
 ٥٨ا���د /  ١ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   



 ٥٨ا���د /  ٢ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   
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�Z 9E:  ا���آ�ي ا�         �9+0 ]++E+ا� ����V م :�ح�S�9� �" م ا�!.ر�� ا�� ^Eا�
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ا��.ار �L ا�E^ م ا���bم ه.        -أ�_  ا���19.ن �H ا�7 م        :  :.ر�   ٦
5���اء �c وه���� ،=Vة �!7 ر وز�� bc ق.j 

٢٤ 

0ّ /���)5 "�ع اV m� �> و�)Yk/ l �� ا(Y �)5 -ا���اق�V  EV��اpY.ا �1> ا�_)��E ا(����)� وأY)�.ا دو�� ا��H�S                  :  / آ�9 ن  ٧ �7
�(jا�C���ا� � أز�� ا��_�/ ء أ:.أ اC�c م �

٢٥ 

� Y+�+1+� ا�+�+1+9+�+)+�،                   !  أّ�_  ا���19.ن:  /�XEدش+� r+1+S�1� �(� : 5�Eإن آ
 _[ Cc1> أ� �H�Sا دو�� ا�.�(Yوأ ،�E(9, �S(7ا� �(t 4� / 5�(1�H 

٨   (C��Hق أ�" :�u(!Sا� �(jا�C���ج ا� �c .ه � ٢٦ !W!2 ا�9) :))

H+�     7/٨٠٠ ر �x�9:� �1> ا�9E ء وا(�j ل H)H 5_E� 0�C.ق ا�ـ   :  ا���آ�ي
 !/ c) س

� ا�.]�)� �V.ل ا�9E ء إ�> :bV L1 ر��: أ�9c XH ن  ١٠(cا.C٢٧ !ا� 

ُ��)�ون /���+)+ِ�   ...  t j)ُ� ا�7 ِم وc^ ُم إ��ان و,�ُ/= E!� �H ن:  ,�ب ا������
 !ا��Cْ)� �9)�َة ه.zآ. /���)ِ� /X�اد

٢٨ �� H� �) ت ,�ب ا������  ١٢ 

,�ب ا������ ���ر درا:� �H :) :� ا���L(E ��و�� راZ�ة                         :  / آ�9 ن
 )ا��H�S دو�� <E �)� راZ�ة(

١٤  {(1�V5                           :  2!� و+_+cK�+Y ق�+�+Vو �أ���+�+  9V+�+| د�+ ء ا�+�+1+9+�+)+
5_(!E� �9ءVو 

٣١ 

� ا����� �H ا���C4E ا�Y�7)� ا����رة                             :  :.ر� ��8.�� رl(Z ا��
 _(H ت "! ب ,�ب ا������ j 7cو 

 ٣٢ �p!Y أ2! ر  ١٥

 ٣٥ احذروا فتنة ال تبقي وال تذر:  �� ا(ر")�  ١٦ !ه0 هR~ ه� ر� ���P71� 5ون؟: ���

���VP أ����� ��اد �6���V =E /7 ر 8���، وz               )  ��VP�)�(E8٢   :  :.ر� 
�� m و���E= و��19�1)Z 2 0(�� 0آ zإ =(H  _�� �(9� 

 : R!cة �� ا��� ب  ١٧
 ا�ز��ت ا�����د�
 وا���� و��������� �� و��
 	�� ا���م

٣٧ 

�H �ّ� ن ا��8 ع "_.د زور و��� :.ء /u.رة               )  ١١(���VP ا�ـ     :  ا(ردن
 ا�7 م

 ٣٨ ا���� ت  ١٩

ر: �� ���.,� إ�> t j)� / آ�9 ن ا:���ار اH 4�2| ا��E� 0�.4)�          :  / آ�9 ن
� c_ ��| �1> �� ا�1S)�� ا��ا"�� LE�� �2 أوP� � ./.ت �

٢٠    

     


	�ت ا���د�� 



 ٥٨ا���د /  ٣ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ��� ا
 ا���	� ا����� 
)سلسلة أجوبة الشيخ العامل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمري حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك(  

:م٢٠١٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٩األربعاء ،    

 جواب سؤال عن حكم عقد المرابحة

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٨الثالثاء ، 
 جواب سؤال حكم لبس الباروكة

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٧اإلثنين ، 
 جواب سؤال حول التوائم الملتصقة

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٦هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٦األحد ، 
 جواب سؤال متى تكون الهجرة على وجهها

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٥السبت ،   
 جواب سؤال حول استخدام الخلفاء الراشدين راية العقاب واللواء

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٤هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٤الجمعة ،   
 جواب سؤال حول رفض حزب التحرير وأميره االنتقادات والتصحيحات

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٣هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٣الخميس ،  
 جواب سؤال حول موضع عورة المرأة على المرأة 

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٢هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٢األربعاء ،   
 جواب سؤال حول سياسة أمريكا في العراق

 :م٢٠١٣/٠٥/٢١هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١١الثالثاء ، 
 جواب سؤال عن علة الخمرة وحرمتها

 :م٢٠١٣/٠٥/٢٠هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ١٠اإلثنين،  
 جواب سؤال حول قناعة البعض بأن نقطة االرتكاز لن تكون إال في سوريا 



 ٥٨ا���د /  ٤ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٤ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

   
 :م٢٠١٣/٠٥/١٩هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٩األحد، 

 جواب سؤال حول مشاهدة األفالم اإلباحية والطعن في حزب التحرير

 :م٢٠١٣/٠٥/١٨هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٨السبت، 
 جواب على رسالة حول محاور سوريا من حيث الصراع

 :م٢٠١٣/٠٥/١٧هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٧الجمعة، 
 )رحمه اهللا(جواب على رسالة حول مخالفات للحزب في عهد الشيخ عبد القديم زلوم 

 

 : م٢٠١٣/٠٥/١٦هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٦الخميس، 
 ".األوراق النقدية " أجوبة أسئلة حول 

 :م٢٠١٣/٠٥/١٤هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٤الثالثاء، 
 "الحقيقة والمجاز"و" حج الكبير في السن"أجوبة أسئلة حول 

 

 : م٢٠١٣/٠٥/١٣هـ الموافق ١٤٣٤رجب  ٠٣االثنين، 
 .جواب سؤال حول الشام وثورتها

 هـ��١٤٣٤ ر��  ٠٣
 م٢٠١٣/٠٥/١٣ ا���ا��

 



 ٥٨ا���د /  ٥ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٥ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ��� ا
 ا���	� ا�����
 

 ﴾الَّذين يتَّخذُون الْكَافرِين َأوِلياء من دونِ الْمْؤمنين﴿ :�� ا�
�	ن ا�����
 

 �َن ِ�ْ�َ�ُهْ� اْ�ِ���َة َ�ِ�ن� اْ�ِ���              ﴿:  ��ل �����ُ�*  ِ�.�ِ- َ,ِ$"ً�)     َةا��ِ(�َ! َ���ِ*ُ(وَن اْ�َ�)ِ�ِ��َ! َأْوِ�َ")َء ِ�ْ! ُدوِن اْ�ُ$ْ#ِ�ِ�"َ! َأَ�ْ�َ

                 ُ�
�ا ِ�:     ُ�َوَ=ْ� َ>��َل َ�َ.ْ"ُ�ْ� ِ�: اْ�ِ�َ�)ِب َأْن ِإَذا $ِ6َْ�ُ�ْ� 	َ�)ِت ا�.�ِ- 4َ�ْ�ُُ� 1َ2ِ) َو3ْ�َُ�1َْ�ُأ 0َ (.َ�َ (1َ2ِْ>ُ�*ُ�َ ?��وا َ�1ُ�َْ� َ@
 ا����ء١٤٠-١٣٩ ﴾َ@Bِ�ِ"ْCَ Eٍ��ِ ِإ>�ُ�ْ� ِإًذا ِ�Aُْ.1ُْ� ِإن� ا�.�َ- َ,)ِ�ُ� اْ�ُ$َ�)ِ�ِ
"َ! َواْ�َ�)ِ�ِ��َ! ِ�: َ,��1ََ� َ,ِ$"ً�)

 

                     ������ ��#.ر ا
 ,3 ه.2 ا��1ت ا�.�� ��/.ون ا�-�,��� أو���ء %� دون ا�	'%���، %�#ّ""�� ���#"! ا� اه�

�َن ِ�ْ�َ�ُهْ� اْ�ِ���َة َ�ِ�ن� اْ�ِ���َة ِ�.�ِ-          ﴿:  وّده� و% ا?��7 �8-�,��� وا��<�=�7 ا��ّ>ة �9:ه� و��ّد �7�89 �6 �5              �ُ�َأَ�ْ�َ

 و? ���ل %� ا�-�,���، �@ %�                              ﴾َ,ِ$"ً�)>���<3 ا��ّ>ة %� �7�A % ��B، ,���ّ>ة ? ��� Cذ� @�E� �% أي ،

َوِ�.�ِ- ﴿،  ﴾َ�ْ! َآ)َن ُ�ِ��ُ� اْ�ِ���َة َ�ِ..�ِ- اْ�ِ���ُة َ,ِ$"ً�)         ﴿ا� ا�: ا�H: ا�.ي ? �I�, 5� C��J ا��	�وات واHرض،              

�َن$ُ.َ�ْ�َ Gَ !َ"
�<3 ا��ّ>ة %� ��B ا
  ﴾اْ�ِ���ُة َو6ُ�َ�ِ�ِ�ِ- َوِ�ْ.ُ$ْ#ِ�ِ�"َ! َوَ�ِ�!� اْ�ُ$َ�)ِ�ِ�� �% 
و,3 ه.2 ا�1� وKL ا

    M,��	��� ���%'	5 وا�� Nور  .»                         ��ل 89�Qوا 
��7! 89 R8I ا��ّ>ة %� RS�T ا�وا�	U6 د %� ه.ا، ا�
9��د2 ا�	'%��� ا�.�� ��7 ا���Uة ,3 ه.2 ا�#��ة و� م �6 م ا�7JHد                  �8	T 3, م�W�S?5 وا�و���RN ه��  .  9� د�

           3�� ]��ء آ�Eر ���: ��7 9>ًا          «:  أ5S ��ل   �أن S.آ� ا�#:�X ا�.ي روا2 اQ%�م أ�	: �9 ا����� ��R إ�Sا �%

 ).E�١/٥٨٠��� ا�� آ`�� ج(» و,/�ًا ,�J�9  7ه� ,3 ا���ر
 

 ﴿                   ُ�
ْ0َ Hَ�َ (1َ2ِ 1َْ�ُأ��ا    ُ�َوَ=ْ� َ>��َل َ�َ.ْ"ُ�ْ� ِ�: اْ�ِ�َ�)ِب َأْن ِإَذا $ِ6َْ�ُ�ْ� 	َ�)ِت ا�.�ِ- 4َ�ْ�ُُ� 1َ2ِ) َو3ْ�َُ>ُ�*ُ�َ ?��وا َ�1ُ�َْ� َ@

      ْ�1ُ.ُAْ�ِ ِإ>�ُ�ْ� ِإًذا Bِ�ِ"ْCَ Eٍ��ِ@َ :�ِ﴾  ،»                3, �7�% 8 س"��� ���A5 إ��-� ور� Lا��37 ��: و ���أي أS-� إذا ار�-

ا�	-�ن ا�.ي �-��g� 5�, �Eت ا
 و���7>أ و���f6 ��7 وأ��ر�	 ه� 89 ذ��J :6, Cرآ�	 ه� ,3 ا�.ي ه� ,�5                      

أي   �ِإنl ا�oُ%ِ�Tَ 5َl8 اْ�ُ	َ��ِ,�6َِ� َواْ�َ-�ِ,ِ��َ� ِ,Tَ �َl�7َTَ 3ِ	�ً�� �: و� �5.. ,3 ا�	�hi ﴾ِإ>�ُ�ْ� ِإًذا ِ�Aُْ.1ُْ�﴿: ,78.ا ��ل ����

                                  �آ	� أ�Jآ ه� ,3 ا�-�E آ.��q� Cرك ا
 ����7 ,3 ا�/8 د ,�S 3ر ��7T أ�:ًا و�"	o ����7 ,3 دار ا��6 �
 ).E�١��� ا�� آ`�� ج(» وا��-�ل وا��6 د واsBHل و�Jاب ا�#	�� وا�<���8 ? ا�>?ل

 

                         �. ,-�i� Kو�Cu ا�.�� ��qرآ ن ا�#-�م ا�.�� �#-	 ن ���-st �% ،�Eل %�qرآ��7 ,3 ا�	��RL ا�#- %�
            M,��	ا� �% ��E� �7 ��6ءS ا�.�� � اّدون �ّ-�م و� ا� Cuو�i� Kأّن      .  وآ� ��ّ��B 9�6:ة� ��""#��ّ�ر  «%� �ا�<��

�8�N ا�«  .                                     ��%sNQم �: �ّ:د ��� ا���6:ة اsNQأن ا �	-, �6��Iم ,-�ة وsNQدون أن �:رآ ا أن ا �%
                  �W,�#	ا� ��Eد ��� آ�:ّ� ،���tv� �78	و%���"���7 و� ��%sNQد ��� ا���6:ة ا:ّ� ،���tv� �78	و%���"���7 و�

�	�6�� و%�#Aوا ��9�J م�-�i� �7�89 . ق�xا� ��>� ��%sNQا �Sأ,-�ر .E�S و�#�م ���89، أن @� ،�T�#� ���8,
�9� ا��3 �ّ:ده� ��� ا��qرع       �qه.2                      .  ا� .�E�� �6��I C�.-, 
� ه3 و�3ٌ %� �9: ا�%sNQا �Sأّن أ,-�ر �	-,

� %� �T} ا�E-�ة و��} آ	� ��ل %�-�,�38 �%sNوه3 إ 
8�«اH,-�ر ه3 و�3ٌ %� �9: ا�N ّ�ر ا��� � .»ا�<��
 

��@ ا
 �9: اH%� ���	��وف وا��37 �9                 «:  ��ل اQ%�م 389 5�89 ا��sم      N 3, آ8{�7 وا�"�7ُد �ّ�و%� أ9	�ل ا�ِ
� ,3 �#ٍ� ُ�ِ"�3، وإن اH%� ���	��وف وا��37 �9 ا�	�-� ? ��6َ�ُ��ن ِ%ْ� َأTٍَ@، و? �U6ُ�ْ�َن %�                       ٍَ̀Eْ�َ-� إ? َآ�	ا�

� ج. »وأ,�ُ@ %� ذ�C ُآ5ِ8َ آ8	ُ� 9ْ:ل �9: إ%�ٍم �T=�. رزقBs� .٨٩ص/ 7S٤! ا�
 ٢٣   م     ٢٠١٠/٠٥/٠٧ا�	 ا,M  -هـ ١٤٣١%� T	�دى اHو�



 ٥٨ا���د /  ٦ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٦ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 	��ن ����
 

�ء ا��وه���� ا�����ت� �� ��ح ����� ا��� ا��'�م ا�&%ر#� ا���"� �! �م 
 !آ�رع ��!-,�� ا�+�*� 	�) #��� را(�)

"�����" 
 

��� وا����ب و���� و��� و���� أآ	� ��                   ���1ِ�2 ا�/.�م ا�-)ر�# ا�+�*# (�)ا'&% $# ه�م ��ى ا� ��

��;:�� ا����# $# دو��% ا��8(�6 ا��ا6�/�7                        ١٢٠٠٠٠� 6<:/����% ا��$B� ��م ا�/.�م     .  روه�/>��، آ>?ء �� =

�6 $# ا�-Cد                    �����6 ا��Dا �E 6���B�ا %��F��F ت، وه# أ=�ث�������ء ا�/�� ��� ا�/�I� 6F��F #*�+�-)ر�# ا�ا .

      ��/JKم ا(��Q)�6 �� ا�P/�Q 6�(2I $# ا�FDس �� أ�� ا��N�BI $#                  -أ(��، ��Mت �>/6 ()ر��6       ٢٩$# 

��ل ا��/6B;/� #$ 1 را��M ،��7ت ا���ا=��:� ��2+�6 ����>6 ا����آ� اJR/�6 $# ا��و�6                        Qأ  .   ��B��ا ��Tو�

                       #$ ����% ا��>/�W� 6وف (�� ا�-)ذF �� 6:ا�(����ت ا��وه�/>� ��<� #$ ��� ا�/�I� 6F��F XE(� ت�=��B�

��2ن ا��وه�/>�       � X�����               .  را��7 �� ا�/�) ا�����\ �)]�6 اCFRم واR*�دة (��Q اء��Qإن ا���ا=ً� آ:�ا ه) ا

��Fو %��Q _ا \����J�2، و$ �B�B)ل ا��F)ل ]�" :6���B�م ا( ��D�2 ا) �J�2� #Ma$ )د�)�)دود ا�و�)ا ا?�." 
 

                   6�F�� 6�Q���# ا��وه�/>� �� ا�-Cد W�F�)�ام �(ا��M ا������Bون =�و�P =2)��ت ()ر��6 ������6 '�د �

�\ أ6���Q cF         �١٩٨٢	� ��M)ن ا�>/��6 ���م     Q 6/'ا(�)ا�%    .  م ا��ي �/X ا��وه�/>� �� ا� ،e�\ ذ�6 إ$�ER�)و

��:� $# ا�?واج و�;��� �)ات ا��D ا�-)ر��6                    Q �B��T� �</وه���ا (����6 �� ا��وه�/>�      "  �F�Mآ�"�gه� h��-�

��)ن ��?واج أو ا�)Kدة          �� ا�/�� ه# أ=�ث ��Iو�6 �� �-�                         .  ا���I�� ��7ةD6 اF���و(�����# $aن ه�i ا�

�6 �� ا�-Cد �� C7ل ا��Fا��>�6 ا��;:�� ا����#                                    �����6 ا��وه�/>�6 ا��Dل ا��&�FK 6-)ر���ت ا�;��ا�

��ء                             M �E j)ا����ي وا�B�/?وح ا�ت ا�F��F #$ �T��ار أ�FKا X� ،�-B����Q �� �I�د ��� ا�� #Q����Kا

��6�Q ا���)�E 6�                      .  وأ'+�ل ا��وه�/>�  ��Kت ا�F�����ار ا�/.�م ا�-)ر�# (���/1 ا�)=�# وا��Fا �T7 #$و

��ن ا�>�ري                  �M #$ ر��() \�Q 6Eو�+��# ا��وه�/>�، ر$X ا�I�Kد اDورو(BQ #)(�ت ا��>�رة وا����Kد ا���� .

                                6���B�م ا�Dل اC7د، وC-�ر $# ا��	�FKا \�Q �:�E�$ #��ت ا�)(B��6 ا�-��� �T�ت ا���I�ة أK(�ا P�وأزا

��ر            M��� X� 6? ا����Cت ا��>�ر?��) P��� ،6�E������6 ا� 6�)�8�m$�2� #/<ت             .  ا�Fأ��ول ا��رى ا�-�� n�=و

��وي *�&�                      � K 6:$�� 6�o�� �:Mأ \�Q �</وه���ا #����6 $# ()ر��، $�� ا�)اjE أM:� �/.� إ�\ =��ة ���I� 6����

                         6��= #$ ��2� �:��\ أن أو�)Q ل ��ة أ�7ى� ����ر6 $# ا�-Cد، �	�FK6 وا��Bر��� ���o�) 6M�I:� ا��>�ر

��ن وآ�ا��%       MRة ا��= \�Q 6������ت               .  ا���F�2 ا������ء ا��وه�/>� ا�M آ)ن �� ����ا \�Q ،e�ذ \�Q وةCQو

��ل ا�)=��6 وا�6�F�B و�����Fت ����6 �� ا��;:��                                  QDا �	آD �E��� 6، و(�� أن����ت ا�>/�Q ن�-��

                              ����Mو�Mوإ ،��6 $# ا����� ا� #�CFR	� C8/)دp، و����?.MDا �-� �� �:/Q #�W��ا �Tا����#، $�B� �� أ

��:� و��F��F:� ا�)'/�6 ا�����ة       .Mأ �-�)  .                  �Q $�ع��ا $# ا(��$ e��)و �:M(�Q P�Qء أ���إن ه�i ا�)'/�6 ا��

�2 ��-�6 ا=������:�، � n�= ��r ذC� \�+�ار إ�ر، و�/�)ه� �� ا��M��� #$ ������ د��ء ا�

٢٣  �(c u�8 دى ا� �   ٤٨/ هـ  ١٤٣٤: ر5Y ا�<�ار        م   ٢٠١٣/٠٥/٠٣       هـ�١٤٣٤

:�H�Iا J� ا�$�

 ا�$�آ�ي

���L� ��Lب ا�

 ٣٩ا����� ���� 



 ٥٨ا���د /  ٧ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٧ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ���ن ����
 

�ع ا� ����� و��� ������ ا������� ������ !ّ�� �"�#�$� 
 

�ون            ٢٠١٣أ�	ر    ٣���� وآ	�ت ا��
	ء ا�����      ��� ا�� ���م /) ا�.	�- ,	%+ ا���*(�") '& %	 $اء ا�#"!  

