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 ةمدقم
 
 ةالصلاو ،تانبو نينب مهنم ءاش نمل بهوو ،ىثنألاو ركذلا نيجوزلا قلخ يذلا هللا دمحلا
 هلآ ىلعو ،نيسحلاو نسحلا ِّدجو ،ةمطافو ميهاربإ دلاو ،دمحم مالسإلا ِّيبن ىلع مالسلاو
 :دعبو .نيعمجأ مهنع هللا يضر ،نورقلا ريخ يف نيدها\ا لاطبألاو ءاملعلا ءابآ ،هباحصأو
 يل َّنيبتي مل نكلو ،يدالوأ نيبو ينيب طبري قاب رثأو باتك نيودت يرطاخب لوجي ناك دقف
wاًبسنو ،ةلئاعلل اًقيثوتو ،عيمجلل ىركذ نوكيل ؛)ـه 1441( ماعلا اذه الإ هليصفتو هج 
 .ةرسألل اًناويد :ينعيو .اًيقاب
 ."يفاقث يقيثوت يلئاع باتك :هئانبأو بأ نيب راوح" :ناونعب ءاج يذلا ،باتكلا اذه ناكف
 اًباتك انوكيل هيلإ َّمضي نأ هقحو ،"...هتانبو بأ نيب راوح" :ناونعب رخآ باتك ميسق وهو
 .هدالوأو بأ نيب راوح :ناونعب اًدحاو
 هيف ام رثكأو .مألاو بألاو ،تانبلاو ءانبألا ،ةلئاعلا دارفأ مظعم لمشي هنوك يلئاع وهو
 .ةصاخلاو ةماعلا م�ايركذ نم تاحمل
 .م�ايح يف ةزراب لحارم ىلإ ةراشإلاو ،ةيملعلا مهراثآو ،م�امجرت لوانتي هنأل يقيثوت وهو
 .مهصخت يتلا روصلا ضعبب قيثوتلاو ،م�اساردل خيرأتلا عم
 يذلا راوحلا لالخ نم ،مهلوح امو ةايحلا ىلإ م�رظنو مهتفاقث ىلع ُّلدي هنأل يفاقث وهو
 .ًالماش نكي مل نإو ،مهعم يرجأ
 .ةيوعدو ةيفاقث تاكراشمو تالاقمو بتك مهل مهلكف ،هللا لضفب ملع ةرسأ ةرسألاو
 رايتخاو ،راوحلاو ،ةباتكلا ىلع ءانبألا بيردت اًضيأ ةبيرقلا باتكلا فادهأ نم ناكو
 .هريغو يعامتجالا مالعإلا ربع نولصاوتي مهو مهئادأ نيسحتو ،ةلئسألل ةبسانملا ةبوجألا
 .مهنيب اميف رواشتلاو ةلصلا قيمعت ىلإ ةفاضإ
 :ىلع لمتشي ،باتكلا اذه يف هب صاخ مسق نبا لكلو
 .نبالا ةمجرت -
  .بيجي وهو )...( هنبا لأسي بألا :ةرقف مث -
 .بيجي وهو هابأ لأسي )...( نبالا :ةرقف مث -
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 .بيجت يهو هتدلاو لأسي )...( نبالا :مث -
 .قئاثوو روص :ةريخألا ةرقفلاو -

 .هبناوج نم ًالماكتم باتكلا نوكيل كلذو
 )بيهص نبالا راوحلا اذه نع َباغ دقو(
 باتكلا نوكي ىتح ،ام ًالاؤس ينلأسي نأ مهنم دحأ ىلع تحرتقا الو ،مهتبوجأ يف لخدتأ ملو
 .هيلع مه امك عيمجلا نع اًربعمو ،ههجوتو هاوتحم يف اًقداص
 مهضعب رابخأ نوفرعي اوناك ام مwأ عيمجلل َّنيبت دقو .ةلئاعلا رابخأ نم ريثك عاضل هالولو
 !مهل ةيضام صصقو رابخأ نم نوبجعتي اوناكو ،اًديج
 تاكاردتسا وأ ،ةديدج راثآو رابخأب ،هل ةديدج ةرشن لك يف باتكلا ريوطت نكمي هنأ ىلع
 ..نيودتلا قحتست ملاعمو رثآمو ،تاراوحو
  .هل ليثم ىلع علَّطأ ملو ،فيلأتلا يف ديدج جw هلعلو
 شيعي دق بتاكلا وأ ملاعلاف ،ركفلاو ملعلا لهأ ةايح نم مهم بناج نيودت هتانسح نمو
 !هترسأ رابخأو هلاوحأ نم ريسيلا رزنلا الإ سانلا فرعي الو رثكأ وأ هترسأ نيب نرق فصن
 .هناسحإو هقيفوت ىلع هل ركشلاو ،اذهل انقفو يذلا هللا دمحلاو
 .بيجم ريخو لوؤسم ريخ هنإ ،ايندلا يف انعمج امك هتنج يف انعمجي نأ هناحبس هلأسأو
 .دمحأ نبالا ةكراشم عم ،ةليلق تاليدعت اهيف باتكلل ةيناثلا ةرشنلا :ةظحالم
 .هل فالغلا ميمصتو
 

 فسوي ريخ دمحم
 ـه 1442 لوألا عيبر

 لوبناتسإ
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 .فسوي ناضمر نب ريخ دمحم نب ريبز
 
 :ةريسلا
 
  .ةكسحلا ةظفاحم ،يلشماقلا ةنيدمب م 15/7/1976 ،ـه 18/7/1396 يف دلو
 ىلوألا ةنسلا نم لوألا لصفلا )يبس هبرت( ةيناطحقلا ةنيدمب ديلولا نب دلاخ ةسردم يف سرد
 نيز عماجل هدلاو ةمامإ ءانثأ يلشماقلا ةنيدم يف ةريصق ةدم شاعو ،ةيئادتبالا ةلحرملا نم
 نكسو م 1982 ،ـه 1402 ماع ةيدوعسلاب ضايرلا ةنيدم يف ةماقإلل لقتنا مث ،ا² نيدباعلا
 ءايحألا نم وهو ،ءاطيسولا يحب ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجل عباتلا نكسلا يف
 اهرجه يتلا ،يحلا كلذ يف ةميدقلا ةينيطلا تويبلا ركذتي لازي الو .ضايرلا ةنيدمب ةميدقلا
 لصفلا لمكأ .ريتسجاملا ةلحرم يف اًبلاط اهنيح هدلاو ناك دقو ،تايلاجلا ا² تنكسو ا²احصأ
 لمكأو ةناطلس يح ىلإ لقتنا مث ،ةيئادتبالا ريبج نب ديعس ةسردمب لوألا فصلا نم يناثلا
 سداسلا فصلا سردو زلملا يح ىلإ لقتنا مث ،ةيئادتبالا ةناطلس يح ةسردمب ةيئادتبالا لحارملا
  .احيرأ عراش يف عقت يتلا سابعلا ةطسوتمب ةطسوتملا ةلحرملا سرد مث ،انيس نبا ةسردمب يئادتبالا
 دجاسملا تابتكم ىلإ اهنيح ىمتناو ،افصلا يح يف ةعقاولا ةيلقص ةيوناثب ةيوناثلا ةلحرملا سرد
 ناكو .تالحرلا مظنت ميركلا نآرقلا ظيفحت بناج ىلإو ،مههجوتو بابشلاب مت� تناك يتلا
 ضعب تقولا كلذ يف رضحو .زاتعملا دمحم نب هللا دبع خيشلا ةيدوعسلا يف اهسسأ نم لوأ
 حرش ةدعلا" يباتك هيلع سرد ثيح ،نازوفلا حلاص خيشلا ةمالعلا مهنم ،ءاملعلا دنع سوردلا
 ،ةناطلس يحب ةيميت نبا مالسإلا خيش عماج يف ةيملع ةرود رضح امك ."مارملا غولب"و "ةدمعلا
 نم ريثكلا ىلإ بابشلا عم تالحر يف جرخو .نآلا ىتح ماقت ةيملعلا ةرودلا هذه لازت امو
 يتلا ةيفيصلا زكارملا يف كراش امك .جحلا ىلإ مهعم بهذو ،اًبونجو اًبرغو اًقرش ،ةكلمملا قطانم
 .سرادملا يف ةيفيصلا ةزاجإلا يف ماقت تناك
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 قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلك يف ةساردلل قشمد ىلإ م 1995 ،ـه 1416 ماع يف بهذ مث 
 2001 ـه 1422 ماع يف ابيرقت ضايرلا ىلإ داعو ،ةساردلا لمكي ملو ةيناثلا ةنسلا يف فقوتو
 يف بتاكملا ةينقت مولبد سَردو ،ظيفحتلا تاقلح ىدحإ يف سيردتلاب ماق ةدملا هذه يفو .م
 فصنو نيتنس ةدمل يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا عم اًنواعتم لمعو ،ةصاخلا دهاعملا دحأ
 يئوضلا حساملا زاهج ىلع ةينطولا دهف كلملا ةبتكمب تاطوطخملا مسق يف لمع مث ،اًبيرقت ةنسلا
 لقتناو ،اًبيرقت تاونس ثالث ةدمل ةرونملا ةنيدملا تاساردو ثوحبو زكرم عم اًنواعتم مليفوركيملل
 اًنواعتم اهلبق ناكو ،ةينورتكلإلا ةكولألا ةكبش يف اًريتركس لمعلل م 2008 ،ـه 1429 ماع
  .تالاقملاو رابخألا دادعإل ةكبشلا عم
 ةلحرملا ذنم ظيفحتلا تاقلح ىلإ ىمتناو ،ةءارقلا بحأو ،لفط وهو صصقلا ضعب بتك
 تارودلا نم ديدعلا رضح امك ،ضايرلاو قشمد يف ةيزيلجنإلا ةغللا يف تارود رضحو .ةيئادتبالا
  .اهروضحب تاداهش زاحو ،ضايرلا يف
 يف ةرم نيترم رصم راز امك ،ةساردلل مث ةيفيصلا تازاجإلا يف ةعطقتم تاونس يف ايروس راز
 ايسينودنإ راز امك ،م 2013 ،ـه 1434 ماع يف ىرخأ ةرمو ،م 2008 ،ـه 1429 يماع
 .م 2017 ،ـه 1439 ماع
 .م 2018 ،ـه 1439 ماع ذنم هئاقشأو هيدلاو عم لوبناتسإ ىلإ لقتنا
 باتكلا يف هعم كراش امك ،فالغلا ىلع هعم همسا بتُكو "مالعألا ةمتت" باتك يف هدلاو دعاس
 ،)ةرحلا ةعوسوملا( ايديبيكيو ةعوسومل تالاقم دعأو "يبرعلا ملاعلا يف داورلاو لئاوألا" ينورتكلإلا
 .ةعطقتم تارتفل تايفولا عباتو ،ةفلتخم ةينورتكلإ عقاومل تالاقم دادعإب ماق امك
 
 :ريبز ةبوجأو بألا ةلئسأ
 
 ؟اذاملو ،ةلوجرلا مأ ،بابشلا مأ ،ةلوفطلا ةلحرم ؟كيلإ ُّبحأ رمعلا لحارم ُّيأ -1س
 
 ةوقو ةحصلاو طاشنلاو جوضنلا نوكي ةلحرملا هذه يف نأل ؛لمجألاو مهألا يه بابشلا ةلحرم
 ءاقدصألا نيوكتو ةفرعملاو ملعلا بلطل ةمهمو ةيسيسأت ةلحرم يهو ،ساوحلا ةمالسو ةركاذلا
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 :سمخ لبق اًسمخ منتغا" :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ..تاراسملا ديدحتو ايندلا ىلع حاتفنالاو
 ،عبرأ نع لأسي ىتح ةمايقلا موي هامدق لوزت ال ناسنإلا نأ امك ."...كمره لبق كبابش
 .ةلحرملا هذه ةيمهأ ىلع لدي اذهو .هالبأ ميف هبابش نع :اهنم
 
 ؟اًملكتم مأ ،اًتكاس نوكت نأ بحت له ،سلجم يف تنك اذإ -2س
 
 نف تمصلاف ..ءالضفو ءاملع سل\ا يف ناك نإ توكسلا لِّضفُأ انأف ،سل\ا بسح فلتخي
 ححصأ وأ ،تلئُس نإ ملكتأف ةرماسمو ءاقدصأ ةسلج ةسلجلا تناك نإ امأو ،مالكلا نونف نم
 .شاقنلا عوضوم لوح ةديفم تامولعم نم يدل امب يلدأ وأ ،ًأطخ
 
 ؟كلذ ىلإ كتررطضا فقاوم كب ترم لهو ،ةدعاسم ىلإ جاتحم كنأ نظت ىتم -3س
 
 نع الإ اهلح عيطتسأ الو ةليحلا يب قيضتو ةلكشم يف عقأ نيح ةدعاسملا ىلإ جاتحم يننأ نظأ
 :فقاوملا ضعب هذهو ،م�دعاسم وأ نيرخآلا قيرط
 يئاقدصأ وأ يناوخإب تلصتا ةيراطبلا ءاهتنا وأ ةرايسلا راطإ فلت دنع وأ ثداوحلا ضعب يف -
  .ةدعاسملل
 كلت ءاwإ ىلع ةردقلا وأ ةربخلا نوكلمي نمم نيرخآلا ىلإ تالماعملا ضعب ءاwإ يف تأجل -
 .تالماعملا
 تررطضاف ،نيرفاسم اوناك يلهأو ،يعم حيتافملا نكت ملو لزنملا ىلإ تعجر تارملا ىدحإ يف -
 عم نكل ..لزنملا باب يل حتفيل انلزنم شوح لخاد ىلإ طئاحلا قوف زفقف انراجب ةناعتسالا ىلإ
 ....اًضيأ اقلغم لزنملل يلخادلا بابلا ناك فسألا
 مهيدلو يلبق اولصو نيذلا يمع دالوأو يتوخإ نم ةدعاسملا تبلط ايكرت ىلإ يلوصو دنع - 
 ...كلذ ريغو تالصاوملا لئاسوو ةغللا يف ةربخ
 ،جمارب بيصنت ىلإ جاتحأ وأ تاسوريف وأ لاطعأ لاوجلا وأ بوساحلا زاهج ضرتعت ام اًريثك -
 .رومألا هذه لثم يف دمحأ يخأب نيعتساف
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 ،عبني ةنيدم دنع رمحألا رحبلا يف قرغلا فقوم وه ةدعاسم ىلإ هيف تجتحا فقوم رثكأ -
 مث انذاقنإ لواحي نم ىرن نحنو خرصن انللظ دقف ،ميهاربإو دمحأ يوخأ عم يل ثدح يذلا
  ..انتبحس امك ةماودلا هبحست ال ىتح عجارتي
 
 ،اهتيمنتو تاعمتجملا يف اًريثأت رثكأ اهنظت اهيأ ،ةفاقثلا مأ ،ةعانصلا مأ ،ةعارزلا -4س
 ؟كلذ ىلع لاثم نم لهو
 
 ىتح تالا\ا عيمج يف تعفن ةمدقتملا ةينقتلا :لاثم ،اًريثأت رثكألا يه ةعانصلا رصعلا اذه يف
 ،يعانصلا مدقتلا ببسب ةيعارزلا بيلاسألاو تالآلاو تاودألا تروطت دقف ،ةفاقثلاو ةعارزلا
 تال\او تاطوطخملا فيشرأو تامولعملاو بتكلا ىلإ َلوصولا ُةينقتلا تلهس دقف ةفاقثلا امأ
 وهو اهبلطي نمل ةفرعملل ًاينورتكلإ ًاعزوم حبصتل تابتكملل لا\ا حاتأ ينقتلا روطتلاو .دئارجلاو
 ..تالا\ا لكو ةحصلاو ميلعتلاو ةعارزلاو ةفاقثلا يف رثؤي يعانصلا مدقتلاف ..ناكم يأ يف
 

 ،ا{يوبرت مأ ،ا{يركسع مأ ،لامعأ لجر :نوكت نأ ديرت تنك اذامف ،اًرمآ تنك اذإ -5
 ؟اهنم ةثالث وأ نيرمأ ركذت لهو ،اًيرادإ مأ
 
  :ايرادإ نوكأ نأ ديرأف ارمآ تنك نإ
 ،قالخأ نم تدسفأ مكو ،دابع نم ترهق مكف ،ةوشرلاو ةيبوسحملا فاقيإب رمآ :لوألا رمألا
 ..تاقاطو تاقوأو تاورثو لاومأ نم تردهأ مكو
 رصعلا اذه يف تاسسؤملا نم ريثكلا ا² رادي لازت ام يتلا ،ةلتاقلا ةباترلا ءاwإب رمآ :يناثلا رمألا
 .لاملاو دهجلاو تقولل ةعيضم يهف ،اهنم فيفختلا لقألا ىلع وأ - ةعرسلا رصع -
 
 نم نانحلاو بحلاو ةيانعلا نم بيصن ربكأ تذخأو ،ةلئاعلا يف دالوألا ربكأ تنأ -6س
 نم له .قشمد يفو ،ا� تدلو يتلا ةدلبلا يف ،كتامعو كمامعأو كتدجو كدج
 ؟ككرتت الو كفقوتست امهعم كل تايركذ
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 ،هقشي ناك يذلا ريغصلا رهنلاو ،هللا همحر يدج ناتسب ا² تدلو يتلا ةدلبلا يف يتايركذ نم
  ..هيف حاتري ناك يذلا شيرعلاو ،اهيف عرزت تناك يتلا هكاوفلاو
  .ةرم لوأل نويزفلتلا تيأر هيفو ،هللا اهمحر )ساملأ( يتمع تيب ركذتأو
 تارايز يف اهيلع تددرت مث ،ةيدوعسلا ىلإ لاقتنالل اهانرداغ امدنع اًديج ركذتأ قشمد يفو
 نيمتهم عيمجلا ناكو .ةساردلل تبهذ ثيح )م 1996( ـه 1417 ماعلا ءاج نأ ىلإ ،ةقرفتم
  .ةحارلا بابسأ عيمج يل نورفويو ،يب
 ريد ىلإ ةعئار تالحر يف هعم تبهذو ،قشمد يف ريواشم ينذخأي ناك رون دمحم يمع ركذأو
  .ةيقذاللاو ةيطع
  .لزنملا يف اننوروزيف قشمد يف ةيركسعلا نومدخي انفراعمو انبراقأ ضعب ناكو
 
 كتايركذ اياقب ام ؟تاونس تس كرمعو )يبس هبرت( ةيناطحقلا كتدلب تكرت -7س
� ةنسلا نم طقف لوألا لصفلا كتساردو ،كلهأ ريغ نم ا�اكس نم ركذت نمو ؟ا
 ؟اهيف كسَّرد نمو ،تناك فيك ىلوألا ةيساردلا
 
 يهو ،ليلقلا ىوس ركذتأ ال اذل ،ةنسلا فصنو تاونس سمخ يرمعو ةيناطحقلا تكرت
 يدج ناك امدنعو ،شوحلا يف تناك يتلا تاناويحلاو ،كانه ريبكلا انتيب ركذتأ ..تالايخك
  .اهخلسيو فارخلا قلعي هللا همحر
 يف سانلل بصت مت ،حمقلا هيف يلغتو اًمخض اًردِق رضحت هللا اهمحر يتدج تناك امدنع ركذأو
  ."كوُناد" ةيدركلاب ىمسيو ،لكؤيو حلملا هيلع شريو ،نوحص
  ."ةزيبخلا" وأ "كلوط"و "كوسح" لثم ،ةقطنملا كلت يف ةدوجوملا تاتابنلا ضعبو
  .نيللدم نينثالا انكو ،دوقنعلا رخآ ناك دقف ،سيردإ يمع نيبو ينيب سفانتلا ركذأو
 "وراص" انتراجو ،)ةيده( "وده" انتراج ينبا نارودو ناريماك :ءامسألا هذه اwاكس نم ركذأو
  ...ةينارصنلا )ةراس(



10 
 

 عمو ،ديلولا نب دلاخ ةسردم يف تناكف ىلوألا ةيساردلا ةنسلا نم لوألا لصفلا يتسارد امأ
 !ةسردملا نع اًئيش ركذتأ ال فسألا
 
 امو ،بابسألا ام ،رغصلا ذنم )ةديمح( ةسفانم سيردإ كمع نيبو كنيب تناك -8س
 ؟هعم كتاياكح ضعب
 
 ،تاونس ةدعب ينم ربكأ وهو ،رمعلا يف براقتلا ببسب امبر ،رغصلا يف تناك طقف ةسفانملا
 ،ةسفانملاو ةريغلا نم ءيش اذهل لصح امبرف ،نيلَّلدم انكو ،ركبلا نبالا انأو ،دوقنعلا رخآ ناك دقف
 فيس يمعو وه ناك دقو ..رثكأ ركذي يمع امبرو ،هعم تاياكح ركذأ الو .يعيبط وهو
 ةرايخو ةزبخ ناذخأيو ،ةسردملا نم ناعجري مث ،ضعب عم ةسردملا ىلإ نابهذي ،اًعم اًمئاد نيدلا
 .اًريثك لزنملا يف نايقبي اناك امو ،ءاسملا ىتح نادوعي الو ،بعلل لزنملا نم ناجرخي مث
 
 ،قشمدب ةعماجلا يف ةساردلل اًباهذ كناوخإ لوأ َتنك ضايرلا يف انك امدنع -9س
 .لمكت ملو ةيناثلا ةنسلا ىلإ تلقتناو ،ةعماجلا يف ةعيرشلا تسرد ،ىربكلا ةرسألا كانهو
 ...يملعلا كطاشنو ،ةساردلا يف كئالمز عمو ،كانه ةذتاسألا عم كتايركذ ام
 
 ديعس دمحم روتكدلا مهنم ركذأ ،ءاملعلاو خياشملا رابك نم ةبكوك انسّردي ناك ةرتفلا كلت يف
 ةقوشم هتارضاحم تناكو ،هنم تدفتسا يذلا ،يناهربلا ماشه دّمحم ةمالعلاو ،يطوبلا ناضمر
 ،ماحللا ديسلا عيدب روتكدلا كلذكو ..بايغ لوط دعب قشمد ىلإ داع دق ناكو ،هللا همحر
  ..مهريغو ،اوشلا نميأ روتكدلاو ،يومحلا ةماسأ روتكدلاو
 "ساطس"و ،انتريزج يف ةيبرعيلا نم "حافك" مهنم ركذتأ ،ةفلتخم قطانم نم اوناكف ءالمزلا امأ
  .اعرد نم ةبيرقلا ةيقرشلا ةيراغلا نم ،"مينغ" ةلئاع نم مهدحأ ركذأ امك ..يسكرش وهو
 ،هتيرق يف هسرع روضحل قشمد يف نيرخآ ءاقدصأو انأ يناعد ثيح ،ةصق هعم يل ريخألاو
 ةفاضم تلخدف ..ىرخأ ةيرق ىلإ تبهذو قيرطلا تعضأ يننأ ادبو ،اًرخأتم كانه ىلإ تبهذف
 اًضرأ تعطقف ،اهديرأ يتلا ةيرقلا ىلإ يندشرأو ينفّيضف ،ءاهجولا دحأ هنأ ودبي صخشل ةريبك
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 تلأسو ،ةيرقلا ىلإ تلصو ىتح ..ينبعرت بالكلا تاوصأ تناكو ،ليللا يف ةليوط ةفاسمل ةيعارز
  .هلزنم يف ةليللا كلت تمنو ،يقيدص لزنم ىلإ تلصوف ،هيلإ ينودشرأ ىتح تيبلا نع
 ةقطنم نم مهدحأ ناكو ،جبنم نم مهبلغأ نيرخآ بابش ىلإ تفرعت يفيصلا ركسعملا يفو
 راطم يف ًالسارم لمعي بيرق هل ناكف ..ماعطلا تابجو ماظتنا مدع نم يناعن انكو ،بابلا
 نم انل هملسيو ،انل راطفإلا راضحإ هنم بلطي ناكف ،انركسعم نم بيرقلا يركسعلا ريمضلا
 كالسألا نم تبرتقا امدنعو ،راطفإلا هنم ذخآو بهذأ نأل يرود ءاجو ... ركسعملا جراخ
 صخشلا كلذو انأ يب اوكسمأو ،فقوتلا سارحلا ينم بلط هنم سايكألا تذخأو ةكئاشلا
 ..سبحلاو رفصلا ىلع ةقالح ةبوقعلا راظتناب تنك ،ديمعلا ىلإ انب اوبهذو ،ةيرانلا ةجاردلا ىلع
 تايركذ امهنيب نأ ودبي ثيح ،هركذتو صخشلا كلذ ىلع ديمعلا فرعت ام ناعرس نكل
  !انع اوجرفأ مث ....ةوهقلا انل بلطو ،هب بحرو ،ةميدق
 يمع ةبتكم وأ مكتبتكم يف ةدوجوملا بتكلا نم يل رفوت ام أرقأ تنك دقف يملعلا يطاشن امأ
 ا�أرق يتلا يناليكلا بيجن تاياور لثم ،بتكلا ضعب سيردإ يمع يناطعأو ،اتسرحب رون دمحم
  .هتفاقث نمو هنم تدفتساو ،انعم نكسي )مالس( يتمع نبا ناكو ،اًعيمج
  .تابتكملا ىلإ بهذأو ،تاودنلاو ةيملعلا سوردلا ضعب رضحأ تنكو
 ةيفيك نع اًئيش نوفرعي اونوكي مل ةبلطلا نأ ركذتأو .ةبولطملا ثوحبلا تاقلح دادعإب موقأو
 ةبتكملا" ةدام ةيوناثلا يف تسرد ثيح ،كلذ نع ةيفلخ يدل تناكو ،ثوحبلا دادعإ
  ..ثحبلا لمع ةقيرط ىلإ بالطلا ضعب دشرأ تنكف ،"ثحبلاو
  .ةفلتخملا ضراعملاو بتكلا ضراعم روزأ تنك امك
 بتكلل ةدابع راد ةبتكم( يكز دمحم يمع ةبتكم ىلإ بهذأ تنك ةيلكلا نم تعجر املكو
 تنكو ،ةفلتخم براشم نم فويضو ةيفاقث تاشاقن هدنع نوكت ام اًريثكو ،)ةردانلا تال\او
 .شاقنلاب عتمتسأو تايصخش ىلع فرعتأو ديفتسأ
 
