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غبب ز م ايطبٌ  ؾػاَٛا عًٝ٘ ُٚجًٛا بٌ ٜس ٜ٘ ٚغأيٛٙ عٔ
دٛع ؾشس ثِٗ بص يو األ ٜط از ٚإػري اٍ تًو ايبأل ز  ايط

م عًِٝٗ ايػالح ٚآالت اؿطب  يًػعٚ ٚاؾٗاز ثِ بعس ش يو ؾط
ٚايهؿاح ٕٚا تهٔ إس٠ قكري٠ ست٢ ػٗع٠ إطانب 

ايعػانط َٔ نٌ داْب ٚنإ َٔ ًْتِٗ عؿط٠  ٚػُعت
َػٛاض  طٌَٔ إًٛى نباض نٌ ًَو وهِ ع٢ً أيـ ب

ٚسهطٚ اٍ أَاّ إًو تبع سػإ ٚغًُٛا عًٝ٘ ٚقبًٛا 
مٔ بٌ ٜسٜو ٚالْبشٌ باضٚاسٓا  األضض بٌ ٜسٜ٘ ٚقايٛا ي٘

 عًٝو ؾؿهطِٖ ٚخًع عًِٝٗ اـًع ايؿاخط ٚايتشـ ايباٖط٠
ٚٚعسِٖ بإاٍ اؾعٌٜ ٚبهٌ خري ٌْٝ ثِ أَط ايٛظٜط باالغتعساز 

بالز ٚطًب َٓٗا إٔ قٝؼ ٚتًو اي ٚايطسٌٝ ع٢ً غع٠ٚ بين
 ٜأتٞ بايعػانط َٔ ؼت ايككط ٖٚٞ ْاظي١ ايٞ ايبشط

يٝؿاٖس اسٛاهلا ٜٚط٣ غالسٗا ٚاثكًٗا ؾُتجٌ ايٛظٜط ٕا أَط 
إًو عٓس ضؤ١ٜ ايعػانط  ٚؾعٌ نُا شنط ؾاْؿطح قسض

ٚاؾشاؾٌ ٖٚٞ ٗ ايػالح ايهاٌَ ٚأالغتعساز يًشطب 
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 : ؾأْؿس ٚقاٍ ٚايكتاٍ
 

 ُٝاْٞ قؿا عٝؿٞ ٚقس طاب ؾؤازٟٜكٍٛ ايتبع إًو اي
 عػانط ناألغس تػطٟ أيٛف ضانبٌ ع٢ً دٝاز أتتين

  اؾطاز عًِٝٗ نٌ زضع َٔ سسٜس ي٘ ظضز نُا عٌ
  ٚبِٗ نٌ دباض عٓٝس ٜكاٍ أيـ يٝح ٗ ايططاز

  ٚظاٍ اهلِ عين بابتعازٟ بطؤٜتِٗ ؾكس ظاز اْؿطاسٞ
  أغري بِٗ يصاى ايرب ساال ٚأقتٌ نٌ َٔ ٜطًب عٓازٟ
  ٚأضدع غاِا ٗ طٝب عٝـ ٚالٜبك٢ يتبع َٔ ٜعازٟ

  ٌْٝ إكاقس ٚإطازٟ أال ٜا عػهط قطٚا ٚطٝبٛا ع٢ً
 باظزٜــــاز َٚين أبؿطٚا ؾُٝا تطٜسٕٚ َُٗا تطًبٛٙ

 
ؾًُا ؾطؽ َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ قطخت االَطا٤ ٚأنابط ايكٛاز 

ٚايعػانط ٚاالدٓاز ٚزعٛا يًًُو بايٓكط ٚطٍٛ ايعُط  ٚاؾٝٛف
ٚاٜكٓٛا بايٓذاح ٚبًٛؽ  اغتبؿطٚا ٗ غع٠ٚ تًو ايبالزٚقس 
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 إطاز ثِ ْعيت ايعػانط ٚاالدٓاز ٗ إطانب َع االَطا٤
ٚايكٛاز ، ٚنإ إًو سػإ قبٌ خطٚد٘ َٔ االٚطإ 

ايكشكاح بٔ سػإ  ؾكس غًِ ظَاّ ًَو ايُٝٔ ايٞ
ٖٚٛ ًَو نبري ٚؾاضؽ ؾٗري نإ ٌّٝ ايٝ٘ ٜٚعتُس عًٝ٘ 

ي٘ إاٍ ٗ نٌ عاّ ٜٚطغً٘ ايٞ بالز  ُعؾأٚقاٙ إٔ ه
َٔ  ايؿاّ ثِ ْعٍ َع ايٛظٜط ٗ َطنب نبري ٚأقًعٛا

األٚطإ ٚقكسٚا بالز اؾبـ ٚايػٛزإ . ٚعٓس ٚقٛهلِ 
ْٚعيٛا ايٞ ايرب بايكٛاضب  ايٞ شيو اؾاْب ايكٛا إطاغٞ

 ْٚكبٛا اـٝاّ ٚإهاضب ٚٗ اؿاٍ اضغٌ إًو تبع ٚظٜطا
ب٘ بأيـ ؾاضؽ َٓتدب٘ يٝعًِ ابٔ أخت٘ امس٘ ظٜس بٔ عك

الْ٘ نإ ًَو ٖاتٝو  ايطعٝين بكسَٚ٘ ايٞ تًو األقطاض
ايسٜاض ٜٚأَطٙ بػطع١ اؿهٛض ٚتكسِٜ ايصخط ايٞ اؾٝـ 

ؾًُا عًِ ايطعٝين بصيو اـرب بازض ٗ اؿاٍ  ٚايعػهط
إٔ ايتك٢ ب٘  بايؿطغإ ٚاالبطاٍ ٚإُٗات ايجكاٍ ايٞ

يٛظضا٤ ٚاالعٝإ ؾسخٌ ٚغًِ ٗ ايكٝٛإ َٚٔ سٛي٘ ا
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ٚقسّ ي٘ ايصخا٥ط ٚإُٗات يتًو اؾٗات  عًٝ٘ ٚقبً٘ بٌ عٝٓٝ٘
ٚتًو االطالٍ ثِ  ؾأعًُ٘ بٛاقع١ اؿاٍ ٚأْ٘ قاقس غعٚ بين قٝؼ

باتٛا تًو اي١ًًٝ ٗ اـٝاّ ٚٗ ايكباح أَط إًو ايعؿط٠ 
ايعٛاّ إ ٜتأٖبٛا يًطسٌٝ ايٞ بالز ايؿاّ ٚإ  ًَٛى

ؾطٜكٌ ؾدُػ١ تػري  ٞ قػٌُ ٜٚتؿطقٛا ايٜٞٓكػُٛا اي
َٔ ايٌُٝ ٚٔػ١ تػري َٔ ع٢ً ايؿُاٍ ٚأٚقاِٖ أِْٗ 

ايٞ َس١ٜٓ ًّهٖٛا ٗ اؿاٍ ٜٚكُٕٝٛ ؾٝٗا  نٌ َا أقبًٛا
باـهٛع ٚاالَتجاٍ  ْا٥با َٔ غازات ايطداٍ ؾأدابٛا أَطٙ

ؾعٓس شيو زقت ايطبٍٛ ٚايعَٛض ٚضنبت ايؿطغإ ٚٗٛض 
كٝاح ٕٚع ايػالح ٚتطتبت ايهتا٥ب ٚغاضت اي اـٍٝٛ ٚاضتؿع

نًُا ٚقًٛا  إٛانب ٗ تًو ايرباضٟ ٚايػباغب ٚناْٛا
ايٞ َسٜٓ٘ اٚ بًس اَتًهٖٛا عس ايػٝـ إٗٓس ست٢ ًَهٛا 

ايعباز َٚاظاٍ تبع ٜتكسّ ست٢ أقبٌ ايٞ  ايبالز ٚطاعتِٗ
بإٛانب  َس١ٜٓ ايؿاّ ؾأساٙ بٗا َٔ ْٝع اؾٛاْب

٥ب إًو ضبٝع٘ ٗ زَؿل ايؿاّ ٜسع٢ ٚايهتا٥ب ٚنإ ْا
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ضبٝع١ ٚاخٛٙ َط٠ ٗ ٚازٟ االْعٌُ  ٜعٜس بٔ عالّ ٚنإ
إًو تبع  ٖٚٛ َهإ بعٝس عٔ إس١ٜٓ َػاؾ١ ٌَٜٛ ؾأضغٌ

ايٞ ْا٥ب االَري ضبٝع١ أسس ايٛظضا٤ ايعُس ٜطًب َٓ٘ 

 . اـهٛع الَطٙ ٚتػًُٝ٘
تبع ٚأَطٙ ؾًُا ٚقٌ ايٝ٘ ٚزخٌ عًٝ٘ ٚأعًُ٘ باـرب َٚا قاٍ 

ٚايطاع١ ْٚٗض َػطعا ٗ تًو ايػاع١ ٚأخص  ؾأداب بايػُع
االنابط ست٢  َع٘ االَٛاٍ ٚايصخا٥ط ٚخطز ٗ ْاع١ َٔ

ايتك٢ بتبع ٗ اـٝاّ ؾشٝاٙ بايػالّ ؾرتسب ب٘ غا١ٜ ايرتسٝب 
باؾًٛؽ ؾذًؼ َهإ قطٜب َٓ٘ ؾكاٍ تبع ٌٖ أْت  ٚأَط ي٘

ؾػاي٘ عٔ سهِ ضبٝع٘  سانِ ايؿاّ قاٍ ْعِ أٜٗا إًو اهلُاّ
 ؾكاٍ ي٘

 ٚامل ع٢ً قَٛ٘ ٚنٌ ايطعاٜا تؿهٛا َٔ ًُٚ٘ ٚتت٢ُٓ ي٘
االش٣ ٚايهطض ٚإٛت االٓط ٚاؿُس هلل ضب ايربٜ٘ ايصٟ 

ايعبٛزٜ٘ ؾػٓدسَو خس١َ  أعآْا بو ست٢ ْتدًل َٔ ْري
َطنٝ٘ ْٚكري يو َٔ ١ًْ ايطعٝ٘ َٚاقٛي٘ شيو يتبع اال 
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َٔ ٖصا ايهالّ ٚقاٍ ابؿط  اـٛف ٚايؿعع ؾتبػِ تبع َٔ
بالز ايؿاّ ٚؼٌُ يٞ  ببًٛؽ إطاّ ؾاْو غتهٕٛ ْا٥يب ٗ

اـطاز ٗ نٌ عاّ ؾكاٍ مسعا ٚطاع٘ ٜاًَو ايعَإ ٚدٖٛط٠ 
االٚإ ثِ عطض عًٝ٘ ايصخا٥ط َٚادا٤ ب٘ َٔ ْؿٝؼ  ٖصا

ٚقاٍ ي٘ أشٖب االٕ  اؾٛاٖط ؾاْؿطح قسض تبع ٚخًع عًٝ٘
ط ٗ ايهٝاؾات ٚايعٜٓ٘ ؾآْا اٍ ٚدٛٙ اٌٖ إسٜٓ٘ ٚباؾ

عٓسى بعس ثالث١ اٜاّ ْٚتؿطز ع٢ً ايؿاّ  غٓشهط اٍ
االضض  ْٚطدع اٍ إهاضب ٚاـٝاّ ؾكاٍ اٖال ٚغٗال

اضنو ٚايبالز بالزى ثِ ٚزع إًو ٚغاض َٔ َع٘ َٔ 
ٗ اَط ايٛيُٝ٘ ٚقس خاَطت  االنابط ٚايتذاض ٚأخص ٜػع٢

 . َ٘ع٘ اٌٖ ايؿاّ خٛؾا َٔ ايػيب ٚاهلعّ
 

هلؤال٤ َٔ االخباض ٚأَا َانإ َٔ ضبٝع١  ٖصا َادط٣
إًو تبع اٍ ايسٜاض  ٚبين قٝؼ االخٝاض ؾاِْٗ ٕا مسعٛا بكسّٚ

ٚاؾتتاس٘ إسٕ ٚاالَكاض اخصِٖ ايكًل ٚاالؾتهاض ٚنإ قس 
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ضبٝع٘ قٍٛ ظٜس اٍ تبع سػإ ٚنٝـ اْ٘ ْػب١ اٍ  بًؼ
ايعَإ ًَٛى  ايًِٛ ٚايعسٚإ َع اْ٘ نإ َٔ أعسٍ

اخصٙ ايػهب ٚايكًل ٚظاز ب٘ اؿٓل ؾذُع انابط قَٛ٘ ٚاخٝ٘ 
عًِٝٗ َٔ أٌٖ ايؿذاع٘ ٚايكسض٠ ٚدعٌ  َط٠ َٚٔ ٜعتُس

 : ىاطب االَطا٤ ٚايػازات بٗصٙ االبٝات
 

غٓا ضبٝع٘ ؾعطا َٔ نُاٜطٙ ٚزَع ايعٕٝٛ ع٢ً ايٛدٓات 
 طٛؾإ

 ٕامسعٛا ٚاَتجًٛا قٛيٞ اْتِ بٓٛ قٝؼ ابطاٍ ٚؾذعا ٜاقَٛٓا
 ايهٝٛف ْٚهػٞ نٌ عطٜإ نٓا غري ٚايػعس ىسَٓا ْكطٟ

 ٚاؾٛر ٚاـع ايػُٛض ٜأتٞ يٓا َٔ غاٜط االضض ٚإًبٛؽ
 أيٛإ

دا٤ْا َٔ ايبشط شا ايتبع واضبٓا قعب إطاؽ ؾسٜس ايبطـ 
 غًطإ

عٛابؼ ايـ ايـ بطٌ َٔ نٌ نطغاّ قًب٘ َجٌ  َع٘ ضداٍ
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 قٛإ
 عت٘ ايكاقٞ َع ايسإطا ساظ ايبالز َٚا أَري خايؿ٘ ايهٌ

 أت٢ ايٝٓا َٚاسػب سػاب يٓا َٓا َٚٔ غريْا ٖٛ يٝؼ
 ؾععإ

 َعاٙ عػهط نجري َا ي٘ عسز ابطاٍ سطب ٚؾطغإ ؾذعإ
ٜاعطبٞ َايٞ دًس ٗ ايًكا ٚغ٘  اْا بكٝت نبري ايػٔ

  َٝسإ
 َط٠ أخط٣ بٗصا ايطأٟ غاعسْٞ ُٖاّ ٜاأبٔ أخٞ

 َانٓت نػالٕ
ع٘ اال بٛقت ايًكا أٚ بعض َاٜرتى ايهأؽ َٔ ٜسٜ٘ ٚالغا
 أسٝإ

ايعٌُ ْٓٗعّ أٚ ْكابً٘ ؾٛضٚا يًكٛاب أخٛتٞ  نٝـ
 ٚخالٕ

 
قايت ايػازات ٚايؿطغإ  ؾًُا ؾطؽ ضبٝع٘ َٔ ؾعطٙ
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عٔ ؾطز يػإ إٔ ٖصا االَط الٜطام ٚعًكِ َط إصام 
غري اهلعّ٘ ؾٗٞ أٚؾط غُٓٝ٘ ٚاال سهِ غٝؿ٘ ٚالؾاْا  ٚيٝؼ يٓا

ٚدًػ٘ َػتطًٝ٘ اغتكط  ٚي٘ ط١ًٜٛعٔ بهط٠ أبٝٓا ٚبعس َسا
ضأٟ اؾُٗٛض ع٢ً إٔ ٜصٖبٛا اٍ عٓس تبع إصنٛض 

ٜٚكبًٛا ٜسٜ٘ ٜٚطًبٕٛ الْؿػِٗ االَإ  ؾٝػًُٛا عًٝ٘
ايٛغ١ًٝ  ٜٚكسَٛا ي٘ ايتشـ اؿػإ يعًِٗ ٜتدًكٕٛ بٗصٙ

َٔ تًو ايٛضط٘ ايٛبًٝ٘ ٖصا َانإ َٔ أَط بين قٝؼ 
يح ضنب ٗ ٚدٛٙ قَٛ٘ ايّٝٛ ايجا ٚأَا إًو تبع ؾاْع ٗ

 . ٚتٛد٘ اٍ َس١ٜٓ ايؿاّ الدٌ ايعٜاض٠ نُا تكسّ ايهالّ
 

ؾًُا بًؼ ايػاٜ٘ ٚٚقٌ ايػطاٜ٘ ايتكاٙ ظٜس بايتعِٛٝ ٚاالنطاّ 
َكاّ ٚقٓع ي٘ ٚيُٝ٘ عُٛٝ٘ شات قسض  ٚادًػ٘ ٗ أعع

ع٢ً  ٚقُٝ٘ ؾأسػٔ ايٝ٘ ٚخًع عًٝ٘ ٚؾطم ايتشـ ايجُٝٓ٘
طاز ٗ نٌ عاّ ٚبعس شيو ضدع انابط اٌٖ إسٜٓ٘ ثِ ضتب اـ

ٖٚٛ َػطٚض ايؿؤاز ع٢ً إطاّ ٚأَا  اٍ إهاضب ٚاـٝاّ
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ٜهٌ  بٓٛ قٝؼ ؾاِْٗ ْعٛا ايتشـ اؿػإ ٚاالَٛاٍ اييت
عٔ ٚقؿٗا ايًػإ َٔ عكٛز ٚدٛاٖط َُٚٗات ٚشخا٥ط 

ٚضنب ضبٝع٘ َع  ٚقُاف ؾاخط ًٖٚٓٛا ع٢ً َا١٥ ٌْ
اع٘ َٔ االَطا٤ أخٝ٘ َط٠ ٗ َا١٥ بطٌ ٚغاض َعُٗا ْ

عًِٝٗ االعتُاز ٚدسا ٗ قطع ايرباضٟ  ٚايكٛاز ايصٜٔ
اٍ  ٚايكؿاض ست٢ ٚقًٛا اٍ تًو ايسٜاض ٚعٓس ٚقٛهلِ

إهاضب ْعيٛا عٔ ٚٗٛض اؾٓا٥ب ٚادتُعٛا غعْساض إًو 
سػإ ٜٚعًُ٘ ابٔ االبؿع ؾكسَٛا ي٘  تبع ٚنإ امس٘ ثعًب٘

 ػإ ٜٚعًُ٘ايتشـ اؿػإ يٝكسَٗا اٍ إًو تبع س
بكسَِٚٗ اٍ ايسٜاض ؾكسَٗا اـعْساض ٚيٝعًِ َذ٤٢ ايكّٛ 

ايسخٍٛ عًٝ٘ يٝتؿطؾٛا بتكبٌٝ ٜسٜ٘  ٗ َجٌ شيو ايّٝٛ َطازِٖ
 ٚضدًٝ٘ ٚوكًٛا ع٢ً أَا١ْ ٜٚهْٛٛا َٔ ١ًْ خساَ٘

ٚأعٛاْ٘ ؾتبػِ تبع ٚايتؿت اٍ ٚظٜطٙ ْبٗإ ٚقاٍ ي٘ أٜ 
َاٖٛ نصا ٚنصا  قًت عِٓٗ ًَٛى قٝؼ ايعٛاّ ايصٜٔ نٓت

َٔ نالّ ٚاْٞ الأقًض إ انٕٛ َٔ ١ًْ خساَِٗ 
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االٕ يتكبٌٝ أقساَٞ يٝهْٛٛا َٔ ١ًْ  ِٖٚ قس سهطٚا
 أعٛاْٞ ٚخساَٞ ؾكاٍ ايٛظٜط ٚقاى اهلل َٔ نٌ ؾط

ٚنري ٚدعٌ عاقب١ ٖصا االَط اٍ خري ؾبُٝٓا ِٖ ٗ 
أَطا٤ بٓٛ قٝؼ ايهطاّ  اؿسٜح ٚايهالّ أشا زخٌ ع٢ً إًو

  ٛا االضض بٌ ٜسٜ٘ ٚٚقعٛا ع٢ً ضدًٝ٘ ؾأخص تبع ٜٓٛطؾكبً
ايِٝٗ ٜٚتأٌَ ؾِٝٗ ؾشاْت َٓ٘ ايتؿات٘ ؾٓٛط االَري ضبٝع٘ ٚاقـ 

ٖٚٛ َجٌ االغس ايػهبإ ٚنإ  ٗ باب ايكٝٛإ
 االَري ضبٝع٘ مل ٜسخٌ َع قَٛ٘ ع٢ً إًو سػإ الٕ ْؿػ٘
َاناْت تطاٚع٘ ع٢ً ايصٍ ٚاهلٛإ ؾايتؿت إًو تبع اٍ 

االْػإ ؾأْٞ أضاٙ  ايرتْإ ٚقاٍ َٔ ٜهٕٛ ٖصا
َعذب بٓؿػ٘ غا١ٜ االعذاب ٚال ساغب يٞ أز٢ْ سػاب 

عٓ٘ ؾكايٛا ايعؿُؿِ غٝس بين قٝؼ االَري  ؾػأٍ ايرتْإ

 . ضبٝع٘ إعِٛ
ؾدط ٚنط ٚتبسٍ بهسض ٚآطت عٝٓاٙ  ؾًُا مسع تبع ٖصا اـرب

 عِٛ ست٢ قاض َجٌ اؾُط ثِ ْازاٙ ؾشهط ٚقس تعذب َٔ
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ٖٝبت٘ ٚبٝاض ؿٝت٘ ؾػًِ ضبٝع٘ عًٝ٘ ٚٚقـ بٌ ٜسٜ٘ ؾكاٍ تبع 
ؾكاٍ ْعِ أٜٗا ايبطٌ اهلُاّ ٚقاٍ  أأْت غٝس بين قٝؼ ايهطاّ

 ٕٚاشا أغأت االزب ٚإستكطتين زٕٚ باقٞ أَطا٤ ايعطب
ايصٜٔ ُجًٛا أَاَٞ ٚقبًٛا ٜسٟ ٚأقساَٞ ؾتكسّ االٕ 

دعًتو عرب٠ بٌ اؿػاّ ٚ ٚقبٌ ضدًٞ ٜاَٗإ ٚإال قتًتو عس

 . االْاّ
َٔ ايػٜٝ  ؾكاٍ ضبٝع٘ ٚقس اغتعِٛ شيو االَط ٚآطت عٝٓاٙ

ست٢ قاضت َجٌ اؾُط الْ٘ نإ َٔ اؾطؾِٗ سػبا 
ٜاًَو ايعَإ بأْين ًَو َٔ  ٚاعالِٖ ْػبا ثِ قاٍ اعًِ

ًَٛى ايعطبإ قاسب قسض ٚؾإ َٚاشيت ْؿػٞ 
ٚبالزٟ ًَٚو أبا٥ٞ ٚادسازٟ  الْػإ ٖٚصٙ ٖٞ

 َاتعسٜت عًٝو َٚاأٚقًت أشٜيت ايٝو بٌ أْت ؾٓٝت ٚأْا
عًٝٓا ايػاض٠ ٚأَتًهت بالزْا ٚاؿكت بٓا اـػاض٠ ٚشيو بسٕٚ 

ايصٟ ؾعًت٘ أٜٗا إًو إٗاب  غبب َٔ االغباب ؾهؿ٢
ٚقس بًػت َٓا قكسى ؾال أْت تكبٌ ٜسٟ ٚال أْا أقبٌ 
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ؾًُا مسع ٖصا إكاٍ خطز عٔ زا٥ط٠ االعتساٍ ٚقاٍ  ٜسى
أْٞ َاأتٝت  بين قٝؼ َٚٔ ٖٛ أشٍ َٔ ايتٝؼ ٜاْصٍ

َٔ بالزٟ بٗصا اؾُع إتعاٜس اال الدعٌ ظَاّ ايسْٝا ٗ 
ثِ بعس ٖصا ايهالّ قاح ع٢ً االعٛإ  قبه١ ًَو ٚاسس

ع٢ً ٖصا  ٚاـسّ بكٛت نايطعس ٗ ايػُاّ ٜاًٜٚهِ اقبهٛا
ايؿٝذ ايهبري َٚٔ َع٘ َٔ بين قٝؼ ايطٓادري ٚقٝسِٖٚ 

ٗ اؿاٍ ٚقٝسٚا ضبٝع٘ ٚباقٞ ايطداٍ  تجًٛا أَط٠باؾٓاظٜط ؾاَ
ٖٚهصا  ٚبعس إٔ قٝسٚٙ ٚأٚثكٛٙ أَط إًو بؿٓك٘ ؾؿٓكٛٙ

اْتٗت سٝات٘ ٚاْكهت أٜاَ٘ ٚغاعات٘ ٚبكٞ َعًكا ثالث١ أٜاّ 
االَري ظٜس اٍ ايؿاّ ؾػػً٘ ٚنؿٓ٘ ثِ ٚضاٙ  ست٢ دا٤ ْا٥ب٘

ًٛا ٚأضازٚا إٔ ٜؿع ايرتاب ٚزؾٓ٘ ثِ دا٤ ٗ باقٞ ايطداٍ
بِٗ َجٌ تًو ايؿعاٍ ؾاْٗعّ االَري َط٠ َٔ بٌ أٜسٟ 

اٍ عٓس إًو تبع سػإ ٚقاٍ االَإ  ايؿطغإ ٚتكسّ
 ٜاًَو ايعَإ مٔ اآلٕ عبٝسى ٚطٛع ٜسٜو ْٚٝع

أَٛضْا ضادع١ ايٝو ؾاعؿٛا عٓا ؾكس قطت يٓا ًَو ثِ اْ٘ ابعس 
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 : ىاطب٘ بٗصا ايؿعط ٚايٓٛاّ ٖصا اؿسٜح ٚايهالّ أؾاض
 

  َكاالت ٕط٠ ٗ بٝٛت قطٚف ايسٖط قس داضت عًٝٓا
 االٜا أَري تبع ٜاَػ٢ُ أٜا ًَو ايٛض٣ ٗ ايعإٝٓا

 أدربْا التؿؿٞ ايهس ؾٝٓا اْا ٗ دريتو ٜاؾدط قَٛو
 ٚاؿاغسٜٓا قتًت أخٞ ضبٝع٘ ٜاَه٢ٓ ٚأغكٝت ايعسا٤

 ٚتكتًين أْا ٜاأَري بعسٙ تٗس ضدايٓا طٍٛ ايػٓٝٓا
 و ع٢ً نٌ ايكبا٥ٌ سانُٝٓاَجً ٚمٔ ٜاًَو سهاّ

 إادسٜٓا ؾًٝؼ بٛادب تٗسّ بٝٛتٞ ٚالٖصٙ ؾعاٍ
 ٚقس ساضبٓا ٚسهُت ؾٝٓا ٚمٔ ايّٝٛ ٗ سهُو ضنٝٓا

 يو ضعاٜا ع٢ً طٍٛ ايًٝايٞ ٚايػٓٝٓا ٚبعس ايّٝٛ قطْا
 ايّٝٛ ؾٝٓا ْٚسؾع نٌ عاّ عؿط إاٍ نً٘ ؾاسهِ َاتطٜس

 
ٚعطف قكسٙ قاٍ ايطاٟٚ( ؾًُا مسع تبع ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ )

ٚأعطاٙ االَإ ٚنصيو قؿض عٔ باقٞ  َٚطاَ٘ عؿ٢ عٓ٘
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 االَطا٤ ٚاالعٝإ ٚدعًِٗ َٔ ١ًْ ايطعاٜا ٚاـساّ
ٜسؾعٕٛ ي٘ اـطاز ٗ نٌ عاّ ٚقاٍ ٕط٠ ٜاغٝس ايكّٛ قس 

ًٖهيت بعس ٖصا ايّٝٛ ؾػط  قُُت إٔ أؽص َس١ٜٓ نطغٞ
أْت ٚأًٖو َٔ ٖصٙ ايسٜاض ٚتؿطقٛا ٗ غا٥ط االقطاض 

 . الٚاَطٟ طا٥عٌ ٚؿهُٞ خانعٌ غاَعٌ ْٛٛاٚن
ؾطق٘ ًَو َٔ  ثِ أْ٘ قػُِٗ اٍ عس٠ ؾطم ٚأقاّ ع٢ً نٌ

غازات بين قٝؼ االعٝإ ؾذعٌ االَري َط٠ ع٢ً ايؿطق١ 
ٜػهٔ َع قَٛ٘ ٗ ْٛاسٞ بريٚت  االٍٚ ٚأَط٠ إٔ

 ٚبعًبو ٚايبكاع ٚدعٌ االَري عسْإ ع٢ً ايؿطق٘ ايجايج٘
الز ايعطام ٚتًو إٓاظٍ ٚاالؾام ٚأَطٙ إٔ ٜكِٝ قٞ ب

بٗصٙ ايٛغًٝ٘ خٛؾا َٔ  ظنإ إًو تبع قس ؾتت بٓٛ قٝؼ
إٔ ٜكع ٗ َهٝس٠ أٚ سًٝ٘ ثِ أْ٘ ايتؿت ع٢ً االَري َط٠ 

 : ايػازات ٚأؾاض ايِٝٗ بٗصٙ االبٝات ٚباقٞ
 

  َين االَإ ٜكٍٛ ايتبع إسعٛ ايُٝاْٞ أبا َط٠ يهِ
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 غسمت ع٢ً أٌٖ ايعَإاال ٜاقٝؼ ضٚسٛا الؽاؾٛا ؾكس 
 ٜاَط٠ بساي٘ نبري ايكّٛ َٔ قام ٚزإ ضبٝع٘ أْت

 تعاْٞ ٚأٚالزِٖ هلِ َٛنع أبِٖٛ ٚأْت أنربِٖ ؾِٝٗ
 ٚيهٔ خًل التػهٖٓٛا ٚنْٛٛا ٗ أَإ َس٣ ايعَإ

 
نالَ٘ ٚؾعطٙ ْٚٛاَ٘ أدابت بٓٛ قٝؼ  ؾًُا ؾطؽ تبع َٔ

ِٖ ٚ أَطٙ باالَتجاٍ ٚتؿطقت ْٛعِٗ ٗ ايرباضٟ ٚايتالٍ
ٜبهٕٛ ع٢ً َادط٣ عًِٝٗ َٚا ٚقٌ َٔ االش٣ ايِٝٗ 

ٚداٙ نًُتِٗ بٌ ايٓاؽ  ناْٛا ٗ أضغس عٝـ ٚأٖٓاٙ ٚٗ عع
َػُٛع٘ ٚضٚاٜتِٗ ؾٛم ٖاّ اجملس َطؾٛع٘ الٜعطؾٕٛ اهلِ 

ٚالٜأخصِٖ قًل ٚال نذط اٍ إ اقابتِٗ ايبًٝ٘  ٚايهسض
بعهِٗ ايبعض  ٚسًت بِٗ تًو ايطظٜ٘ ؾبهٛا ع٢ً تؿطم

  . ِٗ ٗ أقطاض االضضٚتؿتت
 

االٚضام ٖٛ  َٚٔ غطٜب االتؿام إػتشل ايتػطري ٗ



 
27 

 

َادط٣ يالضبع٘ أخ٠ٛ ايصٜٔ اؾتٗطٚا َٔ بين قٝؼ 
نإ يعٚد١ االَري ضبٝع٘ إصنٛض٠  باؿُٝ٘ ٚايٓدٛٙ ٚشيو أْ٘

ايصنٛض  ٚايس نًٝب ٚايعٜط ايؿاضؽ إؿٗٛض أضبع١ أخٛٙ َٔ
االغس ايػهٓؿط  ِٖٚ دٛؾٔ ْٚادس ٚدٛزض ٚاالَري َٓذس

 . اتكؿٛا بايؿذاع٘ ٚق٠ٛ ايبأؽ ٚناْٛا َٔ أدٛز ايٓاؽ قس
 

قٗطِٖ ضبٝع٘  ؾًُا ضأٚا أؾعاٍ تبع ايؿٓٝع٘ ٚنٝـ أْ٘ قتٌ
غا٤ِٖ شيو االَط ٚتٛقس قًبِٗ َٔ ايػٜٝ بًٗٝب اؾُط ٚيهِٓٗ 

ٚأٚٗطٚا ايكرب ٚاؾًس ؾشًُٛا بٝٛتِٗ ٚعٝاهلِ  أخؿٛا ايهُس
ايرباضٟ ٚاالناّ  سٚا ٗ قطعٚغاقٛا غُِٓٗ ْٚاهلِ ٚد

ست٢ ٚقًٛا بالز ايؿاّ ؾٓعيٛا بكطب قٝٛإ تبع سػإ 
تهْٛٛا َٔ ايعطبإ ؾكاٍ ي٘ ْادس أعًِ أٜٗا  ؾكاٍ هلِ َٔ

اؿػب  ايػٝس إادس أْٓا َٔ خٝاض ايعطب أقشاب
ٚايٓػب ٚنإ االَري ضبٝع٘ َتعٚدا بأختٓا ًْٝ٘ ٚنٓا ع٢ً 

ػٝٓا ٗ شٍ ٖٚٛإ ٚاالٕ قس أَ ظَاْ٘ ٗ ْعِ دعًٜ٘
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 يٝؼ يٓا قسض ٚال ؾإ ٚقس قكسْاى ٚأتٝٓا ايٝو ٚدعًٓا
اعتُازْا بعس اهلل عًٝو يعًو تطٓٓا ٚتطثٞ ؿايٓا ٚتبًػٓا غا١ٜ 

١ًْ االعٛإ ٚايعبٝس ٚايػًُإ  آَايٓا ٚػعًٓا َٔ
 ؾتػتكِٝ أَٛضْا بعس ايصٍ ٚايهسض ٚم٢ٛ بايؿطف ايطؾٝع

ػِٗ َطاَِٗ ٚدعًِٗ َٔ ٚبًٛؽ ايٛطٔ ؾأعذب٘ نالَِٗ ٚبً
ٜػتبؿطِٖ ٗ أنجط  ١ًْ ٚظضا٥٘ ٚأنابط أَطا٥٘ ٚنإ

االٚقات ٜٚؿهًِٗ ع٢ً ايطؤغا٤ ٚايػازات ٚناْٛا ٜرتقبٕٛ 
يٝأخصٚا بايجأض ٜٚعًٜٛا عٔ قًٛبِٗ ايػكل ٕٚا بًؼ تبع  ايؿطم

ْٚعٍ بايػطاٜ٘ ؾطاعت٘ ايعباز  ايػاٜ٘ زخٌ اٍ َس١ٜٓ ايؿاّ
 ؾاع شنطٙ ٗ االقطاض ٚؼسخ ب٘ٚخهعت ي٘ ْٝع ايبالز ٚ

إًٛى ايهباض ٚاغتُط ع٢ً ٖصٙ اؿاي٘ َس٠ ثالثٌ غٓ٘ 

 . إًٛى ايكٝاقط٠ تٗازٜ٘ إًٛى االناغط٠ ٚتٗاب٘
 

ٚنإ قس ب٢ٓ ي٘ قكطا َطتؿع ايبٓٝإ َؿٝس االضنإ 
أبٛاب٘ َٔ ايؿه١ ٚايصٖب ٚضقع سٝطاْ٘ باؾٛاٖط  ٚدعٌ
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ؾٝ٘ َٔ  و ٕاٚايسضض ؾهإ َٔ عذا٥ب ايعَإ ٚشي
 ايتشـ اؿػإ اييت تسٖـ ايٓٛاٚط ٚؼري ايعكٍٛ ٚايبكا٥ط

. 
بُٝٓا ٖٛ دايؼ ٗ ايسٜٛإ َٚٔ سٛي٘  ؾاتؿل شات ّٜٛ

 االنابط ٚاالعٝإ ِٖٚ ٜتشسثٕٛ بصنط ْػا٤ ايعطب
ايًٛاتٞ اؾتٗطٕ بايؿهٌ ٚاالزب ٚاؿػٔ ٚاؾُاٍ 

ا اْ٘ ال ٜٛدس ٗ ٖص ٚايًطـ ٚايهُاٍ اش قاٍ بعض ايٛظضا٤
ايعَإ بٌ بٓات ايعطبإ ٗ احملاغٔ ٚاالٚقاف 

اؾ١ًًٝ اب١ٓ أخٞ ضبٝع١ ٚأخص ايٛظٜط  ايبسٜع٘ أٌْ َٔ
آخط ايهالّ  ٜطٝب ٗ أٚقاؾٗا ٚآزابٗا ٚأيطاؾٗا ثِ قاٍ ٗ

إ ٖصٙ ايكب١ٝ اييت نأْٗا ايبسض ايتُاّ كطٛب١ البٔ عُٗا 
٦ا ٕٔ َٚطازٙ إ ٜتعٚز بٗا ٗ ٖصٙ االٜاّ ؾٗٓٝ االَري نًٝب

 . ناْت ٖصٙ ظٚدت٘ ٚقطٜٓت٘ ٚسبٝبت١
ؾًُا مسع تبع بصنطٖا ٚأْٗا َٔ أٌْ بٓات عكطٖا اؾتس 

عبٗا ٚنتب اٍ أبٝٗا باؿاٍ ٜأَطٙ إ  غطاَ٘ بٗا ٚتعًل قًب٘
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ٜتعٚز بٗا  ٜطغٌ ي٘ اؾ١ًًٝ بسٕٚ اُٖاٍ الٕ َطازٙ إٔ
ٜٚهٕٛ قٗطٙ ٚبٗصٙ ايٛغ١ًٝ ٜعًٛ بٌ ايٓاؽ قسضٙ ثِ ختِ 

ٚايٓٛاّ ٚب٘ ٜتٗسزٙ باالْتكاّ إ مل ٜتُجٌ  بٗصا ايؿعط ايهتاب

 : ايٞ ٖصا ايهالّ ٚأؾاض ٜكٍٛ
 

  ايتبع إًو ايُٝاْٞ ًَهت االضض ٚايػبع ايبشاض ٜكٍٛ
  تؿاب٘ ضٜض غاضٟ أالٜاغازٜا َين ٕط٠ ع٢ً ؾطؽ

  عاٍ ٚقٍٛ َهتٛبٞ ايٝ٘ ؾأعًُ٘ عايٞ ٚاْتٛاضٟ
 َٔ بٌ ايػطاضٟ يٞ اؾ١ًًٝ بال أُٖاٍ أٜا َط٠ ؾأضغٌ

 ايٓٗاض مسعت بأْٗا ظ١ٜٓ ًَٝش١ ٚىذٌ َٔ سػٓٗا ن٤ٛ
  ٚسٌ مسعت بٗا طاض عكًٞ ٚقٌ ايّٝٛ َين اقطباضٟ

قكطٟ ٚتتػًطٔ ع٢ً نٌ  أضٜس تهٕٛ بانط ٚغ٘
 اؾٛاضٟ

 نباض ٚأضغٌ دع١ٜ ايػبع إٛانٞ خعٜٔ ٗ قٓازٜل
 ٚأسهط ٜاًَو َط٠ عٓسٟ ٚأخهع ايٞ بصٍ ٚاْهػاض
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ٚأُتع بٗا ٚأطؿٞ  ؾ١ًًٝ ٚغ٘ قكطٟٚأزخٌ ع٢ً ا
 يٓاضٟ

 ٚإٔ ناْت نُا ٚقؿٛا ٚقايٛا غأَهٞ ايًٌٝ َعٗا َع
 ْٗاضٟ

  ٚأعطٝو ايبكاع اٍ بعًبو ٚأضؾع يو َكاَا ٗ دٛاضٟ
ٚأَطٟ تطاْٞ د٦تهِ َجٌ  ٚإ ثِ ُتجٌ قٛيٞ

  ايهٛاضٟ
  ٚأقٞ ْعهِ ٗ سس غٝؿٞ ٚأْٗب َايهِ ٚأْاٍ ثاضٟ

 
ٗإ إٔ ٜطنب ٗ ْاع١ َٔ ثِ أَط تبع ٚظٜطٙ ْب

ٜٚػًِ ايهتاب اٍ َط٠ ٜٚأتٝ٘  ايؿطغإ ٜٚككس تًو ايكب١ًٝ
 باؾ١ًًٝ ؾاَتجٌ أَطٙ ٚغاض ٚدس ٗ قطع ايكؿاض ست٢ ٚقٌ
اٍ تًو ايسٜاض ؾطأ٣ ايكّٛ ٗ غطٚض ٚأؾطاح ٚؾطب 

تًو االٜاّ ٗ دٛاظ  َساّ ٚأْؿطاح الِْٗ ناْٛا َٗتٌُ ٗ
 ؾًُا مسع َطٙ بكسّٚ ٚظٜط تبع خؿلنًٝب باؾ١ًًٝ بسض ايتُاّ .
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قًب٘ َٔ ؾس٠ اـٛف ٚايؿعع ؾٓٗض ٗ اؿاٍ ٚاغتكبً٘ ثِ 
غا١ٜ االسرتاّ ٚأَط اـساّ إ  أت٢ ب٘ ايٞ اـٝاّ ٚاسرتَ٘

شنط ٚبعس  ٜأتٛا بػؿط٠ طعاّ ٚآ١ْٝ إساّ ؾاَتجًٛا ايٞ أَطٙ نُا
إٔ أنًٛا ٚؾطبٛا ٚيصٚا ٚططبٛا قاٍ االَري َط٠ اٍ ايٛظٜط 

اـطري يكس ظاز غطٚضْا اآلٕ ٚتعٜٓت  ًِ أٜٗا ايػٝسأع
غا١ٜ  بكسَٚو األٚطإ ثِ غاي٘ عٔ غبب ظٜاضت٘ َٚا ٖٞ

سهطت٘ ؾكاٍ أتٝتو بهتاب َٔ تبع ًَو االعاضب ٚب٘ ٜطًب 
بطـ ٖصا اؾباض ٚؾعً٘ ؾكس قاٍ إجٌ  ابٓتو أَطا٠ ي٘ ٚأْت تعًِ

ٚاـذٌ  اؿٝا٤ التعاْس َٔ اشا قاٍ ؾعٌ ٚأْا ٚاهلل ٗ غا١ٜ
ٚيٝؼ يٞ أضاز٠ بٗصا ايعٌُ ٚيهٓين أتٝتهِ ٗ ظٟ ضغٍٛ 

ايٝكٌ ٚيٝؼ ع٢ً ايطغٍٛ اال ايبالؽ إبٌ ثِ  ألعًُو باـرب
َط٠ ٚقطأٙ ٕٚا ٚقـ  أخطز ايهتاب ٚغًُ٘ أٜاٙ ؾؿتش٘ األَري

ع٢ً سكٝك١ ؾشٛاٙ اْكطعت أَعا٤ٙ ٚنٌ عك١ً ٚتاٙ الْ٘ اشا 
داب٘ اٍ َا ٜطًب ٜكري ٚاَتٓع ٜكتً٘ إًو تبع ٚإٔ أ أب٢

سٝح نإ  ايٓاؽ ٚتعزضٜ٘ َعري٠ بٌ قبا٥ٌ ايعطب ٚتؿتُ٘
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 قس أْعِ بعٚاز ابٓت٘ اٍ نًٝب أبٔ أخٝ٘ ؾٓٗاض ٚساض ٚأخص
ٜتأٌَ ٗ عاقب١ ٖصا ايعٌُ ؾًِ هس غ٣ٛ اـهٛع ٚاالَتجاٍ 

َٔ ايعٛاقب ٚسًٍٛ ايٓٛا٥ب  ألٚاَط تبع ٗ اؿاٍ خٛؾا
 قاٍ ي٘ أَاّ االَطا٤ ٚاالعٝإؾايتؿت اٍ ايٛظٜط ْبٗإ ٚ

َٚٔ سهط ٗ شيو إهإ يكس غ٣ٛ أَطٙ ٚضناٙ 
ايؿطف ايطؾٝع  الْ٘ إًو األنرب َٚكاٖطت٘ م٢ٛ ع٢ً

٘ بايكٓازٜل ّ ؾٓهع ٌ دٗاظ بايتُا ّ ٜهُ ٜ االٚؾط ٚبعس ثالث١أٜا  ٚاؿ
ٚمًُ٘ ع٢ً ٚٗٛض اؾُاٍ َع باقٞ االَتع٘ ٚاألٓاٍ ٚتطنب 

أَاّ ايؿطغإ ٚتصٖب أْت  ػرياؾ١ًًٝ ٗ ٖٛزدٗا ٚت
َعٓا اٍ عٓس إًو تبع سػإ ؾاْؿطح قسض ايٛظٜط بٗصا 

ٚأٜكٔ بايٓذاح ٚبًٛؽ إطاز ٚاؿكٍٛ ع٢ً اـًٛع  ايهالّ
ؾطسإ.) قاٍ ايطاٟٚ ( ؾٗصا  ٚاالْعاّ ؾبات تًو اي١ًًٝ ٖٚٛ

 َا نإ َٔ ايٛظٜط ْبٗإ ٚأَا األَري َطٙ ؾاْ٘ اغتسع٢
ؿسٜح عًٝ٘ ٚقاٍ أعًِ ٜا مثط٠ ؾؤازٟ بهًٝب غطا ٚقل شيو ا

إٔ ايهطٚض٠  َٚٔ ٖٛ عٓسٟ أعع َٔ أٚالزٟ
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أسٛدتين ايٞ شيو خٛؾا َٔ ايٛقٛع ٗ إٗايو ٚقس 
ؾُا ضأٜو أٜٗا ايبطٌ أالفس ؾًُا مسع  اعًُتو َا دط٣ ٚػسز

أضدٛى  ٖصا ايهالّ قاض ايهٝا ٗ عٝٓٝ٘ نايٛالّ ٚقاٍ
ػري ست٢ أْٛط ٗ ٖصا إٔ ٌُٗ ايٛظٜط ثالث١ أٜاّ عٔ إ

ايطاٟٚ ( ٚنإ يهًٝب قسٜل ٜت٢ُٓ  االَط ايعػري .) قاٍ
َا  ي٘ ايٓذاح ٚايتٛؾٝل ٜسع٢ ايعابس ْعُإ ٚنإ نجريا

ٜٛعسٙ باـري ٚاالسػإ ؾككسٙ تًو اي١ًًٝ ٚأخربٙ َا دط٣ 
تبع سػإ ؾكاٍ ي٘ أبؿط باـري ٜا  َٚا نإ َٔ أَط إًو

ػٗع َا٥٘ قٓسٚم  ْٛض ايعٌ ؾإ ايطأٟ عٓسٟ إٔ
نٌ ٚاسس بطبكتٌ ٗ ايطبك١ ايٛاسس٠ تهع ؾاضغا  ٜهٕٛ

ايجا١ْٝ دٗاظ اؾ١ًًٝ ٚاْت  َٔ أبطاٍ إهاؾش١ ٚاجملازي١ ٚٗ
 تهٕٛ َٗطدا هلا أَاّ غازات اؾ١ًًٝ ٚبٗصٙ ايٛغ١ًٝ تتِ

اؿ١ًٝ ٚتٓاٍ إطاز َٔ ضب ايعباز.ٚأعًِ الخؿاى أْ٘ عٓس 
ٔ ايٓشاؽ االقؿط َعًك١ َ ٚقٛيو اٍ ٖٓاى ػس غًػ١ً

ؾٛم ايباب االنرب ٖٚٞ َطقس٠ َٔ غشط ٖصا ايعَإ 
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أضاز ايهطض يًتبع سػإ ؾتكع عًٝ٘ باؿاٍ  هلالى َٔ
اهلل آي٘ ايبؿط  ٚتصٜك١ ايٛباٍ ؾدص يٓؿػو اؿصض ٚأتهٌ ع٢ً

ؾٗٛ وؿٛو ٚوُٝو ٜٚٓكطى ع٢ً ْٝع أعازٜو ؾاشا بًػت 
ايعباز٠ ٚخص يو  بايػعاز٠ بٓٝت َػذس بطغِ االضاز٠ ٚؾعت

 :ٚأؾاض ٜكٍٛ ٖصا ايػٝـ اـؿب ب٘ تٓاٍ ايككس ٚاالضب
  قاٍ عُطإ ٜاأبٔ ضبٝع١ أتاى اـري ٚغعسى مت

  ٚقٍٛ يعُو ٚابٔ ايعِ ضٚح يكَٛو بؿطِٖ
  ٚبؿط إػ٢ُ ُٖاّ بإٔ ايؿٌُ ايّٝٛ ًٜتِ

 يكٝؼ ٚغتٛٗ ثاضى ٚايسّ ٚقٍٛ ايػعس آت٢
  ُط ٚايػِتأخص ثأضى َٔ ايتبع ٚتػكٝ٘ بهأؽ اـ

  ايػٝـ تكًس ؾٝ٘ ٚٗ نؿو ٜاأَري ٜتِ ٖصا
  ٚأيبؼ قُٛع١ مسٛط٘ تبك٢ تهطب ؾٝ٘ بععّ
  ٚس٘ بعٝٓو عطم ايؿبا تبك٢ أٓط َجٌ ايسّ

  ٚظّ س٘ عطٚغو ٗ ٖٛزز ٚقٛزّ بٗا ظَاّ
 ٚغ٣ٛ عطنو ؾؿُطٖا اسصض َٓ٘ ٗ سكو شّ
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  ٚأعٌُ سايو قِ ٚإ ٚاسس قاٍ يو َاتهٕٛ ؾأعذٌ
  ٚاتٗطز ٚاسؿٜ َا ىطز َٔ ايؿِٚأيعب ٚاضقل 

 بانط يعٓسٟ تًتِ عًُت َط٠ ٚايؿطغإ
 ٚإٔ زبطت ٌٖ ضأٟ َٔ خايـ قٛيٞ ٜٓسّ

  َا ٜػهب ْٚػِ ٚغري يعٓسٙ باالبطاٍ قبٌ
 غًػ١ً َعُٛي١ ٖٓاى ٜعًِ ايػشط َع ايًِٛ

 اسصض َٓٗا ال تعسّ تبٌ نٌ غاع١ أعسا٤
 طٝب قًبو ال تػتاٚ َٔ شات ايعاٜل ال تٗتِ

  ٜٓكطنِ ٜٚعٌٜ عٓهِ نٌ اهلِ إٍٛغأيت 
 

إكاّ ع٢ً  ؾًُا ؾطؽ ايعابس َٔ نالَ٘ ٚعسٙ نًٝب ببٓا٤
أسػٔ ْٛاّ ثِ ضدع ع٢ً االثط ٚاعًِ عُ٘ بصيو اـرب ٚقاٍ 

تبازض بإُاّ ٖصا ايؿإٔ ْٚٓتدب َا١٥  ي٘ ٜكتهٞ االٕ إٔ
 َٔ ايؿطغإ ْٚهعِٗ ٗ ايكٓازٜل ع٢ً ٚٗٛض اؾُاٍ

َٛاٍ ٗ أَتع٘ ٚأٓاٍ ع٢ً عٕٝٛ َع باقٞ اؾٗاظ ٚاال
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ايهاًَ٘ ٚايعسز ايؿاًَ٘  ايطداٍ ٜٚهْٛٛا ْٝعا باالغًش٘
ٚتطنب اؾًًٝ٘ ٖٛزدٗا ٖٚٞ َعٜٓ٘ باؾٛاٖط ٜٚهٕٛ ٗ 

ْاع١ َٔ ايػطاضٟ ٜسقٕٛ أَاَٗا بايسؾٛف  قشبتٗا
ٚقا٥س يعَاّ ْاقتٗا  ٚإعاَري ٚأْا أدعٌ ْؿػٞ َٗطدا ؿهطتٗا

يٛغًٝ٘ ؾإ ُت عًٝ٘ اؿًٝ٘ ًْت ْٚسخٌ ع٢ً تبع بٗصٙ ا
ٚأخصت اب١ٓ عُٞ عس اؿػاّ ٚأنٕٛ قس بًػت  إطاّ

ٜكع ٗ قًب  أضبٞ ٚأخصت بجأض أبٞ َٚت٢ قتٌ إًو تبع

 . قَٛ٘ اـٛف ٚايؿعع
 

ٚعًِ اْ٘  قاٍ ايطاٟٚ( ؾاغتكٛب االَري َط٠ نالّ نًٝب)
غٝٓاٍ إطاز بسٕٚ أز٢ْ ؾو ٚال ضٜب ؾكاٍ يكس ْطكت 

ايصٟ الٜعاب ؾاؾعٌ َاتطٜس أٜٗا  ٚأؾطت باالَطبايكٛاب 

 . ايؿاضؽ ايكٓسٜس
 
أٜاّ ست٢ تتِ ٖصٙ االَٛض  ٚنإ قس أٌَٗ ايٛظٜط ثالث١
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 ٚاالسهاّ ٚقس أطًع َط٠ أبٓت٘ ع٢ً َاتكسّ شنطٙ ٚع٢ً قكس
نًٝب ؾعً٘ ؾًُا نإ ّٜٛ االضؼاٍ اْتدب نًٝب َا١٥ َٔ 

عِٗ ٗ اؿاٍ ثِ ٚن االبطاٍ ٚقل ع٢ً َػاَعِٗ ٚاقع١
قٓازٜل االٓاٍ ًِٖٚٓٛ ع٢ً ٚٗٛض اؾُاٍ ٚنإ َٔ 

 . دػاؽ ْٚاع١ َٔ عُٛا٤ ايٓاؽ ًْتِٗ االَري
 

ٚاالَري َط٠  ٚضنبت ٗ ٖٛزدٗا اؾًًٝ٘ ٚضنب أٜها ايٛظٜط
ْٚاع١ َٔ ؾطغإ ايكبًٝ٘ ٚتكًس نًٝب بايػٝـ َٔ 

دًٛز ايجعايب ٚايص٥اب  ؼت ايجٝاب ٚيبؼ ؾطٚا َٔ
طٛاٍ َٔ أشْاب ايهسف ٚايبػاٍ ٚأضخ٢ ي٘ غٛايـ 

قكب ٌٚٓ زبٛغا َٔ خؿب  ٚضنب ع٢ً قطع١ َٔ

 . ٚنإ ٜكٛز بعَاّ ْاق١ اؾًًٝ٘ أَاّ ؾطغإ ايكبًٝ٘
 

ٚناْت ايػطاضٟ تسم أَاّ اؾًًٝ٘ بإعاٖط ٚايسؾٛف 
ٚايػٝٛف َٚاظايٛا ٜكطعٕٛ  ٚايؿطغإ تًعب بايطَاح
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 ٔ َس١ٜٓايرباضٟ ٚاالناّ َس٠ ثالث١ أٜاّ ست٢ أقرتبٛا َ
 . ايؿاّ ؾٓعيٛا ٖٓاى ْٚكبٛا اـٝاّ ٚضؾعٛا ايطاٜات

 
 اؾع٤ ايجاْٞ

 
ٚاالعالّ ٚأضغًٛا ضدال َٔ أنابط ايعُس يهٞ ٜعًِ تبع 

االثط ٚأعًِ إًو بصيو اـرب  بٛقٛهلِ اٍ ايبًس ؾػاض ع٢ً
 ؾؿطح ٚاغتبؿط ٚظاٍ َٓ٘ ايكًل ٚايهذط ٚاسهط ايطَاٍ

سٜ٘ ؾكاٍ ي٘ ايتبع انطب ٚنإ عٓسٙ ضَاٍ ؾاطط ؾشهط بٌ ٜ
ايطٌَ ؾطأ٣ ْٝع َا  يٞ ؽت ايطٌَ ؾذًؼ ٚنطب

 : ؾعًت٘ بٓٛ قٝؼ ٚقاٍ ايكٓازٜل ؾٝٗا ضداٍ ٚأؾاض ٜكٍٛ
 

 ايؿت٢ ايطَاٍ قازم غكاتٞ ايسٖط ناغات إطاضا قاٍ
  ٌّ َع ٜػاضا تبعت ايطٌَ ٚأْا نٓت طؿال ٚقبًت٘

 اٚالأسس َجًٞ بايطٌَ عاضف ٚالغريٟ ٜعطف نٝـ غاض
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 بأضبع أَٗات ٚٚيس ايكػاضا َع ايهباضا أس٘ ايطٌَ
 غاضا اال ٜاأَري تبع ٜاًَهٓا ٜاعع ايعصاض٣ ّٜٛ

 أقٍٛ يو عٔ ايتكازٜط ٚاؾٓاٜب ٚؼػب إٔ دابٛا يو ػاضا
 ٜكتًٛى ٜٚسعٛا ايككط بعسى زؾاضا دٛا ٜاًَو ِٖ

  قٓازٜل اييت يو ًٖٓٛا بٗا ابطاٍ بايعسز أَاضا
  دٌ هلِ ثاض عًٝو ٚأٟ ثاضاٜطٜسٕٚ قتًو ٜاًَو عا

 ٚبايسْٝا ٜؿٝع هلا خباضا ٖصا قس أعًُو ٜاَػ٢ُ
 

 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ َٔ نالَ٘ ٚتبع ٜػُع ْٛاَ٘ )
ْاز٣ ع٢ً ايعبٝس ؾشهطٚا َا١٥ عبس ٚقاٍ هلِ ضٚسٛا اٍ 

ضداٍ انػطٚٙ ؾاْطًل ايعبٝس  ايعُاض٠ ٚنٌ قٓسٚم تالقٛا ؾٝ٘
ٜسٙ  ١ٝ الٕا١٥ عبس ٖصا ٗاٍ ايعُاض٠ ِٖٚ أغعس ٚغعٝس ٚبك

عكا ٚاالخط ٗ ٜسٙ بًط٘ ٚايجاْٞ ٗ ٜسٙ زبٛؽ سسٜس ٕٚا 
ابتسأٚا بهػط ايكٓازٜل ٚنػطٚا االٍٚ  ٚقًٛا اٍ ايعُاضٙ

ٕاشا  ٚايجاْٞ اٍ ايعؿط٠ ؾكاست اؾًًٝ٘ ٜاعبٝس ايػ٤ٛ
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تهػطٚا قٓازٜكٞ ؾكاٍ هلا ايعبٝس ايطَاٍ قاٍ إ ٗ ٖصٙ 
ٚؾتشت ٕ٘ عؿط٠ قٓازٜل ؾُا  ايكٓازٜل ضداال ؾتكُت

 ٚدسٚا ؾٝٗا غري دٗاظٖا ٚايكُاف ؾكايٛا إ ايطَاٍ نصاب
ٚعازٚا ٜطزٕٚ اؾٛاب ٜكع نالّ ثِ ٜطدع اؿسٜح اٍ 

ٖٚٞ اييت عًُت  عذٛظ ٜكاٍ هلا سذالٕ ٚناْت ضَاي٘
ايطَاٍ بإ هلا ْٝع َا ؾعًٛٙ بين قٝؼ ٚتبأٜ هلا إ 

ٗ ايعًٝا قُاف ٗ ايػؿ٢ً ضداٍ ٚ ايكٓازٜل طبكتٌ
ؾاؾتهطت غاع٘ َٔ ايعَإ ٚنطبت ثاْٞ ضٌَ ضأت بين 

ٜكتًٕٛ ايتبع القاي٘ ؾكايت خريا يٞ أخص ايٛد٘  قٝؼ
عكاتٗا بٝسٖا ٚغاضت  االبٝض عٓس بين قٝؼ يكاَت أخصت

اٍ إٔ ٚقًت عٓس بين قٝؼ ِٖٚ ٗ اضتباى عِٛٝ 
َٔ عٓس تبع ؾكايٛا هلا َٚا قكسى  ؾكايت هلِ اْا اتٝت

 قكسٟ نؿـ ايكٓازٜل الٕ ايطَاٍ قاٍ إ ؾٝٗا قايت
ضداٍ ؾؿتشٛا هلا أٍٚ قٓسٚم ٚايجاْٞ ؾكايت أْٞ أض٣ 

ايساخٌ غالف شيو  ايكٓازٜل َٔ ايٛاٖط شات عُل َٚٔ
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ٚنطبت ع٢ً ايطبك٘ ايػؿ٢ً ؾًُا ضأٖٚا عاضؾ٘ قايٛا 
اهلل ٚؾتشٛا قٓسٚم ٚاعطٖٛا ثالخ  اغرتٟ ع٢ً َاغرتٙ

ٕ ٚقاعسا أغاعسنِ ع٢ً بسالت سطٜط ؾكايت َٔ اال
تبع ثِ اْايعذٛظ طًعت اٍ عٓس تبع ٚايطَاٍ بٌ ٜسٜ٘  قتٌ

أخربٚا تبع َا ؾاٖسٚا  ٚعُاٍ ٜهطب ايطٌَ الٕ ايعبٝس
 ٚنصيو ايعذٛظ أخربت٘ نُا أخربٚٙ ايعبٝس ؾكاٍ تبع ٜاعذٛظ
ايطَاٍ نصاب قايت إٔ ايطَاٍ عُٞ َٔ أنٌ ايجّٛ 

ضٚس٘ اٍ  ٚايبكٌ ؾأَط إًو بهطب عٓك٘ ٚضاست
ايٛازٟ االٓط ٚتكسَت ايعذٛظ اٍ إًو ٚأؾاضت 

اهلل َٔ اؿػٔ  تٛقـ سػٔ اؾًًٝ٘ َٚااعطاٖا

 : ٚاؾُاٍ
 

  تكٍٛ ايعذٛظ اييت ؾاٖست ًَٝش٘ تطٜض ايعٓا ٚايكسٚز
 ٜأَري تبع ٜٗٓٝو ؾٝٗا ايػعس ٚأقبٌ اـري يو ٚايػعٛز

  ٚدابٛا يو اـٌٝ ثِ ايٓكٛز أتٛى بين قٝؼ أٌٖ ايػُاح
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 غٛز ٚداٚبا اؾًًٝ٘ يؿدكو سًًٝ٘ غسٜٔ ٓط ٚعٌٝٓ
  ٚقا١َ طًٜٛ٘ نعٛز ايكٓا ؾٛم ايهتاف تطخ٢ اؾعٛز

 دطٌَٝ تكٝس االغٛز بؿعط طٌٜٛ ٚؾعط نشٌٝ بال
ّ ايصٖب ع٢ً ٞ اهلعّٚ ٚشات سعا  سٛادب نُا قٛؽ تطَ

 ايٓٗٛز
 ٚشات ؾكاف ضقام ْٛاف عكاٌٜ ططاٜـ تعٌٜ ايٓهٛز

  ٚدٓات ٓط نُا ايٛضز سضٚهلا ٚد٘ نبسض بًًٝ٘ ق
  ٚدػِ ضقٝل ٚضٜل ضسٝل ٚغٓإ يٛيٛ غبت ايٛضٚز

 نعٓل ايػعاٍ ٚطٛم ايصٖب ٜٛقس ٚقٛز هلا عٓل
 ايعْٛز انتاف ايعاز َجٌ ايعداز ٚايٓكـ َٛاز ؾٛم

  ٚنؿٌ أطط٣ َٔ ايٝامسٌ َٔ قس سٛاٖا ٜٓاٍ ايػعٛز
 االي٘ ٚقس ظٜٔ ايكسض دٛظ ايٓٗٛز ٚقسض نايًٛح خًك٘

 ٚزٚز ٚأضزاف َجٌ ايعذٌ خًل االي٘ َُٗٝٔ ٚأعطاف
 أَا اؿذٍٛ تعٌٜ ايعكٍٛ سب ايططف ٜطؿ٤٢ ايكسٚز

 َٔ ايطاؽ َهعٛب َجٌ ايبٓٛز أَا ايكال٥س َٓاغٌ شٖٛب
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  ًَٚبٛغٗا ًَٝض سطٜط َككب َطٝب َػو ٚظٖط ٚعٛز
 ؾاؾٗا ضدٌ عابس ؾكٝ٘ غسا ايعكٌ َٓ٘ ؾاضز ؾطٚز ٚإ

 الدًو نٌ ِٖ ٚنٛز ٢قس ظٜٓٛا بين قٝؼ يو عطٚغا ػً
 يًًُو سكا قس أسهطٚا ًَٝش٘ سالهلا ٜعٌٜ ايٓكٛز

ٚخ٢ً احملاٍ ٚامسع نالَٞ ٚادًٞ  ؾأضغٌ ٚضاٖا
 ايكسٚز

  ايٓٗٛز ٚازخٌ ع٢ً بٓت َط٠ ٚنٔ يطٝؿا بكطـ مثاض
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت ايعذٛظ َٔ نالَٗا ٚإًو تبع  )
٢ً ؾطاح عكً٘ َٔ ٚقـ ايعذٛظ ْٚاز٣ ع ٜػُع ْٛاَٗا

ٚخًؿٗا  ايٛظٜط ٜأَطٙ إٔ وهط اؾًًٝ٘ بايتبذٌٝ ٚايتهطِٜ
ايػطاضٟ َهٛب عِٛٝ ؾسخًت ع٢ً تبع ٚنإ دايػا 

تاز َٔ ايصٖب  ع٢ً نطغٞ إًُه٘ ٚع٢ً ضاغ٘
ايؿاخط َطقعا بأْٛاع اؾٛاٖط ؾػًُت عًٝ٘ ٚٚقؿت بٌ ٜسٜ٘ 

ايػالّ ٚآْػٗا باؿسٜح ٚايهالّ ٚقاٍ هلا أٖال ٚغٗال  ؾطز عًٝٗا
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يٝؼ ٜكسض هلا قُٝ٘ ثِ ادًػٗا  ايػٝس٠ ايهط١ّ ٚايسض٠ اييتب
 َهإ قطٜب َٓ٘ ٚتطسب بٗا غا١ٜ ايرتسٝب ٚقس اْبٗط َٔ
ؾطٙ ْاهلا ٚعصٚب١ ايؿاٚٗا ٚؾكاس١ َكاهلا الْٗا ناْت َتكؿ٘ 

ايعطب ؾأخص إًو ٜػأهلا عٔ  باالزب َٚٔ أٌْ ْػا٤
إؿهاٍ  ا إًوأًٖٗا ٚعؿريتٗا ؾكايت ي٘ بهالّ ايسالٍ أعًِ أٜٗ

إٔ اتكايٞ ظاْبو ٚتؿطٜؿٞ بػاس١ بابو دعٌ يكبًٝتٓا امسا 
ايٓاؽ ؾٗريا نٝـ ال ٚاْت ًَو ٖصا  نبريا ٚشنطا بٌ

يٓا  ايعَإ ٚاؾٖٛط٠ ايجُٝٓ٘ ٗ ٖصا االٚإ اهلل وؿٛو
ٜٚبكٝو ٜٚٓكطى ع٢ً ْٝع سػازى ٚأعازٜو ؾإ نٓت 

ابٞ  اقطاْٞ الترتى تعِٛ ؾأْٞ ٚتطؾع َطتبيت ع٢ً
ٚأعُاَٞ ٚغازات أًٖٞ ٚاقٛاَٞ بعٝس عٔ ؾهًو 

قاضٚا َٔ ١ًْ أتباعو ٚأعٛاْو ؾأَط  ٚاسػاْو الِْٗ قس
االٓاٍ  هلِ َهإ ٜٓعيٕٛ ؾٝ٘ بكٓازٜل دٗاظٟ ٚباقٞ

ؼهط اٍ ٖٓا ٗ اؿاٍ الْٗا ٠٤ًٖٛ َٔ ايتشـ ٚاؾٛاٖط 

  . ؾٓشٔ أٚالز عِ ٚايكُاف َٚع نٌ شيو
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تبع ٚظٜطٙ ْبٗإ ٜصٖب ٗ ْاع٘ قاٍ ايطاٟٚ ( ؾأَط  )

االعٝإ ٜٚعس اٍ االَري َط٠ أبٞ اؾًًٝ٘ َٚٔ َع٘  َٔ
اؾًُٝ٘ ٚإٔ ٜٓعٍ بك١ٝ  َٔ بين عُ٘ قكطا َٔ ايككٛض

ايؿطغإ ٗ غري َهإ ٜٚكسَٕٛ هلِ ايطعاّ ٚايؿطاب 
ايجٝاب ؾأداب ايٛظٜط بايػُع ٚايطاع٘ ٚؾعٌ  َٚاًٜعّ َٔ

ايٛظٜط االَط  بعس إٔ ْؿصنُا أَط َٛالٙ َٔ تًو ايػاع٘ ٚ
ٚٚنع ايكٓازٜل ٗ زاخٌ ايككط ايتؿت إًو تبع اٍ َط٠ 

َابكٞ َٔ بعسٟ اال أْت َٔ َكاَٞ  ٚقاٍ ي٘ ٜا عُٞ
 ؾإ غبت أْا تهٕٛ أْت سانِ َهاْٞ ثِ أْ٘ قطب٘ ايٝ٘

 : ٚأخص ٜرتسب باؾًًٝ٘ ٜٚكٍٛ
 

 عين ٜكٍٛ ايتبع ايُٝٔ ايهباض٣ أْا ٜاؾٝؼ ظاٍ اهلِ
 سبا ٜا أَري َط٠ أْا َٓهِ ٚأْتِ ايّٝٛ َيناال ٜاَط

تعاتب ٚدابت يٞ اؿػب ٚايٓػب  تط٣ يٛال اؾًًٝ٘ يٞ
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  َين
  ؾُا عًُت أْٓا ّٓا ٚقٝػا بين دسٜٔ أخٜٛٔ بطين
  ؾال تعتب عًٞ بكت أخٝو َاقس قاض َا بايعًِ َين

 
تبع َٔ نالَ٘ ٚاؿانطٜٔ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ )

هأؽ ٚايطاؽ ٚقاٍ يًذُاع٘ سًت ٜػُعٕٛ ْٛاَ٘ أخصٚا باي
ؾٝهِ ؾكعست تؿطب َع٘ إساّ ٚؾطب إًو تبع اٍ  ايربن٘

يًذًًٝ٘ ٜاغٝس٠  إٔ غهط ٚغٓت ايبٓات ٚضقكت ؾكاٍ تبع
إالح ٚنٛنب ايكباح قس أدطٜٓا إطًٛب طبل إطغٛب ؾٌٗ 

تكهٝ٘ ست٢ ْؿعٌ َاتطغبٝٓ٘ ٚتؿتٗٝ٘ ٚناْت  يو غطض آخط
اٍ عٓسٖا  دٌ إٔ تػتسعٞ نًٝباؾًًٝ٘ ؽٍٛ أؾهاضٖا ال

ٚقس مسعت قٛت٘ عٓس ايككط ٖٚٛ ٜكطر َٔ دٛاْب ايككط 
ايككب ٚبٝس زبٛؽ َٔ اـؿب  الْ٘ ضانب ع٢ً ؾطغ٘

ٚنإ ٜطقل ٗ ايبػتإ ٜٚٓتكٌ َٔ َهإ اٍ 
اٜٗا ايػٝس إادس باقٞ يٞ غطض ٚاسس  َهإ ؾكايت ْعِ
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ط سًٛ ايبؿ ٖٚٛ إ يٞ ْسِٜ امس٘ قؿُط الٜٛدس َجً٘ بٌ
ايكؿات غطٜع اؿطنات ٜهشو االسذاض بأؾعاي٘ ٜٚعٌٜ اهلُّٛ 

أسهطت٘ ٖصٙ إط٠ ٗ خسَيت يٝػًٝين  بػطا٥ب أعُاي٘ قس
عٓس سعْٞ ؾإ سػٔ يسٜو أَط إٔ ٜسخٌ ايٝو 

بٌ ٜسٜو ؾٝعزاز غطٚضى ٚاْؿطاسو ٚتعٍٚ  ًٜٚعب
ٚأَط  اسعاْو ؾهشو َٔ نالَٗا ٚادابٗا اٍ َطاَٗا

ٟ ططؾا َٔ أعُاي٘ ٚعٓس ٚقٛي٘ اٍ اـساّ بازخاي٘ يري
اييت شنطٖا ايعابس ْعُإ ؾاَتٓع  باب االٜٛإ ْٛط ايػًػً٘

اؿًٝ٘  عٔ ايسخٍٛ ٚأخص ٜتهًِ بهالّ فٍٗٛ ٜٚكٍٛ َاٖصٙ
اييت أضاٖا ٚأْا خاٜـ َٔ ؾطٖا ٚأشاٖا ؾكاٍ ازخٌ َٚاعًٝو 

غًػً٘ َٔ ماؽ ؾأب٢ ٚاَتٓع ٖٚٛ  َٔ باؽ ؾُا ٖٞ اال
اؾًًٝ٘  اـٛف ٚايؿعع ٕٚا طاٍ إطاٍ ايتؿتتٜٛٗط ع٢ً ْؿػ٘ 

اٍ تبع ٗ اؿاٍ ٚقايت ي٘ بهالّ ايسالٍ أعًِ إٔ قؿُط 
سػٔ يسٜو ٚمل ٜكعس عًٝو أَط  َٔ أخٛف ايبؿط ؾإ

 اـساّ ٚاؿذاب بطؾع ايػًػً٘ عٔ ايباب ؾطؾعٖٛا ٚاتٛا
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بكؿُط ايٝ٘ ؾًُا قاض بٌ ٜسٜ٘ غًِ عًٝ٘ ٚزعا ي٘ بطٍٛ ايعُط 
ٚاالضتكا٤ ٚأخص نًٝب ّعح أَاَ٘ ًٜٚعب  ٚزٚاّ ايعع ٚايبكا٤

ٚايكؿ٘  بػٝؿ٘ قساَ٘ ٖٚٛ ٗ تًو ايجٝاب اييت شنطْاٖا
إهشه٘ اييت ٚقؿٓاٖا ؾهإ تاض٠ ٜبشًل عٝٓٝ٘ ٜٚطقل 

ٜكٍٛ أٜ ايؿطغإ ايؿشٍٛ  االضض بٝسٜ٘ ٚضدًٝ٘ ٚتاض٠
ٚأٜٔ أبٛ عطبٍٛ ٚأسٝاْا ٜطقل ٜٚهشو بال غبب ٖٚٛ 

ككب ٜٚػٛقٗا بصيو ايسبٛؽ اـؿب نإ اي ضانب ايؿطؽ
 َٔ أعذب ايعذب ؾاْسٖـ تبع َٔ اعُاي٘ ٚاغتػطب

 . َٔ أسٛاي٘ ٚأقٛاي٘
 

 ثِ قاٍ يًذًًٝ٘ ٚاهلل ٜانا١ًَ إعاْٞ ٚؾطٜه١ عُطٟ
ٚظَاْٞ يكس أقبت ٗ َٓاز١َ ٖصا ايبًٍٗٛ ايصٟ ٜسٖـ 

ٚخؿ١ عكً٘ ٌْٝ ايكٛض٠  بأؾعاي٘ ايعكٍٛ ؾاْ٘ َٔ نجط٠ ٖعي٘
ـطاب غطٜع ايهالّ ٚاؾٛاب ؾكايت ي٘ قسقت ؾُٝا ؾكٝض ا
ؾاْين مل أض ضدال َجً٘ بٌ االْاّ ٗ ايعالق٘ ٚؾكاس١  ْطكت
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أٜاّ ٜكّٛ َٓازَتو سل  ايهالّ َٚت٢ بكٞ عٓسى عؿط٠
ايكٝاّ ٜٚسعٛى َؿطٚح اـاطط ع٢ً طٍٛ ايعَإ ثِ قاٍ 

نًٝب يًتبع سػإ إٔ نٓت تطٜس إ تططب  قؿُط ٖٚٛ
ايؿعط  تٞ اؾًًٝ٘ إٔ تػٝو بأبٝات َٔاالٕ ؾأَط غٝس

ؾإ قٛتٗا ًَٝض ٚيؿٛٗا ؾكٝض ؾكاٍ هلا ٌٖ ؼػٌٓ ايػٓا٤ 
أٟ ٚابٝو ؾإ نٓت تطٜس َين إٔ  ٜاغٝس٠ ايٓػا٤ ؾكايت

 أغٓٝو ٚأنطبو ٚأغًٝو ؾأَط قؿُط إٔ ٜكؿٌ ايباب ي٦ال
ٜػُعٓا أسس اـساّ ٚاؿذاب ؾاغتكٛب نالَٗا إًو تبع 

ؾكؿً٘ ٚعاز بايعذٌ ٚقس  اب إدسعٚاَط قؿُط إ ٜكؿٌ ب

 : أٜكٔ ببًٛؽ االٌَ ٚأْؿست تكٍٛ َٔ ؾؤاز َتبٍٛ
 

 قايت اؾ١ًًٝ بٓت َط٠ ؾطبت اـُط َابٌ االَاض٠ يكس
 ايعكٌ ٚاقبشٓا غهاض٠ ؾطبٓا اـُط ٗ ناغات دٖٛط ؾعاٍ

  عهط٠ تبع إًو إػ٢ُ عػإ اشا َاؾٔ غاض٠
 ٌ قًيب ْاض٠ٗ قبه١ ٜسٜ٘ َٚٔ سب٘ ؾع ٚقس أَػٝت
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  اال ٜاساضؽ ايبػتإ قٓ٘ ٚإ ؾططت ايطري طاض٠
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا اْتٗت اؾًًٝ٘ َٔ ٖصا ايؿعط ٚايٓٛاّ  )
ٚايػطاّ ٚغهط َٔ غري َساّ ٚقاٍ َجًو  ظاز بايتبع ايٛدس

إػا٤  َٔ تهٕٛ َٔ ايٓػا٤ ؾكس ظاز غطٚضْا ٗ ٖصا
َاّ إًو ؾًُا ضآٙ ظاز ب٘ ايططب ٚأخص ٜطقل أَاَ٘ ًٜٚعب أ

أشٕ سػاَو ٚأْا ايعب ب٘ أَاَو ؾكايت  االنرب ؾكاٍ أعطٝين
َاطًب  ي٘ اؾًًٝ٘ عٝاتٞ عًٝو إٔ تبًػ٘ االضب ٚتعطٝ٘

ؾاْو تط٣ َٓ٘ ايعذب ؾأَطٙ إٔ ٜسخٌ اٍ قاع١ ايػالح 
ؾأداب نًٝب ٚاَتجٌ ٚناْت  ؾٝأخص ايػٝـ ٜٚطدع بايعذٌ

ي٘ اٍ اؾًًٝ٘ أَٚت ايٝ٘ إ ٜػطع ٗ ايعٌُ ٚعٓس زخٛ
إدسع ٚدس غالح تبع ؾًبؼ ايسضع ٚتكًس بايػٝـ  شيو

نأْ٘ ق١ً َٔ ايكًٌ  ٚٚنع اـٛش٠ ع٢ً ضأغ٘ ٚخطز بايعذٌ
أٚ قطع١ ؾكًت َٔ دبٌ بعس إٔ ؾتض قٓازٜل االٓاٍ 

ٚاالبطاٍ ؾبكٛا ٗ غاس١ ايساض ٚقاَٛا ي٘  ٚأخطز ايؿطغإ
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ٜٗعٙ ٗ  باالْتٛاض ٚنإ قس غٌ اؿػاّ َٔ غُسٙ ٖٚٛ
٘ ثِ زخٌ ع٢ً إًو ٚقس أٓطت عٝٓاٙ ٚتصنط أباٙ ؾكاٍ ٜسٜ

نُا تًعب االبطاٍ ٗ غاس١ ايكتاٍ  ٚداٍ ٚيعب بايػٝـ
اْكطع َٔ  ٚبعسٙ تكسّ ٖٚذِ عًٝ٘ ؾعطؾ٘ س٦ٓٝص إًو تبع ٚقس

اـٛف ٚأٜكٔ باهلالى ٚايكًعإ ؾكاٍ باهلل عًٝو ٜاغٝس 
إٝسإ إٔ تعؿٛ عين ٚتػُض عُا ؾطٙ  ايؿذعإ ٚؾاضؽ

 ين ؾكاٍ البس َٔ قتًو نُا قتًت أبٞ ٚأنٕٛ قسَ
أخصت ثأضٟ ٚبًػت أضبٞ ؾكاٍ تبع اشا نإ البس يو 

ست٢  َٔ ٖصا ايؿإ ؾأًَٗين غاع١ َٔ ايعَٔ
أؾٝسى عٔ ْٝع االَٛض ٚاالسٛاٍ اييت ؼسخ اٍ آخط 

ٚٚقعت ٗ ؾطى ايعكاٍ ثِ  االدٝاٍ ؾكس اتهض يٞ اؿاٍ

 : أْؿس ٚقاٍ
 

 بع سػإإًش١ُ ايهرب٣ يًت
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 ايتبع إًو ايُٝاْٞ هلٝب ايٓاض تؿعٌ ٗ ؾؤازٟ ٜكٍٛ
 ايٓػا٤ ّٜٛ ايططاز أَري نًٝب ٜاؾاضؽ ضبٝع٘ ٜٚاساَٞ

 أضٜس ايّٝٛ إٔ أعًُو ؾ٦ٝا يتعطف ساٍ أخباض ايعباز
 نإ ٗ ايسْٝا ْبٝا ي٘ ايتٛضا٠ أعطت يًطؾاز ؾُٛغ٢

 بايعبٛض أٌٖ ايؿػاز ٚزاٚز ايٓيب قس دا٤ بعسٙ ٜبؿط
  ٢ ابٔ َطِٜ دا٤ اٜها بالٌٝ اـالم يهٞ ٜٓازٟٚعٝػ

  ٜهٔ ٗ ايٓاؽ َجً٘ الٕ اهلل اختاضٙ ٜؿازٟ ْيب مل
 االَطاض ؾهِ َٝت بهًُت٘ أقاَ٘ ٚغكِٝ ؾؿاٙ َٔ

