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 نظم
 

 حياة اخللفاء الراشدين

 
 الشيخ حممد بن حممد املامي اليعقويب

 
 
 
 
 

 
 محدددددددددددددددددددا ملددددددددددددددددددن   ددددددددددددددددددد    ي دددددددددددددددددد  لفا

 
 يف األرض حزبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    لو ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ى

 صدددددددددددددددددددل    دددددددددددددددددددلم  لددددددددددددددددددد  الر دددددددددددددددددددو   
 

  آلددددددددددددددددددددددددددددددددددد   صددددددددددددددددددددددددددددددددددد    العدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
  بعددددددددددددددددددد  ا نظددددددددددددددددددم  ظدددددددددددددددددديم امل فعددددددددددددددددددد  

 
 الراشدددددددددددددددددددددددددددددين األربعدددددددددددددددددددددددددددد   يف اخللفدددددددددددددددددددددددددددداء

 يعطيدددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد  م  دددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددد   
 

 ن تددددددددددددددددددددددددددد ع م ب ددددددددددددددددددددددددددد  فيددددددددددددددددددددددددددد  ملددددددددددددددددددددددددددد
 اهلددددددددددددددددددددددددددددا       ددددددددددددددددددددددددددددداء إ   مدددددددددددددددددددددددددددر  

 
 هبددددددددددددددددددددددددم   دددددددددددددددددددددددداء   دددددددددددددددددددددددد  يف األن دددددددددددددددددددددددداء

    ددددددددددددددددددددددددددددد  و    اخلالفددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددد 
 

  مث يكدددددددددددددددددددددو  امللددددددددددددددددددددد  تلددددددددددددددددددددد  األ م ددددددددددددددددددددد
  شددددددددددر   دددددددددداء  يحددددددددددا يف ال دددددددددد ي  ا  ددددددددددا  

 
 خليفدددددددددددددددد   انظددددددددددددددددر  ددددددددددددددددال  ابددددددددددددددددن ح ددددددددددددددددر

  مدددددددددددددددددددددددا نظم ددددددددددددددددددددددد  لددددددددددددددددددددددد  ي دددددددددددددددددددددددديي 
 

 نقددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددديو ي  دددددددددددددددددددددال  الددددددددددددددددددددددين 
  مل ي دددددددددددددددددددددددددددد  ل  ال ددددددددددددددددددددددددددددي هدددددددددددددددددددددددددددد ا 

 
 اخلددددددددددددددددددددددددد  املدددددددددددددددددددددددددر    ال دددددددددددددددددددددددددر فيددددددددددددددددددددددددد  

 مددددددددددددددن   بدددددددددددددد  خددددددددددددددالفوا يف األمددددددددددددددر لددددددددددددددو 
 

 ألنددددددددددددددددددددددددددددددددددددز    هبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددم   ابددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
  بوبكر 

      مددددددددددددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددددددددددددد    اخلالفدددددددددددددددددددددددددددد
 

     ددددددددددددددددددددددددد ا لدددددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددددن  يب   افدددددددددددددددددددددددد
  ثمدددددددددددددددا   ددددددددددددددد   دددددددددددددددامر بدددددددددددددددن  مدددددددددددددددر 

 
  دددددددددددددددددلي   عددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددن  دددددددددددددددددعد ال ددددددددددددددددددر

 

 مت ت زي  ه   املا ة من 
 مو ع ش رات ش قيطي 
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  دددددددددددددددددددددلي  تدددددددددددددددددددددديم بدددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددددرة األيب
 

    دددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددرة ال قددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددع ال دددددددددددددددددددي 
  لق دددددددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددددددا  لددددددددددددددددددددددددد    يددددددددددددددددددددددددد  

 
 ال  قيدددددددددددددددددددددد  امسددددددددددددددددددددددا   لدددددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددددددو  
   مددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددلم     اخلددددددددددددددددددددددددددددددد   

 
  يحددددددددددددددددا تكدددددددددددددددد   هددددددددددددددددي ب دددددددددددددددد  صدددددددددددددددد ر 

  ددددددددددددددددددددلي   ددددددددددددددددددددامر  ددددددددددددددددددددلي   عددددددددددددددددددددد  
 

 1   ب ددددددددددددددددد   دددددددددددددددددم األ  لددددددددددددددددد  اللددددددددددددددددد  
  بعدددددددددددددددددد مدددددددددددددددددا  لدددددددددددددددددد خددددددددددددددددد  ال شدددددددددددددددددر 

 
 ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ر 

 مولددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددا   يف    القدددددددددددددددددددددددددددر  
 

 خيددددددددددددددددددددددددددددددددددر  إ    ددددددددددددددددددددددددددددددددددرا نشدددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 مددددددددددددددددددددن ر  ددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددري  األ ددددددددددددددددددددال  

 
 يف اجلاهليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   يف ا  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

 ت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي   ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار  إى 
 

 خددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددور  مسدددددددددددددددددددددددي  ل ددددددددددددددددددددددددي 
  ددددددددددددددددد  رفيدددددددددددددددددع  دددددددددددددددددم لددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددن مو   

 
  ق دددددددددددددددددددددددددددددددد  ا  ددددددددددددددددددددددددددددددددراء  لشددددددددددددددددددددددددددددددددفيع 

   دددددددددددددددددددددا  هدددددددددددددددددددددا ر مدددددددددددددددددددددع امل  دددددددددددددددددددددار 
 

  ددددددددددددددددددددددددن  هلدددددددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددددددد  يف ال ددددددددددددددددددددددددار 
  المدددددددددددددددددددددددددددددد  بيددددددددددددددددددددددددددددددو  بدددددددددددددددددددددددددددددددر مث يف 

 
 يدددددددددددددددددددددددو  ا دي يددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددما خفدددددددددددددددددددددددي

  لددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددوا  األمدددددددددددددددددددر يف  خددددددددددددددددددد   
 

  خددددددددددددددددددددددددددددددددددو  مكدددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددددال  ي 
 اخددددددددددددد   فقدددددددددددددد بكددددددددددددد  مدددددددددددددن بيددددددددددددد  م إ  

 
 خدددددددددددددددددددددددد        دددددددددددددددددددددددددا دددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددي 

   اتدددددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددو   فدددددددددددددددددددددددداة ا  ددددددددددددددددددددددددى 
 

   ددددددددددددددددددددددكن ال ددددددددددددددددددددددا   فددددددددددددددددددددددي م خط ددددددددددددددددددددددا
 مل يشددددددددددددددددددددددددددد     لشدددددددددددددددددددددددددددعر  املددددددددددددددددددددددددددددا  

 
 يف  اهليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     إ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  

     مدددددددددددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددددددددددلم يف املدددددددددددددددددددددددددددر   
 

     مدددددددددددددددددددددددددن صدددددددددددددددددددددددددل  مدددددددددددددددددددددددددع ال دددددددددددددددددددددددددي 
  مدددددددددددددددددا   دددددددددددددددددا  ددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددي  حددددددددددددددددددا 

