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ٖ    }احلىدددددد ا ال اٟدددددن   غدددددبٔا ودددددا باٌأصدددددّي ٔإ ا أ ا  اا ب دددددًٕ    إُ اا ٥ ٖغدددددب ودددددا ب دددددًٕ حتدددددٜ 

اج ٔالؽددد٦ٚ ٔالصددد٦ً عمدددٜ البعدددب الٍددد ٖر  ٔالصدددر {شدددٕٞاال مددد٦ ودددر  لدددْ ٔودددا ادددي ودددَ  ٌٔدددْ ودددَ ٔاه  

ال اعددددد مّٗددددا قددددب وددددَ ال دددداٟي  ٔال دددداٟي مّٗددددا قددددب وددددَ املاظدددد٘    املددددٍب  ال اٟددددن: ف شددددتكُٕ مدددد  

إلّٗدددا  ٔاملاظددد٘ إلّٗدددا قدددب ودددَ الصددداع٘  ودددَ اشتعدددرمّا تصتعدددرمْ  ٔودددَ ٔ دددد وم ٠ددداال أٔ وعدددا اال           

 ممٗع  بْ (.

جيدددد أُ أعدددداٞ اإلشددد٦ً قدددد زلخدددٕا ح إمصدددا  الكددد ب        ٔالٍدددايفر ح أحدددٕاه ا تىعدددات اإلشددد٦وٗٛ     

وٍّدددددا  بهمصدددددا ِي للعددددد٦ً ٔالتعمدددددٗي  ٔظدددددغن ا٧ودددددٛ بدددددا٧م٦ً ٔا٧ ددددداٌ٘ ٔالكدددددرٚ ٔالأفددددداٟٗات        

  بدددن أؼدددبخك ٔشددداٟن اإلعددد٦ً ٔالأفددداٟٗات ِددد٘   حتدددٜ أؼدددبخك ظدددغن كددد ب ودددَ الٍددداط العدددا ن  

كٍّي  ٥ٔ ّي ٔتصدددددوؽدددددد  التم ددددد٘ ٔا٥شدددددتد٥ه عٍدددددد كددددد ب ودددددَ العدددددعٕ   مّددددد٘ الددددد   دددددرك 

حدددددٕه ٥ٔ قدددددٕٚ إ٥ بددددداا  ٔأؼدددددبخٍا الٗدددددًٕ ٌدددددرٝ وددددد٤اورٚ كددددد ٝ عمدددددٜ بددددد٦  اإلشددددد٦ً  ٔظدددددعٕ     

اإلشددددد٦ً  حكاوددددداال ٔذلكدددددٕوا بهقدددددا ٚ الأددددد  ٔال ٦قدددددن  ٌٔعدددددر الإٔـدددددٜ  دددددك ظدددددعا  احلرٖدددددٛ      

ٔالعدالددددددٛ  ٔاملبالبدددددددٛ بهؼددددددد٦  ا٧ٔـددددددداض  ِٔدددددددي ٖرٖددددددددُٔ ـدددددددر  املصدددددددمىا بعفدددددددّي بدددددددبع   

قن ح ب٦ ِددددي ٔإحكدددداً ال بفددددٛ عمددددّٗي  ماؼددددبخٕا ٖغبددددُٕ وددددا جيددددرٙ وددددَ  لٗتىكٍددددٕا وددددَ التددددد

إع٦وٗدددٛ س ٖصدددبث ادددا و ٗدددن  ٖٔعمدددَ قدددا ٚ الكأدددر ٔقدددٕمّي وددد     الإٔـدددٜ ح بددد٦  اإلشددد٦ً تغبٗدددٛ  

العددددددعٕ  ٔوبالبّددددددا ٔح ٕقّددددددا كىددددددا ٖسعىددددددُٕ  ِٔددددددي وددددددَ ٖ ددددددف ٔ اٞ ا٥حددددددت٦ه الؽددددددٌّٕٗ٘   

ِٔدددي ودددَ معدددن الأظددداٟ  ح العدددرا       لأمصدددبا  ٔودددا  دددرٝ ٔجيدددرٙ ودددَ و,شددد٘ ٧بٍددداٞ ممصدددبا       

  ٔلكددددَ وددددا أشددددرض   رٖدددديف  ٔح أمغاٌصددددتاُ ٔالؽددددٕواه ٔالعٗعدددداُ ٔالبٕشددددٍٛ ٔ بِددددا    ٘ٔشدددد َ أبدددد 

عمددددّٗي حٗمددددّي  ٔحدددداه أعددددداٍٟا وعٍددددا     جٔتددددرٔ وددددا ٍٖصددددٜ كدددد ب وددددَ املصددددمىا كٗددددد أعددددداّٟي    

 كىا قاه العاعر:

 اقٗا  الٕاعظٍٗح     برز ال عميف ٖٕوا                                   

 ٖٔصيف املاكرٍٖا  ٔوعٜ ح الٍاط ّٖدٙ                             

 مّٕ كّف التاٟبٍٗا       ٖا عبا  اا تٕبٕا                                 

 إُ العٗغ عٗغ الساِدٍٖا       ٔازِدٔا ح البب                               

 لؽ٦ٚ الؽبح مٍٗا    طمبٕا الدٖك ٤ٖ ُ       ٔا                      

 وَ إواً الٍاشكٍٗا     ماتٜ الدٖك  شٕه                               

 ِٕٔ ٖر ٕا أُ ٖمٍٗا         ٖعرض ا٧ور عمْٗ                             

 ٖاأـن املّتدٍٖا        ما ا  الدٖك ع  اال                            

 عَ  دٔ ٙ الصاب ٍٗا         بمغٕا ال عميف عين                              

  قمٕا الببَ المعٍٗا      عَ  ٔٙ التٗ اُ ممَ                          
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 أُ لم عميف  ٍٖا        رلبٜٞ وَ يفَ ٖٕوا                          

 ٖدددددٛ ح  ٍّٖدددددا ٔ ٌٗاِدددددا ٖكدددددُٕ ع٦ دددددْ    أ٥ ٔإُ ودددددا تعاٌٗدددددْ العدددددعٕ  املصدددددمىٛ ودددددَ ا٧ٔـددددداض امل    

ٔاحلدددد   وددددَ كٗددددد ا٧عددددداٞ   ظددددرٖعٛ اا  ٔا٥شددددت اوٛ عمددددٜ أوددددر اا  ٔ كددددٗي   بالتٕبددددٛ الٍؽددددٕ 

ٔا٧وددددر بدددداملعرٔ  ٔالٍّدددد٘ عددددَ املٍكددددر بددددالبر  العددددرعٗٛ  ٔالتٍاؼددددح       ٔوتددددابعتّي ٔالتعددددبْ بّددددي  

تٕاؼدددددد٘ بدددددداحلث    ٔال ُٔ إقددددددا ٚ مدددددد  ٔوأاشددددددد أكدددددد   ٔكدددددد لك الدددددددعاٞ ٔالتفددددددرض إ  اا      

 .عمٜ ال  ٔالت ٕٝ  ٔعدً التعأُ عمٜ اإلقي ٔالعدٔاُ ُٔالتٕاؼ٘ بالؽ   ٔالتعأ

أودددددا املظددددداِرات ٔا٥عتؽددددداوات ٔاإلـدددددرابات مّددددد٘ ودددددَ ٔشددددداٟن أعدددددداٞ اإلشددددد٦ً الددددد   دددددالف        

٘     ظددددرٖعتٍا   ٔلددددٕ كاٌددددك  بٗاٌددددْ إُ ظدددداٞ اا  الصددددىخٛ  ٔامدددديف الكدددد ب وددددَ العددددرٔ  كىددددا شددددٗات

تمددددك املظدددداِرات تدددددعٕ إ   كددددٗي العددددرض ملددددا ٔقددددف وعّددددا  ٣شدددداٞ الكأددددر  ٔملددددا حظٗددددك بتغبٗددددٛ  

 صا عٕا إ  قىعّا ٔال فاٞ عمّٗا.لإع٦وٗٛ ٔاشعٛ  بن 

ِٔددددد ا عدددددو وتٕاـددددد  حدددددٕه املظددددداِرات ٔا٥عتؽددددداوات ٔاإلـدددددرابات  أشددددداه اا أُ ٍٖأددددد  بدددددْ          

