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 اٌضب١ٔخ ػشوح إٌلٚح

 من تبسيخ اننجف ركشيبث

 (٘ـ55/3/5471) 3/4/7002َ

 ا١ٌَف٠ٍٛف ثٓ األٍزبم ػجل اٌؼٍٟ  /اٌؼ١ف

 وبرت ٚشقظ١خ اعزّبػ١خ

إٌّو ثٓ ثبلو اٌّملَ األٍزبم ِؾّلِل٠و إٌلٚح/ 

 

 

 :نهمحبضش انسيشة انزاتيت

 .(٘ـ5362َ )5441َ ِٓ ِٛا١ٌل عي٠وح ربهٚد ٌٍؼب -

 فٟ ك٠وح ربهٚد.٘ـ( 5323َ )5454ػبَ أٚي ِٓ كفً اٌّلهٍخ إٌظب١ِخ ٍٕخ رأ١ٍَٙب  -

، ٚأٔٙٝ كهاٍزٗ صُ ٘بعو ئٌٝ إٌغف األشوف (٘ـ5310َ )5460 اٌزؾك ثبٌّلهٍخ اٌّزٍٛطخ فٟ اٌمط١ف ٍٕخ -

 .ثبٌؼواق

ى١ٍخ ث١ٌٍزؾك  ،٘ـ(5416) 5466َصب٠ٛٔخ ِٕزلٜ إٌشو فٟ إٌغف األشوف اٌؼبَ  أٔٙٝ اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ -

 ٘ـ(.5347َ )5427 اٌفمٗ ؽزٝ رقوعٗ ِٕٙب ثلهعخ ثىبٌٛه٠ًٛ ٌغخ ػوث١خ ٚػٍَٛ ئٍال١ِخ ٍٕخ

 ٌٗ ِإٌفبد ػل٠لح، ِٕٙب: -

 ٍٟاٌّغزّغ ٚعٙبى اٌؾىُ ػٕل اإلِبَ ػ. 

 (٘ـ5405َ )5415َ ؽوفخ ثٓ اٌؼجل، ؽجغ ػب. 

 :(ل١ل اٌطجغ)ثؾش ِمبهْ  اٌقٌّ فٟ اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
ورئيس تحرير مجلة الواحة الفصلية ،ناشط اجتماعي 
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 مذيش اننذوة:مقذمت 

ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، اٌؾّل ٌٗ هة اٌؼب١ٌّٓ، ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ فبرُ األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ، أثٛ      

 اٌمبٍُ ِؾّل، ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ أفؼً اٌظالح ٚأىوٝ اٌز١ٍَُ.

ا١ٌٍٍخ ِغ األٍزبم ػجل األفٛح اٌىواَ، اٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ، ٚؽ١بوُ هللا فٟ ٔلٚح اٌضالصبء ٌٙنٖ      

اٌؼٍٟ ا١ٌَف، ٚف١ٙب ١ٍؾلصٕب ػٓ ربه٠ـ إٌغف األشوف اٌنٞ وبْ فٟ فزوح ِٓ اٌفزواد لجٍخ ؽٍجخ اٌؼٍُ، 

٠مظلٚٔٙب ِٓ ِقزٍف اٌجالك اٌؼوث١خ ٚغ١و اٌؼوث١خ، ٚوبْ ٘ٛ أؽلُ٘. ١ٍٚزؼّٓ ؽل٠ضٗ رٛط١فب ٌٍؾبٌخ اٌضمبف١خ 

 و ػٍٝ اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ ٕ٘بن.ٚاالعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ أصود ثشىً ِجبش

 انمحبضشة:

ثلا٠خ أللَ شىوٞ ٚاِزٕبٟٔ ٌألٍزبم عؼفو اٌشب٠ت ػٍٝ ٘نٖ اٌفوطخ اٌط١جخ اٌزٟ أربؽٙب ٌٟ ٌالٌزمبء ثٙنا      

 ربه٠ـ إٌغف األشوف. ِٓاٌغّغ اٌط١ت ٚأهعٛ أْ أٚفك ف١ّب ٍأؽوؽٗ ا١ٌٍٍخ ِٓ ٌّؾبد 

-، ٌُ ٠جك ِٓ ػٍّبء اٌمط١ف اٌنٞ ٠شبه ٌُٙ ثبٌجٕبْ (٘ـ5324/٘ـ5367َ )5443َ/5455 ث١ٓ ػبِٟ     

أِضبي آ٠خ هللا اٌؼظّٝ اٌش١ـ ػجل هللا اٌّؼزٛق ٚاٌؼالِخ اٌش١ـ ِٕظٛه آي ١ٍف، ٚاٌؼالِخ اٌش١ـ ػٍٟ ثٓ 

فٟ ِضً صمٍُٙ إلكاهح اٌلفخ اٌل١ٕ٠خ فٟ ؽلٚك  أؽل -ؽَبْ، ٚاٌؼالِخ اٌش١ـ هػٟ اٌظفبه هؽُّٙ هللا ع١ّؼب

ػٍٟ اٌف١ٍزٟ، ٚثؼغ اٌقطجبء أِضبي اٌّال ػجل هللا اٌظفبه، ٚاٌّال ِؾّل اٌظبٌؼ، ٚاٌّال ربهٚد غ١و اٌش١ـ 

ٟٔ أٍّبؤُ٘ ِّٓ رٌٛٝ األِو اٌل٠ٕٟ فٟ ؽلٚك وػجل اٌؾ١َٓ اٌقجبى، ٚاٌّال ٍؼ١ل إٌَٟ ٚغ١وُ٘ ِّب ال رؾؼ

ُٙ ثبٌزؼ١ٍُ فٟ وزبة اٌٛطب٠ب ٚرم١َُ اٌزووبد ٚئلبِخ اٌظٍٛاد اٌٛاعجخ  ٚاٌّفوٚػخ فؼال ػٓ ل١بَ ثؼؼ

 اٌىزبر١ت اٌقبطخ ثُٙ ٚاٌّشبهوخ فٟ اٌمواءاد اٌل١ٕ٠خ ا١ٌٍّّٛخ.

