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َكس١َ 
 

: اؿُس هلل ٚ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل                              ٚبعس

ٖـ غطضْا بٗصا املٓٗر اؾسٜس ايصٟ أ٢ْٗ ظَٔ ا٫دتٗاز يًُعًِ 1424-1422عٓسَا أقطت ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚ ايتعًِٝ َؿطزات املٓٗر اؾسٜس يًتعبري يف عاّ 

يف ايتطبٝل إىل سس نبري، ؾكس تبآٜت تًو ا٫دتٗازات، ٚ مل حيكل غايبٗا اهلسف َٔ َكطض ايتعبري، ٚ أقبشت غاع١ ايتعبري يف ايربْاَر ايسضاغٞ 

. ايَٝٛٞ مح٬ً ثك٬ًٝ ع٢ً املعًِ ٚ ايطايب

يهٌ َطس١ً زضاغ١ٝ، ؾكس سسز املؿطزات يهٌ ؾكٌ زاضغٞ، ٚ خكل يهٌ َؿطز٠ مخػ١ أغابٝع، ٚ  (زيٌٝ ايتعبري)ٚ قس أسػٓت ايٛظاض٠ بإقساض 

. سسز اهلسف َٔ نٌ َؿطز٠ ٚ خطٛات تسضٜػٗا، ٚ منٛشز يهٌ َؿطز٠، ٚ ٚنع زضد١ نٌ َؿطز٠ مبا ٜتٓاغب ٚ أُٖٝتٗا، إىل داْب تٛدٝٗات يًُعًِ

ٚ قس خططت يٞ ؾهط٠ ٖصا ايهتاب بعس تسضٜؼ ايتعبري يعس٠ غٓٛات سُٝٓا ضأٜت َعاْا٠ بعض املعًُني يف ايبشح عٔ ايُٓاشز، ٚ عسّ عح بعهِٗ عٓٗا 

. ٚ انتؿا٩ِٖ بُٓٛشز ايسيٌٝ يػبب أٚ آخط

. ٚ قس ضأٜت أٜهًا إٔ ايط٬ب عاد١ إىل َطدع هلِ ٜطدعٕٛ إيٝ٘ بعس ؾطح املعًِ ٚ قبٌ تطبٝل َؿطزات املٓٗر

ؾذُعت ٖصٙ ايٛضقات َٔ بعض املكازض، ٚ قػتٗا بؿهٌ َٓاغٕب يًط٬ب، ٚ أنؿت إيٝٗا َا ضأٜت٘ َٓاغبًا َٔ ايُٓاشز اييت ادتُعت يسٟ خ٬ٍ بهع 

نٓت قس أعسزتٗا َٔ قبٌ  (بٛضبٝٓت)غٓني َٔ تسضٜؼ املاز٠، سٝح إْٞ نٓت أمجع ايُٓاشز يف ًَـ يًطدٛع إيٝٗا عٓس اؿاد١، ٚ نُُت إيٝٗا عطٚض 

. يتهٕٛ عْٛا يًط٬ب ع٢ً ايؿِٗ ٚ ا٫غتٝعاب، ٚ ٚغ١ًٝ يًُعًِ يٝشكل أٖساف املٓٗر بإشٕ اهلل

 . 73قؿش١  (زيٌٝ ايتعبري)ٚ يف اـتاّ أٚقٞ ظ٥٬َٞ َعًُٞ املاز٠ بكطا٠٤ ايتٛدٝٗات ٚ اإلضؾازات اهلا١َ ايٓاؾع١ ملعًُٞ املكطض يف 

. أغأٍ اهلل ايهطِٜ إٔ ٜٓؿع بٗصا اؾٗس املتٛانع، ٚ إٔ جيعٍ يٓا يهِ ا٭دط ٚ املجٛب١ َٔ عٓسٙ، إْ٘ دٛاز نطِٜ

 ْٞطسب مب٬سعاتهِ ٚ اقرتاساتهِ ع٢ً ايربٜس ايتاي  :Abu.Ziad@Msn.Com  
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 َا ٖٛ ايتعبري ؟ 

. ٖٛ ايتعبري عٔ أؾهاضْا ٚ َؿاعطْا ؼسثًا أٚ نتاب١ بًػ١ عطب١ٝ غ١ًُٝ: ز 
 

  َا اهلسف َٔ زضاغ١ َاز٠ ايتعبري ؟

: ْسضؽ َاز٠ ايتعبري يهٞ : ز 

. ُْٓٞ قسضتٓا ع٢ً ايتعبري ايػًِٝ عٔ َؿاعطْا ٚ أؾهاضْا ٚ ساداتٓا-1

. ْهتػب ايكسض٠ ع٢ً ايتؿهري املٓعِ َٔ سٝح ايعٓاقط، ٚ سػٔ عطنٗا، ٚ ضبط بعهٗا ببعض-2

. ْػتطٝع ا٫قتباؽ ٚ مجع املعًَٛات ٚ ٚنعٗا يف غٝاقٗا املٓاغب-3

. مطم ع٢ً خًٛ تعبريْا َٔ ا٭خطا٤ ايًػ١ٜٛ ٚ ايٓش١ٜٛ ٚ اإل١ٝ٥٬َ-4

. ْتعٛز ع٢ً اٯزاب ايط٥ٝػ١ يًشٛاض نشػٔ اإلْكات، ٚ تكبٌ آضا٤ اٯخطٜٔ، ٚ سػٔ عطض ايطأٟ ٚ ايتًطـ ؾٝ٘-5

. ْتكٔ َٗاضات ايهتاب١، َٔ ٚنٛح اـط، ٚ اتباع ْعاّ ايؿكط٠، ٚ َطاعا٠ اهلٛاَـ، ٚ ع٬َات ايرتقِٝ-6

. ُْٓٞ قسضتٓا ع٢ً بٓا٤ املٛنٛع، ٚ اختٝاض ايعٓٛإ، ٚ اْتكا٤ املؿطزات، ٚ تػًػٌ ا٭ؾهاض، ٚ سػٔ ا٫بتسا٤ ٚ اـتاّ-7

. ُْٓٞ املٗاضات ايهطٚض١ٜ يًتعبري ايؿؿٗٞ، نا٫ضػاٍ، ٚ ايجك١ بايٓؿؼ، ٚ اؾطأ٠، ٚ ايط٬ق١، ٚ متجٌٝ املع٢ٓ-8

. ْربظ َا يسٜٓا َٔ َٛاٖب ٚ قسضات تعبري١ٜ-9

 

: بعباض٠ أخط٣

  َا أ١ُٖٝ ايتعبري ؟

. إشا متهٓا َٔ ايتعبري بٛنٛح ٚ قسم ٚ عؿ١ٜٛ عٔ أؾهاضْا ٚ َؿاعطْا ٚ ساداتٓا اغتطعٓا إٔ ْ٪ثط يف اٯخطٜٔ ٚ ْتٛاقٌ ٚ ْتؿاعٌ َعِٗ
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ضقِ ايكؿش١ املٛنٛع 

 1َكس١َ 

 2اؿك١ ا٭ٚىل 

 6ايتشكٝل ايكشؿٞ 

 10. أبٓا٩ْا سٝح ٜتؿهًٕٛ: ٠ا٭يعاب اإليهرتْٚٞ: منٛشز

.  ضَٞ ايهتب ايسضاغ١ٝ: منٛشز  13 ا٫ختباضات ظاٖط٠ تتهطض َع بسا١ٜ.

 15  َطًٛب أَط ايؿباب عٓس ايؿطاؽ ٚقت َٔ  ا٫غتؿاز٠: منٛشز

 20إبسا٤ ايطأٟ 

 25مماضغ١ ايطٜان١ : منٛشز

 26ا٫ْرتْت : منٛشز

 27اؾٛاٍ  (نُريا): منٛشز

 28ايكك١ ايككري٠ 

 34اإلْػإ ايعًّٛ : منٛشز

 37ايٝس ايؿ٤٬ : منٛشز

 41تًو املطأ٠ : منٛشز



مهاراث الكتابت و التعبري 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾطح املؿطز٠ ٚ عطض يُٓٛشز : ايتشكٝل ايكشؿٞا٭غبٛع ا٭ٍٚ 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايتشكٝل ايكشؿٞا٭غبٛع ايجاْٞ 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايتشكٝل ايكشؿٞا٭غبٛع ايجايح 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايتشكٝل ايكشؿٞا٭غبٛع ايطابع 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايتشكٝل ايكشؿٞا٭غبٛع اـاَؼ 

ؾطح املؿطز٠ ٚ عطض يُٓٛشز : إبسا٤ ايطأٟا٭غبٛع ايػازؽ 

زضاغ١ يُٓٛشز : إبسا٤ ايطأٟا٭غبٛع ايػابع 

زضاغ١ يُٓٛشز : إبسا٤ ايطأٟا٭غبٛع ايجأَ 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : إبسا٤ ايطأٟا٭غبٛع ايتاغع 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : إبسا٤ ايطأٟا٭غبٛع ايعاؾط 

ؾطح املؿطز٠ ٚ عطض يُٓٛشز : ايكك١ ايككري٠ا٭غبٛع اؿازٟ عؿط 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايكك١ ايككري٠ا٭غبٛع ايجاْٞ عؿط 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايكك١ ايككري٠ا٭غبٛع ايجايح عؿط 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايكك١ ايككري٠ا٭غبٛع ايطابع عؿط 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايكك١ ايككري٠ا٭غبٛع اـاَؼ عؿط 
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  ٞمنٛشز ؼكٝل قشؿ :

! أبٓا٩ْا سٝح ٜتؿهًٕٛ : ا٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ 

اييت ؽًؿٗا ا٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ يف أطؿايٓا اظزازت  (ايهاضث١ٝ  )يف ايٛقت ايصٟ اضتؿعت ؾٝ٘ أقٛات ايباسجني ٚ ايرتبٜٛني ٚ املدتكني قصض٠ َٔ اٯثاض 

. َعس٫ت تسؾل َٓتذات ؾطنات ا٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ إىل أغٛاقٓا بسضد١ ٫ جيسٟ َعٗا ايكطار  ست٢ إٕ ا٭طؿاٍ ٚ آبا٥ِٗ ٜسخًٕٛ ق٬ت بٝع ٖصٙ .

. ا٭يعاب ؾٝشتاضٕٚ يف ا٫ختٝاض َٔ نجط٠ تًو ا٭يعاب قسميٗا ٚ دسٜسٖا  ؾُا ٖٞ اٯثاض ٚ ايٓتا٥ر اـطري٠ اييت ؽًؿٗا ٖصٙ ا٭يعاب يف عكٍٛ ٚ أؾ٦س٠ ٚ .

عٛاطـ أبٓا٥ٓا ؟ ٚ َا ٖٞ اؿًٍٛ ايبس١ًٜ، أٚ اؿًٍٛ املكاسب١، ست٢ ٫ ٜؿعط ايطؿٌ بايعًِ ٚ ْسخٌ يف ْتا٥ر عهػ١ٝ ؟ 

يف ٖصا ايتشكٝل انتؿؿٓا سا٫ت متطز ا٭بٓا٤ ع٢ً املصانط٠ بٌ سا٫ت متطز ع٢ً ا٭نٌ ٚ ايؿطب ٚ ايّٓٛ أٚ ست٢ تٛدٝٗات ا٭بٜٛٔ طاملا أِْٗ َٓػذُٕٛ 

. َع أيعابِٗ .
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ملاشا ٜسَٔ عًٝٗا ا٭طؿاٍ ؟ 

قبٌ َعطؾ١ اٯثاض ايػًب١ٝ هلصٙ ا٭يعاب ، يٓتعطف أ٫ًٚ ع٢ً ا٭غباب اييت تكـ ٚضا٤ تعًل ٚ إزَإ ا٭طؿاٍ عًٝٗا ٚ ايػشط ٚ اؾاشب١ٝ اييت ػعٌ ا٭بٓا٤ 

َؿسٚزٜٔ هلا ٫ ٜػتُعٕٛ ٚ ٫ ٜطٕٚ غريٖا ، ؽتاض ٖصٙ ا٭يعاب عٓكط اؾصب مبا تٛسٝ٘ هلِ َٔ َعاضى ٚ َؿاٖسات ٚاقع١ٝ يف ايتدّٛ ٚ اؾباٍ ٚ 

٫ تهاز ػس هلِ سطن١ غري اؿطنات ايتؿاع١ًٝ قعٛزًا ٚ ٖبٛطًا  (َػُطٜٔ)ا٭ٚساٍ ٚ ا٭زغاٍ ٚ َعاضى يف ايؿها٤ ، ٚ ٖصٙ تؿسِٖ يسضد١ ػعًِٗ 

. َع ٖصٙ املطتؿعات ٚ تًو ا٭زغاٍ  ! (ايسٜٓاقٛضات)بٌ إْٗا تُِٖٛٗ بأِْٗ يف ظَٔ ٚ عكٛض َا قبٌ ايتاضٜذ ؾرتاِٖ ٜسخًٕٛ يف قتاٍ . . نٌ ٖصا ٜكسّ .

. بعٛاٌَ اإلثاض٠ ٚ اؾصب يف ايطغّٛ ٚ ا٭يٛإ ٚ اـٝاٍ ٚ املػاَط٠ ٚ غريٖا َجٌ زخٛهلِ يف غباقات ؾسٜس٠ ٚ عٓٝؿ١  (َٛنٛعات اؾصب)ٚ ٖٓاى .

. بايػٝاضات اي١ُٖٝٛ زاخٌ ٖصٙ ا٭يعاب  آخط، ؾٝتدطٕٛ اؿٛادع أٚ ٜتؿازْٚٗا ٚ ٜهْٕٛٛ يف ؾٞؾرتاِٖ ٜٓؿعًٕٛ بسضد١ ٫ تػُح هلِ بايتؿاعٌ َع أٟ .

. (ايًعب١)ساي١ تطنٝع َٓت١ٝٗ ط١ًٝ غاعات  ست٢ إْ٘ ٜطٜس إٔ  (ايبطٌ)اييت تتدصٖا ٖصٙ ا٭يعاب عٝح ػعٌ ايطؿٌ ٜتؿاعٌ َع (ططٜك١ اؾصب)ٚ ٖٓاى .

. ٜتُجٌ ب٘ ، أٚ أْ٘ ٜتُجً٘ أثٓا٤ املؿاٖس٠ ٚ بعسٖا ، ؾٝعذب بططٜك١ ايبطٌ يف تكتٌٝ ا٭ؾطاض ٚ دٓع ض٩ٚغِٗ ست٢ تػٌٝ زَا٩ِٖ أْٗاضًا  ٚ نِ ٚظع يف .

! ططٜكِٗ َٔ أيػاّ ٚ َتؿذطات اْؿذطت ؾِٝٗ أٚ يف أتباعِٗ  . ٚ ٖهصا ػس ايطؿٌ ٜتؿاعٌ َع ايبطٌ ٚ ٜعذب ب٘ ٚ ٜتُجٌ ؾدكٝت٘! .

. ايكشٞ ايكساع ٚ نعـ ايٓعط ، .ٖٓاى َآخص ع٢ً ا٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ َٔ اؾاْب ايكشٞ ٚ ا٭خ٬قٞ : تكٍٛ ابتػاّ ايػٓٝسٟ  ا٭خ٬قٞ تعًُِٗ .

. أغايٝب ايػطق١ ٚ اهلطب ، ٚ ايعٓـ ٚ ايكتٌ ٚ إٖساض ايٛقت ب٬ ؾا٥س٠  . ٚ ِٖ ٚ أ٫سغ إٔ نجري َٔ اٯبا٤ ٚ ا٭َٗات ٫ ٜ٪ٜسٕٚ إسهاضٖا يهٓٗا ب٤٬ قس ع

.  ِٖ فربٕٚ ع٢ً ؾطا٥ٗا أَاّ إؿاح أبٓا٥ِٗ ٚ إزخاهلا إىل املٓعٍ ضغِ َا ٜتدًًٗا َٔ غًبٝات ٚ أنطاض تعًَل بٗا ا٭بٓا٤ ٚ ٫ سٍٛ ٚ ٫ ق٠ٛ إ٫ باهلل 

زا٥ًُا َا ٜتػاٌٖ اٯبا٤ َع أبٓا٥ِٗ َٔ َٓطًل عاطؿٞ ؾكس ٚدسٚا يف ٖصٙ ا٭يعاب ؾطق١ شٖب١ٝ مث١ٓٝ : املٛظـ بٛظاض٠ ايكش١ –ٜكٍٛ أمحس إبطاِٖٝ 

. يًتدًل َٔ فايػ١ أبٓا٥ِٗ ملا ٜكبٕٛ إيٝ٘ 

أزخًت ٖصٙ ا٭يعاب إىل َٓعيٞ ؾتعًل بٗا أبٓا٥ٞ تعًكًا ؾسٜسًا ست٢ إِْٗ ٜكهٕٛ َععِ ايٛقت يف مماضغتٗا يف ايبس٤ تطنت هلِ اؾبٌ : ٚ تكٍٛ أّ أَاْٞ 

أقبشٛا ميًٕٝٛ إىل : ع٢ً ايػاضب يٝأخصٚا ضاستِٗ يف ايًعب زٕٚ َهاٜك١ ٚ ضقاب١ َين أغ٠ٛ بػريِٖ َٔ ا٭طؿاٍ ، ٚ بعس ؾرت٠ ٫سعت تػري غًٛنِٗ 

. ايعٓـ ٚ ايعسٚا١ْٝ ٚ إُٖاٍ بعض ايٛادبات املسضغ١ٝ ٚ ا٫دتُاع١ٝ  . ؾ٬ جيتُعٕٛ َعٓا ، ست٢ ع٢ً ايٛدبات بٌ ٫ ْهاز ْطاِٖ . قكطٚا ست٢ أزا٤ .
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. ايكًٛات عٓس٥ص قطضت ؾٛضًا ٚنع سس هلصٙ ا٭يعاب ٚ بسأت بايتسضٜر ؾ٬ ًٜعبٕٛ إ٫ بإؾطاف َباؾط َين أٚ َٔ ٚايسِٖ . ٚ بايتايٞ ملػت ؼػًٓا . ؾٗصٙ .

. ا٭يعاب ٫ ْػتطٝع َٓٗا َٔ َتساٍٚ أطؿايٓا يهٓٓا ْػتطٝع إٔ ْتشهِ ؾٝٗا

ا٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ هلا تأثري غًيب ع٢ً ا٭طؿاٍ َٔ ايٓاس١ٝ : أَا غعاز أمحس ؾٗٞ ٫ تػتطٝع ايتشهِ يف ا٭يعاب اييت تكؿٗا بأْٗا ؾٓط سٝح تكٍٛ

. ايػًٛن١ٝ ٚ ا٭خ٬ق١ٝ . ٚ ٫ ْٓهط شيو أبسًا . يهٓٓا ٫ ْػتطٝع َٓعٗا ؾكس ْتشهِ ؾٝٗا يهٔ املٓع يٝؼ فسًٜا ٭ْٗا ؾط ٫ بٓس َٓ٘ ٚ تكتشِ نٌ .

. ايبٝٛت ب٬ اغت٦صإ  .  ؾهطضٖا ٫ ٜكتكط ع٢ً ا٭طؿاٍ ايكػاض بٌ أقبح ايهباض ٜتٓاؾػٕٛ ع٢ً ايًعب بٗا . .

: (َعاؾ١ ْؿػ١ٝ)تكٍٛ ز ؾس٣ اـايسٟ  عاز٠ َا ٜٓذصب ا٭طؿاٍ ٚ ٜتأثطٕٚ با٭يعاب اإليهرت١ْٝٚ ٭ْٗا ؼت غٝططتِٗ ٚ ٖصا اإلسػاؽ ٜؿعطِٖ  

. باؿسخ  . ٚ ايصنٛض أنجط تأثطًا بٗا يطبٝعتِٗ ؾِٗ َٝٓايٕٛ يًُػاَط٠ ٚ ايتشسٟ ٚ ق١ً َٔ ايؿتٝات ممٔ ٜتعًكٔ بٗصٙ ا٭يعاب ٭ْٗا تؿعطِٖ باملًٌ . . َٔ ٚ

. ايٓاس١ٝ ايػًب١ٝ ؾٗٞ َٔ أنجط َػببات اـٛف ٚ انططابات ايّٓٛ يس٣ ا٭طؿاٍ املُاضغني هلا بإزَإ  ؾبعض ا٭ٖايٞ جيسٕٚ ٖصٙ ا٭يعاب تػايٞ ٚ .

تهٝٝعًا يٛقت ا٭طؿاٍ ٚ تبعسِٖ عٔ إظعادِٗ ٚ ايبعض اٯخط قبط يتعًل أطؿاي٘ بٗا ٚ ٜؿعط باـٛف سٝاهلِ يصا َِٓٗ َٔ ٜطاقب ا٭يعاب ٚ تأثريٖا ع٢ً 

. غًٛنِٗ مما ٜسؾع٘ شيو ملٓعِٗ َٓٗا تسضجيًٝا  . ٚ َِٓٗ َٔ ِٜٗ ٖصٙ ايٓاس١ٝ ٚ ٜعتربٖا فطز أيعاب . َٓاؾػًا دسٜسًا  (ب٬ٟ غتٝؿٔ)ٚ قس أقبشت أيعاب .

. يًبٝت ٚ املسضغ١ بػبب سب ا٭طؿاٍ ٚ ؾػؿِٗ بٗا ٭ْٗا َععظ ميٓعِٗ َٔ اـطٚز إىل ا٭َانٔ ايعا١َ ٚ ايّٓٛ َبهطًا  ؾع٢ً ا٭ٖايٞ عٓس ؾطا٤ ٖصٙ .

. ا٭يعاب َؿاٖستٗا قبٌ أطؿاهلِ أٚ َٓعِٗ يٝتُهٓٛا َٔ َعطؾ١ َا إشا ناْت َٓاغب١ أّ ٫ 

 

  (بتكطف)ٖـ 1426ضبٝع ا٭خط  (145ايعسز ): ف١ً ا٭غط٠. 
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  ٞمنٛشز ؼكٝل قشؿ :

 

. ضَٞ ايهتب ايسضاغ١ٝ يف ايؿٛاضع ٚساٜٚات ايٓؿاٜات  ا٫ختباضات ظاٖط٠ غري تطب١ٜٛ تتهطض َع بسا١ٜ.

