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 المنورة في المدينة واألدبية للمرأة الحياة العلميةبدايات 

 دماح بٓت أمحد ايظٗاز . د
 أضتاذ ايبالغ١ املػازى به١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات

 فسع جاَع١ املًو عبد ايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠
ٌّ ال أكطَ املطأٝ ٗأعطآا  ، أٗ قاُْ٘ عوٟ ٗجٕ األضض ٙ٘جس زٙ

فوو٘ تبعنِوا ذٚواٝ املوطأٝ عِوس األًوٍ        ، ذق٘قٔا كاًوٞ كسّٙ اإلغالَ

هوٌػِا ٙقًِٚا اهنعٝ ٗامللاُٞ اهيت تبٌبع بٔوا املوطأٝ    ، قسمئا ٗذسٙثٔا

  . املػوٌٞ

إُٔ مل ٙفطق بني تنوٌٚٔوا ٗتنووٍٚ اهطجوى     ، فٌّ مساذٞ اإلغالَ ٗتلطميٕ هلا

(1)( طوب اهنوٍ فطٙهٞ عوٟ كى ًػوٍ )فحنى 
 .  

ًٗووّ  ، ٗضٗاتووؤا اقوواٝ ، ريٝ يف اهػووِٞ املطٔوطٝ ٗأزهوٞ تنوووٍٚ املووطأٝ اهلبابوٞ كووث  

ٍٛ اهوِ    ) : ذٚث قاهت ، شهم اؿسٙث اهصٜ ضٗتٕ اهؿفا١ بِت ععس اهلل  زخى عو

(2)( ني ٓصٖ ضقٚٞ اهٌِوٞ كٌا عوٌبٔا اهلبابٌَٞوَِّنأال ُت : فقاي ، ٗأُا عِس ذفكٞ
 .  

ٕ  ، ببنووٍٚ اهِػوا١   ٗقس آبٍ املكطفٟ  ت اهِػوا١  ذٚوث غو ه   ، ٗأٗالٖ عِاٙبو

فنّ أبٛ غنٚس اـسضٜ  )ف جابّٔ هصهم  ، أْ جينى هلّ ًًٙ٘ا ٙنؤٌّ فٕٚ اهِ  

 قاهووت اهِػووا١ هوووِ     : قوواي :  فاجنووى هِووا ًٙ٘ووًا ًووّ     ، اهطجوواي مغوعِووا عوٚوو

ًوا   : فلاْ فٌٚا قاي هلّ ، ف٘ععّٔ ٗأًطّٓ ، ف٘عسّٓ ًًٙ٘ا ٙوقّٔ فٕٚ ، ُفػم

 : فقاهت اًطأٝ ، إال كاْ هلا ذحابًا ًّ اهِاض ، ًِلّ اًطأٝ تقسَ االاٞ ًّ ٗهسٓا

(3)( ٗااِني : فقاي ، ٗااِني
 .  

                                                           

   . 183زقِ احلدٜح  1/44 : ٚاحلح ع٢ً ايعًِ ، باب فضٌ ايعًُا٤ ، األيباْٞ ، ( صحٝح ضٓٔ ابٔ َاج1١)

حندٜح ايػنءا٤ بٓنت عبند اي ز نٞ       ، َطنٓد اإلَناّ أمحند    : اْظنس  ، ( أخسج٘ اإلَاّ أمحد يف َطٓدٙ عنٔ ايػنءا٤  2)

ضًطننن١ً األحادٜنننح  ، 1/2/332 : صنننحٝح اعننناَي اي نننػر ، اْظنننس ، األيبننناْٞ ٚصنننحح٘ ، 6/372 : اي عٓٗنننا

  . 178زقِ  ، 1/1/129 : األيباْٞ ، اي حٝح١

  . 1/35 : باب ٌٖ جيعٌ يًٓطا٤ ًَٜٛا ع٢ً حد٠ يف ايعًِ -نتاب ايعًِ  -( صحٝح ايبدازٟ 3)

 هيدتم
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ٓوٛ اهؿوفا١ بِوت ععووس     ، ٗهنوى أٗي اًوطأٝ عطفوت اهلبابوٞ يف عكوط اهوِ        

ًِٗٔا تنوٌت ذفكٞ أَ املؤًِني اهلبابٞ بإقطاض  ، املٔاجطٝ اهقطؾٚٞ اهنسٗٙٞ ، اهلل

ًّ اهطغ٘ي 
(1)

 .  

فلبوب اهااجوٍ    ، عوٟ عِاٙٞ اإلغالَ ببنوٍٚ املوطأٝ  ٗاهباضٙذ اإلغالًٛ ؾآس

 ، أزٙعوا   ، ؾواعطا   ، فقٚٔوا   ، قوساا   ، ًو٣ٚٞ ب مسا١ ُػا١ عاملوا   ، ٗاهػري

ٗإْ كاُت اهنك٘ض األٗىل ٓٛ أظٟٓ عكو٘ض اظزٓواض    ، عوٟ ًط اهنك٘ض اإلغالًٚٞ

  . املطأٝ ٗتنوٌٚٔا

ٕ   ظٗجوا  اهوِ    ُوطاٖ ًواااًل يف   ، ٗأٗي ًثاي عوٟ عوٍ املطأٝ املػووٌٞ   ، ٗبِاتو

ٕ   قوس اخباضٓوا اهطغو٘ي     ، فٔا ٓٛ عا٢ؿوٞ أَ املوؤًِني ضنوٛ اهلل عِٔوا      ; ظٗجوٞ هو

  ٞ فطبآوا تطبٚوٞ عوٌٚوٞ تثعوت آبٌواَ اإلغوالَ        ، هبلْ٘ ًنوٌٞ هِػا١ اهنواملني قاطعو

ٜ  ، ببنوووٍٚ اهِػووا١  هوو٘  ووع عوووٍ عا٢ؿووٞ إىل عوووٍ  ٚووع أًٔووا        ) : فقوواي اهعٓووط

(2)هلاْ عوٍ عا٢ؿٞ أفهى( ، ٚع اهِػا١ٗعوٍ   ، املؤًِني
 .  

ًا٢ووٞ ُٗٚفووًا  ، ت عوؤٍِ اهفبوو٠٘ ًووّ اهكوورابٞ ع ووَفٗشكووط اهنوٌووا١ أْ اهووصّٙ ذُ 

عٌووط بووّ  ; ٗكوواْ امللثووطْٗ ًوؤٍِ غووعنٞ  ، ًووا بووني ضجووى ٗاًووطأٝ  ، ٗاالاووني ُفػووًا

 ، ٗعا٢ؿووٞ أَ املووؤًِني ، ٗععووس اهلل بووّ ًػوون٘ز ، ٗعوووٛ بووّ أبووٛ طاهووب ، اـطووا 

  . ٗععس اهلل بّ عٌط ، ٗععس اهلل بّ ععاؽ ، تٗظٙس بّ ااب

ٞ    : ًٗووّ أعووالَ اهِػووا١ املػوووٌا     ، أمسووا١ بِووت ٙعٙووس بووّ اهػوولّ األُكوواضٙ

 ، ٗعٌووطٝ بِووت ععووس اهووطعّ بووّ أغوونس بووّ ظضاٝ األُكوواضٙٞ  ، ٗذفكووٞ بِووت غووريّٙ

     ّ ؾؤسٝ بِوت أعوس بوّ      ( )ٗفدوط اهِػوا١   ، ُٗفٚػٞ بِت اؿػوّ بوّ ظٙوس بوّ اؿػو

  . ٞاهفطد اهسِٙ٘ضٙ

  ٞ ٞ  : ًٗووّ ضبووا  اهفكوواذٞ ٗاهعالغوو ًٗنوواشٝ بِووت ععووس اهلل   ، أَ ضعوووٞ اهقؿووريٙ

ٗعا٢ؿووٞ بِووت ٙ٘غوو    ، ٗأَ اهعووِني بِووت ععووس اهنعٙووع  ، ٗضابنووٞ اهقٚػووٚٞ ، اهنسٗٙووٞ

  . ٗغريّٓ كثريا  ، اهعاعِ٘ٙٞ اهسًؿقٚٞ

ضأِٙووا أْ اهووعالز اإلغووالًٚٞ يف اهنكوو٘ض   ، ٗإشا ًووا طِ٘ٙووا اهووعًّ ٗغووطُا قووسًاً 

اُٚووٞ املبوو خطٝ قووس زخوووت يف غوػوووٞ ط٘ٙوووٞ ًووّ اؿووطٗ  اهطاذِووٞ يف اهووساخى  اهنثٌ

                                                           

   . ( ضبل ختسجي٘ آْءًا1)

  . 353-4/349 : عطكالْٞابٔ حجس اي ، ( اإلصاب١ يف متٝٝص اي حاب2١)
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ٍٍ اؾٔووى باهنقا٢ووس أضجووا١ اهسٗهووٞ اإلغووالًٚٞ  ، ٗاـوواضد ٗاُبؿووط  اـطافووا   ، ٗعوو

ٞ   ، ٗظٔووط اؾٔووى باهووسّٙ ٗانووراً   ، ٗاهعووس  ٗقووس  ، ذبووٟ يف ؾووعٕ اؾعٙووطٝ اهنطبٚوو

ْ األٓوواهٛ كووثري ًووّ ٗتطغوودت يف أشٓووا ، اُػوورعت ٓووصٖ اؿاهووٞ عوووٟ ذٚوواٝ املووطأٝ

ٗغواضٗا عػووب   ، األفلواض اـاط٣وٞ عوّ كٚفٚووٞ بِوا١ ذٚواٝ املوطأٝ ٗاهبناًووى ًنٔوا       

إىل جاُب بنو  اهبقاهٚوس    ، اهنازا  ٗاهبقاهٚس اهيت تطاكٌت ًّ اهثقافا  األخط٠

  . اهنطبٚٞ اـاط٣ٞ

ٍّ اهِ٘اٝ اهويت   ٗهلّ مل ميِع كى شهم ًّ ظٔ٘ض ُػا١ عاملا  يف اؿحاظ ك

ٗهنوٕ بإًلاُِا أْ ُطوق عوٚٔا ًطذوٞ اهبنووٍٚ األغوطٜ    ، اهلباتٚب غعقت ًطذوٞ

ٗٓووووٛ املطذوووووٞ اهوووويت أخطجووووت هِووووا أٗىل أفوووو٘اد اهفقٚٔووووا     ، أٗ اهبنوووووٍٚ اهووووصاتٛ

ذٚوث كاُوت األغوط     ، اهو٘اتٛ قٌّ فٌٚا بنس بواهبنوٍٚ يف اهلباتٚوب   ، ٗاـ٘جا 

  ٞ تنِووٟ  ، هغِٚووٞٗكووصا األغووط اؿاكٌووٞ ٗا   ، اهوويت تؿووبٔط بوواهنوٍ ٗاألز  ٗاهثقافوو

 ، أٗ عّ ططٙق إذهاض ًنوٌا  أٗ ًنوٌني إىل زاخى املِووعي  ، ببنوٍٚ بِاتؤا بِفػٔا

فٔووصا ًووا جنوِووا ال ُنووسَ ٗجوو٘ز ُػووا١ عاملووا  ٗفقٚٔووا  قعووى بساٙووٞ اهقووطْ اـوواًؼ  

فقس اؾبٔط عوٟ ًس٠ االاٞ قطْٗ ُػا١ عاملا  ًّ عا٢وٞ اهطويٜ يف ًلوٞ    ، عؿط

ّ  ، امللطًٞ ٜ  أَ غووٌٞ بِو   : ٗٓو (1)يف عٔوس اهؿوطاكٞ   ، ت احملوب اهطوي
ٗاهثاُٚوٞ   ، 

(2)ًعاضكٞ بِت ععس اهقازض اهطيٜ يف اهنٔس اهنثٌواُٛ األٗي  : ٓٛ
 ،   ٛ  : ٗاهثاهثوٞ ٓو

(3)خسجيٞ اهطيٙٞ يف اهنٔس اهنثٌاُٛ اهثاُٛ
 .  

ٗٓٛ ًنطٗفٞ بوني   ، سعٟ أَ اؿػنيُت ، كٌا اؾبٔط  اًطأٝ ًّ آي اهنحٌٚٛ

(4)اهفقٔا١
 .  

اَ زعووو٘ٝ اهؿوووٚذ قٌوووس بوووّ ععوووس اه٘ٓوووا  أاوووط يف تنووووٍٚ املوووطأٝ   ٗكووواْ هقٚووو

إش كاْ اهلوس  ًوّ زع٘توٕ ٓو٘ تِقٚوٞ اهنقٚوسٝ        ; ٗيف ًػريتٔا اهبنوٌٚٚٞ ، اهػن٘زٙٞ

ٗضز اهِاؽ إىل اهلبا  ٗاهػِٞ ًٗؤِخ   ، ًّ اهؿ٘ا٢ب اهيت عوقت بٔا ُبٚحٞ هوحٔى

ٍ فِاز٠ اهؿٚذ قٌس بّ ععس اه٘ٓوا  بهوطٗضٝ اهب   ، اهػو  اهكاحل ًٗنطفوٞ   ، نووٚ

                                                           

  . 372 : أمحد ايطباعٞ ، ( تازٜذ َه1١)

  . 531 : ( املسجي ايطابل2)

  . 663 : ( املسجي ايطابل3)

  . 536 : ( املسجي ايطابل4)
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  ٞ ٍ   ، اهِوواؽ هوقووطا١ٝ ٗاهلبابوو ٕ   ، ذبووٟ ظفعوو٘ا قطآُووؤ  ، ٗٙفٌٔوو٘ا آٙاتووٕ ٗؾووطا٢ن

   َ ذٚوث زأ  اهؿوٚذ قٌوس بوّ ععوس       ، فلاْ هوٌطأٝ ُكٚب ٗافط ًوّ ٓوصا االٓبٌوا

اه٘ٓوا  ٙو ًط اهِػوا١ ٗاهكووعٚاْ عهو٘ض اهوسضٗؽ اهوويت كواْ ٙنقوسٓا يف املػووحس        

(1)قعاذًا ًٗػا١ً
 .  

فلاُت ابِبٕ فاطٌٞ  ، ععس اه٘ٓا  ببنوٍٚ أٓى بٚبٕكٌا عين اهؿٚذ قٌس 

ٗؾووغوت بووٕ عووّ ذٚاتٔووا   ، فقووس علفووت عوووٟ اهسضاغووٞ ٗاهبركووٚى  ، قعووٞ هونوووٍ

(2)فوٍ تبعٗد عوٟ اهطغٍ ًّ اتكافٔا باؾٌاي ، اـاقٞ
 .  

        َ  ، ٗٓلصا أخص تنووٍٚ املوطأٝ يف املٌولوٞ  طو٘ خطو٘ا  ٗاغونٞ مو٘ اهبقوس

اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ فٚوٕ ًِبؿوطٝ بؿولى أٗغوع     فقس كاُت  ، ٗخاقٞ يف اؿحاظ

  . ٗجسٝ ، ٗاملسِٙٞ املِ٘ضٝ ، ٗخاقٞ يف ًلٞ امللطًٞ ، ًّ املِاطق األخط٠

  : بدا١ٜ ْػأ٠ ايهتاتٝب يف اإلضالّ

ٞ      ، ٗاهلباتٚب  ع كِبوا   ٗٙنوس ًوّ    ، ٗٓو٘ ً٘نوع تنووٍٚ اهقوطا١ٝ ٗاهلبابو

 ٞ اإلغووالًٛ هبنوووٍٚ ٗتثقٚوو    اهوويت ٗجووس  يف ا بٌووع  ، املؤغػووا  اهبنوٌٚٚووٞ املٌٔوو

(3)اهكغاض ٗتطبٚبٍٔ تطبٚٞ إغالًٚٞ
 .  

ألُووٕ أٗي  ، ( اهبنوووٍٚ األٗهووٛ )ٗميلووّ أْ ٙطوووق عوووٟ ٓووصا اهِوو٘  ًووّ اهبنوووٍٚ  

 ٍ ٞ         ، زضجا  اهبنووٚ  ، ٗأْ أٗي ًوا ٙبنوٌوٕ اهبوٌٚوص ٙنوس ًوّ أٗهٚوا  اهقوطا١ٝ ٗاهلبابو

  . آْ اهلطٍٙٗاهػ٘ض اهكغريٝ ًّ اهقط ، ٗأٗهٚا  اؿػا  ، ٗفم اؿطٗ 

 َ ذووني جنووى  ، ٓوو٘ اهووصٜ أُؿوو ٖ املكووطفٟ   ، ٗهنووِى أٗي كَِّبووا  يف اإلغووال

فسٙٞ األغري ًّ اهلفاض اهصٜ ٙنط  اهقطا١ٝ ٗاهلبابوٞ يف غوعٗٝ بوسض ٙقوَ٘ ببنووٍٚ      

(4)عؿطٝ ًّ املػوٌني األًٚني اهقطا١ٝ ٗاهلبابٞ
 .  

ط  بوساض  ٗكاْ ٙن ، املكطفٟ  -أٙهًا  -أُؿ ٖ  ، ٗأٗي كِبا  هوِػا١

(5)تنوٍٚ اهِػا١
 .  

                                                           

  . 1/99 : َٓر ايعجالْٞ ، ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ األٚىل ، ( تازٜذ ايبالد ايطعٛد1١ٜ)

   . 112-113 : دالٍ خمًد احلسبٞ ، ْطا٤ غٗرات َٔ دمد ، 366 ، 5/364 : ( عًُا٤ دمد خالٍ مثا١ْٝ قس2ٕٚ)

  . 11 : عبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، ( ايهتاتٝب يف احلسَني ايػسٜءني َٚا حٛهلُا3)

  . 287-1/286 : عٕٝٛ األثس ابٔ ضٝد ايٓاع ، 2/368 : عُسٟيأنسّ  ٝا٤ ا ، ( ايطر٠ ايٓب١ٜٛ اي حٝح4١)

  . 139 : ْ ازٟاجٞ األْ ، ٓٛز٠( ايتعًِٝ يف املد١ٜٓ امل5)
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َ  ٓو٘ أٗي ًوّ ُع و    ، ٗٙنس عٌط بوّ اـطوا    ٗجنوؤا   ، ٍ اهلباتٚوب يف اإلغوال

 ٍ ففووٛ )عٔووس عٌووط عِووس ًووا كثووط  غٚعووٞ أضبووا  األغووط يف         ; زٗضًا ضمسٚووٞ هوبنوووٚ

أٗ ًوّ اهػو     ، غو٘ا١ ًوّ ظٗجاتوؤٍ اؿطا٢وط     ، ٗكثوط قوعٚاْ املػووٌني    ، اؾٔاز

ف ًط عٌط باؽاش كباتٚب يف كى ذوٛ   ، ًّ ٙنوٌٕ ٗكثري ًٍِٔ ال جيس ، اه٘افس

ٗجنوى   ، ًٗعازئ اهقطا١ٝ ٗاهلبابٞ ، ٙبنوٌْ٘ فٕٚ كبا  اهلل ، ٙغسٗ إهٕٚ اهكعٚاْ

ٗاُبؿوط    ، فاغبرػوّ اهِواؽ ٓوصا اهكوِع     ، هوٌنوٍ املبفطغ هصهم أجطًا عوٟ عٌوٕ

فٚٔوا   ِٗٙعوط ًوا   ، ٗكاْ عٌط ميط عوٚٔوا  ، اهلباتٚب يف أذٚا١ املسِٙٞ ٗن٘اذٚٔا

 ٍ ٗكبوووب إىل اهووو٘الٝ يف األًكووواض أْ ٙبدوووصٗا     ، فػوووطٖ ًوووا ضآٖ فٚٔوووا   ، ًوووّ تنووووٚ

ٗ ككووو٘ا هلوووٍ األضظاق  ، ٘ا املنوٌووونيُِوووٗٙنِّ ، اهلباتٚوووب ببنووووٍٚ أٗالز املػووووٌني 

ٗٗهوس  أٗي   ، ٗبصهم بسأ  ًطذوٞ جسٙسٝ يف تاضٙذ اهبنوٍٚ عِس املػووٌني  . املِاغعٞ

ع تنوٌٚٛ إغالًٛ هووٗالز ٗاهعِوا  عووٟ    ٗأعطق ًطك ، ًؤغػٞ تنوٌٚٚٞ ذلً٘ٚٞ

(1)اًبساز اهنك٘ض
 .  

ٗٙصكط أْ عٌط بّ اـطا  أًط عواًط بوّ ععوس اهلل اـعاعوٛ ظٌوع األٗالز      

  . ٗفطض هٕ ضاتعًا ًّ بٚت ًاي املػوٌني ، يف اهلبا  ًٗالظًبٍٔ هوبنوٍٚ

إش  ; ٗخكول هوبنووٍٚ أٗقاتواً    ، ٗقس أًطٖ باهلبابٞ يف اهو٘ح هوعوٚس ًوّ األٗالز 

ٛ   ، جنؤا عوٟ فاتني  ، ف ًط املنوٍ باؾو٘ؽ بنس قالٝ اهكعح إىل اههورٟ اهنواه

اوووٍ ؾوووط  هلووٍ إجووواظٝ ٙوووً٘ٛ اـٌوووٚؼ   ، إىل قووالٝ اهنكوووط  ، ًٗووّ قوووالٝ اهعٔوووط 

ِِٞ ، ٗجنووؤا هوطاذووٞ ، ٗاؾٌنووٞ ٗشهووم عِووس ًووا خووطد إىل اهؿوواَ عوواَ  ، فكوواض  ُغوو

ٞ ٗعِووسًا ضجوع إىل امل  ، ًٗلوث فٚٔووا ؾؤطاً   ، فبرٔوا  ٗقووس اغوب٘ذـ اهِوواؽ   ، سِٙو

ٕ  ، ًِووٕ َ   ، فدطجوو٘ا إىل هقا٢وو ٗكوواْ شهووم ٙووَ٘   ، فبوقوواٖ اهكووغاض عوووٟ ًػووريٝ ٙوو٘

 ٕ ٍ   ، اـٌووٚؼ ٗبووات٘ا ًنوو فؿووط  هلووٍ  ، ٗضجووع بٔووٍ ٙووَ٘ اؾٌنووٞ فبنعوو٘ا يف خووطٗجٔ

ٞ    ، االغااذٞ يف اهًٚ٘ني املصك٘ضّٙ ِِ ٗزعوا   ، زعوا ملوّ أذٚآوا    ، ٗقواض  بنوسٖ ُغو

(2)باههٚق ملّ أًاتؤا
 .  

ٗقس ظوت اهلباتٚب ًّ شهم اه٘قت توؤزٜ زٗضٓوا يف قاضبوٞ اؾٔوى ٗاألًٚوٞ      

  ٜ ذٚووث بووسأ ظووى قووؤا يف املٌولووٞ   ; ذبووٟ ًِبكوو  اهقووطْ اهطابووع عؿووط اهلحووط

  . املساضؽ اهِعاًٚٞ اؿلً٘ٚٞ

                                                           

  . 1/274 : عبد ايباضط بدز ، ( ايتازٜذ ايػاٌَ يًُد١ٜٓ املٓٛز1٠)

  . 15 : عبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، ( ايهتاتٝب يف احلسَني ايػسٜءني َٚا حٛهلُا2)
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  : ايهتاتٝب يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

أجوس أُوٕ    ، ٗقعى اهعس١ يف اهلبابٞ عّ اهلباتٚب اهِػوا٢ٚٞ يف املسِٙوٞ املِو٘ضٝ   

  : ألغعا  ًِٔا ، ًّ اههطٗضٜ إعطا١ حملٞ غطٙنٞ عّ كباتٚب اهطجاي

ِْ كباتٚب اهطجاي ٓٛ اهيت ًٔس  هعٔ٘ض اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ فنِسًا ملؼ  ; إ

بووسأٗا ٙػووٌرْ٘ هعِاتووؤٍ  ، األٓوواهٛ شهووم اـووري اهووصٜ عوواز عوووٟ أبِا٢ووؤٍ اهووصك٘ض 

  . باهبنوٍ ٗٙؿحنُّ٘ٔ عوٟ شهم

ِْ ِٓان بن  اهلباتٚب اهطجاهٚٞ كاُوت اهفبٚوا  ٙسضغوّ     : ٗاهػعب اهثاُٛ إ

كٌا أْ بن   ، ٗهلّ يف املطاذى اهنٌطٙٞ األٗىل ، بؤا جِعًا إىل جِب ًع اهفبٚاْ

فقس شكط ععس اهوطٚ  بوّ   ، اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ كاْ ٙسضؽ بؤا بن  اهصك٘ض

ٌّٔ يف ٙووبٍ تنوووٚ  ، ٓووصا ٗجيووب أْ ُؿووري إىل أْ بنوو  اهفبٚووا    )زٓووٚـ ًووا ُكووٕ  

اوٍ ال ٙػوٌح هلوّ ص٘اقووٞ اهسضاغوٞ إال يف       ، كبا  األٗالز ذبٟ غّ اهثاًِٞ فقو  

(1)كباتٚب خاقٞ باهفبٚا (
 .  

