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ملاذا هرا الكتاب؟
أ .ديب علي حسن
منذذذن كا ذذذعا لسذذذذلن لحلرذذذاللاا لؿذذذا لحل ذذذاا ذنذذذال
لؿيالنذذعث لع ذ اال ل ت ناوذذق ماوذذي يق ل ت مية ذذق ل يذذق
لحلةعللخ لورال لحل اى لمل ا عنت لِلض هالةهم لنة ذعههم
ل غعللذت هنذع
فع ى شعطي لحلفالث ذ ق اب لِنهعل
مشذذك عنذذت هالذذق لَنة ذذعه لِ حلذذّلض حل ذذاطأ كلن ذذع ش ذذال
اعهم لسةزنال لؿنني شذف
ذه ال نشا ل لحلع م لملعافق
لحلعا ة إ لِلض إ ميعا لَنطُق لِ ت.
شعحلذذذق لا هذذذعل حل ذذذع لحلعذذذعط ذع ةذذذا قذ ذ لط ذذذعن لحلفذذذزلة
لال ا و ا لشةُحلا حليأ لحلرالي لِصيل لملةرذنل والعذا
ذعا لعذ لحلذ ها عاذذذا هذٍَه لحلفذذزلة لحلذذنلأ ويذذعجا ل والحلذ ل
مع الحلال ؿ لْا لحلاطأ لحلرالي وذاللق لحليذدلى عذُ لحلشذع
لحلةعلىيذذق لؾفالفيذذق عيذذل مذذع فيهذذع هذذض كل انذذق لِلض عيذذل
شضه لملعه لحلشذرا لؿرذا لملذ ا لحلح عفيذق لحلذزلن ل ت مالوذم
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(لؿنطذذقم مذذأ هنذذع كط لذذا لحل ذ معه شذذاللا إهذذالهلث ل مذذع لي
كعانهع فإا كق ت ذعن لحلععط.
ذذع لو ذ فنع لغذذاى لحلفذذزلة َا هاعذذال لَشذذةُت
كا هذذعل
لغةضذذعب لِلض لصذذال ع ذذاة لحلرذذُ انذذاة حلفذذذلة مذذأ لحلذذزمأ
حلينهم شا ل هزمال لوةعع ث لِلض طهاهع
غذذيق لِلض وذذاللق ةذذعب ا ذذى غعلذذق مذذأ لِه يذذق
وز ل كه يةا ل لا مع وزلل لشلر ق لَوةع عللق ا ى كلعنع
ةععذذذا هذذنل مالشذذذل نغذذعت لحلرذذذاللني
لةنذذع ت لملٍحلذذ
حل صفعظ ا ى لَلض لحلعاض لحلذاطأ لعهذا ععحلا ذعوع لِل ذع
لحل َول مع اعد عا لحلفزلة مأ فرع ي ا ال ا ى لوةفُت
كلض واللق شني ط لرةطيعال ما ل لحلشرا لؿرا
ةععذذذا هذذذنل لةنذذذع ت غذذذيق لِلض
مذذذنرل لحلشذذذال
واللق إ ماش ذق امنيذق قذ ة لحلةفعصذيل لحليذحرل لحليذحرل
ممع ظع لا ل ى معجُ كمع لؾ يع لذل عا وا ذ انذ
مط ع وةينعث لحل اا لملععض فإا لؾ يع لعا وفعصيل لط عن
لحلع لـعلذض عألعنع عع ذحلك
هذذل نةص ذ د اذذأ لؾذذاَا ....اذذأ لحلشذ عت لحلرذذالي .....اذذأ
لحل اله لحلر يع ...لِلض هالق لنة عه
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لِلض عنت لحلشذفل لحلشذعغل حليذل وذالي فذاث فذ له
ذذع
شلذذع ِنهذذع كععذ مذذأ وذذالب لمذذل شضذذى غذذرل ذحلذذك ..هذذض
لِسرلة ا يهع منهع ل شذضه ..حلذنحلك
كو فنع لؿغعلة لِ
ع لحلرالي.
َ ػ لش ل هنل لحلععط مة ريع ععلعا
كلن ع شل للؼل مه ع لعةع لشذف ا لؿذنني ش ذم لحلعذا ة
إ كلعا طنا.
ط لر ذ حمل لةذذل كا لرذذة ا وذذعاق لش ذ ة ا ذذى ذذذزه مذذأ
والعنع لحلةعللخ شعه ا ى ذحلك.
ذذذ شذذذذف ت لَلض لؿيذذذذز لِ ذذذذدل وفيذذذذرل لحل عوذذذ
لملٍوذذذا شذذذعفغ لِوذ ذ لَلض لحلعاعيذذذق ذذذهع ف رذذذطني ل َ
لؾاَا لحلني عت انا ويياا ذع وذاللق حلذنحلك لشذل ط
لا ع ا ى لحلةنعات اأ عغع مىعث مأ لِمةعل.
ا ى لحلنهز نفرا فغض لحلري لحلاويا عشعل لِو لحلني
ل ذذا وذذاللق مذذأ نضذذا إ رسذذا قعلعذذق لكلهذذعب لحلة رذذك
عيل شدل مأ كلعنع ها لحل عول ( :عت لحلاويا لِو  :لِلض
هض لحلييعا لحلاذا حلنحلك يل لِلض عحلعاض َ لفاط عهذع
َ لرع ا يهع ..ل مع و ك مأ هنه لملرذ عث هنذعط ط عذع
مر عث كساى هع هض لحليت وشيل لحلذاطأ لملرذ ق لِ ذدل
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كي لحلذاطأ ..حلذنحلك مذذأ غذرل لمل ذات مذذأ غذرل لملنط ذض كا نرذ ع
لو ذذع كا لحلذذاطأ سذ كلذذا ..لحلذذاطأ َ فذذا ..لحلذذاطأ مرذ ق..
حليذذأ منذذا عيذذل لملر ذ عث لِسذذاى لحلذذيت وذذٍ ي إحليذذا ..هذذض
لحلطالك إ لحلاطأ هض لحلطالك إ لحلاطنيق ..مأ نهع لحلذاطأ
ها ا ذعلة اذأ شعحلذق اعطفيذق ك ا ذعلة اذأ فذا شذععل فذعل َ
ذحرلل ا ذى هذنه لملرذ عث ..كلغذع
معنى حلا ..حلنحلك ملعذل كٌ
ععي ل اذأ لحلةذنعرل لنطُ ذع مذأ لحلال ذع كنذع لو ذع كشذع عيذل
كشذذع لحض كا لنط ذذك مذذأ لحلال ذذعِ ..ا هذذنه لملرذذ عث هذذض لحلذذيت
ذذذهع كلوذذذعت كعنعوهذذذع حلي ذ ذ مال كل لشهذذذم
فعذذذت اذذذعوُث عأ
كذرذذع هم فذذ له حلذذاطنهم ..هذذنه لملرذذ عث هذذض لحلذذيت كورذذذت
لملال ذ لحلاطنيذذق لِسُ يذذق لحلضذ ق حليذذحرل مذذأ لحلرذذاللني مذذأ
شذذالوحمل مال ذذع كة فذذق ج ةةهذذع عذذعحلاغم مذذأ لحلةه لذ لمل عشذذا
ؿيعوهم ك اعوُوهم ك لا هم سُت لؿاب ..هنل لش ل ذل
مذذأ هذذا ماذذذا هذذنه لحل عاذذق ..كنذذةم ك حذذا مذذأ لعذذا معنذذى
هنه لحلف اة ععكععفق إ لحليحرل مأ لحلراللني لحلنلأ فال مذع
طذذنهم ..هذذض لملاذعيذذق لحلذذيت لوذذةن نع إحليهذذع مال فنذذع ..هذذض
لحلذذ لن لحلذذذني لعنذذذع مذذذأ وذذذأجرل لؿذذذاب لحلنفرذذذيق لملع ذذ ة لحلذذذيت
وعاعذذذنع شلذذذع سذذذُت لؿذذذاب ..ا يذذذع هذذذض لحلذذذيت كوذذ طت ذذذل
لحلاهعنذذعث ..حلذذنحلك كنذذع كل ذذز ا ذذى هذذنل لملاعذذان ..فذذإذل ..إا ط
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نعذذا و ذ ع لملشذذي ق ..إا ط نعذذا و ذ ع لحلض ذ ا ععحلا ذذت
نفرا فهنل لعين كننع ط نةع م لحلذ ل ...إذل ط نذةع م لحلذ لَ .
نرةطيع كا ننط ك ععػعه لملرة ل مأ مط ىناا.
كعع لحلاويا لِو  :حلذنحلك لنطُ ذع مذأ ذل مذع وذ ك
ذ اه مأ لؿ عوك كنفع  ..ل مع ذ ا هذنه لحلي ذق ..مذأ
لحلةاذا لحلني كظهاه لحلشعع لعصع ذ يع لحلني ط ليأ حليذ
لؿاب حلينهع ذع ةا ك حا عاشع لواسع ها لحليا ل ع َ
فيأ ِش كا لفرله ..ك ال ماة لساى ااوض حليل مأ غذال
عا ..حليل مأ للهأ ا ذى وذ اط لحلذاطأ ..حليذل مذأ للهذأ ا ذى
لنهيذعل لحل حلذذق كا لعذذا إ شغذذأ لحلذذاطأ ِا لحلاهعنذذعث وذ طت
ع ض لحلاطأم.
نعم معا ةنع مرذة اة َوذةعع ة لَلض ذل لَلض حلذأ
لهنأ حلنع ععت شةى وعا لَلض مأ نا ل لشةُت مأ نا
ات لحلشعاا ع ل لحل لأ لؿعم عع طا فانرع وطهرل كلعنع:
هنل لحلذللبُ ٌ ععحل ّمعِ ممةز ٌس
وهعُّ منا ا ى لِذيعتِ كنرع ُ
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د
حلا ونطك لِلضُ عحلت :إنين ذ َ ٌ
َّ لمليعمنيُ روع ُ لؿ ى نعمال
ع فاغتِ

وتٌّ اشا اَ ماّث

ذع ٌ مأ لحليأ ِ.صِافع كوااَتِ ذع ُ
حلاَ لحلي نيُ حلاَ لهللُ مع صدلثِ
ا ى لحلنّالوع

كش لجهع لحلشّع ُ

لا ُ لؾُهِ ها لحل نيع النةُهع
حلنع لعةهع ٌس حل عغني إلغع ُ
ذاُ لحلفالبِ واللى لنطاى اَ ٌم
حل شٍّ ِ منِ سف َتِ حل عنيِ كاُ ُ
لع لل ل

ل لعض (مير ااَم كفِكِ
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ذ تِ فانرع ف ع

لحل ّللِ هغَّع ُ

حل ِ جألنع كحل ينع لحلرّال َ إاِ
ماَّثِ ا ى لحل يخِ كلّع ٌ كاال
(غال م هضهُ (صُ َ لحل لأم منة ع
مهُ ف نيعطَ ك ل ٌل كلَّع ُ
هني لحل لعلُ الُ لحلفعؼنيَ فُ
لفاُلِطَ مع فةيال فيهع مع ععمال
مه ُ لحليالمقِ انيُ لهللِ وي ٍهع
 .ك ال ُ
م جالهع لنطاى نع ٌ
ػاُّ ذللَ لحلةّععحلض مالععِهع
لجمل ُ طا ٌن حلنع لحل هاُ س ّل ُ
فيع فانرع للذعض ععـزيِ صعغاة
ذ الطِ صفصقِ لحلةّعللخِ رجع
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للُ لحلنّيععقِ لحلةّ ري ِ ع ةُنع
لأوض شطيمَ اُهع منكِ ه ّل ُ
لع لحملَ مَأ ل ّاض لحلةّ لأَ اأ
ش حلا مأ جيعبِ لحلنّع ِ.هن ل ُ
ش ٌ

نبٍ

كحل ى لحلرُِّ كمع َ لِ العهِ ط
ىرلِ ،حلينّاُ لحلشّع ِ م ل ُ
متاُّ عض صا ٌل حلا لشِتُ كلوِ ُهع
ملع شفةينَ ك لل ٌق ك ُ ُ
شةّى مآجاُ مأ ن لٍ مأ شا ٍ
لؿكُّ ه عُهع لحل ّهاُ لوّع ُ
حلا لن ا اَ ا ى (لحلععصضم هزفةَهم
حل نل ل ِ لملي لاِ إ ل ُ
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لحلطّعوالثُ لمينعهع ذيشُهُ ُم
مأ لاشقِ لـا ِ كشةعثٌ ك رع ُ
فى
لا ٌ عيا ٍ غينع ِواَنع
 .لـ ِ لْمعتُ ُ ّل ُ
لحليأ ُ
ذ الهُمُ اوياِ لحل لهِ إاِ سَطَاثِ
لحل عِ جعلثِ ذالشعثٌ كو ع ُ
لؿ ُ هلل حلَّال لن غى ام ُأ
شٍ ٌ مطعحلِعُا لحل ّهاِ إظُ ُ
لحليا َ م ينع هنل ا ى كواٍ
ل ين لحل الا َ إو ع ٌا إشيع ُ
هنع لحلة ينع – عُ َ لحلعابِ عط ق
للةِ لجمل كسالتٌ كا ع ُ
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لع طعحلعنيَ ا ى لحل ّنيع عنضاِهِمُ
ض إعال ُ
لّ طاٍ شلم ن ٌ
فعٌنع لحل ِياُ َوأوياِ من ضَ ٌق
اافنع لحلعه ُ و لاٌ إاعع ُ
ّل للٍ كمّقٌ ج ةت
لحلعُاِبُ
شلع عرع ِ لحلع ى لحلفغلِ ك ل ُ
ماشَّ اَ يتٍ لش ٍ مجعت
شةّى حلُ عنعوِاِ لحلعيشِ كلشع ُ
نعمال طالُ ف ّع صع َ صعوصُهم
كصفال إحليا مأ مه ِ لحلياى عمال
مشعل ُ لحلشّع ِ وهةزّ لحلعالقُ شلع
ونةشض طاعع مضاَ كهال ُ
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لحلاّلعضِ عطصعهِ لؿرعاِ مع
وغُمّ صنععهُ رمع ٌت كشُ ُ
كمّع ف رطنيُ فعِ للُ وام هع
فهل ليااُ شلع حل عي ِ إمتع ُ
لى لملفابِ لِ ضى حلنع طأٌ
كه اه لاذااَ لملُاذَاِاَ ظُّ ُ
اعدَ لحلفانرياُ كفع هم عفَال
فهم ا ى لحلاَّغم وع لثٌ شيّع ُ
ك
لحمل لحلزّمعا! كمف ابٌ لحلاغى م ٌ
مرَّ ُ لحلنّوعِ لِعطعتُ كغنع ُ
َع ّ حل ع اِ مأ لا ٍ نّ ه
كغاُّ ل غُ فيا لحلعُابُ معللمال
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هض لحلعا عقُ – لِلّع شعه ٌة
و ض لعهع مأ لِفنلذ كفهع ُ
كمنيَّقٌ عتَ فيهع لّ ذي غاضٍ
رمعحلُيم هنه لحل ّهاِ ك هع ُ
لع منياَ لحلشّ اِ هني لحلشّ اُ
نيع لشلنعهةِ اع ٌ عع ه اع ُ

ط عت

لحلاطأ حلأ لز هض لَ ظها كعنعوا عذب مأ ل اض لنذا
لوى حلي نى طننع  ..لِلض وع ا ظها عنعوهع َ غرلهم:
لذذذذذذذذع اذذذذذذذذا  َ.لجملذذذذذذ ذ ِ ويهذذذذذذذذض لوذذذذذذذذص
مفعنينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاتَ لحلشُّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهعِ
حلذذذذذذذذذذذأ وذذذذذذذذذ ذاَيِ شفنَذذذذذذذذذ ذقَ لمذذذذذذذذذ ذلٍ فا َهذذذذذذذذذذذع
ط وُعطَّذذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذ ذ ِمع شذذذذذذذذذذذذذ ذاٍّ كعذذذذذذذذذذذذذ ذضّ
لسَ لحل فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذضُ ا يهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع ش ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق
هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاى اَ ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ِ لِلبِ
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للمتذذذذذذذذذذذذى ِذذذذذذذذذذ ذدلُ لحلّ يذذذذذذذذذذذذعحلض نَهذذذذذذذذذذذذع
حلذذذذذذذذذذذذذيِّأَ لحلنَّذذذذذذذذذذذذذذعبِ

يذذذذذذذذذذذذذلَ لمل ذذذذذذذذذذذذذعِ

َ فذذذذذذذذذذذذاث لؿذذذذذذذذذذ ذكُّ مه ذذذذذذذذذذذذع حلط َذذذذذذذذذذ ذتِ
اعلعذذذذذذذذذذذذذذذذذيِاِ غذذذذذذذذذذذذذذذذ ذقُ لملُفةضِذذذذذذذذذذذذذذذذ ذعِ
ذذذذذذذذذم حلنذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذأ ميرذذذذذذذ ذ ااٍ نفغَذذذذذذذ ذتِ
اذذذذذذذذذذذذذأ ذن عشيِهذذذذذذذذذذذذذع غُ ذذذذذذذذذذذذذعلَ لحلةعذذذذذذذذذذذذذعِ
ذذذذذذذذذذذذم ن َذذذذذذذذذذ ذتِ كوذذذذذذذذذذذذيعفُنع

م عذذذذذذذذذذ ذعٍ

َذذذذذذذذذذذذذذذذذتِ كذيع ُنذذذذذذذذذذذذذذذذذع

م عذذذذذذذذذذذذذذذذذعِ

مذذذذذذذذذذذذذأ نغذذذذذذذذذذذذذعتٍ اذذذذذذذذذذذذذعجاٍ مُضذذذذذذذذذذذذذط ِعِ
حلنغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعتٍ اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعجاٍ مُضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط ِع
شذذذذذذذذذذذا ُ لحلاج ذذذذذذذذذ ذقِ كا واعذذذذذذذذذذذض لحلعُذذذذذذذذذذذُ
غ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذع لحلالجذذذذذذذذذذذذذذذذذذعُ ك ط لف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذع
هذذذذذذذذذذذذذذذنه واعةنذذذذذذذذذذذذذذذع حلذذذذذذذذذذذذذذذأ وز هذذذذذذذذذذذذذذذض
عرذذذذذذذذذذذذذذذالنع مذذذذذذذذذذذذذذذأ لذذذذذذذذذذذذذذذعةٍ نُذذذذذذذذذذذذذ ذ ُب
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لذذذذذذذذعل لعض لحل ذذذذذذ ذ  ِ.لذذذذذذذذع مَر ذذذذذذذذى لحلرَّذذذذذذذذنع
لذذذذذذذذع لٌُى ايرذذذذذذذذى ا ذذذذذذذذى ذَفذذذذذذ ذأِ لحلذذذذذذ ذنّ
ا ا يعوِذذذذذذذذذذذذذذك

لحلاّشذذذذذذذذذذذذ ذعِ لملذذذذذذذذذذذذ ذ ى

صذذذذذذذذذذذذه قُ لـيذذذذذذذذذذ ذلِ هذذذذذذذذذذ ذزِ لحل ُغُذذذذذذذذذذ ذعِ
ملَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت لَْ ُ منَّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع سل نَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع
منَذذذذذذذذذذذذذذتِ مععيننذذذذذذذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذذذذذذأ نرذذذذذذذذذذذذذذعِ
فذذذذذذذذذذذذذذذإذل مضذذذذذذذذذذذذذ ذاُ كغذذذذذذذذذذذذذذذعنض ذَّذذذذذذذذذذذذذ ذكٍ
إذل عفذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ ل ُ لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاى لحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب
عذذذذذذذذالطَ لـطذذذذذذذذعُ فيذذذذذذذذم حلذذذذذذذذ َّ ا ذذذذذذذذى
وذذذذذذذذذذذه ِاِ كشذذذذذذذذذذذذةعثَ شذذذذذذذذذذذذععٍ مُفغَذذذذذذذذذذذذع
لِلض هذذض لحل غذذيق لحليذذدلى لحلذذيت شذذف ت وذذاللق غذذيق
ف رطني كلعهع مأ لحلط يعض كا وياا ل ا لحلشعاله لحلعذاب
َوي ع شعاله لِلض للة ق شذعاله لمل ع مذق ضذي ة لِلض
انذ ق ذذا ل لذذش ذل ة إع لايذذق ػرذذي كمذذعنض وط عذذعث
لحلشعع لحلعاعض ل ات ل لش:
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شها كذلل،

ونق لَنةفععق ،عحلت حلنع لِلض

كواللهع لحل مالّق.

شها كذلل ماّث كمع

لحل نفرز لحل ن يّق مخا عنعث .فأ ا ى ععب
م لوق لعة لويّق ،لشةع أ مع لحلال لحلزاذل
لحل يّ .لفةةصأ نشي لحلذللب .س أ لحلعنعق
لحلنهعوضّ رذلل لأوض إ لِلض مأ ععطأ لِلض
لأوض ،مأ ل ضق لحلفةيعث -لحل نفرز معت يُ
حليعدل صاث لحل نعث .لحلعضعفرل م ّث منع رلهع
لػعه لحلنشي

.

كنع لِلض
لِلض كنت
س هق! َ وف ض لحل عب
َو سض

لحلفيعب

ونطا هم مأ لنعه لحلزهال ش ل لحلفريل
ونطا هم اأ شرعلة هنل لحلطالك لحلطالل
ونطا هم مأ هاله لؾ يل.
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شها كذلل ،ماّث كمع لحل نفرز لحل ن يّق مخا
عنعث .و طأ ا ى ععب م لوق لعة لويّق .حل ط عشرل
فاق لِ صععع حلاا لحلعضعفرل.

شها كذلل عحلت

حلنع لِلض كواللهع.
 -0كزلّض لحلذللب لمة ل ل حلا شض
كزلّض ل يّ لصي لؾا
كزلّض لؿضى كذنصق
كزلّض لحلعضعفرل حلاال وني
كزلّض ع ااض شرا
كوةلّ مأ وينق لحلض ل غضنع
ك نفق
كنر

عؿرا
عّععق لحلفعؼني.

نعم لِلض مأ مأ لِلض مأ هنع وأوض كه يق كا و ى
لِ لض شععذاة ل ذى شععذال ذل مذع شذع ت لملعةذ ا وذ مرله
حلىُ ننرى..
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مذذذنرل لحلشذذذال ل ذ ذ هذذذنه لحلضذذذفصعث لحلحذذذاة لحلذذذيت وذذذٍل
حلضفصعث مأ نغعحلنع مأ كذذل كلعذنع...ط حلذأ نرةرذ م وذن ى
لا عيل مع من ك حلي ى لحلاطأ اعحليع ازلزل شعكع.
مذذنرل لحلشذذذال صذذذعشع لحليةذذذعب ويعوذذذض نعوذذذع وذذذالي
َ وةذذافا مع امذذعث ذذحرلة انذذا وذذاى كنذذا ا ذذل لويرذذع حل ذ لالا
قعفعق لحلُذ يق مأ جم قعفعع شلع فذلة مأ لحلزمأ عا ذحلك
جُجينعث لحل اا لملععض.
اذا انذا لَهة ذع ععحل للوذعث لَذة عايذق لحلةاذذا
ما ون يق لحلال لحل ااة حل ع ل مأ كذل لَوة ُت لَ ةضع ي
لحلح ع لحلزللاض.
حلا