 

 غري ايعٛاٖط ٖصٙ َٚٔ ايؿاؾ١ٝ، اؿًٍٛ ػس ٚمل نجري٠ ايرتب١ٜٛ غري ايعٛاٖط ٚيهٔ ٚضقٝ٘، تكسَ٘ عًٝ٘ ٜكاؽ بًس أٟ يف ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ لاح    

 ايهجري يس٣ ايٛعٞ ٚاْعساّ ا٫ختباضات، قاعات َساخٌ ٚأَاّ ٚايؿٛاضع ايططقات يف ايسضاغ١ٝ ايهتب ضَٞ ظاٖط٠ عاد١ً َعاؾ١ إىل ؼتاز اييت ايرتب١ٜٛ

 املع١ٝٓ ا٭دٗع٠ ٚمجٝع املٝسإ يف ايرتبٜٕٛٛ ايككٛض يف ٜٚؿرتى عًٝٗا، احملاؾع١ ٚنٝؿ١ٝ ايسضاغ١ٝ ايهتب أ١ُٖٝ عٔ ايط٬ب ٚخاق١ اجملتُع أؾطاز َٔ

.  اؿهاض١ٜ غري ايعاٖط٠ ٖصٙ َٔ يًشس َٓاغب١ تٛع١ٜٛ بطاَر اغتدساّ بعسّ ٚشيو ،اإلع٬ّ ٚخاق١

 . ايػ١٦ٝ ايعاٖط٠ ٖصٙ عٔ ٚايط٬ب ايرتبٜٛني آضا٤ بعض ٚمجعت املٝسإ يف اغتط٬ع١ٝ ظٛي١ قاَت #ايطٜاض$

 ٖٓاى إٔ ا٫ختباضات بس٤ عٓس ٬ٜسغ قا٬ً٥ ٚايجا١ْٜٛ املتٛغط١ غطٚض٠ مبسضغ١ ايط٬بٞ املطؾس بعٌُ ايكا٥ِ ايجبٝيت عاٜض ْاٜـ ا٭غتاش ؼسخ ايبسا١ٜ يف

 ايسضاغ١ٝ ايهتب ضَٞ ٖٚٞ أ٫ ا٫ختباض قاعات زخٛهلِ عٓس ٚايسٜٔ، ٚا٭زب بايعًِ ٚاملػتٗرتٜٔ اي٬َبايني ايط٬ب بعض َٔ تكسض سهاض١ٜ غري ظاٖط٠

 َٔ ايهبري٠ املاي١ٝ ايٓؿكات َكسضٜٔ ٚغري ؾطٜؿ١، ٚأسازٜح قطآ١ْٝ آٜات َٔ ؼتٜٛ٘ َا ضغِ بأقساَ٘ ٜطأٖا ٚايبعض ايٓؿاٜات ساٜٚات ٚيف ا٭ضض ع٢ً

 تٛع١ٜٛ بطاَر عٌُ ايػ١٦ٝ ايعاٖط٠ ٖصٙ ع٢ً ٚيًكها٤ َازٟ، َكابٌ بسٕٚ ايط٬ب مجٝع إىل ايهتب تًو يتٛؾري دٗسًا تسخط ٫ اييت ٖٚٞ ايسٚي١، قبٌ

 يًشسٜح ا٫ختباضات ٜػبل ايصٟ ا٭غبٛع يف ٚخاق١ املسضغ١ٝ اإلشاع١ ٚؽكٝل ايٓؿاط، سكل يف تجكٝؿ١ٝ ٚقانطات ْسٚات إقا١َ َٚٓٗا ٚثكاؾ١ٝ،

 ٚتكسَٗا، اجملتُعات تجكٝـ يف ٚزٚضٖا ٚأُٖٝتٗا ايهتب عٔ َٛنٛعٗا ٜهٕٛ ايط٬ب ع٢ً تٛظع ْٚؿطات َطٜٛات ٚعٌُ ٚعٛاقبٗا، ايعاٖط٠ ٖصٙ عٔ

 . ايػًب١ٝ ايعاٖط٠ ٖصٙ َٔ يًشس املٝسإ يف املػ٪ٚيني مجٝع َٔ داز٠ َٚطاقب١

 خاضدٗا، أٚ املسضغ١ ؾٓا٤ يف تط٢َ ايك١ُٝ ايهتب ٖصٙ ٜط٣ سُٝٓا حيعٕ املط٤ إٕ قا٬ً٥ اإلغ١َٝ٬ ايرتب١ٝ َسضؽ ايػ١َ٬ قاحل بٔ طاضم ا٭غتاش ٚؼسخ

 املعطٚف ٜبازيِْٛٗ ثِ عِٓٗ اؾٌٗ ضؾع دٌأ َٔ ايسٚي١ دستٗاأٚ ايهتب ٖصٙ إٔ ايطايب تأٌَ ٚيٛ ٚثكاؾ١ٝ، ع١ًُٝ نٓٛظ َٔ ؼتٜٛ٘ َا ايط٬ب ْٚػٞ
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 يًكها٤ َٓاغب١ سًٍٛ إجياز نُطبني عًٝٓا ؾٝذب طا١ً٥، با٭َٛاٍ إ٫ ايهتب ٖصٙ ػس ٫ ايسٍٚ َٔ نجريًا إٕ أٜها تأًَٓا ٚيٛ ايػ١٦ٝ، ايعاٖط٠ بٗصٙ

 . املٓاغب١ اؿًٍٛ قٝاغ١ يف ٚاإلع٬ّ ٚاجملتُع ايبٝت َٚؿاضن١ ايرتب١ٜٛ، غري ايعاٖط٠ ٖصٙ ع٢ً

 

 يف املسضغ١ َٚسخٌ ا٫ختباض قاعات َسخٌ أَاّ ايهتب ايط٬ب ٜهع قا٬ً٥ ايجاْٟٛ ايجاْٞ بايكـ ٜسضؽ ايصٟ اؿعميٞ َطًل غايٞ ايطايب ٚؼسخ

 املسضغ١ ممطات ٚيف ايططقات ع٢ً ًَكا٠ ايهتب ٖصٙ يتذس ايسضاغ١ٝ ايهتب ع٢ً طا١ً٥ أَٛاٍ َٔ ايسٚي١ قطؾت٘ ملا تكسٜط عسّ َع سهاضٟ، غري َعٗط

 َٔ َػتدًك١ ؾٛا٥س َٔ ؾٝٗا َٚا ايسضاغ١ٝ ايهتب بأ١ُٖٝ ايطايب ؾٌٗ ايػبب ٜٚطدع املسضغٞ، اجملتُع ع٢ً قػٛبني ط٬ب َٔ َبا٠٫ غري َٔ

 . املٓعي١ٝ املهتب١ يف عؿعٗا عًٝٗا ٚاحملاؾع١ املػتكبٌ يف قتٜٛاتٗا َٔ ٚا٫غتؿاز٠ إيٝٗا ايطدٛع ميهٔ ايهتب، أَٗات

 

 غبشاْ٘ اهلل يه٬ّ ٖا١ْ إٚ شَِٝ ٚخًل غ١٦ٝ عاز٠ ا٫ختباضات أثٓا٤ ايهتب ضَٞ قا٬ً٥ املتٛغط ايجايح بايكـ ايعتٝيب ًَؿٞ بسض ايطايب ٚؼسخ

 َٔ طٝاتٗا بني ؼًُ٘ ملا خاضدٗا، أٚ املسضغ١ زاخٌ ضَٝٗا ٚعسّ ايهتب ع٢ً احملاؾع١ طايب نٌ ؾع٢ً ٚيًعًِ،( ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً )ايطغٍٛ ٚن٬ّ

 ايعاّ آخط يف اـاق١ َهتبتو يف ايهتب بٗصٙ ؼتؿغ مل ٚإشا َعٗا، غًٛنو سػٔ ع٢ً تؿٗس ْٚعاؾتٗا عًٝٗا احملاؾع١ ٚدعٌ عع١ُٝ، ؾٛا٥س

 عًُٞ ثاْٟٛ ايجايح بايكـ اؿايف زباؽ قُس ايطايب ؼسخ آخط داْب ٚيف. ٚزًٜٓٝا عًًُٝا َٓٗا ي٬غتؿاز٠ َسضغتو َهتب١ يف ؾذعًٗا ايسضاغٞ،

: ايؿاعط قاٍ. ٖاْتٗا إٚ ضَٝٗا ع٢ً ػطأ ملا ق١ُٝ َعًَٛات َٔ ايهتب ٖصٙ يف َا ايطايب عًِ ٚيٛ ؾٝ٘، َطغٛب غري َعٗط ايسضاغ١ٝ ايهتب ضَٞ قا٬ً٥

 يف املس١ْٚ ٚاخرتاعاتِٗ نتاباتِٗ ٚقًت ملا سطقِٗ ثِ اهلل ٚي٫ٛ ايهتب حيؿعٕٛ عًُا٩ْا نإ املانٞ ؾؿٞ ،#نتاب ايعَإ يف دًٝؼ ٚخري$

 . ايسضاغ١ٝ ايهتب ع٢ً احملاؾع١ ع٢ً مجٝعًا ؾًٓكـ ،إيٝٓا اجملًسات

 ٥٫ك١ غري أَانٔ ٚيف ا٭ضض ع٢ً ايهتب ضَٞ ا٫ختباض قاع١ زخٍٛ عٓس أ٫سغ ثاْٟٛ، ايجايح بايكـ ايسيبشٞ ظٜٚس قُاؽ غعٛز ايطايب ٚؼسخ

 َٔ تبصي٘ َا ٚ ايطؾٝس٠ سهَٛتٓا دٗٛز َٚتذاًٖني ْب١ٜٛ، ٚأسازٜح قطآ١ْٝ آٜات ع٢ً ؼتٟٛ اييت ايهتب ٖصٙ اسرتاّ ٚعسّ َبايني، غري ط٬ب َٔ

 . َازٟ َكابٌ بسٕٚ ايط٬ب ٖ٪٤٫ إىل إلٜكاهلا طا١ً٥ أَٛاٍ
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 يف ايهتب ضَٞ ظاٖط٠ َٚٓٗا تطب١ٜٛ غري ظٛاٖط َٔ ا٫ختباضات أٚقات يف ٚبايصات ْعاْٞ ايجاْٟٛ ايجايح بايكـ ايسيبح َعذب ْاٜـ ايطايب ٚقاٍ

 ٖٝب أٚ ْاؾع١، ٚعًّٛ ؾطٜؿ١ ٚأسازٜح قطآ١ْٝ آٜات طٝاتٗا بني ؼٟٛ اييت ايهتب ٭١ُٖٝ ايطايب تكسٜط عسّ شيو ٚيف املساضؽ، َٔ ٚبايكطب ايططقات

 .َػتكب٬ً َٓٗا ٚا٫غتؿاز٠ عًٝٗا ٚاحملاؾع١ ايهتب ٖصٙ تكسٜط ايط٬ب ظ٥٬َٞ ظُٝع

 

 اؿسبا٤ ْٛاف

  ٖـ1426 ضبٝع اٯخط 5اؾُع١ : دطٜس٠ ايطٜاض 

 

 

 

 

 ٞمنٛشز ؼكٝل قشؿ :

 ا٭َٛض أٚيٝا٤ َٔ َطًٛب أَط ايؿباب عٓس ايؿطاؽ ٚقت َٔ ا٫غتؿاز٠

 

 ؾباب َٔ ا٭بٓا٤ ؾكٝـ أؾٗط ايج٬ث١ ٜكاضب مبا ؾطاؽ َٔ جيسْٚ٘ َٚا ايكٝؿ١ٝ اإلداظ٠ قها٤ نٝؿ١ٝ يف ٚبٓاتٗا أبٓا٥ٗا َٔ ا٭غط َٔ نجري تعاْٞ    

 ا٭بٓا٤ ع٢ً كاطط َٔ ايط١ًٜٛ اإلداظ٠ ٖصٙ ٜتدًٌ َٚا ؾا٥س٠ بسٕٚ ٜصٖب ؾطاغا قٝؿِٗ ٜهٕٛ إٔ اؾٌُٝ َٔ ؾًٝؼ نهٌ اجملتُع َػ٪ٚي١ٝ ٚؾتٝات

.  ٚايؿا٥س٠ بايٓؿع ٜعٛز ؾُٝا تػتػٌ مل إشا ٚايبٓات

 ن١ًٝ ٚنٌٝ املػاعس ايٓؿؼ عًِ أغتاش ايعؿٓإ عبساهلل بٔ عًٞ ايسنتٛض ؼسخ ايبسا١ٜ ؾؿٞ ٚايرتبٜٛني ا٭نازميٝني َٔ عسز ؼسخ املٛنٛع ٖصا سٍٛ

 ٖصٙ َٔ ٚإْاثا شنٛضا ا٭بٓا٤ ملعاْا٠ ْتٝذ١ ايؿطاؽ َؿه١ً ا٭غط َٔ ايهجري تعاْٞ ايطًب١ ٭بٓا٥ٓا ايكٝؿ١ٝ اإلداظ٠ بس٤ مبٓاغب١ ٚقاٍ بايطٜاض املعًُني

 ٜتبني غاعات إىل َٜٛا ايتػعني بتشٌٜٛ ٚيٓكّٛ َٜٛا تػعني ٜعين ٖٚصا أؾٗط ث٬ث١ َٔ ٜكاضب َا أَاّ أْؿػٓا لس سٝح املؿه١ً سذِ ؾًٓتأٌَ املؿه١ً
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 َػت٣ٛ ع٢ً ٦ٖٝات تؿهٌٝ مت ؾكس ا٭َط ٚ٭١ُٖٝ شيو عهؼ ٜهٕٛ ٚقس ٚايتطٜٛط ي٬غتؿاز٠ ؾطق١ ٜهٕٛ إٔ املُهٔ َٔ ايصٟ ايٛقت سذِ يٓا

 ٭ٚقات ايسٚيٞ ا٫ؼاز تأغٝؼ مت ٚنصيو املٝجام ٚقسض زٚي١ عؿط٠ غت ادتُعت سُٝٓا دٓٝـ يف ايسٚيٞ ايؿطاؽ َٝجام 1970ّ عاّ قسض سٝح زٚيٞ

 ي٬غتؿاز٠ تطب١ٜٛ قطحي١ بسع٠ٛ ٜٛدٗٓا ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ نإ خًت غ١ٓ ٚأضبعُا١٥ أيـ عسٚز املٛاثٝل ٖصٙ ٚقبٌ ْٜٝٛٛضى َٚكطٙ ايؿطاؽ

 املكطؿ٢ ٜكٍٛ ْؿػ٘ ايػٝام ٚيف #ٖطَو قبٌ ٚؾبابو ؾػًو قبٌ ؾطاغو َٚٓٗا مخؼ قبٌ مخػًا اغتِٓ $ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً بكٛي٘ ايؿطاؽ ٚقت َٔ

 . أب٬ٙ ؾُٝا ؾباب٘ ٚعٔ أؾٓاٙ ؾُٝا عُطٙ عٔ َٓٗا ٚشنط مخؼ عٔ ٜػأٍ ست٢ ايكٝا١َ ّٜٛ عبسا قسَا تعٍٚ ٫ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 

 ايؿطز قٛض٠ ع٢ً ٜٓعهؼ ايؿطاؽ إٕ ٚانح خطط ايؿت١ٝ هل٪٤٫ ٚامطاف دٓٛح َٔ ٜػبب٘ قس َٚا ٚاجملتُع ايٓـ٤ ع٢ً ايؿطاؽ أنطاض إٔ ايعؿٓإ. ز ٚبني

 ٚاملٌٝ اهلطٚب عٔ ٜبشح جيعً٘ مما يٛدٛزٙ َع٢ٓ ٫ ضٚح ب٬ ٚسٝا٠ ٖسف ب٬ إْػاْا أقبح َٓ٘ َٓؿع١ ٫ٚ دس٣ٚ ب٬ أقبح ٚقس ْؿػ٘ ٜط٣ سٝح شات٘ عٔ

 بٝٓت ٚيكس يص٠ أٚ َتع١ جيس عً٘ ايطش١ًٜ عٔ ٚايبشح ٚاملدسضات املػهطات ٜػتدسّ قس ؾتذسٙ املػ٪ٚي١ٝ ٚؼٌُ املٛاد١ٗ عٔ بعٝسًا ايٓؿػ١ٝ اؿٌٝ إىل

 ٜتٓب٘ مل َا ايؿٗٛا١ْٝ ٚايطغبات املهبٛت١ ايٓٛاظع يهٌ احملطى ٖٛ ايؿطاؽ إٕ ٚاملدايؿات اؾطا٥ِ َطتهيب ع٢ً أدطٜت اييت ٚايسضاغات ا٭عاخ

 يف ايهبري ايبػٝط ايػ٪اٍ ٖصا عًٝهِ ْططح ا٭َط ٚيٞ ععٜعٟ زعٓا يصا ٚا٭َٗات اٯبا٤ ؾ٤ٞ نٌ ٚقبٌ أ٫ٚ َٚعِٗ ٚايرتب١ٝ ايؿهط ٚضداٍ املدططٕٛ

 اْتٗا٤ بعس ا٭بٓا٤ غٝػتؿٝس َاشا ايعؿٓإ ٚتػا٤ٍ أبٓا٥هِ ٚقِٝ ٚاػاٖات ؾدك١ٝ ع٢ً بايٓؿع ٜعٛز مبا ايٛقت ٖصا ٫غتجُاض خططهِ ٖٞ َا َهُْٛ٘

  اإلداظ٠؟ ٖصٙ

 يًتدطٝط عاد١ إْٓا ايؿباب ٚخسَات ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ قطاع يف ع٬ق١ ي٘ َٔ ٚنٌ ٚاؿه١َٝٛ ا٭١ًٖٝ امل٪غػات ؾٝٗا تػاِٖ يرباَر عاد١ إْٓا ٚقاٍ

 ئ ٖٚصا املػ٪ٚي١ٝ ٚؼٌُ ايطٝب١ ايعازات تكطٜط ٜتِ ٚإٔ غٛا٤ سس ع٢ً ٚإْاثا شنٛضا ايؿباب شٚات زاخٌ ايها١َٓ ايطغبات تٛدٝ٘ أدٌ َٔ ايػًِٝ

 عٓس ايؿُٛي١ٝ َبسأ ع٢ً ْ٪نس ؾٓشٔ شيو إىل ْؿري ٚسُٝٓا ٚاإلضؾاز ايتٛدٝ٘ ع١ًُٝ َع َت٬ظ١َ املتٓٛع١ ٚايٛغا٥ٌ اهلازؾ١ ايرباَر بٛدٛز إ٫ يٓا ٜتشكل

 حيتاز ؾُج٬ عاطؿ١ٝ بس١ْٝ عك١ًٝ ْؿػ١ٝ دٛاْب عٔ ْتشسخ ؾٓشٔ ايؿتا٠ أٚ ايؿاب يؿدك١ٝ اؾٛاْب فٌُ َطاعا٠ َٔ ٫بس يصا ايرباَر ٖصٙ َجٌ تكسِٜ

 اؾاْب عٔ ْتشسخ ٚعٓسَا ٚايتأٌَ ٚايتؿهري اهلازؾ١ ٚايػٝاس١ ٚا٫ط٬ع ايكطا٠٤ ططٜل عٔ ٜتشكل ٖٚصا ايعك١ًٝ اؿادات يتشكٝل ايؿتا٠ أٚ ايؿاب

 ٚايطٜان١ٝ ايجكاؾ١ٝ باؾٛاْب تعين اييت ا٭ْس١ٜ يف ٚا٫ؾرتاى املدتًؿ١ ا٭يعاب ايػباس١ ايطٜان١ ططٜل عٔ َطايب٘ ؼكٝل ٜتِ ؾٗصا اؾػُاْٞ ايبسْٞ



مهاراث الكتابت و التعبري 

  17 

 ٚاملًٌ ايطتاب١ عٔ بعٝسًا غعاز٠ أنجط ايؿاب جيعٌ ٖٚصا ٚا٫غتذُاّ ايطاس١ سٝح ايرتؾ١ٝٗٝ يًذٛاْب بايٓػب١ ٚنصيو ايكٝؿ١ٝ ٚاملطانع ٚا٫دتُاع١ٝ

 إجياز ططٜل عٔ املطًب ٖصا ؼكٝل ٚباإلَهإ اؾاْب ٖصا بػ١َ٬ إ٫ اإلْػإ ساٍ تػتكِٝ ٫ سٝح #ايكًب $ايطٚس١ٝ اؾٛاْب دسا امل١ُٗ اؾٛاْب َٚٔ

 . ايػًـ أخ٬م ع٢ً ايتعطف ايػري، نتب ايكطإٓ، يكطا٠٤ ٚقت ؽكٝل ؾطع١ٝ دٛاْب َٔ ايطٚح َطايب تطاعٞ اييت ايرباَر

 

 ؾٝ٘ مبا اؿايٞ ايسضاغٞ ايعاّ اْت٢ٗ سٝح َٔ ابسأ ضايعبس اؾبا عبسا هلل بٔ عازٍ ايسنتٛض اإلغ١َٝ٬ ايسضاغات يف ٚاملتدكل ايؿطعٞ املػتؿاض ٚقاٍ

 اإلداظ٠ أٜاّ فُٛع ٖٞ ٚضق١ ايجُاْني قطاب١ َعِٗ ؾٓؿتح - ٚايطايبات ايط٬ب - سٝاتٓا ٚقؿشات قًٛبٓا ْٚبهات أسبابٓا ع٢ً َؿام ٚ َكاعب َٔ

 ٜهٕٛ إٕ اؾٌُٝ َٔ ؾًٝؼ املدتًؿ١ اجملتُع َ٪غػات َػ٪ٚي١ٝ ٚؾتٝات ؾباب َٔ ا٭بٓا٤ ؾكٝـ ٚثٛاْٝٗا زقا٥كٗا يعٝـ ٜٚأْػٕٛ يػُاعٗا ٜططبٕٛ اييت

 تعر اييت اـاق١ احمل١ًٝ املؿاٖس َٔ شيو غري إىل.. ي٬ًٝ ٚايٓٗاض ْٗاضًا ايًٌٝ اْك٬ب أٚ.. ايتًؿعٜٕٛ ؾاؾ١ أَاّ نػ٬ً ٚ متسزًا أٚ.. ٚقطاخًا ؾطاغًا: قٝؿِٗ