  ٚعٓسٟ قس تبٌ بإالسِ بأْو قاتًٞ زٕٚ ايعباز
  عًٝهِ ٚتؿً بٌ قٝؼ ٗ ايبالز ٚبعسٙ ؾاعط تٓعٍ

  ٜصعو بٌ اؾُازٚأْت بطَض دػاؽ غتطعٔ ٚعبسٟ 
ٚتهتب بسَا٥و ع٢ً ايبالط٘ ٕٔ بعسى يتؿتٝت 

  األعازٟ
  ؾٝكًٞ اؿطب ٗ نٌ ايبالز ٜٚأتٞ أبٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ

  ٜٚكٗط نٌ دباض عٓٝس ٜهطب بايػٝـ ٗ ّٜٛ اؾالز
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 ٚتأخص يًذ١ًًٝ يو قط١ٜٓ ٚؼ٢ٛ بإػط٠ ٚإطاز
  اؾطٚ قٗاض األعازٟ ٜٚٛٗط يو غالّ بعس َٛتو ٜػ٢ُ

  ٜٚكتٌ اٍ دػاؽ خاي٘ ٚأَا ايعٜط تكتً٘ األعازٟ
 ٜعٕ بعسى غٝٛٗط ٚتكشب٘ ايػعاز٠ ٗ ايعباز ٚغٝـ شٚ

 
 ٗ ايٖٛاز ٜٚبك٢ ًَه٘ غبعٕٛ عاَا ٚبعس شيو ٜط٣ٛ

  ٜٚٛٗط ي٘ ٚيس ٜسع٢ بسَط ؾسٜس ايٝأؽ َطؾٛع ايعُاز
 ايؿاّ بعسٙ هٝب إا٤ َٔ اقك٢ ايبالز ؾًُٝو ٗ بالز

  ايططاز ٛ بعٓرت ٌٜٗ ايهس ٗ ّٜٛٚبعسٙ ٜٛٗط إسع
  ٚبعسٙ ٜٛٗط اهلازٟ قُس ٜكِٝ ايسٜٔ َابٌ ايعباز

 نٛاٌَ نطاّ ايٓاؽ غازات ايبالز ٚاقشاب٘ َع٘ عؿط٠
  ٚأبٛ بهط ٚغعس َع غعٝس ٚطًش١ ٚايعبري ابٔ اؾٝاز

  ٚعجُإ َع عُط ٚعًٞ ٚعاَط َع سػٌ أٌٖ ايطؾاز
 بعسٙ عُط بايعبازاألسهاّ  ّٛت اهلامشٞ ٜٚكري خًـ ع٢ً

  أبٛبهط ّٛت بًػع س١ٝ ٚبعسٙ عُط ٜكتٌ بايططاز
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  بايػٝـ ٜطز١ٜ ابٔ ًَذِ ٜتُٝا اْتؿ٢ بٌ ايٛالز عًٞ
  ايجط٣ بٌ ايعباز ٚال ٜعطف ي٘ قرب قكل ع٢ً ٚد٘

  ٚؽتًـ ايكشاب١ ع٢ً اؿه١َٛ ٚوهُٗا سػٌ بايبٛازٟ
  بين ايعباؽ ؼهِ غٌٓ نجري٠ بٌ ايعباز ٚبعسٙ

 ٚايعٓاز عسٙ اـٛاضز غٛف تٛٗط ؾٛاط١ُ ايؿٛاسـٚب
  ٜكُٝٛا ايؿط ٗ نٌ األضانٞ ًّٚٛا األضض ططا بايؿػاز

  ايؿط عكب١ ؾٝككس دٝؿٗا غطب ايبالز ٚتٛٗط َٔ بايس
  ٖالٍ ٚعاَط َع آٍ قٝؼ ٜعٜس ٚسطب ٓري َع أٜاز
  سػٔ أَري ؾدط ايرباٜا ٚبعس زٜاض قٗاض األعازٟ

  ؾسٜس ايبأؽ ٗ ّٜٛ ايططاز ضٚعٚأبٛ ظٜس ابٔ عُ٘ يٝح أ
  ٜطٛؾٕٛ ايبالز ؾًُٝهٖٛا ٜٚػبٕٛ ايعسا أٌٖ ايعٓاز

 ّٚشٛ ايعذِ َع نٌ طاؽ بأضَاح ٚأغٝاف سساز
اـعاعٞ ٚاألعازٟ  ٚقربم ٚاؾعا٥ط ًّهٖٛا ٚبسضٜؼ

 ؾبٝب ايتبعٞ بايؿاّ ٜكتٌ ٚترتى دجت٘ ؾٛم اؾُاز
غٛف ٜكتٌ بػٝـ زٜاب قٗاض  ٚغطنٝؼ بٔ تاشب



 
56 

 

  زٟاألعا
 ايبالز نصا ؾطَٓس َع َكط ايعس١ٜ غتدطب زٚضٖا بٌ

 ٚبعسٙ ْٛٗط األؾطإ ٚامل خبٝح األقٌ َٔ قّٛ ؾساز
 َٓ٘ ٜكُٕٝٛ ايصٜٔ َٔ بعس ايؿػاز بٓٛ أٜٛب تٛٗط بعس

  بايعباز ٜٚٛٗط ابٔ عجُإ إػاعس بأضض ايؿطم ٚوهِ
 ًَٛى األضض ؽؿ٢ َٔ يكاِٖ ألٕ دٝٛؾِٗ َجٌ اؾطاز

 
  عؿط٠ ٚتػع١ بعسِٖ زٕٚ اظزٜاز عؿط٠ عساز ًَٛنِٗ

  ايبالز ٜٚٛٗط نسٙ إٗسٟ غطٜعا ٜجري ايؿً ٚاؿطب ٗ نٌ
 طٌٜٛ اؾػِ شٚ ١ُٖ عاي١ٝ ي٘ امسٌ َٔ ٚاٖط ٚبازٟ

 األقطاض عُسا ٚهطٟ ايسّ ٗ نٌ ايبٛاز ٜكِٝ ايػٝـ ٗ
 ايعباز ٜٚٛٗط ؾاضغا ٜسع٢ قطٝع٘ ؾعؿط غٌٓ ًِٜٛ

 تبع٘ ايٛض٣ أٌٖ ايؿػازٜٚٛٗط بعسٙ ايسدا سكا ؾت
 ٜٚؿعٌ َعذعات ٗ ايبالز ٜطٛب األضض َٔ ؾطم ٚغطب

 ٜٚٛٗط نس إٗسٟ غطٜعا ٜٚػطع ْٛضٙ ٗ نٌ ٚازٟ
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 عٝػ٢ إػ٢ُ ابٔ َطِٜ ؾٝكتًو ًّٚو ٗ ايبالز ؾٗٛ
 َعذعات ٗ ايبالز ٚبعسٙ زاب١ تٛٗط غطٜعا ؾتؿعٌ

  ْٚاض َٔ عسٕ تٛٗط ٚتػطع ؾتؿهٛ ايٓاؽ َٔ ٍٖٛ ايٓهاز
 ايؿُؼ تٛٗط َٔ َػٝب ٚتعزاز اـال٥ل ٗ ايؿػاز بعسٙٚ

 نٌ ايبالز ٜٚأدٛز َٚأدٛز ْٝعا ؼٝ٘ ضداهلِ
 ؾال ْٗط ايؿطات هلِ ٜط٣ٚ ٚال غٝعٕٛ ٚال ايسد١ً إطاز

  َٛتا ٜانًٝبا ٚدٛع ٚقتٌ ٗ نٌ ايعباز ٜٚػؿ٢ األضض
 نٌ ٚاز ْٚريإ تعِ األضض ططا ع٢ً أع٢ً اؾباٍ ٚٗ

  ٕطاغِ ٚباب ايؿط ؾتض باقتكازٚبعسٙ ٜػًل باب ا
 دٛاب ؾصاى ايٛقت ورتم ايعباز ؾال ٜكعس ٚال ٜأتٞ

 ايبالز ٚبعسٙ ٜٛٗط َٔ دِٗٓ ٜٚٓؿذ ضٜض َٔ أقك٢
  ّٛت اـًل َٓ٘ يٝؼ ٜبك٢ غ٣ٛ ايطٓٔ خالم ايعباز

 سكا اي٘ ايعطف زٜإ ايعباز ٚبعسٙ ٜٛٗط ايسٜإ
 زٜازاظ ؾعٓسٟ اؾؿط قس أخرب َؤنس َا أخربتهِ زٕٚ

  ٚامسع ٜاأَري نًٝب َين سكا٥ل قكيت ٚاؾِٗ َطازٟ
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ٚنعؿٞ ادطْٞ ٜاًَو ٚأطًل  ٚال تؿطح عٔ سايٞ
  قٝازٟ

  إٝعاز ٚأعًِ ٜاأَري اْٞ عتٝكو َس٣ عُطٟ اٍ ّٜٛ
قاٍ ايطاٟٚ ( ٕٚا ؾطؽ إًو تبع َٔ ٖصٙ إًشُ٘ ٚمسع  )

َٔ االخباض إتكس١َ ٚإتأخط٠ تعذب غا١ٜ  نًٝب َا ؾٝٗا
اْؿاغو  يعذب ٚقاٍ يػت أعؿٛ عٔ قطع ضأغو ٚأٔازا

ألْو اؾرتٜت ًُٚٚت ٚتعسٜت ثِ أداب٘ بٗصا ايككٝس ع٢ً 

 : غبٌٝ ايتٗهِ ٚايتٗسٜس
 

  ٜكٍٛ نًٝب قٗاض األعازٟ نال أؾس َٔ نطب اهلازٟ
 سانِ أتاْٞ ايػعس َع ٌْٝ إطاز أْا قس قطت ٖصا ايّٝٛ

 ايبالز تأٜا تبع ايٝٓا قس دٝت عادٌ قتًت أبٞ ٚخطب
  ؾُا أبكٝت ق١ُٝ يألَاض٠ ٚقس ايبػتِٗ ثٛب ايػٛاز

 بؿعًو ٚقريت األْاّ يو أعازٟ ٖتهت األضض ٜاتبع
 ايبالز دعًت ضدائ تؿب٘ ْػاْا ٚأشيًت األَاض٠ ٗ
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 ؾٛاهلل ثِ ٚاهلل ثِ ٚاهلل اي٘ خايل نٌ ايبٛازٟ
 ٚيٛ ًَهتين نٌ ايبٛازٟ ؾًػت بطادع عٔ قطع ضأغو
 

تبع  األَري نًٝب َٔ نالَ٘ ٚؾِٗ ُا ؾطؽقاٍ ايطاٟٚ ( ؾً )
ؾش٣ٛ قكسٙ َٚطاَ٘ قاٍ باهلل عًٝو أٜٗا ايػٝس احملرتّ إٔ 

اـساّ ؾكاٍ نًٝب البس َٔ قطع  تعؿٛ عٔ ٚػعًين َٔ
 ضأغو ٜاَٗإ ٚيهٔ أغأيو ٕاشا قتًت أبٞ غسضا َٚا

بإٝسإ ؾكاٍ تبع أشا نإ البس َٔ شيو ٜاؾاضؽ إعاضى 
  ؾأًَٗين

عٔ قتٌ أبٝو ٚأتٛزع َٔ ٖصٙ  أخربى غاع١ ست٢
 ايسْٝا قًٝال ثِ أبس٣ سعْا ٚعٜٛال ٚأؾاض ٜكٍٛ َٔ ؾؤازٟ

 : َتبٍٛ ٚعُط ايػاَعٌ ٜطٍٛ
 

 ايٓاؽ قاٍ إًو تبع سػإ ًُٚين زٖطٟ زٕٚ
 ٜاأبٔ ضبٝع٘ ٜاكسّٚ أْت أَري ؾسٜس ايباؽ
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 ؾذاع ثكٌٝ ايطاؽ طٌٜٛ ايباع بّٝٛ ْعاع عؿٝـ
 هٌ بٓاٜ٘ هلا أغاؽتػأيين عٔ قتٌ أبٝو ؾ

 أت٢ يًكاْا نٌ ايٓاؽ ؾًُا دٝت ألضض ايؿاّ
  أتاْٞ نٌ أنابط قٝؼ ٚنٌ أَري يسٟ باؽ

  ٚمل ٜؿعٌ نباقٞ ايٓاؽ اال أبٛى ؾكس خايـ
  ؾعاز ايػٜٝ بٛغ٘ ايكًب أَط بؿٓك٘ يًشطاؽ

  اهلل َهتٛب ؾٛم دبٝٓ٘ بأع٢ً ايطاؽ ٖٚصا بأَط
  ٓاؽٚأْا بكٝت بٗصا ايّٝٛ ٚسٝس ؾطٜس بال أٜ

  أضٜس ايعؿٛ عُا دٓٝت عٝا٠ عُو َع دػاؽ
 ايٓاؽ أْٞ نٓت ظعِٝ ايكّٛ ٚٓٞ ْاؾص بٌ

  ؾُا أتاْٞ ٚعس اهلل بطٌ ايععّ ٚٚين سػاؽ
  عين نٌ ايٓاؽ زعتين اؾًًٝ٘ باؿًٝ٘ ٚغابت

  ٖٚص أَط اهلل قتّٛ ٚاَط ْاؾص ؾٛم ايٓاؽ
 

اٍ ي٘ ؾًُا ؾطؽ تبع َٔ ٖصا ايؿعط ٚايٓٛاّ ق ( قاٍ ايطاٟٚ )
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ايٓاؽ َٔ  نًٝب البس َٔ قتًو عس اؿػاّ ست٢ تطتاح
ؾطى ٚتأَٔ عاقب١ غسضى ثِ نطب٘ بايػٝـ ع٢ً عاتك٘ 

ع٢ً االضض قتٝال ٚٗ زَ٘  ؾدطز ًُٜع َٔ عال٥ك٘ ؾٛقع
 دسٜال ؾًُا ضات٘ اؾًًٝ٘ قس َات ظاز بٗا االؾطاح ٚاعتٓكت

ابٔ عُٗا ٚقبًت٘ ٚقايت ي٘ َجًو َٔ تهٕٛ ايؿطغإ 
بػالَتٗا ٚظاز ٗ  إٝسإ ؾؿهطٖا نًٝب ٖٚٔ ٖاٜايٝح 

أععاظٖا ٚنطاَتٗا ثِ خطز َٔ إدسع ٚأعًِ ايؿطغإ بكتٌ 
ٚقاٍ هلِ يكس بًػٓا إطاز ؾهْٛٛا ع٢ً سصض  إًو تبع

ٜسٜو ٚالْبدٌ  ٚاغتعساز الَتالى ايبالز ؾكايٛا مٔ بٌ
بأضٚاسٓا عًٝو ثِ ٚنع ضاؽ إًو ع٢ً ضاؽ ايػٓإ ٚخطز 

ٚطاؾٛا ٗ ؾٛضاع ايبًسٙ ٚنطبٛا َٔ  اٍ ٚايؿطغإاالبط
 ٚدسٚٙ بايػٝـ إٗٓس ِٖٚ ٜكٛيٕٛ عٔ ؾطز يػإ ٖصا

ضاؽ غٝسنِ سػإ ؾكس عسَٓاٙ ٚقتًٓاٙ ٚاضسٓا ايٓاؽ َٔ 
اطاع ابكٝٓاٙ ع٢ً  ؾطٙ ٚبالٙ ؾُٔ عك٢ ًٖهٓاٙ َٚٔ

 . قٝس اؿٝاٙ ٚي٘ َٓا االَإ ع٢ً طٍٛ ايعَإ
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ط أٌٖ ايؿاّ تهطٙ ايتبع يًُٛ٘ ؾهاْت أنج ( قاٍ ايطاٟٚ )

ٚاالعٝإ  ٚدٛضٙ ٚتت٢ُٓ ٖالن٘ ؾادتُعت ايعػانط
ٚطًبٛا َٔ نًٝب االَإ ٚاِْٗ ٜهْٛٛا ي٘ َٔ ١ًْ ايطعاٜا 

ايعَإ ؾأدادبِٗ نًٝب اٍ شيو  ٚايػًُإ ع٢ً طٍٛ
 ايطًب ٚضؾع عِٓٗ ايػٝـ االسسب ٚٚعسِٖ باؾٌُٝ

ي٘ بطٍٛ ايعُط  ٚاـريات ٚمسض هلِ غطاز عؿط غٓٛات ؾسعٛا
ادتُعت بٓٛ َط٠ ٚانابط ايعؿا٥ط ٚقٛاز  ٚزٚاّ ايعع ٚايٓكط ثِ

ادًػٛٙ ع٢ً  ايعػانط ٚايبػٛٙ تادا َطقعا باؾٛاٖط ثِ
نطغٞ إًُه٘ ٚدًؼ بكطب٘ ٚظٜط إُٝٓ٘ ٖٚٛ ْبٗإ ٚظٜط 

أَاَ٘ اؿذاب ٚاالَطا٤ ٚايٓٛاب ؾشهِ  تبع سػإ ٚٚقؿت
ًِٚ ٚٗ  ا إًّٛٛ َٖٔعاَال ايٓاؽ باؾٛز ٚايهطّ َٚٓكؿ

ايًًٝ٘ ايجاْٝ٘ ادتُعت غازات ايكبًٝ٘ ٚظؾٛا عًٝ٘ اب١ٓ عُ٘ 
شنطْا ٗ أٍٚ ايػري٠ عٔ أٚقاف ٖصٙ  اؾًًٝ٘ ٚقس نٓا

 ايػٝس٠ اـطري٠ ّٚ استٛت عًٝ٘ َٔ اؿػٔ ٚاؾُاٍ
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ٚايؿهٌ ٚايهُاٍ ؾاعتٓكا اعتٓام االسباب ٚظاٍ عُٓٗا ايػِ 
اٍ ٚقت ايكباح ٚٗ  ٚاْؿطاح ٚاالنت٦اب ٚباتا ٗ سٜ

ٗ  ايّٝٛ ايجاْٞ ٚضزت ايٝ٘ إسا٥ض ٚايتٗاْٞ ٚاؾتٗط شنطٙ

 . ايبًسإ ٖٚابت٘ ًَٛى ايعَإ
 

نًٝب إٔ  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚناْت اؾًًٝ٘ قس طًبت َٔ )
ٜبين هلا قكطا َٔ أٌْ ايككٛض ٜٚٓؿ٤٢ ؾٝ٘ بػتإ 

ؾأدابٗا اٍ شيو ٚٚعسٖا ببٓا٤  وٟٛ ْٝع أْٛاع ايعٖٛض
ايسٜٛإ   َجٌٝ ي٘ ٗ ْٝع إُايٝو ثِ اْ٘ ْعٍ اٍقكط ال

ْٚع ايٛظضا٤ ٚاالعٝإ ٚأعًُِٗ بصيو ايؿإ ؾكاٍ ي٘ 
ايعَإ اْ٘ الٜٛدس ٗ ٖصٙ  ايٛظٜط ْبٗإ أعًِ ٜاًَو

 االٜاّ َٔ ٜكسض إٔ ٜبين يو شيو ايككط طبل إطاّ اال َعُط
إدتل بايطٜإ ًَو َكط الْ٘ ٖٛ إؿٗٛض ببٓا٤ ايككٛض 

سػإ ؾأضغٌ نًٝب  اؿػإ ٖٚٛ ايصٟ عُط قكط تبع
أضٜس َٓو إٔ تبين يٞ قكط َٔ ايككٛض اؿػإ الٜٛدس 
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إسٕ ٚايبًسإ ٜٚهٕٛ ي٘ دٓٝٓ٘ ًْٝ٘  َجً٘ ٗ ْٝع
اتكٓت  إٓٛط ؼتٟٛ ع٢ً ْٝع االؾذاض ٚاـهط ؾإ

ايكٓع٘ طبل إطغٛب ًْت إككٛز ٚإطًٛب ؾأداب٘ بايػُع 

 . بٓا٤ ايككط ٗ تًو ايػاع٘ ٗٚايطاع٘ ٚباؾط 
 

تٛاقٌ اـرب  قاٍ ايطاٟٚ ( ٕٚا اؾتٗط قتٌ تبع ٗ ايُٝٔ )
اٍ قٓعا٤ ٚعسٕ ٖادت ايطداٍ ٚنجط ايكٌٝ ٚايكاٍ 

َٔ االَطا٤ إؿاٖري ٜكاٍ ي٘  ٚنإ يًًُو تبع ابٔ عِ
 عُطإ ايككري ٚنإ ؾسٜس ايباؽ قٟٛ إطاؽ ؾًُا بًػت٘

بٓٛ قٝؼ بعػهط دطاض ؾذُع تًو االخباض قُِ ع٢ً غعٚ 
ٚايبٓٛز ٚضنب ٗ َا١٥  ايعػانط ٚاؾٓٛز ٚؾطم ايطاٜات

ايـ َكاتٌ ٚدس ٗ قطع إطاسٌ قاقسا بالز ايؿاّ بهٌ 
ٚاٖتُاّ ٕٚا بًؼ نًٝب ٖصٙ االخباض اغتعس يًشطب  غطع٘

ٚاالبطاٍ ٕٚا ايتك٢  ٚايكتاٍ ٚخطز يًكا٥٘ بايؿطغإ
اٍ غاس١  اؾٝؿإ أَط نًٝب إٔ تكسّ ايؿٛاضؽ
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ٜٓؿطِٗ بايهالّ ع٢ً قتاٍ االخكاّ ؾٗادت  إٝسإ ٚأخص
 ايؿذعإ ٚتبازضت يًهطب ٚايطعإ ٚنإ االَري

نًٝب أٍٚ ايعػهط ناْ٘ االغس ايػهٓؿط ٚع٢ً ضاغ٘ ايبٝاضم 
بايطداٍ ٚاؾتعًت بٌ ايؿطٜكٌ  ٚايػٓادل ثِ ايتكت ايطداٍ

ْريإ اؿطب ٚايكتاٍ ست٢ عُٛت االٖٛاٍ ؾًً٘ زض 
نًٝبب بطٌ االبطاٍ َٚاؾعٌ ٗ شيو ايّٝٛ َٔ ايؿعاٍ  الَريا

ايعػانط ٚاؾٓٛز بكًب  ؾاْ٘ ٖذِ ٖذّٛ االغٛز ٚاْطبل ع٢ً
أق٣ٛ َٔ اؾًُٛز ؾبازض ؾطغإ ايهؿاح ٚخطـ إٗر 

َٚاظاٍ ايسّ ٜبصٍ ٚايطداٍ تكتٌ اٍ إ ٍٚ  ٚاالضٚاح
 عٔ بعهٗا ايبعض ايٓٗاض ٚأقبٌ باالعتهاض ؾاؾرتقت ايعػانط

ٚباتٛا ٗ تًو االضض ٚعٓس ايكباح ضدعٛا اٍ اؿطب 
االَري عُطإ اٍ غاس١ إٝسإ ؾكاٍ  ٚايهؿاح ؾربظ

ٜربظ ايٝ٘  ٚداٍ ٚطًب بطاظ االَري ٚاالبطاٍ ؾأضاز نًٝب إٔ
ؾُاْع٘ سذاب٘ ٚقايٛا أٜٗا إًو إٔ ؾٝٓا ابطاال ٚؾطغاْا تػتطٝع 

ي٘ َُٕٝٛ  ثِ بطظ ايٝ٘ ؾاضؽ َٔ ايكٓازٜس ٜكاٍ إ ؼاضب٘
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أق٣ٛ َٔ  بٔ ايطؾٝس ؾايتكاٙ االَري عُطإ بكًب
ايكٛإ ٚمل تهٔ اال غاع٘ َٔ ايعَإ ست٢ اغتٛٗط 

ؾٛقع قتٌٝ ٚٗ زَ٘  عُطإ ٚطعٔ َُٕٝٛ بايطَض
دسٌٜ ؾأخص غًب٘ ٚسكاْ٘ ثِ قّٛ غٓاْ٘ ٚتكسّ اٍ َعطن١ 

أٜ ؾطغإ ايطعٔ ٚايهطب ايّٝٛ تبإ  اؿطب ٚقاٍ
ايٝ٘ آخط  ١ ايُٝٓٝ٘ ٚايكٝػٝ٘ ؾربظايؿطٚغٝ٘ ٚتعطف ؾذاع

ؾأشاق٘ إٛت االٓط َٚاظايت تربظ ايٝ٘ ايطداٍ ٖٚٛ هٓسهلا 
ايطَاٍ ست٢ قتٌ غبع٘ َٔ االبطاٍ ٚناْٛا  ع٢ً بػاٙ

ٚايػاضات  َٔ انابط ايػازات قس اؾتٗطٚا ٗ اؿطب
ٚاغتُط ايكتاٍ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ َس٠ تػع١ اٜاّ ِٖٚ ٗ أبطظ 

ايعاؾط خطز االَري َط٠ يكتاٍ عُطإ ٕٚا  ايّٝٛ ٚاقتشاّ ٚٗ
ؾأزضن٘ ابٓ٘  قاض ٗ إٝسإ تكٓطط عٔ ٚٗط اؿكإ

ُٖاّ ٚدا٤ ب٘ اٍ اـٝاّ ؾعٓس شيو بطظ اٍ عُطإ االَري 
بك٠ٛ قًب ٚؾس٠ بأؽ غري أْ٘ مل ٜٓذض ٗ قتاي٘  دػاؽ ٚقسَ٘

ٖٝب١ االَري عُطإ  ٚضدع عٓس إػا٤ عطب٘ ْٚعاي٘ ؾٛقعت
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يؿطغإ ٚايؿذعإ ؾاغتعِٛ نًٝب شيو ٗ قًٛب ا
بًٗب اؾُط ٚقاٍ َا يعٜس اال عُط ؾاشا  االَط ٚاؾتعٌ قًب٘

ٚػرب ٚقتٌ  نإ ايكباح باضظت٘ ٗ َعطن١ ايهؿاح الْ٘ طػ٢
َٓا نٌ أغس غهٓؿط ٚبات تًو ايًًٝ٘ ٖٚٛ ٗ غِ ؾسٜس ٚقًل 

ؾُا أقبٌ ايكباح ضنب نًٝب اؿكإ  َاعًٝ٘ َٔ َعٜس
االَري  ٚايػٓإ ٚبطظ يػاس١ إٝسإ يكتٌٚاعتكٌ بايػٝـ 

عُطإ ايصٟ بطظ ٗ شيو ايّٝٛ ٖٚٛ ٜٓازٟ أٜٔ 
نًٝب احملتاٍ ايصٟ قتٌ تبع بايػسض  االبطاٍ ايكٓازٜس الٜربظ اال

قساَ٘  ٚاالستٝاٍ ؾُا مت نالَ٘ ست٢ قاض االَري نًٝب
ٚقسَ٘ قس١َ َٓهط٠ أؾس َٔ قسَات عٓرت٠ ؾكاٍ ي٘ 

ي٘ أٜٗا ايتٝؼ  غإ ؾكاٍعُطإ َٔ تهٕٛ َٔ ايؿط
أْٞ ًَو ع٢ً بين قٝؼ ؾػٛف تط٣ َين نطبا ٜؿو 

ايؿطغإ ٕا غست تبع باؿًٝ٘ َع اب١ٓ  اؿسٜس ٜٚصٖب أبكاض
ايطداٍ  عُو اؾًًٝ٘ ؾكاٍ نًٝب أَا عًُت ٜاقطْإ بإٔ

عٓس أغطانٗا ْػٛإ ٚأْٞ َا قتًت إًو تبع اال يػسضٙ 
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ٚنإ عْٛٞ ؾأْ٘ قتٌ ٚايسٟ  ٚق١ً سٝاٙ ٚنجط٠ ؾطٙ
َٚػاعسٟ ٚسل ٖصا ايصٟ أٚدب شيو ايّٝٛ غأؿكو ب٘ 

نأؽ إٗايو ؾًُا مسع عُطإ َٔ نًٝب ٖصا  ٚأغكٝو
ٜتكسَإ ٚتاض٠ ٜتأخطإ  ايهالّ اؾتس بِٝٓٗ اـكاّ ؾهاْا تاض٠

نأُْٗا أغسإ زضغاَإ ؾاْبٗطت َٔ قتاهلُا ايؿطغإ 
٢ً ايُٝٗا االبكاض َٔ ايٌُٝ ٚايٝػاض ٚاغتُط ع ٚأسسقت

عُطإ َٔ  شيو اؿاٍ اٍ قطب ايعٚاٍ ست٢ تعذب
ثبات نًٝب أَاَ٘ الْ٘ نإ ٜٛٔ أْ٘ الٜٛدس ٗ ايسْٝا 

ؾعٓس شيو قاضب٘ ٚؾاداٙ ٚطعٓ٘  َٔ ٜكسض إٔ ٜكـ قساَ٘
بايطَض قاقسا ٖالن٘ ٚؾٓاٙ ؾد٢ً نًٝب َٔ ايطعٓ٘ 

خاٜب٘ بعس َانٓت قاٜب٘ ثِ ٖذِ نًٝب ٚقاٍ خصٖا  ؾطاست
ٚايطعإ  إٝسإ ٚيٝح اؿطبٜاعُطإ َٔ ؾاضؽ 

ٚنطب٘ بايػٝـ ع٢ً عاتك٘ ؾدطز ًُٜع َٔ عال٥ك٘ ؾٛقع 
عًٝ٘ غطاب ايبٌ ٚبعس شيو  ع٢ً االضض قطعتٌ ٚسػإ

 ًٓت ايعػانط ع٢ً بعهٗا ٚتكاتًت بايػٝٛف ٚاـٓادط ؾهجط
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ايكتٌ ٚاؾطاح ٚدط٣ ايسّ ٚغاح ٚظعكت ايٓؿٛؽ ٚاالضٚاح 
ٕ بعس َكتٌ ٚنا َٔ نطب ايػٝٛف ٚطعٔ ايطَاح

االَري عُطإ إٔ تهعهعت َٔ عػانط ايُٝٔ 
اٍ اهلطب ٚايؿطاض ؾتبعِٗ  االضنإ ؾٛيٛا االزباض ٚضنٓٛا

نًٝب بايعػهط ٚقتٌ َِٓٗ أنجط َٔ عؿط٠ آالف ْؿط ٚغِٓ 
عُٛٝ٘ هلا قسزض ٚقُٝ٘ َٚاظاٍ تابع آثاضِٖ ست٢ زخٌ  غٓا٥ِ

إ طايبٌ ايعؿٛ ٚاالَ زٜاضِٖ ؾدطدت ايٝ٘ أنابط ايبالز
ؾأدابِٗ نًٝب اٍ شيو ايؿإٔ ٚأضتس ضادعا اٍ ايؿاّ بعس 

عًِٝٗ خطادا ٜسؾعْٛ٘ ٗ نٌ عاّ ؾسخٌ ايككط  إٔ ضتب
ٚباقٞ غازات ايكبًٝ٘  بايعع ٚايٓكط ؾادتُع باب١ٓ عُ٘ اؾًًٝ٘

ٚطاب ي٘ ايٛقت ٚظاٍ عٓ٘ إكت ثِ بعس شيو بعؿط٠ ؾٗٛض مت 
ٚاالٚإ ايككط إصنٛض ؾهإ َٔ عذا٥ب ايعَإ  بٓا٤

ؾاْ٘ نإ نؿطزٚؽ  الْ٘ ٗ غا١ٜ االْؿام ٚالغُٝا ايبػتإ
اؾٓإ ؾٝ٘ َٔ ْٝع االؾذاض ٚايؿٛان٘ ٚاالمثاض ٚإٝاٙ 

ٚايعٖٛض ايهجريٙ ست٢ أعذب نًٝب ب٘ ٚاْعِ ع٢ً  ايػعٜط٠
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ايٓٛاٚط ٚوري ايعكٍٛ  باْٝ٘ ٚؾطؾ٘ بايؿطاف ايؿاخط ايصٟ ٜبٗط
عٗا بأْٛاع اؾٛاٖط ٚدعٌ أبٛاب٘ ٚؾبابٝه٘ َٔ ايصٖب ٚضق

ثِ ْكٌ اب١ٓ عُ٘ اؾًًٝ٘ ايٝ٘ ٚناْت قس ٚيست غبع١  إٓتدب
بايسالٍ ٚايعع ٚاالقباٍ  بٓات َجٌ ايبسٚض ايهايعات ؾطبتٗٔ

ؾاتؿل ي٘ شات ّٜٛ َٔ االٜاّ إٔ ظاضٙ َط٠ أبٔ اخٝ٘ نًٝب 
ْاع١ َٔ بين االعذاّ ٚبعس إٔ زاض بِٝٓٗ ايهالّ قاٍ  ٗ
ٚاالغٓاّ يػبب نجط٠  ٝو ايطداٍٜأبٔ أخٞ نجطت عً َط٠

إٛاؾٞ االظزساّ ؾُطازٟ االٕ إٔ أضسٌ عٓو 
أَٛايٞ ٚالؾو بأْٓا ٗ ٖصا  بأْعاَٞ ٚضدايٞ ٚباقٞ

 ايطسٌٝ ٚاالْتكاٍ تتشػٔ بٓا االسٛاٍ ٚمكٌ ع٢ً ضاس١
ايباٍ ؾكاٍ نًٝب أؾعٌ ٜاعُٞ َاؼب ٚأْعٍ ٗ أٟ 

ًَٛى بالزْا ٚمٔ  َهإ تطٜس قطب ايسٜاض ؾإ ايبالز

 . االقطاض
 

ْٚاي٘ ْٚعٍ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾطسٌ َط٠ بكَٛ٘ ٚضداي٘ ْٚٛق٘ )
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ٗ ٚاز نجري ايٓبات ببعس َػاؾ١ تػع غاعات ٚنإ َط٠ قس 
ايعُط ؾاقاّ االَري دػاؽ ع٢ً بين بهط  ؾار ٚنرب ٗ

شنطٙ  ؾهإ وػٔ ايِٝٗ ٚوهِ باالْكاف عًِٝٗ ؾؿاع
إ ٖٚٛ ٜهطَِٗ ٚاؾتٗط أَطٙ ؾهاْت تككسٙ ايؿعطا٤ ٚايؿطغ

اؿػإ ٚمل تهٔ اال غ١ٓ َٔ ايعَإ  ٚىًع عًِٝٗ اـًع
ست٢ قاض وهِ ع٢ً َا١٥ ٚعؿطٕٚ ايـ عٓإ ٖصا 

َٔ أَط دػاؽ ٚأَا نًٝب ايؿاضؽ ايسعاؽ ؾاْ٘  َانإ
ٚنإ ي٘  نإ ٗ غٓٛح ايؿطم ىطز اٍ ايكٝس ٚايكٓل

عس٠ أخ٠ٛ نٌ َِٓٗ َؿٗٛض بإط٠٤ٚ ٚايٓد٠ٛ ٚنإ َٔ 
بايعٜط ٚنإ ٌْٝ ايكٛض٠ نأْ٘ ايبسض  إًٌٗٗ إًكب ًْتِٗ

تًو  ٖٚٛ قاسب ٖصٙ ايػري٠ ٚايٛقا٥ع إؿٗٛض٠ ٚنإ ٗ
االٜاّ ابٔ عؿط٠ أعٛاّ ٚنإ ٗ ايؿذاع٘ نػبع ايػاب 

ايهالّ َعهؿا ع٢ً ؾطب  الىاف َٔ أسس ٚالٜٗاب ؾكٝض
 إساّ ٚغٓاع االقٛات ٚاالْػاّ ٜٓؿس االؾعاض ايبسٜع٘ ٜٚأتٞ

إعاْٞ ايٓؿٝػ٘ ايطؾٝع٘ ٚنإ نًٝب ؿب٘ الٜتعطن٘ بأَط ب
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ٚايػطٚض ٚنإ ايعٜط ٜتبا٢ٖ  َٔ االَٛض بٌ ٜكابً٘ بايؿطح
ّ أخٝ٘ ٚأْ٘ الٜٛدس ٗ ايؿطغإ َاٜهاٖٝ٘ ؾكاٍ  بؿذاعت٘ أَا
ي٘ نًٝب ٗ بعض االٜاّ أضاى ٜأخٞ َٓؿػال بإالٖٞ 

ٚاالسعإ نأْو  ٚؾطب إساّ ؾكًبو خايٞ َٔ اهلُّٛ
التػأٍ عٔ تكًبات ايعَإ ؾُٔ ايٛادب إٔ ؼػب 

زٚالب غطٜع االْكالب اشا  سػاب ايعٛاقب الٕ ايسٖط
أنشهو َٜٛا أبهاى غ١ٓ ٚيٝؼ ع٢ً أسس ٌْٝ ٚال سػ١ٓ 

إًٌٗٗ َازَت أْت ٗ ايٛدٛز ٚأْا ٗ خري ال أسػب  ؾكاٍ
ايعَإ ٚأساطت بو  سػاب ايػري ٚيهٔ إٔ داض عًٝو

أضز عٓو االثكاٍ ٚأدٓسٍ أَاَو االبطاٍ اؿػاز ٚاـٛإ ؾأْا 
االغس ايػايب ؾاضؽ ايهتا٥ب ٚإٛانب أْا قٗاض االعازٟ  أْا

َٔ نالَ٘ ٚتطن٘ َؿتػال  أشا ْاز٣ إٓازٟ ؾتبػِ نًٝب
بؿطب َساَ٘ ٚاضتس ضادعا اٍ ايسٜٛإ ٚقس ضام ي٘ 

 . ايعَإ
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قاٍ ايطاٟٚ ( ٚقس أتؿل بعس شيو بأٜاّ إٔ أٚالز َط٠  )
اـٝاّ ٚنطبٛا ؽتا َٔ ايطٌَ يريٚا  ا َع بعهِٗ ٗادتُعٛ

االَري  َاوٌ بِٗ َٚاهطٟ عًِٝٗ َٚاٜكٝبِٗ ؾبإ هلِ إٔ
دػاؽ البس إٔ ٜكتٌ االَري نًٝب ٜٚٛٗط ايعٜط ٜٚأخص ثاض٠ 

نٌ أَري دباض ٚبعس ٚقا٥ع تػتشل  بسٕٚ ضٜب ٜٚكتٌ َِٓٗ
تًٛا ٜك االعتباض ؾاعرتاِٖ ايكًل ٚايهسض ٚأْع ضاِٜٗ ع٢ً إٔ

ايعٜط قبٌ إٔ ٜهرب ٚنإ َٔ ًْتِٗ االَري غًطإ بٔ 

 : َط٠ ؾأْؿسِٖ ٜكٍٛ
 

 ع٢ً َا قاٍ غًطإ ابٔ َط٠ َبٝس ايهس ٗ ّٜٛ ايٓعاٍ
 ٜكتٌ نًٝب بٔ ضبٝع٘ ٚال ٜبايٞ تبٌ عٓسْا دػاؽ

  ٜٚأتٞ ايعٜط بعسٙ ٜا أَاض٠ ٜؿتت ْعٓا بٌ اؾباٍ
  ٝاٍّٚشٞ شنطْا َٔ نٌ اضض ٜٚؿٓٝٓا ٜٚػيب ايع

  َٔ تكاْٝـ ايًٝايٞ ًُٖٛا ْكتً٘ ْٚبٝس امس٘ ْٚػًِ
  ؾًٝعّ إٔ تطٚح اٍ اؾًًٝ٘ ٚتعًُٗا ع٢ً َاقس بسايٞ
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  أختا يٝػت غطٜب٘ ؾتػعؿٓا ع٢ً ٌْٝ االَاْٞ ؾٗصٙ
  ايعٜاضز ٚايطَاٍ دًًٝ٘ عاضق١ ٗ نٌ ؾٔ ٚتعطف ٗ

  ؾكَٛٛا نًٓا ْصٖب ايٝٗا ْٚكهٞ ؾػًٓا قبٌ ايٛباٍ
 

يػًطإ َٔ ٖصا ايؿعط ٚايٓٛاّ ٚمسع٘ االَري اْت٢ٗ ا ؾًُا
اغتشػٓ٘ ْٝع  دػاؽ َٚٔ سهط َٔ أبٓا٤ َط٠ ايهطاّ

ايكّٛ ٚضنبٛا َٔ شيو ايّٝٛ ٚخطدٛا َٔ ايكبًٝ٘ 
ٚناْٛا ثالخ ٚاضبعٌ شنط نٌ َِٓٗ  قاقسٜٔ أختِٗ اؾًًٝ٘

ؾتًكتِٗ  أغس غهٓؿط ٕٚا ٚقًٛا ايٝٗا زخًٛا ٚغًُٛا عًٝٗا
ٚأقاَٛا عٓسٖا ثالث١ أٜاّ ثِ قايٛا هلا عٔ بايرتساب ٚاالنطاّ 

ٚٗط يٓا ٗ ايطٌَ بأْ٘ ٜٛٗط يًعٜط ؾإ  ؾطز يػإ قس
 ٚألٟ ؾإ ؾٝكٗط االبطاٍ ٚايؿذعإ ْٚٗا١ٜ ًَٛى

ايعَإ ٜٚعآًَا باؾٛض ٚغ٤ٛ االزب ٚتٓش٘ َٓعيتٓا بٌ 
قتً٘ قٌٝ إٔ ٜهرب ٚأتٝٓا  ًَٛى ايعطب ؾاتؿل ضآٜا ع٢ً

 ٛ ضأٜو ٗ ٖصا االَط إٓهط ؾكايت اشايٓعًُو باـرب ؾُا ٖ
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قتًتُٛٙ ؾٝٓهؿـ االَط ٜٚأخص نًٝب بجأضٙ َٓهِ ؾٝعزاز ايؿط 
أدعًٞ نًٝب ًٜكٝ٘ ٗ إٗايو ثِ  َٚازاّ االَط نصيو ؾأْا

 : أْؿست تكٍٛ
 
  أخٛتٞ أقػٛا يكٛيٞ َكاالت اؾًًٝ٘ بٓت َط٠ تعايٛا

  غٍٛتطٜسٚا قتٌ أبٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ أخٛٙ نًٝب خًؿ٘ َجٌ 
 خًؿ٘ غسٜط ٚظٜط قإ غباع ايػاب ٗ ّٜٛ إٍٗٛ َٚٔ

  ع٢ً اـٍٝٛ ٚغت ٚأضبعٌ بٓٛ أبٝ٘ هٛنِ ضانبٌ
  ٚتطنب خًؿهِ نٌ ايؿٛاضؽ ؾٛاضؽ تًكب َجٌ ايؿشٍٛ

  عًب١ ؼري نٌ أقشاب ايعكٍٛ ٚيهٔ غٛف أض١َٝ
  ٜٚبكٞ نًٝب بكتً٘ بٝسٙ ٚهع١ً ططوًا ع٢ً ايػٍٗٛ

ؾطغت اؾ١ًٝ َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا  )
أٖتُاَٗا ٚضنبٛا ٚٗٛض خٝٛهلِ  ؾهطٖا أخٛاتٗا ع٢ً سػٔ

ٚضاسٛا ٗ ساٍ غبًِٝٗ ؾكربت َاعًٝٗا َٔ ايجٝاب 
ايػِ ٚاالنت٦اب ؾًُا ضأٖا نًٝب ع٢ً تًو اؿاٍ  ٚأٚٗطت
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قب٘ ع١ُٝٛ ٜٚٛزٖا َٛز٠  تػريت َٓ٘ االسٛاٍ الْ٘ نإ وبٗا
 هلا ٚالغُٝا اْٗا اب١ٓ عُ٘ َٚٔدػ١ُٝ ؿػٓٗا ْٚاهلا ٚزال

  ؿُ٘ ٚزَ٘ ؾكاٍ هلا
عالَو ٜاد١ًًٝ َايٞ أضاى ٗ ٖص٠ اؿاي١ ايٛب١ًٝ َٔ 

 : َتبٍٛ ٚأدابت٘ بٗص٠ اآلبٝات تكٍٛ ؾؤاز
  ايػطاٜا َكاالت اؾ١ًٝ بٓت َط٠ نًٝب أْت قٝسّٚ

  ٚؼهِ ٗ ايكبا٥ٌ ٚايعؿا٥ط ٚٗ نٌ إسا٥ٔ ٚايكطاٜا
  ٚؽسَو إًٛى َع ايطعاٜانٌ أضض  ٚسهُو ْاؾص ٗ

 ايرباٜا ٚأْٞ بٓت عُو ٜاَػ٢ُ َٚجًٞ يٝؼ ٜٛدس ٗ
 أتاْٞ ايعٜط أخٝو ٗ غٝابو ٜطٜس ؾهٝشيت بٌ ايكباٜا

  عٓك٘ ؾٍٛ ٚضاح بػطع١ ٚغ٘ اـالٜا قبهت عًٝ٘ َٔ
  أالٜاأَري قٌ نٝـ تعٌُ ؾاقتً٘ ٚأضزٙ إٓاٜا

  باٜاٚإ مل تكتً٘ ساال ؾاْٞ أضٚح ايّٝٛ َٔ ٚغ٘ اـ
  قؿاٜا ٚتب٢ً بايسٚاٖٞ ٚايطظاٜا ٚتبك٢ ايٓاؽ تؿتِ ٗ

  إطاٜا ٖٚصا اآلَط الٜكًض ٕجًو نطِٜ اآلقٌ عهاظ
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 ؾاقتً٘ ٚاخًل َٔ بالٙ ٚالؽؿ٢ أثاّ ٚالخطاٜا
 سٝات٘ الْ٘ خا٥ٔ زٕٚ ايرباٜا ؾكتٌ ايعٜط أقٛب َٔ

ايكٛاب  ؾُا مسع نًٝب َٓٗا ٖصا ايؿعط ٚ ايٓٛاّ غا٥ب عٔ
أسس ايطداٍ يٝأتٝ٘ بأخ١ٝ ايعٜط ٗ اؿاٍ ؾصٖب ٚأضغاٍ 

عٔ اؿهٛض الْ٘ نإ ٗ شيو  ايطغٍٛ ٚأغتسعاٙ ُٚاْع

 . ايٛقت ٜؿطب اـُط
 

 اؾع٤ ايجايح
ٚدايػ١ ِٖٚ ٗ ؾطح ٚغطٚض ؾطدع ايطغٍٛ ع٢ً االثط 

نسض ع٢ً نسض  ٚسسخ االَري نًٝب بصيو اـرب ؾعزاز
شيو قاض نًٝب  ٚاضغاٍ ايطغٍٛ ايٝ٘ ثاًْٝا ؾُا سهط ؾعٓس

االَط يس١ٜ ؾًُا زخٌ عًٝ٘ ْٗض ايعٜط ع٢ً  اي١ٝ ٚقس عِٛ
ْعع عٓ٘  قس١َٝ ٚغب٘ نًٝب ٚؾتُ٘ ٚنطب٘ ست٢ اال١ٕ ثِ

ثٝاب اؿطٜط ست٢ قاض َعريٙ ؾايهبري ٚ ايكػري ٚاضغً٘ َع 
ٚ اؾُاٍ ٚضدع اٍ اؾًًٝ٘ ٚاعًُٗا  ايطعٝإ يريع٢ ايٓٛم
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االٌَ ظازت غًُا  اْٗا مل تبًؼَا ؾعٌ َع اخ١ٝ إًٌٗٗ ؾًُا ضات 
ٚنسضا ٚأخصت تسبط ع٢ً ٖالن١ ع١ًٝ أخط٣ ؾكايت شات 

ؽؿ٢ َٔ اهلتٝه١ ٚ ايعاٜب أَا ٗ ضاغو  ّٜٛ يهًٝب أَا
هلا َا  ن٠ٛ ْٚاَٛؽ َٔ د١ٗ أخٛى إٗإ إعهٛؽ ؾكاٍ

َع٢ٓ ٖصا ايهالّ َٚا ٖٛ إطاز بٗصا ايتبٜٛذ ٚ إالمل قايت 
إ ايصٜٔ ٜسٚضٕٚ َع ايػالَ بًػ٢ٓ َٔ بعض

 ايطعٝإ بأِْٗ ؾعًٛا َع٢ ايكبٝض ٚاْت دايؼ َػرتٜض يٝؼ
عٓسى عًِ ٚال خرب ٚقس ؼسخ ؾٝو ْٝع ايبؿط ثِ ؾطست 

  : ي٘ ٚاقع١ بٗصا ايؿعط ٚ إكاٍ
  تكٍٛ اؾًًٝ٘ ٜا قؿٛٚ اتاْٞ عًِ عاٍ أخٛى

  ايٓاؽ َع ايكعًٛى ٚؾاع ايعًِ بهٌ ايكّٛ غٓا٤
  قاٍ ٚنٌ ايبسٚ عًٝو نشٛىٚقاض ايٓاؽ بكٌٝ ٚ

  ايكّٛ ٚقٝؼ ٚٓري قس ٖابٛى أْت أَري نبري
  ؾهٝـ ٜهٕٛ أخٛى ايعٜط ٚقَٛو َٔ أ١ًٖ هاؾٛى

  بكايو ضاؽ ٜكّٛ ٚ ايطعٝإ يكس عابٛى نٝـ
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  ؾاقتٌ أخٛى ٗ غٝؿو ٚإال قَٛو قس الاَٛى
  ؾهٌ ايعامل ؼهٞ ؾٝ٘ ٜكٍٛ ايعٜط بك٢ َٗتٛى

  ايهٝل ؾُا عاْٛى ّؾٗصا االر َٚج١ً أيـ ٗ ٜٛ
  أخاف ٜكٛيٛا نٌ أًٖ٘ َجً٘ ٚ ايعامل ٜؿهٛى

 
اؾ١ًًٝ َٔ ٖصا ايؿعط ٚٚقـ نًٝب ع٢ً  ؾًُا ؾطغت

 سكٝك١ االَط ايتٗب ؾؤاز٠ ٚانططب َٔ ؾس٠ ايػٜٝ ٚ
ايػهب ٚأخصت٘ اؿ١ُٝ ٚعكؿ١ ٗ ضاغ١ ن٠ٛ اؾا١ًٖٝ ٚقس 

ٜٚػك١ٝ نأؽ ا١ٕٝٓ ؾكايت  قُِ اي١ٝٓ ع٢ً إٔ ٜكتٌ أخ٠ٛ
 ؾ١ًًٝ ال تكت١ً ٜا أَري الٕ نالّ ايٓاؽ نجري ؾاالٚؾل إٔا

تأخص٠ إٍ ٚازٟ ايػباع ٖٚٛ َهإ َٓكطع عٔ ايٓاؽ 
ٚتعٛز ؾتؿرتغ١ ايٛسٛف ٚ  نجري ايُٓٛض ٚ االغٛز ؾكتً٘ ٖٓا

االغٛز ٚتتدًل َٔ نالّ ايعباز ؾكاٍ ٖصا ٖٛ ايكٛاب ٚ 
ايصٟ ال ٜعاب َٚٔ ٚقت٘ ضنب ٚٗط دٛاز٠ ٚاعتسا  االَط

ؾُا ُجٌ بٌ ٜسٜ٘  الي٘ سطب١ ٚدالز٠ ٚاغتسع٢ ايعٜط ايٝ٘با
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قاٍ ي٘ َطازٟ إ اشٖب إٍ ايكٝس ٚ ايكٓل ٚأظٌٜ َا 
ؾػاض أَاَٞ ؾتُاثٌ أَط٠ ٚقاض ٚٚدس  بكًيب َٔ ايػكل

 ٗ قطع ايرباضٟ ٚ ايكؿاض ست٢ ٚقٌ إٍ ايٛاز٣
إصنٛض ٖٚٛ َهإ َٗذٛض َٚاظاٍ ٚغا٥طٜٔ ست٢ قاض 

قس ؾدط ٚنط  ٚإشا ظٛاز نًٝب ٗ ٚغ٘ شيو إهإ
ٚنطب االضض ٚتأخط ٚإشا بػباع َٔ بطٔ ايٛازٟ قس 

  ٖذِ عًٝ٘ اؾٛاز ٚضَاٙ بايطَض ٚٗط ؾًُا ضآٙ االَرينًٝب
 ؾاخطاٙ ؾتبع٘ االغسؾاْٗعّ نًٝب َٔ اَاَ٘ خٛؾا َٔ

 ايعطب ؾًُاضا٣ ايعٜطاخاٙ قس ٖطب تكسّ مٛ
ع٘ غٓذطنإ َ االغس بكًب اق٣ٛ َٔ اؿذط ٚطعٓ٘

ؾكسٙ ْكؿٌ ؾاخطز قًب٘ ؾانً٘ ٚقاح ع٢ً اخٝ٘ اضدع 
نًٝب ٖٚٛ ٜتعذب َٔ أؾعاٍ  ٜااخٞ ٚالؽاف ؾطدع

 ايعٜط ؾٓعٍ عٔ ٚٗط اؿكإ ٚقًب٘ بٌ عٝٓٝ٘ ٚقؿا ي٘ قًب٘
ٚقاٍ ٗ غطٙ َٔ ٜهٕٛ ي٘ أر َجٌ ٖصا ٜٚؿطٙ ؾٝ٘ ٚإ 

ايعَإ ثِ ضدع  عاف ٖصا ايػالّ ٜهٕٛ َٔ عذا٥ب
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 ًًٝ٘ قايت ٕاشا َاقتًت٘ ؾأخربٖا بٛاقع١ اؿاٍٚاٜاٙ ؾًُا ضات٘ اؾ
ٚنٝـ أْ٘ قتٌ االغس ٚايصٟ ٜهٕٛ َجً٘ الٜػتاٌٖ ايكتٌ بٌ 

 : هب ي٘ االنطاّ ثِ أؾاض ٜكٍٛ
 

 ٜكٍٛ نًٝب َٔ قؿ٠ٛ ضبٝع٘ ؾسٜس ايباؽ شٚ ععّ ضدٝض
  ٚٗ ططٜل ايهطّ َاْٞ ؾشٝض نطِٜ االقٌ غًطإ َتٛز

 إًٝض سب١ ايٛد٘اال ٜابٓت عُٞ ٜا دًًٝ٘ اال ٜاقا
  ْٛطٕ ايّٝٛ َٔ غامل ؾعاال ٜؿٝب هلا ايطؿٌ ايططٜض

ٚظفط ؾكاض ايعٜط َٔ خًؿ٘  يكاْٞ ايػبع َٔ خًؿٞ
  ٜكٝض

  َػرتٜض ؾهط ايػبع مٛ ايعٜط ٖادِ ؾعاز ايعٜط ٚاقـ
  ٕٚا قس زْا َٓ٘ ٚقاضب ؾػاض عًٝ٘ نايػبع اؾطٜض

  ٜضؾكسٙ ٚايكاٙ ع٢ً ايػربا طط طعٓ٘ ايعٜط باـٓذط
  ؾًُا ؾؿت ٖصا ايؿعٌ َٓ٘ عًُت بأْ٘ ؾاضؽ ضدٝض

ضدعت ايٝ٘ َٔ ؾطسٞ غطٜعا ٚقشت عًٝ٘ ٗ قٍٛ 
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  ًَٝض
  ؾأْت ايّٝٛ أٍٚ بإسٜض ًٌَٗٗ ٜا ًٌَٗٗ ٜا ًٌَٗٗ

 
 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ نًٝب َٔ ؾعطٙ ظاز نسض )

اؾًًٝ٘ ٚقايت ي٘ ٖٚٞ تبهٞ َازاّ االَط نصيو ؾأْٞ 
ٚأعًُِٗ َا ٚٗط َٔ  بٝت أًٖٞغأشٖب ْٗاض غس اٍ 

ايعٜط ٗ سكٞ ؾُ٘ ٜكتًٛٙ الْٞ يػت أأُٓ٘ ع٢ً ْؿػٞ 
عٓسى الْ٘ البس إٔ ٜػسض بٞ الٕ عْٝٛ٘ قُط٠  إشا بكٝت

ْاَٛؽ ؾكاٍ  عًٞ ٚاْت بعس نٌ ٖصا يٝؼ يو نٛٙ ٚال
أشنطٟ اهلل ٜا دًًٝ٘ ٚزعٝٓا َٔ ٖصا ؾهٝـ امسض بكتٌ 

٘ ؾسٜس َٚٔ ٚال غُٝا أْ أخٞ ٖٚٛ َٔ ؿُٞ ٚزَٞ
أؾذع ايٓاؽ ؾاشا قتًت٘ اؾتهشت بٌ ايعطب ٚؼسخ ٗ 

ؾكايت البس َٔ قتً٘ ع٢ً ططٜك١ غري ٖصٙ ٖٚٛ إٔ  ايٓاؽ
عبٌ ع٢ً ١ْٝ إٔ  تأخصٙ اٍ بري قٓسٍ ايػباع ٚتسيٝ٘

ٜٓؿٌ إا٤ ٚس٦ٓٝص تكطع اؿبٌ ؾٝػك٘ ٗ ايبري ّٚٛت ٚالٜعًِ ب٘ 
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 : ٚأؾاضت تكٍٛ أسس
 

  َط٠ ٚزَعٞ ؾٛم ٚدٓاتٞ غعاض٠َاقايت اؾًٝ٘ بٓت 
 َاٖٛ نجري ؾاحل ًٜعب َع ٚيٝسات ايكػاض٠ أخٛى ايعٜط

  ًٜعب باؿذاض٠ أخٛى ايعٜط ؾٛؾ٘ َجٌ ايهبع نُا اجملٕٓٛ
  ٜاضٜت٘ َاٜؿٛف اـري زا٥ِ نأْ٘ ؾب٘ نبع ٗ َػاض٠

  ٜٓكل َٔ سسانِ ٚالٜبك٢ تٛٗط ي٘ خباض٠ ٜايٝت ايعٜط
  االَاض٠ ببٓات اال ٜاسٝـ ٖصا َٔ ضبٝع٘ ٚتعسٚٙ

 تط٣ ٔػٌ خًٝؿ٘ َجٌ أبٝو أَاض٠ َٔ أَاض٠ َٔ أَاض٠
  ْسٍ ؾٝهِ يٝت٘ الٜطًب َٔ اؿطاض٠ ٜبك٢ ايعٜط ٖٛ

  االَاض٠ قتٌ ايعٜط أسػٔ َٔ سٝات٘ ٚال ْٗتو َابٌ
  أقتٌ ٌٖ ضزٟ العاف عُطٙ ٚأٖٝؿ٘ ٗ سػاَو َجٌ ْاض٠

  عٝين ٚؾٛضٟ ايٝو َاٖٛ ؾؿاض٠ أْت ابٔ عُٞ ْٛض
  قايت اؾ١ًًٝ بٓت َط٠ ْٚاضٟ عايك٘ َٔ شٟ ؾطاض٠َا 
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قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ نًٝب وب اؾًٝ٘ قب١ عُٛٝ٘ ٚال  )
ؾًُا أؿت عًٝ٘ ٚاؾكٗا ع٢ً شيو  نإ ىايؿٗا ٗ ؾ٤ٞ

 انطاَا ـاططٖا ؾٓٗض ثاْٞ االٜاّ ٚضنب دٛازٙ ٚأخص ٗ
قشبت٘ أخٛٙ ايعٜط َٚا١٥ َٔ ايؿطغإ ٚغاض بِٗ اٍ بري 

غامل خٝٛيٓا قس عطؿت  ٓس ٚقٛهلِ قاٍ نًٝب ٜاقٓسٍ ٚع
ؾُطازْا إٔ ْٓعٍ ْٚػكٝٗا ٚأْت تٓعٍ اٍ ايبري ؾتُال زيٛ 

سبا ٚنطا١َ ٜاأخٞ ؾسيٛٙ ٗ سبٌ ٚأخص ًّٞ  ؾكاٍ
االضض ايصٟ ع٢ً  االزيٝ٘ ِٖٚ ٜٓؿًٛا ٜٚػكٛا ست٢ َألٚا

باب ايبري ٚداؤا باـٌٝ يٝػتٖٛا ؾتعآت ع٢ً بعهُٗا 
يكٌٗٝ ٚاالظزساّ ؾعذع نًٝب ْٚاعت٘ با ايبعض ٚأخصت

بايبري  عٔ ضزٖا ع٢ً بعهُٗا ايبعض ؾػُع ايعٜط ٖٚٛ
قٌٗٝ اـٌٝ ٚدعريٖا ؾكطر عًٝٗا قٛتا َجٌ ايطعس ايكاقـ 

ٚانططبت َٓ٘ قًٛب  ست٢ اضػت َٓ٘ ايٛزٜإ
ايؿطغإ ؾذؿًت اـٌٝ ٚتأخطت ٚاْؿكًت عٔ بعهٗا 

١ ايعذب ْٚسّ ؾعً٘ أخٛٙ غامل تعذب غاٜ ؾًُا ضا٣ نًٝب َا
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قبت٘  ع٢ً َا ؾعٌ ٚٗ اؿاٍ أخطد٘ َٔ ايبري ٚاظزازت
عٓ٘ ٚضدع اٍ ايسٜاض ؾًُا ضات٘ اؾًًٝ٘ غابت عٔ ايٛدٛز 

يهًٝب باضى اهلل ؾٝو اٖهصا  َٔ ؾس٠ ايػٜٝ ٚقايت
وطّ  إؿاضق٘ ؾكاٍ ٚاهلل ٜا دًًٝ٘ َٔ نإ ٖصا ايؿعٌ ؾعً٘

ُط ايػاَعٌ اهلل قتً٘ ثِ سسثٗا َا دط٣ ٚنإ ٜكٍٛ ٚع

 : ٜطٍٛ
 

  َٔ ؾعط ْؿٝؼ قكٝس٠ َاُْٛٗا ق٘ قا٥ٌ ٜكٍٛ نًٝب
 ظا٥ٌ دًًٝ٘ امسعٞ ٜابٓت عُٞ أض٣ عكًو بٗصا ايّٝٛ

  أأقتً٘ يٝؿؿ٢ ايّٝٛ قًبو َٚٓ٘ قس ٚٗطت يٓا ؾعاٌٜ
 يكا٥٘ نصيو اـٌٝ قريٖا دؿاٌٜ غباع ايػاب ٖابت َٔ

 ايكباٌٜ ثالخ أيٛف ًٜكاِٖ بكسضٙ َٔ ايؿذعإ ؾطغإ
 تكٍٛ يكتً٘ ٚاضتاح َٓ٘ ؾكٛيو َاٖٛ قٍٛ عاقٌ

 ٚيٛ َُٗا دط٣ َٓ٘ َٔ ؾعاٌٜ ؾاْٞ ال أبٝع٘ بأيـ َجًو
 زال٥ٌ أضانٞ تطًيب قتً٘ غطٜعا ؾكٛيو عٓ٘ يٝؼ ي٘
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  ؾكٛيو ٜادًًٝ٘ قٍٛ باطٌ ؾشاف ايعٜط إٔ ٜتبع ضظا٥ٌ
  التعٝسٟ أٜا بٓت االَادس ٚاالقاٌٜ ؾكًٞ َٔ نالَو

 
اؾًًٝ٘ ؾش٣ٛ  ٙ ْٚٛاَ٘ ٚؾُٗتؾًُا ؾطؽ نًٝب َٔ ؾعط

نالَ٘ اغتاٚت ٗ ايباطٔ ٚيهٓٗا أٚٗطت ي٘ ايػطٚض ٚقايت 
اَتشاْو الض٣ ٌٖ أْت ؼب٘ أٚ تبػه٘ الْ٘  ي٘ إٔ قكسٟ

نًٝب  ؾكٝض ايًػإ َٚٔ أؾس ايؿطغإ ٚأخصت ُاظح
بهالّ ايٓؿام ست٢ قؿا قًب٘ ٚضام ثِ اْٗا قربت َس٠ أٜاّ 

َطٜه١ ؾطقست ٗ  ْؿػٗا اْٗا ٚبعس شيو أٚٗطت عٔ
ايؿطاف ٚقايت يهًٝب إٔ يٞ ساد٘ ايٝو ٚالٜكسض عًٝٗا 

أخٛى ايعٜط ؾكاٍ َٚاسادتو قايت أضٜس َكساض  غ٣ٛ
ٚاْا ٗ  نأغٌ َٔ سًٝب ايػباع الْ٘ ٜكٟٛ االعكاب

غا١ٜ ايهعـ ٚايعٓا٤ ٚقس ٚقؿت زاٜيت ٖصا عادال ٕطنٞ 

 : ٜأتٞ بٛيس شنط ٚأؾاضت تكٍٛ ٚقايت إٔ ٖصا ايسٚا٤
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  ٜا أبا ايُٝاَا َكاالت اؾًًٝ٘ بٓت َط٠ نًٝب امسع يٞ
  اْت ايّٝٛ ًَو ايبٛازٟ ٜايٝت اؿل بو ٜا اَري زاَا

  ٜاًَو ؾطقا ٚغطبا َٔ اضض ايطّٚ يًهعب١ زٚاَا ٚؼهِ
سانِ ٚنِ ؾٝ٘  ٚؼت ٜساى ايٛف َٔ ايعػانط َٛنِ

  َكاَا
  ٚنِ أبطاز َٔ شٖب ٚؾه٘ دٛاٖط تؿطم دٓاح ايٛالّ

 ٚؿٌ ؼٝٞ ؾٝ٘ شنطى غ٣ٛ غبع بٓات َجٌ اؿُاَا ٚاليو
 

  َٓو شنط غالَا اتاْٞ َٓو غبع بٓات اتاْٞ ٚالداْٞ
  ٚقايت زاٜيت يٞ ٜاد١ًًٝ َعٞ يو عًِ ٜربٟ ايػكاَا

  بكٛؾ١ آًٝٗا تطٚسٞ ٗ شنط ساٌَ قٛاَا يبإ يب٠ٛ
 بايػالَا ؾٓاز٣ايعٜط ٚاخربٙ غطٜعا ازاّ اهلل عُطى
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ؾطغت اؾ١ًًٝ َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا  قاٍ ايطٟٚ ( ؾًُا)
ٗ اؿاٍ ٜطًب اخا٠ ايعٜط ؾسخٌ ٚغًِ  قسم َكاهلا ٚاضغٌ

ٚالاخايؿو  ع١ًٝ ٚقبٌ ٜس١ٜ ٚقاٍ بكًب دػٛض اْا عبس َاَٛض
  باَط َٔ االَٛض ؾاع١ًُ نًٝب بايٛقع٘

اؿل ايكػري ُٚال٠  ٚقاٍ اضٜس َٓو ٜا خٞ إ تاخص ٖصا
ٌ ٚيهٔ ٜا اخٞ َٔ سًٝب يب٠ٛ ؾكاٍ ع٢ً ايطاؽ ٚايع

اتػًض ب٘ خٛؾا َٔ ٖذّٛ ايػباع ؾكاٍ نًٝب  اعطين غٝـ
  ٜاظٜط يًذ١ًًٝ إ تعط١ٝ ايػٝـ ؾكايت ي١ االتػتشٞ

إٔ تطًب غٝـ ٚاْت ٗ ٖص٠ ايؿذاع٘ ؾدذٌ ٚاططم 
 ٚقس تانس اْٗا تطٜس ٖالن١ ضاغ١ ٚغاض َٔ ٚقت٘ ٚغاعت٘

 ٚنطض٠ َٚا ظاٍ ٜػري ست٢ ٚقٌ اٍ غاب١ نبري٠ نجري٠
  ؾذاض ٚايكدٛض ٚيٝؼ َع٘ غ٣ٛ غهٌ ٚعكاٙاال

بأغس قس ٚٗط ٖٚٛ  ؾبُٝٓا ٖٛ ٜٓٛط َٔ خًـ ٚقساّ ٚاشا

 .ٖا٥ٌ إٓٛط ٚعٝٓا٠ تكسح بايؿطض
ْٚؿ١ً بك٠ٛ غاعس٠ ٚظْس٠  ؾًُا اقرتب ١َٓ قبض ع١ًٝ ايعٜط
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 ٚيٛس١ بٝس٠ َجٌ إكالع ٚخب٘ ب١ االضض ؾطض عٛا١َ ثِ ْعٍ
هع ضاغ١ ٚاشا بًب٠ٛ قس ع١ًٝ بايعكا ست٢ قت١ً ٚاضاز إ 

  اؾباٍ اقبًت ع١ًٝ َٚٔ خًؿٗا غبع١
ؾًُا ضات شنطٖا قس َات آطت عٝٓاٖا ؾاضاز ايعٜط إ 

 عًِ اْٗا َػتا١ٚ ؾذعٌ ْؿػ١ ا١ْ خا٥ؿا ٜالعبٗا قًٝال ٚقس
اٍ ؾذط٠  َٓٗا ؾطنض َٔ اَاَٗا ؾتبعت١ ٚنإ قس ٚقٌ

  يبري٠ ؾطًع ايٝٗا ٚبكٝت ٖٞ تٓٛط اي١ٝ ٚتُِٗٗ ثِ
ٜطنعٕٛ َٔ ثسٜٗا ؾٛدس ايعٜط هلا  قًبت اؾباهلا ٚدعًٛاا

 اضاز ثسٟ َجٌ اؿل ؾكاٍ ٖصا ايصٟ ٚايب١ َين اخٞ ثِ
 

ايٓعٍٚ ؾكاٍ إ ْعيت تؿرتغين َٔ ضدًٞ ثِ ض٢َ 
عًٝٗا ؾكبض عًٝٗا َٔ ضقبتٗا  ْؿػ١ َٔ ايؿذط٠ ؾذا٤ ضانبا

 ٚايك٢ ضد١ًٝ ع٢ً بطٓٗا بك٠ٛ ؾسٜس٠ ست٢ مل ٜعس هلا غبٌٝ
طى َٔ َهاْٗا ثِ غشب ايػهٌ ٖٚٛ ٜهشو إ تتش

َٚآل اؿل َٔ سًٝبٗا  عًٝٗا ٜٚٓشطاٖا نُا ٜٓشط اؾعاض ايػِٓ
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 ٚقطع ضاغٗا ٚضاؽ االغس بعس إ ضب٘ اؾباهلا باؿباٍ ٚغاقِٗ
اَا١َ نايهالب ؾًُا اقبٌ اٍ اؿٞ ٚالقت١ ؾطغإ 

ٚاغتعُٛٛا شيو االَط  ايعطب ٚاقشاب إٓاقب ٚايطتب
ب ٚعٓس ٚقٛي١ اٍ ايككط مسعت اؾ١ًًٝ ٚاعرتاِٖ ايعذ

بطاغٗا َٔ ايؿباى ؾطات ايعٜط ٖٚٛ َكبٌ  ايهذ١ ؾطًت
الْٗا ناْت تٛٔ  ع٢ً تًو اؿاي١ ؾايتٗب قًبٗا بٓاض ايػهب

ا١ْ ّٛت ًٜٚٗو ثِ زخٌ ايعٜط ع٢ً اؾ١ًًٝ ٚنإ نًٝب 
عًٝٗا ٚاض٢َ ايطؤؽ اَاَٗا ٚقسّ اؿل  دايؼ َعٗا ؾػًِ

 ا ٌٖ ػسٜٔ ؾ٦ٝاالَطا٠ اخٝ٘ ٚقاٍ هل
أقه١ٝ ؾكايت باضى اهلل ؾٝو ٜاغبع ايطداٍ ؾاْو  اخط ست٢

ضا٣ ضؤؽ ايػباع  تػتشل إسح ٚايجٓا٤ ٚنإ نًٝب ٕا
تعذب َٔ قػ٠ٛ قًب١ ٚؾس٠ بأغ١ ٚقاٍ ي١ نٝـ ؾعًت 

 : ايعٜط ٜكٍٛ ٚاٍ أٜ ٚقًت ؾأؾاض
 

  ٜكٍٛ ايعٜط قٗاض إٛانب ضَاْٞ ايسٖط ٗ نٌ إكا٥ب
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أخٞ قٍٛ االعازٟ آلٕ ايهس ؾٛض٠ يٝؼ  تػُع ؾال
  قا٥ب

  أخٞ نأؽ ايعٛاطب ٜؿٛضٚا عًٝو ٗ االعازٟ يٝػكْٛو
  ؾأٌٖ عًٝو ٗ ضأٟ ٚخِٝ آلٕ نالَٗا الؾو ناشب

 ٗ َادطايٞ بٗصا ايّٝٛ ٗ ٚازٟ ايجعايب ؾاعًِ ٜاأخٞ
 

  يًكٝس طايب ٚدست غبع ٚغ٘ ايػاب زا٥ط نأ١ْ دا٥ع
  عٔ غٓاْ٘ ٚإدايب ؾًُا ؾاؾين ساال أتاْٞ ٚنؿط

  ؾتكسّ ٜاخٞ ايٞ ٖادِ ٚطايب ؾكشت ع١ًٝ دا١ًٖٝ
  سعظت١ غٓذطٟ ؾأ٣ٖٛ ع٢ً ٚد٘ ايجط٣ يالضض قايب

  أتتين بعسٙ يب٠ٛ َػري٠ ؾًُا ؾؿتٗا ٚيٝت ٖاضب
  ؾساضٚا ؾٗيت َٔ نٌ داْب ضأٜت أؾباهلا غبع١ ٚضاٖا

  ؾًُا ؾؿتِٗ داؤا يٓشٟٛ طًعت يؿذط٠ شات ايؿٓاغب
  ٛهلا ؾطَٝت ْؿػٞ ؾكطت يٛٗطٖا باؿاٍ ضانبؾساضٚا س

  سًٝب بعس إٔ ًْت إأضب سعظت يطاغٗا ٦ًَٚت سكٞ
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 ٚاالقاضب ٚضاؽ ايػبع ٚايًب٠ٛ قطت١ عال١َ يالغاضب
ٚغكت أٚالزٖا ايػبع١ أَاَٞ ؾًُا قطت ٗ ٚغ٘ 

  إهاضب
  قَٛٞ ٚدٝتين اآلقاضب ٚاآلداْب ؾال قتين ضداٍ

قاغٝت َٔ ٍٖٛ ٖٚصا َادط٣ يٞ ٗ ْٗاضٟ َٚا 
  إكا٥ب

 
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط غامل َٔ ؾعطٙ ْٚٛا١َ )
  اؾ١ًًٝ ٜػُعٛا نال١َ ؾػهبت اؾ١ًًٝ ٚاخٛٙ نًٝب َع

ؾكايت ٗ غطٖا  َٔ نالّ ايعٜط ٚنٝـ ا١ْ ٕض بؿعطٙ عًٝٗا
  البس يٞ إٔ أعٌُ ع٣ًكتً٘ ٚبعس شٖاب٘ قايت يعٚدٗا

ٚمل ٜهٔ عاضف َا اْٞ غاع١ٝ ٗ قت١ً  نًٝب نٝـ ٜعًِ
ؾال  ؾع١ً َعٞ ؾٛاهلل إ إٛت ايص عٓسٟ َٔ اؿٝا٠

بس يٞ إ أؾٓل ْؿػٞ ٚاغرتٜض َٔ دٛض أخٝو ايكبٝض 



 
93 

 

أخعٟ ايؿٝطإ  ثِ قاضت تكٝض ٚتبهٞ ؾكاٍ نًٝب
ٚزعٝٓا َٔ ٖصا ايهالّ االٕ ٚاخص ٜتًطـ غاططٖا ٜٚكٍٛ 

ا ؾكايت ضَٝٓا٠ باالخطاض ٖٚٛ ٜطدع غإا ناغبا غاِ هلا نِ َط٠
  اؾ١ًًٝ

َا اقٛي١ يو اآلٕ ٚال عست ٚال  َطازٟ إٔ تػُع َين
 عست تػُع َين غري ٖص٠ إط٠ ٖٚٛ إ ػعٌ ْؿػو َطٜها

ٚتطقس ٗ ايؿطاف ؾاشا أتاى أخٛى ايعٜط ست٢ ٜطاى 
  االطبا٤ ؾطب١ َٔ ؾتكٍٛ ي١ أقابو َطض ؾسٜس ٚٚقـ ي١

 ٚايػري٠ بري ايػباع اشا مسع َٓو ٖصا ايهالّ ؾأخصت١ ايٓد٠ٛ
  ٜٚصٖب ٗ اؿاٍ يكها٤ سادتو ؾاشا ضاح ال ٜعٛز

شيو إهٔ ٚايهجط٠  ٜطدع أبسا َٔ نجط٠ ٚدٛز ايػباع ٗ
  تػًب ايؿذاع١ ؾٝؿرتغ٠ٛٗ اؿاٍ ٚتهٕٛ قس بًػٓا االَاٍ

نًُا تصنطت اعُاي١ أضٜس إ أخٓل سايٞ ٚايعطض  الْين

 : َتبٍٛ عٓس اؿط غايٞ ثِ أْؿست تكٍٛ َٔ ؾؤز
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  مسع يؿٛضٟ َاأقٛيو ع٢ً عًِ ايكشٝض أْا أزيواال ا
  بٝػ٣ٛ َػ١ً ٚيٛ قًع ٗ اؾباٍ ٚايـ ت١ً أخٛى ٖبٌٝ َا

  ٜكتٌ ؾاضغ١ً غسا بري قٓسٍ ٚإ اضغت١ً هلٓاى
  ١َٓٚ تػٓرتٜض َس٣ ايسٖٛض ٚنط٢ بإكاقس ٚاؿبٛض

 
أدابٗا اٍ َطاَٗا ٚاْكطع عٔ ايسٜٛإ  ؾًُا مسع نالَٗا

َس٠ أٜاّ ٕا ؾاع  ٌ ْؿػ٘ َطٜض ٚأقاّ بايؿطافَٚكاب١ً ايٓاؽ ٚدع
ٖصا اـرب عًِ ايعٜط بصيو ؾتؿٛف خاطط٠ ال١ْ نإ وب٘ قب١ 

ؾسخٌ عًٝ٘ ؾطاٙ ضاقس ٖٚٛ ٜتٛدع ع١ًٝ ٜٚتأغـ  عُٛٝ٘
َطن٢ ؾسٜس  ٜٚػ١ًٝ بايهالّ ؾكاٍ ي١ نًٝب اعًِ إ

 ٚأْا خا٥ـ ١َٓ ٚقس ٚقؿت يٞ االطبا٤ ؾطب١
طبتٗا ؾؿٝت َٔ ٖصا ايسٚا٤ ؾ َا٤ َٔ بري ايػباع ؾُت٢

  ٚيٝؼ يٞ غريى ٜاأخٞ َٔ ٜأتٝين بٗا ؾإ نٓت
أضٜس َٓو االٕ ٜا ؾاضؽ ايؿطغات ٚقٗاض ايعسا ٗ  ؼبين

ٚتاتٝين  غاس١ إٝسإ إٔ تصٖب اٍ شيو إهإ
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بإطًٛب ٚإككٛز َٔ بٌ االغٛز ؾكاٍ ايعٜط أبؿط ٜاأَري 
ٓاض ثِ غاض  ٚدا٤ بكطبتٌ ؾشعَُٗا ع٢ً ثِ ْعٍ َٔ عٓس٠

ايػباع  ٚدس ٗ قطع ايكؿاض اٍ إٔ ٕ ٚقٌ اٍ بري
  ٚناْت ايػباع ٗ شيو ايٛقت غاضس١ ٗ ايرب١ٜ غ٣ٛ

ساؾ١ ايبري ٖٚٛ ٚانع ٜس١ٜ  غبع ٚاسس نإ ضاقس ع٢ً
ع٢ً ؾ١ُ اٚ ْاِٜ ؾكاٍ ايعٜط ٗ غط٠ ٖصا ْاِٜ ٚعٝب عًٞ 

اقت١ً غسضا ؾرتن١ ٚؾو ايكطب ٚضب٘ اؿُاض َٔ ٜس١ٜ  إٔ
ايكطب ٚأتؿل أ١ْ عٓس  ضد١ًٝ ْٚعٍ ايبري َٔ ايسضز ؾُالٚ

ْعٚي١ اٍ ايبري ؾٗل اؿُاض ؾٛع٢ ايػبع ٕٚا ضأ٣ اؿُاض 
ع١ًٝ ٚنطب١ َدًب١ ؾكت١ًٚدعٌ ٜأن١ً ؾًُا خطز ايعٜط  ٖذِ

اؿُاض ٖٚٛ ٜأن١ً أغتاٚ دسا  َٔ ايبري ٚٚدس ايػبع قس قتٌ
سٜس ؾٛنع ايكطب ع٢ً االضض ٚقكس مٛ ايػبع بكًب ناؿ

ًٜٚو ٜاَؿ٦ّٛ نٝـ تأنٌ ٓاضٟ أَا عًُت ببطؿٞ  ٚقاٍ
ؼًُٝو ايكطب  ٚاقتساضٟ ؾٛسل ش١َ ايعطب البس َٔ

ٚنإ االغس قس ٚثب ع١ًٝ ْٚٗض بطد١ًٝ ؾايتكا٠ ايعٜط بايعكا 
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ؾسٜس٠ ٚقعت ع٢ً ضأغ١ ؾسٚخت١ ؾٛقع  ٚنطب١ نطب١
قٜٛا ٚٚنع  ع٢ً االضض طا٥ؿا ؾذا٤ ايعٜط باؿبٌ ٚؾ١ُ ؾاَا

ع١ اؿُاض ع٢ً ٚٗطٙ ثِ ٚنع ايكطب ٚضؾػ٘ بطد١ً ؾٓٗض بطز
ايعٜط ٜاقًٌٝ االزب ايصٟ ٜأنٌ ٓري  َجٌ ايػهطإ ؾكاٍ

 ايعطب ؾٗٛ أٍٚ إٔ وٌُ ايكطب ثِ ضنب ع٢ً ٚٗطٙ
ٚغاق٘ َجٌ ايهًب ٚنإ نًُا عطز عٔ ايططٜل ٜهطب١ 

