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اؿُس هلل ضبِّ ايعاملنيٚ ،ايكٖٚ ٠٬ايػ ّ٬عً ٢أؾطف ا٭ْبٝاٚ ٤املطغًنيْ ،بٓٝا
قُس ٚعً ٢آي٘ ٚقرب٘ أمجعنيٚ ،بعس:
ؾايعٌُ اـري ٟامل٪غػ ٞأ ٚايعٌُ َٔ خ٪َ ٍ٬غػ ١أ ٚايعٌُ بايصٖٓ ١ٝامل٪غػ;١ٝ
ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعا ٕٚعً ٢اـريٚ ،مماضغت٘ ؾهَٚ ّ٬هُْٛاّْ ،كاّ ٚضٚذاّٚ ،أزا٤
ايعٌُ بٓػل َٓعِ قا ِ٥عً ٢أغؼ َٚبازٚ ٨أضنإ ٚق ِٝتٓع ١ُٝٝقسزOrganized ( ٠
.)Work
ٖٚصا ايعٌُ امل٪غػ ٞتٛجس يف ثكاؾتٓا نٌ املكَٛا اي٬ظَ ١يٓحاذ٘ ٚببساع٘ ،ؾ٬
عحب بشٕ َٔ ٚجٛز مناشد ضا٥ع ١هلصا ايعٌُ امل٪غػ ٞاـري ،ٟغبكت ؾ ٘ٝأَتٓا نٌ
ا٭َِٚ ،أبسعت ؾ ٘ٝأُٜٓا ببساع .
* ايؿٛاٖس َٔ ايكطإٓ ٚايػٓ ١اييت ُتَِّٜ٪س ايعٌُ اـري ٟايِ ُُ َ٪غٖػٔ: ِّٞ
بٕ ايعٌُ امل٪غػ ٞاـري ٟتطمج ١عًُ ١ٝملبازٚ ٨ق ِٝز ١ٜٝٓععَٗٓٚ ١ُٝا:
= بضغاَ ٤بسأ ايتعا ٕٚيبًٛؽ ا٭ٖساف اـري ١ٜايٓبٚ ١ًٝؼكٝل عبٛز ١ٜاهلل:
قاٍ تعاىلَٚ (:تَعَاَُْٛٚاِ عًََ ٢ايِربِّ َٚايتٖ ِك َ٫َٚ ٣َٛتَعَاَُْٛٚاِ عًََ ٢اإلٔثِِٔ َٚايِعُسَِٚإٔ ) .
ؾأَط غبراْ٘ بايتعا ٕٚعً ٢أعُاٍ اـري َٗٓٚا :ا٭عُاٍ امل٪غػ ١ٝاـري١ٜ
املٓهبط ١بهٛابط ايؿطٜع ، ١قاٍ ابٔ نثري ٜ " :أَط تعاىل عباز ٙاملَٓ٪ني باملعا ١ْٚعً٢
ؾعٌ اـريا  ٖٛٚ ،ايبٔ ٗط ٚ ،تطى املٓهطا  ٖٛٚ ،ايتك. ٣ٛ
ٜٗٓٚاِٖ عٔ ايتٓاقُط عً ٢ايباطٌ ٚايتعا ٕٚعً ٢املآثِ ٚاحملاضّ "  .تؿػري ابٔ نثري
(. )10/2
ٚقاٍ ايعٔ ٗع بٔ عبس ايػ ّ٬يف ٖص ٙاٯ ١ٜايهطميٖ " : ١صا ْٗ ٞعٔ ايتػبب بىل
املؿاغس ٚ ،أَط بايتػبب بىل ؼك ٌٝاملكاحل "  .ايكٛاعس ٚا٭ق ٍٛاؾاَع. )11( ١
= ا٫عتكاّ بايكطإٓ ٚايػٖٓٚ ١صا أبًؼ َا ٜه ٕٛيف ذاٍ اجتُاع املَٓ٪ني عً٢
ؼكٝك٘ ٚاٖ٫تسا ٤يػب :ً٘ٝنُا قاٍ تعاىلَٚ(:اعِتَكُُٔٛا بٔرَ ِبٌٔ ايًٖ٘ٔ جَُٔٝعّا َٚيَا َتؿَطٖقُٛا) .
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ؾايعٌُ امل٪غػ ٞاـري َٔ ٟجٗ :ٕ١ؾ ٘ٝػُع ٚاعتكاّ عً ٢اؿل ،
 َٔٚجٗ ٕ١أخطٜ :٣صيٌ ذٝا ٠ايٓاؽ ٜٚع ٌٜعٛا٥ل ايعبٛز َٔ ١ٜططٜكِٗ يٝعتكُٛا
باؿل .
= زعِ َؿْٗ ّٛكط ٠املػًِ إلخٛاْ٘ املػًُني:
ؾايعٌُ امل٪غػ ٞاـري ٟؾ ٘ٝاجتُاع عًْ ٢كط ٠املػًُني ٚزعُِٗ يف قهاٜاِٖ،
ٖٚصا ايسعِ َطًٛبٚ ،مل ٜػتػٔ عٓ٘ ذت ٢ا٭ْبٝاٚ ;٤هلصا قاٍ تعاىلَٜ ( :ا أََٜٗٗا ايٖصٔ َٜٔآََُٓٛا
رَٛاض ِّٜٔنيَ ََِٔ أَ ِْكَاضٔ ٟبٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ) .
نُُْٛٛا أَ ِْكَاضَ ايًٖ٘ٔ نََُا قَاٍَ عٔٝػَ ٢ا ِبُٔ ََطِ ََِٜئًِ َ
أٜ َٔ ": ٟػاعسْ ٞيف ايسع ٠ٛبىل اهلل" ايبساٚ ١ٜايٓٗا.) 85/2( ١ٜ
قاٍ ايكامسٚ ":ٞؾ ٘ٝبؿاض ٠يًَُٓ٪ني بايتأٜٝس ايطباْ ٞهلَِ ،ا زاَٛا َتٓاقط ٜٔعً٢
اؿل ،فتُعني عً "٘ٝقاغٔ ايتأ.)225/9( ٌٜٚ
ؾايتعا ٕٚاـري ٟبشا نإ عرب عٌُ َ٪غػ ٞبني املػًِ ٚبخٛاْ٘  ،ؾإْ٘ ٜؿت ٓس أظضٙ
ٜٚتك ،٣ٛنُا قاٍ اهلل تعاىل ملٛغ ٢عً ٘ٝايػ (: ّ٬غََٓؿُسٗ َعهُسَىَ بٔأَخٔٝوَ ) .
= ؼكٝل ٚزعِ َؿٗ ّٛا٭َ ١ايٛاذسٚ ٠اؾػس ايٛاذس :
نُا قاٍ تعاىلٔ (:بٕٖ َٖصُٔ ٔٙأَٖتُهُِِ ُأ ََٖٚ ّ١اذٔسَٚ . ) ّ٠قَاٍَ َضغُ ٍُٛايًٖ٘ٔ قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًََِٔ٘ٝ
هْٛ
طؿِِٔٗٔ ََ َثٌُ ايِحَػَسٔ بٔشَا اؾِتَهَُ َُِ٘ٓٔ ٢ع ِ
َٚغًَََِٖ ََ(:ثٌُ ايِ ُُ ِٓٔ َٔ٪نيَ ؾَٔ ٞتَٛازِِِّٖٔ َٚتَطَاذُُِِٔٗٔ َٚتَعَا ُ
تَسَاعَ ٢يَُ٘ غَأ٥طُ ايِحَػَسٔ بٔايػَٖٗطٔ َٚايِرُُٖ )٢ضٚا ٙايبداض( ٟضقَِٚ )6011ػًِ (ضقِ .)2586
ذكُٛمٔ ايُُِػًِٔ ُٔنيَ بَ ِعهِِٔٗٔ عًََ ٢بَعِضٕ َٚذَثِِِّٗٔ عًََ٢
ٚاؿسٜث قَطٜٔس " ؾٔ ٞتَعِعُٔ ِٔٝ
ايتٖطَاذُِٔ َٚايًَُُِاطَ َؿَٚ ٔ١ايتٖعَانُسٔ ؾٔ ٞغَِٝطٔ بٔثِِٕ َٚيَا ََهِطُ "ٕٙٚؾطح ايٓ ٟٚٛعًَ ٢ػًِ .
= زعِ ق ِٝاغتبام اـريا ٚاملػاضع ١يف أعُاٍ اـري:
ايعٌُ اـري ٟامل٪غػ َٔ ٞألس ايػبٌ يتركٝل ٖص ٙاملػابكٚ ١املػاضع ١بىل
اـريا  ،ؾؿ ٘ٝطاع ١هلل غبراْ٘ٚ ،ؼكٝل هلا يف ايٛاقعَ ،ع ايتٓػٝل ٚايتهاٌَ ٚذػٔ
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اإلزاض ٠يتركٝل أعًَ ٢ػت ٣ٛأزا َٔ ٞ٥ايعٌُ اـري ،ٟقاٍ تعاىلَٚ (:غَا ٔضعُٛا بٔيَِ ََ ٢ػؿٔطََِٔٔ ٕ٠
ضَبِّهُِِ َٚجَ ٖٓ ٕ١عَ ِطنَُٗا ايػَُٖاَٚا ُ َٚايِأَ ِضضُ ُأعٔ ٖس ِ ئًُُِ ٖت ٔكنيَ) ٚقاٍَٚ(:ئهٌٍُّ ٔٚجِ َََُٗٛ َُٖٛ ْ١يَِّٗٝا
ؾَاغِتَ ٔبكُٛا ايِدَِٝطَا ٔ) ٚ ،قاٍ تعاىلَٚ(:ايٖصِٔ٪ُٜ َٜٔتََُ َٕٛا آتَِٛا َٚقًُُٛبُُِِٗ َٚجًَٔ ْ١أَُِِْٖٗ بٔيَ ٢ضَبِِِّٗٔ
ضَاجٔعُ * َٕٛأُٚئَ٦وَ ُٜػَاضٔعُٔ َٕٛؾ ٞايِدَِٝطَا ٔ  َُِِٖٚيََٗا غَا ٔبكُ. )َٕٛ
= ا٫جتُاع عً ٢اـري ٜهاعـ ايربنا ٜٚ ،سعِ َٛاطٔ ايكٜٚ ،٠ٛكا ّٚايعكبا
ؾؿ ٞايعٌُ اـري ٟامل٪غػ ٞزعِ ٚتك ١ٜٛيًُ َٔ َٔ٪بخٛاْ٘ املَٓ٪ني ،عٝث ٜكري
ايبٓا ٤قٜٛا َتُاغهاَ ،ع َا ٜكاذب شيو َٔ بطنا ا٫جتُاع َٚهاعؿ ١ايٓتا٥خ
ٚا٭جٛض املرتتب ١عًٖ ٢صا ايعٌُ.