 . ٭بٓا٥ٓا ْطٜسٖا قٝؿ١ٝ إداظ٠ ٭ٟ ٚانشًا َع٢ٓ دٝسًا ْعطف مل أْٓا ٚايػبب إداظ٠ نٌ بؿكٛهلا تتهطض زضاَاتٝه١ٝ َؿاٖس ٚنأْٗا بٝٛتٓا بٗا

 ٜكعب اإلداظ٠ اغتػ٬ٍ ؾُؿاضٜع ٚسني ٚقت نٌ يف ايٛاسس٠ اؾُاع١ ِٖٚ ايكٝـ يف ا٭غط٠ فُٛع ٜٓتعطٖا سٝا٠ عٔ ْتشسخ إٕ عاد١ مٔ ٚقاٍ

 ٚإداظ٠ َعك١ٝ، ب٬ ؾكٝـ ٚا٫ستؿاّ، ٚايعؿ١ ٚا٭َإ با٭َٔ ٜتُتع ايصٟ ايبًس هلصا ا٫ْتػاب ٚؾطف ْع١ُ يهٓٗا ٚنًُات أغطط يف ٚمجعٗا سكطٖا

 . ٚايبٓات ا٭٫ٚز ع٢ً قًل ٫ٚ خٛف ب٬

 

 ػتُع بٌ ضَهإ، أٚ سر َٛغِ يف ٚنأْو ايكٝـ يف ا٭غط َٔ باملعتُطٜٔ املهط١َ َه١ انتعاظ مجٌٝ ٖٛ نِ: قا٬٥ ضايعبس اؾبا. ز ٚأؾاض

 . َتآخني فتُعني ٚقب١ أيؿ١ يف غٜٛا املًُه١ َكاٜـ ًٜؿٕٛ ثِ َٚٔ َه١ يف غطا٭

 أٌَ يٓعس َعا ؾًٓهٔ اجياب١ٝ، ؾايٓتٝذ١ ؾطم ؾ٬ ٚأَٗاتِٗ ٯبا٥ِٗ ٚايبٓات ا٭٫ٚز قٓع٘ ٚضمبا ٭غطتُٗا ا٭بٛإ ٜكٓع٘ ايطا٥ع ايكٝؿٞ ايربْاَر إٔ ٚبني

 . إميا١ْٝ تٛدٝٗات ظٌ يف ٚؾتٝاتٓا أ٫ٚزْا ايطٝب أثطٙ جيين بكٝـ ايٛاعس ايػس

 َٛاز ٚاقطع ، إيِٝٗ يًدري َؿتاسًا ٚتهٕٛ ٚبٓٛى أًٖو بو ٜكتسٟ ست٢ هلا َػاضعًا نٔ املًُه١ يف اإلداظ٠ قها٤ شيو مببازض٠ ا٭ب أخاطب إْين ٚقاٍ

 يف عًِٝٗ نطضًا ٜهٕٛ َا إيِٝٗ ؾتذًب يًداضز بايػؿط عِٓٗ ٚايؿػاز ايػط َٛاز ٚاقطع ،إيِٝٗ يًدري َؿتاسًا ٚتهٕٛ يًداضز بايػؿط عِٓٗ ٚايؿػاز ايؿط



مهاراث الكتابت و التعبري 

  18 

 ٚاعًِ {ض١ٖٓٝ نػبت مبا ْؿؼ نٌ} تعاىل قاٍ ؾأغأت ايٓاؽ ٚأغا٤ ؾؿعًت ايٓاؽ ؾعٌ تكٍٛ إٔ تعاىل اهلل أَاّ ٜٓؿعو ٫ اْ٘ ٚاعًِ ٚأخ٬قِٗ، زِٜٓٗ

 . ٚايؿتٝات ا٭بٓا٤ قٝؿو يف َؿطٚع أععِ إٔ

 

 إ٫ ٜعًِ ٚيٝؼ بؿكسٖا ابتًٛا قس ايٓاؽ َٔ نجريًا إٕ ق٬ًًٝ، ؾ٦ًٝا يٝػت عطٜتٗا ٚتػتُتع غعتٗا يف متطح اييت ايعاؾ١ٝ ٖصٙ إٕ: قا٬ً٥ ي٬بٔ سسٜج٘ ٚد٘ ٚ

  ِٖٚ؟ أمل َٔ حيػْٛ٘ َا َس٣ اهلل

 

 ٚاـري ٚاهلس٣، ايٓٛض هلِ ؾأْت ا٭َطٜٔ، بني ٚامجع ثاًْٝا أقشابو َع ثِ أ٫ًٚ َعِٗ ٚنٔ شيو يف ا٭دط ٚاستػب ٚاخسَِٗ غؿطى يف يٛايسٜو نٔ

  . غؿطنِ يف ْؿٛغُٗا ع٢ً ٚاؿعٕ يكًٛبُٗا اهلِ تسخٌ إٔ َٔ اؿصض نٌ أخٞ ٜا ٚاسصض ٚايرب،

 

 ايططٜل، دٓبات يف سٝا٤ى تطٜكٞ ؾ٬ متًهني، َا أْؿؼ ٚسٝا٤ى ٚعؿاؾو طٗطى إٕ دٖٛط٠، ٚأٟ ٚدٖٛط٠ ْازض٠، ٚع١ًُ غاي١ٝ، زض٠ أْت: ايؿتا٠ أٜتٗا

 . يًُتػٛيني مجايو تبصيٞ ٫ٚ اؿطاّ، يف عؿاؾو تٓؿكٞ ٫ٚ

 

 ؾباب ٜٓكصٚا إٕ َٚطبني، َٚسضغني آبا٤ َٔ َػ٪ٍٚ نٌ ع٢ً جيب: قا٬ً٥ ايبسٜع١ عٞ ايؿكاّ داَع خطٝب ْٛح بٔ عًٞ بٔ ظعبس ايععٟ ايؿٝذ ٚؼسخ

 ٚايًٝايٞ ا٭ٜاّ ٚتكطٝع ايعاضن١، ايؿباب بٓهط٠ َػشٛضٜٔ اؿانط، يف ممٝتًا ٚاغتػطاقًا ايػس، عٔ ٚغصاد١ غؿ١ً املًٗو، ايصٍٖٛ ٖصا َٔ املػًُني،

 . سػاب غري َٔ

 يف ٜػطٕٛ ِٖٚ ايػُا٤، نبس ٚتتٛغط ايؿُؼ، عًِٝٗ تطًع شيو، بعس َا أٚ ايهش٢، ست٢ ايّٓٛ أقشا٤، ؾباب ٜأيـ إٔ ٚاؿطَإ، ايػؿ١ً َٔ ٚقاٍ

 . نػ٬ٕ ايك٣ٛ ٖعٌٜ ايٓؿؼ، خبٝح اـط٢، ثكٌٝ ٖٛ ؾإشا أسسِٖ، قاّ ؾإشا أشاِْٗ يف ايؿٝطإ باٍ قس عُٝل، ّْٛ

 



مهاراث الكتابت و التعبري 

  19 

ّْ عًٝٓا غٝأتٞ أْ٘ َع٘، ؾو ٫ ٜكًٝٓا ْػتٝكٔ إٔ املػًُني مٔ عًٝٓا ٚجيب  ضغٍٛ قاٍ ٚأعُاضْا ٚأٚقاتٓا ٚأعُايٓا، ؾطاغٓا عٔ ؾٝ٘ غٓػأٍ قاي١، ٫ ٜٛ

 ؾؿط ايسداٍ أٚ فٗعًا َٛتًا أٚ َؿٓسًا، ٖطًَا أٚ َؿػسًا، َطنا أٚ َطػًٝا، غ٢ٓ أٚ َٓػٝا ؾكطا إ٫ تٓتعطٕٚ ٌٖ غبعًا، با٭عُاٍ بازضٚا: $اهلل ق٢ً اهلل

 قبٌ ٚقشتو َٛتو، قبٌ سٝاتو: مخؼ قبٌ مخػا اغتِٓ: $ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقاٍ. ايرتَصٟ أخطد٘ #ٚأَط أز٢ٖ ؾايػاع١ ايػاع١ أٚ ٜٓتعط، غا٥ب

 تعٍٚ ٫: $ٚغ٬َ٘ اهلل ق٠٬ عًٝ٘ ٚقاٍ ٚقشش٘، ٚاؿانِ ايبٝٗكٞ أخطد٘ ،#ؾكطى قبٌ ٚغٓاى ٖطَو، قبٌ ٚؾبابو ؾػًو، قبٌ ٚؾطاغو غكُو

 عٌُ َاشا عًُ٘ ٚعٔ أْؿك٘، ٚؾِٝ $انتػب٘ أٜٔ َٔ َاي٘ ٚعٔ أب٬ٙ، ؾُٝا ؾباب٘ ٚعٔ أؾٓاٙ، ؾُٝا عُطٙ عٔ: أضبع عٔ ٜػأٍ ست٢ ايكٝا١َ ّٜٛ عبس قسَا

 . #ب٘

 

 ؾ٬ ق٬ت٘، نٝع َٔ ٚإٕ بايكًٛات، ٚاغتٗتاض بٌ ٚتؿطٜط تهٝٝع َٔ ،اإلداظات ٖصٙ َجٌ يف ايٓاؽ َٔ نجري ع٢ً ًٜشغ َا عًٝ٘، ٜٓب٘ َا أدٌ َٔ ٚإٕ

 .اهلل زٜٔ يف ي٘ سغ

 اؿهـإ عًٞ- ؼكـٝـل

  (بتكطف) ٖـ1426 مجاز٣ ا٭ٚىل 10اؾُع١ : دطٜس٠ ايطٜاض. 
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  ٟمنٛشز إبسا٤ ايطأ :

مماضغ١ ايطٜان١ 
 

ػعٌ ايطٜان١ اؾػِ ْؿٝطًا ٚ متسٙ باؿ١ٜٛٝ ٚ تػاعس ع٢ً ايُٓٛ ٚ تكٞ اإلْػإ بإشٕ اهلل َٔ ا٭َطاض املعاقط٠ ٚ مبُاضغتٗا ٜػتجُط : قاٍ خايس 

 (ايعكٌ ايػًِٝ يف اؾػِ ايػًِٝ): اإلْػإ ٚقت٘ ؾُٝا ٜٓؿع ٚ قس قٌٝ 

 

. ْعِ يًطٜان١ ؾٛا٥س مج١ ٚ يهٔ ا٫غتػطام ؾٝٗا ٚ ا٫ْكطاف إيٝٗا ٜهٕٛ غببًا يف نٝاع ايهجري َٔ ا٭ٚقات : قاٍ قُس 

 

إٕ مماضغ١ ايطٜان١ ٚ ايتعًل بٗا ٚ َتابع١ أخباضٖا قس ٜهٕٛ غببًا يف إُٖاٍ ايكًٛات ٚ إُٖاٍ ايٛادبات املسضغ١ٝ إناؾ١  إىل َا تٛضث٘ بني : قاٍ ظٜاز 

. اإلخٛإ ٚ ا٭قشاب َٔ ايؿشٓا٤ ٚ ايبػها٤ اييت ٢ْٗ اإلغ٬ّ عٓٗا 

 

  54م : زيٌٝ ايتعبري يًُطس١ً املتٛغط١ . 
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 ٟمنٛشز إبسا٤ ايطأ :

اإلْرتْت 

 

، اإلْرتْت ؾبه١ اتكا٫ت ند١ُ دسًا تطبط بني عؿطات اٯ٫ف َٔ ؾبهات اؿاغبات املدتًؿ١ املطتبط١ مب٬ٜني َٔ أدٗع٠ اؿاغب: قاٍ أمحس 

ٚتؿٌُ أما٤ ٚاغع١ َٔ ايعامل ٜٚطبطٗا اتكاٍ عاّ َؿرتى ، ٚ هلا ؾٛا٥س يف ا٫تكا٫ت ٚ تٛؾري املعًَٛات ٚ ا٭خباض ٚ ست٢ يف فاٍ ايتذاض٠ ٚ ا٫قتكاز 

. ايعامل قط١ٜ قػري٠"، ٚ قس دعًت  "

 

اإلْرتْت غ٬ح شٚ سسٜٔ ؾباإلناؾ١ إىل ؾٛا٥سٖا ايهجري٠ تٛدس هلا َهاض نجري٠ إشا قس ٜٛاد٘ املػتدسّ يإلْرتْت َٛاز تػ٤ٞ إىل زٜٓ٘ ٚ : قاٍ عبس اهلل 

 .َجٌ ايكٛض ٚ ا٭ؾ٬ّ  ٚايككل ايؿاسؿ١، ٚا٭ؾهاض اهلسا١َ امله١ًًأخ٬ق٘ ٚ غًٛن٘ 

 

ا٫ْرتْت ْع١ُ ٚ قس تتشٍٛ إىل ْك١ُ إشا أزَٔ عًٝٗا اإلْػإ ؾذًؼ إىل ساغٛب٘ ايػاعات ايطٛاٍ ؾإُٖاٍ ايكًٛات ٚ قكط يف ٚادبات٘ : قاٍ ؾٝكٌ 

. املسضغ١ٝ ٚ ابتعس عٔ أغطت٘ ، ٚ قس قاٍ يٞ قسٜل إْ٘ جيًؼ يف اغتدساّ اإلْرتْت مثإ غاعات َتٛاق١ً ! !
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 ٟمنٛشز إبسا٤ ايطأ :

اؾٛاٍ  (نُريا)

 

 ع٢ً ُدٔبٌ ٚاإلْػإ ّٜٛ، نٌ يف َتذسز٠ بابتهاضات ضز يٓاتذ ظًت اييت، تًو ايتكٓٝات  اؿسٜح ايعكط اتتكيناؾٛاٍ إسس٣  (نُريا): قاٍ غعٝس

. قس أغ٧ٝ اغتدساَ٘ ا٫خرتاع ٖصا إٔ غري اؿٝا٠، أغايٝب ٚتطٜٛط املؿه٬ت، ٚاقت٬ع ايبسٕ، يطاس١ ٚايعكٌ ايعًِ تػدري

 

 ٜؿٛم أٚ ؾطعٞ قصٚض ؾٝٗا ٜهٕٛ أ٫ بؿطط ٚيهٔ ايٓاؾع١، اؿسٜج١ با٭َٛض ٚا٭خص ٚايعًِ املعطؾ١ ع٢ً حيح اؿٓٝـ اإلغ٬َٞ ايسٜٔ: قاٍ إبطاِٖٝ 

 ٚيهٔ ايؿا٥س٠، ٖصٙ ٜػتِٓ إٔ باملػًِ ٚسطٟ،ٜؿهطٖا إٔ اإلْػإ ع٢ً اهلل ْعِ َٔ ْع١ُ ٚاملدرتعات اٯ٫ت ٖصٙ ٚتعترب َٓٗا، املطد٠ٛ املكًش١ نطضٖا

. ٚاملعك١ٝ اإلثِ يف ٜٚٛقع٘ اهلل، ٜػهب ؾُٝا اؿسٜج١ ا٭َٛض ٖصٙ ٜػتػٌايٓاؽ  بعض ػس ايؿسٜس يٮغـ

 

ٚ إمنا ْػتطٝع تٛع١ٝ ايٓاؽ غطٛض٠ اْتٗو  ايتساٍٚ، َٔ اٯي١ ٖصٙ َٓع ْػتطٝع ٫ ٚمٔ ،ق١ُٕ إىل ع١ُٕ َٔ تٓكًب اغتدساَٗا ٜػا٤ آي١ أٟ: قاٍ غًُإ

. خكٛقٝات اٯخطٜٔ ٚ أعطانِٗ ٚ عٛضاتِٗ ٚ ْػتطٝع إٔ ْهع ايعكٛبات ؿُا١ٜ ايٓاؽ َٔ ايعابجني ٚ املػتٗرتٜٔ
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  منٛشز قك١ قكري٠ :

اإلْػإ ايعًّٛ 

 

نإ تادطًا َتٛغط ايجطا٤ ، ٚ نإ ٜعٌُ بؿطا٤ ا٭بكاض َٔ ايعطام أٚ إٜطإ ثِ ٜٓتكٌ بٗا ٖٛ ٚ ضداي٘ َطس١ً َطس١ً ست٢ ٜكٌ إىل غٛض١ٜ أٚ يبٓإ ، ٚ قس 

. ٜكٌ إىل َكط ،يٝبٝع َا يسٜ٘ َٔ ا٭بكاض ثِ ٜؿرتٟ بجُٓٗا أقُؿ١ ٚ َكٓٛعات أخط٣ ، ٚ ٜعٛز بٗا إىل ايعطام 

قٛاًَا قٛاًَا َٓؿكًا ع٢ً ايؿكطا٤ ، قا٥ًُا بٛادبات٘ مٛ ضب٘ ٚ مٛ ايٓاؽ ، ٚضعًا تكًٝا ْكًٝا ، َاي٘ يٝؼ ي٘ ٚ سسٙ ، بٌ : ٚ نإ ايطدٌ َػًًُا سكًا 

. يًُشتادني َٔ أقطبا٥٘ ٚ أٌٖ بًست٘ ٚ يهٌ طايب قتاز 

، ٖطٌ ثًر نجري ؾػس ايططم ، ٚ قتٌ ا٭عؿاب ؾُاتت أبكاضٙ  (1917-1914)ٚ يف إسس٣ غؿطات٘ بتذاضت٘ ، ٚ نإ شيو قبٌ اؿطب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل 

عسا أضبع١ َٓٗا ، ؾكطف ضداي٘ ، ٚأخص ٜٓتكٌ بٗا َٔ َهإ إىل آخط ، ٚ نإ يف ْٝت٘ إٔ ٜكٌ إىل سًب ايؿٗبا٤ ، يٝ٪زٟ َا عًٝ٘ َٔ زٜٕٛ ٖٓاى 

. سػب طاقت٘ ، ٚ ٜطًب تأدٌٝ َا بكٞ عًٝ٘ َٓٗا إىل ايعاّ ايكازّ ٭ٕ ػاضت٘ يف ٖصا ايعاّ مل تطبح ، ٚ إٕ َع ايعػط ٜػطا

ٚ يف َػا٤ ّٜٛ ٚقٌ إىل قط١ٜ قػري٠ يف ططٜك١ َٔ املٛقٌ اؿسبا٤ إىل سًب ايؿٗبا٤ ، ؾططم باب أسس بٝٛتٗا ، ؾًُا خطز إيٝ٘ ضب ايساض ، أخربٙ بأْ٘ 

. نٝـ اهلل ، ٚ أْ٘ ٜطٜس إٔ ٜبٝت يًٝت٘ يف زاضٙ ، ؾإشا دا٤ ايكباح غاؾط إىل قط١ٜ أخط٣ 

. ٚ مل تهٔ سٝٓصاى ؾٓازم ٜأٟٚ أيٝٗا املػاؾطٕٚ ، ٚ مل تهٔ ٦َٜٛص َطاعِ ٜتٓاٍٚ ؾٝٗا ايػطبا٤ طعاَِٗ  . يكس نإ ايػطٜب أٚ املػاؾط ٜططم أٟ زاض َٔ .

. زٚض املهإ ايصٟ ٜكٌ إيٝ٘ ، ثِ حيٌ نٝؿًا بني ظٗطاْٞ أًٖ٘ ٜٓاّ نُا ٜٓإَٛ ، ٚ ٜتٓاٍٚ َٔ طعاَِٗ بسٕٚ أدط أٚ َكابٌ  . .

. ٚ ضسٖب قاسب ايساض بهٝؿ٘ ، ٚ أزخً٘ أبكاضٙ إىل قشٔ زاضٙ ، ٚ قسّ ايطعاّ يًهٝـ ٚ ايعًـ يٮبكاض 

. نإ قاسب ايبٝت َعسًَا ، ٚ نإ قس أقاب٘ َا أقاب ايٓاؽ َٔ ٖطٍٛ ايجًر بهجط٠ ٚ ملس٠ ط١ًٜٛ ، ؾُاتت َٛاؾٝ٘ ٚ تهطض ظضع٘ 

. ٚ نإ َتعٚدًا ٚ ي٘ ٚيس ٚاسس يف ايعكس ايجاْٞ َٔ عُطٙ ، ٚ نإ يف زاضٙ غطؾتإ ٜأٟٚ إيٝٗا ٖٛ ٚ ظٚد٘ ، ٚ غطؾ١ ٜأٟٚ إيٝٗا ٚيسٙ 

. ٚ ادتُعت ا٭غط٠ سٍٛ ايهٝـ اؾسٜس ، ٚ ابتسأ ايػُط ؾًٗٝا طًًٝا ، عطف املهٝـ َٔ خ٬ي٘ إٔ نٝؿ٘ حيٌُ َبًػًا َٔ املاٍ  . .

. ٚ يف اهلعٜع ايجاْٞ َٔ ايًٌٝ ، آ٣ٚ املهٝـ َع ظٚد٘ إىل غطؾتُٗا ، ٚ آ٣ٚ ايهٝـ إىل غطؾ١ ٚيس ايهٝـ إىل ؾطاؾ٘ يف ايعا١ٜٚ ايٝػط٣ َٔ ايػطؾ١  .
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 َا ، ٚ اطُإٔ إىل ضاست٘ ، ٚ تأنس ست٢ َٔ ٚدٛز املا٤ يسٜ٘ ، غازض إىل غطؾت٘ يٝٓاّ ٖٛ أٜهًا ؾٞٚ بعس إٔ غأٍ املهٝـ نٝؿ٘ عُا إشا نإ حيتاز إىل 

 .

. إىل َت٢ ْبك٢ يف عٛظ ؾسٜس ؟ ٖصا ايهٝـ غين ، ٚ مٔ بأؾس اؿاد١ إىل َاي٘ ٚ أبكاضٙ ! ٜا ؾ٬ٕ : ٚ يف غطؾت٘ ُٖػت ي٘ ظٚد٘ 

إْٓا َكبًٕٛ ع٢ً فاع١ ٫ ٜػتطٝع ا٭غٓٝا٤ إٔ ٜتػًبٛا عًٝٗا إ٫ مبؿك١ بايػ١ ، ٚ غُٓٛت مٔ بسٕٚ ضٜب ، إْٓا اٯٕ ْأنٌ ًَٜٛا ٚ لٛع أٜاًَا ، ؾهٝـ 

بٓا إشا سًت بايكط١ٜ اجملاع١ املطتكب١ ٚ ٫ َاٍ عٓسْا ٚ ٫ طعاّ ؟ 

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ  ) ًِٖ إىل ايهٝـ ؾاغًب٘ َاي٘ ، ٚخص أبكاضٙ ، ست٢ تبكٞ ع٢ً سٝاتٓا ٚ سٝا٠ ٚيسْا ! إٕ ايؿطق١ غام١ ايّٝٛ ، ٚ ئ تعٛز َط٠ أخط٣ يف ٜٛ

 (ايٛسٝس 

. نٝـ ٜػُح يٓا بػًب٘ ؟! نٝـ أغًب٘ َاي٘ ٚ أبكاضٙ ؟! نٝـ ٚ ٖٛ نٝؿٓا ؟: ٚ قاٍ هلا ايطدٌ   !

