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 "دراسة تارخيية"

 البحث ملخص

اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ْبٝٓـا    
 ضبُس، ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أَا بعس: 

فإٕ اسبػب١ َٔ أندل ايكٛاعس ايس١ٜٝٓ، َٚٔ أععـِ ايٛادبـات ايؿـطع١ٝ. ْٚعـاّ     
٭َط باملعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط. ٖٚـٛ   اسبػب١ ْعاّ إغ٬َٞ أصٌٝ أقِٝ ع٢ً َبسأ ا

َٔ أٚدب ا٭عُاٍ، ٚأِٖ أَٛض ايسٜٔ، ٫ٚ قٛاّ يسٜٔ اإلغ٬ّ إ٫ با٭َط بـاملعطٚف،  
 ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. 

تػًو ٖصا املٓٗر َٓص عٗس امل٪غؼ  -ٚهلل اسبُس  -٫ٚ ظايت ٖصٙ ايسٚي١ 
س غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف فك –ضمح٘ اهلل  –َٚٔ بعسٙ أبٓا٩ٙ ايدلض٠، َِٚٓٗ املًو غعٛز 

إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚنإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز ٚايسٙ يف ايطق٢ بايب٬ز يف مجٝع 
يف تػرل زف١  –ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  –اجملا٫ت، َتُػهّا بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ٚضغٛي٘ 

اسبهِ، عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ، خاي١ٝ َٔ املٓهطات ٚا٫عبطافات، تػاعس ايٓاؽ 
٢ ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زعُ٘ زبٗاظ اسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، عً

 ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳچاَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل:

 .(1) چ ۀ ڻ ڻ
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ٚ٭١ُٖٝ ٖصا املٛضٛع يف سٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، فكس ضأ٣ ايباسح إٔ ٜهٕٛ 
ػب١(،ٚدعً٘ يف متٗٝس عٓٛإ ايبشح: )عٓا١ٜ املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز باسب

 َٚبشجني، ٚخامت١.

: تعطٜف اسبػب١ يػ١ّ ٚاصط٬سّا، ٚع٬قتٗا با٭َط تٓاٍٚ ايباسح يف ايتُٗٝس
باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚأُٖٝتٗا ٚاسباد١ إىل إقاَتٗا يف اجملتُعات عا١َ ٚاجملتُع 

 ايػعٛزٟ خاص١. 

ني ايػعٛزٜني ٚذبسخ ايباسح عٔ اسبػب١ قبٌ عٗس املًو غعٛز يف ايسٚيت
 ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ، ٚيف عٗس املًو عبس ايععٜع.

فايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل ؾٗست اْط٬م زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب 
اييت ْاصطٖا اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز َ٪غؼ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ا٭ٚىل ٚاييت قاَت ع٢ً 

 إسٝا٤ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

عٛز١ٜ ايجا١ْٝ فطغِ َا َطت ب٘ إ٫ إٔ أ٥ُتٗا ناْٛا سطٜصني ع٢ً أَا ايسٚي١ ايػ
ايكٝاّ بٗصٙ ايؿعرل٠ ٚإغسا٤ ايٓصا٥ح اٯَط٠ باملعطٚف ٚايٓا١ٖٝ عٔ نٌ َٓهط يًعا١َ 

 ٚاشباص١. 

أَا َ٪غؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ املًو عبس ايععٜع آٍ غعٛز فكس أٚىل 
بٔ عبس ايًطٝف آٍ ايؿٝذ يًكٝاّ  اسبػب١ دٌ اٖتُاَ٘، فهًف ايؿٝذ عبس ايععٜع

ب١ٜ٫ٛ اسبػب١، ٚظٚزٙ ببعض ا٭عطا٤ َٔ املؿاٜذ ا٭فاضٌ، ٚفتح شلا فطٚع يف طبتًف 
 أعبا٤ املًُه١. 

ٚتؿتٌُ  –ضمح٘ اهلل  –ٚيف املبشح ا٭ٍٚ: تٓاٍٚ ايباسح غرل٠ املًو غعٛز 
ٚتعًُ٘ َٓ٘ ع٢ً ْبص٠ عٔ سٝات٘: َٛيسٙ، ْٚؿأت٘ ٚتعًُٝ٘، ٚتتًُصٙ ع٢ً ٜس ٚايسٙ، 

 ايعسٜس َٔ املٗاضات ايػٝاغ١ٝ، ٚتكًسٙ ايعسٜس َٔ املٓاصب املطَٛق١. 
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ٚيف املبشح ايجاْٞ: اغتعطض ايباسح اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز ٚاييت ناْت 
ذبع٢ بطعاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ٚاغتُط شيو ا٫ٖتُاّ إىل إٔ تٛىل َكايٝس 

تٓاٍٚ ايباسح ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١،  اسبهِ. َٚٔ دٛاْب شيو ا٫ٖتُاّ
ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝٗا، ثِ ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ يًًُو غعٛز َٔ 
خ٬ٍ خطابات٘ ٚنًُات٘ ٚأسازٜج٘، ٚاييت أنس فٝٗا ع٢ً عٓاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ باسبػب١، َع 

يف أَٛض شنط مناشز َٔ خطابات٘ ٚنًُات٘ ٚأسازٜج٘، ٚايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز 
اسبػب١، ٚأخرلّا شنط دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١، أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً 

 بأٖسافٗا. 

 ٚاْت٢ٗ ايبشح خبامت١ اؾتًُت ع٢ً ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباسح. 
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 املقدمة:

اسبُس هلل ضب ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ْبٝٓـا    
 ي٘ ٚصشب٘ أمجعني، أَا بعس:ضبُس، ٚع٢ً آ

فإٕ اسبػب١ تعس َٔ أنـدل ايكٛاعـس ايسٜٓٝـ١، َٚـٔ أععـِ ايٛادبـات ايؿـطع١ٝ.        
اسبػب١ ْعاّ إغ٬َٞ أصٌٝ أقِٝ ع٢ً َبسأ ا٭َط باملعطٚف، ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط.  ْٚعاّ 

ٖٚٛ َٔ أٚدب ا٭عُاٍ، ٚأٖـِ أَـٛض ايـسٜٔ، ٫ٚ قـٛاّ يـسٜٔ اإلغـ٬ّ إ٫ بـا٭َط        
 ٗٞ عٔ املٓهط.باملعطٚف، ٚايٓ

ٚنطاَتٗا أْٗا أ١َ ايسع٠ٛ إىل اسبل، ٚا٭َط  ٚإٕ َٔ ؾطف أ١َ ضبُس 
باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚخرل ايفطز فٝٗا يٝؼ ضبصٛضا بصات٘، ٚإمنا ٜتذاٚظ عبٛ 
اٯخطٜٔ ْصشّا شلِ، ٚإقا١َ ع٢ً اسبل َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ ايٛظا٥ف اييت ْٗطت بٗا 

 ٚخًفا٥٘، ثِ َٔ بعسِٖ. تعسز٠ ابتسا٤ّ َٔ عصط ايطغٍٛ أ١َ اإلغ٬ّ يف عٗٛزٖا امل

إٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ضنٝع٠ أغاغ١ٝ قاَت عًٝٗا ايسٚي١ 
ايػعٛز١ٜ يف مجٝع أزٚاضٖا، ٭ْٗا قاَت ع٢ً ذبهِٝ ؾطع اهلل املػتُس َٔ ايهتاب 

 ظايت ٖصٙ ٫ٚ. ٚايػ١ٓ َٚٓٗر ايػًف ايصاحل، ٚتكطٜط ايعكٝس٠ ايصشٝش١ يف اجملتُع
تػًو ٖصا ايٓٗر َٓص عٗس امل٪غؼ املًو عبس ايععٜع، َٚٔ  -ٚهلل اسبُس  -ايسٚي١ 

فكس غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف  –ضمح٘ اهلل  –بعسٙ َٔ أبٓا٥٘ ايدلض٠، َِٚٓٗ املًو غعٛز 
إزاضت٘ يؿ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚنإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز ٚايسٙ بايطقٞ بايب٬ز يف مجٝع 

يف تػٝرل زف١ اسبهِ، آخصّا بأغباب  بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘  اجملا٫ت، َتُػهّا
ايتكسّ ٚايطقٞ يتشكٝل ايٓٗط١ ايؿا١ًَ يف سٝا٠ ايٓاؽ َٚعاؾِٗ، ٚتطعٞ َصاسبِٗ 
يف ض٤ٛ ٖسٟ اإلغ٬ّ، عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ، خاي١ٝ َٔ املٓهطات ٚا٫عبطاف، 

ٍ زعُ٘ زبٗاظ اسبػب١ تػاعس ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬
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ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچٚايكا٥ُني عًٝٗا، اَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل: 

 .(2)چۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

ضبتػبّا; آَطّا باملعطٚف ْاّٖٝا عٔ املٓهط. ٚقس  –ضمح٘ اهلل  –فهإ املًو غعٛز 
ْايت ٖصٙ ايؿعرل٠ دٌ اٖتُاَ٘ ٚضعاٜت٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ثِ يف فذل٠ سهُ٘ 

تهاز متط َٓاغب١ ز١ٜٝٓ، أٚ ٜٛد٘ خطابّا إىل املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ إ٫ ٜٚهٕٛ يًب٬ز، ف٬ 
ض٩غا٤ اشل٦ٝات َٔ أٚا٥ٌ املعٓٝني بتًو ايتٛدٝٗات ايهطمي١، ؼبجِٗ فٝٗا ع٢ً ايكٝاّ 
بٛادب ا٭َط املعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ ٚايتكصرل يف شيو ا٭َط، 

 ضعاٜت٘ شلصٙ ايؿعرل٠ ايعع١ُٝ.ٖٚصا ػبػس يٓا َس٣ سطص٘ ٚعٓاٜت٘ ٚ

ٚ٭١ُٖٝ اسبػب١ يف سٝاتٓا ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ، فكس ضأ٣ ايباسح إٔ تهٕٛ 
َٛضٛع حبج٘، ٚعٓٛاْ٘: )عٓا١ٜ املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع آٍ غعٛز باسبػب١(، 

 ٚغٝعطض ايباسح حبج٘ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 متٗٝس:
 تعطٜف اسبػب١ ٚأُٖٝتٗا.   -أ

 غعٛز بٔ عبس ايععٜع. اسبػب١ قبٌٝ عٗس املًو -ب

 ايػرل٠ املٛدع٠ يًًُو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز. املبشح ا٭ٍٚ:

 اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع. املبشح ايجاْٞ:
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 التمهيد: 

 تعطٜف اسبػب١ ٚأُٖٝتٗا: -أ

 اسبػب١ يػ١: 

ػـب استػـابّا   اسبػب١ بهػط اسبا٤، اغِ َـٔ ا٫ستػـاب، تكـٍٛ: استػـب ؼبت    
ٚشلا عس٠ َعإ يف يػ١ ايعـطب، َٓٗـا: بًـب ا٭دـط، ٚاإلْهـاض، ٚا٫ختبـاض،        ٚسػب١،

 .(3)ٚايعٔ، ٚا٫عتساز، ٚا٫نتفا٤

 اسبػب١ اصط٬سّا: 

يكس عطف ايعًُا٤ اسبػب١ يف ا٫صط٬ح تعطٜفات عسٜس٠ َٚٔ أقـسَٗا ٚأمجعٗـا   
أَط باملعطٚف إشا ظٗط تطن٘، ْٚٗٞ عٔ املٓهط إشا )، ٖٚٞ: (4)ٚأَٓعٗا َا شنطٙ املاٚضزٟ

 .(فعً٘ ظٗط

ٚمما ٜػذٌ يتعطٜف املاٚضزٟ سلٍٛ ْطاق٘ يؿٍُٛ احملتػب ٚاملتطٛع، ٚغ١َ٬ 
أغاغ٘ ٫ضتهاظٙ ع٢ً دٖٛط اسبػب١ ٖٚٛ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚاْطباط 

اغـتٛساٙ َـٔ ايكـطإٓ ايهـطِٜ     عباضات٘ إلسابت٘ بهٓ٘ اسبػب١، ٚغ١َ٬ أغـًٛب٘ سٝـح   
 .(5)املطٗط٠ٚايػ١ٓ 

 اسبػب١ ٚصًتٗا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: 

   َ بـاز٨ ايـسٜٔ ايععُٝـ١;    إٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َبـسأ إشلـٞ َـٔ 
ٚاسبػب١ ٖٞ ايعٌُ ايصٟ ٜذلدِ شيو املبسأ إىل ٚاقع ًَُٛؽ بني ايٓاؽ إلصـ٬ح َـا   

 .(6)أَطِٖ، ٚإيعاَِٗ ؾطع ضبِٗفػس َٔ 
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نُا إٔ اسبػب١ تعس ايتطبٝل ايعًُٞ بؿكٝ٘ ايطزلٞ أٚ ايتطٛعٞ يٮَط باملعطٚف 
ٝك١ٝ يٮَط باملعطٚف، ٚايٓٗـٞ  ، ٖٚٞ ايجُط٠ اسبك(7)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚازباْب اشلاّ فٝ٘

 .(8)عٔ املٓهط

ٚع٢ً ٖصا فإٕ اسبػب١ زاخ١ً ضُٔ ْطام ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط،    
ٖٚٞ ازباْب ايتطبٝكٞ ٚايعًُٞ ي٘، ٚيهٔ اسبػـب١ تتعًـل بـاملعطٚف املـذلٚى ٚاملٓهـط      

فٗٛ أعـِ   ايعاٖط; أٟ أْٗا تع٢ٓ باملٓهطات فكط. أَا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
 .(9)٭ْ٘ ٫ ٜع٢ٓ باملٓهطات فكط ٚإمنا ٜع٢ٓ باملعطٚف أٜطّاٚأسلٌ، 

 أ١ُٖٝ اسبػب١ ٚاسباد١ إيٝٗا ٚأثط تطبٝكٗا يف اجملتُع ايػعٛزٟ: 

نٝاْـ٘، ٚتكـِٝ بٓـا٤ٙ،     اسبػب١ مبجاب١ صُاّ ا٭َإ زاخٌ اجملتُع، فٗٞ اييت ذبفـغ 
٫ٚ غ٢ٓ عٓٗا ٭١َ َٔ ا٭َِ، أٚ صبتُع ٜطٜس إٔ ٜكِٝ َٓٗر اهلل يف ا٭ضض َٔ خـ٬ٍ  
ْؿط ايفط١ًٝ ٚضباضب١ ايطش١ًٜ، ٖٚٞ ايػٝاز ايٛاقٞ َٔ ايؿطٚض ٚا٭خطـاض ايـيت تٗـسز    
بٓا٤ اجملتُع. ٖٚٞ تكّٛ باحملافع١ ع٢ً ا٭خ٬م ٚايكِٝ، ٚنـصيو احملافعـ١ عًـ٢ نٝـإ     

ُع املػًِ ٚمتاغه٘، ٚايتعإٚ ع٢ً اشبرل سبُا١ٜ ا٭١َ َٔ ايتفهو ٚاشل٬ى. َٚتـ٢  اجملت
فإٕ شيـو ع٬َـ١ ظباسـ٘ ٚغـ٬َت٘،      ٚدس ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف صبتُع

 .(10)عسّ ٖصا ا٭َط أٚ ضعف فإٕ ٖصا ع١َ٬ ع٢ً ٬ٖنَ٘ٚت٢ 

يف تاضؽبٓـا املعاصـط   أَا بايٓػب١ يًُذتُع ايػعٛزٟ ايصٟ ميجٌ ايُٓٛشز ا٭بـطظ  
ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط، سٝـح تكـّٛ      فُٝا ؽبص اسبػب١، ٚاييت متجًٗا ١٦ٖٝ

اشل١٦ٝ جبٗٛز عع١ُٝ يف غبٌٝ اسبفاظ ع٢ً ايسٜٔ ٚا٭خـ٬م، ٚضباضبـ١ نـٌ َـا ؽبـايف      
ايعكٝس٠، أٚ ٜ٪ثط يف غًٛى أٚ أخ٬م اجملتُع، ٚمحا١ٜ أعطاض٘ َٔ نـٌ َـا ٜسْػـٗا، أٚ    

اْتؿاض ايفاسؿ١. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو َٓع ا٫خـت٬ط ٚايػـفٛض ٚايتـدلز    ٜتػبب يف 
ايع١ٜٓ، َٚٓع ايؿباب َٔ ايتػهع يف ا٭غـٛام مل٬سكـ١ ايٓػـا٤ أٚ َطـاٜكتٗٔ.     ٚإبسا٤ 
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اشل١٦ٝ مبٓع أٟ َعٗط فٝ٘ إغا٠٤ يًسٜٔ أٚ تؿٜٛ٘ يإلغ٬ّ، ٚذبطص اشل١٦ٝ أٜطّا  نُا تكّٛ
َٔ املػهطات ٚاملدسضات. ٚتكـّٛ اشل٦ٝـ١ مبشاضبـ١    ع٢ً محا١ٜ عكٍٛ املػًُني ٚمحاٜتٗا 

 .(11)ٚايؿعٛش٠ ٚايػشط، نُا تكّٛ اشل١٦ٝ مبطاقب١ املكابط، ٚإظاي١ نٌ بسع١ يف ايسٜٔايبسع 

ٚعٓسَا ٜط٣ ايكازّ أٚ ايعا٥ط يًًُُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ َـٔ ايـب٬ز ا٭خـط٣      
ٚاحملـ٬ت، ٜٚـصٖب    اإلغ١َٝ٬ أٚ غرلٖا أْ٘ عٓسَا ؼبني ٚقت ايص٠٬ تػًل ايـسنانني 

ايٓاؽ إىل املػادس يٝ٪زٚا ايص٠٬ مجاع١، نُا ٜطٕٚ عسّ ٚدٛز املعاٖط ا٭خط٣ املد١ً 
باٯزاب اإلغ١َٝ٬، أٚ املدايف١ يًؿطع اإلغ٬َٞ َجـٌ زٚض عاَـ١ يًػـُٝٓا أٚ ضبـ٬ت     

ٚايػـفٛض،   قُاض، أٚ ضب٬ت يبٝع املػهطات، ٚنصيو عسّ ٚدٛز ا٫خت٬ط أٚ ايتـدلز 
ض َعاٖط اسبؿ١ُ ٚاسبٝا٤ ٚايعفاف بني ايٓػا٤ ٜسضى أْـ٘ يف زٚيـ١ َتُٝـع٠،    ٜٚطٕٚ اْتؿا

ٚبني صبتُع ٚؾعب َتُٝـع، ٜٚعـطف زلـٛ تعـايِٝ ايؿـطٜع١ اإلغـ١َٝ٬، ٚزٚضٖـا يف        
ثِ بفطـٌ ٚدـٛز َجـٌ ٖـصٙ      -غبشاْ٘ ٚتعاىل  -إص٬ح اجملتُع، ٚإٔ ٖصا بفطٌ اهلل 

 .(12)اييت ذباضب ايفػاز ٚاملٓهطات بؿت٢ أْٛاعٗااشل٦ٝات 

 اسبػب١ قبٌ عٗس املًو غعٛز بٔ عبس ايععٜع:  -ب

إٕ ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط ضنٝـع٠ أغاغـ١ٝ قاَـت عًٝٗـا ايسٚيـ١          
مجٝع أزٚاضٖا، ٖٚٛ أَط يٝؼ مبػتػطب ع٢ً زٚي١ قاَت ع٢ً ذبهِٝ ؾطع ايػعٛز١ٜ يف 

 َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ َٚٓٗر ايػًف ايصاحل. اهلل املػتُس

ػعٛز١ٜ ا٭ٚىل َٓص قٝاَٗا ببٝع١ ايسضع١ٝ بـني اإلَـاّ ضبُـس    فكس اعتٓت ايسٚي١ اي
صـ٢ً اهلل   –بٔ غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ عبس ايٖٛاب عًـ٢ نتـاب اهلل ٚغـ١ٓ ضغـٛي٘     

ّ بٓؿـط ايـسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ، ٚإسٝـا٤ ؾـعرل٠      1744ٖـ/1157يف عاّ  –عًٝ٘ ٚغًِ 
ٚغرلٖا َـٔ   -ؿط فٝٗا ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ؾب٘ ازبعٜط٠ ايعطب١ٝ، ملا اْت

 .(13)ايبسع ٚاشبطافات ٚايططم ايصٛف١ٝ املٓشطف١، ٚايعازات ايٛث١َٝٓٔ  -ايبًسإ
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 تًو اسباي١ فكاٍ: (14)ٚقس ٚصف امل٪ضر عجُإ بٔ بؿط يف نتاب٘

"نــإ ايؿــطى إش شاى قــس فؿــا يف ظبــس ٚغرلٖــا، ٚنجــط ا٫عتكــاز يف ا٭ؾــذاض  
بٗا ٚايٓصض شلا، ٚا٫غـتعاش٠ بـازبٔ ٚايـصبح     ٚا٭سذاض، ٚايكبٛض ٚايبٓا٤ عًٝٗا، ٚايتدلى

شلِ، ٚٚضـع ايطعـاّ شلـِ، ٚدعًـ٘ شلـِ يف ظٚاٜـا ايبٝـٛت يؿـفا٤ َطضـاِٖ ْٚفعٗـِ           
 بػرل اهلل، ٚغرل شيو َٔ ايؿطى ا٭ندل ٚا٭صػط".ٚضطِٖ، ٚاسبًف 

فكاّ اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ عبسايٖٛاب ٚأْصاضُٖا بهـٌ َـا   
 ٚ اإلميـإ بٓؿـط تًـو ايـسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ املباضنـ١ آَـطٜٔ بهـٌ         أٚتٛا َٔ ق٠ٛ ايعًـِ 

َعطٚف، ْٚـاٖني عـٔ نـٌ َٓهـط، ٚصبابٗـ١ نـٌ َـٔ ٜكـف يف بطٜـل تًـو ايـسع٠ٛ            
 تٛضح يًٓاؽ ايعكٝس٠ ايصشٝش١.اإلص٬س١ٝ اييت 

نُا إٔ اإلَاّ عبسايععٜع بٔ ضبُس; ايصٟ تـٛىل سهـِ ايسٚيـ١ ايػـعٛز١ٜ ا٭ٚىل     
ّ، غاض ع٢ً ْٗر ٚايسٙ يف َٓاصط٠ ايؿٝذ ضبُـس  1765ٖـ/  1179أبٝ٘ غ١ٓ  بعس ٚفا٠

 بٔ عبسايٖٛاب ٚزعٛت٘.