ٗهقووس كاُووت ًلووٞ امللطًووٞ أكثووط املووسْ يف املٌولووٞ اهنطبٚووٞ اهػوون٘زٙٞ       

 ٍ فقوس جوا١ يف أٗي تقطٙوط ضمسوٛ هورلً٘وٞ اهنثٌاُٚوٞ عوّ ٗالٙوٞ          ، آبٌاًًا بواهبنوٚ

ٓووو االاووٞ  1301ٓووو أُووٕ كوواْ صلووٞ امللطًووٞ عوواَ     1301اَ اؿحوواظ اهكووازض عوو  

ٗكاُوووت ً٘ظعوووٞ يف  ٚوووع أموووا١ ًلوووٞ   ، ( طاهعوووًا1150ٗاالاوووْ٘ كِبابوووًا بوووؤا )

  : امللطًٞ عوٟ اهِر٘ اهباهٛ

 ، كباتٚب (5) عاًط ؾنب ، كباتٚب (5) اهقطاضٝ ، كباتٚب (6) ٗبٕ اهؿاًٚٞ ذٛ

( 3) اهعوا   ذواضٝ  ، كباتٚب (3) اؾٚٞاهقؿ ، (4) اهؿعٚلٞ ، كباتٚب (4) اهوٚى غ٘ق

  . ٗجٚاز ، املػفوٞ ، اهِقا اهػوٌٚاُٚٞ : ٗٙ٘جس كبا  ٗاذس يف كى ًّ ، كباتٚب

ٍْ ٓصا اهنسز ًّ اهلباتٚب ، ٗٙعٔط ذبوٟ   ، قس اخوص يف االظزٙواز املػوبٌط    ، أ

  . ( كبابًا43ٓو )1309بوغ يف عاَ 

ٍْ عووسز اهلباتٚووب يف ًسِٙووٞ ًلووٞ اغووبٌط يف االظ    إىل  ، زٙوواز اهعطوو١ٛ غووري أ

 ٟ  ، ٓوواٗظٔووط  كباتٚووب أخووط٠ غري ، جاُووب أْ بنوو  توووم اهلباتٚووب قووس اخبفوو

(2)ٓو1373 – 1395ٗشهم ًا بني عاَ 
 .  

                                                           

  . 15 : عبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، ( ايهتاتٝب يف احلسَني ايػسٜءني َٚا حٛهلُا1)

   . 18-17 : ( املسجي ايطابل2)



 بدايات الحياة العلمية واألدبية للمرأة في المدينة المنورة

 

211 
ٜ   ; أًووا اهلباتٚووب يف املسِٙووٞ املِوو٘ضٝ    ، فقووس كوواْ بنهوؤا يف املػووحس اهِعوو٘

   ٞ ٗقوٚووى ًِٔووا يف  ، ٗبنهوؤا ارخووط يف بٚوو٘  ًنوٌٚٔووا يف أذٚووا١ كبوفووٞ ًووّ املسِٙوو

ٞ ا  ، ٗعِوووسًا أعٚووس بِوووا١ املػووحس اهِعوووٜ٘ يف عٔووس اهػووووطاْ ععووس ا ٚوووس     . ألضبطوو

ٗبوووين ف٘قٔوووا طوووابق آخوووط  ، ( غوووط  يف اؾٔوووٞ اهؿووٌاهٚٞ 6خككووت هولباتٚوووب ) 

ٙ خصاْ ضٗاتعٌٔا ًّ اـعاُٞ  ، ٗعني هلى كبا  ًنوٍ ٗعطٙ  ، مللبعٞ املػحس

  . ًٚعاُٚٞ املػحس اهِعٜ٘ -اهِع٘ٙٞ 

ا يف اهنٔوووس اهنثٌووواُٛ ٓوووٛ كباتٚوووب اؿوووطًني   ف ؾووؤط اهلباتٚوووب ٗأُعٌٔووو 

  . زٗاهػوطاْ قٌ٘ ، اْ ععس ا ٚساهؿطٙفني اهيت أُؿ ٓا اهػوط

ٓوو٘ ًووا ُؿووط يف  ، ٗضبوووٌا كوواْ أٗي إذكووا١ ضمسووٛ هوبنوووٍٚ يف املسِٙووٞ املِوو٘ضٝ 

 -ٓووو 1301اهبقووٍ٘ٙ اهطمسووٛ ه٘الٙووٞ )غوواهِاًٞ ٗالٙووٞ اؿحوواظ( فٌٚووا بووني عوواًٛ        

  : ذٚث شكط فٕٚ ، ٓو1309

( 13ٓوو بووغ )  1309 -ٓوو  1301أْ عسز اهلباتٚب ا ٚسٙٞ فٌٚوا بوني عواًٛ    

ٗاهبالًٚوص   ، ( عطٙفواً 12ٗعوسز اهنطفوا١ )   ، ( ًسضغواً 12ٗعوسز املسضغوني )   ، كِبابًا

(1)توٌٚصًا 260إىل  250
 .  

ٗقس شكوط  اهػواهِاًٞ ٓوصٖ اهلباتٚوب ًِػو٘بٞ إىل ؾوٚ٘خٔا اهوصّٙ ٙنو ٌوْ٘         

  : فٚٔا عوٟ اهِر٘ اهباهٛ

ٓو أٜ 1273بسأ اهبنوٍٚ فٕٚ غِٞ  ، كبا  اهؿٚذ ًكطفٟ بّ أعس فقٕٚ - 1

  . ٗقس خو  اهؿٚذ ًكطفٟ أخٖ٘ إبطآٍٚ ، إاط اُبٔا١ اهعِا١ ا ٚسٜ ًعاؾطٝ

ِٓاض - 2 (2)كِبا  اهؿٚذ ًكطفٟ اهع
ٗقوس   ، ٓوو 1300بوسأ اهبنووٍٚ فٚوٕ غوِٞ      ، 

    ٛ أبوو٘  اووٍ اهؿووٚذ ععووس اهفبوواح   ، خووو  اهؿووٚذ ًكووطفٟ اهؿووٚذ قٌووس اهبووابن

  . خهط

                                                           

  . 323 : ْاجٞ األْ ازٟ ، ( تازٜذ ايتعًِٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز1٠)

ٕ  ا ن٘ أمحند               (2) َّ املػنٗٛز يف ايعا٥ًن١ أ َّاز اينرٟ تػنر ييٝن٘ َعظنِ امل نادز ٖنٛ جند ٚايند ايهاتبن١ ياله أ َ طء٢ ايصَّ

َّاز ٘      ، ايصَّ َّ ا ن٘ َن     ، ٚقد  َّن٢ جندٟ ايٛايند عًن٢ ا ن فًعنٌ   ، أخٛذ عنٔ ضنايٓا١َ احلجناش   ٚتنرنس امل نادز أ

  ٘ أٚ يعننٌ ا نن٘ نننإ َسنبننًا ٖٚننٛ   ، ٖٓنناى يبطننًا بننني ا نن٘ ٚاضننِ صنناحب ايهتَّنناب األٍٚ ايػننٝذ َ ننطء٢ فكٝنن

ٚقند ٖناجس َٓٗنا     ، ٜٚعٛد أصً٘ َٔ َد١ٜٓ دَٝنا  ص نس   ، ٚمل ٜرنس جدْا يال ا ٘ األٍٚ ، أمحد َ طء٢

  ٟ َ  ، يف أٚا٥نٌ ايكننسٕ ايجاينح عػننس اهلجننس ٚننإ جنندٟ قًٝننٌ   ، سأ٠ تندع٢ ٖدٜبنن١ َننٔ آٍ صنبحٞ ببنندز  ٚتنصٚ  بننا

      ٞ َّ ٚاينندٙ ننإ فكٝٗننًا بناحلسّ املنندْ  ، ٚننإ جنندٟ قاز٥نًا يهتنناب اي   . ايهنالّ مل ٜنرنس عننٔ عا٥ًتن٘ غنن٦ًٝا غنر أ
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  . ٓو1300كِبا  اهؿٚذ بؿري املغطبٛ  - 3

  . ٓو1300كِبا  اهؿٚذ إبطآٍٚ اهططٗزٜ  - 4

 كِبا  اهؿٚذ أعس اهططٗزٜ - 5

6 -    ٜ ٜ     ، كِبا  اهؿوٚذ ععٚوس اهػوِاض اهوصٜ   ، ٗاهؿوٚذ اؿوافغ عوسٜ أفِوس

  . اهاكٚٞ ٗاهفاضغٚٞ : ٗاهوغبني ، كاْ ٙنوٍ اـ 

ٙبقانوٟ ًناؾوًا ًوّ اـعِٙوٞ     ٗكاْ ؾوٚذ كوى كِبوا  ًوّ ٓوصٖ اهلباتٚوب       

ًِا اهنطٙ  فٚبقانٟ ، اهِع٘ٙٞ ًقساضٖ ًا٢با قطف عثٌاُٛ   (1)ًا٢ٞ قطف عثٌاُٛ : أ

ٗٙصكط اهؿٚذ عوٛ بوّ ً٘غوٟ إًواَ املاهلٚوٞ باملػوحس اهِعوٜ٘ اهؿوطٙ  أُوٕ         

  : كاْ يف املسِٙٞ أضبنٞ ٗعؿطْٗ كِبابًا ً٘ظعٞ كاهباهٛ

ٜ  )ط اؿطَ اهؿطٙ  ااِا عؿط كبابًا كككٞ هوقطا١ٝ يف ًؤخ  ( با  ا ٚوس

هبنووٍٚ اهكوعٚاْ    ; ( ًلبب ضؾسٙٞ )ًِٔا ٗاذس قاض يف ظًّ اهػوطاْ ععس ا ٚس 

  . اـط٘ط ٗغا٢ط اهوغا 

 ، ٗكِبووا  عِووس بووا  اهػووالَ ، كِبووا  ٗاذووس كووبل ببنوووٍٚ اهوغووٞ اهفاضغووٚٞ

١ ٗمثاُٚووٞ كباتٚووب ً٘ظعووٞ عوووٟ أذٚووا   ، ٗكبابوواْ ذوو٘ي املػووحس اهِعووٜ٘ اهؿووطٙ   

(2)ٗشهم غري ًلاتب اهعِا  ، املِ٘ضٝ آُصان املسِٙوٞ
 .  

( 17( ًلبعووٞ ٗ )18ٓووو )1309أْ يف املسِٙووٞ عوواَ  ، ٗٙووصكط إبووطآٍٚ ضفنووت 

 ٞ ( ًلبعووًا هوكووعٚاْ 12ٗ ) ( ًلبعووًا ضاقٚووًا )ٗ  ، ًسضغوٞ تووسضؽ فٚٔووا اهنوووَ٘ األٗهٚوو

توٌٚوووصًا  320ٗكووواْ عوووسز اهبالًٚوووص بامللاتوووب   ، هلوووى ًلبوووب فقٚوووٕ ٗعطٙووو  

  (3)( توٌٚصًا55تالًصٝ امللبب اهطاقٛ )ٗ

                                                                                                                                        

    ٘ َّناز ْتٝجن١  طنأ نتنابٞ عٓند بداٜن١               ، ٚيعنٌ ٚايندٙ قناّ بتعًُٝن ٚقند نتنب اضنِ ايعا٥ًن١ ايظٗناز بنداًل َنٔ ايصَّ

  . تابعٝات ايطعٛد١ٜ ٚمل حيءٌ أحد بت حٝح٘ بعد ذيويصداز اي

(1)    ٞ ٌ  . 73 : حمُنند عبنند ايننسمحٔ ايػنناَذ   ، ايتعًننِٝ يف َهنن١ ٚاملدٜٓنن١ آخننس ايعٗنند ايعجُنناْ عبنند  ، ايتننازٜذ ايػنناَ

 . 38 : عبنند ايًطٝننف بننٔ دٖننٝؼ   ، ايهتاتٝننب يف احلننسَني ايػننسٜءني َٚننا حٛهلُننا    ، 87-3/86 : ايباضننط بنندز 

  . 49 : دخٌٝ اي عبد اي احلٝدزٟ ،  املد١ٜٓ املٓٛز٠ايتعًِٝ األًٖٞ يف

ٌ   . 73 : حمُنند عبنند ايننسمحٔ ايػنناَذ    ، يتعًننِٝ يف َهنن١ ٚاملدٜٓنن١  ا (2)  : عبنند ايباضننط بنندز   ، تننازٜذ املدٜٓنن١ ايػنناَ

  . 326 : ْاجٞ األْ ازٟ ، ايتعًِٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ . 3/88

   . 414 : يبساِٖٝ زفعت ، َسآ٠ احلسَني (3)
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أْ يف املسِٙووٞ  ( ٓووو1302يف ذووني شكووط قٌووس قووازق اهووصٜ ظاض املسِٙووٞ عوواَ )

(1)( ًسضغ17ٞٓو )1327عاَ 
 .  

ٗهقس ؼسث األغباش جنفط فقٕٚ عّ اهبنوٍٚ يف املسِٙٞ املِو٘ضٝ يف بساٙوٞ اهقوطْ    

ٞ ًِٔووا يف املػووحس  غووب ، فووصكط أُووٕ كوواْ فٚٔووا أضبنووٞ عؿووط كِبابوواً    ، اهنؿووطّٙ

  . ٗمثاُٚٞ خاضد املػحس اهِعٜ٘ ، اهِعٜ٘

فاهلباتٚوووب اهووويت كاُوووت ً٘جووو٘زٝ خووواضد اؿوووطَ املوووسُٛ يف أٗاخوووط اهنٔوووس    

  : اهنثٌاُٛ ٓووٛ

  . كِبا  اهؿٚذ ععس اهقوازض بؿوري يف اهنِريٙوٞ - 1

  . كِبا  اهؿٚذ ذاًوس يف املطازٙوٞ باهػٚووح - 2

  . ِواخووٞكِبا  اهؿٚذ قٌووس اهغطٛ يف امل - 3

  . كِبا  اهؿٚذ ععس اهقازض اهؿاًٛ يف ًػحس عوٛ بّ أبٛ طاهب - 4

  . كِبا  اهؿطٙ  املغووطبٛ يف املػروطٙووٞ - 5

  . كِبا  اهؿٚذ جالي إهٚاؽ يف ًػحوس اهػعق - 6

  . كِبا  اهؿٚذ قوٌوس خوٚوى يف قوعووا١ - 7

(2)كِبا  اهؿٚذ قٌس إغراق اهاكٛ يف اهقعوبني - 8
 .  

ٓووصٖ اهلباتٚووب ٗعطفايٓووا ٙبقانووْ٘ ضٗاتووب ًووّ اـعِٙووٞ   ٗمل ٙلووّ ًنوٌوو٘ 

(3)بى كاُ٘ا ٙبقانْ٘ أج٘ضًا قسزٝ ًّ أٗهٚا١ األً٘ض ، اهِع٘ٙٞ
 .  

       َ مل ٙووصكط  ، ٗٙنووسز عوووٛ بووّ ً٘غووٟ مثاُٚووٞ كباتٚووب أخووط٠ خوواضد اؿووط

  : ٗٓٛ كاهباهٛ ، ٗإمنا أًاكِٔا ، أقرا  ًنعٌٔا

  . هنِيٙٞكِبا  يف ًػحس اهقعالض ذافغ بٔطاَ آغا يف ا - 1

  . كِبا  عِس غعٚى أبٛ جٚسٝ - 2

  . كِبا  عِس املطازٙٞ ٗعهى - 3

                                                           

  . 72 : حمُد عبد ايسمحٔ ايػاَذ ، ايتعًِٝ يف َه١ ٚاملد١ٜٓ (1)

عبند ايباضنط    ، ايتنازٜذ ايػناٌَ يًُدٜٓن١ املٓنٛز٠     . 71 : حمُد عبند اينسمحٔ ايػناَذ    ، ايتعًِٝ يف َه١ ٚاملد١ٜٓ (2)

ِٝ يف تنازٜذ ايتعًنن  . 38 : عبند ايًطٝننف بنٔ دٖنٝؼ    ، ايهتاتٝنب يف احلنسَني ايػننسٜءني َٚنا حٛهلُنا     . 3/88 : بندز 

  . 1/38 : حطٔ اعٛادٟ ، تطٛز ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ . 327 : ْاجٞ األْ ازٟ ، املد١ٜٓ املٓٛز٠

  . 3/87 : عبد ايباضط بدز ، ايتازٜذ ايػاٌَ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠(3)
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  . كِبا  عِس ًفطق املريٜ أغػٕ غوٍٚ بم املاِٙحٛ - 4

  . كِبا  يف ذ٘ف اهباج٘ضٜ - 5

  . كِبا  يف بٚت اـوٚفويت - 6

  . كِبا  عِس ٗاجٔٞ املِاخٞ - 7

  . كِبا  يف ظاٗٙٞ اهقؿاؾٚٞ - 8

  (1)كِبا  يف ظقاق اهِداٗهٞ - 9

األغباش ععس اـاهق اهِقؿعِسٜ يف تط بٕ ؿٚاٝ اهؿوٚذ ععوس اهقوازض     ٗشكط

ٍ  ، ت٘فٚووق ؾووو  ُٙنووط   ، أُووٕ كوواْ ٙ٘جووس باملسِٙووٞ كِبووا  هبنوووٍٚ اهقووطآْ اهلووطٙ

ٗأْ اهؿٚذ ععس  ، ٗٙسٙطٖ اهؿٚذ ععس اهنوٍٚ اهلِسٜ ، بلِبا  ًسضغٞ اهلؿٌريٜ

اووٍ  ، ص شهووم اهلِبووا اهقووازض ؾووو  ٗظًٚوووٕ اهػووٚس أعووس اهنطبووٛ ًووّ  وووٞ تالًٚوو

(2)اُبقال إىل كِبا  اهؿطٙ  املغطبٛ
 .  

ٗبنس ٓصٖ األزهٞ اهقاطنٞ ب٘ج٘ز اهلباتٚب يف املسِٙٞ ًوّ بساٙوٞ اهقوطْ اهثواُٛ     

ٕ   ، عؿط اهلحطٜ أٗ قعوٕ هوٚؼ يف املسِٙوٞ ًوّ     . . ) : ٙصكط قٌس هعٚب اهعبِوُ٘ٛ أُو

ػووٚ  ًووّ اهفقووٕ  ٗاهووصٜ ٙووسضؽ يف اؿووطَ ؾوو١ٛ ب  ، املووساضؽ ًووا ٙػووبرق اهووصكط 

(3)( ٗاهبفػري
 .  

ِْ يف املسِٙٞ كبعداُ أذػِٔا كبعداُٞ ؾٚذ  ، كثريٝ ا يف ذني إُٔ شكط أ

ٗيف املسِٙٞ جطٙسٝ امسٔا  ، ٗكبعداُٞ اهػوطاْ قٌ٘ز ، اإلغالَ عاض  ذلٌت

ّ تكسض باهوغوٞ اهاكٚوٞ    ( املسِٙٞ املِ٘ضٝ ) فلٚو  ٙبفوق ق٘هوٕ     ، ًطعنوٞ اهعواه٘ظٖ   ًو

ٗاملطووابع اهوويت ٓووٛ أكووي ًعٔووط ًووّ     ، ٗاهكوور  ، اهلووثريٝب٘جوو٘ز امللبعووا   

ٗقوس   ، ٓوو 1327ًعآط اهبنوٍٚ بنسَ ٗج٘ز ًساضؽ تػبرق اهصكط يف املسِٙٞ عواَ  

ٞ 12ٓوو ) 1301جا١ يف غاهِاًٞ اؿحواظ أْ باملسِٙوٞ عواَ     ٗشكوط  بنو     ، ( ًسضغو

(4)( ًسضغ17ٞاملكازض أْ بؤا )
 .  

  : نتاتٝب ايبٓات يف املد١ٜٓ املٓٛز٠
                                                           

  . 3/88 : املسجي ايطابل (1)

  . 39 : ٔ دٖٝؼعبد ايًطٝف ب ، ايهتاتٝب يف احلسَني ايػسٜءني َٚا حٛهلُا (2)

  . 351 : حمُد يبٝب ايبتْٓٛٞ ، ايسح١ً احلجاش١ٜ (3)

  . 348 : ( املسجي ايطابل ص4)
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ٔووس املوووم ععووس   عٙعووسٗ أُووٕ ًووع ظٔوو٘ض ًووساضؽ اهعووِني األٓوٚووٞ ٗاهطمسٚووٞ يف       

م اهبنوٌٚٚوٞ اؿسٙثوٞ   طهبو٘افط اهفو   ; تِاقكت اهلباتٚب اـاقوٞ بواهعِني   ، اهنعٙع

 . هب خط ظٔ٘ض ًساضؽ اهفبٚا  ; هسٍٙٔ بٌِٚا اظزاز عسز اهلباتٚب اـاقٞ باهعِا 

أخوص    ، ٗاؿلً٘ٚوٞ هوعِوا   ٗهلِِا ُوروغ أُوٕ صحوطز إعوالْ املوساضؽ األٓوٚوٞ       

  . اهلباتٚب تِسًخ فٚٔا ذبٟ اُبٟٔ زٗضٓا

ٞ قو ٗخاقوٞ يف املِط  ، ٗهنى كباتٚب اهفبٚوا  قوس اُبؿوط  يف املوسْ اهلوي٠     

  . ٗجسٝ ، ٗاملسِٙٞ ، ٗعوٟ ضأغٔا ًلٞ ، اهغطبٚٞ

ٙصكط بن  اهعاذثني أْ كباتٚوب اهعِوا  يف املسِٙوٞ املِو٘ضٝ كاُوت ًِبؿوطٝ       

  ٘ ٞ    ، ٜ اهؿوطٙ  ذ٘ي املػوحس اهِعو ٗٓوٛ ال ؽبوو  عوّ     ، ٗيف ؾو٘اض  ٗأذٚوا١ املسِٙو

كٌوووا أُوووؤا قوووسٗزٝ   ، ٗططا٢وووق اهبنووووٍٚ فٚٔوووا  ، ًلاتوووب اهكوووعٚاْ يف ًِٔحٔوووا 

(1)اهنسز
  : ًّٗ أؾٔطٓا ، 

ٗقووس أُؿوو تٕ يف عوواَ    : نتَّنناب ايػننٝد١ فاهُنن١ ٖنناس بٓننت ٜٛضننف ايػننا١َٝ     - 1

اهػوووواذٞ ظوووو٘اض  ٗٙقووووع يف ، طاهعووووٞ 95ٗكوووواْ عووووسز طاهعاتووووؤا   ، ٓووووو1341

  . ٗظ٘اض ذ٘ف اهبلاضُٞ ، اهػوطاُٚٞ

إُٔ مل ٙلوّ كبابوًا    ( ظِٙب ععس ض  اهطغ٘ي )ٗتصكط إذس٠ اهساضغا  

فاهلٍبوا  ععواضٝ عوّ غطفوٞ      ، ٗفطق بوني ًلبوب ٗكٍبوا     ، بى كاْ ًلبعًا

ٍ  ، قغريٝ جيبٌع فٚٔا عسز قوٚى ًّ اهفبٚا   ، ٗال ٙنو ٍ فٕٚ إال اهقطآْ اهلوطٙ

  . اهكالٝٗبن  أذلاَ 

ٗٙبلووْ٘ ًووّ قاعووٞ كووعريٝ أٗ   ، أًووا امللبووب فٔوو٘ أكووي ًووّ اهلِبووا   

ْ   ، أكثوووط ٗعوووسز اهطاهعوووا  فٚوووٕ كوووثري      ، ٗاهقوووطا١ٝ ، ٗٙوووسضؽ فٚوووٕ اهقوووطآ