قاٍ ابٔ ايك ِٝضمح٘ اهلل":ؾَإٕٔ ايُُِٓٔ َ٪نيَ ِٜٓتَؿع بَعهِٗ بٔعٌََُ بعض ؾٔ ٞايِأَعَُِاٍ ايٖتٔٞ
ٜؿرتن ٕٛؾَٔٗٝا نَايكًَٖا ٔ٠ؾٔ ٞمجَاعَ ١ؾَإٕٔ نٌ َٚاذٔس َُِِٔٓٗ تهَاعـ قًَات٘ بٔيَ ٢غَبِعَ١
َٚعؿِط ٜٔنعؿا ملؿاضن ١غَري ٙيَُ٘ ؾٔ ٞايكًَٖا ٠ؾَعٌُ غَري ٙنَإَ غَببا يعَٜٔازَ ٠أجط ٙنََُا إَٔ
عًُ٘ غَبَب يعَٜٔازَ ٠أجط اٯخط َٚ ...نَصَئوَ اؾرتانِٗ ؾٔ ٞايِحَٔٗاز َٚايِرخ َٚايِأََط بٔايَُِعِطُٚفٔ
َٚايِٖٓٗ ٞعَٔ ايُُِٓهط ٚايتعا ٕٚعً ٢ايِرب َٚايتٖكَٚ ٣ٛقس قَاٍَ ايٖٓبٔ ٞقًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ(:
ايُُِ ِ َُٔٔ ٪ئًُُِ ِ َٔٔٔ ٪نَايِبَُِٓٝإٔ َٜؿُسٗ بَ ِعهُُ٘ بَ ِعهّا َٚؾَبٖوَ بَ َِ َٔٝأقَابٔعٔ٘ٔ) َتؿل عًَََٚ .٘ٝعًُِ ّٛإَٔ َٖصَا
بٔ ُأَُٛض ايسٓ ٜٔأٚىل َُِٔٓ٘ بٔأَُُٛض ايسَِْٗٝا" ايطٚح قـ.128

* مناشد َٔ ا٭عُاٍ امل٪غػ ١ٝاـري ١ٜعرب ايتاضٜذ اإلغَٞ٬
ا٭عُاٍ اـري ١ٜمس ١باضظ ٠ـري أَ ١أخطجت يطغاي ١عع ،١ُٝأخطجت يًٓاؽ ،ؾ٬
أْاْ ١ٝؾٗٝا ٫ٚ ،أثط ، ٠بٌ ذب اـري يًحُٝعٚ ،اؿطم عً ٢بٜكاٍ ايٓؿع بؿت ٢ايططم
ٚايٛغا ٌ٥املؿطٚع،١
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(نُِٓتُِِ خَِٝطَ أُ َٖ ٕ١أُخِطٔجَتِ ئًٖٓاؽٔ تَ ِأَُطُ َٕٚبٔايَُِعِطُٚفٔ َٚتَِٓ َٗ َِ َٕٛعٔٔ ايُُِِٓهَطٔ ُ َٚت ََُِٕٛٓٔ٪
بٔايًٖ٘ٔ)
كٌَ بَََِٗٓٝا َٚبَ ِ َٔٝغَِٝطَٖٔا
(أُخِطٔجَتِ ئًٖٓاؽٔ ) أ" :ٟأُظِٗٔ َط ِ ئًٖٓاؽٔ ذَتٖ ٢تَََُ ٖٝع ِ َٚعُطٔؾَتِ ُ َٚؾ ٔ
"  .تؿػري ايطاظ. )325/8( ٟ
 ِٖٚخري ا٭َِ ٚأْؿع ايٓاؽ يًٓاؽ  .تؿػري ابٔ نثري (.)93/2
َ َٔٚعاٖط متٝع ٖص ٙا٭َٚ ١أبطظ ايس ٌ٥٫عً ٢ضغٛر َعٓ ٢اـريَ ٚ ،ؿاعط ايرب
ٚايرتاذِ ٚ ،عُل جصٚض ٙيف تاضىٗا  :نثطٚ ٠تٓٛع امل٪غػا اييت تعٓ ٢غري اإلْػإ.
ٖٚص ٙامل٪غػا يٝػت بايكٛض ٠اييت اغتكط عًٗٝا يف ٚاقعٓا املعاقطٚ ،يهٓٗا
ناْت قٛضَ ٠ؿطق ١يف جبني ا٭َ ١اإلغ ١َٝ٬تٓاغب عكطٖا ،يف ٚقت مل ٜهٔ ٜعطف
ايعامل ؾ٦ٝا عٔ ايعٌُ امل٪غػ ٞاـري.ٟ
 َٔٚاملعامل ايباضظ ٠يف تًو امل٪غػا  :لاذٗا ٚاغتُطاضٖا ٚبكاٖ٩ا عًَ ٢س٣
أجٝاٍ بٌ ٚقط ٕٚيف أزا ٤ضغايتٗا ٚعسّ تٛقؿٗا عكب ٚؾا٪َ ٠غػٗٝاٚ ،شيو بؿهٌ اهلل
تعاىل ،ثِ بؿهٌ ْعاّ ايٛقـ اإلغ ،َٞ٬ايص ٟنإ ميس نٌ امل٪غػا اـري ١ٜباملٛاضز
املاي ١ٝاييت تعٗٓٝا عً ٢أزا ٤ضغايتٗا ايٓب. ١ًٝ
ناْت ٖص ٙامل٪غػا ْٛعني:
ْٛعاّ تٓؿ ٘٦ايسٚيٚ ١تٛقـ عً ٘ٝا٭ٚقاف ايٛاغع،١
ْٛٚعاّ ٜٓؿ ٘٦ا٭ؾطاز َٔ أَطاٚ ٤قٛاز ٚأغٓٝاْٚ ٤ػا.٤
ٚقس تأغػت امل٪غػا اـري ١ٜيف ا٫غٚ ّ٬زعُت بٛاغط ١اهلبا اـري ١ٜعً٢
قٛض ٠أٚقاف ،ناْت ؽكل يًسعِ املػتُط يًعسٜس َٔ امل٪غػا .
َٓٚص ظٗٛض ايٛقـ يف ايكطٕ ا٭ ٍٚاإلغٚ ،َٞ٬ايص ٟنإ ٜػتدسّ يف زعِ عسز
عع َٔ ِٝامل٪غػا اـري ١ٜناملػاجس ٚاملساضؽ ٚاملهتبا ٚاملساؾٔ ٚقٛاؾٌ اؿحاد
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ٚبغاث ١ايؿكطآَ ،٤ص ظٗٛض ٙأٚنس ايسؾع ١ايك ١ٜٛايٛانر ١يًُ٪غػا اـري ١ٜايٛثٝك١
ايكً ١عٝا ٠ايٓاؽ .
ْ ٫ٚػتطٝع يف َثٌ ٖصا اؿسٜث إٔ ْعسز أْٛاع امل٪غػا اـري ١ٜنًٗاٚ ،يهٔ
ذػبٓا إٔ ًِْٓ بأُٖٗا:
* امل٪غػا اـري ١ٜايكر... ١ٝاملػتؿؿٝا ٚاملطانع ايكر١ٝ
ؾكس نإ ايتاضٜذ اإلغ َٞ٬ذاؾ ٬بإقاَ ١املؿايف ٚاملعاٖس ايطبٚ ،١ٝؽطٜخ
ا٭طبا ٤ايص ٫ ٜٔتعاٍ اإلْػاْ ١ٝتؿدط بأٜاز ِٜٗعً ٢ايعًِ عاَٚ ١ايطب خاق.١
* أْٛاع املػتؿؿٝا
ٚناْت املػتؿؿٝا ْٛعني:
ْٛعاّ َتٓك،ّ٬
ْٛٚعاّ ثابتاّ.
= أَا املتٓكٌ ؾأَ ٍٚا عُطف يف اإلغ ّ٬يف عٗس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ،
ٚناْت أْٛ ٍٚا ٠هلص ٙاملػتؿؿٝا ٖ :ٞخ ١ُٝضؾٝس ٠ا٭ْكاض ١ٜأ ٚا٭غًُ ١ٝضن ٞاهلل
عٓٗاٚ ،ناْت قتػب ،١اذرتؾت ايتُطٜض ٚ ،أذبت ايتطبٝب ٚاملساٚاٚ ، ٠تؿٓٛقت يف شيو
ذت ٢اؾتٗط ٚ ،عُطؾت بني ايٓاؽٚ ،ناْت تػاعسٖا بعض ايكرابٝا يف َ٪غػتٗا
ايكر ١ٝايكػري ٠اييت ناْت تُكاّ يف َػحس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس اؿاج.١
ٚقس شاع قٝت خ ١ُٝضؾٝس ٠ضن ٞاهلل عٓٗا بني َعاقطٜٗا يف ؾٔ ايتُطٜض
ٚايتطبٝبٚ ،هلصا ايػبب اختاضٖا ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يع٬د غعس بٔ َعاش ضنٞ
ذنيَ َأقَابَُ٘ ايػُِِٖٗ بٔايِدَِٓسَمٔ (:اجِعًَُ ُٙٛؾٔٞ
اهلل عٓ٘ بعس غع ٠ٚاـٓسم ،ؾـ" قَسِ قَاٍَ ٔي َك ِٔ َٔ٘ٔٛ
خَ ٔ١َُ ِٝضُؾَِٝسَ َ٠ذَتَٖ ٢أعُٛزَ َِٔٔ ُٙقَطٜٔبٕ)" غري ٠ابٔ ٖؿاّ (ٚ ،)239/2تؿك ٌٝايكك ١يفَ :ػًِ
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(ٚ ،)1769عٓس ايبداض ٟيف ا٭زب املؿطز (ٚ ،)1129قرٖر٘ اؿاؾغ ابٔ ذحط يف اإلقاب١
(ٚ ،)11175ا٭يباْ ٞيف قرٝس ا٭زب املؿطز (. )863
ٖٚص ٙاـ ١ُٝناْت تتر ٍٛبىل َػتؿؿَ ٢تٓكٌ يف ايػعٚا  ،تػتهٝـ اؾطذ،٢
تهُِّس جطاذاتِٗٚ ،تُػعؿِٗٚ ،بٗصا تُعس أَ ٍٚػتؿؿ ٢ذطبَ ٞتٓكٌ.
ثِ تٛغع اـًؿاٚ ٤املًٛى َٔ بعس ،ذت ٢أقبس املػتؿؿ ٢املتٓكٌ فٗعاّ ظُٝع َا
وتاج٘ املطن َٔ ،٢ع٬د ٚأطعُٚ ١أؾطب٬َٚ ١بؼ ٚأطباٚ ٤قٝازيٚ ،١نإ ٜٓكٌ بىل
ايكط ٣اييت يٝؼ بٗا َػتؿؿٝا قُ ٫ٛعً ٢فُٛع ١نبري َٔ ٠اؾُٔاٍ شٚقًت يف بعض
ا٭ذٝإ بىل أضبعني مجٚ ! ! ّ٬شيو يف عٗس ايػًطإ قُٛز ايػًحٛق ٞضمح٘ اهلل ٚايصٟ
ذهِ َٔ غٖٓ 511 ١ـ بىل غٖٓ 525 ١ـ زٜٓ .عط َٔ :ضٚا٥ع ذهاضتٓا قـ . 108
= ٚأَا املػتؿؿٝا ايثابت:١
 ؾكس أُْؿ ٧أَ ٍٚػتؿؿ ٢يف اإلغ ّ٬يف عٗس ايٛيٝس بٔ عبس املًو (ٖ 88ـ) ،ٚٚظـ ؾ ٘ٝا٭طباٚ ،٤أجط ٣هلِ ا٭ضظام شايطٚاتبز .املٛاعغ ٚا٫عتباض بصنط اـطط
ٚاٯثاض يًُكطٜع ،)267/4( ٟخطط ايؿاّ (.)157/6
ثِ تتابع بْؿا ٤املؿايفٚ ،قس ناْت تعطف باغِ :ايبُٝاضَغتاْا ٚ ،ايبُٝاضَغتإ "
يؿع ١ؾاضغ ١ٝا٭قٌ َُطنٖب َٔ ١نًُ" ١بُٝاض" ٚ ،تعين َ :طٜض أَُ ٚكاب "ٚ ،غتإ"
ٚتعين زاضّا .