 يف ٚصف٘ ملٓاقب اإلَاّ عبسايععٜع بٔ ضبُس قٛي٘: (15)ٚمما شنطٙ ابٔ بؿط

نجرل اشبٛف َٔ اهلل ٚايصنط ي٘، آَطّا بـاملعطٚف ْٚاٖٝـّا عـٔ     "ٚنإ عبسايععٜع /
أٌٖ بٝت٘ ٚعؿرلت٘، ٫ ٜتعـاظِ ععُٝـّا   ٫تأخصٙ يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِ، ٜٓفص اسبل يف  املٓهط،

سكرلّا ُظًِ فٝأخـص يـ٘ اسبـل     طإشا ظًِ فٝكُع٘ عٔ ايعًِ، ٜٚٓفص اسبل فٝ٘، ٫ٚ ٜتصاغ
 ٚيٛ نإ بعٝس ايٛبٔ... ". 

 ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ أْ٘ غاض ع٢ً ْٗر اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز ٚع٢ً ْٗر ابٓ٘ اإلَاّ
ا٭ٚىل، ٚشيو بٓؿط ايسع٠ٛ اإلصـ٬س١ٝ  عبسايععٜع بٔ ضبُس بك١ُٝ أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ 

اييت تٛضح يًٓاؽ ايعكٝس٠ ايصشٝش١، ْٚبص ايؿطى ٚايبـسع ٚاشبطافـات، آَـطٜٔ بهـٌ     
َعطٚف، ْٚاٖني عٔ نٌ َٓهط; باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ، ست٢ غاز ا٭َٔ يف اجملتُع، 
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ايٓـاؽ  ٚؾاع اشبرل ٚاملعطٚف بني ايٓاؽ. ٚمت إضغاٍ ايسعا٠ ٚايٛعاظ يف ايب٬ز يـسع٠ٛ  
 إىل اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘.

دبسض اإلؾاض٠ إيٝ٘ إٔ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ، تعس اَتـسازّا ببٝعٝـّا يًسٚيـ١     ٚمما
ا٭ٚىل اييت اْتٗت َٔ سٝح ايععا١َ ايػٝاغ١ٝ; غـرل أْٗـا بكٝـت َـٔ سٝـح       ايػعٛز١ٜ

ٖـإ  ايفهط ٚا٫ْتُا٤، إش بكٝت أفهاض زع٠ٛ ايؿٝذ ضبُس بٔ عبـس ايٖٛـاب َاثًـ١ يف أش   
ايٓاؽ، ٚبكٞ اجملتُع ٜهٔ اي٤٫ٛ ٭غط٠ آٍ غعٛز، اييت أخصت ع٢ً عاتكٗا ايسفاع عٔ 

 ايب٬ز ضس أعسا٤ ايتٛسٝس، ٚفهط اإلص٬ح.

 ّ  ٚقــس قــاّ اإلَــاّ تطنــٞ بــٔ عبــساهلل َ٪غــؼ ايسٚيــ١ ايػــعٛز١ٜ ايجاْٝــ١ عــا
 بعس٠ إص٬سات زاخ١ًٝ ١َُٗ، َٚٔ شيو إسٝا٤ ٚادب ا٭َـط  (16)ّ 1824ٖـ/1240

ٞ    (17)عطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚيف شيو ٜكٍٛ ابٔ بؿطبامل  ٚاصفّا دٗـٛز اإلَـاّ تطنـ
 بٔ عبساهلل يف ٖصا ايؿإٔ:

"نإ آَطّا باملعطٚف ْاّٖٝا عٔ املٓهط، ٜٚطغٌ ايٓصا٥ح زا٥ُّا إىل أٌٖ ايبًسإ َٔ اشباص 
ٚايعاّ، ؼبطِٗ ع٢ً ايكٝاّ بؿطا٥ع اإلغ٬ّ، ٚاحملافع١ ع٢ً ايصًٛات يف ازبُاعات، 

 ٚايٓٗٞ عٔ املعا٬َت ايطب١ٜٛ ٚغرل شيو ".

ٚمما قاّ ب٘ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل يف غبٌٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط   
إضغاٍ ايطغا٥ٌ إىل أَطا٤ ايبًسإ ٚعا١َ ايػـهإ ؼبـجِٗ فٝٗـا عًـ٢ ايتُػـو بعكٝـس٠       

َـٌ بايطبـا،   ايتٛسٝس، ٚإقا١َ ايص٠٬ َع ازبُاع١، ٚإْهـاض املٓهـط، ٚايتشـصٜط َـٔ ايتعا    
 (18)ٚأْ٘ َٔ أندل ايهبا٥ط، ٚايٓٗٞ عٔ اشبًٌ يف املهاٌٜٝ ٚاملٛاظٜٔ. جبُٝع أْٛاع٘ 

َٚٔ ضغا٥ٌ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل اييت بني فٝٗا أ١ُٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
 املٓهط، َٚا ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ ب٘ يف تػٝرل املٓهطات: عٔ
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املٓهط، إشا نـإ عـٔ عًـِ: ٜٓصـح     ٚأْا َطًل اٯَط باملعطٚف ٚايٓاٖٞ عٔ  ..".
أ٫ّٚ، ٜٚ٪زب ثاّْٝا، َٚٔ عاضض٘ خاص أٚ عاّ، فأزب٘ ازبـ٤٬ عـٔ ٚبٓـ٘، ٖٚـصا َـٔ      

 (19)ش١َ نٌ َٔ ؽباف اهلل ٚايّٝٛ اٯخط ". شَيت يف 

ّ تـٛىل اسبهـِ بعـسٙ    1834ٖــ/ 1249ٚملا اغتٌٝ اإلَاّ تطنٞ بٔ عبساهلل غ١ٓ 
ْٗر ٚايـسٙ يف إغـسا٤ ايٓصـا٥ح اٯَـط٠      ابٓ٘ اإلَاّ فٝصٌ بٔ تطنٞ، ٚايصٟ غاض ع٢ً

باملعطٚف ٚايٓا١ٖٝ عٔ نٌ َٓهط، َٚٔ أقٛاي٘ يف ٖصا ايؿـإٔ: "ٚأٖـِ ا٭َـٛض تعًـِ َـا      
فطض اهلل غبشاْ٘ َٔ َعطف١ أصٌ زٜٔ اإلغ٬ّ ٚأضناْـ٘، ٚٚادباتـ٘ ٚمجٝـع ؾـطا٥ع٘،     

ٚأْـا   ..َٚعطف١ شيو بايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚقٛاّ شيو با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.
ًَعّ نٌ َٔ ؽباف اهلل تعاىل ٜٚطغب يف ايف٬ح إٔ ٜأَط باملعطٚف ٜٚٓٗـ٢ عـٔ املٓهـط    
ٚإٔ ٜهٕٛ اٯَط َطاعّٝا يًؿطٚط يف شيو بإٔ ٜهٕٛ عًُّٝا فُٝا ٜـأَط بـ٘، عًُٝـّا فُٝـا     

فُٝا ٜأَط ب٘، سًُّٝا فُٝا ٢ٜٗٓ عٓ٘، ضفٝكّا مبا ٜأَط ب٘، ضفٝكّا فُٝا ٢ٜٗٓ ٢ٜٗٓ عٓ٘، سًُّٝا 
 .(20)عٓ٘"

ٖٚهصا فكس غًو اإلَـاّ فٝصـٌ بـٔ تطنـٞ ْٗـر أغـ٬ف٘ َـٔ ْؿـط يًعكٝـس٠          
اإلغ١َٝ٬ ايصشٝش١، آَطّا بهٌ َعطٚف ْاّٖٝا عـٔ نـٌ َٓهـط، يف مجٝـع املٓـابل ايـيت       
ٚصٌ إيٝٗا ْفٛشٙ. ٚقس غاض ع٢ً شيو ايٓٗر بك١ٝ أ١ُ٥ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجاْٝـ١ إىل إٔ  

ــعفت  ــت   ض ــ١، ٚاْتٗ ــعٛز١ٜ ايجاْٝ ــ١ ايػ ــ١ٓ     ايسٚي ــٝس غ ــٔ ضؾ ــس ب ــس ضبُ ــ٢ ٜ عً
 ّ.1891ٖـ/1309

ٚبعس اْتٗا٤ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ عازت ايكبا٥ٌ إىل َا ناْت عًٝ٘ َٔ ايٓٗـب  
   ٍ  ٚايػًب ٚايػعٚ، ٚعُت ايفٛض٢ ايب٬ز َط٠ أخط٣. ٚبـايطغِ َـٔ إٔ ايـب٬ز يف أٚ

ػـعٛز١ٜ  ايكطٕ ايطابع عؿط اشلذطٟ ناْت متط بفذل٠ َطٜط٠، ٚشيو بعس اْتٗـا٤ ايسٚيـ١ اي  
ايجا١ْٝ ٚقٝاّ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ ايجايج١، إ٫ إٔ ايعًُا٤ مل ٜتدًٛا عٔ ٚادبِٗ، ٚمل ٜطٝعٛا 
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أَا١ْ ا٫ستػاب، بٌ ناْٛا ٜكَٕٛٛ ب٘ تطٛعّا هلل، فٝٓهط نٌ َِٓٗ َا ٜطاٙ يف بًـسٙ َـٔ   
َٓهط قا٥ِ، ٜٚأَط بفعٌ املعطٚف إشا تطن٘ ايٓاؽ، ٚشيو بػبب ق٠ٛ ايٛاظع ايسٜين عٓـس  

 .(21)اَتسازّا ٯثاض ايسع٠ٛ اإلص٬س١ٝ املباضن١ ايٓاؽ

ٚعٓسَا متهٔ املًو عبس ايععٜع بٔ ايطمحٔ آٍ غعٛز َ٪غؼ ايسٚيـ١ ايػـعٛز١ٜ   
اسبسٜج١ )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ( َٔ اغذلزاز ايطٜاض يف اشباَؼ َـٔ ؾـٗط ؾـٛاٍ    

ٞ   1902املٛافل يًجايح عؿط َـٔ ٜٓـاٜط   ٖـ 1319 عـٔ   ّ أٚىل ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـ
 اٖتُاَ٘. املٓهط دٌ

فبعس إٔ اغتكطت ايـب٬ز، ٚاتػـع اسبهـِ ْػـبّٝا نًـف ايؿـٝذ عبـسايععٜع بـٔ         
عبسايًطٝف آٍ ايؿٝذ ٚظٚزٙ ببعض ا٭عطـا٤ َـٔ املؿـاٜذ ا٭فاضـٌ يٝكَٛـٛا عًـ٢       
١ٜ٫ٚ ا٫ستػاب، نُا قاّ املًو عبسايععٜع بتعٜٚس احملتػبني ببعض ايطداٍ َٔ أعٛاْ٘ 

 (22)ٚدٓٛزٙ. 

غعت ايب٬ز ٚابطز منٖٛا أَس املًـو عبـسايععٜع احملتػـبني بـا٭عٛإ،     ٚنًُا تٛ
يصيو اتػع ْطام اسبػب١ يف املٓطك١ ايٛغط٢ ٚايؿطق١ٝ ٚاسبسٚز ايؿُاي١ٝ، مما اغتسع٢ 
إػباز َكط ض٥ٝػٞ يًُشتػبني مبس١ٜٓ ايطٜاض، ٚنإ ٖٓـاى فـطٚع يف املـسٕ ايهـدل٣ يف     

٭سػـا٤ ٚسا٥ـٌ، ٚنـصيو عػـرل بعـس      ظبس، نُا مت إْؿا٤ فطٚع يًشػب١ يف نـٌ َـٔ ا  
 (23)ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ اسبسٜج١. ضُٗا إىل 

ٚنإ املًو عبسايععٜع ٫ ٜهاز ٜػُع إٔ قطٜـ١ يـٝؼ فٝٗـا َـٔ ٜـأَط بـاملعطٚف       
٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهط إ٫ ٚد٘ إىل ايكا٥ِ فٝٗا نتابّا ٜأَطٙ بتعٝني ضدـاٍ َـٔ أٖـٌ ايصـ٬ح     

 .(24)ا٭َطٚايتك٣ٛ شلصا 

املًو عبسايععٜع بسٚض ٚيـٞ ا٭َـط يف تٓعـِٝ ٫ٜٚـ١ اسبػـب١      ٚاْط٬قّا َٔ إميإ 
ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚايكٝاّ عًٝٗا، مل ٜهتف بتٓعِٝ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ يف ظبس; بٌ إْ٘ مبذطز إٔ ضـِ  
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ٖـ; أصسض أٚاَطٙ بإْؿا٤ ١٦ٖٝ أخط٣ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ   1344اسبذاظ غ١ٓ 
ٖـ أٍٚ ٦ٖٝـ١ يف املٓطكـ١   1345ط صف 20املٓهط َػتك١ً يف املٓطك١ ايػطب١ٝ، فؿهًت يف 

بعس َهاتبات بٝٓ٘ ٚبني ض٥ٝؼ ايكطا٠ يف إقًِٝ اسبذـاظ ايؿـٝذ عبـساهلل    ايػطب١ٝ، ٚشيو 
 .(25)بٔ بًٝٗس

ٚقس تؿهًت اشل١٦ٝ َٔ عًُا٤ َه١ املهط١َ ٚظبس، ٚنإ اشلسف َٔ إْؿـا٥ٗا ٖـٛ   
ع١ باسبهُـ١  َطاقب١ تٓفٝص أسهاّ ايؿطع ٚإقا١َ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً ايطا

 .(26)ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ

ٖـ ناْـت ربطـع   16/2/1346ٜٚبسٚ إٔ اشل١٦ٝ اييت أْؿ٦ت يف َه١ املهط١َ يف 
 .(27)ايبًسإ اجملاٚض٠ نذس٠ ٚايطا٥ف ٚغرلٖا شلا 

 -ؾب٘ َػتكٌ يف شيو ايٛقـت   -أَا املس١ٜٓ املٓٛض٠ فكس أْؿ٧ فٝٗا َهتب ي١٦ًٝٗ 
ًـو يف اسبذـاظ زلـٛ ا٭َـرل فٝصـٌ بـٔ       ٚيهٓ٘ ؽبطع يف ض٥اغـت٘ ايعًٝـا إىل ْا٥ـب امل   

ٖــ إىل  9/4/1346ٚتـاضٜذ   723عبسايععٜع، ٚقس ٚد٘ املًو عبسايععٜع خطابّا بطقِ 
أَرل املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٜأَطٙ فٝٗا بإٔ تهٕٛ أَٛض اسبػب١ فٝٗا َا ؼبسزٙ ٜٚطاٙ ايؿٝذ عبساهلل 

٥ـٌ عـاّ   بٔ سػـٔ بـٔ سػـني ايـصٟ عـني ض٥ٝػـّا يًكطـا٠ يف املٓطكـ١ ايػطبٝـ١ يف أٚا         
 .(28)ايؿٝذ عبساهلل بٔ بًٝٗس ايصٟ اْتكٌ إىل سا٥ٌٖـ، بس٫ّ َٔ 1346

َٚع أ١ُٖٝ ا٭ثط ايصٟ تطتب ع٢ً تأغٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ     
املٓهط َٔ قبـٌ املًـو عبـسايععٜع، إ٫ أْـ٘ ٫ ميهـٔ إغفـاٍ دٗـٛز املًـو عبـسايععٜع          

هط ٚاملتُج١ً يف ضغـا٥ً٘، َٚٓاصـشت٘   ايؿدص١ٝ يف صباٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓ
 .(29)ايٓاؽ بٛدٛب ايتعاّ ايطاعات، ٚا٫ْتٗا٤ عٔ املٓهطاتيٮَطا٤ ٚعا١َ 

ٚقس عطف عٔ املًو عبسايععٜع أْ٘ آَـط بـاملعطٚف ْٚـاٙ عـٔ املٓهـط، َتُػـو       
بأسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ق٫ّٛ ٚع٬ُّ يف ناف١ اجملـا٫ت، عاَـٌ مبـا ؼبكـل املصـًش١      
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٘، ضببّا يًعًُا٤، نجرل ايتٛدٝ٘ ٚايٓصح ٚاإلضؾاز شلِ، إمياّْا بإٔ ضببـ١ اشبـرل   يب٬زٙ ٚؾعب
 .(30)إلخٛاْ٘ نُشبت٘ يٓفػ٘

ٖــ عكـس   1355َٚٔ مج١ً اٖتُاّ املًـو عبـسايععٜع بـأَط اسبػـب١ أْـ٘ يف عـاّ       
َع أٌٖ اسبٌ ٚايعكـس ٚنبـاض املـٛظفني يف ايسٚيـ١، ٚممـا قايـ٘ يف شيـو        ادتُاعّا عاَّا 

 ا٫دتُاع:

ب إٔ تٓعطٚا يف َػأي١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط تٓفٝـصّا ٭َـط اهلل      "ػب
نُا ػبب إٔ ْٓعف أْفػٓا َٔ ا٭زضإ، ْٚطٗطٖا َـٔ نـٌ ا٭َـٛض املدايفـ١،     ي٘...  ٚسفعّا

اهلل، ٚغباف عكٛبت٘، إش يٝػت ٖٓاى عكٛب١ أؾس َٔ عكٛب١ اهلل دـٌ   ْٚسْٛ إىل َا ٜطضٞ
ٕ قس٠ٚ صاسب١ يًُػًُني يف نٌ عُـٌ َـٔ أعُاشلـا،    ٚع٬، ٖٚصٙ ايب٬ز ػبب إٔ تهٛ

ٚعبٔ ْطًب املػـاعس٠ يف ٖـصا ايؿـإٔ َـٓهِ َٚـٔ ا٭ًٖـني، ْطٜـس إٔ تهْٛـٛا عْٛـّا          
يًشه١َٛ يف ٖصا ا٭َط، ٭ْ٘ إشا نإ ازبُٝع اتفكٛا ع٢ً زض٤ املفاغس غٌٗ ايعٌُ، أَـا  

 ٗا ٖٞ:إشا ناْت إدباض١ٜ صعب سًٗا، ٚباٍ أَطٖا، ٚإٕ املػاعس٠ اييت ْطًب

 َػاعس٠ ا٭ٖايٞ. أ٫ّٚ:

تطتٝب بطٜك١ يسض٤ املفاغس ٚاسبًٝٛي١ زٕٚ ايفػاز، يٓتُهٔ َٔ إقا١َ ايؿطع  ثاّْٝا:
ايؿطٜف، فإشا عًُٓا ٖصا قُٓا باي٬ظّ، ٖٚصا أِٖ َا ػبب ايعٓا١ٜ ب٘، ٭ٕ ايسْٝا إشا 

فصت أَا إشا عُط ايسٜٔ، ْٚ ..نجطت خرلاتٗا ٚأٌُٖ ايسٜٔ ف٬ فا٥س٠ تطد٢ َٓٗا.
أٚاَطٙ، ٚادتٓبت ضباضَ٘ صًشت ايسْٝا، فأْا أضدٛ إٔ تفهطٚا يف باع١ اهلل ٚطبافت٘، 
ٚاتباع غ١ٓ ضغٛي٘، ٚأضدٛ إٔ تٗتُٛا با٭َط اٖتُاَّا ؾسٜسّا، فبإص٬ح ٖصٙ املػأي١ 

 .(31)ٜصًح نٌ ؾ٤ٞ"

ٚيف صباٍ ا٭َط باملعطٚف: عين املًو عبسايععٜع بطباع١ أِٖ نتب أ١ُ٥ اإلغـ٬ّ  
كت٘ خايص١ يٛد٘ اهلل، ٚبتٛظٜعٗا ع٢ً املػـًُني احملتـادني يف َؿـاضم ا٭ضض    ع٢ً ْف
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َٚػاضبٗا بًبّا ملطضا٠ اهلل، فهإ َا ببع َٔ شيـو ٜطبـٛ عًـ٢ ٦َـ١ أيـف عٓـٛإ َـٔ        
 (32)ايهتب املعتدل٠. 

ٚدٗٛز املًو عبسايععٜع، ٚعٓاٜت٘ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط، ْٚصـح    
ٌ   املػًُني، ٚزعٛتِٗ إىل اشب  رل بأقٛاي٘ ٚأفعاي٘، ٫ ميهٔ سصطٖا يف ٖـصٙ ايعذايـ١، بـ

ؼبتاز إىل حبح َػتكٌ، ٚيهٔ ٖصٙ مناشز يًتسيٌٝ عًـ٢ عٓاٜتـ٘ ٚاٖتُاَـ٘ بٗـصا ا٭َـط      
 ايععِٝ.