فٌِآحوووٕ أكثوووط  ، ٗاهب٘ذٚوووس ، ٗاهفقوووٕ ، ٗاإلُؿوووا١ ، ٗاإلًوووال١ ، ٗاهلبابوووٞ

  . ًّٗ ٓصا اهِ٘  كاْ ًا أُؿ تٕ فاطٌٞ ٓامن ٗفدطٙٞ ٓامن ، ٗأضذب

    ٕ ٗتنوٌٚوٕ هولبابوٞ ٗاإلًوال١ يف     ، ٗميباظ ٓصا اهلِبوا  بقو٘ٝ اهسضاغوٞ فٚو

  . ذني كاُت كثري ًّ اهلباتٚب متِع شهم

                                                           

  . 15 : عبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، ( ايهتاتٝب يف احلسَني ايػسٜءني َٚا حٛهلُا1)
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أُٔووّ كووّ ٙسضغووّ ًووّ كَبووا  جوو٘آط  ، ٗتووصكط بنوو  اهساضغووا  فٚووٕ

ٞ     ، األز  ٗإهقوووا١  ، كٌوووا كاُوووت اـ٘جوووٞ فاطٌوووٞ تنووووٍ اهطاهعوووا  اـطابووو

  . كبابٞ اهؿنطٗ ، بى ٗتنؤٌّ ُعٍ اهقكا٢س ، اهقكا٢س

اهوويت متبوواظ باتػوواعٔا يف شهووم   ، ٗٙقووع كِبووا  اـ٘جووٞ فاطٌووٞ يف زاضٓووا 

ْ    ; اه٘قووت  ، ًٗقنووس كووعري  ، ٗقاعووٞ بووسكبني  ، فلاُووت ًلُ٘ووٞ ًووّ زٙوو٘ا

  . ٗعسز ًّ األغٚا  ، ٗعاًني

 ْ ٗيف  ، ٗاملقنووس اهلووعري شٜ اهووسكبني  ، ٗكوواْ اهلِبووا  ٙؿووغى اهووسٙ٘ا

ٗٓوو٘  -يف اه٘غوو  عوووٟ اهلطٗٙبووٞ ٗػوووؼ اـ٘جووٞ  ، اه٘غوو  فووطف ذحووط

ٗبنووس أْ تقووَ٘ اهطاهعووا  ببؿوولٚى    -كطغووٛ ًبػووع ٗعووايا بنوو  اهؿوو١ٛ    

 ّ ّ  ، اهػوو٘ض اهقطآُٚووٞ ب ُفػوؤ ٙووصٓ  اووٍ  ، ٙنٌووسْ إىل تػووٌٚع اهػوو٘ض هعنهوؤ

  . ٗٓصا ٙؿعٕ ًا ُػٌٕٚ ُِٗازٜ بٕ اهَٚ٘ ًّ اهبنوٍٚ اهصاتٛ ، هبػٌٚنٔا هود٘جٞ

ِّ ًبٌلِووا  ًووّ اهلبابووٞ ٗاملبدطجووا  ًووّ ٓووصا اهلِبووا  ٙبدووطج ّ ٗٓوو

  . ٗاهقطا١ٝ بؿلى جٚس ًع ذػّ اـ 

ٗؼهووط  ، ٗذبووٟ بنووس قووالٝ اهنكووط  ، ٗاهسضاغووٞ تعووسأ فٚووٕ ًووّ اهكووعاح 

 ، ٗيف فاٝ اهعٔط تقَ٘ اهطاهعا  ببِعٚ  اهوساض  ، اهطاهعا  ًنّٔ ٗجعٞ اهغسا١

  . ٗاهبرهري هوغسا١ ٗاألكى اؾٌاعٛ ، ٗتغػٚى اهسكبني

ٍ       ; بٞ فٕٚٗعّ أزٗا  اهلبا ٗأقوالَ   ، فقوس كاُوت ًلُ٘وٞ ًوّ ذوي ٗقوو

 ، ٗكاُت اهطاهعا  ظٌوّ ذقا٢ب ، ٗبن  اهسفاتط ، ٗأه٘اح ذحط ، ضقام

ٗإُٔ كواْ كِبابوًا    ، ٗاملبرساا  عّ ٓصا اهلِبا  ٙبرساّ عِٕ بلى إعحا 

  . ٗاهػو٘كٚا  اهفانوٞ ، ٍ فٕٚ اـ٘جٞ اهعِا  األز وَِّنُت ، ضاقًٚا

بسضٙووٞ ععووس  :   اهن٘ا٢ووى املسُٚووٞ ٙسضغووّ فٚووٕ ًووّ أًثووايفلوواْ ًنعووٍ بِووا

ضتٚعوٞ  ٗ ، ٗظكٚٞ جنفط ، ٗآًِٞ عوٌٚٞ ، ًٗاضٙٞ مساُٚٞ ، ًاضٙٞ جنفطٙٞٗ ، ضبٕ

ٞ  ، خاؾوووقحٛ ٗضًعٙوووٞ ٗف٘ظٙوووٞ  ، ٗغووواًٚٞ ٗٗزاز ًٗوووِريٝ ُٗعٙٔوووٞ ٗظِٙوووب عطٚووو

  . ٗظِٙب ععٝ ععس ض  اهطغ٘ي ، ٗضقٚٞ خٚاضٜ ، ٗقفٚٞ أفغاُٛ ، ُ٘ضٜ
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ٗععوس   ، عوٛ زقواق  : اهلِبا  ٙهٍ بنهًا ًّ اهصك٘ض أًثايكٌا كاْ 

  . اهعاضٜ ؾاٗهٛ ٗإخ٘إُ

ؾط  عوٌٚٞ  : ٗعوٟ ٙس اـ٘جٞ فاطٌٞ ؽطجت ضا٢سا  اهلباتٚب أًثاي

  . ُٗفٚػٞ ُنٌاُٞ

    ٞ فووٍ   ، متبواظ ب خالقٔوا   ، ٗكاُت اـ٘جٞ فاطٌوٞ اهؿواًٚٞ ًطبٚوٞ فانوو

بووى كوواْ اهبناًووى قا٢ٌووًا عوووٟ   ، تِووبٔخ ططٙووق اهقػوو٘ٝ ٗاههووط  ًووع طاهعاتٔووا  

  . اهبػاًح ٗاهبفآٍ

إش ٓوٛ أضًووٞ قوسًت ًوّ اهؿواَ       ; ٗاـ٘جٞ فاطٌوٞ كاُوت تنوٚـ ًِفوطزٝ    

 ، ٗفبرت اهلِبا  ٗأقاًت يف املسِٙوٞ ذبوٟ ت٘فآوا اهلل بٔوا     ، بنس ٗفاٝ ظٗجٔا

غووري أُٔووا كاُووت    ، ٗٗٓعووت ذٚاتٔووا هبنوووٍٚ بِووا  جِػوؤا    ، ٗمل تنقووب أٗالزًا

 ، اهوويت كاُووت ؾووسٙسٝ اهوكوو٘ق بٔووا ، باألغووباشٝ ؾووط  عوٌٚووٞ كووثريٝ اهنِاٙووٞ

  . ذٚث كاُت ؾعٕ ًقٌٚٞ هسٙٔا تػاعسٓا يف ؾؤْٗ اهبنوٍٚ

فلاُوت تعوسأ ًِوص اهكوغط ًوّ       ، أًا عّ اهػّ اهيت تقعى فٚٔوا اهطاهعوا   

ٗكوووواْ ٙػووووٌح هوطاهعووووا  باقووووطرا  أخوووو٘اتّٔ    ، غووووِ٘ا  4-3ذوووو٘اهٛ 

ٞ     ، اهكغريا  ٗاهنِاٙٞ بّٔ زاخى اهلِبوا   ِْ ِٓوان قػوًٌا هوطٗنو ٗعوّ   . ٗكو 

ططٙقٞ تؿحٚع اهطاهعا  يف اهلباتٚوب شكوط  اهساضغوا  أُوٕ كاُوت ِٓوان       

  . ٗاـبٌٞ ، ٗاهكطافٞ ، اهكطفٞ : االاٞ أُ٘ا  ًّ االذبفاال  ٓٛ

ٗاهكووطفٞ ملووّ اببووسأ  اهقووطا١ٝ ٗقووطأ  اهػوو٘ض اهكووغريٝ ًووّ اهقووطآْ ًثووى      

ٗظهوط   ، تقاَ يف زاخى اهلِبوا   ٗكاُت ، ( قى ٓ٘ اهلل أذس )ٗ  ( اهفاؼٞ )

ًِاْ ً٘ن٘عًا يف اهبعاغٛ ٗٙغطٟ بواه٘ضز  ، األٓى فٕٚ ظٓ٘ٝ ذو٘ٝ  : ٗٙقواي  ، أٗ ض

أًوا   ، ٗاهكطافٞ ملٚػو٘ضا  اؿواي   ، ِْ اهكطفٞ هغري املقبسضّٙ ًازًِٙا يف أغوعٔاإ

ٍِ )اهكطافٞ فلاُت تقاَ هوطاهعٞ اهيت ؽبٍ جع١  ٗاـبٌوٞ ملوّ    ، أٗ أكثط ( ع

  . بٍ اهقطآْ ٗه٘ ُعطًاؽ

فقووس كاُووت ؾووعٚٔٞ باذبفوواال  األفووطاح ذٚووث    ، ٗعووّ ططٙقووٞ االذبفوواي 

ٗؼٌى اهوو٘ح بٚوسٓا ٗتقو      ، ( اهططذٞ ًّ اؾطجٚم اهطعٚنٛ )توعؼ اهطاهعٞ 

ٗبوني   ، ٗٙكوط  اهطاهعوا  اوالث اوالث     ، يف اه٘غ  ٗعوٟ اؾواُعني طواهعبني  
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ّ كووى قووفني تقوو  طاهعووٞ ًووّ اهلووعريا  ههووع  األخطٙوو        ، ا  ٗاالُبعوواٖ هلوو

ِّ ٙطتووسّٙ اهنعووا١ا     ٗتػووري املػووريٝ ذبووٟ ٙكوووّ إىل بٚووت      ، ٗاهلووعريا  كوو

ٗٙقَ٘ عسز آخط ًّ اهطاهعا  بقطا١ٝ عسز ًّ  ، فبقَ٘ بقطا١ٝ اهقطآْ ، اهطاهعٞ

 ، ٗتووع  اهطاهعووٞ املبدطجووٞ بوواهطع٘ي   ، ٗاهقكووا٢س ، ٗإهقووا١ اـطووب  ، ارٙووا 

 ، غوووابقًا إشا أضاز أٓوووؤّ شهووومٗكوووصهم ٙػوووٌح بوووع  اهطاهعوووا  املبدطجوووا  

ّ   ، ٗٙوعػّ اهعبْ٘ ٗاهاكٛ ٗيف ُٔاٙوٞ اؿفوى ٙ٘نوع     ، ٗتقَ٘ اهعفافوا  بوعفٔ

  . ٗضصا تلْ٘ ِٓان زع٘ٝ هوطجاي ، اهغسا١ هوِػا١

ِْ ٓصا االذبفاي ٙثعت أْ كثريًا ًّ األٓواهٛ كواُ٘ا ٙٔبٌوْ٘ ٗظطقوْ٘      إ

ِْ األٓواهٛ   عوٟ تنوٍٚ بِاتٍٔ بنلؼ ًا ٓ٘ ًؿوا  يف كوثري ًوّ اهلبو     ب ًوّ أ

ًِا  ، ٗهلّ كاْ اهعن  ٙطف  تنوٌّٚٔ اهلبابٞ ، مل ظفو٘ا ببنوٍٚ بِاتٍٔ أ

  . اهقطآْ ٗعوَ٘ اهسّٙ فلاُ٘ا ال مياُنْ٘ يف شهم

ِْ عسز كباتٚوب اهعِوا  يف    ) : ا  تط٘ض اهبنوٍٚ يف املٌولٞجا١ يف كب ٗإ

عِا  عِس ًنعوٍ  فوٍ ٙلّ تنوٍٚ اه ، املسِٙٞ تقى عّ كباتٚب اهصك٘ض كثريًا

  (1)( بٚ٘تا  املسِٙٞ شا أٌٓٚٞ

فقس كاُت املسِٙٞ ًو٣ٚٞ بلباتٚوب   ، ٗٓصا اهق٘ي خال  ًا ظٔط هوعاذثٞ

  (2)ففٛ كى ذاضٝ كاْ أكثط ًّ كِبا  ، اهعِا 

ٞ   : نتَّاب ا ٛج١ فدس١ٜ ٖاس - 2 (3)ٗٙقع اهلِبوا  يف اهؿوُ٘
ٗعوسز طاهعاتٔوا    ، 

(4)طاهعٞ 120
(5)طاهعٞ 200ٗقٚى  ، 

 .  

ٗكاُووت  ، ٗمل ُٙنووط  هلووا ظٗد أٗ أٗالز ، ٗٓووٛ اًووطأٝ قووسًت ًووّ تطكٚووا

ٗقووس  ، ُا٢وووٞ عط اغووٞ : ٗتِوو٘  عِٔووا ، تووصٓب يف إجوواظا  اهكووٚ  إىل تطكٚووا 
                                                           

   . 49 : حطٔ اعٛادٟ ، تطٛز ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ (1)

 ، ٖنن 22/11/1422 : ٚايجالثا٤ ، 21ص٠ عبد زب ايسضٍٛ يحد٣ ايدازضات بتازٜذ االثٓني َػاف١ٗ ايطٝد٠ شٜٓب مح (2)

ٞ     ، ٖننن22/11/1422 : ايجالثننا٤ : حمادثنن١ آَٓنن١ أمحنند عًُننٞ بتننازٜذ     ، يحنند٣ ايدازضننات ٚصننء١ٝ عجُننإ حًُنن

   . ٖٚٞ صاحب١ نتَّاب ، ٖن25/11/1422 : اعُع١ ، 18/11 : بتازٜذ اعُع١

   . 41 : عبد ايًطٝف بٔ دٖٝؼ ، سَني َٚا حٛهلُاايهتاتٝب يف احل (3)

  . 579 : ايتعًِٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ْاجٞ األْ ازٟ (4)

ٟ  ، صننٛز َننٔ احلٝننا٠ االجتُاعٝنن١    (5)  ، صننءحات َننٔ تننازٜذ اإلبننداع األدبننٞ باملدٜٓنن١ املٓننٛز٠      ، 122 : ٜاضننني خٝنناز

  . 274 : عاصِ محدإ
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كٌووا كاُووت اهطاهعووا  املبدطجووا  ٙػوواعسُٔا بوو ْ       ، كاُووت ًػوواعسٝ هلووا  

ٗعقووس االخبعوواضا    ، ٗٙقٌووّ باملطاجنووٞ هوطاهعووا   ، ظهووطْ كووى ٙووَ٘ غووعت  

ٜ  : ًٗووّ أٗه٣ووم  ، هلووّ ٜ  ، غووِٚٞ قػووّ بووط ٗزاز قٌوو٘ز  ، فووا٢عٝ عووعٝ بووسٗ

  . ( أبوٞ ) : ٗكاُت اهطاهعا  ِٙازّٙ عوّٚٔ بوفغ . ُنٌاْ

  ٞ ذٚوث أقوعرت    ، ٓصا يف ًطذوٞ تط٘ض اهلِبا  إىل ًسضغٞ ؾوعٕ ُعاًٚو

   ٛ إال  أْ  ٚووع اهكوف٘  كاُووت   ، اهسضاغوٞ فٚووٕ إىل اهكو  اهػووازؽ االببوسا٢

  . ٝتهٌٔا قاعٞ ٗاذس

 ٗتنطووٟ اهطاهعووا  ؾوؤازا  ًكووسقٞ ًووّ ٗظٙووط املنوواض  يف شهووم اه٘قووت       

  . ( املوم فٔس بّ ععس اهنعٙع )

ًِا عّ امل٘از فوٍ تنس قاقطٝ عوٟ اهقطآْ ٗاهبح٘ٙس بى تِ٘عت إىل قطآْ  ، أ

 تٔصٙب ، ذػّ غريٝ ، اإلُؿا١ اهنكطٙٞ ، ذػا  ، تاضٙذ ، ًطاهنٞ ، ٗػ٘ٙس

 ، ٗاهسضاغووٞ أقووعرت عوووٟ اهػووع٘ضٝ  ، قوورٞعوووَ٘ ٗ ، ذػووّ خوو  ، ٗأخووالق

  . ٗكاُت اهطاهعا  ؼٌوّ اهؿِ  ، ٗاهسفاتط

فوٍ ٙبغري ًػٌآا ًع  ، باـ٘جٞ ( املنوٌٞ )ٗهلّ ظوت اهطاهعا  ِٙازّٙ 

  . تط٘ض اهلِبا 

تقووَ٘ عوووٟ  ( غوووٌٟ )ٗكوواْ هووس٠ اـ٘جووٞ فدطٙووٞ جاضٙووٞ ًغطبٚووٞ تػووٌٟ  

 ، هوطاهعوا  ًوّ ذوو٠٘ ٗبػول٘تا      إىل جاُب قٚأًا ب ًط املعٚنا  ، خسًبٔا

ٗٓصا ًا ُػٌٕٚ اهَٚ٘ باملقك   - فق  اهػعت َٙ٘ اهعوٚوٞ عوّٚٔ تعٚع ٗكاُت

  . ٗاؾاضٙٞ غوٌٟ ًاظاهت عوٟ قٚس اؿٚاٝ -

   ٞ ٗتػووبدسَ اهفولووٞ   ، ٗكاُووت اـ٘جووٞ ؼٌووى يف ٙووسٓا خٚعضاُووًا ط٘ٙووو

  . هنقا  اهطاهعا 

 - ٙلٌوّ زضاغبّٔ ٗكاُت اهطاهعا  املبدطجا  ًّ هس٠ فدطٙٞ ٓامن

بوبنوٍ فِوْ٘ اـٚاطوٞ ٗاهبططٙوع هوس٠ ًولوٞ فهوى إهلوٛ يف          -ذػب اهطغعوٞ  

(1)ظ٘اض فدطٙٞ ٓامن ، اهؿُ٘ٞ
 .  

                                                           

  . ٖن28/11/1422َٚس ١ٝ ْعُإ ّٜٛ االثٓني  ، عُإَٓٗٔ عٝػ١ ْ ، َكاب١ً بعض ايدازضات (1)
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ٗقووس  ، ٗفدطٙووٞ ٓووامن ًووّ أقووسَ اهلباتٚووب ، ٗٙنووس كِبووا  فاطٌووٞ ٓووامن

  : قٌّ بسضّٗٓ بافبباح كباتٚب أخط٠ ًثى ، ؽطد ًٌِٔا عسز ًّ اهفبٚا 

ٛ    : ( عًُٞ )غسف ع١ًُٝ  ُنتَّاب ا ٛج١ - 3 زضغوت   ، ٗٓٛ ؾوط  أعوس اهنوٌو

ٗكاُت ؾط  عوٌٚٞ متبواظ بوصكا٢ٔا    ، عوٟ ٙس اـ٘جٞ فاطٌٞ ٓامن اهؿاًٚٞ

إىل جاُب اًبالكٔوا   ، ًٗٔاضتٔا يف إهقا١ اهقكا٢س ُٗعٍ اهؿنط ، ٗذعٔا هونوٍ

 ، ممووا جنووى هلوا ًلاُووٞ خاقووٞ هووس٠ ًنوٌبٔووا ف اطتٔووا  ، قو٘تًا ضخٌٚووًا  ووٚالً 

ٞ      ،   تٔبٍ بٔا آبٌاًًا خاقًاٗأخص ذبوٟ   ، ملوا ضأ  عوٚٔوا ًوّ عالًوا  اهِحابو

ٗتطافقٔووا يف  ، أُٔووا جنوبٔووا تالظًٔووا هٚووى ُٔوواض ٗتقووَ٘ صػوواعستٔا يف اهبووسضٙؼ

    ٞ ٗكاُوت هلوصٖ    ، اهعٙاضا  اهطمسٚٞ ًثى اهكوطافٞ ٗاـبٌوٞ ٗاهوسع٘ا  اـاقو

رت فٌٚا بنس املالظًٞ أاطٓا يف تلّ٘ٙ ؾدكٚٞ اـ٘جٞ ؾط  عوٌٚٞ اهيت فب

ٛ   ، كاْ بساٙٞ يف غٚسُا ًاهم ، كِبابًا بنس ٗفاٝ ًنوٌبٔا  ، يف ذو٘ف املطظٗقو

 . اووٍ اُبقوووت إىل اهػوواذٞ  ، يف بٚووت ذػووّ زفووا زاض  ، عِووس غووقٚفٞ اهطقووام 

  . آًِٞ عوٌٚٞ ٗكاُت تِ٘  عِٔا ٗتػاعسٓا أخبٔا

ٗجنوبوٕ ًسضغوٞ ؾوعٕ ًِعٌوٞ      ، ٗهقس زفنٔا طٌ٘ذٔوا إىل تطو٘ٙط كِبابٔوا   

ٗكاُوووت يف اهطًٗٚوووٞ ظووو٘اض  ، ( املقاقوووس اإلغوووالًٚٞ ) : طوقوووت عوٚٔوووا اغوووٍأ

ذٚوووث اغوووب جط  ًِوووٕ اهوووسٗض  ، يف بٚوووت اهوووسكب٘ض ذعٚوووب اهوووطعّ ، اؿوووطَ

  . األضنٛ

  ٛ  ، ٗكاُوووت اهطاهعوووا  ٙسضغوووّ هوووسٙٔا ذبوووٟ اهكووو  اهػوووازؽ االببوووسا٢

ٗكاُت تػواعسٓا يف اهبوسضٙؼ خريٙوٞ     ، ًِٗآحّٔ ٗفق ًِآخ ٗظاضٝ املناض 

َ    ، ًِٗسضغٞ غ٘ضِٙٞ تسعٟ ٙػط٠ ، عٓاٜٗاه ٗبنوس افببواح    ، ٗأخوط٠ ُتوسعٟ إهلوا

     ٞ ُٗعِٚووت   ، املووساضؽ اؿلً٘ٚووٞ اُهووٌت ًسضغووبٔا إىل املووساضؽ اؿلً٘ٚوو

  . األغباشٝ ؾط  ًسٙطٝ هوٌسضغٞ االببسا٢ٚٞ اهػازغٞ

شٓعووت ؾدكووًٚا إىل املوووم فٚكووى    ، ٗضغعووٞ ًِٔووا يف تطوو٘ٙط تنوووٍٚ اهفبوواٝ  

 ً ٗأبوس  اغوبنسازٓا ألْ تلوْ٘     ، ِوٕ فوبح ًسضغوٞ ًب٘غوطٞ    باهطٙاض ٗطوعوت 

 ، عووووٟ طوعٔوووا -ضعوووٕ اهلل  -ف٘افوووق  ، ًوووسٙطٝ هوٌسضغوووبني يف آْ ٗاذوووس 

ٗٙؿوؤس هلووا   ، يف بٚووت عووعٝ عحوواد   ، ٗقاًووت ٓووٛ بفووبح املسضغووبني يف قعووا١    
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اهلثريا  ًوّ أٓوى املسِٙوٞ مموّ زضؽ بِواتّٔ يف ًسضغوبٔا ب ُٔوا كاُوت شا          

ٞ     إىل جاُو  ، ؾدكٚٞ ق٘ٙٞ فلاُوت   ، ب قافعبٔوا عووٟ ُعافوٞ ُٗعواَ املسضغو

ٗقووس ؽووطد عوووٟ ٙووسٓا  . ٗك ُٔووا بٚبٔووا اـووام ، تنٌووى يف املسضغووٞ هٚووى ُٔوواض

     ّ ٗقوس تقووسْ اهٚوَ٘ ًِاقوب      ، أجٚاي ًوّ اهِػوا١ كوثريا  ال ميلوّ ذكوطٓ

ٗامل٘جٔوووووا   ، ٗاهطعٚعوووووا  ، فٌووووؤِّ اهوووووسكب٘ضا  األكازميٚوووووا   ; عاهٚوووووٞ

  . ٗاألزٙعا  ، ٗاملنوٌا 

إذػووواْ  ، فوووا٢عٝ جنفوووط ، عٚؿوووٞ اه٘قٚكوووٛ : ًوؤِّ عووووٟ غوووعٚى املثووواي ٗ

  . ذٚاٝ ذلٍٚ ، غاًِٚٞ ذلٍٚ ، جنفط

غوري   ، فٔٛ قوس تطبوت ٙبٌٚوٞ األ     ، أًا عّ ذٚاٝ األغباشٝ ؾط  اـاقٞ

ِْ ٗاهستٔا  ٗتِٔى ًِٕ عووٟ ٙوس    ، جنوبٔا تططق أب٘ا  اهنوٍ -ضعٔا اهلل  -أ

 ، ٗقس أذعت ًّ خالي توم اهطعاٙٞ ططٙق اهنوٍ ، ًنوٌبٔا اهيت أذعبٔا ٗآاطتٔا

ٗكاُوت كطميوٞ غودٚٞ تفنوى اـوري يف       ، فووٍ تبوعٗد   ، ُٗؾغوت بٕ عّ اهوعٗاد 

 ، فقوووس كاُوووت تنووو٘ي فبٚوووا  فقوووريا  ٙبٌٚوووا  يف كبابٔوووا اهػوووابق    ، خفوووا١

ِْ عوٚٔا ذعًُا ؾسٙسًا ، ًٗسضغبٔا ِْ ٗاهسّٓ اهَٚ٘  ، ٗعِس ٗفاتٔا َذِع ٗشكطْ أ

  . قس ًا 

ٗإذػاغوؤا  ، ٗذِأُووا ، قكووٞ عووّ عطفٔووا -آًِووٞ  -كط أخبٔووا ٗتووص

ِْ غووٚسٝ اتكوووت بٔووا تؿوول٘ عووسَ قووالذٚٞ بٚووبٍٔ      ، اهكووازق بوو الَ اهغووري  بوو 

ٞ    ، ٗٓووٛ أَ هعِووا  ٙبٌٚووا     ، هوػوولِٟ  ، ٗاهعٚووت آٙووى هوػووق٘ط يف أٜ ؿعوو

ْ ذوِى املػوا١ إال  ٗكاُوت املوطأٝ     أفٌوا   ، فقاًت ًّ ت٘ٓا ٗاغب جط  هلوّ ؾوقٞ  

ٍ  اهعٚوت  غق  اهوٚوٞ شا  ٗيف ، اؾسٙس املِعي إىل اُبقوّ قس ٗبِاتٔا ٗهلوّ   ، اهقوسٙ

-ضعٔوا اهلل   -بنس أْ خطجت األَ ٗبِاتٔا عوٟ ٙس األغباشٝ ؾوط  عوٌٚوٞ   
(1)

 .  