                    �أن ا���	ن ا�*.;"�"� �:/*(	 	ت %*9زع ا%*�	رات ا�%*
"	ن ا�5	�6 ,	�5"	رات ا�ر,�� /�4 ا���	'3	ت ا�*& 1#2

 :، A+B '(@ �2? ا�5"	رات ,<�1	...ا/*(	 	ت ا�%
9ع ا��	دم 
 ١- ��ال ا��	�EF, &G$ �*+ ا�*9ا'- /�"
 .ا%*
� �J�K ا��$اق -٢ �� L"% ر	"E ��>, M	إ� 	ًP6وا ،+"�	Qأ R"ث دو�:ت و�:B 4إ� �G"GP2أو �2;"+ ا��$اق و. 

$رًا ذ�?              -٣   ،+"�	Q�م ا����9 وا	;�4 ,.3� 	1+ '"�;P�>, +1;P�9ا أ�G�,	��	�X  ) دول ا��	�+    )  ٤١(أن  :  أو أن �


�� هYا ا�.3	م�!. 
� E"	ر �G$ه� ا�.	س -٤ �>, 	ً
 .أو ا��9ا^�1 وا��$ب،  ��
 :أ()� ا��'&�%ن 
إن  )  �*K"	ت ا��c	ن ,Y1ا ا���) ا��."J أن 9G2ن أ9Qال ا�.	س وأ/�	�1+ و2($'	12+  �"�ة ,<Ga	م `$ع ا_                        

                          +�$Gب ا�	*G(9ص ا��ءت 	^ ��ود ا��:ل وا��$ام، ��1	  �"	س ا��;�+ '& ا��"	ة، و��a ى�2
	رك و�2	�4، و� 2*�

        ��	�
% ��9� ﴾َوَ�� ا7َْ�َ&ْ�ُ�ْ� �3ِِ- 6ْ�ِ َ�ْ�ٍء 3َُ�ْ�ُ�ُ- ِإَ�� ا�&.-ِ        ﴿:  وا�;.� ا�.
��9 ا��1g$ة  *K	'$ة /�4 ذ�? آ��9Q3َ# ﴿:  ، و

          ْ�(ُ"َ�ْ�َ �َ8َ�ا� $ ا�Yي � �4P5 /) /	 � ا��;��")، '��/ (/ :ًK	1X+،              ...  ،﴾َوَر�:َ< = ُ(ْ>ِ�ُ"%َن َ;�.� ُ(َ��:ُ�%َك �3َِ�� َ

   i;��ون(و����ة  g$دة '& آ@ أ 9ر ا��;��") ا�GP$��                                     )  ا�/	Q MYوه ،M9�1�� ء أن	ا���� (  j
�� @, ،+1. 

                  A+B دة	
� '& ا�� 	Ga$ا/& أ�ن أن 	G�, kQ	.*2+، و ) ا�	، '91 د�) ا_ ا�5	ه$"lد�� و	(*Q/"� وا�	%"� وا�^*�	وا�;"

 ..!�1��1	 '& أ $ ا��و�� وا�;"	%�
 :أ()� ا����@�%ن 
             +GX	��/و +G�^ا$  J�E ون$X	% +G�وآ+            !!  � ز�*+ 2$ددون أ�'9m$2 J"Gن ,��9ل ��#	آ�G+  ) د%*9ر /

أ�+ �  (G2	�	G2+  ) ^$اء Ga+ ا�����$ا�"� ا��P.�، وأ'G	ر ا��Q"	ت وا��$Q"	ت               !  ا�G	'$ ا�Yي  oق ا�
:د وأذل ا��
	د؟       

�G2+ وأG29E+ و 	 در^*+ /�"� وq,	ؤآ+ '& ا��$اق و,	Q& ,:د ا��;��")؟                                  aو -�o�2 	1.  ا�*& �$اد +"�	Q�وا  ! ���

�ة وإ6:ح ذات ا�
")،                  :  أ.)�E	 �G+ ا�.(�"' j	  4K، و�G$رM ا�"9م          a99 إ�4 ا�/�� +G���� يYم ا�:%cد�) ا Aإن

 .و��$م ا�*#$ذم وا�*�	�t ,") ا9Ecة /) �$�- ا�Q	�"+ ا�*& s	ه$ه	 ,$اق و,	�.1	 ���s و`�	ق
 

�ً�  ) �$�- ا�1	و�� ا�Yي أ�*+ '"� %	X$ون؟                        , ،-�
(vُ$آ+ �$�- ا�َ�ُ �أ�+ JG2 /#$    !  أ�"G.  R+ ر^@ ر`"

� /�4 ا�$l+  ) آ9�1+  ) ^��G2+ و�.*;
9ن إ�4 أoaاب                          	Ga �� 4�/ i�` �QY� +� 	  	1"' +*Q؟)إ%: "�(%.9ات ذ !

B+ أ�) ه+  �9�xآ+ '& ا�
$��	ن،  	ذا 9�.6ا  ) أ^�G+؟ '�	 �$اه+ إ� رآ
9ا  9^� ا�*3	ه$ ���ً	 '& ز�	دة ر6"�ه+                          

�$  $2")       "ا��*5	,&، و ^ (  ( zغ ا����، 'P& ذ�? G6:E+ و/oآ+ '&               "  � ��.��'9�xا ,$,o/ +G و^@، و9G;�2ا ,

 .E +Ga:'� /�4  .1	ج ا�.
9ة، أs@ ز 	�1	 ,|ذن ا_ �2	�Ga @s ..4+ اc%:م
 !؟﴾GْAَ�َ َأEَFْْ�َ"� ِإَ�ْ�ُ�ْ� ِآَ��ً�� �3ِِ- ِذْآُ�ُآْ� َأAِ�ْ�َ #3َُ&%َن﴿

$�$��oب ا�*� & :/cا i*Gو��� ا��$اق/ ا�� 

٢٤  �(c u�8 دى ا� � ٣٤/٦: ر5Y ا�<�ار       م  ٢٠١٣/٠٥/٠٤    هـ  �١٤٣٤

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G ا���اق



 ٥٨ا���د /  ٨ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٨ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ��� ا
 ا���	� ا�����
 

Oد�H��.N ا�$3.$"!،! أ1�ّ) ا�3$.$�ن �: �2= !� S.*�.� !"�(6 �� إن آ�
(1>(
 ��."�� N"C(U�(2 ا�N�"3@ N*"T، وأ="$�ا دو�N ا�*N�H �.? أ>

  
                     �������%Qا �����8Uا� �8�	9 M8x� ،�S��/�8 وا�Wه: ا��q% �% �t[ :7q% 3,) ����� �/�qا����ن )  ا�

3 89 %�uت ا1?ف %� ا�	�8	�� ا�.�� آ�S ا                  q� �8 ���7" م ا�W	ف ا��8@ ا� T 3, 6 م�, ،�7��q�7 وو�	8W�
    8�J �6x�% 3, ���	"��"�ج 89 اQه��Sت         ٢٠١٣أ��ر  /%� %��    ٦دآ�؛ ,3   /%�s� ��	U�م، ��X آ�S ا %�

        
8 ا
 5�89 وA)    �8N: اsNQم وA: رN ل اL  .(           حs���� ًا:�T 7>ة �"�7>ًا"% ���آq% ة � �%�� X��
� %� أآ`� %� S -% ،و��س ا�#:ود، ,3 � ا�3  ١٠,٠٠٠ا���ري ،o���ا� @t:��، و,��� ا�I�qا� �% �U�9

   ����ً�      ٢:٣٠ا���9L-    ����� �% �%i�ء %� آ@                    -و����Hا ��	8�	ا� 89 ���sIق ]?ف ا��68xت ا���ر�
��ن                    �S�>,وه� ���8اق وأ<B 3, ��-��%Hا ����8Uا� �6��I 3آ�#� �	S 3, ،ه.2     .  ا?�"�ه�ت �8�U� وآ�ن

 @��، أن �Tُح ا1?ف %� ا�	�8	��، وُ��q� .f/J �:ٍم ��رد ٣٠٠٠-٢٥٠٠ا�"��	� ا�
 

89 ا��8	�ء                           ���q	وا� �N�qا� � -%	� �/q ن ا
    -وS#� ,3 �>ب ا��#��� q� ��:S:ة ه.2 ا�7"	
6��78 %� ا�7q:اء� .وS�iل ا
 أن �

 
 ?.�V :� !��>(@ ا� !دآ)/أ1�ّ) ا�3$.$�ن، �! ا��)! آ(>
                      RT7  ا� ا, ،�-�� ,3 ��آ,s/ا� �� دو�%��Q @ ا�"�د	3�ّ ا���� 3, @`	��-� %� ا1ن ,9�U:ًا �Tإّن وا

         :	#% R������ ا�#S �,اّ�.ي آ� �                    ��� N5، ,68: �.ل ر,�J �9 �ً9�,د �-=�%:� ���#A 3 اّ�.ي�%� أ58T، ا��

�7��N � �، وا��	@ 89�%sNQا �� ا�:و�%��Q �78ًا . ا�-��� ����5 آ:� o��N 3�� ه3 و�:ه� اّ�,s/ا� �إّن دو�

                 
� �:%�ء ا�7q:اء                �و�q-@ دا=� ��ذى ا�	�-�ر ��sNم و��N ل ا����6 %� ����N 3�، وه3 و�:ه� اّ�

�� ��:وة اsNQم �����، وار,� ا أL ا�-�                 .  ا�>آ���IQ�� وان، ��درواHات ا , @��.�C و%� دون ���ti، و�
�، ,�ددوا ه��,�ت %� %`@                ,s/ا� �� دو�%��Q  9:� ت�,��7� �ً���9)  :       �,s/��� 7:اء �- نq�6م �:%�ء ا��S?ا( ،

)        ���#�6� ا� ��:ة �8��xه3 ا� �,s/وض      (،   )ا��Eه3 أم ا� �,s/ا�(   ،)      
� رN ل ا�N �,s/ا�(   ،) �,s/ا�

���#Uع ا��	Tإ .( 
6َ ِ�5ِ«: ���ل رN ل اl�� �6َ�َُ�ُ@ ِ%ْ� َوَراِ=5ِ َوُ�ٌl�Tُ اْ�ِ�َ%�ُم �	َlS�8(، »ِإ�% ��#L.( 
 

S#� ,3 �>ب ا��#���، S'آ: �8�8	�ء ا�	/��U8، %� ��دة ��آ� ا?��"�ج، أّن %">رة ا���دس %�                         
 ��%/     �-��Aء -أ��ر، �: و���S�� �hارع               -آ ر qا� 8��� -أ%�م %�'و��� آ���ة، ,��	�8	 ن ا�.�� S>� ا إ�>�%

89 ا�/ ف و89 T	�o ا��6��ت     -                 
�sN�� �7م و��N ل ا� @T�6 %� أ, �� �:%�=�7 ا�>آ��#��T�t ا �8

�#�5S و���� و�8	'%���، و? ��	# ا ��ه:ار ه.2 ا�:%�ء ا�>آ�� ����U أي� %�                           �N 
، �.�C آ S ا أو���ء 

� أو %� ا� L ل                     x8���� C�	�� 9 ا%3 و�>ب ا�R�q ا���<��s, ،3 �	ّ-� ه� %� ا�x�أ�>اب ا�#-�، %� را
�ً�S�h �7إ�� .             �� ,9�U:ًا � دوا ��آ�-� S#  ا�#@ ا�39�q وا� ��:، %� stل �# ��78 إ� ��آW#8ه.2 ا� �	,

                        �S�%H3 ا, ��I�, :� ن S -��, ،C8 ا ذ��E� �� ن�, ،�,s/ا� �� دو�%���� ��%sNQدة ا�#��ة ا���Nا  إ����

 ،�7�89 ���َن﴿ا��3 اؤ�	�$ُ.َ�ْ0َ �ْ��ا َأَ�)َ>)0ُِ�ْ� َوَأْ>ُ<ُ��ا ا�.�َ- َوا���6ُ�َل َو0َُ*<ُ� .﴾َ�) َأ�1َX) ا��ِ(�َ! 	َ�ُ��ا َ�) 0َُ*



 ٥٨ا���د /  ٩ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٩ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 
 !أ1�ّ) ا��)س 
            8�J 3, ا Sا�.�� آ� �-Sا tإ @`% �-Sّ�8 أ�S �#S/          ��� أ��ً� ���qون ���<�R %� ه" م ����Si, ،دآ�

   ���S�	8�7 ا��=�E8و�-   �����؛ وi� �8�S �#Sّن    �89 اsNQم و89 �Jف ا���3 %#	:         -ا�.�� ��q:� ن �#��� ا�

                         ��A�	ا� o�رHات ا ��ار ا�:% 89 ��8	� :� ��Si, ،2:اء و�:�89 ه.ا ا?9 �U�6� ? ����� 89 �-��B
                             �Uا�"�%�، و� �/��]?م %">رة ��س ا�#:ود، و? زا�� د%�ؤآ� �<38 ,3 �9و�-� ���R ا�E��د، وا�

 ���8W ن "رs� �Sزا"ا�� ق، وا?����ل ا�#- %3، وو,�ة أ���=-� ,3 ا��7Sر %o�U اHز��ء ,3 %N �% ��, ،
89 ه.2 ا�"�ا=�؟ ���%�L ! o�	Tو �-Sا tواد9 ا ]��ءآ� وأ���ءآ� وإ ،�,s/��� �����x% ارع qا� اT�t ا إ�

���#�� إ� �>ب ا�x8�6@ ا�Sو ����#� ���I�� ��"3 ا�, ��U8/	ط ا��� .أ��ر�-� %� ا��
 

 O"Zن �: ا�� !أ1�ّ) ا�]�)ط ا�$*.[
��� ,h 3-���-�؟ إّن ا���س ��# ن �:%�=�7 ا�>آ�� %� أT@ اsNQم،                         %�L �����T 8 نW�N �% إ�

�� ,h 3-���-� ه� ا إ� %��9:ة ا���س، وأ�I# ا Sد�-� وأ��� K�W�� �% ?ً:�, ،�7S و�-�ه �وه� ��,� ن ����
3 ? ُ��� إ? �#	��� �9ش               .  ����� ���6 ة، ,E� s@ ا�#:�: إ? ا�#:�:        ��، ا��I�6ا	ا�:� ���	� {�� �-�Tإّن وا

�-� ه                       Tوا @� ،�-�% ��U8/	ط ا���8� ا� ?��ت ا�	�#:ة وا��7: ���8� ا���س، و���8� ا���	9 ،��B�xا� �����
     �7S��>I �% ��	8�	م وا�sNQا ���	�  .             ،3��>��� 9 ا%3 و�>ب ا�R�q ا�N��N @q, �h6.وا ا���س %� ��اSi,

ُ����o أ%��                      X�� ،�,s/ا� ��	-� %� إ��%� دو�S �� ،���#�� إ� �>ب ا�x8�6@ ا�Sو ����� �%� stل إزا�
                                �%Hد، و� �: اs�� �8	�8	��، ,� �: ا���س ,3 ا�ًE�8t ��J�8@ أ�  ا��t �� ء�x9 ��qا� ،���#��>ب ا�

          :	#% 3��، و�#	�J 3ف ا���%sNQا� ?��ت                 �ا ���ط ا�"��، و�#�ر ا�"�� %� ه�	�A �8�� Rو���� ،

 .ا�	�#:ة وا��7:
       

٢٧  ��S�`دى ا��	T �%١٤٣٤  ���#� هـ                                                        �>ب ا�
 M,ا 	دش  ٢٠١٣/٠٥/٠٧ا�s>�� � م                                                            و?�



 ٥٨ا���د /  ١٠ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٠ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

:4L^ 2")ن 
 

�1 ��ق ا�ـ �� `�
 !�: 2)>")س T2٨٠٠)ر �3��6c �.? ا��3)ء وا4ab)ل �"
�ش ا�$3.$"!؟ وأ�! ه� ا��,)ل؟", !�c�! 

 
�@ ,��u% �7ت %�  � �أ,�د ا�	�L: ا�� ري �#6 ق اSQ��ن وi� 2��Bن أ���ء 9:�:ة �	:��� ����Sس ا�� ر�

 �% �,ً t تs=ت ا����u% @���: %">رة �8:ة ا����� " %"�زر T:�:ة"ا����ء وا�EIHل و�7q: ا�	:��� ,�اًرا %� �
�               .  ا�	"�ورة�S:ا�	9:ا%�ت ا�Q�7 ا� �� وا�	��q�8ت ا�	 ا���%�Wا�6 ات ا�� K�`-� R69 تs=3 ,�ار ه.2 ا����iو�

       @�� X�� ،����� أ�EIل، وذ�C ��: � م %� إ9:ام               ٢٩,3 ���� ا��N �7��� �ًّ�S:%١٥٠     �7��� �� �Uً/J
� .ذ�ً#� ,J 3 ارع ا�	:��

 
                               ،��>��@ ا���Eح ��qر و�WS%5 ا�6	�3 ا�� �% oو����	� %�8�@ ا�6�@ وا��:%�� واQره�ب وا���

            s�`% �7� �L��	ر�� ا���� ا��3 �� ���ف ا��q�و�Tءت %">رة ا����� ,��S�� 3س ��'آ:       .  و���	� ا�	"�زر ا�
� آ��#"�رة �@ ه3 أJ: �� ة إذ �-Kq ا�u% �9 �%Hت                      �N�� �7� 86, �q�5% ? ���	 ن �"�} ا��WSر و�q� أن

و�#�R ا�	"8} ا���-�ي �8` رة ,��S�� 3س      .  ا��#��� ا�.�� أ9:% ا �:م ��رد إ%� �����Lص أو ذ�#ً� أو ����ً 
 ��@ أ%}         ���7 %� ا����ء             ٨٠٠,�ن 9:د ا�7q:اء ��8 �����B�78 و	آi� تs=�9 �7�% و�:ه� �����7J:ا ,3 ا�

 :�7J �وا�EIHل وآ��ر ا��� وا�.�� %�ت T``�7 ا�q ارع وا����xت، ,�	� ا�#:�X آ�ن �:ور �9 أآ`� %� %�=
5�, �ً��U�Bوا sً�� اNH: و9	:وا ,�5 �#��J 5���Tس ا�.ي ا��S�� ���:% 3, o� .,3 �3 رأس ا��

 
��N �T�Eآ�� دون رد ,�@ %	� �'آ:                                  % K6� �-��%5 أNرأ و�#U@ ه.ا آ58 وا�	"�	o ا�:و�3 و89

� -� اI'2 و�o% ،2�%g أن ا� ?��ت ا�	�#:ة�-��%Hا ��Tا�/�ر �N�� �h:#��	�  -و89 ���ن �E��T ���آ3 ا�	��
       �7Sُرِو�9َ",3 ا�/:اع و�:39 أ  "                  �����ء ه.2 ا�	">رة، ,3 ��� أآ: T ش أرS�� ا�	�#:ث ���N ا�Sإزاء أ

                      �7Siن ا�:و�3، وآ S�68ن و���SQ6 ق ا#� ���7آ�ت ا�"��	S?�9 ا ��� u�	ا� ��N�#% ورة�A 89 ���Hا
                       �7�#8U% �% X�� ��C8 ا�	.ا�� وا�	"�زر ا�	�و9� 2�%i� 3�,��x�% @� 3ت ا�` رة          -���� أ%��-� ا�

3%sNQ�77 اT و� �� �7:د %��U#�7 و�7:د � اT: دو�� �7 د،  -ا�� ر��%sNإ � ? ��6م دو��� ا��Uاع ���Iإ
 �9 :��� ا�7>�8� ا�	�xو�� وا����:ة آ@ ا��N���ل ا�#8 ل ا� �� ��ت أه@ ا��qم و�:,��7 إ�h�9: و �% �E�و�

��%sNQا �,s/ا� �%���� �7���B. 
 

                        �uIا �� ا�.ل و�-�م ا���ر وا���qر %	WSأ @� ،��%sNQوا �� ا�#-� ا��6=	� ,3 ا��sد ا�����	WSوإن أ
���7 و�/�ذ��US �9 �7ة أه�78 وإt ا�7S، �@ و��g%�ه� �7�89 و89 h ر��7                   T R��� ��B�xه.ا ا� o% أ��� .