ٚدربا ثٛ غاض ٚدس ٗ  بايعكا ع٢ً ضاغ٘ ست٢ طاع٘ قٗطا
أقرتب َٔ اتًسٜاض ؾعٓس شيو تصنط قطع ايكؿاض ست٢ 

 أخٝ٘ ٚاالغس َادط٣ ي٘ َع
ٚنٝـ عاز ٚاؾطا َٓكٛضا ؾذاف ايؿعط ٗ خاططٙ ؾأْؿسٙ 

 :ٜكٍٛ
 

ًٌَٗٗ ؾععٟ ٜؿًل اؿذطا االْؼ ٚاؾٔ ؽؿ٢  أْا
  غطٛتٞ سصضا

 ؾدٝب اهلل َٔ ٜػُع نالّ َطا نٝس ايٓػا٤ ؾٝبك٢ ٗ عسّ
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 نعٝـ اؾػِقايٛا أخٛى نًٝب ايّٝٛ َٓططسا عايؿطاف 

  ٚايبكطا
  ؾذأت٘ عادال ست٢ أغاي٘ ٚايعكٌ ٗ خري٠ ٖا عًٝ٘ دط٣

سايو أْت أخربْٞ ؾكاٍ ٜاًٌَٗٗ نٝـ أْت  ؾكًت ي٘ نٝـ
  تط٣

تعٍٚ اهلِ  أضٜس ؾطب١ َا٤ أطؿٞ بٗا ط٦ُٞ َٔ قٓسٍ
  ٚايهسضا
 

ؾػطت ساال يصيو ايبري ٗ عذٌ ؾًٓت قكسٟ ٚعست 
  َؿتدطا ايّٝٛ

 
اؽ تطٖبين ست٢ االغٛز ٚأٌٖ ايبأؽ ٖصٙ ؾعايٞ ٚنٌ ايٓ

  ٚاآلَطا
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قاٍ ايطاٟٚ ( َٚاظاٍ ٜكطع ايكؿاض ٜٚٓؿس االؾعاض ست٢ )
ع٣ًٛٗط االغس غري َبأٍ باسس الْ٘  ٚقٌ ايسٜاض ٖٚٛ ضأنب

  بًؼ إككٛز ٚاالضب
ؾطغإ ايعطب ٕٚا زخٌ اؿٞ  ٚؾعٌ أؾعاٍ تعذع عٓٗا

ضأٚا  داٍ ٕادؿًت اـٌٝ اـٌٝ ٚاؾُاٍ ٚاْسٖؿت ايٓػا٤ ٚايط
االغس ع٢ً تًو اؿاٍ ٚنجطت ايهذات ٚتكاوت االٚالز 

تًو ايهذ٘ ؾطال بطؤغُٗا َٔ  ٚايبٓات ٚمسع نًٝب ٚاؾًًٝ٘
 ايؿباى ؾٛدس إًٌٗٗ قس أقبٌ ٖٚٛ ٜػٛم االغس بعكا ؾبه٢

  نًٝب ٕا
ضآٙ ٚقاٍ الب١ٓ عُ٘ اؾًًٝ٘ ٌٖ ٜٓبػٞ هلصا ايبطٌ إٔ ٜكتٌ ؾكس 

ٙ ايكطب ٖٚصا أعذب ايعذب ؾاؾتعٌ باالغس ٚع٢ً ٚٗط دا٤
ُٛت قٗطا  قًبٗا ٚايتٗب َٔ ؾس٠ ايػهب ست٢ نازت

ثِ ْعٍ نًٝب ايٝ٘ ٚقًب٘ بٌ عٝٓٝ٘ ٚقاٍ هلل زضى ٜاؾاضؽ 
ايؿبإ ٚبعس شيو غأي٘ عُا دط٣ ي٘  إٝسإ ٚظ١ٜٓ

 : ٚنإ ؾأْؿس ٜكٍٛ
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 إًٌٗٗ ٚزَعٞ ؾٛم ٚدٓاتٞ غاٌٜ ٜكٍٛ ايعٜط أبٛ ي٢ًٝ
  االناضّ مٛ ايبري قاقس أدٝب إا٤ ٜا ابٔشٖبت ايّٝٛ 

 ٚدست ايػبع قطب ايبري ضاقس ؾكًت غاططٟ شا ايػبع ْاِٜ
  أَال َٓ٘ أؾطب ٚضبٞ بايصٟ قس نٓت عامل ْعيت ايبري

  ٚإعامل َألت ايكطبتإ ٚعست ساال ألضدع يًكب١ًٝ
  ٚدست ايػبع قس أنٌ ايب١ُٝٗ نطبت٘ بايعكا ؾعاز ْاِٜ

  ؾٛم ٚٗطٙ ٚد٦ت إيٝو ٜاؾدط االناضّ ًٚٓت ايكطب َٔ
  زاِٜ أطاٍ اهلل أٜاَو ٚععى ع٢ً طٍٛ ايعَإ ٚأْت

 
 : ؾًُا مسع نًٝب ٖصا إكاٍ أداب٘ ع٢ً ؾعطٙ

  ًٌَٗٗ ؾُا يو َٔ َجٌٝ ٗ ايعٛامل ٜكٍٛ نًٝب امسع ٜا
  ٖعاِٜ غابع ايرب خاؾت َٔ قتايو ٚٚيت ٗ ايؿال َٓو

  بايػطٚض ٚايػٓاِْٜعيت ايبري أَال َٓ٘ ٚاؾطب ٚؼ٢ٛ 
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  سطٜط ٚأؾعٌ َاتطٜس ٜا ابٔ االناضّ ؾكِ ايبؼ ثٝابا َٔ
  عامل ؾُُٗا طًبت َين ٜا ًٌَٗٗ أْا أعطٝو ٚاهلل

  أخٞ َا عاز عٓسٟ أعع َٓو ٚسل اهلل خالم ايعٛامل
 

نالَ٘ أْعٍ ايعٜط ايكطب َٔ ع٢ً  ؾًُا ؾطؽ نًٝب َٔ
أخٝ٘  أَاّ ٚٗط االغس ٚنطب٘ بايػٝـ ايكاٙ قتٌٝ ثِ قطع ضأغ٘

ٚقاٍ اهلل أنرب ؾكس أخصْا بجأض اؿُاض ٚبًػٓا َامب ٚنتاض 
ؾأَط نًٝب اـسّ إٔ ٜسخًٛا ايعٜط  بعٕٛ ايٛاسس ايكٗاض

اٍ اؿُاّ ؾسخٌ ٚأغتػٌ ٚيبؼ س١ً َٔ أضدٛإ 
اٍ عٓس أخٝ٘ ٗ ايسٜٛإ ؾكاّ ي٘ ع٢ً االقساّ  ٚشٖب

إعتباضٙ َكاّ ؾعزاز  ٚأنطَ٘ غا١ٜ االنطاّ ٚادًػ٘ ٗ اع٢ً
 عٓس اـام ٚايعاّ ٚأضتؿع َٓعيت٘ عٓس االَطا٤ ٚاالنابط ٚاؾتٗط

امس٘ بٌ ايكباٌٜ ٚايعؿا٥ط ٚقاٍ ي٘ نًٝب شات ّٜٛ أطًب 
َسٜٓ٘ أٖٚبو إٜاٖا أٚ إَطا٠  ٜاأخٞ َُٗا تطٜس ؾإٔ ؾ٦ت

 ًْٝ٘ أظٚدو بٗا ؾُايٞ ْٝعا بٌ ٜسٜو ؾال أغٌ بؿ٤ٞ
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انِ َٔ عًٝو ألْو ايّٝٛ غاعسٟ ٚظْسٟ ٚأْت اؿ
أضٜسٙ َٓو  بعسٟ ؾكاٍ الأضٜس غ٣ٛ غالَتو ٚايصٟ

إٔ تأَط بكٝٛإ ٜهٕٛ نبري َؿطٚف بايؿطف ايؿاخط عٓس 
ْاع٘ َٔ اـسّ ٜكسَٕٛ  بري ايػباع ٜٚهٕٛ عٓسٟ

يٞ َاأستاد٘ َٔ االنٌ ٚاـُط ألْٞ أضٜس إٔ أْؿطز 
ْاع١ ايٓاؽ ٚأنٕٛ ٚسسٟ خكٛقا َٔ  عٔ باقٞ

ّٞ تعٚضْٞ ؾكاٍ نًٝبنٝس ايٓػا٤ ٚعٓسَا تؿتام  َاٖصا  اي
ايعٌُ ؾٛاهلل َاعازٟ يٞ قرب ع٢ً ؾطاقو ٜا ًٌَٗٗ ٚال 

االعازٟ اي٦ًاّ ؾاأبكٞ عٓسٟ ٗ  عست أمسع ؾٝو نالّ
االضؼاٍ  ايعع ٚاالنطاّ ؾكاٍ ٜأأخٞ قس قُُت ايٓٝ٘ ع٢ً

ؾإٕ االْععاٍ أؾهٌ يًطداٍ االسطاض ٚال غُٝا قس قاض 
ّٞ ض ٚالبس يٞ َٔ قتٌ قتٌ اؿُا ع٢ً ايػباع ثأض عً

 ْٝع االغٛز أٚ إٔ اؿُاض ٜطدع ٜٚعٛز ؾهشو نًٝب َٔ
نالَ٘ ٚتعذب ٚأَط ي٘ َا طًب ٚقسّ ي٘ دٛازا َٔ أطٝب 

ايػالح ٚايٓكٍٛ ٚإؿطٚب  اـٍٝٛ ْٚٝع َاوتاز ايٝ٘ َٔ
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ٚإأنٍٛ ٚأضغٌ َع٘ عبسإ ىسَاْ٘ ثِ ٚزع٘ ٚغاض ست٢ 
ٚقاّ ٗ شيو  اٍ بري ايػباع ؾٓكبٛا ي٘ ايكٝٛإ ٚقٌ

ٗ نٌ ّٜٛ ًٜبؼ  إهإ ٖٚٛ ٜأنٌ ٜٚؿطب إساّ ٚنإ
عست٘ ٜٚطنب دٛازٙ ٜٚكٝس ايػباع ٚنإ نًُا قتٌ اغس 

اؿُاض َٚاظاٍ ع٢ً تًو اؿاٍ ست٢ أؾٓاٖا  ٜكٍٛ ٜايجاضات
ايعَإ أخصٙ  ٚبٓا ي٘ قكطا َٔ ضؤٚغِٗ ؾًُا طاٍ عًٝ٘

 ُٖاّ بٔ ايكًل ٚايهذط ألْؿطازٙ عٔ ايبؿط ٚنإ بٝٓ٘ ٚبٌ
عُٛٝ٘ ٚٚزاز ؾعاض االَري ُٖاّ ٗ بعض االٜاّ ؾؿطح  َط٠ قبتا

ابٔ ايعِ ٚتطسب ب٘ غا١ٜ  بكسَٚ٘ عًٝ٘ ٚقاٍ اٖال ٚغٗال ٜا
ايرتسٝب ٚقاٍ ي٘ يكس ناقت ْؿػٞ َٔ ايٛسؿ٘ ٚاالْؿطاز 

َاعست ازعو تصٖب َٔ عٓسٟ ابسا ٚنإ  ؾٛاهلل
إساّ  ُٖ٘اّ ٜػطف انجط اٚقات٘ عٓسٙ ؾٝٓازَ٘ ٜٚؿطب َع

ٜٚتٓاؾسإ االؾعاض ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاض َٚاظاال نصيو ِٖٚ 
ٚاؾطاح ٚؾطب إساّ ٚمساع االْػاّ  ٗ بػ٘ ٚاْؿطاح ٚططب

 .االٜاّ َس٠ ثالث١ أعٛاّ ٖصا َانإ َٔ سسٜجِٗ ٗ تًو
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 ٗ سطب ايبػٛؽ بٌ بهط ٚتػًب

 
ٚتػطط َٔ االسازٜح اييت  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚأعذب َاأتؿل )

ٖٛ سسٜح ايعذٛظ ايؿاعط٠ أخت إًو تبع  تط٣ٚ ٚتصنط
قتً٘ نًٝب نُا ؾطسٓا قبٌ االٕ ٖٚٞ  سػإ ايصٟ

تٛٗط بعسٙ  إطأ٠ اييت شنطٖا تبع يهًٝب ٗ ًَشُت٘ بأْٗا غٛف
ٚتًكٞ ايؿتٓ٘ ٗ ايكبا٥ٌ ٚبػببٗا ٜكتٌ نًٝب بٔ ٚا٥ٌ ٚتجري 

ٚتػًب ٚباقٞ عؿا٥ط ايعطب ٚناْت ٖصٙ  اؿطب بٌ بهط
 ٥ب ايعَإ ٚغطا٥ب االٚإ شات َهطايعذٛظ َٔ عذا

ٚاستٝاٍ ٚخساع غاسط٠ َانط٠ ٚنإ هلا أضبعع١ أمسا٤ الْٗا 
  ٗ ّٜٛ ٚالزاتٗا ٚضزت ايٝٗا

أَٛاٍ ايػبع١ أقايِٝ ٚاَٗا مستٗا تاز غت الْٗا ناْت نجريا 
  َاتأنٌ َٔ دٛظ اهلٓس

ٚناْت َع ٖصٙ االٚقاف ايكبٝش٘ ١ًْٝ إٓٛط ؾكٝش١ ايهالّ 
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ٚاْتؿت ٚقاضت بٓت عؿطٜٔ  أؽ ٕٚا نربتؾسٜس٠ ايب
غ١ٓ ؾهاْت تػاضع ايطٛاؾ١ٝ ٚتطنب اـٌٝ ٗ إٝسإ 

االبطاٍ ٚايؿطغإ ٚؾاع قٝتٗا ٗ نٌ َهإ  ٚتباضظ
ٚايبًسإ  ٚتٛاضزت ايٝٗا اـطاب َٔ ْٝع إسٕ

ؾهاْت تكٍٛ الاتعٚز اال َٔ ٜكٗطْٞ ٗ إٝسإ ؾهًٓت 
غاس١ اجملاٍ ؾاقتكطت ٚتعًِ عًِٝٗ ٗ  تكٗطِٖ ٗ ايكتاٍ

غربٖا  عٓٗا اـطاب ٚتباعست عٓٗا ايطالب ٚنإ قس مسع
ًَو عِٛٝ امس١ غعس ايُٝاْٞ ٚنإ ًَهبالز ايػطٚ ابٔ 

يٝح قُٝسع قاسب َسٕ  عِ أخٖٛا تبع ٚبطٌ أضٚع
ٚبًسإ ٚدٝـ ٚؾطغإ ؾٗاّ قًب١ ٗ سبٗا ؾطنب ٗ 

 ٚغاض قاقسا زٜاض ابٔ ع١ُ تبع يٝدطب ْاع١ َٔ أبطاي١
تبع  اخت١ غعاز ؾًُا ٚقٌ اٍ تًو ايبالزتطسب ب٘ إًو

ٚاناؾ١ نٝاؾ١ ع١ُٝٛ ال١ْ ًَو ٚأَطٙ ْاؾصٗ ايكبا٥ٌ ؾًُا 
غعس يتبع اعًِ ٜاابٔ ايعِ سهطت  نإ ايّٝٛ ايجايح قاٍ

  َٔ بالزٟ الخطب أختو غعاز ايسض٠ إك١ْٛ
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ٚاؾٖٛط٠ إه١ْٛٓ ؾال تطزْٞ خا٥ب ؾٗٞ اب١ٓ عُٞ َٚٔ 
نٌ أسس ؾكاٍ تبع اْٞ  ٚأْا أسل بٗا َٔ ؿُٞ ٚزَٞ

أضغب ٗ شيو غري ا١ْ نُا الخؿاى بأْٗا التتعٚز بأسس َُٗا 
اال َٔ ٜكٗطٖا ؾٝإٝسإ ؾكاٍ أْٞ َاأتٝت اال  نإ

  ع٢ً ٖصا ايؿطٙ ؾعٓس شيو
عًٝٗا أخٖٛا ٚأخربٖا بكسّٚ االَري غعس بٔ عُٗا ٚا١ْ  زخٌ

ا ٚواضبٗا ؾأدابت١ ٜباضظٖ قس دا٤ يٝدطبٗا ٜٚتعٚدٗا بعس إٔ
  اٍ شيو إطاّ ٚٗ ثاْب االٜاّ

ٚاؾالز ٚضنبت ع٢ً ٚٗط دٛازٖا  اعتست بأي١ اؿطب
ٚبطظت اٍ إٝسإ ٚسٌ ايهطب ٚايطعإ ٚنإ 

قس ضنب سكا١ْ ٚبطظ اٍ إٝسإ ٚايتكاٖا  االَري غعس
  بك٠ٛ

غاع١ َٔ ايعَٔ  قًب ٚدٓإ ٚأخصا ٜتكاتالٕ مٛ
ب ن٠ٛ ١ٝٓٚ َٚٔ اؾس ٚنإ االَري غعس قاس

أتبعٗا ثِ اقتًعٗا َٔ عط  ؾطغإ اؾا١ًٖٝ ؾشاضبٗا ست٢
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غبع١  غطدٗا ؾأقطت ي١ بايػًب١ ٚبعس شيو تعٚدٗا ٚاقاّ اؿؿ١ً
أٜاّ ٚضدع بٗا اٍ بالز٠ ٚناْت قس أخصت َعٗا ْٝع َاًُه٘ 

ٚعبٝس ٚغًُإ ٚأقاَت َع ظٚدٗا ٗ  َٔ أَتع٘ ٚأَٛاٍ
 ط غٌٓ اٍ إ عُٞ ٚؾكسأضقس عٝـ ٖٚٓا٤ ٕس٠ عؿ

ايبكط ؾكاضت ؼهِ َهاْ٘ ٚاطاعتٗا ايعطب ٚعِٛ أَطٖا 
اؿاٍ ٖٚٞ ٗ أضقس  ٚاؾتٗط شنطٖا َٚاظايت ع٢ً تًو

عٝـ ٚاْعِ باٍ اال إ نًٝب قتٌ أخٖٛا تبع نُا غبل ايهالّ 
بًػٗا ٖصا اـرب اخصٖا ايكًل ٚايهذط ٚتٓػل عٝؿٗا ُٚطَط  ٕٚا

اٍ تًو ايسٜاض نًٝب ايػساض  ٚقايت البس يٞ َٔ إػري
ٚإشا قتًت٘ اْطؿ٤٢ ْاضٟ ٚأنٕٛ قس أخصت بجأضٟ 

َهاْٗا ٚنٝال وهِ بايٓٝاب٘ عٓٗا ٚضنبت ٖٞ ٚظٚدٗا  ؾأقاَت
تكطع ايرباضٟ  ٚبٓاتٗا ٚأخصت َعٗا عبسإ َٚاظايت

ٚاآلناّ ست٢ ٚقًت اٍ بالز ايؿاّ ؾػأيت عٔ ضس١ً 
قكست االَري ايٝٗا ؾًُا قاضت ٖٓاى  بين َط٠ ؾأضؾسٖٚا

 دػاؽ زٕٚ باقٞ ايٓاؽ ٚزخًت عًٝ٘ ٖٚٛ ٗ ايسٜٛإ
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ٚسٛي٘ ْاع١ َٔ االَطا٤ ٚاالعٝإ ؾتكسَت ايٝ٘ ٚغًُت 
تهًُت ٚقايت ي٘ أزاّ  عًٝ٘ ٚزعت ٚتطٓت ٚبأؾكض يػإ

اهلل أٜاَو ٚضؾع ع٢ً ًَٛى االضض قسضى َٚهاْو ٚبًػو 
ْٚكطى ع٢ً سػازى ٚأعسا٥و ؾتعذب  أضبو َٚٓاى

 كاس١ َكاهلا ؾأْين عًٝٗا ٚغأهلا عٔ ساهلادػاؽ َٔ ؾ
ؾكايت ي٘ أْين ؾاعط٠ أطٛف ايكبا٥ٌ ٚايعؿا٥ط ٚأَساح ايػاز٠ 

مسعت ظٛزى ٚنطَو ٚيطؿو  ٚايػازات ٚاالنابط ٚقس
ٚقاغٔ ؾُٝو ؾأتٝت اٍ زاضى ست٢ أعٝـ ٗ 

بأْٛاضى ثِ أْٗا بعس ٖصا ايجٓا٤  دٛاضى ٚأنٕٛ َؿُٛي١

 : ؿعط ايؿكٝضٚإسٜض أؾاضت ايٝ٘ بٗصا اي
 

  تكٍٛ غعاز َٔ قًب َؿذٛع ظَإ ايػٛم أبكاْا شال٥ٌ
  ضخاقا ٚبعس ايهجطقس قطْا قال٥ٌ ٚبعس غالْا قطْا

  ٖعاٌٜ ٚبعس ايعع قس قطْا اشال ٚبعس ايػُٔ قس قطْا
  ؾٗصا ايسٖط َاي٘ ق٘ قاسب ؾٗصا َػتكِٝ ٚشاى َا٥ٌ
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  ًٜٚعب ٚشا ٜٓسب عٝاي٘ ٚاؿال٥ٌ ٚشا ٜبهٞ ٚشا ٜهشو
  بشإ ايصٟ قسض عًٝٓا بػطبتٓا ٚتؿتٝت ايؿُا٥ٌؾػ

ؾبعس إ نٓت ٗ خري ْٚعُ٘ زعاْٞ ايسٖط نايطالب 
 ؾاتٌ

  ٚاالَاضا ٚأْعٍ ٗ ايكطاٜا ٚإسا٥ٔ أزٚض ع٢ً إٓاقب
 أغا٥ٌ مسعت بصنطنِ ٟ آٍ َط٠ ثالخ ؾٗٛض يٞ عٓسنِ

  أٜا دػاؽ ٜاؾدط ايرباٜا ٜٚانٗـ ايٝتا٢َ ٚاالضاٌَ
  أٜا أبٔ االَادٝس االقا٥ٌ و ٚينقكستو الؽٝب ؾٝ

  ؾأدرب خاططٟ ضبٞ هربى ٜٚعطٝو ايػعازٙ ٚايؿها٥ٌ
  ؾهِ أٖٚبت َٔ َاٍ ْٚٛم ٚنِ ؾطقت َٔ خٌٝ أقا٥ٌ

  ثٓا٤ َؿاع ٗ نٌ ايكبا٥ٌ ؾاْت ايّٝٛ بٌ ايٓاؽ ؾطزا
  عسِٜ إجٌ َابٌ االَاضا ٚقس تؿاخطت عطبإ ايكبا٥ٌ

ٍٍ ٚالتك   ػٞ اٍ ٚاف ٚقا٥ٌعػاى ايّٝٛ تٓعِ يٞ َا
  ٚباـٌٝ إػَٛ٘ ايكٛاٌٖ ؾاضدع بايػٓاِٜ ٚايعطاٜا
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 ؾًُا ؾطغت ايعذٛظ َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا ٚؾِٗ دػاؽ

ؾش٣ٛ نالَٗا قاٍ هلا أٖال َٚطسبا االضض أضنٞ ٚايسٜاض 
ؾهٌ َٔ تعس٣  زٜاضٟ ٚاْت ْعًٜيت ٚٗ دٛاضٟ

 : عًٝو قتًت٘ ثِ أؾاض ٜرتسب بٗا ٜٚكٍٛ
 

  َطسبا بو بال بطا ٠ ٜاعذٛظقاٍ دػاؽ بٔ َط
  َطسبا بو َطسبا بو َطسبا عسز َا َؿت ايطناب بايٛطا

  قسَٚو سًت ايربن٘ يٓا ؾابؿطٟ باـري َع نجط ايعطا ٗ
  َاأغٝٛو يٛ بسا َٓو خطا أغطسٞ ثِ أَطسٞ ٗ سبٓا
 

 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ نالَ٘ زعت ي٘ )
قايت ٗ غطٖا يكس ًْت ايعذٛظ بايٓكط ٚطٍٛ ايعُط ٚايبكا٤ ٚ

ٚأقاَت عٓسٙ ؾٗطٜٔ ٚدػاؽ  إطاز بعٕٛ ضب ايعباز
 نٌ ّٜٛ ٜعٜس ٗ إنطاَٗا ٚناْت قس ضأت اتؿام قّٛ نًٝب َع
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بين َط٠ ِٖٚ ٗ قب١ َٚؤايؿ٘ عُٛٝ٘ ٚادتُاعات نجري٠ نأُْٗا 
عًٝٗا شيو االَط ؾأخصت تًكٞ ايؿتٓ٘  قب١ًٝ ٚاسسٙ ؾُا ٖإ

ٚايٓعاع ٚنجط  ٛاز ست٢ ٚقع ايؿطٚايؿػاز بٌ االَطا٤ ٚايك
ايكٌٝ ٚايكاٍ ٕٚا اؾتس االَط ادتُع انابط ايٓاؽ عٓس االَري 

ٚاخًٛا ٜؿهٕٛ َٔ بين تػًب ٚعٔ غ٤ٛ  دػاؽ
بسٕٚ  َعاًَتِٗ ٚاِْٗ ٜعتسٕٚ عًِٝٗ ٗ انجط االٚقات

غبب ٖٚصا نً٘ َٔ ّٜٛ َا قتٌ نًٝب تبع ايُٝاْٞ ٚاَتس 
ًِ ٚالوػب سػاب أسس هٛض ٜٚٛ ًَه٘ ٗ االقطاض ؾابتسا

 ٖٚهصا قَٛ٘ تؿعٌ نؿع١ً ٚنإ َطازِٖ بٗصا ايهالّ وُػٛا
االَري دػاؽ ٜٚٗٝذٛٙ ع٢ً قتاٍ نًٝب ٚيهٓ٘ مل ٜكؼ هلِ ٚمل 

هلِ اْ٘ َٔ ايكٛاب إ  ٜطاٚعِٗ ع٢ً َطاَِٗ ٚقاٍ
ادتُع اٚال َع ابٔ عُٞ نًٝب ٚاعًُ٘ عٔ تعسٜات 

ٜهٕٛ ٖٛ عًٝٓا ؾإٔ ٚدست نالَ٘ قاغٝا  قَٛ٘ ٚدٛضِٖ
قس  ايػبب قٞ تكٜٛتِٗ ٚإ أَط بتأزٜب إؿرتٜٔ تهٕٛ

  . ًْٓا َطازْا
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قاٍ ايطاٟٚ ( َٚاظايت ايؿتٓ٘ بٌ ايؿطٜكٌ ُتس ٚتؿتس  )
اتكٌ اـرب اٍ َػاَع االَري نًٝب ٚبًػ٘ إ بين  ست٢

ٗ ْعٝات  َط٠ ِٖ أقٌ شيو اـكاّ ٚاِْٗ نٌ ّٜٛ
دػاؽ بصيو  ٚاغتعسات ؾهام قسضٙ ٚتهسض ٚاضغٌ أعًِ

باؿاٍ بككام إصْبٌ ٚتٛقٝـ  اـرب طايبا َٓ٘ إ ٜبازض
 سطنات ايبهطٌٜ ٚاخطاز ايعذٛظ َٔ ايكبًٝ٘ اييت ناْت

غببا هلصٙ ايٛضط٘ ؾاغتاٚ دػاؽ َٔ شيو ٚتاثط ٚتانس عٓسٙ 
َٔ نًٝب ؾًِ هب٘ ظٛاب  نالّ قَٛ٘ ٚعًِ إ أقٌ شيو

ؾُٛع ٜٚؿطم ٚال غطاب ٚاخص دػاؽ َٔ شيو ايّٝٛ هُع ا
قَٛ٘ ايػالح ٜٚكِٜٛٗ باالت اؿطب ٚايهؿاح ؾبًؼ شيو  ع٢ً

ٗ اَطٙ ٚاسؼ بعٚاٍ  االَري نًٝب ؾاظزاز نسضٙ ٚاستاض
ًَه٘ ٚنإ تصنط اخاٙ ايعٜط ايؿاضؽ ؾطنب َٔ َٜٛ٘ ٗ 

ايؿطغإ ٚقكسٙ اٍ بري ايػباع ؾٛدسٙ  ْاع١ َٔ
ا ُٖٚ دايػا ع٢ً غؿط٠ إساّ َع ابٔ عُ٘ االَري ُٖاّ

ٜٓاؾسإ االؾعاض ٜٚتشازثإ باالخباض ؾٓٗها ي٘ ع٢ً 
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َكاّ ٚؾطح ايعٜط بكسّٚ اخٝ٘ الْ٘  االقساّ ٚادًػاٙ ٗ اع٢ً
ٜهٔ ْاتر  نإ ي٘ َس٠ ط١ًٜٛ غا٥با عٓ٘ غري عامل بإٔ ف٦ٝ٘ مل

اال عٔ غبب نطٚضٟ دسا ٚبعس إ دًؼ قًٝال قاٍ 
 ف٤٢ٝ ايٝو اٚال الدٌ نًٝب يًعٜط أعًِ ٜاأخٞ إٔ غبب

إؿاٖسٙ ٚثاْٝا ست٢ آخصى اٍ ايكبًٝ٘ ٚأقُٝو ًَها 
طعٓت ٗ ايػٔ ٚمل ٜعس يٞ طاق٘ ع٢ً  َهاْٞ الْٞ

بٌ  َعاطا٠ االسهاّ ٚال غُٝا ٚقس تػريت االسٛاٍ ٚٚقع
ايكبًٝتٌ ايٓعاع ٚاؾساٍ ؾاؾتعٌ َين ايكًب ٚايباٍ ؾكِ َعٞ 

ؾكاٍ ايعٜط ٚاهلل يكس اؾتػٌ بايٞ  االٕ ٜاغٝس ايؿطغإ

 : ا إكاٍ ؾاْؿس نًٝب ٜكٍٛبٗص
 

  أمسع َا أقٍٛ يو ؾؿهطى زٜطٙ ٚايصٖٔ يٝا أخٞ غاٍ
  سٌ ؾٝا أضاى ايّٝٛ ٗ ظٖٛ ٚهلٛ ٚالتسضٟ َا قس

  بٓٛ قٝؼ قس ٚقعٛا غًـ ٚدػاؽ ٣ْٛ ٜطنب عًٝا
  ألْو أْت دباض عتٝا ؾكّٛ ٚؾس ععَو ٜا ًٌَٗٗ
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  ٚاال ضاست ايبًسإ َين ٚقطْا َعري٠ عٓس ايربٜ٘
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ نًٝب َٔ ؾعطٙ نشو ايعٜط  )
نشهو قاٍ  ست٢ اغتًك٢ ع٢ً ٚٗطٙ ؾكاٍ نًٝب َٚاٖٛ

يك١ً عكًو قاٍ اْا قًٌٝ ايعكٌ قاٍ يٛ مل تهٔ قًٌٝ ايعكٌ َانٓت 
ايهالّ بعس إ ْٛطت ايككط ٖٚٛ أَاَو قاٍ  تهًُت بٗصا

َٔ ضؤؽ  َٚاٜهٕٛ ٖصا ايككط قاٍ ٖصا ايككط قس بٓٝت٘
يصٜٔ قتًتِٗ بجأض اؿُاض َٚع نٌ شيو أْت ًَو ايػباع ا

ٚأقايِٝ ؾهٝـ تكٍٛ اْو خاٜـ  عِٛٝ ٚقاسب ٚالٜات
ٚؾععإ ٚأخٛى ايعٜط ؾاضؽ ايؿطغإ ؾهٔ ٗ 

َٔ ْٛا٥ب ايعَإ ؾإ نٓت بجأض  أَإ ٚإط٦ُٓإ
اؿُاض ايصٟ يٝؼ ي٘ قسض ٚالَكساض قس بٓٝت قكطا َٔ 

٥ٔ ٚنٝاع ايػباع اال أبين َٔ ضؤؽ االعازٟ َسا ضؤؽ
ثِ أداب٘ ع٢ً  ٚقالع ٚسكٕٛ ؾاشٖب بايػالَ٘ ٚالتطتاع

 : ؾعطٙ ٜكٍٛ



 
114 

 

 
  قٜٛا ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ أْا يٞ ٗ اؿطب ععَا

  غباع ايػاب خاؾت َٔ قتايٞ ٚؽؿاْٞ ٚمل تكسض عًّٞ
  تبايٞ ٚاسهِ بايكبا٥ٌ بايػٜٛ٘ ؾاشٖب ٜا نًٝب ٚال

  بكٝ٘ ِٗ ٜا أخٞؾإٔ داضت بٓٛ بهط ٚخابت ؾال أتطى َٓ
 

ؾًُا مسع نًٝب ؾعطٙ أستاض َٔ ؾعً٘ ْٚسّ ع٢ً ف٦ٝ٘ ثِ 
ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜػري َع٘ خٛؾا َٔ  نطض عًٝ٘ ايػؤاٍ

غأتبعو  سسٚخ أَط َٔ االَٛض ؾكاٍ ايعٜط غط أْت أٚال ٚأْا
ؾُٝا بعس ؾكاٍ ٕاشا التػري اآلٕ قاٍ الخؿاى ٕا سهطت 

غبعٌ أٚ ثالث١  ْٝع ايػباع َاعسا اٍ ٖصا إهإ قتًت
شيو  ؾُت٢ قتًتِٗ أزضنتو ٗ اؿاٍ اٍ االطالٍ ؾعٓس

ضنب نًٝب دٛازٙ ٚغًِ أَطٙ يًٛاسس ايكٗاض اٍ إٔ 
ٚاؾتهاض ٖصا َانإ َٔ  ٚقٌ اٍ تًو ايساض ٖٚٛ قًل

 أَط نًٝب ٜٚطدع ايهالّ ٚايػٝام اٍ غعاز ايؿاعط٠ ايػاسط٠
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اض هلا عٓس بين َط٠ إانط٠ ؾإْٗا ٕا اثاضت ايؿتٓ٘ بٌ ايكّٛ ٚق
نالَٗا عٓس دػاؽ َكبٍٛ أخصت طاغ١  شيو ايكبٍٛ ْٚٝع

 َٔ ايؿه٘ َٚألتٗا َٔ إػو ٚايعباز ٚايعطط ٚخؿؿت
اؾُٝع َع بعه٘ ايبعض ٚعُست اٍ ْاقتٗا اؾطباْ٘ ٚأخصت 

ايطٝب ٚأَطت بعض ايعبٝس إٔ  تطًٞ أدٓابٗا ٚتسٖٓٗا بصيو
ٕ دػاؽ ٗ ٜأخصٖا اٍ إطاعٞ ّٚط بٗا قطب قٝٛا

ٚإػا٤ ٚأٚقت٘ إشا غأي٘ أسس عٓٗا ٚعٔ غبب  ايكباح
ؾأخص ايٓاق٘ َٚط  ضا٥شتٗا ٜكٍٛ ال أعًِ ٚاِا َٛالتٞ تعًِ

ع٢ً شيو إهإ ؾعبكت ضا٥ش١ ايطٝب ؾاغتٓؿل دػاؽ 
دسا ؾتعذب ٚنإ قس ْٛط اٍ ايعبس  ايطا٥ش٘ ٚناْت شنٝ٘

ا٥ش٘ ايط ٚتًو ايٓاق٘ ؾأَط بإسهاض ايعبس ٚنإ ٜٛٔ تًو
عابك٘ َٓ٘ ٕٚا أسهط ٚإشا ضا٥شت٘ نطٜٗ٘ دسا ؾػأي٘ عٔ تًو 

ايٓاق٘ ؾاظزاز تعذبا ٚغأي٘ عٔ غبب  ايطا٥ش٘ ؾكاٍ َٔ
ايؿاعط٠  شيو ؾكاٍ يػت أعًِ ٜا َٛالٟ إِا َٛالتٞ غعاز

تعًِ شيو ؾكاٍ دػاؽ ٖصا غطٜب ؾاغتسع٢ ايعذٛظ ايٝ٘ 
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ايٓاق٘ ؾتٓٗست َٔ ؾؤاز  ؾشهطت ثِ غأهلا عٔ قه١ٝ
دٛع ٚقايت الخؿاى أطاٍ اهلل عُطى ٚابكاى إ َٛ

غالي١ ْاق١ قاحل ٚؾٝٗا خٛام غطٜب ٜا  ٖصٙ ايٓاق٘ َٔ
ايعباز  أبٔ االدٛاز ؾإ بعطٖا َٔ إػو ٚعطقٗا َٔ

ؾتعذب دػاؽ غا١ٜ ايعذب ٚقاٍ ٗ ْؿػ٘ تباضى اهلل ضب 
ٖصٙ ايٓاق٘ ؾاؾتدط بٗا ع٢ً  ايعإٌ ؾال بسيٞ َٔ أخص

 هلا ٌٖ تبٝعين أٜاٖا ٜا سط٠ ايعطب ٚأْاْٝع إًٛى ؾكاٍ 
أعطٝو َُٗا تطًبُٝٔ ايؿه٘ ٚايصٖب ؾًُا مسعت نالَ٘ 

اؿػاب ايصٟ نٓت  بهت ٚيطُت ٚدٗٗا ٚقايت ٚاهلل ٖصا
  أسػب٘ ؾأْٞ َا ٖادطت

اَري أٚ ًَو  َٔ بالزٟ اال الدٌ ٖصٙ ايٓاق٘ ٚنًُا ْٛطٖا
ٜطًبٗا َٚازاّ االَط نصيو ؾأْٞ غأضسٌ َٔ عٓسى ثِ 

 : ٚأْؿست تكٍٛ هت َٔ قًب سعٜٔب
 

 تكٍٛ غعاز َٔ قًب َٛدٛع غكاْٞ ايسٖط ناغات اؿُاّ
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ايؿؤاز ٚغاب َْٛٞ ع٢ُ بعًٞ ٚقس ظازت  ن٢ٓ َين
  غكاَٞ

  بٌ االْاّ اْا سط١َ يٞ ٜس قكري٠ ٚال يٞ قُٝ٘
  ٖٚصٙ ْاقيت قس ؾتتين عٔ االٚطإ ٜا ابٔ االنطاّ

  ٌْٝ إطاّ ٜؿرتٜٗا ؾُا ْايٛا بٗا ؾهِ َٔ غٝس دا٤
  بايػالّ ٚقس دٝٓا يهِ ٚايتذٝٓا ٚقًٓا قس سطٝٓا

  ٚاْت تطٜس إٔ تأخصٖا َين ؾعاز ضدٛعٓا أؾ٢ٗ إطاّ
 

نالَٗا أخص دػاؽ ٜعطـ غاططٖا ٜٚكٍٛ  ؾًُا ؾطغت َٔ
َباضن١  هلا إ نالَٞ َعو ٖٛ ع٢ً غبٌٝ إعاح ؾٓاقتو

 عًٝو ٚأْت إععٚظ٠ عٓسْا ؾكايت َٔ سٝح شيو أضٜس إٔ
ايٓٛم ٚاؾُاٍ الْٗا قس تطبت بايسالٍ  ػعٌ ْاقيت زٕٚ باقٞ

إطاعٞ َع  ٚأضٜس َطع٢ الْ٘ ايبل بٗا ؾكاٍ أضغًٗا اٍ
ْٛقٞ ْٚايٞ ؾكايت اْٗا التأنٌ اال َٔ ايطٜاسٌ ٚظٖط 

يٝؼ يٓا نطّٚ ٚال بػاتٌ قايت ٖٚصٙ ايهطّٚ  ايبػاتٌ ؾكاٍ اْ٘
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البٔ عُٞ  ٞاييت ظاْب ايكبًٝ٘ َٔ ٖٛ قاسبٗا قاٍ ٖ
نًٝب ظٚز أخيت اؾًًٝ٘ ُٖٚاّ َتعٚز أخت٘ نباع قايت 

ٚاْت ًَو ْٛريٙ ؾًُاشا ٜهٕٛ  َازاّ اْهِ اٌٖ ٚاقاضب
 نًٝب أعِٛ َٓو ؾكاٍ اْ٘ َٔ بعس قتً٘ إًو تبع عِٛ أَطٙ

ٚاْتؿط شنطٙ ًُٚو ع٢ً ايبالز ٚطاعت٘ ايعباز ؾًُا مسعت 
عًت ؾأْٞ أخطأت ٚب٦ؼ َاؾ ٖصا ايهالّ قايت ٚاهلل يكس

تطنت ايبشط ٚد٦ت اٍ ايػاقٝ٘ ٚتعًكت بايصْب ٚتطنت 
ؾاغتاٚ دػاؽ ٚسؼ ٚقاٍ َاَع٢ٓ ٖصا ايهالّ ٜاسط٠  ايطأؽ

ٚبازٜتٓا بك١ً  ايعطب ؾاْو قس خطدت عٔ زا٥ط٠ ايكٛاب
االزب أٖصا٤ دعا٤ إعطٚف ٚاالسػإ ؾكايت التػهب 

ٖصا اال َٔ غبٌٝ احملب٘ ؾهٝـ ٜهٕٛ  ٚالتػتاٚ َٚاقٛيٞ
ٔ عُو ٚقٗطى ٚظٚز أختو ًّٚو ع٢ً ٖصٙ اب

ايعُٛٝ٘ ٚاْت يٝؼ يو قسضٚالقُٝ٘ أٖهصا ٜهٕٛ  االضانٞ
ؾكاٍ دػاؽ ٚش١َ ايعطب  االٌٖ ٚابٓا٤ االعُاّ اٜٗا إًو اهلُاّ

ٚؾٗط ضدب يكس تهًُت بايكٛاب ٚإ َٔ االٕ 
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أز٢ْ سػاب الْ٘ قس اعتع ُٚطز  ٚقاعسا يػت أسػب ي٘
 اْا البس يٞ إٔ أطايب٘ إٔٚال عاز وػب سػاب أسس ٚ

ٜكامسين ع٢ً اَالى إًُه٘ ٚاال ايكٝ٘ ٗ ايتًٗه٘ ؾطٚسٞ 
اسػٔ ايبػاتٌ  ٚاطًكٞ ْاقتو يهٞ تطع٢ ٗ

 : ٚإطاعٞ ثِ أْؿس ٚقاٍ
 

ع٢ً  ٜكٍٛ دػاؽ ؾعطا َٔ نُاٜطٟ ؾسَع عٝين
 ايٛدٓات طاف

 
 اؾع٤ ايطابع

ٚايٓاض ٗ َٗذيت قس أسطقت نبسٟ َٔ دٛض قّٛ َا هلِ 
  أْكاف

ق١ُٝ ٚال نالّ ٚمٔ َٔ  قٛيو قشٝض َا يٓا عٓس٠
  االؾطاف

  ٚايكطٜات طاف غبع١ أقايِٝ ًَو تبع ساظٖا ٚع٢ً إسا٥ٔ



 
121 

 

 ٚايهطاّ ٚايٓدٌ ٚاآلمثاض ْع ساظ اؾُٝع َٔ ايبًسإ
 ٚاآلططاف

ضٚسٞ ٜاغعاز خ٢ً ْاقتو تطع٢ بٌ ايطّٚ ٚيػت ١َٓ 
  أخاف
 

ٔ ؾعط٠ ْٚٛا١َ ايطاٟٚ ( ؾًُا اْت٢ٗ دػاؽ َ قاٍ)
َٔ  ؾطست ايعذٛظ ٚاْؿطح قسضٖا ؾكبًت ٜس٠ ٚخطدت

عٓس٠ ٚقايت يعبسٖا خصٚا ٖص٠ ايٓاق١ ٚاتطنٖٛا تطع٢ ٗ 
ٚادعًٖٛا تٗسّ اؿٝطإ  ايبػتإ إعطٚف عٞ نًٝب

  ٚتكطع االؾذاض ٚتانٌ
ٚاشا أقته٢  االغكإ ٚاشا اعرتنهِ ؾاؾت٠ُٛ ٚغب٠ٛ

١ ثِ أخصٚا ايٓاق١ ٚغاضٚا بٗا االَط اقت٠ًٛ ٚال ؽاؾٛا مسعا ٚطاع

 . إهإ اٍ شيو
قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ ٖصا ايبػتإ نأ١ْ ضٚن١ دٓإ )

ٚاالمثاض ٚنإ نًٝب قس اعت٢ٓ ب١  نجري االؾذاض ٚايؿٛان١
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ست٢ قاض َٔ اسػٔ َٓتعٖات ايسْٝا ٚنإ الٜػُض 
إ ٜسخٌ اي١ٝ غ٣ٛٗٛ ٚعٝاي١ ؾك٘ ؾًُا أخصت  السس

اؿا٥٘ ٚقاضٚا ٜكًعٛا  بعس إ ٖسَٛا ايعبٝس ايٓاق١ زخًٛا بٗا
ايعٖٛض ٜٚهػطٚا أغكإ ايؿذط ٚناْت ايٓاق١ تأنٌ ايعطٜؼ 

ايهطّ ٚنإ نًٝب قاّ ساضغا وطغ١ امس١ ٜاقٛت  ٚأمثاض
ايعبٝس بايعكا ٚقاٍ هلِ  ؾًُا ْٛط اؿاضؽ تًو ايؿعاٍ ٖذِ ع٢ً

اخطدٛا ٜانالب َٔ ايبػتإ قبٌ إٔ وٌ بهِ اهلٛإ 
ِ نطب٠ٛ ؾٗطب َٔ بٌ أٜسِٜٗ ٚدا٤ اٍ ٚغب٠ٛ ث ؾؿت٠ُٛ

ؾسٜسا ٚدا٤ اٍ  نًٝب ٚأع١ًُ بٛاقع١ اؿاٍ ؾاغتاٚ غٝٛا
شيو إهإ َٚع١ أضبع١ غًُإ ؾطا٣ ايعبسٜٔ أسسُٖا 

ايصٟ نإ هًؼ ع١ًٝ ٚقت  دايؼ ع٢ً غطٜط٠ أٟ
 ايٓع١ٖ ٚاآلخط زا٥ط َع ايٓاق١ بٌ ايهطّٚ ٚايعٖٛض ٖٚٛ ٜػب

شيو تطانهت غًُإ نًٝب  االَري نًٝب ٜٚؿت١ُ ؾعٓس
ايٓاق١ ٖٚطبا ؾأسهطت  ع٢ً ايعبٝس يتكبض عًُٝٗا ؾرتنا

ايػًُإ ايٓاق١ أَاّ نًٝب ؾأَط بصعٗا ؾصعٖٛا ٚططسٖٛا 
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ايبػتإ ٚناْت عبٝس ايعذٛظ تطاقب عٔ بعس َا  خاضز
اَطٖا ضدعٛا  هطٟ ع٢ً ايٓاق١ ؾًُا ؾاٖسٚا َا نإ ّ
  ع٢ً االعكاب ٚأعًُٛا َٛالتِٗ

شعٛا ايٓاق١  ط٣ ٚنإ ٚنٝـ إٔ غًُإ نًٝبَا د
  باَط َٛالِٖ ٚططسٖٛا خاضز

ثاضٟ  ايبػتإ ؾكايت اآلٕ بًػت َطازٟ ٚأخصت
َٔ االعازٟ ثِ أَطت ايعبس إٔ ٜػًذ ايٓاق١ ٜٚأتٝٗا 

ايٝٗا ٚقاَت َٔ ٚقتٗا ٚٚنعت  ظًسٖا ؾػًط ايعبس ٚغًدٗا
ٛاضٜٗا ٚد ايرتاب ع٢ً ضاغٗا ٚؾكت ثٝابٗا َع بٓاتٗا ٚعبٝسٖا

ٚأخصت دًس ايٓاق١ ٚغاضت بٗا يعٓس االَري دػاؽ ؾسخًت 
َع االنابط ٚاالعٝإ ٚقاضت  ع١ًٝ ٖٚٛ ٗ ايسٜٛإ

 تٓسب ٚتبهٞ ٚأيكت اؾس بٌ ٜس١ٜ ؾكاٍ َالَو أٜتٗا ايعذٛظ
 u^ûé•~u^ûé~• َٚا ايصٟ أقابو

S•~u^ûé 
S'~uŒ"> � 



 
123 

 

 
ؾطغت ايعذٛظ َٔ نالَٗا اغتعِٛ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا)

 ؽ تًو ايكبه١ ٚعكؿت ٗ ضاغ٘ ن٠ٛ اؾا١ًٖٝ ٚقاٍدػا
يًعذٛظ أشٖيب بأَإ ؾأْا أعطف ؾػًٞ ؾصٖبت اٍ 

ايتؿت االَري دػاؽ اٍ  خٝاَٗا ٚاغتبػطت ببًٛؽ َطاَٗا ثِ
َٔ سٛي١ َٔ االَطا٤ ٚأنابط ايٓاؽ أْٛطٚا َا ؾػ١ً ابٔ 

سكٓا ٖٚٛ قٗطْا ؾكس أٖآْا بٗصا ايعٌُ ٚأْا البس يٞ  عُٓا ٗ
ؾاَا إٔ أقتٌ أٚ أبًؼ االٌَ  أغتعس يكٓاي١ ٗ ٖصا ايّٝٛإٔ 

  ؾكايت ي١ أنابط
الٜعًِ أْٗا ْاق١ ْعًٜو َٚٔ  ايعؿري٠ ٌُٗ ٜا اَري ؾا١ْ يطَا

ايكٛاب إٔ تطغٌ ي١ نتابا ع٢ً غبٌٝ ايعتاب ٚتطًب ١َٓ 
ايٓاق١ ٚتٓٛط َاٜهٛلٛاب٘ ؾإ أضغٌ ايجُٔ ٚاعتصض  مثٔ

تؿعٌ َاتطٜس  ٓصنإ خريا ٚإ أب٢ ٚاَتٓع ؾشٝ
  ؾاغتكٛب دػاؽ ٖصا ايطأٟ

مثٔ ايٓاق١  ٚنتب اٍ نًٝب ٜع١ًُ بصيو اؿاٍ ٜٚطًب ١َٓ
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ٚأضؽ ايهتاب َع عبس٠ ابٛ ٜكٛإ ؾأخص ٜكٛإ ايهتاب 
ايعذٛظ أخربٖا با ايكك١ ؾرتسبت  ٚٗ ططٜؿ٘ َط ع٢ً تًو

إساّ  ب١ٚالطؿت٘ بايهالّ ٚقسَت ي١ ايطعاّ ثِ أخصت تػك١ٝ
ب عٔ ايكٛاب ؾعٓس شيو ؾتؿ١ٓ ٗ ثٝاب٘ دت٢ غهط ٚغا

  ؾكطات٘ ؾٛدست٘ نتابا ست٢ عجطت بصيو ايهتاب
بػٝطا خايٝا َٔ ايتٗسٜس ٚايٛعس ٚايٛعٝس ٚأناؾت ايٝ٘ 

  َػٝٛا ٖٚٞ ٖصٙ االبٝات نالَا
 

  أَري نًٝب اآلعاضب أٜا ابٔ ايعِ التهرب عًٞ
  ؾالظّ أشعو ٗ سس غٝؿٞ ٚأْت ؾٝب١ سط١َ أدٓب١ٝ

 
َها١ْ ٚقاّ ايعبس ؾٓٗض ٚضنب  يهتاب ٚٚنعت٘ ٗثِ طٛت ا

دٛازٙ ٚقاض ست٢ ٚقٌ زٜٛإ االَري نًٝب ٚزخٌ 
االضض بٌ ٜسٜ٘ ْٚاٚي٘ ايهتاب ؾأخصٙ ٚقطاٙ ٕٚا  عًٝ٘ ٚقبٌ

ٚأضاز إٔ ٜكتٌ ايعبس  ٚقـ ع٢ً َعٓاٙ أغتاٚ غٝٛا ؾسٜسا
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ٚيهٓ٘ نإ ضدال عاقال َٛقٛؾا باؿًِ ٚاؿعّ ؾأططم ضأغ٘ 
تؿهط قًٝال قاٍ ٗ غطٙ يعٌ االَري دػاؽ نتب اآلضض ٚ اٍ

غا٥ب عٔ ايكٛاب  يٞ ٖصا انتاب ٖٚٛٗ ساي٘ ايػهط
ؾُعم ايٛضق١ ٚأَط بهطب ايعبس ؾهطب ٚقاٍ ي٘ اشٖب 

عٓس َٛالى بػالّ ٚاال غكتٝو نأؽ اؿُاّ  ٜاابٔ اي٦ًاّ اٍ
دػاؽ  ؾكاّ ٖٚٛ أخط ضَل ٚضنب سكاْ٘ ٚغاض اٍ عٓس

ا ايهتاب َعق٘ ٚأَط بهطبٞ ٚقس ٚقاٍ ي٘ اْ٘ عاٍ َا قط

 . ٚدط٣ ؾتُو ٚغبو ٖٚصا ايصٟ مت
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا مسع دػاؽ ٖصا ايهالّ قاض ايهٝا ٗ )

ؾٓٗض ٗ اؿاٍ ٚزخٌ اٍ اـعاْ٘ ايػالح  عٝٓٝ٘ نا يٛالّ
ٚأمسف اٍ  ٚيبؼ أي١ اؿطب ٚايهؿاح ٚضنب ٚٗط سكاْ٘

ا ايٝ٘ قٝٛاْ٘ ٚقاح ع٢ً أبطاي٘ ٚأخٛات٘ ٚؾطغاْ٘ ؾذاؤ
ؾأعًُِٗ بٛاقع١ اؿاٍ َٚا دط٣ بٝٓ٘ ٚبٌ  ٚزازضٚا سٛايٝ٘

يكتاٍ بين تػًب  نًٝب َٔ ايٓعاع ٚاؾساٍ ٚقاٍ هلِ اغتعسٚا

  : االْصاٍ ٚأخص ٜهًُِٗ بٗصا ايؿعط ٚايٓٛاّ



 
126 

 

 
  ايكًب َؿتع١ً ع٢ً ايهُا٥ط ٜاقّٛ هلا هلٝب ٜكٍٛ دػاؽ ْاض

  صٜببال ته ٜاقَٛٓا امسعٛا قٛيٞ ٚأقػٛا قٍٛ قشٝض
  نًٝب خ٢ً ناٍ أسٛايٓا عرب سهِ ايبالز َؿاضم َٚػٝب

  قسض َٚٓعي١ ايهٌ عٓسِٖ غِٓ ٖٚٛ بِٝٓٗ زٜب ٚيٝؼ وػب يٓا
اي٣سَٗا ؾب١  ْاق١ ْعًٜٞ شعٗا َا َا خؿ٢ أدسا أدط٣

  اآلْابٝب
  اْت عذٛظ ؾأيكت دًس ْاقتٗا بعس َابهت بسَع غهٝب

  ٜعٝب ثِ قايت ٜا ٚيسَط٠ ابٔ عُو نًٝب عًٝو تٓٗست
  عٓس٠ ٚالتطسٝب ٖهصا نًٝب ٜؿعٌ بٓعًٜو َايو ق١ُٝ

  ؾكًت هلا اقربٟ ٜاعذٛظ عًٞ ؾأْايو ١َٓ مثٓٗا أدٝب
  أبٛ ايٝكٛإ عٓسٟ بهتاب َاؾٝ٘ أغا ٚالتعصٜب أضغًت ي٘

نجط٠ ايهطب َا  ؾل ايهتاب ٚأض٢َ ايعبس بهطب٘ َٚٔ
  أٚٓ٘ ٜطٝب

 أتطنٕٛ إصي١ ٜاأٌٖ قَٛٞ ايصٍ الٜطناٙ غ٣ٛ نٌ
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  َعٝب
 
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚعطف )
َٚطاَ٘ ؾُا أسس طاٚع٘ ع٢ً ٖصا  قَٛ٘ ؾش٣ٛ قكسٙ

 إطاّ ٚقايٛا ي٘ عٔ ؾطز يػإ ب٦ؼ ٖصا ايطأٟ ٌٖٚ هٛظ
يٓا ٜاأَري الدٌ ْاق١ سكري٠ تكاتٌ ابٔ عُٓا االَري نًٝب ْٚطؾع 

تٌ إًو تبع إٔ قآْا ٚٓاْا بػٝؿ٘ ٚق ٗ ٚد١ٗ ايػالح بعس
شنطا  سػإ ٚاغتٍٛ ع٢ً االقايِٝ ٚايبًسإ ٚدعٌ يٓا

عُٛٝا ٗ قبا٥ٌ ايعطبإ ع٢ً طٍٛ ايعَإ ؾإ نإ 
ؾال تطًب َٓا َػاعسٙ ٚاللسٙ  يو عًٝ٘ زّ أٚ ثأض ؾسْٚو ٚاٜاٙ

قاٍ  ؾًُا مسع نالَِٗ تطنِٗ ٚقكس بٝت ايعذٛظ ٕٚا ادتُع بٗا
خٛؾا َٔ اظزٜاز ايؿط هلا يكس د٦ت ايٝو الضنٝو بايعطاٜا 

مثٔ ْاقتو العطٝو اٜاٙ ٚيٛ نإ َُٗا  ٚٚقٛع ايبالٜا ؾاطًيب
  نإ قايت بايٓذّٛ
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قاٍ َٚا ٖٞ قايت اضٜس اَا  اضٜس ٚاسس َٔ ثالث٘ اؾٝا٤
إ ُال دشطٟ بايٓذّٛ اٚ تهع دًس ايٓاق١ عا٣ دجتٗا 

اٚ ضاؽ نًٝب بايسَا٤ ٜػّٛ ؾكاٍ هلا ٤٢ًَ سذطى  يتكّٛ
الٜكسض عًٝ٘ اال اؿٞ  ايٓاق١ تعٝـ ٚتكّٛ ؾٗصا بايٓذّٛ اٚ إ

ايكّٝٛ أَا ضاؽ نًٝب ؾابؿطٟ ب٘ ثِ قّٛ ايػٓإ ٚأطًل 
 ٚقكس سٞ بين قٝؼ ؾكايت ايعذٛظ يعبسٖا غعس ايعٓإ

دػاؽ َٔ ٚضا٤ٙ ؾاشا  خص ٖصا ايػهٌ ٚإٓسٌٜ االبٝض ٚاتبع
  ضاٜت٘ قتٌ نًٝب ؾأغطع أشٕ ٚايطذ ٖصا إٓسٌٜ

ت شيو ؾاْٞ أطًكو يٛد٘ اهلل تعاٍ ؾعً َٔ زَ٘ ؾُت٢
غا٥طا  ؾاَتجٌ أَطٖا ٚتبع أثاض دػاؽ اَا دػاؽ ؾًِ ٜعٍ

ست٢ ٚقٌ اٍ قكط نًٝب ٚغأٍ عٓ٘ ؾكايت ي٘ أخت٘ 
َٗطٙ ٗ ٚازٟ اؿكا  اؾًًٝ٘ قس ضنب اآلٕ ٖٚٛ ٜطبع

ٚاؾٓسٍ ؾككسٙ ست٢ ايتك٢ ب٘ ٖٚٛ ٜطبع َٗطٙ ٚنإ 
اْ٘ ؾك٘ غالسٛمل ٜهٔ َع٘ غ٣ٛ خٝعض نًٝب بسٕٚ

 ٚنإ نًٝب زا٥ط ٚٗطٙ اي٣ذػاؽ الْ٘ نإ َٔ عازت٘
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زا٥ُا اْ٘ الًٜتؿت ٗ اؿطب اٍ أقٌ َٔ َا١٥ ؾاضؽ ؾأضاز 
  دػاؽ

ؾُا طاٚعت٘ ٜسٙ ع٢ً شيو َٗاب١ ٚٚقاضا  إ ٜػسضٙ َٔ قؿاٙ
  َتػطبٌ ؾًُا ٚقٌ ٚغًِ عًٝ٘ ؾطز عًٝ٘ ايػالّ ؾطاٙ
ابٔ عُٞ بايػالح ؾاغتعِٛ نًٝب االَط ٚقاٍ عالَو ٜا 

قاٍ َطازٟ ايكٝس ٚايكٓل يهٓين ٕا  أضاى بايػالح ايهاٌَ
ع٢ً  ايتكٝت بو أعطدت ايٝو الغايو غؤاال ٚاسس ٚاعاتبو

  َا ؾعًت ؾٌٗ نإ يو بػاتٌ ٚنطّٚ ٚمٔ َا يٓا ؾ٤ٞ
بعٌ هلا أع٢ُ ٚضعت ْاقتٗا ٗ  أتت عٓسْا عذٛظ ؾاعطٙ َع

  بػتاْو ع٢ً ػآٖا ؾهٝـ تكتًٗا أَا عٓسى قُٝ٘
أعتباض بٗصا إكساض ؾهطب نًٝب نؿا ع٣ًهـ َٔ  ٚال

  عطؾت أْٗا ْاق١ ؾس٠ االغـ ٚقاٍ ٚاهلل ٜا ابٔ عُٞ َا
ْٚعٜهًو ثِ شنط عٔ غ٤ٛ ازب ايطعٝإ َٚا ؾعًٛا َٔ 

َٚع نٌ شيو ؾاْٞ أعٛض ٚاعطٝٗا أضبع  ايهطضٗ يبػتإ
  َا١٥ ْاق١ ٚاشااضزت أنجط ؾأعطٝٗا ٚال ٜهٕٛ شيو
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ـكاّ بٝٓٓا ؾأْٓا أٚالز أعُاّ ٚأقٗاض ؾكاٍ غببا يًٓعاع ٚا
أْٞ غأضنٝٗا ٖٚٛ قاقس قتً٘  دػاؽ ع٢ً غبٌٝ اـساع

  ثِ قاٍ ي٘ َطازٟ إٔ أيعب َعو غابكٌ
نًٝب ٜادػاؽ أْت ضانب ٚٗط ايكػري٠ ٚأْا  باؾطٜسٙ ؾكاٍ

ٜػبل ايؿطؽ  ضانب َٗط داٌٖ ؾكاٍ أْا أغٛم أَاَو ٚإٗط
ست٢ سهُت ؼت ّٝٓ٘ ؾػام دػاؽ ايؿطؽ ؾتبع٘ نًٝب 

ؾكًبت٘ عٔ ٚٗط ايؿطؽ ؾامسض ايسّ  ٚنطب٘ ؾأقابت ٚٗطٙ
نٓت  َٔ ؾُ٘ َٚٓا خريٙ ؾكاٍ نًٝب قِ ٜا ابٔ ايعِ ؾإٔ

  التطٜس إٔ تًعب غري ٖصٙ اؾطٜسٙ
نًٝب عٔ ٚٗط  ؾاقطع ٚانطبين بٗا ؾٝتتٗٞ اؿاٍ ثِ ْعٍ

إٗط َٚؿ٢ أَاَ٘ أَا دػاؽ ؾاْ٘ قس تأمل بٗصا ايكسض ست٢ 
ُهٓ٘ ايكٝاّ ٚاشا بعبس ايعذٛظ أقبٌ ايٝ٘ ٚدصب٘ َٔ  ْ٘ مل ٜعسأ

أسكط ايطداٍ ثِ أعًُ٘ عاٍ  ٜسٙ ؾأٚقؿ٘ ٚقاٍ ٚاهلل اْو َٔ
ٚنٝـ ايعذٛظ أضغًت٘ خاؾ٘ الدٌ تًو ايكهٝ٘ ؾتشُؼ 

ْٚٗض َٚػو ي٘ ايعبس ايطناب ؾطنب ثِ تكسّ مٛ  دػاؽ
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خطز ًُٜع َٔ  نًٝب ٖٚع ٗ ٜس٠ ايطَض ٚطعٓ٘ ٗ قسضٙ
ٚٗطٙ ؾٛقع ع٢ً االضض ىتب٘ بسَ٘ ؾبه٢ نًٝب ٤ٌَ عٝٓٝ٘ 

خسٜ٘ ؾًُا ضاٙ دػاؽ ع٣ًتًو اؿاٍ ْسّ  ٚزَع٘ ٜػبٌ ع٢ً
ٚعاضنٝ٘  ٚتأغـ ع٢ً َاؾعٌ ؾتكسّ ايٝ٘ ٚقبً٘ ٗ ؿٝت٘

ٚنُ٘ اٍ قسضٙ ٚٚنع ضأغ٘ ع٢ً ضنبتٝ٘ ٚقاٍ غالَتو 
ايُٝاَ٘ ؾكس سًت بٞ ايٓساَ٘ ؾٛاهلل  ٜا ابٔ اعُٞ ٜا ابا

 ؾعًت شيو بسٕٚ عكٌ ٚالُٝع ؾػاقين ع٢ً ٖصاأْٞ 
االضتهاب ايكبٝض ؾأداب٘ نًٝب ع٢ً سالٚٙ ايطٚح ٚقاٍ ٖصا 

أًَٞ َٓو أ، تبازٜين بٗصٙ ايؿعاٍ  سهِ االي٘ إتعاٍ َانإ
ايٝتا٢َ  ٚتؿُت ٗ االعسا٤ ٚاالْصاٍ ٚتؿطم بٝين ٚبٌ

ٚاالطؿاٍ َٚا بها٥ٞ ع٢ً َاٍ ٚالْٛاٍ ٚاِا بها٥ٞ ع٢ً 
الٜػؿٌ ٚالٜٓاّ ٚابهٞ ع٢ً  ا٢َ ٚيهٔ هلِ ضبايٝت

غسضى ؾاْو قتًتين بايػسض ٚايعسٚإ ٚيػت َٔ أقطْٞ 
إٝسإ ٚال ٗ ًَتك٢ ايؿطغإ ٚيهٔ غٝذاظٜو  ٗ

اهلٕٛ  ايعازٍ ايسٜإ ٚغٛف تط٣ َا واٍ بو َٔ



 
132 

 

ٚالأٚٔ بأْ٘ ٜكؿٞ يو ايعَإ بعس اآلٕ ؾكِ ٚاشٖب 
ايػالّ ٚيهٔ اغكين دعٌٜ  اٍ اـٝاّ ٚأقط٣ االٜتاّ َين

قبٌ ضٚاسو ؾطب١ َا٤ الٕ قًيب قس اسرتم َٔ ايُٛأ 
  ايككٝس٠ ٜكٍٛ ٚأؾاض بٗصٙ

 
  ٜكٍٛ نًٝب امسع ٜا ابٔ عُٞ أٜادػاؽ قس أٖطقت زَٞ

  تطعين بطَض ٚيػت اْت ٗ إٝسإ خكُٞ أٜا غساض
  ٚاَٞ ٚامشت االساغس ٚاالعازٟ ٚباتت اخٛتٞ تبهٞ

  نطِٜ َٔ ؿُو ٚزَو ع٢ً ْاق٘ تكتٌ ابٔ عُو أَري
  ُٖو ٜٚطزٟ ايهس ٗ ّٜٛ ايٓعاٍ بّٝٛ ايهٝل نإ ٜعٌٜ

 
ؾداف  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ نًٝب َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘)

دػاؽ ٚأقؿط يْٛ٘ ٚاضتعـ قًب٘ ٚقاٍ ٚاهلل ٜا ابٔ عُٞ 
عًٝ٘ ثِ اْ٘ ضؾع ضاغ٘ عٔ  الٜعطف االْػإ َاشا َكسض

 ٚخالٙ ٖٚٛ ٜطنض ضنبت٘ ٚات٢ ي٘ َا٤ ؾأغكاٙ ثِ ضنب ٚتطن٘
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ٜٚاتؿت ٚضا٤ٙ قاقسا أًٖ٘ ٚٓاٙ ٚأَا عبس ايعذٛظ ؾاْ٘ بعس 
  شٖاب دػاؽ تكسّ يٝصبض نًٝب

سػب َا أَطت٘ ايعذٛظ ؾًُا أقرتب َٓ٘ ٚدسٙ هٛز بٓؿػ٘ 
ايعبس ؾٛدسٙ شات ٖٝب٘ ٚٚقاض  ٖٚٛ ع٢ً أخط ضَل ؾتاٌَ ؾٝ٘

ب نًٝ ٚٚدٗ٘ ٜتآلال باالْٛاض ؾتاخط عٓ٘ ٚخاف َٓ٘ ؾٓٛط ايٝ٘
ؾؿام َٔ سال٠ٚ ايطٚح ٚقاٍ ي٘ َٔ أْت َٚا ٖٛ قكسى 

الخؿٞ عٓو أْا عبس ايتبع  َٚطاَو ؾاعًُين عايو ؾكاٍ ي٘
ايُٝاْٞ ؾًُا قتًت٘ أْت سهطت أخت٘ غعاز ايعذٛظ 

ٖصٙ ايبالز يتأخص بجأضٙ َٓو ٚتطؿٞ هلٝب  ايػاسطٙ اٍ
عُو ست٢  ْاضٖا ٖٚٞ اييت ايكت ايؿتٓ٘ بٝٓو ٚبٌ ابٔ

  تين الشعو ٚأخص هلاقتًو ٚأضغً
يٞ تبع ٖصا  أثط َٔ زَو ؾكاٍ نًٝب يكس قسقت ؾكس شنط

  ايهالّ ْٚؿص قٛي٘ اآلٕ
ٜاعبس اـري قبٌ إٔ  بايتُاّ ٖٚصا تكسٜط ضب االْاّ ؾأضٜس َٓو

تصعين تؿعٌ َعٞ ٖصا اؾٌُٝ ٖٚٛ إٔ تطَٝين بايكطب 
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ايبالط٘ ايكطٜب٘ َٔ ٖصا ايػسٜط النتب ٚقٝيت  َٔ ٖصٙ
َٚٗذ١ نبسٟ  غامل ايعٜط ٚاٚقٝ٘ بأٚالزٟاٍ أخٞ 

  ٚبعس شيو أؾعٌ َاتطٜس
ٚايسّ ٜكطط  ؾػشب٘ ايعبس اٍ قطب ايبالط٘ ٚايطَض غاضؽ ؾٝ٘

  َٔ دبٓ٘ ؾبه٢ نًٝب
عٛزا  ٚتؿهط ٖٚٛ ٜتأٌَ ع٢ً َا أقاب٘ ٜٚتشػط ثِ اخص بٝسٙ

 ٚغط٘ ٗ ايسّ ٚاْؿس
 : ٜكٍٛ

  ايصناٙ ٖسٜت يو ٖسٜ٘ ٜاًٌَٗٗ عؿط أبٝات تؿُٗٗا
  أٍٚ بٝت أقٛي٘ أغتػؿطاهلل أي٘ ايعطف الٜعبس غٛاٙ

  إًو هلل بػ٘ اآلضض ٚضؾع ايػُا٤ ٚثاْٞ بٝت أقٍٛ
  غٛاٙ ٚثايح بٝت ٚقٞ بايٝتا٢َ ٚاسؿٜ ايعٗس ٚالتٓػ٢

  ٚضابع بٝت أقٍٛ اهلل انرب ع٢ً ايػساض التٓػ٢ أشاٙ
  غسضْٞ ؾٛف اؾطح ٜعطٝو ايٓباٙ ٚخاَؼ بٝت دػاؽ
  يعٜط أخٞ ؾسٜس ايبأؽ قٗاض ايعساٙٚغازؽ بٝت قًت ا
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  ٚغابع بٝت غامل نٕٛ ضداٍ آلخص ايجاض التعطٞ ْٚاٙ
  الؾٝذ نبري ٚالؾتاٙ ٚثأَ بٝت بايو الؽًٞ

  ٚتاغع بٝت بايو التكًض ٚإٔ قاؿت ؾهٛت يالي٘
إٔ خايؿت قٛيٞ ؾأْا ٜٚاى اٍ قانٞ  ٚعاؾطبٝت

 ايكهاٙ
 

س ٚقاٍ ي٘ اؾعٌ اٍ ايعب ٕٚا اْت٢ٗ نًٝب َٔ نالَ٘ ايتؿت
 االٕ َا تطٜس ؾكاٍ ٚاهلل ٜاأَري َا تػتشل اال نٌ خري ٚإ

ٜسٟ التطاٚعين ع٢ً شعو قاٍ اشعين الْين ٗ أمل ؾسٜس 
ايطداٍ ٚاؿطِٜ ؾعٓس  ٚعٔ قطٜب تأتٞ أخٛتٞ ٚباقٞ

شيو اخطز ايعبس ايػهٌ ٚام٢ٓ عًٝ٘ ٚشع٘ َٔ ايٛضٜس 
عٓس غٝست٘ ٚيٛخ إٓسٌٜ بسَ٘ ٚضدع اٍ  اٍ ايٛضٜس

ؾسٜسا  ؾأعًُٗا بكتٌ نًٝب ٚأضاٖا زَ٘ ؾؿطست ؾطسا
ٚقربت اٍ ايًٌٝ ثِ ًٓت ٚغاؾطت َٔ َعٗا َٔ تًو 

أسس ٚقايت يكس أخصت االٕ  ايكبًٝ٘ غطا ست٢ الٜعًِ بٗا
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ثأضٟ ٚطؿٝت هلٝب ْاضٟ ٖصا َانإ َٓٗا ٚاَا دػاؽ 
ض٢َ نًٝب ٍٚٚ ٖاضب غاض ست٢ ٚقٌ اٍ  ؾاْ٘ ٕا

ؾكاٍ  خٛف عِٛٝ أقؿط ايًٕٛ َتػري ايهٕٛقَٛ٘ ٖٚٛ ٗ 
أبٛٙ َط٠ أٜ نٓت قاٍ نٓت ٗ ايربٜ٘ ؾايتكٝت بابٔ 

ٚغُٞ ؾًُا مسع َط٠ ٖصا  عُٞ نًٝب ؾكتًت٘ ٚظاٍ ُٖٞ
اـرب تبسٍ قؿٛ عٝؿ٘ بايهسض ٚقبض ع٢ً دػاؽ َٔ 

ضٚس٘ َٔ بٌ دٓبٝ٘ ٚقاٍ ٜاعسِٜ ايعَإ  شضاع٘ نا ىطز
ٚزَو  ٖٚٛ َٔ ؿُو ٜٚا أخبح االْاّ اتكتٌ ابٔ عُو

الدٌ ْاق٘ سكري٠ ٚقاسبتٗا غا٥ً٘ ؾكري٠ ؾُاشا تكٍٛ ايعطب ٜا 
ٖصٙ االخباض ؾكس ادًبت عًٝٓا االش٣  غساض اشا مسعت عٓو

َٔ  ٚايهطض ٚؾهشتٓا بٌ ايبؿط َٚاظاٍ ٜٛغ٘ ًٜٚطُ٘
خًـ ٚقساّ ست٢ دا٤ت أخٛت٘ ايٝ٘ ٚخًكٛٙ َٔ بٌ 

االَري ُٖاّ ؾاْ٘ َاعسا  ٜسٜ٘ ِٖٚ ٜعٓؿٛٙ ٜٚػبٛٙ ٜٚؿتُٛٙ
نإ عٓس ايعٜط ٗ تًو االٜاّ ٜتٓازَإ ٜٚؿطبإ إساّ 

بري ايػباع نُا تكسّ ايهالّ ٚيٝؼ عٓسُٖا خرب بٗصٙ  ع٢ً
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أٚالزٙ ٚقاٍ هلِ يكس  االَٛض ٚاالسهاّ ثِ ايتؿت َط٠ ع٢ً
سًت بٓا إكا٥ب َٔ نٌ داْب ؾُا ايصٟ عاز ىًكٓا 

ٛاهلل يٝكطع ايٛازٟ ٚقٗاض االعازٟ ؾ َٔ ايعٜط يٝح

 : أؾاض ٜكٍٛ آثاضْا ٜٚعذٌ ٗ زَاضْا ثِ أْ٘ بعس ٖصا ايهالّ
 

  ٜكٍٛ أَري َط٠ َٔ قكٝس بإٔ ايعاض َاّشٛٙ َاح
  دػاؽ سطبا عًٝٓا ٗ إػا ٚايكباح دٓٝت ايّٝٛ ٜا

  ايٓٛاسٞ ٚقست ايٓاض ٗ بهط ٚتػًب ٜعِ هلٝبٗا نٌ
  أٜا دػاؽ تكتٌ ابٔ عُو نًٝب ايربَهٞ يٝح ايبطاح

  َجٝال ؾسٜس ايبأؽ ٗ ّٜٛ ايهؿاح أَري َا نإ ي٘
  يًكباح اٜا دػاؽ َٔ قتٌ ابٔ عُ٘ ٜبٝت ايًٌٝ ٜػٗط

  ؾػٛف تط٣ َا دط٣ بٓا اشا بطظ إًٌٗٗ يًهؿاح
  ٚغكبا بأططاف ايعٛايٞ ٚايكؿاح ؾٝػًب َايٓا قٗطا

 
دػاؽ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ َٔ ٖصا ايٓؿٝس أداب٘ )
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 : يػاَعٌ ٜطٍٛبٗصا ايككٝس ٚعُط ا
 

  ظاز عٔ ايتالسٞ تأٌٖ َجٌ أٖب٘ شٟ ايهؿاح ؾإ االَط
  ؾأْٞ إ دًبت عًٝو سطبا ؾاْٞ يٝح سطب ٗ ايهؿاح

إالّ ؾًػت أخؿ٢ بّٝٛ اؿطب َٔ طعٔ  ؾهٝـ عٔ
  ايطَاح

  ٗ أثط اؾطاح ٚأْٞ سٌ تٓؿط ايعٛايٞ أعٝس ايطَض
  تعست تػًب ًِٚ عًٝٓا بال شْب ٜعس ٚالدٓاح

  غ٣ٛ قتٌ ايعس٣ ّٜٛ ايهؿاح يٞ ُٖ٘ اٜسا قكسَٚا
 

 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ نالَ٘ قاٍ أبٛٙ )
غٛف تط٣ َا وٌ بٓا َٔ ايبال٤ ٚايٌٜٛ َٔ غٝـ إًٌٗٗ 

ًٜٚطِ نؿا ع٢ً نـ ثِ  ؾاضؽ اـٌٝ ثِ قاض ٜبهٞ ٜٚتأغـ
قاٍ ألٚالزٙ ايطأٟ عٓسٟ إٔ ْهتـ دػاؽ ْٚطغً٘ اٍ 

ٛٙ بجأض نًٝب ٚبٗصٙ ايٛغًٝ٘ تعٍٚ ايؿتٓ٘ يٝكتً ايعٜط ٚأخٛت٘
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ؾإ إكٝب٘  ٚتطؿٞ ايٓاض ٚتعٍٚ االسعإ ٚاالنساض
ع١ُٝٛ ٚعاقبتٗا شَُٝ٘ ٚخُٝ٘ ؾكايت اٚالزٙ َاٖصا ايهالّ ٜاباْا 

نًٝب غري دػاؽ ًٜٝل إٔ ٜهٕٛ ًَها ؾإٔ نٓت  ؾٌٗ بعس
ٚيٝؼ ي٘ زاب اال  ؼػب دػاب إًٌٗٗ ؾُا ٖٛ اال ناالٖبٌ

ب ٚؾطب ايؿطاب ٚقاٍ َط٠ ايعٝاشٚ باهلل َٔ انٌ ايهبا
ايطدِٝ ٚالسٍٛ ٚالق٠ٛ اال باهلل ايعًٞ  نٝس ايؿٝطإ

ايعٜط َس٠  ايعِٛٝ ثِ قاٍ الٚالزٙ ٚإ اخٝهِ ُٖاّ ي٘ عٓس

 . اٜاّ ؾٓداف إ ٜعًِ ايعٜط بكتٌ اخٝ٘ ؾٝكتً٘ ٚال ٜبكٝ٘
 

ايطاٟٚ( ٚنإ هلُاّ داضٜ٘ امسٗا ضباب ؾاغتعازٙ  قاٍ )
ٚغريٟ اٍ بري ايػباع  ٘ ٚقاٍ هلا اقطعٞ ايبكاعَط٠ ايٝ

ٚاعًُٞ ُٖاّ غطا َا دط٣ ٚػسز قٛيٞ ي٘ إ ٜطدع 
َٔ إ ٜكتٌ ؾػاضت اؾاضٜ٘ ست٢ ٚقًت  بايعذٌ خٛؾا

ُٖٚا  اٍ ٖٓاى ؾٛدست ايعٜط ُٖٚاّ ع٢ً غؿط٠ ايطعاّ
بايهالّ ٜٚؿطبإ إساّ ٜٚتشسثإ بايهالّ ؾًُا ضآٖا ُٖاّ 
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ٚعٌٜٛ  زٖاى قايت غط طٌٜٛ ٚسعٕ اٚثب ايٝٗا ٚقاٍ َ
االطالٍ  ثِ أعًُت٘ غطا بٛاقع١ اؿاٍ ٚطًبت َٓ٘ إػري اٍ

ؾًُا ٚقـ ع٢ً سكٝك١ االسٛاٍ اعرتاٙ االْصاٍ ٚغاب عٔ 
باؿعٕ ٚاالنت٦اب ؾًُا طاٍ بُٝٓٗا  ايكٛاب ٚتبسٍ اْؿطاس٘

اغس  اؿسٜح ٚاـطاب خطز ايعٜط َٔ بٌ االطٓاب نأْ٘
هًُإ غطا ّٚٝإ عًٝ٘ ؾعِٛ االَط ايػاب ؾٛدسُٖا ٜت

اـرب ٜاُٖاّ ؾاْٞ اضانِ ٗ  يسٜ٘ ؾػٌ اؿػاّ ٚقاٍ َاٖٛ

 : قًل ٚاٖتُاّ ٚاؾاض ٜكٍٛ
 

  إًٌٗٗ أسؼ ايٓاض ٗ قًيب هلٝب ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ
  ؾكًيب َٛدع ٚاؾػِ ْاسٌ ٚال ايك٢ اٍ دػُٞ طبٝب

