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املُكسَِّ١


احلُس هلل ضبِّ ايعاملني ايطٖمحٔ ايطٖسَ ِٝايو  ّٜٛايسٖ ٚ ٜٔايصٖٓالٚ ٠
ايػٖٓالّ عً ٢صاسب ايٖٓػب ايطفَّٝع  ٚايؿٖٓطف ايبسٜع  ٚغِّٝس األْاّ ذلُٖس
صًَّ ٢اهلل عً ٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ايغُط اهلسا ٠املٝاَني ايهطاّ.
 ٚبعس فٗص ٙأضدٛظ ْ ٠ػَبٍّ ١ٝرلتصط ٠قاّ بٓعُٗا مساس ١غِّٝس ٟايٛايس

املطدع ايسِّٜين آ ١ٜاهلل ايععُ ( ٢ايػِّٝس عال ٤ايس ِّٜٔاملٛغ ٟٛايبشطاْٞ
ايغطٜف ( ) ٞزاّ بكاؤ ) ٙمسٖاٖا بـ ( طٕب األْػاب يًغُطٜفٝني األطٝاب)
شنط ف ٗٝا ْػب٘ ايعطٜـل  ٚسػـب٘ األْٝـل  ٚز ٕٓٚأٜطـا فٗٝـا غًػـً ١آبـاٙ٤
األَادس إىل دس ٙذلُٖس ايؿِّٗري بايعابس بٔ اإلَاّ اهلُاّ َٛغ ٢ايهاظِ
َ ع شنط بعض املصازض اخلاصٖٚ ١ايعاَٖ َٔ ١ايهتب ايكسميٚ ١احلسٜج١
ايَّيت زْٖٚت فٗٝا ْػب٘  ٚتطادِ َؿاٖري أغطت٘ َع ايتٖصطٜض ببعض أمسا٤
أصشابٗا.
ٚدــاٖ ٤ــصا اي ـٖٓعِ اغــتذابٚ ١تًب ٝــ ١يطًــب األر ايكــسٜط ايٓػٖــاب١
 ٚاألزٜب ايؿٖٗري ناظِ ايفتالٚ( ٟٚفك٘ اهلل ملطاض )٘ٝصاسب ( املٓتدب
َٔ أعالّ ايفهط  ٚاألزب ) إلزخاهلا ضُٔ دلُٛعت٘ ايؿِّعط ١ٜاخلاصٖ١
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بٓػب ايػٖاز ٠ايعًٜٛني األطٝاب.
 ٚقس زْٖٚت ٖص ٙا ملٓع ١َٛضُٔ تطمج ١ايػِّٝس ايٛايس (زاَت بطنات٘)
يف دلُٛع ١أْؿأتٗا يرتادِ َؿاٖري أغطتٓا ايعطٜك ١املػُٖا ٠بـ ( ايٖٓعطات
ايٓٛزٖ ١ٜيف تطادِ َؿاٖ ري األغط ٠ايغطٜف َٔ ١ٖٝعًُا ٚ ٤خطباٚ ٤أزبا.)٤
 ٚيطًب سجٝح َٔ إخٛآْا  ٚأبٓا ٤عَُٛتٓا أفطزتٗا ٚأ خطدتٗـا يف
نطٖاؽ خاص َع بع ض ايتٖٛضٝشات يغٛاَض َفطزاتٗا ٚبعض ايتٖطادِ
املدتصط ٠أزضدتٗا يف ٖٛاَـ يعً ٞقس ٚصًت بٗا أضساَ. ٞ
ٚنإ إزلاظ ٖصا األَط ٚطبع ٘ عٔ ططٜل َؤغػ ١ايبالغ يف بريٚت
 يبٓإ يف  20ش ٟايكعس ٠غٖٓ1421 ١ـ ٚ ،بعـس ْفـاز ْػـذ ٖـصا املطبـٛٚٚدٛز بعض األخطا ٤املطبع ، ١ٖٝصُٖ ُٓا طبع٘ َطٓ ٠ثاْ ١ٝبعس ايتٖصشٝض
ٚايتٖٓكٝض  َٔٚاهلل أ غتُس ايع ٚ ٕٛايتٖ ٛفٝل.
يف  25ذلطّ احلطاّ ٖ 1426ـ
ايطٖاد ٞعف ٛضب٘
ذلُس باقط املٛغ ٟٛايغطٜفٞ
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 ٚب٘ ثكيت
ايسِّٜباد١
احلُــــسُ هللٔ عًــــ ٢خَــــري ايــــِّٓعَ ِ
بــاخلًل ٚايتٖهــطَٔ ٔ ِٜــٔ بــاض ٟايٖٓػَــِِ
ثُــِٓ ايصٖــال ٚ ٠ايػٖــالُّ األفطــٌ
عًـــ ٢ايــ ـ ِِّٖٓ اهلاؾٔـــُ  ِٞشا األنُــــٌ
ٚآَئـــــ٘ ايغُـــــط اهلُـــــسا ٔ٠ايُٓــــ ـبَال
ٚؾَــــارل ٞاألصــــالبٔ أضســــاّ عُــــال
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ب ايٖٓعِ
غب ُ
ٚبَعَـــــــس ٜـــــــا نـــــــاظِ آٍَ فتًَـــــــ٘

()1

أُبـــس ٟدَـــٛابْ ٞاتٔذـــا عـــٔ ًَُٗـــ٘
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ئُــــا غــــأيتَ ٜــــا نــــط َِٜايطَّبــــع
ٜٚــــــا ؾــــــطٜرَ أصــــــً٘ٔ ٚايطبٖــــــع
ضَــــــ ـطَبتُ ٗا يهجــــــــط ٠األؾــــــــغاٍ
عَــٔ ش ٟايػٗــؤاٍ بًَــٛضتِ يــ ٞبــايٞ
بَعــــسَ غُــــؤاي َٚ ٞزُعــــا ٞ٥باهلٓـــــا
ئػَـــــعٝو املطدـــــ ِّٛتَُّٖـــــا باعٔتٓـــــا
تَبغـــ ٞبـ ـ٘ٔ َُػتٛضٔـــشا عـــٔ َْػَـــِ
ٚعــــٔ نـــــطَٔ ِٜشتـــــس ٟاملُ طتٖـــــب
(  َٔ ٖٛٚ )1ايٖٓػابني املعطٚفني يف ايٖٓذر األؾطف ٚيس يف عاّ ْٚ 1380ؿأ ٚتطعط َا
بني ايهتب ٚاآلثاض ست ٢صاض يـَ٘ ؾإٔ نبري عٓس ايعًُا ٤خصٛصا ّ يف عًُ ٞايٓ ـٖػب
ٚايتـٖطادِ ٚأداظ ٙٚبا يطٚا ١ٜبعس اغتذاظت٘ َِٓٗ  َِٗٓ ،آ ١ٜاهلل ايػِّٝس عً ٞايبٗؿيت 
ٚآ ١ٜاهلل ايػِّٝس ذلُس غعٝس احله( ِٝزاّ ظًُّ٘) ٚمساس ١ايػِّٝس ايٛايس (زاّ ظًُّ٘) صاسب
ٖص ٙاملٓعٚ ١َٛاحلذ ١ايػ ِّٝس ذلُس سػٔ ايطَّايكاْٚ  ٞايسنتٛض سػني عً ٞذلفٛظ
ٚايعالَ ١ايػِّٝس عبس ايػتـٖاض ا حلػين ٚغريِٖ ٚي٘ يف مجع ٖص ٙاال داظات نتاب خاص
مسا ٙبـ ( ايجٖبت اجلسٜس ).
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َُٓشَــــسضا عَــــٔ أصٔــــً َ ٢املجــــايٞ
َـــا ال ُٜطـــأَٖ ٢ـــِٔ عُـــال املعـــايٞ
بــــال افاتٔدــــاض َٔــ ـِٔ يػــــإ قأًٔ٥ــ ـِ٘
ب ٓفػـــــ٘ غٔــــــ ٣ٛأصـــــْ ٍٛاقًٔٔــــ ـُ٘
ََٜٓعُٗـــــــا تَؿَـــــــطٗفا َِٔٓـــــ ـُ٘ بَٗـــــــا
ْ َٚعُــــــٜ ّ ١عٓــــــ ٢بٗــــــا يؿــــــأْٗا
تُطٜــــ ـسُ ُٙضَدــــــعا بــــــ٘ٔ اْتػــــــابٞ
َُفتَدٔـــــــطا بـــــــ٘ ٚباستػَـــــــاب ٞ

()1

اإلداب ٚ ١تػُ ١ٝاملٓعَ ّٛع االعتصاض
فكًُـــ ـتُ خُـــــصِ َُػًػـــــالُ َُٓعَٓعـــــا
قـسِ دـاٚضَ األْػـابَ طُـطا َـا اسلٓـ٢
عَـــ ـٌِّ أنـــــٚ ٕٛاصـــــال أضســـــاَٞ
ٚقـــــس سُبٝـــــتُ ْعُـــــ ١اإلنـــــطاّ
( ٜ )1ؿري بصيو إىل طًب األر ايكسٜط األزٜب ناظِ عبٛز ايفتال َٔ ٟٚمساس ١ايػِّٝس
ايٛايس شنط ْػب٘ بأضدٛظ ٠خاصٖ ١يعٗس ٙبايػٝس (زاّ ظًُّ٘) أْ٘ ٜٓعِ األضادٝع ٚاييت قس
اطًَّع عً ٢بعطٗا اييت َٓٗا أضدٛظ ٠يف عًِ املٓطل  ٚأضدٛظ ٠سػٚ ١ٝٓٝبعض األؾعاض
ايتٖاضطل ١ٝيف َٗاّ األسساخ.
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غَــــــــُِّٝتُ٘ بطَّٝـــــــــب األْػـــــــــاب
ئشفعٔـــــــ٘ٔ خلًَّــــــ ـ