���	N وا�.��، ه.ا إن @�6��ل ا���uTs ا� ا,:�� إ� �sده� ,�ر�� %� ا�<:ر وا�6�N�� ا E�%/�	�ت  -�"�وزا -واآ

٣٠  �(c u�8 دى ا� �   ٥١/ هـ١٤٣٤: ر5Y ا�<�ار    م  ٢٠١٣/٠٥/١٠  هـ     �١٤٣٤

:�H�Iا J� ا�$�

 ا�$�آ�ي

���L� ��Lب ا�



 ٥٨ا���د /  ١١ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١١ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

?��6�N�7 ,��7 اS ��#� 3� .ا�	 ت ا�
 

                         �"T:	�7 ا�Sز�/% �% �L�Lر M8x� �7 و��J �T �% وا�:ا ��:�T ك�#� �� �� ا��	�8	WSHإن ه.2 ا
#8� وا�.�U�� �=�tة ��ا=� وأ�EIل ا��qم       NH��!                 ه �,s/ا� ��T م ,6: آ�ن دورsNQا �، ���	� ,3 �@ دو�

��Uر ��7     S?وا �%Hا ���	�  ..                       � �"7> ا�"�� و��: ا��:ة و�-�� و%� 5E8t ا�"�: �89 3E�8/آ�ن ا� X��
           2��E�8t وا �h�>�N�6%� �#�ة ا�Sوا ،
وآ�ن ا�"�:ي ��5�:�6   .  و���Uة ��J أو EI@ �7�ُ     ،  ا�"�7د ���Uة د�� ا

���� 5� � s`	�َ̀ َ�َ.ْ"ُ�ْ� �: وإ�	�5S ���دل �q�T %� ا9H:اء % َوَ,)ِهُ�وا ِ�: ا�.�ِ- َ@�i ِ,1َ)ِدBِ ُهَ� اْ,َ�َ�)ُآْ� َوَ�) َ,َ�
ُ̀ َوِ�: َهَ(ا ِ�َ"ُ��َن ا���                        ُل 1ِVَ"ً�ا َ�َ.ْ"ُ�ْ�    6ُ�ِ�: ا���jِ! ِ�ْ! َ@َ�ٍج �Nَ�.j َأ2ِ"ُ�ْ� ِإ2َْ�اِه"َ� ُهَ� 6َ$�)ُآُ� ا3ْ$ُ�ِْ.$"َ! ِ�! َ=ْ�

�ا 1َVَُ�اء َ�َ.? ا���)ِس<ُ� .�َو0َُ�
 

  �7���-h 3, � :�� �J �T را��
��؟   	L �-�E-� ?أ  !                M#� K� �� ? 3���7ك ا�9Hاض ا�Sوا�.�� وا�#�ق وا @�أ? �����q% �-�7ه: ا�6

��7؟ أ�� ه�                  !  ا����ء وا�EIHل وا��q خ؟  %Hص �:���7 وstQ�7 ا�, :� �أ�� ا���Tل ا���Tل؟ أ�� ه� ا�.�� �
 أL#�ب ا��6ار ا�.�� i`�Nرون �9Hاض ا����ء ود%�ء ا�7q:اء وأ�Sت ا�"��؟

 
                              ���xU% ود:� 89 �-Sُ�-% {�� ،��:3 ا�, �-� �Sا tر� ا إ�#�إTَ � �� �-S:وا ��#	 ا ا�#-�م و? �

                   ��%sNQا �-�� ��� ا�	�8	��، �@ إن %-�S-� ه  ا�:,�ع �9 أ%��Eا��>اع وا� ��N��إن دورآ� ه     ..  وT:ت �
� ا
 إ� اHرض               ���J ة %� ���: إ�9دة�US ،��:وا� M#ة ا��US  ..        رة ا������%�� ���#�وS#� ,3 �>ب ا�

�`iروا       , �,s/ا� �� دو�%��Q ة�Uا ا�#>ب ا�� x��� S:9 آ� ��J�8@ أ�  ا��t �� ء�x9 f8/	ا�"�8@ وا��6=: ا�
���� ا ا��> ,3 ا�:ار��      .. ,���:ار ا��:ار أ���7 ا�"� ش. �9HاA-� ود%�ء 7J:ا=-�� 
َ,gََ��ُهُ� اُ
  �آ S ا أ�USر ا

 .�hََ اَب ا�:{Sَْ�� َوُ�ْ�َ� hََ اِب اtِ1ََ�ِة
 

 ا�6�� ا����=3
���#� ا�	-�R اs9Q%3 ا�	�آ>ي �#>ب ا�



 ٥٨ا���د /  ١٢ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٢ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

��;� �'� ا� ا��;�6 ا�
 

 ...�K�Lُ� ا�$�ِم و�JFُم إ(�ان و;H� �3 -�ُE"�ن
� �GOادِ��G�� %َة ه%=آ��'� ��@Aْا� �ِ��G�� ونG��)ُ!  

 

          �.% &' ،J)�ون و$Q ��
% 9�� @
Qس  �*��                ٦٥٦	، '�*@  ) ا�.	1� ���هـ، دّ $ ه�9آ9 ,��اد ,�� a(	ر `


	ت، وأه�? ا�oرع وا�K$ع، و`1� /�4 ذ�? �1$ د^�� ا�Yي                       *Gوا�� i*Gق ا�$aوأ ،�/3"��، ودّ $ ا�
"9ت وا��;	^

         i*Gُا� $
�� 	ء ا�.	س و,, �وا�"9م ودون a"	ء  ) ا_ و�  ) ر�9%� و� ا��z .")           ...  �5*$ق ,��اد a"� ا�g�*E  "	ه

�;*�$ ا��g	ة '& ا�9�9غ '& د 	ء ا��;��") '& ا��("$، '"�(1P	 �	l"� ا�#	م ,�YاJX ا�g	X$ات، و�a+ ا��*�P$ات،                        

و�*;	,-  �� '& ذ�? oaب إ�$ان ,	�(9ار�! وا�$ا^�	ت، و2��$ ذ�?  ) ,�"�، ,@  ) i�$Q، إ�$ان ,#$�	 و�9^;*"ً	                      

و�;*�$ ذ�? أ�	 ً	 ,@ أ%	,"t '& ر�J ا��("$ و,;	1."2	B ،+ '& دوره	 و ;	^�ه	،               ...  /) �$�- ا�#	a.	ت وا�g	X$ات   

      $�a ة وأز� 1+ ,#$ و� `�$ و�	�gا� J)Q (  +�;� :'  ...         @�و�1#� �1$ ا��	6& ا�Yي �5*$ق ا��("$ /�4  	 �

       $" �وآ@ ذ�? �*$4m /.1+ أ $�G	 وأa:'1	، ودو�� �91د وأز� 1	  ) أ^@             ...  '&  "	ه�  ) Bq	ر ا��(J وا��*@ وا�*

� ��PG	ر ا��;*��$�) و�91د  (	��1+، وذ�? إ�4 أن ُ�.9�Kا /�"ً:  G	ن /�"@، و�;	ن a	ل                                  P�أن �
�4 ,#	ر �

 !و/��� إ�"? أ $�G	 �m$*&: ا�g	l"� و�3	م إ�$ان وoa,1	 ��9ل

  

إن هMY ا���1	ت ا�3P"��، ه& ,9Kء أKE$  ) أ $�G	 s.ً	  .1	 أن ز�	دة ا��*@ '& ,:د ا�#	م ����1+ ��
�9ن                           

9�aً� ",�#	ر�t أ $�G	، '*(.G  :ً"�/ +1� t	ن /�"@،  ) E:ل /��"� إE$اج '&  �2z$ات أو  P	وm	ت 2;�"1	                          

�"��%"                                �� ,."� ا�.3	م ا����	�"� ,�� �G` $""�2& '& ا�M9^9، و��1	 2�رك أن و^�1 أه@ ا�#	م ه& اc%:م، '�"�*' ،


	ر ا�.	س /�4                                  ^c زر	9اع ا����وآ@ أ $" �أو/oت �9g5�1	 ا� 	 "� وا�P�5"� ,	%*��	ل آ@ و%	X@ ا��*@ وا�*

 ...وهYGا آ	�� هMY ا���1	ت ا�a9#"�... ا�9K5ع �وا $ه+ و zا $ا12+

  

� �	l"� ا�#	م /�4 ا��;��") و/�4 اc%:م، 'P*� 91	E$ ,<ن �3	 � �3	م /��	�&                          �a +َّ1P*� أن �.G�� +�;إن ا��

                   �" :%c	,م و:%c	, 9ن�g.� ن	.
� &' �,oaم '& إ�$ان و	ا�.3 (G� ،(". zوا�� �'J"G �#	رآ9ن  ...  /�و _ و��9%$

�ه+ و @*Q�;	1X+ وأ�P	�1+؟ أ�+ ��$أوا آ:م ا_ إن آ	�9ا  z .")؟                      ^	;  J)Qا��;��") و @*Q &' ��9�,	;� @, ،	ً"�	��/

�        �َ�	 َأ�1َُّ	 ا�q (َ�Yََِّ ُ.9ا ِ�َ+ 9�ُ9�ُ2ََن َ 	 َ�	 9�ُ�َPْ2َنَ        ��	�
9�ُ9�ُ�ََن ِ,َ<ْ'9َاِه َ +ْ1ِ	 9�ُQُ &'ِ Rَ"ْ�َِ,1ِْ+ َوا��َُّ� َأْ/َ�ُ+ ِ,َ�	         �أو ه+ آ�	 Q	ل %

 .�Gْ�َُ*9�َُن

  

1#�  P	رQ	ت �.�ى �1	 ^
") آ@ /	Q@، و��2& ا�� 	ء  .1	 '& /$وق آ@ 6	ia ,($ و,("$ة،                       � 	.�
� أ6��

'|ّن آ"	ن �91د ا���*(g;�P� i") وا���9ن ��(J ا��z%;	ت ا��"��9 '& %9ر�	، '"$ّد ا�.3	م ,�(J ا�#"9خ                                  

وoaب إ�$ان ��9ل ,�;	/�ة �3	م ,#	ر '& 2�$�$ ا���9ن  ) ر^R �91د، وإذ ,�                         !  وا�.;	ء وا��P	ل '& %9ر�	     

              �2� "$ ا��("$ و2�$�$ه	  ) �1	رة اc%:م وأه� &' �"l	gا� �وإ�$ان 2*9/� ا�G"	ن ا�(1"9�& وإذ ,9/"�ه	        !  �;	/

 !�9Gن �	رًا /�4 ا��("$ وl"$ه	 '& ا�#	م، و,$دًا و%: ً	 /�4 آ"	ن �91د ا���*(g;�P� i") وا���9ن

  

               �ا����	�"9ن ا�P*� (�Y	 +1, $E�	l"� ا�#	م،        :  إن ا��("$ �2ُ(J  ) آ@ ^	�i و��*�t /�"1	 أ/�اء ا_ ور�9%

وا��.	'�9ن ا��Y) ��9�9ن ,<'9اه  +1	 �9�g."' ،+1,9�Q &' R"ن ,	c%:م و�
g.9ن /�اوة أه@ اc%:م، وآ�1+ �*;	,-                         



 ٥٨ا���د /  ١٣ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٣ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

2� "$ ا��("$، ,#$ه	 و`�$ه	 و�a$ه	       &'  ...              ��9Q 	1"' $Bz� ة ا��("$، و��آ@ هYا و^"9ش ا����3 � 2*�$ك �.�

، ,@ iQ$2 هMY ا����3 ا��(J وا�*� "$، و�2� ا�1#�اء وا��$4a،          �َوِإِن اْ%َ*ْ.َ(ُ$وُآْ+ ِ'& ا��ِّ�ِ) َ'َ�َ�ْ"Gُُ+ ا�.َّْ($ُ     �:  �2	�4

�	ت ا�"*	 4 وا� 1	ت ا�4�Gx، ,@ آ<�1	 P, $3*.2	رغ ا�(
$ ا��K	ء /�4 ا��("$ وl"$ ا��("$  )                               "), >
و� �2

� و';��                                     !  أرض ا�#	م  *�	"E &' +آ	�أ 	  	 ُ�� & ا���i '91 أن هMY ا��"9ش � زا�� را,.GB &' �K	12	 t"g2 ا�

���s...  و             	1':aوأ 	G�$ أ &m$*� �"آoء ا�	 �� أ $�G	، وP;2? ا���, j
أ': �9Gن '& هMY ا��"9ش      !  t"g2 أ�2 �ً�3;

                              $)."' �*
� أو آ*"*Q$' ًا�X	Q -�g.1$ ا���) و�s �.X	5��3 ا��ا� MY1� i��"' ،�
�Q ي�ر^ٌ@ ر`"� �j*P ا_ /�"� و�1

29�؟ أ': �9Gن؟Eوإ � !أه�

  

�G) '& ا��("$ أ%9دًا ��	و 9ن ا��(J ا��;*�$ ا�Yي �;*��@ '"� ا�9gاl"� `*4 أ�9اع ا�%��� ا�*& 2(@                          

      	G�$ � �" 	 �9ط اg5ا� (  �"l	gو،               :  إ�4 ا���� � 2(@ إ�4 /#$  �#	ر  	 /.� ا���%>, �رو%"	 وإ�$ان، ��	و 9�

                   -��	, -g.2 �Qد	3"��، وأ�;.� 6/ �. z  9ب��, (Gوان /�4 د�.1+                       :  و��إ 	 ا�.($ وإ 	 ا�#1	دة '& رّد ا��

أ%9دًا '& و^� ا�9gا1�9a (  �"l+، أ%9دًا '& ز ) ا��P$ان 2�G& ا�*P	Eً	 ��96                      ...  وأ/$ا1m+ وأ�P;1+ ود�	ره+   

�
� ���*�")! ا�%Q	وا�� ،$"E ) zأ $ ا�� @G' ،+اه$Eه+ وأ	"�ء ا_ '& د	وإن أ%9د ا��("$ ��.(9رون إن `. 

  

                         kّ�*% 	9هGP% &*آ"� ا�oء ا�	 �'& �
.	ن، وإن ا� 	1,oaم إ�$ان و	3�م و	ا�# �"l	� -a:*% $")إن ��.� ا��

               �9�P  _ن أ $ ا	4 �<2& أ $ ا_، وآ*a ،ر	$اف ا�.1�ء ا��"@ وأ	�q +1�^	K   ...       9ا�	4 �9 د َّ$وا ا��("$، '�) �.*aو

َ'َ<َذا1ُQَُ+ ا��َُّ� اoْ5ِ�َْي ِ'& اْ�َ�َ"	ِة ا��ُّْ�َ"	 َوYَ�َ�َاُب اEِF�َْ$ِة َأْآَ
ُ$ 9ْ�َ           �إ� ا�o5ي '& ا���"	 و��Yاب ا�E$ة أآ
$ �9 آ	�9ا ����9ن             

� ا��B$ ه�9آ9 وأ`"	/�، و,�� أن 4KQ /�4 ا�5:'� '& ,��اد وs)                      �َآ	ُ�9ا 9�ُ�َ�ْ�َنَ �' ،@
Q (  +1/	"`>9ن آG�1"%و


9ل،                      .g%ه$ة و'& ا	ا�� &' ���^ (  �Q$`دت ا�5:'� وأ	ه�? ه9، و/ M	�*
� و6@  Q �َو2ِْ�َ? اْ�َ<�َّ	ُم ُ�َ�اِو1َ�ُ	 َ,ْ"َ)     �أ�

�iُّ ا�3َّ	ِ�ِ�"َ)ِ�ُ 	�َ ��اَء َوا��ََُّ1َُ̀  +ْGُ.ْ ِ Yَ5َِّ*�َ9ا َو.ُ َq (َ�Yَِّا� � .�ا�.َّ	ِس َوِ�َ"ْ�َ�َ+ ا��َُّ

  

���� ا�(���"�j ا��Yي               � وإن oaب ا�*�$�$ �zآ� آ��� Q -ٍa	�1	 ر%9ل ا_ ��
@ Q$ون '& ا��Q ة$�/ (, i�G�

("�"�� ا��	آ+ '&  ;*�رآ� /�4 ا�(^$Eءِ                   « : أ	�1َ�Pَ�ُّ;َرِة ا�	َة ِ �ْ) ِإَ �$َ��ْ�/ُ (َ�,ْ iَ��َْآ 	�َ �َوَ �	 ِإَ �	َرُة     :  �Qَ	لَ »  َأَ/	َذَك ا��َُّ

	َ���1ُْ+ َ/�4��َ       َأَ/� ُأَ َ$اُء 9Gُ�َُ�9َن ِ ْ) َ,ْ�ِ�ي َ�	 1ْ�ََ*ُ�وَن ِ,1َْ�ِ�& َوَ�	 َ�ْ;َ*.9َُّن ِ,ُ;.َِّ*&، َ'�َ��ْ) �6َ�Yِ�Gَ�,ِ +ْ�1ُ�Qََِّ,��1ِْ+ وَ               « :   ا�;1َPَُّ	ِء؟ Qَ	َل

,ِYِGَ,ِ +ْ1ُQِّْ� َوَ�ْ+ ُ�ِ�ْ.1ِ�ِ�ْsُ 4�َ/َ +ْ1ُْ+ َ'�ُ<وَ��ِ��َ?    1ِ�ِ�ْsُ+ْ1ِْ+، َ'ُ<وَ�ِ�َ? َ�ْ"ُ;9ا ِ .ِّ& َوَ�ْ;ُ� ِ ْ.1ُْ+ َوَ�	 َ�ِ$ُدوَن َ/َ�&َّ mِ9ْaَ&، َوَ ْ) َ�ْ+ ُ�َ(

&mِ9ْaَ َّ&�َ/َ ِ ْ.1ُْ+ َوَ%َ"ِ$ُدوَن 	�َوَأَ &ِّ. ِ «              	ً����	�s 	ًآ���	�a ن	ب ا�;.)، '�) أ/�	���� ^�t آx"$  ) أ6�� أE$ج ا�Qو ،

  ����a ن|' ،	ً"m	,أم أ 	ً�$P�^ أم 	ً��
�"ً	 أم ز�.a أم 	'�"ً	أم ` 	ً"G�	  أم 	ً"P.a ن	9اٌء أآ% ،�
�،  �1	 آ	ن  Yه,YG, �Q�و6ّ

�ق /�"�  � ر%9ل ا_)�  »&mِ9ْaَ َّ&�َ/َ َ�ِ$ُدوَن 	�1+، وإن          »  َ'ُ<وَ�ِ�َ? َ�ْ"ُ;9ا ِ .ِّ& َوَ�ْ;ُ� ِ ْ.1ُْ+ َوَ����B4 /��3+ إ�/ ������

 4�	�2 ��9�, ( zا�� $�$���9ل ا��- و� �5#4 '& ا_ �X� � 9+ ,|ذن ا��9ي ا��o��o،    �ُه9َ َ%�َّ	ُآُ+ اْ�ُ�ْ;ِ�ِ�"َ)�oaب ا�*


�@ أن         �Q 9ا� �وه9 �*9^� �و��? ا��Y) أ/	�9ا و��".9ن �	l"� ا�#	م أن �9,9xا إ�4 ر`�ه+ و�PGِّ$وا /�	 أ%	ءوا، وأن �.�

��� �.tP ا�.�م و� tP.2 ا�*��9، '1@ �$/9ون؟ ٌ"1َِ̀  .�ِإنَّ ِ'& َذِ�َ? Yِ�َْآَ$ى ِ�َ�ْ) َآ	َن َ�ُ� iٌ�ْQَ َأْو َأ4�َ�ْ ا�;tَ�َّْ َوُه9َ 

      
 .هـ                                                                                       ��١٤٣٤ ر��   ١٠

�ب ا������    م٢٠١٣/٠٥/٢٠ ا���ا��� 



 ٥٨ا���د /  ١٤ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٤ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

:4L^ 2")ن 
 

 @�ب ا�����L �]�ر دراN6("6 :� N6 ا��]�"� ��و�N را�lة
 ا�*N�H دو�N"�(�^ N را�lة

)�T��%( 
 

    ���#���� M8	 A ع �#:�: ا?�����Tت              /  أL:ر �>ب ا�� �	�, ��%s9وإ ��N��N �و?�� ��آ���ن رؤ�
                                  ،�	/A �� آ:و�� را=:ة ,3 ا�����، ,�8 ا���B %� أّن ��آ���ن �:��7 % ارد %�د�,s/ا� ��9� �:و���Uا�

          �� �#��� ��u�8	ذآ��ء ا�Hب ا��q�7 %� ا�S�-ّNدات              -و�U�� أ5Sّ �� إدراج ��آ���ن A	� ا�Tدر ا�Q:ى "إ�
 �8� ��7، و�: 7ّN@                   -,3 ا����� ,�	� ����q9  "      �7��S�-%�� M8ة ا�	6h��ُ ���� 3, �7�iqS .�%�7��9 و��L إ? أّن

�، آ	� 9	8 ا         ��xاج و� ��: ا��/�Nت ا�x#% @`% ،����THآ�ت ا�q8� ��9��Uرات ا��	`�N?ن ا �����ا�#-�م ا�	
� %� stل                         L�/ا� �89 إر�Nل أر����7 ا��/	� إ� ا�/�رج، ,3 ��� ��9@ ا�#-�م S	  ا��qآ�ت ا�	�8#

         ��اط ا�#U ل 89Jا)     ��S�	% �7دات 9:مJ  (                       �% �-� �� C�.� ،�"#ا� �xN �% oS�U% ء�qSQ ��
                           Sأد ���7T ا�39��U ا�	#38 �: ا�E/S إ�Sّن إi� ��9��Uن ا1?ف %� ا� �:ات ا�s9ب ا�� م إ�>�ا�	�

�Sد�U��7 89 ا����� <�<�� ���Uت، و����دة ا�"�:��% ����THآ�ت ا�qا� ���U� C5، وذ���� ��%. 
 