٠ٚغت أْ ال أَٔٝ ثؼغ اٌش١ٛؿ اٌّم١ّ١ٓ فٟ إٌغف اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ٛاطٍْٛ كهاٍزُٙ ٕ٘بن ٠ٚؾؼوْٚ فٟ      

ش١ـ ٍِّٟٛ هِؼبْ ٚاٌؾظ ِٓ وً ػبَ ألكاء كٚهُ٘ اإلهشبكٞ أِضبي اٌش١ـ أؽّل آي ١ٍف هؽّٗ هللا، ٚاٌ

ِؾّل رمٟ اٌّؼزٛق ؽفظٗ هللا، ٚاٌش١ـ اٌؾغخ فوط اٌؼّواْ هؽّٗ هللا، ٚاٌش١ـ اٌؾغخ طبٌؼ اٌّجبهن هؽّٗ 

 هللا، ٚاٌش١ـ ػجل اٌؾ١ّل اٌظفبه هؽّٗ هللا ٚئْ وبْ ِمال.

فٟ اٌؼمل اٌَبثغ ِٓ اٌموْ اٌواثغ ػشو اٌٙغوٞ، ثلأد اٌضمبفخ اٌغو٠جخ رغيٚ اٌّغزّغ الٔفزبؽٗ ػ١ٍٙب      

ًِ فوػٙب اٌَفو ٌٍقبهط ٌٍلهاٍخ، ٚاٌؼًّ فٟ شووخ أهاِىٛ اٌَؼٛك٠خ اٌزٟ وبٔذ رؼُ ف١ٍطب ِٓ ثؼٛا

ِقزٍف اٌغ١َٕبد ٚاٌضمبفبد ِّٓ ٠ؾٍّْٛ أفىبها ؽبغ١خ ػٍٝ ٍٍٛو١برُٙ اٌزٟ ٚعلد ٌٙب ث١ئخ فظجخ فٟ ػمٛي 

رٕظ١ّٟ أٚ ؽيثٟ، ثمله ِب  ػٍٝ َِزٜٛ -فٟ اػزمبكٞ -ٚئْ ٌُ رىٓ  ،فَّؼٕب ؽ١ٕٙب ثبٌش١ٛػ١خ ٚاٌم١ِٛخ ،أثٕبئٕب

فجلأ  ،فمل رأصو اٌٛػغ اٌل٠ٕٟ فٟ إٌّطمخ ثَجت مٌه ؛وبٔذ أجٙبها ثفىو عل٠ل ٚهغجخ فٟ اٌز١ّي ػٓ ا٢فو٠ٓ

اإلّ٘بي فٟ أكاء اٌشؼبئو اٌل١ٕ٠خ ٚاٌؼجبكاد ٠زًٍَ ئٌٝ ٔفًٛ اٌشجبة، ٚظٙود ٔزبئظ اٌظواع اٌنٞ وبٔٛا 

فىبْ  ؛ىبهُ٘ ػٍٝ ؽو٠مزُٙ فٟ اٌٍجٌ ٚاٌّأوً ٚاٌؾ١بح االعزّبػ١خ٠ؼ١شٛٔٗ ث١ٓ ِٛهٚصُٙ اٌؼمبئلٞ ٚعل٠ل أف

اٌقطجبء ٠ؾضْٛ اٌّغزّغ فٟ ى٠بهارُٙ ٌٍّٕطمخ ػٍٝ ػوٚهح اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ وؾبعخ ٍِؾخ إل٠غبك ؽبٌخ ِٓ 

 اٌٛػٟ ٚاٌزٛاىْ، ٚوبٔذ اٍزغبثخ اٌّغزّغ ِؼُٙ ِؾلٚكح، صُ ثلأد رٕشؾ ش١ئب فش١ئب. 
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لجٍخ اٌطالة اٌؼوة ثً ٚغ١و اٌؼوة ٌىٛٔٙب رؼُ ػو٠ؼ اإلِبَ ػٍٟ ثٓ أثٟ وبٔذ إٌغف األشوف ٟ٘      

، ٌٚزٛفو اٌؼٍّبء ٚاٌّواعغ أِضبي ا١ٌَل ِؾَٓ اٌؾى١ُ، ٚا١ٌَل أثٛ اٌمبٍُ اٌقٛئٟ، ٚا١ٌَل ِؾّٛك ؽبٌت 

ِورؼٝ آي ٠ب١ٍٓ، ٚغ١وُ٘. ٚوبٔذ اٌؼواق لل ِود ثّقبع طؼت ِٕن اٌؼٙل اٌزووٟ،  ش١ـاٌشب٘وٚكٞ، ٚاٌ

صُ االؽزالي، صُ ِمبِٚخ شوٍخ رظلٜ ٌٙب ِواعغ اٌش١ؼخ ؽزٝ فوػذ اٌٍّى١خ اٌزٟ ّ٘شزُٙ ٚأثؼلرُٙ ػٓ 

أقواؽُٙ  ِواوي اٌٍَطخ أزمبِب ِٓ اٌمبئ١ّٓ ُِٕٙ ثضٛهح اٌؼشو٠ٓ اٌزٟ لبكرٙب اٌّوعؼ١خ، األِو اٌنٞ أكٜ ئٌٝ