 ا ٔوا ببَ.كاتبْ ٔقا ْٟ  ٖٔعٗ ٌا وَ الأ  وا يفّر وٍّ
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 ٔا٥عتؽاوات.حكي املظاِرات ٔاإلـرابات 

 تعرٖف املظاِرات:

ٛ  ودددددَ الٍددددداط كددددد بٚ أٔ قمٗمدددددٛ ح العدددددٕا ض  ىمدددددُٕ العدددددعا ات ٖٔدددددر  ُٔ    ِددددد٘ قدددددرٔج دلىٕعددددد

ٛ   لمىبالبدددددٛ بعددددد٘ٞ ودددددا أٔ         ااتامدددددات بددددددعٕٚ وٍظىدددددٛ أٔ حدددددس  أٔ ٠ِٗدددددٛ   ٗدددددٛ أٔ  دددددب   ٗددددد

 ا٥ع اض عمٜ ظ٘ٞ وا أٔ التعبب عَ  أٙ وا .                                      

الر دداه ٔالٍصدداٞ عمددٜ حددد شددٕاٞ رلددتمبا  ٔأحٗاٌددا   ددتؾ باحددد        ِٔدد ٓ املظدداِرات فددرج مّٗددا    

اجلٍصددا حصدديف وددافبل لددْ الددداعُٕ إلّٗددا لغددرض وعددا .  ٔتددر   ااتامددات ٔترمدد  العددعا ات  ُٔ  

ُٗددد بالعددرض املبّددر ٔو ابددْ ٖٔك ددر مّٗددا التؽددأب ٔالتؽددأٗث ٔكدد باال وددا ٖ دد  مّٗددا شددميف ٌّٔدديف               ت 

ا ٔوؽا وات و    اه ا٧وَ ٔالعرطٛ ٖٔرٔ  ـخٗتّا عدد   لمىىتمكات العاوٛ ٔاخلاؼٛ ٔ رٖيف ا

ودددَ البدددرما . ٖٔصدددّن عمدددٜ أؼدددخا  ا٧ دددراض الصددد٠ٗٛ ٔالأددد  الددددقٕه ح أٔشدددا  املتظددداِرَٖ     

بّا ٔقدد تكدُٕ   ٖلتخ ٗث و, بّي  ٔاشتغ٦ه ٔ ٕ  اجلىدٕض البعدرٖٛ لتخ ٗدث تمدك ا٧ِددا  أٔ لتصدر      

حكدداً ٗىددا ٖتعمددث بالر دداه ٔالٍصدداٞ أٔ ا٧ لمعددرض مبعدد  ِدد ٓ املظدداِرات  لمىبالبددٛ بدداوٕ  رلالأددٛ   

 العرعٗٛ.              

 ٔقد ترتأ  ظعا ات ٔتر   ِتامات ـد العرٖعٛ اإلش٦وٗٛ أٔ بع  أحكاوّا أٔ ـد العمىاٞ .          

ٔح       أٔ  رج تمك املظاِرات وصاٌدٚ لمباطن ٔأِمْ.                                                          

وباليف ٥٤ِٞ املتظاِرَٖ ٥شٗىا إ ا كاٌك باشي الدَٖ أٔ ـد لغاليف أُ ِ ٓ املظاِرات ٥  ث ا

أعداٞ املصمىا مهُ ُشىح  ا٥٤ٞ املتظاِرَٖ ممٗض إ٥ ٥وتؽاؿ  فبّي أٔ   ٗث وكاشيف وَ  

 ٔ اٞ قرٔ ّي ٥  دوّي ٥ٔ  دً قفٗتّي .

                                                                                 .                   ٔأوا اإلـرابات

 ماؼن اإلـرا  ا٥وتٍاض لغٛ.                                                                                                      

د اوتٍاض طاٟأٛ وَ م٠ٛ ٔاحدٚ ٔتعين ح ٔاقعٍا املعاؼر: د إ  س ٖكَ وَ ِدٙ الصمف ٥ٔ وَ قم ّي 

أٔ عدٚ م٠ات عَ ظ٘ٞ وعا إيفّا ا ل٦ع اض عمٜ ظ٘ٞ وا أٔ لمىبالبٛ بع٘ٞ  وا أٔ لمتعبب عَ 

ٔوٍْ اوتٍاض املٕيفأا ٔالعىاه                            ظ٘ٞ وا.                                                                

 بٛ برم  الرٔاتيف أٔ ؼر  وصتخ ات أٔ سلٕ  لك .عَ العىن لمىبال

ٔوٍددْ وددا ت ددًٕ بددْ بعدد  اجلّددات وددَ الدددعٕٚ إلـددرا  عدداً ح كامددٛ املرامددث لعددن حركددٛ احلكٕوددٛ   

إلشد اطّا ٔتغٗبِدا أٔ إجيددا  قدإٌُ ودا أٔ تغددٗبٓ ٔ دب  لدك ٔقددد تبدٕه وددٚ اإلـددرا  ٔقدد ت ؽددر          

                                                               حصيف وا ٖرآ وَ ٖدعٕ إلْٗ.                         

 

                                                                                           ٔأوا ا٥عتؽاوات :
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                         ماؼن ا٥عتؽاً ح المغٛ اإلوصاك ٔاملٍ  ٔامل٦زوٛ .                                         

ٔتعددين ح ٔاقعٍددا املعاؼددر العكددٕ  ح وكدداُ وعدددا كالصدداحات العاوددٛ أٔ أودداكَ العىددن ٔو دددرات          

ا٧حسا  ٔسلٕ  لك اع اـاال عمٜ ظ٘ٞ وا أٔ لمىبالبٛ بع٘ٞ وا أٔ لمتعدبب عدَ  أٙ ودا ٔقدد تبدٕه      

                                       وٌدٚ اإلعتؽاً ٔقد ت ؽر حصيف وا ٖرآ وَ ٖدعٕ إلْٗ  .

                                     .  وأاشد املظاِرات ٔاإلـرابات ٔا٥عتؽاوات

 وأاشدِا ك بٚ ٔوتٍٕعٛ  عاوٛ ٔقاؼٛ ٔوَ أِىّا واٖم٘:                               

وَ احلٗداٚ العاودٛ أٔ    د أُ وٍّا وا ٖكُٕ قرٔ ا  ٔمتر ا   عمٜ العرٖعٛ اإلش٦وٗٛ ٔوبالبٛ بهقؽاّٟا1

احملاكي أٔ وبالبٛ بهش ا  بع  الٕا بات العرعٗٛ أٔ ال ٗدٕ  العدرعٗٛ أٔ إباحدٛ بعد  احملرودات      

  ك ظعا  احلرٖٛ ٔح ٕ  اإلٌصاُ ٔاملصأاٚ ٔوٕاكبٛ ا تىعات املتخفرٚ ٔسلٕ  لك . 

            ٔ رٖ  الدِىاٞ عمّٗي .                                                                                                                          ٔج عمٜ ٥ٔٚ ا٧ور ٔالتعّب بّي د وا  ؽن ح ك ب وٍّا وَ قر2

دد  4د وا  ؽن بصببّا وَ زعسعٛ ل٨ودَ ٔا٥شدت را  ٔإقدا ٚ لم ٦قدن ٔالأد  .                                       3

ُ   وا  ؽدن بصدببّا    ملفدربا   ٔاملعتؽدىا   ودَ وؽدا وات بدا املتظداِرَٖ أٔ ا     ح كد ب ودَ ا٧حٗدا

 ٔبا   اه ا٧وَ ٔالعرطٛ ٖرٔ  ـخٗتّا الك ب وَ البرما.                                      

امل٤شصددات العاوددٛ   ددد تتعبددن بصددببّا الكدد ب وددَ املؽدداا العاوددٛ ٔاخلاؼددٛ ٔت بدد  البددر  ٔتغمددث        5

                                                                                                          ٔاحمل٦ت.      