ٚبٗصا ٜهَ ٕٛعٓ" ٢بُٝاضغتإ" "زاض املطن . "٢ايكراح يًحٖٛط.)978/3( ٟ
ٚاخ ُتكٔ َط يف َا بعس يف ا٫غتعُاٍ ؾأقبرت تًُؿَغ "َاضَغتإ"ٚ .أُطًٔكَت ٖصٙ
ايًؿع ١عً ٢املػتؿؿٝا يف ايعكٛض اإلغٚ ، ١َٝ٬أخص أذٝاّْا تػُ ١ٝأخط" : ٖٞ ٣زاض
ايؿؿا."٤
* أقػاّ ايبُٝاضَغتإ :
ناْت تكػِ بىل قػُني َٓؿكًني :قػِ يًصنٛضٚ ،قػِ يإلْاث،
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ٚنٌ قػِ ؾ ٘ٝقاعا َتعسز ،٠نٌ ٚاذسَٗٓ ٠ا يٓٛع َٔ ا٭َطاض ،ؾُٓٗا
يٮَطاض ايساخًَٗٓٚ ،١ٝا يًعَٗٓٚ ،ٕٛٝا يًحطاذَٗٓٚ ،١ا يًهػٛض ٚايتحبريَٗٓٚ ،ا
يٮَطاض ايعكً. ١ٝ
ٚقػِ ا٭َطاض ايساخً ١ٝنإ َكػُاّ بىل غطف أٜهاّ ،ؾػُطف َٓٗا يًرُٓٝا ،
ٚغطف يإلغٗاٍٚ ،غري شيو .
ح ٖٗ ّعا مبا وتاج٘ َٔ آٔ َُٚ ، ٫ع ٖسا ٚ ،خَ َسّ ،
ٚنإ نٌ جٓاح بأقػاَ٘ َُ َ
ٚؾطٖاؾني َٔ ايطجاٍ ٚايٓػاٚ ، ٤قٖٛاّ َُٚؿطٔؾني .
* َٛاقع ايبُٝاضغتاْا  :ناْت ايبُٝاضغتاْا تكاّ يف أذػٔ ا٭َانٔ َٛقعّا ،
عً ٢ايطٖ َب َٛا  ،أ ٚظٛاض ا٭ْٗاض .
د ُبٛا بعس اَ٫ترإ
* تٛظٝـ ا٭طبا ٤ؾٗٝا ُ :أٚنٔ ٌَ أَطُ ايتطبٝب ؾٗٝا بىل أطبا ٤اِْ ُت ٔ
عٔ جساضٚ ٠نؿا. ٠٤
"ٚنإ ٜ ٫ػُس يًطبٝب باْ٫ؿطاز باملعاؾ ١ذت٪ٜ ٢ز ٟاَتراْاّ أَاّ نبري أطبا٤
ايسٚيٜ ،١تكسّ بي ٘ٝبطغاي ١يف ايؿٔ ايصٜ ٟطٜس اؿك ٍٛعً ٢اإلجاظ ٠يف َعاْاتَ٘ٔ ٖٞٚ ،
تأيٝؿ٘ أ ٚتأيٝـ أذس نباض عًُا ٤ايطب ،ي٘ عًٗٝا زضاغا ٚؾطٚح ،ؾُٝترٓ٘ ؾٗٝا ٜٚػأي٘
عٔ نٌ َا ٜتعًل مبا ؾٗٝا َٔ ايؿٔ ،ؾإشا أذػٔ اإلجاب ١أجاظ ٙنبري ا٭طبا ٤مبا ٜػُس ي٘
مبعاٚي ١َٓٗ ١ايطب.
ٚقس اتؿل يف عاّ ( ٖ319ـ  )ّ931يف أٜاّ اـًٝؿ ١املكتسض إٔ بعض ا٭طبا ٤أخطأ يف
ع٬د ضجٌ ؾُا  ،ؾأَط اـًٝؿ ١إٔ ميترٔ مجٝع أطبا ٤بػساز َٔ جسٜس ،ؾاَترِٓٗ نبري
أطبا ٤بػساز ،ؾبًؼ عسزِٖ يف بػساز ٚذسٖا مثامنا ١٥طبٝب ْٝٚؿاّ ٚغتني طبٝباّٖ ،صا عسا
َٔ مل ميترٓٛا َٔ َؿاٖري ا٭طباٚ ،٤عسا أطبا ٤اـًٝؿٚ ١ايٛظضاٚ ٤ا٭َطا َٔ ." ٤ضٚا٥ع
ذهاضتٓا قـ . 107

اللقاء السنوي احلادي عشر للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية

8

* اإلزاض : ٠نإ يهٌ بُٝاضغتإ ضٝ٥ؼ يٮطباٜ ٤ػُ ٢غاعٛض ايبُٝاضغتإ ،
ٚيهٌ قػِ َٔ أقػاَ٘ ضٝ٥ؼ  .ؾهإ ؾ ٘ٝضٝ٥ؼ يٮَطاض ايباطٓٚ ، ١ٝضٝ٥ؼ يًحطاذني
ٚ ،ضٝ٥ؼ يًهرٖايني .
ٚنإ ايٓعط عً ٢ايبُٝاضغتإ َعسٚزّا َٔ ايٛظا٥ـ ايسٜٛاْ ١ٝايعع. ١ُٝ
* تٓع ِٝايعٌُ :نإ ا٭طباٜ ٤ؿتػً ٕٛبايٓٛبٚ ،١يهٌ طبٝب ٚقت َعني ٬ٜظّ ؾ٘ٝ
قاعات٘ اييت ٜعاجل ؾٗٝا املطن. ٢
* املعاٖس ايكرٚ : ١ٝناْت املػتؿؿٝا َعاٖس طب ١ٝأٜهاّ ،ؾؿ ٞنٌ َػتؿؿ٢
بٜٛإ نبري شقاع ١نبري٠ز يًُرانطا  ،هًؼ ؾ ٘ٝنبري ا٭طباَٚ ٤ع٘ ا٭طباٚ ٤ايط٬ب،
ٚظاْبِٗ اٯٚ ٫ايهتب ،ؾٝكعس ايتَٝ٬ص بني ٜسَ ٟعًُِٗ ،بعس إٔ ٜتؿكسٚا املطن٢
ٜٓٚتٗٛا َٔ ع٬جِٗ ،ثِ ػط ٟاملباذث ايطبٚ ١ٝاملٓاقؿا بني ا٭غتاش ٚتَٝ٬صٚ ،ٙايكطا٠٤
يف ايهتب ايطبٚ ،١ٝنثرياّ َا نإ ا٭غتاش ٜكطرب َع٘ تَٝ٬ص ٙبىل زاخٌ املػتؿؿ٢
يٝك ّٛبإجطا ٤ايسضٚؽ ايعًُ ١ٝيط٬ب٘ عً ٢املطن ٢عهٛضِٖ ،نُا ٜكع اي ّٛٝيف
املػتؿؿٝا ايتعً ١ُٝٝأ ٚاؾاَع ١ٝاملًرك ١بهًٝا ايطب.
قاٍ ابٔ أب ٞأقٝبع ٖٛٚ ،١ممٔ زضؽ ايطب يف ايبُٝاضغتإ ايٓٛض ٟبسَؿل" :نٓت
بعسَا ٜؿطؽ اؿهَٗ ِٝصب ايسٚ ،ٜٔاؿه ِٝعُطإ َٔ َعاؾ ١املطن ٢املكُٝني
بايبُٝاضغتإ ٚأْا َعِٗ ،أجًؼ َع ايؿٝذ ضن ٞايس ٜٔايطذيب ؾأعا ٜٔنٝؿ ١ٝاغتس٫ي٘
عً ٢ا٭َطاض ٚمجًَ ١ا ٜكؿ٘ يًُطنَٚ ٢ا ٜهتب هلِٚ ،أعث َع٘ يف نثري َٔ
ا٭َطاض َٚساٚاتٗا" .ع ٕٛٝا٭ْبا ٤يف طبكا ا٭طبا ٤قـ.732
* أَاْا املػتؿؿ :٢ؾهإ َٔ زق ١عًُِٗ أْ٘ " بشا ج ٤ٞباملطٜض تٓعع ثٝاب٘
ْٚؿكت٘ ٚؼؿغ عٓس أَني املاضغتإ ،ثِ ًٜبؼ ثٝابا ٜٚؿطف ي٘ ٜٚػس ٣عًٜٚ ٘ٝطاح با٭ز١ٜٚ
ٚا٭غصٚ ١ٜا٭طبا ٤ذتٜ ٢ربأ ،ؾإشا أنٌ ؾطٓٚجا ٚضغٝؿاشنع ١َ٬عً ٢ؾؿا٘٥ز أَط
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باْ٫كطاف ٚأعطَ ٞاي٘ ٚثٝاب٘" املٛاعغ ٚا٫عتباض بصنط اـطط ٚاٯثاض يًُكطٜعٟ
(.)267/4
* مت ٌٜٛاملػتؿؿٝا  :ناْت عا٥سا ٖص ٙا٭ٚقاف ٖ ٞايسخٌ ا٭غاغ ٞايصٟ
ٜؿ ٞعاجا ايبُٝاضغتإ َٔ طعاّ ٚ ،يباؽ ٚ ،أزٚ ، ١ٜٚضٚاتب ا٭طباٚ ٤املُُطنني ،
غػ.١
ٚبك ١ٝايعاًَني يف املُ َٖ ٪
*أَا ْعاّ ايسخ ٍٛبىل املػتؿؿٝا  ":ؾكس نإ فاْاّ يًحُٝع ٫ ،ؾطم بني غين
ٚؾكري ٚبعٝس ٚقطٜبْٚ ،اب٘ ٚخاٌَُٜ ،ؿرل املطن ٢أ ّ٫ٚبايكاع ١اـاضج ،١ٝؾُٔ نإ ب٘
َطض خؿٝـ ٜهتب ي٘ ايع٬دٜٚ ،كطف َٔ قٝسي ١ٝاملػتؿؿ َٔٚ ،٢ناْت ذايت٘
املطن ١ٝتػتٛجب زخٛي٘ املػتؿؿ ٢نإ ٜكٝس امسٜ٘ٚ ،سخٌ بىل اؿُاّٚ ،ؽًع عٓ٘ ثٝاب٘
ؾتٛنع يف كعٕ خام ،ثِ ٜعط ٢ي٘ غطٜط َؿطٚف بأثاث جٝس ،ثِ ٜعط ٢ايسٚا ٤ايصٟ
ٜع ٘ٓٝايطبٝبٚ ،ايػصا ٤املٛاؾل يكرت٘ ،باملكساض املؿطٚض ي٘ ،ؾإشا أقبس يف زٚض ايٓكاٖ١
أُزخٌ ايكاع ١املدكك ١يًٓاقٗني ،ذت ٢بشا مت ؾؿا ٙ٩أُعط ٞبسي َٔ ١ايثٝاب اؾسٜس،٠
َٚبًػاّ َٔ املاٍ ٜهؿ ٘ٝبىل إٔ ٜكبس قازضاّ عً ٢ايعٌُ" َٔ ضٚا٥ع ذهاضتٓا قـ. 110
 َٔٚأقػاّ ايبُٝاضغتإ  :خعاْ ١ايؿطاب ٚاملهتبٚ ١ا ُملكًَٖ. ٢
* خعاْ ١ايؿطاب  ٖٞ :ايكٝسي ١ٝاملًُرك ١بايبُٝاضغتإ .