 
 إ  تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر    مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ا

     مددددددددددددددددن   ددددددددددددددددلم  لددددددددددددددددي : الدددددددددددددددد ع  
 

  بعحددددددددددددددددددددددددددددددد م خد ددددددددددددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددددددددددددن    
 بدددددددددددددددددددد  هدددددددددددددددددددد   األ ددددددددددددددددددددوا   اجلمددددددددددددددددددددع  

 
    الع يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      الر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

 ال دددددددددددددددددددددددددددد يا   ال  ددددددددددددددددددددددددددددوا   لدددددددددددددددددددددددددددي   
 

 خد ددددددددددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ال عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
  صددددددددددددددددددد   ال دددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددن إ دددددددددددددددددددالم  

 
 فلددددددددددددددددددددددددددددددددددددم يفار دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  إى م امدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ححددددددددددددددددددر نعدددددددددددددددددم خددددددددددددددددددر  يف  دددددددددددددددددفر     
 

 فيمدددددددددددددددددا بددددددددددددددددد      مدددددددددددددددددن  دددددددددددددددددز   حددددددددددددددددد  
  للمشددددددددددددددددددددددددددداهد  يع دددددددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددددددد د 

 
   دددددددددددددددددددددددد  يف يددددددددددددددددددددددددو  ح دددددددددددددددددددددددد    حددددددددددددددددددددددددد 

 بدددددددددددددددددددددددد  املال كدددددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددو  بددددددددددددددددددددددددددر 
 

  ددددددددددددددددددددددو  ظدددددددددددددددددددددديم القدددددددددددددددددددددددر ت اشددددددددددددددددددددددرت ف
  شدددددددددددددددد ع  صدددددددددددددددد ا  ال ددددددددددددددددي اهلددددددددددددددددا   

 
  دددددددددددددددددم   ددددددددددددددددد  يومدددددددددددددددددا  فدددددددددددددددددع األ دددددددددددددددددا  

  حل  يحددددددددددددددددددددددددددا يف   ددددددددددددددددددددددددددور الددددددددددددددددددددددددددددين  
 

  لدددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددي امل ددددددددددددددددددددطف  يف حدددددددددددددددددددد 
                                

 لي الكعب "وفي نسخة "عا 1
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  دددددددددددددددددانوا  لددددددددددددددددديال ف شدددددددددددددددددا  ا  هلدددددددددددددددددد 
 

 فكدددددددددددددددددددددددددددددددا      خطيددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددا 
 يف مالددددددددددددد   دددددددددددددا  ال دددددددددددددي يقحدددددددددددددي  مدددددددددددددا 

 
 يف مالدددددددددددددددددددددد  يقحددددددددددددددددددددددي  يددددددددددددددددددددددو    ددددددددددددددددددددددلما 

  دددددددددددددددددددددددا  لديددددددددددددددددددددددد   ربعدددددددددددددددددددددددو   لفدددددددددددددددددددددددا 
 

  طاهددددددددددددددددددددددددا لطدددددددددددددددددددددددد   لفددددددددددددددددددددددددد    ي ددددددددددددددددددددددددار  
    دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد ع  مددددددددددددددددددددن ال عدددددددددددددددددددد ي   

 
 2مددددددددددددددددددد  م بدددددددددددددددددددال  شددددددددددددددددددديم  ال  ددددددددددددددددددد ي  

   إ  خدددددددددددددددددددددددددددد  األ    مددددددددددددددددددددددددددددرا  دددددددددددددددددددددددددددد 
 

    ي  دددددددددددددددددددددددددددددددددد وا  خدددددددددددددددددددددددددددددددددا   مدددددددددددددددددددددددددددددددددرا
 إ   مدددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددداء ب  دددددددددددددددددددد  مالدددددددددددددددددددد   

 
 لكددددددددددددددددددددددددددن  بددددددددددددددددددددددددددوبكر  تدددددددددددددددددددددددددد  بكلدددددددددددددددددددددددددد  

   ددددددددددددا  يفدددددددددددد  ال ددددددددددددا  يف   ددددددددددددد ال ددددددددددددي 
 

  بددددددددددددددددددددددو بكددددددددددددددددددددددر األيب    يعدددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددر 
 بددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددداء يف اخلددددددددددددددددددد     اخللفدددددددددددددددددددا  

 
 وا  مددددددددددددددددددددا  امل ددددددددددددددددددددطف   دددددددددددددددددددديع م  ف دددددددددددددددددددد

  فددددددددددددددددددددددددددددا  يف القددددددددددددددددددددددددددددراءة األ مددددددددددددددددددددددددددددا 
 

  دمددددددددددددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددور  إمامددددددددددددددددددددددددددا 
  دددددددددددددال  ددددددددددددد   ددددددددددددد  يف   دددددددددددددد    الدددددددددددد  ر   

 
  هدددددددددددددددددو  فحددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددور  مدددددددددددددددددن بعدددددددددددددددددد  

   ددددددددددددددددددا   املددددددددددددددددددا  ن ددددددددددددددددددا  العددددددددددددددددددر  
 

 فدددددددددددددا   لددددددددددددد  األ دددددددددددددرا  يف  لدددددددددددددم ال  ددددددددددددد 
   اتدددددددددددددددددددددددد     يددددددددددددددددددددددددع امل ددددددددددددددددددددددددلم   

 
  دددددددددددددددددددددددوا  يف شددددددددددددددددددددددد   ن ي دددددددددددددددددددددددا األمددددددددددددددددددددددد 

  إ  تددددددددددددددددددددددددددددددويف مقدددددددددددددددددددددددددددددديم ال دددددددددددددددددددددددددددددد ن  
 

 خ لفدددددددددددددددددددددددددددددددوا يف إر ددددددددددددددددددددددددددددددد   املددددددددددددددددددددددددددددددددفن ا
     خلدددددددددددددددددددددددددددددد  بيدددددددددددددددددددددددددددددد  م ي دددددددددددددددددددددددددددددد   

 
  ددددددددددددددددددددددددددا  لديدددددددددددددددددددددددددد  اخلدددددددددددددددددددددددددد  اليقدددددددددددددددددددددددددد 

  دددددددددددددددددددددددددا  إ ا اخل دددددددددددددددددددددددددم  ليددددددددددددددددددددددددد   ر ا  
 

 نظدددددددددددددددددددددر يف الددددددددددددددددددددد  ر فم مدددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددا 
 حكمدددددددددددددددددددا  حددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددد   إ  نظدددددددددددددددددددرا 

 
 يف  دددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددي  فحدددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددور  

  حيدددددددددددددا مل  دددددددددددددد لددددددددددددد  حكمدددددددددددددا  ددددددددددددد    
 

 شدددددددددددددددددددددي ا   ددددددددددددددددددددد  ا صددددددددددددددددددددد اب  فددددددددددددددددددددد   ر   
 إ  في مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع ر    ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   

 
 جممدددددددددددددددددددددددددددددددع األ يدددددددددددددددددددددددددددددددا   ي  شددددددددددددددددددددددددددددددد 

