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م

:                                 تؼدقم اؾشقخ اؾعالؿة ؿؼلل بن فادي اؾوادعي 

م

وأذؾملّٓم,موأذؾملّٓمأنمالمإظ٥ّمإالمآموحّٓهمالمذّٕؼ١ّمظ٥ّ,مايؼملّٓمٓماظّٔيمػؿملمبفملمع٤ّمسؾادهمع٤ّمؼّٓاصّٝمس٤ّمدؼؽمل٥ّ

:مأعامبضملّٓ...أنمبمربؼملًّٓامسؾّٓهمورد٦ّظ٥ّ

ص٦ّجّٓتؾملامعظملؿملًّٓةم"مرداظةمأخ٦ّؼة",مصعملّٓمارػملضملتؾبمسػمل٧ّمرداظةمأخؿملؽملاماظظملاض٢ّمصؿملزمل٢ّمب٤ّمسؾّٓةمضائّٓماياذّٓي

صضملّٕضؿؾملامسػمل٧ّمأخؿملؽملاماظظملاض٢ّمدضملؿملّٓمب٤ّمسؼملّٕمحؾؿملرملانمورػملؾتمعؽمل٥ّم,مسصملؿملؼملةماظظمل٦ّائّٓمأعـاشلامضػملؿمل٢ّمؼبمع٦ّض٦ّسؾملا

.مرؾضملؾملامظؿملضمل٣ّماظؽملظملّٝمبؾملامصادؿفابمحظملصمل٥ّمآ

وإنماظّٕدمبمسػمل٧ّمأصقابماظؾّٓعمِّسصمل٣ّم,مصضملل٧ّمآمأنمؼ٦ّصخمل٠ّمأخاغامصؿملزملاًلم٦ٌّاصػملةماظلرلمظػملّٔبمس٤ّماظّٓؼ٤ّ

.مجؾملادموع٤ّمخرلماظعمُلّٕؽببماظيتمؼؾبؿؽبعمَلّٕمببمبؾمِلامإظبمآ

والمؼؾمل٦ّظؽمل١ّمؼامأخاغامصؿملزمل٢ّمإرجافمإٌّجظملنيماظّٔؼ٤ّمؼؿفمل٦ٌّنمع٤ّماظّٓس٦ّةمإظبماظلؽملةمورباربةماظؾّٓسةمصكملغؾملام

.موايؼملّٓمٓمربماظضملاٌني.ممدؿؿسملّّمايعملؿملعملةماظؿمل٦ّممأومشًّٓامأومبضملّٓمشّٓلب

م

ععملؾ٢ّمب٤ّمػاديماظ٦ّادس٨ّم

ممػذمل2/3/1421
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م

تؼدقم اؾشقخ علد اؾعزقز اؾربعي حػظه اهلل 

م

وبضملّٓمصعملّٓمارػملضملتمسػمل٧ّمرداظةمأخؿملؽملامؼبمآمصؿملزمل٢ّمب٤ّمسؾّٓةمب٤ّمضائّٓموضّٕأتؾملام,مايؼملّٓمٓمربماظضملاٌني

وؼؽملؾطمل٨ّمأنمؼضملػمل٣ّمأنمعامذطّٕهمظؿملّٗمحزملّٕام,مصفملظظملؿملؿؾملامرداظًةمغاصضملًةمضّٓمذطّٕمصؿملؾملامبضملّٚمسؿمل٦ّبماإلخ٦ّانماٌلػملؼملني

وعباسةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمعباسةمأخّٔتمدورػاموضسملتم,موإمنامذطّٕمعامطانمدؾؾامؼبماغظملزملاظ٥ّمسؽملؾمل٣ّ,مِّخشملائؾمل٣ّ

واآلنمصعملّٓمآنمشلامأنمتّٕح٢ّمصعملّٓمبانم,موظغمل٢ّمجّٓؼّٓلبمظّٔة,مر٦ّرػامواغؿرملّٕتمؼبمأرّٕافماِّرضمعؽملّٔمدؾضملنيمساعا

:ماظّٖؼّٟموسؾبِّٕفمعامهتماظشملؿّبالءموضّٓمأحل٤ّمع٤ّمضال

م

ُط٢ّنبماعٍّٕئمصائّٕفبمؼ٦ّعًامظرملؿملؼملؿكب٥ّكبموإنمدبػمل٠َّّمأخالضًامإظبمحنِيم

:موضالمآخّٕ

وعؾملؼملامتغمل٤ّمسؽملّٓؽبماعٍّٕئمع٤ّمخػملؿملعملةلبمموإنمخاشلامدبظمل٧ّمسػمل٧ّماظؽملاسمتؾبضملػمَل٣ِّم

م

مم٤ّمطاغ٦ّامع٤ّماإلخ٦ّانم,مب٢ّمأطـّٕمع٤ّمذظ١ّ,مب٢ّمآالف,موػّٔامأخ٦ّغامصؿملزمل٢ّماظّٔيمػ٦ّمواحّٓمع٤ّمعؽات

وظ٦ّم,ماٌلػملؼملنيمث٣ّمتّٕط٦ّػ٣ّمؼ٦ّممأنمزؾملّٕمشل٣ّمزؼّٟمبارػملؾمل٣ّموإغمبؼملاماتمبؾضمل٦ّػ٣ّمؼ٦ّممأنمزؽملنب٦ّامأنمعامػ٣ّمسػملؿمل٥ّمػ٦ّماي٠ّ

ؼضملػمل٣ّماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنمأنمبمأخاغامصؿملزملاًلممم٤ّمؼؾبرملذلىمباٌالمالذذلوهمطؼملامػ٨ّمسادتؾبؾمل٣ّمؼبمذّٕاءمأصقابماظؽملظمل٦ّسم

ظغمل٤ّمأخاغامصؿملزملاًلموضّٟفبمٓمتضملاظبمالمضب٢ّممتػملُّغمل٥ّمإالمٓم,ماظسملضملؿملظملةماظّٔؼ٤ّمحّٕمبج٦ّامبفملغظمللؾمل٣ّمؼبمد٦ّقماظؽملقادني

.م$اْظضملؽباَظؼملكبنيؽب رؽببِّمظكبػمّل٥ّكب وؽبعؽبؼملؽباتكب٨ّ وؽبعؽبقؿبؿملؽبايؽب وؽبغؾبلؾبغملكب٨ّ صؽباَلتكب٨ّ ِإنمب ُض٢ّؿب%:مضالمتضملاظب

مصفملغامأهّٓقبىمأنمؼعمل٦ّمم–موضّٓمصضملػمل٦ّام–وإذامأردتمأنمتؿفملطّٓمأغ٥ّمضّٓمآنمظإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمأنمؼرملّٓوامرحػملؾمل٣ّم

أؼؾملاماظؽملاسمإغ٥ّمصببمسػملؿملغمل٣ّمأنمتغمل٦ّغ٦ّامع٤ّم%:مذكّٙمع٤ّماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمخشملؿملؾًامؼبماظؽملاسموؼعمل٦ّلمشل٣ّ

أهّٓقبىمع٤ّمؼظملضمل٢ّمذظ١ّموظ٦ّموّٕقبأمأحّٓموصضمل٢ّمذظ١ّمظزملاحمب٥ّماظؽملاسموظغمل٤ّماظّٕج٢ّمع٤ّمأػ٢ّم.مم$اإلخ٦ّانماٌلػملؼملني

أؼؾملاماظؽملاسمإغ٥ّمصببمسػملؿملغمل٣ّمأنم%:ممأنمؼعمل٦ّلمؼبمخشملؾؿ٥ّ–موضّٓمصضملػملؽملاموغظملضمل٢ّم–اظلؽملةمؼلؿشملؿملّٝموبغمل٢ّمرالضةم

.مإغ٥ّمدسامإظبمح٠ّمواي٠ّمأح٠ّمأنمؼؿؾّٝ.مم؛مِّغ٥ّمدساماظؽملاسمإظبمدؽملةمرد٦ّلمآمث$تغمل٦ّغ٦ّامع٤ّمأػ٢ّماظلؽملة

وردائ٢ّماظؽمليبم,مب٢ّمملمغضملّٕفمآمإالمباظّٕد٢ّمواظّٕداالت,موص٤ّنبمإٌّادػملةمودؿملػملةمؼبماظّٓس٦ّةمإظبمآمأدادؿملة

وطّٔظ١ّمردائ٢ّماظضملػملؼملاءمع٤ّمبضملسملؾمل٣ّمظؾضملّٚمباِّحادؼثم,مثمإظبماٌػمل٦ّكمواظعملؾائ٢ّماًشملؿملةموشرلػامطـرلةمعضملػمل٦ّعة

                                                 

.م162:ماآلؼة,مد٦ّرةماِّغضملام 
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وع٤ّمبضملّٚم,موػغملّٔاماظّٕدائ٢ّمع٤ّماظضملػملؼملاءمإظبماٌػمل٦ّكم$اٌغملاتؾة%واظضملػمل٣ّمؼضملؿدلمغ٦ّسامع٤ّمأغ٦ّاعماظؿمبقؼملنب٢ّمؼلؼمل٧ّم

اظزملاينيمإظبمبضملّٚمأصّٓضائؾمل٣ّممم٤ّمابؿؾبػمل٦ّامبرمل٨ّءلبمع٤ّماٌضملاص٨ّموشرلمذظ١ّمردائ٢ّمسػملؼملؿملةمغاصضملةمالمطؼملامؼظملضملػمل٥ّمػ٦ّاةم

والم,موتّٕاهمشرلمعؿؼملّ٘دملمعّٝمعؾادئماظّٓؼ٤ّ,مأومشرلمذظ١ّ,مأوماظطملّٖل,مإٌّادػملةماظّٔؼ٤ّمتّٕىمطالعؾمل٣ّمعػملؿملؽًامباشلّٕاء

:معؾادئماظػملطملةموإغمب٥ّمظؿملزملّٓقمسػملؿملؾمل٣ّمض٦ّلماظعملائ٢ّ

صّٓعؿبمسؽبؽملؿب١َّماظغملؿابَةمظلتؽبمعؽملؾملاموظ٦ّمد٦ّمبدتموجؾملؽب١َّممبآٌّادكبم

م

:مصؼمل٤ّمذباغؾةمطـرلمع٤ّماظؽملاسمظػملزملّٓق,مصؼمل٤ّمراد٢ّمصػملؿملغمل٤ّمعالزعًامظػملزملّٓقمواِّخالقماظظملاضػملةمواظؽملزملائّّماظشملؿملؾة

وػ٦ّمم$والمغلفمللمإالمسؽملغمل٣ّموس٤ّمصقؿغمل٣ّماظيتمػ٨ّمظؽملامشاؼةماظعملزملّٓموإٌّاد%ض٦ّلمبضملسملؾمل٣ّمظّٕداظؿ٥ّمظزملّٓؼعمل٥ّم -

ب٢ّمظضملػمل٥َّّمؼّٕىمأنمأدغ٧ّم,موالمطاغتمصقؿ٥ّمشاؼةماظعملزملّٓموإٌّاد,مطاذبمصّٕبقبؼملامعامدفمللمسؽمل٥ّموالمتّٔطّٕه

.معزملػملقةمظ٥ّمأحبمإظؿمل٥ّمع٤ّمصقةكبمصالن

وػّٔامإضاصةمإظبمأنمأطـّٕمع٤ّمؼعمل٦ّلمذظ١ّمؼضملػمل٣ّمأغمب٥ّمشرلمم$والمؼؽملعملزملؽملامإالمعرملاػّٓتغمل٣ّ%وطّٔظ١ّمض٦ّلمبضملسملؾمل٣ّم -

 .وأنمؼّٕغبؽملا,مصكملغمب٥ّمؼؽملعملزملؽملامأنمؼّٕض٧ّمآمسؽملاموأنمضبؾؽملا,مصادق

.موػغملّٔامدػمل١ّمطـرلفبمع٤ّماظؽملاسمعلػمل١ّماجملاعػملةمؼبماظّٕدائ٢ّموأدخػمل٦ّامصؿملؾملاماظغملّٔب

خؿاعًامأض٦ّلمظػملعملارئماظغملّٕؼ٣ّمإغ١ّمدؿضملفبمباظّٕداظةموظغملؽمل١ّمدؿؿضملفبمظ٦ّمسػملؼملتمأنماٌقملظّٟمؼظملعملّٓمحادةماظلؼملّٝم

صالمؼلؼملّٝمضػملؿملاًلموالمطـرلًاموؼظملعملّٓمحادةماظؽملشمل٠ّمصالمؼؽملشمل٠ّمإالمبكبؼملامالمؼغملادمؼؾبظملؾمل٣ّموظّٔامصؽملق٤ّمغلػمل١ّمؼبمزبارؾؿ٥ّم

صغمل٣ّمع٤ّمأغاسمأسشملاػ٣ّمآم,مأدػمل٦ّبماظغملؿابةمبكبؾملامغظملؾملؼمل٥ّموؼظملؾملؼملؽملاموظغمل٤ّمآمسّٖموج٢ّمؼضملشمل٨ّمصسملػمل٥ّمع٤ّمؼرملاء

صؽمللفمللمآمأنمؼؾاركمؼبمزلضملؽملاموبزملّٕغاموأنمؼؾبلؿضملؼمل٢ّمذظ١ّمؼبم,مأزلاسًاموأبزملارًاموصزملاحًةموملمؼؾاركمشل٣ّ

.مراسؿ٥ّمإغ٥ّموظ٨ّنبمذظ١ّمواظعملادرمسػملؿمل٥ّموايؼملّٓمٓمربماظضملاٌني

م

طؿؿمل٥ّم

سؾّٓماظضملّٖؼّٖمب٤ّمضبؿمل٧ّماظدلس٨ّم

مػذملم1/4/1421حّٕرمؼبم

م009674433245م–م94بم.معظملّٕقمحؾؿملّ٘مص–اظؿملؼمل٤ّمإبم
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تؼدقم اؾشقخ عؾي بن حمؿد األعروؼي حػظه اهلل 

ايؼملّٓمٓموطظمل٧ّمودالممسػمل٧ّمسؾادهماظّٔؼ٤ّماصشملظمل٧ّم

...موبضملّٓ

ظعملّٓمتزملظملقتؾبمرداظةمأخؿملؽملامصؿملزمل٢ّمب٤ّمسؾّٓةمضاؼّٓماياذّٓيمصفملظظملؿملؿؾملامرداظةمعؽملؾـعملًةمع٤ّمأٍخمعرملظمل٠ٍّمغاصٍّّمظألعةكبم

حّٕؼٍّٙمسػمل٧ّمإخ٦ّاغ٥ّمع٤ّمأنموّٕصؾمل٣ّمساصظملةماظؾّٓعمواِّػ٦ّاءمصػملعملّٓمغعمل٢ّمغعمل٦ّالتمع٤ّمعزملادرماظعمل٦ّمماظيتمهغمل٨ّم

وػغملّٔامأخ٦ّغامأب٦ّم,موالمذ١ّمأنمصاحبماظؾؿملتمأدرىممبامصؿمل٥ّمع٤ّمشرله,مصلادمسعملؿملّٓةموعؽملؾملجماإلخ٦ّانماٌلػملؼملني

سؾّٓمآمعقملظّٟماظّٕداظةموباسـؾملامإظبمأبؽملاءماِّعة؛مصػملعملّٓمضشملّٝمذ٦ّرًامعّٝمػّٔهماىؼملاسةمايّٖبؿملةماٌؾؿّٓسةموساشموضؿًام

أعبّٝماٌلػملؼمل٦ّنمأنمع٤ّم%::موػّٔاموآماظّٓؼ٤ّمضالماإلعامماظرملاصضمل٨ّم,مع٤ّمسؼملّٕهمصػملؼملامبؽبانؽبمظ٥ّماي٠ّمرجّٝمإظؿمل٥ّ

وسب٤ّمالمغؽملغملّٕمأنمؼ٦ّجّٓماظّٕج٢ّمم$ادؿؾاغتمظ٥ّمدؽملةمرد٦ّلمآمثمالمضب٢ّمظ٥ّمأنمؼّٓسؾملامظعمل٦ّلمأحّٓمع٤ّماظؽملاس

اٌكػملّٙمؼبمضاصػملةماإلخ٦ّانمظغمل٤ّماِّص٢ّماٌؽملؾملجماظّٔيمدػملغمل٥ّماظعمل٦ّممعؽملؾملجمضالمصببماظؿكػملّٙمعؽمل٥ّموغؾّٔهموهغملؿمل٣ّم

موؽباْظؿملؽب٦ّؿبِممبكباظػمّل٥ّكبمتؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمُطؽملؿؾب٣ّؿبمِإنموؽباظّٕمبدؾب٦ِّلماظػمّل٥ّكبمِإَظ٧ّمَصّٕؾبدنبوهؾبمذؽب٨ّؿبءلبمصكب٨ّمتؽبؽملؽبازؽبسؿبؿؾب٣ّؿبمَصكمِلن%:مضالمتضملاظب,ماظغملؿابمواظلؽملة

 آعؽبؽملؾب٦ّْا َصكمِلنؿب%:مموؼسملافمإظبمػّٔامأنمؼغمل٦ّنمسػمل٧ّمصؾمل٣ّماظلػملّٟماظزملاحلمظعمل٦ّظ٥ّمتضملاظب,م$تؽبفمْلِوؼاًلموؽبَأحؿبلؽب٤ّؾبمخؽبؿملؿبّٕفبمذؽبظكب١َّماآلخكبِّٕ

.م$ذكبعمَلاٍق صكب٨ّ ػؾب٣ّؿبمَصكمِلغمبؼملؽبا تؽب٦ّؽبظ٦َّّؿبْا ومبِإن اػؿبؿؽبّٓؽبوْا َصعمَلّٓكب بكب٥ّكب آعؽبؽملؿؾب٣ّ عؽبا بكبؼملكبؿب٢ِّ

وغعمل٦ّلمظ٥ّم,مخرلًامسػمل٧ّمحل٤ّماخؿؿملارما٦ٌّض٦ّعموسػمل٧ّمغزملق٥ّمظألعة...أبامسؾّٓمآ...جّٖىمآ...موأخرلًا

...موآمؼّٕساط٣ّ.ممأحلؽملتمصّٖدمع٤ّمػّٔهماظّٓررماظـؼملؿملؽملةمواظؿ٦ّجؿملؾملاتماظّٕذؿملّٓة

م

م

/مأخ٦ّط٣ّ

أب٦ّمايل٤ّمسػمل٨ّمب٤ّمربؼملّٓماٌشملّٕيماِّسّٕوض٨ّم

اظعملائ٣ّمسػمل٧ّمعّٕطّٖماظلؽملةمباظعملاسّٓةم

ممػذمل1421مربّٕمم29

 

 

م

                                                 

 .59:ماآلؼة,مد٦ّرةماظؽمللاء 
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وأذؾملّٓمأنمالمإظ٥ّمإالم,مإنمايؼملّٓمٓمسبؼملّٓهموغلؿضملؿملؽمل٥ّمع٤ّمؼؾملّٓهمآمصالمعسمل٢ّمبمظ٥ّموع٤ّمؼسملػمل٢ّمصالمػاديمظ٥ّ

:مأعامبضملّٓ...آموحّٓهمالمذّٕؼ١ّمظ٥ّموأنمربؼملًّٓامسؾّٓهمورد٦ّظ٥ّ

رػملبمعِّينمأحّٓماِّخ٦ّةماظّٔؼ٤ّمأحؾؾمل٣ّمأنمأطؿبمظ٥ّمرداظةمعؾؿملؽملًامظ٥ّمصؿملؾملاماِّدؾابماظيتمدسؿينمظذلكماظضملؼمل٢ّم

وضؾ٢ّمأنمأرد٢ّمظ٥ّمباظّٕداظةم,م$عغملّٕهفبمأخاكمالمبشمل٢ّ%صفمَلجؽبؾؿبؿؾب٥ّؾبمإظبمرػملؾ٥ّموظلانمحاظ٨ّم,مع٤ّمعباسةماإلخ٦ّان

ص٦ّمبرتؾملامووضضملتؾبماظزمل٦ّرةمسؽملّٓمساع٢ّماظؿمبزمل٦ّؼّٕموذػؾتؾبمإظبماظعملّٕؼةموبضملّٓمرج٦ّس٨ّمتؾؿملمب٤ّمظ٨ّمأنمبماظّٕداظَةمضّٓمرارتم

.مودارتمبؾملاماظظملػمل١ّمؼبماظؾقارموغبػملؿؾملاماظّٕطؾانمؼبماظلؾمل٢ّمواِّوسار,مط٢ّمعشملارموػؾتمػؾ٦ّبماظّٕؼّّمؼبماِّضشملار

م

صلارمعؽبلكبرلؽبماظرملؼملّٗمؼبمط٢ِّّمبػملّٓةلبموػبمبمػؾ٦ّبماظّٕقبؼّّمؼبماظدلِّمواظؾؽبقِّٕم

م

.مصفملحؾؾتمأنمأحّٔفماالد٣ّموأجضملػملؾملامساعةمصرلاػاماىؼملؿملّٝموتغمل٦ّنمعػملغملًامشل٣ّ

إنماِّسّٓاءم:مصاى٦ّابمسػملؿمل٥ّ.ممإنماظّٕداظةمإذامطاغتمساعةممتغمل٤ّماظضملّٓومع٤ّمعضملّٕصةمسؿمل٦ّبؽملا:موظضمل٢ّمصائاًلمؼعمل٦ّل

مِّغؽملامعزملّٕونم–مصعملّٛم–مػ٦ّمسب٤ّم–مأومالمضببنبمأنمؼضملذلفمبؾملام–واظّٔيمالمؼضملّٕصؾملام,مأسّٕؽبفؾبمعؽملامبضملؿمل٦ّبؽملا

:موٓمدرماظرملاسّٕمحؿملثمضال,مسػملؿملؾملا

م

والمبضملّٚمعامصؿمل٥ّمإذامطؽملتؾبمصػمللتؾبمبّٕاءلبمسؿملبؽبمذيماظ٦ّدِّمطػمل٥َّّؾبم

راضؿملام

وظغمل٤ّمبمسنيؽبماظلكّٛكبمتؾّٓيماٌلاوؼامصضملنيؾبماظِّّٕضامس٤ّمط٢ّمسؿملبلبمطػملؿملػملٌةم

م

صفملبؽبتؿبم,مسػمل٧ّمأغينمضّٓمسّٕضتؾبمآراءموأصغملارمعباسةماإلخ٦ّانمسػمل٧ّمط٢ّماظ٦ّج٦ّهماحملؿؼملػملةمعػملؿؼمللًامشلامزبّٕجًا

وملمأدقبخّٕمودضملًامؼبمإغزملافمعباسةمطانمشلام,موحليبمأغ٨ّمملمآلؾبمجؾملًّٓا,مإظًّامأنمتػملعمل٨ّمجبّٕاغؾملامسػمل٧ّمصّٓري

,موتّٕبؿملؿؽملامسػمل٧ّمعؽملؾملٍجمإدالع٨ّدملمصؿمل٥ّمدخ٤ّفبمطـرلفب,ممؼبمإغعملاذيموإغعملاذمشرليمع٤ّمبّٕاث٤ّماظظمللاد–بضملّٓمآم-ماظظملسمل٢ّم

ٌُعملكب٢ِّّموشاؼةماٌلؿشملاع َصػمْلؿملؾبؽملظملكب٠ّؿبمعكبؼملمبامآتؽباهؾبمموؽبعؽب٤ّمُضّٓكبرؽبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكبمِرزؿبُض٥ّؾبمظكبؿملؾبؽملظملكب٠ّؿبمذؾبومدؽبضملؽبةلبمع٤ِّّمدؽبضملؽبؿكب٥ّكب%,موإنمطانمػّٔامػ٦ّمجؾبؾملّٓؾبما

م.موآمع٤ّموراءماظعملزملّٓموػ٦ّماشلاديمإظبمد٦ّاءماظلمبؾؿمل٢ّ$اظػمل٥َّّؾب
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ـص اؾرداؾة 

بل٣ّمآماظّٕغب٤ّماظّٕحؿمل٣ّم

م

:مث٣ّمأعمبامبضملّٓ...ايؼملّٓمٓمربِّماظضملاٌنيموأصػملخمل٨ّموأدػملخمل٣ّمسػمل٧ّمرد٦ّظ٥ّماِّعني

ع٤ّمأب٨ّمسؾّٓمآمصؿملزمل٢ّمب٤ّمسؾّٓةمب٤ّمضائّٓماياذّٓيم

حظملصمل٥ّمآمتضملاظبمبشملاسؿ٥ّم..............إظبمجؽملابماِّخمايؾؿملب

.ماظلالممسػملؿملغمل٣ّمورغبةمآموبّٕطات٥ّ

والم,مصالمتلؿشملّٝمايّٕوف,مالمأدريمطؿملّٟمأبّٓأمرداظيتمػّٔهمإظبمذكزمل١ّمايؾؿملبمإظبمضػمليب,مأيمأخ٨ّ

وسؼملمبامصبّٕيمسػمل٧ّم,ماظغملػملؼملاتمأنمتضملؾِّّٕمسؼملمبامطباجلماظؽملظملّٗمع٤ّمعرملاسّٕموأحادؿملّٗموسؼملامؼضملذليماظعملػملبمع٤ّماغظملضملاالت

صلعمل٧ّمآمأؼاعًامدؾبضملكبّٓغام,موالمتضمل٦ّدمسػملؿملؾملامس٦ّاديماظّٖعان,مالممتق٦ّػاماِّؼمبامؾب,ماًارّٕمع٤ّمذطّٕؼاتلبمربظمل٦ّرةلبمصؿمل٥ّ

صؼملام,مسشملاذًام$اإلخ٦ّانماٌلػملؼملني%ووردغامغؾّٝمعباسةم,موغؽبؾملػملؽملامع٤ّمعضملنيمربؾمبؿغمل٣ّماظزملاؼب,مصؿملؾملامباظعملّٕبمعؽملغمل٣ّ

.موريدملمواعؿالءلبمسػمل٧ّمطٍّٓرمودخ٤ٍّمطـرل,مصّٓرغامسؽملؾملامإالمس٤ّمذؾّٝ

م–مدائؼملًام–مط٣ّمأغتم–وؼامحظملصمل١ّمآم,ممؼامرساكمآ–وذعملؿمل٠ّمصقملاديم,مؼامصؽمل٦ّؽبمرؾبوحكب٨ّ,مأيمأخ٨ّ

.مط٣ّمأغتمطضملؾملّٓيمب١ّمصؿملاضماِّحادؿملّٗمحػمل٦ّماٌضملرملّٕمودودًا,موحظملّٜمودادي,مطضملؾملّٓيمب١ّمملمتؽملّٗؽبمأخ٦ّمبت٨ّ

تػمل١ّماىؼملاسةماظيتمأحؾؾؿؾملامحؾًامم$اإلخ٦ّانماٌلػملؼملني%أيمأخ٨ّمتلفملظينمس٤ّمدِّّٕمتّٕط٨ّماظضملؼمل٢ّمعّٝمعباسةم

!م؟.سصملؿملؼملًاموأسشملؿملؿؾملامخالصةمذؾاب٨ّموسزملارَةمجؾملّٓي

وظغمل٤ّمبضملّٓمأنم,مصطملابماظطملؿملثموعالمس٤ّما٦ٌّردمميؿملؽملًاموسلااًل,مبلؾبمػّٔاماظلقملالمتفملخّٕمج٦ّاب١ّ,مأيمأخ٨ّ

ماغرملّٕحمصّٓريمى٦ّاب١ّموضّٓمرأؼتؾبمظكبّٖاعًامسػمل٨ّمبماظؿكػمل٠ّمخبػمل٠ّماإلغزملافموالم–دؾقاغ٥ّموتضملاظبم-مادؿكّٕتؾبمآم

.موالمزظتمأحؾؾملاموأحبمأػػملؾملامط٢ّفبمسػمل٧ّمضّٓرماًرلماظّٔيمصؿمل٥ّ,مدؿملؼملامعّٝمعباسةمشلامسػمل٨ّمبمصسمل٢ّفبمسصملؿمل٣ّفب

:ممعامؼفملت٨ّظعملّٓمطانمع٤ّمأدؾابمتّٕط٨ّماظضملؼمل٢ّمعّٝمعباسةماإلخ٦ّانمسػمل٧ّمجادةماٌـالمالمايزملّٕ,مأيمأخ٨ّ

.مسّٓمموج٦ّدمضاسّٓةمسعملائّٓؼةمأعبضمل٦ّامأعّٕػ٣ّمسػمل٧ّمتؾؽملِّؿملؾملامواظّٓس٦ّةمإظؿملؾملا $مأ

 .سّٓمماظذلطؿملّٖمسػمل٧ّماظّٓس٦ّةمإظبماظؿ٦ّحؿملّٓموتزملظملؿملةماظضملعملؿملّٓة $مب

                                                 

وأخّٕىمزؾملّٕتمظ٨ّمع٤ّمبضملّٓؾبمزادتينماضؿؽملاسًامسػمل٧ّمسّٓممج٦ّازماالدؿؼملّٕارمعضملؾملامب٢ّم,مذطّٕتمؼبمػّٔهماظّٕداظةمأذؿملاءمأضؽملضملؿينمبذلكمػّٔهماىؼملاسة 

وعامأحل٤ّمم$وؽبَظامؼؾبؽملؽبؾِّؽؾب١َّمعكبؿـب٢ّؾبمخؽبؾكبرٍل%رأؼتؾبمأنمع٤ّمواجيبمأنمُأبؿمل٤ِّّمظػملؽملاسمأنمعؽملؾملجمػّٔهماىؼملاسةمخالفمعؽملؾملجماظلػملّٟماِّصؿمل٢ّماظ٦ّاجبماالتؾاعم