أوضو فأوضو ثبٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ فبٔزشود ف١ٙب اٌّلاهً اٌل١ٕ٠خ ٚاٌَّبعل ا١ٌّٙأح ٌٍزؼ١ٍُ فٟ إٌغف األشوف 

ٚفٟ  .٘ـ(5321) 5451َٚاٌىبظ١ّخ ٍٚبِواء ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؾٛاػو اٌش١ؼ١خ، ٚاٍزّو ٘نا اٌٛػغ ؽزٝ اٌؼبَ 

ِّب وبْ ٠م١لُ٘، فؼًّ ػٍٝ ئػفبء اٌّؼُّ ِٓ  ٌش١ؼخ ثؼؼبّواعغ ا٘نا اٌؼبَ أهاك ػجل اٌىو٠ُ لبٍُ أْ ٠وفٟ ٌ

اٌزغ١ٕل اإلعجبهٞ فٟ اٌغ١ش، ٚؽٍت ِٓ اٌّإٍَبد اٌل١ٕ٠خ فٟ إٌغف افز١به ٔقجخ ِٓ اٌطالة اٌّؼ١ّّٓ 

إلٌؾبق ثؼؼُٙ ثلٚهاد رإٍُ٘ٙ ٌٍزؼ١ٍُ االثزلائٟ، ف١ّب ٠ملَ ثؼؼُٙ ا٢فو اِزؾبٔب ٠ؼبكي كهعخ اٌجىبٌٛه٠ب 

فٟ إٌغف ٚو١ٍخ أطٛي اٌل٠ٓ فٟ اٌىبظ١ّخ. فبٔقوؽ اٌىض١و فٟ اٌزله٠ٌ ٚآفوْٚ فٟ ٠إٍُ٘ٙ ٌلفٛي و١ٍخ اٌفمٗ 

ٌى١ٍبد ُِٕٚٙ اٌلوزٛه أؽّل اٌٛائٍٟ هؽّٗ هللا، ٚاٌلوزٛه ػجل اٌٙبكٞ اٌفؼٍٟ، ٚاٌلوزٛه ا١ٌَل ِؾّل ثؾو ا

لأد عّبي اٌل٠ٓ ٚغ١وُ٘. ٚفٟ ٘نٖ اٌفزوح رؾل٠لا، ث ١َل ِظطفٝاٌؼٍَٛ، ٚاٌش١ـ ِٙلٞ ا٢طفٟ، ٚاٌ

اٌّظبكلخ ث١ٓ اٌؾٛىاد فٟ إٌغف األشوف ٚووثالء ٚاٌىبظ١ّخ ٚاٌؾىِٛخ ثؼل غٍجخ اٌش١ٛػ١١ٓ ػٍٝ األِو، 

 . "اٌش١ٛػ١خ وفو ٚئٌؾبك"فىبٔذ اٌفزٜٛ اٌزٟ أطله٘ب اٌّواعغ ٚػٍٝ هأٍُٙ اٌؾى١ُ للً ٍوٖ أْ 

٠ٛخ، ٚعل ِٓ ٘بعو ٌٍٕغف األشوف فٟ ظً ٘نٖ اٌفزٜٛ ٚأٌك األعٛاء اٌؼ١ٍّخ إٌّفزؾخ ٚاٌؾبٌخ اٌضمبف١خ اٌم     

فٟ رٍه اٌفزوح ٔفَٗ فٟ ث١ئخ ك١ٕ٠خ ٠زٌٛٝ رله٠ٌ ػٍِٛٙب فطبؽً اٌؼٍّبء ػٍٝ ع١ّغ َِز٠ٛبد اٌزؼ١ٍُ، وّب 

ِؾطبد رزجبهٜ ف١ٙب اٌموائؼ ٕ٘بن اٍزشؼو ؽو٠خ ِّبهٍخ ؽمٍٛٗ اٌل١ٕ٠خ ثغ١ّغ ِٕبٍجبرٙب ؽ١ٍخ اٌؼبَ؛ فىبٔذ 

بٌش١ـ اٌفوؽٍٟٛ، ٚاٌش١ـ ا١ٌؼمٛثٟ، وٛه ثبهى فٟ ٘نا اٌّغبي، شؼوا ٚٔضوا ٚفطجب، ِٚٓ وبْ ٌُٙ ؽؼ

ٚا١ٌَل ِؾّل عّبي ٘بشّٟ، ٚا١ٌَل ِظطفٝ عّبي اٌل٠ٓ، ٚا١ٌَل ِؾّل اٌش١واىٞ هؽُّٙ هللا ع١ّؼب ٚللً 

 أٍواهُ٘.

ْٚ اٌؾ١بح إأِب ػٓ ؽووخ اٌطجبػخ ٚإٌشو، فٍُ رٕفه اٌّطبثغ رٍفع ٌٍٕبً فٟ وً ٠َٛ عل٠لا فٟ ع١ّغ ش     

اٌل١ٕ٠خ ٚاألكث١خ ٚاٌضمبف١خ، ٚوبٔذ أٍؼبه٘ب فٟ ِزٕبٚي ٠ل اٌطبٌت، فؼال ػّب رمَٛ ثٗ اٌّىزجبد اٌؼبِخ ِٓ كٚه 

 ٟاٌش١ـ األ١ِٕ باٌنٞ ٠شوف ػ١ٍٙ ه٠بكٞ فٟ ٔشو اٌضمبفخ ٚاٌٛػٟ، ٚأشٙو٘ب ِىزجخ اإلِبَ أ١ِو اٌّإ١ِٕٓ

زفبع ِٕٙب ؽ١ش وبٔذ ١ٍِئخ ثبٌىزت اٌم١ّخ ثاربؽخ اٌفوطخ ٌىً ِو٠ل ِٓ االٔ "اٌغل٠و"للً ٍوٖ، طبؽت وزبة 

 اٌّطجٛػخ ٚاٌّقطٛؽخ، فؼال ػّب أؽؼو ٌٙب ِٓ وزت ٍِٚٛٛػبد ِٓ ٌجٕبْ ِٚظو.