األسبــــــــاب

َٔـــــَٔ ايغُـــــطٜفٝنيَ آياـــــ  ٞايؿُـــــطَفا
َٚصــال ئَُ ـِٔ أعٗ ـسُِِٖ ضسَــِ ايَٛفــا
بَـــٌ ِ غـــري ُٙعَــ ـٌٖ ايٛصـــاٍَ َٜٓفــ ـعُ
ٚعـــٔ ؾـــتات ايـ ـصٍُ دَعَـــا َٜـــسفعُ
َُعتَــــصضا عَــــٔ ســــازخ ايتٖــــأخري
يهٔـــــِٔ يعـــــٌٖ اخلـــــري يف ايتٖغـــــٝري

ايؿط  ُ ٚيف االْتػاب َٔ دٗ ١عاَٖٚ ١بعض
اإلؾازات بأعالَٓا  ٚمبُازح ْػبٓا
فاملصــــطفٚ ٢آيُــــُ٘ فدــــط ايٖٓػــــبِ
عٔعٗ ايٛض َِٔٔ ٣عَذِ َٚـٔ عَـطَبِ
َٖٚـــٌِ ُٜبـــاضَٔ ٣ـــِٔ عًـــ ٍّ٢سَػـــِِ
َٔٚــ ـِٔ بَتــــ ٍٛاتتبــــ ٢املٓتذٖــــب
نٝــ ـرَ ٚأعــــالّْ يــ ـِ٘ َٔــ ـَٔ ايٖٓػــ ـبِ
ق ـسِ زَْٖٚــٛا ٚسَكَّكــٛا شاى احلػ ـبِ
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ٚأدــــــطٚا األقــــــالَّ يف ايتٖــــــطادُِ
مبـــــا سََٛتِـــــُ٘ خٔـــــريَ ُ٠املعـــــادِ
أِّ نٝـــــرَ ُٜعطـــــَْ ٢ػَـــــبَا فاقٔـــــسُٙ
ٚنٝــ ـرَ ٜعُــــأ عَطؿــــا ََــــٛضزَٙ

اإلؾاز ٠بأؾٗط أَٖٗات ايفطٚ
ايٖٓػَب ١ٖٝقبٌ ايتٖصطٜض بٓػبٓا
يهــــــٔ أقــــــَُ ٍٛــــــٛدَعا َُفٝــــــسا
ئُــــا سَــــٛت أْػــــابُٓا

()1

ايعَسٜــــسا

َٔــــَٔ ايفــــطَُ ٚجُــــطات ايهــــٛثط
َٔٚـــ ـِٔ شضاض ٟعايٝـــــات اجلـــــٖٛط
طٝبـــــــ ١األغصـــــــإ يف املُ ؿـــــ ـذٖط
ثابتـــــــــــ ١أصـــــــــــٛيُ٘ بَـــــــــــايجُٖط
فُطٚعُٗـــــــا عًَـــــ ـتِ إىل ايػٖـــــــُا٤
ال نـــايَّيت اسلطَّـ ـتِ إىل احلصـــبا٤

()2

( ٜ )1ؿري بصيو إىل َطًل االْتػاب ايعً ٟٛال خصٛص اي ٖٓػب املٛغ ٟٛاآلت.ٞ
(ٜ )2ؿري بصيو إىل أعسا ٤أٌٖ ايبٝت ايطَّاٖط.
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َٔــ ـِٔ ؾَــ ـذَطات خَبُجــ ـتِ بايــ ـسَْٖؼ
ئهْٗٛـــا عـــازتِ ؾَـــطٜرَ األغُـــؼ
()1

فُٔـــِٔ فـــط ٚايعــ ـعِّ ْـــاّ يًشػــ ـِٔ

غٔــــبلٔ ايــــِِّٖٓ اتتبــــ ٚ ٢املُــــؤ ِٔ
َٔٚـــــِٔ فـــــط ٚايفدـــــ ط ئًؿـــــٗٝسٔ
غٔــــبلٔ ايطٖغــــ ٍٛايطَّــــأٖط ايتًٖٝــــسٔ
يف أنجــــط األسػــــابٔ  ٚاألْػــــابٔ
نُٖــــا  ٚنٝفــــا َٓتُــــ ٢األطٝــــابٔ
فُٓــــــ٘ ُ أبَٓــــــا ُ٤عًَٔــــــ ِّٞايــــــعَٔ ٜٔ

()2

ََجابُـــــ ُ١ايطَّٗـــــط عٔـــــسا ُٙايؿٖـــــٝين
َٓٔٚـــــُ٘ أبٓـــــا ُ٤اإلَـــــاّ ايهـــــاظِ
َٔـ ـِٔ صـــازم ٕ ئبـــاقط ٔ ايـ ـعُُْٖ ٜٔـــٞ

( ٜ ) 1ؿري بصيو إىل ايػاز ٠احل ػٓ .١ٖٝ
(ٜ )2ؿري بصيو إىل إَآَا ٚغٝسْا ظ ٜٔايعابسٚ  ٜٔأغًب ْػب ايػٖاز ٠احلُػَٔ ١ٝٓٝ
أٚالز ٙممَّا عسا اإلَاّ ايباقطٚ َٔ يس ٙظٖٜس ايؿٗٝس (ضضٛإ اهلل عً.)٘ٝ
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إش أنجــــط ايهــــٛثط

()1

طُــ ـطٖا َٜٓتُــــٞ
ئؿد

ٔ ََِٔ بٔـ٘ٔ اجلُٝـعُ َٜشتُـِٞ

()2

َٓٚــــ٘ َــــا سَطــ ـ ٢بٔــــ٘ َُؿــــذطٟ
نُـــــا ًَٜـــــَ ٞـــ ـِٔ عابـــ ـسٕ َُطٖٗـــــط
ٚغـــــريَ ٙـــــٔ ايفـــــط ٚاملتٖصـــــٌِ
بايكــــاز ٠األزلــــاب عٔــــعِّا ٜٓتشــــٌِ
َُٖٔــــا ٜطــــ ٍُٛشنــــط ُٙبــــال غَــــببِ
ألْٖـــــ ين أبغـــــ ٞدٛابَـــــا يًَّطًـــــبِ
ال غــــرئََ ُٙــــٔ ِ غــــا ًٞ٥األزٜــــب
 ٚذلــــــَٛض ايتٖــــــأضٜذ  ٚاألضٜــــــبٔ
َكتصــــطا عًــــ ٢اْتػــــابات أبــــِٞ
 ٚغـــا٥ط األدـــساز ٚصـــال ّ بـــايِِٖٓ
َـــــِٔ فـــــاطِٔ بطـــــعتٔ٘ٔ  َٚصَـــــفٙٛ
فشٔــٌ ايفُشــ ٍٛفــاغتِٓ َٔ ـِٔ صٔــٓٙٛ

( ٜ ) 1ؿري بصيو إىل امل عٓ ٢املتكٔ ٚاملؿٗٛض بني ايفطٜكني ي آل ١ٜايهطمي ١ط إْـٖا أعطٓٝاى
ٕ
ايهٛثطص  ٖٛٚايٓػٌ ايهجري يً ِٖٓ  ض سٖ أعسا ٙ٤بكط ١ٜٓاآل ١ٜاألخري ٠يًػٛض ٠ط إ ٖ
ؾاْ٦و ٖ ٛاألبرتص .
(ٜ )2ؿري بصيو إىل إٔ أنجط ْػٌ ايعًٜٛني َٔ باب احلٛا٥ر اإلَاّ َٛغ ٢بٔ دعفط
ٚ االستُا ٤ب٘ يه  ْ٘ٛباب احلٛا٥ر بإشٕ اهلل عًَ ٢ا َٖ ٛؿٗٛض ب٘.
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ايؿٗط ٚيف ايٖٓػب ايغُطٜف ٞاخلاص
فُٕــِٔ عــال ٔ٤ايــسٜٔ