. اقتً٘ ، ثِ ْطَٝ٘ يف سؿط٠ قطٜب١ يف بطٔ ٖصا ايٛازٟ ٚ َٔ ٜعطف غربٙ ؟ َٔ  ): ٚ قايت ظٚد٘   ! !

. ٚ تطزز ايطدٌ ، ٚ أؿت املطأ٠ ، ٚ نإ ايؿٝطإ ثايجُٗا ، ؾعٜٔ يًطدٌ قٍٛ اَطأت٘ ، ٚ أحٖل ٖٛ أٜهًا ع٢ً قتٌ ايهٝـ  ٚ يهٞ تكطع املطأ٠ ع٢ً ظٚدٗا .

. (إٕ َا تؿعً٘ نطٚض٠ إلْكاشْا َٔ املٛت ا٭نٝس ، ٚ ايهطٚضات تبٝح احملطَات  ): زا٤ تطززٙ ، ٚ يهٞ ٜكطع عًٝ٘ ايؿٝطإ قايت يعٚدٗا   !  

. ٚ اقتٓع ايطدٌ أخريًا ، ٚ ععّ ع٢ً قتٌ ايهٝـ ٚ غًب َا يسٜ٘ َٔ َاٍ ٚ َتاع 

٤ ٖاز٥ًا غانًٓا ، ٚ ناْت ا٭ْٛاض َطؿأ٠ ، ٚ مل تهٔ أْٛاض املٓاظٍ يف سٝٓ٘ غري غطاز ٜٛقس ؾٞنإ ايٛقت يف ايجًح ا٭خري َٔ ايًٌٝ ، ٚ نإ نٌ 

. بايعٜت 

. ٚ قكس ايطدٌ خٓذطٙ ، ٚ ؾشصٙ ، ثِ مٖيِ ؾطط غطؾ١ ايهٝـ ٚ ابٓ٘ ٚ َٔ ٚضا٥٘ ظٚد٘ تؿذع٘  . .

ٚ َؿ٢ ضٜٚسًا ضٜٚسًا ، ع٢ً ض٩ٚؽ أقابع٘ ٚ اػ٘ ؾطط ايعا١ٜٚ ايٝػط٣ َٔ ايػطؾ١ سٝح ٜطقس ايهٝـ ، ٚ ؼػؼ دػُ٘ ست٢ تًُؼ ضقبت٘ ثِ شع٘ 

. نُا ٜصبح ايؿا٠  .

. ٚ دا٤ إىل ايطدٌ ظٚد٘ ، ٚ تعاْٚا ع٢ً غشب اؾج١ اهلاَس٠ إىل خاضز ايػطؾ١ ، سٝح انتؿؿا ٖٓاى أُْٗا شعا ابُٓٗا ايٛسٝس
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ٚ ؾٗل ايطدٌ ؾٗك١ عع١ُٝ ٚ ؾٗكت املطأ٠ ، ؾػكطا َػؿًٝا عًُٝٗا ، ٚ ع٢ً قٛت اؾًب١ اغتٝكغ ايهٝـ ، ٚ اغتٝكغ اؾريإ ، يٝذسا ابٔ ايطدٌ 

. قت٬ًٝ ٚ أَ٘ ٚ أباٙ َػؿًٝا عًُٝٗا ضاقسٜٔ إىل داْب اؾج١ اهلاَس٠ ع٢ً ا٭ضض 

ٚ غاضع ايهٝـ ٚ اؾريإ إىل ايطدٌ ٚ اَطأت٘ باملا٤ ايباضز ٜطؾْٛ٘ ع٢ً ٚدُٗٝٗا ، ٚ غاضع إىل ؼطٜو دػسٟ ايطدٌ ٚ املطأ٠ ، ؾًُا أؾاقا أخصا ٜبهٝإ 

. بها٤ّ َطًا ، ٚ طًبا إىل اؾريإ إب٬ؽ اؿازخ إىل ايؿطط١ ، ؾذا٤ت ع٢ً عذٌ ٚ أيكت ايكبض ع٢ً اؾاْٝني 

َا ايصٟ سسخ يف غطؾ١ ّْٛ ايهٝـ ٚ ابٔ املهٝـ ؟ 

يكس قاّ ا٫بٔ إىل ؾطاف ايهٝـ بعس إٔ غازض أباٙ ايػطؾ١ ٚ أخص ايطد٬ٕ ٜتذاشبإ أططف اؿسٜح ، ٚ نإ اؿسٜح شا ؾذٕٛ ، ؾطاٍ أَسٙ ، ست٢ ْاّ 

. ايٛيس ع٢ً ؾطاف ايهٝـ بعس إٔ غًب١ ايٓعاؽ 

. ٚ مل ٜؿأ ايهٝـ إٔ ٜٛقغ ابٔ َهٝؿ٘ ، ؾرتى ؾطاؾ٘ ي٘ بعس إٔ أسهِ عًٝ٘ ايعطا٤ ، ثِ آ٣ٚ إىل ؾطاف ابٔ املهٝـ 

ٚ سني قسّ املهٝـ إىل غطؾت٘ ايهٝـ ٚ ابٓ٘ ، نإ َتأنسًا َٔ َٛنع ؾطاف نٌ ٚاسس َُٓٗا ، ؾصبح ابٓ٘ ٚ ٖٛ ٜطٜس ايهٝـ ؾهإ ناـاضدٞ 

أضزت عُطًا ٚ أضاز اهلل خاضد١  ): ايصٟ أضاز عُطٚ بٔ ايعام يف عُا١ٜ ايؿذط ، ؾاغتاٍ بسي٘ خاضد١ بٔ سصاؾ١ ، ؾًُا عًِ باـرب ، ٖتـ َٔ قُِٝ قًب٘ 

 . )..

. ٚ زؾٔ اؾريإ ايٛيس ايكتٌٝ ، ٚ اغتكط ٚايسٙ يف ايػذٔ  .

 

  (بتكطف  ) 47: عساي١ ايػُا٤ حملُٛز ؾٝت خطاب م : َٔ نتاب. 

 

 

 

 

 



مهاراث الكتابت و التعبري 

  37 

 منٛشز قك١ قكري٠: 

ايٝس ايؿ٤٬ 

 

:  قا٬ً٥اغتؿتح أبٛ عبس اهلل ايًػٟٛ فًػ٘ بعس إٔ محس اهلل ٚ أث٢ٓ ع٢ً ضغٛي٘ 

. غأضٟٚ يهِ قك١ تصٍ عكٞ ايسَع، ٚ تبهٞ َٔ نإ قًب٘ ناؿذاض٠ قػ٠ٛ نُا تبهٞ َٔ نإ قًب٘ ناملا٤ يًٝٓا، ٚ جيين َٓٗا ايعع١ ٚ ايعرب٠

. ؾاؾتام َٔ سهط يًكك١، ٚ ْب٘ ايؿٝذ بؿطؾ٘ سٛاؽ ط٬ب٘ نًٗا ؾؿدكت أبكاضِٖ ؾُا تططف، ٚخطغٛا ؾُا تػُع هلِ ضنعا

. إٔ ظٚدٗا قس ب٢ٓ بعٚدت٘ ٖصٙ اي١ًًٝ ؾاْهبت تبه٢ ع٢ً سكرٍي يف زاضٖا ؾاختًطت زَٛعٗا بع٬ّ يًٝٗا ٚ ظ٬ّ زاضٖا (أّ قُس)عًُت : ؾكاٍ ايؿٝذ .

. ظًُات بعهٗا ؾٛم بعض ع٢ً ْؿػٗا !

. ٚ ٫ أْٝؼ هلا خيؿـ ٚدسٖا إ٫ ٚ قٝؿ١ َجك١ً ؼٌُ بعض محًٗا ٚ تصٖب إىل أبٓا٥ٗا تبٝت عٓسِٖ

ـٕ يف بسْ٘ ؾٗٛ ٫ ٜعاٍ يف ايعكس ايطابع َٔ عُطٙ ٚ يهٔ أضض غري  (بأبٞ قُس)ٖصا ٚ إش  ٜسخٌ ٚ ايػطاز يف ٜسٙ ٜٗتع، ٚ َا شاى يهرب يف غ١ٓ أٚ يهع

. غذػر ٚ ٫ َػت١ٜٛ

ؾًُا أسػت به٥ٛ٘ ايهعٝـ خيتًط بسَعٗا ايػدني نؿؿت٘ إد٫ً٬ ي٘، ؾكس نإ أبٛ قُس ضد٬ً قاؿًا سػٔ اـًط١ طٝب ايعؿط٠ ؾًِ تَط َٓ٘ اَطأت٘ 

ؾاعتسيت يف دًػتٗا ٚ أضغًت بكطٖا إىل ا٭ضض، ؾكعس بني ٜسٜٗا ٚ ٚنع ايػطاز عٔ ميٝٓ٘ ؾطأ٣ زَعٗا ٜه٧ ع٢ً خسٖا ؾطؾعت بكطٖا إيٝ٘ ! غ٤ًٛا قط

. ؾهأمنا أضازت إٔ تكٍٛ ؾ٦ًٝا ؾُأِضٔتر عًٝٗا ٚ ؾطقت بايسَع !

أعطف َا تطٜسٜٔ قٛي٘ ؾأْا ٚ اهلل مل أقسّ ع٢ً ايعٚاز ضغب١ ؾٝ٘ ٚ إٕ اؿٝا٠ َعو ٫ ٔعِسٍ هلا، ٚ ٫ ٜٛدس يف ايسْٝا َٔ ٜطغب عٔ ظٚدت٘ : ؾكاٍ أبٛ قُس

. اييت ؼؿع٘ يف غٝبت٘ ٚ ؾٗازت٘، ٚ يهٓ٘ . ُسٗب ايٛيس. ٌْ ٫ قاي١؛ ؾأضٜس ايٛيس ايكاحل ؾبابًا ! ُسٗب ايٛيس. َٖٔ ٚ ظا٥ َٚ ٍْ إىل  ؾأْا قا٥ْط إىل نعـ ٚ َتشٛ

أيبػ٘ يف ٖطَٞ ٚ ع٬ًُ قاؿًا ٜكٝبين ٔبٖطُٙ يف قربٟ ٚ أْت غتهْٛني ًَه١ يف بٝتو تتكًبني آَط٠ً ْا١ًٖٝ ٫ ٜؿاضنٔو يف ًَه٘ أسس، ثِ اعًُٞ أْو 

بؿعًو ٖصا تعرتنني ع٢ً سهِ اهلل غبشاْ٘ ٚ تعاىل ٚ عسي٘، ؾايطدٌ ٫ حيبؼ ْؿػ٘ ع٢ً اَطأ٠ ٚاسس٠ ٚ ي٘ ايعٚاز بأنجط َٔ شيو ٚ ٫ ٬َّ عًٝ٘ ٚ إٕ 

. ناْت اَطأت٘ ٚيٛزًا ٚزٚزًا . ؾاغتػؿطٟ يصْبو، ٚ أْٝيب إىل ضبو. !
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. ؾطأت َا أضاح باهلا ٚ خؿـ عٓٗا ٚدسٖا! ؾطؾعت ضأغٗا بعس ْهػ١، ثِ أدايت بكطٖا ع٢ً ٚدٗ٘ يرت٣ قسم ن٬َ٘ يتػتٛثل ٚ تأخص ا٭َإ !

َِٚيِ ٚ زعا َٔ اغتطاع إيٝ٘ غب٬ًٝ َٔ أقشاب٘ ٚ درياْ٘ (أبٛ قُس)َه٢ سني َٔ ايسٖط ُضظم ؾٝ٘  . ٚيٝسًا َٔ ظٚدت٘ ايجا١ْٝ ؾطاض ب٘ ؾِطسًا ٚ أ

. ٚ نإ بٛيسٙ َنًٔؿًا ٫ ٜسخٌ ايساض إ٫ قبً٘ أٚ محً٘ ٚ ٫ خيطز إ٫ مش٘ ٚ نُ٘ !

ِٖ غٝؿٛبإ ؾطس٘ ٚ ٜٓػكإ عًٝ٘ غعازت٘ ٚ نصا ايسْٝا ُطبعت ع٢ً َنَسٍض ؾُٔ تكؿٛ ي٘ َٔ ا٭نساض ٚ ا٭قصاض؟ (أبٛ قُس)ٚ مل ٜعًِ  . إٔ اؿعٕ ٚ اهل !

. ٚ تٓاٍٚ قسسًا أَاَ٘ ٚ َصم َٓ٘ َصق٘-ضاٟٚ ايكك١-غهت ايؿٝذ  !

. ؾاؾطأبت أعٓام َٔ سٛي٘ ٚ نإٔ أضٚاسِٗ ضزت إيِٝٗ ٚ نأِْٗ ناْٛا يف سًِ قطعت٘ عًِٝٗ ٖصٙ املصق١ !

. ٜا ؾٝذ ٚ َا ايصٟ غٝكٝب ايطؿٌ ؾٝٓاٍ أبٜٛ٘ َكاب٘: ؾكاٍ أسس ط٬ب٘ يف ؾٛم !

ٍّ قس قطب غطٚب٘ ناْت : ؾشُس اهلل ع٢ً ْعُت٘ ٚ أْعٍ ايكسح ع٢ً ا٭ضض ثِ قاٍ يف ايساض تطع٢ ؾ٪ْٚٗا ٚ ايعٚد١ ا٭خط٣ ؼًب نطع  (أّ قُس)يف ٜٛ

ايبكط٠ ٚ قس تطنت ابٓٗا يف قؿ١ قطٜب١ َٓٗا، ٚ بُٝٓا ٖٞ ؼًب إش تكٗكطت ايبكط٠ ؾطقت اإلْا٤ ؾاْػهب اؿًٝب ٚ اْػاح ع٢ً ا٭ضض ثِ خطدت 

َٔ زخٛهلا ٚ عًُت أْٗا غتكٝب ايطؿٌ بػ٤ٛ ؾشبػتٗا غريتٗا يف َهاْٗا ٚ ضاْت ع٢ً  (أّ قُس)ايبكط٠ َٔ َهاْٗا تطتع ؾسخًت ايكؿ١، ؾاغرتابت 

. عكًٗا ؾدًت بني ايساب١ ٚ ايطؿٌ !

ـٓ غطق١، ٚ ناْت َٔ عاز٠ ْػا٤ تًو ايسٜاض أْٗٔ ٜهُدٔ ايٛيٝس بػا٥ٌ سؿاظًا إٖاب٘ ايطقٝل َٔ ايٖصض ٚ خؿاف  زخًت ايبكط٠ ؾٛدست ايطؿٌ قس ُي

. ا٭ضض ٚ نإ ٖصا ايػا٥ٌ جيصب ايسٚاب ؾأَت٘ ؾؿُت٘ ؾ٬نت٘ ؾكطر ايطؿٌ قطخ١ ناْت مبػُع َٔ أَ٘ !

، ؾإشا طؿًٗا تهاز نبسٙ تٓكسع َٔ ؾس٠ ايبها٤ ؾ٤ٞؾاْتبٗت ٚ ضَت َا يف ٜسٖا ٚ ناز يبٗا ٜطري ٚ قًبٗا ٜصٚب ٚ ضنهت ناجمل١ْٛٓ ٫ تًٟٛ ع٢ً 

. ٚ ا٭مل

. ؾاْهبت أَ٘ تبهٞ ٚ تكبً٘ ٚ تهُ٘ إىل قسضٖا ٚ ؾكت ْطاقًا نإ ع٢ً ضأغٗا ٚ عكبت ب٘ ٜس ايطؿٌ ! . .

. عًٝٗا ٚ نإٔ ايٓسّ قس خايط ؾ٪ازٖا (أّ قُس)ؾأؾؿكت 

. مبا دط٣ سني عاز إىل ايساض َع غٛاز ايًٌٝ ؾُا بهت عٝٓ٘ ٚ ٫ دعع بٌ قرب ٚ استػب (أبٛ قُس)ثِ عًِ 

ِٗ ع٢ً قًب أبٜٛ٘ ؾًِ ٜػتطٝعا عٌُ  .  غ٣ٛ ايكرب ٚ ايػٗط ظاْب٘ ٚ ايٓعط إىل ٜسٙ اييت قس ؾًت ٚ ضبطت غطق١ خًك١ؾ٤ٞؾٗبط ايًٌٝ ٚ اؿعٕ ٚ اهل ! . .
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عٔ َهذعٗا ؾُاظاٍ ؾهطٖا يف مسا٤ شيو املٛقـ تًّٛ ْؿػٗا ٚ تتذطع سػطتٗا إٔ خًَت بني ايبكط٠ ٚ ايٛيٝس املػهني ايصٟ أقبح  (أّ قُس)ٚ ػاؾت 

. َؿًٍٛ ايٝس

. ؾًِ ٜبت ٖصا ايبٝت إ٫ ع٢ً ايٓؿٝر ٚ ايبها٤! ؾهجطت ايٛغاٚؽ يف قسضٖا ست٢ نازت ػٔ ؾطؿكت تبهٞ ع٢ً ايصْب بعس إٔ عاز إيٝٗا عكًٗا !

َؿ٢ ايطؿٌ ٚ ٜؿع ٚ تطعطع ٚ دطميتٗا يف ٜسٙ ت٬سكٗا ؾهًُا َنُبط َنُبط سعْٗا ٚ نًُا منا منت سػطتٗا ست٢ أٖعهلا ٚ أنعـ بسْٗا ؾهاقت بٗصا 

. ؾاستذبت عٓ٘ َسع١ٝ أْ٘ أظعذٗا ٚ ٖٞ قس نربت ٚ نعؿت عٔ ا٫ستُاٍ ٚ ايكرب

. ٚ مما ظاز أملٗا أملًا ٚ سػطتٗا سػط٠ً بطٙ بٗا ؾكس تعس٣ بطٙ بأبٜٛ٘ ست٢ ٚقًٗا ؾهإ ٜكهٞ سادات ايبٝت نً٘ ٚ ٜكّٛ ع٢ً ؾ٪ْٚٗا نًٗا ! !

! َاتت أَ٘ سني بًؼ غٔ ايطؾس ٚ أٚغٌ يف ايعؿطٜٔ ٚ تبعٗا أبٛٙ ٚ ٖٛ ٚاقـ ع٢ً غٔ ايج٬ثني . ؾًِ ٜبل يف ايبٝت غٛاُٖا!

ٟٖ ؾكس نٓت َعُٗا نطمي١ طٝب١ ايعؿط٠ سػ١ٓ اؾٛاض، ٚ إْٞ َا ظيت يف اإلسػإ إيٝو : ؾسخٌ عًٝٗا َط٠ ٚ قاٍ ٜا أَاٙ َا ظيت أض٣ ؾٝو بك١ٝ َٔ أبٛ

. ٜا بين: َككطًا ٚ يف ايرِب بو َصْبًا ٚ أضٜس ايتهؿري عٔ شيو بإٔ أبًػو بٝت اهلل اؿطاّ يت٪زٟ َٓػو اؿر، ؾهاز قًبٗا ٜطري َٔ ايؿطح ؾكايت ؾشكط .

. ايسَع ؾًِ تػتطع اإلعطاب عُا تهٓ٘ َٔ قب١ ٚ ضنا ٚ ؾهط ؾهاْت ايسَٛع أبًؼ َا دازت ب٘ ْؿػٗا، ٚ نصا اإلْػإ إشا أعذعت٘ ْع١ُ أٚ ْك١ُ .

. ؾبه٢ !

ؾطس٬ إىل اؿطّ يف أٍٚ قاؾ١ً غاضت ؾأَا بٝت اهلل اؿطاّ ؾهإ َعٗا يف ايػؿط نُا نإ يف اؿهط، نإ ُسِػٔ ُخًُٔك٘ ٚ بٗطُٙ خيؿـ ٚعجا٤ ٚ عٓا٤ 

. ايططٜل ٚ ٜعٜس َٔ قربٖا ٚ ػًسٖا

ثِ زخ٬ اؿطّ بعس غري ؾٗٛض ؾطاؾا طٛاف ايكسّٚ ٚ ايؿُؼ يف ق١ٓ ايػُا٤ ٚ ؾطاف اؾُط قس ؾطف ٚ سٛاؾٞ ايهعب١ نأْٗا تٓٛض قس ُغِذط َٓص غٓني 

يف ٖصا  (أّ قُس)ؾعيت قسّ ! ٚ ايطٛاف َعزسِ ؾايهتـ ظاْب ايهتـ ٚ ايكسّ ع٢ً ايكسّ ٚ يٛ ضَٝت بإبط٠ ملا ٚقعت إ٫ ع٢ً ضأؽ ساٍز أٚ ساد١ٕ

. املٛقـ ؾػكطت !

! (ايؿ٤٬)ؾشذب ايٓاؽ اهلٛا٤ ايباضز، ؾشُٞ دػُٗا ٚ نازت ؽتٓل ؾكاضبت املٛت ٚ داٚظت اهل٬ى ؾًِ جيس ا٫بٔ إ٫ ٜسٙ  ! . ٜػتعني بٗا بعس اهلل يف .

. (أّ قُس)ٖصٙ ايًشع١ اؿطد١ ؾسغٗا بني ايٓاؽ ؾطأتٗا  ! ! . .  

: ؾاغتعرب ايؿٝذ ثِ به٢ ؾاضتؿع ْؿٝر اؿهٛض ٚ ْهػٛا ض٩ٚغِٗ، ؾأمت ايؿٝذ سسٜج٘
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ٚ تصنطت دطميتٗا ٚ شْبٗا ؾبهت ٚ قست عٓ٘ ؾأزخٌ ٜسٙ تاض٠ أخط٣ ؾأَطٖا إٔ تػتُػو بٗا ؾأبت ؾأزخًٗا ثايج١ ٚ ضابع١  (أّ قُس)ؾطأتٗا 

. ؾأَػهت بٗا بعس ٭ٟ ٚ دٗس ؾذصبٗا ؾأخطدٗا ٚ قس غؿٞ عًٝٗا ؾًُا أؾاقت طؿت تبهٞ ٚ تبهٞ ! !