 املبشح ا٭ٍٚ: ايػرل٠ املٛدع٠ يًًُو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز:

يكـاض٨ ْبـص٠   قبٌ اسبسٜح عٔ املًو غعٛز ٚعٓاٜت٘ باسبػب١، ٫بـس َـٔ إعطـا٤ ا   
 سٝا٠ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز.تاضؽب١ٝ عٔ 

ٚيس ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع بٔ عبسايطمحٔ بٔ فٝصٌ بٔ تطنٞ بـٔ عبـساهلل   
ٖــ  1319بٔ ضبُس بٔ غعٛز يف َس١ٜٓ ايهٜٛت يف ايّٝٛ اشباَؼ َٔ ؾٗط ؾٛاٍ عـاّ  

 (33)ّ. 1902اشباَؼ عؿط َٔ ؾٗط ٜٓاٜط عاّ املٛافل 

ت ٫ٚزت٘ َع قٝاّ ٚايسٙ )املًو عبـسايععٜع( باملًشُـ١ ايبطٛيٝـ١ ايـيت     ٚقس تعآَ
اغتعاز بٗا َس١ٜٓ ايطٜـاض، فأزلـاٙ )غـعٛزّا( تُٝٓـّا بايٓصـط ايـصٟ سككـ٘، ٚتفـا٫ّ٩         

 (34)ٜأًَ٘. باملػتكبٌ ايصٟ 

ْٚؿأ ا٭َرل غعٛز ٚتطعطع يف نٓف ٚايسٙ مبس١ٜٓ ايطٜاض بعس إٔ عازت ا٭غط٠ 
سٝح عٗس ب٘ ٚايسٙ إىل املكط٨ ايؿـٝذ عبـسايطمحٔ بـٔ ْاصـط بـٔ      إيٝٗا يف ايعاّ ْفػ٘، 

املؿٗٛض بتعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ، فتعًِ ع٢ً ٜسٜ٘ َبـاز٨ ايكـطا٠٤ ٚايهتابـ١،     (35)َفرلٜر
، نُـا زضؽ بعـض ا٭َـٛض ايؿـطع١ٝ يف ايفكـ٘ ٚاسبـسٜح       (36)ٚسفغ غٛضّا َٔ ايكطإٓ

ايػ٘ ٚصبايؼ دسٙ اإلَاّ ٚايتفػرل ع٢ً ٜس عسز َٔ عًُا٤ ظبس، ٚأَطٙ ٚايسٙ حبطٛض صب
 مما أنػب٘ ايعًِ ايػعٜط، ٚاشبدل٠ ايهبرل٠. (37)عبسايطمحٔ بٔ فٝصٌ;
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فًُا ندل ا٭َرل غعٛز بسأ ٜهػب ثك١ ٚايسٙ املًو عبـسايععٜع، فبـسأ يف مماضغـ١    
بعض املٗاّ ايعػهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاإلزاض١ٜ; ست٢ إٕ ٚايسٙ نإ ٜفٛض٘ يف بعض املٗاّ 

فُا نإ َٔ املًـو عبـسايععٜع إ٫    (38)يػٝاغ١ٝ ٚخاص١ اشباضد١ٝ. تهػب٘ اسبٓه١ ااييت 
ٕ  (39)إٔ عٝٓ٘ ْا٥بّا عاَّا ي٘ يف ظبس عٓسَا بًؼ غٔ ايطابع١ ٚايعؿطٜٔ َٔ عُطٙ  ، شلـصا نـا

 ا٭َرل غعٛز ٜعتدل ايػاعس ا٭مئ يٛايسٙ يف بٓا٤ ٚتأغٝؼ ايسٚي١.

يًعٗـس يف ايٝـّٛ ايػـازؽ    ثِ قاّ املًو عبسايععٜع بتعٝني ابٓ٘ ا٭َرل غعٛز ٚيّٝا 
. فهـإ ْعـِ ايػـٓس    (40)1933َّـاٜٛ   11ٖـ املٛافـل  1352ؾٗط ضبطّ غ١ٓ عؿط َٔ 

ٚايعطس يٛايسٙ، نُا أغٓس املًو عبسايععٜع ٫بٓ٘ ا٭َرل غعٛز قٝاز٠ ايكـٛات املػـًش١   
 .(41)ّ 1953أغػطؼ 24ٖـ املٛافل 1372شٟ اسبذ١  15بتاضٜذ 

ٜـّٛ   -ضمحـ٘ اهلل   -ٙ املًـو عبـسايععٜع   ثِ تٛىل َكايٝس اسبهِ بعـس ٚفـا٠ ٚايـس   
. ٚظٌ املًو غعٛز ٜتٛىل (42)1953ّْٛفُدل  9ٖـ املٛافل 1373ضبٝع ا٭ٍٚ  2ا٫ثٓني 

ٖـ املٛافل 1384اسبهِ ست٢ ايّٝٛ ايػابع ٚايعؿطٜٔ َٔ ؾٗط مجاز٣ اٯخط٠ غ١ٓ  زف١
ّ، سٝح بٜٛع ٚيٞ عٗسٙ ا٭َـرل فٝصـٌ بـٔ عبـسايععٜع ًَهـّا عًـ٢       1964ْٛفُدل  2

 .(43)ايب٬ز

يكس غاض املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع ع٢ً ْٗر ٚايسٙ، فهإ عٗسٙ اَتسازّا زبٗٛز 
ٚايسٙ بايطقٞ بايب٬ز يف مجٝع اجملا٫ت ايػٝاغـ١ٝ، ٚايتٓعُٝـات اإلزاضٜـ١، ٚا٫قتصـاز١ٜ     

يف تػٝرل زف١ اسبهِ، آخصّا بأغـباب   عٚا٫دتُاع١ٝ، َتُػهّا بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 
يتشكٝل ايٓٗط١ ايؿا١ًَ ايـيت تػـرل سٝـا٠ ايٓـاؽ َٚعاؾـِٗ، ٚتطاعـٞ       ايتكسّ ٚايطقٞ 

َصاسبِٗ يف ض٤ٛ ٖسٟ اإلغ٬ّ; عا٬َّ ع٢ً إػباز ب١٦ٝ ٥٬َُـ١ خايٝـ١ َـٔ املٓهـطات     
ٚا٫عبطاف تػاعس ايٓاؽ ع٢ً ا٫غتكا١َ ٚايص٬ح، ٚشيو َٔ خ٬ٍ زعُ٘ شل١٦ٝ ا٭َط 

 ١.باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ٖصٙ ايب٬ز املباضن
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 َٔ أقٛاي٘ املٛدع٠ املعدل٠: 

  عبٔ زعا٠ إىل اإلميإ باهلل تعاىل ٚبطغٍٛ اهلل"  ٛٚبهتاب اهلل ٚبػ١ٓ ْبٝ٘. عبٔ ْسع
 ". ..إىل شيو دٗس باقتٓا يف ايػط ٚايعًٔ.

    ٛغـا٥ٌ يف  "إٕ أٍٚ َا ُٜٗٓا مجٝعّا ٖٛ ا٫عتصاّ حببٌ اهلل املـتني، ٚإٔ ْتدـص َـٔ اي
ضٚح ايتٛسٝس اشبايص يف قًٛب أفـطاز ايؿـعب نافـ١ ستـ٢      زاخٌ ب٬زْا َا ميهٔ

ؽبًص ازبُٝع ايعباز٠ هلل ٚسسٙ، ٚغٓػرل يف شيو بٗسٟ نتـاب اهلل يف ايـسع٠ٛ إىل   
 اهلل باسبه١ُ ٚاملٛعع١ اسبػ١ٓ يف نٌ صباٍ".

       صا "فٓشٔ ْعًٔ ع٢ً ض٩ٚؽ ا٭ؾٗاز أْٓا يػٓا ًَٛنـّا فشػـب، بـٌ عبـٔ زعـا٠ شلـ
 .(44)ايسٜٔ"

    ٍْٚصـط زٜـٔ اهلل،    -ٖٚـٛ ا٭غـاؽ    -"إٕ يٞ يف ٖصٙ اسبٝا٠ ٖـسفني: اشلـسف ا٭
٫  ٚذبهِٝ نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘، ٚايجاْٞ: أْـين أَؿـٞ بهـِ إىل ا٭َـاّ، ٚأْـين     

ٚزْٝانِ ٚايذلفٝ٘ عٓهِ، ٚأدعٌ أَتهِ أَـ١   أتأخط عُا فٝ٘ َصًش١ يهِ يف زٜٓهِ
 .(45) ٖصا ايعصط املباضى"ضاق١ٝ دباضٟ ا٭َِ ايطاق١ٝ يف

إٕ أبطظ َا يف ؾدص١ٝ املًو غعٛز إمياْ٘ بسٜٓ٘ عٔ زضاغ١ ٚذبكٝل ٚحبح، فٗـٛ   
َػًِ عاٌَ باإلغ٬ّ ٫ يرلضـٞ ضعٝتـ٘، ٚػبُـع سٛيـ٘ ؾـعب٘، ٚيهـٔ ٭ْـ٘ ٜعـطف         
اإلغ٬ّ سل املعطف١، فاإلغ٬ّ ػبطٟ َٓـ٘ ٚدـٛزّا يف ْبطـات قًبـ٘، ٜٚتـأيل ْـٛضّا يف       

إؾطاقّا يف تكاغِٝ ٚدٗ٘، يصيو فٗٛ ٜكِٝ أضنإ اإلغ٬ّ بطٚس٘ خًذات ْفػ٘، ٜٚؿع 
 ٚدٛاضس٘، َ٪َّٓا ب٘، َعتكسّا يف عسايتـ٘، ٫ٚ ٜـط٣ اإلغـ٬ّ أبـسّا إ٫ سهُـّا ٚغٝاغـ١      

ٚعباز٠، ٫ٚ ٜعتكـس إٔ اإلغـ٬ّ ٜهـٕٛ عًـ٢ سكٝكتـ٘ يف ْفـٛؽ املػـًُني ٚأسهاَـ٘         
 ٘ ٚنـٌ َـا ميًـو يف غـبٌٝ      َعط١ً، بٌ ٖٛ ع٢ً أمت اغتعساز يبصٍ ضٚس٘ َٚاي٘ ٚداٖـ

 إغعاز ضعٝت٘ َا زاَت َػ١ًُ َٓفص٠ ٭سهاّ اإلغ٬ّ.
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ٜٓـاٜط   24ٖـ، املٛافل 1388ٚيكس تٛيف املًو غعٛز يف ايػازؽ َٔ شٟ اسبذ١ 
ّ يف أثٝٓا عاص١ُ ايْٝٛإ، ْٚكٌ دجُاْ٘ إىل َه١ املهط١َ، ٚصًٞ عًٝ٘ يف اسبـطّ  1969

 .(46)عٛزاملهٞ، ثِ ْكٌ إىل ايطٜاض ٚزفٔ يف َكدل٠ اي

 املبشح ايجاْٞ: اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز:

يكس سعٝت ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف عٗس املًو غعٛز بهـٌ  
عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ ٚاٖتُاّ َٔ قبً٘ َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، ٚشيو تٓفٝصّا يٛص١ٝ ٚايـسٙ املًـو   

ٖــ،  1352ضبـطّ   16سني بٜٛـع ٚيٝـّا يًعٗـس يف     عبسايععٜع يف ايدلق١ٝ اييت ٚدٗٗا إيٝ٘
ّ، ٚمما دا٤ فٝٗا: "... ٚعًٝو بـاسبطص عًـ٢ ا٭َـط بـاملعطٚف     11/5/1933املٛافل 

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإٔ ٜهٕٛ شيـو نًـ٘ عًـ٢ بطٖـإ ٚبصـرل٠ يف ا٭َـط ٚصـسم يف        
 .(47)إخل" ..ايععمي١.

َرل غعٛز مبٓاغب١ تعٝٝٓ٘ إٕ تًو ايدلق١ٝ اييت أضغًٗا املًو عبسايععٜع إىل ابٓ٘ ا٭
ٚيّٝا يًعٗس تتهٕٛ َٔ ث٬خ فكطات، ٚناْت أٍٚ فكط٠ َٔ تًو ايدلق١ٝ تتطُٔ ايتأنٝس 
ع٢ً ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإٔ ٜهٕٛ شيو عٔ بطٖإ ٚزيٌٝ 
قابع، ٚبصرل٠ فُٝا ٜأَط ب٘ ٢ٜٗٓٚ عٓ٘. إْٗا ٚص١ٝ عع١ُٝ َٔ ضدٌ ععِٝ نإ ٜسضى 

صٙ ايؿعرل٠ ٚاحملافع١ عًٝٗا، ٫ٚ ؾو إٔ تًو ايٛص١ٝ أندل بطٖإ ٚزيٌٝ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖ
سفعٗا اهلل َٔ سكس اسباقسٜٔ  -قٝاّ ٖصٙ ايسٚي١ املباضن١ )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ( 

ع٢ً ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط  -ٚسػس اسباغسٜٔ ٚأعسا٤ ايسٜٔ 
ّا َٔ املٓعي١ ايعع١ُٝ شلصٙ ايؿعرل٠ اييت متجٌ أسس ٚعٓاٜتٗا ٚضعاٜتٗا شلا، ٚشيو اْط٬ق

 ڎ ڎ ڌ ڌچايسعا٥ِ ايط٥ٝػ١ يكٝاّ ايسٚي١، ٚاَتجا٫ّ يكٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: 

 گ گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

 .(48)چ  گ
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يكس أزضى ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع أُٖٝـ١ ؾـعرل٠ اسبػـب١ )ا٭َـط بـاملعطٚف      
ا َٓص نإ ٚيّٝا يًعٗس، سٝح ٜتبني شيـو َـٔ خـ٬ٍ    ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط( ٚاحملافع١ عًٝٗ

ٖـ ٜفٝس بتعٝني ايؿـٝذ عبـساهلل بـٔ    30/2/1362تٛدٝٗ٘ خطابّا إىل أٖايٞ ايعيفٞ يف 
غًُٝإ ايطَٚٞ ٚإخٛاْ٘ ايج٬ث١ يًكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ٚقس 

املعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط أٚصاِٖ بتك٣ٛ اهلل تعاىل َٚطاقبت٘ يف ايكٝاّ بٛادب ا٭َط ب
عٔ بصرل٠، ٚإؾـفام عًـ٢ ٖساٜـ١ ايٓـاؽ ْٚصـشِٗ، ٚإٔ ٜهـٕٛ اضتبـابِٗ بكاضـٞ         

 .(49)ايبًس٠

إٕ ٖصا اشبطاب ٜـبني ازبٗـٛز ايـيت نـإ ٜبـصشلا ا٭َـرل غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع          
يًُشافع١ ع٢ً ؾعرل٠ اسبػب١، ٚنصيو سطص٘ ع٢ً ٚدٛز َٔ ٜكّٛ بٗصا ا٭َط يف نٌ 

 ملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.ٚقط١ٜ يف اَس١ٜٓ 

ومما يدّل على اهتمام امللك سعود بن عبد العزيز منذ  نن اذان ولًذال للع ذد 
بذذذ محل اة ذذذبا والعذذذا مف علً ذذذا  معذذذد  فرذذذوادا مذذذن ن ذذذ   مذذذحل  ا فدا  امل مذذذا 
املكلمف هبا على نام  و ه، وعذدم اشغذهلادا بذ موخ ن ذحلل االبنذت عذن  ذو   

نشذذه نرذذدخ  و ً ذذه الكذذحلل للم ذذلول عذذن املالًذذا   لعمذذا العذذً  دذذا وفسذذحلها  
عبذذذد العزيذذذز التذذذوخيحلص، بذذذ ن بنذذذم لعبذذذد ا  بذذذن خومذذذ   –رًنذذذ ا   –اجملمعذذذا 

خ ذذًه هً ذذذا افمذذذحل بذذذاملعحلو  والن ذذذ  عذذذن املنكذذذحل   الزلمذذذ  منذذذحلو ال عًنًذذذال سذذذنويال 
 عباض٠ عٔ متط ٚقُح، ٚنصيو إخٛاْ٘ ايج٬ث١. 

غــعٛز بــٔ عبــس ايععٜــع... إىل عبــس ايععٜــع  ٚممــا دــا٤ يف تًــو ايطغــاي١: "َــٔ
.. قاعس٠ عبس اهلل بٔ ضَٚٞ ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط    .ايتٛػبطٟ

متط ٚمثاْني صاع عٝـ، ٚخٜٛاٙ ايج٬ث١ ٜهٕٛ ايصٟ شلـِ عًـ٢    (50)ٚظ١ْ تهٕٛ َا٥تني 
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..، .اهلل ٚظْ٘ متط ٚع٢ً غتني صاع عٝـ ابتسا٤ّ َٔ عٝـ اسباضط إٕ ؾـا٤  ١٦َ ٚمخػني
 .(51)ٖـ"20/5/1363

َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ ٚتأٌَ َا مجع٘ ايباسـح َـٔ َصـازض َٚطادـع فُٝـا ؽبـص       
ٚدس ايباسح إٔ املًو غعٛز نإ ي٘ ض٩ٜـ١   -ضمح٘ اهلل  -اسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز 

عا١َ ٚؾا١ًَ يف ْعاّ اسبهـِ، ٖٚـصٙ ايط٩ٜـ١ اْعهػـت عًـ٢ داْـب ا٫ٖتُـاّ بـأَط         
ملًو غعٛز ٖٛ املٓطًل اإلغ٬َٞ يف نـٌ ؾـإٔ َـٔ ؾـ٪ٕٚ     اسبػب١، ٚقس نإ َٓطًل ا

ايسٚي١، ٚيصا فكس سعٝت اسبػب١ بأ١ُٖٝ نبرل٠ يسٚضٖا ايععِٝ يف اسبفـاظ عًـ٢ اشلٜٛـ١    
اإلغ١َٝ٬ يًسٚي١ َٚا تكسَ٘ َٔ محا١ٜ يًُذتُع َٔ ايفػاز، ٚميهٔ يًباسـح إٔ ؼبـسز   

 ت١ٝ:ا٫ٖتُاّ باسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز يف ازبٛاْب اٯدٛاْب 

 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١، ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘. -1

ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َٔ خ٬ٍ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات٘  -2
 ٚأسازٜج٘.

 ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١. -3

 دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا. -4

 ازبٛاْب ايػابك١ ٜصنط ايباسح َا ٜأتٞ:ٚيتٛضٝح 

 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١ ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘: -1

َٚٔ مج١ً اٖتُاّ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ اسبػب١ عٓـسَا نـإ ٚيٝـّا يًعٗـس أضغـٌ      
( ٚتـاضٜذ  5388خطابّا إىل ْا٥ب املًو يف اسبذاظ ا٭َرل فٝصٌ بٔ عبـسايععٜع بـطقِ )  

يؿٝذ عبساملًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ ض٥ٝػّا ي١٦ًٝٗ يف ٖـ ٜكطٞ بتعٝني ا10/2/1372
َه١ املهط١َ، ٚضبط اشل٦ٝات اٯَط٠ باملعطٚف يف نٌ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚدس٠ ٚايطـا٥ف  
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اضتبابّا نًّٝا بفطًٝت٘ يف َه١ املهطَـ١، ٚإٔ تهـٕٛ َػـتك١ً بـصاتٗا، َٚطدعـ٘ يف شيـو       
نُا ٖٛ َتبـع يف ٦ٖٝـ١    -املصنٛض٠ ْا٥ب املًو يف اسبذاظ، ٚإٔ ٜهٕٛ ايعٌُ يف اشل٦ٝات 

ٚإٔ ٜهٕٛ تٓعِٝ َٛاظْتٗا ٚاإلؾطاف عًـ٢ تٓفٝـصٖا َـٔ     -ا٭َط باملعطٚف يف ايطٜاض
قبٌ ايؿٝذ عبساملًو، ٚنصيو فُٝا ؽبتص با٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، بـٌ      

 . (52)دعٌ ي٘ ايص٬س١ٝ املطًك١ يف ايفصٌ ٚايتعٝني يف َٛظفٞ تًو ايسٚا٥ط

رل غـعٛزّا سُٝٓـا نـإ ٚيٝـّا يًعٗـس أصـسض تعًُٝـات سًـت ضبـٌ          بٌ إٕ ا٭َـ 
ايتعًُٝات املٛضٛع١ غابكّا ي٦ًٝٗات ػبب إٔ تتُؿ٢ مبٛدبٗا ٦ٖٝات ا٭َـط بـاملعطٚف   
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ٜٚتطح شيو َٔ خ٬ٍ خطاب٘ املٛدـ٘  

( ٚتـاضٜذ  5345سٝٓصاى بـطقِ ) إىل ا٭َرل فٝصٌ بٔ عبسايععٜع ْا٥ب املًو يف اسبذاظ 
ٖـ بايعٌُ مبٛدب تًو ايتعًُٝات، ٚتبًٝؼ ازبٗـات املدتصـ١ بـصيو،    10/2/1372

 ( غت١ عؿط بٓـسّا. 16. ٚقس تهْٛت تًو ايتعًُٝات َٔ )(53)ْٚؿطٖا يف ازبطا٥س احمل١ًٝ 
َٚٔ بٓٛز تًو ايتعًُٝات تؿهٌٝ ١٦ٖٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف نٌ بًـس٠  

َٚٓٗا أٜطّا إٔ ي٦ًٝٗات َطًل ايص٬سٝات يف إْهاض نٌ َا تطاٙ َٓهطّا ؾـطعّا،   حبػبٗا،
 ٚغـرل٠  ٚإيعاّ ازبُٗٛض بأزا٤ ايٛادبات ايؿطع١ٝ، َكتس١ٜ يف شيـو بٗـسٟ ايطغـٍٛ    

اشبًفا٤ ايطاؾسٜٔ َٔ زع٠ٛ ايٓاؽ باسبػ٢ٓ ٚايطفـل بٗـِ. ٚممـا دـا٤ يف إسـس٣ تًـو       
ًُٗا َٝٓا٤ حبطٟ أٚ دٟٛ أٚ بطٜل بطٟ تطز ايبٓٛز أْ٘ ع٢ً نٌ ١٦ٖٝ ٜٛدس يف َٓطك١ ع

