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غكسٖ  لكْ      اسبىدهلل عمٜ ٌعىاْٟ ٔالػكرس لكْ عمكٜ ه٥ٟكْ ٔ غكّد  ٥ اللكْ ال٥ اهلل ٔسكدٓ ٥       

 زقككْ ٔزلاٟككْ ٔ غككّد  ُ ضككٗدٌا ضبىككدا ع ككدٓ ٔزضككٕلْ  داٌٞككا لاليٕسٗككد ٔلركك٦ً العصٖككص اسبىٗككد  

ؾكمٜ اهلل عمٗكْ ٔعمككٜ هلكْ ٔؾككش ْ ٔضكمي ثطكمٗىا  ككجرلا ٔلعكد  ل ككد زدعٍكا لعكد العمككي دّك٦ٞ ٔلعككد          

سكرز  الفّي لميٕسٗد ٔثط ٗ ْ الىل لساثَ الػسك ٔالطشس وَ ددٖد ف د اٌيػست  يب الطشس اليت 

العمىاٞ ا٧د٦ٞ وَ قساٞثّا ٔثدأشلا ٔالعىن لّا زدعت ليركُٕ ضكّمٛ ااٍكاه عكدل ا٫ٌذلٌكت ٔال ٍكٕات       

ليذد  وٛ عاغت ضٍٍٗا ِٔ٘ مل ثفٕش ٔذبظٜ ليعمي ثٕسٗد اشبالق ، وكٛ ٥ يٗكص لكحل اسبكق ٔال ا كن      

َ الٍكاع  ٔسسؾا وين عمٜ الخٕاٌ٘ ااطمىحل وَ الٕقٕع   الػسك ٔ يب الطشس ٔلفكٕه  جرل و

  وعسفٛ  ن غ٘ٞ ٔالُ  اُ ممٍٕعكا ٔالُ  كاُ سساوكا ٔز  كٛ الركجرل   ا٥ ك٦ع عمكٜ الريكب         

اليت سرز العمىاٞ وَ ا٫ ٦ع عمّٗكا ٔاضكيذالٛ لٕضكأع الكٍفظ ٔالػكٗطاُ   ا٫ؾكساز عمكٜ قكساٞٚ          

      ٜ   يب الطشس ٔوعسفٛ وا فّٗا وَ خرل  ٔ غس ز  ٛ    الٕقكٕ  عكن  ةلكٛ العمىكاٞ   سرىّكي عمك

ِرٓ الريب ٔاقيٍاّٟا ٔالعىن لّا خاؾٛ  ُ ٍِاك وَ ٖيرمي ٖٔيػدق لأٌّا  يب وفٗكدٚ ٔ ُ فّٗكا   

 ضكسازا ٔفّٗككا عمككي عظككٗي ٔ ٌّكا لٗطككت ضككشسا ٔ ٌّككا سكك٦ه ش٥ه   س  كت  ُ  قكك  لككحل ٖككدٙ ال ككاز٢    

 يٗ ا ٍٖذْٗ وَ خطكس الٍظكس   وجكن ِكرٓ الريكب الكيت قكد ٖطك ع ااطمك  عمّٗكا    ىككٛ عكحل             

ٖػككعس لككاٌ ٦ب قم ككْ ٔذبككٕه ثفرككرلٓ  ٔاضيشطككاُ  ٌفطككْ ٔثككصٖحل غككٗطاٌْ شلككرا الرفككس          ِٔككٕ ٥ 

ضٕاٞ لاضيشطاٌْ ٔثرٔقْ لطعي الػٗطاُ لكْ  ااطرحل  ىا ٔق  وَ ِٕ  سسف وٍْ ٔالػسك فٗ   

 عىكا لعكد  عككي سيكٜ ٖ كك    ضكٍازثْ ٔغككس ْ فك٦ ٖرككاة ٖطكيطٗ  اشبككسٔز وكَ الٕسككن الكرٙ ٖككسآ         

عمٗكْ  ٔ دبسليكْ ٔ كي ٔقك  وكَ ٔقك          ا٥ ك٦ع يطكمع الػكٗا حل رذكسة    ل٤ل٤ا ٔوطرا   ٔ قكد ٖ ك  ل  

 .ِٔم  وَ ِم  ٔذبٕه وَ ذبٕه وَ وٕسد الىل ضاسس ٔال ؿـ   ِرا ال اب  جرلٚ
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)الٗككًٕ   ىمكت لرككي ةٖككٍري ٔ يىكت عمككٗري ٌعىككيت ٔزقكٗت لرككي ا٫ضكك٦ً    قكاه ثعككاىل  

ص، قاه اسبافظ لَ  كجرل زهكْ اهلل ثعكاىل   ثفطكرلٓ "ِكرٓ   كدل ٌعكي اهلل ثعكاىل         3-اااٟدٚط ةٍٖا(

عمٜ ِرٓ ا٧وٛ سٗح   ىن ثعاىل شلي ةٍّٖي ف٦ حييادُٕ الىل ةَٖ  رلٓ ٔ ٥ ٌيب  رل ٌ ّٗي ؾكمٕات  

ٔ شلرا دعمْ اهلل ثعاىل خامت ا٧ٌ ٗكاٞ ٔ لعجكْ الىل ا٫ٌكظ ٔ ازبكَ فك٦ سك٦ه ال٥ وكا        اهلل ٔ ض٦وْ عمْٗ 

 سمْ ٔ ٥ سساً ال٥ وا سسوْ ٔ ٥ ةَٖ ال٥ وا غسعْ ٔ  ن غ٘ٞ  خدل لْ فّكٕ سكق ٔ ؾكدق ٥  كرب     

ٔ٭ع٭كدٯّلا     }فْٗ ٔ ٥ خمف  ىا قاه ثعاىل:  ً ] { ٔ٭ث٭ى٭َّتٯ َ ِمى٭تٮ ز٭لَِّكَ  ِؾكدٯّقا   ٙ ؾكدقا  ص، 115-ا٧ٌعكا

  ا٧خ از ٔ عد٥   ا٧ٔاوس ٔ الٍٕاِ٘ فمىا   ىن شلي الدَٖ يت عمّٗي الٍعىٛ ٔ شلرا قكاه ثعكاىل:   

ً٭ ِةٍٰٖا  } ٔ٭ز٭ِقٗتٮ َلُريٮ اِلِإضٯَما ٗٯُريٯ ٌِعٯى٭ِي٘  ٔ٭َ ثٯى٭ىٯتٮ ع٭َم ً٭ َ ِ ى٭ِمتٮ َلُريٯ ِةٍٖ٭ُريٯ  ٕٯ ٗ٭  ،ص3-اااٟكدٚ ط {اِل

ْ الدَٖ الرٙ  س ْ اهلل ٔ زقْٗ ٔ لعكح لكْ  فككن السضكن الركساً ٔ      فإٌ ٧ٌفطري  ٌيي فازقٕٓ  ٙ

ُ ةَٖ اهلل  اون ٥ حيياز الىل شٖاةٚ ٔ لْ ٌطيغين عكَ ع اٟكد  ِكن    الذا فإ . ٌصه لْ  غس   ي ْ ا.ِك

 الر٦ً ٔ الف٦ضفٛ ٔ ااٍا  ٛ ٔ عَ ضبدثات  ِن ال دع ٔ ا٧ِٕاٞ ٔ عَ  ٌظىٛ الغسب  

  : 

 فٕعظٍككا عمٍٗككا  ق ككن ثككي ٖككًٕ ذات اهلل زضككٕه لٍككا ؾككمٜ:  قككاه ازٖٛضكك لككَ العسلككا  سككدٖح

ُ  اهلل زضكٕه  ٖكا :  قاٟكن  ف اه ال مٕب وٍّا ٔٔدمت العُٕٗ وٍّا ذزفت لمٗغٛ وٕعظٛ ٛ  ِكرٓ   كأ  وٕعظك

ْ  س ػكٗا  ع كدا  ٔالُ ٔالطاعٛ ٔالطى  اهلل لي ٕٝ  ٔؾٗري: "  ف اه ؟ اللٍٗا ثعّد فىاذا وٕةع َ  فإٌك  وك

 الساغككدَٖ ااّككدٖحل اشبمفككاٞ ٔضككٍٛ لطككٍيت فعمككٗري  ككجرلا اخي٦فككا فطككرلٝ لعككدٙ وككٍري ٖعككؼ

ٛ  ٔ كن  لدعٛ ضبدثٛ  ن فإُ ا٧وٕز ٔضبدثات ٔالٖا ي لالٍٕادر عمّٗا ٔعكٕا لّا يطرٕا  لدعك

 ٔ رلِككي ٔال ّٗ كك٘ س ككاُ ٔالككَ ٔالككدازو٘ وادككْ ٔالككَ ٔالذلوككرٙ ةأة ٔ لككٕ  هككد  خسدككْ"  قكك٦لٛ

 . ؾشٗض ٔالضٍاةٓ

: 
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  كن ))  عىكس  الَ ٔقٕه((   فٗيي ف د: ث يدعٕا ٥ٔ اث عٕا)) عٍْ اهلل زق٘ وطعٕة الَ قاه

 ٛ ٛ  الٍككاع زهِككا ٔالُ قكك٦لٛ لدعك  وطككيٍا  ككاُ وككَ: "  قككاه عٍّىكا  اهلل زقكك٘ عىككس الككَ قككاه ((. سطكٍ

 ٔ قمكّا  عمىّا ٔ عى ّا قمٕلّا  لسِا ا٧وٛ ِرٓ خرل  إٌا ضبىد  ؾشاب  ٔل٠  وات قد رَ فمٗطنت

 ضبىكد   ؾشاب فّي ٔ ساٟ ّي لأخ٦قّي فيػ ّٕا ةٍْٖ ٌٔ ن ٌ ْٗ لؿش ٛ اهلل اخيازِي قًٕ ثرمفّا

ٙ  حنٕٓ ٔذ س(  306 – 305/  1)  اسبمٗٛ   ٌعٗي  لٕ  خسدْ"  ااطي ٗي اشلدٝ عمٜ  إٌا )  ال غكٕ

 وطعٕة الَ عَ(  214/  1

:  

 ااػّٕزٚ، الرِ ٗٛ  مىيْ قاه سٍٗىا اهلل زهْ وال  ا٫واً اشلذسٚ ةاز الواً  داة ل د

 خاُ ٔضمي عمْٗ اهلل ؾمٜ ضبىدّا  ُ شعي ف د سطٍٛ; ٖساِا لدعٛ ا٫ض٦ً   اليدع وَ: قاه

ً٭:  ٔثعاىل ث ازك اهلل قٕه اقسٞٔا -ٔساغآ- السضالٛ ٕٯ ٗ٭  ٔ٭َ ثٯى٭ىٯتٮ ِةٍٖ٭ُريٯ َلُريٯ َ ِ ى٭ِمتٮ اِل

ٗٯُريٯ ً٭ َلُريٮ ٔ٭ز٭ِقٗتٮ ٌِعٯى٭ِي٘ ع٭َم  - ةٍّٖا ٖٕو٠ر ٖرَ مل فىا:  وال  قاهص . 3:اااٟدٚط  ِةٍّٖا اِلِأضٯ٦

 . ٔشلا لْ ؾمض را ال٥ ا٧وٛ ِرٓ هخس ٖؿمض ٥ٔ ةٍّٖا، الًٕٗ ٖرُٕ ف٦ -اهلل الىل لْ ٖي سب:  ٙ

 

عصٔدن ٥ ٖع د اهلل ال٥ را غسع ٥ٔ ٖ ًٕ لأٙ عىن ثع دٙ ال٥ لدلٗن الُ اا٤وَ اإسد لاهلل 

غسع٘ داٞ لْ ااؿطفٜ عمْٗ الؿ٦ٚ ٔالط٦ً ٥ٔ ٖيم ٜ ٥ٔ ٖ  ن غ٠ٗا ٥ٔ ٖؿدق لأٙ  ٦ً 

خيالف  ياب اهلل ٔضٍٛ ٌ ْٗ الرسٖي فأٙ وؿدز طبالف اا داٞ لْ الٍيب عمْٗ  فكن الؿ٦ٚ 

ع زضاليٍا عَ وؿدز وَ ِرٓ ااؿاةز اليت ٖساِا لعض ٔاليطمٗي وسفٕ  ممٍٕع ، ٔوٕقٕ

ااطمىحل  ٌّا ٌافعٛ ٔوفٗدٚ ٔلرٍّا ربالف وا داٞ    ياب اهلل ٔعمٜ لطاُ زضٕه اهلل  عمْٗ 

 فكن الؿ٦ٚ ٔاليطمٗي فّرا الرياب ااطىٜ لػىظ ااعاز  وجن  رلٓ وَ  يب الطشس اليت 

ٔة اهلل  ىا ضٍ حل   الؿفشات ال اةوٛ وا ذبىن    ٗاثّا الرفس الؿسٖض ٔاليعدٙ عمٜ سد

 خطيْ ا٧ٖدٙ ا٩مثٛ ٔق ميْ الع ٕه الط ٗىٛ .
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٘  العكٕاز   ٔلطكاٟف  ااعاز  سلظ  ٔ الردلٝ ااعاز  سلظ ٛ  ِك  ضكشسٖٛ  ٧عىكاه  طبطٕ ك

ٛ  اايٕ  ال ٌٕ٘ عم٘  هد ثألٗف وَ غس ٗٛ ٙ  622 ضكٍ ٘  الػكٗ   ٔ .ِذكس  عٍكد  وعكسٔ   ِكرا  ال كٌٕ

   ٔثٕدكككد ااٗكككداُ ِكككرا   و٤لفكككات لكككْ ٔ غكككالْ، وكككا ٔ السوكككن ٔ الطكككشس ٔ لالسٔساٌٗكككات ااّكككيىحل

ْ  ٖ كٕه  ٔالطكشس  الػكعٕذٚ   ٔاوكس  ليٍفٗكر  ثيعمق ٔزضٕوات اليط ٗ ات لعض الرياب ٞ  عٍك َ  عمىكا  الكدٖ

ْ  ضكشس   يكاب  اٌْ ٛ  الغكرل  ٔاليٕافٗكق  لالط٦ضكي  ام٠ك ٝ  ااعكاز   سلكظ   يكاب ، وفّىٕوك ْ  الركدل  فٗك

: ٖٔ كككٕه ٔ كككرا  كككرا  ٗفٗيّككا  الػكككىظ ةعكككٕٚ  ُ فٗكككْ ٔذ ككس  ع اةثّكككا،  ٙ الرٕا كككب ةعككٕٚ 