 ؟اهنم ركذت ام زربأ امو ؟كتاّجح ددع ركذت له -10س
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 خيشلا نكسي ناك ثيح ةعم\ا ةنيدم ىلإ انبهذ امدنع اهنم هركذتأ اممو ،اهددع ركذأ ال
  .اًعم َّجحنل ،ةكم ىلإ هعم انبهذ مث يوشريدلا عيطم دمحم
  ..هاندجو مث كانه عاض امدنع ركذتأو ،هللا همحر دمحأ يدج عم ةلحرلا اًضيأ
 ،مايخلا تقرتحاو فّيكمو زهجم ميخم يف انلزنو جحلل يئاقدصأ عم تبهذ امدنع اًضيأو
 .جاجحلا جارخإو ميخلا لابح عطق يف يئاقدصأ تدعاسف
 يف يفيرعلا دمحم خيشلل ةرضاحم انرضحو انبهذ ثيح ،سيردإ يمع عمو مكعم ةجح ركذتأو
  .ءابق دجسم
 ناكو ،ا�رايزل انبهذف ،ةينانبللا جحلا ةثعب عم ةّجاح )ةزيزع( ةينانبللا يتمع تناك امدنع ركذتأو
 .رون دمحم يمع انعم
 
 ؟ىضرت ىتح ايندلا هذه ِّمضخ يف هُّدوت يذلا امو ؟كتايح نع ضار تنأ له -11س
 
  .﴾َنيِرِكاَّشلا َنِم ْنُكَو َكُتْيَـتآ اَم ْذُخَف﴿ هللا دمحلا -ج
 .ينع نييضار يادلاو نوكي نأ هدوأ يذلاو
 
 .ينب اي كنع هللا يضر :بألا
 
 نازيم امو ؟نيتبرجتلا نم تملعت اذامف ،ةطلخو ةلزع نيب كتايح تحوارت -12س
 ؟كرظن يف ةيعامتجالا تاقالعلا
 
 ،يلخادلا ءاقنلاو ءافصلاو ،اهيف لمأتلاو تاذلا ليكشتو فاشتكا ةداعإ ةلزعلا نم تدفتسا
 كردت ةلزعلا يفو ،دسحلا نمو تاموصخلا نم صلختلاو ،اهلح ةلواحمو بويعلا ضعب كاردإو
  .)ةنئمطملا سفنلا( ةيهام ًالعف
 نم ريثكلا تفرعو ،سانلا نم ريثكلا ىلع تفرعتو ،تاقادص اهيف تنّوك دقف ةطلُخلا امأ
 ،تارضاحمو تاودن ترضحو ،ةطشنأ يف تكراشو ،دئاوف تبستكاو ،ديلاقتلاو تاداعلا
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 اًضيأ تدفتساو ،ةريثك تايصخش تيأرو ،اهنم تاداهش تذخأو ةفلتخم تارود ترضحو
 .رومأ نم دجتسي امو انلوح ثدحي ام كاردإ
 
 ،ةيملاعو ةيمالسإ ةرهش تذخأ يتلا ،ةكولألا ةكبش يف ةليوط تاونس تيضق -13س
 ؟تدفأو هنم تدفتسا يذلا امو ؟كلمع لاجم ناك امف
 
 امك ،داوملا ريرحت ملعت وه لمعلا اذه يف هنم تدفتسا يذلاو ،ريرحت ريتركس ةكولألا يف تلمع
 تالاقمو ةيملع لئاسرو ثوحبو بتك نم ،ةفلتخملا داوملا نم فالآلا تارشع ىلع تعلطا
 نسحو ،لابلا لوطو ربصلا تملعت امك ،ةيفيظولا تاراهملا ضعب تملعتو ،ةيئرمو ةيتوص داومو
 امم مكارتي لمعلا لعجيس ليجأتلا نأل ؛دغلا ىلإ مويلا لمع ليجأت مدعو ،طابضنالاو فرصتلا
 .اهيلع لمعلا ديجأ نكأ مل بساحلا يف جمارب ىلع لمعلا تملعتو ..ديدشلا طغضلا ببسي
  .تايصخشلاو ءاملعلا نم ريثكلا تيأر ةفلتخم تابسانم يفو
 تدشرأ وأ ،ةمألل اًريخو اًعفان اًئيش تمدق عقوملا لالخ نم نوكأ نأ وجرأف ،هتدفأ ام امأ
 .هديري امل ملع بلاط
   
 كمسا زرب دقو ،مجارتلا بتك ةصاخو ،هل ةديدع لامعأ يف كدلاو تدعاس -14س
 امو ،اهبناوج امو ،كلامعأ يه امف ،رثكأ تامدقملا يف َتركُذو ،امهنم نينثا ىلع
 ؟اهدودح
 
 داّورلاو لئاوألا" ينورتكلإلا باتكلاو "مالعألا ةمتت" امه مكل نيباتك ىلع يمسا ركُذ بتكلا يف
 مجعم ةلمكت"و ،" مالعألا ةمتت" يباتك يتمدقم يف يمسا ركذب متلضفت دقو ."يبرعلا ملاعلا يف
  ."نيفلؤملا
 نب دمحأ" :يهو ،)ايدبيكيو( ةرحلا ةعوسوملا يف ترشن تالاقملا ضعب يدلف ،تالاقملا امأ
 ةكبش يف رشن رخآ لاقمو ."ةيزرب نصح ةكرعم" و "ةينومأم ةطيرخ" و ،"ديشخإلا نب يلع
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 تايفو عم عمجت ،رشنت مل ىرخأ تالاقمو .)ـه 154 ت( ررحملا ةبطق طاطخلا :ناونعب ىقثولا
 .هللا ءاش نإ باتك يف اًبيرق رشنتو
 ةيفاقث تالاقم يهو ،اهيلع يمسا عضو نود اهبلغأ عقاومل تالاقملا نم ددع دادعإب تمقو
  ..بتك ضورعو تايفو ةعباتمو ،مجارتو
 تاعاسلا فرصأ تنك تقولا كلذ يف مجارتلاب يفغشلف ،ربكألا بيصنلا مالعألا ةمتتل ناكو
 ،ةريثك دئارجو تالجمو تاعوسوم يف تثحبو ،نيفوتملا مالعألا نع ثحبلا يف موي لك لاوطلا
 .اًماع )12( ىلإ تدتما ةليوط ةدم تناكو
 
 ؟ةيمالسإلا م�ايح يف هيلع اوزكريو سانلا هفرعي نأ ديرت يذلا ام -15س
 
 مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا راعش وهف ،ىلاعت هللااب ةقثلا وه هيلع اوزكريو سانلا هفرعي نأ ديرأ يذلا
 ،نيملسملل ثدحي اميف ةصاخو ،سأيلاو طونقلا رصعلا اذه يف رثك ثيح ،مالسلاو ةالصلا
 .هللا هلك رمألا نأو ،هناحبس هديب رومألا نأ اوفرعي نأ مهيلعف ،راحتنالا تالاح تدازو
 
 .هنع بيجتو هيلع دكؤت نأ دوتو ،كتايح يف هتيمهأ ىرت اًلاؤس كسفن لأسا -16س
 
 لصاوتلا لئاسوو ،تاقيبطتلاو يضارتفالا ملاعلاو ،ةثيدحلا ةزهجألاو تاينقتلا :يسفن لأـسأ
 نع ةريخألا تاونسلا يف ينتهلأ عراستم لكشب ومنت يتلا تالا\ا هذه ..ةكباشلاو يعامتجالا
 ؟يقرولا باتكلا ىلإ دوعأس ىتمف ،ةءارقلا
 لئاسوو تايئاضفلاو تالاوجلاو تنرتنإلا روهظ لبق قباسلا يف ركذتأ :لاؤسلا اذه ىلع بيجأ
 تامولعم نم يدل ام تيقتسا دقو ،بتكلاو تال\او فحصلا يف اًريثك أرقأ تنك لصاوتلا
 هيلع عقت ام لك أرقن انحبصأ دقو ،اÝينورتكلإ ءيش لك حبصأو ،رومألا تريغت كلذ دعب ،اهنم
 يركفلا نع دعتبنو ريصقلاو لهسلا ديرن انحبصأو ،ةيئاقتنا كانه دعت ملو ،نيمسو ثغ نم اننيعأ
 .هنع ىنغ الف ..بيرقلا يف باتكلل دوعأ نأ ىنمتأ ..قيمعلا
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 سِّردم ُّيأو ؟اهيف كءاقدصأو كتذتاسأ ركذت له ،ضايرلا يف ةيساردلا لحارملا -17س
 كلت ءامسأ امو ،اًماع نيثالث ذنم اهيف ةميدقلا كتايركذ اياقب امو ،رثكأ هسيردت كبجعأ
 ؟اهعقاومو سرادملا
 
 ثالثلا لحارملا اًصوصخ ،ةيئادتبالا ةلحرملا نكل ،ةيوناثلاو ةطسوتملا ةلحرملا يف مهركذتأ معن
  .مهضعب ركذتأف ،ىلوألا
 خيراتلا ينسّرد يذلا ،نشوعلا هللادبع نب دمحم خيشلا وهف هسيردت ينبجعأ يذلا سردملا امأ
 ،اًسورد ىقلأو ،دجسملا يف ظيفحتلا ةقلح يف انراز امك ،ةيلقص ةيوناثو سابعلا ةطسوتم يف
 ريثكلاب يتأيو ،اًقوشم هبولسأ ناك دقو ."ةيوبنلا ةريسلا يف تبثي ملو عاش ام" :باتك فلؤم وهو
  .اهيف كراشأو هتصح بحأ تنكو .جهنملا جراخ نم تامولعملا نم
 لصفلا تسرد دقف !سرادم عبرأ نيب ةيئادتبالا ةلحرملا يف تلقنت دقف ،ةميدقلا يتايركذ امأ
 يف مث ،ايروسب ةيناطحقلا يف ديلولا نب دلاخ ةسردم يف يئادتبالا لوألا فصلا نم لوألا
 ءايحأ نم وهو ،ءاطيسولا ّيح يف ريبج نب ديعس ةسردم يف يناثلا لصفلا تلمكأ ضايرلا
  .ناطلسلا دمح زيزعلادبع ذاتسألا وه ةسردملا ريدم ناكو .ةميدقلا ضايرلا
 ةسردملا ريدم ناكو ،ةيئادتبالا ةناطلس ّيح ةسردم يف تسَردف ،ةناطلس ّيح ىلإ انلقتنا مث
  .نافوجلا داهف ذاتسألا اهتقو
 ةسردم ىلإ اهمسا ّريغت يتلا ،زلملا يح يف انيس نبا ةسردم ىلإ سداسلا فصلا يف تلقتنا مث
  .عيدجلا هللادبع دمحم ذاتسألا اهريدم ناكو ."ملسأ نب تباث"
 دمحم ذاتسألا اهريدي ناك يتلا ،زلملا ّيح يف اًضيأ سابعلا ةطسوتم يف ةطسوتملا تسرد مث
  .ناكيربلا
 يف اننوذخأي اوناك امدنع ركذتأ .يبيعشلا ذاتسألا اهريدي ناكو ،زلملا ّيح يف ةيلقص ةيوناث مث
 وجلا يف اًيشم تيبلا ىلإ ةسردملا نم عوجرلا ركذتأ ..ةيركسع تايلكو ةريبك عناصم ىلإ تارايز
 ،ةسردملا ىلإ باهذلل حابصلا موقن امدنع ةنصحألا تاوصأ ركذتأ ،سراقلا دربلاو بهاللا
 انروزت تناك يتلا تايصخشلا ضعب ركذتأو .زلملا ّيح يف ةيسورفلا يدان رقم ناك ثيح
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 )قباسلا لالهلا يدان سراح( ليادلا دلاخ روتكدلا خيشلا مهنم ،سرادملا يف تارضاحم ءاقلإل
 ..مهريغو
 ةسردم يف مدقلا ةرك يرود يف انفص قيرف يف تبعل يننأ اهنم ،يتركاذب ةقلاع ءايشأ كانهو
 اًجاعزنا ببس امم ،تايرابملا ىدحإ يف قيرفلا ةراسخ يف تببستو ،ةيئادتبالا ةناطلس ّيح
 تنكو ةركلا ينتءاج ةيئاهنلا ةارابملا يف نكل ،ينمولي ناكو ،قيرفلا دئاق يليمز نم اًديدش
 ،سأكلاب انزفو ،ىمرملا تلخدف ،ةركلا تلكرف ..توش ..توش :خرصي لكلاو يليمزو ،يدحول
  ..فاتكألا ىلع ينولمح مث
 
 ،ةيساسألا ةيمالسإلا مولعلا دعب انعمتجمل رثكأ ةعفان اهارت يتلا مولعلا يه ام -18س
 ؟تاعمتجملاو تائيبلا فالتخاب اهتيمهأ فلتخت لهو
 
 نع عافدلاو ةيمالسإلا ةمألا ىلع ناودعلا ِّدص يف دعاسي امم يهو ،ةيركسعلا ةيبرحلا مولعلا
 ىلع ريثأت نم اهل امل ،تالاصتالا ةينقت ةصاخو ،ةينقتلا مولعلاو ءايزيفلاو بطلا مولعو .ا�اذ
 تاعانصلا ملعت ىلإ جاتحت نم اهنمف ،ا�اجاح اهل ةئيب وأ ةلود لكو .ملسملا ةيوهو ةفاقث
 ،ةعارزلا ملعت ىلإ ةجاحب نوكت نم اهنمو ،ىرخأ لود نم اهفادهتسا نم اهتيامحل ةيركسعلا
 ملعت ىلإ رثكأ ةجاحب نوكت ام اهنمو .ةحلاص ةبرت دوجو مدعل وأ ،رحصتلاو راطمألا ةلقل امإ
 ..تاعمت\او تائيبلا فالتخاب فلتخت يهف ،ةئبوألاو ضارمألا ةرثكل اًرظن هريوطتو بطلا
 
 تنك لهو ،اهتعباتمو ا�ءارق ىلع اًصيرح تنك يتلا دئارجلاو تالجملا يه ام -19س
 ؟اذام لجألو ،تابتكملا ىلع ددرتت
 
 متنك يتلوفط يف ركذتأ ثيح ،هأرقأ رفوتي ام نكل ،ةنيعم ةديرج وأ ةلجم ىلع اًصيرح نكأ مل
 يرتشتو ةلاقبلا ىلع ُّرمن مث ،لبشلا ةلجم لثم ،لافطأ تالجم يل نورتشتو ةزاجإلا موي يننوذخأت
 ةلجم ركذتأ امك .دجامو ،مساب لثم ،ىرخأ لافطأ تالجم كانهو .ريصع وأ بيلح ةبلع يل
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 نيماع ةل\ا ترمتسا دقو .صلم ماسب دمحم ذاتسألا مكل اهلسري ناك يتلا ،ةيندرألا ىورأ
  .ةيتيوكلا "ناميإلا معارب" ةلجم كلذكو .طقف
 ،بتكلا ملاع ةلجمو ،عمت\ا ةلجمو ،ةيبرعلا ةل\او ،يجفخلا ةلجم اهنم ركذأف ةيفاقثلا تال\ا امأ
 يعولاو ،نايبلاو ،مويلا مالسإلاو ،رثوكلاو ،قئاقشلاو ،يمالسإلا لبقتسملاو ،ةرسألا ةلجمو
 ،ينطولا سرحلا و ،ملسملا يدنجلاو ،ةوعدلاو ،يمالسإلا بدألا ةلجمو ،جحلا ةلجمو ،يمالسإلا
 ةل\او ،ةفرعملا ةلجمو ،ةرادلا ةلجمو ،ةماميلاو ،يبرعلاو ،ةحودلا ةلجمو ،لهنملاو ،دابوتلاو ،لصيفلاو
 لمجألا ةلفاقلا ةلجم لظت نكل ،صربق يف "يباجلاو نافجلا" راد اهردصت تناك يتلا "ةآرملا" ةعئارلا
  .اهيلع صرحأ تنكو ،اهنم دادعألا تائم تأرقو تحفصت ثيح ،ىوتحمو اًميمصت
 ةفيرطلا رابخألاو ةيفاقثلا قحالملا ةصاخو ،ةيدوعسلا فحصلا عباتأ تنكف دئارجلا امأ
 ىلع اًصيرح تنكو ،تالاجسو تابيقعتو دودر اهيف يتلا تاحفصلا ضعبو ،ريتاكيراكلاو
 ،مالعألا ةمتت يف اهعضول تايفو جارختسال تاونس ةدع اهيف انكرتشا ثيح ،مارهألا ةديرج
   ..رابك باّتكل اهيف ارقأ تنكو
 ،بتكلا ديدج ىلع فرعتلاو ثحبلل وأ ةءارقلل ةماعلا تابتكملا ضعب ىلع ددرتأ تنكو
  .يناجم تنرتنإ اهيفو بوساح ةزهجأ رفوي ناك اهضعبو
 
 ،كترسألو ،كسفنل ،لعفتس تنك اذام ،تربدتسا ام كرمأ نم تلبقتسا ول -20س
 ؟يمالسإلا كعمتجملو
 
 دوأ تنك .تثدح نكلو نكت مل نأ ىنمتأ تنك رومألا نم اًريثك نكل ،هللا هراتخا اميف ةريخلا
 ولو ..صصخت يدل سيلف ،ةنهم يف سرمتلا وأ صصختلا دوأ تنكو ،ةساردلا يف رارمتسالا
 ..يتايح نم لكاوتلاو لسكلا رايخ تيغلأل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا
  
 ؟هلوقت نأ ديرت يذلا ام ،نبالا ةبوجأو ،بألا ةلئسأ ماتخ يف -21س
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 ةوخإ اًعيمج عمتجن نأو ،مكظفحي نأ هللا نم ىنمتأو ..ليمج نمزب انترّكذو يتركاذ تطشن ةلئسألا
 .باتكلا اذه يف انعمتجا امك ،ديدج نم تاوخأو
 
 بألا ةبوجأو ،ريبز ةلئسأ
 
 .هنع رظنلا متفرص مث هقيقحت وأ هفيلأتب متأدب يذلا باتكلا وه ام -1س
 
 رأ ملف ،اًباتك هنع فلؤأل ،ةليوط تاونس ذنم مالسلا هيلع )لفكلا يذ( نع تامولعم تعمج
 .هتكرتف ،ةليلق تامولعم ىوس يدنع عمجتت مل تاونسلا هذه ىدم ىلع نكلو ،هيف اًفيلأت
 رعشلا نم ردصلا جلثي ام اهيف تيأرو ،نيمرحلا دالب يف ةريثك رعش نيواود ىلع تعلطاو
 يف - ةيمالسإلا بناوجلا وأ - يمالسإلا بناجلا" هتيمس باتك عورشمب تأدبف ،يمالسإلا
 نكلو ،اهتساردل ةيمالسإلا دئاصقلاو تايبألا نم ريثكلا تروصو ،"رصاعملا يدوعسلا رعشلا
 وأ ،ةيعماج ةلاسر هيف تمِّدق وأ ،دعب نم هيف بتك هنأل امإ ،اذامل ركذأ ال ،هلمكأ ملو هتكرت
  .نظلا ىلع بلاغلا وه طسولا لوقلاو ..اًريثك راص هنأل
 ،ىرخأ ةطوطخم تأدب تاقرو دعب نكلو ،ةحتافلا ةروسل ريسفت اهيف ةطوطخم ةروصب تظفتحاو
 .اهتكرتف .ىلوألا هتنت ملو
 دعب اهيلع تلصحو ،اهقيقحتل )ةيقرشلا ايناملأ(ـب ةعماج نم يبلاعثلل ةيبدأ ةطوطخم تبلطو
 تققحو تعبط اwأ َّنيبت ،ا² تأدبو ينتلصو املو ،ةعماجلا نم طورشو ،غلبم عفدو ،دهج
 !نيرخآ نيناونعب
 اًتقو رظتنأ تنكو ،"فيرشلا ثيدحلا بتك رداون" باتك عورشمل نيوانعلا تائمب تظفتحاو
 ..ةدئاف رثكأ هريغ يف لمعلاو ،)ةينف( هتزيم نأ تيأر نكلو ،هل غرفتأل
 يف دجنملا حالص ذاتسألا لمع لمكأو كردتسأل ةيوبنلا ةريسلا يف ةريثك نيوانع تعمج امك
 .هتكرت مث ،"ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فلأ ام مجعم" هباتك
 مامإلا ريسفت ىلع كردتسأس ينأ نظأ تنك امو ،ةريبك ريسافت ىلع تاكاردتسا تلمعو
 رركت امل نكلو ،اهريسفت نود ةيآ نم اًءزج كرتي نأ ردنيو ،لماشو قيقد هريسفت نأل ،يربطلا
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 نكي مل اذإ ،اًثحب وأ ،ًالاقم هلعجأل ،اهدّيقأ ُترص ،هيف ريسفت مل لمج وأ تاملك ىلع يروثع
 .اهيلإ دعأ مل نكلو ،كلذ لجأل ةديدع تاقاطبب تظفتحا دقو .اًباتك
 
 ..ةرسألا نيبو فيلأتلاو يفيظولا لمعلا نيب نوقفوت متنك فيك -2س 
 
 يف ماودلا ىلع اًظفاحم تنكف ،باعصلا لَّلذ هقيفوتو ىلاعت هللا ريسيت نكلو ،اÝقح اًبعص ناك
 الإ ،ءيش ىلإ جاتحت اهعدأ الو ،ةيشيعملاو ةيوبرتلا ةيحانلا نم ةرسألاب اÝمتهمو اًعباتمو ،لمعلا
 هتكرت مث ،ىلوألا ةساردلا ةلحرم يف الإ مهملعأ تنك امو ،يدالوأ تعبات امف ،ةيميلعتلا ةيحانلا
 ِّلح يف م�دعاسمو مهميلعت يف اÝيموي دالوأ ةدع ةعباتم نأل ،يبضغ ةراثإو ،يتيبصع ببسب
 نم ملعتي مهضعب ناكف ،فيلأتلاو ثحبلاو ةعلاطملا نم ينمرحيو ،يتقو لك ذخأي مهفئاظو
 .هللا دمحلاو .مهَريغص مهُريبك دعاسي رخآلا مهضعبو ،ةيصوصخ سورد
 
 ؟مكتايح يف اريثأت رثكألا ةرصاعملا ةيصخشلا يه نم -3س
 
 ،مهنم تدفتساو نيريثكل تأرق دقف ،اهريغ نود ّيلع ريثأتلاب ةنيعم تايصخش رثأتست ال
 يف قدصلاو ،ةديقعلا يف ءافصلا ينمهيف ،ةنيعم ةئف وأ فرطل اًبصعتم تسلو ،ةعونتم يتفاقثو
 .عابتالا
 ذاتسألا نم اًبولسأ نسحأو ةجح ىوقأ رضاحلا رصعلا يف مهل تأرق نم نيب نم رأ مل نكلو
 وبأو يودنلا نسحلا وبأ ناذاتسألا :يبرعلا ملاعلا جراخ نمو ،يلازغلا دمحم خيشلاو بطق ديس
 .اًعيمج هللا مهمحر .يدودوملا ىلعألا
 
 مأ مجارتلا مأ فيلأتلا مأ قيقحتلا ؟رثكأ هيلإ نوليمت يذلا صصختلا وه ام -4س
 ؟...ريسفتلا
 