 مدددددددددددددددددددددن ا دددددددددددددددددددددديا ما ددددددددددددددددددددد   ا  ددددددددددددددددددددد  
 

   ربعددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددا     ا  ددددددددددددددددددددددددددددددددد  
  " دددددددددددددددددددددددددددي    ا ا تقددددددددددددددددددددددددددد " فيدددددددددددددددددددددددددددد  

 
  دددددددددددددددددددددددددد نزلددددددددددددددددددددددددد   شدددددددددددددددددددددددددرفا تكفيددددددددددددددددددددددددد  

  "   ا  ددددددددددددددددددددددددددددد  " فيددددددددددددددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددددددددددددددز  
 

 "فدددددددددددددددددددددددددددددددددد نز     ددددددددددددددددددددددددددددددددددكي   تدددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
  " دددددددددددددددددددداء   دددددددددددددددددددد   صددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددد " 

 
  " ملددددددددددددددددددددددددن خددددددددددددددددددددددددا  مقددددددددددددددددددددددددا  ربدددددددددددددددددددددددد " 

   ا" شددددددددددددددددددددددددددددددددددا رهم يف األمر"نددددددددددددددددددددددددددددددددددز  
 

  مشددددددددددددددددددددد  الفحدددددددددددددددددددددال فيددددددددددددددددددددد   يف  مدددددددددددددددددددددر
  "صدددددددددددددددددددددددداحل" الددددددددددددددددددددددددوار  يف ال  ددددددددددددددددددددددددرم 

 
   دددددددددددددددددددددد   ا مددددددددددددددددددددددن اهلددددددددددددددددددددددد  ا كدددددددددددددددددددددديم

 مهدددددددددددددددددددا   يدددددددددددددددددددرا  مدددددددددددددددددددن  هددددددددددددددددددد  األرض  
 

     مددددددددددددددددددددددا ت شدددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددو  العدددددددددددددددددددددددرض
 مددددددددددددددددن بعددددددددددددددددد    ددددددددددددددددد ر   الشدددددددددددددددددي ا   

 
    هلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددددددددددددددد د    دددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

                                
 ومنهم عامر بن فهيرة ـرضي هللا عنه ـ 2
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  مل يكددددددددددددددددددددن يرفددددددددددددددددددددع  ددددددددددددددددددددو اهلددددددددددددددددددددا  
 

 ب ددددددددددددددددددددددددددددددددر   ددددددددددددددددددددددددددددددددوامها يف ال ددددددددددددددددددددددددددددددددا   
 مث األحا يددددددددددددددددددددددددددا  تدددددددددددددددددددددددددد  مشدددددددددددددددددددددددددد   

 
 إى اخلالفددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

  دددددددددددددددددد     الدددددددددددددددددد ع  مددددددددددددددددددن اهلددددددددددددددددددداة ا 
 

 تخالفدددددددددددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددددددددددددي  مددددددددددددددددددددددددددددددن آا
  دددددددددددد د و  إى، ""مددددددددددددن يرتددددددددددددد  مدددددددددددد كم"  

 
  دددددددددددددددددددددددددددددددو        " ففيددددددددددددددددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددددددددددددددددز  

  "  دددددددددددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددددددددد ين آم دددددددددددددددددددددددددددوا" 
 

  هكددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا "للفقدددددددددددددددددددددددددددددددددددراء" بددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  يعدددددددددددددددددددددددددد         بدددددددددددددددددددددددددددء  مددددددددددددددددددددددددددر 

 
    ددددددددددددددددددددددددد  ا  يعدددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددد  الزمددددددددددددددددددددددددر 

     دددددددددددددددددددددا  خافدددددددددددددددددددددافيدددددددددددددددددددددو  ال دددددددددددددددددددددقي 
 

  مددددددددددددددددددددددددددر بدددددددددددددددددددددددددد  األمدددددددددددددددددددددددددد  اخلالفددددددددددددددددددددددددددا 
 بويددددددددددددددددددددع  ددددددددددددددددددددو  ح دددددددددددددددددددد ا  ددددددددددددددددددددا  إ   

 
     مددددددددددددددددددددن  صدددددددددددددددددددد اب  ح ددددددددددددددددددددن الث ددددددددددددددددددددا

  هدددددددددددددددو الددددددددددددددد   ا ددددددددددددددد  بيددددددددددددددد  املدددددددددددددددا  
 

 فكددددددددددددددددددددددددددددددددا   خدددددددددددددددددددددددددددددددد  لال ددددددددددددددددددددددددددددددددد عما  
  طيفددددددددددددددددددددددددددددددد    وهدددددددددددددددددددددددددددددددا مث  مدددددددددددددددددددددددددددددددر 

 
   ددددددددددددددددددددددد ا مدددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددر   ا  لعمددددددددددددددددددددددر 

  فدددددددددددددددددددددرض الر يددددددددددددددددددددد  العطددددددددددددددددددددداء لددددددددددددددددددددد   
 

  ددددددددددددددددددددا   مدددددددددددددددددددددر امل ددددددددددددددددددددلم  شددددددددددددددددددددد ل    إ  
  مدددددددددددددددددن  هدددددددددددددددددم مدددددددددددددددددا  دددددددددددددددددر   امددددددددددددددددد  

 
 ت فيددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددي  الفددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددام 

 ك دددددددددددددددددددددددددددا   عدددددددددددددددددددددددددد  القدددددددددددددددددددددددددددرا  يف ال 
 

 م ددددددددددددددددددددددددددددددددديلم  الكددددددددددددددددددددددددددددددددد ا   ،  ددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   الدددددددددددددددددددددد  ألهدددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددر    دددددددددددددددددددددد ا 

 
  مددددددددددددددددددددددددانعي الز دددددددددددددددددددددددداة  يحددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددد  

   ددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددد    فحدددددددددددددددددددددددد  األ   إ  
 

 ر ددددددددددددددددددددددددع   دددددددددددددددددددددددددوا   ددددددددددددددددددددددددن ا  دددددددددددددددددددددددددال  
  م عدددددددددددددددددددددددددددوا الز ددددددددددددددددددددددددددداة يف األمدددددددددددددددددددددددددددوا  

 
 فددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددي  للق دددددددددددددددددددددددددددددددددا  

 خددددددددددددددددددددددددر  يف  ددددددددددددددددددددددددع     األب ددددددددددددددددددددددددار 
 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددن امل ددددددددددددددددددددددددددددددددا رين  األن ددددددددددددددددددددددددددددددددار 
 حدددددددددددددددد   تدددددددددددددددد  نقعدددددددددددددددددا حدددددددددددددددد اء  دددددددددددددددددد 

 
   خددددددددددددددددددددو  اجل ددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددر  األ ددددددددددددددددددددرا

 ف حدددددددددددددددددددددددددد   صدددددددددددددددددددددددددد اب     يقفددددددددددددددددددددددددددال  
 