 ٚؾاب ايطاؽ َين ٚايعٛاضض ؾاْٞ قطت ٗ ساٍ عذٝب
 
  ٖٚصا ايسٖط ٜتكًب قًٝب ٚاؾهط ٗ ايعَإ ٚؾؤّ ؾعً٘

  اٜا ُٖاّ اال ٜا ابٔ عُٞ ؾُايو خا٥ـ ٚاقـ ضعٝب
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  ابكط اؿطَ٘ تكٍٛ يو تٓازٜو ٚاْت هلا ػٝب ؾُا
  ضدٌ غطٜب اضانِ تهتُٛا االغطاض عين نأْٞ بٝٓهِ

  اضانِ ٗ سسٜح ٚٗ ٚؾاٚف ٚبٌ شا ٚشا اَط عذٝب
  ازخ ٜا ُٖاّ اعًُين تكٝباؿٛ ؾال ؽٌ االَٛض َٔ

  ٚاال اؾتشٛا يٞ ايباب ست٢ اضٚح عين بسا قًيب ٜطٝب
 

  : قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ َٔ ؾعطٙ أداب٘ ُٖاّ ٜكٍٛ )
 

  ٜا ًٌَٗٗ ؾسَعٞ ؾٛم اـسٚز غهٝب ٜكٍٛ ُٖاّ امسع
  هلٝب ْٚاضٟ باؿؿا قس أسطقتين أسؼ هلا طٞ ايؿؤاز

  ْعِ اؿبٝبأقٍٛ أْت تػُع ٜا ًٌَٗٗ بأْو قاسيب 
  الٚاْت بٝٓٓا ضدٌ غطٜب ؾُا مٔ ٗ ٚؾاٚف

  اْا ٚاٜاى ٗ ططب ٚهلٛ ٚال ؼػب سػابات اؿػٝب
  ٜا ؾت٢ ْٝت ًْهِ دط٣ زَ٘ ع٢ً مطٙ غهٝب دعًٓا

 



 
142 

 

 قًب٘ بًٗٝب اؾُط ٚأداب٘ ٜكٍٛ ؾًُا مسع ايعٜط ٖصا ايؿعط تٛقس
: 

 
  ٜكٍٛ ايعٜط ٜا ُٖاّ امسع إ ابٔ عُٞ يٞ ْػٝب

  و عًِ ٗ ٚقتو نً٘ ٚال ٗ ايكهٝ٘ يو طًٝبؾُا ي
  بال تطٌٜٛ َٔ قًب إعٝب ؾكِ اشٖب اٍ اًٖو ٜا ْػٝيب

  ؾتأتٞ أخٛتٞ ثِ ٜكتًْٛو ٜٚسعْٛو ع٢ً ايػربا نجٝب
  ؾُا أقسض إٔ أٓٝو َِٓٗ ٚاْت قب اٜا ْعِ اؿبٝب

  ٚناغات ؾطبٓاٙ بطٝب ؾًٛ دٝٓا َا عٝـ أنًٓا
ص ثاض أخٟٛ عٔ يهٓت أَس ٜسٟ ؼت غٝؿٞ ٚآخ

  قطٜب
 

ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ ٖصا ايؿعط ٚايٓٛاّ قاٍ  قاٍ )
ٚقسٜكٞ ٚظٚز  هلُاّ اْت َٔ زٕٚ بين َط٠ ْسّٞ

أخيت ٚضؾٝكٞ يٝؼ عٓسى عًِ بٗصا إٓهط ؾال ؽاف 
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دط٣ ايكًِ ٜا ابٔ ايعِ ٚايصٟ  ٚالتؿعع ؾكاٍ ُٖاّ يكس
ٚ تأخص َه٢ َا بك٢ ٜطدع ؾأَا تكتًين عٛض عٔ أخٝو أ

َا ٜطنٝو ٚتطؾع عٔ اؿطب ٚايكتاٍ ٚترتنٓا ْبك٢ ٗ  َٓا
االَط ٚايتٗب قًيب بٓاض  االطالٍ ؾٛ اهلل قعب ع٢ً ٖصا

 اؾُط ٕا مسعت بٗصا اـرب إٍٗٛ ؾال نإ دػاؽ إٗاض قاٍ
ايعٜط ٚسل َٔ ٜعطف ايػٝب ٚضٚح أخٞ نًٝب أْٞ ال 

ِ ثِ أقتًه أضؾع ايػٝـ عٓهِ ست٢ اؾؿٞ غًًٝٞ َٓهِ
عٔ بهط٠ أبٝهِ ٚأٖتو ايٓػا٤ ٚايبٓات ٚأدعًهِ َجال بٌ ايٓاؽ 

ظٚز أخيت ٚمسريٟ َا نٓت أعًُتو َا ٗ  ٚيٛ مل تهٔ
ؾػط  نُريٟ بٌ نٓت قتًتو ٗ اؿاٍ ٚأٚضثتو ايٓهاٍ

االٕ اٍ االطالٍ ٚالعست تطٜين ٚدٗو ٗ اؿطب ٚايكتاٍ 
 ضنب ٚٗط اؿكإ ٚأَٚا اٍ ؾًُا مسع ُٖاّ شيو ايهالّ

ابٓ٘ ؾٝبإ ايصٟ ايصٟ نإ َعُٗا ٗ شيو إهإ 
َع٘ اٍ تًو االٚطإ ؾاَتٓع عٔ إػري ٚقاٍ  إ ٜػري

عًٝ٘ االَط ٖٚٛ  غأٜك٢ َع خايٞ ايعٜط ؾػاض ُٖاّ ٚقس عِٛ
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ٜٓكض غباض إٛت عٔ َٓهبٝ٘ ست٢ ٚقٌ اٍ سًت٘ 
ٚأخص ًّٜٛ دػاؽ ع٢ً ؾعً٘ ٚنٝـ اْ٘  ٚادتُع بأبٝ٘ ٚأخٛت٘

ؾداف  ًٝب ٚقتً٘ ٚأعًِ قَٛ٘ َا ععّ ايعٜطػاغط ع٢ً ن
ايهبري ٚايكػري ٚأٜكٓٛا باهلالى ٚايتسبري ٚاغتعسٚا َٔ 

ْٚعٛا آالت اؿطب ٚايهؿاح ٖصا  َِٜٛٗ اٍ اؿطب ٚايهؿاح
 َانإ ع٢ً بين َط٠ ٚأَا ايعٜط قاسب ايؿذاع٘ ٚايكسضٙ

ؾاْ٘ بعس شٖاب٘ اٍ ايسٜاض اؾتعًت بكًب٘ هلٝب ايٓاض ٚاعرتاٙ 
ٚدٗ٘ ٗ ٜسٙ ٚقس عِٛ االَط عًٝ٘  قؿطاض ؾكاض ًٜطِاال

 ست٢ ضقكت ؾعطات ؾاضبٝ٘ َٚع شيو مل تٓعٍ َٔ عٝٓٝ٘
زَع٘ الْ٘ نإ َٔ اؾبابط٠ ايػبع٘ ٚنإ ٜكٍٛ ٚسل ضب 

االٚغاز ٚاقتٌ ايؿٝٛر ٚاالٚالز  ايعباز البس إ اؾتو ببين بهط
 ٕٚا طاٍ إطاٍ ٖٚٛ ع٢ً ٖصا اؿاٍ قاٍ ي٘ ؾٝبإ بٔ

اّ زع عٓو ٖصا ايهالّ ٚاؾطب إساّ ؾاْو عادع ٜا خاٍ ُٖ
االبطاٍ ست٢ تتهًِ بٗصا  عٔ ٖصٙ ايؿعاٍ ؾُٔ اْت َٔ

إكاٍ ٚتتبا٢ٖ ع٢ً االَطا٤ ٚانابط ايٓاؽ نأبٞ ُٖاّ 
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 : دػاؽ ثِ اْؿس ايٝ٘ ٜكٍٛ ٚعُط ايػاَعٌ ٜطٍٛ ٚعُٞ
 

  َٔ عٝين طاٍ اْؿس ؾٝبإ ٚقاٍ ٗ بٝٛت ٚزَعٞ
  قٍٛ ٚس٘ قٛيٞ ٚغ٘ ايباٍخايٞ امسع َا أ

  ٚاتطى عٓو ايكٌٝ ٚقاٍ خًٞ اهلطز ٚٚطٞ ايٓؿؼ
  تكٍٛ تهٝس بين َط٠ ٚتكتٌ نٌ االبطاٍ

  ٜأتٛى غٌٝ نجري ْٚعِ ضداٍ غسا ٜا خايٞ ِٖ
  ٜٛٗط خٍٝٛ عًٝو ػٍٛ ٚزم طبٍٛ نُا ايعيعاٍ

  االضض بطٍٛ ٚعطض تطسٛا قتًٞ بهطب قكاٍ ْٚطز
  اؿاٍ عباؽ ظنٞه٤ٞ دػاؽ قٟٛ ايباؽ نصا اي

  ٜٚاتٞ عُط غٌٝ نُط ٚقؿط ِٚط ٚابٛ دؿاٍ
  ايهٕٛ نػبع قاٍ هٞ ًَو ايكّٛ نإ بّٝٛ

  ٚأخٞ ؾٝبٕٛ بطٌ فٕٓٛ ٚابٞ ُٖاّ إ داٍ َٚاٍ
 ٚنٌ عبٛؽ ىًٛا ايطٚؽ تالٍ تالٍ ٚتاتٞ ايؿٛؽ
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ؾعطٙ  ؾًُا اْت٢ٗ ؾٝبإ َٔ نالَ٘ أداب٘ ايعٜط ع٢ً

 : ْٚٛاَ٘
 

  أٚاٙ ٜا ابٔ اخيت عكًٞ ظاٍٜكٍٛ ايعٜط أٚاٙ 
  ايؿطغإ ػٝو ىٛؾين َٔ أٌٖ أْصاٍ ٜٛيٞ غسا

  أتاضٜو اْت عسٚ َبٌ نالَو َا خاليٞ ساٍ
  ٚاْا ايعطبٝس بّٝٛ ْهٝس يًطٚؽ انٝس بطعٔ ٚعٛاٍ

  اؾباض ؾػري قاٍ انٝس ايؿٛؽ اقطع ايطٚؽ اْا
  ٚبعس نًٝب البٝع ايطٚح اؾًهِ بايطَض ؾالٍ

  ايػٝـ طٍٛ ايعُط بهِ عُاٍ ٚبعس نًٝب اخًٞ
  ٚبعس نًٝب غٝاز ايبٝض َا أعتل َٓهِ ضداٍ

  ابٔ اخيت ايّٝٛ عست بػري قاٍ ٚاْت ٜا
  ٚابٛى أغسٟ غٝؿٞ ؾٝ٘ ٚأعؿٞ ايطَض َٔ االبطاٍ

 
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ اْؿازٙ ْٗض ايػالّ  )



 
147 

 

بأبٝ٘ ٚأعُاَ٘ ؾهطب٘ ايعٜط ظاَ٘  يرينب ع٢ً دٛازٙ ًٜٚشل
ٚٚنع٘  كاٙ ع٢ً االضض قتٌٝ ٚٗ زَاٙ دسٌٜ ثِ قطع عٓك٘اي

ٗ كالٙ سكاْ٘ ٚيؿٗا ٗ قطبٛؽ ايػطز ٚتطنٗا ؾػاض اؾٛاز 
ٚغاض اٍ بٝت َٛالٙ ؾًُا ضأت أّ  ست٢ ٚقٌ اٍ ايكبًٝ٘

زْٚو  ايٛيس دٛاز ايػالّ ٖٚٛ ٗ تًو ايكؿ٘ قايت يًذاضٜ٘
دٛاز غٝسى ؾتكسَت اؾاضٜ٘ ٚأخصت إدال٠ ؾٛدست 

ايؿإ ٚاعًُت بٛاقع١  ٝٗا ضأؽ ؾٝبإ ؾاغتعُٛت شيوؾ
 اؿاٍ ؾطاض عكًٗا ٕا ْٛطت ضاؽ ابٓٗا َكطٛع ؾهذت بايبها٤

ٚايٓٛاح ٚايعٌٜٛ ٚايكٝاح ؾادتُعت عًٝٗا ْػا٤ اؿٞ َٔ 
طاض َٔ عٝٓٝ٘ ايؿطض ؾبه٢  نٌ َهإ ٕٚا مسع ُٖاّ اـرب

ٚاؾته٢ ٚقاٍ يعٚدت٘ نباع ْٛطت َا ؾعٌ أخٛى ؾٛ اهلل 
يٞ غطِٜ غٛاٙ ؾؿكت ثٝابٗا ٚغاضت عٓس أخٝٗا إًٌٗٗ  ٜبل مل

ابٔ أختو بجأض أخٝو ثِ  ٚالَت٘ ع٢ً َا ؾعٌ ٚقايت اتكتٌ

 : أؾاضت تكٍٛ
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  َاغٜٛت بابين تكٍٛ نباع ٜا غامل عالَو ظاٙ نًٝب
  بجأض نًٝب تكتٌ ابٔ أختو ٚؼطم َٗذيت ٚتعٜس سعْٞ

نًٝب َٚادط٣ ي٘ ٚسعْٞ ٗ قُِٝ  سعْت ع٢ً
  كًب َبيناي

  ٜكٝبين ٚيهٔ قس سهِ ضبٞ َطازٙ ٚضبٞ َا نتب يٞ
 

 : ؾأدابٗا ايعٜط بٗصٙ االبٝات
 

  نًٝب ظاز ايّٝٛ سعْٞ ٜكٍٛ ايعٜط َٔ قًب سطٜل بكتٌ
  اال ٜا أخت قًٞ َٔ بهاى ٚال ؽؿٌ َٔ أَط ٜعبين

  اهلل ثِ ٚاهلل ثِ ٚاهلل اي٘ ايعطف َٓص ازعٛ هبين ؾٛ
  ٚقتٌ نٌ دباض طًبين زٟؾال بس يٞ َٔ سطب االعا

 
ٜاقٗاض  ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ قايت ي٘ اهلل زضى ٜاغامل

االغٛز ايكؿاعِ يكس ظايت يٛعيت االٕ ٚخؿت عين 
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ايؿطغإ ٚعطؾت َا  االسعإ ٕا مسعت ؾعطى ٜاؾاضؽ
اْت َعٍٛ عًٝ٘ َٔ اؿطب ٚايطعٔ ٚأخص ايجأض ٚنؿـ 

اض ٖصا ايسٜاض ٖٚٞ ٗ قًل ٚاؾته ايعاض ثِ ضدعت اٍ
  َانإ َٔ اَطٙ

 
َٛت نًٝب ٚٚقٌ اٍ ابٓا٥٘  قاٍ ايطاٟٚ ( ٕٚا اؾتٗط )

 اـرب ٚعًُت بصيو ْٝع أًٖ٘ ٚبٓات٘ ؾُعقٛا ايجٝاب ٚانجطٚا
َٔ ايبها٤ ٚاالْتشاب ؾتٗتهت يٛد٘ إالح ٚٚقع ٗ اؿٞ 

ايػٝٛف ٚايطَاح  ايعٌٜٛ ٚايكٝاح ٚنػطت ايؿطغإ
ٗتهات ايػتٛض ٚخطدت بٓت نًٝب َٔ اـسٚض ٖٚٔ َ

االقساّ ٜكطعٔ ايػٍٗٛ ٚاالناّ  ْؿطت ايؿعٛض ساؾٝات اال
 ٚقساَٗٔ اختٗٔ ايُٝاَ٘ ٚنإ شيو ايّٝٛ َجٌ ّٜٛ

ايكٝاَ٘ ٕٚا ٚقًٔ ايٝ٘ ٚدسٕ ايطٝٛض سا٥ُات عًٝ٘ 
سٛايٝ٘ ٕٚا قطأْا  ؾٛقعٔ ع٢ً دجت٘ ٚقبًٔ ٜسٜ٘ ٚاضٌُ

شيو ايؿعط ايصٟ نتب٘ ع٢ً ايكدط٠ ظازت اسعاْٗٔ 
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ٚدٖٛٗٔ ثِ اقبًت اخ٠ٛ نًٝب  صٕ ًٜطُإ ع٢ًٚاخ
 اٍ شيو إهإ ٚاظزٓت ايطداٍ ٚايٓػٛإ ٚاالبطاٍ
ٚايؿطغإ ٚايػازات ٚاالعٝإ ٜطثٛٙ باالؾعاض ٚادطٚا 

ٚايػٝـ إٗٓس ٚايكشكاح  هلٝب ْاضٖا غ٤ٛ ايبطٌ االٚسس
ايؿٗري ايصٟ يٝؼ ي٘ ٗ شيو ايعكط ْٛري عُٗا إًٌٗٗ 

ؾػاضت ٖٞ ٚاختٗا ايٝٗا ٚتٛقؿت عًٝ٘  بػامل ايعٜط إًكب
دط٣ عًٝٓا ٚنإ  ؾكايت ٚاهلل ٜاعُاٙ َهاْو سعْإ َا

َٔ طٛاضم ايعَإ ٜكتٌ اخٝو ًَو ايعكط ٚاالٚإ ثِ 
ٗ سذطٙ ٚنعٔ ع٢ً دجت٘ ٚقبًٔ  ايكت ْؿػٗا غُٝاْ٘

ع٢ً  ٜسٜ٘ ٚاضٌُ سٛايٝ٘ ٕٚا قطأْا شيو ايؿعط ايصٟ نتب٘

 C—C –C–C'~u•~u^ûé—• [ ايكدط٠ ظ
S•~u^ûé•~u^ûé 

S•~u^ûé 
S'~uŒ•~u^ûé 

S•~u^ûé 
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S"~u"~uٜ٘ٝٓ  ٜ٘ٗٚكٍٛ غالَتو ٜاأَري ايُٝاَ٘ ٜاقاسب اؾ
َٔ عٝـ  ٚايهطاَ٘ ؾكس اسطقت قًيب بؿكسى ؾال نإ

بعسى ٕٚا اؾتس عًٝ٘ االَط اضت٘ ايُٝاَ٘ ٚق١ٝ أخٝ٘ إهتٛب٘ 
احل ؾكطأٖا ٚقاٍ ٚسل االي٘ إتعاٍ اْٞ ال اق ع٢ً ايكدطٙ

به٢ ٚتٓٗس  اٍ االبس َازاَت ضٚسٞ ٗ ٖصا اؾػس ثِ
ٚضثاٙ بٗصٙ ايككٝسٙ أّ ايػازات ٚانرب ايعُس ٖٚٞ َٔ 

 ٚاسػٔ االؾعاض أٌٖ ايؿهٌ ٚاالزب أدٛز َطاثٞ ايعطب
:  

 
خًٝتٗا مل ٜبك٢  نًٝب الخري ٗ ايسْٝا َٚا ؾٝٗا إ اْت

  ٚايٝٗا
 ضض أّ َايتؾٝٗا تٓعٞ ايٓعا٠ نًٝبا ؾكًت ي٘ َايت بٓا اال

  ضٚاغٝٗا
يٝت ايػُا٤ ع٢ً َٔ ؼتٗا ٚقعت سايت االضض ؾاْسنت 

  أٖايٝٗا
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ايٓٛم يًهٝؿإ ٜطعُٗا ٚايٛاٖب إٝت١ اؿُطا٤  ايٓاسط
  بطاعٝٗا

  طبا٥ع٘ َانٌ ايًطاؾ٘ ٜاقّٛ ؼكٝٗا اؿًِ ٚاؾٛز ناْا َٔ
 نذت َٓاظٍ باـالٕ قس زضغت تبهٞ نًٝب ْٗاض َع

  يٝايٝٗا
 ظٜٔ َٚهط١َ تكٛز خٝال اٍ خٌٝ تالقٝٗانًٝب اٟ ؾت٢ 

 
  سٌ نطتٗا ٚاْت بايهط ّٜٛ ايهط ساَٝٗا تهٕٛ اٚهلا ٗ

وػب  غسضى دػاؽ ٜاععٟ ٜٚا غٓس ٚيٝؼ دػاؽ َٔ
  تٛايٝٗا

 ال أقًض اهلل َٓا َٔ ٜكاؿِٗ ست٢ ٜكاحل شٜب إعع ضاعٝٗا
 

  ٚتٛايس ايبػً٘ اـهطا خساؾ٘ ٚاْت ؼٝا َٔ ايػربا تايٝٗا
 اغٓاْٗا يي ٚتػطع ايٓٛم التطع٢ َطاعٝٗا ًب ايؿا٠ َٔٚو
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ٖصا إطثٝ٘ ايػطا٤  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ )

ٚمسعت٘ ايػازات ٚاالَطا٤ تعذبٛا َٔ ؾكاس١ يػاْ٘ ٚق٠ٛ 
ٚدٓاْ٘ َٚااست٠ٛ ايٝ٘ َٔ االيؿاٚ ايطقٝك٘ ٚإعاْٞ  قًب٘

ط ٚؾام ع٢ً يكس داز غامل ايعٜ ايبًٝػ٘ ايسقٝك٘ ٚقايٛا ٚاهلل
ثِ  االؾعاض ٚإؿاٖري بٗصا ايهالّ ايصٟ ٖٛ نايسض ايٓٛري

ادتُع االَطا٤ إكسٌَ ٚقايٛا يًعطب اجملتُعٌ اْٗا َاعاز 
 ٚاالْتشاب ٚإ انطاّ ٜٓؿع ايبها٤

 إٝت زؾٓ٘ ٗ ايرتاب ثِ أتٛبهًٝب اٍ ايسٜاض ٚزؾٓٛٙ بهٌ
 أسرتاّ ٚاعتباض ٚاستؿاٍ ٚٚقاضٚ ضثٛٙ

ايكبب ٚطًٛا  اض ٚبٓٛا ع٢ً قربٙ قب٘ َٔ أعِٛبٓؿا٥ؼ االؾع
سٝطاْٗا بايصٖب ٚايؿه٘ ؾهاْت َٔ ايعذب ٗ 

ايؿاخط نتبٛا ع٢ً سٝطاْٗا  بالزايعطب ظخطؾٖٛا بايٓكـ

 . امسا٤ االي٘ ايكازض
االي٘ ايكازض ٚمسعتٗا  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚبعس إٔ تًٛ أمسا٤)
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  ايػازات ٚضؤغا٤ ايعؿا٥ط زؾٓٛا االَري
ايهالّ شبض ايعٜط ع٢ً قربٙ ايٓٛم ٚاالغٓاّ  نًٝب نُا تكسّ

  ٚؾطم إاٍ ٚايطعاّ ع٢ً االضاٌَ
ٚاآلٜتاّ ثِ دًؼ ٗ ايسٜٛإ ْٚٝع اآلنابط ٚاآلعٝإ 

ٚاخٛاْ٘ ايؿذعإ ٚقاٍ  ٚأبطاٍ إٝسإ ٚايؿطغإ
أعًُٛا أٜٗا اآلَطا٤ ٚايػازٙ ايهطاّ إٔ دػاؽ أٖاْهِ ٚقتٌ 

  عُهِ ًَٚههِ ابٔ
يجاض ٚنؿـ ايعاض َٔ بين بهط االؾطاض ؾًُا ؾاغتعسٚا الخص ا

  ٖصا ايهالّ أدابٛٙ اٍ شيو مسعٛا َٓ٘
بأضاٚسٓا  إطاّ ٚقايٛا عٔ ؾطش يػإ أْٓا بٌ ٜسٜو ٚال ْبدٌ

عًٝو الٕ االَري نًٝب الٜٓتٗٞ ٚمل تًس ٠َجً٘ ايٓػا٤ ثِ اِْٗ 
ٚعاٖسٚٙ ع٢ً ايهطغٞ إًُه٘ ٚباٜعٛٙ  ؼايؿٛا َع٘

اؾًًٝ٘  و ع٢ً ايكبًٝ٘ ططز اَطاٙ اخٝ٘ٚادًػٛٙ ؾًُا ًُ
ؾػاضت اٍ بٝت ابٝٗا ٚدٛاضٜٗا ٚناْت دًًٝ٘ بٛيس شنط 

ٚاغتعس ايعٜط َٔ شيو ايّٝٛ يكتاٍ  غٛف ٜأتٞ عٓس اـرب
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ٚالًٜتص بطعاّ  ايكّٛ ٚسًـ بأعِٛ االقػاَ٘ بأْ٘ الٜؿطب إساّ
ست٢ ٜأخص ٜأخص ثأضٙ بعس اؿػاّ ٜٚٓتكِ َٔ بين بهط أؾس 

 ّاالْتكا
اْ٘ ّٛت ؼت اضدٌ اـٌٝ ٚالٜبايٞ بايٌٜٛ ثِ اَط ايطؤغا٤  اٚ

  ٚاالدٓاز ٚايكٛاز ظُع ايعػانط
ٚإ ٜهٕٛ ٗ اغتعساز يًشطب ؾاَتجًٛا اَطٙ ٗ اؿاٍ 

ٚاالبطاٍ ست٢ اَتالت ايطٚابٞ  ٚػُعت ايؿطغإ
 ٚايتالٍ ٚناْت قس اْهُت ايٝ٘ عس٠ قبا٥ٌ ٚاَسٚٙ ٗ

ٗ ألضبعُا١٥ ايـ ٚقاٍ ٕا بًؼ ايعػانط ٚاؾشاؾٌ ست٢ غاض 
ايكًل ٚايهذط ٚخاؾٛا َٔ  بين بهط ٖصا اـرب اعرتاِٖ

ايعٛاقب ٚسًٍٛ ايٓٛا٥ب ؾذُعٛا إطانب ٚايهتا٥ب ٚغاض 
االَري اٍ ايص٥اب َٖٚٛهإ ؾٗري ٜبعس ثالث٘ أٜاّ عٔ  بِٗ

بعض ايكبا٥ٌ َٔ  قبًٝ٘ ايعٜط ٖٚٓاى أْهُت ايِٝٗ
  ايعطبإ ؾهاْٛا مٛ ثالمثا٥٘

مسع ايعٜط بطسٌٝ َط٠  أيـ ٚاقاَٛا ٗ شيو إهإ ٕٚا
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 ٚاٚالز٠ اٍ ايسٜاض قاٍ ال بس إٔ اقتؿٞ االثاض ٚاؾين ايهباض
ٚايهػاض ثِ اَط ايؿا٥س ايهبري بػطع٘ إػري ؾاَتجًٛا َااَطٙ 

اؿاٍ زم طبٌ ايطدٛع ؾاضػت َٓ٘  ٚؾعًٛا َا شنط٠ ٚٗ
  ع سػإ ٚملايػٍٗٛ ٚإطٚز ٖٚٛ ايطبٌ ايصٟ نإ يتب

تهٔ اال غاع٘ َٔ ايعَإ ست٢ ضنبت االبطاٍ 
  بايػالح نأْ٘ ٚايؿطغإ ٚضنب إًٌٗٗ َتػطبال

 . يٝح ايػاب ٚع٢ً ضاغ٘ ايطاٜات ٚايبٓٛز َٚٔ
 

 اؾع٤ اـاَؼ
سٛي٘ ايكٛاز ٚاؾٓٛز ؾعٓس شيو غاضت ايٛانب قاقسٙ 

االقؿط اؾطف اٍ تًو  ايص٥اب َٚا ظاٍ ايعػهط ٜكطع ايرب
ض ٗ ايّٝٛ ايجايح عٓس ْكـ ايٓٗاض ٕٚا قطب ٚاْهؿـ ايسٜا

ٚضاٙ االَري َط٠ َٚٔ َع٘ َٔ ايطداٍ ٚايؿطغإ  ايبٝإ
اقبٌ عًٝٓا غامل ايعٜط باؾُٛع  قايٛا ٚسل االي٘ ايكسٜط إتعاٍ يكس

بٝع  ٚاؾُاٖري ٚايؿطغإ إؿاٖري ٚايّٝٛ تباع االضٚاح
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  ايػُاح ٗ عادٌ اؿاٍ اْتدب
االعسا٤ ٗ  يـ َٔ االبطاٍ ٚاضغًِٗ ٕالقا٠االَري َط٠ ا

تًو ايبٝسا٤ ٚنإ إكسّ عًِٝٗ ابٓ٘ دػاؽ ْٚاع٘ َٔ 
اؾشؿٌ طايبا دٝـ اهلًٌٗ ثِ ؾطم َا٥٘ ايـ  عًُا٤ ايٓاؽ ؾػاض

ٚسجِٗ ع٢ً  اخط٣ ٗ ايكشطا٤ ٚقسّ عًِٝٗ ابٓ٘ ُٖاّ
اؿطب ٚايكساّ ٚاقاّ ٖٛ بباقٞ ايعػهط ع٢ً اؾاْب االٜػط 

ايؿطقتإ وٌُ َٔ َع٘ َٔ  اْهػطت ست٢ اشا
  ايؿطغإ ٕٚا ؾاٖس إًٌٗٗ

ٚاالبطاٍ ؾكػِ عػهطٙ اٍ ثالث٘  تًو اؿاٍ ٚاْكػاّ ايطداٍ
ٚاْتؿط  اقػاّ ٚتكسّ ٕٚا اقرتبت ايعػانط َٔ بعهٗا ايبعض

ْٛع٘ ٗ تًو االضض ًٓت ايؿطم ع٢ً ايؿطم ٖٚذِ 
االَري َط٠ إًٌٗٗ ؾطق٘  اؾٝـ ع٢ً بعه٘ ٚاْطبكٛا ٚقكس

بعؿطٙ االف َٔ اٌٖ ايؿذاع٘ ٚايكسضٙ ٚٗ اؿاٍ اؾتبو 
ٚعُٛت االٖٛاٍ ٚدط٣ ايسّ ٚغاٍ ٚاضؼب  ايكتاٍ

َطٜعا  ايٛزٜإ ٚايتالٍ َٔ قعكع٘ ايٓهاٍ ؾهإ َٜٛا



 
158 

 

ٚسطبا ؾٛٝعا ٜؿٝب َٓ٘ ضاؽ ايػالّ قبٌ ايؿطاّ ؾُا نٓت تط٣ 
إًٌٗٗ ٚزَا٤ ؾا٥ط٠ ٚؾطغإ غابط٠ ؾًً٘ زض  اال ضؤٚغا طا٥ط٠

االغٛز ٚؾطم  َٚاؾعٌ شيو ايّٝٛ َٔ ايعٌُ ؾاْ٘ ٖذِ ٖذّٛ
إٛانب ٚاؾٓٛز ْٚهؼ ايطاٜات ٚايبٓٛز ٚقتٌ نٌ دباض ِٚطٚز 

قتٌ ؾاضؽ َٓتدب ٜكٍٛ ٜا يجاضات نًٝب ًَو  ٚنإ نًُا
بايٓكط ٚبًٛؽ  ايعطب ًٜٚك٢ ْؿػ٘ ٗ َٗاٟٚ ايعطب اَال

١٥ َٔ االضب َٚاظاٍ ع٢ً تًو اؿاٍ ست٢ قتٌ ٔػُا
االٖٛاٍ تأخطت عٓ٘ ايطداٍ خٛؾا َٔ  االبطاٍ ٕٚا اؾتست

ٚايُٓٛض  اهلالى ٚايٛباٍ ٖٚٛ هٍٛ ٜٚسٚض ٜٚٗسض ناالغٛز
ٜٚكٍٛ نًٝبا قتٌٝ اؾٛض أٜ عٝٓاى ايّٝٛ تطاْٞ ٚتؿاٖس 

نٓت ؾساى ٚال نإ َٔ  سطبٞ ٚطعاْٞ ؾٝايٝتين
ٜػالى ) قاٍ ايطاٟٚ ( ٚناْت ْريإ إعاَع ٚاؿطٚب 

َؿتبه٘ ٗ ثالث١ َٛانع ٚاغتٛٗطت دٝٛف إًٌٗٗ  قا٥عٚايٛ
باقٞ ايؿطم نُا  ع٢ً اعسا٥ٗا ٚبًػت غا١ٜ َٓاٖا ٚؾعًت

ؾعٌ غٝسٖا ٚاغتُط ايكتاٍ ع٢ً ٖصا اؿاٍ َٔ ايٛٗط اٍ 
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ٚنإ قس قتٌ َٔ بين بهط أٚؾ٢ َٔ  غطٚب ايؿُؼ
 ثالثٌ ايـ ْؿؼ َٚٔ ْاع١ إًٌٗٗ مٛ ٔؼ االف بطٌ

بٍٛ االْؿكاٍ ؾاضتست عٔ بعهٗا ؾعٓس شيو زقت ط
ٚضدع إًٌٗٗ ٖٚٛ  ايؿطغإ ْٚعيٛا ٗ اـٝاّ ٚإهاضب

قاٖط ٚغايب نأْ٘ أضدٛإ ٖا غاٍ عًٝ٘ َٔ أزَٝ٘ 
بايػازات ٚاالعٝإ ٗ ايكٝٛإ  ايؿطغإ ؾادتُع

 ؾٗٓٛٙ بايػال١َ ٚقايٛا َجًو تهٕٛ ايؿذعإ ٜاظ١ٜٓ
ايهالّ  االنٛإ ٚدٖٛط٠ ٖصا ايعَإ ؾؿهطِٖ ع٢ً ٖصا

ايطعاّ ٚأخصٚا ٜتصانطٕٚ  ٚٚعسِٖ باـري ٚاالْعاّ ثِ أنًٛا
بأَط اؿطب ٚايكساّ ٚنإ إًٌٗٗ قسٜل ٜطنٔ ايٝ٘ 

أَٛضٙ عًٝ٘ قٟٛ اؾٓإ ؾكٝض ايًػإ ٜكاٍ  ٜٚعتُس ٗ
بايؿطٚغٝ٘ ٜٚػاٜٚ٘  ي٘ اَطؤ ايكٝؼ ابٔ اٜإ ٚنإ ٜكاضب٘

ّٛ ٚؾتو ٗ بايؿكاس٘ ٚاهلُ٘ ايعايٝ٘ ؾكاتٌ َع٘ ٗ شيو ايٝ
ايكّٛ ٚنإ الٜؿاضم ايعٜط ٗ ايكتاٍ ٚوُٞ ٚٗطٙ  قٓازٜس

ايؿطغإ َاٖٛ ضأٜو  َٔ غسض ايطداٍ ؾكاٍ ي٘ إًٌٗٗ أَاّ
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ٜا ابٔ اٜإ ٗ اهلذّٛ ع٢ً االعسا٤ اي٦ًاّ ؼت دٓض 
ٚاهلل نًُا اشنط قتٌ نًٝب تتٛقس بكًيب  ايٛالّ ؾاْٞ

ٜاأَري  ٌايٓريإ ٚيٝؼ يٞ عٓ٘ قرب ٚالغًٛإ ؾكاٍ ُٗ
ًٌَٗٗ ؾإ ايٓٗاض قس اقرتب ٚالبس يٓا َٔ بًٛؽ االضب 

هًب عًٝٓا اهلِ ٚايٌٜٛ ؾتدتً٘  الٕ ايكتاٍ ٗ ايًٌٝ
 االسعاب باالسعاب ٚالتعٛز تعطف االعسا٤ َٔ االسكاب

الٕ ايٛالّ وذبٓا بعهٓا ايبعض ْٚتؿتت ٗ ٖصٙ االضض 

 : اؾاضت ؾطغاْ٘ ؾاغتكٛب نالَ٘ ايعٜط ؾكاٍ ٖهصا
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ٚبات اؾٝؿإ ٜتشاضغإ ٚأٚقس  )
بٓٛ بهط ٚباقٞ قبا٥ٌ ايعطب قس باتت ٗ  ايٓريإ ؾهاْت

غٝـ  ؾس٠ ٚتعب ٚأٜكٔ االَري َط٠ اْ٘ ٜػًب ٜٚكٗط َٔ
ايعٜط االغس االغٛز ٕٚا اقبض ايكباح ٚانا٤ بٓٛضٙ ٚالح 

َٝسإ اؿطب ٚايهؿاح ٚاقطؿت  تبازضت ايعػانط اٍ
 طتبت ا٦ٕات ٚااليٛف ٚتأٖب إًٌٗٗايؿطم اٍ قؿٛف ٚت
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يًشطب ٚاغتعس يًطعٔ ٚايهطب ؾطنب ٚٗط اؿكإ 
ايكٝؼ بٔ اٜإ  ٚتكسّ اٍ َعطن١ ايطعإ ٚتبع٘ اَطؤ

ٚقٛاز االبطاٍ ٚايؿطغإ بكًٛب أق٣ٛ َٔ ايكٛإ 
ٚبك١ٝ ايؿطم ٚاعتكًٛا بايػالح  ٚنصيو ضنب االَري َط٠

 ٍٛ ٚاضتؿعتٚايسضٚع ؾعٓس شيو زقت ايطبٍٛ ٚقًٗت اـٝ
ايطاٜات ع٢ً ضؤٚؽ االَطا٤ ٚايػازات َٔ ْٝع اؾٛاْب 

ٚتكاتًٛا بايػٝـ  ٚاؾٗات ٖٚذِ نٌ ؾطٜل ع٢ً ؾطٜل
ٚإعاضم ٚايتؿت االَِ باالَِ ٚقاّ اؿطب ع٢ً غام ٚقسّ 

غاع١ َٔ ايٓٗاض ست٢ اؾتس هلٝب ايٓاض ٚطًع  َٚا َه٢
ال ايكٝاح ٚع يًكتاٍ ايػباض ٚاْصٍ اؾبإ ٚساض ٚاضتؿع

ٚاضػت أقطاض ايؿال ٚيبػت االضض َٔ ايسَا٤ سًال ٚعِٛ 
ٚايٌٜٛ ٚعاز ايٓٗاض نػٛاز ايًٌٝ ٚقاٍ إًٌٗٗ ٗ  بِٓٝٗ ايبال

تبك٢ ٚتصنط ؾاْ٘ أقتشِ  شيو ايّٝٛ َٚا قكط ٚؾعٌ اؾعاال
قؿٛف االعازٟ ناْ٘ يٝح ايٛازٟ ٚساٍ إأَ ٚإٝاغط 

ٚايبكا٥ط ٖٚٛ ؾٝٗا طعٓا ٜصٌٖ ايٓٛاٚط ٚوري ايعكٍٛ  ٚطعٔ
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َٚٔ نإ غٓسٟ  ٜكٍٛ ٜايجاضت نًٝب َٗذ٘ قؤازٟ
ٚاعتُازٟ ٕٚا طاٍ إطاٍ ٚاؾػ٢ غًًٝ٘ َٔ قتاٍ االبطاٍ 

 : قاٍ
 

  شٖبت ايكًض اٚ تطزٚا نًٝبا اْٚبٝص ايٌٝ ْططا شٖال
  تطزٚا نًٝبا اٚ ْعِ ايػٝٛف ؾٝبإ شٖبت ايكًض اٚ

  ا ٚشالقٗط شٖبت ايكًض اٚ تطزٚا نًٝبا اٚ اظٖل ايطداٍ
 

ؾتعذب ايؿطغإ َٔ ؾعطٙ َٚكاي٘ ٚاْصٖب َٔ ٍٖٛ 
باق٢ ابطاي٘ باق٢ َٚاظاٍ اؿطب  قتاي٘ ٚنصيو اْسٖؿت

ٚاضؼٌ  ٜعٌُ ايسّ ٜبصٍ ٚايطداٍ تكتٌ اٍ إ ٍٚ ايٓٗاض
ٚزخٌ ايًٌٝ ٚاقبٌ ؾعٓس شيو ضدع االَري إًٌٗٗ ٚباقٞ اؾٝـ 

ثٕٛ ؾُٝا أنابط عؿريت٘ ٚأًٖ٘ ٚأخٛت٘ ٜتشاز ٚاؾشؿٌ ْٚٝع
ٚاؾٗاز  هطٟ ٜٚهٕٛ ؾاغتكط ايطأٟ ع٢ً غطع١ االلاظ

ٗ اؿطب ٚايرباظ قبٌ إٔ ٜطٍٛ االَط ٚتؿٛتِٗ ايػًب٘ 
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ايطعاّ باتٛا ٗ اـٝاّ ٕٚا طًع ايٓٗاض  ٚايٓكط ثِ اِْٗ انًٛا
ٚايهؿاح ؾتكًسٚا  ٚاؾطقت ايؿُؼ ٚاالْٛاض تأٖبٛا يًشطب

ٗٛض اـٌٝ ٚتكسَت بايػٝٛف ٚايطَاح ٚزقٛا ايطبٍٛ ٚضنبٛا ٚ
ٚاالبطاٍ اٍ غاس١ ايكتاٍ ٚنصيو ؾعٌ االَري َط٠  ايؿطغإ

ايٓاؽ ٚايتكت  ٚاالَري دػاؽ َٚٔ ًٜٛش بِٗ َٔ عُٛا٤
ايعػانط بايعػانط ٚتكاتًٛا بايػٝٛف ٚاـٓادط ٚنإ االَري 

أٍٚ اؾشؿٌ ؾكاح ٌٚٓ ٚايتك٢ ايؿطغإ بكًب  إًٌٗٗ ٗ
ؾِٝٗ بايػٝـ  ٜٚهطبأق٣ٛ َٔ اؾبٌ ٖٚٛ ٜٗسض ناالغس 

إٗٓس ٜٚكٍٛ ٜايجاضات نًٝب يٝح ايكساّ ٚظ١ٜٓ ايًٝايٞ 
ؾاضغا ٜعٝس ٖصا ايهالّ ؾككست٘ االبطاٍ  ٚنإ نًُا قتٌ

ايكا٥ب  َٔ ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ٖٚٛ ٜهطب ؾِٝٗ ايهطب
ٚالٜبايٞ بايعٛاقب ست٢ َعم ايكؿٛف عُالت٘ ٚؾطم 

َا٥٘ بطٌ  تٓكـ ايٓٗاض ست٢ قتٌ االيٛف بتٛاتط طعٓات٘ َٚا
 نطاض َٔ االبطاٍ ٚايؿطغإ إصنٛض٠ نصيو ؾعٌ اَطؤ

ايكٝؼ ابٔ اٜإ ٚباقٞ ايكٛاز ٚايؿذعإ َٚاظايٛا 
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باضؼاٍ ؾاضتسٚا عٔ  ع٢ً تًو اؿاٍ اٍ إ ٍٚ ايٓٗاض
اؿطب ٚايكساّ ٚضدعٛا اٍ إهاضب ٚاـٝاّ ٚنإ قس 

دػاؽ ٗ شيو ايٓٗاض عؿطٕٚ ايـ بطٌ  قتٌ َٔ عطب
اقبض  عطب إًٌٗٗ مٛ ثالث١ االف بطٌ ٕٚا نطاض َٚٔ

ايكباح اغتعس ايؿطغإ يًشطب ٚايهؿاح ؾطنبٛا ٚٗٛض 
ٚايٓكٍٛ ٖٚذِ إًٌٗٗ ع٢ً  اـٍٝٛ ٚتكاتًٛا بايػٝٛف

 : ايؿطغإ ايؿشٍٛ نأْ٘ ايػٍٛ ٖٚٛ ٜٓؿس ٜٚكٍٛ
 

  ايّٝٛ ًْتكٞ ٜا اٍ َط٠ ٚيٛ ناْٛا ثالثٌ ايـ نط٠ ًُٖٛا
 ؾالؽؿ٢ إٗايو ٚإهط٠ ٝينٚغٝـ اهلٓس ٜكطع ٗ ّ

  ؾآٛا ٜا بين عُٞ يٛٗطٟ ؾتشٛٛا باالَاْٞ ٚإػط٠
ؾهٌ ايٓاؽ تطٖب َٔ قتايٞ اشا َا دًت ٗ إٝسإ 

  نطٙ
  ٚاغكِٝٗ ٗ سطبٞ ناؽ َط٠ غٛف ابٝس دػاغا ٚقَٛ٘
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باؾعاي٘ ايػطا٥ب  ثِ اْ٘ ٕا ٌٓ ع٢ً ايهتا٥ب ٚإٛانب ٚاٚٗط

 : غايبٚايعذا٥ب ٚقتٌ نٌ ؾذاع 
سطب ٚقساّ ٚقتٌ  قاٍ ايطاٟٚ ( َٚا ظاٍ ايكّٛ ٗ)

ٚسكاّ َس٠ ثالث٘ ؾٗٛض ست٢ اؾؿ٢ ايعٜط غًًٝ٘ َٔ بين 
غٝس دًٌٝ ٚؾاضؽ ْبٌٝ ٚنإ عسز َٔ  بهط ٚقتٌ َِٓٗ نٌ

ؾاضؽ ٚضادٌ  قتًِٗ ٗ تًو إٛاقع مٛ َا٥٘ ايـ َكاتٌ َابٌ
ػاؽ ٚقتٌ َٔ ْاع٘ ايعٜط مٛ عؿط٠ اآلف بطٌ ؾًُا ضا٣ د

ايٓٛا٥ب خاف َٔ ايعٛاقب ٚعًِ اِْٗ  َا سٌ بكَٛ٘ َٔ
اسس  اشا ثبتٛا اَاَِٗ ًٜٗهٕٛ ٖالى االبس الٜبك٢ َِٓٗ

ؾٍٛ ٚطًب يٓؿػ٘ اهلطب َع باقٞ طٛا٥ـ ايعطب ٚغِٓ 
  ايعٜط غٓا٥ِ نجري٠

غعٜطٙ ثِ ضدع ّٔ َع٘ َٔ ايؿطغإ اٍ  ٚاَٛاٍ
ط قك االطالٍ ٖٚٛ ٗ اسػٔ ساٍ ٚاْعِ باٍ ْٚعٍ ٗ

اخٝ٘ ٚقاضت ًَٛى ايعطب تهاتب٘ ٚتٗازْ٘ ٚنإ ٜرتقب 
  االٚقات يًشطب ٚايػعٚ ؾؿهطت٘
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ايُٝاَ٘ ع٢ً َا ؾعٌ ٚقايت العسَتو اٜٗا ايبطٌ ؾاْو اخصت 
ٚضدعت بايعع ٚاالْتكاض ؾؿهطٖا  ايجاض ٚطػٝت هلٝب ايٓاض

 ع٢ً ٖصا ايهالّ ٚقاٍ سل ضب االْاّ الٜؿؿ٢ ؾؤازٟ
تٌ االَري دػاؽ ٚادعً٘ ٚالٜطٝب يصٜص ضقازٟ ست٢ اق

قطٜب باشٕ اهلل  َجال بٌ ايٓاؽ ٖٚصا االَط غٝتِ عٔ

 . ايػُٝع اجملٝب
االثاض اش  قاٍ ايطاٟٚ ( بُٝٓا ٖٛ ٜرتقب االخباض ٜٚكتؿٞ)

زخٌ عًٝ٘ ايعبس ْعُإ ايصٟ تكسّ شنطٙ قبٌ االٕ ٚنإ 
ٚاقسقا٥٘ إؿاٖري ؾػًِ عًٝ٘ ُٚجٌ بٌ  َٔ اقشاب ايعٜط

االنطاّ ٚبعس إ  ع٢ً االقساّ ٚانطَ٘ غاٜ٘ ٜسٜ٘ ؾٓٗض ي٘
دًؼ قاٍ يًعٜط اعًِ ٜا اَري قس دٝت االٕ َٔ ابعس 

  َهإ اٚال
ال٦ٖٝو باالْتكاض ٚاععٜو ع٢ً ؾكس شيو ايبطٌ ايهطاض ٚثاْٝا 

إٓاّ َٔ َسٙ عؿط٠ اٜاّ ضؤٜا عذٝب٘  العًُو باْ٘ ٚٗط يٞ
 َٔ تؿري اٍ اسٛاٍ غطٜب٘ ٖٚٛ ايٓٗاض إ ؼاضب اسس
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  ًَٛى االقطاض بٌ
ػٓب ٚقٛع ايؿً ٚتبك٢ َطتاح ٗ ايٛطٔ ؾُت٢ ُت 

ضاؾكو ايػعس ٚاالقباٍ باشٕ االي٘ إتعاٍ ؾإٔ  ٖصٙ ايًٝايٞ
ؾؿهطٙ  ساضبت اْتكطت ٚإ قاتًت ٚؿطت ٚقٗطت

ايعٜط ع٢ً شيو االٖتُاّ ٚغُطٙ ظعٌٜ االْعاّ َٚٔ شيو 
ٜكطف  ٚػٓب كايط٘ ايبؿط ٚنإ ايّٝٛ اخص يٓؿػ٘ اؿصض

ايكبا٥ٌ إ  اٜاَ٘ بؿطب إساّ ٚانٌ ايطعاّ ٚاؾتٗط اـرب ٗ
 ايعٜط اٚقـ اؿطب َس٠ غبع غٌٓ نٛاٌَ

ٖاَت ٗ االقطاض خٛؾا  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚناْت بين َط٠ قس)
َٔ اهلالى ٚايسَاض ْٚسّ دػاؽ غاٜ٘ ايٓسّ بكتٌ نًٝب 

ايػؿُؿِ َٚا ظاٍ ٖٛ ٚقَٛ٘ ٗ خٛف ٚسصض َٔ  االغس
ايكتاٍ ؾعايت  ٛض اٍ إ بًػِٗ خرب تٛقٝـعٛاقب االَ

 . عٔ قًٛبِٗ اهلُّٛ ٚاالٖٛاٍ ٚضدعٛا اٍ االطالٍ
َط٠ ٚدػاؽ ٚاَا ايعٜط ايؿاضؽ  ٖصا َا نإ َٔ بين

 ايسعاؽ ؾاْ٘ اغتُط ع٢ً تًو اؿاٍ ٖٚٛ ٗ ضغس عٝـ ٚاْعِ



 
168 

 

باٍ إ ناْت ْٗاٜ٘ ايػٓ٘ ايػازغ٘ ؾطنب اٍ ايكٝس 
عٔ ايسٜاض مٛ ثالث٘  ٘ ٚابتعسٚايكٓل ٗ ْاع٘ َٔ ؾطغاْ

اٜاّ َٚٔ االتؿام ايػطٜب ؾإ االَري دػاؽ ضا٣ سًُا 
ايًٝايٞ ٖٚٛ اْ٘ ضقس ٗ قطب قٝٛاْ٘ سٛض  ٗ بعض

بصْب ناغط قس  َٔ إا٤ ؾبُٝٓا ناْت قَٛ٘ تؿطب َٓ٘ ؾاشا
دا٤ اٍ اؿٛض بكؿ٘ ٌْ نبري ٚي٘ مثاْٝ٘ اْٝاب ؾؿطب َٔ 

ْؿل َٔ داْب٘ ٚتٗٛض شيو إا٤ اؿٛض بٓاب٘ ؾا إا٤ ثِ نطب
ٚايُٛأ ثِ  ست٢ نازت قَٛ٘ إ تًٗو َٔ ؾسٙ ايعطـ

ضا٣ ايٓػٛإ ٚاالٚالز بجٝاب ايػٛز ٚايسّ داضٟ َجٌ 
بعهٗا ايبعض ٚزَاٖا تػٌٝ ع٢ً ٚد٘  اجملاضٟ ٚاؾُاٍ تٓٗـ

 االضض ؾاغتٝكٜ دػاؽ خا٥ؿا َٔ ٍٖٛ شيو إٓاّ
ِٝٗ َا ضا٣ ؾاغتسع٢ ايٝ٘ اخٛت٘ ٚب٢ٓ االعُاٍ ٚقل عً

ٚقايٛا الٜٛدس َٔ ٜكسض ع٢ً  ٚابكط ؾاغتعُٛٛا شيو االَط
تؿػريٙ غ٣ٛ إٓذٌُ ؾإ سػٔ عٓسى اضغٌ 

ايطٜاسٞ ؾاْ٘ ٜؿػطٙ يو ع٢ً ٜكٌ ؾاضغٌ  اغتسع٢ عُاض
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ؾباْت ي٘  ايٝ٘ ٚسهط ٚقل عًٝ٘ اـرب ؾهطب ٚضغِ االؾهاٍ
سكا٥ل االسٛاٍ ثِ ايتؿت ع٢ً دػاؽ َٚٔ سهط ٖٓاى 

إٓاّ َٔ عذا٥ب االٜاّ ٖٚٛ ٜسٍ  ٚقاٍ هلِ ٖصأَ ايٓاؽ 
ع٢ً ؾط عِٛٝ ٚخطب دػِٝ غٛف وٌ عًٝهِ َٔ غامل 

قكري ٚقس اٚٗط يٞ اٜها بإ ار إًٌٗٗ عٓس٠ َٗط  بٛقت
عسِٜ إجاٍ ٗ  ازِٖ امس١ عٓسّ قٟٛ ايعكب ٚاؿٌٝ

اـٌٝ ٚغعس ايعٜط َكطٕٚ بٗصا اؿكإ ٚب٘ ٜٚٓتكط ٗ 
تِ ٖصا اؾٛاز ًْتِ إطاز ٚاغط٠ُٛ ؾاشا ًَه اؿطب ٚايطعٔ

ايهالّ اغتبؿط  ٗ ايكتاٍ ٚايططاز . ؾًُا مسع دػاؽ ٖصا
ببًٛؽ إطاّ ٚقاٍ هلِ قس بًػٓا بإ ايعٜط غا٥ب عٔ ايكبًٝ٘ 

اؿٞ غري ايٓػا٤ ٚاؿكإ َٛدٛز ٗ ايسٜاض  َٚا ٗ
اـرب ثِ ضدع  ٖٚصٙ اظاي١ ايػك٘ ثِ اْ٘ اضغٌ ضدال يٝهتؿـ

ايهالّ ؾعٓس شيو ضنب دػاؽ ٗ ثالث٘ االف  ٚاخربٙ بكش٘
إًٌٗٗ ع٢ً عذٌ ٚاساٙ بػاس٘ ايساض َٔ  بطٌ ٚططم باب

ٚمل ٜعًٔ  ايٌُٝ ٚايٝػاض ؾاغتعِٛ بٓات نًٝب شيو االَط
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شيو ايػبب ؾطًت ايُٝاَ٘ بطاغٗا َٔ ايؿباى ٚقايت ي٘ 
َاٖٛ ايساعٞ ٜاخايٞ بكسَٚو  اضنب ع٢ً ٚٗط ايؿطؽ

ؿٞ خايٞ َٔ ايطداٍ ؾكاٍ هلا اٍ اؿٞ باالبطاٍ ٚا
بطًب إٗط االزِٖ إسعٛ بعٓسّ ؾكايت ي٘ اٖال ٚغٗال بو  د٦ٓا

غري اْ٘ ال خؿاى بإ إٗط  َُٗا طًبت ؾال ِػه٘ عٓو
 خاق٘ بعُٞ عسٜ٘ ؾال ّهٓٓا إ ْػُض ؾٝ٘ ثِ اؾاضت

 :تكٍٛ
 

  بهِ قس سًت ايربن٘ عًٝٓا ٚظاٍ ايؿط عٓا َع ْهاٍ
  ؿٛؾٛا خٝٛال َع بػاٍ ْٚاٍت ؾُُٗا تطًبٛا َين

  ٚيهٔ َٗط عُٞ غري ٖهٔ اغًُ٘ ؾإ إٗط غايٞ
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا مسع دػاؽ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا أدابٗا ٜكٍٛ  )

 : ايبٝتٌ ع٢ً نالَٗا بٗصٜٔ
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  تعايٛا امسعٛا قٍٛ ايُٝاَ٘ تكٍٛ إٗط ال أعطٝ٘ غايٞ
  قاقس أخصٙ غطٜعا ٚال أخؿ٢ ايعسا٠ ٚال أبايٞ ؾأْٞ

 
َٔ ؾعطٙ ْعٍ عٔ ٚٗط  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ )

ايؿطؽ ٚزخٌ اٍ االقطبٌ ؾٛدس إٗط ؾٛنع عًٝ٘ ايعس٠ 
يًُٝاَ٘ قس أخصت اؿكإ ٚغسا أطاضزنِ  ٚضنب٘ ٚقاٍ

 ع٢ً ٚٗطٙ غاض ٖٚٛ ؾطسإ ست٢ ٚقٌ اٍ االٚطإ
ؾكاٍ الخٝ٘ قس اتٝت باؿكإ َٚطازٟ ادطب٘ ٗ 

ايكٛاؾٔ  اغا َٔ اـٌٝإٝسإ ؾاْتدبٛا ثالثٌ ض
ؾأضنبٖٛا ٚانُٓٛا ٗ عؿط َهأَ ٚأْا أَط عًٝهِ أغطع 

ايرب ايؿػٝض ؾإ غبل ٖصا اؾٛاز  َٔ ايطٜض ؾاتبعْٛٞ ٗ
َاطًب  بًػٓا ب٘ إطاز ٗ اؿطب ٚايططاز ؾأدابٛٙ اٍ

ٚأضاز ٚضنبٛا اـٍٝٛ اؾٝاز ٚضنب غًطإ أخٛ دػاؽ 
شيو اؿكإ ٚضنب دػاؽ  ايكُري٠ ٚٚقـ ٗ آخط نٌُ

ٚاطًل ي٘ ايعٓإ ؾػاض ٗ تًو ايكؿاض اغطع َٔ ايطري اشا 
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ٕٚا اقرتب َٔ اـٌٝ تبعت٘ ؾػبكٗا ْٝعا َاعسا ايكُري٠  طاض
ٚاَط ايعبٝس إ ٜطبطٛٙ  ؾؿطح دػاؽ ثِ ْعٍ عٔ ٚٗطٙ

بكطب قٝٛاْ٘ ٚٚنٌ ب٘ ١٦َ عبس ٚقاٍ يكس اقبٌ عًٝٓا ايػعس 

 . ْكتٌ شيو ايٛغس ؾػٛف
( ٖصا َانإ َٔ دػاؽ ٚاَا ايعٜط ؾاْ٘  قاٍ ايطاٟٚ )

َٔ ايكٝس اغتؿكس شيو اؿكإ ؾًِ هسٙ َع  عٓس ضدٛع٘

 : ٜكٍٛ اـٌٝ ؾكعس اٍ ايككط ٚغأٍ ايُٝاَ٘ ٚاؾاض
 

  ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ بسَع قس دط٣ َين بساز
 يكٝس قاْل ٚقَٛٞ ٚاخٛتٞ ثِ اؾٝاز ّاَ٘ ضست اْا

  بالز زضْا َٔ بالز اٍيٓا عؿطٕٚ َٜٛا ٗ ؾال٠ٚ ٚ
  ٚقسْا طٝٛضا ٚٚسٛؾا نجري٠ ٚزض٢ٜٓ ضدعٓا يًبالز

 ؾطز عكًٞ ٚعين عاز غاز ٚدٝت ٕٗط أخٞ ؾُا يكٝت
  ؾأٜٔ إٗط قٛطط ٜاّاَ٘ عسّ قربٟ ٚؾاضقين ضؾازٟ

  إٗط أّ أسس أخصٙ َٔ االٚباف ٚايٓاؽ االعازٟ اَات
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 :ادابت٘ تكٍٛ ؾًُا مسعت ايُٝاَ٘ ؾعط عُٗا

 
  ٍٛ ايُٝاَ٘ ٜاعِ امسع اال ٜاعِ داؤٚا االعازٟتك

أخصٙ غكب عين اْا سط١َ َٚايٞ َٓ٘  ابٞ دػاؽ
 دالزٟ

 خٌٝ دٝازٟ ؾكًت تأخصٙ ٜا خاٍ تٓسّ هٛنِ غسا ع٢ً
  ٚقاٍ غسا االقٝهِ بععَٞ ٚقس ظازت َُٖٛٞ بعزٜاز

  غا٥ب ٚقس ظاز سعْٞ بعزٜاز ي٘ ٜاعِ ثالخ اٜاّ
  ط نأِْٗ ضف اؾطازؾكِ ٜاعِ ؾس اـٌٝ ٚضنب بعػه

 ٌَٚٝ ع٢ً بين َط٠ بػٝؿو ٚاسكس ْعِٗ َجٌ اؿكاز
  ٚؾدطٟ ٚاعتُازٟ ٜاعُٞ عس١ٜ ايّٝٛ َٜٛو ٜاععٟ

  ٖٚاتٛا ضاؽ دػاؽ غطٜعا ادرب خاططٟ ٚاؾؿٞ ؾؤازٟ
 

 : ؾطغت َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا ادابٗا ايعٜط ٜكٍٛ ؾًُا
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  ايػبع اؾػٛض ٗ نٌ ٚازٟ ٜكٍٛ ايعٜط قٗاض االعازٟ اْا

  غسا البس ادس ٗ يكاِٖ ٚاسكس ْعِٗ ّٜٛ اؾٗاز
  ٚأخص ثاضْا َٔ آٍ بهط ٚاطؿٞ ايٓاض َٔ طٞ ايؿؤازٟ

 ٜٚٛٗط شنطْا بٌ ايعبازٟ ٚأخص َٗطْا إسعٛ بعٓسّ
  ؾُٔ ٜصٖب ٜكٍٛ الٚالز َط٠ اتانِ ايّٝٛ شباح االعازٟ

  اتانِ إًٌٗٗ َع آٍ تػًب اغٛز اؿطب ٗ ّٜٛ ايططاز
  بكتٌ غازاتهِ ؾؤازٟ ط٠ غٛف اؾؿٞاال ٜا آٍ َ

  ٚالىؿانِ ٜا آٍ َط٠ بكتٌ نًٝب قطمت يٞ أعازٟ
 

ؾطؽ ايعٜط َٔ ؾعطٙ زخٌ ٚدًؼ ٗ ايسٜٛإ ْٚع  ؾًُا
بٛاقع١ اؿاٍ ٚقاٍ هلِ  اخٛات٘ ٚاالَطا٤ ٚاالعٝإ ٚاخربِٖ

َاضاٜهِ ٗ اغذالب اؿكإ ؾكايٛا ي٘ ايطاٟ ضاٜو 
باح تطنبٛا ٗ ٜسٜو قاٍ َت٢ نإ ايك ٚمٔ طٛع

انُٔ  ثالث١ االف ؾاضؽ ٚتهُٓٛا ٗ ٚازٟ اهلذٌ ٚاْا
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ٗ ٚازٟ إطال ٚنإ ٖصا إهإ ٜبعس عٔ بين َط٠ 
ٚاْت قِ االٕ ٚغري ثٝابو  َػاؾ١ ٌَٝ ثِ قاٍ الخٝ٘ عسٜ٘

ٚظٜو ٚايبؼ ثٝاب ٖعق٘ ست٢ الأسس ٜعٛز ٜعطؾو ٚاشٖب 
َط٠ ٚػًؼ بكطب قٝٛإ دػاؽ ؾاشا غأيٛى  ؿٞ بين

َٚٗٓيت  عٔ بالزى َٚٗٓتو ؾكٌ هلِ َٔ بالز ايكعٝس
ٖٞ غٝاغ١ اـٌٝ ٚاْا قس بًػين إ دػاؽ َٔ قبت٘ ٗ 

غاٜؼ ؾاشا قاٍ يو ٌٖ تطٜس  اؿكإ نٌ ّٜٛ ٜػًُ٘ اٍ
إ ؽسّ عٓسٟ ٚتػٛؽ ٖصا إٗطؾكٌ ْعِ ست٢ اشا ُهٓت 

تطنب ٚٗطٙ ٚتًشكٓا اٍ شيو إهإ ؾُت٢ قطت  َٓ٘
ناْٛابعسز ايرتاب  ػب هلِ سػاب ٚيٖٛٓاى الؽـ ٚال ؼ

ؾاْٞ غأبٝس ْعِٗ بعٕٛ ضب ايعإٌ ٚاخص ثاضْا َٔ 
ايًعٝٓؿاغتكٛب ضاٜ٘ ٚيبؼ ثٝاب ٖعق٘ ٚتعُع بعُاَ٘  دػاؽ

ٚغاض ٜكطع ايرب االقؿط  ٚايتشـ عطاّ عتٝل ٚغري ظٜ٘ ٚتٓهط
اٍ إ سٞ بين َط٠ؾككس قٝٛإ دػاؽ ٚنإ قس 

اؿٝاّ ٕٚا نإ ايكباح دًؼ  بٌ اطٓاب اقبٌ ايًٌٝ ؾطقس
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ٚنعٛا َٛا٥س  االَري دػاؽ ٚادتُعت سٛي٘ انابط ايٓاؽ ثِ
ايطعاّ ٚاخًٛا ٜتصنطٕٚ بايهالّ ؾبُٝٓا ِٖ نصيو اش ساْت 

ؾطا٣ عسٜ٘ ٖٚٛع٢ً تًو ايكؿات  َٔ دػاؽ ايتػات٘
 ؾؿؿل عًٝ٘ ٚقاٍ يبعض غًُاْ٘ اطعِ ٖصا ايؿكري ٚاغاي٘ عٔ

  يطعاّ ٚغاي٘ عٔ بالزٙسادت٘ ؾأسص ي٘ ايػالّ طبل ا
َٚٗٓيت غٝاغ٘ خٌٝ االَادٝس  ؾكاٍ اْين َٔ بالز ايكعٝس

ؾكس داض ع٢ً ايعَإ ؾأتٝت َٓاالٚطإ قاقسا اٌٖ 
ٚاالسػإ اٍ إ ٚقًت اي٣ٗصا إهإ  ايؿهٌ

اشا نإ  ؾطٝب ايػالّ خاططٙ ٚاعًِ َٛالٙ عاي٘ ؾكاٍ دػاؽ
بٝس ؾسع٠ٛ َٓبالز ايكعٝس ؾٗٛ ازضا٤ بػٝاغ٘ اـٌٝ َٔ ايع

اؾسٜس ٚاْا اعطٝ٘ نٌ َا ٜطٜس ْٚا ٚدست٘  ٜػٛؽ يٓا عٓسّ إٗط
 َٔ إاٖطٜٔ غًُت٘ ْٝع خًٝٞ ٚدعًت٘ ض٥ٝؼ

اقطبًٞ ؾًُا قاٍ ي٘ ايػالّ ٖصا ايهالّ زعا ؾػاؽ بطٍٛ 
إٗط ؾؿو قٝٛز ضدًٝ٘ ٚقبً٘  ايعُط ثِ إ ؼعّ ٚتكسّ اٍ

االت  بٌ عٝٓٝ٘ ٚقاٍ ٖصا َٜٛو ٜا دٛازٟ ؾكس بًػت
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ٚنإ إٗط ٕاضا٣ قاسب٘ عطؾ٘ ؾُاٍ ايٝ٘ ٚأيؿ٘  َطازٟ
  نإ الٜايـ ؾتعذب دػاؽ ٚباقٞ ايٓاؽ الٕ اؾٛاز

اسس َٔ ايعبٝس إٛنًٌ عًٝ٘ َٔ قاضب٘ نطب٘ بٝسٙ ٚضدً٘ 
ٚسل ضب االْاّ إ ٖصا ايػٝا٥ؼ ٜػتشل  ؾكاٍ دػاؽ

ضنب  االنطاّ ٚاالْعاّ ٚنإ عسٜ٘ ٕا ُهٔ َٔ إٗط
طٙ ثِ يهعٙ بطدًٝ٘ ٚقاح ؾػاض َجٌ ٖبٛب ايطٜاح ع٢ً ٚٗ

  بال دٓاح ؾًُا ضا٣ دػاؽ ٚدس ٗ قطع ايبطاح نأْ٘ طري
عًٝ٘  تًو اؿاٍ تػريت َٓ٘ االدٛاٍ ٚعًِ اْٗا سًٝ٘ قس ُت

ٚيطِ ع٢ً خسٜ٘ ٚٚدٗ٘ ٚقاح ع٢ً االبطاٍ ٚايؿطغإ 
استاٍ عًٝٓا ٚخسعٓا بإهط  ٚقاٍ زْٚهِ ٖصا ايؿٝطإ ؾكس

 اٍ ست٢ ْاٍ طًب٘ بًؼ قكسٙ ٚاضب٘ ؾعٓس شيو ضنبتٚاالستٝ
ايؿطغإ ٚٗٛض اـٍٝٛ ٚاعتكًٛا بايػٝٛف ٚايٓكٍٛ ٚتبعٛٙ 

ٚضا٠٤ ٚهسٕٚ ٗ قطع  ٗ تًو ايػٍٗٛ ِٖٚ ٜكٝشٕٛ
ايؿالٙ اٍ إ ٚقٌ اٍ شيو ايٛازٟ ايػسٜط ؾٛدس اساٙ 

نأَ ٖٓاى ٗ ْاع٘ َٔ االبطاٍ قٓازٜس  ايعٜط ٖٚٛ
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االٕ ؾكس  قع١ اؿاٍ ؾكاٍ خص سصضىايطداٍ ؾاعًُ٘ بٛا
اتتو ايؿطغإ َٔ نٌ داْب َٚهاْؿبتػِ إًٌٗٗ ٚقاٍ 

ْعٍ عٔ ٚٗط سكاْ٘ ٚاعطاٙ  غٛف تطا٣ َا اؾعٌ ثِ اْ٘
 السٝ٘ ٚاخصا إًٌٗٗ االزِٖ ٚٚنع عًٝ٘ عس٠ دٛازٙ ثِ ضنب

ٚتًًُِ ٚاشا باـٌٝ ٚإٛانب قس اساطت ب٘ َٔ نٌ داْب 
اؾبٌ ٌَٚ عًِٝٗ  ٣ٛ َٔٚقاح عًِٝٗ ٌٚٓ بكًب اق

باؿػاّ ناْ٘ يٝح االداّ ؾطري ايطؤٚؽ عٔ االدػاّ ٚؾتو 
ايص٥اب باالغٓاّ ٚٗ اقٌ َٔ غاع٘ ازضنت٘ بكٝ٘  ؾِٝٗ ؾتو

اهلذٝٓؿاْكبٛا  اؾُاع٘ ايصٜٔ ناْٛاَهٌُٓ ٗ ٚازٟ
عًِٝٗ نايؿٌٖٛ َٔ ايؿُاٍ ٚايٌُٝ ٚنإ قس ٚقٌ اؿرب 

ؾطنب بباقٞ االبطاٍ ايكًل ٚايٛغٛاؽ  اٍ دػاؽ ؾأخصٙ
 َٚٔ ٜتُس عًِٝٗ َٔ ايطداٍ ٚقكس شيو إهإ ٚقاتٌ
قتاٍ ايؿذعإ ٚاتكت ايطداٍ بايطداٍ ٚاالبطاٍ باالبطاٍ 

ٚنجط ايكٌٝ ٚايكاٍ  ٚعُٛت االٖٛاٍ ٚدط٣ ايسّ ٚغاٍ
ٚتعيعيت االضض َٔ ٍٖٛ ايكتايٛناْت ٚاقع٘ عُٛٝ٘ ٕٝػُع 
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ؽ اقبض ٖعّ٘ ٚغِٓ االٜاّ ايكسّ٘ اْٗعّ ؾٝٗا دػا َجًٗا ٗ
ٚضدع اٍ ايسٜا ضٚايعع  إًٌٗٗ غُٓٝ٘ دػُٝ٘ هلاقسض ٚقُٝ٘

 ٚاالْتكاض ؾايتكت٘ ايٓػا٤ بايسؾٛف ٚإعاَري ثِ طًع اٍ
ايككطٖٚٛ َٓؿطح ايكسض ؾؿهطت٘ بٓت اخٝ٘ ع٢ً َاؾعٌ 

ايجاض ٚطؿٝت َٔ  ٚقًٔ هلل زضى َٔ بطٌ ؾكس اسصت
ٜٓكطى ع٢ً ايكًٛب هلٝب ايٓاض ؾاهلل وؿطو ٜٚبكٝو ٚ

ؾؿهطٖٔ ع٢ً ٖصا ايهالّ ٚبعس إ  سػازى ٚاعازٜو
ؾكبًت٘  خًع ثٝاب٘ دًؼ يًطعاّ ٚؾطب إساّ ثِ زخًت اَ٘

بٌ عٝٓٝ٘ ٖٚٓأت٘ بصيو االْتكاض ٚطًبت َٓ٘ إ ٜطؾع عٔ 
ؾاغتكبًٗا بايٛقاض ٚاالعتباض ٚقاٍ هلا ٚاهلل  بين َط٠ ايػٝـ ايبتاض

اٍ قٝس اؿٝا٠ ثِ  ٝباْٞ ال أقاؿِٗ ٜا أَاٙ ست٢ ٜعٛز نً
تصنط تًو ايٛاقع٘ َٚا دط٣ ي٘ ٗ تًو االٜاّ َع ايكّٛ ؾأْؿس 

 : ٚعُط ايػاَعٌ ٜطٍٛ ٜكٍٛ
 

  ٜكٍٛ ايعٜط أبٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ ٚقًب ايعٜط قاغٞ َا ًٜٝٓا
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 ٚإ الٕ اؿسٜس َا الٕ قًيب ٚقًيب َٔ سسٜس ايكاغٝٝٓا
 

  أقاحل َٚاتسضٟ َا ؾعًٛٙ ؾٝٓا تطٜسٟ ٜا أَٝ٘ إٔ
  ؾػبع غٌٓ قس َطت عًٞ أبٝت ايًٌٝ َػَُٛا سعٜٓا

  أبات ايًٌٝ أْعٞ ٗ نًٝب أقٍٛ يعً٘ ٜأتٞ ايٝٓا
  تػؿاٙ ش٥اب اؾا٥عٝٓا نإ نًٝب ٗ ضؤٚؽ إعال

  أتتين بٓات٘ تبهٞ ٚتٓعٞ تكٍٛ ايّٝٛ قطْا سا٥طٜٓا
  غابت عٕٝٛ أخٝو عٓا ٚخالْا ٜتا٢َ قاقطٜٓا ؾكس

  أَاّ اؿانطٜٓا َ٘ ٚقًت هلاغًًت ايػٝـ ٗ ٚد٘ ايُٝا
  ٚاْت ايّٝٛ ٜا عُٞ َهاْ٘ ٚيٝؼ يٓا بػريى َعٝٓا

  تكٍٛ أْو عُو ٓا٠ اـا٥ؿٝٓا ٚقًت هلا َا
  نُجٌ ايػبع ٗ قسَات قّٛ أقًبِٗ مشاال َع ّٝٓا

  ؾسٚغٞ ٜا ّاَ٘ ؾٛم ضاغٞ ع٢ً ؾاؾٞ أشا نٓا ْػٝٓا
  طشٓاِٖ ٚنٓا ايطاسٓٝٓا ؾإ زاضت ضساْا َع ضساِٖ

  أقاتًِٗ ع٢ً ٚٗط إٗط أبٛ سذالٕ َطًٛم ايُٝٝٓا
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  ٜا ّاَ٘ إٗط ؾسٟ ٚأنػٞ ٚٗطٙ ايػطز إتٝٓا ؾؿسٟ
  ع٢ً عسز َتٝٓا ٖٚاتٞ سطبيت ضطًٌ ٚاظٚز ٚسطٝٗا

  ْٚازٟ ع٢ً عس١ٜ ٚنٌ قَٛٞ قٓازٜس اؿطب إاْعٝٓا
  ٜأتٛا غطٜعا يًٓكٞ دٝـ بهط أْعٝٓا ْٚازٟ أخٛتٞ

  أخٝٓا ز غاب ٚقايٛا قس اتٝٓا ٜاؾٓازتِٗ أتٛا نأغٛ
  ٜٚاتٛا وطغٕٛ ايًٌٝ نً٘ ٚقهٛا ايًٌٝ نً٘ ٚغاٖطٜٓا

 
ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ؾهطٙ  ( قاٍ ايطاٟٚ )

ٚاْؿطاح ٕٚا  اؾُٝع ع٢ً َكاي٘ ٚباتٛا تًو ايًًٝ٘ ٗ غطٚض
اقبض ايكباح ٚأنا٤ بٓٛضٙ ٚالح أَط ايعٜط قَٛ٘ باالغتعساز 

ٗط اؾٛاز ٚتبعت٘ ايؿطغإ ٚايكٛاز ٚ يًشطب ؾطنب
دػاؽ َع  ٚقكسٚا بين َط٠ بكًٛب قٜٛ٘ ُِٖٚ عًٝ٘ ؾايتكاِٖ

أخٛت٘ ٚأًٖ٘ ٚاؾتبو بِٝٓٗ ايكتاٍ ٚعُٛت االٖٛاٍ ٚابتًت بين 
ٚايٌٜٛ ٚنإ ايعٜط وكس ؾِٝٗ بايٓٗاض ٚايًٌٝ  َط٠ بايبال٤

ست٢ ؾكس َٔ بين  ٚاغتُط ايكتاٍ بٌ ايؿطٜكٌ َس٠ غٓتٌ
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ٖصا اؿطب االخري مٛ اثين عؿط ايـ أَري عسا  َط٠ ٗ
ٚاالنابط ٚاؾٝٛف ٚايعػانط ٚنإ ايعٜط ٜأَط قَٛ٘  ايػازات

الْ٘ نإ قس اقػِ باهلل  بكطع ايطؤٚؽ ٚٚنعٗا ٗ إداظٕ
ايعِٛٝ إ غًُٝٞ ايبٝٛت َٔ ْاِْٗ ٚباقٞ 

إطاٍ ٚاؾتست ع٢ً بهط االٖٛاٍ  االَانٔ ؾًُا طاٍ
 ؽ َع االَري دػاؽ ٚاخصٚا ٜتؿٛنٕٛادتُعت انابط ايٓا

نٝـ ٜتدًكٕٛ الٕ ايعٜط الٜكبٌ َِٓٗ ؾس٣ ْٚٝع 
اؿطب ضاست  ٚغا٥طِٗ اييت اغتعًُٖٛا ٗ تٛقٝـ

غس٣ ؾكاٍ غًطإ الخٝ٘ دػاؽ أعًِ ٜا أخٞ بإٔ 
قرب أخٝ٘ ؾٝذٝب٘ بايػالّ ٜٚكٍٛ  ايعٜط ٗ نٌ قباح ّط ع٢ً

أّ ال  ي٘ قس قتًت ٗ ثأضى ؾالٕ ٚؾالٕ ؾٌٗ انتؿٝت
هٝب٘ أسس ؾايطأٟ عٓسٟ إ اْتدبٛا ضدال ٚتهعٛٙ  ؾال

ايعٜط ع٢ً ايكرب سػب  زاخٌ ايكب٘ عٝح الٜطاٙ أسس ؾإشا َط
عازت٘ ٚغأٍ أخاٙ شيو ايػؤاٍ ؾٝذٝب٘ ايطدٌ بكٛت خؿٝـ 

نعٝـ يكس انتؿٝت ٜاأخٞ ؾاغُس غٝؿو َٔ  َٔ قًب
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 شيو ٖا ٖصا ايّٝٛ عٔ قتاٍ ايكّٛ ٚاٜاى أش١ٜ ايبؿط ؾإ
هًب عًٞ ايهطض ؾاشا مسع ٖصا إكاٍ ؾًطَا ٜٓطًٞ عًٝ٘ 

اؿطب ٚايكتاٍ ؾٓػرتٜض َٔ ايكٌٝ ٚايكاٍ  احملاٍ ؾٝهـ عٔ
  غًطإ ؾاغتكٛب دػاؽ ٚباقٞ االعٝإ ضأٟ االَري

قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ ٗ ايكبًٝ٘ ضدٌ ؾكري اؿاٍ عسِٜ  )
٘ دػاؽ ايٝ٘ ٚقل شيو ايهالّ عًٝ٘ ٚقاٍ ي االؾػاٍ ؾاغتسعاٙ

ؾأخص دػاؽ  اشا بًػٓا االضب ٚيهٔ ايططٜك٘ خططٙ قبٝش١

  : وػ٘ بايهالّ ٜٚطغب٘ ٗ ٖصا بايؿعط ٚايٓٛاّ
 

  َط٠ اال ٜاؾاضؽ االؾػاٍ امسع ع٢ً َاقاٍ دػاؽ بين
  ؾًٞ عٓسى ساد٘ قػري٠ ؾتكهٝٗا غطٜعا مل تطدع

  ؾإ ايعٜط ال ؾاْا ْٝعا ٚؾطم ْعٓا ٗ نٌ َٛنٛع
  ٚعٔ االؾعاٍ َانإ ٜطدع طاٜاٚال ٜكبٌ ضدا٤ ٚال ع

  بجاض نًٝب قطْا ؾطاٜس أعسّ ٗ ايٛغ٢ نٌ يٝح أضٚع
  ّط ٗ قربٙ ٗ نٌ قباح ٜٚععل بكٛت يالنباز ٜكسع
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  اٜهؿٞ َاقتًت تطٜس اضدع ٜكٍٛ اال ْعُت أخٞ قباسا
  ؾاشٖب ٚاختيب بايكرب ساال اشا قاح إًٌٗٗ اْت تػُع

  ت قؿٛٚ اضدعاشا غأيو أساضب أٚ اقاحل ادٝب٘ اْ
  بكتًِٗ ال عست تطُع إ ضنٝت َِٓٗ ًْت ثأضٟ ٚاْت

  يعً٘ ٜٛٔ اْو اْت اخٝ٘ ؾٝكؿض عٔ َإٓٓا ٜٚطدع
 

ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ ٖصا إكاٍ قاٍ ي٘  قاٍ )
نإ ايًٌٝ سؿطٚا  عسِٜ االؾػاٍ ع٢ً ايطاؽ ٚايعٌ ٕٚا

ا نإ غطزابا ٚقًٛٙ اٍ ايكرب ٚازخًٛا شيو ايطدٌ ؾٝ٘ ٕٚ
ايعٜط ٚٗط اؿكإ ٚتبع٘ االبطاٍ ٚايؿطغإ  ايكباح ضنب