 !هفرعأ ملف تارم لاؤسلا اذه يسفن تلأس
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 .ةديدع نونف يف تققحو تفلأ دقف ،)ةيعوسوم( هتفاقث تناك نم لاح هذهو
 يف اًباتك )26( يلو .تابتكملاو بتكلا مولعو ،قئاقرلاو دهزلابو ،رهظأ مجارتلاب يلاغتشا نكلو
 ثارتلا ىلإ يليمو .فيرشلا ثيدحلا يف اهنم رثكأ امبرو ،اًقيقحتو اًفيلأت ريسفتلاو نآرقلا مولع
 ...رطاوخلا يف اًباتك )16( اهنيب نم ،ةرصاعم ةريثك بتك يل نكلو ،ىوقأ ودبي يمالسإلا
 
 .بتكلاب نيمتهملاو ملعلا ةبلطل ا�ومدقت يتلا ةحيصنلا يه ام -5س
 
 ىلص هيبن يده عابتاو هللا اضر هنم ةياغلا نوكت ال ملع يف ريخ الف ،ًالوأ صالخإلاب مهحصنأ
 .هيف ملسو هيلع هللا
 نيملاظلا ىلإ ًاليم امإ ،ّلض شخي مل نمو ،اًعم اناك اذإ امهيف ةكربلاو ريخلاف ،ملعلا يف ةيشخلا مث
 .فرحنيف ،ملع نم هيلع وه امب اًبجُع امإو ،نيدسفملاو
 .يملعلا هجوتلا يف قدص كانه نوكي ال ،ملعلا يف ةعباتمو ،ربص نودبو
 ةياوهلل ةعئار ةيصخش ةبتكم ءاشنإو اهعمج نم فدهلا سيلف ،مهلثم بتكلاب نومتهملاو
 دنع رداصملا ىلإ عوجرلاو ،بتكلا هذه ةءارقب ،ملعلا ةعباتم يف صالخإلل وه امنإو ،سنألاو
 ...اهبح ىلع دالوألا ةيبرتو ،ةجاحلا
 
 ؟مكيلإ ايندلا يبأ نبا ببح يذلا امف ،ايندلا يبأ نبال ةريثك تافنصم متققح -6س
 
 لاوقأو ةنسلاو نآرقلا اهردصم ةيمالسإ ةيوبرت اهلكف ،ا�اعوضوم وه هبتك يف ينببح يذلا
 نأكو ،نيرخآلا عمو ،هسفن عمو ،هللا عم لماعتيو ،هسفن يكزي فيك ملسملا ملعتي اهبف ،فلسلا
 .هنقليو هيبري اًخيش
 مالسإلا قالخأب اوقلختيل ،ةيمالسإلا تاعمت\او رسألاو دارفألا عفنت ،ةيعقاو ةيلمع بتك يهف
 .هبادآو
  :نيتعيفر نيتلصخ نيب عمجت يهو
 .اهنم ريبك بيصن ءاملعلل نوكيف .هدروي ام لك هدانسإب يوري ايندلا يبأ نبا ظفاحلاف ،دانسإلا
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 .دارأ نم لك اهنم ديفتسي ،ةيبعش بتك يهف ،ةماعللو
 .ةحجانلاو ةلوبقملا بتكلا تافص نم ناتاهو
 
 ضايرلا يف مكتبتكم متكرت مث ،ةيدوعسلا ىلإ متلقتناو ايروس يف مكتبتكم متكرت -7س
 ؟ا�ودقتفت مكنأ نورعشت بتك كانه له ،ةرقنأ يف يسائرلا عمجملا ةبتكم ىلإ اهومتيدهأو
 
 يفو .اهنع اًديعب نوكي نأ وأ هتبتكم دقفي نأ ثحابلا ىلع ءيش بعصأف ،كلذ يف كش ال
 كرتي ىتم ملعي ال هنأ كلذ ،ةعونتمو ةريبك ةبتكم سسؤي نأ هيلع بعصي يلصألا هنطوم ريغ
 دالب يف يعم لصح ام اذهو .هيلإ ىدهي امو اهنم بحي ام وأ ،عجارملا ىلع رصتقيف ،دلبلا
 .نيمرحلا
 نم رطشو ،اهبحاص حور نم ةعطق يه لب ،ةنولم ةفلغأو ةعومجم قاروأ درجم تسيل ةبتكملاو
 اهيلع نَّود امبرو ،ا² ىنتعاو ،اهسمالو ،اهبتك بحص دقف ،ةيملعلا هسافنأ اهيفو ،هتايركذ
  ..اهيلإ قاتشيو ،هَّلظ وأ هصخش اهيف ىريف ...دئاوف وأ تاظحالم
 
 مههجوتو ،بابشلا ىدل - اهنم ةيمالسإلا اًصوصخ - ةفاقثلا ةلاحض ظحالملا نم -8س
 ؟مكتحيصنو مكيأر امف ..تايرابملا ةعباتمو ةينورتكلإلا باعلألاو هيفرتلل
 
 يمالسإلا ،ملاعلا ىلع ديدج اهرمأ اهلك تاعماجلاف ،ملعلا يقلتو فيقثتلا يف هبولسأ نمز لكل
 رودو دجاسملاو يوالخلاو تاقلحلا يف ءاملعلا ىلع ملعلا نوقلتي ةبلطلا ناك امنيبف ،هريغو هنم
 ىلإ نوبهذي نآلا اوراص ،مهنم تازاجإ ىلع نولصحيو ،مهيلإ نورفاسيو مهنيب نولقنتيو ،ملعلا
 مهدحأ نوكيف ،دعب نع اذه نوكي دقو ،تاداهشلا نوذخأيو تاناحتمالا نومدقيو تاعماجلا
 يقتلي الو ،هل اًذاتسأ فرعي الو ،ايندلا يصاقأ يف ةعماج نم ةداهشلا ذخأيو هتيب يف اًسلاج
 !هب
 .م�اءاقلو مهسلاجم نمو ،اwوقلتي يتلا مهمولع نم ةبلطلا ةفاقث تناكف ،كلذ يف اهل عبت ةفاقثلاو
 .ةنيمثو ةداج تناكو
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 ،كباشتمو لوهجم اهنم ريثكو ،اهل رصح ال يتلا ةريثكلا يقلتلا رداصمو ،مويلا بولسألا فلتخاو
 .هّريغتو همدقت ةعرس يف هتعيبطو رصعلا ةلكاش ىلع وهو ،نيمسلاو ثغلا ثبي ام نيبو
 ءانبأ نإف ،ملعلا يقلتو مكحلا يف مالسإلا جw نع تلخت ةيمالسإلا تاموكحلا مظعم نأ امبو
 نورخآلا هذخأي امك م�امولعمو مهتفاقث نوذخأي ،اًجمه اوناك اوهَّجوي مل اذإ يمالسإلا نطولا
 يذلا ،مهنيد نع اودعتباو ،مهتقيرط اوكلسو ،ىرخألا ءاوهألاو لحنلاو تانايدلا باحصأ نم
 .لوألا مهتفاقث ردصم وه
 وأ مالسإلا نم مهسوفن توخ نأ دعب مهمw عبشت باعلأ ىلإ رابكلاو مهنم راغصلا هجوتو
 .تداك
 مهميلعتل ةيمالسإلا زكارملاو نضاحملاب دالوألا طبر مث ،ةميوقلا ةيرسألا ةيبرتلا ،ًالوأ ةيبرتلا يف ُّلحلاو
 تايطعم عم لماعتلا يف حيحصلا جهنلا ىلإ مهداشرإو ،مهل ةحلاصلا ةبحصلا داجيإو مهتيبرتو
 ..ةيفاقثلاو ةينقتلا رصعلا
 
 .. مهنع هنوركذتت ام زربأ ام ،تايصخشل ءامسأ هذه -9س
 .يقح ناولع خيشلا -
 .يعافرلا زيزعلادبع خيشلا -
 .يتاعاس ىيحي .د -
 
 بدألا نم ريثكلا هنم تملعت ،ةيبرتلا يف يذاتسأو ،يدشرم هللا همحر يقح ناولع خيشلا
 تثدحتو .هريغ نم دفتسأ مل ام اÝيلمع هنم تدفتساو ،سانلا عم لماعتلاو راوحلا بولسأو قلخلاو
 .)مالعألا ةمتت( يف هتمجرت يف اذكو ،هيلع تينثأو ،هلاضفأ نعو يتايركذ يف هنع
 ضايرلاب يكلملا ناويدلا يف طسوت امدنع ،هللا دعب َّيلع لضف هل يعافرلا زيزعلادبع ذاتسألاو
 تلمع امك .مالعإلا يف ريتسجاملا ىلع يلوصحب ةيساردلا يتحنم تهتنا نأ دعب كانه ىقبأ نأل
 .مالعأو بتك ىلع اهلالخ نم تفرعتو ،ةريبكلا هتبتكم تمظنو ،)يعافرلا راد( هرشن راد يف
 .ةيلاع ةفاقث اذ ،اًبيدأ ناكو
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 ريرحت سيئر ناك دقف ،)دينج نب دومحم ىيحي( يتاعاس ىيحي ذاتسألا ىلع تفرعت هلالخ نمو
 دعبو .اهسفن رادلا يف هبتكم ناكو ،رمعملا نمحرلادبعو يعافرلا اهأشنأ يتلا ،بتكلا ملاع ةلجم
 نم بلطب كلذ ناك له ركذأ الو ،ةل\ا يف )ريرحت ريتركس( تلمع رادلا يف يلمع ءاهتنا
 رابخأ عباتأو لسارأو ررحأو ححصأف ،ةل\ا ريرحت يف هعم ديحولا تنكو ؟يتاعاس نم مأ يعافرلا
 نيمأ راص املو .ةل\ا يف اهرابخأ نّودأو تايفولاو تال\او ةيملعلا لئاسرلاو ةفاقثلاو بتكلا
 تيقبو ،تبجتساف ،ـه 1408 ماع ،كانه هعم لمعلا ينم بلط ةينطولا دهف كلملا ةبتكم
 عم ،يثادح هجوت اذو ،ةصاخ تابتكملا يف ةيلاع ةفاقث اذ ناكو .اهنم هليحر دعب ىتح اهيف
  .فسألا
 
 ؟هومتدجو مث هنع ثحبلا يف متبعت يذلا طوطخملا وه ام -10س 
 
 بلطلا يف ّلذلا نم قيقحتلا كرتأ نأ تدك ىتح ،اهعم تبعت اهتلّصح يتلا تاطوطخملا مظعم
 ،)مجارتلا جات( هباتك نم اغبولطق نبا ملقب ةخسن اهنم ناكو ،تاطوطخملا زكارم نم ءاجرلاو
 اهتبلطف ،ريوصتلا نم اهررط يف تاملكلا نم مسق بهذ نكلو هنم ةخسن يدنع تناكو
 كنأ فرعأ فيك :لاقو ،اهينطعي نأ ىبأف ،تمكح فراع ةبتكم ريدم نم ةطساوبو اًيصخش
  !!؟ةطوطخملا يف لمعت
 طورشو تنعتو ةبوعص دعب ةيبرغ ةعماج نم يبلاعثلل طوطخم ىلع يلوصح اًقباس تركذو
 ،يريغ ةطوطخملا ىلع علطي الأ اهنم لعل ،ىرخأ ةعماج ةيأ يف اهظحلأ مل ،ةعماجلا نم ةزجعم
 !اهنم ءاهتنالا دعب دحأل اهيطعأ الأو
 
 يف اًقلاع لازي ام فيرط فقوم كانه له ،ايروس يف سيردتلاب مكمايق ءانثأ -11 س
 ؟مكنهذ
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 ،ةفارط رثكألا نوكت نلو ،ليلقلا الإ اهنم ركذأ ال نكلو ،ةفيرط فقاوم نم رمألا ولخي نل
 ةنيزحلا فقاوملا ىوس اهنم ركذتأ امو ،اًريثك َّيلع ةيساق تناك اهيف تسَّرد يتلا تاونسلاف
 .ةبيصعلاو
 يقيرط يفو ،)يبس هبرت( ةيناطحقلاب روصنم زياف ةيدادعإ يف سِّردأ تنك امدنع يننأ ركذأ نكلو
 :شام انأو لاقو فقوتف ،هيلع ملسأ ملف ،)ماحد جروج( ةيدلبلا سيئرب تررم اهنم اًبيرقو اهيلإ
 يف ناكو !سانلا هب ربخأ ىتح ،رثكأ بجعتف !كفرعأ ال :تلقف ؟ّيلع ملست الو ُّرمت ذاتسأ اي
 !اÝينارصنو ،اÝيثعب هنوك ىلإ ةفاضإ ،ةيحانلا ريدم دعب ةدلبلاب بصنم ىلعأ
 برضو ،ريدملا ةفرغ ىلإ بهذ ،ّيلإ اًمالك سِّردم هجوي نأ لدبو ،ةلكشم تثدح ةسردملا يفو
 نكي مل اذإ ةسردملاب سيردتلا كرتيس هنأب لاقو ،هيلع يذلا جاجزلا تَّتفو هتلواط ىلع هتضبقب
 .اÝينارصن اًضيأ ناكو !اذك
 .يتايركذ يف هتيكح ،ّنجلا عم فقوم يل ثدح ىربكلا ةيويصحلا ةسردم يفو
 
 ؟ةايحلا براجت نم ا� متجرخ يتلا ةمكحلا ام ةرماعلا ةايحلا هذه دعب -12 س
 
 ،سانلا عم كلماعت يفو ،هعم اًقداصو ،هللا اًصلخم نوكت نأب .ةماقتسالا نم لضفأ كانه سيل
 .اÝيويند اًرجأ هب بلطت الو ،ربصتو كلذ ىلع تبثتو ،مهل حصنو ريخ نم هيلع ردقت ام لمعتو
 .كقفوو كدَّيأ كلذ ىلع كمزعو ةقداصلا كتين هللا فرع اذإو
 
 مالعإلا يف ريتسجاملا ىلع متلصحو ،قشمد ةعماج يف ةعيرشلا متسرد – 13 س
 ظحالن لب تاصصختلا هذه دنع اوفقوتت مل نكل ،ضايرلاب مامإلا ةعماج نم يمالسإلا
 ليجستلاو ،ةسرهفلاو ،تاطوطخملا يف متلمعو ،مكتافلؤمو مكتفاقث يف ةيعوسوملا
  ؟عونتلا اذه رس امف سيردتلاو ،يوغللا حيحصتلاو ،بتكلل يتوصلا
 
 قيفوتو هللا نم ةبه ةنهم وأ ّنف نم رثكأ يف لمعلاو ،ةيعوسوملا ةفاقثلاو ،حيحص اذه ،معن
 نم ةلئسأل ضرعتيو ،سانلا نم فانصأب يقتلي وهف ،كلذ بلطتت يعادلا ةنهم نإ مث .هنم
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 ،كلذك تنكو ..ةعارزلا يف ىتحو ..بدألاو خيراتلاو ةسايسلاو عامتجالاو نيدلا يف ،ةئف لك
 لاجرلا لبق نم لأسُأو ،خويشلا بحاصأ امك بابشلاب يقتلأو ،بتكلا فانصأ علاطأو أرقأف
 .هللا دمحلاو .ةبوعص دجأ تنك ام مولعلا نم ملع ىلإ هجوتأ تنك امدنعو ،لافطألاو ءاسنلاو
 ةديج ةغايصو ،اًنسح ءادأو اًتوصو ،ةغل هللا لضفب تيتوأو ،ةعساو ةفاقث كلذ نم تنَّوك دقو
 !ملعي مل ام همَّلعو ،نايبلا ناسنإلا مَّلع يذلا ناحبسو ..ةباتكلا يف
 
 ؟هومتينتقا باتك لوأ مسا نوركذت له -14 س
 
 فلأ( باتك اهموي يدنع ناك هنأ ركذأو ،ةيوناثلا يف بلاط انأو بتكلا تينتقا نكل .ركذأ ال
 اهتيرتشا ،)سكإ ملوكلام تاركذم( تيرتشا ام لئاوأ نمو ،ةيبعش رعش نيواودو ،)ةليلو ةليل
 وخأ )رداقلادبع( يقيدص هتءارق دعب هيف ينببح ،ةدلبلا يف تئشنأ ةيراجت ةبتكم لوأ نم
 دادعألا تيرتشا ةبتكملا هذه أشنُت نأ لبقو .)تانسح لت( نم )نيدلا ريخ( ةبتكملا بحاص
 هتيرتشا ام نيب نوكي امبرو ،يلع يرون ديس يخأو يقيدص نم ةيتيوكلا )يبرعلا( ةلجم نم ىلوألا
 ،)ينيمطرقلا دمحأ الملا( ةدلبلا مامإ دنع نم )يراخبلا حيحص( نم ءازجأ ترعتساو .اًبتك
 ءاملعلا نم دحأ ناك امو ،ةبيرغلا تاملكلا ضعبو ،هلوطو دانسإلا رركتل ،هبعوتسأ مل نكلو
 .هيلإ ا�ددرف ،اهنع هلأسأ ىتح اًدوجوم
 
 كلت يف مكرظن تتفل ءايشأ نم له ،ايبيلو ناتسكاب ىلإ ناتلحر مكل تناك -15 س
 ؟تالحرلا كلت يف مكتايركذ متنود لهو ،نادلبلا
 
 ،هاروتكدلا لجسأل )روهال( ىلإ تبهذ )ـه 1409 ماع( ضايرلا جراخ يل ةلحر لوأ يف ،معن
 رعشأ مل كلذ عمو ،ةغللا ببسب مهيلع مهفأ مل نكلو كانه مالسإلا يف يل ةوخإ تيأر دقو
  ..يمالسإ عمت\اف ،ةبرغب
  .ةذتاسألا بواجتو ،كانه يعماجلاو يبالطلا عمت\ا يف عضاوتلاو )ةطاسبلا( تيأر دقو
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 انومركأف )يدودوملا ىلعألا يبأ ةعامج( ةيمالسإلا ةعامجلا ناكم ىلإ يقيدصو انأ تبهذو
 .اهيف بغرن يتلا ةهجلا ىلإ مهقئاس انلصوي نأ الإ اوبأ انجرخ املو ،انوسنآو
 !ّراحلا ماعطلاو ..ةيبرعلا بتكلاو ةعابطلا ءالغو .ناكسلل بوؤدلا لمعلا يرظن تفلو
 رفس كانه ناك ام ،رون دمحم يقيقش ةرايزل )ـه 1413( ايبيل ىلإ رفسلا يف تبغر امدنعو
 نأ امإ ّيلع ناكف .يفاذقلا دهع يف ايبيل ىلإو نم ناريطلاب يلودلا رظحلل اًرظن ،اهيلإ ةرئاطلاب
 ىلإ باهذلا ترتخاف .ايبيل ىلإ ّربلاب اهنمو سنوت ىلإ وأ ،ايبيل ىلإ اهنمو ةطلام ىلإ بهذأ
 زيزعلادبع ذاتسألا يل طسوتف !سنوت ىلإ رفسلاب يل حمست مل ةيسنوتلا ةرافسلا نكلو .ةريخألا
 عم دودحلا دنعو .اهيلإ ةريشأت ىلع تلصح ىتح ،هل اًقيدص ريفسلا ناكو ،هللا همحر يعافرلا
 هتققح تنك يذلا )مجارتلا جات( باتك يعم اوأرو ،انوشتفو ةيبيللا دودحلا ةطرش انتفقوأ ايبيل
 ىأر امدنعو .كانهو انه نم أرقيو هتاحفص بلقي يطرشلا راصف ،رون دمحم يخأل هيدهأل
 !ةيرس )تارفش( اwإ لاقو ،ا�ءارق فرعي ملو ،ًاليوط اهدنع فقوت باتكلا تاطوطخم روص
 .انوكرت ىتح !ةدئاف نود نكلو ...ةقباس نورق نم تاطوطخم روص اwأ هتمهفأ ىتح
 حمسي نأ باّوبلا وأ سراحلا ىبأ ،يخأ نكس اهيفو ،ةيملاعلا ةوعدلا ةيلك ىلإ تلصو امدنعو
 .ةنسلا فصن ةزاجإ تقولا ناكو .ملعلا نع ةبلطلا نولغشي راوزلا نأب ًاللعتم ،لوخدلاب يل
 يدوجوب ةوخإلا فرع ىتح ؟عجرأ لهف ،يخأ ةرايزل انه ىلإ ضايرلا نم تئج دقل :تلقف
 .لوخدلاب يل اوحمس ىتح اولخدتو ،كانه
 ينفقوأو ،انوشتفو ةيسنوتلا دودحلا ةطرش انتفقوتسا ،سنوت عم دودحلا ىلعو ،يعوجر دنعو
 يف رجمزو .ءيش ال :تلقف ؟كعم انل هتبلج يذلا ام :يل لاقو ،هبتكم ىلإ ينذخأو يطرش
 ...سنوت انلخد ىتح .ةوشر هيطعأ نأ نود ةرايسلا بكرأ نأ يبأو يهجو
 .نيمرحلا دالب يف تللح نأ ذنم ،تايركذلا نم اهريغ الو ،نيتلحرلا نيتاه نع نّودأ ملو
 
 :اهتبوجأو ،هتدلاول ريبز ةلئسأ
 
 فقاوملا يه ام ةيدوعسلا يف ةماقإلل ايروس انرداغ م 1982 ،ـه 1402 ماع -1س
 .ةلحرلا كلت يف اهنيركذتت يتلا
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 رداغت انتقطنم نم ةليلق ةلق تناك مايألا كلت يفو ..اÝدج اًبعص يلهأل يعيدوت رمأ ناك دقل
 ةثالثلا يدالوأو انأ انلزن كانهو ،قشمد راطم ىلإ يلشماقلا انرداغ ..ةيدوعسلا يف شيعلل ايروس
 عبر ضمت مل نكل ،ضايرلا ىلإ ةهجتملا ةرئاطلا انبكرو ،راطملا ىلإ انبهذ مث ،يمع ةنبا تيب يف
 اوشهجأو ،باكرلا نيب ةبلج تثدحف ،وجلا يف قرتحتس ةرئاطلا نأ اونلعأ ىتح اًبيرقت ةعاس
 اتلاق ،باكرلا نمض نم ناتيماش ناتبكار تناكو .راطملا ىلإ اهجاردأ ةرئاطلا تداعف ،ءاكبلاب
 انبهذو ،مهعم انبكرو ،اهذخأو ءاجف ،اهلاخب نهادحإ تلصتاف ،راطملا يف مانن نأ فاخن اننأب
 اًحابص ةسداسلا ةعاسلا يف ..راطملا ىلإ انولصوأ مث ،ًاليلق انحتراو ،ءاشعلا انلوانتو ،مهلزنم ىلإ
  .ضايرلا ىلإ انرداغو ىرخأ ةرئاط تءاج
 
 ؟ةودقك اهنيذختت ةيصخش -2س
 
 مادختسا مدعو قفرلاو نيللاب هدالوأ عم هلماعت يف هلثم حبصأ نأ ديرأ تنك ..يبأ وه يتودق
 .هللا همحر .اًطيسبو ابيط اًناسنإ ناك ،يبأ بحأ تنك ..ينوبحيو يدالوأ بحأ نأو ،ةدشلا
 
 ملقأتلا ِتعطتسا فيك ..ايكرت ىلإ ةيدوعسلا نمو ةيدوعسلا ىلإ ايروس نم برغتلا -3س
  ؟اهفورظ فالتخا عم نادلبلا هذه يف
 
 نكسلا ناكو ،مامإلا ةعماجل عباتلا يعماجلا نكسلا يف تاونس عبرأ اّنكس ضايرلا انلزن ام لوأ
 يدل حبصأ ام ناعرسف ،سكعلا ىلع لب ،ةقياضتم نكأ ملو ،ةفلتخم تايسنج نم اًبالط مضي
 ىلإ اÝيوس رفاسنو ،قئادحلاو ةيربلا تاهزنلل جرخنو روازتنو فراعتن انكو ،تاقيدصو تاراج
 ةبسنلاب رمألا نكي ملو ،دلبلا ىلع اندوعتو ترسيت رومألا اهدعب ..ةليمج امايأ تناك دقو ،ةكم
 ..اًبعص يل
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 يدالوأو ،ّيلع اًبيرغ دلبلاو ،اًبعص ةيادبلا يف رمألا ناك دقف ايكرت ىلإ ةيدوعسلا انرداغ امدنع امأ
 ىتأ ام دعب نكل ،اًريثك هيلع انزحو ،مكدلاو َضرَمو ،رهشأ ةتس ةدمل دمحأ ادع ام ،يعم اوسيل
 .اÝيداع رمألا حبصأو ،رقتست رومألا تأدب لوبنطسإ ىلإ اًعيمج روكذلا يدالوأ
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 سياريت اهلوندا أمام منزلنا يف الرJض