ِٚٓ األِٛه اٌزٟ وبٔذ رشغغ اٌطبٌت ػٍٝ اٌلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ، أْ اٌّلاهً اٌل١ٕ٠خ وبٔذ رإِٓ اٌَىٓ ؽ١ٍخ      

رجلأ ثّوؽٍخ اٌّملِبد، ٚف١ٙب ٠لهً اٌطبٌت وزبة ِواؽً اٌلهاٍخ اٌزٟ وبٔذ رمَُ ػٍٝ صالس ِواؽً، ؽ١ش 

فٟ إٌؾٛ، صُ  ""لطو إٌلٜ فٟ اٌفمٗ، صُ ٠زلهط فٟ كهاٍخ "ٕبفغاٌّقزظو اٌفٟ إٌؾٛ، ٚوزبة " ""األعو١ِٚخ

ٚأشٙو اٌشوٚؽبد  ،ٌف١خ ثٓ ِبٌه" ؽَت اٌشوػ اٌنٞ ٠فؼٍٗأفٟ اٌفمٗ، صُ وزبة " "وزبة "شوائغ اإلٍالَ

وّب  ،فٟ األطٛي ""اٌّؼبٌُ ٕبظُ. ثؼل مٌه ٠جلأ اٌطبٌت فٟ كهاٍخ وزبةاٌاصٕبْ، شوػ ثٓ ػم١ً ٚشوػ ثٓ 

، ٚثم١خ اٌّزْٛ اٌزٟ رلهً فٟ "اٌّىبٍت"ٚ األطٛي" ٚوفب٠خ ،اٌلِشم١خ ٠لهً اٌجالغخ ٚإٌّطك، صُ اٌٍّؼخ

وً مٌه ٠زُ فٟ أعٛاء  ؛اٌفٍَفخ ٚاٌلها٠خ ٚاٌوعبيػٍَٛ اٌفمٗ ٚاألطٛي ٚإٌؾٛ ٚاٌظوف ٚإٌّطك ٚاٌجالغخ ٚ
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ِفؼّخ ثبإل٠ّبْ ٚاٌوٚؽب١ٔخ رؾذ ئشواف ٔقجخ ِٓ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ رؼب٘لٚا اٌؼٍُ ٚؽالثٗ ٚفمُٙ هللا ع١ّؼب ٌٍق١و 

 ئٔٗ ِغ١ت اٌلػبء.

 انمذاخالث:األسئهت و

 مشبسك من انحضىس:

اٌنٞ أفنرٕب ثٗ، ٍٚإاٌٟ ؽٛي ئؽالق اٍُ إٌغف أشىون عي٠ً اٌشىو ػٍٝ ٘نا اٌطوػ اٌّزًٍََ اٌٙبكب      

ً٘ ِٓ اٌّّىٓ أْ رىْٛ  -أػٕٟ اٌمط١ف ٚإٌغف-اٌظغوٜ ػٍٝ اٌمط١ف ٍبثمب، ِٓ فالي ِؼب٠شزه ٌٍج١ئز١ٓ

 ِٚبما ػٕٙب ا٢ْ؟ .٘نٖ اٌّمٌٛخ طؾ١ؾخ ثال رؾ١ي

 انمحبضش:

٠َزٙبْ ثٗ ِٓ اٌّغزٙل٠ٓ ٚاٌؼٍّبء ال ٌّلاهً اٌل١ٕ٠خ، ٚوبْ ف١ٙب وُ ثبٌفؼً وبٔذ اٌمط١ف رؼظ ثبٌؼٍّبء ٚا     

أِضبي اٌش١ـ ػجل هللا اٌّؼزٛق، ٚوبْ ِوعغ رم١ٍل ١ٌٌ فٟ ِٕطمخ اٌمط١ف فمؾ، ثً ٚاألؽَبء ٚئ٠واْ، ٚونٌه 

اٌش١ـ ػٍٟ ؽَٓ اٌجله اٌنٞ ٌُ ٠ىٓ ٔشبؽٗ ِؾظٛها فٟ اٌل٠ٓ، ثً وبْ ؽبػوا ١ٍب١ٍب ٌٚٗ ٔلاء فٟ 

ٟ، ٚاٌش١ـ ِؾّل اٌظفٛأٟ، ٚاٌش١ـ أؽّل ثٓ ؽؼبْ، ٚا١ٌَل اٍزٕٙبع ا١ٌٍَّّٓ، ونٌه اٌش١ـ ػٍٟ اٌغش

وبٔذ ٌُٙ ِلاهٍُٙ اٌل١ٕ٠خ أِضبي اٌش١ـ ِؾّل إٌّو اٌنٞ  ِِّٓبعل اٌؼٛاِٟ، فؼال ػٓ اٌىض١و ِٓ اٌؼٍّبء 

، ٚاٌش١ـ ػٍٟ اٌجالكٞ، اٌق١ٕيٞ وبٔذ ٌٗ ِلهٍزبْ فٟ ِٕطمزٟ اٌؼٛا١ِخ ٚاٌلث١ج١خ، ٚاٌش١ـ ػٍٟ أثٛ ػجل اٌىو٠ُ

