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املكد١َ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  

 ١ــاملكدَ                                    
 

أمحد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل، ًم٘مد رأي٧م ُمـ 

واًمتل سمحٛمد اهلل وومْمٚمف  شآل أسم٤مسمٓملم»رة ـواضمٌل ٕهيت اًمٙمريٛم٦م أؾم

أصٌح٧م ُمتٛمٞمزة ذم يمثػم ُمـ إطمقال إهي٦م واًمقـمٜمٞم٦م، وُمـ اجلقاٟم٥م 

اعمٝمٛم٦م اًمتل رأيتٝم٤م أن أمجع ُمًٛمٞم٤مت اًمٙمت٥م اًمتل يمتٌتٝم٤م إهة ُمـ اًمرضم٤مل 

ُمـ قمٝمد ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ اًم٘م٤ميض قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل  اواًمٜم٤ًمء اسمتداءً 

هـ(، واًمذي يٕمتؼم أهؿ إٟمج٤مز يمت٥م 0020 -هـ 0151سمـ ؾمٚمٓم٤من أسم٤مسمٓملم )

 - رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف - قم٤مُم٤مً ُمٜمذ ُم٤م يزيد قمغم صمالصمامئ٦م ومخًقن 

صمؿ ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٞمخ 

 -هـ 0094اجلٚمٞمؾ اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم )

هـ(، واًمذي يٕمتؼم ومريد قمٍمه ذم اًمت٠مًمٞمػ وذم يمثػم ُمـ ٟمقاطمل 0282

 رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف. ،اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

 سمٜم٤مء وسمٜم٤مت هذه إهة اًمٙمريٛم٦م واعم٤ٌمريم٦م.ويًتٛمر اًمٕمٓم٤مء ٕ
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 يِمٛمؾ صقرة ُمـ همالف اًمٙمت٤مب شاجلزء إول»وضمٕمٚم٧م يمت٤ميب هذا 

واعم٘مدُم٦م طمتك ٓ أـمٞمؾ قمغم اعمٓمٚمع وطمتك يًٝمؾ اًمرضمقع إمم ُم٤م يمتٌتف أهشمٜم٤م، 

  وطمٗمًٔم٤م هلذه اًمٙمت٥م ذم ؾمجؾ واطمد.

شمزويدٟم٤م هب٤م ٟمتٔمر ُمـ اجلٛمٞمع أو ،ٙمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤مت أهشمٜم٤موُم١ميمد أن هٜم٤مك اًم

ذم أىمرب وىم٧م طمتك أصدر اجلزء اًمث٤مين، ودمدون ذم آظمر اًمٙمت٤مب اًمٕمٜمقان 

اًمذي شمرؾمؾ إًمٞمف اعمٕمٚمقُم٤مت وهل صقرة ُمـ همالف اًمٙمت٤مب واعم٘مدُم٦م، قمٚماًم 

ًمٚمٙمت٥م اًمتل أًمٗمتٝم٤م  ذم ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م أٟمٜمل ووٕم٧م ضمٜم٤مح ظم٤مص

 إهة وم٠مرضمق أن شمزودوٟم٤م سمثالث ٟمًخ ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمٙمؿ.

أهيت هبذا اًمٕمٛمؾ وهمػمه ُمـ اًمٙمت٥م  ٧مظمدُمىمد  اًم٘مٌقل وأن أيمقن أرضمق اهلل

 اًمتل سم٢مذن اهلل ؾمت٠ميت ٓطمً٘م٤م.

 .اًمٚمٝمؿ صكم وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 

 حمٌٙمؿ                                

قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                                
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 اجملُٛع فُٝا ٖٛ نجري ايٛقٛع ايهتاب: 

 عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل بٔ ضًطإ أبابطنيايكاضٞ ايػٝذ ايعاّل١َ  تأيٝف:
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 ايػٝذ١َ ايكاضٞ ًعاّلي ايتازٜذ املدتصسايهتاب: 
 ٖـ(4424 -ٖـ 4252) عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل بٔ ضًطإ أبابطني

 عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 دا٤ــإٖ

 إمم ُمـ هلام ذم ؾمقيداء اًم٘مٚم٥م اعمح٦ٌم واًمقوم٤مء 

 إمم واًمدي اًمذي يم٤من أظمل وصدي٘مل وٟمقر اًمٕملم 

 إمم واًمديت اًمتل أرظمّم٧م يمؾ هم٤مزم ُمـ أضمكم و

 إمم ُمـ أرى ُمتٕم٦م احلٞم٤مة وؾمٕم٤مدهت٤م هبام 

 واًمدي وؾمٞمدي حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم )رمحف اهلل(

 اهلل( محٝم٤مرسمٜم٧م حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض ) اجلقهرةوواًمديت وؾمٞمديت 

أرضمق اهلل اًمٙمريؿ أن جيٕمؾ ومٞمام يمتٌتف ٟمٗمًٕم٤م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وأن أيمقن ممـ 

 . قمٚمٛمفظمدم ؿمٞمخٜم٤م ذم ٟمنم

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                                                           

 هـ0468ُمـ رُمْم٤من قم٤مم  0طمرر ذم                                                         
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 تكدِٜ

 ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ ايفٛشإَعايٞ ايػٝذ 

 ١ نباز ايعًُا٦٤عضٛ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يإلفتا٤ ٚعضٛ ٖٝ
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املكد١َ

سمًؿ اهلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ 

 .سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ

اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض اعمِمٝمقر ضمد أهة اًمٕماّلُم٦م  هذا اًمٌح٨م اعمختٍم قمـ ؿمٞمخٜم٤م

 ؾمٚمٓم٤من سمـ مخٞمس أسم٤مسمٓملم.سمـ  اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل شآل أسم٤مسمٓملم»

ذم إقمداده قمغم اعمراضمع اًمت٤مرخيٞم٦م أصمٜم٤مء طمٞم٤مة اًمِمٞمخ أو  -سمٕمد اهلل  -اقمتٛمدت 

 .ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف، ويم٤مٟم٧م شمٜم٘مّمٜم٤م اًمقصم٤مئؼ أو اًمقص٤مي٤م أو آؾمتدٓٓت اًمت٤مرخيٞم٦م

سمؾ إٟمٜمل طم٤موًم٧م ضم٤مهًدا اؾمتٜم٤ٌمط سمٕمض إطمداث وُم١مصمراهت٤م، ٕضمؾ 

 صقل إمم حت٘مٞمؼ ؾمالُم٦م اًمٌح٨م وصحتف.اًمق

 قمٛمقًُم٤م، وم٢من هذا اًمٌح٨م يتٓمرق إمم إسمقاب أشمٞم٦م:

: ًٓ  .٦م وشمٗمرقم٤مهت٤م احلديث٦مٛمىمٌٞمٚم٦م قم٤مئذ.. رؾمقُمٝم٤م وآصم٤مره٤م اًم٘مدي أو

 لم.سمذم يمت٥م اعم١مرظملم واًمٜم٤ًم شأسم٤مسمٓملم» ؾمؿا صم٤مٟمًٞم٤م:

قمٌداًمرمحـ سمـ اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض اعمِمٝمقر اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م  ؾمػمة اًمٗم٘مٞمف :صم٤مًمث٤ًم

 .شآل أسم٤مسمٓملم»ضمد أهة  ،قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ مخٞمس أسم٤مسمٓملم
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م ذم طمٞم٤مة اًمِمٞمخ. راسمًٕم٤م:

٤م: ًً اهلل أسم٤مسمٓملم ذم اًمٗم٘مف ـ قمٌدسمخمتٍم يمت٤مب اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ  ظم٤مُم

 .شٞمام هق يمثػم اًمقىمقعوماعمجٛمقع »
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 بٔ عبداهلل أبابطني ايكاضٞ ايػٝذ عبدايسمحٔايعاّل١َ  ايهتاب:
 حٝات٘ ٚدٗٛدٙ                                    

 بابطنيأايدنتٛز خايد بٔ عبدايعصٜص ٝف: تأي
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املكد١َ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ 

وأؿمٝمد  ،ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، صغم 

 اًمديـ وؾمٚمؿ شمًٚمٞمامً  ماهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يق

 .. أُم٤م سمٕمد يمثػًما.

ومٝمذه حم٤موًم٦م ًمٚمقىمقف قمغم شمرمج٦م أطمد قمٚمامء ٟمجد إومذاذ وهق اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ 

وًمٕمؾ أمهٞم٦م اًمؽممج٦م ًمٕم٤ممل سم٘مدر  - رمحف اهلل -قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 

آصم٤مره  ااًمِمٞمخ شمٜمٌع ُمـ قمدة أُمقر، ومٝمل شمٕمد وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘متٗمق

 .ره، وي٠مًمٗمقا ـمريؼ اًمٕمٚمؿويًٚمٙمقا ُمًٚمٙمف ويت٠مدسمقا قمغم ُم٤مئدشمف، ويٕمٚمٛمقا ىمد

يمام أهن٤م شمٕمد أول شمرمج٦م شمٗمرد طمٞم٤مة اًمِمٞمخ سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وذم ُم١مًمػ  

ُمًت٘مؾ، هذا وىمد ضم٤مءت آي٤مت اًمذيمر احلٙمٞمؿ وأىمقال ؾمٞمد إوًملم 

وأظم٤ٌمر اًمًٚمػ اًمّم٤محللم سمتٙمريؿ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف،  - ملسو هيلع هللا ىلص –وأظمريـ 

وووٕمتٝمؿ ذم  واإلؿم٤مدة سمٛم٘م٤مُمٝمؿ اًمرومٞمع، طمتك رومٕمتٝمؿ إمم أقمغم اعمٜم٤مزل،

 أقمغم اعم٘م٤مُم٤مت.
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وُمـ ظمّم٤مئص اًمٕمٚمامء اًمتل ظمّمٝمؿ هب٤م اعمقمم قمز وضمؾ أهنؿ أهؾ ظمِمٞمتف، 

ومٝمؿ أىمرب ظمٚمؼ اهلل إمم ـم٤مقمتف، واخلقف ُمـ قم٘م٤مسمف، واًمٓمٛمع ذم ضمٜمتف، ومٞم٘مقل 

٤ٌَمِدِه اًْمُٕمَٚماَمُء ﴿شمٕم٤ممم:  ـْ قِم  28:  وم٤مـمر ﴾هَمُٗمقرٌ  قَمِزيزٌ  اهللََّ إِنَّ إِٟمَّاَم خَيَِْمك اهللََّ ُِم

واعمٕمٜمك: إٟمام خي٤مف اهلل ومٞمت٘مك قم٘م٤مسمف سمٓم٤مقمتف، اًمٕمٚمامء، سم٘مدرشمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ُمـ  

 ،رء، وأٟمف يٗمٕمؾ ُم٤م يريد، ٕن ُمـ قمٚمؿ ذًمؽ أي٘مـ سمٕم٘م٤مسمف قمغم ُمٕمّمٞمتف

 ظمِمٞم٦م ُمٜمف أن يٕم٤مىمٌف. فومخ٤مومف ورهٌ

 ملسو هيلع هللا ىلصؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  : ىم٤مل –ريض اهلل قمٜمف  -وىمد ورد قمـ أيب اًمدرداء 

إٟمٌٞم٤مَء مَلْ ُيقِرصمقا ديٜم٤مًرا وٓ ِدرمًه٤م وأوَرصمقا اًمِٕمْٚمَؿ ومَٛمـ أظَمذه أظَمذ إنَّ »: ي٘مقل

 ش.سمحظٍّ واومرٍ 

وَمْْمُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل: ىم٤مل  ىم٤مل - قمٜمف اهلل ريض - اًم٤ٌمهكم ٦مُم٤مُمأ أيب وقمـ

 ، ويمٗمك هبذه اعمٜمزًم٦م ومْماًل.شاًْمَٕم٤ممِلِ قَمغَم اًْمَٕم٤مسمِِد يَمَٗمْْمكِم قَمغَم َأْدَٟم٤ميُمؿْ 

قمـ  شٌٞم٤من ذم آداب محٚم٦م اًم٘مرآناًمت»ذم يمت٤مسمف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -وىم٤مل اًمٜمقوي 

 يٙمـ مل إن»: ىم٤مٓ –ريض اهلل قمٜمٝمام  -ُم٤مُملم اجلٚمٞمٚملم أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل اإل

 .شأوًمٞم٤مء اهلل ومٚمٞمس هلل وزم اًمٕمٚمامء



       

26 
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 -: أقمٚمؿ ي٤م أظمل  - رمحف اهلل -ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قم٤ًميمر و

أن حلقم  -ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك عمرو٤مشمف وضمٕمٚمٜم٤م ممـ يٖمِم٤مه ويت٘مٞمف طمؼ شم٘م٤مشمف 

اًمٕمٚمامء ُمًٛمقُم٦م، وقم٤مدة اهلل ذم هتؽ أؾمت٤مر ُمٜمت٘مّمٞمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م، وأن ُمـ 

أـمٚمؼ ًم٤ًمٟمف ذم اًمٕمٚمامء سم٤مًمثٚم٥م اسمتاله اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ ُمقشمف سمٛمقت اًم٘مٚم٥م 

ـْ ﴿ ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ  وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم  ﴾َأُْمِرِه َأن شُمِّمٞم

 66اًمٜمقر: 

إذا ُم٤مت اًمٕم٤ممل »: -ريض اهلل قمٜمف  -يمام ضم٤مء ذم إصمر قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 .شاٟمثٚمؿ ذم اإلؾمالم صمٚمٛم٦م ٓ يًده٤م إٓ ظمٚمػ ُمثٚمف

 اًمٜم٤مس واًمٕمٚمامء طمٙم٤مم قمغم اعمٚمقك طمٙم٤مم قمغم »وقمـ أيب إؾمقد ىم٤مل: 

 .شاعمٚمقك

يمام أن ُمـ ؾمٌؾ  ،وُمـ طمؼ اًمٕمٚمامء قمغم إُم٦م ختٚمٞمد ذيمرهؿ وٟمنم قمٚمٛمٝمؿ

ذًمؽ اًمؽممج٦م هلؿ وسمٞم٤من أقمامهلؿ اجلٚمٞمٚم٦م، قمروم٤مًٟم٤م سمجٛمٞمٚمٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، ًمذا وم٢من 

اًمؽممج٦م ًمٕم٤ممل سم٘مدر اًمِمٞمخ شمٕمد ُمـ طم٘مقىمف قمٚمٞمٜم٤م، وأىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٕمٛمٚمف ًمف 

 .سمٕمد أن ذف اهلل إُم٦م سمٕم٤ممل ُمثٚمف
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اهلٛم٦م إمم شمرمج٦م طمٞم٤مة اجلد اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، وىمد ؾمٛم٧م 

، ومٜم٠ًمل اهلل اإلقم٤مٟم٦م قمغم حت٘مٞمؼ شاعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع»وحتقيق كتابه 

 يمام ٟم٠ًمًمف اإلظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ.ما نصبو إليه، 

وىمد شمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٙمت٤مب إمم ُمٌح٨م ذم شمرمج٦م اًمِمٞمخ، واعمٌح٨م اًمث٤مين ذم دراؾم٦م 

قمٚماًم سم٠من أصؾ هذا اعم١مًمػ هق ُم٘مدُم٦م  شاعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع»يمت٤مسمف 

طمتك يٕمؿ  ًمتح٘مٞمؼ يمت٤مسمف، أُمرين واًمدي رمحف اهلل أن أومرده٤م سمٙمت٤مب ُمًت٘مؾ

ؾم٠مل اهلل ضمؾ ضمالًمف أٟمٗمٕمٝم٤م ويًٝمؾ شمداوهل٤م، ومٚمؿ أضمد سمًدا ُمـ حت٘مٞمؼ ُمراده، 

 أن يٖمٗمر ًمف ويًٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف، إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
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 ٚايسد ع٢ً اجملادٍ عٔ املػسنني االْتصاز ذتصب اهلل املٛحدٜٔاب: ايهت
َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذتأيٝف: 

 عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ 
ّٜإحتكٝل:   ايدنتٛز ايٛيٝد بٔ عبدايسمحٔ ايفس



       

    29 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

٤ًٌم ُمـ ضمٝم٤مده اًمرمحـ أسم٤ماهلل سمـ قمٌدقمٌد م اًمِمٞمخىمدّ  سمٓملم ذم هذا اًمٙمت٤مب ضم٤مٟم

 ومٞمٝم٤م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اخلٚمؼ وُمٕمٜمك اًمٕمٌقدي٦م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م اؾمتٝمٚمف سمٛم٘مدُم٦م و٤مومٞم٦م سملّم 

وُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد اخل٤مًمدة، وأووح والل وشمٜم٤مىمض ُمـ ىم٤مل سم٠من يمٚمٛم٦م 

 إًمف إٓ اهلل شمرومع احلرج طمتك وإن ارشمٙم٥م اًمنمك وقمٌد همػم اهلل. ٓ

وأؿم٤مر إمم أن ُمـ يمٞمد اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٛمٌتدقم٦م ؾمٚم٥م اًمٕم٤ٌمدة واًمنمك اؾمٛمٝمام ُمـ 

ىمٚمقهبؿ، طمتك اظمتٚمٓم٧م قمٚمٞمٝمؿ اعمٗم٤مهٞمؿ، وؾم٤مقمدهؿ قمغم ذًمؽ سمٕمض 

 اعمٖمرولم.

ك صمؿ قم٘مد ومّماًل ذيمر ومٞمف سمٕمض اًمِمٌف اًمتل شمٕمٚم٘مقا هب٤م، وسملم أن ُمرشمٙم٥م اًمنم

إيمؼم ًمٞمس ُمٕمذوًرا جلٝمٚمف: وإٓ ًمٚمزم قمٚمٞمف أٟمف ًمٞمس هلل طمج٦م قمغم أطمد إٓ 

 اعمٕم٤مٟمد.

وأوم٤مض ذم شم٠ميمٞمد هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ، وأن طمج٦م اهلل ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٜم٤مس 

ومٗمرق سملم ومٝمؿ احلج٦م  سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ، وإن مل يٗمٝمٛمقا طمج٩م اهلل وسمٞمٜم٤مشمف،

 .وىمٞم٤مم احلج٦م
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ُمٕمروم٦م طمدود ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف، وقم٘مد ومّماًل آظمر أسم٤من ومٞمف قمـ أمهٞم٦م 

 ٓؾمٞمام طمدود ُم٤م أٟمزًمف ذم إؾمامء.

وأن ُمٜمٌع اًمْمالل: اًمٖمٚمط ذم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمنمك إيمؼم، وشمٕمرض ًمٌٕمض 

 دقم٤موهيؿ وم٠مسمٓمٚمٝم٤م.

وؾمع احلدي٨م ومٞمف قمـ اجلٜم٤مي٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم قمدم ومٝمؿ ٤م صمؿ قم٘مد ومّماًل صم٤مًمثً 

ًمّمالة واًمًجقد ًمٖمػم اهلل طمدود ُم٤م أٟمزل اهلل، وأن دقمقى أن اًمنمك هق ا

 وم٘مط، جمرد ُمٙم٤مسمرة ُمٙمِمقوم٦م.

وذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع: ٟم٤مومح قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم، وردَّ ومٞمف شمزوير ويمذب اًمٙم٤مذسملم 

سم٠مٟمف يرى أن اعمت٠مول واعمجتٝمد اعمخٓمئ واعم٘مٚمد ُمٖمٗمقر هلؿ ُم٤م ارشمٙمٌقه ُمـ 

 اًمنمك واًمٙمٗمر.

اًمنميمٞم٦م وٟمٕمك سمٛمرارة ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض قمٚمامء زُم٤مٟمف ُمـ دمقيز اعمامرؾم٤مت 

وُم٤ٌمريمتٝم٤م، وشمٕمج٥م ُمـ إٟمٙم٤مر سمٕمض اًمٞمٝمقد عم٤م يروٟمف قمٜمد هذه اعمِم٤مهد، ُمع 

 إسار ُمـ يٜمت٥ًم إمم اإلؾمالم قمٚمٞمٝم٤م.

وسملم ذم أصمٜم٤مء هذا اًمٗمّمؾ أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيٙمؿ سمٙمٗمر أطمد طمتك يث٧ٌم 

 ذم طم٘مف ذوط اًمتٙمٗمػم وشمٜمتٗمل ُمقاٟمٕمف.
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ُم٤م ارشمٙمٌقه، وضم٤مدل وأٟمحك سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمالئٛم٦م قمغم ُمـ ؾمٝمؾ ًمٚمٛمنميملم 

قمٜمٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وأن هذا ُمٜمتٝمك اجلٝمؾ واًمٔمٚمؿ، وقم٘مٌف سمحٙمؿ اًمذسمح ًمٖمػم اهلل 

 وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف.

٤م: ومرق ومٞمف سملم اًمٙمراُم٦م وسملم إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ًً صمؿ قم٘مد ومّماًل ظم٤مُم

 وهقس اًمّمقومٞم٦م.

وظمتؿ يمت٤مسمف سمٗمّمؾ ؾم٤مدس شمقضمف ومٞمف إمم اعمٜمتًٌلم ًمٚمٕمٚمؿ، سم٠من قمٚمٞمٝمؿ أن 

جلٝمؾ واًمتٕمّم٥م، ويٙمقن ُمرضمٕمٝمؿ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف، يتجردوا قمـ ا

دون اًمٕمقائد اؾمتح٤ًمٟم٤مت اًمٜم٤مس، وٓ يًتقطمِمقا ُمـ ىمٚم٦م اًم٤ًمًمٙملم، وم٢من 

 أهؾ احلؼ هؿ اًم٘مٚم٦م دائاًم.

 أمهٞم٦م اًمٙمت٤مب:

ي٠ميت هذا اًمٌح٨م ًمٞمٕم٤مًم٩م أقمٛمؼ اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م، اًمذي هق 

ًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم، وًمٞمٗمْمح ُم٤م شمٌ٘مك أقمٔمؿ أٟمقاع اًمتقطمٞمد ىم٤مـم٦ٌم وأضمدره٤م سم٤م

ُمـ ؿمٌف اعمْمٚمٚملم اعمتداقمٞم٦م، وهل ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن زواسمع قم٤مسمرة ىمقاُمٝم٤م 

 اًمتٕمٜم٧م وآؾمتٙم٤ٌمر، وحمريمٝم٤م اعمٜم٤مومع اًمِمخّمٞم٦م اًمدٟمٞمئ٦م.
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 ض٤ٛ ايفِٗ يجالث١ أحادٜحَٔ  ع٢ً ايتٛحٝد دحض غبٗاٍتعٓٛإ ايهتاب: 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذتأيٝف: 
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

 سدظ بٔ ْاصس ايعبدايهسِٜعبدايطالّ بٔ ب دزاض١ ٚحتكٝل:

 عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ بٔ دربٜٔايعاّل١َ  فض١ًٝ ايػٝذتكسٜغ: 
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 َكد١َ

ٓؾمتدٓهلؿ سمٌٕمض رؾم٤مًم٦م اًمٙمت٤مب قم٤ٌمرة قمـ ردود قمغم أهؾ اًم٤ٌمـمؾ 

ٞمف، طمٞم٨م أسم٤مسمٓملم قمٚمٞمٝم٤م رمح٦م اهلل قمٚماًمٕماّلُم٦م  إطم٤مدي٨م قمغم أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ ورد

احلٛمد هلل اعمتقطمد سم٤مًمٙمامل اعمًتحؼ ًمإلومراد : ىم٤مل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م

سم٠مٟمقاع اًمتٕمٌد وآسمتٝم٤مل وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وٓ ُمٕمٌقد سمحؼ ؾمقاه، 

ًٓ ُٕمر رسمف  -وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف اًمذي سمدأ  سم٤مًمدقمقة إمم  -اُمتث٤م

إظمالص اًمديـ وحت٘مٞمؼ قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤معملم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمغم آًمف 

ًمذيـ ىم٤مشمٚمقا سمٕمده ُمـ أذك سم٤مهلل أو يمذب رؾمقًمف أو شمقىمػ قمـ وصح٤مسمتف ا

 اًمٕمٛمؾ سمٌمء ُمـ ذيٕمتف وقمغم أشم٤ٌمقمٝمؿ سمحؼ إمم اًمديـ.

وم٢من أئٛم٦م اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م ىمد اسمتٚمقا ذم زُم٤مهنؿ سم٠مقمداء أًمداء ُمـ ضمٜمقد  ،أُم٤م سمٕمد

اًمِمٞمٓم٤من يِمٙمٙمقن اًمٜم٤مس ذم اًمتقطمٞمد اًمّمحٞمح، ويقمهقن قمقام اًمٜم٤مس 

ُمـ أٟمقاع اًمنمك سم٤مهلل ُمـ دقم٤مء ًمألُمقات وشمٕمٚمؼ قمغم ضمقاز ُم٤م يٗمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ 

اعمخٚمقىملم وسف ظم٤مًمص طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ًمٖمػمه ويًٛمقن ذًمؽ شمؼميًم٤م وشمقؾماًل 

وشم٘مرسًم٤م، وىمد ضمٝمدوا ذم مجع اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يٚمًٌقن هب٤م قمغم اًمٕم٤مُم٦م وًمٙمـ اهلل 

سمٗمْمٚمف ويمرُمف ىمد ىمٞمض ًمتٚمؽ اًمِمٌف ُمـ شمّمدى ًمرده٤م ودطمْمٝم٤م سم٤محلج٩م 

قه٤مب قمٌداًمهلم اًم٤ًمـمٕم٦م يمام ومٕمؾ اًمِمٞمخ اعمجدد حمٛمد سمـ اًمقاوح٦م واًمؼما
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وشمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُمٕمٛمر  شيمِمػ اًمِمٌٝم٤مت»ذم ٟمٌذشمف اًمّمٖمػمة 

وؾم٤مئر شمالُمٞمذه وُمـ سمٕمدهؿ ذم ردودهؿ  شاًمٗمقايمف اًمٕمذاب»ذم رؾم٤مًمتف 

اعمختٍمة واعمٓمقًم٦م اًمتل أسمٓمٚمقا هب٤م متقيف دقم٤مة اًمْمالل وسمٞمٜمقا هب٤م وضمقب 

ومرمحٝمؿ اهلل وضمزاهؿ قمـ  ،ٞمد وأٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ًمرب اًمٕم٤معملمإظمالص اًمتقطم

 اعمًٚمٛملم أطمًـ اجلزاء.

سمٛمـ روج ًمدهيؿ أيًْم٤م  ن ًمٙمؾ ىمقم وارث وم٢من أهؾ زُم٤مٟمٜم٤م ىمد اسمتٚمقاإوطمٞم٨م 

شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م وٟمنم ُم١مًمٗم٤مت ىمديٛم٦م وطمديث٦م ًمدقم٤مة اًمْمالل حيًـ ومٞمٝم٤م اًمٖمٚمق 

ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ويمامل ذم إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم سمام ٓ يًتحؼ إٓ اهلل وطمده 

اًمتٍمف ذم اًمٙمقن وٟمحق ذًمؽ مم٤م هق ذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م وُمدقم٤مة إمم اًمنمك 

 ذم اإلهلٞم٦م.

ن ُم١مًمٗم٤مت أئٛم٦م اًمدقمقة رمحٝمؿ اهلل ـمٌٕم٧م ىمدياًم وٛمـ جمٛمققم٤مت إوطمٞم٨م 

يمٌػمة وسم٘مٞم٧م ذم سم٤مـمـ اًمٙمت٥م وم٢مهن٤م ىمد ظمٗمٞم٧م قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وم٠مظمذوا 

شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يًتدل هب٤م ُمـ ي٠ًمًمقن قمـ اجلقاب اًمًديد ًمدطمض 

يٌٞمح اًمنمك وشمٕمٔمٞمؿ إُمقات واًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم ومٞمتٚم٘مقن اجلقاب ؿمٗمٝمًٞم٤م 

وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمل ًمًقء اًمٗمٝمؿ وهقم٦م اًمٜمًٞم٤من وقمدم شمّمقر اجلقاب اًمٙم٤مذم 

ويّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م قمـ اجلقاب اعمقؾمع ذم سمٓمقن اًمٙمت٥م ؾمٞمام 

 ٓ إومراد ُمـ اخلقاص.شمٚمؽ اعمج٤مُمٞمع اًمتل مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إ
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وىمد ين اهلل إمم سمٕمض ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم اعمتحٛمًلم ًمٚمحؼ أن رقمقا هذا 

وقمزُمقا قمغم إطمٞم٤مء شمراث أسم٤مء وإضمداد ُمـ أئٛم٦م اًمدقمقة إمم  اجل٤مٟم٥م اًمتٗم٤مشم٤مً 

ًالم سمـ قمٌداًماًمتقطمٞمد، ويم٤من ُمـ سملم أوًمئؽ اًمِم٤ٌمب اًمٓم٤مًم٥م اًمٜمٌٞمف اعمدقمق 

ن ؿم٤مء اهلل قمغم حت٘مٞمؼ رؾم٤مئؾ أئٛم٦م إ٤م ٙمريؿ اًمذي قمزم ُمقوم٘مً قمٌداًمسمـ  سمرضمس

اًمدقمقة اًمتل شمتٕمٚمؼ هبذا اعمقوقع، وقمغم حت٘مٞم٘مٝم٤م وشمثٌٞم٧م اًمٜمّمقص وختري٩م 

ضمٝمد يمٌػم وقمٛمؾ ُمؼمور يث٤مب  إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وذيمر درضمتٝم٤م، وذًمؽ

ن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، وىمد اسمتدأ سم٢مظمراج هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًم٘مٞمٛم٦م اعمٗمٞمدة ذم هذا إقمٚمٞمف 

سمٓملم ُمٗمتل اًمدي٤مر رمحـ أسم٤مقمٌداًم سمـ قمٌداهللِمٞمخ اعمقوقع ُمـ رؾم٤مئؾ اًم

ومّمححٝم٤م وطم٘م٘مٝم٤م وظمدُمٝم٤م اخلدُم٦م اًمت٤مُم٦م وقمزم قمغم  ،اًمٜمجدي٦م ذم زُمٜمف

واهلل اعمقومؼ اهل٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ ، أقم٤مٟمف اهلل وؾمدد ظمٓم٤مه ،ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾم٤مئؾ أُمث٤مهل٤م

 اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. اًمرؿم٤مد، وصغم

                      

 قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اجلؼميـ                              

 هـ00/02/0415                              
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ايهفس ايرٟ ٜعرز ٚ زضاي١ يف حهِ َٔ ٜهفس غريٙ َٔ املطًُنيايسضاي١: 
 صاحب٘ بادتٌٗ

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذ: َٔ فتا٣ٚ
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  
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 املكد١َ

اًمرؾم٤مًم٦م وٛمـ جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ اًمٜمجدي٦م ًمتٌٞم٤من طمٙمؿ ُمـ يٙمٗمر 

ومال حيٙمؿ قمٚمٞمف سمف »همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم واًمٙمٗمر اًمذي يٕمذر ص٤مطمٌف سم٤مجلٝمؾ، 

 واًمذي ٓ يٕمذر. شإٓ سمٕمد أن شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م

ُمـ ومت٤موى اًمٕماّلُم٦م ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م، وقم٤ممل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمِمٞمخ 

 .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم  –قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم 

قمّٚمؼ قمٚمٞمف سمٕمض احلقار اًميوري٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اعمٝمٛم٦م اًمًٞمد حمٛمد رؿمٞمد 

 .شُمٜمِمئ جمٚم٦م اعمٜم٤مر»رو٤م 
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 َٔ ض٤ٛ ايفِٗ يجالخ أحادٜح غبٗات ع٢ً ايتٛحٝدزضاي١ يف دحض ايهتاب: 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذتأيٝف: 
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

ًَو اذتذاش »صاحب ادتالي١ اإلَاّ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد َٔ َطبٛعات : 
 «ٚصتد ًَٚحكاتٗا
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 َكد١َ

طمٞم٨م ىم٤مل اًمِمٞمخ  ،وٛمـ يمت٤مب جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ واعم٤ًمئؾ اًمٜمجدي٦ماًمرؾم٤مًم٦م 

رمحـ اعمزروع: احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وٓ قمٌداًماًمٗم٤موؾ محد سمـ 

قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف إًمف إوًملم 

ًمٜم٤مس شمقطمٞمًدا ًمرب اًمٕم٤معملم، أيمٛمؾ ا ،وأظمريـ، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف

أرؾمٚمف اهلل قمغم ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ ومدقم٤م اخلٚمؼ إمم اًمتقطمٞمد ص٤مدقًم٤م سمف سملم اًمٕم٤معملم، ومل 

يثٜمف قمـ ذًمؽ ُم٤م ًم٘مٞمف ذم وضمف اًمدقمقة ُمـ أذى اعمنميملم، سمؾ اؾمتٛمر قمغم ذًمؽ ومل 

خيػ ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئٛملم، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم أصح٤مسمف اًمذيـ ؾمٚمٙمقا 

ودقمقا سمدقمقشمف، وقمغم ُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ودقم٤م إمم هذا اًمتقطمٞمد إمم يقم  هنجف،

 اًمديـ.

رمحف  -رمحـ أسم٤مسمٓملم قمٌداًمقمٌداهلل سمـ اًمٕماّلُم٦م  ومٚم٘مد ىمرأت رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ أُم٤م سمٕمد:

ومقضمدهت٤م ضمديرة سم٤مؾمٛمٝم٤م، وهم٤مي٦م  شدطمض ؿمٌٝم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد»اًمتل ؾمامه٤م  - اهلل

ذم ُمقوققمٝم٤م، وطمج٦م قمغم ظمّمٛمٝم٤م، واًمٕم٤مٟمد هل٤م، وًم٘مد أضم٤مد وأوم٤مد، ورومع راي٦م 

اًمتقطمٞمد وأؿم٤مد، ودطمض اًمنمك وأسم٤مد، وم٠مضمزل اهلل عم١مًمٗمٝم٤م ظمػم اجلزاء، وأؾمٙمٜمف 

 ومًٞمح ضمٜم٤مشمف، وضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمف ذظمرا يقم اًمٕمرض واجلزاء.
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يـ ُمـ يٜم٤موؾ قمٜمف ويدومع ؿمٌٝم٤مت اعمٖمرولم ن ؿم٤مء اهلل هلذا اًمدإومل يزل وٓ يزال 

ًالم سمـ قمٌداًمًمف، وًم٘مد يم٤من ُمـ سملم ُمـ يٜم٤موؾ قمـ هذا اًمديـ اًمِم٤مب اًمٓمٞم٥م 

ي٨م هذه اًمرؾم٤مًم٦م، رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ٙمريؿ، ومٚم٘مد ىمرأت ًمف ختري٩م أطم٤مدٕمٌداًمسمرضمس اًم

سمٓملم وحت٘مٞم٘مٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمع ُم٘مدُم٦م هل٤م وًمًٚمًٚم٦م رؾم٤مئؾ قمٚمامء ٟمجد أسم٤م

ىمد ىم٤مم هبذا اًمٕمٛمؾ سمدىم٦م وأُم٤مٟم٦م، وم٘مد أضم٤مد ذم ذًمؽ وسمذل ضمٝمًدا  إقمالم ًمقضمدشمف

يِمٙمر قمٚمٞمف، ووم٘مف اهلل وزاده قمٚماًم وقمٛماًل ص٤محًل٤م ووم٘مًٝم٤م ذم اًمديـ وإظمالًص٤م ًمرب 

 اًمٕم٤معملم.

وٓ ؿمؽ أن هذه اًمرؾم٤مًم٦م طمٞمٜمام ظمرضم٧م أطم٤مديثٝم٤م وطم٘م٘م٧م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م زاده٤م 

، ومج٤مءت شمرومؾ سمثقب مجٞمؾ، ومٝمل ذم ًٓ  ٟمٔمري ضمديرة سم٤مًمٓمٌع ذًمؽ طمًٜم٤ًم ومج٤م

واًمٜمنم وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م: ٕن دراؾم٦م يمت٥م اًمتقطمٞمد واًمٕم٘م٤مئد اًمًٚمٗمٞم٦م واًمؽموي 

ُمٜمٝم٤م واقمت٘م٤مده٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م ُمـ أوضم٥م اًمقاضم٤ٌمت وأهؿ اعمٝمامت: ٕن ذًمؽ هق 

ن إٕصقل صٚمح٧م إؾم٤مس وإصؾ ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واًم٘مٌقل، ومٛمتك شم٠مؾم٧ًم ا

 ؿم٤مء اهلل اًمٗمروع.

يٜمٗمع هبذه اًمرؾم٤مًم٦م وُم٤م يٚمحؼ هب٤م ُمـ رؾم٤مئؾ يماًل ممـ أًمٗمٝم٤م أو  أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن

يمتٌٝم٤م أو أقم٤من قمغم رء ُمٜمٝم٤م أو ىمرأه٤م أو ؾمٛمٕمٝم٤م أو طم٘م٘مٝم٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م وظمرج 

أطم٤مديثٝم٤م، يمام أؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ُم٘مرسم٦م إًمٞمف ذم ضمٜم٤مت 
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ًٓ وآظمًرا ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد اًمٜمٕمٞمؿ وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ واحلٛمد هلل أو

 وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 

 شم٘مريظ                              

 اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ محد سمـ قمٌداًمرمحـ اعمزروع                             
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 تهفري املعني عٓٛإ ايهتاب: 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذتأيٝف: 
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

 يػفًٝٞزاغد بٔ عاَس ا :ٚتعًٝل حتكٝلتكدِٜ ٚ
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 َكد١َ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم أًمف وصحٌف اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟم احلٛمد هلل رب

 وسمٕمد:، أمجٕملم

ُمٗمتل اًمٕماّلُم٦م  يمتٌٝم٤م ضمقاسًم٤م ًم١ًمال،ش شمٙمٗمػم اعمٕملم»ذم ُم٠ًمًم٦م ومٝمذه رؾم٤مًم٦م 

ـ أسم٤مسمٓملم اًمٜمجدي احلٜمٌكم اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م ذم زُم٤مٟمف، قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمح

 .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -هـ 0282ؾمٜم٦م  اعمتقرم

وهل ُمـ خمٓمقـم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد سم٤مًمري٤مض، وىمد رهم٧ٌُم ذم إظمراضمٝم٤م 

 ٚمٛمل ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم :إمم قم٤ممل اعمٓمٌققم٤مت وم٠مضمري٧م ىم

 .-رمحف اهلل شمٕم٤ممم -يمت٧ٌُم شمرمج٦م خمتٍمة ًمٚمٛم١مًمػ  - أ

يمت٧ٌم ومّماًل ذم اًمتحذير ُمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم أوردت ومٞمف ُمـ أي٤مت  -ب 

اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م وأىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا اعمقوقع 

 اخلٓمػم ُم٤م يٙمٗمل ويِمٗمل .

 ٛم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.ذيمرت سمٕمض اًم٘مقاقمد اعمٝم -ج 

ضم٧م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمرؾم٤مًم٦م، وقمّٚم٘م٧م قمغم ٛم٧م أي٤مت، وظمرّ رىمّ  -د 

 سمٕمض اعمقاوع شمٕمٚمٞم٘م٤مت ًمٓمٞمٗم٦م .
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وأظمػًما قمٛمٚم٧م ُمند اعمّم٤مدر واعمراضمع، صمؿ اعمقوققم٤مت، صمؿ أؾمامء  -هـ 

 سمٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمتل سمح٨م أصح٤مهب٤م هذا اعمقوقع وذًمؽ ًمالـمالع

 واًمٗم٤مئدة .

  اعمخٓمقـم٦م يمام ذم ومٝمرس خمٓمقـم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد :يمٚمٛم٦م قمـ 

 .اعمخٓمقـم٦م ذم ىمًؿ اعمخٓمقـم٤مت واعمّمقرات ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد 

 .ظمٓمٝم٤م ٟمًخل ُمٕمت٤مد 

 ٓمرؾم 22يمؾ صٗمح٦م  صٗمح٤مت، وذم 4ع ذم ٘مشم . 

  اًمٜمًخ٦م ضمٞمدة وٛمـ جمٛمقع، وسمٕمض اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤محلٛمرة، واًمّمٗمح٦م إظمػمة

 ُمٝم٤م ذوح وشمٕمٚمٞم٘م٤مت.

  (.5-2)ص  0م/0669اًمرىمؿ اًمٕم٤مم 

                                  

 ٞمكمٗمراؿمد سمـ قم٤مُمر اًمٖم                                 

 هـ22/6/0406 -اًم٘مّمٞمؿ                                  
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 يػٝذ اإلضالّ ستُد بٔ عبدايٖٛاب                نتاب ايتٛحٝدعٓٛإ ايهتاب: 
 شٖـ4445-4226»                                 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذ: تأيٝف
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

 أمحد بٔ عبدايعصٜص ادتُاش حتكٝل:
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 َكد١َ
وؾمٚمؿ  هللوصغم   رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ، احلٛمد هلل

 أُم٤م سمٕمد:.. م اًمديـ قمغم حمٛمد وآًمف أمجٕملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يق

ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم، سمحٚمٞم٦م ضمديدة وصمقب ىمِمٞم٥م، وهق ش اًمتقطمٞمد»وم٢مًمٞمؽ يمت٤مب 

ُم٤م سم٘مل اًمدهر:  غمٌي٤م ذم طمٚمٞمتف، مل خيٚمؼ وًمق ـم٤مل اًمزُم٤من سمف، وًمـ اجلديد دوُمً 

ومٝمق يمٜمز ٓ يٗمٜمك، وشمٕمٚمٛمف وشمٕمٚمٞمٛمف ٓ يٛمؾ وٓ ُي٘مغَم، إن ٟمٔمرت إًمٞمف أقمجٌؽ، 

وإن سمحث٧م ذم أسمقاسمف أؾمٕمدك، يمٞمػ وىمد سمٜمل قمغم أصؾ ُمتلم، وؿمّٞمد سمريمـ 

 )﴿وصمٞمؼ، ُمثٚمف: 
ِ
اَمء ًَّ ٦ٌٍَم َأْصُٚمَٝم٤م صَم٤مسم٧ٌِم َووَمْرقُمَٝم٤م ذِم اًم ( شُم١ْميِت ُأيُمَٚمَٝم٤م 24يَمَِمَجَرٍة ـَمٞمِّ

٤َم يُمؾَّ   .25، 24، إسمراهٞمؿ: آي٦م ﴾طِملٍم سم٢ِمِْذِن َرهبِّ

اعم٘مرر ًمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، اًمداقمل ٕهؾ اًمتقطمٞمد، اعمٌلّمُ طمؼ اهلّل ش اًمتقطمٞمد»إٟمف 

 قمغم اًمٕمٌٞمد.

ٌف وص٤مهم٦م طمتك أصٌح يم٤مًمدر ذم ُمٓمٚمٕمف، وهمٗمر اهلل ُم٤م ومٚمٚمف در ُمـ مجٕمف ورشمّ 

 شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف ورمحف، ومجٕمٜم٤م سمف وواًمديٜم٤م ذم دار يمراُمتف .

ُمرة شمٚمق أظمرى، ُمٓمرًزا ذم هذه اعمرة سمٜم٘مقش ُمتٞمٜم٦م، ش يمت٤مب اًمتقطمٞمد»إًمٞمؽ 

وطمقاش ٟمٗمٞم٦ًم، ؾمّٓمرهت٤م يراع اًمٕم٤مُم٦م اعمٗمتل قمٌداهللّ سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم، 

ـ اًمت٘مٓمٝم٤م سمٕملٍم اعمح٘مؼ اًمٌّمػم، ُم -أٟم٤مر اهلل ىمؼمه  -سمخٓمف اًمٜمػم وىمٚمٛمف اعمٜمػم 
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، قمٌداهللًمٚمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمـ ذح اًمتقطمٞمد اًمٙمٌػم: )شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد( 

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم .

اعمقّوح٦م ًمٌٕمض  ذم شمٚمخٞمّمف هذا سمٜم٘مؾ اًمٕم٤ٌمرات قمٌداهللًم٘مد قمٜمل اًمِمٞمخ 

٦م ذم أيمثر أسمقاسمف، ُمًتٕمرًو٤م اًمنمح ُمـ سمدايتف طمتك أًمٗم٤مظ اعمتـ اعمًتِمٙمٚم

  هن٤مي٦م ُم٤م شمقىمػ قمٜمده اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن ذم: )سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٜمٙمري اًم٘مدر( 

عمزيد قمٜم٤مي٦م وإومٝم٤مم، مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ سمنمح ًمٕم٤ٌمرة ذم اعمتـ،  ت٤مضم٤مً ُم٤م رآه حم ُمٜمتخ٤ٌمً 

أو إقمراب جلٛمٚم٦ٍم، أو شم٘مرير عم٠ًمًم٦ٍم، أو   أو شمٕمريٍػ ًمٙمٚمٛم٦ٍم، أو وٌٍط ًمٚمٗمٔم٦ٍم 

شمٜمٌٞمف قمغم خم٤مًمٗم٦ٍم، أو ختري٩م حلدي٨م أو أصمر، وٟمحق ذًمؽ: مم٤م يتٌلُم سمف ُمٙم٤مٟم٦ٌم 

ـٌ اٟمت٘م٤مئف وضمقدٌة متٞمزه، ُمع طمرص ف قمغم اًمت٘مٞمد سمٕم٤ٌمرات اًمِمٞمخ اًمٕمٚمٛمٞم٦م: وطمً

ؾمقى إو٤موم٤مٍت  -يمام هق ُمٜمٝمجف ذم خمتٍماشمف إظمرى  -اًمنمح سمدىم٦م سم٤مًمٖم٦م 

 يًػمة ًمف، أذت إًمٞمٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م.

ًم٘مد أؿم٤مر إمم هذا اًمتٚمخٞمص اًمِمٞمخ اسمـ ىم٤مؾمؿ ذم ُم٘مدُم٦م )طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب 

اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ طم٤مؿمٞم٦م ُمٗمٞمدة، أيًْم٤م  وقمٚمؼ قمٚمٞمف»اًمتقطمٞمد( طمٞم٨م ىم٤مل : 

ٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ محد سمـ قمتٞمؼ، وشمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم وقمٚمؼ قمٚمٞمف شم

 ، اٟمتٝمك .شوهمػمهؿ

أو ش يمت٤مب اًمتقطمٞمد»إن شمت٤مسمع أئٛم٦م اًمدقمقة اإلصالطمٞم٦م ذم ٟمجد قمغم ذح 

ٜم٦م قمغم أمهٞمتف قمٜمدهؿ وقمٔمٞمؿ وم٤مئدشمف، وهل اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف ًمٞمقطمل سمدًٓم٦م سمٞمّ 
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إٓ أنَّ وإن شمٙمررت اًمٕم٤ٌمرات أو اعم٤ًمئؾ ومٞمٝم٤م سمٜم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض 

إىمالم خمتٚمٗم٦ٌم، يمؾ ُمٜمٝم٤م ي٘مٓمر سمروح ضمديد، وحيٛمٚمف يراع قم٤ممل ؾمديد، يمٞمػ 

وىمد صدرت ُمـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًـ أو اًمِمٞمخ محد سمـ قمتٞمؼ 

 أو اًمِمٞمخ أسم٤مسمٓملم أو همػمهؿ ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ .

أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م  يم٤من حمت٤ًٌمً  ٤معم -اًمذي سملم يديؽ  -صمؿ إن هذا اًمتٚمخٞمص 

ومخًلم ؾمٜم٦م، مل ُيٜم٘مؾ ُمـ ظمط اًمِمٞمخ ٟمٗمًف، ٓ سمٜمًخ وٓ ـم٤ٌمقم٦ٍم، آصمرُت 

 إظمراضمف: ًمٕمؾ اهلل أن يٜمٗمع سمف يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف.

ـّ ) قمغم صمالث ٟمًخ ظمٓمّٞم٦م هل  فتُ ىم٤مسمٚم( سمٕمد أن اًمتقطمٞمديمام وٛمٛم٧ٌم إًمٞمف ُمت

 أىمدُم ُم٤م وضمدشمف وأىمرسمف قمٝمدًا ُمـ طمٞم٤مة اعمّمٜمػ رمحف اهلل.

، وأن ملسو هيلع هللا ىلصٛمؾ ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، ُمقاوم٘م٤م ًمًٜم٦م ٟمٌٞمف أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمؾ اًمٕم

 .اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إٟمف ضمقاد يمريؿ يقوم٘مٜم٤م ًمٙمؾ ظمػم ُمـ ظمػمي

 واحلٛمد هللّ رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف أمجٕملم .

 

 ويمتٌف                           

 ٕمزيز اجلاّمزقمٌداًمأمحد سمـ                            

 اًمًٕمقدي٦م -ؿم٘مراء                            

 هـ26/6/0462                           
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 تأضٝظ ايتكدٜظ يف نػف تًبٝظ داٚد بٔ دسدٝظعٓٛإ ايهتاب: 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذ: تأيٝف
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

 سدظ ايعبدايهسِٜعبدايطالّ بٔ بحتكٝل: 
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 َكد١َ

ومٌلم يديؽ أهي٤م اعمقومؼ رؾم٤مًم٦م ، احلٛمد هلل، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل

اًمٗم٘مٞمف اًمٙمٌػم قمٌداهلل حمررة ُمـ يد أطمد ومحقل اًمٕمٚمامء وأيم٤مسمرهؿ اًمٕم٤ممل اًمِمٝمػم 

ا قمغم ؿمٌٝم٤مت أصم٤مره٤م : داود سمـ ضمرضمٞمس، شمتٕمٚمؼ سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم، ردً 

 سم٘مْم٤مي٤م ذم شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م.

هذه اًمِمٌٝم٤مت ُم٤مزال هل٤م أهٚمقن، يثػموهن٤م يمٚمام درؾم٧م، وحيٞمقهن٤م يمٚمام ظم٧ٌم، 

ًمٞمْمٚمقا قم٤ٌمد اهلل، ويٍمومقهنؿ قمـ قم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وقمـ شمٕمٔمٞمٛمف 

٤ًٌم ، ف اًمالئؼ سمف دون ُمـ ؾمقاه إمم قم٤ٌمدة همػمه ُمـ اعمخٚمقىم٤مت !!ضمؾ ضمالًم قمج

ٕوًمئؽ اًمذيـ يرُمقن أهؾ اًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م سم٠مهنؿ يٜمت٘مّمقن إوًمٞم٤مء سمؾ 

!؟ أًمٞمس هؿ ىمد شمٜم٘مّمقا اهلل ضمؾ إذ مل جيقزوا دقم٤مءهؿ ُمـ دون اهللإٟمٌٞم٤مء، 

٤مضِمَد هلِلَّ َوَأنَّ ﴿ضمالًمف إذ ضمقزوا أن شمٍمف اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه وهق اًم٘م٤مئؾ:  ًَ اعمَْ

 سمغم واهلل: هؿ شمٜم٘مّمقا اهلل ضمؾ ضمالًمف، وشمٜم٘مّمقا ﴾وَماَل شَمْدقُمقا َُمَع اهللَِّ َأطَمًدا

إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء، ٕن أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف وأوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم سمراء مم٤م أيًْم٤م 

سمؾ أرؾمٚمقا ًمٞمج٤مهدوا إظمقان ه١مٓء ُمـ يمٗم٤مر سمٜمل إهائٞمؾ ويمٗم٤مر  ،يٕمٛمٚمقن

 ًمؼمه٤من وسم٤مًمًٞمػ واًمًٜم٤من.ىمريش سم٤محلج٦م وا

٤ميُمْؿ يَم٤مُٟمقا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:   إِيَّ
ِ
ء َٓ ُهْؿ مَجِٞمًٕم٤م صُمؿَّ َيُ٘مقُل ًمِْٚمَٛماَلِئَٙم٦ِم َأَه١ُم َوَيْقَم حَيْنُمُ

َـّ  ٌُُدوَن اجْلِ ـْ ُدوهِنِْؿ سَمْؾ يَم٤مُٟمقا َيْٕم ٌَْح٤مَٟمَؽ َأْٟم٧َم َوًمِٞمُّٜم٤َم ُِم ٌُُدوَن * ىَم٤مًُمقا ؾُم َيْٕم
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ا َأيْمَثُرُهْؿ هِبِْؿ ُُم١ْمُِمٜمُ  َٓ ََضًّ ٌَْٕمٍض َٟمْٗمًٕم٤م َو
َٓ َيْٛمٚمُِؽ سَمْٕمُْمُٙمْؿ ًمِ قَن * وَم٤مًْمَٞمْقَم 

سُمقنَ  ٤م شُمَٙمذِّ تِل يُمٜمُتْؿ هِبَ ـَ فَمَٚمُٛمقا ُذوىُمقا قَمَذاَب اًمٜم٤َّمِر اًمَّ ، 41ؾم٠ٌم:  ﴾َوَٟمُ٘مقُل ًمِٚمَِّذي

ُمـ قم٤ٌمدة اعمنميملم هلؿ، إذ  -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  -ومٝمذه سمراءة اعمالئٙم٦م ، 42

وُمثؾ هذه أي٦م ىمقًمف ، وهنؿ إٓ ًمٞم٘مرسمقهؿ إمم اهلل زًمٗمكٌدزقمٛمقا أهنؿ ُم٤م يٕم

ُهْؿ َوَُم٤م﴿شمٕم٤ممم:  ـْ ُدوِن  َوَيْقَم حَيْنُمُ ٌُُدوَن ُِم ٤ٌَمِدي اهلل َيْٕم وَمَٞمُ٘مقُل َأَأْٟمُتْؿ َأْوَٚمْٚمُتْؿ قِم

ٌَِٖمل ًَمٜم٤َم َأْن  ٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م يَم٤مَن َيٜمْ ٌِٞمَؾ * ىَم٤مًُمقا ؾُم ًَّ  َأْم ُهْؿ َوٚمُّقا اًم
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم َٟمتَِّخَذ ُِم

يْمَر َويَم٤مُٟمقا ىَمْقُمً  قا اًمذِّ ًُ ـْ َُمتَّْٕمَتُٝمْؿ َوآسَم٤مَءُهْؿ طَمتَّك َٟم
ـْ َأْوًمَِٞم٤مَء َوًَمٙمِ ٤م ُدوٟمَِؽ ُِم

وسمراءة أظمرى ًمٜمٌل اهلل قمٞمًك قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م ، 08، 07اًمٗمرىم٤من:  ﴾سُمقًرا

ـَ َُمرْ ﴿اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ك اسْم ًَ َيَؿ َأَأٟم٧َم ىُمْٚم٧َم َوإِْذ ىَم٤مَل اهللَُّ َي٤م قِمٞم

ٌَْح٤مَٟمَؽ َُم٤م َيُٙمقُن زِم َأْن َأىُمقَل  ـْ ُدوِن اهللَِّ ىَم٤مَل ؾُم ل إهَِللَْمِ ُِم ُِذويِن َوُأُمِّ ًمِٚمٜم٤َّمِس اختَّ

َٓ َأقْمَٚمُؿ َُم٤م ذِم  َُم٤م ًَمْٞمَس زِم سمَِحؼٍّ إِْن يُمٜم٧ُم ىُمْٚمُتُف وَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمَتُف شَمْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم َٟمْٗمِز َو

َؽ إِٟمََّؽ أَ 
ًِ ٌُُدوا اهللََّ َٟمْٗم َّٓ َُم٤م َأَُمْرشَمٜمِل سمِِف َأْن اقْم ُم اًْمُٖمُٞمقِب * َُم٤م ىُمْٚم٧ُم هَلُْؿ إِ ْٟم٧َم قَمالَّ

ْٞمَتٜمِل يُمٜم٧َم َأْٟم٧َم  ُٙمْؿ َويُمٜم٧ُم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا َُم٤م ُدُْم٧ُم ومِٞمِٝمْؿ وَمَٚمامَّ شَمَقومَّ َريبِّ َوَرسمَّ

 ؿَمِٝمٞمدٌ 
ٍ
ء ىِمٞم٥َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَأْٟم٧َم قَمغَم يُمؾِّ َرْ يمؾ ذًمؽ ، 007، 006 اعم٤مئدة: ﴾اًمرَّ

وُم٤م ضم٤مء ذم ُمٕمٜم٤مه ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ًمٞم١ميمد أن اًمقاىمٕملم ذم 

قمـ همػمهؿ ُمـ اجلـ واًمِمٞم٤مـملم:  دقم٤مء إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واعمالئٙم٦م ومْمالً 

٤م جلٜم٤مب إٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم، إذ ظم٤مًمٗمقا هؿ اعمذُمقُمقن اعمتٜم٘مّمقن طم٘مً 
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وَم٤مْدقُمقا ﴿هتؿ: ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل وطمده، أواُمرهؿ، سمؾ ٟم٘مْمقا أصؾ دقمق

ـَ  ي يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م﴿ ﴾اهللََّ خُمْٚمِِّملَم ًَمُف اًمدِّ َٓ شُمنْمِ ٌُُدوا اهللََّ َو  .﴾َواقْم

إن ه١مٓء اًمذيـ يْمٚمقن إُم٦م ويرسمقهن٤م قمغم شمٜم٘مٞمص ضم٤مٟم٥م اًمرسمقسمٞم٦م، 

ويزيدون قمغم ذًمؽ: رُمل أهؾ احلؼ واًمتقطمٞمد سم٠مقمٔمؿ اًمٗمرى وأىمٌح 

اًمِم٤مئٕم٤مت ًمٞمّمدوا اًمٜم٤مس قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، ًمٞمٜمت٘مؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ، وُمـ 

اٟمت٘م٤مم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ وهمػمشمف شمٕم٤ممم وشم٘مدس قمغم طمدوده وحم٤مرُمف: سمٕم٨م ُمـ 

َذًمَِؽ ﴿يتّمدى هلؿ : يٌٓمؾ ُم٤م سمٜمقه، ويٗمرق ُم٤م مجٕمقه، ويٙمِمػ ُم٤م ؾمؽموه : 

٤ٌَمـمُِؾ َوَأنَّ اهللََّ ُهَق اًْمَٕمكِمُّ  ـْ ُدوٟمِِف ُهَق اًْم سم٠َِمنَّ اهللََّ ُهَق احْلَؼُّ َوَأنَّ َُم٤م َيْدقُمقَن ُِم

 .62احل٩م  ﴾اًْمَٙمٌػِمُ 

 ن ييب ُمثؾ ذم ذًمؽ: ومٛمثؾ قمزيز: أُم٦م ذم رضمؾ. إٟمف حمٛمد سمـإو

اًمٕم٤ممل اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم. رضمؾ واطمد  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -قمٌداًمقه٤مب 

محؾ ًمقاء اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد، وشمٌديد ُم٤م أرؾم٤مه اًم٘مٌقريقن سمث٘مؾ قمٚمامء اًمًقء 

٤م، وسمٜمك ٤م صٗمّمٗمً ذًمؽ يمٚمف ىم٤مقمً  -سمٗمْمؾ اهلل وطمده  -ووٓة اًمًقء، ومجٕمؾ 

أُم٤مم يمؾ  ، صٛمد إمم أن٤م قمٔمٞماًم ا وطمّمٜمً ًمٚمتقطمٞمد وأهٚمف سمٜم٤مء ُمِمٞمدً 

اًمتحدي٤مت، سمؾ شمثٚمٛم٧م ُمٕم٤مول اهلدم اًمتل هرع إًمٞمٝم٤م طمٗمدة اًم٘مٌقريقن 

ووراصمٝمؿ، وذًمؽ دًمٞمؾ صدق قمغم قمقن اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد، وشم٠ميٞمده ًمف، 

 وأٟمف ص٤مدق خمٚمص حم٥م ًمّمالح إُم٦م ُمِمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.
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ًم٘مد شمراُم٧م دقمقشمف اعم٤ٌمريم٦م ذم مجٞمع إىمٓم٤مر، واؾمتج٤مب هل٤م أهؾ اًمٗمٓمر 

خ ومٞمف واوح٦م وآصم٤مره سمٚمد سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم إٓ وأصمر دقمقة اًمِمٞم وإسمّم٤مر، ومال

وظمٚمٗمف ذم هذا اعمٜمّم٥م اًمٙمٌػم أسمٜم٤مؤه وأطمٗم٤مده وشمالُمذة ، ُمرومققم٦م فم٤مهرة

 .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم رمح٦م واؾمٕم٦م  -اجلٛمٞمع 

واًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف: قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم، أطمد صمامر همرس اًمِمٞمخ 

اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب، وم٘مد شمتٚمٛمذ قمغم يد اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ 

قمٌداًمقه٤مب، واًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس سمـ ُمٕمٛمر، واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ 

طمتك  قه٤مب،قمٌداًم احلّملم، وهمػمهؿ ُمـ شمالُمٞمذه اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداهلل

ء : درس وىم٣م، وأومتك، ووقمظ، يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ وومحقل اًمٕمٚمام

ويم٤من مم٤م ضمٚمس ومٞمف ًمٚم٘مْم٤مء ُمـ إُمّم٤مر: اًم٘مّمٞمؿ، طمٞم٨م سمٕمثف اإلُم٤مم ، وأًمػ

هـ إمم ذًمؽ. صمؿ رضمع إمم ؿم٘مراء ًمٚمتدريس 0248 قم٤مم قمٌداهللشمريمل سمـ 

سمٕمثف  ـه0250وذم ؾمٜم٦م هـ. 0249واإلومت٤مء سمٕمد ُم٘متؾ اإلُم٤مم شمريمل ؾمٜم٦م 

قُمٜمٞمزة  اإلُم٤مم ومٞمّمؾ اسمـ شمريمل إمم اًم٘مّمٞمؿ ًمتقزم اًم٘مْم٤مء، ومذه٥م واؾمتقـمـ

 هـ.0271طمتك ؾمٜم٦م 

وىم٧م ىمْم٤مء اًمِمٞمخ هب٤م رضمؾ قمراىمل ي٘م٤مل ًمف : داود سمـ قُمٜمٞمزة  وىمد ضم٤مء إمم

٤م ُمـ شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، ضمرضمٞمس، ذم ـمري٘مف إمم احل٩م، وم٘مرأ قمغم اًمِمٞمخ ـمرومً 
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ِمٞمخ أن جيٞمزه ذم وم٘مف احلٜم٤مسمٚم٦م، وسمٕمًْم٤م ُمـ وم٘مف احلٜم٤مسمٚم٦م، صمؿ ـمٚم٥م ُمـ اًم

 وم٠مضم٤مزه، وأذن ًمف سم٤مًمتدريس.