هنل لجملعت ك حا مأ

20

ةعب.
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وكدوُ
عا لكنرعا فرا شيعوذا ،لعة ذ ا ذى لِلض ،حلينذعت
منهع لا ا ،عي ه ذ ه ،فإذل شيل عينا عني لِلض ،شُا مأ
كو عب لؿيعة ،اعش لحلش عه لحل عول ،شةى لأويا كذ ا.
حلنحلك عا ل نت ذها ل ذ علة ،لامذض عنفرذا مطذعل
لِسطعل ،ض وضل ا ى طعق مأ لِلض ،لع ل فيهع طالت
لحلنهعل ،حليعيش هنيىع ،ذ هذ مذأ ل ع مذا نيذل مذع لط ذا،
حلينذذا ذذعا ىذذاض معذذا شاعذذع طعشنذذق ،ذذ وذذ كاالمذذذع
لنرحمل فيهع ،ك فاث غرل رو ا ى نفرا.
حرلة،
لحلرذذاللاا ذذل لكوذذُ عع ذ ه هذذم مذذأ لحلعذذاب لِ صذذع
ذذذعنال مذذذأ لحلذذذنلأ لعنذذذاا عذذذعِلض وذذذاللق عنذذذت شذذذف هم
لحلشعغل ،عنال واصاا ا يهع لّ لؿاظ.
حل ماّ ا ى لحلرذاللاا شذني مذأ لحلذ ها ،ذعنال لنع ذاا
فيذا عألعذهم إنةذذعذهم ،ذعنال عع ذهم فيهذذع لعيشذاا عالشذذق
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عذعت لط ىنذعا ،ملذع ذذعههم لملرذةع ا ا لحليانذعا ،جذم لحلا مذذعا،
ذل ال لِمذالأ مذأ شي هذم لحلعذعط ،إذ ذعنال لنهيذانهم
لحلع ل ،جم لأسذن ا مذنهم ذذل إنةذعذهم رذال ،ذعنال ل يعذاا
ك َ هم شلنل لحل ض .
ا ذذى كا لحلعهذ لحلعاعذذض لحلزلهذذا لحلذذني سذذل وذذاللق اهذ
ا ذذذا عذذذأ لـطذذذعب (لعذذذض لهلل انذذذام ذذ كن ذذذنهم مذذذأ ك حلىذذذك
لملرذةع الأ ،نشذذا لحلع لحلذذق لملرذع لة فذذيهم ،غ ذذاهم ععحلاسذذعه
لَ ةضع ي ،لَوة الل لحلريعوض ،حلذنحلك ف ذ متةعذال ععؿيذعة
لحلاغي ذ ة هذذال طذذالُ ،حليذذأ ظهذذال لؿيذذع لحلشذذعاعيني
لحلذ ُ لحلعاعيذذق ،ذ ذعذذل لؿيذذعة لحلالفهذذق لحلعاعيذذق ،ؽةفذذض مذذأ
واللق لعة ى لحلرذاللاا عذأنالن لملضذعوعِ ،ا ك حلىذك لؿيذع
متينذال مذنهم ،فيذعنال وامذانهم مذأ كللعذيهم،
لحلعُ
إمع ععَوةيُه ا يهذع إاطعوهذع مذأ ذعا شذعاعيع مح ذهم ك مذأ
صفعل لحلنفذا .لحلذنلأ ذال شي هذم لؾذعوا ،إمذع ععحلغذالوع
لحلفعششق ،لحليت عنت وفاض ا يهم.
جم ذعههم لحلعه لحلفانرض اع  0908ذذذ  0921فيذعا
ذعا
ك مناذذع ذ لذ ل مذأ لَوذةع عل لحلذ ُ لحلرذاللق ،ذ
لحلفانرياا و ذاا معهذم ويعوذق لَف ذعل ،لحلةفالذك ،لحلةص ذل
مأ لِسُق ،لنفن نهع عيل مع حل لهم مأ اة.
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هن ل مع ذل مذأ ويذعجا لحلرذاللني ،ذعذل لحليذأ .لةرذاب
إ نفاوهم ،لحلش عه لعض ويعوهم.
حليذذأ لحل ذذٍ .ذ ذهذذع إ غذذرل لذعذذق لؿ ذ هللِ ،ا
سلذذا لَوذذة ُت ذ كعذذعهث عونذذعث لحلذ ُ منذذن اذذع 0945
حلنحلك فإاّ شالةهع لؿك اع ث إحليهع ،فةصذت كمعمهذع كعذالب
لحلع ل لَ ةضع ي لحلافعهيق لَذة عايذق لَوذة ُت لحلريعوذض
لحل امض.
ة ذذت هذذنل لحليةذذعب اذذأ ضذذق لِلض وذذاللق،
حل ذ
ك عصت فيا اه لحليانعا لحلا معا ،اه لحلعاب لحلزلهذا مذع
فع اه مأ لـرل لحلع لحلق اها لحلشعاعيني لحلفانريني ،لحلذنلأ
ذذذذا ل ا ذذذى لحلذذ ُ ذذذل كنذذذالن لحلااللذذذع ،ذذ وذذذا وهع ا كا
كذر هع ،لهلل ك دل لحلعزة لجمل حل عاب.
منرل لحلشال .
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الفصن األوه
األزض يف عود الًىنان والسووان والبًزنطًني
ذذذعا لحلرذذذاللاا ،لحلعهذذذ لحليانذذذعنض ،لحلا مذذذعنض.
حل ذذذ
لحل يزنطذذض لحلذ لط لِوذذفل مذذأ لحلشذ عهِ ،ا م ييذذق لِلض
عنذذت مذلذاذذذقِ ،اّ لحلغذذالوع لحلذذيت عنذذت وطذذا ا ذذيهم،
ذذذعنال لنذذذاه ا ؼذذذت كج عشلذذذع ،حليذذذأ كلذذذأ لملفذذذا مذذذأ ذحلذذذك،
لحلغاب لحلةعنلع ،عل لحل ةل ،عا ل ا ك حلىك لؿع ني.
ذذذعا لحلذذذزللن لحلرذذذاللاا ل يعذذذاا ك َ هذذذم،
حلذذذنحلك ف ذ ذ
حلير ل مع فاعةا ا ذيهم لؿيامذق مذأ لحلغذالوع ،لحلذيت ذ
ويذاا عذع إنةذعذهم ،هذل كشذ ى مذأ لملذاه لحلذني وذا مذذأ
كَ َ ه اة اينيا؟
عنت لِمالت لحليت ػ ى مأ ك حلىذك لحلذزللن ،وشذصأ إ
ل مع ،جذم إ لحل رذطنطينيق ،حلية ةذع عهذع لؿذع اا هنذعط
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وذفعهعوهمِ ،ا ك حلىذك لحليانذعنيني ،لحلا مذعنيني
ضالهم،
لحل يذذذذزنطيني ،ذذذذعنال لعة ذذ ذ ا كا لملرذذذذةع الث هذذذذض م ذذذذك
حلشذذعاعهم ،كنهذذم ط لفةصذذال لحل ذ ُ إَ حلينع ذذال االل هذذعَ ،
له هم شيعة ويعنهع.
عنت لحلغال ق لحليت لطاشانهع ا ذى كللعذض لحلرذاللني،
ذذذذعنال لةنع حلانهذذذذع مذذذذأ قضذذذذاشلم م عشذذذذاة ،وذذذذعلة ع رذذذذ ق
للضات ،وعلة عطذا م ذ لل معذني ا ذى ذل صذعشع كلض،
وعلة عالوطق لحلعشعللأ لحلنلأ لغ نانهع مذأ لؿيامذق ،ع ذ ل
مع ذذذا  ،جذذذم لرذذذةافانا مذذذأ لحلشذذذعع كعذذذععفع مغذذذعافق ،عذذ ا
للق ،لؿيامق مذع عنذت ورذة ع حلشذياى مذنهم ،ذعا
هٍَه لحلعشعل ا ل يعاا لملي فني ععحلغال قَ ،وةيفعه مع فاض
ا يهم.
ط ليةذذ هذذذٍَه لؿيّذذع عذذذنحلك ،عذذذل فاعذذذال ذزلذذذق
وذنالق ا ذذى لحلرذاللني ملذذأ عنذذت وذنّ ُا فذذاق لحلالععذق اشذذاة مذذأ
لحلن ال لحلحعنيق اشاة مأ لكنعد شةى وأ لـعمرق لحلرةني.
فاعال كلغع لمليذا .لؾ ا يذق ا ذى ذل مذع لذ سل
واللق مع ىاس منهذع مذأ لحلرذ ع ،هذنه لمليذا .عنذت ذذ
ععهعق حليأ حليا مأ فرل حل راللني رنىنٍ.
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فاعذذال لحلغذذالوع ا ذذى لملنذذعذم وذذاللق ،فذذُ فيذذأ
ِشذذ كا لرذذذةح اهع ،إَ ععذذ كا لذذ فع مذذذع لفذذاض ا يذذذا حل ذذذعه
لَوةح عل.
ذذذعنال لرذذذذةاحلاا ا ذذذذى لِللعذذذذض لـضذذذ ق ،لملالاذذذذض
لحلفرذذذذيصق ،هع انهذذذذع م يذذذذع ؿيذذذذامةهم ،لٍذا نهذذذذع مذذذذأ
لحلراللني ع َث فعششق.
إا هنل لَوةع عل لحليانعنض لحلا مذعنض لحل يزنطذض ذ ك حذا
لحلني ذذذعث لحل ُلذذذع لحلشذذذعع لحلرذذذالي ،حلذذذنحلك صذذذعل لة نذذذى
لـُظ منا ،عيل اله.
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الفصن الثانٌ
األزض يف العود العسبٌ اإلسالوٌ
ااوا ،لاة ذ لحلرذاللاا ذذذذ
ملع ظها لحلن (ظم لحمل
ذ هم مأ لِل مق لحلعاعيذق ذذذذ كا سُصذهم ذ كصذ حمل شذييع،
ِاّ حلذذق لحلعذذاب عمذذت لحلذذ ُ لحلعاعيذذق ،شلذذنل فذذإا لؾذذيش
لحلعاعذذذض لكوذذذُمض ،انذذ مع ذذذاب مذذذأ لؿذذ لحلرذذذاللق ،عذذ ك
لحلرذذاللاا لشذ اا اضذذع لحلطعاذذق ا ذذى لحل يذذزنطيني ،حلذذا ذذعنال
ا ذذذذى لذذذذنهم ،كا لحلرذذذذيع ة لحل اميذذذذق لحلعاعيذذذذق هذذذذض عذذذذعحلةهم
لملنشا ة ،كا سُصذهم مذأ لحلذاق لحلع ا لذق مذأ شامذعنهم مذأ
كللعذذيهم .مذذأ حذذاة لحلغذذالوع لحلذذيت عنذذت وفذذاض ا يهذذع َ
لياا إَ ع امهم لحلعاب ،حلنحلك ف ذ فةصذال شلذم كعذالب مذ نهم
ذذذذالهم ،حليذذذذ س اهع عرذذذذُ رمذذذذنني ،ععِهذذذذعالز لحلط ذذذذات
لحلزمذذال ،صذذعل ل لذذ فعاا إحلذذيهم لـذذالس لؾزلذذق اذذأ طيذذع
سعطا.
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ملع وةعععت لِس عل عأا لحل يزنطيني مجعال مجعذع ط لذا
ل لت ممأ س فا
مح ا ،ةع كعا ا ي ة (لحل عو لِا ىم إ
لمل ا لحلراللق لحليت صعحل كه هع ،لأماهم كا لا ل ا يهم مذع
ذ منهم مأ لؾزلق لـالس ،كا ل احلال شلم:
"إمنع ل نع ا ييم كمالحليمِ ،نذا ذ ع فنذع مذع مجذع حلنذع
مذأ لؾ ذذان ،كنيذذم ذ لشذذلطةم ا ينذذع كا منذذنعهم (اذذنيمم
ل نع ا ذييم مذع كسذننعه مذنيم،
كنع َ ن ل ا ى ذحلك،
مأ حليم ا ى لحلشاط ،مع ة نع عيننذع عيذنيم كا نضذانع
لهلل ا يهم".
ل ل إحليهم لِمالت.
ف عحلال

هم:

"ل م لهلل ا ينع ،نضا م ا يهم ،ف ا عنال هم ،ط
لا ل شيىع ،كسن ل ل شضه ع ض حلنع شةى َ ل اال حلنع شيىع".
ذ ذ لحلةص ذذذت لؿذذذاب عذذذني لحلعذذذاب لحل يذذذزنطيني ،فف ذذذع
لحل يزنطياا ،هاعال ،مأ لحل ُ لحلراللقِ ،نهذم ط هذ ل عذني
كه ذذهع مذذاوُ ،وفذذغ ا ذذيهم شيذذعوهم ،هذذعط مذذع عحلذذا ها ذذل
م يهم ،ان مفع لوا حلراللق:
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"لحلرُ ا يك لع واللق ،وذُ َ لذة ذعن ععذ ه َ ،لعذا
إحليك ل مض عع هع إَ سعوفع".
لحلرذذاللني ،مذذأ ل ذذع معذذا لحلعذذاب
ذحلذذك ِنذذا ط ه ذ
لملر ذ ني ،ا ذذى لحلعيذذا ف ذ ذ ذ هم لنغ ذ اا إ صذذفا
لحلعاب لملر ني.
عذذنحلك ف ذ اذذع ث كلض لحلرذذاللني إحلذذيهم ،ؽ ضذذال مذذأ
و ك لحلغالوع لحلفعششق لَوةع ع .
تصنًف األزض يف العود العسبٌ اإلسالوٌ:

حل صنفت لِللعض لحلعه لكوذُمض :كلععذق كصذنع ،
كللعذذض لحلعشذذال ،كللعذذض لحلفذذضه ،كللعذذض لـذذالس ،كللعذذض
لملالث.
أزاضٌ العظىز

كللعذذذذض لحلعشذذذذال :هذذذذض لِللعذذذذض لحلذذذذيت ذذذذعا ف يهذذذذع
كصذذصععهع لحلعذذاب (لـذذالس :ويذذى عذذأ ر ظ 26م لحلذذيت سذذل
كصصععهع لحل لأ لكوُمض ،ل لحل ةعت ،هذنه لِللعذض ذ
ع يت م يع شلم ،لةضذافاا عهذع يذ لشذعٌ ا :عذزلاهم شلذع،
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لوةح علهع (لـذالس :ويذى عذأ ر ظ 31م لذ فعاا لحلغذال ق
لحلعشالق انهع ،هنه لحلغال ق عنت ور ى لحلز عة.
عنحلك فإا كللعض كهل ميق ،لحلنلأ ط لر ال ان فةحمل
ميذذق ذ لاةذذدلث اشذذالق ،ذحلذذك ِنهذذم اذذاب (لَوذذة الس
كشيع لـالسِ ،عض فاس لؿن ض ظ 07م.
ذذذع كا كللعذذذض لحلةف ذذذيني سلذذذعحلض وذذذاللق ،لاةذذذدلث
اشالق لغم كنهم ع ال ا ى لأ لحلنضالنيق (لـذالس :حليصيذى ظ
66م ذحلك ِنهم ااب.
أزاضٌ الفٌْ

كللعذذذض لحلفذذذضه :إا هذذذنه لِللعذذذض هذذذض لحلذذذيت كسذذذنث مذذذأ
لِا له اناة ،هاب كه هع انهع ،ط ل رم ا ذا عذأ لـطذعب
(لعض لهلل انام هنه لِللعض عل وا هع فذع عذني لحلفذعؼني،
حليشذلط لوةح علهع لَنةفعن عف ةهذع ذل لجملعهذ لأ ،ذحلذك
عاععه لملهعذالأ لِنضعل ( ةعب لَوة الس حل صن ض ظ 4م.
حل ذذ ذعذذل ا ذذا هذذنه لِللعذذض فيىذذع (كي م يذذع حل حلذذقم
لرةح اهع لحلعاب لملر اا َ ،وك شلذم عيعهذع ،ذحلذك ذض َ
وةياهذذذع عع وذذذن كفذذذال معذ ذ ة ،ذ ذ وذذذعى ععذذذض لحلعذذذاب
لملرذذ ني لحلذذذنلأ ذذذذعٌ ل مذذذأ لؾزلذذذاة إ وذذذاللق ك لحلعذذذالق ك
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مضا ،حلة ييهم و ك لِللعض فأعى ا ذا عذأ لـطذعب ذحلذك،
عت حلععمل حلا" :إا اهع شةذى لفذز منهذع ش ذل لؿ ذق" ( ةذعب
لِمالت :حلإلمع كعض ا لحل عوم ظ 58م كي فع ا ى لملر ني
ض إَ ععحل ر ق.
ااض ا ى مأ ط لا َ
ل ذ سل هذذنل لحل رذذم مذذأ لِللعذذض :كللعذذض لحلذذنميني،
لحلنلأ معوال انهع َ للد شلذم .ذحلذك انذ لحلشذعفعض ،كلذ ،
لعأ شنيفق ،كمع معحلك ،لحلن عض ف عَ عأنهع وعا ِهذل م ذةهم
لنهم ( ةعب لَوة الس :حل صن ض ظ 03م.
أزاضٌ اخلساج

كللعض لـالس :هنه لِللعض هض حل ذنلأ ع ذال ا ذى لذنهم
ان فةحمل لحلعاب لملرذ ني حلرذاللق صذعؿال ا يهذع ،حلذنحلك ف ذ
ع يت م يع شلم ،ا ى كا ل فعال انهع لـالس.
إا هذذذذنه لِللعذذذذض إا ن ذذذذت في ذذذذع ععذذذ إ لذذذ مرذذذ م،
َ لرذ انهذذع لـذذالس (لَوذذة الس حل صن ذذض ظ 36م هذذنل مذذع
ذعل لـ يفق ا ا عأ لـطعب (لعض لهلل انام لنهى لحلعاب اأ
شذذاله كللعذذض لـذذالس ،حلع ذذا ذذعا ل ض ذ كلغذذع إع ذذعه و ذذك
لِللعض كل ي كصصععهع لحلرعع ني (لحلنمينيم للق عهم.
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أزاضٌ املىات

كللعذذض لملذذالث :هذذنه لِللعذذض هذذض لحلذذيت حليرذذت م يذذع
ِش  ،غرل صعؿق حل زللاذق ،كي ذ يذق ك لم يذق ،ك شاذيذق،
ك ص الق ،هض ه ،كي م ك حل حلق.
ا ذذى كنذذا ذ شذذض لحلذذزللن حليصياهذذع لرذذةح ا هع ،حليذذض
وض حمل م يذع شلذم ،فذإا عنذت مذأ لِللعذض لحلعشذالق (كي مذأ
لِللعض لحلعاعيقم و ى اشالق ،إا عنت مأ كللعض لـالس
و ذذى سالذيذذق ،فذذإا لشةفذذا شلذذع عىذذا لوذذةن شلذذع نذذعة عنذذت
كلض اشا (لـالسِ :عض لاو ظ 78م.
عت لحلن ق

(ظم:

"مذأ الن الاذذع ك غذذا .غاوذذع ،ف ذا كذذذا مذذع كصذذععت منذذا
لحلعال " (لـالس :حليصيى ظ 80م كي ل طعحلع لاق مأ إنرعا
ك عهي ق.
عت (ظم:
"مذذأ كشيذذع كلعذذع ميةذذق فهذذض حلذذا ،حلذذيا حلعذذاق ظذذعط شذذك"
(لـالس :حليصيى ظ 84م لحلعاق لحلععط ،كا لأوض لذل إ هنه
لِلض ،لملع اة ،فيفا .فيهع غضنع.
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ذ ذعا لحلعذذذاب وغذذذاا لحلذذذزلّلن ا ذذذى لحلعنعلذذذق عأللعذذذيهم
كللعذذض لملذذالث ،ذذعا ا ذذا عذذأ لـطذذعب (لعذذض لهلل انذذام
ل ات:
"مذذأ كشيذذع كلعذذع حليرذذت
(لـالس :حليصيى ظ 89م.

ل ذ مر ذ م َ مععه ذ فهذذض حلذذا"

عت ا ا:
"مذذذأ اطذذذل كلعذذذع جذذذُد وذذذنني ط لع اهذذذع ،فرذذذعه غذذذرله
فع اهع ،فهض حلا" (لـالس :حليصيى ظ 90م.
هذذنه هذذض كنذذالن لِللعذذض ،لحلعه ذ لحلعاعذذض لكوذذُمض،
ذ اوهذذع عإهذذعا ،حليذذض لعذذل هذذنل لحلة رذذيم مع ذذاَ عذذا ف ذ
فاعذذت لحلغذذالوع ا ذذى ذذل نذذان مذذأ هذذنه لِللعذذض ،عطال ذذق
اع حلق ،حليا فيهع إلهعق ِا ض لحلذن (ظم صذص ا ،وذأمني
إ للة لحل حلذذذق لحلعاعيذذذق ،إهذذذع لَوذذذة الل لحلذذ ُ  ،واطيذذ
كل عا لحلع لحلق ،لملرع لة لَذة عايق ،لَ ةضع لق حليل فا
لِمق.

37

38

الفصن الثالث
الزكاَ أو الضسآب
يف العود العسبٌ اإلسالوٌ الزاهس
لؿذذك كا لحلغذذالوع ،هذذض فالغذذق اعمذذق ،وطذذا ا ذذى
لحلشذذعع ،ػ ذذع لـزلنذذذق لحلععمذذق ،جذذم ونفذذذك ا ذذى لحلضذذذعحل
ع فعهع اأ طالك لؿك لحل عنااَ ،
لحلعع  ،فيل إنرعا
هذذذاا حلذذذا لحلةهذذذاب منهذذذعِ ،نذذذا إذل ط لذذ فعهع هذذذا ،ذذذل مذذذأ
لرةطيع فعهع مأ كعنعه كمةذا ،فذُ ويذاا دذق حلذق ،وذيع ة،
شالق ،لعلق ،ج عفذق ،كا ذعت إنشذعويق ل ةضذع لق ،وذ ب
لحلفاعى لؾ عاق ،لةراب إحليهم لـالب لحل معل.
ذذ ذذذذعه لكليذذذل ،انذذ مع وذذذىل لملرذذذيحمل" :كهذذذاا كا
وعطى ذزلق حل يضا ،ك َ" فأذعب:
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"كاطذذذال مذذذع حل يضذذذا حل يضذذذا ،مذذذع هلل هلل" (إليذذذل مةذذذى:
كصصع  22 :ا 20م.
ذذذذذعه لحل ذذذذارا لحليذذذذالم رلذذذذعث
(لحلغال قم منهع:

ذذذذحرلة اذذذذأ لحلز ذذذذعة

" ك ي ال لحلضُة ،روذال لحلز ذعة ،مذع و ذ مال ِنفرذيم
مأ سرل ،ػ ه ان لهلل"( .والة لحل اة :لْلق 001م.
"لحلذذنلأ ل ي ذذاا لحلضذذُة ،لٍوذذاا لحلز ذذعة ،عذذعْساة هذذم
ما ناا ،ك حلىك ا ى ه ى مأ لعهم ك حلىك هم لملف صاا" (والة
حل عا :لْلق 4 3م.
"سذذن مذذأ كمذذالشلم ص ذ ق وطهذذاهم وذذز يهم عهذذع" (وذذالة
لحلةاعق .لْلق013 :م.
عت لحلن ق

ص ى لهلل ا يا و م:

"مذذأ كاطذذى ا ذذعة معحلذذا مذذٍػال ف ذذا كذاهذذع ،مذذأ منعهذذع
فإنذذذع رسذذذن هع شذذذطا معحلذذذا" (ويرذذذرل لحلاصذذذات :حلع ذ ذ لحلذذذالأ
لحلشي عنض لحلزعي ي س 2ظ 020م.
ملذذع للوذذ ث طالوذذ مذذأ لحلعذذاب ععذذ
لـ يفق كعا عيا م عو ةهم ،ف عت ا منهم:
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فذذعة لحلذذن  Gذذال

ن يم لحلضُة َ ،نٍ ي لحلز عة.
ف عت كعا عيا اأ لملاو لأ:
" لهلل حلذذذا منعذذذانض ا ذذذعَ ذذذعنال لٍ نهذذذع إ لوذذذات لهلل
(ظم حل عو ةهم ا ى منعهع"( .كساذا لحلرةق ل لة لؿذ لخم ذحلذك
ِا لحلز عة (لحلغال قم هض اضع لحل حلق لؿرع..
ذ ذذعت مرللعذذا لحلفانرذذض ،لؾ عيذذق لحلةأويرذذيق كلذذع
لحلحذالة لحليذذدلى" :لحلغذذال ق لذأ شذذعوع عذذني لحلذاطنيني ك نذذان مذذأ
لحلةعالض ك دأ حل نعفع لحليت لهيىهع لجملة ع شلم".
ذذعت لحلعذذعط لملذذعحلض حلذذالا وا وععذذع :لحلغذذال ق ،هذذض فالغذذق
ش ي يق ،حلةاالع لِا عه لحلععمق ،هض كشرأ كا ت عا ة.
(مأ

ةععا :ا م لحلةشالع لملعحلض .ط عق  0939ظ 09م.

لحلغذذالوع هذذض (مشذذي قم لذة عايذذق مه ّذذق ،شلذذع اُ ذذق
ار ذذذذان لِمذذذذق ،فذذذذُ فيذذذذأ ش ذذذذهع ،إَ اذذذذأ طالذذذذك لحلع ذذذذم
لَذة عاض لحلني لرهل حلالعذعهع ،معافذق لحلطذاق ،لحلذيت واصذ ا
إ لحلفعلذذق لؿرذذنى ،عذ ا كا لذذٍجا ا ذذى لؾ عاذذق وذذأجرلل لغذذا
عهم.
هذذذنه لملشذذذي ق لَذة عايذذذق ون رذذذم إ رذ ذ ني ،رذذذم
لةع ك ععحلع م لَ ةضع ي .رم لةع ك ععؿ اق لحلععمق.
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فعحلع م لَ ةضع ي ،ها كوع .حل رعول لملعحليق فُ فيذأ
عع وشضه مأ لحلغالوع ا ى لكنةعس ل:
 0ذذ للوق شعحلق لكنةعس لحلعع .
 2ذذذذذ معافذذذق لذذذذق ذذذاة لملنذذذةرني
لـزلنق.

لملرذذذعه ق عضذذذن ق

 3ذذ معافق لِمال لحليت ويحا مأ لكنةعس.
 4ذذذذذ معافذذذق م ذ ذ لل كنذذذالن لكنةذذذعس لحلغذذذا لي ،لكنةذذذعس
لحلي عحلض.
يةذذا ،حل صضذذات
 5ذذذذ معافذذق لكنةذذعس لحلضذذعحل حل ةضذ لا
ا ذذى لملذذعت لحلذذني لهيذذي شذذاله مذذع ؼةعذذذا لحلذذ ُ مذذأ
لـذذذذذعلس ،ك ليذذذذذاا كوعوذذذذذع حل علغذذذذذق وذذذذذأمني
لؿعذق ،ك حل ةاوع لِا عت لَ ةضع لق لحلع النيق.
 6ذذذذ لكنةذذعس لحل يذذل لحلنذذعفع لحلالذذذع الع وذذا ،لكنةذذعس لملغذذا
لحلالذذذذذذع و ي ذذذذذا ،حليذذذذذض لز هذذذذذا لكنةذذذذذعس لحلزللاذذذذذض
لحلضنعاض معع.
حل ص ذذذاق لحلععمذذذق اُ ذذذق ععحلغذذذالوعِ ،ا ونعذذذيم لؿيذذذعة
لحلععمق ،لياا عالوطق لحلغالوع لحليت وٍسن مأ ف ان لِمق،
ع ا لحلنعا إ لوةطعاةهع ،عذ ا كا ونفذك وذ يل لعلةهذع
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و الةهذذذع ،ل اع لذذذق لحل ذذذٍ .لحلشذذذ عه انهذذذع ،هذذذض عذذذالوع
مغذذذنيق َ ،هذذذاا فاعذذذهع ِنّهذذذع ؼذذذا لجمل ذذذان مذذذأ لحلع ذذذل،
وغذذع شيالذذق لِمذذق ،فذذُ لعهذذا مذذأ لذ لفع انهذذع ،لع ذذل
ش ذذات اللاةذذذا ،ل صذذنعاةهع ،ان وذذذن ؼذذل لحلني ذذذق ا ذذذى
كصذذصعب لٌ  .لِمذذالت لِللعذذض ،لض ذ حمل صذذن ق لـزلنذذق
سعحليع.
ذذع كا لحلغذذالوع لحلذذيت وٍسذذن مذذأ كفذذال معذ لأ ف ذ
ك حا مأ لؿ لملع ات ،وغذا ك حذا ممذع ونفذعِ ،نهذع ويذاا
فذذاق لَوذذةطعاق ،هذذنل مذذع ل غذذض ا ذذى نشذذعط ك حلىذذك لِفذذال
ذذع و غذذض ا ذذى جذذا وهم،
سذذدلوهم ،ذ ذذعوهم ،إلل وهذذم،
لحليت وعينهم ا ى الع ة لكنةعس ؼرينا ،هنل مع هعل كا عشلم
وأسا مرة ا ،عنحلك ل ع لحلغال ا ى ف ذان لِمذق ،ا ذى
لـزلنق معع.
حلنحلك لن فض ا ى لععض لحلغالوع كا لةص ال عح عفق اعمذق
لحلع ا لَذة عايذق لَ ةضذع لق لحلةعلىيذق لحلريعوذيق ،كا
لةص ذذال كلغذذع غذذدلة لوذذعق اذذأ عُ هذذم ،اللاةهذذع صذذنعاةهع
ػعلوهذذع ،لوذذةطعاق كمذذةهم ،لذذذق نشذذعطهع ،ذذاة إلل وهذذع،
جا وهذذع رمعشلذذع ،ط اشهذذع ،ك نعاةهذذع ،ويعوذذةهع لحل لس يذذق
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ل فا مأ لِمق
لـعلذيق ،ا ع إذل عا هع كا لي
ععحلغالوع ،ك هع إافعه فالذك منهذع مذأ لحلغذالوع ،مذأ هذم
لحلنلأ هع لافعٌهم ،ي لعفاا ،هل لحلغال ق لمل عشذاة،
ك غرل لمل عشاة ،هض لحليت وفض ععمل ضا ؟ هنه لملزللذع إا ؼ ذى
عهذذع لعذذذع لحلغذذالوع ،ػع ذذذا اعملذذع ععحلذذ له لحلذذ له ،ان وذذذن
ويذذذاا لحلغذذذال ق شذذذعفيق حلّوذ ذ ع  ،ععاحذذذق حل ذذذه م ،ويذذذاا
اع حلذذق ،عيذذخ وا ذ لحلفذذا اذذأ لحلة ذذع ي عذذال لجمل ذذان،
ع ونشطا ا ى لِا عت لحلضعؿق حل ر ذان ،هنذعط لحلالشذق
لحلط أنينق حل ر عاق.
عت لحلععط لملعحلض وا وععع كلغع:
"َ فيأ ِش كا لغع عنانع معحليع ،إذل ط ليأ اعلفع
عع م ش اق سزلنذق لحل حلذق ،ا ذم لـزلنذق وةذعس إ لحلةاوذع
ا ذذم لحلغذذالوع لحلذذني لهيذذي حلذذا معافذذق ذحلذذك لحلع ذذم" (مذذأ ةذذعب
لحلةشذذالع لملذذعحلض ،ععحلفانرذذيق ظ 054م ِا ا ذذم لحلغذذالوع ،هذذا
ع عينت رنفع ،لحلني هعل
لحلع م لَذة عاض لَ ةضع ي لملعحلض
لملاه اعلفع مالطأ لحلغال ،لحلفعو ة مأ ل نان مأ لحلغالوع.
إذا إا لحلغذذذذالوع عذذذذالل اعي ذذذذع إذل ط وطذذذذا عذذذذك
ا ت فعو ة ذزل ق إا فاعت عي ق ،ا ت ا ل ِنهع:
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 0ذذ وهيي لملعت حل حلق.
جا ة لحلغعي  ،وا
 2ذذ وزل
له ك لحلغعي .
 3ذذ لوطق

لحلفين انذ شذ ه ،حلذىُ

ويحرل لكنةعس ،واالع لِا عت.

 4ذذذذذ ؿ علذذذق لحلييذذذعا ،مجذذذع لِمذذذق صذذذعي
واذيههع ما لشل لِزلى ،لملحل لحلع يع.