 فام ثددددددددددددددددددد  األمدددددددددددددددددددر   محددددددددددددددددددد  اجل فدددددددددددددددددددال 
 ر  ليدددددددددددددددددددددد  خالدددددددددددددددددددددددا  لكددددددددددددددددددددددن  م دددددددددددددددددددددد 

 
   طفدددددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددزا    ددددددددددددددددددددددددددا 

 فق لدددددددددددددددددددددوا مدددددددددددددددددددددن   لدددددددددددددددددددددوا    دددددددددددددددددددددر ا 
 

  ومددددددددددددددددددددددددددددددددا  ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددال  آ  نفددددددددددددددددددددددددددددددددر
  ه  ددددددددددددددددددددا  كاشدددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددن حم ددددددددددددددددددددن  

 
 مدددددددددددددددددات   بددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددن   دددددددددددددددددر  ال دددددددددددددددددي

   دددددددددددددددددددددددددددددار خالدددددددددددددددددددددددددددددد إى اليمامددددددددددددددددددددددددددددد   
 

 فدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ر  ا  دددددددددددددددددددددددددددددددددددد اهبا محامدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
   لدددددددددددددددددددددد   حشددددددددددددددددددددددي بددددددددددددددددددددددن حددددددددددددددددددددددر   

 
  اتددددددددددددددددددددددد  محدددددددددددددددددددددددزة الكمدددددددددددددددددددددددي ال دددددددددددددددددددددددد  

  مددددددددددددددددددات  دددددددددددددددددد عو  مددددددددددددددددددن ال دددددددددددددددددد اب  
 

  دددددددددددددددددددا ت  لدددددددددددددددددددي م  لر ددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددد اب 
   دددددددددددا    ددددددددددد   شدددددددددددرة ال دددددددددددد  الكمدددددددددددي  

 
 بعددددددددددددددددا العددددددددددددددددالء  دددددددددددددددد  ا حددددددددددددددددر    ددددددددددددددددد

 يددددددددددددددد وا إى ال  ددددددددددددددرين إ   ددددددددددددددد  فددددددددددددددر ا 
 

  جبدددددددددددددددددددددددددددددد ا   امل ددددددددددددددددددددددددددددددلو  ان  ددددددددددددددددددددددددددددددر ا
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  كرمدددددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددددر  إى  مددددددددددددددددددددددددددا 
 

 إ  آ   هل دددددددددددددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددددددددددددن ا  دددددددددددددددددددددددددددددددا 
 بددددددددددددددددددددددددددددددن  يب  ميدددددددددددددددددددددددددددددد  امل ددددددددددددددددددددددددددددددا ر ا  

 
 بعدددددددددددددددددددددددا لل  ددددددددددددددددددددددد  إ   دددددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددددر ا 

 مث  ا  بددددددددددددددددددددددددددددددن ل يددددددددددددددددددددددددددددددد ال ددددددددددددددددددددددددددددددا  
 

 لقددددددددددددددددددددددددو  ارتددددددددددددددددددددددددد ا  ددددددددددددددددددددددددن ا  ددددددددددددددددددددددددال  
  خالددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددي  ا لددددددددددددددددددد  الرا دددددددددددددددددددي 

 
 ففددددددددددددددددددددددددددددددددددد   الف دددددددددددددددددددددددددددددددددددو   لعددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  

   دددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددا  ح ددددددددددددددددددددددد    فدددددددددددددددددددددددال 
 

 يف هددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددد   مث  ر دددددددددددددددددددددددددددددددددال
  مدددددددددددددرا  دددددددددددددلي  العدددددددددددددا   دددددددددددددو الشدددددددددددددا   

 
 جماهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا يف جل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  هل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

ددددددددددددددددددر فكددددددددددددددددددا  يف  ددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددال   ث  ش 
 

 يف يدددددددددددددددددددددو     دددددددددددددددددددددا ين ن دددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددد ر   
    عددددددددددددددددددد    عددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددر  ال  دددددددددددددددددددف ر   

 
   ددددددددددددددددددددددع  هدددددددددددددددددددددد  الكفددددددددددددددددددددددر مل ي   ددددددددددددددددددددددر 

   دددددددددددددددد  حددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددي  يف  ا العدددددددددددددددا  
 

  خ مددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددن  ح ددددددددددددددددددددددددن اخل ددددددددددددددددددددددددا  
 ألنددددددددددددددددددد  ا ددددددددددددددددددد  ل  فدددددددددددددددددددي م  مدددددددددددددددددددرا 

 
 فددددددددددددددددددددددددد ي ع الددددددددددددددددددددددددددين بددددددددددددددددددددددددد   ا  هدددددددددددددددددددددددددرا 

  مل يددددددددددددددددددددددز  بعددددددددددددددددددددددد ال ددددددددددددددددددددددي بدندددددددددددددددددددددد  
 

ددددددددددددددددي      ددددددددددددددددا حدددددددددددددددد   ددددددددددددددددوا  مدف دددددددددددددددد   و ح 
     ددددددددددددددددددددد مس  ددددددددددددددددددددا أل ددددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددداء يف ا  

 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددا     ا   دددددددددددددددددددددددددددددددددد  مث محددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

   صددددددددددددددددد  إى ب ددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددي   مسدددددددددددددددددا 
 

  مسددددددددددددددددددددد ا بدددددددددددددددددددددن ا  ابدددددددددددددددددددددد الدددددددددددددددددددددرمحن 
 ب  ددددددددددددددددددددل   دددددددددددددددددددد ا   يحددددددددددددددددددددا  صدددددددددددددددددددد   

 
 خبمددددددددددددددددددد  مالددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددد ن دددددددددددددددددددا 

 مكدددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددام    ددددددددددددددددددديم  شددددددددددددددددددد ر 
 

  ددددددددددددددددددددددد  ليدددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددد   يف األشددددددددددددددددددددددد ر
  مثددددددددددد   مدددددددددددر امل دددددددددددطف   دددددددددددا  العمدددددددددددر  

 
   مدددددددددددددر    ادددددددددددددد  لددددددددددددد  خلددددددددددددد  د  لدددددددددددددي  

 كف دددددددددددددددددددددد   مددددددددددددددددددددددرب  دددددددددددددددددددددد   وبيدددددددددددددددددددددد  ل 
 

   ربعدددددددددددددددددددددددددددا  ليددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددر 
 مددددددددددددددددددداب   ددددددددددددددددددد  امل دددددددددددددددددددطف   امل ددددددددددددددددددد  

 
   ف ددددددددددددددددددددددددددو  مددددددددددددددددددددددددددع خدددددددددددددددددددددددددد  محددددددددددددددددددددددددددر 

  مر بن اخلطا  
  بددددددددددددددددددددو الف ددددددددددددددددددددو   مددددددددددددددددددددر الفددددددددددددددددددددار  

 
   دددددددددددددددددددددم لددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددن شددددددددددددددددددددديم تدددددددددددددددددددددر  

  دددددددددددددددددددالل  اخلطدددددددددددددددددددا   هدددددددددددددددددددو يعدددددددددددددددددددز   
 