� ,3 ��آ���ن                    �I�6ا	ّن ه:ف ا�:�H ،�7 �#56�6 أ�:ًا�-	� �% M�6#� �% ن��� ��آ��I�6ا	ّ-� ا�:�	و�� ُ� ��
        ��U� نi� �7ول �� د�Hا�� م ا �% ���N �,s/ا� ���	�ر�� ا�<����، إ? أن دو�N?ت ا�N���ا� .�E�� 3, @`	��
          ،�9��U��� M8��5�89 %� ��@، و,�	� � �Sآ� �	�7 ��� أّي %��,}، آ� @�`% ? �ه3 ا�:و�� ا��ا=:ة ,3 ا�����، دو�

                              �8�6h ��9��L ء ��9:ة�Nإر � ا�:و�� �N'دي إ�N��N 3, -�ي�آ�> ا�����i%��      .  ,�ّن ا���� M8��و,�	� �
                       �8� %� T.وره�، ,	8-�� ا�	 ارد ا���%� %� ا�	8-�-q	ه.2 ا� @� :� M#م وه  ا�:�� ا�sNQ�, ،�U/U/وا�

��Eع %��7 ه  ���8س آ�,�، و�-E@ ا�:و�� ذ�o% ،C ا�#�Eظ 89 ا?��-�ر اH%`@، وا��� ع واQ�:اع                  S?؛ وا�. ا���%
 �,s/3 ا�, �9��Uا� �-ّ	� ،X#�89 ا�:و�� أن �-E@ وT د %�اآ> �8 R"� 5Sّ�, ،�� x��#X وا���� M8��و,�	� �
                      ��N:�7	ا� �% �8��ت ا�:و�x�% ���8��#X ا�"�3�%، ���� �9��Uى ا�����، ور�� ا� ��% %� �78�T را=:ة 89

         ���ء وا��8	�ء ا���� ��� و3N:�7% ا�>را9IH:ن وا	3 ا�xx/%ر��� و�	�	ّن     ...وا��, Cذ� � إ�,�AQ��إ��، و
�N'% o"q��ت ا��x6ع ا�/�ص �R�8 دوره� ,3 %"�ل ا��#X وا��x ��، و9:م ا�8" ء إ� ا��6وض                  N �ا�:و�
                           ��<��ء �7�9 ����ادات ا�:و�� ا�-���ة، �	� ,3 ذ�C ا�	8-�� ا���%N?وا ،����%:���	�ر�� ذات ا��qوط ا�N?ا

 .ا��7=8� %`@ ا���E وا�<�ز
 

 �W�s%  :                            ذات ���#�� ر �#>ب ا�N:ا� �� آ�8%�، وا?sIع 89 % اد 6%:%N���ا� �sIsع 89
�S��SQا �-�J  ا�:t ل 89 ه.ا ا��ا�� 89T�� ،�8Uا� :htm.matters-policy/tl.page.htmediapak://http 

 
 ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا��#��� ,3 و?�� ��آ���ن

١٠  � N13054: ر5Y ا�<�ار    م    ٢٠١٣/٠٥/٢٠      هـ �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G 2)آ3�)ن



 ٥٨ا���د /  ١٥ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٥ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

:4L^ 2")ن 
 

(1"� ���L�
N ا�N"=�T ا�$�Lرة و>a(T)ت V�)ب @�ب ا�U�$ا� :� :�H�Iا J���N رm"l ا�$�, 
 

� ��م ر=�} ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا��#��� و?�� N ر�� ا�	�7:س ه�qم ا����� �>��رة                       	7% �� T 3,
                  �� ا�	#�lرة ���-�%@ %� �WSم ا���Eح، و�	� ��6ءات �	�	� %o ,�����ت و�xqSء h رة ا��qم ا�	��رآlا��� ���:%
9�� أه@ ا�` رة ��N �9د�� �7	� ��5A�9 l %� أ,-�ر وأ9	�ل و% ا�K �>ب ا��#��� 9	 %ً� و,3                              X��

�L�t ر�� N. 
 

�، �� إ��6ء آ8	� ,3 %�": ا�	:��� و�N ا�� ق ا�	�آ>ي                                lا��� �و��: ��6ءات %o ��� و�7Tء %:��
                       @� 3, �L�tم و�qرة ا� `� �x�#	ا� �I�/	ا� �#� ر 9:د ��EB %� أه@ ا�` رة �� ,��7 إ��6ء ا�� ء 89
                     2 	Nار أ � �	'�	�7ض ا�` رة ���:9 ة �Tوإ ��B�xم ا��WS ���`�� �� ا��tHة ا��7د,�-��%Hا ��:اد ا�#	8Jا

K��T٢                        :�9 دة T 	ت ا��S�-%Qاض ا���Nى ا�Tًا، و:T �، و�: آ��S ردود اH,��ل 89 ه.2 ا�-8	� إ�"���
� و�8 � ف N:ًا %���ً� ,3 و5T ا�	� ا��uI ا�	:��9l �	`�@ ا�` رة                                  `��� ا�/x/ي �2.7 ا�:U�أه@ ا�` رة �8

� و��7W ا�	�:ن اsNQ%3 ا�LH@ ا�	�".ر                .  ا�	�qرآ�� ,3 ه.ا ا�	'�	�    ,�q% �و�: آ��S % ا�K أه@ ا���
 .,ES 3 س أه@ ا��qم

 

                      �6��xأ�-�م ا� R�وآ.�C �� ��6ٌء ��J: ,3 %�": ا�� ر sL R69ة ا���qء ��X ��ـ�l اHخ ر=�} ا�	-
                  �، و��xق إ� أن %� �#:ث 89�%sNQف ا�#��ة ا��u�N? X�`#@ ا�	ب ا�� Tوو �,s/ا� �� إ��%�A�, �وأد�
� ا�	�8	�� T % دًا،    E�8t آ�ن  � @U#�� آ�ن �% :Nو]ل أ X��أرض ا��qم %� %"�زر و�Tا=� %� ��@ �WSم ا�
�7-� وا��� ت ا��3 د%�ت                                     S3 ا�وأن آ@ ه.2 ا���#��ت وه.2 ا�:%�ء ا�>آ�� ا�����N 3 وا�9Hاض ا�
� ,3 ر� ع ا��qم،                    �%sNQا �,s/ا� �� دو�%���� ���89 ���� 
وا���=sت ا���q� 3دت ��ft أ%�م رA ان ا
89 ��6ء ا���Wم ا�#��3 وا����  �W,�#	��� �7ض ا�` رةTإ �% 
� T:ًا وh	ٌ� ��هٌ  إن �	-� أ9:اء ا���B �7�-و�

2 T ا� ��� ���>� o% ���%Hا ���� �-�م ا�:و�`� � ا��7د,� إ��-��%Hا �x/3 ا�,. 
 

                   ���� 5� 6� 39�q7 م ا�E	ا� 89 :�:q�ِ̀ ا�.�ِ- َ,ِ$"ً�) َوَ�) ��4َ0َُ=�ا            ﴿:  ه.ا و�: ��l ا� �Lَ2ِ ا�$ُ[ِ�َواْ�َ

�ا>ً                  َnْإ -ِ�ِ$َ�ْ�ِ2ِ �ْ�ُLْ�َ^cَ�َ �ْ�ُ2ِ�.ُ=ُ !َ"ْ2َ oَ��cَ�َ َأ�َ�اًء �ْ�� ا?��>ام �5 %�       ﴾)َواْذُآُ�وا ِ>ْ�َ$Nَ ا�.�ِ- َ�َ.ْ"ُ�ْ� إْذ ُآ�ُ�	�و�

��Eف 89 ه:,�7                             �s� أ9:اء ا�` رة �% ���[ ���ط %'ا%�ة ا�# ار %o ا���Wم وآ@ %#�و��Q م�qرة ا� h @أه

��%sNQا �%Hا o% ���#�� ا��3 ��	@ ��7 �>ب ا�,s/ا� �. ا� اRT أن �- ن إ��%���� 
َوا�.َُّ- Jٌ�ِ(Cَ  ﴿: ��ل ا

�َن$ُ.َ�ْ�َ G ا��َّ)ِس �َAََوَ�ِ�!َّ َأْآ Bِ�ِ�َْأ ?.َ�َ﴾. 

 ر=�} ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا��#��� ,3 و?�� N ر��
���� ا�	�7:س ه�qم ا�

١١  �   I-SY-121-10-026: ر5Y ا�<�ار    م   ٢٠١٣/٠٥/٢١    هـ    �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

6�ر�) N�Gو 



 ٥٨ا���د /  ١٦ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٦ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

:4L^ 2")ن 
 

 !ه` ه(B ه: ر�)���� �.T#ون؟
 

     » ا�� م ا����o«أ�Tت  Eq� أR�L ��7 أ�EIل %��� ا��N��#ب ا���Nأ ��o و%��,��� ��=�U6�N�6�6 ا#�
          ��%� »  �"�رة ا�	 ت «م وآ��S ا�	iT�Eة اآ��qف �'ر          ٢٠١٣-٥-�I�N١٨ن ا�EIHل، و��%� ��2�q ا��

                 ،���x8>%�ت ا��89 رداءة ا�	� �U�6� ? �%H�, ،�7�ES �#U�9ه� وزارة ا��� ،�8%�-�� ,��د %% W�% لst
� وزارة                         ����� ��A�t ��B ����L ت�%�t �% o�U� �7، أو���U� د��� ��/:ام، وا�Ns� �7���sL و9:م

              �xtوأ �W93 آ�ن أEt �% �-� ،�%s�ت ا��Tدر Sأد ��6 إ�Eو� ،�#Uا�  !      o% :����� �7�ES �#Uزارة ا� ,
           �          %  ٩٠ا�	o�U ا�	��! �2.7 ا�/�%�ت، وا�.ي �<3x ��ا�Eq��% �7Nرأ � ��7، و89����%� ا�	����Eqت ا�

�               »٥٧٣٥٧«اHورام  #Uوزارة ا� ������ o�/� �. ، وا���q زا�: ا��/3UU، و��Bه� %� ا�	����Eqت ا�
� ���-R آ@ � م �#M ا���س؟ وه�� ? �: %� و��Eت %o ه.ا ا�/�� ا�-�ر3h، ,�6 ل %� �38	��T 2.ه ��أ��: 

 

 ١-       �#U,�@ وز�� ا� �	ه�� وه��ك، آ �S�Sا�� ��E#Uت ا��#��U�إن ر��9� ا�uq ن ? �- ن ��sIق ا�
            {x�B3 أ, :%�� ExU% :	#% 3��#م، ��� ��ل   ٢٠١٢ا�"  :          ��B �L�t ،ي�U	ا� �Iا 	ا� �#L إن
�،                 !"ا��6در، 89 رأس أو� ��ت 9	@ ا� زارة          �N�NH�7 ا��Tن ا���س و�� uq� ��8�Eا� �، �@ �- ن ������9

                       �h؟ وأ�� ه  %� ه.2 ا�-�رoأرض ا� ا� 89 ���U��، ,��i ا� ز�� %� ه.ا ا��#U�7 ا��و89 رأ�7N ر��9
 o�	"} ا�	ا��6در، �@ � ��B �Iا 	} ��} ,�6 ���ة ا�	3 �� !ا��6در و��B ا��6در؟ -ا�

 

 ٢-                      �� ا��U� 3��#ا%#Uوز�� ا� ��N�#% ���               !  �"R أن ���xاآ> ا��	ا� �S�%أ � �5SH آ�ن �
� %�. �9م      #Uزارة ا� � �UU/� �9م     ٢٠٠٦ا�	�� ر�:      �٢٠١١� �L�/ت ا��U���	اء ا��T�� �U�، وا�	/

89 إ�:ى ا��qآ�ت �U���	ا� ��N�� :�9 �J��� اH%� ا�	N��N o��� 3���Eqت، وا��	8� ���x8>%�ت ا��... ا�	�
� ا1ن#U8� 5 وز��ًاS آ 89 5��� u�% �U�6� s,. 

 

� ا�	:��� ا�"�%��� ��Hزه�      -٣ �8x� �	�� ٢٠١٣/٤���� وا��3 و��� ,�7J 3      /أ��} ,3 �-�ار ��?ت ا�
8%� ���ب ,3 أرآ�ن �-�� ,��د %% W�% �7S؟ إ�د��@ 89 اQه	�ل ا�q:�: ,3 ر��9� uJ ن ا���س %� ��@ ا�:و�

و������R"� @� ،o���� 5�% oE�� ? 3 �5�8 %�             ...  وزوا�� ا���Wم ا�.ي ? �/��N �9 K8�56، �@ ه  ا%�:اد �5              
s%ور2 آ�.T. 

 

 ٤-                      ،5�, �	� �}��� وا�Eq�� %��7 ,3 دt ل ا�	��Bن ر Aر�	�� آ�ن ا���س ��%sNQا �,s/3 �@ ا�,
                      ? �7S�9 أ s�, ،����Eqت ا�:و��% �7 ,3�ESأ وا�� م ر�B ا��6:م ا��8	3 ,3 ه.ا ا��i� ? �U%� ا���س 89

�� ا�:اt@ إ��6E% �7 د��Bو ،�%��� ا��#Uا� � .�":ون ا����9
 

89 ا��	� ا�ES ��:6�5 ا�.ي آ�ن �#-� ا��sد إ��ن ا�	/8 ع                -٥  ���S ز��� �%  :  �hر�-��� o	�� o�	"��, ...
�C8� 3, R ا�- ارث           ��� ا�	�N�#	� ��، إذ �:ور ا��M�6# ,3            ...  أ%� ا��#�6�6ت ا�sز%B�E% 37 ,3 دا=�ة���,

�"��S 5 دون��#EL ى x� �h وا���6ء � ٣٨ا����� ����  ا��78 إ? أن �- ن ه��ك آ�� ,:اء ! ده���> ا�����

١١  � ١١/١٣: ر5Y ا�<�ار     م   ٢٠١٣/٠٥/٢١     هـ   �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

�[� N�Gو 



 ٥٨ا���د /  ١٧ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٧ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 
 

 �$0#�)o"�,ر ,���،): ٢(T2 t��40 -�� 0$� أ����: ��اد#� 
 وG �3"� ��1) �"- إG آ` �$"` u !l(n و����- و�.3$.$"!

 
 3,٢٠١٣/٥/٧               2��WS o% ك��q% 3E#L �	�'% 3, 3 ?,�وفB��N 3Nا��و ��Tم أ�89 وز�� ا�/�ر

                         �89 �Aورة �X ا�#- %� ا�� ر� ��6Eة ا�:#�اT 3-��%H ن آ��ي ,N % 3-  أن رو��N وا� ?��ت ا�	
     �89 إ�"�د �@ 3N��N ��ز% �Aر��	ف ?,�وف � �5  .  وا��Aول 69:       : "وأ�#S ورة أن�A ا���6E أ��ً� 89

 ��% �7J ���7S 3, ث:#� :� C6: أن ذ��أ��ر ا�"�ري، وه  /%'�	� دو�3 � ل N ر�� ��Niع %� �	-�، وأ�S أ9
 �S � ���7S :69 ا�.ي K��T �	�'	� ًا�� x� :6��N/3A�	ل ". �>��ان ا���م ا�st 5، ��ل آ��ي�ES و,3 ا�� م

    ��� � o% 5=�6�" ��آ� ا�	7	� T:ًا ,�	� �/N f ر��                           : q	ا� ���U	ة أن ��� ��� ا�:#��6: ا� ?��ت ا�	��
6� وأ%�آ� أ�tى                  x�	ء ا��#Si� @آ�q	ون ا���`� ��,�x�6�، و9:م وT د %x�	��� �6ار�N?وا  ". ًs=�� o�و�� :

�	-� %� ��	�M ذ�C واآ��qف %� إذا                      "S أن ��آً�، و%� 3�S�, �h أ�o8x إ�q% �ً"7S K��T 3 ���ن, �ً� N ـ���l���
���آq% ��Aأر  ."آ�ن ,3 %6:ور�S ا��` ر 89

 
6� ,T 3  ا�6�Sد %'�	� T 3S��t:�: ه  %'�	�                               x�	ا� ��Aو �� Cأن ُأ�89 �9 ذ� �%)K��T٢ (

� �7.ا ا?�"�2؛ ,6: أآl: ��ن آ3 % ن أن                    E8�ا�#@ ا��8	3 ه  ا�M��x ا� ��:       ",�#�آ� ا�:% ا�	�#�آ� ا�	/
�ور�R اQ��اه�	�N ." 3#�ول �#:�: % 9: ,3 أ��ب و�� %	-�: "و�9 ا�	'�	� ��ل". �7SQء اHز%� ا�� ر�

     �7Sإ sً=�� نs9Qم      "�7.ا ا�%Hا 8<��� إ�� �	7% 89 اH%@  "  و��ل إxt @-q�  "   �7S ة أو� X��وُأ�9 �89  ".  �
       ��	�9ً� � زراء %"	 9Tري   "أن ا �ا� R�qء ا���:Lر���ء ,3           "  أHن � م ا�	6: ,3 9��Nر   ٥/٢٢ �#�

��@ ا��#��� �8	'�	� ا�	6��ح            N 89 Cآ��ي، وذ�  .               �9ً� �8"�� ا� زار�� ا�	����	�T�9 أن ا C�.وأ�89 آ
      3, :6��N �� ?�/�ذ               ٥/٢٣��Hز%� ا�� ر��Tى وزراء ا�/�ر ��% 89 �8"�%�� ا������ �� ا���%S�%H�6 ا	�
� ل ,K� %  .                     3 %� ا�	'�	� ا�:و�3      �xN3 إ, �� ا�� ر�Aر��	2:6 ا���N ع�	�Tأ�89 �9 ا C�.٥/٢٣وآ 

                                3, X#��sف، وا�=s� ة:�:T �N�=ب ر�/�Sا @Tا�:و�3، و%� أ �	'�	3 ا�, ��#:�: % ��7E %� ا�	�qرآ�
�Aر��	8� �� .ا�#- %� ا�	'�

 
و���: أ%��-� %�5 أن      .  �N- ن %'�	�ًا أ%��-�ً� �/x�xً� ور��9� وأه:ا,�ً         )  CJ ?)K��T٢ أن %'�	�         

� آ�8%�             )  K��T١(�- ن ا%�:ادًا �	'�	�    �.�E�� ت���sL �7� 3��6�S?8#-� ا� �uء ه��qS�� M8��� ا���: ا�	L�tو
� وT	��9ت أ�tى، آ">ء %� ا�	��دئ واQر�Jدات                             Aر��	وا� �و��- ن %� أ��9ء %� ا�#- %� ا�#���

                 �7�89 ME�% �� ���6دة N ر��N��N �6ل�Sا ��8	�� ��7�T �و�3�i ا�	'�	� ��: د9 ات �8 ?��ت ا�	�#:ة             .  ا�
��دد و? ���: ا�� رط ه��ك آ	� �:ث ,3 ا���اق؛                   % 5Si� �%��ري، وا��7م أو �3 ا��>اع ا�, @t:���� ��-��%Hا

� �8#@، وه.ا �� آ�ذب            ��	h �L�, 5Sأ ,i%��-� ه.2، و89 l U� �% {-9ر،      .  %� ه�� l U�Nر ا�	'�	� 89
89 ا�R�q ا�� ري، و�"R أن �R8x %��7 ا�-K{ �9 ا��:N 3, @t ر��،                          �%g� أذ�7�S ,3 ا��� �ه�B 3ر�
                               89 �,37 ا1%� ا���ه3 اHول �-@ %� ���-�5 9	��78 ا���Eح ��qر، وه3 ا��3 �#	�5 %� أ�� %��ء�� دو��

�36 ا�#-� ,N 3 ر�� 9	�� ،�7� �ً���� sً��T  .                 �/ا=	5 ا��3 ,��� آ@ إ�Tام     � @� وه3، %� أT@ ا�� L@ إ�
                            ��Uوا� ��Nرو �� ا�:ول ا������ إ� �-�م ا�:ول ا��	sء ��7، و��%�T آ@ أدوا��7 %� %"8} اH%� إ�



 ٥٨ا���د /  ١٨ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٨ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

          �7�#8U	� ر�� �'�:ة �	ا� �	7Eدة %� % ا��E�N?ا 89 @	��  .          M���� د Tو وآ.���q� C ا� ��=o ا�"�ر�� إ�
                           ���%sNQح ��: اs�ا�/ ف %� و� ع ا� �"#� 5A�E� ��8 ا�` ار ا�.ي����� %� �6 م �5 %� 9:م ا��	�ح �
ا�	��x,�� و��� %� �6 م �5 ا���Eح ��qر %� إ�Tام ����T 3, 5�% :�E@ ا�R�q ا�� ري �/�� o	�qوع                             

 � ��� ا�	'�	� وا�.ي أ�89 ?,�وف أ�N 5S- ن ,3 أوا�t أ��ر �� �58�Ti إ� �7J �>��ان %�                    .  ��78�و�
� ا���U6 و��>ز % �5E ا���Eو3A ,3 ا�	'�	�                  ��:% @� �8��Eح ��qر أن �#���� �� Cا�� م؛ وذ� :�:#� ��B

#8� �N:�5 أ%��-� و,�ض �U ره� �#8@U	�... 
 