  هـ١٤٣٩                                                                                         من زJريت إلندونيسيا 
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 فسوي ريخ دمحم نب سنأ
 
 :سنأ ةبوجأو بألا ةلئسأ
 

 ،ةيبرتلا يف مكيلع تددش ينأ ىرت له ،كدالوأ ربكو ،ةرسأ بحاص تحبصأ نأ دعب-1
 .اهنم مهألاو مهملا نيب نزاوأ مل مأ ،اهنم بناوج تلمهأ مأ
 
 يتلا سوردلا ركذتن لازن الو ،مكتيبرتبو مكب رخفن نحن هللا دمحلا ،يدلاو اي اًريخ هللا مكازج
 لثم تاسلجلا كلت تناك دقو ،"رايخألا ةيافك" باتك يف ةعمجلا موي اًيوس اهرضحن انك
 .لاؤسلا يف هل متقرطت ام يلابب رطخي ملو ،انقيرطل ةطراخلا
 

 ؟كدنع ةلوجرلا تافص ام -2
 
 نيملسملا مث ،ءاقدصألا مث ،ًالوأ ءابرقألا ةدعاسمو ،مركلاو ،فوهلملا ةثاغإ :يه ةلوجرلا تافص
 .ماع لكشب
 

 دنعو سلاجم يف كعضاوتو كحازم نيبو ةيوسلا كتيصخشو كتبيه نيب نزاوت فيك -3
 ؟كئاقدصأ
 
 يهو ،ناسنإلا ةايح نم اًءزج اهربتعأو ،ةباعدلا حورو سفنلا نع حيورتلاو حرملا بحأ انأ
 لكو ،يتعيبط نم اذه حبصأ دقف ،ةبعص ةنزاوملاو .لامعألا لامكإو ،مومهلا نايسن ىلإ ليبسلا
 تارودلاو تاعامتجالا يف ىتح ..هللا دمحلاو قئاقد لالخ اذه يف يعم جمدني هطلاخأ نم
 اهيف تجرحُأ يتلا فقاوملاو .للملاب نوعمتسملا باصي ال ىتح ،ةفيطل تاملك يقلأ تاودنلاو
 .اهل رابتعا ال ينعي ،ةدحاولا ديلا عباصأ ىلع دعُت
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 ،لعفتس اذام ،ءافكأ ريغ وأ نولمهم نوفظوم كدي تحتو ،اًريزو وأ اًريدم تنك ول -4
 ؟حالصإلل اًتقو كنم ذخأي مكو
 
 اذإ لمعلا نم مهلصفأ مث ،زيفحتلاو ،ميلعتلاو ،ءاطخألا نايب عم ،رهشأ ةثالث ةصرف مهيطعأ
 !!مهرومأ لدعتت ال نيلمهملا نم  ٪٩٠ نإف ،ّيلع َّرم ام بسحو ...مwأش حلصي مل
 

 ،رثكأ ةكباشلا وأ تالجملا وأ بتكلا يف كبذجت يتلا تاعوضوملا وأ عوضوملا وه ام -5
 ؟اهرشن ديعت نأ ديرتو
 
 ؛ةديرف ةدئاف هيف ميمصت لكو ،ديدج ملع لكو ،اهفرعأ ال ةمولعم لكو ،ديدج ءيش لك
 ةيعادبإلا بيلاسألاو قرطلا ؛اهحرشل تاحفص ىلإ جاتحت يتلا ةغيلبلاو ةزجوملا لمجلاو تاملكلا
 .مالسإلاب فيرعتلا يف
 
 لئاوأ امف ،اهبناوج نم ةايحلا كتكرعو ،اًركبم لامعألاو لاملا ملاع يف تلخد -6س
 ؟ةضيرعلا ةايحلا هذه ىلع كفرعت
 
 فرعتلل ةيملاع ةباوب تناك يتلا ،ضايرلاب يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ىلع ناك يفرعت لوأ
 مث ؛ةيماسلا مهتلاسر ببسب مهيلإ لوصولا فغشو بحو ،ملاعلا لوح ةمهم تايصخش ىلع
 ةيملاع ببسب رثكأ ةزراب تايصخشو تاهج ىلع فرعتلاو ،ةكولألا ةكبشل لاقتنالا ناك
 مث ؛نازوفلا خيشلاو يدشلا روتكدلا لثم ،خياشملاو لامعألا لاجر ضعب عم لمعلا مث ؛عقوملا
 لود يف ضراعمو تارمتؤم لمعو ،ةينورتكلإلا ةوعدلا تالاجر ىلع فرعتلاو ،ةوعدلاب قلعتلا
 .هللا لضفب ةريبك ةلكوم لامعأ اهللختت تناك هذه لك ؛ةعونتم
 
 ام بجعأ امو ،ا� كفقوتسا يذلا امو ،نيمرحلا دالب جراخ ا�رز يتلا نادلبلا ام -7س
 ؟اهيف تيأر



35 
 

 
 .بيرغلا اهملاعو اهتعيبطو اهلامج اهيف ينفقوتسا دقو ،ليزاربلا -
 !بعرملا ضماغلا اهملاعب ينتر²أ يتلا ،اليوزنف -
 .ةريصق ةرايز تناكو ،ياوغارابلا -
 .مهتعيبطو اهبعش نع ثيدحلل بتك ىلإ جاتحت يتلا ،رصم -
 .نامُع ادع جيلخلا لود لك -
 .ايكرتو ،ندرألاو ،ايروس -
 .ةيضرألا ةركلا يف ةؤلؤل يهف ،اهلامجب ملاعلا تر²أو ينتر²أ يتلا ،فيدلاملا -
 .ا² يتلا ةعيبطلاو تاقولخملا بئاجعب ،ايزيلام -
 
 ذاختا يف كنازيم امو ؟نيعم صصخت مهنيب عمجي له ..رثك ءاقدصأ كيدل -8س
 ؟مهنيب كتقو عزوت فيكو ؟كلذ نم كفده امو ؟ءاقدصألا
 
 :فانصأ ةدع ىلع يئاقدصأ عونتي
 .يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا ءاقدصأ -١
 .ةينورتكلإلا ةوعدلا ءاقدصأ -٢
 .لمعلا ءاقدصأ -٣
 .ةيدوعسلا يف ناريجلاو دجسملاو ةبتكملاو رغصلا ءاقدصأ -4
 .ايكرت يف ءاقدصأ -5
 .ملاعلا لوح ءاقدصأ -6
 .داركأ ءاقدصأ -7
 .لصاوتلا عقاوم ءاقدصأ -8
 .ةيبونجلا اكيرمأ يف ةصاخو ،ملاعلا لوح ةاعد -9
 .مازتلالا وه مهعمجي يذلاو
 .ةايحلا هذه يف مهئاطع ىدم وه مهرايتخا يف ينازيمو
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 .سانلا لاوحأو عابط ىلع فرعتلاو ،دوهجلا ديحوت وه كلذ نم يفدهو
 تلصاوت دحأ ىلإ تجتحا ولو ،يعم لصاوت دحأ ّيلإ جاتحا ول ،لهس مهنيب تقولا عيزوتو
 .ةيموي هبش تالسارم اننيب نوكت مهنم ةصاخلاو ،هعم
 
 ؟اونوكي نأ مهنم ديرت اذامو ؟كدالوأ ىلإ رظنت امدنع ىضرب ُّسحت له -9س
 
 .قرتفن ال نأو ،ينم لضفأ اونوكي نأ ىنمتأو ،ىضرلاب ُّسحأ ،هللا دمحلا ،معن
 
 ؟اهيف كتايركذ زربأ امو ،اهنم فدهلا امو ،تججح ةجح مك -10س
 
 .ةعبس نوكت دق اهنكلو ،اهددع ركذأ ال
 لبقتسأ تنك امدنع اهزربأو ،دجاسملاب مانن انكو ،هئاقدصأو دلاولا عم اًراغص انك امدنع اهلمجأو
 .مهتمدخب موقأو اهريغو ةيبونجلا اكيرمأ نم نمحرلا فويض
 
 يف مهبيلاسأو مهلامعأ ضعب ىلع فرعتلاو ،لامعألا لاجر كتطلاخم لالخ نم -11س
 دلقت لهو ؟نيرخآ نود مهضعب حاجن ّرس يف ىرت اذامو ،اهنم كبجعأ يذلا ام ،ا�رادإ
 ؟مهضعب
 
 م²اعيتسا ةقيرطو ،ركبملا مهظاقيتساو ،لمعلا ىلع مهدَلجو مهربص لامعألا لاجر يف ينبجعأ
 تسيل تايصخش مهمظعمف ،صاخشألا فالآ ليصافتل مهركذتو ،دحاو نآ يف ةريثك رومأل
 امدنع مهدلقأ يننأ امك ؛مهحاجن ّرس وه هتركذ امو .ةفلتخم رومألا عم مهلماعت ةقيرطو ،ةطيسب
 .هللا دمحلاو .كلذ يف مهدلقأ الو ،مهفارسإو مهريذبت بحأ ال نكلو ،لام يعم نوكي
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 اهتيادب :تارايسلا عم تاياكح كل له ...هيفرتلاب متهم يجيلخ دلب يف تلمع -12س
 كتماقإ نطوم يف ،اهنم تبجع امو ،معاطملاو ؟اهنم تينتقا امو ،اهعاونأو ،كدنع
 ؟هجراخو
 
 ،دحأ ىلع بذكأ ال نأ اهيف تلواح ،تاونس سمخ ةدمل تارايسلا ءارشو عيب يف تلمع
 تيرتشا يننأ وه اهكرت ببس ناكو ؛طسولا كلذ يف روهشملا سكعب كلذ تققح هللا دمحلاو
 اهدعبو ،ةريبك ةراسخب اهعيبل تررطضاف ،ةحلاص ريغو ثداح يف ةبولقم اwأ نيبت مث ةرايس
  .لمعلا اذه تكرت
 يننأ امك .لمعلل ةعبات جراخلا نم ةيبلط ،اًدج ةرخاف ةرايس اهرخآ ،ةريثك تارايس تينتقا دقو
 .ةفئاز ةجر² كلذ لك نأ ةلصحملاو .جيلخلا ريهاشم نم لامعأ لجرل ةرايس تينتقا
 اهتيأر يتلا عاونألاو !قدانفلاو جيلخلاو ملاعلا معاطم ذلأو ربكأو رهشأ يف تلكأ دقف معاطملا امأ
  .لالحلا هللا لأسنو ،هللا دمحلاو .ىصحت الو دعُت ال
 انكو ،ةطسوتملا يف انأ تنكو ،ةنس نيرشع يلاوح ذنم ةروفانلا معطم حتف امدنع ىسنأ الو
 ًالام ينتيطعأف ،ال :تلقف ؟معطملا اذه تبرج له :يل تلقو ،كتقفرب ةقيدحلا نم نيدئاع
  .انعتمتساو انبهذ ًالعفو ؛ةديبع كقيدص عم هبرجتو بهذت نأ يغبني :يل تلقو
 تاهيفوبو ،لسعلاب يبظملاو يدنملا نم ،ةلماكلا حئابذلا معاطمو ،دايصلا معطم ينبجعأ
 اهريغو ،اليوزنفو ليزاربلاو ايكرتو ناكفروخو ،تيوكلا قدانف معاطمو ،موجن سمخ قدانفلا
 .ريثكلا ريثكلا
 
 .هداترت سلجم يأ يف اهعِمسُت نأ ديرت ربع اهيف عئاقو وأ ةريصق تاياكح -13س
 
 تدجوف يرغص يف ةراظن تجتحا امدنع ،يهتنت ال يعم همركو َّلجو َّزع هللا فطل تاياكح
 اهتشعو كانه مئارجلا بئاجع ىلع تفرعتو اليوزنفل ترفاس امدنعو ،ضرألا ىلع بهذ ةعطق
 ؛ةقرسلل تضرعتو بيرغ ناكم يف نكسلل تررطضا ليزاربلا يف اًنكس دجأ مل امدنعو ؛قلقب
 امدنعو ؛ليزاربلاب وساوغيد زوف عراوش دحأ يف تاردخملل براش صخش ينكسمأ امدنعو
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 يفو تنك امثيح قزرلا يف يعم هللا مركو ،وريناج يد ويرل ملاعلا يف نجس رطخأ راوجب انيشم
  .هللا دمحلاو تنك ةقئاض يأ
 
 ترصق وأ ،اهيف تحجن لهو .ةيرادإ ىرخأو ،ةيفاقث بناوج يف اهتيلوت بصانم -14س
 ؟اهدعب كسفن ىلع تكردتسا ول تددوو ،اهضعب يف
 
 تضرُع يلمع رييغت تدرأ املكو ؛يتايح يف تلمع يأ نم دحأ ينلصفي مل ىلاعت هللا لضفب
  .ةموظنملا لماك ةرادإ ىلع رطيسأ هيلإ بهذأ لمع لك يفو ،تاءارغإلاو تادايزلا ّيلع
 اًقفارم تلمعو ؛ريرحتلل اًريدم تلمعو ؛ةعونتم لودب ةريثك بتاكمل اًيذيفنت اًريدم ُتلمع
  .لامعأ لاجر بتاكمل اًريدمو ؛ةمهم تايصخشل
 ،تلشف ينكلو نيتنس ةدمل كلذل تغرفتف ،دحأ دنع لمعأ ّالأ ةلحرمل لصأ نأ ىنمتأ تنكو
 .هللا دمحلاو سانلا دنع لمعلل ةدوعلل تررطضاف
 

 وأ ،سانلا ةايح يف ةيمهأ هل ،هنع ةدافإلا دوت رمأ نع كسفن لأست نأ كناكمإب -15
 .ءاقدصألاو ةرسألل ةيخيرات ةدئاف هيف
 

  .فورظلا كلحأ يف هللا ىلإ ءوجللاو ناميإلا وه قزرلل باب لضفأ -
 ريغ تقو يف كيتأي هللا مرك دجتسو ،كنم مركأ وه نم دجتسو سانلا عم اًميرك نك -

  .هب ركفت مل قيرط نمو ،عقوتم
  .نيكاسم نونوكي دقف ،كولذخ مwأ تفشتكا ول ىتح سانلا دعاس -
  .نظلا نسحأ ،اًدبأ ثبخ هنأ ىلع أطخلا رسفت ال -
  .سانلا عم كلماعت يف اًحيرصو اًعاجشو اًيوق نك -
  .هعم لماعتلل اًرطضم تسلف مهدحأ كبجعي مل ول -
  .هرامثتسا عيطتست ريخ بناج هيف ناسنإ لك نأ ركذتو ،ءوسلا قافر نع دعتبا -
  .لكش يأب مالسإلا مدخت نأ لواح -
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  ..برج ،كعقاو ّريغ ،قدصت ،دحأ ىلع ربكتت ال -
 !طلجنت ال ىتح كتايح يف ءيش لك يف حرملا لخدأ -

 
 اًقباس ا�اكسو ا�ارمع نيب قرفلاو )ـه 1402 ذنم( ةميدقلا ضايرلا ركذت له -16س
 ؟هيلإ تلآ امو
 
 تناك اwأ ركذأ نكلو ؛ًاليلق الإ يحلا جراخ جرخن نكن مل اننأل ؛نارمعلا نيب قرفلا ركذأ ال
 ضايرلا بونجو ،بونجلا يف انك نحنو ،لامشلا وحن تناك ةثادحلاو نارمعلاو ،ةريغصو ةعضاوتم
 تنك ذنم تعسوتو تربك انتاقالع نإف ناكسلا امأ .اهريغ نيبو اهنيب حضاو قرف تاذ لازت ام
 ةسردم يف بالطو ناريج ىلع رصتقت تناكف اهلبق امأ ،ةبتكملا بابش عم يوناثلا ثلاثلا يف
 ..ايندلا مهلالخ نم ىرن انكو ،عباصألا ىلع نيدودعم ينعي ،طقف
 
 اهيف تبج ،ايروس ىلإ ةهرافلا كترايسب كتدلاو عم ةصاخ ةرفس كل تناك -17س
 ؟ا�ايركذو ،ةلحرلا كلت ةياكح ام .اًندمو ىرق
 
 :دوعأ نل وأ ءارث لاح يف انأو الإ دوعأ الأ يسفن ىلع اًدهع تذخأ ةعماجلا نم تجرخت امل
 ام لوأ ،ةلاكولا نم ةرايس تيرتشاو لاحلا تحلص املو !تاونس رشع يرهظ فلخ اهتيمرو
 لوخدلاو ،اًعتمم ناك باهذلا قيرط ؛ايروس ىلإ ا² انرسو ؛اهلهأ ةرايزل يتدلاو ذخآ نأ هب تركف
 تابلطب اهانيضق ايروس لخادو ؛ةبوعصب مهنم ا�ذخأو انتازاوج انم اوبحس دقف ،اًجعزم ناك
 ،ةرايسلا بوكر نوبلطيو يلإ نوددوتي ةقطنملا يف زكارملا ءاسؤر لك حبصأو ،زجاوحلا نم يواشرلا
  !ءاملظ ةليل يف ةقطنملا نم تبره ىتح ،مهعم رهسلل يننوعديو
 يف لامرلا نيب ةعساشلا تاحاسملا يف اميس الو ،ةملظمو ةشحوم قرطلا تناك ةدوعلا دنعو
 .ريخ ىلع تدع هللا دمحلاو .ةيدوعسلا
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 امو ،هعم نواعتت يذلا كيرشلا تافص امو ،لامعألا يف ةكارشلا بحت له -18س
 كتربخ لالخ نم كلذ لك ،كدنع لمعي يذلا فظوملاو ،هقداصت يذلا قيدصلا طورش
 ؟ةيلمعلا
 
 يه يلامعأ لكو ؛دحاو لقع نم لضفأ ناركفي نيلقع نأل ؛ريبك لكشب ةكارشلا بحأ
 .هدحول صخشلا لمعي نأ لضفألاو ،ةديج تسيل ةكارشلا نأ اًرخؤم تفشتكا دقو .ةكارشلاب
  .هيف نالمعيس يذلا لا\ا يف ةربخ هيدلو ،اًنيمأ نوكي نأ كيرشلا يف مهملاو
  .نوهي يقابلاو ،اًنيدتم نوكي نأ بحأف ،قيدصلا امأ
 نكلو ،هنم ديفتسأ يكل ،ينم رثكأ تامولعمو ةربخ هيدل نمع ثحبأ اًمئاد ينإف ،فظوملا امأو
 ىتح هنوديجي ام قوف م�الباقم يف نولوقيو ةيتاذلا مهريس يف نوعضي سانلا مظعم فسألل
 !سكعلا نيبتي ةبرجتلا دعبو ؛اونكمتي
 
 ،اهنم هيلإ وعدت يذلا ماعلا راطإلا وه امف ،اًريثك ةينورتكلإلا ةوعدلاب تممتها -19س
 ةيرظنلا رومألا ىلع زكرت لهو ،ثحب قاروأ اهل تمَّدقو اهيف تكراش يتلا تارمتؤملا امو
 ؟لاجملا اذه يف بصانم كل لهو ؟اهيف ةيقيبطتلا مأ
 
 بحأو ؛ةيلاعلا ممهلا يوذو نيصلخملا عم لمعلا وه يل ةبسنلاب ةينورتكلإلا ةوعدلل ماعلا راطإلا
 تارمتؤم ةثالث ذيفنتو ةماقإ يف تكراش دقو ،ةيعون تاكارش كانه نوكتل تاهجلا نيب عمجأ نأ
 قسنمو ؛ةينرتكلإلا ةوعدلا ةيعمج ةرادإ سلجم سيئر لمعأ اًيلاحو ؛ةينورتكلإلا ةوعدلل ةيلود
 يمالسإلا بابشلل ةيملاعلا ةودنلا بتكم ةاعدل ةينورتكلإلا ةوعدلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم
 .مهنيب قيسنتلاو ةاعدلا ةرادإ عوضومو ،ةيقيبطتلا رومألاب متهأ يننأ امك .ةينيتاللا اكيرمأ يف
 
 ةلوجلا هذه ماتخ يف اهل لوقت نأ ديرت اذامف ،كدلاو ةرسأل ةليلج تامدخ كل -20س
 ؟راوحلا نم
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 رِّصقم ينأ ُّسحأو ،اًئيش مهل تمدق ينأ ركذأ الو ،اًئيش اهنم ركذأ الو ،تامدخ يل سيل
 .مهتمدخ هيف عيطتسأ يذلا مويلا يتأي نأ ىنمتأو ،مهعم
 
 
 بألا ةبوجأو ،سنأ ةلئسأ
 
 .ققحتي ملو رغصلا ذنم هققحت نأ ىنمتت تنك يذلا ءيشلا وه ام :١س
 
 يمw عبشأل لب ،حبرأو اهنم عيبأل ال ،ةبتكم بحاص نوكأ نأ يتينمأ تناك اÝباش تنك امدنع
 اًمسا اهل تعضو دقو .اهيف هعضأ ديدج لك اذكهو ،اهبتك لك أرقأو اهيف سلجأف ،ةءارقلا نم
 ريثكل يظفحو ،ا² يفغشو ،مكحلل يتبحمل ،)ةمكحلا ةبتكم( اهتيمس !اًسلف كلمأ ال انأو ،اًضيأ
 ،ةريبك ةلواط يل ىرتشاف هذه يتبغر مهدحأ فرعو ..اهثبو ،اهديدرتو ،ا² داهشتسالاو ،اهنم
 ..يبلطل هتباجتسا ءارو نم اًضرغ هل نأ ركذو ،يدلاو ضفر نكلو .ةبتكم رجأتسي نأ راظتناب
 .يتينمأ ققحتت ملو
 تببحأو ،لالض دعب هنيد ىلإ هناحبس يناده دقف ...هللا ليبس يف ةداهشلا بلط َّيلع بلغ مث
wتايآ أرقأ انأو تاونسو روهشو لايلو مايأ تَّرمو ،يحورب هءادف تببحأ ىتح ،ميقتسملا هج 
 لبقتي نأ اًضيفتسم ءاكب يكبأو ،ةداهشلا ينقزري نأ اًرهجو اÝرس هوعدأو ،هليبس يف ةداهشلا
 ،ةينمألا هذه ىلع تلز امو ..هتانج لوخد ىلإ قيرط رصقأو ،هاضر ىلإ ليبس يهف ،يئاعد
 تنك ولو ا² يتأي هللاو ،ا² ضبان يبلق نكلو ،حالس لمح نع تفعض نإو ،بيشت ال اwإف
 .يشارف ىلعو يتيب يف
 ًاليوط ًالاقم تبتكو )ةيملاعلا يمالسإلا باتكلا ةيعمج( ةركف تحرط اهلبق امو ةخوخيشلا يفو
 !نآلا ىتح ذفنت مل نكلو ،ةيملاع ةيمالسإ تاهج ىلع اهتضرع امك ،اهتيمهأ يف
 فعاضت نأ دعب )ةدوقفملاو ةطوطخملا مهراثآ يف نيرصاعملا نيفلؤملا مجعم( يباتك عبط يف يتبغرو
 ةيصخش ةعباتم ىلإ جاتحت ،ةريبكو ةريغص قاروأو سايكأو خوسنم نيب ،قرفتم وهو ،تارم همجح
 .ريسيتلاو نوعلا ىلاعت هللا نم وجرأ .عبطلا دنع ينم
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 نوعلا بلطن هللا نمو .اًبيرق اهيف لمعأ مل اذإ ا² حوبأ دق ،تاونسلا هذه يف َّيلع تبلغ ةينمأو
 .دادسلاو
 
 ؟هلعفت مل كنأ تينمت مث هتلعف ءيش كانه له ،تربدتسا ام رمألا نم تلبقتسا ول :٢س
 
 ةبقارم كانه نكت مل اذإ ةصاخو ،بابشلاو ةقهارملا ينس يف ةصاخو ،ءاطخأ نم ءرملا ولخي ال
 ..نوهبنيو نوحصني ،ةاعدو ءاملع نم ةدلبلا تلخو ،ةرسألا نم هيلع
 ءاملع ىلإ سلجأو ،عفانلا ملعلا بلط يف هيضمأ نأ لدب ،لابلا غراف انأو ةدملا كلت تضم دقف
 ..مهنم ذخآو
 .ركذُت ال ،ةرسألا يف ىرخأ رومأ مث
 ..اًمئاد ينددسيو ينيدهي نأ هللا توعد ،مالسإلا جw تمزتلاو ،ةعيرشلا تسرد نأ دعبو
 .هناعأو هقفو ،ههجول هللا قيرط كلس نم نإف ،هقيفوت ىلع هللا دمحلاو
 