، ويمِمػ ؿمٌٝمتف قمٌداهللصمؿ إٟمف وىمٕم٧م ُمٜمف خم٤مًمٗم٤مت قم٘مدي٦م، وم٠مطميه اًمِمٞمخ 

وم٠مفمٝمر داود  شآٟمتّم٤مر»ومٞمٝم٤م، ويمت٥م رؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ ؾمامه٤م سمٕمض ـمٚمٌتف: 

اًمرضمقع قمام وىمع ومٞمف ُمـ اخلٓم٠م، صمؿ إن داود طم٩م ورضمع إمم سمٚمده، وأظمذ 

ًمِمٌٝم٦م، ويتٓمٚم٥م أؿمٞم٤مء ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء ًمٞم١ميد هب٤م ؿمٌٝمتف، وم٠مظمذ يٜمٍم شمٚمؽ ا

 ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أؿمٞم٤مء فمٜمٝم٤م ًمف، وهل قمٚمٞمف.

، وسح قُمٜمٞمزة ذم سمٚمدأيًْم٤م  وسمٕمد أرسمع ؾمٜمقات طم٩م داود ُمرة أظمرى، وٟمزل

وم٠مطميه ، تف، وأن رضمققمف اًم٤ًمسمؼ ىمد رضمع قمٜمفسم٠مٟمف ُم٤مزال قمغم شم٠ميٞمد ؿمٌٝم

، وؾم٠مًمف قمـ ٟم٘مْمف ًمرضمققمف اًم٤ًمسمؼ، وم٠مسمرز داود قم٤ٌمرات قمٌداهللاًمِمٞمخ 

 إطمْم٤مر اًمٙمت٥م اًمتل ٟم٘مؾ قمٌداهللًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. ومٓمٚم٥م اًمِمٞمخ 

ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرات، ومقضمدت إيرادات يقرده٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمرد قمٚمٞمٝم٤م 

ومٚمام ، ف اًمٕمداوة ًمٚمِمٞمخ وقم٤مُم٦م قمٚمامء ٟمجدوإسمٓم٤مهل٤م، ومًٙم٧م داود وأه ذم ٟمٗمً

قُمٜمٞمزة  ده ذم اًمٕمراق: أرؾمؾ رؾم٤مًم٦م إمم أطمد أصدىم٤مئف ذم سمٚمدرضمع إمم سمال

، وم٠مـمٚمع اًمِمٞمخ قمٚمٞمٝم٤م، ومقضمده٤م ٟمٗمس قمٌداهللوٛمٜمٝم٤م أدًم٦م عم٤م رد سمف قمغم اًمِمٞمخ 

اًمِمٌٝم٦م إومم إٓ أٟمف زاد قمٚمٞمٝم٤م: أٟمف ٓ ومرق سملم إطمٞم٤مء وإُمقات، وأن 
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 اًم١ًمال ُمـ اعمٞم٧م يم٤مًم١ًمال ُمـ احلل. وم٤مٟمتدب هل٤م اًمِمٞمخ ورده٤م سمٙمت٤مب

 .ششم٠مؾمٞمس اًمت٘مديس»ؾمامه: 

ر  - سمـ سمشقمٌداهللهذه ىمّم٦م يمت٤مسمٜم٤م هذا يمام طمٙم٤مه٤م اًمِمٞمخ اعم١مرخ قمثامن سمـ 

 .شقمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد»ذم  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

 

                              

 ًالم سمـ سمرضمس اًمٕمٌداًمٙمريؿقمٌداًم                              
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 املكٓع شتتصس – املطتكٓعبػسح شاد   املسبعايسٚض عٓٛإ ايهتاب: 

َفيت ايدٜاز ايٓذد١ٜ يف شَٔ ايدٚي١ ايكاضٞ ايعاّل١َ  ايػٝذ: تأيٝف
 ايطعٛد١ٜ األٚىل ٚايجا١ْٝ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني  

 ايػٝذ َٓصٛز بٔ ْٜٛظ ايبٗٛتٞغسح: 
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 املكد١َ

، اعمًت٘مٜمعهق يمت٤مب ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذح ومٞمف اعم١مًمػ يمت٤مب زاد 

اًمذي يم٤من سمدوره ىمد اظمتٍم ومٞمف يمت٤مب اعم٘مٜمع عمقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، 

وىمد اًمتزم اعم١مًمػ ومٞمف قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ذم اعمذه٥م ذم مجٞمع أسمقاب اًمٗم٘مف 

 ا أدًمتف قمغم اعم٤ًمئؾ اعمذيمقرة.ُمقردً 
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)َفيت عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ أبابطني ايعاّل١َ  ايػٝذعٓٛإ ايهتاب: 
دٗٛدٙ يف ْػس عكٝد٠ آثازٙ ٚحٝات٘ ٚ (ٖـ4282-ٖـ4494ايدٜاز ايٓذد١ٜ 

 «ايسد ع٢ً ايربد٠»َع حتكٝل زضايت٘  ،ايطًف

 عًٞ بٔ ستُد بٔ عبداهلل ايعذالٕ ايدنتٛزايػٝذ : تأيٝف ٚحتكٝل

 ايفٛشإ بٔ فٛشإ صاحلايدنتٛز ٝذ فض١ًٝ ايػتكدِٜ: 
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 َكد١َ

ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ  ،إن احلٛمد هلل

اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف،  يؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيد

وأؿمٝمد أن ٓ هلل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف 

 .وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف

٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة ًم»ل سمحثل قمـ ُمقوقع ُمٜم٤مؾم٥م ًمت٘مديٛمف أُم٤م سمٕمد: وم٢مٟمف ُمـ ظمال

ًمٚمحّمقل قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم فمٝمر زم شمٚمؽ اجلٝمقد  شواعمذاه٥م اعمٕم٤مسة

اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل سمذهل٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمجدد حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب رمحف اهلل 

 وأئٛم٦م اًمدقمقة ُمـ سمٕمده أسمٜم٤مئف وأطمٗم٤مده وهمػمهؿ.

اجلٝمقد اًمتل متثٚم٧م ذم دراؾم٦م وسمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح واًمدوم٤مع  شمٚمؽ

قمٜمٝم٤م، يمام اـمٚمٕم٧م قمغم ـمرف ُمـ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل أص٤مسم٧م ه١مٓء إئٛم٦م ٟمتٞمج٦م 

ىمقة ُمـ ؿمدة  ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمدقمقة إمم اًمتٛمًؽ سمتٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة اًمّم٤مومٞم٦م وُم٤م ٓ

 اخلّمقُم٦م واًمٕمداء ُمـ أهؾ اًمٌدع وإهقاء.

 -سمذهل٤م اإلُم٤مم اعمجدد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب وإذا يم٤مٟم٧م اجلٝمقد اًمتل 

ٛمٜم٦م وينة ي٤مص واًمٕم٤مم وحتدصم٧م قمٜمٝم٤م اًمريم٤ٌمن ىمد قمرومٝم٤م اخل -رمحف اهلل 

ٛم٦م ئن اجلٝمقد اًمتل سمذهل٤م أشم٤ٌمقمف ُمـ أوصٜمٗم٧م ومٞمٝم٤م اعمّمٜمٗم٤مت اًمٙمثػمة، وم٢م
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يْم٤مح، اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م ُم٤مزاًم٧م سمح٤مضم٦م إمم ُمزيد ُمـ اًمتٕمريػ واإل

ٛم٦م وسمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ هلق سمحد ذاشمف قمٛمؾ ئاًمتٕمريػ هب١مٓء إن إسمؾ 

 .ضمٚمٞمؾ يًتحؼ آهتامم واًمٕمٜم٤مي٦م

ٛم٦م ُمـ اًمذيـ يم٤من هلؿ أصمر يمٌػم ذم ٟمنم ئًمذا ىمٛم٧م سم٤مظمتٞم٤مر أطمد أوًمئؽ إ

اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم ٟمجد واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ومؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ اًمزُم٤من وهق اإلُم٤مم 

أسم٤مسمٓملم، ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م ذم  قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـاًمٕماّلُم٦م  اًمِمٞمخ

زُم٤مٟمف، ًمٞمٙمقن اعمقوقع اًمذي أحتدث قمٜمف ذم هذا اًمٌح٨م سمٞم٤مًٟم٤م ًمٕمٚمٛمف وومْمٚمف 

 .وضمٝم٤مد ًمٜمنم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ

 وًم٘مد يم٤من هلذا آظمتٞم٤مر أؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م: 

فمٝمر زم ُمـ ظمالل سمحثل قمـ ُمقوقع ُمٜم٤مؾم٥م أن يمثػًما ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  - 0

 . إٓ اًمٌمء اًمٞمًػمٓ يٕمرومقن قمـ أئٛم٦م اًمدقمقة ذم ٟمجد 

ىمٚم٦م اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمِمٞمخ أسم٤مسمٓملم أو ٟمدرهت٤م سمخالف همػمه ُمـ أئٛم٦م اًمدقمقة  - 2

 .-رمحٝمؿ اهلل  –ُمـ أسمٜم٤مء وأطمٗم٤مد اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب 
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يمثرة إٟمت٤مضمف اًمٕمٚمٛمل ُمـ اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ ومتٞمزه ذم ىمقة اًمرد قمغم  - 6

واًمتدريس طمٞم٨م خترج اخلّمقم وجم٤مدًمتٝمؿ سم٤مإلو٤موم٦م إمم قمٜم٤ميتف سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ 

 .قمٚمٞمف شمالُمذة يمثػمون ٟمٗمع اهلل هبؿ اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد

ُمٗمتل »ـص٤مرت إًمٞمف اإلُم٤مُم٦م واًمٗمتٞم٤م ذم ٟمجد ذم زُم٤مٟمف، طمٞم٨م ًم٘م٥م سم - 4

 .شاًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م

يمتٌٝمؿ وشمروي٩م سم٤مـمٚمٝمؿ وإصم٤مرة  ـمٌعاؾمتٛمرار أقمداء اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم  -5

 ـ أئٛم٦م اًمدقمقة.اًمِمٌٝم٤مت اًمتل ؾمٌؼ أن رد قمٚمٞمٝم٤م أسم٤مسمٓملم وهمػمه ُم

 شآل ؾمٕمقد»شم٠ميٞمده وُم٤ًمٟمدشمف ًمألئٛم٦م اًمذيـ ىم٤مُمقا سمٛمٜم٤مسة اًمدقمقة ُمـ  - 6

ومٞمّمؾ سمـ »ذم اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وفمٝمقر دوره ذم قمٝمد اإلُم٤مم 

 .ششمريمل

هلذه إؾم٤ٌمب وهمػمه٤م شمؿ إقمدادي هلذا اًمٌح٨م، وذًمؽ ُمٜمذ أيمثر ُمـ قمنم 

ًمٞمٝم٤م، ومل أرهم٥م أن أقمقد إًمٞمف ُمرة ٤م إؾمٜمقات ًمٞمًد ظمٚم٦م دراؾمٞم٦م يمٜم٧م حمت٤مضًم 

أظمرى سم٤معمراضمٕم٦م واإلو٤موم٦م ذًمؽ أن اإلٟم٤ًمن طمٞمٜمام يٕمقد إمم قمٛمؾ ىمد ومرغ ُمٜمف 

حيس أٟمف حمت٤مج إمم شمٖمٞمػم وإو٤موم٦م أُمقر يمثػمة ُمٜمف، ىمد شمذه٥م سمٛمالُمح هذا 

 .اًمٕمٛمؾ
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٤ًٌم ذم  ورهمؿ أٟمف ىمد ُم٣م قمغم ومراهمل ُمـ هذا اًمٌح٨م ُمدة ـمقيٚم٦م يم٤مٟم٧م ؾمٌ

ع هذا ٌٕمف وٟمنمه إٓ أٟمف ىمد دومٕمٜمل وؿمجٕمٜمل قمغم ـمومتقري قمـ ًمٚم٘مٞم٤مم سمٓمٌ

ويمذا  -ممـ يٕمرومقن هلذا اإلُم٤مم ومْمٚمف وقمٚمٛمف  -اًمٙمت٤مب قمدد ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م 

ـ قمٌداًمٕمزيز سمؾمت٤مذ ظم٤مًمد طمٗم٤مدهؿ وأظمص ُمٜمٝمؿ إخ اًمٙمريؿ إقمدد ُمـ أ

أسم٤مسمٓملم اًمذي أًمح قمكّم يمثػًما ذم ـمٌع هذا اًمٌح٨م وأُمدين سمٌٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت 

ؾمقاًء ُمٜمف أو ُمـ سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ُمـ هذه إهة اعم٤ٌمريم٦م  -واعمٚمحقفم٤مت 

وشم٤مسمع ـمٌٕمف وإظمراضمف وشمقزيٕمف ومجزاه اهلل ظمػم  -وُمـ همػمه٤م  شأسم٤مسمٓملم»

 اجلزاء.

٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمٌداهلل اًمٗمقران اًمِمٞمخ صاًمٕماّلُم٦م  يمام أؿمٙمر ومْمٞمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م

يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء قمغم شمٗمْمٚمف سم٤مٓـمالع  هٞمئ٦مقمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء وقمْمق 

قمغم هذا اًمٌح٨م واًمت٘مديؿ ًمف، و٤مقمػ اهلل ًمف أضمر واًمثقاب، وٟمٗمع هبذا 

 اًمٙمت٤مب، وضمٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ،

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وصغم اهلل قمغم
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 تكدِٜ

 فض١ًٝ ايػٝذ صاحل بٔ فٛشإ ايفٛزإ

 ُا٤ ٚعضٛ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يإلفتا٤نباز ايعً ١٦ٖٝعضٛ 

، احلٛمد هلل اًمذي رومع ُمـ ؿم٠من اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم، وُمدطمٝمؿ ذم يمت٤مسمف اعمٌلم

واًمّمالة  ،﴾ىمؾ هؾ يًتقي اًمذيـ يٕمٚمٛمقن واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن﴿٤مل ٘موم

 وصحٌف أمجٕملم وسمٕمد:  واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف

قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٕمالُّم٦م  اًمِمٞمخ»وم٘مد أـمٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب سمٕمٜمقان 

ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ  شسمٓملم: طمٞم٤مشمف وآصم٤مره وضمٝمقده ذم ٟمنم قم٘مٞمدة اًمًٚمػأسم٤م

قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٕمجالن ومقضمدشمف يمت٤مسًم٤م ىمٞماًم ذم ُمقوققمف شمٜم٤مول ومٞمف 

مل ٟمحرير ُمـ أيمؼم قمٚمامء هذه اًمدقمقة طمٞم٤مة قم٤م - ووم٘مف اهلل -ُم١مًمٗمف اًمِمٞمخ قمكم 

دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب اًمتل دقم٤م هب٤م اًمٜم٤مس إمم شمقطمٞمد »اعم٤ٌمريم٦م 

 . شاهلل وضمدد هب٤م ُم٤م إٟمدرس ُمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ

ويم٤من ًمٕم٤معمٜم٤م اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم إؾمٝم٤مم يمٌػم ذم شم٠ميٞمد هذه اًمدقمقة اعم٤ٌمريم٦م 

أن يؼمز آصم٤مر هذا  -طمٗمٔمف اهلل  -وٟمنمه٤م واًمذب قمٜمٝم٤م مم٤م طمدا سم٤مًمِمٞمخ قمكم 

اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ، ويتٜم٤مول ؾمػمشمف سم٤مًمٌٞم٤من واًمتٗمّمٞمؾ، ًمٞمٙمقن ىمدوة اًمٕمٚمامء 
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اًمٕم٤مُمٚملم ذم جم٤مل اًمدقمقة ظمّمقًص٤م ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي شمٕمرو٧م ومٞمف اًمدقمقة 

ؾ ومٞمٝم٤م ٛمإمم اهلل إمم يمثػم ُمـ اعمٕمقىم٤مت سم٥ًٌم خم٤مًمٗم٦م يمثػم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕم

سم٥ًٌم اجلٝمؾ هب٤م أو قمدم آًمتزام هب٤م مم٤م ٟمت٩م قمٜمف يمثػم ُمـ ًمٚمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م 

 آٟم٘م٤ًمُم٤مت اخلٓمػمة سملم اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م.

ومٙم٤من ُمـ ؾمػمة هذا اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ اًمذي قمٜمل اًمِمٞمخ قمكم اًمٕمجالن سمٌٞم٤من 

ؾمػمشمف وـمري٘متف ذم اًمدقمقة إمم اهلل ورصٞمده اًمٕمٚمٛمل ُم٤م يٙمقن قمٚماًم قمغم 

ًٓ حيتذى اًمدقم٤مة إمم  اهلل سمّمدق. اًمٓمريؼ وُمث٤م

 إسمراز ُمثصمر قمٚمامئٜم٤م إضمالء وإهن٤م خلٓمقة ُم٤ٌمريم٦م ٟمرضمق أن شمتٌٕمٝم٤م ظمٓمقات ذم

ٌس ُمٜمٝم٤م اًمٜمقر ذم ُم٤ًمر اًمدقمقة وًمٞمٕمٚمؿ ُمـ ظمالهل٤م ُم٤م تٛمتٜم٤م اًمٗمْمالء ًمٜم٘مئوأ

اهلل، ويتٌلم ُمـ يِمؽمط أن يتقومر ذم اًمِمخص اًمذي يرؿمح ٟمٗمًف ًمٚمدقمقة إمم 

ـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمدقمقة اًمٞمقم طمتك ظمٓم٤مء اًمتل شم٘مع ُمـ يمثػم ُمإأيًْم٤م  ظمالهل٤م

 ٟمتالوم٤مه٤م وٟمرضمع إمم اًمّمقاب ومٞمٝم٤م.

قمٛمؾ ضمٚمٞمؾ  -أصم٤مسمف اهلل  -أىمقل أن هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف أظمقٟم٤م اًمِمٞمخ قمكم 

، ومٚمٞمس اًم٘مّمد ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م قمـ ؿمخص ُم٤م ُمدطمف وإسمرازه -وضمدير سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م 

٤مع سمخؼمشمف، وإٟمام اًم٘مّمد هق آؾمتٗم٤مدة ُمـ ضمٝمقده وآىمتداء سمًػمشمف وآٟمتٗم

وىمد اؿمتٛمٚم٧م ؾمػمة هذا اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم 
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قمٚماًم وقمٛماًل ودقمقة وصدىًم٤م  -ًمٙمثػم واًمٙمثػم ُمـ هذه اًمٜمامذج اًمٕمٔمٞمٛم٦م اقمغم 

 وشمٚمؽ ًمٕمٛمر اهلل ُم٘مقُم٤مت اًمدقمقة اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٜم٤مضمح٦م. -وصؼًما وطمٙمٛم٦م 

جلزاء قمغم ُم٤م ىمدم، وأن ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن جيزي إُم٤مُمٜم٤م أسم٤مسمٓملم ظمػم ا

يثٞم٥م أظم٤مٟم٤م قمكم قمغم ُم٤م يمت٥م، وأن يٜمٗمٕمٜم٤م سمٛمثصمر قمٚمامئٜم٤م اًمٕم٤مُمٚملم وأن يرد إمم 

اًمّمقاب ه١مٓء اًمذيـ شمٗمرىمقا ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م وهؿ يزقمٛمقن أهنؿ يدقمقن إمم 

 اهلل ًمٙمٜمٝمؿ يْمٚمقن اًمٓمريؼ وهؿ ٓ يِمٕمرون.

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم

 

 ويمتٌف                                    

 ص٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمٌداهلل اًمٗمقزان                                           
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عبداهلل بٔ ايعاّل١َ  زتُٛع١ فتا٣ٚ ٚزضا٥ٌ ايػٝذعٓٛإ ايهتاب: 
 (ٖـ4282-4494 ايٓذد١ٜ ايبالدَفيت )عبدايسمحٔ أبابطني 

 بٔ إبساِٖٝ ايطهسإ ايتُُٝٞاألضتاذ خايد بٔ ستُد : حتكٝل

 يػٝذ صاحل بٔ فٛشإ بٔ عبداهلل ايفٛشإيعاّل١َ ااتكدِٜ: 
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 َكد١َ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 :وسمٕمد، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌفواًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل  احلٛمدهلل،

قمٌداهلل سمـ اًمٕماّلُم٦م  وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ

ُمٗمتل اًمٌالد اًمٜمجدي٦م ذم وىمتف، سم٤مًمرضمقع إمم ُمّم٤مدره٤م  ،رمحـ أسم٤مسمٓملمقمٌداًم

مجع اًمِمٞمخ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٙمران اًمتٛمٞمٛمل  -إصٚمٞم٦م اخلٓمٞم٦م 

اًمِمٞمخ أسم٤مسمٓملم أو  ىأن يمقن ومت٤مو ؿمؽ وٓ ضمٝمقده، ذم وسم٤مرك اهلل ووم٘مف –

همػمه جمٛمققم٦م ذم إصدار ُمًت٘مؾ أؾمٝمؾ قمغم اعمٓم٤مًمٕملم هل٤م، واعمًتٗمٞمديـ ُمٜمٝم٤م، 

 ومجزاه اهلل ظمػًما وأقم٤مٟمف.

 فٌوصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصح

 

 ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان  /ويمتٌف                                        

 قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء                                        

 هـ26/7/0465ذم                                         
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 ٚترنس٠ ايطاَعني ٖد١ٜ ايٛاععني عٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطنيتأيٝف: 



       

    69 
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

ًم٘مٚمقب وإسمّم٤مر وُم٘مدر إُمقر يمام يِم٤مء ااحلٛمدهلل اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر ُم٘مٚم٥م 

وخيت٤مر، أضمرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر سمح٤ًٌمن وُم٘مدار ًمٜمٕمٚمؿ هب٤م شمٕم٤مىم٥م اًمٚمٞمؾ 

واًمٜمٝم٤مر وإي٤مم واًمِمٝمقر وإقمقام ذم هذه اًمدار، أمحده محد قمٌد أظمٚمص 

عمقٓه ذم اإلقمالن واإلهار، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف 

رؾمقًمف وطمٌٞمٌف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف، سمٕمثف اهلل هلداي٦م وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده و

اًمٜم٤مس أمجٕملم سمٕمد أن أسم٤من ًمف ٟم٠ٌم ُم٤م ىمٌٚمف ُمـ اعمرؾمٚملم وُمٝمٛمتف أن حيقل سملم 

اًمٜمٗمقس وؿمٝمقاهت٤م واًم٘مٚمقب وأهقائٝم٤م وم٤ٌمقمد سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م أًمٗم٧م ُمـ 

رب ؾمٚمؽ اًمِمٝمقات وي٘م٤مرب سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م شمريم٧م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، ومٝمق ُمُ 

وُمٝمذب حي٤مول أن يٜمِمئٝمؿ ٟمِم٠مة ص٤محل٦م وي١مًمػ سمٞمٜمٝمؿ  سم٤مًمٜم٤مس ساـًم٤م ؾمقًي٤م

وًمٙمـ يمثػًما ُم٤م شمًتحٙمؿ إهقاء واًمِمٝمقات ويتٛمٙمـ اًمٗم٤ًمد ُمـ إُم٦م إمم 

طمد يمٌػم ومال قمج٥م أن شمٙمقن ؾمػمة اًمرؾمقل ىمدوة ًمٙمؾ ُمـ ؾمٚمؽ ـمريؼ 

 اًمققمظ واإلرؿم٤مد.

ومًٜمـ اهلل ٓ ختتٚمػ ذم اعمّمٚمحلم واعمٗمًديـ يًقىمٝم٤م اهلل قمؼمة ٕصح٤مب 

 ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  ،ويمثػًما ُم٤م ي٠مُمر اهلل ذم يمت٤مسمف سم٤مٓقمتّم٤مم سم٤مًمّمؼم اًمٕم٘مقل

ـَ ٓ ُيقىِمٜمُقَن ﴿ ِذي ٜمََّؽ اًمَّ َتِخٗمَّ ًْ  61اًمروم:  ﴾وَم٤مْصؼِمْ إِنَّ َوقْمَد اهللَِّ طَمؼٌّ َوٓ َي
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ـِ اجْل٤َمِهٚملِمَ ظُمِذ اًْمَٕمْٗمَق َوْأُُمْر سم٤ِمًْمُٕمْرِف َوَأقْمِرْض ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم   ﴾قَم

صمؿ يٓمٚمٕمٜم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمًػمة اًمرؾمؾ ُمع أىمقاُمٝمؿ قمغم ،  099إقمراف:

شم٤مريخ اإلصالح ذم إرض ويريٜم٤م أن ذًمؽ اًمت٤مريخ طم٤مومؾ سم٤مًمٕمٔم٤مت واًمٕمؼم 

ـْ  وَمِٛمٜمُْٝمؿوَمُٙمالًّ َأظَمْذَٟم٤م سمَِذٟمٌِِف ﴿ ٤ًٌم قَمَٚمْٞمفِ  َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُمَّ ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿ طَم٤مِص  َأظَمَذشْمفُ  ُمَّ

ْٞمَح٦مُ  ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿ اًمّمَّ ًَ  ُمَّ َْرَض  سمِفِ  ْٗمٜم٤َمظَم ْٕ ـْ  َوُِمٜمُْٝمؿ ا  اهللَُّ  يَم٤منَ  َوَُم٤م  َأهْمَرىْمٜم٤َم ُمَّ

ُٝمؿْ  يَم٤مُٟمقا َوًَمَٰٙمِـ ًمَِٞمْٔمٚمَِٛمُٝمؿْ  ًَ  .41اًمٕمٜمٙمٌقت:  ﴾ُٛمقَن َئْمٚمِ  َأٟمُٗم

 أُم٤م سمٕمد

وم٢مين ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب ـمري٘م٦م اؾمتحًٜمٝم٤م ورأي٧م أن هل٤م وم٤مئدة عمـ 

يٕم٘مٚمٝم٤م، وهل ووع ىمّم٦م ه٤مدوم٦م سمٕمد ُميض ومؽمة ُمـ اًمققمظ ًمتٙمقن قمؼمة عمـ 

اقمتؼم، ومل أشم٘مٞمد سمٜمققمٞمتٝم٤م ُمع قمدم شمٙمرار ًمٗمٔمٝم٤م، وم٘مّمص اعم٤موٞملم قمؼمة عمـ 

واهلل  شهدي٦م اًمقاقمٔملم وشمذيمرة اًم٤ًمُمٕملم»أقمتؼم وشمذيمرة عمـ أراد، وؾمٛمٞمتف 

أؾم٠مل أن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ويٜمٗمع سمف ىم٤مرئف وؾم٤مُمٕمٞمف وُم١مًمٗمف 

 ويم٤مشمٌف إٟمف ضمقاد يمريؿ سمر رؤوف رطمٞمؿ. 
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 ٔ األغعاز ايٓبط١َٝ اجملُٛع١ ايب١ٝٗ عٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطني: مجع ٚتستٝب
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن وومْمؾ سمٕمْمف قمغم سمٕمض سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من 

 واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن.

 أُم٤م سمٕمد

ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ؾم٤مُمٞم٦م وىمد  شاًمِمٕمر اًمٜمٌٓمل»ومٛمـ ُمٜم٤م ٓ يٕمرف ُم٤م ًمألدب اًمِمٕمٌل 

قم٤مل يمٞمػ ٓ وهق اًمٜم٤مـمؼ سم٤مؾمؿ اعمجتٛمع سم٠ميمٛمٚمف ٕٟمف يّمقر ًمٜم٤م اعمجتٛمع 

شمّمقيًرا صحٞمًح٤م ويٕمٙمًف ًمٜم٤م ذم ُمرآشمف اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م اًمتل ٓ يتٕمذر ومٝمٛمٝم٤م 

قمغم يمؾ اًمٓمٌ٘م٤مت ٕن هذا اًمٜمقع ُمـ إدب يٜمٓمؼ سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م اًمتل هل 

ع ومٝمل ؾمٝمٚم٦م اًمتٜم٤مول هيٕم٦م اًمٗمٝمؿ ؾمٌٞمؾ اًمتٗم٤مهؿ سملم خمتٚمػ ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛم

 ُمٞمًقرة اعمٕمٜمك.

وهذا اًمٜمقع ُمـ إدب يِمتٛمؾ قمغم مجٞمع إهمراض اًمتل شمقضمد ذم اًمِمٕمر 

اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح وم٢مذا هق ٓ ي٘متٍم قمغم همرض ُمٕملم ومٜمجد ومٞمف احلٙمؿ 

 وإُمث٤مل ومجٞمع إهمراض ُمـ ُمدح وهج٤مء وٟمًٞم٥م... اًمخ.
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ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمت٤مُم٦م واًمٌح٨م قمـ  وإمم أن مل يٕمط هذا اًمٜمقع ُمـ إدب طم٘مف

دوره وأصداومف سمحٞم٨م يِمؼ ـمري٘مف وي٘مػ قمغم ىمدُمٞمف ُمرومقع اًمرأس ُمقومقر 

 اًمٙمراُم٦م أُم٤مم قمِم٤مىمف وهقاشمف.

هقاة هذا اًمٗمـ ىمد ىم٤مُمقا سمٛمح٤موٓت ُمِمٙمقرة إلٟم٘م٤مذ هذا  نإأظمل اًم٘م٤مرئ 

اًمٗمـ ُمـ آوٛمحالل وآٟمدصم٤مر ومجٛمٕمقا ُم٤م شم٠ميت هلؿ أن جيٛمٕمقه ومِم٤مريمقا 

سمذًمؽ ذم ظمدُم٦م اًمِمٕمر اًمٜمٌٓمل وشمٞمًػم شمٜم٤موًمف ٕٟمّم٤مره وحمٌٞمف إٓ أن هذا 

اعمجٝمقد سمًٞمط يم٤مًم٘مٓمرة ذم اًمٌحر سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م هلذا اًمٜمقع ُمـ إدب ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م 

  اًمٜمٗمقس وم٤معمٓمٌقع ُمٜمف أن ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم.ذم

ومٞمٙمؿ يمٌػم سم٠من شمٌذًمقا يمؾ ُم٤م ذم  أهي٤م اًم٘مراء إقمزاء إٟمٜمل أهٞم٥م سمٙمؿ وأُمكم

وؾمٕمٙمؿ ًمٚمرىمل هبذا إدب اًمِمٕمٌل واًمًٛمق سمف إمم اعمٜمزًم٦م اًمتل حي٥م أن ئمٝمر 

هب٤م ُمـ شمدويـ ؿمقارده واـمالع اجلٛمٝمقر قمٚمٞمف ٕٟمف هق اًمًجؾ إديب اًمذي 

٤م يم٤من قمٚمٞمف جمتٛمٕمٜم٤م ذم إزُم٤من اعم٤موٞم٦م ومٝمق يٜمٓمؼ سمٚمٖم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م يّمقر ًمٜم٤م ُم

ُمـ أطمداث يّمقره٤م اًمِم٤مقمر  هلؿاخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م ويٕمؼمون هب٤م قمـ ُم٤م ي٘مع 

 ويّمقهمٝم٤م ذم ىم٤مًم٥م ؾمٝمؾ اًمٗمٝمؿ هيع اًمتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مٚمقب.

ققم٦م ومل ٛمُم٤م أىمقم سمجٛمع هذه اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ هذه اعمجأظمل اًم٘م٤مرئ، قمٜمد

ؿمت٤مهت٤م آُمؾ أن شمٙمقن طم٤مئزة ًمرى حمٌل هذا اًمٗمـ وقم٤مؿم٘مٞمف واًم٤ٌمطمثلم قمـ 
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وىمد سمذًم٧م اجلٝمد ذم إصالح سمٕمض إهمالط وإظمٓم٤مء اًمتل  ،درره اًم٘مٞمٛم٦م

ىمد شمقضمد ذم يمثػم ُمـ اًم٘مّم٤مئد اًمتل مجٕمتٝم٤م وأرضمق أن أيمقن ىمد ىمٛم٧م سمٌٕمض 

 أن يٜم٘مرض.اًمقاضم٥م اإلٟم٤ًمين سمٕمٛمكم اعمتقاوع ظمدُم٦م هلذا اًمٗمـ اًمذي يم٤مد 

وىمد  شققم٦م اًمٌٝمٞم٦م ُمـ إؿمٕم٤مر اًمٜمٌٓمٞم٦مٛماعمج»قمزيزي اًم٘م٤مرئ، أىمدم ًمؽ 

اظمؽمهت٤م ًمؽ ُمـ ري٤مض اًمِمٕمر اًمٜمٌٓمل وراضمٕمتٝم٤م ىمٌؾ أن أىمدم قمغم شم٠مًمٞمٗمٝم٤م 

واـمالقمؽ قمٚمٞمٝم٤م ومٞم٘مٜم٧م أهن٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ يمؾ قمٞم٥م ؾم٤معم٦م ُمـ يمؾ ٟم٘مص 

 وؾمتجد ُمٜمؽ يمؾ إقمج٤مب وؾمتحقز يمؾ رى سمحقًمف شمٕم٤ممم ٟم٠ًمًمف اًمتقومٞمؼ ذم

 اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واًمتج٤موز قمـ اهلٗمقات واًمزًمؾ.

 وصغم اهلل قمغم ظمػم ظمٚم٘مف حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 

 قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم                                                       
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 يف ضبٌٝ ايهفاحعٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطنيتأيٝف: 
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 َكد١َ

هذا قمٜمقان اًمٙمت٤مب اًمذي أىمدُمف سملم يديؽ ًمت٘مرأه  ..شذم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مح»

يم٢مٟم٤ًمن ُمٜمّمػ واوًٕم٤م ٟمٗمًؽ ُمقوع اعمٙم٤مومح ذم ؾمٌٞمؾ اإلصالح اًمٌّمػم 

سمٜمٗم٤مؾم٦م ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمػم اعمرؿمد إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م اعمؽمومع قمـ سمذيء اًمٜم٘مد 

وم٤معمرء ٓسمد وأن يٙمقن ُمٕمرًو٤م ًمٚمخٓم٠م ُمٝمام أويت ُمـ  ،وؾمٗم٤مؾمػ اًم٘مقل

 اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من.

أهي٤م اًم٘م٤مرئ واوًٕم٤م ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ صدق اًمٜمٞم٦م وسمٚمقغ اهلدف وُمٗمتًِم٤م  وًمتٙمـ

 قمـ احل٘مٞم٘م٦م.

ىمد ؾمٚمٙم٧م ومٞمف ُمًٚمًٙم٤م وؾمًٓم٤م ٓ ؿمٓمط ومٞمف،  شذم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مح»ومٙمت٤ميب 

ٞمؽ، هيديؽ إمم ُمٕمرومتؽ ًمٜمٗمًؽ قمٚمضمٕمٚمتف يٕم٤مًم٩م ُمِم٤ميمؾ ٓسمد وىمد ُمرت و

همػم ُمتٛمٚمؼ  ٓ همرور ومٞمف وٓ ذًم٦م، ُمتزًٟم٤م ذم أقمامًمؽ ًمٙمل شمٙمقن رضماًل قمٔمٞماًم 

 وٓ خم٤مدع، ؾم٤مئًرا ُمع أسمٜم٤مء ضمٜمًؽ ذم جمتٛمٕم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م.

وم٤مإلٟم٤ًمن ُمٜمذ وضمقده قمغم وضمف إرض، وهق سمح٤مضم٦م ذم طمٞم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م 

إمم ُمـ يٚمج٠م إًمٞمف ذم اعمٚمامت ًمٞمخٗمػ قمٜمف ُم٤م يتٕمرض ًمف أصمٜم٤مء أداء قمٛمٚمف ذم 

حمٗمقوم٦م  جمتٛمٕمف، وًمـ يٜم٤مل اعمرء اًمٕمزة سمدون ُمِم٘م٦م، ومٓمرق اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م
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ٙم٦م وقمرة اعم٤ًمًمؽ ٓ يٜم٤مهل٤م إٓ ُمـ ٓذ سم٤مًمّمؼم وواصؾ ضمٝم٤مده ئسمحقاضمز ؿم٤م

 ًمٚمتٖمٚم٥م قمغم ؿمٝمقاشمف.

﴿ َٓ ْٞمَس سم٠َِمَُم٤مٟمِٞمُِّٙمْؿ َو َٓ  سمِفِ  جُيْزَ  ؾُمقًءا َيْٕمَٛمْؾ  َُمـ  َأَُم٤ميِنِّ َأْهِؾ اًْمٙمَِت٤مِب ًمَّ  ًَمفُ  جَيِدْ  َو

َٓ  َوًمِٞم٤ًّم اهللَِّ ُدونِ  ُِمـ ـَ  َيْٕمَٛمْؾ  َوَُمـ( 026) َٟمِّمػًما َو ٤محِل٤َمِت  ُِم  َأوْ  َذيَمرٍ  ُِمـ اًمّمَّ

ـٌ  َوُهقَ  ُأٟمَثكَٰ  ِئَؽ  ُُم١ْمُِم َٓ ُئْمَٚمُٛمقَن َٟمِ٘مػًما ) وَم٠ُموًَمَٰ  ﴾(024َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم َو

 024، 026اًمٜم٤ًمء:

يٌٍمك سمٛمجتٛمٕمؽ أُمـ اعمٓمٛمئـ سمٗمْمؾ اهلل وقمٜم٤ميتف، صمؿ سمرقم٤مي٦م وقمداًم٦م 

وأُمقاك وإسمٕم٤مد  ؽحلٗم٤مظ قمغم طمٞم٤مشمطمٙمٛمتؽ اًمتل شمًٝمر ُمـ أضمؾ يمراُمتؽ وا

 .اخلقف واًمٗمزع قمـ حمٞمٓمؽ اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف

ػ ٞمويم ؟شمٕمٞمش  شم٘مرأ ومٞمف قمالىمتؽ ُمع إهة وُمع أـمٗم٤مًمؽ ويّمػ ًمؽ يمٞمػ

 ؟شمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ

ومٕمالىم٦م إـمٗم٤مل ُمع أسم٤مء قمالىم٦م ُمتٞمٜم٦م، قمالىم٦م شم٘مٚمٞمد وحم٤ميم٤مة ومٙمـ ُمـ اًمذيـ 

قم٤مضمز، ُم٤ٌمقمًدا هبؿ قمـ يريمزون ذم أـمٗم٤مهلؿ طم٥م اًمِمٝم٤مُم٦م وسمذل اعمٕمقٟم٦م ًمٙمؾ 

 دء اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ.
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٘مؼ، وًمٙمـ ومْمٚم٧م ٟمنمه يمٛمجٝمقد حتطمظ ومٞمف ضمزًءا ُمـ آىمؽماطم٤مت ىمد شمال

 أديب ويمتذيمػم سمثٛمرة اًمٙمٗم٤مح.

شم٘مرأ ومٞمف قمـ اًمرسم٤م وحتريٛمف، يدقمقك إمم اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمٕم٤مـمٗم٦م ًمٙمل حيٛمٞمؽ ُمـ 

 قم٘ماًل َضر اجلِمع واًمٕمقز سمٓمرق إؾمالُمٞم٦م إٟمامئٞم٦م، ومٚمٞمس ُمـ ُم٤مٟمع ذقًم٤م وٓ

ُمـ أن جيتٛمع قمدد قمـ إومراد ذم إٟمِم٤مء إدارة قمٛمؾ مج٤مقمل ُمثٛمر يٜمتٗمٕمقن 

سمٛمقارده، ويٜمٗمٕمقن إُم٦م سم٢مٟمت٤مضمف، قم٤مُمٚملم سم٠مُم٤مٟم٦م وإظمالص، وذم احلدي٨م 

 اًم٘مدد: 

أٟم٤م صم٤مًم٨م اًمنميٙملم ُم٤م مل خيـ أطمدمه٤م أظمر وم٢مذا ظم٤من أطمدمه٤م ص٤مطمٌف »

 .شنظمرضم٧م ُمـ سمٞمٜمٝمام وضم٤مء اًمِمٞمٓم٤م

ٞمؾ احلؼ، وُمقاضمٝم٦م اًمتجديد سمتجديد اًمدقمقة ٌدقمقة ذم ؾميٌلم ًمؽ واضم٥م اًم

 واإلٟمٙم٤مر سم٤محلج٦م واًمٌٞم٤من.

ٜم٦َِم  ﴿ ًَ ْٙمَٛم٦ِم َواعمَْْققِمَٔم٦ِم احْلَ تِل َوضَم٤مِدهْلُؿاْدُع إمَِمَٰ ؾَمٌِٞمِؾ َرسمَِّؽ سم٤ِمحْلِ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّ ًَ  ﴾َأطْم

 .025اًمٜمحؾ: 

اًمت٘م٤مط إظم٤ٌمر ٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م سموقمـ اًمّمح٤موم٦م وشم٤مرخيٝم٤م وإٟمِم٤مئٝم٤م ذم اًمٌالد اًمٕمر

 ُمـ اعمقاًملم ًمٚمٛمًئقًملم ُمـ رضم٤مل إقمامل؟
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يّمػ ًمؽ اجلٝمؾ اعمريم٥م واجلٝمؾ اًمًٌٞمط، وُمْم٤مقمٗم٤مت يمؾ ُمٜمٝمام وم٘مد يرى 

اجل٤مهؾ اعمريم٥م أن اإلؾمالم ُمٕمٜم٤مه اًمٕمٌقدي٦م واخلْمقع واًمتٌٕمٞم٦م، وأن ديـ 

    اعمًٞمحٞم٦م ديـ حم٦ٌم وروطم٤مٟمٞم٦م.

أن اًمٜم٤مس ذم طمٙمؿ اًمٕمداًم٦م صمؿ يٜم٘مٚمؽ إمم صٗم٦م اًم٘مْم٤مة وقمداًمتٝمؿ ذم احلٙمؿ، و

 ؾمقاء ٓ ومرق سملم صٖمػم ويمٌػم أو طم٤ميمؿ وحمٙمقم.

 وقمـ همالء اعمٝمقر، وأٟمف ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب ُمقاٟمع اًمزواج.

أم احلًـ واحلًلم زوضمٝم٤م رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء سمٜم٧م رؾمقل اهلل 

 سم٠مرسمٕمامئ٦م درهؿ، ويّمػ ًمؽ يمٞمػ شمًتخدم أومٙم٤مرك وشمٙمت٥م قمـ جمتٛمٕمؽ.

أرضمق اهلل أن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف  شذم ؾمٞمؾ اًمٙمٗم٤مح»هذه عمح٦م قمـ يمت٤ميب 

 اًمٙمريؿ، إٟمف قمغم ذًمؽ ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير.

                                                     

 اعم١مًمػ                                                    

 حًـ أسم٤مسمٓملمقمٌداعم                                                    

 اًمري٤مض                                                   
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 مثٔ ايهفاحعٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطنيتأيٝف: 
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 َكد١َ

ٟمِم٠م ذم أطمْم٤من هذه اًم٘مّم٦م يمؾ ُمٜمل وُمٜمؽ وُمٜمف وُمٜمٝمام وقمٜمٝمؿ وُمٜمٝم٤م وُمٜمٝمـ 

ويمؾ ُمـ ذاق ُمرارة احل٤مضم٦م واًمٕمقز واًمٙمٗم٤مح ُمـ أضمؾ اًمٌ٘م٤مء سمٕمد أن أدسمف 

 اًمدهر أىمًك شم٠مدي٥م وٟمٕمؿ اعم١مدب اًمدهر. 

ًم٘مد قم٤مش سمٓمؾ هذه اًم٘مّم٦م ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره ذم سم١مس وؿم٘م٤مء وًمٙمٜمف مل 

 قل:يًتًٚمؿ ًمٚمٞم٠مس يم٤مًمِم٤مقمر اًمذي ي٘م

 قق ؿمقك ٟمثروهـوم  إن طمٔمل يمدىمٞمؼ      

 ٤مًمقا حلٗم٤مة         يقم ريح امجٕمقهـؿ ىمـصم

سمؾ درس ذم ُمدرؾم٦م احلٞم٤مة وؿمؼ ـمري٘مف همػم وضمؾ وٓ هٞم٤مب قمؼم أُمقاج 

اًم١ٌمس اعمتالـمٛم٦م وأرؾمك ؾمٗمٞمٜمتف قمغم ؿم٤مـمئ اًمٖمٜمك واًمثراء طمٞم٨م أطم٤مـمتف 

ي٠من ومل هيـ وإٟمام ؾمٚمؿ اًمٕملم اًمرسم٤مٟمٞم٦م وطم٤مًمٗمف اًمتقومٞمؼ واسمتًؿ ًمف اعمًت٘مٌؾ ومل 

صمٛمـ اًمٙمٗم٤مح سم٘مًط واومر ُمـ صحتف وقمرق ضمٌٞمٜمف طمٞم٨م هجر ىمريتف وهق 

ـمٗمؾ ذم اًمٕم٤مذة ُمـ قمٛمره قمجٛم٧م قمقده احل٤مضم٦م وشمّمدت عمج٤مهبتف إي٤مم 

خٞمٚمٝم٤م وظميهت٤م ٟمووم٤مرق ىمريتف ومل يًتٛمتع سمٛمٜم٤مفمر  ومل يّمػم قمغم ذًمؽ

ة وؾم٤مر ذم ؾمٌٞمؾ وهقائٝم٤م اًمٜم٘مل سمؾ ومٙمر ذم ـمٚم٥م اًمرزق ذم هذه اًمًـ اعمٌٙمر
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ذراقمٞمٝم٤م ٓطمتْم٤من اعمٕمقزيـ طمتك  ٦ماحلٞم٤مة اًمًٕمٞمدة طمٞم٨م ومتح٧م ُمدن اعمٚمٙم

 طمّمؾ قمغم اعم٤مل.

 زأُم٤م اًمذيـ اؾمتًٚمٛمقا ًمٚمٞم٠مس واؾمتٕمذسمقا ـمٕمؿ اًمٙمًؾ ومٝمؿ ٓ زاًمقا ذم قمق

ٟمتِمٚمتٝمؿ يد اًمدوًم٦م اعمٕمٓم٤مءة ورشم٧ٌم هلؿ ُم٤م إووم٤مىمف ًمقٓ ًمٓمػ هبؿ طمٞم٨م 

 هون قمٚمٞمٝمؿ ُمـ صدىم٤مت وزيم٤مة.ي٤ًمقمدهؿ قمغم اًمٌ٘م٤مء وُم٤م يٜمٗم٘مف اعمق
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 ْعسات يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝعٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطنيتأيٝف: 



       

84 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 :وسمٕمد. رؾمقل اهلل وآًمف وصحٌف وُمـ وآه احلٛمدهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم

احلّمقل  ومٝمذه ٟمٔمرات ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمقظمٞم٧م ومٞمٝم٤م آظمتّم٤مر ُمع

 ٤مئدة اعمرضمقة. ٗمقمغم اًم

أطم٧ٌٌم أن أؿم٤مرك ذم هذا اًمِم٠من وإن مل أيمـ ُمـ ومرؾم٤من هذا اعمٞمدان، وًمٙمـ 

طم٥ًم اًمٓم٤مىم٦م، واهلل أرضمق أن يٙمقن قمٛمكم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمف اهلل، راضمًٞم٤م اًمتٖم٤ميض 

قمـ اًمزًمؾ، ُمع شمٜمٌٞمٝمل قمـ اخلٓمؾ، ُمع اًمدقم٤مء زم سمحًـ اخل٤ممت٦م، وومؼ اهلل 

 واًمدٟمٞم٤م. اجلٛمٞمع عم٤م ومٞمف صالح اًمديـ

 اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم وصغم
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 ذُإ يف ٚظا٥ف زَضإـــعكد ايعٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ عبداحملطٔ بٔ عجُإ أبابطنيتأيٝف: 
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 املكد١َ

ومٞمف أضمزل ٝمر رُمْم٤من قمغم ؾم٤مئر ؿمٝمقر اًمٕم٤مم واحلٛمدهلل اًمذي ذف ؿم

ؾم٤مئر اًمِمٝمقر سمٛمزيد اًمٗمْمؾ واإليمرام ومخص إومْم٤مل وإٟمٕم٤مم وظمّمف قمغم 

هن٤مره سم٤مًمّمٞم٤مم وًمٞمٚمف سم٤مًم٘مٞم٤مم أمحده قمغم مجٞمع ٟمٕمٛمف اجل٤ًمم وأؿمٙمره قمغم أن 

أُمتـ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف 

ٟم٤مم وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ٙمامل واًمتامم وشم٘مدس قمـ ُمِم٤مهب٦م إشمٗمرد سم٤مًم

إمم اًمث٘مٚملم ُمٌنًما سم٤مًمٜمٕمٞمؿ وحمذًرا ُمـ أصم٤مم صغم اهلل قمٚمٞمف ورؾمقًمف اعمٌٕمقث 

 : أُم٤م سمٕمدغم آًمف وأصح٤مسمف اًمٓمٞمٌلم اًمٙمرام. وقم

وم٢مين عم٤م رأي٧م سمٕمض وفم٤مئػ رُمْم٤من ُمٓمقًم٦م وسمٕمْمٝم٤م ٓ يٗمل سم٤مًمٖمرض 

ٞمد اعمًتٛمع ُمع آظمتّم٤مر راضمًٞم٤م ُمـ اهلل اإلقم٤مٟم٦م ٗمأطم٧ٌٌم أن أخلص ُم٤م ي

واهلل أؾم٠مل  شجلامن ذم وفم٤مئػ رُمْم٤منقم٘مد ا»واًمتقومٞمؼ وؾمٛمٞم٧م هذا اًمٙمت٤مب 

 أن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ أٟمف قمغم ذًمؽ ىمدير وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير.
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 أٚ طسا٥ف ايهالّ َٔ غعس ايعٛاّ َٔ عٕٝٛ ايػعس ايػعيبعٓٛإ ايهتاب: 

 بابطنيأاألضتاذ عبدايًطٝف ضعٛد ٚتأيٝف:  مجع
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 َكد١َ املؤيف

جمزل اًمٜمٕمؿ وُمٝمٚمؽ إُمؿ وحمٞمل اًمرُمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم  احلٛمدهلل

ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد خمرج اإلؾمالم إمم اًمقضمقد سمٕمدُم٤م يم٤من ذم طمٞمز اًمٕمدم وقمغم آًمف 

 وأصح٤مسمف ُمّم٤مسمٞمح اًمٔمٚمؿ ُم٤م ـمٚمع اًمٌدر وُم٤م ظمط اًم٘مٚمؿ.

 أُم٤م سمٕمد

وم٘مد ـم٤معم٤م رأيٜم٤م ىمًاًم همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس يتٚمٝمٗمقن ؿمقىًم٤م ًمإلعم٤مم سم٤مًمِمٕمر 

٤م ُمٜمف وٓ سمدع ذم ذًمؽ وم٠من أطمٌقه وم٢مٟمام حيٌقٟمف وٓؾمٞمام ُم٤م يم٤من ـمريٗمً اًمٕم٤مُمل 

ًرا عم٤م هق ُمِمٝمقر قمٜمف ًمدهيؿ ُمـ طمٞم٨م ٔمٕٟمف ىمد ضمرى قمغم أًمًٜمتٝمؿ وٟم

ُمالطمتف وُم٤م أطمتقت قمٚمٞمف قم٤ٌمراشمف ُمـ ـمرائػ وومٙم٤مه٤مت ومٜمحـ ظمدُم٦م 

ًمٚمٛمجتٛمع وختٗمٞمًٗم٤م ًمٕمٜم٤مء اًم١ًمال رأيٜم٤م أن اًمقاضم٥م ي٘ميض قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘متًٌف ممـ 

ويمٞمػ ٓ وىمد يم٤مٟم٧م  -ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل  -ُمٕمروم٦م ودراي٦م ومٞمف  هلؿ

هلٞم٦م ىمد رأوم٧م سمٜم٤م وووم٘مٜم٤م ُمٜمذ أُمد سمٕمٞمد سمٞمد أن اًمٕمٜم٤مي٦م إ هذه اًمٗمٙمرة رائدٟم٤م

سمٕمٜم٤مي٦م اعمقمم وومْمٚمف إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م أذٟم٤م وصٌقٟم٤م إًمٞمف ومٜم٘مٚمٜم٤مه ُمـ قمدة أٟم٤مس 

يْمؿ سملم دومتٞمف هذا ٕمٜم٤مه سمٕمد سمذل ىمّم٤مرى اجلٝمد ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ومج

ٟمٔمًرا عم٤م  شـمرائػ اًمٙمالم ُمـ ؿمٕمر اًمٕمقام»اًمِمٕمر وىمد أـمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف أؾمؿ 

 ٜم٤م.ٗمٚمشمْمٛمٜمف ُمـ ـمرائػ يمام أؾم
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ٛمف وحت٤مؿمٞمٜم٤م ٞموضمدير سمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٚمٌٞم٥م أن ٓ شمٜمًك أٟمٜم٤م ىمد دمٜمٌٜم٤م شم٘مٞم

٤مه قمغم قمالشمف دون حتريػ حترًي٤م ٜمهتذي٥م قم٤ٌمراشمف ووٌط وزٟمف سمؾ ووٕم

 ًمالًمت٤ٌمس واخلٓم٠م. ًمٚمّمقاب وشمٗم٤مدًي٤م

وأُمٚمٜم٤م وـمٞمد سم٠من هيديٜم٤م رب إٟم٤مم إمم ـمريؼ اًمرؿم٤مد وؾمٌٞمؾ اًمًالم وأن 

جيٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب ذا طمٔمقة ًمدى يمؾ ُمـ ًمف ؿمقق هبذا اًمِمٕمر أو همرام، وأن 

 جيٕمؾ ُم٤م ومٞمف اًمٌٖمٞم٦م واعمرام.