 د تتعرض بصببّا الك ب وَ املؽاا العاوٛ ٔاخلاؼٛ لمصميف ٔالٍّيف ٔالتخرٖيف.                             6

 د  ؽن ح ك ب وٍّا اقت٦  الر اه بالٍصاٞ ِٔ ٓ وأصدٓ تتفىَ عدٚ ظرٔ . 7

 عىاه وَ وٍت اتّي الفا ٚ . التعبْ باعداٞ اإلش٦ً إ  ِ ٓ ا٧د  8

 د  ؽن بصببّا إـاعٛ لمؽ٦ٚ ح ك ب وَ ا٧ٔقات أٔ تاقبِا عَ ٔقتّا.                            9

ت ٔتدددر   ِتامددات مّٗدددا رلالأددات كددد بٚ ٔكددببٚ لمعدددرض املبّدددر    ددد ترمددد  ح كدد ب وٍّدددا ظددعا ا   10

 احلكٗي.                                

د ٖكُٕ ح ك ب وٍّا مرؼٛ شاسلٛ ٧ؼخا  الأ  ٔو بٙ العدغيف ٔالٍٕاٖدا الصد٠ٗٛ ٔاحلرٖؽدا     11

 عمٜ تؽعٗد ا٧وٕ  ٔزعسعٛ ا٧وَ لتخ ٗث أِدامّي ٔأِدا  وَ ٔ اّٟي.                   

 د  ؽن بصببّا م ٕٚ كببٚ با احلكٕوات ٔالععٕ . 12

د التع ٗن بالؽداً با اجلىاعات ٔاحلكٕوات حٗدو إُ ِد ٓ املىا شدات تظّدر اجلىاعدات الداعٗدٛ       13

لتمك املىا شات بؽٕ ٚ أك  وَ ح ىّا احل ٗ د٘ ممدا ٖد ب رلدأ  احلكٕودات وٍّدا حٗدو تدرٝ         

ت ًٕ مبّامجتّا أٔ اعت ا٥ت ٔاشدعٛ لروٕزِدا أٔ اىٗدد    مّٗا تّدٖدا  ٧وٍّا ٔو٤شصاتّا ٔوَ قَي قد 

 لٍعاطاتّا ٔأوٕااا ٔ ب  لك .                                                                            
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د أٌّا تعبد ا بٕشٗمٛ  ب وعرٔعٛ عمٜ قد٦  ودا تظٍدْ بعد  اجلىاعدات اإلشد٦وٗٛ الد  لصداُ         14

 اه: فالغاٖٛ ت   الٕشٗمٛ(  .                                                             حاه بعفّا ح و ن ِ ٓ ا٧عى

د إـأاٞ الباب  العرع٘ عمٜ ِ ٓ املىا شات حتٜ ٖظَ ك ب وَ الٍاط أٌّا وَ  َٖ اا  بصبيف 15 

  عٕٚ بع  اجلىاعات اإلش٦وٗٛ إلّٗا. 

  .تّا إ  العرضد ل٘ أعٍا  الٍؽٕؿ العرعٗٛ لت ٖر ِ ٓ اإلعىاه ٌٔصب16

 د إ أاه البر  العرعٗٛ ح حن املعك٦ت ٔإؼ٦  ا٧ٔـاض.17 

د إعباٞ أعداٞ اإلش٦ً ال  اٟ  لمتدقن ح ب٦  املصمىا حٗدو ٍٖدتع عدَ كد ب ودَ ِد ٓ ا٧عىداه        18

 م  ٔوؽا وات با الععٕ  ٔاحلكٕوات . 

ُ مكدداُ ِدد٥٤ٞ كالدد ٙ أ ا  أ ددد تددر ٙ ا٧ٔـدداض ح كدد ب وددَ ا٧حٗدداُ إ  أشددٕأ ممددا كاٌددك عمٗددْ      19

 . ٖعاجل زكاواَ  ماحدث   اوا  

ٔتعبٗددن   وددَ وأاشددد ٔاشتخفددا  أُ العددرض أوددر بتخؽددٗن املؽدداا ٔتكىٗمددّا      ٔبعددد كددن واشددبث    

٧ٌّا لٗصك ودَ ظدرٖعتٍا    حروٛ املظاِرات ٔا٥عتؽاوات ٔاإلـرابات املأاشد ٔت مٗمّا ٖظّر ظ٦ٞ

لددد  تددد٤ ٙ إ  زعسعدددٛ ا٧ودددَ  ٔشدددأك الددددواٞ  ِٔتدددك  بدددن ودددَ وٍت دددات أعدددداٞ اإلشددد٦ً الفدددا ٚ ا 

ٕ  ٔاإلـرابات ٔا٥عتؽداوات ىأاشد املظاِرات ا٧عراض  ٔشميف ا٧وٕاه  ٔتصمل ا٧عداٞ  م عمدٜ   تربد

  ٥ٔ ٖدددعٕ ٔال اعدددٚ العددرعٗٛ أُ   ٞ املأاشددد و دددً عمددٜ  مدديف املؽدداا    وؽدداحلّا املسعٕوددٛ بكدد ب 

 .                                         قب مْٗ ٌصاه اا العامٗٛإلّٗا إ٥ أِن الأ  ٔاملباو  ٔوَ ٥ 

ٍعّي احل دددٕ  املٍاؼدددخٛ ٔوددد دددٕ  احلكددداً ٔاشدددت٠ ا ِي بالصددمبٛ   ٔالبرٖ ددٛ امل مدددٜ ح التعاودددن ودد   

ٛ     ٔ عاٞ اا أُ ٖؽمح أحدٕاه اجلىٗد      ُٔ تعّبٔاملكاتبٛ  ٔأ اٞ ودااي    ٔو٦زودٛ الت دٕٝ ٔا٥شدت او

ٔأُ ٌؽدد  عمددّٗي حتددٜ ٖصدد ٖح بددر أٔ ٖصدد ا  وددَ     ٔأُ ٌصدداه اا والٍددا وددَ احل ددٕ    وددَ احل ددٕ 

و  الصع٘ احل ٗو ح تربٗٛ ا٧وٛ ٔتٕ ّّٗا ٔأورِا باملعرٔ  ٌّّٔٗا عَ املٍكر ٔت ٕٖٛ ؼدمتّا    ما ر

                                                        بربّا ٔ ٍّٖا.

                     ا٧حا ٖدددددددددو الٍبٕٖدددددددددٛ الؽدددددددددخٗخٛ  الدالدددددددددٛ عمدددددددددٜ واشدددددددددبث:                                                                                      ٔإلٗدددددددددك أقددددددددد٘ الكدددددددددرٖي بعددددددددد    

قمٍا : ملدَ ٖدا  شدٕه ااق  قداه :      .ففالدَٖ الٍؽٗخٛقاه: قاه  شٕه  د عَ متٗي بَ أٔط الدا ٙ 1

                                                            0ىٛ املصمىا ٔعاوتّي ((  ٔآ وصميْٟ  ٧ٔا ٔ لكتابْ ٔلرشٕل

 :(2/33قاه اإلواً الٍٕٔٙ  محْ اا ح ظر  وصمي ف 

        ْ ٔأودددرِي بدددْ ٔتٍبددددّّٗي     ٔأودددا الٍؽدددٗخٛ ٧ٟىدددٛ املصدددمىا مىعدددأٌتّي عمددددٜ احلدددث ٔطددداعتّي مٗددد

ٔتدرك اخلدرٔج     ٔإع٦وّي مبا  أمٕا عٍدْ ٔس ٖدبمغّي ودَ ح دٕ  املصدمىا       ٔت كبِي برمث ٔلبف

 ف قمٕ  الٍاط لباعتّي . ٗٔتال  عمّٗي
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لدّٗي   الؽد٦ٚ قمأّدي ٔاجلّدا  وعّدي ٔأ اٞ الؽددقات إ      باب٘  محْ اا :ٔوَ الٍؽٗخٛ ادي: قاه اخل

ال ٍداٞ الكدا   عمدّٗي    إ ا يفّر وٍّي حٗدف أٔ يفّدر ع درٚ ٔأُ ٥ٖغدرٔا  ب    ٔترك اخلرٔج بالصٗف عمّٗي 