لشذ ذ ،

إا ذذل ذحلذذك ذ اافذذا لحلعذذاب ذذل غرلهذذم ،حلذذنل ذذعنال
اع ني اذع حلني طذا لحلغذالوع ،هذنل مذع ذع ذهم كا ذى
ا ذذذذيني لنع ذذذذاا ععؿيذذذذعة ،هذذذذال طذذذذالُ ،لٍمنذذذذاا لحلع لحلذذذذق
ذذل ع ذ غذذرل ااعذذض
لَذة عايذذق ،لحلافعهيذذق لَ ةضذذع لق ،إ
سذذذل عذ ذ أ كمدللطذذذاللةهم لؾ ذذذعلة .ذ ذ ذذذعت لحلعذذذعط لملذذذٍل
ةععذذا لحلعذذعط لكوذذُمض
مذذع ا مذذعلاها (لكني يذذزيم
(ععحل فق لحلفانريقم مع ل ض:
ذذعا لحلنعذذع لملذذعحلض لحلعاعذذض ،منشذذطع حل ضذذنعاق لحلذذيت
"حل ذ
لا هاث إمدللطاللق لحلعذاب ،ما ذذع حل ةرذعلة لحلذيت لنةشذاث
ل عُ ل ويع
و ك لكمدللطاللق سعلذهع شةى ص ت إ
لويعن لنعفيع" (ظ 36 35م.
إحليك لحلغال ق ا ى لِلض
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لحلعه لحلعاعض لكوُمض:

ضسيبُ األزض (ضسيبُ العظس) يف العود العسبٌ اإلسالوٌ:

عذذال ق لحلعشذذا :إا هذذنه لحلغذذال ق (ور ذ ى لحلز ذذعةم ذ
فاعذذت ا ذذى للضذذات لحلزللاذذض حل ر ذ ني ،لحلذذنلأ س ذذال
لحل لأ لكوُمض ل لحل ةذعت (لـذالس ،حليصيذى عذأ ر ظ 002م
عال ق لحلعشا هنه:
 0ذذ  %01وٍسن مأ للضات لحلني وذ ض مذأ ميذعه لِمطذعل
ك لِنهعل لؾعللق ا ى ذا لِلض.
 2ذذ  %5اأ للضات لحلني و ض عذعحل اب ك ععحلذ حلا (ويذى
عأ ر ظ 021 002م.
ذحلك ا ُ عإلل ة لحلن ق (ظم.
للضات لحلةععع حل غال ق لحلعشالق ها:
لؿنطذذق لحلشذذعرل ،لحلة ذذا .لحلزعيذذع ،ا ذذى كا لرذذةحنى مذذأ
لحلغذذال ق مخرذذق ك وذذعق مذذأ ذذل نذذان مذذأ للضذذات (لـذذالس:
حليصيى لعأ ر  :ظ 003م.
لحلاوذذذك وذذذةاا صذذذعاع ،لحلضذذذعن دعنيذذذق كلطذذذعت عفذ ذ ل ي
(لـالس :حليصيى ظ 040م لحلاطل لحل ف ل ي عا  028له ع،
كي كا لحلاوذذك  097ي ذذا غالمذذع ،مخرذذق ك وذذعق  985ي ذذا
غالمع.
46

َ ػ ذذذع غ ذذذق لؿنطذذذق إ لحلشذذذعرل ك لحلة ذذذا ك لحلزعيذذذع،
حليض حمل ف ان ي هع ك حا مأ مخرق ك وعق ،عذل وٍسذن ععذ
ل صذن منهذع ا ذى مخرذق ك وذعق( ،حليصيذى عذأ ر
كا لزل
ظ 003م.
َ لٍسذذذن لحلعشذذذا مذذذأ لحلفال ذذذا (اذ ذ ل لحلزعيذذذع لحلة ذذذام
لـغال لث (لـالس :ويى عأ ر ظ 054م.
كمذع لحلذةني فذإا لذ ا فع يذا لحلعشذا ،كمذع لحل ذات لحليةذذعا
ذع كا
كش عههع مأ غ ق لحلضذي فهذض غذرل سععذعق حل عشذا،
لحلذذال( .ن ذذت كصذذفا لن ذذت لحلذذي أ ،ش ذ يا عن ذذعث لحلر رذذمم
لحلعطع (لحل طأم غرل وعععني حل عشا (لـالس :حليصيى ظ 057م.
لحلعشذذا َ لٍسذذذن إَ ععذذ شرذذذم نف ذذذعث لكنةذذذعس (لـذذذالس
حليصيذذى ظ 060م كي دذذأ لحل ذذنلل مذذع لنفذذك ا يذذا شةذذى لضذذ حمل
للضات ذعهزل حل يع ،كلغذع مذع لأ ذا لحلذزللن ،معشذيةا
م ة لحلع ل ،ذحلك حل ين ع ىاس لكنةعس.
مأ كصات لؾ علق ان لحلعاب ع للق لحلعه لكوذُمض،
كا ل ذذذل لحلععشذذذا (لؾذذذععضم ذذذات صذذذعشع لملذذذعت لكنةذذذعسَ ،
لرذذةص لحلاذذذل لملضذ ق ،ل ذذعت إا لحلععشذذا لرذذةص فا ،ل ذذل
احلا (لـالس :حليصيى ظ 69م.
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ضسيبُ الفٌْ

إا عذذال ق لحلفذذضه ،وٍسذذن مذذأ كللعذذض لحلفذذضه ،هذذض كلض
لحل حلذذق ،كي كلض لِمذذق ،إنةذذعس هذذنه لِللعذذض ل رذذم لٍسذذن
مخرذذذق إ عيذذذت لملذذذعت ،حليذذذاان ا ذذذى لملرذذذةص ني مذذذأ لحلعذذذاب
لملر ني.
هاا حل يفذق كا لغذع م ذ للل مذأ لحلغذال ق ،ا ذى كلض
لحلفضه َ ،لياا هاه ع.
ذذع فيذذأ حل يفذذق كَ لغذذع شذذيىع مذذأ لحلغذذال ق ا ذذى
كلض لحلفذذذضه ( .ةذذذعب لِمذذذالتِ .عذذذض لحل عوذذذم ظ  61ةذذذعب
لـالس :حليصيى ظ 211م.
ضسيبُ اخلساج

إا عذذذذال ق لـذذذذالس ،هذذذذض مذذذذع لٍسذذذذن مذذذذأ كلض لحلضذذ ذ حمل
(لـذذالس :حليصيذذى ظ 211م كي كا لحلعذذاب لملرذ ني انذ فذذةصهم
حلرذذاللق ،صذذعؿال لحلنذذع .لحلذذنلأ ع ذذال ا ذذى لذذنهم ،ا ذذى شذذضه
مع ا  ،فذل ال شلم لِلعني ،صعل ل لأسن ا لـالس منهم.
هنه لحلغال ق ،عنت ل لكوُ  ،وٍسن مأ ل لحلا
ع رذذذم للضذذذات ،جذذذم صذذذعلث وٍسذذذن عرذذذع مرذذذعشق لِلض
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امذأ لـ يفذق ا ذا
( ةعب لَو الس :حل صن ذض ظ 9 8م
لعأ لـطعب (لعض لهلل انام لحلني عا ك ت مأ فاض لـالس
ا ى لحلذ ُ لحلذيت لفةةصهذع لحلعذاب ،ذعا لأسذن لـذالس عرذع
مرعشق لِلض لحليت ذذاى مرذصهع ،ا ذى كا لـ يفذق كعذع ذعفذا
لملنضال ،ذع ا م عزلذق ذحلذك للذق عذعحلزللنِ ،ا لِوذععل ذ
لسضذت ،ط وعذ لحلفذُث وفذذض غالذهذع ،وذذعل ا ذى طال ةذذا
هنه ،لـ يفق لمله ي مأ عع ه مأ لـ فعه لحلعع حلني.
شضذذذق عيذذذت لملذذذعت مذذذأ م عزلذذذق للضذذذات عنذذذت ج ذذذخ
للضات في ع و ض ععحل لحلض (لملعه لؾعليم لحلاعذع في ذع وذ ض
(ععحل لحليعم لحلنالعز (لَوة الس :حل صن ض ظ 00م.
كمع شضق عيت لملذعت مذأ لـذالس لحلذني طذا ا ذى لِلض،
فهذذض فيذذز لشذذ ( 8كلطذذعت لحلاطذذل  028له ذذعم ا ذذى ذذل
ذالذذع ( لؾالذذع  0211مذذذلم ذذل جُجذذق كذاعذذق نض ذ ف ذ لا
مضاي ل ورعق كذاعذق هيةذعل العذق  81ي ذا غالمذع مذأ
لؿ اب.
ا ى كا ىفض انهم إذل ارز ل اأ فعا (لـالس :حليصيى
ظ 23م ،ا ذذذى ذالذذذع لحليذذذا إذل مغذذذى ا ذذذى غاوذذذا جُجذذذق
كاال سل لحلعع لحلالعع :اشاة للهم ،ا ى ذالع لحلاط ق
مخرق للهم (لـالسِ :عض لاو ظ 42م.
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لِلض لحليت ط ليأ للد حلضعش هع ،وضذ حمل حل يذت لملذعت
ةذذع لـ يفذق ا ذذا عذأ ا ذ
جذم وعطذذى حل ذزللن ،عذذعملزللن ،ذ
لحلعزلز ذحلك إ ععض لحلع عت:
"لنعا إ مع ك مأ كلض لحلضذعفيق ،فأاطهذع ععملزللاذق
ععحلنض (كي لحلنض حل يت لملعتم مع ط وزلن فأاطهع ععحلح ذخ،
فذذإا ط وذذزلن فأاطهذذع ععحلعشذذا ،فذذإا ط لزلاهذذع كش ذ فعمنصهذذع
(كي كاطهع ا كي م ععذلم فذإا ط وذزلن فذعنفك ا يهذع مذأ عيذت
معت لملر ني َ ،و ةزا ك كلعع (لـالس :حليصيى ظ 63م.
لـذذالس َ لافذذع اذذأ لِلض إا كوذ م لحلذذني ع يذذت لذ ه
عع لحلفةحمل ،حليأ وافع لؾزلق اأ لكوا (لَوذة الس حل صن ذض
ظ 9م ِا لذُ عت حلع ا" :كو ت فغع اأ كلعض لـالس"
فأذععا ا ا:
"إا كلعذذك كسذذنث انذذاة ،فهذذنل غذذرل مذذع صذذاؿال ا يذذا"
هيذذنل ذذعت كل ذ عذذأ شن ذذل (لَوذذة الس :حل صن ذذض ظ 32م
شةى إا لِلض لحليت ع يت ل صعش هع غرل لملر م ان لحلفةحمل
فاض ا يهع لـالس ،جم ن ت إ لذ مرذ م َ لرذ لـذالس
انهع (لَوة الس :حل صن ض 36 25 07م.
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لعطا ا ا غرله مذأ لحلضذصععق إ لحلنهذض اذأ شذاله
كلض لـذذذالس مذذذأ ذذذل لملرذ ذ نيِ ،نهذذذم لي فذذذاا عذذذعـالس
(لَوة الس حل صن ض ظ 38م ِنا ا ى مع لعهذا لالذ لوذة عه
كلض لحلذذنميني شلذذم حل صفذذعظ ا ذذى شيذذعوهم ،إذ هذذم مذذأ لِل مذذق
لحلفاعيق لحل فق لؿ لحق.
كمذذع لحل ذ ل لملرذذع أ لحلععو ذ ة حل ي فذذني عذذعـالس ،فذذُ
سالس ا يهع (لَوة الس :حل صن ض ظ 44م.
ذذعا ا ذذذا عذذأ لـطذذعب (لعذذذض لهلل انذذام لعطذذ
ذذ
حرلل ا ى لفعض لـالس ،حلنحلك عت ؿنلفق ذذ اعم ذا ا ذى مذع
و ت ذ ق ذذ حلعح عا عأ شني ذذ اعم ا ا ى مع وذ ت لحلفذالث،
ذل و ك لِللعض هض واللق ذذ حلع ي ع فة ع كهل ا ي ع
مع َ لطي اا (كي مأ لـالسم؟
ف عت شنلفق:
"حل

وا ت فغُ" كي مع لفيض اأ شعذعوهم.
عت اح عا:

"حل

وا ت لحلغع  ،حلا شىت ِسنوا".

ف عت ا ا " :لهلل حلذىأ ع يذت حلّللمذل ِ ،اذنهأ َ لفة ذاا
إ كمرل عع ي" (لـالس :حليصيى ظ 26م.
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ذذعا ا ذذض (لعذذض لهلل انذذام لعط ذ
لـالس ،ممع ة ا إ ا عحلا:

ذذحرلل ا ذذى كهذذل

" َ و ذذيعأ حل نذذع .لـذذالس :رذذاة شذذةعه َ ،صذذي ،
َ لعذذق لعة ذذاا ا يهذذع َ ،ا ذذ ل َ ،وغذذاعأ كشذذ ل وذذاطع
مليذذذعا لهذذذم َ ،مترذذذأ مذذذعت كشذ ذ مذذذأ لحلنذذذع ،.مضذذذل َ
مععه "( .نهز لحل ُغق :س 3ظ 91م.
ةع كلغع إ اعمل حلا:
" وف ذذ كمذذذا لـذذذالس اذذذع لضذذ حمل كه ذذذا ،فذذذإا صذذذُشا
صُشهم ،صُشع ملأ والهم َ ،صُ ملأ والهم إَ عهم،
ِا لحلنع .هم ايعت ا ى لـالس كه ا ...فإا شيال ج ُ ك
ا ذذق ك لن طذذعن شذذاب ك ععحلذذق لغة اهذذع غذذاق ،ك كذصذذ عهذذع
اطش ،سففت انهم اع واذا كا لضذ حمل عذا كمذاهم َ ،لذح أ
ا يك شضه ،سففت عا لملٍنق انهم ،فإنا ذسا لعا ا عذا ا يذك
ا علة عُ ط ،وزلأ َلةك ،مع لوةرُعك شرأ جنذعوهم...
إمنع لٍوى سالب لِلض مأ كااالا كه ذهع ،إمنذع لعذاا كه ذهع،
كشال نفا لحلاَة ا ى لؾ ع (كي مجع لملعت ِنفرهم ،واه
ظنهم ععحل عه ق لنةفعاهم ععحلعدلم( .نهز لحل ُغق :س 3ظ  016ذذ
018م.
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ةع لـ يفق ا ا عأ ا لحلعزلز إ اعمل حلا:
"لنعذذا لِلض َ ،ؼ ذذل سالعذذع ا ذذى اذذعما َ ،اذذعمال
ا ى سالب ،لنعا لـالب فإا كطعق شيىع ف ن منا مع كطعق،
كصذ صا شةذذى لع ذذا َ ،وأسذن مذذأ اذذعما َ و ذل شذذيىع ،مذذع
كذ ذ ب مذذأ لحلعذذعما مذذأ لـذذالس ف ذذنه لفذذك ورذذيني ِهذذل
لِلض ،رمذذاط كَ وأسذذن لـذذالس إ َّ اا و ذ عق حلذذيا فيهذذع
وذذدل َ ،كذذذال لحلغذذالعني َ ،إذلعذذق لحلفغذذق َ ،ه لذذق لحلذذنرل ا
لملهاذذذذذعا َ دذذذذأ لحلضذذذذص  َ ،كذذذذذال لحلفةذذذذا  َ ،كذذذذذال
لحل ياث َ ،للهم لحلنيع " (لـالسِ :عض لاو ظ 012م.
كي مع عا لأسنه لحلعرم لحلا معا لحل يزنطياا ،مأ كهل
لحل ُ .
مذذأ اذذذع ة لحلعذذذاب لحلافذذذك عأهذذل لـذذذالس مذذذع هذذذع ا ذذذى
لؿيامق لؽعذه مع ذ اه لكمع كعذا لاوذ  ،حل يفذق هذعل ا
لحلاشي  ،عأا ممع هع ا ى لحلععمل ا ى لـالس:
 0ذذ كَ و ا لحلطعع (مأ للضاتم إذل صعل للضات
لحل يع ل ،لحلشها لحلشهالأ لحلحُجق َ ل ل َ( .ل ل.م.
 2ذذذذ كَ ىذذاظ ا ذذيهم مذذع لحل يذذع ل ،كَ وذذنل ا ذذيهم
شذذنلل ،جذذم لٍسذذن ل عن ذذعوط لؿذذنل ،فذذإا هذذنل هذذُط ِهذذل
لـالس ،سالب حل ُ .
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 3ذذذذ كَ لذ اى ا ذذى كهذذل لـذذالس عذذيعن غ ذذق فيأسذذن عذذنحلك
لحلر ع ك حا مأ لحلشاط.
 4ذذذذ كَ لييذذل للضذذات ا ذذى كهذذل لـذذالس ،جذذم ل اذذا
لحل يذذع ل لحلشذذها لحلشذذهالأ ،جذذم ل ذذعزلهم فييي ذذا جعنيذذق ،فذذإا
ن ط ال لحلييل لِ ت ،عت ك فانض ،كسن منهم مع حليا حلا.
 5ذذذذذذذ كَ لي ذذذذ كهذذذذذل لـذذذذذالس عذذذذذااق اعمذذذذذل (ماظذذذذ
لؿيامقم.
 6ذذ كَ لٍسن مٍ نق كهذل لـذالس ،غذرل لحلذني ذ ذا ،مذأ
لمل عزلق.
 7ذذ كَ لأسن منهم ،مع لر انا ل لذع حل لهم ،لٍ نهذع
لـالس ،إذ كا فال ع مأ لحلع عت ل ةطع ععض لحل للهم ع لاض
ل لذهع صافهع (كي لنفعض وعاهعم.
 8ذذذذ كَ لغذذاب لذذذُ
لذ ا.

للهذذم لـذذالس ،كَ ل ذذع ا ذذى

 9ذذ كا وفا لِنهعل .كلضعت لمليعه إ لِللعض ذذ عنعه ا ذى
لؿعذذذذق لحلط ذذذع ذذذذذ ا ذذذى كا ويذذذاا لحلنف ذذذق ا ذذذى عيذذذت لملذذذعت،
كَ ل ذ فع كهذذل لحل ذ لـذذالس شذذيىع ،ذحلذذك مض ذ صق ِهذذل
لـالس.
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 01ذذذذ كا ل ذذيم لؿيطذذعا (حل زلنذذعثم لحلر ذ  ،مفذذعويحمل
لمليذذعه لحل ذ ذذق لحلفذذالث غرلهذذع مذذأ لِنهذذعل لحلععذذع مذذأ عيذذت
لملذذعت كَ و ذذل ا ذذى كهذذل لـذذالس مذذأ ذحلذذك شذذضه ِا اطذذع
لِلض ،عذيعن لحلفذذُث مذأ هذذنل شذ يها ،لذ سل لحلغذذال مذذأ
ذحلك ا ى كهل لـالس.
 00ذذذذذذ كا لاوذذذذل لملذذذذال ني لحلضذذذذعؿني ،ملال ذذذذق لحلع ذذذذعت
ورلهم ،ي ذ ذال لـذالس ،هذل كعذا ل عأشذ  ،معع ذق
لحلنلأ ػع ا ل لحلنعع لملعني شلم ،ععحلغذ عنق لؿامذعا لحلع اعذق
لحليت ؼل عأش  ،وعضم غرله مذأ وذاه لَوذةع عت (م ذط اذأ
ةععا :لـالس ظ  029ذذ 033م.
امأ ا لمل ك عأ ما لا عنت عال ق لـالس لنعلل
لش ل اأ ل كحل شراة ا  .اأ ل مىق شذراة الةذاا.
ذحلك ممع اب كي لحليت مرعفةهع ا لحليا  .مذع عنذت ك حذا
مأ ذحلك فع يهع نض لؿ ل (لـالسِ :عض لاو ظ 49م.
هنه لحلنضعوحمل هض لا لْجعل لحلرذيىق لحلذيت وا هذع لحلعرذم
لحل ُ لحلعاعيق ،حل ع ل لجمل ي.
لحلا
إا هذذذنه لحلغذذذال ق لـالذيذذذق لحلذذذيت عذذذعهع لحلعذذذاب ا ذذذى
لِللعذذذض لحلزللايذذذق ،هذذذض طفيفذذذق عحلغذذذالوع لِسذذذاى لحلذذذيت
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ععت ا ى لحلةرعلة لملعشيق .ذحلك ِا لحلعاب عنال لفيا ا
ذي ذ ل مرذذة ل لحلذذزللن إع ذذعوهم كللعذذيهم ،لع ذذاا فيهذذع
ظ نشعط ،حليعيشال شيعة هنيىق مرة اة ،هنل لفي َ للع
لحلةغذعمأ
طا لك طعايني اأ كللعذض لحلغذعفعه لحلعذاب
ذذذذع كا هذذذذنه
لحلذذذ فعن اذذذذأ طذذذذنهم مذذذذأ اذذ ذ سذذذذعلذض،
لحلغالوع ،ععحلنعا حليانهع اعمق عنت وش ل ل لحل ُ لحليت
شااة لحلعاب مأ للذي لشلنذ ي لشلذع ي ،إ لسذل لحلضذني
لشلن ذناب وي رللع ،فذعحل صا لِوذا  ،فذعحل صا لملةاوذ مذأ
ل كطالفا ذناب ك ل عع مذأ إلطعحليذع إ فانرذع ،فإوذ عنيع،
لحل صا لِط نطض ،ذل إفال يذع ،هذنل مذع ذعذل لحلعذعط وذذل
لحلعذذذاب ،لة ذذذل شي هذذذم هذذذال طذذذالُ ،حلاوذذذعحلةهم لحل لنيذذذق
لحلععمليق ،شي ةهم ،شغعلوهم لحلزلهاة ،مهعلوهم لِمذال
لَ ةضع لق لَذة عايق.
مذذذذأ شي ذذذذق لحلعذذذذاب لشذذذذذلل لمل ييذذذذق لحلزللايذذذذق،
لحلضذذفرلة ،الذذع ة لكنةذذعس لحلزللاذذض ،وافيذذا لحلذذزللن كنهذذم افذذال
لحلطذذأ لحلالش ذ مذذأ إنةذذعس لحلذذزللن مذذأ لحل ذذحمل ،لحلزعيذذع ،لحلة ذذا
ذع
لحلةني ،ل لحلفع هق ،لـغال لث ،مذأ لحلغذالوع،
عينذذذت هذذذنل لحلفضذذذل هذذذنه لكافذذذعهلث و ذذذم لنفذذذنهع لحلفذذذاب
لحلشاق إَ لحل اا لحلعشالأ.
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مأ ا لحلق لحلعاب لملر ني :كنهم كع ذال كصذصعب لِللعذض
لحليت لفةةصاهع لةضافاا كللعيهم ،لغم ع عوهم ا ى لنهم،
ذحلك م ععذل عذال ق اهيذ ة ا ذى كللعذيهم ،هذنه لحلغذال ق ط
وش ل مرع نهم ،لحليت ظ ت ععي ة اأ لحلغال ق.
صذذذعل لحلعذذذاب لاف ذذذاا عأ حلىذذذك غذذذرل لملرذذ ني ،فنعذذذاا
لحلع م انهم ،ذحلك حلذلعيةهم (لحلعابم لحلععحليقِ ،ا ك حلىك لحلنلأ
ع ال ا ى لنهم هم مأ كصصعب لحل ُ  ،مأ لحلرذَُث لحلعاعيذق
لحل فق ،لحلعاعض معا ع ا حل اميةا لحلعاعيق.
مأ ذ عه لحلعاب ،ها مع عينا لكمع كعا لاو  ،حل يفذق
ةذذعب لـذذالس ،مذذأ لذذذع لحل حلذذق ،مذذا
هذذعل ا لحلاشذذي ،
لملُط لحلزللايني ( ،عينت ن نة انهع رنفعم مأ لعلذق لحلذزللن
إهذذذع مشذذذا اعث لحلذذذاي لحليذ ذ رلة ملضذ ذ صق لحلذذذزللن ،ا كي
الع ة لكنةعس.
م ععل ،هنل مع لفي
مأ لذعشق ا ل لحلعاب ،مع صنعا لـ يفذق ا ذ لمل ذك عذأ
ما لا ،مأ ؽفي لـذالس اذأ لحلذزللن إ لذذق لحلنضذ  ،إذل
عنت كللعذيهم ،و عذ ك حذا مذأ مرذرلة لذا (اذأ لحلععصذ قم
ِنا ك لط عحع ع عضاه ،مع لةي فذا لحلذزللن مذأ نف ذعث لحلن ذل،
مأ عع هم اأ لحلع الا ،شع لحلعيش هنعط.
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غذذذيق لمل ييذذذق لحلزللايذذذق
هذذذنه هذذذض ا لحلذذذق لحلعذذذاب
واللق ( ل لحل ُ لحليت عنت شااوهمم حليأ هذل ع يذت
و ذذك لحلع لحلذذق لؿي ذذق ،عع ذ كا وف فذذل لحلشذذعاعياا وذذاللق
( سعلذهذذذذعم ؼي ذذذذال لحلذذذ ُ  ،ظه ذذذذهم ش ذذذ هم ا ذذذذى
لحلعاب؟ هنل مع وأعينا لحلفضات لحلةعحليق.