 

 ضم٤مُمع اًمٙمت٤مب                              

 قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمًٕمقد أسم٤مسمٓملم                              

 م0948 – 0667سمػم اًمز                              
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 د١َـَك

اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل راومد يمٌػم ُمـ رواومد أدسمٜم٤م وًمٖمتٜم٤م ًمف ُمـ إص٤مًم٦م وىمقة إصمر  

وؾمالُم٦م اعمٌدأ ُم٤م ًمٚمِمٕمر اًمٗمّمٞمح وخيٓمئ مت٤مًُم٤م ُمـ ئمـ أٟمف واهمؾ قمغم ؿمٕمرٟم٤م 

سمدأت شمؼمز قمغم اًم٤ًمطم٦م ذم  -ُمع إؾمػ  -وُمتٓمٗمؾ قمغم أدسمٜم٤م وهذه ٟمٖمٛم٦م 

ة سمدآر ويرُمٞمف سمٙمؾ ٝمؾ طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمِمٕماًمًٜملم إظمػمة يٖمذهي٤م ويٜمٛمٞمٝم٤م ُمـ جي

ويّمقره سمٛمٕمقل هدم ًمِمٕمرٟم٤م وًمٖمتٜم٤م وومٙمرٟم٤م وُم٤م قمٚمؿ أٟمف اًمًٚمٞم٘م٦م اعمتٛمٙمٜم٦م ذم 

تف ُم٤م قمٚمؿ أٟمف اًمِمٕمر اًمذي يم٤من اًمٕمريب ي٘مقًمف ذم ٞمروح اًمٕمريب وـمٌٞمٕمتف وؾمج

ضم٤مهٚمٞمتف طمٞمٜمام يم٤من يٜمزع قمـ أص٤مًم٦م وؾمالُم٦م ًمٖم٦م وىمقة ظم٤مـمرة ومتٙمـ ذم ومٜمف 

إصٞمؾ ُمـ اًمدظمٞمؾ وًمقيم٦م اًمِمٕمري وؾمالُم٦م ذوق وطمٗم٤مظ قمغم ـمٌٕمف 

يتٛمتع هب٤م اًمٕمريب سمّمٗمتف  اًمٚم٤ًمن واًمٕمجٛم٦م اًمٓم٤مرئ٦م ُم٤م قمٚمؿ أٟمف اًمًٚمٞم٘م٦م اًمتل

 ف اجلٚمٞمؾ.ٌٕمـمٓمٌٕمف ؾمٚمٞم٘مل سمٗمٜمف إصٞمؾ وسمؿم٤مقمًرا 

 ٓصم٧موًمقٓ ُم٤م ـمرأ قمغم ًمٖمتٜم٤م ُمـ دظمٞمؾ وُم٤م ظم٤مًمٓمٝم٤م ُمـ ُم٤ٌمدئ قمجٛم٦م 

إمم طمد ُم٤م ًمٙم٤مٟم٧م اًمًٚمٞم٘م٦م اًمتل  ُمزهمقًم٦مسمٕمض إًمًٜم٦م وضمٕمٚمتٝم٤م شمٜمٓمؼ هب٤م ًمٖم٦م 

ذم ضم٤مهٚمٞمتف سم٤مىمٞم٦م ي٘مقل هب٤م اًمِمٕمر يمام يم٤من ي٘مقًمف اًمٕمريب ذم   يٕمؼم هب٤م اًمٕمريب 

ضم٤مهٚمٞمتف قمغم اًمًٚمٞم٘م٦م واًمٗمٓمرة واًمًجٞم٦م، وه٤م هق اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل إمم اًمٞمقم 

شم٠مظمذه وشمٕمٞمده إمم اًمٗمّمٞمح ومٞمٕمقد ُمٕمؽ أيمثره ؾمٚمٞماًم ُمًت٘مٞماًم ٓ ًمقصم٦م ومٞمف وٓ 
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 ؿمٕمر اخلالوي وأيب محزة اًمٕم٤مُمري واًمٙمٚمٞمػ واهلزاين، قمجٛم٦م، ظمذ ُمثاًل 

وهمػمهؿ وهمػمهؿ وم٠مرضمٕمف إمم اًمٗمّمٞمح ًمتجد أٟمف ذًمؽ اًمِمٕمر اًم٘مقي اعمتلم 

إدب اًمِمٕمٌل ذم ضمزيرة »اًمّمحٞمح اًمٗمّمٞمح، وطمًٌؽ أن شمرضمع إمم يمت٤مسمٜم٤م 

وشم٘مرأ ومٞمف اًمٗمّمؾ اخل٤مص سمذًمؽ ًمتجد ذًمؽ سم٤مرًزا واوًح٤م ٓ هم٤ٌمر  شاًمٕمرب

 قمٚمٞمف.

٠م هب١مٓء اًمذيـ يزقمٛمقن أهنؿ همٞم٤مرى قمغم ًمٖمتٜم٤م وأدسمٜم٤م ٟمرسم٠م هبؿ أن ي٠مشمقا ٤م ٟمرسمٜمإٟم

ا اًمِمٕمر إمم اًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اًمًٚمٞم٘م٦م واًمٗمٓمرة ومٞمح٤موًمقا ـمٛمًٝم٤م سمحج٦م أن هذ

ًٓ قمـ ؾمٚمقيمٝمؿ هذا أن دظمٞمؾ وأٟمف ُمٕمقل هدم ٕدسم ٜم٤م وًمٖمتٜم٤م، إٟم٤م ٟمدقمقهؿ سمد

٦م ُمـ اًمًٚمٞم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأن حي٤موًمقا ضمٝمد اعمًتٓم٤مع أن حي٤مومٔمقا قمغم اًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم

 يٜمٛمقه٤م ويٖمذوه٤م ويٌ٘مقا ذم روح هذه إُم٦م ؿمٞمًئ٤م ُمـ أص٤مًمتٝم٤م وجمده٤م.

هذا وإن ذم اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل ُمـ اًمّمقر وإظمٞمٚم٦م وإوص٤مف واًمٗمٙمر ُم٤م 

يًٛمق سمف إمم ُمًتقى أداب اًمرومٞمٕم٦م وإؿمٕم٤مر اعمحٚم٘م٦م اًمٌديٕم٦م واًميوب 

ٛمف وأدرك ُمراُمٞمف وُمٖم٤مزيف.. ومٛمـ اعمت٠مٟم٘م٦م ُم٤م جيٕمٚمف ذم اًم٘مٛم٦م عمـ شمذوىمف وومٝم

أضمؾ أن سمٕمض اعمت٠مدسملم ٓ يٗمٝمٛمف أيرُمٞمف سمٙمؾ آسمدة وي٘مذومف سمٙمؾ ـم٤مُم٦م، ٓ ي٤م 

 إظمقاين ىمقًمقا ُمع اًمِم٤مقمر:

 إذا مل شمًتٓمع ؿمٞمئ٤ًم ومدقمف        وضم٤موزه إمم ُم٤م شمًتٓمٞمع
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 اُمرًءا اهللًمٞم٘مػ يمؾ ُمٜم٤م قمٜمد ُمٜمتٝمك قمٚمٛمف وًمٞمؽمك ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ عمـ يٕمٚمؿ ورطمؿ 

 وىمػ قمٜمد ُمٜمتٝمك قمٚمٛمف.

وأُم٤مُمل أن سم٤مىم٦م قمٓمرة ُمـ هذا اًمِمٕمر اعمٜمت٘مك اعمٜمت٘مر ُمـ قمٞمقن إؿمٕم٤مر 

هق  ف..ورومٞمٕم فاًمِمٕمٌٞم٦م اظمت٤مره٤م قم٤مرف هبذا اًمِمٕمر ممٞمز جلٞمده ُمتذوق ًمٌديٕم

ذم ُمٞمداٟمف وأدرك  يإؾمت٤مذ قمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ ؾمٕمقد أسم٤مسمٓملم وهق ممـ ضمر

٘مف اعمًتٓم٤مب وم٠مًمػ هذه اًم٤ٌمىمٞم٦م ضمٞمده وقمرف ُمـ ًمٌف اًمٚم٤ٌمب وُمـ أٟمٞم٘مف ورطمٞم

اًمٕمٓمرة اعمٜمت٘م٤مة وضم٤مء ومٞمٝم٤م سمام يٕمج٥م ويٓمرب، وٓ همرور ومٝمق ُمـ سمٞمئ٦م هذا 

اًمِمٕمر ذم اًمّمٛمٞمؿ وُمـ قم٤مرومٞمف ذم اجلديد واًم٘مديؿ، هق ُمـ إهة اًمٌٓمٞمٜمٞم٦م 

جد ذم اًمّمٛمٞمؿ وقمروم٧م سمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م ٟمتل َضسم٧م ذم اًمٕمٚمؿ وإدب ُمـ ىمٚم٥م اًم

ل أقماله وأهماله هذه ج٤مٓمك ذم هذا اعموأدهب٤م وؾمٛمق ىمدره٤م ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م شمٕم

أهة ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦م ذم ٟمجد، ظمرج ُمٜمٝم٤م قمٚمامء  شآل أسم٤مسمٓملم»إهة هل 

ومْمالء وأقمٞم٤من ويم٤من هلؿ ذيمر ىمديؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وهمػمه٤م، وىمد ذيمر ُمٜمٝمؿ 

ُمٜمٝمؿ قمٌداهلل سمـ ، ف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗمْمالءاسمـ سمنم ذم شم٤مرخي

سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، وقمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل  قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم، وقمٌداًمٕمزيز

 سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ مخٞمس أسم٤مسمٓملم. 
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وٓشمزال هذه إهة ُمٜمج٦ٌم، ومٗمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء وومٞمٝم٤م إقمٞم٤من اًمذيـ ي٘مٞمٛمقن ذم 

واعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، وؿم٘مراء وهمػمه٤م، وهؿ يٜمتٛمقن إمم  ،اًمري٤مض، واًمٙمقي٧م

 ىمٌٞمٚم٦م قم٤مئذ اًم٘محٓم٤مٟمٞم٦م.

، وُمٜمٝم٤م شمٗمرىمقا ذم أٟمح٤مء اعمٛمٚمٙم٦م، وذم رج هذه إهة ُمـ روو٦م ؾمديرخمو

اًمٙمقي٧م وذم اًمزسمػم، وهؿ آل قمٌداًمرمحـ، وآل قمٌداًمقه٤مب، وآل إسمراهٞمؿ، 

وآل قمٌداهلل، وآل حمٛمد، وهؿ أسمٜم٤مء قمٌداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ 

 ٞمس اًمٕم٤مئذي.قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ مخ

أسم٤مسمٓملم ذم سمٚمدة ؿم٘مراء هـ شمقذم اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ 0282وذم ؾمٜم٦م 

ذم وىمٕم٦م أم اًمٕمّم٤مومػم سملم اإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ  ،هـ0610وذم ؾمٜم٦م 

وإُمػم حمٛمد سمـ رؿمٞمد، ىمتؾ ومٞمٝم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ اًمِمٞمخ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 

سمٓملم وزقمٞمؿ هذه إهة وقمٚمٛمٝم٤م، هق اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤م

هـ وهق اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ 0282ؾمٜم٦م  هـ واعمتقرم0094اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ مخٞمس اعمٚم٘م٥م 

٤ًٌم، اًمٜمجدي سمٚمًدا.ش أسم٤مسمٓملم» ٤ًٌم، احلٜمٌكم ُمذه  اًمٕم٤مئذي ٟمً

ُمـ ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة قم٤مم  21وًمد ذم سمٚمدة اًمروو٦م ُمـ سمٚمدان ؾمدير ذم 

، صمؿ سمدأ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وم٘مرأ قمغم وٟمِم٠م ومٞمٝم٤م وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،هـ0094
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

وم٘مرأ قمغم  شؿم٘مراء»ـ قمٌداهلل سمـ ـمراد اًمدوهي، صمؿ رطمؾ إمم اًمِمٞمخ حمٛمد سم

أمحد اًمٕم٘م٤مًم٘مك  اًمِمٞمخىم٤موٞمٝم٤م اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز احلّملم، يمام ىمرأ قمغم 

إطم٤ًمئل، واًمِمٞمخ محد سمـ ٟم٤مس سملم ُمٕمٛمر، وضمد وصم٤مسمر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

 ر وص٤مر ُمـ أئٛم٦م اًمٕمٚمؿ ذم زُمٜمف.طمتك ارشم٘مك إمم ُمرشم٦ٌم اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌم

هـ، سمٕمد أن دظمؾ اإلُم٤مم ؾمٕمقد اًمٙمٌػم 0221قم٤مم  شاًمٓم٤مئػ»شمقمم اًم٘مْم٤مء ذم 

احلج٤مز، وضمٚمس ًمٚمتدريس وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ طمًلم اجلٗمري ذم اًمٜمحق صمؿ قم٤مد 

ىم٤موًٞم٤م  شةٜمٞمزقمُ »ىم٤موًٞم٤م، وسمٕمثف اإلُم٤مم شمريمل سمـ قمٌداهلل إمم  شؿم٘مراء»ًمٌٚمده 

هـ، وفمؾ ذم هذا اعمٜمّم٥م ذم 0248قم٤مم  شاًم٘مّمٞمؿ»قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم مجٞمع سمٚمدان 

قمٝمد اإلُم٤مم ومٞمّمؾ سمـ شمريمل، وضمٚمس ظمالل ذًمؽ ًمٚمتدريس وخترج قمغم يديف 

اًمٕمديد ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، ويم٤من واؾمع آـمالع همزير اًمٕمٚمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمػ، 

، شخمتٍم سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ»وًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة يمتٌٝم٤م سمخط يده ُمٜمٝم٤م 

اًمروض اعمرسمع ذح زاد »، وشمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم شٚمٝمٗم٤منخمتٍم إهم٤مصم٦م اًم»و

 ، وًمف ومت٤موى يمثػمة.شعٜم٘ماعمًت

 ..حت٧م إحل٤مح أهٚمٝم٤م ذم دقمقشمف إًمٞمٝمؿ هـ،0271قم٤مم  شؿم٘مراء»قم٤مد إمم 

وواصؾ ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمت٠مًمٞمػ واًمتدريس واًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس طمتك شمقذم يقم 

 .شؿم٘مراء»هـ ذم 0282ُمـ ؿمٝمر مج٤مدي إومم قم٤مم  7
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

وم٠مًم٘مٞمتف قمـ  شُمـ قمٞمقن اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل»وًم٘مد شمّمٗمح٧م هذا اًمٙمت٤مب اعمًٛمك 

قمٞمقن اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل اعمت٠مًم٘م٦م اًمٜم٤مـم٘م٦م سمٙمؾ ُم٤م ذم هذا اًمِمٕمر ُمـ رىمٞمؼ، وقمريؼ 

أًم٘مٞمتف ىمد مجع أقمالم هذا اًمِمٕمر ىمدياًم وطمديًث٤م واظمت٤مر ُمـ أؿمٕم٤مرهؿ ُم٤م هق 

ويّمدق قمٚمٞمف ضمدير سم٤مٓظمتٞم٤مر وُم٤م يدل قمغم ذوق اعم١مًمػ وؾمالُم٦م اظمتٞم٤مرهؿ 

 ىمقل اًم٘م٤مئؾ.

 قمغم اًمٚمٌٞم٥م اظمتٞم٤مره يم٤من دًمٞمالً      رومٜم٤مك سم٤مظمتٞم٤مرك إذ      ىمد قم

 وه٤م أٟم٤م ذا أىمدُمف ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ًمٞمتحدث قمـ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف واهلل اعمًتٕم٤من.

 

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ مخٞمس                                                                     
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

  عبدايهسِٜ بٔ عجُإ أبابطني إ ايػاعسدٜٛعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ عجُإ بٔ عبداحملطٔ أبابطني: مجع ٚتستٝب
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 كد١َامل

ىمٌٞمح، ؾمقاء يم٤من قمرسمًٞم٤م ومّمٞمًح٤م أو ٟمٌٓمًٞم٤م قم٤مُمًٞم٤م،  طمًـ وىمٌٞمحف فاًمِمٕمر طُمًٜم

وىمد يمثر اًمِمٕمراء ذم هذا اًمٕمٍم سم٥ًٌم شمٓمقر وؾم٤مئؾ اإلقمالم واًمٜمنم ويمثػم 

ة قمغم شمّمقير اعمِم٤مقمر سم٠مًمٗم٤مظ ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞمؾ اًمتجرسم٦م وًمٞمس قمٜمده شمٚمؽ اًم٘مدر

ؾ إٟمؽ ٓ شمٙم٤مد شم٘مرأ ىمّمٞمدة إٓ وُمقوققمٝم٤م همزل قمٗمٞمػ أو سمودىمٞم٘م٦م،  ٦مقمٛمٞم٘م

ثره ٟم٤مسمع قمـ شمّمٜمع ٓ قمـ دمرسم٦م، طمتك ُمؾ اًم٘م٤مرئ وؾمئؿ ُمـ همػم قمٗمٞمػ، وأيم

 اًم٘مراءة عمثؾ ه١مٓء اًمِمٕمراء طمتك وإن يم٤من اًم٘مّمٞمدة ضمٞمدة اًمًٌؽ!!.

وؿم٤مقمرٟم٤م يمام ؾمٜمرى مل يتجف إمم رء ُمـ ذًمؽ ومٝمق رضمؾ قمريمتف احلٞم٤مة 

ُمـ وم٠مضمؼمشمف قمغم ىمقل اًمِمٕمر اجل٤مد وًمذًمؽ مل ١موضمرهي٤م وضمريتف ومٕمٚمؿ أهن٤م ٓ شم

 ًٓ وهلؿ يٜمٖمٛمس ذم ؿمٝمقاهت٤م ومٚمؿ يٌح٨م قمـ اًمؽمف واًمتّمٜمع ومال  يٚمؼ هل٤م سم٤م

ٟمراه يتٖمزل أو يٚمٝمق عمجرد اًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم واًمت٤ًمُمر وإو٤مقم٦م اًمقىم٧م وإٟمام 

ي٘مقل اًمِمٕمر ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم دقمتف ًمذًمؽ أو ؾم٥ٌم وُمقىمػ ضمٕمٚمف يٕمؼم قمٜمف سمٕم٤مـمٗم٦م 

ص٤مدىم٦م، وشمّمقير دىمٞمؼ عمِم٤مقمره، وٓ خيٚمق ؿمٕمره ُمـ طمٙمٛم٦م أو شمقضمٞمف 

 اًمٜمقع ُمـ اًمِمٕمراء ىمٚمٞمؾ ذم هذا اًمقىم٧م.وإرؿم٤مد، وهذا 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

وذم اخلت٤مم ٓ يًٕمٜمل إٓ أن أؿمٙمر يمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم إظمراج هذا اًمديقان 

وأظمص سم٤مًمِمٙمر اسمٜمف ظم٤مًمد اًمذي شم٤مسمع شمّمحٞمح ىمّم٤مئده وىمد شم٤مسمع يمت٤مسمتٝم٤م 

 وراضمٕمٝم٤م.

 .ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٗمع سمف، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم

 

 قمثامن سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم                         

 هـ4/2/0408                          
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 حٝح ايتازٜذ ٚايرتاخ ٚاألصاي١ زٚض١ ضدٜس: عٓٛإ ايهتاب

 دٜٛا١ْٝ ايبابطنيإعداد: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

 َٛطٔ اآلبا٤ ٚاألدداد

 اًمٕم٤ممل اعمٛمٚمٙم٦موـمٜمٜم٤م اًمٖم٤مزم واًمٙمٌػم ذم ىمٚمقسمٜم٤م ىمٌؾ أن يٙمقن يمٌػًما ذم ظم٤مرـم٦م 

 .اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

سمت٤مريخ ـمقيؾ، وؾمخر اهلل ًمف رضم٤مٓت طمرصقا قمغم  كهذا اًمقـمـ اًمذي طمٔم

 .ىمٞم٤مدهتؿ اعم٤ٌمريم٦م عوطمدة يمٞم٤مٟمف، وشمالطمؿ ؿمٕمٌف ُم

ذم وؾمط هذا اًمقـمـ اًمٖم٤مزم شم٘مع ُمٜمٓم٘م٦م ٟمجد اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمرف ؾم٤مسمً٘م٤م سمٛمٜمٓم٘م٦م 

 .شاًمٞمامُم٦م»

اًمْم٤مرسم٦م ذم قمٛمؼ اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ يقضمد قمدد ُمـ  ،وذم وؾمط ٟمجد اًمٕمذي٦م

إىم٤مًمٞمؿ واعمٜم٤مـمؼ اًمتل ؾمٙمٜم٧م وقم٤مش ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ وًمٕمؾ إىمٚمٞمؿ 

 ؾمدير اًمٜم٤مسمض سم٤محلٞم٤مة هق واطمد ُمـ أهؿ هذه إىم٤مًمٞمؿ، وهق

 وٓ ؿمؽ ضمزء ُمٝمؿ ُمـ شم٤مريخ هذا اًمقـمـ اعمجٞمد

 ومٛمٜمٓم٘م٦م ؾمدير قمروم٧م سمقوم٤مة ويمرم أهٚمٝم٤م ُمٜمذ إزل

 اًمت٤مريخ واًمؽماث وإص٤مًم٦م ؾمدير طمٞم٨م
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

وذم وؾمط هذا اإلىمٚمٞمؿ اًمٕمزيز ووؾمط اًمديرة اًم٘مديٛم٦م شمقضمد ُمديٜم٦م روو٦م 

ؾمدير طمٞم٨م قمٌؼ اعم٤ميض وطمْم٤مرشمف، ومج٤مل احل٤مَض واـمالًمتف، وـمٛمقح 

 اعمًت٘مٌؾ وإذاىمتف.

وذم ىمٚم٥م هذه اعمديٜم٦م احل٤معم٦م ووؾمط اًمديرة اًم٘مديٛم٦م ومٞمٝم٤م اًمديرة اًمتل حتٙمل 

٤م اًمذيـ ؾمٙمٜمقه٤م ًم٘مرون قمديدة، شمقضمد ديقاٟمٞم٦م اًم٤ٌمسمٓملم شم٤مرخًي٤م ممتًدا ٕهٚمٝم

٤ًٌم ُمـ ضمقاٟم٥م اًمؽماث سمٙمؾ شمٗم٤مصٞمٚمف اًم٘مديٛم٦م، طمٞم٨م يٛمٙمـ  اًمتل شمٕمٙمس ضم٤مٟم

ًمٚمزائر أن حئمك سمجقًم٦م ُم٤مشمٕم٦م داظمٚمٝم٤م طمٞم٨م اًمٌٜم٤مء اًم٘مديؿ واعمج٤مًمس ذات 

اًمٓمراز اًمٜمجدي ذم سمٞمقت اًمٓملم، يمام أن اًمزائر ًمديقاٟمٞم٦م اًم٤ٌمسمٓملم ؾمٞمٕمقد سمف 

  ٟمٗمح٤مت اعم٤ميض اًمذي قم٤مؿمتف أضمٞم٤مل.اًمزُمـ إمم
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 شدٜٛإ غعس»بٛح ايبٛادٟ عٓٛإ ايهتاب: 

 األدٜب ايػاعس عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 َكد١َ

 أرسمٕملم ُمـ أيمثر ىمٌؾ اًمِمٕمر ُمع رطمٚمتل سمدأت وُمٜمذ –٤م مل يدر سمخٚمدي يقُمً 

٘مد سم٠من شمٚمؽ هل قمتأ ٟمٜملإ إذ ىمّم٤مئدي، يْمؿ ٤مديقاٟمً  أصدر أن – ؾمٜم٦م

ُمِم٤مقمري وأطم٤مؾمٞمز وطمدي، وٓ طم٤مضم٦م ًممظمريـ سم٤مٓـمالع قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل 

ُمـ ظمّمقصٞم٤ميت اًمٚمّمٞم٘م٦م يب، واًمتل هل ًمٞم٧ًم سم٤مًميورة ٟمت٤مج دمرسم٦م 

ؿمخّمٞم٦م، إٓ أن سمٕمض اإلظمقان وإصدىم٤مء وسمٕمض أقمْم٤مء جمٚمس إُمٜم٤مء 

أحلقا قمكم سم٠من  ش١مؾم٦ًم ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلسمداع اًمِمٕمريعم»

ٌّتل اعمتدوّم٘م٦م ًمٚمِمٕمراء،  أصدر هذا اًمديقان ٓقمتزازي اًم٤ًمُمل سم٤مًمِمٕمر وعمح

 اًمتل اعمجٛمققم٦م سملم ُمـ – اًم٘م٤مرئ قمزيزي–وم٤مظمؽمت هذه اًمتل سملم يديؽ 

 سمقح» ؾمّٛمٞمتف اًمذي صداراإل هذا ومٙم٤من اًمًٜملم، ُمر قمغم هب٤م اطمتٗمٔم٧م

٦م وأضمٜمٌٞم ٦مقمرسمٞم وسمقادٍ  صح٤مرٍ  ذم ىمٚمتٝم٤م ىمّم٤مئده ُمـ اًمٙمثػم ٕن شاًمٌقادي

 ٞمد.خمتٚمٗم٦م ظمالل رطمالت اًمّم

 ٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملمقمٌداًم                                      

 م21/6/0995                                      
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 شدٜٛإ غعس»  َطافس يف ايكفازعٓٛإ ايهتاب: 

 األدٜب ايػاعس عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 اًمرطمٞمؿ سمًؿ اهلل اًمرمحـ

 َكد١َ

، وًم٘مد شسمقح اًمٌقادي»سمٕمد ديقاين إول ش ُم٤ًمومر ذم اًم٘مٗم٤مر»هذا ديقاين اًمث٤مين 

ؿمجٕمٜمل قمغم ٟمنمه ُم٤م يمتٌف اًمٌح٤مصم٦م واًمدارؾمقن قمـ ديقاين إول وم٠موم٤مدشمٜمل 

شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث يمثػًما ذم هتٞمئ٦م ديقاين هذا، طمتك أٟمٜمل رضمٕم٧م إمم 

سمٕمض ُمٗمرداهت٤م إمم ُمٗمردات سمٕمض ىمّم٤مئدي اًم٘مديٛم٦م ومٕمٛمٚم٧م قمغم شمٌديؾ 

إسمٞم٤مت ؾمٕمًٞم٤م  رأي٧م ُمـ إومْمؾ شمٖمٞمػمه٤م وأوٗم٧م يمام طمذوم٧م سمٕمض

 ًمألومْمؾ.

إن شمِمٌثل سم٤مًمّمحراء واًم٤ٌمدي٦م واًم٘مٗم٤مر سمتًٛمٞم٦م هذا اًمديقان واًمذي ؾمٌ٘مف، 

ٕن اًمٌقادي ضمزء ًمّمٞمؼ وه٤مم داظمؾ ٟمٗمز وذم طمٞم٤ميت، ومٜمٗمز شمٜمٓمٚمؼ ذم 

إمم أىمَم اشم٤ًمقمٝم٤م وأقمتؼمه٤م اًمّمحراء إمم أىمَم ُمداه٤م وشمتٗمتح رؤاي ومٞمٝم٤م 

، وأرٟمق إمم ل وٟمٗمز أؾمتٜمِمؼ هقاءه٤م سمٛمؾء رئتلاعمٙم٤من اًمٓمٌٞمٕمل ًمروطم

ومْم٤مئٝم٤م وأوم٘مٝم٤م اًمٌٕمٞمد سمٛمدى اشم٤ًمع سمٍمي، وم٠مضمد ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م شمِمتٝمٞمف ٟمٗمز 

 ُمـ راطم٦م وؾمٕم٤مدة وهٜم٤مء.

سمٚمد اسمـ زيدون طمٞم٨م ش ىمرـم٦ٌم»يٓمٞم٥م زم أن ئمٝمر ديقاين هذا ويرى اًمٜمقر ذم 

ِمٕمره ُمٜمذ ص٤ٌمي اعمٌٙمر أيام سمُمراشمع اسمـ زيدون اًمذي شم٠مصمرت دة وُمراسمع وٓ
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شم٠مصمر، وأطمٌٞم٧م ؿمٕمره سمٙمؾ ؿمٖمػ وشم٘مدير، ويًٕمدين أن يتزاُمـ فمٝمقر ديقاين 

هذا ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي حتتٗمؾ ومٞمف ُم١مؾم٦ًم ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد 

ُمـ  8 - 4اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلسمداع اًمِمٕمري سم٤مسمـ زيدون ذم دورهت٤م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ 

 ىمرـم٦ٌم سم٤مٕٟمدًمس. ذم 2114أيمتقسمر 

أمتٜمك أن جيد هذا اًمديقان ىمٌقًٓ ُمـ أطم٤ٌمئل اًمِمٕمراء وٟم٤مىمدي اًمِمٕمر وحمٌٞمف 

 ذم يمؾ ُمٙم٤من.

 وُمـ اهلل اًمرو٤م

 

 قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم                            

 2114أهمًٓمس                             

 

 



       

    017 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 َٔ أدٌ ايطالّ تأَالتعٓٛإ ايهتاب: 

 األدٜب ايػاعس عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

 إلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وأضمد أن ُم٤م طم٘م٘متفًمٓزًم٧م أطمس أٟمٜمل ىم٤مدر قمغم اًمٕمٓم٤مء أيمثر 

ؿمديد خلدُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٌٕمد دمرسم٦م ـمقيٚم٦م  ٛم٠موأٟمجزشمف ًمٞمس يم٤مومًٞم٤م وُم٤مزال يب فم

ذم احلٞم٤مة وذم اًمث٘م٤موم٦م واًمِمٕمر وإقمامل، وسمٕمد أن ضم٧ٌم أهمٚم٥م سمٚمدان اًمٕم٤ممل 

يتقىمد ذهٜمل  ،وشمٕمروم٧م قمغم يمثػم ُمـ ـم٤ٌمئع أهمٚم٥م اًمِمٕمقب واًمٓمقائػ

 ذم –ػًما ثن ىمٚمٞماًل أو يمإ –ًمٙمت٤مسم٦م رء ُم٤م وخم٤مـم٦ٌم اًمٕم٤ممل سمٓمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م شم٤ًمقمد 

 اًمٜمٗمس وٟمزق أهقاء اعمٖم٤مُمريـ.  اٟمحراوم٤مت ـُم اًمٌنمي٦م إٟم٘م٤مذ

ًم٘مد شم٠مُمٚم٧م وومٙمرت ُمٚمًٞم٤م ورأي٧م أن ًمٞمس أومْمؾ ُمـ حتديد ىمقاقمد ووؾم٤مئؾ 

يًٝمؾ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ىمد ختدم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ُم٤ًمر اًمًالم واًمًٚمؿ واعمّم٤محل٤مت 

 اًميوري٦م. 

اًمقاىمع،  ذمومجٞمع إومٙم٤مر أو اعم٘مؽمطم٤مت هل ٟمتٞمج٦م دمرسمتل ذم احلٞم٤مة وشم٠مُماليت 

ؾمتخٚمص ُمٜمٝم٤م أشمٗمردت أو مت٤مصمٚم٧م ُمع دم٤مرب أظمرى، أردت أن  وهل أن

 احلٙمٛم٦م اخل٤مًمّم٦م اعمٗمٞمدة. 

وأقمت٘مد أن يمؾ طمٙمٛم٦م وًمٞمدة دمرسم٦م صمري٦م جي٥م أن شمٕمٛمؿ قمغم يمؾ اًمِمٕمقب وٓ 

 حتتٙمر. 
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 ح دًمٞماًل ه٤مدًي٤م ًمٚمِمٕمقب.ٌىمٞمٛم٦م احلٙمٛم٦م أهن٤م شمّم

اًمٙمٚمٛم٦م إن همٞم٤مب اًمًالم ذم اًمٕم٤ممل هق فمالم ذم اًمدٟمٞم٤م، وًمٙمـ طملم ٟمجٕمؾ 

 .اًمٓمٞم٦ٌم شمٕمٚمق سم٤مًمدقمقة إمم اًمًٚمؿ وم٢مهن٤م ؿمٛمٕم٦م ُمْمٞمئ٦م ًمـ حيجٌٝم٤م ذًمؽ اًمٔمالم

، شاًمْمٕمٞمػ هق ُمـ خين اًمًالم دائاًم »إن  اًمًالم ؿمٛمٕم٦م ٓسمد أن ٟمْمٞمئٝم٤م، و

اًمًالم ي١مؾمس ىمٞمٛم٦م اًمٕمدل اًمذي إذا اظمتٗمك ُمـ إرض مل يٕمد ًمقضمقد 

 .اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمٞمٛم٦م

٤مج وىمًت٤م يم٤مومًٞم٤م طمتك شمٜمْم٩م قمٜمد إين اظمؽمت ًمٙمؿ يمٚماميت، وأقمٚمؿ أهن٤م حتت

 اًمٜم٤مس.

 ٞمقنئأهقاٞمؿ أن يٗمٝمؿ ـم٤ٌمئع اًمٜم٤مس، ومٝمؿ ذم قمٛمقُمٝمؿ ٙمإن قمغم اإلٟم٤ًمن احل

٤ًٌم ذم  وُمزاضمٞمقن، وشمٚمؽ إُمزضم٦م وإهقاء اعمختٚمٗم٦م هل اًمتل شمٙمقن ؾمٌ

اًمتٜم٤مطمر وآىمتت٤مل، وًم٘مد زادت احلٞم٤مة سمتٕم٘مٞمداهت٤م ُمـ اجلري وراء إهقاء 

دون اطمؽمام ًمٚمٗمْم٤مئؾ واًم٘مٞمؿ، وُم٤م زاد اًمٓملم سمٚم٦م هق سمٕمض إيديقًمقضمٞم٤مت 

 احل٤مصم٦م قمغم اًمٙمراهٞم٦م واًمٕمٜمٍمي٦م واًمٍماع اًمٓم٤مئٗمل اًمديٜمل.

ػمون وأهؾ اًمٗمْمؾ قم٤مدة طمٞمٜمام يِم٤مهدون ُمثؾ هذا اًمًٚمقك ُمـ اًمٜم٤مس اخل

ٓمقن ويٕمروقن قمـ إصالطمٝمؿ، ويمثػًما ُم٤م يٕمتٙمٗمقن ويٜمزوون ذم أـمر ٌحي
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ٕمت٘مد أن ُمثؾ هذا اعمقىمػ يٕمؼم قمـ ذات ٟمظم٤مص٦م ويًت٘مٞمٚمقن اضمتامقمًٞم٤م، و

وذم احلد إدٟمك ٟمّمٗمف سم٠مٟمف ومِمؾ  ،ُمٝمزوُم٦م حمٞمٓم٦م ويدل قمغم ردة اضمتامقمٞم٦م

 ُمْم٤مقمػ.

أي ومِمؾ ذم إصالح  ،اٟمحراف فٞمومومِمؾ ذم ُمقاضمٝم٦م ؾمٚمقك همػم ؾمٚمٞمؿ 

اعمجتٛمع واًمٔمقاهر اًمٓمٗمٞمٚمٞم٦م ومٞمف، وومِمؾ ذم أداء ُمٝمٛم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٜمٌٞمٚم٦م وهل 

 إرؾم٤مء اًمًالم ذم اعمجتٛمٕم٤مت وسملم اعمجتٛمٕم٤مت. 

وطمتك ٟمتجٜم٥م هذا اًمٗمِمؾ اعمْم٤مقمػ ٓسمد ُمـ طمٙمٛم٦م وصؼم ًمّمٞم٤مهم٦م رؤي٦م 

اجلامقمل  ٛمكأو اجلامقم٦م، سمؾ اًمققمل إؾمؿم٤مُمٚم٦م ٓ شم٘متٍم قمغم وقمل اًمٗمرد 

روح »وهق وقمل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٛمٝمٛمتٝم٤م ودوره٤م، أو ُم٤م ٟمًٛمٞمف:  ،اًمًٚمٞمؿ

 .شاإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ورهمؿ أٟمٜم٤م ىمد  ،إن اًمداومع إمم اًمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمين واخلػم هق إيامٟمٜم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف

ؾمٜمٗمٕمؾ هذا »ٟمتٝمؿ ذم طمًـ اًمٜمٞم٦م وأن ُم٤م ٟم٘مقم سمف ؾمٞمٜمًك ٓ حم٤مًم٦م، وم٢مٟمٜم٤م 

ؾمتٞمٗمـ »ٕضمؾ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، هلذا وم٠مٟم٤م أشمٗمؼ ُمع رأي  ٕٟمف قمٛمؾ ؾم٤ممٍ ، شاخلػم

اًمٕم٤مدات »ٞمام يمت٥م ذم يمت٤مسمف اًمرائع ومإُمريٙمل  ورضمؾ إقماملًمػ اعم١م شيمقذم

 . شاًمًٌع ًمٚمٜم٤مس إيمثر ومٕم٤مًمٞم٦م
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ن اًمِمجرة همػم اعمثٛمرة ٓ ي٘مذومٝم٤م أطمد سمحجر، وإين أومْمؾ أن إ ،ىم٤مل احلٙمامء

 اًمٜم٤مس سمحجر.أيمقن ؿمجرة ُمثٛمرة طمتك أن ىمذومٜمل 

 

 قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم                                              

 ضمٜمٞمػ                                              

 م2107يقًمٞمق  07صمٜملم آ                                              
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 يف حدٜك١ صتد بطتإ ايٛزدعٓٛإ ايهتاب: 

 إبساِٖٝ بٔ عبدايهسِٜ أبابطنيايػاعس تأيٝف: 
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 املكد١َ

 ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهللاحلٛمد هلل

ٕن  ،احلدي٨م قمـ اًمٕمؿ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٙمريؿ أسم٤مسمٓملم حيت٤مج إمم صٗمح٤مت

شم٤مريخ هذا اًمرضمؾ وقمالىمتف سم٠مهشمف وووم٤مئف وحمٌتف هلؿ وحمٌتٝمؿ ًمف طمتك شمقوم٤مه 

 اهلل ويم٤من ًمٗم٘مده إصمر اًمٙمٌػم ذم ٟمٗمقس أهشمف وحمٌٞمف.

 ومٛمجٚمًف ٓ ُيٛمّؾ وأطم٤مديثف دمؼمك قمغم اًمًامع واإلٟمّم٤مت عم٤م ي٘مقًمف.

ىم٣م ؾمٜملم قمديدة وهق جيٛمع ويٌح٨م ذم شم٤مريخ إهة طمتك اؾمتٓم٤مع أن 

ًمتٌ٘مك ذيمرى قمٓمرة ٕطمد رضم٤مل هذه  شآل أسم٤مسمٓملم»ؿمجرة أهة  خيرج ًمٜم٤م

 .إهة اًمٙمريٛم٦م

 .شسمًت٤من اًمقرد ذم طمدي٘م٦م ٟمجد»واًمٞمقم ٟمحـ ٟمٜمنم ديقاٟمف 

وم٠مٟم٧م قمٜمدُم٤م شم٘مرأ هذه اًم٘مّم٤مئد اعمٛمتٕم٦م واعمٜمققم٦م دمد ٟمٗمًؽ ومٕماًل ُمع ؿم٤مقمر 

اعمتٛمٙمـ ذم ىمقًمف وذم ُمٕمٜم٤مه، رطمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمؿ إسمراهٞمؿ  شآل أسم٤مسمٓملم»أهة 

 سمـ قمٌداًمٙمريؿ أسم٤مسمٓملم وضمٕمؾ ذم أسمٜم٤مئف ظمػم ظمٚمػ خلػم ؾمٚمػ.
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ظمت٤مًُم٤م شمٌ٘مك ذيمراك ي٤م أسم٤م قمٌداًمٙمريؿ ذم اًم٘مٚم٥م وُمٝمام قمٛمٚمٜم٤م ومٚمـ ٟمقومٞمؽ سمٕمًْم٤م 

 ُمـ ُمٙم٤مرُمؽ.

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف 

 

 أظمقيمؿ                                            

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                            

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                                            
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  تازٜذ األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص بٔ َاضٞايهتاب: 
 إىل َسافك١ املًو عبدايعصٜصَٔ زٚض١ ضدٜس                   

 (زمحٗا اهلل) بٓت ستُد بٔ َاضٞ ادتٖٛس٠ايطٝد٠ ايفاض١ً : ابٓت٘ ٘تسٜٚ

 عبداهلل بٔ ستُد أبابطنيبٓٗا: خادَٗا اٜهتب٘ 



       

006 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

سمًؿ اهلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف، وُمـ شمٌٕمٝمؿ 

  .سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ

ضم٤مه سمـ سمـ  قمٌداًمٕمزيزسمـ  حمٛمد قمٜمدُم٤م أروي شم٤مريخ واًمدي احلٌٞم٥م: إُمػم

 -ُم٤ميض، وم٢من اًمٕمؼمات شمًٌ٘مٜمل، وُمٝمام سمٙمٞم٧م قمٚمٞمؽ ي٤م واًمدي وم٠مٟم٧م يمٜم٧م 

اعمث٤مل واًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م ًمألب اعمح٥م واحلٜمقن، وُمع اًمٌٕمد قمٜم٤م  -وٓ شمزال 

ؿمت٤مت هذه  ملّ  د وذم ظمدُم٦م وـمٜمٜم٤م اًمٖم٤مزم سم٘مٞم٤مدة اإلُم٤مم واعمٚمؽ اًمذي وطّم 

وم٘مد  -ـمٞم٥م اهلل صمراه  -داًمرمحـ آل ومٞمّمؾ اًمٌالد: اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌ

يمٜم٧م أُمػًما ذم همرب هذه اًمٌالد وذم ذىمٝم٤م، ويمٜم٧م ظمػم ُمـ ي٘مقم هبذا 

ًٓ أٟم٧م حتٚمٞم٧م هب٤م، وم٠مصٌح٧م  اًمٕمٛمؾ، ًم٘مد زرقم٧م ذم أسمٜم٤مئؽ وسمٜم٤مشمؽ ظمّم٤م

 .ٟمؼماؾًم٤م ًمٜم٤م

هم٤مًمٞمٜم٤م، وأرضمق أن يٙمقن ذم روايتل سمٕمًْم٤م ُمـ  رمحؽ اهلل ي٤م واًمدٟم٤م وي٤م 

 ًمألضمٞم٤مل.شم٤مرخيؽ اعمجٞمد ٟمٗمع 

 اجلقهرةاسمٜمتؽ                                                           
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 أدصا٤( 3) أْا ٚايصحاف١ ٚزبع قسٕ عٓٛإ ايهتاب: 

 عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املكد١َ

ل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ سمًؿ اهلل واحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمق

 وآه

قمٜمدُم٤م سمدأت اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمّمح٤موم٦م ىمٌؾ رسمع ىمرن يم٤من اقمت٘م٤مدي أن رئٞمس 

فمٜمل  قمغماًمتحرير ؾمقف يرومض ُم٘م٤مٓيت سم٤مقمت٤ٌمري ُمقفمػ طمٙمقُمل همٚم٥م 

وًمٙمٜمٜمل ومقضمئ٧م  ،ذم ُم٤ًمر واطمد يٖمٚمٗمف سمػموىمراـمٞم٦م متثؾ ؿمخيصأٟمٜمل أيمت٥م 

وقمروم٧م  ،أن ُم٘م٤مٓيت شمؿ ٟمنمه٤م رهمؿ وٕمػ إؾمٚمقب ويمثرة إظمٓم٤مء

 أظمػًما أن رئٞمس اًمتحرير هيٛمف اًمٗمٙمرة وًمق ؿم٤مهب٤م ُم٤م ؿم٤مهب٤م.

ًمذا وضمدت اًمٓمريؼ ًمٙم٥ًم ىمٜم٤مقم٦م ورو٤م اًمًٚمٓم٦م اًمراسمٕم٦م وم٠مظمذت ُمـ ىمٓم٤مف 

سمٜم٧م  اجلقهرة يتاًمٜم٤مس قمٜمدي واًمديت وؾمٞمدقمٛمري رسمع ىمرن أهديف ٕهمغم 

 ، اًمٕمقيدقمٌداهللسمٜم٧م  اجلقهرةوزوضمتل احلٌٞم٦ٌم  ،(رمحٝم٤م اهلل) حمٛمد سمـ ُم٤ميض

وإمم أوٓدي وسمٜم٤ميت وأطمٗم٤مدي وًمٙمؾ ُمـ يتٕم٥م قمٞمٜمٞمف ذم ىمراءة هذه اعم٘م٤مٓت 

 اًمّمحٗمٞم٦م سمرؤيتل اًمِمخّمٞم٦م.

ًٓ وأظمػًما ،،،  واحلٛمد ًمف أو

 

 لم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓمقمٌداهلل / يمتٌف

 هـ02/01/0468                                          
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 شزٚض١ ضدٜس»ِعسفإ يدٜستٞ ايعٓٛإ: 

 عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيإعداد: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 ١ــَّدـكـَ
 

قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم اًمِمٞمخ اًمِمٙمر هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ جلدي 

 اًمِمٞمخ  ًمقاًمدي صمؿ (اهلل رمحٝم٤م)وضمدي إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض 

 ُم٤ميض سمـ حمٛمد سمٜم٧م اجلقهرة وواًمديت (اهلل رمحف) أسم٤مسمٓملم قمٌداًمٕمزيز سمـ حمٛمد

 .(محٝم٤م اهلل)ر

ٓ ؿمؽ أن طمٌٝمؿ ًمروو٦م ؾمدير وطمرصٝمؿ قمغم يمؾ ُم٤م هيؿ ديرة أسم٤مء 

وإضمداد ىمد همرس ذم إسمٜم٤مء وأصٌحٜم٤م ٟمٛمٌم قمغم أصمرهؿ، ًمذا ُم٤م ؾمقف 

 .اعمزيد قمٛمؾ ذم اهلل سم٢مذن وإُمؾ ،ؾ٘مِ اعمُ  ضمٝمد هق( اهلل طمٗمٔمؽ)ٚمع قمٚمٞمف شمٓمّ 

هؿ ، هذا اًمٕمٛمؾ مل يٙمـ ًمقٓ اهلل صمؿ شمٕم٤مون ُمـ هيٛمٝمؿ ظمدُم٦م ُمديٜمتٝمؿ اًمٖم٤مًمٞم٦م

قمغم رأؾمٝمؿ أُمػمه٤م اًمٖم٤مزم ظم٤مزم قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ُم٤ميض و سمحٛمد اهلل يُمثر

 (. اهلل رمحف)

 ضمٕمؾ قمٛمٚمٜم٤م ذم رو٤مكااًمٚمٝمؿ 

 

 أظمقيمؿ                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                              
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 شآٍ أبابطني»ستطات يف تازٜذ أضس٠ ايعٓٛإ: 

 بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيعبداهلل إعداد: 



       

022 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َــكدَــ١

سمًؿ اهلل، واحلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف 

 وؾمٚمؿ.

سمحٛمد اهلل وومْمٚمف، وإيامًٟم٤م سم٠من قمغم يمؾ واطمد ُمٜم٤م ُمًئقًمٞم٦م دم٤مه أهشمف 

 وسمح٥ًم ىمدرشمف اعم٤مًمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو يمٚمٞمٝمام.

اًم٘مديٛم٦م واجلديدة، ويمذًمؽ ُم٤م ُٟمنم طمرص٧م قمغم مجع يمؾ ُم٤م ُٟمنم ذم اًمٙمت٥م 

ذم اًمّمح٤موم٦م ومجٞمع ُم٤م خيص أهشمٜم٤م اًمٙمريٛم٦م، هذه إهة اًمتل ورصم٧م اًمٕمٚمؿ 

واعمٙم٤مٟم٦م واًمؽماسمط إهي اعمٛمٞمَّز، ودورٟم٤م أن ٟمح٤مومظ قمغم هذه اعمٙمت٤ًٌمت 

وٟمٕمٚمٛمٝم٤م ًمألضمٞم٤مل: ًمذا ووٕمتٝم٤م وٛمـ هذا اًمٙمت٤مب وؾمٛمٞمتف )حمٓم٤مت ذم 

ن اهلل ؾمقف يٙمقن قمغم أضمزاء وسمح٥ًم ذ٢مشم٤مريخ أهة آل أسم٤مسمٓملم(، وسم

وصقل اعمٕمٚمقُم٦م ًمٜم٤م، وٟمٙمتٌٝم٤م دون اًمٜمٔمر عم٠ًمًم٦م شمرشمٞم٥م شم٤مرخيٝم٤م أو 

ؿمخّمٞمتٝم٤م، اعمٝمؿ أن شمٙمقن أُم٤مُمؽ وٓ شمتٕم٥م ذم اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م ذم ـمٞم٤مت 

ذن اهلل سمٕمد ايمتامل إضمزاء يتؿ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م طم٥ًم اًمتقاريخ ٢ماًمٙمت٥م اعمتٗمرىم٦م، وسم

 وإطمداث واًمِمخّمٞم٤مت.

٤مء أهشمٜم٤م اًمٙمريٛم٦م شمزويدٟم٤م سمام ًمدهيؿ ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ؾمٌؼ وأرضمق ُمـ أسمٜم

وٟمنمت ذم اًمٙمت٥م أو اًمّمح٤موم٦م أو إقمامل اعمٛمٞمزة طمتك ٟمْمٕمٝم٤م ذم اجلزء 

 اًمث٤مين.
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

وأرضمق اهلل اًمٙمريؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ أن يٜمٗمع سمام قمٛمٚمتف ٕهيت، وأن 

 .(محٝم٤م اهللر) اجلقهرة يتوواًمد  (رمحف اهلل)يت٘مٌٚمف قمـ واًمدي حمٛمد 

 غم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿوص

  

 حمٌٙمؿ أظمقيمؿ                      

  سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملمقمٌداهلل                      
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 )َهتب١ عبدايهسِٜ ضعٛد ايبابطني( ْٛادز ايٓٛادز َٔ ايهتبعٓٛإ ايهتاب: 

 َهتب١ ايبابطني املسنص١ٜ يًػعس ايعسبٞ :إعداد
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 تصدٜس

 بكًِ: عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطني

 ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠

ؾمتٝمؾ سم٤مدئ٦م اًمٙمت٤مب هذا سمحٛمد اهلل قمز وضمؾ اًمذي أٟمزل اًمٌٞم٤من وطمٗمٔمف ُمـ أ

قم٤مدي٤مت اًمزُم٤من، وًمٜم٤م ذم شمراصمٜم٤م قمؼمة ٟم٘متدي هب٤م وٟمًتٝمدي سمام يٙمتٜمزه ُمـ 

ول، ورومع سمٜمٞم٤مهن٤م اعمخٚمّمقن ممـ شمالهؿ ُمـ إضمٞم٤مل طمٙمٛم٦م أرؾمك أريم٤مهن٤م إُ 

٤م يًتدل اًمتل هٞم٠م اهلل هلؿ اًمًٌؾ ومّم٤مٟمقا اًمؽماث، وأوىمدوا ُمـ طمروومف ٟمؼماؾًم 

 سمف أشمقن ُمـ سمٕمدهؿ قمغم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ.

ويزظمر شم٤مرخيٜم٤م اًمٕمريب سمٜمٗم٤مئس اًمٙمت٥م واعمخٓمقـم٤مت وٟمقادر إومٙم٤مر اعمًٓمرة 

ذم اًم٘مراـمٞمس، شمٚمؽ اًمذظم٤مئر اعمٕمرومٞم٦م واًمٗمٙمري٦م اًمتل أؾم٧ًم ًمت٤مرخيٜم٤م اعمزهر 

ذم اًمّمػ إول ُمـ ُمّم٤مف إُمؿ، وم٠مصٌح٧م طمْم٤مرشمٜم٤م يِم٤مر طمتك ووٕمتٜم٤م 

إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٜم٤من، ويم٤مٟم٧م ُمٙمت٤ٌمشمٜم٤م قمؼم اًمت٤مريخ قم٤مُمرة شمزهق سمام حتتقيف ُمـ أُمٝم٤مت 

اًمٙمت٥م، إٓ أن شمٕم٤مىم٥م اًمًٜملم سمام محٚمتف ُمـ فمروف ىم٤مؾمٞم٦م أًم٘م٧م سمٔمالهل٤م قمغم 

 إُمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م يم٤محلروب وؾمٜمقات اًمٔمالم، واًمتٛمزق، أوم٘مدشمٜم٤م

 .اًمٙمثػم ُمـ هذه اًمٙمت٥م
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

ٜم٤م ُمـ ُم٤موٞمٜم٤م سم٠ميمػ اًمٕمٜم٤مي٦م ًم اًمققمل ي٘متيض ُمٜم٤م أن ٟمحػ ُم٤م وصؾ ًمذًمؽ وم٢من

وقملم اًمرقم٤مي٦م وآن ٓ ٟمدظمر ضمٝمًدا ذم ؾمٌٞمؾ اإلسم٘م٤مء قمغم شمراصمٜم٤م طمًٞم٤م قمغم اًمقرق 

ًمٙمل يٕمقد إًمٞمف اًم٤ٌمطمثقن واًمدارؾمقن وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وهقاة اعمٕمروم٦م ُمتك 

 ؿم٤مؤوا.

زاز وأٟم٤م أص٤مومح شم٤مرخيٜم٤م جمدًدا قمؼم هذا اًمٙمت٤مب ًمذًمؽ أضمدين حمٗمقوًم٤م سم٤مٓقمت

اًمذي مل يٙمـ ًمٞمّمؾ إمم ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم اعمريمزي٦م ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب ًمقٓ أن آصمرٟم٤م 

 ٘مدم ًمٜم٤م هذه اًمٜمٗم٤مئس ُمِمٙمقًرا.ومأظمقٟم٤م قمٌداًمٙمريؿ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم قمغم ٟمٗمًف 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 يف حدٜح اإلضالّ ٚاإلميإ ٚاإلحطإ إىل اهللفك٘ ايدع٠ٛ عٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ ايدنتٛز أمحد بٔ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املكد١َ

هلل قمغم  احلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإلؾمالم، واحلٛمد هلل قمغم ٟمٕمٛم٦م اإليامن، واحلٛمد

ٟمٕمٛم٦م اإلطم٤ًمن، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ، وًمف 

 ورؾمقًمف، سمٕمثف اهلل قمٌداهللرء ىمدير، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا احلٛمد، وهق قمغم يمؾ 

رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، وم٠مدى إُم٤مٟم٦م، وٟمّمح إُم٦م، وسمٚمغ اًمٌالغ اعمٌلم، اًمٚمٝمؿ صؾ 

وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ ؾمٚمؽ ؾمٌٞمٚمف واهتدى هبديف إمم 

 .يقم اًمديـ

 :أُم٤م سمٕمد

ؿمتٛمؾ قمغم قمدة دروس دقمقي٦م وم٢من طمدي٨م اإلؾمالم واإليامن واإلطم٤ًمن ىمد ا

، أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٕملم قمغم دمٚمٞم٦م ٜمٝم٤م وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤مممُميًتٜمٌط 

 .اعمقوقع ذم اؾمتٜم٤ٌمط ومقائده اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم

 -رمحف اهلل-وىمد سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٔمؿ ؿم٠من هذا احلدي٨م، ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

وفم٤مئػ اًمٕم٤ٌمدات اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ذم وهذا احلدي٨م ىمد اؿمتٛمؾ قمغم مجٞمع »

ئر واًمتحٗمظ ُمـ آوم٤مت قم٘مقد اإليامن وأقمامل اجلقارح وإظمالص اًمنا

 .شن قمٚمقم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م راضمٕم٦م إًمٞمف وُمتِمٕم٦ٌم ُمٜمفإإقمامل طمتك 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

واقمٚمؿ أن هذا احلدي٨م جيٛمع أًمقاًٟم٤م ُمـ اًمٕمٚمقم »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: 

ؾمالم يمام طمٙمٞمٜم٤مه قمـ واعمٕم٤مرف وأداب واًمٚمٓم٤مئػ، سمؾ هق أصؾ اإل

 .شاًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

هذا احلدي٨م يّمٚمح أن ي٘م٤مل ًمف أم اًمًٜم٦م، عم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ »وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

 .شمجؾ قمٚمؿ اًمًٜم٦م

ذح اًمديـ يمٚمف، وهلذا  وهق طمدي٨م قمٔمٞمؿ يِمتٛمؾ قمغم»وىم٤مل سمـ رضم٥م: 

ذم آظمره: )هذا ضمؼميؾ أشم٤ميمؿ ًمٞمٕمٚمٛمٙمؿ ديٜمٙمؿ(، سمٕمد أن ذح  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل 

 .شاإليامن ودرضم٦م اإلطم٤ًمس ومجٕمؾ ذًمؽ يمٚمف ديٜم٤ًم درضم٦م اإلؾمالم ودرضم٦م
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 شإعدادٖا َٚط٦ٛيٝتٗا يف ايدع٠ٛ» املسأ٠ املط١ًُ املعاصس٠عٓٛإ ايهتاب: 

 ايػٝذ ايدنتٛز أمحد بٔ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 

 ايدنتٛز دعفس غٝذ إدزٜظإغساف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ
وآطمت٤ًمب ُمـ يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اًمٙمت٤مب ذم أصٚمف رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ذم اًمدقمقة 

واإلقمالم، سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمري٤مض، وىمدم 

اعم١مًمػ ًمٙمت٤مسمف سمٛم٘مدُم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع، وهق أن اعمرأة 

خم٤مـم٦ٌم سم٤مًمدقمقة إمم اهلل يم٤مًمرضمؾ، وُمع ذًمؽ وم٤مًمٕمٛمؾ اًمدقمقي حمّمقر ذم 

٤م سمٛمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م، وُمٜمٝمجف اًمرضم٤مل ٕؾم٤ٌمب ذيمره٤م اعم١مًمػ، صمؿ ذيمر شمٕمريٗمً 

 ومٞمٝم٤م، وضمٕمؾ رؾم٤مًمتف أرسمٕم٦م أسمقاب، وظم٤ممت٦م.