* املهتبا  :نإ ًٜرل بهٌ َػتؿؿَ ٢هتب ١عاَط ٠بهتب ايطب ٚغريٖا
مما وتاج٘ ا٭طباٚ ٤تَٝ٬صِٖ ،ذت ٢قايٛا :بْ٘ نإ يف َػتؿؿ ٢ابٔ طٛي ٕٛبايكاٖط٠
خعاْ ١نتب ؼت ٟٛعًَ ٢ا ٜعٜس عًَ ٢ا ١٥أيـ فًس يف غا٥ط ايعً.ّٛ
ك ْ١يًك. ٠٬
دكٖ َ
* ا ُملكًَٖٚ : ٢نإ ؾٗٝا أٜهّا أَانٔ َُ َ
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* ٚناْت غطف املػتؿؿْ ٢عٝؿٚ ، ١قاعات٘ َؿطٚؾ ١بأذػٔ ا٭ثاثٚ ،يهٌ
َػتؿؿَ ٢ؿتؿ ٕٛعً ٢ايٓعاؾَٚ ،١طاقب ٕٛيًكٛٝز املايٚ ،١ٝنثرياّ َا نإ اـًٝؿ ١أٚ
ا٭َري ٜتؿكس بٓؿػ٘ املطنُٜٚ ،٢ؿطف عً ٢ذػٔ َعاًَتِٗ.
ٖصا ٖ ٛايٓعاّ ايػا٥س يف مجٝع املػتؿؿٝا اييت ناْت قا ١ُ٥يف ايعامل اإلغ ،َٞ٬غٛا٤
يف املػطب أّ املؿطم ..يف َػتؿؿٝا بػساز ٚزَؿل ٚايكاٖطٚ ٠ايكسؽ َٚهٚ ١املس١ٜٓ
ٚاملػطب ٚا٭ْسيؼ..
= أَثً ١عً ٢بعض َػتؿؿٝا بعٗٓٝا َٔ عٛاقِ اإلغ ّ٬يف عكٛض كتًؿ:١
 املػتؿؿ ٢اي َعهُس ٟببػساز  :ؾُتس يف غٓ ١اثٓتني ٚغبعني ٚث٬مثا " :١٥أْؿأ ٙعهُسُايسٚي ١يف اؾاْب ايػطب َٔ ٓٞبػسازٚ ،ضتٓب ؾ ٘ٝا٭طباٚ ٤ايٛنٚ ٤٬اـُعٓإ ٚنٌٖ َا ُٜرتاد
بي "٘ٝتاضٜذ اإلغ.)473/26( ّ٬
"ٚأْؿل عًَ ٘ٝا ّ٫ععُٝاّ ٚمجع ي٘ َٔ ا٭طبا ٤أضبعٚ ١عؿط ٜٔطبٝباّٚ ،أؿل ب٘ نٌ
َا وتاد بيَ َٔ ٘ٝهتب ١عًُٚ ١ٝقٝسيَٚ ١ٝطابذ ٚكاظٕ" َٔ .ضٚا٥ع ذهاضتٓا قـ . 110
 املػتؿؿ ٢ايٓٛض ٟايهبري بسَؿل :أْؿأ ٙايػًطإ ْٛض ايس ٜٔقُٛز بٔ ظْه( ٞغٖٓ549 ١ـ ٚ )ّ1154نإ ذني بٓا َٔ ٘٥أذػٔ َا بُين َٔ املػتؿؿٝا يف ايب٬ز نًٗا،
قاٍ عٓ٘ ايطٓذاي ١ابٔ جبري َ ":ؿدط ععَ َٔ ِٝؿاخط اإلغ "ّ٬ضذً ١ابٔ جبري قـ . 232
ٚؾطط ؾ ٘ٝأْ٘ عً ٢ايؿكطاٚ ٤املػاننيٚ ،بشا انطط ا٭غٓٝا ٤بىل ا٭ز ١ٜٚاييت ؾ٘ٝ
ٜػُس هلِ بٗاٚ ،نإ ايؿطاب ؾٚ ٘ٝايسٚاَ ٤باذاّ يهٌ َطٜض ٜككس.ٙ
ٚنإ ٜسضؽ ؾ ٘ٝايطب أٜها ٚ ،قس اغتُط ٖصا املػتؿؿٜ ٢ك ّٛبعًُ٘ ايعع ِٝذت٢
غٖٓ1317 ١ـ ،ذٝث أْؿَ ٧ػتؿؿ ٢ايػطبا ،٤ؾأقؿٌ املػتؿؿ ٢ايٓٛض ،ٟثِ اغتعٌُ
َسضغ ١أًٖ َٔ .١ٝضٚا٥ع ذهاضتٓا قـ  ،113خطط ايؿاّ (. )159/6
 املػتؿؿ ٢املٓكٛض ٟايهبري مبكط :املعطٚف مباضغتإ ق ،ٕٚٚ٬نإ زاضاّيبعض ا٭َطا ،٤ؾرٓٛهلا املًو املٓكٛض غٝـ ايس ٜٔق ٕٚٚ٬بىل َػتؿؿ( ٢عاّ ٖ683ـ-
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ٚ ،)ّ1308أٚقـ عًَ ٘ٝا ٜػٌ عً ٘ٝأيـ زضِٖ يف نٌ غٓ ،١أؿل ب٘ َػحساّ َٚسضغ١
َٚهتباّ يٮٜتاّ.
ٚضتب ؾ ٘ٝايعكاقري ٚا٭طباٚ ٤غا٥ط َا وتاد بي َٔ ٘ٝب٘ َطض َٔ ا٭َطاض،
ٚأؾطز َهاْا يطبذ ايطعاّ ٚا٭زٚ ١ٜٚا٭ؾطب،١
َٚهاْا يرتنٝب املعاجني ٚا٭نراٍ ٚمٖٛا،
ٚجعٌ َهاْا ٜؿطم ؾ ٘ٝا٭ؾطبٚ ١ا٭ز،١ٜٚ
َٚهاْا هًؼ ؾ ٘ٝضٝ٥ؼ أطبا ٤إليكا ٤زضؽ طب،
ٚمل ول عسٓ ٠املطن ٢بٌ جعً٘ غب ٬ٝيهٌ َٔ ٜطز عً َٔ ٘ٝغينٓ ٚؾكري ٫ٚ ،ذسٓز
َسٓ ٠إلقاَ ١املطٜض ب٘ ،بٌ ٜطتب َٓ٘ ملٔ َٖ ٛطٜض بساض ٙغا٥ط َا وتاد بي. ٘ٝ
ٚأزٖ ٣صا املػتؿؿ ٢عًُ٘ اـري ٟاؾً ٌٝذت ٢أخرب أطبا ٤ايع ٕٛٝايص ٜٔعًُٛا ؾ٘ٝ
أْ٘ نإ ٜعاجل ؾ ٘ٝنٌ  َٔ ّٜٛاملطن ٢ايساخًني بيٚ ٘ٝايٓاقٗني اـاضجني أضبع ١آ٫ف
ْؿؼ.
ٚبمتاَا يطغايٖ ١ص ٙامل٪غػ ١اـري :١ٜنإ  ٫ىطد َٓ٘ نٌ َٔ ٜربأ َٔ َطض
ذتُٜ ٢عط ٢نػ ٠ٛيًباغ٘ ٚزضاِٖ يٓؿكات٘ ذتٜ ٫ ٢هطط ي٬يتحا ٤بىل ايعٌُ ايؿام ؾٛض
خطٚج٘.
 َٔٚأضٚع َا ؾ ٘ٝأٜهاّ ،ايٓل يف ٚقؿٝت٘ :عً ٢إٔ ُٜكسّ طعاّ نٌ َطٜض بعبس١ٜ
خاق ١ب٘ َٔ غري إٔ ٜػتعًُٗا َطٜض آخطٚٚ ،جٛب تػطٝتٗا ٚبٜكاهلا بىل املطٜض بٗصا
ايؿهٌ...
ٚضتب ؾ ٘ٝعسَٓ :٠ا بني أَني َٚباؾطٚ ،جعٌ َباؾط ٜٔيإلزاض ِٖٚ ،٠ايصٜ ٜٔهبطٕٛ
َا ٜؿرت َٔ ٣أقٓافَٚ ،ا وهط َٓٗا بىل املاضغتإَٚ ،باؾط٫ ٜٔغتدطاد َاٍ ايٛقـ،
َٚباؾط ٜٔيف املطبذَٚ ،باؾط ٜٔيف عُاض ٠ا٭ٚقاف اييت تتعًل ب٘  .املٛاعغ ٚا٫عتباض
بصنط اـطط ٚاٯثاض (.)269/4
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ٚنتِ اؿسٜث عٔ امل٪غػا ايكر ١ٝاـري :١ٜبٓتٝح ١مب إٔ ًْؿت ا٭ْعاض بيٗٝا
 :ٖٞٚأْٓا يف ذهاضتٓا نٓا أغبل َٔ ايػطبٝني يف تٓع ِٝاملػتؿؿٝا بتػع ١قط ٕٚعً٢
ا٭قٌ..
ؾؿ ٞايٛقت ايص ٟناْت ؾ ٘ٝأٚضبا غاضق ١يف اؾٌٗ  ٫ٚتعطف ؾ٦ٝا عٔ امل٪غػا
ايكر ;١ٝناْت َػتؿؿٝاتٓا يف قُ ١ايطقٚ ٞايسقٚ ١ايرتتٝب ٚايٓعاؾٚ ١ايكٝاْٚ ، ١قس قاٍ
املػتؿطم ا٭ملاَْ ٞانؼ َاٜطٖٛف ":بٕ املػتؿؿٝا ايعطبْٚ ١ٝعِ ايكر ١يف ايب٬ز
اإلغ ١َٝ٬ايػابط ٠يتًك ٞعًٓٝا زضغا قاغٝا َُطٓا ْ ٫كسض ٙذل قسض ٙب ٫بعس ايكٝاّ مبكاضْ١
بػٝطَ ١ع َػتؿؿٝا أٚضبا يف شيو ايعَٔ ْؿػ٘" .
*  َٔٚامل٪غػا اـري ١ٜيف تاضىٓا :امل٪غػا ايتعًَٗٓٚ ١ُٝٝا :املساضؽ
نإ أغًب ايتعً ِٝيف قسض اإلغ ّ٬يف املػاجس ،يف ذًََكا يًعًِ ذٝث ًٜتـٗ
ط٬بُ ايعًِٔ ذ ٍٛؾٝدِٗ  َٔ ًٕٜٛٗٓعًُ٘ .
ٚيف ايكطٕ ايطابع اهلحط ٟبسأ ْؿأ ٠املساضؽ نُُ َ٪غٖػ ٕ١عًُٔ ٕ١ٖٝخرئ. ١ٖٜ
 ٖٞٚببػاط ١عباض ٠عٔ بٓاٜ ٤تربٖع ب٘ أذسُ احملتػبني  ،أُٜ ٚبَٓ ٢عًْ ٢ؿكت٘ ُٜٚ ،عَ ُٖٔٝ
ي٘ ق ِِّْٝأْ ٚاظٔطْ ٚ ،تَُ ٛقـُ عً ٘ٝأٚقافْ ; يإلْؿام عً ٢طًب ١ايعًِ ٚ ،املُسَضِّغني ؾٗٝا .