يعٌ اهلل أضاز ؽؿٝـ شْٛبٗا ٚ اؿَط َٔ غ٦ٝاتٗا ٚ ٖصا زيٌٝ ع٢ً تٛبتٗا ٚ ْسَٗا غؿط اهلل هلا، ايًِٗ اغؿط يٓا ٚ هلا ٚ يػا٥ط : ؾكاٍ ايؿٝذ ٚ عٝٓاٙ تصضؾإ 

. امل٪َٓني !

. زاعًٝا ايٓاؽ يك٠٬ ايعؿا٤ (اهلل أنرب )ٚ غهت ايؿٝذ ؾطؾع امل٪شٕ قٛت٘ بـ  !

 

. سػني بٔ ضؾٛز ايعؿٓإ: بكًِ

 ٖـ1425 شٚ ايكعس٠ 72: ايعسز: ف١ً ؾباب. 
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 منٛشز قك١ قكري٠ :

تًو املطأ٠

 

ٚقؿت ضِٜ أَاّ املطآ٠ ممػه١ بجٛب ايعؾاف تاض٠ ؼًُ٘ بني ٜسٜٗا ٚ 

. تسٚض ب٘ يف ؾطح  .

. اهلل ٜػعسى ٜا ابٓيت ضِٜ: زخًت أَٗا َبتػ١ُ 

امحطت ٚدٓتاٖا َٔ اـذٌ ٚ اضمتت ع٢ً ؾطاؾٗا اْعطٟ أَٞ أيٝؼ 

مج٬ًٝ؟ 

. ْعِ ٚ ا٭مجٌ َٓ٘ َٔ غرتتسٜ٘ - اظزاز خذًٗا ايؿططٟ، ؾٗٞ ضقٝك١ .

! َاَا خذًتٝين: بطبعٗا

نؿاى ز٫ً٫ ٚاًٖٝا، اغتعسٟ ؾُٛعس ايعطؽ غسًا : خطدت أَٗا َطزز٠

. ٚ ٖٓاى أَٛض نجري٠ مل تٓذع

غسًا غأظف إىل خايس : أغُهت عٝٓٝٗا ٚ ضاست ؼًل َع أس٬َٗا

. مبؿ١٦ٝ اهلل أمت٢ٓ إٔ ٜٛؾكين اهلل إلغعازٙ ؾٗٛ ؾاب َتسٜٔ خًٛم، ٚ .

: ططقات ع٢ً باب غطؾتٗا أخطدٗا َٔ أس٬َٗا

. تؿهٌ  . . . ؾتح ايباب.

. َٔ؟ أس٬ّ-

. ْعِ أس٬ّ ٜا أس٢ً عطٚؽ - قسٜكتو اييت ْػٝت إٔ تسعٝٗا إىل .

. عطغو

. ضسبت بٗا بؿس٠

ٚ اهلل بٓت اؿ٬ٍ نٓت يف ساد١ يٓكا٥شو ؾأْت يو خرب٠ غابك١ يف -

. اؿٝا٠ ايعٚد١ٝ

: دًػتا تتعاتبإ ٚ متعسإ يف أزب ٚ ؾذأ٠ غأيتٗا أس٬ّ

قشٝح إٔ ظٚدو ٚسٝس ٚايست٘ ٜا ضِٜ نُا مسعٓا؟ -

. ْعِ ٚ ٚايست٘ غٝس٠ ضا٥ع١ مػبٗا ع٢ً خري-

! ٚ ٌٖ ٖٓاى محا٠ ضا٥ع١ ٜا َػه١ٓٝ؟-

بايتأنٝس ٖٓاى ايهجري، ٚ ايستٞ َج٬ً، ع٬قتٗا بعٚدات إخٛاْٞ -

. ع٬ق١ أ١ََٛ ٚ ٚٓز زا٥ِ

: قايت أس٬ّ يف خبح ٚ زٖا٤

. ٚايستو س١ْٛٓ بطبعٗا ٚ ظطٚؾٗا ؽتًـ عٔ أّ خايس-

: اعتسيت ضِٜ يف دًػتٗا ٚ باٖتُاّ ؾسٜس غأيتٗا

ٚنٝـ شيو؟ -

ظٚدو ٚسٝسٖا ٚ نُا مسعٓا أْٗا أؾٓت عُطٖا نً٘ يف تطبٝت٘ أسػٔ -

. تطب١ٝ  . ٚ ئ تػُح ٭سس بأخص أٟ زٚض يف سٝات٘.
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آغؿ١ ٜا ضِٜ يهٔ أْا أسببت إٔ أْبٗو ٭ْٞ : تابعت بكٛتٗا املتكٓع

. أعطؾو طب١ٝ ٚ سػ١ٓ اي١ٝٓ

أغًُت ضِٜ آشاْٗا يصيو ايؿشٝح ٚ أْطؿأ بطٜل ؾطستٗا ٚ تابعت أس٬ّ 

: بٓح مسَٛٗا

امسعٞ ٜا ضِٜ، َٔ أٍٚ ّٜٛ عِطؾٝٗا أْو غٝس٠ املٓعٍ ٚ إٔ خايس -

. أقبح ي٘ ظٚد١ تٗتِ ب٘ يهٔ اسصضٟ إٔ ٜٓتب٘ خايس يتكطؾاتو

. زخًت ا٭ّ عًُٝٗا بايهٝاؾ١ ؾػهتت أس٬ّ عٔ ايه٬ّ ٚ اغتأشْت

ضسًت ٚ تطنت ضِٜ يف ساي١ ٜطث٢ هلا، ؾكس تؿتت أؾهاضٖا، ٚ زٖب 

. اـٛف يف قًبٗا

ٌٖ ُِٜعكٌ إٔ تكـ أّ خايس عكب١ يف ططٜل غعازتٞ أْا ٚ خايس؟ 

. ٚ بعس إٔ ناْت ترتقب تًو ايًشع١ اييت تسخٌ ؾٝٗا بٝت خايس . ٌٖ نب

. اـٛف ؾطستٗا

. َطت ايػٜٛعات املتبك١ٝ  . أخصٖا ايّٓٛ.

: أؾاقت ع٢ً زف٤ قٛت أَٗا، ٚ ملػاتٗا اؿٕٓٛ ع٢ً ضأغٗا

. ٖٝا اْٗهٞ ٜا عطٚؽ، ايّٝٛ َٜٛو-

. تجا٤بت يف نػٌ ٚ بسا عًٝٗا اإلضٖام ُِٖت بايه٬ّ. : قبًت ٜس أَٗا ٚ ٖ

. أَٞ - .

. ْعِ ٜا سبٝبيت-

. ٫ ؾ٤ٞ-

.  اقرتبت أَٗا ٚ أَػهت بٝسٖا

ضِٜ َا بو؟ ٚ ملاشا أْت قًك١ً ٖهصا؟ -

. أَٞ أْا خا٥ؿ١- ٌٖ تعتكسٜٔ إٔ خاييت أّ خايس غتهٕٛ َتػًط١ يف .

سبٗا ـايس؟ 

: ابتػُت ا٭ّ ٚ قايت

إٕ أًَا أؾٓت عُطٖا نً٘ يف غبٌٝ تطب١ٝ ٚسٝسٖا . ٌٖ ٖصا َا ٜكًكو؟-

أّ خايس ٖٞ ايؿُع١ اييت غتٓري ! غتكـ عكب١ يف غبٌٝ غعازت٘؟

. سٝاتهُا ؾاعتربٜٗا َجٌ أَو بٌ ٖٞ أّ يو سكٝك١ ٫ فاظًا ٚ زا٥ًُا سجٞ .

. خايس ع٢ً طاعتٗا

ابتػُت ضِٜ ؾكس طُأْٗا سسٜح أَٗا اييت طًبت َٓٗا ايٓٗٛض ٚ 

. ا٫غتعساز

. ايتـ ايبٓات سٛهلا ٜؿاضنٔ يف ظٜٓتٗا . َا بني ١٦َٓٗ ٚ َاظس١ يف أزب. .

. ايهٌ ؾِطح

بسأت ضِٜ تػتعٝس هلؿتٗا ٚ يهٔ عْٝٛٗا َا ظايت تا١ٗ٥ تبشح عُٔ أؾعًت 

. ؾطاض٠ خٛؾٗا َٔ ايسْٝا اؾسٜس٠ اييت طاملا سًُت بٗا ؾُٓص إٔ ؾٖبت عٔ .

. ايطٛم ٚ ٖٞ ؼًِ بصيو ايّٝٛ

. ايعطٜؼ ٚقٌ: تعايت أقٛات اؾُٝع  . ايعطٜؼ ٚقٌ.

َا : اظزاز اضتبانٗا عٓسَا مسعت ٚقع أقساّ أّ خايس اييت نُتٗا يف زف٤

. ؾا٤ اهلل . اهلل حيُٝٔو ٜا عطٚؽ ابين.
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. أ٬ًٖ خاييت: بازيتٗا ايتش١ٝ

. خايس ٚقٌ: بسأ ايكسٜكات ُٜٗػٔ يف أشاْٗا ابتػُت يف خذٌ ظازٖا .

. مجا٫ً

اختؿت تًو ا٫بتػا١َ عٓسَا زخًت أس٬ّ اييت سٖٝت اؾُٝع ثِ اقرتبت 

: َٔ ضِٜ ٖاَػ١

. اهلل ٜعٝٓو ٜا ضِٜ محاتو َٔ ايٓٛع ايٓاعِ-

: قاٍ ضِٜ بؿػـ ٚ خٛف

ٚ نٝـ شيو؟ -

. ايٓٛع ايٓاعِ َا تكسضٟ تعطيف ؽطٝطٗا بٛنٛح- .

. ٖٝا ٜا عطٚؽ: ٚ قبٌ إٔ تهٌُ ْازاٖا أخٖٛا َٔ ٚضا٤ ايباب

ٚنعت سذابٗا ٚ خطدت يف ٜس أخٝٗا غط٢ َتجاق١ً، غاعسٖا يف 

. ضنٛب ايػٝاض٠ نُا تٛقعت؟ أنٝس غتٓتعطْٞ يف ايبٝت َع .

. ٖهصا زاض يف ضأغٗا! املؿادآت

. طٛاٍ ايططٜل مل تٓبؼ به١ًُ ٚاسس٠ غ٣ٛ ضز ايػ٬ّ ع٢ً خايس

. أخريًا ٚق٬ إىل عؿُٗا ايصٟ تأٌَ أ٫ ٜتشٍٛ ملٝسإ َعطن١

. ؾتح خايس ايباب ٚ ٖٞ َطتبه١،خذ١ً،خا٥ؿ١ اْتابتٗا ايعسٜس َٔ .

. املؿاعط ٚ يهٔ طػ٢ عًٝٗا تطقب َا غتذس خًـ ايباب

. بػِ اهلل تؿهًٞ ع٢ً بطن١ اهلل ٜا ضِٜ

. بػِ اهلل . زخًت . . ٤ ٜٛسٞ باهلس٤ٚ ٚ ايكؿا٤ؾٞنٌ .  مجٌٝ ؾٞنٌ .

. نُا متٓت يف أس٬َٗا، بٌ أنجط َٔ أَٓٝاتٗا

شٚم ٚايستو ٖصا ٜا خايس؟ : ضؾعت سذابٗا يف خذٌ

اؿكٝك١ ناْت ايٛايس٠ قاسب١ ؾهط٠ ايؿطف اؾسٜس بطغِ ؾدا١َ -

. ايؿطف ايػابل ٚ سبٗا ي٘  . ٚ يهٔ ٖصا شٚقٞ أْا. ٚ ٖصا : اقرتب ٖاَػًا.

. َٔ أدٌ أمجٌ عطٚؽ

بسأت ايطُأ١ْٓٝ تػًٌ يكًبٗا ٚ ظازت أنجط عٓسَا قًٝا ضنعيت ؾهط 

. هلل

اغتٝكعا َع ايؿذط يًك٠٬ ثِ غؿت ٚ مل ٜٛقعٗا غ٣ٛ قٛت خايس ٜطسب 

. بٛايست٘

. أ٬ًٖ ٜا أغ٢ً أّ . َطسبًا. . سًَت ايربن١.

َٔ أٍٚ ّٜٛ أعطٗا اْطباعًا : ْٗهت َػطع١ ٚ قؿع قٛت أس٬ّ ٭شْٝٗا

. بك٠ٛ ؾدكٝتو

. بسأت تػتعس ٚ ػٗع قٛاٖا ايسؾاع١ٝ

خطدت ؾكٛبًت باؿِب ٚ اؿٓإ َٔ أّ خايس اييت أَططتُٗا بٛابٌ َٔ 

ايسعٛات ايكازق١ اييت ؾعطت َعٗا ضِٜ بتؿتت أؾهاضٖا، ؾُٔ تكسم؟ 

إسػاغٗا أّ ْكا٥ح قسٜكتٗا؟ 

غٛف : َٖط ايٛقت ببط٤ مل ٜكطع٘ غ٣ٛ قطاض أّ خايس اييت ؾادأتِٗ ب٘

. أعٝـ يف بٝت آخط ٚسسٟ
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. أَٞ َػتشٌٝ إٔ تعٝؿٞ بعٝسًا عين: اْؿعٌ خايس ٫ أؽٌٝ ْؿػٞ ٖٓا ٚ .

. أْت بعٝس٠ عين، قٛيٞ ؾ٦ًٝا ٜا ضِٜ

: تًعجُت ٚ اضتبهت ٚ قايت يف قٛت خؿٝض

. اتطى ايٛايس٠ ع٢ً سطٜتٗا-

-ْعطت إيٝٗا أّ خايس يف سٓإ َع ابتػا١َ كتٓك١ ٖصا ٖٛ ايه٬ّ : 

. املعكٍٛ،اتطنين ع٢ً ضاسيت ٚ ايبٝت يٝؼ ببعٝس ؾٗٛ يف ْؿؼ ايؿاضع

اْكطؾت تاضن١ خًؿٗا عطط أ١ََٛ آخَاش ٚ غست ضِٜ ٫ تعٞ َاشا تؿعٌ 

. أٚ َٔ تػتؿت؟ قًبٗا أّ خرب٠ قسٜكتٗا يف اؿٝا٠

َا ٜسضٜين إٔ أس٬ّ تطٜس َكًشيت؟ : ٚ تػا٤يت

. أيٝؼ َٔ املُهٔ أْٗا . .

َعكٍٛ تككس ايٖؿط؟ 

. أسػت ضأغٗا ٜهاز ُٜؿطط إىل ْكؿني ْٗهت ثِ تٛقؿت ؾكس يؿت .

 (إىل ابٓيت ضِٜ)اْتباٖٗا قٓسٚم قػري َػًَـ يف أْاق١ نتب عًٝ٘

خايس َا ٖصا؟ : غأيت ظٚدٗا

. أخصٙ َٓٗا : ؾو ايتػًٝـ يف عٓا١ٜ ٚ خطز قٛت٘ َتأثطًا.

. ٚايستٞ ؼبو نجريًا ٜا ضِٜ-

. ٚ أْا أٜهًا: ضززت يف اضتباى ٚ يهٔ َا ٖصا؟ .

ٌٗ َا متًو أَٞ َٔ شنطٜات عٔ أبٞ إْ٘ - أٖساٙ  (عكس)ٖصا ٖٛ ن

. هلا قبٌ ضستً٘ اييت مل ٜعس َٓٗا

. دًػت ضِٜ ظٛاضٙ . َٖست ٜسٖا ببط٤ ٚ أخصت ايكٓسٚم ٚ ْعطت بساخً٘. .

: أناف خايس

إْ٘ عكس مثني يٝؼ ؾكط يف قُٝت٘ املاز١ٜ ٚ يهٔ ؾُٝا ميجً٘ هلا ؾهُا -

. تعًُني تٛيف أبٞ بعس ظٚاد٘ بعس٠ أؾٗط قبٌ إٔ أض٣ ايٓٛض ٚ شيو ايعكس ٖٛ .

. أعع َا متًو ؾكس أخربتين أْ٘ أٖساٙ هلا مبٓاغب١ محًٗا

. استهٓت ضِٜ ايكٓسٚم ٚ أيككت٘ بكسضٖا ٚ اْػابت زَٛعٗا أٖٞ زَٛع .

ْسّ ع٢ً تػًُٝٗا آشاْٗا إلْػا١ْ أضازت إٔ تتعإٚ َعٗا ع٢ً اإلثِ ٚ 

. ايعسٚإ أّ زَٛع ؾطح ٭ْٗا تأنست َٔ َهاْتٗا يف قًب أّ خايس؟ .

. أئ ػطبٝ٘: اْتبٗت ع٢ً غ٪اٍ خايس

. (أَٞ عؿاف)٫ غأْتعط ست٢ تًبػين إٜاٙ -

. ابتػِ خايس ؾٗصٙ أٍٚ َط٠ ٜػُعٗا تٓازٟ أَ٘ بصيو

. خايس ممهٔ تٛقًين يف ططٜكو يبٝت أَٞ عؿاف-

ٚ ٌٖ َٔ املُهٔ إٔ أضؾض طًبًا ٭مجٌ عطٚؽ، ٚ يهٔ ئ أغتطٝع 

. اْتعاضى ؾًسٟ َٛعس عٌُ ٖاّ

. غأتكٌ ع٢ً أخٞ يٝعٝسْٞ-

. أٚقًٗا أَاّ ايباب ٚ اْطًل يعًُ٘

. اضػؿت ٜساٖا ٚ ٖٞ تسم ايباب

. ؾتشت أّ خايس . أ٬ًٖ ٜا بٓيت ايػاي١ٝ: ٚقؿت ٚ قس أؾُتٗا املؿادأ٠ يرب١ٖ.

ضِٜ خايس َعو؟ 
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. أٚقًين ٚ شٖب يعًُ٘ ٜا أَٞ-

ُٖت تػتأشٕ يتعس ايؿاٟ . أؾطم ٚد٘ ا٭ّ ٚ ٖ

. يٝؼ يسٜٓا ٚقت ؾعًٝٓا مجع أغطانو إىل إٔ ٜأتـٞ أخٞ يٝٛقًٓا .

. ٚيهٔ ٜا ابٓيت-

. ٫ تكٛيٞ ؾ٦ًٝا ٜا أَٞ ؾُهاْو يٝؼ ٖٓا بٌ َعٓا- . يف قًٛبٓا.

. اهلل ٜهطّ أقًو ٜا ابٓيت: امسضت زَع١ غاي١ٝ ع٢ً ٚد٘ ا٭ّ

. أؾهطى ع٢ً ٖسٜتو ٚ أعسى إٔ أساؾغ عًٝٗا- .

. ٖسٜيت يو ٖٞ خايس ٜا ضِٜ-

. أٚقًُٗا أخٖٛا يًُٓعٍ ٚ ضاست تعس غطؾ١ ا٭ّ ٚ تطتبٗا عاز خايس ٚ .

: نِ ناْت غعازت٘ عٓسَا ٚدس ٚايست٘

. يكس مشُت عطط ايربن١ َٔ أٍٚ ايؿاضع ٜا غاي١ٝ-

. ٚ ام٢ٓ ٜكبٌ تًو ا٭ٜازٟ اييت يطاملا سٓت ٚ ضبتت يف سٓإ َٔ قبٌ

: خطدت ضِٜ َٔ ايػطؾ١ َؿطق١ ايٛد٘ ٚ قايت ـايس

. غتبك٢ َعٓا أَٞ عؿاف زا٥ًُا-

. تطنت٘ يؿطست٘ ٚ شٖبت يرتز ع٢ً اهلاتـ

: دا٤ٖا قٛت ْاعِ نؿشٝح ا٭ؾاعٞ

. نٝـ اؿاٍ ٜا عطٚؽ أْا أس٬ّ-

. ٚنعت ايػُاع١ ٚ عازت ؿهٔ تًو ا٭ّ

 

. ٢َٓ ايعٜين: بكًِ 

  (بتكطف ٜػري)ٖـ 1422 قطّ 94:  ايعسز–ف١ً ا٭غط٠.
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ؾطح املؿطز٠ ٚ عطض يُٓٛشز : ايتكطٜطا٭غبٛع اؿازٟ عؿط 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايتكطٜطا٭غبٛع ايجاْٞ عؿط 

زضاغ١ يُٓٛشز : ايتكطٜطا٭غبٛع ايجايح عؿط 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايتكطٜطا٭غبٛع ايطابع عؿط 

أزا٤ املؿطز٠ ٚ تطبٝكٗا : ايتكطٜطا٭غبٛع اـاَؼ عؿط 
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  ٞمنٛشز َكاٍ ايؿدك :

أٍٚ َكاٍ ْؿطت٘ 

 

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ  سُٝٓا أتصنط ايّٝٛ أٍٚ َكاٍ نتبت٘ أضدع بصانطتٞ إىل املانٞ ايبعٝس ، ؾأتصنط أْٞ نٓت أقطأ نجريًا يف نتٕب ؾت٢ ، ٚ يف ٜٛ

 ٓٞ أسػػت بؿ٤ٞ ػٝـ ب٘ ْؿػٞ ، ؾٓؿػت عٓٗا مبشاٚي١ ايهتاب١ ؾانتٌُ يٞ َكاٍ ، ْػٝت اٯٕ َٛنٛع٘ ، أخصت٘ ٚ قطأت٘ ع٢ً قسٜكٞ ؾأؾاض عً

بٓؿطٙ ؾاغتهربت شيو ٚ اغتععُت٘ ، يهٓ٘ امسط ٜعٜٔ املكاٍ يف عٝين ست٢ يٓت ي٘ ٚ شٖبت يف ايػس إىل إزاض٠ اؾطٜس٠ ؾػًُت ع٢ً ض٥ٝؼ ايتشطٜط ٚ 

زؾعت إيٝ٘ املكاٍ ٚ مل ٜهٔ َٔ أقشابٓا َٔ ٜعطف ططٜل قشٝؿ١ أٚ جيط٩ ع٢ً ايٓؿط ؾٝٗا ، ٚنٓا ٦َٜٛص ؾسٜسٟ اؿٝا٤ ، ؾٓعط يف املكاٍ ؾطأ٣ 

ٞٓ ست٢ اَتشٓين  ن٬ًَا َهت٬ًٗ ْانذًا ٚ ْعط يف ٚدٗٞ ؾطأ٣ ؾت٢ ٜاؾعًا ، ؾعذب إٔ ٜهٕٛ ٖصا املكاٍ َٔ ٖصا ايؿت٢ ، ٚنأْ٘ مل ٜكسقين ؾاستاٍ عً

بؿ٤ٞ أنتب٘ ي٘ ظعِ إٔ املطبع١ ؼتاز إىل يف اؿاٍ ، ؾهتبت ي٘ نتاب٘ َٔ ٜػابل قًُ٘ أؾهاضٙ ، ؾاظزاز عذب٘ َين ، ٚ ٚعسْٞ بٓؿط املكاٍ غسا٠ ايػس 

ؾدطدت َٔ سهطت٘ ٚ أْا أتًُؼ داْيب أْعط ٌٖ ْبتت يٞ أدٓش١ أطري بٗا يؿطط َا اغتدؿين ايػطٚض ، ٚ غطت بني ايٓاؽ ٚ نأْٞ أَؿٞ ؾٛم ض٩ٚغِٗ 

. تعايًٝا ٚ ظًٖٛا ، ٚ َا أسػبين منت تًو اي١ًًٝ غاع١ ، بٌ يبجت أتكًب ع٢ً ايؿطاف أتكٛض أٟ د١ٓ َٔ دٓات عسٕ غٛف أزخٌ يف غسا٠ ايػس  أٟ نٓع .