                                                           

حمادثننن١ عا٥ػننن١  ، ٖنننن27/11/1422 : األحننند ، ٖنننن22/11/1422 : ايجالثنننا٤ -آَٓننن١ عًُٝننن١  -حمادثنن١ أختٗنننا   (1)

   . ٖٚٞ يحد٣ ايدازضات ، ٖن29/11/1422 : ايجالثا٤ ، ايٛقٝ ٞ
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كبعووت فٚووٕ  ، قووس٠ ُفػووٛ : ٗهوغووباشٝ ؾووط  ًؤهفووا  ًطع٘عووٞ ًِٔووا  

 ; عوٕٚ  االطال أغبطع مل ٗهلِين ، أؾناضٓا ٗبن  ، كاًوٞ ٗكفاذٔا ذٚاتٔا

  . ٗعسَ متلٍِٔ ًّ اؿك٘ي عوٟ ُػدٞ ًِٕ ، هنسَ ٗج٘زٖ عِس عا٢وبٔا

  . ٓو13/3/1421 : ٗقس كَّطًِّت ًّ ُازٜ املسِٙٞ األزبٛ بباضٙذ

ظٗجوٞ   ، ٗٓوٛ ظِٙوب ذػوّ ععوس اهلل ًغطبوى      : نتَّاب ا ٛج١ شٜٓنب َػسبًٝن١   - 4

  . ٓو1362فبرت اهلِبا  يف عاَ  ، اهؿٚذ طٕ قٌ٘ز ًغطبى

س ٗجس غ  ٙسٓا ًا ٙفٚس أُٔا زضغوت عووٟ ٙوس اـ٘جوٞ فدطٙوٞ ٓوامن       ٗق

ٍ  ، اهقووطا١ٝ ٗاهلبابووٞ ٗكوواْ ُٙنووط  اغووٍ ٓووصا   ، ٗأجووعا١ ًووّ اهقووطآْ اهلووطٙ

ٗبنس اُبقاي اـ٘جٞ فدطٙٞ إىل ًلٞ  ، كِبا  اهف٘ظ ٗاهِحاح : اهلِبا  باغٍ

ى قووطض  اهػووٚسٝ ظِٙووب ذػووّ ًغطبووى فووبح كِبووا  يف املسِٙووٞ ظٌوو   ، امللطًووٞ

ًسضغوووٞ اهفووو٘ظ ٗاهِحووواح ٗٓوووٛ ًسضغوووٞ أٓوٚوووٞ ؼوووت إؾوووطا  ًسٙطٙوووٞ     : اغوووٍ

 ، ٗهلّ ظوت املسضغٞ ُتنط  بلِبا  املغطبوٚٞ ، ٓو1362ٗشهم عاَ  ، املناض 

  ٞ ٗبوووغ يف إذووس٠   ، ًقابووى ًعِووٟ إزاضٝ املاهٚووٞ غووابقاً    ، ٗكوواْ ٙقووع يف اهنِيٙوو

  . ( توٌٚص100ٝاهػِ٘ا  عسز توٌٚصاتٕ )

ٓوو يف  1382ُعِٚت عاَ  ، نٌى يف املساضؽ اؿلً٘ٚٞٗعِسًا ضغعت يف اه

ٗاغوبٌط  يف اهنٌوى    ، املسضغٞ األٗىل االببسا٢ٚٞ هوعِا  يف املسِٙٞ ًطاقعوٞ فٚٔوا  

  . ٓو1405اهابٜ٘ ذبٟ أَّذٚوت عوٟ اهبقاعس عاَ 

اهصٜ ُعط  بلِبا   ، ت غٚػٔا كِبا  اهف٘ظ ٗاهِحاح : ًّٗ أبطظ ً اطٓا

  . املغطبوٚٞ

 ، ٗاالجبٔووواز ، سٙوووس ًوووّ اهطاهعوووا  اهوووو٘اتٛ عوووطفّ باؾوووس   ؽطجئوووا هن

  . ُاجرا  بٚ٘  ٗضبا  ، اهعِا  ًساضؽ يف ًٗنوٌا  ًسٙطا  ٗأقعرّ ، ٗاهكالح

ٓوو  1410ُاهت ؾٔازٝ تقسٙط ًّ ًسٙطٙٞ اهبنوٍٚ هوعِا  باملسِٙٞ املِ٘ضٝ عواَ  

  . تقسٙطًا ؾٔ٘زٓا ٗخسًاتٔا

  . ( ٓو31/3/1421 )كٌا قاَ اهِازٜ األزبٛ ببلطمئا عاَ 

  : ٍٓ ، ٗأضبع بِا  ، ٗاهػٚسٝ ظِٙب ًغطبوٚٞ عقعت االاٞ أٗالز

ُا٢ووب أًوني ًِطقوٞ ًسِٙوٞ جوسٝ هوؿووؤْٗ      ، املِٔوسؽ ذػوّ طوٕ ًغطبوى     -

  . اهفِٚٞ غابقًا
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  . اهفِاْ اهبؿلٚوٛ املنطٗ  ، اهسكب٘ض فؤاز طٕ ًغطبى -

  . املِٔسؽ مسري ًغطبى -

ٗارْ ًبقاعوسٝ   -ازغوٞ غوابقًا   ًسٙطٝ املب٘غطٞ اهػ ، األغباشٝ ضاٗٙٞ -

  . ٗٓٛ خطجيٞ جاًنٞ أَ اهقط٠ -

خطجيووٞ جاًنووٞ املوووم ععووس اهنعٙووع ظووسٝ قػووٍ عوووٍ  ، األغووباشٝ غووو٠٘ -

ًبقاعسٝ ًّ  ، ٗؼٌى زبوَ٘ ًّ كوٚٞ اهابٚٞ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ ، اجبٌا 

  . عؿط غِ٘ا 

  . بلاه٘ضٙ٘ؽ إزاضٝ عاًٞ ، األغباشٝ مسريٝ -

(1)ُ٘ٙٞ عاًٞاا ، األغباشٝ ُعٚوٞ -
 .  

أُؿ   اهػوٚسٝ   . . ) : ٗعّ كِبا  املغطبوٚٞ ٙق٘ي اهسكب٘ض عاقٍ عساْ

ٞ   -ضعٔوا اهلل   -ظِٙوب ًغطبوى    ٗهقوس كواْ اهلِبوا      ، كِبابٔوا يف اهنِيٙو

ٗكواْ اهاكٚوع ؾوسٙسًا     ، ٙنِٟ ببنوٍٚ اهقطا١ٝ اهػوٌٚٞ هلبا  اهلل اؿلٍٚ

ِْ   ، عووٟ ًووازٝ اإلُؿوا١ أٗ اهبنووعري   فوواٝ اهسضاغوٞ متبووس أذٚاُوًا إىل ٗقووت   كٌوا أ

  (2)( اهنكط

 ، ٗٓوٛ عِويٝ مسطقِوسٜ غاضٙوٞ األقوى      : نتَّاب ا ٛجن١ أّ ْعنِٝ ايبدازٜن١    - 5

     ٜ ًقابووى بووا    ، فبرووت كبابٔووا بساٙووٞ يف ٗقوو  غوووطاْ يف ذووٛ بووا  ا ٚووس

ٗٓٛ عوٟ ؾطط اه٘اق  ب ْ  ، ( غ22ًِٞٗلثت تسضؽ فٕٚ قطابٞ ) ، اهعكطٜ

ٗأْ ٙلوووْ٘ فاُٚوووًا ه٘جوووٕ اهلل تنووواىل فٌِٔوووا   ، ووووٟ تنوٌٚٔووواال ت خوووص أجوووطًا ع

  . ٗعوٟ اه٘اق  امللاْ ، اهبنوٍٚ

 ٞ كٌووا كاُووت تػوواعسٓا   ، ٗكاُووت تػوواعسٓا يف اهبووسضٙؼ ؾوؤريٝ بطِٙوو

 ٛ ( 100طاهعاتٔووا يف شهووم اه٘قووت ًووا ٙقووط  ًووّ )     عووسزٗكوواْ  ، قووفٚٞ ذوٌوو

كاُت  ، اهِػا٢ٛ ًّٗ خالي آبٌاَ املوم ععس اهنعٙع ٗغن٘ز باهبنوٍٚ ، طاهعٞ

  . ( ضٙاي200تكط  هلا ًنُ٘ٞ ًّ اهسٗهٞ تقسض بو )

                                                           

  . ٖن23/11/1422 : َكاب١ً َٚػاف١ٗ ابٓتٗا ض٣ًٛ َػسبٌ بتازٜذ األحد (1)

  . 274 : عاصِ محدإ ، صءحات َٔ تازٜذ اإلبداع األدبٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ (2)
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ٗبِوا  ععوس اهوطعّ     ، ٗبِا   ى اهوٚوى  ، بِا  اهطفاعٛ : ًّٗ طاهعاتٔا

ٗبِوا    ، ٗبِوا  أبو٘ اؾو٘ز    ، ٗبِا  قٌس ُ٘ض كب  ، ٗبِا  اه٘قٚكٛ ، طٕ

  . ٗغريّٓ كثريا  ، ٗفطٙسٝ اـطجيٛ ، أخ٘ اهؿٚذ ععس اهنعٙع بّ قاحل

ْ   ، اووٍ اخبوفووت ًووع ؾووطط اه٘اقوو      ، ٗتطكووت كِبابٔووا يف ٗقوو  غوووطا

ٗقاًوت   ، ٗفبرت كِبابًا خاقًا بٔا يف با  ا ٚسٜ خو  بٚت غونٚس زفوازاض  

ٗغوٚ تٛ   -باهبسضٙؼ يف ً٘قوع اهلِبوا  األٗي قوفٚٞ ذوٌوٛ ذفٚوسٝ اه٘اقو        

(1)-اؿسٙث عِٔا 
 .  

ٕ  ، ٗشكط عوٛ ذافغ أْ كِبابٔا غوٞ اهلساٙوٞ اإلغوالًٚٞ    ًسض : ٙطوق عوٚو

(2)با  ا ٚسٜ ، ٓو1366أغػبٔا ذ٘اهٛ غِٞ 
 .  

ٗظٗجوٞ اهؿوٚذ بلوط     ، ٗٓوٛ ببو٘ي بِوت اهؿوٚذ أعوس      : نتَّاب بتنٍٛ اهلٛضن١   - 6

 ، ٗقس خوفت أًٔا يف ٓصا اهلِبوا   ، كاْ كِبابٔا يف ذ٘ف اهِ٘ضٝ ، ظكطٙا

ٞ   : ٗأًٔا كاُت تسعٟ فقٚٔوٞ ببو٘ي إىل   اوٍ اُبقووت اه   ، اهفقٚٔٞ ببو٘ي اهبلطُٗٚو

  . ٗعوٟ ٙس ٗاهستٔا ، ٗقس زضغت عوٟ ٙس ٗاهسٓا اهؿٚذ بلط ظكطٙا ، نطٗاْ

  ٞ اوٍ ت٘ظفووت يف املووساضؽ   ، ٗهقوس ٗاقوووت زضاغووبٔا ذبوٟ أخووص  االببسا٢ٚوو

  . اؿلً٘ٚٞ ٓٛ ٗؾط  عوٌٚٞ ُٗفٚػٞ ُنٌاُٞ

ٍ   ، ععس اه٘ٓوا   ، هلا ًّ األٗالز ععس اهطعّ  . قٌوس ُو٘ض   ، ععوس اهوطذٚ

  (3)أًِٚٞ ، خسجيٞ ، ضعٞ : ِا ًّٗ اهع

ٗيف تقطٙط ؾٚذ طا٢فٞ اهفقٔا١ ٗاهقطا١ باملسِٙوٞ املِو٘ضٝ اهوصٜ ضفنوٕ إىل ًنبٌوس      

ِْ عسز اهلباتٚب باملسِٙوٞ آُوصان غوبٞ     ، ٓو16/10/1356 : املناض  بباضٙذ ُشكط أ

  : كباتٚب ٓٛ

  . توٌٚصٝ 200  كِبا  اهؿٚدٞ فدطٙٞ  - 1

 عوٚٔوووووا ٗٙطووووووق . توٌٚوووووصٝ 170  كِبا  اهؿٚدٞ فاطٌٞ ٓامن  - 2

  . ( فاطٌٞ اهؿاًٚٞ ) أٙهًا

                                                           

   . ثِ أصبحت َهاْٗا يف ايهتَّاب ، َطاعدتٗا يف ايهتَّاب . ٖن25/11/1422 : حمادث١ صء١ٝ حًُٞ اعُع١ (1)

  . 243 : عًٞ حافظ ، ف ٍٛ َٔ تازٜذ املد١ٜٓ (2)

  . ٖن25/11/1422 : ٚاعُع١ ، ٖن29/13/1422 : ُس أٜٛب ّٜٛ األحدصء١ٝ ع : َػاف١ٗ قسٜبتٗا (3)
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  . توٌٚصٝ 50 كِبا  اهؿٚدٞ ظٓطٝ اهػِاضٙٞ  - 3

ٙقوووووع يف ذووووواضٝ   . توٌٚوووووصٝ 40  كِبا  اهؿٚدٞ فاطٌٞ خوٚى  - 4

  . األغ٘ا 

  . توٌٚصٝ 26 كِبا  اهؿٚدٞ غوٌٟ بِت اؿاد غوٍٚ - 5

  . توٌٚصٝ 15   كِبا  اهؿٚدٞ أًِٚٞ - 6

  (1)( توٌٚص501ٝيف ٓصٖ اهلباتٚب )فلاْ فٌ٘  اهساضغا  

  : ِٗٓان كباتٚب أخط٠ مل تطز يف ٓصا اهبقطٙط ًِٔا

  . ( بكطٜ )ٗكاْ يف با   ، ( ًنٌطٝ )كِبا  اهؿٚدٞ اهاكٚٞ  - 1

  . ٗكاْ يف ذ٘ف اهطاعٛ ، كِبا  اهؿٚدٞ غوٌٞ بِت ًعاضن - 2

  . ذ٘ف اهبلاضُٞ ، ٗكاْ يف اهػاذٞ ، كِبا  اهؿٚدٞ عا٢ؿٞ بِاُٚٞ - 3

  . ٗكاْ يف ذ٘ف اهباج٘ضٜ ، ا  اهؿٚدٞ خسجيٞ اهِعٚفٞكِب - 4

  . ٗكاْ يف اؾسٙسٝ ، كِبا  اهؿٚدٞ غوٌٞ بِت قٌس عابس - 5

 ، ٗكاْ يف با  ا ٚسٜ ، كِبا  اهؿٚدٞ فاطٌٞ بِت أعس اهبلطُٗٚٞ - 6

  . ضباط عع  باؾا

7 -   ٛ ٛ  ، كِبووا  اهؿووٚدٞ ظٗجووٞ اهؿووٚذ اهؿوواً يف  ، ٗكوواْ يف ظقوواق اهناقوو

  . اهقؿاؾٛ

  . ظ٘اض بٚت اهؿاعط ، ٗكاْ يف با  ا ٚسٜ ، كِبا  اهؿٚدٞ عابسٝ - 8

كصهم  ، ٗكٌا اؾبٔط يف املسِٙٞ عسز ًّ اهقٍطا١ هلبا  اهلل ٗاؿافعني هٕ

  : اؾبٔط  بن  اهِػا١ اهقاض٢ا  ٗاؿافعا  هلبا  اهلل ًِّٔ

  . اهؿٚدٞ فدطٙٞ ٓاؾٍ اهاكٚٞ - 1

  . اهؿٚدٞ فاطٌٞ بِت خوٚى اهبلطُٗٚٞ - 2

  . أٗ ؾط  اهنوٌٛ ، دٞ ؾط  عوٌٚٞاهؿٚ - 3

  . اهؿٚدٞ ظِٙب املغطبوٚٞ - 4

(1)ٗغريّٓ ، اهؿٚدٞ اهاكٚٞ بعابا بكطٜ - 5
 .  

                                                           

   . 49 : 1  ، حطٔ اعٛادٟ ٚآخسٕٚ ، تطٛز ايتعًِٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ (1)
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ٞ  عوٚٔوا  ذكووت  اهيت املنوً٘ا  ًّٗ ّ  اهعاذثو ٞ  اهلباتٚوب  عو ٞ  يف اهِػوا٢ٚ  ، املسِٙو

ٍْ ِٓان عسزًا ًِٔا مل تصكطٓا املكازض ًثى   : أ

خوت فاطٌوٞ بِوت اهؿوٚذ     ٗٓوٛ أ  ، كِبا  اهؿٚدٞ ضقٚوٞ بِوت اهؿوٚذ خوٚوى     - 1

غوري أْ ضقِٚوٞ أقوسَ ًِٔوا يف ًِٔوٞ اهبوسضٙؼ يف        ، خوٚى اهيت تصكطٓا املكوازض 

ٗكاُووت فقٚٔووٞ  . ٗٙقووع كِبووا  اهؿووٚدٞ ضقٚووٞ يف ذوواضٝ األغوو٘ا   ، اهلباتٚووب

ٗٓو٘   ، تقَ٘ ببسضٙؼ اهعِا  كبا  امل٘ط  البّ ًاهم ًع ؼفٚعّٔ أجعا١ ًِٕ

  (2)ًّ أقسَ اهلباتٚب

ٗقس زضغت عوٟ ٙس اهفقٚٔٞ  ، ٞ ًطٍٙ بِت اهؿٚذ أهفا ٓاؾٍكِبا  اهفقٚٔ - 2

ٗٗاهووسٓا ٓوو٘ اهؿووٚذ أهفووا ٓاؾووٍ ًووّ كعوواض اهنوٌووا١ يف املسِٙووٞ يف شهووم   . أًِٚووٞ

  . ٗكاْ كبابٔا ًّ أقسَ اهلباتٚب ، اه٘قت

3 -    ٛ فبرووت كِبابٔوا يف بساٙووٞ األًوط يف ظقوواق    ، كِبوا  اهؿوٚدٞ ظِٙووب كِقو

ْ  ، حطٙٞاهطوو٘اي يف اهػوواذٞ اووٍ يف ظقوواق اهؿوو   ، اووٍ اُبقوووت إىل ظقوواق اههووطٗا

ٗٓ٘ أٙهًا  ، ٗبنس ٗفاتٔا شٓعت اهساضغا  إىل كِبا  فاطٌٞ بِت اهؿٚذ خوٚى

  . ًّ أقسَ اهلباتٚب

  . ٗٙقع كِبابٔا يف با  ا ٚسٜ ، كِبا  فاطٌٞ ٓامن اهاكٚٞ - 4

ٗٙقع يف ظقاق اهعاضٗز ظ٘اض ضباط اهػِاُري  ، كِبا  اهؿٚدٞ ذ٘ا إبطآٍٚ - 5

  . اهقط  ًّ اؿطَب

ٗقوس زضغوت عووٟ     ، ظٗجٞ عثٌاْ ععس اهقازض ، كِبا  اهؿٚدٞ آًِٞ ذاًس - 6

ٛ    ، ٙس اهؿٚدٞ فاطٌٞ بِت اهؿٚذ خوٚى ٗٙقوع   ، ٗكصهم عوٟ ٙوس ظِٙوب كِقو

ٜ     ، كِبا  اهؿٚدٞ آًِٞ يف ظقواق اهطٚواض   اوٍ إىل   ، اوٍ اُبقووت إىل بوا  ا ٚوس

ٗقووس اهبرقووت صووساضؽ   ، ٝٗٓووٛ ًووا تووعاي عوووٟ قٚووس اؿٚووا   ، اهووسخى احملووسٗز

  . اهؿطٙ  اهِعٜ٘ اؿطَ يف باهبسضٙؼ تقَ٘ ٗارْ ، اهبح٘ٙس هبنوٍ اهقطآْ ؼفٚغ

7 -   ٞ ٗٙقووع كبابٔووا يف اهػوواذٞ زضغووت عِووس    : كِبووا  اهؿووٚدٞ ُفٚػووٞ ُنٌاُوو

  . ٗٓٛ ًا تعاي عوٟ قٚس اؿٚاٝ ، اـ٘جٞ ٓامن
                                                                                                                                        

تعًنِٝ املنسأ٠ يف املًُهن١ خنالٍ َا٥ن١       ، 111 : ٜاضني أمحد خٝازٟ ، صٛز َٔ احلٝا٠ االجتُاع١ٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ (1)

   . 165-164 : عاّ

   . ٖٚٞ يحد٣ ايدازضات ، ٖن18/11/1422 : اعُع١ ، ٖن29/13/1422 : َػاف١ٗ عا٥ػ١ ٜٛضف أمحد عًٞ األحد (2)
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اهوسٓا  ٗقس زضغت عوٟ ٙس ٗ ، كِبا  اهؿٚدٞ فاطٌٞ بلط قٌس بطُاٜٗ - 8

 ْ ًٗعووازئ اهلبابووٞ عوووٟ األهوو٘اح    ، ٗاهب٘ذٚووس ، ٗاهفقووٕ ، اهووصٜ زِضغوؤا اهقووطآ

 . اوٍ فبروت كِبابوًا خاقوًا بٔوا      ، ٗكاْ ٗاهسٓا ميووم كِبابوًا هبوسضٙؼ األٗالز   

اوووٍ اُبقووووت إىل ذووواضٝ اهيغ٘تٚوووٞ يف بوووا   ، ٗٙقوووع كِبابٔوووا يف ذووواضٝ األغووو٘ا 