ٚنإ َٔ أٖساف تًو املساضؽ:
 تٛؾري ج ٛعًُٜ ٞػاعس ا٭غاتصٚ ٠املعًُني عً ٢إٔ ٜؿهطٚا ٪ٜٚيؿٛا ٜٚبتهطٚا;ؾٝهٝؿٛا نٌ جسٜس بىل ايعً ّٛاملدتًؿ ١بكؿَ ١ػتُط. ٠
 ْؿط ايؿهط ايػين يٛٝاج٘ ؼسٜا ايؿهط ايؿٝعٜٚ ٞعٌُ عً ٢تكًٝل ْؿٛش. ٙ= ْعاّ تًو املساضؽ:
نإ ايتعً ِٝيف تًو املساضؽ فاْٝا ٚملدتًـ ايطبكا ٚ .ناْت ايسضاغ ١ؾٗٝا
قػُني:
قػُا زاخًٝا :يًػطباٚ ٤ايص ٫ ٜٔتػاعسِٖ أذٛاهلِ املاز ١ٜعً ٞإٔ ٜعٝؿٛا عًٞ
ْؿكا آباٚ .ِٗ٥قػُا خاضجٝا :ملٔ ٜطٜس إٔ ٜطجع يف املػا ٤بىل بٝت أًٖ٘ ٚش.ٜ٘ٚ
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ٚنإ ايكػِ ايساخًٜٝٗ ٞأ يًطايب ؾ ٘ٝايطعاّ ٚايٓٚ ّٛاملطايعٚ ١ايعباز.٠
ٚناْت نٌ َسضغ ١ؼت ٟٛعًَ ٞػحسٚ ،قاعا يًسضاغٚ ،١غطف يٓ ّٛايط٬ب،
َٚهتبَٚ ،١طبذ ٚمحاّٚ .ناْت بعض املساضؽ ؼت ٟٛؾٛم شيو عً٬َ ٢عب يًطٜان١
ايبسْ ١ٝيف اهلٛا ٤ايطًل.
ٚناْت املساضؽ َتعسز ٠ايػاٜا :
ؾُٓٗاَ :ساضؽ يتسضٜؼ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜتؿػريٚ ٙؼؿٝع٘ ٚقطا٤ات٘،
َٗٓٚاَ :ساضؽ يًرسٜث خاق،١
َٗٓٚاَ :ساضؽ يًؿك٘ ،يهٌ ؾك٘ َٔ املصاٖب ا٭ضبعَ ١ساضؽ خاق ١ب٘،
َٗٓٚاَ :ساضؽ يًطب،
َٗٓٚاَ :ساضؽ يٮٜتاّ .
 َٔٚمناشد ٖص ٙامل٪غػا ايتعً ١ُٝٝاييت غُط ايعامل اإلغ َٞ٬نً٘:
 املسضغ ١املػتٓكط :١ٜقاٍ ابٔ نثري ":ثِ زخًت غٓ ١بذسٚ ٣ث٬ثني ٚغتُا ١٥ؾٗٝاغ ْ١قَبًََِٗا َٔثًَُِٗأ َُٚٚ ،قؿَتِ عًََ ٢ايَُِصَأٖ ٔ
ب
نٌُ بٓا ٤املسضغ ١املػتٓكط ١ٜببػساز ٚمل ٜي ََسِ َض َ
َضؽْ ئهٌُِّ ََصَِٖبَٕٚ ،ؾَِٝذُ
ايِأَضِبَ َع َِٔٔ ٔ١نٌُِّ طَا َٔ ٥ؿ ٕ١اثَِٓإٔ َٚغٔتَٗ َٕٛؾكّٔٗٝاَٚ ،أَضِبَ َعَُ ُ١عٔٝسََُٔٚ ،َٜٔس ِّ
ذَسٜٔثٕ َٚقَاضَٔ٥إٔ َٚعَؿَطََُ ُ٠ػِتَُٔ ٔعنيََٚ ،ؾَِٝذُ طٔبٍَّٚ ،عَؿَطَ ََٔٔ ْ٠ايُُِػًِٔ ُٔنيَ ٜؿتػً ٕٛبعًِ ايطب،
نؿَا ََٚ ْ١ٜاؾٔطَْ٠
َٚهتب يٮٜتاّ ٚقسض ئًِحَُٔٝعٔ ََٔٔ ايِدُبِعٔ َٚايًٖرِِٔ َٚايِرَ ًَِٚ ٣َٛايٖٓ َؿ َكََ ٔ١ا ؾٔٔ ٔ٘ٝ
ئهٌُِّ َٚاذٔسٕ" ايبساٚ ١ٜايٓٗا.)163/13( ١ٜ
" ْٚكٌ بيٗٝا ايهتبُ َ ٖٞٚاٚ ١٥غتٓ ٕٛذًُِّٔا غَ ٣ٛا ُْكٌ بيٗٝا ؾُٝا بعسُ " تاضٜذ
اإلغ.)6/46( ّ٬
ٚناْت َٝعاْٝتٗا ندُ ١جساٚ ،قؿٗا اإلَاّ ايصٖيب ؾكاٍ ":تػعُا ١٥أيـ زٜٓاض
ؾُٝا ُٜداٍ بي ٫ٚ ،ٓٞأعًُِ ِ ٚقؿّا ؾٔ ٞايسْٗٝا ٜكاضبُ ٚقؿٗا أق ٬غ ٣ٛأٚقاف جاَع زَؿل،
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ْٝؿّا
ٚقس ٜهٚ ٕٛقؿُٗا أٚغعٚ ...ذسٖثين ايثٓك ١إٔٓ اضتؿاع ٚقؿٔٗا بًؼَ ؾٔ ٞبعضٔ ايػٓٓني ٚجاِّ ٤
ٚغبعني أيـ َثكاٍ شٖب" تاضٜذ اإلغ.)7/46( ّ٬
 املساضؽ ايِّٓعاَٖ459( ١ٝـ) يف بػساز ٖٞٚ :بسا ١ٜغًػً٪َ ١غػا تعً١ُٝٝأْؿأٖا ايٛظٜط ْٔعاّ املًُِو ايػًحٛقٚ ، ٞبسأ ايتؿهري ايؿعً ٞيف بْؿاٖ ٤ص ٙاملساضؽ
ايٓعاَ ١ٝيًٛقٛف أَاّ املس ايؿٝع ٞاإلَاَٚ ٞاإلمساع ًٞٝايباطين .
ؾُٮ ٖصا ايٛظٜط ب٬ز ايعطام ٚخطاغإ باملساضؽ ذت ٢ق ٌٝؾ :٘ٝبٕ ي٘ يف نٌ َس١ٜٓ
بايعطام ٚخطاغإ َسضغٚ ،١نإ ٜٓؿ ٧املساضؽ ذت ٢يف ا٭َانٔ ايٓاٚ ،١ٝ٥نًُا ٚجس
يف بًس ٠عاملا قس متٝع ٚتبرط يف ايعًِ بٓ ٢ي٘ َسضغٚٚ ١قـ عًٗٝا ٚقؿا ٚجعٌ ؾٗٝا زاض
نتب.
عاّ املًُو ضٚع ١يف ايعٌُ
= ٚقس ناْت ٖص ٙامل٪غػا ايتعً ١ُٝٝايتابع ١يًٛظٜط ْٔ َ
امل٪غػ:ٞ
ؾكس أبسْ ٣عاّ املًو اٖتُاَاّ نبرياّ بٛغا ٌ٥ؼكٝل أٖساف املساضؽ ايٓعاَ;١ٝ
 ؾاختاض املٛاقع اؾػطاؾ ١ٝايص ٟميهٔ إٔ تثُط ؾٗٝا  :ؾـ ":بَٓ ٢سضغ ١بٔبَػِسَازَٚسضغ ١ببًذ َٚسضغ ١بٓٝػابٛض َٚسضغ ١بٗطاَٚ ٠سضغ ١بأقبٗإ َٚسضغ ١بٔايِ َبكِطَ ٔ٠
َٚسضغ ١مبطَٚ ٚسضغ ١بآٌَ طربغتإ َٚسضغ ١باملٛقٌُٜ َٚ .كَاٍ :بٕٔ يَُ٘ ؾٔ ٞنٌ ََسٔ١َٜٓ
بايعطام ٚخطاغإ َسضغ "١طبكا ايؿاؾع ١ٝايهرب ٣يًػبه.)314/4( ٞ
ؾأْؿأ نربَ ٣ساضغ٘ يف بعض املسٕ اييت ؼتٌ َطنع ايكٝازٚ ٠ايتٛج٘ٝ
ايؿهط ،ٟنبػساز  ،ذٝث ناْت عاقُ ١يًد٬ؾ ١ايعباغ ١ٝايػٜٓٚ ،١ٝرتنع ؾٗٝا عسز
نبري َٔ املؿهط ٜٔايػٓٝني أٜهاّ.
ٚأقؿٗإ ناْت عاقُ ١يًػًطٓ ١ايػًحٛق ١ٝيف عٗس أيب أضغًَٚ ٕ٬هؿاٙ
(عكط ْعاّ املًو)ٚ ٚ ،يف ايبكطْٝٚ ٠ػابٛض ٚطربغتإٚ ،خٛظغتإٚ ،اؾعٜط ٠ايؿطات١ٝ
ٚناْت ٖص ٙاملٓاطل اييت ناْت َطنعاّ يتحُع ؾٝع ٞيف تًو ايؿرت. ٠
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ؾٗصا ايتٛظٜع اؾػطايف ٜؿري بٛنٛح بىل إٔ ٚنع املساضؽ ايٓعاَ ١ٝيف ا٭َانٔ
ايػابك ١نإ أَطاّ َككٛزاّ َٚسضٚغاّ ذت ٢تك ّٛبسٚضٖا يف قاضب ١ايؿهط ايؿٝع ٞيف
ٖص ٙاملٓاطلٚ ،تؿتس ايططٜل أَاّ غًب ١املصٖب ايػين.
 ٚاختاض املسضغني ٚايعًُا ٤املُٝع :ٜٔبعٓا ١ٜتاَ ١عٝث ناْٛا أع ّ٬عكطِٖ يفعً ّٛايؿطٜع َٔٚ ،١تؿطٓؽ ؾ ٘ٝق٬ذ ١ٝاي َٔٚ ..ٙٓ٫ٚ ١ٜ٫ٛضأ ٣اْ٫تؿاع بعًُ٘ أغٓاٚ ،ٙضتٓب
ي٘ َا ٜهؿ ٘ٝذتٜٓ ٢كطع بىل بؾاز ٠ايعًِ ْٚؿطٚ ٙتسضٜػ٘.
عاُّ املًُو ٜهتؿـ ا٭غتاش أ ّ٫ٚؾٝبين ي٘ َسضغ ١بامس٘،
ٚيف بعض ا٭ذٝإ نإ ْٔ َ
ذسث ٖصا َع ايؿٝذ أب ٞبغرام ايؿرياظٖ476 ( ٟـ) ايص ٟبٓ ٢ي٘ ْعاَ ١ٝبػسازَٚ ،ع
بَاّ اؿطَني ايص ٟبٓ ٢ي٘ ْعاَْٝ ١ٝػابٛض .