:مض٦ّلماظرملاسّٕ

دؿؾّٓيمظ١ّماِّؼامؾبمعامطؽملتمجاػاًلموؼفملتؿمل١ّمباِّخؾارمعامملمتّٖوقبدكبم
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بفملنمؼّٓس٦ّم.مماصؿعملارػامإظبماظّٓسائ٣ّماظيتمتعمل٦ّممسػملؿملؾملاماظّٓس٦ّةماظزملقؿملقةموعؽمل٥ّماظؾّٓاءةمباِّػ٣ّمصاِّػ٣ّ $مت

وؽبَظعمَلّٓؿبمبؽبضملؽبؿـبؽملؽبامصكب٨ّمُط٢ِّّمُأعمبةلبم%:ممضالمتضملاظب,ماظّٓاسؿملةمأوالمإظبمإصالحماظضملعملؿملّٓةمطؼملامػ٨ّمرّٕؼعملةماظّٕد٢ّمعبؿملضملًا

وؽبعؽبامَأرؿبدؽبػمْلؽملؽبامعكب٤ّمَضؾؿبػملكب١َّمعكب٤ّمرمبدؾب٦ٍّلمِإظَّام%:مموضالمتضملاظب,م$وؽباجؿبؿؽبؽملكبؾؾب٦ّْاماظشملَّاُش٦ّتؽبمرمبدؾب٦ّاًلمَأِنماسؿبؾؾبّٓؾبوْاماظػمّل٥ّؽب

 .$ِإظَّامَأغؽبامَصاسؿبؾؾبّٓؾبوِنمغؾب٦ّحكب٨ّمِإَظؿملؿب٥ّكبمَأغمب٥ّؾبمَظامِإَظ٥ّؽب

:مأيمأخ٨ّمػّٔهماًالصةمأعاماِّدظةمصفملطـّٕمع٤ّمهزملّٕموإظؿمل١ّمرّٕصًامعؽملؾملا

 :ـػي اؾصػات (1

صاظرملؿملّْمحل٤ّم,مسعملؿملّٓةماإلخ٦ّانمؼبمت٦ّحؿملّٓماِّزلاءمواظزملظملاتمعسملشملّٕبة؛مظّٔظ١ّمملمؼعملّٕقبمشل٣ّمؼبمػّٔهماٌلفملظةمضّٕار

م–متؾاركموتضملاظبم–وعضملّٕصةمآم%:مم:ؼّٕىمأنمآؼاتماِّزلاءمواظزملِّظملاتموأحادؼـؾملامع٤ّماٌؿرملاب٥ّمضالم:ماظؾؽملام

وآؼاتماظزملظملاتموأحادؼـؾملاماظزملقؿملقةموعامي٠ّمبّٔظ١ّمع٤ّماٌؿرملاب٥ّم,موت٦ّحؿملّٓهموتؽملّٖؼؾمل٥ّمأزل٧ّمسعملائّٓماإلدالم

.م$غقملع٤ّمب٥ّمطؼملامجاءمع٤ّمشرلمتفملوؼ٢ّموالمتضملشملؿمل٢ّ

ضالمذؿملّْم:ممواظّٓظؿمل٢ّ,مظؿملّٗمع٤ّمسعملؿملّٓةمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسةمؼبمذ٨ّء:مواى٦ّابمأنمعامذػبمإظؿمل٥ّماظرملؿملّْم

أعاماظّٓظؿمل٢ّمسػمل٧ّمبشملالنمذظ١ّمصكملغ٨ّمعامأسػمل٣ّم:مصؽملعمل٦ّل,مع٤ّمضالمإنمػّٔامع٤ّماٌؿرملاب٥ّموأغ٥ّمالمؼظملؾمل٣ّمعضملؽملاه%:مماإلدالم

المأغبّٓمب٤ّمحؽملؾ٢ّموالمشرلهمأغمب٥ّمجضمل٢ّمذظ١ّمعكب٤ّماٌؿرملاب٥ّماظّٓاخ٢ّمؼبماآلؼةموغظمل٧ّم,مأحّٓمع٤ّمدػملّٟماِّعةموالماِّئؼملة

إنمآم:مموالمضاظ٦ّا,موجضملػمل٦ّامأزلاءمآموصظملات٥ّممبؽملّٖظةماظغملالمماِّسفؼمل٨ّماظّٔيمالمؼؾبظمْلؾملؽب٣ّ,مأنمؼضملػمل٣ّمأحّٓمعضملؽملاه

ضاظ٦ّامؼبمأحادؼثماظزملظملاتممتّٕمطؼملام,مطػملؼملاتمشلامعضملاٍنمصقؿملقٌة:ممإمنامضاظ٦ّا,مؼؾبؽملؽبِّّٖلمطالعًامالمؼؽبظمْلؾملؽب٣ّؾبمأحّٓفبمعضملؽملاه

ضّٓمتغملػملَّؼمل٦ّامؼبمعبؿملّٝمغزمل٦ّصم,ممصاظلقبػملّٟمع٤ّماظزملقابةمواظؿابضملنيمودائّٕماِّئؼملة–مأؼسملًام–و:ممث٣ّمضال,مجاءت

وظ٦ّمطانمعضملاغ٨ّم,مورووامس٤ّماظؽمليبمثمأحادؼثمطـرلةمت٦ّاص٠ّماظعملّٕأن,ماظزملظملاتموشرلػاموصلقبّٕوػاممبامؼ٦ّاص٠ّمدالظؿؾملا

.ممأطـّٕمطالعًامصؿمل٥ّ–مأػ٢ّماظضملػمل٣ّمباظغملؿابمواظلنبؽملمبةم–ػّٔهماآلؼاتمعؽملظملؿملمبًامأومعلغمل٦ّتًامسؽمل٥ّمملمؼغمل٤ّمربمباغؿملنب٦ّماظزملقابةم

وملمؼّٔطّٕمأحّٓفبمعؽملؾمل٣ّمأغ٥ّم,مث٣ّمإنماظزملقابةمغعملػمل٦ّامس٤ّماظؽمليبمثمأغمبؾمل٣ّمطاغ٦ّامؼؿضملػملؼمل٦ّنمعؽمل٥ّماظؿظمللرلمعّٝماظؿِّالوة

.ماػذملمزبؿزملًّٕا".ماعؿؽملّٝمس٤ّمتظمللرلمآؼة

                                                 

 .36:ماآلؼة,مد٦ّرةماظؽملق٢ّ 

 .25اآلؼةم,مد٦ّرةماِّغؾؿملاء 

 $.39صم%اِّص٢ّماظضملاذّٕم"ماِّص٦ّلماظضملرملّٕؼ٤ّ"ؼبمطؿابم 

$.م50-32%ظرملؿملّْماإلدالمماب٤ّمتؿملؼملؿملةم"ماإلطػملؿمل٢ّمؼبماٌؿرملاب٥ّمواظؿفملوؼ٢ّ"ؼبمطؿاب٥ّم 
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بضملّٓمأنمحاولماظؿمبؾمل٦ّؼ٤ّمواظؿمبعملّٕؼبمبنيمعّٔػيبماظلػملّٟم:مواظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام:اؾؼول باؾمػوقض (2

وإنماظؾقثمؼبمعـ٢ّمػّٔاماظرملفملنمعؾملؼملامرالمصؿمل٥ّماظعمل٦ّلمالمؼقملديمؼبماظؽملؾملاؼةمإالمإظبمغؿؿملفةم:مم"واًػملّٟمؼبماظضملعملؿملّٓة

 ."واحّٓةمػ٨ّماظؿظمل٦ّؼّٚمٓمتؾاركموتضملاظب

-  تلارك وتعاىل–وحنن ـعمؼد أن رأي اؾسؾف ؿن اؾسؽوت وتػوقض عؾم فذه املعاـي إىل اهلل ::مم"وضالم

 "أدؾم وأوىل باالتلاع حسؿا ملادة اؾماوقل واؾمعطقل

:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

أغ٥ّمؼضملؿعملّٓمأنمرأيماظلػملّٟماظلغمل٦ّتموتظمل٦ّؼّٚمسػمل٣ّمػّٔهم:مع٤ّمخاللمطالمماظرملؿملّْم-مأخ٨ّ-ظضملػمل١ّمضّٓمصؾملؼملتم

وػّٔامؼضملينمذبّٕدماإلميانمبفملظظملازمآؼاتماظزملظملاتموأحادؼـؾملامع٤ّمشرلمصعمل٥ّمٌضملاغؿملؾملاموػ٦ّمع٤ّماظؿعمل٦ّلم,ماٌضملاغ٨ّماظبمآ

أض٦ّالمأػ٢ّماظؿظمل٦ّؼّٚموبؿملمب٤ّمبشملالغ٥ّموأغ٥ّمع٤ّم:موضّٓمصؽملّٓمذؿملّْماإلدالمماب٤ّمتؿملؼملؿملةم,مسػمل٧ّماظلػملّٟمبالمسػمل٣ّموالمبّٕػان

شاؼةمعامؼؽملؿؾمل٨ّمإظؿمل٥ّمػقملالءكبماٌضملارض٦ّنمظغملالممآموطالممرد٦ّظ٥ّمبـملرائؾمل٣ّمع٤ّماٌرملؾمل٦ّرؼ٤ّم::مم"ضالم,مذّٕماِّض٦ّال

إذامطانمآمأغّٖلماظعملّٕآنم,موعضملػمل٦ّممأنمػّٔامضّٓحمؼبماظعملّٕآنمواِّغؾؿملاء:ممث٣ّمضال.ممباإلدالممػ٦ّماظؿفملوؼ٢ّمأوماظؿظمل٦ّؼّٚ

وأعّٕم,موأنمؼؾؿمل٤ِّّمظػملؽملاسمعامغِّّٖلمإظؿملؾمل٣ّ,موأعّٕماظّٕد٦ّلمأنمؼؾبؾػملخملّٞماظؾالغماٌؾني,موأخدلمأغ٥ّمجضملػمل٥ّمػّٓىموبؿملاغًامظػملؽملاس

وس٤ّمط٦ّغ٥ّمخاظعملًامظغمل٢ّمذ٨ّءم,موعّٝمػّٔامصفملذّٕفمعامصؿمل٥ّمػ٦ّمعامأخدلمب٥ّماظّٕبنبمس٤ّمصظملات٥ّ,مبؿّٓبّٕماظعملّٕآنموسعملػمل٥ّ

".موػ٦ّمبغمل٢ّمذ٨ّءمسػملؿمل٣ّ

صؿؾمبنيمأنمبمض٦ّلمأػ٢ّماظؿظمل٦ّؼّٚماظّٔؼ٤ّمؼّٖسؼمل٦ّنمأغمبؾمل٣ّمعؿمبؾضمل٦ّنمظػمللنبؽملمبةمواظلػملّٟمعكب٤ّؿبمذِّّٕمأض٦ّالمأػ٢ّماظؾّٓعم:مم"ث٣ّمضال

.ماػذملمزبؿزملّٕا"مواإلياد

م

 :إـؽار املفدي (3

,مصؼمل٤ّمحؾبل٤ِّمايّٜخملمملمغّٕؽبمؼبماظلؽملنبةماظزملقؿملقةمعامؼـؾتمدس٦ّىماٌؾملّٓيِّ::مم"واظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام

.ماػذمل".موإمنامأحادؼـ٥ّمتّٓورمسػمل٧ّماظسملضملّٟمواظ٦ّضّٝ

:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

.معؽملؾملاماظزملقؿملّّموايل٤ّموعامدونمذظ١ّ,مأنمأحادؼثماٌؾملّٓيموخّٕوج٥ّمآخّٕماظّٖعانمبػملطملتماًؼمللنيمحّٓؼـًا

                                                 

 $.74صم%"مرداظةماظضملعملائّٓ"ؼبمطؿاب٥ّم 

$.م498صم%ذبؼمل٦ّسةمردائ٢ّماظؾؽملامرداظةماظضملعملائّٓم 

 $.205-1/201%"مدرءمتضملارضماظضملعمل٢ّمواظؽملعمل٢ّ"ؼبمطؿاب٥ّم 

$.م108صم%حّٓؼثماظـالثاءميل٤ّماظؾؽملام 
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صاإلميانمخبّٕوجماٌؾملّٓيمواجبمطؼملامػ٦ّمععملّٕمبرمسؽملّٓمأػ٢ّماظضملػمل٣ّموعّٓومبنمؼبم:مم"ؼبمسعملؿملّٓت٥ّ:مضالماإلعامماظلظملارؼينم

".مسعملائّٓمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسة

ظعملّٓمت٦ّاتّٕتماِّخؾارموادؿظملاضتمبغملـّٕةمرواتكبؾملامس٤ّماٌزملشملظمل٧ّمثم::مم"وضالماإلعاممربؼملّٓمغاصّٕماظّٓؼ٤ّماِّظؾاغ٨ّم

وأغ٥ّمع٤ّمأػ٢ّمبؿملؿ٥ّموأغ٥ّمطبّٕجمعّٝمسؿملل٧ّمسػملؿمل٥ّماظلالممصؿمللاسّٓهمسػمل٧ّمضؿ٢ّماظّٓجمبالموأغ٥ّمؼقملمنبم,ممبف٨ّءكبماٌؾملّٓيِّ

.ماػذملم"مػّٔهماِّعةموسؿملل٧ّمؼزملػملخمل٨ّمخػملظمَل٥ّؾب

م

 :عدم وضوح عؼقدة اؾوالء واؾرباء (4

المذ١ّمأنماظعملػملةماظعملػملؿملػملةمع٤ّماظؽملاسمػ٣ّماظّٔؼ٤ّمؼضملّٕص٦ّنمسعملؿملّٓةماظ٦ّالءمواظدلاءمشلّٔامرأؼتؾبمأنمأسشملؿمل١ّم,مأيمأخ٨ّ

.مخالصةمػّٔهماظضملعملؿملّٓةمضؾ٢ّماظّٓخ٦ّلمعضمل١ّمؼبمصػملبما٦ٌّض٦ّع؛مظؿغمل٦ّنمسػمل٧ّمبؿملؽملةمع٤ّمأعّٕكموآمضبظملصمل١ّموؼّٕساك

مأنمسعملؿملّٓةماظ٦ّالءمواظدلاءمأص٢ّمع٤ّمأص٦ّلماظّٓؼ٤ّموعضملّٕصةمػّٔاماِّص٢ّم–مسػملؼملينمآموإؼاكم–اسػمل٣ّم,مأخ٨ّ

إذمأنمع٤ّماحملالمأنمتغمل٦ّنمػؽملاكمسعملؿملٌّٓةمدػملؿملؼملٌةم,ماِّصؿمل٢ّمأعّٕفبمضّٕوريٌّمظغمل٢ِّّمعلػمل٣ّمظؿملغمل٦ّنموالؤهموبّٕاؤهمحبلؾؾملا

وإنمطانمػّٔاماٌظملؾمل٦ّمماظضملعملّٓينبماشلامنبمضّٓمشابمع٤ّمواضّٝمحؿملاةماظؽملاسمصكملنم,مبّٓونمهعملؿمل٠ّما٦ٌّاالةمواٌضملاداةماظرملّٕسؿملة

.مذظ١ّمالمؼطملرلمع٤ّمايعملؿملعملةماظؽملاصضملةكبمذؿملؽًا

:موؼعملل٣ِّّمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسةماظؽملاسمحبلبكبماظ٦ّالءمواظدلاءمإظبمثالثةمأصؽملاف

: ؿن ُقوبُّ مجؾًة:  األول

.موضاممب٦ّزائّٟماإلدالمموعؾاغؿمل٥ّماظضملصملاممسػملؼملًاموسؼملاًلمواسؿعملاداـَب,موػ٦ّمع٤ّمآع٤ّمبآمورد٦ّظ٥ّ

: ؿن ُقوبُّ ؿن وجه وُقلغُض ؿن وجه آخر:  اؾناـي

وؼؾطملّٚموؼضملاديم,موػ٦ّماٌلػمل٣ّماظّٔيمخػملّٛمسؼملاًلمصايًاموآخّٕمدؿملؽًامصؿملقبموؼ٦ّاظ٨ّمسػمل٧ّمضّٓرمعامعضمل٥ّمع٤ّماًرل

.مسػمل٧ّمضّٓرمعامعضمل٥ّمع٤ّماظرملّٕ

: ؿن قلغض مجؾًة:  اؾناؾث

م.وػ٦ّمع٤ّمطظملّٕمبآموعالئغملؿ٥ّموطؿؾ٥ّموردػمل٥ّمواظؿمل٦ّمماآلخّٕ

َظامتؽبفكبّٓؾبم%-:مممدؾقاغ٥ّموتضملاظبم–وأػ٢ّماظلؽملةمؼؽبؿدلمبءونممم٤ّمحادمآمورد٦ّظ٥ّموظ٦ّمطانمأضّٕبمضّٕؼبلبمضالمآم

َأوؿبمِإخؿب٦ّؽباغؽبؾملؾب٣ّؿبمَأوؿبممحؽبادمبماظػمل٥َّّؽبموؽبرؽبدؾب٦َّظ٥ّؾبموؽبَظ٦ّؿبمَطاغؾب٦ّامآبؽباءػؾب٣ّؿبمَأوؿبمَأبؿبؽملؽباءػؾب٣ّؿبموؽباْظؿملؽب٦ّؿبِمماْظـملخكبِّٕمؼؾب٦ّؽبادنبونؽبمعؽب٤ّؿبمَض٦ّؿبعـبامؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمبكباظػمل٥َّّكبم

.م$سؽبرملكبرلؽبتؽبؾملؾب٣ّؿب

                                                 

 $.5/372%اظلػمللػملةماظزملقؿملقةم 

 $.136-135صم%اظ٦ّالءمواظدلاءمؼبماإلدالممع٤ّمعظملاػؿمل٣ّمسعملؿملّٓةماظلػملّٟمظػملعملقشملاغ٨ّم 

.م22:ماآلؼة,مد٦ّرةماجملادظة 
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صضمل٤ّماب٤ّمسؾاسمرض٨ّمآمسؽملؾملؼملامأنمبم,مواٌقملع٤ّماي٠ّمصبضمل٢ّمحؾبؾمب٥ّمٓموبؾبطملسملؽب٥ّؾبمٓمصكملنمذظ١ّمأوث٠ّؾبمسّٕىماإلميان

.م"أوث٠ّمسّٕىماإلميانما٦ٌّاالةمؼبمآمواٌضملاداةمؼبمآموايبمؼبمآمواظؾطملّٚمؼبمآ:مم"رد٦ّلمآمثمضال

إنمػّٔهماظعملسملؿملةمشرلمواضقةلبمؼبمدس٦ّةم:ممأض٦ّل,موبضملّٓمػّٔاماظؿضملّٕؼّٟما٦ٌّجّٖمظعملسملؿملةمع٤ّمأخشملّٕمضسملاؼاماظضملعملؿملّٓة

:ماإلخ٦ّانموإظؿمل١ّماظؾؿملان

:ممض٦ّظ٥ّ:ممعامزلضمل٥ّمبؽملظملل٥ّمع٤ّمرباضّٕةماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام–موػ٦ّمع٤ّمأسؼملّٓتؾمل٣ّم–غعمل٢ّمربؼمل٦ّدمسؾّٓمايػملؿمل٣ّم

واإلدالمؾبمذّٕؼضملٌةم,مصفملضّٕرمإنمخزمل٦ّعؿؽملامظػملؿملؾمل٦ّدمظؿمللتمدؼؽملؿملة؛مِّنماظعملّٕآنمحّٚمبمسػمل٧ّمعزملاصاتؾمل٣ّموعزملادضؿؾمل٣ّ"

وؽبَظامتؾبفؽبادكبُظ٦ّامَأػؿب٢ّؽبماْظغملكبؿؽبابكبمِإظَّام%وضّٓمأثؽمل٧ّمسػملؿملؾمل٣ّموجضمل٢ّمبؿملؽملؽملاموبؿملؽملؾمل٣ّماتظملاضًام,مإغلاغؿملٌةمضؾ٢ّمأنمؼغمل٦ّنمذّٕؼضملًةمض٦ّعؿملًة

!موحؿملؽملؼملامأرادماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمأنمؼؿؽملاولمعلفملظةماظؿملؾمل٦ّدمتؽملاوشلامع٤ّماظ٦ّجؾملةكبماالضؿزملادؼة,م$بكباظَّؿكب٨ّمػكب٨ّؽبمَأحؿبلؽب٤ّؾب

.م!!"واظعملاغ٦ّغؿملة

:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

إنمخزمل٦ّعؿؽملامعّٝماظؿملؾمل٦ّدمظؿمللتمدؼؽملؿملةموضّٓمحثماظعملّٕآنمسػمل٧ّم:مم"صؿملؼمل٤ّمؼعمل٦ّل:مدؽ٢ّماإلعاممسؾّٓماظضملّٖؼّٖمب٤ّمبازم

".معزملاصاتؾمل٣ّموعزملادضؿؾمل٣ّ

اظؿملؾمل٦ّدمع٤ّمأسّٓىماظؽملاسمظػملؼملقملعؽملنيمػ٣ّمأذّٓماظؽملاسمسّٓاوةمظػملؼملقملعؽملنيمع٤ّماظغملظملارم,مػّٔهمععملاظةمخؾؿملـة::مم"صعملالم

صاظؿملؾمل٦ّدمواظ٦ّثؽملؿمل٦ّنمػ٣ّم,م$وؽباظَّّٔكبؼ٤ّؽبمَأذؿبّٕؽبُط٦ّْامَظؿؽبفكبّٓؽبنمبمَأذؽبّٓمبماظؽملمباِسمسؽبّٓؽباوؽبًةمظخملػملَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّْاماْظؿملؽبؾملؾب٦ّدؽب%:ممطؼملامضالمآمتضملاظب

.م"أذّٓماظؽملاسمسّٓاوةمظػملؼملقملعؽملنيموػّٔهماٌعملاظةمععملاظةمخارؽةمزاٌةمضؾؿملقةمعؽملغملّٕة

إنمخزمل٦ّعؿؽملام:مم"عامتعمل٦ّلمصؿملؼمل٤ّمؼعمل٦ّل:ممودؾبؽ٢ّماظضملالعةمصاحلماظظمل٦ّزانمسسمل٦ّمػؿملؽةمطؾارماظضملػملؼملاءمحظملصمل٥ّمآ

".مظػملؿملؾمل٦ّدمظؿمللتمدؼؽملؿملةمِّنماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمحّٚمسػمل٧ّمعزملاصاتؾمل٣ّموعزملادضؿؾمل٣ّ؟

موظضملؽملؾمل٣ّمضالم–متضملاظبم–اظؿملؾمل٦ّدمطظملارموضّٓمطظملّٕػ٣ّمآم,مػّٔاماظغملالممصؿمل٥ّمخػملّٛموتسملػملؿمل٢ّ-:مم"محظملصمل٥ّمآم–صعملالم

.م$َطظمَلّٕؾبوْامعكب٤ّمبؽبؽملكب٨ّمِإدؿبّٕؽبائكبؿمل٢ّؽبمُظضملكب٤ّؽبماظَّّٔكبؼ٤ّؽب%:ممتضملاظب

.م"ظضملؽملةمآمسػمل٧ّماظؿملؾمل٦ّدمواظؽملزملارى:مم"وضالمسػملؿمل٥ّماظزملالةمواظلالم

.موالمربابؿؾمل٣ّمِّنماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّمغؾملاغامس٤ّمذظ١ّ,موالمصب٦ّزمظؽملامعزملادضؿؾمل٣ّ,مصضملّٓاوتؽملامشل٣ّمدؼؽملؿملة

                                                 

 $.343-2صم%"ماظزملقؿملّّماىاعّٝ"اغصملّٕم.ممحّٓؼثمحل٤ّ–مرغب٥ّمآم–وضالماِّظؾاغ٨ّمم$69-1صم%"ماىاعّٝماظزملطملرل"ذطّٕهماظلؿمل٦ّر٨ّمؼبم 

 .46:ماآلؼة,مد٦ّرةماظضملؽملغملؾ٦ّت 

$.م410-1/409%ظضملؾّٓمايػملؿمل٣ّمربؼمل٦ّدم"مأحّٓاثمصؽملضملتماظؿارؼّْ" 

 .82:ماآلؼة,مد٦ّرةماٌائّٓة 

 .ظػملؿملاصضمل٨ّ"ماظّٕدودماىػملؿملة"وم$48صم%"مطؿابماظضمل٦ّاص٣ّمواِّج٦ّبةماظلػملظملؿملة"اغصملّٕم 

.م78:ماآلؼة,مد٦ّرةماٌائّٓة 

 $.531%وعلػمل٣ّمم$425%ماظؾكاريم 
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ممممبّٓؼؽملةماإلزلاسؿملػملؿملةماحؿظمل٢ّماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنممبّٕورمسرملّٕؼ٤ّمساعًامسػمل٧ّمإغرملاءم5/9/1948وؼبمتارؼّْم

وظؿمللتمحّٕطةماإلخ٦ّانمع٦ّجمبؾملةمضّٓمسعملؿملّٓةم:مم"خشملؾًةمضالمصؿملؾملا:موؼبمػّٔامايظمل٢ّمخشملبماظرملؿملّْماظؾؽملام,ماىؼملاسة

إذمأنماظرملضمل٦ّرماظّٔيمؼؾملؿملؼمل٤ّمسػمل٧ّماظعملائؼملنيمبكبؾملامأنماظعمل٦ّاسّٓماِّدادؿملمبةم,مع٤ّماظضملعملائّٓمأومدؼ٤ّمأومرائظملةمع٤ّماظشمل٦ّائّٟ

ظػملّٕداالتمعبؿملضملًامضّٓمأصؾقتمعؾملّٓدةماآلنمباإليادؼةموسػمل٧ّماظّٕجالماٌقملعؽملنيمبكبؾملّٔهماِّدؼانمأنمؼؿغملاتظمل٦ّام

والمؼغملّٕهماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنماِّجاغبماظؽملنبّٖالءمؼبماظؾالدم,موؼ٦ّجِّؾمل٦ّامجؾمل٦ّدػ٣ّمإظبمإغعملاذماإلغلاغؿملةمع٤ّمػّٔاماًشملّٕ

.م"حؿ٧ّماظؿملؾمل٦ّدما٦ٌّارؽملنيمملمؼغمل٤ّمبؿملؽملؽملاموبؿملؽملؾمل٣ّمإالماظضملالئ٠ّماظشملؿملؾة,ماإلدالعؿملةموالمؼسملؼملّٕونمشل٣ّمد٦ّءًا

صفملؼ٤ّماظؾطملّٚمؼبمآماظّٔيمصببمأظَّام"مإنماإلخ٦ّانمالمؼغملّٕػ٦ّنمأحًّٓاموحؿ٧ّماظؿملؾمل٦ّد::مم"صاغصملّٕمأخ٨ّمإظبمض٦ّظ٥ّم

!مطبػمل٦ّمعؽمل٥ّمضػملبمعلػمل٣ّ؟مموإذامملمغؾطملّٚماظؿملؾمل٦ّدمصؼمل٤ّمغؾطملّٚمإذًا؟

مصعملّٓمحسملّٕمعقملمتّٕمح٦ّارماِّدؼانموأظعمل٧ّمصؿمل٥ّمطػملؼملًةمدس٧ّمصؿملؾملامإظبماي٦ّارموغؾؿبّٔم–محظملصمل٥ّمآم–أعاماظّٖغّٓاغ٨ّم

أعمباماِّخم%:ممػذمل1415معبادماِّوظبم16اًؼملؿملّٗمم$437اظضملّٓدم%"ماظزملق٦ّة"طؼملامضالمسػمل٨ّماظ٦ّادضمل٨ّمؼبم,ماظغملّٕاػؿملة

.م$سؾّٓماجملؿملّٓماظّٖغّٓاغ٨ّمصعملّٓمأظعمل٧ّمطػملؼملًةمدسامصؿملؾملامإظبماي٦ّارموغؾّٔماظغملّٕاػؿملة

وع٦ّضظملؽملامع٤ّمإخ٦ّاغؽملاماٌلؿملقؿملنيمؼبم"ػذملم1415مذيماظعملضملّٓةم30وضالماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنمؼبمبؿملانمشل٣ّمعقملرخمؼبم

وأخ٦ٌّةمؼبم,معزملّٕمواظضملاملماظضملّٕب٨ّمع٦ّضّٟمواضّّموضّٓؼ٣ّموعضملّٕوفمشل٣ّمعامظؽملاموسػملؿملؾمل٣ّمعامسػملؿملؽملاموػ٣ّمذّٕطاءمؼبماظ٦ّر٤ّ

وع٤ّمضالمشرلم,مآٌّغ٨ّمعؽملؾملامواظلؿملاد٨ّ,ماظغملظملاحماظ٦ّرينماظشمل٦ّؼ٢ّمشل٣ّمط٢ّمحعمل٦ّقما٦ٌّار٤ّماٌاديمعؽملؾملامواٌضملؽمل٦ّي

.م"ذظ١ّمصؽملق٤ّمبّٕاءمعؽمل٥ّموممامؼعمل٦ّلموؼظملضمل٢ّ

وطّٔظ١ّمتّٕكماظطملرلةمسػمل٧ّم,ممأنماظ٦ّالءمواظدلاءمصارمواضقًامسؽملّٓمأصّٕادمػّٔهماىؼملاسة–مأخ٨ّم–واياص٢ّم

حبؿملثمؼؿ٣ّمتعملّٕؼبمع٤ّمطانمؼبمصِّّٟماىؼملاسةموظ٦ّمطانمصادّٓم,ماظضملعملؿملّٓةمواظؿقؼملّٗمصارمواضقًامالمذ١ّمصؿمل٥ّ

واظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلمجاد٣ّمب٤ّم,موظ٦ّمطانمع٤ّمأذِّّٓمأغزملارمسعملؿملّٓةماظلػملّٟ,موؼؿ٣ّمإبضملادمع٤ّمطانمخارجمصظمل٦ّصؾمل٣ّ,ماظضملعملؿملّٓة

ب٢ّمدس٦ّةماإلخ٦ّانمتّٕصّٚمأنمؼغمل٦ّنمؼبمصظمل٦ّصؾملامأيمذكّٙم:مم"عؾملػمل٢ّماظؿملادنيموػ٦ّمع٤ّمذؿمل٦ّخمعباسةماإلخ٦ّان

وأطـّٕػ٣ّمضّٕاءةمظػملغملؿبموع٤ّم,موظ٦ّمطانمأروعماظّٓساةمصؾملؼملًامظإلدالمموسعملؿملّٓت٥ّ,مؼؽملظملّٕمع٤ّماظؿعملؿملقبّٓمخبشملشملؾمل٣ّموغصملاعؾمل٣ّ

.م"أذّٓماٌلػملؼملنيمغبادةموأخرملضملؾمل٣ّمظػملزملالة

وظؿملّٗمِّحّٓمعؽملؾمل٣ّمأنمؼفملخّٔمسػمل٧ّمأحّٓمسؾملًّٓام:مم"رح٣ّمآمذؿملّْماإلدالممحؿملثؾبمضالمس٤ّماظضملػملؼملاءمإٌّبني:ممضػملتؾب

ب٢ّمػّٔامع٤ّمجؽملّٗمصضمل٢ّمجؽملغملؿملّٖمخانموأعـاظ٥ّم,موع٦ّاالةمع٤ّمؼ٦ّاظؿمل٥ّموعضملاداةمع٤ّمؼضملادؼ٥ّ,ممب٦ّاصعملؿ٥ّمؼبمط٢ّمعامؼّٕؼّٓه

                                                                                                                                                                      

 .ظػملرملؿملّْماظظمل٦ّزانمعبّٝمايارث٨ّم$40-38صم%"ماِّج٦ّبةماٌظملؿملّٓة"اغصملّٕم 

$.م1/211%وػ٦ّمع٤ّمأسؼملّٓتؾمل٣ّم.مظػمللؿملل٨ّ"مضاصػملةماإلخ٦ّان" 

$.م1149%اغصملّٕمذبػملةماجملؿؼملّٝماظضملّٓدم 

.موػّٔاماظغملؿابمردمسػملؿمل٥ّمأغبّٓماظضملفؼمل٨ّممبامالمعّٖؼّٓمسػملؿمل٥ّ,مىاد٣ّماٌؾملػمل٢ّم$122صم%"مظػملّٓساةمصعملّٛ" 
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واظ٦ّاجبمسػملؿملؾمل٣ّمأنمؼغمل٦ّغ٦ّام:مم"وضالمأؼسملًا".مموع٤ّمخاظظملؾمل٣ّمسّٓوقبامبطملؿملسملًا,ماظّٔؼ٤ّمصبضملػمل٦ّنمع٤ّمواصعملؾمل٣ّمصّٓؼعملًامواظؿملًا

صؿملغمل٦ّنماٌضملصمل٣َّّؾبمسؽملّٓػ٣ّمع٤ّمسصملَّؼمل٥ّمآمورد٦ّظ٥ّمواٌعملّٓممسؽملّٓػ٣ّمع٤ّمضّٓمبع٥ّمآم,مؼًّٓامواحّٓةمعّٝماحمل٠ّمسػمل٧ّماٌؾشمل٢ّ

.م"ورد٦ّظ٥ّ

 :ذد اؾرحال إىل اؾؼلور (5

طؽملامؼبمطـرلمع٤ّمأؼامماىؼملّٝماظيتمغعملسملؿملؾملامؼبمدعؽملؾمل٦ّرمغعملذلحمرحػملةم::مم"ض٦ّلماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام:ممواظّٓظؿمل٢ّ

,مصؽملؼملرمل٨ّمسػمل٧ّمأضّٓاعؽملامبضملّٓمصالةماظزملؾّّمعؾاذّٕة,مصغملؽملامأحؿملاغًامغؽبّٖورمدد٦ّض٨ّ,مظّٖؼارةماِّوظؿملاءماظعملّٕؼؾنيمع٤ّمدعؽملؾمل٦ّر

,مصؽملعملشملّٝماٌلاصةمؼبمثالثمداساتموػ٨ّمسب٦ّمسرملّٕؼ٤ّمطؿملػمل٦ّعذلًا,محبؿملثمغزمل٢ّمح٦ّاظ٨ّماظلاسةماظـاعؽملةمصؾاحًا

حؿملثؾبمغزمل٢ّمإظؿملؾملام,موغضمل٦ّدمأدراجؽملامإظبمدعؽملؾمل٦ّر,موغلذلؼّّمبضملّٓماظطملّٓاءموغزملػملخمل٨ّماظضملزملّٕ,موغزملػمل٨ّماىؼملضملة,موغّٖور

.م"بضملّٓماٌطملّٕبمتعملّٕؼؾًا

حؿملثؾبمدص٤ّمؼبمععملدلتؾملاماظرملؿملّْمدؿملّٓمدؽملفّٕمع٤ّم,موطؽملامأحؿملاغًامغّٖورمسّٖبةماظؽمل٦ّام:مم"وضالمؼبماظزملظملقةمغظمللؾملا

".موغعملسمل٨ّمػؽملاكمؼ٦ّعًامطاعاًلمث٣ّمغضمل٦ّد,مخ٦ّاصمرجالماظشملّٕؼعملةمايزملاصؿملةمواٌضملّٕوصنيمبزملالحؾمل٣ّموتعمل٦ّاػ٣ّ

 متهقد اؾمصوف (6

.م"غصملامماظّٓس٦ّةمؼبمػّٔاماظشمل٦ّرمص٦ّؼبٌّمحبتمع٤ّماظؽملاحؿملةماظّٕوحؿملة::مم"واظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام

وػّٔامظؿملّٗمبلّٓؼّٓمصاظ٦ّاضّٝمؼعمل٦ّلمسغملّٗمذظ١ّم"مإنماٌعملزمل٦ّدمباظؿزمل٦ّفمرؾملارةماظؽملظملّٗ:مم"وظضمل٢ّمضائاًلمؼعمل٦ّل

واظّٓساءمإذامضّٕنمباظؿ٦ّد٢ّمإظبمآمبفملحّٓمع٤ّمخػملعمل٥ّمصّٕس٨ٌّّمصؿمل٥ّمطؿملظملؿملةماظّٓساءموظؿملّٗم::مم"واظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلمحل٤ّماظؾؽملام

اػذملم.م"ع٤ّمعلائ٢ّماظضملعملؿملّٓة

حّٓؼثمصقؿملّّمأخّٕج٥ّمأصقابم"ماظّٓساءمػ٦ّماظضملؾادة:مم"وعامذػبمإظؿمل٥ّمظؿملّٗمبزمل٦ّابمِّنماظّٕد٦ّلمثمضال

.موإالمملمؼعملؾػملؾملامآمصاِّعّٕمإذًامع٤ّمج٦ّػّٕماظضملعملؿملّٓة,مواظضملؾادةمصببمأنمتغمل٦ّنمخاظزملةمٓ.مماظلؽمل٤ّ

وػّٔهم!ممطانمص٦ّصؿملقبًامسػمل٧ّماظشملّٕؼعملةمايزملاصؿملة:موؼّٖولمسفؾ١ّمأخ٨ّمايؾؿملبمإنمسػملؼملتمأنماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام

ٌُّٕمبةمؼامسّٖؼّٖيموإظؿمل١ّماِّدظة :مػ٨ّمايعملؿملعملةما

مؼبمعلفّٓماظؿ٦ّبةمووازؾتؾبمسػمل٧ّمايسملّٕة,ممبّٓعؽملؾمل٦ّروصقؾتماإلخ٦ّانمايزملاصؿملة:مم"ضالماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملا

وتػملعملؿملتؾبمايزملاصؿملةمم$اجملؿملّٖمؼبماظشملّٕؼعملةمايزملاصؿملة%وحسملّٕماظلؿملّٓمسؾّٓماظ٦ّػابم:مم"ث٣ّمضال"ماظؿ٦ّبةمؼبمط٢ّمظؿملػملة

.م"وآذغينمبفملدوارػامووزائظملؾملا,ماظرملاذظؿملةمسؽمل٥ّ

                                                 

.ماىّٖءماظـاع٤ّ"ماظظملؿاوى" 

$.م33صم%ظػملرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام"معّٔطّٕاتماظّٓس٦ّةمواظّٓاسؿملة" 

$.م12%رداظةماظؿضملاظؿمل٣ّم 

 $.154%ذّٕحماِّص٦ّلماظضملرملّٕؼ٤ّم 
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ووازبمسػمل٧ّمايسملّٕةم,مباإلخ٦ّانمايزملاصؿملةم$ؼضملينمحل٤ّماظؾؽملا%وؼبمدعؽملؾمل٦ّرمت٦ّثعملتمصػملؿ٥ّم:مم"وضالمجابّٕمرزق

م$احملب%حؿ٧ّماغؿعمل٢ّمع٤ّمعّٕتؾةم,مورشبمؼبمأخّٔماظشملّٕؼعملة,مؼبمعلفّٓماظؿ٦ّبةمؼبمط٢ّمظؿملػملةمعّٝماإلخ٦ّانمايزملاصؿملة

.م"$اظؿابّٝماٌؾاؼّٝ%إظبمعّٕتؾةم

اىؼملضملؿملةم%وؼبمػّٔهمماِّثؽملاءمبّٓامظؽملامأنمغقملدّٗمؼبماحملؼمل٦ّدؼةمعبضملؿملةمإصالحؿملةمػ٨ّم:مم":وضالمحل٤ّماظؾؽملام

".مبضملّٓمذظ١ّ$ماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّن%وخػملظملؿؾملامؼبماظغملظملاحمعبضملؿملةم...واغؿكؾتؾبمدغملّٕترلًامشلا...$ايزملاصؿملةماًرلؼة

صغملاغتمصذلةم...طاغتمأؼاممدعؽملؾمل٦ّرموعّٓردةماٌضملػملؼملنيمأؼامماالدؿطملّٕاقمؼبمسارظملةماظؿزمل٦ّفمواظضملؾادة:مم":وضالم

ودعؽملؾمل٦ّرمععملّٕمضّٕؼّّم,موغّٖظتمدعؽملؾمل٦ّرمعرملؾضملًامباظظملغملّٕةمايزملاصؿملة::مم"ث٣ّمضالم"مادؿطملّٕاقمؼبماظؿضملؾّٓمواظؿزمل٦ّف

".ماظرملؿملّْماظلؿملّٓمحلؽملنيمايزملاؼبمذؿملّْماظشملّٕؼعملةماِّوظب

وسعملبمصالةماظضملرملاءمصبػملّٗم:مم"محّٓؼثمسؾّٓماظّٕغب٤ّماظؾؽملامس٤ّمأخؿمل٥ّمحل٤ّماظؾؽملامضالمصؿمل٥ّوغعمل٢ّمجابّٕمرزق

صفملجػملّٗمإظبمج٦ّارهم,موضّٓمأذّٕقمضػملؾ٥ّمبؽمل٦ّرمآ,مإظبماظّٔاطّٕؼ٤ّمؼبمعباسةماإلخ٦ّانمايزملاصؿملةم$حل٤ّماظؾؽملا%أخ٨ّم

ودغمل٤ّماظػملؿمل٢ّمإالم,موضّٓمخالماٌلفّٓمإالمع٤ّمأػ٢ّماظّٔطّٕموخؾاماظسمل٦ّءمإالمذباظةمع٤ّمدّٕاج,مغّٔطّٕمآمعّٝماظّٔاطّٕؼ٤ّ

وظظمل٥َّّمجاللمربمباغ٨ّموذابتماِّجلامم,موسل٢ّماٌغملانمطػمل٥ّمغ٦ّرمزلاوي,مأوموعسملاتمع٤ّمضؿملاء,مػؼمللاتمع٤ّمدساء

:مواغلابمص٦ّتماٌؽملرملّٓمؼبمحالوةموتشملّٕؼب,موػاعتماِّرواحموتالذ٧ّمط٢ّمذ٨ّءمؼبماظ٦ّج٦ّدموامنق٧ّ

إنمُطؽملتؽبمعؾبّٕتادًامبؾبػمل٦ّغمطؼملالمآمُض٢ّؿبموذؽبِرماظ٦ّؾبج٦ّدؽبموعامح٦ّىم

كبمإنمحؽبعملَّذملعملذملؿؽب٥ّؾبم "كبمسؽبّٓؽبمفبمسػمل٧ّماظؿظملزملؿمل٢ِّمواإِلعْبالصاظغمل٢ّنبمدونؽبما

وػّٔاماظؾؿملتمإنمملمؼعملزملّٓمب٥ّموحّٓةماظ٦ّج٦ّدمصالمأدريمعاذامؼعملزملّٓ؟م

وتضملينمأنمآمػ٦ّمط٢ّمذ٨ّءلبمتضملاظبمآمسؼملمبامؼعمل٦ّظ٦ّنموػ٨ّم,مصؾمل٨ّموآمواضقةموض٦ّحماظرملؼملّٗمؼبمرابضملةماظؽملؾملار

.مسعملؿملّٓةموحّٓةماظ٦ّج٦ّد

                                                                                                                                                                      

 $.27صم%"معّٔطّٕاتماظّٓس٦ّةمواظّٓاسؿملة" 

 .ػ٨ّمرّٕؼعملةمص٦ّصؿملة 

 وػ٨ّموؼملضملاتمص٦ّصؿملةمظػملّٔطّٕمواإلغرملاد 

 $.33صم%"معّٔطّٕاتماظّٓس٦ّةمواظّٓاسؿملة" 

 $.8صم%"محل٤ّماظؾؽملامبفملضالممتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّ" 

 $.28%ص"معّٔطّٕاتمحل٤ّماظؾؽملا" 

$.م32ص%"معّٔطّٕات٥ّ"ؼبم 

 $.71-70ص%"محل٤ّماظؾؽملامبفملضالممتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّ" 
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وأذطّٕمأغ٥ّمطانمع٤ّمسادتؽملامأنمشبّٕجمؼبمذطّٕىمع٦ّظّٓماظّٕد٦ّلمثمبا٦ٌّطبمبضملّٓم:مم":وضالماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملام

ايسملّٕةمط٢ّمظؿملػملةمع٤ّمأولمربؿملّٝماِّولمإظبماظـاغ٨ّمسرملّٕمعؽمل٥ّموشبّٕجمبا٦ٌّطبموسب٤ّمغؽملرملّٓماظعملزملائّٓماٌضملؿادةمؼبم

.ماػذمل".مدّٕورمطاع٢ّموصّٕحمتام

:ممس٤ّمسؾّٓماظّٕغب٤ّماظؾؽملاموصظملًامأطـّٕمدضةمس٤ّما٦ٌّاظّٓماظيتمطانمضبسملّٕػامأخ٦ّهمحل٤ّماظؾؽملاموغعمل٢ّمجابّٕمرزق

وذظ١ّمأغ٥ّمحنيمؼؾمل٢ّنبمػاللم,مؼؽملرملّٓمعّٓحماظّٕد٦ّلمثم$حل٤ّماظؾؽملا%صلارمؼبما٦ٌّطبم:مم"ضالمسؾّٓماظّٕغب٤ّماظؾؽملا

,مغؽملرملّٓماظعملزملائّٓمؼبمعّٓحماظّٕد٦ّلمث,مربؿملّٝماِّولمطؽملامغلرلمؼبمع٦ّطبمعلائ٨ّمؼبمط٢ّمظؿملػملةلبمحؿ٧ّمظؿملػملةماظـاغ٨ّمسرملّٕ

:موطانمع٤ّمضزملائّٓغاماٌرملؾمل٦ّرةمؼبمػّٔهماٌؽملادؾةماٌؾارطة

صػمل٧َّّماإلظ٥ّمسػمل٧ّماظؽملنب٦ّرماظَّّٔيمَزؾملّٕؽبامظػملضملاٌنيؽبمصظملاقؽبماظرملمبؼملّٗؽبمواظعملؼملّٕام

:مبؿملؽملؼملامؼؽملرملّٓمأخ٨ّموأغرملّٓمعضمل٥ّ,مطانمػّٔاماظؾؿملتماظغملّٕؼ٣ّمتّٕددهماجملؼمل٦ّسة

وداعّّماظغمُل٢ّمبمصؿملؼملامضّٓمعسمل٧ّموجؽبّٕىمػّٔامايؾؿملبؾبمعؽبّٝؽبماِّحؾابكبمضّٓمحؽبسملؽبّٕام

صّٕصًامؼغملادؾبمدؽملاػامؼؾبّٔػبؾبماظؾزملّٕامظعملّٓمأدارمسػمل٧ّماظضملؾبرملذملاقمػْبذملّٕت٥ّؾبم

بذملػمْلؾؽبػمْلتمأزلاسؽبؽملامؼامعؾبشملّٕبؽبماظظملعملّٕامؼامدضملّٓؾبمطِّّٕرمظؽملامذطّٕمايؾؿملبمظعملّٓؿبم

المذ١َّّمأنمبمحؾؿملبؽبماظعمل٦ِّممضّٓمحؽبسملؽبّٕاموعامظّٕطبكبمايؼمل٧ّؽبمعاظتمعذملضملارظملكبؾب٥ّؾبم

:ممإظبمتػمل١ّماِّبؿملاتمصؾمل٨ّمالمهؿؼمل٢ّماظؿفملوؼ٢ّ–مأخ٨ّمحظملصمل١ّمآم–صاغصملّٕم

.مأيمرد٦ّلمآمثمحسملّٕمعضملؾمل٣ّما٦ٌّظّٓ"مػّٔامايؾؿملبمعّٝماِّحؾابمضّٓمحؽبسملّٕا:م"صعمل٦ّظ٥ّ -

أيمأنمرد٦ّلمآمثمداربؾمل٣ّمسػمل٧ّمعضملاصؿملؾمل٣ّموشظملّٕمشل٣ّم"موداعّّماظغمل٢ّمبمصؿملؼملامضّٓمعسمل٧ّمجّٕى:مم"وض٦ّظ٥ّ -

 .ذغ٦ّبؾمل٣ّ

ػ٦ّموصّٟمياشل٣ّمؼبمظؿملػملةما٦ٌّظّٓمطقالماظلغملارىمؼبمػباراتكبؾمل٣ّموآم"مظعملّٓمأدارماظضملرملاقمػبّٕت٥ّ:مم"وض٦ّظ٥ّ -

 .اٌلؿضملان

 !صظملؿمل٥ّمتفملطؿملّٓفبمؼبمحسمل٦ّرماظؽمليبمثمعضملؾمل٣ّمطؼملامؼّٖسؼمل٦ّن"مالمذ١ّمأنمحؾؿملبماظعمل٦ّممضّٓمحسملّٕا:مم"وأعامض٦ّظ٥ّ -

وػّٔامربالمِّنمأشػملبمع٤ّمطؿؾ٦ّامس٤ّمحل٤ّماظؾؽملام,م:وظضمل٢ّمضائاًلمؼعمل٦ّلمأنمػّٔامطانمؼبمأولمحؿملاةمحل٤ّماظؾؽملام

مدابعملًامطانمبضملّٓم–ع٤ّمتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّمملمؼّٔطّٕوامػّٔاموأثؾؿ٦ّامخالفمذظ١ّموعامغعمل٢ّمس٤ّمسؾّٓماظّٕغب٤ّماظؾؽملام

.مع٦ّتمأخؿمل٥ّ

                                                 

$.م58ص%"معّٔطّٕاتماظّٓس٦ّةمواظّٓاسؿملة" 

$.م72-71ص%"محل٤ّماظؾؽملامبفملضالممتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّ" 

$.م66ص%"مدس٦ّةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمؼبمعؿملّٖانماإلدالم" 
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ث٣ّمإنمحّٕطةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمتظمللؾملام:مم""ج٦ّالتمؼبماظظملعملؿملؾملني"اغصملّٕمعامطؿؾ٥ّمدضملؿملّٓمح٦ّىمؼبمطؿاب٥ّم

م"وأخّٔتمحعملؿملعملةماظؿزمل٦ّفمدونمدػملؾؿملات٥ّ,مأغرملفملػامص٦ّؼب

:مماظرملؿملّْمحل٤ّماظؾؽملمباموغزملؿملبماظذلبؿملةماظّٕوحؿملةمؼبمتغمل٦ّؼؽمل٥ّموؼبمتغمل٦ّؼ٤ّمحّٕطؿ٥ّماظغملدلى:مم":موضالماظؽملّٓويم

وطانمضّٓمعارسمأذطملاشلاموأذطارػام,ممؼبماظشملّٕؼعملةمايزملاصؿملةماظرملاذظؿملة–مطؼملامصّٕحمبؽملظملل٥ّم–أغ٥ّمطانمؼبمأولمأعّٕهم

وداوممسػملؿملؾملامعّٓةموضّٓمحّٓثينمطؾارمرجاظ٥ّموخ٦ّاصمأصقاب٥ّمأغ٥ّمبعمل٨ّمعؿؼمللغملًامبؾملّٔهماِّذطملالمواِّورادمإظبمآخّٕم

".مسؾملّٓهموؼبمزغبةمأسؼملاظ٥ّ

وظعملّٓمطانماِّدؿاذماظؾؽملمبامعّٕذًّٓامطاعاًلم,مإنماظزمل٦ّصؿملةمسؽملّٓػ٣ّماصشملالحمإٌّذّٓماظغملاع٢ّ::مم"وضالمدضملؿملّٓمح٦ّمبىم

وػ٨ّمضسملؿملةمصببم,موطانمطّٔظ١ّمذبّٓدًامواإلخ٦ّةماظؽمل٦ّابمػ٣ّمخػملظملاؤهمايعملؿملعملؿمل٦ّن,مبرملؾملادةمطؾارماظزمل٦ّصؿملةمأغظمللؾمل٣ّ

.م"أنمتفملخّٔمعسملؼمل٦ّغؾملاماظغملاع٢ّمؼبماظّٓس٦ّة

,موايّٕطةماإلدالعؿملةماٌضملاصّٕةماسؿؼملّٓتماظذلبؿملةماظزمل٦ّصؿملةمصغملًّٕامودػمل٦ّطًامبرملغمل٢ّمذبؼمل٢ّ-:مم"مأؼسملًام–وضالم

طؿملّٟمأنمعّٕحػملًةمع٤ّمعّٕاح٢ّمرابضملؾملامص٦ّؼبمع٤ّمجاغبمودػملظمل٨ّمع٤ّم"مرداظةماظؿضملاظؿمل٣ّ"صعملّٓمذطّٕماِّدؿاذماظؾؽملمبامؼبم

.م"وذطّٕمؼبمرداظةماٌقملمتّٕماًاعّٗمأنمع٤ّمخزملائّٙمدس٦ّتؽملامأغؾملامحعملؿملعملةمص٦ّصؿملة,مجاغبمآخّٕ

وبؽملظملّٗماظ٦ّضتمأرؼّٓؾبمأنمؼؿضملّٕفماٌلػمل٣ّمسػمل٧ّمعضملؽمل٧ّمايعملؿملعملةماظزمل٦ّصؿملةماظيتمػ٨ّمزلاتم:مم"–مأؼسملًام–وضالم

.م"دس٦ّةماِّدؿاذماظؾؽملمبا

م

 

 

                                                 

 $.154ص%اى٦ّظةماظـاعؽملةم 

مظؿضملّٕفم–مإنمذاءمآم–مؼبمػّٔهماظّٕداظةممن٦ّذجًامِّخّٔمدضملؿملّٓمح٦ّىمحعملؿملعملةماظؿزمل٦ّنبفمدونمدػملؾؿملات٥ّم–مأخ٨ّمايؾؿملبم–د٦ّفمتضملّٕفم 

م.اظؿزمل٦ّنبفماحملّٕرمؼبمغصملّٕمدضملؿملّٓمح٦ّمبى

$.م139-138ص%"ماظؿظمللرلماظلؿملاد٨ّماإلدالع٨ّ" 

.مموظّٓمبعملّٕؼةمعّٕدؿملةمواغؿعمل٢ّمإظبمت٦ّغّٗمودخ٢ّماظضملّٕاقموعاتمؼبمصقّٕاءمسؿملّٔان,مػذمل656تمسامم,مغلؾةمإظبمأب٨ّمايل٤ّماظرملاذظ٨ّ:مماظرملاذظؿملة 

ب٢ّمؼزمل٢ّمصّٕوسؾملامؼبمضّٕىموعّٓنماظّٕؼّٟماٌزملّٕيمإظبمأظّٟم,ماٌػملغملؿملة,مآٌّغؿملة,ماظعملازلؿملة,ماى٦ّػّٕؼة,مايزملاصؿملة:مموتؽملعملل٣ّمرّٕؼعملؿ٥ّمإظبمصّٕوعمعؽملؾملا

وؼشمل٦ّص٦ّنمح٦ّلم,موؼؿؼمللق٦ّنمبفملسؿابؾملا,موؼلؿطملؿملـ٦ّنمبؾمل٣ّ,مصّٕعموتػمل١ّماظشملّٕؼعملةمب٢ّمط٢ّماظشملّٕقمإمنامػ٨ّمضائؼملةمسػمل٧ّماظعملؾ٦ّرمؼعملّٓد٦ّنمأصقابؾملا

متارسمصؿملؾملام,موؼلفملظ٦ّغؾمل٣ّمع٤ّمدونمآمتضملاظبمب٢ّمه٦ّظتمعضملصمل٣ّمعلاجّٓماظّٕؼّٟماٌزملّٕيمع٤ّمبؿمل٦ّتمآمإظبمععملابّٕمظألوظؿملاءمواظزملايني,مأضّٕحؿؾمل٣ّ

 $.93صم%ظػملّٓطؿ٦ّرمربؼملّٓمعبؿمل٢ّمشازيم"ماظزمل٦ّصؿملةماظ٦ّج٥ّماآلخّٕ"اغصملّٕمم$ط٢ّمعصملاػّٕماظرملّٕكمبآمع٤ّمر٦ّافمودساءموادؿطملاثةموتعملؾؿمل٢ّمظألسؿاب

$.م21ص%"متّٕبؿملؿؽملاماظّٕوحؿملة" 

 $.17ص%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

$.م18ص%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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: واـعؽادفا عؾى أتلاعه: عؼقدة اؾشقخ حسن اؾلـا 

ظعملّٓماغضملغملّٗمػّٔهماظضملعملؿملّٓةمسػمل٧ّمأتؾاعمحل٤ّماظؾؽملامب٢ّمسػمل٧ّمضادتؾمل٣ّمواٌؽملصملّٕؼ٤ّمؼبمعؽملؾملفؾمل٣ّمطلؿملّٓمضشملبم

:موعزملشملظمل٧ّماظلؾاس٨ّمودضملؿملّٓمح٦ّىموسؼملّٕماظؿػملؼمللاغ٨ّموؼ٦ّدّٟماظعملّٕضاويموأعـاشل٣ّموإظؿمل١ّماظؾؿملان

 

رأيماًػملّٟمؼبمآؼاتماظزملقبظملاتمسؼمل٦ّعًاموؼبمآؼاتماالدؿ٦ّاءمخزمل٦ّصًام:مظعملّٓمتؾؽمل٧ّمدؿملّٓمضشملبمدقد ؼطب   (1

:مواظّٓظؿمل٢ّمعامؼفملت٨ّ

: دقد ؼطب قؤول االدمواء  (أ)

والمذبالم:مم"$اظلمبؼملؽباءمَصلؽب٦ّمباػؾب٤ّمبمدؽبؾؿبّٝؽبمدؽبؼملؽباوؽباتلبمثؾب٣ّمبمادؿبؿؽب٦ّؽبىمِإَظ٧ّ%:مممسؽملّٓمض٦ّظ٥ّمتضملاظب:ضالمدؿملّٓمضشملبم

".مظػملك٦ّضمؼبمعضملؽمل٧ّماالدؿ٦ّاءمإالمبفملغ٥ّمرعّٖماظلؿملشملّٕةمواظعملزملّٓمبكملرادةماًػمل٠ّمواظؿغمل٦ّؼ٤ّ

مثؾب٣ّمبمادؿبؿؽب٦ّؽبىمِإَظ٧ّ%:مم"مصعملال29:ممسؽملّٓمتظمللرلمآؼةماظؾعملّٕة"ماظغملرملاف"وػّٔامتظمللرلماٌضملؿّٖظةمأثؾؿ٥ّماظّٖزبرملّٕيمؼبم

".مأيمضزملّٓمإظؿمل٥ّمبكملرادت٥ّموعرملؿملؽؿ٥ّمبضملّٓمخػمل٠ّمعامؼبماِّرضم$اظلمبؼملؽباء

مأخدلمأنماظضملّٕشمطانمسػمل٧ّماٌاءمضؾ٢ّمخػمل٠ّم–متؾاركموتضملاظبم–ِّنمآم,موػّٔاماظعمل٦ّلماظؾار٢ّمالمدظؿمل٢ّمسػملؿمل٥ّ

طؿابمبّٓءماًػمل٠ّمس٤ّمسؼملّٕانمب٤ّمايزملنيمس٤ّمرد٦ّلمآم"مصقؿملّّماظؾكاري"اظلؼملاواتمواِّرضموثؾتمذظ١ّمؼبم

طانمآموملمؼغمل٤ّمذ٨ّءمشرلهموطانمسّٕذ٥ّمسػمل٧ّماٌاءموطؿبمؼبماظّٔطّٕمط٢ّمذ٨ّءموخػمل٠ّماظلؼملاواتم:مم"ثمضال