َ  ؾكٍفا  ٥لكظ  ٔ ٌت ثطي  مّا َ  ٔث خكس  الجٗكاب  وك  عمٗك   الطك٦ً : ٔث كٕه  فيطكي  مّا   كرا  ال خكٕز  وك

 ٖطككىٜ وككا ل ٗككٛ   ذلكك  وجككن ٖٔككر س ٔ ككرا،  ككرا ثفعمكك٘  ُ وٍكك    مككب ااككٍرلٚ الطككٗدٚ  ٖيّككا

َ   وكا  ٔشسكن  ٔعطازة ااػذلٙ وَ الطٗازٚ الط عٛ لالرٕا ب ٝ  عك ٕ  الريكاب  ِكرا  ضبيكٕ  وكصٖر  فّك

َ  ٌٕعا  اٌت ٔزرا اافّٕوٛ الغرل ٔ اافّٕوٛ ااعمٕوات وَ عذٗب ً  عٍكد   عكرز   ٔ اليككمٗن  وك  عكد

 ا٧ٔقككات سرىّككا، ٔ  ضككسازِا ٔ ا٧زلككاٞ ٔ اسبككسٔ  عككَ ٖيشككدخ فّككٕ. ااطمككٕب لالػككرن عىمككّا

 ٔ الفاذبككٛ اضككساز ٔ الككدعٕات ، ا٧قككالٗي ، الٍذككًٕ ا٧لككساز، ٔ الرٕا ككب ٔ حنطككّا، ٔ ضككعٗدِا

َ  ٖٔكيرمي .  الطكٕز   ٔاٟن خٕاف ا٧عظي، ا٥ضي ٛ  السهٕثٗكٛ،  ا٥خذلاعكات  عك  ازبمذمٕثٗكٛ،  العصميك

 ٔ ال ككداٖات  ، السٔساٌٗككٛ السٖاقككات اسبككٕاٟر قكككاٞ ، ا٧ذ ككاز ااطككيذالٛ، الككدعٕات ال ى ىككٛ،

 ٔ ال مككٕب ثككألٗف   اليطككعٛ المطككاٟف ٔفٗككْ.  الٍافعككات  ٔقاثّككا ٔ اسبطككٍٜ اهلل  زلككاٞ ٔ ، الٍّاٖككات

 ٔ اسبرككاً ٔ اامككٕك ا المككٛ فٕاٟككد الرسضكك٘، هٖككٛ خككٕاف ضككمٗىاُ، الككٍيب خككامت ذ ككس ٔ احمل ككٛ

   لمصٖككاةٚ فاٟككدٚ ، الٍافعككات الطمطككىات ٔ ا٧ٔقككا  خككٕاف ااٍاؾككب،  زلككاب ٔ ال كككاٚ ٔ الككٕشزاٞ

ُ  ع كد ٔ ثٍطكآ،  ٥ ٔ ثطكى   وكا   ن ذبفظ  ُ  زةت الذا ٔ ،ص  راط السشق َ  ااكاه  سفكظ ٔ ، المطكا  وك

ُ   كن  حي ك    ُ  زةت الذا ٔ ، زوٗك     ربط١ ٥ ٔ لال ٕع ثسو٘  ُ  زةت الذا ٔ ، الطازق  ، الٌطكا

 ٔ عذٗ كككٛ  زلكككاٞ ٔ  سٖ كككٛ دكككدأه لالريكككاب ٔ.  ال  ٗكككن ِكككرا وكككَ الركككجرل الركككجرل ٔ ، ا٧ٔزاة ٔ

 .    جرلٚ ٔغعٕذٚ خطرلٚ، ٔؾفات فْٗ ٔ و ّىٛ، وعمٕوات
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اٌظس الىل  مىٛ ٔوعمٕواث  ٔمل ٖ ن عمى  ثكي قٕلكْ ) فأثؿكس  لكْ   الركُٕ ( ٖطمكب وكَ اهلل  ُ        

 ٖيؿس    الرُٕ ِٔرا وَ ا٫عيداٞ احملسً   الدعاٞ

ٌٔككاز ال ّككس  ثككي    ضككفن الؿككفشٛ ٖكك حل الٍيٗذككٛ الراذلككٛ ل ٕلككْ )فكك٦ ٖ  ككٜ   الرككُٕ ذٔ زٔ  ال٥   

  الركُٕ ذٔ زٔ  ٖعككين سيككٜ   ٥ ٖ  ككٜ خكرت هّٕزٓ( ككرب ٔافكذلاٞ ٔضككٕٞ  ةب  ٗكف ِٔككٕ ٖ كٕه     

 اا٦ٟرٛ قّسِي  
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 ةزٙ  ٙ عمىكاٞ ٖ ؿكد اىل  ُ    ٍِٔا ٖ ـ سراٖكٛ ةاٟكسٚ ٔ ُ شلكا قكدز عظكٗي عٍكد ضكاٟس العمىكاٞ ٥ٔ        

فككإُ فٗككْ ضككس ا٧لككف ٔو ككد  ا٫ضككي  قككاه سطككب وككا خككع لككا٧هس قككاه ٔزلٗيككْ لمككٕ  ال كككاٞ ٔال ككدز 

ا٧عظي)اٌظس اىل ليعدٙ ليطىٗيّا لكٕ  ال ككاٞ ٔال كدز الكرٙ ٥ ٖركُٕ ال٥ هلل( الىل  ُ قكاه   هخكس        

الؿفشٛ ِررا ز ٖيّا   المٕ  احملفٕه ٔقد  زاٌ٘ ضكسِا ددلٖكن) ٗف ٖركرب ٔوكَ ِكٕ لٗطمعكْ       

ْ ددلٖكن ضكسِا ٔددلٖكن ٥ ٖكأث٘ ال٥     اهلل عمٜ المٕ  احملفٕه الرٙ مل ٖطم  عمْٗ ا٧ٌ ٗكاٞ ٔ ٗكف ٖسٖك   

ل٨ٌ ٗكاٞ فكاٌظس الىل الرككرب ( اىل  ُ قكاه فس ٖيّكا ةاٟككسٚ قكد سكٕت  ٗكك  ا٧ضكساز ) ٙ  ضكساز ثمكك          

 ٔقد دعن الداٟسٚ ااصعٕوٛ    يالْ ٖساِا  ن الٍاع ٔواِ٘ ال٥ ضشس ٔ فس ٔ ٦ضي

 

رككُٕ وككَ اامككٕك ٔ زلككاب   ال وككا ٖظّككس ككرب ٔاةعككاٞ عمككي الغٗككب ل ٕلككْ اُ الككداٟسٚ اسيككٕت عمككٜ  

وَ اسبٕاةخ ٔاسبسٔب ٔوكَ حيركي وكَ ا٧وكساٞ ٔ زلكاٞ اامكٕك)اَٖ ِكرا الغٗكب وكَ           ٖ   ٔواالدٔه 

 لْ زضٕه اهلل ؾمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي( داٞ ٔواغسع اهلل 
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اةعاٞ وعسفٛ عىس الدٌٗا ٔوعسفٛ الغٗب  ٔوعسفٛ  سٕاه اشبمق ٔوعسفٛ  سٕاه اامٕك ٔ ٗكف  

 رلْ ليشؿكٗن  اقكٛ ٖكسٝ لّكا   الٍكًٕ ازٔا  اا٦ٟركٛ ٔا٥ٌ ٗكاٞ        ا٫شل٘  وَ  سٖق الطس سرىّي

َ لن ٍٖرػف لْ وم  الطىأات ٔا٥ز  ٔز ٝ وكا   غكسسْ ثكي ٖصٖكد   الركرب ل ٕلكْ  ٌكْ        ٥ ميرك
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اٖاً ثظّس لكْ عذاٟكب اامركٕت ا٧عمكٜ ) ٙ  كرب ٔافكذلاٞ ِكرا(ثي ٖ كٕه لأٌكْ الذا لمك             7الذا اخيمٜ 

  ٖعطْٗ اليؿسٖف   اإدٕةات )ِٔرا مل ٖعطْ اهلل ٧سد لال ٕه الرٙ ٖ ٕلْ ( زلعحل ٖٕوا  ُ اهلل

 

  رب ٔافذلاٞ   قٕلْ  ُ القمٗي عطازة  عمٜ ا٧قالٗي خرلٚ 

 

صبىٕعٛ وَ ا٧ضشاز ٌٔياٟر فعمكّا فىٍّكا وكا ٖركُٕ لمخفكاٞ ٔاليخفك٘ ٔوٍّكا وكا ِكٕ ؾكسٖض           

ٖركُٕ ا٥ لالػكٗا حل    ٔؾكسع الٍكاع ٥ٔ   ىا  ي ٕا وَ الض اط دٍحل اسباوكن ِٔكرا ضكشس ٔهمكي     
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ِكٕ ال٥ ضكشس    )ِكي ٖظٍكُٕ  ٌّكي قكاةزُٔ عمكٜ ذلك  ٔوكا       ٔالعرظ ٔ رل  لالطشس دبعن الدل حبسا 

 .فاهلل الرٙ دعن لْ ال شس لسألٕ  اُ لٗد  سد لراُ وٕضٜ  قدز وٍّي  عمّٗي ٔعمٜ  رلِي(

 

    

      ٕ ل٘  ُ ٖرػككف لككْ وككَ   ٔاٌظككس الىل الرفككس الؿككسٖض ليفكككٗمّي الككٕل٘ ٔ ُ  ةٌككٜ ةزدككٛ لمكك

المككٕ   وككا  العككسؽ الىل الفككسؽ فٗػككس  عمككٜ ازبٍككٛ ٔالٍككاز ٔالمككٕ  احملفككٕه )ٖعككين  ُ الككٕل٘ ٖعمككي     

احملفٕه ٖعين ٖعمي الغٗب ( فأٙ  فس ِرا ٔاٖكا قاه  ُ الغٕخ ِٕٔ لػس قكاه  ٌكْ ؾكاسب اليٕقٗك      

 )ٖعين وٕ ن عَ اهلل( ثي ٖ ٕه ٔاضيىداة العامل وَ ِرا الغٕخ )غسك   دل(
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ثي اٌظس  ٗف دعكن العكامل  مكْ ةٔاٟكس ٔلكد  ٖركرب ٖٔػكس  ةاٟكسٚ الطكىاٞ ٔةاٟكسٚ الفمك             

ٕا  لعمىككْ لككالعسؽ ٔاامكك    احملٗطككٛ لعككامل اامكك  ٔةاٟككسٚ العككسؽ ٔةاٟككسٚ فمكك  الرسضكك٘ ) فككس لكك        

 سيٜ الرٕا ب ثرمي فّٗا  (ٔالرسض٘

 

وَ عىن لّا عٍد ضكاٟس  عَ خٕاف ةاٟسٚ غٗطاٌٗٛ مييدسّا ٖٔر س فكمّا ٔ ٌّا ثسف  قدز ٖيرمي 

 فعمكٕٓ ٔ ل كٜ اهلل ِٗ يكْ   قمكٕب الٍكاع      ااخمٕقات ٔثٍفر  مىيكْ عٍكد زعَّٗيكْ ٥ٔ ٖكأوسِي لكأوس ال٥     
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قكسٖؼ   سيٜ ثسدف قمكٕلّي )ٔاكاذا مل ٖعكس  ذلك  زضكٕه اهلل ؾكمٜ اهلل عمٗكْ ٔضكمي لٗطٗعكْ  فكاز          

  حل ٔالٍؿازٝ ٔالّٕٗة(.ٔااٍاف

عككَ ةٔاٟككس ا٩خككسٚ ٔالٍككاز ٔال عككح    ةٔاٟككس ٔثرمككي  8ٔثطككأه سيككٜ ثرمككي   ازبٍككٛ ٔ ُ شلككا   

   .(فذلاٞ ٔثعد عمٜ اهلل قاثمّي اهللٔالٍػٕز ٔةاٟسٚ السضالٛ ٔةٔاٟس  خسٝ )ثطأه ٔ رب ٔا

 

ثي ٖ ٕه وَ   جس وَ ذ س ازلْ و٤خس )ٖعين اهلل ِٕ اا دً ٔاا٤خس( ٖرُٕ لْ ثؿسٖف 

 قّسٙ   العامل )وَ ٖؿدق لّرا الػسك ٔوَ الرٙ لْ اليؿسٖف ٔال ّس ال٥ اهلل( 
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رل ٔغكس  اإدكٕةات وكَ خك    وا  ٔالذلاب ٔاااٞ ثػيىن عمٜ  ثي ٖيرمي  ُ سسٔ  الٍاز ٔاشلٕاٞ

اىل  ُ قاه فإُ  زةت اليؿكسٖف  ٙ اليؿكس    العكامل )وكَ ٖيؿكس  لالعكامل ال٥ اهلل ٔسكدٓ( ٖ كٕه         

 اليؿسٖف را ثسٖد وَ خرل  ٔ غس ٔسق ٔلا ن فاعس  اضي ذل  الػخـ  

 

 

اهلل  وكا  ٌكصه  ِرٓ ا٧غراه ٔالط٦ضي ٔا٧زقاً الكيت  ٔاٌظس الىل 

 لّا وَ ضمطاُ
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 .. والتنجيم الضحز كتب قزاءة حكم عن باس ابن العشيش عبد الشيخ مساحة صئل

ٜ  ٔجيكب  ٔاليٍذكٗي  الطشس  يب حيرزٔا  ُ ااطمىحل عمٜ فٗذب اهلل زهْ فأداب َ  عمك  جيكدِا  وك

 عمىكا  اقيك ظ  وَ" ٖ ٕه ٔضمي عمْٗ اهلل ؾمٜ ٔالٍيب،  الػسك   ٔثٕقعْ ااطمي ثكس ٧ٌّا ٖيمفّا  ُ

 ع٭َمككٜ ُ ٌككِصه٭ ٔ٭و٭ككا) العظككٗي  يالككْ   ٖ ككٕه ٔاهلل" شاة وككا شاة الطككشس وككَ غككع ٛ اقيكك ظ الٍذككًٕ وككَ

َِ ٗٯ ُِ ٔ٭و٭ا ٔ٭و٭ازٮٔت٭ ِ٭ازٮٔت٭ ِل ٭اِلن٭ اِلى٭َمَر َٯ ٖٮع٭مِّى٭ا َّى٭كا  ٖ٭ُ ٥َٕ س٭يَّٜ َ س٭ٍد ِو َٮ  اِل ْٛ  ٌ٭شٯك ٍ٭ك  فكده  (ث٭ِرُفكسٯ  َفك٦َ  ِفيٯ