ٚ ،أظٗط شناًَ ٤رٛظاّ يف ؼسٜس املٓٗخ ايعًُ ٞايص ٟغتػري عً ،٘ٝثِ بصٍ أقك٢
جٗٛز ٙيتٛؾري اإلَهاْا املاز ١ٜاييت تعني ٖص ٙاملساضؽ عً ٢ايعطا ٤ايؿهط ٟايػد.ٞ
 ٚاختاض َٓٗخ ايسضاغٜٚ :١تهس ٖصا املٓٗخ مما ٚضز يف ٚثٝكٚ ١قؿْ ١ٝعاَ ١ٝببػسازَٔ أْٗاٚ" :قـ عً ٢أقراب ايؿاؾع ٞأقٚ ّ٬ؾطعاّ".
 ٚٚؾط ايسعِ املازٚ ٟاملٝعاْ ١ٝبعٓاٚ ١ٜنطّ :ؾًِ ٜبدٌ ْعاّ املًو بتٛؾرياإلَهاْا املاز ١ٜاييت تعني ٖص ٙاملساضؽ عً ٢ايٓٗٛض بطغايتٗا عً ٢أنٌُ ٚج٘ٚ ،يصا
ْطآٜ ٙؿل عًٗٝا بػداٚ ٤ىكل هلا ا٭ٚقاف ايٛاغع ،١بٌ قاٍ املكطٜع ٟأْٗا ":أَ ٍٓٚسضغ١
قطٓض بٗا يًؿكٗاَ ٤عايِٝشضٚاتبز" املٛاعغ ٚا٫عتباض (.)199/4
ٜٚصنط ابٔ اؾٛظ ٟإٔ ْعاّ املًو ٚقـ عًَ ٢سضغت٘ ببػساز نٝاعاّ ٚأَ٬ناّ،
ٚغٛقاّ بُٓٝت عً ٢بابٗاٚ ،أْ٘ ؾطض يهٌ َسضؽ ٚعاٌَ بٗا قػطّا َٔ ايٛقـٚ ،أجط٣
يًُتؿكٗ ١أضبع ١أضطاٍ خبع َٜٝٛاّ يهٌ ٚاذس َِٓٗ .
أَا َسضغ ١أقؿٗإ ؾكُسٓض ْؿكاتٗا ٚق ١ُٝأٚقاؾٗا بعؿط ٠آ٫ف زٜٓاضٚ ،نإ
يًُسضغ ١ايٓعاَ ١ٝيف ْٝػابٛض أٚقاف ععٜٓ .١ُٝعط :املٓتعِ يف تاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى
(.)117/16
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ٚاٖتِ ْعاّ املًو بتٛؾري ايػهٔ يًط٬ب زاخٌ ٖص ٙاملساضؽ
 نُا اٖتِ بتٛؾري املطاجع ايعًُ ١ٝزاخٌ ٖص ٙاملساضؽ :ذطقا عً ٢تٗ ١٦ٝاملٓارايعًُ ٞايصٜ ٟػاعسِٖ عً ٢ايسضاغٚ ١ايبرث ،ؾهاْت يف نٌ َسضغَ ١هتب ١عاَط٠
ٜتٛىل أَطٖا قٓٛاّ عً ٢ؾْٗٚ٪ا.
ٚنإ ْعاّ املًو ٜتؿكس ٖص ٙاملساضؽ خاقْ ١عاَ ١ٝبػساز.
ٚاملتتبع يططٜك ١بزاض٪َ ٠غػا ايتعً ِٝاـري ١ٜاييت بٓاٖا ايٛظٜط ْٔعَاّ املًُِو ،هس
ؾهطا َ٪غػٝا ضاقٝاٚ ،بزاضَ ٠تكسََٚ ،١طاقب ١ؾعايٚ ،١جٛز ٠عاي ١ٝيف ا٭زا ،٤مما ٜػط
غبٌ ايعًِ ؾٗٝاٚ ،تٛؾري اؿٝا ٠ايهطمي ١بساخًٗا ٚ ،ضٚاد غٛم ايعًِ بٗا ،ؾأقبٌ عًٗٝا
ط٬ب ايعًِ ٚاؾا ٙذت ٢بًؼ عسزِٖ يف ْعاَ ١ٝبػساز غٖٓ488 ١ـ ث٬مثا ١٥طايب ناْٛا
ٜتؿكٗ ٕٛعً ٢اايػعاي ٞضمح٘ اهلل تعاىل.
أَا ْعاَْٝ ١ٝػابٛض ؾهإ ٜكعس بني ٜس ٟبَاّ اؿطَني نٌ  ّٜٛم َٔ ٛث٬مثا١٥
ضجٌ َٔ ا٭ َٔٚ ١ُ٥ايطًب .١اغتؿس َٔ َكاٍ :املساضؽ ايٓعاَ ١ٝيف عٗس ايػ٬جك١
يًسنتٛض عً ٞقُس ايك٬ب. ٞ
ٚيهثط ٠تًو امل٪غػا ايتعً ١ُٝٝيف تاضىٓا; لس إٔ بعض ايعًُاَ ٤ثٌ ايٓعُٞٝ
 َٔ ٖٛٚعًُا ٤ايكطٕ ايعاؾط اهلحط ،ٟي٘ نتاب يف املساضؽ اييت أْؿ٦ت يف ايعامل
اإلغَ ٖٛٚ َٞ٬طبٛع يف فًسٚ ٜٔامس٘":ايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ" .
* املهتبا اـاقٚ ١ايعاَ١
مما ٜتكٌ باؿسٜث عٔ امل٪غػا اـريٚ ١ٜايعًُ ١ٝيف ذهاضتٓا :اؿسٜثُ عٔ املهتبا .
ؾكس ناْت َٓاضا يًتعً٪َٚ ،ِٝغػا ٜٓؿل عًٗٝا ا٭َطاٚ ٤ا٭ثطٜاٚ ٤ايعًُاٚ ٤أٌٖ
اـري َٔ ايتحاض ،يٓٝتؿط ايعًِ بني ايٓاؽٚ ،خكٛقاّ يف شيو ايعَٔ ايص ٟمل تهٔ ؾٗٝا
ايطباعَٛ ١جٛزٚ ،٠ناْت ايهتب تٓػذ عً ٢أٜسْ ٟػاخني َتدككني هلصا ايعٌُ.
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ؾهإ ٜبًؼ بصيو مثٔ ايهتاب ذسٓاّ قس ٜتعصض عً ٢طايب ايعًِ أ ٚايعامل ايؿكري ؾطا،ٙ٩
ؾهٝـ بشا أضاز إٔ ته ٕٛي٘ فُٛع َٔ ١ايهتب يف ايؿٔ أ ٚايعًِ ايصٜ ٟتدكل ؾ٘ٝ؟
= ٚقـ املهتبا :
نإ يًُهتبا ايعاََٛ ١ظؿٜ ٕٛطأغِٗ خاظٕ املهتب ٖٛٚ ،١زاُ٥اّ َٔ أؾٗط
عًُا ٤عكطَٓٚ ،ٙاٚيٜٓ ٕٛاٚي ٕٛايهتب يًُطايعنيَٚ ،رتمجٜٓ ٕٛكً ٕٛايهتب َٔ غري
ايعطب ١ٝبىل ايعطبْٚ ،١ٝػار ٜهتب ٕٛايهتب غطٛطِٗ اؾُٚ ،١ًٝفًس ٕٚهًسٕٚ
ايهتب يترؿغ َٔ ايتُعم ٚايهٝاعٖ ،صا عسا اـسّ ٚغريِٖ ممٔ تكته ِٗٝذاج١
املهتبا .
ٚنإ يهٌ َهتب ١قػري ٠أ ٚنبري ٠ؾٗاضؽ ُٜطجع بيٗٝا يػٗٛي ١اغتعُاٍ
ايهتبَ ٖٞٚ ،بٛب ١عػب أبٛاب ايعًِٚ ،ظاْب ٖصا ناْت تٛنع قا ١ُ٥عً ٢نٌ
ز٫ٚب ؼت ٟٛأمسا ٤ايهتب املٛجٛز ٠يف ايس٫ٚب.
ٚنإ َٔ املعطٚف يف ْعاّ املهتبا إٔ ا٫غتعاض ٠اـاضجَ ١ٝػُٛذ ١يف أغًبٗا
يكا ٤نُإ عٔ ايهتاب َٔ عاَ ١ايٓاؽ ،أَا ايعًُاٚ ٤ش ٚٚايؿهٌ ؾًِ ٪ٜخص َِٓٗ نُإ.
= أَا املٛاضز املاي ١ٝاييت ناْت تك ّٛبٓؿكا املهتبا  :ؾُٓٗا َا نإ َٔ ا٭ٚقاف اييت
تٓؿأ َٔ أجًٗا خاقٖٚ ،١ص ٙذاٍ أنثط املهتبا ايعاََٗٓٚ ١ا َا نإ َٔ عطاٜا
ا٭َطاٚ ٤ا٭غٓٝاٚ ٤ايعًُا ٤ايص٪ٜ ٜٔغػ ٕٛتًو املهتبا .
 َٔٚأؾٗط املهتبا يف ايتاضٜذ اإلغ: َٞ٬
 = 1بٝت اؿهُ ١ببػساز ٪َٚ :غػٗا اؿكٝكٖ ٖٛ ٞـاض ٕٚايطؾـٝس ش-170
ٖ193ـّ808-786/ز
ٚقس نـإ نثـري اٖ٫تُاّ بايعًٚ ، ّٛتطمج ١نتبٗا َٔ ايًػـا املدتًؿـ، ١
ؾاتػـعت زاض ايرتمجٚ ، ١ظاز عسز املٛظؿني املؿتػًني بٗا .
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ٚتأيٖل يف عكط ٙلـِ عـسز َٔ ايعًُا ; ٤ؾأضاز َهاّْا يترؿغ ؾ ٘ٝايهتب اييت
مجعٗا  ،ؾأْؿأ بٝت اؿهُ ١ايص ٟتطٛض ؾُٝا بعس ٚأقبس أؾٗط أنازمي ١ٝعًُ ١ٝعُ ٔط َؾت
يف ايتاضٜذ .
ٚٚقـ  ٌٜٚزٜٛضاْت يف نتاب٘ قك ١اؿهاض )177/13( ٠بٝت اؿهُ ١بكٛي٘":
 ٖٛٚفُع عًُ."ٞ
ٜٚك ٍٛابٔ خًس ":ٕٚبٕ اإلغَ ّ٬س ٜٔبىل ٖصا املعٗس ايعًُ ٞبايٝكع ١اإلغ١َٝ٬
ايهرب ٣اييت اٖتع بٗا أضجا. "ٙ٩
أقػاّ بٝت اؿهُْ : ١ؿـأ بٝـت اؿهُ ١أ ٫ٚنُهتب ١ذ ٛنتب مجٝع
ايؿٓ ٕٛثِ أقبس َطنعّا يًرتمج ، ١ثِ َطنعّا يًبرث ٚايتأيٝـ  ،ثِ َـا يبـث إٔ أقبس
زاضّا يًعًِ ٔ َٜت ِٗ بعطا ٤ايسضٚؽ ؾٗٝا َٓٚ ،س اإلجاظا ايعًُٚ ، ١ٝتُ ِعكَسُ ؾٗٝا اؿٛاضا
.ٞ
ه ٌّ
ر َل بٗا بعس شيو َطقسْ َؾًَ ٔ
ٚاملٓاظطا  ،ثِ أُ ِي ٔ
بزاض ٠بٝت اؿهُ : ١تعـاقب عـً ٢بزاض ٠بٝـت اؿهُـ ١ؾـ ٞبػـساز عسزْ َٔ املسٜطٜٔ
ػ ُٖ٢
طًَ ُل عً ٢املسٜط يكب "قاذب"  ،ؾهإ َسٜط بٝت اؿهَُ ُٜ ١
ايعًُاٚ ، ٤نإ ِ ُٜ
قاذب بٝت اؿهُ.١
َ =2هتب ١قططب : ١أْؿـ٦ت ٖـص ٙاملهتبـ ١ؾـ ٞعكـط قُس ا٭ ٍٚعاّ -238
ٖ273ـ . ّ 887-853 /
ْبص ٠تاضى : ١ٝعٓسَـا تـٛىل اؿـانِ ا٭َـ ٟٛعبـس ايطذـُٔ ايٓـاقط ذـهِ
ا٭ْسيؼ شعاّ ٖ350-300ـّ962-913 /ز ٚ .ايــص ٟاؾـتٗط عبـ٘ يًهُـتُب ذـت ٢بًػـت ؾـٗطت٘
اإلَـرباطٛض ايبـٝعْط ٞقػـطٓطني ايػـابع ايـص ٟيـِ هـس ؾـّ٦ٝا ٜتكـطٖب ب٘ بىل قًب ايٓاقط
ذُٓٝا ععّ عً ٢عكس َعـاٖسَ ٠عـ٘ غـ ٣ٛإٔ ُٜٗسٜـ٘ نتابّا جـسٜسّا !