َٓ٘ بطا٥ع يًًُُه١ إٔ تعني َٔ قبًٗا َٛظفـّا زا٥ُـّا بـصيو املٝٓـا٤، أٚ بتًـو ايطـطم       
ملعا١ٜٓ ايٛاضزات َٓ٘ يًًُُه١ َع َٛظفٞ ازبُاضى ملٓع َا ٖٛ ممٓٛع زخٛي٘ إىل املًُه١ 

 .(54)فُٝا ي٘ ص١ً بعٌُ اشل١٦ٝ

ملًو غـعٛز ايـب٬ز اَتـسازّا ٚتأصـ٬ّٝ يتجبٝـت      يكس ناْت ايفذل٠ اييت سهِ فٝٗا ا
ا٭ٚضاع ٚتطغٝذ ا٫غتكطاض يف َطافل ايسٚيـ١ بصـف١ عاَـ١، ٚيف أعُـاٍ ا٫ستػـاب      
ٚا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط عًـ٢ ٚدـ٘ اشبصـٛص، فكـس أخـصت ايسٚيـ١           
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با٭غايٝب اسبسٜج١ يف ايتؿه٬ٝت ٚا٭عُاٍ اإلزاض١ٜ، ٚأْؿـ٦ت شلـصا ايػـطض أدٗـع٠     
ص١ يف مجٝع املطافل متؿّٝا َـع َكتطـٝات ايعصـط، ٚيٛاظَـ٘ ايعصـط١ٜ، ٚناْـت       َتدص

ايػ١ُ ايباضظ٠ يتًو ايٓعِ ٖٞ ايتدصص يف ا٭عُاٍ ٚا٭ْؿط١ غٛا٤ أناْـت يإلْتـاز   
 .(55)ايطقاب١ أّ املتابع١ أّ غرل شيو َٔ أْؿط١أّ اشبسَات أّ 

ٓهط ْصٝبٗا َـٔ  ٚيف عٗس املًو غعٛز ْايت ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ امل
ــاّ أٚ      ــض املٗ ــا بع ــًت َٓٗ ــط١، ففص ــاٍ ٚا٭ْؿ ــص يف ا٭عُ ــسٜح ٚايتدص ايتش
ايتدصصات، ٚتكًصت ْتٝذ١ يصيو بعض أعُاشلا، ٚع٢ً أ١ٜ سـاٍ فـإٕ ْـعع بعـض     
املٗاّ َٔ اشل١٦ٝ خ٬ٍ تًو ايفذل٠ ٫ ٜكًٌ َٔ ؾأْٗا; ٭ٕ َا اْتعع َٓٗا نإ حبادـ١ إىل  

ٚسسٖا أزا٩ٙ ٚا٫ستػاب فٝ٘ يف ظٌ ايعـطٚف   ربصص زقٝل ٭زا٥٘، ٚيٝؼ مبكسٚضٖا
املتطٛض٠ ٚايتكٓٝات اسبسٜج١، ٚإ٫ ٭ْؿ٦ت بٗا َعاٌَ يتشًٌٝ ايعٝٓـات، ٚيًُٛاصـفات   
ٚاملكاٜٝؼ بايٓػب١ يًُصٓٛعات. أَـا بايٓػـب١ يٮعُـاٍ املٓٛبـ١ بٗـا فكـس بكٝـت َـٔ         

عًـ٢ غـ١َ٬   أعُاشلا، ٖٚٞ ا٫ستػاب يف ا٭َٛض ايس١ٜٝٓ خاص١ فُٝا ٜتعًـل باحملافعـ١   
ايعكٝس٠، ٚايعبازات َٚا ٜتعًل بأزا٥ٗا ٚؾعا٥طٖا، ٚنجرل َٔ املعـا٬َت ٚا٭خ٬قٝـات   

 (56)اييت أَط بٗا اإلغ٬ّ ٢ْٗٚ عٔ غرلٖا. 

ْٚعطّا يًتطٛض اإلزاضٟ ايصٟ سسخ يف عٗس املًو غعٛز مت إْؿا٤ أدٗع٠ ضقابٝـ١  
١ ستـ٢ تتـٛا٤ّ َـع    َتدصص١ صسضت شلا عس٠ أْع١ُ يًكٝـاّ بأعُـاٍ املطاقبـ١ ٚاملتابعـ    

ا٭غايٝب املعاصط٠، ٚذبكـل يف ايٛقـت ْفػـ٘ اشلـسف ا٭زلـ٢ َـٔ ا٭َـط بـاملعطٚف         
 (57)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َٚٔ تًو ا٭دٗع٠ اييت سسز شلا أْع١ُ َا ٜأتٞ:

 ْعاّ زٜٛإ املعامل: -1
 ٖـ. 17/9/1374، ٚتاضٜذ 2/13/8759ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 يتعٜٚط:ْعاّ دطا٥ِ ايطؾ٠ٛ ٚا -2
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 ٖـ.29/11/1377، ٚتاضٜذ 43ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ْعاّ َهافش١ ايػـ ايتذاضٟ: -3
ٖـ ٚاملتٛز 6/8/1381، ٚتاضٜذ 601ايصازض بكطاض صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ٖـ.14/8/1381، ٚتاضٜذ 45باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ْعاّ املعاٜط٠ ٚاملكاٜٝؼ: -4
ٖـ، بٓا٤ ع٢ً قطاض 13/9/1383ضٜذ ، ٚتا29ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 ٖـ.2/9/1383ٚتاضٜذ  627صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ْعاّ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚاملصنط٠ ايتفػرل١ٜ: -5
ٖـ، بٓا٤ّ ع٢ً قطاض 11/10/1383، ٚتاضٜذ 37ايصازض باملطغّٛ املًهٞ ضقِ 

 .(58)ٖـ26/9/1383ٚتاضٜذ  692صبًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

طقاب١ٝ اييت صسضت يف عٗس املًو غعٛز ٫ ؾو إٔ إْؿا٤ تًو ا٭دٗع٠ اي
إغٗاَّا فعا٫ّ يف املطاقب١ ٚاملتابع١ ايسقٝك١، ٚنإ شلا اْعهاغات إػباب١ٝ ع٢ً  أغُٗت

 ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.

نإ عٗس املًو غعٛز عٗس ْٗط١ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، فكس 
. بعس إٔ ناْت تًو (59)ي١٦ًٝٗ يف مجٝع أعبا٤ املًُه١ عٗسٙ افتتاح فطٚع عسٜس٠ مت يف 

( ١٦َ 121مت إْؿا٤ ) -ٚبٓا٤ّ ع٢ً ضغبت٘ -َكصٛض٠ ع٢ً املسٕ ايط٥ٝػ١، يصيو  اشل٦ٝات
ٚٚاسسّا ٚعؿطٜٔ َطنعّا شل٦ٝات ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف اسبذاظ ٚتٗا١َ. 

٦ٝات ا٭َط باملعطٚف َٓصب ض٥اغ١ مجٝع ٖ -نُا غبل  -ٚقس أغٓس املًو غعٛز 
بٔ إبطاِٖٝ آٍ املٓهط يف تًو املٓابل إىل فط١ًٝ ايؿٝذ عبساملًوٚايٓٗٞ عٔ 

املطانع ايط٥ٝػ١ يف تًو املٓابل: َه١ املهط١َ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، دس٠،  . َٚٔ(60)ايؿٝذ
ايطا٥ف، أبٗا، دٝعإ، ظبطإ، تبٛى، بًذطؾٞ، ايكٓفص٠، أًَر، بٝؿ١، ٚنإ َكط 
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اشل٦ٝات يف َه١ املهط١َ، ٚبًؼ عسز املٛظفني ايتابعني زبُٝع تًو اشل٦ٝات  ايط٥اغ١ يتًو
 .(61)( تػع١٦ُ َٛظف َٔ زٕٚ ازبٓٛز ايتابعني شلا900ّ )1960/ٖـ 1380غ١ٓ 

ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َـٔ خـ٬ٍ خطابـات املًـو غـعٛز ٚنًُاتـ٘        -2
 ٚأسازٜج٘: 

ٜٛضز ايباسح صبُٛع١ َٔ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات٘ يف املٓاغبات املدتًف١ 
 ع٢ً تًو ايتٛدٝٗات: تؿتٌُ

: اييت أنس فٝٗا ع٢ً عٓاٜت٘ ٚاٖتُاَ٘ با٭َط باملعطٚف َٔ أقٛاٍ ا٭َرل غعٛز -1
إٕ ؾا٤ اهلل  -ح ٚيّٝا يًعٗس قٛي٘: " غأبصٍ ا٫دتٗاز ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط عٓسَا أصب

يف غبٌٝ ن١ًُ ايتٛسٝس، ٚتكِٜٛ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ، ٚايٓصح يإلغ٬ّ ٚاملػًُني  -
ظاٖطّا ٚبابّٓا، ٚايٓصح ي٫ٜٛتِٗ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚإقا١َ 

 .(62)شيو ع٢ً نٌ نا٥ٔ َٔ نإ "

ا٭َرل غعٛز بٔ عبسايععٜع عٓسَا نإ ٚيّٝا إٕ تًو ايهًُات اييت صسضت عٔ 
يتٛضح يٓا َس٣ سطص٘ ايؿسٜس ع٢ً ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط،  يًعٗس

ٚاٖتُاَ٘ بٗا، ٚدعٌ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َاث٬ّ أَاّ عٝٓٝ٘ يف تصطٜف 
ؿأ عًٝ٘، ٚإزضانّا تطب٢ ْٚ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١، ٚشيو إْفاشا يٛص١ٝ ٚايسٙ ي٘، ٚمتؿّٝا َع َا

 َٓ٘ ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايؿعرل٠ ايس١ٜٝٓ ايعع١ُٝ يف ايتُهني، ٚاغتكطاض زعا٥ِ ايسٚي١.

 :اشبطاب ايصٟ أيكاٙ يف افتتاح صبًؼ ايؿٛض٣ -2

ٚمما ٜدلٖٔ ٜٚٛضح عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
 افتتاح صبًؼ ايؿٛض٣ مبه١ املهط١َ املٓهط أثٓا٤ ٫ٜٚت٘ يًعٗس اشبطاب ايصٟ أيكاٙ يف عٔ

 ٖـ، ٚمما دا٤ يف شيو اشبطاب ايكِٝ َا ٜأتٞ:1365عاّ 
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عبٔ ٫ ْطٜس شلصٙ ايب٬ز إ٫ نٌ إص٬ح ٜعٛز ع٢ً ا٭١َ باشلٓا٤ ٚايطفا١ٖٝ  ..".
ٚاشبرل ايهجرل، ٚأندل َا ْتُػو ب٘ ٖٛ ن١ًُ ايتٛسٝس، ٚاسبطص عًٝٗا، ٚبح ايتعايِٝ 

يصشٝش١، ٚاسبطص ع٢ً ايصًٛات يف أٚقاتٗا، ٚا٭َط باملعطٚف اإلغ١َٝ٬ ٚايعكٝس٠ ا

 ڈ ڎ ڎ    ڌ ڌچ . قاٍ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ايععٜع: (63)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

 گ گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ

 .(64)چگ

 :خطاب ٚيٞ ايعٗس ٭َطا٤ غاَس ٚظٖطإ -3

املٓهط،  ٚمما ٜسٍ ع٢ً عٓا١ٜ ا٭َرل غعٛز بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
َٚس٣ َا متجً٘ تًو ايطنٝع٠ َٔ َها١ْ يسٜ٘; فكس ٚد٘ خطابّا عٓسَا نإ ٚيّٝا يًعٗس 

 غاَس ٚظٖطإ ؼبجِٗ فٝ٘ ع٢ً ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. ٭َطا٤ 

ٚقس نإ خطابّا َط٫ّٛ ٚؾسٜس ايًٗذ١ اْتكس فٝ٘ ا٭ٚضاع يف ب٬ز غاَس 
ـٍ يف ب٬ز غاَس ٚظٖطإ، ٚٚدٛز أَٛض ٚظٖطإ، أؾاض فٝ٘ بإٔ ازبٌٗ ٚ ايط٬ٍ َتف

طبايف١ يًؿطع، تأباٖا ايفطط٠ ايػ١ًُٝ، َٚٓٗا إعطاض ايٓاؽ عٔ زٜٔ اهلل، ٫ ٜتعًُٕٛ 
٫ٚ ٜعًُٕٛ ب٘، ٚايتهاغٌ عٔ ايصًٛات يف ازبُع ٚازبُاعات ست٢ أصبشت أنجط 

داٍ بايٓػا٤ املػادس َٗذٛض٠، ٚيٝؼ يصيو َٓهط ٫ٚ َػرل، ٚاْتكس نصيو اخت٬ط ايط
ّٔ ناؾفات ايٛدٛٙ، نُا اْتكس خ٠ًٛ ايطدٌ باملطأ٠  يف ا٭غٛام ٚايططقات ٖٚ
ا٭دٓب١ٝ، ٚشنط إٔ شيو ضبطّ يف ايؿطع، ٚبًب َٔ ازبُٝع ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 

 . (65)18/4/1952ّٖـ، املٛافل 23/7/1371ٖصا اشبطاب يف عٔ املٓهط، ٚقس سطض 

إىل أَطا٤  -ضمح٘ اهلل  -ٌ ا٭َرل غعٛز ٜتطح َٔ ٖصا اشبطاب املٛد٘ َٔ قب
غاَس ٚظٖطإ ٚغرلِٖ عٓسَا نإ ٚيّٝا يًعٗس تأنٝسٙ ايؿسٜس ع٢ً أَطا٤ تًو ازبٗات 
بإسٝا٤ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بعس ايتكاعؼ عٔ ايكٝاّ بٗا بني غهإ 
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زبٗات بأَٛض تًو ازبٗات َٔ ايسٚي١، مما أز٣ إىل تٗإٚ نجرل َٔ ايٓاؽ يف تًو ا
ايسٜٔ، فتفؿت بعض ا٭َٛض املٓاف١ٝ يعكٝس٠ ايتٛسٝس اييت قاَت عًٝٗا ٖصٙ ايسٚي١ 
املباضن١. ٚأنس يف خطاب٘ ع٢ً إٔ َػ٪ٚي١ٝ ايكٝاّ با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 

ازبٗات تكع ع٢ً املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ َٔ اي٠٫ٛ ٚا٭َطا٤ ٚايكطا٠ أنجط َٔ يف تًو 
 غرلِٖ.

طاب ايصٟ ٚدٗ٘ املًو غعٛز يًعًُا٤ ٚضداٍ ايكطا٤ ٚا٭َط باملعطٚف مبٓطك١ اشب -4
 ايعٗطإ:

ٚمما ٜسٍ ع٢ً اٖتُاّ ٚضعا١ٜ املًو غعٛز يًشػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، أْ٘ عٓسَا 
ٜٛد٘ خطابّا يًُػ٪ٚيني يف ايسٚي١ ٜهٕٛ ضداٍ اسبػب١ يف َكس١َ أٚي٦و املػ٪ٚيني يف 

اب٘ ايصٟ ٚدٗ٘ يًعًُا٤ ٚضداٍ ايكطا٤ ٚا٭َط تٛدٝٗات٘ شلِ، ٜٚتطح شيو َٔ خط
ٖـ 1373باملعطٚف مبٓطك١ ايعٗطإ سني ظٜاضت٘ يًُٓطك١ ايؿطق١ٝ بتاضٜذ مجاز٣ اٯخط٠ 

ٚاعًُٛا أْ٘ أِٖ َا ٚدٗٓا إيٝ٘ زٜٓٓا ٖٛ  ..ّ، ٚمما دا٤ فٝ٘: ".1953ْٛفُدل  16املٛافل 
٢ً ذبكٝك٘، ٚاإلخ٬ص ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، فُٔ ايٛادب إٔ عبطص ع

 .(66)يف إب٬غ٘، ٚايكٝاّ ب٘ يف ضفل ٚباسبػٔ "

 يف أٍٚ دًػ١ جملًؼ ايٛظضا٤ بط٥اغت٘: ن١ًُ املًو غعٛز - 5

يف أٍٚ دًػ١ جملًؼ ايٛظضا٤ بط٥اغت٘ بعس تٛيٝ٘ اسبهِ،  يكس أنس املًو غعٛز 
 ، ٚإٖٔـ، ع٢ً ايتُػو بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 1373ضدب  2ٚاييت عكست يف 

ايسٜٔ ٜأتٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ، ٚقس سح ايٓاؽ يف تًو ازبًػ١ ع٢ً إٔ 
ًٜتعَٛا بهٌ َا ٜأَط ب٘ ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٚميتٓعٛا عٔ نٌ َا ٢ٜٗٓ عٓ٘; ٭ٕ يف شيو 
خرلٟ ايسْٝا ٚاٯخط٠، ٚ٭ْ٘ يٝؼ ؾ٤ٞ َٔ اشبرل إ٫ أَط ب٘ اإلغ٬ّ، ٚيٝؼ ؾ٤ٞ َٔ 

 (67)إ٫ ٢ْٗ عٓ٘ اإلغ٬ّ. ايؿط 
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إٕ املًو غعٛز بني ايٓٗر ايصٟ غٛف ٜػرل عًٝ٘ خ٬ٍ سهُ٘ يًب٬ز، ٖٚٛ 
ايتُػو بايعكٝس٠ ايصاف١ٝ ٚايتٛسٝس اشبايص هلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚاتباع نٌ َا أَط ب٘ 
ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٚا٫َتٓاع عٔ نٌ َا ٢ْٗ عٓ٘ ايؿطع اإلغ٬َٞ، ٖٚصا ايٓٗر ٖٛ 

ملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٚٔ قبً٘ أ١ُ٥ ايٓٗر ْفػ٘ ايصٟ غاض عًٝ٘ ٚايسٙ َ٪غؼ ا
 ايػعٛزٜتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ أٜطّا.ايسٚيتني 

فع٢ً اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜهْٛٛا َجا٫ّ سػّٓا يف ايسع٠ٛ 

. ٚيف (68)چ ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ إىل اهلل اَتجا٫ّ يكٛي٘ تعاىل: 
 احملتػب عًٝ٘. ّا ضفٝعّا يف ايتعاٌَ َعاسبكٝك١ إٕ خطاب املًو غعٛز ٖصا ٜعس تٛدٝٗ

ٚمل تهٔ دٗٛزٙ يف ا٭َط باملعطٚف َكتصط٠ ع٢ً ف١٦ َع١ٓٝ، بٌ خابب أَطا٤ 
املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف اسبه١َٛ، ٚسجِٗ ع٢ً باع١ اهلل ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

 ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ املٓهط، ٚشيو اَتجا٫ّ يكٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: 

 .(69)چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ

َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز إىل املٛظفني يف ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ  -6
 املٓهط:

َٚٔ سطص املًو غعٛز ع٢ً ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط تٛدٝٗاتـ٘      
ٖــ، إىل نـٌ آَـط بـاملعطٚف، ْٚـاٙ عـٔ       1374ضَطإ غ١ٓ  18ايػسٜس٠، امل٪ضخ١ يف 

ــ١ ايػــعٛز١ٜ، ٚممــا دــا٤ يف تًــو  أَــرل أٚ َػــ٪ٍٚ يف املاملٓهــط، ٚنــٌ  ًُهــ١ ايعطبٝ
 ايتٛدٝٗات ايػسٜس٠:  

"َٔ غعٛز بٔ عبس ايععٜع إىل نٌ َٔ ٜطاٙ َٔ بٝسٙ غًط١ تٓفٝص١ٜ يف ممًهتٓـا َـٔ   
.. ٚشلصا ضأٜٓا .آَط باملعطٚف، ْٚاٙ عٔ املٓهط، َٚٔ أَرل أٚ َػ٪ٍٚ، ْٛد٘ خطابٓا ٖصا:
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ٜطاقبٛا اهلل يف تصـطفاتِٗ بـإٔ ٜأخـصٚا     إٔ ًْفت ْعط غا٥ط املهًفني بتٓفٝص ا٭سهاّ إٔ
ايطعٝــ١ باسبػــ٢ٓ، ٚإٔ ًٜتعَــٛا ســسٚز اهلل يف تصــطفاتِٗ، ٫ٚ ٜتعــسٖٚا قٝــس ؾــعط٠. 

.. غاَع َٚطٝع، ٫ٚ ؼبتاز ايػافٌ أٚ ازباٌٖ إ٫ إىل تٓبٝ٘ أٚ ظدـط باسبػـ٢ٓ   .فايؿعب
عا١ًَ ايٓـاؽ  يٝٓكاز ٜٚػُع ٜٚطٝع يهٌ َا ٜ٪َط ب٘، ٚشلصا ٜٓبػٞ أ٫ تػتعٌُ ايك٠ٛ يف َ

سٝح ٜٓفع يني ازباْب، نُا أْ٘ ٫ ٜتُاز٣ يف يني ازباْب إشا مل ٜٓفع يف ا٭َط إ٫ نـبح  
 . (70)ازبُاح بايؿس٠..."