 .كنيعب ا�دهاش ةمارك ربكأ يه ام :٣س
 امدنع كلذو ،)ةيسنم ةريزج نم مالس( يتايركذ يف هتيكح دقف ،يل ىرج ام تدصق اذإ
 نم يدلاو اwادتسا دق ناكو ،ةعماجلا يف ليجستلل قشمد ىلإ يقيرط يف انأو يدوقن تعاض
 تعجر انأو ،مهقيرط يف يئالمز ىضمف ،قيرطلا ىلع ةحارتسا يف كلذ تفرعو ،ةدلبلا يف لجر
 يف ،هللا نم لضفب اهيلع ترثعف ،ةعئاضلا يدوقن نع ثحبأل ،اهيف ةلفاحلا تفقوت ةنيدم ىلإ
 ...ةردانو ةبيجع ةياكح
 ،نوجسلا يف ةاعدلاو نيدها\ا تامارك يه يسفن يف اًريثأت اهرثكأو تاماركلا ُّلجأف ،يريغ امأ
  .ةريثك يهو ...مهبيذعت ءانثأ
 
 بجيو كلذ نوقحتسي ال م�أ كل نيبت مث اهردقتو اهبحت تنك تايصخش كانه له :٤س
 ؟مه نمو ؟مهنم ريذحتلا
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 ،حرطلا يف اًعادبإو ،ةفيظن ةيمالسإ ةفاقثو ،اًيقيقح اًداز هبتك يف تيأر ،ريدق يعماج ذاتسأ ،معن
 نم رّسيت ام روضحو ،هبتك لك ةءارق ىلع اًصيرح تنكو ،مهفلا يف ةلوهسو ،ءادألا يف ةيرقبعو
 .نيلاضلا ةاغطلاو نيدسفملا دي يف هدي عضوو ،ملَظ نَم ىلإ نكرف ،دعب نم َّريغت هنكلو .هسورد
ملاع نأ فيك ،يسفن ىلع اًفئاخ ترصو ،هرمأل تبجعف

ً
 وهو ميظعلا يركفلا جوضنلا اذ² ا

 ةدسافلا ةموكحلا نإ لاقيو ،لتُق دقو !؟مهداسفإ يف نيرهاظلا ،نيملاظلا لاوقأ ىلإ ُّرجنيو ُّرتغي
 !هلتق ترَّبد يتلا يه
 .تبَّنجتف ،تفرع اوُّلض اذإف ،قح نم نوبتكي امل لب ،نينيعم صاخشأب اًموي يقلعت نكي ملو
 
 سكع كل نيبت مث اًديج اًرمأ اهنع تبتك مالعألا ةمتت يف تايصخش كانه له :٥س
 كلذ
 ؟مه نمو ،هنع تبتك ام ريغ تبتك ينتيل تلقو ،اًضيأ سكعلاو
 
  .نأشلا اذه يف ةربتعم ةظحالم يندرت ملو ،اذه نم ءيش دجوي ال ،هللا دمحلا
  .يريصقت نمف أطخ رهظ اذإف ،هقيفوتو ىلاعت هللا ديدست وه لوألا هببسو
 هعم تيقب دقف ،هيف تاباتك ىلع مدنأ ىتح ،ةنسو رهش وأ ،دحاو موي يف باتكلا تأي ملو
 ضعب رهظت دق نكلو .ريثكلا تلَّدعو هيف تدزو هتلخنو هتححصو هتموقو هتبلقو ،اًماع نيرشع
 ةينس( ةبتاكلا لثم !دحأ اهملعي ناك ام ،ةافولا نم ةليوط تاونس دعب ةءوبخملا تامولعملا
 ةبحاص اwأ َّنيبتو ،تايصخشلا يف ةصاخو ،ةيمالسإو ةيخيرات ،ةقيمع تاباتك اهلف ،)ةعارق
 ،مهل ا�امدخو اwواعت يف ةعيظفلا اهلامعأ دعب نم رهظو ،ةيرصملا تارباخملا يف ضماغ رود
 ةلمكت( يف هيلإ ترشأ نكلو ،)ةمتتلا( يف هيلإ رشأ مل ام اذهف !ةاعدلاو ءاملعلا َّدض ةصاخو
 .)مالعألا ةمتت( دعب عبط هنأل )نيفلؤملا مجعم
 
 ؟نآلا هيلع يه امم بعصأ مأ لهسأ ايكرت يف ةايحلا عقوتت تنك له :٦س
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 قافتا نكلو ،بهذأ دلب ِّيأ ىلإ فرعأ تنك ام ،نيمرحلا دالب نم جورخلا ينم بلُط امدنع
 نطوم يتهج نم يهو ،ىلاعت هللا نم اًريسيت ناك لوبناتسإ ىلإ باهذلل رمألا ليهستو ،ةرسألا
 نم تءاج ةبقعلا نكلو .اهيلإ تالحر مهل تناك دالوألا لبق نمو ،مهلك يدادجأو يئابآ
 ىلع هللا دمحلاو .يصصختو يتفاقثو ينس مئالي لمع نع ثحبلا مث ،موقلا ةغلب يتفرعم مدع
 .اهيف ةماقإلاب ةيضارو ،ةنواعتم ةرسألاف .لاح لك
 
 .ريسفتلا دعب كبلق ىلإ كبتك نم باتك بحأ وه ام :٧س
 
 تاكاردتسا ةدع يلف ،دعب نم ييأر ّريغأ مل اذإ ،"ريسيلا لمعلا ىلع ريبكلا رجألا" باتك هلعل
 .اÝينورتكلإ رشن يقابلاو ،"ريثك نبا هرسفي مل ام ريسفت" اهنم عبط ،ةدوجوملا ريسافتلا رهشأ ىلع
 .ّيلإ مولعلا ُّبحأ يهو ،اًقيقحتو اًفيلأت ،نآرقلا مولع يف رخآ اًباتك )25( نم رثكأ كانهو
 قيبطتب ءرملا عيطتسيو ،ةعونتم هباوبأو ،ّلجو َّزع هللا نم قيفوتو ماهلإب ءاج "ريبكلا رجألا" نكلو
 ،يسفنل هبغرأ ام اذهو .ليلق تقو يف ،تانسحلا نييالم ىلع لصحي نأ هتارقف ضعب ذيفنت وأ
 .نيملسملا عيمجلو
 
 :اهتبوجأو ،هتدلاول سنأ ةلئسأ
 
 ؟ايكرت يف هتعمس ربخ دعسأ وه ام -1س
 
 .لوبنطسإ يف انيوأي تيب انيدل حبصأ امدنع
 
 ؟ةيدوعسلا يف هتعمس ربخ دعسأ وه ام -2س
 
 .ةيموكح ةفيظو تناك يتلاو ،دهف كلملا ةبتكم يف كدلاو فظوت امدنع
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 ؟كيلإ كدافحأ بحأ وه نم -3س
 
 .نانفأ كتنبا
 
 ؟كيدل ةداعسلا موهفم وه ام -4س
 
 .دحأ ىلإ صخشلا جاتحي ال نأ
 
 ؟كناوخإ -5س
 
  .يوير ،فسوي ،تش² ،نيهآ ،دمحأ :هدالوأ .ايناملأ يف رجاهم :ليعامسإ
 .ناج ،نيرول ،نالآ ،يدوج :هدالوأ .ايناملأ يف رجاهم :نيدلا فيس
 .نازرب ،نيجنر ،نيريش ،دمحأ :هدالوأ .ةرح لامعأ :ميحرلا دبع
 .نايأ ،رالآ ،دنلآ :هدالوأ .ةيسنرف ةغل ملعم :ميكحلادبع
 .ميه :هنبا .ايناملأ يف رجاهم :روكشلادبع
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 قئاثوو روص
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 ةركاذلا نم تايركذو روص
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 يركسعلا بیردتلا سرد يف ةعماجلا يف يئاقدصأ عم ةروص -6                                    نانبل يف انأو ةروص -5
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 ملعأ ال ةدج وأ ةمركملا ةكم يف يل ةروص -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 ھیلع كاردتسالاب )ةیواعم ملح( باتك يف دلولا تكراش     تاغل ةدع ىلإ مجرت )ةیقیقحلا ةداعسلا ىلإ قیرطلا( يباتك          
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 فسوي ريخ دمحم نب دمحأ
 
 :ةيتاذلا ةريسلا
 
 .ةيدوعسلا – ضايرلا يف )م ٢٣/٩/١٩٩١ ـل قفاوملا( ـه 1412 لوألا عيبر 14 يف تدلو
 ،سابعلا ةسردم يف ةطسوتملا مث ،ملسأ نب تباثو سيق نب تباث يتسردم يف ةيئادتبالا تسرد
 .ضايرلاب زلملا ةقطنم يف اهلكو ،ةيلقص ةيوناث يف ةيوناثلا مث
 ىلع تاصيرح ّنك دقف ،تانبلا يتاوخأ لضفب ةيئادتبالا ةساردلا لبق ةباتكلاو ةءارقلا تنقتأ
 نأ لبق انلزنم قرافت نكت مل ريشابطلاو حاولألاف .هسفن لزنملا يف ةيسارد ةئيب داجيإو ،يميلعت
 !ةساردلا أدبأ
 تذخأو اهعم تيبرت دقف ،رغصلا ذنم ةروصملا سكيموكلا صصقو تالجم ةءارق بحأ تنك
 عم نكل ،اًريغص تنك امنيح يسفنب ةروصم ًاصصق بتكأو مسرأ تنك امك ،اهنم يتفاقث
 .اهنم ءيشب ظفتحأ مل فسألا
 رضحأ امنيح ،ماوعأ ١٠ يلاوح يرمع ناك ذنم ةينقتلاو هتنايصو يلآلا بساحلاب يفغش أدب
 يتلا ايالبلاو براجتلا ددع مك طبضلاب ركذأ الو ،ةرسألل ةيده ًايلآ اًبساح رون دمحم يمع انل
 ،....ةحجانلاو ةلشافلا هحالصإ تالواحمو ،هبيرختب تمق ةرم مكو ،زاهجلا اذه ىلع اهتعنص
 ضعب ةياوهك ممصأ تأدبو ،بوشوتوفلا جمانرب ىلع تفرعت ،ةطسوتملا تلخد امنيح مث
 ةجمرب ملاع يف يتلحر تأدب ،ةيوناثلا تلخد امنيحو كلذ دعب .ةفيفخلا ةاكاحملاو جمدلا لامعأ
 ٢٠٠٥ ،ـه 1426 ماع يف ةيمالسإلا ميماصتلا ةكبش حتفب تمق دقف ،عقاوملا ميمصتو بيولا
 ميماصت تالمحو تاطاشن انيدل تناكو .نيملسملا نيممصملل ىدتنمو ةهجاو تدغ يتلا ،م
 تبهذ نيح عقوملا تقلغأ فسألا عم نكل ،تنرتنإلا ىلع نآلا ىتح اهضعب لاز ام ةيوعد
 .م ٢٠٠٨ ،ـه 1429 ماع ةعماجلا ىلإ
 .اهريغو هتالاقمو هبتك ضعب يوتحي ناكو ،اًبيرقت تقولا كلذ يف اًضيأ دلاولا عقوم ءانبب تمق
 .هقالغإ نم تاونس ١٠ يلاوح دعب ىرخأ ةرم هحاتتفاب انمق ىتح ،ةدمل قلغُأ هنكل
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 ةايح ةيادب تناكو ،ةيئابرهكلا ةقاطلا ةسدنه مسق - قشمد ةعماج يف ةيعماجلا يتسارد تأدب
 يف ّرحلا يلمع تايادب تناكو ،اهتنبو يتيصخش تلقص سفنلا ىلع دامتعا ةلحرمو ةديدج
 فاقيإ تررق ،ايروس يف ةروثلا مادتحا عمو ،م ٢٠١٢ ،ـه 1433 ماع يف مث .كانه ميمصتلا
  .نيمرحلا دالب ىلإ ةدوعلاو ،كانه يتسارد
 يتايح تأدبو ،ماع لكشب ميمصتلاو ،ةصاخ ةجمربلا تاغلب يتفرعم ريوطتب تأدب يتدوع دنع
 جهانملا ريوطتب موقت ةسسؤم يهو ،ةيملاعلا جهانم ةسسؤم يف يلمع تأدب .كانه ةيلمعلا
 اهعقوم ءانبب كانه يلمع تاونس لالخ تمق .بيو روطمو اًممصم اهيف تلمع ،ةيميلعتلا
 ىلإ ةفاضإ ،لامعألاو جذامنلا نم ريثكلا ميمصتو داوملا ةرادإو ليمحتلا ةمظنأو ينورتكلإلا
  .ةيميلعتلا اهبتك لسالس ىلع تاليدعتلا ضعب
 ثيح ،ةسسؤملاب يلمع عم يزاوتلاب رخآ صصخت يف ىرخأ ةرم ةعماجلا يتسارد تأدب امك
 نإ ثيح ،يل ةبسنلاب ةلهس تناكو ،ةحوتفملا ةيبرعلا ةعماجلا يف تامولعملا ةينقت ةساردب تأدب
 ةينقتلا داوملاو ،قشمد ةعماج يف اًقبسم اهتسردو لعفلاب اهتفرع دق تنك اهيف ةيضايرلا داوملا
  .يتياوه لالخ نم اهيف ةقباس ةربخ يل تناك ةيجمربلاو
 ةكبش يف رثكأ يصصخت لمع ىلإ تلقتنا ةيملاعلا جهانم ةسسؤم يف لمعلا نم ةدم دعبو
 ءانبو ةكبشلا هذه ةنايصو ريوطتب اهلالخ تمقو ،اًروطمو اًجمربم اهيف تلمع ثيح ،ةكولألا
 .اهل ةعباتلا عقاوملا نم ديدعلا
 ةصاخلا يتانق ءانبب تمق ثيح ،تنرتنإلا يف ىوتحملا ريوطتل يتالواحم تأدب ةدملا هذه لالخ
 رابخأو حئاصن ىلإ ةفاضإ ،ةجمربلاو ميمصتلا يف سوردلا ضعب اهيف مدقأ تنك يتلا ،بويتويلا يف
 ةيمالسإلا ميماصتلا عمج اهفدهو islamicda ةكبش ءانبب تمق امك .بيولاو ميمصتلا يف
 ،ًالماك اًغرفت اهل غرفتأ مل فسألا عم نكل ،نونفلاو ناولألاو تاغللاب اهفينصتو تنرتنإلا ىلع
 ةينفلا لامعألاو ميماصتلا نم ريثكلاف .هللا ءاش نإ لبقتسملا يف عورشملا اذه لمكأ نأ يلمأو
  .اهتقد تعاض وأ ،اهنم تفتخا تنرتنإلا ىلع تناك يتلا ةعئارلا ةيمالسإلا
 ةينقتو ةجمربلاو عقاوملا ريوطت لاجم يف ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب تالاقم ةدع تبتك دقو
  .تامولعملا
  ."تنرتنإلا يف ملسملا تايقالخأ" باتك فيلأت ىلإ ةفاضإ
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 اًنمازت كلذو ،ةصاخلا ةيجمربلا عيراشملا ءاشنإو ّرحلا لمعلا ىلإ تهجتاو يبتكملا لمعلا تكرت مث
 ذنم ،لوبناتسإ يف شابنتلأ ةعماج ،ايكرتب يلآلا بساحلا ةسدنه يف ريتسجاملل يتسارد ءدب عم
 .م ٢٠١٩ ،ـه 1440 ماع
 
 دمحأ ةبوجأو ،بألا ةلئسأ
 
 ايلعلا تاساردلاو ،قشمد ةعماج يف ةسدنهلاو ،اهيف تسردو ضايرلا يف تدلو -1س
 ؟اذاملو ،رثكأ كتحار تدجو نيأ .لوبناتسإب يلآلا بساحلا صصخت يف
 
  .هللادمحلاو تابوعص ةيأ كانه نكت ملو ،ًالهس ناك ةيدوعسلا يف سيردتلاو ةساردلا بولسأ
 ،اÝيلك ةساردلا تفلتخا ثيح ،يل ةبسنلاب اًريبك اًيدحت ةيعماجلا ةساردلا تناك دقف ايروس يف امأ
 ىتح حابصلا نم ةساردلا ىلع فكعأ تنك ينأ ببسلاو ،اًريثك ةساردلا تببحأ كلذ عم ينكل
 ،ينرظتني ةياهنلا يف اًزاجنإ كانه نأ ملعأ تنك ينأل ،اهتبوعص عم كلذب عتمتسأ تنكو ،ءاسملا
 ةبلطلا نم حجني يذلا ةيئابرهكلا ةقاطلا ةسدنه مسق يف ديحولا بلاطلا تنك ،هللا دمحلاو
  .دالبلا جراخ نم اومدق نيذلا
 بعصلا نمو ،ءودهو ناقتإ ىلإ جاتحتو ،ةيصصخت ةيثحبو ةيميداكأ يهف ايكرت يف رتساملا ةسارد امأ
 اÝدج اًبيرق رمألا اذه ريغتي نأ ىنمتأو ،اÝيلاح كلذ ىلع يندعاست يتلا ةحاسملاو ءودهلا كلذ داجيإ
 .هللا ءاش نإ
 
 ةصاخلا كراكفأو كتاردقو كبهاوم كلف ،كتيصخش يف ةيلالقتساب رعشت له -2س
 تقولا يف اهراهظإ صنتقتو ،كيف اهرِّدقت ال كتئيب نأو ،نيرخآلا نع ا� زيمتت يتلا
 ؟اذام لثمو ،بسانملا
 
 ثحبأ كلذل ،عيمجلا تايصخش نع ةفلتخمو ةلقتسم يتيصخش نوكت نأ اًمئاد لواحأ ،معن
 ال كلذ نكل ..اًزيمتم نوكأ ىتح ،ينم ةبيرقلا ،عمت\ا نع ةفلتخملا لامعألاو تاياوهلا نع
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 ردق لواحأ لب ،تاذلا نع اًسفنتم طقف سيل وه ،يريغ نم لضفأ يسفن ىرأ نأ ينعي
 .م�دعاسمو يريغ داعسإ يف اًببس لامعألاو تاياوهلا هذه لعجأ نأ عاطتسملا
 
 دِّدسي نأ انم ٍّلك ىلع نأب رعشت الأ نكلو ،اًريثك ميمصتلا يف كتقو بهذي دق -3س
 هتياغ نوكتو ،اهدحو ةرهشلاو لاملا هفده نوكي الف ،هللا يضري ام ىلإ اههجويو هبهاوم
 ريغ ،نيرخآل اهمدقت كصصخت يف ةيريخ لامعأ كل لهو ؟رذيو يتأي اميف اًلوأ هِّبر ءاضرإ
 ؟كتاوخأو كناوخإو كدلاو بتك ةفلغأل ةديدعلا كتاميمصت
 
 ةلواحم وه ،ممصم وأ جمربمك ةكرش يف ةفيظو يف لمعلا نع ينفقوي يذلا ديحولا ببسلا
 .عرشلل ةفلاخملا ءايشألا نم ريثكلا هللختي فسألا عم لا\ا اذه يف لمعلاف ،تاهبشلل يئاقتا
 .اهنم ريثكلا ضفرأو ،ينلصت يتلا لامعألاو عيراشملا ىلع ةقفاوملا يف ةبوعص دجأ كلذلو
 
 ىرخأ بتكل تططخ له ،ةكباشلا عم ملسملا لماعت بادآ يف اًدحاو اًباتك تفَّلأ -4س
 ؟يه امو ؟لوألا حاجن دعب
 
 ةيصصخت بتك ةمداقلا تالاقملاو بتكلا نوكت دق ،ةينيد ىرخأ بتك يأ ةباتكل ةين يل سيل 
 ..ةجمربلاو بوساحلا ةسدنه يف
 
 نم لهو .كتبدأو ،كتحصنو ،كعم تبعت ا�أ نظت ةجرد يأ ىلإ ..ةدلاولا -5س
 ؟فقاوم
 
 !يتايح يف ةليمجلا ليصافتلا لك يه يمأ نإ :لوقأ نأ يفكي
 
 ،امهنيب كسفن ىرت فيك ،)ميهاربإ( كنم رغصأ رخآو ،)بيهص( كنم ربكأ خأ -6س
 ؟امهنع اهدرست فئارط نم لهو
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 مهيزجي نأ هللا لأسأو ،تييح ام مهلاضفأ ىسنأ نلو ،ريبزو سنأو وه ،يلع ريبك لضف بيهصل
 .نيرادلا يف مهدعسيو ،اًريخ
 ىلإ ينعجريل هلمع نم يتأي ناك ،بلط نود يتدعاسمو يل نوعلا ميدقتب زيمتي ناك بيهص
 يل لوألا أجلملا وه ناك ءيش ءارش دوأ وأ ةطرو يف عقأ تنك نيحو ،تاونس تس ةدمل لزنملا
 ام ينإ ىتح ،ةساردلل ايروس ىلإ يرفس لبق ةيساطرقلاب ينقرغي ناك هنأ بئاجعلا نمو ،هللا دعب
 !!ةنس )١٢( دعب ،ءارفصلا تاركذملا قاروأك ،ةيساطرقلا كلت ضعب نآلا ىتح كلمأ لازأ
 امو ،هتدالو مويو ىلوألا هتاوطخ ركذأ تلز ام ،يخأ نوكي نأ لبق يقيدص وهف ميهاربإ امأ
   .ة²اشتم انتفاقثو ةبيرق انراكفأف ،ينم هبرقو هدوجوب دعسأ تلز
 
 اهتطبر لهو ،كتعفن له ،كتسارد لحارم يف لئاوألا نم كنوكو ،كداهتجا -7س
 ؟اهيف تحجنو ةايحلا يف ىرخأ براجتو مولعب
 
 نوعتمتسي يئاقدصأو ،ةيوناثلاو ةطسوتملاو ةيئادتبالا لحارملا يف ،اًريثك سردأ تنك ،فسألا عم
 تحصنل ةعجر نم يل ناك ول !ةايحلا هذه يف انطرخناو انجرخت انلك ةياهنلا يفو ،نوبعليو نوجرخيو
 تناك ىرخأ براجت ضوخأو ،عتمتسأل يسفنل تقولا ءاطعإو ،كلذ يف طسوتلاب يسفن
 ..رثكأ ينديفتس
 
 ؟لمع وأ ،ةساردل ،ا� ةماقإلا دوتو ،ةيبنجأ دالب ىلإ رفسلا يف ركفت له -8س
 
 .ةجاحلا تعد اذإ ،هللا ءاش نإ ،ثاحبألا ضعب لمعل وأ ،هاروتكدلا ةسارد لامكإل جرخأ دق
 
 .كيدل ةريثأ تايركذو ،ةددعتملا اهيحاون نم ،ضايرلاب ةعماجلا يف كتسارد -9س
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 يل ليدبلا ناك ،ةيئابرهكلا ةقاطلا ةسدنه مسق يف نيتنس ةدمل ايروس يف ةيعماجلا يتسارد دعب
 تناك يهو ،ضايرلا يف يلآلا بساحلا مولع وهو ،رخآ صصخت يف يتسارد لامكتساب موقأ نأ
 ةيضايرلا داوملاف ،يل ةبسنلاب اÝدج ةلهس ةعماجلاب ةررقملا داوملا تناكف ،ةعماجلا لبق يل ةياوه
 داوملاو ،داوملا كلت نم اًريسي اًءزج تناك لب ،قشمد ةعماج يف يتلا كلت نم لهسأ تناك
 ةداهشلا ليصحتل طقف ةساردلا كلت تناك كلذل ،يتاياوهو يلمع نم اًءزج تناك ةيجمربلا
 .ايلعلا تاساردلا لامكتسا ةيغب ،ةيعماجلا
 
 ال يتلا ةمومذملاو ،كئاقدصأ يف اهطرتشت يتلا ةدومحملا تافصلا يه ام -10س
 ؟ا� مهقداصت
 
 وكشت نم وه قيدصلاف ،ةيويندلا حلاصملا نع ًاديعب ،ًايفاص ةقادصلا ضرغ نوكي نأ بحأ
 ةايحلا مومه نع ًاسفنتم كل نوكيو ،هتقوو هتحيصن كيطعيو ،همه كيلإ وكشيو ،كمه هيلإ
 ،،،اهلغاشمو
 
 ؟باوج نم رثكأب هيلع بيجتو كسفن يف ددرتي لاؤس -11س
 
 ؟..اهذيفنت يناكمإب نوكي له ؟ةمداقلا يططخ يه ام .. ؟لبقتسملل لعفأس اذام
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 قئاثولاو روصلا
 

               
  ٢٠١٠ يف جلثلا لوطھ انأجاف امدنع قشمد ةعماج يف يل ةروص             تاونس سمخ يرمع ناك امنیح يل ةروص

 

         
 "تنرتنإلا يف ملسملا تایقالخأ" يباتك فالغ                              تنرتنإلا يف اھتعضو يتلا تاحوللا مدقأ دحأ     
 

               
 دلاولل اھمیمصتب تمق يتلا ةیمالسإلا باتكلا ةلجم دادعأ ضعب      ھئانبب تمق عقوم لوأ ةیمالسإلا میماصتلا ةكبش عقوم     
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 فسوي ريخ دمحم نب ميهاربإ
 