غأدس ، ٚدعًت أْتعط ايكباح ، ست٢ إشا اْبجل ايكبح ٚ أنش٢ ايٓٗاض أخصت اؾطٜس٠ ؾإشا ؾٝٗا املكاٍ ٚ َكسَت٘ ن١ًُ ثٓا٤ يٛ قًٝت يًذاسغ يطأٖا 

. نبري٠ عًٝ٘ 

 

  (بتكطف  ).  يـ عًٞ ايطٓطا150ٟٚ – 149: سسٜح ايٓؿؼ م : َٔ نتاب 
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  ٞمنٛشز َكاٍ ايؿدك :

نًب 

 

نٓت يف أسس املسٕ ا٭ٚضٚب١ٝ ؾطأٜت قؿًا ط٬ًٜٛ َٔ ايٓاؽ ، ميؿٞ نٌ ٚاسٕس َِٓٗ ٚضا٤ ا٭خط ، ٚ ميتس ٖصا ايكـ َٔ ٚغط ايؿاضع إىل آخطٙ ؾػأيت 

ـٕ ، نًُا دا٤ ٚاسس دسٜس شٖب إىل آخط ايكـ ، : ؾكايٛا . َا ٖصا ايكـ :  إٕ ٖٓا َطنع يبٝع ايبها٥ع بػعط كؿض ٚ إٕ ايٓاؽ ميؿٕٛ إيٝ٘ يف ق

ٚ مل أض ٖٓا تعاسِ ٫ٚ تساؾع ، ٚ ٫ ٜتكسّ أسس ع٢ً زٚضٙ ، ٚ يٛ نإ ٚظٜطًا ٚ يٛ نإ ايصٟ أَاَ٘ نٓاؽ ، ٚ تًو عازتِٗ يف نٌ َهإ ، ع٢ً َساخٌ 

. ايكطاضات ٚ يف املطاضات ٚ يف املكاضف ٚ ست٢ أَاّ با٥ع اؾطا٥س 

ثِ ْعطت ؾطأٜت يف ايكـ نًبًا ٚ يف ؾُ٘ غ١ً ، ٚ ٖٛ ميؿٞ َع ايٓاؽ ، نًُا تكسّ  ايٓاؽ خط٠ٛ تكسّ ٖٛ خط٠ٛ ، ٫ حياٍٚ إٔ ٜتعس٣ زٚضٙ أٚ ٜػبل 

. ايصٟ أَاَ٘ ، ٫ٚ ٜطٜس ايصٟ ٚضا٤ ايهًب إٔ ٜػبك٘ ، ٫ٚ جيس عٝبًا يف إٔ ميؿٞ ٚضا٤ نًب َا زاّ إٔ ايهًب قس غبك٘ 

َا ٖصا ايهًب ؟ : ؾكًت يًٓاؽ 

. (اإلعاؾ١  )نًب ٜطغً٘ قاسب٘ بٗصٙ ايػ١ً ، ٚ ؾٝٗا ايجُٔ ٚ بطاق١ ا٫ؾرتاى ؾٝأتٝ٘ بٓكٝب٘ َٔ : قايٛا   

ؾًُا مسعت ٖصا ايه٬ّ خذًت َٔ ْؿػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايهًب قس زخٌ يف ايٓعاّ ، ٚتعًِ آزاب اجملتُع ، ٚ مٔ يف ب٬زْا ٫ ْعاٍ ْبكط أْاغًا يف 

ٟٓ ، تطاِٖ ؾتشػبِٗ َٔ ا٭نابط  . أنٌُ ١٦ٖٝ ، ٚ أؾدِ ظ ٜعامحْٛو يٝكعسٚا يف ايكطاض بعسَا ٚنعت ضدًو ع٢ً زضدت٘ أٚ ميسٕٚ أٜسِٜٗ َٔ ؾٛم .

ضأغو إىل ؾباى ايربٜس ٚ أْت د٦ت قبًِٗ ٚ أْت قاسب ايسٚض زِْٚٗ أٚ ٜكؿعٕٚ يٝسخًٛا قبًو إىل ايطبٝب ، ٚ أْت تٓتعط َتأملًا َٔ غاعتني ، ِٖٚ إمنا 

قؿعٚا َٔ ايباب إىل احملطاب ؟ 

. خذًت َٔ ضداٍ مل ٜتعًُٛا ا٫ْتعاّ ايصٟ تعًُت٘ ايه٬ب 

 

  (بتكطف)  يـ عًٞ ايطٓطاٟٚ 177 176: َٔ نتاب َكا٫ت يف نًُات م.   
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  ٞمنٛشز َكاٍ ايؿدك :

املطض 

 

ٍّ َٔ ا٭ٜاّ أَؿٞ ٚ آنٌ ٚ أؾطب ٚ أقطأ ٚ أنتب ٚ أَاضؽ أْٛاعًا َٔ ايطٜان١ ، ٫ٚ  أْػاْٞ املطض نٌ ؾ٤ٞ ست٢ َا عست أشنط أْٞ نٓت يف ٜٛ

أشنط أْٞ نٓت أغتطٝع ايتؿهري يف آ٫ف املػا٥ٌ ٚ أعاجل امل٦ات َٔ ا٭َٛض ، ٚ َاتت ايسْٝا يف عٝين ، ٚ أقبح ٖصا ا٭مل زْٝاٟ نًٗا ؾ٬ ٜؿهط 

عكًٞ إ٫ ؾٝ٘ ، ٜتدٌ أبؿع أْٛاع املطض ، ٚ أؾعع أْٛاع اـطط ، ثِ ٜبسأ يف ايتؿهري يف ايع١ًُٝ اييت أنٓس ا٭طبا٤ أْ٘ ٫ بس َٓٗا ، ؾ٬ ٜهاز عكًٞ 

يٝؼ َٔ سل أبٝو إٔ : ٜؿطع يف تكٛضٖا ست٢ تػٛز ايسْٝا يف عٝين ، ٚ أضاٖا نًٗا أملًا ٚ ؾطًا ٚ أمت٢ٓ يٛ إٔ أَٞ مل تًسْٞ ٜٚٛغٛؽ ايؿٝطإ يٞ ؾٝكٍٛ 

ؾأض٣ ايؿٝطإ ٜطٜس إٔ ٜعٜسْٞ ع٢ً َطض دػُٞ َطض زٜين ؾأيعٔ ايؿٝطإ ٚ ٖصٙ ا٭ؾهاض ! ٜأتٞ بو إىل ٖصٙ ايسْٝا زٕٚ إٔ ٜػتؿريى أٚ ٜأخص ضأٜو 

اييت دا٤ بٗا ، ثِ أتطنٗا ٚ أعٛز بؿهطٟ إىل غطٜط ايعًُٝات ايصٟ محًين إىل قسٜكٞ َط٠ ٚ أٚق٢ بٞ املُطنات ، ٚ دعٌ عٓس ايػطؾ١ اثٓني 

حيطغاْين ، ٚ شٖب إىل ايطبٝب حيهطٙ ؾكؿعت أمحٌ أٚداعٞ ٚ أْانٌ زٕٚ سطٜيت ست٢ بًػت ايؿاضع ساؾًٝا ، ٚ ضنتبت إىل ايبٝت أٍٚ غٝاض٠ ضأٜتٗا ٚ 

ّْ بط٥ٛا َٔ ايعاطؿ١ ، ٚ اْبتٛا َٔ ايؿؿك١ ، ٜؿكٕٛ بطٕٛ ايٓاؽ –ألاْٞ اهلل َٔ ايع١ًُٝ ٚ َٔ ا٭طبا٤ ، ٚ ا٭طبا٤   ْػأٍ –  ٚ ايطدا٤ عسّ امل٪اخص٠ قٛ

  ٚ خيطدٕٛ أَعا٤ِٖ ؾٝهعْٛٗا يف طبل ، ٚ ٜهػطٕٚ مجادِ ايبؿط ، ٜٚعبجٕٛ يف أزَػتِٗ ، ٚ ٜؿعًٕٛ َا يٛ ؾعً٘ غريِٖ يًشك٘ ايؿطط١ –اهلل ايػ١َ٬ 

. ٚ ادتُع ي٘ ايكها٠ ، ٚ ؾتشت ي٘ أبٛاب ايػذٕٛ ، ٚ أعست ي٘ سباٍ املؿاْل ، ثِ ٜتكسضٕٚ اجملايؼ ٜؿتدطٕٚ بأِْٗ أقسقا٤ اإلْػا١ْٝ  أؾأعطِٝٗ بطين .

! يٝؿكٛٙ ، ٚ ٜطزْٚٞ َطٜهًا بعس إش أْا َعاؾ٢ ٚ أتعذٌ ايسا٤ بٓؿػٞ ؟ أعٛش باهلل إٔ أنٕٛ َٔ اؾاًٖني 

مل ٜهٔ ٜؿععين ؾ٤ٞ ٚ أْا َطٜض َجًُا نإ ٜؿععين ايًٌٝ بػٛازٙ ٚ اَتسازٙ ، نٓت أخاؾ٘ أؾس اـٛف ٚ أسػب جمل٦ٝ٘ ايسقا٥ل ٚ ايجٛاْٞ ، ٚ 

أْتعطٙ نُا ٜٓتعط احملهّٛ عًٝ٘ غاع١ ايكتٌ ، نٌ شيو ٭ْٞ مل أغتطع ايّٓٛ ٚ ٫ أطٝل اؾًٛؽ ٚ إمنا أغتطٝع أَطًا ٚاسسًا ٖٛ ا٫غتًكا٤ ع٢ً قؿاٟ 

. أسسم يف ايػكـ ي٬ًٝ ٚ ْٗاضًا  ٞٓ أٚ سؿط٠ نبري٠ شات . ٞٓ يطٍٛ ايتشسٜل ؾٝٗا أْٗا س١ٓٝ تطٜس إٔ تٓكض عً ٚ يطاملا ضأٜت يف ايػكـ بكع١ غٛزا٤ ؾُدٌٝ إي

تػع١ ٚ تػعني ضد٬ً ٚ عؿط٠ ض٩ٚؽ أٚ فُٛع١ َٔ ايعكاضب أٚ عؿطٜت َٔ اؾٔ أٚ ديٌن َٔ ايعؿاضٜت ، ؾأقٝح ؾععًا ٚ أْطًل أٖصٟ ٖصٜإ قُّٛ 

. سطاضت٘ أضبعٕٛ 
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ٞٓ ٚ أْا َطٜض إٔ ٜهجط ايٓاؽ َٔ سٛيٞ ، ثِ ٜتشسثٕٛ ؾت٢ ا٭سازٜح ٭ؽًل َٔ ٚسستٞ ٚ أتػ٢ً عٔ أملٞ ٚ أشنط داْبًا مما يف  ٚ نإ أسٓب ؾ٤ٕٞ إي

. اؿٝا٠  ٚ يهين نٓت أمسع أقٛاتِٗ نأْٗا خاضد١ َٔ دٛف ب٦ط غشٝل ، أٚ أعُام َػاض٠ بعٝس٠ ، ٚ أضاِٖ َٔ خ٬ٍ نبإب نجٝـ ، ؾ٬ تتهح .

ٌٓ َِٓٗ ٚ أطًب ؾ٦ًٝا دسٜسًا ، ناْت أٜاَٞ يف املػتؿؿ٢ َتؿان١ً َتؿاب١ٗ ، ؾهٓت أسٗب إٔ أدس نٌ  أؾهاهلِ ٚ ٫ أقٛاتِٗ ، ٚغطعإ َا أَ

. ؿع١ ؾ٦ًٝا دسٜسًا 

نعؿت قٛاٟ ٚ ناعت إضازتٞ ٚ مل ٜبل يٞ طاق١ ع٢ً املؿٞ ، ٚ ٫ قسض٠ ع٢ً ايتؿهري ، ٚ مل ٜبل ؾٝين ؾ٤ْٞ سٞ إ٫ يػاْٞ أنٌ ٖصا ٭ٕ دطث١َٛ 

قػري٠ زخًت دػُٞ ؟ 

!   َا أنعـ اإلْػإ  !

 

  (بتكطف) يـ عًٞ ايطٓطاٟٚ 172: سسٜح ايٓؿؼ م : َٔ نتاب.   
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  منٛشز خطب١ ز١ٜٝٓ :

ايتٛب١ 

 

 ٫ ٚسسٙ اهلل إ٫ إي٘ ٫ إٔ ٚأؾٗس ا٭يباب، َٔ أعطاِٖ ملا ب٘ ٜهًؿٕٛ ملا ٚخريِٖ تطاب، َٔ نًِٗ ايٓاؽ خًل ،ايتٛاب ايطسِٝ ايٖٛاب املًو اهلل اؿُس

 إىل بإسػإ تبعِٗ َٚٔ ٚأقشاب٘ آي٘ ٚع٢ً عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايهتاب عًٝ٘ أْعٍ ايصٟ ٚضغٛي٘ عبسٙ قُسًا إٔ ٚأؾٗس اضتٝاب، ٫ٚ شيو يف ؾو ٫ ي٘ ؾطٜو

 . تػًُٝا ٚغًِ املآب، ّٜٛ

  بعس أَا

 اتطنٛا ،ي٘ كًكني ضبهِ إىل تٛبٛا ،ايػاؾطٜٔ خري ؾإْ٘ ،شْٛبهِ َٔ ٚاغتػؿطٚٙ ،ايتٛابني حيب اهلل ؾإٕ ،إيٝ٘ ٚتٛبٛا ضبهِ اتكٛا ايٓاؽ أٜٗا

 اهلل إىل تٛبٛا أَٓٛا ايصٜٔ أٜٗا ٜا )قٛي٘ يف بٗا اهلل أَطنِ اييت ايٓكٛح ايتٛب١ ٖٞ ٖصٙ ؾإٕ ،إيٝٗا ٚاتعٛز ٫ إٔ ع٢ً ٚاععَٛا ،ؾعًٗا ع٢ً ٚاْسَٛا املعاقٞ

 أٚ ،اهلل إىل أتٛب بًػاْ٘ اإلْػإ ٜكٍٛ إٔ ايتٛب١ يٝػت ( ا٭ْٗاض ؼتٗا َٔ ػطٟ دٓات ٜٚسخًهِ غ٦ٝاتهِ عٓهِ ٜهؿط إٔ ضبهِ عػ٢ ْكٛسا تٛب١

 شيو ٜكٍٛ إٔ ايتٛب١ ٚيٝػت ،اهلل َعك١ٝ َٔ َٓ٘ دط٣ مبا َبايٞ غري َتٗإٚ ٖٚٛ شيو ٜكٍٛ إٔ ايتٛب١ ٚيٝػت ،اهلل َعك١ٝ ع٢ً َكط ٖٚٛ عًٞ تب ايًِٗ

 ؾإشا ،بطٚس٘ ٜػطغط مل َا عبسٙ َٔ ايتٛب١ ٜكبٌ اهلل ؾإٕ عٓهِ ايتٛب١ باب غًل قبٌ ضبهِ إىل تٛبٛا ايٓاؽ أٜٗا اهلل، َعك١ٝ إىل ٜعٛز إٔ ع٢ً عاظّ ٖٚٛ

 اهلل ٚنإ عًِٝٗ اهلل ٜتٛب ؾأٚي٦و قطٜٕب َٔ ٜتٛبٕٛ ثِ ظٗاي١ ايػ٤ٛ ٜعًُٕٛ يًصٜٔ اهلل ع٢ً ايتٛب١ إمنا )ٜكٍٛ اهلل ؾإٕ تٛب١ ؾ٬ اؿًكّٛ ايطٚح بًػت

 هلِ اعتسْا أٚي٦و نؿاض ِٖٚ ميٛتٕٛ ايصٜٔ ٫ٚ اٯٕ تبت إْٞ قاٍ املٛت أسسِٖ سهط إشا ست٢ ايػ٦ٝات ٜعًُٕٛ يًصٜٔ ايتٛب١ ٚيٝػت( ) سهُٝا عًًُٝا

 تػتطٝعٕٛ ايّٝٛ ؾإْهِ ،اهلل عباز َعامل َٔ أخطدٛا، اهلل َعاقٞ َٔ أخطدٛا ،ايصْٛب َٔ أخطدٛا ،بايتٛب١ املػًُني أٜٗا ؾبازضٚا( أيُٝا عصابًا

 أؾأَٔ )اهلل عصاب ٜؿاد٦هِ َت٢ تسضٕٚ ٫ٚ املٛت ٜؿاد٦هِ َت٢ تسضٕٚ ٫ إْهِ ،عٓٗا قاٚضتِٗ أٚ َٓٗا اغتش٬هلِ أٚ أًٖٗا إىل يطزٖا َٓٗا اـطٚز

 ايكّٛ إ٫ اهلل َهط ٜأَٔ ؾ٬ اهلل َهط أؾأَٓٛا ًٜعبٕٛ ِٖٚ نش٢ بأغٓا ٜأتِٝٗ إٔ ايكط٣ أٌٖ أَٔ أٚ ْا٥ُٕٛ ِٖٚ بٝاتًا بأغٓا ٜأتِٝٗ إٔ ايكط٣ أٌٖ

 َِٓٗ نجري يف بايعامل ٚقع َا تطٕٚ أَا ،باملعاقٞ تباضظْٚ٘ ٚأْتِ ٚضخا٤ أَٔ َٔ املتٓٛع١ بايٓعِ اهلل ميسنِ ،اهلل َهط أَٓتِ ٌٖ اهلل عباز ( اـاغطٕٚ

 مل أخصٙ إشا ست٢ يعاملا ميٌٍٗ اهلل إٕ ،شيو بهِ حيٌ إٔ ؽاؾٕٛ أؾ٬ ،قتٌ ؾُٝا املكتٍٛ ٜسضٟ ٫ٚ ،قتٌ ؾُٝا ايكاتٌ ٜسضٟ ٫ ،ٚايكتٌ ٚايؿنت احملٔ َٔ
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 أععِ َٔ إٕ( ؾسٜس أيِٝ أخصٙ إٕ ظامل١ ٖٚٞ ايكط٣ أخص إشا ضبو أخص ٚنصيو: )تعاىل قٛي٘ ٣تٌ ٚ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ْبٝٓا شيو قاٍ نُا ؾًتٟ٘

 ٚ املٛاعغ ٜػُعٕٛ ،َٝت١ قًٛبِٗ َٔ َِٓٗ بٌ ،َطٜه١ قًٛب ،قاغ١ٝ قًٛب ،بصيو ابتًٛا قس اٯٕ َٓا نجريًا ٚإٕ ،َٚطنٗا ايكًٛب قػ٠ٛ ايعكٛبات

 مساعٗا سني ٚعاٖا املٛعع١ مسع إشا َِٓٗ اؾٝس ،ٜػُعٕٛ ٫ ٚنأِْٗ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غ١ٓ ٚيف اهلل نتاب يف ٜٚكط٩ْٚٗا ايعٚادط

 تطى عكٛب١ يف إشْٝ٘ تططم املٛاعغ ٜػُع ،غ٧ٝ عٌُ َٔ عًٝ٘ نإ َا إىل ٚعاز ،قًب٘ ع٢ً ايػؿ١ً ٚاغتٛيت ،محاغ٘ ْاض مخست ؾاضقٗا ؾإشا ،ؾكط

 قاؿًا ٚعٌُ ٚآَٔ تاب َٔ إ٫ غٝا ًٜكٕٛ ؾػٛف ايؿٗٛات ٚأتبعٛا ايكًٛات أناعٛا خًـ بعسِٖ َٔ ؾدًـ: )ٚدٌ عع اهلل قٍٛ ٜٚتًٛ ،ٚإناعتٗا ايك٠٬

 ٚيف ،ايعنا٠ َاْع عكٛب١ يف املٛاعغ ٜػُع ،اٯ١ٜ ٖصٙ ٜػُع مل نأْ٘ اهلل إىل ٜتٛب ٫ٚ بصيو ٜبايٞ ٫ٚ ايؿٗٛات ٜٚتبع ايك٠٬ ؾٝهٝع شيو ٜػُع( 

ٌْ: ) ٚدٌ عع اهلل قٍٛ ٜػُع ،ب٘ ؾٝعنٞ َاي٘ َٔ ايطز٤ٟ ٜسؾع َٔ عكٛب١  َٔ ايربا٠٤ يف ايٓؿؼ ظنا٠ ٜ٪تٕٛ ٫ ( ايعنا٠ ٜ٪تٕٛ ٫ ايصٜٔ يًُؿطنني ٜٚٚ

 إٔ إ٫ بآخصٜ٘ ٚيػتِ تٓؿكٕٛ َٓ٘ اـبٝح تُُٝٛا ٫ٚ: ) ٚدٌ عع اهلل قٍٛ ٜٚػُع ،اهلل طاع١ يف ايبصٍ ع٢ً ايؿح قسَٛا سٝح املاٍ ظنا٠ ٫ٚ ايؿطى

 ايكشٝح اؿسٜح ٚيف ،يػريٙ ٜٚسخطٙ،  أَٛاي٘ خريات ْؿػ٘ حيطّ ايعنا٠ َٓع ع٢ً َكط ٖٚٛ نً٘ ٖصا ٜتًٛ( محٝس غين اهلل إٔ ٚأعًُٛا ؾٝ٘ تػُهٛا