ٔأُ ٖدعٜ اي بالؽ٦  ِٔ ا كمْ عمٜ أُ املرا  باٟىدٛ املصدمىا اخلمأداٞ ٔ بِدي ممدَ ٖ دًٕ بداوٕ         

 املصمىا وَ أؼخا  ال٥ٕٖات  ا ِد .                                                                                                      

                                                                                                        قاه :   د ٔعَ أب٘ ِرٖرٚ 2

:ففإُ اا ٖرـدددٜ لكدددي ق٦قدددا  : ٖرـدددٜ لكدددي أُ تعبددددٔٓ ٥ٔ تعدددركٕا بدددْ ظددد٠ٗا ٔأُ  قدداه  شدددٕه اا  

                               .ركي ((   ٔآ وصميتعتؽىٕا عبن اا مجٗعا   ٥ٔ تأرقٕا ٔأُ تٍاؼخٕا وَ ٥َٔٓ اا أو

حدا   عٗاض بَ عبداا بَ  ٍي ؼاحيف  ا   مدفد  ٔعَ ظرٖح بَ عبد اا احلفرو٘ ٔ بٓ قاه :    3

متخك ما مظ لْ ِعاً  بَ حكٗي ال دٕه حتدٜ  فديف عٗداض قدي وكدو لٗداه   ماتدآ ِعداً بدَ حكدٗي            

إُ وَ أظد الٍاط ع ابا  أظدِي عد ابا   :ٖ ٕه الٍيب ماعت   إلْٗ قي قاه ِعاً لعٗاض :أس تصى  

 لمٍاط ح الدٌٗا ق                                                                                                               

ٖ دٕه :     م اه عٗاض بَ  ٍي : ٖاِعاً قد  عٍا وا  عك ٔ أٍٖا وا أٖك أٔس تصدى   شدٕه اا   

ال ٔلكَ لٗاق  بٗدٓ مٗخمٕ بْ مهُ قبن وٍْ مد اك  ففوَ أ  ا  أُ ٍٖؽح الصمباُ باور م٦ ٖبدلْ ع٦ٌٗ

 .ٔإ٥ كاُ قد أ ٝ ال ٙ عمْٗ ((

ٔإٌددك ٖاِعدداً ٧ٌددك اجلددرٙٞ الدد ٙ ادد ٢ عمددٜ شددمباُ اا مّدد٦ قعددٗك إُ ٖ تمددك الصددمباُ          

  .(ُٕ قتٗن شمباُ اا تبا ك ٔتعا متك

قاه أتٗك أشاوٛ بَ زٖد م مدك : أ٥ تٍؽدح ع ىداُ بدَ عأداُ لٗ دٗي احلدد         د ٔعَ عبٗد اا بَ اخلٗا 4

 عمٜ الٕلٗد ق م اه أشاوٛ : ِن تظَ أٌ٘ ٥ أٌاؼخْ إ٥ أواوكي ق                                                     

  0ٔاا ل د ٌاؼختْ مٗىا بٗين ٔبٍْٗ ٔس أكَ ٧متح با  ظر أكُٕ أٔه وَ متخْ 

                       0وتأث عمْٗ

ٍا أُ باٖعٍا عمٜ مباٖعٍآ م اه مٗىا أق  عمٗ  عاٌا الرشٕه فف  :قاه بَ الؽاوك  د ٔعَ عبا 5ٚ

الصى  ٔالباعٛ ح وٍعبٍا ٔوكرٍِا ٔعصرٌا ٖٔصرٌا ٔأقرٚ عمٍٗا ٔأُ ٥ ٌٍدازض ا٧ودر أِمدْ إ٥ أُ تدرٔا     

                      .(  ٔآ البخا ٙ ح ؼخٗخْ كأرا   بٕاحا  عٍدكي مْٗ وَ اا برِاُ (

م٦ٌدددا   ٔس  اشدددتعىمك !ٖدددا  شدددٕه اا :م ددداه أُ   ددد٦   أتدددٜ الدددٍيب   دددد ٔعدددَ أشدددٗد بدددَ حفدددب  6

                    .تصتعىمين قاه: ففإٌكي ش ُٔ وَ بعدٙ أقرال ماؼ ٔا حتٜ تم ٌٕ٘  ((  ٔآ البخا ٙ ٔوصمي 

ففوَ كدرٓ ودَ أودبٓ ظد٠ٗا ممٗؽد  مهٌدْ ودَ قدرج ودَ           : قاه  شٕه اا قاه  د عَ ابَ عباط 7

                               .الصمباُ ظ ا   مىات عمْٗ إ٥ وات وٗتٛ  اِمٗٛ ((   ٔآ البخا ٙ ٔوصمي

م داه :   د ٔعَ عم ىٛ بَ ٔاٟن احلفرو٘ عَ أبْٗ  قاه : شاه شمىٛ بَ ٖسٖدد اجلعأد٘  شدٕه اا    8 

قي  ُ قاوك عمٍٗا أوراٞ ٖصالٌٍٕا ح ّي ٔميٍعٌٍٕا ح ٍا مىا تاورٌا ق ماعرض عٍْٖا ٌيب اا أ أٖك إ
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:   ال اٌٗدددٛ أٔ ال ال دددٛ م  بدددْ ا٧ظدددعو بدددَ قدددٗض م ددداه  شدددٕه اا  شدددالْ مددداعرض عٍدددْ قدددي شدددالْ 

 ٗخْ.                                                                                                                                                 ففا عٕا ٔأطٗعٕا مهمنا عمّٗي وا محمٕا ٔعمٗكي وا محمتي  ((  ٔآ وصمي ح ؼخ

.                                                                 ٔا٥عتؽدددددددددداواتمتددددددددددأٝ مجاعددددددددددٛ وددددددددددَ عمىدددددددددداٞ العؽددددددددددر ح املظدددددددددداِرات ٔاإلـددددددددددرابات  

د لٗصدك ودَ ِددٙ      ٔا٥عتؽداوات عد وا شبث م د تبا أُ ِد ٓ املىا شدات د املظداِرات ٔ اإلـدرابات      ٔب

الصمف بن ِ٘ أعىاه ذلدقٛ وبتدعٛ ذلإٔمٛ بالك ب وَ املخداطر ٔا٧ـدرا  ٔلدٗض ٍِداك ودا ٖدده       

عمٜ إباحتّا مف٦   عَ ٔ ٕبّا كىا ٖسعي بع  الٍاط بن املتاون ح الٍؽٕؿ العرعٗٛ ٔال ٕاعد 

ملرعٗٛ ٌٔتاٟع ٔمثدا  ِد ٓ املىا شدات  الإٔـدٕٖٛ الغدب ورـدٗٛ ٥ ٖعدك  ح حروتّداف ٔودَ  ٖدر  اا           ا

 متٍتْ ممَ متمك لْ وَ اا ظ٠ٗاَ ( .                                           

               0ٔل٘ عىد اا عو وصت ن ح بٗاُ حروٛ  ِ ٓ املىا شات ٔوٍاقعٛ أ لٛ وَ زعي وعرٔعٗتّا

ٔإلٗك أق٘ الكرٖي  بع  متأٝ الراشخا ح العمدي ح العداس اإلشد٦و٘ املعاؼدر ح     

         .                    ِ ٓ املىا شات اخلاط٠ٛ ٔبٗاُ البرٖ ٛ امل مٜ للؼ٦ 

 اا.متٕٝ الم ٍٛ الداٟىٛ للمتاٞ باملىمكٛ العربٗٛ الصعٕ ٖٛ برٟاشٛ  احٛ الع٦وٛ ابَ باز  محْ أ٥ٔ   :

ٛ ا٧ٔ  د ف ٛ الداٟىٛ د ا ىٕع ....كىا ٌٍؽخك ٔكن وصمي ٔوصمىٛ با٥بتعا   (:15/368قاه عمىاٞ الم ٍ

عددَ ِدد ٓ املظدداِرات الغٕ اٟٗددٛ الدد  ٥  دد ً وددا٥ال ٥ٔ ٌأصدداال ٥ٔ عرـدداال  ٥ٔ متددك إ  اإلشدد٦ً بؽددمٛ  لٗصددمي  

لمىصددمي  ٍٖددْ ٔ ٌٗددآ  ٖٔدداوَ عمددٜ ٌأصددْ ٔعرـددْ ٔوالددْ. ٔبدداا التٕمٗددث ٔؼددمٜ اا عمددٜ ٌبٍٗددا ذلىددد ٔولددْ      

 ٔؼخبْ ٔشمي.