ومٕمـ ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة وُمًئقًمٞمتٝم٤م ذم اًمدقمقة، وضمٕمٚمف ذم صمالصم٦م  أُم٤م اًم٤ٌمب إول:

ومّمقل، إول: ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وذم اإلؾمالم، واًمث٤مين: اعم٤ًمواة سملم 

٤مب اًمتٙمٚمٞمػ، اًمرضمؾ واعمرأة ذم أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ، وختّمٞمص اعمرأة سمخٓم

 واًمث٤مًم٨م: إُمٙم٤من ىمٞم٤مم اعمرأة سم٤مًمدقمقة، وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ.

ـمرق إقمداد اعمرأة ًمٚمدقمقة، وومٞمف ومّمالن، إول: اإلقمداد  اًم٤ٌمب اًمث٤مين:

٤م، واًمث٤مين: اإلقمداد اًمتٓمٌٞم٘مل: اًمتدري٥م ٤م، واضمتامقمٞمً ٤م، وٟمٗمًٞمً اًمٜمٔمري، قمٚمٛمٞمً 

 قمغم ومـ اإلًم٘م٤مء واًمتدريس واعمح٤مَضة واًمٜمدوة.

اًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م واعم١مصمرة ذم اإلقمداد: وومٞمف ومّمالن، إول:  ًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م:ا

 اإلجي٤مسمٞم٤مت اًمث٤مسمت٦م واعمتٖمػمة، واًمث٤مين: اعمٕمقىم٤مت ويمٞمٗمٞم٦م ُمٕم٤مجلتٝم٤م.



       

032 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م قمـ طمج٤مب اعمرأة، وُمٞم٤مديـ اًمدقمقة،  اًم٤ٌمب اًمراسمع:

 ووؾم٤مئٚمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

 ذيمر ومٞمٝم٤م أهؿ ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف ذم سمحثف ُمـ ٟمت٤مئ٩م. اخل٤ممت٦م:

واًمٙمت٤مب ضمٞمد وُمٗمٞمد، ويًد صمٖمرة يمٌػمة ذم ُمٙمت٦ٌم اعمرأة اعمًٚمٛم٦م، وٓ أفمـ 

 داقمٞم٦م شمًتٖمٜمل قمٜمف، وقمـ اخلػم اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ضم٤مء ومٞمف.

وأٟم٤م أٟمّمح يمؾ داقمٞم٦م أن شمٓمٚمع قمغم هذا اًمٙمت٤مب، وشمًتٗمٞمد مم٤م ضم٤مء ومٞمف، وأن 

ًمتف، وأهؿ ٟم٘م٤مـمف، وأن شمٕمٛمؾ سمجد ًمٌثٝم٤م سملم اؾمتٞمٕم٤مب أد -ضم٤مهدة  -حت٤مول 

ُمـ أضمؾ اًمٕمٛمؾ  ًمٚمٛمقوقع، وحتٛم٤ًمً  اًمٜم٤ًمء اعمث٘مٗم٤مت اًماليت شم٠مٟمس ُمٜمٝمـ ومٝمامً 

 ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم.

ا ُمـ إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر واًمٙمت٤مب طمِمد ومٞمف ُم١مًمٗمف يمثػمً 

٤م، وسملم اًمًٚمػ، وأشمك سمٙمثػم ُمـ إىمقال اعمتْم٤مرسم٦م ذم إسمقاب اًمتل ـمرىمٝم

دًمٞمؾ يمؾ ىمقل، وسملم اًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ، واعم٘مٌقل ُمـ اعمردود، وٟم٤مىمش 

ٚمؿ، ا ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٍمي٦م اًمتل ظم٤مض ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمدون قميمثػمً 

 وأضم٤مد ذم قمروٝم٤م وسمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م.
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 املسأ٠ املط١ًُ يف َٓصهلاعٓٛإ ايهتاب: 

 أبابطنيايػٝذ ايدنتٛز أمحد بٔ ستُد بٔ عبداهلل تأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 املكد١َ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور 

أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي 

ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده 

 ورؾمقًمف.

َّٓ َي٤م أَ ﴿ َـّ إِ َٓ مَتُقشُم ُ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َو ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمُِٛمقَن هيُّ ًْ  ﴾ َوَأٟمُتؿ ُمُّ

 012: آل قمٛمران 

ْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م ﴿ ـ ٟمَّ ُٙمُؿ اًمَِّذي ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُمِّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهيُّ

٤مءً اَم َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ ُِمٜمْٝمُ  ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ُ٘مقا ِرضَم٤م ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اهللََّ َواشمَّ ًَ  سمِفِ  شَم

َْرطَم٤ممَ  ْٕ ٤ًٌم إ َوا  0: اًمٜم٤ًمء ﴾ن اهللََّ يَم٤مَن قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َرىِمٞم

ًٓ ؾَمِديًدا )﴿ ُ٘مقا اهللََّ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ آَُمٜمُقا اشمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ( ُيّْمٚمِْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ 71َي٤م َأهيُّ

 ﴾(70) قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اهللََّ ُيٓمِعِ  َوَُمـَوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ 

 إطمزاب
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

أرؾمٚمف رسمف سم٤مهلدى  يورؾمقًمف، اًمذواًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد قمٌده 

 :وسمٕمد وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يمره اًمٙم٤مومرون.

وم٢من صالح اعمًٚمٛملم ًمـ يٙمقن إٓ سمٕمقدهتؿ إمم اإلؾمالم اًمّمحٞمح سم٘مٞمٛمف 

وُمٜم٤مهجف وقم٘مٞمدشمف اًمًٚمٞمٛم٦م، ًمٞم٘مٞمٛمقا قمٚمٞمف يمؾ أُمقر طمٞم٤مهتؿ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم 

 .آضمتامع أو اًمًٞم٤مؾم٦م أو آىمتّم٤مد

٤مء اعمجتٛمع اًمًٚمٞمؿ هق إهة اعمًٚمٛم٦م، وحمْمـ إهة هق وأؾم٤مس سمٜم

اعمٜمزل، واًمؽمسمٞم٦م ومٞمف، وقمامد هذه اًمؽمسمٞم٦م هل اعمرأة اعمًٚمٛم٦م، وهذا مم٤م دقم٤مين 

ؿ اعمًٚمؿ هي ٕرضمق أن أيمقن ىمد ىمدُم٧م ومٞمف ُم٤م ًمٙمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م، وإين

 ُمٕمرومتف قمـ اًمؽمسمٞم٦م اعمٜمزًمٞم٦م، وأصمر اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م.

 وراء اًم٘مّمدـ واهلل ُم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 عإداز٠ ايصسا ٚاقع اضتدداّ املػسفني ايرتبٜٛني ألضايٝبعٓٛإ ايهتاب: 
 ايتٓعُٝٞ مبد١ٜٓ ايسٜاض

 عبدايسمحٔ بٔ عبدايٖٛاب بٔ ضعٛد ايبابطني ايدنتٛز :إعداد



       

    037 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

هيدف اًمٙمت٤مب إمم شم٘مديؿ واىمع اؾمتخدام اعمنموملم اًمؽمسمقيلم ٕؾم٤مًمٞم٥م إدارة 

اًمٍماع اًمتٜمٔمٞمٛمل سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض، طمٞم٧م شمٜم٤مول يمٚمٛم٦م عمدير اعمريمز، وىمقاقمد 

 اًمٜمنم سمٛمريمز اًمٌحقث اًمؽمسمقي٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م ـمٞم٦ٌم. 

اإلـم٤مر اًمٕم٤مم  اًمٗمّمؾ إوليتٜم٤مول  ،وىمد اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم صمالث ومّمقل

طمٞم٨م ىمدم ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م، وأؾمئٚمتٝم٤م، وأهداومٝم٤م، وأمهٞمتٝم٤م،  ًمٚمدراؾم٦م

 وطمدوده٤م، وُمّمٓمٚمح٤مهت٤م.

اإلـم٤مر اًمٜمٔمري، وم٘مد شمٜم٤مول ُمٗمٝمقم إدارة اًمٍماع  اًمٗمّمؾ اًمث٤مينويؼمز 

اًمتٜمٔمٞمٛمل، وأؾم٤مًمٞم٥م إدارة اًمٍماع اًمتٜمٔمٞمٛمل، وأؾمٚمقب اًمتٕم٤مون، واعمج٤مُمٚم٦م، 

 دام اًمًٚمٓم٦م.واًمتًقي٦م واًمتجٜم٥م، وأؾمٚمقب اؾمتخ

اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وهل اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م،  اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨موحيقي 

 واًمدراؾم٤مت إضمٜمٌٞم٦م.
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 ديًٝو يًحدٜح ادتُاٖريٟ  كا٤؟ـملاذا خنػ٢ اإليعٓٛإ ايهتاب: 

 ٚاألضتاذ عٝط٢ بٔ عبداهلل ايعٝط٢ ايبابطني بٔ ستُد األضتاذ عبداهللتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

 ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ اًم٘م٤مئؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمفاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 

ْح زِم َصْدِري )﴿قمٚمٞمف اًمًالم:  ْ زِم َأُْمِري )25ىَم٤مَل َربِّ اْذَ ( 26( َوَينِّ

٤ميِن ) ًَ ـ ًمِّ  .28-25ـمف:  ﴾(28( َيْٗمَ٘مُٝمقا ىَمْقزِم )27َواطْمُٚمْؾ قُمْ٘مَدًة ُمِّ

 ُمـ اًمٌٞم٤من )إنوٟمّمكم وٟمًٚمؿ قمغم اًمرمح٦م اعمٝمداة حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًم٘م٤مئؾ 

 .ًمًحرا(

 ٤مذا ىمدُمٜم٤م هذاعم ًمٕمؾ اًم١ًمال اًمذي ىمد يت٤ٌمدر إمم ذهٜمؽ قمزيزي اًم٘م٤مرئ هق:

 وعم٤مذا ىمدُمٜم٤مه أن؟ أُم٤مم اًمٜم٤مس؟ اًمٙمت٤مب اًمذي يٌح٨م رم ُمٝم٤مرات اًمتحدث

 يمت٤مب شمؿ ومٞمف أُم٤م اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال إول ومٜم٘مقل: إن هذا ًمٞمس جمرد

اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م ضم٤مءت  سمؾ إن ُمٕمٔمؿ ُم٤مدة ،اًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٘مط

 أول ُمريمز ُمتخّمص ذم ُمـ اخلؼمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمدى ُمريمز اإلًم٘م٤مء سم٤مقمت٤ٌمره

 .واًمتحدث أُم٤مم اًمٜم٤مس اإلًم٘م٤مء جم٤مل ذم اًمقـمـ اًمٕمريب

أطمدث اعمّم٤مدر  يمام إن ُم٤مدة اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٜمٞم٧م ُمـ ظمالل اًمرضمقع إمم

 وشمؿ، ٗمسٜمجم٤مل قمٚمؿ اًم ذم ؾمقاء رم جم٤مل اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت أو، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 تٛمثٚم٦م ذم قم٘مد ُمئ٤متاًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م: اعم ومٞمف ُمزج اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م سم٤مخلؼمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م

هذا ، ُمٝم٤مرات اإلًم٘م٤مء شمدرب ومٞمٝم٤م آٓف اعمتدرسملم اًمؼماُم٩م اًمتدريٌٞم٦م ذم جم٤مل

وُمـ ظمالل ، اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقاردة ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمتٛمٞمزة سمال ؿمؽ ضمٕمؾ
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 اًمٌحت٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م يٛمٙمـ اؾمتخدامسملم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م  اعمزج

اطمتقائف قمغم  قمالوة قمغم، عمٝم٤مرة اإلًم٘م٤مء ٤م ُمتٙم٤مُمالً هذا اًمٙمت٤مب سمّمٗمتف ُمرضمٕمً 

 قمغم شمٚمؽ اعمٝم٤مرة. دم٤مرب وأُمثٚم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ُمـ واىمع ظمؼمشمٜم٤م ذم اًمتدري٥م

ٟمدرة اًمٙمت٥م اًمتل  أٓ وهق، وؾم٥ٌم آظمر يؼمر احل٤مضم٦م إمم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب

 دمٞم٥م قمـسمحٞم٨م ، جلقاٟم٥م أي يمت٥م شمٙمقن ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع، إلًم٘م٤مءك سم٤مشُمٕمٜم

٦م ًمت٠مًمٞمػ وضمدٟم٤م أن هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُم٤مؾم ًمذا، إؾمئٚم٦م اًمتل شُمٓمرح ُمـ اعمتدرسملم

اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م اإلًم٘م٤مء اسمتداًء سم٤مًمتحْمػم  ُمرضمع ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع اجلقاٟم٥م

إمم  ووصقًٓ ، سمت٘مٜمٞم٤مت اإلًم٘م٤مء واًمت٘مديؿ اُمرورً ، واإلقمداد اًمٜمٗمز واعم٤مدي

ومرأيٜم٤م أمهٞم٦م شم٘مديؿ يمت٤مب ضم٤مُمع ؿم٤مُمؾ هلذه ، سمٕمد اإلًم٘م٤مء اًمت٠مصمػم وسمٛمرطمٚم٦م ُم٤م

 يًتٓمٞمع ُمـ يٗمت٘مر إمم اخلؼمة ذم اإلًم٘م٤مء اشم٤ٌمع اخلٓمقات اًمقاردة ومٞمف، اعمراطمؾ

 وُمٗمٞمدة. ًمٞم٘مدم يمٚمٛم٦م أو قمرض أو حم٤مَضة ُمٙمتٛمٚم٦م اجلقاٟم٥م ُم١مصمرة وُم٘مٜمٕم٦م

، واًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ ٤مم اًمٜم٤مسأُم٤م اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م ومٛمرده إمم شمزايد أمهٞم٦م اًمتحدث أُم

 اًمتك ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م ُمٝمام ومٚم٘مد أصٌح٧م هذه اعمٝم٤مرة ُمـ اعمٝم٤مرات إؾم٤مؾمٞم٦م

 ذم فمؾ صمقرة اعمٕمٚمقُم٤مت، يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ واًمتخّمص واهلقاي٦م

 واًمت٠مصمػمات اإلقمالُمٞم٦م واًمتٜم٤مومس.

يمؾ هذا اًمقىم٧م  وًمإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال اًمث٤مين: عم٤مذا ىمدُمٜم٤مه أن؟ ومٚم٘مد اٟمتٔمرٟم٤م

ؿ ٟم٘مدم هذا صمُمـ ، وٟمٌتٕمد قمـ اًمتٜمٔمػم ذم هد اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمٔمري٦مًمٙمل 

يمام أن ، حل٤مل اعمتدرسملم اًمٙمت٤مب سمحّمٞمٚم٦م اًمتدري٥م اًمٕمٛمكم واًمتٖمٞمػم اًمقاىمٕمل
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ُم٤ًٌٌمت خم٤موف اًمٜم٤مس اًمٗمٕمٚمٞم٦م ُمـ  هذه اخلؼمة ُمٙمٜمتٜم٤م ُمـ اًمقىمقف قمغم

 اإلًم٘م٤مء.

عم٤مهٞم٦م  ؾاعمدظمّمص ظُم ، وىمد شمؿ شم٘مًٞمؿ هذا اًمٙمت٤مب إمم ُمدظمؾ وصمالصم٦م أسمقاب

وشمِمٙمٞمؾ ، ًمٚمٜمج٤مح سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٖمٞمػم اإلًم٘م٤مء وأمهٞمتف ويمٞمٗمٞم٦م هتٞمئ٦م اًمٜمٗمس

 إهداف اإلجي٤مسمٞم٦م. اخلرائط اًمذهٜمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م رؾمؿ

اًمتل شمًٌؼ  ومتٜم٤موًمٜم٤م ومٞمف يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمِم٤مقمر اًمٜمٗمًٞم٦م اًم٤ٌمب إولأُم٤م 

ويمٞمٗمٞم٦م  ،اإلًم٘م٤مء وُم٤م هل ُم٤ًٌٌمت اخلقف ُمـ، وشمّم٤مطم٥م قمٛمٚمٞم٦م اإلًم٘م٤مء

ووؾم٤مئؾ قمٛمٚمٞم٦م ، اًمذات اًمًٞمٓمرة قمغم شمٚمؽ اعمخ٤موف ُمـ سمٜم٤مء صحٞمح ًمت٘مدير

 عمقاضمٝم٦م شمٚمؽ اعمخ٤موف.

ريمـ اإلقمداد  ًمريمـ ُمٝمؿ ُمـ أريم٤من اإلًم٘م٤مء أٓ وهق اًم٤ٌمب اًمث٤مين وظمّمص

ويمٞمٗمٞم٦م اًمتحديد  ؟اعم٤مدي: اسمتداًء ُمـ يمٞمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مر اًمٜم٤مضمح عمقوققمؽ

اًمتل جي٥م أن شمٕمرومٝم٤م  إُمقر وُم٤م هل؟ ؽ أو يمٚمٛمتؽثاًمّمحٞمح هلدف طمدي

؟ اًمٙمٚمٛم٦م وشمرشمٞم٥م اًمٕمٜم٤مس ويمٞمٗمٞم٦م سمٜم٤مء؟ قمـ اجلٛمٝمقر ًمتح٘مؼ اًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ

واًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ٓؾمتخدام وؾم٤مئؾ ؟ وُم٤م هل قمقاُمؾ ٟمج٤مح يمؾ قمٜمٍم

 .قمغم إقمدادك وأمهٞم٦م شم٠مصمػم اعمٙم٤من، اًمٕمرض

طمٞم٨م شمٜم٤مول  شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف قمـ قمقاُمؾ ٟمج٤مح اإلًم٘م٤مء اًمٗمٕمكم واًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

وـمري٘م٦م ؟ احلدي٨م ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخدام آشمّم٤مل اًمٌٍمي أصمٜم٤مء ؟ٞمٗمٞم٦م آسمتداءيم
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اًمّمحٞمح ًمٚمٖم٦م اًمٌدن ُمـ  واًمتقفمٞمػ ،اؾمتخدام ُمٝم٤مرات اًمّمقت ذم اإلًم٘م٤مء

، اًمقىمقف أصمٜم٤مء اًمتحدث ويمٞمٗمٞم٦م ،طمريم٦م يديـ وإيامءات وشمٕمٌػمات وضمف

ٕم٤مدي٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إؾمئٚم٦م ؾمقاًء اًم ويمٞمٗمٞم٦م، وأمهٞم٦م شمقفمٞمػ احلامؾم٦م رم إًم٘م٤مئؽ

 .ُمٜمٝم٤م أو اعمحرضم٦م

قمغم طمّمقًمؽ قمغم شمٖمذي٦م راضمٕم٦م ًمت٘مديؿ إًم٘م٤مئؽ وحتًٞمٜمف إمم  يمام شمٜم٤مول أمهٞم٦م

 ًمٕمٛمؾ ُمِم٤مريع اًم٘م٤مدُم٦م. ٦موظمتٛمٜم٤مه سمخٓم، سمٕمد يمؾ حم٤موًم٦مإومْمؾ 

ًمرطمٚم٦م  ؿم٤مُمالً  ٤ماًم٘مدير أن يٙمقن هذا اًمًٗمر ُمرضمٕمً  راضملم ُمـ اهلل اًمٕمكم

 اإلًم٘م٤مء.

 

 اعم١مًمٗم٤من

                   قمٞمًك سمـ قمٌداهلل اًمٕمٞمًك                    قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم 

 م2116ُم٤ميق  06  -هـ  0427رسمٞمع أظمر  05
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  اذتٝا٠ االقتصاد١ٜ يف بالد َا ٚزا٤ ايٓٗس عٓٛإ ايهتاب: 
 شايعصس ايعباضٞ األٍٚ»                                  

 عبداحملطٔ ايبابطنيبٔ عبدايعصٜص بٔ أمحد  بٓت إهلاّ ايدنتٛز٠: زضاي١
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 َكد١َ

 إهل٤مم سمٜم٧م أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف 

 أمجٕملم

: اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم احلٞم٤مة إولاًمرؾم٤مًم٦م ُم٘مًٛم٦م إمم صمالصم٦م أسمقاب: يتٜم٤مول 

آىمتّم٤مدي٦م وُمٜمٝم٤م إوو٤مع اجلٖمراومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلداري٦م ًمٌالد ُم٤م وراء 

اًمٜمٝمر ُمٜمذ اًمٗمتح اإلؾمالُمل وطمتك هن٤مي٦م اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد إول: ويتٜم٤مول 

: ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م يم٤مًمزراقم٦م واًمرقمل واًمّمٜم٤مقم٦م واعمٕم٤مدن اًمث٤مين

ومٞمتٜم٤مول: اًمٜمٔمؿ اعم٤مًمٞم٦م واعمًتقى آىمتّم٤مدي  ٨ماًمث٤مًمواًمتج٤مرة واًمتًقيؼ: أُم٤م 

، ٞم٦م واًمٜمٗم٘م٤مت واعمًتقى آىمتّم٤مدييم٤مًمٕمٛمالت ودور اًميب واعمقارد اعم٤مًم

إو٤موم٦م إمم اعمالطمؼ وهل قم٤ٌمرة قمـ: ظمرائط شمقوٞمحٞم٦م ًمٌالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر 

 وأىم٤مًمٞمؿ اًمنمق واًمٓمرق اًمرئٞم٦ًم. 

اًمّم٤مدرات وقمـ ضمداول اخلٚمٗم٤مء واًمقٓة واًمٕمامل وأهؿ اعمح٤مصٞمؾ و

٤م سمٖمػمه٤م ُمـ اعمدن اًمت٤مسمٕم٦م ًمقٓي٦م واًمقاردات وظمراج ُمدن ُم٤م وراء اًمٜمٝمر ُم٘م٤مرٟمً 

ظمراؾم٤من وأوص٤مف اًمٕمٛمالت وٟمامذج ًمٌٕمض اًمّمحقن اخلزومٞم٦م اعمزظمروم٦م ُمـ 

 سمالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر.
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وُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م: إن سمالد ُم٤م وراء اًمٜمٝمر شم١مًمػ إىمٚمٞماًم ىم٤مئاًم سمذاشمف ُمـ 

وهق احلد  شضمٞمحقن»ر اًمذي ٟم٧ًٌم إًمٞمف هق هنر اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلٖمراومٞم٦م واًمٜمٝم

قمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمتح اإلؾمالُمل ًمٌالد ُم٤م وراء  ،اًمٗم٤مصؾ سملم سمالد اًمٗمرس واًمؽمك

اؾمتخدام إشمراك ذم اجلٞمش يٕمقد إمم  ،اًمٜمٝمر اؾمتٛمرت طمتك اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد

شم٤ًمُمح  ،م674هـ/55ا إمم ؾمٜم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد إول وحتديدً 

طمٔمل اإلىمٚمٞمؿ سم٤مهتامم يمٌػم ُمـ  ،ومٕم٤مؿمقا ُمًٕم٤م سمًالمُمع أهؾ اًمذُم٦م اعمًٚمٛمقن 

ىمٌؾ اخلٚمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمؾمٞملم، متتع اإلىمٚمٞمؿ سمثراء زراقمل ورقمقي يمٌػم وصمروة 

ُمٕمدٟمٞم٦م ُمتٜمققم٦م يمام قمرف صٜم٤مقم٤مت قمدة أمهٝم٤م إٟمًج٦م اًمتل يمثر اًمٓمٚم٥م 

قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اخلٚمٗم٤مء اًمٕم٤ٌمؾمٞملم وإُمراء ُمـ خمتٚمػ أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل 

ؽ ؿمٝمد اإلىمٚمٞمؿ ازده٤مًرا مم٤مصماًل ذم اًمٜمِم٤مط اًمتج٤مري اإلؾمالُمل، وٟمتٞمج٦م ًمذًم

 ؾمقاء ذم داظمؾ اإلىمٚمٞمؿ أو ظم٤مرضمف. 

يم٤من ًمٚمّملم شم٠مصمػم ُمٚمحقظ ذم شم٘مدم هذا اإلىمٚمٞمؿ وشمٓمقره اىمتّم٤مدًي٤م، وُمٜمٝم٤م 

ؿمٝمدت اًمٌالد شمٓمقًرا صم٘م٤مومًٞم٤م يمٌػًما متثؾ ذم سمروز قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ٟم٤مًمقا 

 مل اإلؾمالُمل.ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمة ذم ؿمتك أٟمح٤مء اًمٕم٤م

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ
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  َعذِ َفسدات َكسز َاد٠ ايتازٜذ: عٓٛإ ايهتاب
 يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ                                  

 األضتاذ٠ ٖٓد بٓت عبدايًطٝف ايبابطنيإعداد: 

 ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ عبداهلل بٔ يعبٕٛ قدّ ي٘:
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 املكد١َ

ح٦م شمِمتٛمؾ قمغم ُم٤مدة ُمٕمجٛمٞم٦م صمالصمامئ٦م وؾمٌع وصمالصملم صٗمي٘مع اًمٙمت٤مب ذم 

ًمٗم٤ٌمئًٞم٤م ؿم٤مُمٚم٦م ُمـ طمرف إًمػ طمتك اًمٞم٤مء وُمًتٖمرىم٦م ُم٤مئتلم وشمًع أُمرشم٦ٌم 

ومخًلم صٗمح٦م ُمـ طمجؿ اًمٙمت٤مب، أُم٤م سم٘مٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ومٛمٜمٝم٤م شمًع قمنمة 

هداء ٤م اًمٕمٜمقان واًمت٘مديؿ واعم٘مدُم٦م واإلصٗمح٦م ذم أول اًمٙمت٤مب ضم٤مء ومٞمٝم

٤مءت سم٘مٞم٦م اًمّمٗمح٤مت ذم آظمر اًمٙمت٤مب ُمِمتٛمٚم٦م قمغم وحمتقي٤مت اعمٕمجؿ، وضم

اًمٗمٝم٤مرس، واعمراضمع، وومٝمرؾم٦م ظمرائط اعمٕمجؿ، وومٝمرؾم٦م صقر اعمٕمجؿ، 

وُمّم٤مدر وُمراضمٕم٦م ُمٗمردات اعمٕمجؿ، صمؿ ومٝمرس ُمٗمردات اعمٕمجؿ، وىمد 

ُمٗمردة وقمٚمؿ وُمٕمٚمؿ، وُم٤مئ٦م ظمريٓم٦م وؿمٙمؾ  611اؿمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم 

 ، وصمامٟملم صقرة.لشمقوٞمح

 ُم٘مرر ُم٤مدة اًمت٤مريخ عمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم اًمثالث ينمح اعمٕمجؿ ُمٗمردات ذم

ي٦م، وهيدف اعمٕمجؿ إمم ًمٚمٌٜملم واًمٌٜم٤مت ذم ُمدارس اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقد

ؾمامء إقمالم وإُم٤ميمـ سم٤مٓؾمتٗم٤مدة مم٤م ضم٤مء ذم اعمّم٤مدر أشمقوٞمح سمٕمض 

واعمراضمع ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م سمّمقر وظمرائط وخمٓمٓم٤مت ًمٙمل يّمٌح ُمٞمًنا قمغم 

وذيٚم٧م اًمٙم٤مشم٦ٌم يمؾ ُمٗمردة  ،غم اعمٕمٚمقُم٦م ويًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤ماًم٘م٤مرئ أن حيّمؾ قم

سمٛمرضمٕمٝم٤م أو ُمّمدره٤م ًمتتٞمح اًمٗمرص٦م عمـ أراد ُمـ اًم٘مراء أن يتح٘مؼ أو يًتزيد 
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احل٤مل ذم سمٕمض اعمقؾمققم٤مت واًم٘مقاُمٞمس  قأن يرضمع إمم هذه اعمراضمع، يمام ه

 اعمتخّمّم٦م ذم ومـ حمدد ُمـ اًمٗمٜمقن اعمٕمرومٞم٦م.

ؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمجؿ وُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م أن ويتْمح ُمـ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل اؿمتٛم

اعمٕمجؿ ُمٗمٞمد عمٕمٚمٛمل اًمت٤مريخ ذم ُمراطمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل 

 شُمٕمريم٦م اًمِمٜم٤مٟم٦م»قمٜمدُم٤م شمرد ُمٕمٚمقُم٦م شم٤مرخيٞم٦م سم٤مٓؾمؿ وم٘مط وًمتٙمـ اعمٕمٚمقُم٦م 

وم٘مد ٓ يٙمقن اعمٕمٚمؿ قمغم قمٚمؿ هبذه اعمٕمريم٦م، أو ىمد يٙمقن هم٤مب قمٜمف ُم٤م يٕمرف، 

جيد اعمراضمع اًمتل يٛمٙمٜمف أن وم٤ٌمًمرضمقع إمم اعمٕمجؿ اعمذيمقر جيد سمٖمٞمتف وُمٕمٝم٤م 

ًمٞمٝم٤م، وأن مل يٙمتػ سمام ضم٤مء ذم اعمٕمجؿ يًتزيد ُمـ شمٚمؽ اعمراضمع، وٓ إيرضمع 

ٓم٤مًم٦ٌم ذم ُمٜم٤مزهلؿ، ومٕمٜمد شم٘متٍم اًمٗم٤مئدة قمغم اعمٕمٚمؿ سمؾ متتد إمم اًمٓم٤مًم٥م واًم

ن مل يٙمـ اعمقوقع طمقهل٤م ٢مت٤مرخيٞم٦م وماؾمتذيم٤مر اًمدروس شمتٙمرر اعمٕمٚمقُم٤مت اًم

شمرد سم٤مٓؾمؿ قمغم أؾم٤مس أهن٤م ؾمٌؼ أن ذيمرت ُمنموطم٦م ومٞمحت٤مج اًمٓم٤مًم٥م إمم 

 ومٌٕمقدشمف إمم هذا اعمٕمجؿ جيد سمٖمٞمتف ُم٤ٌمذة. ،اؾمتٕم٤مدة اعمٕمٚمقُم٤مت

 ظمرائط شمتٜم٤مصمر ذم وإمم ضم٤مٟم٥م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م حيتقي اعمٕمجؿ قمغم

صٗمح٤مشمف ُمٚمقٟم٦م وذات ٟمققمٞم٦م ضمٞمدة، ومٝمذه اخلرائط ذات وم٤مئدة ًم٘م٤مرئ اًمت٤مريخ 

واجلٖمراومٞم٤م، ومت٤ًمقمد اًمٓم٤مًم٥م قمغم ُمٕمروم٦م إُم٤ميمـ اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م أطمداث 

شم٤مرخيٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُمثؾ اعمٕم٤مرك احلرسمٞم٦م وأُم٤ميمـ إسمرام آشمٗم٤مىمٞم٤مت وأُم٤ميمـ اًمرضم٤مل 
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واعمج٤مٓت إظمرى، وشم٤ًمقمد اًم٤ٌمرزيـ ذم اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م واحلروب 

٘مري٦ٌم ُمٜمٝم٤م واحلقاَض اخلرائط قمغم ُمٕمروم٦م ُمقاىمع إُم٤ميمـ وُمٕمروم٦م إُم٤ميمـ اًم

 ُم٤ميمـ وضمقد اًم٘م٤ٌمئؾ واًم٘مرى.أؾمالُمٞم٦م وواًمٕمقاصؿ اإل

ويْم٤مف إمم ُم٤م ُمر ذيمره أن اعمٕمجؿ حيتقي قمغم ُم٤مدة شم٤مرخيٞم٦م ص٤محل٦م ًمٚم٘مراءة ذم 

إؾمٚمقب، وووقح  إؾمٗم٤مر وأوىم٤مت اًمراطم٦م، إذ يتًؿ حمتقاه سم٤ًٌمـم٦م

 اعم٘مّمد، وآظمتّم٤مر، واًمتت٤مسمع إًمٗم٤ٌمئل.

 ٦من يم٤مٟم٧م هذه اًمٓمٌٕم٦م ُمقضمٝم٢مإمم اًمتٓمقير ذم ـمٌٕمتف اًم٘م٤مدُم٦م، وموحيت٤مج اعمٕمجؿ 

رج ـمٌٕم٦م شمقضمف ٟمحق ُمٕمٚمٛمل اًمٓمالب ٟمحق ـمالب اعمدارس، ومٞمٗمْمؾ أن خت

ن شمًٌط اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ويقؾمع ومٞمٝم٤م وشمقصمؼ ُمّم٤مدره٤م وُمراضمٕمٝم٤م شمقصمٞمً٘م٤م أو

يم٤مُماًل، ويٛمٙمـ أن شمٓمقر ومٙمرة اعمٕمجؿ إمم ؾمٚمًٚم٦م ُمٕمجٛمٞم٦م ُمتخّمّم٦م 

ًمتٓمقير ٤مل وم٤معمٕمجؿ اعمٜمِمقر يِمٙمؾ ىم٤مقمدة وُمًٌٓم٦م وُمٞمنة، وقمغم أي طم

        جم٤مٓت ُمتٕمددة.
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تداخٌ األْطاب ٚاألصٍٛ ايعسق١ٝ يف ارتًٝر ٚادتصٜس٠ عٓٛإ ايهتاب: 
 ايعسب١ٝ

 ايبابطنيم بٔ عبداهلل ااألضتاذ عبدايسشتأيٝف: 
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 َكد١َ

يمت٤مب يٓمرح ىمْمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م هتدد ؾمالُم٦م اعمجتٛمع اخلٚمٞمجل واعمِم٤مريم٦م ذم 

ُمٕم٤مجلتٝم٤م، وهذه اًم٘مْمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمتداظمؾ إٟم٤ًمب وإصقل اًمٕمرىمٞم٦م ذم 

 اخلٚمٞم٩م واجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م.

اًمدراؾم٦م سمداي٦م أؾم٤ٌمب شمداظمؾ  ٧موذم إـم٤مر ُمٕم٤مجل٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م اؾمتٕمرو

، ُمـ شنمي٦م، دم٤مرة اًمرىمٞمؼ، شمِم٤مسمف إؾمامءاهلجرات اًمٌ»إٟم٤ًمب واًمتل هل 

وأظمػًما  ،صمؿ اؾمتخٚمّم٧م اًمدراؾم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم شمداظمؾ إٟم٤ًمب

 ؾم٤مىم٧م قمدًدا ُمـ احلٚمقل اًمٌديٚم٦م اًمتل شم٤ًمقمد ذم اًمتخٚمص ُمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م.

يمؾ ذًمؽ قم٤مجلتف اًمدراؾم٦م قمؼم اؾمت٘مراء وحتٚمٞمؾ اًمداومع آضمتامقمل ذم اخلٚمٞم٩م 

وذًمؽ سم٤مٓقمتامد قمغم اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م واعمّم٤مدر اعمخٓمقـم٦م واجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م 

واعمٓمٌققم٦م واعم٘م٤مسمالت اًمِمخّمٞم٦م واًمزي٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًم٤ٌمطم٨م 

 ًمألـمراف ذات اًمّمٚم٦م.
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 غب٘ نتاب أض١ً٦ ايجٛز٠أبسش نػف عٓٛإ ايهتاب:  

 ايفٛشإ بٔ فٛشإ صاحل فض١ًٝ ايػٝذ ايعاّل١َقدّ ي٘:  

 عًٞ بٔ فٗد بٔ عبداهلل أبابطنياألضتاذ : حسزٙ
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 َكد١َ

وهق يمت٤مب ُمـ شم٘مديؿ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان، قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء، 

 وطمرره قمكم سمـ ومٝمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، هبدف اًمرد قمغم د. ؾمٚمامن اًمٕمقدة.

عم١مًمٗم٦م د.  شأؾمئٚم٦م اًمثقرة»وضم٤مء ذم اعم٘مدُم٦م: إين وىمٗم٧م قمغم يمت٤مب سمٕمٜمقان 

ؾمٚمؽ ومٞمف ُمًٚمؽ أهؾ إهقاء، وضم٤مٟم٥م ومٞمف ـمريؼ ؾمٚمامن سمـ ومٝمد اًمٕمقدة، ىمد 

أهؾ احلؼ واًمدًمٞمؾ، ذم ُم٤ًمئؾ قم٘مدي٦م قمٔمٞمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م، 

ٚم٦ًٌم، وزظمرف اًم٘مقل اًمذي اعمُ  ٌفِ ا قمغم اًمٕم٤ٌمرات اعمجٛمٚم٦م اعمقمه٦م، واًمُِم ُمٕمتٛمدً 

 ىمد يروج قمغم اجل٤مهؾ اعمخدوع، وقمغم ُمـ سمْم٤مقمتف ُمزضم٤مة.
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 تكسٜغ ايػٝذ
 ايفٛشإ صاحل بٔ فٛشإ

 

احلٛمدهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ٟمٌٞمٜم٤م ، سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 :وسمٕمد  .حمٛمد وُمـ وآه

وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم رد اًمِمٞمخ قمكم سمـ ومٝمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم قمغم ؿمٌف يمت٤مب 

ًمٚمديمتقر ؾمٚمامن اًمٕمقدة ومرأيتف يمِمًٗم٤م ُمٗمٞمًدا ًمِمٌٝم٤مت ظمٓمرة  شأؾمئٚم٦م اًمثقرة»

 ملسو هيلع هللا ىلصشمؼمر ىمٞم٤مم اًمثقرات ذم اإلؾمالم وؿمؼ قمّم٤م اًمٓم٤مقم٦م مم٤م طمذر ُمٜمف اًمٜمٌل 

وًمٙمـ اًمديمتقر ؾمٚمامن عم٤م رأى أن إطم٤مدي٨م اًمقاردة سمقضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م 

وحتريؿ اًمثقرة قمغم اًمقٓة ذم اإلؾمالم عم٤م رآه٤م شمٕمؽمض ـمري٘مف ومٞمام ذه٥م إًمٞمف 

ص٤مر ي١موهل٤م ويٍمومٝم٤م قمـ ُمدًمقهل٤م يمام هق ُمٜمٝم٩م اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م، وأرضمق أن 

سمف، وأن يرد اًمِمٞمخ ؾمٚمامن إمم احلؼ  ٗمعيث٧ٌم اهلل اًمِمٞمخ قمٚمًٞم٤م قمغم ُم٤م يمت٥م ويٜم

 واًمّمقاب.

 وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وصغم اهلل

 ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان / يمت٥م                                          

  قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء                                          

 ـه22/6/0466ذم                                           
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 تازٜذ َدٕ ضدٜس    | ضاع١ حٛازعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطني :إعداد
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 َكد١َ

ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة  سمًؿ اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل،

 واًمًالم وقمغم أصح٤مسمف إقمالم وُمـ شمٌٕمٝمؿ إمم يقم اًمديـ.

هذا اإلىمٚمٞمؿ أو اعمٜمٓم٘م٦م يتٛمٞمز سم٠من ُمدٟمف وىمراه وهجره يمؾ واطمدة  شؾمدير»

ُمٜمٝم٤م هل٤م شم٤مريخ ُمًت٘مؾ ؾمقاء ذم شم٠مؾمٞمًٝم٤م وٟمِم٠مهت٤م أو ذم ُم٘مقُم٤مهت٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م 

آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وشمٜمقع اعم١مصمرات اًمت٤مرخيٞم٦م، ومٝمٜم٤مك ُمدن ٟمِم٠مت ىمٌؾ 

صٌح٧م اإلؾمالم، وهٜم٤مك ُمدن ومرو٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم اجلٖمراومٞم٤م اًمًديراوي٦م وم٠م

 شم٤مرخًي٤م يِم٤مر إًمٞمف.

وٓ ؿمؽ أن اظمتالف اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم ذم شمقاريخ ٟمِم٠مة ُمدن ؾمدير ضمٕمؾ ُمـ 

جمٚمس ؾمدير سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م خيّمص طمقارات شمٓمرح ومٞمٝم٤م أراء اعمٕمتٛمدة 

قمغم صمقاسم٧م شم٤مرخيٞم٦م، وٕن هذا اعمجٚمس اعم٤ٌمرك يْمؿ سم٠مقمْم٤مئف أصح٤مب 

قصٚمقا إًمٞمف خيتٚمػ مت٤مًُم٤م قمام اخلؼمة واًمٕمٚمقم اًمت٤مرخيٞم٦م، ًمذا ؾمتجد أن ُم٤م شم

 ؾمجٚمف اعم١مرظملم اًم٤ًمسم٘ملم.

وسمال ؿمؽ أن اًمقصقل ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ذم شم٤مريخ شم٠مؾمٞمس اعمدن ؾمقف يٖمػم يمثػًما ُمـ 

 اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م.
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أشمريمؽ ـم٤مل قمٛمرك ُمع ؾم٤مقم٦م طمقار قمـ شم٤مريخ شم٠مؾمٞمس ُم٤م يزيد قمـ اصمٜملم 

 .اعم٤ٌمركوقمنمون ُمديٜم٦م، وهل اًمرؤي٦م اًمتل ظمرج هب٤م أقمْم٤مء هذا اعمجٚمس 

 واهلل اعمقومؼ

 

 قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملمسمـ  قمٌداهلل سمـ حمٛمد                      

 اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم جمٚمس ؾمدير سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م                      
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 ادتص٤ األٍٚ -أعالّ َٔ ضدٜس    | ضاع١ حٛازعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة سمًؿ 

 .واًمًالم وقمغم أصح٤مسمف إقمالم وُمـ شمٌٕمٝمؿ إمم يقم اًمديـ

اظمت٤مر أقمْم٤مء جمٚمس ؾمدير سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م أن يٙمقن احلدي٨م ذم اجلزء 

إول قمـ أرسمٕم٦م وقمنمون قمٚماًم ُمـ رضم٤مٓت ؾمدير، واًمذيـ يم٤من هلؿ دور 

  -رمحف اهلل  -ٞمد هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م قمغم يد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سم٤مرز ُمٜمذ شمقطم

  .طمتك أن

وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ إهمٗم٤مل ٔظمريـ وىمد يٙمقن هلؿ دور ممٞمز قمـ همػمهؿ، 

 .وسم٢مذن اهلل يتؿ اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝمؿ ذم اجلزء اًمث٤مين

ؿمٕمقر أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمٙمرام أٟمف ُمـ اًمقاضم٥م إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم ه١مٓء 

إقمالم ُمـ خمتٚمػ ُمدن إىمٚمٞمؿ ؾمدير، ُمـ أضمؾ اإليْم٤مح ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ 

 دور رضم٤مٓت إىمٚمٞمؿ ؾمدير وووم٤مئٝمؿ وإظمالصٝمؿ ًمديٜمٝمؿ ووـمٜمٝمؿ وُمٚمٞمٙمٝمؿ.

 واهلل اعمقومؼ

 قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملمسمـ  قمٌداهلل سمـ حمٛمد                    

 اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم جمٚمس ؾمدير سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م                    



       

061 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 َٛضٛعات َتٓٛع١ عٔ ضدٜس    | ضاع١ حٛازعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 



       

    060 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

سمًؿ اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة 

 .إقمالم وُمـ شمٌٕمٝمؿ إمم يقم اًمديـواًمًالم وقمغم أصح٤مسمف 

هذا اًمٙمت٤مب هق ظمالص٦م حلقارات سملم أقمْم٤مء اعمجٚمس اًمٙمرام ومٞمام يتٕمٚمؼ ذم 

 يمثػم ُمـ إُمقر اًمتل هتؿ إىمٚمٞمؿ ؾمدير، هل ُمقاوٞمع ه٤مُم٦م وٟمحت٤مضمٝم٤م ذم يمؾ

اعمقاـمٜملم وقمغم شمٓمقر يمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن  وىم٧م، ُمقاوٞمع هل٤م شم٠مصمػم ُم٤ٌمذ قمغم

 .ؾمدير

قمْم٤مء هل شمٕمتؼم ـمريً٘م٤م عم٤م اء واعم٘مؽمطم٤مت اًمتل ـمرطمٝم٤م إأرهذه إومٙم٤مر و

يٛمٙمـ قمٛمٚمف وإصالطمف، هل أشم٧م ُمـ أسمٜم٤مء ؾمدير أقمْم٤مء هذا اعمجٚمس 

اًمٙمرام، وأشم٧م ٕهنؿ أدرى ُمـ يٕمرف ُمدى احل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م أو اًميوري٦م هلذه 

 اعمِم٤مريع.

ويمٚمٝم٤م شمّم٥م ذم سمٞمئ٦م هدومٝم٤م اًمتٓمقير وهدومٝم٤م أن شمٙمقن ُمدن ؾمدير ُمـ أومْمؾ 

، هٜم٤مك أُمقر وُم٘مؽمطم٤مت ٓ ؿمؽ أهن٤م حتت٤مج إمم اقمتامدات ُم٤مًمٞم٦م، وحتت٤مج اعمدن

إمم ُمزيًدا ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م، وًمٙمـ اًمٗمٙمرة اًمتل ـمرطمٝم٤م إقمْم٤مء 

 هل ُم٤م ٟمّمٌق إًمٞمف ذم إقمداد هذا اًمٙمت٤مب.



       

062 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

أُمٚمٜم٤م سمٕمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ٟمؼماؾًم٤م ًمٌٕمض اطمتٞم٤مضم٤مت 

 ً٘م٤م ًمتٜمٗمٞمذه٤م.ُمدن ؾمدير وـمري

هذه حتت٤مج إمم وىم٧م وُمدة، ٓ ٟم٘مقل ظمالل ومؽمة ىمّمػمة، وًمٙمـ قمغم طم٥ًم 

اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت واًم٘مدرات قمٚماًم أن ُمثؾ هذه إُمقر اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م إقمْم٤مء 

طم٥ًم ختّمّم٤مهتؿ شمّمٚمح ٕن شمٓمٌؼ ذم يمثػم ُمـ اعمح٤مومٔم٤مت ذم سمالدٟم٤م 

إلصالح قمٓم٤مء ظمالص٦م ُم٤م يروٟمف اًمٖم٤مًمٞم٦م، هل أومٙم٤مر رضم٤مل ٟمذروا أٟمٗمًٝمؿ إل

 ٦م وشمٓمقر اعمديٜم٦م.ئاًمٌٞم

  أشمريمٙمؿ ذم سمٕمض هذه اعمقاد أو احلقارات وٟمرضمق اهلل اًمٙمريؿ أن يٜمٗمع هب٤م. 

 واهلل اعمقومؼ

 قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملمسمـ  قمٌداهلل سمـ حمٛمد                    

 اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم جمٚمس ؾمدير سمٛمح٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م                    

 



       

    063 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

د٣ طايبات ي ظٝف اذتٛضب١ ايطحاب١ٝ يف ايتعًِٝٚاقع تٛعٓٛإ ايهتاب: 
 داَع١ غكسا٤

 بٓت ستُد عُس أبابطني ملا   األضتاذ٠: إعداد
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املطتدًص

قمٜمقان اًمدراؾم٦م: واىمع شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت 

 ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء

هدوم٧م اًمدراؾم٦م إمم حتديد واىمع شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى 

ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء وذًمؽ ُمـ ظمالل دراؾم٦م جم٤مٓت شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم ذم  ـم٤مًم٤ٌمت

٦م ذم ٞمػ احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞماًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء وأمهٞم٦م شمقفم

اًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء وُمٕمقىم٤مت شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ 

ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء، وًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ شمؿ اؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل 

ث٤مين ُمـ ؿ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمشماد اؾمت٤ٌمٟم٦م حمٙمٛم٦م ُمـ ظمالل إقمد

ـم٤مًم٦ٌم  011قمغم قمٞمٜم٦م قمِمقائٞم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ هـ 0465-0464اًمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل 

 ُمـ يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وأداب سمِم٘مراء ويمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم وأداب سم٤ًمطمر.

وأفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م ُمقاوم٘م٦م اًمٓم٤مًم٤ٌمت قمغم اؾمتخدام شم٘مٜمٞم٤مت احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م 

جم٤مٓت ُمتٕمددة وسمدرضم٦م يمٌػمة، يمذًمؽ شمؿ حتديد أمهٞم٦م شمقفمٞمػ ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم 

احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ يمام شمؿ حتديد اعم٤ًٌٌمت اًمتل شمِمٙمؾ قم٤مئً٘م٤م دون 

 اؾمتخدام شم٘مٜمٞم٤مت احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء.



       

    065 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل هتدف إمم اوسمٜم٤مء قمغم اًمٜمت٤مئ٩م، أوص٧م اًمدراؾم٦م سمٕمددً 

٤مسم٦م شمٓمقير اؾمتخدام شم٘مٜمٞم٦م احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٜمٝم٤م اؾمتحداث ؾمح

ٟمؽمٟم٧م ٓؾمٚمٙمٞم٦م هيٕم٦م ًمٚمٓم٤مًم٤ٌمت يمذًمؽ إظم٤مص٦م ًمٙمؾ ـم٤مًم٦ٌم وشمقومػم ؿمٌٙم٦م 

قم٘مد اًمدورات اًمتدريٌٞم٦م ًمزي٤مدة اًمققمل طمقل يمٞمٗمٞم٦م شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم 

 اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سمٓمري٘م٦م ومٕم٤مًم٦م.

 

 



       

066 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 املطاعد يف اختبازات ايتحصٌٝ حتصٌٝ أدبٞ عٓٛإ ايهتاب: 
 يألقطاّ األدب١ٝ  «بٓات -بٓني »                                 

 عبداهلل ايبابطنيبٔ األضتاذ فٗد : إعداد



       

    067 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

هق يمت٤مب شمٕمٚمٞمٛمل يِمٛمؾ ُمقاد اًمتخّمص إديب سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ ودىمٞمؼ، 

 صٗمح٦م. 628وحيتقي هذا اًمٙمت٤مب قمغم 

 يِمٛمؾ اًمٙمت٤مب اعمقاد اًمت٤مًمٞم٦م:

 اًمتقطمٞمد. -0

 احلدي٨م. -2

 اًمٗم٘مف. -6

 اًمٌالهم٦م. -4

 اًمٜمحق. -5

 إدب. -6

 اجلٖمراومٞم٤م. -7

 اًمت٤مريخ. -8

 



       

068 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 املطاعد الختبازات املعًُني  2نفاٜات عٓٛإ ايهتاب: 
 شتسب١ٝ إضال١َٝ»ختصص                                   

 عبداهلل ايبابطنيبٔ األضتاذ فٗد إعداد: 



       

    069 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

ًمٚمٛم٤ًمقمدة  ش2يمٗم٤مي٤مت »يمت٤مب شمٕمٚمٞمٛمل ًمألؾمت٤مذ ومٝمد قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم سمٕمٜمقان 

 .ششمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م»ذم اظمت٤ٌمرات اعمٕمٚمٛملم ختّمص 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 املتعدد٠ املطاعد الختبازات ايكدزات ايعك١ًٝ 4َٖٛب١ عٓٛإ ايهتاب: 
 «ايصف ايجايح االبتدا٥ٞ»                                  

 األضتاذ فٗد عبداهلل ايبابطنيإعداد: 



       

    070 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ

ًمٚمٛم٤ًمقمدة  ش0ُمقه٦ٌم »يمت٤مب شمٕمٚمٞمٛمل ًمألؾمت٤مذ ومٝمد قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم سمٕمٜمقان 

 ذم اظمت٤ٌمرات اًم٘مدرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمتٕمددة ًمٚمّمػ اًمث٤مًم٨م آسمتدائل.
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 
ٚاقع اضتدداّ املكسزات اإليهرت١ْٝٚ املفتٛح١ ٚاضع١ : ايدزاض١عٓٛإ 

 يف اإلثسا٤ املعسيف يد٣ طايبات داَع١ املًو ضعٛد  (MOOCs)االْتػاز 

 زغا عصايدٜٔ ايٛتٝدٟ ايدنتٛز٠: إغساف

 األضتاذ٠ ْٛز٠ بٓت ستُد عُس أبابطني: إعداد
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املطتدًص

قمٜمقان اًمدراؾم٦م: واىمع اؾمتخدام اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

 اعمٚمؽ ؾمٕمقدذم اإلصمراء اعمٕمرذم ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م   (MOOCs)آٟمتِم٤مر 

هدوم٧م اًمدراؾم٦م إمم حتديد دور اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

ذم اإلصمراء اعمٕمرذم ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ   (MOOCs)آٟمتِم٤مر 

ؾمٕمقد، وذًمؽ ُمـ ظمالل دراؾم٦م ُمدى اؾمتخدام اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

ُمـ أضمؾ اإلصمراء اعمٕمرذم سملم   (MOOCs)آٟمتِم٤مر اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

ـم٤مًم٤ٌمت ُم٤مضمًتػم شم٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، واًمتٕمرف قمغم آراء 

ـم٤مًم٤ٌمت ُم٤مضمًتػم شم٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد طمقل اؾمتخدام 

وحتديد   (MOOCs)آٟمتِم٤مر اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

٤معم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سمل حتقل دون آًمتح٤مق تاعمٕمقىم٤مت واًمّمٕمقسم٤مت اًم

 . (MOOCs)آٟمتِم٤مر اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

 ٦موًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ شمؿ اؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل ُمـ ظمالل إقمداد اؾمت٤ٌمٟم٦م حمٙمٛم

قمغم  0466-0465شمؿ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمدراد اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٤مم اجل٤مُمٕمل 

( ـم٤مًم٦ٌم ُمـ ـم٤مًم٤ٌمت ُم٤مضمًتػم شم٘مٜمٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ 57قمٞمٜم٦م ىمّمدي٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ )

 ٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد.سمج٤مُمٕم
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وأفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م ُمقاوم٘م٦م اًمٓم٤مًم٤ٌمت قمغم اؾمتخدام اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

ذم اإلصمراء اعمٕمرذم وسمدرضم٦م يمٌػمة،   (MOOCs)آٟمتِم٤مر اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

إجي٤مسمٞم٦م، يمام شمؿ حتديد  يمذًمؽ يم٤مٟم٧م آراء اًمٓم٤مًم٤ٌمت طمقل هذا اعم٘مررات

اًمٕمقائؼ واًمّمٕمقسم٤مت اًمتل حتقل دون اًمتح٤مق اًمٓم٤مًم٤ٌمت سم٤معم٘مررات 

 . (MOOCs)آٟمتِم٤مر اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

ـ اعم٘مؽمطم٤مت اًمتل هتدف إمم ُموسمٜم٤مء قمغم اًمٜمت٤مئ٩م، أوص٧م اًمدراؾم٦م سمٕمدد 

آٟمتِم٤مر اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م  شمٓمقير اؾمتخدام

(MOOCs) ، ظم٤مص٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م واًمتدريس  وذًمؽ قمـ ـمريؼ إٟمِم٤مء ُمٜمّم٦م

،  (MOOCs)آٟمتِم٤مر سم٤مؾمتخدام اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م 

ُمـ أضمؾ سمٜم٤مء ُمٕمروم٦م ُمِمؽميم٦م سمٛم٤ًمقمدة أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس، سم٤مإلو٤موم٦م إمم 

إداري٤مت وأقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس واًمٓم٤مًم٤ٌمت طمقل  إىم٤مُم٦م اًمٜمدوات ًمتققمٞم٦م

وأمهٞمتٝم٤م ذم ،  (MOOCs)آٟمتِم٤مر ٙمؽموٟمٞم٦م اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م اعم٘مررات اإلًم

  قمٛمٚمٞم٦م اإلصمراء اعمٕمرذم قمغم همػمه٤م ُمـ اًمٌدائؾ.