()1

خُــصِ ََطاََــوا
ٚظِّٜـــــــس ايفهـــــ ـ طَ بـــــــ٘ أٜاََـــــ ـوا

َٚيٝـــسٔ بغـــسازَ ْعٜـــٌ ايٖٓذـــرٔ

()2

زاض ايٖٓكــــا  ٚاحلـــــٛظ ٠املُؿـــ ـطٖف

(  ٖٛٚ )1يكب يـَ٘ يكب٘ بصيو دسِّ ٙايعامل ايطٖباْ ٞآ ١ٜاهلل ايػ ِّٝس ذل ُٖس عً ٚ  ٞمسٖاٙ
عً ٖٝا ٚيكَّب٘ نصيو بايطِّضا ٚن ٖٓا ٙب أب ٞاحلػٔ.
(ٚ )2يس يف بغساز عاّ ٖ 1365ـ ٚتطعط يف نٓر د سِّٚٚ  ٙايس ٙاحلذٖ ١ايػِّٝس َٛغ٢
ٚقبٌ بًٛغ٘ اؾتغٌ بسضاغ ١عً ّٛأدساز ٙاألطٗاض  فشطط عًٚ ٢ايسٚ  ٙعً٢
عًُاَ ٤س ١ٜٓايهاظُني  آْصاى أَجاٍ ايؿ ِّٝذ ذل ُٖس عً ٞايٓاٝ٥ين ٚ ، ايػٝس ذلػٔ
ايتٖربٜعٚ  ٟايػٝس إمساع ٌٝايصسض ٚ ايؿ ِّٝذ ساَس ايٛاععٚ  ٞايػ ِّٝس َػًِ
احلً  ٞثِ ايؿِّٝذ فاضٌ ايًٓهطاْٚ  ٞسطط عً ٢ايجالث ١األخري ٜٔايػطٛح األٚي ١ٖٝ
 ٚايػطٛح ايعاي ١ٝعكًْٚ ١ٝكً .١ٖٝ
ثِ أخص ٜرتز ز عً ٢اي ٖٓذر األؾطف يإل غتعاز َٔ ٙايعً ّٛفأخص عً ٢مجًـَ ١ـٔ
عًُاٖ٤ا األفاضٌ أَجاٍ ايػِّٝس ناظِ ايػٖطاب( ٞزاّ ظًـٗ٘) ٚايػ ِّٝس َػًِ احلً  ٞبعس
اْتكاي٘ األخري إىل ايٓذٖر األؾطف .
ٚنإ يف تًو ايفرت ٠ذلٌ ايجك ١ملطادع ايٓذٖر آْصاى فعٚز بٛناالت عاََ ١طًك ١يرتزز ٙ
إلَاَ ١اجلُاعَ ١هإ ٚايس  ٙيف سػ ١ٝٓٝايهطميات َٚػذس اجلعٝفط يف بغساز أٜاّ
تٛادس ٙايتٖعطٚ ٞ ًٝسً٘ ملؿـانٌ املـؤَٓني َٚـٔ املطادـع ايػـٝس احلهـٚ  ِٝايػـٝس
اي ؿٖاٖطٚزٚ  ٟايػٝس اخلٚ  ٞ٥ٛايػٝس اي ػٖبعٚاضٚ  ٟغريِٖ.
ثِ اغتكطٖ يف ايٖٓذر األؾطف يف سسٚز عاّ ٖ 1395ـ ٚأخص عطٛض أعاخ اخلاضز
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يألغاتص ٠ايععاّ أَجاٍ ايػِّٝس عبس اهلل ايؿرياظ ٚ ٟايؿ ِّٝذ ذلُس تك ٞاجلٛاٖطٚ ٟايػ ِّٝس
ْصط اهلل املػتٓبل ٚايؿِّٝذ عً ٞايغطٚ ٟٚايػ ِّٝس ذلُس اي ؿٖاٖطٚزٚ ٟايػ ِّٝس عبس األعً٢
اي ػٖبعٚاضٚ ٟايػ ِّٝس أب ٛايكاغِ اخل( ٞ٥ ٛق سٖؽ اهلل أغطاض املاضني ٚسفغ ايباقني).
نُا َٓض إداظ ٠ايطٚا ١ٜايعاي ١ٝاي ؿٖإٔ َٔ قبٌ بعض أغاتصت٘ ٚبعض األعالّ َِٓٗ
ايؿٖٝذ ذلُس عً ٞايٓاٝ٥ين  ٚ ايؿٖٝذ فاضٌ ايًٓهطاْٚ  ٞايػ ِّٝس عبس اهلل ايؿرياظٟ
 بإداظتني خطٝتني ٚايػِّٝس َػًِ احلًٚ  ٞايػِّٝس ْصط اهلل املػتٓبل ٚ ايػ ِّٝس عبس
األعً ٢ايػٖبعٚاض  ٟبإداظتني ٚايػ ِّٝس عً ٞايبٗؿيت ٚ املريظا عً ٞايغط ٟٚ
بأداظ ٠ؾفٗٚ ١ٝايػِّٝس ذلُس اي ؿٖاٖطٚز( ٟزاّ ظًُّ٘) ٚايػِّٝس ذلُس َٗس ٟاأل صفٗاْ ٞ
بإداظ ٠ؾفٗٚ ١ٝايؿ ٖٝذ ذلُس ذلػٔ املعطٚف بأغا بعضى ايطَّ ٗطاْ  ٞنصيو.
نُا اغتذاظ ٙشلب َٔ ١األفاض ٌ ايهطاّ فأداظِٖ أَجاٍ ايسنتٛض سػني عً ٞذلفٛظ
ٚايػِّٝس عبس ايطغ ٍٛايهفاٚ  ٞ٥ايػِّٝس عبس ايػتـٖاض احلػين ٚاألزٜب األغتاش ناظِ
ايفتالٚ ٟٚأخ ٘ٝايؿٖٗٝس ايػِّٝس ذلُس ناظِ ايغطٜفٚ  ٞايػ ِّٝس دٛاز ايغطٜفٚ ٞأخ٘ٝ
ايػٝس سػني ٚايػٝس عً ٞايػٝس ْاصط ايغطٜفٚ ٞناتب ٖص  ٙايػطٛض َع أخ ٜ٘ٛايػٝس
سػني ٚايػٝس ذل ُٖس صازم ( َطتطٚ ) ٢غريِٖ.
ٚي٘ آثاض عًُ  ١ِّٝنجريَٗٓ ٠ا ( املػـا ٌ٥املٓتدبـ /١املكـ سَِّات ايعاَٖـ ) ١ايطبعـ ١ايجٖاْٝـ١
ٚايعبازات ايطبع ١األٚىل  ٖٛٚ ،رلتصط ضغايت٘ املٛغٖع ١املػُٖا ٠بـ ( غُٓ ١ٝاملتـٖكني يف أسهاّ
ايسٚ ،)ِّٜٔضغاي ١يًشر املػُا ٠بـ ( غٓ ١ٝايٓاغهني يف أسهاّ احلذاز  ٚاملعتُط )ٜٔايطبع١
ايجٖاْٚ ١ٝرلتصط هلا املػُٖا ٠بـ ( ظبس ٠املٓاغو )  (ٚرلتصط أسهاّ ايص ) ّٛايطبع ١ايجٖايج١
ٚسٛاض ١ٖٜيف ايسَِّا ٤ايجٖالث ( ١أسهاّ اي سَِّا ٤ايجالث /١احلٝض ٚاإلغتشاض ٚ ١اي ٖٓفاؽ)
اي طبع ١ايجٖاْٚ ١ٝغريٖا.
ُٜٚعس ايَ ٔ َ ّٛٝسضِّغ ٞســٛظ ٠اي ٖٓذر األؾطف ٚأسس َطادعٗ ا املؿٗٛضٜ ٜٔكصسٙ
ايكاصس َٔ ٕ ٚنٌ َهإ يألخص َٔ منري عًُ ٘ ٚيالغتفاز َٔ ٠تٛدٗٝات٘ ٚاستٝاطات٘
ٚتٛضعات٘ (زاَت بطنت٘ عًٓٝا).
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ٚزاض أبــــــا ٤بـــــ ـ٘ٔ قــــــس ُٚئـــــــسٚا
ٚاضتطــعٛا ايعًٔــ َِ بــ٘ ٔ  ٚادتٗــسٚا
أٚالز ٙثالثـــــــــــــــ ١أنـــــــــــــ ـربُُِِٖ
بــــاقطُُِٖ ُٜطدــــ ٢يــ ـُ٘ اخلــ ـريُ َٜــ ـتُِِ
 ٚثــــــــــــاْ ٞاألٚالز يًشُػــــــــــــنيُ
فاملُطتطـــــــ  ٢صـــــــازقُُِٗ َٜشـــــــنيُ
ز

ٚدَعفــــ ـطُ سفٝــــ ـسُ ٙبــــ ـُٔ ايبــــــاقٔط
َٜـــــسع ٛيـــ ـُ٘ اجلـــ ـسٗ بعُُـــــط بـــــاٖط
ٚبـــــٔ احلػـــــني اهلـــــاز ُٟذلُـــــس
أبـــــا احلػـــــٔ نٖٓٝـــــت شا املػـــ ـسٖز

بسا ١ٜايصٗعٛز يف ايٖٓػب
ثُـــِ خُـــصٔ ايكـــ :َ ٍٛبـــصنط ايٛايـــسٔ
عَُٝـــسْٔا ايٝـــّٛ

()1

ضَدَـــ ّ٢يًكاصـــسٔ

ََطدَـــــع بغـــــساز ؾَـــــفا ّ يً طٖا٥ـــــسٔ
ٚايعــــائِ ايطُّٗــــط غــــً ٌٝاملادــــسٔ
(ٜ )1ؿري بصيو إىل عُازت٘ يألغط ٠املٛقَّط ٠يعًُ٘ ٚٚداٖت٘ ٚنرب غ ِّٓ٘ ٚ سل ٛشيو ،
ٚشيو يف ٚقت ْعُ٘ ٖص ٙاألضدٛظٚ ، ٠قس تٛدٖٗت األْعاض َٔ األغط ٠بايتٖاي ٞي ػُاس١
ايػ ِّٝس ايٛايس (زاّ بكاؤ ٖٛٚ ) ٙاي ٖٓافص اآلٕ يف ٖصا َع َطدع ٖٝت٘ .