م دد                                     احٛ الع٦وٛ اإلواً عبد العسٖس بَ عبد اا بَ باز  محْ اا تعا  . قاٌٗاال:  

                                                   ق                                                                                                          ش٠ن ِن املظاِرات الر الٗٛ ٔالٍصاٟٗٛ ـد احلكاً ٔال٥ٕٚ تعت  ٔشٗمٛ وَ ٔشاٟن الدعٕٚ

          ما ا   محْ اا :                                                                                                            

ا  الأدد  ٔوددَ أشددبا   ٥ أ ٝ املظدداِرات الر الٗددٛ ٔالٍصدداٟٗٛ وددَ العدد٦ج ٔلكددَ أٌددا أ ٝ أٌّددا وددَ أشددب   

العددرٔ  ٔوددَ أشددبا  بغدد  الٍدداط ٔالتعدددٙ عمددٜ بعدد  الٍدداط بغددب حددث ٔلكددَ ا٧شددبا  العددرعٗٛ :     

     ٛ ظدرحّا أِدن العمدي ٔظدرحّا أؼدخا        الد   املكاتبٛ ٔالٍؽدٗخٛ ٔالددعٕٚ إ  اخلدب بدالبر  العدرعٗ

٥تؽداه بدْ ٔوٍاؼدختْ    ٔأتباعْ بهحصاُ باملكاتبٛ ٔاملعامّٛ و  ا٧وب ٔو  الصدمباُ ٔا    شٕه اا 

أِددد    متددأٝ  0ٔاملكاتبددٛ لددْ  ُٔ التعددّب عمددٜ املٍددابر باٌددْ معددن كدد ا ٔؼددا  وٍددْ كدد ا ٔاا املصددتعاُ  

                                    . 89ا٧ٟىٛ ح الٍٕازه املداىٛ ؿ 

شا شدا                                                         ٔقاه  محْ اا ح   ٓ عمٜ العٗخ عبد الرمحَ عبد اخلدالث :    

ح  أُ وددَ أشددالٗيف الدددٍيب     32   32:  كددريف ح كتددابكي ف مؽدددٕه وددَ الصٗاشددٛ العدددرعٗٛ (  ؿ     

الدعٕٚ التظاِرات ٥ٔ أعمي ٌؽا   ح ِ ا املعٍٜ ما  ٕ اإلما ٚ عَىَ  كر  لك ٔباٙ كتدا  ٔ دديف   

  لك ق .                                                                                                                   
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أعمي ح ظ٘ٞ وَ الٍؽدٕؿ ودا   مهُ س ٖكَ لكي ح  لك وصتٍد مالٕا يف الر ٕض عَ  لك ٧ٌ٘ ٥ 

     ٖده عمٜ  لك .                                                                                                                                    

ٔملا قد عمي وَ املأاشد الك بٚ ح اشتعىاه املظاِرات مهُ ؼح مّٗا ٌؾ م٦ بد وَ إٖفدا  ودا  داٞ    

 حا   كاو٦   حتٜ ٥ ٖتعمث بْ املأصدُٔ مبظاِراتّي الباطمٛ .                                          بْ الٍؾ إٖفا

ٔاا املص٠ٕه أُ ٖٕم ٍا ٔإٖاكي لمعمي الٍام  ٔالعىن الؽاا ٔأُ ٖؽمح قمٕبٍا ٔأعىالٍا مجٗعا   ٔأُ 

                                                                                  0بركاتْ اِدجيعمٍا وَ ااداٚ املّتدَٖ إٌْ  ٕا  كرٖي ٔالص٦ً عمٗكي ٔ محٛ اا ٔ

                                                     0(8/245دلىٕض متأٝ  احٛ العٗخ عبد العسٖس بَ عبداا بَ باز ف

ملكدرً  ؼداحيف الأفدٗمٛ  عبدد الدرمحَ بدَ عبدد        لعسٖس بَ عبد اا بَ باز إ  حفرٚ ا٥بدَ ا ا وَ عبد

 اخلالث ٔم ْ اا ملا مْٗ  ـآ  ٌٔؽر بْ  ٍْٖ  ووا .                                          

 ش٦ً عمٗكي ٔ محٛ اا  ٔبركاتْ أوا بعد :                                                                                          

ِددد ٔشددرٌ٘ كدد با   واتفددىٍْ وددَ املٕام ددٛ عمددٜ وددا  1415/ 14/4بكي الكددرٖي املدد٤   م ددد ٔؼددمين كتددا

أٔؼددٗتكي بددْ  ماشدداه اا أُ ٖسٖدددكي وددَ التٕمٗددث ٔجيعمٍددا ٔإٖدداكي وددَ ااددداٚ املّتدددَٖ اٌددْ  ددٕا    

           كرٖي .                                                                                                             

ٔوا  كريف حٕه املظاِرٚ م د مّىتْ ٔعمىك ـعف شٍد الرٔاٖٛ ب لك كىدا  كدريف ٧ُ وددا ِا    

عمٜ إشخا  بدَ أبد٘ مدرٔٓ ِٔدٕ ٥ دتع بدْ ٔلدٕ ؼدخك الرٔاٖدٛ مدهُ ِد ا ح أٔه اإلشد٦ً قبدن اا درٚ                

اشدت رت بدْ   ٔقبن كىاه العرٖعٛ ٔ ٥فأٜ أُ العىددٚ ح ا٧ودر ٔالٍّد٘ ٔشداٟر أودٕ  الددَٖ عمدٜ ودا         

العرٖعٛ بعد اا رٚ أوا وا ٖتعمث باجلىعٛ ٔا٧عٗا  ٔسلٕ  لك ودَ ا٥ تىاعدات الد  ٖددعٕا إلّٗدا      

كؽد٦ٚ الكصدٕ  ٔؼد٦ٚ ا٥شتصد اٞ مكدن  لدك ودَ بدا  إيفّدا  ظدعاٟر اإلشد٦ً ٔلدٗض لدْ               الدٍيب  

وددَ العمددي  تعمددث باملظدداِرات كىددا ٥ فأددٜ ٔأشدداه اا أُ ميددٍخين ٔإٖدداكي ٔشدداٟر إقٕاٌٍددا املسٖددد       

الٍدددام  ٔالعىدددن بدددْ ٔأُ ٖؽدددمح قمٕبٍدددا ٔأعىالٍدددا مجٗعدددا   ٔأُ ٖعٗددد ٌا ٔإٖددداكي ٔشددداٟر املصدددمىا ودددَ  

 وف٦ت الأ  ٌٔس ات العٗباُ إٌْ قرٖيف دلٗيف .                                                                       

                                                          (  .8/246ٔالص٦ً عمٗكي ٔ محٛ اا ٔبركاتْ  اِد املؽد  الصابث ف

 ٔش٠ن  احتْ  محْ اا ِن املظاِرات ٔ ا٥عتؽاوات وَ اجلّا  ق                                               

                                                                             ما ا   محْ اا :                                             

                          ٥ ِ ا  مل   ِ ا  مل   ِ ٓ متٍٛ   ِ ا ظر وا ٖؽمح .                           