       

    075 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

ًٝا يًػٝذ َٓاحٞ بٔ ذٜب  تكِٝ حفاًل ٍ أبابطنيآأضس٠ تاب: عٓٛإ ايه تهسمي
 )غٝذ مشٌ قبا٥ٌ عبٝد٠ قحطإ(. بٔ غفًٛت

 أبابطنيعبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص األضتاذ : إعداد
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 َكد١َ

 

 سم٘مٚمؿ: قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم

ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقت ؿمٞمخ ؿمٛمؾ سمـ  سمدقمقة يمريٛم٦م شمٚم٘مٞمٜم٤مه٤م ُمـ اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل

يم٤من ًمٜم٤م ذف اًمٚم٘م٤مء سمف وسم٠مهشمف اًمٙمريٛم٦م وأسمٜم٤مء اًمٕمؿ  شقمٌٞمدة ىمحٓم٤من»ىم٤ٌمئؾ 

 .شقم٤مئذ»ُمـ ىمٌٞمٚم٦م 

 شاًمّمٌٞمخ٦م»هـ ذم ُمديٜم٦م 0428ذم ؿمٝمر مج٤مدى اًمث٤مين قم٤مم  ؽويم٤من ذًم

 .ف وًمٙم٤موم٦م ُمـ همٛمروٟم٤م سمٙمرُمٝمؿ ظم٤مًمص اًمِمٙمر واًمثٜم٤مءٟمسم٤مجلٜمقب ومٚمف وٕظمقا

هـ شمٙمرر اًمٚم٘م٤مء سمدقمقة يمريٛم٦م ُمـ أسمٜم٤مء اًمٕمؿ ُمـ أهة 0/0428وذم ؿمٝمر 

وذم  شطمقـم٦م سمٜمل متٞمؿ»ذم يمؾ ُمـ  شآل دريس»و شآل ضمدوع»و شآل ؾمٚمٞمامن»

 .همٛمروٟم٤م هب٤م حلٗم٤موة واًمتٙمريؿ اًمتلوىمد ؾمٕمدٟم٤م يمثػًما سمٚم٘مٞم٤مهؿ وا شاحلريؼ»

ؾ شمٙمريؿ ًمٚمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل ٗمهـ شمنمومٜم٤م سم٢مىم٤مُم٦م طم05/0/0429ويقم اخلٛمٞمس 

 شذئآل قم٤م»سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقت وصحٌف اًمٙمرام وأسمٜم٤مء اًمٕمؿ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م 
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سمروو٦م ؾمدير، ومٙم٤من اًمٚم٘م٤مء إظمقي اًمذي ٟمٕمرض سمٕمًْم٤م  شاًمٕم٤مئذي٦م»سمٛمزرقم٦م 

 ف. شمُمـ ُم٘متٓمٗم٤م

 واهلل اعمقومؼ

 قمـ أهة آل أسم٤مسمٓملم                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم وأظمقاٟمف                              
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 أعالّ َٔ األحطا٤عٓٛإ ايهتاب: 

 ايبابطني ماايسشم بٔ عبداهلل بٔ عبداشاألضتاذ عبدايستأيٝف: 
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 املكد١َ

 احلٛمدهلل واًمّمالة قمغم أومْمؾ اخلٚمؼ حمٛمد سمـ قمٌداهلل

ًٓ يم٤مٟم٧م هلؿ اًمري٤مدة ذم ُمٞم٤مديـ يمثػمة، وم٢مين وضمدت ذم شم٤مريخ إطم٤ًمء  رضم٤م

ومح٤موًم٧م أن أمجع إٟمج٤مزات ه١مٓء اًمرضم٤مل وأضمٕمٚمٝم٤م ذم دًمٞمؾ وشمراضمؿ 

ُمقضمز، يٙمِمػ ُم٤م أظمٗم٤مه اًمت٤مريخ قمـ ه١مٓء اًمرضم٤مل وًمق سمٚمٛمح٦م سمًٞمٓم٦م قمـ 

طم٤مومًزا ًمٚم٤ٌمطمثلم اعمتخّمّملم ذم  -سم٢مذن اهلل  -يمؾ ؿمخّمٞم٦م، ؾمقف شمٙمقن 

ُمر اًمًٜملم، وذًمؽ قمـ ـمريؼ حت٘مٞمؼ  إسمراز اًمقضمف احلْم٤مري ًمألطم٤ًمء قمغم

اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل وإديب ًمٕمٚمامء إطم٤ًمء، وإسمراز احلريم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

 ذم شم٤مريخ إطم٤ًمء.

٤ًٌم عمٜمٝم٩م أؾمت٤مذٟم٤م ُمويم٤من  ٜمٝمجل ذم اظمتٞم٤مر اًمِمخّمٞم٤مت وإقمالم مم٤مصماًل شم٘مري

، شإقمالم»ذم يمت٤مسمف  - رمحف اهلل - شأسم٤م اًمٖمٞم٨م ظمػماًمديـ اًمزريمكم»اًم٘مدير 

طمٞم٨م ضمٕمٚم٧م ُمٞمزان آظمتٞم٤مر ًمّم٤مطم٥م اًمؽممج٦م قمٚماًم شمِمٝمد سمف شمّم٤مٟمٞمٗمف، أو 

٤ًٌم رومٞمًٕم٤م   ٞمفوم ًمف يم٤من –٤مء ْميمقزارة أو ىم -ظمالوم٦م أو ُمٚمًٙم٤م أو إُم٤مرة، أو ُمٜمّم

 أو ري٤مؾم٦م ُمذه٥م، أو ومٜم٤ًم متٞمز يف، أو ؿمٕمًرا، أو أصؾ ٟم٥ًم. سم٤مرز، أصمر

ـ يمثػم ُمـ وًم٘مد قم٤مٟمٞم٧م يمؾ اًمٕمٜم٤مء ذم احلّمقل قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت أو ُمّم٤مدر قم

 ذمأقمالم إطم٤ًمء، وذًمؽ سم٥ًٌم ىمٚم٦م ُمـ يمت٥م قمـ إطم٤ًمء ظم٤مص٦م 
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ُم١مًمٗم٤مهتؿ، وًمتخقف سمٕمض إه ذم اًمقىم٧م احل٤مزم ُمـ إقمٓم٤مئل ُمٕمٚمقُم٤مت 

قمـ أقمالم هذه إه، وًمٕمزوف سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم إطم٤ًمء 

ُمـ شمقوٞمح اًمّمقرة ًمإلٟمت٤مج اًمٗمٙمري ًمٌٕمض قمٚمامء إطم٤ًمء،  -ًمألؾمػ  -

٤ًٌم ورؾم٤مئؾ ؿمخّمٞم٦م واًمذي أ قمت٘مد مت٤مم آقمت٘م٤مد ُمـ أهنؿ يٛمٚمٙمقن وصم٤مئؼ ويمت

 هل١مٓء اًمٕمٚمامء.

ن هذا اًمٙمت٤مب ؾمقف يّمدر ًمف ـمٌٕم٦م أظمرى إوأود أن أىمقل ذم هن٤مي٦م إُمر 

 -ُمزيدة، وأدقمق هٜم٤م مجٞمع اًم٘مراء واعمٝمتٛملم سمٛمٜمٓم٘م٦م إطم٤ًمء شمزويدي 

سمٙمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ آراء وأومٙم٤مر وُمٕمٚمقُم٤مت ووصم٤مئؼ ويمت٥م  –ُمِمٙمقريـ 

 .وُمّمٜمٗم٤مت، طمتك شمٙمقن اًمٓمٌٕم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب واومٞم٦م سم٢مذن اهلل

 واهلل اعمقومؼ واعمًتٕم٤من

 

 اعم١مًمػ                                            
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 تصحٝح خطأ تازخيٞ حٍٛ ايٖٛاب١ٝعٓٛإ ايهتاب: 

  بٔ ضعد ايػٜٛعس ستُدايدنتٛز فض١ًٝ ايػٝذ تأيٝف: 

 )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 َكد١َ ايٓاغس

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل إُملم، حمٛمد سمـ 

 قمٌداهلل، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ. 

 أُم٤م سمٕمد:

 قرُمـ شم٠مًمٞمػ ُمٕم٤مزم اًمديمت ششمّمحٞمح ظمٓم٠م شم٤مرخيل طمقل اًمقه٤مسمٞم٦م»وم٢من يمت٤مب 

 - ضمزاه اهلل ظمػًما -حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر، يمت٤مب ضمٞمد وُمٗمٞمد ىم٤مم ومٞمف ُم١مًمٗمف 

سمدطمض اًمِمٌٝم٤مت وآومؽماءات اًمتل أًمّم٘م٧م سمِمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ 

ٌؾ وسمدقمقشمف اًمتجديدي٦م فمٚماًم وزوًرا ُمـ ىم -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -قمٌداًمقه٤مب 

أو  شاًمقه٤مسمٞم٦م»أقمداء اإلؾمالم واحل٤مىمديـ قمٚمٞمف، اًمذيـ اؾمتٖمٚمقا ُمًٛمك 

اًمٗمرىم٦م اًمتل شمٜم٥ًم ًمٕمٌداًمقه٤مب سمـ رؾمتؿ، وهل ومرىم٦م إسم٤موٞم٦م  شاًمقهٌٞم٦م»

ظم٤مرضمٞم٦م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ُمٜم٤موئ٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م وخم٤مًمٗم٦م ًمتٕم٤مًمٞمؿ 

 اإلؾمالم، ويم٤من اٟمتِم٤مره٤م ذم ؿمامل أومري٘مٞم٤م.

أن شمًٛمٞم٦م دقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ  -ووم٘مف اهلل  -وىمد أووح اعم١مًمػ 

 وظمٓم٠م ًمٖمقي. -2 ،ظمٓم٠م شم٤مرخيل -0قمٌداًمقه٤مب سم٤مًمقه٤مسمٞم٦م ظمٓم٠م، ًمًٌٌلم: 
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وم٤مًمقه٤مسمٞم٦م اًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م قمٚمامء اإلؾمالم يم٤مٟم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، 

وأيًْم٤م وم٤مًمقه٤مسمٞم٦م ٟم٦ًٌم ًمقاًمده، وم٤مًمٜم٦ًٌم ظمٓم٠م: ٕهن٤م ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٌمء إمم همػم 

 أصٚمف.

يتؿ شمرمج٦م اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌؾ اإلظمقة اًمٙمرام ُمـ دقم٤مة وهمػمهؿ إمم  يمام ٟمرى أن

اًمٚمٖم٤مت اًمتل جيٞمدوهن٤م: ظمدُم٦م ًمإلؾمالم، وٟمنًما ًمٚمٕمٚمؿ اًمنمقمل، ورده 

رمحف اهلل  -ًمِمٌٝم٤مت ودقم٤موى اعمٜم٤موئلم ًمدقمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداًمقه٤مب 

 .- شمٕم٤ممم

٤ًمقمدة قمغم ًمٚمتٕم٤مون ُمٕمف وإسمداء اعمراضمٕم٦م واعم دوهذه اًمرئ٤مؾم٦م قمغم أشمؿ اؾمتٕمدا

 ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٤مب اعمؽمضمؿ ُمتك ُم٤م اشمْمح٧م ؾمالُمتف ُمـ إظمٓم٤مء واعمالطمٔم٤مت.

واهلل ٟم٠ًمل أن يّمٚمح ىمٚمقسمٜم٤م وأقمامًمٜم٤م، وأن يٜمٍم ديٜمف ويٕمكم يمٚمٛمتف، وخيذل 

ىمري٥م، واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل  عأقمداء اإلؾمالم أيٜمام يم٤مٟمقا، إٟمف ؾمٛمٞم

 وسمريم٤مشمف.

 اًمٜم٤مذ                                                   
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 يًتفٛم ايعًُٞ شآٍ أبابطني»ديٌٝ دا٥ص٠ أضس٠ عٓٛإ ايهتاب: 

 شآٍ أبابطني»صٓدٚم أضس٠ إعداد: 



       

    085 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف..

هـ ـمرح إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد 7/9/0421ذم يقم إرسمٕم٤مء اعمقاومؼ  

ًمٚمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل واًمتل ؾمٌؼ  شاًم٤ٌمسمٓملم»أسم٤مسمٓملم ومٙمرة إٟمِم٤مء ضم٤مئزة أهة 

هـ ُمـ أضمؾ شمقزيٕمٝم٤م 28/8/0421وأرؾمٚم٧م إمم صٜمدوق إهة سمت٤مريخ 

قمٌداهلل سمـ حمٛمد  /ٕهة وسمٕمد اؾمتٕمراض ىمدُمف إؾمت٤مذوٟمنمه٤م قمغم أومراد ا

أسم٤مسمٓملم قمـ ومٙمرشمف وُم٘مؽمطم٤مشمف طمقل هذه اجل٤مئزة وطم٥ًم اًمقرىم٦م اعم٘مدُم٦م 

ًمٓمٞم٦ٌم واًمتل سم٢مذن اهلل ؾمقف ًمٙمؾ ومرد ُمـ اعمجتٛمٕملم أيد اجلٛمع هذه اًمٗمٙمرة ا

يٙمقن هل٤م ٟمت٤مئ٩م ُمثٛمرة ٕومراد إهة ودومٕمٝمؿ إمم اًمتٗمقق ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وسمٛم٤ٌمدرة يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ:

 .ـم٤مرق قمٌداًمرزاق اًم٤ٌمسمٓملم -0

 .أؾم٤مُم٦م قمٌداًمٕمزيز اًم٤ٌمسمٓملم -2

 .ق حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملمازقمٌداًمر -6

 .قمٌداًمرزاق قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم -4
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اجل٤مئرة وووع ٟمٔم٤مُمٝم٤م وًمقائحٝم٤م واإلذاف قمٚمٞمٝم٤م ىمٞم٤مُمٝمؿ سمتقزم أقمامل 

وسمٛم٤ٌمدرة يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمؿ أيًْم٤م  وُمت٤مسمٕم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتح٘مٞمؼ هذه اًمٗمٙمرة،

ري٤مل ًمتٙمقن ٟمقاة  011،111ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم وم٘مد شمؼمع سمٛمٚمغ  قه٤مب سمـقمٌداًم

هلذه اجل٤مئزة، يمام رأى اعمجتٛمٕمقن ومتح طم٤ًمب سم٤مؾمؿ اجل٤مئزة ويمذًمؽ اًمٓمٚم٥م 

ًمٙمؾ ومرد ُمـ أومراد إهة وذًمؽ  ششمؽمك ًمٚمجٜم٦م»ع سمٛمٌٚمغ ُمـ إهة اًمتؼم

 سمّمٗم٦م ؾمٜمقي٦م.

ًمٚمتٗمقق  شاًم٤ٌمسمٓملم»ويٕمتؼم هذا آضمتامع إول اًمٜمقاة إومم جل٤مئزة أهة 

راضملم اًمٕمزيز اًمٙمريؿ أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ وأن  ،اًمٕمٚمٛمل

جيٕمؾ ذًمؽ زي٤مدة ذم صٚم٦م اًمرطمؿ وشمراسمط هذه إهة عم٤م ومٞمف اخلػم طم٤مَضه٤م 

 وُمًت٘مٌٚمٝم٤م. 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                              

 هـ7/9/0421اًمت٤مريخ                               
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 شآٍ أبابطني»ديٌٝ ٖٛاتف ٚعٓاٜٚٔ أضس٠ عٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ أمحد بٔ ستُد بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص أبابطنيإعداد: 
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ  

 :٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، أُم٤م سمٕمداحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ظم

 ؾمٚمٛمٝمؿ اهلل             أسمٜم٤مء اًمٕمؿ إوم٤موؾ       -إقمامم اًمٙمرام 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف،،،،    

ينٟم٤م أن ٟم٘مدم سملم أيديٙمؿ اإلصدار اًمث٤مين ُمـ دًمٞمؾ هقاشمػ وقمٜم٤مويـ أهة 

حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ  /واًمذي هق اُمتداًدا ًمٌذرة سمذره٤م اًمٕمؿ  شآل أسم٤مسمٓملم»

اًمذي ىم٤مم ُمِمٙمقًرا سم٢مقمداد ومجع اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ  شأسمق قمٌداهلل»قمثامن سمـ طمًـ 

هـ وىمد اؾمتٖمرق مجع اًمدًمٞمؾ احل٤مزم طمتك ئمٝمر 0419واًمذي صدر ذم قم٤مم 

هبذا اًمٙمؿ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ىمراسم٦م اخلٛمس ؾمٜمقات، طمٞم٨م شمؿ شمًجٞمؾ مجٞمع 

اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمرد إمم إدارة اًمّمٜمدوق وشمؿ شمقزيع اًمٕمديد ُمـ اؾمتامرات 

 ع اعمٜم٤مؾم٤ٌمت إهي٦م.اًمتحدي٨م ذم مج

وٟمٔمًرا ًمٕمدم ىمٜم٤مقمتٜم٤م سمّمح٦م شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وم٘مد شمؿ شمٕملم 

ُمٜمدوب ًمٙمؾ جمٛمققم٦م ُمـ إهة وشمؿ شمٙمٚمٞمٗمف سمٛمراضمٕم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت 

وشمّمحٞمح إظمٓم٤مء وذًمؽ سم٤مٓشمّم٤مل قمغم مجٞمع أومراد جمٛمققمتف، وُمراضمٕم٦م 

  /ٕمؿ اعمٝمٜمدساًمٗمرع اخل٤مص سمف ُمـ اًمِمجرة، وسمٕمد ذًمؽ شمؿ شمًٚمٞمٛمٝم٤م ٓسمـ اًم

 شأسمق ظم٤مًمد»قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٚمٓمٞمػ 

واًمذي ىم٤مم ُمِمٙمقًرا سمٛمراضمٕمتف وشمٜم٘مٞمحف ًمٞمخرج هبذه اًمّمقرة ورهمؿ ذًمؽ 



       

    089 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

د اًمٕمديد ُمـ إظمٓم٤مء واًمٜم٘مص واًمتل شمؿ شمالذم سمٕمْمٝم٤م ضموم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمف يق

 وشمٕمديٚمٝم٤م طمتك آظمر ؾم٤مقم٦م ُمـ اًمٓم٤ٌمقم٦م.

يمؾ ُمـ ؾم٘مط اؾمٛمف ؾمٝمًقا أو شمؿ شمًجٞمؾ ُمٕمٚمقُم٤مت وٟمٕمتذر ُمًًٌ٘م٤م قمـ 

 ظم٤مـمئ٦م أو ىمديٛم٦م قمٜمف، وًمذا ٟمرضمق ُمـ اجلٛمٞمع اًمتٕم٤مون ُمٕمٜم٤م يم٤مًمت٤مزم:

ذم أي ُمٕمٚمقُم٦م، يرضمك شمٕمديٚمٝم٤م ذم آؾمتامرة  ٠مإذا يم٤من هٜم٤مك ظمٓم -1

ٟمٛمقذج رىمؿ  شاؾمتامرة شمّمحٞمح وشمٕمديؾ ذم دًمٞمؾ إهة»اعمروم٘م٦م 

(0). 

٤م ذم اًمدًمٞمؾ أو رهم٧ٌم ذم إو٤موم٦م إذا يم٤من هٜم٤مك اؾمؿ همػم ُمًجؾ هن٤مئٞمً  -2

اؾمتامرة إو٤موم٦م »أطمد إسمٜم٤مء، يرضمك شمٕمٌئ٦م آؾمتامرة اخل٤مص٦م سمذًمؽ 

 (.2ٟمٛمقذج رىمؿ ) شاؾمؿ همػم ُمًجؾ هن٤مئًٞم٤م ذم دًمٞمؾ إهة

ن إ ٤ًٌمواًمتل ؾمتّمدر ىمري -يمام يٛمٙمٜمٙمؿ اإلو٤موم٦م واًمتٕمديؾ ذم ؿمجرة إهة 

ٕمٌئ٦م آؾمتامرة اخل٤مص٦م وذًمؽ سمت -ؿم٤مء اهلل واعمقضمقدة طم٤مًمًٞم٤م حت٧م اًمٓم٤ٌمقم٦م 

 (.6ٟمٛمقذج رىمؿ ) شاؾمتامرة شمًجٞمؾ اؾمؿ ذم ؿمجرة إهة»سمذًمؽ 

ٟمٛمقذج ذم طم٤مًم٦م إيداع أي ُم٤ٌمًمغ ذم احل٤ًمب اخل٤مص أيًْم٤م  ويقضمد

ذيم٦م  -سمِم٤مرع إطم٤ًمء  289ومرع رىمؿ  4/2211»سم٤مًمّمٜمدوق رىمؿ 
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إؿمٕم٤مر »وحتديد ٟمقع اعمٌٚمغ اعمحقل ُمـ ظمالل  شومٞم٦م ًمالؾمتثامرٍماًمراضمحل اعم

 (.4ٟمٛمقذج رىمؿ ) شإيداع أو شمًديد

يمام ٟمرومؼ ًمٙمؿ اًمٓمٚم٥م اخل٤مص سم٘مرض اًمزواج واًمذي حيؼ جلٛمع أسمٜم٤مء اًمٕمؿ 

 شـمٚم٥م ؾمٚمٗم٦م زواج»آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف إذا شمقاومرت ومٞمٝمؿ اًمنموط، وذًمؽ سمتٕمٌئ٦م 

 (.5ٟمٛمقذج رىمؿ )

وٟمرى أٟمف ُمـ اعمٗمٞمد شمزويديمؿ سم٠مؾمامء مجٞمع اعمٜمدوسملم وأرىم٤مم هقاشمٗمٝمؿ، واًمذي 

ًتٓمٞمع اؾمتالم مجٞمع إظم٤ٌمر ورؾم٤مئؾ إهة اًمتل شمّمدر سمّمٗم٦م ُمـ ظمالًمف شم

 دوري٦م وُمقاقمٞمد آضمتامقم٤مت واحلٗمالت.

وذم اخلت٤مم ٓ يًٕمٜم٤م إٓ أن ٟمِمٙمر مجٞمع ممـ ؾم٤مهؿ ُمٕمٜم٤م ذم إقمداد هذا اًمدًمٞمؾ 

وٟمٕمديمؿ سمتّمحٞمح ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ أظمٓم٤مء وذًمؽ ذم اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مدم اًمذي 

 وًمٙمؿ حتٞم٤مشمٜم٤م،،،،، ؾ اجلٞم٥م(ن ؿم٤مء اهلل )دًمٞمإ٤م ضمًدا ؾمٞمّمدر ىمريًٌ 

 

 اعمدير اًمتٜمٗمٞمذي     

 )أسمق رايم٤من( أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم  /ُمٝمٜمدس     

                                                                            11966 – 0 - 4770497وم٤ميمس   /ه٤مشمػ     

 155414197ضمقال 

 هـ0/0/0409     
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 شخسف األزض َٔ ْبات صتدعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ خايد بٔ عبدايسمحٔ أبابطنيتأيٝف: 
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 َكد١َ

احلٛمدهلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف 

َْرَض َه٤مُِمَدًة وَم٢مَِذا َأٟمَزًْمٜم٤َم ﴿احلٛمد هلل اًم٘م٤مئؾ ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ ، مجٕملمأ ْٕ َوشَمَرى ا

ٌََت٧ْم ُِمـ ْت َوَرسَم٧ْم َوَأٟم  5: احل٩م ﴾يُمؾِّ َزْوٍج هَبِٞم٩ٍم  قَمَٚمْٞمَٝم٤م اعم٤َْمَء اْهَتزَّ

ًة  ﴿واًم٘م٤مئؾ ؾمٌح٤مٟمف:  َْرُض خُمَْيَّ ْٕ  َُم٤مًء وَمُتّْمٌُِح ا
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم َأمَلْ شَمَر أن اهللََّ َأٟمَزَل ُِم

 66: احل٩م ﴾ػٌم أن اهللََّ ًَمٓمِٞمٌػ ظَمٌِ 

قمٔمؿ اخل٤مًمؼ وسمديع ُم٤م ظمٚمؼ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت إن اًم٘م٤مرئ هلذه أي٤مت يٕمٚمؿ 

اًمداًم٦م قمٚمٞمف، وُمٜمٝم٤م اًمٜم٤ٌمت واًمٕمالىم٦م اًم٘مقي٦م سمٞمٜمف وسملم اإلٟم٤ًمن، وم٤مًمٜم٤ٌمت ُمـ 

خمٚمقىم٤مت اهلل اًمتل ٓ همٜمك ًمإلٟم٤ًمن قمٜمٝم٤م ومٛمٜمف ـمٕم٤مُمف وًم٤ٌمؾمف ووىمقده ودهٜمف 

وُمٜمف يّمٜمع ًمػميم٥م وُمٜمف سمٜم٤مء ُمٜمزًمف وُمٜمف قمالضمف وُمٜمف ـمٕم٤مم دواسمف، ومجٕمؾ 

ت وصمٞم٘م٦م ُمتالزُم٦م أيمٞمدة ٟمت٘م٤مؾمؿ ُمٕمف إرض قمغم ؾمٕمتٝم٤م، وىمد قمالىمتف سم٤مًمٜم٤ٌم

 ؿ قمز وضمؾ سمٌٕمض أصٜم٤مومف شمنميًٗم٤م هل٤م.ىمًَضب اهلل ًمٜم٤م إُمث٤مل سمف، وأ

وُم٤م زاًم٧م وؾمتٌ٘مك هذه اًمٕمالىم٦م سم٤مًمٜم٤ٌمت ُم٤م سم٘مل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر وىمد ضمٕمؾ اهلل 

ًٓ وأٟمقاقًم٤م ٓ حيّمٞمٝم٤م إٓ هق ؾمٌح٤مٟمف، وضمٕمؾ ًمٙمؾ سمٞمئ٦م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم ٤م ُمٜمف أؿمٙم٤م

وأهٚمٝم٤م، وىمد شمٕم٤مرف اًمٜم٤مس قمغم أؾمامئٝم٤م حل٤مضمتٝمؿ ًمذًمؽ ومٌ٘مٞم٧م شمتداول هبذا 

إؾمامء ُمٜمذ دب اسمـ آدم قمغم إرض وىمد اهتؿ اإلٟم٤ًمن ُمٜمذ اًم٘مدم سم٤مًمٜم٤ٌمت 



       

    093 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م ًمٞمس ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سمف يمح٤مضم٦م وَضورة ُمٚمح٦م ًمٌ٘م٤مئف وم٘مط، سمؾ اهتؿ 

طمٔم٤مت إمم اهتامم صمؿ ومتٓمقرت اعمال ،وسمٞمئ٤مشمف ،سمف سمٛمٕمروم٦م أٟمقاقمف وأؿمٙم٤مًمف

٦م، طمتك أصٌح ًمٚمٜم٤ٌمت قمٚمٛمف اخل٤مص سمف وُم٤م زًمٜم٤م ٟمتتٌع ُمٕمرومتف يماًل قمغم ومُمٕمر

 ىمدر اهتامُمف وضمٝمده وهم٤مي٤مشمف ومام زال آهتامم سمف سم٤مىمًٞم٤م ُمًتٛمًرا.

وسمحٙمؿ اهتامُمل اًمِمخيص سمذًمؽ ُمٜمذ يمٜم٧م ي٤مومًٕم٤م وم٘مد مجٕم٧م ىمدًرا ٓ سم٠مس سمف 

ظم٤مص٦م ُم٤م يٜم٧ٌم ُمٜمٝم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ أٟمقاقمف وأؾمامئٝم٤م وسمٞمئ٤مهت٤م 

 .أؾمٗمؾ ٟمجد

وينين أن أوع طمّمٞمٚم٦م ذًمؽ اجلٝمد اعمتقاوع سملم يدي اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ذم 

ـ هذا اًمٙمت٤مب راضمًٞم٤م أن يٜم٤مل اؾمتح٤ًمٟمف وحيقز قمغم رو٤مه، وىمد شمْمٛم

ت٘م٤مؾمؿ ُمٕمٝم٤م سمٞمئتٜم٤م ذم ُمٜمٓم٘م٦م ٟمجد اًمٖمٜمٞم٦م قمـ ٟماًمٙمت٤مب أٟمقاقًم٤م ؿمتك ُمـ اًمٜم٤ٌمت 

أٟمقاع اًمٜم٤ٌمت اًمتل يّمٕم٥م قمغم ُمثكم طمٍمه٤م ذم ُمثؾ اًمتٕمريػ سمام حتتقيف ُمـ 

 .هذا اًمٙمت٤مب، وم٤مجلٝمد ذايت سم٤مًمدرضم٦م إومم ُمـ اًمتّمقير واجلٛمع واإلقمداد

وىمد سمذًم٧م ىمّم٤مرى ضمٝمدي ذم شمتٌع أؾمامء اًمٜم٤ٌمت ُمع اعمٝمتؿ هب٤م ُمـ احل٤مَضة 

واًم٤ٌمدي٦م ويم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م ؿمديدة اًمّمٕمقسم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم ٓ شم٘م٤مرن سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٌح٨م 

ذم ُمٜم٤مسمتف، ُمٕمتٛمًدا قمغم ىم٤مقمدة زم وهل أن ُمـ ىمؾ ظمٚمٓمف صح قمٜمف قمـ اًمٜم٤ٌمت 

اًمٜم٘مؾ، واًمّمٕمقسم٦م قمٜمدي هق ٟمٕم٧م ٟم٤ٌمت سمٖمػم اؾمٛمف يٜمٕم٧م سمف همػمه ذم ٟمٗمس 
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اعمٜمٓم٘م٦م ٕيمتِمػ ٓطمً٘م٤م وسمٕمد ذًمؽ اجلٝمد ُمـ اًمٌح٨م أن ذًمؽ آؾمؿ ًمٖمػم 

 ًٓ  قمٚمٞمف ًمتٌدأ رطمٚم٦م اًمٌح٨م ُمـ ذًمؽ اًمرؾمؿ وأن ًمٙمؾ ُمٜمٝمام اؾماًم ُمٕمرووًم٤م دا

شمالطمظ أيًْم٤م  وىمد واضمٝم٧م ُمـ هذا إُمر ؿمٞمًئ٤م ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، وًمٕمؾ، دضمدي

أن هٜم٤مك أؾماًم واطمًدا ٕيمثر ُمـ ٟم٤ٌمت خيتٚمػ ذم صٗم٤مشمف، ًمٙمـ قمذري ذم ٟم٘مٚمف 

أن يماًل اًمٜم٤ٌمشملم مل يٙمقٟم٤م قمـ ُمٙم٤من واطمد ًمٞمحّمؾ اًمتٕم٤مرض ذم آؾمؿ ومٚمٙمؾ 

، أُم٤م ال ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح قمغم آؾمؿ اًمٕم٤مُملوم ٤مطًم سمالد وأهٚمٝم٤م اصٓمال

اًمٗمّمٞمح اًمذي ضم٤مء ذم اعمٕم٤مضمؿ ومالسمد ُمـ آًمتزام سمف إذا قمرف آؾمؿ 

ًمّمحٞمح اًمرؾمؿ وأُم٤م اًمؽمادف ذم إؾمامء ومال سم٠مس سمف سمؾ هق طم٤مصؾ ُم٘مٌقل 

 يْمٞمػ صمراًء ًمٖمقًي٤م ًمٚمٜم٤ٌمت.

وآؾمؿ قمغم هذا ٓ خيٚمق ُمـ قمدة أطمقال إُم٤م ىمديؿ ٓزال ُمٕمرووًم٤م ًمِمٝمرشمف 

دث طمؾ حمؾ همػمه ُمـ اًم٘مديؿ مم٤م مل واٟمتِم٤مره يم٤مًمرُم٨م ُمثاًل، وإُم٤م ُمًتح

يٕمرف اؾمٛمف ُمع اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمرسمٚم٦م طمٚم٧م حمؾ اًمٞمٜمٛم٦م، أو ضمديد مل شمذيمره اعمٕم٤مضمؿ 

وإُم٤م ُمًتٜمٌط اًمقصػ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م وهذا ىمد ي٘مع ومٞمف أؿمٙم٤مل ذم اًمٗمٝمؿ 

 واًمتٓمٌٞمؼ ًم٘مّمقر ذم اًمقصػ ويمؾ شمٚمؽ إطمقال طم٤مصٚم٦م ٓري٥م.

 زُم٤مٟمٜم٤م هذا، وم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٖم٤مًم٦ٌم وقمٚمٛمل أن هذا اًمٗمـ اخل٤مص يٗمت٘مر ًمٚمٛمٝمتٛملم ذم

ُمـ اعمٝمتٛملم واًمٕم٤مروملم سمف ممـ اوٓمرهتؿ احل٤مضم٦م وـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة إًمٞمف ُمـ 
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إضمداد رطمٚمقا أو شمريمقه ٟٓمٕمدام احل٤مضم٦م إًمٞمف سم٥ًٌم حتقٓت احلٞم٤مة وُم٤م 

ٟمٜمٕمؿ سمف ُمـ اًمراطم٦م واًمدقم٦م، ومٌٕمض أضمدادٟم٤م يم٤مٟمقا يِمتٖمٚمقن سم٘مص وطمش 

ذا ٤مؿمٞمتٝمؿ أو ًمٌٞمٕمف واًمتٙم٥ًم ُمـ ه٤م عمسمٕمض اًمٜم٤ٌمشم٤مت حل٤مضمتٝمؿ إًمٞمف قمٚمٗمً 

ح ُمـ اًمّمٕم٥م أن ٌوُمع هذه احل٤مل أص، اًمٕمٛمؾ وىمد أدريم٧م ؿمٞمًئ٤م ُمـ هذا

دمد اعمٚمؿ سمٙمؾ إؾمامء ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ وُمٜمٝم٤م وؾمط ٟمجد وأؾمٗمٚمف وهق ُمٙم٤من 

اًمٌح٨م صمؿ أن هٜم٤مك ٟم٤ٌمشم٤مت اٟمت٘مٚم٧م ُمـ ُمقاـمٜمٝم٤م إصٚمٞم٦م إمم ُمقاـمـ أظمرى 

سمذًمؽ ضمديدة قمغم أهؾ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ  ذم ٟمجد مل شمٕمرف ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ، وهل

وهذا ُمرضمٕمف وُمرده ًمٚمرظم٤مء وإُمـ اًمذي شمٕمٞمِمف هذه اًمٌالد وهلل احلٛمد، 

 طمٞم٨م شمتٜم٘مؾ اعم٤مؿمٞم٦م ووؾم٤مئؾ ٟم٘مٚمٝم٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من ذم هذا اًمٌٚمد اًمٙمريؿ.

ن سمٕمض اًمٜم٤ٌمت ىمد اٟم٘مرض ُمـ سمٕمض ُمقاـمٜمف إُم٤م اٟم٘مراًو٤م يمٚمًٞم٤م وذًمؽ إصمؿ 

واجلٗم٤مف اعمتت٤مسمع، يم٤مًمٕمجرم ذم ُمٜمٓم٘م٦م سم٥ًٌم اًمرقمل وآطمتٓم٤مب اجل٤مئريـ 

اًمّمامن وإرـمك ذم قمريؼ سمٜمٞم٤من، ومٌ٘مل آؾمؿ وذه٥م اًمرؾمؿ، أو اٟم٘مراًو٤م 

 ف ًمتٚمؽ إؾم٤ٌمب ٟمٗمًٝم٤م وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك.شم٤م ىمد شمٓمقل ُمدوىمتٞمً 

صمؿ إين أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أقمتذر ُمٜمؽ ُم٘مدًُم٤م عم٤م ؾمتجده ُمـ آظمتالف ذم 

٤م اؾمت٘مر قمٜمدك ُمـ قمٚمؿ، وم٠مٟم٤م مل أٟم٘مؾ سمٕمض إؾمامء ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمع ُم

٤م سملم هذه اًمٖم٤مًم٥م إٓ ُمـ ص٤مطم٥م ومـ يِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٌٜم٤من، صمؿ ىمد دمد اظمتالومً 
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٦م وقمذري ذم رومإؾمامء هٜم٤م قمـ همػمه٤م ذم يمت٥م اعمٝمتٛملم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اعمٕم

ذًمؽ اقمت٘م٤مدي سم٠من هذه اًمٙمت٥م شمٌ٘مك أىمقال سمنم يٕمؽمهي٤م اًمٜم٘مص وهذا يِمٛمٚمٜم٤م 

 هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ أن ُمثؾ هذا اًمٗمـ يًقغ ومٞمف مجٞمًٕم٤م، ومال يمامل إٓ

ومٌٕمض اًمٙمت٥م ، ٜمقاطمل وسمٕمده٤م قمـ سمٕمْمٝم٤مآظمتالف واًمتٜمقع ٓظمتالف اًم

اًم٘مديٛم٦م واًمتل شمٕمد ُمراضمع ًمٌٕمض اعمٝمتٛملم يٕمؽمهي٤م اًمٜم٘مص وآظمتالف يمام 

يٕمؽميٜم٤م ٟمحـ، وم٤مًمقاوح ُمـ سمٕمْمٝم٤م أهن٤م يمت٧ٌم قمغم أؾم٤مس اًمتٚم٘مل ًمقصػ 

ف ًمّمٕمقسم٦م اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ ًمقىمقف واعمٕم٤ميٜم٦م اعم٤ٌمذة ًماًمٜم٤ٌمت ٓ قمغم أؾم٤مس ا

٘م٤مد وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اعمٞمنة وهمػمه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب، ومٞمحّمؾ اًمٜم٘مص ومتاًمٌالد ٓ

ًم٘مّمقر ذم اًمقصػ ومٞمث٧ٌم اًمٜم٤مىمؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف ٓ ُم٤م رأه، وهذا ًمف ؿم٤مهد ذم وىمتٜم٤م 

ومٚمٞمس يمؾ أطمد ُمٜم٤م جيٞمد اًمقصػ يمام يٜمٌٖمل ًمف وُمٜمف، ومٌٕمْمٜم٤م يّمػ ٟم٤ٌمشًم٤م 

 ىم٤مل وم٢مذا وىمٗم٧م قمٚمٞمف وضمدشمف سمخالف ُم٤م ىم٤مل، وم٤مًمقصػ رء ومٜمتّمقره يمام

واًمقاىمع رء آظمر وُم٤م زًمٜم٤م وُمع شمٞمن وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًمنيٕم٦م ذم هذا اًمقىم٧م 

ٟمجد صٕمقسم٦م ذم اًمقىمقف قمغم يمؾ ٟم٤ٌمت سمٕمٞمٜمف ذم وىمتف وم٤مًمٕمذر هلؿ أومم ومام 

وقمغم ذًمؽ ىمس صٕمقسم٦م ، ٤م سم٤مًمًٞم٤مرة ي٘مٓمٕمقٟمف ذم قمنمة أي٤ممٟم٘مٓمٕمف يقُمً 

قىمقف قمغم يمؾ ٟم٤ٌمت ذم طمٞمٜمف، ومقؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ اًم٘مديٛم٦م شمٗمقت اًمقصقل واًم

قمٚمٞمٝمؿ اًمقىمقف قمغم يمؾ ٟم٤ٌمت سمٕمٞمٜمف ذم وىمتف وذم ُمٙم٤مٟمف وذم خمتٚمػ ُمراطمؾ 

ٟمٛمقه ومام يٜم٧ٌم ذم ؾمٜم٦م ُم٤م، ىمد ٓ يٜم٧ٌم ذم اًمًٜم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م وُم٤م خيرج ذم هذه 
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يٕمؽميف ٤م يم٤من زُم٤مٟمف سمنم اًمٌالد ىمد ٓ خيرج ذم همػمه٤م، وُمع هذا يمٚمف وم٤معم١مًمػ آيً 

ٟمِمٖم٤مل واعمرض واًم٠ًمم واًمٔمروف اعم٤مٟمٕم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ مم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ اإل

 ُمت٤مسمٕم٦م اهتامُمف ذم يمؾ وىم٧م.

واخلالص٦م ُمـ هذا يمٚمف أن أؾمامء اًمٜم٤ٌمت ىمد شمٙمقن ُمتقارصم٦م ىمديٛم٦م ُمتداوًم٦م 

وىمد شمٙمقن ضمديدة ُمًتحدصم٦م اصٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م ًمٖمٞم٤مب اًمٕم٤مرف هب٤م أو اٟمت٘م٤مهل٤م 

٤م يمح٤مل ضمديدة ًمٞم٧ًم ُمٕمرووم٦م ومٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘مً  ُمـ ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م إصٚمٞم٦م إمم ُمٜم٤مـمؼ

 ُمثاًل. شاًمِمٕمٌٞمط»سمٕمض اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمزائرة ُمع اؾمتػماد اًمٌذور يمٜمٌت٦م 

يمؾ ٟمٌت٦م ذم ُمراطمؾ قمدة ُمـ اًمٜمٛمق ًمتتٌلم  صقروىمد طم٤موًم٧م ضم٤مهًدا أن أ

طم٤مٓت آظمتالف اًمتل متر هب٤م شمٚمؽ اًمٜمٌت٦م ذم ُمراطمؾ ٟمٛمقه٤م وشمتْمح اًمّمقرة 

ذم سمٜمٞم٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت هٜم٤م ذم اًمّمقرة قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م  أيًْم٤م ٤م فم٤مهًراوم٘مد دمد اظمتالومً 

وهذا ُمرده ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اعمحٞمٓم٦م سمف ذم سمٞمئتف يمخّمقسم٦م إرض ووومرة اعمٞم٤مه ووىم٧م 

اًمتّمقير وٓ ؿمؽ أن ُمٝمٛم٦م شمّمقير اًمٜم٤ٌمت ؿم٤مىم٦م ذم هذا اًمزُم٤من ومٛمٕم٤مٟم٤مة 

اعمٝمتؿ ٓ شمقصػ ٕٟمف ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من شمتٌع اًمٜم٤ٌمت وشمّمقير ذم ُمراطمؾ 

ٞم٦م ومام دمده اًمٞمقم ىمد ٓ دمده اٟمتِم٤مر إقمداد اعمٝمقًم٦م ُمـ اعم٤مؿم ٟمٛمقه اعمختٚمٗم٦م ُمع

ا وم٤معم٤مؿمٞم٦م ٓ شمؽمك ؿمٞمًئ٤م ُمـ مج٤مل اًمٜم٤ٌمت ًمؽ ومٜمحـ ُمٕمٝم٤م ذم ؾم٤ٌمق دائؿ همدً 

وهلذا دمد اًمٜم٘مص فم٤مهًرا ذم سمٕمض ُمراطمؾ اًمٜمٛمق ًمٌٕمض اًمٜم٤ٌمشم٤مت ذم هذا 
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 اًمٙمت٤مب ُمع أين أىمقم سمرطمالت ُمتٙمررة خمّمّم٦م هلذا اًمٖمرض إٓ أٟمٜمل أقمقد

 ظم٤مزم اًمقوم٤مض.أطمٞم٤مًٟم٤م 

وىمد طم٤موًم٧م ضم٤مهًدا أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب سمًٞمط اًمٚمٗمظ ؾمٝمؾ اًمٕم٤ٌمرة أشمرك 

يمت٥م ذم اًمتٙمٚمػ ذم اًمٙمالم ومام هيٛمٜمل هق صح٦م آؾمؿ وشمٓم٤مسم٘مف ُمع اًمقارد 

اًمٚمٖم٦م وُمٙم٤من اًمقضمقد ووىم٧م اًمٜمٛمق ُم٤م أُمٙمـ ذًمؽ، وىمد يمت٧ٌم إؾمامء 

٤ًٌم ُم٤م أرضمع اًمٜمحق صماًمٕم٤مُمٞم٦م يمام ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمع قمٚمٛمل أهن٤م خت٤مًمػ ىمقاقمد  ؿ إين هم٤مًم

وإن يم٤من ىمد أص٤مسمف اًمتحريػ  شاؾمٛمٝم٤م أو اؾمٛمف ىمديؿ»صٚمف سمٕم٤ٌمرة أآؾمؿ إمم 

سمزي٤مدة طمرف أو ٟم٘مص طمرف أو شم٘مديؿ طمرف أو شم٠مظمػم طمرف أو ُم٘مٚمقب 

ٖمػم قمـ أصٚمف، وىمد أشمرك سمٕمض إطمٞم٤من آؾمتدٓل سمٙمثػم ُمـ إىمقال إٓ ُمُ 

شمتحدث قمـ أطمٞم٤مًٟم٤م  وضمٕمٚم٧م اًمّمقرل أو إصم٤ٌمت، ٗمُم٤م دقم٧م إًمٞمف احل٤مضم٦م ُمـ ٟم

 ٟمٗمًٝم٤م ومٝمل ظمػم وؾمٞمٚم٦م ًمإليْم٤مح. 

صمؿ إين أوع آؾمؿ اًمِم٤مئع اًمٕم٤مُمل اًمِمٕمٌل اعمِمٝمقر اسمتداء صمؿ أذيمر ارشم٤ٌمـمف 

سم٤مٕصؾ ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م أن وضمد سم٤مؾمٛمف وًمٗمٔمف أو أذيمر اؾمٛمف اًمٗمّمٞمح اًمذي 

أقمت٘مده سمٜم٤مء قمغم حت٘مؼ اًمقصػ ًمف، وىمد اقمتٛمدت ذم حت٘مٞم٘مل ًمألؾمامء قمغم 

يمت٤مب ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ًمْمخ٤مُم٦م حمتقاه وُمـ اعمخّمص ٓسمـ 

ٟم٤مىمص همػم شم٤مم أطمٞم٤مًٟم٤م  ؾمٞمده، ُمع أن ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمن ٟم٘مؾ قمٜمف إٓ أن اًمٜم٘مؾ
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ومٞمحّمؾ اإلؿمٙم٤مل ذم اًمتٓمٌٞمؼ سم٥ًٌم هذا اًمٜم٘مص وآطمٞم٤مًٟم٤م أشمرك اًمٜم٘مؾ ُمـ 

اعمخّمص ٓشمٗم٤مق اًمٜمص سملم اعمّمدريـ ومال زي٤مدة سمٞمٜمٝمام شمذيمر، وىمد اؾمتٕمٜم٧م 

 :عمٕمده شاعمٕمجؿ اعمٗمّمؾ ذم إؿمج٤مر واًمٜم٤ٌمشم٤مت ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب»ب سمٙمت٤م

 يمقيم٥م دي٤مب وم٘مد ؾمٝمؾ قمكم اعمٝمٛم٦م.

 

 يمتٌف                                   

 ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم                                   
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 شايجكاف١ٝايطري٠ ٚاإلصتاشات »عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطني عٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ عبدايسمحٔ خايد ايبابطني: إعداد
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 َكد١َ

اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم، ؿمخّمٞم٦م سم٤مرزة دظمٚم٧م شم٤مريخ اًمث٘م٤موم٦م 

يم٤من ـمٛمقطمف وإساره أيمؼم ُمـ أي٦م ، اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ أوؾمع إسمقاب

قم٘م٤ٌمت، ودم٤موًزا ًمٙمؾ اًمتحدي٤مت، وم٘مد ضمد واضمتٝمد ذم شمٕمٚمٞمؿ ٟمٗمًف وـمقر 

ومٞم٦م اًمت٘مدُمٞم٦م، وضمٕمؾ ًمٜمٗمًف ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م، ويمت٥م اؾمٛمف ذم رؤاه اًمث٘م٤م

ي١مصمر ومٞمٝم٤م سمٛمثٚمام ي١مصمر ذم اًمث٘م٤موم٦م ، اًمٕمرسمٞم٦ماًمت٤مريخ، وص٤مر أطمد أقمالم اًمث٘م٤موم٦م 

 اًمٕم٤معمٞم٦م، سمام صٜمع ُمـ شمٗم٤مقمؾ إجي٤ميب سمٞمٜمٝمام.

إٟمٜم٤م ٟمدقمق اًم٘مراء إقمزاء إمم اًمتٕمرف قمغم اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم 

سمتف ذم خمتٚمػ ُمًتقي٤مت ؾمػمشمف آضمتامقمٞم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م وآؾمتٗم٤مدة ُمـ دمر

وإٟمج٤مزاشمف اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕمديدة اًمتل ىم٤مم هب٤م ًمٞمٕمزز ري٤مدة دوًم٦م اًمٙمقي٧م ذم جم٤مل 

اًمث٘م٤موم٦م واًمِمٕمر وإدب، ويرومع اؾمؿ سمالده قم٤مًمًٞم٤م قمغم ُمًتقى اًمقـمـ اًمٕمريب 

٤مؾمؿ اًمِمٕم٥م واًمدوزم ُمـ ذًمؽ ُمثاًل أٟمف همرس ؿمجرة اًمًالم اعمٝمداة سم

ؾمالم وحم٦ٌم ُمٜمف إمم اًمٌنمي٦م مجٕم٤مء ذم ُمريمز اًمنمق  اعمٕمٓم٤مء رؾم٤مًم٦م اًمٙمقيتل

 2قمرسمٞم٦م وقم٤معمٞم٦م ذم  إوؾمط سمج٤مُمٕم٦م أيمًٗمقرد ذم طمٗمؾ طميشمف ؿمخّمٞم٤مت

 .م2106يقٟمٞمق 
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ُمـ اًمٚمٖم٤مت  اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٙمريس طمْمقره٤م ًمٖم٦موقمٛمؾ يمذًمؽ قمغم ٟمنم 

ف ووضمٝمف اعمنم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمت٤مريخ اًمٕمريب اًمٕم٤معمٞم٦م، وشمٕمريػ اًمٕم٤ممل سم٤مًمث٘م٤موم

احلْم٤مري اًمٜم٤مصع، ويم٤من ذم يمؾ ذًمؽ داقمًٞم٤م إمم اًمتٕم٤ميش ُمع أظمر 

 واًمت٤ًمُمح وُمد ضمًقر اعمح٦ٌم واًمًالم سملم اًمِمٕمقب. 

ضمزى اهلل اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ظمػم اجلزاء وطمٗمٔمف وأُمده سمقاومر 

 .اًمّمح٦م واًمٕمٛمر اعمديد

  

 محـ ظم٤مًمد اًم٤ٌمسمٓملمقمٌداًمر                                        
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 شبطاق١ تعسٜف١ٝ»  عبدايعصٜص ضعٛد ايبابطنيعٓٛإ ايهتاب: 

 األَا١ْ ايعا١َ يًُؤضط١إعداد: 
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 َكد١َ
هذا اًمتٕمريػ اعمختٍم سم٤مًمِم٤مقمر اإلٟم٤ًمن قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم حم٤موًم٦م ذم 

ومٝمق ٓ حي٥ٌم اعمديح وٓ اعم٤ٌمًمٖم٦م، وهٜم٤مك ومرق دىمٞمؼ ، اًمًػم قمغم طمٌؾ ُمِمدود

ف سملم ىمقل احل٘مٞم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م واًمتْمخٞمؿ واعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ ضمٝم٦م ٜميًٝمؾ شمٌٞم ٓ

أظمرى، ًمذا وم٘مد جل٠مٟم٤م إمم اًمدىم٦م واحلذر ذم ووع هذا اعمّمٜمػ اًم٘م٤مس قمـ 

سمٚمقغ يم٤مُمؾ اعمرام ويم٤من ىمد شمّمدى ًمف اًم٤ٌمطم٨م ذم إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م إؾمت٤مذ 

 :دأُم٤م سمٕم. وإؾمت٤مذ حمٛمقد اًمٌج٤مزم -رمحف اهلل  -قمٌداًمٕمزيز حمٛمد مجٕم٦م 

ُمع طمٗمظ »وم٢من أمجؾ وأدق ُم٤م يٛمٙمـ أن يقصػ سمف قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم 

 هذه إسمٞم٤مت اًمتل شمٜم٥ًم إمم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: شإًم٘م٤مب

 شُم٘م٣م قمغم يدِه ًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٤مُت         وأومْمؾ اًمٜم٤مس ُم٤م سملم اًمقرى رضمؾ    

 شم٤مراُت ُم٤م دُم٧م ُم٘متدًرا وم٤مًمًٕمد         دـــ أطمـد اعمٕمروف قمــٓ متٜمٕمـ ي    

 طم٤مضم٤مُت  إًمٞمؽ ٓ ًمؽ قمٜمد اًمٜم٤مس       ؿمٙمر ومْم٤مئؾ صٜمع اهلل إذا ضمٕمٚم٧مأو   

اًمّمٕم٤مب ُمـ  ويم٠مٟمف يتٛمثؾ هذه إسمٞم٤مت وهق يتٍمف سمٙمرم وسمقد وي٘متحؿ

                                  أضمؾ أظمريـ وٟمجدهتؿ.

               

 اًمنيعقمٌداًمٕمزيز                                      
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 شزٚض١ ضدٜس» ٖرٙ بالدْا عٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيتأيٝف: 
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 املكد١َ

يًٕمدين أن أىمدم ًمٚم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ هذا اًمٙمت٤مب ًمٞمٙمقن وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمت٥م 

اًمرائٕم٦م اًمتل شمنمف قمٚمٞمٝم٤م وشمّمدره٤م اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب، هبدف 

اًمتٕمريػ سمٌالدٟم٤م اًمٕمزيزة، وإسمراز ُم٤م شمؿ شمًجٞمٚمف قمـ ُم٤موٞمٝم٤م ذم يمت٥م 

ٚم٧م سمثقب ذم اعمقيم٥م احلْم٤مري اعمٕم٤مس وىمد حتإوًملم، وإفمٝم٤مر ُمقىمٕمٝم٤م 

زهق وآىمتدار قمغم ُم٤م طم٘م٘متف ُمـ ُمٜمجزات شمٗمقق ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أن يتّمقره اًم

اًمٕم٘مؾ، أو ُم٤م يم٤من هم٤مي٦م اعم٠مُمقل ًمدى اعمخٓمٓملم ًمٚمٜمٝمقض ذم مجٞمع اعمج٤مٓت 

ك إٓ صمٛمرة همرس، اوُم٤م ذ -ٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م، وهمػمه٤م اإلٟمِم٤مئٞم٦م واًمٕمٛمراٟم -

وٟمحٛمد  ورقم٤مي٦م ص٤مدىم٦م وأُمٞمٜم٦م ُمـ وٓة إُمر ومٞمٜم٤م، ،وطمّم٤مد ضمٝمد ُمتقاصؾ

 اهلل قمغم ذًمؽ.

روو٦م »وهذه اًمدراؾم٦م ُم٤م هل إٓ شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم إطمدى ىمراٟم٤م اًمٕمزيزة 

إلسمراز شم٤مرخيٝم٤م اعم٤ميض واحل٤مَض وُم٤م طم٘م٘متف ُمـ ُمٜمجزات وهل  شؾمدير

واطمدة ُمـ آٓف اًم٘مرى واًمٌٚمدان اًمٙمٌػمة واًمّمٖمػمة، اًمتل ؿمٛمٚمتٝم٤م اًمٕمٜم٤مي٦م، 

واًمرقم٤مي٦م، وآهتامم، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمّمقر اًمتل ؾمٜم٘مدُمٝم٤م ذم هذا اًمٌح٨م هل ُم٤م 

إهن٤م ذم   حت٘مؼ ذم سمٚمدة صٖمػمة إمم طمد ُم٤م، ومام اًمِم٠من ذم مجٞمع اًمٌٚمدان واًم٘مرى؟!
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احل٘مٞم٘م٦م ٟم٘مٚم٦م طمْم٤مري٦م سمٙمؾ إسمٕم٤مد واعم٘م٤ميٞمس، شمٗمقق طمد اإلقمج٤مز 

 وآٟمٌٝم٤مر.

ٝم٩م اًمتحٚمٞمكم ًمٚمٜمّمقص ٜموًم٘مد يم٤من ُمٜمٝمجٜم٤م ذم اًمدراؾم٦م هلذا اًمٌح٨م، هق اعم

اًمت٤مرخيٞم٦م، هبدف اًمقصقل إمم ٟمت٤مئ٩م أو اؾمتٜمت٤مضم٤مت شم١مدي إمم اًمٙمِمػ قمـ 

جم٤مل اًمِمؽ ًمدى  ُم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞم٦م، يم٤مٟم٧م ظم٤مومٞم٦م أو همػم ُمٕمرووم٦م أو طمتك ذم

سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم وم٤مٟمت٘مٚمٜم٤م هب٤م إمم ُمرطمٚم٦م اًمرضمح٤من أو اًمٞم٘ملم، وسمذًمؽ ظمرضمٜم٤م 

 ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٦م سم٢مو٤موم٤مت ضمديدة ٟم٠مُمؾ أن ٟمٙمقن ىمد ووم٘مٜم٤م اهلل ومٞمٝم٤م.

هبذا اًمٌح٨م، وضمػ ُمٜمل اًم٘مٚم٥م ذم اًمٌداي٦م، وم٤معمّم٤مدر  وطم٘مٞم٘م٦م قمٜمدُم٤م قمٝمد إزمّ 

ومٞمٝم٤م يم٤مًمٌح٨م قمـ طم٦ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م شمٙم٤مد شمٙمقن ُمٜمٕمدُم٦م، واًمٌح٨م واًمت٘ميص 

ظمردل ذم ومالة، ًمٙمٜمٜمل اؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل، ومل أضمٕمؾ اًمٞم٠مس يًتٙملم ذم اًم٘مٚم٥م 

ىمديٛمٝم٤م  ،وسمٕمزيٛم٦م صٚم٦ٌم ص٤مدىم٦م، واصٚم٧م اًمٌح٨م، ذم اعمّم٤مدر واعمراضمع

يًدا رويًدا سمدأت شمتجٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت صمؿ اهنٛمرت ويم٤مٟم٧م وور ،وطمديثٝم٤م

اًمذي سمذل قمغم ُمدى اعمِمٙمٚم٦م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م إمم طمد ُم٤م، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اجلٝمد 

أيمثر ُمـ قم٤مم وم٢مين ٓ أدقمل أٟمٜمل وومٞم٧م سم٤معمقوقع طم٘مف، وآُمؾ ومٞمٛمـ يرى 

 ظمٚماًل، أو ظمٓم٠م يًٝمؿ ذم شمّمقيٌف، وًمف ُمـ اهلل اجلزاء، وطمًـ اًمثقاب.
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وأهكم ُمـ أسمٜم٤مء  ،وزُمالئل ،وإين ذم ُم٘م٤مم ٟم٦ًٌم اًمٗمْمؾ إمم أهٚمف أؿمٙمر إظمقاين

هب٤م قمغم ُم٤م أُمدوين سمف ُمـ  ومجٞمع اعمًئقًملم اإلداريلم شروو٦م ؾمدير»سمٚمديت 

 ُمٕمٚمقُم٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت يم٤مٟم٧م ذات ىمٞمٛم٦م إلٟمج٤مز هذا اًمٌح٨م.