ايػِّٝس ايغُطٜف) 17 ( ............................... ٞ

َٛغـــ٢

()2

ايـ ــٖصٚ ٟايـــس ُٙذلُـــسْ

 َُٖٛ َٚعًَـْٞ

()3

يف ايعًـ ّٛاألٚسـسُ

(ٚ٠ ) 2يس يف ايٖٓذر األؾطف عاّ ٖ 1340ـ ْ ٚؿأ فٗٝا  ٚتطعط يف نٓر ٚايس ٙ
ٚأخص باحلطٛض عً ٘ٝيف فرت ٠ط ١ًٜٛبعس إٔ غافط إىل بغساز يًعالز َػتفٝسا ّ َٔ منري
عًُ٘ ايف ٖٝاض ثِ بعس ٚفاٚ ٠ايس ٙأخص باحلطٛض عً ٢ع ُِّ ٘ احلذ ١ايػ ِّٝس ذلُس دٛاز
ايغطٜفٚ  ٞعً ٢احلذ ١ايػ ِّٝس ذلُس َٗس ٟاألصفٗاْ ٞايهاظُ  ٞعٛخ اخلاضز
ايفكٗ ١ٖٝثِ أخص ٜرتزٖز إىل ايٖٓذر األ ؾطف يف فرتات َتكطع ١يًشطٛض يف أعاخ اخلاضز
يًُطادع ايععاّ  َِٗٓ ،آ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػِّٝس ذلػٔ احله ٚ  ِٝآ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػِّٝس
أب ٛايكاغِ اخل ٚ  ٞ٥ٛغريٖ ُا .
ٚقس َٓض ٚناالت عاََٖ ١طًك ١ملطادع عصطَٓ ٙش ٙٛفٗٝا ثكتِٗ ايعاي ١ٝب٘ أَجاٍ ايؿ ٖٝذ
ذلُس ضضا آٍ ٜاغني ٚ ايػ ِّٝس ذلُٛز اي ؿٖاٖطٚزٚ  ٟايػ ِّٝس ذلػـٔ احلهـ ِٝ
ٚايػ ِّٝس أبــ ٛايكاغِ اخلٚ  ٞ٥ٛايػٝس عبس اهلاز ٟاي ؿِّرياظٚ  ٟايػٝس عبس اهلل
ايؿِّرياظٚ  ٟايػِّٝس ذلُس اي ؿٖاٖطٚز( ٟزاّ ظًُّ٘) ٚاملريظا عً ٞايغطٚ  ٟٚايػ ِّٝس
عً ٞايػِّٝػتاْ( ٞزاّ ظًُّ٘)  ،فهإ  أ قسّ َعتُس َٔ قبٌ َطادع اي ٖٓذر األؾطف يف
بغساز  ٚأنرب َطادعٗا.

ٚي٘ إداظ ٠ايطٚاٚ َٔ ١ٜايسٚ  ٙايػٝس ذلُس َٗس ٟاألصفٗاْ ٖٞٚ  ٞعاي١ٝ
ايؿإٔ يف سك٘  ٚايػِّٝس عبس اهلل ايؿِّرياظ ،  ٟنُا أداظ ٚيس ٙاألنرب صاسب ٖصٙ
املٓع( ١َٛزاّ ظًُّ٘) ٚٚيس ٙاألصغط ايؿٖٗٝس ايػ ِّٝس ذلُس نـاظِ ٚ ناتـب ٖـصٙ
ايػطٛض ٚأخٛت٘ ايػٝس سػني ٚايػٝس ذل ُٖس صازم.
(  )3امس٘ املطنب (ذلُٖس عً ٖٛٚ ) ٞاجلس األ ٍٚيًٓـٖاظِ  َٔ ٖٛٚنباض ايعًُاٚ ٤
ايفكٗا ٚ ٤املؤيفني األتكٝاٚ ٤يس يف ايٖٓذر األؾطف عًِ ٖ 1304 /ــ ْ ٚؿأ ٚتطعط
فٗٝا ٚسطط عً ٢عًُاٖ٤ا ايععاّ أَج اٍ ابٔ عُ ت٘ ايػِّٝس ٖـاز ٟاحلػٝين ايصا٥غ
ٚايؿٖٝذ ذلُس سػني نـــاؾر ايغطــا ٤يف املكسَِّات ٚايؿٖٝذ عبس اهلل ؾَٛإ ٚايػِّٝس
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عبس ايصاسب احلًٚ ٛايؿٖٝذ أمحس نـاؾر ايغطاٚ ٤ايؿٖٝذ اآل خْٛس َال نـــاظِ
اخلطاغـــاْ ٚ ٞايؿٖٝذ عبس اهلل املاظْسضاْٚ ٞايػِّٝس عً ٞاي ساَاز ٚايػِّٝس أب ٛتطاب
اخلٛاْػاضٚ ٟؾٝذ ايؿٖطٜع ١األ صفٗاْٚ ٞايؿٖٝذ عبس ايصـــاسب ايبغسازٚ ٟايػِّٝس
ذلُس نـــاظِ ايٝعزٚ ٟايؿٖٝذ أغا ضٝا ٤ايس ٜٔايعطاقٚ ٞاملريظا ذلُس سػني ايٓاٝ٥ين
ٚايػِّٝس أب ٛاحلػٔ األ صفٗاْ( ٞقسؽ اهلل أغطاض اجلُٝع).
ٚسطط عً ٘ٝايهجري ٕٚأَ جاٍ أخ ٘ٝايعالَ ١ايهبري ايػِّٝس ذلُس دٛاز ايغطٜف ٞ
ْع ٌٜبغساز ٚعاملٗا بعس اْتٗا ٤ؼص ً٘ٝايٖٓذف ٞآْصاى يف داَع ايؿٖٛانٚ ١ايؿٝذ عًٞ
زلٌ ايؿٖٝذ ذلُس ضضا آٍ ناؾر ايغطاٚٚ  ٤يس ٙدسْا ايػِّٝس َٛغٚ  ٢غريِٖ
نجري.ٕٚ
ٚي٘ إداظ ٠ايطٚا ١ٜايعاي ١ٝايؿإٔ َٔ بعض أغاتص ت٘ ٚبعض األعالّ أَجاٍ ايػ ِّٝس
عبس ايصاسب احلًٚ ٛابٔ عُ٘ ايػِّٝس ذلُس َٗس ٟايبشطاْ ٞايغطٜفٚ ٞايػِّٝس ذلُس سػٔ
زلٌ ايػ ِّٝس َٗس ٟعً ٞايؿا ٙعبس ايععٚ ُٞٝايػ ِّٝس سػٔ ايصسض ايهاظُٚ ٞايؿ ٖٝذ
َطتط ٢زلٌ ايؿٖٝذ عباؽ زلٌ ايؿٖٝذ سػٔ صاسب أْٛاض ايفكاٖٚ ١ايؿ ٖٝذ ٖاز ٟزلٌ
ايؿٖٝذ عباؽ زلٌ ايؿٖٝذ عً ٞزلٌ ايؿٖٝذ دعفط ناؾر ايغطا ( ٤قسؽ اهلل أغطاضِٖ)
ٚأععُٗا ؾأْا َٔ أ غاتص ٙاملريظا سػني ايٓاٝ٥ين  سٝح نإ صلً٘ ٜ ٚكسض ، ٙنُا ؾٗس
بادتٗاز ٙصطاس ١اي ؿٖٝذ ذل ُٖس ضضا آٍ ٜؼ  ، نُا أداظ ٙبإداظ ٠اإلدتٗاز اي ؿٖٝذ
أمحس آٍ ناؾر ايغطا.  ٤
ٚتٛيف إثط َطض ظآَ٘ يفرت ٠يٝػت بايكصري ٠يف بغساز عاّ ٖ 1368ــ رلًـٓـفا ّ آثاضا
عً ُٖ ١ٝق  ١ُِّٝشنطتٗا يف نتاب( ٞاي ٖٓعطات ايٛزٓ )١ٜال تعاٍ ذلفٛظ.١
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َِٔٔ َُشػٔ

()1

ايفاضٌ صا٥غا عُطفِ
َُشُـــسْ

()2

ٚايـــسَُُُٓ ُٙـــ ٢ايؿٖـــطف

ََــِٔ نــإ َــأٚ ّ٣ٚايــسُ َ َٚــِٔ ٚيــسِ
خلـــري ٠األعـــالّ َٚدٗـــا ّ يف ايبًَـــسِ
إش نُ ًُّٗـــِ عاؾـــٛا سٝـــا ٠ايٖٓذـــرٔ
 ٚشلبــــ ١األخٝــــاض فدــــ طُ ايتٗشَــــرٔ
َٔــــ ـِٔ ٚايــــ ـسٕ عَـــــــالَّ ََُ ٕ١ذاٖــــ ـسٔ
إش تــــــــَطَى ايبشـــــــط َٜٔئًتباعُـــــــسٔ
عَـــــــِٔ ش ٟايـــــــسِّٜاض غطَـــــــبا هلل
عً ٢ايـَٗذّٛ

()3

اخلـاضد  ِّٞايالٖـٞ

إىل غــــــط ِّٟاملطتطــــــَُٗ ٢ــــــادطا
عًَٗٗٝـــــا ( )4ضٔـــ ـسٖ ايعـــــسا َُغـــــأَطا