 مٌه عؼً ِٓ اٌمط١ف رؼ١ش ؽواوب ػ١ٍّب ك١ٕ٠ب ١ٍّذ ٌٗ )إٌغف اٌظغوٜ(، ٚوبْ مٌه ؽزٝ اٌؼبَوً 

 .ؽ١ٓ ثلأد اٌمط١ف رفمل ف١وح ػٍّبئٙب ٚأوفأُ٘ (٘ـ5367َ )5443

ثلأد اٌمط١ف رفمل وجبه ػٍّبئٙب فّب ػبكد ٔغفب  (٘ـ5344َ )5424ِٕٚن مٌه اٌٛلذ، ٚؽزٝ اٌؼبَ      

 طغوٜ، ث١ل أْ األًِ ِؼمٛك ػٍٝ شجبة ا١ٌَٛ اٌن٠ٓ ٔأًِ ف١ُٙ أْ ٠ؼ١لٚا أِغبك٘ب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌل١ٕ٠خ.

 :)ساعي انمنتذي( األستبر جعفش انشبيب

علا اإلشبهح ٌزأص١و ٘نا اٌؼاللخ ث١ٓ إٌغف ٚاٌمط١ف ػاللخ ِزجبكٌخ ِضٍّب أشورُ ١ٍب١ٍب ٚصمبف١ب، ِٚٓ اٌُّٙ      

ِٚب  -فبطخ فٟ اٌّوؽٍخ اٌزٟ أشورُ ئ١ٌٙب -اٌزبه٠ـ اٌضمبفٟ ٚا١ٌَبٍٟ اٌّزجبكي ث١ٓ ِٕطمزٟ إٌغف ٚاٌمط١ف

ٔزظ ػٕٗ ِٓ رفبػالد ِّٙخ أؼىَذ ػٍٝ صمبفخ أثٕبء إٌّطمخ ٚػطبئٙب اٌؼٍّٟ ٚاٌضمبفٟ، ٔظوا ٌٛعٛك أػلاك 

ٚوّب رفؼٍزُ، فمل وبٔذ  .ك١ٕ٠ب أٚ صمبف١ب أٚ ؽزٝ ١ٍب١ٍب أعٛائٙب رفبػٍٛا ِغوج١وح ُِٕٙ ٌٍلهاٍخ ف١ٙب ِّٓ 

اٌؼواق رؼ١ش ِقبػبد ١ٍب١ٍخ أصود ػٍٝ وً ِٓ ػب٠شٙب، ؽزٝ أْ اٌجبؽض١ٓ ا٢ْ ٠ززجؼْٛ آصبه رٍه اٌؾمجخ 

ٌٚٛ ٘ب ثّب ٘ٛ لبئُ فٟ اٌَبؽخ اٌؼوال١خ، ػٍٝ إٌّطمخ، ٠ٚؾبٌْٚٛ أْ ٠وثطٛ ٚرأص١و٘ب ١ٍب١ٍب ٚصمبف١ب ٚاعزّبػ١ب

 ٌُ ٠ىٓ ٘نا اٌجؼل ِّٙب ٌّب ٔبي ا٘زّبُِٙ.

ف األشوف، ٚوبْ ٍإاٌٟ ٠زؼٍك ثبٌّغّٛع اٌىج١و ِٓ أثٕبء إٌّطمخ اٌن٠ٓ ٘بعوٚا ٌٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ فٟ إٌغ     

 ٘ٛ رأص١وٖ؟ . ً٘ روْٚ أفمب ٌٙنا اٌزٛاطً، ِٚبفبهعٙبِٕطمزُٙ ٌُٚٙ كٚه ٍِؾٛظ كافً 
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 انمحبضش:

ؼخ ٘بعٌ االرظبي ١ٌٌ فٟ ِٕطمخ اٌمط١ف ٚؽل٘ب، ثً فٟ ِقزٍف ِٕبؽمُٙ وبٌؼواق اٌؾم١مخ أْ ٌلٜ اٌش١     

لبئُ ث١ُٕٙ  ٘ٛ أٔٗ ِّٙب ثبػلد ث١ُٕٙ اٌَّبفبد، ئال أْ اٌزٛاطً ٕبْ ٍٚٛه٠ب، ث١ل أْ اٌشٟء اٌّالؽعجٌٚ

ٚئْ رفبٚرذ َٔجخ ٘نٖ اٌزٛاطً ٌٍظوٚف اٌزٟ رّو ثٙب وً ِٕطمخ ػٓ  ،٠َز١ٕوْٚ ثٗ ِٓ رغبهة ثؼؼُٙ

ٚئْ وبْ ِٛعٛكا فٟ أؽو  ،ٌُ رغؼٍٙب األؽلاس لبكهح ػٍٝ اٌزٛاطً ثشىً ٌٍٍ -ِضال -فبٌؼواق  ؛األفوٜ

 ِؾلٚكح وبالرظبي ِٓ أعً اٌفز١ب ٚاٌؾمٛق اٌل١ٕ٠خ.