يمام أىمدم اًمِمٙمر إمم اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب، حت٧م ىمٞم٤مدة أُمػم اًمِم٤ٌمب 

ؾمٛمق إُمػم ومٞمّمؾ سمـ ومٝمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمذي يرقمك شمٚمؽ اًمًٚمًٚم٦م اعمٗمٞمدة 

نمف قمغم شمٚمؽ اًمًٚمًٚم٦م.. اًمرائٕم٦م وواومر اًمِمٙمر إمم اًمِمئقن اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمتل شم

 ،واعمتٜمققم٦م ،إًمٞمٝمؿ مجٞمًٕم٤م أىمدم اًمِمٙمر واًمتٜمقيف وآُمتٜم٤من، جلٝمقدهؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 .واًمتل ُمٜمٝم٤م اًمتٕمريػ سمٌالدٟم٤م

 اٟم٤م اهلل مجٞمًٕم٤م عم٤م حيٌف ويرو٤مههد

 

 اعم١مًمػ                                       

 حمٛمد أسم٤مسمٓملمقمٌداهلل سمـ                                        
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 ٚثا٥ل أضس نٜٛت١ٝ صتد١ٜعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ٠ ضعاد عبداهلل ايعتٝكٞ: تأيٝف

 َهتب١ ايبابطني املسنص١ٜ يًػعس ايعسبٞ إعداد:
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 َكد١َ

 سم٘مٚمؿ: ؾمٕم٤مد قمٌداهلل اًمٕمتٞم٘مل

 ايٛثا٥ل َسآ٠ اجملتُع

 متثؾ اًمقصم٤مئؼ ذايمرة أُم٦م، وؾمجؾ شم٤مرخيٝم٤م احلل، وُمٜمذ أىمدم إزُمٜم٦م طم٤مول

اإلٟم٤ًمن أن يتقاصؾ ُمع إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، ًمٞمٜم٘مؾ إمم ُمـ ي٠ميت ُمـ سمٕمده دم٤مرسمف 

ج را٦م يرشم٘مل ُمـ ظمالهل٤م اإلٟم٤ًمن ذم ُمدذم احلٞم٤مة ًمٞمٙمقن اًمت٤مريخ ؾمٚمًٚم٦م ُمتّمٚم

 اًمت٘مدم.

ومل شمٕمقز اإلٟم٤ًمن اًم٘مديؿ اًمقؾم٤مئؾ ًمٜم٘مش شمّمقراشمف ومج٤مءت ُمًجٚم٦م قمغم 

اًمقرق ًمٞمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م  عاإطمج٤مر، وقمغم اخلِم٥م، وقمغم اًمٓملم، صمؿ ضم٤مء اظمؽم

 اًمتقاصؾ. 

ن احلٗم٤مظ قمغم اًمقصم٤مئؼ سم٠مٟمقاقمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م واضم٥م وـمٜمل وإٟم٤ًمين، وم٤مُٕم٦م إ

اًمتل شمٗم٘مد شم٤مرخيٝم٤م هل أُم٦م شمٗمت٘مد إؾم٤مس اًمّمٚم٥م اًمتل شمٌٜمك قمٚمٞمف يمٞم٤مهن٤م، 

، ووم٘مدان اًمؽماث هق ُمٕم٤مدل ه٤مئٕم٦م شمت٘م٤مذومٝم٤م اًمري٤مح ذم يمؾ أدم٤موشمٖمدو أُم٦م و

 ًمٗم٘مدان اعمًت٘مٌؾ. 
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ُمـ ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم اعمريمزي٦م ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب ٕمهٞم٦م اًمقصم٤مئؼ ذم شم٤مريخ  وإدرايًم٤م

م أسمرزت ومٞمف 2106ُمـ أسمريؾ  9سمٚمدٟم٤م وم٘مد أىم٤مُم٧م اعمٙمت٦ٌم ُمٕمرًو٤م سمت٤مريخ 

جمٛمققم٦م ُمـ اًمقصم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م اًمٜم٤مدرة ذات اًمّمٚم٦م سم٠مه يمقيتٞم٦م وؾمٕمقدي٦م 

وظمٚمٞمجٞم٦م وُمٜمٝم٤م وصم٤مئؼ ظم٤مص٦م سمثل اًمّم٤ٌمح، وآل ؾمٕمقد، وآل اًمِمٞمخ حمٛمد 

سمـ قمٌداًمقه٤مب ووصم٤مئؼ شمتٕمٚمؼ سمٛمدرؾم٦م اًمٜمج٤مة إهٚمٞم٦م ذم اًمزسمػم واًمتل 

 صدرت ؾم٤مسمً٘م٤م ذم يمت٤مب ُمًت٘مؾ.

وًم٘مد شمؿ شمٙمريؿ اعمِم٤مريملم ذم اعمٕمرض سمٕمد اعمح٤مَضة اًمتل أًم٘م٤مه٤م اًمديمتقر 

اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمغم ُمنح اعمٙمت٦ٌم ذم ؾمٞم٤مق  اعمٛمٚمٙم٦مقمٌداًمرمحـ اًمِمٌٞمكم ُمـ 

اعمٕمرض، واًمتل قمرض ومٞمٝم٤م عم٤م ٟمنمشمف ضمريدة اًمدؾمتقر اًمٌٍمي٦م ذم اًمٕم٤مُملم 

م قمـ إطمداث ذم إُم٤مرة اًمٙمقي٧م واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 0902-0906

 اًمًٕمقدي٦م.
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 ٚعالقت٘ باألَٔ ايٛطين أطسٚح١ يف شتايفات ْعاّ اإلقا١َعٓٛإ ايهتاب: 

 عبدايصُد بٔ عبدايعصٜص ايبابطني املكدّإعداد: 

 عبدايعصٜص بٔ أمحد ايبًٟٛ / ايعُٝد ايسنٔإغساف: 
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 املكد١َ

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، احلٛمد هلل اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ 

ؾمتٕملم سمف ومْمؾ اإلٟم٤ًمن قمغم ؾم٤مئر أٟم٤ًمن ُم٤م مل يٕمٚمؿ أمحده وأؿمٙمره وقمٚمؿ اإل

اًمٕمٚمؿ وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمدة ٓ ذيؽ  اخلٚمؼ ويمرُمف سمحٛمؾ رؾم٤مًم٦م

٤َمي٤م ﴿اًم٘م٤مئؾ ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ:  ًمف ـْ َذيَمٍر َوُأْٟمَثك  َأهيُّ اًمٜم٤َّمُس إِٟم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم

٤ٌَمِئَؾ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا أن َأيْمَرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اهللَِّ َأشْمَ٘م٤م يُمْؿ أن اهللََّ قَمٚمِٞمٌؿ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم

، وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده ورؾمقًمف ُمٕمٚمؿ اًمٌنمي٦م اخلػم 06: احلجرات ﴾ظَمٌػِمٌ 

 :وسمٕمد .رضمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقروخم

يٜمت٘مؾ اًمٌنم ُمـ ُمٙم٤من إمم آظمر سملم دول اًمٕم٤ممل ؾمٕمًٞم٤م وراء أهداف ُمتٕمددة 

اضمتامقمٞم٦م وديٜمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م أو طمتك شمرومٞمٝمٞم٦م، وىمد أصٌح ُمـ اعمتٗمؼ 

ي٦م وًمٙمـ سمْمقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م أمهٝم٤م أن شمًٛمح ٟمٔمؿ سمحرّ  قمٚمٞمف إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٜم٘مؾ اًمٌنم

اًمدوًم٦م اًمتل يريد اًمٗمرد أن يذه٥م إًمٞمٝم٤م، صمؿ إذا دظمؾ ومٕمٚمٞمف أن يت٘مٞمد سمٜمٔمؿ 

اًمدوًم٦م اعمْمٞمٗم٦م، وٓ ختتٚمػ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم هذا قمـ همػمه٤م ُمـ 

ًٓ ًمزواره٤م، طمتك ي٠مشمٞمٝم٤م ؾمٜمقًي٤م  اًمدول، سمؾ رسمام يم٤مٟم٧م أيمثر وأطمًـ اؾمت٘م٤ٌم

  ُمـ اًمزائريـ واًم٘م٤مدُملم ًمٚمٕمٛمؾ واحل٩م واًمٕمٛمرة.  ُماليلم
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٤م ـمٛمقطم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ويتٓمٚم٥م اًمقوم٤مء سمٛم٘متْمٞم٤مت واعمٛمٚمٙم٦م سمدأت ظمٓمٓمً 

خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت ُمـ شمٜمٗمٞمذ شمٚمؽ اخلٓمط اؾمت٘مدام إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م 

ًمٚمٛمٕم٤موٟم٦م ذم شمٜمٗمٞمذه٤م، وسمذًمؽ قُمرف قمٜمٝم٤م شمقاومر ومرص اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م، صمؿ يم٤مٟم٧م 

٤مص٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمتل يم٤من ُمردوده٤م ارشمٗم٤مع ُمًتقى اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م اخل

 اًمدظمؾ اًمٕم٤مم هب٤م وُمًتقى دظمؾ اًمٗمرد.

يمؾ ذًمؽ ؿمٙمؾ قمٜمٍم ضمذب ىمقي ًمٚم٤ٌمطمثلم قمـ ومرص اًمٕمٛمؾ: وسمدأ شمقاومد 

ـم٤مًمٌل اًمٕمٛمؾ وومؼ ٟمٔمؿ اعمٛمٚمٙم٦م، إٓ أن وٖمط اًمٔمروف آىمتّم٤مدي٦م سمدول 

ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م أظمرى دومع أقمداًدا ُمتزايدة ُمـ ُمقاـمٜمل شمٚمؽ اًمدول إمم آدم٤مه 

طمتك ًمقيم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمتًٚمؾ إًمٞمٝم٤م  ،سمحًث٤م قمـ ومرص اًمٕمٛمؾ اعمجزي٦م هل٤م

واًمتح٤ميؾ سمِمتك اًمٓمرق ًمٚمدظمقل إًمٞمٝم٤م، ومم٤م زاد ُمـ هذه اًمٔم٤مهرة ومتح سم٤مهب٤م 

 ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة. 

وٓ ؿمؽ أن اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ اًم٘م٤مدُملم ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة إٟمام ي٘مّمدون 

٤ميؾ ًمٚمدظمقل إمم اعمٛمٚمٙم٦م يدقمقن أدائٝم٤م، إٓ أن ٟم٦ًٌم ممـ يريدون اًمتح

طمْمقرهؿ ًمٚمح٩م أو اًمٕمٛمرة وم٢مذا وـمئ٧م أىمداُمٝمؿ أرض اعمٛمٚمٙم٦م اٟمٍمف 

 مهٝمؿ إمم اهلروب.
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االٖتُاَات ايسٜاد١ٜ ٚاختالف ايتصٛز بني طالب  عٓٛإ ايسضاي١:
 ٚطايبات ادتاَعات يف ايدَاّ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 خايد أبابطني ادتٖٛس٠األضتاذ٠ إعداد: 
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آهتامُم٤مت اًمري٤مدي٦م واظمتالف اًمتّمقر سملم ـمالب وـم٤مًم٤ٌمت اجل٤مُمٕم٤مت ذم 

 اًمدُم٤مم سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 ًَدص

سمحث٧م هذه اًمدراؾم٦م قمـ ُمًتقى آهتامُم٤مت اًمري٤مدي٦م ًمٓمالب اجل٤مُمٕم٦م ذم 

درؾم٧م يمذًمؽ اًمٕمقاُمؾ اًمتل شم١مصمر قمغم ، ًمدُم٤مم، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦ما

ًمٚمٓمالب، وطمددت اًمٗمرق سملم اًمٓمالب واًمٓم٤مًم٤ٌمت ذم آهتامُم٤مت اًمري٤مدي٦م 

ُمًتقى اًمرهم٦ٌم سمري٤مدة إقمامل، واىمؽمطم٧م ؾمٞم٤مؾم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم سمٜم٤مًء قمغم اًمٜمت٤مئ٩م 

 .2161ُمـ أضمؾ اعم٤ًممه٦م ذم حت٘مٞمؼ رؤي٦م اًمًٕمقدي٦م 

م سم٤مؾمتخدام ُمٕمٚمقُم٤مت 2108وُم٤مرس  2107شمؿ إضمراء اعمًح سملم ديًٛمؼم 

ـم٤مًم٥م وـم٤مًم٦ٌم ُمـ  746شمٕمٌئتف ُمـ ىمٌؾ أوًمٞم٦م قمـ ـمريؼ اؾمتخدام اؾمتٌٞم٤من شمؿ 

يمٚمٞم٦م إدارة إقمامل ذم ضم٤مُمٕمّتل اإلُم٤مم قمٌداًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ وإُمػم حمٛمد سمـ 

ومٝمد، اًمدُم٤مم، اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ومه٤م ضم٤مُمٕمتلم 

 .طمٙمقُمٞم٦م وظم٤مص٦م قمغم اًمتقازم

 .شمؿ اؾمتخدام اًمٓمرق اًمقصٗمٞم٦م وآؾمتدًٓمٞم٦م ًمٚمتحٚمٞمؾ
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ؾ اًمقصٗمل قمغم شمرشمٞم٥م اًمقؾمٞمط، اًمؽمددات واًمرؾمقم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، ذم ريّمز اًمتحٚمٞم

طملم أن اإلطمّم٤مءات آؾمتدًٓمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م حتٚمٞمؾ اًمٕمقاُمؾ: آرشم٤ٌمـم٤مت، 

 وآٟمحدار اًمٚمقهم٤مريثٛمل أو اًمٚمقضمٞمًتل: وُمرسمع يم٤مي.

٤ًٌم ُمـ اًمٓمالب يرهمٌقن سمٌدء اًمٕمٛمؾ 85أووح٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م أن  % شم٘مري

 تامم قم٤مزم سمري٤مدة إقمامل. % ُمٜمٝمؿ ًمديف اه56اخل٤مص هبؿ و

أووح٧م ٟمت٤مئ٩م آٟمحدار اًمٚمقضمٞمًتل أن اعمقىمػ دم٤مه اًمًٚمقك، اًمًٞمٓمرة 

اًمًٚمقيمٞم٦م، اًمدقمؿ احلٙمقُمل، وسمٞمئ٦م اجل٤مُمٕم٦م هل٤م دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم اًمت٠مصمػم ذم 

 آهتامُم٤مت اًمري٤مدي٦م ًمٚمٓمالب. 

 أفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م آرشم٤ٌمط يمذًمؽ أن اًمٕمقاُمؾ اًمديٛمقهمراومٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م إجي٤مسمًٞم٤م

سم٤مٓهتامم اًمري٤مدي ًمٚمٓمالب هل اًمٕمٛمر، اًمٜمقع، ُمًتقى اًمدراؾم٦م، شم٤مريخ 

 إهة ذم اًمتج٤مرة، وقم٤مُمؾ اًمقراصم٦م ذم إدارة اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري ًمٚمقاًمديـ. 

يمام أؿم٤مر ُمرسمع يم٤مي قمغم أٟمف ٓ شمقضمد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم 

 اجلٜمًلم ذم آهتامم اًمري٤مدي.

سمتٓمقير ُم٤مدة ري٤مدة إقمامل ًمتدُم٩م شم٘مؽمح هذه اًمدراؾم٦م أن شم٘مقم اجل٤مُمٕم٤مت 

اًمتٕمٚمؿ اًمٕمٛمكم واًمٜمٔمري ُمًٕم٤م سمدل اًمتٕمٚمؿ اًمٜمٔمري وم٘مط، وأن شمِمجع اًمٓمالب 
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قمغم أن يِم٤مريمقا سم٠مومٙم٤مر ًمٌداي٦م أقمامل دم٤مري٦م شم٘مقم طم٤موٜم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمألقمامل 

قمغم دقمٛمٝم٤م، يمام جي٥م قمغم احلٙمقُم٦م شمققمٞم٦م اعمجتٛمع قمـ احل٤مضم٦م ٕن شمٙمقن يمؾ 

امل، يمام شم٘مقم يمذًمؽ سمتقومػم سمٞمئ٦م حمٗمزة ًمري٤مدة إقمامل أهة داقمٛم٦م ًمري٤مدة إقم

قمـ ـمريؼ ومرض ؾمٞم٤مؾم٤مت ًمتقومػم اًم٘مرض احلًـ وإزاًم٦م اًم٘مٞمقد واًمرؾمقم 

 اعمٗمروو٦م قمغم اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يرهمٌقن سمٌدء قمٛمؾ دم٤مري.
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  ايكٛاعد ايفك١ٝٗ يف نتاب بدا٥ع ايصٓا٥ع عٓٛإ ايسضاي١: 

 ـٖ 587يًهاضاْٞ                                     

 األضتاذ عبدايسمحٔ بٔ فٗد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 

 ايدنتٛز َدحت َصطف٢ أمحد ستُد إغساف:
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 َكد١َ

رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م قمٌداًمرمحـ سمـ ومٝمد قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم ًمٜمٞمؾ درضم٦م 

 اعم٤مضمًتػم وهق سمح٨م اؾمت٘مرائل ُمع دراؾم٦م اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م.
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 ال تطأٍ عٔ َسضٞ عٓٛإ ايهتاب: 

 ٖٝا ايبابطني األخصا١ٝ٥ االدتُاع١ٝإعداد: 
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 املكد١َ

ىمد يت٤ٌمدر إمم ذهـ اًم٘م٤مرئ قمٜمد ىمراءشمف ًمٕمٜمقان اًمٙمت٤مب ُمـ هق اًمِمخص 

اعمريض اًمذي ٓ ي٠ًمل قمـ ُمروف ُمع أن اًمِمخص اعمريض ذم اًمٖم٤مًم٥م 

يرهم٥م أن يٓمٛمئـ ُمـ إؿمخ٤مص اعمحٞمٓملم قمغم صحتف سم١ًمهلؿ قمـ اعمرض 

ويمٞمػ قمرف سم٢مص٤مسمتف؟ وُم٤مهل ـمرق اإلص٤مسم٦م؟ وُمتك أو يمؿ وُم٤ًٌٌمشمف؟ 

 ؾمتًتٛمر ُمرطمٚم٦م اًمٕمالج؟

وذم اخلت٤مم وسمٕمد هذه إؾمئٚم٦م اعمٕمت٤مدة ؾمقف ي٘مدم ًمف احلٚمقل سمقصٗم٦م ًمٓمٌٞم٥م 

ُمٕم٤مًم٩م ممت٤مز أو ُمًتِمٗمك أو ؿمخص أصٞم٥م سمٛمثؾ ُمروف وشمِم٤مرم ُمٜمف وهٙمذا 

ومٝمق  شإيدز»ُمـ احلٚمقل وـمرق اًمٕمالج، إٓ ُمريض ٟم٘مص اعمٜم٤مقم٦م اعمٙمت٦ًٌم 

اعمرض اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يرهم٥م وٓ حي٥م أن ي٠ًمًمف أي ؿمخص طمتك أىمرب 

 ؟أو ُم٤م هق اًمٕمالج ؟أو يمٞمػ أص٧ٌم ؟روؽإىمرسملم ًمف ُم٤م ُم

ن اعمرض وصٛم٦م يِمٕمر هب٤م ُمـ أصٞم٥م سمف ؾمقاء يم٤من ذم اإلص٤مسم٦م سمًٚمقيمف ٕ

اعمٜمحرف أو قمدوى مل يٙمـ ًمف يد هب٤م، وُمٝمام يم٤مٟم٧م ـمرق اإلص٤مسم٦م أو أؾم٤ٌمهب٤م 

ذم جمتٛمٕمٜم٤م حمت٤مضمقن إمم رقم٤مي٦م واهتامم ٕن اعمًٚمؿ ُمٌتكم وهذا  ومٝم١مٓء ومئ٦م

 اسمتالء ُمـ اخل٤مًمؼ قمز وضمؾ وُمـ طمؼ يمؾ ُمريض أن يتٚم٘مك اًمرقم٤مي٦م واًمٕمالج.
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واعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىمدُم٧م هلؿ ُم٤م ي٘مدم إمم يمؾ ُمريض حيت٤مج إمم 

 قمالج ورقم٤مي٦م ووىم٤مي٦م.

رض ٛم اعمّم٤مسملم سموهبذا اًمٙمت٤مب أطم٥م أن أًم٘مل اًمْمقء قمغم ه١مٓء اعمرى

ُمـ اًمٜمقاطمل آضمتامقمٞم٦م وُم٤م يتٕمروقن ًمف ُمـ وٖمقـم٤مت عمقاضمٝم٦م  شاإليدز»

 ٟمٗمًٝمؿ وأههؿ وجمتٛمٕمٝمؿ.

 .....واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ             
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ْٗا١ٜ ايٛصٍٛ يف غسح احملصٍٛ ألبٞ عبداهلل مشظ ايدٜٔ عٓٛإ ايسضاي١: 

 (ٖـ652عاّ )ت:  «قاضٞ ايعطهس»بـ ستُد بٔ اذتطٝين األزَٟٛ املعسٚف 

 األضتاذ عبدايسمحٔ بٔ فٗد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 

 فض١ًٝ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عًٞ اذتطاب إغساف:
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 املكد١َ

اهلل أسم٤مسمٓملم ًمٜمٞمؾ درضم٦م قمٌدسمـ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمـ اًمٓم٤مًم٥م قمٌداًمرمحـ سمـ ومٝمد 

 .ةاًمديمتقرا
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 يف عٗد املًو عبدايعصٜص  يػؤٕٚ اذتر ايتٓعُٝات اإلداز١ٜعٓٛإ ايهتاب: 
 ّ(4953-ٖـ4924ّ/4373-ٖـ4343يف ايفرت٠ )د آٍ ضعٛ

 ٖٝا بٓت عبداحملطٔ ستُد ايبابطني ايدنتٛز٠إعداد: 
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 املكد١َ

عم٤م يم٤من احل٩م ريمٜم٤ًم ه٤مًُم٤م ُمـ أريم٤من اإلؾمالم وم٘مد اهتؿ أوًمق إُمر ُمـ طمٙم٤مم 

اعمًٚمٛملم ُمٜمذ ومجر اإلؾمالم قمغم اظمتالف ُمقاىمٕمٝمؿ سم٠مُمر احل٩م، وشمٜمٔمٞمؿ 

ؿم١موٟمف، وُم٤م يرشمٌط سمذًمؽ ُمـ شمٜمٔمٞمؿ ىمقاومؾ احل٩م وشم٠مُمٞمٜمٝم٤م وآهتامم سمٓمرق 

٤مإلو٤موم٦م احل٩م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إُمـ وشمقومػم اخلدُم٤مت اًميوري٦م ًمراطم٦م احلجٞم٩م سم

إمم آهتامم سم٠مُمر احلرُملم اًمنميٗملم ُمـ شمٕمٛمػم وصٞم٤مٟم٦م ويم٤ًموي وهمػمه٤م ُمـ 

إُمقر اًميوري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه إُم٤ميمـ اعم٘مدؾم٦م طمتك حتتؾ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م اًمالئ٘م٦م 

 هب٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم.

وىمد فمؾ هذا آهتامم قمؼم اًمٕمّمقر طمتك ؾم٘مقط اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٕمد احلرب 

م( وذم سمداي٦م اًمرسمع اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ 0908-0904إومم )اًمٕم٤معمٞم٦م 

ؿمٝمدت ؿم١مون احل٩م شمٓمقًرا ضمديًدا فمٝمر ذم شمٙمٗمؾ اًمدوًم٦م ص٤مطم٦ٌم اًمًٞم٤مدة 

قمغم احلج٤مز سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٛم٤ٌمذة أُمقر احل٩م وشمٜمٔمٞمؿ ؿم١موٟمف، وآهتامم سمٛمراوم٘مف 

وذًمؽ قمغم قمٝمد ُم١مؾمس اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمث٤مًمث٦م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سمـ 

مج٤مدى أظمرة  25ًمرمحـ آل ؾمٕمقد اًمذي ٟمقدي سمف ُمٚمًٙم٤م قمغم احلج٤مز ذم قمٌدا

 م.0926يٜم٤مير  8هـ/ 0644

ًٓ وومػمة ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٔمٞمؿ أُمقر احل٩م  وىمد سمذل ضمالًمتف ضمٝمقًدا يمٌػمة وأُمقا

هـ/ 0645وشم٠مُملم ؾمٌٚمف وسمدأ ذًمؽ سم٢مٟمِم٤مء إدارة احل٩م وإوىم٤مف ذم قم٤مم 
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رشمًٌٓم٤م سمٛمقؾمؿ احل٩م، وٟمٔمًرا م ويم٤من ٟمِم٤مط شمٚمؽ اإلدارة ذم اًمٌداي٦م ُم0927

م أُمر 0945هـ/ 0665ًمٙمثرة شمدومؼ احلج٤مج قمغم اعمٛمٚمٙم٦م صدر ذم قم٤مم 

ُمٚمٙمل سمتِمٙمٞمؾ إدارة ضمديدة ذات صالطمٞم٤مت أيمؼم، وإُمٙم٤مٟم٤مت أوؾمع 

ًمٚمٕمٜم٤مي٦م سمِم١مون احل٩م أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احل٩م، وىمد شمٗمرقم٧م 

 ُمٜمٝم٤م قمدة ؿمٕم٥م إداري٦م، وديٜمٞم٦م، وُم٤مًمٞم٦م، وصحٞم٦م.

وم٧م ومٞمام سمٕمد سم٤مؾمؿ اعمديري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمِم١مون احل٩م واؾمتٛمرت شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝم٤م وقمر

م طمٞم٨م أٟمِم٠مت وزارة ُمًت٘مٚم٦م شمٜمٗمرد سمٙم٤موم٦م 0960هـ/0680طمتك قم٤مم 

 ًمٕمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز رمحف اهلل.ؿم١مون احل٩م ويم٤من ذًمؽ ذم وىم٧م ٓ طمؼ 

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟمج٤مزات واعمِم٤مريع اًمتل مت٧م ذم قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز، وم٘مد 

ُمـ أسمرزه٤م شمقؾمٕم٦م احلرُملم اًمنميٗملم، ودمديد سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم، وإٟمِم٤مء  يم٤من

سمِمٙم٤موى احلج٤مج، سم٤مإلو٤موم٦م إمم  لًمٚمحج٤مج ذم ضمدة، وإٟمِم٤مء ٟم٘م٤مسم٦م شمٕمٜمُمديٜم٦م 

إصالح اًمٓمرق اعم١مدي٦م إمم اعمِم٤مقمر اعم٘مدؾم٦م ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م أو ذم ضمدة أو 

مم راطم٦م ٟمج٤مزات اًمتل هدوم٧م إٜمقرة، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمِم٤مريع واإلاعمديٜم٦م اعم

وآؾمت٘مرار ًمقومقد سمٞم٧م اهلل احلرام، ويم٤من هذا وٞمقف اًمرمحـ، وشمقومػم إُمـ 

وٟمٔمًرا ٕمهٞم٦م هذا اًمتٓمقر، وم٘مد رهم٧ٌم ذم ق ذم ؿم١مون احل٩م، قشمٓمقر همػم ُمًٌ

شمؿ ذم جم٤مل اًمتٜمٔمٞمامت اإلداري٦م ًمٚمح٩م اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع ًمٚمٙمِمػ قمام 

٤مت طمٞمقي٦م ذم جم٤مٓت ذم قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ ُمنموقم
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شمزويد اعمٙمت٦ٌم ه٤مدوم٦م ُمـ ذًمؽ اًمتٕمٛمػم واًمّمح٦م واًمٓمرق وآشمّم٤مٓت 

اًمت٤مرخيٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمدراؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م ُمقصم٘م٦م شمٙمقن ُمرضمًٕم٤م ًمٚم٤ٌمطمثلم وـمالب 

 اعمٕمروم٦م.

وىمد قم٤مجل٧م ىمْم٤مي٤م هذه اًمدراؾم٦م سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اًمت٤مرخيل ذم طمٞم٤مد 

 وُمقوققمٞم٦م وأُم٤مٟم٦م ودىم٦م شم٤مرخيٞم٦م. 

ُمّم٤مدر أصٚمٞم٦م ُمتٜمققم٦م »د شمقاومرت اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌح٨م واؿمتٛمٚم٧م قمغم وىم

، واًمتل شمتٛمثؾ ذم رؾم٤مئؾ ششم٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمقصم٤مئؼ اعمٜمِمقرة وهمػم اعمٜمِمقرة

اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وظمٓمٌف ذم وومقد احلج٤مج اعمًٚمٛملم إو٤موم٦م إمم إواُمر 

واًمتقضمٞمٝم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م، ويمٚمٝم٤م وصم٤مئؼ ُمقضمقدة ذم دارة اعمٚمؽ  واعمراؾمٞمؿ

ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م ويمذًمؽ وصم٤مئؼ قمٌداًمٕمزيز وُمٕمٝمد اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م وُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ 

اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ُمـ دارة احلرس اًمقـمٜمل سم٤مًمري٤مض وأيًْم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمقصم٤مئؼ 

 اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز.

٤مُم٦م، سمٕمض اعمخٓمقـم٤مت اعمحٚمٞم٦م اهلأيًْم٤م  واؾمتخدُم٧م ذم هذا اًمٌح٨م

ُمـ اًمدوري٤مت اًمًٕمقدي٦م وأمهٝم٤م جمٚم٦م أم اًم٘مرى وجمٚم٦م احل٩م وجمٛمققم٦م يمٌػمة 

يمام رضمٕم٧م إمم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م  ،اًمدارةوجمٚم٦م اعمٜمٝم٩م وجمٚم٦م 
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اعمٕم٤مسة، ويمؿ يمٌػم ُمـ اعمراضمع اعمٓمٌققم٦م واًمتل شمٗمٞمد يمثػًما ذم دراؾم٦م 

 ضمقاٟم٥م طمٞم٤مة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وأقمامًمف وشمٜمٔمٞمامشمف.

وٟمٔمًرا ًمٙمثرة اجلٝمقد اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز ُمـ أضمؾ شمٜمٔمٞمؿ ؿم١مون 

٧م اًمّمٕمقسم٦م ذم شمتٌع هذه اجلٝمقد ُمـ ظمالل اًمقصم٤مئؼ شماحل٩م اإلداري٦م وشمِمٕمٌٝم٤م أ

 واًمدوري٤مت واعمّم٤مدر واعمراضمع اعمتٕمددة واعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع اًمٌح٨م.

 وقم٤مجل٧م ذم اًمٌح٨م صمالث ىمْم٤مي٤م أؾم٤مؾمٞم٦م وهل: 

اإلداري٦م ىمٌؾ قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز، صمؿ اًمتٜمٔمٞمامت اإلداري٦م شمٜمٔمٞمامت احل٩م 

ًمٚمح٩م ذم قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز، وأظمػًما اعمِم٤مريع اعمتّمٚم٦م سم٤محل٩م واحلج٤مج ذم 

وىمد وٛمٜم٧م ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م أسمقاب وظم٤ممت٦م  ،قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز

 وُمالطمؼ هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىم٤مئٛم٦م سمٛمّم٤مدر وُمراضمع اًمٌح٨م وحمتقي٤مشمف.

٧م اعم٘مدُم٦م أمهٞم٦م ُمقوقع اًمٌح٨م ودواومع اظمتٞم٤مره واهلدف ُمـ وشمْمٛمٜم

اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف واعمٜمٝم٩م اًمذي اشمٌٕمتف ذم اًمٙمت٤مسم٦م صمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م ٕسمقاب 

وومّمقل دراؾمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ٕهؿ ُمّم٤مدره،  واًمّمٕمقسم٤مت اًمتل واضمٝمتٝم٤م ذم 

 إقمداده.

شمٜمٔمٞمامت احل٩م ىمٌؾ قمٝمد اعمٚمؽ » وىمد ظمّمّم٧م اًم٤ٌمب إول ًمٚمحدي٨م قمـ:

ل ؾمٕمقد وشم٠مصمػماهت٤م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م قمغم أهؾ احلج٤مز قمٌداًمٕمزيز آ
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ًمتٕمريػ سم٤محل٩م ًمٖم٦م وىمًٛمتف إمم متٝمٞمد وصمالصم٦م ومّمقل حتدصم٧م ذم اًمتٛمٝمٞمد قمـ ا

 ملسو هيلع هللا ىلصؿم٤مرة اًمنيٕم٦م إمم شمٓمقر ٟمٔمؿ احل٩م ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌل ٤م ُمع اإلواصٓمالطًم 

شمٜمٔمؿ إُمرة احل٩م وريمٌف »ول ٍم اًمٕمثامين وشمٜم٤موًم٧م ذم اًمٗمّمؾ إوطمتك اًمٕم

 . شٕمزيزقمٌداًموىمٞم٤مدشمف ىمٌؾ قمٝمد اعمٚمؽ 

 شـمرق احل٩م وُمراوم٘مف اعمدٟمٞم٦م»وظمّمّم٧م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م قمـ 

ُمقوح٦م اًمٓمرق اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل يم٤من يًٚمٙمٝم٤م احلج٤مج إمم سمٞم٧م اهلل احلرام وهل 

ـمريؼ احل٩م اًمٕمراىمل وـمريؼ احل٩م اًمِم٤مُمل وـمريؼ احل٩م اعمٍمي وـمريؼ 

 احل٩م اًمٞمٛمٜمل.

شم٠مصمػمات احل٩م »وم٘مد قم٤مجل٧م ومٞمف ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م وهل  اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: أُم٤م

 .شآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م قمغم أهؾ احلج٤مز

اًمتٜمٔمٞمامت اإلداري٦م ًمِم١مون احل٩م ذم  وىمد أومردت اًم٤ٌمب اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م قمـ:

هـ/ 0676-0646قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد ذم اًمٗمؽمة ُمـ )

م( وىمد ىمًٛمتف إمم متٝمٞمد وصمالصم٦م ومّمقل شمٜم٤موًم٧م ذم اًمتٛمٝمٞمد: 0924-0956

هـ 0646ٕمزيز آل ؾمٕمقد ؾمٜم٦م قمٌداًمدظمقل احلج٤مز حت٧م ؾمٞمٓمرة اعمٚمؽ 

 وسمداي٦م اهتامُمف سمِم١مون احل٩م. 
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وحتدصم٧م ذم اًمٗمّمؾ إول: قمـ اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمح٩م ُمقوح٦م ٟمٔمؿ شمٚمؽ 

 اإلدارة وُم١ًموًمٞم٤مهت٤م.

وم٘مد ظمّمّمتف ًمٚمحدي٨م قمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمث٘م٤مذم اعمتٛمثؾ ذم أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 

شمقوٞمح يمؾ ُم٤م هيؿ احلج٤مج ذم يم٤موم٦م ؿم١موهنؿ اًمديٜمٞم٦م واإلداري٦م واًمّمحٞم٦م 

 واعم٤مًمٞم٦م.

وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: قم٤مجل٧م ُمقوقع شمٓمقير اخلدُم٤مت اًمّمحٞم٦م وإٟمِم٤مء 

 اعمرايمز اًمٓمٌٞم٦م واعمًتِمٗمٞم٤مت ذم قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز.

ف ًمٚمحدي٨م قمـ اعمِم٤مريع اعمتّمٚم٦م سم٤محل٩م وم٘مد ظمّمّمت أُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م:

واحلج٤مج ذم قمٝمد اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وىمد ىمًٛمتف إمم متٝمٞمد وصمالصم٦م ومّمقل 

شمٜم٤موًم٧م ذم اًمٗمّمؾ إول: ُمّمٜمع اًمٙمًقة واهتامم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز سم٤مًمٙمٕم٦ٌم 

اعمنموم٦م، ومتتٌٕم٧م ذم قمرض هيع شمٓمقر اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م قمؼم اًمت٤مريخ، صمؿ 

 ٕمزيز سمٙمًقة اًمٙمٕم٦ٌم وإٟمِم٤مء ُمّمٜمع هل٤م ذم ُمٙم٦م.حتدصم٧م قمـ اهتامم اعمٚمؽ قمٌداًم

وأومردت اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ًمٚمحدي٨م قمـ ُمِم٤مريع احلج٤مز واٟمج٤مزاهت٤م ذم ُمٙم٦م 

 اعمٙمرُم٦م.

أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م وإظمػم، وم٘مد ظمّمّمتف ًمٚمحدي٨م قمـ ُمِم٤مريع احل٩م 

 وإٟمج٤مزاهت٤م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وضمدة.
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٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل وم٘مد أسمرزت ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ظمٚمّم أُم٤م اخل٤ممت٦م:

ُمٕم٤مجلتل ًم٘مْم٤مي٤م اًمٌح٨م وىمد اٟمتٝمٞم٧م ومٞمٝم٤م إمم أن اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد، 

سمذل ضمٝمقًدا ضم٤ٌمرة ذم ؾمٌٞمؾ شمٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمٛمٚمٙم٦م، ويم٤من ُمـ أهؿ شمٚمؽ 

اجلٝمقد اًمتٜمٔمٞمامت اإلداري٦م اًمتل وضمٝمٝم٤م ًمٚمح٩م واًمتل شمٕمتؼم وؾم٤مًُم٤م إؾمالُمًٞم٤م 

 قمغم صدره اًمٙمريؿ.

سمٛمقضمٌٝم٤م قمغم درضم٦م ديمتقراه اًمٗمٚمًٗم٦م ذم  ومٝمذه اًمدراؾم٦م طمّمٚم٧م :ٕمدسمو

أداب ُمـ يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مت سم٤مًمري٤مض، وأرضمق أن شمٙمقن ًمٌٜم٦م ُمتقاوٕم٦م ذم 

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ، ًمٌٜم٤مء اًمت٤مرخيل عمٛمٚمٙمتٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦ما

 

 د. هٞم٤م اًم٤ٌمسمٓملم                                       

 هـ0422اًمري٤مض: صٗمر                                        

 م2110أسمريؾ                                        
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 شإْدْٚٝطٝا» ضًط١ً ايعامل بني ٜدٜوعٓٛإ ايهتاب: 

 األضتاذ ستُد بٔ عبدايسمحٔ ايبابطني :إعدادمجع ٚ
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 َكد١َ

شمٗمري٩م هؿ.. وايمت٤ًمب ُمٕمٞمِم٦م.. وقمٚمؿ..  وؾم٤مومر ومٗمل إؾمٗم٤مر مخس ومقائد..

 ُم٤مضمد..٦م ٌوآداب.. وصح

ام شمزيد أو سمٟمٕمؿ ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر عم٤م ىمٞمؾ ىمدياًم، ٟمجد أن ًمٚمًٗمر ومقائد قمدة ر

ًٓ صمؿ اًمتخٓمٞمط اًمًٚمٞمؿ ًمٚمرطمٚم٦م  شمٜم٘مص وذًمؽ يمٚمف ُمٕمتٛمًدا قمغم شمقومٞمؼ اهلل أو

ومٞمام يتٕمٚمؼ ذًمؽ  ٦ٌم ًمتحديد اًمقضمٝم٦م اعمٗمْمٚم٦م ًمٚمرطمٚم٦م..ومجع اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٜم٤مؾم

 سمٗمٙمرة اًمًٗمر قمٛمقًُم٤م.

ة ؾمٚمًٚم٦م اًمٕم٤ممل سملم يديؽ، ومٞمٕمٚمؿ اهلل أهن٤م ىمد راودشمٜمل ُمٜمذ أُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٗمٙمر

ٝمٞم٠م زم تؾمٜمقات ـمقال وٓؾمٞمام أٟمٜمل ممـ يٕمِم٘مقن اًمًٗمر واًمؽمطم٤مل ُمتك شم

اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم، يمام أٟمٜمل سمال ؿمؽ ىمد اؾمتٗمدت ُمـ ُمِم٤مهدايت اًمِمخّمٞم٦م 

ُمـ ظمالل اًمًٗمر ظمالل ؾمٜمقات قمديدة، طمٞم٨م يمٜم٧م وٓ زًم٧م أدون اًمٕمديد 

ٙمؾ اًمدول واعمدن واعمقاىمع اًمتل أزوره٤م، يمام أٟمٜمل اؾمتٗمدت ُمـ اعمِم٤مهدات ًم

مم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ يمثػم ُمـ اإلظمقة إقمزاء اعم٤ًمومريـ، ويمذًمؽ ُمـ اًمٙمثػم ُمـ 

 اعمقاىمع قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م واًمتل هتتؿ سمٕم٤ممل اًمًٞم٤مطم٦م واًمًٗمر سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م.

أقمٚمؿ أٟمٜمل ًم٧ًم أول ُمـ يمت٥م ذم سم٤مب اًمرطمالت وًمـ أيمقن إظمػم سمٛمِمٞمئ٦م 

اهلل، ًمٙمٜمٜمل طم٤موًم٧م ذم هذه اًمًٚمًٚم٦م أن أوضمف اًم٘م٤مرئ اًمٕمريب سمٓمري٘م٦م خمتٍمة 
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قمٍم اًمت٘مٜمٞم٦م ذم وؾمٚم٦ًم ٓ حتٛمؾ سملم ـمٞم٤مهت٤م شمٗم٤مصٞمؾ ممٚم٦م، وٓؾمٞمام ٟمحـ 

 واًمنقم٦م أن صح اًمتٕمٌػم.

أن أطمدد ُم٤م هل طم٤مضم٦م اعم٤ًمومر سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م واعم٤ًمومر  ًمذا وم٘مد يم٤من ًمزاًُم٤م قمكمّ 

سملم يديف هذه اًمًٚمًٚم٦م سم٠مؾمٚمقب ىمّميص اًمٕمريب سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م، وُمـ صمؿ أوع 

 سمًٞمط يٜم٘مؾ اًم٘م٤مرئ إمم اعمدن وإُم٤ميمـ سمٓمري٘م٦م ؾمٝمٚم٦م وُم٤مشمٕم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل. 

ًٓ أن حتقز هذه اًمًٚمًٚم٦م قمغم إقمج٤مب اًم٘مراء  ظمت٤مُم٤م، وم٢مٟمٜمل آُمؾ ُمـ اهلل أو

اًمٙمرام وأن جيدوا ومٞمٝم٤م اعمتٕم٦م واًمٗم٤مئدة اعمرضمقة، يمام أٟمٜمل ٓ أؾمتٖمٜمك قمـ 

ًمٙمل يتًٜمك زم شم٘مديؿ يمؾ ُم٤م يرضمقه اعم٤ًمومر اًمٕمريب ُمـ  ُمٚمحقفم٤مهتؿ وآرائٝمؿ

 ظمالل اإلصدارات اًم٘م٤مدُم٦م سمٕمقن اهلل وشمقومٞم٘مف.

 ..وؾمٗمًرا ُمٗمٞمًدا.. ُمع متٜمٞم٤ميت اًم٘مٚمٌٞم٦م ًمٚمجٛمٞمع سم٘مراءة ممتٕم٦م

 

 حمٛمد اًم٤ٌمسمٓملم                                       

 م0/6/2119اًمري٤مض                                        
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 يًُصابني حبطاض١ٝ ايكُح نٌ غ٤ٞ خايٞ َٔ ادتًٛتنيعٓٛإ ايهتاب: 

 ضاز٠ ايبابطنيأخصا١ٝ٥ ايتػر١ٜ ايعالد١ٝ تأيٝف: 
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 املكد١َ

طم٤ًمؾمٞم٦م اًم٘مٛمح ُمرض حتًز ُمٜم٤مقمل يّمٞم٥م اجلٝم٤مز اهلْمٛمل ود ُم٤مدة 

ويٜمت٩م قمٜمف وٛمقر وشمٚمػ أهداب آُمتّم٤مص ذم  Gluten اجلٚمقشملم

إُمٕم٤مء اًمدىمٞم٘م٦م مم٤م ي٘مٚمؾ قمٛمٚمٞم٦م اُمتّم٤مص اًمٖمداء واعمٕم٤مدن واًمٗمٞمت٤مُمٞمٜم٤مت 

 اعمٝمٛم٦م ذم اجلًؿ. 

٤ًٌم إـمٗم٤مل ُمـ يُ   ّمٞم٥م اًمٙم٤ٌمر.أؿمٝمر وطمتك ؾمٜمتلم، ويٛمٙمـ أن يُ  6ّمٞم٥م هم٤مًم

 احلٞم٤مة.قمالضمف اًمقطمٞمد هق آقمتامد قمغم ٟمٔم٤مم همذائل ظم٤مزم ُمـ اجلٚمقشملم ُمدى 
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 َكاالت صحف١ٝ بسؤ١ٜ غدص١ٝعٓٛإ ايهتاب: 

 عبداهلل بٔ ستُد أبابطني: نتبٗا

 األضتاذ َعاذ بٔ عبداهلل أبابطني: إٖدا٤
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 َكد١َ

 وقمغم آًمف قمٌداهللسمًؿ اهلل واًمّمالة واًمًالم قمغم أومْمؾ ظمٚمؼ اهلل حمٛمد اسمـ 

 وصحٌف وُمـ وآه

سمٙمؾ اظمتّم٤مر طم٘مٞم٘م٦م ىم٤مم اسمٜمٙمؿ اًمّمٖمػم ُمٕم٤مذ سمنىم٦م ضمٝمقد أظمٞمف اًمٙمٌػم 

 - اًمذي يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م إٟمف هق ُمـ أمل ؿمٛمؾ ُم٘م٤مٓت اًمقاًمد شحمٛمد»

 وُم٤م قمٛمكم أٟم٤م إٓ أٟمٜمل ىمٛم٧م وووٕم٧م اعم٘م٤مٓت ذم يمتٞم٥م سمًٞمط.  -طمٗمٔمف اهلل 

ُمـ ي٘مرأ ُم٘م٤مٓت اًمقاًمد ومٕماًل يتٕمج٥م ٕهن٤م ُمـ ٟمت٤مج ظمؼمة يمٌػمة ذم احلٞم٤مة 

 ؾمقاء ذم اًم٘مٓم٤مع احلٙمقُمل أو اخل٤مص أو همػمه. 

ُمثؾ اًمذه٥م اًمٜم٘مل ذم هذه  -أـم٤مل اهلل ذم قمٛمره  - وٕن ُم٘م٤مٓت اًمقاًمد

أيًْم٤م  إي٤مم ٕهن٤م شمًٕمك ودمتٝمد ذم ُمٕم٤مجل٦م قمدة ىمْم٤مي٤م ذم اعمجتٛمع وشمًٕمك

 ٟمٔمر قمٔمٞمٛم٦م.إلسمداء وضمٝم٤مت 

ُمٝمام يمت٧ٌم ًمـ اؾمتٓمٞمع وصػ ضمقدة وىمقة واُمتٞم٤مزي٦م هذه اعم٘م٤مٓت، وًمٚمٕمٚمؿ 

 هذا اًمٙمتٞم٥م ٓ يْمؿ مجٞمع ُم٘م٤مٓت اًمقاًمد، وشمٌ٘مك اًمٙمثػم.

 



       

    240 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 وهذه سمٞمتلم يمتٌتٝم٤م قمغم اًمنيع ًمٙمؾ ىم٤مرئ أهدهي٤م:

 ىم٤مل اًمذي سم٤مًمِمٕمر ًمف صقًمف وضمقًمف          وإًمٞم٤م طمٙمك ىم٤مل اًمّمحٞمح اعمٜمت٘مك

 ٚمت٘مكـذا اًمٙمتٞم٥م شمــيمؾ اًمدرر ومٞم     ف      قًمـف سم٤معم٘م٤مٓت ىمـيٌل ًمـ ــ٤م ُمــي 

 

 حتٞم٤ميت ،،،
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 اإلضالّ بني اإلفساط ٚايتفسٜط: ايهتابعٓٛإ 

ايػٝذ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ادتربٜٔ )َٔ َطبٛعات فض١ًٝ  أيٝف:ت
 ًَتك٢ عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف( 



       

    243 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 

 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه 

شمٖمٛمده اهلل سمرمحتف وأؾمٙمٜمف ومًٞمح  -ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم١مدي طمؼ ؿمٞمخٜم٤م اجلٚمٞمؾ 

 وإٟمام هذا اًمٙمتٞم٥م قمروم٤مًٟم٤م سمح٘مف قمٚمٞمٜم٤م سمٜمنم قمٚمٛمف وضمٝمقده.  - ضمٜمتف

 .أرضمق اهلل أن يٜمٗمع سمف اعمًٚمٛملم

 ،،، واهلل اعمقومؼ

 

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                                   
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 ًَتك٢ عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف ايعٓٛإ: 
 شّ 2247ايتكسٜس ايطٟٓٛ »                    

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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 َكد١َ

اًمٕم٤مم ًمرقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب،  سمٛمقاوم٘م٦م يمريٛم٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل اًمرئٞمس

واومؼ قمغم إٟمِم٤مء ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم وذًمؽ ذم 

 هـ.6/0/0426

وُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م سم٤مذٟم٤م ذم إٟمج٤مز هذا اعمنموع اًمث٘م٤مذم اًمذي أرضمق اهلل 

 اًمٙمريؿ أن يٜمٗمع سمف.

 وُمـ سمٕمض إٟمج٤مزاشمف:

(، يم٠مول حم٤مَضة ُمع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد آل قمٛمر )رمحف اهلل -0

سمراُم٩م وومٕم٤مًمٞم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم، وذًمؽ سمت٤مريخ 

 هـ.4/2/0426

اًمذيـ ىمدُمقا ظمدُم٤مت  شآل أسم٤مسمٓملم»شمٙمريؿ رضم٤مل إقمامل ُمـ أهة  -2

 ًمٚمقـمـ.

شمٙمريؿ إدي٥م اًمِم٤مقمر إؾمت٤مذ أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ )رمحف اهلل(،  -6

صمالصملم يمت٤مسًم٤م، وذًمؽ ذم ويٕمتؼم ُمـ رّواد اًمِمٕمر وإدب، وىم٤مم سمت٠مًمٞمػ 

 هـ.21/00/0426
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 ٟمدوة قمـ ُمرض اٟمٗمٚمقٟمزا اًمٓمٞمقر قمـ ـمريؼ وزارة اًمزراقم٦م واعمٞم٤مه. -4

أُمًٞم٦م ؿمٕمري٦م ًمٚمِم٤مقمريـ أمحد اًمٜم٤مس اًمِم٤ميع واحلٛمٞمدي سمـ محد احلريب  -5

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، أىمٞمؿ احلٗمؾ ُم٤ًمء 

 هـ.5/8/0424إرسمٕم٤مء 

 ٟمدوة ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ؾمٕمد اًمٚمحٞمدان. -6

 شمٙمريؿ اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقت. -7

 ٟمدوة شمٙمريؿ اًمٓمٚم٦ٌم اعمتٗمقىملم. -8

اؾمتْم٤موم٦م ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل ورئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمِمٞمخ  -9

 اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕمٞمًك.

اًم٤ٌمسمٓملم سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شمٙمريؿ اًمِم٤مقمر وإدي٥م إؾمت٤مذ قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد  -01

قم٤مًُم٤م قمغم إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم ًمإلسمداع  25ُمرور 

اًمِمٕمري، وسمرقم٤مي٦م يمريٛم٦م ُمـ ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ 

قمٌداًمٕمزيز، وطمي آطمتٗم٤مل اًمٕمديد ُمـ أصح٤مب اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمراء 

اًمٕمرسمٞم٦م  واًمقزراء واًمقضمٝم٤مء وأقمٞم٤من ؾمدير وُمـ خمتٚمػ ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م
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اًمًٕمقدي٦م سمام يزيد قمـ صمامٟمامئ٦م ُمِم٤مرك وىمدم ظمالل احلٗمؾ اًمِمٝم٤مدات ودروع 

 اًمتٙمريؿ.

 زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم شمريمل سمـ ـمالل سمـ قمٌداًمٕمزيز. -00

زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم اًمديمتقر ومٞمّمؾ سمـ ُمِمٕمؾ سمـ  -02

 ؾمٕمقد سمـ قمٌداًمٕمزيز أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مّمٞمؿ.

٥م اًمًٛمق إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ آل زي٤مرة ص٤مطم -06

 ؾمٕمقد، حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م.

زي٤مرة وومد رومٞمع اعمًتقى ُمـ ضم٤مُمٕم٦م إُمػمة ٟمقره سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ  -04

 عمٚمت٘مك قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم.

زي٤مرة ُمٕم٤مزم اًمديمتقر قمّزام سمـ حمٛمد اًمدظمّٞمؾ، اعمًتِم٤مر ذم اًمديقان  -05

 ؼ.اعمٚمٙمل، وزير اًمتٕمٚمٞمؿ اًم٤ًمسم

زي٤مرة ص٤مطم٥م اًمًٛمق إُمػم ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل سمـ صمٜمٞم٤من آل ؾمٕمقد،  -06

 رئٞمس اهلٞمئ٦م اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمجٌٞمؾ ويٜمٌع.

زي٤مرة وومد قم٤مزم اعمًتقى ُمـ دارة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز ذم زي٤مرة عمٚمت٘مك  -07

 .قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم
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تٕم٤مون ُم٤م سملم زي٤مرة إدارة شمٕمٚمٞمؿ اعمجٛمٕم٦م ًمٚمٛمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم، وُمٜم٤مىمِم٦م اًم -08

 إدارة اًمتٕمٚمٞمؿ وُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم.

طمٗمؾ شمٙمريؿ اعمدارس اعمتٛمٞمزة واًمٓمالب اعمٛمٞمزيـ قمغم ُمًتقى اًمتٕمٚمٞمؿ  -09

 سمث٤مٟمقي٤مت إىمٚمٞمؿ ؾمدير، سمرقم٤مي٦م ضم٤مئزة ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم.

ًمف اًمدٓك، وُمٜم٤مىمِم٦م زي٤مرة ويمٞمؾ اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمري٤مو٦م إؾمت٤مذ قمٌداإل -21

 اًمتٕم٤مون ُم٤م سملم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم واهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمري٤مو٦م.

زي٤مرة ص٤مطم٦ٌم اًمًٛمق إُمػمة ٟمقره سمٜم٧م حمٛمد آل ؾمٕمقد، طمرم ص٤مطم٥م  -20

 اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ومٞمّمؾ سمـ سمٜمدر سمـ قمٌداًمٕمزيز أُمػم ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض.

٤مه رؤيتٜم٤م واضمٌٜم٤م دم»سمٕمٜمقان  2161إىم٤مُم٦م أول ٟمدوة ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م  -22

واًمتل أىمره٤م ظم٤مدم  2161، واًمتل شم٠ميت اٟمٓمالىًم٤م ًمرؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م ش2161

 احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز طمٗمٔمف اهلل.

ٕمجؾ  شُم٤ًمسم٘م٦م شمراث ؾمدير سمٕمدؾمتؽ»طمٗمؾ ُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل  -26

صقر إُم٤ميمـ اًمؽماصمٞم٦م سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمدير، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمت٤مطمػ 

م سمحْمقر اعمٝمٜمدس ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين ُمدير اعمت٤مطمػ اخل٤مص٦م سم٤مهلٞمئ٦م 2106

 اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل.
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ُم٤ًمسم٘م٦م ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم ًمٚمتّمقير، سمٕمٜمقان  -24

 ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م. 87سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٞمقم اًمقـمٜمل  شومرطم٦م وـمـ»

سمرٟم٤مُم٩م زي٤مرات ُمدارس ؾمدير عمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم  -25

وُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل، ًمتًٝمٞمؾ اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

ًمٚمٓم٤مًم٥م، وشمرؾمٞمخ آٟمتامء اًمقـمٜمل جلٞمؾ اًمِم٤ٌمب، وسمٚمغ زّوار اًمٕم٤مم اًمقاطمد 

 ـم٤مًم٥م. 411ُم٤ميزيد قمـ 

( زائر، وقمدد 0442م )٤2107مم سمٚمغ قمدد زّوار اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم قم -26

 ( وومًدا.77اًمقومقد )

 يمام ىم٤مم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم سمٓم٤ٌمقم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٥م، ُمٜمٝم٤م : 

ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم ُمٗمتل  شاًمروض اعمرسمع»يمت٤مب  -0

 اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م ذم زُمٜمف.

 ، ًمٚمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٌٞمٝم٘مل.شاعمح٤مؾمـ واعم٤ًموئ»يمت٤مب   -2

 ، ًمألؾمت٤مذ قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز اًم٘مّمػم.شٚمقنُمتٗم٤مئ»يمت٤مب   -6

 ًمألؾمت٤مذ راؿمد سمـ طمًلم اًمٕمٌداًمٙمريؿ. شاًمدروس اًمٞمقُمٞم٦م»يمت٤مب   -4
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ًمألؾمت٤مذ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ  شطمٙمؿ اعمٔم٤مهرات ذم اإلؾمالم»يمت٤مب   -5

 أيقب.