58

الفصن السابع
األزض والضسيبُ الشىزيُ يف العوىد الظعىبًُ
ط ل ذذذذذك حلع لحلذذذذذق لحلعذذذذذاب كجذذذذذا وذذذذذاللق ،ععذذذ ذ ظهذذذذذال
لحلشعاعيني ،لوةيُوهم ا ى لؿيم لحل ُ لحلعاعيق ،عضالة
اعمذذق ،وذذاللق عضذذالة سعصذذق ،ذ ع ذ ك ؼي هذذم مذذأ اذذع
254هذذذذذ شيذذذخ ظهذذذا كلذ ذ لعذذذأ طاحلذذذاا لحلذل ذذذض ،مضذذذا
واللق ،جم لِسشي لاا لِوالط ،غرلهم ذ ل ذحلذك شةذى
اذذع 0337هذذذذ ( 0908م ط ليذذأ حل فذذعه لحلعذذاب لحلذذنلأ لنةهذذى
شي هذذذذم اذذذذع 923هذذذذذذ ( 0506م كي نفذذذذاذ ا ذذذذيهم ك حذذذذا
لِشيذعا ،ذعنال ليةفذذاا مذذنهم عذن ا كزلذذعوهم ا ذذى منذذععا
لملرعذ .
نعم حل ظهاث حلق لحلفعط يني لحلعاب ،جم حلق لحلع عويني
لوذلل لحلراللاا ،يُ ع للق
لحلعاب مضا واللق،
اه هٍَه لـ فعه ،حليأ لؿيم لحلشذعاعض ذ وف ذع ا ذيهم
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ععذذذ شذذذني ،ف ذذذم لرذذذةطيعال لفذذذع لحلغذذذالوع لحلني ذذذعث اذ ذأ
لحلراللني.
ع كا لحلض ي يني ظها ل واللق وضافال وضا
لملعحلذذذك لِللعذذذض لِل ل  ،فيذذذذعنال ل ة ذذذاا مذذذأ لشذذذذعه ا
عذذذعَْ  ،لنه ذذذاا لِللعذذذض ،ك لفاعذذذاا ا يهذذذع لحلغذذذالوع
لحلفع شق لحليت َ فيأ ِش كا لةص هع.
ذذعا

لؿذذك إا ذحلذذك لحلعهذ لحلشذذعاعض لحلضذ ي لحل فذذيض،
اه نهع وذ ع كعنذعه وذاللق ،عنذت لمل ييذق لحلزللايذق،
مهع لحلالحمل ،عنت وٍسذن مذأ كصذصععهع ،وعطذى غرلهذم مذأ
لحلشعاعيني ،ك وعطى ععذض كعنذعه لحلذ ُ  ،لحلذنلأ ذعنال ا ذُه
حل شعاعيني.
ذذعنال لذذنل اا لحل ذ ُ لحلذذزللن اذذنلب لشلذذاا ،إذ ذذعنال
لنه ذذذاا إنةذذذعذهم ،لرذذذةاحلاا ا ذذذى معشذذذيةهم لحلزللايذذذق ،ععوذذذم
لحلغالوع لذل انهم ذيعاع االة.
عنال ل طعاا كشرعلهم ،ل يعانهذع كشطععذع كسشذععع،
حليأسن ل دنهع إ ذياعهم.
ذذعنال لاغ ذذاا لملذذُط لحلذذزللن ا ذذى وذذأذرل ك َ هذذم،
حليصض ال ا ى كذالهم ،ا رععوهم.
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ؽ ضع مأ هنه لحلني عث لحلشعاعيق ،ف هعذا اشالث
لِحلا مأ وذاللق اذأ كللعذيهم ؾذأ ل إ لؾ ذعت حليةصضذنال
فيهذذذع ،و ذذذك لؾ ذذذعت هذذذض :ذ ذذذعت لحلُذ يذذذق ،لوذذذين ل نق،
لحلزل لق ،حل نعا ،مشك ،ذ ل لحلعاب ،مذع كنذا حلذيا و ذك
لؾ عت لؾا له ،فضل لحلشةعه ،إَ لملعه حل شاب ،كمّذع لحلفذنله
لحليع لحل جعل لحلع ل فُ كجا لن ا شلع هنعط.
عا لحلشعاعياا لفاعاا ،كلهعق لملزللاني لحلرذاللني،
لحلغالوع لحل عهعق ،ا ى إنةذعذهم كللعذيهم ،ذل مذأ لهذاب
مذذذأ كلعذذذا ،ذذذعا لؿيذذذع لحلشذذذعاعياا لرذذذةاحلاا ا يهذذذع جذذذم
لعطانهع مأ لشعه ا ،إمع ه ق ،ك عذعحلح أ ،ك لعطانهذع لحلذزللن،
ععملزللاق.
ان مع هعذم لِوالط لحلعح عنياا ،عاوعوذق وذ طعنهم لذع ا
و يم واللق اع 923هذذذ ( 0506م لوذةاحلال ا يهذع ععذ كا كوذا
و يم :لملةا ل ا ى لهلل عأ لع اب لحلع عوض ،رسا س يفق ااعض
ةذذذل وذذذ طعنا لحلفذذذالي ،سلذذذعت ش ذذذع ،ذذذ نضذذذع هذذذنل
لحلر طعا لحلذل ذض نفرذا س يفذق حل عذاب حل رذ ني ،ععذ ذحلذك
لحلةعللخ ع كث ني عوهم ؼل لحل ُ  ،مأ ل لحلنالشض.
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لحل حلق لحلعح عنيق هنه كص لث كنع ذق ذالنني مةعذ ة
عشأا لِللعض م ييةهع ،حلينهع عنت هع ملض صق ذ ي
لحلنفاذ مأ لحلشعاعيني ،كعنعه لحل ُ َ لعافاا حل فغي ق معنى.
ذعا لملةف ذاا ،لهذعمجاا كصذصعب لِللعذض
حلنحلك ف
لحلغذذذعفعه عذذذُ وذ ذ ع ماذذذذع ،ك حلرذ ذ ع طفيذ ذ  ،لرذ ذ انهم
كللعذذذيهم ،وذذذعلة عذذذح أ غذذذذا ،وذذذعلة اذذذأ طالذذذك لحلغذذذذالوع
لحلفع شق ،وعلة عإحل عه كصصععهع لحلرراا ،عةهم مذع كنذزت لهلل
عهذذذذع مذذذذأ وذذذذ طعا ،وذذذذعلة عذذذذ لاض لذذذذعلةهم مذذذذأ لؿيذذذذع
لك طذذعايني ،هذذنل مذذع ذعذذل كللعذذض لحلذذ ُ مه ذذق ،كنهذذعل
لحلذذ ُ وضذذذع لحل صذذذا ،ا كا لرذذذةفي لحلذذذزللن منهذذذع فعوذ ذ ة
ذذذذع ذعذذذذل لحلذذذ ُ ؼذذذذا مذذذذأ لحلِأشذذذذرعل لملح ذذذذاة،
وذذذذن ا،
لؿاذيذذذق ،لحلذذذيت عنذذذت وع ذذذل كللعذذذيهع لحلعهذ ذ لحلعاعذذذض،
ذذذذاب
وعطذذذذض دعلهذذذذع ِصذذذذصععهع ،ذعذذذذل لحليذذذذأ .لذذ ذ ب
لملعحليني لحلضفعل حلّللعض ،ف ذم لفاوذال كشذرعلل كللعذيهم
لحليت وض حمل حلّشرعل.
مشذك ،ذل
ععكععفق إ ذحلذك ف ذ ل كا شع ذع
ذذانني ،ذذعا ل اذذى كا ععذذض طذذعن لحلطذذاق ىة ىذذاا غععذذق
نغرلة ععِشرعل ،شالحلض مشك ،فأما ع طع و ك لحلفععذق صذعل
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لِه اا لةص راا حل طعهع ععجملعا ،ؽ ضذع مذأ طذعن لحلطذاق،
جم لنيشفت لؿ ي ق عع ونٍ ان مع ن ل ذحلك لؿع م كسشعب
و ك لِشرعل إ لحل ضا لحلني لشي ه لسل لمل لنق ،حليي ل عهع
عنعهه ،فةأط لحلشعع مأ و ك لَِايذع ،لَ اذعهلث لحليعذعذق،
إذ حليا هنعط طعن طاق ،عل شع م نهعب.
ذذ ا لحلةذذعللخ ذذحرلل اذذذأ كا ذذعت م ذذاط عذذين اح ذذذعا
لحلرذذذيىق لمل ييذذذق لحلزللايذذذق ،إذ ذذذعنال لشذذذا ا ك ل ة ذذذاا
كه ذذذذهع ،جذذذذم لرذذذذةاحلاا ا يهذذذذع ،لغذذذذيفانهع إ كمُ هذذذذم ك
فنصانهع ملأ ها سععع َوةع علهم ،اعمذل معهذم ا ذى شذ عه
لحل ُ .
ؽ ضذع مذأ و ذك لحلااللذع ف ذ هذعذا ك هذاب لِحلذا مذأ
لحلرذذاللني ( لحل نذذعنينيم إ كماليذذع حليعيشذذال هنذذعط كشذذاللل،
لع ال حلير ل حل ق وعوفق.
مأ لحل يق كاّ لحلر طعا ا ذ لؿ يذ لحلحذعنض لحلذني م ذك
وذذين  0876ذذذذ  0919ذذ كنشذذأ اللة سعصذذق ك للة كمُ ذذا،
ذعا َوذا
هنه لِمُط هض لحليت نه هع مذأ لحلشذعع ،ذ
واللق ،لا عاا لـُ عني لملعحليني حلّللعض ،جم ل ااا كا
مأ لحلضذعاعق ايذعا إهذع ورذالق عيذنهم ا ذى و ذك لِللعذض،
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شينىذنٍ لعهذذا هذذنل لحلرذ طعا ،لذذأما (عذذإلل ة وذذنيقم عةرذذري هع
ععوذذم كمُ ذذا لـعصذذق ،عذذنحلك هعذذل مضذذرل كصذذصعب و ذذك
كطال لحلذ ُ لةرذاحلاا،
لِللعض ،لملاث لل ك ك لحلةشا
ك ا عَ عععفع ،لعيشاا ايشق لحليفع .
ملع و هنل اع  0919ظهاث شيامق وا يذق وذ اض
لؿالذذق ،ط وع ذ ذذذل و ذذك لِللعذذض إ كصذذصععهع عذذل عنذذت
متنصهع ِسضعوهع مأ لحلشعاعيني.
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الفصن اخلاوص
األزض والضسيبُ يف العَود الرتكٌ العثىانٌ
ذع ت لحل حلق لحلعح عنيق ان مع ل ةرصت لحل ُ لحلرذاللق،
كللعض لحلفضه ك لـالس ،ك لحلعشا كللعض كمرللق ،عنحلك ف
ا ذ ث مذذعت لحل حلذذق ،كص ذ حمل لحلذذزللن لةضذذافاا فيهذذع ،ععحلزللاذذق
ف ذذ  ،ذ ذ كله ذذذت لملةضذذذافني عة ذذذك لِللعذذذض ،ععحلغذذذالوع
لحلفع شق ،لحليت ط و ك مع لة فاا عا.
عا ا كنالن لحلغالوع لحليت فاعت اه لحلر طعا
ععلزل ذ لحلحذذعنض ( 0480ذذذذ  0502م و ذذعلب لحلح ذذعنني نااذذع ،ذ ذذهع
ا ى إنةعس لِلض ،ذحلك ع لاض ور ل نف عث لحل حلق ،لحل يذع
ععِا ذعت لحلنعفعذق ،لحلح عفيذذق ،لـرللذق ،لحلضذذصيق ،مذع كنذذا َ
ا ل لحل ةق و ك لمليع لأ.
ععذ لِحلذ هرالذذق ( 0599م والحلذذت لؿذذا ب ا ذذى لحل حلذذق
لحلعح عنيذذق ،فذذزل ث لحلغذذالوع شةذذى كص ذ صت ورذذعني نااذذع،
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عأزلعه كة فق ،إم ل لق وفالق ،إم ل لق شغالق ،إاعنذق
ذهع لق ،عا لِه اا ماغ ني ا ى فعهع.
ظ ت هنه لحلغالوع لملاه ق ا ذى اذعوك لحلشذعع اهذ ل
طذذذذالُ وأسذذذذنهع لؿيامذذذذق وذذذذعلة م عشذذذذاة ،وذذذذعلة عاوذذذذعطق
لمل ةزمني ،ط وةنعات انهع .
تعدين الضسيبُ يف عود العثىانًني

اذذع 0255هذذذذ ( 0839م وعذذعهاث لؿيامذذق لحلعح عنيذذق
عأنهع وال لعلق لحلذزللن مذأ ف لشذق لحلغذالوع ،فأا نذت 26
شع عا 0255هذذ ( 0839/00/6م :لحلةنعي عث لـرللق.
 09ذي لحل عذذذذذ ة 0255هذذذذذذذذ ( 0841/0/25م كصذذذذذ لث
لؿيامذذق لحلعح عنيذذق عنانذذع كحلفذذت ااذ ذذا لحلغذذالوع لملاذذذا ة
رنىذنٍ ،فاعذذت لحلغذذال ق ا ذذى لِللعذذض عنرذ ق  01لملىذذق مذذأ
قضات لِلض ،ا ى كا ل فعهع ل مي مةى كلول إحليهع
فذل ععحلةاالع لؾعلي.
ظ ت هنه لحل عا ة م ذ لل اشذالأ اعمذع ،جذم كعذيفت
إحليهذذع ا ذ ة عذذالوع ،عأزلذذعه منااذذق ،ذع ذذت لحلشذذعع لحلرذذالي
لحلعاعض ،لىأ منهع مأ لحلف ا لؾان.
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 7لمغذذذعا 0274هذذذذذ ( 22نيرذذذعا ،إعالذذذل وذذذنق 0858م
كص لث لؿيامق لحلعح عنيق عناا لِللعض لحلني وغ أ مرحمل
لِللعذذذض ،اعافذذذق ؾذذذعا سعصذذذق ،فيهذذذع لملهنذذ  .لمل ذذذأ،
ع ً ععملرذحمل ملذع كوذى ذحلذك لملرذحمل عنةيرذق شرذنق حل صيامذق
َليت س ل ن عل ،لعنيا ،كلوذ ت لِ لمذا وذنق 0277هذذذ
ل لحلاَة ،عةنفين ذحلك ،ا ى كا وٍسذن لحلغذال ق
( 0861م إ
اذذأ لِللعذذض لحلعاصذذعث لِمرللذذق ( ،لِللعذذض لِمرللذذق ،هذذض
لِللعذذذض غذذذرل لملشذذذراة لملعحلذذذك لةضذذذا عهذذذع ععوذذذم لحل حلذذذق،
فينا عيعهع أللض كمرللذقم عنرذ ق  4لِحلذ مذأ ي ةهذع
لمل نذذق ،اذذأ لِللعذذض لمل ا ذذق (لِللعذذض لملشذذراة ،هذذض
م ذك حلضذعش هع غذذُ لِللعذض لِمرللذذقم عنرذ ق  01لِحلذ
لمت هذنه لحلغذال ق ،شةذى رسذا اهذ
مأ ي ةهع لمل نق،
لحل حلذذذق لحلعح عنيذذذق وذذذاللق ،عيذ ذ كنذذذا ذذذ كصذذذعب لحلغذذذال ق
لِوعوذذيق إعذذعفق اذذع 0306هذذذذ ( 0911م ذ لهع  6لملىذذق
ععوم لحلةرهيزلث لحلعريالق ،هنه لحلغال ق هض ععكعذعفق إ
لحلغال ق لحلعشالق.

67

الضسيبُ العظسيُ

إا لحلغذذال ق لحلعشذذالق ،عنذذت ماش ذ ة ذذل اذذع 0255هذذذذ
( 0839م شلنل فإا مع ذ اوا اأ لحلغذال ق لحلزللايذق لحلذ ُ
لحلعح عنيق واللق ل لحلةعللخ لش ل لحلغذال ةني ،ععذ كا عينذت
يذ فاعذت عذال ق لِللعذض (كللعذض لذا اوذضم فذإنين
كعخ اأ لحلغال ق لحلعشالق (كاشعلم.
إا نعع لحلغال ق لحلعشالق ،وطال لاة ذعلل مذأ ك ت اذع
0256هذذذذ ( 5رذلل وذذنق  0841م شيذذخ عذذعت طال ذذق لؾ علذذق،
عطال ق لِمعنق (كي عرع لحلييل لحلااام كسن شضذق لحل حلذق
اينع ل ذحلك شةذى غعلذق اذع 0258هذذذ ( 0843/0/3م عذ لاض
كا لحل حلذذق ط وذذة يأ مذذأ عيذذع شضذذةهع مذذأ للضذذات لحلعشذذاي
عرعا منعوع ،ف كاع ث عا ة لحلة زلم ،صذعلث و ذز اشذا
ل غعه ار ااا ،مأ طعحل لَحلةزل اأ اعمني.
ملذذذذع لكث لؿيامذذذذق لحلعح عنيذذذذق كا لمل ةذذذذزمني ،لفغذذ ذ اا
مض صةهم ا ى مض صةهع َ لهة اا عع علة لِلض ،ف ع كث
اذذع 0263هذذذذ ( 0846م عة ذذزلم لحلغذذال ق اذذأ مخرذذق كاذذال ،
حلةذذذاهم عذذذأا لمل ةذذذزمني لع ذذذاا ا ذذذى ؼرذذذني شعحلذذذق للضذذذات،
لؿ ي ذذذق كا لحل ذذذعو ني ا ذذذى لؿيذذذم لالذ ذ ا لعةذذذزلا كمذذذالت
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لحلة ذذذزلم ،ا ذذذى نطذذذعق لوذذذع هع ذذذاا لحلطافذذذعا ملذذذأ ععذ ذ هم،
عنال لال ا كا لياا لمل ةزماا مأ ذ ي لحلاذعهق لحليرعل،
منفذذا لأ ك مةغذذعمنني ،ذحلذذك حلةصضذذل مذذنهم ا ذذى لِمذذالت،
و الق لَ طعايق.
لؽذنث لؿيامذق م ذاللث الاذ  ،في ذع ىذةط،
عأسن ش هع مأ لمل ةزمني ،وي يفهم ارعا ة لحلزللن ،وذأمني
لِ لث لؿيالنذذعث لحلزللايذذق ،لحلذذيت هذذم شعذذذق إحليهذذع ،حل ذذعه
فعو ة معة حلق ،حليذأ ط ليذأ لعهذا مذأ ك حلىذك لمل ةذزمني كلذق
مرعا ة حل زللن.
اذذع 0269هذذذذ (شزلذذالا  0853م لن ذ حلعت نذذرللا شذذاب
لحل ا عني وا يع ل ويع ،ظهاث شعذق لؿيامق إ لملذعت،
ملذذع ذذعا لحلة ذذزلم مل ذ ة مخرذذق كاذذال ذ لن غذذى كم ذ ه ،ف ذ
الث لؿيامق ،كسن شضةهع لحلعشالق مذأ للضذات عطال ذق
لِمعنذذذق ،اينذذذع ،فأسذذذنوهع كاذذذال  0269ذذذذذ  0853( 0270ذذذذذ
 0855م كي وين لؿاب.
 00لعيع لْسذا 0272هذذذ ( 0855/02/22م صذ ل نعذع
فاعذت ااذ ذا ،عاذ ة لحلة ذزلم:
لةع ك ععحلغال ق لحلعشالق
ذذل الذذق ا ذذى شذ ة ،اعافذذق ف ذذا إ للة لحل غذذعه (لملنط ذذقم
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ذذذذذل غذذذذذعه ا ذذذذذى شذذذ ذ ة ،اعافذذذذذق إ للة ف ذذذذذا لِحلالذذذذذق
(للعفعذذذذذعثم لحلاَلذذذذذعث ،عذذذذذنحلك ظهذذذذذا لمل ةزمذذذذذاا حل ذذذذذاى
لِ غذذيق ،م ةزمذذا لِ غذذيق ذذعنال ل زمذذاا مذذع لحلةزمذذاه مذذأ
كشذ عظ رسذالأ ،عهذنل ف ذ كعذصت لـزلنذق لحلشذعع طع ذذق
حل ذ عض لِفذذال ِ ،ا لِفذذال لِ الذذعه عنفذذاذهم ذذذعههم ك اذذع
ل فعانذذذا مذذذأ لِمذذذالت إ ذيذذذاب لؿيذذذع  ،ذذذعنال ل ةزمذذذاا
ععؾ ذذذذق ،ع ذذ ذ َث هزل ذذذذق ،جذذذذم ل زمانهذذذذع ع ذذ ذ َث ععهعذذذذق،
ع عينت رنفع.
لمل ةزماا لْسا ا ،لني اا لحلزللن،
ط وية لؿيامق لحلعح عنيذق ععحلغذال ق لحلفعششذق ا ذى
لِلض ،عذذل فاعذذت ااذذذع لحلنعذذع  08مجذذع ى لِ ت اذذع
ذذل
0286هذذذذ ( 0868م ا ذذى ذذل إنرذذعا لحلع ذذل كلععذذق كلذذع
ونق ا ى لحلطا عث ،ا كي م ععل.
اع  0316ش صعلث وأسن لزلع ،ع ت لحلع ذل ،ذحلذك
 3ذذ  4ذا ش ذه يذق اذأ ذل لذا مذأ لِلذع لِلععذق ،ااذذع
عناا لملالانق  0325ش (0919م كص حمل لحلاوم لحليذامض وذاللق
مخرق ا ش ذه يق ،كي  21اشع ذه ع لحلرنق ،هذنل لمل ذغ
لعع ت اشا سل لحلفا لحلاوطض لحلعع رنىنٍ.
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 24كلعل ونق  0287ش ( 0870م ص ل نعع مفضل اأ
نط هنل لحلنعع  ،ا ذى
عال ق لحلعشا ،نفن نفا لحلعع ،
و ذذزلم ذذل الذذذق مذذأ كصذذصععهع ،لحل ذذذاى لحلذذيت ط و ذذز وذذ لل
ععِمعنق( ،كي كا ػ لؿيامذق لحلغذال ق ،م عشذاة مذأ ذل
مزللن ععحلااا لحلة ني فيعا لملاظفاا لأواا عهيىعث لسةيعللذق
لحل ذذذاى ،لفاعذذذاا ا ذذذيهم م ذ ذ للل فعششذذذع ،فذذذإا كعذذذال احلذذذا
لررنانهم لغاعانهم ،شةى ل ال اع ل ا يهم ا ى كهعحلض
الهم مأ لحلني ذعث ،ملذع ظهذا كا إلذال لـزلنذق ذ ذل ،كا
حذذا إنةذذعذهم ،ذذالث لؿيامذذق و ذ لل لحلة ذذزلم،
لحلذذزللن ذ
ذهع
ظ ت هذنل لحلةرذعلب وةصذات مذع،
ع عا ة لِمعنق،
كهُط لحلزللن.
اع  0310ش ( 0885م كحلفيت عا ة لِمعنق ،كاي ث
عاذذ ة لحلة ذذذزلم ذحلذذذك لاة ذذذعلل مذذذأ ك ت اذذذع  0312ش ا ذذذى كا
لياا لحلة زلم عرع لحل اى ،مع وفغيل كصذصعب لحل ذاى ا ذى
لمل ةزمني مأ غرل لحل الق.
شها نيرذعا (إعالذلم مذأ اذع  0313ش ( 0887م نشذا
نعع لحلغال ق ،لؿك عا نعع رسا  315/6/01ش ( 0889م
ها لأما ععحلة زلم عرع لحل اى.
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0320/6/9ش ( 0915م ص ذ ل نعذذع ذ ل ذ ععحلغذذال ق
لحلعشالق ،ها ل ات ععحلة زلم ،ا ى كا لحل اى لِمع أ لحلذيت َ
و ز عأوععل منعو ق ،وذ لل عطال ذق لِمعنذق ،ل هذنل لحلنعذع ،
شةى كاال لؿاب لحلععمق لِ  0904( ،ذذ 0908م وين و ك
لؿذذاب صذذعلث لؿيامذذق وأسذذن لحلغذذال ق ،عطال ذذق لحلة ذذزلم،
لحلة ني ،لِمعنق.
نشبُ الضسيبُ العظسيُ

عنذذذت  01لملىذذذق مذذذأ دذذذأ
كمذذذع نرذ ذ ق لحلغذذذال ق ف ذ ذ
للضات ،اع 0311ش ( 0884م جم عم إحليهع لحلرذ ع ،ا ذى
كا ليذذاا ج ذذخ هذذنه لحلغ ذ عوم حل عذذعل  ،ج حعهذذع حل نذذعفع (كي
حل طا عث لحلع الام جم ال ث هنه لحلغ عوم فضعلث  0.5لملىق
اع  0314ش (0888م  2لملىق اع  0303ش ( 0897م
جذم صذذعلث لحلغذال ق اذذع  0306ش ( 0911م  02.69لملىذذق،
ذحلك ا ى كجا إععفق ذ ل ة ،ععوم لحلةرهيزلث لحلعريالق.
غ ذذذأ  0322ش ( 0916م كحلفذذذض  03وذذذعنةي ع مذذذأ هذذذنه
لكعذذعفق فأص ذ صت لحلغذذال ق ع ذ عو هع  02.5لملىذذق ا ذذى كا
لحلعشاة حل ععل  ،لشذ كلغذع حل نذعفع ذحلذك
لياا لش
عرذذذع ذذذعناا لملالانذذذق لحلععوذ ذ حلعذذذع  0325ش ( 0919م ععذ ذ
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لؿذذاب لحلععمذذق ساذذذت لحل حلذذق لحلعح عنيذذق مذذأ وذذاللقِ ،ا كه ذذهع
جذعل ل ا يهذع ع ذاة طذالت وذين لؿذابِ ،نهذع غ ذت لؿذذاب
لحلععمق لِ .
املمتزوىن

َ عأ .هنع مأ ذ ذا شذضه اذأ شعحلذق لمل ةذزمني حل غذال ق
لحلعشالق ،فأ ات:
مذذأ هذذم لمل ةزمذذاا؟ هذذم كشذ عظ لة ذ ماا إ لؿيامذذق
عط ذذذع وا ي ذذذهم ،لوذذذذةيفعه شضذذذق لؿيامذذذذق مذذذأ إنةذذذذعس
ذذل الذذق ،حل ذذعه م ذذغ معذذني ،محذذعَ حلذذنحلك :إذل
لملذذزللاني
عنت شضق لؿيامذق مذأ الذق مذع و ذ ل عذأحل حلذرلة ،فيغذع
م ةز مع كحل مىق حلرلة م ةز رسا لزل اشا حلرللث ،ا ى هنل
لمل ذذذغ ،م ةذذذز رسذذذا اشذذذالأ حلذذذرلة ،انذذ هع و ذذذز لؿيامذذذق
لَحلةذزل  ،متنصذا
شضةهع مأ و ك لحل الذق إ رسذا مذأ لزلذ
شك لحلا عحلق ظ ع شضق لؿيامق مأ و ك لحل الق.
متنحمل لؿيامق حلذ عض كشذ عظ م ذاعني شلذع ،ظ ذع
شضةهع مأ الق مع حل عه م غ اهي ل فعانا إحليهع.
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و ز لؿيامق ك حا مأ الق ععؾ ق ك ل غعه
مذذع ( لرذ ى لحليذذا لملنط ذذقم إ م ةذذز لشذ  ،ك اذ ة م ةذذزمني
مةغعمنني.
هٍَه لمل ةزماا ،ذ ل زمذاا ذل الذق إ كه ذهع لحلذنلأ
ىشاا ظ م لمل ةزمني في فعاا إحليهم العق عع مع وي فعانا
ه ع لمل ةزمني شضق لؿيامق اأ طالك
إ لؿيامق،
لحلييل لحلااا ،لَوفعق مذع لحلذزللن ا ذى لؿضذق مذأ قضذات
لِشذذرعل لملح ذذاة ،فذذإذل ذذعا لعهذذم مذذأ لله لحلييذذل لحلذذااا
اعي ذذذع ،فذذذإنهم لعطذذذاا لِه ذذذني إلضذذذعَ ،ل احلذذذاا فيذذذا كنهذذذم
لوذذةافال شضذذق لؿيامذذق ،إا ذذذعا لعهذذم ذذيُ ،فذذذإنهم
(لمل ةزمذذذذاام لشذذ ذ ا ا ذذذذى لِه ذذذذني كاطذذذذعوهم ك حذذذذا ممذذذذع
لرذذذةص اا ،إا كعذذذى لحل ا لذذذاا إذععذذذق ط ذ ذ هم ،فذذذإنهم ذذذعنال
لط اا مأ لؿيامق وعيني سدلله حلة لا للضات ،ع لاض كا
لحلزللن كسفال ك ععاال إنةذعذهم ،ا ا ذم لمل ةذزمني فيذنهع
هٍَه لـدلله لحلنلأ لوف ال مع لمل ةزمني ا ى شذضه مرذ ع ،إ
و ذذك لحل ذذاى ،ى نذذاا للضذذات ،ك حذذا مذذأ عذذع مذذع هذذا
ش ي ذذض ،ان وذذنٍ لة ذذ لمل ةزمذذذاا إ لِه ذذني حلُوفذذعق ا ذذذى
شضه ،في شى لحل ا لاا مذأ ذحلذك لحلة ذ لا لحلفذعشش فيذللعذاا
مذذذع لمل ةذذذزمني ا ذذذى فذذذع ك حذذذا مذذذأ نضذذ إنةذذذعذهم ،إذل ط
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وضذذذل لَوفذذذعق فذذذإا لـذذذدلله ل ذ ذ ماا ذذ ذ ل ت لحلذذذة ني إ
لؿيامق ،لحليت والفك ا ذى قةالعوذا وي ذ ذ عوهذع ظ علذق
مع فاض ا ى لحل ا لني رال ،عنحلك ىذاس لحل ا لذاا اذأ ذذل
قضاشلم ،عذل اذأ مذع شذيةهم لحلذيت ل يعهذع لؾ ذعة حلةرذ ل مذع
ا يهم.
ععض لِشيعا ،إذل ذعا عذ ت لَحلةذزل لفذيض ذحرلل
اذذأ شضذذق لـزلنذذق لؿ ي يذذق مذذأ لكنةذذعس ،ك ذذعا لمل ةزمذذاا
ذشعني كعى لحل ا لاا لَوفعق معهم ا ذى شذضه معذني ،حل ذعه مذع
ت لَحلةزل  ،لعحمل رل شلم ،فإا لمل ةزمني لالذعاا
فعاه
لحل غعه ،هنعط ويم ا ى لحلذزللن كشيذع عوذيق لذزس عهذم
لحلرذراا امنذذع طذذالُ ،ذ لغذذطا ا إ عيذذع كللعذذيهم إ
ذ ي لحلنفاذ لحلعُ  ،عح أ غا كنفعق دنهع ا ى كه ذهم ،هذم
لحلرراا ،ك حل فعهع إ لحل غذعه لؿيذع  ،حلية ضذال مذأ
لِشيذذذع لؾذذذعواة ،انذذ سذذذا ذهم مذذذأ لحلرذذذراا ،لهرذذذا ا
كللعذذذذيهم ذذذذالهم ،ؽ ضذذذذع مذذذذأ ك حلىذذذذك لمل ةذذذذزمني لحلذذذذنلأ َ
ل اع  ،إ شيخ لحلف ا لؾان لملاث لحلزٌل .
لذل انهم
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الفصن الشادض
الفسنشًىن واملمكًُ الززاعًُ يف سىزيُ
حل هاب لِوذالط لحلعح ذعنياا ،مذأ وذاللق كعذ لع ،حليذأ
لحل ُ لحلراللق ،ع يذت ععحلفانرذيني لحلذنلأ ذعنال لوف ذال مذع
لكني يذذز ا ذذى ل ةرذذع لحل طذذا لحلشذذعمض( :ف رذذطني ،حل نذذعا،
لِل ا ،وذذاللق لحلرذذعش يق ،لحل لس يذذقم ا كا ليذذاا ِهذذل
هذذنه لحل ذ ُ كي ا ذذم ك لكي عذذنحلك ،هذذنل مذذع ذعذذل لحلفانرذذيني
وة اا واللق ع ذٍمهم لوذةع علهم ،لةصي ذاا م ذ للوهع
ؼيم لؾعهل لحل ىيم ،لغم ش ة م ع مق كه هع شلم.
حلعذذذع لحلفانرذذذياا كجنذذذعه لنةذذ لعهم لحل فذذذيض لل هعمذذذع،
غيق لمل ييق لحلزللايق وذاللق ذحلذك ع ضذ إهذع لحل ذق،
ذعذذل لِللعذذض نه ذذع م رذ ع عذذني لِ الذذعه سعصذذق عذذني لحلذذنلأ
كص صال ا ُه َوةع علهم لشل ل .
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نوب األوقاف اإلسالوًُ