 :(مىظف حكىمي) عيذانحسن األستبر 

 فٟ رب٠الٔل، ؽجنا ٌٛ ؽلصزٕب ػٓ مٌه؟ ٌزج١ٍغٟاٚٔشبؽه  نإٌّو فٟ اٌزمل٠ُ ٌه ػٓ كٚهموو األٍزبم ِؾّل      

 انمحبضش:

ػٓ ، ٚلل رؼوفذ آٔنان ػٍٝ ٍَُِ ٍٚأٌزٗ ٘ـ(5342َ )5422 ى٠بهرٟ األٌٚٝ ٌزب٠الٔل وبٔذ فٟ اٌؼبَ     

اٌٍٙغخ زىٍُ رٍَِّخ ١ٍبؽزٟ رؼوفذ ػٍٝ اِوأح ٚػغ ا١ٌٍَّّٓ ٕ٘بن؛ فؼوفٕٟ ػ١ٍُٙ. ٚفٟ أؽلٜ هؽالد 

فٍُ ٚئم ىهرُٙ، فٛعئذ ثَّزٜٛ اٌزقٍف اٌل٠ٕٟ اٌنٞ ٠ؼ١شٛٔٗ،  .ٍَّّْٛاٌؾغبى٠خ كٌزٕٟ ػٍٝ ِٕطمخ ٠مطٕٙب اٌ

آٔنان ورجذ ِغ اٌّوعؼ١خ ، فاٌل١ٕ٠خ فالي إٌّبٍجبد االعزّبػبد٠زغبٚىْ فٟ أوضو أِٛهُ٘ اٌل١ٕ٠خ ٠ىٛٔٛا 

ثلأ اٌؼًّ ػٍٝ رأ١ٌٍ كاه اٌؾىّخ اٌزٟ ػّذ اٌىض١و  ،رقوعٛا الثزؼبس ثؼؼُٙ ٌلهاٍخ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ، ٚئم

 ػٍّٛا ػٍٝ ٔشو اٌضمبفخ.اٌن٠ٓ ِٓ اٌطالة 

 :)كبتب وببحث تبسيخي( األستبر عبذ انببسي انذخيم

َ 5443 موود فٟ ئعبثزه ػٍٝ ٍإاي األٍزبم ِؾّل ثقظٛص اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمط١ف أٔٗ فٟ اٌؼبَ     

ٚفٟ  ٘نا؟ٚؽزٝ ٠ِٕٛب ؾ١ٓ مٌه اٌاٌفزوح ِٕن ١ف ِٓ وجبه اٌؼٍّبء أؽل. ِبما ػٓ ٌُ ٠جك فٟ اٌمط٘ـ(5367)

 قبهط ٕ٘ب. ِب اٌَجت فٟ هأ٠ه؟اٌٌُ ٠لهً ثؾش ُِٕٙ اٌنٞ رؼظ ثٗ إٌّطمخ ثطالة اٌؼٍُ، ئال أْ ٚاؽلا  اٌٛلذ

ثبٌغوثخ كْٚ  ِٓ عٙخ أفوٜ، اٌزٛاعل اٌمط١فٟ فٟ اٌّواوي اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّلاهً لظ١و علا، فًٙ ٘ٛ ئؽَبً     

 غ١وُ٘ اٌن٠ٓ ٠ؼّوْٚ ف١ٙب ٍٕٛاد ؽ٠ٍٛخ؟

فٟ اٌؼواق ٌٍؼًّ ا١ٌَبٍٟ ٚأف١وا، ِب ٘ٛ ٍجت رغ١و اٌزٛعٗ اٌل٠ٕٟ ٌلٜ ثؼغ ؽالة اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ      

 ؟ٚاٌٛؽٕٟ

 انمحبضش:

اٌّوعؼ١خ رؾزبط ِٓ اٌطبٌت أْ ٠ظً ٌلهعخ االعزٙبك، ٚػٍٝ األلً أْ رىْٛ ٌل٠ٗ للهح وج١وح ػٍٝ      

موو ٕ٘ب ْ أ٠ّٕٟٚٙ أ -أػٕٟ االعزٙبك اٌّطٍك -ٌٙنٖ اٌلهعخٌُ ٠ظً ٚ .ثؼؼُٙ٘ٛ أِو ال ٠شزوؽٗ ٚ ،ٍزٕجبؽاال

ٚف١ّب ٠قض ػلَ ِٛاطٍخ ؽالة اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ كهاٍزُٙ فٟ  العزٙبك كهعبد، ف١ٌٍ وً ِغزٙل ِفزٟ.اأْ 

 ئما غبة وجبه اٌؼٍّبء. اٌغوثخ، أظٓ أْ ٚعٛكُ٘ فٟ إٌّطمخ ثؾل مارٗ ػوٚهٞ ٌٍزظلٞ ٌألِٛه اٌل١ٕ٠خ
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ٌلٜ ؽالة اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ، فٍٍزؾٛالد اٌزٟ ؽلصذ فٟ إٌغف  بد اٌؼ١ٍّخٚأف١وا ف١ّب ٠قض رغ١١و اٌزٛعٙ     

ٕذ أٍزٍُ ، ٚو٠خٛصبٔفمل ريٚعذ ٚهىلذ ثٌٛل٠ٓ ٚأٔب ال أىاي ؽبٌت  ػٓ ٔفَٟ شقظ١ب؛ٍٚأرىٍُ  ،أصو فٟ مٌه

ب١ٔو ِٚبئخ ٚفَّْٛ هغ١فب. ٚثطج١ؼخ اٌؾبي، ٌُ ٠ىٓ مٌه ٠ىف١ٕٟ فَّخ كٔهارجٟ ِٓ اٌّوعؼ١خ آٔنان، ِٚملاهٖ 

 -فطأ -ٌلفغ أعبه اٌَىٓ ٚاٌؼالط ِٚب شبثٗ، األِو اٌنٞ اػطؤٟ ٌٍظَٛ ٚاٌظالح ١ٔبثخ. ٚاٌؾم١مخ إٔٔب 

 ٔزظٛه ِضب١ٌخ اٌج١ئبد اٌؼ١ٍّخ. فٕظطلَ ثبٌٛالغ ؽ١ٓ ٔٛاعٙٗ.