عاٍ ْعُت  َٚط ع٢ً قرب اخٝ٘ سػب عازت٘ ْٚاز٣ بكٛت
قباسا ٜا أخٞ نًٝب ؾكس قتًت ٗ ثأضى ْٗاضا اَؼ 

قتًت َِٓٗ اٚ اضدع اؾِٓٝٗ عٔ  ٔػ١ آالف ْؿؼ أٜهؿٞ َا
 بهطابِٝٗ ؾاداب٘ شيو ايطدٌ َٔ ايكرب بكٛت خؿٝـ ٚاْت

قباسا ٜا اخٞ اؿٕٓٛ ٜا غاقٞ ايهس ناؽ اْعُت 
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قاتًتِٗ بعس ايّٝٛ  إٕٓٛ نـ اؿطب ؾكس انتؿٝت ٚإ
  تهٕٛ قس تعسٜت

بًػت  ٚبػٝت ؾتعٜسْٞ نطضا ٚغُا ٚنسضا ؾإ ْؿػٞ قس
َٓاٖا ْٚايت َؿتٗاٖا ؾهجطت خري اتو ٚظازت ٗ ايسْٝا 

 . َػطتو
٘ ؾًُا مسع ايعٜط ٖصا ايهالّ ظايت اتطاس ( قاٍ ايطاٟٚ)

ايطسِٝ  ٚظاز ؾطس٘ ٚاْؿطاس٘ ٚقاٍ غبشإ ايطٓٔ
ايصٟ وٞ ايعٛاّ ٖٚٞ ضَِٝ اْت ٜا اخٞ غري ٚمٔ 

  بعسى ْكاغٞ ايهٓو ٚايهري
ثِ ْعٍ عٔ ٚٗط اؿكإ ٚزخٌ اٍ ايكرب ٖٚٛ ؾطسإ 

ايُٝاَ٘ ؾُاٖٞ ٖصٙ ايػهت٘  ٚقاٍ اشا نٓت غري ٜا ابا
 و ؾاْٗٔ ٗٚاالقاَ٘ بعس ايعع ٚايهطاَ٘ ؾكِ اٍ عٓس بٓات

سعٕ ٚنسض ثِ تكسّ ايٝ٘ ٚتاٌَ ؾٝ٘ بايٓٛط ؾطاٙ اْ٘ شيو 
َٔ ايٛدٛز ؾذصب٘ َٔ  ايطدٌ إعٗٛز ؾػاب إًٌٗٗ

ؿٝت٘ ٚاخطد٘ َٔ ايػطزاب ٚقاٍ ي٘ اقسقين باؿطاب 
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  تهٕٛ قبٌ إ تؿطب ناؽ إٕٓٛ ؾُٔ اْت َٚٔ
يٝكتً٘ ٚقس  ؾأعًُ٘ بٛاقع٘ اؿاٍ ٚسكٝك١ االعُاٍ ؾػٌ ايػٝـ

ٚ٘ ؾعً٘ ؾكاٍ اْاظري٠ نًٝب اخٝو ؾال نإ َٔ ٜعازٜو اغا
قً٘ عكًٞ ست٢ دطا٣ َا  ٚقس دطْٞ دًٗٞ َٔ

 . دطا٣ ٜا ؾدط ايٛضا٣
ؾكؿض عٓ٘ ٚاعطاٙ  ؾًُا مسع ايعٜط نالَ٘ ابس٣ ابتػاَ٘

دٛازا َٔ اطاٜب خٌٝ ايعطب ٚايـ زٜٓاض َٔ ايصٖب 

 : ٚخطز َٔ ايكرب ٖٜٚٛكٍٛ ؾسعا ي٘ بطٍٛ ايعُط
 االَري نًٝب وُٞ ايّٝٛ اـا٥ـ ٗ ٖات٘ نُاٚاهلل إ 

نإ وُٝ٘ ٗ اٜاّ سٝات٘ ثِ ضادع اٍ ايكبًٝ٘ ٖٚٛ ٜتعذب 
ؾطق٘ َٔ االبطاٍ ٚقكسٚا  َٔ تًو اؿًٝ٘ ٚٗ ايػس ضنب

 بٓٛ َط٠ ٚاؾتبو بِٝٓٗ ايكتاٍ ٚعُٛت االٖٛاٍ َٚا ظايٛت ٗ
قتاٍ ٚقساّ َس٠ عؿط اٜاّ ؾاْهػطت بٓٛ َط٠ اْهػاض ٚقتٌ 

ٚنإ ٜاتٞ بطاؽ غازات  عٜط َكتً٘ عُٛٝ٘ إكساضاي
اؾُاع٘ ؾٝهعٗا ع٢ً قرب نًٝب َس٠ غاع٘ ثِ ٜسؾٓٗا ؼت 
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ٜٚبين ؾٛقٗا ايككٛض ٚايكط٣ ٚنإ نُا اقبٌ  ايجط٣
ْاع٘ َٔ ايٓػا٤  َٓاؿطب ٗ إػا٤ تًتكٝ٘ ايُٝاَ٘ َع

  ؾتكٍٛ ٜا غٝس ايٓاؽ ٌٖ اتٝت بطاؽ دػاؽ ست٢
ؿؤاز ؾٝكٍٛ نْٛٞ بطاس٘ باٍ ؾػٛف اي نًع ايػٛاز ٜٚطٝب

إًٌٗٗ  تبًػٌ االَاٍ باشٕ االي٘ إتعاٍ ٖصا َانإ َٔ
ٚاَا دػاؽ ؾاْ٘ قس اغتكبٌ ٕٚا نام ب٘ اؿاٍ ادتُع اًٖ٘ 

بِٝٓٗ زٜٛاْا ؾاغتكط ضاِٜٗ ع٢ً إ ٜصٖبٛا  ٚعؿريت٘ ٚعكسٚا
ايطعٝين ابٔ است  اٍ بالز اؿبؿ٘ ٚايػٛاز ًٜٚذاٚا بإًو

سػإ ؾطنب ٗ ثاْٞ االٜاّ اسٛت٘ ٚانابط عؿريت٘ ايًتبع 
اؾًًًٝٗتؿؿؼ هلِ عٓس سطِٜ إًو ايطعٝين  ٚاسصَع٘ است٘

وب  ٚبكٞ اخ٠ٛ ؾاٜٚـ ٗ اؿٞ ٚنإ ٖصا ايطدٌ
ايعٜط َٔ اٜاّ قباٙ ؾعٓس ضدٌٝ دػاؽ سهط ؾاٜٚـ 

َٔ َػري ايعٜط  اي٣عٓس ايعٜط ٚاعًُ٘ َا دط٣ ٚنإ
يػٛزإ ؾأعطاٙ ايعٜط االَإ اسٛات٘ عٓس ًَو اؿبؿ٘ ٚا

عست اساضبهِ َٔ االٕ ست٢ ؼهط  ٚقاٍ ي٘ اُْٝا
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اخٛاتو اٍ االٚطإ باالبطاٍ ٚايؿطغإ ٚتٛقـ ايعٜط 
شيو ايّٝٛ عٔ قاضب٘ ايكّٛ ٚقاض ٜكطف اٚقات٘ ٗ  َٔ

إًٌٗٗ ٚاَا دػاؽ ؾاْ٘  بايكٝس ٚايكٓل ٖصا َا نإ َٔ
اؿبؿ٘ ٚتًو قسدط٣ ٗ قطع ايكؿاض ست٢ ٚقٌ اٍ بالز 

  ٚزخٌ ع٢ً إًو ايطعٝين ايسٜاض
ايٓذسٙ  ٚٚقع عًٝ٘ بعس َا اعًُ٘ عايتِٗ اؿانطٙ ٚطًب َٓ٘

ٚإػاعس٠ ع٢ً سطب ايعٜط اٜها بإ نًٝب قتٌ خاي٘ تبع 
قاّ اخٛٙ ايعٜط واضبِٗ ست٢ ناز  سػإ ٚقتً٘ ٖٛٚبكتً٘

ّ بًػت ايٝٛ إ ٜؿِٓٝٗ ؾًُا مسع ا يطعٝين ٖصا ايهالّ قاٍ يكس
َٓهِ إطاّ ٚالبس َٔ شعهِ عس اؿػاّ الْهِ َٔ قّٛ ي٦اّ 

ٚاتٝتِ تػتذريٕٚ بٞ ثِ اَط بكبهِٗ ٚناْت  قتًتِ خايٞ
ايطاٚٚؽ  اؾًًٝ٘ ٚاقؿ٘ ع٢ً باب ايكٝٛإ ٖٚٞ َجٌ

البػ٘ اؾدط إًبٛؽ ناْٗا ايعطٚؽ ؾًُا ؾاٖست َا دط٣ 
ايعٛاقب ؾؿكت إٛانب ُٚجًت  ع٢ً قَٛٗا خاؾت َٔ

ضاٖا  يطعٝين ؾكبًت اٜازٜ٘ ٚزعت ي٘ بطٍٛ ايعُط ؾًُااَاّ ا
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ايطعٝين تعذب َٓؿطٙ سػٓٗا ؾُاٍ قًب٘ ايٝٗا ٚٚقع ٗ 
تهٌْٛ ٜا َٗذ١ ايؿؤاز ٚبػٝ٘ إطاز  ؾطى ٖٛاٖا ؾكاٍ هلأَ

ثِ  ؾكايت ي٘ اخت ايكّٛ ايصٜٔ اَطت بكبهِٗ بسٕٚ شْب
 اؾاضت تكٍٛ

 ط بايوَا قايت اؾًًٝ٘ بٓت َط٠ اٜا ابٛؾٗس اقش٢ زٜ
 ٜاغٝاز ايبٝض ؾٝٓا ٚاْٛطايصٟ ٚقؿٛا قبايو ٚاْٛط

 ؾاعت ؾعايو اْا يكٝتو ٜا ًَو ايبٛازٟ ٜا َٔ بإال
 ًَٛى االضض نٓا ٜاَػ٢ُ ؾاْت ْٛريْا ٚمٔ َجايو

  اٜا ؾدط ايٛض٣ َٔ قتٌ خايو ؾايصٟ دط٣ نً٘ َكسض
قتٌ خايو نًٝب ٗ سػاَ٘ ٚقاّ اخٞ ايصٟ ٚاقـ 

  قبايو
  بػٝؿ٘ نطَت خاططى ٚاقؿٞ بايو قتٌ يهًٝب خايو

  سطَٓا ايّٓٛ ظاز اهلل َايو ٚٗط يهًٝب ار امس٘ إًٌٗٗ
  قتٌ َٓا اَادٝس نجربٙ اتٝٓٓا ٚاقؿٌ ع٢ً زٜاضى

 ؾٗصا ايّٝٛ َٜٛو ٜا َػ٢ُ ؾسم ايطبٌ ٚاضنب ٗ ضدايو
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  إًٌٗٗ ؾكتً٘ ٚزغ٘ ٗ ْعايو ٚغط َعٓا اٍ ايعٜط
  َٛهلِ تبك٢ ساليوٚسهِ غا٥ط ايعطبإ ٜا ًَو ع٢ً ا

  ٚالتؿُت ايعسا ٜا اَري ؾٝٓا اتٝٓا يو ٚقطْا َٔ عٝايو
 ْٝع اـًل تؿعع َٔ خٝايو ٚاْت قُٝسع ؾِٗ نطِٜ

 
 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت اؾًًٝ٘ َٔ ْٛاَٗا ٚؾِٗ )

ؾش٣ٛ قكسٖا َٚطاَٗا ثاضت ٗ ضاغ٘ اؿُٝ٘ ٚقاٍ قس 

 : طٍٛعُط ايػاَعٌ ٜ ؾُٗت قٛيو ٜا قبٝ٘ ثِ اؾاض ٜكٍٛ
 

  قاٍ ايطعٝين ابٛ ؾٗس قاٍ اال ٜا دًًٝ٘ امسعٞ إكاٍ
  ٚاْتِ اؾُٗٛا قٛيٞ ٜاًَٛى اٚالز َط٠ تط٢ْٚ اهلِ ظاٌٜ

  اؾُٝع ٚقعتِ ع٢ً ٚقع ايعٝاٍ اتٝتِ تًتذٛا ٗ
  َٔ دٛض ايعٜط ٜا أٌٖ ايهطّ زٖانِ نٓانِ ضَانِ عاٍ

ؾٛ سٝاٙ ضاغٞ ٚضٓت ابٞ َٔ خًل االضض ٚاضغ٢ 
  اؾباٍ
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  ٚادطز عػانط ؾب٘ ايطَاٍ ضنب عًٝ٘ بهٌ ايؿشٍٛال
  ٚاقتٌ اعسانِ ظاٙ ايػٝٛف ٚاْا ازع ايعٜط ٗ غ٤ٛ ساٍ
  دًًٝ٘ طٝيب اْت ٚابؿطٟ اْا ؾسا٤ أخٛى عس ايٓكاٍ

  ٚاْع ايؿٛاضؽ ٚاالبطاٍ أٜا أخٞ غطاؽ اْٗض االٕ
 ْازٟ ع٢ً اؾٝـ إ ٜطنبٛا ًٜبػٛا ايعضز ٚايٓكٍٛ

 ايككاٍ
  ٍ ٚؾسٚا اـٍٝٛ ٚاَؿٛا ايؿشٍٛ ؾب٘ ايعصاٍٚزقٛا ايطبٛ

  عػري عٔ اٚالز َط٠ ٖصا ايٓهاٍ ؾسعٓا ْػري ْعٌٜ
 

ْٗض أخٛ  قاٍ ايطٚاٟ ( ؾًُا ؾطؽ ايطعٝين َٔ نالَ٘ )
غطاؽ ايٛظٜط ْٚع االبطاٍ ٚايؿطغإ ٚايعػانط ايػٛزإ 

ايػؿط ٜهٕٛ بعس ثالث١ اٜاّ ٕٚا  ْٚاز٣ إٓازٟ إ
 ؿطب ايعٜط نإ عٓسِٖ غتُا١٥ ػٗعت ايعػانط يًُػري

ايـ بطٌ ؾؿطح دػاؽ َٚٔ َع٘ َٔ ايٓاؽ ؾًُا ضأٚا تًو 
ايّٝٛ ايجايح زقت ايطبٍٛ  ايػٍٗٛ قس اَتالت باـٍٝٛ ٚٗ
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ٕٚعت ايٓكٍٛ ٚغاضت ايعػانط نايبشٛض ايعٚاخط ٗ 
إًو ايطعٝين ٚانابط زٚيت٘ ٚدػاؽ ٚباقٞ عؿريت٘  أٚهلٔ

ست٢ ٚقًٛا اٍ  ناَّٚاظايٛا ٜكطعٕٛ ايرباضٟ ٚاال
بالز ايؿاّ ؾااضغٌ دػاؽ ٜعًِ قَٛ٘ بكسّٚ ٖصا ايعػهط ٚإٔ 

االطعُ٘ ٚايصخط ؾًُا مسعٛا ٖصا اـرب ؾطسٛا ؾطسا  ٦ٜٝٗٛا هلِ
َٔ ايطعاّ ٚإساّ  عُٛٝا ٦ٖٝٚٛا هلِ َاوتادٕٛ ايٝ٘

ٚخطدت ايٓػا٤ ٚايطداٍ يًكا٤ِٖ ؾًُا ٚقًٛا اٍ ايسٜاض 
ؾط قّٛ دػاؽ بايٓذاح ٚايهؿط إهاضب ٚقس تبا ْعيٛا ٗ

 . ٚبًٛؽ االٌَ
هطٟ ٚايعٜط يٝؼ عٓسٙ خرب  قاٍ ايطاٟٚ ( نٌ ٖصا )

بؿ٤ٞ َٔ ٖصا االَٛض بٌ نإ َٛانبا ع٢ً ايػطٚض 
ؾبُٝٓا ٖٛ نصيو اش زخٌ عًٝ٘ أخٛٙ عسٟ  ٚؾطب اـُٛض

 ٚقاٍ اْت دايؼ ٗ قؿاى ٚالتسضٟ ؾُٝا زٖاى َٔ
 : اعسا٥و ٚاؾاض ٜٓؿس ٜٚكٍٛ
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  غادِ ٍ ايؿت٢ إسعٛ عسٟ ٚزَع ايعٌ ؾٛم اـسيكس قا
  اضاى ايّٝٛ ٗ ظٖٛ ٚهلٛ تٓب٘ ٜا أخٞ إ نٓت ْا٥ِ

  َٔ االعسا٤ ٜا ابٔ االناضّ ؾكِ ع٢ً َاغٛف هطٟ
  اتْٛا قّٛ َط٠ بايطعٝين ًَو دباض باالسهاّ ٚامل

  يكس شٖبٛا ايٝ٘ ٜا ًٌَٗٗ ؾذا٤ بػت نطات عٛامل
 َٔ بِٝٓٗ َجٌ ايككط سا٥ِ ٛبِٗ َٔ نٌ قّٛ يٝح اضٚع ٖٚ

 
تبس٣ ايعٜط ساٍ ثِ قاٍ ي٘ ؽاف َٔ ايعس٣ ٚاخٛى 

  غامل
  اْا ٚسسٟ االقِٝٗ بععَٞ اْا ايسعاؽ ٗ ّٜٛ ايعساِٜ

  ٚاقطع ضاغ٘ ٚاهلل عامل ٚاْٞ غٛف اقتٌ ايطعٝين
  ٚاؾين دٝؿ٘ َع دٝـ َط٠ اْا إكساّ َابٌ إعامل

 
ْٛاَ٘ ٚؾُٗت قَٛ٘ قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ  )

ٖصا إكاٍ ٚؾهطٚٙ ع٢ً تًو  ؾش٣ٛ نالَ٘ تعذبٛا َٔ
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 ايؿعاٍ ٚاخصٚا ٜػتعسٕٚ يًشطب ٚايكتاٍ ٚاَا ايعٜط ؾاْ٘
قرب اٍ ايًٌٝ ٚغري ظٜ٘ ٚتٓهط ست٢ مل ٜعس ٜعطؾ٘ اسس َٔ 

ايعطب ايصٜٔ ٜككسٕٚ  ايبؿط ٚدعٌ ْؿػ٘ ناأسس ؾعطا٤
ؿه٘ ٚايصٖب االَطا٤ ٚاضباب إٓاقب ٚايطتب طُعا ٗ اي

اؿكإ ٚتكًس باؿػاّ َٔ ؼت ايجٝاب ٚاخص  ثِ ضنب
ٚمل ٜعًِ ب٘  َع٘ بعض ايػًُإ ٚغاض اٍ قب١ًٝ بين َط٠

اْػإ ٚمل اقرتب َٔ اؿً٘ ْعٍ عٔ ٚٗط اؾٛاز ٚغًِ 
إهاضب ٚاـٝاّ ست٢ ٚقٌ اٍ  اٍ ايػالّ ٚقكس

قٝٛإ ايطعٝين ؾٛدسٙ دايؼ ٚسسٙ ؾسخٌ ٚغًِ عًٝ٘ 
ٜسٜ٘ ؾًُا ضاٙ ايطعٝين ٗ شيو إٓٛط خاف ٚاْصعط بٌ  ُٚجٌ

اطٛف ع٢ً االَطا٤  ٚغأي٘ عٔ َٗٓت٘ ؾكاٍ اْين ؾاعط
ٚاالنابط ؾاسكٌ َِٓٗ ع٢ً االْعاّ َٚعٜس االنطاّ ٚقس مسعت 

بين َط٠ ؾأتٝت قاقسى َٔ َس١ٜٓ ايبكطٙ اٍ  اْو ٗ

 . إ تؿطؾت بطًعتو ُٚجًت اَاّ سهطتو
ٝين ظٚد٘ تسع٢ بسٚض ناْت قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ يًطع )
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االٜطاز ؾاأضغًت  خًـ ايػتاض ؾػُعت َازاض بِٝٓٗ َٔ
داضٜتٗا تكٍٛ يًًُو إ ٜاأَط ايؿاعط باالْؿاز ؾكاٍ ايطعٝين 

 : ٜاؾاعط ؾاْؿس ٜكٍٛ اْؿس
 

قاٍ االزٜب ايصٟ طايب اسػاْو ٜطدٞ بٛغ٘ اؿؿا 
  بعاض ٚايكًب

يعسا٤ بايطٚع ٜاأبٛ ؾٗس ٜاضعٝين اغتُع َا أقٍٛ ٜا َٔ قًٛب ا
  ٖعاض

نٓت قبال ٗ خري ٚٗ ْعِ َػتٛض َابٌ اًٖٞ َا أْا  قس
  َعتاظ

أطٟٛ االضض َاؾٞ ع٢ً  ؾكطت ؾاعط ع٢ً االدٛاز
  عهاظ

 قايٛا ؾػط يًطعٝين َككس ايؿعط ؾصاى دٛاز ٜعطٞ نٌ
  َعتاظ
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ؾذ٦ت طايب اسػاْو ٚانطاَو ٜأَ سٜٛت إهاضّ بايعطا 
 إعتاظ
 

 اؾع٤ ايػازؽ

ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ اَط إًو  قاٍ )
ؾعٓس شيو غٌ غٝؿ٘ االبرت  اـعْساض إ ٜعطٝ٘ ايـ زٜٓاض

اغطع َٔ ٕض ايبكط ٚنطب ايطعٝين ع٢ً عاتك٘ خطز 
ثِ َاٍ ع٢ً ايطٛاؾٝ٘ ٚاـساّ بهطب اؿػاّ  َٔ عال٥ك٘

ايطداٍ َٚسز  ٚبعس شيو ٖذِ ع٢ً اـٝاّ نػبع االداّ ؾكتٌ
ٗ ايػٛزإ ايهذٝر ٚايكٝاح ٚايعٌٜٛ  االبطاٍ ٚٚقع

َٔ إهاضب ٚضنبٛا ٚٗٛض  ٚايٓٛاح ؾدطدت االبطاٍ
اؾٓا٥ب ؾتكًسٚا بايػٝٛف ٖٚذُٛا ع٢ً بين َط٠ قؿٛف 

مل ٜعًُٛا غبب شيو ايٌٜٛ َٔ ؾس٠ غٛاز  قؿٛف ِٖٚ
اتٛا َعِٗ  ايًٌٝ غري اِْٗ ٚٓٛا بين َط٠ قس خسعِٖٛ ست٢

ؾًُا ضأ٣ دػاؽ َاسٌ  اٍ بالزِٖ ؾكتًٛا ًَهِٗ ٚغسضِٖٚ
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اغتعِٛ شيو ايؿإٔ ؾطنب دٛازٙ  بكَٛ٘ َٔ ايػٛزإ
ٚتبع٘ ادٓازٙ ٚاٚطط إ ٜساؾع عٔ ْؿػ٘ ٚواَٞ عٔ 

ْؿػ٘ ؾكاتٌ تًو ايًًٝ٘ ست٢ اغتكتٌ ٚؾعًت ضداي٘ َجًُا  ابٓا٤
غري َأَٛي٘ نجط ؾٝٗا ايكتٌ  ؾعٌ ٚناْت يًٝ٘ َٗٛي٘ ٚسازث٘

ٚاالٌَ  ٌ مل بًؼ ايككسٚاؾطاح اٍ ٚقت ايكباح ٚنإ إًٗٗ
بصيو ايعٌُ اضغٌ عبسٙ ٗ اؿاٍ اٍ االطالع ٗ طًب 

عٓس طًٛع ايٓٗاض ٚاساطٛا  ايؿطغإ ٚاالبطاٍ ٚسهطٚا
باالعازٟ َٔ ايٌُٝ ٚايٝػاض ٚسهُٛا ؾِٝٗ نطب ايػٝـ 

ٚاغتُط اؿطب ٚايكساّ بٌ ايكّٛ ثالث١ أٜاّ ست٢  ايبتاض
َِٓٗ نٌ بطٌ َػٛاض ٚاغس  ابالِٖ إًٌٗٗ بايٌٜٛ ٚايسَاض ٚقتٌ

نطاض ٚنإ َٔ ١ًْ إكتٛيٌ االَري غطاؽ قا٥س دٝـ 
ؾًُا ضأت اؾٝـ َاسٌ ب٘ َٔ اهلٛإ ٚيت  ايػٛزإ

دػاؽ  االزباض ٚأٚغعت ٗ دٛاْب ايكؿاض ٚنصيو اْٗعّ
َٚٔ تبع٘ َٔ ايٓاؽ ٚتؿطقٛا بايؿال٠ ِٖٚ ٜككسٕٚ ايٓذا٠ 

ٚزخٌ ايككط  غايبٌ غاٌِ ٚاؾطٜٔ ٚضدع ايعٜط َع قَٛ٘
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االعتُاز  بايعع ٚايٓكط ٚقشبت٘ انابطايكٛاز ايصٜٔ عًِٝٗ
ِٖٚ ٜجٕٓٛ ع٢ً إًٌٗٗ ٜٚكٛيٕٛ ال عسَٓا طًعتو اٜٗا 

إطاز ٚقٗطْا االعازٟ ٚاؿػاز ؾال  ايبطٌ ؾبػٝؿو ًْٔ
انًٛا  ظايت اٜاَو ٗ غعٛز ٚعسٚى َكٗٛض َٚهُٛز ثِ اْ٘

ٗ غطٚض ٚاؾطاح ايطعاّ ٚؾطبٛا إساّ ٚباتٛا تًو ايًًٝ٘ 
ٚاَا االَري دػاؽ ؾأْ٘ بات ٗ قًل  ع٢ً شيو االْتكاض

 ٚٚغٛاؽ ْٚسّ ع٢ً َاؾعٌ ٚقطع َٔ غالَت٘ االٌَ ٚال
غُٝا ٕا بًػت٘ االخباض بإٔ االختالف ٚاالْهػاض ايصٟ 

نإ ع١ًٝ إًٌٗٗ االغس  دط٣ عًِٝٗ ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاض
ايعطب  ايهطاض ؾعاز ُٖ٘ ٚعِٛ سعْ٘ ٚغُ٘ ؾهاْت قبا٥ٌ

َٓٗا إػاعسٙ ع٢ً قتاٍ بين تػًب ٚاُْٛت عس٠ قبا٥ٌ  ٜطًب
ٚنصيو اِْٛ َع ايعٜط ١ًْ  بطغِ إػاعسٙ ٚقاضٚا ٜسا ٚاسسٙ

قبا٥ٌ َؿاٖري ؾشت٢ مل ٜبل ٗ بالز ايعطب قبًٝ٘ اال 

 . َع بين تػًب ٚاْهُت
قاٍ ايطاٟٚ ( َٔ غطٜب االتؿام إػتشل ايتػطري ٗ  )
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ًٌَٗٗ سطز شات ّٜٛ ٗ عؿط٠ االف االَري  االٚضام بإٔ
ٚؾطغاْ٘  بطٌ َٚع٘ االَري نتٝـ ٚنإ َٔ أؾطاف تػًب

ايػهاضٜـ ٚتبطٔ ٗ دٛاْب ايكؿط يٝذؼ أسٛاٍ بين بهط 
ايعطب ٜكاٍ هلِ بٓٛ ُِٝ ِٖٚ َٔ  ؾُط ٗ قب١ًٝ َٔ قبا٥ٌ

 ؾطع تػًب ٚناْت ٖصٙ ايكبًٝ٘ شات خريات دعًٜ٘ ٚادتُع
الَري عُط ٚقاٍ هلِ اضنبٛا َعٓا ٜا ْيب إًٌٗٗ بؿطغاْٗا ٚغٝسٖا ا

بهط ؾا أبٛا ٚقايٛا عٔ ؾطز يػإ ال ماضب  ُِٝ يكتاٍ بين
اَا مشًتهِ اؿطب  َٔ مل واضبٓا َٔ ايعطبإ ؾكاٍ إًٌٗٗ

ؿس االٕ ؾكايٛا اال ٜاؾاضؽ إٝسإ ؾكاٍ ؾٛسل االي٘ اـايل 
اٚٔ اْٗا مشًت نٌ َٔ ٗ إػاضب ٚإؿاضم  َانٓت

َٓاظيهِ خٛؾا  اّ االَط نصيو ٜٛدٛٙ ايعطب تٓشٛا عَٔٚاز
َٔ سًٍٛ اؿطب ٚاقكسٚا غري ٖصٙ ايسٜاض َطازْا إ 

االعتهاض ؾإٔ ساضبٓاِٖ ال تإَٔٓٛ ع٢ً  ْكاتًِٗ ؼت غتٛض
تػًب  اْؿػهِ َٔ ؾطِٖ ٚأشاِٖ الْهِ ؾطع َٔ قب١ًٝ بين

ؾإٔ تكُٕٝٛ َٓهِ هلصا ايػبب ؾكايٛا َا عًٝٓا َٔ ب٦ؼ 
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هلِ َٔ ايٓاؽ اغتاض إًٌٗٗ  اضبٕٛ َٔ ٜعرتضؾاِْٗ و
َٔ ٖصا ايهالّ ٚنإ عًٝ٘ اؾس َٔ نطب اؿػاّ 

َٔ االثط َٔ َع٘ َٔ ايعػهط ٚدس ٗ  ؾرتنِٗ ٚغاض
اؾٛاض ؾهبػِٗ  قطع ايكؿاض ٚايتك٢ بكّٛ َٔ بين بهط ٗ شيو

ؼت ٚالّ ايًٌٝ ٚابالِٖ بايصٍ ٚايٌٜٛ ؾػًب٢ اَٛاهلِ ٚقتٌ 
غازاتِٗ ايعٛاّ ٚضدع ٗ ايٛالّ ٚططح  ضؤٚؽ ضداهلِ ٚأخص

ُِٝ إصنٛضٜٔ  ايطؤٚؽ بٌ خٝاّ ايكّٛ إعتعيٌ َٔ بين
ايصٜٔ ناْٛا ضاقسٜٔ ثِ تطنِٗ ٚاضؼٌ ٚغاض ع٢ً عذٌ 

ُِٝ َٔ إٓاّ ٚضأت ايطؤٚؽ بٌ اطٓاب  ؾًُا اغتٝكٛت بٓٛ
بِٗ اـٛف ٚايٛدٌ  اـٝاّ ؾاأٜكٓٛا اْٗا َهٝسٙ َٔ إًٌٗٗ ؾعاز

ٛا اِْٗ البس إ ايعسٚ ٜتُِٗٗ ٗ شيو ايعٌُ ؾٓٗهٛا ٚعًُ
َٔ اطالهلِ َٛؾِٝٗ ٚاَٛاهلِ ٚاُْٛٛا اٍ قب١ًٝ  ٚاضؼًٛا

ٚايعطب ؾًِ ٜبل قبًٝ٘  تػًب ٚايتذٛا٤ بإًٌٗٗ ؾاضؽ ايعذِ
َٔ قبا٥ٌ ايعطبإ ٗ شيو ايعَإ اال مشًتٗا اؿطب 

 . ٚاهلٛإ
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ٚناقت ب٘ قاٍ ايطاٟٚ ( ٕٚا عِٛ االَط ع٢ً دػاؽ  )
ْعُإ ايصٟ تكسّ شنطٙ قبٌ  االْؿاؽ ؾكُس اٍ ايعابس

االٕ ؾٛقع عًٝ٘ ٚؾها ساي٘ ايٝ٘ ٚبه٢ بٌ ٜسٜ٘ ٚطًب َٓ٘ 
ٜػري بايعذٌ ٜٚككس االَري ًٌَٗٗ ٜٚطًب َٓ٘ نـ  إ

ايٓؿٛؽ  اؿطب ٚايطعإ َٔ ايعَإ ؿُٝٓا تطتاح
ٚايكًٛب َٔ ٍٖٛ تًو اؿطب اييت اًٖهت ايطداٍ ٚضًَت 

مسع قٛي٘ ضم ي٘ ؾػاض اٍ عٓس  ٤ٜٚتُت االطؿاٍ ؾًُاايٓػا
قكريٙ  إًٌٗٗ ٗ اؿاٍ ٚطًب َٓ٘ إ ٜهـ ايكتاٍ ٚيٛبطٖ٘

َٚسٙ ٜػريٙ ٚشيو يطاس٘ ايكبًٝتٌ ٚسري ايؿطٜكٌ ؾاداب٘ اٍ 
نإ وب٘ زٕٚ باقٞ االْاّ ٚاَط بتٛقٝـ  شيو إطاّ الْ٘

 تًو ٗ اؿطب عٔ ايكّٛ َٔ شيو ايّٝٛ ٚاؾتػٌ إًٌٗٗ
االٜاّ بإالٖٞ ٚؾطب إساّ ٚانٌ ايطعاّ ٚمساع االقٛات 

ايٓػا٤ ٗ ايكباح ٚإػا٤ ٚنإ دػاؽ  ٚاالْػاّ َٚػاظي١
َٔ  ٜرتقب ع٢ً إًٌٗٗ ايؿطم يٝكتً٘ ٜٚعٌٜ َا بكًب٘

ايػكل ؾبًػ٘ ٗ بعض االٜاّ إ ايعٜط ططٜض ايؿطاف ٗ 
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 ٚإ اخٛات٘ قس خطدٛا اـٝاّ َٔ نجط٠ ؾطٟ إساّ
يًكٝس ٚالٜطدعٕٛ اال بعس ثالث٘ اٜاّ ؾذُع اخٛت٘ ٚاعًُِٗ 

اـرب ٚاتؿل ضاِٜٗ اْ٘ بعس غطٚب ايؿُؼ ٜطنب اخِٖٛ  بصيو
غامل ايعٜط ع٢ً  غًطإ ٗ ْاع٘ َٔ ايؿطغإ ٜٚهبؼ

سٌ غؿً٘ ٕٚا نإ ايًٌٝ ضنب غًطإ ٗ ثالث٘ االف بطٌ 
إًٌٗٗ ٕٚا قاض ٖٓاى ٖذِ عًٝ٘ ٖٚٛ ضاقس  ٚقكس سٞ

عًٝ٘   اـُٝ٘ غهطإ ؾاساطت ب٘ ايؿطغإ ٚقبهٛاٗ
ٚاٚثكٛٙ نتاؾا ثِ ْعيٛا عًٝ٘ بايػٝٛف اٍ إ اثد٠ٛٓ باؾطاح 

عربٙ ٕٔ اعترب ٚنإ زَ٘ ٜػٌٝ نإطط  ٚاتًؿٛٙ ست٢ قاض
االضب  ؾعازت اؾطسِٗ ٚظايت اتطاسِٗ ٚقايٛا يكس بًػٓا

 . ٚضؾعٓا اؿطب عٔ ايعطب
 ٚخص٠ٚ اٍ عٓس اخت٘ثِ اِْٗ ٚنعٛٙ ٗ دًس داَٛؽ 

نباع ٚقايٛا هلا يكس اتٝٓاى بكاتٌ ٚيسى ؾدصٜ٘ ٚاؾؿٞ 
ٚضٌَ ؾُا ٖإ عًٝٗا شيو  َٓ٘ غًٌٝ نبسى ؾٝاَا قتٌ ٜٚتِ

االَط يهٓٗا اٚٗطت هلِ ايػطٚض ٚايؿطح ٚقايت إ دعا٤ 
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اؿطم بايٓاض ثِ تطنٖٛا ٚغاضٚا ٚاَا ٖٞ ؾكس  ايػساض
ٚاْ٘ ٚإ قتٌ  استاضت ٗ اَطٖا ٚظازت اسعاْٗا عًٝٗا

 . ٚيسٖا ؾاْ٘ غٝس يًكبًٝ٘ شنطا الٜبٛض ع٢ً َس٣ ايسٖٛض
عط االؾتهاض ٚاشا ب٘ قس ؾام َٔ غؿٛت٘  ؾبُٝٓا ٖٞ ٗ

 ٚقش٢ َٔ غهطت٘ ٚقاٍ ٖٚٛ ع٢ً اخط ضَل غبشإ
اؿٞ ايسا٥ِ ثِ قاح ٜطًب عبسٙ ؾٗٛإ ٖٚٛ ٜٛٔ اْ٘ 

اْتكُٛا َٓو أعساى  ٗ شيو إهإ ؾكايت ي٘ نباع قس
٢ ؾكس شقت إٛت ٚاهلالى ؾًُا ضأ٣ شات٘ عٓس ؾأقش

 : اؿاٍ اْؿس ٚقاٍ أخت٘ ٖٚٛ ع٢ً تًو
 

  قاٍ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ ْٚاض اؿعٕ تٛقس ٗ سؿاٙ
 ؾهإ نًٝب ًَو ايرباٜا أت٢ دػاؽ غسضٙ بايؿالٙ

  أْعٝ٘ قباسا َع َػا٤ دًػت ٗ َهاْ٘ أخص يجأضٙ ٚنٓت
  يػٝـ ٚالقٓاٙ ؾكاٍ ايؿٝذ نـ اؿطب عادٌ ٚالتكتٌ

غُٝيت ٚايسٕ دٓيب ٚعٓسٟ ايعبس َاعٓسٟ  دًػت
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  غٛاٙ
  َع باقٞ ايعساٙ ايكّٛ ٚقَٛٞ نًِٗ يًكٝس ضاسٛا ؾعطؾٛا

  أتْٛٞ ٚإكسض نإ نا٥ٔ ٚس٢ً نٌ ٖا إٔ تطاٙ
 يعٓسى ٜا أخت ست٢ تٓايٞ ايجأض ٜاغا١ٜ َٓاٙ اتٛا بٞ

  اٙاشا استبو ايكٓ نًٝين ٜا نباع أٚ أقتًٝين اْا أخٛى
  ؾاْيت تؿبٗٞ ايًبٛات سكا ٚاْٞ َؿب٘ غبع ايؿالٙ

  بكٓسٚم َعؾت ٚأضَٝين ببشط ٗ َٝاٙ ؾأيكٝين
  غباٙ أٜا أمسا أؾعًٞ اْت بأقًو ضبٝع٘ بٝٓٓا َا

 
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ غاب عٔ  )

إؿكٛز ٚناْت نباع ٕا مسعت  ايٛدٛز ٚقاض ٗ قؿ١
 ايهٝا ٗ عٝٓٝٗا ٚالّ ثِ اْٗأَ أخٝٗا ٖصا ايهالّ قاض 

دا٤ت بكٓسٚم نبري ؾٛنعت ؾٝ٘ غامل ايعٜط ٚظؾتت٘ ٚطًت٘ 
أَطتُٗا إ وُال شيو  بايكاض ٚنإ عٓسٖا عبسإ

ايكٓسٚم ًٜٚكٝاٙ ٗ ايبشط ؾشُالٙ ٚغاضت ٖٞ َعُٗا 
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ايٛالّ اٍ إ ٚقال اٍ ؾاط٤٢ ايبشط  ؼت دٓض
عٓٗا  بؾططساٙ ٖٓاى ٗ ايبشط ثِ بهت نباع عٓسَا غا

اخٝٗا ٚضدعت تٓٛح َٔ ؾؤاز أسطقت قًيب بؿطاقو ٜا ٌْٝ 

 : أْؿست تكٍٛ بٗصٙ االبٝات احملاٌَ ٚؾدط االٚاخط ثِ
 

  تكٍٛ نباع َٔ قًب سعٜٔ اٜا عٝين ؾعٜسٟ ٗ بهاٖا
ٞ ايسٖط ٗ أعِٛ بالٖا ٗ أٍٚ ظَاْٞ ضَاْ  نٛاْٞ ايبٌ 

 
غدانٞ ع٢ً قع١ْٚ ؾكست  اٜا زَعٞ ؾعٜسٟ ٗ

  أخاٖا
  كس نإ ًَٛى ايرباٜا َٚٔ أعال ًَٛى االضض داٖاي

  نًٝب دػاؽ ايصٟ قتً٘ طعٓ٘ طع١ٓ بطق٘ ٗ قؿاٖا
  عطب١ َػُع٘ َٔ ايػِ غكاٖا تطى زَ٘ ع٢ً االضض ؾاٜط

  ٚقاّ ايعٜط نٞ ٜأخص بجأضٙ ؾكاتٌ آٍ َط٠ ثِ ٖؿاٖا
  يكس قتً٘ غًطإ بػسض اثين عؿط ايـ ١ًٓ ؾٓاٖا
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  يتأخص ثاض ٚيسٖا َع أخٝٗا عٜٓ٘ؾكاٍ خصٚٙ اٍ اخت٘ اؿ
  ؾشطٝ٘ ٗ قٓسٚم َكؿٌ َٚٔ بين َط٠ َا ٜعًِ سساٖا

  ٚقًت ي٘ ضٚح ٜاٌْ احملاٌَ اٜا عٛز بٝيت امٓاٖا
  اٜا سطاَا يًذا٥ع عؿاٖا ٚقًت قتًت٘ ٜا ؾدط قَٛو

  اٜا َٜٛا اخصٙ إٛز عادٌ َٚٛز ايبشط ًٜطِ ٗ َساٖا
  ؿطب َاتعطٞ قؿاٖاؾكًت ي٘ ضٚح اٜا غبع بػاب بّٝٛ ا

  اي٘ ايعطف ٜعسَٗا قباٖا ٖٚصا قاض ٗ عكط اؾًًٝ٘
  ؾػط ٜاضٜض ٚاخرب ايُٝاَ٘ يتكبض ثِ ُػٞ ٗ بهاٖا

 
ثِ ضدعت اٍ اؿٞ ٚقربت ست٢ ضدعت أخٛتٗا ٚبين 

ايكهٝ٘ َٚا سٌ بايعٜط ٚقايت  عُٗا َٔ ايكٝس ؾأعًُتِٗ بتًو
عًٝ٘  غؿٛا ْٝعِٗٚاهلل اْهِ بعس إًٌٗٗ تتعبٕٛ َع دػاؽ ؾتأ

ٚبهٛا َٔ ؾؤاز َٛدٛع ثِ إ نباع نتُت َا ؾعًت 
بايٓاض ٚأخصت ايجأض ٕٚا ؾاع  بأخٝٗا ٚؾاع اـرب اْٗا اسطقت٘

 اـرب ٚاْتؿط بٌ ايٓاؽ ؾطست بٓٛ َط٠ ٚدػاؽ ٚاَا أخ٠ٛ
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ايعٜط ؾاِْٗ ؾكٛا ثٝابِٗ َٔ ؾطٙ أسعاِْٗ ٚأخصٚا ٜعسزٚٙ 
ٔ قاغٔ اآلثاض ي٘ َ ٜٚٓسبٛٙ باالؾعاض ٜٚصنطٕٚ َا

 : ٚنإ أنجطِٖ سعْا أخٛٙ عسٟ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘
 

ؾسَع ايعٌ ٖال ع٢ً اـسٜٔ َٔ زَعٞ  أٜا ًٜٚٞ
  قباب٘

  َا أقاب٘ ع٢ً ؾكس ايؿت٢ ًٌَٗٗ أْٛض ايعٌ تسضٟ
  غسْٚا نًٓا يًكٝس عٓ٘ ٖٚٛ دايؼ ناْ٘ غبع غاب٘

  ًْتكٝ٘ ؾأسطم ٚغ٘ َٗذتٓا غٝاب٘ ٚعٓس ضدٛعٓا مل
  ٘ نًٝب ٍٚ ؾال ٜػطح ٚال ًٜك٢ قشاب٘ؾُٔ ّٜٛ أخٝ

  َٚا ؾاضم قً٘ طٍٛ عُطٙ ٚال ْعطف ي٘ َسٙ غٝاب٘
  ايبٌ شض يٓا غطاب٘ ًٌَٗٗ ضاح َٔ اٚالز َط٠ ٚغِٗ

  ٚبعسٙ نٝـ عاز ٜكري ؾٝٓا الٕ دػاؽ َاؼٌُ عصاب٘
  بعسٙ غُٝشكٓا ْٝعا ٜؿتتٓا ٚال ىؿ٢ عتاب٘ تط٣

  ٖصٙ ايعكاب٘ اٜا أخٛتٞ َاشا ْػٟٛ ٚأٜ ْطٚح َٔ
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  تعاٍ أخٞ ٜا زضعإ قٛيًٞ ؾكًيب ٚاؿؿا ٜا أَري شاب٘
  ٜا ْاقط تعايٛا اٜا ٖعٚظ ٜا َٓٝ٘ ؾباب٘ اٜا غطاف

  ٚامسعٛا َين اـطاب٘ ٜٚا سٓبٌ ٜٚا باقٞ االَاض٠ تعايٛا
  تكٍٛ ايعٜط ٍٚ ٚضاح َٓا قتٌٝ ٜٚٓسؾٔ ؼت ايرتاب٘

 
٘ دػاؽ ٚأَا غًطإ ؾكس ضدع َػطٚضا ٚٚقـ اَاّ أخٝ

  : ٚأخص ٜٓؿس
 

  ٚإًٌٗٗ ْاقب اـُٝ٘ بعٝس ٗ ٚغ٘ ايبػتإ ي٘ ٜاسبٝب
  ٚايٓٗاض ضست اْا ايٝ٘ َٔ بعس إػٝب ٚسسٙ ٜػهط بًًٝ٘

  ٚزٜب ٗ ثالث١ االف ؾاضؽ غاٌِ نٌ ؾاضؽ َجٌ غبع
  ٖذُت عًٝ٘ ٜا أخٞ بايعذٌ ٚٚقعٓا عًٝ٘ بهطب عذٝب

 اضٟ قبٝببايػٝٛف ست٢ قاض زَ٘ د نطب٘ دػاؽ بايؼ
 

  نطب٘ ست٢ قطع َٔ ايٓؿؼ ٚاْططح بال َػعـ ٚال سبٝب
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  ثِ أخص ألخت٘ نباع يتأخص بجأض ٚيسٖا اؿبٝب
  ْاض ايًٗٝب أخصت٘ سطقت٘ بٓاض ٚيكت٘ ع٢ً ْط

 ٖصا ايصٟ ؾعًت بعسى ٜاُٖاّ ٜآا ايبٝض ٗ ّٜٛ ايٓهٝب
 
 

ايطاٟٚ ( ؾبُا اْت٢ٗ غًطإ َٔ نالَ٘ ؾهطٙ  قاٍ )
ٜاُٖاّ ؾإ  ُاَ٘ ٚقاٍ باضى اهلل ؾٝودػاؽ ع٢ً اٖت

ؾعًو ٖصا ٜبك٢ َس٣ االٜاّ ثِ غاضٚا اٍ اؿٞ ِٖٚ ٗ 
ٕٚا ٚقًٛا ايكٝٛإ دًؼ دػاؽ  اؾطاح ٚغطٚض ٚاْؿطاح

ٗ ايسٜٛإ ٚادتُعت سٛي٘ االبطاٍ ٚايؿطغإ ثِ اَط 
ايطبٍٛ ْٚؿذ ايعَٛض ٚعٌُ ٚيُٝ٘ عُٛٝ٘ هلا قسض ٚقُٝ٘  بسم

أَري ٚغٝس خطري ٚضقكت  َٔ نٌ ؾا دتُع ؾٝٗا خًل نجري
ايٓػا٤ ٚايبٓات ٚزاضت بِٝٓٗ االؾطاح ٚإػطات ٚاْؿطست 

ايػازات ٚنإ عٓسِٖ شيو ايٓٗاض َٔ أعِٛ  خٛاطط

 . االعٝاز ايهباض



 
211 

 

 
ٚنإ ٕا بًؼ بٓٛ قٝؼ سكٝك١ اـرب إ  ( قاٍ ايطاٟٚ )

بإٛت االٓط  إًٌٗٗ َات ٚاْسثط غابٛا عٔ ايٛدٛز ٚاٜكٓٛا
بًٝتِٗ ٚعُٛت َكٝبتِٗ ؾُِٗٓ َٔ أضؼًٛا َٔ ؾعازت 

االَري دػاؽ ٚطًبٛا َٓ٘ االَإ زٕٚ  ايسٜاض ٚقكسٚا
 باقٞ ايٓاؽ ؾأعطاِٖ االَإ ٚدعًِٗ َٔ ١ًْ اـسّ

ٚايػًُإ ٚمل ٜبل عٓس أخ٠ٛ ايعٜط االؾطاف اال ؾط شَ٘ ٜػري٠ 
باالبطاٍ ٚزاض بِٗ َٔ  ٚعكب١ سكري٠ ؾككسِٖ دػاؽ

ُٛا أَطِٖ ايٝ٘ ٚٚقعٛا عًٝ٘ ؾٓٗب ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ؾػً
ٚأخص ْٛقِٗ ْٚاهلِ ثِ أؾطٙ عًِٝٗ إٔ الٜٛقسٚا  أَٛاهلِ

ع٢ً ٚٗٛض اـٌٝ بٌ ٜكريٚا  ْاضا ٗ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ٚال ٜطنبٛا
االْسثاض  َهاِْٗ ٗ اـٝاّ ؾأدابٛٙ اٍ شيو إطاّ خٛؾا َٔ

ْٚعٍٚ ايسَاض ٚبعس ٖصا ضدع اٍ ايسٜاض بايؿط ٚاالغتبؿاض 
بايعع َهاْ٘ ٚغاض ٗ َكاّ عِٛٝ ٚسهِ ع٢ً  ِٛ ؾأْ٘ ٚتأٜسؾع

 . ايػبع٘ أقايِٝ
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إًٌٗٗ ؾاِْٗ بعس ٖصا ايعٌُ ضسًٛا  قاٍ ايطاٟٚ ( اَا اخٛٙ)
ايػعاب  َٔ اطالهلِ باٚالزِٖ ٚاطؿاهلِ ْٚعيٛا ٗ ٚازٟ

ِٖٚ ٜبهٞ ٚاْتشاب ٚشٍ ٚعصاب ٚقربٚا ع٢ً سهِ ضب 
  االضباب

 ٚاَا ايعٜط االغس ايػهٓؿط هلٛال٤ َٔ ايعرب ٖصا َا دط٣
اـرب ؾكصؾت٘ االَٛاز  ؾاْ٘ ٕا ايكت٘ اخت٘ ٗ ايبشط نُا غبل

 ٗ ايبشط ايعذاز اٍ إ غاقت٘ ايتكازٜط االهلٝ٘ اٍ َسٜٓ٘
بريٚت ٚنإ امسٗا اـٝربٜ٘ ًَٚهٗا ٜسع٢ سهُٕٛ ابٔ 

ٚاتؿل ٚاالَط إكسض  ععضا ٚنإ َٔ ادٌ إًٛى قسضا
زٜٔ بُٝٓا ِٖ ٜكطازٕٚ مسو ْٛطٚا إ مثاْٝ٘ َٔ ايكٝا

ٗ ايبشط ايعذاز تًعب ؾٝ٘ ايطٜاح ٚتكصؾ٘  شيو ايكٓسٚم
قٌُٜٛ ٖصا  طٛاضم االَٛاز ؾكاٍ اسسِٖ يالخط اْٛط ٜا

  قٓسٚم ٜاضؤبٌ
ٚغشبٛٙ  قس غاق٘ ايٝٓا اي٘ اغط٥ٌٝ ثِ اِْٗ قكسٚٙ ٗ اؿاٍ

اٍ ايؿاطٞ باؿباٍ ٚشيو بعس تعب ْٚهس َا عًٝ٘ َٔ 
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يباقٞ االعٛإ تعايٛا ست٢  ٍ ض٥ٝؼ ايؿدتٛضَعٜس ؾكا
ْؿػ٘ عًٝٓا االٕ قبٌ إ ْؿتش٘ ٜااخٛإ ؾٓاخص نٌ ٚاسس 

سك٘ قسض َا ٜػتشك٘ ؾاداب٘ بعض ايطداٍ َا ٖٛ َطازى  َٓا
ٚيهِ االخط الْٞ قاسب  بٗصا إكاٍ ؾكاٍ إ يٞ ايٓكـ

ايؿدتٛض ٚايط٥ٝؼ االنرب ؾكاٍ ٚسل ٔاض ايعصٜط َا تٓاٍ َٓ٘ 
ْٞ بري ثِ ٚقع بِٝٓٗ اـكاّ ٚتؿاُٛا بايهالّ ؾهطب ٜاؾ ؾ

  اسسِٖ ايط٥ٝؼ
ٚنإ يًط٥ٝؼ أر ؾهطب٘ ايكاتٌ بإكصاف ؾذٓسي٘  بػهٌ ؾكتً٘

قتٌ َِٓٗ عسٙ ضداٍ  َٚا ظايٛا ٜتكاتًٕٛ طُعا بإاٍ ست٢
ٚمل ٜػًِ غ٣ٛ ضدٌ ٚاسس ٚاتؿل باالَط إكسض إ 

يت٘ ٗ تًو ايػاع٘ َع أنابط زٚ سهُٕٛ نإ قس خطز
يًكٝس ٚايكٓل ؾُط َٔ شيو إهإ ؾٛدس ايكٓسٚم 

ٚايكت٢ً َططٚس٘ ع٢ً االضض ؾٛقـ ٚغاٍ  ٚايطدٌ
إًو ٗ  ايكٝاز عٔ ايػبب ؾاخربٙ بٛاقع٘ اؿاٍ ؾتاٌَ

ايكٓسٚم ؾتعذب َٔ نربٙ ٚثكً٘ ٚاضاز إ ٜعطف َا ؾٝ٘ 
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ٚاضتس ضادعا َع باقٞ ضداي٘ ؾًُا  ؾأَط عًُ٘ اٍ ايػطٜا
عطٜض  بؿتش٘ ؾؿتشٛٙ ٚاشا ضدٌ طٌٜٛ ايكاَ٘قاض ٖٓاى اَط 

اهلاَ٘ ٚاغع إٓهبٌ نبري ايكسٌَ َجدٔ باؾطاح َٔ 
ٚقاٍ إًو ؿٛاؾٝ٘ َا  نطب ايػٝٛف ٚطعٔ ايطَاح

ٚدسمت ؾٝ٘ قايٛا ٜاًَو ايعَإ ؾٝ٘ اْػإ ناْ٘ َٔ 
ايػٝس غًُٝإ ي٘ عٕٝٛ نعٕٝٛ ايػباع ؾًُا  عؿاضٜت

َٔ ايعَإ ٜا  تباع نِ يْ٘ٛط إًو خاف ٚاضتاع ٚقاٍ يال

 . تط٣ ٗ ٖصا إهإ
َاٖط  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ عٓس ٖصا إًو سهُٕٛ طٝب)

امس٘ مشعٕٛ ؾتكسّ اٍ ايعٜط ٖٚٛ َططٚح ٚدؼ ظيكَٛ٘ 
اعها٥٘ ؾكا ٍ ٍ إًو إ  ٚعطم ايطٚح ؾٛدسٙ ىتًر ٗ

 ايطدٌ ٗ قٝس اؿٝاٙ ؾكاٍ ي٘ ٌٖ تكسض إ تؿؿٝ٘ ٚاْا أعطٝو
ٍ ْعِ ٜا َٛالٟ ثِ ْٗض ع٢ً االقساّ ٚقاٍ بػِ َاتؿتٗٞ قا

ظْٛزٙ ٚاخص اغؿٓذ٘ ٚبًٌٗ  اهلل ايعًٞ ايعِٛٝ ؾؿُط عٔ
 بإا٤ اـاضز َٚػض اؾطٚح ٚٚنع إطِٖ ع٢ً ايكطٚح ثِ دا٤
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بايعػٌ ايٓشٌ ؾػالٙ ٚؾتض ؾُ٘ ٚاغكاٙ ٚٗ بطٖ٘ قكريٙ 
عٝٓاٙ ؾٓٛط ٚتاٌَ ٗ شيو  اختًذت اعها٤ٙ ٚؼطنت ٚؾتض

ؾطا٣ ْاع٘ َٔ ايطداٍ قؿط ايٛدٛٙ بػٛايـ احملؿٌ 
ؾاعرتاٙ االْصٖاٍ ٚؾهط االي٘ إتعاٍ ؾكاٍ ي٘ سهُٕٛ  طٛاٍ

؟ؾكاٍ امسٞ إٛسس  َٔ اْت َٚٔ تهٕٛ َٚا ٖٛ امسو
اْا عبس االي٘ ايعِٛٝ ضب َٛغ٢ ٚابطِٖٝ ؾكاٍ َا ٖٞ قكتو 

ٗ ٖصا ايكٓسٚم ؟ ؾكاٍ نٓا اضبع٘ غٝاؽ  ٚغبب ٚنعو
ؾشػسْٚٞ  اْا إكسّ ٚع٢ً اؾُٝععٓس إًٛى ٚنٓت 

ٚنطبْٛٞ شات ّٜٛ بككس اِْٗ ٜكتًْٛٞ ؾػبت عٔ 
ْؿػٞ اال ٗ ٖصا إهإ  ايٛدٛز َٔ امل ايهطب ٚمل اض

.ؾكاٍ إًو يًشهِٝ خصٙ اٍ عٓسى ٚزاٜٚ٘ با يعالز ست٢ 
ٚبعس شيو اسهطٙ اٍ عٓسٟ ؾا خصٙ اؿهِٝ اٍ  ٜؿؿٞ

دطاس٘  زاضٙ ٚعاؾ٘ َسٙ َٔ ايعَإ ست٢ ختُت
ٚؼػٓت اسٛاي٘ ؾات٢ ب٘ اٍ عٓس إًو ٕٚا زخٌ غًِ عًٝ٘ 

ي٘ إًو نٝـ اْت االٕ ٜا َٛسس ؟ ؾكاٍ  ُٚجٌ بٌ ٜسٜ٘ ؾكاٍ
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زٚاّ  ي٘ عػب اْٛاضى ايؿطٜؿ٘ ٚقس ؾؿٝت ٚسكًت ع٢ً
ايعاؾٝ٘ ؾًً٘ زض ٖصا اؿهِٝ ؾاْ٘ ٜػتشل االْعاّ ٚاالنطاّ ؾُُٗا 

تػِ إًو َٔ ٖصا ايهالّ ؾاْٞ غاعطٝو اٜاٙ ؾب اْعُت عًٝ٘
ٚقاٍ اعًُين عايو  ٚاْعِ ع٢ً اؿهِٝ ثِ ايتؿت اٍ إًٌٗٗ

 : ٚنٝؿٝ٘ اسٛايو ٚاؾاض إًو ٜكٍٛ
 

  إًو ٜا َٛسس اغتُع َين إكاٍ قاٍ ابٛ غتري سهُٕٛ
 ٖات اسهًًٝٞ ع٢ً َا قاض ؾٝو َا عًُت َٚا ؾعًت

  َٔ ايؿعاٍ
  بػٝٛف قكاٍ ست٢ طعٓت ٜا َٛسس بايطَاح دطٚسو نجريٙ

  اغًّٝٛ ًَٝض قطّ ؾاضؽ خٌٝ َااْت ْصٍ ٜا َٛسس اْت
ٜا غبع  قٛيًٞ عٔ شٟ اؾطح نٝـ قاض َٚا غببِٗ قٍٛ

  ايطداٍ
  ثِ اعًُين ع٢ً َا قس اقٍٛ ٜاظنٞ االقٌ عٔ عِ ٚخاٍ

  ايؿٛض يو َعِٗ َكاٍ اتٛى ايػاٌِ ٜهطبٕٛ ٗ بالزى
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 عى سالٍَٓٗا خب بعس ٖصا قٌ يٓا عٔ قٓعتو ايصٟ تانٌ
 
 

 ؾًُا ؾطؽ سهُٕٛ َٔ َكاي٘ قاٍ ي٘ ايعٜط أعًِ اٜٗا إًو
اؾًٌٝ قاسب ايؿهٌ اؾٌُٝ إ غأيت عٔ سػيب ْٚػيب 

ايعطبإ ثِ غسض  ٚٚٚٝؿ١ ابٞ ؾاْ٘ نإ ًَو َٔ ًَٛى
ب٘ ايعَإ ست٢ قاض ٜػٛؽ اـٌٝ ٚاْا تبعت َُٗت٘ ٖٚصٙ 

 : ٚاؾاض ٜكٍٛ ٚٚٝؿيت َٚٗٓيت
 

ٗ قكٝس ٜا ًَو سهُٕٛ ٜا سهِ قاٍ ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ 
  اـكاٍ

ٗ بالزٟ إ غايت عٔ اؾًٛؽ فًػٞ ٗ ايٛغ٘ 
  ؾٛم اعال اؾباٍ

ايؿٛض نٌ ايؿٛض يٞ َا أسس ٜكسض  ٚإ غايت عٔ
  ىايـ يٞ َكاٍ
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ؾايعصاض٣ ًًٖت ؾٛم  ٚإ ٚقع اؿطب ٚنطب ايػٝٛف
  اؾُاٍ

  نايطَاٍ ٚايػٝٛف اؾسب عاز هلا َطٜط ٚايكتٍٛ تًٍٛ عازت
ؾصاى ايّٝٛ اْا اعع إالح َاَجايٞ ٗ ايُٝٔ ٚٗ 

  ايؿُاٍ
نٝـ اْا اعع ايهٝٛف ٚاؾبع يًهٝـ َٔ  ٚإ اتاْٞ

  ؿِ اؾُاٍ
ٚا٥ٌ شاى يٞ اَري  ٚايؿت٢ إعطٚف َٓذس ٜا اَري ابٔ

  خاٍ
إ نٓت تػاٍ ٜا ًَو عٔ قٓعيت قٓعيت ساقٛز ٗ 

  ضؤٚؽ ايطداٍ
ايسٖط ٜا سهُٕٛ اَا ابٞ ؾهإ شٚ قسض عِٛٝ َاٍ ؾٝ٘ 

  َاٍ
  يًدٍٝٛ بايهطاَ٘ بعس عع٠ ٚايسالٍ قاض غاٜؼ بعس عع٠

  َجاٍ ٚاْا قس قطت غاٜؼ بعسٙ اغٛؽ اـٌٝ َا َجًٞ
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ٚدطٚساتٞ ٖٞ َٔ عل اؿكإ قس نطبين بطدً٘ 
  اضبع ْعاٍ

ٗ سؿاٙ ضاست ايػهٌ  قُت َٔ نسضٟ نطبت٘
  يًععاٍ

 ع نجطالدٌ شاى إٗط غ٣ٛ ٌٖ ؾعاٍ ٚاضَْٛٞ بايسٍ َ
  اـٝاٍ
 

ؾًُا مسع سهُعٕ ٖصا ايهالّ َٔ ايعٜط غهب عًٝ٘ ٚقاٍ 
اخربتين قبٌ االٕ ضؾاقو قتًٛى ٚايّٝٛ  ي٘ اْت نصاب ؾكس

 تكٍٛ اؿكإ نطبين ؾتهصب عًٞ ٚؼطْٞ ؾًٛ نٓت
َٔ االناضّ َا دطت عًٝو ٖصٙ ايعٛا٥ِ ثِ قُِ ع٢ً قتً٘ 

اى ٗ اؿبؼ ٚبكٞ ٖٓ ؾتؿؿعت ؾٝ٘ انابط زٚيت٘ ٚٚنعٛٙ
َسٙ غٓ٘ ناًَ٘ ٚنإ ٜػطٛ ع٢ً احملابٝؼ ٜٚانٌ طعاَِٗ 

ايٓاؽ ٚؾهٛا اَطِٖ اٍ إًو ٚقايٛا ي٘ اشا  ؾهذٛا َٓ٘
اـٌٝ الْ٘ ٜكامسٓا  نإ ٖصا غاٜؼ نُا ٜكٍٛ ؾادعً٘ ٜػٛؽ
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ع٢ً طعآَا غكبا ٚقٗطا ٖٚصا االَط الٜطام ؾسع٘ ٜؿتػٌ 
ي٘ ٌٖ اْت بعطم دبٝٓ٘ ؾاغتسعاٙ إًو ايٝ٘ ٚقاٍ  ٜٚانٌ خبعٙ

ؾكاٍ غًُٛٙ خًٝٓا ؾاشا  َاٖط ٜا َٛسس بػاغ٘ اـٌٝ قاٍ ْعِ
  ٚدسْا ي٘ َعطؾ٘ ٗ شيو

 . انطَٓاٙ
نجريا َا ٜٓؿطز بٓؿػ٘ ٜٚتصنط اًٖ٘  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ)

ٜٚكٍٛ  ٚعؿريت٘ َٚا ٖٛ ؾٝ٘ َٔ االٖاْ٘ ٚاالغط ٜٚبهٞ
ٜايٝت ؾعطٟ َا دط٣ ع٢ً اخًٞ َٔ بعسٟ الٕ 

َٓعي٘ ايعبس اؿكري ٚيٛ  ٢ اؿاشم ايبكرياالغري نُا ىؿ٢ عً
نإ َٔ بٝت ؾٗري ٚعامل مري ؾهٝـ َٔ تهٕٛ دٓاب 

ايعٜط ايصٟ قٗط االبطاٍ ٚايػاٜٚط ٚؾاع شنطٙ  االَري غامل
ٚاالسرتاّ ٚعًٛ اؾاٙ  عٓس إًٛى إؿاٖري ؾاْ٘ بعس شيو ايعع

ٚضؾع٘ إكاّ ٚقع ٗ اغط بين اغطا٥ٌٝ ؾهإ إٛت عًٝ٘ 
شٖا ايكبٌٝ ٚيهٓ٘ غًِ اَطٙ اٍ اهلل ٚقاّ ٜٓتٛط  ٔاٖٕٛ َ

َٔ ؾطى االقٓام  ْؿٛش سهُ٘ ٖٚٛ ٜتاٌَ ايؿطز ٚاـالم
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ْٚهإ قس اْتدب ي٘ ؾطغا َٔ اطاٜب االؾطاؽ ناْت 
  قكريٖايطاؽ ٚادٛز طًٜٛ٘ ايعٓل

َٔ ايكُري ؾطؽ دػاؽ ؾاعت٢ٓ برتبٝتٗا ست٢ سايت 
عًٝٗا  ايؿاطٞ ايبشط ٚضبطٗا ٖٓاى ؾدطز قاخصٖا اٍ

 سكإ َٔ ايبشط ؾؿب عًٝٗا ؾطاست ساٌَ ٚبعس عاّ
ٚيست َٗط ازِٖ ٚنإ ناٌَ االٚقاف ًًَُِ ؾػُاٙ 

َعٗا شيو ايعٌُ ٗ  االخطز ـطٚز اباٙ َٔ ايبشط ثِ ؾعٌ
ايجاْٞ ؾٛيست ي٘ َٗط اخط ناْ٘ االظط سكإ عٓرت ؾػُاٙ 

ٚاعت٢ٓ بُٗا زٕٚ باقٞ اـٌٝ ٚنإ  ابٛ دشالٕ
اضبع  اض ٚايٌٝ ٚاغتُط ع٢ً تًو اؿاٍ َسٜٙػٛغُٗا ٗ ايٓٗ

 . غٌٓ ٖٚٛ ٜطًب ايؿطز َٔ ضب ايعإٌ
 

  سطب بطدٝؼ ايكًٝيب َع ايٝٗٛزٟ
قاٍ ايطاٟٚ ( ٚاتؿل ٗ تًو االٜاّ إ بطدٝؼ ايكًٝيب  )

اسٝ٘ مسعإ ٗ َات٦ٞ  اسس ًَٛى االضٚاّ خاضز َع
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ايـ عٓإ َٔ بالز نػطٚإ ٚتًو اؿسٚز حملاضب٘ 
ٚشنطضٚاٙ االخباض عُٛا٤ االعكاض بإ  ٝٗٛزٟسهُٕٛ اي

 َسٜٓ٘ سهُٕٛ ناْت ْؿؼ َسٜٓ٘ بريٚت ناْت َعسطؾ٘
ايبٓٝإ ٚنجريٙ اؿٛاْٝت ٚايبٝٛت ٕٚا اقرتب ايٝٗا بطدٝؼ 

خٝاَ٘ ٗ االؾطؾٝ٘ ٚنتب نتابا  بايعػانط ايٓكطاْٝ٘ ْكب
اٍ سهُٕٛ ٜكٍٛ ؾٝ٘ إًو بطدٝؼ بٔ َٝدا٥ٌٝ اٍ 

ا٥ٌٝ اَا بعس ؾاْو قس خايؿت ايؿطٚٙ ًَو بٓٛ اغط سهُٕٛ
ٔػ٘ اعٛاّ ٚاْت  ٚمل تطغٌ يٓا اـطٚز إطبٛٙ ٚقس َه٢

ؼاٚيٓا بايهالّ ؾاقته٢ آْا قكسْاى االٕ باالبطاٍ 
َطزٙ اؾإ ال ؽاف طعٔ ايطَاح ٚال ْهٌ  ٚايؿطغإ ناْٗا

عؿط  اؿطب ٚايهؿاح ؾإ زؾعت اـطاز إطًٛب َٔ
  َايو تٛقؿٓا عٔ

تايو ٚاال ٚسل َٔ اٚدس االْػإ ٚإػٝض ايصٟ سطبو ٚق
زْؼ خطبٓا زٜاضى ٚطؿٝٓا ْاضى ٚقًعٓا اثاضى  ٚيس بال

إػٝشٝ٘ ؾاغطع ٗ  ٚدعًٓا ايٛالٜات ايٝٗٛزٜ٘ تابع٘ يالقايِٝ



 
222 

 

ضز اؿطب قبٌ سًٍٛ ايعصاب ثِ اْ٘ ختِ ايهالّ بٗصا ايؿعط 

 : ٚايٓٛاّ
 

  ا ٚدساع٢ً َا قاٍ بطدٝؼ ايكًٝيب نطِٜ ايٛايسٜٔ اٜ
 ايرتابا ع٢ً ايػازات زَٚا َػتذسا ؾسٜس ايباؽ َا بٌ

  قسا اشٍ ايكّٛ ٗ غٝؿٞ ٚضقٞ اقس ايؿٛف ٚاهلاَات
 اْا قاقس ؿهُٕٛ ايٝٗٛزٟ ؾاعًُ٘ َا قس اغتذسا

  عٛيت إ اؾػً٘ دسا ٚاخربٙ بؿطغاْٞ ٚدٝؿٞ َٚا
  بِٗ َٔ نٌ قّٛ يٝح اضٚع ٜكس اـًٌٝ ٗ إٝسإ قسا

  اضغً٘ غطٜعا ٚإ مل ّتجٌ اَطٟ ؾطزاإاٍ  ٜطٜس
  ظٖٛا ٚدٗا ٚقسا ٚعؿط اـٌٝ َع عؿط ايعصضا٣ بٓات قس

 
قاٍ ايطاٟٚ ( إ إًو بطدٝؼ غًِ ايهتاب اٍ )

ؾطْػٝؼ ٚاَط إ ٜػري يعٓس سهُٕٛ ؾٝعطٝ٘  قا٥سامس٘
اَط َٛالٙ ٚدس  ايهتاب ٜٚاتٝ٘ بػطع٘ اؾٛاب ؾا َتجٌ ايكا٥س
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خٌ ايبًس ٚقكس سهُٕٛ ٗ قطع ايؿالٙ اٍ إ ز
غًِ ٚاعطاٙ ايهتاب ُٚجٌ بٌ ٜسٜ٘  زٕٚ اسس ؾًُا ٚقٌ ايٝ٘

 ٚنإ عٓس سهُٕٛ ْاع٘ َٔ اخٝاض ايٝٗٛز ِٖٚ
ٜطايعٕٛ ٗ ايتٛضاٙ ٚايتًُٛز ٕٚا ؾض ايهتاب ٚقطاٙ ٚعطف 

ٚقاح ع٢ً ايطغٍٛ قٛت َجٌ  سكٝك٘ َعٓاٙ آطت عٝٓاٙ
ا تعٝؼ ؾًٛال ايػٍٛ ٚقاٍ ٖهصا ٜهتب يٞ بطدٝؼ ٜاخبٝح ٜ

ٜا ابٔ االؾطاض يهٓت قطعت ضاغو ٚأست اْؿاغو  ايعاض
ٚايعطاى ؾاْٞ  ؾاشٖب ٚقٌ ٕٛالى إ ٜػتعس يًشطب

الاٖاب٘ ٚال اسػب سػاب٘ ؾدطز ؾطْػٝؼ َٔ بٌ ٜسٜ٘ ٖٚٛ 
عٔ عٝٓٝ٘ ثِ قاح إًو سهُٕٛ ع٢ً  ٜٓؿض غباض إٛت

 اخٝ٘ قٕٗٝٛ ٚٚظٜطٙ قػُٕٛ ٚقاٍ هلُا اغتعسٚا يًكتاٍ
ٚؾطقا ايػالح ع٢ً ايعػانط ٚاالبطاٍ ؾكس اتتٓا ايعػانط 

ٚقس عػهطٚا ٗ االؾطؾٝ٘  إػٝشٝ٘ ٚاالبطاٍ ايٓكطاْٝ٘
 ؾاداباٙ اٍ َا اَط ٗ اؿاٍ دٗع ايعػانط ٚؾطقا عًٝٗا
ايػالح ٚايػٝٛف ٚايطَاح ٕٚا بًؼ إًو بطدٝؼ نالّ 
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ّٜٛ ع٢ً اؿطب  سهُٕٛ قاض َجٌ اجملٕٓٛ ٚعٍٛ ثاْٞ

 . ّٚايكسا
قاٍ ايطاٟٚ ( ٚعٓس اؾطام ايكباح اغتعس سهُٕٛ  )

ٚايهؿاح ؾدطز َٔ ايبالز بايعػانط ٚايعسز ٚسٛي٘  يًشطب
ٚاالغؿاض اَال بايؿٛظ  ايهٗٓ٘ ٚاالسباض ِٖٚ ٜتًٕٛ ايتٛضاٙ

ٚاالْتكاض ٚنإ بطدٝؼ قس ضنب ٗ شيو ايٓٗاض بصيو 
طايبا ايكالع ٚاالغٛاض بك٠ٛ ٚاقتساض ٚع٢ً  اؾٝـ ٚتكسّ

ٚايطٖبإ  غ٘ ايبٝاضم ٚايكًبإ َٚٔ سٛي٘ ايكػٛؽضا
ِٖٚ ٜتًٕٛ ايعبٛض ٚ االلٌٝ بايتٓػِٝ ٚ ايتًٌٗٝ ٕٚا ايتك٢ 

اؾُعإ ٗ غاس١ إٝسإ ٚيتكت  ايعػهطإ تكاتٌ
ايربٖ٘  ايؿطغإ ايٓكطا١ْٝ باالبطاٍ االغطا١ًٝ٥ ٗ تًو

ٖٚذُٛا ع٢ً بعهِٗ ٖذُات ق١ٜٛ ٚتهاضبٛا بايػٝٛف 
ايعٝػ١ٜٛ قس ؾتهت بايػكب٘ ايعربا١ْٝ  ْت اال١َإؿطؾٝ٘ ٚنا

ٚقتًت  ٚاشاقتٗا ٗ شيو ايّٝٛ َٔ االٖٛاٍ اعِٛ بًٝ٘
َكتًتًا ع١ُٝٛ ٚؾٝ٘ ضدع سهُٕٛ ٖٚٛ ٜتأغـ ٜٚتًٗـ 
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ايتًـ ٚزخٌ إٍ ايبًس  ع٢ً سٌ َا بعػهطٙ َٔ ايٌٜٛ ٚ
َع اؾٝـ ٚأغًل االبٛاب ٚقكس ايككط ٖٚٛ خاضز عٔ 

ؼ خاضز إس١ٜٓ ٚنإ قس أَتًو ْٚعٍ بطدٝ زا٥ط٠ ايكٛاب

  . شيو ايٓٗاض ثالث٘ قالع سك١ٓٝ
ايطا٣ٚ ( ٚنإ إًٌٗٗ قس مسع قٝاح ايكّٛ ؾػأٍ  قاٍ )

ْؿػ١ إٍ ايكتاٍ  عٔ اـرب ؾأعًُٛٙ بٛاقع٘ اؿاٍ ؾتاقت
َٚكاز١َ األبطاٍ ؾأخص قكب٘ بٝسٙ ٚقعس إٍ ايػٛض يٝؿاٖس 

ٕ ؾٓٛط ٚنإ شيو إهإ بكطب قكط سهُٛ تًو االَٛض
غًبٛا أٚ  ايكّٛ ِٖٚ ٜكاتًٕٛ ؾهإ نًُا ْٛط ايٓكاض٣

ٚؿطٚا ٜكٍٛ يًٝٗٛز تكسَٛا ٚال تٓهػطٚا ٚنإ ٜٗسض نايطعس 
ايعاقـ ٖٚٛ ضانب ع٢ً اؿٝ٘ نُا  ايكاقـ أٚ نايطٜض

ٜطنب اؿكإ ٜٚهطب٘ بطد١ًٝ ٜٚكٝض ع٢ً ايؿطغإ 
ع٢ً تًو اؿاٍ إٍ إٔ ضدع سهُٕٛ إٍ  ٚأغتُط

أمسٗا ط  غِ ْٚهس ٚنإ ؿهُٕٛ بٓت نايكُطايبًس ٖٚٛ ٗ 
غتري ص ْٛطت َٔ ايؿباى أؾعاٍ ايعٜط ؾتعذبت َٔ 
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  . أؾعاي٘ ٚغطٜب أعُاي٘
ؾًُا ضدع أبٖٛا غأيت٘ عٔ سايت٘ َٚا دط٣ ي٘ ٗ قتاي٘ 

اْتكاض ايٓكاض٣ ٗ ايكتاٍ ؾبعس شيو  ؾاعًُٗا بٛاقع١ اؿاٍ
أعُاٍ ايعٜط  ٔأخربت٘ أبٓت٘ ط غتري ص َا ضأت٘ ٗ شيو ايّٝٛ َ

ٚقايت : إشا ناْت اعُاي٘ قشٝش١ ؾأْ٘ ٜهػط ٖصا ايعػهط 

  : االمسط ثِ اؾاضت تكٍٛ ٜٚصٜك١ إٛت
 

 تكٍٛ غتري أمسع َٔ نالَٞ ْٛطت ايّٝٛ ٗ عٝين
  ايعذا٥ب

  ْٛطت ايّٝٛ َٔ ٖصا إٛسس ؾعاٍ قس تعٝس ايطأؽ ؾاٜب
 ايٓكاضٟ ٚقس ٖذُت عػهطٖا ؼاضب ؾًُا زقت ايطبٌ

  إٓانب ايعػانط بايعػانط ٚضاح ايػٝـ ٜعٌُ ٗ ٚايتكت
  ؾكس ابكطت اسٛاٍ إٛسس غطا٥ب قس ؾعًٗا َٔ عذا٥ب

 سكاْ٘ ناْ٘ ٜاابٞ قاقس واضب ضنب يًشٝ٘ غٛاٙ
  ٜٚععل ثِ ًٜهع ٗ نعاب٘ إٍ إٔ قس دط٣ زَ٘ غهاٜب
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 ٜٚٗسض َجٌ يٝح أضٚع تطز االضض َٓ٘ ٚ ايهتا٥ب
  يًكا ٚ اؿطب طايب بٜ٘طٜس اؿٝ٘ ٜطًع ؾٝ٘ ٜػع٣ ٚقً

  اشا ٚيت ضدايو قاٍ باطٌ ٚإ ٚيت عساى قاٍ طايب
  ايٓاؽ ٚاسس بعس ٚاسس قتٌ ضٚس٘ ٖٚٛ اؿٝ٘ ضانب ٜٓدٞ

  اٍ ٚقت إػاضب ؾٗصا قس ْٛطت٘ ايّٝٛ سكا َٔ ايكبض
  ؾال أزضٟ أٖٛ عاقٌ قُٝسع ٚال أزضٟ أّ فٕٓٛ خا٥ب

 
ْٚٛاَٗا ٚؾِٗ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت غتري َٔ ؾعطٖا  قاٍ )

ايٝ٘ ؾكايت ي٘ َٔ  ابٖٛا ؾش٣ٛ نالَٗا اضاز إ ٜػتسعٝ٘
ايكٛاب إ ٜطنب أخٛى ْٗاض غس ٜٚكاتٌ ايعسا ٚإ 

ؾًعً٘ ٜؿعٌ نُا ؾعٌ باالَؼ ؾتؿاٖس أعُاي٘  تبك٢ ٗ ايككط
ؾاغتكٛب نالَٗا  ٚؽترب اسٛاي٘ ؾًٝؼ اـرب نُؿاٖس٠ ايٓٛط

يكباح أَط أخاٙ ٚبات تًو ايًًٝ٘ ٗ قًل ٚنذط ٕٚا اقبض ا
بايعػهط ٚىطز يكتاٍ ايٓكاض٣ ؾطنب أخٛٙ ٗ  إٔ ٜطنب

ٚايبٓٛز ؾايتكت٘  عػهط ايٝٗٛز ٚاْتؿطت ع٢ً ضاغ٘ ايطاٜات
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ْٛع ايٓكاض٣ َجٌ االغٛز ٚقٝاح االبطاٍ ُُٖٚٗ٘ ايطداٍ 
ايكتاٍ ٚعُٛت االٖٛاٍ ٚدط٣ ايسّ ٚغاٍ ؾًُا  ٚاؾتس بِٝٓٗ

ع٢ً ايػٛض ٖٚٛ  ؾكعس مسع ايعٜط ايتٗب قًب٘ بٓاض االؾتعاٍ
سعٜٔ ايٓؿؼ ٚؾعٌ نُا ؾعٌ باالَؼ ٚنإ نجريا ٜكٍٛ 