 :ةيتاذلا ةريسلا
 
 .م 1998 ،ـه 1418 ماع ضايرلا يف تأشنو تدلو
  .ةلئاعلا يف رغصألا
 ىلإ مث ،سابعلا ةسردم يف ةطسوتملا ىلإ تلقتنا مث ،ملسأ نب تباث ةسردم يف ةيئادتبالا تسرد
 .ةيلقص يف ةيوناثلا
 عم ،ميركلا نآرقلا نم ءازجأ تظفحو ظيفحتلا تاقلح ىلإ تبهذ ،ةيساردلا يتلحرم لالخو
 ثيداحأو ،ميركلا نآرقلا هيلع تأرقو ،تيبلا يف يدلاول اًسورد ترضحو .هديوجتو هتوالت ناقتإ
 .اهنم عطاقم وأ ،ىرخأ اًبتكو ،نيحلاصلا ضاير نم
 مث ،ايطالم ةنيدمب نيتنس يف ةيكرتلا ةغللا تملعتو ،ايكرت ىلإ تلقتنا ةيوناثلا نم ءاهتنالا دعب
 نيسرم ىلإ تلقتناف ،لمكأ مل نكلو ةيناثلا ةنسلا ىلإ تلقتناو ،يئايزيفلا جالعلا عرف يف تلخد
 .ةيزيلجنإلا ةغللا تايناسل ةساردل
 .دمحأ يخأ هينملع يذلا ،ميمصتلاو ،ةيزيلجنإلا ةغللا ملعتو ميلعتو ،ةضايرلا ةسرامم يتاياوه نم
 يف تردصو ،ةجحلا كلت يف يتايركذ نيودت يف يندعاس ـه 1435 ماع دلاولا عم يتجح يف
 ام ةصاخو ،هل بتك يف دلاولا تدعاس امك .ىلوألا جحلا ةلحر يف ىلوملا اضر :ناونعب باتك
    .اهجارخإو اهقيسنتو ،اهل روص ةئي�و ،بتكلا ضرعو دراسملاب اهنم قلعتي
 
 ميهاربإ ةبوجأو ،بألا ةلئسأ
 
 ،رثكأ كتركاذ ىلع اهؤادصأ ددرتت وأ ،اهنم ركذت يذلا امف ،ةليمج ةلوفطلا ةايح -1س
  ؟كئاقدصأ وأ ،كتوخإ وأ ،كيدلاو عم ءاوس
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 ناك دقف ،تال\ا أرقنو ،ةفرشلا يف بعلن انك امدنع ،دمحأ يخأ عم وه هركذتأ ءيش رثكأ
 تاودأ عرتخن نايحألا ضعب انكو ،ةينورتكلإلا جماربلا يف ةصاخ هبهاوم نم ريثكلا ينملعي يخأ
  .هئاقدصأ نم وأ ،ةسردملا يف دمحأ اهملعت يتلا نم ،ةيئابرهك
 
 له .كيضريو كئِّدهيل ءاج كيلع ُتبضغ اذإو ،اًريثك كبحي ناضمر كدج ناك -2س
 ؟هعم كمايأ نم هاسنت ال ام وأ ،همالك ضعب ركذت
 
 ىرتشا ىتأ املك ناكو ،ضايرلا ىلإ مامدلا نم يدج يتأي امدنع يتلوفط مايأ ىلحأ تناك
 زكرم ناك امدنع ،ةمداقلا مايألا يف مث ،تارسكملاو ةتالوكوشلاو تيوكسبلا نم اًمخض اًسيك
 ،تاعاس يشمنو ،ةنصحألا ىلع جرفتنو كانه بهذن ،انتيب نم اًبيرق ةيسورفلا لبطصا
 .ةتالوكوشلاو تيوكسبلا نم رخآ سيكب يتأن عوجرلا قيرط يف مث ،ّيحلا ءاحنأ فشكتسنو
  ...يدج اي هللا كمحر
 
 هذه جراخ هتأرق ام وأ ،كئاقدصأ ةايح وأ ،كتايح نم ،اهاسنت ال فقاوم -3س
 .ةيزيلجنإلا نم اهمجرتت ةرثؤم ةريصق ةصق ولو ،ةموظنملا
 
 فرغ يفو تايفشتسملا يف يمايأ نم ريثكلا تيضق دقف ،ةلوفطلا يف ةديج يتحص نكت مل
 اًضيرم تنكو ،بيبطلا امهعلق ىتح ةديدع اًضارمأ يل ناببست ناتزوللا تناكو ،تايلمعلا
 ،ةيلمع لك دعب اًعيرم ملألا ناكو ،ةفلتخم تايفشتسم يف تايلمع ثالثل تعضخو ،روسانلاب
  .اًريخ هللا مهازج ،اًريثك يننودعاسي يتوخإو يمأ تناكو ،عيباسأل ةكرحلا عطتسأ ملف
 
 كنم بَّلطت ةأجفو ،ضايرلاب كيدلاو دنع لالد يفو ،كترسأ ءفد يف َتشع -4س
 ،ةيساق ةايحو ،اًديحو َتشعف ،ةيعماجلا كتسارد لمكتل )ايكرت( ةديعب دالب ىلإ باهذلا
 تدفتسا كنكلو ،كتحص ىلع كلذ رّثأو ،اهلهأ الو ،اهتغل فرعت ال ،ةبيرغ ةئيب يف
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 ركذت له ...كتايح يف كديفت اًربعو براجتو ،اًملعو ةيوق ةغلو ،دلبلا ةيوه كلذ دعب
  ؟اهنم نيرثؤم نيفقوم وأ اًفقوم
 
 ةديدع فقاوم كانه .ملعتأ تلز امو ،هنم ريثكلا تملعت نكلو ،اًريثك يتيلقع ىلع يرفس رثأ
 عيضأو ،ةيكرتلا ةغللاب ثدحتلا عطتسأ مل ينإف ،ايكرت ىلإ يئيجم لوأ اهمهأ نمو ،ّيف ترثأ
 هلزنم ىلإ ينوعديف ،نالفط هيدل ةغللا ةسردم يف قيدص يدنع ناكو ،عراوشلا يف تاعاس
 ،ةسردملا نم اًركاب انجرخ مايألا نم موي يفو .شقانتنو سلجن مث ،ضعب عم ءادغلا ةبجو لكأنل
 يكل همقر يدل نكي ملو ،هيلع تقلقف ،ةسردملا ىلإ تأي ملو عوبسأ َّرمو .تيبلا ىلإ انعجر مث
 ،عراشلا يف ابعليل اجرخ هيلفط نإ :لاقف ،ثدح امع هتلأسف ،ةأجف رهظ مث .هب لصتأ
 تبهذو ،عيباسأ ترم مث .امهل توعدو ،اًريثك ترثأتف .امهلجرأ ترسكناو ،ةرايس امهتمدصو
 اعجرو ،روهش ةعضب دعب انسحت امهنكلو .يشملا ناعيطتسي ال امهو هيلفط لاح تيأرو ،هتيب ىلإ
 .ةيعيبطلا امهتلاح ىلإ
  
 نم رثكأ اهيف تغبن ىتح ،رغصلا ذنم ةيزيلجنإلا ةغللاب قلعتلا ىلإ كاعد يذلا ام -5س
 ؟هنم كنيد ةدئاف امو ،كلذ لالخ نم هزاجنإ ديرت يذلا امو .كئاقدصأو كتوخإ
 
 ةعضب دمحأ يخأ ينلأس دقف ،يرغص يف ةأجف اهتملعت نأ دعب الإ ةيزيلجنإلا ةغللاب قلعتأ مل
 تلمكأ روهش رورم دعب مث !ةبوجألا تفرع يننأ فيك انالك بجعتو ،اهيلع تبواجو ،ةلئسأ
   .ةبلطلا ىلع فصلا يف تقوفتو ،اهتببحأو ،ةيزيلجنإلا ةغلل يتسارد
 ةعاط ىلإ سانلا وعدأس ،هللا ءاش نإ ايلعلا تاساردلا يف يماودو ،ةعماجلا يف يتسارد لالخو
 ةغللاب نيملكتملا نم ريثكلا نإف ،نيدلا نع سانلا دعبي امو داحلإلا تاراوح يف ضوخأو ،هللا
 .مهوعدي نم دجوي ال نكلو ،راكفألا هذهل نوحتفنم ةيزيلجنإلا
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 ،تظفح مكف ،رثكأ وأ اًماع )11( وحن ميركلا نآرقلا ظيفحت تاقلح ىلع َتددرت -6س
 يف اًدحأ كئاقدصأ نم ركذت لهو ،ةيلمعلا كتايح يف ترثأف ا{يوبرت اهنم تدفتسا لهو
 ؟مهعم لصاوتتو ظيفحتلا
 
 ةعجارملل يلامهإ ببسبو ،ظيفحتلا ىلإ يددرت لالخ ميركلا نآرقلا نم اًءزج )٢٠( تظفح
 دعأ مل يننكلو ،ةسردملا يف نيذلا مهسفنأ مه يئاقدصأ مظعم ناكو ،اهنم ريثكلا تيسن
  .دعب نم ظيفحتلا ىلإ اوتأي ملو ،ّيحلا نم اوجرخ مهبلغأ نأل ؛مهعم لصاوتأ
 
 فحصم ىلع كلذ نَّودو ،كدلاو ىلع اًلماك نآرقلا تأرق يذلا ديحولا كلعل -7س
 لك ريسفت نم اًروطس )ريسفتلا يف حضاولا( هباتك نم هيلع تأرق امك ،هب ظفتحي صاخ
 ؟كاذو اذه نم تدفتسا لهف .هيف ةروس
 
 بلغأ تيضمأو ،هديجأ نكأ مل يننأل ؛ليترتلاو ديوجتلا ملعت ىلع نآرقلا ةءارق ينعفد دقل
 يدحول ريسفتلا نم نيأزج تأرق دقو .تاءارقلاو ديوجتلا ماكحأ ملعتأ ةيوناثلا يف يمايأ
 ،يداعلا ئراقلا اهمهفي الو ليصافتلا يف لخدتو ،ةليوط ريسافتلا بلغأ نأل ؛اًريثك هتببحأو
 .عيمجلا همهفي اًرصتخمو ًالهس ناك )ريسفتلا يف حضاولا( باتك نكلو
  
 ؟اهزربأ ركذت لهو ،رثكأ ةرسألا نم درف يأ عم كتايركذ -8س
 
 انتلوفط انيضقو ،اÝدج ةبراقتم تناك انرامعأف .سنأ يخأل ىربكلا ةنبالا عم يتايركذ رثكأ
  .حرملاو بعللاب
 
 قرف نم لهف ،برق نم مهيلع تفرعت ،ءاقدصأ كل تبلج ايكرت يف كتسارد -9س
 ؟ضايرلا يف تفرع نم نيبو مهنيب
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 ،ضايرلا يف يئاقدصأ عم ثدحتأ تلز ام ،ايكرتو ضايرلا يف يئاقدصأ نيب ريبك قرف كانه
 شيعلاو ةيبرتلا ةقيرطو ةفاقثلا ىلإ كلذ ببس دوعيو .امهنيب ةعساشلا قورفلا نم ريثكلا ظحالأو
 ،ًاليمج نوكي َّوجلا نأل ،ةرايسلاب جورخلا ىلع يشملا نولضفي ريثكلا ايكرت يفف ،قطانملا هذه يف
 عتمتسنو شقانتنو اهيلإ بهذن ،تاحارتسا كانه تناك ضايرلا يفو .ةرايس هدنع لكلا سيلو
  .انتقوب
 
 كتافرصت يف ةرخآلا نيبو اهنيب طبرت فيكو ،رثكأ اهبحت ةايحلا بناوج يأ -10س
 ؟لبقتسملا يف هل ططخت امو كتسارد ىتحو كتاقالعو
 
 نوكأ نأ ىنمتأ امك ،لبقتسملا يف صاخشأ ّيدي ىلع ملسي نأ وجرأو ،ةيزيلجنإلا ةغللا بحأ
 .ةينيدلا تاراوحلا يف يسفن فقثأو ةيعاد
 
 كتركاذب قلعت يذلا امو ،ةرم مكو ،ةيروس ىلإ ترفاس له ،ضايرلا يف تدلو -11س
 ؟اهنم
 
 انك امدنع ركذتأ نكلو ،ام�ايركذ نم ريثكلا ركذتأ الو ،لفط انأو ايروس ىلإ نيترم ترفاس
 فشكتسنو بهذنو ،)يرب يرك( ةيرق يف يمأل يتدج تيب شوح يف يلاخ دالوأو انأ بعلن
  .اهفارطأ
 
 تيأرو ،ءوسب كولباق كلذ عمو ،اًفورعم مهعم تلمعو ،مهضعب عم تصلخأ -12س
 ؟نييعت نود تاياكح اذه نم ركذت له .ةالابمالو اًفاحجإ مهنم
 
 .ةجردلا هذهل يتايح يف رثؤت مل نكلو ،ة²اشم فقاوم يعم تثدح
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 ،اهتغل ملعتو ،اهتيوه ىلع كلوصح ثيح نم ،ايكرت يف كناوخإ ىلع قبس كل -13س
 درس زجوت لهف ،اهفرعن ال اهيف تايركذو اًصصق كل نأ كش الو .اهيف كتساردو
 ؟اهضعب
 
 )اهتعماج يف ذاتسألا( رون دمحم يمع تيب نم اًبيرق ،ايطالم يف تنكس ايكرت ىلإ يئيجم دنع
 ،ذيذللا لكألا لكآو بهذأف ،عوبسألا ةلطع لك ءي\ا ىلإ يننوعدي اوناكو ،ةراس يتمعو
 يف ةشقانملاب عتمتسنو عمتجن اًمئاد انكو .ناولع يتمع نباو رمع يمع نبا عمو مهعم ملكتأو
  .ةنيدملا ءاحنأ يف ىشمتنو ،ةينيدلا رومألا
 
 نوكت نأ ديرت مأ ،ايلعلا كتاسارد لمكت له ،كلبقتسم يف رظنت امدنع ركفت مب -14س
 ؟هنم قيفوتو ،هللا ىلع لكوت دعب ،صاخلا عاطقلا يف لمعت مأ ،اًسردم
 
 لمعأ دقو ،اهتعباتمب يلاملا يعضو يل حمسي ال دق نكلو ،هللا نذإب ايلعلا يتاسارد لامكإ ىنمتأ
  .اهدعب لمكأ مث نينس عضب
 
 ؟هنع ةباجإلل اًديفم هارت ،كدلاو كل هرطسي مل لاؤس -15س
 
 ؟نوكي ام ،كتايح يف هرييغت ديرت ءيش كانه ناك اذإ
 تلواحو ،اهتكرت ايكرت ىلإ يئيجم دنع نكلو ،اًريثك ةضايرلا تسرام ةيوناثلا يف تنك امدنع
 .فقوت نود ةضايرلل يتسرامم ىلإ مايألا نم اًموي عجرأ نأ ىنمتأف ،ةدئاف نود اهيلإ عوجرلا
 
 ؟طباوض نم لهو ،امهنيب قيفوتلا مأ ،حرملا مأ ،ّدجلا ةايح بحت -16س
 
 .هتقو حرمللو ،هتقو ِّدجلل نكلو .نيرمألا الك بحأ
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 ىلوملا اضر" باتك وهو ،كدلاو نم ةدعاسمو عيجشتب ،فيلأتلا يف ةبرجت كل -17س
 ،تالاقمو ثوحب ةباتك لضفت مأ ،ىرخأ بتك فيلأتب ركفت له ."ىلوألا جحلا ةلحر يف
 ؟ةغل ةيأبو ،عوضوم يأ يفو
 
 حرشت يتلا بتكلا ضعب ةباتك يف ركفأ هللا ءاش نإ جرختلا دعب نكلو ،اÝيلاح فيلأتلاب ركفأ ال
  .ةيبرعلاب ةيزيلجنإلا ةغللا تايناسل
 
 ؟ةيمالسإلا كتمأ وأ كعمتجم ةمدخل اهيف كراشت نأ ُّدوت يتلا ةيريخلا لامعألا ام -18س
 
 ءاش نإ ثحبأس رارقتسالا دعب ،دعب رقتسا مل يننأل تاونسلا هذه يف ءيش يلاب يف دجوي ال
  .هللا
 
 ببـس مث ،ا� كمامتها وأ ،اهعفن ثيح نم ،رثكأ تائفلا هذهل بحت دوهجلا يأ -19س
 ،ءابطألا ،نوـسدنهملا ،ةاعدلا ،نويرادإلا ءاربخلا ،نوفـشتكملا :اهل كهيجوتو ،كرايتخا
 ؟نويراـثآلا ،نوخرؤملا ،نفلا لـهأ ،نويوغللا ،نويداــصتقالا ،عاـمتجالا ءاـملع ،ءاـبدألا
 .لاؤسلا يف درت مل تائف ركذت وأ ،ةئف نم رثكأ راتخت نأ كناكمإب
 
 وأ خيرأتلا ةفرعم كنكمي الو ،مولعلا بلغأ يف ساسألا يه ةغللا نأل ؛نييوغللا دهج بحأ
  .ًاليلق ولو ةغللا ملعت نود نم بطلا ةسارد
 
 كيلع لضف هل نم ةصاخو ،راوحلا اذه رخآ يف كترسأل لوقت نأ ديرت اذام -20س
 ؟كتاوخأو كتوخإ نم
 
 نم ةركبملا لحارملا لالخ ةيمس يتخأ ينتسرد دقف ،ّيلع ريبك لضف يتاوخأو يتوخإو يمأو يبأل
 .عيمجلل اًركشف ،ةعماجلا يف اÝيدام يتوخإو يبأ يندعاسو ،ةساردلا



64 
 

 
 :اهتبوجأو هتدلاول ميهاربإ ةلئسأ
 
 .يتدجو يدج تيب يف تنك امدنع كتايركذو كلاوحأ نم -1س
 
 نهربتعأو يمع تانبب سنأتسأو سلاجأ اًمئاد تنكو ،اًريثك يننوبحي يمع ةجوزو يمع ناك
 .يتاوخأ لثم
 
  ؟داصحلا يف تلمع له -2س
 
 .اهاسنأ نل ةليمج اًمايأ تناكو ،يتوخإ عم هدعاسأ تنكو ،يبأ عم داصحلا يف تلمع
 
 ؟كيلإ بحأ امهيأ ،ةنيدملا يفو ةيرقلا يف تشع -3س
 
 ةيرقلا لوح ةفيطللا ةريغصلا فارخلا ىعرأ تنكو ،ةعارزلا يف يبأ تدعاسو ،ةيرقلا يف تدلو
 ،ةليمجلا مايألا كلت يف ةصاخو ،كانه تأشن يننأل ؛يلإ بحأ ةيرقلاف .بشعلا لكأتل اًنايحأ
 رفوت ةيحان نم لضفأ ةنيدملاو .يمع تيب يف ةيادبلا تناكو .ةليمج اًضيأ يهو ،ةنيدملا تفلأ مث
 تلاز ام نكلو ،ةيرقلا يف تامدخلا هذه دجوت تناك ام تقولا كلذ يفو ،ءابرهكلاو هايملا
 .يل ةبسنلاب لضفأ ةيرقلا
 
 كبجعت يتلا تاعوضوملا رثكأ يه ام ،ضايرلا يف ةريثك ةينيد تارضاحم ترضح -4س
 ؟اًريثأتو ءاقلإ لضفأ تارِضاحملا نم نمو ،اهيف
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 رادلا ةريدم بحأ تنكو ،ضايرلاب ركِّذلا راد يف تارضاحملا رضحأو ،نآرقلا ظفحأ تنك
 ال نكلو ،رادلا نيتأي نهريغو ،اًضيأ ةيعاد يه تناكو ،ميزخلا ةرينمو ،ديميحملا ةيردب ةيعادلا
 .نهلك ءامسأ ركذأ
 
 ؟اهنيظفحتو اهنيئرقت يتلا روسلا رثكأ يه ام -5س
 
 .موي لك ميرم ةروس نم هجو لوأ أرقأو ،يلإ روسلا بحأ يهو ،موي لك اًظفح نمحرلا ةروس أرقأ
 .ّيلإ بحأ هضعب نكلو ،هلك نآرقلا بحأو
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 :قئاثوو روص
 

     
 

  ـھ1435 جح يف يل ةروص      ةیوناثلا يف بلاط       میھاربإو دمحأ :نالفط        

 

   

 كروتاینیم يف ىصقألا دجسملا مسجم دنع ةروص       ـھ 1435 جح يف رشاع سماخلا ةمركملا ةكم رمتؤم   

   

 ایطالم نادیم يف ةروص     سماخلا فصلا يف بتكلا ذخأ دعب ملسأ نب تباث ةسردم يف يل ةروص
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 )ىلوملا اضر( يباتك  فسوی رمع فرتحملا روصملا ھنبا اھطقتلا ایطالمب رون دمحم يمع ةعرزم دنع ةروص

 

 

 

 

      
 

 :ھطخب ھل خیرأتو دییقت اذھو ،يدلاو ىلع نآرقلا تأرق

 

 

 

 



68 
 

 :ھبتك نم ھینادھأ امو دلاولا ىلع تأرق امم جذامن
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 فُسوُي ليعاَمسإ نب ناضَمر نب ريَخ دَّمَحُم
 

 ةيتاذلا ةريسلا
 
 .فسوي ليعامسإ نب ناضمر نب ريخ دمحم :يعابُّرلا مسالا
 ماع ةكـــــسحلا ةظفاحمب يلـــــشماقلا نم ةبيرقلا ةيناطحقلا ةنيدمل ةعباتلا )يرب يرك( ةيرق يف دلُو

 ،)يبــــس هبرت( ةيناطحقلا ىلإ لقتنا هرمع نم ةــــسماخلا ةنــــسلا يفو ،م 1956 ،ـــــــــــــــــــه 1376
 .ىلوألا هتايح نم نرق عبر وحن اهيف شاعو
 ،ـــــــــــــــــــــه 1394 ماع يلـــــــشماقلاب ناتـــــــسبرع ةيوناث نم ةيبدألا ةيوناثلا ةداهـــــــشلا ىلع لـــــــصح