 إى نفيدددددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددددن   ددددددددددددددددددددددددد العددددددددددددددددددددددددز 
 ابددددددددددددددددددن را  بددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددر  بددددددددددددددددددن ر ا   

 
 ابددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددن  عدددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددال 

   مددددددددددددددددددددد  ح  مددددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددد  هشدددددددددددددددددددددا  
 

 ابدددددددددددددددددددددددن امل ددددددددددددددددددددددد ة مل دددددددددددددددددددددددز   الكدددددددددددددددددددددددرا  
 بددددددددددددددد  هدددددددددددددددي ح  مددددددددددددددد  ب ددددددددددددددد  هاشدددددددددددددددم 

 
  خيددددددددددددددددددددد     الدددددددددددددددددددددرحم  بر  دددددددددددددددددددددا شدددددددددددددددددددددم

 ح دددددددددددددددد  مددددددددددددددددا  تدددددددددددددددد  يف ا  دددددددددددددددد يعا   
 

  مدددددددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددددددوا  لدددددددددددددددددددددددي   ل دددددددددددددددددددددددوا  
 مولدددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددالث  شدددددددددددددددددددددر  

 
 مددددددددددددددددن مقددددددددددددددددد  الفيدددددددددددددددد    ددددددددددددددددا  معشددددددددددددددددر 

 ف دددددددددددددددددددددو ال دددددددددددددددددددددف  لقدددددددددددددددددددددري   دددددددددددددددددددددا   
 

 يف اجلاهليدددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددال مكددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
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    لل عثددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددلم  دددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددد
 

 فددددددددددددددددددددددددددا  هر الدددددددددددددددددددددددددددين بدددددددددددددددددددددددددد   كدددددددددددددددددددددددددد 
   دددددددددددددددا   فحددددددددددددددد   الدددددددددددددددور  مدددددددددددددددن ربددددددددددددددد   

 
  دددددددددددددددددددددددد      يعددددددددددددددددددددددددز ا  ددددددددددددددددددددددددال  بدددددددددددددددددددددددد  

   ددددددددددددددد  مدددددددددددددددن هدددددددددددددددا ر  دددددددددددددددا  هدددددددددددددددا را 
 

 خم فيدددددددددددددددددددا  هدددددددددددددددددددو هبدددددددددددددددددددا  دددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددداهرا
  للمشددددددددددددددددددددددددددداهد  يع دددددددددددددددددددددددددددا شددددددددددددددددددددددددددد د 

 
   دددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددن    ددددددددددددددددددددوا يدددددددددددددددددددو   حددددددددددددددددددددد 

   ددددددددددددددددددددددددددددد ر   ال ددددددددددددددددددددددددددددي      لدددددددددددددددددددددددددددد  
 

 شددددددددددددددددددددددددر    ا  لعلددددددددددددددددددددددددم  ددددددددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددددددد  
   ددددددددددددددد رآ   دددددددددددددددر مدددددددددددددددن بددددددددددددددد  الدددددددددددددددور  

 
 ين ف دددددددددددددددددددددددددددددددددرا بدددددددددددددددددددددددددددددددددد    مي ددددددددددددددددددددددددددددددددد    ا

 ر   لددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددرا  ر ا ال ددددددددددددددددددددددددددد  
 

   ي دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بديعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
  خدددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددد  الشدددددددددددددددددددديطا  

 
 لف دددددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددددددا ر   الشدددددددددددددددددددددددددددددددي ا  

 ث م دددددددددددددددددددد  الشدددددددددددددددددددديا   تفددددددددددددددددددددرحمددددددددددددددددددددد   
 

 مدددددددددددددددددددددن يع ددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددد ة يف الزهدددددددددددددددددددددد ا
   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مث موافقاتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     

 
  ددددددددددددددددددددددددددا  بر يدددددددددددددددددددددددددد  القددددددددددددددددددددددددددرا  ي ددددددددددددددددددددددددددز  

 يعدددددددددددددددددددددها بعدددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددن األ ددددددددددددددددددددا  
 

  ا  دددددددددددددددددددددا    ثدددددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددددددن  شدددددددددددددددددددددرين  
 مقدددددددددددددددددددددا  إبدددددددددددددددددددددراهيم   دددددددددددددددددددددر  بددددددددددددددددددددددر 

 
 "فددددددددددددددددددددددال  ربددددددددددددددددددددددد  " مدددددددددددددددددددددددا يف اخلمدددددددددددددددددددددددر

 إ   لقكن"مدددددددددددددددددددددددددددددددع "    ا فددددددددددددددددددددددددددددددد "  
 

 ت  "ا  دددددددددددددددددددددددددددددددد   ا   لدددددددددددددددددددددددددددددددد  تددددددددددددددددددددددددددددددددال 
 لدددددددددددددددددددددد   رامددددددددددددددددددددددات مسددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددداري  

 
  المدددددددددددددددددددددددددددددددد   هدددددددددددددددددددددددددددددددددو  رض   يددددددددددددددددددددددددددددددددد  

     ددددددددددددددددددددددد  ل يددددددددددددددددددددددد  م دددددددددددددددددددددددر  ددددددددددددددددددددددد   
 

  هكددددددددددددددددددددددد ا احددددددددددددددددددددددد ا   هددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددر  
     مددددددددددددددددددن   ددددددددددددددددددي  مدددددددددددددددددد  املدددددددددددددددددد م   

 
 خ مددددددددددددددددددددن ه ددددددددددددددددددددرة خدددددددددددددددددددد  املر ددددددددددددددددددددل   ر  
  لددددددددددددددددد  اهل دددددددددددددددددا  ا  ،م عددددددددددددددددد  م دددددددددددددددددع 

 
  ددددددددددددددددددددر  يف اخلمددددددددددددددددددددر  ددددددددددددددددددددان  ، دددددددددددددددددددددع  

  لدددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددد ا ي  الددددددددددددددددددور  ف دددددددددددددددددد  ا 
 

     هنددددددددددددددددددددد األ دددددددددددددددددددددن بيدددددددددددددددددددددع  م دددددددددددددددددددددات 
  افددددددددددددددددددددددددددد ض العطددددددددددددددددددددددددددداء  الدددددددددددددددددددددددددددديوا   

 
   ددددددددددددددددددددددددددددددددددع  ، لدددددددددددددددددددددددددددددددددددرة ا دددددددددددددددددددددددددددددددددد عا  

   ا   يحدددددددددددددددددددددددددا م ددددددددددددددددددددددددد د امل  دددددددددددددددددددددددددار 
 

  ن دددددددددددددددددددددددددددد  القحدددددددددددددددددددددددددددداة يف األم ددددددددددددددددددددددددددددار 
  فددددددددددددددددددددددو   ربعدددددددددددددددددددددد   شدددددددددددددددددددددد ر م ددددددددددددددددددددددع 

 
    حتددددددددددددددددددد   اجليددددددددددددددددددددو    دددددددددددددددددددددما مسددددددددددددددددددددع