إٕ ٖصا ايتٛدٝ٘ ايطفٝع َٔ املًو غعٛز إىل نٌ َٔ بٝسٙ غًط١ تٓفٝص١ٜ يف 
املٓهط، أٚ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ غٛا٤ املٛظفٕٛ يف ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 

ا٭َطا٤ ٚغرلِٖ َٔ املػ٪ٚيني نصيو، نإ تٛدّٝٗا ٚاضشّا ٚصطؼبّا بإٔ ٫ ٜكػٛ 
املٛظف يف اشل١٦ٝ ع٢ً ايؿدص ايػافٌ أٚ ازباٌٖ فُٝا ٜأَط ب٘ أٚ ٜٓٗاٙ عٓ٘، خاص١ يف 
ا٭َٛض اييت ٫ ذبتاز يكػ٠ٛ أٚ ؾس٠، ٚإٔ ٜعاٌَ ايٓاؽ بًني ازباْب، َٔ زٕٚ متاز يف 

 ٫ ٜٓفع َع٘ يف نبح مجاس١ إ٫ اغتدساّ ايؿس٠.  ملٔيني ازباْب 

ٚعٔ عٓا١ٜ املًو غعٛز جبٗاظ اسبػب١ َٚتابعت٘ يًكا٥ُني عًٝٗا، ٚسطص٘ ع٢ً 
ْؿط ايفط١ًٝ، ٚضباضب١ ايطش١ًٜ يف مجٝع أضدا٤ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ أضغٌ املًو 

ـ ؽبدلٙ فٝٗا 28/9/1373ٖغعٛز ضغاي١ إىل أَرل ايٛد٘ ْاصط بٔ عبس اهلل َ٪ضخ١ يف 
ايؿٝذ إلضؾاز ايٓاؽ ٚبصٍ ايٓصٝش١ شلِ. بتٛد٘ ايؿٝذ عبس املًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ

ٚأَطٙ بتؿهٌٝ ١٦ٖٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ايٛد٘، ٚتهٕٛ َطتبط١ ب٘ 
اضتبابا نًّٝا، ٜٚٓبػٞ َػاعست٘ بهٌ َا أَهٔ يتشكٝل ايػا١ٜ اييت ٜٓؿسٖا املًو غعٛز، 

َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب، سٝح إٕ شيو ٖٚٞ ايكٝاّ با٭
 . (71)أٚيٜٛات اٖتُاَات املًو غعٛز َٔ 
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ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ املًو غعٛزّا نإ َٗتُّا بؿعرل٠ اسبػب١ أٚ ا٭َـط بـاملعطٚف   
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚنصيو ايكا٥ُٕٛ عًٝٗـا يف مجٝـع أعبـا٤ املًُهـ١; سٝـح إٕ املًـو       

بٔ غعس٠ ايعبسيٞ ايػاَسٟ إىل ب٬ز غاَس ٚظٖطإ، َٚع٘ ٌ ايؿٝذ عبس اهللغعٛزّا أضغ
خطاب َٔ املًـو إىل أَـطا٤ تًـو ازبٗـات مبػـاعست٘ ٚتععٜـع َُٗتـ٘ يف أزا٤ املُٗـ١         
ايعع١ُٝ ايٛادب١ ع٢ً ازبُٝع، ٚاسبطص يف شيو غا١ٜ َا ٜهٕٛ، ٖٚٞ ا٭َط بـاملعطٚف  

 . (72)ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط 

املًو غعٛز باسبػـب١، أٚ ا٭َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ       نٌ شيو ا٫ٖتُاّ َٔ
املٓهط، ٚاملتابع١ ايسقٝك١ يًكا٥ُني عًٝٗا إمنا ٜـسٍ عًـ٢ عٓاٜتـ٘ ٚسطصـ٘ ايؿـسٜس بٗـصٙ       

 ايعع١ُٝ يف ايسٜٔ اإلغ٬َٞ.  ايؿعرل٠ 

 َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط:  -7

 يف أَٛض ايعكٝس٠ ٚأسهاّ ايؿطع، ٚيف ٖصا ايؿإٔ قاٍ:يكس سصض املًو غعٛز املتٗاْٚني 

ّٞ إٔ بعض ايػ٠٬ املتططف١ ازبٗاٍ ٜطٕٚ يف ايتٓهب ..".  عٔ ٖصا (73)ٚقس ُُْٞ إي
ايصطاط املػتكِٝ خرلّا، ٚإٔ ايتُػو ب٘ ٚايجبات فٝ٘ مجٛز. ٚقس أعُاِٖ اهلل عٔ 

إٔ ٖصٙ ا٭١َ ايعطب١ٝ سكا٥ل ا٭َٛض فًِ ٜطٚا إٔ ٖصا امُلًو مل ٜكِ إ٫ ع٢ً ايسٜٔ، ٚ
َّ اهلل  ناْت يف داًٖٝتٗا تا١ٗ٥ يف بٝسا٤ ايذلزٟ ٚازبٗاي١ ٚايفطق١ ٚايطعف، ست٢ َ

..، ضاح أعسا٩ْا ٜػتػًٕٛ دٗاي١ دٗايٓا، ٚخػاغ١ املتٓطعني .عًٝٗا بٗصا ايسٜٔ اسبٓٝف
 َٓا، إلفػاز عكٝستٓا، فٝأتٕٛ َا سطّ اهلل، ٜٚٓتٗهٕٛ سط١َ َا سطّ اهلل، ٜٚكسسٕٛ يف

عكٝستٓا َٔ ٖٓا ٖٚٓاى. فإىل ٖ٪٤٫ خاص١، ٚإىل مجٝع أبٓا٤ ؾعيب عا١َ أٚد٘ قٛيٞ 
فُٔ ٚا٫ْا يف شيو ٚايٝٓاٙ، ٚعطفٓا ي٘ سك٘ ٚقطبٓاٙ، َٚٔ ؾص عٓا  ..ٚأخص إْصاضٟ.

يف شيو ٚاربص ايػف٘ ٚازبٗاي١ ٚاملطٚم َطنبّا، فًٝأشٕ َٔ اهلل، ثِ َّٓا حبطب ٫ ٖٛاز٠ 
ف بكطب٢ أٚ ندل نبرل. فُٔ اختعٕ دٗايت٘ يٓفػ٘ يف صسضٙ، فٝٗا ٫ٚ ضمح١، ف٬ ْعذل
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فاهلل سػبٓا عًٝ٘ ٖٚٛ ْعِ ايٛنٌٝ، َٚٔ دٗط باملعص١ٝ ٚداٖط بٗا فأسهاّ ايؿطٜع١ 
 (74)تهفٝٓا ؾطٙ، ٚسهِ ايطز٠ َعطٚف، ٚاسب٬ٍ بني، ٚاسبطاّ بني".

١، َِٚٓٗ خطاب املًو ايصٟ أضغً٘ إىل مجٝع أَطا٤ املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف ايسٚي -8
 ض٩غا٤ اشل٦ٝات:

ٚيكس نإ املًو غعٛز سطٜصا ع٢ً إقا١َ ؾعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
املٓهط، ٚعسّ ايػف١ً أٚ ايتٗإٚ يف شيو ا٭َط، ٜٚتطح شيو َٔ خ٬ٍ أسس خطابات٘ 
ايصٟ أضغً٘ إىل مجٝع أَطا٤ املٓابل ٚاملػ٪ٚيني يف ايسٚي١، َِٚٓٗ ض٩غا٤ اشل٦ٝات 

صنطِٖ فٝ٘ مبا غبل إٔ ٚدٗ٘ إيِٝٗ َٔ ْصح ٚتٛدٝ٘ ٚإضؾاز يف ٫ٜٚتِٗ ٭َٛض ٜ
غبتُدل  19ٖـ املٛافل 1375دا٤ يف شيو اشبطاب امل٪ضر يف غط٠ صفط املػًُني، ٚمما 

1955 :ّ 

... ٫ٚ تكصطٚا أْفػهِ عٔ أٟ أَط تطْٚ٘ طب٬ّ بايسٜٔ أٚ يف "... باضى اهلل فٝهِ
ٝ٘ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ َٔ أٌٖ ايسٜٔ ٚأٌٖ اشبرل ٚايص٬ح، ثِ َصاحل املػًُني إٔ تجبتٛا ف

تطفعٛٙ إيٝٓا، فبٗصا تدلأ شَتهِ، ٚتكَٕٛٛ بايٛادب عًٝهِ; ٭ْ٘ ُٜٗين أَط املػـًُني،  
ٚتفكس أسٛاشلِ َٚٛاغاتِٗ، ثِ بعس شيـو ايكٝـاّ بـأٚاَط اهلل، ٚتفكـس َـٔ ٫ٚنـِ اهلل       

ملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط    عًِٝٗ مبا ٜصًح زِٜٓٗ ٚعكا٥سِٖ، ٜٚععظ ٦ٖٝـ١ ا٭َـط بـا   

 ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ حبه١ُ ٚض١ٜٚ نُا يف نتاب اهلل ايععٜع: 

َٚ٪اظض٠ أٌٖ اشبرل ٚدعًِٗ بطا١ْ يهِ; ٭ٕ املط٤ َٔ  (75)چ ۓ ۓ ے ے
دًٝػ٘، فبٗصا قس بطأت شَيت، ٚأعطٝتهِ ايتعًُٝات اي٬ظَـ١، ٚأْـا اعتكـازٟ بهـِ إٕ     

ّٞ      ٚيـ٫ٛ شيـو َـا ٚيٝـتهِ عًـ٢ أ      ؾا٤ اهلل بٝـب،  َـٛض املػـًُني، ٚيهـٔ ػبـب عًـ
أَـاّ  ْصٝشتهِ ٚتـٛدٝٗهِ ملـا فٝـ٘ خـرل يـطعٝيت ٚبـ٬زٟ، ٚخٛفـّا َـٔ َػـ٪ٚيٝيت          

 . (76)اهلل..."
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ٚمما ٫ ؾو فٝ٘ إٔ ضداٍ اسبػب١ اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهـط نـاْٛا   
اغـب١  ًٜكٕٛ ايسعِ ٚايتٛدٝ٘ اي٬ضبسٚز َٔ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع، ف٬ تهاز متط َٓ

ز١ٜٝٓ; أٚ ٜٛد٘ خطاب إىل املػ٪ٚيني يف ايسٚي١ إ٫ ٜٚهٕٛ ض٩غا٤ اشل٦ٝـات َـٔ أٚا٥ـٌ    
املعٓٝني بتًو ايتٛدٝٗات ايهطمي١، ٚاييت ؼبجِٗ فٝٗا ع٢ً ايكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف 
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ ٚايتكصرل يف شيو ا٭َط ايصٟ ٜعس ضنٝع٠ أغاغ١ٝ َٔ 

 ٚ ــسٜٔ،  ــا٥ع اي ــاىل:   ضن ــ٘ تع ــّا يكٛي ــو ذبكٝك  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ شي

 .(77)چ ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ   ٿ

ٚخبصٛص اسبػب١ ٚعٓا١ٜ املًو غعٛز بٗصا ازبٗاظ املِٗ يف ايسٚي١، ٚسطص٘ 
ايؿسٜس ع٢ً إٔ تهٕٛ اسبػب١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ تػرل ٚفل ْعاّ ثابت 

إبطاِٖٝ املػ٪ٍٚ عٔ ٚٚاضح; ناْت ٖٓاى َهاتبات بني املًو غعٛز ٚايؿٝذ ضبُس بٔ 
سٝح أضغٌ ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ خطابّا يًًُو غعٛز  -سٝٓصاى  –اسبػب١ 

 ٖـ.10/1/1377اسبػب١ َ٪ضر يف خبصٛص ْعاّ 

ٚبني ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ يف خطاب٘ أ١ُٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
ْٝا. ٚشنط املٓهط، ٚإٔ شيو َٔ أععِ َا فطض٘ اهلل ع٢ً عبازٙ، يكٛاّ ايسٜٔ ٚايس

ايؿٝذ ضبُس يف شيو اشبطاب أْ٘ ٜتعني ارباش َٓٗر ؾطعٞ يطداٍ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف 
 املٓهط، ْٚعاّ ٜطُٔ ايػا١ٜ املكصٛز٠. ٚايٓٗٞ عٔ 

 َٚٔ أِٖ شيو تكػِٝ ضداٍ ٦ٖٝات ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط إىل ث٬ث١ أقػاّ: 

عبا٤ ايبًس ٫ٚغُٝا َا ٜػًب ايكػِ ا٭ٍٚ: َطاقبٕٛ يف ا٭غٛام ٚايؿٛاضع ٚأ
 ايعٔ ٚدٛز املعاصٞ فٝ٘. ٜٚهٕٛ شيو عاَا ي٬ّٝ ْٚٗاضّا سػب اإلَهإ. ع٢ً 
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ايكػِ ايجاْٞ: د١ٗ قطا٤، ٖٚٞ ايط٥اغ١ ايعا١َ يطداٍ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
عٔ املٓهط، ٖٚٞ املطدع ايٓٗا٥ٞ يف إثبات َا ٜطفع إيٝٗا ٚعسَ٘، ٚٚظٝفتٗا إثبات َا 

ٚعسَ٘ ؾطعّا. ٚتهتب َا ثبت يسٜٗا، ٚتبني عكٛبت٘ ايؿطع١ٝ دٓػّا ٚقسضّا. ضفع إيٝٗا 
ٚشيو يف مجٝع عكٛبات ازبًس ٚايػذٔ َٚا زٕٚ شيو، ٫ فطم بني اسبسٚز 
ٚايتععٜطات يف شيو، ثِ بعس شيو ذبًٝ٘ إىل ايكػِ ايجايح ٖٚٛ قػِ ايتٓفٝص، ٚٚظٝفت٘ 

 . (78)ايتٓفٝص فكط 

سبػب١ ٚايص٬سٝات املدٛي١ شلا; بعح ٚسبطص املًو غعٛز ع٢ً تٓعِٝ ا
ٖـ 11/1/1377َ٪ضر يف  16/8/156ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ بطقِ خبطاب إىل 

تٛضٝح ايكػِ ايجاْٞ َٔ ْعاّ اسبػب١ ايصٟ مت ضفع٘ إيٝ٘ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ  ٜطًب َٓ٘ فٝ٘
 اسبػب١، ٚمما دا٤ يف شيو اشبطاب: "... ايكػِ ايجاْٞ د١ٗ ايكطا٤ ػبب تٛضٝشٗا:

ٝؼ اسبػب١ ؼبل ي٘ ايبت يف ا٭َٛض ايؿطع١ٝ؟ ٌٖٚ فطًٝتهِ دبٝعٕٚ ٖصا ٌٖ ض٥
ؾطعّا؟ ٚإشا نإ ا٭َط نصيو فًٝؼ عٓسْا َاْع، أَا إشا نإ ايكصس غرل ٖصا فٝذب 
تٛضٝش٘ يٓا، ٚايعُس٠ يف إْٗا٤ ا٭َط إىل احملانِ ايؿطع١ٝ نُا ٖٛ داض اٯٕ. ٚايكصس 

 . (79)ل عًٝ٘ َعهِ..."َٔ ٬َسعتٓا ٭دٌ ْطع ايٓعاّ ع٢ً َا ْتف

اشبطاب ايصٟ ٚدٗ٘ َباؾط٠ إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات  -9
 :ٚغرلِٖ

إلزضاى املًو غعٛز بإٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط َػ٪ٚي١ٝ َؿذلن١ 
بني اسبهاّ ٚايكا٥ُني ع٢ً ٖصٙ ايؿعرل٠، ٚسبطص٘ ايؿسٜس ع٢ً إٔ ت٪ز٣ ٖصٙ امل١ُٗ 

ايٛد٘ املطًٛب قاّ بتٛدٝ٘ ايكا٥ُني عًٝٗا خبطاب خاص يف عاّ ايعع١ُٝ ع٢ً 
ٖـ ٚدٗ٘ َباؾط٠ إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات ٚغرلِٖ، 1377
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ٜٚتطح َٔ شيو اشبطاب عٓا١ٜ املًو غعٛز بأَط اسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٚمما دا٤ 
 يف شيو اشبطاب:

يكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َطا٤ ٚض٩غا٤ "َٔ غعٛز بٔ عبسايععٜع إىل َٔ ٜطاٙ َٔ ا
إٔ ايٓاؽ َا شلِ يف أَط زِٜٓٗ  -باضى اهلل فٝهِ  -اشل٦ٝات ٚغرلِٖ:... فأْتِ تفُٕٗٛ 

ٚزْٝاِٖ إ٫ ايطدٛع إىل ضبِٗ ٚا٫يتذا٤ إيٝ٘، ٚعسّ ايػف١ً عُا ٜٓفعِٗ يف أَط زِٜٓٗ 
شبايكٓا ٚزْٝاِٖ، ٚعبٔ َا ًٜٝل َٓا ايػهٛت، بٌ ػبب عًٝٓا ايكٝاّ مبا ًٜعَٓا 

ٚيًُػًُني. ٚمبا أْين أض٣ فتٛضّا ٚتػا٬ّٖ يف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، 
ٚتكصرلّا ععُّٝا يف شيو َٔ اشل٦ٝات ٚغرلِٖ; َع أْٓا مل ْسخط ٚغعّا يف تععٜع اشل٦ٝات 
َٚٓاصطتٗا، ٚيهٔ اشل٦ٝات زا٥ُّا ٚأْا أزلع ٚأض٣ إٔ َعِٗ تهاغ٬ّ ٚفتٛضّا يف ا٭َط 

ٚعبٔ  يٓٗٞ عٔ املٓهط ايصٟ ٖٛ ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ...،باملعطٚف ٚا
ٚاسبُس هلل َػتعسٕٚ ملػاعستِٗ ْٚصطتِٗ يف نٌ َا ٜتعًل با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 
عٔ املٓهط، ٚا٭خص ع٢ً أٜسٟ ايػفٗا٤، ٫ٚ أعًِ أِْٗ ضفعٛا يٓا ؾ٦ّٝا يف شيو 

ُٝع إْهاضٖا ٚا٭خص ٚقصطْا، ٚقس فؿت يف ايٓاؽ أَٛض نجرل٠...، فٝذب ع٢ً ازب
ع٢ً أٜسٟ أًٖٗا، خٛفّا عًِٝٗ ٚع٢ً املػًُني، ٚقٝاَّا مبا أٚدب اهلل ع٢ً عبازٙ. َٚٔ 
ٖصٙ ا٭َٛض ايتٗإٚ بايص٠٬ ٚايتدًف عٓٗا يف املػادس ٖٚٞ عُٛز ايسٜٔ، فايٛادب 

َٚٓٗا: ا٫ٖتُاّ بٗا، ٚسح ايٓاؽ ع٢ً احملافع١ عًٝٗا ٚتأزٜب َٔ ربًف عٓٗا...، 
ػا٤ ٚخطٚدٗٔ بايع١ٜٓ، ٚغفٛض بعطٗٔ، ٖٚصا َٔ أقبح املٓهطات ٚأععِ تدلز ايٓ

أغباب ايفػاز ٚاشل٬ى، فٝذب إْهاض ٖصٙ املٓهطات ٚغرلٖا، ٚإظايتٗا بصسم ٚسعّ 
 ع٢ً شيو َٔ مجٝع أفطاز ايؿعب...ٚبصرل٠، ٚايتعإٚ ايتاّ 

ٚيٝؼ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط خاصـّا باشل٦ٝـات ايطزلٝـ١، بـٌ ٖـٛ        
ٚادب ع٢ً نٌ َػًِ َٚػ١ًُ ٫ٚ ٜعصض أسس يف شيو، ٚيهٔ ايٛادب ع٢ً اشل٦ٝـات  
ٚايعًُا٤ ٚايكطا٠ ٚا٭َطا٤ َٔ شيو أندل َٔ غرلِٖ، ٭ٕ شلـِ َـٔ ايكـسض٠ َـا يـٝؼ      
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يػرلِٖ. ٚبازبًُـ١ فايـصٟ أٚصـٝهِ بـ٘ ْٚفػـٞ تكـ٣ٛ اهلل تعـاىل ٚباعتـ٘، ٚا٭َـط          
َـط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط،      باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َٚػاعس٠ ٦ٖٝات ا٭

ْٚصطتِٗ ٚايـسع٠ٛ إىل اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل عًـ٢ ٖـس٣ ٚبصـرل٠...، نُـا أٚصـٝهِ         
با٭خص ع٢ً أٜسٟ ايػفٗا٤ ٚإظاي١ مجٝع املٓهـطات، ٚاسبـصض َـٔ غطـب اهلل ٚسًـٍٛ      
عكاب٘; ٭ٕ ايٓاؽ إشا ضأٚا املٓهط فًِ ٜػرلٚٙ أٚؾو إٔ ٜعُٗـِ اهلل بعكابـ٘...، فـاتكٛا    

ٜا َعؿط املػًُني، ٚقَٛٛا مبا أيعَهِ اهلل ب٘ َٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط اهلل 
ٚا٫غتكا١َ ع٢ً أَط اهلل، ٚاسبصض َٔ ضباضَ٘، ٖٚصا ؾ٤ٞ ٚادـب عًـ٢ ازبُٝـع، ٚأْـا     
أيعَهِ ٚأنًفهِ بصيو، باعـ١ هلل ٚضغـٛي٘، ٚبـطا٠٤ يًصَـ١، ٚسطصـّا عًـ٢ غـ١َ٬        

، ٚاهلل غا٥ًٓا ٚغا٥ًهِ، ٚصباظ ن٬ّ َٓـا بعًُـ٘...،   املػًُني ٚظباتِٗ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠
 .(80)عبسايععٜع"ٖـ غعٛز بٔ  1377ضَطإ غ١ٓ  6يف 

ٜتطح َٔ ٖصا اشبطاب ايصٟ ٚدٗ٘ املًو غعٛز إىل ايكطا٠ ٚايعًُا٤ ٚا٭َـطا٤  
ٚض٩غا٤ اشل٦ٝات خاص١ ٚغرلٖـِ، سـطص املًـو غـعٛز عًـ٢ أُٖٝـ١ ايكٝـاّ بـا٭َط         

يف مجٝع أضدا٤ ايب٬ز، ٚشيو عٓـسَا ضأ٣ فتـٛضّا ٚتػـا٬ّٖ     باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط
ٚتكصرلّا يف ٖصا ا٭َط غٛا٤ َٔ اشل٦ٝات أٚ غرلِٖ َٔ املػـ٪ٚيني يف ايسٚيـ١، ممـا أز٣    
إىل ٚدٛز بعض املدايفات ايؿطع١ٝ، بٌ إٕ املًـو غـعٛزّا أبـس٣ اغـتعسازٙ ملػـاعس٠      

ف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، نُا أنـس  ْٚصط٠ ضداٍ اسبػب١ يف نٌ َا ي٘ ع٬ق١ با٭َط باملعطٚ
يف خطاب٘ ٖصا إٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط ٚادـب عًـ٢ ازبُٝـع، ٜٚتأنـس        
بؿهٌ أندل ع٢ً اشل٦ٝات ٚايعًُا٤ ٚايكطا٠ ٚا٭َطا٤; ٭ٕ يـسِٜٗ غـًط١ ٚقـسض٠ زٕٚ    

 غرلِٖ َٔ أفطاز اجملتُع.