 انبصبسة )سجم أعمبل(: األستبر عبذ انببقي 

ٌٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ ِٚب رغبٚىد اٌقبَِخ ػشوح. ً٘ رؼزمل أْ ٘نا اٌؼّو ِٕبٍت الرقبم اٌمواه  م٘جذ       

 إٌّبٍت ف١ّب ٠قض اٌَّزمجً؟ ًٚ٘ رٕظؼ األ٘بٌٟ ثزشغ١غ أٚالكُ٘ ٌٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ فٟ ٘نا اٌؼّو اٌّجىو؟

ٕطمزٕب، األِو اٌنٞ أؽلس ثطبٌخ ٍإاٌٟ ا٢فو ثقظٛص اٌىُ اٌٙبئً ٌطالة اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ اٌن٠ٓ رؼظ ثُٙ ِ     

ال ِغبي ٌٍّمبهٔخ ث١ٓ ِب أٔغيٖٚ فٟ اٌضالص١ٓ ٍٕخ اٌّبػ١خ ِغ ِب أٔغيٖ ٍبثمُٛ٘ اٌن٠ٓ ٌُ رىٓ ، فِمٕؼخ

 اٌظوٚف ١َِوح ٌُٙ وٟ ٠ٕزغٛا أٍبٍب.

 انمحبضش:  

كاف١ٍب فال أظٓ أْ ئما رٛفود اٌج١ئخ إٌّبٍجخ ٌٍشبة ٚؽظً ػٍٝ اٌوػب٠خ اٌّطٍٛثخ ٚاٌزؼجئخ اٌالىِخ ٚأػل      

. ٌمل ٚطً ا١ٌَل اٌؾٍٟ للً ٍوٖ ٌلهعخ االعزٙبك ٌّٚب ٠جٍغ ٍٓ كْٚ رٛع١ٙٗ ٌٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ ٠ؾٛي صّخ ِبٔؼب

 اٌزى١ٍف ثؼل، ونٌه ا١ٌَل ِؾّل ثبلو اٌظله ٚطً ٌلهعخ االعزٙبك ٚ٘ٛ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ ػّوٖ.

٘ٛ أٔٗ ِٓ اٌظؼت ثّىبْ أْ رمٛي ٌطبٌت اٌؼٍُ ال رزؼٍُ ؽبٌّب ٚعل فٟ ٔفَٗ اٌوغجخ فٟ  ،ِب أه٠ل لٌٛٗ     

 اٌؼٍُ. 

 :)تشبىي( ياألستبر حسين انعى

، ٚلل ٌفذ ٔظوٞ إٌظوح اٌوِٚب١َٔخ "اٌمط١ف ٚأػٛاء شؼو٘ب اٌّؼبطوثؼٕٛاْ "وبٔذ ٌىُ كهاٍخ ل١ّخ      

اٌّبػٟ ٚهػب٘ب اٌٙغوٞ اٌزٟ ١ِيد اٌؾووخ األكث١خ فٟ اٌمط١ف فٟ فزوح اٌَز١ٕ١بد ٚاٌَجؼ١ٕ١بد ِٓ اٌموْ 

 اٌش١ـ ػجل اٌؾ١ّل اٌقطٟ هؽّٗ هللا. ً٘ ال رياي ٕ٘بن أطلاء ٌٙنٖ اٌؾووخ ِٚب ٟ٘ ٘نٖ األطلاء؟

 انمحبضش:

ػؼبفب ِٓ اٌشؼواء لل أؽ١ٓ وزجذ ٘نٖ اٌلهاٍخ، وزجزٙب ػٓ شؼواء وبٔٛا ِؼبطو٠ٓ آٔنان، أِب ا١ٌَٛ فاْ      

اٌؾووخ فٟ رظٛهٞ ِٛعٛكح، ٚاالفزالف ث١ٓ اٌؾووز١ٓ ٠ؼٛك أطٍٗ الفزالف  فٍفزُٙ ِٚٓ وال اٌغ١َٕٓ.

 اٌؾ١بح ٚؽج١ؼزٙب ث١ٓ ى١ِٕٓ.

 :)عبنم دين( انشيخ حسن انخىيهذي
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ف١ّب ٠قض ارقبم لواه اٌلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ فٟ ٍٓ ا١ٌَف ػجل اٌؼٍٟ ف ػٍٝ ِب رفؼً ثٗ األٍزبم أؽت أْ أػ١     

قبم لواه اٌلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ أِو َٔجٟ، ٚأهاٖ ٠ٕطجك رّبِب ػٍٝ رالب أهٜ أْ طالؽ١خ اٌؼّو اٌّجىو ِجىوح. أٔ

اٌمؼ١خ ١ٌَذ ِورجطخ ثبٌَٓ إول أْ ثّب ٠ٙب غؼذ ػ١ٍٗ إٌَخ إٌج٠ٛخ فٟ ئصبهرلؼ١خ اٌيٚاط اٌّجىو اٌنٞ ش

ثمله اهرجبؽٙب ثبٌٛػٟ ٚاٌضمبفخ اٌزٟ ٠ؾٍّٙب اٌشقض، ٚأهٜ أْ ٌٍٛاٌل٠ٓ كٚه فٟ مٌه. ٚألٛي ٘نا ِٓ ٚالغ 

 رغوثزٟ اٌشقظ١خ.