ٗهلوا ًوّ اهنٌوط     ، ٓوو 1319ت غِٞ ت٘فٚ . ٗأخريًا عِس ًػحس اإلجابٞ ، ا ٚسٜ

  (1)ٗمل تنقب أٗالزًا ، عاًًا تقطٙعًا 80

9 -  ٜ  ، ٗٙقووع كِبابٔووا يف ظقوواق اؿووعؼ  : كِبووا  اهؿووٚدٞ ظِٙووب بلووط بطُوواٗ

ٗقووس زضغووت عِووس اهؿووٚدٞ فاطٌووٞ بِووت اهؿووٚذ    ، ٓووو1340ٗفبربووٕ يف ذوو٘اهٛ 

  . خوٚى

10 -  ٞ سٙووسٝ أٗ اغووب جط هلووا آي ع٘ٙهووٞ بٚبووًا يف اؾ  ، كِبووا  قووسِّٙقٞ اهاكٚوو

  . اهباج٘ضٜ هبنوٍٚ اهفبٚا  فاًُا

ٗٙقع كِبابٔا يف با  اهبٌاض ٗٓٛ ًا تعاي  : كِبا  اهؿٚدٞ أًِٚٞ ععس اهلل - 11

  . عوٟ قٚس اؿٚاٝ

ٍ  )كِبووا  أَ ععووس اهلل   - 12 ٗكوواْ ً٘قووع اهلِبووا  يف بووا     : ( عٚؿووٞ إبووطآٚ

 ،  ٗبِاتٔووا غووناز ٗأمسووا١ ً٘جٔووا   ، اهطعووٞ ظوو٘اض بٚووت ععووس اهلل اهؿووطٙ    

  . ٗؾغى اإلبطٝ ، ٗاهلبابٞ ، ٗاهقطا١ٝ ، ٗكاُت تنوٍ اهقطآْ

افببرووت كِبابٔووا قعووى املووساضؽ اؿلً٘ٚووٞ    : كِبووا  قووفٚٞ عٌووط أٙوو٘    - 13

اٍ اُبقوت إىل  ، ٗكاْ بساٙٞ يف ظقاق اهطِٚاض ، ٓو1378بػِبني تقطٙعًا أٜ عاَ 

ٌِاض يف ًِاظي ُعٕٙ غٚس بلط ٗعٚؿٞ زضغت عوٟ ٙس اهفقٚٔٞ فاطٌٞ  ، ذاضٝ اهب

ّ   ، بِاُٚٞ ٗهلوّ كاُوت ؾدكوٚبٔا ق٘ٙوٞ      ، بسأ  اهبسضٙؼ ٗٓٛ قوغريٝ اهػو

  . ًلِبٔا ًّ نع  اهطاهعا 

 : ًِٗووآخ اهسضاغووٞ عِووسٓا  ، ٗكاُووت تقووَ٘ ببووسضٙؼ اهعِووا  ٗاألٗالز ًنوواً  

ٛ  ، ٗتنوٍٚ اـٚاطٞ ، ٗاؿػا  ، ٗاهفقٕ ، ٗاهب٘ذٚس ، اهقطآْ  . ٗاهبسبري املِعهو

فلاُوووت اهطاهعوووا  اهوووو٘اتٛ  ، بنوووس افببووواح املوووساضؽ ٗاغوووبٌط كِبابٔوووا ذبوووٟ

   ٞ ٗٙوووسخوّ اًبرووواْ   ، ٙبدوووطجّ ًوووّ عِوووسٓا ٙوووصٓ  إىل املوووساضؽ اؿلً٘ٚووو

                                                           

  . ٖن29/11/1422 : َػاف١ٗ اب١ٓ أختٗا عٝػ١ ضعٝد بتازٜذ ايجالثا٤ (1)
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ٗكاُت اهطاهعا  ِٙازِٙٔا  ، اٍ ٙسضغّ يف املطذوٞ املِاغعٞ هبنوٌّٚٔ ، ًػب٠٘

  . كٌا فبرت ًسضغٞ حمل٘ األًٚٞ يف أبٚاض عوٛ ، بوقب أغباشٝ ٗأبوٞ

ذبوٟ ُاهوت ؾؤازٝ االببسا٢ٚوٞ ًوّ املوساضؽ        ، ٗتنوٌٚٔا ٗقس ٗاقوت زضاغبٔا

  . اؿلً٘ٚٞ

ٗبِووا  اهسًقطؾوواٜٗ كٌووا   ، ٗممووّ زضغووّ عوووٟ ٙووسٓا بِووا  ععووس اهفبوواح   

  . زِضغت بِا  اهِنٌاْ ًِاظي

ٗإبطآٍٚ فالتٕ كاْ  ، ععس املِنٍ ٗععس اهلل  ٚى كطزٜ : ًّٗ اهكعٚاْ

  . اهعٞ تقطٙعًا( طاهعًا ٗط40عسز اهساضغني ٗاهساضغا  ٙعوغ )

ٗقوس تعٗجوت    ، ( عاًواً 56ٗتعوغ ًوّ اهنٌوط )   ، ٗٓٛ ًاظاهت عوٟ قٚس اؿٚاٝ

اوٍ تعٗجوت    . ٗععوس اه٘ٓوا    ، ٗععس اهفباح ، خاهس : ٗأٗالزٓا ًِٕ . ًناش اهػقا

  . ٗ ٚوٞ ، ٗزاز : بلط قرابٛ ٗخو فت ًِٕ

ٞ  املوساضؽ  قعوى  فَّبرت ًسضغٞ ؾآس  أُٔا ٗتصكط تنوط    كاُوت  اؿلً٘ٚو

ِّ أضبع فبٚا  قَسًّ ًّ اهؿاَ ، سضغٞ بِا  أب٘ ع٘  يف اهػاذٞص ٓٗ(1)  

14 -  ٟ ٗٙقوع يف   ، ظٗجٞ قٌس عٌوط أٙو٘    نتَّاب ايءك١ٗٝ عٝػ١ محص٠ ٖٛضناٚ

ْ  ، اهنِيٙووٞ يف ذوو٘ف أبوو٘ زضا   ٗاهلبابووٞ  ، ٗاهقووطا١ٝ ، ٗكاُووت تنوووٍ اهقووطآ

  . ٗعِسًا افببرت املساضؽ اؿلً٘ٚٞ عٌوت بٔا

يف  ، كوواْ ٙقووع يف ٗقوو  غوووطاْ : عجُننإ حًُننٞ نتَّنناب ا ٛجنن١ صننء١ٝ - 15

ٗٓوو٘ ارْ يف اهنوو٘اهٛ يف ٗقوو   ، اووٍ ت٘قوو  أضبووع غووِ٘ا  ، ذووٛ بووا  ا ٚووسٜ

ٗكاُوت بساٙوٞ تنوِّوٍ ًوع أَ      ، غوطاْ ًطظا ُٚاظ ٗٓ٘ جس اـ٘جٞ قوفٚٞ ألًٔوا  

ُنٍٚ اهعداضٙٞ اهيت كاُت تِسضؽ يف ُفؼ اه٘ق  ٗقس اؾُبطط عوٚٔوا أْ تقوَ٘   

ٗبنوس   . ٗٓوصا ؾوطط اه٘اقو     ، هوعِا  بسْٗ أخص ًقابى ًِّٔ باهبسضٙؼ فاًُا

ٗقس  ، أْ اغبقوت أَ ُنٍٚ بلِباُ  هلا أخص  اـ٘جٞ قفٚٞ متاضؽ اهبسضٙؼ

ٗممّ غاعس  يف تسضٙعّٔ ًع أَ  ، ( غ12ِٞزخوت فاي اهبسضٙؼ ٗعٌطٓا )

ٞ   ، ُنٍٚ بِا  اه٘قٚكٛ ٛ     ، ٗبِوا  ذ٘اهو ٗبِوا    ، ٗبِوا  ععوس اهنعٙوع اـطجيو

  . اؾ٘ز ٗبِا  قٌس ُ٘ض كب  أب٘

                                                           

  . ٖن29/13/1422 : األحد ، ٖن25/11/1422 : اعُع١ ، حمادث١ صء١ٝ عُس أٜٛب (1)
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اووٍ ًطنووت  ، ٗقوس غوواعستٔا خاهبٔووا فاطٌووٞ غوووطاْ يف فواٝ ًووّ اهفوواا   

  . ٗت٘قفت عّ ًػاعستٔا

      ْ  ، ٗقووس كاُووت اـ٘جووٞ قووفٚٞ تقووَ٘ ببووسضٙؼ اهعِووا  إىل جاُووب اهقووطآ

ِّ ٙووعوغّ يف فوواٝ ًووّ اهفوواا       ، اؿػووا  ٗاـوو   ٗتووصكط أْ طاهعاتٔووا كوو

  . طاهعٞ 120-150

وٌت اـ٘جٞ قفٚٞ عووٟ ٙوس ٗاهوسٓا اهفانوى اهؿوٚذ عثٌواْ ذوٌوٛ        ٗقس تن

ٗأخوريًا يف   ، ٗاهِاقطٙٞ ، ٗاهِحاح ، اهصٜ كاْ ًسضغًا يف احملٌسٙٞ ، أفِسٜ

  . اهفٔسٙٞ ٗٓ٘ تطكٛ األقى

ًٗوا ظاي كِبابٔوا ًفب٘ذوًا يف     ، ٗاـ٘جٞ قفٚٞ ًوا توعاي عووٟ قٚوس اؿٚواٝ     

خاقٞ ًّ غري  ، ِػا١ ٗاألطفايفٔٛ تػبقعى اه ، اهن٘اهٛ ذبٟ كبابٞ اهعرث

ٗتنؤٌٍ ًّ اهكعاح ذبٟ ًا قعى  ، ٗاهعداضٙٞ ، ٗاألفغاْ ، اهنط  ًّ األتطان

اهعٔط عٌاًل ب٘قٚٞ اؾس اهصٜ أٗق  جع١ًا ًّ اهساض عوٟ تنوٍٚ اهقوطآْ ًوس٠   

  . ٗٓٛ مل تبعٗد ذِعًا يف اهنوٍ ٗاهبسضٙؼ . اؿٚاٝ

ِْ عٌط اهلِبا  ٙكى إىل ًا ٙقط   (1)عاًًا أٗ أكثط 62  ًّ ٗتصكط أ

ِْ ِٓان عسزًا ًّ اهلباتٚب اهقسميٞ ًِٔا   : كٌا أنافت ًّ ًنوً٘اتٔا أ

1 -       ٞ ٗٓووٛ ٙ٘غػووالفٚٞ   ، نتَّنناب فاهُنن١ ٖنناس بٓننت حمُنند أَننني األزْننا ٚه

      ٞ تعٗجووت ضجوواًل   ، األقووى ًؿوؤ٘ضٝ عِووس أٓووى املسِٙووٞ بفاطٌووٞ ٓووامن اهاكٚوو

 ، ٔا يف بساٙٞ األًط يف ظقاق اؿعؼافببرت كِباب ، ٗمل تنقب أٗالزًا ، غ٘ضًٙا

  . اٍ اُبقوت يف با  ا ٚسٜ يف آخط اهسضٗٙؿٚٞ ظ٘اض بٚت أعس ذ٘اهٞ

ٜ    نتَّاب فاه١ُ ٖناس  - 2 ٗٓوٛ مموّ توقوني ًنُ٘وٞ ًوّ       ، ظٗجوٞ إغوراق أفِوس

ٗتقووووسٙطًا  ، ( ضٙوووواي يف اهؿوووؤط هبطوووو٘ٙط كِبابٔووووا200املوووووم غوووون٘ز قووووسضٓا )

  (2)ؾٔ٘زٓا

ٗقووس ؽطجووت ًووّ  ، ٗٙقووع يف زاض اههووٚافٞ ، ُنندنتَّنناب ايػننٝد١ حننٛا حم - 3

  . ٗكاُت تِسضؽ اهقطآْ فق  ، كِبا  اهفقٚٔٞ ظٓطٝ

                                                           

  . ٖن25/11/1422 : اعُع١ ، ٖن18/11/1422 : ١ٗ ا ٛج١ صء١ٝ يف اعُع١َػاف (1)

 املسجي ايطابل (2)
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ٛ  نتَّنناب ٖنند٣ حننال حننال  - 4 ؾوواض  قووطٗؽ كاُووت   ، ٙقووع يف ظقوواق اهناقوو

  . تطكع عوٟ ؾغى األبطٝ ًع اهقطآْ

ٗٙقووووع يف اهػووووٚح يف زكووووٞ  ، ظٗجووووٞ اـػووووبٞ نتَّنننناب حء نننن١ حبَّاننننن١ - 5

  . طآْ ًع اهاكٚع عوٟ ؾغى األبطٝاها اْ ٗكاُت تنوٍ اهق

ٜ     نتَّاب غسٜء١ ايبدازٜن١  - 6 ٗٙقوع يف اهػواذٞ    ، ظٗجوٞ ععوس اهنعٙوع اهبو٘جيط

  . ٗكاُت تٔبٍ ًع تسضٙؼ اهقطآْ ببسضٙؼ اـٚاطٞ ٗاألؾغاي اهٚسٗٙٞ

ٗقس زضغت  ، ٗٓٛ أخت ؾطٙفٞ غابقٞ اهصكط ، نتَّاب حمبٛب١ ايبداز١ٜ - 7

 ْ ت ًووساضؽ قوو٘ األًٚووٞ زِضغووت بٔووا    ٗعِووسًا فبروو  . اهعِووا  اـٚاطووٞ ٗاهقووطآ

  . اهقطآْ اهلطٍٙ

 يف بٚت أب٘ ععٝ يف با  ا ٚسٜ  ( أّ آ١َٓ )نتَّاب ا ٛج١  - 8

هكاذعبٕ اـ٘جٞ قاؿٞ عٌط عثٌاْ فانوى كوسَٗ    : نتَّاب اي ناحل١ٝ  - 9

ٗٓٛ ًّ  ، ظٗجٞ اهؿٚذ قالح اهسّٙ مشؼ اهسّٙ تطكػباُٛ ، اهاكػباُٛ

ف ب٘ٓوا عٌوط عثٌواْ فانوى      ، يف بوالز غواض٠  عا٢وٞ كثط يف أفطازٓا اهنوٌوا١  

ٗكاْ يف فاٝ ًّ اهفاا   ، ًٗلث فٚٔا ٙنوٍ ٗٙبنوٍ ، عامل جا١ إىل املسِٙٞ

ٗقوس جوا١     ، ٗظٗجٔا قالح اهسّٙ عامل أٙهواً  ، ٙقٍٚ األشاْ يف اؿطَ املسُٛ

ًع زضاٙبٔا  ، ٗٓٛ ػٚس اهنطبٚٞ قطا١ٝ ٗكبابٞ ٗؼساًا باهفكرٟ ، ًّ غاض٠

خاقووٞ ًووا ٙبنوووق ب ذلوواَ اهنعووازا  ٗأذلوواَ  ، باهفقووٕ ٗاهب٘ذٚووس ٗاؿووسٙث

  . املطأٝ

فبربووٕ  ، كاُووت بساٙووٞ افببوواح اهلِبووا  يف ًلووٞ امللطًووٞ يف اؾعووى      

اووٍ اُبقوووت إىل  ، ٗكوواْ ًلُ٘ووًا ًووّ غووطفبني ٗذوو٘ف  ، عؿووطٝ أؾوؤط تقطٙعوواً 

ٗكوواْ ظوو٘اضٖ  ، سٜاملسِٙووٞ ٗفبرووت اهلِبووا  يف ؾوواض  اؾِوواْ يف بووا  ا ٚوو 

ٓووو 1370ٗكوواْ افببوواح اهلِبووا  يف عوواَ  ، كِبووا  اـ٘جووٞ فاطٌووٞ اهاكٚووٞ

  . أٗ قعوٕ بقوٚى ، تقطٙعًا

ٗٙقعووى  ، ٓووو تقطٙعوواً 1404ٗاغووبٌط اهلِبووا  ًفب٘ذووًا ذبووٟ ٗفاتٔووا عوواَ      

طاهعوًا   90ٗتعوغ طاهعا  اهلِبوا    ، اهلِبا  اهصك٘ض ذبٟ غّ اهناؾطٝ فق 

  . ٗطاهعٞ
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( بِا  ٗقس 4ٗ ) ، ( أٗالز7) ، ( ابًِا ٗبِبًا11عت اـ٘جٞ قاؿٞ )ٗقس عق

ِْ طاهعوٞ عووٍ ًٌٔوا          ، ت٘يف أكثوطٍٓ يف ذٚاتٔوا   ٗقوس أٗقوت بِاتٔوا بو ْ ال ٙوُطَز

  . ًٗا ظهّ ٙنٌوّ ب٘قٚبٔا ، كاُت اهعطٗ 

ذٚوث كاُوت تعوسأٖ ًوّ اهػوابنٞ       ، ٗكواْ هلوا بطُواًخ ذافوى يف كِبابٔوا     

ٗيف ٗقووت اههوورٟ تعووسأ ًنٔووّ   ، بوواهقطآْ اهلووطٍٙقووعاذًا ًفببرووٞ اهبووسضٙؼ 

ٞ      ، زضٗؽ اهفقٕ ٗاهب٘ذٚس ٗبنوس   ، اٍ تكوٛ ًوع اهطاهعوا  قوالٝ اهعٔوط  اعو

   ٞ كٌوا تقوَ٘ ببطعٚوق     ، اهكالٝ توقٛ عوّٚٔ قطابٞ ُك  غواعٞ قانوطٝ زِٙٚو

 ، ذٚووث تقوو  ابِبٔووا أٗ إذووس٠ اهطاهعووا  يف اه٘غوو   ، زضٗؽ اهنعووازا  عٌوٚووًا

ٗبنووسٓا  ، ق بووٕ اـ٘جوٞ ًووّ كٚفٚوٞ اهكووالٝ أٗ اهبؿؤس   ٗتقوَ٘ ببِفٚوص ًووا تِطو   

أٗ  ، اوٍ ٙ خوصْ ٗقبوًا هالغوااذٞ     ، ػبٌع اهطاهعا  عوٟ غوفطٝ ٗاذوسٝ هوغوسا١   

  . ططح األغ٣وٞ عوٟ اـ٘جٞ

ًِا اهلبابٞ فلاُت اخبٚاضٙٞ ملّ كواْ ٙطغوب أٓوؤا يف تنوٌٚٔوا إٙآوا       . أ

  . ُكطا ٗٙعسأْ يف اال ، اٍ تكوٛ اهنكط ًع اهطاهعا   اعٞ

ٗتعووغ   ، ٗكاْ اهلِبا  فاًُٚا غ٠٘ ًا ت خصٖ ًّ أجى املا١ ٗاهلٔطبوا١ 

فاهنوٍ ًّ ٗجٔٞ ُعطٓا ال  . قٌٚبٕ ضبع ضٙاي ًّ كى طاهعٞ يف آخط كى أغع٘ 

  . ُٙعا 
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بى إُٔا كاُوت تفوطز ٗقبوًا     ، ٗمل ٙقبكط زٗض اهلِبا  عوٟ تنوٍٚ اهفبٚا 

  . اهسّٙهبنوٍٚ اهلعريا  قطا١ٝ اهقطآْ ٗعوَ٘ 

ًٗلووٞ  ، أْ اهِػووا١ كووّ ٙووطذوّ إهٚٔووا ًووّ جووسٝ      ، ٗاؾٌٚووى يف األًووط 

ٗكاُووت تفووبح هلووّ بٚبٔووا هووٚقٌّ فٚووٕ ٗك ُووٕ   ، ٗاهطووا٢  هٚووبوقني اهنوووٍ عِٔووا 

ْ     -غوولّ زاخوووٛ فوواُٛ    ٗقووس ًلثووت   ، ذبووٟ ِٙووبٔني ًووّ تنويووٍ ًووا ٙووطز

إىل أْ ذفعووت عوووٟ ٙووسٓا اهقووطآْ اهلووطٍٙ      ، إذووسآّ هووسٙٔا غووِٞ ُٗكوو    

ٗاهب٘ذٚس ٗكاْ امسٔا ظِٙب ٗاهسٝ قٌس  ، ٗتوقت زضٗغًا يف اهفقٕ ، ب كٌوٕ

  . جاْ

 ، ٗمموووّ تنوٌوووّ عووووٟ ٙوووسٓا ًوووّ اهِػوووا١ اهلوووعريا  أَ إمساعٚوووى عوووامل 

  . ًِّٗٔ ًّ ظوت تبنوٍ عؿط غِ٘ا  تقطٙعًا ، ٗقع٘بٞ ًٔسٜ

ٛ   ، ًّٗ طاهعاتٔا أٙهًا بِا  اهؿوٚذ ذاًوس ًوطظا    ٗبِوا    ، ٗبِوا  اهيظلو

ٛ  ، ٗبِووا  اهطٚووب  ، ذػووّ لٚووب  ٗخسجيووٞ ضنوو٘اْ ٗأخ٘اتٔووا   ، ٗبِووا  املووسُ

  . ٗبِاتٔا

    ّ اهويت تنوٌوت    ، ٗكاُت تػاعسٓا يف اهبسضٙؼ ابِبٔوا أًَّاًوٞ قوالح اهوسٙ

اوٍ أكٌووت تنؤٌوا هوقوطآْ ٗأذلاًوٕ يف ًطكوع ع واز اهوصٜ          ، عوٟ ٙس أًٔا

 ًسضغوٞ  اوٍ زِضغوت يف   ، افببربٕ األغباشٝ اهفانوٞ غٔٚوٞ ظٙوّ اهنابوسّٙ ع واز   

ٗٓووٛ ًووا تووعاي تػووري عوووٟ ٗقووٚٞ   . هبرفووٚغ اهقووطآْ اهلووطٍٙ ( زاض اهطنوو٘اْ )

  (1)ٗاهستٔا يف تنوٍٚ اهقطآْ هوطاغعا  ٗه٘ طوعِٔا يف بٚ٘تّٔ

ٞ      : نتَّاب آٟ َنال  - 13 ٗٓوٛ عابوسٝ    ، ٗتنوين باهعدواضٜ كوعريٝ املنوٌوا  أٗ فقٚٔو

كِبابٔا يف ؾواض   ٗٙقع  ، ظٗجٞ اهؿٚذ أًني اهلل كسَٗ ، ُعاَ اهسّٙ كسَٗ

ٗافبوبح اهلِبوا     . يف ظقواق اهوسكب٘ض غونٚس    ، أبٛ شض ظ٘اض ًػحس اهعداضٜ

ٗٙعوووغ عووسز   ، ؽ فٚووٕ اهعووِني ٗاهعِووا  ضِّٗكاُووت تووس  ،  اـٌػووِٚا  تقطٙعوواً يف

  . زاضغًا ٗزاضغٞ 60-50اهساضغني ٗاهساضغا  ًا بني 

                                                           

  . ٖن22/11/1422 : َػاف١ٗ ابٓتٗا ُأَا١َ صالح ايدٜٔ مشظ ايدٜٔ بتازٜذ ايجالثا٤ (1)
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نوس قوالٝ   ٗكاْ بطُاًخ اهلِبا  ٙعسأ هوكغاض ًّ اهثاًِٞ قعاذًا ذبٟ ب

فكوى   ٗك ُٕ ، املغط  قالٝ ذبٟ اهلعاض تسضٙؼ ٙعسأ اهنكط بنس ًّٗ . اهعٔط

  . ٗكاُت املال تسضؽ اهطاهعا  اهلحا١ عوٟ اهقاعسٝ اهعغسازٙٞ ، حمل٘ األًٚٞ
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 ْ ٞ   ، ٗقس َزَضغت آٜ ًال اهقوطآ ّ   ، ٗاهوغوٞ اهنطبٚو يف غواض٠   ، ٗعووَ٘ اهوسٙ

ُوصض    ، ٗبنس ٗفاٝ ظٗجٔوا  ، بالزٖعوٟ ٙس ٗاهسٓا اهصٜ كاْ عاملًا كعريًا يف 

ْ   ، أْ ػاٗض اؿطَ املسُٛ اهؿطٙ  ٗقوَسًت   ، ٗتفبح فٕٚ كِبابًا هبنووٍٚ اهقوطآ

ًٗنٔوووا أٗالزٓوووا اهكوووغاض ٗفبروووت اهلِبوووا  ًِوووص قوووسًٗٔا يف ذووو٘اهٛ عووواَ       

ٗعِاٙٞ  ، كطاًٞ اهلل : ٍٗٓ . (2ًّٗ اهعِا  ) ، (5ٗهلا ًّ األٗالز ) ، ٓو1365

  . ٗأًاْ اهلل ، ُٗنٌٞ اهلل ، ٗٓساٙٞ اهلل ، اهلل

  . ذفٚعٞ ٗععٌٚٞ : أًا اهعِا  فٌٔا

  (1)ٓو1418ٗقس اغبٌط كِبابٔا ًفب٘ذًا ذبٟ ٗفاتٔا عاَ 

  (2)يف ظقاق اؿعؼ نتَّاب شٜٓب ايتهس١ْٝٚ - 11

(3)يف ذ٘ف اهِ٘ضٝ نتَّاب أّ بتٍٛ - 12
  . ٗٓٛ ٗاهسٝ اهفقٚٔٞ بب٘ي اهل٘غٞ . 