دػاؽ إدسٍٚ ٖٚٛ ٜٓد٢ ايكّٛ  ٜايجاضات نًٝب َٔ
 ٜٚكٍٛ ايّٝٛ ٚال نٌ ّٜٛ ٚنإ سهُٕٛ ٜٓٛط ايٝ٘ َع ابٓت٘

ؾتعذب َٔ ؾعً٘ ٍٖٚٛ قٛضت٘ ؾأَطٖا إٔ تٓازٜ٘ يٝشهط 
عذب َٔ ٚيباٖا ٚقس ت أَاّ زٚيت٘ ؾٓازت٘ ؾايتكت ايٝٗا

سػٔ ضؤٜاٖا قايت ابٞ ٜسعٛى إٔ ؼهط ايٝ٘ ؾٓعٍ 
ٚزخٌ ع٢ً إًو ٚغًِ عًٝ٘ ٚقبٌ  ٚقعس اٍ ايككط

 االضض بٌ ٜسٜ٘ ؾكاٍ ي٘ سهُٕٛ إ نٓت قازض ع٢ً
َاتكٍٛ ٚاْت َٔ ايؿطغإ ايؿشٍٛ ؾاْعٍ ٚقاتٌ ٖٓا ٗ 

ٌْٝ ٚأؾهاٍ ٚإٔ نػطت  ٖصا ايٓٗاض إٍٗٛ ؾإ يٓا عًٝو
االَاٍ ٚأغٓٝٓاى بإاٍ ٚأطًكٓاى َٔ  االعسا٤ بًػٓاى

 . ٚاالعتكاٍ االغط
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ؾأَط إًو بإٔ ٜعطٛٙ دٛازا َٔ أطاٜب اـٌٝ ٚزضعا ٚغٝؿا 
ظٛاز ؾكاٍ هلِ ٖصا الوًُين ثِ أته٢ عًٝ٘ بٝسٙ ؾهػط  ؾأتٛا ي٘

ؾؿعٌ ب٘ نصيو َٚاظاٍ ع٢ً تًو  أنالع٘ ؾأتٛا ي٘ بآخط دٛاز
و َٔ ق٠ٛ بأغ٘ اؿاٍ ست٢ قتٌ عؿط٠ خٍٝٛ ؾتعذب إً

َطاغ٘ ثِ أتٛا ي٘ بعس٠ سطب ٚدالز ؾؿعٌ نصيو اٍ  ٚؾس٠
ؾًبػٗا ٚناْت َٔ  إ أتٛٙ بعس٠ سطب إًو سهُٕٛ

أسػٔ ايعسز ٚأعتكٌ بايػٝـ إٗٓس ٚضنب ع٢ً ٚٗط 
نإ ٜٓتٛط َٓ٘ ايؿطز ٚأخص ٗ ّٝٓ٘  سكاْ٘ االخطز ايصٟ

 ايطَض االمسط ٚايتؿت ع٢ً سهُٕٛ ٚقاٍ ايّٝٛ تٓٛط
يٞ ٚتعأٜ سطبٞ ٚقتايٞ ٚتصنطْٞ ع٢ً طٍٛ ؾعا

اؿكإ ٚقّٛ ايػٓإ  ايسٚاّ اٜٗا إًو اهلُاّ ثِ أْ٘ يهع
ٚاْطًل اٍ غاس١ إٝسإ بكًب أق٣ٛ َٔ ايكٛإ 

إٛت ؼت أضدٌ اـٌٝ عٓس بًٛؽ ايككس  ٚقس ٖإ عًٝ٘
بِٗ  ٚإأٍَٛ ٚناْت ايٓكاض٣ قس نػطت ايٝٗٛز ٚؾتهت

ًٌٗٗ تًو اؿاي٘ اغتعس يًشطب ؾتو االغٛز ؾًُا ضأ٣ إ
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إًو سهُٕٛ ٚقاٍ ؾسٚا  ٚايكتاٍ ٚتكسّ قٕٗٝٛ أخٛ
ععَهِ ٚقاتًٛا خكُهِ ثِ خاض اجملاٍ ٚطًب إٝػط٠ ٗ 

ٚقاتٌ ؾُسز أنجطٖا ع٢ً ايطَاٍ ٚتأخطت عٓ٘ ايطداٍ  اؿاٍ
االْصٖاٍ ٖٚذُٛا  ٚضأت ايٓكاض٣ تًو ايؿعاٍ ؾاعرتاٖا

ِ بايصٍ ٚايٌٜٛ ٚقتٌ ْاع١ عًٝ٘ َٔ ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ؾأبالٖ
اـٌٝ ٚنإ نًُا نجطت عًٝ٘ ايهتا٥ب  َٔ ؾطغإ

ايػايب  ٚناٜكت٘ ايعػانط ٚإٛانب ٜتصنط أخٛٙ نًٝب االغس
ؾٝٗادِ ٖذّٛ ايػباع ٚال ىاف ٚال ٜطتاع ؾعٓس شيو تأخطت 

عٔ قتاي٘ ايؿطغإ ٚتٛقؿت عٔ  عٓ٘ ايؿطغإ ٚتٛقؿت
إعاضى قتاي٘ ايؿطغإ ٚنإ بطدٝؼ َٔ ؾطغإ 

شيو ِا غٝٛ٘ ٚظاز ٖٚذِ بايعػانط ٚاالدٓاز طايبا  ؾًُا بًػ٘
ٚايطٖبإ ٚع٢ً  غاس١ إٝسإ َٚٔ سٛي٘ ايكػٛؽ

ضاغ٘ ايطاٜات ٚااليٜٛ٘ ؾًُا اقرتبت َٔ تًو ايٓاسٝ٘ ٚقعت 
قٕٗٝٛ أخٛ إًو سهُٕٛ ؾتكسّ االضض  عٝٓ٘ ع٢ً

ٕٚا  قتٝال ٚٗ زَ٘ دسٜال ؾعٓس شيو نذت طٛا٥ـ ايٝٗٛز
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ضأٚا أَريِٖ َؿكٛز ؾاغتػاثٛا بايتٛضا٠ ٚايتًُٛز ؾايتكاِٖ 
َِٓٗ نٌ ؾاضؽ َعسٚز ٚنإ إًٌٗٗ  بطدٝؼ نايُٓطٚز ٚقتٌ

 ٜكاتٌ َٔ بعٝس ايؿطغإ ايكٓازٜس ّٚسزٖا ع٢ً ٚد٘
ايكعٝس ؾًُا ضأ٣ طٛا٥ـ ايٝٗٛز َتأخط٠ بعس إ ناْت 

قٕٗٝٛ ؾًُا  ٚاؾط٠ ِٖٚ ٜكٝشٕٛ ٜٚٓسبٕٛ ع٢ً ؾكس
ايطٜٛ٘ أخصت٘ ايػري٠ ٚاؿُٝ٘ ؾككس إًو عطف بايٛٔ 

ٚٗ ايططٜل ايتك٢ بأخٝ٘  بطدٝؼ اٍ شيو إهإ
مسعإ ٖٚٛ ٜٓد٢ االبطاٍ ٚايؿطغإ ؾٗذِ عًٝ٘ ٖذُ٘ 

ٚنطب٘ بايػٝـ إٗٓس ايكاٙ ع٢ً ٚد٘ االضض ىتب٘  االغس
ٌٓ دٝـ ايٓكاض٣  بعه٘ ببعض ؾًُا قتٌ االَري مسعإ
يو زقت ايٓٛاقٝؼ ٌٚٓ ع٢ً ايعٜط َٔ نٌ َهإ عٓس ش

 . نٌ أغكـ ٚقػٝؼ أٜها بطدٝؼ ٚتبع٘
ٕٚا ضأت ايٝٗٛز أؾعاٍ إًٌٗٗ أٜكٓت ببًٛؽ االٌَ ؾاضتست 

قساّ بعس شيو االْٗعاّ ايتكت ايطداٍ بايطداٍ ٚاالبطاٍ  اٍ
َٚاظايٛا ع٢ً تًو اؿاٍ اٍ إ  باالبطاٍ ٚعُٛت االٖٛاٍ
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ايبعض  قٛا عٔ بعهٍِٗٚ ايٓٗاض ٚأقبٌ ايًٌٝ باالعتهاض ؾاؾرت

 . ٚظايت نٌ قبًٝ٘ ٗ ْاس١ٝ َٔ االضض
قعب عًٝ٘ قتٌ  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ إًو بطدٝؼ قس )

أخٝ٘ مسعإ ْٚسّ ع٢ً ف٦ٝ٘ اٍ تًو االٚطإ ٚنصيو 
أخٝ٘ قٕٗٝٛ ؾهاْت َكٝب١ ع١ُٝٛ  اغتعِٛ سهُٛ قتٌ

ايكباح  ع٢ً إًهٌ ٚزاٖٝ٘ دػ١ُٝ ع٢ً ايؿطٜكٌ ٕٚا أقبض
بٓٛض٠ ٚالح ضنبت ايعػانط ٚاقطؿت ٚاْكػُت اٍ ٚاؾطم 

بايطَاح ٚاـٓادط ٚايػٝٛف ايبٛاتط  َٝأَ َٚٝاغط ؾتكاتًٛا
ايّٝٛ  ؾهإ ايعٜط ناالغس ايهاغط ٚدط٣ يالبطاٍ ٗ شيو

َٔ االٖٛاٍ َاٜؿٝب ضؤٚؽ االطؿاٍ ٚاغتُطٚا ع٢ً تًو 
ٚخكاّ عؿط٠ اٜاّ ع٢ً ايتُاّ  اؿاٍ ِٖٚ ٗ اؾس قتاٍ

قس ؾتو ؾتها عُٛٝا ٚقتٌ َٔ ايٓكاض٣ عسزا  ٚنإ ايعٜط
إًٛى ايهباض أقشاب ايػط٠ٛ ٚاالقتساض أَطٙ ْاؾص  َٔ

ٚايٛقٛع بٝس إًٌٗٗ  ٗ ْٝع االقطاض ؾداف َٔ االْهػاض
 اؾباض ؾذُع اضنإ زٚيت٘ ٚٚظضا٤ ًٖهت٘ ٚعكسٚا بِٝٓٗ زٜٛاْا
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ؾاغتكط ضأِٜٗ ع٢ً إكاؿ٘ ٚتٛقٝـ اؿطب بعس إكازق٘ 
َٔ االٚطإ ٜٚببكٛا َع  كاؿ٘ ٚإٔ ٜطسًٛا بأَإٚإ

سهُٕٛ ناالقشاب ٚاالخٛإ ع٢ً طٍٛ ايعَإ ثِ 
اضغٌ اٍ سهُٕٛ بعض ٚظضا٥٘  إ إًو بطدٝؼ

اٍ  إعتربٜٔ ٜعًُ٘ بصيو ٜٚأتٝ٘ باـرب ايٝكٌ ؾػاض ايٛظٜط
عٓس إًو سهُٕٛ ٚأعًُ٘ بٛاقع١ اؿاٍ ؾؿطح سهُٕٛ 

ناْٛا ىاؾٕٛ غط٠ٛ إًٛى  الِْٗٚباقٞ االَ٘ ايعرباْٝ٘ 
 ايٓكطاْٝ٘ ؾأداب٘ اٍ إطًٛب ٚٓس اهلل ايصٟ اْاي٘ َٔ
غٛا٥ٌ اؿطٚب ٖٚهصا مت االْؿام ٚٚقع ايكًض ٚايٛؾام ٚضدع 

َع٘ َٔ ايطؾام بعس إ  بطدٝؼ َٔ تًو االؾام َٔ
ضتب ع٢ً إًو سهُٕٛ َاال َعًَٛا ٜسؾع٘ نٌ غ١ٓ اٍ 

 . إًو خع١ٜٓ
ٟٚ ( ٚعُٛت َٓعي١ ايعٜط عٓس سهُٕٛ ٚقاٍ قاٍ ايطا )

ؾأْت ايّٝٛ عٓسٟ نايٛيس ٚأعع  َجًو تهٕٛ ايؿطغإ
َٔ ايطٚح ٗ اؾػس ؾًٛالى نٓت ٗ ساٍ تعٝؼ 
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عًٝٓا إًو بطدٝػؼ ٚناْت االَري٠ غتري قس  ٚاغتٍٛ
قًبٗا ايٝ٘ ثِ قايت  ؾاٖست اؾعاٍ ايعٜط ؾاثٓت عًٝ٘ ٚقس َاٍ

و تػتشل االنطاّ ٚاـًع ٚنإ العس َٓاى اٜٗا ايٓشطٜط ؾاْ
قس َاٍ ايٝ٘ نٌ إٌٝ ؾكسَ٘ عٔ ْٝع ؾطغإ اـٌٝ  إًو

ٚيكب٘ باالَري ٚاْعِ عًٝ٘  ٚضؾع َٓعيت٘ ع٢ً ايهبري ٚايكػري
 بٓؿإ َٔ إاؽ يُٝتاظ ب٘ ع٢ً نباض ايٓاؽ ٚانطَ٘ غا١ٜ
االنطاّ ٚادًػ٘ ع٢ً غؿط٠ ايطعاّ ٕٚا ؾطغٛا َٔ االنٌ 

عًٞ اٜٗا االَري ٚايػٝس  ي٘ إًو ٢ُٓٚؾطب إساّ قاٍ 
اـطري ؾُُٗا طًبت أعطٝتو أٜاٙ بسٕٚ تأخري ؾطًب َٓ٘ 

إٔ ٜعطٝ٘ ايػٝـ ٚايسضع ٚإٗط االخطز ٚأعًِ  ايعٜط
ٜٚطغً٘ اٍ  سهُٕٛ بٓؿػ٘ ٚطًب َٓٗ٘ إ هٗع ي٘ غؿٝٓ٘

َس١ٜٓ سٝؿا َٚٔ ٖٓاى ٜػري ٚسسٙ اٍ َطز بين عاَط قٌ 
قت اٍ اًٖ٘ ٚعؿريت٘ ؾًُا مسع اؾتا اقاَت٘ الٕ ْؿػ٘

ٚقاٍ ي٘  سهُٕٛ بٛاقع١ ساي٘ ٚاْ٘ إًٌٗٗ ظاز َكاَ٘ عٓسٙ
ٖصٙ بالزٟ َٚا أًَو ٚاَٛايٞ بٌ ٜسٜو ؾأقِٝ عٓسْا طٍٛ 
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الْٓػ٢ ًْٝو َٚعطٚؾو قاٍ ايعٜط البس  عُطى ؾآْا ٚاهلل
ٚال  يٞ َٔ ايصٖاب الْين ؿس االٕ َا أخصت بجأضٟ

ٟ عٓس شيو أٖساٙ اؿكإ طؿٝت َٔ ايعسا هلٝب ْاض
اؿطب ٚدٗع ي٘ َطنبا  االخطز ٚأعطاٙ ايػٝـ ٚايطَض ٚعس٠

َٔ أسػٔ إطانب ٚأَط ايكبطإ َساضات٘ ٚاَتجاٍ 
بعس إ ٜطدع ي٘ عٓس ايٛزاع اهلل ٜبًػو آَايو  اٚاَطٙ ٚاْ٘

ٚزعا ي٘ بطٍٛ ايعُط  ؾال تكطع عٓا أخباضى ؾػًِ عًٝ٘ إًٌٗٗ
١ ٚغاؾط إطنب بايتًٌٗٝ ٚٗ ثِ ضدع سهُٕٛ اٍ إسٜٓ

ايطابع أؾطقت ايػؿٝٓ٘ اٍ َٝٓا٤ سٝؿا ٚايكت َطغاٖا  ايّٝٛ
اؿكإ ٗ إطنب ٚأَط  ْٚعٍ إًٌٗٗ اٍ ايبًس ٚبكٞ

ايكبطإ إ واؾٜ عًٝ٘ يٛقت ايطًب َٚٔ ٖٓاى تػطبٌ 
ؼت ايجٝاب ٚقكس زٜاضٙ ؾايتك٢ بططاف إ  بايػالح

 ٔ االعٝإ َْٚٔاقط ٖٚٛ ساٗ عطٜإ ٚقس نإ َ
أقشاب ايعٜط ؾأقبٌ ايٝ٘ ٚغًِ عًٝ٘ ؾطز ايعٜط ايػالّ ثِ عطؾ٘ 

عًٝ٘ َٔ االٍٚ اٍ االخط ؾكاٍ  بٓؿػ٘ ٚأخربٙ َا دط٣
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َٔ  أٖال ٚغٗال بكسَٚو عًٝٓا ؾٛاهلل نٓا قس قطعٓا االٌَ
غالَتو ؾاؿُس هلل ع٢ً ادتُاعٓا ؾكِ بٓا اٍ ضبعٔ 

ؾكاٍ ايعٜط اْٞ ال  شنطى ست٢ ْٓٛط أًٖو الِْٗ زا٥ُا ٗ
أشٖب اٍ ٖٓاى ست٢ اشٖب اٍ سٞ بين َط٠ ٚاْٛط 

ايصٜٔ ايتذؤا اٍ دػاؽ ؾػط َعٞ اٍ  باقٞ قَٛٓا
 ٖٓاى ؾػاض ْاقط َع٘ ٖٚٛ ؾطسإ ٚدسا ٗ َػريُٖا
ست٢ ٚقال اٍ أسٝا٤ بين َط٠ ؾايتكٝا با الَري غامل إٗٝا 

 . ٌٕٚا اقرتب غامل َٔ إًٗٗ قاقسا ايكٝس َع ْاعت٘
 

 اؾع٤ ايػابع
ْٚٛطٙ سٔ قًب٘ ايٝ٘ ؾشٝاٙ بايػالّ ٚدعٌ ٜتأٌَ ؾٝ٘ ٜٚكٍٛ 

ؾكس ععْا َٚا أبكطْا قاَت٘ اال ٖصا  ٚاهلل َٔ ّٜٛ غاب ساَٝٓا
ٚاْت  ايّٝٛ ثِ زَعت عْٝٛ٘ ؾكاٍ ايعٜط نٝـ تبهٞ عًٝ٘

ًَتذ٧ اٍ اعسا٤ٙ ؾعٓس شيو عطؾ٘ ْٚعٍ عٔ ٚٗط اؾٛاز 
ٚطٝب خاطط ْاعت٘ ٚقاٍ هلِ ابكٛا  ٚٚقع عًٝ٘ ٚاعتٓك٘ إًٌٗٗ
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 ع٢ً َانٓتِ عًٝ٘ ٚعٓسَا تػُعٕٛ قطٜط ايػٝٛف ٗ
أعٓام بين َط٠ ؾش٦ٓٝص تؿعًٕٛ َا هب عًٝهِ ؾعً٘ ؾػاضٚا 

بعهِٗ بعها ٚاَا ايعٜط ؾاْ٘  ٗ غطٚض ٚأؾطاح ست٢ ٜعًِ
غاض ٖٚٛ ٚططاف ُٖٚا َتٓهطإ ست٢ زخال اٍ سٞ 

طبٍٛ ْٚكط زؾٛف إػا٤ ؾٛدس اؿٞ ٗ زم  دػاؽ ٚقت
غطٙ َا  ٚأَٛض تسٍ ع٢ً َػطات ٚأؾطاح ؾكاٍ إًٌٗٗ ٗ

عػ٢ إ ٜهٕٛ ٖصا ٕٚا اقرتب َٔ قٝٛإ دػاؽ 
ٗ ايكسض ٚسٛي٘  ٚدسٙ ٖتًٝا َٔ ايٓاؽ ٚدػاؽ دايؼ

االنابط ٚاالعٝإ ٚإٛيسات تسم بايسؾٛف ٚإعاَط ٚبعس 
ايعبٝس بػؿط ايطعاّ ؾكاّ دػاؽ اٍ إا٥سٙ  قًٌٝ سهط

ايؿطغإ ٚتتعاسِ  ٚتكسَت بعسٙ االَطا٤ ٚدعًت تتٛاضز
ع٢ً بعهٗا ايبعض ؾعٓس شيو تكسّ ايعٜط َع ١ًْ ايٓاؽ 

ٚأخص ٜتٓاٍٚ َٔ أْٛاع االطعُ٘ ؾًُا  ٚدًؼ بكطب دػاؽ
ٜأنٌ انٌ  ضآٙ دػاؽ أْهط أَطٙ ٚقس اغتعِٛ نرب دجت٘ ٖٚٛ

اؾُاٍ ؾكاٍ ي٘ دػاؽ أزعٛ يٞ ٜاؾٝذ ؾكاٍ اْين زا٥ُا أزعٛ 
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ع٢ً طٍٛ ايعَإ ؾاظزاز دػاؽ خٛؾا  و ٚيػت بٓاغٝوي
 ٚاضػؿت أعها٤ٙ ٕٚا اْت٢ٗ َٔ ايعؿا٤ أَط دػاؽ

باسهاض ايطٌَ ٚنطب٘ ٗ اؿاٍ ٚضغِ االؾهاٍ ؾٛٗط ي٘ 
أٚقات َٓشٛغ٘ ٚغٝٛٗط ضدٌ  اْهٝؼ ٚآطاض ٚاْ٘ قازّ عًٝ٘

يكٞ اؾًس عٔ قطٜب ٜصٜك٘ االٖٛاٍ ٚقس تأنس عٓسٙ بإٔ 
عٜط الْ٘ الٜٛدس ي٘ عسٚ غريٙ ؾايتٗب قًب٘ بٓاضٙ ْؿؼ اي شيو ٖٛ

ؾذا٤ت ايٝ٘ أخٛت٘ ٚقايٛا  ٚقاح َٔ ًَٛ ضأغ٘ ٜا غتاض

  : َاأقابو ٜاأَري ؾاأْؿس ٜكٍٛ
 

  بٝٛت امسعٛا ٜاأخٛاْٞ أٌٖ ايٛؾا قاٍ دػاؽ بٔ َط٠ ٗ
 نام قسضٟ ٚاَتال قًيب ُّٖٛ ؾايكًل ٚايػِ ناضب

  باؿؿا
ست٢ أض٣ َاٖٛ ٖصا ْعت ؽت ايطٌَ سٛضت٘ بػطع٘ 

  ايبال
 آت عٔ قطٜب قاسب ايبطـ َا بٌ إال ضأٜت يكٞ اؾس
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  سسا ٚضأٜت اؾٛز ي٘ بٝت نس ٚاؾُاع٘ ؾهًِٗ ٚاقع

َاعاز يٞ عكٌ هلصا ايطٌَ قطط٠ سطت ؾٝ٘ ايّٝٛ ٜا أٌٖ 
  ايٓس٣

 قًت ايعٜط دا ٖٚا ٖٛ دايؼ بٌ االَطا يٛ ٜكض ايكٍٛ
 

ايعٜط َطًٛب٘  ٚؾِٗ ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘
ٚعطف إككٛز ٚٚنع ٜسٙ ع٢ً قبه١ غٝؿ٘ ست٢ اشا قاٍ 

يٝؿتو ب٘ ٜٚعسَ٘ اؿٝا٠ َٚٔ نجط٠ َا  دػاؽ اقبهٛا عًٝ٘
دط٣ ع٢ً دػاؽ َٔ ايػِ ٚايٛغٛاؽ تطى َٔ 

َٔ ايٓاؽ ٚزخٌ ع٢ً اؿطِٜ خٛؾا َٔ اَط  نإ عٓسٙ
قتً٘ إ مل  ٜأتٞ ؾًُا ضآٙ ايعٜط ؾعٌ شيو قاٍ البس َٔ

ايّٝٛ ٜهٕٛ غسا ثِ خطز َٔ ايكٝٛإ َع االَري  ٜهٔ
االٚطإ ست٢ ٚقال اٍ  ططاف ٚغاضا قاقسٜٔ

ٚازٟ ايؿعاب ٚزخٌ اٍ اـُٝ٘ اييت ؾٝٗا بٓات نًٝب 
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نًٝب ايهبري٠ قٛت٘ ؾكايت ي٘ َٔ اْت َٚاٖٛ  ؾػُعت اب١ٓ
ؾٛدسٖا ٚؾكاٜكٗا  امسو ؾًُا مسع قٛتٗا عطؾٗا ؾتكسّ ايٝٗا

ًب٘ ٖٚطًت عٝٓاٙ بايسَع ٚقاٍ اتكبًٛا بجٝاب اؿساز ؾتكطع ق
بٓات االَادٝس قايت َطسبا ؾٓشٔ أٍٚ َٔ  ايهٝـ ٜا

ايعع ٚاؾاٙ  ناف ٚيهٔ قس داض عًٝٓا ايعَإ ؾأٚيٓا بعس
قطْا ٗ ساي١ ٜطث٢ هلا ؾا قكس ٜا ؾٝذ قٌ ايٛيُٝ٘ ٖٚٛ 

ؾٝ٘ ايطبٍٛ ؾتشكٌ ع٢ً بًٛؽ إأٍَٛ  إهإ ايصٟ تسم
ؾكس  بٝ٘ إٔ ؼهٞ ٚاقع١ سايهِؾكاٍ باهلل عًٝو ٜا ق

دطست قًيب بٗصا ايهالّ ؾكايت ايُٝاَ٘ يكس شنطتٓا َكابٓا 
ايعٜط ٖٚٛ ٚططاف ٚدًػت ٖٞ  ٚع٢ً َا دط٣ ؾذًؼ

 ظاْب٘ ثِ عطؾٗا ٖٞ ٚؾكاٜكٗا بٓؿػ٘ ٚاْ٘ عُٗا قاست بكٛت
عايٞ َٔ ًَٛ ضاغٗا ٖصا ٗ اؿًِ أّ ٗ ايٝكٛ٘ ثِ ٚقعت 

اؿُس هلل ايصٟ اضاْا ٚدٗو غري  عًٝ٘ ؾكاٜكٗا ٜكبًْٛ٘ ٚقًٔ
ابٛ  ٚعاؾٝ٘ ؾٛاهلل قس ظايت أتطاسٓا ٚػسزت أؾطاسٓا ٚمسع

ؾٗٛإ عبسايععٜع ٖصا اـرب ؾسخٌ عًٝ٘ ٚٚقع ع٢ً قسَٝ٘ 
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َات ؾهاْت تًو ايًًٝ٘ عٓسِٖ َٔ  الِْٗ ناْٛا ٜٕٛٓٛ باْ٘
 أعِٛ يٝايٞ االؾطاح ٚإػطات ٚبعس شيو دًػٛا ٜتشسثٕٛ

اهلل ٜا عُاٙ إٔ تعًُٓا بككتو َٚا دط٣ ؾكايت ايُٝاَ٘ ب
َٚامسع ٚابكط ٚختِ نالَ٘  ٗ غؿطتو ؾكل عًِٝٗ شيو اـرب

 : بٗصا ايككٝس
 

  زَعٗا داضٟ بهاٖا ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ عْٝٛٞ
  بهت زَا ع٢ً َاقاض ؾٝٓا يٝايٞ ايػعس َاعسْا ْطاٖا

 ؾاضؽ اهلٝذا نًٝب عكاب اؿطب إ زاضت ضساٖا عسَٓا
  َا زٖاٖا تين آٍ َط٠ دٓض ايٌٝ يتكتًين ٚتؿؿٞزٖ

  ؾهٓت غُٝيت ًَك٢ ططوا ثالخ آالف زضتين قٓاٖا
  أخيت ٚايكْٛٞ ططوا ٗ سساٖا ٚغشبْٛٞ يعٓس نباع

  ٚقايٛا ٜا نباع خصٟ أخٛنٞ أخصْا ضٚس٘ ق٣ٛ ععاٖا
  ؾايكتين بكٓسٚم َعؾت ٚأضَتين بٛغ٘ ايبشط تاٖا

  بًس ايٝٗٛز ع٢ً ضباٖا ٚاقتين َٝاٙ ايبشط ساال اٍ
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  ٚدابْٛٞ ؿهُٕٛ ايٝٗٛزٟ أدٌ ًَٛى االضض داٖا
  ٚعاؾين غطٜعا ؾعايت نطبيت ٖا زٖاٖا ؾساٚاْٞ

  عٓاٖا بكٝت اْا مثإ غٌٓ غا٥ب ٚظاٍ ايؿط عين َع
  أغأٍ اهلل إٔ وؿٛهِ ْٝعا ع٢ً َاطايت ايسْٝا َساٖا

 
ِٛ ٚناْت ي١ًٝ عٓس بٓات نًٝب َٔ أع ( قاٍ ايطاٟٚ )

ؾؿطسٛا  ايًٝايٞ ٚسهط تًو ايًًٝ٘ ْٝع أقشاب ايعٜط
ٚاْؿطسٛا بكسَٚ٘ ٖٚٓٛٙ بايػالَ٘ ؾكاٍ هلِ َٔ االٚؾل إٔ 

أػٗع يكتاٍ االعازٟ ٚأسهط دٛازٟ  تهتُٛا أَطٟ ؿُٝٓا
ايكبطإ  ثِ أعًُِٗ غرب اؿكإ ٚاْ٘ أبكاٙ ٗ إطنب عٓس

ٚزعِٗ  يبُٝٓا ٜهٕٛ ؾاٖس أًٖ٘ ٚأقاضب٘ ٕٚا أْتكـ ايًٌٝ
ايبشط ٖصا َانإ َٓ٘ ٚاَا َط٠ أبٛ  ٚغاض قاقسا ؾاط٤٢

 دػاؽ ؾهإ َٔ عازت٘ إٔ ٜصٖب نٌ ّٜٛ اٍ غاسٌ
ايبشط ٜٚتذػؼ االخباض ٜٚعٛز ٗ آخط ايٓٗاض ؾاتؿل إ 

إطنب عٓس قسَٚ٘ اٍ  عبسإ َٔ عبٝسٙ ناْا قس ْٛطا
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َٝٓا٤ سٝؿا ؾأعًُاٙ ب٘ ؾاغتأدط قاضبا ٚقكس شيو إطنب 
ٚقٛي٘ ايٝ٘ ٚدس شيو اؾٛاز إصنٛض ؾاْسٖـ َٔ  ٚعٓس

ايكبطإ ٖصا سكإ  ضؤٜاٙ ؾػأٍ ايكبطإ عٓ٘ ؾكاٍ ي٘
ايعٜط ٚقس سهط َعٓا َٔ بريٚت ٚغاض مٛ ٌَٜٛ يعٜاض٠ 

ايكبطإ ٜعًِ َاٖٛ داضٟ بٌ ايكّٛ َٔ  أًٖ٘ ٚمل ٜهٔ
عاز غإا غاِا  ايعسا٠ٚ ٚاؿطب ٕا مسع َط٠ غرب إًٌٗٗ ٚاْ٘

ِٛ االَط ٚتعذب ٚيهٓ٘ نتِ اـرب ٚقاٍ يًكبطإ اتبٝعين اغتع
اؿكإ ؾكاٍ نٝـ ابٝع٘ ٖٚٛ َٛزٚعا ع٢ً غبٌٝ  ٖصا

مثٓ٘ ٔػ١ آالف  االَاْ٘ ؾكاٍ البس َٔ شيو أَا إٔ تكبض
زٜٓاض أٚ آخصٙ َٓو بايكٛٙ ٚاالقتساض الٕ ابين دػاؽ ًَو 

ّ اٍ ٚبٝسْا ظَاّ االسهاّ َٚاظاٍ ًٜض عًٝ٘ بايهال ٖصٙ ايسٜاض
بايك٠ٛ ٚاالغتكاب  إ اَتجٌ ٚأداب خٛؾا َٔ أخصٙ

ؾكبض ايكبطإ ايسضاِٖ ٚغاض َط٠ باؿكإ اٍ عٓس ابٓ٘ 
ناغب غامن ٚاعًُ٘ بٛاقع١ اؿاٍ ٚقسّٚ إًٌٗٗ  دػاؽ ٖٚٛ

نإ َٔ  اٍ االٚطإ ؾؿطح دػاؽ باؿكإ الْ٘
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أدٛز خٍٝٛ االعطاب ٚيهٓ٘ خاف َٔ ايػٛا٥ٌ ٚعًِ اْ٘ البس 
ايكبا٥ٌ ؾادتُع بأًٖ٘ ٚأعًُِٗ باـرب  ٜس اؿطٚب بٌَٔ ػس

 . ٚإٔ ٜهْٛٛا ع٢ً اغتعساز ٚسصض
َٔ دػاؽ ٚاَا ايعٜط ايؿاضؽ ايسعاؽ ؾاْ٘ عٓس  ٖصا َانإ

اؿكإ ؾػأٍ  ٚقٛي٘ اٍ ايبشط غاض إطنب ؾًِ هس
عٓ٘ ايكبطإ ؾأخربٙ َا دط٣ ٚنإ ؾًُا مسع َٓ٘ ٖصا 

اؿػاّ ٚيهٓ٘ تٛقـ عٔ  عٓك٘ عس ايهالّ أضاز إٔ ٜهطب
إًو  أشاٙ أنطاَا ـاطط َٛالٙ ثِ أَط بايطدٛع اٍ عٓس

سهُٕٛ يٝكل عًٝ٘ اـرب ٜٚطًب َٓ٘ اؾٛاز االخط ؾاَتجٌ 
َٔ تًو ايػاع٘ ست٢ ٚقٌ اٍ  ايكبطإ أٚاَطٙ ٚأقًع

 بريٚت ؾأْعٍ ايعٜط ٗ ايكاضب ٚغاض ب٘ اٍ عٓس إًو
ًُا ضآٙ سهُٕٛ سهُٕٛ ٚزخٌ عًٝ٘ ٖٚٛ ٗ ايػطاٜ٘ ؾ

بايكسٜل اؿبٝب ٚتطسب  ؾطح ؾطسا ؾسٜسا ٚقاٍ أٖال ٚغٗال
ايرتسٝبب ٚأدًػ٘ ظاْب٘ ٚأقاّ بٛادب٘ ٚأؾاض ٜكٍٛ  ب٘ غا١ٜ

  : ايػاَعٌ ٜطٍٛ ٚعُط
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 قاٍ سهُٕٛ بٔ ععضا ٗ بٝٛت تؿطح اـاطط ٚتطنٞ

 ايػاَعٌ
  أْٛضت عًٝٓا ايسْٝا ٜاُٖاّ ٜاَطٜع اـٌٝ اشا طاٍ ايهٌُ

  اْت عع احملكٓات اْت ؾدط يالْاؽ إادسٜٔ ًٌٜٗٗا َ
ٜا ًٌَٗٗ  قكست أًٖو ثِ دٝت يعٓسْا ٌٖ ؾؿت أًٖو

  غإٌ
اشا نإ ًٜعّ لسٙ أسهٞ يٞ ست٢ أغري باؾٝـ نً٘ 

  أْعٌ
  قًبو ٜا ًٌَٗٗ الؽاف ثِ اطًب ٜا نٝا عٝين ايٌُٝ طٝب

 
ط٣ ؾهطٙ ٚأث٢ٓ عًٝ٘ ٚأخربٙ َا د ؾًُا مسع ايعٜط نالَ٘

ٚنإ َٔ ؾكس اؿكإ ٚإ ايػبب ٗ سهٛضٙ 
الدٌ غؤاٍ خاططٙ ايؿطٜـ ٚثاْٝا يٝطًب َٓ٘ إٗط  االٕ أٚال

 : ايجاْٞ ٚختِ نالَ٘ بٗصٙ االبٝات
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قس أتٝت ايّٝٛ ٗ قًب سعٜٔ ع٢ً ؾكس َٗطٟ االخطز 

  ايجٌُ
  أخٛٙ ٜا َعع اؾاض ٚؾدط ايعًٌ ؾإ ؾ٦ت أعطين

  ايٌُٝ غري ابٛ سذالٕ َطًٛمال أضٜس َاٍ ٚال نجط٠ ْٛاٍ 
ٜا ًَو سهُٕٛ إ َايٞ نجري نٌ َاٍ ايرب ٗ ٜسٟ 

  خعٜٔ
 

سهُٕٛ ٖصا إكاٍ تبػِ ٚقاٍ َُٗا طًبت َٓا  ؾًُا مسع
ؾٛاهلل آْا الْٓػ٢ ًْٝو  الْععٙ عًٝو ْٚٝع أَٛايٓا بٌ ٜسٜو

َٚعطٚؾو ع٢ً ايعَإ ٚإ ابٛ سذالٕ بعس ضٚاسو 
ْٚؿط َٔ ْٝع ايٓاؽ ست٢ مل أٚٗط ايٛسؿ٘  َٔ االٚطإ

عٓسِٖ  ٜكسض عًٝ٘ أسس َٔ ايػٝاؽ ثِ طًب َٓ٘ إٔ ٜبك٢
عس٠ أٜاّ يٝػرتٜض َٔ َتاعب االغؿاض ؾاعتصض ٚقاٍ البس َٔ 

ؾأعطاٙ سهُٕٛ اؿكإ ٚغاض  ايطدٛع ٗ ٖصا ايٓٗاض
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 اٍ إطنب ٚعٓس ٚقٛهلِ ايٝٗا ْعٍ باؾٛاز اٍ إسٜٓ٘
ايػاع٘ إٔ ضدال َٔ ؾطنب ٚقكس أًٖ٘ ؾاتؿل ٗ تًو 
اٍ عٓس دػاؽ ٚأخربٙ  قب١ًٝ دػاؽ ابكط ايعٜط ؾعطؾ٘ ٚغاض

بكسَٚ٘ ٚقاٍ ي٘ اْين خاٜـ عًٝهِ َٔ غطٛت٘ ؾاٖست٘ ٗ 

 : ٖٚٛ َجٌ االغس ايهطاض ثِ اؾاض ٜكٍٛ ٖصا ايٓٗاض
 
  ٚامسعٛا يٞ ٜا ؾٛاضؽ ٜكٍٛ ايؿٝذ ٜا أٚالز َط٠ تعايٛا

  ٌ اجملايؼاٜا دػاؽ ٜا ُٖاّ امسع اٜا ًَو ٜا أٖ
  قطب ايبشط غا٥ط ضأٜت خطز ع٢ً ايّٝٛ ؾاضؽ ؾكس نٓت

  بٛالز البؼ ع٢ً ازِٖ اقب ايهًع ؾاضح ٚؾٛق٘ زضع َٔ
  ٚٗ نتؿ٘ قٓا امسط َهعب بطٌ قٓسٜس ّٜٛ ايطٚع عابؼ

  ايبٝسا٤ ًٌَٗٗ َطٜع اـٌٝ يالبطاٍ زاعؼ ؾٗصا ؾاضؽ
 

ْٚٛاَ٘ أداب٘  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ َٔ ؾعطٙ )

 : ٕ بٔ َط٠ بٗصٙ االبٝاتغًطا
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  ايؿٝذ قازم ٜا ؾٛاضؽ ٜكٍٛ ايّٝٛ غًطإ ابٔ َط٠ نالّ

  ؾإ نإ ابٛ ي٢ًٝ غٝٛٗط ىًٞ زَٓا َجٌ ايبٛاطؼ
  َٔ قبا٥ًٓا عصاض٣ ْٚرتى أضنٓا قؿطا زٚاضؽ ٜٚػيب

  ايػربا ْٛانؼ ٚالٜكبٌ ضداٙ ٚال عطاٙ ٜٚططسٓا ع٢ً
 

َ٘ ٚقع قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا اْت٢ٗ غًطإ َٔ نال )
ايكّٛ ٚأخصٚا ٜػتعسٕٚ يًكتاٍ َٔ  اـٛف ٗ قًٛب

 شيو ايّٝٛ ٚأَا ايعٜط ؾاْ٘ نإ قس دس ٗ إػري ست٢
ٚقٌ اٍ زٜاضٙ ٚايتك٢ بأًٖ٘ ٚأْكاضٙ ؾًُا ضأٚٙ ؾطسٛا ب٘ 

ٚنصيو أخ٠ٛ ايعٜط ٚنٌ َٔ ٗ  ٚاتت ايٝ٘ ايُٝاَ٘ ٚؾكاٜكٗا
 تؿطتاؿٞ َٔ ْػا٤ ٚضداٍ ؾٛقعٛا عًٝ٘ ٚقبًٛا ٜسٜ٘ ٚاْ

االخباض بكسَٚ٘ اٍ ايسٜاض بٌ ايهباض ٚايكػاض ست٢ َألت 
ٚايؿطغإ ٚتٛاضزت ايٝ٘ ايػازات  االقطاض ؾأقبًت االبطاٍ

بايػالَ٘  ٚاالعٝإ ٚغًُٛا عًٝ٘ ُٚجًٛا بٌ ٜسٜ٘ ٖٚٓٛٙ
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ؾؿهطِٖ ٚاث٢ٓ عًِٝٗ ٚتطسب بِٗ ؾصبض ايصبا٥ض ٚأٚمل ايٛال٥ِ 
ًٛا ايطعاّ ٚؾطبٛا ٚايػٓاِٜ ٚبعس إٔ أن ٚٚعسِٖ بإهاغب

 : إساّ أْؿس عسٟ أخٛ ايعٜط ٜكٍٛ
 

 ٜكٍٛ عسٟ أبٝات ؾكٝش٘ أتاْا ايعٜط ٚإٍٛ عطاْا
  ايٝٓا عاٍ ايصٍ ٗ قٗط سعاْا ٚنٓا قبٌ َا ٜأتٞ

  ٚدػاؽ ايطزٟ عاٜب عًٝٓا ٜطٜس ٖالى تػًب َع أشاْا
  ؾأَطْا با ْبك٢ ْٝعٓا ع٢ً طٍٛ ايًٝايٞ َع ْػاْا

  ٚالْكٌ غٝٛؾٓا ٗ ٓاْا قاؾٓات ٚال ْطنب خٝٛال
  ايٝٓا دٝت ٜا ٌْٝ احملاٌَ ٜٚا نٗـ ايعصاض٣ ٚاالَاْا

  يطبٞ ايؿهط ثِ اؿُس زاِٜ أشا َاد٦تٓا ْكٗط عساْا
  ٚاضنب ؾٛم َطًٛم ايعٓاْا اٜا غامل ؾاْٗض ؾس ععَو

  ْٚطنب ثِ مٌُ ؾطز ًٓ٘ ع٢ً اٚالز َط٠ ٗ يكاْا
  ِٗ ْٚأخص ثاضا أخاْاْٚرتى زٚضِٖ بٛضا ٚقؿطا ْٚكتً
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ؾطؽ عسٟ َٔ نالَ٘ تكسَت  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا )
ايُٝاَ٘ مٛ عُٗا ٚؾهطت اهلل تعاٍ ع٢ً غالَت٘ ٚزعت 

ايعُط ؾهُٗا اٍ قسضٙ ٚايتؿت اٍ َٔ سٛي٘  ي٘ بطٍٛ

  : ٚاْؿس ٚقاٍ
 

  إًٌٗٗ اال ٜابٓات إ ايػعس دانِ ٜكٍٛ ايعٜط أبٛ ي٢ًٝ
  العسانِ اح ايؿط عٓهِٚأقبٌ غعسنِ ٚايؿط ٍٚ ٚض

  مثاْٞ غٌٓ ٚغ٘ ايبشط غا٥ب ٚبايٞ عٓسنِ ٖا زٖانِ
  ٚغُٞ ٚخًكين ٚدٝت اٍ ٓانِ ٚؾطز اهلل ُٖٞ

  سٝح اتٝت ظاٍ ايؿط عٓهِ ًْٚتِ ٜا بٓات َين َٓانِ
  غسا دػاؽ أقتً٘ بػٝؿٞ ٚآخص ٜا بٓات بجاض أبانِ

  أخٛتٞ تػًِ ؿانِ ٚاْتِ ٜا عسٟ ٚزضٜعإ ٚباقٞ
  ا بايكٛاؾٔ ٚاضنبِٖٛ ٖٚبٛا ْٝعهِ َٚٔ َعانِؾأتٛ

  طبًهِ ٜآٍ قٝؼ ٚقُٝٛا ايٓاض ؾؼ غاٜط ٓانِ ٚزقٛا
  ٜربظ يًكانِ ٚخبْٛٞ بعٝس عٔ إٓاظٍ غسا دػاؽ
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  ؾالقٛٙ ع٢ً خٌٝ نٛاَط ٚاْٞ غٛف اٖذِ َٔ ٚضانِ
 

ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ طابت قًٛبِٗ  ( قاٍ ايطاٟٚ )
بايٓكط  ِٓٗ االتطاح ٚاٜكٓٛاٚاْؿطست قسٚضِٖ ٚظايت ع

ٚايٓذاح َٚاظاٍ بٓٛ قٝؼ هتُعٕٛ اٍ ايعٜط ٜٚتٛاضزٕٚ 
ٚعسز نجري ؾاغتعسٚا يًكتاٍ  ست٢ قاضٚا ٗ ْع غؿري

ٚايٓعاٍ ؾأطُعٛا اؾٛعإ ٚانػٛا ايعطٜإ ٚأٚقسٚا 
ٚضدع اؿٞ نُا نإ ٖصا َانإ َٔ ايعٜط  ايٓريإ

بٓٛ قٝؼ قس  ٝـ إٚقَٛ٘ ٚأَا بٓٛ َط٠ ؾًُا بًػِٗ اـرب ٚن
ايتُٛا بعس ايتؿطٜل ٚايؿتات َٔ ْٝع اؾٗات ِٖٚ ٗ 

ظػاؽ ٚقكٛا عًٝ٘ اـرب ٚقايٛا ي٘  أؾطاح َٚػطات أدتُعٛا
ع٢ً  يٛ مل ٜهٔ ايعٜط قس ٚٗط ٕا ناْٛا بٓٛ قٝؼ ادتُعت

بعض ٖصٙ االٜاّ ٚخايؿت أٚاَطى َٚطاغُٝو ايعٛاّ ؾكاٍ هلِ 
ِ ايعٜط ع٢ً باٍ ؾاغتعسٚا ىطط يه نؿٛا عٔ ٖصا إكاٍ ٚال

 يًشطب ٚايكتاٍ ؾعٓس شيو اغتعست ايؿطغإ ايؿشٍٛ
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ٚضنبٛا ٚٗٛض اـٍٝٛ ٚتكًسٚا بايػٝٛف ٚايٓكٍٛ ٚيكس أًَٛا 
دػاؽ سكإ ايعٜط االخطز  بايٓذاح ٚبًٛؽ إأٍَٛ ٚضنب

ٚغاض بصيو اؾُع ايػؿري ٕٚا أقرتبٛا َٔ سٞ بين قٝؼ 
خٝٛهلِ ؾٗادٛا  أبطاٍ ايعضٟ زم طبٛهلِ ٚقٌٗٝ مسعت

ٜٚالقِٖٛ اٍ  َٚادٛا ؾأَطِٖ ايعٜط إٔ ٜتأٖبٛا يًكتاٍ
غاس١ اجملاٍ ؾتبازضٚا ٗ اجملاٍ ٚتكسَت ايؿطغإ ٚاالبطاٍ 

ع٢ً َٗطٙ ابٛ سذالٕ ٚغبكِٗ اٍ  ٚضنب ايعٜط
 إٝسإ ٚنُٔ ٗ بعض ايطٚابٞ ٚايتالٍ َع ْاع١ َٔ

يكس  ايطداٍ ٕٚا اقرتب دػاؽ َٔ ضداٍ بين قٝؼ قاٍ هلِ
ٖٚذِ عًِٝٗ بايطداٍ ٚأساٙ  خايؿتِ أٚاَطٟ ٚغطنِ ايطُع

ايكتاٍ  بِٗ َٔ ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ؾايتكٛٙ بكًٛب ناؾباٍ ٚاؾتس
بِٝٓٗ ٚعُٛت االٖٛاٍ ٚدط٣ ايسّ ٚغاٍ ؾًُا ضا٣ إًٌٗٗ 

اؿكإ ٚتكسّ اٍ غاس١ إٝسإ ؾؿل  تًو االسٛاٍ يهع
 ٝض َٔايكؿٛف ٚايهتا٥ب َٚطم إٛانب ٖٚٛ ٜٗسض ٜٚك

قًب ؾطٜض ابؿطٚا ٜا بين بهط ٜاأْصاٍ َٝشٌ بهِ َٔ ايٛباٍ 
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ايؿعاٍ ؾكس اقػُت بطب  ع٢ً َاعًُتْٛا ب٘ َٔ غ٤ٛ
االْاّ ايصٟ الٜػؿٌ ٚالٜٓاّ أْٞ ال أتطى َٓهِ ؾٝذ ٚال غالّ 

اْ٘ َاٍ ٚداٍ ٚنطب بايػٝـ ايعاٍ ٚتبع٘ ايؿطغإ  ثِ
ًٌٕٗٗ دػاؽ قٛت ا ٚاالبطاٍ َٔ ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ؾًُا مسع

اْكطع قًب٘ َٔ اـٛف ٚايٛدٌ ٚيهٓ٘ ثبت ٗ غاس١ 
اهلالى ٚايكًعإ ٚأخص ٜٓدٞ  إٝسإ خٛؾا َٔ

 االبطاٍ ٚايؿطغإ ع٢ً ايكتاٍ ٚايجبات ٚاهلذّٛ ع٢ً يكا٤
االعازٟ قبٌ إُات ؾجبتٛا ثبات اؾبابط٠ ٚقاتًٛا قتاٍ االغٛز 

اعات ٜكسضٚا إ ٜجبتٛا انجط َٔ ثالخ غ ايهاغط٠ ٚيهِٓٗ مل
َٔ غٝـ  ست٢ اْكبت عًِٝٗ ايٓهبات ٚبًٛا ببالٜا ال تطام

إًٌٗٗ ؾاضؽ االؾام ؾٛيٛا االزباض ٚاضنٓٛا اٍ اهلعّ٘ ٚايؿطاض 
َِٓٗ عؿط٠ آالف ؾاضؽ نطاض ٚتبعِٗ االَري  بعس إ قتٌ

غٓا٥ِ  دػاؽ ٖٚٛ ٗ قًل ٚٚغٛاؽ ٚغِٓ بٓٛ قٝؼ َِٓٗ
ع ٚاالْتكاض عُٛٝ٘ َٚهاغب دػُٝ٘ ٚضدعت اٍ ايسٜاض بايع

َكسَتِٗ االَري إًٌٗٗ اؾباض ٖٚٛ  ٚايبطـ ٚاالقتساض ٚٗ
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ايؿطغإ  َجٌ ؾكٝك٘ االضدٛإ ٖا غاٍ عًٝ٘ َٔ أزَٝ٘
ٕٚا ٚقٌ اٍ إهاضب بكٛاز إٛانب القت٘ بٓات أخٝ٘ 

ٚأٖايٝ٘ ؾؿهطٚٙ ع٢ً تًو ايؿعاٍ ٚقايٛا  ْٚاعت٘ َٔ أقاضب٘
اـٝاّ  دًؼ َٗجًو تهٕٛ االبطاٍ ٚايؿطغإ ثِ اْ٘ 

ٚدًػت سٛي٘ ايػازات ايعٛاّ ٚدبابط٠ ايكساّ ؾتشازثٛا 
االْاّ ع٢ً بًٛؽ ايككس ٚإطاّ ٚبعس  ٗ ايهالّ ٚؾهطٚا ضب

ايكٛاز اٍ  إ انًٛا ايطعاّ ٚؾطبٛا إساّ ايتؿت بعض
إًٌٗٗ ؾاضؽ ايططاز ٚقايٛا باهلل عًٝو إٔ تٓؿسْا ؾ٦ٝا َٔ 

يٛقٛف ع٢ً قًٛبٓا َؿتاق٘ ع٢ً ا اؾعاضى الٕ
أخباضى َٚادط٣ يو ٗ أغؿاضى ؾعٓس شيو أْؿس ٜكٍٛ 

 : ايػاَعٌ ٜطٍٛ ٚعُط
 

  ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ ؾهٌ َكسض البس ٜأتٞ
  ٜاأخٛتٞ ٚابٓا٤ عُٞ ظٓض ايًٌٝ الٜسضٚا قؿاتٞ ْعيت

  ْٛقس ايٓاض ٗ ايؿال٠ ؾكايٛا نٝؿٓا ؾططٛا عًٝٓا ؾال
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  ا عُٓا ٖٝٗات ٜأتٞتهاؾشت ايُٝاَ٘ َع ٓاَ٘ ٚقايٛ
  هلا يبٝو د٦تو اْا َطازٟ ايػباع ايهاغطات ؾكًت

  َكطسات ؾذٝت يعٓسٖا ٗ قًب قاَس ٚدست عْٝٛٗا
  قًت ٜا ّاَ٘ يٝـ تبهٞ دطست بايبها قًيب ألْٞ

  اشا ثاضت سطٚب ايؿال٠ ؾُٗو ٜاّاَ٘ يٝؼ تبهٞ
  اْا ُٖٞ نطازٜؼ ايؿٛاضؽ اشا َا ٖٚذت ْاض ايعسا٠

  ٞ دػاؽ ضاَض ٖطب َين ٚقاح أْٛا ايعسا٠اْا عً ٚدٝت
  تاض٠ بإطٖؿات ٚقاٍ ايعٜط داْا ٜا بالْا ٚطايب

  ؾكٛيٛا البٔ َط٠ ٜاتٞ عٓسٟ اتاٙ ايعٜط زباح ايعسا٠
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ ؾهطت٘ أخٛت٘  )
إٗٝأ ايٝ٘ ٚقبً٘ بٌ عٝٓٝ٘  ْٚٝع قٛاَ٘ ؾعٓس شيو تكسّ غامل

  : ٚأؾاض ٜكٍٛ
 
  دٝت ٖصا ايّٝٛ َٜٛو ع٢ً َا قاٍ غامل إٗٝأ ًٌَٗٗ
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ٚظاٍ ايٓشؼ ٚايتٛؾٝل أقبٌ ٚأنش٢ ايكطط ٜعٖٛ ٗ 
  قسَٚو

  ٕٚا دٝت ٜا ظٜٔ ايؿٛاضؽ اظيت َُٖٛٓا ٚظايت َُٖٛو
  ْٗاض ٚيٌٝ َا أسس ًَٜٛو ؾكِ أضنب عًِٝٗ ٜا ًٌَٗٗ

  ٚخص ايجاض َٔ دػاؽ ساال ٚاؾطز ُٖٓا ٚاخًٞ َُٖٛو
 

ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ غامل َٔ ؾعطٙ طابت قًٛب  قاٍ )
عًٝ٘ َٔ ايؿطح ٚإػط٠ ٚاَا بٓٛ َط٠  اؾُٝع ٚعازٚا ٕا ناْٛا

ٕٚا اقبض  ابتًٛا بايصٍ ٚايٌٜٛ َٔ سطب ايعٜط ؾاضؽ اـٌٝ
ايكباح ٚاؾطم بٓٛضٙ ٚالح ضنب االَري ًٌَٗٗ ٗ َا١٥ ايـ 

 ايكّٛ ؾايكاٙ دػاؽ ٗ شيو ايّٝٛ ٚنإ بطٌ ٚطًب سطب
بٌ ايؿطٜكٌ  َعٝت٘ َا٥٘ ايـ َكاتٌ بٌ ؾاضؽ ٚضادٌ ؾاْتؿب

ايكتاٍ ٚعُٛت بِٝٓٗ االٖٛاٍ ٚقاتٌ إًٌٗٗ ست٢ اغتكتٌ 
ايؿشٍٛ ع٢ً ٚٗط اـٌٝ ٚقتٌ ْاع٘ َٔ  ؾٓهؼ االبطاٍ

ٚؾاع  ايػازات االعاِٚ ايصٜٔ اؾتٗطٚا بايؿهٌ ٚإهاضّ
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الَري شنطاِٖ ٚؾاع شنطاِٖ بٌ االعاضب ٚاالعادِ ؾُِٓٗ ا
ٚغريٙ َٔ ايػازات ٚااللاب  ؾٗاب إه٢ٓ بعكاب

 ٚاغتُط ايكتاٍ ع٢ً ٖصا اؿاٍ طٍٛ شيو ايٓٗاض ؾاْهػطت بٓٛ
َطٙ اؾس اْهػاضٚضدع إًٌٗٗ بايػعٚ ٚاالْتكاض ٕٚا نإ 

ؾايتكاٙ دػاؽ بايطداٍ  ايكباح ضنب إًٌٗٗ ٚايؿطغإ
ت ٚتكاتًٛا اؾس قتاٍ ٕٚا تكابًت ايكؿٛف تبازضت ا٦ٕا

ٚبطظ اخٛ دػاؽ بٌ ايكؿٌ ٚيعب بطقٌ بٌ ايؿطقٌ  ٚااليٛف
ٌٚٓ ناْ٘ قطع٘ َٔ دبٌ اٚ  ٚطًب قتاٍ إًٌٗٗ ؾاْطبل عًٝ٘

 قً٘ َٔ ايكًٌ ؾتطاعٓا بايطَاح ٚتهاضبا بايكؿا٥ض ٚثبت ؾاٚف
اَاّ ايعٜط ثبات االبطاٍ ٚايػاٜٚط الْ٘ نإ َٔ االبطاٍ 

اال٥تإ مٛ غاع٘  ٚاغتعُط إؿٗٛضٙ ٚايؿطغإ ايصنٛضٙ
َٔ ايعَإ ِٖٚ نطب ٚطعإ ٚنإ االَري ؾاٚف 

ْؿػ٘ اَاّ االبطاٍ اَا إ ًٜٗو ٗ ايٓٗاض اٚ  قس ستِ ع٢ً
قاح ع٢ً  إ ٜٛؿط غكُ٘ ٜٚعٝـ ٗ عع ٚاقباٍ ثِ

إًٌٗٗ ٚطعٓ٘ بايطَاح قاقس قبض ضٚس٘ ؾايتكاٖا إًٌٗٗ 
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ًٌٕٗٗ بعسَا ناْت قا٥ب٘ ثِ تكسّ ا بايسٚق٘ ؾطاست خا٥ب٘
 ٖٚذِ عًٝ٘ ٚنطب٘ بايػٝـ ع٢ً عاتك٘ خطز ًُٜع َٔ

عال٥ك٘ ؾٛقع ع٢ً االضض قتٝال ٚٗ زَ٘ سسٜال ثِ ٖذِ 
ٚايػازات ٚقتٌ ايطداٍ  ع٢ً ايطاٜات ٚطعٔ ايؿطغإ

َٚسز االبطاٍ ٗ غاس٘ اجملاٍ ٚؾتو ؾِٝٗ قتو ؾِٝٗ ؾتو 
ايهاغطٙ ٚؾعٌ اؾعاال تعذع عٓٗا قٓازٜس اؾبابطٙ  االغٛز

ايكتاٍ إٓهط ٚاشاقٛا االعسا٤  ابطاي٘ َجٌ اؾعاي٘ ؾكاتًٛا ٚؾعًت
 إٛت االٓط ؾًُا ضا٣ دػاؽ َا سٌ بكَٛ٘ َٔ ايعصاب
اغتعِٛ إكاب ٚخطز عٔ زا٥طٙ ايكٛاب ٚظاز انت٦اب 

نإ وب٘ قب٘ عُٛٝ٘  ٚشيو ع٢ً ؾكس اخٝ٘ يٝح ايػاب الْ٘
َٚٛزٙ دػُٝ٘ ؾبه٢ ٚاْػشب ٍٚٚ ٜطًب يٓؿػ٘ اهلطب 

ٚابطاٍ ٚضدع ايعٜط بباقٞ ايؿطغإ اٍ  ٘ ضداي٘ٚتبع
عًٝ٘ َٔ  إٓاظٍ ٚاالٚطإ ٖٚٛ ؾكٝك٘ االضدٛإ ٖا غاٍ

ازَٝ٘ ؾايتكت٘ ايُٝاَ٘ باالعتعاٍ ٚايهطاَ٘ ثِ ْعٍ ٗ اـٝاّ َع 
ايهطاّ ؾانًٛا ايطعاّ ٚؾطبٛا إساّ ٚنإ ٗ نٌ  ايػازات
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ٜ٘ بًؼ َِٓٗ غا ّٜٛ ٜطنب سػب عازت٘ ؿطب ايكّٛ ست٢
ا٢ٕٓ ٚابالِٖ بايصٍ ٚايعٓا ؾًُا طاٍ إطاٍ ع٢ً بين َطٙ 

دػاؽ ايطداٍ َٚٔ ٜعتُس عًِٝٗ َٔ إطاٍ  االٖٛاٍ ْع
ؾكس سٌ بٓا  ٚقاٍ هلِ َا ٖٛ قٛيهِ ٗ ٖصا االَط ايعػري

ايتسَري ًٖٚو نٌ غعٝس ٚاَري ٚإ طاٍ ايكتاٍ مل ٜبل اسس 
اخ٠ٛ غًطإ ايطاٟ ٣عٓسٟ إ  َٔ ايطداٍ ؾكاٍ

عًٝ٘  خص اختٓا اؾًًٝ٘ ٚبعض ْػا٤ ايكبًٝ٘ ٚتصٖب ايٝ٘ ٚتكعتأ
ٚتطًب َٓ٘ نـ االش٣ ٚايهطض ٚتعطٝ٘ ازٜ٘ اخٛٙ َُٗا اَط 

ايؿاّ ٚتسؾع ي٘ اؾعٜ٘ ٗ نٌ عاّ ؾكاٍ  ٚتكُٝ٘ ًَها ع٢ً بالز
ٚاْت ٜا  دػاؽ َٔ ٜصٖب ٚقل ٖصا ايهالّ عًٝ٘ قاٍ اْا

٣ أخٞ ؾبتػِ دػاؽ ٚقاٍ مسعت بأسس َٔ ايٓاؽ ٜط
ضدًٝ٘ ؾكاٍ غًطإ  إٛت بٌ ٜسٜ٘ ؾٝعسـ ايٝ٘ ع٢ً

اْا اشٖب ايٝ٘ بٓؿػٞ الٕ بٝين ٚبٝٓ٘ َٛز٠ قسّ٘ ٚقب٘ 
اْ٘ ْٗض ٗ اؿاٍ ٚتاٖب يًػري ٚايرتساٍ ٚاخص  َػتكُٝ٘ ثِ

ٚقكس إًٌٗٗ ست٢  َع٘ اخت٘ اؾًًٝ٘ ٚبعض َٔ ْػا٤ ايكبًٝ٘
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ؾكس  ٚقٌ ايٝ٘ ٚغًِ عًٝ٘ ٚقاٍ باهلل عًٝو إ تكؿض عٓا
ٚمل تبل اسس َٓا ٚقس اتٝتو االٕ َع اَطا٠  اًٖهت ضدايٓا

غاس٘ اعتابو  اخٝو اؾًًٝ٘ ٚانابط ْػا٤ ايكبًٝ٘ تكع ع٢ً
ٚتطًب َٔ دٓابو ٚتبًػو غاب٘ االضب َٔ ايؿه٘ ٚايصٖب 

ايسٜاض ٚتهٕٛ طٛع يو َس٣  ْٚكُٝو ًَها ع٢ً ٖصٙ
االبٝات  االعكاض الْو غٝؿٓا ايجكٌٝ ٚضقٓا ايطٌٜٛ ثِ اْؿس ٖصٙ

 : عهٛض االَطا٤ ٚايػازات
 

َين  قاٍ غًطإ بٔ َط٠ ٗ بٝٛت ٜا ًٌَٗٗ اغتُع
  ايككٝس

 يٝت عُطى ٜاًٌَٗٗ ايـ عاّ ٜآاٙ ايبٝض ٗ ّٜٛ ايؿسٜس
ٚاْت ٜا غٝاز احملكٓات يٝت عُطى نٌ ّٜٛ ٗ  ؾاعـ عٓا

  َعٜس
 اٚالز عُو ٜاضؾٝس مٔ َٓو ٚاْت َٓا ٜاُٖاّ نًٓا

 ٗ ٓاى ؼت ًٚو عٝؿو ٜبك٢ ضغٝس ؾاعـ عٓا ثِ زعٓا
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 : ؾطؽ َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ أداب٘ إًٌٗٗ ؾًُا

ٗ  اؾتِٗ ٜا ابٔ عُٞ َا اضٜس اؾتِٗ ؾش٣ٛ نالَٞ
  قكٝس

 يٝؼ يٞ شْب ٗ أٟ االَٛض ٚاْا ٗ سكهِ يػت عٓٝس
احملكٓات ع٢ً عُطى ٜا ٚيس عُٞ  غكب عين ٜا غٝاز

  ٜعٜس
  اختو االنٝس بٓتنٌ شا داضٟ عًٝهِ ٜا ضداٍ ع٢ً ّاَ٘ 

  ايُٝاَ٘ نٌ ّٜٛ تكٍٛ خص بجاضٟ اٜٗا ايبطٌ ايعٓٝس
  عٓهِ اعـ نٌ قٍٛ قازم ٚاهلل ؾٗٝسا ؾإ عؿت اْا

  اسٝس ٚإ ابت ال اخايـ قٛهلا اْين عٔ اَطٖا يػت
 

قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا اْت٢ٗ ايعٜط َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ قاٍ  )
  َع٘ اْين يًػطإ َٚٔ سهط

ٚال اضؾع عٓهِ ايػٝٛف ايككاٍ اٍ ال انـ اؿطب ٚايكتاٍ 
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ُٓعين ايُٝاَ٘ ؾاشٖب ايٝٗا ٚخاطبٗا َا خا طبٗا  ّٜٛ ايكٝاَ٘ اٚ
ػٝب طًبو ٜا غًطإ  ب٘ اَاّ ٖؤال٤ االعٝإ ؾعػاٙ إ

ؾعٓس شيو قكس غًطإ ايُٝاَ٘ اخت٘ اؾًًٝ٘ َٚٔ سهط 
غازات ايكبًٝ٘ ؾسخًٛا ْٝعا ايٝٗا ٚغًُٛا  َع٘ َٔ ْػا٤
نؿٞ ٜا بٓات  اؾًًٝ٘ بٓاتٗا ٚقايت هلٔ اَاعًٝٗا ٚقبًت 

االناضّ ٚايٛقاض ؾكس قتًت ضدايٓا ًٖٚهت ؾطغآْا ٚابطايٓا 
ٚقاضت عربٙ ٕٔ اعترب َٚجال بٌ ايبؿط ؾا  ٚغا٤ت اسٛايٓا

اسس ٜكسض إ  دابتٗا ايُٝاَ٘ اْا الاقًض ست٢ الٜبك٢ َٓا
ٜهاؾض إ نإ عُٞ عذع َٔ قتايهِ ؾاْا اْٛب عٓ٘ 

 : ختُت نالَٗا بٗصا ايؿعط ٚايٓٛاّ ابطايهِ ثِ اْٗاٚايتكٞ ب
 

عٔ  قايت ّاَ٘ َٔ نُري قازم ٜا دًًٝ٘ اقكط٣
  عٓانِ

  اْت ٚخٛايٞ ٚنٌ عؿا٥طٟ ال تعٜسٚا يؿٛهِ ٚال يػانِ
  نًٝب ٚايسٟ غسضا َٚا ي٘ شْب َعانِ قتًتِ إادس
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سكري  دػاؽ طعٓ٘ َٔ قؿاٙ عطب٘ ٚزعاٙ ع٢ً ايػربا
  سسانِ

  تٞ بكٝٓا بص ي٘ ِػٞ ْٚكبض ٚالْٓػ٢ بالنِاْا ٚاخٛ
 ست٢ ٜعٝـ ابٜٛا ْٚطاٙ ضانب ٜطٜس يكانِ اْا ال اقاحل

 
ؾعطٖا ْٚٛاَٗا  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت ايُٝاَ٘ َٔ )

ٚؾُٗت اؾًًٝ٘ ؾش٣ٛ نالَٗا ض دعت ٖٞ ٚاختٗا َع 
بسٕٚ از٢ْ اؾازٙ ٚاخربٚا  باقٞ ايٓػا٤ اٍ اؿٞ
 َٚا مسعٛٙ َٔ إكاٍ ؾاعرتاٙ االَري دػاؽ بٛاقع٘ اؿاٍ

اـٛف ٚاالْصٖاٍ ٚاٜكٔ باهلالى ٚايٛباٍ ؾكاٍ اخٛٙ 
غأًٖو ايعٜط اٜٗا  غًطإ ٚنإ شا َهط ٚاستٝاٍ اْٞ

االَري ٚاقٛزٙ ايٝو عٓس ايكباح نا يبعري ؾكاٍ َاشا عٛيت إ 
َٚا ٖٛ ايعٌُ قاٍ اْٞ اقكس إٝسإ ٗ ْاع٘  تؿعٌ

ْٚػطِٝٗ بايكـ  سؿاٜطَٔ االعٛإ ٚاسؿط ٖٓاى ثالخ 
ست٢ ىؿٛا عٔ عٕٝٛ ايعػانط ؾُا نإ ايكباح 
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ؾتربظ اْت اٍ إًٌٗٗ ٚتهٕٛ  ٚايتك٢ اؾشؿٌ باؾشؿٌ
ؾٝػك٘  اْت عاضف بِٗ ؾتكٛزٙ ايِٝٗ ٚبٗصٙ ايٛغًٝ٘ تتِ اؿًٝ٘

ًٜٚٗو ٗ ٖصا ايؿطى ؾٓدًل َٔ ؾط٠ ٚتبًؼ َا اْتُٓاٙ 
ايًٌٝ  ٚاغتشػٓ٘ ٚخطز شيو ؾاغتكٛب دػاؽ ٖصا اضاٟ

َع اخٝ٘ غًطإ ٗ ْاع٘ َٔ ايعبٝس ٚاالعٛإ ست٢ 
إهإ ؾشؿطٚا ثالخ سؿا٥ط عُٝك٘ ٚغطٖٛا  ٚقًٛا اٍ

ايعٕٝٛ ثِ  بايكـ ٚٚنعٛا عًٝٗا ايرتاب ست٢ ىؿ٢ عٔ
ضدعٛا اٍ اَانِٓٗ ِٖٚ َػطٚضٜٔ ٚباتٛا تًو ايًًٝ٘ ع٢ً 

ٜٓٛطٕٚ طًٛع ايٓٗاض ٖصا َا نإ ٖؤال٤  َكايٞ ايٓاض ِٖٚ
بؿطغإ  ا ايعٜط ايبطٌ ايٓشري ؾاْ٘ ضنب ٗ ايكباحٚاَ

ايهؿاح ٚقكس غاس١ إٝسإ بكًب اق٣ٛ َٔ ايكٝٛإ 
اْؿطز بٓؿػ٘ مٛ اؿؿاٜط ٚاخص ٜالعب  ؾايتكاٙ دػاؽ بايعػهط ثِ

ايؿطغإ  اؾٛاز ع٢ً عٕٝٛ ايعػانط ٚايكٛاز ؾطآٙ بعض
ٖٚٛ هٍٛ ٗ شيو إهإ ع٢ً ٚٗط اؿكإ ؾأعًِ 

إ خكُو ٚاٖط يًعٝإ  و ايؿإٔ ٚقاٍ ي٘إًٌٗٗ بصي
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ٖٚٛ ٗ تًو ايٓاسٝ٘ َٔ إٝسإ ؾًُا ضآٙ إًٌٗٗ قكسٙ 
يٝكتً٘ ٜٚبًؼ االٌَ ؾًُا اقرتب َٓ٘ ابتعس دػاؽ  ع٢ً عذٌ

ٜطعٓٛٙ ًٜٚٗهٛٙ  ٚاْطبكت عًٝ٘ باقٞ ايٓاؽ بككس إ
ٜٚعسَٛٙ ؾًً٘ زض اؿكإ ابٛ سذالٕ ؾاْ٘ نإ َٔ 

ٚإ أخـ َٔ ايػعالٕ اال عذا٥ب ايعَإ ٚغطا٥ب
ٚاغبل َٔ ايربم عٓس ايًُعإ ؾاْ٘ عٓسَا ٚقع نطب 

اضتؿع ست٢ قاض بٌ ايؿطغإ بإٝسإ  عاؾط٠ االض
إٓهط٠ ٚغاب  ؾطدعت اـٌٝ عٓ٘ َسبط٠ ؾاغتعِٛ تًو االَٛض

عٔ ايٛدٛز ست٢ قاض بكؿ١ َؿكٛز ؾطأ٣ دػاؽ 
ٞ ؾتكسّ مٛٙ باؾٛاز يٝؿؿ ٜٓد٢ ابطاي٘ ٜٚكٝض ع٢ً ضداي٘

 َٔ غًٌٝ ايؿؤاز ؾاتؿل إكسض بٛقٛع٘ ٗ اؿؿط٠ ايجاْٝ٘ َٔ
تًو اؿؿط ؾٛثب ب٘ اؾٛاز ٚاْتكب اغطع َٔ ايٓٛط اشا 

ؾاْكًبت عًٝ٘ ايعػانط  ٚثب ست٢ قاض ع٢ً ٚد٘ االضض
ع٢ً بعهٗا ايبعض ؾعاز بايعٜط ايهسض ٚطاض َٔ عٝٓٝ٘ ايؿطض 

االَري دػاؽ زٕٚ باقٞ ايٓاؽ يٝكتً٘ ٜٚعسَ٘  ؾككس
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ٚناْت عًٝ٘ اقبض  ؿٛاؽ ؾهب٢ ب٘ اؾٛاز ٗ اؿؿط٠ ايجايج٘ا
سازث٘ ٚنإ دٛازٙ قس اعٝاٙ ايتعب ٚنعؿت قٛاٙ ٚامٌ 

مل ٜعس ّهٓ٘ إ ٜؿعٌ نُا نإ ٜؿعٌ  َٓ٘ ايعكب ست٢
اـٛف  ٚنصيو االَري ًٌَٗٗ ؾكس اْٗس سًٝ٘ ٚطاف ٚاعرتاٙ

ٚاالضتعاف ٚاٜكٔ باهلالى ٚإُات ٚآٜؼ ع٢ً ْؿػ٘ َٔ 
ٚزاَٝ٘ دػُٝ٘ ؾًُا بًؼ دػاؽ االٌَ  ٝا٠ ؾهاْت ع١ً ع١ُٝٛاؿ

 ٚلض بصيو ايعٌُ اٜكٔ ببًٛؽ االضب ٚقاح َٔ ؾس٠
ايططب ع٢ً باقٞ ضداي٘ َٚٔ ٜعتُس عًِٝٗ َٔ ابطاي٘ 

ؾإ ؽًل ٖصٙ إط٠ َٔ  ٜا ًٜٚهِ ازضنٛٙ ٚاطُطٚٙ ٚاقتًٛٙ
 اٖصٙ اؿؿط٠ ال تتأًَٛا بٓذاح أٚ ْكط ؾًُا مسع ايطداٍ َٓ٘ ٖص

إكاٍ قكسٚا شيو إهإ َٔ ايٌُٝ ٚايؿُاٍ ٚناْت اٜها 
ايعذِ ٚايعطب قس اقبًت ابطاهلا  بٓٛ تػًب قب١ًٝ ايعٜط ؾاضؽ

ٜػُع َجً٘  ٚؾطغاْٗا ٚضداهلا ٚاْؿب بِٝٓٗ ٚبٌ ايكّٛ قتاال مل
قبٌ شيو ايّٝٛ ٚنإ ايكتاٍ ٗ شيو ايّٝٛ ظاْب تًو اؿؿط 

ايكت٢ً ع٢ً االضض االٖٛاٍ ٚتهطزغت دجح  ٕٚا عُٛت
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 َجٌ ايتالٍ َٔ نطب ايػٝٛف ٚطعٔ ايٓكاٍ ٖذِ
دػاؽ اَاّ ايٓاؽ ٚقاٍ يًؿطغإ ٚاالبطاٍ ٚايؿذعإ 

بايرتاب ٚاالسذاض  ازضنْٛٞ ٗ ٖصا ايٓٗاض ٚاغعؿْٛٞ
ٚاضزَٛا ٖصٙ اؿؿط٠ ٗ غاع١ اؿاٍ ٚاْا اضز عٓهِ ٖذُات 

 ؾتكسَٛا َٔ عذٌ ٚبازضٚا بادطا٤ ٖصا ايعٌُ غري ايطداٍ
ٚايؿطغإ إؿاٖري  اِْٗ مل ٜبًػٛا االٌَ الٕ أخ٠ٛ ايعٜط

ٖذُٛا عًِٝٗ َٔ ايٌُٝ ٚايٝػاض ٚنطبٛا ؾِٝٗ ايػٝـ 
بايصٍ ٚايسَاض ٚنإ االَري َط٠ بايكطب َٔ  ايبتاض ؾأبًِٖٛ

ٚقبض عًٝ٘ ٚايكاٙ  تًو اؿؿط٠ ؾطآٙ عسٟ اخٛ ايعٜط ؾتكسّ ايٝ٘
ٕٚا قاض بايكاع  ٗ تًو اؿؿط٠ بايعذٌ ٚقاٍ خص عُو ٜاًٌَٗٗ

بايػٝـ ؾكتً٘ ثِ اخطدٛا ايعٜط َٔ تًو اؿؿط٠ بايك٠ٛ  نطب٘
بين تػًب ايكًٛب  ٚاالقتساض ؾعٓس شيو اْؿطست َٔ

ٚظايت عِٓٗ ايػُّٛ ٚايهطٚب ٚاٜكٓٛا بايؿالح ٚايتٛؾٝل 
ٚقكسٚا اؿطب ٚايهؿاح ٚايتكٛا أعسا٤ِٖ بأغ١ٓ  ٚايٓذاح

٣ ايّٝٛ ٚالنٌ ّٜٛ ْٚاز ايطَاح َٚاٍ اٜها ايعٜط ع٢ً ايكّٛ
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ٚٗ اؿاٍ اؾتعًت ايٓريإ ايكتاٍ ٚقاَت اؿطب ع٢ً 
 ٚاضػت دٛاْب االؾام َٔ نطب ايػٝٛف قسّ ٚغام

ٚؾعٌ  ايسقام ٚايطَاح ايطقام ْٚست َٔ ايكّٛ االسسام
ايعٜط ٗ شيو ايّٝٛ ؾعاال التطام َٚاظاٚيٛا ٗ أؾس قتاٍ 

طدعت شيو زقت طبٍٛ االْؿكاٍ ؾ اٍ ٚقت ايعٚاٍ ؾعٓس
عٔ  بٓٛ َط٠ بايٌٜٛ ٚاؿػط٠ ٚإًٌٗٗ بايٓذاح ٚايٓكط٠ ؾٓعٍ

ٚٗط دٛازٙ ٚخًع آي١ سطب٘ ٚدالزٙ ٚدا٤ت ايػازات ٚانًت 
ايكٝٛإ ْٚاز٣ ع٢ً عبسٙ  َٔ ظازٙ ٕٚا دًؼ ٗ

ابٞ ؾٗٛإ باسهاض إساّ اٍ ايسٜٛإ ؾأسهطٙ 
َٓ٘ إًٌٗٗ َٚٔ سهط ٗ شيو احملؿٌ ؾعٓس  بايعذٌ ؾتٓاٚي٘

 إٍٗٛ ؾأْؿس ٜكٍٛ تصنط ايعٜط َادط٣ ي٘ ٗ شيو ايّٝٛشيو 
: 

 
  ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ ؾسَع ايعٌ ٖطاٍ عُاْا

  يكس قتًٛا اخٞ اٚالز عُٞ ٚقايٛا َا ضاٚٙ اال دباْا
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ؾكطعتِٗ ٚمل أخؿ٢  ٚال ٜسضٕٚ بأغٞ ٚاقتساضٟ
  ايعَاْا

  أتتٓا ٗ نًٝب اٚالز َط٠ اتْٛا زاخًٌ ع٢ً ْػاْا
  يٛا نـ عٓا ٜا ًٌَٗٗ ؾكس سهُت غٝؿو ٗ اشاْاٚقا

  ٚاتطنٓا ؾكس قطْا سعاْا ؾاطًب َا تطّٚ ايّٝٛ َٓا
ؾكًت هلِ ضٚسٛا يًُٝاَ٘ ضناٖا ايّٝٛ اسػٔ َٔ 

  ضناْا
  قتًٓا نًٝب ايٛف قّٛ ؾُا ؾِٝٗ ضزٟ ٚال دباْا

  َالبػٗا ثٝاب ايطًٝػاْا قتًٓا َٔ بين َط٠ اَاض٠
  ٗا ٚقايٛا عُو اضغًٓا عٝاْاؾطسٛا ايهٌ قس ٚقعٛا عًٝ

  ؾكايت اشٖبٛا اٚالز عُٞ ؾٗصا ايكٍٛ نشو ٗ ؿاْا
  إ ْطاٙ ع٢ً اؿكاْا ؾاْا ال ْكاحل ٗ نًٝب اال

  ٚقس سؿطٚا يكًعاْٞ سؿاٜط ٚغطٖٛا ٚقايٛا قس نؿاْا
  ؾطنبٛا خٝٛهلِ ٚاتٛا سساٖا ٚقايٛا قس اتاْا قس اتاْا

  اطعٓ٘ ايػٓاْا اؿؿاٜط ٖذُت عًٝ٘ ٚقـ دػاؽ َا بٌ
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  ؾٍٛ ٖاضبا َٔ ٍٖٛ سطبٞ َٚط٠ قس قتًٓاٙ عٝاْا
  ؾهْٛٞ ٜا ّاَ٘ ٗ اْؿطاح ٚسٜ زاِٜ ٗ طٍٛ ايعَاْا

  ٚنٌ غٝس ٜبػٞ اشاْا ؾػٛف ابٝس دػاؽ بػٝؿٞ
 

 قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ؾهطٙ )
ْٝع اقٛاَ٘ ٕٚا نإ ايكباح ضدعٛا ع٢ً َاناْٛا عًٝ٘ 