(  ) 1اجل سٗ ايجاْٚ ٞقس عطف بايصٖا٥غ الَتٗاْ٘ ايصٝاغ ١عٓس املطس ّٛايػ ِّٝس سػـني
ايصا٥غ ٚايس ايعالَ ١ا يهبري ايػِّٝس ٖاز ٟاحلػٝين ايصٖا٥غ  فتأثط صٝت٘ باغِ صٓعت٘
ٚنإ فاضال ّ ٜطتاز إي ٘ٝايعًُا ٚ ٤األزبا.٤
( ) 2اجلس ايجٖايح.
( ) 3بفتض اهلا ٤أ ٟاملٗادِ املعتس ٟبعٓر ٚيف شيو إؾاز ٠إىل ٚاقع ١خطري ٠غٖببت
ٖذطت٘ سكٓا ّ يًسَاٚ ٤أْؿأ قصٝست٘ احلُاغٖ ١ٝاملعطٚف ١ألدًٗا.
( ٖٛٚ ) 4اجلس ايطٖابع ٚا مسٗ٘ ( عً.)ٞ
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َُص نإ ؾـط َ ايـسِّ ٚ ٜٔايـسْٗٝا ََعـا
َْـــطا ُٙســـاظ ايهـــٌ فٓٝـــا األمجعـــا
ٚايتش ـلَ إمساع ٝـٌُ(  )1فــٛضا ّ ٚاي ـسُُٙ
بــــ ـ٘ٔ فُــــــا تٖــــــِ يــــ ــَ٘ تٛادــــ ـسُٙ
إالّ َٚــــــات َ ســــــاَ ُ ٞايبشــــــطٜٔ
عَـ ـِٔ ســـٛظ )2( ٠قاَـــت ِ يـ ـُ٘ يًـ ـسِّٜٔ
ََـــــٛتَ سٝـــــا ٠يـــــٝؼ ناألعـــــسا٤
فـــــــإِْٗ َٜفَٓـــــــٛا بـــــــال إسٝـــــــا٤
ٚدَـــسٗ ُٙايغٝـــاخ

()3

غـــٛخْ غـــابلُ
حلــــــٛظ ٠ايبشــــــط ٜٔشاى ايال٥ــــ ـلُ

َُشُــسُ( )4بــُٔ َؿــعٌَ( )5شاى عًَــ ٞ
ٚايـــــسُ ُٙؾـــــٗٝسُ ملًـــــ َ ّٛاجلًـــــ ٞ
(  ٖٛٚ ) 1اجلس اخلاَؼ.
(ٜ ) 2ؿري بـصيو إىل َكطـع َـٔ قصـٝس ٠ايػـ ِّٝس عًـ ٞايػـ ِّٝس إمساعٝـٌ احلُاغٖـ١ٝ
 : ٖٞٚـ
مح ٢سٛظ ٠ايبشط ٜٔدسٖٚ ٚ ٟايسٟ

 ٚقس أٚقف ْٞٛأثطِٖ أطًب ايٛتطا

( ٖٛٚ ) 3يكب اجلس ايػٖازؽ ـ ايَّص ٟغٝأت ٞامس٘ يف ايبٝت ايالسل ـ الغتغاث ١اي ٖٓاؽ
ب٘.
( )4اجلس ايػٖازؽ نُا غبل.
( ) 5اجلس ايػٖابع املعطٚف باملؿعٌ ايهبري.
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ََـ ـِٔ قـ ــَس زُعـــ ٞبـــاحلُع ٠ايؿٖـــطقِّٞ
ْعـــــريَ ؾـــــإٔ احل ُـــــع ٠ايغطبـــــِّٞ
ايعـــــــائِ املعـــــــطٚف باملكـــــــسٖٓؽ
ٚأمح ـسٔ( )1بــٔ اهلاؾٔــِ( )2املأغِّــؼ
 ٚعَــــــ ًِٝايعًــــــ ّٛيف ايبشــــــطٜٔ
ََفدـــــــط ٠ايٖٓذـــــــس ٜٔيًـــــ ـسٖاضٜٔ
زلــــٌ ايعتٝــــل ئًشػــ ـنيُ ايعًــــِٟٛ

()3

ئُهطَـــــات ؾـــــٗستِ يًعًـــــِٟٛ
بـــٔ احلػـــني

()5

() 4

بـــايغطٜف ٞعُـــطف
غُطٜفــــ ُ ١ايبشــــط ٜٔفٝــــ٘ تعــــرتفِ

بــٌِ نًُُّٗــا َٗــص ناْــت ايهــرب ٣يــُ٘
 ٚغريُٖـــــــــا يفطـــــــــً٘ٔ تُذًــــــــــُٗ٘

(  ) 1اجلس ايجٖأَ  ٖٛٚايؿٖٗٝس املعطٚف ٚي٘ َعاض َؿٗٛز ي٘ بايهطاَات ايباٖط ٠ايٛاقع
بني اي سِّٜٛاْ ٚ ١ٖٝاي ػُِّا ٠ٚاملعطٚف َٛقع َٓطكت٘ غابكا بـ ( ملً. ) ّٛ
( ) 2اجلس ايتٖاغع  َٔ ٖٛٚعًُا ٤ظَاْ٘  َٔ ٖٛٚبٓا ٠عع ٖص ٙاألغط ٠نُا غٝأت.ٞ
( ٖٛٚ ) 3اغِ اجلس ايعاؾط املًكب بعتٝل احلػني  يهطاَ ١سصًت ي٘.
( ٖٛٚ ) 4يكب االْتػاب إىل إَآَا ٚدسْا أَري املؤَٓني عً ٞبٔ أب ٞطايب . 
( ٖٛٚ ) 5اجلس احلاز ٟعؿط  ٖٛٚ ،دس األغط ٠ايغطٜف  ١ ٖٝمجٝعا ٚب٘ تفتدط.
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أعــين بــصا سَــٛظا ت عًــِ املطتطــ٢
يغٗٓٝــــ١
عَــِٔ عًُٔــ٘  ٚبــايعع ِٝبــٔ احلػــِٔ

()1

ايفكــــ٘ ٚممَّــــا قــــس َطــــ٢

()2

احلـــــا٥ط ٟنـــــطبال يـــــُ٘ ايـــــٛطِٔ
ناْــــت ِ يـــــَُ٘ ٖ ٚــــٚ َٛيٝــــسْ فٗٝــــا
ث ــُِٓ ابتغــ٢

()3

ايبشــط ٜٔنــُُٜٗٝٓ ٞــا

بايػٖــــاز ٠األعــــالّ َٔــ ـِٔ أغــــالفٔٓا
َٚـــٔ بكاٜـــا ايٝـــَ ّٛـــٔ أضسأَٓـــا
إش صاضَ يف ايبشـط ٜٔدَُٖـا بايػٖـًرِ
طُــٛال ّ  ٚعُطضــا ّ بــايفطَُ ٚدت ـَـًٔرِ

( ٜ ) 1ؿري بصيو إىل ضغاي ١اجلس األعً ٢املػُٖا ٠بـ ( ايغُٓ ١ٝيف َٗ ُٖات اي سِّ ٜٔعٔ تكًٝس
اتتٗس ٖٞٚ ) ٜٔإسس ٣آثاض ٙايكٚ ، ١ُِّٝقس مسٖ ٢غٝسْٗا صاسب املٓع ١َٛضغايت٘ ايعًُ ١ٖٝ
مبا ٜكاضب اغِ تًو ايطِّغاي ( ٖٞٚ ١غُٓ ١ٝاملتٖكني يف أسهاّ ا ي سِّٚ ) ٜٔسـٛظات عًـِ
املطتط ٖٛ ٢يكب االْتػاب إىل إَآَا ٚدسْ ا أَري املؤَٓني  ألْٖ٘ باب َس ١ٜٓعًِ
ايطٖغ.  ٍٛ
( ٖٛٚ )2اجلس ايجٖاْ ٞعؿط.
(ٜ ) )3ؿري بصيو إىل ٖذطٚ ٠ايس ( ايػٝس سػني ايغطٜف ٖٛٚ ) ٞايػٝس سػٔ َٔ
نطبال ٤املكسغ ١إىل ايبشط ٜٔيف غٖٓ919 ١ـ نُا أ ؾاضت إىل شيو بعض املصازض ايكسمي، ١
ٚيصا نإ ًٜكَّب باحلا٥ط.ٟ
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داَعُـــــ٘ شاى َ ايؿٖـــــطٜر احلػـــ ـُٔ
ٔ
بطِٔٝـــ ب اال عــــطام  ٚفطــــٌ ُٜــــتك ُ
ٚايــــس ُٙأسَُــــسُ

()1

َــــٔ عَبــــسٔ اهلل

()2

ََـــِٔ نـــطبال ناْـــت يٗـــِ َُشـــالِٙ
نـــــصاى نـــــإ ايٛايـــ ـسُ ايٓـــ ــٖفٝؼُ
َٔ ـِٔ صَــف ٛغــازا ٠ايٖٓكــا
نـــصا أبـ ـ  ُٙٛأمحـ ـسُ

() 4

بـــٔ ُ ايٖٓاصٔـــط

ــٝؼُ

()3

()5

فكُٓٗٝــــــا ئًــــــس ٜٔخــــــريُ ْاصــــــط
ٚايــــس ُٙعٝػــــ٢

() 6

ايــــص ٟإنطاَُــ ـُ٘
َِٔٔ ش ٟايعًُـ ٢تُـط ٣ضُـش ّ٢أْعاَُـُ٘

زلـٌُ نُـاٍ ايــِّسََ ٜٔـٔ زُعـ ٢عًَٔـٞ

()7

َٔــٔ فدــط إغــالّ ايــٛض ٣املبذٖـــٌ
ََــٔ شا غــًُٝإُ

()1

املــال بــُٔ دَعفــط

()2

(  ٖٛٚ ) 1اجلس ايجٖايح عؿط.
( ٖٛٚ ) 2اجلس ايطٖابع عؿط.
( ٖٛٚ ) 3اجلس اخلاَؼ عؿط.
( ٖٛٚ ) 4اجلس اي ػٖازؽ عؿط.
( ٖٛٚ ) 5اجلس اي ػٖابع عؿط املًكَّب بايفك.٘ٝ
( ٖٛٚ ) 6اجلس ايجٖأَ عؿط.
( ٖٛٚ ) 7اجلس ايتٖ اغع عؿط.