 ثعمككي الككيت الريككب حيككازلٕا  ُ ا٫ضكك٦ً  ِككن عمككٜ فٗذككب  فككس لككْ ٔالعىككن الطككشس ثعمككي  ُ عمككٜ

ٜ  جيٕش ٥ٔ.!!  الٕادب ِٕ ِرا..   اٌت  ٍٖىا ٖيمفِٕا ٔ ُ ٔاليٍذٗي الطشس   كرلٓ  ٥ٔ عمكي   الكب  عمك

ْ  لكٗظ   كرل   العمي  الب ٔ رل فّٗا وا ٖيعمي  ٔ ٖ س ِا  ُ  ٥ٔ فّٗكا  ممكا  ٖكيعمي   ُ ٥ٔ ٖ س ِكا   ُ لك

 الريككب  ككن ِٔرككرا  اٌككت  ٍٖىككا الث٦فّككا الٕادككبف،  لككاهلل الرفككس ال٥ ثفككك٘ ٧ٌّككا ٖ سِككا  ُ

   .الث٦فّا جيب ٔاليٍذٗي الطشس ثعمي اليت

َ  ٖؿكسفٍا  ٔ ُ عمىٍكا  ركا  ٍٖفعٍا  ُ اهلل ٔ ضاه ِرا  اسبكق  ٖسٍٖكا  ٔ ُ الفذكاز  ٔ ٗكد  ا٧غكساز  غكس  عك

 . اديٍالْ ٖٔسشقٍا لا ٦ ال ا ن ٖسٍٖا ٔ ُ  ث اعْ ٖٔسشقٍا س ا

 ٔضمي ٔؾش ْ الْ ٔعمٜ ضبىد ٌ ٍٗا عمٜ اهلل ٔؾمٜ

 

  اهلل رمحى جربين بن عبداهلل العالمة قول وهذا

 و٤لفكككْ غكككشٍْ ٔقكككد اشبكككسافٗحل،  يكككب وكككَ الريكككاب ِكككرا ..ف كككاه" سلكككظ ااعكككاز    يكككاب  

ْ  ال ا مٛ، ٔاشبسافات لا٧ اذٖب ٛ  ع اٟكد  ٔفٗك َ  ٖرفكس  لا مك ٕ  اعي كدِا،  وك  لكأوٕز  ومك٘ٞ   ٖككاّ  ِٔك

 وفاضككد لطكك  ْ سؿككن ف ككد الػككعٕذٚ، ٔ ِككن الطككشسٚ ِككي ٖ يٍٗككْ وككَ ٔ  جككس ٔالرّاٌككٛ، الطككشس

َ   ٌٕاع    جرلٚ  اعات  ٔقعت ٔ قساز ٛ  الرفسٖكات  وك   كن  فٍٍؿكض  لا٧وكٛ،  ٔالككسز  ٔالكك٦ل

ٞ  وٍّكا  سرز  يب:  ياب وَ ِك.ا. فمٗشسقْ عمْٗ سؿن ٔوَ عٍْ، لال عد وطمي ٘  لمػكٗ   العمىكا   لك

ٜ  ِكرا  لعد ٖؿس ٔوَ  . " عمي ٔاهلل.الػس ٗات شلرٓ  وجمٛ عٍْ ٌ ن ٔقد. سطَ لَ وػّٕز ع ٗدٚ  عمك

 .اإفق ٔاهلل  ٔالمياٌْ ع مْ عَ ااط٤ٔه فّٕ الرياب قساٞٚ  ٔ اقيٍاٞ
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٘  الردلٝ ااعاز  سلظ  ياب شو٦ٍٟا  سد لغسفٛ ٔددٌا قد عىن شو٦ٞ ث٦ثٛ حنَ :الضؤال  لم كٌٕ

 الريككالحل فأخككرٌا.  قمككي لٕاضككطٛ ال ر٠ٖككٛ ا٧لفككاه لكك عض  مىاثككْ سسفككت قككد الػككسٖف ٔااؿككشف

ْ  لٍا ٔ قطي لْ  ٌّىا فاعذل  لّىا ٔٔادٍّآ ْ  ٌطكذل   ُ وٍكا  ٔ مكب  اهلل الىل ثاٟكب   ٌك  ضكٕ   ف مٍكا  عمٗك

ْ  ٔقعٍكا  سكسق  وػكّد  ٔ ي ٍكا  حبسقّىكا  قىٍكا  ٔفعك٦   واو  الريب حنسق َ  عمٗك ٛ  حنك  ٔضكذلٌا  الج٦ثك

ٜ  ٖريكب  عكاة  قكد  ٔددٌآ  ٖاً عػسٚ ٔلعد. اليٕلٛ لسداٞ عمْٗ  ا٧ٔىل الريالكات  ٌفكظ  ااؿكشف  عمك

ْ  ٔق ض ا٫سساق وػّد ٔ زف ٍا ضال ا، وعْ ٔددٌا را ا٫ل٦غ و  ااخيؿٛ ازبّات عٍْ ف مغٍا  عمٗك

 .لمػّاةٚ اضيدعٍٗا ٔقد غ٘ٞ لرن ٔاعذل 

 لى؟ الشزعي ماحلكم:  األول الضؤال

 شزعا؟ شيء يلحكنا وهل فعلنا مبا مصيبون حنن هل: الثاني الضؤال

 ا٧لفكاه   يالٛ فإُ :لعد  وا ٔؾش ْ هلْ ٔعمٜ اهلل زضٕه عمٜ ٔالط٦ً ٔالؿ٦ٚ هلل اسبىد :الفتوى

َ  ٔزةٚ  فس ِ٘ لن وٍرسٚ، دسميٛ ااؿشف عمٜ ال ر٠ٖٛ َ  ِٔكرا  ا٫ضك٦ً،  عك  الطكشسٚ   عىكاه  وك

ُ  اليت ااازقحل ُ  الػكٗا حل،  لّكا  ٖطكيذم ٕ ـ  ٔالػكٗطا ٜ  سكسٖ ٞ  عمك ْ  ٔالقك٦لْ،  الع كد  ال كٕا  ٔالخسادك

ٝ  ااعكاز   سلظ) ٔ ياب ةٍْٖ، وَ ْ  جيكٕش  ٥ ٔقك٦ه  ضكشس   يكاب ( الركدل  ركا  العىكن  ٥ٔ قساٞثك

  ىككا. ثٕليككْ زدككاٞ ازبككاٌ٘ ِككرا عمككٜ ٔضككذلمت الريككالحل،  سككسقيي سككحل ؾككٍعّا  سطككٍيي ٔقككد .فٗككْ

 ثعاومكككْ ث كككت ٔوكككَ ٔلا مكككْ قككك٦لْ الىل الػكككخـ عكككٕةٚ لعكككد ااخيؿكككٛ ازبّكككات اللككك٦غ    سطكككٍيي

    هككد ٔ والكك  ٔذِككب. عٍ ككْ قككسلت ٔال٥ ثككاب فككإُ اضككييٗب، لااؿككشف اضككيّصا٣ٓ  ٔ لالطككشس،

 عمكي  ٧ُٔ اضكييالٛ،  ةُٔ الطشسٚ قيمٕا الؿشالٛ ٧ُ اضييالٛ، ةُٔ ٖ ين الطاسس  ُ الىل عٍْ ااػّٕز

َ  ؾكض  ٔقكد . لاليٕلٛ ٖصٔه ٥ الطشس ٛ  عك ٘  سفؿك ٛ  قيمكت   ٌّكا  عٍّكا  اهلل زقك  زٔآ ضكشسثّا،  شلكا  دازٖك

َ  ٔؾكض . وؿٍفْ   السشاق ع د ً  قكاه .  ٖككاّ  اشبكدل  دٍكدب  عك َ :   هكد  ا٫وكا ٛ  عك َ  ث٦ثك   ؾكشاب  وك

ٛ  عَ الطاسس قين ؾض  ٙ ٔضمي، عمْٗ اهلل ؾمٜ الٍيب ٛ  ٔ عىكس : ِٔكي  وكٍّي،  ث٦ثك  . دٍكدب  ٔ سفؿك
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٘  عىس  ُ جبالٛ عَ ال خازٙ زٔٝ ٔقد ْ  اهلل زقك " ٔضكاسسٚ  ضكاسس   كن  اقيمكٕا   ُ: اللكّٗي   يكب  عٍك

 .ضٕاسس ث٦خ ف يمٍا: وؿٍفْ   السشاق ع د ٔشاة

 ا٥ض٦وٗٛ الػ رٛ.الف ْٗ ع داهلل.ة لإغسا  الفيٕٝ وس ص: اافيت . عمي ٔاهلل

 

 حكم اقتناء ومطالعة كتاب مشط املعارف وكتب الضحز والزوحانيات  

 تعاىل اهلل رمحى باس ابن الشيخ صئل

  ٌّكا  سٗكح  ٔاليٍذكٗي  الطكشس   يب ٔقساٞٚ اضيعىاه سسوٛ ث ٍٕٗا  ُ فكٗميري وَ  زدٕ- 86 ع

   فمكٗظ  ٖككس  فٗىا ثطيعىن مل الذا الٌّا: ٖٔ ٕلُٕ غساِٞا ٖسٖدُٔ شو٦ٟ٘ ٔلعض لرجسٚ، وٕدٕةٚ

 سساً؟ ذل 

 اإلجابة

ٜ  ٔالطك٦ً  ٔالؿك٦ٚ  هلل اسبىكد  السسٗي، السهَ اهلل لطي ٜ  اهلل زضكٕه  عمك ْ  ٔعمك ْ  هلك َ  ٔ ؾكشال  ٔوك

ٜ  جيكب  سكق،  الطكاٟن  قالْ الرٙ ِرا: لعكد  وا لّدآ اِيدٝ  الطكشس   يكب  حيكرزٔا   ُ ااطكمىحل  عمك

َ  عمككٜ جيكب  الث٦فّكا،  ٔجيكب  ٔاليٍذكٗي  ْ  ااطكمي  ثككس  ٧ٌّككا ٖيمفّكا   ُ ٔدكدِا  وك  الػككسك،   ٔثٕقعك

ْ  ٔالٍيب َ : )قكاه  ٔالطك٦ً  الؿك٦ٚ  عمٗك َ  عمىكاّ  اقيك ظ  وك ً  وك ٛ  اقيك ظ  الٍذكٕ َ  غكع  وكا   شاة الطكشس  وك

َ  المنا ٖ ٥ٕ سيٜ  سٍد وَ ٖعمىاُ ٔوا: اامرحل عَ العظٗي  يالْ   ٖ ٕه ٔاهلل(. شاة ٛ  حنك  فك٦  فيٍك

ْ  ٔالعىن الطشس ثعمي  ُ عمٜ فده. ثرفس ٜ  فٗذكب   فكس،  لك  الريكب  حيكازلٕا   ُ ا٫ضك٦ً   ِكن  عمك

ٕ  ِكرا   اٌكت،   ٍٖىا ٖيمفِٕا ٔاليٍذٗي ٔ ُ الطشس ثعمىّي اليت  العمكي  لطالكب  جيكٕش  ٥ٔ الٕادكب،  ِك

ْ  لكٗظ   كرل   العمكي   الكب   كرلٓ،   ٔ فّٗا، ٖيعمي  ٔ ٖ س ِا،  ُ  رلٓ ٥ٔ  ٖكيعمي   ُ ٥ٔ ٖ س ِكا   ُ لك

  ككن  اٌككت،  ٍٖىككا الث٦فّككا فالٕادككب لككاهلل، الرفككس الىل ثفككك٘ ٧ٌّككا ٖ سِككا  ُ ٥ٔ فّٗككا، وككا

 .  الث٦فّا جيب ٔ غ اِْ ااعاز  سلظ وجن ٔاليٍذٗي الطشس، ثعمي اليت الريب
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 الضؤال

َ   ي كا  ٖ ٗك   اايذٕلحل ال اعٛ لأسد فإذا  دبٕه  ٌا لٍٗىا ا٧ٖاً وَ ًٖٕ   ٔ ازبصاٟس وَ  ٌا   كن  وك

ٝ  ااعككاز  سلككظ  يككاب فاغككذلٖت ا٥خيؿاؾكات    عككس    ككَ مل ٔ الطككشس  يككب  غككّس الركدل

 قككس ت اككا ٔ الفمكك   ٔ اليككازٖ   يككب  سككد  هٍككْ  ٍككت ف ككد ٖعككس  ٖرككَ مل ال ككاٟ  سيككٜ ٔ ضبيككٕآ

  يكب   خطكس  وَ  ٌْ فٕددت ا٧ٌذلٌت عدل عٍْ ف شجت ضشس  ياب  ٌْ عمىت ا٧ٔلٗحل الؿفشيحل

 لرككين حبسقككْ ِىىككت ف ككد الريككاب ِككرا وككَ لمككيخمـ  سٖ ككٛ وككَ ِككن: غككٗخ٘ ضكك٤ال٘ . الطككشس

 ثعأٖككر عمككٜ حييككٕٙ  ٌككْ خاؾككٛ لككاسبسق رفعٕشلكا  ثككأث٘ قككد ٧ٌّككا ذبككسق ٥ الريككب لعككض  ُ قكس ت 

.  ال شككس  عىككاق    زوٗككْ  ُ ازثأٖككت ٔ خككرلا .ا٩ٖككات وككَ ٔ رلِككا اسبطككٍٜ اهلل  زلككاٞ ٔ غككٗطاٌٗٛ

   ثٕادكدٓ    ٗق ٥ فؿست اهلل  فاة ي وٍْ اليخمـ لطسٖ ٛ فأفٗدٌٔا اضيػازثري  زةت لرين

 لٗيت؟

 اإلجابــة

 :لعكد  وا ٔؾش ْ، هلْ ٔعمٜ اهلل زضٕه عمٜ ٔالط٦ً ٔالؿ٦ٚ هلل اسبىد

 سسقْ، ميرَ  ىا ٔاليىصٖق لالفسً الث٦فْ ِ٘ الرياب ِرا وَ لميخمـ  سٖ ٛ  سطَ فإُ

 وسات، ث٦خ ٔااعٕذثحل ا٫خ٦ف فاقس  السلاٌٗٛ لاليعأٖر ثيشؿَ  ُ لرل  ال ٗاً عٍد ٔاسسف

 ٔالمنا وع ٕة، ضشس فْٗ لٗظ الرياب ٧ُ عمْٗ ٖده وا لٍا ٖظّس فمي قسز فْٗ سسقْ  ُٕ ٔ وا