".مواِّرض

!مصكملذامطانماظضملّٕشمزبػمل٦ّضًامضؾ٢ّماظلؼملاواتمواِّرضمصغملؿملّٟمؼغمل٦ّنمادؿ٦ّاءهمضزملّٓهمإظبمخػملعمل٥ّمظ٥ّ؟

واالدؿ٦ّاءمسػمل٧ّماظضملّٕشمطؽملاؼةمس٤ّماظلؿملشملّٕةم:مم$اظّٕمبحؿبؼملؽب٤ّؾبمسؽبػمَل٧ّماْظضملؽبّٕؿبِشمادؿبؿؽب٦ّؽبى%سؽملّٓمض٦ّظ٥ّمتضملاظبم:موضالمدؿملّٓم

.مواالدؿضملالء

وػّٔاماظؿظمللرلمػ٦ّمرأيماىؾملؼملؿملةمواٌضملؿّٖظةمأعامتظملادرلماظلػملّٟمرغبؾمل٣ّمآمصؼملّٓارػامسػمل٧ّمأربضملةمأض٦ّالمطػملؾملام

.متضملينماظضملػمل٦ّ

:مموضالماب٤ّمراػ٦ّؼة,م$سال:مم%$جادؿبؿؽب٦ّؽبىمسؽبػمَل٧ّماْظضملؽبّٕؿبِش%:ممضالمذباػّٓ,م"صقؿملق٥ّ"أخّٕجؾملاماظؾكاريمؼبم

.ممأيمارتظملّٝ$اظّٕمبحؿبؼملؽب٤ّؾبمسؽبػمَل٧ّماْظضملؽبّٕؿبِشمادؿبؿؽب٦ّؽبى%:ممزلضملتؾبمشرلمواحّٓمع٤ّماٌظمللّٕؼ٤ّمؼعمل٦ّل

:مؼبمغ٦ّغؿملؿ٥ّمصعملال:موعبضملؾملاماب٤ّماظعملؿمل٣ّم

                                                 

 $.1/62ص%"مزاللماظعملّٕآن"ؼبم 

.م29اآلؼةم,مد٦ّرةماظؾعملّٕة 

 .5:ماآلؼة,مد٦ّرةمر٥ّ 
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م

مم

مم

مأغ٥ّمؼػملّٖممع٤ّمصلّٕماالدؿ٦ّاءمباالدؿؿملالءمؼبمػّٔاماٌعملاممغكبلؾؽبُةماظرملّٕؼ١ّمٓمؼبمخػملعمل٥ّم–مأخ٨ّمؼبمآم–واسػمل٣ّم

.مِّنماالدؿؿملالءمظطملةمالمؼغمل٦ّنمإالمبضملّٓماٌطملاظؾةمصكملنموضّٝماظصملظملّٕمضؿمل٢ّمادؿ٦ّظبمسػمل٧ّمطّٔا,مؼسملادهمؼبمأعّٕه

إغ٥ّمالمعؽملاصمع٤ّمػّٔام,مصؼمل٤ّمؼغمل٦ّنماٌسملادمٓمحؿ٧ّممتغمل٤ّمآمع٤ّماظؿطملػملبمسػملؿمل٥ّمواالدؿؿملالءمسػمل٧ّمعػملغمل٥ّمعؽمل٥ّ

طؽملامسؽملّٓماب٤ّماِّسّٕاب٨ّم:ممحّٓثؽملامداودمب٤ّمسػمل٨ّ:مماظؿفملوؼ٢ّماظظملادّٓمإالمباظّٕج٦ّعمإظبمتظمللرلماظلػملّٟمصضمل٤ّمغظملشمل٦ّؼة

ػ٦ّمسػمل٧ّمسّٕذ٥ّم:مم؟ممضال$اظّٕمبحؿبؼملؽب٤ّؾبمسؽبػمَل٧ّماْظضملؽبّٕؿبِشمادؿبؿؽب٦ّؽبى%ؼامأبامسؾّٓمآمعامعضملؽمل٧ّمض٦ّظ٥ّمتضملاظبم:ممصفملتاهمرج٢ّمصعملال

المؼعملالمادؿ٦ّظبمسػمل٧ّماظرمل٨ّءمحؿ٧ّمؼغمل٦ّنم,مادغملت:ممصعملال.ممؼامأبامسؾّٓمآمإمنامعضملؽملاهمادؿ٦ّظب:ممضال,مطؼملامأخدل

:مظ٥ّمعسملاد؛مإذامشػملبمأحّٓػؼملامضؿمل٢ّمادؿ٦ّظبمطؼملامضالماظؽملابطملة

مإالمٌـػمل١ّمأومع٤ّمأغتمدابعمل٥ّممدؾ٠ّماى٦ّادمإذامادؿ٦ّظبمسػمل٧ّماِّحّٓ

م

خبؾق اؾؼرآن : ؼول دقد ؼطب   (ب)

أخ٨ّمضّٓمؼلؿظملّٖكمػّٔاماظضملؽمل٦ّانموظغمل٤ّممتؾمل٢ّموالمتضملف٢ّمبػمل٦ّع١ّمصاحؾًامصػملضمل٢ّمظ٥ّمدظؿملاًلموأغتمتػمل٦ّمموػامػ٨ّم

:ماِّدظةمبنيمؼّٓؼ١ّ

ظغملؽملؾمل٣ّمالمميػملغمل٦ّنمأنمؼقملظظمل٦ّامعـ٢ّمػّٔام%:مممبضملّٓمأنمتغملػمل٣ّمؼبمايّٕوفماٌؿعملشملضملة–م:م–ضالمدؿملّٓمضشملبم

.م$ِّغ٥ّمع٤ّمصؽملّٝمآمالمع٤ّمصؽملّٝماإلغلان,ماظغملؿاب

,موطؼملامأنماظّٕوحمع٤ّماِّدّٕارماظيتماخؿّٙمآمبؾملا%:مم$أيمزبػمل٦ّق%ؼبمتعملّٕؼّٕمأنماظعملّٕآنمعزملؽمل٦ّعم:موؼعمل٦ّلم

.م$صاظعملّٕآنمع٤ّمصؽملّٝمآماظّٔيمالمميػمل١ّماًػمل٠ّمرباطات٥ّ

شظملّٕمآمظلؿملّٓمطؿملّٟمخظمل٨ّمسػملؿمل٥ّمأخؾارماظظملؿؽملةماظيتمدارتمرحاػامسػمل٧ّمأػ٢ّماظلؽملةمأؼامماٌفملع٦ّنم:ممضػملتؾب

.مواٌضملؿزمل٣ّمواظ٦ّاث٠ّموعامجّٕىمظإلعاممأغبّٓمسػمل٧ّمأؼّٓيماىؾملؼملؿملةمواٌضملؿّٖظة

                                                 

 $.224صم%دػملؿمل٣ّماشلالظ٨ّم/تفملظؿملّٟ"ماىؼملاساتماإلدالعؿملةمؼبمض٦ّءماظغملؿابمواظلؽملة" 

"ماِّزلاءمواظزملظملات"واظؾؿملؾملعمل٨ّمؼبم,م$3/393"م%ذّٕحمأص٦ّلماسؿعملادمأػ٢ّماظلؽملة"واالظغملائ٨ّمؼبم,مم$5/284%"متارؼّْمبطملّٓاد"أخّٕج٥ّماًشملؿملبمؼبم 

 .وإدؽملادهمصقؿملّّم$133ص"م%اظضملػمل٦ّ"واظّٔػيبمؼبم,م$523ص%

$.م5/2719%"مزاللماظعملّٕآن"ؼبم 

 $.2250-4/2249%"مزاللماظعملّٕآن"ؼبم 

 ضذملّٓمحزملػملتمظػملظملارسماظشملضملاِن وشل٣ّمسذملدلاتمسػملؿملؾملامأربذملذملّٝ

 تذملظملّٝماظّٔيمعامصؿمل٥ّمع٤ّمغغملّٕاِن وػ٨ّمادؿعملّٕموضّٓمسالمطّٔظ١ّمإرؿب

 وأبذمل٦ّمسؾؿملّٓةمصاحبماظرملؿملؾاغكب٨ّ وطّٔظ١ّمضّٓمصضملّٓماظّٔيمػ٦ّمرابّٝ
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مصظملةمع٤ّمصظملات٥ّمواذؿّٓم–متؾاركموتضملاظبم–وضّٓمأغبّٝماظلػملّٟمسػمل٧ّمأنماظعملّٕآنمطالممآمشرلمزبػمل٦ّقموطالع٥ّم

وضالماب٤ّمسؿملؿملؽملةموعضملاذموايفاجمب٤ّمربؼملّٓموؼّٖؼّٓم%م:م-:م–ضالماظؾكاريم,مغغملرلػ٣ّمسػمل٧ّمع٤ّمضالمخبػمل٠ّماظعملّٕآن

ب٤ّمػارونموػاذ٣ّمب٤ّماظعملاد٣ّمواظّٕبؿملّٝمب٤ّمغاصّٝمايػمليبموربؼملّٓمب٤ّمؼ٦ّدّٟموساص٣ّمب٤ّمسػمل٨ّموضبؿمل٧ّمب٤ّمضبؿمل٧ّم

.م$صؾمل٦ّمطاصّٕ.ماظعملّٕآنمزبػمل٦ّق:موأػ٢ّماظضملػمل٣ّمع٤ّمضال

دقد ؼطب ال قؼلل أحادقث اآلحاد يف اؾعؼدة   (ج)

وأحادؼثماآلحادمالم,موردتمرواؼاتمبضملسملؾملامصقؿملّّموظغملؽمل٥ّمشرلمعؿ٦ّاتّٕ%م–م:م–ض٦ّلمدؿملّٓمضشملبم:ممواظّٓظؿمل٢ّ

.م$واظؿ٦ّاتّٕمذّٕطمظألخّٔمباِّحادؼثمؼبمأص٦ّلماالسؿعملاد,مؼقملخّٔمبؾملامؼبمأعّٕماظضملعملؿملّٓةموإٌّجّٝمػ٦ّماظعملّٕآن

إنمػّٔاماظرملّٕطماذذلر٥ّماىؾملؼملؿملةمواٌضملؿّٖظةمط٨ّمؼؽملزملّٕوامعّٔػؾؾمل٣ّماظؾار٢ّموالمدظؿمل٢ّم:مواى٦ّابمسػمل٧ّمػّٔا

حؿملثؾبمذػؾ٦ّامإظبمأنمخدلم,مموخاظّٟمعباػرلماظضملػملؼملاءمع٤ّماظلػملّٟمواًػملّٟ–م:م–وضّٓمجاراػ٣ّمدؿملّٓم,مسؽملّٓػ٣ّ

اآلحادمإذامتػملعملؿ٥ّماِّعةمباظعملؾ٦ّلمتزملّٓؼعملًامظ٥ّموسؼملاًلممب٦ّجؾ٥ّمأصادماظضملػمل٣ّموسػمل٧ّمػّٔامأػ٢ّمايّٓؼثمضارؾةموأحادؼثم

.ماظزملقؿملقنيمع٤ّمػّٔاماظؽمل٦ّع

م

.  املرذد اؾعام ؾإلخوان املسؾؿني يف دورقا دابؼًا– : –ؿصطػى اؾسلاعي  (2

عؽملاجاةم"وسؽمل٦ّاغؾبؾملام,ممؼبمضزملؿملّٓةمغصمَلؼملؾملامؼبماظّٕوضةماظؽملّٓؼةموتالػامأعاممايفّٕةمضؾ٢ّمايجموبضملّٓه–م:م–ضالم

:موع٤ّمضؼمل٤ّمعامضالمصؿملؾملا"مبنيمؼّٓيمايؾؿملبماِّسصمل٣ّ

 وسب٦ّمرذملذملؿملؾةمتذملؾطمل٨ّمدؿملِّّٓماِّع٣ّ ؼامدذملائ٠ّماظصملضمل٤ّمسب٦ّماظؾؿملتموايّٕم

 صلضمل٨ّمعـػمل٨ّمصّٕضمسؽملّٓمذيماشلؼمل٣ّ إنمطانمدضملؿمل١ّمظػملؼملكؿارمغذملذملاصػملًةم

 أسؿابمباب١ّمأذغمل٦ّماظدلحمع٤ّمدعملؼمل٨ّ ؼذملامدذملؿملّٓيمؼامرد٦ّلمآمجؽتؾبمإظب

ٍِ ؼامدؿملّٓيمضّٓممتادىماظلعمل٣ّمؼبمجلّٓي  عذمل٤ّمذذملّٓةماظلعمل٣ّمملمأشظمل٢ّموملمأ

م

                                                 

 $25ص%ِّعرلماٌقملعؽملنيمؼبمايّٓؼثمربؼملّٓماب٤ّمأزلاسؿمل٢ّماظؾكاريم"مخػمل٠ّمأصضملالماظضملؾاد" 

تؽملعملؿملةم"محباجةمإظبمتؽملعملؿملّّموؼاحؾّٔامظ٦ّمؼلؿظملادمع٤ّمطؿابم–مرغب٥ّمآم–عضملاذمآمأنمغغملظملّٕمدؿملّٓمضشملبمبؾملّٔاماظؽملعمل٢ّموإمنامغقملطّٓمأنمطالع٥ّم 

 .ظػملّٓوؼّ٘"مع٦ّردماظّٖاللمؼبماظؿؽملؾؿمل٥ّمسػمل٧ّمأخشملاءماظصملالل"ظلػملؿمل٣ّماشلالظ٨ّموطؿابم"ماظصملاللمع٤ّمسعملائّٓماظسملالل

$.م6/4008%"مزاللماظعملّٕآن"ؼبم 

$م482-481ص%الب٤ّماظعملؿمل٣ّم"مزبؿزملّٕماظزمل٦ّاس٠ّمإٌّدػملة"وم$49-48-18/40%ظرملؿملّْماإلدالمماب٤ّمتؿملؼملؿملةم"مذبؼمل٦ّعماظظملؿاوى"اغصملّٕمػّٔاماظؾقثمؼبم 

 $.137-1/119%الب٤ّمحّٖمم"ماإلحغملاممؼبمأص٦ّلماِّحغملام"وم$371-1/179%ظػملقاصّٜماب٤ّمحفّٕمسػمل٧ّمععملّٓعةماب٤ّماظزملالحم"ماظؽملغملت"و

 $.204ص%مم1964اظلؽملةماًاعلةمسامم"محسملارةماإلدالم"اغصملّٕمذبػملةم 
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مم

: واجلواب ؿن وجوفني

أغ٥ّمجضمل٢ّمدضملؿمل٥ّمإظبمضدلماظّٕد٦ّلمثمصّٕضًاموػّٔامالمدظؿمل٢ّمسػملؿمل٥ّمِّنمذّٓماظّٕحالمالمصب٦ّزمإالمظػملؼمللفّٓم:  أوال

واٌلفّٓم,مالمترملّٓماظّٕحالمإالَّمإظبمثالثةمعلاجّٓماٌلفّٓمايّٕامموعلفّٓيمػّٔا-م:م"مثم–ظعمل٦ّلمرد٦ّلمآم

م"اِّضزمل٧ّ

عؽبامموؽباَلمتؽبّٓؿبعؾبمعكب٤ّمدؾبوِنماظػمّل٥ّكب%مؼعمل٦ّلمظؽملؾؿمل٥ّم–متؾاركموتضملاظبم–ممأغ٥ّمادؿطملاثمباظؽمليبمثموغاداهمذاطؿملًاموآم:ثاـقًا

مصاظّٓساءم"اظّٓساءمػ٦ّماظضملؾادة:م"مواظّٕد٦ّلمثمؼعمل٦ّل$اَلمؼؽبؽملظمَلضملؾب١َّموؽباَلمؼؽبسملؾبّٕنبَكمَصكمِلنمَصضملؽبػمْلتؽبمَصكمِلغمب١َّمِإذـبامع٤ِّّؽبماظصملَّاظكبؼملكبنيؽب

سؾادةمطاظزملالةمالمصب٦ّزمظطملرلمآموظ٦ّمطانمرد٦ّاًلمغؾؿملًاموػ٦ّمع٤ّماظرملّٕكماِّطدلماظّٔيمضبؾّٛماظضملؼمل٢ّموطبػملّٓمصاحؾ٥ّم

.مؼبماظؽملار

 : -: –دعقد حوى   (3

ػ٦ّمأحّٓمطؾارمضادةموعؽملصملّٕيمعباسةماإلخ٦ّانمطانمظ٥ّمدورمبارزمؼبماغؿرملارمحّٕطةمم:م-مم–ودضملؿملّٓمح٦ّىم

وػ٦ّمصاحبماٌقملظظملاتماظيتمؼؿّٓاوشلاماإلخ٦ّانمصؿملؼملامبؿملؽملؾمل٣ّم,ماإلخ٦ّانموالمدؿملؼملامؼبمد٦ّرؼاموبضملّٚمبالدماظرملام

".مطاٌلؿكػملّٙمؼبمتّٖطؿملةماِّغظملّٗ"وعؽملؾملامعامؼّٓرسمؼبمجاعضملةماإلميانم"مطآٌّخ٢ّمإظبمدس٦ّةماإلخ٦ّان"

:ممالمطبؿػملّٟمس٤ّمدابعملؿمل٥ّمع٤ّمحؿملثما٦ًّضمؼبمأع٦ّرماظضملعملؿملّٓةمإظؿمل١ّماِّدظة–م:م–وػ٦ّم

صفملئؼملؿؾمل٣ّمؼبماالسؿعملادمطفملب٨ّمايل٤ّم,مإنمظػملؼمللػملؼملنيمخكباللماظضملزمل٦ّرمأئؼملؿؾمل٣ّمؼبماالسؿعملاد%م:م-م:م–ضالم

.م$اِّذضملّٕيموأب٨ّمعؽملزمل٦ّرماٌاتّٕؼّٓي

م.$أب٨ّمايل٤ّماِّذضملّٕيموأب٨ّمعؽملزمل٦ّرماٌاتّٕؼّٓي:مودػملؼملتماِّعةمؼبمضسملاؼاماظضملعملائّٓمإلثؽملني%-:ممأؼسملام–وضالم

م.$اٌاتّٕؼّٓي

صضملعملؿملّٓةماظلػملّٟممتؽملّٝمصّٕفماظؽملزمل٦ّصم,مإنمسعملؿملّٓةماِّذاسّٕةمواٌاتّٕؼّٓؼةمشرلمسعملؿملّٓةماظلػملّٟ:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

,ممع٤ّماظؿؼملـؿمل٢ّ–مدؾقاغ٥ّموتضملاظبم–س٤ّمز٦ّاػّٕػامصؿملؼملامؼؿضملػمل٠ّمبفملزلاءمآموصظملات٥ّمعّٝمغظمل٨ّمعامصببمغظملؿمل٥ّمس٤ّمآم

ؼعمل٦ّلم,موسعملؿملّٓةماِّذاسّٕةمواٌاتّٕؼّٓؼةمت٦ّجبمصّٕفماظؽملزمل٦ّصمس٤ّمز٦ّاػّٕػامؼبمأزلاءمآموصظملات٥ّ,مأوماظؿغملؿملؿملّٟ

-:مموػ٦ّمع٤ّماظغملؿبماٌضملؿؼملّٓةمظّٓؼؾمل٣ّ–"مج٦ّػّٕةماظؿ٦ّحؿملّٓ"صاحبمطؿابم

                                                 

.مرواهماظؾكاريموعلػمل٣ّموأب٦ّمداودمع٤ّمحّٓؼثمأب٨ّمػّٕؼّٕة 

.م106:مد٦ّرةمؼ٦ّغّٗماآلؼة 

 .حّٓؼثمصقؿملّّمأخّٕج٥ّمأصقابماظلؽمل٤ّ 

 $.62-22ص%"مج٦ّظةمؼبماظظملعملؾملني" 

 $.22%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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وط٢ّمغٍّٙمأوػ٣ّماظؿرملؾؿملؾملامأوظ٥ّمأومَص٦ّمبضمورؾبمؿبمتؽملّٖؼؾملًام

أيم"مأوقبظ٥ّ"ؼبمعضملؽمل٧ّمطػملؼملةمم$132-131%"مإهافمإٌّؼّٓمبرملّٕحمج٦ّػّٕةماظؿ٦ّحؿملّٓ"ؼعمل٦ّلمصاحبمطؿابم

اػذملم.$وج٦ّبًامبفملنمهؼملػمل٥ّمسػمل٧ّمخالفمزاػّٕه%

والممينيموالم,موالمخارج٥ّ,ممالمداخ٢ّماظضملامل–مسّٖموج٢ّم–إنقبمآم:م%ع٤ّمػّٔاماظغملؿاب,م$55ص%وضالمؼبم

صؾملغملّٔامضؿملضملتماِّذضملّٕؼةمم$والمعؽملظملزمل٢ّمسؽمل٥ّ,موالمعؿزمل٢ّمباظضملامل,موالمأعامموالمخػملّٟ,موالمهت,موالمص٦ّق,مسلال

!مصفمليمأذضملّٕؼةموأيمعاتّٕؼّٓؼةمدػملَّؼملتمشلاماِّعةمؼبمضسملاؼاماظضملعملائّٓمخاللماظضملزمل٦ّر؟,مربؾملمبامصػمل٣ّمتِّٓرمأؼ٤ّمػ٦ّ

!موػ٢ّمأعةمملمتلػمل٣ّمؼبماظظملّٕوعمِّحّٓمد٦ّىماظ٦ّحؿملنيمػ٢ّمتلػمل٣ّمؼبمضسملاؼاماِّص٦ّلمظّٕجػملني؟

بضملّٓم,موجكبّٓمسػمل٣ّماٌؽملشمل٠ّماإلدالع٨ّ,موع٤ّمأج٢ّماظسمل٦ّابّٛماظّٓضؿملعملةمظضملػمل٣ّماظضملعملائّٓ%م:م-:م–وضالمدضملؿملّٓمح٦ّىم

ع٤ّماًشملفملمؼبمبابمم$أيمسػمل٣ّماٌؽملشمل٠ّ%إغ٥ّمؼؽبضملزمل٣ّؾبماظضملعمل٢ّم%-م:ممأؼسملًام–موضالم$تشمل٦ّؼّٕهمس٤ّماٌؽملشمل٠ّماظؿمل٦ّغاغ٨ّ

ماػذمل.$اظضملعملائّٓ

.موحّٔروامعؽمل٥ّمواتظملعمل٦ّامسػمل٧ّمذع٥ّ,مإنمأئؼملةماظلػملّٟمرغبؾمل٣ّمآمتضملاظبمغؽبؾمل٦ّامس٤ّمسػمل٣ّماظغملالم:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

.م$ع٤ّمرػملبماظّٓؼ٤ّمباظغملالممصعملّٓمتّٖغّٓق%-:ممتػملؼملؿملّٔمأب٨ّمحؽملؿملظملةمرغبؾمل٣ّمآم–ضالمأب٦ّمؼ٦ّدّٟم

حغملؼمل٨ّمؼبمأػ٢ّماظغملالممأنمؼؾبسملّٕب٦ّامباىّٕؼّٓمواظؽملِّضملالموؼؾبشملافمبؾمل٣ّمؼبماظضملرملائّٕم%م:م-:م–وضالماظرملاصضمل٨ّم

.م$ػّٔامجّٖاءمع٤ّمتّٕكماظغملؿابمواظلؽملةموأضؾ٢ّمسػمل٧ّمسػمل٣ّماظغملالم:مواظعملؾائ٢ّموؼعملال

عؿظملعمل٦ّنمسػمل٧ّم,موػ٣ّمزبؿػملظمل٦ّنمؼبماظغملؿابمزباظظمل٦ّنمظػملغملؿاب.مإغمبؾمل٣ّمأػ٢ّمبّٓع%م:-:م–وؼزملظملؾمل٣ّماإلعاممأغبّٓم

.م$ؼؿغملػملؼمل٦ّنمباٌؿرملاب٥ّمع٤ّماظغملالمموطبّٓس٦ّنمجؾبؾملقبالماظؽملاسممبامؼػملؾل٦ّنمسػملؿملؾمل٣ّ,معظملارضةماظغملؿاب

وػّٔهم,ممإنمسػمل٣ّماظغملالممواٌؽملشمل٠ّمؼرمل٦ِّّهماظضملعملؿملّٓةموؼظمللّٓماظعملػمل٦ّبموؼضملزمل٣ّماظضملعمل٦ّلمس٤ّماشلّٓى–أخ٨ّم-مث٣ّماسػمل٣ّ

ضالماظضملالعةمظنبمدضؿمل٠ّم,ماسذلاصاتمبضملّٚمأضشملابمسػمل٣ّماظغملالمموإغمبؾملامًرلمدظؿمل٢ّمؼرملؾملّٓمباي٠ّموصزمل٢ّماًشملاب

م:م-:م–اظضملؿملّٓم

ودذملاصّٕتؾبموادؿؾعملؿؾمل٣ّمؼبماٌظملاوزمواوزتمحّٓماِّطـّٕؼ٤ّمإظبماظضملالم

ودذملرلتؾبمغظملل٨ّمؼبمضلؿمل٣ّماٌظملاوزموخسملتؾبمحبارًامظؿملّٗمؼؾبّٓركمضضملّٕػام

متؿملاريمإظبمادؿقلانمدؼ٤ّماظضملفائِّٖوىفتؾبمؼبماِّصغملارمث٣ّمتّٕاجّٝماخم

                                                 

$.م48%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.118%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

$.م78ص"م%ذّٕحماظشملقاوؼة"واغصملّٕم,م$5ص%"مذّٕفمأصقابمايّٓؼث"أخّٕج٥ّماًشملؿملبمؼبم 

 $.72ص%"مذّٕحماظشملقاوؼة" 

$.م1/23%اب٤ّمتؿملؼملؿملةم"مع٦ّاصعملةمصقؿملّّماٌؽملعمل٦ّلمظزملّٕؼّّماٌضملعمل٦ّل" 



 22 

م

-:مموضّٓمطانمعؽملؾمل٣ّمث٣ّمتاب–وضالماظرملّٕػلؿاغ٨ّم

ودؿملمبّٕتؾبمرّٕؼبمبنيمتػمل١ّماٌضملاملمظضملؼملّٕيمظعملّٓمرظملتؾبماٌضملاػّٓمطػملؾملام

مسػمل٧ّمذض٤ٍّمأومضارسًامد٤ّمغادِمصػمل٣ّمأرؽبمإالمواضضملًامطّٟمحذملائٍّٕم

م

م:م-:م–صّٕدمسػملؿمل٥ّماإلعاممربؼملّٓمب٤ّمإزلاسؿمل٢ّماِّعرلماظزملؽملضملاغ٨ّم

د٦ّلموع٤ّمواالهمع٤ّمط٢ّمسامِلمظضملػمل١ّمأػؼملػملتؽبماظشمل٦ّافممبضملؾملّٓماظّٕم

وظذمللتؽبمتّٕاهؾبمضارسًامد٤ّمغادِممصؼملامحارمع٤ّمؼؾملّٓيمبؾملّٓيمربؼملّٓلبم

م

":موصؿملاتماِّسؿملان"مؼبم–م:م–مطؼملامغعمل٢ّمسؽمل٥ّماب٤ّمخػملغملانم–م:م–وضالماإلعاممسؾّٓمآماظّٕازيم

 وأطذملـّٕؾبمدضمل٨ّماظضملذملاٌنيمضالل غؾملذملاؼةمإضذملّٓامماظضملذملعمل٦ّلمسذملكبعملال

 وشذملاؼةمدغذملؿملاغذملامأذىمووبال وأرواحؽملامؼبموحرملةمع٤ّمجل٦ّعؽملا

 د٦ّىمأنمعبضملؽملامصؿمل٥ّمضؿمل٢ّموضاظ٦ّا وملمغلؿظملّٓمع٤ّمحبـؽملامر٦ّلمسذملؼملّٕغا

 صؾادوامعبؿملذملضملًامعلّٕسنيموزاظ٦ّا صغمل٣ّمضذملّٓمرأؼؽملامع٤ّمرجاٍلمودوظذملة

 رجالمصّٖاظذمل٦ّامواىؾالمجؾالؾب وط٣ّمع٤ّمجؾاٍلمضّٓمسػملؼملتمذّٕصاتؾملا

م

,ممع٤ّمأطابّٕماظعمل٦ّمماظّٔؼ٤ّماذؿطملػمل٦ّامبضملػمل٣ّماظغملالممإالمأغ٥ّمملمؼلؿعملّٕمسػمل٧ّمػّٔاماظسملالل–م:م–وصكّٕماظّٓؼ٤ّماظّٕازيم

اٌؽملاػجماظظملػمللظملؿملةمورأؼتؾبمأضّٕبماظشملّٕقم,مظعملّٓمتفملعمبػملتؾبماظشملّٕقماظغملالعؿملة%:موؼضملذلفمؼبمآخّٕمأؼاع٥ّمخبشملؽ٥ّمصؿملعمل٦ّل

.م$وع٤ّمجّٕقببموّٕبيتمسّٕفمعضملّٕصيت,مرّٕؼعملةماظعملّٕآن

م

صوػقًَّا؟ -:- فل ؽان دعقد حوَّى

مص٦ّصؿملام–م:م–إنمعامؼغملؿؾ٥ّمإٌّءمذاػّٓمسّٓلمظ٥ّمأومسػملؿمل٥ّمود٦ّفمأغعمل٢ّمظ١ّمطالممدضملؿملّٓمح٦ّىم,مأيمأخ٨ّ

.مبفملعاغةمودضةمع٤ّمأوث٠ّمطؿؾ٥ّموأتّٕكمظ١ّمايغمل٣ّ

                                                                                                                                                                      