إن ا��g%� ا�:و�3 89 ا�R�q ا�� ري ا�	��8 �:         :  أ��7 ا�	�8	 ن ا��U��ون ا��Uد� ن ,N 3 ر�� ا��qم        
��8 %:ا2، وإن ه.ا ا�	'�	� ه  �68� %� ��68ت ه.ا ا��g%�، وإن ا� ?��ت ا�	�#:ة ���: %� 5�st أن َ�� ق                            
                   �� ,N 3 ر�� إ� �:ه� ا�tHى، و�i%�� 9	��78 ا���Eح %� أ�x8��6ل ا��Sا ��%i� @Tرآ�� ,�5 %� أ�q	ا� o�	T
              ���>�� ا���x� 3ح %�qو8� �79����89 �Tا=	5 وا?آ��Eء ����58، وا��	@ 89 �Aب ا�	"	 �9ت ا�6 �%��ء�

                    �7��#��U� @3 آ, �ً�� أ�7S إره��� ن و%��x, ن، وه.ا %� ����ون ��6� 5�9"#� �,s/ا� �89 أ�Nس إ��% .
� از���              % ��xt ���� ,3 ه.ا ا�	'�	� 89N Cذ� M�6#� @Tوه3 %� أ  :       oAو R���� 5�, ��� 3N��N ولHا

 ��77�T � �7 ���"�2 ا�/�ذ                                l� �� 5� ��Sو��% o% �7� @�	9 {�=ض ر�, 89 @	���� ��N���ا� �Aر��	ا�
� ��7، وا��<� �Q �7�89>ا�7% ��7        �N��	ا� Kا� 	ا�"�� ا�":�: ا�.ي           .  ا� @�-q� 5�, ��وا�`�3S 9�-�ي أ3�% �

                                   �% �7� ��E��/	ب ا��A 5��	7% �- ن أو�N �7، وا�.ي� ��N#	3 ا���Wم ا�":�: %o أ7T>ة أ%��� % ا��
     3%sNQوع ا�q	ب ا��#Lم ,8 ً? %� ا�"�� ا�#� و,8 ً? %�                               .  أ:/��#�ول أن ��N د:Uو,3 ه.ا ا�

89 �Bار   �89�, ���ن؛ ��#	�q% 3وع    "  إ���ف"ا�	"	 �9ت ا�	�#8�، و�: �	:ه� �6 ات sNم أ%	��S�>,3 أ,
 .��78 ا�":�:

 
إن أ%��-� ه3 ا��:و اHول واHآ�� وا�xtH           :  أ��7 ا�	�8	 ن ا��U��ون ا��Uد� ن ,N 3 ر�� ا��qم           

� ��7، و? ا��#�آ� إ���q% @� 3, �7آ8-�                 S���N?9ً� ا�J ا����6 %�       .  �89-�، و? �" ز ,	��U#�7 ه89 3
,8, 3���U%  :  ،��x#-�، وه3 9:وة �-� و�:��-�، ,��WSوا إ� إ�TاM#� �7% ا�	�8	�� ,3 آ@ %-�ن ,3 ا�����          

��ن، و,3 ا�U %�ل، وا1ن ,N 3 ر���S�>,5�89  . و,3 ا���اق، و,3 أ 
8 اL ل Nا�� وه3 ا��3 أ�Nءت إ�
             ��,�x�	��� 
� �Jع ا%��Q ��8%ا��� ��	8�	ره�ب، وا�Q�� مsNQا �	ا��6]ن ا�-���، وا�7 ,7@ ...  و�8N وإ�

            5�%H5 و��:� �=�t @�	9 @�7 إ? آ�% @%����، وا89	 ا أن             .  �6�@ ا�S��/��� 2 	7وا� C�.� @��.وا آ@ %� �6S�,
                         
8 اL 
�N�� �ً�Ni ل ا% ���#�� ه  ا�M��x ا�39�q ا�.ي ��8-5 �>ب ا�E88#@ وأ�58 آ� M��I �Uأ�
                        �h �%�7، و��� �W�% @	9 3, Cم وذ��W�6ط ا��NQ �7���5�89 و�8N، وه  ��R8x أن �	: أه@ ا�6 ة أ�:��7 �
، و�/�7U8 %� آ@ ه.2 اHو�Aع ا��qذة، ���� 
� أن ���6 ����7 ا�#-� �	� أS>ل ا�W%  ه �% ����8 ا�#-� إ�

 .﴾2َِ�ْ]ِ� ا�.�ِ- َ�ْ�ُ]ُ� َ�ْ! Tَ�َ)ُء َوُهَ� اْ�َ�ِ��ُ� ا���ِ@"ُ�* َوَ�ْ�َ�wٍِ( 4ْ�ََ�ُح اْ�ُ$ْ#ِ�ُ��َن ﴿: ��ل ����

 
      ١٢  RT١٤٣٤%� ر   ���#�  .هـ                                                       �>ب ا�

 M,ا 	ر�� ٢٠١٣/٠٥/٢٢ا� N � م                                                       و?�



 ٥٨ا���د /  ١٩ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��١٩ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�رة ا�T)م) ١١(�#0$� ا�ـ A2 ء�1�د زور و��� 6V ع($� �: �ّ$)ن ا,
﴿6ُ �Gُ�وَن ِإ|ُ��َ ْ̀ َ� اbَو�ِ�"َ! َ�َ.! Zِ0ََ� ��ا6ِْ�ْ�َ�)ًرا ِ�: اbَْرِض َوَ�ْ�َ� ا�j"�3ِ{ َوiُ"Lِ�َ G اْ�َ$ْ�ُ� ا�j"�3ُ{ ِإcَ2ِ �Gْهِ.ِ- 1َ�َ

Hً��ِLْ0َ -ِ�.��3ُ�ِِ� ا� �َZِ0َ !�ََو Hً��ِ�ْ0َ -ِ�.��3ُ�ِِ� ا�﴾ ]�I�, :٤٣[ 
  

  M,ا 	ر���ء ا�Hء ا��ن %�	3 9ّ, o	�T�7  ٢٠١٣أ��ر  ٢٢ا�ES 3	�� �� إ�:ى �q9ة دو��Tر�t وزراء
                      K��T �	�'% :69 �	�ع ��: إs9ن آ��ي و?,�وف ا?��Eق 89T?ء ه.ا ا�T :ر��، و� N ء��:L٢-زورا أ 

�	�ع 9	�ن                    Tر��، ,-�ن ا N 3, ����6�Sا �% -� � وا���Wم و��:]ن %�Eو�Aت ��E�sق 89Aر��	5 ا��, o	�"�
%#�و�� %� ا�:ول ا��3 أدارت أ%��-� ��7 ��7ه� �8#�ق ����آ��89i, ،R %� ا��N 5�89 ME��6 آ��ي و?,�وف،                  
��6ر ��: ��6ء أو��%� و� ���، ,-5Si �6 ل                       �N 3ءJ @ن آi� �	�'	ا� @�89 ا���B %� أن T ن آ��ي �Lح �

 !��89 إن ا���t1 %"�د 7J د زور وأدوات ����E. ا�	'ا%�ات ,�6، وه-.ا ه�
 

 أ��7 ا�	�8	 ن ,3 اHردن، 
 

� ��qر و�WSم ا�TQام  �B�xم ا��WS �-��%ء أs	9 أ�:ي إّن أه8-� وإt اS-� ,3 أرض ا��qم �.�# ن 89
� �#>ب     ����5 ,3 ����ن ��q�8�% ا�TQام ا��S3 إ��ان وذ,)
ا�.ي ��ع ES��x�q8� 5ن، �.�# ن �:م ��رد و�6:        )  ا

أN د، �� اI' أ%��-3 رو3N دو��h ،3 ��: ه.ا W� �% :"Sّ� أن أ%��-� وا�<�ب ا�-�,� و��L=��7 %� �-�م                     

             �َ�ى ا�l% �7ِ�ِ 8ُ�ُ 3,ِ �َ�.ِlَ�ٌض     ﴿:  ا�	�8	�� أL:��ء �` رة ا��qم، وأن ا��Eج 3�i�N %� أ� ا��7، و�: ��ل ����َ,َ

�ِ� َأْو َأْ%ٍ� %�ْ� 9ِ                    ْEَ�ْ��ِ 3َ�ِiْ�َ 5ُ َأنl8ا� �َ�� َد]ِ=َ�ٌة َ,َ�َ�َ�Uِ�ُ َأن qَ/ْSَ ِر9ُ َن ِ,�7ِْ� 6ُ�َ ُ� َن��َ�ُ:ِ�     �%َ �ُ# ْا 8َ9َِUْ�ُ,َ 2ِ

 ]٥٢: ا�	�=:ة[ ﴾َأ�Nَ{وْا ِ,3 َأِEُSْ��Sَ �ْ7ِِدِ%�َ�
 

� ن 89 أن �- ن                          -�� K�-, ،م�qر�� ا� N 3, �-8ة أه�U�� درة���#�5S �: أوRT �89-� ا�	N 
إّن ا
� ا��/�ذل �7��US �9؟ ,�8ّ7                  	��T ق , �	��T 2.ه ��أ�� ،�-Sا tد%�ء وأ�9اض إ 89 �%g�أرA-� %�6ا �8

89 أ%�-� ود��-� �%g�89 �: ا���Wم ,3 اHردن، ��-K �9 ا� ��.tوأ ،��Wا�� �hQه.ا ا �-�ES�9 أ �� !ر,�
 

89 أ%� اsNQم �7% �7Si	� T	� ا آ�:ه�، و�q:وا �T:ه�، ��# � ا                   ���%g�آ	� إ6S ��Sّ ل �-ّ@ أو�Cu ا�	

89 %��7ج ا��� ة                  �,s/ا� �� و��� �M6# و9: ر��7 ����%� دو��%sNQا �%H6 ل ��7      -��� اS-  ﴿    �ُ�ِ��َ 5َl8ا� lِإن

 !N اء ,h 3 رة ا��qم أم ,��B 3ه�، ,�%-�وا آ	� ��qؤون وآ�:وا آ	� ���:ون ﴾َأ2ِ�ِ%ْ
 

 ﴿                   ِ1=ِ�ْ�َ !�ِ oُ
�اِ�ِ� َ�َ*�� َ�َ.ْ"1ُِ� ا��3َْ
َوَأ0َ)ُهُ� اْ�َ�َ(اُب    ْ�َ=ْ� َ�َ�َ� ا��ِْ=َ !�ِ !َ�)�0َcَ�َ �ْ1ِ.ِ? ا�.�ُ- j� �1ُ<َ("َ�ْ2َُ! اْ�َ

 ]٢٦: ا��#@[ ﴾ِ�ْ! َ@ْ"Tْ�َ Gَ Eُُ�ُ�وَن
 

���#� ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا�
 و?�� اHردن

١٣  � ٣٤/٦٤: ر5Y ا�<�ار    م ٢٠١٣/٠٥/٢٣    هـ   �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G اbردن



 ٥٨ا���د /  ٢٠ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٠ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ��� ا
 ا���	� ا����� 
 

�@N إ�? N"C(a 2)آ3�)ن�4� N�(6ر 
�Vا��ا N4".*ا� �� ?.� ��4"� 2�ت �! �#�n أو �$�� �! >1)��� `��Uا� ��(U�nار ا�$� ا6

 
 !ا��sم 89 %� ا��o ا�7:ى 

 
� ,T 3	�o أS#�ء ا�����، ,�sً �9 ا��6 ات                       �S��� ا���آ��N�% 8�:ت ا��`��9�� ا� ���Nه.2 ا�� C� @N�S

C�78 إ��L �N �7Sّ�8 أ�S 3� .ا�	�8#�، ا�
 

   ، 9	�@ أ%��-� ا��=��3 ,3 ��آ���ن، و��رس ا��E ذ اH%��-3 ,3 ��آ���ن و,3                 )ا�"��ال آ��3S (إ�
� 5T إ��C ,3 ا� �� ا�.ي �<�در ,�5 �- %� ا�<:ر                         S ،�ً% 	9 �6x�	ف      (ه.2 ا��Jو�> أ�� �Tرا �% -�( ،

�/���ت        -�- %� S از K��J  -و� CJ أ�tى   Sا�6:وم، ��: ا م، وآsه	� %� o��L     ٢٠١٣أ��ر  /%��   89١١
                        o�	�، ا���	�9 رب ا���� ��q����، وأi� �S%@ �2.7 ا�8�#� أن �#"R ه.2 ا�#- %�ت �Tا=	C ا�	h1ا C�:�

 !ا����U ا����8
 

�5 و� ا��� ا�	�#8�، %� stل ا��	-�� �T 8 د ا���-�ي اH%��آ3  �J ن�t ا�.ي @Tا�� C�EU� C�I�/S
�5 � %ً� ��: � م، %� stل ا��	-�� �T 8 د                             S��t 3, دى�	��C ا��T@ ا�.ي �EU� C�I�/Sو ،�S3 �69 دار,

  3��8U#:ود وا�">=3      -ا�	-�ي ا��ب ا���#�S?ء ا�xB �#�-          C�EU� C�I�/Sدا=�، و @-q� �6x�	3 ه.2 ا�,
ا�"�:ي ا�.ي ��X ��	��5 ,3 ا�:,�ع �9 ا��sد %� أ9:ا=�7، وذ�st �% Cل إ�qSء �7Tز ���o �	/���ات                                   
                C�I�/Sد، و��E�7 ا�A�9�7 و� Iد وs�-��� ���X ,3 داt@ ا��5 9�Jو �ا9H:اء، وإ�qSء ��q�8�%ت 9�-��
 C7T3 و, M#ا� ��S�� C`ً� ��8	��، و%�xردًا �-@ L ت %/f8 ��� ا����ط وا�������N %	� �6 � ن آ8	EU�

 �- ن ,i% 3%� %� اHذى�� ا����6�؛ �%H2.7 ا� C�S��t ن #�Eو�. 
 

����tH C,�x ا��>�>  tا R"qS ��Sّ�, ،3���� Hآ`� %� )�ES: � ت(و����U#	ا� C�، و�">ك ��N 3, 5اد�
   .�% ،��N٢٠١٢أ��ر  /  %��   ١١            ،M#��� Mx���� 5� 7 دq% @Tوه  ر ،���#�م، وه  ا���MI ا��N	3 �#>ب ا�

                        �x/ه.2 ا� Kq-� ن، و�: ���ض�-��%Hدك ا��Nأ �x/� 5#�, 5�9 7 دq%و ،�=? �% � 
 ,3 اq/� ?
��رك ا��	�@                             ��:ال %�qف ��9�N? ���-��%Hا @�%�. أن آ�� ا��: ا��	� �	�qف، و�9:%� آ�� ُ��ّ: %� �
                     CSH ،C�89 
�C ه.2 ��>ل R�B اS��t ّنi� آ��ك.� �SداQا ا��=��3 ا�":�: H%��-�، و�"R أن K��S إ�

          3N:6ا� X�:#�8 ,3 ا�N5�89 و 
8 اL 
�#�5S و����، آ	� ��ل رN ل اN 
: �: أ��89 ا�#�ب 89 أو���ء ا
�5ُ ِ��ْ�َ#ْ�ِب«ُSْ5َ َ��َل َ%ْ� �9ََدى 3�ِ َوِ��¥� َ,6َْ: ]َذl8ا� lري »ِإن�/� .روا2 ا�
 

�C ه.2         	��T رك %� أّن.#S C�.ت  -وآ � :�ES ف�x�tى، �9:%�         -ا�tHا C	=ا�T �8�8N ���ف إ�N
                                :A �� ا����6%Hم و� �: ه.2 اsNQ�� �-#�N ا�.ي ،:Jا��ا �E�8/ا� @�� �% 
�ً� ��ذن ا��� C��N�#% ���
��:ادًا �.�C ا�� م                            Nا C� ��، وا��.�@ %� أT@ ا��أ,� �أ9:ا=C�.� ،�7 ,�ّن أ�@ %� �	-�C ا���6م �5 ه  إCSs9 ا�
                     �ً�S�T #���، وذ�i� Cن �,s/ا� ��-	@ %����S �7#  إ��%� دو�� �ا�R��6 ��ذن ا
، وC�89 إ,��ح ا�	"�ل ��%



 ٥٨ا���د /  ٢١ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢١ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

                        ? �%Hا o% ا��>ة، و�� د M��I ر��B �% 3ءJ C��x� �� ،���#�� أ%�م أ���=�7 ,3 �>ب ا����رك 69�9��
R��6ره� ا��U�Sا �W#� 3, �7�89. 