(  ................. ) 24طِّٝب األْػاب يًغطٜف ِّٔٝٝاألطٝاب

ٚايس  ُٙايصٖايـُضُ َُٛغـ )3(٢األبٗـطٟ
ُٜــــسع ٢أبــــا ايعؿــــا٥ط ايؿٖــــطٜر ُ
َُشُــــــــسْ
أبــ ـاُ حلُــــطا٤

()5

() 4

زُعــــ ٞشا ايٛايــ ـسُ
زلـ ـٌُ عًـ ـٓٞ

ابُٔ عًَٓٞ

()7

ٚايــــــــس ُٙأضــــــــٝرُ

ايطٖدِ َْذـٌْ يًشَػـِٔ

() 6

ايطَّـــأٖط إش ِ ْؿـــأٖسُ

()8

أبــــــ ٛعًــــــ ٞيًتٖهِّٓــــــَٜ ٞكــــــرتِٕ

(  ٖٛٚ ) 1اجلس ايعؿط.ٕٚ
( ٖٛٚ ) 2اجلس احلازٚ ٟايعؿط.ٕٚ
( ٖٛٚ ) 3اجلس ايجٖاْٚ ٞايعؿط.ٕٚ
( ٖٛٚ ) 4اجلس ايجٖايح ٚايعؿط.ٕٚ
(ٜٚ ) 5كاٍ يٛيس ٙآٍ أب احلُطا ٤نُا أؾاض إىل شيو أٜطا املطس ّٛد سِّْا آ ١ٜاهلل ايػ ِّٝس
عً ٞايػٝس إمساع ٌٝيف قصٝست٘ احلُاغ : ١ٖٝ
فٓشٔ بٓ ٛاحلُطاٚ ٤ايبٝض بٝطٓا

قسميا أال فاغتدرب ايػُط ٚايؿكطا

( ٖٛٚ ) 6اجلس ايطٖابع ٚايعؿط ٕٚاملًكَّب بايطَّاٖط.
( ٖٛٚ ) 7اجلس اخلاَؼ ٚايعؿط ٕٚاملًكَّب بايطدِ.
( ٖٛٚ ) 8اجلس اي ػٖازؽ ٚايعؿط ٕٚامله ٖٓ ٢بأب ٞعً.ٞ

ايػِّٝس ايغُطٜف) 25 ( ............................... ٞ

ٚايـــــــسُ ُٙذلُـــــــسُ

()1

( ايعَكَّـــــــاضُ)
َٔـــــٔ ســـــا٥ط اجلـــــسِّ بـــــ٘ ُْذـــــاضُ

زَفـــــني ســـــٚ ِّٞاغـــــلٔ املُذـــــابُ
ٚايـــــسُ ُٙإبـــــطاُِٖ ٝ

()2

ب
 ٚايعُذـــــا ُ

يف ؾــــــأْ٘ٔ زَفــــــني أضض نــــــطبال
دـــــٛاض قـــــرب دَـــــسِّ ٙعـــــعِّ املـــــال
ُٜــــــعاضُ إش ٜــــــعاضُ دــــــسََٗ ُٙعَــــــُ٘
فهـــِ ِ يــــَ ُ٘ َٔـــِٔ زَضدـــات ضافعـــِ٘
ٚايـــــــــسُ ُٙايعابـــــــــسُ شا ذلُـــــــــسُ

()3

زَفــــني ؾــــرياظ

() 4

نــــصاى األدلــــسُ

زلـــٌُ ايػٖـــذني ايطٗـــط ٚا يٛعتََــــَُ٘
يف غـــــطب بغـــــساز تـــــ طَ ٣قبٖتُـــــُ٘
َٛغ٢

()5

إَاّ ُ ايهٌ ُ شا ى ايػٖابع ُ
ََــــ ـِٔ غٝطــــــ٘ بهعُــــ ـٜ ٔ١ــــــسافٔعُ

(  ٖٛٚ ) 1اجلس اي ػٖابع ٚايعؿط.ٕٚ
( ٖٛٚ )2اجلس ايجٖأَ ٚايعؿط.ٕٚ
( ٖٛٚ )3اجلس ايتٖاغع ٚايعؿط.ٕٚ
(ٚ )4ق ٌٝإْٖ٘ يف (قُؿ٘) َٔ أصفٗإ.
( ٖٛٚ )5اجلس ايجٖالث ٕٛايَّص ٖٛ ٟدس األغط املٛغ ١ٖٜٛمجٝعا ٚب٘ تعزٖط.

(  ................. ) 26طِّٝب األْػاب يًغطٜف ِّٔٝٝاألطٝاب

دَـــــسُ ْٚعـــــِ َ اجلـــــسٗ يًػٖـــــازات
يًُٛغـــــــــــــ ٜٛني بإغـــــــــــــٓازات
خـــص شا ٜػـ ـريَ ايٛصـ ـرٔ يألدـــساز
َــــا قــــس َٜفــــ ٞاي عَذــــالٕ يًــ ـ ٗطٖٚاز

بَٝإ ُ بعض املصازض

()1

يعًُاٚ ٤فطالْٚ ٤ػٖابني َٔ ايغطٜفٝني
ََٚـــــِٔ ُٜـــــطزِ َصـــــازضا ّ يكٛئٓـــــا
َٔــــ ـَٔ ايغُــــ ـطَٜفٔٝني ََــــــٔ ِ أؼفٓــــــا
َٔـ ـِٔ نُتُـــب ايتٖشكٝـــل يف األْػـــاب
ٚيف ض دـــــاٍ ايػٖـــــاز ٠األطٝـــــاب
تٛغـــــع ١فُٝـــــا ََطـــــ ٚ ٢غـــــريٙ
َُٖٔـــٔ َطـــََ َ ٚ ٢ـــِٔ أتـــ ٢غـــربٙ
فدــــص َٔــ ـِٔ ايسٖٚســ ـٔ١

()2

ئًُٗــــسِّٟ
َُغــــين ايغٔٓــــ ٢بايسِّقــــ ٔ١املطضــــِّٕٞ

(  ) 1شنط يف شيو بعض ايهتب ايَّيت سططت٘  ٚأّٖ ايَّيت مل ؼطط ٙفكس شنط األؾداص
ايَّص ٜٔعط فٛا يف ن ِْٗٛز ْٖٛٚا يف شيو ٚمل ٜػتكص ٞايباق ٞاختصاضا.
(ٜ ) 2ؿري بصيو إىل نتاب اي سٖٚس ١ايغُطٜف  ١ٖٝيًػ ِّٝس َٗس ٟايبشطاْ ٞايغُطٜف.  ٞ

ايػِّٝس ايغُطٜف) 27 ( ............................... ٞ

ٚؾـــــذط اجلـــــس

()1

ٚتهُـــــٝال يـــــ٘
َـــــين

()2

ٚفـــــا ألغـــــطت ٞأدعًـــــ٘

ٚزلًٓـــــا ايبـــــاقط ٖـــــا قـــــس زْ ٖٚـــــا
َـــٔ ْعـــطات ٚزِّٙ
ٚصـــاسب ايغٝـــح

() 4

()3

ؾـــص ٣اهلٓـــا

أبـــإ املٓبـــأ٠
يف صــــــــــً ١ضا٥عــــــــــ٦َٖٝٗ ١ــــــــــ١

ٚضـــابل األْ ػـــاب نتـــب يًطضـــا

()5

ٚزلًـــ٘ ايٓػـــاب َـــٔ بـــ٘ ايطضـــا

( ٜ ) ) 1ؿــري بصيو إىل َؿذٖط ٠د سِّ ٙاأل  ٍٖٚايػٝس ذل ُٖس عً ٞايغطٜف ٞ
(ٜ ) 2ؿري بصيو إىل رلطٛطت٘ تهًُ ١ملؿذٖط ٠د سِّ.  ٙ
(ٜ ) 3ؿري بصيو إىل رلطٛطيت يف تطادِ ضداٍ األغط / ٠عًُاٚ ٤خطباٚ ٤أزباٚ ٤ا يَّيت
اغتفست فٗٝا َٔ تٛدٗٝات مساست٘ (زاّ ظً٘) ملا ضلفع٘ َٔ َعًَٛات َفٝسَٚ ٠عًَٛات
آخط. ٜٔ
( ) 4ايغٝح ايعٖابس يف شضاض ٟذل ُٖس ايعابس يًُطس ّٛآ ١ٜاهلل ايػٝس عبس اهلل ابٔ أبٞ
ايكاغِ ايبٛؾٗط ٟايبشطاْ ٞايغطٜف.  ٞ
(ٜ ) 5ؿري بصيو إىل َا نتب٘ ايٖٓػٖاب ١ايؿٖٗري املطس ّٛايػٝس ضضا ايػٝس عً ٞايبشطاْٞ
ايغطٜف( ٖٛٚ ٞؾذط ٠ايٓب )٠ٖٛاملدطٛط.