 الفيأٝ وسادعٛ ٖسدٜ الفاٟدٚ وَ ٔاصٖد .ٖكس ٥ ِرا وجن ٔالسساق الطشس، ثعمي وطاٟن لعض فْٗ

 .30556 ،62975 ،15070: اليالٗٛ ا٧زقاً ذات

 . عمي ٔاهلل ٖٔب اض٦ًوٕق  
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 الضؤال

ٜ  ٔالطك٦ً  ٔالؿك٦ٚ  الكسسٗي  السهَ اهلل لطي  ٖيعمكق  جبكٕاب   سكظ  مل ل٨ضكف  ااسضكمحل   غكس   عمك

َ  ةلميىٌٕ٘ ٔقد ااعاز  ٔسلظ اسبرىٛ  ؾٕه وٍ   لريال٘ اليعاون سري عَ لط٤ال٘ ٝ  عك  فيكٕ

ٜ   ُ  زدٕ.الدالٛ ثٕدد ٥ ل٨ضف ٔلرَ 20696زقي ذبىن ضال ٛ ٙ  ٖكجمر  جبكٕاب   سظك  لكٕزك  ؾكدز

 .صبّٕةاثري  

 اإلجابــة

 خ٦ه وَ لٍا ث حل ف د :لعكد  وا ٔؾش ْ، هلْ ٔعمٜ اهلل زضٕه عمٜ ٔالط٦ً ٔالؿ٦ٚ هلل اسبىد

 الطشس، ثعمٗي  يب وَ اسبرىٛ  ؾٕه وٍ   ٔ ياب الردلٝ ااعاز  سلظ  ياب  ُ ال شح

 ثعا ْٗ، سساً الطشس ٧ُ غسا٣ِا، ٥ٔ لٗعّا ٥ٔ قساٞثّا ٥ٔ فّٗا الٍظس جيٕش ف٦ ِرا، ٔعمٜ

 ٔاٌظس ،لا٫ اع  فس ِٕ وا ٔوٍْ اإل ات، الط   وَ ِٕ لن  ِمْ، ثؿدٖق ٔسساً  م ْ ٔسساً

 .اللّٗا احملاه الفيأٝ ٔ رل  15453: زقي الفيٕٝ   ذل  لٗاُ

 . عمي ٔاهلل
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ِرٓ قؿـ ٔسٕاةخ ٔقعت لرجرل ممَ قس ٔا ِرا الرياب ٔ رلٓ وَ  يب الطكشس ضكٕاٞ   

لعكككّا عاٖػككت  ؾككشالّا لككن ،  قس ِككا ل٬ كك٦ع ف ككع  ٔ   ككق غكك٠ٗا وٍّككا  ٔ ضكشس الٍككاع لّككا  وكَ  

ٔزقٗيّي مما  ؾالّي لعد قساٞثّكا فىكٍّي ااىطكٕع ٔوكٍّي وكَ  ؾكالْ ازبٍكُٕ ٔمل ٖػكف سيكٜ لعكد           

 ال ساٞٚ ٔوٍّي وَ  ؾ ض لمٗد الط    

 قصص عاصزتوا بنفضي

اسس وعككْ  يككاب سلككظ ااعككاز  ٔ ككرلٓ    زدككن  وككَ   ازبىككازك قكك ض عمككٜ ضكك    

ٔل٨ضف الػكدٖد  خكرٓ لٗيكْ  ىكا  خكدل لكرل   لٍكاٞٓ الكرَٖ قكالٕا  ُ  لكاِي  ؾك ض صبٌٍٕكا لعكد  ُ              

 غ٠ٗا ٥ٔ ٖع٘ ٥ٔ ٖدزٙدمب ِرٓ الريب 

لػاب قالميْ فْٗ ةٖكَ ٔخكرل ٔلركَ ٔقك    ٖكدٓ  يكاب سلكظ ااعكاز  ٔسكأه  ُ          

سٖكد لعكض اليذكازب   ا٧عىكاه الطٗ كٛ ٔذبككرل اشبكداً السٔسكاٌٗحل         جيسب  ىا شعي  ٌكْ  كاُ ٖ  

ٔلرَ  ىا  خدلت  وْ لأُ سالْ ثغكرل ٔدطكىْ  ؾك ض قكعٗفا ٔةاٟكي غكسٔة الكرَِ ٥ٔ ٖػكعس ركَ          

سٕلْ ٔلٗظ ِرا وَ لاب  ٌْ  ؾ ض قم ْ وعم ا لا٩خسٚ ٥ ٥ ٔلرَ ثسك الؿ٦ٚ   ااطذد ٔ ؾك ض  

م٘ عمْٗ ع مْ ٖٔيفمطف  ىا حيمٕ لْ ٖٔطعكَ   لعكض  سركاً    ٖيرمي   الدَٖ ٔا٧سراً را مي

الػسٖعٛ ٖٔ حل  ُ ا٧فكن ٔا٧ٔىل  ُ ٖرُٕ  كرا ٔ كرا لكن سيكٜ ٔالكدٓ سكرزٓ وكَ ِكرا الريكاب          

ٔقـ ٔالدٓ  قؿكٛ زدكن ٖعسفٌٕكْ  ٌكْ دكاٞ لريكاب مماثكن ٔلكد    قساٞثكْ فخكس عمٗكْ ضك ف ال ٗكت               

ساٞٚ الريكاب ٔلركَ ٔلعكد  كن الٍؿكض ٔا٫زغكاة       لذلاب  جرل دعمْ ٖفس وَ ال ٗت ٔثسك لعكدِا قك  

 ...... ِدآ اهللمل ٍٖف  و  ِرا الػاب  ن واقمٍآ ٔلٍٗآ لْ ٔثس يْ عمٜ سالْ .

 ضكسٚ  اومكٛ ثعكاٌ٘ وكَ زب ا٧ضكسٚ ٔالكدِي الكرٙ ٖ كس    ِكرا الريكاب ٖٔط كق             

ٖطكشس  لٍكاٞٓ ٔخاؾكٛ اللٍيٗكْ     غ٠ٗا مما فٗكْ  ىكا ذ كس لك٘  لٍكا٣ٓ ٔشٔديكْ سيكٜ ٔؾكن ا٧وكس لكْ  ُ           

ٔقاه شلكَ لكَ ثيصٔدكا واةوكت عمكٜ قٗكد اسبٗكاٚ ٔقكد ثعكازبٕا وكَ ضكشسٓ ٔلركَ الطكشس جيكدة فّكي                

 ٖعٗػُٕ عٍد الطاسس
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 ضككسٚ ويكككسزٚ وككَ دككدِي الككرٙ ٖيعاوككن لّككرا الريككاب ااػكك٤ًٔ سلككظ ااعككاز    

ُ ٔذبركك٘ ا٧ً  ّٗيوكا فكك فالٕالكد ٔالٕالككدٚ ٔا٧لٍككاٞ فكّٗي وككَ ازبككَ ٔالػككٗا حل    ٖفعككن ازبككد  وكا  ككا

لأسفككاةٓ وككَ الؿككغس وككَ  عىككاه الطككشس الككيت  اٌككت ثظككَ  ٌّككا ذبؿككٍٗات ٔ ةعٗككٛ ٔ ػككفّا اهلل    

 رسٔز الصواُ ٔلعد ٌطق ازباُ اإ ن لالر رل ٔالؿغرل وٍّي  ٌْ ضشس سلظ ااعاز 

 واوٍكا ٔخاؾكٛ   السقٗكٛ ازبىاعٗكٛ  ٔ الفسةٖكٛ ٔسٍٗىكا        وكا ٌكسآ  لكن لٍ كن لكاق٘     

ٌدعٕ ٌٔ ٕه ) المّي الطن  ن ضشس وَ سلظ ااعاز   المّي الطن  ن ضكشس وكَ سلكظ ااعكاز       

المكككّي الطكككن  كككن ضكككشس وكككَ سلكككظ ااعكككاز   ٌٔرسزِكككا ثكككسٝ العذكككب العذكككاب  ٌكككاع ٖطككك طُٕ  

ااعككاز  لككن ٔزرككا قمٍككا    ٖٔؿككسعُٕ ٔلعكككّي ٍٖطككق ازبككَ عمككٜ لطككاٌْ لرمىككٛ ٌعككي ضككشس سلككظ   

الككدعاٞ المككّي الطككن  ككن ضككشس وريككٕب  ٔ   دككدأه فٗؿككسس ازبككاُ اإ ككن لااطككشٕز ٌعككي الٌككْ   

 ل ؿكـ صبكسلحل هخكسَٖ    وطشٕز لطشس سلظ ااعاز  ٔال ؿـ لدٍٖا  جرلٚ ٔلرَ  ثسك صبا٥

 .  ا٫ٌذلٌت

  املعارف قصص اإلنرتنت يف مشط

ٝ    ااريٕب قس ت  َ  ااٍيكد  قؿكيت    اخكدل ي  اُ ٔ ٔة المعكحل  الريكاب  ِكرا  عك

   ٔاٌكا  ٔالكدلاور  اسباضٕب صباه    عىن عاوا عػسَٖ العىس وَ الم  غاب اٌا س٦َ  دد لعم٘ وعْ

 ا٧عىككاه ٔ لمطككشس ٌككْ  ٔعمىككت الرككدلٝ ااعككاز  سلككظ  يككاب عمككٜ سؿككمت عىككسٙ وككَ العاغككسٚ

 اقكس   لكد ت  ٔ الريكاب  ِكرا  ففيشكت   لكدا  ا٧غٗاٞ ِرٓ وَ  خا  ٥ٔ ااغاوس الٍٕع وَ ٔ ٌا الطشسٖٛ

ْ  غك٘ٞ  اٙ فّي عم٘ ؾعب ثافْ  ياب ال داٖٛ   ٔددثْ وٍْ ٘  ٌظكساَ  وٍك َ    ؾكغرل   ٍكت  ٧ٌك  الطك

ٜ  الريكاب  ِكرا  وك   غك٘ٞ  افعن  ُ اىل  ؾسٖت ٔسيٜ ٜ   قفمكت  سيك ٘  عمك ُ  ٌفطك   قكس   ٔ خكرت  ااركا

 الطكككالق    اٌكككت عىكككا ياوكككا طبيمفكككٛ  سٖ كككْ   زآ  ؾككك شت  سيكككٜ ؾكككفشْ ؾكككفشْ الريكككاب

٘  ٔ سططت ٔفّىّا قساٞثّا عم٘ ٖطّن  مىات ااريٕلٛ السوٕش  ن  ؾ شت  وكيفّي  اؾك شت   ٌك

 السضككٕوات ذبمٗككن   ٔ خككرت لٗكككاٞ  ٔزاق  سكككست سيككٜ  ٗ ككا  سفظككْ ٔ ككأٌ٘ الريككاب   وككا

 ةق السزلككٛ ثمكك  وٍيؿككف   ٔ ٌككا ا٧ُ ويككر سِا  ككرل ززلككْ زضككي   ٍككت ؾككفشاثْ   اإدككٕةٚ

َ   وَ ٔثطألين الرياب ثسٝ لأو٘ ٔاذا الرياب خفاٞال ٌٔطٗت ال اب فيشت ااغمق ال اب  سؿكمت  ٖك
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٘  خٕ  عٍٗاِا ٔ  الٕزقٛ فىصقت اض٠ميّا عمٜ  دأب فمي عمْٗ ْ  وكين  الريكاب  ٔ خكرت  عمك  ٔخ أثك

 وككا لرككَ دككدٔٝ ةُٔ  جيككاةٓ ٔوككسات وككسات  سككأه ٌككأ  عككين  ٕٖمككْ فككذلٓ الريككاب ِككرا ٔ خيفككٜ

 ِٔكك٘ شلككا سككن ٔدككٕة ال ككساٞ  عصاٟكك٘ وككٍري ٔ زٖككد لكك٘ سؿككمت الككيت الطككم ٗٛ الريككاب وككَ ؾككالين 

 :  اليال٘

 الطالق   زاِا   ٍت اليت ا٧س٦ً لدُٔ سٗاث٘ ؾ شت  ٙ  ٌّاٟٗا العاةْٖ س٦و٘  خيفتال. 1

٘   ث كدلت . 2 ٛ   كٕالٗظ    س٦وك ُ   ٗكف  ٥  ةزٙ طبيمفك ٘  ٖركٕ َ ،  الركالٕع    ٌكا ٔ  سكال  لرك

ُ ......  ياوا ل٘ حيؿن واذا ضأخدل ي  ٥ عكٗين  فكيض   سكأه  وكين  ٖ كذلب  لأسكد  فأغكعس  ٌاٟىكا    كٕ

  ٔ ا٧ز    ور ككن  ككأٌ٘ ٔ سككظ اسبككساك عمككٜ  قككدز ٥ لرككَ وطككيٗ ظ لككأٌ٘ ٔ سككظ  ضككيطٗ 

 ؾككعب  ٔ سٗاٌككا  سٗاٌككا ِككرا عمٗككْ ِكك٘ وككا  قككعا  اىل ٌطكك يّا زثفعككتال ا٧زقككٗٛ ازباذلٗككٛ  ككأُ

٘  ضكذمت  وكا  لعكد  ضك ٕع   روٍك  وع٘ سدخ وا وجن لرجرل ٝ  ِكرا    اغكذلا   الطكاعٛ  ٔ اٌكت  ااٍيكد

ً  اىل خمكد    ُ  زةت ل٦ٗ الٕاسدٚ سٕه ويأخسٚ ً  ق كن   ٙ الغفكٕٚ  سبظكات    ٔ ٌكا  الٍكٕ   سططكت  الٍكٕ

 قككٕث٘ لرككن فشألككت عٗككٌٕ٘   ىككض  سككد ٔ ككأُ اضككيط  مل عٗككٌٕ٘ فككيض زةت  وككين قسٖككب لأسككد

ٜ  ٔاقفحل  قصاً مخطٛ فس ٖت عٗين  س  فيض   ُ فاضيطعت ٙ  عمك ٛ  ٔدكِّٕي  ؾكدز  غكسٖسٚ  ٔ غسضك

٘   عي كد  الٍّاٖٛ ٌّا  فأسططت وعدث٘ اىل  سدِي قفص ز ٖيّي ز ٌٔ٘ وا ٔ ٔه  ااكٕت  وممك   اٌيظكس   ٌك