 

 :وإّ��ك أن �86@ %� ��	� �#.���S ه.ا �C8, ،C أن �6ّ�� وC�A ا��T �7:ًا 
 

� وا�" ا�N} ا�������              :  ,iوً? �"x8�ا�WS إ� ���C وأN�� �S@ ا���N=@ إ� �>ب ا��#��� %� stل ا�
��ب ا�#>ب                     q� C�	� K�E/� Cض %�6�@ ذ���� �Sك، وأ:A 5��xt �% ���#��T�� ،C  أن �/KE �>ب ا�

 اQ,�اج �ES �9: � ت        �� وC�A؟ ,2.7                       !  و�J�qآ: %:ى ه'� @=�N2.7 ا��� C��Nأ? ��ى أّن �-�ار إر
                       ��B�L �Sم �": �5 ]ذاsNQ%ً� أّن ا�	�8 ��� CSH ،�ً9�� C�S6 ��7 ��6ع أذS 3�ا���N=@ �'آ: أّن آ8	�ت ا�#M ا�
�#:h ن C�9 و�9 أ��Nدك �89ً� ,3 � Kأ? ��ى آ� ،C� ءوا�T ��.ا� ���-��%Hأآ`� %� ا ��	8�	ط ا������ ا��

�؟,s/م وا�sN�� ��� ا�`-��ت؟ أ? ���8 %:ى ���7 ا�-
 

 �ً�S�h  :                        ا�WS إ� �"� ا��< �Iت ا��7=8� C�89 %� أ%��-�، �iن �- ن ا�/� اA 3%�%H: ا�:9 ة إ�
                          �Sة ,3 ا1و���� آTز��دة ه.ا ا��<� �:ر  �s� ?@ ا�:9 ة ��7، أ	ا�.ي �# ���#��، وA: �>ب ا�,s/ا�
                           C�J و� ادر 9 د��7 ا� ،�ً���� ��Lأ �,s/ّن ���م ا�i� �-د��N �89 R�ا��tHة؟ ا�89 أّن ه.ا ا��<� ه  ��
�، N اٌء أآ�ن ,3 ��آ���ن أم N ر�� أم أّي %-�ن ]�t، وإن                      �%sNQ8:ان ا�%#� س %8	 س ,T 3	�o أS#�ء ا�
                           ،���#��، أ%�� �>ب ا��J�8@ أ�  ا��t �� ء�x9 @�8"����8 ا�� ���� ا�x��ُ ��Jء ا
 �� �x ل ا�>%�ن �

� راJ:ًا �"	�o ا�	�8	��     E�8t ��U�,  .                3, ة�>xا� o�	T ��U% �% ?ً�� ��ك �� �- ن أ���U% ّنi� و�.ّآ�
ا����� اsNQ%3، وأo��N 5�, :8� 3, �S أآ�� ��T ,3 ا����� %� أ��Eد ا�	"�ه:�� ��t: �� ا� ��: وsLح ا�:�� 

   �N�6: �� ا�	�7�9                         .  و%# 8/���7 �8<�ب، �%:t 37 %:ة�وs9وة 89 ذ�5Sّ�, ،C �9:%� ���6 ا�x<�ة أو ��
�t[ o�A3 ا��6 ات أو ا�"# ر أو أّي %-�ن و, �%H�76 ا�s� 3ه�، آ��U	� �7S آ�� !أ��Nده� %� ا�<�ب و�

 

 �`��h  :  ن��� ��آ��B�I ��  !            ���>�89 ا���B %� آ`�ة ا�q اه:      -إن آ�� ���i% 3, CSi� :6%� %� ر��ح ا�
3 ���� Cu	��Uك اNH د    ��� ���iاCS %� ا�x<�ة وا��Eا�9�، %� ا�.�� �� ا أES���t �7:�� ,3 ا�#��ة                  -ا��9�,

� أ%�ه�                               ���9 �S�-, ،ت 	س ا�iآ 
 �6Nه� ا�� ،�#�5S و����N 
�7 ]�7� %� دون ا�ESو�� ا أ ،��S:ا�

                 ،
� ا�	E�:�� ا��6دم ����ً� ��ذن ا�ِإنl ا�5َl8 َ��ِ�ُ� َأTَ :ْ�َ 2ِ�ِ%َْ�َ@ ا�t﴿        5ُl8��ا، و%� �@ �7�% ,7  ���N �W ء ��9

 .﴾ِ�ُ-@� 3ْJٍَء َ�ْ:ًرا
 

      ١٤  RT١٤٣٤%� ر   ���#� .هـ                                                            �>ب ا�
 M,ا 	ن  ٢٠١٣/٠٥/٢٤ا��� م                                                            و?�� ��آ�



 ٥٨ا���د /  ٢٢ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٢ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

:4L^ 2")ن 
 

 )دا��س(����ى ا�
�U ا�3$)ن 

� �: ا���L ا�$"���� 

  
                           K8�/% �% ���N��Nو �����	Nى ��� ��دة ورأ:����6: ا�� م ,3 ا��#� ا�	�� %��:ى دا, س وه  %�

ا��8:ان، وأ��9ء ه.ا ا�	��:ى �	`8 ن أآ�� أ��J Kآ� �6 د ا?���Uد ا����	3 ,3 %/�K8 ا��9�x6ت %�                                 
� ا�.��                           ���	Nر %� ��دة ا��أ��ا��qآ�ت ا�����ة �8#:ود، ,7.ا ا�	��:ى �	`@ ,3 ا�"	8� %���U ا�U8 ص ا�-

7� ن �hوات اH%�، و�8�q ن ا�#�وب، و��8� ن %6:رات ا��q ب��. 
 

�"� �N��Nت ا���Wم ,3 اHردن                    Si, ،ن�	�ا� �x6ا� C8� ب��#� ��7S 5ردن و%6:را�Hوات ا�h 3�7 ه,
�، و%J o:ة Bر�, �#�L3 أ��#	@ أ9��ءه� ا�	 ا�I ن %� �T ��7 ا�� ،�6�s�ا�	���7� �8<�ب ا�-�,� أز%�ت %
                        6�@ أو�Cu ا�	'�	���، ا�.�� �� S"ِ� %� �:و%�7 إ��ا���� وا�E��د ا�	��#-�، %� زال ا���Wم ,3 اHردن ��

8� 2؟�8: ��� �sد�S إ? ��Aع ا�	�ل ا���م، ,	�ذا �36 ,3 ا�
 

 أ��7 ا�	�8	 ن ,3 اHردن، 
 

         إن ا���Wم ,3 اHردن �: �T@ %� �8:آ� ا�R�x ه.ا % o%�I @-� �uI و�f ��ذق، وآ@ ه.ا �#:ث 89
�/�E,5 �-�، ,7@ ��86 ن؟N5 �89-�، واS��>I �% :�<�N ه.ا �-�	L وإن ،��-S ��B �% ،�-�% o	�%أى و�% 

 

���#� ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا�
 و?�� اHردن

١٤  �   ٣٤/٦٥: م            ر5Y ا�<�ار٢٠١٣/٠٥/٢٤هـ             �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G اbردن



 ٥٨ا���د /  ٢٣ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٣ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

&P� ,"	ن 6
�)�$Hا� TA"ا��'&��6 و� U�Oر ا��@� و���� �3#Vا� 

  
'& ا�Yآ$ى ا�x	�"� وا�*;�") �1�م ا�5:'� اY*;� ،�" :%cآ$ oaب ا�*�$�$  (	iX ا� � '& آ	'� أر^	ء                               


� '�;g") وأه�1	،  $ورًا ,	��$اق                               ")�, +B ،�':5م ا��ا�رض، و��"� �q 1	، ا,*�اء ,	��("
� ا��4�3 وه& ه

و,	آ;*	ن وأ'�	�;*	ن و,9ر 	 و%9ر�	، وا�*1	ء ,G	'� ا��3	�+ ا�9ا��Q /�4 ا�#�9ب '& ا�
:د اc%: "� ,@ /�4 `�9ب                  

��$#
 .ا�رض  ) ا��G	م ا����3 و ) ا�.3	م ا�$أ%�	�& ا�
#t ا�Yي ^�i ا�� 	ر وا�#�	ء ��
                                Mب و`�9رo�وا�Q:gً	  ) ا�GP$ة اc%: "� ا��	��"� ا�5	��ة ا�*& ��*.�1	 ا��oب، وا�Q:gً	  ) إa;	س ا�

                      @��� oa,ً	 /	��"ً	 �.*#$ '&  �3+ ا�G$ة ا�رm"�، و�P69, ،ه+  ) `�9ب ا�رض$"lا��;��") و M	�2 �"�9�;��	,

                                &' �6	E ��9/ه"$�� ود	ً� ^�	م ا�5:'� أ/��'G$ة /	��"� c��	ذ ا�
#$��، '|ن oaب ا�*�$�$ �.3+ '& ذآ$ى ه

- /���، �*Yآ"$ ا��;��") ,MY1 ا��("
� `	Yaا ه�Qc @���� +1�َ	 *1	 و 
".ً	 �1+ ا��;��9"� ا�#$/"� a"	ل                         �	3+  .� 

	1* 	Qc @ا�*�("$ '& ا���. 
     $�$�'�;.P69, ("g	 o^ءًا  ) هYا ا��oب ا��	��&، �.3+ أ/�	ً� E	�6 '& هMY ا�Yآ$ى                   -و��) '& oaب ا�*

، "ا�5:'� 2�$ر ا�Q(4 و�2"� ا��;��") وY�.2 ا�
#$��       "ا��"�� '& آ	'�  �ن ا��PK ا��$,"� وgQ	ع olة 2�� `�	ر             

� �52& ا��G	م /) '�;g") وأه�1	، و�2	/;1+                       �, � Yآ$�) ا� � اG#, �" :%c@ /	م وأه@ '�;E @G#, ("g	ص، ,<�

�$ر �g;�P") و'&  �� *1	 ا��;�� ا�Q(4 إ�                          � �2�$�? ^"9`1+، ,@ و92ا�zه+  t أ/�اء ا� �، ,�� هYا آ� (/

                            Y�.  1+ إ� دو�� ا�5:'�، و�"�/ $PGدول ا� i�	G21+ وXا�دو�� ا�5:'�، و�  �"� ���;��") ,�� Ga $ F2	 t  +1 أ/


#$��  ) �s+ ا�.3	م ا�����$ا�& ا�$أ%�	�& ا�
#t إ� اc%:م '& دو�� ا�5:'���. 
 :وأ���W"� ا���8ه��(� �X 6�Y'&3 �3�%ن ��ذن ا� W&� ا�"�% ا����� 
�ء      -����ة �� رام ا�       ��& دوار                ٢٠١٣/٦/٤"!م ا� �'(�)2345 (0, 1�ة ا���0 �*�/�ة، �- ��', ا�*��ة ا�+*�� (
 .ا�56�رة
�ًء إ�= >�;� ا���ا"� ٢٠١٣/٦/٥"!م ا:ر(0�ء  -����ة �� 89ة  @ABة �- ا��6', ا��60ي وا�/�*� �@Dة ا��0, 1). 
 E�3F�6 �� ا�(G�-   H*٢٠١٣/٦/٨"!م ا��  �I��(E ��', ا:(�ار -���ًء  ٥:٣٠ا��K� أرض �;��رة >< -�I. 
�ن                ٢٠١٣/٦/٨"!م ا��*H     - ����ة �� N!�+�م    �I -) ن�6 I ,'�� -� ،ة�/�*� �@Dة ا��ا�',",((0, 1  ( &�'(�)

�1�6�ل I*, ا�5S ان,��. 
  -�5S �� �6(G�-  H*ا�5!ر ٢٠١٣/٦/١٥"!م ا�� ,'�� TB�6�ن ('"Uر>� ا,� T03� ،ًء��� ����Fا� �I� .ا��

 

 .هYا ,	mc	'� ��#$ات ا�.�وات وا���	m$ات '& آ	'� ا���ن '& ا��PK ا��$,"� وgQ	ع olة 
 

                                 MY'& ه 	رآ*.	#�� ("g;�' &' 	.9ة �ه�/�� ا�^9� ("g;�' &' بo��� & :/cا i*G'& ا�� 	�ور�, (�و�

ا�/�	ل �#�Y ه�� ا��;��")  ) أ^@ K2	'$ ا��91د Qc	 � ا�5:'� اc%: "� ا�*& �$^9 ا_ أن �G$م ا��;��")                                   

 .,|Q	 *1	 '& ا��$�i ا��	^@ إ�� %�"i"�  i�$Q t ا��/	ء
 

("g;�' &' $�$��oب ا�*� & :/cا i*Gا�� 

١٥  � ١٥٠/٠١٣ -ب ن/ ص:  ر5Y ا�<�ار   م     ٢٠١٣/٠٥/٢٥  هـ    �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

!"U3.� 



 ٥٨ا���د /  ٢٤ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٤ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ���ن ����
� : أ()� ا��'&�%ن 3� ا�$�مZ�"و� ��اء ���F ��)Eوه ،-��ا��%ار �^ ا�"�Jم ا��8�م ه% L%ق �8Fة �H$�ر وز�

 !�$)Gا_��، T���3ر ا��Tر �"- و��6 ($�رك �3-
 

               (".Bر رو%& ا�"9م ا��م، أ�� ,.	ء /�P2 4	ه+ ^$ى ,") وز�$ ا�5	ر^"�                      ٢٠١٣أ�	ر/ 	�9   ٢٧أ/�)  (

ا� $�G& ^9ن آ"$ي و�M$"3 ا�$و%& %"$l& �'$وف، 9aل ا�ز � ا�;9ر��، 2+ ا�P2	ق /�4 أن �;*x.4  ) ا�.�	ش                  

 -وأm	ف ا��(�ر أن اP2	ق آ"$ي          "  ٢^."J  "وزارات ا� ) وا��9ات ا��;��� وا��5	,$ات وا�
.? ا��$آoي '&                
�'$وف %�g�� j$'") ا�/*$اض /�4 ا�g$ف ا�E$، وهYا ��.& إ/g	ء و'� ا��9G � ا�;9ر�� a- ا�/*$اض /�4                  

      �mر	ا��� ��'$وف و%tA داX$ة ا���	ر�m ا�*& � 2#�@           -و2	t, ا��(�ر أن اP2	ق آ"$ي       .   #	رآ� أي /9K '& و'

 .'�� و'� ا�X*:ف ا�9�K2 @, ،&.+ أ�Kً	 أ�$اف ا���	ر�m ا�E$ى، ,�	 '"1	 ا���;9,� /�4 ا�.3	م ا�;9ري
 

                       �Q 	.آ 	ه9   �"' $ F*ف ا�	#G�ة ا�#� &G�$ �ا &P.وا� �إن  x@ هYا ا�G:م ا�$و%& ا�jQ9 ا�Yي 2<ر^j ,") ا�*<�"

�ر  ) أ/�اء ا_ وأ/�اء 9Bرة ا�#	م ا�,"�، ��+ إن هYا ا���2z$ ا�Yي /$2	M                        "  ٢^."AYa"  Jر�	  .� و,"ـA.	 أن       lو !ٌ'

                             �X	P�a �./ 4*a د��	رج ا���	E ر	ي 6Yر ا�	ح ,#	P;ا� ��, 	  ��a$�, +*1� �� أ�"' jmوا 	G�$ ا    ...  أYه @x  إن

                                        �"���  ��� ا� .& ��9م ,��1*� ا��Yرة '& اc^$ام ��(� 	3� �ا�G:م �J#G أآx$ وأآx$ أن ا�;P	ح ,#	ر و �

                            $"l ى$Eأ M9^9, �'9#Gا���$ � ا�� M9^9ا� k�, $""�2 ��, �X	�,c د ا�ن	ون آ@ ا�^*1�1*�� (�Yا� (""G�$ �ا

�'9#G   .                      1+ �ن*��)�� M9�v%9� ون أن��$� +1�|' R�	�*ا�� $"l &X	;P";Pا� ��G#, iX	5.& ا��ف ا�9:*X4 ا�*aو

%92"�� %"Q 4�/ $Bz$ارا2� ا�*& %"*Y5ه	 ��aً	، و�$��ون أن �9�Kا إ�"�  �	ر�m ا��اE@ ا��9ا�"� ��.3	م ا�P	^$؛ آ@                   

��- ا%*�$ار �9Pذه+ '& %9ر�	" ٢^."J "هYا �"�K.9ا أن Q &2>2$ارات *�. 
 

                        JQ9م،  ;*��� ا��	G�� ا�9xرة '& %9ر�	  ;5$ة أذ�	,1	  ) ا�m 9ق
;  $"l $ F2 دة	ا�*& 9�2م ,�" 	G�$ إن أ

                        +G*9آ` $;G� +9ا ^.9ده �ا�$و%& وا�(".& ��(��*1	، و �"v#� إ�$ان وا��9ا�") �1	 '& �
.	ن وا��$اق ا��Y) ا%*�

/�4 ا�رض '(
�9ا 1��a+ /�4 ا��("$ B+ /�4 ر�J د #-، B+ /�4 ا�#�	ل، آ& ��
$وآ+ /�4 ا��
9ل ,#$و�1+                         

  +129l	g� وب                               .  وا�%*;:م$�و�G) ا_ �2	�4 آ	ن �1+ ,	��$6	د، '$a +l#9ده+ وإ^$ا 1+ ا�Yي '	ق إ^$ام ا�

                                        ��X	112+ ا�	�	2$% (  +l$�	, $'رك آ$ و	رك  �	9ار، و,�"� ا���x9ا  ) آ;$ `9آ� ا�.G�*� +� +1�|' ،�"��	ا��

 .و t هYا '|ن �a+ ا��zا $ة آ
"$ و� ,�  ) ا�9/& /�"�. و92ا9Q tmة ا�9xار
  

� qن ا�وان �.kP ا�"�  ) آ@ اP2	Q	ت و #	رآ	ت و��	ءات دو�"�،                :  أ�1	 ا��;��9ن '& %9ر�	 ا�#	م      Q �ا/��9ا أ�

�ث                        ��ون رآ9ب ا�9xرة ,�ل ا�;"$  �1	، وا�*�$� (�Y"") ا��	ف ا����:*Xوا ��$G;."� وا���ا�9 R�	ؤ  ) ا���$
وا�*

                          M�aو ��M، وا�*�	آ+ إ�"aو ��ل اc�(	ت �ه�1	، وأ�� �  .	ص  ) اcذ/	ن _ و 9ا�2, k�9P2 ًا دون$;Q 	1�	;�, .

ََ̀�َ! ا�&َُّ- ِ�ُ�!ِّ َ�ْ�ٍء Gْ�ًَرا﴿: و6�ق ا_ �2	�4  Gْ�َ aِ� .﴾َو6�َ َ)َ�َ%آَّْ! Wََ&� ا�&َِّ- Hُ'ْ;َ %َ(ُ3َُ- ِإنَّ ا�&ََّ- bُ�ِ��َ َأْ�ِ
 

�oب ا�*�$�$ '& و��� %9ر�	� & :/cا i*Gا�� R"Xر 
	,	
 ا��1.�س ه#	م ا�

١٧  � I-SY-124-10-026: ر5Y ا�<�ار م  ٢٠١٣/٠٥/٢٧   هـ  �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

6�ر�) N�Gو 



 ٥٨ا���د /  ٢٥ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٥ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 ���ن ����
�3#Vوأ���%ا دو�� ا� ���)� ا�c%ا W&� ا�)��"� ا��

��Lا�A�)Gم �6 ا��A�Fأ ا%Xء أ��� أز�� ا��)
)+^$* ( 

 

� ا���	ه"$                 m �"�ا$�����"R %$ًا أّن هMY    .  أز � ا�1G$,	ء ا�*& t"��, J)�2 ا�
:د ه& ,�- أ%9أ ا�*�	م  ) ا�

�رة  �g	ت ا�1G$,	ء /�4 �92"� a	^� ا�.	س  ) ا�*"	ر ا�,$1G	X&، و�G) ا�;zال ه9 ��	ذا �+                          Q م�ا�ز � ه& �*"�� /


@ ا�.3	 ") ا�;	,�")             Q (  � ا�ز MYه @�؟ وه@ هMY ا��#	آ@ iٌ�6        )زرداري//o�o و�3	م آ"	�&   /�3	م  #$ف (2ُ

�"� P2#@ ا��9G *	ن ا�;	,�*	ن '&  �	��*1	؟, 	1"�/ i��*ا�! 
 

                      ���إّن ا��G	م �#"$ون ,<6	t, ا�12	م ��9 ا���9ن ا��اX$��، وارP2	ع أ%�	ر ا�9Q9د، و%$�Q ا�1G$,	ء، و/�م 2;

�  ) `$آ	ت ا�*9ز�a &' ،t") أّن ا�;
i ا���"�& وراء ذ�? ه9 أّ�� '& s@ ا�����$ا�"�                                ��ا�9Pا2"$، وا��(9ر ا�#

9G2ن  �g	ت �92"� ا�1G$,	ء و`$آ	ت ا�*9ز�t `$آ	ت  ��9آ� ���g	ع ا�5	ص؛ � ����G"� ا��	 �، و 	 دا � ا�1G$,	ء                 

�  ) ا���9ن /�4 ا�
:د و%*tP2$ أ%�	ر               -وa*4 �9 آ	ن ه.	ك ز�	دة '& اc�*	ج           - ) ا���G"� ا�5	�6      �oاآ+ ا��$**%

 .92'"$ ا�1G$,	ء
 

�  .1	MY1' ، ا�#$آ	ت                     �oت ا��:G#إ�4 ا�� J"K� ت	ا�#$آ MY1� ت	9/'�إّن i�a ا��9G 	ت ا�����$ا�"� ا��

�  ) ا���9ن، و�Y1ا ا�;
i 9�2م ,	�*��"@  ) اc�*	ج، '��4 ا�$l+  ) أّن                              �oا�� i.�2ح و	ا�ر, -"��2;�4  ) أ^@ 2

      ��
2 �"�	��g	ت ا���� �"^	*�cرة ا� "�	وات، � �oال     ١٧.٠٠٠ "�	وات، وذروة ا�i�g /�4 ا�*"	ر 2
��         ٢١.٠٠٠ا��

 (  @Qء أ	1$,Gج ا�	*�وات ٩.٠٠٠إ	�" ! 
 