 املهٝاٍ ٜٓككٛا ٚمل أغ٬ؾِٗ يف تهٔ مل اييت ا٭ٚداع ؾِٝٗ ؾؿا إ٫ بٗا ٜعًٓٛا ست٢ قط قّٛ يف ايؿاسؿ١ ظٗطت َا: )ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب عٔ

 نطٚضات َٔ شيو أؾب٘ َٚا،  اؾٛؾ١ٝ املٝاٙ ْٚؿٛز ا٭َطاض ٚق١ً ٚايكشط اؾسب ٖٞ ايػٓني( ايػًطإ ٚدٛض امل٪١ْ ٚؾس٠ بايػٓني أخصٚا إ٫ ٚاملٝعإ

 ٚعٗس اهلل عٗس ْكهٛا ٫ٚ ميططٚا مل ايبٗا٥ِ ٚي٫ٛ ايػُا٤ َٔ قططًا َٓعٛا إ٫ أَٛاهلِ ظنا٠ ميٓعٛا ٚمل ) ٚاملٝعإ املهٝاٍ ْكل إشا تؿٛت٘ اييت اإلْػإ

 املٛاعغ ٖصٙ ايٓاؽ أٜٗا ( بِٝٓٗ بأغِٗ دعٌ إ٫ اهلل بهتاب أ٥ُتِٗ ؼهِ مل َٚا أٜسِٜٗ يف َا بعض ؾٝأخصٚا غريِٖ َٔ عسٚ عًِٝٗ غًط إ٫ ضغٛي٘

 ْتٛاق٢ املٓهط عٔ ٢ٖٕٕٚ،  باملعطٚف ْأَط غريْا ٚإق٬ح،  أْؿػٓا إق٬ح يف دازٜٔ ْهٕٛ ٚإٔ ،أعٝٓٓا ْكب زا٥ًُا تهٕٛ إٔ عًٝٓا جيب ايعع١ُٝ

 اإلْػإ ٜهٕٛ ؾهٝـ ،اإلقطاض َع تٛب١ ٫ أْ٘ ايٓاؽ أٜٗا ،ايعع١ُٝ ا٭ٚب١٦ ٖصٙ تعاىل اهلل ٜكٝٓا ست٢؛  باملطمح١ ْٚتٛاق٢ بايكرب ْٚتٛاق٢،  باؿل

 ٖٚٞ ايػٝب١ َٔ تا٥بًا ٜهٕٛ نٝـ ،َعاًَت٘ ٚمجٝع ٚإداضت٘ بٝع٘ يف ٜػـ ٜعاٍ ٫ ٖٚٛ ايػـ َٔ تا٥بًا ٜهٕٛ نٝـ ،شْب٘ ع٢ً َكط ٖٚٛ تٛبت٘ يف قازم

 تاض٠ً ٜأنًٗا ٖٚٛ سل بػري ايٓاؽ أَٛاٍ أنٌ َٔ تا٥بًا ٜهٕٛ نٝـ ،ؾٝ٘ ايؿطق١ ي٘ غٓشت فًؼ نٌ يف ٜػتابِٗ ٖٚٛ غٝبتِٗ يف ايٓاؽ اغتٝاب

 بايتشٌُٝ ٚتاض٠ً،  ايكطٜح بايطبا ٚتاض٠ً،  ضناٙ بػري غريٙ ًَو يف بايبكا٤ ٚتاض٠ً،  ٚغريٙ ايبٝع يف بايهصب ٚتاض٠ً،  عًٝ٘ بإْهاضٖا ٚتاض٠ً ي٘ يٝؼ َا بسع٣ٛ
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 ٫ٚ زٜٓاض ٜهٕٛ ٫ إٔ قبٌ ايّٝٛ ؾًٝتشًً٘ عطض أٚ َاٍ َٔ َع١ًُ عٓسٙ ٭خٝ٘ نإ َٔ: )ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٜكٍٛ،  ايٝٗٛز تؿعٌ نُا ايطبا ع٢ً

. (ٚايػ٦ٝات اؿػٓات إ٫ زضِٖ

 ايكٝاّ ع٢ً ايععّ تتهُٔ نصيو ،إيٝ٘ ٜعٛز ٫ إٔ ع٢ً ٚايععّ ،ؾعً٘ ع٢ً ٚايٓسّ ،ايصْب عٔ اإلق٬ع تتهُٔ نُا ايها١ًَ ايتٛب١ إٕ:  املػًُٕٛ أٜٗا 

 أٜٗا اهلل إىل ؾتٛبٛا ،املتطٗطٜٔ ٚحيب ايتٛابني حيب اهلل إٕ ،ٚضناٙ اهلل قب١ اغتشكٛا ايصٜٔ ايتٛابني َٔ ٜهٕٛ ؾبصيو ،ايععّ اغتطاع َا باملأَٛضات

 املٛت ٜأخصنِ إٔ قبٌ بايتٛب١ بازضٚا ،تؿًشٕٛ يعًهِ امل٪َٕٓٛ أٜٗا مجٝعًا اهلل إىل تٛبٛا ،ٚقًٛبهِ بأيػٓتهِ َٓ٘ املػؿط٠ بكسض ٚاغتػؿطٚٙ املػًُٕٛ

 باملعك١ٝ قًب٘ ٜكػٛا ست٢ ٜٚ٪خطٖا بايتٛب١ ؾٝػٛف ايؿٝطإ ٜٚػطٙ ا٭َاْٞ تػطٙ ايٓاؽ بعض إٕ ،اهلل َعك١ٝ ع٢ً ٚمتٛتٛا ٚبٝٓٗا بٝٓهِ ؾٝشاٍ

 َٔ بايتٛب١ يًُبازض٠ ٚؾكٓا ايًِٗ ،ايصْٛب َٔ بايتٛب١ يًُبازض٠ ٚؾكٓا ايًِٗ ،ايؿباب ٚقت يف امل١ًٗ قبٌ املٛت ٜأخصٙ أٚ ا٭بٛاب زْٚ٘ ؾتػًل عًٝٗا ٚاإلقطاض

 يٞ اهلل ٚأغتػؿط ٖصا قٛيٞ أقٍٛ ،ايػٝٛب ع٬ّ ؾإْو ٚايع١ْٝ٬ بايػط عٓا ٜطنٝو َا إىل ٚايطدٛع ايصْٛب َٔ بايتٛب١ يًُبازض٠ ٚؾكٓا ايًِٗ ،ايصْٛب

  .ايطسِٝ ايػؿٛض ٖٛ إْ٘ ؾاغتػؿطٚٙ شْب نٌ َٔ املػًُني ٚيهاؾ١ ٚيهِ

 

 (ايتٛب١)خطب١ مجع١ يًؿٝذ قُس بٔ قاحل ايعجُٝني ضمح٘ اهلل تعاىل. 
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 منٛشز خطب١ سطب١ٝ :

 اإلغ٬ّ عػهط إىل ضغاي١

 

 خص ايًِٗ املعًَٛني، هل٪٤٫ اْتكِ ايًِٗ.. أطؿاهلِ ٜٚتِ ،ْػا٥ِٗ ٚضًَت ،أضٚاسِٗ ٚأظٖكت ،زَا٤ِٖ غؿهت ايصٜٔ ٚامل٪َٓات يًُ٪َٓني اغؿط ايًِٗ 

 غبشاْ٘ ضبهِ ؾإٕ ؛ خريًا ٚأًَٛا أبؿطٚا ، ٚايػ١ٓ ايتٛسٝس أٌٖ ٜا ، ايؿطٜؿني اؿطَني أٌٖ ٜا ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً قُس أ١َ ٜا.. ظًُِٗ ممٔ بجأضِٖ

 يًُ٪َٔ ٜكهٞ ٫ ،ٜطٜس َا ٚحيهِ ،ٜؿا٤ َا ٜؿعٌ ،ايبايػ١ اؿه١ُ ٚي٘ ،بعس َٚٔ قبٌ َٔ ا٭َط ي٘ ،ايعًِٝ اؿهِٝ ٖٚٛ ايطسِٝ ايط٩ٚف ٖٛ ٚتعاىل

 غؿو َٔ ْطاٙ َا ٚقعٕ َ٪مل ٖٛ نِ. ي٘ خريًا ؾهإ قرب نطا٤ أقابت٘ ٚإٕ ،ي٘ خريًا ؾهإ ؾهط غٓطا٤ أقابت٘ إٕ ،ي٘ خريًا نإ إ٫ قها٤ّ

 خري ٖٛ بٌ يهِ ؾطًا ؼػبٛٙ ٫ :" اؿانُني أسهِ قاٍ نُا ا٭َط ؾعٝع،ٚيهٔ ععِٝ ٚظًِ ،اهلل عباز ع٢ً ٚتعٕس ،يًشطَات ٚاْتٗاى ،يًسَا٤

  " .ععِٝ عصاب ي٘ َِٓٗ نربٙ تٛىل ٚايصٟ اإلثِ َٔ انتػب َا َِٓٗ اَط٨ يهٌ يهِ

 ٚاهلل ؾِٗ ،اإلغ٬ّ ب٬ز ٚسطاغ١ اهلل غبٌٝ يف يًذٗاز أْؿػِٗ بصيٛا َٔ إىل ناْٛا،ضغاي١ سٝجُا اإلغ٬ّ عػهط إىل ضغاي١ ايهًُات ٖصٙ إٕ

 ٠٫ٚ ع٢ً اؾتٝات ٫ٚ ،عسٚإ ٫ٚ ،ظًِ ٫ٚ ،ؾٝ٘ غسض ٫ ،ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٖسٟ ع٢ً ٚايػ١ٓ،دٗاز ايتٛسٝس ع٢ً دٗاز: سكًا اجملاٖسٕٚ

-اهلل أععٖا- اؿطَني ب٬ز سسٚز ع٢ً ضباٌط : تايكطبا ٚأدٌ ،ايعبازات أععِ َٔ ٚاهلل ا٭َط،إْ٘  ٚاْتكاْض ،ٚا٭عطاض ٚا٭َٛاٍ يٮْؿؼ ٚسؿٌغ ، 

 أٚ سطم َٔ أٚ غطم َٔ ألاٖا أٟ : أسٝاٖا َٚٔ : ضٚا١ٜ يف فاٖس قاٍ" مجٝعا ايٓاؽ أسٝا ؾهأمنا أسٝاٖا َٚٔ " املؿػسٜٔ يهٝس ٚضْز ،يًُعًَٛني

 ، مجٝعا ايٓاؽ زَا٤ سٓطّ ؾهأمنا َػًِ زّ سٓطّ َٚٔ . مجٝعا ايٓاؽ زَا٤ اغتشٌ ؾهأمنا َػًِ زّ اغتشٌ َٔ : دبري بٔ غعٝس ٚقاٍ . ًٖه١

 أَٔ ؿؿغ ضداٍ ٚنًٓا ايسٜٔ، يٓكط٠ دٓٛز مجٝعًا ٭ْٓا ،اؿطَني ب٬ز ثط٣ ع٢ً ٜكِٝ َٔ نٌ إىل ضغاي١ أٜهًا ٖٚٞ. نجري ابٔ اؿاؾغ ٚاغتعٗطٙ

 . ؟ ا٭َٔ ؾكس إشا اؿطاّ اهلل بٝت إىل اؿذٝر ٜٚؿس ايسٜٔ ٜكاّ نٝـ إش نًِٗ، يًُػًُني أَٔ أَٓٗا ؾإٕ ايب٬ز ٖصٙ

 ،ٚامل١ٓ اؿُس ٚهلل ُنجط ايسٜٔ ٖصا يٓكط٠ ايعاًَني ،إٕ " اهلل ٜؿهط ٫ ايٓاؽ ٜؿهط ٫ َٔ : " ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ : امل٪َٓني َعاؾط

 ٚأ٫ٚزِٖ أًِٖٝٗ ٖذطٚا ايصٜٔ ٚايبٛازٟ، ايكط٣ يف أَٓٗا ع٢ً ايػاٖطٕٚ اؿطَني، ب٬ز ثػٛض ع٢ً املطابطٕٛ ،ايكطإٓ ٚعػهط اإلميإ دٓٛز َِٓٗ
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 املؿام َٔ ٬ٜقٕٛ ٚنِ ٚتعب، ْكب َٔ ٜٓاهلِ ؾهِ ا٭َط، ٭ٚيٞ ٚطاع١ ،يًسٜٔ ْٚكط٠ ،ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚيطغٛي٘ هلل قب١ ٚؾاضقِٖٛ ٚأسبابِٗ

  .ايكازقني ايؿٗسا٤ أدط هلِ ٚانتب ،املٗسٜني يف زضداتِٗ ٚاضؾع ،اؾعا٤ خري قُس أ١َ عٔ ادعِٖ ؾايًِٗ! ٚايكعاب

 

 قاحل عٌُ ع٢ً ؾإْهِ أبؿطٚا؛ ٚاهلل ؾابؿطٚا ٚاملهطٙ ٚاملٓؿط ٚايٝػط ايعػط يف ٚأطعتِ ٚمسعتِ اي١ٝٓ أسػٓتِ إٕ ، ٚايكطإٓ اإلميإ عػهط ٜا

 ا٭يباْٞ ايع١َ٬ أٚضزٙ مما اهلل غبٌٝ يف ٚاؾٗاز ايطباط ؾهٌ يف ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً أسازٜج٘ بعض ٖانِ ،ٚ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚضغٛي٘ اهلل ٜطناٙ

 يف داٖس ملٔ اهلل تهؿٌ : " ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٜكٍٛ : اإلميإ أٌٖ عٔ ٜٚصب اإلغ٬ّ ب٬ز حيُٞ َٔ ؾهٌ يتعًُٛا" اؾاَع قشٝح "يف

 ٚقاٍ ". ٚغ١ُٝٓ أدط َٔ ْاٍ َا َع َٓ٘ خطز ايصٟ َػهٓ٘ إىل ٜطدع٘ أٚ اؾ١ٓ ٜسخً٘ بإٔ نًُات٘ ٚتكسٜل غبًٝ٘ يف اؾٗاز إ٫ بٝت٘ َٔ خيطد٘ ٫ غبًٝ٘

 ؼطؽ باتت ٚعني :" آخط سسٜح ،ٚيف "اهلل غبٌٝ يف ؼطؽ باتت ٚعني اهلل، خؿ١ٝ َٔ بهت عني:أبسًا ايٓاض متػُٗا ٫ عٝٓإ :" ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً

 عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقاٍ ". غ١ٓ غتني قٝاّ َٔ خري اهلل غبٌٝ يف يًكتاٍ ايكـ يف غاع١ قٝاّ :" ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ٚقاٍ ". ايهؿط أٌٖ َٔ ٚأًٖ٘ اإلغ٬ّ

 ( ضا٥شتٗا ُؾُِ : أٟ ) اؾ١ٓ َٔ ٚضٜح بطظق٘ عًٝ٘ ٚغسٟ ا٭نرب ايؿعع َٔ أَٔ اهلل غبٌٝ يف َطابطًا َات َٚٔ زٖط قٝاّ َٔ خري ؾٗط ضباط :" ٚغًِ

 ق٢ً ٚقاٍ ". ايٓاض عًٝ٘ اهلل سطّ إ٫ اهلل غبٌٝ يف عبس قسَا اغربت َا :" ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ ٚقاٍ ". اهلل ٜبعج٘ ست٢ املطابط أدط عًٝ٘ ٚجيطٟ

 اهلل ق٢ً عٓ٘ ايجابت١ ايكشٝش١ ا٭سازٜح َٔ شيو غري إىل ". ا٭غٛز اؿذط عٓس ايكسض ي١ًٝ قٝاّ َٔ خري اهلل غبٌٝ يف غاع١ َٛقـ :" ٚغًِ عًٝ٘ اهلل

 اؾعا٤ خري ادعِٖ ؾايًِٗ ، ؾهًِٗ هلِ ٚاعطؾٛا ،اإلغ٬ّ ب٬ز سطاغ١ ع٢ً ٜكّٛ ملٔ ٚاؾهطٚا ٚايباط١ٓ، ايعاٖط٠ ْعُ٘ ع٢ً اهلل ؾامحسٚا . ٚغًِ عًٝ٘

 .ايطامحني أضسِ ٜا أدٛضِٖ ٚأععِ

 

 سذاز أَٔ ع٢ً ٚايػاٖطٕٚ ايعتٝل، ايبٝت سطاؽ أْتِ ، ايؿطٜؿني اؿطَني دٓباتٗا بني تهِ ب٬زًا ؼطغٕٛ أْتِ ، ايكطإ ٚعػهط اإلغ٬ّ دٓٛز ٜا

 غؿط باظ ابٔ ايؿٝذ ؾٝٗا قاٍ ب٬ز يف ايعكٝس٠ سطاؽ أْتِ اإلغ٬ّ عػهط ٜا . َٚهاٜس ؾطٚض َٔ اإلغ٬ّ أٌٖ عٔ بهِ ٜسؾع نِ ،اؿطاّ اهلل بٝت

 ٚقاٍ ".املػًُني بني ٚؼهُ٘ ، ايؿطع بتشهِٝ ٚتأَط ، املٓهط عٔ ت٢ٗٓ ٚ باملعطٚف تأَط ، اؿُس ٚهلل إغ١َٝ٬ زٚي١ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ ٖصٙ :" ي٘ اهلل
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 نُا ايب٬ز :" اهلل ضمح٘ عجُٝني ابٔ ايؿٝذ ٚقاٍ . اْت٢ٗ" . اٯٕ بايتٛسٝس تكّٛ زٚي١ ؾأٟ ، يًتٛسٝس عسا٤ ، يًشل عسا٤ ايسٚي١ هلصٙ ايعسا٤ :" ي٘ اهلل غؿط

  ". اإلغ١َٝ٬ بايؿطٜع١ ؼهِ ب٬ز تعًُٕٛ

 غبشاْ٘ اهلل إىل ٚقطب١ عباز٠ ٚاهلل شيو إٕ اؿطَني، يف اإلؾػاز َٓع يف ٚغعٝهِ ايع١ًُ هل٪٤٫ ٚقسنِ ٚدٗازنِ ضباطهِ إٕ : اإلغ٬ّ عػهط ٜا

 ع٢ً ٚاهلل إِْٗ ٚغريٙ اؿطاّ ايبًس يف اؿطاّ ايسّ غؿو ع٢ً املتذط٩ٕ ايب٬ز بأَٔ ايعابجٕٛ ٖٚ٪٤٫ ،ٚايػ١ٓ اؿل ع٢ً ايكطإٓ عػهط ٜا ٚأْتِ ،

 ٚابٔ ايٖٛاب عبس ابٔ: احملُسإ ادتُع ملا ايب٬ز ٖصٙ عًٝٗا قاَت اييت ايػًؿ١ٝ ايعكٝس٠ تٓكطٕٚ ،اهلل عُس غًؿٕٝٛ ايكطإٓ عػهط ٜا أْتِ ايباطٌ،

 ايػًؿ١ٝ ايسع٠ٛ بٗصٙ ععٖا ايعطب ؾعٜط٠ ٚعاز ،عبازٙ َٔ ؾا٤ َٔ اهلل ؾٗس٣ ،ٚايبسع١ ايؿطى ٚقاضب١ ،ٚايػ١ٓ ايتٛسٝس ْؿط ع٢ً ٚتباٜعا غعٛز

 ايهطاّ ٚقشابت٘ ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ غًؿهِ – ٚاملاٍ بايٓؿؼ عٓٗا ٚايصب ْٚكطتٗا ايعكٝس٠ ٖصٙ أدٌ َٔ اؾٗاز يف ٚغًؿهِ ، املباضن١

 َٔ ططٜكُٗا ع٢ً غاض َٚٔ غعٛز ابٔ ٚقُس ايٖٛاب عبس ابٔ قُس اجملسزٜٔ ٚاإلَاَني ايكِٝ ٚابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ أمحس ناإلَاّ بإسػإ تبعِٗ َٚٔ

  .ايب٬ز ٖصٙ أٌٖ َٔ ا٭بطاض ا٭خٝاض

" يًػطبا٤ ؾطٛب٢ "ٚأًٖٗا ايػ١ٓ غطب١ ؾٝ٘ اؾتست ظَٔ يف ايعكٝس٠ عٔ ٚايصب ،زٜٓ٘ يٓكط٠ خًك٘ بني َٔ اختكهِ اهلل ؾإٕ ،ايكطإٓ عػهط يهِ ؾ٦ًٝٓٗا 

 ، َُكًٔشٕٛ ٚاهلل ؾأْتِ ، ايػ١ٓ َٔ ايٓاؽ أؾػس َا ُٜٚكًٔشٕٛ ايٓاؽ ؾػس إشا َٜكًُشٕٛ ايصٜٔ ِٖ ٚايػطبا٤ ، ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ نُا

   .غ٤ٛ نٌ َٔ ٚسؿعهِ أعُايهِ يف اهلل باضى . ٚأعطانِٗ ٚزَا٥ِٗ املػًُني ب٬ز سؿغ يف غاعٕٛ

 

  ايعٝس عبسايطمحٔ بٔ غًطإ يؿٝذٍ (عػهط اإلغ٬ّ  )َٔ خطب١. 
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 منٛشز خطب١ قؿ١ًٝ :

ن١ًُ ايط٬ب يف اؿؿٌ اـتاَٞ 

 

: اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚ ايك٠٬ ٚ ايػ٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚ ع٢ً آي٘ ٚ قشب١ أمجعني، ٚ بعس

. َسٜط َسضغتٓا ايؿانٌ، َعًُٝٓا ا٭ؾانٌ، ظ٥٬َٞ ايط٬ب، أٜٗا اؿؿٌ ايهطِٜ، ايػ٬ّ عًٝهِ ٚ ضمح١ اهلل ٚ بطنات٘

 اْكطَت ؾٗٛضٙ ٚ أٜاَ٘ نأْٗا سًِ مجٌٝ، ؾكس نإ عاًَا ٟإْ٘ يؿطف يٞ إٔ أْٛب ظ٥٬َٞ ايط٬ب يف إيكا٤ نًُتِٗ يف سؿًٓا اـتاَٞ هلصا ايعاّ ايص

ٌٍ َٔ اهلل تعاىل ثِ ٕساؾ٬ً باؾِس ٚ ا٫دتٗاز، ٦ًًَٝا با٭ْؿط١ املتٓٛع١، ّ  قانطات ٚ ْسٚات، ٚ ظٜاضات ٚ ضس٬ت، ٚ َعاضض ٚ َػابكات، متت بؿه