ع ك ا هم عأا كص ل لملفاض لحلرعمض لحلفانرض اللل
ل ذذذم  2 753رذلل وذذذنق  920عإنشذذذعه مال ذذذق اعمذذذق حلّ ذذذع
لكوُميق ،لعطهع ععملفاعيق لحلع يع م عشاة ،ذحلك ا ك ع
ع يق لحلطالو  ،اني مشافع اعمع فانريع شلع ،ذحلك حلاعع لذ
لملفاعيق ا ى لِ ع لكوُميق لحلالوعق لحلةُاع عهع.
ذذم 81

جذذم كص ذ ل لملفذذاض لحلرذذعمض  926/0/29ذذاللل ل
ظالا لوة لت لحلع عللث لحلا فيذق ،م نيذق عنذت ك غذرل م نيذق
مع ا ل لؾالمع (لملع ة 0م لَوة لت ليذاا ععحلن ذ  ،ك ا ذك
رسا وعع ت ي ةا ،ي ق لحلع عل لملرة ت (لملع ة (2م وك حليل
مذذذأ حلذذذا شذذذك لحلةضذذذا عع ذذذعل مذذذأ لحلع ذذذعللث لحلا فيذذذق عطال ذذذق
لكذعلوني ك لمل عطعق كا لط ذع لوذة لت ذحلذك لحلع ذعل (لملذع ة 3م
ل مأ حلا شك لحلةضا عع ذعل مذأ لحلع ذعللث لحلا فيذق لكذذعلة
لحلطال ق ا لكذعلوني لمل عطعق ،هع كا لط ع لوة لت ذحلك
لحلع عل (لملع ة 4م.
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حض الظسكات الفسنشًُ عمِ اوتالك األزاضٌ
 7نيرذعا (إعالذلم وذنق 0924

جم كص ل لملفاض لحلرعمض
اللل ل م  2547عشأا لوذة ُط لحلع ذعللث مذأ ذل لِشذ عظ
ذعه لملع ة لِ منا كا مأ لحلنلأ وك شلم
لؿع ني،
كا ل ةنال ف يال لةضافال عذعِمُط (لِمذالت غذرل لملن احلذقم
ع أ نطعق واللق حل نعا لمل ا لحل اى:
 0ذذ لحلشا عث لحلةرعللق ك ذلث لحلشيل لحلةرعلي لِذن يق
لملأذ ا شلع ععِشفعت واللق حل نعا.
 2ذذذذذ لحلشذذذا عث لِذن يذذذق ،ععحلشذذذا ط لحلذذذيت حل شذذذا عث
لحلراللق لحل نعنيق.
ذذعا ضذذ ذحلذذك لملفذذاض لحلرذذعمض واذيذذا لحلشذذذا عث
لحلفانريق لحليت عنت فانرع وٍل هع واللق ( حل نعام حلةة ذك
لِللعذذض لحلزللايذذق ،ذذ كنشذذضه لملضذذا لحلع ذذعلي لحلةانرذذض
لؾزلواي ذعل ل اض لحلزللن ،عفيق إغال هم ععحل لاا ،جم صعل
لشذلي كللعذيهم ،ل يعهذع ،عذح أ فذعشش ،ك لرذة يهع م يذع
حلا ،كي م يع حل فانريني.
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التالعب باألوالك واملًاه العاوُ
ل لملفذذاض لحلرذذعمض عةذذعللخ  01شزلذذالا وذذنق 0925

كصذذ
ذذذاللل ل ذذذم  044عشذذذأا ونعذذذيم لِمذذذُط لحلععمذذذق (كي لِمذذذُط
لِمرللق ممع ذع ا مأ ع أ كمُط لحل حلق:
شعطي لحل صا ،لحلفذ للا لحلذ صرللث لملعؿذق لملةضذ ق لكوذع
ععحل صا ،فعلي لمليعه مأ كي نان عنت ،لمليعه لؾعللق ؼذت
لِلض ،لحلينذذععيع مذذأ كي نذذان عنذذت ،لحل ذ صرللث لحلف ذ للا،
لحلشَُث لحلضعؿق حلةاحلي لحل اة للا ق (لملع ة 2م.
وعللخ  26كلعل ونق  0926كص ل لملفاض لحلرعمض اللل
ل م  321شعذا فيذا لحل يذع ععوذةح عل لمليذعه لؾعللذق لحلذيت ؼذت
لِلض إَ عاسط متنصهع لؿيامق ،مأ ىعحل ذحلك لعع ذع
ظزله ن ي ،ععحلررأ إ وةق كشها.
إا هذذذذنلأ لحل ذذذذذالللأ إا عنذذذذذع ذذذذ عذذذذذعع لِشيذذذذذع
لحلةنعي يق حلّمُط لحلععمق لمليعه لحلععمق يفيذق لوذةح علهع إَ
كنه ذذذع وط ي ه ذذذع عنذذذع و ذذذعا هذذ لملرذذذةع ا وذ ذ ايم
و ذ طعنا ف ذ  ،ذحلذذك ِا لحلر ذ طق لَوذذةع عللق عنذذت وفرذذحمل
لجملعت ِاالنهع ل عوزهع واللق ععغةضعب لِمُط لحلععمذق
لحلذذيت وضذ حمل حل زللاذذق عِللعذذض لحلذذيت عنذذت مرذذةن ععث شلذذع
81

صذذذفعث لِمذذذُط لحلععمذذذق جذذذم ذفذذذت ع يذذذت ا ذذذى هذذذنه لحلضذذذفق
عِللعض لحلععمق لحلفعب لحلا س سُفهع ،ف مت ك ععذض
ذذذعل لملذذذُط مرذذذعشعث لوذذذعق مذذذأ كللعذذذض هذذذنه
لملةنفذذذنلأ
لملرذذذةن ععث لـضذ ذ ق وذذذر اهع عأزلذذذعوهم ارذذذعا ة عذ ذ عط
ذذذذع كا
لَوذذذذة عللث لحلفانرذذذذيني واذيهذذذذعث لملرذذذذةع الأ
لحلر طق لملرةع اة عنت وهيي ِنضعلهع وعول لوةفُت لمليذعه
لحلععمذذق عين ذذع عنذذت وغذذع ذذل لحلعال يذذل ذذذا لحلشذذعع ملنذذع
لوةح علهع اع و ك سرله و ما ،ذحلذك حلي ذى لحلف ذا كي ذع
ا ذذى لِه ذذني ل ذذى كاذذالا لملرذذةع ا مذذةصي ني مذذال لاق
لحلفُ مض ل ايشا.
وعللخ  01رذلل ونق  0926كص ل لملفاض لحلرعمض اللل
ل ذم  070عذل لِللعذذض لملشذعن و رذيم و ذذك لِللعذض إذ عللذذع
عني لِش عظ لحلنلأ لشف انهع.
ذذذذذع كا لحلرذذذذ طق
هذذذذنل لحل ذذذذذعناا ط لاعذذذذذع حليط ذذذذك،
لملرذذذذةع اة ط ؼذذذذع ت ونعذذذذيم لِللعذذذذض لملشذذذذعاق اذذذذأ طالذذذذك
عا لحلشيان اذعمُ ذ رلل ػ يذع
لوةفُشلع وعع نيع ،حل
مرذذعشعث ذ رلة م ذأ كللعذذض لحلفُشذذني عي ذ كصذذصعب لحلنفذذاذ
فيعا لملةنفن لة سل لحل الق لمل ا ق مأ ل فُشيهع ا ى
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لحلشذذيان فيشذذذلي شضذذق صذذفرلة مذذأ كش ذ هم ارذذا صذذرل لوا
معحليذذع لحل الذذق عضذذق مه ذذع عنذذت عذذىي ق ل رذذأ إ إجذذعلة
لحلنذذذذزلن عذذذذني كهذذذذعحلض لحل الذذذذق لفةعذذذذل لؿذذذذال د حليةرذذذ ا ذذذذى
لملرعشعث لملة يق و عاع ذ ع ذض لحل ذالل (070م شذدلل ا ذى لق
ط وط ك كشيعما إَ ا صفرل مذأ لحل ذاى لحلذيت ف يهذع
مُ اا ك العه عين ع ع ض لحلفُشاا لملذعحلياا لعذعناا لِمذالأ
ذذعل
مذأ مشذذيُث لحلشذذيان مذذأ ورذاب كللعذذيهم و عاذذع إ
لملُط ع علق لملرةع ا مٍلالوا.
التخديد والتخسيس
 0926/3/05كصذ ل لملفذذاض لحلرذذعمض لحلفانرذذض ذذاللل
(كي عنانذذعم ل ذذم  086لةغذ أ ؼ ل ذ ؼذذرل (لِللعذذضم لحلذذني
ال ونفينه لحل ُ لحلراللق.

ذ ذ ذذذذعه لملذذذع ة لِ منذذذا (لملع حلذذذقم هذذذاي ؼ لذ ذ
ؼالا لحلع عللث لِمالت غرل لملن احلق لِ غيق للعفععث
عالوطق ععض صذ حمل لحل غذعه ،فيذأ عذأما إ للي مذأ لوذيا
لحل حلذذق لَوةعععذذق اذذأ غذذعة لحلض ذ حمل ع غذذعة ا ذذعللني حل يذذع
عع يذذعث لحلةصالذذا لحلةص لذذ (لملذذع ة 2م ذحلذذك ععذذ مرذذحمل و ذذك
لِللعض مأ ل لملهن وني (لملع ة 6م.
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لحليذذا لملعذذني حلةصالذذا ؼ لذ لحلع ذذعللث لِمذذالت غذذرل
لملن احلذذذق ،لذ ذ اى لملذذذعحلياا لشليىذذذق لَسةيعللذذذق ؿغذذذال ذحلذذذك
لحلةص ل لحلةصالا ،ل عشا لملهن  .عإذاله لحلةص ل لذ ك
عذذذع لحليذ ذ  ،لؿ ذذذاق لحلعينيذذذق لحلع عللذذذق ،ف ذذذع حلةضذذذالحمل ذ ي
لحلشأا لجملع للأ لمل ةعللأ (لملع ة 00م.
إذل ط ليذذأ صذذعشع لمل ذذك شععذذال ،فيرذذاي لملهن ذ .
لحلةص لذ ذ عنذذذعه ا ذذذى ك ذذذالت لمل ةذذذعللأ لجملذذذع للأ لؿععذذذالأ
لذذن ا لـذذُ ا ذذى م ييذذق لحلع ذذعل للغذذا (لملذذع ة 02
لملع حلذذذقم ععذذ ذحلذذذك لن فذذذض حل ععذذذض لحلفذذذا لحلع ذذذعلي كا لنعذذذا
م ذ ة  31لامذذع مذذأ وذذعللخ إحلضذذعق
ععَاذللعذذعث ،لحلذذيت و ذ
قغذا عذ لـةذع حلع يذعث لحلةص لذ (لملذع ة  09لملع حلذقم َ
ل ذذذل كي لاذذذذللض ععذ ذ لنةهذذذعه مذ ذ ة لحلذذذحُجني لامذذذع (لملذذذع ة 20
لملع حلقم.
ذذالل ععذذذض لحلضذذ حمل لحلفذذذا هذذذا لحلنعفذذذن ،ان وذذ ٍن و يذذ
لؿ ذذذاق لحلعينيذذذق غذذذرل لملن احلذذذق لحلرذذذرل لحلع ذذذعلي (لملذذذع ة 22
لملع حلقم.
لَاذللععث لحليت و ع لمله ق لملعينق لنعا فيهع لحل ععذض
مذذ ة مخرذذذق اشذذذا لامذذذع (لملذذذع ة  23لملع حلذذذقم إذل ط ليذذذأ
لملذذ اض شععذذال لؾ رذذق فيعةذذدل لَاذذذللض َغيذذع ،لذذا أ
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شي ذذذع مذذذأ قغذذذا لحلةص لذ ذ لحلةصالذذذا (لملذذذع ة  24لملع حلذذذقم
ذذل اذذاى
ععذذض لحلض ذ حمل لحلفذذا لحلع ذذعلي ويذذم طعيذذع
لس ذذذذق عذذ ذ أ صذذذذُشيق لحل ععذذذذض حلذذذذا ذذذذعا لحل ذذذذالل ذذذذععُ
حلُوةىنع ف ع حل شالوع لملاايق لكذاله (لملع ة  25لملع حلقم.
لوذذةىنع لِشيذذع لحلضذذع لة كجنذذعه لملعذذعمُث لحل غذذعويق
م ذ ة مخرذذق اشذذا لامذذع ،لعة ذ لهل مذذأ لحلة يذذغ
هذذع كا ل ذ
لحلني هاي حل رةأن (لملع ة  26لملع حلقم.
ععذ سةذذع ا يذذعث لحلةصالذذا لحلةص ل ذ ل ذذى حل عذلعذذني
حل ذذذ اني عذذذك مذذذع ،لحلذذذنلأ ط لضذذذ ل عشذذذأا لاذللعذذذهم ك
ل اذذعوهم شيذذم مذذدل  ،كا لعذلعذذال سذذُت مذ ة لحلرذذنةني لحل ذذةني
و يعا لحلةعللخ لحلني لض حمل فيا الل لحلةضذ لك ذالللث لحل ععذض
لحلفا لحلع علي ،الل قي ذق لَوذةىنع إذل ذع لوذةىنع ،
نعفنة (لملع ة  30لملع حلقم.
إذل عا لحلع عل ك لِمالت غرل لملن احلق مه ع عا نااهع
غرل م يذ ة ا ذى لحلرذرُث لحلع عللذق ،فذإا شذك لمل ييذق ك شذك
لحلةضا عهع شرع لَ ةغعه لررل ععوم لعع لحليذ لؿذعحلض،
إذل ذذعا لمة يهذذع عضذذالة هع وذذق ا نيذذق ع ذ ا لن طذذعن ،هذذا
عنفرذذذا ك عالوذذذطق مالجيذذذا ك عالوذذذطق شذذ ط رسذذذا ؿرذذذععا
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عذذك ،ك عفذذرل شذذك م ذ ة اشذذا وذذنالث ك مخذذا اشذذاة وذذنق
شرع مع لياا نان لحلع عل ك لملعت غرل لملن ات لحلشذااض كمرللذع
ك م ييذذع ،إذل ذذعا لعذذع لحليذذ لؿذذعحلض ،غذذرل مذذة م شلذذنه
لحلشا ط في ي شذك لمل ييذق ك شذك لحلةضذا شرذع لَ ةغذعه
ععزلذذذا ،إذل لعذذذض عذذذأا لذ ذ فع ي ذذذق عذ ذ ت لملحذذذل ك نذذذع ف ذذذع
ِشيع لملع ة  02إذل لفض في ي لحلع عل ععوم كمذُط لحل حلذق
(لملع ة  38لملع حلقم.
لملرعشق لحليت وعها ان لملرحمل ،ع أ لؿ لمل ل ذق،
وذذذن لحلة يذذذك ،وعةذذذدل اعوذذذ ة حلضذذذعشع لحلرذذذن (لملذذذع ة 39
لِص يقم.
إذل عا لحلع عل فع لل ِلض كمرللق ط ويذأ لؿذ
لمل ل ذق لحلرن مح ةق ا ى لِلض عالوطق ؽا  ،اُمذعث
إشذذذذعللث جععةذذذذق ،ك إذل ط ويذذذذأ شذذ ذ معينذذذذق ا يذذذذعث
لحلةص ل لحلاذعهض لؾعلي عغال ممحل لحل حلق ،فعملرعشق لحليت
وعها الع ة اأ لمل ذ لل لملذ ل س لحلرذن  ،لذذلط منهذع اشذا ا
لملىذذذق ،حلةرذذذرل ععوذذذم صذذذعشع لحلرذذذن  ،مذذذع ال ا ذذذى ذحلذذذك
فيياا سعععع حل فع ع ت لملحل (لملع ة  41لِص يقم.
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إا هنل لحل الل لحلذني عذع الاذ حلةرذريل لِللعذض ا ذى
كوذذذا ا يذذذق ذذذعا وط ي ذذذا وذذذي ق إ لوذذذةُب كللعذذذض
لحلفُشني مت يهذع مذأ ذل كصذصعب لحلنفذاذ ،ففذض ذحرل مذأ
لحل ذذذاى لحلذذذيت ه ؼ لذذذ هع ؼالاهذذذع ذذذعا كاذذذالا لحلرذذذ طق
لملرذذذةع اة لة ذذذن ا ذذذل لحلاوذذذعول حلةرذذذريل لِللعذذذض كجنذذذعه
ا يعث لحلةص لذ لحلةصالذا ععوذم كشذ لحلاذهذعه مذأ لمل ذاعني ك
لحلزا ذذعه كصذذصعب لؾذذعه ان ذ لملرذذةع ا ،ط ليذذأ لحلفُشذذاا
حليع ال اال يت إذاله ا يعث لحلةرريل حلّللعض لحلععوذ ة شلذم
كصُ فيعا لملةنفن وغذا ععذض كاالنذا ععَوفذعق مذع لحلرذ طق
حليذذذزام هذذذٍَه لِاذذذالا كنهذذذم فُشذذذاا لِللعذذذض لمل ا ذذذق
حل ةنفن ،عين ع لياا كصصعب لِلض لؿ ي ياا مأ لحلفُشني
َ لعافذاا مذع هذاي غيذذععهم ،هيذنل فذإا ذعناا لحلةص لذ
لحلةصالا ،إا عا نعم كصاحلا ،نعم لحلررُث لحلع عللق
ذذاى معينذذق
فإنذذا ذذعا وذذي ق َنةذذزلن م ييذذعث لحلفُشذذني
ع عا وي ق حلةر يع م ييذعث لوذعق عأزلذعه ععذض ذ ي
لحلاذعهق لحلنفاذ.
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أوالك الدولُ

كصذ ل لملفذذاض لحلرذذعمض عةذذعللخ  5كلذذعل وذذنق  0926لحل ذذالل
ل م  075اأ كمُط لحل حلق لحلع عللق ذع ا لش ل:
 0ذذ لِللعض لِمرللق لحليت وياا ل ق لمل ك فيهع اعو ة حل حلق.
 2ذذذذذذ لِللعذذذذض لملذل ذذذذق ،لحلذذذذيت وذذ ذ اى ماف ذذذذق( ،لِللعذذذذض
لملاعااق ؼت وضا مجعاعثم.
 3ذذ لحلع عللث لملرذر ق وذرل لل ذاَث (لِمذُط لحلشذعغاة،
ع ا صعشع ك لحليت َ للد شلعم.
 4ذذذذذذ لِمذذذذُط لمل يذذ ذ ة ععوذذذذم لـزلنذذذذق
لحلع اميق.

وذذذذرُث لك لللث

 5ذذ لِمُط لمل لة (لِمُط للرااة مأ ل لـزلنقم.
 6ذذ لِمُط لمل ي ة ا ى ورُث لواة كمُط لحل حلق.
 7ذذ لحلع عللث لحليت ج ت كنهع حل حلذق ععذ إذذاله ا يذعث لحلةصالذا
لحلةص ل .
 8ذذ لِمُط لحليت وشذذللهع لحل حلذق َ ويذاا لس ذق
لحلع اميق.
 9ذذ لحل طع لملذل

ق مأ لِمُط لحلع اميق.
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لِمذُط

 01ذذذذ لحلع ذذعللث لملةأويذذق مذذأ وا ذذعث شذذعغاة ،مذذأ وا ذذعث َ
للذذخ شلذذع ،لِمذذُط لملةأويذذق مذذأ كا ذذعت اللاةهذذع ،لحلذذيت
لةص ك عنانع شفالهع ،ك ا ذا للخ شلع.
 00ذذ لِللعض لـعحليق لؿالس لحلفععذعث لؾ ذعت غذرل لملزل اذق
ععؾ ذذق مجيذذع لِمذذُط غذذرل لملن احلذذق لحلذذيت وش ذ هع،
عناا لِللعض ،حلفعق( :لِللعض لملالثم (لملع ة 2م.
ؾنق لكشضعه لحليت ػاي ا يعث لكشضعه ،لملنذعطك
لحلع عللق ،و ذا عأا ذعت معافذق كمذُط لحل حلذق ،ؼ لذ هع.
ع يق لملنعطك و ا ؾعا وٍحل سضيضع شلنه لحلفعلق (لملع ة 6م.
مأ عا حلا لاذللض ا ى كا عت لحل رعا ،ل ذى حلذا لؿذك
كا ل لاذللعا كجنعه شهالأ مأ وعللخ نشا كا ذعت لحل رذعا
لؾال ة لحلازليق (لملع ة 03م.
كا عت لحل رعا لحليت ط لعذلض ا يهع ،لض ق الذا لملعحليذق
قععاهع ع الل منا (لملع ة 04م لَاذللععث وفضل فيهع ؾنق
لحلةصالا لحلةص ل لحل لو ق لملنط ق (لملع ة 04م.
لملرذذة ل كا لف ذذحمل ك وذذاد ك لفذذا.
َ وذذك ِشذذ
كلعع ؽط لحل حلق ع ا واسيط حلا عنحلك (لملذع ة 07م فيذأ
ػ ل شذاله لؿ ذاق لحلرذ يق لملع ذات عهذع ا ذعللث لحل حلذق،
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ل ذذا عذذذة ني لؿ ذذاق لحلرذذ يق مذذذأماللا مذذأ كمذذذُط لحل حلذذذق
لحلزللاق (لملع ة 08م.
فيأ وأذرل كمُط لحل حلق مع لحلاا ع يعهع ععذ ػزوةهذع
(لملذذع ة 24م ا ذذذى كنذذا َ فيذذذأ لحلةذذأذرل مذذع لحلااذذ لحل يذذذع إَ
حل فُشني (لملع ة 26م ا ى هٍَه كا لع ال عأنفرهم (لملع ة 29م
عرع لكهعل ا ى مع ت  3رَ مأ دأ لحل يع لحلذني فيذأ
ػزوةا إ  05رطع ا ذى لِ حذا عذ ا فعوذ ة وذنالق (لملذع ة
33م.
فيذذذذأ إوذذ ذ عط ش ذذذذاق لملرذذذذةأذالأ ،إذل ط ل امذذذذال
فذذذل لحلشذذا ط ،إذل كذذذا ل حلفرلهذذم ك
ععحلشذذا ط لملاعذذااق
ونعاحلال اأ ش هم ععكهعل ع ا واسيط ،إذل ط ل فعال لحلح أ
لملعني لملةفك ا يا (لملع ة 46م.
متنع شالق لاذض لملعشذيق
(لملع ة 47م إَ عع لوةىرعلهع.

مجيذع كللعذض كمذُط لحل حلذق

إذل كشفل كش كلعع كمرللق ع ا وذاسيط فيذ فع عذع
عذذ ت لكهذذعل ،إذل غذذا .شذذرال عذذ ا وذذاسيط فيذذ فع حلذذرلة
واللق اأ ل هيةعل ك را لشليةعل ،إذل لاى مالشذيا
ا فذذع لحلاوذذم لملعذذني في ذ فع عذذعفض هذذنل لحلاوذذم ،إذل عنذذى
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مرينع ك غرل ذحلك مذأ لكنشذعهلث غذرل لملذاسط عهذع سذعلس
لؿضط في فع  5حلرللث واللق ذزلهل ن لع ،إذل طذع شط ذع
ك لوة اس شيىع مأ لؿعصُث لحلزهي ة ع ا واسيط في فع
ععفض لحلاوم لملعني حلنحلك (لملع ة 53م.
إا كمُط لحل حلق لحلزللايق ذلث لَوةح عل لحلضفرل ،فيأ
عيعهع عع و ري هع لع أ اذأ لحل يذع لؾالذ ة لحلازليذق،
جُد ذالو ق يق وعا لحل يع لعينا الا لملعحليذق ععذ كسذن لكي
لحل رنق لـعصق.
شضذذذط لحلزللاذذذق ذلث لَوذذذةح عل لحلاوذذ  ،و ذذذعن عذذذعملزل
لحلع ين،ذذذذذ إذل ط ليذذذأ هنذذذعط مذذذأ لشذذذذلي ،فة ذذذعن ععحلذللعذذذض
كدذذعا لحل يذذع فيذذأ و رذذي هع إ اشذذاة ك رذذعط وذذنالق ا ذذى
لِ حا َ ،وٍسن فعو ة اأ لِ رعط.
إذل ط ل م لملشذلي ععحلالذ عث لملفا عذق ا يذا ،فذيصيم
عر ذ اط ش ا ذذا (لملذذع ة 70م لعذذع إحليذذا مذذع لرذذةص ا مذذأ لحلذذح أ
(لملع ة 73م.
إا اللل ذعناا لملفذاض لحلرذعمض هذنل ،ذعا ذا شذال
ا ى لحل ُ ذحلك ِا مرذعشق وذاللق هذض  08.448.111هيةذعل،
لِللعذذذذض لملرذذذذةح اة منهذذذذع اذذذذع  0944هذذذذض ا ذذذذعلة اذذذذأ
 0.612.821هيةعلل ( يا لؿيامقم لحل ع ض غرل مرةح ا.
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حل عذع لحلفانرذياا ،عهذنل لحل ذالل كلذ لهم ا ذى  %90مذأ
لِللعض لحلراللق ،منعال كلع عا مأ لحلةضا عهع ،ا ى كنهم
ذذعنال لر ذ صاا ع رذذم منهذذع حلع ُوهذذم لحلذذنلأ َ طنيذذق شلذذم،
ذذعا ض ذ لحلفانرذذيني ،منذذع لِه ذذني مذذأ لحلةاوذذع لحلزللاذذض،
كع عوهم ف اله وعرعه ،عذنحلك و ذانهم ،ك لياهذانهم ا ذى
ذذذذعا
لشلرذذذذاة مذذذذأ وذذذذاللق ،لرذذذذه اا شلذذذذم هذذذذنه لشلرذذذذاة
لحلفانرذذذياا لامذذذاا مذذذأ و ذذذك لشلرذذذاة ،إ ع ذذذعوهم وذذذاللق،
طالذذك لحلشذذاق ،حلذذا ذذل ا ذ وذذيعنهع ،جذذم عذذع ل ذ هم ا ذذى
لِللعض ،ؾ ع العذق مىذق كحلذ لفانرذض حلية ياهذع .لضذ حمل
ع فع ال لؾزلوا.
كهل لحل ُ  ،فُشني س مق ان هم،
قانىن األزاضٌ اجلديد

وذذذعللخ  0931/00/03كصذذ ل لملفذذذاض لحلرذذذعمض ذذذعناا
لِللعذذذض لؾ لذ ذ  ،ع ذذذالل ل ذذذم  3339عذ ذ نا نعذذذع لمل ييذذذق
لحلع عللق لؿ اق لحلعينيق غرل لملن احلق.
ذعه لملع ة  235منا ،في ع لةع ك عأللعض لحل حلق مذع
ل ض:
إذل كج ذذت صذذعشع شذذك لِفغ ذ يق عع ذ لن غذذعه م ذ ة جذذُد
ونالث كنا كشيع كلعع ،ك عنى ا يهذع كعنيذق ،ك غذا .غاوذع ك
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لو هع ع أ لحلشا ط لملعينق لِنع ق لـعصق عأمُط لحل حلق.
فييةرع فعنع شك ورريل لحلةضا ا ى لحل رم لحلذني كشيذعه
ك غاوذذا ك كنشذذأ ا يذذا كعنيذذق ك لو ذذا ،ا ذذى كنذذا ىرذذا شذذذك
لحلةضذذا إذل وا ذ عع ذ لحلةرذذريل ،م ذ ة لحلرذذنالث لحلعشذذا
لحلةعحليق حل ةرريل اأ لوةع عت ش ا م ة جُد ونالث مةالحليق.
هره هٌ وظسوعات فسنشا االستعىازيُ

هذذذنه هذذذض مشذذذا اعث فانرذذذع لَوذذذةع عللق في ذذذع لةع ذذذك
عذذعِلض ،ذ ك س ةهذذع إ وذذاللق مل عص ذ هع لشل ّلمذذق ،ذذل
غعلةهع مأ ذحلك:
 0ذذذ إهذذع لحل ذق لمل ييذذق لحلزللايذق لحليذ رلة
لحلةفا ق عني كهعحلض لحل ُ .