  يدددددددددددددددددددا  ال عددددددددددددددددددد  م ي ددددددددددددددددددد  تشدددددددددددددددددددكو  
 

 يدددددددددددددددددددددددد  ل   دددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددد  تطوافددددددددددددددددددددددد   ل
  را    دددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددد ن العددددددددددددددددددددددددددددد   

 
 ف ددددددددددددددددددددددا  تددددددددددددددددددددددر  ال ددددددددددددددددددددددا  للقددددددددددددددددددددددرآ  

     مدددددددددددددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددددددددددددددع يف صدددددددددددددددددددددددددددددالة 
 

 ميددددددددددددددددددددددد   لددددددددددددددددددددددد   ربدددددددددددددددددددددددع تك دددددددددددددددددددددددد ات 
     مدددددددددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددددددددا  يف الفدددددددددددددددددددددددددرا   

 
  لدددددددددددددددددددم فدددددددددددددددددددا   فيالددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددددر

 نقددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددما   مدددددددددددددددددددددن اخلددددددددددددددددددددد   
 

ددددددددددددددددددددددددد ت دددددددددددددددددددددددددع  مدددددددددددددددددددددددددع  ال ددددددددددددددددددددددددد     ر    م 
  الفددددددددددددددددددددددهدددددددددددددددددددددد ا   ددددددددددددددددددددددد بويددددددددددددددددددددددع  خل 

 
   يددددددددددددددددددددددددو   ددددددددددددددددددددددددات ابددددددددددددددددددددددددن  يب   افدددددددددددددددددددددددد
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  مددددددددددددددددددددد  ا فا دددددددددددددددددددددا ف وحددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددد
 

  شدددددددددددددددددددددددددددددددددددر   م دددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ففا دددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
  ددددددددددددددددددم   عدددددددددددددددددد  يف   ددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددا ع 

 
 حي ددددددددددددددددددددددددد   ل  دددددددددددددددددددددددددر هبدددددددددددددددددددددددددا  ال دددددددددددددددددددددددددع 

   ددددددددددددددددددددددد  هلدددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددددزة امللدددددددددددددددددددددددو  
 

  القا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال مو  
    لددددددددددددددددددددددددددددددو ء  مدددددددددددددددددددددددددددددددن  ظدددددددددددددددددددددددددددددددا  

 
 ف وحددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددد    مشددددددددددددددددددددددد  الشدددددددددددددددددددددددا  

 املوصدددددددددددد  ،م ددددددددددددر ، القددددددددددددد   ال  ددددددددددددرة 
 

   دددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددد ا  ددددددددددددددددددددددددرابل  بدددددددددددددددددددددددد ا ت
  دددددددددددددا  الرمدددددددددددددا ة بددددددددددددد  ا   دددددددددددددق   مدددددددددددددر 

 
 لل دددددددددددددددددددددا   لع دددددددددددددددددددددا  فاهنددددددددددددددددددددد  املطدددددددددددددددددددددر

  يف  دددددددددددددددددالث مدددددددددددددددددع  شدددددددددددددددددرين  حددددددددددددددددد   
 

 م  شددددددددددد دا مدددددددددددن بعدددددددددددد مدددددددددددا ا ددددددددددد   حددددددددددد 
  ء  بول لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقي  

 
 بق لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فيالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  نعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 صدددددددددددددل  صددددددددددددد ي  ال دددددددددددددر  يف امل ددددددددددددد د 
 

  ليدددددددددددددددددددددد   هدددددددددددددددددددددددو  ددددددددددددددددددددددد ة للمق دددددددددددددددددددددددد 
  مدددددددددددددددددددددددع  ددددددددددددددددددددددد   الع يددددددددددددددددددددددد   ف دددددددددددددددددددددددا  

 
   دددددددددددددددددددددددددددا  يف  ا  املكدددددددددددددددددددددددددددا  ا ددددددددددددددددددددددددددد    

  ا شدددددددددددددددددددددددددددددددد  ف  رتدددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

    ددددددددددددددددددددع الك ددددددددددددددددددددو    دددددددددددددددددددددما ارحتدددددددددددددددددددد  
  فدددددددددددددددددددددوض األمدددددددددددددددددددددر ل ددددددددددددددددددددد   نفدددددددددددددددددددددر 

 
  ثمددددددددددددددددددددددا    ل دددددددددددددددددددددد  األبددددددددددددددددددددددر ، لددددددددددددددددددددددي

  دددددددددددددعد ،الدددددددددددددزب   ابدددددددددددددن  دددددددددددددو   ددددددددددددد ا  
 

 فكدددددددددددددددددددا   ثمدددددددددددددددددددا  هلدددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن بعدددددددددددددددددددد 
  

  ثما  بن  فا 
  ددددددددددددد  ددددددددددددا   ددددددددددددن شدددددددددددديم    ال ددددددددددددورين

 
  فحددددددددددددددددددددددددددددددددل  تعا دددددددددددددددددددددددددددددددد  الع ددددددددددددددددددددددددددددددددرين 

  ثمدددددددددددددددددددددددددددا   ان ددددددددددددددددددددددددددد   إى  فدددددددددددددددددددددددددددا  
 

 يدددددددددددددددددددددا  بدددددددددددددددددددددن  يب العاصدددددددددددددددددددددي فددددددددددددددددددددد  الف 
 ابدددددددددددددددددن  ميددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددن   دددددددددددددددددد مشدددددددددددددددددد  

 
   دددددددددددددددددددددد م دددددددددددددددددددددا  فحدددددددددددددددددددددل   الشدددددددددددددددددددددم 

  ر  ،  مددددددددددددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددددددددددد   ريدددددددددددددددددددددددددددددز   
 

 ن دددددددددددددددددددددددد  ا لع ددددددددددددددددددددددددد مشدددددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددر   
   م دددددددددددددددددددددددددددددا    حكددددددددددددددددددددددددددددديم ال يحدددددددددددددددددددددددددددددا 

 
  هددددددددددددددددددددددددددي  مدددددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددددي  يحدددددددددددددددددددددددددددا 

  لددددددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددددد   للفيددددددددددددددددددددددددد  
 

  يف ا يدددددددددددددددددددددددددددددددددداء  ددددددددددددددددددددددددددددددددددا   املثيدددددددددددددددددددددددددددددددددد 
     مدددددددددددددددددددن   دددددددددددددددددددلم مدددددددددددددددددددن بعدددددددددددددددددددد  يب  

 
 بكدددددددددددددددددددددددددددددددددددر   يدددددددددددددددددددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددي األيب

   ددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددد   فحدددددددددددددددددددددد  ال يددددددددددددددددددددددد   
 

   ب   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ر يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ماتددددددددددددددددددددد  لديددددددددددددددددددددد  يف ليدددددددددددددددددددددا  بددددددددددددددددددددددر 

 
  دددددددددددددددددددددددددن شددددددددددددددددددددددددد د ا للعددددددددددددددددددددددددد ر د  فع ددددددددددددددددددددددددد

  بعدددددددددددددددددددددددددددددها أل   لثددددددددددددددددددددددددددددو  نكدددددددددددددددددددددددددددد   
 