 0وَ ظرٖل متأٝ العمىاٞ ح ا٥ تٗا٥ت ٔالتأ بات ف تص ٦ٗت وٍّاج الصٍٛ الرٖاض( اِد 

                                                                                     ٔقد ٔ ْ  احتْ ٌؽٗخٛ قٗىٛ ح ِ ا الؽد  لمدعاٚ إ  اا ٔالعاوما للش٦ً م اه  محْ اا:                                     

ا٧شدددمٕ  احلصدددَ الرمٗدددث المدددا ح  عٕتدددْ     الٕا ددديف عمدددٜ الدددداع٘ إ  اا أُ ٖتخىدددن ٔأُ ٖصدددتعىن  

لمىصمىا ٔالكأا  مجٗعا   ٥بد وَ الرمث و  املصمي ٔو  الكامر ٔو  ا٧ودب ٔ دبٓ ٥ٔشدٗىا ا٧ودراٞ     
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ٔالر٣شدداٞ ٔا٧عٗدداُ مددهٌّي   تددا ُٕ إ  املسٖددد وددَ الرمددث ٔا٧شددمٕ  احلصددَ لعمددّي ٖ بمددُٕ احلددث     

ٌأصددْ البدعددٛ أٔ املعؽددٗٛ ٔوفددٜ عمٗددْ مّٗددا الصددٍُٕ  ٤ٖٔقرٌٔددْ عمددٜ وددا شددٕآ ِٔكدد ا وددَ تاؼددمك ح  

 تدداج إ  ؼدد  حتددٜ ت تمدد  البدعددٛ ٔحتددٜ تددساه با٧ لددٛ ٔحتددٜ ٖتددبا لددْ ظددر املعؽددٗٛ ٔعٕاقبّددا         

الٕشدداٟن ل بددٕه احلددث   الٕقٗىددٛ مٗ بددن وٍددك احلددث ٖٔدددض املعؽددٗٛ ما٧شددمٕ  احلصددَ وددَ أعظددي       

العٍٗدددف ودددَ اقبدددر الٕشددداٟن ح    احلدددث ٔعددددً قبٕلدددْ ٔإقدددا ٚ ال ٦قدددن ٔالظمدددي     الصددد١ٗٔا٧شدددمٕ  

 ٔالعدٔاُ ٔاملفا بات .                                                                               

ٖٔمخث بّ ا البا  وا قد ٖأعمْ بع  الٍاط وَ املظاِرات ال  قد تصبيف ظراال  عظٗىدا  عمدٜ الددعاٚ     

ح العٕا ض ٔااتامات ٔاملظاِرات لٗصك ِ٘ البرٖث للؼ٦  ٔالدعٕٚ مالبرٖث الؽخٗح  ماملصبات

بددالعٍف  بالسٖدا ٚ ٔاملكاتبدٛ الد  ِد٘ أحصدَ متٍؽدح الدرٟٗض ٔا٧ودب ٔظدٗخ ال بٗمدٛ بّد ا البرٖدث ٥            

وكددو مبكددٛ قدد٦ث ععددر شددٍٛ س ٖصددتعىن وظدداِرات ٥ٔ املصددبات ٔس ّٖددد         ٔاملظدداِرات مددالٍيب  

بتخرٖيف أوٕااي ٔا تٗدااي ٥ٔظدك أُ ِد ا ا٧شدمٕ  ٖفدر الددعٕٚ ٔالددعاٚ ٔميٍد  اٌتعدا ِا          الٍاط 

                                      ٔ ىن الر٣شاٞ ٔالكبا  عمٜ وعا اتّا ٔوفا اتّا بكن ممكَ.                                                                               

ب بّ ا ا٧شمٕ  لكَ  ؽن بْ ـدٓ مكاُ عمٜ الدداع٘ إ  اا أُ ٖصدمك وصدمك    مّي ٖرٖدُٔ اخل

الرشن ٔأتباعّي ٔلٕ طالك املدٚ أٔ  بْ ودَ عىدن ٖفدر الددعٕٚ ٖٔفداٖ ّا أٔ ٖ فد٘ عمّٗدا ٥ٔ حدٕه         

 ٥ٔ قٕٚ إ٥ باا .         

                        (.                              526د 6/525اِد دلىٕض متأٝ  احٛ ابَ بازف

 ا٧لباٌ٘.قال اال:الع٦وٛ احملدث 

( ع ديف  14/74ح ا٧ودٛ ف  الص١ٗٔاملٕـٕعٛ ٔأقرِا  قاه  محْ اا كىا ح شمصمٛ ا٧حا ٖو الفعٗأٛ

 ـد٘ اا عٍدْ    تفعٗأْ ل ؽٛ ا  ِا أؼخا  املظاِرات  ل٦ٗال ادي  ٔوفدىُٕ ِد ٓ ال ؽدٛ أُ عىدر     

 شدٕه اا! ألصدٍا عمدٜ احلدث إُ وتٍدا ٔإُ حٍٗٗداق قداه: بمدٜ! ٔالد ٙ           ٖدا  ف:شمي قداه لرشدٕه اا   ملا أ

 ٌأصدد٘ بٗدددٓ إٌكددي عمددٜ احلددث إُ وددتي ٔإُ حٗٗددتي. قمددك: مأٗىددا ا٥قتأدداٞق ٔالدد ٙ بع ددك بدداحلث           

لتخر َ! ماقر ٍآ ح ؼأا  محسٚ ح أحدِىا ٔأٌا ح ا٩قر ٔل٘ كدٖدد ككدٖدد البخدا حتدٜ     

ٔلعدن  لدك كداُ الصدبيف أٔودَ      عدد أُ حكدي عمدٜ ال ؽدٛ بالٍكدا ٚ:       قمٍا املصد د...( قداه ا٧لبداٌ٘ ب   

أشددبا  اشددتد٥ه بعدد  إقٕاٌٍددا الدددعاٚ عمددٜ ظددرعٗٛ املظدداِرات املعرٔمددٛ الٗددًٕ  ٔأٌّددا كاٌددك وددَ             

ح الدعٕٚ! ٥ٔ تدساه بعد  اجلىاعدات اإلشد٦وٗٛ تتظداِر بّدا   دامما عدَ كٌّٕدا           أشالٗيف الٍيب 

 ٔ ف قدب   تٍدامٜ ود  قٕلدْ    توَ عا ات الكأا  ٔأشالٗبّي ال  تتٍاشيف و  زعىّي أُ احلكي لمعدعيف  

 ( ا.ِداادٝ ِدٝ ذلىد 

م د                                    الع٦وٛ ذلىد بَ ؼاا الع ٗىا  محْ اا                             ابعاال:

 ش٠ن وا حكي اإلـرا  عَ العىن ح بمد وصمي لمىبالبٛ بهش ا  الٍظاً العمىاٌ٘ق

 ما ا   مجْ اا :                                                                                                      
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بٕ تدْ بالٍصدبٛ لتٕ ٗدْ العدبا  املصدمي ٔ لدك أُ قفدٗٛ اإلـدرا  عدَ          ِ ا الص٤اه ٥ ظك أُ لدْ ق 

أعمي اا أؼ٦   وَ العرٖعٛ ٖبٍٜ عمّٗا  العىن شٕاٞ كاُ ِ ا العىن قاؼا   أٔ با اه احلكٕو٘ ٥

٥ٔظددك أٌددْ ٖ تدديف عمٗددْ أـددرا  كدد بٚ حصدديف ح ددي ِدد ا اإلـددرا   دد٥ٕ   ٔحصدديف ح ددي ِدد ا             

بْ إش ا  الٍظاً العمىاٌ٘ ِٔ ا جيديف عمٍٗدا إقبدات أُ الٍظداً     اإلـرا  ـرٔ ٚ ٥ٔظك أُ امل ؽٕ  

اِدد    0عمىاٌ٘ أ٥ٔ   قي إ ا كاُ ا٧ور ك لك  مٗعمي أُ اخلرٔج عمدٜ الصدمباُ ٥جيدٕز إ٥ بعدرٔ       

 .               168الؽخٕٚ اإلش٦وٗٛ ـٕابل ٔتٕ ّٗات ؿ 

                                                  ٔش٠ن  محْ اا :                                        

بعددد اإلـددرا  ٖ دددً الدد َٖ أـددربٕا وبددالبّي ح حالددٛ عدددً ا٥شددت ابٛ ادد ٓ املبالدديف ِددن جيددٕز      

 وٕا ّٛ الٍظاً بتأ ب قٕ ٚ ظعبٗٛ ق                                                                                

 اا قا٦ٟ   :                                                                                                 ما ا   محْ 

٥ أ ٝ أُ ت دداً قددٕ ٚ ظددعبٗٛ ح ِدد ٓ احلدداه ٧ُ ال ددٕٚ املا ٖددٛ بٗددد احلكٕوددٛ كىددا ِددٕ وعددرٔ  ٔال ددٕ ٚ  