لحلذ ُ ،

 2ذذ نهع كمُط لحلنع ،.كمُط لحل حلق ،كمُط لِ ع .
 3ذذ ػ ي ميعه لِنها لحلينععيع ،لمليعه لحليعونذق
لِلض ،ض َ ل ا مشا ن اع لحل ُ .

ذذا

 4ذذ مت ك لحلشا عث لِش عظ لحلفانريني َ هم كمذُط
لحلذ ُ  ،حليذذأ لحلحذذاللث لحلذذيت عمذذت عذ هع ذع ذذت لحلفانرذذيني
لةهاعاا مأ هنل لحلة ك.
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الضسيبُ يف عود الفسنشًني

انذذذ مع سذذذذل لحلفانرذذذذياا وذذذذاللق ،وا ذذذذال لحلغذذذذالوع
لحل عهعق (مرللد لِوالطم شأنهع لحل ُ  ،ط لافعال لحلن ذق
اأ لحلزللن ،سعصق اأ ف الوهم ،عل ال هع ،شلنل ف ذ ظ ذت
لحلغال ق لحلعشالق عال ق لِلض لحلذل يق وذاللق ،عذال ق
ع ت لحلطالك كاالمع حرلة عع سا س وا يذع منهذع ،جذم ط ذت
عا ة لحلذلعيع لحلعشذالق ذحلذك عأسذن مةاوذ لحلغذال ق لحلعشذالق
قعفعق لحلُذ يق ،ط ت عا ة لحلةح يذخ
اأ كلععق كاال ،
لحلعشالق ،ذحلك عأسن مةاو لحلغال ق اأ جُد كاال .
جذذم ذذذعهث شيامذذق لملذ لالأ إ وذذاللق اذذع  ( 0939هذذض
شيامذذذق ك ذذ ذ هع لحلفانرذذذياا ،ععذذذ كا كاطذذذال لحل وذذذةال
وذذاللق ،عنذذت وذذأمتا عذذأماهم م عشذذاةم فأص ذ لث ماوذذامع
لشذذذذذللايع ل ذذذذم  0941/4/08 59ك ذذذذ ث ااذ ذذذذا عذذذذال ق
لكنةعس لحلزللاذض ،حلةصذل قذل عذال ق لحلعشذا ،ا ذى كا ورذةافى
عنر ق  01لملىق مأ لكنةعس ،حليأ هنل لملاوا ط لنفن.
اويا

جم كوت لؿيامق لحلفانريق ععحلشيخ وعس ص ل هع
حل حلذذذذق ،فأصذذ ذ ل ماوذذذذا لملالانذذذذق حلعذذذذع  0942ل ذذذذم 044
 943/6/9ذ ذ كحلفذذذض ااذ ذذذا عذذذال ق لحلعشذذذا ف ذ ذ  ،ك ذذ ذ
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عذذذال ق لكنةذذذعس لحلزللاذذذض ،كمذذذع نرذذ ق هذذذنه لحلغذذذال ق فيعنذذذت
مخرذذذذق لملىذذذذق مذذذذأ لكنةذذذذعس 942/6/00 ،كصذذذ ل نععمذذذذع
ااذذذذع ماوذذذا ل ذذذم  577ك عذذذحمل فيذذذا يفيذذذق لوذذذةيفعه و ذذذك
لحلغال ق.
 0943/0/07ص ل ماوا مأ شيامق لحلشيخ وذعس
واللق ل م  . 0/3كع فت لحلغال ق ااذ ا إ  7لملىق.
 944/02/30ك ذذذا لجمل ذذذا لحلنيذذذععض لحلرذذذالي ،عنانذذذع
ذ لذ ل عغذذال ق لكنةذذعس ل ذذم  018ذ ذذذعه هذذنل لحل ذذعناا كا
هذذنه لحلغذذال ق هذذض ااعذذع اذذأ عذذال يت لِللعذذض (لحلذذالا ذذام
لحلعشذذا ا ذذى كا وعفذذى مذذأ لحلغذذال ق ،شعصذذُث لحل الذذق لملع ذ ة
حلُوةهُط فيهع شعصُث لحلزللن لملعذ ة حل ذنلله ك مٍ نةذا ،ك
ا ذ معشذذيةا ،لملن احلذذق إ كلض اللايذذق حل ذا ،غذذرل لحل الذذق
لملنةرذذذق فيهذذذع ،لِغذذذال( .حل نضذذذعم ن ذذذل لـغذذذا لحلذذذةني،
لـغذذذذذا لحلطالذذذذذق ،لحلذذذذذيت َ وضذذذ ذ حمل حل يذذذ ذ ا ك لحلةرفيذذذ ذ
لؿعصذذُث لحلةعفهذذق ( ،الذذا لملعحليذذق ل ذذال لكنةذذعس لحلذذني لش ذ ا
لكافعهم مع لطصأ لحل اى لحلنالشض حلُوةهُط لحلععو ض مذع
لطصذذأ مال ذذز لِ غذذيق ،ملٍ نذذق لملذذزللاني ،وذذاله ذذعنال
م ذذذي ني نفذذذا ما ذذذز لحل غذذذعه ،ك لحل ذذذاى لجملذذذع لة حلذذذا
(لملع ة 02م.
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هذذنه لحلغذذال ق وٍسذذن عذ َ َ اينذذع ،ععذ كا ؼذ كوذذععل
ل كو ان ،مذأ ذل ؾنذق لويرذهع للذعفغ
لكنةعس ماة
للعفعذذق ،لحل عو ذذع (م ذ لا لملنط ذذقم لحل غذذعه ذ ؼ ذ
لِوععل ك عث غرل معينق.
لحلغال ق هنه ورةصك ان ن ل لؿعصُث سعلس لحل الذق،
انذذ ذ ل هذذذذع إ مال ذذذذز لَوذذذذةهُط ك لحل يذذذذع ،ك انذذذذ
وض ذ لاهع إ سذذعلس لحل ذ ُ لحلرذذاللق ،ان ذ ساشلذذع إ كش ذ
لملععمل ِذل ؼال هع (لملع ة 04م.
لؿعصذذُث لِصذ يق ك للاحلذذق لحلذذيت ون ذذل عذ ا إذذذعاة،
ل فع لحلغال ق انهع ،عُ وذ ع مع ذات ،فإنهذع وعةذدل مهاعذق
وضع ل ،ػعاى كمع أ لحلةصالل عفالمق لهع  51ذذ  211حلرلة
واللق (لملع ة 22م.
إا هنه لحلغال ق ا ى لكنةعس لحلزللاض ،هض فق لحلعهذ ،
ذال عهذع ،ا ذى كَ وفذاض
لحلعاب ك ت لحلعه لكوُمض ذ
إَ انذ مذذا ل لحلععشذذا ا ذذى ميذذعا ذذذا لكنةذذعس ،جذذم كعذ حلاهع
ع عينت هنل لحليةعب ،ا ى كا
عغال ق جععةق ا ى لِلض
ؽف اأ لملنةرني ان مع ػ ب لِللعض.
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إا هنه لحلغال ق لحليت ععهع لجمل ا لحلنيععض اع
هض سرل ممع و هع ،هذض كسذ طذأة ،مذأ وذعع ةهع ،حليذأ
هنعط مرع ً شلع ،منهع:
 0ذذ إنهع ؼ د مشذع ل لسةُفذعث عذني لحلذزللن لؾ ذعة،
مأ ذهق لحلااا ،ك و لا لحلي يق.
 2ذذذذ إنهذذع ؼذ د مشذذع ل لسةُفذذعث ذذحرلة انذ و الذذا
كوذذععل لكنةذذعس ،ك حذذا لِشيذذعا ليذذاا لحلة ذ لا حلّوذذععل،
كا ى مأ كوععله لؿ ي يق هنل ماهك حل نةرني.
 3ذذ إنهع كص صت لوطق حلراه لَوةع عت لحلاشاة.
 4ذذ إنهع َ وعفذض صذفعل لحلذزللن مذأ م ذع لا إنةذعذهم لحلةعفذا
لحلني لعاعانا ا ى لحل يع ،حلشاله شعذعوهم لحلغا للق.
 5ذذذذ إنهذذع غذذرل وضذذعا لق ،هذذنل مذذع ل ذذى لحل ذذاي مة ةعذذع
ععحلافعهيق ،لحليت َ لة ةع عهذع مح ذا لِمذم لحلال يذق ،مذع شعذذق
لـزلنق إ لملعت.
 6ذذ إنهع َ وذٍمأ حل صيامذق ش هذع لؿ ي ذض مذأ لحليذ رل،
لحلذذني لرذذةطيع لحلذذة ط مذذأ لحلغذذال ق ك مذذأ ععغذذهع ،عطذذاق
سعصقَ ،وي ع ان عيع إنةعذا ،لمليعا لحلني نةز فيذا إ
كهعحلض لحل اى لحلنلأ هم شعذذق إحليذا ،ك وهال ذا عذال إ سذعلس
لؿ لحلراللق (مال ز ماظفض لكنةعسم.
0944
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 7ذذ إا لؿيامذق وغذطا إ إنفذعق كمذالت ذحرلة ؾ علذق
هنه لحلغال ق (إذل وا نع شرعب مع ه يا ميةع لؿ اب مذأ
لحلغال ق ا ى ش ةم.
حلذنحلك فذذإنين كلى مذذأ لحلغذذا لي إحلفذعه عذذال ق لكنةذذعس هذذنه
لَوةعععذذق انهذذع عغذذال ق لحل ذ سل لحلعذذع لحلةضذذعا لق ،عيذذخ
وطا ا ى لِلض ،لحليت وزلذ مرذعشةهع ا ذى جُجذق هيةذعللث
( كللعض لحلر ضم دعنيق هيةعللث كللعذض لحل عذل ،ا ذى
كا وزل هنه لملرعشق لملعفعة عنرذ ق كفذال كوذاة لملنذةز ،عنرذ ق
عع هع اعهع اأ لحلع الا.
شيخ كا لِللعذض لحلزللايذق ذ مرذحمل ذ ذهع ،حلذنحلك فإنذا
لرهل طا هنه لحلغال ق عع وضنيفهع ،و لا لكنةذعس اعافذق
ؾذذذعا سعصذذذق ،لحل ذذذاى لحلذذذيت ط لذذذةم مرذذذصهع ععذذ  ،فذذذي يأ
مرصهع عضالة ف ق مأ ل لملهن وني ،جم مترحمل كلض ل
معحلذذك فيهذذع ،اعافذذق لشليىذذق لَسةيعللذذق ،عغذذال من ذ ب اذذأ
لؿيامذق منذ ب اذأ لملذعحليني ،وطذا لحلغذال ق لكفال لذذق
ا يهذذع ،و ذذى هذذنه لحلطال ذذق نعفذذنة ،للح ذذع لذذةم لملرذذحمل لحلازلذذض
حليل كلض لحل ُ .
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الفصن الشابع
أعىاه الفسنشًني لإلفكاز
والتوديي
الفسنشًىن واملاطًُ

إِا مذذذذأ لـطذذ ذ لَوذذذذةع عللق لحلفعسلذذذذق ،لحلذذذذيت لؽذذذذنهع
لحلفانرياا ،عع لِوالط لحلعح عنيني ،مأ شني سذاشلم وذاللق،
شةى طا هم منهع اع  :0945إه عت واعيق لملعشيق والي مع
كا فيهع مالاض ذحرلة ط يعيذق ،فيذأ إهذع مذالن صذنعايق
حرلة كلغع ،كمع ا لملعشيق اع  0944اع  0959فها
ع ل ض:
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لحلنان

اع
لحلع ععَْ

4411

اع
لحلع ععَْ

4494

كع عل

414

449

كغنع

3.414

4.744

معيز

1.467

1.223

سيل

98

84

عفعت

49

71

لرل

232

246

إعل

74

23

لجمل ان

9.144

6.646

فيعها مأ هنه لِل ذع كا اذ لملعشذيق اذع  0944هذا
ا ذذذعلة اذذذأ مخرذذذق مُلذذذني  401رَ لك .ف ذ ذ  ،اذذذع
 0959ع فت نر ق لحلزلع ة  %26لغم لؾفع لحلني ع يت لحل ُ عا
وذذذين  0958ذذذذذ  0961هذذذنل لذذ ت ا ذذذى كا لحلفانرذذذيني لحلذذذنلأ
لغةض ال واللق ععوم لَنة لب اع  0921ذ ذع مال غذيق
لملعشيق شةى اع  ،0945ذحلذك اذأ طالذك منعهذع مذأ لحلااذض
011

لؿالس ذلث لِشرعل لحل عوذ ق ،اذ إهذع مذالن صذنعايق شلذع
لحلغال ق لحلفعششق لحليت عنال لفاعانهع ا ى كصصععهع.
إا هنه لحلغال ق مأ مرللد لِوالط لحلعح عنينيِ ،ا لحلعاب
ذل لحلغذالوع سعصذق لحلغذال ق ا ذى
ذعنال اذع حلني طذا
لملعشذذيق ،لحلذذيت ذذعنال فاعذذاهع لعذذطالللع ع للذذق لكوذذُ ،
حل ق مالل لـزلنق ،عال ق لِغنع لملاعيق مع عنت وطا إَ
عع كا لةرع ا ا لِغنع كلععني لكوع مأ لِلععني شةى 021
لٍسذذن لك .لش ذ  ،مذذأ  021ذذذذ  211لكوذذعا ،مذذأ  211ذذذذ 311
جُجذذق لٌ  ،.جذذم لك .اذذأ ذذل مىذذق ،كمذذع لحلاوذذم لحلفذذعشش
لحلعه لحلذل ض لحلفانرض فيٍسن اأ لك .لش ك حا ،ن ل.
ذذعا لحلفانرذذياا لأسذذن ا ذذعِوالط اذذأ ذذل مجذذل
لزلذذع ،مذذع كا لحلعذذاب ذذعنال ذذعحلال عع ذ كسذذن شذذضه إذل ذذعا
لحلع ك ل مأ مخرق مجعت ،جم لٍسذن اذأ ذل مخرذق شذيعه،
شةى  25ذذ  35ف نت كعض لخل..
لصال
لحلفانرياا ؼعشال ؼرني نرل لملعشيق،
سطةهم هنه فصامال لحل ُ مأ مالل و ك لملعشيق إنةعذهع،
شامذذال لِللعذذض لحلزللايذذق مذذأ زلع هذذع ،ذذل ذحلذذك كه ذذعت
لِلض ؽفيض ي ةهع ،ض ل ذى لحلذزللن لحلضذفعل ذصذيم
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لحلف ذذذذا لملذذ ذ عِ ،ا ويعوذذذذق لَوذذذذةع عل
لحلةفالك ،لكف عل ،وه لم لِسُق.

عنذذذذت و ذذذذا ا ذذذذى:

لغم كا واللق عنت مةأجاة ععك للة لحلذل يذق لحلفانرذيق
شةى اع  ،0957فإا لوة ُشلع اع  0945نشذ كعنعههذع
فضافال لحلعنعلق عذلعيق لملعشذيق ،ذحلذك عةصرذني نرذ هع ،إهذع
لملذذعه لملالاذذض لحلضذذنعايق شلذذع ،اذذُ ة ا ذذى لملالاذذض لحلط يعيذذق،
وذذذأمني لؿ ذذذاب شلذذذع لحلرذذذنق لملعش ذذذق ،لحلذذذةفيرل إحلفذذذعه
لحلغال ق لملفا عق ا يهع.
الفسنشًىن يكاووىن اإلنتاج الززاعٌ

حل شعلب لحلفانرذياا لَ ةضذع لعث لحلزللايذق وذاللق،
ذذع عينذذت هذذنل لحليةذذعب ،فيذذعنال
شاعذذع َ هذذال ة فيهذذع،
ل ذذع ماا ذذل انعلذذق عذذعِلض ذذل لوذذةح عل ذ ل ذ حلذذّلض،
عطذذاق لوذذةع عللق شذذيطعنيق ،ذحلذذك حلةنفيذذن سطذذةهم لؾهن يذذق.
ويعوق لكف عل ،لحلةفا ق ،وهذ لم لِسذُق ،حلذنحلك ط ويذأ
ع لن فض عذل
لحل ُ لحلراللق اه هم لحل فيض عُ ل اللايق
ع يت حلر لمك لحلزللن ف  ،ذ شذعحلال ا سذات لؾذالللث
(لحلذلل ةاللثم إ لحل ُ  ،حلنحلك ط ليأ منهع ك حا مذأ مىذق
اذذذع  ،0945عين ذذذع لاذذذ منهذذذع غعلذذذق اذذذع 5981( 0961م
012

ذاللة ذحلك عرع إشضعه لؿيامق حل ةأ ذ مذأ صذصق مذع
ك ات في ع لةع ك ععكنةعس لحلزللاض فهع هض ذي لِل ع :
اع 4411
نان لكنةعس

اع 4496

لملرعشق لملزل اق

لكنةعس

عآَ لشليةعللث

عآَ لِطنعا

لملرعشق لملزل اق
عآَ لشليةعللث

عآَ لِطنعا

2.149

881

2395

2.174

226

487

229

245

6

4

7

6

لحل طذذذذذذذأ (شذذذذذذذعا
عنلم

17

14

258

291

لحلزلةاا لحلفال ا

166

396

229

387

لـغعل لملنااق

27

114

31

177

كنالن كساى

11

9

34

138

1.642

1897

3.179

3414

لؿ اب
لحل ذذات لحل طعطذذع
لحلحذذذذذا لحل ضذذذذذل
لحل طيخ
لحلة غ لحلةن عط

لجمل ان

لكنةعس

(اأ لملضع ل لؿياميقم

هذذنل هذذا لكنةذذعس اذذع ( 0944اه ذ لَنة ذ لب لحلفانرذذضم
اع  0957لحلعه لحلاطين (حل لسذلث اع ِ 0957ا لكنةذعس
كاذذذال  0959 0958ذذذعا وذ ذيىع حل فعلذذذق عرذ ذ ع لؾفذذذع ،
حلذذذنحلك َ فيذذذأ كسذذذن لِاذذذال لملذذذن الة عاذذ ة جععةذذذقم مذذذأ
013

لمل علنذذق عذذني اذذع  0957 0944لة ذ ني كا نر ذ ق الذذع ة لِللعذذض
لحلزللايق اع  0957ا ع عنت ا يا اع  0944ع فذت
لحلغع نر ق لحلزلع ة لكنةعس ع فت  71لملىق.
مأ لحلضع للث حل علس فيأ كسذن مع امذعث صذع ق اذأ
شعحلذذق إنةعذنذذع لحلزللاذذض .حلذذنحلك فذذإنض كعذذني كا صذذع للث وذذاللق
حل نعا (ِنه ع عنذع شذ ة ل ةضذع لقم مذأ للعصذيل لحلزللايذق
اع  0945عا  91كحل
عنت اع (0944م  41كحل طأ،
طأ ،عنحلك فإا واللق عنت هض لـعواة ذحلك لملي لا.
كمع صع للث واللق (ف م مذأ للعصذيل لحلزللايذق ،اذع
عنذذت  932كحل ذ طذذأ ،فذذإذل نذذع كا حل نذذعا حلذذا ع ذذض
 0957ف ذ
مةص ل ل ةضع لع مع وذاللق ذعا كسذن مذأ هذنه لحلي يذق مىذق
رم
كحل طأ (ا ى ك دل ش م حلفنلوا لـعظ ا كا و ا
لحلضع للث ،فإا صذع للث وذاللق ذحلذك لحلعذع وعذل  832كحلذ
طذذأ فذذذألأ هذذذنل لحلذذذا م مذذذع ل ذذذم اذذذعمض (0945 0944م اذذذعمض
لَنة لب لملنصا.؟
إا مذذذأ لحلغذذذا لي كا لع ذذذم عهذذذنه لِل ذذذع (لحلذذذيت هذذذض مذذذأ
مضذذع ل لزليذذقم ذذل وذذالي ،عذذل لحلعذذعط كمجذذع ،كا لع ذذم كا
لحلفانرذذيني ذذعنال واحلذذاا ا لحلنهغذذق لحلزللايذذق ،لزه ذ ا
014

لحلذذزللن ش ذذاشلم ،ىفغذذاا ي ذذق لِلض ،ؽفيغذذع ماا ذع
ض ل يعهع لحلغعفعه إ لك طذعايني لِ الذعه عذح أ غذا ،جذم
لهذعذا ا إ لـذذعلس ،ك فاوذذاا ذااذذع حلي ذذل اذ كهذذل لحلذ ُ
لضذ حمل طالذك لحلشذذاق لَوذةع علي مفةاشذذع ذذا لحلفانرذذيني
ا كي مععلض.
الفسنشًىن حيازبىن الثكافُ

ذذعا لحلشذذعاعياا مذذأ كحل ذ كا ذ له لحلح عفذذق لحل ذ ُ
ذ
لحلعاعيذذق ،عضذذالة اعمذذق وذذاللق عضذذالة سعصذذقِ ،نهذذم ذذعنال
ذه ق ،ملع س ت فانرع وذاللق ،ظذأ عذأا هذنه لحل حلذق لملة نذق
(!م وذذةع ل ا ذذى لفذذع لملرذذةاى لحلح ذذع  ،حلينهذذع ظهذذاث كنهذذع
ا ة لحلح عفق ،ذحلك ِنهذع والذ إع ذعه كهذل لحلذ ُ ذه ذق ،ذض
وعل شع ق ا يهم َ ،ؼحهم ا ى ؼرني مرةالهم لحلزللاض
لحلضذذنعاضِ ،اّ لحلح عفذذق ،ور ذ ع لَا هذذعل لَ ةضذذع ي عضذذالة
سعصذذق ،هذذنل مذذع لافذذع كوذذععل لِللعذذض ،وذذات ا صذذات
لك طذذذذذعاض لحل حلذذذذذق إحليهذذذذذع ،إحليذذذذذك لِل ذذذذذع (اذذذذذأ مضذذذذذع ل
لؿيامقم.
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4411
لمل لل.

اذذذذذذذذ ذ
لمل لل.

اذذذذذذذذذذ ذ
لِوعونة

4464
اذذذذذذذذذذذذذ ذ
لحلطُب

اذذذذذذذذ ذ
لمل لل.

اذذذذذذذذذذ ذ
لِوعونة

اذذذذذذذذذذذذذذذ
لحلطُب

لملذذذذذذذذذذ لل.
لَعة لويق
لؿياميق

1444

3223

855544

25824

95956

3575732

لِه يق

299

1631

435414

365

25698

485163

لِذن يق

37

272

195877

18

287

55294

عحلق غاد
لحلُذىني

4

4

4

58

351

12.869

لجمل ان

4.666

9.426

411.126

6.264

46.242

121.491

لملذذذذذذذذذذ لل.
لحلحعنالق
لؿياميق

36

672

65449

115

15759

345354

لِه يق

42

484

15743

173

15148

345334

لِذن يق

15

229

35842

13

164

25644

016

4464

4411
عحلذذذذذذذذذذذذذذذق
لحلفاد

4

4

4

12

99

2.284

لجمل ان

46

4.619

44.941

646

6.466

64.961

لمل للوذذذذذذذذذق
لملهنيق
لؿياميق

5

1411

25

524

55924

لِه يق

4

244

3

27

324

لجمل ان

4

4299

21

916

6.211

4

284

14

243

1.599

4.112

464.964

6.642

46.241

944.166

ل لملع ني
لجمل ذذذذذذذذذذذان
لحلعع

ذذل لحلفذذا نم ف ذذم ليذذأ ا ذ
ك ّم ذع لؾعمعذذق لحلرذذاللق (
طُعهع اع  0944واى  766ذ ال  69إنعد (كي 835م كمذع
اذذع  0961ف ذ ع ذذغ اذ هم  8.315ذ ذذال  0.820مذذأ لكنذذعد
(كي 01.026م هذذنل لعذذين كا لحلع ذ ال ك حذذا مذذأ إجذذين اشذذا
اذع ( 0961اذ
ععفع ،مع لحلع م كا ا لحلرذيعا ط لذز
لحلرذذذيعا 4.839.237م وذذذاى  %71ععحلنرذ ذ ق حلعذذذع ( 0944لحلذذذني
عا 2.910.306م.
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كمّع مالانق اللة لحلذلعيق لحلةع يم
ع ل ض:
لحلرنق

اع  0959 0945فهض
لحلنر ق لملىالق

مالانق لحلااللة

لملالانق لحلععمق

حلرلة واللق

حلرلة واللق

1945

9.954.586

143.678.444

9.64

1959

71.557.444

493.375.444

14.54

هنه هذض كا ذعت فانرذع لحل ذاا لحلعشذالأ ،لحلذيت عنذت
و ذذع لحلةع ذذيم م ع مذذق َ هذذال ة فيهذذع ،هذذنه هذذض كا ذذعت لحلعه ذ
لَوة ُحلض لحلني لع ل حلافع لملرةاى لحلح ع عيل مع حل لذا مذأ
اة.
كثسَ املشتىزد ،وضالُ املصدز يف عود الفسنشًني

إاّ لمليذذزلا لحلةرذذعلي حلرذذاللق (ِاّ لَؼذذع لَ ةضذذع ي مذذع
حل نذذعا ط ل ذذع حلّوذذ عذذني وذذاللق حل نذذعا إَ 0951/3/03م
ذذعا كوذذاك مذذأ اه ذ لَنة ذ لب لحلفانرذذض لحل فذذيض ( كاذذال
( 0945 ،0921 ،0908لحلعذذع لحلذذني طذذا فيذذا لحلفانرذذياام ذحلذذك
ِا غيق لمل ييذق لحلزللايذق عنذت مهذع لحلذالحمل ،حلذنل فذإ ّا
لكنةعس لحلزللاض عا وعفهع ،لكنةعس لحلضنعاض عا معذ مع،
ل مأ لملض ل.
هنل مع ك حا مأ لملرةال
018

ذل كاذال
إذل لوةعاعنع مع لوذةال نعه مذع صذ لنعه
 945 930ف ذ ذ (كي  05اعمذذذعم لذ ذ كننذذذع لوذذذةال نع (مذذذع
حل نعام مع انا و عق مُلني  586كحل طأ ،ي ةذا  954م يذاا
حلرلة واللق.
كمع صع للونع م ة لحلذذ  05اعمع لْنفذق لحلذن ا ف ذ ع ذغ
انهذذع م يذذانني  470كحلذ طذذأ ي ةذذا  332م يذذاا حلذذرلة وذذاللق،
هذذذنل مذذذع ذع نذذذع نرذذذا  622م يذذذاا حلذذذرلة وذذذاللق (اذذذأ يذذذا
لؾ علطم.
هنه لـرعلة لحلفعششق ،مع لـرعلة لحليت كصععت واللق
مأ اع  0921إ اع  ،0931و نعهع مأ:
 0ذذ لِمالت لحليت وا مأ لملفذلعني.
 2ذذ لِمالت لحليت و سل عالوطق لحلريع لملضطعفني.
 3ذذ لِمالت لحليت ونفك مأ ل لمل ح ني لحلريعويني لِذعنع
لحل ُ .
 4ذذذذ لِمذذالت لحلذذيت و ذ سل ا ذذى لحل ذ ُ  ،مذذأ ػذذعلة لحلذذنهع
لحلن لحلنع ل.
 5ذذ لِمالت لحليت و سل ا ى لحل ُ مأ ػعلة لحلذللنزلت.
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 6ذذذذ دذذأ لؿ ذذض لحلنه يذذق لؾذذالها ،لحلذذيت ععاةه ذع لحل ذ ُ
لعذذطالللع إ لـذذعلس شذذا كه ذذهع مذذأ و ذذك لحلحذذا ة
لحلغ ق.
ةذذذععض "لحلغذذذعو ق لَ ةضذذذع لق لحلرذذذاللق"
حل ذذذ عينذذذت
لملط ذذان اذذع  0937إا لملرذذ ع شلذذنه لـرذذعوا ،هذذض لحلريعوذذق
لَوةع عللق لحلفانريق ،عين ع عا لحلفانرذياا رنىذن مرذيطالأ
ا ى لحل ُ .
جم ع ك لحلةصرني لعها لحلةض لا ،ععذ طذا لحلفانرذيني
مأ لحل ُ  ،لغم فاة لملرذةال ذحلذك نةيرذق َوذة ُت لحلذ ُ ،
حلنشذذعط لحلرذذاللني ،إذل لوةعاعذذنع كل ذذع لمليذذزلا لحلةرذذعلي
اذذع ِ( 0957ا لؾذذنب كاذذال  0961 0959 0958ذذعا
طفى ا ى لحل ُ حلّو م فإننع ل كا واللق لوةال ث اع
 0957مذذع انذذا م يذذاا  088كحل ذ طذذأ ي ةذذا  606م يذذاا حلذذرلة
وذذاللق ،مذذع صذ لوا ذحلذذك لحلعذذع مذذع انذذا م يذذاا  041كحلذ
طذذأ ،ي ةذذا  548م يذذاا حلذذرلة وذذاللق ،كي  89لملىذذق مذذأ نرذ ق
لملرةال  ،ط ؽرا لحل ُ واى  68م ياا حلذرلة وذاللق ف ذ ،
ذحلك لحلعع ك حذا مذأ  311م يذاا حلذرلة
عين ع سل ا ى لحل ُ
واللق ،مأ االو لحل ذل ت لحلريعشق لملفذلعني غرل ذحلك.
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إذل لوةعاعذذذنع لملرذذذةال لملضذذ ل مذذذأ لؿ ذذذاب اذذذع
 0958اذذذع لؾذذ ب ،حلاذذذ نع كننذذذع ط نرذذذةال وذذذاى  771طنذذذع
ي ةا  254كحل حلذرلة وذاللق عين ذع صذ لنع  289كحلذ طذأ ي ةذا
 60م يذذاا حلذذرلة وذذاللق ،إا هذذنل لملضذ ل ذذعا ذ ذذا لحلنضذ
لِ ت مأ و ك لحلرنق كي مأ ماوم  0957ذحلك ذل معافذق وذاه
لملاوذذم اذذع  ،0958لغذذع إ هذذنل لملض ذ ل ،مذذع وذذاط
لحل ُ اع  0958حلُوةهُط لل ض.
إا ذذذل ذحلذذذك مذذذأ فعوذ ذ ة مذذذا ه لحلرذذذيع ة لحلاطنيذذذق نهعلذذذق
لَوةع عل لعوق لحلشعع حلزلع ة حلإلنةعس لَوة ُت.