  (4)يف ظقاق اهطِٚاض ٟنتَّاب ْاج١ٝ حجاش - 13

كٌا كاُوت ِٓوان أًواكّ خاقوٞ هبنووٍٚ اهعِوا  فِوْ٘ اـٚاطوٞ ٗاهبططٙوع          

  : ًثى ، َٙصٓب إهٚٔا اهلثريا  ممّ أمتٌّ تنوٌّٚٔ يف اهلباتٚب

ٞ    ، ًولٞ فهى إهلٛ يف اهؿُ٘ٞ ٗٓوٛ ظٗجوٞ ٓواُٛ     ، زاضٙوّ ُاقوطٙٞ يف املِاخو

  (5)مسٚٞ ذلٍٚ يف قعا١ض ، ظٗجٞ اهقاضٝ ، ِٓس ً٘غٚٞ يف اهباج٘ضٜ ، ٓاؾٍ

ٗيف اؿقٚقوٞ أْ امسٔوا ٗهقعٔوا     ، ٗقس شكط  املكازض كِبا  ظٓطٝ اهػِاضٙٞ

  . ٗاهفالتٞ ، ٗفطق بني اهػِاضٜ ، ظٓطٝ قٌس إبطآٍٚ فالتٞ

   ّ ٗكواْ هسٙوٕ كِبوا  ٙوسضؽ األٗالز يف      ، ٗٓٛ ظٗجٞ اهؿٚذ ذػوّ تواد اهوسٙ

ع كِبا  ظٓطٝ فالتوٞ يف ظقواق   ٗٙق ، ٗٙنطٛ زضٗغًا يف اهنكط يف اؿطَ ، اهكعاح

  . اهعسٗض ظ٘اض ًسضغٞ اهنوَ٘ اهؿطعٚٞ

ٗقس عؤٌا ظٗجٔا اؿسٙث فيعوت   ، ٗقس تنوٌت عوٟ ٙس اهؿٚدٞ أًِٚٞ فالتٞ

كٌا كاْ ُٙطجع إهٚٔا هبكرٚح ضٗاٙٞ اؿسٙث  ، ٗأه فت كٍبابًا يف اؿسٙث ، فٕٚ

                                                           

  . ٖن23/11/1422 : األحد ، َػاف١ٗ ابٓتٗا عظ١ُٝ (1)

  . ٖن28/11/1422 : ٜذ اإلثٓنيبتاز ، كاب١ً يحد٣ ايدازضات حٝا٠ عًَٟٛ (2)

  . ٖن25/11/1422 : اعُع١ ، َػاف١ٗ صء١ٝ عُس أٜٛب (3)

   . املسجي ايطابل (4)

  . ٖن28/11/1422 : االثٓني ، َكاب١ً ْا١ً٥ ضال١َ (5)
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 ٞ ٗػنووؤّ  ، ابووّ عاؾووط ٗكاُووت تووسضؽ طاهعاتٔووا   . إشا اخبووو  اهؿووٚ٘ر يف اهطٗاٙوو

  . ظفعّ ًبًُ٘ا ًِٕ

ٍ  ععوس  : ٌٓوا  ٗبِبووًا ابِواً  عق عوت  ٗقوس  ّ  تواد  ذػووّ اهلوطٙ  ٗاالبِووٞ - ًبقاعوس  - اهوسٙ

  (1)ذوٌٚٞ

ْ   ، ٗبِوا  اهسُوسٙين   ، ٗممّ زضغّ عوٟ ٙسٓا بِا  اؾعا٢طٜ  ، ٗبِوا  عٌوطا

  . ٗبِا  اهػٚس قٌ٘ز أعس ذعٚب ، ٗبِا  أب٘ خهري ، ٗبِا  اهعابقٛ

اهوويت زضغووت  ، اهػووٚسٝ عا٢ؿووٞ ٙ٘غوو  أعووس عوووٛ : طاهعاتٔووا اهِحٚعووا ًٗووّ 

ٞ   ، عوٟ ٙس اهؿوٚدٞ ضقٚوٞ بِوت اهؿوٚذ خوٚوى      ُكو  اهقوطآْ تقطٙعوًا     ، ٗأخبٔوا فاطٌو

اوٍ زضغووت ًوّ اهلٔو  إىل اهعقووطٝ ُعوطًا عِووس      ، ذفعوًا ًوّ اهفاؼووٞ إىل اهلٔو    

 ، طكٌوا قوطأ  عِوسٓا ابوّ عاؾو      ، ( غوِ٘ا  10ٗكواْ عٌطٓوا )   ، اهؿٚدٞ ظٓوطٝ 

 ، ٗتِقووت بوني عوسُز ًوّ اهلباتٚوب      ، ٗعِس اهؿٚدٞ ضقٚٞ بِت اهؿوٚذ خوٚوى امل٘طو    

  . ٗظٓطٝ ٗكصهم عِس بِاٙٞ ، ٗعٌوت عطٙفٞ عِس اهؿٚدٞ ضقٚٞ

ٗإمنا كاُوت تقوَ٘ ببوسضٙؼ ًوّ ذ٘هلوا       ، ٗمل تػٌح هلا ظطٗفٔا بفبح كِبا 

  . قأُٔا زخوت ق٘ األًٚٞ ٗذكوت عوٟ جا٢عٝ تف٘ ، ًّٗ ذعٔا يف اهنوٍ

ٗبنووس إتقأُووا هووٕ عٌوووت  ، اووٍ زخوووت ًووساضؽ ؼفووٚغ اهقووطآْ هبووبنوٍ اهبح٘ٙووس

 ْ ٗٓووٛ ذاهٚووًا تقووَ٘  ، قطابووٞ مثاُٚووٞ أؾوؤط يف ًسضغووٞ زاض اإلذػوواْ هبرفووٚغ اهقووطآ

  . ببنوٍٚ اهِػا١ يف أٗقا  شٓابٔا إىل اؿطَ

ٗاهبططٙوع ٗقاًوت    ، ٗاـٚاطٞ ، ٗٓٛ عوٟ عوٍ ٗخيٝ ظٌٚع األؾغاي اهٚسٗٙٞ

  . ٗٓٛ ًا تعاي بفهى ًّ اهلل عوٟ قٚس اؿٚاٝ ، ٌٚٔا هوفبٚا ببنو

  (2)اه٘طِٚٞ املِاغعا  يف ٗاإلشاعٚٞ اهبوفعُٙ٘ٚٞ املقابال  ًّ اهنسٙس ًنٔا أجطٙت ٗقس

 بدا١ٜ ايتعًِٝ األًٖٞ يًبٓات يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

                                                           

يحنند٣   ، ٖننن18/11/1422 : ٖننن ٚ اعُعنن١ 29/13/1422 : َػنناف١ٗ ايطننٝد٠ عا٥ػنن١ ٜٛضننف أمحنند عًننٞ يف األحنند       (1)

   . ٚايعسٜءات ، ايدازضات

   . املسجي ايطابل (2)
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ٗ ٙطوق اهبنوٍٚ األٓوٛ عووٟ تووم املوساضؽ اهويت تقوَ٘ ظٔو٘ز األٓواهٛ أفوطازًا أ        

ٞ     ،  اعا  ٍ    ، أٗ تقَ٘ بٔوا ًؤغػوا  غوري ذلً٘ٚو أٗ  ، ضغعوٞ يف أزا١ ُو٘  اهبنووٚ

(1)أٗ اإلعساز ملِٔٞ ًا ، اهبثقٚ 
 .  

                                                           

  . 149 - 148 : حمُد ايطًُإ ، ( ايتعًِٝ يف عٗد املًو عبد ايعصٜص1)
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ٗاهووصٜ غووعق اهبنوووٍٚ    -ٗهقووس كوواْ هوبنوووٍٚ األٓوووٛ اؿووسٙث يف املٌولووٞ     

األاط اهعاهغ يف تؿلٚى ضٗاز اهثقافٞ اهػن٘زٙٞ املناقطٝ  -اؿلً٘ٛ يف اهعٔ٘ض 

ف ٗهبووٕ اإلزاضٝ اهناًووٞ هوٌنوواض  ًِووص    ، ٗاغووبطا  أْ ٙووؤزٜ زٗضٖ  ، ٕف اعووت جساضتوو 

فكسض أٗي ُعاَ هوٌساضؽ األٓوٚٞ بنس ًهوٛ غوِٞ    ، ٓو عِاٙبٔا1344إُؿا٢ؤا عاَ 

(1)ٗجنى هٕ ًٚعاُٚٞ خاقٞ هسعٌٕ ٗتؿحٚنٕ ، ًّ إُؿا١ ًسٙطٙٞ املناض 
 .  

 ; ٘ضًا ًور٘ظواً ٗهقس تط٘ض تنوٍٚ اهعِوا  األٓووٛ يف عٔوس املووم ععوس اهنعٙوع تطو       

ٗاغوبٌط  ذبوٟ افببواح املوساضؽ      ، فإىل جاُب ٗج٘ز اهلباتٚب اهيت ظاز اُبؿواضٓا 

ذٚث ًِط اهبنوٍٚ األٓووٛ   ، كاْ ِٓان تط٘ٙط عٌوٛ هوبنوٍٚ اهِػا٢ٛ ، اؿلً٘ٚٞ

  : يف عٔسٖ صطذوبني

  : ايتعًِٝ األًٖٞ غب٘ املٓظِ ( 1

ني املوساضؽ األٓوٚوٞ ؾوعٕ    ٗبو  ،  و  كثري ًّ اهعاذثني بني ُعاَ اهلباتٚوب 

 ، ٗتاضٝ عووٟ أُوؤا ًوساضؽ    ، فباضٝ ٙصكطُٗؤا عوٟ أُؤا ًّ اهلباتٚب ، اهِعاًٚٞ

  . ٗهنى ٓصا اـو  ُاتخ ًّ عسَ ؼسٙس ًفَٔ٘ كى ًٌِٔا

فاهلباتٚب غعق تنطٙفٔا عووٟ أُٔوا امللواْ اهوصٜ تبوقوٟ فٚوٕ اهفبٚوا  قوطا١ٝ         

ًوع   ( فوم اـو    )بغوطض   ، األهو٘اح  ٗبن  ًعازئ اهقطا١ٝ ٗاهلبابٞ عوٟ ، اهقطآْ

ًِا اهلبابٞ ٗاؿػا  فال توبعَ بٕ  ٚوع اهلباتٚوب   . تنوٍ بن  اهنوَ٘ اهسِٙٚٞ  ، أ

  . ٗٙطتع  أٙهًا عػب ضغعٞ األٓاهٛ ، ٗإمنا  بو  ًّ كِبا  رخط

أزخوووى يف اؿحووواظ يف ًنعٌٔوووا تنووووٍٚ     ، ٗيف املطاذوووى املبقسًوووٞ هولباتٚوووب  

  . ٙعاألؾغاي اهٚسٗٙٞ ٗاهبطط

بوو ْ امللبووب   ، ٗإشا اعبٌووسُا اهبنطٙوو  اهووصٜ ٙفووطق بووني اهلِبووا  ٗامللبووب   

فٚلْ٘ بوصهم ٓو٘    ، أكثط تط٘ضًا ًّ اهلِبا  يف ذحٌٕ ًِٗآحٕ ٗعسز طاهعاتٕ

كٌوا ٙنطِٚوا ضذابوٞ يف     ، ًِٗوٕ تطو٘ض    ، املطذوٞ اهػابقٞ هوٌساضؽ ؾعٕ اهِعاًٚٞ

ٝ عّ بن  اهلباتٚب أٗ امللاتب فٔٛ ععاض : تنطٙ  املساضؽ األٓوٚٞ ؾعٕ املِعٌٞ

ٗأزخووت ؼوت إؾوطا  املسٙطٙوٞ اهناًوٞ اهويت كاُوت         ، اهيت ط٘ض ُعاَ اهبنوٍٚ فٚٔا

 ٞ ٗأقوعح اهبنووٍٚ فٚٔوا عووٟ اهػوع٘ضٝ ٗباهطعاؾوري        ، متسٓا باملنُ٘ا  اهنِٚٚٞ ٗاملازٙو
                                                           

  . 35 : احلٝدزٟ اي عبد اي دخٌٝ ، ٚصء١ٝ تازخي١ٝ دزاض١ ٖن1438 - ٖن1344 َٔ املٓٛز٠ املد١ٜٓ يف األًٖٞ ( ايتع1ًِٝ)
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ِْ ُعأًووا اإلزاضٜ  . بووساًل ًووّ اهووو٘ح اـؿوو  ٗأخووص  صِووآخ ٗظاضٝ املنوواض    غووري أ

  . فين مل ٙلبٌىٗاه

ََّا املدازع األ١ًٖٝ ايٓظا١َٝ ( 2  : أ

ٗؼووسٙث  ، ًووع تِعووٍٚ ًِآحٔووا ، فٔووٛ توووم املووساضؽ اهوويت افببرٔووا األٓوواهٛ

ً٘ازٓووا كسضاغووٞ بنوو  املوو٘از اؿسٙثووٞ كاؿػووا  ٗاهنوووَ٘ ٗاملوو٘از األغاغووٚٞ         

ٗاملووو٘از اهوغ٘ٙوووٞ كاملطاهنوووٞ ٗاإلًوووال١   ، اهؿوووطعٚٞ كاهفقوووٕ ٗاهب٘ذٚوووس ٗاؿوووسٙث 

 ، ًّ ٗج٘ز ًسٙطٝ ، إنافٞ إىل اكبٌاي جٔاظٓا اإلزاضٜ ٗاهفين ُ٘عًا ًا ،  ٗاـ

  . ٗعسز ًّ املسضغا 

ألْ  ; ُوو٘  ًووّ اهكوون٘بٞ -أٙهووًا  -ٗٙعووسٗ أْ ٓووصا اهبقػووٍٚ ٗاهبرسٙووس فٚووٕ 

 ، كثريًا ًّ املوساضؽ مل تكووِا ًنوً٘وا  كافٚوٞ عوّ ًِآحٔوا ًٗطاذوى تنوٌٚٔوا        

غووري أْ ٓووصا  ، ٗهلووّ ذػووعِا االجبٔوواز يف شهووم ، ٗعووّ أجٔعتٔووا اهفِٚووٞ ٗاإلزاضٙووٞ

  . اهبنطٙ  ميلِِا ًّ اهبفطٙق بني اهلباتٚب ٗاملساضؽ

ِْ ِٓان ًساضؽ كاُت يف بساٙبٔا ؾوعٕ ُعاًٚوٞ اوٍ تطو٘ض       ، كٌا ٙالذغ أ

  . ٗأقعرت ًساضؽ ُعاًٚٞ ًلبٌوٞ ارهٞ

  : ًِٔاؽ األٓوٚٞ هوعِا  ضتصكط كثري ًّ املكازض أْ باملسِٙٞ عسزًا ًّ املسا

ٞ  ٓٛ ًٗؤغػبٔا ، اؿعؼ بعقاق ٓو1330 عاَ أغػت : ايءدس١ٜ املدزض١ -1  فدطٙو

  . ٓامن

  . ٓو1348أغػبٔا فدطٙٞ ٓامن يف اهؿُ٘ٞ غِٞ  : َدزض١ تٗرٜب األخالم -2

  . ٓو1350 أغػبٔا فاطٌٞ ٓامن يف اهػاذٞ غِٞ : َدزض١ فاه١ُ ٖاس -3

 غوووِٞ اؿوووعؼ بعقووواق اهاكٚوووٞ فاطٌوووٞ أغػوووبٔا : ايرتنٝننن١ فاهُننن١ َدزضننن١ -4

  . ٓو1353

  . ٓو1358أغػبٔا ظِٙب ًغطبوٚٞ يف اهنِيٙٞ غِٞ  : َدزض١ ايءٛش ٚايٓجاح -5

 غووِٞ جُ٘ووٞ بووساض عوٌٚووٞ ؾووط  اهؿووطٙفٞ أغػووبٔا : اإلضننال١َٝ املكاصنند َدزضنن١ -6

  . ٓو1365

ٞ  : َدزضنن١ اهلداٜنن١ اإلضننال١َٝ  -7 بعووا  ا ٚووسٜ  ، أغػووبٔا أَ ُنووٍٚ اهعداضٙوو

  . ٓو1366ذ٘اهٛ غِٞ 
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(1)ايتهسٚزٜننن١  ٍٛبتنننن َدزضننن١  -8

 غووووِٞ ذوووو٘اهٛ اهِوووو٘ضٝ عوووو٘ف ببوووو٘ي أَ أغػووووبٔا : 

(2)ٓو1366
 .  

                                                           

ايهنجرات   -أٜضنًا   -ٚذيو حطب َنا أدينت بن٘     . ٖٛ ايًكب اي حٝح ٚأعتكد أْ٘ ، ( يف بعض امل ادز ايتهس1١ْٝٚ)

   . أٚ  عٔ بايهتاب ٚصاحبت٘ ، ممٔ غافٗتٗٔ ايباحج١ َٔ ْطا٤ املد١ٜٓ ايًٛاتٞ عاصسٕ

  . 243 : عجُإ حافظ ، ( ف ٍٛ َٔ تازٜذ املد2١ٜٓ)
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ِْ ًا غعق ٓٛ كباتٚوب  ِْ  ٚنٔوا     ، ٗتصكط ًكازض أخط٠ أ ٗٙعٔوط هوٛ أ

ٗظوووت كباتٚووب اهطا٢ووسا  كٌووا ٓووٛ ًثووى   ، كاُووت كباتٚووب يف بساٙووٞ األًووط

    ٞ ٞ ٗكِبوا  فاطٌوو  ، كِبوا  فدطٙووٞ ٓوامن بعقوواق اؿوعؼ ٗفدطٙووٞ ٓوامن باهؿووُ٘

  . ٓامن يف اهػاذٞ ٗفاطٌٞ اهاكٚٞ بعقاق اهػاذٞ

ِْ كِبوا  فدطٙوٞ ٓوامن يف اهؿوُ٘ٞ غوِٞ         ٗهلّ تؤكس املكوازض اهؿوفٔٚٞ أ

ٗكِبوووا  فاطٌوووٞ ٓوووامن اهؿووواًٚٞ يف اهػووواذٞ كاُوووا  بوفووواْ عوووّ   ، ٓوووو1348

إش كاُا ٙػرياْ ٗفق  ; ًّ ذٚث ًِٔحٌٔا ، اهلباتٚب امل٘ج٘زٝ يف شهم اه٘قت

 ، ٗاإلًووال١ ، ٗاـوو  ، ًووّ ذٚووث تووسضٙؼ اؿػووا   ، ساضؽًِووآخ طووال  املوو 

  . ٗاهب٘ذٚس ، ٗاهفقٕ ، ٗاإلُؿا١

ٗامللبووب يف  ، ٗشهووم ًووا ذووسا بعنهوؤّ إىل إطووالق اغووٍ ًلبووب عوٌٚٔووا 

  (1)ٗقس بِٚا شهم غابقًا ، ضأّٙٔ أعوٟ ًػب٠٘ ًّ اهلِبا 

ٗعوٟ ٓصا فإْ ًا ؼ٘ي ًّ ٓصٖ اهلباتٚب إىل ًساضؽ ؾوعٕ ُعاًٚوٞ ٓوٛ    

ًسضغوٞ   : ًثوى  : بنس ًهٛ فاٝ عوٟ كُ٘ٔا كباتٚوب  ، اتٚب اؾٚى اهثاُٛكب

أغػبٔا  : ًٗسضغٞ املقاقس اإلغالًٚٞ ، اهف٘ظ ٗاهِحاح ملؤغػبٔا ظِٙب ًغطبوٚٞ

  ٞ  ، ذٚوث طو٘ض  ٓاتواْ املنوٌبواْ ًوّ ؾو ْ كباتعٌٚٔوا        ، اهؿطٙفٞ ؾوط  عوٌٚو

    ٞ ٟ   ، ٗكاُبا ت خصاْ ًنُ٘ا  ًوّ اهسٗهوٞ عِٚٚوٞ ًٗازٙو ًِوآخ ٗظاضٝ   ٗغواضتا عوو

ٗجوو٘ؽ اهطاهعوا  عووٟ     ، ٗتط٘ض اهبنووٍٚ إىل اهلبابوٞ عووٟ اهػوع٘ضٝ     ، املناض 

ٗهلووّ ًووا ظاي اؾٔوواظ اهفووين ٗاإلزاضٜ  ، ٗتِ٘عووت املِووآخ ، املقاعووس اهسضاغووٚٞ

غوووري ًلبٌوووى ٗعِوووس افببووواح اهط٢اغوووٞ زفوووت ٓاتووواْ املسضغوووباْ ًوووع ًوووساضؽ  

  . ى صساضؽ اهعِا  اهطمسٚٞٗكطًِّت املنوٌباْ بقع٘هلٌا يف اهنٌ ، اهط٢اغٞ

ِْ ِٓان ًسضغٞ مل أجوسٓا يف كوثري ًوّ املكوازض     - 9 ًوع أُوٕ ميلوّ     ، غري أ

َدزضن١ ايرتبٝن١   ٗٓوٛ   ، عسٓا ااُٛ ًسضغٞ أٓوٚٞ ؾعٕ ُعاًٚٞ يف املسِٙٞ املِو٘ضٝ 

فٔوٛ   ، قعى افبباح املساضؽ اؿلً٘ٚٞ ، ٓو1379اهيت افببرت عاَ  اإلضنال١َٝ 

ِ٘ي إىل    . ًسضغٞ كعقٚٞ املساضؽ املصك٘ضٝ يف املكازضمل تلّ كِبابًا ذ

ٗقوواذعٞ املسضغووٞ ٓووٛ املطبٚووٞ اهفانوووٞ غووناز أعووس غوووٌٚاْ امل٘هوو٘زٝ يف    

غوِٞ   ، ٗقس ذكوت عووٟ اهؿؤازٝ االببسا٢ٚوٞ ًوّ ًكوط      ، ٓو1917اهقآطٝ غِٞ 

                                                           

   . َٔ ايبحح 179-174اْظس ص (1)
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اوٍ زخووت ًنٔوس اهثقافوٞ      ، ٓو ٗأكٌوت زضاغبٔا ذبٟ اهػِٞ األٗىل اا1932ُٜ٘

  . اهؿنعٞ اهِػ٘ٙٞ ٗؽطجت ًِٕ ، اهؿنعٚٞ باهقآطٝ

ٞ  إىل االُبقواي  اهلل هلوا  كبب اٍ قٌوس   اهفانوى  اهػوٚس  ظٗجٔوا  ًوع  املِو٘ضٝ  املسِٙو

  . اهصٜ ُعِّّ ًسٙطًا هوعضاعٞ باملسِٙٞ املِ٘ضٝ يف شهم اه٘قت ، ععس املنطٛ بٔحت

ُعوصٝ   ، ٗقس غحوت اهػٚسٝ غناز يف ًصكطاتٔا اهيت كبعبٔا غو  ٙوسٓا  

ٞ     عووّ اهبنوووٍٚ يف  ٗشكووط  قكووٞ افببوواح    ، املسِٙووٞ قعووى افببوواح اهط٢اغووٞ اهناًوو

غوِٞ تقطٙعوًا ذوني ذهوط       45يف املسِٙٞ املِ٘ضٝ ًِوص   . . . ) : ًسضغبٔا قاهت فٚٔا