 عمكك٘  ِمكك٘ ٖؿككشٜ  ُ ٔاٌيظككست الػككّاةثحل فٍط ككت لككْ  سططككت الككرٙ ٔالػككعٕز ا٫سطككاع وككَ

 مل لمػكّاةٚ  ٌط ٘ لعد لرَ....  ل٘ سؿن وا غدٓ وَ اإت ِرا ٌْ  ٔاعي دت وٗت ٖٔسٌٔ٘ ؾ اسا

َ  خسز سيٜ دطدٙ   ميػ٘ لػ٘ٞ سظ  ٌأ  ال سٞاُ وَ هٖات ف س ت  وت   اٌكت  ل كد  زقك يت  وك

٘  غك٘ٞ   كن  زدك   زقك يت  وَ خسز ُ  ٔلعد اسب ٗ ٘ اإت وَ ُِٕ  سبظات َ  ٔاضكيٗ ظت    ٗعك  وك

 وصعذككْ غككٗاٞٔ   ككٕالٗظ وككَ لكك٘ حيككدخ اككا دككصٞ سؿككن فككإُ وككا فعككن  وككاذا لرككَ وفككصٔع ٌككٕو٘

ُ  وػكاِدٚ  دّكٍي  لٍكاز  ذبسق ٔ أٌّا  ذٌ٘   وسآال  ؿساس ً   ةخكا ٜ  قكاةز   كرل  ٔ ٌكا   عكٗين  وكا  عمك

 ٔااطيٗ ظ الٍاٟي لحل اسبساك

 الفذككس  ذاُ ق ككن ضككيٗ ظتال ا٧ٖككاً وككَ ٖككًٕ   حبٗككح غخؿككٗيت   لطككٗع ٌفؿككاًال  ؾككالين.  3

 ٌؿكف     وػ٘  ٍت  ٗمٕوذل سٕال٘ لٗيٍا عَ لعٗد الػازع   واغ٘ ٌفط٘ دد  ل٘ ٔاذا لطاعْ
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   ٖيذككٕه  ككاُ الككرٙ ا٫ضككساٟٗم٘ سككي٦ها٥ دككٗؼ ضككٗازٚ ؾككٕت ضككيٗ ظ  دعمككين ٔالككرٙ الػككازع

٘  فاعي كدت  الٕقكت  ِكرا    ٍِكا  ٌكت   ااذا فطألين ااٍط ٛ ْ  قمكت  سمكي     ٌك  وكين   مكب   ِكٕا  لػكي  لك

٘  فٍكصه   سمي اٌ٘ لاعي اةٙ فسفكت ِٕٖيت لطاقٛ َ   خكس  غكس  ٘    الطك٦   ٔزفك   الطكٗازٚ  وك  ٔدّك

ٛ  فأعطٗيْ ٔضٍٗيّ٘ وصعر سمي زرا  ٔ سمىا لٗظ حيؿن وا اُ فأةز ت ٘  ف كاه  لمخك٦ف  اشلٕٖك  لك

َ  وػا ن ( عمٗ وا  ) فؼ ُ  ثكسٔ   لكدك  ٖٔك ْ  ٔ كا ً  وكؼ   ٦وك ٘  وفّكٕ ٘  لٗشرك  ورطكس  عسلك

  ككس  عمككٜ  اومككْ ضككاعْ فذمطككت ٔزا  ثككس ين ال ٗككت عمككٜ زادكك  ٌككا  قميمككْ ّٖككٕةٙ لا٧ؾككن ٧ٌككْ

 ٔز ٖكت  قسٖكب  وطذد وَ الفذس  ذاُ زلعت سيٜ ٥ ً  اسمي ٌا  ِن ً  ٍِا ٌا   ٗف  فرس الػازع

 .... سمي   لطت  ٌ٘ فأٖ ٍت ا٧قؿٜ اىل ااطذد لمرِاب لمػازع ربسز الٍاع

  سد عمٜ  قؿّا وا  ن  سٖ ْ  سٖ ْ   سمي  ٔ ؾ شت  س٦و٘ خيفتال::::   س٦و٘ ث دٖن.  4

 غ ّْٗ س٦و٘  اؾ شت ٌ٘  حبٗح اضيغساب ع٦وات ٔدّْ عمٜ ٖسضي  ٔ خيا  ٔزرا ٖيروس

 ضٍيحل ق ن ٔددثْ ُا٩ الرياب ؟؟ الرياب ِرا لط ب ل٘ سؿن وا  ن ِن ُا٩...... لاسب ٗ ٛ

 عىسٙ ٌأ  ز ٖيْ  ىا لٗظ وفًّٕ  رل الرياب لرَ 20 ُا٩ ٔ ٌا 18 عىسٙ ؾ ض  عٍدوا ٙ 

 ازآ  ُ ٖعٍٗين ٥ ُا٩ الرياب الطالق    اُ  ىا ضّمْ  سق ٔلٗظ زوٕش  مْ ضٍٕات 10

 ...... الرياب ِرا    خسٝ وسٓ اجملاشفٛ  زٖد ٥ٔ ق ن وَ   جس ٔاع٘ ُا٩ ٌافأ  الطالق

  ذا وج٦ لّا  ذبري٥  لرَ وع٘ ذبؿن جيالْٗال اغٗاٞ فٍّاك تاالطم ٗ ثم  لرن ٌظسا لرَ

 عَ ل   عدل اٖكا ٔاضيطٗ  وراٌْ اىل ٖٔمّىين ٖطاعدٌ٘  سد ٍِاك لأُ سظ  غ٘ٞ وين قاع

 وٕاقف  زٝ ٖكأ  فس   ٍت اذا ٖفسس  الرٙ ٔوا سصَٖ  ٍت اذا حيصٌ  الرٙ ٔوا ٌفطٗي 

 ِرا فْٗ حيؿن الرٙ الجاٌٗٛ ااسٚ ِرا لأٌْ ذِين   ثفررل جيٕه وػاِدثّا لعد ذبؿن

 وع ٕهِن ِرا  الٍت وَ ٖيشىن الرياب ل ٗت  لاإقٕع وطيٍّٗٛ عٌا   ٔاهلل عْٖا ا....الػ٘ٞ

 ٌاٟن خٕ ي  ...!!
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 ل٘ فأُ ازبَ ٖطيدع٘ ٧ٌْ اللٗٛ الٍظس ٔسساً لا ن  ياب ااعاز  سلظ  ياب

  لمػٗ  ثرِب ًٖٕ ٔ ن ثع٘ ٥ٔ وا ٖ اه ٥ ثفّي  ؾ شت ٔا٩ُ الريالات لعض وٍْ قس ت ؾدٖ ٛ

  عمّٗا لم ساٞٚ

 

 ال ٌٕ٘ ِرا واًلإ لٗظ ِٕ  

 الط٦ضككي و٠ككات حيىككن ٌككْ  سٗككح ال٦عككٕةٚ  سٖككق عككَ ع ككازٚ ِككرا ااعككاز  سلككظ  يككاب 

 ازبَ ليطخرل الػس ٗٛ 

ٛ  لّككرٓ وككسا٧ لكٗظ    وككَ ٖككاته ٖٔطككيغن ذ سِكا  عككَ المطككاُ ٖعكف  وككٕز  ٖيطمككب سٗككح الطكّٕل

 ضبدةٚ ٔقاتٔ  وعٍٗٛ  ازٔ خ  اهلل ٌصه  اا طبالف لػرن ُال سا

 ازبككَ ومككٕك وككَ رمكك  ٔثٕؾككٗم  س كك  عمككٜ غككخـ د ككازٔال خفككاٞا٫  طاقٗككٛ خ ٗجككٛ ِككدا ٔ 

َ  ِكي  لكن  ثطكخسِي  ٥ٔ وعّكي  لميٕاؾكن  غكس ٗٛ  غسٔط ٔشلي الرفسٚ ازبَ وسةٚ  ٙ الطفمٗحل  الكرٖ

ٜ  ٥ٌّي ةو٘ا٩ ٖطخسُٔ ُ  ِكي  خكدلٚ  ٔا جكس   فكسا   عيك ٥  ٔلرٍك    ٌّاٖيك    الطكسق   ٙ اىل ٖعسفكٕ

 الػسك لعد ثسٖد واذا  ٌت  ثعس 

 ( !!! الردلٝ ااعاز  سلظ)  ٔ ياب الٗاف  الػاب 

 ثيشككدخ ، العىككس وككَ اشبككاوظ الع ككد دبككأشت اوككس ٚ لؿككٕت ٔالذا ، وٍصلكك٘   اشلككاثف دككسع زُ

٘  ع كدٓ    شلكا  لَا عَ ٔثيشدخ ، ساشلكا ل٘ فيػرٕ ُ  في كٕه  ، الجكاٌ  لكازا  ؾكاسبا  ٖافعكا  غكالا   كا

 ،غك٘ٞ   كن  ثغكرل  فذكأٚ  ٔلرَ ، لأضسثْ ٔؾميْ لدلٓ لْ ٔثعاىل ض شاٌْ اهلل ةعٕ  ةاٟىا  ٍت ،ل٘

َ  و  ٔثعاومْ ٔثؿسفْ ضمٕ ْ   ثغرل ،ثاوٛ عصلٛ   ٖٔعٗؼ  سدا ٖرمي ٥ وٍصٖٔا  ؾ ض  ،ا٩خكسٖ

ْ  ٔث كيت  عظٗي ٔثعاىل ض شاٌْ لاهلل المياٌ٘ ٔلرَ ، لْ سؿن واذا  ةزٙ ٥ ا٧وس ٔس ٗ ٛ   ك رلٚ  لك

 . ِرٓ اػرميت س٦  دد  ُ فأزدٕ ،اللٗ  ٔثعاىل ض شاٌْ اهلل لعد زبأت ٔل د ، ثٕؾف ٥
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ٛ  ٔلعد ، ٔا٥سيطاب ٔلالؿدل ٔثعاىل ض شاٌْ لاهلل ٔذ سثّا زٔعّا وَ ِد ت  ِكرا  وك   ا٧وكس  ويالعك

ْ  لعكد  فٗىكا  ثك حل  ،الػكاب  ٜ  ا مك   قكد   ٌك َ  ٖعيكدل   يكاب  عمك  عمككٜ ٔالػكعٕذٚ  الطكشس   يكب   خطكس  وك

 ،لكرل   ٌيٗذٛ  ؾالْ وا فأؾالْ ، فْٗ ٔقس (  الردلٝ ااعاز  سلظ)  ِٕ الرياب ِٔرا ا٥ ٦ق

ْ  اهلل وَ الػسعٗٛ السقٗٛ وَ ااييالعٛ ازبمطات ٔلعد ْ  ٔثعكاىل  ضك شاٌ ٛ  لالؿكشٛ  عمٗك  ٔاهلل ، ٔالعافٗك

 0  عمي ثعاىل

 

..  لٍكا  دكاز  اقيٍكآ  ثكي  ث سٖ كا  عاً 20 ق ن  ٙ ؾغسٙ  ..  الرياب ِرا عَ زلعت 

 ٔمل ٖرىمككْ ٔمل الريككاب قككس   ٌككْ زلعككت ٔقككد الٕقككت ذلكك  وككَ ٌفطككٗٛ حبالككٛ  ؾككٗب ثككي:)  ٔقككس ٓ

 ثرككَ مل ٔالُ ااككسةٚ ازبككَ ثطيشكككس ثككْقساٞ  ُ  ٖكككا ٔزلعككت  ال ككساُ وككَ الرككجرل حيفككظ ٖرككَ

ُ  ثؿكاب  ٔا٧ذ از ٖاتلا٩ ٔويشؿَ لالدَٖ عامل ً .. لكازبٍٕ ْ  طبيؿكسٓ ..   كجرل  الرك٦   يكاب   ٌك

 لرجسٚ الٗىَ   ٔوٕدٕة ٚٔالػعٕذ الطشس عامل الىل ااسغد ٖعيدل

 

ٙ  وٕدٕة فّٕ ، لم ٌٕ٘ الردلٝ ااعاز  سلظ  ياب عَ  وا    اٌكت  قكد  ٔ لكد

ـ  عاٟميٍككا  فككساة   سككد ٧ ً  الريككاب  ِككرا  وككك  قؿكك  ا٥غكككازٚ س  ككت   ٌ طككيحل  فٍّككاك  ٌعكككي..  ااػكك٤ٔ

 -:الّٗىا

ْ  الرياب ضبيٕٝ خبؿٕف -1  ٔ الفعكاه  ٔ اجملكسب  الطكشس   يكب  ذبكت  ٖكدزز  غك   لك٦  فيؿكٍٗف

ٙ  ُ  ىلال غكازٚ ا٫ س  كت   ٍِكا  ٔ..  اجملاه ِرا   فكنا٧ وَ الرجرل ٖعيدلٓ  وك   ٖيعاوكن  اُ ٖسٖكد  الكر

ُ  ُ  جيكب  غكسٔط  لك  ٍِاك الرياب ِرا ٘  لّكا  ومىكا  ٖركٕ َ  مل فكإذا  ااطمكٕب  حيؿكن  لرك  ثرك

 ! وع  الطشس ٖعىن ٥ عٍدوا الرياب ثيّي ف٦ الػسٔط ِرٓ ثعس 

 قمككب  ككن فمككٗظ ، طبككا س وككَ غككٗاٞا٧ لّككرٓ اايعاوككن ٖٕادّككْ وككا ٌٍطككٜ ُ  جيككب ٥ سطككٍا -2

َ  ذلك    رل ىلال ، ٖسآ وا ضٗيشىن َ  ٔدكٕب  وك ٛ  ٔ اليشؿك ٛ  وعسفك ..  ضيشككاز ا٫ لعكد  الؿكس    سٖ ك

 . اخل
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٘  ٔ ا٥ وّىٛ لٍ طٛ خسز  ُ  زٖد  ِرا  ن وَ ْ   ِك ٛ  الطكسق  ِكرٓ  اىل ٌمذكأ  اكاذا  ٌك  لميفسٖكق  ؟ ااميٕٖك

 .. اخل...  ؟ وف ٕة زبمب ؟ السشق لٕض  ؟ اسبٕاٟر ل كاٞ ؟ لمىش ٛ ً  ؟ شٔدحل لحل

ُ  ٌكيي    ٕ  ااعكاز   سلكظ   يكاب  ثعسفكٕ ٘  ٔالطكشس  الػكعٕذٚ   يكاب  ِٔك ً  ففك  ٖكٕ