قتاٍ ٚقساّ َس٠ َٔ  اؿطب ٚايهؿاح َٚاظايٛا ٗ َٔ
االٜاّ ٕٚا طاٍ إطاٍ اتؿكٛا ع٢ً تٛقٝـ اؿطب ٚايكتاٍ 

ٖس١ْ ؾٗطٜٔ يطاس١ ايؿطٜكٌ ؾاتؿل ٗ بعض االٜاّ  ٚاخصٚا
ْاع١ َٔ اـساّ ٚاشا  بُٝٓا نإ ايعٜط خاضز اـٝاّ َع٘

 بطدٌ ٜكٛز َٗط ازِٖ ناٌَ ايكؿات ؾاغتشػٓ٘ ايعٜط غا١ٜ
االغتشػإ ٚقاٍ يكا٥سٙ َاٖٛ اٌٖ ٖصا اؿكإ ٜا سًٛ 

قس اتٝت ب٘ َٔ ابعس اؿًٌ  ايؿُا٥ٌ اٜ٘ َٔ اـٍٝٛ االقاٌٜ
 الٖسٜ٘ يالَري ًٌَٗٗ ؾتعذب ايعٜط َٔ االتؿام ايػطٜب ٚقاٍ
يكس ًْت َطازى َٔ قطٜب ؾاْا ٖٛ ًٌَٗٗ ايصٟ اْت 
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ٙ زٜٓاض ٚبًػ٘ َكاقس قاقسٙ ؾاخص َٓ٘ اؾٛاز ٚاَط ي٘ بايـ
ؾسعا ي٘ بطٍٛ ايعُط ٚايبكا٤ ٚعًٛ ايؿإٔ ٚاالضتكا٤ ٚغاض َٔ 

اٍ قَٛ٘ ؾاعت٢ٓ ايعٜط بصيو اؿكإ ٚؾهً٘ ع٢ً  َٜٛ٘
ايٓٗاض اْ٘ ايتك٢ بطدٌ  ْٝع اـٍٝٛ ٚاؾٝاز ٚاتؿل ٗ شيو

ختٝاض ٖٚٛ ضانب ع٢ً زي١ غٛزا٤ َجٌ ايٛالّ ٚٚضاٖا نط 
ؾًُا ضأٙ اٜاّ ٖٚٛ ٜربطع خًؿٗا ٚتاض٠ َٔ قساّ  ابٔ غبع١

ٖصا ايهط ؾكاٍ بهِ ؾكاٍ  ايعٜط اعذب٘ ٚقاٍ يصيو ايؿٝذ اتبٝع
 يٝؼ ع٢ً ايهطِٜ ؾطٙ ؾأعطاٙ ايعٜط َا١٥ زٜٓاض ٚأخصٙ َٓ٘

ٚغًُ٘ اٍ ايػاٜؼ ؾطباٙ َس٠ اضبع غٓٛات ثِ زخٌ ايعٜط 
ٖٚٛ َتعاٗ ؾأَط ايػاٜؼ  شات ّٜٛ اٍ االقطبٌ ؾٓٛط ايهط

د٘ ٚؾُ٘ ؾطنب إ ٜهع عًٝ٘ عس٠ ٚؾاّ ؾأخطد٘ ٚاغط
ٚغاق٘ ٚضدع اٍ ايٛضا٤ ؾطزٙ اٍ ايٌُٝ ؾطاح  عًٝ٘ ايعٜط

ؾػهب َٓ٘  مشاال ٚادتٗس إ ّؿ٘ ؾُا نإ ّؿٞ َع٘
ٚيهعٙ بطدً٘ ٗ ايطناب ؾتهاٜل إؿّٛ َٔ ؾعاي٘ ٚنطب٘ 

ؾس٠ ايٛدع نأْٗا قٛت َسؾع  بٓعاي٘ نطٙ نطط١ َٔ
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 ٌ اٍؾػهب ايعٜط ٚتأمل ٚنطب٘ بايػٝـ ؾأٚضث٘ ايعسّ ٚزخ
  قٝٛاْ٘ ؾادتُع

بٓٛاب٘ ٚاعٝاْ٘ ٚقاٍ ٚيكس دطبت زْٞ االقٌ ٚانطَت٘ ؾهاع 
َٚا قسَت ٖصا إجٌ اٜٗا ايػازات االخٝاض اال  ؾعًٞ َع٘

اْ٘ ضنب شيو اؿكإ  يتعًُٛا إ اؿُاض ٜكتين اؿُاض ثِ
ؾٛدسٙ َٔ عذا٥ب ايعَإ ؾعاز اْؿطاس٘ ؾٝ٘ ؾأَط 

 : اْؿس ٜكٍٛ ايػاٜؼ ٜٚساٜٚ٘ ثِ
 

  كٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ بًّٛ ايؿعط َا تػًٞ َايٜٞ
  غايٞ ضنٝت اـٌٝ تطنب تعاٍ ٚامسعٞ َين َكايٞ ابا

  ايكٝب ؽسَٗا إٛايٞ ْع اـٍٝٛ يًشُط خٛازّ ؾبٝ٘
  ٚاَا اـهط َطنٛب االَاضا ؾرتنبٗا إًٛى ٚنٌ ٚايٞ

  ٚاَا ايسِٖ ظٜسِٖٚ عًٝكا ٚغٝبِٖٛ يسُٖات ايًٝايٞ
 

ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ ؾهطٙ قَٛ٘  ايطاٟٚ ( ؾًُاقاٍ  )
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ع٢ً سػٔ اٖتُاَ٘ ثِ اغتعس ايؿطٜكإ يًكتاٍ ٚدطت 
عست ٚقا٥ع ٚاٖٛاٍ اْتكطبٗا إًٌٗٗ ٚنػب اَٛاال نجريٙ  بِٝٓٗ

بٓٛ بهط ٚشيت ٚبعس نجطتٗا  ٚقتٌ غازات نجريٙ ست٢ نعؿت
  قًت ٚانشُو

ض ٚاشا ٚاالْهػا قاٍ ايطاٟٚ ( ؾبُٝٓا ِٖ ٗ ساي٘ ايصٍ )
بػباض قس عال ٚثاض قاقسا بالزِٖ ٚتًو ايسٜاض ؾؿدكت ايٝ٘ 

غاع٘ َٔ ايٓٗاض اٍ إ اضتؿع ُٚعم ٚبإ  االبكاض
ٚٗ اٚهلِ  َٔ ؼت٘ ايـ ؾاضؽ ٚنًُٗذ با يػالح ٚايسٚم

ؾاضؽ باؿسٜس غاطؼ نأْ٘ قً٘ َٔ ايكًٌ اٚ قطع٘ ؾكًت 
ا ايبٝاضم ٚايطٜات ٚايػٓادل ؾًُ َٔ شٌٜ دبٌ ٚع٢ً ضاغ٘

ٕٚا  ضاٙ دػاؽ اغتبؿطٚا ٚاٜكٔ بايؿطز بعس ايؿكا ٚايهسض
اقرتب يًعٝإ ْٚأًَت٘ ايؿطغإ ٚاشا اغس االداّ االَري 

ٚنإ إصنٛض قس خطز ٗ  غٝبٕٛ ابٔ االَري ُٖاّ
ْاع٘ َٔ ؾطغإ ايكساّ يًػعٚ ع٢ً بالز ايطّٚ ٚشيو 

ٚقٛع ايعٜط ٗ ايبشط نُا غبل ايهالّ ؾًُا عطؾٛا  َٔ عٗس
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ٚؾطسٛا بكسَٚ٘ ايٞ ايسٜاض  ككٛا خطدٛا ايٝ٘ ٚاغتكبًٛٙٚؼ
 ٚنإ شيو ايّٝٛ عٓسِٖ اعِٛ ْٗاض ؾصعٛا ايصبا٥ض ٚطعُٛا

ايػازٟ ٚايطا٥ض ٚنإ اؾطاح اـًل اب٠ٛ ُٖاّ ٚاَ٘ نباع 
ايعٜط ع٢ً بري  سٝح مل ٜهٔ غريٙ غ٣ٛ ايصٟ قتٌ

ت٘ ايػباع ؾًُا ْعٍ بكٝٛاْ٘ بابطاي٘ ٚؾطغاْ٘ خاع عست٘ ٚغري بصي
ي٘ ايٓٛبات ٚقاَت االؾطاح ٚإػطات ٚعٌُ دػاؽ  ٚزقت

ايٝٗا ْٝع االنابط  ٚيُٝ٘ عُٛٝ٘ هلا قسض ٚقُٝ٘ اغتسع٢
ٚاَطا٤ ايكبا٥ٌ ٚايعؿا٥ط ٚنإ ؾٝبٕٛ قس ٚدس ايػازات 

ُّٖٛ ٚاسعإ ؾػاٍ عٔ شيو ايؿإ  ٚاالعٝإ ٗ
َٔ  ؾكاٍ دػاؽ ي٘ التػاٍ ٜا ابٔ اخٞ عُا اقابٓا ٚزٖاْا

ٜط غإٗإ ؾاْ٘ ٜهتـ بكتٌ اخٝو ؾٝبإ ست٢ خايو ايع
طٍٛ ايعَإ ؾاْ٘ اؾ٢ٓ  دعًٓا َجال بٌ ايعطبإ ع٢ً

 ضدايٓا ٚاًٖو ابطايٓا ٚقس سطَٓا ٖذٛع ايًٌٝ ٖٚسَٓا ايك٣ٛ
ٚاؿٌٝ نٌ ٖصا ٖٛ الٜكبٌ َٓا زٜ٘ ٚالَاٍ زٜ٘ ٚالَاٍ ٚالؾسٜ٘ 

قؿٓاى ع٢ً باطٔ ايطًٜٛ٘ ؾًُا  ٚقس اعًُٓا بايكهٝ٘ ٚاٚ
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  ؾٝبٕٛ ٖصا ايهالّ قاض ايهٝا ٗ مسع
َٔ عِٛ َا قاي٘ أطت عٝٓٝ٘ ٚؾتِ خاي٘  عٝٓٝ٘ نايهالّ

ع٢ً قتاٍ  ٚٚعسِٖ بإػاعسٙ ٚإعانسٙ ٚإ ٜهٕٛ َعِٗ
خاي٘ ٜس ٚاسسٙ ثِ ِْٛ ٖصٙ ايككٝسٙ ٚاضغًٗا ـاي٘ ع٢ً غبٌٝ 

 : إالّ ٚايتٗسٜس
 

قاٍ ؾٝبٕٛ ابٔ ُٖاّ االَري ساَٞ ايعٜٓات طعإ 
  اايعس

  ّٜٛ ايًكا غاقٝا يًعس٣ ناؽ ايطز٣ َطعب ايؿطغإ ٗ
  اؾُسا نط ب غٝؿٞ ٜكطع ايػٝـ إتٌ ثِ ٜكسح ايكدٛض

  نٌ َٔ ٜبػٞ قتايٞ ٜطتسٟ ٜٚطُٞ ؾٛم ايكعٝس ٖسا
  اجملاٍ سٌ ًٜكْٛٞ ٜٛيسا ؾطزا مل ٜبل يٞ َكاضٕ ٗ

  غسا ٚاْت ٜا خايٞ ًٌَٗٗ ٜاُٖاّ ؾس ععَو يًكتاٍ اٍ
  ٜا خايٞ َا اعًُتين ٜا قًٌٝ ايعكٌ التتُطزاٚالتكٌ 

  ٚالقين ثِ ابؿط ٜا ًٌَٗٗ بايطزا ابطظ ايٞ ٗ ايكباح
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َٚكاي٘ ختِ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ؾٝبٕٛ َٔ ؾعطٙ )

ايهتاب ٚاضغً٘ اٍ خاي٘ َع ضدٌ َٔ ابطاي٘ ؾًُا ؾتش٘ 
ؾش٣ٛ َعٓاٙ أداضت ٚغاب َٔ  ايعٜط ٚقطأٙ ٚعطف

أغـ ٚقؿل نؿا ع٢ً نـ ٚقاٍ اْ٘ زٜٓاٙ ٚقس ؾل عًٝ٘ ٚت
ٗ ٖصٙ االَٛض الْ٘ داٌٖ َػطٚض ؾًكته٢ إ  َعصٚض

 : تكٍٛ ٜٓتكض قبٌ إ ٜؿتهض ؾاداب٘ ع٢ً ابٝات٘
 

 اؾع ايجأَ
  قاٍ ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ اْين َؿطز ايهطٚبات ٗ ّٜٛ ايعساّ

اخيت نباعا تٗسزْٞ ٗ نتابو ٜا  ٜا ؾت٢ ؾٝبٕٛ ٜا ابٔ
  غالّ

 ٚنطب اؿػاّ غٛم اجملاٍ ٚاْت قكري ع٢ً ثِ تطًبين اٍ
 

  استؿٜ َٔ إ ػٌٗ ٜا اَري اؾٌٗ ٜػكٝو ناغات إساّ
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 ايؿٝطإ ابًٝؼ ايًعٌ ٚاْتكض َٔ قٍٛ خايو ٜاُٖاّ اططز
  دًٗو َٚا تبًؼ َطاّ الؽايؿين ٚامسع َا اقٍٛ ٜكتًو

  ضز عُا اْت ؾٝ٘ ٚالتعٜس إ نٓت تبػٞ سطبٞ ٚايكساّ
الق٢ غ٣ٛ َٔ طًٛع ايؿذط اٍ ععَو غسا اْت ؾس

  ٚقت ايٛالّ
 

ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ اضغٌ ايهتاب اٍ  ؾًُا اْت٢ٗ ايعٜط َٔ
 ابٔ اخت٘ ؾٝبٕٛ ؾًُا ؾتش٘ ٚعطف َا است٣ٛ عًٝ٘ َٔ
إهُٕٛ َعق٘ ٚمل ٜهرتخ ٕٚا اقبض ايكباح ٚاؾطم بٓٛضٙ 

ٚضنب ؾٝبٕٛ ٚدػاؽ  ٚالح ٚزقت طبٍٛ اؿطب ٚايهؿاح
اؽ ٚايتكٛا با بطاهلِ ٚضداهلِ ٚتؿسزا ٚنصيو ايعٜط ايؿاضؽ ايسع

قتاهلِ ٚنإ ؾٝبٕٛ قس بطظ اٍ غاس٘ إٝسإ  ٗ
تػًب ٚؾعٌ بِٗ  ٚتبع٘ االبطاٍ ٚايؿطغإ ٚايتك٢ بؿطغإ

ايعذب ؾُا قسّ ؾاضغا االاعطب٘ ٚعٔ ٚٗط دٛازٙ اقًب٘ ثِ 
اق٣ٛ َٔ دبٌ ٚطًب بطاظ خاي٘ إًٌٗٗ  قاح ٌٚٓ بكًب
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بابطاي٘ ٚضؾك٘  اٍ ابٔ اخت٘ َٚا ؾعٌٚنإ ايعٜط ٕا ؾاٖس اؾع
ٌٓ عًٝ٘ ٚآطت اَام عٝٓٝٓ٘ ٚقاٍ اشٖب ٜا ٚد٘ ايعطب قبٌ 

ٚتعطب ؾكاٍ اٍ أٜ اشٖب ٜا خايٞ ٚاْت  إ تًٗو
ايٓٗاض ٚاطؿ٢  غاٜ٘ بػٝيت ٚاَايٞ ؾٛ اهلل القتًو ٗ ٖصا

اخباضى َٔ بٌ ايكّٛ الْو طػٝت ٚػربت ٚاؾرتٜت 
ّ ٚايتٗسٜس ٚايتكاٙ بكًب ؾسٜس ايهال ؾاغتاٚ ايعٜط َٔ ٖصا

االطؿاٍ ٕٚا  ٚدط٣ بُٝٓٗا ٗ ايٝتاٍ ٚقا٥ع ٚاٖٛاٍ تؿٝب
طاٍ إطاٍ قاٍ ي٘ ايعٜط اَاّ تاالبطاٍ اضدع ٜا ابٔ اخيت 

وٌ بو اهلٛإ ٚتًشل باخٝو ؾٝبإ  باَإ قبٌ إ
 ؾاضدع اٍ اًٖو ٚاَو ٚاضغٌ يٞ ابطاٍ قَٛو َع دػاؽ

بٌ نإ ٜكاٌٜ نػبع االداّ عُو ؾًِ هب٘ ؾٝبٕٛ بهالّ 
باايهطب ٗ اؿطب ُٓع عٔ  ٚنإ ايعٜط نًُا سهِ عًٝ٘

ٜٚساضٜ٘  اشاٙ ؾؿك٘ عًٝ٘ ٚانطاّ ـاطط ٚايسٜ٘ َٚا ظاٍ ٜكاتً٘
ٜٚٓكش٘ بتًطدٛع عُا ؾٝ٘ اٍ إ اقبٌ ايٛالّ ؾعٓس شيو 

ايؿطغإ االبطاٍ عٔ غاس٘ اجملاٍ  تٛقـ ايكتاٍ ٚضدعت
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  ثِ
اٍ غاس١  جاْٞ ٚنإ أٍٚ َٔ بطظٚايتكٛا ٗ ايّٝٛ اي

إٝسإ االَري ؾٝبٕٛ ؾكاح ٚطًب بطاظ إًٌٗٗ ؾايتكاٙ 
ي٘ ؾًِ ٜٓتكض َكا ي٘ بٌ تكس ّ ا يٝ٘ ٖٚذِ  ايعٜط ْٚٗاٙ عٔ قتا

 : ايؿطغإ ٚايؿشٍٛ عًٝ٘ ٚاؾاض ٜكٍٛ َتٗسزا اٜاٙ اَاّ
 

أْا ؾٝبٕٛ ابٔ ُٖاّ االَري ؾاضؽ ايؿطغإ ٗ ّٜٛ 
  ايٓهري

  ظٜط قٛيٞ ٚاؾِٗ البس َٔ قتايو ٜا ٚغسا سكرياغتُع ٜا
  َٔ سػاَٞ ايّٝٛ يٛ اْو تطري َابكايو كًل َين ٚال

  ثِ آخص ثاض اعُاَٞ اؾُٝع نِ بطٌ قٓسٜس قريت٘ سكري
يٝؼ يو قًب ع٢ً اختو ؤ ٚأٚالز عُو شاقٛا َٓو 

  ايٓهري
  نجري نِ ٜتُت نٌ طؿٌ قػري نِ قتًت َِٓٗ خًل

  ًٌٗ ٗ يكا٤ االبطاٍ َا يٞ ْٛريغٛف تط٣ سطبٞ ٜا َٗ
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  قس اخربْٚٞ ّٜٛ د٦ت باْو ٜا قًٌٝ ايعكٌ تطنب يًشُري
  اؿُاض َا اْا َجًو ٚالعكًٞ قػري َاٜك٢ٓ اؿُاض اال

ناطري  ٖات يٞ غٝؿو ٚضقو ٚايجٝاب ٖات ابٛ سذالٕ
  ٜطري

ست٢ اقتًو َٔ سػا٢َ ٚايكٓا ٚتطًب اؾري َٚج٢ً 
 َٔ هري

سطبٓا ٜٚهٕٛ ايٓكط َٔ ضب  التٓكض ؾٗصا إ نٓت
  ايكسٜط
 

عًٝ٘ اؾس َٔ نطب اؿػاّ  ؾًُا مسع ايعٜط ٖصا ايهالّ ٚقع

 : ؾأداب٘ ٜكٍٛ
 

  ٜاؾٝبٕٛ َاعاز يو بعري قاٍ ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ ثِ قاٍ اْت
ٖطدت ٜاؾٝبٕٛ َاٗ قٛيو نجري اؾشـ ال ؽطٌ نُا 

  بعري وٌُ
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ٛبط يٛ غكٝت اؾشـ َٔ غهط ٚمسٔ ٚيٛ خًطت ي٘ ايكٓ
  ٚايؿعري

َآٜؿع َٓ٘ اؾٌُٝ انٝس ٖٛ فٕٓٛ َٔ ٜكين  ال عاف اقً٘
  اؿُري

َاضدعت ايّٝٛ اٍ  ٚاْت ٜاؾٝبٕٛ يٛ مل تهٔ ٓاض
  سطبٞ تػري

 ؾاْٞ قس عؿٛت عٓو ايباضس٘ َٔ اَو ٚابٛى ْعِ ايٓكري
 

 ٚاْت تعًِ اْين غبع ايطداٍ قتًت َٓهِ اث٢ٓ عؿط ايـ اَري
 

  ػطٜب تاٙ ؾٝٗٔ ايعسز ْاؽ نجريٚاي ٖصا َٔ غري ايتٛابع
  ْري نِ ْكٝش٘ ْكشتو التٓتكض داٌٖ غٛف تكع ٗ ٚغ٘

مل ٜبل يٞ شْب إ اتو َين نطب بٗس٣ االبسإ َاعاز 
  يو فري

ٜاؾٝبٕٛ قِ ٚقٛ ععَو الٜهٕٛ باعو  زْٚو إٝسإ
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  قكري
 

نالَ٘ ٚال أنرتخ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًِ ًٜتؿت ؾٝبٕٛ اٍ )
ٌ ٌٓ عًٝ٘ ١ًٓ أغس ايػاب ٚاخص َع٘ ٗ بايتٛبٝذ ٚإالّ ب

ٚايهطب ؾايتكاٙ ًٌَٗٗ بايعذٌ بكًب اق٣ٛ َٔ  ايطعإ
تعبت َٔ ؼتٗا  اؾبٌ ٚاؾتس ايكتاٍ ٚعُٛت االٖعاٍ ست٢

اـٌٝ ٚاضؽ٢ َُٓٗا ايععّ ٚاؿٌٝ َٚاال ع٢ً بعهُٗا ايبعض 
ٚنإ ايعٜط ٜطاٚي٘ ٚواٚي٘ ٚاغتُط ٜكاتالٕ ثالخ  نٌ إٌٝ

قتاهلُا  ايعَإ ست٢ اغتعُٛت َٔغاعات َٔ 
ايؿطغإ ٚؾدكت ايُٝٗا عٕٝٛ ايؿذعإ ٚنإ 

ٜٚعسَ٘ اؿٝا٠ ٜٚؿتدط بكتً٘  االَري ؾٝبٕٛ ٜٛز إ ٜكتٌ خاي٘
 ع٢ً اًٖ٘ ٚاقطباٙ اٍ إ غِٓ ايؿطق١ عًٝ٘ ؾٗع ايطَض
ٚطعٓ٘ بٌ ثسٜ٘ ؾد٢ً إًٌٗٗ َٓٗا ؾطاست خا٥ب٘ بعس 

ٛقس قًب٘ ٚايتٗب ٚقُِ ٚت َاناْت قا٥ب٘ ؾعاز ايعٜط غهبا
ع٢ً إ ٜػكٝ٘ نأؽ ايعطب ؾذصب غٝـ سهُٕٛ 
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ّذٕٓٛ نٝـ ايهطب ٜهٕٛ الْٞ  ٚقاٍ ايّٝٛ اضٜو
ْكشتو ؾُا اْتكشت ٚيكس خػطت َٚاضعت ثِ تكسّ ايٝ٘ 

عًٝ٘ ٚنطب٘ ع٢ً َؿطم ضاغ٘ ؾػك٘ اٍ ته٘ يباغ٘  ٖٚذِ
ضآٙ إًٌٗٗ ٖٚٛ  ؾٛقع ع٢ً االضض ٜتدب٘ بعه٘ ببعض ؾًُا

ٜتًٌُُ ْسّ ع٢ً َاؾعٌ ؾتشػط ٖٚطًت ايسَٛع َٔ قتٌٝ 
االَري ؾٝبٕٛ آطت َٔ بين َط٠  عٝٓٝ٘ ؾًُا قتٌ

  ايعٕٝٛ ٚظازت عًِٝٗ اؿػطات
ٚايؿتات ٚيهِٓٗ اخؿٛا ايهٝس ٚاٚٗطٚا ايكرب  ٚاٜكٓٛا باهلالى

ايطاٜات ٚايبٓٛز ؾايتكاِٖ  ٚاؾًس ٚقاتًٛا قتاٍ االغٛز ٚطًبٛا
بايػٝـ ايبٛاتط ٚاساٙ بِٗ  ايعٜط بايعػانط ٚنطب ؾِٝٗ

اـٛامت باـٓاقط ٚقتٌ َِٓٗ َكت١ً عُٛٝ٘ ٚاقاب غٓا٥ِ  اساط١
ٚقتٌ ؾطغاْ٘ ؾٍٛ  دػُٝ٘ ؾًُا ضا٣ دػاؽ نعـ ساي٘

ٜطًب اهلطب خٛؾا َٔ ايعطب ٚتبع٘ ؾطغإ ٚقس ابكطٚا 
ايعذٝب َٔ قتاٍ بين تػًب ؾطدع عِٓٗ  إ شيو ايّٝٛ

 االَري ؾٝبٕٛ ايعٜط ٖٚٛ سعْإ ع٢ً ؾكس ابٔ اخت٘
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ؾٓعٍ ٗ ايكٝٛإ َع االَطا٤ ٚاالعٝإ ٚمل ٜهٔ ي٘ زاب 
ٚدًؼ ٚاْؿس ٖصٙ االبٝات ٖٚٛ  اال ايبها٤ ٚاالْتشاب ٕٚا ات٢

 : َٔ اؿعٕ ع٢ً آخط ْؿؼ
 

  نُاٜطٙ ايعع بايػٝـ يٝؼ ايعع بإاٍ ايعٜط اْؿس ؾعطا َٔ
ٚقتًٞ  ؾٝبٕٛ اضغٌ ْٗاض اؿطب ٜطًبين ٜطٜس سطبٞ

  زٕٚ ابطاٍ
ْكشت٘ عٔ قتايٞ ٚمل ٜطاٚعين باضظت٘ ؾتذٓسٍ ٗ االضض 

  باؿاٍ
  إاٍ ٜبين بٝٛتا العُاز هلا ٚايؿكط ٜٗسّ بٝٛت ايعع ايػايٞ

  ػطٟ ٗ أعٓتٗا ٚال تبًٝ اال خايٞ ايبايٞ زع إكازٜط
  َٔ ساٍ اٍ ساٍ َابٌ ؿٛ٘ عٌ اْت ضاقبٗا ٜػري اهلل

كٛئ شا عُٞ ٚشا ؾهٔ َع ايٓاؽ نإٝعإ َعتسال ٚالت
  خايٞ

ايصٟ اْت َػطٚض بٓعُ٘ خاٍ ايصٟ اْت َٔ انطاضٙ  عِ
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  خاٍ
  ٚالتطٜس إٓاٜا نجط٠ إاٍ الٜكطع ايطاؽ اال َٔ ٜطنب٘
 

ع٢ً  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ نالَ٘ ٚاْططح )
ؾطاؾ٘ َٔ ؾس٠ سعْ٘ ع٢ً ابٔ اخت٘ ٕٚا بًؼ قتٌ 

ًبٗا عًٝ٘ الْ٘ نإ ق ؾٝبٕٛ ابٛٙ ُٖاّ ٚاَ٘ نباع اسرتم
ابٓٗا ايٛسٝس بعس اخٝ٘ ؾٝبإ ٚناْت ايؿطغإ قس اتت 

ايُٝٗا ؾبهٝا٤ بها٤ ؾسٜسا َٚعقا عًٝ٘ ايجٝاب ٚبعس شيو  ظجت٘
ايجاْٞ ضنب االَري يكتاٍ ايعٜط  زؾٓٛٙ ٗ ايرتاب ٚٗ ايّٝٛ

اـرب  ٚتبع٘ دػاؽ ٚباقٞ االبطاٍ ٚايؿطغإ ٚبًؼ إًٌٗٗ
٘ ٕٚا ايتك٢ ايؿطٜكإ ٚتكاتٌ ؾطنب ٗ ابطاي٘ ٚؾطغاْ

اٍ َعطن١ ايكساّ ٚطًب بطاظ  اؾُعإ بطظ االَري ُٖاّ
 ايعٜط إًٌٗٗ ٚنإ قس غري قؿات٘ ٚٚنع يجاَا ع٢ً ٚدٗ٘
ست٢ ال ٜعطؾ٘ اسس ؾربظ ايٝ٘ ٖٚٛ الٜعًِ بأْ٘ االَري ُٖاّ 

ٚنإ ُٖاّ قس نطب ايعٜط  ؾاقتتال غاع١ َٔ ايعَإ
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نأؽ اؿُاّ ؾد٢ً ايعٜط َٓٗا باؿػاّ قاقسا إ ٜػكٝ٘ 
خا٥ب٘ ؾٗذِ عًٝ٘ ٚطعٓ٘ بايطَض ٗ قسضٙ خطز  ؾطاست

طٛز َٔ  ًُٜع َٔ ٚٗطٙ ؾٛقع عٔ ٚٗط اؾٛاز نأْ٘
االطٛاز ؾايتكت ع٢ً ايعٜط ٚقاٍ ي٘ ٖٚٛ ع٢ً آخط ضَل آٙ 

اختو ْٗاض اَؼ ٚايّٝٛ تكتٌ قٗطى  ٜا ًٌَٗٗ يكس قتًت ابٔ
ٚآْا ْهٕٛ  تكاتًين ابساُٖاّ قاٍ ْعِ قاٍ َاعاٖستين اْو ال

اقشاب ع٢ً طٍٛ إس٣ ؾًُاشا خاططت بٓؿػو ٚطًبت 
َٔ ضدايٞ ؾكاٍ يكس دط٣  قتايٞ ٚاْت تعًِ بأْو يػت

ايكًِ َا سهِ ؾاْكهت سٝاتٞ ٚزْت ٚؾاتٞ ٖٚصا االَط 
ضب ايبؿط َٚازاّ االَط نصيو ٜا ؾاضؽ إعاضى  َكسض بأَط

ٚاهلل ٜعع  ؾكاٍ ؾهـ اشاى ٚزٚاٖٝو ٚادعًين ؾس٣ اخٝو
ع٢ً ؾكسى ٚالعاز ٜطٝب يٞ عٝـ َٔ بعسى يهٓين ال 

ست٢ الٜبك٢ َٔ بين بهط ؾٝذ ٚال  أنـ اؿطب ٚايكساّ
ؾؿطقٗا  غالّ ثِ اْ٘ َٔ بعس ٖصا ايهالّ ٖذِ ع٢ً إٛانب

ٚطعٔ ٗ أبطاهلا ؾُعقٗا ؾتأخطت عٓ٘ ايؿطغإ ٚضدعت 
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ايصٍ ٚاهلٛإ ٕٚا بًؼ  اٍ االٚطإ ٖٚٞ ٗ ساي١
قتٌ بعًٗا غابت عٔ عكًٗا ٚقس عِٛ َكابٗا ٚغاضت نباع 

تػًب ٚزخًت ع٢ً أخٝٗا ايعٜط ٚقًبٗا ًٜتٗب  اٍ بين
ايعطب تكتٌ  ٚقايت ي٘ بهالّ ايػهب ٖهصا تؿعٌ ٜاأخبح

اٚالزٟ ٚبعًٞ ٚؼطَين أًٖٞ ٚترتنين سعٜٓ٘ طٍٛ ايسٖط 
ٖهصا تهٕٛ االخٛإ ايصٜٔ  أقاغٞ ايصٍ ٚايكٗط

ٛسل االي٘ ايكازض ايؿاسل ٜسعٕٛ ايؿهٌ ٚاالسػإ ؾ
ٚايهُا٥ط إ َٛت٢ ايص عٓسٟ َٔ اؿٝا٠  ايكًٛب

بايػسض  ٚاؾهٌ ؾاْت ْػٝت اؾٌُٝ ٚإعطٚف ٚقابًتين
ٚإتًٛف بعس إ اخًكتو َٔ اؿطٜل ٚنؿؿت عٓو شيو 

شيو اـطاب اٚٗط اؿعٕ  ايهٝل ؾًُا مسع ايعٜط َٓٗا
 ا بايػً٘ٚاالنت٦اب ٚتًكاٖا باالنطاّ ٚايرتساب ثِ اعتصض هل

ٚاخص ٜطٝب خاططٖا ٜٚععٜٗا عُا ؾطٙ ٚاَطٖا بإٔ تػهٔ 
نالَ٘ ٚقاَت ٗ بٝت  عٓسٙ غسَٗا ٚسٛاؾٝٗا ؾاَتجًت

 . أخٝٗا
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بهط  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا عِٛ االَط ع٢ً دػاؽ ٚبين )

ٚنجطت ؾٝٗا ايػيب ٚايكتٌ اضغًٛا ٜػتٓذسٕٚ اٌٖ ايُٝاَ٘ 
اؿاضخ ابٔ  ي٘ ايؿٓس بٔ غٌٗ ) ؾأَسِٖٚ بطدٌ َِٓٗ ٜكاٍ

عباز ( ٚنإ َٔ دبابط٠ ايعَإ ٚؾطغإ االٚإ 
باالٖٛاٍ ٚالىاف نجط٠ ايطداٍ ٚنإ ًٜكٞ ْؿػ٘  الٜبايٞ

َػاعس٠ ايكّٛ  ع٢ً إداطط ٜٚكٝس ايهٛاغط ؾػاض اٍ
َٔ شيو ايّٝٛ ٚقس اْتدب َٔ ايؿذعإ غبعٕٛ 

ٗ ايؿذاع١ ٚايؿطٚغٝ٘  ؾاضغا َجٌ ايعكبإ ٜكاضبٕٛ
 ٚناْت اًٖ٘ قس نتبت ايِٝٗ تكٍٛ قس اَسزْانِٚاهلُ٘ ايعًٝا 

بعؿط٠ آالف ؾاضؽ َٔ ايؿشٍٛ ٚبِٗ تٓايٛا َٔ أعسا٤نِ 
تًو االٚطإ ٚضاِٖ  ايككس ٚإأٍَٛ ؾًُا قسَٛا اٍ

دػاؽ ٚباقٞ االبطاٍ ؾاعرتاِٖ االْصٖاٍ الِْٗ مل ٜطٚا انجط 
غبعٌ ؼت ضاٜ٘ ايؿٓس االغس ايعطبٓس ؾكايٛا أٜ  َٔ

بػبع١ آالف ؾاضؽ ٚاقشابٞ  ٌ ؾكاٍ ايؿٓس اْاْاعتو ايباق
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ثالث١ االف َساعؼ ؾتبػُٛا َٔ ٖصا ايهالّ ٚايتكِٖٛ 
ٚاالسرتاّ ؾصعٛا ايٓٛم ٚاالغٓاّ ْٚكبٛا هلِ  باالنطاّ

بِٗ إًٌٗٗ ٚتعٜس  إهاضب ٚاـٝاّ ثِ اغتعسٚا يًشطب ٚمسع
ٗ اـٌٝ ٚايطداٍ ٚظسـ َٔ َٜٛ٘ ٗ ؾطغإ قَٛ٘ 

َهإ ٜسعٞ عكب١ ايطوإ ؾًُا  ط ٗؾايتكت٘ بين به
اقرتب ايعػهطإ قاٍ اؿاضؽ بٔ عباز ٚنإ َٔ 

االدٛاز اٍ دػاؽ قا٥س ايكٛاز ٌٖ تطٝعين اٜٗا  ايؿطغإ
يو ؾاْٞ الأخاف  االَري ؾُٝا اقٍٛ ٚاؾري ؾكاٍ قٌ َابسا

َكايو قاٍ أعًِ إ ايكّٛ َػتدؿٌ بكتايٓا ٚشيو يهعؿٓا ٚق١ً 
ايٓػا٤ َع ايطداٍ ؾتبًؼ َِٓٗ ايككس ضدايٓا ؾكاتًِٗ ب عسز

االْصٖاٍ َاَع٢ٓ ٚنٝـ  ٚاالَاٍ ؾكاٍ دػاؽ ٚقس اعرتاٙ
 قتاٍ ايٓػا٤ َع ايطداٍ قاٍ اْو ؼًل ضؤٚؽ ايؿطغإ ٚػُع

ايٓػٛإ ايًٛاتٞ اتكؿٔ بايؿذاع٘ ٚق٠ٛ اؾٓإ 
َططق٘ َٔ  ؾتشًُٗٔ إا٤ بايكطب ٚتعطٞ نٌ َٓٗٔ

ٚايكتاٍ ؾإ  خؿب ٚتكؿٗٔ خًـ ايطداٍ ٚقت اؿطب
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ْؿاطا ٗ غاس١ اجملاٍ ؾإشا خطز  ٖصا اجملاٍ ٜعٜس االبطاٍ
ؾٝٓعؿ٘  َٓهِ اسس ايٓاؽ ٜعطؾٓ٘ َٔ سًل ضأغ٘ ؾتػكٝ٘ إا٤

ٚاشا َطضٕ بعسٚنِ عطؾت٘ ؾتكتً٘ ؾاغتكٛب دػاؽ ٖصا 
اؿاٍ ْع ايٓػا٤ ٚايطداٍ  ايطاٟ ٚاغتشػٓ٘ ٚٗ عادٌ

٦َٜٛص  تجاٍ ٚمل ٜبلٚعطض عًِٝٗ ٖصا اؿاٍ ؾادابٛا اَطٙ باالَ
َٔ بهط اسس االسًل ٚاغتعس اال ضدال َٔ ايؿطغإ امس٘ 

قكريا ؾاضغا سطريا ؾكاٍ  ضبٝع٘ بٔ َطٚإ نإ ظَُٝا
 ٜاقّٛ ظَِٝ قكري ٚاشا سًكت ضاغٞ اقري َعري عٓس ايهيب
ٚايكػري ؾسعْٛٞ َٔ ٖصا ٜاغٝسات ايعطب ؾاْا ابًػهِ 

 ٍ َا طًبؾاداب٠ٛ ا االضب ٚاقتٌ ٔػ٘ ؾٛاضؽ َٔ تػًب
. 

 
 قاٍ ايطاٟٚ (ٕٚا ايتكت ايعػانط بايعػانط ٚتهاضبت)

ايػٝٛف ٚاـٓادط ْٚكًًبت تػًب ع٢ً بهط نًٝٛخ االداّ 
ؾاضتست بٓٛ بهط طايب٘  ٚاهلبِٖٛ بهطب ايػٝٛف ع٢ً اهلاّ
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االْٗعاّ ؾاؾٗط دػاؽ ٗ ٜسٙ اؿػاّ ٚقاح ؾِٝٗ بكٛت 
بكٛٙ ٚععّ٘  ٚايػُاّ ٚقاٍ ٜا ًٜٚهِ اضدعٛا ٚقاتًٛا نايطعس

اٍ اؿطب ٚايكتاٍ ٚنُٛا  ؾادتُعت بٓٛ بهط بعس االْكالب
 خٝٛهلِ ٗ نتٝب٘ ٚاسسٙ ٚطًبٛا إهاؾش٘ ٚاجملازي٘ ٚقاح

ايؿٓس بٔ غٌٗ ٚايك٢ ْؿػ٘ ع٢ً ايكتاٍ ٖٚٛ ٜٓدٞ االبطاٍ 

 . ٚاٚٗط بكتاي٘ ايعذا٥ب ٜٚكٝض ع٢ً ايطداٍ ؾؿطم ايٛانب
ايؿٓس  ٚطًب قتاي٘ ؾايتكاٙؾًُا ضا٣ إًٌٗٗ اؾعاي٘ بطظ ايٝ٘ 

بكًب ناؿسٜس ٖٚذِ عًٝ٘ ٖذّٛ ايكٓازٜس َٚا ظاٍ ٗ قتاٍ 
َعٜس اٍ إ قاضت ٚقت ايعٚاٍ  ؾسٜس ٚسطب َا عًٝ٘

 ؾتٛقٗا ع٢ً اؿطب ٚايكتاٍ ٚاؾرتقت ايعػانط عٔ بعهٗا
 . ايبعض ْٚعيت ٗ دٛاْب تًو االضض

نطب  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ ضبٝع٘ مل ًٜشل ضاغ٘ َٔ (
ٝٛف ٚطعٔ ايطَاح ؾٛقع ططوا بٌ ايكت٢ً ع٢ً ٚد٘ ايػ

بهط ؾٛدست٘ شات ٕ٘ طًٜٛ٘  ايؿال ؾُطت عًٝ٘ ْػا٤ بين
ؾشػبت٘ َٔ بين تػًب ؾهطبت٘ بإطاضم ست٢ اٚضزت٘ 
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 . ايعطب ؾهطبت ب٘ االَجاٍ ٚؼسثت ب٘ ايػٓ٘ ايطداٍ َٛاضز
ايكباح ٚاؾطم بٓٛضٙ ٚالح  قاٍ ايطاٟٚ ( ٕٚا اقبض )

 ضؽ ٚٗٛض اـٍٝٛ ٚاعتكًٛا بايػٝٛف ٚايٓكٍٛٚضنبت ايؿٛا
ٚتكسَٛا اٍ غاس٘ إٝسإ بايهطب ٚايطعإ ٚنإ 

اٚ قطع٘ ؾكًت َٔ  إًٌٗٗ ٗ اؾشؿٌ ناْ٘ قً٘ َٔ قًٌ
شٌٜ دبٌ ؾكاح ٌٚٓ ع٢ً دٝٛف االعسا٤ نًٝح االداّ 

ٚتبع٘ اَطؤ ايكٝؼ بٔ اٜاز ٚنإ  ٚنطب ؾِٝٗ باؿػاّ
ٚتكطعت  يكتاٍ ٚنجط ايكٌٝ ٚايكاٍقٓسٜس ٚاؾتس بٌ ايؿطٜكٌ ا

االٚقاٍ ٚدط٣ ايسّ ٚغاٍ ٚنإ َٜٛا ؾسٜس االٖٛاٍ مل 
نجط ؾٝ٘ ايكتاٍ ٚاؾطاح ُٚسزت ع٢ً  ٜػُع َجً٘ ٗ االدٝاٍ

 ٚد٘ ايبطاح ٚاضػت تالضض َٔ قعكع١ ايػالح ٚقٌٗٝ
اؿٌٝ ٍٖٚٛ ايهؿاح ٚنإ ايؿٓس قس ٌٓ َٛانب إًٌٗٗ ٚقاتٌ 

َجًُا ؾعٌ ٚبصٍ دػاؽ ٗ  طغاْ٘ست٢ اغتكتٌ ٚؾعًت ؾ
شيبو ايّٝٛ غاٜ٘ اؾٗٛز ٖٚذِ بكَٛ٘ ع٢ً ايطٜات ٚايبٓٛز 

نٛاغط االغٛز ٚاؾتس ع٢ً إًٌٗٗ ايكتاٍ ٚاساطت ب٘  ٖذّٛ
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ٜكاتٌ ّٚاْع ٜٚٓكض ضداي٘  االعسا٤ َٔ ايُٝٔ ٚايؿُاٍ ٖٚٛ
ع٢ً ايجبات ٜٚساؾع ست٢ دطح ٗ ثالث٘ َٛانع .ؾًُا 

ٓت سٛي٘ ايطداٍ تاسط عٔ غاس٘ عًٝ٘ اؿاٍ ٚاظز ظازت
ٚاْهػطت بٓٛ تػًب ٗ  اجملاٍ خٛؾا َٔ اهلالى ٚايٛباٍ

شيو ايٓٗاض اؾس اْهػاض ٚتؿطقت ٗ ايرباضٟ ٚايكؿاض 
بهط غاٜ٘ االغتٛٗاض ٚقتًت ايؿذعإ اَطؤ  ٚاغتٛٗطت بٓٛ

َؿهٛض  ايكٝؼ بٔ اٜاز ٚنإ َٔ االعٝإ قٝت٘ قُٛز
ٛض ؾبه٢ إًٌٗٗ عًٝ٘ ٖٚٛ غري اَطؤ ايكٝؼ ايؿاعط إؿٗ

ٚضدعت بٓٛ بهط ايٞ ايسٜاض ٖٚٞ  ٚنإ وب٘ ٌّٚٝ ايٝ٘

 . بػاٜ٘ ايؿطح ٚاالغتبؿاض ع٢ً شيو ايؿعاٍ
ايطاٟٚ ( اَا إًٌٗٗ ؾكس ظاز سٓك٘ ع٢ً بين بهط ٚبات  قاٍ )

ْع ايؿطغإ ٚاالبطاٍ  تًو ايًًٝ٘ ع٢ً َكايٞ اؾُط ثِ
ًٛب ناؾباٍ ٚدطت ٚػٗع يًشطب ٚايكتاٍ ؾايتك٘ بٓٛ بهط بك

ٚقا٥ع ٚاٖٛاٍ مل ٜػُع َجًٗا ٗ غايـ االدٝاٍ ٚاغتُط  بِٝٓٗ
عؿطاٜاّ ٚنإ إًٌٗٗ قس اْتكط  اؿاٍ ع٢ً ٖصا إٓٛاٍ َسٙ
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ٕٚا نجط  ٗ انجط ايٛقا٥ع ْاع٘ نجريٙ َٔ ايؿطغإ إعاَع
بٌ ايؿطٜكٝٓايكتٌ ٚاتؿكٛا ع٢ً تٛقٝـ اؿطب َسٙ ؾٗطٜٔ 

بعهٗا ْٚعيت نٌ ؾطق٘ باضنٗا )قاٍ  ٔؾاؾرتقبت ايؿٛاضؽ ع
ظٚدت٘ اؾًًٝ٘  ايطاٟٚ ( ٕٚا قتٌ نًٝب نُا تكسّ ايهالّ ناْت

ساًَ٘ بٗصا ايػالّ ؾًُا ططزٖا ايعٜط ايٞ بٝت ابٝٗا ٚغهٓت 
اخٝٗا ؾٛيست غالَا ؾػُت٘ اهلذطؽ ٚيكبٛٙ ايٓاؽ  عٓس دػاؽ

ٚاٚالزِٖ ٚنإ خاي٘  باؾطٚ ؾهاْت َع اخٛاي٘ بين َطٙ
ٜؿؿل عًٝ٘ ٚنإ ايػالّ قس اسب ساي٘ االَري وػٔ ٚ

ايٓاؽ ؾال ٜسعٛٙ اال ابا ْٚؿا ايػالّ شا  دػاؽ زٕٚ باقٞ
ٚبطتعت٘  عكٌ ٚازب ٖٚٛ قبٛب َٔ ْٝع ايعطب يؿكاست٘

ٚقٛت٘ ٚؾذاعت٘ ؾهإ ٜطنب ٚٗٛض اؿٌٝ ٜٚتعًِ عًٝٗا 
ٚايًٌٝ ؾربع ٚاؾتٗط ع٢ً ؾباب ايكبًٝ٘  ايؿطٚغٝ٘ ٗ ايٓٗاض

ٚاضتؿع َكاَا  بًؼ عُطٙ ٓػ٘ عؿطٙ عاَا ظاز ؾٗطٙ اؾتدط ؾًُا
ؾطاٙ دػاؽ ٗ بعض االٜاّ ٖٚٛ ناْ٘ يٝح االداّ ٚايؿط طا٥ط 

  ٜكسض اسس عًٝ٘ ؾاْصٌٖ ٚاْسٖـ ٚخاف َٓ٘ َٔ عٝٓٝ٘ ٚال
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ٚىاف َٔ  ٚاضتعـ ٚنإ نجريا َا ٜتاٌَ ٗ اَطٙ

 . غطٛت٘ ٚؾطٙ الْ٘ قتٌ اباٙ باالَؼ ٚتطن٘ ٜتُٝا طٍٛ ايسٖط
اتؿل شات ّٜٛ إ اؿطٚ ضنب ٗ ْاع٘  ( قاٍ ايطاٟٚ )

 َٔ ايؿبإ ٚاخصٚا ٜتعاطٕٛ باؾطٜس ٗ إٝسإ
ٚنإ َٔ ًْ٘ ايػًُإ عذٝب ابٔ االَري دػاؽ 

ؾُاٍ عٓٗا  ٚنإ ؾسٜس ايباؽ ؾطعٔ عذٝب اؾطٚ طعٓ٘
ؾطاست خا٥ب٘ ثِ إ اؾطٚ تكسّ مٛ عذٝب ٚطعٓ٘ ظط ٜسٙ 

ٛاز اٍ االضض ؾٓٗض غهباْا ٚٗط اؾ اقابت٘ ؾايتك٘ عٔ
ابٔ اي٦ًاّ  ؾؿتِ اؾطٚ ٚاٖاْ٘ بايهالّ ٚقاٍ اٖهصا تؿعٌ ٜا

 . بابٓا٤ ايػازات ايهطاّ ٜٗسز بٗصا ايؿعط
  ٜا ضؾكيت سايٞ عذٝب ٜكٍٛ عذٝب َٔ قًب َٛدع اال

  نطبين اؾطٚ َٓ٘ دطٜسٙ ؾاضَاْٞ ٚقريْٞ نجٝب
  باْٞ خري َادس ٚيس دػاؽ قّٛ َػتٗٝب ٚمل ٜعًِ

  قًٝب يٛال عُيت يكطعت ضاغ٘ ٚاططس٘ ع٢ً ايعربا
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  ؾٗصا ٚيس نًٝب االعازٟ ٚال نس ايهالب اال ايككٝب
  الّاطٌ ٜٚصٖب غطع٘ قبٌ إػٝب زعٛٙ ٜطٚح عٓا

 
ٚؾِٗ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًٓا ؾطؽ عذٝب َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘)

 : اؾطٚ ؾش٣ٛ نالَ٘ اداب٘ ع٢ً ؾعطٙ ٜكٍٛ
 
  الَ٘ يٝؼ ٜػُع٘ ازٜبن ٜكٍٛ اؾطٚ امسع ٜا ابٔ خايٞ

  تكٍٛ ايّٝٛ تكتًين بػٝؿو ٚترتنين ع٢ً ايػربا قًٝب
  ابكطتين َٜٛا ؾطٜسا ؾكتًين بػٝؿو ٜاعذٝب اشا

تطٜسٙ عٔ  ؾا ْعٍ عٔ دٛازى ٜا ابٔ خايٞ ٚاؾعٌ َا
  قطٜب

  ٚاؾعٌ َاتطٜسٙ ايّٝٛ ؾٝٓا ؾاْٞ الاخاؾو ٜاعذٝب
بػًطإ ؾًُا ؾطؽ اؾطٚ َٔ نالَ٘ ٚاشا  ( قاٍ ايطاٟٚ )

ايسّ ٜػٌٝ  اخٛ دػاؽ اقبٌ عًُٝٗا ٗ شيو ايٛقت ؾٛدس
َٔ ابٔ اخٝ٘ دػاؽ ؾًُا عًِ بٛاقػ٘ اؿاٍ اغتاٚ غٝٛا 
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ٚاهلل يٛال نطاَ٘ اَو يكطعت ضاغو  ؾسٜس ٚؾتِ اؾطٚ ٚقاٍ
َا تطٜس ثِ  ٚأست اْؿاغو ؾكاٍ ٜاخاٍ ٖا اْا بٌ ٜسٜو ؾاؾعٌ
ٚغاض اٍ ٖطًت عٝٓاٙ بايسَٛع ٚتٓٗس َٔ ؾؤاز َٛدٛع 

دط٣ ٚنإ ٜطًب َٓٗا ايطسٌٝ َٔ  عٓس اَ٘ ٚاعًُٗا َا
 شيو االٚطإ ؾتهسضت اَ٘ ٚادابت٘ اٍ شيو يؿإ ثِ

اُْٗا قربا ست٢ اًِٚ ايًٌٝ ؾرتنا إهاضب ٚاـٝاّ ٚغاضا 
ايعبٝس ٚاـساّ ٚدسا ٗ  ؼت دٓض ايٛالّ ٗ ْاع٘ َٔ

ٝٛ قطع ايرباضٟ ٚاالناّ َػاؾ٘ عؿطٙ اٜاّ ٚاتؿل ٗ اي
عؿط اُْٗا ايتكٝا بؿٝذ ٗ شيو ايرب االؾكط ٖٚٛ ٜكطع  اؿازٟ

ايطٜض ٚنإ َعٝت٘ عؿطٙ  ايرب ايؿػٝض ع٢ً ايؿطؽ تػابل
ابطاٍ َٔ قٓازٜس ايطداٍ ٚنإ قس خطز يكٝس ايٛسٛف 

ٖٚٛ ضادع اٍ االٚطإ ؾتكسّ اؾطٚ ايٝ٘ ٚغًِ  ٚايػعالٕ
َٔ أٜ  ايؿت٢ إادس عًٝ٘ ؾطز ايؿٝذ غالَ٘ ٚقاٍ ي٘ اٜٗا

اتٝت ٚاٍ أٜ قاقس ؾكاٍ ططزْٚٞ اًٖٞ ٚضبٝت ٜتِٝ 
اْػإ نطِٜ ست٢ ايتذ٤٢ ايٝ٘ ٚاقِٝ عٓسٙ  ٚاْا طايب
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اٍ اطاليٞ  ؾكاٍ ايؿٝذ اشا نإ االَط نُا تكٍٛ ؾؿطؾين

  : ؾاْا اؾسٜو بطٚسٞ َٚايٞ ٚاؾاض ايٝ٘ ٜكٍٛ
 

  قكٝس االٜا قاقسا ْبٌٝ إاضب ٜكٍٛ االَري َٓذس َٔ
  يٞ ٚاَط عبٝسى ٜطٕٚ االعط ٚاؾٓا٥بؾؿطف َٓع

  بهِ قس سًت ايربن٘ عًٝٓا ٜطٕٚ االعط ٚاؾٓا٥ب
  ٚعٓسٟ تبػًٛا نٌ إطايب ؾُجًٞ َا تالقٛا أٜ غطمت

  اْا َػذس ؾُٔ ْػٌ االناضّ ابٞ ٚا٥ٌ َٚا ؾٝٓا َعاقب
  ايٛف ايٛف ؽسَين ٚؽهع الَطٟ ٗ إؿاضم ٚإػاضب

  يػت ايّٝٛ ٗ قٛيٞ بهاشبابين ٚ ٚاْت بكٝت بعس ايّٝٛ
 

االَري  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ ٖصا ايؿٝذ امس٘ َٓذس بٔ )
ٚا٥ٌ ٖٚٛ خاٍ نًٝب ٚايعٜط ايبطٌ اؿالسٌ ٚقس نٓا شنطْا 

باْ٘ بعس قتٌ نًٝب اغتدسّ َع اخٛت٘  عٓ٘ ٗ اٍٚ ايهالّ
ٍٚ ٖطب  ايجالث٘ عٓس ايتبع ٗ بالز ايؿاّ ٕٚا قتٌ ايتبع
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طب خٛؾا َٔ نًٝب إ ٜكتً٘ ٚغهٔ ٗ اخط بالز ايع
زٕٚ اًٖ٘ ٚعؿريت٘ ؾًُا ؾطؽ  نُا قتٌ اخٛت٘ الْ٘ ٜبػه٘

ايٓذس َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚؾِٗ اؾطٚ ؾش٣ٛ نالَ٘ ؾطح 
ٚضدع اٍ عٓس اَ٘ ع٢ً االثط ٚاعًُٗا َا دطا٣  ٚاغتبؿط

ْٚكبٛا إهاضب  ٚنإ ثِ اِْٗ غاضٚا َع٘ اٍ االٚطإ
اّ ٚاْعهلِ اعع َكاّ ٚنإ ٚاـٝاّ ؾانطَِٗ َٓذس غاٜ٘ االنط

إصنٛض عؿطٙ اٚالز َٔ ايصنٛض ناِْٗ ايبسٚض ؾايؿٛا  ٕٓذس
ٚناْت اَ٘ اؾًًٝ٘ قساالَري  اؾطٚ ٚاسبٛٙ ٚناْٛا الٜؿاضقٛٙ

َٓذس سل إعطؾ٘ ٚيهٓٗا نتُت االَط عٔ ظٜس ٚعُط خٛؾا 
ايعٛاقب ٚطٍٛ ايٓٛا٥ب ؾادتُعت بابٓٗا اؾطٚ ؾكاٍ اشا  َٔ

ٚالتكٍٛ اؾطٚ ؾكاٍ  كٌ امسٞ اهلذطؽغايو عٔ امسو ؾ
إ االمسٌ ٚاسس ؾُا ٖٛ َطازى شبًو ؾكايت إ 

ايكٝاز ؾاْ٘ اقًض َٔ اؾطٚ ابٔ  ٜهٕٛ اهلذطؽ نًب
ايهًب ٚاْت اَري ٚابٛى نإ َٔ ايؿطغإ إؿاٖري 

شيو ايّٝٛ تػ٢ُ اهلذطؽ ٚغًب ٖصا ايًكب بٌ  َٚٔ
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ُعت شات ؾادت ايعطب ٚناْت اَ٘ ٗ قًل عِٛٝ خٛؾا عًٝ٘
ّٜٛ بؿٝذ عبٝسٖا ٚنإ امس٘ قباح ٚاؾاضت تكٍٛ َٔ 

 : ؾؤاز َتبٍٛ
  اؾًًٝ٘ بسَع غذاّ اٜا قبض امسع ايهالّ تكٍٛ

 اؿػاّ ؾٗصا ايؿٝذ ايصٟ تطاٙ َهٝس االعازٟ بهطب
  ٜػ٢ُ َٓذس قُٝسع عٓٝس ٚيس ٚا٥ٌ ٚاٗ ايعَاّ

  عػانط نجريٙ نؿٝض ايػُاّ ؾٗٛ اَري ٚابٔ اَري ٚسٛي٘
  اٍ نًٝب االَري َع غامل ايعٜط قّٛ ُٖاّؾٗصا س

خاهلِ قس عطؾت٘ غطٜع َٝهسا االعازٟ بهطب اؿػاّ  ؾٗٛ
  قطْا ْهاّ ٖٚٛخاٍ ظٚدٞ يهٔ عسٚ نٝـ ايعٌُ االٕ

  ٚاقٌ ايعساٚٙ نًٝب االَري قتٌ اخٛت٘ ٗ زَؿل ايؿاّ
  ٚاخص ثاض ابٖٛا ٚاًٖو اخٛٙ َٓذس ٚؾاّ قتٌ ايُٝاَ٘

  غكاّ طؾت٘ ٚقس اعرتاْٞٚمٔ االٕ ْعيٓا عًٝ٘ ع
  اْٞ اخاف ع٢ً ابين سكٝل ٜٗٓٝ٘ ٜٚسع٢ زَ٘ غذاّ

  اْ٘ غكاى إساّ عسٚى اٜاى تطنٔ ايٝ٘ ٚيٛ
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قاٍ ايطاٟٚ( ؾًُا ؾطغت َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا ؾِٗ قبٝض )

نالَٗا قاٍ أٜ ْتٛد٘ االٕ ٚقس قاض يٓا َسٙ  ؾش٣ٛ
اْػإ  َٔ ايعَإ ٚايكٛاب إ تهتِ اَطْا ع٢ً نٌ

ؿطدٗا عًٝٓا ايطٓٔ ايطسِٝ ٚاغتُطٚا َسٙ طًٜٛ٘ ست٢ ٜ
ٚاقباٍ ٚاضغسعٝـ ٚاسػٔ ساٍ  ٗ تًو ايكبًٝ٘ ِٖٚ عع

 اٍ إ نإ ٗ بعض االٜاّ اغاض ع٢ً االَري َٓذس بعض
إًٛى ايعطبإ ٗ مثاٌْ ايـ عٓإ ؾايتكاٙ َٓذس بعػهط 

 . َطٙ اٍ ايسَاض دطاض ؾاْهػط عسٙ َطات ست٢ اٍ
تًو االسٛاٍ َٚا ٚقع َٓذس َٔ االٖٛاٍ  ؾًُا ؾاٖس اؾطٚ

غاس٘ اجملاٍ ٚقاتٌ ايؿذعإ ٚاالبطاٍ ٚاٚٗط  بطظ اٍ
ٚنػط شيو  ايػطا٥ب ٚايعذا٥ب ؾؿطم ايكؿٛف ٚإٛانب

ايؿُؼ ٚايكُط ٚؾعٌ ؾعاال تبك٢ ٚتصنط َٚا زاَت ايؿُؼ 
ايكتاٍ بايٓكط ٚاالقباٍ ٚؾهطٙ  ٚايكُط ٚعٓس ضدٛع٘ َٔ

 ٍ ي٘ َجًو تهٕٛ ايطداٍ ؾٛ اهللَٓذس ع٢ً تًو ايؿعاٍ قا
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يكس ٓٝت اؿطِٜ ططزت ايػطِٜ ٚخًست يو شنطا ْٝال 
غطاٜ٘ االسهاّ ٚدًٛغُٗا  ع٢ً طٍٛ ايسٚاّ ٚعٓس ٚقٛهلُا

ٗ ايسٜٛإ قاٍ َٓذس عهٛض ايػازات ٚاالعٝإ َجًو 
ايؿطغإ ؾاعًُين عٔ سػبو ْٚػبو َٚٔ  تهٕٛ

 ٘ بٗصاٜهٕٛ قَٛو ؾًُا مسع اؾطٚ ؾش٣ٛ نالَ٘ اداب
 : ايككٝسا
 

  ٜا ؾدط َادس ٗ ايطداٍ ؾامسع ٜاًَو ؾش٣ٛ نالَٞ
  ايٝتِٝ ٜا َػ٢ُ ٚالاعطف ابٞ ٚالاخٛايٞ اْا امسٞ

  غؤايٞ ٚاْٞ قس غايت اَٞ َطاضا ؾتػهت التطز اٍ
  تكٍٛ ابٛى ؾايٝـ بٔ َطٙ قتً٘ ايعٜط ٗ ّٜٛ ايٓعاٍ

  ضبٞ الخص ايجاض َٓ٘ بايكتاٍ ؾاطًب َٔ اي٘ ايعطف
 

َٓذس  اٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ اهلذطؽ َٔ نالَ٘ ظازق)
ؾب اسرتاَ٘ ْٚٗض ع٢ً االقساّ ٚاعتك٘ اَاّ ايػازات ايهطاّ 
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َطٙ اقشاب ايؿذاع٘ ٚايكسضٙ ؾعطبو  ٚقاٍ هلاْت َٔ بين
 َٔ عطبٞ ْٚػبو َٔ بػيب ؾٛ اهلل َا ناع ْٛطٟ ؾٝو

ؾاطًب َٔ اهلل إ وؿٛو ٜٚبكٝو ٜٚٓكطى ع٢ً 
انطاَ٘  َٔ شيو ايٛقت ظاز ٗ ْٝع سػازى ٚاعازٜو

ٚضؾع َكاَ٘ ع٢ً ايهباض ٚايكػاض ٚنإ ٕٓذس بٓت بسٜع٘ 
ٚايهُاٍ ناْٗا ٖالٍ شات عكٌ ثاقب  اؾُاٍ َتكؿ٘ باالزاب

 ٚضاٟ قا٥ب الٜٛدس َجًٗا ٗ ايعطب ٚاالعادِ امسٗا
بسضباغِ ؾعٚد٘ اٜاٖا ُٚتع اؾطٚ عػٓٗا ٚاقاّ ٗ اضغس ٜـ 

تًو االطالٍ ٚقس اسبت٘  ٢ٚاسػٔ ساٍ ٖٚٛ وهِ عً

 . ْٝع ايطداٍ
ٚاؾًًٝ٘ َٚا  قاٍ ايطاٟٚ ( ٖصا َا نإ َٔ اهلذطؽ)

دط٣ هلُا ٗ تًو ايكبًٝ٘ ٚاَا دػاؽ ؾاْ٘ بعس ضسٌٝ اخت٘ 
ب٘ االنساض ٚنإ نجريا َا ٜتصنطٖا ٗ  َٔ ايسٜاض ظازت

دايؼ ٗ اـٝاّ  ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾاتؿل ٗ بعض االٜاّ بُٝٓا ٖٛ
بعض ايؿعًطا٤ ؾػًِ عًٝ٘ ٚع٢ً باقٞ االَطا٤  زخٌ عًٝ٘
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ايػعط ٚايٓٛاّ ع٢ً َادطت ب٘ ايعازٙ ٗ  ٚاخص ّسس٘ بٗصا

 : تًو االٜاّ
 

  اْت ٜادػاؽ ضب إهطَات قاٍ دابط ٗ بٕٝٛ قازم
 ايصٚات مسعت بكٝتو اْا ٜا شا االَري ٗ ايهطّ ٚاؾٛز ٜا ؾدط

 
  اؾٗات اْت ًَو ايبالز ْٝعٗا سانُا ٗ االضض َٔ نٌ

  ّٜٛ ايٛغا َهطّ يًهٝـ غٓ٘ احملُالت قاتٌ ايهس ٗ
ايػٝسات  اْت ٜادػاؽ ًَو ايبالز َع اخٛتو ٚؾكاٜكو

ٚايػاز٠: يٛالنِ َانٓت دٝت الضنهِ َانٓت ؾاضقت ايعٝاٍ 
  َع ايبٓات

 اخيت ٜا ًَو اٚالزٖا ٚظٚز اخيت ٜا ًَو شا ايعاّ َات ٚتطنت
 
  ٚاًٖٞ تباتاٚالزٟ  اٚالز اخيت غبع٘ شنٛض عٓس

  دٛض ٖصا ايسٖط ٗ ايسْٝا عذٝب نِ ي٘ ٗ نٌ ّٜٛ تكًبات
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قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دابط َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚؾِٗ )

بايـ زٜٓاض ٚاعتربٙ غاٜ٘ االعتباض  دػاؽ ؾش٣ٛ نالَ٘ اَط ي٘
 ثِ ايتؿت ايٝ٘ اخٛٙ غًطإ ٚقاٍ ي٘ اَاّ ايػازات

  ٚاالعٝإ
ض ٗ ايكبا٥ٌ ٚايعؿا٥ط امسعت نالّ ٖصا ايؿاعط ايصٟ ٜسٚ

ٚاالنابط اَال ٗ إهاغب ٚبًٛؽ إاضب  ّٚسح ايػازات
زٖطٙ ؾهٝـ  نٝـ اْ٘ شنط اخت٘ ٗ ؾعطٙ ٚمل ٜٓػٗا طٍٛ

مٔ ْهٕٛ غالطٌ ايعَإ ًَٚٛى ايعكط ٚالٚإ 
ٚالْعًِ اٍ أٜ شٖبت ٚاٟ  اختٓا إ تػهب َٓا ٚتبعس

 مسعت عٓا شيوقبًٝ٘ طًبت ؾُاشا تكٍٛ عٓا زٍٚ إُايو اشا 
ؾُٔ ايٛادب إ ْكتؿٞ اخباضٖا االٕ ْٚعٝسٖا 

دًػا٥٘ ٚبهت  َععٚظ٠ٚ اٍ االٚطإ ثِ اْ٘ به٢ اَاّ
اخٛت٘ ْٚسّ غًطإ ع٢ً َا ؾعٌ ٚاغتعِٛ شيو ايعٌُ ثِ 

ٚقاٍ ي٘ اْت تطٛف سًٌ ايعطب ِٚسح  ايتؿت دػاؽ ايؿاعط



 
316 

 

 إًٛى ٚام
  اخباض اؾطٚ ساب ايطتب ؾاضٜس إ تػتككٞ يٞ عٔ

ٚتعًُين اٍ أٟ سً٘ قكسٚا ٚعٔ اغِ ايكبًٝ٘ ؾإ 
بًػتو ايككس ٚايٛطط ؾاداب٘ ايؿاعط ٚاَتجٌ  اتٝتين بكش٘ اـرب

ٜٚػتككب عٓٗا  ثِ غاض ع٢ً عذٌ ٜطٛف ايكبا٥ٌ ٚاؿًٌ
االخباض َٔ ايهباض ٚايكػاض ست٢ مسع غربُٖا ٚٚقـ 

ؾككسُٖا اٍ شيو إهإ ٚاْتع  ع٢ً سكٝك٘ اَطُٖا
 يكٝٛإ ٚسسثُٗا َا مسع ٗ سكُٗا َٔ دػاؽبُٗا ٗ ا

  ٚغًطإ
 : ثِ اؾاض ّسح اؾطٚ ٜٚكٍٛ ٖٚٛ ؾطسإ ع٢ً بًٛؽ ايككس

قًب سعٜٔ ؾسَعٞ غاٍ َٔ ٚغ٘  ٜكٍٛ درب َٔ
  االَام

  ٚايٓٝام ازٚض ع٢ً ايكبا٥ٌ ٚايعؿ٦ًط الس٢ٛ بإهاغب
  ؾاقػ٢ ٜا اَري اٍ نالَٞ ؾاْت ادٌ ؾطغإ ايػبام

  ايكبا٥ٌ ؾُٔ ّٔ ايٞ اضض ايعطام نٌؾكٝتو ؾاع ٗ 
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  ضام َٚا يو ٗ ايربٜا َٔ ؾبٝ٘ ٚلُو ؾام غاّ اجملس
  غايت اهلل إ وؿٜ دٝايو ع٢ً طٍٛ إس٣ ٚايسٖط بام

  خايو ًَو دػاؽ غًطإ االؾام ضسٓا َٔ ٓاٙ يعٓس
  ؾأٖساْا ٚقاّ اْعِ عًٝٓا ٚقًب٘ َٔ بعازى باسرتام

  ٢ٛ ؾٝهِ َٔ بعس ايؿطامٚاضغًين آل نؿـ أٜ اْتِ يٝش
 

اؾًًٝ٘ تػُع ٖصا ايؿعط ٖٚٞ خًـ  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚناْت)
ناْٛا  اؿذاب ٚاغرت ؾُا ٖإ عًٝٗا إ تػُع بصنط اخٛتٗا

ايصٜٔ غببا يػطبتٗا ٚؾطقتٗا َٔ سًٗا ؾأَطت نبري ايعبٝس 
ايككٝس ٚإ ٜهتِ خربُٖا عٔ ٖصا  إٔ ٜٛقـ عٔ اُاّ

ثِ اَطت ي٘ بايـ  شاى خٛؾا َٔ ايؿهٝش٘ ٚاالْٗاى
ٚاعطاٙ اؾطٚ َجٌ شيو إكساض ؾؿطح ايؿاعط ٚاغتبؿط  زٜٓاض

اـرب ؾأضغٌ ٗ اؿاٍ  ٚضدع ع٢ً االثط ٚاعًِ دػاؽ بصيو
  اخٛٙ غًطإ ٗ ْاع٘ َٔ االبطاٍ

ٚابٓٗا اؾطٚ َٔ تًو ااالطالٍ ؾًُا  يٝاتٛا باخت٘ اؾًًٝ٘
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 اقرتب غًطإ اٍ تًو االٚطإ اضغٌ بعض ايؿطغإ
يٝعًِ َٓذس بكسَٚ٘ اٍ اٚطاْ٘ ؾدطز ٗ اؿاٍ ٗ ْاع٘ 

الِْٗ ناْٛا اقاضب  َٔ ؾطغاْ٘ ؾأيتكاٙ اسػٔ ًَتك٢
  ٚاقسقا٤ ٚاْعي٘ ٗ غطاٜ٘ االسهاّ ٚشبض

ٚانطَ٘ غاٜ٘ االنطاّ ٚٗ ثاْٞ االٜاّ ادتُع  ي٘ ايٓٛم ٚاالغٓاّ
ٚاعتصض هلُا َا ؾطٙ  غًطإ باخت٘ اؾًًٝ٘ ٚٚيسٖا اؾطٚ

ًب َُٓٗا ايطدٛع ايٞ ايسٜاض ٚؾسز عًُٝٗا ٗ شيو َٓ٘ ٚط
ايتؿسٜس ؾأداب٘ ايٞ َاطًب ٚاعًِ اؾطٚاالَري َٓذس  غاٜ٘

ٚعؿريت٘ َع اَ٘ ٚظٚدت٘ َٚٔ  باْ٘ ٜطٜس ايطدٛع ايٞ اًٖ٘
ًٜٛش ب٘ َٔ ْاعت٘ الٕ ْؿػ٘ أؾتاقت ايٞ ايٛطٔ ؾكاٍ 

ٚاهلل ٜا اَري ٜعع عًٝٓا ؾطاقو ٚال ظايت اضٚاسٓا ٗ  َٓذس
ِٓعو عٔ اًٖو  ٌ ٚقت تؿتاقو ٚيهٓٓا الْكسض إن

ٚاقشابو ٚبين عُو ٚاسبابو ثِ اعطاٙ َا٥٘ ْاق٘ قًُ٘ ْؿا٥ؼ 
ٚايص خا٥ط َٚا٥٘ دٛاز ٚغري شيو َٔ  االقُؿ٘

ابٓت٘ ظٚد١  إعازْٛاؾٛاٖط َٚا٥٘ عبس َٚا٥٘ داضٜ٘ ٚاضنب
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اهلذطؽ ع٢ً ٖٛزز نبري ٚغاض يٛزاعِٗ َػاؾ١ ْكـ ّٜٛ 
ٚغاض اهلذطؽ َع اَ٘ ٚظدت٘ ٜكطعٕٛ  يسٜاضثِ ضدع اٍ ا

 ايكؿاض ست٢ ٚقًٛا ايٞ َٓاظٍ بين َط٠ ؾايتكاِٖ دػاؽ
بايؿطح ٚإػطٙ ٚاَط بصبض ايصباح ٚاطعاّ ايػازٟ ٚايطا٥ض 

 : ٚاؾاض اٍ اؾطٚ ٜكٍٛ
 

  ٕاقاٍ ايؿت٢ دػاؽ قازم اٜا َطسبا بو ٜا ابٔ اخيت
  يٝٓاعًٝٓا ٚنا٤ اؿٞ ٗ قطبو ا ؾؿٝهِ سًت ايربن٘

  ٚاَو ٜاؾت٢ عٝين ٚضٚسٞ ٚعُطى ٜادًًٝ٘ َاؾطست
  ؾا ابٓو غسا نايػبع ايهاغط ؾإ اؾطٚ يالعسا٤ ناغط

  ناغط اي٘ ايعطف ٜطدع٘ ٚاؾط بّٝٛ اؿطب ٚاالٖٛاٍ
  ؾال تعتب ع٢ً غًطإ خايو ٚالقٛي٘ ىطط ق٘ بٝايو
  ؾال ابين ٚالمٔ َجايو اْا غاسهُو َٔ ؾٛم ؽيت

  قتً٘ ايعٜط ٗ ضبعو ٚسٝو طسّٛ ابٝواْا ابهٞ ع٢ً إ
 ؾكِ ٚاضنب ٜطٚح خايو ٚاخص َٔ إًٌٗٗ ثاضى
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  اهلل إ تأخص بجاضى بكتً٘ تهؿـ عٓو عاضى غايتو
  ٜا ابٔ اخيت َطازٟ تكتً٘ ٚتأخص بجاضى ٚؼطق٘ بٓاضى

 
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ دػاؽ َٔ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚتبػِ  )

اطط ٜا خاٍ ٖصا نالَ٘ قاٍ ي٘ نٔ َط٦ُٔ اـ اؾطٚ َٔ
ايسعاؽ  َا نإ َٔ اؾطٚ ٚدػاؽ ٚاَا ايعٜط ايؿاضؽ

ؾاْ٘ بُٝٓا نإ ضاقس شات يًٝ٘ اش ضا٣ ٗ َٓاَ٘ ٚيصٜص 
نًٝب ٖٚٛ ٜعاتب٘ بٗصٙ االبٝات ع٢ً اخص  اسالَ٘ اخاٙ االَري

 : ايجاض ٚنؿـ ايعاض ٜٚكٍٛ ٚعُط ايػاَعٌ ٜطٍٛ
 

  ٚؾاٙ تٓاّ ايًٌٝ نً٘ ٜا ًٌَٗٗ ٚثاضٟ َا قسضت عًٞ
نشال ٚدػاؽ بٔ َطٙ ٗ  ٚعُٛٞ شاب ست٢ قاض

 اؿٝاٙ
 

 : ؾأداب٘ ايعٜط ٜكٍٛ
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  ًَٜٛا بأخص ايجاض َٔ قّٛ ايبػا٠ اَري نًٝب َا قكطت
 يعسا٠ ؾكِ اغاٍ بٓاتو ٜا سبٝيب ع٢ً طعين ٚنطبٞ با

 
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾاغٝكٛت بٓات نًٝب َٔ إٓاّ ٚاٜكٛٔ )

 : ٚايٓٛاّ عُٗٔ بٗصا ايؿعط
 

  ايٝتا٢َ ٜا ًٌَٗٗ أتاْا نًٝب ٜػتٓذس اخاٜٙكٛيٕٛ 
 ٚغ٘ إكازٜط ٚقاض نًٝب ٗ ٚغ٘ اؿٝاٙ نًٝب قاّ َٔ

 
َٓاَ٘  قاٍ ايطاٟٚ ( نإ ايعٜط قس اغتٝكٜ َٔ)

ؾأض٣ايبٓات سٛا يٝ٘ ؾكاٍ هلٔ ضاٜت ابانِ ٗ إٓاّ ثِ 
بايهُاٍ ٚايتُاّ ؾبهٌ بها٤ ؾسٜسا ؾكاٍ  سسثٗٔ َا مسع٘ ٚضا٠

عٔ  إٓاّ بسٍ ع٢ً عذب ٚسازخ ٜكع ايعٜط إ ٖصا
قطٜب ؾاغتسعا بعض ايطَايٌ ايٝ٘ ٚقل شيو إٓاّ عًٝ٘ 

االؾهاٍ ٚٚيس ايبٓات َٔ  ؾهطب ايطٌَ ايطَاٍ ٚضغِ
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االَٗات ست٢ عطف سكٝك١ اـرب ؾكاٍ ي٘ يو ايبؿط٣ ٜا 
ايكساّ ؾإ دػاؽ غٛف ٜكتٌ َٔ بعس اٜاّ ٚشيو  ؾاضؽ

 : ؾاض ٜكٍَٛٔ ٜس ؾدل ٜٛٗط َٔ ؿُو ٚزَو ٚا
  ٜكٍٛ بؿري امسع ٜاًٌَٗٗ اٜا غامل ؾابؿط ظاٍ ُٖو

  اْ٘ ايعطف َٔ خريات عُو اتاى ايٓكط َٔ ضب ايربٜا
ٚقس ٚٗط ضغٍٛ ايطٌَ عٓسٟ غٝٛٗط ؾدل َٔ ؿُو 

  ٚزَو
  ؾٝكتٌ ٗ ايٛغا دػاؽ ساال ٚاْت تطد٘ ٜٚعٍٚ ُٖو

  ٚغتكِٝٗ ْٝعا ناؽ مسو ٚتًٗو بعسٙ ا ٚالز َطٙ
 

ايطَاٍ  ٟٚ ( ؾًُا مسع إًٌٗٗ ٖصا ايؿعط َٔقاٍ ايطا )
ؾطح ٚاغتبؿط ٚقاٍ ي٘ اْتِ شيو ايهالّ ابؿط َين ببًٛؽ إطاّ ثِ 

ايٝ٘ ٚٚعسٙ بهٌ ٌْٝ ٕٚا اقبض ايكباح ٚاؾطم  اْ٘ اسػٔ
ٚايهؿاح ٚتبع٘ االبطاٍ  بٓٛضٙ ٚالح ضنب إًٌٗٗ اٍ اؿطب

 ٚايؿطغإ ٚضنب اٜها االَري دػاؽ بايطداٍ ٚاؾذعإ
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  شيو ايٓٗاض ٚقتٌ إًٌٗٗ َِٓٗ عسز ٚقتتًٛا طٍٛ
زقٛا ايطبٍٛ  نجري إكساض َٚا ظايٛا ٗ اؾس ايكتاٍ ايٞ إ

  االْؿكاٍ ؾاؾرتقت ايطٛا٥ـ
اهلذطؽ ؾاْ٘ مل  عٔ بعهٗا ْٚعيت نٌ ؾطق٘ ٗ اضنٗا ٚاَا

ٜطنب َع دػاؽ ٗ شيو ايّٝٛ ؾادتُع دػاؽ باخت٘ اؾًًٝ٘ 
بٓو مل ٜكاتٌ َعٓا ٚال ْعًِ َا ٖٛ ٚقاٍ هلا إ ا ٗ إػا٤

ؾػايت٘ اَ٘ عٔ عسّ  ايػبب ؾا غايٝ٘ ٚاعًُٝين َا ٜكٍٛ
خطٚد٘ اٍ سطب ؾكاٍ ي٘ اعًُٞ ٜا اَاٙ اْ٘ الًٜكاْٞ ٗ 

غ٣ٛ سكإ خاٍ دػاؽ االخطز إ ٖٚبين  قتاٍ ايعٜط
ايطًب بًػت٘  اٜاٙ ؾاْا اعطٝ٘ عٛن٘ ضاؽ إًٌٗٗ ؾإ قبٌ بٗصا

اؾًًٝ٘ ع٢ً االثط ٚاعًُت اخاٖا غاٜ٘ االضب ؾطدعت 
اؿكإ ٚقاٍ ي٘ إ قتًت ٖصا  دػاؽ بٗصا اـرب ؾٖٛب

 ايؿٝطإ تهٕٛ عًٝٓا ًَو ٚمٔ يو غًُاْا ٚاعٛاْا ؾؿطح
اؾطٚ بصيو ٚنُٔ ؾػا ؽ قتٌ ايعٜط اَا ايؿطغإ ايكٛاز 