 دأً الددبابات ٔا٧شدمخٛ لكدَ ميكدَ أُ      بٗدِا إ٥ شكا املببخ ٔعؽا الراع٘ ِٔ ا ٥ٖ الععبٗٛ لٗض

ٖتٕؼن إ  ِ ا وَ طرٖث وقر إ ا متك العرٔ  الصاب ٛ ٥ٔ ٍٖبغ٘  أُ ٌصدتع ن ا٧ودٕ  ٧ُ أٙ بمدد    

عاػ شٍا طٕٖمٛ و  ا٥شتعىا  ٥ ميكٍْ أُ ٖتخدٕه بدا ععدٗٛ ٔـدخاِا إ  بمدد إشد٦و٘ بدن ٥بدد         

ؽدرا   أشدض شدٕاٞ شدكٍْ أٔ مدا   الددٌٗا قبدن أُ        أُ ٌتخ  طٕه الٍأض لٍٗن امل,   ماإلٌصاُ إ ا بٍدٜ ق 

ٖصكٍْ ماملّي أُ ٖبٍٜ الؽدر  اإلشد٦و٘ ٔإُ س ٖتخ دث املدرا  إ٥ بعدد شدٍٕات مالد ٙ أ ٝ أ٥ ٌتع دن         

ح و ن ِ ٓ ا٧وٕ  ٥ٔ ٌ ب أٔ ٌأ ر قٕ ٚ ظعبٗٛ  البّا  ٕ اٟٗٛ ٥ ت بك عمٜ ظد٘ٞ لدٕ تدات٘ ال دٕات     

اِدددد      0  لكددداُ كدددن ا٩قدددرَٖ ٖ ا عدددُٕ عىدددا ِدددي عمٗدددْ إ  حددد٘ ودددَ ا٧حٗددداٞ ٔت فددد٘ عمدددٜ الدددبع

                                   170املؽد  الصابث 

         ٔقاه  محْ اا :                                                                                                             

ٔالٕا يف عمٍٗا أُ ٌٍؽح ب د  املصتباض أوا أُ ٌظّر املبدا زٚ ٔا٥حت ا دات عمٍدا مّد ا قد٦  ِددٙ       

٥ إالصمف ٔقد عمىتي ا٩ُ أُ ِ ٓ ا٧وٕ  ٥ متدك إ  العدرٖعٛ بؽدمٛ ٥ٔ إ  اإلؼد٦  بؽدمٛ ودا ِد٘        

                                                                               وفرٚ .                                                                                      

اخلمٗأددٛ املدداوُٕ قتددن وددَ العمىدداٞ الدد َٖ س ٖ ٕلددٕا ب ٕلددْ ح قمددث ال ددروُ قتددن مجعددا  وددَ العمىدداٞ     

ٔأ د  الٍداط عمدٜ أُ ٖ ٕلدٕا بّد ا ال دٕه الباطدن وددا  عٍدا عدَ اإلوداً امحدد ٔ دبٓ ودَ ا٧ٟىددٛ أُ              

حددا ودٍّي اعتؽدي ح أٙ وصد د أبددا   ٥ٔ  عٍدا أٌّدي كدإٌا ٍٖعدرُٔ وعاٖبدْ ودَ أ دن أُ  ىددن             أ

عتؽداوات أٔ ودا أظدبْ  لدك ٥     اإلالٍاط عمْٗ احل د  ٔالبغفاٞ ٔالكراِٗٛ . ٥ٔ ٤ٌٖد املظداِرات ٥ٔ  

      ٔ  دأه  قا  ٗدٛ   ٤ٌٖدِا إط٦قا   ٔميكَ اإلؼ٦  بدٌّٔا لكدَ ٥بدد أُ ٍِداك أؼداب  قأٗدٛ  اقمٗدٛ أ

       (:باقتؽا 540بك و ن ِ ٓ ا٧وٕ  . اِد  رٖدٚ املصمىُٕ العد ف

 قاوصاال: ظٗخٍا احملدث الع٦وٛ و بن الٕا ع٘  محْ اا.
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 (:1/242قاه  محْ اا د كىا ح  أٛ ا ٗيف عمٜ أش٠مٛ احلاـر ٔالغرٖيف د ف

 محّىددا اا د ٖربٗدداُ        مالعددبا  ذلتددا ُٕ إ  أو دداه ِدد َٖ العدداملا د ٖعددين ا٧لبدداٌ٘ ٔابددَ بدداز             ف

املصمىا تربٗٛ إشد٦وٗٛ  ٔلكدَ تدات٘ لبىدات لمددعٕٚ ودَ قبدن املتخىصدا لمددَٖ عمدٜ  ّدن... ٔودَ             

 .تمك المبىات بع  ال ٕ ات ٔا٥ٌ ٦بات  ٔوعا كات أؼخا  المخٜ ح اخلرٔج ح املظاِرات...(

املدداه وددَ اإلقددٕاُ املأمصددا   (: ٔس أ  أحددداال أبؽددر ح التمؽددؾ ٥شددتخراج1/28ٔقدداه ح  ً املصددالٛ ف

مّي ٖؽٕ ُٔ لمٍاط أُ ال فدٗٛ الد  ٖددعُٕ إلّٗدا ِد٘ اإلشد٦ً  ٔإ ا س ٖبد ه املداه ح ِد ٓ ال فدٗٛ           

ٔ    اٌتؽر الكأر عمٜ اإلش٦ً  ِٔك ا ال فٗٛ س ٖدر الٍداط   تمٕ ال فٗٛ  ٔكمىا اٌتّدك تمدك ال فدٗٛ 

ب فدٗٛ أقدرٝ  مداَٖ مثدرٚ      ح ٌؽدرٚ الددَٖ  بدن  مبدا تكدُٕ عدا اال عمدٜ اإلشد٦ً  ظدغمٕا الٍداط           اا أقدراال 

تمكي املظاِرات ال  ٖ مدُٔ مّٗا أعداٞ اإلش٦ً  ٔأٖدَ مثدرات ود٤متر الٕحددٚ ٔالصد٦ًق ٔأٖدَ مثدرات        

     َ قمديف احل داٟث  ٥ أٌٍدا ٌغدببّي      ا٥ٌتخابات البا ٕتٗٛق سلَ ٌ ٕه ِ ا حسٌداال عمدٜ الددَٖ  ٔتاملداال ود

 عمٜ مج  ا٧وٕاه  مّي شٗصالُٕ عٍّا ًٖٕ ال ٗاوٛ.

 الع٦وٛ الإٔزاُ حأظْ اا .                                                                              شا شاال: 

 ٛ اإلش٦وٗٛق                   م د ش٠ن :ِن وَ ٔشاٟن الدعٕٚ ال ٗاً باملظاِرات حلن وعاكن ٔو,ش٘ ا٧و

                                                                                                   ما ا  حأظْ اا :

  ٍٍٖا لٗض مٕـٜ  ٍٍٖا  َٖ اٌفبا   َٖ ٌفاً ٔ َٖ شكٍٗٛ ٔاملظاِرات وَ أعىاه ...ق

ٔوا كاُ املصمىُٕ ٖعرمٌّٕا ٔ َٖ اإلش٦ً  َٖ ِدٔٞ ٔ َٖ  محٛ ٥ مٕـٜ مٗدْ ٥ٔ تعدْٕٖ ٥ٔ إقدا ٚ     

               م  ِ ا ِٕ  َٖ اإلش٦ً .                                                                                                                        

ٓ البرٖ ددٛ باملبالبددٛ العددرعٗٛ ٔالبددر  العددرعٗٛ ِدد ٓ املظدداِرات       ٔاحل ددٕ  ٖتٕؼددن إلّٗددا  ُٔ ِدد    

   دث متٍا   ٔ دث شأك  واٞ ٔ دث  رٖيف أوٕاه م٦ إز ِ ٓ ا٧وٕ .      