 ِككاٖ س  سككد  اككا ٌكك٧ْ الريككاب وككَ ٔىلا٧ ٔزاقا٧ قككا   ٌككْ  اسبككظ سبطككَ ٔ ٘ خكك ؾككدٖق دالككْ

ٛ  خبٕٗط طبٗع ٌْال سيٜ ددا قدٖي  اُ الرياب ااّي وٍّي حيىٍٗا اهلل ازبَ لْ خيسدُٕ ،  سٖ ك

 لّككي ث٘ثككأ ٔ ٗككف وككٍّي حيىٍٗككا اهلل ازبككَ زلككاٞ   ككجرلٚ غككٗاٞ  ففٗككْ العذككب تقككس  ثككْقسا عٍككدوا

ٛ  غكراه ٔ  ٔزضكٕوات  ٞ   لٍّٗكا   سٖ ك َ .... الرٕا ككب زلكا ٜ   وكا  ٔه  وك ٙ   ثك  ٌفككظ   لالريكاب  خكٕ

ٛ  اسبدٖ ٛ   دالطحل  ٍا لالعؿس الًٕٗ ـ  ذاال ٚٔفذكأ  لم ٗكت  اشبازدٗك ٘  ف كاه  ثٖ٘كأ  لػكخ ٙ   لك  خكٕ

ْ ز  وكا  ٔهٔ  زسكت  ٖيب ٔؽ غٕ  زٔ  ِم٘ٔ  َ  ٖيك َ  ٔاٌؿكدوت  ٌفذعكت ال قسٖكب  وك ْ  وك  ااخٗكف  غكرم

٘  ٔضكمي  ٖكدٓ  وكد  ااّكي  وا سٚ قشريْ لازشٓ عٌْٕٗ ددا ٔ سٖ ا طبٗفا  اُ غرمْ فع٦  ٔه  عمك

ٛ   سٖب ١لػ سطٗت ٖدٓ ٖدٙ اطت وا ٘ ال لدزدك َ  زدبكف   ؾكست  ٌك  لٗكدٓ  لكدلٔةٚ  ٔسطكٗت  اشبكٕ   وك

ٜ  ضكيشىن   قكدزت  عكاة  وا ٌا  خ٦ف ااّي ٞ  سيك ٙ   دكا ْ  ٔضكمي  خكٕ ٜ  عمٗك ٙ   سيك ْ  اكا  ٌفذك  ال خكٕ  غكاف

ٛ   ك رلٚ   اٌت ددا  سٖ ٛ  اٌت فع٦ زدمْ  اىل ٌظست ٔعٍدوا عاةٙ وعآ  ىن لرَ  ٔوٍيفخك

٘  ٔقاه الػ٘ٞ ِرا ٥سظ خٕٙ  سيٜ قؿرل  اُ ٌْال ز ي واًا٧ وَ ـ  ِكرا  ااّكي  لك  الغسٖكب  الػكخ

 واز كت  الطكٕلس  أ ااطكذد  عٍد ًٖٕ  ن ٌػٕفْ ؾسٌا لعدَٖ.. عطٍٗآٔ  ؾدقٛ ٖطمب داٙ  اُ

َ  ،لالرياب ع٦قْ لْ ٖرُٕ وا ممرَ اثطألٕ اسبحل ٌيٕال   ٗد.. وٍا قسٖ ٛ ٔ مّا  وكا  لعكد  لرك

ـ  ِكرا  خيفٜال لؿاس ْ الرياب خٕٙ  زد   اإقكٕع    حبجٍكا  فعٍكدوا  ٌّاٟٗكا  ٌكسآ  ٌعكد  ٔمل الػكخ

ْ لأ سكد   ٙ  ٌؿكض ٔ  عمكي   ٔاهلل وٍّي حيىٍٗا اهلل ازبَ وَ  اُ ٌْال لٍا قٗن ٜ  ٔسؿكن  قكدز  اذا ٌك  عمك

 لمٍياٟر دبٍ ا ٖٓ س  ٥ ٌْ  بايالر

ٛ     ٖؿكٕزٓ الريكاب    مكب  ٔاسكد  خيؿكاز لا   ليؿكٕٖس  لكد   ٔاكا ، ٔفعك٦ ، ااري ك

ٞ ٔا٫ الركٕب  ٌرطسال وسٓ ٔه ، الرياب ٘ ٔ   ٕسكدٓ ل ٌكا ٞ  ثٗكاز  ٌ طك  ال وكاو  ف كع  ؟؟ٚفذكأ  الرّسلكا

ً  ِكرا  اسب كرل  لمرياب ُ  ٖ اه !عاةٝ ثّٗاٖأ الكٕٞ  اُ ااري ات ٔلاق٘ ااري ٛ؟ ِرٓ وَ  خكدا
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ٛ   ٦ضي وٍْ تقس  لٍفط٘ ٌأ ..اغذلٖيْ وا هلل اسبىد، الرياب ِرا وَ لاهلل ذ عٕ! ازبَ وَ  لغاٖك

ٕ  العذكب؟  ٕ  ٥ ٔ  أؾكدق ً  ٔه  ؟اثؿكدق ْ  ف كع  ٖكٕ َ  لم ٗكت  د يك ٛ  100 لعكد  ؾكاسيب  وك  ةخككن ،ضبألك

 ٌكك٘ال لككن الٗككًٕ؟ لككٍفظ عٍككٜ ايعككدٔالل  ؾككدقاٟ٘  جككسٔ  ضكك  ْ؟ ٖعككس  مل ليككٕزً ااطيػككفٜ ؾككاسيب

ٕ ال!  الريكاب  زدعكت  وكا  لعكد  ليّيضأ ٔاا وػغٕه؟ ٌْ  اشلاثف ٖٔعطٗين لّي ثؿن  ْ   اضكيغسل  لكٍفظ  ٌك

 ٌككٜ  عمىككا خطككٕط ثػككال  ٌّككا  أهٍككٕ ٔسككدِي اٖطككرٍٕ ٥ٌّككي لال ٗككت غككخـ ٙ   ككاُ وككا الٗككًٕ

 .!.لّي  جرل  ثؿمتال

ْ  ٔعمىكا  ةلأ  خم ا الٍاع فكن  وَ  اُ غخـ   ِكرا  قكس   زلعكت  ٔ ىكا  لرٍك

ٕ  صبٌٍٕكا  ؾك ض فأ( ااعاز  سلظ)  الرياب ٜ  الػكٕازع  جيكٕه ..  وكدٍٖيٍا    ُا٩ ىلال وٕدكٕة  ِٔك  عمك

ٜ  ا٧غكخاف   سكد  ٖسّٖٔا قؿـ ث٦خ ِرٙ !! ااػ٘ وَ ٖيعب ٥ٔ زدمْٗ  ٌكا ٔ  ا٧ٌذلٌكت  غك رٛ  عمك

َ  ضكشس   يكاب  ااعاز  سلظ  ياب نٖظ الٍّاٖٛ  .  لري ٌ ميّا ٜ  الطكشسٚ   يكب   غكّس  ٔوك  عمك

 ا٧ ٦ق

ٕ  وكن  ا قكس ٓ  ٔاسكد  عكس    غك٘ٞ  اقٕل  زا   ا٧خت ع.ً  ْ  ٖػكٕ   وكسٚ  هٖ ك  لطك

ْ  ٖٔ كٕه  ال طْ غا  ااّي لٗيّي سق لاامشق  سفٛ عٍدٓ ِٕ ّياا ال اب اًقد ضٕةٓ)قطٛ (   ةٙ ال طك

 ت وٍككْطمعككف ُلككال ساااعككازبحل  سٕػككٗال سككد٧ زا  الىل  ُ  ْفٗكك ٔةخمككت سمككٕٓ سسوككْ عمككٜ ذبٕلككت

 وا ثسد  ٌّاال ٔسمفت

ْ  اٌكا  الريكاب  ِكرٓ   ْ  دكدا  دكدا   عسفك ٘    الٍكاع   سكد  وك   غكفي ٕ  عٍكدٌا  اسبك  ِٔك

ْ  ٍِا  اُ  ٖكا.. . الػعٕذٚ ٔ طشساللك وػّٕز َ  ٧سكد  دبسلك ٛ  وك ٙ  العاٟمك ْ  الكر ٞ  الفككٕه  ةفعك  ٚل كسا

ُ  ددا ددا وسٖض ؾاز سيٜ الرياب َ  خيكا    كا َ  غك٘ٞ   كن  وك ٘    وكسٖض  دمكظ  لعكدٖ  7 سكٕال

 . ....... ثٕفٜ ثي  ضٍٕات

 



 

 
30 

ٛ    الرك٦ً  ؾكشٗض  ثكسا  ااعكاز   سلكظ   يكاب  ضس: زة زٔزٖيا   ٌكٕاع   ث٦ثك

 ث كس    اٌت وسٚ وسٚ عمٗا عصٖصٓ سدٓأ عس ٔ  ٔ دلٝ ٔٔضطٜ ؾغسٝ ااعاز  سلظ  ياب وَ

ُ ال ِرا الرياب راثبف ز ا٧ عَ زفعِٕا ث س  ِٔ٘ ٖاًا٧ وَ ًٖٕ  ٔ  الريابِرا   قكمٗ   ٌطكا

 ضٕةا٧ الطشس وَ فْٗ الم٘ اليعأٖر ٔ ؾ٦ فّٗا ٔعامل الطشس وٕز   

 عكص  اهلل ٌّٖ٘كد  ُ  ق كن  ضكاسس  وك   عىكن    ٍكت   ٌكا  ضبىد اهلل   خٕ ي  

ُ  وك   لميعاوكن  الرياب ِرا ٖطيخدً الطاسس ِرا ٔ اُ ٔدن ٜ  ليطكمٗطّي  ازبكا  ٔالعٗكاذ  ٌكظ ا٫ عمك

ُ  الطكشسٚ  ٖطيخدوْ الرياب ِرأ  لاهلل ـ   كن  ٌؿكض ٔ  ٔااػكعٕذٔ ً  غكخ  الريكاب  ِكرا  ٖطكيخد

 ا٧ٔاُ فٕات ق ن ثعاىل هلل ٖيٕب لأُ

َ  ِكرا  الرياب ضيعازال الر رل خ٘  ا٥ٖاً وَ ًٖٕ    َ  سكد   وك ْ   وك  ؾكشال

َ  لالطس ٖ س ٓ ٔ اُ ٙ    كرل  وك َ  الٕالكد  وكا ٖكدز ُ  ٔلعكدٖ ٘  ٖ كٕه   كا ٛ  لك  الريكاب  فكيض    مىكا   سٖ ك

ْ  قكٕه    ٍكت  ٔلؿكساسٛ .... ثغكرل  غ٘ٞ ٔ ن ددٖد غ٘ٞ  دد  ٔالؿفشات َ  لك  لعكب  الريكاب  ميرك

 ٌككا  فأخككرت احملككن ةخككن ٔالٕالككد وٕدككٕة  ككاُ وككا خكك٘  ٖككًٕ   ٌككْ  اإقككٕع   ٔالغسٖككب .لع مكك 

 ُ  تثفادككأ اسبطككالات ٖسادكك  دككالظ ٔالٕالككد ٚٔفذككأ احملككن سككق لككااخصُ لطككسعٛ ٔخ ٗيككْ الريككاب

ْ  الرياب ٜ   واوك ٛ  عمك ٛ  ٍكا ل عىكن  لاإقكٕع  الٕالكد  عكس   ٔاكا  الطألك  الريكاب  خكر ٔ  ٖٛمك  ٕ وػكرم

 .وٍٛ ٖيخمـ وطذد واًال ؾاس ٛ لٕاسد ٔ عطآ

 ِككرأفاٞممىطككمىحل و لرككن ال مككب وككَ ٌؿككٗشٛ عمككٗري الطكك٦ً    ٔفككاٞ 

ُ  شٍْٖ ٔ الدَٖ لسةاٞ ؾاس ْ  مفْ الرٙ الرياب ْ هٔ لكال سا ْ  ليعكد ال ٌؿكٗشٛ  ٌؿكٗشٛ  ٌؿكٗشٛ  ٖاثك  عٍك

ْ  ث كس   ٥ ٔ ٌّاٟٗكا  ٞ  ف ككد فٗك ٛ  ضككٍٕات وٍكر  ٌ٘دكا ْ   ُ  ةُٔ  ٕٖمك َ   م ك  دككدا فككٕلٗٛ  ٧ٌكين  ٔ سككد  وك

ٛ  ٌكا   ٔ ٌٕٖكت  ثْقساٞ لعد ٔ  مْ قس ثْ ْ  ركا  داِمك َ  دعكن   ُ  فٗك ٛ  وك ٝ  العصميك ٘  ٖٕوٗكا  ٔزةا الركدل  لك

٘  ٖسٖد وَ  ن ؾاز عاوا 11 ادٚ ازبشٗي الٕاب ٌفيشتال لعد  ُ فعميّأ ٖٕوا 40 ادٚ  وكا  الككسز  لك
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 الطكشسٚ  ساؾسٌ٘ ٔ ضشسا لٗيت وي٨ا لاهلل ٥ال قٕٚ ٥ٔ سٕه ٥ٔ اوٍٗيْ ٔثيش ق ٖيىين ُ  ضٕٙ عمْٗ

 وٍاوكا  الع٦دكات   كن   زٝ  ٍت ٔ ٌفط٘ ع٦ز عم٘ زل٘ عاٌين  هلل ٔاسبىد الطشس ل٘ ٖسٖد وَ ٔ

 ِكرا  قٕل٘ قٕه  اٌؿسافّي سحل لٗيت ٔ  دطدٙ ضا ين لرن غعس   ٍت ٌين  سيٜ اسبىد هلل ٔ

 قكك .... ٌّاٟٗا عٍككْ ث يعككدٔا ُ   يٍككٜ ٔ  مىككٛ ٔ  سككس  ٙ     ككرب  مل ٌككين  اهلل غككّد ي  ٔ

 ٔفاٞ  لمىطمىحل ٔ ل٘ السهٛ ٔ العفٕ اهلل ضاه  ٔ ل ازّٟا واٌٛ  ٍِا ٌؿٗشيت

٘ ال...ٖ كٕه   خالد  ٘ ٔ  خكٕاٌ ٛ    عكٗؼ    ٍكت  ٌكا  .. خكٕاث ْ  قسٖك ٛ  زٖفٗك  قدميك

ٝ  ٖ  ٜ ٔمل الصوَ وسٔز و  خأٖٛ اؾ شت ال سٖٛ ِٔرٓ ددا ُ  ٌكاع   ضكٕ ٜ  قمٗمكٕ ٛ   كسا    عمك  ال سٖك