 .م1974
 1978 ،ـــــــه 1398 ماع قشمد ةعماجب ةعيرشلا ةيلك نم )سناسيل( ةزاجإلا ةداهش ىلع مث
 .اهيف لئاوألا رشعلا نم ناكو ،ديج ةجردب م
 ةعاذإ صـــــــــــصخت( ضايرلاب مالعإلاو ةوعدلا ةيلك نم مالعإلا يف ريتـــــــــــسجاملا ةداهـــــــــــش ىلع مث
 .اÝدج ديج ةجردب ،ـه 1405 ماع ،ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج - )نويزفلتو
 ةظفاحم يف ةيوناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبالا لحارملل ،ةعطقتم تارتف يف ،تاونـــس عبـــس وحن سَّرد
 .قشمد ةمصاعلاو ةكسحلا
 ،ماعلا فـــصنو ماع ةدم يلـــشماقلا ةنيدمب نيدباعلا نيز عماج يف ًابيطخو ًامامإ مث ،ًامامإ لمع
 هللا همحر يقح ناولع هخيــــش نم دافتــــساو ،ملِع سلاجم رــــضحو ،ءاملع اهءانثأ بحاــــص دقو
  .ةماع ًةزاجإ هنم زيجُأو ،ىلاعت
 يف ماقأو ،ايلعلا تاسارد ةلمكتل ــــــه 1401 ماع مامإلا ةعماج نم ةيسارد ةحنم ىلع لصح
 .ـه 1439 ماع ىتح خيراتلا كلذ ذنم ضايرلا
 ًانواعتم لمع امك ،نيتنـس ةدم )ًانواعتم( ضايرلاب ةريزجلا ةديرج يف ةيبرعلا ةغلل ًاححـصم لمع
 ةيمالــسإ ًابتك اهلالخ لجــس ،ًائراق ،طــسوألا قرــشلل نيفوفكملا نوؤــش زكرم يف ةعطقتم تارتفل
 ُتوــــصلا :لمعلا اذه يف ُبولطملاو ،يذمرتلا ننــــسو ملــــسمو يراخبلا احيحــــص اهنم ،ةديدع
  .ةميلسلا ُةغللاو ،دِّيجلا ُءادألاو ،نسحلا
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 .نيتنس ةدم ىرخأ ةيرادإ لامعأ عم ًاححصم ،ضايرلاب رشنلل يعافرلا راد يف لمع مث
 َّتـــــــس ،باتكلا يف ةـــــــصـــــــصختملا ،ةيدوعـــــــسلا "بتكلا ملاع" ةلجم يف ًاححـــــــصمو ًاررحم لمعو
 بتك" باب لثم ،اهيف ةتباثلا باوبألا مَظعم ريرحتب موقي ناكو .ًانواعتم مث ًاغرفتم ،تاونــــــــــــس
 ديحولا ررحملاو ححــصملا ناك لب ..."ةيفاقثلا رابخألا" بابو "ةيعماج لئاــسر" بابو ،"ةثيدح
 .رشنلل اهتيحالص ىدمو اهيف رظنلل تالاقم اهيلإ لَّوحت تناكو ،ةدملا كلت لاوط اهيف
 ملـــسملا" ةل\ ًابودنمو .ــــــــــــــــــه 1409 ماع رهـــشأ ةدعل ضايرلاب "دابوتلا" ةلجم يف ًامِّكحم لمع
 .ةدملا كلت يف اÝيرهش ةيبتكملا ةرشنلاب اهدِّوزي ،تاونس ثالثل ةيدوعسلا يف "رصاعملا
 ةرادإل ًاريدم ِّنيعو ،ــــــــــــــــــــه 1409 ماع اهئاــــــشنإ ةيادب ذنم ةينطولا دهف كلملا ةبتكم يف لمع
 ةرادإ يف هـــلمع َّرقتــــــــــــــساو ،هـــيلإ تـــلِّوح ةـــليلق بـــتك يف ًاـــمِّكحمو ،تاـــمولعملا ميظنتو ءاـــنتقالا
 ةرــشن ردــصأ مــسقلل هترادإ ءانثأو .امهل ًاعجارمو بتكلل ًافنــصمو ًاــسرهفم ةــسرهفلاو فينــصتلا
 1438 ماع ةبتكملاب لمعلا ىهتناو .دادعأ ةدع اهنم ردــــــــص ،)ةَّردلا( ناونعب ةريغــــــــص ةلجم وأ
 .اًماع )29( اهيف ىضمأ دقو ،ـه
 )37( ضايرلا يف ىـــضمأ نأ دعب ،ـــــــــــــــــه 1439 ماع نم رفـــص رهـــش يف لوبناتـــسإ ىلإ لقتنا
 .اًماع
 ةرقنأب )ةمألا( ةسائرلا ةبتكم ىلإ اهلك هقئاثوو هلئاسرو ةميدقلا هقاروأو هتبتكم ىدهأ كانه نمو
 .ضايرلاب ةيكرتلا ةرافسلا قيرط نع
 ،نارفغ ،بيهص ،سنأ ،ريبزلا :بيترتلا ىلع مه ،دالوأ ةعستب قزُرو ،ـه 1395 ماع ذنم جوزت
 .ميهاربإ ،دمحأ ،ءافش ،ىورأ ،ةيمس
 تغلب تامولعملل ةيملاعلا ةكبـــــــــشلا يف ٌتاباتكو ةيبرع تايرود يف ترـــــــــشن تالاقمو ثوحب هل
 "تاـساردو تالاقم عومجم" ناونعب باتك يف اهعمج دقو ،رثكأ وأ ةـساردو لاقم )200( وحن
 .ءازجأ ةعبرأ يف
 .رتيوتلا يف ىرخأو ،كوب سيفلا يف ةحفصو ،يصخش عقوم هلو 
 ،)يمالـسإلا باتكلا ةلجم( ناونعب ــــــــــــــــه1432 ناـضمر 15 يف ةيلـصف ةينورتكلإ ةلجم ردـصأو
 ناـــضمر )15( يف ،اهنم اًددع )25( رودـــص دعب تفقوت دقو ،هـــسفنب اهريرحتو اهدادعإب ماق
 .ـه 1438 ماع نم
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 اهـــــضعبو ،اًيقرو عوبطم اهمظعم ،ريبكو ريغـــــصو ،فيلأتو دادعإو قيقحت نيب ،ةديدع بتك هلو
 تغلب دقو .تادلجم ةتـــــس يف نوكي باتك اهنم ،اًطوطخم يقب اهنم ليلقلاو ،اÝينورتكلإ روـــــشنم
 .اًباتك )294( هنيح ىتح
 ،ةـفلتخملا هـتاـعبطب ،باـتك لـكل ةـلماـكلا تاـناـيبلا هـيف ،تـبثلا لـثم ،هــــــــــــــسأرب اـًباـتك اـهل درفأ دـقو
 .ةريسلا هذ² قفرم ،اهتفلغأ روص عم ،اًعيمج ا² فيرعتو
 :طقف اهنيوانعب ةمئاق هذهو
 

 تاقيقحتلاو تافَّلؤملا
 
 :رودصلا خيرات بسح ،ةعوبطملا -أ
 
 ،تاعبط 3( خيراتلاو ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع ةنراقم ةيليلحت ةسارد :ليوهتلاو عقاولا نيب رِضَخلا
 ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع ةنراقم ةيليلحت ةسارد :همكحو ميكحلا نامقل ،)ةيسينودنإلا ىلإ مجرتو
 ةسارد :حلاصلا مكاحلاو حتافلا دئاقلا نينرقلا وذ ،)ةيسينودنإلا ىلإ مجرتو ،تاعبط 3( خيراتلاو
 تافص ،)ةيسينودنإلا ىلإ مجرتو ،تاعبط 3( خيراتلاو ةنسلاو نآرقلا ءوض ىلع ةنراقم ةيليلحت
 سرهف ،)ريتسجاملا ةلاسر نم ءزج هلصأ( نويزفلتلاو ةعاذإلا يف ةيمالسإلا جماربلا يمدقم
 اهموهفم :ةيمالسإلا ةوعدلا ،ةصاخلا ناكيبعلا نمحرلا دبع نب دمحم ةبتكمب ةعوبطملا بتكلا
 مسق امهلصأ هقباسو اذهو( بيلاسألاو لئاسولا :ةيمالسإلا ةوعدلا ،اهيلإ تاعمت\ا ةجاحو
 ةيناثلا ةعبطلا( يمالسإلا مالعإلا صئاصخ نم ،)نيتعبط اعبط دقو ،ريتسجاملا ةلاسر نم
 نم )1( مقرلا وهو ،ناتعبط( ةبيرغ بتك نيب ةلوج ،)يمالسإلا مالعإلا صئاصخ :ناونعب
 يورهلا يراقلا دمحم ناطلس نب يلع الملا /رضخلا رمأ يف رذحلا ،)ةردانلا بتكلا ةعوسوم
 مجرت( تاملاع تاثِّدحمو تايدرك تاريمأل مجارت :يمالسإلا خيراتلا يف ةيدركلا ةأرملا ،)قيقحت(
 ،ـه 1425 ةنس تامولعملل ةيملاعلا ةكبشلا يف هتيأر ،دمحم ميهاربإ زئاف ملقب ةيسرافلا ىلإ
 ازير يلعو شادرمد دمحم ةطساوب ةيكرتلا ىلإ مجرت امك ،يمالسإ خيرات رد درك نانز :هناونع
 ،)قيقحت( ـه879 ت ،يفنحلا اغبولطق نب مساق /مجارتلا جات ،)ينم ملع نودب امهالك ،نيفيس
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 مل كردتسم هيلع( ـه1409 ــ1400ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالسإلا تافلؤملا ليلد
 :يمالسإلا مالعإلا ،تاظفاح تائراق ،زاب نبا خيشلا تافلؤم ،تادهاز ءاسن ،)عبطُي
 ةعوسوم( يمالسإلا ثارتلا نم ةردان بتك  ،ةيعماجلا ثوحبلاو لئاسرلاو بتكلاب ايفارجويلبب
 عم ةحيحصلا ثيداحألا نم تاراتخم :ريسيلا لمعلا ىلع ريبكلا رجألا ،)2 ؛ةردانلا بتكلا
 نب دمحم خيشلا تافلؤم ،)ةيكرتلاو ،ةيسينودنإلاو ،ةيزيلجنإلا ىلإ مجرتو ،تاعبط 3( اهحرش
 :ناطيحلا باتك ،)ناتعبط( ن�افَّلؤمو ءاسنلا نم تافِّلؤملا ،تاملاع تاهيقف ،نيميثعلا حلاص
 ،يفقثلا يجرملا /يمالسإلا هقفلا يف ناطيحلاو هايملا ليسمو باوبألاو حوطسلاو قرطلا ماكحأ
 ،اغبولطق نبال وه هتاقيلعتو هتادايزب باتكلا[ )قيقحت( هيلع تادايزلاو هبيذ�و هحرش عم
 /ليخلا موحل يف مالسإلا مكح ،]ينم نذإ نودب ،رشانلا لَبِق نم ناونعلا يف أطخلا فرصتلاو
 ،سرفلا محل يف ةلاسر :ةطوطخملا ىلع هناونع[ )قيقحت( ـه879 ت ،يفنحلا اغبولطق نب مساق
 ينغلا نيب ةلضافملا ،ءاَّكبلا ظعاولا :يرصبلا نسحلا ،]هقيوستل ناونعلا رييغت رشانلا بلط
 نيمامإلا يأر هيليو )قيقحت( ـه981 ت ،يلكريبلا يلع ريب نب دمحم /رباصلا ريقفلاو ركاشلا
 لمشي :ايندلا يبأ نبا اهاور يتلا ثيداحألا سرهف ،)ةيكرتلا ىلإ مجرت( ميقلا نباو ةيميت نبا
 /ةيخيراتلا تكنلا يف ةيقربلا تاعمللا ،هبتك نم اًباتك نيثالثو ةعست ثيداحأ فارطأ ةسرهف
 امو زوجي امع ةبيرلا عفر ،)قيقحت( ـه953 ت ،يحلاصلا نولوط نب يلع نب دمحم نيدلا سمش
 ىلع بجي اميف نيدلا جات ،)قيقحت( ـه1250 ت ،يناكوشلا يلع نب دمحم /ةبيغلا نم زوجي ال
 ،ناتعبط ،قيقحت( ـه909 ت ،يناسملتلا يليغملا ميركلا دبع نب دمحم /نيطالسلاو كولملا
 نب هللا دبع نيدلا قفوم /ءاكبلاو ةقرلا ،)ينم ملع نودب ،ةلودلا لبق نم ناسملت يف ىرخألا
 رداون ،)ةيسينودنإلا ىلإ مجرت ،ناتعبط( )قيقحت( )ـه620 ت ،يسدقملا ةمادق نب دمحأ
 ،)باتكلا ىلع ركذت مل ،ةعبط نم رثكأ( )3 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( اهفيرطو اهبيرغ :بتكلا
 :زيزعلا دبع نب رمع ،)ناتعبط( )2 ؛ةنسحلا ةودقلا( هتلادع ُّرسو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 رصعلا ظفاحو مالسإلا خيش :ةنييع نب نايفس ،)ناتعبط( )3 ؛ةنسحلا ةودقلا( دهازلا ةفيلخلا
 ؛ةنسحلا ةودقلا( ينغملا بحاص :يسدقملا ةمادق نب نيدلا قفوم ،)ناتعبط( )4 ؛ةنسحلا ةودقلا(
 ةوعد ،)قيقحت( ـه845 ت ،يرارحنلا نيز نب دمحم /رشحلا موي ةديصق ،)ناتعبط( )7
 ،يقشمدلا سايإ دمحم نب ديعس دمحم مظن نم ةزوجرأ :بادآلا ىلحب يلحتلا ىلإ باحصألا
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 ةكرش ِلبق نم تيساك طيرش ىلع ليمج نحل يف لِّجس( )قيقحت( ـه1329 ةنس اÝيح ناك
 ،ايندلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ /ءاكبلا و ةقرلا ،)نذإ نود ةيدوعسلاب ةيمالعإ ةيجاتنإ

 فاقسلا دمحأ نب يولع /مالسلا ماكحأ يف مالعلا حتف ،)تاعبط عبرأ( )قيقحت( ـه 281 ت
 ت ،ايندلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب يبأل /لمألا رصق ،)قيقحت( ـه1335 ت ،يعفاشلا

 عم كارتشالاب /ةثيدحلاو ةميدقلا :ةعوبطملا فيرشلا ثيدحلا تافَّلؤم ليلد ،)ناتعبط( ـه281
 قلعتي امم ىقتنملا مالكلا ،)ناتعبط ،ص977 :جم2( ينفح نيدلا حالصو ةيطع نيدلا ييحم
 باتك ،)قيقحت( ـه1229 ت ،يلبنحلا يجح نب ديعس هفلأ /)هّللا َّالإ هلإ ال( ىوقتلا ةملكب
 ت ،يحلاصلا نولوط نب يلع نب دمحم نيدلا سمش فيلأت /نيمحارلاو ةمحرلا لضف يف نيعبرألا

 دعت ةيناثلا ةعبطلاو( ـه1435 -1396 تايفو :ءاسنلا مالعأ ةلمكت ،)قيقحت( ـه953
 -1397 تايفو :ريهاشم ـ نوفلؤم ـ نوقرشتسم :بناجأ مالعأ ،)ريبك دلجم يف ،عبطلل

 تابوقعلا ،)4 ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس( يمالسإلا ثارتلا بتك نم ردانلا بيرغلا ،ـه1415
 بادآو مَكِح ،)ناتعبط( )قيقحت( ايندلا يبأ نبا /)ممألاو تاعامجلاو دارفألل ةيهلإلا تابوقعلا(
 ؛لوهجم فلؤمل /ةيئاجهلا فورحلا ىلع ةبترم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأل
 دحاولادبع نيدلا حصان يضاقلل "مِلَكلا رردو مكحلا ررغ" باتك نم ةعطق هنأ نيبت[ )قيقحت(
 ةيتاذ ةريس :نولوط نب دمحم لاوحأ يف نوحشملا كلُفلا ،]ـه 550 ت ،يدمآلا دمحم نب
 يحلاصلا نولوط نب دمحم نيدلا سمش فيلأت / ًاباتك )753( ةغلابلا هتافلؤمب نايبو فلؤملل
 ،)5 ؛ةردانلا بتكلا ةلسلس( ةردان بتك ةعومجم ضرع :ةيثارتلا ةبتكملا ةنازخ رارسأ ،)قيقحت(
 يف ةلاسر ،)قيقحت( يدادغبلا بيبح نب دمحم رفعج يبأل /ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تاهمأ
 دجُو باتكلا اذه نأ نيبت [ )قيقحت( نولوط نبا /}ًةَّمُأ َناَك َميِهاَرْـبِإ َّنِإ{ :ىلاعت هلوق ريسفت
 ايندلا يبأ نبا /عوجلا ،]يدلكيكلا ءالعلل هنأ نظلا بلاغو ،هفيلأت نم سيلو نولوط نبا طخب
 ليلجلا ملاعلا ةيصو ،)ناتعبط( )قيقحت( ايندلا يبأ نبا /نيرضَتحملا باتك،)ناتعبط( )قيقحت(
 هللا وه لق ريسفت يف دمتعملا لوقلا ،)قيقحت( )ينغملا بحاص( يسدقملا ةمادق نبا نيدلا قفوم
 نوعبرألا ،)قيقحت( ـه958 ت ،يعفاشلا ينويمرألا هللا دبع نب فسوي نيدلا لامج /دحأ
 ناطلس دمحم /ةيزورينلا مايألا ىلإ بسني اميف ةيناطلسلا ةيِّردلا دوقعلا ،ءاكبلاو ةقرلا يف ًاثيدح
 ،)ناتعبط( )قيقحت( ايندلا يبأ نبا /رانلا ةفص ،)قيقحت( يموصعملا يدنجخلا نوروأ دمحم نب
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 ،)قيقحت( ايندلا يبأ نبا /نينمتملا باتك ،)ناتعبط( )قيقحت( ايندلا يبأ نبا /هيلع باوثلاو ربصلا
 ثيدح هعمو ؛لمعلاب قثوتلاو لجولا ،)قيقحت( ايندلا يبأ نبا /مدآ نبال مايألاو يلايللا مالك
 تايفو :نيفلؤملا مجعم ةلمكت ،)قيقحت( ايندلا يبأ نبا /هلاثمأو هظعاومو حئاسلا سنوطنأ

 :يلكرزلل مالعألا ةمتت ،)جم 7 يف ىرخألاو ،جم 1 يف ىلوألا ،ناتعبط( ـه1435 -1396
 برض نع باوجلا ريرحت :هيف ءزج ،)تاعبط عبرأ ،جم10( ـه1435 -1396 تايفو
 يف ناسين ةبذك ،)قيقحت( يواخسلل /)ةيوبنلا ةنسلا يف ناويحلاب قفرلا ماكحأ نم( باودلا
 ،)قيقحت( نولوط نب يلع نب دمحم /)عبشلا دودح( لكألا ةيمك ىلع لكشلا ةلالد ،نازيملا
 ةارادم ،)قيقحت( نولوط نب يلع نب دمحم /راكوألا يف اهوحنو رويطلا نايتإل راكنإلا دييأت
 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( ثارتلا رزج ىلإ ةلحر :بتكلا ةناكد ،)قيقحت( ايندلا يبأ نبا /سانلا
 فينصت /نيعباتلاو ةباحصلا نعو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلذ يف ءاج امو ةءورملا ،)8
 ةفاقثل :قيقدتلاو قيقحتلا يف دئاوف :دراوشلا رداون ،)قيقحت( ؛ينابزرملا فلخ نب دمحم ركب يبأ
 ةعوم\ا رهاوجلا ،)تاعبط 3( بجعلا هبجعي ال نمل عضو باتك :بجعلا بجعأ ،ةيلاع
 ماعطإو ةقدصلا ،هركشو فورعملا عانطصا ،جئاوحلا ءاضق ،لخبلاو دوجلا( ةعومسملا رداونلاو
 ةدافإ ،)قيقحت( ـه902 ت ،يواخسلا نمحرلادبع نب دمحم نيدلا سمش فينصت /)ماعطلا
 ـه1162 ت ،يركبلا نيدلا لامك نب ىفطصم نيدلا بطق فينصت /مانملا يف درو امب مانألا
 بادآ يف مامتلا لوقلا ،ققحملا اهجرخو اهعمج /مونلا بادآ يف ًاثيدح نوعبرألا :هيلي )قيقحت(
 نب دمحأ نيدلا باهش فيلأت /)يمالسإلا هقفلا يف مامحتسالا روُد ماكحأ( مامحلا لوخد
 فيلأت /ةحينملا رجأ نود اميف ةحيحصلا نوعبرألا ،)قيقحت( ـه808 ت ،يسهفقألا دامع
 يف ةنماكلاو ةزرابلا دئاوفلا ،)جيرختو قيقحت( ـه776 ت يِّرَمَّرُّسلا دوعسم نب دمحم نب فسوي
 رَكِفلا بئاجع ،)قيقحت( ـه911 ت يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع /ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا
 ،يبايرافلا دمحأ نب دومحم هفلأ /قئاقدلا ةياغ باصنو قئاقحلا ةصلاخ بيذ� ،َربِعلا رئاخذو
 قالخأو ةريس :فنحألا ملح ،)ص1407 :جم2( )ثيداحأ جيرختو بيذ�( ـه607 ت
 ىلإ مجرت( ]2 ؛نوزيمتملا[ ةبيجع ةسارفو قراخ ءاكذ :سايإ ءاكذ ،]1 ؛نوزيمتملا[
 ميدقلا يف فينصتلا نم نورثكملا ،)9 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( بتكلا ديص ،)ةيسينودنإلا
 يبأ نبا /فورعملا عانطصا ،ديفملا لوكشكلا ،رثكأف ًافلأف باتك ةئام فَّنص نم :ثيدحلاو
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 ثيدحلا تافلؤمل فَّنصملا مجعملا ،)قيقحت( ايندلا يبأ نبا /جئاوحلا ءاضق ،)قيقحت( ايندلا
 ،ينب اي ،)ص 1379 :جم 3( "ثيدحلا تافلؤم ليلد" ىلع كردتسمو ةلمكت وهو :فيرشلا
 دمحم بيطلا يبأل /ةرمعلاو جحلا لئاضف يف ًاثيدح نوعبرأ ،)ةيدرألا ةغللا ىلإ امجرت( يتنب اي
 َنيِذَّلا ِرِّشَبَو{ :ىلاعت هلوق يف تانِّيبلا تاملكلا ،)قيقحت( ـه1307 ت ،يجوَّنِقلا ناخ قيدص
 ت ،يسدقملا يمركلا فسوي نب يعرم فيلأت /}ٍتاَّنَج ْمَُهل َّنَأ ِتاَِحلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمَآ

 دئاوفلا رَرُغ :رَرُّطلا ىلع رَرُغلا ،)62 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا رشعلا ءاقل( )قيقحت( ـه 1033
 نيرصاعملا نيفلؤملا مجعم ،)ص341 ،360:جم 1 يف ـج 2( رداونلاو تاطوطخملا رَرُط ىلع
 1424 – 1315 تايفو :م�افو دعب قِّقُح وأ اهنم عبُط امو ةدوقفملاو ةطوطخملا مهراثآ يف
 نانجلا يقارم ،)رثكأو ةقباسلا فعض يهو ،ةزهاج ةيناثلا ةعبطلاو( )ص 934 :جم 2( ،ـه
 حرط ،)قيقحت( يسدقملا يداهلادبع نب فسوي نيدلا لامج /ناوخإلا جئاوح ءاضقو ءاخسلاب
 نودب هفورح ُّلك .. باتك( )قيقحت( ينيبرشلا دمحم نب فسوي /رردلاو ءالأللا ِّلحل ردملا
 )قيقحت( ـه 1352 ت ،مظعلا ىفطصم نب ليمج /نونظلا فشك ىلع نوصملا ُّرسلا ،)طقن
 مساق نب ديعس دمحم /جَرَدو َّبَدو َّبه اميف جرفلا ةنيفس ،)ص 438 ،طقف ب - أ :1ـج(
 ،ةضايرلا لئاضف يف ًاثيدح نوعبرأ :ةّيضايرلا نوعبرألا ،)ءانتعاو بيذ�( ـه1317 ت ،يمساقلا
 يف تلق اذكه ،)قيقحت( ـه430 ت ،يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع روصنم وبأ /تاءورملا ةآرم
 فشك ،)دادعإو عمج( ًايمالسإ ًاركفمو ًاملاع )20( عم ءاقل رخآ ،عمت\او سفنلاو نيدلا
 نب دمحأ نيدلا باهش /)باوجو لاؤس يف عيرشتلا ةمكح( راكفألا نع يفخ امع رارسألا
 ناطلس نب يلع الملا /تايآلا ضعب نايب يف تانِّيبلا ،)قيقحت( ـه808 ت ،يسهفقألا دامع
 رود ،)72 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا رشعلا ءاقل( )قيقحت( ـه1014 ت ،يورهلا يراقلا دمحم
 ت ،يحلاصلا نولوط نب يلع نب دمحم نيدلا سمش /كَِربلا يف لمعتسملا ءاملا مكح يف كلفلا

 مولع نم لصف :نآرقلا ُمَكِح ،)77 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا رشعلا ءاقل( )قيقحت( ـه 953
 ثيثحلا بكوكلا ،نيملسملا دنع فيلأتلاو ثحبلا عفاود ،يعوضوملا ريسفتلا يف ثحب :نآرقلا
 ،)قيقحت( ـه1335 ت ،ينالجرفسلا دمحم نب نيمأ دمحم حرشو مظن /ثيدحلا ةَّرد حرش
 نب دمحأ ركب يبأل /بتكلا ةَّيراع هيف ءزج :هيلي( يمالسإلا ثارتلا يف باتكلا ةراعإ بادآ
 يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج /دومحم ةنازخ يف دوه\ا لذب ،ـه429 دعب ت ،يدزيلا دمحم
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 هللا ىلع ءانثلا يف اÝيوبن ًاثيدح نوعبرأو اÝيسدق ًاثيدح نوعبرأ ،)ـه911 ت ،يطويسلا ركب
 لبق تاظحل ،ةدئافو ةدئاف 100 ،)قيقحت( ـه1350 ت ،يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي /ىلاعت
 ةفاقثلا نم بهذلا ةنيفس ،}ديَِحت ُهْنِم َتنُك اَم َكِلَذ ِّقَْحلاِب ِتْوَمْلا ُةَرْكَس ْتءاَجَو{ توملا
 نامحس نب ناميلس :نامحس نبا ،ددع ثيدح لك يف :ةيددعلا نوعبرألا ،)ناتعبط( بدألاو
 هرعش قيقحتو هملعو هتايح خيرات :ـه1349-1266 يدجنلا يريسعلا يمعثخلا حلصم نب
 نمحرلا دبع نب دمحم( يرهاظلا ليقع نب نمحرلادبع يبأ قيقحت /ناسحلا ةدضنملا رهوجلا دوقع
 دبع نب نسحملا دبع ،فسوي ناضمر ريخ دمحم هيلع قيلعتلاو هحيحصت يف كراش )ليقعلا
 ءاقل( )قيقحت( ناويحلا نم مرحيو ُّلحي اميف يسهفقألا ةموظنم ،)جم2 يف ـج4( ركسعلا زيزعلا
 :؟نوملسُي اذامل ،)ناتعبط( ردنو عفن اميف رردلاو رهاوجلا ،)85 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا رشعلا
 بهذم يف ةيعرشلا ةلئسألا نع ةَّيلجلا ةبوجألا ،مالسإلا قانتعا بابسأ لوح جذامنو تاهيجوت
 اذه يف ءاطخأ تعقو( )قيقحت( ه 1331 ت ،ينادرجلا هللادبع نب دمحم /ةيعفاشلا ةداسلا
 ةححصم اهنم اًخسن تيأرو ،اهححص هنأ ركذف ،اهحيحصت تبلطف ،رشانلا لبق نم باتكلا
 هتعافشو هللا لوسر لئاضف يف تانيعبرأ عومجم ،لاجرلا هاوفأ نم لاوقألا ررد ،)تبلط امك
 فسوي /ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا لضفو هتفصو هصئاصخو هتازجعمو هقالخأ مراكمو
 باتك نم ةلتسم تانيعبرألا يف بتك 7 هيف( )قيقحت( ـه1350 ت ،يناهبنلا ليعامسإ نب
 :يه ،فلؤملل "ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ثيداحأ نم نيعبرأ نيعبرألا ةعومجم"
 ملسو هيلع هللا ىلص هتعافش يف اًثيدح نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هلئاضف يف اًثيدح نوعبرأ
 هقلُخ فصو يف اًثيدح نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هتازجعم يف اًثيدح نوعبرأ ،ةمايقلا موي
 نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هقالخأ مراكم يف اًثيدح نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص فيرشلا
 هللا ىلص هيلع ةالصلا لضف يف اًثيدح نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هتمأو هصئاصخ يف اًثيدح
 ت ،يمساقلا نيدلا لامج دمحم /بجاولاو ضرفلا ةفرعم ىلإ بلاطلا هيبنت ،)ملسو هيلع