يسٜٔ اإلغ٬َٞ نُا ٜتبني َٔ ٖصا اشبطاب تسٜٔ املًو غعٛز ٚايتعاَ٘ بتعايِٝ ا
ق٫ّٛ ٚع٬ُّ، ٖٚٛ أَط يٝؼ مبػتػطب عًٝ٘، سٝح إٕ شيو ايٓٗر ايصٟ اْتٗذ٘ املًو 
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غعٛز ٜعس اغتُطاضّا يٓٗر ٚايسٙ امل٪غؼ، َٚٔ غبكُٗا َٔ أ١ُ٥ آٍ غعٛز يف ايسٚيتني 
 ايػعٛزٜتني ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ.

ف ٚايٓاٖني َٔ تٛدٝٗات املًو غعٛز ايهطمي١ يطداٍ اسبػب١ اٯَطٜٔ باملعطٚ -10
 :عٔ املٓهط

يكس ٚد٘ املًو غعٛز خطابّا يطداٍ اسبػب١ سطِٗ فٝ٘ ع٢ً ايكٝاّ بٛادب 
 -باضى اهلل فٝهِ  -ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط بهٌ سعّ ٚععّ، فكاٍ: "تعًُٕٛ 

إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل خًكٓا يتٛسٝسٙ ٚباعت٘، ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
ايٛقت ٚقت َتػرل، ٚايسعاٜات ايػ١٦ٝ تبصٍ بهٌ ْؿاط ١ُٖٚ ٭دٌ  إٔاملٓهط...، 

إبطاٍ ايسٜٔ، ٚإزخاٍ ايعكا٥س ايفاغس٠ ع٢ً املػًُني، ٚخصٛصّا ع٢ً ازبٌٝ ازبسٜس، 
ٚأْتِ َػ٪ٚيٕٛ أَاّ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ايكٝاّ بٛادباتهِ، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ 

: إلغ٬ّ، ٚاييت قاٍ فٝٗا ضغٍٛ اهلل عٔ املٓهط، ٚبا٭خص ايص٠٬ اييت ٖٞ عُٛز ا
ايعٗس ايصٟ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ ايص٠٬ فُٔ تطنٗا فكس نفط". فايصٟ أٚصٝهِ ب٘ ْٚفػٞ "

تك٣ٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ايػط ٚايع١ْٝ٬، ٚايكٝاّ مبا أٚدب٘ اهلل عًٝٓا ٚعًٝهِ، 
سٜٔ اهلل َعهِ ٚيف صفهِ، ٚاسبُس اهلل عصانِ غٝف، قَٛٛا ب -إٕ ؾا٤ اهلل  -ٚعبٔ 

ٚسطٛا ايٓاؽ ع٢ً عٌُ اشبرل، ٚاْصشٛا املػًُني، ٚأضؾسِٖٚ إىل غبٌٝ اسبل، فُٔ 
نابط فاضفعٛا أَطٙ إيٝٓا ٚتدلأ شَتهِ. أَا َٔ اٖتس٣ فٓػأٍ اهلل إٔ ٜعٜسٙ َٔ ايتٛفٝل 
ٚاشلس٣، َٚٔ آثط ٖٛاٙ ع٢ً ٖساٙ، ٚؾٗٛت٘ ع٢ً َطاز اهلل ٚضغٛي٘ فػٓذاظٜ٘ بايعكٛب١ 

 .(81)..".ايصاض١َ

 :يٮَطا٤ ٚايكطا٠ ٚضداٍ اسبػب١ يف مجٝع أضدا٤ ايسٚي١ خطاب املًو غعٛز -11

نُا إٔ املًو غعٛزّا ٚد٘ خطابّا يٮَطا٤ ٚايكطا٠ ٚضداٍ اسبػب١ يف مجٝع 
ٖـ، سح فٝ٘ اٯَطٜٔ باملعطٚف 29/11/1380أضدا٤ ايسٚي١، ٚنإ شيو بتاضٜذ 
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ٚمما ،  غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚضغٛي٘ ٚايٓاٖني عٔ املٓهط ع٢ً ايكٝاّ بٛادبِٗ نُا أَط اهلل
ٚٚادب اٯَطٜٔ باملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜكَٛٛا  ..دا٤ يف شيو اشبطاب: ".

 ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ بٛادبِٗ نُا أَط اهلل ٚضغٛي٘، قاٍ تعاىل: 

 ہ  ہ ہچ ، ٚقاٍ تعاىل: (82) چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ

، ٖصٙ ٖسا١ٜ ايكطإٓ (83)چ  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ
عًِ باملعطٚف ايصٟ ٜأَط ب٘، ٚع٢ً عًِ  باملعطٚف ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهط، ٚعبٔ ع٢ً تأَط

باملٓهط ايصٟ ٜٓهطٙ اإلغ٬ّ، فع٢ً مجٝع أَطا٥ٓا ٚقطاتٓا ٦ٖٝٚات ا٭َط باملعطٚف إٔ 
ميتجًٛا أٚاَط اهلل; ٭ْٓا َػ٪ٚيٕٛ أَاّ اهلل فُٝا ْبس٨ ْٚعٝس مما ٫ْٚا اهلل ا٭َط فٝ٘، ٫ٚ 

٫ عصض ٭سس يف دباٚظ سسٚز اهلل اٍ تٓفٝص َا أَط اهلل ب٘، نُا عصض ٭سس يف إُٖ
 . (84)غبشاْ٘ ٚتعاىل..."

 :أقٛاٍ ٚنًُات َأثٛض٠ عٔ املًو غعٛز -12

بـا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، ٚعٓاٜتـ٘        َٚٔ ؾس٠ اٖتُاّ املًو غعٛز
ملػـ٪ٚيني يف  بتًو ايؿعرل٠، ٖٓاى بعض ا٭قٛاٍ أٚ ايهًُات املأثٛض٠ عٓ٘ ٚدٗٗـا إىل ا 

ايسٚي١، ٚخاص١ ايكا٥ُني ع٢ً ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ي٬َتجـاٍ ٭ٚاَـط اهلل   
غبشاْ٘ ٚتعاىل، َٚٔ تًو ا٭قٛاٍ إسس٣ نًُات٘ اييت سفعٗا ايتـاضٜذ، ٚغـذًٗا يـ٘،    

فهًهِ ٜعًِ َا أسـٝط بٓـا َـٔ ايـسعاٜات ٚا٭قـٛاٍ حملـٛ اإلغـ٬ّ         ..فكس دا٤ فٝ٘: ".
اشلا مبباز٨ َا أْعٍ اهلل بٗا َٔ غًطإ، فٛادب ايطاعٞ ٚايطع١ٝ ايتٓبٝ٘ َٚباز٥٘، ٚاغتبس

شلصا ا٭َط، ٚتجبٝـت زعـا٥ِ ٖـصا ايـسٜٔ يف ٖـصا ايبًـس ا٭َـني...، ٚٚادـب اٯَـطٜٔ          
قـاٍ تعـاىل:    عباملعطٚف ٚايٓاٖني عٔ املٓهط إٔ ٜكَٛٛا بٛادبِٗ نُا أَط اهلل ٚضغـٛي٘  

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں   ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳچ 

ــاىل: (85)چۀ ــاٍ تعـــ  ھھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہچ، ٚقـــ
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ٚتٓٗـ٢ عـٔ    ...، ٖصٙ ٖساٜـ١ ايكـطإٓ تـأَط بـاملعطٚف    (86)چ ۓ﮲ ۓ ے ے
املٓهط، ٚعبٔ ع٢ً عًِ باملعطٚف ايـصٟ ٜـأَط بـ٘، ٚعًـ٢ عًـِ بـاملٓهط ايـصٟ ٜٓهـطٙ         

اهلل; اإلغ٬ّ، فع٢ً مجٝع أَطا٥ٓا ٚقطاتٓا ٦ٖٝٚـات ا٭َـط بـاملعطٚف إٔ ميتجًـٛا أٚاَـط      
 .(87) "ٕ أَاّ اهلل فُٝا ْبس٨ ْٚعٝس مما ٫ْٚا اهلل ا٭َط فٝ٘٭ْٓا َػ٪ٚيٛ

خرل َا أْصح ب٘ ْفػٞ، ٚأْصح ب٘ إخٛاْٞ املػًُني، ٚايعطب، إٔ َٚٔ أقٛاي٘: "
ٜتُػهٛا بايسٜٔ، يرلؾسِٖ إىل بطٜل اشبرل ٚايف٬ح، فٗٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس إىل غعاز٠ 

 .(88)"ايساضٜٔ إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل

َٔ ؼببهِ ٚذببْٛ٘، ٚؾطنِ َٔ ًٜعٓهِ ٚتًعْٓٛ٘; فًٝٓعط  خرلنِٚقٛي٘ أٜطّا: "
اإلْػإ يف اختٝاض ايططٜل اييت ت٪زٟ ب٘ إىل أسػٔ املػايو، ٫ٚ ؾو أْٗا: ايعٌُ 

ٌَ َصاِيّشا چ; ٖٚصا قٛي٘ تعاىل: (89)ايصاحل ُِ ََٚع  ِ٘ ًَّ ِٔ َزَعا ِإَي٢ اي َُّ َِ ِّٛيا  ُٔ َق ِٔ َأِسَػ ََ َٚ

ُُِػًِ َٔ اِي َِ ٍَ ِإَِّٓٞ   .(90)چُِنَيََٚقا

ػبب ع٢ً اإلْػإ إٔ ٜبصٍ ايٓصح يٓفػ٘، ثِ إلخٛاْ٘ َٚٔ أقٛاي٘ أٜطّا: "  
ٚاملػًُني، نُا ػبب إٔ ؼبػٔ اي١ٝٓ يهٞ ٜهٕٛ عًُ٘ صاسبا، َٚكب٫ٛ عٓس ايعطب 

 .(91)"اهلل
 ٚمما ٜصنط يف داْب ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١:  -3

 قبٌ زخٍٛ تٛدٝٗات٘ ايػسٜس٠ بإسٝا٤ غ١ٓ ناْت َذلٚن١، ٖٚٞ إعاز٠ ا٭شإ ا٭ٍٚ -أ
 :ٚقت ايفذط

املػـذس اسبـطاّ; يًطـٛاف سـٍٛ ايبٝـت،       -ضمح٘ اهلل  -يكس قصس املًو غعٛز 
   ٟ ٚايعؿـطٜٔ َـٔ    ٚأزا٤ ص٠٬ املػطب َع مجٛع املػًُني يف َػا٤ ٜـّٛ ازبُعـ١ اسبـاز

ّ ٚملا اْت٢ٗ َٔ ايص٠٬; تكسّ إيٝـ٘  1955غبتُدل  8ٖـ املٛافل 1375ؾٗط احملطّ غ١ٓ 
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مجع َٔ أصشاب ايفطـ١ًٝ ايعًُـا٤، ٚأٚضـشٛا يـ٘ إٔ ا٭شإ ا٭ٍٚ املػـٕٓٛ; ايـصٟ       
ٜ٪شٕ قبٌ زخٍٛ ٚقت ايفذط بكًٌٝ; قس تطى ايعٌُ ب٘ َٓص َس٠، ٚبٝٓٛا إٔ ٖـصا ا٭شإ  

٘ غ١ٓ ْب١ٜٛ; فإْ٘ ٜعني املصًني ع٢ً َعطف١ اقذلاب ٚقت ايفذـط،  ا٭ٍٚ فط٬ّ عٔ نْٛ
ٚع٢ً ايفٛض أصسض املًو غعٛز أَطٙ بإسٝـا٤ ٖـصٙ ايػـ١ٓ املذلٚنـ١، ٚإٔ ٜـ٪شٕ ا٭شإ      

ابتسا٤ّ َٔ ّٜٛ ايػبت ايجـاْٞ ٚايعؿـطٜٔ َـٔ     (92)ا٭ٍٚ قبٌ أشإ ايفذط بٓصف غاع١
 .(93)احملطّ َٔ ايػ١ٓ ْفػٗا

 : باسبطَنيإَاَت٘ زبُٛع املصًني -ب

َّ املصـًني   -ضمحـ٘ اهلل   -شنطت بعض املصازض إٔ املًو غعٛز بٔ عبـسايععٜع   أ
 1376)باملػذس اسبطاّ( يف ص٠٬ املػطب ّٜٛ اشبُٝؼ ايػازؽ َـٔ شٟ اسبذـ١ عـاّ    

َّ املصًني )باسبطّ ايٓبٟٛ( يف ص٠٬ ازبُع١  ٖـ، ٚتهطض شيـو  17/8/1377ٖـ، نُا أ
 .(94)ـ21/6/1378ٖ أٜطّا ّٜٛ ازبُع١

 :َعاقب١ أسس أبٓا٤ املًو يتدًف٘ عٔ ص٠٬ ايفذط َع د٬يت٘ -ز 

: "َٚٔ بطٜف ا٭ْبا٤ (95)َٚٔ املٛاقف أٜطّا َا قاي٘ ايؿٝذ سػٓني ضبُس طبًٛف 
زلعت٘ َٔ ا٭غتاش ْاظط املسضغ١ إٔ أسس أبٓا٤ املًو غعٛز ربًف عٔ ص٠٬ ايفذـط   َا

َٜٛا عـٔ اشبـطٚز يف أٚقـات ايفػـش١      َع د٬يت٘ يف ٚقتٗا، فأَط ْاظط املسضغ١ حببػ٘
 .(96)ي٘، ْٚفصت ايعكٛب١ فٛضّا"عكابّا 

 َٚٔ ازبٛاْب املػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا:  -4

 يتٛظٜع ايعٛا٥س: ا٫غتعا١ْ بأفطاز اشل١٦ٝ  -أ

يكس دطت ايعاز٠ َٔ قبٌ إٔ ٜفس ع٢ً ايطٜاض يف َطًع نٌ غـ١ٓ دسٜـس٠ نـجرل    
َٔ أبٓا٤ ايكبا٥ٌ يف ايكط٣ ٚايبٛازٟ ٚاشلذط ٭خص ايعٛا٥س اييت ناْت قس خصصت شلِ 

ضأ٣ أ٫ ٜهبس ٖ٪٤٫ عٓا٤ ايػفط َٔ أَانِٓٗ إىل ايطٜاض نٌ غ١ٓ، ٚيهٔ املًو غعٛزّا 
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س، فأَط بتؿهٌٝ ٦ٖٝات خاص١، َٚٔ تًـو اشل٦ٝـات َٓـسٚب َـٔ     ٫غت٬ّ تًو ايعٛا٥
١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط يف ايبًس ايصٟ تٛظع فٝـ٘ تًـو ايعٛا٥ـس، تتـٛىل     
تًو اشل٦ٝات ١َُٗ ايتٛظٜع عًِٝٗ يف أَانٔ إقاَتِٗ زٕٚ اسباد١ إىل صبٝـ٦ِٗ يًطٜـاض،   

فٝـ٘ عـٔ اإلدـطا٤ ازبسٜـس      ٚيف شيو ايؿإٔ صسض عٔ املًو غعٛز بٝإ سهَٛٞ أعًٔ
ايساٍ ع٢ً عٓاٜت٘ باملعطٚف ٚاإلسػإ إىل ايٓاؽ ٚايطأف١ بؿعب٘، ٚايؿفك١ ع٢ً ضعاٜاٙ، 

 ٚمما دا٤ يف شيو ايبٝإ:

..، فإٕ أندل ."َٔ غعٛز بٔ عبسايععٜع إىل َٔ ٜطاٙ َٔ قبا٥ًٓا ٚأٌٖ ايٛفاز٠ َِٓٗ
ٚغاٜتٓا ايٛسٝس٠ إٔ ْػـع٢  َا ُٜٗٓا ٖٛ ايعٌُ ع٢ً َا فٝ٘ أَط ص٬ح زٜٓهِ ٚزْٝانِ، 

إىل َا فٝ٘ ضاستهِ ٚربفٝف ايعٓا٤ عٓهِ، ٚقـس اعتـسمت ايٛفـاز٠ يف ايطٜـاض نـٌ غـ١ٓ       
٫غت٬ّ عٛا٥سنِ ٚقس ضأٜٓا عسّ تهًٝفهِ عٓا٤ ايػفط يف نٌ غـ١ٓ ممـا ٜؿـل عًـٝهِ،     
ٚػبٗسنِ َا٫ّ ٚبـسّْا، ٚضأٜٓـا...، إٔ ْهًـف ٦ٖٝـات َـٔ قبًٓـا تصـًهِ إىل ٖذـطنِ         

ػًِ نٌ إْػإ عازت٘ بٝسٙ بػرل إٔ ٜتهًف َؿام ايػفط إىل ايطٜـاض...،  ٚبًساْهِ، ٚت
 (97)ٖـ قس أَطْا بإيػا٤ املٓاخـ١ 1373شيو فاعتباضّا َٔ أٍٚ ؾٗط شٟ اسبذ١ َٚٔ أدٌ 

إيػا٤ّ تاَّا، ٚع٢ً املػتشكني اْتعاض اشلبات اييت تصًِٗ مبؿ١٦ٝ اهلل َع اشل٦ٝات َـٔ أٍٚ  
 .(98)" ..ايػ١ٓ ازبسٜس٠.

٥ل اييت تؿرل إىل شيو ايتٓعِٝ ازبسٜس ضغاي١ َطغ١ً َٔ ض٥ٝؼ اشباص١ َٚٔ ايٛثا
 إىل أَرل ٚازٟ ايسٚاغط ٚمما دا٤ يف تًو ايطغاي١:املًه١ٝ 

 (99)"سطط٠ أَرل ايٛازٟ: بعس ايتش١ٝ َتٛد٘ إىل بـطفهِ ُنّتـاب اشباصـ١ املًهٝـ١    
 ( ضٜاٍ، ٚسػب أَط165405زفاتط عٛا٥س ؾطٖات ٚصسقات ايٛازٟ َٚبًؼ ) َٚعِٗ

صاسب ازب٬ي١ ٫َٟٛ املًو املععـِ تـأَطٕٚ بتؿـهٌٝ اشل٦ٝـ١ نايعـاز٠: َٓـسٚب َـٔ        
ايكاضٞ، َٚٓسٚب َٔ اٯَطٜٔ باملعطٚف، ٚاثٓني أٚ ث٬ثـ١ َـٔ   اإلَاض٠، َٚٓسٚب َٔ 
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أعٝإ ايب٬ز ايصٜٔ ٜعطفٕٛ ا٭ؾداص يتٛظٜع ايعٛا٥س مبٛدب ايتعًُٝات اييت متؿـٕٛ  
 .(100)ٖـ ض٥ٝؼ اشباص١ املًه١ٝ"22/3/1376 ،،ِ،عًٝٗا يف ايعاّ املاضٞ، ٚاهلل ٜطعان

 ْؿط ايٛعٞ اإلغ٬َٞ بني املػادني:  -ب

إٕ عٓا١ٜ ٚضعا١ٜ املًو غعٛز بؿإٔ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عـٔ املٓهـط اَتـست    
ٓهط يف َه١ املهط١َ يتؿٌُ املػادني فكس أَط ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ امل

فط١ًٝ ايؿٝذ عبساملًو بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ بإٔ ٜبعح َـٔ قبًـ٘ ٚعاظـّا َٚطؾـسٜٔ     
زبُٝع املسٕ اشلا١َ يف اسبذاظ يهٞ ًٜكٛا يف املػادني زضٚغّا َٚٛاعغ ز١ٜٝٓ، ٜبٕٝٓٛ شلِ 
فٝٗا أٚاَط اهلل ْٚٛاٖٝ٘، ٜٚؿطسٕٛ شلِ بأغًٛب سػٔ اسبه١ُ اإلشلٝـ١ َـٔ ايعكٛبـات    

ض١ اييت ٜفذلض ع٢ً ٚيـٞ أَـط املػـًُني إٔ ٜطبكٗـا عًـ٢ ايكاتـٌ أٚ ايػـاضم        املفطٚ
َٚٓتٗهٞ سطَات املػًُني ٚاملعتسٜٔ عًِٝٗ ست٢ ٜطتسع ٖ٪٤٫ عٔ ايعٛز٠ إىل اشبط١٦ٝ 

 (101)ٚاملعص١ٝ َط٠ أخط٣. 