 ٔش٠ن أٖفا   :                                                                                                   

 ا ٌسلددك ٌازلددٛ أٔ وؽددٗبٛ ٔقعددك ح ا٧وددٛ ٖبدددأ ٖدددعٕ إ  ا٥عتؽدداوات ٔاملظدداِرات ـددد      ٍِدداك وددَ ٖددرٝ إ 

                                                                                                                         غل مىا ِٕ  أٖكي ح ِ ٓ الٕشٗمٛ قاحلاكي العمىاٌ٘ لك٘ ٖصت ٗبٕا  ك ِ ا الف

 ما ا  حأظْ اا :                                                                                                      

ٖددساه بالفددر  مدده ا حدددث حا قددٛ مّٗددا ـددر  أٔ وٍكددر ممددٗض احلددن أُ تكددُٕ وظدداِرات أٔ        الفددر  ٥

ظددرٌ  لكددَ ورا عددٛ املصدد٠ٕلا ٔوٍددا ؼددختّي ٔبٗدداُ  أٔ  رٖدديف ِدد ا لددٗض حدد٦   ِدد ا زٖددا ٚ اعتؽدداوات

الٕا يف عمّٗي لعمّي ٖسٖمٕا ِ ا الفر  اِد ودَ ظدرٖل متدأٝ العمىداٞ ح ا٥ تٗدا٥ت ٔاإلعتؽداوات       

 تص ٗن وٍّاج الصٍٛ بالرٖاض .

 شابعاال: مفٗمٛ العٗخ احملدث عبد احملصَ العبا .
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ٕا  عدَ شد٤اه ِٔدٕ: ِدن ٖ داه: ودَ قدرج        (:  د 27/370قاه حأظْ اا كىا ح ظدر  شدٍَ أبد٘  أ  ف    

عمٜ حكاً ِ ٓ الب٦   مبعٍٜ أٌْ  م  أُ ٖصى  اي مٗىا ٖاورُٔ بْ ح  دب وعؽدٗٛ اا; ِدن ٖ داه     

 إٌْ وَ اخلٕا ج  ٥ شٗىا أٌْ أبعد وَ ِ ٓ الب٦ ق

٥ ظك أُ اإلٌصاُ ال ٙ  ؽن وٍْ م   ٔ ؽن وٍْ الر بٛ ح الدتخمؾ ودَ الد٥ٕٚ  أٌدْ      اجلٕا :

ال٥ٕٖٛ  قد شمك طرٖ ٛ اخلٕا ج  ِ ا ِٕ وٍّع اخلٕا ج  مّي ٖرٖدُٔ التخمؾ وَ ال٥ٕٚ ٔأُ تكُٕ

 اي  أٔ تكُٕ لغبِي ٔلٕ كاٌك باشٕأ ٔباظد ٔأبعد عَ احلث ٔاادٝ.

  ٔودا  لٗيف عمٜ ال٥ٕٚ ٌٔعر الإٔـٜ ٥ ظدك أٌدْ ٖعىدن عىدن اخلدٕا ج     مال ٙ  ؽن وٍْ الأ  ٔالتا

أك ر وَ  ؽن وٍْ  لك قي ٖظّر ا ْ ٖٕواال وَ ا٧ٖاً أٔ أشبٕعاال أٔ أشبٕعا أٔ ظّراال أٔ ظّرَٖ 

 قي ٖكُٕ بعد  لك ح شمٛ املّى٦ت.

اجلددٕا : فأقددٕه ( 13/194ٔقدداه حٍٗىددا شدد٠ن عددَ املظدداِرات الصددمىٗٛ كىددا ح ظددر  شددٍَ أبدد٘  أ  ف    

                                                                                    املظاِرات وَ الصأْ ٔالإٔـٜ...(

                                       مفٗمٛ العٗخ عبد العسٖس بَ عبد اا الرا خ٘ حأظْ اا :قاوٍاال: 

ت لمفددددددغل عمدددددٜ ٔلدددددد٘ ا٧وددددددر حتدددددٜ ٖصددددددت ٗيف اددددددي ق                           ودددددا  أٖكددددددي مددددددٗىَ جيدددددٕز املظدددددداِرا  

 ما ا  حأظْ اا :                                                                                              

     ٔ ه املظدداِرات لٗصددك وددَ أعىدداه املصددمىا ِدد ٓ  قٗمددٛ وددا كدداُ وعددرٔ  إ٥ وددَ الدددٔه الغربٗددٛ الددد

ٛ  ال ٔقٕلددْ ٔت رٖددرٓ معمددٜ ِدد ا املأدد  أُ ٖددات٘    ِدد٘ معددن الددٍيب   كددامرٚ . مدداَٖ الصددٍٛ ح ِدد اق الصددٍ

                     0معن ِ ا أٔ أقر أحدا   عمٜ معن املظاِرٚ اِد املؽد  الصابث بالدلٗن عمٜ أُ الٍيب 

                                 وعال٘ العٗخ ؼاا بَ عبد العسٖس وه العٗخ حأظْ اا :تاشعاال: 

الٕشددٗمٛ تدد   الغاٖددٛ  ِدد ا باطددن ٔلددٗض ح العددرض ٔإمنددا ح العددرض أُ الٕشدداٟن اددا أحكدداً امل اؼددد          

بعر  كُٕ الٕشٗمٛ وباحٛ أوا إ ا كاٌك الٕشٗمٛ ذلروٛ كىَ ٖعدر  اخلىدر لمتددأٙ مهٌدْ ٔلدٕ      

ادا حكدي امل ؽدٕ  بدن ٖعد   أُ       كاُ مْٗ ظأاٞ مهٌْ ذلرً ممٗض كن ٔشدٗمٛ تٕؼدن إ  امل ؽدٕ    

 تكُٕ الٕشٗمٛ وباحٛ إ ا ت ر  ِ ا .                                                                          

أُ تكدُٕ الٕشدٗمٛ وباحدٛ لدٗض كدن ٔشدٗمٛ        لدعٕٚ لٗصك عمٜ اإلط٦  بن ٥بدمىصالٛ الٕشاٟن ح ا

             و اه  لك :                                                                                                                   مّا. ٖظٍّا العبد ٌا خٛ أٔ تكُٕ ٌا خٛ بالأعن جيٕز مع

إ ا أتددٜ طاٟأددٛ كددببٚ ٔقددالٕا إ ا عىمٍددا وظدداِرٚ مددهُ ِدد ا ٖصددبيف الفددغل عمددٜ الددٕال٘   املظدداِرات :

 ٔالٕشٗمٛ ت   الغاٖٛ .                                                                                   ٔبالتال٘ ٖؽمح ٔإؼ٦حْ وبمٕ 

ٌ ٕه ِ ا باطن ٧ُ الٕشٗمٛ ح أؼمّا ذلروٛ مّ ٓ ٔشٗمٛ ٔإُ أٔؼدمك إ  املؽدمخٛ لكدَ ح أؼدمّا     

حؽر  ه ٥ذلرً كالتدأٙ باحملرً لٕٗؼن إ  العأاٞ م ي ٔشاٟن ك بٚ ميكَ أُ   عّا الع ٕ

اا ٔاعن الٕشاٟن و  ٚ لمغاٖٛ ِٔ ا لٗض ظٗد بن ِ ا باطن بن ٖع   أُ تكُٕ الٕشٗمٛ وا ٌٔا 
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  بّا أؼ٦   قي  كي عمّٗا باحلكي عمٜ الغاٖدٛ إُ كاٌدك الغاٖدٛ وصدتخبٛ ؼدا ت الٕشدٗمٛ وصدتخبٛ        

 .اِد املؽد  الصابث  مٛ ٔا بٛ ِٔك ا.ٔإُ كاٌك الغاٖٛ ٔا بٛ ؼا ت الٕشٗ

ؼد ت ح ِ ٓ ا٧ٖداً متدٕٝ ودَ ٠ِٗدٛ كبدا  العمىداٞ باملىمكدٛ العربٗدٛ الصدعٕ ٖٛ برٟاشدٛ  احدٛ            قي 

العٗخ عبد العسٖس وه العٗخ ٔعفٕٖٛ مثاٌٗٛ ععر عاملاال وَ كبا  عمىداٞ العؽدر بتخدرٖي املظداِرات     

 ِد.1/4/1432ٔتا ٖخ ِ ٓ الأتٕٝ 

 ٔكتبْ: ٌعىاُ بَ عبد الكرٖي الٕتر                                                            
 