 دمحم نب هللادبع /مكحلا يف حئاصن عومجمو ناهذألا ناتسبو نايبلا ناونع ،)قيقحت( ـه1332
 /ًاثيدح نوعبرأ ةليضف ِّلكل :ةيمالسإلا لئاضفلا ةعوسوم ،)قيقحت( ـه1171 ت ،يواربشلا
 :ثيدحلا يف ًانيعبرأ )15(ىلع يوتحتو( )قيقحت( ـه1350 ت ،يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي
 -ـج مالسإلاو ناميإلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -ب هتوالتو نآرقلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -أ
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 نوعبرأ -ـه هللا الإ هلإ ال لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -د ىلاعت هللا ركذ لضف يف ًاثيدح نوعبرأ
 نوعبرأ -ز ةالصلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -و هللا يف ضغبلاو هللا يف ِّبحلا لضف يف ًاثيدح
 ةقدصو ةاكزلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -ـح عوطتلا مايصو همايصو ناضمر لضف يف ًاثيدح
 ةمركملا ةكم لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -ي ةرمعلاو جحلا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -ط عوطتلا
 نوعبرأ -ك ماظعلا رعاشملا رئاسو ماقملاو مزمزو دوسألا رجحلاو ةمظعملا ةبعكلاو مارحلا دجسملاو
 نوعبرأ -م تيبلا لهأ لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -ل يوبنلا دجسملاو ةرونملا ةنيدملا لضف يف ًاثيدح
 يف اهيلإ ةرجهلاو ماشلا لضفو نتفلا يف ًاثيدح نوعبرأ -ن ةباحصلا نم نيعبرأ لضف يف ًاثيدح
 فورعملا عانطصا لضف يف ًاثيدح نوعبرأ -س مالسلا هيلع يدهملا رابخأو نامزلا رخآ
 /قالخألا مراكمو سوفنلا بادآ يف قالعألاو رئاخذلا ،)نيفوهلملا جئاوح ءاضقو نيملسملل
 ءادأل كسانلا ةفحت ،)قيقحت( ـه544ت ،يليبشإلا يلهابلا هللادبع نب مالس نسحلا يبأل
 نب رهاط /يرئازجلا رهاط ةركذت ،)قيقحت( ـه1346 ت ،ديمح نب يلع نب هللادبع /كسانملا
 نم اًءزج 25 قيقحت( )ـه1314 :جم 2( ـه1338 ةنس ىفوتملا ،يرئازجلا ينوعمسلا حلاص
 ةَّيدنلا ةضورلا ،مالسإلا ينبَّدأ اذكهو مالسإلا ينمَّلع اذكه ،)فلؤملا ةئزجتب ءزج 100 لصأ
 بادآ ،)قيقحت( ـه1067 دعب ت ،ركاسع نب ماَّسب نب دمحم نب دمحأ /ةيعرشلا ةسايسلا يف
 جاجللا عطق :هيلي ؛زغللا ِّلح يف ّزرلا ةوالح ،تاطوطخملا قيقحت يف ةيلمع تاوطخ :قيقحتلا
 رشعلا ءاقل( )قيقحت( ـه 1308 ت ،يجيلخلا يناولحلا دمحأ نب دمحأل امهالك /جاجإلا يف
 ايندلا يبأ نبا ظفاحلل نابهرلا باتك نم ىقتنملا ،)187-186 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا
 دمحم /ريصملاو عجرملاب ريكذتلا ،)كاردتساو قيقحت( لوهجم بتاك ءاقتنا /ـه281 ةنس ىفوتملا
 ةروس دصاقم ىلإ صاصتخالا يوذ دراوم ،)قيقحت( ـه1372 ت ،يمهدألا نيدلا لامك
 ،)قيقحت( ـه797 ت ،قليملا تنب نبا مئادلادبع نب دمحم يلاعملا وبأ نيدلا رصان /صاصتخالا
 :هيلي )قيقحتو عمج( ـه281 ت ،ايندلا يبأ نب دمحم نب هللادبع ركب يبأل /ةيواعم ملِح
 دمحم نب دومحم /ضقانتلا يف ضوافتلا ،فسوي ريخ دمحم سنأ /ةيواعم ملح ىلع كردتسملا
 مَّلس ،)197 ؛مارحلا دجسملاب رخاوألا رشعلا ءاقل( )قيقحت( ،ـه1305 ت ،يوازمحلا بيسن
 ،)قيقحت( ـه1361 ت ،يداّدحلا باجح يبأ دمحم نب ميلعلادبع /لوصألا ملع ىلإ لوصولا
 ،)6 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( ةردانلا بتكلا نم ةعومجم ضرع :ثارتلا قامعأ ىلإ راحبإلا
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 ىلع فلَّسلا ملع لضف ،)7 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( ةردان بتك نم تاراتخم :ثارتلا قيحر
 ريسفتلا يف حضاولا ،)قيقحت( ه795 ت ،يلبنحلا بجر نب دمحأ نب نمحرلادبع /فَلخلا ملع
 ةكولألا ةكبش يف ترشنو ةيزيلجنإلا ىلإ هنم ءازجأ تمجرت ،ميركلا نآرقلل لماك ريسفت( )جم 3(
 ،ةطِّسوتملا ،ةزجوملا ،ةرصتخملا :يمالسإلا نيدلا مولع فينصت ةَّطخ ،)يزيلجنإلا مسقلا -
 نيدلا مولع فينصت ةَّطخو ،ةيمالسإلا كتبتكم فِّنصت فيك :نيباتك نَّمضتي( ةعَّسوملا
 نب نمحرلادبع نيدلا لالج /ةمايقلا موي ىلإ ةمالظلا ريخأت ،ءالؤه عم ءاقل رخآ ،)يمالسإلا
 ىلع هحسمو ضيرملا ةراهط يف رفاولا يلجلا لوقلا ،)قيقحت( )ـه 911 ت( يطويسلا ركب يبأ
 ،ةلاسر 14 ىلع يوتحت( ةردان لئاسر ،)قيقحت( يطايمدلا نيسح نب ضوع نب دمحم /رتاسلا
 /ةيريسفتلا نوعبرألا - )ـه958 ت( ينويمرألا /صالخإلا ةروس لضف يف ًاثيدح نوعبرأ - :يه
 نوعبرأ - )ـه1350 ت( يناهبنلا /ملظلا ِّمذو لدعلا حدم يف ًاثيدح نوعبرأ - فسوي ريخ دمحم
 نوعبرألا - يناهبنلا /تاركسملا برش ميرحت يف ًاثيدح نوعبرأ - يناهبنلا /ابرلا ميرحت ةدش يف ًاثيدح
 - )ـه571 ت( ركاسع نبال /ّلجو َّزع هللا ركذ ةليضف هيف ءزج - يوجدلا يزاجح /ةيزاجحلا
 ةلاسر ىلع دئاوزلا - يدادغبلا ركاش /هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلل ةنسحتسملا ةيدهلا
 دمحأ /دهتyاو ديلقتلا ءايضل دمحألا ديدسلا يأرلا ةفحت - يتوريبلا امرخ نبا حرش /يوونلل دصاقملا
 ق( يراصح لزوك /ليلدلاو ةياورلاب هنم حِّجر امو ليفلا ةلأسم - )ـه1332 ت( ينيسحلا دمحأ نب

 سأر- )ـه694 ت( ينيريدلا /ىراصنلا فالتخا ةفرعمو ىرام نم عدر يف ىرايحلا داشرإ - )ـه12
 رَرُط نم ةرضاح دئاوف ،)يبهو ىفطصم مظن /ناسنإلاو رانيدلا ةرواحم - ينيسحلا نامثع /ةمكحلا
 يف ىلثملا ُةقيرطلا ،ةيتاذ ةريسو تايركذ :ةيسنم ةريزج نم مالس ،ةردانلا بتكلاو تاطوطخملا
 1336 ت( يجوَّنقلا قيِّدص دمحم نب نسحلا رون /ىلوَألا وه ام عابِّتاو ديلقتلا كرت ىلإ ِداشرإلا
 روصنم يبأل /دادعألا يف دابكألا درب ،ةايحلاو سفنلاو نيدلا يف تافقوو تارظن ،)قيقحت( )ـه
 اًثيدح نيعبرأ نم درو اميف بابللاو رمثلا ،)قيقحت( )ـه 430 ت( يبلاعثلا دمحم نب كلملادبع
 ـل ةلمكت وهو( )ةلقتسم ةلصفم سراهف هعمو( فيرشلا ثيدحلا تافلؤمل ديدجلا ليلدلا ،باتكلا يف
 ،)"فيرشلا ثيدحلا تافلؤمل فَّنصملا مجعملا" و "ةعوبطملا فيرشلا ثيدحلا تافلؤم ليلد"
 نيدلا زع ءاملعلا ناطلس يلامأ /مولعلا لك يف ةعقاولا ةلئسألل موصخلا ججحل ةعطاقلا ةبوجألا
 يرزجلا ركب يبأ نب فسوي نب دمحم اهقَّلع ؛)ـه 660 ت( يملسلا مالسلادبع نب زيزعلادبع
 ،مهخسن نوقارولا هب متخي ام :نيقارولا ميتاوخ ،ريثك نبا هرسفي مل ام ريسفت ،)قيقحت( )ـه 711 ت(
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 ةيعدأ :ريخلا درِو ،نآرقلا ةءارق دنع ركذلاو ءاعدلا ،نآرقلا هيلع زكري اميف نايبلا ،ةنِّيب ةيمالسإ ةمِّيق بتك
 درسم( ةنيعم تاعوضوم يف ةدرفملا ةيلوصألاو ةيهقفلا دعاوقلا ،ةعفان ةيمالسإ ةفداه بتك ،راكذأو
 ةياغ ،ةرهاظ ةيمالسإ ةرهاب بتك ،لوق 1000 :ملسم اي درغ ،لصاوتلا ديج يف ديقانع ،)يمجعم
 يف تاملك ،)قيقحت( )ـه 1358 ت( يدعسلا دواد نب ديشر دمحم /دايجلا ليخلا يف دارملا
 ِءاسنلا ِّفص فلخ لاجرلا ِةالص زاوج مدع يف ماهوألا ُعفر ،يناثلا لوقلا فلأ :حبراو درغ ،قيرطلا
 ،)قيقحت( )ـه 1099 ت( هداز يريب نب نيسح نب ميهاربإ فيلأت /مارحلا دجسملا يف ّماتلا
 نيد نيبو هنيب قرفلا حيضوتو مالسإلا نيد عابِّتا يف مانألا ةداعس ،داهشتسالاو داهجلا يف نوعبرألا
 ،)قيقحت( )ـه 1350 ت( يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي /ماكحألاو دئاقعلا يف ىراصنلا
 ،ةيكئالملا نوعبرألا ،دايجلا بتكلا نم دافتسملا ،ةيخيراتلا نوعبرألا ،بئارغو دئاوف :فيطللا لوكشكلا
 اهيف َثَّدحت اًثيدح نوعبرأ :ةيصخشلا نوعبرألا ،دقنو ةعجارم :ةيبرعلا ءارعشل نيطبابلا مجعم
 ىلص هتاذاعتساو هتيعدأ نم ًاثيدح نوعبرأ ،ميركلا ِهصخش نع َمَّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا ُلوسر
 يهو( باتك يف ةلجم :كبانسلا نيبو كئارألا ىلع باتكلا ،)قيقحت( يناهبنلل /ملسو هيلع هللا
 اياضقب تمتهاو ،ماوعأ ةثالث لالخ ،اًددع نورشع اهنم ردص ،ةصاخ ةيملع ةيبتكم ةرشن
 هللا ُلوسر مهَءامسأ َركذ اًمَلع نوعبرأ :ةيمَلعلا نوعبرألا ،)ةينورتكلإ ةخسن ،يمالسإلا باتكلا
 ،)قيقحت( يناهبنلل /ىلاعت هللا ِركذ نم ًةغيص َنيعبرأ يف ًاثيدح نوعبرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص
 نيعبرأب ًاثيدح نوعبرأ ،ةيئاضقلا نوعبرألا ،)رمتؤم ثحب هلصأ( يمالسإلا ملاعلا يف ةيفاقثلا تاهجوتلا
 نوعبرألا ،)قيقحت( يناهبنلل /ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةروثأملا ِتاولصلا غيص نم ةغيص
 مالكلا لضفأ ،)قيقحت( يناهبنلل /ملسو هيلع هللا ىلص ِهمِلَك عماوج نم ًاثيدح نوعبرأ ،ةيريخلا
 نوعبرألا ،تانيعبرأ عبرأ يف :ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هللا دمحلاو هللا ناحبس :هللا ىلإ هبحأو
 فيرشلا ثيدحلا بتك نم َّدجتسا امب درسم وهو( )ـج 5( فيرشلا ثيدحلا تافلؤم ةلمكت ،ةيبابشلا
 مجعملا"و ،"ةعوبطملا فيرشلا ثيدحلا تافلؤم ليلد" بتك دعب هيف ةيملعلا لئاسرلاو ةعوبطملا
 نوعبرأ ،)"فيرشلا ثيدحلا تافلؤمل ديدجلا ليلدلا"و "فيرشلا ثيدحلا تافلؤمل فنصملا
 نم ثلاثلا فلألا :ملقو ٌبلق ،)قيقحت( يناهبنلل /ماكحألا ةلدأ نم اًباب نيعبرأ نم ًاثيدح
 قالخألا مراكم ىلع ضيرحتلا يف اًثيدح نوعبرأ ،يوغبلا ريسفت ىلع كردتسملا ،تاديرغتلا
 فِّنصت فيك ،اÝيوبن اًثيدح نيعبرأ يف ركشلاو دمحلا ،)قيقحت( يناهبنلل /اهئواسم نم ريذحتلاو
 لوقي نم ّمذو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف اًثيدح نوعبرأ ،؟ةصاخلا ةيوغللا كتبتكم
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 ِباوجلا يف لاوقألا ُلصف ،ةيبرعلا ةغللا مولع فينصتل ةعَّسوملا ةطخلا ،)قيقحت( يناهبنلل /لعفي الو
 ت( يميمخألا نيدلا لامك دمحم نب دمحم فيلأت /لاملاب ِةبوقعلا يفنو لاؤسلا ِةثداح نع

 يقيّدصلا يركبلا دمحم نب دمحم فينصت /هللا الإ هلإ ال لضفب هاوألا هيبنت ،)قيقحت( )ـه1346
 نآرقلا مولع ،نراقم يعوضوم ريسفت :ىلاعت هللا باتك يف باتكلا ،)قيقحت( ،)ـه 994 ت(
 ام ريسفتلاو نآرقلا مولع يف ةيملع لئاسرو بتك نم شقون وأ رشن امب فيرعتو درسم :ميركلا
 ،هللا ليبس يف رطاوخ ،)1ـج يف ةفلغألا روص نودبو ،ـج 4( ـه 1438 – 1432 نيب
 ،رطاخلا ليس ،نيمرحلا دالب نم ةديفم ةيملع لئاسر ،ةيطع نبا ريسفت ىلع كاردتسالا يف ةيدهلا
 بتكل صلختسمو فيرعت :بتكلا ضاير يف ةهزن ،تاديرغتلا نم عبارلا فلألا :ملق راحبإ
 تاطوطخملا ررط ىلع دئاوفلاو رابخألا نم رضانلا قنورلا" يباتك ىلع ةعمد ،ةديفم ةيمالسإ
 ،ردان باتكو طوطخم )200( روهظ نم دئاوف نع ةرابع ناكو ،أطخ لصألا فلتُأ( "رداونلاو
 ،اهنم ديفتسا يتلا تاطوطخملا نم ةردان جذامن عم ،دئاوفلا هذه نم )8( ىوس اهنم قبي ملو
 ،ص 76 يف ينورتكلإ باتك ةئيه ىلع ترشنو تعمج دقو ،باتكلل ةقبسم ةلصفم سراهفو
 ،)يناكوشلا ريسفت ىلع كردتسم( ريدقلا حتف ىلع ريصبلا نوع ،)هنم رثأ وأ همساب اًظافتحا
 نم رثكأ :ميركلا نآرقلا ةغل ،تاديرغتلا نم سماخلا فلألا :رثوكلا مِلَكلا ،ةقراب حناوس
 نودبو ،ـج 4( )فيرعتو درسم( ا�اعوضوم ىلع ةبترم ةيبرعلا ةغللا مولع يف ناونع )1600(
 عومجم ،ناونع )1000 هيف ءزج لك ،ـج 5( :هلوصأو يمالسإلا هقفلا ،)1ـج يف ةفلغألا روص
 ،ديدج ناونع )1500( نم رثكأ :ميظعلا يمالسإلا انثارت ،)ـج 4( تاساردو تالاقم
 1000 :ليلجلا يمالسإلا انثارت ،يبرعلا ملاعلا يف داورلاو لئاوألا ،ريونتلاو ريرحتلا ىلع ريوكتلا
 ،ريسفتلا يف حضاولا ىلع ريهظلا ،ميركلا نآرقلا مولع تافلؤم ىلإ نيمألا يداهلا ،ديدج ناونع
 فقاوم ،لاوقألا نم سداسلا فلألا :مِلَكلا زيجو ،ملق ةورث ،ناونع 1000 :ةحمسلا انتغل
 باتكلا مولع ىلإ نيمألا دشرملا ،يعوضوملا ريسفتلا يف ثحب :ميركلا نآرقلا يف تايكولسو
 مولع يف ةلالُعلا ،ديدج ناونع 1000 :ثارتلا ىلع ّثاحلا ،ديدج ناونع 1000 :نيبملا
 ميهاربإ ىلع ٌّدر :ماهوألا عفد .ديدج ناونع 1000 :ةلاسرو باتك نيب ةغالبلاو وحنلاو ةغللا
 )ـه 1360 ت( مالس نمحرلادبع /لامعتسالا ةزئاج وأ ةحيحص تاملك هضفر يف يجزايلا
 :لوألا ءزجلا( ميركلا نآرقلا مولع تافلؤم ىلإ ليلدلا ،ناونع )1000( ةيثارت ةقارو ،)قيقحت(
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 نانئمطالا ،)ناونع 1000 :لوألا ءزجلا( ةيبرعلا ةغللا مولع تافلؤم ليلد ،)ناونع 1000
 ،ىؤر :ملق ةريصب ،)يعوضوم ريسفت( هلهأ تافص ،هيلع نوعلا ،هروص ،هثعاوب :نآرقلا يف
 هتالباقمو هتانراقم :نآرقلا تاقرافم ،لاوقألا نم عباسلا فلألا :ةقيقد طوطخ ،حئاصن ،راكفأ
 ،يعوضوم درسم يف ةيعماج لئاسرو بتك :يمالسإلا ثارتلا ،يعوضوم ريسفت :هتانزاومو
 يلئاع باتك :هئانبأ عم بأ راوح ،يعوضوم ريسفت يف ثحب :ميركلا نآرقلا يف حالفلاو حاجنلا
  .)ةكراشم( يفاقث يقيثوت يلئاع باتك :هتانب عم بأ راوح ،)ةكراشم( يفاقث يقيثوت
 
 نيرشانلا دنع اهضعبو ،عبطلل ةزهاج وأ ،عبطلل ّدعت وأ ،ةطوطخم بتك - ب
 
 هللادبع نب دمحم /)ميركلا هللا باتك يف تايآ راركت نم ةمكحلا( ليوأتلا ةَّرغو ليزـنتلا ةَّرد
 تاغللا ملعت بجوأ نم ىلع اÝدر نيبملا حتفلا ةلاسر ،)قيقحت( ـه 420 ت ،يفاكسإلا بيطخلا

 ميسن ،)قيقحت( ـه 1375 ت ،فسويلا فسوي نب بوقعي /نيملعملا ضعب نم ةيبنجألا
 اميف رظنلا لامج ،ةايحلا قامعأ نم تالمأتو رطاوخ ،)10 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( بتكلا

 ،مجارتلا يف طسوألا ،دئاوفلا دئاوم ،رَدَن وأ َّطُخ باتك رهظ ىلع رثأو ةدئافو ةمكح نم درو
 ،فيطللا لوكشكلا رصتخم ،)11 ؛ةردانلا بتكلا ةعوسوم( رفذألا كسملاو رهزألا ضورلا
 – ناندع – ناولع :يقح لآ نم يخويش :ّيلإ مهلئاسر ،لوألا يمّلعم ىلإ ىلوألا يلئاسر
 .ةقاطب )8000 وحن( يتاقيقحتو يتافلؤم يف اهتجَّرخ يتلا ثيداحألا فارطأ سرهف ،...عشاخ

 .)ـه1442 ماع نم لوألا عيبر رهش ىتح ةمئاقلا هذه خيرأت(
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 قئاثولاو روصلا
 
 :ةيصخش روص
 

      
 ـه 1413    ـه 1411   انأو ،ـه 1392 ماع يتروص
 هدعب وأ رشاعلا فصلا يف

 

      
 لوبناتسإ يف ـه 1441 زلملا – ضايرلا يف ـه 1438 ماع   ـه 1425 
  ىلع
 دوسألا رحبلا ئطاش   ايكرت ىلإ رفسلا ليبق    
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 :لهألا روص
 

     
 هللا همحر دمحأ يمع ةريخألا هتخوخيش يف دلاولا  ةدلبلاب هناتسب يف ثرحي دلاولا
 

    
 ايبيل يف رون دمحم يقيقش عم  قشمدب هتبتكم يف يكز دمحم يقيقش  )ةنضأ( ومت يلع قلطم يمأل يخأ
 

    
 دمحم دمحأ ليعامسإ معلا نبا نيد فيس ،رون دمحم ،انأ ،سيردإ :نيميلا نم ،ةيطلمب يئاقشأ عم
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 :ءاقدصألا ةوخإلاو ءاملعلا
 

   
 دمحأ نيدلا ييحم نمحرلادبع رمعلا قيدص  ذاعم دمحأ خيشلا هدلو هللا همحر ناولع يخيش
 

   
 لوبناتسإب ضرعم يف يبالصلا يلع .د عم نمحرلادبع نيدلا ءا� .د
 

   
 لوبناتسإب انل ةرايز يف يضوعلا دمحم ذاتسألا  يمجعلا رصان نب دمحمو يبوقعي ماظن نيخيشلا عم
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 :تافلؤملا نم جذامن
 

    
 

     
 
 :قئاثو

    
  ـه 1391 ةيدادعإلا ةساردلا ةداهش   سماخلا فصلل لاقتنالا ةداهش :ـه 1386 يدل ةقيثو مدقأ
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 تامولعملا ميظنتو ءانتقالا ةرادإل اًريدم ينييعت رارق يلشماقلا نيدباعلا نيز عماجب اًنذؤمو اًمامإ ينييعت رارق
  
 
 

 
 

 يتبتكم ءادهإ
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 ـه 1402 ماع هللا همحر ناولع يخيش نم ةلاسر  يراد نم بيرق .يتدلب يف يزاوترالا رئبلا
 

   
 تاءادهإلا نم جذومن  يئاقدصأ ىلإ يلئاسر نم جذومن
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