ٚالح ضنب اؾطٚ اؿكإ  ٕٚا اقبض ايكباح ٚانا٤ بٓٛض٠
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ؿٗٛض ٚنإ ايعٜط قس ضنب ٚطًب إصنٛض ٚتبع٘ نٌ ؾاضؽ َ
ؾطغإ ٚقاٍ أٜ دػاؽ اؾبإ ؾًٝربظ اٍ  بطاظ

ٜكٍٛ ٚعُط  إٝسإ ؾربظ اؾطٚ ايٝ٘ ٖٚذِ عًٝ٘ ٚاؾاض

 : ايػاَعٌ ٜطٍٛ
 

  ٜكٍٛ اهلذطؽ ٜا ًٌَٗٗ إ ععضا٥ٌٝ اقبٌ
  تعس٣ ايّٝٛ َين غٛف تًكاْٞ ٚتكتٌ أٜ

  اْٞ نُٔ قس داى الؼػبين بٛٓو
 

( ؾًُا ؾطؽ اهلذطؽ َٔ ؾعطٙ ٌٓ عًٝ٘ ايطاٟٚ قاٍ )
ْٝع اعها٥٘  ٚنإ إًٌٗٗ قس َاٍ قًب٘ ايٝ٘ ٚؼطنت

ٚنإ ايعٜط ٜبطٌ َهاضب٘ عػٔ اختٝاضٙ ٚال نإ قًب٘ 
ٚزَاضٙ َٚا ظاٍ ع٢ً تًو اؿاٍ ُٖٚا ٗ  ٜطاٚع٘ ع٢ً قتً٘

 عطاى ٚقتاٍ اٍ إ زقت طبٍٛ االْؿكاٍ ٚعاز
إًٌٗٗ اٍ االطالٍ ايعػهطإ عٔ غاس٘ اجملاٍ ٚضدع 
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عسٜح ايػالّ َٚا  ٚادتُع ببٓات اخٝ٘ نًٝب ٚاعًُٗٔ
دط٣ بُٝٓٗا ٗ َعطن٘ ايكساّ ٚنٝـ اْ٘ اؾب٘ ايٓاؽ 

ايكٛضٙ ٚايكتاٍ ثِ قاٍ يًُٝاَ٘ اعًُٝين ٌٖ  بابُٝٗا نًٝب ٗ
ابٝٗا ؾكايت ْعِ  ناْت اَو اؾًًٝ٘ ساًَ٘ ٕا شٖبت اٍ بٝت

َاٖٛ َع٢ٓ ٖصا  ٜاعُٞ نإ هلا مٛ ؾٗطٜٔ ٚيهٔ

 : ايػٛاٍ ؾاْؿس ٚقاٍ
 

  ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ َطبع اـٌٝ اْتكست ايٝٓا
  نالَٞ اٜا غت إالح احملػٓٝٓا ّاَ٘ امسعٞ َين

  بطظت ايّٝٛ يًُٝسإ ست٢ اقاتٌ اٍ َطٙ اْعٝٓا
  ؾباضظْٞ غالّ غطٜب َِٓٗ ي٘ ععّ نُا ايكدط إٝٓا

  ٞ يٝايٞ إانٝٓاؾصنطْ نُجٌ ابانِ ٚدٗا ٚسطبا
  ؾكس قاتًت٘ ٗ نٌ يطـ ٖٚٛ ٜطعٔ طعإ ايكاتًٝٓا

  ؾشُالت٘ ٚطعاْ٘ قٜٛ٘ تكس ايكدط ٚايعضز إتٝٝٓا
 : ايُٝاَ٘ تكٍٛ ؾًُااْت٢ٗ َٔ ؾعطٙ ادابت٘
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  االٜا عِ امسع َا اقٛي٘ يتؿِٗ غامل اـرب ايٝكٝٓا

  ساًَ٘ َٔ ّٜٛ ضاست ٚسل اهلل ضب ايعإٝٓا ؾاَٞ
  ؾطٝٓا اٜـ دابت ابٓت اّ غالّ ٜا ٚيػت ازضٟ

 ثالث٘ اؾاضات يٞ ٗ نًٝب اؾاضات بعكًٞ ضاغدٝٓا
  َطٙ ٚقاٍ اٜا ّاَ٘ اْٛطٜٓا ضنب َٜٛا بكطب ايّٓٛ

  َٔ ايتؿاح اعطاْٞ ثالث٘ ٚقاٍ بصٟ ايجالث٘ تهطبٝٓا
  ؾاْهػٛف ؼتادٞ ايِٝٗ اشا ٚٗط يٓاسكا بْٓٛا

  ت طشٝٓاضقاب٘ ضاس نطبت٘ بٛاسسٙ ٜا عِ ضاست بهطب
  ٚثاْٞ ٚاسسٙ ٗ ضق٘ ٚثايجِٗ خطؿٗا بايُٝٝٓا

  ٚانطب٘ ثالث٘ نؿٌ ابٞ اٜا عُٞ اؿْٓٛا غسا اْعٍ
غطٜب  ٜهٕٛ اخٞ اشا غ٣ٛ ْٛطٙ ٚإ خايـ ٜهٕٛ

 ؾٝٓا
 

 عػ٢ اهلل ٜسضنٓا بًطؿ٘ ٜٚٓكطْا اي٘ ايعإٞ
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ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت ايُٝاَ٘ َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا  ْا ) قاٍ

ابٛى شيو قايت  ٣ٛ نالُٖا قاٍ هلا ؾعٌٚعُٗا ٜػُع ؾش
قبٌ َٛت٘ بؿٗطٜٔ عٓسَا نٓت بري ايػباع ٚقس قُُت 

إٝسإ ٚانطب٘ بايتؿاح ٗ غاس٘  االٕ إ اضاؾكو اٍ
 ايهؿاح ٚإ اؾعٌ نُا ؾعٌ ابٞ ٜهٕٛ الؾو اخٞ ٚب٘

 . ابًؼ اضبٞ
 

 اؾع٤ ايتاغع
ٚٗ ثاْٞ االٜاّ ضنب ايعٜط يًشطب ٚايكساّ ٚضنبت َع٘ 

تؿاسات ٚنإ اؾطٚ قس  ُٝاَ٘ ٚقس اخصت َعٗا ثالث١اي
ضنب اٜها باالبطاٍ ؾكاٍ ٚداٍ ٚطًب ايعٜط يًشطب ٚايكتاٍ 

ايٝ٘ ايُٝاَ٘ بايعذٌ ٚقايت اْا اقاتًو ايّٝٛ زٕٚ  ؾربظت
ٜعًِ ايػبب ثِ إ ايُٝاَ٘  إًٌٗٗ ؾاغتعِٛ اؾطٚ شيو ٚمل

 َع اخصت تؿاس٘ ٚيٛستٗا بٝسٖا ٚنطبت٘ بٗا ؾاخصٖا بطدً٘
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ايطناب ؾطشٓٗا طشٓا ثِ اْٗا نطبت٘ بايجاْٝ٘ ؾأخصٖا ع٢ً 
ٚقايت ايًِٗ ٜاخايل اـًل اَض  غٓإ ايطَض ثِ أخصت ايجايج٘

 ايباطٌ ٚانؿـ اؿل ؾأخصٖا بٝسٙ ٚٚنعٗا ٗ دٝب٘ ؾًُا
ؾاٖست اؿاٍ اٜكٓت اْ٘ اخٖٛا ال قاي٘ ؾٓعيت عٔ ٚٗط 

ٖال ٚغٗال عًٝ٘ ٚقايت ا اؾٛاز ٚتكسَت ايٝ٘ ٚايكت ْؿػٗا
ٜا أخٞ ابٔ ابٞ ٚاَٞ ؾأْت ٚاهلل ابٔ نًٝب زٕٚ 

ضبٝت ٗ زاض ايعسا ٚاؿُس هلل ايصٟ  ؾو ٚال ضٜب ٚقس
اٜتٗا  عطؾٓاى بعس طٍٛ إس٣ ؾكاٍ هلا اْا ابٔ ؾايٝـ

ايػٝس٠ اؿط٠ ٚاَٞ ٖٞ اؾ١ًًٝ بٓت َط٠ ؾكايت اْت ابٔ 

  : تكٍٛ االَري نًٝب ثِ اْؿست
 
 

زَع ايعٕٝٛ ع٢ً اـسٜٔ  قايت ّاَ٘ َٔ نُاٜطٖا
 ٖٓإ

قكيت ٚاؾِٗ َعاْٝٗا ٜاقاٖط ايعسا ٗ ٚغ٘  امسع اخٞ
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  َٝسإ
 ٜا عِٛٝ ايكسض ٚايؿإٔ ابٛى خاْ٘ دػاؽ اٜا غٓسٟ بطع١ٓ

 
ؾايٝـ خايو نٌ ايٓاؽ تعطؾ٘ اٌٖ االعاضب قانٝٗا َٚٔ 

  زإ
ٚعُو ايعٜط ؾدط ايٓاؽ نًِٗ ٚؾاضؽ اـٌٝ َٔ عذِ 

  ٚعطبإ
انتُ٘ ٚاضدع ايٝٓا ؾأْت ايّٝٛ ٗ  غطىؾاغأٍ الَو ثِ 

  أَإ
 

ؾعطٖا تأنست  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت ايُٝاَ٘ َٔ )
عٓسٙ تًو ايكهٝ٘ الٕ قًب٘ نإ الٌّٝ اٍ دػاؽ ٚال اٍ 

ٚال غُٝا اْ٘ قس سٔ قًب٘ اٍ ايُٝاَ٘  اسس َٔ بين َط٠
ٚعٓس  ؾكاٍ هلا غطا يكس قسقت بكٛيو ٖصا ؾاشٖيب االٕ

ِ اٍ االٚطإ ثِ تٛقؿت عٔ ايكتاٍ ٚضدع ايكباح اتبعه



 
321 

 

ٚاخربٖا بصيو ايؿإٔ ٚإ تعًُ٘  اٍ عٓس اَ٘ ٗ اؿاٍ
 َٔ ٖٛ أبٛٙ َٔ ايؿطغإ ٚسًـ هلا باالي٘ ايسٜإ اْٗا
إ نتُت عٓ٘ سكٝك٘ اـرب قتًٗا ٚدعًٗا عرب٠ مل اعترب يؿُا 

اتكٌ ايٝ٘ ٚإ االَط َاعاز  عًُت اَ٘ بأتٔ اـرب قس
ُت٘ بايكك١ َٔ أٚهلا اٍ آخطٖا ٚأٚقؿت٘ ىؿٞ عًٝ٘ اعً

 : باطٓٗا ٚٚاٖا ٚاؾاضت ايٝ٘ تكٍٛ َٔ ؾؤاز َتبٍٛ ع٢ً
 

  باؿؿا ظازت يٛا اؾًًٝ٘ قايت ابٝات ْاض قًيب
  اغتُع ٜا ٚيسٟ ؾُٝا اقٛي٘ ٜا نٝا عٝين ٜٚانٌ ا٢ٕٓ

ضٚسٞ اؾتِٗ َين ايهالّ قٍٛ قازم يٝؼ ؾٝ٘ َٔ  اْت
  خؿا

االبطاٍ ٗ ّٜٛ  كٓات قاٖطإ ابٛى نًٝب غٛض احمل
  ايٛغ٢

  ٚاخٛت٘ ٔػٕٛ اعُاَو ْٝع نًِٗ ؾطغإ طعاْ٘ قٓا
  َٔ ايػت ٜا ابين سكٝكٞ نٌ ٚاسس غبع ضبٞ بايؿال اضبع٘
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ٚايؿت٢ ايعٜط إًٌٗٗ ٜا  َِٓٗ إػ٢ُ ابٛى نًٝب نإ
٢َٓ  

 غٛا ٚايؿت٢ إػ٢ُ عسٟ زضعإ ٖصٙ االضبع٘ ات١ا َٓٗا
 

  ِ َٔ اؾٛاضٟ ٚايػطاضٟ ٚاالَاثِ غت ٚاضبعٌ خالؾٗ
  هلِ نٌ ٚاسس ايـ ٜطعٔ بايٛغا نًِٗ ٜا اَري اعُاَو

  ٚابٛى نًٝب غاض ع٢ً اؾُٝع بايؿطٚغ١ٝ َع دٛز ٚغدا
  دا٤ دػاؽ خايو بام ؾٝ٘ ٚتطنين بعسٙ َجٌ االَا

 اٍ اًٖٞ زٕٚ إال ٚططزْٞ عُو ايعٜط بعسٙ ؾطست
  و اؿُاقس نٓت ساٌَ ؾٝو بعس ابٝو ؾٛيستو ٗ تً

ع٢ً اغِ ايهالب غطت ناْو غبع ضابٞ  ضست مسٝتو
  بايؿال

  ؾايٝـ اْ٘ يو ابا ٚاْا ٚاهلل َٔ خٛٗ عًٝو قًت اخٞ
  ٚاْا اعًُتو اؾعٌ َا تطٜس قؿا عٝٓؿٞ ٚٚقيت َا تعهط
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قاٍ ايطٚاَٞ ( ؾًُا ؾطغت اؾ١ًًٝ َٔ ٖصا ايؿعط به٢  )
اْ٘ قرب نتُإ االَط ثِ  اؾطٚ بها٤ ؾسٜس ٚالّ أَ٘ ع٢ً

اٍ ايًٌٝ ؾطنب ٚغاض بايعذٌ اٍ عٓس إًٌٗٗ ٚقشب٘ 
ابٛ ؾٗٛإ ايصٟ نإ اضغً٘ ايٝ٘ عُ٘ ؾاضؽ  ايعبس

ابٝ٘ ٚقربٙ  ايؿطغإ ٚٗ اثٓا٤ ايططٜل أضاٙ ايعبس قكط
إكؿض بايصٖب ٚعٝٓٝ٘ ٚادتُعت ْٝع ؾكاٜك٘ َٚٔ ًٜٛش ب٘ 

طح ؾٛقعٛ عًٝ٘ ٚتطسبٛ ب٘ ٚنإ ايعٜط اؾ َٔ اًٖ٘ ٚاقاضب٘
ايٓؿٛؽ قاٍ  اـًل ٕٚا اغتكط ب٘ اؾًٛؽ ٚطابت َٔ ايكّٛ

اؾطٚ اؿُس هلل ضب ايها٥ٓات ايصٟ ْع مشًٓا بعس ايؿتات 
ضب َٛغ٢ ٚابطاِٖٝ ال بس يٞ َٔ قتٌ  ؾٛاهلل ايعِٛٝ

 دػاؽ ٚادعً٘ َجٌ بٌ ايٓاؽ الْ٘ ؾذعين بابٞ تادٞ
ٚؾدطٟ ٚتطنين ٜتُٝا طٍٛ زٖطٟ ؾكاٍ ي٘ ايعٜط ال بس َٔ 

تهٕٛ اؿانِ بعس ابٝو  تً٘ ع٢ً ضؤٚؽ االؾٗاز ٚاْتق

  : ع٢ً ٖصٙ ايبالز ثِ اْؿس ٚقاٍ
  إًٌٗٗ قؿا عٝؿٞ ٚقيت َا تعهط ٜكٍٛ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ
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  ايٓشؼ ازبط أتاْٞ ايػعس َٔ ضب ايرباٜا ٚاتاْا ايػعس ٕا
  ؾكبٌ ٚٗٛضٙ نٓا سعاْا ْكهٞ ايًٌٝ ٗ قًل ْٚػٗط

  ث٣ٛ غسضا ي٘ دػاؽ ؾٓٛط إادس نًٝبا ع٢ً ؾكس ايؿت٢
  انجط ٚٗ زَ٘ نتب بايبالط١ ٚقاٜا عؿط ابٝات اٚ

  ٜٛقٝين بكٛي٘ ال تكاحل ؾػامل اْت إ قاؿت ؽػط
  ٓاْا عس٠ٚ نعبٗا َا نإ اخهط ٚاططز اؾ١ًًٝ َٔ

  ططزْاٖا ٖٚٞ باؾطٚ ساٌَ َٔ ٜكسض ع٢ً ضز إكسض
  اْا ؾِٝٗ ؾتهت عس غٝؿٞ ٚاْت ايككس َِٓٗ تهرب

  بجاضٙ بايػٝـ فٗط ٚاْٞ َا بهٝت ع٢ً نًٝب اخصت
  ؾابهٞ سٝح َا خًـ شنٛضا بٓات ايهٌ َا ي٘ طؿٌ ٜصنط

  خايكٞ اْعِ عًٝٓا ٚداْا اؾطٚ نايػبع ايػهٓؿط ٕٚا
  ايٓشؼ عٓا ثِ ازبط قؿا عٝؿٞ ٚقس ًْت إكاقس ٚظاٍ

  ٚبعس ٜا ابين امسع نالَٞ اْا عُو ٚاْت ايًٝح قػٛض
 نطغٞ ابٛى ٚٗ اسٛاٍ اخٛاتو تبكطادًؼ ع٢ً  ؾكِ
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ايؿعط ٚايٓٛاّ قاٍ اؾطٚ  قاٍ ايطاٟٚ( ؾًُا ؾطؽ ايعٜط َٔ)

اطاٍ اهلل بكاى ْٚكطى ع٢ً ْٝع سػازى ٚاعساى 
َٚٓاى اْين ٚاهلل ٜا عِ ٗ قًل ٚغِ ؾال  ٚبًػت قكسى

ٚاقطع  تعٍٚ اسعاْٞ ٚاْاٍ اضبٞ ست٢ آخص بجاض ابٞ
ؾؿهطٙ ْٝع اًٖ٘ ٚاعُاَ٘  ضاؽ دػاؽ ٚادعً٘ َجٌ بٌ ايٓاؽ

ايعٜط َا ٖٛ ايطاٟ عٓسْا ٜا ابٔ اخٞ قاٍ  ٚبعس شيو قاٍ ي٘
ْٛقهِ  ايطاٟ عٓسٟ اْٞ اغري عًٝهِ ْٗاض غس ٚاخص

ْٚايهِ اٍ دػاؽ ٚاقٍٛ ي٘ باْٞ اتٝت ايّٝٛ باَٛاهلِ 
بطاؽ ايعٜط ثِ اساضبو ٚتهٕٛ  َٚٛاؾِٝٗ ٚغسا اتٞ ايٝو

 و ؾاطعٓو بايطَض ؾدصٙاْت ٚانع قطب٘ َٔ ايسّ ؼت داْب
ؼت ابطو ٚايكٞ ْؿػو ع٢ً االضض ؾتٓؿل ايكطب١ ٜٚٗطم 

ي٘ قس قتًت عسٚى  ايسّ ٚاْا اقٝض ع٢ً دػاؽ ٚاقٍٛ
 ٜا خاٍ اْعٍ ايٝ٘ ٚاقطع ضاغ٘ يكس ظاٍ ايهسض ٚبًػٓا ايّٝٛ ايٛطط

ٚعٓسَا ٜاتٞ ايٝو ؾتكّٛ ايٝ٘ بايعذٌ ٚتعسَ٘ اؿٝا٠ الْ٘ مل ٜعًِ 
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ايٛغ١ًٝ تتِ اؿ١ًٝ ٚتتدًل َٔ ٖصٙ  ٙبكسَٚٞ عًٝهِ ٚبٗص
ٚغاض  ايٛضط١ ايٛب١ًٝ ؾاغتكٛب ايعٜط ضاٜ٘ ثِ اْ٘ ٚزعِٗ

ٚسسٙ ايٞ ايسٜاض بين َطٙ ٚعٓس ايكباح ضنب اؾطٚ ٗ 
َٛاؾٞ بين قٝؼ َٔ  ْاع٘ َٔ ايؿطغإ ٚغام

ايطعٝإ با تؿام االَري ًٌَٗٗ يٝت إٝسإ ؾدطز االَري 
ا اؾطٚ ع٢ً ٖصٙ ٚغازات َٔ بين َطٙ ٚؾهطٚ دػاؽ

  ايػُٓٝ٘
ايًًٝ٘ بإ دػاؽ ضا٣  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾاتكـ ٗ تًو )

سًُا غطٜبا ٖٚٛ اْ٘ ابكط شات٘ باْ٘ نإ قس ضب٢ عٓسٙ دطٚ 
ٚانإ ٜٛزٙ ٚوب٘ ؾًُا اْت٢ٗ ٚتطعطع ٚتكاسب  ٚشٖب

بعض االٜاّ  َع غبع ناغط ع٢ً ؾايؿ٘ اٍ إ نإ ٗ
٢ً ْػا٥ِٗ اغاض ايػبع ع٢ً َٛاؾٞ بين َطٙ ٖٚذِ ع

نباضِٖ ٚقػاضِٖ ٚنإ ايص٥ب  ٚاٚالزِٖ ٚدعٌ ٜؿرتؽ
ٜػاعسٙ ٜػاعسٙ عًِٝٗ ؾاغتاٚ دػاؽ َٔ ؾعاٍ االغس 

ٖٚذِ عًٝ٘ ٜطٜس قتً٘ ٚاعساَ٘ ؾٛثب عًٝ٘  ؾػاليػٝـ
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االضض ؾؿام  ايص٥ب َٔ ٚضا٥٘ ْٚٗؿ٘ ؾايكاٙ قطٜعا ع٢ً
دػاؽ َطعٛبا َٔ ٖصا اؿًِ ؾٓٗض ٗ اؿاٍ ٚغاض اٍ 

ٚباقٞ ايػازات ٚاالعٝإ ٚاعًُِٗ  ع اخٛت٘ايسٜٛإ ْٚ
ٜٗطْٕٛ  بصيو إٓاّ ؾكايٛا ٖصٙ انػاخ اسالّ َٚا ظاايٛا

عًٝ٘ ست٢ ضام ٚظاٍ عٓ٘ ايكًل ٚايهسض ٕٚا اقبض ايكباح 
ٚايهؿاح ٚضنب االَري دػاؽ ٖٚٛ  ضنب ايعٜط ٜطًب اؿطب

ٗ قًكٌ ٚٚغٛاؽ ٚنإ اؾطٚ قس اٚعس بٗالى ايكّٛ 
شيو ايّٝٛ ٕٚا ايتك٢ ايؿطٜكإ بطظ اؾطٚ  إًٌٗٗ ٗ ٚقتٌ

إًٌٗٗ ؾايتكاٙ اؾطٚ ٚقاٍ ٚداٍ  اٍ غاس٘ إٝساْؿربظ ايٝ٘
ابط٘  ٚطعٓ٘ بايطَض طعٓ٘ ناشب٘ ؾػشبٗا إًٌٗٗ َٔ ؼت

ؾطاست خا٥ب٘ ٚايك٢ ْؿػ٘ ع٢ً االضض َٔ ؾٛم ٚٗط 
يٝٛٗط هلِ اْ٘ قس  اؿكإ خسٜع٘ ع٢ً عٕٝٛ ايؿطغإ

ؾام ؾعٓس شيو قاح اؾطٚ اهلل انرب ع٢ً َات ٚسًت ب٘ اال
ٚػرب ؾكس ٚٓا إطاز بكتٌ ايعٜط ايص٣ اًٖو  َٔ طػ٢

خاٍ ٚاقطع ضاؽ  ايعباز ثِ قاح ع٢ً دػاؽ ٚقاٍ ي٘ اْعٍ ٜا
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عسٚى ؾكس قتًت٘ ٚنؿٝتو ؾطٙ ؾًُا ضاٙ ىتب٘ بسَ٘ ْعٍ عٔ 
ٖٚٛ ٜٛٔ اْ٘ قس بًؼ غاٜ٘ َطازٙ ٕٚا اقرتب  ٚٗط ايكُريٙ
ٖٚذِ اؾطٚ  ٜط ع٢ً قسَٝ٘ ٚقبه٘ َٔ ؿٝتَ٘ٓ٘ ْٗض ايع

اٜها عًٝ٘ ٚٚنع ايطَض بٌ نتؿٝ٘ ؾعٓس شيو عًِ دػاؽ اْٗا 
عًٝ٘ ٚتانس عٓسٙ قش٘ إٓاّ ؾاخص ىاطب  سًٝ٘ قس ُت

  اؾطٚ بٗصا ايؿعط ٚايٓٛاّ
 

 ايصٟ ؾاٖس ٚؾاٙ ٜاغٝاز ايبٝض ٗ طعٔ ايكٓا قاٍ دػاؽ
 

ا ابٔ اخيت َٔ ٜ اْين بو ٜا ابٔ اخيت َػتذري ؾادطْٞ
  ايكٓا
 

 : ؾاداب٘ اؾطٚ بٗصٙ االبٝات
 

  َالَو ز٢ْ ادًو ٚقس ٚاؾ٢ ٓاَو اٜا خاٍ اقكط عٔ
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  تكٍٛ ادطْٞ ٜا ابٔ اخيت اال ٜا دطٚ اعطٝٓا ظَاْو
  قتًت نًٝب طًُا ٚعسٚاْا تٛٓٛا باْين امسع نالَو

  ٗ إال اٜها نالَو ٚبعس نًٝب اقبشت سانِ تػا٢َ
  ُو عًٝٓا ؾاشْٞ مل تعس تػُع نالَوطػٝت ٚدطت ٗ سه

  ايّٝٛ َٓا إ لريى ؾٗصا َاتؿٛؾ٘ ٗ َٓاَو تطٜس
 

َٔ نالَ٘ دعٌ دػاؽ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ اؾطٚ )
ٜتٛغٌ إيٝ٘ بإٔ ٜعؿٛ عٓ٘ ٚقاٍ باهلل عًٝو إٔ تكؿض عين 

َه٢ قس َه٢ ٌٖٚ اشا قتًتين ٜعٝـ نًٝب  ؾإٔ ايصٟ
اؾطٚ البس َٔ  س ايكّٝٛ ؾكاٍٜٚكّٛ ؾاتطنين يٛد٘ اهلل ايٛاس

قتًو نُا قتًت أبٞ ست٢ أنٕٛ قس بًػت أضبٞ ؾًُا 
قاٍ هلُا ايعٜط أضانُا قس أطًتُا ايهالّ  أطاٍ بُٝٓٗا اـطاب

قسضٙ ؾدطز ًُٜع  ٚايعتاب ؾعٓس شيو طعٓ٘ اؾطٚ بايطَض ٗ
َٔ ٚٗطٙ ٚتكسّ ايٝ٘ ايعٜط بايػٝـ ع٢ً ضاغ٘ ؾكطع٘ ثِ 

ّك٘ ست٢ ؾطب ْٝع زَ٘ عٓك٘ ٚدعٌ  ٚنع ؾُ٘ ع٢ً
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 ٚنإ اؾطٚ ٜٓٗـ ٗ ؿُ٘ ست٢ بًؼ َطازٙ ٚؾؿ٢ ؾؤازٙ
ٚبعس شيو أعط٢ ايطأؽ اٍ اؾطٚ يٝأخصٙ اٍ ؾكاٜك٘ 

َع قَٛ٘ ٗ باقٞ  ؾػًُ٘ اؾطٚ ايٞ بعض عبٝسٙ ٖٚذِ
االبطاٍ ع٢ً ْٛع بين َط٠ ٗ اؿاٍ ٚأشا قَٛ٘ ايٛباٍ بًػٛا 

ت بكتٌ دػاؽ أٜكٓت اآلَاٍ ٚناْت بٓٛ َط٠ ٕا عًُ َِٓٗ
االنرب ٚعًٝ٘ االعتُاز ٗ  بإٛت االٓط الْ٘ نإ ايكا٥س

 اؿطب ٚايططاز ؾٛيت االزباض ٚطًبت اهلعّ٘ ٚايؿطاض ٚنإ
إًٌٗٗ قس قتٌ َِٓٗ ٗ شيو ايٓٗاض خًكا نجريا بٗصا إكساض 

ٚغازات ٚأفاز ٚأَا ايصٜٔ غًُٛا  ؾُِٓٗ أَطا٤ ٚقٛاز
ٚعؿٛا  ّ َٔ ايعٜط ٚاؾطٚ ؾأداضَِِٖٚٓٗ ؾاِْٗ طًبٛا ايعَا

عِٓٗ بؿطٙ إٔ ٜهْٛٛا َجٌ ايعبٝس ال ٜٓكًٕٛ غالح ٚال 
ٚال ٜٛقسٕٚ ْاضا ال يٝال ٚالْٗاضا  وهطٕٚ سطبا ٚال نؿاسا

زاض أال  ٚالٜعطف هلِ قرب َٝت ٗ دٛاض ال ٗ َكرب٠ ٚال ٗ
َؿتتٌ ٗ ايرباضٟ ٚايكؿاض ٜكهٛا سٝاتِٗ بهطب ايطبٌ 

ْػا٤ِٖ طٍٛ ايٓٗاض ال ٜػأهلا ؾٌ  ٚإٔ غابتْٚؿذ إعَاض 
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 ناْت بٌ ٜػأهلا أٜـ دابت ٚيٝؼ هلِ قؿ٘ غ٣ٛ ايطقل
ٚاـالع١ ؾكبًٛا ع٢ً ٖصا ايؿطٙ بهٌ ضنا ٚقٓاع٘ ٚبعس ٖصٙ 

ايكبا٥ٌ ْٛري أبٝ٘ ٚطاعت٘  ايؿطٚٙ تػًطٔ اؾطٚ ع٢ً نٌ
 ايعباز ٚؾاع شنطٙ ٗ ايبالز ٚؾطست بٓات نًٝب نٌ ايؿطح

يػِ ٚايرتح ٚخًعٔ عِٓٗ ثٝاب ايػٛاز ٚنإ ٚظاٍ عِٓٗ ا
األعٝاز ٚنإ اؾطٚ قس تعٚز  شيو ايٓٗاض عٓسِٖ َٔ أعِٛ

بجالخ بٓات ٚٚيس ي٘ ٚيسإ ؾػُٞ االٍٚ تػًب ٚايجاْٞ 
ٕٚا بػا غٔ ايطدٛي١ٝ ظٚدُٗا ببٓتٌ ؾكٝكتٌ ُٖٚا  َايو

أخت٘ ايُٝا١َ يألَري َؿًض  بٓات االَري ٖالٍ سانِ ٓا٠ ٚظٚز
َري َسنٛض ٖٚصا َادط٣ بِٝٓٗ ٖٚهصا أتكٌ أبٔ األ

ٚايٓػب ٚٔست ْريإ اؿطٚب بٌ قبا٥ٌ ايعطب  اؿػب
اؾطٚ قس عطض  ٚنإ أؾطح ايٓاؽ األَري ًٌَٗٗ ٚنإ

عًٝ٘ ايعٚاز ؾاَتٓع ٚنإ َٓعهؿا ع٢ً اؾًٛؽ ٗ اـٝاّ 
ٚؾطب إساّ ٚأقاّ ي٘ عؿطٕٚ عبسا ٗ ضغِ  ٚأنٌ ايطعاّ

ٚايكساّ الْ٘  اّ ٖٚٛ البؼ آي٘ اؿطبخسَت٘ ٚنإ ٜطقس ٜٚٓ
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نإ قس أعتاز عًٝ٘ َس٠ اؿطٚب ٚايؿٗٛض اييت أغتُطت 
نُا ٗ ايتاضٜذ َصنٛض ٖصا َا نإ  اضبعٌ غٓ٘ ٚنػٛض

ٚنالّ  َٔ أَط إًٌٗٗ ٗ تًو االٜاّ ٚغٛف ٜكع ي٘ سسٜح
ٚاَا اؾطٚ ؾأْ٘ قس ظٚز أضبع١ َٔ ؾكاٜك١ إٍ ْاع١ َٔ 

ٚأؾطاح َس٠ طًٜٛ٘ ٚأَا ٚيساٙ َايو  ٥ِاالَطا٤ ٚقٓع هلٔ ٚال
بٓات  ٚتػًب بكٝا َس٠ ٔػ١ عؿط غ١ٓ ٚمل ٜطظقا بأٚالز َٔ

االَري ٖالٍ إصنٛض ٚبعس ْٗا١ٜ إس٠ طًبت ْػأ٤ُٖا ظٜاض٠ 
أظٚادُٗا َٔ أبُٝٗا اؾطٚ إٔ  أًُٖٗا ٗ ٓا٠ ؾطًب

 ٜأشٕ هلِ بصيو ؾأَط هلِ ؾػاضٚا َع ْػأ٥ُٗا اٍ تًو
بًؼ االَري ٖالٍ بكسّٚ أقٗاضٙ بٓػا٥ُٗا خطز االططاف ٕٚا 

َؿًض ٚخطدت َعُٗا ايُٝاَ٘ االَري  يًتؿاِٖ َع ٚيسٙ االَري
بايرتساب  َؿًض إصنٛض ٚخطز أٜها أنابط إسٜٓ٘ ؾأيتكِٖٛ

ٚاالنطاّ ٚأْعيِٖٛ ٗ أسػٔ َهإ ٚقاَٛا ٗ تًو 
ٗ غطٚض ٚأؾطاح ٚبػ٘  االٚطإ َس٠ َٔ ايعَإ ِٖٚ

قُِ االَري َايو ٚتػًب ع٢ً ايطدٛع اٍ ٚأْؿطاح ٕٚا 



 
332 

 

َات االَري َؿًض َع أبٝ٘ االَري ٖالٍ ؾأقاَا وهُإ  االطالٍ
أٌٖ تًو ايبالز ٚناْا  ٗ تًو ايسٜاض ٚأْكازت الَطُٖا

قبٛبإ َٔ ْٝع ايعباز ٚناْت ايُٝاَ٘ بعس ٚؾا٠ بعًٗا 

 . اٍ عٓس أًٖٗا شٖبت
 َايو قاٍ الخٝ٘ قاٍ ايطاٟٚ ( ؾاتؿل شات ّٜٛ إ االَري )

أعًِ ٜاأخٞ اْ٘ قس َه٢ عًٝٓا َس٠ َٔ ايعَإ  تػًب
ٜصنط بٌ ايبؿط ؾسعٓا  ٚمل ْطظم بٛيس شنط ست٢ ٜبك٢ يٓا شنط

 ْتعٚز االٕ ع٢ً ْػا٤ْا ؾًعٌ اهلل ٜطظقٓا بأٚالز ٚاال أْكطع
ْػًٓا َٔ بٌ ايعباز ؾكاٍ تػًب َٔ ايكٛاب إ ْكًٞ 

يٝ٘ إٔ ٜطظقٓا أٚالز َٔ ا اٍ اهلل ٗ ٖصٙ ايًًٝ٘ ْٚتهطع
 ْػا٥ٓا الْ٘ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ قسٜط ؾاَتجٌ أخٛٙ ضأٜ٘ ٚقًٝا تًو

 : ايًًٝ٘ عطاضٙ قًب ٚأؾاض تػًب ٜكٍٛ ٚعُطايػاَعٌ ٜطٍٛ
 

َا دط٣ بسَع دط٣ ؾٛم اـسٚز  ٜكٍٛ ايؿيت تػًب ع٢ً
 ْٗٛض
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ايؿؤاز  أقٍٛ ٚٗ قًيب َٔ ايبٌ يٛع٘ ٚبٞ سػطات طٞ
  تجٛض

  ٚ ٚايعٜط عُٓا عًِٝٗ قًيب ٚاؿؿا َهػٛضايؿطام أبٝٓا اؾط
  ٜاضٓٔ ٜاغاَع ايسعا عًٝو أتهايٓا ٜا دابط إهػٛض ٜاضب

  عل ايصٟ ايٝ٘ ايعبٝس تعٚض غأيٓاى ضبٞ باـًٌٝ ٚأبٓ٘
 ؾٝا ضب ٜاضٓٔ ادري قًٛبٓا ظاٙ عٝػ٢ َٚٛغ٢ ٚايؿهٌ

  إؿٗٛض
 ضظاٙ زاٚز َع و٢ٝ َع اـهط ٚبايعطف ٚايهطغٞ ٚعط ايٓٛ

 بٛيسٜٔ وٝٛا شنطْا أٜا َٔ تطظم نٌ ٚسـ نػٛض تطظقٓا
 

تػًب ٜٓؿسٙ ٖصٙ االبٝات  قاٍ ايطاٟٚ ( ٚنإ االَري )
 ٚأخٛٙ َايو ٜكٍٛ آٌَ ٜا ضب ايعإٌ ؾاغتذاب اهلل زعاُٖا

ٚمل ىٝب ؾهٛاُٖا ؾُا َهت َس٠ ٜػري٠ ٚبطٖ٘ قكري٠ 
 ٚيسْا االثٓإ ٗ ست٢ سبًت ْػا٤ُٖا ٕٚا ُت اٜاَُٗا

ّٜٛ ٚاسس ؾٛيست ظٚد١ َايو بٓتا ٚظٚد١ تػًب ٚيسا شنطا 
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اؿٞ االؾطاح ٚإػطات ٚنإ دٓاب  ؾكاَت ٗ
 االَرئٜ ٗ ايكٝس ٚايكٓل ؾأضغًٛا هلُا بعض ايعبٝس

ٜبؿطُٖا بصيو ٚنإ امس٘ َػطٚض ؾًُا اقبٌ عًُٝٗا ايعبس قاال 
ا اّ ْصٜط ؾكاٍ اْٞ بؿري ٚاؾاض ايُٝٗ ي٘ عالَو ٜا َػطٚض ابؿري

 : بٗصٙ االبٝات
 

  ٜاغازتٞ اتٝتهِ قاقس بؿري قاٍ ايساعٞ إػ٢ُ َػطٚض
 إٓري ٜاأَري َايو اتاى بٓت نايكُط ٚٚدٗا نايؿُؼ ٚايبسض
  ٚاْت ٜا تػًب اتاى غالّ ٜؿطح ايكًب إتِٝ ٜا أَري

  بال بطا ؾٛم ٓطا نأْٗا طري ٜطري اتٝت ايٝهِ ساال
  ايهػري  قًيباضٜس َٓهِ ٜانطاّ بؿاضتٞ ادربٚا باهلل

 
قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا مسعا نالّ ايعبس ؾطسا ؾطسًا ؾسٜسا  )

ٚاعطٛٙ ايـ زٜٓاض ٕٚا سهطا اٍ اؿٞ اَطا  ٚاعتكا ايعبس
ايؿطح ٚايػطٚض ٕس٠ ؾٗطٜٔ  بصبض ايصبا٥ض ٚإٔٚا ايٛال٥ِ ٚأقاَا
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 ناًٌَ ٚاضغال ساال ٜعًُا اباُٖا ٚعُُٗا ايعٜط ٜٚبؿطُٖا
االٚؽ ٚايبٓت َٞ ٚتعاٖسا االخإ بصيو ٚمسٝا ايػالّ 

ٕٚا بًؼ اؾطٚ ٚإًٌٗٗ شيو  ع٢ً ظٚاز ايبٓت بايػالّ اشا نرب
 اـرب ؾطسا دسًا ٚؾهطا اهلل ع٢ً ٖصٙ ايٓعُ٘ ايعُٛٝ٘

ٚضنب اؾطٚ ٗ ْع غؿري َٔ قَٛ٘ ٚابطاي٘ ٚغاض دٗت 
االؾتٝام ٕؿاٖستُٗا ٕٚا اقرتب  اٚالزٙ الْ٘ نإ يسٜ٘ غا١ٜ

َٛنب  اض ٚبًؼ ٚيسٜ٘ قسَٚ٘ خطز ٕالقات٘ َٗٔ تًو ايسٜ
عِٛٝ ٚعٓس ٚقٛي٘ غًُا عًٝ٘ ٚٚقعا ع٢ً ٜسٜ٘ ٜكبالْ٘ ؾكبًُٗا 

هلُا ثِ غأالٙ عٔ عُُٗا ؾكاٍ اْ٘ ٗ خري  بٌ عُٝٓٗا ٚزعا
طعاَ٘ َع َساَ٘ ثِ  ٚعاؾٝ٘ ٚاْ٘ َاظاٍ ٗ خٝاَ٘ ٖٚٛ َالظّ

٘ غاض اٍ إسٜٓ٘ ٚنإ شيو ايّٝٛ اعِٛ َٔ ّٜٛ ايعٜٓ
ٗ ايككط ايهبري ٚٚقـ غسَت٘ ايكػري ٚايهبري  ْٚعٍ اؾطٚ

َس٠ ؾٗطٜٔ نٛاٌَ  ٚإأَٛض ٚاالَري ٚأقاّ ٗ تًو ايسٜاض
ٚنإ ٗ آخط ٖصٙ إسٙ َطض ابٓ٘ تػًب ؾأقاّ عؿط٠ اٜاَا 

َٚات ؾشعٕ عًٝ٘ اؾطٚ سعْا عُٛٝا ٚعًُٛا  ٗ ايؿطاف



 
336 

 

 . عًٝ٘ َٓاس١ عُٛٝ٘ ٚزؾٓٛٙ بهٌ أسرتاّ
اععّ اؾطٚع٢ً ايطدٛع اٍ بال زٙ اغتسع٢ ٚيسٙ ٚٚقاضٕٚ

ٚإ ٜهٕٛ عازال ٗ سهُ٘ ٚإ  َايو ٚاٚقاٙ با يطعٝ٘
 ٜعٚز ابٓت٘ َٞ باالٚؽ ابٔ اخٝ٘ ٚبعس شيو غاض ٚسسٙ ٗ

قطع ايكؿاض اٍ إ ٚقٌ اطالي٘ ٚادتُع باًٖ٘ ٚعٝاي٘ ٚاَا 
برتبٝ٘ ابٓت٘ ٚابٔ اخٝ٘ نُا اٚقاٙ  االَري َايو ؾاْ٘ اعت٢ٓ

 ب ابٝ٘ ست٢ نربا ٚبًػا زضد٘ ايهُاٍ ٚنإ االٚؽدٓا
ٜطنب ٚٗٛض اـٌٝ ٜٚتعًِ ايؿطٚغٝ٘ َع ايؿطغإ ٚاغتُط 

َٔ قٓازٜس  ع٢ً شيو َسٙ َٔ ايعَٔ ست٢ قاض
ايطداٍ ٚؾاع شنطٙ ٗ نٌ َهإ ٚناْت ابٓ٘ عُ٘ َٞ 

ٚنإ االٚؽ وبٗا قب٘ عُٛٝ٘  َٔ اٌْ ايٓػا٤ ٚايطداٍ
 ؾًُا ؾاع شنطٖا ٗ قبا٥ٌؾهاْا نطٚسٌ ٗ دػس ٚاسس 

االعطاب ٚتٛاضزت ع٢ً ابٝٗا اـطاب ٚنإ قس مسع بٗا 
إًو تبع سػإ ؾعؿكٗا  ايكٓسٜس بٔ االنٛع ٖٚٛ ابٔ عِ

ع٢ً ايػُاع ٚنإ َٔ إًٛى ايعٛاّ ؾاضغٌ ٚظٜطٙ 
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ابٝٗا ؾًُا ٚقٌ ايٛظٜط ٚعًِ َايو باـرب ؾكاٍ  يٝدطبٗا َٔ
طٍٛ ايسٖط غري اْ٘  ع٢ً ٚهلل ٖٛ ْعِ ايكٗط ٚب٘ اْاٍ ايؿدط

الخؿاى اطاٍ اهلل عُطى ٚبكاى بْإ ابٓيت كطٛب٘ ألبٔ 
ٚمٔ األٕ َباؾطٜٔ بأَط ايعطؽ ؾال ّهٓين  عُٗا األٚؽ

االهاب  إٔ أْكض ايهتاب ٖٚصا ايصٟ ّٓعين عٔ ادطا٤

 : ؾكاٍ ي٘ ايٛظٜط انتب يٞ اؾٛاب ؾهتب ايٝ٘ ٖصٙ األبٝات
 

٘ بسَع دط٣ ؾٛم َايو ع٢ً َادط٣ ي ٜكٍٛ ايؿت٢
 اـسٚز قسٚز أٜا غازٜا َين ع٢ً ًَ ناَط تػابل يهطب

 إطٖـ إربٚز
تٗسٟ ٖساى اهلل خصيٞ ضغاييت اعطٝ٘ َهتٛبٞ تٓاٍ 

 غعٛزٟ
 يكٓسٜس ؾكٌ ي٘ باْٞ ع٢ً طٍٛ ايعَإ ٚزٚز اشا دٝت

 ٚاالْاّ ؾٗٛز َٚٞ تط٣ كطٛب١ ألبٔ عُٗا َٚعٗا تطب٢
ؾػض ظَاَٞ ثِ ؾشاؾ٢ ٕجًٞ إ ىٕٛ اقاضب٘ ٚا
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 انٕٛ عٓٛز
ٜااَري َٚٗذيت ٖٚٛ عٓسْااس٢ً َٔ  تط٣ ضٚسٞ

 إٛيٛز
ايّٝٛ اٍٚ  ؾًٛ نٓت اعطٝٗا يػري ابٔ عُٗا يهٓت اْت

 بإككٛز
 

 ثِ إ ايٛظٜط اخص ٖصا اؾٛاب ٚضدع اٍ عٓس ايكٓسٜس
  ٚاعطاٙ اٜاٙ ؾًُا ٚقـ ع٢ً سكٝك١ اؿاٍ

نب دٛازٙ ٚض خطز عٔ زا٥ط٠ االعتساٍ ؾػري ظٜ٘ ٚتٓهط
ٚغاضاٍ تًو ايسٜاض ٚسسٙ ٚعٔ ٚقٛي٘ اٍ َهاضب 

ٚمل ٜهٔ ٗ اؿٞ اال ايٓػا٤  االَريَايو مل هس ٖٓاى
ٚايبٓات ؾػأٍ بعض ايٓػا٤ عٔ غٝاب ايطداٍ ؾكايت َِٓٗ 

غاض اٍ ايكبا٥ٌ يٝععَٛا ايٓاؽ اٍ ايعطؽ ٚايؿطح  َٔ
ٚايكٓل ؾؿطح بٗصا  َِٚٓٗ َٔ شٖب َع االَري َايو يكٝس

تؿام ٚتكسّ مٛ ايكٝٛإ ٚاضنع ضق٘ ٚٚقـ ع٢ً ايباب اال
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  ْٚاز٣ ٖٝا
ٜاأقشاب ايبٝت ؾكس اتانِ نٝـ َٔ ابعس َهإ ٚناْت 

دٛابا َٚاأبست خطابا  َٞ زاخٌ اـٝاّ ٚسسٖا ؾُا ضزت
ٕٚا ابط٦ت عًٝ٘ اؾٛاب ٚعطف إ ايكٝٛإ خايٝا َٔ 

 : ٜكٍٛ ايطداٍ اْؿس
 

ب َٔ بٌ اؾٛاْض قاٍ ايؿت٢ ايػطٜب ايصٟ ؾها ٚيٞ قً
  شاب

َايها ٗ ساد٘ ٚيٞ غاع١ ٚاقـ اْا ٗ  اتٝت قاقس
  ايباب

َه٢ َٔ ايسٜاض  ٜا أٌٖ ٖصا ايبٝت أٜ اَرينِ ٚأٜ
  ٚغاب

  ٜاضب١ ايبٝت ايصٟ زاخٌ اؿ٢ُ َابايهِ التطزٚا اؾٛاب
  االؾاخربْٚٞ ٜا بٓات عايهِ قًيب غسا َٔ أدًهِ َطتاب

ٝعِٗ اَا ؾٝهِ نطّ٘ شات غابٛا ْ اشا نإ اٌٖ اؿٞ
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  سذاب
  ايػٝاب ؾتكط نٝؿا قس ات٢ غطٜب٘ ٚتػرت أٖايٝٗا َع

انٝس َا نٌ ايٓػا٤ تػرت ايؿت٢ ٚالنٌ َٔ وٟٛ ايطزٜ٘ 
  قاب
 

ايطاٟٚ ( ؾًُا مسعت َٞ ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚعطؾت  قاٍ )
عطض أًٖٗا َٔ  قكسٙ َٚطاَ٘ أخصتٗا ايػري٠ ٚإط٠٤ٚ يتػرت

 : ٍٛايكٌٝ ٚايكاٍ ٚأؾاضت تك
 

  ؾامسع يًكٍٛ ٜا لاب تكٍٛ ؾتا٠ اؿٞ َٞ اييت ؾهت اال
  ٜا َطسبا بايهٝـ ٕا ظاضْا يو اـري ٚاالنطاّ ٚايرتساب

 اْعٍ َهاْو ست٢ اسهط يو ايػسا ٚتأنٌ َٔ ظازْا ٚتؿطب
 

ٚايسٟ َع ابٔ عُٞ االٚؽ  اْا بٓت َايو ضاح يًكٝس
  ٚاالسباب
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  غٝاب ٞ بعساْعٍ ست٢ ٜطدعٛا ضدايٓا ٜٚأتٛا يٓشٛ اؿ
  ؾهِ دا٤ ايٝٓا ٜا أَري َجايهِ خال٥ل نجري٠ َا هلٔ سػاب

اشا دا٤ قًٓا اْعٍ ٚادًؼ داْب  مٔ مب ايهٝـ
  االطٓاب
 

ْٚٛاَٗا ٚقع  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطغت َٔ ؾعطٖا )
ايكٓسٜس ٗ سبٗا ٚغطاَٗا ٚضؾع غتاض اـُٝ٘ بػٓإ ضق٘ 

ٚايبًباٍ ؾكاست اؾُاٍ ؾعاز ب٘ ايٛدس  ؾٛدس قبٝ٘ بسٜع٘
إًٛى ٜا  عًٝ٘ َٔ خًـ ايػتاض ٚقايت عالَو تٓٛط بٓات

غساض ثِ ضزت َٓسًٜٗا ع٢ً ٚدٗٗا ٚقايت ي٘ الؾو اْو قًٌٝ 
نٓت نٝؿا نُا تكٍٛ ؾاْعٍ نٞ آتٝو بايػسا٤  اؿٝا٤ ناَذ ؾا

اطًعٞ اؾطؾٞ ي٘  ٚاال ؾُا ٖصٙ ايٛقاس٘ ثِ قايت ؾاضٜتٗا
بٞ َٔ ايربٜ٘ ست٢ هًؼ ٜٚتػص٣ يبُٝٓا ٜأتٞ ا

ٚغايت٘ نٞ ٜٓعٍ ٗ ايكٝٛإ ؾكاٍ  ؾدطدت اؾاضٜ٘ ايٝ٘
ي٦ال  هلا اْ٘ عٝب عًٞ إ اْعٍ عٓس اؿطِٜ ٚاْا غٝس عِٛٝ
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ازعٞ بهاَض ٖصا َٔ اعِٛ ايكبا٥ض َٚا اتٝت اٍ ٖصٙ 
إ اتعٚز االَري٠ ٕٚا تأنست  ايسٜاض اال الَط نطٚضٟ ٖٚٛ

يهٝٛف ؾاقعس االَري٠ َٔ َطاَ٘ قايت ٜالٝب إ نٓت ا
ايكٝٛإ ست٢ ٜأتٞ ابٞ َٔ ايربٜ٘ ٖصا ؾًِ  ٗ

االطالٍ ٖٚٓاى  ٜػُع هلا نالّ ٚقاٍ البس َٔ أخصى اٍ
اتعٚز بو باؿالٍ الْٞ اتٝت َٔ بالز بعٝسٙ الدٌ ٖصٙ 

  ٚقس ايػاٜ٘ ايٛسٝسٙ
ًْت َطازٟ ٚسكًت ع٢ً َػط٠ ؾؤازٟ ثِ اْ٘ قاّ تًو 

ٕٚا نإ  َػطٚض ؾطسإ ايًًٝ٘ ٗ شيو إهإ ٖٚٛ
ايكباح ضنب ٚٗط اؿكإ ٚاضزؾٗا خًؿ٘ ٚقاض ٜكطع ايكؿاض 

غري ايًٌٝ بػري ايٓٗاض ست٢ ٚقٌ ايسٜاض ٕٚا مسعت  ٜٚٛقٌ
ادتُعٛا ايٝ٘ ٦ٖٓٚٛٙ بايػالَ٘  انابط قَٛ٘ بكسَٚ٘ ٚاؾطا غاِا

 ٚغأيٛٙ عٔ غؿطت٘ َٚادط٣ ي٘ ٗ غطبت٘ ؾكاٍ اْٞ عٓس
طغإ ٚقٛيٞ اٍ تًو االطالٍ ٖذُت عًٞ ايؿ

ٚؾعًت ؾعٌ  ٚاالبطاٍ َٚسزت انجطِٖ ع٢ً بػاٙ ايطَاٍ
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تصنط ع٢ً طٍٛ االدٝاٍ ٚقتًت االَري َايو ٚابٔ اخٝ٘ 
ٚقس بًػت ا٢ٕٓ ؾًُا مسعت َٞ  ٚاتٝت بايعطٚؽ اٍ ٖٓا

َٓ٘ ٖصا ايهالّ نإ عًٝٗا اؾس َٔ نطب اؿػاّ ؾٓٗهت 
االقساّ ؾكايت ي٘ اَاّ االعٝإ يكس ْطكت بايعٚض  ع٢ً

ابٞ ٚابٔ عُٞ  تإ ؾٛسل االي٘ ايسٜإ يٛ نإٚايبٗ
سانطإ ٕا نٓت ضدعت غإا اٍ اٚطاْو ٚال ادتُعت 

خطؿتين باالستٝاٍ ٖٚطبت ٗ اؿاٍ  بأًٖو ٚخالْو ٚيهٓو
ٖسا ايهالّ  قبٌ إ تسضنو ايط دٌ ٚوٌ بو ايٛباٍ ثِ اْٗا بعس

بهت بسَع غذاّ ٕٚا مسع اؿانطٕٚ ؾش٣ٛ نال َٗا 
بإٔ نالّ ايكسٜس يٝؼ ي٘  ٛاقب ٚعًُٛاخاؾٛا َٔ ايك

قش١ ؾٗٛ ٗ سسٜج٘ ناشب ٚاَا ايكٓسٜس ؾاْ٘ اغتاٚ َٔ 
ايهالّ ؾٓٗض ٚايطُٗا ع٢ً َٛدٗٗا ٚقاٍ ٖهصا تتهًٌُ  ٖصا

ايهطاّ ثِ غٌ غٝؿ٘ ٚغُسٙ ٚاضاز  ٜابٓت ايًجاّ اَاّ ايػازات
َطا٤  إٔ ٜعس َٗا اؿٝا٠ ؾعتس شيو ٚثب ايٛظٜط ٚبا قٞ اال

زٚٙ عٔ شيو ايعٌُ ٚقايٛا ي٘ اْت اَري اػٌُ بايعذٌ ٚض
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تكٍٛ عٓو ًَٛى إُايو اشا  عكًو نعكٌ ايٓػٛإ ؾُا
مسعت بصيو َٚاظيٛا ٜتٛغًٕٛ بايهالّ ست٢ الٕ ٚنإ 

أقػ٢ َٔ ايكٛإ ؾاغتسعاٙ ايٝ٘ ؾشهط  ي٘ غذإ
 ٚنإ امس٘ عُطإ بٔ االظٚض ؾكاٍ خص ٖصٙ إًعْٛ٘

سٖا باؿسٜس ٚتعصبٗا اٍ بٝتو ٚغًُٗا اٍ ظٚدتو يتكٝ
ايؿعط ٚتهطبٗا ٔؼ َطات  ايعصاب ايؿسٜس ٚتًبػٗا ثٝاب

ٗ ايٓٗاض ٚتطعُٗا ٔؼ اضغؿ١ َٔ ايؿعري ؾكاٍ ٜاَٛالٟ 
ايكبٝ٘ التػتشل ايهطب ٚاالْتكاّ ٚالتػتاٌٖ غري  إ ٖصٙ

ايتُاّ ؾكاٍ هلا نٝـ ايعٌُ  االععاظ ٚاالنطاّ ٖٚٞ نأْٗا ايبسض
ثٝابٗا  كٓسٜس ؾعٓس شيو ْععت عٓٗاَٚامٔ اال عبٝس إًو اي

اؿطٜطٜ٘ ٚايبػٗا ثٛبا َٔ ؾعط اـٓعٜط ٚأضازت إ تهطبٗا 
ؾٛقعت ع٢ً ضدًٝٗا ٚدعًت تبهٞ  بايػٝاٙ ع٢ً قسَٝٗا

  : ٚتجين عًٝٗا ثِ اْؿست َٔ ؾؤاز َتبٍٛ
 

إ تطثٞ اٍ اسٛايٞ ؾايسٖط ؾطم قشبيت  با اهلل
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  ٚعٝايٞ
  بعس ايعع باالغالٍ ٜا ٚسستٞ ٜا شييت ٜا غطبيت قس قطت

  قس نٓا ٗ داٙ ٚضؾع٘ َٓكب ٚاهلل ضبٞ عامل االسٛاٍ
  ٖصا ايٓٗاض عاييت ؾًعٌ ضبٞ ٜػتذٝب ؿايٞ ؾرتؾكٞ

  باؾاٙ ٚاالؾهاٍ اْٞ نطّ٘ َٔ انابط َعؿط ؾاقٛا ايٛض٣
ٜٚعٝسْٞ بعس ايعٓا٤ اٍ ايٛطٔ ٚأض٣ ْٝع االٌٖ 

  ٚاالخٛاٍ
  إًٛى ٚظَط٠ االبطاٍ ٚهلِ ٚقا٥ع ٗ ايبالز ْٝعٗا بٌ
 

ؾًُا ؾطغت َٔ ؾعطٖا ْٚٛاَٗا ٚضم قًبٗا  ( قاٍ ايطاٟٚ )
يٛد٘ اهلل  ٚقايت هلا قطٟ ْؿػا ٚطٝيب قًبا غأقٓع َعطٚؾا

تعايٞ ثِ اْٗا دا٤ت ظًس داَٛؽ ٜابؼ ؾكًت٘ ثٛبا ٚايبػتٗا 
ايجٝاب ٚقايت اْٞ َت٢ نطبتو ؾاْو  اٜاٙ َٔ ؼت

 بصيو اال يٝػُع إًوالتؿعطٜٔ بأمل ايهطب َٚاقكست 
قٛت ايهطب ٚاْت تكٝشٌ ٚتػتػٝجٌ ٚاْا أقسّ يو 
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َٚت٢ زخٌ ايًٌٝ  َاؼتادٌ ايٝ٘ َٔ إأنٌ ٚإؿطب
ؽًعٌ ثٛب اؾًس تطقسٜٔ بطاس٘ باٍ اٍ إ ٜأتٞ اهلل 

َٞ ع٢ً َعطٚؾٗا ٚزعت هلا بطٍٛ ايعُط  بايؿطز ؾؿهطتٗا
َٚادط٣  ٚأٚعستٗا باؾٌُٝ ٚاـري ٖصا َا نإ َٔ َٞ

هلا أَا َانإ َٔ أبٝٗا ؾأْ٘ عٓس ضدٛع٘ َٔ ايكٝس مسع 
شيو ؾأخربت٘ ظٚدت٘ بٛاقع١ اؿاٍ  قٝاح ٚايبها٤ ؾػأٍ عٔ

 ؾػاب عٔ ايكٛاب َٔ ؾس٠ ايػٜٝ ٚاَا االٚؽ ابٔ عِ
ايكبٝ٘ ؾأْ٘ غؿٞ عًٝ٘ الْ٘ نإ وبٗا قب١ ع١ُٝٛ ٕٚا أؾام 

  : َٔ غؿٛت٘ اْؿس ٜكٍٛ
 

  قكٝس اال ٜاَٞ َٔ ٖصا زٖاىٜكٍٛ االٚؽ ابٔ تػًب 
 ٚمل ٜعًِ َٔ ٜػع٢ ٚضاى اتاى ايًل ٗ غٝب١ ابٝو

اال ٜا بٓت عُٞ يٛ تسضٟ بٞ ع٢ً ؾكسى اْا قعٕٚ 
  بانٞ

 تط٣ ٗ أٟ أضض قس سًًت ؾُا قًيب غسا ٜطًب غٛاى
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  ٚاقتً٘ ٚاؾطح ٗ يكاى ؾال بس يٞ أغعٚ زٜاضٙ بايعذٌ

  ٖٞ ؾساىٚابصٍ نٌ فٗٛزٟ الدًو ٚضٚسٞ بعس شيو 
  ايؿت٢ االٚؽ بٔ تػًب ؾكًيب قس تعًل ٗ ٖٛاى ٕا قاٍ

 
َٔ ٖصا ايؿعط ٚايٓٛاّ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ االٚؽ )

ٚقع َػؿٝا عًٝ٘ ٚبكٞ طٍٛ شيو ايًٌٝ ٗ ِٖ ٚغِ ٚقًل 
عًٝ٘ َٔ َعٜس ؾذعٌ عُ٘ ٜالطؿ٘ بايهالّ ٜٚكٍٛ ي٘  ؾسٜس َا

يٓػا٤ اال اٍ ا طٝب قًبو ٜا ٚيسٟ ؾُا ٜكًض اؿعٕ
ؾاقرب يبُٝٓا ْطغٌ َٔ ٜهؿـ يٓا خرب شيو ايطدٌ ٚبعس 

زٜاضٙ ؾٓدطبٗا ْٚػيب سطّ٘ ٚعٝاي٘ ؾكاٍ االٚؽ  شيو ْػري اٍ
ٚال اضٜس  َٔ ٜصٖب غريٟ ؾٛاهلل الغطت اال ٚسسٟ

ضؾٝل ٚالَعٌ غ٣ٛ ضب ايعإٌ ثِ ْٗض ؾاعتس دالزٙ 
ٜٚاض ٚدس ٗ قطع ايكؿاض ٚزَٛع٘  ٚضنب ٚٗط دٛازٙ ٚٚزعِٗ

 ػطٟ ع٢ً خسٜ٘ ناالْٗاض ٖٚٛ الٜسضٟ اٍ أٜ ٜصٖب
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ٚاٍ اٟ س١ً ٜككس َٔ قبا٥ٌ ايعطب اٍ إ ٚقٌ 
ٚايٛسٛف  اٍ ٚازٟ عُٝل نٝل ايططٜل نجري االؾذاض

ٚاالسذاض ؾبُٝٓا ٖٛ ٜتأٌَ شيو إهإ ٚاشا قس ٚٗط عًٝ٘ 
بايػالح ايهاٌَ ٚايؿطٚغٝ٘ عًٝ٘ عال٥ِ  اسس ايؿطغإ ٖٚٛ

ٚقكسٙ ٚقاٍ  االٚؽ َٓؿطزا ٚس٘ َاٍ ايٝ٘ ٚزال٥ٌ ؾًُا ضأ٣
ي٘ اْعٍ ٜادبإ عٔ ٚٗط اؿكإ ٚاخًع َاعًٝو َٔ 

اهلهاب قبٌ إ اغكٝو نأؽ  ايجٝاب ٚؾع بٓؿػو ٗ ٖصٙ

  . ايعطب ؾأْا ْط٠ بٔ غُط٠ ؾاضؽ ايعطب
 

االٚؽ ٖصا ايهالّ قاض ايهٝا ٗ عٝٓٝ٘ نايٛالّ  ؾًُا مسع
اؾباٍ ؾايتكاٙ  ععٖٚذِ عًٝ٘ ٗ اؿاٍ ٚقسَ٘ قس١َ تعع

ْط٠ ٗ اؿاٍ ٚايتشُا ٗ غاس١ اجملاٍ ٚاؾتس بُٝٓٗا ايكتاٍ 
غاع١ َٔ ايعَإ ِٖٚ ٗ نطاب ٚطعإ  ٚػاٚال

ٚنإ  تكؿعط َٓ٘ االبسإ ؾاختًؿا بُٝٓٗا طعٓتٌ قاتًتٌ
ايػابل االٚؽ بٔ تػًب ؾذازت ٗ قسضٙ خطدت تًُع 
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ٚدٛازٙ  دسٜال ؾأخص عست٘ َٔ ٚٗطٙ ؾٛقع قتٝال ٚٗ زَ٘
 ٚدس ٗ إػري ٖٚٛ ٜكطع ايكؿاض ٚاالناّ َس٠ ٔػ١ اٜاّ ٚاتؿل

ٗ ايّٝٛ اـاَؼ اْ٘ ايتك٢ بكاضؽ ٖٚٛ هس ٗ قطع ايكؿاض 
ٚغًِ عًٝ٘ ٚقاٍ ي٘ اٍ أٜ غا٥ط  نايػِٗ ايطٝاض ؾتكسّ ايٝ٘

 ٚاٍ َٔ تٓػب َٔ ايكبا٥ٌ ٚايعؿا٥ط ؾكاٍ اْين َٔ بين
ٕ ٚاْٞ غاٜط عبؼ ٚعسْإ أقشاب ايؿهٌ ٚاالسػا

ؾاضؽ اـٌٝ الْ٘  اٍ زٜاض بين عاَط الغتسعٞ ساَٝٓا عٓرت
غاض َٔ عؿط٠ اٜاّ يٝشهط ٚيُٝ٘ زعاٙ ايٝٗا عاَط بٔ ايطؿٌٝ 

غعاْا عُطٚ بٔ َعس ٜهطب ٗ ٔػ١ االف  ٚٗ غٝبت٘
ٚقا٥ع عسٜس٠  ؾاضؽ ؾشاضبٓا قاضب١ ؾسٜس٠ ٚدط٣ بٝٓٓا ٚبٝٓ٘

يًشهٛض قبٌ  ؾأضغًين َٛالٟ قٝؼ بٔ ظٖري الغتسعٝ٘
ؾكاٍ االٚؽ ٚقس تعذب َٚٔ ٖٛ  إ ٜٛؿط عاَط إصنٛض

 عٓرت بٔ ؾساز ؾاضؽ ايكساّ ايصٟ اؾتٗط شنطٙ ٗ ٖصٙ
االٜاّ بطعٔ ايطَض ٚبهطب اؿػاّ ٚقٗط نباض اؾبابط٠ 

ٚايكٝاقط٠ ٚاؾتدط ع٢ً االبطاٍ  ٚساضب إًٛى ٚاالناغط٠
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ٚزع٘  ط ثِٗ غاس١ إٝسإ ؾًُا مسع االٚؽ ٖصا اـرب ٚاْبٗ
َٚاظاٍ ٜكطع ايرباضٟ ٚاالناّ َس٠  ٚدس ٗ قطع ايرب االقؿط

ع٢ً ْاع٘ َٔ ايعبٝس تطع٢  غبع١ اٜاّ ست٢ اؾطف

 : االغٓاّ ؾشٝاِٖ بايػالّ ٚاخص ٜػأهلِ بٗصا ايؿعط ٚايٓٛاّ
 

ٜكٍٛ ايؿت٢ إه٢ٓ ايؿا٥ض َا ب٘ ؾسَعٞ دط٣ ؾٛم 
 اـسٚز غا٥ض

  بعٝس ايساض ٚهلإ ْاظح اـري باهلل اؾؿعٛا يكب اال ٜاعبٝس
  ايبٌ َه٢ٓ نجري اؾطاٜض ؾذٝع ٚدٝع َػتٗاّ ًَٛع تطن٘

 يكس ناع يٞ سط٠ عؿٝؿ١ َٔ اؿٓا ؾٌٗ َٔ ٜبؿط بٗا ٜا
  ؾٛاحل

ٚىربْٞ ألٟ ايبالز تٛدٗت َٔ أدًٗا ْاضٟ تعٜس 
  ايًكاٜض

  ٚاييب َٗذيت ٚنٌ عٛاَٞ اٚثكتِٗ دطاٜض يكس اسطقت قًيب
 



 
351 

 

تكسّ ايٝ٘ نبري  ا ؾطؽ َٔ نالَ٘قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُ )
ايطعٝإ ٚنإ امس٘ َطدإ ٚقاٍ ي٘ اعًِ ٜا غالّ اْ٘ 

اٜاّ غب٢ اَريْا ايكٓسٜس ابٓ٘ امسٗا َٞ  َٔ بط١ٖ عؿط٠
ٜتعٚدٗا  الٜٛدس اٌْ َٓٗا ٗ ْػا٤ ٖصا اؿٞ ؾأضاز إ

ؾاَتٓعت عٓ٘ ؾًِ ٌُٝ ايٝ٘ ؾكٝسٖا بكٝٛز َٔ سسٜس ٖٚٛ نٌ 
ؾعػ٢ تهٕٛ اؿط٠ اييت شنطتٗا ؾسٜس  ّٜٛ ٜعصبٗا عصاب

ايهالّ  ٗ ُْٛو اؾطز اهلل ُٖو ٚغُو ؾًُا مسع االٚؽ ٖصا
اغتبؿط ببًٛؽ إطاّ ْٚعٍ عٔ ٚٗط اؿكإ ٚقبٌ ايعبس 

ٚاالسػإ ؾبُٝٓا ٖٛ باؿسٜح  َطدإ ٚأٚعسٙ باؾٌُٝ
 ٚايهالّ ٚاشا بػعس ابت أخت ايكٓسٜس قس دا٤ يٝهؿـ

ًُا مسع ٖصا ايهالّ ضدع أخباضٖا ٜٚطدع بٗا اٍ زٜاضٖا ؾ

 : ٚضأ٣ ٚأؾاض ايٝ٘ ٜكٍٛ عٓس خاي٘ ٚأعًُ٘ َا مسع
 

  قاٍ غعس قس اتٝتو عاضا ٜاخاٍ ٢َ ؾامسع االخباضا
  ايبٓت اييت غطبتٗا َٔ أًٖٗا َٔ خًؿٗا ؾاضؽ اتاى دٗاضا
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  فطب ٚعْٝٛ٘ ٜاخاٍ تكسح ْاضا ٜاخاٍ ؾاضؽ ٗ ايًكا
 أتٞ يوإ نإ ضاقت يو يٝايٞ ايكؿا ؾبكؿٖٛا ت

  االنساضا
  قس دا٤ اٍ عٓس ايعبٝس ٜػأٍ اْبٛٙ ؾذا٤ ناالغس ٖساضا

  اتٝت مٛى عادٌ ٖصا ايصٟ ٜاخاٍ مت ٚقاضا ٕا مسعت
 

ؾعطٙ ْٚٛاَ٘ ٚؾِٗ  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾًُا ؾطؽ غعس َٔ )
ايكٓسٜس ؾش٣ٛ نالَ٘ قاٍ ي٘ ؾاضؽ ٚاسس قاٍ ْعِ اٜٗا 

بٌ دٓبٝ٘  ؾؿتُ٘ خاي٘ ٚقاٍ اضدع ٚخص َٔ ايػٝس إادس
قعايٝو  ؾأْ٘ الًٜٝل بٞ إ اضنب يكتاٍ قعًٛى َٔ

 . ايعطب ؾدطز غعس َٔ عٓس خاي٘ ٚقكس االٚؽ
عًٝ٘ ؾايتكاٙ ناالغس ٚنطب٘  ؾًُا ادتُع ب٘ ٚقاح ؾٝ٘ ٌٚٓ

ثٝاب٘  باؿػاّ إٗٓس ؾأيكاٙ ع٢ً االضض قتٝال ؾأخص عست٘ ٚغًب٘
ط دٛازٙ ٕٚا بًؼ خاي٘ اـرب طاض َٔ عٝٓٝ٘ ايؿطض ؾطنب ٚٗ

ٚقكس االٚؽ ست٢ ايتك٢ ب٘ ٚاْطبل عًٝ٘  ٚاعتس بعس٠ دالز٠
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تهٔ اال غاع١  نًٝح االداّ ٚأخص َع٘ ٗ ايكتاٍ ٚايهؿاح ٚمل
ست٢ اثدٓ٘ باؾطح ؾٛال ٚطًب يٓؿػ٘ اهلطب ؾتبع٘ َجٌ 

ايكٝٛإ ٚاستُا عٓس ايٓػٛإ  ايػطسإ ست٢ ٚقٌ
ت ؾًُا زخٌ ع٢ً اؿطِٜ قايت ي٘ ظٚدت٘ غعس عالَو زخً

َطعٛب نٌ ٖصا الدٌ االبٓ٘ اييت خطؿتٗا َٚا ْايت  ٚاْت
شيو ٚغت٘ بايهالّ  إطغٛب ؾكايت اْو تػتشل انجط َٔ

ٚقايت ي٘ اْت تسعٞ ايؿطٚغٝ٘ ع٢ً نٌ ٚاسس ٚتٗطب 
ٚاالٚؽ ٜكٝض عًٝ٘ ٜٚكٍٛ اخطز ٜاي٦ِٝ  َٔ اَاّ اَطز ٖصا

ٜاغساض ٜا  َٔ بٌ اؿطِٜ ست٢ اداظٜو ع٢ً تًو ايؿعً٘
ؾداف ايكٓسٜس ٚقاٍ يعٚدت٘ غعسٙ اعطٝ٘ اب١ٓ عُ٘ قتاٍ 

ٚخطدت ظٚدت٘ ايٝ٘ ٚقبًت٘ ٚطًبت َٓ٘  ٚناؾٝٓا ُٖٓا ُٖٚ٘
عُ٘ َٞ  ايعؿٛ ٚايػُاح ؾأعطاُٖا االَإ ؾذا٤ٚا ي٘ بإب١ٓ

بعس إ يبػٛٙ ايجٝاب ايؿاخطٙ ٚشعٛا ي٘ ايصبا٥ض ٚقسَٛا ي٘ 
َٔ ٕٚا ادتُع ب٘ ظاٍ عٔ قًب٘ ايهسض  االطعُ٘ إتهاثطٙ

 نجط٠ ؾطست٘ اخص ٜػهب ايعرب ٖٚهصا ؾعًت َٞ ٚنإ
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 . شيو ايٓٗاض عٓسٙ نّٝٛ ايعٝس سٝح ايتكت عبٝبٗا ايٛسٝس
تًو ايًًٝ٘ ٗ اؿً٘ ٚعٓس ايكباح  قاٍ ايطاٟٚ ( ؾباتا )

اضنب َٞ ٗ ٖٛزز ٚغاض َع٘ ْاع١ َٔ ايعبٝس 
قاقسٜٔ زٜاضٙ ٕٚا اقرتب َٔ بالزٙ اضغٌ ٜبؿط  ٚتٛدٗٛا

اؿٞ ٚخطدت   َايو بكسَٚ٘ ٚؾاع اـري ٗعُ٘ االَري
ايٓػا٤ ٚايبٓات ٚانابط ايػازات ٕٚا ادتُعٛا ببعهِٗ ايبعض 

َايو ؾػًِ ع٢ً االٚؽ ٚابٓت٘ ٚؾهط ابٔ اخٝ٘  ْعٍ االَري
عسٜح عٓرت  ع٢ً اؾعاي٘ ٚعٓس ٚقٛي٘ اٍ اـٝاّ سسثِٗ

َٚا مسع عٓ٘ َٔ اـري ؾكاٍ عُ٘ ٚاهلل مسعٓا بص نطٙ ٚأْ٘ َٔ 
عكطٙ ٚبعس شيو شعٛاايص با٥ض ٚإٛا ايٛال ٥ِ  ؾطؽ ؾطغإأ 

اي١ًٝ َٔ أعِٛ  ثِ ظؾٛ ا االٚؽ ع٢ً اب١ٓ عُ٘ ؾهاْت
سهطٖا ْٗٛض َٔ ايػازات ٚإٛاٍ ؾعازت أؾطاح 

بسيو اؿػٔ ٚاؾُاٍ ٚعاف  االٚؽ بتًو ايعطٚؽ ٚس٢ٛ
َعُٗا بأ ضغس عٝـ ٚأسػٔ ساٍ ٚبعس شيو ٚنعت ي٘ غال 

ي٘ سس ٜح طٛ ٌٜ ؾا تؿل بعس عؿط٠ اٜاّ إٔ َا يو ٚ َا مساٙ
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االٚؽ  ابٔ االٚؽ نعـ نعؿا ؾسٜسا ؾُات ؾشعٕ
عًٝ٘ ٚزؾٓ٘ باالسرتاّ ٚايٛقاض بهت عًٝ٘ ايهباض ٚايكػاض 

ٚاالٜٓاؽ ٚقبٛبا َٔ ْٝع ايٓاؽ  ٚنإ َٛقٛؾا بايًطـ
 ٚأضغٌ االٚؽ ٚأعًِ دسٙ بصيو اـرب ؾشعٕ ٚتهسض ؾكايت

ٚأسهط أبٔ عُو االٚؽ َع  أختو ايُٝاَ٘ أضغٌ ٜاأخٞ
شيو ٚٗ اؿاٍ أضغٌ  أًٖ٘ يٝذُع مشًٓا بؿًُ٘ أدابٗا اٍ

ضدال َٔ بين عُ٘ يٝشهِ َهاْ٘ ؾذا٤ االٚؽ َع أًٖ٘ 
دسٙ ٚضام هلُا ايعَإ ٚاَا َانإ  ٚغهٔ عٓس اؾطٚ

ايعٜط ؾأْ٘  يًبطٌ اهلُاّ قاسب ايصنط ايؿٗري إسعٛ بػامل
ٖٚٛ َع شيو َٛاٚب نإ قس أخٓاٙ ايسٖط ٚنعؿت قٛاٙ 

إساّ ٚنإ ال ٜٓاّ اال ٖٚٛالبؼ  ع٢ً أنٌ ايطعاّ ٚؾطب
بطظ ي٘  عس٠ اؿطب ٚايكساّ َٚا ظايٛا ع٢ً تًو اؿاٍ ست٢

أغٓإ دسز ٚقاض عكً٘ َجٌ عكٌ ايٛيس ٚناْت بٓات أخٝ٘ 
َٜٛا باؾطٚ ٚقاٍ ي٘ ٜاابٔ أخٞ قس  ؽسَ٘ ٚتساٜٚ٘ ؾادتُع

 ز ؾأضٜس َٓو إٔناقت أخالقٞ َٔ ايٛسسٙ ٚاالْؿطا
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تطغًين َع بعض االتباع يتٓعٙ ٗ ايبالز ؾأداب٘ اٍ َاطًب 
عبسإ بطغِ اـسَ٘ ْٚٝع َا  ٚأضنب٘ ٗ ٖٛزز ٚأعطاٙ

 وتاز ايٝ٘ َٔ يٛاظّ ايػؿط ؾٛزع٘ إًٌٗٗ َٚا ظاٍ هٍٛ
ست٢ أقرتب َٔ بالز ايكعٝس ٚنإ ايعبسإ قس تعبا 

ؾس ايهٝل ايتعب أ َٔ َؿك١ ايططٜل ُٖٚا ٜالقٝإ َٔ
ؾكُُا ع٢ً قتً٘ ٚأعساَ٘ بايهًٝ٘ ٚاِا ٜكٛالٕ الًٖ٘ قس 

إٓٝ٘ ؾعطف ايعٜط َُٓٗا ؾكاٍ قس ز٢ْ ُٖاَٞ  ازضنت٘
َٓٝيت اضٜس َٓهُا إ  ٚيٝؼ اال ايكرب اَاَٞ ؾإشا ازضنتين

تبًػا اًٖٞ ٚقٝيت قاال َٚاٖٞ ٚقٝتو ؾعاٖسُٖا ع٢ً 
ٜبًػْٛٗا بايهُاٍ  ٚتأٜٝسٖا ؾشًؿا ي٘ بأعِٛ االقػاّ بأُْٗا سؿٛٗا

اؿٞ ؾاقطٜا أًٖٞ َٔ ايػالّ  ٚايتُاّ ؾكاٍ اشا ٚقًتِ

 . ٚاْؿسِٖٚ ٖصا ايبٝت ٚقٛال هلِ اْٞ ٗ ايكرب قس أختبٝت
 

 َٔ َبًؼ االقٛاّ إ ًَٗٗال هلل زضنُا ٚزض ابٝهُا
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سؿٛاٙ ٕٚا زخٌ ايًٌٝ شعٛٙ ٚزؾٓاٙ ؼت  ٚنطضٙ عًِٝٗ ست٢
اؾطٚ  ع٢ً غٝسُٖاايرتاب ٚضدعا اٍ زٜاضُٖا ٚزخال 

ٚأعًُاٙ َٛت عُ٘ ايعٜط ؾبها بها٤ ؾسٜسا َٚٔ سهط ثِ 

 . اؾطٚ ٚاْؿساٙ ايبٝت إصنٛض إ ايعبسإ اقرتبا َٔ
ؾاغتسع٢  ؾًُا مسع اؾطٚ ٖصا اغتػطب٘ سٝح الَع٢ٓ ي٘

بأخت٘ ايُٝاَ٘ ٚناْت َٔ اشن٢ ْػا٤ ايعطب ٚعًُٗا عُٗا 
قايت إ  ؾًطُت ع٢ً ٚدٗٗا ٚبهت ٚاْؿسٖا شيو ايبٝت

 : عُٞ الٜكٍٛ ابٝات ْاقك٘ بٌ اضاز إ ٜكٍٛ
 

 َبًؼ االقٛاّ إ ًَٗٗال أنش٢ قتٝال ايؿال٠ فٓسال َٔ
 ايعبسإ ست٢ ٜكتال هلل زضنُا ٚزض ابٝهُا الٜربح
 

ثِ اُْٗا قبها ع٢ً ايعبسإ ٚايكُٖٛا ؼت ايعصاب 
ايؿسٜس اٍ إ أقط بأُْٗا قتالٙ ٚزؾٓاٙ ؾكتًُٗا  ٚايهطب
ايعٜط ٚقس أخص ثاضٙ ٗ  اؿاٍ ٖٚهصا اْتٗت سٝا٠ اؾطٚ ٗ
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 . سٝات٘ ٚبعس ٖات٘
 

 بعٕٛ اهلل تعاٍ ُت قك١ ايعٜط ابٛ ي٢ًٝ إًٌٗٗ
 
 

 حتيات :علي موالمع 
 