  موهتددددددددددددددددددددددا يف  ددددددددددددددددددددددا  ت ددددددددددددددددددددددع    دددددددددددددددددددددد 
 ال ددددددددددددددددددددورين لدددددددددددددددددددد ا   ددددددددددددددددددددد مسددددددددددددددددددددي  ا  

 
   ددددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددددددا ر ه ددددددددددددددددددددددددرت  

  بددددددددددددددددددددددد  ر مددددددددددددددددددددددد  تدددددددددددددددددددددددوى حفدددددددددددددددددددددددر  
 

  هدددددددددددددددو الددددددددددددددد     دددددددددددددددز  دددددددددددددددي  الع دددددددددددددددر  
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 خلفدددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددد  املدي دددددددددددددددددددد  املطددددددددددددددددددددا 
 

 ا  يف  طفددددددددددددددددددددددددددا   لددددددددددددددددددددددددددد   ات الر دددددددددددددددددددددددددد
 يف بيعدددددددددددددددددددد  الر ددددددددددددددددددددوا   يددددددددددددددددددددع لدددددددددددددددددددد  

 
  محدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد إ  ملكددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ر دددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

 م ددددددددددددددددددد  املال كددددددددددددددددددد  ت ددددددددددددددددددد  يي  مدددددددددددددددددددا  
 

  ددددددددددددددددددددددددددا يف ال دددددددددددددددددددددددددد ي    يف   مهددددددددددددددددددددددددددا
  ما ددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددد     ربعددددددددددددددددددددددددددددددددد   

 
 مددددددددددددددددددن األحا يددددددددددددددددددا ر    ددددددددددددددددددن األمدددددددددددددددددد 

  بددددددددددددددددددددددثالث بعددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددن  مددددددددددددددددددددددر  
 

  يعددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددا   مدددددددددددددددددددددددا يف األ ددددددددددددددددددددددددر 
 فددددددددددددددددددددددددددددددددد   يف  امددددددددددددددددددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددددددددددددددددددال ا 

 
  ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة  امل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دين  ا ا 

  دددددددددددددددد  دددددددددددددددع القدددددددددددددددرآ   هدددددددددددددددو الددددددددددددددد   
 

  لددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددد   هدددددددددددددددددددددددو  ليددددددددددددددددددددددد  ا   
 محددددددددددددددددد  ا مددددددددددددددددد     طدددددددددددددددددع ا  طا دددددددددددددددددا 

 
  ا دددددددددددددددددددددددد  الشددددددددددددددددددددددددر    ددددددددددددددددددددددددي يطا ددددددددددددددددددددددددا

  ر   املدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ن   و ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
 

 لل ددددددددددددددددددددددا  إخددددددددددددددددددددددرا  الز دددددددددددددددددددددداة فو ددددددددددددددددددددددا 
  يف القدددددددددددددددددراءة  لددددددددددددددددد  حدددددددددددددددددر   دددددددددددددددددع 

 
   ا        ا  يف اجلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع 

   ددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددد    ال ددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددد  
 

    لدددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ف  دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تطدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
  اتلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ر   ا  ر  

 
 ر دددددددددددددددددددددددددد   شددددددددددددددددددددددددددقر امسدددددددددددددددددددددددددد  محددددددددددددددددددددددددددار 

    ددددددددددددددددددددد  املق ددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددن  دددددددددددددددددددددعيد 
 

 م  دددددددددددددددددددددددددددددو   يف األصددددددددددددددددددددددددددددد  للمريدددددددددددددددددددددددددددددد
 صدددددددددددددددددددل  الدددددددددددددددددددزب  املرتحددددددددددددددددددد   ليددددددددددددددددددد   

 
   دددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددد   صددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددد ا إليددددددددددددددددددد  

   ل قيدددددددددددددددددددددددددددددددع  ف ددددددددددددددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 الثمددددددددددددددددددددددددان  يزيددددددددددددددددددددددددد  دددددددددددددددددددددددددر   لدددددددددددددددددددددددد 
  لي بن  يب  ال   

  لددددددددددددددي ال ددددددددددددددد  ابددددددددددددددن  ددددددددددددددم اهلددددددددددددددا  
 

   حددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اجل ابدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الزهددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
 صدددددددددددددددددد ر ال دددددددددددددددددددي  حددددددددددددددددددد الشددددددددددددددددددد عا  

 
 اخلط ددددددددددددددددددددددددددددددددددا حفظدددددددددددددددددددددددددددددددددد  القددددددددددددددددددددددددددددددددددرآ    
  ر دددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددي    ددددددددددددددددددددعا 

 
 للدددددددددددددددددددددددددددددددددددد    وا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددا فات عددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 3  مددددددددددددددددددددد  فا مددددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددد 
 

  ددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددلم   هددددددددددددددددددا رت  مددددددددددددددددددا  ر  
   دددددددددددلم   دددددددددددد م عدددددددددددا اهلدددددددددددا   األ ددددددددددد  

 
   مددددددددددددددددددددددر   شددددددددددددددددددددددر  دددددددددددددددددددددد        دددددددددددددددددددددد  

  مددددددددددددددددددددددر  ال ددددددددددددددددددددددي   ددددددددددددددددددددددد اهل ددددددددددددددددددددددرة 
 

    يقدددددددددددددددددددددددددددددددددددديم بعددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    كدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 لكددددددددددددددددددي يددددددددددددددددددر   دددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددو   لدددددددددددددددددد  

 
 مث بددددددددددددددددددددددددددد  يل ددددددددددددددددددددددددددد  بعدددددددددددددددددددددددددددد  هلددددددددددددددددددددددددددد  

    ددددددددددددددددددددما آخددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددي بيثدددددددددددددددددددر  
 

 بيددددددددددددددددددددددددددددددددددد  م     خدددددددددددددددددددددددددددددددددددوة ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
   ددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددن شدددددددددددددددددد د ا املشدددددددددددددددددداهدا 

 
  دددددددددددددددددددددا   يع دددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددع ال دددددددددددددددددددي مدددددددددددددددددددا

 ت ددددددددددددددددددددددددددددو  فا دددددددددددددددددددددددددددد  لف  امل  ددددددددددددددددددددددددددددار 
 

  لددددددددددددددددددددددددد  املدي ددددددددددددددددددددددددد   نعدددددددددددددددددددددددددم الددددددددددددددددددددددددددار 
                               

 بن هاشم 3
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 لددددددددددددددددددددددد  الرايددددددددددددددددددددددد  يدددددددددددددددددددددددو  خيددددددددددددددددددددددد امح  
 

 بف   ددددددددددددددددددددددددا  لدددددددددددددددددددددددد  يديدددددددددددددددددددددددد   خددددددددددددددددددددددددد ا 
 مدددددددددددددددددددددن األربعددددددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددددد مور  هدددددددددددددددددددددو 

 
  ددددددددددددددددددددددددددددددددد  م يف اخلددددددددددددددددددددددددددددددددد  املشددددددددددددددددددددددددددددددددد ور 