 .ؼضملينمأنماظضملفائّٖمعقملعؽملاتمبآمسػمل٧ّمصشملّٕةماإلدالم 

$.م1/244%"مذّٕحماظشملقاوؼة" 

م$.76ص%الب٤ّمتؿملؼملؿملةم"مذّٕحمحّٓؼثماظؽملّٖول" 

$.م176ص%الب٤ّمتؿملؼملؿملةم"مذّٕحمحّٓؼثماظؽملّٖول" 
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,مظعملّٓمتؿػملؼملّٔتمؼبمبابماظؿزمل٦ّفمسػمل٧ّمع٤ّمأزؽملؾمل٣ّمأطدلمسػملؼملاءماظؿزمل٦ّفمؼبمسزملّٕغا%:م–م:م–ضالمدضملؿملّٓمح٦ّىم

.م$وتلػملؿمل١ّمإٌّؼّٓؼ٤ّ,موأطـّٕماظؽملاسمهعملؿملعملامب٥ّموأذنمظ٨ّمبضملّٚمذؿمل٦ّخماظزمل٦ّصؿملةمباظذلبؿملة

وإغ٨ّمبظملسمل٢ّمآمعّٝمأغ٨ّمعفملذونمسػمل٧ّمرّٕؼعملةماظزمل٦ّصؿملةمبؿػملعملنيماِّورادمساعةمبؿػملعملنيماالد٣ّم%:موأضافمضائال

اػذملم.م$اٌظملّٕد

عؾؿّٓعمملمؼّٕدمؼبمأذطارماظلؽملةماظـابؿةمم$ػ٦ّ,مػ٦ّ%أومم$آ,مآ%إنماظّٔطّٕمباالد٣ّماٌظملّٕدم:ممواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

إنماٌرملّٕوعمؼبمذطّٕمآمػ٦ّمذطّٕهمجبؼملػملةمتاعةموػ٦ّم%م:م-:مم–اظيتمت٦ّظتمذّٕحمطؿملظملؿملةماظّٔطّٕموضالمذؿملّْماإلدالمم

وصبّٔبماظعملػمل٦ّبمإظبم,مواظ٦ّاحّٓمعؽمل٥ّمباظغملػملؼملةموػ٦ّماظّٔيمؼؽملظملّٝماظعملػمل٦ّبموضبزمل٢ّمب٥ّماظـ٦ّابمواِّجّٕ,ماٌلؼمل٧ّمباظغملالم

وأعاماالضؿزملارمسػمل٧ّماالد٣ّم.ممواٌعملاصّٓماظلاعؿملة,موشرلمذظ١ّمع٤ّماٌشملاظبماظضملاظؿملة,موربؾؿ٥ّموخرملؿملؿ٥ّ,مآموعضملّٕصؿ٥ّ

ب٢ّمػ٦ّمودؿملػملةمإظبمأغ٦ّاعم.مماٌظملّٕدمعصملؾملًّٕامأومعسملؼملًّٕامصالمأص٢ّمظ٥ّمصسملاًلمس٤ّمأنمؼغمل٦ّنمع٤ّمذطّٕماًاصةمواظضملارصني

اػذملم.م$وذرؼضملةمإظبمتزمل٦ّراتموأح٦ّالمصادّٓةمع٤ّمأح٦ّالمأػ٢ّماإليادموأػ٢ّماالهاد,مع٤ّماظؾّٓعمواظسملالالت

واظّٕواؼةماظزملقؿملقةماظيتمعّٕتمعضملؽملامتّٓلمسػمل٧ّمأنمصغملّٕةماظؿ٦ّد٢ّمإظبمآم%ممم:م-م:–ضالمدضملؿملّٓمح٦ّىم

.مم$طاغتمع٦ّج٦ّدةمؼبمجؿمل٢ّماظزملقابةمبضملّٓموصاةمرد٦ّلمآمث,مبّٕد٦ّظ٥ّمسػملؿمل٥ّماظلالم

                                                 

$.م16صم%"متّٕبؿملؿؽملاماظّٕوحؿملة" 

$.م58صم%الب٤ّمتؿملؼملؿملةم"ماظضملؾ٦ّدؼة" 

مأطـّٕمع٤ّمشرلهموعامذماكمإالمِّنمأػ٣ّمطؿؾ٥ّمعضملؿؼملّٓةمظّٓىماإلخ٦ّانموؼؽملزملق٦ّنم–مرغب٥ّمآم–مضّٓمأسشملؿملتمدضملؿملّٓمح٦ّىم–وّٓغ٨ّمأخ٨ّمايؾؿملبم 

طاٌلؿك٢ّمؼبمتّٖطؿملةم"وعؽملؾملامعامػ٦ّمععملّٕرمؼبمبضملّٚماىاعضملاتمطفاعضملةماإلعاممباظؿملؼمل٤ّم"مطآٌّخ٢ّمإظبمدس٦ّةماإلخ٦ّان"بؾملاموعؽملؾملامعامػ٦ّمععملّٕرمسػملؿملؾمل٣ّم

".ماِّغظملّٗ

وظعملّٓمحاوظؽملامؼبم$:م%أيماٌلؿكػملّٙ%ع٤ّمغظملّٗماظغملؿابمم$9صم%مؼبمطؿاب٥ّمػّٔاماظؿزملمب٦ّنبفمواجؾامسػمل٧ّماٌلػملؼملنيمصعملّٓمضالمؼبم–رغب٥ّمآم-مضّٓمجضمل٢ّم

ػّٔهماظّٕداظةمأنمغعملّٓممغ٦ّسامع٤ّماظؿزمل٦ّفماحملّٕرمسػمل٧ّمأص٦ّلماظغملؿابمواظلؽملةموعّٔاػبمأػ٢ّماي٠ّمإلمياغؽملامأنمػّٔاموحّٓهمػ٦ّماظّٔيمصببمأنم

اػذملمم$وأنمؼزملرلمإظؿمل٥ّماظؽملاسمعبؿملضملا,مؼغمل٦ّن

ظغمل٤ّمصؿملؾملاماظغملؿبماظسملارةماظيتمتّٓس٦ّمإظبمعؽملؾملجماإلخ٦ّانمعـ٢ّم,م"وتظمللرلماب٤ّمطـرل"والمأغغملّٕمأغ٥ّمؼبمجاعضملةماإلميانماظغملؿبماظؽملاصضملةمطزملقؿملّّمعلػمل٣ّم

".ماٌلؿكػملّٙمؼبمتّٖطؿملةماِّغظملّٗ"و"مطؿابمحاضّٕماظضملاملماإلدالع٨ّ"

بضملّٓمإٌّاجضملةموائّفمطؼملامؼبماٌعملّٓعةمظغملؽملؾملامظألدّٟمسؼملػملتمسػمل٧ّمتغملـؿملّٟما٦ٌّادم"محاضّٕماظضملاملماإلدالع٨ّ"جاعضملةماإلميانماسؿؼملّٓتمطؿابم:متؽملؾؿمل٥ّ

حؿ٧ّمأصؾقتمػّٔهما٦ٌّادمأطـّٕمع٤ّمغزملّٟمع٦ّادماٌؽملؾملجماٌعملّٕرمؼبماىاعضملةمعـ٢ّمطؿابم,ماظيتمدبّٓممعؽملؾملجماإلخ٦ّانمسػمل٧ّمحلابما٦ٌّادماظرملّٕسؿملة

$:م81صم%وزباظظملؿ٥ّمظػملغملؿابمواظلؽملةمطـرلةمجًّٓامصضملػمل٧ّمدؾؿمل٢ّماٌـالمعامميّٗمت٦ّحؿملّٓمآمعامذطّٕهمعقملظظمل٦ّماظغملؿابمؼبم"معؾادئماظضملػمل٦ّمماظلؿملادؿملة"

متؾاركموتضملاظبم–اػذملموػّٔامخشملفملمواظزمل٦ّابمأنمايغمل٣ّمالمؼغمل٦ّنمإالمٓمظعمل٦ّلمآم.ماظلؿملادةماظرملّٕسؿملةمتضملينمأنماظرملضملبمػ٦ّمصاحبماظلػملشملةموعزملّٓرػا

المؼلّٝمعؽملزملظملام"ماظؾؿملانمممامسػملؿمل٥ّمجاعضملةماإلميان"موظظملسملؿملػملةماظرملؿملّْمربؼملّٓماإلعاممطؿابمغاصّٝمبضملؽمل٦ّانم40:مد٦ّرةمؼ٦ّدّٟم$ِإِنماْظقؾبغمْل٣ّؾبمِإالَّمظكبػمّل٥ّكب-:م%

.مردهموالمعؾشملاًلمغعملسمل٥ّمصّٕاجضمل٥ّمإنمذؽتؽب

$.م107-101صم%"متّٕبؿملؿؽملاماظّٕوحؿملة" 
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ػّٔهماظّٕواؼةماظيتمزس٣ّمأغؾملامصقؿملقةمػ٨ّمحادثةمدؾمل٢ّمب٤ّمحؽملؿملّٟمؼبمزع٤ّمخالصةمسـؼملانمحؿملثؾبمسػمل٣َّّم:ممضػملتؾب

وضّٓمرأؼؽملام%:مممضالمبضملّٓمأنمأوردمػّٔهمايادثة–مثم–وذظ١ّمبضملّٓموصات٥ّم,مإغلاغًامإنمؼؿ٦ّج٥ّمإظبمآمبّٕد٦ّلمآ

.م$وػ٦ّمحؾبفةمؼبمبابمج٦ّازماظؿ٦ّد٢ّمإظبمآمبّٕدػمل٥ّمبضملّٓموصاتؾمل٣ّ,مض٦ّلماظشملدلاغ٨ّمأنمايّٓؼثمصقؿملّّ

وخالصةم,ممبضملّٓمطالممظ٥ّمدؾ٠ّ–م:م–واى٦ّابمسػملؿمل٥ّمأنمػّٔهماظعملزملةمضضملؿملظملةمب٢ّمعؽملغملّٕةمضالماظضملالعةماِّظؾاغ٨ّم

:مأنمػّٔهماظعملزملةمضضملؿملظملةمعؽملغملّٕةمِّع٦ّرمثالثة:ماظعمل٦ّل

.مضضملّٟمحظملّٜماٌؿظملّٕدمبؾملا 1$

 .االخؿالفمسػملؿمل٥ّمصؿملؾملا 2$

 .وزباظظملؿ٥ّمظػملـعملاتماظّٔؼ٤ّمملمؼّٔطّٕوػامؼبمايّٓؼث 3$

.موأعّٕفبمواحّٓمع٤ّمػّٔهماِّع٦ّرمطافلبمإلدعملاطمػّٔهماظعملزملةمصغملؿملّٟمبكبؾملامذبؿؼملضملة؟

م

 : -: –عؿر اؾمؾؿساـي   (4

مػ٦ّمإٌّذّٓماظضملامماظـاظثمظإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيموػ٦ّمالمطبؿػملّٟمس٤ّمدابعملؿمل٥ّمصػمل٥ّمر٦ّاممؼبم–م:م–اظؿػملؼمللاغ٨ّم

إنمرد٦ّلمآمثمؼلؿطملظملّٕمشل٣ّمإذام:مضالماظؾضملّٚ%م:م-:مم–ضالم:مماظضملعملؿملّٓةمواحؿؾملاداتمذاذمبةموإظؿمل١ّماِّدظة

جاءوهمحؿملمبًامصعملّٛموملمأتؾؿملمب٤ّمدؾبمػّٔاماظؿعملؿملؿملّٓمؼبماآلؼةمسؽملّٓماالدؿطملظملارمحبؿملاةماظؽمليبمثموظؿملّٗمؼبماآلؼةمعامؼّٓلم

.م$سػمل٧ّمػّٔاماظؿعملؿملؿملّٓ

إنمرد٦ّلمآمثمؼلؿطملظملّٕمحؿملقبًاموعؿملِّؿًام٤ٌّمجاءهم:مظّٔامأراغ٨ّمأعؿمل٢ّمإظبماِّخّٔمباظّٕأيماظعملائ٢ّ%-:مأؼسملًام-موضالم

.م$ضاصًّٓامرحاب٥ّماظغملّٕؼ٣ّ

.م$صؼملامظؽملاموظػملقؼملػملةمسػمل٧ّمأوظؿملاءمآموزومبارػ٣ّمواظّٓاسنيمسؽملّٓمضؾ٦ّرػ٣ّ%-:مممأؼسملام–وضالم

.مموشظملّٕمظ٥ّمؼبمػّٔهماظضملؾارة–م:م–مػ٢ّمبعمل٨ّمذّٕكمع٤ّمذّٕكماظعملؾ٦ّرمملمؼؾق٥ّمإٌّذّٓماظضملامم–مأخ٨ّم–صاغصملّٕم

مادؾضملادماظضملؽملاصّٕماٌضملّٕوصةمباظضملػمل٣ّمع٤ّمضؿملادةمايّٕطةموإنموجّٓمؼبم–مشظملّٕمآمشل٣ّم–وظغمل٤ّمػغملّٔامحالماإلخ٦ّانم

ب٢ّم,مصظمل٦ّصؾمل٣ّمرج٢ّمعضملّٕوفمباظضملػمل٣ّمصؾمل٦ّمبنيمحاظنيمإعامأنمؼػملؾل٦ّامسػملؿمل٥ّموؼطملّٕض٦ّهمباظّٓغؿملامصؿمللغملتمس٤ّمأخشملائؾمل٣ّ

                                                 

 $.309صم%"متّٕبؿملؿؽملاماظّٕوحؿملة" 

$.م88صم%ظألظؾاغ٨ّم"ماظؿ٦ّد٢ّ" 

 $.22-225ص%ظضملؼملّٕماظؿػملؼمللاغ٨ّم"مذؾملؿملّٓماحملّٕاب" 

 $.226ص%"مذؾملؿملّٓماحملّٕاب" 

 $.231ص%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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وؼػملؿؼملّٗماٌضملاذؼّٕمواٌدلراتمِّشالرؾمل٣ّمأومأنمؼضملذلضمصؿملشملّٕدمظّٔامصفملغامأهّٓىمع٤ّمؼـؾتمإنمؼبمصظمل٦ّفماإلخ٦ّانم

.مساًٌامميػمل١ّماظرملفاسةماِّدبؿملةمصؿملّٔطّٕمعامشل٣ّموعامسػملؿملؾمل٣ّ

تضملػملؼملتماظّٕضّٙماإلصّٕن٨ّمؼبمصاالتمسؼملادماظّٓؼ٤ّموطانمتضملػملؿمل٣ّم%م:م-:مم–وأس٦ّدمٌامدؾ٠ّمضالماظؿػملؼمللاغ٨ّم

,مواظؿان٦ّ,مواظرملارظلؿ٦ّن,مواظظمل٦ّطّٗمتّٕوت,مصؿضملػملؼملتماظّٓنمدؿملت,ماظّٕضزملةماظ٦ّاحّٓةمؼبمععملاب٢ّمثالثمجؽملؿملؾملات

.م$وتضملػملؼملتماظضملّٖفمسػمل٧ّماظضمل٦ّد

إنمؼبم%:مممأنمػّٔامطانمؼبمأولمحؿملات٥ّمث٣ّمتابمعؽمل٥ّموظغمل٤ّماظؿػملؼمللاغ٨ّمصبؿملبمسػملؿمل١ّمضائاًل–مأخ٨ّم–وضّٓمتصمل٤ّم

وحيبمظالغشملالقم,موا٦ٌّدؿملعمل٧ّ,محؿملات٨ّمبضملّٚمعامالمؼّٕض٨ّماٌؿرملّٓدؼ٤ّمع٤ّماإلخ٦ّانمأومشرلػ٣ّمطاظّٕضّٙماإلصّٕن٨ّ

خاصةمإدالعؽملاماظّٔيموصظملؽملامغؾؿملؽملاممبام,ماظّٔيمملمؼفملعّٕمب٥ّمدؼ٤ّمع٤ّماِّدؼان,مؼبمحؿملات٨ّمبضملؿملّٓامس٤ّمضؿمل٦ّدماظؿّٖعنبت

.م$أغ٥ّمزلّّفبمظ٤ّمؼرملادهمأحّٓمإالمشػملؿمل٥ّ:معضملؽملاه

وجّٕىمبؿملينموبؿملؽمل٥ّمس٤ّمأمم%:مممؼبمذطّٕمربادث٥ّمظ٥ّمعّٝمأحّٓمأصّٓضائ٥ّمؼبماٌلؿرملظمل٧ّمضالمصؿملؾملا–مأؼسملًام–وضالم

وأوؼتمإظبم,موأحبمزلضملؾملا,مصضملػمل٣ّمأنمأشؽملؿملًةمع٤ّمأشاغؿملؾملامؼبمعّٓحماظّٕد٦ّلمثمتّٕوضين,موطانمؼفملغّٗمإظ٨ّ,مطػملـ٦ّم

خؾبؿمل٢ِّّمإظبمبمأغينمأزلّٝمػّٔهم,موبؿملؽملؼملامطؽملتمعلؿطملّٕضًامؼبمغ٦ّع٨ّ,موطانمػ٦ّمؼبماٌلؿرملظمل٧ّ,مصّٕاذ٨ّمؼبمعلؿرملظمل٧ّماظلف٤ّ

وأمم,موأخّٔتمأتؾنيمذؿملؽًامصرملؿملؽًامصكملذامب٨ّمأرىمرادؼ٦ّمتّٕاغّٖدؿ٦ّرمسػمل٧ّماٌكّٓةمإظبمجاغيب,ماظعملزملؿملّٓةمع٤ّمأممطػملـ٦ّم

.م$طػملـ٦ّممترملّٓومبؾملّٔهماِّشؽملؿملة

وأغّٖلمؼ٦ّمم,مإغينمٌامطؽملتمأباذّٕمسؼملػمل٨ّمطؼملقاٍم%:ممهتمسؽمل٦ّانمصػملؿملتمؼبماظلِّؿملؽملؼملا-:ممأؼسملًام–وضالم

ِّصػمل٨ّماظصملؾملّٕمواظضملزملّٕمم$اإلغذلاطؿملت%وطؽملتماغؿؾملّٖمصّٕصةماالدذلاحةم,ماىؼملضملةمِّحسملّٕمبضملّٚماِّصالمماظلؿملؽملؼملائؿملة

.م$ذبؼمل٦ّسؿنيمععملزمل٦ّرتنيمؼبمأحّٓمأرطانماظلؿملؽملؼملاماظيتمأط٦ّنمصؿملؾملا

وظؽ٤ّمدفملظ٦ّغ٨ّمس٤ّماشل٦ّى؛مصفملغاماشل٦ّىمواب٤ّماشل٦ّىموأب٦ّم%:مممس٤ّمغظملل٥ّ–م:م–وأخرلًامضالماظؿػملؼمللاغ٨ّم

.م$اشل٦ّىموأخ٦ّه

ايؼملّٓم:مضالمرج٢ّمالب٤ّمسؾاس:مس٤ّماب٤ّمراووسمس٤ّمأبؿمل٥ّ؛مضال"مذّٕحماظلؽملة"روىماظالظغملائ٨ّمؼبم:ممضػملت

.م$ط٢ّمػ٦ّىمضالظة%:مصعملالماب٤ّمسؾاس.مٓماظّٔيمجضمل٢ّمػ٦ّاغامسػمل٧ّمػ٦ّاط٣ّ

م

                                                 

 $.8صم%ظػملؿػملؼمللاغ٨ّم"مذطّٕؼاتمالمعّٔطّٕات" 

 $.3صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.144صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

م$.12صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.263صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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: قودف اؾؼرضاوي (5

اظعملّٕضاويمطؼملامػ٦ّمعضملػمل٦ّممأحّٓمأسؼملّٓةمعباسةماإلخ٦ّانمدرسماظضملعملؿملّٓةمسػمل٧ّمعضملؿعملّٓماِّذضملّٕيمطؼملامأخدلمس٤ّم

صؾملامػ٦ّمؼؽملغملّٕمرؤؼةمآمسّٖموج٢ّمؼبماآلخّٕهمسػمل٧ّمرّٕؼعملةمأػ٢ّم,مموضّٓمتّٕطتؿبمتػمل١ّماظضملعملؿملّٓةمأثّٕػامسػمل٧ّمغظملل٥ّغظملل٥ّ

م$ِإَظ٧ّمرؽببِّؾملؽبامغؽبازكبّٕؽبٌةم22وؾبجؾب٦ّهفبمؼؽب٦ّؿبعؽبؽكبّٔلبمغمباضكبّٕؽبٌةم%موآمسّٖموج٢ّمؼعمل٦ّلماظلؽملةموؼـؾؿؾملامسػمل٧ّمرّٕؼعملةماِّذاسّٕةماٌؾؿّٓسة

ع٤ّمأج٢ّمذظ١ّمصؾمل٦ّمؼّٕدمبضملّٚماِّحادؼثماظزملقؿملقةمحبفةم,متفملثّٕمبآٌّردةماظضملعملالغؿملةمصذلطتمبزملؼملاتكبؾملا

غؽبؾملؽباُط٣ّؿبمموؽبعؽبامآتؽباُط٣ّؾبماظّٕمبدؾب٦ّلؾبمَصكؾبّٔؾبوهؾبموؽبعؽبا%:مممؼعمل٦ّل–متؾاركموتضملاظبم–وآممزباظظملؿؾملامظصملاػّٕماظعملّٕآنمأومسعمل٢ّماإلغلان

.م$سؽبؽملؿب٥ّؾبمَصاغؿؽبؾملؾب٦ّا

 :اؾوالء واؾرباء عـد اؾؼرضاوي ( أ)

:ممسعملؿملّٓةماظ٦ّالءمواظدلاءمعّٝماظغملظملارموإظؿمل١ّماِّدظة–مشظملّٕمآمظ٥ّم–ظعملّٓمأعاتماظعملّٕضاويم

ِإغمبؼملؽبام%!م؟$إخ٦ّاغؽملا%مػّٔا,مطؿملّٟماض٦ّلم اظؾضملّٚمؼؽملغملّٕمسػمل٨ّمب,مأغامأض٦ّلمإخ٦ّاغؽملاماٌلؿملقؿملني%:مضالماظعملّٕضاويم

 .$مغضمل٣ّمسب٤ّمعقملعؽمل٦ّنموػ٣ّمعقملعؽمل٦ّنمب٦ّج٥ّلبمآخّٕ$اْظؼملؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمِإخؿب٦ّؽبٌة

إنمبضملّٚمعامغّٕاهمع٤ّماظؿمبضملزملنببمظّٓىمبضملّٚماٌلػملؼملنيمضّٓمؼغمل٦ّنمردمبمصضمل٢ٍّمظؿضملزملنببمآخّٕمع٤ّمإخ٦ّاغؾمل٣ّمم%:موؼعمل٦ّل

.م$وع٦ّارؽملؿملؾمل٣ّمع٤ّمشرلماٌلػملؼملني

أعامض٦ّلمم%:-:م–ظطملرلماٌلػمل٣ّ,مضالمم$ؼامأخ٨ّ%س٤ّمض٦ّلم-م:-:مدؽ٢ّماظضملالعةماب٤ّمسـؿملؼملني:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

.م$ظطملرلماٌلػمل٣ّمصؾملّٔامحّٕامموالصب٦ّز,مإالمأخ٦ّةماظّٓؼ٤ّمواظغملاصّٕمظؿملّٗمأخًامظػملؼمللػمل٣ّمؼبمدؼؽمل٥ّم$ؼامأخ٨ّ%

م

م

م

                                                 

 $.105صمم%اظعملّٕضاويم"مرداظةماِّزػّٕ" 

 $348صمم%ظػملعملّٕضاويم"مإٌّجضملؿملةماظضملػملؿملامؼبماإلدالمم "

 .23-22اآلؼةم,مد٦ّرةماظعملؿملاعة 

 .اظّٔيمرواهمعلػمل٣ّ"مإنمأب٨ّمواباكمؼبماظؽملار"محؿملثمت٦ّضّٟمؼبمضؾ٦ّلمحّٓؼثمم$م98م–م97صمم%ظػملعملّٕضاويم"مطؿملّٟمغؿضملاع٢ّمعّٝماظلؽملة" 

 .7اآلؼةم,مد٦ّرةمايرملّٕ 

 .10:مد٦ّرةمايفّٕاتم,ماآلؼة 

 .ممموغعمل٢ّمبؽملزمل٥ّمع٤ّمع٦ّضضمل٥ّمسػمل٧ّمذؾغملةماِّغذلغت12/10/97بّٕغاعجماظرملّٕؼضملةموايؿملاةمؼبم 

م$.2/668%ظػملعملّٕضاويم"مصؿاوىمعضملاصّٕةم"م 

 $.1/397%صؿاوىمغ٦ّرمسػمل٧ّماظّٓربم 
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: اؾؼرضاوي قدعو اؾغرب ؾالعرتاف بإلدالم ( ب)

غّٕؼّٓمع٤ّماظطملّٕبمضؾ٢ّمط٢ّمذ٨ّءلبمأنمؼضملذلفمحب٠ّماإلدالممؼبماظ٦ّج٦ّدموحب٠ّماٌلػملؼملنيم:مأواًل%:موضالماظعملّٕضاوي

.م$أنمؼضملؿملرمل٦ّامبكملدالعؾمل٣ّ

صّٓؼ٤ّمتغملظمل٢ّمآمحبظملصمل٥ّ,مورضؿمل٥ّمظضملؾاده,مغّٕض٧ّمب٥ّ,موغضملؿّٖمب٥ّمصالمصب٦ّزم-ممشظملّٕمآمظ٥ّم–وػّٔامخشملفملمعؽمل٥ّم

وؽبَظ٤ّمتؽبّٕؿبضؽب٧ّمسؽبؽمل١َّم%:مظؽملامأنمغضملّٕضمدؼؽملؽملاموأغظمللؽملامظػملّٔلمصكملنمسّٓمماظّٕضامظ٤ّمؼّٖولمإالمباتؾاعمعػملؿؾمل٣ّمضالمآمتضملاظب

.م$اْظؿملؽبؾملؾب٦ّدؾبموؽباَلماظؽملمبزملؽبارؽبىمحؽبؿمب٧ّمتؽبؿمبؾكبّٝؽبمعكبػملَّؿؽبؾملؾب٣ّؿب

م

!: اؾؼرضاوي ُقوقِّي إدرائقل ( ت)

أؼؾملاماإلخ٦ّةمضؾ٢ّمأنمأدعمععملاع٨ّمػّٔام%:مضالماظعملّٕضاويمؼبمخشملؾةمعبضملةمح٦ّلماظؿّٓخنيموؼبماًشملؾةماظـاغؿملة

وضّٓمدعملّٛمم$برلؼّٖ%اظضملّٕبمطاغ٦ّامعضملػملعملنيمط٢ّمآعاشل٣ّمسػمل٧ّمناحم:مأض٦ّلمطػملؼملةمس٤ّمغؿائجماالغؿكاباتماإلدّٕائؿملػملؿملة

وػّٔامممامسبؼملّٓمإلدّٕائؿمل٢ّ,مغؿؼملؽمل٧ّمأنمتغمل٦ّنمبالدغامعـ٢ّمػّٔهماظؾالدمع٤ّمأج٢ّمذبؼمل٦ّسةمضػملؿملػملةمؼلعملّٛمواحّٓمم$برلؼّٖ%

واظرملضملبمػ٦ّماظّٔيمضبغمل٣ّ,مظؿملّٗمػؽملاكماظؿلضملاتماِّربّٝمأوماظؿلضملاتماًؼملّٗماظؽمللبماظيتمتضملّٕصؾملامؼبمبالدغام

!!مإغمبؾملاماظغملّٔب,مواظطملّ٘موآًّاع,مظ٦ّمأنمآمسؽبّٕؽبضؽبمغظمللؽب٥ّمسػمل٧ّماظؽملاسمعامأخّٔمػّٔهماظؽمللؾة!معامػّٔا؟#م99,99

.م!$سبؿمل٨ّمإدّٕائؿمل٢ّمسػمل٧ّمعامصضملػملت

ظ٦ّمأنمآم:مس٤ّمض٦ّلماظعملّٕضاويم:م-م–دؽ٢ّمصسملؿملػملةماظضملالعةمربؼملّٓمب٤ّمصاحلماظضملـؿملؼملنيم:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

.مأخل...سّٕضمغظملل٥ّمسػمل٧ّماظؽملاس

غضمل٦ّذمبآ,مػّٔامصببمسػملؿمل٥ّمأنمؼؿ٦ّب,موإالمصؾمل٦ّمعّٕتّٓ,مِّغ٥ّمجضمل٢ّم%:مصفملجابمؼبمذّٕؼّٛمظ٥ّمعلف٢ّمبعمل٦ّظ٥ّ

اٌكػمل٦ّقمأسػمل٧ّمع٤ّماًاظ٠ّ,مصضملػملؿمل٥ّمأنمؼؿ٦ّبمإظبمآمصكملنمتابمصآمؼعملؾ٢ّمسؽمل٥ّمذظ١ّموإالموجبمسػمل٧ّمحغملامم

اػذملم.م$اٌلػملؼملنيمأنمؼسملّٕب٦ّامسؽملعمل٥ّ

!  قرى أن حربـا ؿع اؾقفود ؾقست ؿن أجل اؾعؼقدة– فداه اهلل –اؾؼرضاوي  ( ث)

جؾملادغامعّٝماظؿملؾمل٦ّدمظؿملّٗمِّغمبؾمل٣ّمؼؾمل٦ّد,موالمغّٕىمػّٔامسب٤ّمالمغعملات٢ّماظؿملؾمل٦ّدمع٤ّمأج٢ّم%-:مشظملّٕمآمظ٥ّم-مضال