 بٓا٤ املػادس ٚإعُاضٖا:  -ز 

اض٠ ٚضعا١ٜ بٝٛت اهلل يف مجٝـع أعبـا٤ املًُهـ١،    يكس سطص املًو غعٛز ع٢ً عُ
ٚتٛفرل نٌ َا ذبتاز إيٝ٘ مما ٜعني عًـ٢ باعـ١ اهلل، ٚتبًٝـؼ نًُتـ٘ إىل ايٓـاؽ أمجعـني،       
ٚخاصــ١ اسبــطَني ايؿــطٜفني يف َهــ١ املهطَــ١ ٚاملسٜٓــ١ املٓــٛض٠ فكــس سعٝــا باإلعُــاض 

 .(102)ٚايعٓا١ٜ َٔ ِقَبً٘ٚايتٛغع١ 

 ؿطعٞ:ضعاٜت٘ مل٪غػات ايتعًِٝ اي -ز

يكس اٖتِ املًو غعٛز مب٪غػات ايتعًِٝ ايؿطعٞ اٖتُاَّا بايػّا غٛا٤ّ َٔ سٝـح  
 اإلْؿا٤، أٚ َٔ سٝح ايسعِ ٚايطعا١ٜ َٚٓٗا َا ٜأتٞ:
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املعاٖس ايس١ٜٝٓ، ٚاييت ظاز عسزٖا يف عٗس املًو غعٛز َٔ َعٗس ٚاسس إىل عؿـطٜٔ   -1
خـ٬م اإلغـ١َٝ٬ يٓؿـط    َعٗسّا، ٚنإ مما تٗسف إيٝ٘ تعًِٝ ايسٜٔ اإلغـ٬َٞ ٚا٭ 

شيو يف املًُه١ ٚايكٝاّ بايـسع٠ٛ إىل اإلغـ٬ّ ايـيت أَـط اهلل بٗـا يف غـا٥ط أضدـا٤        
 املعُٛض٠.

ا٫ٖتُاّ بايعًِ ايؿطعٞ يف َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ، يتهٕٛ ٖـصٙ املـساضؽ يف َٓـأ٣     -2
 عٔ نٌ ؾب١ٗ َٔ امل٪ثطات اييت ت٪ثط ع٢ً ايٓـ٤ يف أخ٬قِٗ ٚصش١ عكٝستِٗ.

ٖــ ٚاشلـسف   1381/  3/ 25يف  ٤ ازباَع١ اإلغ١َٝ٬، يف َس١ٜٓ ايطغـٍٛ  إْؿا -3
زعا٥ِ ايسٜٔ، ٚتبًٝـؼ ضغـاي١ اإلغـ٬ّ اشبايـس٠، ْٚؿـطٖا يف       ايط٥ٝػٞ َٓٗا تجبٝت

 ا٭قطاض اإلغ١َٝ٬ املدتًف١.

إْؿــا٤ زاض اإلفتــا٤ ٚاإلؾــطاف عًــ٢ ايؿــ٪ٕٚ ايسٜٓٝــ١، ٚمت تأغــٝؼ زاض اإلفتــا٤   -4
 .(103)ٖـ1373ايس١ٜٝٓ ٚاملعاٖس عاّ ٚاإلؾطاف ع٢ً ايؿ٪ٕٚ 

 َٓع تٓاٍٚ اشبُٛض ٚاملدسضات يف املًُه١: -ٖـ

سطصّا َٔ املًو غعٛز ع٢ً تطبٝل ؾطع اهلل ٚأسهاَ٘ يف اتباع أَط اهلل، ٚذبطِٜ 
       ٚ ا٫دبـاض فٝٗـا    اشبُٛض، ٚقف املًـو غـعٛز َٛقـف احملـاضب يتٓـاٍٚ ٖـصٙ اٯفـات أ

ٚايتعاٌَ َعٗا، ٚقس نإ ٖصا املٛقف َجاض إعذاب َٔ غرل املػًُني. ْٚعطّا ملا سعـٞ  
ب٘ املًو غعٛز َٔ َها١ْ زٚي١ٝ، ٚمبا عطف عٓ٘ َٔ ضباضبت٘ يًدُٛض ٚاملدـسضات، فـإٕ   
ازبُع١ٝ ايسٚي١ٝ ملهافش١ املدسضات قس قسضت ٖصا ازبٗس َٔ املًـو غـعٛز، ٚاختاضتـ٘    

 .(104)شلاض٥ٝػّا ؾطفّٝا 
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 ع٢ً ت٬ٚت٘: زع٠ٛ املًو غعٛز سبفغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتؿذٝع -ٚ

يكس اعت٢ٓ املًو غـعٛز بهتـاب اهلل عٓاٜـ١ فا٥كـ١ يعًُـ٘ بأُٖٝـ١ ٖـصا ايهتـاب         
ضٜــاٍ يهـٌ ؾـدص    ايهطِٜ، َٚٔ َعامل شيو ا٫ٖتُاّ ربصٝص٘ دـا٥ع٠ قـسضٖا أيفـا    

 .(105)ظٗط قًبؼبفغ ايكطإٓ عٔ 

 زعِ ايػٝاغ١ اإلع١َٝ٬ ايكا١ُ٥ ع٢ً َباز٨ اإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘: -ظ

نإ يًًُو غعٛز زٚض باضظ يف ذبسٜس ٬ََح غٝاغ١ اإلع٬ّ ايػـعٛزٟ، ٖٚـٞ   
 .(106)أ تطبٝل ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚتطبٝكٗا يف مجٝع صبا٫ت اسبٝا٠تٓطًل َٔ َبس٬ََح 

ٚمما ٜ٪نس شيو إٔ ايؿٝذ ضبُس بٔ إبطاِٖٝ عٓس َا ضفـع املًـو غـعٛز خطـاب     
ٖـ، خبصٛص ععّ ايؿٝذ ضبُس بـٔ إبـطاِٖٝ إْؿـا٤    22/1/1384ٚتاضٜذ  383بطقِ 

 َ٪غػ١ صشف١ٝ تكّٛ بايسع٠ٛ إىل اهلل، ٚتٛدٝ٘ ايٓاؽ إىل اشبدل.

ٖــ باملٛافكـ١   26/1/1384ٚتاضٜذ  1716دا٤ دٛاب املًو غعٛز بطقِ  ٚقس
فٛضّا ع٢ً شيو، بٌ ايجٓا٤ ع٢ً تًو ايفهـط٠ ايطا٥ـس٠، ٚقـس زعـِ املًـو غـعٛز تًـو        

ٕ أيــف ضٜــاٍ َػــا١ُٖ َــٔ املًــو ايصــشف١ٝ ايسعٜٛــ١ مببًــؼ قــسض٠ مخػــٛامل٪غػــ١ 
 .(107)غعٛز

غـ١َٝ٬ ايصـشٝش١   إٕ نٌ ٖصٙ ا٭َـٛض ايػـابك١ غـاعست يف ْؿـط ايعكٝـس٠ اإل     
ٚا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ اسبػ١ٓ، ٚأٚدست َٛابّٓا صاسبّا َتُػهّا بسٜٓ٘ سطٜصّا عًٝ٘، مما 
نإ ي٘ ا٭ثط اإلػبابٞ يف أعُاٍ اسبػب١، نُا أْٗا ت٪نس ايط١ٜ٩ ايؿـا١ًَ يًًُـو غـعٛز    

 ؾ٪ٕٚ اسبهِ يف املًُه١، ٚتطبٝل ؾطع اهلل، ٚاتباع َٓٗر ايػًف ايصاحل.يف إزاض٠ 

ٝك١ إٕ املتأٌَ يف ضغا٥ٌ املًو غعٛز، ٚأسازٜجـ٘ ٚخطبـ٘ ٚنًُاتـ٘ ايـيت     يف اسبك
غذًٗا ي٘ ايتاضٜذ ٜتطح َٔ خ٬شلـا أْـ٘ نـإ ٜػـرل عًـ٢ خطـ٢ ٚايـسٙ امل٪غـؼ يف         
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 -ٖٚـٛ زٜـسٕ ٠٫ٚ أَـط ٖـصٙ ايـب٬ز املباضنـ١        - ايتُػو بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 
َازّٜا َٚعّٜٓٛا، بٌ إْ٘ ٫ ٜذلزز  ٚايعٓا١ٜ باسبػب١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٚزعُِٗ َٚٓاصطتِٗ

يف ٖصا ايؿإٔ أبسّا ملعطفت٘ بأ١ُٖٝ ٖصٙ ايؿـعرل٠، ٚأْٗـا َبـسأ إشلـٞ، َٚـٔ ايجٛابـت يف       
 اييت ٫ ميهٔ ايتدًٞ عٓٗا يف أٟ ٚقت َٔ ا٭ٚقات.ايسٜٔ اإلغ٬َٞ 

يصيو ناْـت ْتٝذـ١ُ اٖتُـاّ ٠٫ٚ أَـط ٖـصٙ ايسٚيـ١ املباضنـ١ )املًُهـ١ ايعطبٝـ١          
ؿعرل٠ اسبػب١ )ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط( ٚايكـا٥ُني عًٝٗـا َٓـص     ايػعٛز١ٜ( ب

عٗس امل٪غؼ )املًو عبسايععٜع(، َٚٔ ثـِ املًـو غـعٛز، َٚـٔ بعـسٙ إخٛتـ٘ املًـٛى        
ست٢ عٗس خازّ اسبطَني ايؿطٜفني املًـو   -ٜطمحِٗ اهلل مجٝعّا  -فٝصٌ، ٚخايس، ٚفٗس 
ًَُٛغّا يف تسٜٔ ايطعٝـ١ يـطبِٗ، ٚخـٛفِٗ     ; أثطّا-سفع٘ اهلل  -عبساهلل بٔ عبسايععٜع 

َٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل، ٚغ١َ٬ اجملتُع ايػعٛزٟ َٔ تفؿٞ املعاصٞ ٚاملٓهطات، نُـا  
أغِٗ شيو ا٫ٖتُاّ يف تطغٝذ ا٭َٔ ٚا٫ب٦ُٓإ يف أضدا٤ ايسٚي١، ٖٚٛ أَط ضبػٛؽ 

 ًَُٚٛؽ، ٚهلل اسبُس.

اسبػـب١ ٚايكـا٥ُني عًٝٗـا دـٌ     ٜٛيـٕٛ ؾـعرل٠    -ٚفكٗـِ اهلل   -٫ٚ ظاٍ ٠٫ٚ أَطْا 
اٖتُاَِٗ َٔ ايعٓا١ٜ ٚايطعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ، بٌ إٕ ٖـصٙ ايؿـعرل٠ أصـبشت ضنٝـع٠ يف ايٓعـاّ      

( ذبُٞ ايسٚي١ عكٝـس٠ اإلغـ٬ّ، ٚتطبـل ؾـطٜعت٘،     23ا٭غاغٞ يًشهِ نُا دا٤ يف املاز٠ )
 .(108)ٚت٢ٗٓ عٔ املٓهطٚتأَط باملعطٚف 

بٌ إٕ املًُهـ١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ ٖـٞ      ٜا شلا َٔ زٚي١ عع١ُٝ تععِ ؾعا٥ط اهلل!
ايبًس اإلغ٬َٞ ايٛسٝس ايصٟ ٜٛدس فٝ٘ دٗاظ إغ٬َٞ ٜكّٛ بٛادب ا٭َـط بـاملعطٚف   

 عٔ املٓهط يف اجملتُع.ٚايٓٗٞ 

نُا إٔ ٖصٙ ايؿعرل٠ تًك٢ نٌ ايسعِ ٚامل٪اظض٠، ٚتؿٗس أعُاشلـا نـٌ تطـٜٛط يف    
 عبساهلل بٔ عبسايععٜع أٜسٙ اهلل. ايعٗس ايعاٖط عٗس خازّ اسبطَني ايؿطٜفني املًوٖصا 
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ختاَا أغأٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ؼبفغ ٠٫ٚ أَطْا، ٚإٔ ٜسِٜ عًٝٓا ْع١ُ ا٭َٔ 
ٚاإلميإ ٚا٫غتكطاض، ٚؼبفغ ٖصٙ ايب٬ز َٔ سكس اسباغسٜٔ ٚنٝـس ايها٥ـسٜٔ. ٚصـ٢ً    
اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا ضبُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعـني، َٚـٔ تـبعِٗ بإسػـإ إىل ٜـّٛ      

 ايسٜٔ.
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 اخلامتة

اسبُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاسبات، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً املبعٛخ خبامت١ 
 ايطغا٫ت، ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني، َٚٔ اغنت بػٓت٘ إىل ّٜٛ ايسٜٔ.

يف ْٗا١ٜ ٖصا ايبشح أٚز إٔ أؾرل إىل بعض ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ٖٚٞ 
 ناٯتٞ:

يععٜع عًـ٢ ْٗـر ٚايـسٙ يف إزاض٠ ؾـ٪ٕٚ ايـب٬ز،      يكس غاض املًو غعٛز بـٔ عبـسا   -1
ٚخباص١ فُٝا ٜتعًل بؿعرل٠ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، ٚاعتٓـا٤ املًـو      
غعٛز باسبػب١، ٚايكا٥ُني عًٝٗا، ٜٚتطح شيـو يف تٛدٝٗاتـ٘ ايػـسٜس٠ يًكـا٥ُني     
عًٝٗا َٔ خ٬ٍ خطب٘ ٚنًُاتـ٘ ايـيت ٚدٗٗـا إىل املػـ٪ٚيني يف ايسٚيـ١، َٚـِٓٗ       

 ا٥ُٕٛ ع٢ً ؾ٪ٕٚ ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط.ايك

ٚايتصنرل ايسا٥ِ َٔ قبٌ املًو غعٛز يطداٍ اسبػب١، باغتؿعاض زٚضِٖ َٔ 
خ٬ٍ ايكٝاّ بٛادب ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚعسّ ايتٗإٚ يف شيو، 

ذلتب١ ع٢ً أزا٤ َٚ٪اظضتِٗ ٚايٛقٛف إىل داْبِٗ، ملعطفت٘ ايتا١َ باٯثاض اإلػباب١ٝ امل
 تًو ايؿعرل٠ غٛا٤ ع٢ً ايفطز أٚ اجملتُع َٚٔ ثِ ايسٚي١.

 دٛاْب ا٫ٖتُاّ باسبػب١ يف عٗس املًو غعٛز ـ ضمح٘ اهلل ـ متجٌ يف: -2
 ايتٓعِٝ اإلزاضٟ يًشػب١، ٚايتذسٜس ٚايتشسٜح فٝ٘.  -أ 

 .٘ ٚأسازٜج٘ايتٛدٝٗات املباؾط٠ ٚغرل املباؾط٠ َٔ خ٬ٍ خطابات املًو غعٛز ٚنًُات -ب

 ايكس٠ٚ ايع١ًُٝ يًًُو غعٛز يف أَٛض اسبػب١. -ز 

 دٛاْب َػاعس٠ يف ظٜاز٠ ْؿاط اسبػب١ أٚ ذبكٝل أٖساف َتص١ً بأٖسافٗا. -ز 
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متٝعت ؾدص١ٝ املًو غعٛز بإمياْ٘ بسٜٓ٘ عٔ زضاغ١ ٚذبكٝـل ٚفٗـِ، فٗـٛ َػـًِ       -3
  ٌ َـا ميًـو يف    عاٌَ باإلغ٬ّ، ٚقس نإ َػتعسّا يبصٍ ضٚس٘ َٚاي٘ ٚداٖـ٘، ٚنـ

 غبٌٝ إغعاز ضعٝت٘ ع٢ً ٖسٟ َٔ تعايِٝ اإلغ٬ّ ٚأسهاَ٘.
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ّ، 1995ٖـ/1415، ايطٜاض، َ٪غػ١ ازبطٜػٞ، 1ايهًٝب: عًُا٤ ٚأع٬ّ ٚأعٝإ ايعيفٞ، ط
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ايٛظ١ْ: ٚسس٠ قٝاؽ أٚ ٚظٕ يٮؾٝا٤ ايع١ٝٓٝ نـايتُط ٚايػـُٔ، ٖٚـٞ تعـازٍ نًٝـٜٛٔ ٚمخػـ١       ( 50)
 دطاَّا. سػب َا شنطٙ يًباسح أسس نباض ايػٔ.  ٚأضبعني

 . 285ايهًٝب: املطدع ايػابل، ص ( 51)

ٖــ;  10/2/1372( َ٪ضخـ١ يف  2295زاض٠ املًو عبـسايععٜع: قػـِ ايٛثـا٥ل، ٚثٝكـ١ ضقـِ )     ( 52)
(، بتــاضٜذ 5388ايط٥اغــ١ ايعاَــ١ شل٦ٝــ١ ا٭َــط بــاملعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ املٓهــط، ٚثٝكــ١ ضقــِ ) 

 (.1 ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )ٖـ، اْعط إىل10/2/1372

(، بتــاضٜذ 5345ايط٥اغــ١ ايعاَــ١ شل٦ٝــ١ ا٭َــط بــاملعطٚف ٚايٓٗــٞ عــٔ املٓهــط: ٚثٝكــ١ ضقــِ )( 53)
 (. 2ٙ، اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )10/2/1372

 ـ. 10/2/1372ٖ( َ٪ضخ١ يف 2295زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 54)
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 . 118ايبكُٞ: املطدع ايػابل، ص( 55)

 . 119املطدع ْفػ٘، ص( 56)

 . 119; ايبكُٞ: املطدع ايػابل ص289غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ص( 57)

 . 120ايبكُٞ: املطدع ايػابل، ص( 58)

 . 125أعُاشلا، ص –ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: تاضؽبٗا ( 59)

 . 289إ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، صغًُ( 60)

 . 289املصسض ْفػ٘، ص( 61)

 املٛقع ايطزلٞ يًًُو غعٛز ع٢ً ؾبه١ اإلْذلْت.( 62)

 –http:///www.kingSaud.net 

، ايطٜـاض، زاض  2عبساملٓعِ ايػ٬َٞ: املًو ايطاؾس د٬ي١ املػفٛض ي٘ عبـسايععٜع آٍ غـعٛز، ط   (63)
 . 492ّ، ص 1980ٖـ/1400ايًٛا٤، 

 . 41ٛض٠ اسبر: اٯ١ٜ غ( 64)

 1373-1338خايــس َصــًح ايػاَــسٟ: بــ٬ز غاَــس ٚظٖــطإ يف عٗــس املًــو عبــس ايععٜــع ( 65)
ّ، ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿـٛض٠، قػـِ ايتـاضٜذ ٚاسبطـاض٠، نًٝـ١ ايعًـّٛ       1953-1919ٖـ/

 . 207-206ٖـ، ص 1434-1433ا٫دتُاع١ٝ، داَع١ اإلَاّ ضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، 

ٖـــ 1375، ز. ّ، ز. ٕ، ضبٝــع ا٭ٍٚ 2ط: املًــو غــعٛز َــٔ أسازٜجــ٘ ٚخطبــ٘، طفــ٪از ؾــان( 66)
 . 131-129ّ، ص1955/ْٛفُدل 

 . 137-135ؾانط: املصسض ايػابل، ص( 67)

 . 125( غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ 68)

 . 104غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ ( 69)
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ط إىل ْـص ايطغـاي١ يف   ، اْع1379زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، بسٕٚ ضقِ، اجملُٛع١ ( 70) 
 (.3امل٬سل، ًَشل ضقِ )

(، 3830، ايـطقِ ) 17زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، اجملُٛع١: َٓطكـ١ تبـٛى، املًـف    ( 71) 
 (. 4اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )

غ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١   ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتاب ايٛثا٥كٞ يًط٥ا( 72)
 . 41ٖـ، ص 1431ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات، 

ايتٓهب: ٜكاٍ: ََْهَب عٔ ايؿ٤ٞ ٚعـٔ ايططٜـل، ٚتَٓهـب: عـسٍ. قـاٍ ا٭ظٖـطٟ: ٚزلعـت        ( 73)
ايعطب تكٍٛ: ََْهَب ف٬ٕ عٔ ايصـٛاب َِٜٓهـب ُُْهٛبـّا، إشا عـسٍ عٓـ٘، ابـٔ َٓعـٛض: املصـسض         

 . 689 - 688، ص 8رايػابل، َ

 . 295-294، ص1; غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز40-39ؾانط: املصسض ايػابل، ص( 74)

 . 125غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ  (75)

ّ; 1955غـبتُدل   23ٖــ املٛافـل   1375صـفط   5، بتـاضٜذ  1583صشٝف١ أّ ايكط٣: ايعـسز   (76)
 . 51-49ؾانط: املصسض ايػابل، ص 

 . 110 ( غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ77١ٜ)

 . 73 - 72ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتاب ايٛثا٥كٞ...، ص  (78)

 (. 5، اْعط إىل ْص اشبطاب يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )20املصسض ْفػ٘، ص ( 79) 

(، اْعـط إىل ْـص   651، ضقِ )15زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، اجملُٛع١ ايعا١َ، ًَف ( 80)
 (.6طاب يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )اشب

ّ; 1959ٜٓـاٜط   3ٖــ املٛافـل   1378مجاز٣ اٯخـط٠   21، يف 1750صشٝف١ أّ ايكط٣: ايعسز ( 81)
ٖـ، ن١ًُ د٬ي١ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜع     1421ؾعبإ  –، ضدب 35صب١ً اسبػب١: ايعسز 
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ايٓٗٞ عٔ املٓهط( زٜـٛإ  )اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل خًكٓا يتٛسٝسٙ ٚباعت٘، ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚ
 ٖـ. 13/6/1378د٬ي١ املًو، َ٪ضخ١ يف 

 . 104غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ ( 82)

 . 125غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ ( 83)

(، اْعـط إىل ْـص ايطغـاي١ يف    864، ضقـِ ) 28زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػـِ ايٛثـا٥ل، املًـف    ( 84)
 (. 7امل٬سل، ًَشل ضقِ )

 . 104( غٛض٠ آٍ عُطإ: اٯ١ٜ 85)

 . 125( غٛض٠ ايٓشٌ: اٯ١ٜ 86)

 ّ. 1961َاٜٛ  19ٖـ املٛافل 1380شٟ اسبذ١  5، يف 1870صشٝف١ أّ ايكط٣، ايعسز ( 87)

 ٖـ. 1420ٚضبٝع اٯخط  –(، ضبٝع ا٭ٍٚ 28ايعسز ): ( صب١ً اسبػب88١)

شٟ اسبذـ١   –(، شٚ ايكعـس٠  31صب١ً اسبػب١: نًُات غذًٗا ايتاضٜذ عٔ املًو غعٛز، ايعسز ) (89)
 ٖـ. 1420