 .شديقان اًمِم٤مقمر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم»يمت٤مب  -6

ًمٚمِم٤مقمر إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٙمريؿ  شجدسمًت٤من اًمقرد ذم طمدي٘م٦م ٟم»يمت٤مب   -7

 أسم٤مسمٓملم.

، واًمذي ىمٛمٜم٤م ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم شاًمٜمخٞمؾ واًمزيتقن واًمًقاك»يمت٤مب  -8

 سمجٛمٕمف وإقمداده.

واًمذي ىمٛمٜم٤م ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم  شاًمًٞم٤مطم٦م ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير»يمت٤مب  -9

 سمجٛمٕمف وإقمداده.

 ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم. شهذه سمالدٟم٤م.. روو٦م ؾمدير»يمت٤مب  -01

 .شديقان اًمِم٤مقمر ٟم٤مس سمـ قمٌداهلل اًمًٕمٞمد»يمت٤مب  -00

 ، ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ محد احل٘مٞمؾ.شاعمجٛمٕم٦م طم٤مَضة إىمٚمٞمؿ ؾمدير»يمت٤مب  -02

قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ » يمت٤مب -06

 ٓملم.ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسم شهـ(0020 -هـ 0151)
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 شجمٚمدات 6»وهق قم٤ٌمرة قمـ  شأٟم٤م واًمّمح٤موم٦م ورسمع ىمرن»يمت٤مب   -04

 ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم.

ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد  شقِمروم٤من ًمديريت روو٦م ؾمدير» يمت٤مب -05

 أسم٤مسمٓملم.

ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد  شحمٓم٤مت ذم شم٤مريخ أهة آل أسم٤مسمٓملم» يمت٤مب -06

 أسم٤مسمٓملم.

ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤مسمٓملم اًمؽماصمل... شمٓمٚمٕم٤مت ُمٙمت٦ٌم »يمت٤مب  -07

 إقمداد حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم. شاعمًت٘مٌؾ

جمٛمققم٦م ُمـ اعمٓمٌققم٤مت، ُمثؾ: اإلضم٤مزة، ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وومْمؾ اًمٕمٚمامء،   -08

اإلؾمالم سملم اإلومراط واًمتٗمريط، اًمّمالة واحل٩م، طمّمـ اعمًٚمؿ، اعمًٙمرات 

 واعمخدرات وأَضاره٤م.

 .شداعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ أسم٤مسمٓملماًمِمٞمخ قمٌ»يمت٤مب   -09

 ًمٚمٜمقوي )حت٧م اًمٓمٌع(. شري٤مض اًمّم٤محللم»يمت٤مب   -21

واًمذي ىمٛمٜم٤م ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم  ش2161واضمٌٜم٤م دم٤مه رؤيتٜم٤م »يمت٤مب  -20

 سمجٛمٕمف وإقمداده.
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ ؾمٕمد  ششمّمحٞمح ظمٓم٠م شم٤مرخيل طمقل اًمقه٤مسمٞم٦م»يمت٤مب  -22

 اًمِمقيٕمر.

 ًمألؾمت٤مذ يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمٕمتٞمؼ.  شوٓي٦م اًمٕمٝمد»يمت٤مب  -26

وٓ يزال اعمٚمت٘مك ي٤ٌمذ ُمٝم٤مُمف دم٤مه إىم٤مُم٦م اًمٜمدوات وـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م واعمِم٤مريم٦م 

ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمقـمٜمٞم٦م، واعمِم٤مريم٦م ذم يمؾ ٟمِم٤مط اضمتامقمل ووـمٜمل، ومّهف 

اعمِم٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م ذم اعمًئقًمٞم٦م متّثٚم٧م سم٤مإلٟمٗم٤مق قمغم اعم٤ٌمين وإىم٤مُم٦م اًمٜمدوات 

خٓمقـم٤مت وشم٠مُملم ُمًتٚمزُم٤مت اعمتحػ ُمـ اًمقصم٤مئؼ وشم٠مُملم اًمٙمت٥م واعم

 واخلرائط اًمٜم٤مدرة واًمٕمٛمالت وإؾمٚمح٦م اًم٘مديٛم٦م واًمؽماصمٞم٤مت.

وسمٚمٖم٧م جمٛمقع شمٙم٤مًمٞمٗمٝم٤م مخًلم ُمٚمٞمقن ري٤مل، ضمٕمٚمٜم٤مه٤م خلدُم٦م هذا اًمقـمـ 

 اًمٖم٤مزم.

                                                     

 أظمقيمؿ                    

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                    

 ُم١مؾمس ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                    
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 بداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف ًَتك٢ عايعٓٛإ: 
 شّ 2248يتكسٜس ايطٟٓٛ ا»                          

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 
 ًَتك٢ عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف ايعٓٛإ: 

 شّ 2249يتكسٜس ايطٟٓٛ ا»                          

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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 ايطٝاح١ يف َد١ٜٓ زٚض١ ضدٜسعٓٛإ ايهتاب: 

 عبداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيتأيٝف: 
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َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 املكد١َ

 واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهللسمًؿ اهلل، واحلٛمد اهلل، 

.. شروو٦م احل٤مزُمل أو روو٦م اخلٞمؾ أو روو٦م اجلثج٤مث أو روو٦م ؾمدير»

يمٚمٝم٤م حمٓم٤مت شم٤مرخيٞم٦م شمقوح أن هذه اعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م ُمٜمذ صدر 

 عمٜمٓم٘م٦م وُمٝمام سمٕمدٟم٤م ٟمرضمع وٟم٘مقل: : ًمذا ومٝمل أىمدم ُمديٜم٦م ذم اٚمفاإلؾمالم وُم٤م ىمٌ

 وطمٜمٞمٜمف أسمًدا ٕول ُمٜمزل           يمؿ ُمٜمزل ي٠مًمٗمف اًمٗمتك 

 وإن أردشمؿ اعمزيد وم٤مؾم٠مًمقا اهلٛمداين وإصٗمٝم٤مين وأسمقإؾمح٤مق احلريب.

ًمد وؾمٙمـ هذه اعمديٜم٦م اعمؽمسمٕم٦م ٙمتٞم٥م إٓ ًمٞمٕمٞمد اًمذايمرة ًمٙمؾ ُمـ ووُم٤م هذا اًم

ؾ ٟمًٞمؿ ص٤ٌم سمؾ إهن٤م أول ُمـ يًت٘مٌ شوادي ؾمدير»قمغم وٗم٤مف وادي اًمٗم٘مل 

 ٟمجد يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: 

 قمغم وضمدي اً ًم٘مد زادين ُمناك وضمد    تك هج٧م ُمـ ٟمجدٓ ي٤م ص٤ٌم ٟمجد ُمأ

هل روو٦م سم٤مؾمٛمٝم٤م وروو٦م ذم ُمقىمٕمٝم٤م وروو٦م ذم ٟمًٞمٛمٝم٤م اًمٕمٚمٞمؾ وروو٦م 

ذم قمذوسم٦م ُم٤مئٝم٤م وروو٦م ذم قمٛمؼ وحم٦ٌم أهٚمٝم٤م هل٤م واًمِمقاهد يمثػمة ُمٜمٝم٤م 

سمٜم٧م  اجلقهرةُمًجد اجل٤مُمع وُمًجد اعمح٤مرب وُمًجد ؾمٞمديت اًمقاًمدة 
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وُمًجد احلزيؿ وُم٤ًمضمد ُمقاومؼ  وُمًجد (رمحٝم٤م اهلل) حمٛمد سمـ ُم٤ميض

قمديدة أىم٤مُمٝم٤م أه٤مزم اعمديٜم٦م إمم ضم٤مٟم٥م ؿمقاهد شم٤مرخيٞم٦م ُمٝمٛم٦م ُمثؾ احلزم 

واعمٜمزًم٦م واًمٗمرق واحلزيؿ وسم٤مب سمٕمٞمٚم٦م وسم٤مب ؾمٚمٓم٤من وأمهٝم٤م ؾمد اًمًٌٕملم 

ًمذي اًمذي سمٜم٤مه أه٤مزم اًمروو٦م سم٘مٞم٤مدة أُمػمه٤م وؿم٤مقمره٤م رُمٞمزان سمـ همِم٤مم وا

 ؾمٌؼ وصٗمف يمؾ وصػ قمٜمدُم٤م ىم٤مل: 

 يِمقق ُمٜمٝم٤م همرؾمٝم٤م يم٤مدوده٤م ا ُمْمٚم٦م       ضمؼم ظميزم ديرة ي٤م 

وإن يم٤مٟم٧م روو٦م ؾمدير درة ذم قم٘مد درر ُمدن ؾمدير ومٚمـ ٟمتج٤موز ىمقل ؿم٤مقمر 

 ؾمدير اعمِمٝمقر إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٞمثـ: 

 ٤مًمفـًقى مجـع وٞمٗمف يـد ُمـٓسم       ٞمؾـ٤مًمف إٓ اعمٕم٤مُمــق ُمــرضم٤مهلؿ ًم

 ـ اه٤ٌمًمفـــومٝمق ُم ٝمؿـامريــاًمكم ي       ٕمد ضمٞمؾـيًت٤مهٚمقن اعمدح ضمٞمؾ سم

 ًمٚمْمٞمػ راقمل ؾمدير ظمٚمف طمالًمف       هبؿ ىمٞمؾ ٤م ُمدطمقا وي٤مُم٤مـ٤م يمثر ُمـي
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وأٟم٧م ي٤م وٞمٗمٜم٤م اًمٕمزيز قمٜمدُم٤م حتط رطم٤مًمؽ ذم أي ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير 

٤ًٌم سم٘مقًمف:   اًمٖمداء –اًم٘مٝمقة زاه٦ٌم  – شمٗمْمؾ –اىمٚمط »ؾمتجد ُمـ ي٘م٤مسمٚمؽ ُمرطم

 .شزاه٥م

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 

 أظمقيمؿ                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                              

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                              
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 شحملات تازخي١ٝ ٚثكاف١ٝ» اجملُع١ حاضس٠ إقًِٝ ضدٜسعٓٛإ ايهتاب: 

اذتكٌٝ )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ عبداهلل بٔ األضتاذ عبداهلل بٔ محد تأيٝف: 
 ستُد أبابطني ايجكايف(
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 املكد١َ

ًم٘مد قم٤مؿم٧م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وٟمجد سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م طم٘م٦ٌم شم٤مرخيٞم٦م ُمٕمتٛم٦م ذم ٟمٔمر 

اعم١مرظملم طمٞم٨م ىمؾ ُم٤م يمت٥م ُمـ إظم٤ٌمر وإطمداث إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وهذا 

 اًمٙمت٤مب ضمزء ُمـ اًمٌحقث اهل٤مدوم٦م إمم اًمتٕمريػ سمٌالدٟم٤م وطمٗمظ شم٤مرخيٝم٤م وُم٤م

 ومٞمٝم٤م وإسمراز واىمٕمٝم٤م احلْم٤مري اًمذي شمٕمٞمِمف اًمٞمقم.

ويمثػًما ُم٤م يم٤من ي٠ًمًمٜمل اًمٙمثػمون قمـ شم٤مريخ ُمدٟمٜم٤م وىمراٟم٤م ذم إزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦م 

ومال ٟمجد ُم٤م يٚمٌل اإلضم٤مسم٦م وحي٘مؼ اًمرهم٤ٌمت واًمتٓمقر احلْم٤مري اًمذي ٟمٕمٞمِمف 

اًمٞمقم همػم يمؾ رء وم٤معمٕم٤ممل اًم٘مديٛم٦م واًمٌٞمقت اًم٘مديٛم٦م هدُم٧م سمام حتتقي قمٚمٞمف 

ُمراومؼ قمديدة ُمرشمٌٓم٦م سم٠مؿمٞم٤مء يمثػمة ُمـ اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد واعم٤ميض ُمـ 

 اًمٕمريؼ سمام ومٞمف ُمـ شم٤مريخ وشمراث وُم٠مصمقرات ؿمٕمٌٞم٦م.

وُمديٜم٦م اعمجٛمٕم٦م طم٤مَضة إىمٚمٞمؿ ؾمدير وهل أهؿ ُمدن ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض ُمديٜم٦م 

قمري٘م٦م سمت٤مرخيٝم٤م وآصم٤مره٤م وقمٚمامئٝم٤م وهل ضمزء ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك سم٤معمٛمٚمٙم٦م 

ـ شم٤مرخيٝم٤م اًم٘مديؿ اًمذي يرضمع إمم أىمدم اًمٕمّمقر وإن مل واًمتل ٟمجٝمؾ اًمٙمثػم ُم

شمرد ذم ذًمؽ ٟمّمقص فم٤مهرة ومل شمؼمز ُمٙم٤مٟمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م إٓ ُمع 

فمٝمقر اًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م إومم اعم٘مؽمٟم٦م سمٛم٤ًمٟمدة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

هـ( ًمٚمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م ُمع اًمِمٞمخ حمٛمد اسمـ 0079- 1111)
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طمٞم٨م سمدأت ىمقة اًمدوًم٦م يٛمتد ُمـ اًمدرقمٞم٦م ُمٜمذ  -ٝمام اهلل رمح -قمٌداًمقه٤مب 

 هـ.0058قم٤مم 

وًمٕمؾ هذه اًمٗمؽمة هل اًمتل اىمؽمٟم٧م سمتدويـ اًمت٤مريخ هلذه اعمٜمٓم٘م٦م ويٕمتؼم      

 -0201اعم١مرخ قمثامن اسمـ سمنم ص٤مطم٥م يمت٤مب قمٜمقان اعمجد ذم شم٤مريخ ٟمجد )

ومٙمت٤مسمف  ،هـ( أطمد أسمٜم٤مء ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير طمٞم٨م يم٤من ُم٘مٞماًم ذم سمٚمدة ضمالضمؾ0291

ُمـ اعمّم٤مدر اعمٝمٛم٦م ذم شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م واعمٕمتٛمد ًمدى اعم١مرظملم واًم٤ٌمطمثلم قمـ 

أُم٤م ومؽمة ُم٤م ىمٌؾ اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م وم٢من  ،أطمقال ٟمجد قمٚمٛمًٞم٤م واىمتّم٤مدًي٤م وؾمٞم٤مؾمًٞم٤م

ُم٤م يّمؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ىمٚمٞمؾ ٟمٔمًرا ًمٕمدم آؾمت٘مرار ومل يٕمثر قمغم 

 جلقاٟم٥م اًمت٤مرخيٞم٦م.رء ُمـ أصم٤مر اًم٘مديٛم٦م شمؼمز سمٕمض ا

وًم٘مد يم٤مٟم٧م إظم٤ٌمر يمثػمة قمـ ـمًؿ وضمديس وًمٙمـ ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ      

أظم٤ٌمره٤م أشمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف شم٤مرخيًٞم٤م قمٚماًم سم٠من اسمـ اًمٌٙمري واسمـ 

٤م وًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمؾ وه٥م اًم٘مرر قمغم ُم٤م روى ص٤مطم٥م اًمٗمٝمرؾم٧م أن هل٤م يمتًٌ 

٤ٌمر ؾمٙمٜمك هذه اعمٜمٓم٘م٦م ىمّمًّم٤م إًمٞمٜم٤م يمام يذيمر اعم١مرظمقن ويًقق اعم١مرظمقن أظم

قمديدة ًمٚم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمدٟم٤مٟمٞم٦م اًمتل ؾمٙمٜمتٝم٤م وم٘مد سم٘مٞم٧م طمجر ىم٤مقمدة هلذه اًمٌالد ذم 

قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ صمؿ ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م وذم أؿمٕم٤مر ضمرير وذي اًمرُم٦م 

وهمػمهؿ ُمـ اًمِمٕمراء أظم٤ٌمر وأؾمامء سمٚمدان ذم اًمٙمثػم ُمـ ؿمٕمرهؿ سمام جيده 
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اًمت٤مريخ وُمـ اعمٕمروف أٟمف ذم قمٝمد سمٜمل اًم٤ٌمطم٨م ُمتٗمرىًم٤م ذم يمت٥م إدب و

اًمٕم٤ٌمس أصٌح٧م اخلالوم٦م سمٕمٞمدة قمـ هذه اعمٜمٓم٘م٦م وم٠مصٌح أُمر هذه اًمٌالد 

ًمف صٚمتف سمٕمٜم٤مي٦م  اعم١مرظمقن ومٞمٝم٤م إٓ سمام ل)ٟمجد( ُمٝمٛماًل وسم٘مٞم٧م ُمٖمٛمقرة ٓ يٕمٜم

اخلٚمٗم٤مء وإيراد ٟمتػ ُمـ أظم٤ٌمر اًمِمٕمراء اًمذيـ يٗمدون ُمـ هذه اًمٌالد قمغم 

 اخلٚمٗم٤مء ذم سمٖمداد.

وذم هذا اًمٙمت٤مب اقمتٛمدت قمغم اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمتل يمت٧ٌم قمـ اعمجٛمٕم٦م      

ومْماًل قمـ ُمِم٤مهدايت وُمٕم٤ميِمتل يم٠مطمد أسمٜم٤مئٝم٤م ويمؿ أٟم٤م ومخقر أين أيمٛمٚم٧م 

دراؾمتل إوًمٞم٦م ومٞمٝم٤م وٟمِم٠مت هب٤م وًمٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب يٙمقن ًمٌٜم٦م ذم سمٜم٤مء 

ت٦ٌم ُمتٙم٤مُمؾ ُمـ هذه اًمٙمت٥م اًمتل شمٕمرف أضمٞم٤مًمٜم٤م سمت٤مريخ سمالدهؿ وإُمداد اعمٙم

اًمًٕمقدي٦م سم٠موقمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت احلديث٦م سم٤معم١مًمٗم٤مت اًمتل شمؼمز شم٤مريخ سمالدٟم٤م 

وإقمٓم٤مء عمح٤مت قمـ ذًمؽ وإًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم اًمٜمقاطمل اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م 

واًمث٘م٤مومٞم٦م ورسمط احل٤مَض سم٤معم٤ميض وشمدويـ ُم٤م ـمرأ قمغم احلٞم٤مة ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت 

خ أُمتٝمؿ اًمٕمٍم احلدي٨م وُم٤ًمقمدة إضمٞم٤مل احل٤مَضة قمغم اًمتٕمرف قمغم شم٤مري

 وشم٘م٤مًمٞمده٤م اًمؽماصمٞم٦م.

ومٝمذه اعمديٜم٦م ضم٤مءت سم٤مًمٕمٚمامء وإدسم٤مء واًمِمٕمراء قمغم طم٘م٥م اًمت٤مريخ       

٤م ُمـ هذه اعمج٤مٓت ويم٤من ًمٕمٚمامئٝم٤م أصمر قمٚمٛمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م وسمرز وظمٚمٗم٧م شمراصمً 
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ويٕمرض هذا ، اإلصالطمٞم٦مومٞمٝم٤م ؿمخّمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م سمٕمد اشم٤ًمع ٟمٓم٤مق اًمدقمقة 

جٛمٕم٦م ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م أمهٝم٤م اجل٤مٟم٥م اًمٙمت٤مب اعمالُمح اًمٕم٤مُم٦م عمديٜم٦م اعم

اًمت٤مرخيل واًمث٘م٤مذم وٟمحٛمد اهلل أهن٤م اًمٞمقم يم٤ًمئر ُمدن سمالدٟم٤م احلٌٞم٦ٌم ؿمٝمدت 

شم٘مدًُم٤م يمٌػًما طمتك همدت واومرة اًمٌٜم٤مء ؿم٤مخم٦م اًمٕمٓم٤مء وومؼ اهلل اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م 

واًمٕم٤مُمٚملم ومٞمٝم٤م اعمخٚمّملم هل٤م وؾمدد ظمٓم٤مهؿ ٟمحق ُمزيد ُمـ اًمتٓمقر اعمتجدد 

كم أُمر ورضم٤مء أن أضمد ُمـ دم٤موب اًم٘مراء واهتامُمٝمؿ واًمٕمٓم٤مء اًمقومػم ويم

وشمٜمٌٞمٝمؿ زم وإرؿم٤مدي إمم صمٖمرة أؾمده٤م أو ٟم٘مص أيمٛمٚمف قمٜمد إقم٤مدة ـم٤ٌمقمتف 

 وًمٚمجٛمٞمع ؿمٙمري وشم٘مديري. 

 اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ واهلل

 

 قمٌداهلل سمـ محد احل٘مٞمؾ                              

 هـ0466اًمري٤مض                               
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 احملاضٔ ٚاملطاٚئعٓٛإ ايهتاب: 

إبساِٖٝ بٔ ستُد ايبٝٗكٞ )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ عبداهلل  ايػٝذتأيٝف: 
 بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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 ٖدا٤إ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم .. اًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهللاحلٛمد هلل و     

ًمٚمٕم٤ممل وإدي٥م واًمِم٤مقمر واحلٙمٞمؿ ىم٤مم سمتّمٜمٞمٗمف يديؽ ُم٤م هق إٓ سمًت٤من 

ن ٟمٔمرت ومٞمف أـم٤مل إٛمد اًمٌٞمٝم٘مل طمتك أظمرضمف ًمٜم٤م سمّمقرة اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ حم

د سمٞم٤مٟمؽ، وومّخؿ أًمٗم٤مفمؽ،  إُمت٤مقمؽ، وؿمّحذ ـم٤ٌمقمؽ، وسمًط ًم٤ًمٟمؽ، وضمقَّ

وقمّٛمر صدرك، وطم٤ٌمك شمٕمٔمٞمؿ إىمقام، وُمٜمحؽ صداىم٦م اعمٚمقك، يٓمٞمٕمؽ ذم 

 اًمًٗمر ـم٤مقمتف ذم احلي.  اًمٚمٞمؾ ـم٤مقمتف سم٤مًمٜمٝم٤مر وذم

ن اومت٘مرت إًمٞمف مل حي٘مرك، وإن ىمٓمٕم٧م قمٜمف اعم٤مدة مل ي٘مٓمع إوهق اعمٕمٚمؿ اًمذي      

قمٜمؽ اًمٗم٤مئدة، وإن أُمثؾ ُم٤م ي٘مٓمع سمف اًمٗمراغ هن٤مرهؿ وأصح٤مب اًمٙمٗم٤مي٤مت 

ؾم٤مقم٦م ًمٞمٚمٝمؿ ٟمٔمرهؿ ذم يمت٤مب ٓ يزال هلؿ ومٞمف ازدي٤مد ذم دمرسم٦م وقم٘مؾ وُمروءة 

  .وصقن قمرض وإصالح ديـ وُم٤مل ورّب صٜمٞمٕم٦م واؾمتٌداء إٟمٕم٤مم

ه سم٤مرك اهلل ًمٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٠مهن٤م شمزيمق قمـ اإلٟمٗم٤مق وشمرسمق قمغم وأظمتؿ هديتل هذ     

، ٓ شمٗمًده٤م اًمٕمقاري وٓ ختٚم٘مٝم٤م يمثرة اًمتٖمٚمٞم٥م، وهل أٟمس ذم اًمٚمٞمؾ  اًمٙمدِّ

 واًمٜمٝم٤مر، واًمًٗمر واحلي، شمّمٚمح ًمٚمدٟمٞم٤م وأظمرة، وشم١مٟمس اًمقطمدة، ُم٤ًمُمر 
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 ُم٤ًمقمد وحمّدث ُمٓمقاع وٟمديؿ صديؼ. 

 ه٤م. وم٠مرضمق ىمٌقهل٤م وىمٓمػ ُم٤م يّمٚمح ًمٙمؿ ُمـ صمامر

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ. 

 

 أظمقيمؿ                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                              

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                              
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 ايٓدٌٝ ٚايصٜتٕٛ ٚايطٛاىعٓٛإ ايهتاب: 

 بداهلل بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنياألضتاذ عتأيٝف: 
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  زضا٥ٌ َفٝد٠ يف ايصال٠ ٚاذترعٓٛإ ايهتاب: 

ايػٝذ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ادتربٜٔ )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ تأيٝف: 
 عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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 ؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمً

 َكد١َ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد      

 .ًمف وأصح٤مسمف أمجٕملمآوقمغم  ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقًمف أن حمٛمًدا قمٌده 

 : وسمٕمد

وم٢من ُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى يمؾ ُمًٚمؿ أٟمف يِمؽمط ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ اإلظمالص هلل      

وُم٤م يم٤من سمخالف ذًمؽ ومٕمٛمٚمف ُمردود ًم٘مقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاعمٕمٌقد واعمت٤مسمٕم٦م ًمرؾمقل اهلل 

 ،رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف شُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد»: ملسو هيلع هللا ىلص

ُمـ  وٕمهٞم٦م اًمّمالة ذم اإلؾمالم وهت٤مون يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس هب٤م وإظمالهلؿ ذم يمثػم

اًمرمحـ اجلؼميـ سمٙمت٤مسم٦م شمٜمٌٞمٝم٤مت أطمٙم٤مُمٝم٤م قمٜمل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌد

يٗمٕمٚمٝم٤م سمٕمض اعمّمٚملم ذم صالهتؿ، وسمٞم٤من طم٤مٓت قمغم سمٕمض إظمٓم٤مء اًمتل 

 اعم٠مُمقم ُمع إُم٤مُمف ذم صالة اجلامقم٦م.

ف ٟمٌّ  ،وعم٤م يم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة ي٘مع ومٞمٝمام يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم يمثػم ُمـ إظمٓم٤مء     

يمٚمٛم٦م ذم ومْمؾ قمنم ذي احلج٦م وومْمؾ  قمٚمٞمٝم٤م ومْمٞمٚمتف سمٙمٚمٛم٦م، يمام يمت٥م

 اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٝم٤م وسمٞم٤من إقمامل اعمنموقم٦م ومٞمٝم٤م. 
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وٟمٔمًرا ٕمهٞم٦م هذه اًمٙمٚمامت واًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ واؾمت٘م٤مُم٦م قم٤ٌمدشمف      

قمغم اًمقضمف اعمنموع وم٘مد مجٕمٜم٤مه٤م ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م واؾمت٠مذٟم٤م ومْمٞمٚمتف سمٜمنمه٤م 

 .- إلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاءاأصم٤مسمف اهلل وضمزاه قمٜم٤م وقمـ  -وم٠مذن ًمٜم٤م 

ج واعمٕمتٛمريـ إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع هب٤م اعمّمٚملم واحلج٤م

 .جمٞم٥م

 ٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملموصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞم

 

 اًمٜم٤مذ                                                  

 هـ05/01/0401ذم                                                   

 



       

    270 

 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 
  طًب ايعًِ ٚفضٌ ايعًُا٤عٓٛإ ايهتاب: 

ايػٝذ عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ ادتربٜٔ )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ تأيٝف: 
 عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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  َتفا٥ًٕٛعٓٛإ ايهتاب: 

عبدايعصٜص ايكصري )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ األضتاذ عبدايهسِٜ بٔ تأيٝف: 
 عبداهلل بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 إٖدا٤

 واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل احلٛمد هلل

إمم ُم٘م٤مم ؾمٞمدي واًمدي حمٛمد سمـ  ،إمم ُمـ قمٚمامين أن أيمقن ُمتٗم٤مئاًل      

وإمم ُم٘م٤مم ؾمٞمديت  -رمحف اهلل وأؾمٙمٜمف ومًٞمح ضمٜم٤مشمف  -قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 

اخل٤مدم ًمًٞمده  ديهي (رمحٝم٤م اهلل)سمٜم٧م حمٛمد سمـ ُم٤ميض  اجلقهرةاًمقاًمدة 

 وؾمٞمدشمف هذا اًمٙمت٤مب.

ن مل إا اًمٙمت٤مب ًمف وم٠مٟمّمحؽ أن ٓ شم٘مرأه أُم٤م ُمـ شمنمومٜم٤م سم٢مرؾم٤مل ٟمًخ٦م ُمـ هذ

 شمٙمـ ُم١مُمٜم٤ًم سم٠من:

أؾمٕمد يقم ذم طمٞم٤مشمؽ يقم شمدومـ ذم ىمؼمك واًمٜم٤مس ُمـ طمقًمؽ ي٠ًمًمقن اهلل  *

 ًمؽ اًمتثٌٞم٧م سم٘مٚمقب رطمٞمٛم٦م.

 ؽ ظمٗمض اًمٕمٞمش ذم دقم٦م              ٟمزوع ٟمٗمس إمم أهؾ وأوـم٤منٜمٓ يٛمٜمٕم

 سمجػمان أهاًل سم٠مهؾ وضمػماًٟم٤م       ٤م        ـٚمٚم٧م هبـن طمإٙمؾ سمالد ــشمٚم٘مل سم
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اًمقىم٧م ؾمدى، ٕن اًمقىم٧م هق اعم٤مدة إذا يمٜم٧م حت٥م احلٞم٤مة ومال شمْمٞمع  *

 اعمّمٜمققم٦م ُمٜمٝم٤م احلٞم٤مة.

 احلٞم٤مة ـمٗمؾ يٜمٌٖمل ُمالـمٗمتف طمتك يٜم٤مم. *

 اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم.... وم٢مهنؿ يزقمٛمقن أٟمؽ ٓ شمٖمٗمر زم )احلج٤مج سمـ يقؾمػ(. *

واعمتِم٤مئؿ ي٘مقل  ،طمتك ٟمّمٗمٝم٤من يم٠مد ممٚمقءة إاعمتٗم٤مئؾ هق ُمـ ي٘مقل:  *

 ن ٟمّمٗمٝم٤م وم٤مرغ!!إ :قمٜمٝم٤م

 ال قمغم أطمدـٞمف يمـقن ومــ              أيمــٜمل إمم زُمـٞمـحـي٤م رب ٓ شم

 أًم٘م٤مه قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ظمذ سمٞمديقل عمـ             ــذ سمٞمدي ىمٌؾ أن أىمــظم

هق ُمـ  :واعمتٗم٤مئؾ ،اعمتِم٤مئؿ: هق ُمـ جيٕمؾ ُمـ اًمٗمرص اًمتل شمت٤مح ًمف صٕم٤مسًم٤م *

 جيٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٤مب ومرًص٤م شمٖمتٜمؿ.

واعمتِم٤مئؿ أمحؼ يرى وقًءا وٓ  ،تٗم٤مئؾ إٟم٤ًمن يرى وقًءا همػم ُمقضمقداعم *

 يّمدىمف.

 اًمِمدة أيمؼم سم٤مب شمٚم٩م ومٞمف إمم ـمريؼ اًمًٕم٤مدة. *

 ٓ يقضمد إٟم٤ًمن ذم اًمقضمقد جمٛمققم٦م ؾمٞمئ٤مت سمؾ ومٞمف طمًٜم٤مت. *
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إذا يمٜم٧م ٓ شمًتٓمٞمع أن شمتٗم٤مءل ذم طمٞم٤مشمؽ وحتًـ اًمٔمـ سمرسمؽ وم٠مرضمقك ٓ  *

 شمٙمـ إٟم٤ًمًٟم٤م.

 اًمٙمريؿ ذم إٟمٗم٤مق ُم٤مًمف يمريؿ ذم يمؾ رء. *

ًمٕم٘مالء يًٕمقن جلٚم٥م اًمًٕم٤مدة سم٤مًمٕمٚمؿ أو سم٤معم٤مل أو سم٤مجل٤مه وأؾمٕمدهؿ يمؾ ا *

 هب٤م ص٤مطم٥م اإليامن ٕن ؾمٕم٤مدشمف دائٛم٦م قمغم يمؾ طم٤مل طمتك يٚم٘مل رسمف.

 ن اًمؼم رء هلم          وضمف ـمٚمٞمؼ ويمالم ًملمإسمٜمل 

 يمـ مجٞماًل شمرى اًمقضمقد مجٞماًل. *

يمت٤مب وذم إذا يمٜم٧م ُمًٍما قمغم ىمراءشمف ؾمقف دمد ذم يمؾ يمٚمٛم٦م وىمٗم٦م أظمػمة: 

 يمؾ سمٞم٧م ؿمٕمر ديقان.

  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حي٥م اًمتٗم٤مؤلطمٌٞمٌٜم٤م حمٛمد صغم اهلل

 م قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.....واًمًال

 أظمقيمؿ                    

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم                    

 ُمٚمت٘مل قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                    

 هـ2/7/0462                    
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  ٗسدإ ادتٓادز١ٜمب َػازن١ َتحف أبابطنيٛإ ايهتاب: عٓ
 شدٓاح ايػسق١ٝ»                                  

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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 مبٗسدإ ادتٓادز١ٜ  َتحف أبابطني َػازن١

 ايػسق١ٝ دٓاح

شم٘مقم هب٤م إُم٤مرة اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م واهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٌٞم٧م اًمنمىمٞم٦م ضمٝمقد ضم٤ٌمرة      

خٞم٦م واًمتل يم٤من ـًمٚمًٞم٤مطم٦م واًمؽماث اًمقـمٜمل وهق يٛمثؾ احلرف واعمٝمـ اًمت٤مري

يزاوهل٤م أسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، وسمٕمْمٝم٤م اؾمتٛمر طمتك أن وٕضمؾ أن يث٧ٌم أن 

اعمقاـمـ رم طمٗم٤مفمف قمغم شمرائف وشمراث آسم٤مئف وأضمداده، يقضمد ُمٝمٜم٦م وصٜمٕم٦م 

 د اعمجتٛمع. شمٗمٞمده وشمٗمٞم

ل شم٠ميت أمهٞمتٝم٤م ُمـ طمٞم٨م صموُمِم٤مريم٦م ُمتحػ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمؽما     

ٞم٦م، يمذًمؽ سمٕمض ىماًمتًجٞمؾ اعمّمقر ًمٌٕمض اًمزي٤مرات اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمنم

اعمقاىمع اًمت٤مرخيٞم٦م اهل٤مُم٦م واًمتل شمٕمٙمس ُم٤ميض هذه اعمٜمٓم٘م٦م واشمّم٤مًمف سم٤محل٤مَض 

ذم ٞم٦م ىماًمنماعمجٞمد، يمذًمؽ اًمتذيمػم سمام ورد ذم اًمّمحػ وخيص اعمٜمٓم٘م٦م 

 ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمتٕمددة عمٚمقك سمالدٟم٤م.

واعمتحػ طمريص قمغم إسمراز ُمثؾ هذه إدوار ًمرسمط اعم٤ميض سم٤محل٤مَض      

آٟمتامء ًمؽمسم٦م هذا اًمقـمـ وشم٠ميت ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اعمًئقًمٞم٦م وشمرؾمٞمخ ُمٗمٝمقم 

ٞمًدا وحمٗمًزا ًمٙمؾ ص٤مطم٥م ُمٝمٜم٦م أو هقاي٦م يدم٤مه ُمٜمٓم٘متٜم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م وشم٠م آضمتامقمٞم٦م

 ؼمزه٤م ذم هذا آضمتامع اًمقـمٜمل )اجلٜم٤مدري٦م(. يومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م أن 
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طمريّم٦م قمغم أن حتتٗمظ سم٤معمقروث اًمت٤مرخيل  - أقمزه٤م اهلل سمٕمزه -واًمدوًم٦م      

ره يّمؾ احل٤مَض سم٤معم٤ميض وٕضمؾ أن شمٓمٚمع إضمٞم٤مل قمغم ُم٤موٞمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌم

اًمٕمريؼ، وٓ ؿمؽ أن اعمِم٤مريم٤مت شمزداد يمؾ ؾمٜم٦م ٟمتٞمج٦م هذه اجلٝمقد ُمـ 

اًم٘م٤مئٛملم قمغم اًمٕمٛمؾ ذم سمٞم٧م اًمنمىمٞم٦م ًمٞماًل وهن٤مًرا وٕضمؾ أن يٙمقن سمٞم٧م 

 .اًمنمىمٞم٦م هق إومْمؾ ؾمٜم٦م سمٕمد ؾمٜم٦م

ف قمغم هذا اًمٌٞم٧م وذًمؽ ويٙمٗمل إقمداد اهل٤مئٚم٦م ُمـ اًمزوار واًمْمٞمق     

يقوح أن اعمقاـمـ واعم٘مٞمؿ ذم طم٤مضم٦م ًمٞمٕمرف اًمت٤مريخ اعمٝمٜمل واحلرذم ًمرضم٤مل 

 وٟم٤ًمء اعمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م سمٛمدهن٤م وىمراه٤م.

 

 حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم                                        
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 ش2232ٚادبٓا جتاٙ زؤٜتٓا » ْد٠ٚعٓٛإ ايهتاب: 

 بٔ ستُد بٔ عبدايعصٜص أبابطنيعبداهلل : إعداد
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 املكد١َ

احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ     

 سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.

سمخ٤مدم  اًمٗمْمؾ واًمِمٙمر واًمثٜم٤مء هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم صمؿ هلذه اًمدوًم٦م ممثٚم٦م     

ص٤مطم٥م اًمًٛمق احلرُملم اًمنميٗملم اعمٚمؽ ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز، ووزم قمٝمده 

ووزم وزم قمٝمده ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم  ،اعمٚمٙمل إُمػم حمٛمد سمـ ٟم٤ميػ

 حمٛمد سمـ ؾمٚمامن، طمٗمظ اهلل اجلٛمٞمع ُمـ يمؾ ُمٙمروه.

ُمراطمٚمٝم٤م  هـ وذم0058ٝم٤م قم٤مم ئإٟمِم٤مإن اعمتتٌع ًمت٤مريخ هذه اًمدوًم٦م ُمٜمذ      

هذا قمٝمد ؾمٚمامن سمـ قمٌداًمٕمزيز، قمٝمد احلزم واًمٕمزم،  اًمثالث طمتك يقُمٜم٤م

ده٤م شمرقمك وشمٙم٤مومح وشمٜم٤موؾ ُمـ أضمؾ اًمقـمـ واعمقاـمـ، وًمٞمس اًمٙمٗم٤مح ٟمج

ذم شمقومػم احلٞم٤مة اًمرهمٞمدة ًمٙمؾ أيًْم٤م  وم٘مط سم٤مًم٘مقات ومح٤مي٦م إرض، سمؾ اًمٙمٗم٤مح

ُمقاـمـ ذم اهلجرة واًم٘مري٦م واعمديٜم٦م، وشم٠ميت هذه آٟمٓمالىم٦م اًمتل ٟمرضمق اهلل 

 اًمٙمريؿ أن جيٕمٚمٝم٤م ُمقًمد ظمػم وقمز هلذه اًمٌالد.
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واًمتل سم٤مريمٝم٤م وأيده٤م ظم٤مدم احلرُملم اًمنميٗملم وؾمٛمق  2161رؤيتٜم٤م ٟمٕمؿ،      

وزم قمٝمده إُملم، وشمٌٜم٤مه٤م إُمػم حمٛمد سمـ ؾمٚمامن، هذا اًمرضمؾ اًمذي أقمٚمٜمٝم٤م 

ساطم٦م ًمٙمؾ اًمدٟمٞم٤م أن سمالدٟم٤م سمالد احلرُملم اًمنميٗملم وسمٛمقىمٕمٝم٤م واؾمتثامراهت٤م 

٘مؼ وُم٤م متٚمٙمف ُمـ ؿمٕم٥م هق ُمٜمٓمٚمؼ وهدف هذه اًمرؤي٦م سم٢مذن اهلل ؾمقف حت

 آُم٤مل اعمقاـمٜملم.

وٟمحـ ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم وضمدٟم٤م أٟمف ًمزاًُم٤م قمٚمٞمٜم٤م ويم٠مول ٟمدوة شمٕم٘مد هبذا     

احلْمقر اعمٙمثػ ُمـ رضم٤مل آىمتّم٤مد واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م وسمٗمرؾم٤من اًمٜمدوة اًمتل 

 شمؿ اظمتٞم٤مرهؿ سمٙمؾ قمٜم٤مي٦م ودىم٦م، ٕهنؿ أهؾ ًمتقوٞمح واضمٌٜم٤م دم٤مه رؤيتٜم٤م.
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 هب٤م اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد. عاًمقرىم٤مت ًمٕمؾ اهلل يٜمٗم ذم هذهأشمرك احلدي٨م عم٤م هق ُمدون  

ًٓ وأظمػًما.واحلٛمد هلل   أو

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وصغم اهلل قمغم

 

 سم٤مسمٓملمأقمٌداهلل سمـ حمٛمد                          

 رئٞمس ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                         
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 َٔ ضعٛد بٔ عبدايعصٜص إىل ستُد بٔ ضًُإ :  ٚال١ٜ ايعٗدعٓٛإ ايهتاب: 

ًَا ٚٚال١ٜ ايعٗد تٓتكٌ بايطالض١ ٚاالط٦ُٓإ»                                شمثإْٛ عا

األضتاذ ٜٛضف بٔ ستُد ايعتٝل )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ عبداهلل بٔ إعداد: 
 ستُد أبابطني ايجكايف(
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 تكدِٜ

 قمغم رؾمقل اهللسمًؿ اهلل واًمّمالة واًمًالم 

اق اجلزيرة( ص٤مطم٥م ُم٤ٌمدرات يمثػمة، وًمف إخ إؾمت٤مذ يقؾمػ اًمٕمتٞمؼ )ورّ 

ُمٜمؼم ظم٤مص سمجريدشمٜم٤م اعمٕمٓم٤مء )اجلزيرة(، وٟمٜمتٔمر زاويتف إؾمٌققمٞم٦م سم٤مهتامم 

ؿمديد، واًمٞمقم وىمد شمنمومٜم٤م ذم اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم سم٠من ٟمٓمٌع يقُمٞمتف ذات إمهٞم٦م 

ـ ؾمٕمقد سمـ قمٌداًمٕمزيز إمم حمٛمد سمـ وٓي٦م اًمٕمٝمد ُم»اًمٖم٤مًمٞم٦م قمغم ٟمٗمقؾمٜم٤م وهل 

  .شصمامٟمقن قم٤مًُم٤م ووٓي٦م اًمٕمٝمد شمٜمت٘مؾ سم٤مًمًالؾم٦م وآـمٛمئٜم٤من ؾمٚمامن

 .وضمدٟم٤م هذا ذف ٟمْمٞمٗمف عمٜمجزات اعمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم

وٟمرضمق اهلل اًمٙمريؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ أن حيٗمظ هلذه اًمٌالد أُمٜمٝم٤م واًمٕمز 

 ، واًم١ًمدد ًمقٓة أُمره٤م

 ...قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم

 أظمقيمؿ                              

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                              

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                              

 ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م                              
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 أبابطني ايرتاثَٞتحف ١ َٚهتب١ ضدٜس ايٛثا٥كٝعٓٛإ ايهتاب: 
 شٌتطًعات املطتكب»                                 

 األضتاذ ستُد بٔ عبداهلل أبابطنيإعداد: 
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 َكد١َ
 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ  احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف     

سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، هذه عمح٦م هيٕم٦م قمـ ومٙمرة إٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم ؾمدير 

 .اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعمتحػ اًمؽماصمل

سمج٤مٟم٥م اهتامُمل قمٜمد إٟمِم٤مء ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم سمت٤مريخ      

هـ وسمٛمقاوم٘م٦م يمريٛم٦م ُمـ رقم٤مي٦م اًمِم٤ٌمب سمٜمقاطمل ُمتٕمددة عمٜمٗمٕم٦م 6/0/0426

ُمـ أدى ظمدُم٦م هلذه اًمٌالد وشمٙمريؿ اعمتٗمقىملم ؾمقاء ذم أقمامهلؿ  سمالدٟم٤م وشمٙمريؿ

أو اًمٓمالب أو اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمرؾمٛمٞم٦م وإىم٤مُم٦م اعمٕم٤مرض وـمٌع اًمٙمت٥م وشمقزيٕمٝم٤م 

 .وقمٛمؾ ًم٘م٤مءات ُمع اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ ٤مجم٤مٟمً 

يم٤من هٜم٤مك شمٓمٚمًٕم٤م إمم مجع شم٤مريخ ُمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وومٕماًل ووٛمـ ُمٙمتٌتل      

واًمتل زاد قمٛمره٤م قمـ ٟمّمػ ىمرن يم٤من هٜم٤مك رومقف ظم٤مص٦م  شؼماخلُ »سمٛمديٜم٦م 

ظم٤مص٦م وهذه ٓ شم٘متٍم قمغم اًمٙمت٥م  شؾمدير»سمت٤مريخ ٟمجد وشم٤مريخ إىمٚمٞمؿ 

اعمٓمٌققم٦م وم٘مط سمؾ هٜم٤مك سمٕمًْم٤م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت واًمقصم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م وأصٌح 

  .ه٤مضمز يمٞمػ أؾمتٓمٞمع مجع أيمؼم قمدد ُمـ هذه اًمٙمت٥م واعمخٓمقـم٤مت
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ز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم قمغم شمٙمريٛمف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور وقمٜمدُم٤م واومؼ اًمٕمؿ قمٌداًمٕمزي     

مخ٦ًم وقمنمون قم٤مم قمغم إٟمِم٤مء ُم١مؾم٦ًم ضم٤مئزة قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم 

ُمزرقم٦م »هـ سم٤معمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم 06/2/0466ًمإلسمداع اًمِمٕمري وذًمؽ سمت٤مريخ 

يم٤من ًمٜم٤م ذف رقم٤مي٦م هذا اًمتٙمريؿ ص٤مطم٥م اًمًٛمق  ،سمروو٦م ؾمدير شاًمٕم٤مئذي٦م

وطمي ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمف  -طمٗمٔمف اهلل  -زيز آل ؾمٕمقد اعمٚمٙمل إُمػم أمحد سمـ قمٌداًمٕم

ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤ميػ سمـ أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز آل ؾمٕمقد 

وإظمقاٟمف أصح٤مب اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمراء ؾمٚمٓم٤من وومٝمد وؾمٛمق إُمػم ؾمٚمٓم٤من 

سمـ شمريمل سمـ قمٌداهلل آل ؾمٕمقد، وُمٕم٤مزم رئٞمس هٞمئ٦م ُمٙم٤مومح٦م اًمٗم٤ًمد إؾمت٤مذ 

ورئٞمس اًمٜم٤مدي إديب  ،إؾمت٤مذ أؾم٤مُم٦م اًمرسمٞمٕم٦محمٛمد اًمنميػ، وُمٕم٤مزم 

 ،واًمِمٞمخ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًم٤ٌمسمٓملم ،سم٤مًمري٤مض اًمديمتقر قمٌداهلل احلٞمدري

واًمِمٞمخ٤من حمٛمد ومحد اجلٛمٞمح، واًمِمٞمخ قمٌداًمقه٤مب اًم٤ٌمسمٓملم، اًمِمٞمخ 

قمٌداًمٙمريؿ اًم٤ٌمسمٓملم، اًمِمٞمخ قمٌداهلل احل٘مٞمؾ، اًمِمٞمخ ُمٜم٤مطمل سمـ ؿمٗمٚمقت، 

ديمتقر رؿمٞمد احلٛمد وزير اًمؽمسمٞم٦م اًمٙمقيتل اًمِمٞمخ طمًـ اًم٘محٓم٤مين، وُمٕم٤مزم اًم

اًم٤ًمسمؼ، اًمديمتقر ُمٕمـ سمـ محد اجل٤مه، إدي٥م ؾمٕمد اًمٌقاردي ورئٞمس 

ذيم٦م ؾم٤مسمؽ اعمٝمٜمدس حمٛمد اعم٤ميض، وُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ أسمق طمٞمٛمد، 

واًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز اًمِمقيٕمر، وُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمؼماهٞمؿ، واًمِمٞمخ صمٜمٞم٤من 

 سمـ قمٌداعمحًـ اعم٤ميض، واًمٕمديد ُمـ وضمٝم٤مء هللقمٌدااًمٗمٝمد اًمثٜمٞم٤من، واًمِمٞمخ 
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واًمٗمريؼ ؾمٚمٓم٤من اعمٓمػمي، واًمٗمريؼ ـمالل قمٜم٘م٤موي،  ،ُمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض وؾمدير

  .وُم٤م يزيد قمـ صمامٟمامئ٦م وٞمػ أيمرُمقٟم٤م سمزي٤مرهتؿ

وضمدٟم٤م أهن٤م ومرص٦م ـمٞم٦ٌم ُمـ أضمؾ إٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعمتحػ      

ٝمٞمزات اًمالزُم٦م عمثؾ هذا اعمنموع اًمؽماصمل وىمٛمٜم٤م سمٗمْمؾ اهلل سمٕمٛمؾ يم٤موم٦م اًمتج

 .اًمقـمٜمل اًمذي ٟمرضمق سم٢مذن اهلل أن يٜمٗمع سمالدٟم٤م وإىمٚمٞمؿ ؾمدير ظم٤مص٦م

وىمد سمدأت ومٕماًل سمٜم٘مؾ سمٕمض يمت٥م ُمٙمتٌتل سمٛمديٜم٦م اخلؼم ويم٤من قمدده٤م      

وًمٙمـ اًمؽميمٞمز قمغم ُمدن  ،طمقازم مخ٦ًم آٓف يمت٤مب ذم خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت

وضمدٟم٤م أن  ،حٌف اًمٙمرامؾمدير ظم٤مص٦م وسمٕمد آومتت٤مح ُمـ ؾمٛمق إُمػم وص

هٜم٤مك ىمٌقل ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ُمـ اًمٕمديد ُمـ اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م وهمػم احلٙمقُمٞم٦م 

وذًمؽ سمت٘مديؿ هداي٤م ًمٚمٛمٙمت٦ٌم ممثٚم٦م سم٤مًمٙمت٥م طمتك وصؾ قمدد اًمٙمت٥م طمتك 

اًمٞمقم ُم٤م ي٘م٤مرب أرسمٕملم أًمػ يمت٤مب وذًمؽ ظمالل ؾمت٦م ؿمٝمقر ُمـ اومتت٤مح 

اًمٕمتٞمؼ ذم هذا  اعمٙمت٦ٌم وٓ ٟمٜمًك دور إؾمت٤مذ اًمٗم٤موؾ يقؾمػ سمـ حمٛمد

 :ُمٜمٝم٤م ،اجل٤مٟم٥م، أُم٤م اجلٝم٤مت ومٝمل ُمتٕمددة

 .دارة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز -0

 .ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م -2

 .ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م -6
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 .اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء -4

وىمد شمؼمقمقا  ،- رمحف اهلل -أسمٜم٤مء إدي٥م واعم١مرخ أمحد سمـ قمٌداهلل اًمداُمغ  -5

 .سمٛمٙمت٦ٌم واًمدهؿ واًمتل شم٘م٤مرب ؾمٌٕم٦م آٓف ومخًامئ٦م يمت٤مب

 .ُمٙمت٦ٌم ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم سم٤مًمري٤مض -6

 .ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم سم٤مًمٙمقي٧م -7

 .ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ أسمق طمٞمٛمد -8

 .اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ محد احل٘مٞمؾ -9

 .إخ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم -01

 .دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع- -00

 .اًمٜم٤مدي إديب سم٤مًمري٤مض -02

 .ُم١مؾم٦ًم اجلزيرة ًمٚمّمح٤موم٦م واًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم -06

 .اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ اعم٤ميض -04

وهٙمذا وإمم يمت٤مسم٦م هذا اًمت٘مرير وصٜم٤مديؼ اًمٙمت٥م شمّمؾ إًمٞمٜم٤م، أرضمق اهلل أن 

 .يٜمٗمع هب٤م
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 - ضمزاهؿ اهلل يمؾ ظمػم -٤م هباًمٕمؼمة سمٕمدد اًمٙمت٥م اًمتل أيمرُمقٟم٤م وطم٘مٞم٘م٦م ًمٞمس   

 ٚمٌٜم٤م أي يمت٤مب أو ُمٕمٚمقُم٦م شمتٕمٚمؼ سم٠مي ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير.وًمٙمٜمٜم٤م هدومٜم٤م وُمٓم

وقمٛمؾ سمٞم٤من خمتٍم   (CD)ًمذا ىمٛمٜم٤م سمحٍم مجٞمع اًمٙمت٥م وووٕمٝم٤م قمغم 

 1568562111ًمٚمٛمٙمت٦ٌم ًمٞمٛمٙمـ ُمـ يرهم٥م آشمّم٤مل سمجقال اعمٙمت٦ٌم رىمؿ 

وٟمحـ ٟم٘مقم سم٢مرؾم٤مل  www.ababtain.com.sa واعمقىمع اإلًمٙمؽموين

اًمٙمت٥م اًمتل يٓمٚمٌٝم٤م ذم دراؾمتف أو سمحثف اعمتٕمٚمؼ سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمدير، وُمـ يرهم٥م 

احلْمقر وم٘مد ظمّمّمٜم٤م ًمف ُمٙمت٥م وضمٝم٤مز طم٤مؾم٥م آزم ُمع اخلدُم٦م وآٓت 

  .اًمتّمقير

سمٓمٌع أًمػ يمت٤مب ٕي ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير  شجم٤مًٟم٤م»إمم ضم٤مٟم٥م أٟمٜم٤م ٟم٘مقم 

اًمِمٞمخ اًم٘م٤ميض قمٌداًمرمحـ شم٤مريخ وومٕماًل سمحٛمد اهلل سمدأٟم٤م أن سمٓمٌع يمت٤ميب قمـ 

ويمت٤مب قمـ شم٤مريخ روو٦م  -هـ 0020اعمتقرم ؾمٜم٦م  -سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 

ويمت٤مب  -رمحف اهلل  -ؾمدير ًمألؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 

قمـ حم٤مومٔم٦م اعمجٛمٕم٦م، ويمت٤مب  -رمحف اهلل  –د احل٘مٞمؾ اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ مح

 -آظمر ذم اإلدارة ًمٚمديمتقر قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم، وضم٤مري 

ـم٤ٌمقم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٛمٜمٓم٘م٦م ؾمدير وذًمؽ سمٕمد  - سم٢مذن اهلل

آؾمتئذان ُمـ أصح٤مهب٤م وًم٘مد ىمٛمٜم٤م ذم اعمٙمت٦ٌم سمتّمٜمٞمػ اعمدن وووع ضمٜم٤مح 

ُمدن ؾمدير وسمحٞم٨م يًٝمؾ قمغم اًم٤ٌمطم٨م احلّمقل قمغم اًمٙمت٤مب  ظم٤مص عمٕمٔمؿ

http://www.ababtain.com.sa/
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ذم سمداي٦م اعمٙمت٦ٌم ضمٜم٤مح ًمٚمحرُملم اًمنميٗملم  ٤ماًمذي يٜمِمده ويمذًمؽ ظمّمّمٜم

 .- رمحف اهلل -وًمٚمٛمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 

ودمدون وومؼ ذًمؽ سمٕمًْم٤م ُمـ اعم٘م٤مٓت اًمّمحٗمٞم٦م واًمّمقر قمـ اًمزي٤مرات اًمتل 

 .شمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م هب٤م

ػ سمـ أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز وإظمقاٟمف ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم ٟم٤مي -0

 .واًمٕمؿ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم واًمْمٞمقف اًمٙمرام

 .ص٤مطم٥م اًمًٛمق اعمٚمٙمل إُمػم شمريمل سمـ ـمالل سمـ قمٌداًمٕمزيز وصحٌف -2

 .ؾمٛمق إُمػم قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اًمٗمٞمّمؾ آل ؾمٕمقد حم٤مومظ اعمجٛمٕم٦م -6

 .ُمٕم٤مزم وزير اًمٕمدل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمد اًمٕمٞمًك -4

 .يم٤ٌمر اعمًئقًملم ُمـ دارة اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز -5

 .قمامدة ؿم١مون اعمٙمت٤ٌمت سمج٤مُمٕم٦م إُمػمة ٟمقرة -6

 .صحٗمًٞم٤م وإقمالُمًٞم٤م 61طمقازم  -7

ذم اقمت٘م٤مدي أٟمٜم٤م ٓ ٟمزال ذم سمداي٦م اًمٓمريؼ ظمّمقًص٤م أٟمٜم٤م طمتك اًمٞمقم مل ٟمح٘مؼ ُم٤م 

  .هندف إًمٞمف ُمـ مجع اًمٙمت٥م واًمقصم٤مئؼ واعمخٓمقـم٤مت اخل٤مص٦م سم٢مىمٚمٞمؿ ؾمدير
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ٟمريد هذه اعمٙمت٦ٌم أن شمٙمقن ُمٙمت٦ٌم ختّمّمٞم٦م ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير      

وًمٙمؾ ُمٕمٚمقُم٦م قمـ هذه اعمديٜم٦م، وضم٤مري أن ووع ُمقىمع إًمٙمؽموين قمغم 

احل٤مؾمقب إمم ضم٤مٟم٥م ووع ٟمٔم٤مم اإلقم٤مرة ًمألومراد واعم١مؾم٤ًمت وسم٢مذن اهلل 

 .ؾمقف يتؿ قم٘مد ٟمدوة قمـ اعم١مرخ اًمِمٞمخ قمثامن اسمـ سمنم

ٚمؽ قمٌداًمٕمزيز وٟم٘مقهل٤م سمٙمؾ ساطم٦م إهداف يمثػمة واًمتٕم٤مون ُمع دارة اعم     

وٟمًٕمك ضم٤مهديـ وسمٙمؾ ُمـ يٛمد يد اًمٕمقن ًمٜم٤م سمٙمت٤مب أو خمٓمقط أو وصمٞم٘م٦م 

وطمتك وًمق سمّمقرة ُمٜمٝم٤م وٟم٘مٌؾ اهلدي٦م ذم ُمثؾ هذه إُمقر يمام أٟمٜم٤م ٟمِمؽمي ممـ 

  .يرهم٥م ُمِمٙمقًرا سمٞمع اعمٙمت٦ٌم ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف ذم أي ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن ؾمدير

 -ضمزاهؿ اهلل ظمػًما -سم٤معمتحػ اًمؽماصمل وم٢من آسمـ حمٛمد وإظمقاٟمف  أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

يم٤من ظمٚمػ حت٘مٞمؼ ُمٓمٚم٥م واًمده ذم اعمٙمت٦ٌم واعمتحػ وىم٤مم هبذه اجلٝمقد اعمتٛمٞمزة 

وىمد أردٟم٤م إٟمِم٤مء هذا اعمتحػ اًمؽماصمل سمام حيقيف ُمـ ىمٓمع أصمري٦م شمزيد قمـ مخ٦ًم 

ُمدن  آٓف ىمٓمٕم٦م ٕضمؾ أن جيد اًم٤ٌمطم٨م وـم٤مًم٥م اًمدراؾم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف

ؾمدير وهمػمه٤م ُمـ ُمدن سمالدٟم٤م اًمٖم٤مًمٞم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ ُمثؾ إدوات اًمزراقمٞم٦م 

واحلرومٞم٦م واعمٝمٜمٞم٦م وإؿمٙم٤مل اعمٕمامري٦م وإهمذي٦م وإواين اعمٜمزًمٞم٦م وإؾمٚمح٦م 

اًم٘مديٛم٦م ويمذًمؽ اًمٕمٛمالت اًم٘مديٛم٦م وسمٕمًْم٤م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت واًمرؾم٤مئؾ ُمـ 

ٌداهلل سمـ ومٞمّمؾ آل ؾمٕمقد ُمثؾ اإلُم٤مم شمريمل سمـ قمٌداهلل وومٞمّمؾ سمـ شمريمل وقم

  . - رمحٝمؿ اهلل -وؾمٕمقد سمـ ومٞمّمؾ وظم٤مًمد سمـ ؾمٕمقد واعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 
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وعم٤م شمِم٤مهدون ذم اًمّمقر اعمروم٘م٦م ُم٤م يتقومر ذم هذا اعمتحػ وجي٥م أن يذيمر      

ويِمٙمر ُمـ يم٤من ًمف دور ذم دقمؿ هذا اعمتحػ طمٞم٨م ىم٤مم اًمِمٞمخ أمحد سمـ ؾمٕمد 

اء ُمتحٗمف ًمٜم٤م سمام حيتقيف ُمـ رئٞمس ُمريمز اعمٕمِم٦ٌم سم٢مهد -رمحف اهلل  –اًمنيع 

٤ًٌم ُمٝماًم ذم هذا اعمتحػ، إو٤موم٦م إمم إؾمت٤مذ قمكم  شمراصمٞم٤مت ىمديٛم٦م أظمذت ضم٤مٟم

 .- ضمزاه اهلل يمؾ ظمػم -اًمًٕمداين اًمذي شمؼمع سمٛمتحٗمف يم٤مُماًل 

وٓ ؿمؽ أن ُمـ يريد أن يٙمت٥م قمـ ؾمدير يًتٓمٞمع أن ي٠مظمذ ُمـ اًمّمقر 

د ىمٛمٜم٤م ُم١مظمًرا سم٢مٟمِم٤مء اًم٘مديٛم٦م قمـ ؾمدير ويمٞمٗمٞم٦م احلٞم٤مة ذم ذًمؽ اًمزُم٤من وًم٘م

جمٚمس اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم وأسمٜم٤مئف وهذه اًم٘مٝمقة  شىمٝمقة»

قمٛمره٤م يزيد قمـ ُم٤مئ٦م ومخًقن ؾمٜم٦م وشمؿ إٟمِم٤مؤه٤م سمج٤مٟم٥م ُمٙمت٦ٌم  شجمٚمس»

ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعمتحػ اًمؽماصمل وقمغم اًمٓمراز اعمٕمامري اًم٘مديؿ وشمتًع حلقازم 

سمخدُم٦م اًم٘مٓم٤مع  شجم٤مًٟم٤م»مخًامئ٦م وٞمػ وجمٝمزة سم٤مخلدُم٤مت وىمد ظمّمّمٜم٤مه٤م 

اىمػ اًمٕم٤مم واخل٤مص ذم إىم٤مُم٦م اعمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمقُمٞم٦م وإهٚمٞم٦م يمام أٟمٜم٤م وومرٟم٤م ُمق

٤ًٌم  .عم٤م يزيد قمـ صمالصمامئ٦م ؾمٞم٤مرة وسم٢مذن اهلل يتؿ قم٘مد أول ضمٚم٦ًم ومٞمٝم٤م ىمري

هذه عمح٤مت قمـ سمٕمض ٟمِم٤مـم٤مت ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م واعمتحػ اًمؽماصمل 

٤م حًـ أسم٤مسمٓملم وأسمٜم٤مئف واًمتل شمٜمدرج مجٞمٕمً قمٌداعموىمٝمقة اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ 

 .سم٤معمٚمت٘مك اًمث٘م٤مذم
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اًمٗمقائد اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤م وأن يٜمٗمع اهلل هب٤م أُمٚمٜم٤م سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن حت٘مؼ      

جمتٛمٕمٜم٤م، راضملم ُمـ اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير يمام شم٘مقل دائاًم ؾمٞمديت وهم٤مًمٞمتل اًمقاًمدة 

 .(رمحٝم٤م اهلل) حمٛمد سمـ ُم٤ميض سمـ  اجلقهرة

 

 وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد،،

 

 أظمقيمؿ                                       

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم                                       
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 شآٍ أبابطني»ديٌٝ أضس٠  عٓٛإ ايهتاب: 

 أضا١َ عبدايعصٜص ايبابطني     :إعداد
 ستُد ضعٛد ايبابطنيايسشام عبد                     
 طازم عبدايسشام ايبابطني                     
 ٠ فٗد عبداهلل إبساِٖٝ ايبابطنيٛيٛي                     
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 َكد١َ
 

 

 اعمٚمؽ اًم٘مدوس اًمًالم، أُمر سمّمٚم٦م إرطم٤مم، وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ ظمّم٤مل هلل احلٛمد    

 .اإليامن وطم٘مقق اإلؾمالم، وُمقضم٤ٌمت دظمقل اجلٜم٦م دار اًمًالم

اًمتدسمػم وإطمٙم٤مم وٟمِمٙمره ضمؾ ذيمره قمغم  ذمٟمحٛمده شمٕم٤ممم قمغم سمٚمٞمغ طمٙمٛمتف 

ُمؽمادف اإلطم٤ًمن وؾم٤مسمغ اإلٟمٕم٤مم، وٟمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ 

 اًمذي شم٤ًمءًمقن سمف وإرطم٤مم، وٟمِمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده اهللًمف اًم٘م٤مئؾ واشم٘مقا 

 - سم٠من يقطمد اهلل وشمٙمن إوصم٤من وشمقصؾ إرطم٤مم اهللورؾمقًمف اًمذي سمٕمثف 

 . ح٤مسمف اًمٙمراموقمغم آًمف وأص - ملسو هيلع هللا ىلص

 :أُم٤م سمٕمد

ؾماًم ُمـ اؾمٛمف، ووقمد رسمٜم٤م ضمؾ وقمال سمقصؾ ااًمرطمؿ، وؿمؼ هل٤م  ٘مد ظمٚمؼ اهللًم

 ُمـ وصٚمٝم٤م.