   ال مددددددددددددددددددددددددد    ا دددددددددددددددددددددددددا م  دددددددددددددددددددددددددد ر ا 
 

  ليدددددددددددددددددددددد   ل ددددددددددددددددددددددد    يحدددددددددددددددددددددددا حدددددددددددددددددددددددا م 
  لددددددددددددددددددددي املقددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددلما   بدددددددددددددددددددددو 

 
  ر فكددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددددددددد  م حم ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 مدي دددددددددددددددددددددد  العلدددددددددددددددددددددددم  لدددددددددددددددددددددددي  هبدددددددددددددددددددددددا 
 

 مدددددددددددددددن ح دددددددددددددددن ا دددددددددددددددديا   دددددددددددددددد ال   دددددددددددددددا
  دددددددددددم مدددددددددددن م ا ددددددددددد  لددددددددددد   مدددددددددددن حكدددددددددددم  

 
  ..شدددددددددددددددددددددددعري     هدددددددددددددددددددددددا   دددددددددددددددددددددددم   دددددددددددددددددددددددم

 بعثددددددددددددددددددددد  يقحدددددددددددددددددددددي ألهددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددديمن 
 

  ددددددددددددددددددددددر  صدددددددددددددددددددددددر  مقدددددددددددددددددددددديم ال دددددددددددددددددددددد ن 
 مث   ددددددددددددددددددددددددا لدددددددددددددددددددددددد   بعددددددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددن 

 
 شدددددددددددددددد  يف القحدددددددددددددددداء بدددددددددددددددد  ا  دددددددددددددددد   مددددددددددددددددا

   مدددددددددددددددددددددر ا ددددددددددددددددددددد عا    لددددددددددددددددددددد  مدددددددددددددددددددددن 
 

 ح ددددددددددددددددددن  معحددددددددددددددددددل  لددددددددددددددددددي  هلددددددددددددددددددا  بددددددددددددددددددو
 نقددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددما   مدددددددددددددددددددددن اخلددددددددددددددددددددد  

 
   ددددددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددددددع  دددددددددددددددددددددددددددان  األبدددددددددددددددددددددددددددر 

   دددددددددددددددددددددا  مدددددددددددددددددددددن    يددددددددددددددددددددد  ال ف ددددددددددددددددددددد  
 

 مددددددددددددددددددددددددددن  ثدددددددددددددددددددددددددد   د   ليدددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددد   ا
 بطي دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددد  يعدددددددددددددددددددددو  يف ال دددددددددددددددددددددد 

 
 مددددددددددددددن   دددددددددددددد     ال ددددددددددددددورين  ي دددددددددددددد  ال ددددددددددددددد 

   ددددددددددددددددددددد محدددددددددددددددددددد   ل دددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددزب   
 

   ددددددددددددددددددددددددددا  ال دددددددددددددددددددددددددد   ملكدددددددددددددددددددددددددد  بعددددددددددددددددددددددددددد
  م  ددددددددددددددددددددا بعا شددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددو ال  دددددددددددددددددددددر  

 
 لدددددددددددددددددددددددد   ثمدددددددددددددددددددددددا   هدددددددددددددددددددددددم يف ن دددددددددددددددددددددددر  

 ف ددددددددددددددددددددار  دددددددددددددددددددددوهم جب دددددددددددددددددددددد   لدددددددددددددددددددددي 
 

   ددددددددددددددددددددددا   ا  اليددددددددددددددددددددددو  يددددددددددددددددددددددو  اجلمدددددددددددددددددددددد 
  ن دددددددددددد  شدددددددددددد ر  ددددددددددددد  ددددددددددددو   ل  ددددددددددددرة 

 
  لددددددددددددددددددددددددي مث  ددددددددددددددددددددددددار  ددددددددددددددددددددددددو الكوفدددددددددددددددددددددددد  

    دددددددددددددددددد   لشددددددددددددددددددا  ان  دددددددددددددددددد  معا يدددددددددددددددددد  
 

 فكددددددددددددددددددددا  يف صددددددددددددددددددددف  حددددددددددددددددددددر   اميدددددددددددددددددددد  
   هددددددددددددددددددددددددددددي خالفدددددددددددددددددددددددددددداهتم الشدددددددددددددددددددددددددددد    

 
     ل دددددددددددددددددددددددددم  دددددددددددددددددددددددددا   لددددددددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددددددد  

 مث  ليدددددددددددددددددددددددددددددد  خددددددددددددددددددددددددددددددر  اخلددددددددددددددددددددددددددددددوار  
 

  ر ددددددددددددددددددددددددوا امددددددددددددددددددددددددن  ومدددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددر ر 
  مدددددددددددددددددددددد  م  اتلدددددددددددددددددددددد  ابددددددددددددددددددددددن مل ددددددددددددددددددددددم 

 
  ددددددددددددددددددددددددد    ربعددددددددددددددددددددددددد   شدددددددددددددددددددددددددق  جمدددددددددددددددددددددددددر  

   دددددددددددددددددددددددددددددل  ا  دددددددددددددددددددددددددددددن  ا  ددددددددددددددددددددددددددددد  
 

  اجلعفددددددددددددددددددددددر  حدددددددددددددددددددددد  حددددددددددددددددددددددا  ا دددددددددددددددددددددد  
   ددددددددددددددددددددد ا لدددددددددددددددددددد  ،  ليدددددددددددددددددددد  ا  ددددددددددددددددددددن 

 
 صدددددددددددددددددددددل    لكوفددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددا  املددددددددددددددددددددددفن

  ار ا مدددددددددددددددددددددددددددارة  لددددددددددددددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددددال   
 

 يف  ا  بدددددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددددا ة األ ددددددددددددددددددددددددددال  
 ا  حيمدددددددددددددددددددد ف عحددددددددددددددددددد م يقدددددددددددددددددددو   ددددددددددددددددددد 

 
 إلىاملدي دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اجلمدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  ت ددددددددددددددددددددددع  شددددددددددددددددددددددرة  ددددددددددددددددددددددري  تعددددددددددددددددددددددد  
 

 لددددددددددددددددددددد   ا ي ددددددددددددددددددددداء خبمددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددد  ر  
   يدددددددددددددددددددع ا  دددددددددددددددددددن   هددددددددددددددددددد  الكوفددددددددددددددددددد  

 
  شددددددددددددددددددددددددد ر  هبدددددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددددد  معر فددددددددددددددددددددددددد 

 مث محددددددددددددددد  مددددددددددددددددن بعدددددددددددددددددها فاصددددددددددددددددطل ا 
 

 مددددددددددددددددددددددددع معا يدددددددددددددددددددددددد  حيددددددددددددددددددددددددا اتحدددددددددددددددددددددددد ا 
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 األ   م ددددددددددددا   ددددددددددددو  امل ددددددددددددطف  خدددددددددددد 
 األ   

 

  ليدددددددددددددددددددد   فحدددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددالة  ال ددددددددددددددددددددال  
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