 . 33غٛض٠ فصًت: اٯ١ٜ ( 90)

 ٖـ. 1420ٚصفط  –(، ضبطّ 27ايعسز ) :( صب١ً اسبػب91١)

 اٯٕ ٜ٪شٕ ا٭شإ ا٭ٍٚ قبٌ ايفذط بػاع١. ( 92) 

 . 296-295، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز( 93)

 . 431 – 430املٗٝسب: املطدع ايػابل، ص (94)

ّ، عُـٌ َفتٝـّا يًـسٜاض    1890ٖــ/ 1307ٖط٠ غـ١ٓ  ايؿٝذ سػٓني ضبُـس طبًـٛف: ٚيـس بايكـا     (95)
املصط١ٜ، ٚقس اضذبٌ إىل نجرل َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يٝ٪زٟ ضغاي١ ايعًِ، ًٜٚكـٞ ايـسضٚؽ، ايتكـ٢    

ّ، اْعــط: 1990ٖـــ/1410ٖـــ، ٚقــس تــٛيف يف غــ١ٓ 1372ضدــب  8باملًــو عبــسايععٜع يف 
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  ٛ غـٛع١ تـاضٜذ املًـو    اإلْذلْت: َٛقع إغ٬ّ إٔٚ ٫ٜٔ; فٗس عبساهلل ايػـُاضٟ، ٚآخـطٕٚ: َ
ّ، 1999ٖــ/ 1419، ايطٜاض، َهتب١ املًـو عبـسايععٜع ايعاَـ١،    1عبسايععٜع ايسبًَٛاغٞ، ط

 http://ar.wikipedia.org–            ; اإلْذلْت: ٜٚهٝبٝسٜا، املٛغٛع١ اسبط617.٠ص 

 . 430املٗٝسب: املطدع ايػابل، ص  (96)

غ١ٜٛٓ ضبسز٠ ٜتِ صطفٗا ملػـاعس٠ املػـتشكني شلـا َـٔ أبٓـا٤       املٓاخ١ أٚ )املٓار(: عباض٠ عٔ عٛا٥س َاي١ٝ( 97)
ايكبا٥ٌ يف ايكط٣ ٚايبٛازٟ ٚاشلذط، ٚناْٛا يف عٗس املًو غعٛز ٜفـسٕٚ إىل ايطٜـاض ٫غـت٬ّ تًـو     
املٓاخ١ )ايؿط١ٖ، ايعٛا٥س، املدصصات املاي١ٝ( ثِ أَط املًو غعٛز مبطاعفتٗا، ٚإٔ ٜتِ إٜصـاشلا إيـِٝٗ   

 ٕ اسباد١ إىل تهبٝسِٖ عٓا٤ ايػفط إىل ايطٜاض. يف أَانٔ إقاَتِٗ زٚ

 . 457-456ايػ٬َٞ: املطدع ايػابل، ص( 98)

يكس مت إضغاٍ ؾدصني َٔ ُنّتاب اشباص١ٝ املًه١ٝ إىل ايٛازٟ َٔ قبٌ ض٥ٝؼ اشباصـ١ٝ املًهٝـ١،   ( 99)
أسسُٖا عبس اهلل بٔ ضَٚٞ، ٚأَا اٯخط فازل٘ غرل ٚاضـح يف تًـو ايطغـاي١، اْعـط إىل ْـص      

 (. 8اي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )ايطغ

 (. 2003زاض٠ املًو عبسايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 100)

; عبساجملٝـس بـٔ ضبُـس ايُعُـطٟ: ايؿـ٪ٕٚ      296، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػـابل، ز ( 101)
اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف يف عٗس املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع، حبح َكـسّ يًٓـس٠ٚ ايعًُٝـ١ يتـاضٜذ     

-5عٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز اييت عكستٗا زاض٠ املًو عبسايععٜع بايطٜاض يف ايفـذل٠  املًو غ
 . 250-249، ص3ّ، َر2006ْٛفُدل  28-26ٖـ املٛافل 1427شٟ ايكعس٠  7

، 2ّ، ز1982ٖـ/1402، ايطٜاض، امل٪يف، 2غعٛز بٔ ٖصيٍٛ: تاضٜذ ًَٛى آٍ غعٛز، ط( 102)
 . 274 – 273، ص1بل، ز; غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػا214 – 213ص

 . 285 – 275، ص1غًُإ آٍ غعٛز: املصسض ايػابل، ز (103)

 . 297 – 296املصسض ْفػ٘، ص( 104)
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 . 299 – 297غًُإ آٍ غعٛز، املصسض ايػابل، ص( 105)

 . 299املصسض ْفػ٘، ص (106)

اش (، دٗـ١ ايـٛضٚز: مبعطفـ١ ا٭غـت    1992زاض٠ املًو عبس ايععٜع: قػِ ايٛثا٥ل، ٚثٝك١ ضقِ )( 107) 
 (. 9عبس ايععٜع ايعًٞ، اْعط إىل ْص ايطغاي١ يف امل٬سل، ًَشل ضقِ )

 ّ. 2003 ٖـ/1423اْعط: صبُٛع١ ا٭ْع١ُ ايػعٛز١ٜ، ١٦ٖٝ اشبدلا٤ مبذًؼ ايٛظضا٤، ( 108)
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 عــادر واملراجــاملص

 ايكطإٓ ايهطِٜ. -
 ايػ١ٓ املطٗط٠. -

 أ٫ّٚ: ايٛثا٥ل:

 ّ.2003ٖـ/1423مبذًؼ ايٛظضا٤،  صبُٛع١ ا٭ْع١ُ ايػعٛز١ٜ: ١٦ٖٝ اشبدلا٤ -

 ( بسٕٚ تاضٜذ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبسايععٜع.2003ٚثٝك١ ضقِ ) -

ٖـــ، قػــِ ايٛثــا٥ل: زاض٠ املًــو 10/2/1372( َ٪ضخــ١ يف 2295ٚثٝكــ١ ضقــِ ) -
 عبسايععٜع.

 ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبسايععٜع.15( اجملُٛع١ ايعا١َ، ًَف 651ٚثٝك١ ضقِ ) -

 ، قػِ ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  28(، ًَف 864ٚثٝك١ ضقِ ) -

، قػـِ ايٛثـا٥ل: زاض٠ املًـو عبـس     17(، َٓطكـ١ تبـٛى، ًَـف    3830ٚثٝك١ ضقـِ )  -
 ايععٜع.  

 ، قػِ ايٛثا٥ل، زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  1379ٚثٝك١ بسٕٚ ضقِ، اجملُٛع١  -

َـط  ٖــ، ايط٥اغـ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١ ا٭    10/2/1372( َ٪ضخـ١ يف  5345ٚثٝك١ ضقـِ )  -
 باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط. 

(، دٗـ١ ايـٛضٚز: مبعطفـ١ ا٭غـتاش: عبـس ايععٜـع ايعًـٞ، قػـِ         1992ٚثٝك١ ضقِ ) -
 ايٛثا٥ل: زاض٠ املًو عبس ايععٜع.  

ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط: ايهتـاب ايٛثـا٥كٞ يًط٥اغـ١     -
َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات، ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط )
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 ٖـ(.1431ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ايطٜاض، 

 ثاّْٝا: املصازض ايعطب١ٝ: 

ابٔ بؿط: عجُإ بٔ عبساهلل، عٓٛإ اجملـس يف تـاضٜذ ظبـس، ذبكٝـل: عبـسايطمحٔ بـٔ        -
ــٝذ، ز  ــسايًطٝف آٍ ايؿــ ــسايععٜع،  4)ط 1عبــ ــو عبــ ــاض، زاض٠ املًــ ، ايطٜــ

 ّ(.1982ـ/1402ٖ

، 1ايط٥اغ١ ايعا١َ شل١٦ٝ ا٭َط بـاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـٔ املٓهـط، تاضؽبٗـا، أعُاشلـا )ط       -
ــط،    ــاملعطٚف ٚايٓٗـــٞ عـــٔ املٓهـ ــط بـ ــ١ ا٭َـ ــ١ شل٦ٝـ ــ١ ايعاَـ ايطٜـــاض، ايط٥اغـ

 ّ(.1999ٖـ/1419

، املهتبـ١ ايعصـط١ٜ  ، بـرلٚت ) 2ايعبٝسٟ: ضبُس بٔ ضبُس َطتط٢، تاز ايعـطٚؽ، ز  -
 ّ(.1987ٖـ/1407

، برلٚت، زاض ايعًـِ  11خرل ايسٜٔ، ايٛدٝع يف غرل٠ املًو عبسايععٜع )طايعضنًٞ:  -
 ّ(.1999ي٬ًُٜني، 

ايعطبؿطٟ: دـاض اهلل أبـٛ ايكاغـِ ضبُـٛز، أغـاؽ ايب٬غـ١، )ز. ط، بـرلٚت، زاض         -
 ّ(.1985صازض، 

، 1)ط 1آٍ غعٛز: غًُإ بٔ غعٛز، تـاضٜذ املًـو غـعٛز، ايٛثٝكـ١ ٚاسبكٝكـ١، ز      -
 ّ(.2005برلٚت، زاض ايػاقٞ، 

، ز. ّ، ز. ٕ، ضبٝـع ا٭ٍٚ  2ؾانط: فـ٪از، املًـو غـعٛز َـٔ أسازٜجـ٘ ٚخطبـ٘ )ط       -
 ّ(.1955ٖـ/ ْٛفُدل 1375

، بـرلٚت، زاض  4ابٔ غٓاّ: سػني، تـاضٜذ ظبـس، ذبكٝـل: ْاصـط ايـسٜٔ ا٭غـس )ط       -
 ّ(.1994ٖـ/1415ايؿطٚم، 
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، ايكـاٖط٠، َ٪غػـ١ اسبًـيب ٚؾـطناٙ،     2)ط 1ايفرلٚظ آبازٟ: ايكـاَٛؽ احملـٝط، ز   -
 ٖـ(.1371

، َصط، َطبعـ١ اسبًـيب ٚأ٫ٚزٙ،   3املاٚضزٟ: عًٞ بٔ ضبُس: ا٭سهاّ ايػًطا١ْٝ )ط -
 ّ(.1973ٖـ/1393

 ّ(.2003ٖـ/ 1423)ز. ط، ايكاٖط٠،  2ابٔ َٓعٛض: يػإ ايعطب، ز -

، ايطٜــاض، امل٪يــف، 2، )ط2ابــٔ ٖــصيٍٛ: غــعٛز، تــاضٜذ ًَــٛى آٍ غــعٛز، ز  -
 ّ(.1982ٖـ/1402

 ثايجّا: املطادع ايعطب١ٝ:

ايبكُٞ: باَٞ بٔ ٖسٜف، ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يًشػب١ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ   -
، ايطٜاض، َٓؿٛضات داَع١ اإلَـاّ  1ّ )ط1953 – 1924ٖـ/ 1373 – 1343

 ّ(.1998ٖـ/1419ضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، 

آٍ زضٜب: غعٛز بٔ غعس. املًو عبسايععٜع ٚٚضـع قٛاعـس ايتٓعـِٝ ايكطـا٥ٞ يف      -
 /ٖـــ1408، دــس٠، زاض املطبٛعــات اسبسٜجــ١، 1بٝــ١ ايػــعٛز١ٜ، )ط املًُهــ١ ايعط

1988ّ.) 

، ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس، 1ايطَاْٞ: ظٜس بٔ ضبُس، اقتصاز اسبػب١ تاضٜذ ٚتطاخ )ط -
 ّ(.2003ٖـ/1424

ايطًٜٚٞ: محٛز بٔ أمحس، ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط إسـس٣ ضنـا٥ع ايسٚيـ١      -
، املسٜٓـ١ املٓـٛض٠،   1يؿـطٜفني املًـو فٗـس بٗـا )ط    ايػعٛز١ٜ ٚعٓا١ٜ خازّ اسبطَني ا

 ّ(.2002ٖـ / 1423ازباَع١ اإلغ١َٝ٬، 

ايػُاضٟ: فٗس بٔ عبساهلل، ٚآخطٕٚ: َٛغٛع١ تاضٜذ املًو عبسايععٜع ايسبًَٛاغٞ  -
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 ّ(.1999ٖـ/1419، ايطٜاض، َهتب١ املًو عبسايععٜع ايعا١َ، 1)ط

، ايطٜـاض، زاض املـطٜذ،   1)طآٍ ايؿٝذ: عبسايطمحٔ، َؿاٖرل عًُا٤ ظبـس ٚغرلٖـِ    -
 ّ(.2001ٖـ/1421

ايعذ٬ْٞ: َٓرل، اإلَاّ تطنٞ بـٔ عبـساهلل بطـٌ ظبـس ٚضبطضٖـا َٚ٪غـؼ ايسٚيـ١         -
 ّ(.1990ٖـ/1410)ز. ط، ايطٜاض، زاض ايؿبٌ،  5ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ، ز

ايعطٜفٞ: غعس بٔ عبساهلل، اسبػب١ ٚايػٝاغ١ ازبٓا١ٝ٥ يف املًُه١ ايعطبٝـ١ ايػـعٛز١ٜ،    -
 ّ(.1996ٖـ/1416ايطٜاض، َهتب١ ايطؾس،  ،1)ط 1ز

ايعُاض: ضبُس بٔ ْاصط، سكٝك١ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ٚأضناْ٘ ٚصبا٫تـ٘   -
 ّ(.1999ٖـ/1420، ايطٜاض، زاض إؾبًٝٝا، 2)ط

، ايطٜـاض،  10)ط 1ايعجُٝني: عبساهلل ايصاحل، تاضٜذ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ز -
 ّ(.2001ٖـ/1421َهتب١ ايعبٝهإ، 

-1338ايػاَسٟ: خايس َصًح، ب٬ز غاَس ٚظٖـطإ يف عٗـس املًـو عبـس ايععٜـع       -
ـــ/1373 ــاضٜذ     1919-1953ٖ ــِ ايت ــٛض٠، قػ ــرل َٓؿ ــترل غ ــاي١ َادػ ّ )ضغ

ٚاسبطاض٠، ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، داَعـ١ اإلَـاّ ضبُـس بـٔ غـعٛز اإلغـ١َٝ٬،       
 ٖـ(.1433-1434

غـ١ ايعاَـ١ شل٦ٝـ١ ا٭َـط بـاملعطٚف      ايػاَسٟ: َٓصٛض مجعإ، ايتطٛض ايتٓعُٝٞ يًط٥ا -
ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط ٚأثـطٙ عًـ٢ ذبكٝـل ا٭ٖـساف، زضاغـ١ سايـ١ يًفـذل٠ َـٔ عـاّ           

ٖـ )ضغاي١ َادػـترل، قػـِ اإلزاض٠ ايعاَـ١، نًٝـ١ ايسضاغـات      1416ٖـ إىل 1349
 ّ(.1997ٖـ/1418ايعًٝا، داَع١ املًو غعٛز، 

-   ٘ ، 2عبـسايععٜع آٍ غـعٛز )ط   ايػ٬َٞ: عبساملٓعِ، املًو ايطاؾس د٬ي١ املػفـٛض يـ
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 ّ(.1980ٖـ/1400ايطٜاض، زاض ايًٛا٤، 

، ايطٜـاض، َهتبـ١   2)ط 1ايكطْٞ: عًٞ سػٔ، اسبػب١ يف املاضـٞ ٚاسباضـط، َـر    -
 ّ(.2006ٖـ/1427ايطؾس، 

، ايطٜـاض، َ٪غػـ١   1ايهًٝب: فٗس عبس ايععٜع: عًُا٤ ٚأع٬ّ ٚأعٝإ ايعيفٞ )ط -
 ّ(.1995ٖـ/1415ازبطٜػٞ 

ايطٜاض، داَعـ١ اإلَـاّ   عٜع بٔ ضبُس. ْعاّ اسبػب١ يف اإلغ٬ّ )ابٔ َطؾس: عبسايع -
 ّ(.1973 ٖـ/1393يًكطا٤،  ٞضبُس بٔ غعٛز اإلغ١َٝ٬، املعٗس ايعاي

املػصٟٚ: عبسايطمحٔ بٔ ضبُس، ا٭صٍٛ ايع١ًُٝ يٮَط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهـط   -
١ٜٓ املٓٛض٠، ا٭َاْـ١  ، املس1َع بٝإ دٗٛز املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ٖصا اجملاٍ )ط

 ٖـ(.1421ايعا١َ زبا٥ع٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

، ايطٜــاض، َهتبــ١ 6إشلــٞ: فطــٌ، اسبػــب١ تعطٜفٗــا َٚؿــطٚعٝتٗا ٚٚدٛبٗــا )ط  -
 ّ(.1996ٖـ/1417املعاضف، 

ٚظاض٠ املعاضف: َٛغٛع١ تاضٜذ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ يف َا٥ـ١ عـاّ،     -
 ٖـ(.1419 ، ايطٜاض، ٚظاض٠ املعاضف،1)ط 4ز

 ضابعّا: املطادع ا٭دٓب١ٝ:
- AL- Mani Muhamed, Arabia Unified, Published by North 

American, 1985.  

 خاَػّا: ايسٚضٜات ٚايصشف:

ٖــــ املٛافـــل 24/1/1352، ازبُعـــ١ 440، ايعـــسز 9دطٜـــس٠ أّ ايكـــط٣: ؽ -
 ٖـ.19/5/1933
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ــط٣: ؽ  - ــس٠ أّ ايك ــسز 30دطٜ ــ١ 1478، ايع ـــ امل18/2/1372، ازبُع ــل ٖ ٛاف
28/8/1953.ّ 

 ّ.1955غبتُدل  23ٖـ املٛافل 5/2/1375، 1583دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

 ّ.1959ٜٓاٜط  3ٖـ املٛافل 21/6/1378، 1750دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

 ّ.1961َاٜٛ  16ٖـ املٛافل 5/12/1380، 1870دطٜس٠ أّ ايكط٣: ايعسز  -

عٗس اإلَاّ عبـسايععٜع، صبًـ١    خٝاط: عبساهلل، ْؿاط اسبطن١ ايس١ٜٝٓ يف اسبذاظ ع٢ً -
 ّ.1954ٖـ/ فدلاٜط 1373املٌٓٗ: ازبع٤ ايػازؽ، مجاز٣ اٯخط٠ 

زاض٠ املًو عبسايععٜع: نتٝب "ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ يتاضٜذ املًو غعٛز بـٔ عبـسايععٜع آٍ    -
 ّ.2006ٖـ املٛافل ْٛفُدل 1427غعٛز" ؾٛاٍ 

ٚايسٚض ايصٟ  -اهلل ضمح٘ –آٍ غعٛز: فٗسٙ بٓت غعٛز، املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع  -
يف تأغٝؼ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  -ضمح٘ اهلل–يعب٘ جباْب ٚايسٙ املًو عبسايععٜع 

ٖــ  1419ؾـٛاٍ   5)حبح َكسّ إىل َ٪متط املًُه١ ايعطب١ٝ ايػـعٛز١ٜ يف ٦َـ١ عـاّ،    
 ّ(.1999ٜٓاٜط  22املٛافل 

ًو غعٛز بٔ ايعُطٟ: عبساجملٝس بٔ ضبُس، ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف يف عٗس امل -
عبسايععٜع )حبح َكسّ يًٓس٠ٚ ايع١ًُٝ يتاضٜذ املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع آٍ غـعٛز  

ٖــ  1427شٟ ايكعس٠  7 – 5اييت عكستٗا زاض٠ املًو عبسايععٜع بايطٜاض يف ايفذل٠ 
 (.3ّ، َر2006ْٛفُدل  28 – 26املٛافل 

 ٖـ.1420ٚصفط  –، ضبطّ 27صب١ً اسبػب١: ايعسز  -

 ٖـ.1420ٚضبٝع اٯخط  –، ضبٝع ا٭ٍٚ 28ز صب١ً اسبػب١: ايعس -
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 –، شٚ ايكعـس٠  31صب١ً اسبػب١: نًُات غذًٗا ايتاضٜذ عٔ املًـو غـعٛز، ايعـسز     -
 ٖـ.1420شٟ اسبذ١ 

 ٖـ.1421مجاز٣ اٯخط٠  -، مجاز٣ ا٭ٚىل 34صب١ً اسبػب١: ايعسز  -

كٓـا  صب١ً اسبػب١: ن١ًُ د٬ي١ املًو غعٛز بٔ عبـسايععٜع )اهلل غـبشاْ٘ ٚتعـاىل خً     -
يتٛسٝسٙ ٚباعت٘ ٚأَطْا با٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط( زٜـٛإ د٬يـ١ املًـو،    

 ٖـ.1421ؾعبإ  –، ضدب 35ٖـ، ايعسز 13/6/1378َ٪ضخ٘ يف 

املٗٝسب: خايس بٔ ٖسٚب، دٗٛز املًو غعٛز بٔ عبسايععٜع ايسع١ٜٛ يف ايـساخٌ    -
ع آٍ غـعٛز ايـيت   )حبح َكسّ يًٓس٠ٚ ايعًُٝـ١ يتـاضٜذ املًـو غـعٛز بـٔ عبـسايععٜ      

ٖــ  1427شٟ ايكعـس٠   7 – 5عكستٗا زاض٠ املًـو عبـسايععٜع بايطٜـاض يف ايفـذل٠     
 (.3ّ، َر2006ْٛفُدل  28 – 26املٛافل 

 غازغّا: اإلْذلْت:

 املٛقع ايطزلٞ يًًُو غعٛز ع٢ً ؾبه١ اإلْذلْت. -
-http://www.kingSaud.net 

 ٜٚهٝبٝسٜا، املٛغٛع١ اسبط٠. -
-http://ar.wikipedia.org 