� ا�1"�.�                                    m +12س أ96ا	ا�. t'$� � 4*aس، وz
إّن هMY ا�;"	%� %*;*�$ a*4 �3@ ا�.	س l	رQ") '& ا�

                           �� أ'$��&،  �	 �;	/�, J�m>آ +�;  �
j أ9Qى ,�)� 4*a ًا�ا� $�G"� /�4 ا�
:د، '�� أو^� ا��G	م هMY ا�ز � /�

	G�$ � +1 :;*%ا $�$
 .ا��G	م /�2 4
 

�أ ا��G	م  .Y ا��*5	,	ت ا��	 � ا�*& ^$ت '&                  , �Q9   ١١و�	ء أّي           / )  	g/9ن إ�"g*;� � +1�ّ>, 9ل��	ر ,	أ�


	/ً	 E	��ً	 ,<ّن ا�
:د                                      g�ا 	ًKوا أ���د c�1	ء هMY ا�ز �، وأو^�  �ا�*& ا *��G ا�*G.9�9^"	 ا�.9و��           - 9/

           �"
� ��1.G	 a@ هMY ا�ز � ,�ون  ;	/�ة  ) أ $�G	 أو ا�(") أو                    -وا�(	روE"�  ) دون  ;	/�ة  ) أّ�� 9Qة أ^.

�و/:وة /�4 ذ�?، '|ّن ه�zء ا��G	م �
9Gن  ) ��رة ا��9ارد /.� 	 �*��- ا� $ ,|�1	ء هMY ا�ز �، و� ��E$ون                . ا�1.

� 	 �*��- ا� $ ,95ض a$ب '& J6 أ "$آ	، و� �*9ا�9ن /) ا%*.oاف %
�� ,:�") دو�ر  ) ا�Q*(	د                          ./ 	ً�"`

�P	ظ /��E 4 إ �اد ا�.	92�� iXا$Kت  ) أ 9ال دا'�& ا�	رات ا�$و,"	ق  �"	P�وإ. 
 


ً	 ,|ذن ا_                  �$Q � د	ا�5:'� ا�� 	�.", ،�"G�$ �ر�� ا	ا�%*�� j�	)ن إ� ا��	 �إّن ا�����$ا�"� وا��آ*	92ر�� � 52

��� ر%9ل ا_                              a &' ء	^ 	آ� ،�Q	g�	, -��*� 	�"' م:%cم ا	Gaأ -"
g2 ل:E (  ا�ز �؛ MYس  ) ه	ا�. Y�.2 9ف%

�و�� ا�t"�^ tK*% �':5     )رواM أ,9 داود  (»  ا�.	س `$آ	ء '& B:ث '& ا��	ء وا��G وا�.	ر       «):  4�6 ا_ /�"� و%�+ (' ،

�ات وا��z%;	ت وا�#$آ	ت ا�5	�6 ,*9ز�t ا�1G$,	ء 2�� ,	ب ا���*�G	ت ا��	 �،                             a9ء وا�	1$,Gا� ��g	ت �92" 

إ�!، وهMY ا�*�ا,"$ �) ��52 ا�.	س  )            ...و%*��& ا�K$اiX ا��P$و�m /�4 ا�
.�o) وا���oل            

 أز � ا�1G$,	ء '�;�P�G2 kP5*% @, ،i ا�1G$,	ء أ�Kً	، و/:وة /�4 ذ�? '|ّن دو�� ا�5:'� 

١٨  � PR13057: ر5Y ا�<�ار     م   ٢٠١٣/٠٥/٢٨    هـ   �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G 2)آ3�)ن

 ٣٩ا����� ���� 



 ٥٨ا���د /  ٢٦ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٦ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

3E#L ن��� 
NA"�*ا� N"aا�
�)ج ا���$< � !n�E ا�3")6""! ه

)�T��%( 
  

        �#��U	وا� �� �3U6 ا�M=�6# وا��:ا��"� �%:�)TJRC  (        3 آ����, @�8�M�6# ,3 ا���K وا�6� �uqS3 أ�ا�

و�:ى ا�8"�� ��6ر�� 686%� �iن ا�������N ,3 ا�#- %� ا�#����، وأو�Cu               .  ����6ه� إ� ا��=�} اوه رو آ������      
               ��sء 89N?د وا��Eوا� @��، وا�6�N���ت ا�?���B?ن ,3 ا ���A ��A�	ث ا�s`ا ,3 ا�#- %�ت ا� %:t ��.ا�

� .اHرا3A ا���%
 

  ���L�
)il ا��)�"N/ إن @�ب ا�Lا� �>�
)ر�� �� :�Vق أ���
") وأ�)م ه(B ا�
 

إن ا�����6 ه  %"�د �9ض آ %�:ي وذ�H Cن اJH/�ص ا�	.آ ر�� ه� %� ار�-� ا ا�	���W وه�                            
                      ��"� {�Ni�� وه� اJH/�ص أES��7 ا�.�� 6�N % ن �#��U	وا� �ا�.�� أiqSوا �"�� �3U6 ا�M=�6# وا��:ا�

  �7���L � .�E���  !                          �#��U	وا� �� إ� ذ�C، ,	� ا�	��<�ب أن ر=�} �"�� �3U6 ا�M=�6# وا��:ا�,�AQ��
� A: ا�"���� ا�	�8	�             "    Bethwel Kiplagat/  ��` �@ آ���Bsت "�q� ا� @�� رط ,3 ,��#� 9	��8ت ا�6%

     3��% L @Lأ �%) ?�Bوا ��� �"�ه�78 آ	�             .  3,١٩٨٤ �9م    )  %.�#�N ت��L �إن ا�#>ب %�iآ: �iن ه.2 ا�
 .آ��S ا�#�ل %o ��6ر�� �"�ن أ�tى %`@ ����6 %-�,#� ا�E��د

 
                 �7, t �-و� �ً�% � �N���7 ا��-��� 3�إن ا�#>ب �:رك أن %��W ا�	 ا���I ا�-����� ���, ن ا��qور ا�

          ���6م، �	���7 %� ا�U,Qح �7�9 ,3 اH%�آ� ا���%S?�9           .  %� ا Kq-8� ا�.�� �6:% ا Cuن ���ً� %� أو�H ه.ا
�@ ا���x8ت            .  �Jور ا�������N ,3 آ`�� %� ا���Hن و�� ا ,�q% 3آ@            � �% Rآ�ذ�Hا 89 �Aه.ا د��@ وا

������ ا���� ��%�� �7Si� ��I�6ا	ا�:�! 
 

                  �#��U	وا� �5 ��} ,�6 �"�� �3U6 ا�M=�6# وا��:ا�Si� م، ?�  ا�#>ب���@ أي �"��   )  TJRC(,3 ا�/

                                 X��� و%�:=�7 ا��أN	��3 ا�/�I�6ا	�6ده� ���:���	� ا9�� �. أ�tى، إS	� ه  �-��C �/:اع ا�"	7 ر �
       �7=�qSُد %�. إ N�7 ��ر�� أ�:� ��I�6ا	ل              .  ا�:�st �% ى��� �6 م ا�:ول ا�<���� ا�-�I�6ا	ا�:� �و �#� ذر��

             ��N[و �NوHق ا�q3 أ,����6 وا�, �و�: �:%� T	�o ه.2 ا��qور L رة         .  9	s=�7 ��ر�-�ب اQ��دة ا�"	��9
� ود��6� �9 ا�������N ا�:�	�6ا���I و%:ى ا>S	��7N ,3 آ@ أS اع ا�	R=�U ��} ,�6 ,3 آ���� �@ ,3                  #Aوا

2�Ni� ا�����. 
��ن �8�% �J- ��6��,ق أ�J 3, ���#� ا�		`@ اs9Q%3 �#>ب ا�

١٨  � هـ١٢/١٤٣٤: ر5Y ا�<�ار   م    ٢٠١٣/٠٥/٢٨    هـ  �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

("
 �Vق أ���



 ٥٨ا���د /  ٢٧ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٧ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

&P� ,"	ن 6
 !ا�A%ا6�F ا�%���e ��%ل ا�"'�ء إ�� X&^ ��8ر(�

)+^$* ( 
�  ) ا��.J        YPّ.2٢٠٠٩ ا��z%;	ت ا��	�9�"� وا��K	X"� '& ا��9G � ا�'�	�"�،  .Y /	م            �،  #$وع Q	�9ن ,#<ن ا�

         &%	X9م ر%$  i^9�, ر�� ا��$أة، وا�Yي 6m  .    &         ٢٠١٣/٠٥/١٨'& �9م�	ن ا�'�	��$
م، ُأKa$ ا��#$وع إ�4 ا�

)  	l$"^ &;م،                                 )  و�:%cا J�	52 M9د., (  ������ أن ا��, ��دًا  ) ا�.9اب ا/*$9mا /�"/ (G� ،�"�/ -��)*��

             �X	*� ن  ) ا�969ل إ�4 أي	��$
��Y?، �*+ ا�ن /$ض  #$وع ا��	�9ن هYا /�4 ��.� ا��$أة                .  و,	�*	�& �+ �*�G) ا�

 .و9�aق اc�;	ن '& ا�
$��	ن

@ ا���	/	ت ا�^*�	/"� ا��"
$ا�"�، و .�3	ت 9�aق ا��$أة                   Q (  ء	ا�.; �m J.ا�� �"KQ t'$2 ،���9� ة$*' Y. 

�ة و,�k ا�.	`g	ت ا�;	ذ^	ت           �
@ ,�k ا��.9ات اc/: "�              .   ) ا��ول ا��$,"� وا� + ا��*Q (  #$ ذ�? ,�9ة�و�*+ 


1)     .  ا��"
$ا�"� '& أ'�	�;*	ن ا�*&  1�ت ا�g$�- ��#$ات ا�.;	ء إ�4 3.2"+ اa*�	ج أ 	م ا�
$��	ن                            �g  ن	آ �"a

Mه9، دون �2""$ أي  ) ,.9د 	9ن آ��	4  #$وع ا���/ -�� .ا�*(
                                �./ �"a%& وو	ر أ%�
�& /�4 ا�#�i ا��;�+ وا���	ه� '& أ'�	�;*	ن أن ��رك أن اc%:م �+ ُ�ّ*Y5 آ�(.�

;5�  ) د%*9ر                                .  "6	�l هYا ا��	�9ن    �2+  �Q 9ن، أن ا��#$وع�	دة ا�و�4  )  #$وع ا��	ءًا  ) ا����Yا �$13، ,

          �" :%cا�#$��� ا (  R"ا��$ب و� (  � )   ٣ ) ا��	دة     ٣إ�^ 4	�i ذ�?، '|ن ا��	دة ا�P$/"�        .  أ'�	�;*	ن ا�Yي ا%*�

                         J.�, 	�$*�� +� ان ^$��� إذا$
إm	'� إ�4 أ�� �      .   #$وع ا��	�9ن ذا2�، 2.� /�4 أن ا�o�	 وا�#Yوذ ا��.;& � ��*

                     �" :%cت ا	9ن أي ذآ$ ����9,�	ت  )  #$وع ا��	9,���	ص ,	ء ا�5oا�� &' �
"@ ا��x	ل �"R ه.	ك        .  �9^% 4��'

        	�oام ,*��1 ا��/cق إ�4 /�9,� ا:�cرة /�4 ا	إ`  .      ( �ن ا	E ء	#�ن إ|' ،@x��	,و) ا�;:م �",(    (% ����%.�   ١٨، و2

� أد�o�� 4واج، وا`*$اط ا��(9ل /�4 إذن ا�oو^� ا�و�o�� 4واج ا�x	�&، وإزا�� `$ط إذن ا�9ا���) ��oواج،                                �آ

             �" :%cا�#$��� ا t  jmوا @G#, kQ	.*2 ا��$أة، ه& أ 9ر �m ي�1�ف  ) �2? ا��9ا�") ا�
#$��      .  وا��.J ا��;�	'

 .ه9 إه	�� ا��$أة و^��1	  �$د  .*� �l$اض �2	ر��
1+                �٢٠٠١�	ول ا��$ب ا�(�"
&  .Y /	م         X:�/ ل:E (  ?ن، وذ�	;*�	`+ �'�	ا�� &G�$ �و اoا�� �، أي ,�


�� '& ا�
:د             gا�� �" :%c") ا�ا��9ا t"�^ ال�
�ى ا�9g5ات ا�%	%"� ه&              .  ا��G	م، ا%*aإ ��	ا، آYث ه��� &Gو�

R"%>2 ا���9	 l$"^	  &�x�  @�^ +B ،	 �i�` 4�; أ'�	�;*	ن �9PKن ا�#$/"� /�4 أ'�	�1+ ا�5
"�x و/�4 ا��%*9ر                          

�ه	 G�2.9ا  ) إ�#	ء  z%;� وه�"� أE$ى 2;�4 ا�
$��	ن، �PK2 &G& ا�#$/"� /�4 ا��9ا�") ا��	��X /�4                  .  ا�'�	�&�,

�"
�l�ا. 

"� ا���9	 l$"^	 وا�
$��	ن أو a*4 ا�*& �*+ %.1	  E (:ل                      �lأ 	1�
و t ذ�?، �2*
$ ا��9ا�") ا�*& �*+ و1�m	 و�2

� و�2	�4 و`$��*�، وإ��	 ه& qراء                         �	�
ا�%*P*	ء، a$ام، �ن /��"� t.6 ا��	�9ن و )	در 1��$#2	 �(G2 +  ) ا_ %

        $#
��.& ذ�? ,�
	رة أE$ى، أ�� a*4 وإن Ga $�$�2 +2+ إ%: &  �") /
$                      .  ا����x") '& ا�
$��	ن وl"$ه+  ) ا�

� و�2	�4 ��*(��9�	�
� أن ��$ض أGa	م ا_ %a� 9ز�� � �
�a 4$ا ً	، ��� � .ا����"� ا�����$ا�"�، '|�
و��Y? � ��9ز �� � اc%: "� أن �2$ ا��9ا�") ا�*& � 2;*.� إ�4 ا��(	در ا�#$/"�، وا�*& ه& ا��$qن وا�;.�،                      


"� و 	 إ�4 ذ�?           )  إ^�	ع ا�(�	,� (واc^�	ع  �l�د إ�4 رأي ا	س، و� ��9ز ا�%*.	آ$       .  وا��"Y2 +� &*�2? ا� 9ر ا� 	أ 

�ه	 �*
4 ا�9m9, . ،�P"�5ح '& ا��(	در اc%: "�، '|ن /�4 ا���*1��) ا��"	م ,	�^*1	د '"1	�, 
 ٣٩ا����� ���� 

٢٠  � هـ١٤٣٤/ ١٦أ�H .ت.ح: ر5Y ا�<�ار  م ٢٠١٣/٠٥/٣٠   هـ  �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

3�)ن<(� وN�G ا�



 ٥٨ا���د /  ٢٨ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٨ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�ن ���1�) 
 �@,م دو�� ا�F��� ��٩٢ ا�Yآ�ى ا:���6 ا�ـ 

�ج ا�5*!ة: ;8ب ا���A"�ـ وZ"� ا��6-@3= �5I ���F3� ]0B 0[ �53*!ةB 
 


 ا�������  ����م  " ا�����"��آ��ًا �������� ���� ��م، � 
� وا��'&�ف ا�"��ة ا ��#�� ��"!��#��#� أ., ا�-�, +�* إ
�ء �-0                          -&��2 2�-��� 3��� 4#��� �8 ا����ء، 7�رج .��ب @?ب ا��"��� �8 و<�� ا����، ���4 را��ت ا�-��ب وا;�:�� 97AB

   �-�C�2١٤ة ا�    F.١٤٣٤ر   H٢٠١٣/٠٥/٢٤هـ ا��:ا�            
�رآ�B 8�ا� ،Oت �-:دة ا����� و+0 ا���م #�دد�� ا��!��Aات وا���
�ت                    ���+ 
�رآ:ا �8 @�, ا��ا��ت ووR-:ا +�* رؤو��Bو ،��#4 وا���رة وا��"�&:هC��< ا�3  "���� ا�":ر #� ا������ �

O:ل ا�0 ر�"# Oء" إ< ا��ت وا��!��Aات ا��8 �-��T �8 ا;ر.�� .و��د�0 ا���
                                           
�م ا��C�:ري ا�"�آW&ا� Xة، و���:A&ج ا���ب @?ب ا��"��� ا�����ت ا��0� 8+: ������ +�* #&�AB ,�@و

      ��Y�� :ر��ود ��Y03 ودو��3 ا����Zف �8 ا;رض �8                   .  ود����ا����ا< Oر �0أت �:+0 ا:@�[ أ���T آ��� �8 .�:ع ا�"

َ̀ ا�̂                 ﴿�:ل اO +? و.,       �ِت َ�َ�ْ�َ�9َ�ِ�ْ̂&ُ�ْ
 8�ِ اcَ�ْْرِض َآَ�� اْ�َ�ْ�َ�"َ�ِ�
 َوَ�ُ�َ�!fَ&̂�     ِ�َوَ+0َ ا�3ُ�̂ ا̂�ِ��َ� eََ#ُ&:ا ِ#ْ&ُ!ْ
 َوَ+ِ�ُ�:ا ا�̂�ْ�ِ�ِAْ�َ �ْ#ِ �َ�

8 َ�� hْ�ُِ�ُآ:َن �ِ              &ِYَ0ُوAُ-ْ�َ �
 َأْ#ً&ْ�ِ�ِ:ْ0ِ 7َ-ْ�َ �ْ#ِ 
ْ�ُ&̂�َf0Aَ�ُ�ََو 
ْ�ُ�َ *� َوَ#ْ� َآ9ََ� َ�ْ-0َ َذcُ�َ iَ�ِوَ�ِ'iَ ُهُ
 ا9َ�ْ�ِ�ُ�:نَ       8  َ�ُ�ْ
 ِد�َ&ُ�ُ
 ا̂�ِ�ي اْرَ�َ'ً�ْBَ﴾ ،

                           F�C� > ،م��ا  ,�"� ��Y�� ا .&:ب:k�� ا���� 
�#� ا����� ا��ا0Bة #�آ�ة إ��ه
 �c.0اده�وا��&�T ه���
 ��-�, +�* إ
�ع ا;ه:اء وا�h�:ات ا��8 أو�2��
 ا��:م إ�* �� �4��h زواج ا�h:اذAة وا�� .د��:ره� ا��A&8 +�* +��0ة ��, ا���0 +� ا�"�


 ا;و��� ا���� ذآ�ه
 F�m7 ا�Am7 8� �-�C�3 ا;و�* �8                             ����c� :�3 و��"�:ا�ور Oا �+�m� ا:�n��� أن 
وأن +���
� وp:اب ا�7oة، ��0 ه0م ا��kب دو���
 �8 ا�ـ                �Y0ف ا��B ال:Yم        ٢٨�+ ��hض ا�-�,        ١٣٤٢#� ه�ا ا��� 
���+ 4�� 3Yهـ وأ

                                     r#�� #� ��د��ل ا;#� ا ��، و#� eل إ��3 @ًY�� �h+ �-ال أر�:Z 0ى وا�����رة ���&# 3��+ TY�� وإ+�د��� إ�* #� آ��#�� 

          �����t 8� >إ ��u�#0�ء أ�&� v7وه:ان ور `-Rو  .            *��-� 3�:� 8� ��R�-ا�� ����� 
َوَ#ْ� َأْ+َ�َض َ+ْ�   ﴿�8 ا����م ذآ���

� َوwُ�ُhُ"ْYَ َ�ْ:َم اْ�ِ�َ��َ#ِ� َأْ+َ�*!ً&ْRَ �ًhَ�-ِ#َ 3ُ�َ ̂نxِ�َ ِذْآِ�ي﴾. 