اًمرطمؿ ُمٕمٚم٘م٦م » :ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قمـ قم٤مئِم٦م 

أظمرضمف  شسم٤مًمٕمرش، شم٘مقل: ُمـ وصٚمٜمل وصٚمف اهلل وُمـ ىمٓمٕمٜمل ىمٓمٕمف اهلل

 .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

 -صٚم٦م اًمرطمؿ، حم٦ٌم إهؾ، سمًط اًمرزق، سمريم٦م اًمٕمٛمر، ومٕمـ اٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ُمـ ّهه أن يًٌط اهلل رزىمف ويٜم٠ًم ًمف ذم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمف 

 .أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ شأصمره ومٚمٞمّمؾ رمحف
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صٚمف اًمرطمؿ أُم٤مرة قمغم يمرم اًمٜمٗمس وؾمٕمف إومؼ وـمٞم٥م اعمٜم٧ٌم وطمًـ اًمقوم٤مء 

٦م اًمقاصؾ وؾم٥ٌم ًمٚمذيمر اجلٛمٞمؾ وُمقضم٦ٌم ًمِمٞمقع وهل يمذًمؽ ُمدقم٤مة ًمرومٕم

 . اعمح٦ٌم وشمقصمٞمؼ قمرى اًم٘مراسم٦م

  اسمـ اًمٕمؿ اعمٙمرمو اًمٕمؿ

ـّ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهشمٜم٤م سمٜمٕمؿ يمثػمة وًمٕمؾ ُمـ أمهٝم٤م وأضمٚمٝم٤م احل٥م  ًم٘مد ُم

  احلٛمد يِمٝمد سمف اًم٘م٤م ي واًمداين.هللوواحلرص قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ وهذا 

ُمـ ُمِم٤مريع وأٟمِمٓم٦م خمتٚمٗم٦م ومام ُم١مؾم٦ًم وىمػ صٜمدوق إهة وُم٤م شمديره 

ويمثػمة وُم٤م اًمٚم٘م٤مءات اًمِمٝمري٦م واًمًٜمقي٦م وؿمجرة إهة واعمِم٤مريع اخلػمي٦م 

اعمٜمتنمة سم٤مؾمؿ إهة داظمؾ وظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م وضم٤مئزة اًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل وهذا 

قمغم طمرص إهة  ٦مواوح٦م وضمٚمٞمّ  ٦ماًمدًمٞمؾ اًمذي سملم يديؽ ُم٤م هل إٓ أدًم

 وأسمٜم٤مئٝم٤م قمغم صٚم٦م اًمرطمؿ. 

دًمٞمؾ إٟمام هق إو٤موم٦م وظمٓمقة إمم إُم٤مم ًمٚمجٝمقد اعمِمٙمقرة عم١مؾم٦ًم إن هذا اًم

وىمػ صٜمدوق إهة واًمذي هيدف إمم شمًٝمٞمؾ اًمتقاصؾ سملم أومراد إهة 

 .واًمتٕم٤مرف سمٞمٜمٝمؿ وشمٗم٘مد إُمقال وزي٤مدة اًمت٤مًمػ واًمتقاد
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 َع ايتكسٜس األٍٚ ش آٍ أبابطني»ْعاّ ٚيٛا٥ح صٓدٚم أضس٠  عٓٛإ ايهتاب: 

 «آٍ أبابطني»صٓدٚم أضس٠   إعداد:
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 َكد١َ

 ؿ أول يمتٞم٥م قمـ اًمّمٜمدوق حيتقي قمغمين إدارة اًمّمٜمدوق أن شم٘مدم ًمٙم

ووع  ٟمٔم٤مم وًمقائح اًمّمٜمدوق وحمي اضمتامع اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م، وشم٘مريًرا قمـ

هـ، ويمذًمؽ اعمٞمزاٟمٞم٦م 0418اًمّمٜمدوق ُمٜمذ إٟمِم٤مئف وطمتك هن٤مي٦م قم٤مم 

 شمالطمؿ إهة.آومتت٤مطمٞم٦م إومم، وىمّمٞمده ؿمٕمري٦م شمٕمؼم قمـ 

يمام أن إدارة اًمّمٜمدوق شمًٕمك ضم٤مهدة إلقمداد دًمٞمؾ ؿم٤مُمؾ ًمألهة، وذًمؽ 

إمم أقمْم٤مء إهة ًمتٕمٌئتٝم٤م سمّمقره يم٤مُمٚم٦م  ٦مُمـ ظمالل شمقضمٞمف اؾمتامرة قمْمقي

 وواوح٦م. 

 إهة. وؾمٞمٙمقن هذا اًمدًمٞمؾ ُمرضمًٕم٤م ُمٗمٞمًدا جلٛمٞمع أومراد

 إقم٤مدهت٤م إًمٞمٝم٤م.وأُمؾ اإلدارة يمٌػم سمتج٤موب اجلٛمٞمع عمؾء شمٚمؽ آؾمتامرة، و

 .وظمت٤مًُم٤م ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ ًمٚمجٛمٞمع

                                 

 إدارة اًمّمٜمدوق                                                           
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 ٚبٝإ ١٦ٖٝ نباز ايعًُا٤ حهِ املعاٖسات يف اإلضالّعٓٛإ ايهتاب: 

أمحد بٔ ضًُٝإ بٔ أٜٛب )َٔ َطبٛعات ًَتك٢ عبداهلل األضتاذ تأيٝف: 
 بٔ ستُد أبابطني ايجكايف(
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 إٖدا٤

 -ًمـ أزيد قمـ ومتقى اًمِمٞمخلم اإلُم٤مُملم قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز وحمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 

هذه اًمٗمتقى اعمًتٛمدة ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  - رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم

 قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.

وإن يم٤من ُمـ إو٤موم٦م وم٢من هذه اعمٔم٤مهرات ُمٜمذ اسمتداقمٝم٤م إمم اًمٞمقم ُم٤م هل إٓ ٟم٤مر 

 وىمقده٤م ضمث٨م وه٤مم، ووم٤ًمد ديـ ودٟمٞم٤م.

إيْم٤مح عمقىمػ اإلؾمالم هلذا  -ضمزى اهلل ُم١مًمٗمف ظمػم اجلزاء  -وهذا اًمٙمت٤مب 

 اًمٖمري٥م قمغم سمالدٟم٤م، سمؾ هق اًمٌدقم٦م اًمتل هتٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ.احلدث 

 واهلل اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.

 ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم                               
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 بٝإ َٔ ١٦ٖٝ نباز ايعًُا٤

 يف حهِ املعاٖسات

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌداهلل ورؾمقًمف إُملم وقمغم آًمف 

قمغم اًمٕمٚمامء اًمٕمٝمد  -قمز وضمؾ  -ومٚم٘مد أظمذ اهلل  : أُم٤م سمٕمد  .وصحٌف أمجٕملم

ـَ ُأوشُمقا ﴿واعمٞمث٤مق سم٤مًمٌٞم٤من ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ِذي َوإِْذ َأظَمَذ اهللَُّ ُِمٞمَث٤مَق اًمَّ

ٌَٞمِّ  َٓ شَمْٙمُتُٛمقَٟمفُ اًْمٙمَِت٤مَب ًَمُت إِنَّ ﴿وىم٤مل ضمؾ وقمال: ، 087آل قمٛمران:  ﴾ٜمُٜمَُّف ًمِٚمٜم٤َّمِس َو

ٌَٞمِّٜم٤َمِت َواهْلَُدىَٰ ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م سَمٞمَّٜم٤َّمُه ًمِٚمٜم٤َّمِس ذِم اًْمٙمَِت٤مِب   ـَ اًْم ـَ َيْٙمُتُٛمقَن َُم٤م َأٟمَزًْمٜم٤َم ُِم ِذي اًمَّ

ِئَؽ  قِمٜمُقنَ  ُأوًَمَٰ ويت٠ميمد اًمٌٞم٤من قمغم اًمٕمٚمامء ذم ، 05 :اًمٌ٘مرة ﴾َيْٚمَٕمٜمُُٝمُؿ اهللَُّ َوَيْٚمَٕمٜمُُٝمُؿ اًمالَّ

أوىم٤مت اًمٗمتـ وإزُم٤مت: إذ ٓ خيٗمك ُم٤م جيري ذم هذه إي٤مم ُمـ أطمداث 

واوٓمراسم٤مت وومتـ ذم أٟمح٤مء ُمتٗمرىم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل، وإن هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء إذ شم٠ًمل اهلل 

ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مومٞم٦م وآؾمت٘مرار وآضمتامع قمغم احلؼ طمٙم٤مًُم٤م  -قمز وضمؾ  -

حمٙمقُملم، ًمتحٛمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ُم٤م ُمـ سمف قمغم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمـ و

ذم ملسو هيلع هللا ىلص اضمتامع يمٚمٛمتٝم٤م وشمقطمد صٗمٝم٤م قمغم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ، وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وطمٗمظ اهلل ًمٜم٤م فمؾ ىمٞم٤مدة طمٙمٞمٛم٦م هل٤م سمٞمٕمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م أدام اهلل شمقومٞم٘مٝم٤م وشمًديده٤م، 

٦م ُمـ أقمٔمؿ أصقل اإلؾمالم، وهق مم٤م إن اعمح٤مومٔم٦م قمغم اجلامقم، هذه اًمٜمٕمٛم٦م وأمتٝم٤م

قمٔمٛم٧م وصٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز، وقمٔمؿ ذم ُمـ شمريمف، إذ ي٘مقل ضمؾ 

ىُمقا ﴿وقمال  َٓ شَمَٗمرَّ ٌِْؾ اهللَِّ مَجِٞمًٕم٤م َو  يُمٜمُتؿْ  إِذْ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اهللَِّ ٟمِْٕمَٛم٧َم  َواْذيُمُرواَواقْمَتِّمُٛمقا سمَِح

َػ  َأقْمَداءً  ٌَْحُتؿ ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ  سَملْمَ  وَم٠َمًمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِر قمَ  َويُمٜمتُؿْ  إظِْمَقاًٟم٤م سمِٜمِْٕمَٛمتِفِ  وَم٠َمْص غَمَٰ ؿَمَٗم٤م طُمْٗمَرٍة ُمِّ
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ٜمَْٝم٤م  ًمَِؽ وَم٠َمٟمَ٘مَذيُمؿ ُمِّ ُ  يَمَذَٰ ٌَلمِّ َتُدونَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  آَي٤مشمِفِ  ًَمُٙمؿْ  اهللَُّ ُي وىم٤مل ، 016آل قمٛمران:  ﴾هَتْ

ىُمقا َواظْمَتَٚمٗمُ ﴿ؾمٌح٤مٟمف:  ـَ شَمَٗمرَّ ِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ ٌَٞمِّٜم٤َمُت َو قا ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْم

ِئَؽ  ىُمقا ﴿وىم٤مل ضمؾ ذيمره: ،  015آل قمٛمران:  ﴾قَمٔمِٞمٌؿ  قَمَذاٌب  هَلُؿْ  َوُأوًَمَٰ ـَ وَمرَّ ِذي اًمَّ

  
ٍ
ء ٧َم ُِمٜمُْٝمْؿ ذِم َرْ ًْ اَم ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م ًمَّ ٌُِّئُٝمؿ صُمؿَّ  اهللَِّ إمَِم  َأُْمُرُهؿْ  إِٟمَّ  يَم٤مُٟمقا سماَِم  ُيٜمَ

وهذا إصؾ اًمذي هق اعمح٤مومٔم٦م قمغم اجلامقم٦م مم٤م ، 059إٟمٕم٤مم:  ﴾َيْٗمَٕمُٚمقنَ 

سمف ذم ُمقاـمـ قم٤مُم٦م وظم٤مص٦م، ُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص قمٔمٛم٧م وصٞم٦م اًمٜمٌل 

ُمـ »وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ، رواه اًمؽمُمذي شيد اهلل ُمع اجلامقم٦م»واًمًالم: 

وُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ظمٚمع يًدا ُمـ ـم٤مقم٦م ًم٘مل اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ طمج٦م ًمف 

إٟمف ؾمتٙمقن هٜم٤مت »وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ، رواه ُمًٚمؿ شُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

وهٜم٤مت ومٛمـ أراد أن يٗمرق أُمر هذه إُم٦م وهل مجٞمع وم٤مَضسمقه سم٤مًمًٞمػ يم٤مئٜم٤ًم ُمـ 

وُم٤م قمٔمٛم٧م اًمقصٞم٦م سم٤مضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ووطمدة اًمّمػ إٓ عم٤م ، رواه ُمًٚمؿ شيم٤من

يمؼمى، وذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ عم٤م يؽمشم٥م قمغم وم٘مده٤م ُمـ  يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح

وًم٘مد أٟمٕمؿ ، وهل٤م ؿمقاهده٤م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ُمٗم٤مؾمد قمٔمٛمك يٕمرومٝم٤م اًمٕم٘مالء،

اهلل قمغم أهؾ هذه اًمٌالد سم٤مضمتامقمٝمؿ طمقل ىم٤مدهتؿ قمغم هدي اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ٓ 

 يٗمرق سمٞمٜمٝمؿ، أو يِمت٧م أُمرهؿ شمٞم٤مرات واومدة، أو أطمزاب هل٤م ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م اعمتٖم٤ميرة

ًٓ ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ـَ ﴿اُمتث٤م َٓ شَمُٙمقُٟمقا ُِم اَلَة َو ُ٘مقُه َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمَّ ُُمٜمِٞمٌلَِم إًَِمْٞمِف َواشمَّ

يملَِم ) ىُمقا ِديٜمَُٝمْؿ َويَم٤مُٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م  60اعمنُْْمِ ـَ وَمرَّ ِذي ـَ اًمَّ  وَمِرطُمقنَ  ًَمَدهْيِؿْ  سماَِم  طِمْزٍب  يُمؾُّ ( ُِم

وىمد طم٤مومٔم٧م اعمٛمٚمٙم٦م قمغم هذه اهلقي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٛمع ، 62-60اًمروم:  ﴾(62)
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-ي٦م اعم٤ٌمطم٦م، وم٢مهن٤م مل وًمـ شمًٛمح شم٘مدُمٝم٤م وشمٓمقره٤م، وأظمذه٤م سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمدٟمٞمق

سم٠مومٙم٤مر واومدة ُمـ اًمٖمرب أو اًمنمق شمٜمت٘مص ُمـ هذه اهلقي٦م أو  -سمحقل اهلل وىمدرشمف

 شمٗمرق هذه اجلامقم٦م.

ٙمقُملم أن ذومٝمؿ إن ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمز وضمؾ قمغم أهؾ هذه اًمٌالد طمٙم٤مًُم٤م وحم

يٜم٤مٓن اًمرقم٤مي٦م  -اًمٚمذيـ وًمف احلٛمد واًمٗمْمؾ ؾمٌح٤مٟمف  -سمخدُم٦م احلرُملم اًمنميٗملم 

َوإِْذ ضَمَٕمْٚمٜم٤َم ﴿اًمت٤مُم٦م ُمـ طمٙمقُم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمٛماًل سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 

َ٘م٤مِم إسِْمَراِهٞمَؿ ُُمَّمغمًّ  ُِذوا ُِمـ ُمَّ ٚمٜم٤َّمِس َوَأُْمٜم٤ًم َواختَّ ٌَْٞم٧َم َُمَث٤مسَم٦ًم ًمِّ  إسِْمَراِهٞمؿَ  إمَِمَٰ  َوقَمِٝمْدَٟم٤م  اًْم

َرا سَمٞمْتَِل ًمِٚمٓم٤َّمِئِٗملَم َواًْمَٕم٤م ُجقدِ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َأن ـَمٝمِّ ًُّ ِع اًم يمَّ ، 025اًمٌ٘مرة:  ﴾يمِِٗملَم َواًمرُّ

٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومٝمل ىمٌٚم٦م وىمد ٟم٤مًم٧م اعمٛمٚمٙم٦م هبذه اخلدُم٦م ُمزيّ 

ُمـ يمؾ طمدب وصقب ذم ُمقؾمؿ  اعمًٚمٛملم وسمالد احلرُملم، واعمًٚمٛمقن ي١مُمقهن٤م

 احل٩م طمج٤مضًم٤م وقمغم ُمدار اًمٕم٤مم قمامًرا وزواًرا.

وهٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء إذ شمًتِمٕمر ٟمٕمٛم٦م اضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م قمغم هدي ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ذم فمؾ ىمٞم٤مدة طمٙمٞمٛم٦م، وم٢مهن٤م شمدقمق اجلٛمٞمع إمم سمذل يمؾ إؾم٤ٌمب اًمتل شمزيد ُمـ 

شم١مدي إمم ود ذًمؽ، وهل اًمٚمحٛم٦م وشمقصمؼ إًمٗم٦م، وحتذر ُمـ يمؾ إؾم٤ٌمب اًمتل 

هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم١ميمد قمغم وضمقب اًمتٜم٤مصح واًمتٗم٤مهؿ واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، 

واًمتٜم٤مهل قمـ اإلصمؿ واًمٕمدوان، وحتذر ُمـ ود ذًمؽ ُمـ اجلقر واًمٌٖمل، وهمٛمط 

يمام حتذر ُمـ آرشم٤ٌمـم٤مت اًمٗمٙمري٦م واحلزسمٞم٦م اعمٜمحروم٦م، إذ إُم٦م ذم هذه اًمٌالد ، احلؼ

سمام قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وشم٤مسمٕمقهؿ، وُم٤م قمٚمٞمف أئٛم٦م  مج٤مقم٦م واطمدة ُمتٛمًٙم٦م
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اإلؾمالم ىمدياًم وطمديًث٤م ُمـ ًمزوم اجلامقم٦م واعمٜم٤مصح٦م اًمّم٤مدىم٦م، وقمدم اظمتالف 

اًمٕمٞمقب وإؿم٤مقمتٝم٤م، ُمع آقمؽماف سمٕمدم اًمٙمامل، ووضمقد اخلٓم٠م وأمهٞم٦م اإلصالح 

 .قمغم يمؾ طم٤مل وذم يمؾ وىم٧م

ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٨م ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ديـوإن اهلٞمئ٦م إذ شم٘مرر ُم٤م ًمٚمٜمّمٞمح٦م ُمـ ُم٘م٤مم قم٤مل ذم اًم

هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م »ىمٞمؾ عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل:  شاًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م»

وُمع أٟمف ُمـ أيمد ُمـ يٜم٤مصح وزم إُمر طمٞم٨م ىم٤مل ، رواه ُمًٚمؿ شاعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ

أن اهلل يرى ًمٙمؿ صمالصًم٤م، أن شمٕمٌدوه، وٓ شمنميمقا سمف »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 

سمحٌؾ اهلل مجٞمًٕم٤م وٓ شمٗمرىمقا، وأن شمٜم٤مصحقا ُمـ وٓه اهلل ؿمٞمئ٤ًم، وأن شمٕمتّمٛمقا 

 رواه اإلُم٤مم أمحد. شأُمريمؿ

وم٢من اهلٞمئ٦م شم١ميمد أن ًمإلصالح واًمٜمّمٞمح٦م أؾمٚمقهب٤م اًمنمقمل اًمذي جيٚم٥م اعمّمٚمح٦م 

ويدرأ اعمٗمًدة، وًمٞمس سم٢مصدار سمٞم٤مٟم٤مت ومٞمٝم٤م هتقيؾ وإصم٤مرة ومتـ وأظمذ اًمتقاىمٞمع 

َوإَِذا ضَم٤مَءُهْؿ َأُْمٌر ﴿سمف ذم ىمقًمف ضمؾ وقمال قمٚمٞمٝم٤م، عمخ٤مًمٗم٦م ذًمؽ ُم٤م أُمر اهلل قمز وضمؾ 

ـِ َأِو اخْلَْقِف َأَذاقُمقا سمِِف   َُْم ْٕ ـَ ا ؾُمقلِ  إمَِم  َردُّوهُ  َوًَمقْ ُمِّ َُْمرِ  ُأوزِم  َوإمَِمَٰ  اًمرَّ ْٕ  ًَمَٕمٚمَِٛمفُ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ا

ِذي َتٜمٌُِٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمْؿ  اًمَّ ًْ َٓ ـَ َي ُتفُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  اهللَِّ وَمْْمُؾ  َوًَمْق ٌَْٕمُتؿُ  َوَرمْحَ شمَّ ْٞمَٓم٤منَ  َٓ َّٓ  اًمِمَّ  إِ

وسمام أن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ، 86اًمٜم٤ًمء:  ﴾ىَمٚمِٞماًل 

واًمٌٞمٕم٦م وًمزوم اجلامقم٦م واًمٓم٤مقم٦م وم٢من اإلصالح واًمٜمّمٞمح٦م ومٞمٝم٤م ٓ شمٙمقن 

سم٤معمٔم٤مهرات واًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل شمثػم اًمٗمتـ وشمٗمرق اجلامقم٦م، وهذا ُم٤م ىمرره 

واهلٞمئ٦م إذ شم١ميمد قمغم ، ديًث٤م ُمـ حتريٛمٝم٤م، واًمتحذير ُمٜمٝم٤مامء هذه اًمٌالد ىمدياًم وطمقمٚم



       

316 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

طمرُم٦م اعمٔم٤مهرات ذم هذه اًمٌالد، وم٢من إؾمٚمقب اًمنمقمل اًمذي حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م، 

٤م ، وؾم٤مر قمٚمٞمٝمملسو هيلع هللا ىلصوٓ يٙمقن ُمٕمف ُمٗمًدة، هق اعمٜم٤مصح٦م وهل اًمتل ؾمٜمٝم٤م اًمٜمٌل 

قمغم أمهٞم٦م اوٓمالع اجلٝم٤مت وشم١ميمد اهلٞمئ٦م ، صح٤مسمتف اًمٙمرام وأشم٤ٌمقمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن

اًمنمقمٞم٦م واًمرىم٤مسمٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م سمقاضمٌٝم٤م يمام ىمْم٧م سمذًمؽ أٟمٔمٛم٦م اًمدوًم٦م وشمقضمٞمٝم٤مت 

واهلل شمٕم٤ممم ٟم٠ًمل أن حيٗمظ سمالدٟم٤م وسمالد اعمًٚمٛملم .وٓة أُمره٤م وحم٤مؾم٦ٌم يمؾ ُم٘مٍم

ُمـ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه، وأن جيٛمع يمٚمٛمتٜم٤م قمغم احلؼ، وأن يّمٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م، 

ن يريٜم٤م احلؼ طمً٘م٤م، ويرزىمٜم٤م إشم٤ٌمقمف، ويريٜم٤م اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل، وهيديٜم٤م ؾمٌؾ اًمًالم، وأ

ويرزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف، وأن هيدي و٤مل اعمًٚمٛملم، وهق اعم١ًمول ؾمٌح٤مٟمف أن يقومؼ وٓة 

إُمر عم٤م ومٞمف صالح اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد، إٟمف وزم ذًمؽ اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف، وصغم اهلل وؾمٚمؿ 

 قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

  امءهٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚم

 رئٞمس هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء

 قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد آل اًمِمٞمخ

 إقمْم٤مء:

 قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعمٜمٞمع 

 ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٚمحٞمدان

 اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان 

 اًمديمتقر قمٌداًمقه٤مب سمـ إسمراهٞمؿ أسمق ؾمٚمٞمامن
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 اًمديمتقر قمٌداهلل سمـ قمٌداعمحًـ اًمؽميمل 

 آل اًمِمٞمخاًمديمتقر قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

 اًمديمتقر أمحد سمـ قمكم ؾمػم اعم٤ٌمريمل 

 اًمديمتقر ص٤مًمح سمـ قمٌداهلل سمـ محٞمد

 اًمديمتقر قمٌدهلل سمـ حمٛمد اعمٓمٚمؼ 

 اًمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌداًمٙمريؿ اًمٕمٞمًك

 ص٤مًمح سمـ قمٌداًمرمحـ احلّملم 

 قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ظمٜملم

 اًمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمٌداهلل اخلْمػم 

 حمٛمد سمـ طمًـ آل اًمِمٞمخ

 ٕم٘مقب سمـ قمٌداًمقه٤مب اًم٤ٌمطمًلم اًمديمتقر ي

 اًمديمتقر قمكم سمـ قم٤ٌمس طمٙمٛمل

 اًمديمتقر حمٛمد سمـ حمٛمد اعمخت٤مر حمٛمد 

 اًمديمتقر ىمٞمس سمـ حمٛمد آل اًمِمٞمخ ُم٤ٌمرك

  



       

318 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 َكد١َ اإلصداز ايجاْٞ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

 .. وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

 .أُم٤م سمٕمد

ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٜمقازل  شاعمٔم٤مهرات»، أن ىمْمٞم٦م ءأُمؽماومٛمام ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ 

ويمٜم٤م ىمد أصدرٟم٤م هذا ، اًمٕمٔم٤مم عم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم٘مقل هب٤م ُمـ آصم٤مر قمٔمٞمٛم٦م

اًمٙمت٤مب ُمٜمذ ؾمٜمقات ذم دار اًمٗمالح، ويم٤من ىمّمدي ُمـ اعم٤ًممه٦م سمجٝمد قمٚمٛمل 

إن أريد إٓ » اإلصالح ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً  شاًمداهٞم٦م»ذم هذه 

ويم٤من قمٛمديت ذم هذا اًمٙمت٤مب آؾمتْم٤مءة سمٜمقر  شاإلصالح ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمقال إئٛم٦م واهلل وطمده هق اًمذي يٕمٚمؿ ُم٤م يدور ذم 

اًمٌ٘مرة:  شاهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم أٟمٗمًٙمؿ وم٤مطمذروه»اًمٜمٗمقس وُم٤م ختٗمٞمف اًمّمدور 

، وه٤م أٟم٤م أىمدم اإلصدار اًمث٤مين ُمع زي٤مدات وومقائد سمدت احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ُمع 265

 .ُم٤م اؾمتجد ُمـ أُمقر

أن اًم٘م٤مئٚملم سمٛمٗم٤مؾمد  -هداهؿ اهلل-أُم٤م ُم٤م يدقمٞمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة 

اًمتٔم٤مهر اؾمتٛمدوا أىمقاهلؿ وأومٙم٤مرهؿ ُمـ ُمّم٤مدر ُمِمٌقه٦م..!! وم٤ٌمـمؾ ٓ دًمٞمؾ 

  .قمٚمٞمف إٓ اًمرضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م، وأىمقل هل١مٓء: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ
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عمًٚمؿ أن أٓ يٕمد هذا طمٙماًم قمغم اًمٜمقاي٤م، وأُمر اًمٜمٞم٦م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل وٓ طمؼ 

هذا إصؾ ُمع ملسو هيلع هللا ىلص حيٙمؿ قمغم أظمٞمف اعمًٚمؿ إٓ سم٤مًمٔمقاهر، وىمد أؾمتٕمٛمؾ اًمٜمٌل 

 .رأس اخلقارج

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم إمم  ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘مقل: سَمَٕم٨َم قَمكِمُّ سم

ْؾ ُِمـ شُمَراهِب٤َم، ىم٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرؾمقِل اهللِ  ّمَّ ْ حُتَ ٦ٌٍَم ذم َأِديٍؿ َُمْ٘مُروٍظ مَل ، سمَذَه ـِ ـَ اًمَٞمَٛم ُِم

ـِ طَم٤مسمٍِس، َوَزْيِد  ، َوإىْمَرِع سم ـٍ ـِ طِمّْم َٛمَٝم٤م سملْمَ َأْرسَمَٕم٦ِم َٟمَٗمٍر: سملْمَ قُمَٞمْٞمٜم٦ََم سم ًَ وَمَ٘م

ـُ  ٤م قَم٤مُِمُر سم ـُ قُماَلصَم٦َم، وإُمَّ ٤م قَمْٚمَ٘مَٛم٦ُم سم اسمُِع إُمَّ َٗمْٞمؾِ  اخلَْٞمِؾ، َواًمرَّ  .اًمٓمُّ

ٌََٚمَغ ذًمَؽ  ، ىم٤مَل: وَم
ِ
ء َٓ ـُ َأطَمؼَّ هبذا ُِمـ َه١ُم وَم٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمـ َأْصَح٤مسمِِف: يُمٜم٤َّم َٟمْح

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌلَّ 
ِ
اَمء ًَّ ، َي٠ْمشمِٞمٜمِل ظَمؼَمُ اًم

ِ
اَمء ًَّ َٓ شَم٠ْمَُمٜمُقيِن؟ َوَأَٟم٤م َأُِملُم َُمـ ذم اًم ، وَم٘م٤مَل: َأ

٤مًء ىم٤مَل: وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ هَم٤مِئرُ  ًَ ٤ٌَمطًم٤م َوَُم ، َٟم٤مؿِمُز  َص ُف اًمَقضْمٜمََتلْمِ ، ُُمنْمِ اًمَٕمْٞمٜملَْمِ

ُر اإلَزارِ  ْأِس، ُُمَِمٛمَّ ٌَْٝم٦ِم، يَم٨مُّ اًمٚمِّْحَٞم٦ِم، حَمُْٚمقُق اًمرَّ  .اجلَ

٧ُم َأطَمؼَّ َأْهِؾ إْرِض أن  ًْ ِؼ اهللََّ، وَم٘م٤مَل: َوْيَٚمَؽ َأَوًَم وَم٘م٤مَل: ي٤م َرؾمقَل اهللِ، اشمَّ

َٓ َيتَِّ٘مَل اهللََّ، ىم٤مَل: صُمؿَّ َوممَّ اًم ـُ اًمَقًمِٞمِد: ي٤م َرؾمقَل اهللِ، َأ ضُمُؾ، وَم٘م٤مَل ظَم٤مًمُِد سم رَّ

، ًَمَٕمٚمَُّف أن َيٙمقَن ُيَّمكمِّ ىم٤مَل ظَم٤مًمٌِد: َويَمْؿ ُِمـ ُُمَّمؾٍّ  َٓ ُب قُمٜمَُ٘مُف؟ وَم٘م٤مَل:  َأَْضِ

٤مٟمِِف ُم٤م ًمٞمَس ذم ىَمْٚمٌِِف، وَم٘م٤مَل َرؾمقُل اهللِ  ًَ
: إينِّ مَلْ ُأوَُمْر أن َأْٟمُ٘م٥َم قمـ ملسو هيلع هللا ىلصي٘مقُل سمٚمِ
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، وَم٘م٤مَل: إٟمَّف ىُمُٚمق َٓ َأؿُمؼَّ سُمُٓمقهَنُْؿ ىم٤مَل: صُمؿَّ َٟمَٔمَر إًَمْٞمِف َوهق ُُمَ٘مػٍّ ِب اًمٜم٤َّمِس، َو

٤ًٌم ٓ جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ،  خَيُْرُج ُِمـ ِوْئِْمِئ هذا ىَمْقٌم َيْتُٚمقَن يِمَت٤مَب اهلِل، َرـْم

ُِمٞم٦َِّم ىم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يمام َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمدِّ ـْ َأْدَريْمُتُٝمْؿ َيْٛمُرىُمقَن ُِم ٤مَل: َأفُمٜمُُّف ىم٤مَل: ًَمِئ

 ٕىَْمُتَٚمٜمَُّٝمْؿ ىَمْتَؾ صَمُٛمقَد.

ومام أٟمّمٗمٜم٤م إظمقاٟمٜم٤م ويم٠مٟمٜم٤م مل ٟمّمؾ قمٜمدهؿ سمٕمد ًمرشم٦ٌم رأس اخلقارج ُمع ُم٤م 

وسمٕمد اٟم٘مٓم٤مع اًمقطمل ىم٣م قمٛمر ملسو هيلع هللا ىلص شمٚمٗمظ سمف ُمـ ؾم٥م واٟمت٘م٤مص جلٜم٤مب اًمٜمٌل 

ي١مظمذون سم٤مًمقطمل ذم إن أٟم٤مؾًم٤م يم٤مٟمقا »، وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصسمٛمثؾ ُم٤م ىمْمٞم٤م سمف رؾمقل اهلل 

 .شوإن اًمقطمل ىمد أٟم٘مٓمعملسو هيلع هللا ىلص قمٝمد رؾمقل اهلل 

وإٟمام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمام فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أقمامًمٙمؿ، ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػًما أُمٜم٤مه 

وىمرسمٜم٤مه، وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هيرشمف رء، اهلل حي٤مؾمٌف ذم هيرشمف، وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م 

 ؾمقًءا مل ٟم٠مُمٜمف ومل ٟمّمدىمف وإن ىم٤مل: هيرشمف طمًٜم٦م.

٤م أُمرٟم٤م اهلل سمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآؾمؽمؿم٤مد سم٠مومٝم٤مم ومٝمؾ شمٙمٚمٛمٜم٤م سمٖمػم ُم

أئٛمتٜم٤م وُم٤م ضمرى هلؿ ُمـ اعمحـ، ويم٤مٟم٧م يمٚمامهتؿ ُمّم٤مسمٞمح ًمألُم٦م يًتٜمػمون هب٤م 

 قمٜمد اًمٗمتـ.
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واهلل أؾم٠مل أن جيٛمع يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم احلؼ، وجيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ واًمً٘مط، 

 .ويٕمّمؿ أًمًٜمتٝمؿ ُمـ إزدراء واًمٖمٛمط، ويّمٚمح أُمتٜم٤م وجيٜمٌٝم٤م اًمًخط

                                    ٝمؿ قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿوصؾ اًمٚم

 

 يمتٌف                                               

 أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن                                               
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 فٗسع َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

 
 ّ اضِ ايهتاب املؤيف ايصفح١  

 0 اعم٘مدُم٦م  5

اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ  7

 قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٓم٤من أسم٤مسمٓملم

 2 اعمجٛمقع ومٞمام هق يمثػم اًمقىمقع

اًمت٤مريخ اعمختٍم ًمٚمٕمالُّم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ  قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 08

قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٓم٤من أسم٤مسمٓملم 

 هـ(0020 -هـ 0151)

6 

اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ  ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم اًمديمتقر 26

 قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم طمٞم٤مشمف وضمٝمقده

4 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ  28

  قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

آٟمتّم٤مر حلزب اهلل اعمقطمديـ واًمرد قمغم 

 اعمج٤مدل قمـ اعمنميملم

5 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ  62

 أسم٤مسمٓملمقمٌداًمرمحـ 

دطمض ؿمٌٝم٤مٍت قمغم اًمتقطمٞمد ُمـ ؾمقء 

 اًمٗمٝمؿ ًمثالصم٦م أطم٤مدي٨م

6 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ  66

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

رؾم٤مًم٦م ذم طمٙمؿ ُمـ يٙمٗمر همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم 

 واًمٙمٗمر اًمذي يٕمذر ص٤مطمٌف سم٤مجلٝمؾ

7 

68 

 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ 

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

ؿمٌٝم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد ُمـ رؾم٤مًم٦م ذم دطمض 

 ؾمقء اًمٗمٝمؿ ًمثالث أطم٤مدي٨م

8 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ  42

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

 9 شمٙمٗمػم اعمٕملم
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اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ  45

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

يمت٤مب اًمتقطمٞمد ًمِمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ 

 شهـ0216-0005»قمٌداًمقه٤مب 

01 

اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م  49

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

شم٠مؾمٞمس اًمت٘مديس ذم يمِمػ شمٚمٌٞمس داود سمـ 

 ضمرضمٞمس

00 

56 

 

اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م اًم٘م٤ميض قمٌداهلل سمـ 

 قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم

 خمتٍم –اًمروض اعمرسمع  سمنمح زاد اعمًت٘مٜمع 

 اعم٘مٜمع

02 

اًمِمٞمخ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل  58

 اًمٕمجالن

قمٌداًمرمحـ اًمِمٞمخ اًمٕماّلُم٦م قمٌداهلل سمـ 

-هـ0094أسم٤مسمٓملم )ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمٜمجدي٦م 

هـ( طمٞم٤مشمف وضمٝمقده ذم ٟمنم قم٘مٞمدة 0282

 اًمًٚمػ ُمع حت٘مٞمؼ رؾم٤مًمتف اًمرد قمغم اًمؼمدة

06 

إؾمت٤مذ ظم٤مًمد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  66

 اًمًٙمران اًمتٛمٞمٛمل

جمٛمققم٦م ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمِمٞمخ اًمٕمالُّم٦م 

 قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم 

 هـ(0280-0094اًمٜمجدي٦م )ُمٗمتل اًمدي٤مر 

04 

 05 هدي٦م اًمقاقمٔملم  وشمذيمرة اًم٤ًمُمٕملم اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم 68

 06 اعمجٛمققم٦م اًمٌٝمٞم٦م ُمـ إؿمٕم٤مر اًمٜمٌٓمٞم٦م اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم 70

 07 ذم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٗم٤مح اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم 75

 08 صمٛمـ اًمٙمٗم٤مح أسم٤مسمٓملماًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن  81

 09 ٟمٔمرات ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم 86

 21 قم٘مد اجلامن ذم وفم٤مئػ رُمْم٤من اًمِمٞمخ قمٌداعمحًـ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم 85

ُمـ قمٞمقن اًمِمٕمر اًمِمٕمٌل أو ـمرائػ اًمٙمالم  إؾمت٤مذ قمٌداًمٚمٓمٞمػ ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم 87

 ُمـ ؿمٕمر اًمٕمقام

20 

ديقان اًمِم٤مقمر قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمثامن أسم٤مسمٓملم  قمثامن سمـ قمٌداعمحًـ أسم٤مسمٓملم إؾمت٤مذ 96

 هـ0421

22 



       

304 

 

َٔ َؤيفات أضس٠ آٍ أبابطني

روو٦م ؾمدير طمٞم٨م اًمت٤مريخ واًمؽماث  ديقاٟمٞم٦م اًم٤ٌمسمٓملم 99

 وإص٤مًم٦م

26 

012 

 

إدي٥م اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد 

 اًم٤ٌمسمٓملم

 24 شديقان ؿمٕمر»سمقح اًمٌقادي 

إدي٥م اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد  014

 اًم٤ٌمسمٓملم

 25 شديقان ؿمٕمر»ُم٤ًمومر ذم اًم٘مٗم٤مر  

إدي٥م اًمِم٤مقمر قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد  017

 اًم٤ٌمسمٓملم

 

 26 شم٠مُمالت ُمـ أضمؾ اًمًالم

 27 سمًت٤من اًمقرد ذم طمدي٘م٦م ٟمجد اًمِم٤مقمر إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمٙمريؿ أسم٤مسمٓملم 002

   28 

 اجلقهرةشمرويف اسمٜمتف: اًمًٞمدة اًمٗم٤موٚم٦م  005

 (رمحٝم٤م اهلل) سمٜم٧م حمٛمد سمـ ُم٤ميض

قمٌداهلل سمـ حمٛمد يٙمتٌف ظم٤مدُمٝم٤م اسمٜمٝم٤م: 

 أسم٤مسمٓملم

شم٤مريخ إُمػم حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ُم٤ميض 

ُمـ روو٦م ؾمدير إمم ُمراوم٘م٦م اعمٚمؽ 

 قمٌداًمٕمزيز

29 

 61 أضمزاء( 6أٟم٤م واًمّمح٤موم٦م ورسمع ىمرن ) قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 007

 60 شروو٦م ؾمدير»قِمروم٤من ًمديريت  قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 009

 62 شآل أسم٤مسمٓملم»حمٓم٤مت ذم شم٤مريخ أهة  قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 020

 66 ٟمقادر اًمٜمقادر ُمـ اًمٙمت٥م ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌمسمٓملم اعمريمزي٦م ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب 024

اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد سمـ  027

 قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم

وم٘مف اًمدقمقة إمم اهلل ذم طمدي٨م اإلؾمالم 

 واإليامن واإلطم٤ًمن

64 

اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد سمـ  061

 قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم

اعمرأة اعمًٚمٛم٦م اعمٕم٤مسة إقمداده٤م وُمًئقًمٞمتٝم٤م 

 ذم اًمدقمقة

65 
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اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد سمـ حمٛمد سمـ  066

 قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم

 66 اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم ُمٜمزهل٤م

اًمديمتقر قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداًمقه٤مب سمـ  066

 ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم

اعمنموملم اًمؽمسمقيلم ٕؾم٤مًمٞم٥م واىمع اؾمتخدام 

 إدارة اًمٍماع اًمتٜمٔمٞمٛمل سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض

67 

 &إؾمت٤مذ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم  068

 إؾمت٤مذ قمٞمًك اًمٕمٞمًك

عم٤مذا ٟمخِمك اإلًم٘م٤مء؟ دًمٞمٚمؽ ًمٚمحدي٨م 

 اجلامهػمي

68 

اًمديمتقرة إهل٤مم سمٜم٧م أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز  046

 سمـ قمٌداعمحًـ اًم٤ٌمسمٓملم

وراء اًمٜمٝمر  احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م ذم سمالد ُم٤م

 شاًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد إول»

69 

ُمٕمجؿ ُمٗمردات ُم٘مرر ُم٤مدة اًمت٤مريخ ذم  إؾمت٤مذة هٜمد سمٜم٧م قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًم٤ٌمسمٓملم 046

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

41 

شمداظمؾ إٟم٤ًمب وإصقل اًمٕمرىمٞم٦م ذم  إؾمت٤مذ قمٌداًمرزاق سمـ قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم 051

 اخلٚمٞم٩م واجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

40 

 42 يمِمػ أسمرز ؿمٌف يمت٤مب أؾمئٚم٦م اًمثقرة قمكم سمـ ومٝمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملمإؾمت٤مذ  052

 46 شم٤مريخ ُمدن ؾمدير |ؾم٤مقم٦م طمقار إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 055

اجلزء  -أقمالم ُمـ ؾمدير  |ؾم٤مقم٦م طمقار إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 058

 إول

44 

 45 ُمقوققم٤مت ُمتٜمققم٦م قمـ ؾمدير |ؾم٤مقم٦م طمقار إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 061

واىمع شمقفمٞمػ احلقؾم٦ٌم اًمًح٤مسمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ  إؾمت٤مذة عم٤م سمٜم٧م حمٛمد قمٛمر أسم٤مسمٓملم 066

 ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء

46 

حتّمٞمؾ أديب  اعم٤ًمقمد ذم اظمت٤ٌمرات  إؾمت٤مذ ومٝمد قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم 066

 ًمألىم٤ًمم إدسمٞم٦مش سمٜم٤مت -سمٜملم »اًمتحّمٞمؾ 

47 

اعم٤ًمقمد ٓظمت٤ٌمرات اعمٕمٚمٛملم  2يمٗم٤مي٤مت  قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملمإؾمت٤مذ ومٝمد  068

 ششمرسمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م»ختّمص 

48 
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اعم٤ًمقمد ٓظمت٤ٌمرات اًم٘مدرات  0ُمقه٦ٌم  إؾمت٤مذ ومٝمد قمٌداهلل اًم٤ٌمسمٓملم 071

 شاًمّمػ اًمث٤مًم٨م آسمتدائل»اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمتٕمددة 

49 

واىمع اؾمتخدام اعم٘مررات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م  إؾمت٤مذة ٟمقرة سمٜم٧م حمٛمد قمٛمر أسم٤مسمٓملم 072

ذم   (MOOCs)اعمٗمتقطم٦م واؾمٕم٦م آٟمتِم٤مر 

اإلصمراء اعمٕمرذم ًمدى ـم٤مًم٤ٌمت ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ 

 ؾمٕمقد

51 

أهة آل أسم٤مسمٓملم شم٘مٞمؿ طمٗماًل شمٙمريٛمًٞم٤م ًمٚمِمٞمخ  قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم 075

 ُمٜم٤مطمل سمـ ذي٥م سمـ ؿمٗمٚمقت

50 

قمٌداهلل سمـ إؾمت٤مذ قمٌداًمرزاق سمـ  078

 قمٌداًمرزاق اًم٤ٌمسمٓملم

 52 أقمالم ُمـ إطم٤ًمء

ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر  080

)ُمـ ُمٓمٌققم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

 56 شمّمحٞمح ظمٓم٠م شم٤مرخيل طمقل اًمقه٤مسمٞم٦م

ًمٚمتٗمقق ش آل أسم٤مسمٓملم»دًمٞمؾ ضم٤مئزة أهة  شآل أسم٤مسمٓملم»صٜمدوق أهة  084

 اًمٕمٚمٛمل

54 

إؾمت٤مذ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ  087

 قمٌداًمٕمزيز أسم٤مسمٓملم

 55 شآل أسم٤مسمٓملم»دًمٞمؾ هقاشمػ وقمٜم٤مويـ أهة 

 56 زظمرف إرض ُمـ ٟم٤ٌمت ٟمجد إؾمت٤مذ ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمرمحـ أسم٤مسمٓملم 090

اًمًػمة »قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم  إؾمت٤مذ قمٌداًمرمحـ ظم٤مًمد اًم٤ٌمسمٓملم 211

 شواإلٟمج٤مزات اًمث٘م٤مومٞم٦م

57 

 58 شسمٓم٤مىم٦م شمٕمريٗمٞم٦م»قمٌداًمٕمزيز ؾمٕمقد اًم٤ٌمسمٓملم   إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم 216

إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل  215

 أسم٤مسمٓملم

 59 شروو٦م ؾمدير»هذه سمالدٟم٤م  
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 61 وصم٤مئؼ أه يمقيتٞم٦م ٟمجدي٦م إؾمت٤مذة ؾمٕم٤مد قمٌداهلل اًمٕمتٞم٘مل 219

اعم٘مدم قمٌداًمّمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز  202

 اًم٤ٌمسمٓملم

خم٤مًمٗم٤مت ٟمٔم٤مم اإلىم٤مُم٦م وقمالىمتف أـمروطم٦م ذم 

 سم٤مُٕمـ اًمقـمٜمل

60 

آهتامُم٤مت اًمري٤مدي٦م واظمتالف اًمتّمقر سملم  ظم٤مًمد أسم٤مسمٓملم اجلقهرةإؾمت٤مذة  205

ـمالب وـم٤مًم٤ٌمت اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمدُم٤مم 

 سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

62 

إؾمت٤مذ قمٌداًمرمحـ سمـ ومٝمد سمـ قمٌداهلل  209

 أسم٤مسمٓملم

اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمت٤مب سمدائع اًمّمٜم٤مئع 

 هـ587ًمٚمٙم٤مؾم٤مين 

66 

 إظمّم٤مئٞم٦م آضمتامقمٞم٦م هٞم٤م اًم٤ٌمسمٓملم 220

 

 64 ٓ شم٠ًمل قمـ ُمريض

إؾمت٤مذ قمٌداًمرمحـ سمـ ومٝمد سمـ قمٌداهلل  224

 أسم٤مسمٓملم

هن٤مي٦م اًمقصقل ذم ذح اعمحّمقل ٕيب 

قمٌداهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ احلًٞمٜمل 

ش اًمٕمًٙمرىم٤ميض »إرُمقي اعمٕمروف  سمـ

 هـ(651)ت: قم٤مم 

65 

اًمديمتقرة هٞم٤م سمٜم٧م قمٌداعمحًـ حمٛمد  226

 اًم٤ٌمسمٓملم

اًمتٜمٔمٞمامت اإلداري٦م ًمِم١مون احل٩م ذم قمٝمد 

 اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز 

-هـ0646آل ؾمٕمقد ذم اًمٗمؽمة )

 م(0956-هـ0676م/0924

66 

 67 شإٟمدوٟمٞمًٞم٤م»ؾمٚمًٚم٦م اًمٕم٤ممل سملم يديؽ  إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًم٤ٌمسمٓملم 264

أظمّم٤مئٞم٦م اًمتٖمذي٦م اًمٕمالضمٞم٦م ؾم٤مرة  267

 اًم٤ٌمسمٓملم

يمؾ رء ظم٤مزم ُمـ اجلٚمقشملم ًمٚمٛمّم٤مسملم 

 سمح٤ًمؾمٞم٦م اًم٘مٛمح

68 

 يمتٌٝم٤م: قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم 269

 إهداء: إؾمت٤مذ ُمٕم٤مذ سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم

 69 ُم٘م٤مٓت صحٗمٞم٦م سمرؤي٦م ؿمخّمٞم٦م
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اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اجلؼميـ  242

قمٌداهلل سمـ حمٛمد )ُمـ ُمٓمٌققم٤مت ُمٚمت٘مك 

 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

 71 اإلؾمالم سملم اإلومراط واًمتٗمريط

ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم  إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 244

 شم 2107اًمت٘مرير اًمًٜمقي »

70 

ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم  إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 256
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72 
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 شم 2109اًمت٘مرير اًمًٜمقي »

76 

إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز  255

 أسم٤مسمٓملم

 74 اًمًٞم٤مطم٦م ذم ُمديٜم٦م روو٦م ؾمدير

 إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ محد احل٘مٞمؾ 259

قمٌداهلل سمـ حمٛمد )ُمـ ُمٓمٌققم٤مت ُمٚمت٘مك 

 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

عمح٤مت »اعمجٛمٕم٦م طم٤مَضة إىمٚمٞمؿ ؾمدير 

 ششم٤مرخيٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م

75 
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 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

 76 اعمح٤مؾمـ واعم٤ًموئ

إؾمت٤مذ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز  267

 أسم٤مسمٓملم

 77 واًمزيتقن واًمًقاكاًمٜمخٞمؾ 

اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ اجلؼميـ  268

)ُمـ ُمٓمٌققم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

 

 78 رؾم٤مئؾ ُمٗمٞمدة ذم اًمّمالة واحل٩م
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)ُمـ ُمٓمٌققم٤مت ُمٚمت٘مك قمٌداهلل سمـ حمٛمد 

 أسم٤مسمٓملم اًمث٘م٤مذم(

 79 ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وومْمؾ اًمٕمٚمامء

إؾمت٤مذ قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمٌداًمٕمزيز  272

 اًم٘مّمػم

 81 ُمتٗم٤مئٚمقن
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وٓي٦م اًمٕمٝمد ُمـ ؾمٕمقد سمـ قمٌداًمٕمزيز إمم 
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86 

سمٓملم ُمٙمت٦ٌم ؾمدير اًمقصم٤مئ٘مٞم٦م وُمتحػ أسم٤م إؾمت٤مذ حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسم٤مسمٓملم 285
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