اظضملعملؿملّٓة؛مإمنامغعملاتػملؾمل٣ّمع٤ّمأج٢ّماِّرض,موالمغعملات٢ّماظغملظملارمِّغؾمل٣ّمطظملار؛موإمنامِّغؾمل٣ّماشؿزملؾ٦ّامأرضؽملامودؼارغا,م

.م$وأخّٔوػامبطملرلمح٠ّ

                                                 

 $.72صم%ظػملعملّٕضاويم"مشرلماٌلػملؼملنيمؼبماجملؿؼملّٝماإلدالع٨ّ" 

 .120اآلؼةم,مد٦ّرةماظؾعملّٕة 

 $.7072%اظرملّٕؼّٛمعلف٢ّمبضملؽمل٦ّانماظؿّٓخنيموضّٓمغرملّٕمطالع٥ّممبفػملةماظ٦ّر٤ّماظغمل٦ّؼؿؿملةمؼبمسّٓدػام 

 .ممم1995مؼؽملاؼّٕم25مػذملما٦ٌّاص٠ّم1415مذضملؾانم24اظزملادرةمبؿارؼّْمم$4696%ذبػملةماظّٕاؼةمسّٓدم 
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مؼّٕىمأمممضؿالماظؿملؾمل٦ّدمػ٦ّمِّج٢ّمضشملضملةمأرضمإذامخّٕج٦ّامعؽملؾملامصعملّٓمطظمل٧ّمآماٌقملعؽملنيم–مشظملّٕمآمظ٥ّم–صؾمل٦ّم

اظػمّل٥ّؾبموؽبرؽبدؾب٦ُّظ٥ّؾبموؽباَلمماَلمؼؾبقملؿبعكبؽملؾب٦ّنؽبمبكباظػمّل٥ّكبموؽباَلمبكباْظؿملؽب٦ّؿبِمماآلخكبِّٕموؽباَلمؼؾبقؽبِّّٕعؾب٦ّنؽبمعؽبامحؽبّٕمبمؽبمَضاتكبػمُل٦ّْاماظَّّٔكبؼ٤ّؽب%اظعملؿال,موآمربؽملامؼعمل٦ّلمظؽملام

.م$اْظفكبّٖؿبؼؽبَةمسؽب٤ّمؼؽبّٓلبموؽبػؾب٣ّؿبمصؽباشكبّٕؾبونؽبماْظغملكبؿؽبابؽبمحؽبؿمب٧ّمؼؾبضملؿبشمُل٦ّْاممؼؽبّٓكبؼؽملؾب٦ّنؽبمدكبؼ٤ّؽبماْظقؽب٠ِّّمعكب٤ّؽبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمُأوتؾب٦ّْا

: ؿـفج اؾؼرضاوي يف اؾػماوى ( ج)

إغؽملامأح٦ّجمعامغغمل٦ّنمإظبماظؿ٦ّدضملةمسػمل٧ّماظؽملاسموػّٔامعاماخذلت٥ّم%:موعؽملؾملجماظعملّٕضاويمؼبماظظملؿاوىمصؿملػملكزمل٥ّمبعمل٦ّظ٥ّ

.م$ظؽملظملل٨ّ

ممم٤ّمالمؼضملؿّٓمبظملؿ٦ّاػ٣ّم–مػّٓاهمآم–مرّٕصًامع٤ّمػّٔهماظؿ٦ّدضملةمظؿضملػمل٣ّمأنماظعملّٕضاويم–مأخ٨ّم–ود٦ّفمأذطّٕمظ١ّم

:مأوماِّخّٔمبفملض٦ّاشل٣ّمصضملػمل٧ّمجادةماٌـالمالمايزملّٕ

: اؾدػاع عن اؾدميؼرارقة  (1)

أغامع٤ّماٌشملاظؾنيمباظّٓميعملّٕارؿملةمب٦ّصظملؾملاماظ٦ّدؿملػملةماٌؿملل٦ّرةمواٌؽملسملؾشملة,مظؿقعملؿمل٠ّم%:مضالمػّٓاهمآ:موإظؿمل١ّماِّدظة

.م$ػّٓصؽملامؼبمايؿملاةماظغملّٕمية

إنمج٦ّػّٕماظّٓميعملّٕارؿملةمأنمطبؿارمظػملؽملاسمع٤ّمضبغملؼملؾمل٣ّموؼل٦ّسمأعّٕػ٣ّ,موأالمؼظملّٕضمسػملؿملؾمل٣ّم%-:مأؼسملام-موضالم

.م$رأيمؼغملّٕػ٦ّغ٥ّ

.م$اظ٦ّاضّٝمإنماظّٔيمؼؿفملع٢ّمج٦ّػّٕماظّٓميعملّٕارؿملةمصبّٓمأغ٥ّمع٤ّمصؼملؿمل٣ّماإلدالم%:مث٣ّمؼسملؿملّٟمضائاًل

وػّٔاماظعمل٦ّلممبؽملفملىمس٤ّماظزمل٦ّابمصؼملامذطّٕهماظرملؿملّْمػ٦ّمعصملؾملّٕمع٤ّمعصملاػّٕماظّٓميعملّٕارؿملة,موإمناماظّٓميعملّٕارؿملةمػ٨ّم

صؾمل٨ّماظ٦ّج٥ّماآلخّٕم.مأيمدػملشملةماظّٓؼ٤ّموايغمل٣ّمباد٣ّمآمؼبماِّرضم$اظـؿمل٦ّضّٕارؿملة%مرصّٚم–مؼبمج٦ّػّٕػام–

.م$ظػملضملػملؼملاغؿملة

.موعامدامماظرملؿملّْمؼقملع٤ّمباظّٓميعملّٕارؿملةمصؾمل٦ّمالمذ١ّمؼقملع٤ّممبػملقعملاتؾملاموػ٨ّمضؿملامماِّحّٖاب

: اؾشقخ اؾؼرضاوي قؤؿن بؼقام األحزاب  (2)

أغ٥ّمالمؼ٦ّجّٓم:مرأؼ٨ّماظّٔيمأسػملؽمل٥ّمع٤ّمدؽملنيمؼبمرباضّٕاتمساعة,موظعملاءاتمخاصة%-:ممػّٓاهمآم–ؼعمل٦ّلم

.م$عاغّٝمذّٕس٨ّمع٤ّموج٦ّدمأطـّٕمع٤ّمحّٖبمدؿملاد٨ّمداخ٢ّماظّٓوظةمإذماٌؽملّٝماظرملّٕس٨ّمضبؿاجمإظبمغّٙموالمغّٙ

                                                 

 .29:مد٦ّرةماظؿ٦ّبة,ماآلؼةم 

 $.113صم%ظػملعملّٕضاويم"ماظظملؿاوىمبنيماِّغسملؾاطمواظؿلؿملب" 

 $.2/650%ظػملعملّٕضاويم"مصؿاوىمعضملاصّٕة" 

 $.2/637%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.2/637%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

م.عبالمدػملشملانم$54صم%"مجؾملادغاماظـعملاؼبم" 
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:مػّٔهماِّحّٖابماظيتمؼشملاظبمبؾملاماظرملؿملّْمبعملؿملاعؾملامساع٢ّمعؾمل٣ّمؼبمتظملّٕؼ٠ّماِّعةموآمتؾاركموتضملاظبمؼعمل٦ّل:ممضػملت

.م$عكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمصكب٨ّمذؽب٨ّؿبءلبمِإنمبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمَصّٕمبُض٦ّْامدكبؼؽملؽبؾملؾب٣ّؿبموؽبَطاغؾب٦ّْامذكبؿملؽبضملـبامظَّلؿبتؽب%:مموؼعمل٦ّل$وؽباَلمتؽبؽملؽبازؽبسؾب٦ّْامَصؿؽبظمْلرملؽبػمُل٦ّْا%

: اؾشقخ اؾؼرضاوي قؤقد االخمالط  (3)

دخػملتمعضملفؼملؽملامايّٓؼثمطػملؼملاتمأصؾّّمشلامدالالتمملمتغمل٤ّمشلامع٤ّمضؾ٢ّ,مع٤ّمذظ١ّم%-:ممشظملّٕمآمظ٥ّم–ضالم

.م$بنيماظّٕج٢ّموإٌّأة"ماالخؿالط"طػملؼملةم

أنماظػملعملاءمبنيمباظّٕجالمواظؽمللاءمؼبمذات٥ّمإذنمظؿملّٗمربّٕعًا,مب٢ّمػ٦ّمجائّٖمأومعشملػمل٦ّبم:مواًالصة%:مث٣ّمضال

.م$إذامطانماظعملزملّٓمعؽمل٥ّماٌرملارطةمؼبمػّٓفمغؾؿمل٢ّ,مع٤ّمسؼمل٢ّمصاحل,مأومعرملّٕوعمخرل,مأومجؾملادمالزم,مأومشرلمذظ١ّ

إنماظضملؼمل٢ّماإلدالع٨ّمضّٓمتلّٕبتمإظؿمل٥ّمأصغملارمعؿرملّٓدةمشّٓتمػ٨ّم:مأودمأنمأض٦ّلمػؽملامبزملّٕاحة%-:موضالمأؼسملًام

.م$اظيتمهغمل٣ّماظضملالضةمبنيماظّٕجالمواظؽمللاء,موتفملخّٔمبفملذّٓماِّض٦ّالمتسملؿملؿملعملًامؼبمػّٔهماٌلفملظة

: اؾؼرضاوي جيوز متنقل املرأة املسؾؿة  (4)

مث٣ّمذطّٕمذّٕورًامشلّٔام$إنماذذلاكمإٌّأةماٌلػملؼملةمؼبماظؿؼملـؿمل٢ّمأعّٕفبمضّٕوريمالبّٓمعؽمل٥ّ%-:ممػّٓاهمآم–ضالم

والذذلاكمإٌّأةمؼبماظؿؼملـؿمل٢ّمسّٓدمع٤ّم:ماظؿؼملـؿمل٢ّمتـرلماظسملق١ّمع٤ّماظضملاعةمصسملاًلمس٤ّمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمؼعمل٦ّلماظعملّٕضاوي

:ماظسمل٦ّابّٛمأػؼملؾملا

.مأنمؼغمل٦ّنمأذذلاطؾملامضّٕورؼًا 1$

 .أنمتصملؾملّٕمبػملؾاسماإلدالمموالمتصملؾملّٕماٌلاحؿمل٠ّ 2$

 .أنمؼّٕاس٨ّماٌكّٕجمواٌزمل٦ّرمسّٓممإبّٕازمعظملاتؽملؾملا,مواظذلطؿملّٖمسػملؿملؾملامؼبماظؿزمل٦ّؼّٕ 3$

 .أنمتؿظمل٦ّهمباظغملالممايل٤ّموتؾؿضملّٓمس٤ّماظظملاحّ٘ 4$

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 $.2/652%"مصؿاوىمعضملاصّٕةمم" 

 .46:مد٦ّرةماِّغظملالماآلؼةم 

 .159:مد٦ّرةماِّغضملامماآلؼةم 

 $.368صم%ظػملعملّٕضاويم"معالعّّماجملؿؼملّٝماٌلػمل٣ّ" 

م$.375صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.391صم%ظػملعملّٕضاويم"مأوظ٦ّؼاتمايّٕطاتماإلدالعؿملة" 

 ".ذبػملةماجملؿؼملّٝماظغمل٦ّؼؿؿملة" 

.مإٌّجّٝماظلاب٠ّ 
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: اؾؼرضاوي قؼول جبواز مساع األغاـي (5)

ع٤ّماظػملؾمل٦ّماظّٔيمتلذلؼّّمإظؿمل٥ّماظؽملظمل٦ّسموتشملّٕبمظ٥ّماظعملػمل٦ّب,موتؽملضمل٣ّمب٥ّم%-:ممػّٓاهمآم–ضالماظعملّٕضاويم

اظطملؽملاءموضّٓمأباح٥ّماإلدالممعامملمؼرملؼمل٢ّمسػمل٧ّمصقّ٘مأومخؽملاءمأومهّٕؼّٚمسػمل٧ّمإث٣ّموالمبفملسمأنمتزملاحؾ٥ّم:ماِّذان

.م$ا٦ٌّدؿملعمل٧ّماظطملرلماٌـرلة

:مواظزمل٦ّابمػ٦ّمهّٕؼ٣ّماِّشاغ٨ّموؼغملظمل٨ّمراظبماي٠ّمحّٓؼـًامواحًّٓامضالمرد٦ّلمآمث:مواى٦ّابمسػملؿمل٥ّ

.م"موايّٕؼّٕمواًؼملّٕمواٌضملازفظؿملغمل٦ّغ٤ّمع٤ّمأعيتماض٦ّاممؼلؿػملق٦ّنمايكبّٕؽب"

:: غؾو اإلخوان يف اؾشقخ حسن اؾلـا   (6

وطّٟماظعملػملبماٌضملػمل٠ّمباظضملّٕشمس٤ّماظؽملؾّٚمؼبم%:مؼؼبموصّٟمععملؿ٢ّمحل٤ّماظؾؽملاػم:م-:م–ضالمسؼملّٕماظؿػملؼمللاغ٨ّم

.م$ػّٔهمايؿملاةمظؿملؽملؾّٚمؼبمععملضملّٓمصّٓقمسؽملّٓمعػملؿمل١ّمععملؿّٓر

ؼبمبضملّٚماِّحؿملانمتؾّٓوماٌزملادصةماظضملابّٕةمطفملغؾملامضّٓرمععملّٓورموحغملؼملةمعّٓبّٕةمؼبمطؿابم%م:-:م–وضالمدؿملّٓمضشملبم

.م$علشمل٦ّرمحل٤ّماظؾؽملا

إذامذطّٕمتمحل٤ّماظؾؽملامصاذطّٕوامرجالمساشمعؾبضملفًّٖامؼبمط٢ّمذ٨ّءمحؿ٧ّمأتضملبم%:موضالمأغبّٓمأغّٗمايفاج

.م$!خزمل٦ّع٥ّموصّٕسؾمل٣ّمعبؿملضملًاموبعمل٨ّمحؿملالبمعّٝماظّٖع٤ّمخاظًّٓامعّٝماظؿارؼّْمعضملفًّٖامص٦ّقمضؼملةماٌضملفّٖات

ظعملّٓمطؽملتمُأضؾ٢ّمؼّٓؼ٥ّموأذضملّٕمحنيمتعملؾؿملػملؾملامأغينم%-:موػ٦ّمأحّٓماظّٕسؿمل٢ّماِّولمظإلخ٦ّانم-موضالمطاع٢ّمذاصضمل٨ّ

.م$!أسؾّٓمآ

                                                 

 $.391صمم%ظػملعملّٕضاويم"ماياللموايّٕام" 

,مجاءمؼبمذظ١ّماي٦ّارمأنماحملاورمضالمؼبم1419معباديماِّوظبم20اظزملادرمؼبمم$597%ح٦ّارامعّٝماظعملّٕضاويمؼبمسّٓدػام"مذبػملةماظّٕاؼة"أجّٕتم 

وتؽملاػ٧ّمإظبمزلضمل٨ّمص٦ّتمشؽملاءمضادممع٤ّمداخ٢ّمعؽملّٖلماظرملؿملّْماظعملّٕضاويمصسملقغملتموأغامأض٦ّلم٤ٌّمؼلؿؼملّٝماظرملؿملّْم%:مأثؽملاءمح٦ّارهمظػملعملّٕضاوي

ؼامزلاءماظرملّٕقمجؾب٦ّديم%أوم$مماظؾؾبػملؾؾب٢ّ%ايعملؿملعملةمأغامعرملطمل٦ّلمس٤ّمزلاعماظطملؽملاءمظغملينمأدؿؼملّٝمإظبمسؾّٓاظ٦ّػابموػ٦ّمؼطملينم:م%؟مصفملجابمبعمل٦ّظ٥ّ$اظعملّٕضاوي

وادؿؼملّٝمحببموأتفملثّٕمبرملّٓةم$مدػمل٦ّامُظ٧ّمبمدالموتابا%أوم$مغؾملجماظؾؾبّٕدة%وادؿؼملّٝمأحؿملاغًامإظبمأممطػملـ٦ّممؼبم$مأخ٨ّمجاوزماظصملا٦ٌّنمآٌّى%أومم$باظسملؿملاء

بؿملتماظضملّٖمؼامبؿؽملام%وم$ؼامحؾؿمليبمؼاخ٦ّؼاموؼامب٦ّمسؿملاظ٨ّ%,مو$دتمايؾاؼب%بزمل٦ّتمصائّٖةمأغبّٓمخاصةموػ٨ّمتطملينماِّشؽملؿملاتماًاصةمباِّدّٕةم

ظؿمللتمصؿمل٥ّمإثارة,مص٦ّتمذادؼةموػ٨ّم$مدتمايؾاؼب%ص٦ّتمصائّٖةمأغبّٓموػ٨ّمتطملينم:موػّٔهمأشؽملؿملةمظشملؿملظملةمجًّٓامإظبمأنمضالم$سػمل٧ّمباب١ّمسؽملؾؿؽملا

واؼسملًامصرلوزماحبمزلاسؾملامؼبمأشؽملؿملةم.مصؾملّٔهمأشؽملؿملةمغلؼملضملؾملامؼبماِّصّٕاحمواِّسّٕاسم$ؼامدبػملةماًشمل٦ّبةمسعملؾ٧ّمظؽملامطػملؽملامؼامعضملؾاغ٨ّمؼامشاظ٨ّ%تطملينم

 !!.$ظغمل٤ّمالمأتابضملؾملامؼبماِّشاغ٨ّماظضملارظملؿملةمظؿملّٗمِّغؾملامحّٕامموإمنامِّغينمعرملطمل٦ّلم$عغملة%واشؽملؿملةمم$اظعملّٓس%

 .ػ٦ّماظظملّٕج,مأيمؼلؿقػمل٦ّنماظّٖغا:مايكبّٕؽبم 

 .رواهماظؾكاري 

 $.44صم%ىابّٕمرزقم"محل٤ّماظؾؽملامبفملضالممتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّ" 

 $.50صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.118صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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:موضالمصاحلمسرملؼملاوي

م$ضّٓمطؽملتمأوثّٕؾبمأنمتعمل٦ّلمرثائ٨ّمؼامعؽملزملّٟما٦ٌّتؽب٨ّمع٤ّماِّحؿملاءكب%

رح٣ّمآمحل٤ّماظؾؽملامصعملّٓمطانمصػملؿًةمع٤ّمصػملؿاتماظشملؾؿملضملةمضػملؼملامصب٦ّدماظّٖعانممبـػمل٥ّموػ٦ّمملمميتمب٢ّم%:مث٣ّمضال

.م$ح٨ّفبمسؽملّٓمرب٥ّمؼّٕزق

:موؼبمػّٔؼ٤ّماظلشملّٕؼ٤ّمسّٓةمأخشملاء

وػّٔامخشملفمل,مِّنمإغزملافما٦ٌّت٧ّمع٤ّماِّحؿملاءمع٤ّمخزملائّٙمآمسّٖمم$ؼامعؽملزملّٟما٦ٌّت٧ّمع٤ّماِّحؿملاء%ض٦ّظ٥ّم -1

.موج٢ّمب

وػّٔامخشملفمل؛مِّنماظظملػملؿةمػ٦ّماظرمل٨ّءماظّٔيمؼفملت٨ّمعزملادصةمع٤ّمشرلمم$صعملّٓمطانمصػملؿةمع٤ّمصػملؿاتماظشملؾؿملضملة%ض٦ّظ٥ّم -2

 .داب٠ّمتعملّٓؼّٕموغصملٍّٕ,موػّٔهمسعملؿملّٓةماٌػملقّٓؼ٤ّماظّٔؼ٤ّمؼّٖسؼمل٦ّنمأنماظشملؾؿملضملةمػ٨ّما٦ٌّجّٓةمشلّٔاماظغمل٦ّن

 .وػّٔامخشملفمل؛مِّنمصؿمل٥ّمإدؽملادماًػمل٠ّمإظبماظّٖعانمالمإظبمآم$ضػملؼملامصب٦ّدماظّٖعانؾبممبـػمل٥ّ%ض٦ّظ٥ّم -3

أرج٦ّمظ٥ّم:موػّٔامخشملفمل؛مواظزمل٦ّابمأنمؼعمل٦ّلم$وػ٦ّمملمميت,مب٢ّمح٨ّفبمسؽملّٓمرب٥ّمؼّٕزقؾب%:مض٦ّظ٥ّمس٤ّماظؾؽملا -4

إغ٨ّموآموأغامرد٦ّلمآمعامأدريمعام:م"اًرل,موأرج٦ّمظ٥ّماىؽملمبة,موأرج٦ّمأغ٥ّمذؾملؿملّٓفبمظعمل٦ّلماظؽمليبمث

 ."ؼظملضمل٢ّمب٨ّموالمبغمل٣ّ

م

صؾمل٢ّمراىمأحّٓفبمؼبمػّٔهماآلؼةمرجاًلمطقل٤ّماظؾؽملا؟موػ٢ّمرأىماىؿمل٢ّماياضّٕم%:م–م:م–وضالمدضملؿملّٓمح٦ّىم

.م$رجاًلمأصػملبمع٤ّمحل٤ّماشلسملؿمليب,موإنمًػملؿملظملةماالثؽملنيمؼبمأسؽملاضؽملامظؾؿملضملة

إنماالغشملالضةمسػمل٧ّمشرلمصغملّٕماِّدؿاذماظؾؽملامؼبمسزملّٕغامضاصّٕةمأومعلؿقؿملػملةمأومسؼملؿملاءمإذامعام%-:موضالمأؼسملًا

.م$أردغامسؼملاًلمعؿغملاعاًلمؼبمخّٓعةماإلدالممواٌلػملؼملني

.م$إنماٌلػملؼملنيمظؿملّٗمأعاعؾمل٣ّمإالمصغملّٕماِّدؿاذمحل٤ّماظؾؽملامإذامعامأرادواماالغشملالقماظزملقؿملّّ%-:موضالمأؼسملًام

:مؼؼبموصّٟمحل٤ّماظؾؽملاػم–م:م–وضالمعزملشملظمل٧ّماظلؾاس٨ّم

                                                                                                                                                                      

 $.156صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.60صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 .أخّٕج٥ّماظؾكاري 

 .بؿزملّٕفم$100م-98صم%ظػملرملؿملّْمأغبّٓماظؽملفؼمل٨ّم"ما٦ٌّردماظضملّٔب" 

 .ظلضملؿملّٓمح٦ّىم$30ص%"مآٌّخ٢ّمإظبمدس٦ّةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملني" 

 $.5صم%ظلضملؿملّٓمح٦ّىم"مؼبمأصاقماظؿضملػملؿمل٣ّ" 

 $.5ص%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 
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صؼملامػ٦ّمإالماظؽمل٦ّرمإٌّد٢ّمع٤ّماظلؼملاء؛مظؿملغملرملّٟمس٤ّمأػ٢ّماًػمل٦ّدمزػملؼملاتؾمل٣ّ,مث٣ّمؼصمل٢ّمؼبماظلؼملاءمدائؼملًاموأبًّٓا,م%

.م$وظ٤ّمطبؿػملّٛمبذلابماِّرض؛مإالمطؼملامتعملّٝمأذضملةماظرملؼملّٗمسػمل٧ّمأسػمل٧ّماظعملزمل٦ّرموأدغاػا

صعملّٓمأسشمل٧ّمحل٤ّماظؾؽملام-مموػ٦ّمع٤ّمأسالمماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمؼبماًؼمللؿملؽملاتم-موأعامسؼملّٕمبؾملاءماظّٓؼ٤ّماِّعرل

:موتفملع٢ّمػّٔؼ٤ّماظؾؿملؿنيمؼبموصّٟماظؾؽملا-!ممسّٖموج٢ّم–بضملّٚمصظملاتمآم

أػذمل٢ّمخشملذملبلبمسشملظملؿذمل٥ّمأومتمبفملعػملذملذملتؽبمسذملػمل٧ّم

مجّٓمبمميق٦ّمسذملذملذملذملـّٕت٥ّعذمل٤ّمطذملّٕؼ٣ٍّمساثذملٍّٕم

م

:مومضالمؼبمبؿملتلبمآخّٕ

م

عانمؼبمدس٦ّتذملذملذملذملذملذمل٥ّمزاخذملّٕماِّسؼملذملاقمباإليم

ذملذملذملذملؿمل٣ّماظلرلمؼبموجؾملؿ٥ّمعذملذملؽملغملّٕماظّٔاتمحذمل١ّم

مدبظمل٧ّمسذملذملذملذملػملؿمل٥ّمخاصؿملذمل٥ّرذملبنبمأرواٍحمصذملذملذملالم

م

ػماوى أفل اؾعؾم يف مجاعة اإلخوان 

 : - : –ػماوى اإلؿام علد اؾعزقز بن علداهلل بن باز  (1

حّٕطةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمؼؽملؿعملّٓػامخ٦ّاصمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمِّغ٥ّمظؿملّٗمسؽملّٓػ٣ّمغرملاطمؼبماظّٓس٦ّةمإظبم%-م:-م:مضالم

ت٦ّحؿملّٓمآموإغغملارماظرملّٕكموإغغملارماظؾّٓع,مشل٣ّمأداظؿملبمخاصةمؼؽملعملزملؾملامسّٓمماظؽملرملاطمؼبماظّٓس٦ّةمإظبمآموسّٓمم

.ماظؿ٦ّجؿمل٥ّمإظبماظضملعملؿملّٓةماظزملقؿملقةماظيتمسػملؿملؾملامأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسة

صؿملؽملؾطمل٨ّمظإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمأنمتغمل٦ّنمسؽملاؼؿؾمل٣ّمباظّٓس٦ّةماظلػملظملؿملةماظّٓس٦ّةمإظبمت٦ّحؿملّٓمآموإغغملارمسؾادةماظعملؾ٦ّرم

.م$واظؿضملػمل٠ّمباِّع٦ّاتمواالدؿطملاثةمبفملػ٢ّماظعملؾ٦ّرمطايلنيموايل٤ّمأوماظؾّٓويمأومعامأذؾةمذظ١ّ

دؿظملذلقمُأعيتمسػمل٧ّمثالثمودؾضملنيمصّٕضةم:م"حّٓؼثماظؽمليبمثمؼبماصذلاقماِّع٣ّ,مض٦ّظ٥ّ:مودؾبؽ٢ّمدقملااًلمػّٔامغزمل٥ّ

,مصؾمل٢ّمعباسةماظؿؾػملؿملّٞمسػمل٧ّمعامسؽملّٓػ٣ّمع٤ّمذّٕطؿملاتموبّٓعموعباسةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيم"طػملؾملامؼبماظؽملارمإالمواحّٓة

                                                 

 $.104صم%ىابّٕمرزقم"محل٤ّماظؾؽملامبعملػمل٣ّمتالعّٔت٥ّموعضملاصّٕؼ٥ّ" 

 $.87صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.87صم%إٌّجّٝماظلاب٠ّم 

 $.72صم%"ماِّج٦ّبةماٌظملؿملّٓة"مػذمل,مو1415مصظملّٕم25$م806%سّٓدمم$24%اجملػملةممم1
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سػمل٧ّمعامسؽملّٓػ٣ّمع٤ّمهّٖبموذ٠ّماظضملزملامسػمل٧ّموالةماِّع٦ّرموسّٓمماظلؼملّٝمواظشملاسة,مػ٢ّمػاتنيمع٤ّمضؼمل٤ّماِّثؽملؿنيم

واظلؾضملني؟م

ػ٨ّمأعةماإلجاب٥ّماظّٔؼ٤ّم:م$ُأعيت%ع٤ّمخاظّٟمسعملؿملّٓةمأػ٢ّماظلؽملةمدخ٢ّمؼبماِّثؽملؿنيمواظلؾضملني,م%:مصفملجاب

إدؿفاب٦ّامظ٥ّموأزؾملّٕواماالتؾاعمسؽملؾمل٣ّمظ٥ّ,مصـالثةمودؾضملنيمصّٕضةمغاجؿملةمدػملؿملؼملةماظيتماتؾضملؿ٥ّموادؿعملاعتمسػمل٧ّمدؼؽمل٥ّم

.م$واثؽملؿانمودؾضمل٦ّنمصّٕضةمصؿملؾمل٣ّماظغملاصّٕموصؿملؾمل٣ّماظضملاص٨ّموصؿملؾمل٣ّماٌؾؿّٓعمأضلام

م$صؾمل٢ّمػاتنيماظظملّٕضؿنيمع٤ّمضؼمل٤ّماِّثؽملؿنيمواظلؾضملني؟%:مث٣ّمضالماظلائ٢ّ

ع٤ّماالثؽملؿنيمواظلؾضملني,مبضملّٚمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمؼّٕىما٦ًّارجمع٤ّماظغملظملارم-ممأيمغضمل٣ّم–إؼ٥ّم%:مصعملالماظرملؿملّْماب٤ّمباز

.م$.ظغمل٤ّمػ٣ّمداخػمل٦ّنمؼبمسؼمل٦ّمماالثؽملؿنيمواظلؾضملني؟

م

 : -: –ػماوى حمدث اؾعصر اإلؿام حمؿد ـاصر اؾدقن األؾلاـي  (2

ػ٢ّمعؽملؾملجماإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنمسػمل٧ّماظلؽملة؟مم:م-:م–دؾبؽ٢ّم

غؿضملاونمصؿملؼملاماتظملعملؽملامصؿمل٥ّموؼضملّٔرمبضملسملؽملام%ع٤ّماٌضملّٕوفمأنمع٤ّمض٦ّاسّٓماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيم%:ممضائاًل–م:م–صفملجابم

وؼضملّٔرمبضملسملؽملامبضملسملًامصؿملؼملاماخؿػملظملؽملام%وػّٔاماإلرالقمشرلمصقؿملّّموباظّٔاتماظعملل٣ّماِّخرلم,م$بضملسملامصؿملؼملاماخؿػملظملؽملامصؿمل٥ّ