ٚذبٗ ايٓـاقط يًهـتب جعًـ٘ ٜٗتـِ مبهتب ١ايككط املًهٚ ١ٝشيو بتعٜٚسٖا بهٌ
َا ْٖ ٛؿٝؼ َٔ ايهتب  ،ثِ غاض عًَٗٓ ٢اج٘ يف مجع ايهتب ٚيسا ٙأٜهّا .
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ٚؾـ ٢عـاّ ٖ350ــ  .ّ962 /تـٛىل َػـٛ٦ي ١ٝاملػـتٓكط باهلل اؿـهِ بٔ عبس ايطمحٔ
ايٓـاقط يـس ٜٔايًـ٘ ايـص ٟنـإ ؾـػؿ٘ بـايهتب ٚاملهتبا َٚكساض اٖتُاَ٘ بايعًِ ٚايعًُا٤
نبـريّا .
ج٘
ؾحـعٌ اؿـهِ نـٌ ٖسؾـ٘ ايػـري بـا٭ْسيؼ قسَا يف ططٜل ايعًِ ٚاملعطؾ ، ١ؾٖ ٛ
اؿـهِ جُـٌٖ اٖتُاَـ٘ بىل بٓاٚ ٤تَُٓ ١ٝهتبت٘ اـاق ; ١ؾٓؿط ضجاي٘ يف نٌ َطانع
ايثكاؾ ١اإلغـٜ ١َٝ٬برـث ٕٛعـٔ ايٓازض َٔ ايهتب ٚاملدطٛطا ٜٚ ،سؾع ٕٛأغً ٢ا٭مثإ ;
ُب ِػ َ ١َ ٝاؿك ٍٛعًٗٝا .
بٌ ٚناْٛا ٜكازق ٕٛػاض ايهتب يف نٌ َهإ يٝسي ِٖٛعًَ ٢ا قسض َٓٗا َٚا
ٖ ٛبػـب ً٘ٝبيـ ٢ايكسٚض .
ٚنإ وسث نثريا إٔ ٜؿرتٚا ايهتب َٔ َ٪يؿٗٝا أْ ٚاؾطٜٗا ; يتكسض يف
ا٭ْسيؼ قبٌ إٔ تط ٣ايٓٛض يف بػساز أ ٚاملٛقٌ أ ٚايبكط ٠أَ ٚكط .
ٚيٮغــ نـإ َكـري ٖـص ٙاملهتبـْ ١ؿؼ َكـري املهتبـا املؿطق َٔ ١ٝاؿطم
ٚايػًب ٚايٓٗـب ٚايتدطٜب .
شيو أْ٘ بعس ٚؾا ٠اؿهِ ٚي ٞا٭ْسيؼ املٓكٛض ابٔ أب ٞعاَط ٚ ،قس أضاز إٔ
ٜطن ٞايعاَٚ ١ايؿكٗا ٤يف ظَاْ٘ ؾأخطد َٔ املهتب ١مجٝع ايهتب ايؿًػؿٚ ، ١ٝأنطّ ؾٗٝا
ايٓاض يف املٝسإ ايعاّ يف قططب. ١
دكٖل يصيو ٜهُ ِٗ عسزا َٔ ا٭قػاّ َٗٓ ،ا قاع١
أقػاّ املهتب : ١نإ املبٓ ٢املُ َ
ايهتب  ٖٞٚأقٌ املهتبَٚ ، ١طنع ايبرـث ٚايتـأيٝـ َٚ ،طنـع ايٓكـٌ ٚايرتمجـ، ١
َٚطنع ايتسقٝل ٚاملطاجع. ١
أَا ٚظا٥ؿٗا اـاق ١ؾهاْت نُا : ًٜٞ
املهتبـ : ١ناْت تؿٌُ عسزّا نبريّا َٔ ايهتب اييت نإ هُعٗا ا٭َطأَ ٤
نٌ ذسب ٚقٛب ذت ٢بًػت ٖص ٙايهتب أضبع ١آ٫ف فـًس .
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ٚنـإ تٓع ِٝاملهتب َٔ ١ايساخٌ ٜعتُس عً ٢ايؿٗاضؽ املٛنٛعٚ ، ١ٝقس بًػت ٖصٙ
ايؿٗاضؽ ايتـ ٞؾٗٝـا تػـُ ١ٝايهتب ٚأمسا ٤امل٪يؿني م ٛأضبعٚ ١أضبعني ؾٗطغّا يهٌ
َٛنٛع ٚ ،ؾ ٢نٌ ؾٗطؽ عؿطٚ ٕٚضق. ١
َطنـع ايبرـث ٚايتأيٝـ ٜ ٖٛٚ :ؿٌُ ؾ٦ا َٔ ايباذثني ٚامل٪يؿني نٌ عً ٢ذػب
ؽكك٘ ؾهـإ ؾٗٝـا َـٔ ايعًُـا ٤املتدككني يف كتًـ ؾطٚع املعطؾ. ١
ٚنإ ٜتِ تهًٝـ بعض عًُـا ٤ا٭ْـسيؼ يًتـأيٝـ ؾـ ٞؽككـا َعٓٝـَٚ ١ـٔ
أَثًـ ١شيو  :تهًٝـ قُس بٔ اؿاضث اـؿين يتأيٝـ بعض ايهتب يًُهتبَٗٓ ١ا :
نتاب تاضٜذ قها ٠قططبٚ ، ١نتاب ؾها ٌ٥اإلَاّ َايو .
َطنـع ايٓكـٌ ٚايرتمج : ١نإ َطنع ايٓكٌ ٚايرتمجٜ ١عٚز املهتب ١باملكٓؿا يف
اؿهاض ٠ا٭جٓبٝـٚ ١ايؿهط ايعامل َٔٚ ، ٞثِ اٖتِ ايكػِ برتمج ١أُ َٖٗا ايهُ ُتب َٔ
ايًػا ا٭خط ٣بىل ايًػـ ١ايعطب. ١ٝ
ٚقس عٌُ يف قػِ ايرتمج ١نب ١ممتاظ َٔ ٠املرتمجني ايص ٜٔهٝس ٕٚايًػا
ا٭جٓبٝـ ١خاقـ ١ايْٛٝاْٝـٚ ١اي٬تٝٓٝـ َِٗٓ ١عبس اهلل ايككًٚ ٞقُس ايٓبات. ٞ
ت يف اجملا ٫ايعًُ ١ٝنايطب ٚاهلٓسغٚ ١ايؿًو .
ج َُ ِ
ٚنإ أنثط ايعً ّٛاييت تُ ِط ٔ
َطنـع ايتـسقٝل ٚاملُطاجعـ : ١نـاْت َُٖٗ ١صا ايكػِ َطاجع ١ايهتب ٚتكرٝرٗا
ٚتٗصٜبٗا غـٛا ٤امل٪يؿـ ١أ ٚاملرتمجـ ١ذـت ٢تكبـس خاي َٔ ١ٝايٓكل ايعًُ ٞأ ٚايعٝب املاز، ٟ
ٚنإ ٜعُـٌ يف ٖصا ايكػِ نب َٔ ١ايعًُا ٤املعطٚؾني ٚاملؿٗٛز هلِ بػعاض ٠عًُِٗ ٚمتٝعِٖ
يف نٌ ؽكل .
 َٔٚخري ٤٫٪ٖ ٠ايعًُا ٤ايطٜاض قُس بٔ و ٢ٝا٭ظزٚ ، ٟأب ٛقُس ابٔ أبٞ
اؿػٔ ايؿٗط ٟايكططيب ٚ ،قُس بٔ َعُط اؾٝاْ.ٞ
بزاض ٠املهتبـ : ١مشًت املهتب ١ؾ٦ا َٔ ايعاًَني َِٓٗ ؾ ١٦امل٪يؿني ٚؾ ١٦املرتمجني
ٚ ،ؾَٓ ١٦تحـ ٞايهـتب ٚتؿٌُ ايٓػاخني  َٔٚيف ذهُِٗ ناملطاجعني ٚاجملًسٜٔ
ٚاملعخطؾني ٚ ،ؾ ١٦املتدـككني يف ؾ ٕٛ٦املهتبا نايكاُ٥ني با٭عُاٍ ايؿٓ١ٝ
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ٚاـسَا املهتب ، ١ٝباإلناؾ ١بىل ؾ ١٦ايعُاٍ ٚايػعا ٠ايصٜ ٜٔك َٕٛٛبعُ ٬ا٭َٔ
ٚاؿطاغٚ ١تٓع ِٝايؿطاف ٚأثاث املهتب.١
ٚنـإ ا٭ؾـطاز ؾـ ٞنـٌ ؾ٦ـٜ ١عًُـ ٕٛؼـت بؾـطاف َػٜ ٍٛ٦تٛىل ؾ ٕٛ٦ايعٌُ َٔ
ذٝث تٛظٜعـ٘ عًٗٝـِ ٚػـٗٝع َػـتًعَات٘ .
ٚنـإ ٜؿـطف عـً ٤٫٪ٖ ٢مجٝعّا َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُٚ ١ٝاإلزاضٜـ" ١خاظٕ" ناْت
ٚظٝؿت٘ متاثٌ ٚظٝؿ ١ضٝ٥ؼ املهتب ١أَ ٚسٜط املهتب. ١
ٚنإ ٜتٛىل ٚظٝؿـ ١اــاظٕ أذس أغاطني ايعًُا ، ٤أ ٚأذس َؿاٖري ا٭زبا ٤عٝث
ٜػُس عًُ٘ ٚتتٝس ثكاؾت٘ ٚخربت٘ ايكٝاّ بٗص ٙاملػٛ٦يٝا اؾػاّ عً ٢أنٌُ قٛض. ٠
اْعطَٛ :انع َٔ نتاب :املهتبا يف ايعكٛض اإلغَٓ ،١َٝ٬كٛض قُس
غطذإَٛٚ ،قع ( )http://vb.altareekh.باختكاض .