ففلووط  أْ ٓووصٖ  ، هلووا مل ٙلووّ فٚٔووا ًووساضؽ هوعِووا  غووري بنوو  اهلباتٚووب 

أً٘ض زٙؤِّ  ال بس أْ تبنوٍ اهعِا   ، اهعوسٝ اهنعٌٚٞ اهيت فٚٔا قي خري األُاَ 

ُٗ٘ٙت ٗت٘كوت عوٟ اهلل أْ أفبح ًسضغوٞ هبنووٌّٚٔ ٗإضؾوازّٓ إىل     ، ٗزُٚآّ

اخبٌووط  فلووطٝ فووبح  ، ٓووو1379ٗيف غووِٞ  ، ًووا فٚووٕ اـووري يف اهووسُٚا ٗارخووطٝ 

ٗكاُت أٗي ًسضغٞ هوعِا   ، ٗفناًل ٗفقين اهلل هصهم ، ًسضغٞ اببسا٢ٚٞ هوعِا 

ٗمل ٙلوّ يف ٓوصا    ، ٚيت عووٟ شهوم  ٗأضغوت ه٘ظاضٝ املناض  بِو  ، يف شهم اه٘قت

ٗأضغووت هوٛ بنو      ، اه٘قت ٙ٘جس ض٢اغٞ هبنووٍٚ اهعِوا  ف٘افقوت ٗظاضٝ املنواض     

ٞ   ، املِآخ ًّ كبوب ق٘اعوس   ّ  ، ٗذػوا  ِٗٓسغو ٗأنوفت   ، ٗغوري شهوم   ، ٗزٙو

  . عوٟ ٓصا تنوٍٚ اهبسبري املِعهٛ

 ٞ َ  ، ٗعثووت عووّ غوولّ هوٌسضغوو ألْ اغووب٣حاض  ، ٗكوواْ شهووم بنووس قووط

ٗجس  ًِعاًل قسميًا كعريًا شا ذ٘ف  ، ٗبنس جٔس ، اْ ًّ أٗي اهػِٞاملِاظي ك

ٗفلوط  ٗعثوت    ، يف قعا١ اهطواهع  ( املفيت )ٗٓ٘ ًِعي  ، ٗاغع هفػرٞ اهعِا 

      ٞ  ، عّ اغٍ هلصٖ املسضغٞ اهيت كاْ كى أًووٛ فٚٔوا تطبٚوٞ اهعِوا  تطبٚوٞ فانوو

ٞ   )فوواخا  هلووا اغووٍ    ّ اغووب٣حاضٜ ٗيف أٗي ٙووَ٘ ًوو  ( ًسضغووٞ اهابٚووٞ اإلغووالًٚ

ٗكبعوت عووٟ غوع٘ضٝ     ، شٓعت بنسًا أقورت فٕٚ بنو  اإلقوالذا    ، هوٌِعي

فٌووّ ٙطغووب يف االهبروواق  ، مت عٌووس اهلل فووبح ٓووصٖ املسضغووٞ -اهٚووَ٘  -أُووٕ 

ٗمل أكوس أنوع    ، قعاذًا ذبٟ اهثاُٚوٞ ظٔوطاً   7فإُٛ ً٘ج٘زٝ ًّ اهػاعٞ  ، بٔا

بوسْٗ   -قعاي كوثريًا جوسًا   ذبٟ تٔافب٘ا عوِٚا ٗكاْ اإل ، اهػع٘ضٝ أًاَ املِعي

ٛ  150ٗقووى اهنووسز ذوو٘اهٛ )  -ًعاهغووٞ   . . . ( فبوواٝ ًووع أًٔوواتّٔ ٗيف اهٚووَ٘ اهثوواُ

ًبروؤِّ فٌووّ ٗجستووٕ أٗكِووت  ، ( طاهعوو200ٞٗٓلووصا بوووغ اهنووسز أكثووط ًووّ )

ٗكاُت يف شهم اه٘قوت ًواهٚيت    ، ٗٓلصا ، ًّٗ يف ااُٚٞ ، ٙوٚق باهػِٞ األٗىل
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ًووّ كطاغووٛ ٗخالفووٕ ٗفطؾووت األضض  ال تػووٌح أْ أؾوواٜ هوٌسضغووٞ ًنووسا   

ٗكِوت أطووب ًوّ اهطاهعوا  أْ ظهوطْ       ، ٗكِا لووؼ عوٚٔوا   ، باهػحاجٚس

ِٛ يف اهفػوورٞ ٗاإلجوواظا  هوعٙووازٝ يف اهنوووٍ ٗاملنطفووٞ بووسْٗ ًقابووى   طوعووًا يف  ، إهوو

ٞ إتنوووٌّٚٔ ذبووٟ   ، ُووٕ بنووس غووِبني ًووّ فبرووٛ هوٌسضغووٞ أخووصْ ؾوؤازٝ االببسا٢ٚوو

ِّ ًووّ أٗا٢ووى املٌبرِووا  يف ٗكاُووت املكوواضٙ  يف شهووم اه٘قووت  ، املٌولووٞ ٗكوو

( 10( ضٙووواال  ٗأٗىل ٗااُٚوووٞ )5ٗهوطٗنوووٞ ) ، فحنووووت هوفقوووطا١ فاُووواً  ، ضًعٙوووٞ

أزع٘ اهلل أْ  . ( ضٙااًل20ٗخاًػٞ ٗغازغٞ ) ، ( ضٙااًل15ٗااهثٞ ٗضابنٞ ) ، ضٙاال 

  . ٙلبب شهم يف ذػِاتٛ ٗاهلل املػبناْ

هِقى اهبوٌٚصا  اهالتٛ ًػواكِّٔ   -باقًا  -ٗيف اهناَ اهثاُٛ اؾاٙت 

ٗأؾلط  ، ٗكِت أشٓب أُا ألذهط اهبوٌٚصا  يف اهعام ، بنٚسٝ عّ املسضغٞ

 َ  ، اهلل عوووٟ ًووا ٙػووطٖ هووٛ يف خسًووٞ بِووا  املسِٙووٞ ٗقووس ذهووط هِووا اهووط٢ٚؼ اهنووا

ٛ   . إْ ٓصٖ املسضغٞ فٚٔا خري كوثري  : قاي ، ف عحب باملسضغٞ  ، ٗيف اهنواَ اهثواُ

ٗأذهووووط  ًِانووووس  ، ؿووووطفٚٞ عٌوووواضٝ االاووووٞ أزٗاض اغووووب جط  ًسضغووووٞ يف امل

ٗظاز  اهطاهعووا   ، ٗكطاغووٛ هوطاهعووا  ٗكوواْ فٚٔووا ذوو٘ف كووعري هوفػوورٞ    

  . ٗاؿٌس هلل ٗاهؿلط هلل شهم فهى اهلل ٙؤتٕٚ ًّ ٙؿا١

ٗقوس زخووت بِاتوٕ     ، ٗكاْ ظ٘اض املسضغٞ ٙػلّ فهوٚوٞ اهؿوٚذ ابوّ بواظ    

ِّ ًوووّ خوووري اهطاهعوووا   ، املسضغوووٞ  -ٗٗفوووق اؾٌٚوووع  ، ذفعٔوووّ اهلل -ٗكووو

ظٙووًا  ، ظٙووًا كك٘قووًا غوواتطًا ّٗكِووت اؾوواط عِووس زخوو٘ي اهطاهعووا  أْ ٙوعػوو 

ٗارْ أقووعح ًووّ طاهعوواتٛ    -شهووم فهووى اهلل ٙؤتٚووٕ ًووّ ٙؿووا١      -إغووالًًٚا 

ًٗووسٙطا   -بووإشْ اهلل  -ٗاهووسكب٘ضا  ٗاملسضغووا  اهِاجرووا    ، امل٘جٔووا 

 -ٗفقووين اهلل  ٗشهووم ال هوفدووط ٗهلووّ ألْ أؾوولط اهلل عوووٟ ًووا   ، هوٌووساضؽ

  . ٗاهلل املػبناْ

   ٞ ٗأْ أهقوٟ اهلل   ، ٗيف اـباَ أضج٘ ًّ بِاتٛ أْ ٙسعني هوٛ عػوّ اـامتو

  .  ألكْ٘ ظ٘اض ضغ٘ي اهلل ، يف ٓصٖ اهعقنٞ املعاضكٞ ٗأزفّ يف اهعقٚع

 ٗاهػالَ عوٚلٍ ٗضعٞ اهلل ٗبطكاتٕ
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  (1)( ضعاد أمحد حمُد ضًُٝإ

                                                           

نٛثٝكنن١  ، َنني ٚثننا٥ل غد نن١ٝ هلننا   ، ٖننن18/11/1422تننازٜذ َننٔ نتابنن١ خطٝنن١ بٝنندٖا ح ننًت عًٝٗننا َٓٗننا ب    (1)

ٌ      . ٚٚثٝك١ َعٗد ايجكافن١ ايػنعب١ٝ بايكناٖس٠    ، ايػٗاد٠ االبتدا١ٝ٥  ، ي ناف١ يىل ننجر َنٔ ايتعُُٝنات ٚايسضنا٥

  . يف بدا١ٜ افتتاح املدزض١ ، اييت ناْت تسدٖا َٔ ايس٥اض١ ايعا١َ
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ِْ ًسضغوٞ    ، ًٗؿافٔبٔا ؾدكًٚا ، ًّٗ ًقابوٞ ؾدكٚٞ ًع شٗٙٔا أفواز  أ

ٗقعوى شهوم كاُبوا     ، ٗظِٙب ًغطبوٚٞ تعاًِبا ًع افبباح ًسضغوبٔا  ، ؾط  عوٌٚٞ

كٌوا شكوط     . ٓوو ًوساضؽ  1379ْ ُنسٌٓا قعى تواضٙذ  ٗال ميلّ أ ، كباتٚب

     ٛ ًُِسضغوٞ ٗاذوسٝ ملػواعستٔا ٓو ِْ ؾط  عوٌٚٞ قس أذهوط   خريٙوٞ اهعٓواٜٗ    : أ

  . عطاقٚٞ األقى

أًٔوا  املوؤًِني    )ِْ أٗي ًسضغٞ ُعاًٚٞ افببروت قعوؤا ٓوٛ ًسضغوٞ     عوٟ أ

ٛ  ، ٓو1377عاَ  ( األٓوٚٞ ًٗوّ طوعوٞ اؾاًنوٞ     ، ٗقس قاًت فٌ٘عٞ ًّ األٓواه

ٞ   ، اإلغالًٚٞ ظٌع اهبيعا  هفبح ًسضغٞ هوعِا  ٗقوس   ، فلاُت ٓوصٖ املسضغو

   ٚ ٍ اهعِووا  قوواَ بب غٚػوؤا ظٚووٟ ععووس اهنعٙووع األٙوو٘بٛ اهووصٜ أقووعح ًووسٙطًا هبنووو

ٗكاُت أٗي ًسٙطٝ هلا ذطًٕ اهفانووٞ ععٚوسٝ    ، باملِطقٞ اهغطبٚٞ يف شهم اه٘قت

  . كٌاي األٙ٘بٛ

ِْ ًسضغووبٔا كاُووت تبوقووٟ ًنُ٘ووٞ ًووّ اهط٢اغووٞ اهناًووٞ ملووساضؽ    ٗأنووافت أ

إىل جاُب ظٙواضٝ املفبؿوا     ، ٗكاُت ت تٚٔا اهبناًٍٚ ٗاهب٘جٚٔا  ًِٔا ، اهعِا 

  . -س أطونبين عوٟ بن  توم اهبناًٍٚ ٗق -هوٌسضغٞ ٗتق٘مئّ هلا 

 -عفووا   -غووو٠٘  -ٗفووا١  )أْ بِاتٔووا األضبووع  : ًٗووّ إنووافاتٔا أٙهووًا

ِّ ذاقووووال  عوووووٟ اهؿوووؤازٝ   ; كووووّ ٙػوووواعسُٔا يف اهبووووسضٙؼ  ( ُعٚوووووٞ إش كوووو

ٗتؿط  عوٟ  ، ( غ16ِٞتعوغ ًّ اهنٌط ) ( ٗفا١ )ٗكاُت كيآّ  ، االببسا٢ٚٞ

ٗعفا  عوٟ اهك   ، ط  عوٟ اهك  اهثاُٛٗتوٚٔا غو٠٘ ٗتؿ ، اهك  اهثاهث

ًِا قغطآّ )ُعٚوٞ( فلاُت تؿط  عوٟ اهطٗنوٞ ٗتعووغ ًوّ اهنٌوط يف      ، األٗي أ

 ; ( ظكٚوٞ ُواظط   )كٌوا اغوبناُت هفواٝ ًوّ اهفواا  بوو        . ( غ12ِٞشهم اه٘قت )

  . ( ًسضغٞ أَ ٗفا )ٗكاُت تؿبٔط ًسضغبٔا باغٍ  ، هبسضٙؼ اهقطآْ

ملسضغوٞ اخباضتٔوا اهط٢اغوٞ اهناًوٞ هبوسضٙؼ املو٘از       ٗبنس ًوطٗض غوِبني عووٟ ا   

  . اهسِٙٚٞ يف ًنٔس إعساز املنوٌا 

هبكرٚح ًوازٝ اهوسّٙ باملنٔوس باالؾواان ًوع       ; ٓو1385خبري  عاَ اكٌا 

  ٛ ٞ   )ٗاغوبٌط  ًسضغوٞ    . األغباشٝ غؤاَ كٚواه  6ًوا ٙقواض     ( اهابٚوٞ اإلغوالًٚ

 -ا ظاهووت عوووٟ قٚووس اؿٚوواٝ  ٗاملطبٚووٞ اهفانوووٞ ًوو . اووٍ أغوقووت ، غووِ٘ا  تقطٙعووًا
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ِّ املصك٘ضا  غابقًا ، ٗهلا ًّ اهعِا  أضبع -ًبنٔا اهلل باهكرٞ ٗاهنافٚٞ  ٓ ، 

ٗفا١ فقس ذكوت عوٟ اهثاُ٘ٙٞ ٗقس أكٌوّ تنوٌّٚٔ اؾاًنٛ ًا عسا كيآّ 

ٗٓو٘ أغوباش    ، قٌوس فوسا١ اهوسّٙ بٔحوت     : ٗهلا ًّ اهوصك٘ض ااِواْ ٌٓوا    ، فق 

 -ٗٓو٘ ارْ   ، يف جاًنٞ املوم ععس اهنعٙوع ظوسٝ  زكب٘ض قػٍ إزاضٝ ٗاقبكاز 

  -ًبقاعس 

ععووس اهلل ععووس املنطووٛ بٔحووت زكبوو٘ض يف اهلِسغووٞ املسُٚووٞ  : ٗاالبووّ اهثوواُٛ

ٗتفبدط أْ ًّ  . ٗقس ذكى عوٟ تقاعس ًعلط ، ( إزاضٝ ٗؽطٚ  ً٘اضز املٚاٖ )

ظٙوّ  بني طاهعاتٔا يف ًنٔوس إعوساز املنوٌوا  املب٘غو  اهلاتعوٞ اهفانووٞ غؤٚوٞ        

ٛ  ُو٘ضٝ  اهفانوٞ ٗاهلاتعٞ ، عاز اهنابسّٙ ّ  ، اـطجيو ًسضغوبٔا   يف اهساضغوا   ًٗو

  . ًّٗ أبطظ طاهعاتٔا ف٘ظٙٞ ًٔؤى ، بِا  ع٘ٙهٕ ٗاهسكب٘ضٝ لال١ كطزٜ

ِّ يف غاٙوٞ األز  ٗاالذوااَ    ٗعّ اهطاهعا  يف شهم اه٘قت تصكط أُّٔ ك

  (1)ٗعِسّٓ ت٘قري ٗذب هوٌنوٌٞ

َدزضن١ بٓنات أبنٛ    ٗٓٛ  -أٙهًا  -ٓا املكازض ِٗٓان ًسضغٞ مل تصكط - 10

ٗكوواْ هوٌِووعي اهووصٜ تقووع فٚووٕ املسضغووٞ بابوواْ بووا  عوووٟ         ، يف اهػوواذٞ عننٛف

  . ٗبا  عوٟ ذ٘ف اهعاؾا ، اؿٌاطٞ

     ٜ قووس تطبووت بِاتٔووا يف األضزْ    ، ٗعا٢وووٞ أبوو٘ عوو٘  ٓووصٖ ًووّ أقووى غوون٘ز

ِّ ، ٗتنوٌّ بٔا   . ٗخسجيٞ ، ٗضقٚٞ ، ظِٙب ٗظبٚسٝ : ٗٓ

فاقعت ظبٚسٝ ظٙواضٝ املووم    . ظِٙب ٗظبٚسٝ يف فبح ًسضغٞ هوعِا  ٗقس ضغعت

ٗطوعووت ًِووٕ اإلشْ بفووبح املسضغووٞ   ، ٗقابوبووٕ يف املِاخووٞ ، غوون٘ز هوٌسِٙووٞ املِوو٘ضٝ 

  ٞ ٗمت فووبح  . تؿووحٚنًا هبنوووٍٚ املووطأٝ  ، فوو شْ هلووا  ، ٗقووسًت هووٕ اهؿوؤازا  اهثع٘تٚوو

كول هوطاهعوا  هوعؼ    ٗقوس خُ  . املسضغٞ ٗكاْ اهبنوٍٚ فٚٔا قعاذًا ٗبنس اهعٔط

  . ظٜ خام

  (2)ٗتعٗجت ظبٚسٝ باخؿب ، ب ًّ اهؿٚذ قٌس عٌط ت٘فٚقِٙٗقس تعٗجت ظ

                                                           

  . ٖن18/11/1422 : اعُع١ . ٖن17/11/1422 : متت َػافٗتٗا ّٜٛ ا ُٝظ (1)

  . ٖن يحد٣ ايدازضات بٗا يف فرت٠ َا بعد ايظٗس29/11/1422 : ػاف١ٗ عا٥ػ١ ايٛقٝ ٞ ّٜٛ ايجالثا٤َ (2)
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 ا امت١

 ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝات

ًوّ أٗغوع اهلباتٚوب اُبؿواضًا يف      ، تنس اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ يف املسِٙٞ املِو٘ضٝ 

  . ٗٓٛ عوٟ قسض ضفٚع ًّ اهبط٘ض ٗاهطقٛ ، املٌولٞ

ٍّ عوووٟ   ٗقوس زٍي اُبؿوواض ٓووصٖ   اهلباتٚوب يف املسِٙووٞ عوووٟ أْ أٓواهٛ املسِٙووٞ كوو

فٔووٍ مل ٙناضنوو٘ا تنوووٍٚ املووطأٝ اهقووطآْ ًٗعووازئ      ، ٗعووٛ توواَ بهووطٗضٝ تنوووٍٚ املووطأٝ   

  . ًٗا ِٙفنٔا يف زِٙٔا ٗزُٚآا ، اهسّٙ

غووري أْ بنوو  األٓووواهٛ كوواُ٘ا ميوواُنْ٘ يف تنووووٍٚ اهفبوواٝ اهلبابووٞ ًٗعوووازئ       

ٗأعبقوس أْ ٓوصٖ اهفلوطٝ     ، ام اهوصك٘ض فٔٛ يف اعبقازٍٓ ًّ اخبكو  ، اؿػا 

أًوووا عِوووسًا طفقوووت   ، ضصوووا كاُوووت أكثوووط ؾوووٚ٘عًا يف بساٙوووٞ ُؿووو ٝ اهلباتٚوووب   

مما جنى اهلباتٚب ُ٘اٝ هعٔ٘ض  ، فإُؤا أخص  يف االُسااض ، اهلباتٚب يف اهبط٘ض

  . اٍ املساضؽ اؿلً٘ٚٞ ، املساضؽ األٓوٚٞ اهِػا٢ٚٞ

أُؤا صحطز أْ ٗنونت   ، غوٌٚاْ ٗقس شكط  املطبٚٞ اهفانوٞ / غناز أعس

أقعوى عوٚٔوا    ، تنوّ فٚٔا افبباح املسضغوٞ ٗبوس١ اهبػوحٚى    ، ه٘ذٞ عوٟ با  ًسضغبٔا

  . ( فبا150ٝذبٟ ٗقى عسز ًّ غحوّ يف أٗي َٙ٘ ) ، األٓاهٛ إقعااًل كعريًا

بوغ عسز اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ يف املسِٙٞ املِ٘ضٝ عػب ًا ت٘قوت إهٕٚ اهعاذثوٞ  

ٗمل تصكطٓا  ، ( ًِٔا عّ ططٙق املقابال 28ت٘قوت اهعاذثٞ إىل ) ، ( كبابًا47)

  . املكازض ًّ قعى

كٌا قاًت اهعاذثٞ ببكرٚح بن  املنوً٘ا  عّ خ٘جا  اهلباتٚب كاُت 

 ، اعبٌووازًا عوووٟ ًووا توو٘افط هووسٙٔا ًووّ ًكووازض ؾووفٔٚٞ ، قووس أٗضزتٔووا ًكووازض غووابقٞ

لباتٚوب مموّ ذكووت    ٗكصهم اغبطاعت اهعاذثوٞ عوطض غوريٝ بنو  ضا٢وسا  اه     

ًثوى   ، عّ ططٙق اـ٘جٞ ُفػٔا إْ كاُت عوٟ قٚس اؿٚاٝ ، عوٟ غريتّٔ اهصاتٚٞ

  ٛ ّ  ، اـ٘جوووٞ قوووفٚٞ عثٌووواْ ذوٌووو أٗ إذوووس٠ قطٙعاتوووؤّ أٗ   ، أٗ ب٘اغوووطٞ أبِوووا٢ٔ

  . اهساضغا  هسّٙٔ

ًوّ كواْ عووٟ قوسض كوعري ًوّ        ، إْ ًّ اهلباتٚوب اهِػوا٢ٚٞ باملسِٙوٞ املِو٘ضٝ    

ًثووى كٍبووا  فاطٌووٞ ٓووامن اهوويت مل تقبكووط يف      ، ١ اهنوٌووٛٗقوو٘ٝ اهنطووا  ، اهبطوو٘ض
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 ، بى كاُت تنوٍ اهفبٚا  اهلبابوٞ ٗاإلًوال١ ٗاـو     ، تسضٙػٔا عوٟ قطا١ٝ اهقطآْ

  . ٗقطض اهؿنط ، ٗاـطابٞ

  ٕ اهويت توصكطٓا    ، ٗكصهم كاْ كِبا  اهفقٚٔٞ ظٓطٝ قٌس إبوطآٍٚ فالتو

 ، -خطووو  ٓوووصا اهوقوووب ٗقوووس أؾوووط  إىل  - ( ظٓوووطٝ اهػوووِاضٙٞ )املكوووازض باغوووٍ 

 ٞ ٗقووس كاُووت  ، ٗكاُووت عاملووٞ يف اؿووسٙث ٙطجووع إهٚٔووا عِووس االخووبال  يف اهطٗاٙوو

ٗكصهم كاُت اهؿٚدٞ  ، ٗػنوّ ظفعّ ًبًُ٘ا ًِٕ ، تسٍضؽ طاهعاتؤا ابّ عاؾط

  . ًاهم اإلًاَضقٚٞ بِت اهؿٚذ خوٚى تسٍضؽ طاهعاتؤا ًّ ً٘ط  

  . اهكغاض ٞاهكعِٚٓان بن  اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ ٙسضؽ بٔا بن  

اُبؿوووط  يف املسِٙوووٞ كباتٚوووب تنووووٍ اهفبٚوووا  ظاُوووب اهقوووطآْ أؾوووغاي اإلبوووطٝ   

كٌوووا كاُوووت بنووو  اهلباتٚوووب ًبدككوووٞ يف  ، ٗأؾوووغاي اهكووو٘  ، ٗاهبططٙوووع

تػووبقعى اهطاهعووا  بنووس ؽووطجّٔ ًووّ اهلباتٚووب اهنوٌٚووٞ اهوويت   ، املٔوواضا  اهٚسٗٙووٞ

  . ؼفعّٔ اهقطآْ ًٗعازئ اهلبابٞ

  ٗاهفقٚٔووا  يف املسِٙووٞ املِوو٘ضٝ كووّ ًووّ جِػووٚا  غووري      إْ ًنعووٍ اـ٘جووا 