أِب ثقظٛص ى٠بكح ػلك ؽالة اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ، فّب لٍذ فٟ ِؾٍٗ ٌىٕٗ ال ٠قٍٛ ِٓ ئشىبي، فٕؾٓ ثؾبعخ      

 .لل ؽممٕب ٔز١غخ ؽ١جخفاْ طفب ٌٕب ِٓ األٌف ٚاؽل فَٕىْٛ  ،ٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خٌٕبً ٌؼـ أوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌ

 مذيش اننذوة:

ؼواق وبْ فٟ أطٍٗ ٌٍلهاٍخ اٌل١ٕ٠خ، ئال أٔه أوٍّذ كهاٍزه اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌغبِؼ١خ ٍوٍٕب ٠ؼٍُ أْ رٛعٙه ٌ     

 ؟وبْ كافؼهٕ٘بن، ٚأظٕه اٌٛؽ١ل اٌنٞ أللَ ػٍٝ مٌه ِٓ أثٕبء ِٕطمزٕب. ِب 

 انمحبضش:

فٟ ثلا٠خ اٌضّب١ٕ١ٔبد، افززؾذ و١ٍخ اٌفمٗ وّب ٍجك ٚموود، ٚوبْ اٌش١ـ ػجل اٌٙبكٞ اٌفؼٍٟ ؽفظٗ هللا      

ٚؽ١ٓ ػٍُ ثؾظٌٟٛ ػٍٝ اٌّزٍٛطخ فمؾ شغؼٕٟ ٌٍؾظٛي  .٠ٚزبثغ أِٛهُ٘ ،ٚاٌلا ٌٍغ١ّغ، ٠يٚهُ٘ فٟ ٍىُٕٙ

ٔبطؾب ئ٠بٞ ثبالٍزّواه فٟ ؽبي رؾم١مٟ ٌٕزبئظ ؽ١جخ فٟ اٌلهاٍخ. ٚألٟٔ ٚعلد ثزشغ١ؼٗ فٟ  ؛ػٍٝ اٌضب٠ٛٔخ

، ٌُٚ أوٓ ٚؽلٞ ِٓ ٘ـ(5406)5416َٔفَٟ ألفبػب ٌٍلهاٍخ، اٌزؾمذ ثضب٠ٛٔخ إٌشو فٟ إٌغف فٟ اٌؼبَ 

صُ اٌزؾمذ ثبٌى١ٍخ  ،فٟ كهاٍزٗ أثٕبء اٌمط١ف ف١ٙب، فمل وبْ ِؼٟ اٌلوزٛه أؽّل اٌّؼزٛق اٌنٞ وبْ ٠وافك أثبٖ

 ٚأوٍّذ كهاٍزٟ.

 انمهنذس نبيه انبشاهيم )عضى انمجهس انبهذي في محبفظت انقطيف(:

 و١ف رمِْٛٛ و١ٍخ اٌفمٗ ثبٌَٕجخ ٌٍلهاٍبد اٌؾٛى٠ٚخ، ًٚ٘ رَزؾك أْ رىْٛ ثل٠ال ع١لا ػٓ اٌؾٛىح؟    

 انمحبضش:

وبٌلوزٛه ػجل اٌٙبكٞ اٌفؼٍٟ، ٚاٌلوزٛه ا١ٌَل ِؾّل  ،َّٔغ ثٙب ٚٔموأ ٌٙب ا١ٌَٛوٕب األٍّبء اٌالِؼخ اٌزٟ      

ثؾو اٌؼٍَٛ، ٚاٌش١ـ ِظطفٝ عّبي اٌل٠ٓ، ٚا١ٌَل ٘بشُ اٌٙبشّٟ، ٚا٢طفٟ، ٚا١ٌَل ِؾّل رمٟ اٌؾى١ُ 

ٚوبٔذ شٙبكارٙب ٕب٘غٙب ِٛاكا شبٍِخ ثَّزٜٛ ِّزبى، ٚغ١وُ٘، وٍُٙ كهٍٛا فٟ و١ٍخ اٌفمٗ اٌزٟ وبٔذ رشًّ ِ

ثم١خ كٚي اٌق١ٍظ. ٚأموو اٌلوزٛه ِؾّل اٌَزوٞ اٌنٞ ٠شغً ِٕظت ٚى٠و فٟ ٍِّىخ ِؼزّلح فٟ اٌَؼٛك٠خ ٚ

 بْ لل رقوط ِٕٙب.واٌجؾو٠ٓ ؽب١ٌب، 

ٌىٕٙب كِود ِٓ لجً ع١ش اٌجؼش اٌظلاِٟ ؽ١ش  ،و١ٍخ اٌفمٗ وبٔذ ِٓ أهلٝ ٚأشًّ اٌى١ٍبد فٟ اٌؼواق     

 ٘ـ(.5455َ )5445َ ؽولٙب فٟ أزفبػخ شؼجبْ ٌٍؼب

 :مذيش اننذوة
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ال شه أْ اٌؾل٠ش ِغ األٍزبم ػجل اٌؼٍٟ ا١ٌَف ِّزغ ٚمٚ ٔىٙخ ال ٠ؼوف ؽؼّٙب ئال ِٓ عٌٍ ِؼٗ      

 ٚ٘ىنا وٕب، فٍُ ٔشؼو ئال ٚاٌٛلذ كإّ٘ب. .ٚاٍزّزغ ثؾل٠ضٗ

فٟ فزبَ أ١َِزٕب ٌٙنٖ ا١ٌٍٍخ، ٚثبٍّٟ أطبٌخ، ١ٔٚبثخ ػٓ هاػٟ إٌّزلٜ األٍزبم عؼفو اٌشب٠ت، أللَ ٌٗ      

 و ٌٚىُ ػ١ّك االِزٕبْ ٚاٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ.عي٠ً اٌشى

 