 ذلكك  ٔلؿككش يْ ال سٖككٛ اىل ٔعككاة الريككاب ِككرا ٖػككذلٙ سيككٜ لمككداُ ضككافس الككرٙ دككدٙ وكك   ٍككت

ٝ ال ٔ  ٖٔدأّٖي الف ساٞ ال سٖٛ ِن  لٗطاعد الط ٗع٘ الع٦ز ٖي َ ُ  ٌٗيْ ٔ  الرياب ٘  سكد  المٗكال

َ  الطكالعٛ     ٍكت  سٍّٗكا  اسبالك   الظ٦ً وَ خٕفا جباٌ ْ ٌاً  ٌأ  ٙ  وك ٕ  عىكس  الريكاب  ٖ كس   ِٔك

 اقكذلاب  ؾكٕت  اشلكصات  ثم  ٖؿشب  اُ رَٔل شلصاه ٌْٔ أ اِيصاش عمٜ وفصٔعا ٌٕو٘ وَ ف ت 

 ُ  ٔوككا خازدككا لطككشيب دككدٙ فّككسع وٍشككدزٓ   ال ٗككت لككين الككرٙ ازب ككن وككَ ثٍصلككق  كك رلٓ ؾككخسٓ

ٙ  وا عمي  ٥ٔ الؿغرل قميب مي٨ السعب نٔه ااٍصه ض ف عمٜ الؿخسٚ ثم  ٔقعت سيٜ خسدٍا  الكر

ٛ  ٔعسفكت  السداه و م  لمغت ُ  ٔلعد اامعُٕ الرياب ددٙ خفٜ  اسبحل ذل  ٔوٍر حيدخ  اسبراٖك

 ااغككاوسٚ اىل ٖػككدٌ٘ الػكك اب ٔعٍفككٕاُ الريككاب ذلكك  وٍككْ فطم ككت ذِككين   وط ٕعككٛ ٥شالككت ِٔكك٘

ْ ٔ  الريكاب  خكٕامت  وَ وا ضٗشدخ ل٘ وا ؾٕز ِٕه وَ ٌْ  ٥ال ال ؿٛ ل٘ سرا ُ  ٔلعد  خكس ه   ٌك

 اممكك ف خكك مل ٔاذا ٌّككاٖيت  اٌككت ازثع ككت فككإذا عٍ كك٘ سيككٜ ٖ ككيمعين ثع ككاُ ضككٗأثٗين لأٌككْ خككامت

َ  ثسادعت زٕالف فعمٜ.. ل٘ خدوا ضٗرٌُٕٕ ٌّيفإ ل٘ ضٗشدخ ٙ  عك ٙ  ٔوكاشاه  قكساز ْ  دكد  ةُٔ خي ٠ك

  وكٕزا  ثفعكن  ُٔ  لكاهلل  ثػكسك  ُ  ثكٍذض  لر٘ وّي فػسط خييف٘ ُ  ئٍٜ  وراٌْ عَ سد  خ ازال

 . ازبَ عامل هٕةخ ةُٔ  ٗ ْ حبٗاٚ أييعٕ داٌ ا ةعٕٓ..  ٔزضٕلْ لاهلل ٔ فس غسك  مّا

 ف 08:16 2009،   يٕلس 01  خالد ذبٗاث٘ ث  مٕا 
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ً ...ٖ كٕه   ْ  عمكٗري  الطك٦ ْ  اهلل ٔزهك ٘   شٔز وكسٓ  ذ كس   ٌكا   ٔلس اثك  وك

ْ  قكسا   ٔقعكدت  ؾدٖ ْ وَ لٍا دالْ ٘   شٔز زهٌكا  خكيت ٔ  ٌكا   فٗك ُ  ٖؿكٗ ري  زا  ث كسٔٓ  ٥ قكاه  وك  دٍكٕ

٘  الرك٦ً  ٧ُ ثْقساٞ   اضيىسٍٖا وا خيتٔ  ٌا  لظ ْ  المك ْ  خيكٕ   فٗك ً  ٔ ٦ضكي  سكسٔ    مك  ٔزضكٕ

 .   سٖ ْ

 ٖكدٔز  ٔقعكد  الرياب ِرا خ٘   سكس ٖاًا٧ وَ ًٖٕ  ...ٖ ٕه الفيا  ع د 

ْ  ٌٔطكى   ٥ال غْٕٖ ااّي سبالْ  سفيْ   ِٕٔ فْٗ ٕ  ؾكٕث ْ  ٖؿكٗض  ِٔك ْ  ؾكٕات   ٔفٗك ُ  قٕٖك  ٔاسكد   كا

 وفيككٕ  قداوككْ ٔالريككاب لازبككداز ضككْز  ٖكككسب ٔدككدٌآ عمٗككْ ال ككاب فيشٍككا ٔاككا ازبككداز ٖكككسب

 ُال سطككٗت لككظ وككدزٙ ٔاهلل قككاه ؾككاز الكك٘ ٖككؼال لٍآضككأ الط ٗعٗككٛ سباليككْ زدكك  قفمٍككآ وككا ٔرذككسة

٘  ض٘ز  ْ  ذاال ٥ال الٕدك   ٖيٕقكف  ٔوكا  ٖعكٕزٌ َ  لازبكداز  قكسلي  عكد  وكا  ٔسمكف  الريكاب  زدك   ٖٕوّكا  ٔوك

 ً 03:41 2009، ةٖطىدل 08 ٖفيشْ

 خكس ل٪ قكس ٓ  وكا  ٔ الفككٕه  لاب وَ الرياب ِرا قس  عى٘ ٌا ...ٖ ٕهوٍّد  

 اغكك٘ فككّٗي الركك٦ً ٔ الريككاب ُال  سٖككب لػكك٘ٞ سككظ ٧ُ  ىككن وككا ٔ ؾككفشٛ  ككي صبككسة ٖعككين

َ  الفككٕه  لاب وَ قس٣ٓ   عا ، سٖب َ  ةفك   لرك ٘  الكجى ً   كن  ؾكاز  .. كال ً  لكظ  ٖكٕ  فكس   وجكن  ٍٖكا

 وكا سٚ  قكشرٛ  ا٫خكٕٚ  سكد   قكاه  وا ٔوجن   رلٚ عُٕٗ لْ  اَٟٖسٝ   سٖب لػ٘ٞ حيمي الؿ٦ٚ

ٛ  طبٗكف  غرمْ ؾٍدٔق، ٔ اُ وَ ٖطم   اُ ٔ ٘  ُال لدزدك ُ  عىك ٜ   كا َ  ٖؿكش ً  وك  وكرعٕز  الٍكٕ

 ٔ ِككاة ااٍظككس ٖػككٕ  ٍٖككاً وككا ٔه  لٗمككٛ  ككن ٔ ككاُ، الطككَ   ؾككغرل ٔلككٗظ زدككن ٌككْ  وكك  ٖؿككسس

ٙ  غٗ  عٍد زا  ااّي ،ٍٖاً ٖ دز لعدِا الفذس ذاُ  سيٜ ٖ  ٜ ٔ السعب وَ ٖؿشٜ ٘  خطكأ  الكر  عىك

 ز عككات ٖؿككم٘ وٍككْ ٖطمككب  ككاُ ٔ الؿكك٦ٚ لعككد ٖككدعّٗا ةعٗككٛ  عطككآ  لعككدِأ الريككاب ٧ٌككْ قككس 

٘  وكا     خٕاُ ٖا لرل  .اسبىدهلل ٔقعْ ذبطَ سيٜ ا٧ةعٗٛ قساٞٚ و   جرلٚ ضٍَٔ  ِكرٓ  اجكن  ةاعك

 .عٍري ٔ عٍا غسِا ٖ عد اهلل وٍّا فاٟدٚ ٥ ٧ُ الفكٕه لاب وَ لٕ سيٜ الريب
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ُ ال ٖكا   ً  ٌكا   لركرب  وكا  ٗيالعظك  ٔاهلل خكٕا ٜ  ةٔز  قعكدت  الٗكٕ  الريكاب  عمك

 وعكك٘ ٔلطفكك٘ ازبّككاش عمككقٗل اٖككآ لككدٙ لمكك٘ ن ٔؾكك مىككأ  فكككٕه صبككسة ٖعككين دٕاثككْ غككٕ غككٕ ٔ 

٘ ال العمكي  وك   وير س وؼوسات  ث٦خ ٔ  2 سٕال٘ وع٘ ٔؾازت ُ  وػكغن   ٍكت  ٌك ٜ  قكسا  ازبّكاش  عمك

 فْٗ اقس  ٌأ  لٕٗدعٌٕ٘ ض٘ٔز  عٌٕٗ٘ ٔسطٗت

 الريكاب  ِكرا  لط ب ثٕ  ؾدٖ ٘ لٕ  واٖسدعؼ ٖسٔ  الم٘  ياب ةٓ الرياب 

ٛ    الريكب  ثم  وجن ٖذل ٕا  ٗف عاز  ٔوؼ وري ٛ وَ الرياب خر  ف د ٞ   ٔ  ااري ك  ثٍكا

٘ ا٧ الؿكشف  قساٞٚ ْ ٔ أ هّكس  ٔلك  ٖطكيذب  ٔمل الطكسٖس    زقكد  ذلك   ٔلعكد   ىكن   ُ  زٖكد   ٥ ؟؟ ٌك

 ذِ ٍككا ٍٖككاً مل ٖػككسب مل ٖأ ككن مل ضككفٔل٨ ااطيػككفٜ اىل ٌ مككْ ٔمت عميككْ سككدا  ٖعمككي ٔمل لمعكك٦ز

ٕ    اٞا٧ سيٜ ٍٖطق ُ  لدُٔ طبٗفٛ ليطاواتا ٖ يطي فراُ لصٖازثْ ْ  خكاٖفحل  ا كاٌ ٛ  وٍك  ٔااػكرم

 ليطككاواثْال   ااػككرمٛ اسبس ككٛ عمككٜ ٖ ككدز ٥ٔ ازبمٕ ككٕش عمككٜ ٔعككاٖؼ ٖػككسب ٥ٔ ٖأ ككن ٥ ٌككْ 

ٙ  ذلك   ٔلعد ثٖ٘أ غٗ  فرن ٖطاعدٓ ُ  ااػاٖ وَ  سد  ٖطيطٗ  ٔمل ااخٗفٛ  ٖٔ كٕه  ٖٔؿكسس  جيكس

ٕ  زفككٕا   يرل وػاٖ  ٍِٔاك لاهلل عٕذ  ْ  أخكاف ٛ  وكات  وكا  سبكد  وٍك ُ  السدكن  ِكرا  ُ  ااػكرم   كا

 الٕقكت  ذلك     الريكاب  ٖ س  ٌْ  ازبَ عس  فرٗفٔمل ٖط ق وٍْ غ١  ف ع لعٍْٗ الرياب ٖ س 

 ً 09:33 2011، وازع 10  ا٧ذٝ ازبَ لْ ض ب ٔااذا

ً ...........خكاةوري ...ٖ كٕه  ٛ  عمكٗري  الطك٦ ْ  اهلل ٔزهك ٛ  . ٔلس اثك  لداٖك

ـ  الريكاب  ِكرا  عٍدٓ وَ ا٥خٕٚ  ٗ  وَ زدٕا  َ  الكيخم َ  ٔقكت  ضكسع لأ عٍكدٓ  وك  ِكرا  ٧ُ) ممرك

  ٗك   وَ ئٍٜ ( زِٗ ٛ اةعٗٛ فٗٛ ٔ اُ ااأثٕزٚ ل٨ةعٗٛ ف ع ٔاضيخدويْ عٍدٙ  اُ الرياب

ٜ  العذٗب الرياب ِرا و  قؿٛ وعاٝ سؿن ٧ُ لطسعٛ لطسعٛ وٍٛ اليخمـ خٕٚا٫ ٘  ِٔك  : كا٥ث

ً  50 وٍكر  ضكشس   يكاب  مييم  الطَ   الطاعَ ٔالدٚ ُ  ؾدقاٟ٘  سد  ل٘ ذ س  ٥ٔةٚ  خكدل ٔ  عكا

َ  ف كد  ومعُٕ  ياب  الرياب ِرا ُلأ ُ ) عىّكي  دكٍ ْ ٔ ( فك٦ ٜ  لؿكدٖق  اعطكآ  ٌك ً  15 ف عكد  ميٍك  ٖكٕ

 اىل السدكن  لعاةال ٔمت ٖاً  ض عٛ لعد السدن دَ ٖكأ  ٖساٌ٘ال لسدن  عطآ ٔلعدِا ٔوات السدن دَ

َ  اللعاةٓ وَ ضٍٕات ث٦خ لعد الٍفط٘ الطب وطيػفٜ   ٔوات ٖساُال  عمكّٗي  فيىٍٗكت ........ ةٔليٍكا  وك

ٛ  ٔلرَ ٔالدِي وَ خيافُٕ ٌّيلأ خدلٌٔ٘فأ ٖٕوحل ٔ  ًٖٕ ادٚ الرياب ضيمف  ُ  ٘   لالٍّاٖك  عطكٌٕ

ٛ  ال دميٛ الٍطخٛ ِٕٔ الرياب ٛ  الفعمٗك ٘  خكي٦  ال ٔطبيمفك َ   مك ٛ ) ازبدٖكدٚ  الٍطكخٛ  عك ُ    عك  ل ٍكا
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 لككْ ال ككدٖي فالريككاب) ال دميككٛ الٍطككخٛ عككَ  مكك٘ خككي٦ ال خييمككف ازبدٖككد الريككاب ِٔككرا (85

ً   كجرلٚ  دصاٞ  ٛ  ٔعمكٕ ٜ  ٔخطكرلٚ  طبيمفك ٛ  ٔعمكي  ( اسبٍفٍطسٖكات ) عمكي  ااجكاه  ضك ٗن  عمك ٕ  الفساعٍك  ِٔك

 ؾكفشٛ  ؾكفشٛ  الريكاب   قكس   تٔلكد   الريكاب  خكرت  :  ااّكي  (ازبدٖكدٚ  لالٍطكخٛ   رل وٕدكٕة  عمي

 ضككسازا٧ ٔعمككي ز ا٧  ككٕٙ ٔعمككي خيفككاٞا٫  عمككي خطككرلٚ عمككًٕ ىلال ٔؾككمت سيككٜ غككدٖد ٔلككيىعَ