(  ................. ) 28طِّٝب األْػاب يًغطٜف ِّٔٝٝاألطٝاب

شاى عًـــــــٞ

()1

ٚابٓـــــــ٘ احلػـــــــني

()2

ثـــِ ضٜـــاض
ٚخايُٓـــــا ايعـــــ ًُِٝذلـــــ ِّٞايـــــسٜٔ

()3

َـــا ســـ ٙٚٛايـــعٜٔ

() 4

قــس قــاٍ خــريا ّ َُشتــ ٣ٛايتٖــسَٜٔٚ
ٚأغــــــٗب ايكــــــ ٍَٛبٓــــــا عبٗــــــٛزُ

()5

خطٝبُٓــــــــــا مبسســــــــــ٘ صلــــــــــٛزُ

( ٜ ) 1ؿري بصيو إىل نتاب٘  ( ايؿذط ٠ايعاٖط )٠املدطٛط ٚغري. ٙ
(ٜ )2ؿري بصيو إىل َا نتب٘ ٚعًَّل عً ٘ٝاملطس ّٛايٖٓػاب ١ايػٝس سػني زلٌ ايػٝس عًٞ
زلٌ ايػٝس ضضا اي ٖٓ ػٖاب ١ي ه  ْ٘ٛنإ ذلتفعا بهتب دسٚ ٙأب ٘ٝيف ٖصا اتاٍ.
(ٜ ) 3ؿري بصيو إىل َا مجع٘ األزٜب ايفاضٌ ايػٝس ضٜاض زلٌ ايػٝس عً ٞايػٝس
ضضا ايٖٓػٖابٚ ١طبع٘ باغِ ( ايؿٗس املص فَّ )٢ثِ ْكَّش٘ ٚطبع٘ باغِ ( َعني ايهٛثط َٔ
ايؿٗس املعطَّط).
(ٜ ) ) 4ؿري بصيو إىل َا نتب٘ آ ١ٜاهلل ايػٝس ذل ٞايس ٜٔايػٝس دٛاز ايػٝس ذلػٔ
ايغطٜف  ٞيف خصٛص أغطتٓا املطَٛق.١
(ٜ ) 5ؿري بصيو إىل َا نتب٘ اخلطٝب املعطٚف املطس ّٛايػٝس ع بٗٛز ( عبس احمل ُٖس )
ايػٝس سػٔ ايػٝس سػني ايبشطاْ ٞايغطٜف ٞاملػُٖ ٢بـ ( اي ٖٓعطات ايبٗ ١ٖٝيف أعالّ األغط٠
ايغطٜف .)١ٖٝ

ايػِّٝس ايغُطٜف) 29 ( ............................... ٞ

ٚقس س ٣ٛاألخبـاض َ عبـسُ املطـًٖــبِ

()1

أنــطّ بــ٘ َــٔ فاضــٌ  َٚشْ ٟػــبِ
ٚغرئٖـــــِ ممَّـــــٔ ســـــ ٣ٛاملُهجـــــطا
ْرتنُـــــــــ٘ حلايٓـــــــــا َُدتصــــــــــطا
()2

بٝإ بعض املصازض

يعًُا ٚ ٤فطالْ ٚ ٤ػابني َٔ غريْا
ٚإٔ تُــــطز َصــــازضا ّ َٔــــٔ غريْــــا
َٔــِٔ غــأ٥ط األصــشاب َــٔ ثكاتٓـــا
َٔـــٔ أَـــط َـــا يـــٝؼ غـــاف عِٓهـــا
تطـــــــٝفُ٘ َأٖٜـــــــسا ّ َـــــــا َٔٓهـــــــا

( ٜ )1ؿري بصيو إىل تعايٝل ايعامل األزٜب املطس ّٛايػٝس عبس املطًَّب ايػٝس َٗسٟ
ايػٝس عً ٞايبشطاْ ٞايغطٜف ٞعً ٢نتب ٚايسٚ ٙعُِّ٘ (قسؽ غطِٖ) َٚا تطمج٘ ألعالّ
األغط َٔ ٖٛٚ ٠املدطٛطاتٚ ،قس اغتفاز ٖصإ األخٛإ نجري ا َٔ تٛدٗٝات مساس١
ايػٝس اي ٖٓاظِ .
( ) 2عطضٗا نعطض املصازض اخلا صٖ َٔ ١ايهتب ايكسميٚ ١احلسٜجـٚ ١يـ ٛمل طلـ
عُٛزْا اخلاص َٔ د سِّْا األعً ٢ايػٝس سػني ايغطٜف.  ٞ
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فـ ــَإٕٖ يف أْػـــاب األؾـــطاف

()1

يٓـــا
غــــالف ١ايعصــــ ط

َٚــٔ ََثَ ــَط اآلثــاض

()3

()2

يـــــَ٘ َُطتَـَهـــــَٓا

خــريا ّ اْتكــ٢
َكصــٛزَى ايصٖــازض عــٔ َــٔ ٜتٖكــ٢

ٚعُُس ُ ٠ايطـٖايب

() 4

ستُا ّ قس ٚفـ٢
ٚدـــاَع األْػـــاب

ٚاملطعؿــ ـِّٞ

() 6

()5

ســـا ٚتُشفـ ــَا

ايٖٓذفــــ ٞقــــس أتــــ٢
غــــري ٠األ قــــٛاٍ َُــــص نــــإ فتــــ٢

ََعـــاضف ايطِّدـــاٍ( )7فٝـــ٘ ايهـــايف
خُـــــص َٓـــ ـُ٘ تـــــسقٝكا ّ َُُٖٗـــــا ٚايف

(  ) 1يًبالشض.ٟ
( ) 2يًػٝس عً ٞخإ املسْ.ٞ
( ) 3حمل ُٖس سػٔ خإ (اعتُاز ايػًطٓ.)١
( ( ) 4جلُاٍ ايس( ٜٔابٔ عٓب.)١
( ) 5يًطٚضات.ٞ
(ٜ )6ؿري بصيو إىل تعايٝل املطس ّٛآ ١ٜاهلل ايععُ ٢ايػٝس ؾٗاب ايس ٜٔاملطعؿ ٞ
عً ٢بعض ايهتب ٚايَّيت َٓٗا يباب األْػاب يًبٗٝكٚ ٞقس تطدِ ف ٘ٝيًػـٝس َٗـسٟ
ايبشطاْٚ  ٞأخ ٘ٝايػٝس ضضا . 
( ) 7يً ؿٖٝذ ذل ُٖس سطظ اي سِّ.  ٜٔ
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بَــــٌ خُــــص َــــٔ املطاقــــس املعاضفــــا

()1

تهُـــــــِٔ إىل أْػـــــــابٓا َُصـــــــازفا
ٖٚهــــــــصا األعٝــــــــإ يألَٔــــــــني
ٚيف غــــــــسٜط ايــــــ ــٓجك ١األَــــــــٝين
َٚـــــٔ نتـــــاب ؾُـــــٗسا ايفطـــــ١ًٝ
ػــــــــس يــــــ ــَ٘ َعاملــــــــا ّ ْبًٝــــــــ١
ٚاحمل ػــــٔ ايــــطٖاظ ٟأتاْــــا خَبُــــطٙ
يف ايطَّبكـــــــــــات
َٔٚــ ـِٔ سصــــ ٕٛناؾــــر ايغطــــا٤

()2

يإليـــــــــــ٘ زَضٗ ُٙ

()3

َــــا ُٜهتَــ ــَفَٔ ٢ــ ـِٔ خــــري ٠األْبــــا٤
َٔٚــــ ـِٔ نتــــــاب ؾُــــ ـعَطا ايغــــــطٟٓ

() 4

َــــا فٝــــ٘ َٔــ ـِٔ أؾــــعاض ٙاملطضــــِّٞ
ٚخــــص ُ َــــٔ ايتٖهًُــــ١

()1

اإل اَــــا

(  ) 1يً ؿٖٝذ ذل ُٖس سطظ اي سِّ.  ٜٔ
(ٜ )2ؿري بصيو إىل طبكات أعالّ اي ؿِّ  ٝع َٔ ١ايكطٕ احلاز ٟعؿط إىل ايكطٕ ايطٖابع
عؿط بهافَّ ١أدعا ٘٥يً ؿٖٝذ أغا بعضى ايطَّٗطاْ.  ٞ
(ٜ ) 3ؿري بصيو إىل احلص ٕٛاملٓٝع ١يف تطادِ عًُا ٤ايؿٝع ١آل ١ٜاهلل يؿٝذ عًـٞ
ناؾر ايغطا.  ٤
( ٖٛٚ ) 4يألزٜب اي ؿٖاعط عً ٞاخلاقاْ.ٞ
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َٔـِٔ مجعـو اي ــٖص ٟسـ ٣ٛأسهاَــا
ٚيف ايبشـــــاض

()2

ْـــــازضات اخلـــــرب

() 4

سـ ٣ٛيف ايًؤيـؤٙ

َٚعذـــِ
ٜٛٚغر اخلري

()3

اخلــــ ٞ٥ٛخــــري األثــــط

َــــا نــــإ فٗٝــــا ساٜٚــــا يًُٓبــــأٙ
 َٔٚدٛاز ايٓــٖفؼ َـٔ ؾٗطغـتإ

()5

ت ط ٣مجٝـٌ املـسح عـٔ ش ٟبطٖـإ
ٚاجلــٖٛط ايؿٖــفاف

()6

خُــص َــساضنا
َٓــــ٘ ٚعٓــــ٘ اغتػــــً هٔ َػــــايها

( ٜ )1ؿري بصيو إىل نتاب األر ايٖٓػٖاب ١ناظِ ع بٗٛز ايفتال ، ٟٚايَّص ٖٛ ٟتهًُ ١يهتاب٘
( املٓتدب َٔ أعالّ ايفهط ٚاألزب) ايَّص ٟمل طلطز إىل ايطَّبع بعس.
( ٖٛٚ ) 2عاض األْٛاض يًُذًػ.  ٞ
(َ ٖٛٚ ) 3عذِ ضداٍ احلسٜح يًػٝس اخل.  ٞ٥ٛ
( ٖٛٚ ) 4ايؿٝذ ٜٛغر اي بشطاْ  ٞيف نتاب٘ يؤيؤ ٠ايبشط.ٜٔ
( ٖٛٚ ) 5ايػٝس دٛاز ايػٝس ذل ُٖس عً ٞاملعطٚف بـ ( ٖب ١اي سِّ ٜٔايؿٗطغتاْ.)ٞ
( ٖٛٚ )6اجلٖٛط ايؿٖفَّاف يف أْػاب اي ػٖاز ٠األؾطاف يعاضف أمحس عبس ايغين ط/
 ّ 1997يف زَؿل.
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ٚيًبَطاقٔــــــــــ ٞخُــــــــ ـصِ أْػــــــــــابَُ٘
َٔــــ ـِٔ بَشٔــــــطٙ
ٚعَــِٔ سُػــني ايػِّــبل ٔ َــٔ ذلفــٛظ