اإلخ٦ّانماٌلػملؼمل٦ّنمؼؽملشملػملعمل٦ّنمع٤ّمػّٔهماظعملاسّٓةماظيتموضضملؾملامشل٣ّمرئؿمللؾمل٣ّماِّولم:م,مواًالصةمباركمآمصؿمل١ّ$!صؿمل٥ّ

:موسػمل٧ّمإرالضؾملا,موظّٔظ١ّمالموّٓمصؿملؾمل٣ّماظؿؽملاصّّماٌلؿعمل٨ّمع٤ّمغزمل٦ّصمطؿابمآمودؽملةمرد٦ّلمآمثمظعمل٦ّظ٥ّمتضملاظب

,م$وؽبسؽبؼملكبػمُل٦ّاماظزملمباظكبقؽباتكبموؽبتؽب٦ّؽباصؽب٦ّؿبامبكباْظقؽب٠ِّّموؽبتؽب٦ّؽباصؽب٦ّؿبامبكباظزملمبؾؿبِّٕممِإظَّاماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمآعؽبؽملؾب٦ّا2مِإنمبماْظكمِلغلؽبانؽبمَظظملكب٨ّمخؾبلؿبٍّٕم1وؽباْظضملؽبزملؿبِّٕم%

اي٠ّمطؼملامتضملػمل٣ّمضّٓماظؾار٢ّ,مواظؾار٢ّمأص٦ّظ٨ّموصّٕوس٨ّ,موط٢ّمعامخاظّٟماظزمل٦ّابمصؾمل٦ّمبار٢ّ,موػّٔهماظضملؾارةمػ٨ّم

مدؽملةمسؼملػملؿملًامبضملؿملّٓؼ٤ّمس٤ّمصؾمل٣ّماإلدالممصؾملؼملًامصقؿملقًاموباظؿاظ٨ّمبضملؿملّٓؼ٤ّمس٤ّم70دؾبمبعملاءماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمسب٦ّم

$.متشملؾؿمل٠ّماإلدالممسؼملػملؿملًامِّنمصاضّٓماظرمل٨ّءمالمؼضملشملؿمل٥ّ

ظؿملّٗمص٦ّابًامأنم%:ماىّٖءماِّولماظ٦ّج٥ّماظـاغ٨ّمعامغزمل٥ّ"مظعملاءمعّٝمدّٕوري"مطؼملامؼبمذّٕؼشمل٥ّم–-م:موضالمأؼسملًام

.م$ؼعملالمإنماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمع٤ّمأػ٢ّماظلؽملةمِّغمبؾمل٣ّمضبارب٦ّنماظلؽملة

س٤ّمحغمل٣ّماظّٓخ٦ّلمؼبمحّٖبماظؿفؼملّٝماظؿملؼملينمظإلصالح؟مم:م-م–ودؾبؽ٢ّم

                                                 

 ".أدؽػملةموأج٦ّبة"ع٤ّمذّٕؼّٛم 

 .3-1:ماآلؼة,مد٦ّرةماظضملزملّٕ 

 .ظألظؾاغ٨ّ,ماظ٦ّج٥ّماِّول"مظعملاءمعّٝمدّٕوري"ع٤ّمذّٕؼّٛم 
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َأَظامِإنمبمحكبّٖؿببؽبم%:مإنماِّحّٖابمؼبمبالدماإلدالممحعملًامالمو٦ّزمِّنمآمؼعمل٦ّل%م:-م:م–صفملجابماإلعامماِّظؾاغ٨ّم

م$اظّٓس٦ّةماظلػملظملؿملة%,مصػملؿملّٗمػؽملاكمإالمحّٖبمواحّٓموتلؿشملؿملّٝمأنمتظملؾمل٣ّمع٤ّمطػملؼمليتماظلابعملةمح٦ّلم$اظػمل٥َّّكبمػؾب٣ّؾبماْظؼملؾبظمْلػملكبقؾب٦ّنؽب

حؿ٧ّمؼغمل٦ّنماٌلػملؼمل٦ّنمحّٖبًامواحًّٓامم$اظلػملّٟماظزملاحل%وٌاذامسب٤ّمغعمل٦ّلماظغملؿابمواظلؽملةموعؽملؾملجماظلػملّٟماظ٦ّاحّٓم

وؽبَظامتؽبغمُل٦ّغؾب٦ّامعكب٤ّؽبم%:موسػمل٧ّمعؽملؾملجمواحّٓ,موظّٔظ١ّمصالمحّٖبؿملةمؼبماإلدالم,موخباصةموربماِّغاممؼعمل٦ّلمؼبماظعملّٕآن

,موأغامصقؿملّّمظلتممياغؿملقبًاموالم$دكبؼؽملؽبؾملؾب٣ّؿبموؽبَطاغؾب٦ّامذكبؿملؽبضملـبامُط٢ّنبمحكبّٖؿببلبمبكبؼملؽبامَظّٓؽبؼؿبؾمِل٣ّؿبمَصِّٕحؾب٦ّنؽبممعكب٤ّؽبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمَصّٕمبُض٦ّا31اْظؼملؾبرملؿبِّٕطكبنيؽبم

مطؼملامزلضملتم–جؽتماظؿملؼمل٤ّموظغمل٤ّمأغامأسّٕفمأنمعّٕضماِّعةماإلدالعؿملةمؼبمط٢ّمبالدماإلدالممػ٦ّمواحّٓموػ٦ّمبضملّٓؾبػؾب٣ّم

طؿملّٟمؼضملّٕص٦ّنماظضملعملؿملّٓةم!ممع٤ّمجؾملةمع٤ّمحؿملثماِّدػمل٦ّبماظضملػملؼمل٨ّ؛مطؿملّٟمؼضملّٕص٦ّنماًشملفملمع٤ّماظزمل٦ّاب–آغظملًام

اظزملقؿملقةمع٤ّماظضملعملؿملّٓةماظؾارػملةمػ٦ّمسػمل٧ّمعؽملؾملجماظلػملّٟماظزملاحلموػ٣ّمبضملؿملّٓونمسؽملؾملا,مث٣ّمطـرلونمعؽملؾمل٣ّمؼعمل٦ّع٦ّنم

بفملسؼملالمصايةموظغمل٤ّمالمؼؾؿطمل٦ّنموج٥ّمآمطؼملامطؽملتمأذّٕعمؼبماظغملػملؼملةماظـاغؿملة,ماآلنماظّٓاءمؼبماظؾالدماإلدالعؿملةم

وبنيمد٦ّرؼاموبنيماىّٖائّٕموبنيمت٦ّغّٗموبنيمظؿملؾؿملامواٌطملّٕبمث٣ّمارجّٝمإظبم-ماِّردنم-مواحّٓمالمصّٕقمبنيمػؽملام

اظرملّٕقمطػمل٥ّ,ماظضملػملةمواحّٓةموػ٨ّمبضملّٓػ٣ّمس٤ّماالػؿّٓاءمبغملؿابمآمودؽملةمرد٦ّلمآمثموسػمل٧ّمعامطانمسػملؿمل٥ّماظلػملّٟم

.ماظزملاحل

ؼعملؿملؽملًامملمؼعمل٣ّمسػمل٧ّمأداسماظغملؿابمواظلؽملةمأواًل,م-ممأيماظؿفؼملّٝماظؿملؼملينمظإلصالحم–ػّٔاماظؿفؼملّٝم:ماآلنمأض٦ّل

.مأغامظلتممياغؿملًاموظغمل٤ّمػّٔاماظ٦ّاضّٝمؼبماظؿملؼمل٤ّ....ث٣ّمؼعملؿملؽملًامملمؼعمل٣ّمسػمل٧ّمأداسماظغملؿابمواظلؽملةموعؽملؾملجماظلػملّٟ

م

 عضو فقكة ؽلار اؾعؾؿاء – : –ػماوى اؾعالؿة حمؿد بن صاحل اؾعنقؿني  (3

ػ٢ّمػؽملاكمغزمل٦ّصمؼبمطؿابمآمودؽملةمرد٦ّلمآمثمصؿملؾملؼملامإباحةمتضملّٓدماىؼملاساتمأومم:-:م–دؾبؽ٢ّم

اإلخ٦ّان؟م

غضمل٣ّمأض٦ّلمظؿملّٗمؼبماظغملؿابموالمؼبماظلؽملةمعامؼؾؿملّّمتضملّٓدماِّحّٖابمواىؼملاسات,مب٢ّمإنمؼبماظغملؿابم%:مصفملجابمضائاًل

عكبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبمصكب٨ّمذؽب٨ّؿبءلبمِإغمبؼملؽبامَأعؿبّٕؾبػؾب٣ّؿبمِإَظ٧ّممِإنمبماظَّّٔكبؼ٤ّؽبمَصّٕمبُض٦ّْامدكبؼؽملؽبؾملؾب٣ّؿبموؽبَطاغؾب٦ّْامذكبؿملؽبضملـبامظَّلؿبتؽب%:مواظلؽملةمعامؼّٔممذظ١ّ,مضالمآمتضملاظب

.م$ُط٢ّنبمحكبّٖؿببلبمبكبؼملؽبامَظّٓؽبؼؿبؾمِل٣ّؿبمَصِّٕحؾب٦ّنؽب%:م,موضالمتضملاظب$اظػمّل٥ّكبمثؾب٣ّمبمؼؾبؽملؽبؾِّؽؾبؾملؾب٣ّمبكبؼملؽبامَطاغؾب٦ّْامؼؽبظمْلضملؽبػمُل٦ّنؽب

                                                 

 .22:مد٦ّرةماجملادظة,ماآلؼة

 .31:مد٦ّرةماظّٕوم,ماآلؼة 

 .ظألظؾاغ٨ّ"مإسالمماظعملاص٨ّمواظّٓاغ٨ّ"ع٤ّمذّٕؼّٛم 

 م.159:د٦ّرةماِّغضملامم,ماآلؼة 

 .31:مد٦ّرةماظّٕوم,ماآلؼة 
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وؽبِإنمبمػؽبّٔكبهكبمُأعمبؿؾبغمُل٣ّؿبمُأعمبًةموؽباحكبّٓؽبًةموؽبَأغؽبام%:موالمذ١ّمأنمػّٔهماِّحّٖابمتؿؽملاص٧ّمعامأعّٕمآمب٥ّمب٢ّمعامحثمسػملؿمل٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّ

.م$َصاتمبعمُل٦ِّنمرؽببنبغمُل٣ّؿب

؟مغعمل٦ّلمػّٔامظؿملّٗمصقؿملقًامب٢ّمإنم!إغ٥ّمالمميغمل٤ّمظػملّٓس٦ّةمأنمتعمل٦ّىمإالمإذامطاغتمهتمحّٖب:موض٦ّلمبضملسملؾمل٣ّ

اظّٓس٦ّةمتعمل٦ّىمُطػملؼملامطانماإلغلانمعؽملشمل٦ّؼًامهتمطؿابمآمودؽملةمرد٦ّلمآمثمعؿؾضملًامآلثارماظؽمليبمثموخػملظملائ٥ّم

.ماظّٕاذّٓؼ٤ّ

م

 : -  –ػماوى حمدث اؾدقار اؾقؿـقة ؿؼلل بن فادي اؾوداعي  (4

.مػ٢ّمعباسةماإلخ٦ّانماٌلػملؼملنيمواظؿؾػملؿملّٞمواظعملشملؾؿملنيمع٤ّمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسةمأومال؟-م:-:مدؾبؽ٢ّم

أعامعباسةماإلخ٦ّانمواظؿؾػملؿملّٞمواظعملشملؾؿملنيمصاِّوظبمأنمضبغمل٣ّمسػمل٧ّمعؽملاػفؾمل٣ّ,م%:مضائاًلم:-م–صفملجابم

صؼملؽملاػفؾمل٣ّمظؿمللتممبؽملاػجمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسةمأعاماِّصّٕادمصفملغؿ٣ّمتضملّٕص٦ّنمأنمبضملّٚماظؽملاسمعػملؾمبّٗفبمسػملؿمل٥ّ,موؼغمل٦ّنم

دػملظملؿملًاموؼفملت٦ّغ٥ّمع٤ّمبابمغزملّٕمدؼ٤ّمآموميرمل٨ّمعضملؾمل٣ّمالمؼّٓريمعاػ٣ّمسػملؿمل٥ّ,مصؾمل٣ّمخػملؿملّٛ,ماِّصّٕادمخػملؿملّٛمالمؼلؿشملاعم

$.مايغمل٣ّمسػملؿملؾمل٣ّمحبغمل٣ّمساممظغمل٤ّماٌؽملاػجمظؿمللتممبؽملاػجمأػ٢ّماظلؽملةمواىؼملاسة

 

 عضو فقكة ؽلار اؾعؾؿاء – حػظه اهلل –ػماوى اؾعالؿة صاحل بن ػوزان اؾػوزان  (5

صعملّٓمحاولمأسّٓاءمػّٔهماظّٓس٦ّةمأنمؼعملسمل٦ّامسػملؿملؾملامباظعمل٦ّةمصػمل٣ّمؼؽملفق٦ّا,موحاوظ٦ّامأنم%-:ممحظملصمل٥ّمآم–ضالم

.مؼعملاوع٦ّػامباظؿرملغملؿمل١ّمواظؿكػملؿمل٢ّمواظرملؾؾملاتمووصظملؾملامباِّوصافماٌؽملظملّٕةمصؼملامزادػامإالمتفملظعملًامووض٦ّحًاموضؾ٦ّاًلموإضؾااًل

وع٤ّمآخّٕمذظ١ّمعامغضملاؼرمل٥ّماآلنمع٤ّموص٦ّدمأصغملارمشّٕؼؾةمعرملؾ٦ّػةمإظبمبالدغامباد٣ّماظّٓس٦ّةمسػمل٧ّمأؼّٓيمعباساتم

تؿلؼمل٧ّمبفملزلاءمزبؿػملظملةمعـ٢ّماإلخ٦ّانماٌلػملؼملني,موعباسةماظؿؾػملؿملّٞموعباسةمطّٔا,موطّٔا,موػّٓصؾملامواحّٓموػ٦ّمأنم

$.تّٖؼّّمدس٦ّةماظؿ٦ّحؿملّٓموه٢ّمربػملؾملا

                                                 

 م.52:د٦ّرةماٌقملعؽمل٦ّن,ماالؼة 

 .اظ٦ّج٥ّماظـاغ٨ّ"مذبؼمل٦ّسةمطالمماظضملػملؼملاءمؼبمسؾّٓماظّٕغب٤ّمسؾّٓماًاظ٠ّ"س٤ّمذّٕؼّٛم 

 ".اِّدؽػملةماظلؽملؿملةمظضملالعةماظؾالدماظؿملؼملؽملؿملة"س٤ّمذّٕؼّٛم 

 $.4,4ص%"محعملؿملعملةماظّٓس٦ّةمإظبمآ"ععملّٓعةمطؿابم 
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ؽؾؿة حق 

حاولمعبّٝماٌلػملؼملنيمسػمل٧ّمحلابماظضملعملؿملّٓة,مم:-م–مإنماظرملؿملّّمحل٤ّماظؾؽملام–مأخ٨ّمؼبمآم–اي٠ّمأض٦ّلمظ١ّم

صصمل٤ّمأنمػّٔاماًالفماظعملائ٣ّمؼبماظضملعملؿملّٓةمالمحاجةمظػملؽملاسمصؿمل٥ّمصؿملؿؽملازلمط٢ّمعؽملؾملؼملامس٤ّمبضملّٚماظرمل٨ّء,موؼػملؿعمل٦ّامؼبم

عؽملؿزملّٟماظشملّٕؼ٠ّ,موخاصةمإبانمػّٔهماظصملّٕوفماظضملزملؾؿملةماظيتمؼرملؾملّٓػاماظضملاملماإلدالع٨ّمع٤ّمأضزملاهمإظبمأدغاهم

وأػ٣ّمعامصببمأنمتؿ٦ّج٥ّمإظؿمل٥ّمػ٣ّماٌلػملؼملنيماآلنمت٦ّحؿملّٓماظزملظمل٦ّفموعبّٝم%م:-:م–واظّٓظؿمل٢ّمض٦ّلمحل٤ّماظؾؽملام

.م$اظغملػملؼملةمعامادؿشملضملؽملامإظبمذظ١ّمدؾؿملاًل,موآمحلؾؽملاموغضمل٣ّماظ٦ّطؿمل٢ّ

واشلّٓفمػ٦ّموؼملؿملّٝماظؽملاسمسػمل٧ّمإسادةمأحغملامماإلدالم,مالمتظملّٕؼعملؾمل٣ّمباتؾاعمعّٔػبمع٤ّم%-:موضالمأؼسملًا

.م$أٌّاػبموإظّٖامماظؽملاسمب٥ّمصرلض٧ّمع٤ّمؼّٕض٧ّموؼطملسملبمع٤ّمؼطملسملب,موتؾّٓدماىؾمل٦ّد

إذامضؾ٢ّمواحّٓمع٤ّماِّضؾاطمعؾّٓأغامغّٕذق٥ّمص٦ّرًامسػمل٧ّم%:مؼوػ٦ّمع٤ّمطؾارمضادةماإلخ٦ّانمؼبمعزملّٕػوضالماشلسملؿمليبم

ظؿملّٗمظّٓؼؽملامعاغّٝمأنم%-:ممأؼسملًا–وضالم.م$إخل....ض٦ّائؼملؽملاموسب٤ّمالمغشملػملبمعؽمل٥ّمبشملؾؿملضملةمايالمأنمؼغمل٦ّنمعلػملؼملًا

.م$ؼغمل٦ّنماظعملؾشمل٨ّمسسمل٦ًّامؼبمعباسةماإلخ٦ّان

.مأنماظؿفؼملّٝمسػمل٧ّمعؾادئمساعةموأصغملارمشاعسملةمظؿملّٗمػ٦ّماظشملّٕؼ٠ّماظزملقؿملّّ-ممأخ٨ّمؼبمآم–صاغصملّٕم

ب٢ّمع٤ّماظ٦ّاجبمأنمؼلؾ٠ّماظؿفؼملّٝماظزملقؿملّّماتظملاقمسػمل٧ّماظضملعملؿملّٓةمصؾمل٨ّماظّٕطؿملّٖةماِّدادؿملةماظيتمتؽملشمل٦ّيمهتم

ظ٦ّائؾملامصظمل٦ّفماٌلػملؼملني,معؽملؾملامؼلؿؾملػمل٦ّنمرّٕؼ٠ّموحّٓتؾمل٣ّموسػمل٧ّمض٦ّئؾملامؼرملعمل٦ّنمرّٕؼعملؾمل٣ّمإظبمأسػمل٧ّمضؼمل٣ّماجملّٓم

.مواظضملػمل٧ّ,مصكملنمأداسمط٢ّمسؼمل٢ّمؼبماإلدالممإمنامؼؽملشملػمل٠ّمع٤ّماظضملعملؿملّٓةموؼّٕتغملّٖمسػملؿملؾملا,مطؼملامؼّٕتغملّٖماظؾؽملاءمسػمل٧ّمأرطاغ٥ّ

واظؾؿملتمالمؼؾؽمل٧ّمإالمظ٥ّمسؼملّٓفبمومالمسؼملادمإذامملمتّٕسمأوتادام

وإذامسّٕصؽملامذظ١ّمصكملنمأؼةمدس٦ّةمإظبمآ,مإذامملمؼؽملشملػمل٠ّمأصقابؾملامع٤ّمػّٔاماٌؾّٓأماِّداد٨ّ,موملمتقملدّٗمسػمل٧ّم

ػّٔاماظؾؽملاءماظّٕادّْ,موملمتعمل٣ّمسػمل٧ّمهعملؿمل٠ّماظؿ٦ّحؿملّٓ,مودبػملؿملزمل٥ّمع٤ّمذ٦ّائبماظرملّٕك,مواظؾّٓع,مواٌضملاص٨ّ,مصكملغؾملام

دس٦ّةمدؿملغملؿبمشلاماظظملرمل٢ّمالمرباظة,مساجاًلمأممآجاًل؛مِّنماظؾؽملاء,مالمؼعمل٦ّممؼبمػّٔاماشل٦ّاء,موالمميغمل٤ّمترملؿملؿملّٓهمإالم

سؽبػمَل٧ّمتؽبعمْل٦ّؽبىمعكب٤ّؽبماظػمّل٥ّكبممَأَصؼملؽب٤ّؿبمَأدمبّٗؽبمبؾبؽملؿبؿملؽباغؽب٥ّؾب%:مسػمل٧ّمأرضمصػملؾةمحؿ٧ّمالمؼؿضملّٕضمظالغؾملؿملارمؼ٦ّعًامع٤ّماِّؼام,مضالمتضملاظب

اْظعمَل٦ّؿبمؽبممسؽبػمَل٧ّؽبمذؽبظمَلامجؾبّٕؾبفلبمػؽباٍرمَصاغؿبؾملؽبارؽبمبكب٥ّكبمصكب٨ّمغؽباِرمجؽبؾملؽبؽملمب٣ّؽبموؽباظػمّل٥ّؾبماَلمؼؽبؾملؿبّٓكبيموؽبِرضؿب٦ّؽباٍنمخؽبؿملؿبّٕفبمَأممعمب٤ّؿبمَأدمبّٗؽبمبؾبؽملؿبؿملؽباغؽب٥ّؾب

.م$اظصملَّاظكبؼملكبنيؽب

                                                 

 $.500صم%"مذبؼمل٦ّسةماظّٕدائ٢ّميل٤ّماظؾؽملا" 

 .1994مأشلشملّٗم29ؼبمم$267%ظعملاءماٌفملع٦ّنماشلسملؿمليبمعّٝمذبػملةماحملّٕرماظضملّٓدم 

 م.1994مأشلشملّٗم29ؼبمم$267%ظعملاءماٌفملع٦ّنماشلسملؿمليبمعّٝمذبػملةماحملّٕرماظضملّٓدم 

 م.1994مأشلشملّٗم29ؼبمم$267%ظعملاءماٌفملع٦ّنماشلسملؿمليبمعّٝمذبػملةماحملّٕرماظضملّٓدم 

 م.109:د٦ّرةماظؿ٦ّبة,مآؼة 
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صكملنمذظ١ّمالمؼضملينمإػؼملالماى٦ّاغبماِّخّٕىموإمنامغضملينمبفملنمغؾّٓأم,موسؽملّٓعامغّٓس٦ّمإظبماالغشملالقمع٤ّمػّٔاماٌؾّٓأ

.مأسؼملاظؽملامطػملؾملامع٤ّمػّٔاماٌؽملشملػمل٠ّ

صضملػمل٧ّمض٦ّئ٥ّمتغمل٦ّنماظلؿملادة,موسػمل٧ّمعؽملؾملف٥ّمغؾينماآلدابمواِّخالقموؼبمحّٓودهمغّٓس٦ّمإظبماظذلشؿملبمواظذلػؿملبم

.م$وسػمل٧ّمعؾادئ٥ّمؼ٦ّجّٓمبكملذنمآماجملؿؼملّٝماإلدالع٨ّماٌؽملرمل٦ّدموت٦ّجّٓماظلضملادةماظؾرملّٕؼةمؼبماظّٓغؿملامواآلخّٕة

م

                                                 

 .ظػملّٓطؿ٦ّرماظلقؿملؼمل٨ّمبؿزملّٕفم$11%حبثمؼبمذبػملةماظؾق٦ّثماظضملّٓدم"معؽملؾملجماظلػملّٟمؼبماظضملعملؿملّٓةمواثّٕهمؼبموحّٓةماٌلػملؼملني" 
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 !لماذا اتبعت المنهج السلفي؟

إنماإلخ٦ّانمأحبنبمإظ٨ّمب,مواي٠ّمأحبنبمظ٨ّمعؽملؾمل٣ّمب٢ّم:مبضملّٓ,مػّٔاماظؿشمل٦ّقبفمعضمل١ّمأحؾببمأنمأض٦ّلمظ١ّ:مأيمأخ٨ّ

أحبمظ٨ّمع٤ّمغظملل٨ّماظيتمبنيماظسملؾبػمل٦ّع,مأحبمأنمأض٦ّلمظ١ّموظغمل٢ّمأخمأحؾؾؿ٥ّمٓمأغ٨ّمتّٕطتماظضملؼمل٢ّمعّٝمعباسةم

اإلخ٦ّانمعّٝمذّٓةمحؾ٨ِّّمشل٣ّمواتؾضملتمعؽملؾملجماظلػملّٟمصؼملؽملؾملجماظلػملّٟمالمسؿملبمصؿمل٥ّمشرلمأغ٥ّمعؽملؾملجمعضملزمل٦ّم,مغضمل٣ّم

!!!معضملزمل٦ّم,معضملزمل٦ّممع٤ّماًشملكمل

عضملزمل٦ّممِّغ٥ّماٌؽملؾملجماظّٔيمعاتمسػملؿمل٥ّمرد٦ّلمآمث,موأيمخشملكمِلمصّٓرمس٤ّمذبؿؾملّٓمؼبماٌؽملؾملجماظلػملظمل٨ّمصؾمل٦ّم

ربل٦ّبمسػمل٧ّمضائػمل٥ّ,موعّٕدودمسػملؿمل٥ّمعؾملؼملامطان,موالمضبلبمس٢ّماٌؽملؾملجماظلػملظمل٨ّماظؾؿمبةمصاظلػملظملؿملةمظؿملّٗمشلامعقملدّٗم

شرلمرد٦ّلمآ,موظلؽملامععملػملّٓؼ٤ّموظ٦ّمطؽملامععملػملَّّٓؼ٤ّمظعملػملّٓغامأغبّٓمب٤ّمحؽملؾ٢ّمب٢ّمظعملػملَّّٓغامسؼملّٕمب٤ّماًشملاب,مصغملؿملّٟم

:.مؼّٓمبس٨ّمبضملسملؾمل٣ّمأغؽملامغعملػملّٓماظرملؿملّْمععملؾ٢ّمب٤ّمػاديم

اظؿؼملل١ّمباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمدػملّٟم%:موػّٔاماٌؽملؾملجماظلقبػملظمل٨ّؾبمظ٥ّمضابٌّٛمعؾمل٣ّفبمؼبماظؽملصملّٕمواإلدؿّٓالل,موضابشمل٥ّ

,موػ٢ّمتضملينماظلػملظملؿملةمإالماظؿؼملل١ّمباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّماظلػملّٟ,مواظلػملّٟمػ٣ّماظزملقابة,موصؾملؼملؾمل٣ّمأض٦ّىم$اِّعة

:ماظظملؾمل٣ّموإمنامُضّٓمبممصؾملؼملؾمل٣ّمسػمل٧ّمشرلػ٣ّمِّعّٕؼ٤ّماثؽملني

 

: األؿر األوَّل

.مِّغؾمل٣ّمساصّٕواماظؿرملّٕؼّٝ,موساؼرمل٦ّه,مصضملػملؼمل٦ّامع٦ّاضّٝماظؿؽملّٖؼ٢ّموورودماِّدظةمسػمل٧ّماظ٦ّضائّٝمواِّح٦ّال -مأ

 .وِّنمخشملابماظرملارعمعؿ٦ّجمبٌةمإظؿملؾمل٣ّمؼبماِّص٢ّ,موػ٣ّمإٌّادونمب٥ّمضؾ٢ّمشرلػ٣ّ -مب

وِّغؾمل٣ّمأػ٢ّماظظملزملاحةمواظؾؿملان,مواظ٦ّح٨ّمجاءمبػمللاغؾمل٣ّ,مواظّٕد٦ّلمثمبنيمأزؾملّٕػ٣ّمؼ٦ّضِّّّمشل٣ّمعام -مت

 .أذغمل٢ّمسػملؿملؾمل٣ّ

 .إنماظؽملزمل٦ّصمع٤ّماظغملؿابمواظلؽملةماظّٓاظةمسػمل٧ّمصسملػملؾمل٣ّموسػمل٦ّقِبمضّٓرػ٣ّمضّٓمت٦ّاتّٕت -مث

ضّٓمجضمل٢ّمشل٣ّماإلعاعةمؼبماظّٓؼ٤ّم٤ٌّمبضملّٓػ٣ّ,موأثؽمل٧ّمسػملؿملؾمل٣ّموسػمل٧ّمع٤ّمتؾضملؾمل٣ّم-ممدؾقاغ٥ّموتضملاظب–وِّنمآم -مج

 .ودػمل١ّمدؾؿملػملؾمل٣ّ,موإمنامغالماظؿابّٝماظظملسمل٢ّمظظملسمل٢ّماٌؿؾ٦ّع

وِّغؾمل٣ّمغاج٦ّنمع٤ّماظسملالل,مبضملؿملّٓونمس٤ّمع٦ّار٤ّماظّٖمبظ٢ّمواظؿؾملػملغملة,مصعملّٓمذؾملّٓمربنبماظدلؼةمبضملّٓاظؿؾمل٣ّمووثمبعملؾمل٣ّم -مح

 .$رمبضكب٨ّؽبماظػمل٥َّّؾبمسؽبؽملؿبؾملؾب٣ّؿبموؽبرؽبضؾب٦ّامسؽبؽملؿب٥ّؾب%آمع٤ّمص٦ّقمدؾّٝمزلاواتم

.م"خرلماظؽملاسمضّٕغ٨ّ:م"وِّغمبؾمل٣ّمخرلؾبماظعملّٕونمظعمل٦ّظ٥ّمث -مخ

                                                 

 $.25ص%اىّٓؼّٝم"ماظضملعملؿملّٓةماظلػملظملؿملة" 

 .8:د٦ّرةماظؾؿملؽملة,ماآلؼة 

 .رواهماظؾكاري 
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: األؿر اؾناـي