ٗٓصٖ اهؿن٘  تؿبٔط بإتقاُوؤا هؤٌواضا     ، غاضٜ ، تطكٚا ، اهلِس : ًثى ، عطبٚٞ

  . ًّ بالز أفطٙقٚا ٗخاقٞ اهفالتٕكصهم كاُت بن  اـ٘جا   ، اهٚسٗٙٞ

   ٞ ٍْ كٍَّبا  فدطٙوٞ ٓوامن يف اهؿوُ٘ ٗكبوا    ، تصكط بن  املكازض اهؿفٔٚٞ أ

كاُا  بوفاْ عّ اهلباتٚب امل٘جو٘زٝ يف شهوم    ، ٌٞ ٓامن اهؿاًٚٞ يف اهػاذٞفاط

ًوّ   ، إش كاُوا ٙػورياْ ٗفوق ًِوآخ طوال  املوساضؽ       ، اه٘قت ًوّ ذٚوث ًِٔحٌٔوا   

     ٕ ٗشهوم ًوا    ، ٗاهب٘ذٚوس  ، ذٚث تسضٙؼ اؿػوا  ٗاـو  ٗاإلًوال١ ٗاإلُؿوا١ ٗاهفقو

ب يف ضأٙؤّ أعووٟ  ٗامللب ، ذسا بعن  اهسضاغا  إىل إطالق اغٍ ًلبب عوٌٚٔا

  . ًػب٠٘ ًّ اهلِبا 

فلاُت صثابٞ ًؤغػٞ  ، فبرت بن  اهلباتٚب فك٘اًل هبسضٙؼ اهلعريا 

  . حمل٘ األًٚٞ

ٍ٘ض اهلباتٚوب اهِػوا٢ٚٞ يف املسِٙوٞ املِو٘ضٝ أُوٕ كاُوت           ًّٗ ًعوآط تقوٍسَ ٗتطو

ٗشهوم   ، بن  اهِػ٘ٝ اهلعريا  يف اهػّ ٙقسًّ إهٚٔا ًوّ جوسٝ ًٗلوٞ ٗاهطوا٢     

َ  )بووا  اهكوواؿٚٞ ًثووى ك بووى إُووؤا  ( اـ٘جووٞ قوواؿٞ عٌووط عثٌوواْ فانووى كووسٗ
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ف قاَ بنهؤّ هوسٙٔا ًوا ٙقواض       ، كاُت تفبح هلّ زاضٓا كػلّ زاخوٛ فاُٛ

  . اهػِٞ ٗاهِك  ذبٟ خبٌّ اهقطآْ اهلطٍٙ

       ٞ ٗقووطفت  ، هقوس ؾوحنت اؿلً٘وٞ اهػون٘زٙٞ خ٘جوا  اهلباتٚوب يف املسِٙو

  . عوٟ تط٘ٙط كباتٚعّٔ هلّ ًلاف   ؾٔطٙٞ ًّ أجى ؼفٚعّٓ

فػووٌرت هلووّ باهنٌووى يف   ، كووصهم كٍطًووت اؿلً٘ووٞ ضا٢ووسا  اهلباتٚووب 

  . املساضؽ اؿلً٘ٚٞ عِس افبباذٔا

فٚعٔوط أُوٕ مل ٙلوّ     ، أًا باهِػعٞ هوٌساضؽ األٓوٚٞ هوعِا  يف املسِٙٞ املِو٘ضٝ 

وٌٚٚٞ ًّ ٗج٘ز ًطاذى تن ، يف املسِٙٞ ًساضؽ أٓوٚٞ هوعِا  صنِٟ املسضغٞ اهِعاًٛ

ٗاملوووو٘از األغاغووووٚٞ اهؿووووطعٚٞ  ، كاؿػوووا   ، ٗزضاغووووٞ ًوووو٘از ذسٙثووووٞ ، ًبنوووسزٝ 

ٗعوسز ًوّ    ، ٗٗجو٘ز إزاضٝ ًوّ ًوسٙطٝ ًٗػواعسا      ، ٗفق ًِوآخ قوسزٝ   ، ٗاهوغ٘ٙٞ

غوري أْ بنو  اهعواذثني ٙطوقوْ٘ ػواٗظًا عووٟ اهلباتٚوب عًٌ٘وًا اغوٍ           ، املسضغا 

ٞ ٗفاطٌووٞ ٓووامن ٗفا  ، ًثووى كٍَّبووا  فدطٙووٞ ٓووامن   ، ًسضغووٞ فبوواضٝ  ، طٌووٞ اهاكٚوو

  . ٗتاضٝ ٙػٌُ٘ؤا ًساضؽ ، ٙػٌُ٘ؤا كباتٚب

ٍ  إطوالق  باإلًلاْ إُٔ ٗٙعسٗ ٟ  كباتٚوب  اغو  ، اهػوابقا   اهطا٢وسا   كباتٚوب  عوو

فإُوٕ باإلًلواْ    ، أًا ًا قاًت بافبباذٕ اهساضغا  ًّ اؾٚى اهثاُٛ ًّ كباتٚوب 

عِوسًا أخوص     ، أْ ُطوق عوٚٔا ًساضؽ ؾعٕ ُعاًٚوٞ خاقوٞ يف ًطاذوؤا املبو خطٝ    

ًبٌثوووٞ يف ًنُ٘ووا  ًازٙووٞ ٗعِٚٚووٞ ًووّ    ، تبوقووٟ ًنُ٘ووا  ًووّ اؿلً٘ووٞ اهػوون٘زٙٞ  

ًووع اُبعوواَ ًِآحٔووا ًووع ُعوواَ إزاضٝ اهبنوووٍٚ  ، غووع٘ضا  ٗطعاؾووري ًٗقاعووس زضاغووٞ

  : ٗٓصٖ املساضؽ ٓٛ ، هوعِني

  . ًسضغٞ اهف٘ظ ٗاهِحاح (1)

  . ًسضغٞ املقاقس اإلغالًٚٞ (2)

  . ًسضغٞ اهلساٙٞ اإلغالًٚٞ (3)

  . ًسضغٞ بب٘ي اهبلطُٗٚٞ (4)

أًٔووا  املووؤًِني   )ٗهنووى أٗي ًسضغووٞ صنِآووا اهِعوواًٛ تقطٙعووًا ٓووٛ ًسضغووٞ      

ٛ  ( األٓوٚٞ ٛ     ، ملؤغػٔا ظٟٚ ععس اهنعٙع األٙو٘ب  ، ًٗسٙطتوؤا ععٚوسٝ كٌواي األٙو٘ب

غوووري أْ ِٓوووان ًسضغوووٞ مل أجوووسٓا يف كوووثري ًوووّ   ، ٓوووو1377ٗقوووس أغػوووت غوووِٞ 

ٗٓٛ  ، ُٛ ًسضغٞ أٓوٚٞ ُعاًٚٞ يف املسِٙٞ املِ٘ضًٝع إُٔ ميلّ عِسٓا اا ، املكازض
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ِّ٘ي    ، ٓو1379ًسضغٞ اهابٚٞ اإلغالًٚٞ اهيت افببرت غِٞ  فٔٛ مل تلّ كبابوًا ذو

،  ًٗثوؤا كاُوت غوابقبٔا    ، كعقٚٞ املوساضؽ املوصك٘ضٝ يف املكوازض    ، إىل املسضغٞ

  . ٗقاذعٞ املسضغٞ ٓٛ املطبٚٞ اهفانوٞ غناز أعس غوٌٚاْ

 ، املِ٘ضٝ باملسِٙٞ اهِػا٢ٚٞ اهلباتٚب ًِٗآخ ططق ُعاَ ًّ ُػبدول أْ ُٗػبطٚع

  : ًّٗ شهم ، كثريًا ًّ اهسضٗؽ اهاب٘ٙٞ اهيت مّ عاجٞ ًاغٞ إهٚٔا اهَٚ٘

تبعع ُعاَ اهٚوَ٘ املبلاًوى اهوصٜ ٙػوٌح هوطاهعوٞ       ، كاُت اهلباتٚب اهِػا٢ٚٞ -

بػوب اـويٝ   تل -عػوب اهطغعوٞ    -باملل٘ث ط٘اي اهَٚ٘ يف بٚت اـ٘جٞ 

إنووافٞ إىل أْ اذبلووان اهطاهعووا  بعنهوؤّ   ، ٗاهِعوواَ ٗاهػووو٘ن ًووّ ًنوٌبٔووا 

ٗٙنؤٌّ اؾطأٝ عوٟ  ، عوٟ اهنٌى اؾٌاعٛ كى شهم اه٘قت ٙلػعّٔ املقسضٝ

  . االخبالط ٗاهبناًى ًع األقطاْ

ٙقٌوووّ ببػوووٌٚع اؾوووع١ املقوووطض ذفعوووٕ    ، كاُوووت طاهعوووا  بنووو  اهلباتٚوووب   -

ٞ  أٗ تػووٌٚنٕ ألُ ، هعنهوؤّ  ، فػوؤّ ًووطاضًا ٗتلووطاضًا قعووى عطنووٕ عوووٟ اـ٘جوو

   َ ٛ  ، ٗٓووصا ًووا ٙػووٌٟ هووسِٙا اهٚوو٘ ذٚووث ٙنبٌووس اهطاهووب عوووٟ     ، بوواهبنوٍٚ اهووصات

  . ٗٙنٌى عوٟ تط٘ٙطٓا شاتًٚا ، قسضاتٕ

    ٍ كاُووت ؼفووع اهطاهعووٞ عوووٟ     ، إْ االذبفوواال  اؾٌاعٚووٞ ـووبٍ اهقووطآْ اهلووطٙ

َ    ; اهبنوٍٚ مموا   ، اهٛ ٗاألقوسقا١ بِحاذٔوا  ٗفطذوٞ األٓو   ، ملا تؿنط بوٕ ًوّ آبٌوا

عاجووٞ ًاغووٞ ملثووى ٓووصٖ االذبفوواال   ، ٗطاهعووا  اهٚووَ٘ . ٙووسفنٔا هوبقووسَ ٗاهنطووا١

ّ    ، اهلازفووٞ  ، ففٚٔووا توقووٟ اهقكووا٢س  ، اهوويت ٓووٛ صثابووٞ تطعٚووق عٌوووٛ ملووا زضغوو

  . ٗتسع٘ إىل اذااَ املنوٌٞ ، اهيت تعحى اهنوٍ ، ٗاألُاؾٚس ، ٗاـطب

بهطٗضٝ تلثٚو  اؾٔو٘ز ٗاهب٘غوع يف     ، اهعاذثٞ ٗيف آخط ٓصا اهعرث ت٘قٛ

 ٞ فوال ؾوم    ، اهسضاغا  اهنوٌٚٞ يف فاي تنوٍٚ املطأٝ عاًٞ ٗيف املسِٙٞ املِ٘ضٝ خاقو

    ٞ ِْ ِٓان كثريًا ًّ اهلباتٚوب مل تب٘قوى إهٚٔوا اهعاذثو فاملسِٙوٞ املِو٘ضٝ كاُوت     . أ

   ٍ ٕ  ، ًؿوؤ٘ضٝ عووب أٓووؤا هوبنوووٚ اهنوٌووا١  ففٚٔووا بووطظ كووثري ًووّ      ، ٗإقعوواهلٍ عوٚوو

بوس أْ ٙلوْ٘ هوٌوطأٝ ُكوٚعٔا      ٗيف ظى ٓصٖ اهِٔهوٞ اهنوٌٚوٞ ال   ، ٗاهؿنطا١ ٗاألزبا١

فقووس اعبٌووس اهساضغووْ٘ عوووٟ ًووا شكووط يف       ، اهووصٜ مل تلؿووفٕ اهسضاغووا  بنووس   

  ٍ ف خووص اهالذوق عووّ   ، ٗضكِو٘ا إىل ًوا فٚٔووا ًوّ ًنوً٘وا      ، املكوازض اهويت غووعقبٔ

  . اهػابق ًّ غري ؼسُٙث أٗ تط٘ٙط هوٌنوً٘ٞ
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  امل ادز ٚاملساجيامل ادز ٚاملساجي

(1)   ٞ ٛ  ،  اإلقووووابٞ يف متٚٚووووع اهكووووراب زاض ،  ط(.  )ز،  ابووووّ ذحووووط اهنػووووقالُ

 .   (.  ز ، ) هعِاْ،  بريٗ ،  اهلبا  اهنطبٛ

.  )ز،  1ط،  إبطآٍٚ ف٘ظاْ اهف٘ظاْ،  إقوٍٚ اؿحاظ ٗع٘اًى ُٔهبٕ اؿسٙثٞ (2)

 .  ٓو1401،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  اهطٙاض،  ْ(

ٛ  ،  اهسٗهوٞ اهػون٘زٙٞ األٗىل  ،  اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞتاضٙذ اهعالز  (3) ،  ًوِري اهنحالُو

ٞ   ،  اهطٙواض ،  زاض اهػعى هوِؿوط ٗاهب٘ظٙوع  ،  2ط  ، املٌولوٞ اهنطبٚوٞ اهػون٘زٙ

 .  ٓو1413

املسِٙوٞ  ،  ْ(.  )ز،  1ط،  ععس اهعاغ  بوسض ،  اهباضٙذ اهؿاًى هوٌسِٙٞ املِ٘ضٝ (4)

  . ٓو1414،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  املِ٘ضٝ

(5)    ْ أعوووس ،  تووواضٙذ ًلوووٞ زضاغوووا  يف اهػٚاغوووٞ ٗاهنووووٍ ٗاالجبٌوووا  ٗاهنٌوووطا

األًاُووٞ اهناًووٞ هالذبفوواي صووطٗض ًا٢ووٞ عوواَ عوووٟ ت غووٚؼ    ،  4ط،  اهػووعاعٛ

 .  ٓو1419،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  اهطٙاض،  املٌولٞ

ٛ  )تطوو٘ٙط اهبنوووٍٚ باملٌولووٞ اهنطبٚووٞ اهػوون٘زٙٞ      (6) ذػووّ  ، ( اهبنوووٍٚ االببووسا٢

ْ  ًكوووطفٟ ٞ ،  1ط،  اؾووو٘ازٜ ٗآخوووطٗ ،  جوووسٝ،  زاض األقوووفٔاُٛ هوطعاعووو

 .  ٓو1406،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ

زضاغوٞ تاض ٚوٞ   ،  ٓوو 1408ٓوو إىل  1344اهبنوٍٚ األٓووٛ يف املسِٙوٞ املِو٘ضٝ ًوّ      (7)

زاض ،  ُووازٜ املسِٙووٞ املِوو٘ضٝ األزبووٛ،  زخٚووى اهلل ععووس اهلل اؿٚووسضٜ،  ٗقووفٚٞ

 .  ٓو1412،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  سٝج،  اهنوٍ هوطعاعٞ ٗاهِؿط

،  ط(.  ز ، ) قٌس بّ ععس اهلل اهػوٌاْ،  اهبنوٍٚ يف عٔس املوم ععس اهنعٙع (8)

األًاُووٞ اهناًووٞ هالذبفوواي صووطٗض ًا٢ووٞ عوواَ عوووٟ ت غووٚؼ املٌولووٞ اهنطبٚووٞ         

 .  ٓو1419،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  اهطٙاض،  اهػن٘زٙٞ

زضاغٞ تاض ٚٞ  )ٓو 1412ملِ٘ضٝ ًّ اهناَ اهلحطٜ األٗي إىل اهبنوٍٚ يف املسِٙٞ ا (9)

  ٞ ٜ     ( ٗقوووفٚٞ ؼوٚوٚووو ،  زاض املِووواضٝ ،  1ط،  ُووواجٛ قٌوووس ذػوووّ األُكووواض

 .  ٓو1414 ، ًكط،  اهقآطٝ
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قٌوووس ععوووس اهوووطعّ ،  اهبنووووٍٚ يف ًلوووٞ ٗاملسِٙوووٞ آخوووط اهنٔوووس اهنثٌووواُٛ (10)

 .  ٓو1393،  اهطٙاض،  ْ(.  )ز 1ط،  اهؿاًذ

ٞ  طأٝتنووووٍٚ املووو  (11)  - 1319خوووالي ًا٢وووٞ عووواَ   يف املٌولوووٞ اهنطبٚوووٞ اهػووون٘زٙ

املٌولووٞ  ، اهطٙوواض،  اهط٢اغووٞ اهناًووٞ هبنوووٍٚ اهعِووا     ، ط(.  ٓووو )ز1419

 .  ٓو1419،  اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ

 ، ًلبعوووٞ اهثقافوووٞ اهسِٙٚوووٞ،  قٌوووس هعٚوووب اهعبِوووُ٘ٛ ، اهطذووووٞ اؿحاظٙوووٞ (12)

 .  ٓو1415اهقآطٝ 

ٛ  قٌوووس ُ،  غوػووووٞ األذازٙوووث اهكووورٚرٞ   (13) ،  2ط،  اقوووط اهوووسّٙ األهعووواُ

 .  ٓو1399،  بريٗ ،  زًؿق،  امللبب اإلغالًٛ

ٜ   ،  اهػريٝ اهِع٘ٙٞ اهكورٚرٞ  (14) ًلبعوٞ اهنووَ٘   ،  6ط،  أكوطَ نوٚا١ اهنٌوط

 .  ٓو1415،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  املسِٙٞ املِ٘ضٝ،  ٗاؿلٍ

ٜ    ،  قرٚح اهعداضٜ (15) .  )ز ، اإلًاَ أب٘ ععس اهلل قٌوس بوّ إمساعٚوى اهعدواض

 .  ٓو1420،  هعِاْ،  بريٗ ،  ط( زاض اهلبب اهنوٌٚٞ

(16)  ٕ ٛ ،  قوورٚح اؾوواًع اهكووغري ٗظٙازتوو ،  3ط،  قٌووس ُاقووط اهووسّٙ األهعوواُ

 .  ٓو1408 ، زًؿق،  بريٗ ،  امللبب اإلغالًٛ

(17)  ٞ ٛ ،  قوورٚح غووِّ ابووّ ًاجوو امللبووب ،  3ط،  قٌووس ُاقووط اهووسّٙ األهعوواُ

 .  ٓو1408،  بريٗ ،  اإلغالًٛ

ْ  ،  اضٙذ اإلبسا  األزبٛ باملسِٙٞ املِ٘ضٝقفرا  ًّ ت (18) ،  1ط،  عاقوٍ عوسا

 .  ٓو1422،  جسٝ،  ؾطكٞ املسِٙٞ هوطعاعٞ ٗاهِؿط

َ ،  عوٌا١ لس خالي مثاُٚٞ قطْٗ (19) ،  2ط ، ععس اهلل بّ ععس اهطعّ اهعػوا

 .  ٓو1419،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ،  اهطٙاض،  زاض اهنكٌٞ

(20)  ٗ .  )ز،  ابووّ غووٚس اهِوواؽ ،  اهؿووٌا٢ى ٗاهػووري عٚووْ٘ األاووط يف فِووْ٘ املغوواظٜ 

 .   (.  )ز،  هعِاْ،  بريٗ ،  زاض املنطفٞ،  ط(

ؾووطكٞ املسِٙووٞ   ، 3ط ، عوووٛ ذووافغ  ، فكوو٘ي ًووّ توواضٙذ املسِٙووٞ املِوو٘ضٝ    (21)

 .  ٓو1417،  املٌولٞ اهنطبٚٞ اهػن٘زٙٞ ، جسٝ ، املِ٘ضٝ هوطعاعٞ ٗاهِؿط
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عوس اهوطٚو  ععوس اهلل بوّ     ع،  اهلباتٚب يف اؿطًني اهؿطٙفني ًٗا ذ٘هلٌوا  (22)

 .  ٓو1418،  هعِاْ،  بريٗ ،  زاض خهط،  3ط،  زٓٚـ

،  ط(.  ٗبصٙوٕ اهبودٚل هووصٓ  )ز ،  املػبسضن عوٟ اهكرٚرني هوراكٍ (23)

 .   (.  )ز،  هعِاْ،  بريٗ  ، زاض اهلبا  اهنطبٛ

ط( ًلبعووٞ اهثقافووٞ اهسِٙٚووٞ  .  )ز ، إبووطآٍٚ ضفنووت باؾووا ،  ًووطآٝ اؿووطًني (24)

 .   (.  )ز،  ٔ٘ضٙٞ ًكط اهنطبٚٞ ،  اهقآطٝ

 .   (.  ز ) ، بريٗ  ، امللبب اإلغالًٛ،  ط(.  ز ، ) ًػِس اإلًاَ أعس (25)

ٛ   ،  ُػا١ ؾٔريا  ًّ لس (26) زاضٝ املووم   ، ط(.  ز ) ، زالي بِوت كووس اؿطبو

قسض صِاغعٞ ًطٗض ًا٢ٞ عاَ عووٟ ت غوٚؼ املٌولوٞ اهنطبٚوٞ     ،  ععس اهنعٙع

 .  ٓو1419،  اهػن٘زٙٞ
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 (  اعًا ٚنتاب١ َٚكاب١ً )ٚاٜات ايػءا١ٖٝ ايس

 

أًاًووووٞ قووووالح اهووووسّٙ مشووووؼ  -1

 اهسّٙ

  . ٓو )ٗاهستٔا قاذعٞ كٍبا (22/11/1422 : اهثالاا١

  . ٓو )زضاغٞ ٗأخبٔا قاذعٞ كٍبا (22/11/1422 : اهثالاا١ آًِٞ أعس عوٌٛ-2

 ٓو )زاضغٞ(28/11/1422 : االاِني ذٚاٝ عوٜ٘-3

 ٓو )زاضغٞ(29/11/1422 : األذس التٕظكٚٞ ذػّ عثٌاْ ف -4

 ٓو )زاضغٞ(20/11/1422 : األذس ظكٚٞ ؾاٖ-5

 ٓو )زاضغٞ(29/10/1422 : األذس ظكٚٞ قطٗؽ-6

 ٓو )زاضغٞ(22/11/1422ٗاهثالاا١  ، 21 : االاِني ظِٙب ععٝ ععس ض  اهطغ٘ي -7

 ٚٞ(ٓو )قاذعٞ ًسضغٞ أٓو17/11/1422 : اـٌٚؼ غناز أعس قٌ٘ز غوٌٚاْ-8

  . ٓو )ٗاهستٔا قاذعٞ كٍبا (20/11/1422 : األذس غو٠٘ طٕ قٌ٘ز ًغطبى-9

ٞ  ، ٓوووووو 18/11/1422اؾٌنوووووٞ  قفٚٞ عثٌاْ ذوٌٛ-10 ٓوووووو  25/11/1422 : اؾٌنووووو

  . )قاذعٞ كٍبا (

 ٓو )قاذعٞ كٍبا (29/10/1422 : اؾٌنٞ قفٚٞ عٌط أٙ٘ -11

 (ٞزاضغٓو )29/11/1422 : اهثالاا١ عا٢ؿٞ اه٘قٚكٛ -12

 ٓو )زاضغٞ(26/10/1422 : األذس عا٢ؿٞ ٙ٘غ  أعس عوٛ -13

  . ٓو )ٗاهستٔا قاذعٞ كٍبا (20/11/1422 : األذس ععٌٚٞ أًني اهلل كسَٗ -14

  . ٓو )خاهبٔا قاذعٞ كٍبا (29/11/1422 : اهثالاا١ عٚؿٞ غنٚس -15

  . ٓو )زاضغٞ(28/11/1422 : االاِني عٚؿٞ ُنٌاْ-16

 ٓو )إضؾاز إىل قاذعٞ كٍبا (18/11/1422 : اؾٌنٞ اهسّٙ فٌٔٛ ًا٢سٝ ُ٘ض -17

 ٓو )زاضغٞ(28/11/1422 : االاِني ًطنٚٞ ُنٌاْ -18

 ٓو )زاضغٞ(29/11/1422 : األذس ًطٍٙ ذػّ عثٌاْ فالتٕ -19

  . ٓو )إضؾاز إىل قاذعٞ كٍبا (28/11/1422 : االاِني ُا٢وٞ غالًٞ -20

  . ٓو )إضؾاز إىل قاذعٞ كٍبا (18/11/1422 : اؾٌنٞ ٗفا١ اهطٚب -21
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