. ظٗٛز مجٝع ايعاًَني يف املسضغ١، ؾًهِ َٔ أبٓا٥هِ ايط٬ب دعٌٜ ايؿهط، ٚ خايل ايسعا٤ بايتٛؾٝل ٚ ايػساز

 

 

: َعًُٝٓا ا٭ؾانٌ

. ضٚاٙ ايرتَصٟ (اـري ايٓاؽ َعًِ ع٢ً يٝكًٕٛ اؿٛت ٚست٢ دشطٖا يف اي١ًُٓ ست٢ ٚا٭ضنني ايػُٛات ٚأٌٖ ٥٬َٚهت٘ اهلل إٕ  : )قاٍ ايٓيب 

 قاٍ  ،غعٝهِ ْؿهط ٚ دٗسنِ ْكسض ٚ عًُهِ ْجُٔيكس قُتِ طٛاٍ ٖصٙ ايػ١ٓ بعٌُ ضا٥ع، ؾكس ادتٗسمت يف تعًُٝٓا ٚ تٛدٝٗٓا ٚ إضؾازْا، ٚ مٔ 

. ضٚاٙ أمحس (٫ ٜؿهط اهلل َٔ ٫ ٜؿهط ايٓاؽ)

 ٚايطبٝب املسٖـ بانتؿاؾ٘ ٚايعامل قٓعٗا غٝاض٠ بأؾدِ ٚايكاْع أبتهطٙ دٗاظ بأسسخ ٚاملدرتع ٚبٓاٖا قُُٗا عُاض٠ بأضٚع املٗٓسؽ تبا٢ٖ إشاف

 ؾدك١ٝ بٓا٤ يف َؿهٛضًا ٚدٗسًا َصنٛضًا ؾه٬ً - اهلل بعس - ي٘ بإٔ عًٝٓا ٜٚكط ْؿػًا ٜطٝب إٔ يًُعًِ حيل أ٫ إدطا٥ٗا يف لح اييت املعكس٠ بايع١ًُٝ

. ؟ ٚاملدرتعني ٚاملٗٓسغني ٚا٭طبا٤ ايعًُا٤ أٚي٦و !
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: ظ٥٬َٞ ايط٬ب

. َٖط ٖصا ايعاّ غطٜعًا نُا َٖطت ا٭عٛاّ َٔ قبً٘،ٚ قس سإ ٚقت اؿكاز ٚ دين ايجُاض، ؾُٔ دٖس ٚدس، ٚ َٔ ظضع سكس

ٚ َٔ طًب ايع٬ غٗط ايًٝايٞ *  بكسض ايهِس تهتػب املعايٞ 

ٍِ * ٚ َٔ طًب ايع٬ َٔ غري نٍس  أناع ايعُط يف طًب احملا

 

 ططٜكا غًو َٔ )إٕ ا٫ختباضات ع٢ً ا٭بٛاب، ؾاهلل اهلل مبٛاق١ً ا٫دتٗاز ست٢ تٓايٛا املطاز، ؾتػعسٚا ا٭ٌٖ ٚ ا٭قشاب، ٚ تصنطٚا قٍٛ ايٓيب  

. ضٚاٙ أمحس (ايعًِ يطايب ضنا أدٓشتٗا يتهع امل٥٬ه١ ٚإٕ اؾ١ٓ إىل ططٜكا ب٘ اهلل غًو عًُا ؾٝ٘ ٜطًب

. ٚؾكٓا اهلل ٚ إٜانِ يًدري ٚ اهلس٣ ٚ ايك٬ح ٚ ايؿ٬ح يف ايسْٝا ٚ اٯخط٠

. ٚق٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚ ع٢ً آي٘ ٚ قشب١ أمجني
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 منٛشز تكطٜط :

ساي١ املهتب١ املسضغ١ٝ 

 

تعس املهتب١ املسضغ١ٝ َكسضًا َٔ َكازض ايتعًِ ؾِٗ َٔ أِٖ املطاؾل اييت ٜػتؿٝس َٓٗا ايطايب ٚ ٜكهٞ ؾٝٗا ٚقتًا ممتعًا ، ٚ ٭١ُٖٝ ٖصا املطؾل عكس أَني 

: ٖـ ، بٗسف إعساز تكطٜط عٔ ساي١ املهتب١ َٔ أدٌ ايتعطف ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ 1426 / 3 / 16املهتب١ ادتُاعًا خاقًا ظُاع١ املهتب١ ، يف ّٜٛ 

. عسز ايهتب باملهتب١ -1

. عسز ايهتب ايتايؿ١ -2

. عسز َكاعس املطايع١ ، َٚس٣ ق٬سٝتٗا -3

. ساي١ ايتهٝٝـ -4

. ايهتب امل١ُٗ اييت ؼتادٗا املهتب١ -5

. تٛقٝات يعٜاز٠ ْؿاط املهتب١ -6

سكط ايهتب ايكاؿ١ ٚ ايهتب : ٚ قس قاَت مجاع١ املهتب١ بعكس ادتُاع أٚيٞ قػُت ؾٝ٘ اؾُاع١ إىل ث٬خ فُٛعات ، ١َُٗ اجملُٛع١ ا٭ٚىل 

مجع املعًَٛات عٔ استٝاز املهتب١ َٔ ايهتب ، ٚ : ايهؿـ عٔ ساي١ ا٭ثاخ ٚ ايتهٝٝـ ، ٚ ١َُٗ اجملُٛع١ ايجايج١ : ايتايؿ١ ، ٚ ١َُٗ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ 

. ؼسٜس ايتٛقٝات يعٜاز٠ ْؿاط املهتب١ ، ٚ شيو بإدطا٤ َكاب٬ت َع َعًُٞ املسضغ١ ، ٚ بعض املرتززٜٔ ع٢ً املهتب١ 

. ٚقس قسَت نٌ فُٛع١ تكطٜطًا نتابًٝا عٔ َُٗاتٗا ، ثِ عكس ادتُاع ْٗا٥ٞ عهٛض اؾُٝع سسزت ؾٝ٘ ايٓتا٥ر ٚ ايتٛقٝات 

: ايٓتا٥ر 

. مثإ ٚ أضبعٕٛ ف١ً  ( 48) أيؿإ ٚ ٦َتإ ٚ مثا١ْٝ ٚ غبعٕٛ نتابًا ، ٚ  ( 2278 ): عسز نتب املهتب١ املسضغ١ٝ ايكاؿ١ -1

. ث٬خ ف٬ت  ( 3) أضبع١ عؿط نتابًا ، ٚ  ( 14 )عسز ايهتب ايتايؿ١ -2

. عؿطٕٚ َكعسًا ، ٚ نًٗا عاي١ دٝس٠  ( 20 )عسز املكاعس -3
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. يف املهتب١ مخػ١ َهٝؿات عاي١ دٝس٠ ، ٚ يهٔ طبٝعتٗا ٫ تٓاغب املهتب١ ٚ َا ؼتاز إيٝ٘ َٔ ٖس٤ٚ ، ؾٗٞ تكسض نذٝذًا يف ساٍ تؿػًٝٗا -4

: َٔ ايهتب ١َُٗ اييت تٓكل املهتب١ َا ًٜٞ - 5

  ٟنتاب قشٝح ايبداض. 

  (يػإ ايعطب ، ٫بٔ َٓعٛض ، تاز ايعطٚؽ يًعبٝسٟ  )املعادِ ايعطب١ٝ. 

  ٜٔزٚاٜٚٔ ؾعط١ٜ يًؿعطا٤ ايػعٛزٜني املعاقط. 

 

:  ايتٛقٝات 

. ؾتح املهتب١ َػا٤ ؛ يٝتُهٔ ايط٬ب َٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا -1

. تؿذٝع املطتازٜٔ ٚ املػتعرئٜ ، بٛنع بطاَر يًُػابكات ، ٚ تكسِٜ اؾٛا٥ع احملؿع٠ -2

. إق٬ح ايهتب ايتايؿ١ ٚ ػًٝسٖا َٔ قبٌ ايط٬ب -3

. ايهتاب١ إىل اؾ١ٗ املدتك١ ؛ يتأَني ايهتب ايٓاقك١ -4

. ا٫ؾرتاى ببعض ايكشـ احمل١ًٝ -5

. إجياز ضنٔ يإلْرتْت -6

. تعٜٚس املهتب١ مبكازض يًُعًَٛات اؿسٜج١ َجٌ أؾطط١ ايتػذٌٝ ، ٚ أؾطط١ ايؿٝسٜٛ ، ٚ أقطام اؿاغٛب -7

 

: َعسٚ ايتكطٜط 

: ايتٛقٝع :                                                                ا٫غِ 

1 -

2  -
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 69: زيٌٝ ايتعبري يًُطس١ً املتٛغط١ م.  

  منٛشز تكطٜط :

عٔ املعطض املكاّ مبٓاغب١ ايّٝٛ ايعاملٞ ملهاؾش١ ايتسخني 

 

 َس١ٜٓ يف اؿه١َٝٛ باملساضؽ ٚايجا١ْٜٛ املتٛغط١ املطسًتني َٔ تًُٝصًا 752 ٚمشًت ،املساضؽ ت٬َٝص ع٢ً ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚظاض٠ أدطتٗا زضاغ١ أٚنشت

 بني أعُاضِٖ ترتاٚح املسخٓني َٔ%66 إٔ ايسضاغ١ ٚأنست،َبهط٠ َطس١ً يف بايتسخني بس٩ٚا قس ٖ٪٤٫ َٔ% 90 ٚإٔ، َسخٕٓٛ َِٓٗ% 30 إٔ ايسَاّ

 .عاًَا 12-17

 يف يًط١٥ غططإ ساي١ 2350 تػذٌٝ مت أْ٘ بايتسخني ع٬ق١ هلا اييت ايػططاْات َٔ أْٛاع ث٬ث١ سٍٛ يٮٚضاّ ايٛطين ايػذٌ إسكا٤ات أظٗطتٚ قس 

 . 2000ّ ايعاّ ٚست٢ 94 عاّ بني َا يًؿِ غططإ ساي١ 1681 تػذٌٝ مت بُٝٓا ، 2000ّ ايعاّ ٚست٢ 1994 ايعاّ بني َا ايػعٛز١ٜ

ٚ مبٓاغب١ ايّٝٛ ايعاملٞ ملهاؾش١ ايتسخني قطضت مجاع١ ايٓؿاط إقا١َ َعطض ملهاؾش١ ايتسخني يف َكط اؾُاع١ ابتسا٤ َٔ ّٜٛ ايػبت 

. ٖـ 3/4/1426ٖـ ٚ ست٢ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ 28/3/1426

: ٚ قس قُٓا بهتاب١ ٖصٙ ايتكطٜط يتػًُٝ٘ إىل ضا٥س اؾُاع١ ا٭غتاش
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ٚ قس غاُٖت اؾُع١ٝ اـري١ٜ ملهاؾش١ ايتسخني بتٛؾري غت عؿط٠ يٛس١ سا٥ط١ٝ ٚ ث٬خ ١٦َ َٓؿٛض ٚ فػِ حيٌُ ض١٥ قٓط١ ملسخٔ ٚ عسز َٔ 

. ا٭ؾطط١ ايكٛت١ٝ ٚ ايهتٝبات ٚ ؾطٜط ؾٝسٜٛ

 

: ٚ ٜتهٕٛ املعطض َٔ أضبع١ أقػاّ 

 . ايعضْٝذ ٚ ايكططإ ٚ ايٓٝهٌ ٚ ايبٛيّْٛٝٛ ٚ املٝجإ: غت يٛسات سا٥ط١ٝ تتشسخ عٔ َهْٛات ايتبؼ ايػا١َ ٚ َٓٗا : ٜهِ ايكػِ ا٭ٍٚ

. ٚايؿٝؿ١ ايسخإ ؾطبايؿطعٞ ٍ نِأضبع يٛسات سا٥ط١ٝ تعطض فُٛع١ َٔ ايؿتا٣ٚ يهباض ايعًُا٤ عٔ احل: ٚ ٜهِ ايكػِ ايجاْٞ 

. غت يٛسات سا٥ط١ٝ تتشسخ عٔ أثاض ايتسخني ع٢ً قش١ اإلْػإ ٚ َا ٜٓتر ع٢ً شيو َٔ ا٭َطاض اـطري٠: ٚ ٜهِ ايكػِ ايجايح 

: فُٛع١ َٔ ا٭ؾطط١ ايكٛت١ٝ َٓٗا : ٚ ٜهِ ايكػِ ايطابع 

  ايؿٝذ غعٝس بٔ َػؿط.         بٝسى قطاضى: ؾطٜط .

  َٓٛعايبط٤ٞ ايكاتٌ: ؾطٜط         .

  ايسٜٚٓـ  إبطاِٖٝيؿٝذ          ااهل٬ى  بٛاب١:ؾطٜط .

  غًطإ ايعٜٛسايسخإ: ؾطٜط                 .

  عبس اهلل اؿُازَسخٔ إىل  ضغاي١:ؾطٜط     .

: ٚ ٜهِ ايكػِ فُٛع١ َٔ ايهتٝبات َٓٗا 

 بامجعإ غعٝس بٔ عُط                    ايتسخني سٍٛ دًػات 

 ايعتٝيب خ٬ز               ايتسخني ممٓٛع أخٞ عؿًٛا 

 ضنٛإ َادس ز                   ايتسخني تطى يف املعني  

 بٓكـ سػٔ يٝٓا    ايعا١َ ا٭َانٔ يف ايتسخني خطط  

. ٜعطض بعض اؿكا٥ل عٔ ايتسخني ٚ آثاضٙ املسَط٠ ع٢ً قش١ اإلْػإ  (ؾٝسٜٛ)ٚ ؾطٜط  (ؾٝسٜٛ)تًؿاظ ٚ : ٚ ٜهِ ايكػِ ايطابع 
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. ٚ ٜهِ ايكػِ ض١٥ قٓط١ ملسخٔ ، ٚ ٜهِ ايكػِ ع٢ً ث٬خ ١٦َ َٓؿٛض تٛظع فاًْا ع٢ً ظٚاض املعطض 

ٚ قس ظاض املعطض قطاب١ ا٭ضبع١ ١٦َ طايب ٚ عسز َٔ َعًُٞ املسضغ١ ٚ غتٕٛ طايبًا َٔ َسضاؽ أخط٣ سٝح مت تٛظٜع عسز َٔ ايسعٛات ع٢ً املساضؽ 

. ايكطٜب١

. ٚ قس أعذب ايعٚاض باملعطض ٚ عػٔ ايتٓعِٝ ٚ ايرتتٝب ايصٟ ملػٛٙ خ٬ٍ ظٜاضتِٗ

: ٚ ْكرتح ايتايٞ 

. إطاي١ َس٠ املعطض يٝطًع عًٝ٘ أنرب عسز َٔ ايعٚاض-1

. ظٜاز٠ بعض ا٭قػاّ يٝتهاٌَ املعطض -2

. إعساز دسٍٚ يًعٜاضات ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تعاضض بٝٓٗا-3

: َعسٚ ايتكطٜط 

: ايتٛقٝع:                                                               ا٫غِ 

1 -

2 -

3 -

4 -
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 تكطٜط منٛشز :

 ايٛطين املتشـ إىل ظٜاض٠

 

 ا٫ْتُا٤ ٚتطٜٛط ايجكاؾ١ٝ، ٚايتٛع١ٝ ايتعًِٝ، َػري٠ إثطا٤ يف يٝػاِٖ ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ َػت٣ٛ ع٢ً ٚطًٓٝا َعًًُا يٝهٕٛ ايٛطين، املتشـ أْؿ٧

 .خايس٠ ضغاي١ ٚيٝهٕٛ ايعطٜل،

/     ٚ يصيو قاَت مجاع١ ايتاضٜذ بعٜاض٠ إىل املتشـ ايٛطين يف ّٜٛ            بتاضٜذ       ٖـ 14/      

: ٚ ا٭غتاش:                                         بطؾك١ ا٭غتاش

: ٚ قس قُٓا بهتاب١ ٖصٙ ايتكطٜط يتػًُٝ٘ يطا٥س اؾُاع١ ا٭غتاش

 املطبع سٞ يف ايتاضخيٞ ايععٜع عبس املًو ملطنع ايؿطقٞ اؾاْب حيتٌ ايٛطين املتشـٚقًٓا إىل املتشـ ايٛطين يف ايػاع١ ايعاؾط٠ قباسًا ٚ ٚدسْا إٔ 

 املعطٚنات، تٓٛعت َتعسز٠،ٚيكس ٚملػتٜٛات اجملتُع، َٔ كتًؿ١ يؿطا٥ح سسٜج١ تع١ًُٝٝ ب١٦ٝ املتشـ ٜٚٛؾط طابكني، َٔ َبٓاٙ ٜتهٕٛ ،ٚ بايطٜاض

 .ٚايع١ًُٝ ايٛثا٥ك١ٝ، ا٭ؾ٬ّ عٔ ؾه٬ املتعسز٠، ايعكط ٚغا٥ٌ اغتدساّ إىل باإلناؾ١ ايعطض، ٚيٛسات ٚاملدطٛطات، ٚايٛثا٥ل، ا٭ثط١ٜ، ايكطع يتؿٌُ

 اؾعٜط٠ سٍٛ ا٭غاغٞ قٛضٙ ٜٚسٚض اؿسٜح، ايعكط إىل ايهٕٛ، خًل بسا١ٜ َٔ َتػًػٌ َٛنٛع ٚبتكسِٜ َعطٚنات٘، بتهاٌَ املتشـ ٚميتاظ 

 عطض قاعات مثا١ْٝ َٔ املتشـ ٜٚتهٕٛ َٚتهاٌَ، َػتكٌ، َٛنٛعٞ عطض تكسِٜ يف ايط٥ٝػ١ٝ املتشـ قاعات َٔ قاع١ نٌ تٓؿطز نُا ايعطب١ٝ،

 ، ٚ قس نإ يف اغتكبايٓا املٛظـ ايعَين تطتٝبٗا ٜطاع٢ َعُاضٟ، تكُِٝ عػب ايعا٥ط إيٝٗا ٜكٌ َهططز، تاضخيٞ تػًػٌ نُٔ َطتب١ ض٥ٝػ١ٝ،

. املػ٦ٍٛ عٔ إضؾاز ايعٚاض،ٚ قس ضاؾكٓا يف دٛيتٓا ٚ قسّ يٓا َعًَٛات ق١ُٝ عٔ قت٣ٛ قاعات املتشـ 

:  ٖٞ ايكاعات ٖصٙ أٍٚ ٚ

 ع٢ً ايرتنٝع ٜتِ ثِ. ايؿُػٞ ٚايٓعاّ ايػُا١ٜٚ ا٭دطاّ ٚتهٕٛ اهلل خًك٘ ايصٟ ايهٕٛ ْؿأ٠ ْعط١ٜ عٔ تتشسخ اييت ايهٕٛ ٚ اإلْػإ قاع١ 

 . ا٭ضض نٛنب
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 ِ  بعس ايطابع ايكطٕ سٛايٞ إىل امل٬ٝز قبٌ ايػازؽ ا٭يـ َٔ املُتس٠ ايؿرت٠ يف ايكسمي١ ايعطب١ٝ املُايو عكط متجٌ اييت ايعطب١ٝ املُايو قاع١ ث

 . ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ تاضٜذ َٔ امل٬ٝز

 ِ . ايعطب١ٝ ايكبا٥ٌ أسٛاٍ تٛنح سٝح ايٓب١ٜٛ ايبعج١ إىل ٬َٝزٟ 400 عاّ َٔ اؾا١ًٖٝ ؾرت٠ متجٌ اؾاًٖٞ ايعكط قاع١ ث

 ِ  . املٓٛض٠ املس١ٜٓ إىل ٖذطت٘ تاضٜذ إىل ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب مل٬ٝز املعاقط٠ ايؿرت٠ متجٌ اييت ايٓب١ٜٛ ايبعج١ قاع١ ث

 ِ  املس١ٜٓ إىل غًِ َٗادطًا ٚ عًٝ٘ اهلل ق٢ً ايٓيب ٚقٍٛ َٔ املُتس٠ ايؿرت٠ يف ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ تاضٜذ متجٌ اييت ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٚ اإلغ٬ّ قاع١ ث

 .ا٭ٚىل ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ قٝاّ قبٌ َا إىل

 ِ  ايجاْٞ ايكطٕ بساٜات يف ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ساي١ ؾتعٗط ا٭ٚىل ايػعٛز١ٜ يًسٚي١ َتها٬ًَ عطنًا تكسّ اييت ايجا١ْٝ ٚ ا٭ٚىل ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ قاع١ ث

 ٚاملعطٚنات ايٛثا٥ل بعض خ٬ٍ َٔ ايجا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ تاضٜذ ايكاع١ تػتعطض ثِ غعٛز، بٔ قُس اإلَاّ عٗس عطض ثِ اهلذطٟ، عؿط

. ي٘ عاق١ُ ايطٜاض ٚاختٝاض . عبسا هلل بٔ تطنٞ اإلَاّ ٜس ع٢ً ايجا١ْٝ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ قٝاّ إىل تؿري اييت

 ِ  َٔ اـاَؼ يف ايطٜاض َس١ٜٓ اغرتزازٙ َٔ بسا١ٜ اهلل ضمح٘ ظعبسا يععٟ املًو أغػٗا اييت اؿسٜج١ ايػعٛز١ٜ ايسٚي١ متجٌ املًُه١ تٛسٝس قاع١ ث

. ٖـ1319 عاّ ؾٛاٍ

 ِ  .ايكطٕٚ عرب اؿر ٚضس١ً ايؿطٜؿني اؿطَني تاضٜذ متجٌ اييت ايؿطٜؿإ اؿطَإ ٚ اؿر قاع١ ث

ٚ قس اْتٗٝٓا َٔ َؿاٖس٠ قتٜٛات املتشـ يف ايػاع١ اؿاز١ٜ عؿط٠ قباسًا ثِ عسْا إىل املسضغ١ ، ٚ قس أعذب ايط٬ب باملتشـ ايٛطين نجريًا ٚ 

. اغتؿازٚا َٔ ٖصٙ ايعٜاض٠ ؾٛا٥س مج١ ، ٚ ْٛقٞ بتهطاضٖا يف ايػٓٛات ايكاز١َ 

 

: َعسٚ ايتكطٜط

: ايتٛقٝع:                                                           ا٫غِ 

1 -

2 -
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