000

002

الفصن الثاون
ون هي املالك يف سىزيُ
إا مذذع عينةذذا هذذنل لحليةذذعب اذذأ ضذذق لِلض وذذاللق
ذع ت لمل ييق لحلالوذعق فيهذع ونصضذا كلذ ي إفذال معذ ة،
ذحلك ععحلطاق لحليت كـضهع في ع ل ض:
 0ذذذذ عالوذذطق لؿيذذع لحلشذذعاعيني لحلذذنلأ ذذعنال شي ذذال
وذذذاللق لحلذذذنلأ ذذذعنال لطذذذا ا كصذذذصعب لِللعذذذض لحلعذذذاب،
لعطانهع إ لحلفاععه لحلنلأ كوال معهم مأ سعلس لحل ُ لحلعاعيق ك
ؿ ال عهم في ع عع .
 2ذذ عش ة عطش إعذعه مذُط لحليذا عذعملُط لحلرذعع ني حلة ذك
لِللعض.
 3ذذذذ انذذع لك طذذعايني ،حل ذذزللن مذذأ فُشذذق كللعذذض ععذذض
لملُط ،لِما لحلذني اطذل كا ذعشلم ،ف ذعاال كللعذيهم ِ ،حلىذك
لك طعايني.
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 4ذذذذذ ععكلهذذذعب لحلذذذني ذذذعا لرذذذةع ا ععذذذض لِشذذ عظ،
عنحلك ف متينال مأ شاله كللعض لحلغعفعه عح أ غا.
 5ذذ عةععها ععض لِ العه ،حل عحليني لحلغذعفعه ع ذعلةهم
مذذذأ ظ ذذذم لؿيذذذع رنىذ ذنٍ ،عذذذنحلك ف ذ ذ عذذذعال كلذ ذ لهم ا ذذذى
كمُ هم ،جم كص صت شلم ،ا كي م ععل.
 6ذذ اُش ق ععض لك طعايني ،حل عحليني لحلغذعفعه كمذع
للذع م ،شةذذى لعذذطا هم إ لشلرذاة اذذأ كللعذذيهم ان وذنٍ
ععال كل لهم ا يهع.
 7ذذذذذ ععنةهذذذعا فاصذذذق ف ذذذا لملذذذعحليني رنىذ ذنٍ ،يذذذع ععذذذض
كش عظ لعال كمالَ حرلة مأ ػذعلوهم ك اللاذةهم لحلالوذعق
ظ هم نشعطهم ،عشاله كللعيهم جم واللحهع ِعنعوهم.
 8ذذذذذ عيحذذذاة لحلغذذذالوع لحلذذذيت ذذذعا لفاعذذذهع لؿيذذذع
لحلشذذذعاعياا ،ا ذذذى لملذذذعحليني هذذذنل مذذذع ذعذذذل ك حلىذذذك ل يعذذذاا
كللعيهم حلإل طعايني.
 9ذذ عاعع لك طعايني كل لهم ا ى كمُط لحل حلق لحلالوعق،
جذذذذم ورذذذذري هع ا ذذذذى كزلذذذذعوهم ،لوذذذذةح علهع ،ع ذذذذاوهم لملعحليذذذذق
نشعطهم إلل وهم.
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هنه هذض كهذم كوذ عب شضذا لمل ييذق لحليذ رلة ،كلذ ي
ظهاث حلض مأ للويت لحل ي ق واللق.
كفال مع لأ،
ا ت مأ و ذك لحل للوذعث كلغذع كا ش ضذع مذع ذعا
ف ك شيىع ،عا ل لك .معحلذا اشذا حلذرللث ذه يذق ،فع ذل
ل ةضذ  ،جذذم لشذذذلى كلعذذع اذذع ذذعا لعذذا ،جذذم صذذعل لشذذذلي
لِللعذذذض مذذذأ ف ذذذاله لحلذذذزللن لحلغذذذعفعه ،لفذذذا .فيهذذذع كشذذذرعل
لحلزلةاا ععِحلا  ،ذحلك ممع ذعا لاعذا مذأ لِللعذض ،هذنل
مذذع ذع ذذا لذذالد لعنذذا لحلاشي ذ مذذع لزل ذ ا ذذى كحلفذذض هيةذذعل مذذأ
لِللعض لؾي ة العق مىق كحل شراة الةاا ،ا عل حلا ي ةا.
ا ذذت كا ش ضذذع لد اذذأ كعيذذا العذذق مىذذق هيةذذعل مذذأ
لِللعذذذض لحل ع يذذذق ،جذذذم كصذ ذ حمل حل لذذذا وذذذةق رَ هيةذذذعل مذذذأ
لِللعذذض ،العذذق نض ذ م يذذاا شذذراة الةذذاا غرلهذذع ،ذحلذذك
عغفطا ا ى لملُط لحلنلأ شاحلا.
ض ي ق ،جم
ا ت كا ش ضع عا ماظفع فعشذلى كللع َ
عذذع ل ذ ه ا ذذى كللضٍ ذذحرلة ،مذذأ كمذذُط لحل حلذذق ،هذذنل مذذع
مينذذا مذذأ واللذذخ ك َ ه كللض لوذذعق هذذٍَه واوذذعال
مت ك لِللعض كلغع ،لوةح ا هع ظ هم ،شةى كصذ صال مذأ
عل لملُط.
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ا ت كا كللعض لؾزلاة ( سلعت واللقم لحليت عنذت
عع كفال مع ة كل لهم ا يهذع
كهاله واللق ،جم كه ت،
صذذعل ل لرذذةح ا نهع فذذأوةهم اُلذذني لحل ذذرللث ،هذذٍَه لنف ذذاا
ر ع منهع ا ى شاله لَْث لحلزللايق ،الذع ة لكنةذعس ،رذ ع
منهع ا ى شيعوهم لـعصق.
إا هٍَه لملُط لحلي عل ،لوذةاحلال ا ذى و ذك لِللعذض
ععحلطال ق لحليت عينةهع رنفع ،جم ذ ل لوةح علهع.
ظوىز قانىن اإلصالح الززاعٌ يف سىزيُ

حل ذذذ ذ كصذذذ ذ ل لوذذذذذيا لؾ هاللذذذذذق  958/9/27ذذذذذعناا
لكصذذُ لحلزللاذذض وذذاللق ،فرعذذل لؿذ لِ ضذذى حل ييذذق
لحلزللايذذق  81هيةذذعلل مذذأ لِللعذذض لملا لذذق لملشذذراة ،ك 311
هيةذذعل مذذأ لِللعذذض لحل ع يذذق ،إعذذعفق حل ص ذ لِ ضذذى لْن ذ
لحلذذن ا ،وذذك حل عحلذذك كا لةنذذعات حليذذل مذذأ ا ذذذا ك َ ه اذذأ
مرذذذذعشق َ وةرذذذذع ا  01هيةذذذذعللث لِللعذذذذض لملا لذذذذق 41
هيةعلل لِللعض لحل ع يق ،ا ذى كَ لةرذع ا ف ذان لملرذعشق
لملةنعات انهع ِا لذا ك َ ه  41هيةعلل لِللعض لملا لذق
 061هيةعلل لِللعض لحل ع يق.
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إا هذذنه لِللعذذض ذ ويذذاا عفيذذق حل ذ عض لملذذُط،
لحلا ذذت لؿععذذا ،عع ذ كا ؼرذذنت لِللعذذض ال إنةعذهذذع ا ذذع
َ وياا عفيق إذل عنت شضةا مأ لِللعض غرل
ل،
سضي ق.
كؿك عهنل لحل ذعناا ذالل عإشذ لد مٍورذق اعمذق ذلث
ش ضذذيق لاة عللذذق لوذذة ُت مذذعحلض إ للي ،ورذذ ى (مٍورذذق
لكصُ لحلزللاضم و صك عاوعوق لؾ هاللق ،ذحلك ف ع حل ذع ة
 05مأ عناا لكصذُ لحلزللاذض ،هذنه لملٍورذق هذض لملي فذق
ونفيذذذن هذذذنل لحل ذذذعناا ونعذذذيم لِمذذذال ،وذذذأمني شرذذذأ وذذذرل
لحلع ل ،حلزلع ة لكنةعس.
إا مغذذ اا ذذذعناا لكصذذذُ لحلزللاذذذض ؼ لذ ذ لمل ييذذذق
هنل ،لحلني نفن لعة له مأ ك ت عناا لحلحعنض (لنعلام ونق 0959
واي ا ى كمذال ذحرلة ،حلذنحلك َعذ حليذل مذأ له ذا لِمذا كا
ل اكه ع قِ ،ا لِللعض لحلزلو ة اأ لؿ لِا ى ،وذةذلط
ل معحليهع لحليا شةى ورذةاحلض لؿيامذق ا يهذع سذُت مخرذق
كاال ( ،لملع ة 5م ا ى كا ل فع ع ت إهعل انهع مع لعذع ت جُجذق
كلععن مةاو ع ت لكهعل لحلني وي ل شلع (لملع ة 8م.
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حليل مأ ورذةاحلض لؿيامذق ا ذى كمُ ذا ،كا وضذل
ا ى م غ لعع ت اشاة كمحعت مةاو ع ت إهذعل لِلض ،لحلذني
ويص اعافق ؾعا سعصذق (لملذع ة 9م لعطذى عهذنل لحلةعذالض
لملىذق ورذةه ك
ون لث ا ى لحل حلذق ،مذع فعوذ ة لشذ نضذ
سُت كلععني اعمع .ورم مأ هنل لحلةعالض كذاة لِلض لحلذيت
لوةا ا يهع َ ،وزلت عةضافا (لملع ة 01م.
هنه لِللعض لحلذيت ورذةاحلض لؿيامذق ا يهذع ،وذةاااهع
ذذل الذذق ،عيذذخ ليذذاا حليذذل
عأمجعهذذع ا ذذى لحلفُشذذني
مذذنهم م ييذذق صذذفرلة َ وزل ذ مرذذعشةهع ا ذذى  8هيةذذعللث
لِللعض لملا لق ،ك لملشراة َ ا ى  31هيةذعلل لِللعذض
لحل ع يذذق ،ل ذ فع لحلفُشذذاا دذذأ ف ذذان هذذنه لِللعذذض م ذ ة
كلععني اعمع عأ رعط مةرذع لق ،مذع فعوذ ة وذنالق ذ لهع لشذ
لملىذذذق ،كلغذذذع اشذذذاة لملىذذذق مذذذأ ف ااذذذق ي ذذذق
نضذ ذ
لِللعذذض ،ذحلذذك م ععذذل نف ذذعث لَوذذةيُه ،لحلةاالذذع لحلنف ذذعث
لِساى (لملع ة 04م.
عيذذ كا ا ذذى لحلفُشذذني ،لحلذذنلأ ويضذذ صاا مُ ذذع ،كا
ل امال ععحلع ل لؾذ ي ،كا لة نذال لحلع ذل لحلزللاذض ،كا لح ةذال
كنهذذذذم ذذذذ لا ا عة ذذذذك لِللعذذذذضِ ،ا مذذذذأ َ لع ذذذذل كلعذذذذا
ع لن فض ،ونزن منا (لملع ة 21م.
لؾ ل ة
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ف أ هنل لحل عناا لعها كا لملذُط لحلي ذعل ،ذ كع ذى شلذم
لحلشضه لحليحرل.
إا هذذنل لَوذذةيُه ا ذذى كللعذذض ذذعل لملذذُط ،حلةاالعهذذع
ا ى ف اله لحلفُشني ،ها ا ل ذ لذ مذأ نااذا .ذحلذك عذ ااى
إهذذع ععذذض لحلةرذذع ي عذذني ط ذذعث لحلشذذعع لحلالش ذ  ،ؽفي ذ
لحلفاللق ،إهع لِحلفق لل ق عني لحلفال نيِ ،ا لحلفُ لحلف رل
ها لحلني انعه كمرل لملٍمنني ا ا عذأ لـطذعب ع احلذا" :مذأ سذل
ا ى لِغنيعه ،ساس ها وعس ا ى لهلل" (ايذاا لِس ذعل َعذأ
ةي ذذذذذق ظ 047م كلغذذذذذع حلزلذذذذذع ة إنةذذذذذعس لحلذذذذ ُ ِ ،ا لحلط ذذذذذق
لحليع شق ،إا ط ويأ معحليق َ ،وع ل لحلع ل لحلني فينهذع
ذع
كا وع ا ،في ع حلا عنت وع ل كللعذيهع ،ملضذ صةهع
شذعه ث ذحلذك عنفرذض إذ لكلذت لحل ذاى لمل ا ذق مذأ
ت،
فُشيهع ،اذعماة ك حذا مذأ لمل ا ذق مذأ لك طذعايني ،شلذنل
فذذإا ذذحرلل مذذأ لحلشذذا عث لحلضذنعايق لحلعذذعط ذ سضضذذت
حلع عشلع مرة ميهع ر ع مأ لعهع لحلعع  ،لأسن نا ععكععفق
إ كذذذالهم لِو ذ اايق لحلشذذهالق ،لحلنعذذع لؾ ل ذ ملٍورذذق
لحليهاععه ع مشذك ذ نذط ا ذى واالذع  %05مذأ لعذحمل لحلشذا ق
نذذت ل ذلشذذت كا
لحلرذذناي ا ذذى ا عشلذذع مرذذة ميهع ،ذ
لعطى مع َ ل ل اأ  %05مأ لعحمل لحلشا عث لحلرناي إ ا عشلع
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ةذععض" :طالذك لـذُظ" ك لحلغذال ق ا ذى لك.
ماظفيهع
وانض مع ا ت عأا فال ع
لملعت لملط ان (اع  0950ظ30م.
مأ لملُط لحلي عل ،ط لةأجا ل مأ هنل لحل عناا إذل ا ت شفغ
شلم لؿ اق لملشا اقِ ،ا مع ويٍسن منهم مأ لِلض ،وياان
ا ى ف اله لحلفُشني ،هم مأ لحلعاب لحلدللة ،لحلذنلأ لعذات ا ذى
ف ااهم لحل فعن اأ لحلييعا لحلاطين ،لحلني وفغ حل ُط
ش ا هم شيعوهم لفعهيةهم.
حتديد املمكًُ يف اجلىوىزيُ العسبًُ الشىزيُ ضسوزَ ومخُ:

إا ذعناا لكصذذُ لحلزللاذض ك ؼ لذ لمل ييذق وذذاللق
لحلذذذذني عحذذذذت انذذذذا رنفذذذذع ،هذذذذا ذذذذعناا لذة ذذذذعاض ل ةضذذذذع ي،
ويياا وأجرله شرنع ا ى لحلنلأ لشياا لحلف ذا لحلفع ذقَ ،
معني شلم ،حليأ شالطق كا ؼفغ ش اق لملُط لحلذنلأ ا ذال
حرلل حلةصرني و ك لِللعض.
ممع َ للع فيا كا لحلشعاب ك لِمم َ وعيش عأفال هذع عذل
ع عا لجمل ان هعنىع شيعوا ،فإنذا لاذذ
ار ااهع،
كوذذ عب لؿيذذعة لؿرذذنق ِفذذال ه .كمذذع إذل ذذعا لحلفذذا هعنىذذع،
ف ذذذان لِمذذذق لعذذذيش عذذذنك لؿيذذذعة ،فذذذإا مذذذأ لحلضذذذعاعق
ايذذذذعا ،كا ل ذذذذا هذذذذنل لحلفذذذذا لمليرذذذذال ،غ ذذذذك لحلافعهيذذذذق
021

َ
حل ر ان ،هنل مع ل ى وي ل مرا ل لِمق ،فعحلري
لعطذذذض لحلذذذنلأ لع ذذذاا انذ ذ ه كذذذذاهم لؿذذذك َ ،لعطذ ذ ا ذذذى
ف ان لِمق ،لحلعطذ لحلذني فيذأ كا لأسذن عيذ هع حلةرذرل
طالك لن نهع مأ كعحلع لحل ٍ .لحلفع ق.
شلذذنل فذذإا لحلذذ لأ لكوذذُمض ذذنحلك لحلذذ لأ لملرذذيصض،
عا لحلذن
ل ع معا لمليعورل ،لحلنلأ َ لعطفاا ا ى كمةهم
ق ذ ذ  ك ت مذذذأ ذذذع لحلاكزلعحليذذذق لحلطعغيذذذق ،فذ ذةحمل طال ذذذع
ذعت  اذأ مرللجذا:
كهع لحلافعهيق جمل ان لِمق لحلعاعيق،
"َ نالد ،مع وا نع صذ ق" (كساذذا لحلذا لة لـ رذقم ،كي كا
مع وا ا لعا إ عيت لملذعت ،ضذ ه مذأ ذحلذك وشذريع لحلنذع.
ا ى واط شضه مأ لملرللد حل يت لملعت.
حلذذذنحلك ف ذ ذ عذذذع لحلعذذذاب عذذذال ق لملذذذرللد ،لحلذذذيت كحلفعهذ ذع
لـ يفذذذق لملةا ذذذل لحلع عوذذذض ،عغذذذف مذذذأ لحلذذذذلط ،ذ ذ وذذذعل
لـ فعه لحلالش ا ا ى سط لحلن  لملرة ي ق ،فيعا ل
ه هم إوعع لجمل ان ،شةى كا كمرل لملٍمنني ا ض (لضم ،نضحمل
لعنا لؿرأ ع احلا َ" :ؽ فأ للهط شيىع مأ لحل نيع".
(نهز لحل ُغق :س 3ظ 252م.
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ل ض ا ض مأ احلا هنل كَ لة هى لملاه سزا لِمالت،
شامعا لِمق منهع ،جم واللحهع مأ كعنعوا لحليرذع  ،لحلذنلأ ط
لع ال شيىع و يل لؿضات ا يهع ،لحليت وياا و ع
متع لهم ععكوال لحلة نلا.
إا غذذذيق شضذذذا لحلحذذذا ة عذذذأفال  ،غذذذيق شذذذف ت لحلعذذذعط
لؿ ذ لخ ذ ذذع ا ذذعه ل ةضذذع لاا لذة ذذعاياا ،وذذعلعاا
لحلاكزلعحليذذذق شاعذذذع َ هذذذال ة فيهذذذع ،لرذذذفهاا لكي ر زليذذذخ
(لكني يذذزيم لحلذذني ذذعت عذذأا فعو ذ ة لِفذذال هذذع كا ؼذذذل ،
ِنهذذذم لعافذذذاا طذذذاق لحلفذذذااِ ،ا فعوذ ذ وهم ؼذ ذ مذذذع فعوذ ذ ة
لجمل ذذان ،لملععلعذذاا ْ لعة ذ ا كا فعو ذ ة لحلفذذا َ وش ذ ل
لجمل ان إَ عع اه طالل.
مذذأ لحلذذنلأ سذذعحلفال ر زليذذخ :لليذذعل (لكني يذذزيم
لحلني ذعت ،إا نعالذق زليذخ لحل عو ذق عذأا كلعذع لِفذال  ،و ذاي
شذذذعت لؾ عاذذذق ،حليرذذذت ع عاذ ذ ة ،ذحلذذذك ِا لؾ عاذذذق ،حليرذذذال
مةغعمنني ،عيخ وياا لِلعذع  ،مشذذل ق عيذنهم ،هذنل مذع
هعل لحلفعو ة لـعصق ؽعحل لحلفعو ة لحلععمق.
ذ ذذعت لحلفي رذذا لكني يذذزي فالنرذذيا عييذذاا اذذأ
ذحلك" :إا ك ت شضه هع كا لة ذع ويعوذق لحل حلذق ،هذا ػنذع
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وا يذذز ذسعواهذذع معشلذذع
لض حمل إَ إذل لنةشا".

كلذ

ي ذذق ،فعملذذعت محذذل لحلرذ عهَ ،

ذذذاا لوذذةاللث ميذذل (لكني يذذزيم ذذعت عغذذا لة لكنةذذعس
لحلةعذذع نض ،فذذاض عذذال ق لحلذ سل لَ ةضذذع ي ،إحلفذذعه لحلةفذذع ث
عني لحلط عث ،ؼ ل لكلد.
جذذم ذذذذعه لحلع ذذذعه لحلفانرذذياا ،شغذذذال نعالذذذعث لشذذذذلل
لحلفذذا  ،مذذنهم ععوذذةيع ،وذذعا وذذي اا ،كمذذع حلرذذععا ،وذذعا
عذذذذا  ،ف ذذ ذ شي ذذذذع ا ذذذذى لمل ييذذذذق لـعصذذذذق ،كي كا ا ذذذذى
لؿيامق كا وياا لحلاللجق لحلاشيذ ة ،لَشذذلل ض لحلفانرذض
عا ا ،هعذم لمل ييق ذعت انهذع :لمل ييذق هذض لحلرذا ق،
إا مأ لحلغا لي عذع عذال ق لِلعذع لحلذ سل ،ا ذى م ييذق
لحلاللجني لحليت ط وأوهم اأ نةيرق كا عشلم.
ذذعت لَ ةضذذع لاا لحلفاعيذذاا لحلعه ذ لؿ ذ لخ عغذذا لة
فاض لحلغال ق لحلةضعا لق ا ى سل ذل فذا  ،ذ فاعذةهع
لؿيامذذعث ا ذذى لحل ذ سل ،فأص ذ صت و ذذك لحلغذذال ق لحليذذا
ذع
إني ذذلل إ ،%92
لحلاَلعث لملةصذ ة ،وضذل إ %86
فاعال عال ق وضعا لق ا ى لملرللد وضل إ  %77لحلاَلعث
لملةص ة ،إ  %75إني ذلل.
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هٍَه لحلع عه لَ ةضع لاا وعل ل ا ى طال ق لحلعاب
ك لوذذل لحلعهذ لكوذذُمض ،حليذذأ طال ذذق لحلعذذاب الحلذذت عذذز لت
حلذذذةهم ،سذذذات لؿيذذذع لحلشذذذعاعيني ا ذذذى عُ هذذذم لحلذذذنلأ َ
لعافذذذاا حل ع ذذذل لؿي ذذذق لحلع لحلذذذق معنذذذى ،حلذذذنحلك فذذذإا ذذذذل
كللعذذض وذذاللق ،ذ كص ذ صت م يذذع َْ مع ذ ة ،ك حذذا
لحلشعع حليا شلم كللض سعصق لع اا فيهع ،مأ لملع ا كا غذرل
لملعحلك َ لع ل كللعذض غذرله مذع لع ذا كلعذا ،شلذنل فذإا
ذذع لن فذذض ،لحل وذذةال
ك حذذا لِللعذذض لحلرذذاللق َ ،ورذذةح ا
لحلرالي لِسرل عت عةص ل لمل ييق.
ةذععض " :لذذع لحلنعوذذع"
حل ذ اعؾذت غذيق لمل ييذذق
لملط ان اع  0944ممع ةا:
"إا شضا لِللعض عأفال ُول لغذا ار ذان لِمذق ،إذ
ل ى لحلف رل ف ذرلل َ ،ليحذا لكنةذعس ِا لحلععمذل انذ لحلنذع،.
غذذرل لملعحلذذك حلذذّلض ،فعحلععمذذل حلنفرذذا لع ذذل ظ ذ  ،ك حذذا مذذأ
لحلععمل حلفرله"(ظ018م.
جم ذت" :إا اذ نفذا .وذيعا وذاللق اذع ( 0938اذ ل
وذذذيعا قذذذعفعيت لحلُذ يذذذق ذ ذذذل لحلذ ذ ل ام هذذذا (2134819م
نر ق ،كمع ا لملي فني عغال ق لِللعذض ذحلذك لحلعذع فهذا
 045084نر ذ ق (إشضذذعه اللة لملعحليذذقم ذحلذذك مذذع لعذذع ت وذذةق
024

لملىذذق مذذأ ف ذذان لحلرذذيعا ،لغذذم ك ،هنذذعط اذ ل ميذذالل كي
غذذعه لش ذ
فيذذأ كا ليذذاا مذذُط شلذذم ا ذ ة كزلذذعه
لحل حلق".
كسرلل ت عغا لة" :ا لحلر ع ِشذ كا ف ذك ك حذا
مذذذذأ  511هيةذذذذعل مذذذذأ لِللعذذذذض كا ؽفذذذذض لحلغذذذذال ق اذذذذأ
لحلغذذعفعه ،وذذاان لِللعذذض لِمرللذذق ا ذذى ف ذذاله لحلذذزللن شذذالطق
اذذ عيعهذذع مذذأ كش ذ " (ظ000 001م ؼ لذذ لمل ييذذق هذذنه
وياا اأ طالك لحلغال ق لحلةضعا لق.
ملع ط كلَ كذنع صعغيق مأ لؿيامق لحلراللق رنىذن ،اذ ث
ةععض( :لحل غعلع لَ ةضذع لق لحليذدلىم لملط ذان اذع
ت
.0947
"لن فض ؼ لذ لمل ييذق لحلزللايذق ،عيذخ َ وزلذ م ييذق
لحلفا ا ى لحلذ 511هيةعل لِللعض لحل ع يق مىيت هيةعل
لِللعض لحلر ض" (ظ50م لحل ض مأ ذحلك كَ متا لؿيامق
لملذذُط لحلا ذذت لؿععذذا ،كَ ورذ حمل لملرذذة ل عذذأا ف ذذك
لملعحلذذك لؾ لذ ك حذذا مذذأ لملرذذعشق لحلذذيت ذ اوهذذع ،شذذالطق كا
وياا كللعض وف حمل وزلن وفل حرلل َ ،كللعض َ وضذ حمل إَ
حل ااى.
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لؿذذك كا ذذعناا لكصذذُ لحلزللاذذض لؾ لذ هذذنل ذ لفيذ
كنا ويغا ذحرلل ععذض لملذُط
لملزللاني ،حليأ مأ لملٍ
إذل ط لع ذ ت ،عيذذخ ؼفذذغ ش ذذا هم لمليةر ذ ق ،وذذٍمأ شلذذم
ِواهم مرة ُ فنع انهم لحلغيك لؿامعا.
عدد املالك الرين سًظىموي الكانىن