  يالكك  مل ٔلرككَ غكك٘ٞ  ٝ ثط ٗككق ةُٔ ف ككع لككا٫ ٦ع ٔا يفٗككت  غكك٘ٞ  ٙ عىككن  ٔمل اشبطككرلٚ

ٜ  ٌفطٜ ٞ    كق   لكد ت  سيك  . العذكاب  العذكب  ٖكت ٔز  اسبكظ  ٔشٖكاةٚ     لمكسشق   كال ساٞٚ  لطكٗطٛ   غكٗا

٘   َعك  خييمف لػرن لْ لاليؿس  ٔقاً عمْٗ  ٦علا٫ خ٘  ف اً َ  ضكمٕل ٘  ةُٔ وك ٜ  عمىك  ٖكت ز  سيك

 لالطمكب  ف ىكت  حيذلق لد  لٕدّْ سظٔ  الدا َ لمُٕ لٌٕٛ ٖٔيغرل ٖػٗب ضْز   ٔلدا ٖرلن لدا خ٘ 

ْ  ٔ خدلٌ٘ الرياب لإعطاٟ٘ وٍْ ُ  لأٌك ٛ  حيككس   كا َ    ومك   ا المك َ  وكَ ومكٕك ازبك  ال كساٞٚ  خك٦ه  وك

 سالٗككا وٕدككٕة ٥سككد جيككٕش ٥ ٔ ٌككْ (.........). لركك٦ً ٔ خككدلٓ اامكك  لككْ خككسز ثككي ٔوككَ ٖككًٕ زلعككحل  اككدٚ

ٞ   ٍِٔكاك  ضشسٖٛ  ٦ضي لّا ٧ُ الريب ِرٓ   لاليدخن  عمّٗكا  ااكسٔز  رذكسة  الريكب  لّكرٓ  زلكا

ْ  حيكس مل ذاال سيٜ ٔ  ضيا٫ ؾاسب حيكس ْ  ٖعمكي  فإٌك ْ  ذ كس  مت لأٌك ـ  ٖٔميفكت  الزلك ٝ  لمػكخ  الكر

  ككٗضٖٔ لازبطككي ٥ًا٩ فٗطكك ب وٕقكك  وككَ عمٗككْ ٖككٍف  فإٌككْ ٖمعككب ٔ  اقككعٗف  ككاُ ُفككإ الزلككْ ذ كس 

ْ  فكرِ ٍا  ٔاُا٧ فٕات عدل ٔلرَ  خ٘ ااّي العالح لمػخـ الدً سقحئ عالس   عكامل  عٍكد  لع٦دك

ْ  ُا٩ الرياب َٖ  لْ قاه لْ  ػف ُ  ف ىذسة) ٔخطرل   رل زٔساٌٜ ةَٖ ٘  فأخدلثك  سكيفظ   لكأٌ

 ٔمل ف كع  لطكذٍٍا  ا يفكٕا  ازبَ ٧ُ سفظٍا قد اهلل ُلأ خدلٌأ )) ُا٩ وٍْ اليخمـ جيب ف اه لْ

٘   ضكيىس ال عك٦ز  عطاٌأ  عمٍٗا لال كاٞ ٖ ٕوٕا ٜ  خك ْ  عمك ٛ  وٍكر  ودأويك  ٔوكا  2011 ُٔلك٦  1993 ضكٍ

ْ  الرجرلٚ وسا ٔا٧ الطال  ضٕٞ وَ ٖعاٌٜ شاه ْ  لك ـ  زلك   اإقكٕع  ِكرا  لعكد  . ٧ٔلٍاٟك  و كسب  غكخ

ْ ٔ ( 93 عاً ٔ اُ) الرياب اضيعازٚ زاةٔ  اإقٕع لّرا وٍٜ ْ  خدلثك ٝ  وكا  ُٔ  خطكرل  لأٌك  وعٍكا  دكس

ْ  ُ  يٍٜ  ٥ٔ لمغاٖٛ خطرل ٜ  ؾكس فأ  ٖؿكٗ  ٘  الريكاب  ر خك  عمك ٜ  ٔذبكداٌ ْ  عمك ُ ال  ٌك َ  خكازق  ٌطكا  ٔلك

ْ فأ غ٘ٞ وعْ حيؿن ً   ضك عٛ  ٔلعكد ............. الريكاب  عطٗيك  مل ٌٜلكأ  العظكٗي  لكاهلل  قطكي ٔ )) عكاة  ٖكا

ً  ((  الٍكاٟي  ٔ اُ   جرل غٗب لْ ٖٔظّس المُٕ غاسب  اُ ف د عسفْ  ٘ لإ ٔقكا  الريكاب  عطكاٟ

٘  السدكن  ىلال لْ ٔذِ تٔ خرثْ  سرزثْ ٌٜلأ لْ قمت ٔلرٍٜ سرزٚ  مل ٧ٌٜ عم٘ ٖعيب ِٕٔ  السٔسكاٌ

 ((. الٗككًٕ شلككرا عككٍّي الريككاب ٔوككاشاه) ِمكك٧ٛ الريككاب زة٧ فاقككطسزت  غككدٖدا ثٕلٗخككا فككٕخبين



 

 

 
35 

 لككَ سككدا  ُلككأ عمككي  ٌكك٧ٜ ذ سِككا  ضككيطٗ ٥   ككجرلٚ  سٖ ككٛ غككٗاٞ  وعكك٘ دككست ٌككْ  وككسا٧ ٔس ٗ ككٛ

ً  شلكرا  شلكت  ٔوا خسٝ  وٕزٔ  خيفاٞا٥ خبؿٕف ِٜٔ ٖؿدقين  اشبطكأ   ِكرا  قكسٖ ٛ  ةفك    ٌكا ٔ  الٗكٕ

َ   زدٕافكأ  ذٖكيّي     ثط  ت ل٘ س ٛ  ىلال عطٗيْ  ٌٜٔ  وٍصل٘ ىلال الرياب ِرا ةخمت  ٌٜلأ  اهلل وك

٘ ال لري لالٍط ٛ وأ . ل٘ ٖغفس ُ  ٘ ال اسبكرز  فاسبكرز  خكٕث ً  خكٕاٌ َ  الركسا  ٔ  الفككٕه  ٖػكدك  ُ  وك

 ا٥ ثؿكٗب  ٥ ٔااػكا ن  اسبكٕاةخ  فكداٟىا  وٕقكف  لّركرا  ٌفط  ثك  ُ  وَ لالٍفظ الصاٟدٚ الج ٛ

 ٔ  لككال شس ٖسوٗككْ ُ  الريككاب لدٖككٛ وككَ  ككن يٍككٜ  ٔزعككا ي سفظرككي)) اٌفطككّي وككَ الككٕاث حل

ْ  ٥ٔ  سٖ ٛ  لأٙ وٍٛ ٖيخمـ ْ  أ ٖ ٗعك ْ  سكد   ٧ٝ ٖعطٗك ٘  ٧ٌك ٜ  ٖ كك ٛ  ضكس   عمك  سافظٍكا  ٔاهلل  اومك

 ((الٍؿرل ٌٔعي اإىل ٌعي ِٕٔ  ٗعا

  

 الُ وسٚ  ىاُ لاهلل  قطي لاهلل  قطي اهلل ٔزهٛ عمٗري الط٦ً  

 الرعس ٌظاً   ٖٔدخن ميٕت  ٔ ٍٖذَ  ُ الوا اشل٦ك الىل ٖ س ِا رَ ضي٤ةٙ الرياب ِرا قساٞٚ

 الٍت عمٜ وَ الرياب ٌصلت  ٌا وطيشٗن  قٕه عأش ٔوؼ ددا ؾعب ٖرُٕ ٔالع٦ز ٔالطشس

   ل مب  ٍت ٔلرَ  قس ٓ  طمت وفّٕوٛ وؼ الم٘ ٔ مىاثْ اسبسٔ  ٔؾعٕلٛ ٔلمرطن

 ًٖٕ ثاٌ٘ ف٦غٛ عمٜ لْ  عطٗيْ وين  م ْ شوٗم٘ ٔاسد ٔ  سادٛ   وس صثؼ لظ الؿفض

 عازفحل ٔوؼ  لٗض ٔغعسٓ الر٦ً عَ ٔعادص لرلة ٥ٔ لٗؿد ٥ٔ ااطيػفٜ   الٌْ عسفت الؿ ض

 سؿن الم٘ اْٖ واعسفؼ  ٌا ضا ٍٛ دجٛ صبسة ِٕٔ الٕقت سبد غّٕز ث٦خ وَ سن لْ ٦ٖقٕا

 رعمٕوات وٍْ ٖطم  ٥ٔشً عمّٗا ٖطّس ِٔا ةٙ اسبادات لٗشب الٌْ ٔقاه الف٦غٛ  خر لرٍْ

  2011، وازع 10 اامعُٕ الرياب ِرا عَ ث يعدٔا  ُ  زدٕ اْٖ فْٗ ٖٔػٕ 

 : جيٕش ٥ ْ ٌ ال٘ ذِب ا٧ٔه الس ٙ
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 ضبسً ذاثْ سد   ِٔرا ٔالفكٕه، لا٥ ٦ع الػغف جملسة ا ٦ع ٌٕعاُ، لْ ا٥ ٦ع:  قالٕا ٔفْٗ

 ٥ اشبؿٕف لّرا اهلل زهْ لاش الَ الع٦وٛ وَ فيٕٝ ٍِٔاك ع  آ، حيىد ٥ اا ااطم  ٔجيس

 .ا٧وس ِرا فّٗا جيٗص

 ل٦ ٦ع الكسٔزٚ وٍّي ث يك٘ وَ اافيحل ٔال كاٚ الرَٖ  اعي اةٓاَ ضمي  ا٥ ٦ع وَ ٌٕع ٍِٔاك

 العمًٕ ٔ م ٛ ا٧ةٖاُ و ازٌٛ عمىاٞ وَ ايخؿؿحلٔا ،لؿشٛ اسبري ال كاٟ٘ عمٜ الطشسٚ 

 ٔاحمل  حلٔزداه اسبط ٛ )ا٧وس لااعسٔ  ٔالٍّ٘ عَ ااٍرس(  ااعازبحلالسقاٚ ٔ الػسعٗٛ

خاؾٛ غس ٛ ازبىازك ٔوَ عمٜ اسبدٔة الرَٖ ٖفيػُٕ عَ )ٔا٧وَ ٔزداه الػسعٗحل ٔال اسجحل

ٔ ٟىٛ   ن ضبسً ٔقاز ٔذل  لٗىٗصٔا  يب الطشس وَ  رلِا ضٕاٞ وَ  زلاّٟا  ٔ ضبيٕاِا(

 ضبدٔة ٌطاق   الطشس  يب عمٜ ااطادد ٔودزض٘ اإاة الدٍٖٗٛ ٔلعض الداعٗات ا٥ ٦ع

،لن  ٔااػعٕذُٔ الطشسٚ ٖي عّا اليت ٔا٧ضالٗب الطسق وَ لميشرٖس العامل ِرا خفاٖا لعض اعسفٛ

ٔالوراٌٗٛ العطاٞ ةزٔع ٔةٔزات لدٖمٛ لفكٕه ز  ٛ ا ٦ع الرجرل عمٜ وجن ِرٓ الريب 

ٔ زٝ  ُ ٌطيعٗض عَ ذل   مْ ليؿٍٗف  يب  ٔ  يٗ ات  ثفكض  (( ذل  ةُٔ ٔوا الرفسٖٛ

العمىاٞ ٖٔرفٍٗا ِرا  مما فّٗا ٌٔ دٓ لالرياب ٔالطٍٛ ٔفيأٝ غ٘ٞس ٗ ٛ ِرٓ الريب ٔعس  

اليٕسٗد ٥ٖٔعي د اعي اة الطمف  ٥ ٖعس )ٔلٗظ ٧ٙ  سد  فدزٞ اافاضد و دً عمٜ دمب ااؿاحل

   ٔشازٚ ا٫ع٦ً  ااط٤ٔلحلٖٔدخن   ِرا  ا٫ ٦ع ٧ٌْ ضٗ   ٥ضبالٛ (

 وٕق  ِرا لٗظ ٔثفاؾٗن  جرل خ٦  ااطألٛ ٔ ) سذس لَ اسبافظ ل ٕه عمٜ ازبٕاش ٔاضيدلٕا

 ٔالوا  رلٓ، عَ  فس فْٗ وا ليىٗٗص الوا  وسَٖ ٧سد الطشس ثعمي العمىاٞ ٖعض  داش ٔقد. لططّا

 فىعسفٛ ا٥عي اة ضمي فإذا ا٥عي اة، دّٛ وَ ال٥ فْٗ ضبرٔز ف٦ ا٧ٔه فأوا فْٗ، ٔق  عىَ ٫شاليْ

 وا  ٗفٗٛ ٧ُ ل٨ٔثاُ، ا٧ٔثاُ  ِن ع اةٚ  ٗفٗٛ ٖعس   ىَ وٍٰعا، ثطيمصً ٥ رذسةٓ الػ٘ٞ

 ٥  اُ فإُ الجاٌ٘ ٔ وا. لْ ٔالعىن ثعا ْٗ خب٦  فعن،  ٔ قٕه سراٖٛ ِ٘ المنا الطاسس ٖعىمْ

 لمىعٍٜ داش ٔال٥  ؾ٦ّ، حين ف٦ الفطق  ٔ الرفس  ٌٕاع وَ لٍٕع ال٥ لعكّي شعي  ىا ٖيي

 ...(.اار ٕز

 الطشس لاب/  الطب  ياب سذس، ٥لَ ال ازٙ فيض عَ ٌ ٦
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ا لرن وكَ  زاة اسبكق ٔلركن وكَ     ا ٔلٗاٌٰ ضأه اهلل ض شاٌْ ٔثعاىل  ُ جيعن   ِرٓ السضالٛ الٖكاٰس

 زاة  ُ ٖيعككس  عمككٜ س ٗ ككٛ ِككرا الريككاب  يككاب سلككظ ااعككاز  ٔ ُ جيعمككْ سذككٛ عمككٜ وككَ  زاة     

ا٫ ٦ع عمٜ الرياب ل ؿد الي ؿس  ىا ٖصعي الرجرل ثي وا ٖم جٕا ال٥  ُ ٖط  ٕا وكا فٗكْ ٖٔ عكٕا    

 شلمرٛ المّي  زٌا اسبق س ا ٔازشقٍا اث اعْ ٔ زٌا ال ا ن لا ٦ ٔازشقٍا اديٍالْ  ا
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