*  َٔٚامل٪غػا اـري ١ٜيف تاضىٓا٪َ :غػ ١ضعاٚ ١ٜبٜٛا ٤ايٓػا ٤اي٬ت ٞطًكٔ أٚ
َا أظٚاجٗٔ:
 َٔٚشيو :تًو ايساض اييت بٓتٗا تصناض خات ٕٛابٓ ١املًو ايعاٖط بٝربؽ يف غٓ ١أضبع
ٚمثاْني ٚغتُاٚ ،)684( ١٥أغٓس تعاٖس ايٓػا ٤ؾٚ ٘ٝايكٝاّ عً ٔٗٝبىل ايؿٝد ١ايكاؿ١
ظٜٓت ابٓ ١أب ٞايربنا  ،املعطٚؾ ١ببٓت ايبػساز ،١ٜؾأْعيتٗا ب٘ َٚعٗا ايٓػا ٤اـريا ،
ٜك ٍٛاملكطٜعٚ ٟقس ظًت ٖص ٙامل٪غػ ١قا ١ُ٥بىل ٚقت٘ ش ٖ 845 :ـزَٚ ":ا بطح بىل ٚقتٓا ٖصا
ٜعطف غهاْ٘ َٔ ايٓػا ٤باـريٚ ،ي٘ زاُ٥ا ؾٝد ١تعغ ايٓػاٚ ٤تصنطٖٔٓ ٚتؿكٗٗ ٓٔ
ٚ...أزضنٓا ٖصا ٚ ،تٛزع ؾ ٘ٝايٓػا ٤اي٬ت ٞطًٓكٔ أٖ ٚحطٕ ذتٜ ٢تعٓٚجٔ أٜ ٚطجعٔ بىل
أظٚاجٗٔٓ قٝاْ ١هلٔٓ ،ملا نإ ؾ َٔ ٘ٝؾسٓ ٠ايهبط ٚغا ١ٜا٫ذرتاظ ٚاملٛاظب ١عًٚ ٢ظا٥ـ
ايعبازا "املٛاعغ ٚا٫عتباض ()303/4
ٖٚص ٙب٬ؾو َ٪غػ ١خري ١ٜجًٚ ١ًٝخطريٚ ،٠ؾٗٝا غبل يٮَِ بىل َثٌ ٖص ٙايطعا١ٜ
ا٫جتُاع ١ٝاملٓعُٚ ١اـري. ١ٜ
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*  َٔٚامل٪غػا اـري ١ٜيف تاضىٓا٪َ :غػ ١ؾاًَ ١ملا بعس املَ " ٛػاغٌ
يًُٛتَ "٢ع ايتهؿني ٚايك ٠٬عًُٚ ،ِٗٝقـ عًٖ ٢ص ٙامل٪غػٚ ١قـ ايططذا ٤ايص ٟأْؿأٙ
بٝربؽ يتػػ ٌٝؾكطا ٤املػًُني ٚتهؿٚ ِٗٓٝزؾِٓٗ .
ٚتته ٕٛاملػاغٌ عاز َٔ ٠عُاض ٠نبري ٠تهِ َػػ ٬يًُٛتٜٓ ،٢كػِ بىل قػُني:
أذسُٖا :يًطجاٍ.
ٚاٯخط يًٓػا. ٤
ؾه ٬عٔ كاظٕ ؿؿغ قتٜٛا املػػٌ ٚا٭زٚا املػتدسَ ١يف ػٗٝع املٛت.٢
ًٜٚرل بٗا َكً ٢قػري ب٘ َٝهأ ٠بٗا ؾػك ١ٝيًٛنٚ ، ٤ٛذٛض يػك ٞزٚاب
املؿٝعني.
ٚقس ُٚجس يف ايكاٖطٚ ٠ذسٖا َاٜعٜس عً ٢اـُػ ١عؿط َٔ ٖص ٙاملػاغٌ ٚاملكًٝا
.
َٛغٛع ١اؿهاض ٠ايعطب ١ٝاإلغ.)439/3( ١َٝ٬
*  َٔٚامل٪غػا اـري ١ٜيف تاضىٓا:
 بٓا ٤اـاْا ٚايؿٓازم يًُػاؾط ٜٔاملٓكطعني ٚغريِٖ َٔ ش ٟٚايؿكط .َٗٓٚا :بٓا ٤ب ٛٝخاق ١يًؿكطاٜ ٤ػهٓٗا َٔ  ٫هس َا ٜؿرت ٟب٘ أٜ ٚػتأجط زاضاّ. َٗٓٚا :ايػكاٜا أ ٟتػب ٌٝاملا ٤يف ايططقا ايعاَ ١يًٓاؽ مجٝعاّ..

 َٗٓٚا املطاعِ ايؿعب ١ٝاييت نإ ٜؿطم ؾٗٝا ايطعاّ َٔ خبع ٚؿِ ٚذػاٚ ٤ذً٣َٛٗٓٚ -ا :ب ٛٝيًرحاد يف َهٜٓ ١عيْٗٛا ذني ٜؿس ٕٚبىل بٝت اهلل اؿطاّٚ ،قس

نثط ٖص ٙايب ٛٝذت ٢عُت أضض َه ١نًٗا.
 َٗٓٚا :ذؿط اٯباض يف ايؿًٛا يػك ٞاملاؾٚ ١ٝايعضٚع ٚاملػاؾط ،ٜٔؾكس ناْتنثري ٠جساّ بني بػساز َٚهٚ ،١بني زَؿل ٚاملسٚ ،١ٜٓبني عٛاقِ املسٕ اإلغَٚ ١َٝ٬سْٗا
ٚقطاٖا ،ذت ٢قٌ إٔ ٜتعطض املػاؾط ٕٚيف تًو ا٭ٜاّ ـطط ايعطـ.
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 َٗٓٚا أَهٓ ١املطابط ١عً ٢ايثػٛض ملٛاجٗ ١خطط ايػع ٚا٭جٓيب عً ٢ايب٬ز ،ؾكسناْت ٖٓايو َ٪غػا خاق ١باملطابطني يف غب ٌٝاهلل ،هس ؾٗٝا اجملاٖس ٕٚنٌ َا
وتاج ٕٛبي َٔ ٘ٝغ٬ح ٚشخريٚ ٠طعاّ ٚؾطابٚ ،نإ هلا أثط نبري يف قس غعٚا ايطّٚ
أٜاّ ايعباغٝنيٚ ،قس غعٚا ايػطبٝني يف اؿطٚب ايكًٝب ١ٝعٔ ب٬ز ايؿاّ َٚكط.
ٜٚتبع شيو ٚقـ اـٚ ٍٛٝايػٛٝف ٚايٓباٍ ٚأزٚا اؾٗاز عً ٢املكاتًني يف غب ٌٝاهلل عع
ٚجٌٚ ،قس نإ يصيو أثط نبري يف ضٚاد ايكٓاع ١اؿطبٚ ١ٝقٝاّ َكاْع نبري ٠هلا يف
ب٬زْا ،ذت ٢نإ ايػطب ٕٛٝيف اؿطٚب ايكًٝبٜ ،١ٝؿس ٕٚبىل ب٬زْا أٜاّ اهلسْ ١يٝؿرتٚا
َٓا ايػ٬حٚ ،نإ ايعًُاٜ ٤ؿت ٕٛبترط ِٜبٝع٘ يٮعسا ،٤ؾاْعط نٝـ اْكًب ا٭َط اٯٕ
ؾأقبرٓا عاي ّ١عً ٢ايػطبٝني يف ايػ٬ح ٜ ٫ػُر ٕٛيٓا ب٘ ب ٫بؿطٚط تكه ٞعً٢
نطاَتٓا ٚاغتك٬يٓا.
  َٔٚامل٪غػا اـري ١ٜإلقاَ ١ايتهاؾٌ ا٫جتُاع ،ٞاييت ناْت عحباّ َٔايعحب:
 َ٪غػا يًكطاٚ ٤ايٝتاَٚ ٢ـتاِْٗ ٚضعاٜتِٗ. ٪َٚغػا يًُكعسٚ ٜٔايعُٝإ ٚايعحعٜ ،٠عٝؿ ٕٛؾٗٝا َٛؾٛض ٟايهطاَ ١هلِنٌ َا وتاج َٔ ٕٛغهٔ ٚغصاٚ ٤يباؽ ٚتعً ِٝأٜهاّ.
 ٖٓٚاى َ٪غػا يترػني أذٛاٍ املػاجني ٚضؾع َػت ٣ٛتػصٜتِٗ بايػصا ٤ايٛاجب يكٝاْ١قرتِٗ.
 ٪َٚغػا إلَساز ايعُٝإ ٚاملكعس ٜٔمبٔ ٜكٛزِٖ ٚىسَِٗ. ٪َٚغػا يتعٜٚخ ايؿباب ٚايؿتٝإ ايععٓاب ممٔ تهٝل أٜس ِٜٗأ ٚأٜس ٟأٚيٝا ِٗ٥عْٔؿكا ايعٚاد ٚتكس ِٜاملٗٛض ..ؾُا أضٚع ٖص ٙايعاطؿَٚ ١ا أذٛجٓا بيٗٝا اي!ّٛٝ
 َٗٓٚا٪َ :غػا إلَساز ا٭َٗا باؿًٝب ٚايػهطٚ ،قس نإ َٔ َربا ق٬ح ايسٜٔأْ٘ جعٌ يف أذس أبٛاب ايكًع ١يف زَؿل َٝعاباّ ٜػ َ٘ٓ ٌٝاؿًٝبَٝٚ ،عاباّ آخط ٜػَ٘ٓ ٌٝ
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املا ٤املصاب ؾ ٘ٝايػهط ،تأت ٞبي ٘ٝا٭َٗا َٜٛني يف نٌ أغبٛع يٝأخصٕ ٭طؿاهلٔ
ٚأ٫ٚزٖٔ َا وتاج ٕٛبي َٔ ٘ٝاؿًٝب ٚايػهط.
 ٚآخط َا ْصنطٖ َٔ ٙص ٙامل٪غػا  :امل٪غػا اييت أقُٝت يع٬د اؿٛٝاْا املطٜه،١أ ٚإلطعاَٗا ،أ ٚيطعاٜتٗا ذني عحعٖا ،نُا ٖ ٛؾإٔ املطد ا٭خهط يف زَؿل  ،ؾكس
نإ ٚقؿاّ يًدٚ ٍٛٝاؿٛٝاْا ايعاجع ٠املػٓ ١تطع َ٘ٓ ٢ذت ٢ت٬ق ٞذتؿٗا .بتكطف َٔ
نتاب َٔ :ضٚا٥ع ذهاضتٓا قـ . 97
* اـامت:١
ؾٗص ٙأْٛاع َٔ امل٪غػا اـري ١ٜاييت قاَت يف ظٌ ذهاضتٓا ،ؾٌٗ ػس هلا َثّ٬ٝ
يف أَ َٔ ١ا٭َِ ايػابك١؟ بٌ ٌٖ ػس يهثري َٓٗا َث ّ٬ٝيف ظٌ اؿهاض ٠ايطآٖ١؟
بٕ تاضٜذ أَتٓا ْاقع َؿطم َبسع  ،تاضٜذ تؿطز بطٚا٥ع  ّٜٛناْت ايسْٝا نًٗا يف
غؿًٚ ١جٌٗ ٚتأخط ٚتعامل.
ؾٓػأٍ اهلل إٔ ٜٛؾكٓا ـسَ ١زٜٓٓا ٚبق٬ح زْٝاْا ب٘ نُا ؾعٌ غًؿٓا ايكاحل ،
ٚنُا ٜأَطْا زٜٓٓا ،ز ٜٔايطقٚ ٞاؿهاضٚ ٠ايٓعاّ ٚايعسٍ ٚاـري .
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