لعذذذأ ذذذحرل مذذذأ لحلنذذذع .كا ذذذعناا لكصذذذُ لحلزللاذذذض،
ؼ ل لمل ييق لؾ ل  ،لش ل اشالث لِحلا مأ لملذُط
لؾ هاللق لحلعاعيق لحلراللق ،ظنهم هنل ذعه مأ عل لملُط،
مع كا فال ع مأ لملةنمالأ غرل لملعحليني ذ لرذةفي ا ذحرلل
مذذأ هذذنل لحل ذذعناا مذذع ذحلذذك صذذعل ل ل احلذذاا اذذع ل احلذذا ذذعل
لملُط ،عنحلك ف لسة لؿععل ععحلنععل.
إا هنل لحل عناا َ لش ل إَ لحل يذل مذأ لملذُط ذ شضذا
اذذذ هم حلذذذ ى اللة لكصذذذُ لحلزللاذذذض ،ععذذذ وط يذذذك ذذذعناا
لكصُ لحلزللاض لوةنع ل إ لحل ذالللث لحلذيت و ذ مال عهذع ط ذع
ِشيع لحل عناا.
لؾ ت لحلةعحلض لذ ني اذ لملذُط لـععذعني ِشيعمذا،
كي لحلنلأ ف ياا ك حا مأ  311هيةذعل لِللعذض لحل ع يذق
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ذذذذع لذذ ذ ني لؾذذ ذ ت
ك  81هيةذذذذعلل لِللعذذذذض لملا لذذذذق،
ذذل قعفعذذعث
لملرذذعشعث لمل ا ذذق لـععذذعق حلُوذذةيُه
لك يم لحلرالي.
للعفعق

اذذذذذذذذذذ ذ
لملُط

لملرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعشق
للذذذذذةفغ عهذذذذذع
ععشليةعل

لملرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعشق
لـعصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق
ععَوذذذذذذذذذذذذذةيُه
ععشليةعل

لجمل ان

مشك

145

36944

71941

148841

لاع

27

8454

41867

54317

لحلرال له

11

35861

1844

37661

لط

241

143593

149961

213554

لعه

261

88364

129261

217626

ش ع إ حلع

648

243248

216423

419831

لحلُذ يق

51

14664

13333

23997

881

232894

385774

618664

1462

361672

326344

698422

6216

4414661

4616624

2166499

لذذذا لحلذذذز ل
لحلاشي
لؿريق
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الع ة لكلغع فإنّض كعني اذ لملذُط لحلذنلأ ف يذاا
 41هيةذذعلل ف ذذع فذذاق مذذأ لِللعذذض لحلذذيت وذذزلن ش اعذذع ف ذ ،
مرذذعشق مذذع ف يذذاا مذذأ لِللعذذض عرذذع ذذل قعفعذذق،
ذحلذذك لوذذةنع ل كشضذذعه ذذع عذذا كذذعورل لحل ذذاى ع ذذق اذذع ،950
ان مع ط ت مأ للعفعني اأ طالك اللة لحل لس يذق ،نذت
رنىذذن م ذ لال اعمذذع مليةذذع ش ذذاب لؾ هاللذذق لحلرذذاللق ،ذحلذذك
ع ل ض:
للعفعق

ا

لملعحليني

مرعشق مع ف ياا
ععشليةعللث

مشك
لط
لعه
ش ع إ حلع
لحلُذ يق
لؾزلاة (لؿريقم
لحلفالث

535
985
918
1664
286
1473
1431
743

55324
132485
168499
328399
54454
541851
154858
64824

لحلرال له

224
7815

22545
1473995

لاع
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إا مذذأ وفغذذيُث هذذنل لؾذ ت ،لةذ ني كا اذ لملذذعحليني
ِ حا مأ  41هيةعلل لؾ هاللق لحلرذاللق ،هذم ا ذعلة اذأ
 7805ش ضع ف ياا  0473995هيةعلل ،مأ لِللعذض لحلذيت
وزلن لؿ اب ،كي كا لحلفا ف ك وطيع 091هيةعلل.
إذل كشضينع ا لحلنلأ ف ياا مأ  41إ  411هيةعل
ل ذ هم  7096ش ضذذع ف يذذاا  790102هيةذذعلل كي %6،53
م ذأ ف ذذان لِللعذذض لحلزللايذذق لحلذذيت وزل ذ مرذذعشق مذذع ف يذذا
لحلفذذا فيهذذع ا ذذى لحلذذذ 41هيةذذعلل ،هذذنل لعذذين كا لحلفذذا ف ذذك
وطيع  001هيةعللث.
لحلذذنلأ ف يذذاا مذذأ  410ذذذذ  811هيةذذعل ،هذذا 436

اذ
ش ضع ف ياا  244487هيةعلل ،كي كنهذم ف يذاا %6،06
مذذذذأ ف ذذذذان و ذذذذك لِللعذذذذض ،كا لحلفذذذذا ف ذذذك وذذذذطيع 560
هيةعلل.
ا لحلنلأ ف ياا  810ذذ  0611هيةذعل  043ش ضذع،
ف ياا 060649هيةعلل ،كي كنهم ف ياا  %00مذأ ف ذان
و ك لِللعض ،كا لحلفا ف ك  0031هيةعلل.
كمع لحلنلأ ف ياا مع لزل ا ى  0611هيةذعل ،فعذ هم
 41ش ضع ف يذاا  276847هيةذعلل كي  %8،08مذأ ف ذان
029

مرذذعشق لِللعذذض لحلذذيت وذذزلن لؿ ذذاب ،لحلذذيت وزلذ مرذذعشق مذذع
ف يا لحلفذا ا ذى لِلععذني هيةذعلل ،ك لعذع ف ذان مرذعشق
حل نذذذعا ظ عحلذذذا لعنذذذا وذذذهاحلا ،عذذذنحلك ويذذذاا شضذذذق لحلفذذذا
لحلالش وطيع  6920هيةعلل ك  69ي ذا مذذلل ماععذع ،ذحلذك
مذذع لعذذع ت العذذق لعذذع كللعذذض لحلفاطذذق لحلزللايذذق لملشذذراة غذذرل
لملشذذراة ،فهذذل هذذاا كا ويذذاا هذذنه لمل ييذذق لحلالوذذعق شلذذٍَه
لِفال لحل ُول؟
عع كا عينت لحلال ع هنل لحل صخ ،ك ذات :مذأ لل ذك كا
لحلنلأ ويشذ هم ذعناا لكصذُ لحلزللاذض ؼ لذ لمل ييذق
لؾ هاللق لحلعاعيق لحلراللق مأ عل لملُط َ لشذي اا وذاى
نر ذ ق عذذىي ق ذ ذ ل مذذأ ف ذذان لحلرذذيعا ،لحلذذنلأ ويض ذ صاا
مُ ع ،مأ ف اله لحلفُشني ااذع هنل لحل عناا ،هم اشالث
لِحلذذا مذذأ لحلذذزللن لحلعذذاب ،لحلذذنلأ ذذعت لهلل وعذذع اذذنهم" :
كمذذالشلم شذذك مع ذذا حل رذذعول للذذا " ذذعت :مذذع كفذذعه لهلل ا ذذى
لواحلا مأ كهل لحل اى ف ذا ،حل اوذات حلذني لحل اعذى ،لحليةذعمى
لملرذع ني ،لعذذأ لحلرذ يل ،ذذض َ ليذذاا حلذق عذذني لِغنيذذعه
منيم" .هٍَه هم ذ لحل اعى لحليةعمى لعأ لحلر يل.
لحلنلأ عت انهم كمرل لملٍمنني ا ا عذأ لـطذع (لضم
صيةا إ س يفةا:
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"ك صذذيك عأهذذل لحل ع لذذق سذذرلل ،فذذإنهم كصذذل لحلعذذاب ،مذذع ة
لكوذذُ  ،كا وأسذذن مذذأ شالشذذض كم ذالت كغنيذذعوهم ،فذذذل ا ذذى
ف الوهم" (اأ لحل يعا لحلة يني :حل رعشغ س 2ظ 48م.
لحلذذنلأ انذذعهم كمذذرل لملذذٍمنني ا ذذض (لضم
اعم ا ا ى مضا:

ةععذذا إ

" حلييأ كشع لِمال إحليذك ،ك وذطهع لؿذك كا هذع
لحلعذ ت ،كمجعهذع حلاعذذى لحلاايذق ..حلذذيا كشذ مذذأ لحلاايذق كج ذذل
ا ى لحلالحلض مٍ نق لحلاسعه ،ك ل معانق حلا لحلذ ُه ك ذاه؟
حلّنضع كوأت ععَؿع  ،ك ل شيال ان لكاطعه ،لعطأ
انلل انذ لملنذع ،كعذع صذدلل انذ م ذعث لحلذ ها ،مذأ لهذل
لـعصذذذذق ،إمنذذذذع ا ذذذذع لحلذذ ذ لأ ،مجذذذذعن لملرذذ ذ ني ،لحلعذذ ذ ة
حلّا له ،لحلععمق لِمق ،ف ييأ صذفاط شلذم ،مي ذك معهذم"
(نهز لحل ُغق :س 3ظ 96م.
حلنحلك عا ا ى لملُط لحلي عل كا لة ال عناا لكصُ
لحلزللاذذض ؼ لذ لمل ييذذق هذذنل إذل اذ ت لفذذع اذذنهم لؿي ذ ،
عض ل لشع إفعا طذين ااعذض ا يذك .هذنل مذع لاذذ لل ذق
عذذني ف ذذان لحلرذذاللني ،ل ذذى لحلفذذُ قعفعذذع ا ذذى كسُ ذذا
لحلاعيق عع كا لض حمل معحليع ،ع لل ا ى وع ذيم ك َ ه وافيذا
ف ان كواوا لهلل َ لغيع كذا مأ كشرأ ا ُ.
030

استثىاز األزاضٌ اليت تؤخر ون كباز املالك

إا ذذعناا لكصذذُ لحلزللاذذض هذذنل ،هذذا ذذعناا ذ ل ذ مذذأ
لفي اشالث لِحلا مأ فُشض لحل ُ ،
نااا ،واللق،
شذذذالطق كا ليذذذاا لحلغذذذال ا ذذذى لملذذذُط لحلذذذنلأ وذذذينعشلم هذذذنل
لحل ذذعناا ا ذ هم َ لزل ذ ا ذذى جُجذذق رَ ش ذ ط إَ ذذيُ،
قة ُ َ ماه ع.
ذذ وذذذاط هذذذنل لحل ذذذعناا حل ذذذُط فذذذعَ حلةنعذذذيم شيذذذعوهم
لؾ لذ ة وذ لهيع ،سعصذذق ععذ كا ذذذعه لملذذع ة  22منذذا عأنذذا
هاا حل عحلك إذل شرا كلعا لحل ع يذق ععذ وط يذك هذنل لحل ذعناا،
كا وذذةفغ هذذا ك مذذأ رحلذذت إحليذذا لِلض عيذذم لملذذرللد ععؿ ذ
لِا ذذى حلذذّلض لحل ع يذذق (كي  311هيةذذعلم هذذاا حلذذا إذل شذذات
لِلض لحل ع يق إ ما لق ايعه ذافيق كا وذةفغ ععؿذ لِا ذى
حلّلض لحل ع يق.
عمت مٍورق اعمق ذلث ش ضيق لاة عللق لوة ُت
مذذعحلض إ للي ،حلةنفيذذن كشيذذع هذذنل لكصذذُ لحلزللاذذض ور ذ ى
(مٍورق لكصُ لحلزللاضم كؿ ت عاوعوق لؾ هاللق ،وةا
هذذذنه لملٍورذذذق ا يذذذعث لَوذذذةيُه لحلةاالذذذع إ للة لِللعذذذض
لملرذذذةا ا يهذذذع ،إ كنذذذض ه واالعهذذذع ،ليذذذاا شلذذذع لحلةاذيذذذا
لكشال ا ى مجعيعث لحلةعع ا حلإلصُ لحلزللاض (لملع ة05م.
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جذذم ذذذعه لملذذع ة لحلرع و ذق اشذذاة ،كنذذا وينشذذأ صذذن ق
سذذعظ شلذذنه لملٍورذذق ،واص ذ فيذذا لِل ذذع لَمجعحليذذق مليزلنيذذق
لملٍورذذق ،لفذذةحمل حلذذا شرذذعب سذذعظ ،لملضذذا لملا ذذزي،
وغذذذع إحليذذذا لحلذ ذ فععث لحلذذذيت لٍ لهذذذع مشذذذذل لِللعذذذض وذ ذ ل ل
ذذع لغذذع إحليذذا مذذع لعذذا مذذأ لوذذةح عل كمذذالت هذذنه
حلح نهذذع،
لملٍورق ،لشا ا ى كا عت لحلضذن ق :ف ذا إ للة ميذاا
مأ كاغعه ف ا إ للة لملٍورق.
شلنل لملٍورق لؿك عإص لل لحلةفررللث لحلُامق ِشيذع
هنل لحل عناا ،ا ى كا وض ق مأ لويا لؾ هاللق ،وعةدل هذنه
لحل الللث وفررلل وشالعيع م زمع (لملع ة07م.
لحل رنذذق لحلةنفينلذذق ملٍورذذق لكصذذُ لحلزللاذذض ،وةشذذيل
ؾعنع فاايذق و ذا عع يذعث لَوذةيُه شضذا لِلض لملرذةا
ا يهع ػ يعهع واالعهع (لملع ة08م.
هذذذذنل لعذذذذين كا لمل ييذذذذق لحلزللايذذذذق وذذذذيصعفغ ا يهذذذذع،
وةش هع لؿيامق عةنعيم ل عض.
جم كص ل لويا لؾ هاللق  0958/9/31اللل عةيالأ
مٍورق لكصُ لحلزللاض واللق ،ذ ذذعه لملذع ة لِ
منا ،كا مٍورق لكصُ لحلزللاض ،وةا كلغذع شضذا كمذُط
لحل حلق ورري هع و ري هع منع لحلةع ي ا يهع.
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هنل عا ليِ ،ا ذذل كمذُط لحل حلذق ذ وضذ حمل صذعؿق
حل زللاق ،حلذنحلك َ هذاا حلّ الذعه عذع كلذ لهم ا يهذع ،اذ هع
مأ كمُ هم ا ا م لؿيامق.
ذعه لملع ة لحلحعنيق مأ هنل لحل الل ،كا ف ا إ للة هنه
لملٍورذذذق لٍحلذ ذ مذذذأ الذذذا لكصذذذُ لحلزللاذذذض لويرذذذع ،الذذذا
لحلزللاذذق ،الذذا لَ ةضذذع لحلةرذذعلة ،الذذا لـزلنذذق ،الذذا
لحلشٍ ا لَذة عايق لحلع ل ،الذا لحلة طذي  ،الذا لِشذفعت
لحلععمذذذق ،الذذذا لحلعذ ذ ت ،كاغذذذعه .هذذذنل لذ ذ ت ا ذذذى ذذذاة هذذذنه
لملٍورق ،لوهع ا ى لحلةنعيم لحلةنفين.
كمذذع لسةضذذعظ إ للة هذذنه لملٍورذذق ،ف ذ ك عذذصةا لملذذع ة
لحلحعحلحذق مذأ هذذنل لحل ذالل ،كه ذذا لوذم لحلريعوذذق حلةنفيذن كغذذالض
لملٍورذذق ،عذذع مشذذا ن لحلُوصذذق لحل لس يذذق حل ٍورذذق ،في ذذع
لةع ذذك ع الا ذ لَوذذةح عل لحلةضذذا عذذأمُط لحل حلذذق ،إهذذع
نعع لحلع ذل لملذعت حل ٍورذق ،ؼ لذ صذُشيعث لملذ لا لحلعذع
مرذذعا لا ،م ذ لا هيىذذق لحلةفةذذيش ،نعذذع لملذذاظفني ،وعذذيني
للذذذذذعمني حل ٍورذذذذذق و الذذذذذا لَوذذذذذةععنق عذذذذذعـدلله لل ذذذذذيني
ذذذل اذذذع ،
لِذعنذذذع ،ؼ لذ ذ وذذذأمني مذذذالل لملٍورذذذق
عفذذق لحل غذذعلع
لملالف ذذق ا ذذى مشذذا ن ميزلنيةهذذع ،لحلنعذذا
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لحليت عنت مأ لسةضعصعث م لالذق كمذُط لحل حلذق ،لحل غذعلع
لملةع ذذذذق عةنفيذذذذن ذذذذعناا لكصذذذذُ لحلزللاذذذذض ،لملرذذذذعه ق
لملشذذذا اعث لحلذذذيت و ذذذا عهذذذع لحلذذذاالللث لمل ة فذذذق حلةصرذذذني شعحلذذذق
لملنةفعني عهذع لفذع مرذةالهم لَ ةضذع ي لَذة ذعاض لحلح ذع
لحلع النض.
لملذع ة  04مذأ هذنل لحل ذالل و ذات :وةذا مٍورذق لكصذذُ
لحلزللاض كا عت لكصُ لَوةح عل لحلةضا عأللعذض لحل حلذق
عفق كمعه واللق.
ا عللوهع
هنل لعين كا مٍورق لكصُ لحلزللاض ،لملي فق عاعذع
ل هع ا ى كللعض لملُط لحليت وزل مرعشةهع ا ى لؿ لِا ذى
اذذذع هذذذع كا ف يذذذال ،ا ذذذى كللعذذذض كمذذذُط لحل حلذذذق ،هذذذض
لملي فق ععوةح علهع واالعهع ا ى ف اله لحلفُشذني ،مرذعا ة
هذذذٍَه ا ذذذى لَوذذذةح عل لؾذذذ ي ذحلذذذك حلافذذذع مرذذذةاى لحلذ ذ ُ
لَ ةضع ي ،وأمني لِا عت حلف اله لحلفُشني.
حلذذنحلك فذذإا هذذنه لملٍورذذق ذ نزحلذذت إ مي ذ لا لِا ذذعت
لَ ةضع لق ،ممع َ للع فيذا كا مذأ كهذم مذع هذع كا و ذا عذا
هنه لملٍورق ععَشذللط مع لحلاالللث لمل ةضق:
0ذذ إنهذعه مرذحمل كللعذض لحلذ ُ  ،ملعافذق مذعي م يذا لملذُط
لحلي عل.
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ذذل منذذعطك

2ذذذذ إهذذع لؾ عيذذعث لحلةعع نيذذق لحلزللايذذق
ل لحل ُ لحلراللق.
لكصُ لحلزللاض ،عل
3ذذذذ فذذةحمل م ذ لل .حل ر عيذذعث لحلةعع نيذذق ،حليذذةع م فيهذذع لوذذيا
كاغذذعه فذذعحلا إ للوهذذع ،مذذأ لاغذذع لحلذذةع م ،مذذع هذذم
شعذق إحليا ،ذحلك مل ة جُجق كشها ك وةق كشها.
4ذذ وأمني لؾالللث لؿضع لث لحل للوعث لحليعفيق حليل
مجعيق.
5ذذ وأمني لؿيالنعث لحليت شلع اُ ق ععحلزللاق ،ك ععِحل ذعا،
نحلك لحلطيال لحل لذنق حليل مجعيق.
ذذذل الذذذق
6ذذذذ فذذذةحمل لْعذذذعل لحليعفيذذذق حل شذذاب لحلذذذاي،
مجعيذذذذق وعع نيذذذذق ،وذذذذأمني لـزلنذذذذعث لحلرذذذ مليذذذذعه لِنهذذذذا
لِمطعل ،كلضعشلع إ كللعض لحلفُشني عرهاحلق.
7ذذذذ إنشذذعه لحل ذذاى لحلن اذذيذذق ظعنذذع لحلطذذاق لحلععمذذق ِ حلىذذك
لحلفُشني ،لملرع ني لحلضصيق شلم مع لمل لل ،.لملععع  ،لل
حل ن ذ ة لملية ذذق ،فن ذ ق صذذفرل ،لملةنزهذذعث إهذذع لحلفععذذعث
لحلع ل ،وع يم
وعو لؿيعة لحليت واغ هم لك عمق فيهع
ك َ هذذذذم مذذذذع وةعذانذذذذا مذذذذأ لحلةع ذذذذيم لَعةذذ ذ لوض لحلزللاذذذذض،
لحلضنعاض لؿيعة لحلع يق.
8ذذذذذذذ وذذذذذأمني لِط ذذذذذعه لحل يطذذذذذالني ،لملع ذذذذذني ،لحلدللذذذذ
لشلعو  ،كو عب طاق لملالصُث حلة ك لحل اى لحلةعع نيعث.
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9ذذ كا لياا حل ى لملٍورعث لَْث لحلزللايق لحلغا للق
ذذذل منط ذذذق اللايذذذق ،كوذذذعع لحل ذذذاى ععملرذذذعا لث لحلععذ ذذذق
عأذال كفغق ،كا لع م لحلفُشاا يع وهع.
01ذذذذ كا ليذذاا حل ذ ى لملٍورذذق لش ذذعث ( لشذذعثم عفيذذق
حلةض يحمل لَْث لحلزللايق ،وع يم لحلفُشني وض يحمل لَْث فيهذع،
إهع لحل طع لحلة ل يق لحليعفيق حل يعهذع مذأ لحلفُشذني ،وذأمني
ذل منط ذق اللايذق ،عأوذععل ماشذ ة
للا عث لحلغذا للق
معة حلق.
00ذذذذ مال ذذق لملذذزللن لحلةعع نيذذق لحل ذذاى لحلزللايذذق ،مذذأ ذذل
لسةضعصذذذيني لَذة ذذذعن لحلزللاذذذق ،لْحليذذذعث ،مذذذأ كط ذذذعه،
عيطالني معهالأ واعيق لملعشيق لحلطيال لحل لذنذق ،مفةشذني
حل ةع يم لمل لوض.
02ذذ كا ؽضط لملٍورق لِمالت لحليعفيق حل زللن ،حل يذع
ععِا عت لحلزللايق ا ى لحلاذا لِ ل ،شذاله لحل ذنلل لؾ لذ
لحلر ع لحلضعحل ِللعيهم ،شذاله لملعشذيق لحلذيت هذم شعذذق
إحليهذذذذع حلةعيذذذذنهم ا ذذذذى كا ذذذذعشلم ،وذذذذأمني لملالاذذذذض لحلط يعيذذذذق،
لحلضذذنعايق شلذذع ،ؼرذذني نرذ هع ،وعذذيني مذذاذهني ،ماشذ لأ
شلم حل ع ل لجمل ي لحلرالع لحلفعو ة ،حل ةافرل ،مةى كلأ ل يعذاا
قضاشلم ،مةى لشذل ا شعذعوهم لحل يةيق لحلزللايق.
037

ذذذذل لحلذذ ذ ُ  ،إهذذذذع
03ذذذذذذ لاعلذذذذق لِمذذذذأ لحلالشذذذذق
لِشذذ ذ عظ ؿذذذذل لـُفذذذذعث لحلذذذذيت وعهذذذذا عذذذذني كعنذذذذعه لحل ذذذذاى
لحلةعع نيعث.
هذذنه هذذض كهذذم مذذع هذذع كا و ذذا عذذا لملٍورذذق مذذأ لِا ذذعت
لحلةاذيذذا لكلشذذع  ،عذذنحلك لة ذ لحلع ذذل و ذذك لِللعذذض،
ه امنع لحلف اله مأ عع ارا لرال.
هذذنه هذذذض ضذذذق لِلض لؾ هاللذذق لحلعاعيذذذق لحلرذذذاللق،
كا ذذعت لؿيذذع لحلشذذعاعيني لحلفانرذذيني لحلذذنلأ كوذذعٌ ل إ
لحلذذ ُ إوذذذعهة َ وفةفذذذا ،ذذ نةهذذع هذذذنل لحليةذذذعب ،حلذذذيع م
لحلعاب كمجع عضالة اعمق ،لحلراللاا عضالة سعصق ،مع َ ذاه
و ك لحلعها لملع ق ،مأ ذت شامعا ،انلب وععوق ،ةل
حل ذذذا لحلاطنيذذذق لحلعرذذذيالق لحلعاعيذذذق ،ذحلذذذك حلي ذذذ ل ل نع ذذذق
لحلريع ة لَوة ُت.
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ديب عمٌ حشن

مالحليذذ لحلُذ يذذق  0962إذذذعاة حلفذذق ااعيذذق ذعمعذذق وشذذالأ
 0985ع ا وأهيل واعاي ذعمعق مشك  0986ع ا للوعث ا يذع
واعيق للعض كطفعت \ذعمعق مشك 0988
ا ل قالل مٍورق لِلض حل للوعث لحلف رطينيق مل ة
 05اعمع.
نشذذذذا لحلضذذذذص لحلعاعيذذذذق منذذذذن اذذذذع (0986لحل يذذذذعا ،
لَؼع  ،عض لحلح عفيق ،لشلُت)صصفض ذالذ ة لحلحذالة \كمذني
ؼالذذذا لحلشذذذٍ ا لحلح عفيذذذق/شذذذع ل ةععذذعَ ااعذذعَ عذذذعلالأ  :لذذذذعه
لحلن عش/هعل ا هعشم لشي /ق كل اا/فعسا اع ل/نذعظم
لؾعفذذاي/ق ذ عذذال ة/وذذهيل ا ذذعل/ش ذذيم عا ذذعث/ق ذ
ازلذذز شذذياي/كلذ فذذٍل لذذم/ا ذذا لحلذ عق/ا ذ لهلل ا ذ
لحلذ لوم/افيذ عهنرذذض/شرذذع لـطيذذع/مذذعاا لمل ذذعلط/م يذذق
لعذذذيض  /ةي ذذذق لحلشذذذهععض/مذذذنرل يذذذعت/شعصذذذل ا ذذذى لن اللة
لحلح عفق لحلراللق حلعع 2107
كصذذذ ل ك حذذذذا مذذذذأ  05ةععذذ ذعَ عذذذذني لحل للوذذذذعث لِ عيذذذذق
لحلريعويق منهع:
 نزلل عنض لش ق لحلشعا لؿيعة
 ع ي لؾ ل لش ق لحلشعا لؿيعة
039

 ق ا ل لش لش ق لحلشعا لؿيعة
 لؾالهاي  ،لش ق لحلشعا لؿيعة
 لملاكة شيعة شعا لؾالهاي
 ك ععه منةصا ا
 لحلنيةق لحلعاعيق عني لملععض لؿععا
 ل لحليُ شالللث لحلح عفق لكع لن
 شدل لحلعياا الهة لحلح عفق لحلةعوهق لجملة ع لؿعوا
 و ي عا لحلعيرى شعاا لحلطفاحلق
 نرعه شيعة لَ ععه
مشك
 لالا مشك كةعللث مأ كل ن مع يل
 فعسا اع ل للو ا م لحلنفا لحلذلعاي
 جنعويذذق لحلح عفذذق لكاذذُ مذذأ لحلاوذذعحلق إ لَوذذةُب
( ي لكص لل لشليىق لحلععمق لحلراللق حل يةعبم
شعلط لحليحرل مذأ لملنةذ لعث لحلفيالذق  ،محذل وذاللق
معاض فالنيفالث حل يةعب  ،مهاذعا لحل شق لحلح ع ،
ذعوزة لحل ععطني  ،والليفا لة اع 2101
لعذ ذ ال لذذذق حلفالذذذق منذذذن اذذذع  2113ؼذذذت انذذذالا لش ذذذق
ذذق ،وةنذذع ت معنذذى مفذذا ة مذذع منذذن كا ه صذذنعاق لملعرذذم إ
معنعهع لؿعحلض لْا.
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