أنمأشػملبماظشمل٦ّائّٟمواظظملّٕقماىؼملاساتمعؿؼمللمبغملٌةمباظغملؿابمواظلؽملة,مظغمل٤ّمبظملؾمل٣ّمعؽب٤ّؿب؟مأظؿملّٗمبظملؾمل٣ّمع٤ّمأغرملفملػام

وأدمبلؾملا؟م

,مواِّذضملّٕؼةمعؿؼمللغملةماىؾملؼملؿملةمتّٓس٨ّماظؿؼملل١ّمباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّماىضملّٓمب٤ّمدرػ٣ّ,موجؾمل٣ّمب٤ّمصظمل٦ّان

باظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمأئؼملؿؾمل٣ّماٌؽملؿلؾنيمِّب٨ّمايل٤ّماِّذضملّٕي,مواظرملؿملضملةمعؿؼمللغملةمباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمأئؼملؿؾمل٣ّم

االثؽمل٧ّمسرملّٕ,مواظؿؾػملؿملّٞمعؿؼمللغملةمباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمربؼملّٓمإظؿملاس,موضّٗمسػمل٧ّمذظ١ّمبضملّٚماىؼملاسات,موػ٢ّم

!.متؾبضملّٕفماىؼملاساتمإالممبقملدلؿملؾملاموطؾارػاموعؽملصملّٕػا؟

ذلفة واؾرد عؾقفا 

مأنمتلفمللمٌاذامملمأذطّٕمحلؽملاتماإلخ٦ّانمجارؼًام–مأخ٨ّمايؾؿملبم–وبضملّٓمػّٔاماظؿضملّٕؼّٟما٦ٌّجّٖمضب٠ّمظ١ّم

!م؟$ا٦ٌّازغةمبنيمايلؽملاتمواظلؿملؽات%سػمل٧ّماظعملاسّٓةماٌرملؾمل٦ّرةم

صفملض٦ّلمظ١ّمػّٔامأعّٕمملمؼغمل٤ّمسػملؿمل٥ّمدػملّٟماِّعةموسػملؼملاؤػاماظّٔؼ٤ّموضظمل٦ّامأعاممأػ٢ّماظؾّٓعمواِّػ٦ّاءموبؿملؽمل٦ّامحاشل٣ّم

صالنمحّٓؼـ٥ّمظؿملّٗمبرمل٨ّء,موصالنمالمغفملخّٔمسؽمل٥ّموصالنم:مظػملؼمللػملؼملني,مصغمل٣ّمع٤ّماظّٕجالمضالمصؿملؾمل٣ّمسػملؼملاءماظلػملّٟ

.مضضملؿملّٟ؛مِّنماظطملّٕضمػ٦ّماظؿقّٔؼّٕ

غؿضملاونمصؿملؼملام%:موػّٔهماظعملاسّٓةماظيتمضضملمبّٓػامايّٖبؿمل٦ّنمظؿغمل٦ّنمبّٓؼاًلمظػملعملاسّٓةماظيتمطرملّٟمس٦ّراػامأػ٢ّماظضملػمل٣ّموػ٨ّ

وضّٓمأغغملّٕػامعبّٝمع٤ّمأػ٢ّماظضملػمل٣ّمؼبمسزملّٕغامطاظرملؿملّْماب٤ّمبازمم$اتظملعملؽملامسػملؿمل٥ّموؼضملّٔرمبضملسملؽملامبضملسملًامصؿملؼملاماخؿػملظملؽملامصؿمل٥ّ

.مموشرلػ٣ّ–مرغبؾمل٣ّمآم–واظرملؿملّْماِّظؾاغ٨ّمواظرملؿملّْماب٤ّمسـؿملؼملنيمواظرملؿملّْماظ٦ّادس٨ّم

س٤ّمأغاسمؼ٦ّجؾ٦ّنما٦ٌّازغةمأغ١ّمإذاماغؿعملّٓتمعؾؿّٓسًامبؾّٓسةمظؿملقّٔرماظؽملاسمم:-م:م–وضّٓمدؾبؽ٢ّماظضملالعةماب٤ّمبازم

عؽمل٥ّمصببمأنمتّٔطّٕمحلؽملات٥ّمحؿ٧ّمالمتصملػملؼمل٥ّ؟م

ال,معامػ٦ّمبالزممعامػ٦ّمبالزم,موػّٔامإذامضّٕأتمطؿبمأػ٢ّماظلؽملةموجّٓتمإٌّادم%:مضائاًلم:-:م–صفملجابم

ؼبمطؿابماِّدبمؼبماظزملقؿملّّمطؿابماظلؽملةمظضملؾّٓآمب٤ّم"مخػمل٠ّمأصضملالماظضملؾاد"اظؿقّٔؼّٕ,ماضّٕأمؼبمطؿبماظؾكاريم

أغبّٓ,مطؿابماظؿ٦ّحؿملّٓمالب٤ّمخّٖمية,مردمسـؼملانمب٤ّمدضملؿملّٓماظّٓارع٨ّمسػمل٧ّمأػ٢ّماظؾّٓعمإظبمشرلمذظ١ّمؼ٦ّردوغ٥ّم

ظػملؿقّٔؼّٕمع٤ّمبارػملؾمل٣ّمعامػ٦ّماٌعملزمل٦ّدمتضملّٓؼّٓمربادؽملؾمل٣ّ,ماٌعملزمل٦ّدماظؿقّٔؼّٕمع٤ّمبارػملؾمل٣ّموربادؽملؾمل٣ّمالمضؿملؼملةمشلام

                                                 

 .إنمط٢ّماظشمل٦ّائّٟمسؽملّٓػ٣ّمس٤ّماِّغؾؿملاءمد٦ّىماىؾملؼملؿملةمصػملؿملّٗمسؽملّٓػ٣ّمس٤ّمآمذ٨ّء:مؼعمل٦ّلمبضملّٚمأػ٢ّماظضملػمل٣ّ 
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باظؽمللؾةم٤ٌّمطظملّٕ,مإنمطاغتمبّٓسؿ٥ّمتغملظملّٕهمبشملػملتمحلؽملات٥ّموإنمطاغتمالمتغملظملّٕه؛مصؾمل٦ّمسػمل٧ّمخشملّٕ؛مصاٌعملزمل٦ّدمػ٦ّم

.م$بؿملانماِّخشملاءمواِّشالطماظيتمصببمائّرمعؽملؾملا

ػّٔهمرّٕؼعملةماٌؾؿّٓسةمحؿملؽملؼملامؼؿغملػمل٣ّماظضملاملمبايّٓؼثم%:مؼبمردهمسػمل٧ّمػّٔهماظعملاسّٓة:-م–وضالماظرملؿملّْماِّظؾاغ٨ّم

ؼبمرج٢ّمصاحلموساملمصعملؿمل٥ّمصؿملعمل٦ّلمسؽمل٥ّمد٨ّءمايظملّٜمػ٢ّمؼعمل٦ّلمإغ٥ّمعلػمل٣ّموإغ٥ّمصاحلموإغ٥ّمصعملؿمل٥ّموإغ٥ّمؼّٕجّٝمإظؿمل٥ّم

ع٤ّمأؼ٤ّمشل٣ّمأنماإلغلانمإذامجاءتمعؽملادؾةمظؾؿملانمخشملفملمصؿملؾمل٣ّمإنمطانم-مإظبمذظ١ّ-مادؿؽملاطماِّحغملامماظرملّٕسؿملة

م–داسؿملةمأومشرلمداسؿملةمالزممعامؼضملؼمل٢ّمرباضّٕةموؼّٔطّٕمربادؽمل٥ّمع٤ّمأوشلامإظبمآخّٕػامآمأطدلمذ٨ّءمسفؿملبم

.م$-وضق١ّماظرملؿملّْمػؽملامتضملفؾًا

إذامطانمؼّٕؼّٓمأنمؼّٕدمبمبّٓسؿ٥ّمصالموج٥ّم%:مس٤ّمػّٔهماظعملاسّٓةمصعملالم:-م–ودؾبؽ٢ّمصسملػملؿملةماظرملؿملّْماب٤ّمسـؿملؼملنيم

.م$ظغمل٦ّغ٥ّمؼّٔطّٕماحملاد٤ّمؼبمععملامماظّٕد,مؼضملينمأنماظّٕدمؼغمل٦ّنمضضملؿملظملًاموشرلمععملؾ٦ّل

عؿ٧ّمغضملؼمل٢ّممبؾّٓأما٦ٌّازغةمبنيمايلؽملاتمواظلؿملؽات؟مأممأغ٥ّمعؾّٓأم-ممحظملصمل٥ّمآم–ودؽ٢ّماظضملالعةماظؽملفؼمل٨ّم

.مخار٨ّء؟موضقبق٦ّامظؽملامذظ١ّممبامتّٕوغ٥ّمعؽملادؾًامجّٖاط٣ّمآمخرلًا

أعامعضملاوؼةمصزملضملػمل٦ّكمالم:م"ا٦ٌّازغةمبنيمايلؽملاتمواظلؿملؽاتمظؿمللتممبرملّٕوسةمؼبماظؽملعملّٓموضّٓمضالمث:مصفملجاب

.م"عالمظ٥ّ,موأعامأب٦ّمجؾمل٣ّمصسملمبّٕابؾبمظػملؽمللاء

موملمؼّٔطّٕمحلؽملاتؾمل٣ّ؛مإذًامصؿملقملخّٔمع٤ّمػّٔامسّٓمم$وعامؼؽملعمل٣ّماب٤ّمعبؿمل٢ّمإالمأنمطانمصعملرلًامصفملشؽملاهمآ%:موضال

.م$ظّٖوممعؾّٓأما٦ٌّازغةمبنيمايلؽملاتمواظلؿملؽات؛مب٢ّمإغ٥ّمع٤ّماِّعّٕماحملّٓثماٌؾؿّٓعموبآماظؿ٦ّصؿمل٠ّ

ؽؾؿة أخرية 

؟موطؿملّٟ؟م!وغذلكماظضمل٦ّج,موظكب٣ّؽبم$اظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمدػملّٟماِّعة%مسػملؿملؽملامأنمغضملّٕفماي٠ّم أيمأخ٨ّمؼبمآ,

.ممصكملنماِّػ٦ّاءمعاظتمبفملػػملؾملا

صكملذامسّٕصؽملاماي٠ّمبمدؽبؾملفب٢ّؽبمسػملؿملؽملامعضملّٕصةمأػػمل٥ّ,مصاظّٕجالمؼضملّٕص٦ّنمباي٠ّمبممبؿملّٖانماي٠ّمب,موالمؼضملّٕفماي٠ّم

باظّٕجال,موالمؼغمل٦ّنمذظ١ّمإالمبشملػملبماظضملػمل٣ّماظرملّٕس٨ّمب,مسػمل٧ّمأؼّٓمأػػمل٥ّ,موضّٕاءةمطؿبماظلػملّٟ,موحظملصملؾملا,موصؾملؼملؾملا,م

وخاصمبةمؼبمػّٔاماظّٖمبعانماظّٔيمأصؾّّماٌلػمل٣ّمؼعملػملَّبؾبموجؾمل٥ّمؼبماظلمبؼملاءمباحـًامس٤ّم!موإالمصكبؼمل٤ّمأؼ٤ّمظؽملامعضملّٕصةماي٠ّ؟

                                                 

طؿابم"مػذملمؼبماظشملائّٟمبضملّٓمصالةماظظملفّٕمطؼملامؼبم1413اظيتمأظعملاػامؼبمصؿملّٟمسامم-ممرغب٥ّمآ–ع٤ّمذّٕؼّٛمعلف٢ّمظّٓرسمع٤ّمدروسماظرملؿملّْم 

 $.8ص%ظػملرملؿملّْمربؿملّٝمآٌّخػمل٨ّم"ماحملفؾةماظؾؿملسملاء

 طؼملامؼبماٌزملّٓرماظلاب٠ّم$850%رض٣ّم"ماشلّٓىمواظؽمل٦ّر"ع٤ّمذّٕؼّٛمدػمللةم 

 .مػذمل16/12/1416ع٤ّمذّٕؼّٛمعلف٢ّمبؿارخم 

 $.1480%أخّٕج٥ّمعلػمل٣ّمبّٕض٣ّم 

 .رواهماظؾكاريموعلػمل٣ّ 

 $.54ص%"ماظظملؿاويماىػملؿملة"م 
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ن٣ّمؼسمل٨ّءؾبمظ٥ّماظشملّٕؼ٠ّ,موؼضملنيمظ٥ّماشلّٓف,موضبِّّٓدؾبمظ٥ّماإلواه,مِّنماى٦ّمضّٓمتػملؾمبّٓمبطملؿمل٦ّمماِّوػامماظيتمأعشملّٕتم

مواِّحّٖابماٌؿؽملاحّٕة,ماظّٓس٦ّاتماٌؿظملّٕضةمذاتموابػملؾملامسػمل٧ّماِّرضماجملّٓبة,مصفملغؾؿتمظظملؿملظملًامع٤ّماِّض٦ّامماٌؿزملارسة

.ماٌؽملاػجماٌكؿػملظملةماظيتمتّٓس٨ّمظؽملظمللؾملاماظلرلمسػمل٧ّماٌؽملؾملجماظزملقؿملّّ

وط٢ّمؼّٓس٨ّموصاًلمظػملؿملػمل٧ّموظؿملػمل٧ّمالمتعملّٕمشل٣ّمبّٔاكم

م

ػّٔامشؿملّٚفبمع٤ّمصؿملٍّٚ,موغعملشملٌةمع٤ّمحبٍّٕ,مومناذجؾبمضّٓمتطملينمس٤ّمأيِّمتضملػملؿمل٠ٍّ,موظضمل٢ّم,مأخ٨ّمؼبمآ:موأخرلًا

م؟مصؾملّٔامحلؾ٥ّ,موالموظغمل٤ّمعاذا!مشرلكمإنمارػملّٝمسػملؿملؾملا,مصكملنمطانمشرلمعؽملزملّٟلبمصقلؾ٥ّمض٦ّظ٥ّمصؿملؾملامح٠ّموظغمل٤ّ

                                                 

 $.10ص%دػملؿمل٣ّماشلالظ٨ّم"ماىؼملاساتماإلدالعؿملة" 

وطؿملّٟمغؾينمدوظةماإلدالم؟م:مظضمل٢ّمضائالمؼعمل٦ّل 

,موطؼملامضالمإعاممأػ٢ّماظلؽملةمؼبمسزملّٕغامربؼملّٓم$المؼزملػملّّمآخّٕمػّٔهماِّعةمإالممبامصػملّّمب٥ّمأوشلا%:مصاى٦ّابمسػملؿمل٥ّممبامدشملَّّٕهماإلعاممعاظ١ّمرغب٥ّمآ

.م$اظؿزملظملؿملة,مواظذلبؿملة:مإنماإلدالممظ٤ّمتعمل٦ّممظ٥ّمضائؼملةمإالمبشملّٕؼعملؿنيمػؼملا%:مغاصّٕماظّٓؼ٤ّماِّظؾاغ٨ّمرغب٥ّمآموعبؿملّٝمسػملؼملاءمأػ٢ّماظلؽملة

تزملظملؿملةماظؽملاسمع٤ّماظرملّٕكموإًّاصاتموتّٕبؿملؿؾمل٣ّمسػمل٧ّماظؿ٦ّحؿملّٓمتزملظملؿملؿؾمل٣ّمع٤ّماظؾّٓعمواحملّٓثات,موتّٕبؿملؿؾمل٣ّمسػمل٧ّماظلؽملة,متزملظملؿملؿؾمل٣ّمع٤ّماٌضملاص٨ّم

إنمطؽملتم:موتّٕبؿملؿؾمل٣ّمسػمل٧ّماظشملاسات,موبؾملّٔاموؿؼملّٝمضػمل٦ّبؾبؾمل٣ّموؼعملؿملؼمل٦ّنمدوظؿؾمل٣ّموػّٔهمػ٨ّمرّٕؼعملةماظؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمصعملّٓمضالمظ٥ّماٌرملّٕط٦ّن

صفملب٧ّمواطؿظمل٧ّمباظؿزملظملؿملةمواظذلبؿملة,مِّغةمإذامحغمل٣ّمباإلدالممضؾ٢ّمأنمؼّٕبؿملؾمل٣ّمسػملؿمل٥ّمظ٤ّمؼعملؾ٢ّمعؽمل٥ّمأحّٓمب٢ّمد٦ّفمؼؿـملعّٕونمسػمل٧ّم.متّٕؼّٓماٌػمل١ّمعػملغملؽملاك

ب٢ّم!مضؿػمل٥ّ,موػّٔاماظؽملفاذ٨ّمذظ١ّماظّٕج٢ّماظزملاحلمأدػمل٣ّموػ٦ّمضبغمل٣ّمدوظةموعاتموػ٦ّمطبظمل٨ّمإدالع٥ّ,مٌاذامملمضبغمل٣ّمبّٓؼ٤ّمآمعاداعتماظّٓوظةمبؿملّٓه؟

اى٦ّابمواضّّموػ٦ّمأنمذضملؾ٥ّمملمؼذلبؽبمسػمل٧ّمػّٔاماظّٓؼ٤ّ,مواظذلبؿملةمهؿاجمإظبموضتموؼبماٌـ٢ّم!مٌاذامملمؼضملػمل٤ّمإدالع٥ّمصسملاًلمع٤ّمانمضبغمل٣ّمب٥ّ؟

انمػّٕضاًلموصػمل٥ّمطؿابماظؽمليبمصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّمصضملػمل٣ّم"مصقؿملق٥ّ",موظؿملّٗماظؽملفاذ٨ّموحّٓهمصعملّٓمذطّٕماإلعامماظؾكاريمؼبم$صؽملضملاءمملمتنبؽبمؼبمؼ٦ّم%

ؼامعضملرملّٕماظّٕوممػ٢ّمظغمل٣ّمؼبماظظملالحمواظّٕذّٓموأنمؼـؾتمعػملغملغمل٣ّمصؿؾاؼضمل٦ّامػّٔاماظؽمليب؟م:مػّٕض٢ّمأغ٥ّمغيبموعبّٝمسصملؼملاءماظّٕومموأعّٕمبطملػمل٠ّماِّب٦ّابموضال

.مإغ٨ّمضػملتمععملاظيتمآغظملًامأخؿدلمبؾملامذّٓتغمل٣ّمسػمل٧ّمدؼؽملغمل٣ّ,مصعملّٓمرأؼتؾب:مصؽملظملّٕوامإظبماِّب٦ّابمص٦ّجّٓوػامضّٓمشػملعملتمصػملؼملامرأىمتظملّٕضؾمل٣ّموأؼّٗمعؽملؾمل٣ّمضال

!.مصلفّٓوامظ٥ّمورض٦ّامسؽمل٥ّ

وٌاذامسؽملّٓعامذػؾ٦ّامإظبماِّب٦ّابمظغمل٨ّمؼظملؿق٦ّػامشؿملمبّٕمطالع٥ّمرش٣ّمأنماىؿملّ٘مبؿملّٓه؟م!مصؿفملع٢ّمأخ٨ّمٌاذامأشػمل٠ّماِّب٦ّاب

.محؿ٧ّمالمطبّٕجماًدل,مصؿملؽملؿرملّٕ,موؼطملػملبمسػملؿمل٥ّمذضملؾ٥ّ:مصاى٦ّاب

مصؽملفّٓهمضّٓمرب٧ّمبمغظملًّٕامشرلمضػملؿمل٢ّمع٤ّماِّوسمواًّٖرج,موبضملثمعضملؾمل٣ّمعزملضملبمب٤ّمسؼملرلم–مصػمل٧ّمآمسػملؿمل٥ّمودػمل٣ّم–وغّٕجّٝمإظبمدرلةمرد٦ّلمآم

ظغمل٨ّمؼضملػملؼملؾمل٣ّمدؼؽملؾمل٣ّموؼّٓس٦ّمشرلػ٣ّمإظبمآموبضملّٓموضتمشرلمضزملرلمع٤ّماظذلبؿملةمواظؿزملظملؿملةمأتاهماظ٦ّح٨ّ,موُأذنؽبمظ٥ّمباشلفّٕةمإاظبماجملؿؼملّٝماىّٓؼّٓم

اظّٔيمضّٓمتّٕب٧ّمسػمل٧ّمدؼ٤ّمآ,مصّٕض٦ّامب٥ّمرد٦ّاًلموحاطؼملًا,مصفملعّٕػ٣ّمباظؿمبـملخ٨ّموأعّٕػ٣ّمبؾؽملاءماٌلفّٓ,موأعّٕػ٣ّمباىؾملاد,مواغؿرملّٕمدؼ٤ّمآمؼبماِّرم

.مصؾملّٔامأخ٨ّمؼبمآمػ٦ّمعؽملؾملجماِّغؾؿملاءماِّصؿمل٢ّ.مض,موػّٔامطػمل٥ّمبضملّٓماظؿزملظملؿملةمواظذلبؿملة

ع٤ّمظ٨ّمعـ٢ّمػات١ّمآٌّظ٢ّمميرمل٨ّماشل٦ّؼؽملاموؼفملت٨ّماِّولم

أخ٨ّمؼبمآ,مطؿملّٟمأصؾّّمحاظؽملامؼ٦ّممأنمتّٕطؽملامػّٔاماظؽملؾملجماِّصؿمل٢ّموراءغامزؾملّٕؼًامصػملؽمللؿظملّٓمع٤ّموّٕبةمشرلغامصاظلضملؿملّٓمع٤ّماتضملّٜمبطملرلهمصؾملامػ٨ّم

-ماىّٖائّٕمصضملّٓماإلدالعؿمل٦ّنمإظبماظلػملشملةمس٤ّمرّٕؼ٠ّماإلغؿكاباتموعاػ٨ّمإالمأؼاممضػملؿملػملةموحزملػملتماالسؿعملاالتمودظملغملتماظّٓعاءمواغؿؾملغملتماِّسّٕاض

وتّٕطؿملامحزملػملتمغظملّٗماظرمل٨ّءموعازالمضبزمل٢ّمؼبمطـرلمع٤ّماظّٓولماظضملّٕبؿملةماإلدالعؿملةمصؾمل٢ّمتػمل١ّماظّٓولمػ٨ّمطاغتمع٦ّج٦ّدةمضؾ٢ّم-موأؼسملًام

!ماالغؿكاباتماظيتمتؽملضملعملّٓمسػملؿملؾملاماظّٓولماظغملاصّٕة؟

!موػ٢ّماظغملظملّٕةمؼؽملظملعمل٦ّنمأع٦ّاشل٣ّمظغمل٨ّمتعمل٦ّممدوظةمإدالعؿملةمبؾملّٔهماظشملّٕؼعملة؟
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حعملًامصػملؿملقّٕرمظ٨ّمرداظةمخشملؿملمبًةمردمبامسػملؼملؿملًامع٦ّثعملًامباظغملؿابمواظلؽملةمبظملؾمل٣ّمدػملّٟم-ممعؽملزملظملًام–تـّٕؼبمسػملؿمل٥ّ,موإنمطانم

اِّعة,موأغامأساػّٓمآمإنموجّٓتؾبمحعملاَّمأبػملجؽبمظ٤ّمأتّٖحّٖحؽبمسؽمل٥ّمضؿملّٓمذضملّٕة,مصاي٠ّؾبمأح٠ّمأنمؼؾبؿمبؾّٝمعؾملؼملامطانمضائػمل٥ّ,م

م$عؽبضملؿبّٔكبرؽبًةمِإَظ٧ّمرؽببِّغمُل٣ّؿبموؽبَظضملؽبػملَّؾملؾب٣ّؿبمؼؽبؿمبعمُل٦ّنؽب%:موإنموجّٓتؽبمباراًلمىػملفًامصقليبمض٦ّلمآمتؾاركموتضملاظب

.م$عؽبامادؿبؿؽبشمَلضملؿبتؾبموؽبعؽبامتؽب٦ّؿبصكبؿملعملكب٨ّمِإالَّمبكباظػمّل٥ّكبمسؽبػمَلؿملؿب٥ّكبمتؽب٦ّؽبطَّػمْلتؾبموؽبِإَظؿملؿب٥ّكبمُأغكبؿملبؾبمِإنؿبمُأِرؼّٓؾبمِإالَّماإِلصؿباَلحؽب%:موأخرلًامظؿملّٗمآخًّٕا

.موأدؿ٦ّدس١ّمأخ٨ّمؼبمآمودع٦ّس٨ّمتغملادمتلؾ٠ّمضػملؼمل٨ّمجّٕيماظعملػمل٣ّممبامتعملّٓم

واظلالممسػملؿملغمل٣ّمورغبةمآموبّٕطات٥ّم

.ممػذمل1420مع٤ّمذيماظعملضملّٓةمدؽملةم28بضملّٓمصالةماظظملفّٕم

$م73059بم.ص%اظؿملؼمل٤ّماظعملاسّٓةم

                                                                                                                                                                      

كب%:مؼفملتؿمل١ّمصّٕضبًامع٤ّمآ-مأخ٨ّمؼبمآم-ماى٦ّاب -مج٦ّابامطاصؿملامذاصؿملًامصعملّٓمتعمل٦ّلمم$إنمبماظّٔكبؼ٤ّؽبمَطظمَلّٕؾبوْامؼؾبؽملظملكبعمُل٦ّنؽبمأَّعؿب٦ّؽباَظؾملؾب٣ّؿبمظكبؿملؽبزملؾبّٓمبوْامسؽب٤ّمدؽبؾكبؿمل٢ِّما

ظ٤ّمؼلفملظ١ّمٌاذامملمتعمل٣ّماظّٓوظةموظغمل٤ّمد٦ّفمؼلفملظ١ّمس٤ّم-ممتؾاركموتضملاظب–أض٦ّلمذظ١ّمؼبمسػمل٣ّمآموآم:معؿ٧ّمتعمل٦ّمماظّٓوظةماإلدالعؿملة-مأخ٨ّ

اظشملّٕؼعملةماظيتمدػملغملؿؾملامؼبمػّٔهمايؿملاةمػ٢ّمػ٨ّمع٦ّاصعملةمظرملّٕعمآمصكملنمطاغتمطؼملامذّٕعمآمصعملّٓمبػملطملتموأدؼتماظّٔيمسػملؿمل١ّموإذامضػملتمط٣ّمد٦ّفم

وآمظ٤ّمؼلفملظ١ّمط٣ّمربؿملت؟موظغمل٤ّمدؿمللفملظ١ّمس٤ّماظشملّٕؼعملةمػ٢ّمػ٨ّمع٦ّاصعملةمٌامذّٕعمأممال؟مم$إظبمأنمؼرملاءمآمرب٨ّ%:مغصمل٢ّمغّٕب٨ّماظؽملاس؟مواى٦ّاب

إنمأسّٓاءماإلدالممدؿملؼملؽملضمل٦ّغؽملامع٤ّماظؿزملظملؿملةمواظذلبؿملة؟مواى٦ّابموع٤ّمػّٔاماظّٔيمؼّٕؼّٓمأنمؼؾبّٕبمب٨ّماظؽملاسمسػمل٧ّمدؼ٤ّمآمدونمأنمميؽملّٝم:موإذامضػملت

.موضبارب؟مواِّغؾؿملاءمطػملؾمل٣ّمغرملّٕوامدؼ٤ّمآمهتمدػملشملةمطاصّٕة,موظغمل٤ّمطانماظؽملزملّٕمواظؿؼملغملنيم٤ٌّمعبّٝماظؽملاسمسػمل٧ّمدؼ٤ّمآمسػمل٧ّمػّٓىمع٤ّمآ

:مإذًامصالمسدلةمبعمل٦ّلماظعملائ٢ّ

عؿ٧ّمؼؾػملّٞماظؾؽملؿملانمؼ٦ّعًاممتاع٥ّؾبممإذامطؽملتمتؾؽملؿمل٥ّموشرلكمؼؾملّٓمؾبم

-:ممحظملصمل٥ّمآم–اض٦ّلمع٤ّمطانمحؾبفؿ٥ّماظرملقبضملّٕمصرلدمسػملؿمل٥ّمباظرملضملّٕؽب,مضالماظرملاسّٕمربؼملّٓماىؾاظ٨ّم

إذامطؽملتمتؾؽملؿمل٥ّمبزملدلموهغمل٣ّمبػمل٧ّمؼؾػملّٞماظؾؽملؿملانمحؿؼملًامتذملؼملاعذمل٥ّمم

تضملاظبماظؾؽملامرش٣ّماٌضملاولؽبمتؾملّٓممصؼملامداممأسؾبماظؾؿملتمصػملؾًامع٦ّرذملًّٓامم

م$1%بذملضملارظملةماِّحّٓاثمخّٕمبمؼّٓعّٓموإنمطانمأسؾبماظؾؿملتمػرملـبامعّٓسؼملًام

م$2%تؾملاوىماظؾؽملامرش٣ّماشلؿافمضبؼملق٣ّوإنمطانمأسؾبماظؾؿملتمض٦ّاًلمعذملّٖؼمبؽملًام

طؼملـ٢ّمايؼملاسماظظملجمداءمؼؾبّٓاػ٣ّؾبموظ٦ّمزغتمأدؾابماظؾالؼامصػمل٤ّموّٓؽبم

صؼملامضّٕهمطؿملّٓفبمورج٣ّفبمودعّٓؽبمؾبموع٤ّمطاغتماظؿعمل٦ّىمأداسمبؽملائ٥ّم

جؾملادًاموصرلًامالمؼغمل٢ّنبموؼلفملمؾبمطّٔامأغؾؿملاءمآمطاغتمحؿملاتؾمل٣ّم

 وغ٦ّرماظلمبؼملامتؾطمل٨ّمسالهموأن٣ّصعملامماظؾؽملامرش٣ّماٌغملائّٓمذازبًام
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