()1

فاؼــــــا ّ أبٛابَــــ ـ ُ٘

()2

عالَٖـــــ ١ايفـــــِّٔ صـــــفا احملفـــــٛظ
َٚـــــا ضَ ٣ٚايـــــٛضز ٟٗشا املٗـــــسُٟ
يف دـــــاَع األيكـــــاب شا املطضـــ ـٗٞ
ٚعبـــــس غـــــتٖاض ايـــــٛيفِّ احلػـــــين
خُـــص ِ َٓـــُ٘ أْبـــا َ٤زقٝـــل َُـــتكٔ
ٚأسػــــــٔ ايٛزٜعــــــٔ١

() 4

()3

املٛثـــــــٖلُ
غــــــــري ٠األخبــــــــاض شا املُــــــــسقلُ

َٚــٔ َعــاْ ٞأزب ايطَّــر( )5اغتــِِٓ
خـ ـريَ خٔصـــاٍ ايػٖـــايفني َـــٔ َْعـــِ

(  ٖٛٚ ) 1عط األْػاب يًرباق.ٞ
( ٖٛٚ )2األزٜب ايٖٓػٖابٚ ١ا ملؤضِّر ايف ٖٗاَ ١ايسنتٛض سػني عً ٞذلفٛظ يف َا نتب٘ يف
ايٓػب ٚايتٖطادِ نهتاب٘ ( اي ٖٓابغ ١ايبشطاْ ٖٛٚ )ٞغبل اي ػٖاز ٠ايعًٜٛني.
ػتٖاض احلػين ( غًَُّ٘ اهلل) املػُٖا ٠بـ
(ٜ ) 3ؿري بصيو إىل رلطٛط ١ايعالََّ ١ايػٝس عبس اي ٖ
( ايك ٍٛاحلاغِ يف أْػاب بين ٖاؾِ ).
( ) 4يً ػٖٝس ذل ُٖس َٗس ٟاألصفٗاْ ٞايهاظُ.  ٞ
( ) 5ي ًُطس ّٛايعالَ ١خلطٝب ايػٝس دٛاز ؾرب . 
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ٖٚهــــــــصا ططا٥ــــــــر ُ املكــــــــاٍ

()1

ٚضٚضُ ْكـــــسٟ
َُٝٓٚـــــــ١

()3

َٚاضٔـــــ ـ ْٞيًٖٓذـــــ ـرٔ

()5

املـــتكُٔ ََعِـــُ٘ ايتٖهًُٔـــِ٘

()2

يـــــُ٘ ابتٗـــــايٞ

() 4

ثـــــِ ٚأعـــــالّ ْ ئـــــع ٜٔاملتشـــــرٔ
ٚاألَـــٌُ

() 6

ََسٜٓـــ ُ١احلػـــني
َٚعذــــــِ

()8

()7

فٗٝـــا املٛصـــً١

هلــــــاز ٟاألَــــــٝين
خــــص َٓــــ٘ عٓــــا َــــا بــــ٘ ٜكــــٝين

َٚـــــا أتـــــ ٢سػـــــني آٍ اغـــــعٝسٙ

() 9

َـــــا فٝـــــ٘ َـــــٔ َـــــٛاضز أنٝـــــسٙ

( ) 4يًػٝس عً ٞايربٚدطز.ٟ
( ) 5ايطٚض اي ٖٓعري يًؿٝذ دعفط اي ٖٓكس.  ٟ
( ١َٝٓ ) 6ايطٖاغبني يف طبكات اي ٖٓ ػٖابني البٔ ن ُٗ.١ْٛ
( )4يًؿٖٝذ دعفط ذلبٛب. ١
( ) 5أٌَ اآلٌَ يًػ ٝس ذل ُٖس بٔ احلػٔ احلط ايعاًَ.  ٞ
( ) 6يًػٝس سػٔ ايصٖسض . 
( ) 7يًػٝس ذل ُٖس سػٔ آٍ طعُ.  ١
(َ ) 8عذِ ضداٍ ايفهط ٚاألزب خالٍ أير عاّ ثالث ١أدعا ٤ط.ّ1992 /
(  )9يف نتاب٘ ( املؿذٖط ايٛايف) ٚغري َٔ ٙخصٛص َا ضبط٘ عٔ األغط َٔ ٠أْباٙ٤
ايَّيت ْٛافك٘ عًٗٝا .
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ٚخــــص َــــٔ اتُٛعــــ ١املؿــــذٖ ط٠
نافٝــو عــٔ ش ٟايعــرت ٠املطٖٗــ ط٠
َٚـــا عـــٔ املٗـــسَ ٟـــٔ خطغـــإ

()1

()2

فٖٗ اَـــــــ ١ايفـــــــٔ َـــــــع املٝـــــــعإ
َٚـــا ســـ ٣ٛايعبٖـ ـ اؽ َـــٔ زدًٝـــ٘

()3

عؿـــــــــا٥طا داَعـــــــــ ١دًًٝـــــــــ٘
َٚــا اْطــ ٣ٛفُٝــا ســَٓ ٣ٛتدبــو

() 4

ٜـــا ناظُـــا قــــس اصـــطفا ٙأزبــــو
 ٚغ ـ ري ش ٟايهتــب عػــري سصــطٖا
غــــــري ٜػــــــري ؾــــــع طُ ٖا ْٚجطُٖــــــا
ْٛنًــــــ٘ ملــــــٔ ٜطٜــــــس ايتٖٛغــــــعَ١
َٛٚيـــع ايتٖٓكٝـــب َـــٔ يـــَـُ٘ غـــع١
(  ) 1يًػٝس عسْإ ايكاظ.ٞ
( ٖٛٚ )2سذٖ ١اإلغالّ ٚاملػًُني ايػٝس َٗس ٟايػٝس سػٔ اخلطغإ (زاّ بكاؤ )ٙيف
نتب٘ املدطٛط ١ايَّيت َٓٗا ( املؿذٖط املبني ضُٔ شنط ٙيف َٓكً ١ايطَّايب ِّٝني  ،يب األيباب يف
َٓتدبات يباب األْػاب َ ،عذِ أعالّ َٓكً ١ايطَّايب .)١ٖٝ
( ٖٛٚ ) 3اي ٖٓ ػٖاب ١املعطٚف اي ؿٖٝذ ع بٖاؽ ايسد ًٞٝيف نتاب٘ عؿا٥ط ايعطام َِٗٓٚ
ايعً.ٕٜٛٛ
( ) 4طلاطب بصيو ايػا ٖٛٚ ٌ٥األزٜب ايفاضٌ ايٖٓػٖاب ١ايؿٖٝذ ناظِ ايفتال( ٟٚغًَُّ٘
اهلل) ٚنتاب٘ املٓتدب َٔ أعالّ ايفهط ٚاألزب نُا َطٖ شنط.ٙ

(  ................ ) 36طِّٝب األْػاب يًغطٜف ِّٔٝٝاألطٝاب

َٔ ظ طف أَ ٚعطٚف ٖـصا ايكصـسٔ
فإْــــــــٖ ٘ َٜٓـــــــاٍ خَـــــــريَ اجلُٗـــــــسٔ
ٚاحلُــــــــس هلل ختــــــــاّ ا يــــــــٖٓعِ
نُــــا بــــسا عًــــ ٢مجٝــــٌ ستُــــٞ
َٚـــــــا أض ٣ايتٖٛفٝـــــــل إال ٖ عٓـــــــ٘
فٗـــ ٛايٛنٝـــٌ سػـــبٓا َـــا َٓـــ٘

()1

َّت ٖص ٙاألضدٛظ ٠شات  142بٝتا بع ٕٛاهلل تعاىل يف ايٖٓذر األؾطف
ي ١ًٝاألسس  11ؾٖٛاٍ عاّ ٖ1421ـ

(  ) 1إىل ٖٓا َّت ٖص ٙاإلٜطاسات سػبُا قسضْا عً ٘ٝيف ٖص ٙايعذايٖٝ َٔ ١هً ١ٖٝ
اإلخطاز هلص ٙاملٓع ١َٛبتٛفٝل اهلل ٚعٓاٜت٘ ي ١ًٝاخلُٝؼ املصازف  27ش ٟايكعس ٠احلطاّ
يف زَؿل اي ؿٖاّ َ /كاّ ايػٝس ٠ظٜٓب ايهرب ( ٣غال ّ اهلل عًٗٝا) .
نُا ٚقس َّت ايتٖسقٝكات بعس شيو ٚبإؾطاف َٔ مساس ١ايػٝس ايٛايس اي ٖٓاظِ (زاّ
ظًُّ٘)  24 ّٜٛذلطّٖ احلطاّ يػٖٓ 1426 ١ـ.
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