                     3�chY �+ ���"�ًا �"?ب ا�?.:# �ً9��-� T��@ 8�ات +�* .�:ع ا������ ا��h&ب @?ب ا��"��� ��:ز�4 ا��AB م�� �آ�
�8Y و#� 39�7 �8 إ#�رة ا�"?ب ا��h| ا���@:م +0A ا���0
 زّ�:م،   ١٩٥٣هـ ـ 8�١٣٧٢ �A&8 ا���0 ا��� |�hم �8 ا��0س +�* �0 ا�

                      3����Zن +��3 و����3 و+��3 و#!tم @?ب ا��"��� و����ب A�وأ ،��Bء �� ��7, أ�: ا���m+ |�hا� ,#�
 ا�-��وأ#��w ا�"��8 ا�-
   3�� ��:� #� #�hوع د��:ر دو�� ا����� ا��ي ��:4R:# 4R ا��H�Am �8 دو�� ا�����،                .  �8 ا�-�, وا�-ً��Y �ًووز+:ا أ�

�3�A #� ا�0����� ا�:R-�� ا����:ردة #� ا��kب �# �ً�?#. 
�ب ����:ق                        m4 +�� �� ا��#�7�رج . ��p��# ����-� �-�C3�9 �-0 �2ة ا�Y م �8 ا��:م��@?ب ا��"��� �8 و<�� ا���� أ

                      �-�C0 �-0 �2ة ا�&C4 ا�#�. �������Y �"?ب ا��"��� �0-� ?-� 8 �-nا� ����ر.F ا��:ا�H    ٧ا���آ?ي �8 #�0&� �-?، وه8 ا�9-
٢٠١٣/٠٥/١٧���9Y �A��&��� .م �

�ء ا;#� ا ��#�� وه8 +�* أ�:اب ا��آ�ى ا��&:�� ا;���� ا�ـ           &�c� 0م دو�� ا�����      ٩٢@�ي�8  "���" آ��ن ا������� ا���
  8�٢٨    F.ت وا�0ول، �&��ة @?ب ا��"���                    ١٣٤٢ر�Y��+� O و���:��e ��t ،3��� ��� +�* ا;رض #� ا�!�Z ا:A�� هـ أن

ُ��̂�
 ��ده
 و�����  
� ��Yوإ ،
� +?ه��9� ��Y��م دو�� ا�����، وا@����ء ا��A-� ������9 وا +�ن +� m+وإ ،
و��!�&3 #� ا�"!
�����t 8� >م إ��ا  ��k� و�"!�:ا ،
���Z و���:ا و�&�F ��7ا��Aا� �� وأ�!�ره�uد�A�� ر���
 دول ا��kب ا<��-����+. 

*���ل �-� :﴿
ْ!ُ��ِ"ْ�ُ ��َ�ِ 
َ�� َأ��َ�� ا̂�ِ��َ� eََ#ُ&:ا اْ�َ�Aُ�Cِ:ا 3ِ�̂�ِ َوِ��̂�ُ�:ِل ِإَذا َدَ+�ُآْ﴾ 

 و<�� ا���� -ا��!�F ا +�#8 �"?ب ا��"��� 

١٦  �   ١٥٤ي .ت.ح: ر5Y ا�<�ار    م ٢٠١٣/٠٥/٢٦هـ        �١٤٣٤� ر8

:�H�Iا J� ا�$�

���L� ��Lب ا�

 وN�G ا�"$!

� H� �) ت ,�ب ا������ � 



 ٥٨ا���د /  ٢٩ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٢٩ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�ن : وZ"� ا:ردنS�@�"م� ا��5�`�" ��Bة ���ا`� ا�_�م �- أردن ا�_
 

�م ا�&��8u ا��ي د+� إ��3 @?ب ا��"���                       hا� �uة @�ا��Y ن�.��# O0 ا�"� 
�  /       TA٠١و<�� ا;ردن �:م ا��   F.ر
١٤٣٤    Hر  ١١هـ ا��:ا���م            ٢٠١٣#��:  /أ�hرة ا�:p ا������� �&��ة ���@ ��R 8�c� م وا��ي  .       TAّ� `�nو.:د أ#&8 آ ��وو

                        ,��Cا� 
���م د+:ة ا�"?ب �����.�ن ا��ي ا���� �!��� #���C ;#�� @?ب ا��"��� ا�-hأردن ا� �uت @?ب ا��"��� و@�ا���B
���� و�A2ه�                      Y��م ا���8 َرَوْ�َ� #-hء ا���Y �#ت و��رآhت ��7:ات ا����ء �� ��7, أ�: ا��B��، و��� ا����.�ن آ��m-ا�
�ر وإ�0ا#�� �8 ا�n:رة وA�Z�� إ+�دة ا����� ا��8 ��&��ه� #� .:ر ه�w ا;��WY ا���O �&u و���:�3                          h� ��t�mا� ��8 #:ا.�

�مhرة ا�:p ة��&� 
���ت @?ب ا��"��� �8 ا�-��B ت�Z�h&� :�0�� ن +�ض��� ا����.� � .و����#&�� آ�

� H� �) ت ,�ب ا������ � 



 ٥٨ا���د /  ٣٠ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣٠ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 و=0 N4[)��"N ��]�ة اbه` �: ا�T)م و2�ر�) ودار��ر: وN�G ا�3�دان
  

        $�$�م، و�PQ   ٢٠/٠٥/٢٠١٣هـ ا��9ا'-     ١٤٣٤ر^i ا�P$د        ١٠و��� ا�;9دان �9م ا�  /         (".B�oa +3ب ا�*

ا��;�+ أ9E ا��;�+ �     "2�� `�	ر    .  K2	 ."� �.($ة أه@ ا�#	م '& %9ر�	 وا��;��") '& ,9ر 	 وأ,G$`�9 ودار'9ر                

    ���3� و� �;���"             (  �. 	K*آ� ا���9ع ا��$�2 �Qو ،)               ،(;�� ا��
� ا��	در /
/ �� إ,$اه"+  9%4، و ;��; 

�K1.ا� �
*G ا��*"-، و ��ت '&  "�ان ا��$�� ,	��K	رف ^9ار ا��;�� ا��*"- ) وا��;�#*aوا)$"
Gا�.( 
�ة ا� � ,	/*
	ره	                    /  وأ��4 ا�%*	ذ ا�#	ب      aو (/ ����� �9ر، آ��� /�4 ا��9Kر ,�أه	 ,	���  4� ";$ة �

                              �"l	gا� �m +1�	K� &' م	ت أه@ ا�#	
B (/ ث��
"i ا��(4Pg 4�6 ا_ /�"� و%�+، و2��ًا آ�	 Q	ل ا�aًا وا�;^

�ث /) `�9ل هMY ا��PQ9 ���;��") '&  "	��	ر     �، و 	 �("i   )أ,G$`�9 ودار'9ر (و'& ا�;9دان   )  ,9ر 	(ا�%� آ�	 و2

�ث /)  JQ9 ا�PG	ر  ) 9Bرة ا�ه@ '& ا�#	م                                  �ا��;��")  ) '3	tX ا��*@ وا�l*(	ب و2� "$ ,"9ت ا_، آ�	 و2

                    +1PQ9ار إ�4 ا�*�;? ,�9اxا� 	1+، ود/ �1+ ��$ف ا�9xرة �(	�j ا��9ة ا�*& 52X:�/ر و	PGاف ا��وو/& ا�9xار /�4 أه

و/�"�ة اc%:م ا�*& ,ّ".� /�اء ه�zء ا�G	'$�)، آ�	 و2;	ءل /)  9اJQ ا����	ء واc/: "") ا�E (�Y	9mا ا�.K	ل                        

M$"lا'& وYل ا��	x ة  ) %�� أ	�g4 %��  ) ا�*a. 
� و�2	�4، وK2	 ً.	  t أه@ ا�#	م a*4 �(�9ا إ�4                             �	�
 zآ�ًا أن أه@ ا�;9دان ��9Pن هMY ا��PQ9 إرm	ء _ %


*�	ه+  ) 2�G"+ `$ع ا_ وا�.�K1 ,	� � ^��	ء . 
�1	 /��	ء وأه@ 9Qة و`�ً,9	  �P�*5، ,<ن K*2	 t  ( أه@ ا�#	م '|ن ,1	                          Xا$` @G, � �ث ا��آ�	 أو46 ا��*

 ...ر^	ل �$��ون أن ُ��9�Gّا `$ع ا_ وإQ	 � g�%	ن اc%:م '& دو�� ا�5:'�
� _ رب ا��	��") �� وEq$ د/9ا�	 أن ا�

�oب ا�*�$�$ '& و��� ا�;9دان� & :/cا i*Gا�� 
 
 
 

 
 
 

� H� �) ت ,�ب ا������ � 



 ٥٨ا���د /  ٣١ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣١ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

 
 

i".�0و ��n 
 أ����) �430 د�)ء ا�$3.$"! و�L0ق =�	>�1 و30:ء ���"�1

 
 :ا�*��

 

أ��ر أن ا�<�ب ��} ,3 ����        /%��   ٢٣أ�89 ا��=�} اH%��-3 او��%� ,�'% 3	� 3E#L � م ا�/	�}               
 :A �7��� ��ب %o اsNQم، واsNQم ��} ,3 ��ب %o ا�<�ب، و��� أن أ%��-� أ�6ES ����8 ن دو?ر 89

  #S ره�ب، و,6:تQ3 ه.2 ا�#�ب ٧ا, f/J ف?[. 
  

                       ��� �% ���#A 6 طN دي�E� وأآ: أن ،����, �Sر آ���I ات �:ون�=�xام ا�:/�Nا ���ا��"�Nو��ل أن ا
� أ��hء ا�/�ذ ا��6ارات ��B �qرات ����x=�ات �:ون ��Iر�-��%Hدارة اQن %� أو� ��ت ا -�N ���S:	ا�. 

 

�:ادي ,N 3 ر�� ? �"R أن �#@ %#58 ا�	��x, ن"و��ل أن  �N?م ا�Wة ". ا��:#�آ	� ��ل أن ا� ?��ت ا�	
 .�:�9 ا��sم ��� ا�8E������x وا�NQا=����8

 

i".�� :ا�
 

,3 ا� �� ا�.ي ���	� %�8�@ ا�6�@ ا�TQاM#� 3% ا�	�8	�� 89 �: اH%��-�ن وأز?%�7 ,3 ا��qم                          
��ن و��آ���ن و,3 آ`�� %� %��MI ا�����، و�>داد ا�NQءات ��68]ن و���3 اsNQم                  �S�>,وأ ��x�8,وا���اق و

 .,3 أ%��-� وآ�,� �sد ا�<�ب، �/�ج ا��=�} اH%��-3 ���89 %:�9ً� أن ا�<�ب ��} ,3 ��ب %o اsNQم
 

��	�ل ا��x=�ات �:ون ��Iر                    Nار ,3 ا�	�N?ا 89 �U� ��	8�	ا2 �:%�ء ا�:� �x6� ك ا�.ي�,Hإن ه.ا ا
 .�����B %� إ��د��7 1?ف ا�	�8	�� اH����ء %� ا�EIHل وا����ء وا��q خ، و���: %�� �M�:U آ.�5

 

  M#� لs� �9 آ�,� �Tا=� ا?�A�>�وأ%��-� �:�9 آ��ن �7 د ���	�ل وا��sح و,3 ا�	#�,@ ا�:و���، و�
� ه>�8� �/:م أ%� �7 د،                    x8N @��6% 7 د�� ��x�8, �W�% �9 زل���,8���x وأه�78، و���: %� أه@ ,8���x ا�

 .و��	3 ه.ا ����sم ا���دل، و���: %� ا�	�8	�� �M�:U آ.��7
 

وأ%��-� ��� �	�o وL ل اsNQم إ� ا�#-� ,N 3 ر��، و�:�9 ه3 وأ����79 ا���Wم ,ُ�.�� ا��q خ                          
                  @U� ? �إ� ا�#-� و���: %�       "  ا�	��x, ن آ	� ��	��7 او��%�      "وا����ء وا�EIHل أ%�م أ��9 ا�����، �

 .ا��#��� أن �U:� ا آ.��7 واد�9ءا��7
 

� ���W إ� أ%��-� 89 أ�7S ا��:و اHول ��7 و�:���7، وأن                       �I�� ��%sNQا �%Hأ%��-� أن ���8 أن ا 89
                    �7%sNإ M�x�N8 ب، و�	�7 ا�S�x8N دة���N? ���#� ,3 ا��8@ وا���7ر و,3 6%:%��7 �>ب ا���� �%Hه.2 ا
                         �%H2.7 ا� :���Nو ،�8�� و�#�ر آ�,� ا��sد ا�	#�-��%Hا ���7 ا�.ي �6 ده� �8�/f8 %� ا��7	�E�8t o����Nو


 .9>��7 وآ�ا%��7 و�7��N:6%، وإ�S ��Sى ه.ا ����ً� ��ذن ا
 

﴿���ِ :�ْ�َ 2ُiَ�َSَ l�	ُ8َ�ْ� ﴾َوَ�َ

 R�x/: ا�	�7:س أ�	ا�-       ��x�8, 3, ���#� �9  ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا�
١٧  RT١٤٣٤%� ر M,ا 	م ٢٠١٣/٠٥/٢٧هـ ا� 



 ٥٨ا���د /  ٣٢ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣٢ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�ر*aأ �b*c: 
            �dd0dd"�dd_2 ا�dd�dd*dd4dd( ون,ddـ"�dd" -dd�ddـddـdd6dd3dd�dd6ddا� �dd"�dd ddأآ

 و"��bــ!ن ا�,"�K6اNــ��
 

��hY ":��  "    8 #&�0ى  � �-��hم ٢٠١٣-٤-��0��٣٠ وا�
     H���A�m�و#��w وا�m&B #"��� ا���mع eراء #����� @:ل �

 ���Zا�����0ا X#�� ور���ا  �-��hا�  .           ������"����T ا�Y��!��
                    H���A�m��0ون ����� �������������ع ا����:ل أن أآ�p�p �# �n أر�

�-��h4        .  ا����ت #��� 0��٣٩ أ.�ى ه�ا ا��&�0ى ا;#��!8 #�
��   .  دو�� ٣٩أ�9� #� ا������� �8 ��Zل ا��&�0ى إن ا�����0ا��و

��ى         A�!�@0��c�� T�W أ�9�9Z ��A�t �8 دول ا��hق ا;و��� ا�
�0ون   %  8�٥٥ ا�-�اق و %  ٥٤@�[ ��� أن ���� ��# 8�

�ن    ����آ��A8 ا�� ��Z0 ا�����0ا��c� �A�Y T-.و��ا ،��Zا�����0ا
 %.٢٩إ�* 

 

�X ا;#�� و#�0ى                   A�Y ��. *����;#��!�:ن �-��:ن +�
            ،��������ه� ��u����Y ��W�� 3��Am� 8� ���Atور ��#��x� ��!���
  ��8 �� ��#��� ا��-����0 إ�* ا�"!
 ���ّ&:ا ا�������cم و�:���
               
���Y:��د+����3 و�Y:���A�m�� �� 
�Y:���� �!م و���ا  H�Am��
         ��-����hا� H���A�m� �+ ا.-:ن��� 
���0ر�� إ�* أ�0 ا�0ه� وه�
  8�� iو�9-, ذ� ،�Y:� FY�C� ��# 8و� �آ�� �-�T �8 ��آ�
          ,�-�C�آ, ا��Aد ا ��#�� @�* �":ل دون +�:دة ا ���م و�
�:ن                 -��س ��&��H ا ���م، ;ن ا���A�m� �# س ����'�:ن�ا�&
               ��#0�&�-��H ا ���م ���A�m���� 
�ت إ��#�� ��ّ&��+��. 8� 
���p
                 �������������� ا�# 
��:هA�����Yن ا���� ا:���� 
���:ن إ�* ا�"!
   F���� أو ���kه� #� ا�0ول ا<��-��ر�� ���!��#c� ن:mAو���

�:ن                   .  ا�&�س �A�7 أ#,�:���� ������� ا�n��xن أآ� ����Y�p ��. �#و
�رة  �A+ ��Yc� ��Y:&W� �'Z�7 ���� ��Y:��9� ��Zا�����0ا H�Am��
     ����Y0رآ:ن أ� �#0&+ ��ت، وه
 ����:ن +� �0��cه����Y>ا �+
          ���0ادهA����-&8 ا��4��h ا��hAي < �H�Am ا���h-� و���ون ا�

�وإذا رأوا �H�Am ا ��م ��8    .  و����� ����ا.-:ن +� �0��cه
    H���A�m�� ��م ���Y>���A:ن �m�� ���
 آ�Yx� ,#�دو�� �h!, آ


���+ �-��hا�.� 
------------------------------- 

�م                   dـdـdـdـdDd5dا� �d"�dـdـdـd6d; =3ــI Eل >0ــ!د "60ــe �A��
���ـــ� �f;+ـــ�م ا�_�Iـــ��F� 

 

��   ٢٠١٣-٤-�hY٣٠ت و��u, إ+�م �-:د�� �8  ��"�
                     ��# |���hل ا�e O0 ا�A�+ ?��?�-��م ا��-:دي +0A ا�W&9�8 ا�#

��را                  " R i���ا ذ�A���-�# 
��آ�"�m7:رة ا���وج +�* ا�:�8 ا�
�� ا ���م          # T������ +�* ا;#� و9#��0ه� آ��Aة وه8 ���W+

�ه���Cد                      ".  �, #� أ#:ر ا�:�-��م eل ��W�Y 8���9��� أن #��W����
                        �������������� ا�# F���m�� 8����� ا���+��hم ا���#* +� ا;@!-�
�:اح أو ا����اح           A�#0� �W�� ا�!9�� ا�&+ 
ا���وج +�* ا�"�آ
 iوا��!:ت +�* ذ� ،
آ�� ذآ� ر�:ل اO �2* اO +��3 و��

     Oاب ا��+ H"��� ة��Aم               .  .���� آ��!�"��� ا�A����"��0ا أن #+
   ��!�
 +� ا��&���Yوف و�-�����!��� و���9!� أي أ#� ا�"!�م ��
�م             �!�"��8 إ��* أن ا�����ض #� أآ�A ا��9وض، ��
 ���T9 ا��9
�:ن أو                C��8 ا��� 
����:ن �#���� H"ل ا�:���&-:ن ا�&�س #� 


�Y:����  .         8����� ,�n�# 3�n# �� إ��#�#�WY ��� -:د�ل e م�W&�
       ����u��+ 3�pم #�!8 ��:ار�WY :�� #��؛��د ا �A8 ا�� ��WY;ا
�:ن         ��A�m�� و�����
 و��nوات ا��Aد، و��A":ن ا�!"������pcون �
           ��9������# �����ر.���
 ا������دي ا��أ����8، و������م ا<W&ا�
        ������ارا�������م ��
 �&��A:ن إ�* ا;#
 ا���"0ة و���?#�:ن �
           ����&��ت ا���'�# ,�A� ��Yا�0ول ا�&��ا �� ا��8 أ�7.���&�Yا:�و
                 T������ ����C��� ا������:ف �8 و.3 ا�0و�� ا ��#���، و#:��
    ���د � 8��A, ا�h&� O ا ��م وا��ود +� ا������� و+�Cا�
         ����&�# ������
 وا�-�, +�* �"��� ا��Aد ا��"�Rوأ+�ا 
د��ره
        ����C����� ��آ��m��9 و��Yة أه, �:ر��، �, ا������ ا���-��
     
���� ��p�
 وا;��WY ا����#�WY ����م eل �-:د ه8 @�WY 0ى�
                  ������ وآ�����8 ا�� �����2 8��م +�WY 0واY�� �آ�� �-�:ا +&#0

���"Aم ا��WY �����م eل   .  ���0Yون @WY نx� iإ�* ذ� ���R ��
               3�&���أ #A����� و< ���-���
  .  �-:د �:ا�8 ا��kب ا�!��� ا����وه

                        ��# 
�������W�Yأ �������"�� |����h�������k:ن ا���0 وا��9���� وا�
      ����������
 وآ��i #� ا����A��ا������� ا���� �-��:ن +�* #"
  
�!@ �#��
 وإ�Z���  
ا���� ���-0ون ����وج وا�n:رة +���

 �.ا ��م
----------------------------------- 

   EdKA5"و gB!( =3I hAb*c ]+�" ا�,و�� ,K551,وق ا�
 ��� �� h(ا�_�ء ذا E0�� 

 

� أن          .  �T�� �Y:� 8 ا����9 واY��* ا;#� ������Z ��!��
                   0���-����4 ا�R:��� وذي ا���A�!��ل أ������ ا��h� H�-�# ]�0"ا�

8 ��:م             .  ��;#� #�Cد د+
 آ�8#��0 ا��0و���&�ا7��
 2&0وق ا�
�:ح          &������� ا�������� ا;هA3 +�* ا���ض ا�Zو�B 4Rو TAا��
�ت         �pد��"�����ار ا�����"!:#� ا��:���Y وآ�ا ���� �8 �, ا��
                           8��0 ا��0و���&��0وق ا�&�2 �������# ��#���* ه��+ �m&B8 وا�



 ٥٨ا���د /  ٣٣ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣٣ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

  H����ر �A-[ +�* ا��A74           .  ا����-8، و< أ����� v�����# 8�و�
�Y:� ��9�� : ـ� ��Z�� �m7 ا@���Y0ار     ٢٤إ� B١.٧٥��ًا ���
�,   .  ���:ن دو<ر���������F �3 2&0وق ا�&�0 ا�0و�8 �Z ��+ �أ#

�ء �8 ����� �3. �# F�@ :��: 
 

  "            8�� 0�+������� ����uت ا������إن �&��9 #?�� #� ا���
 ,�دي آ�8، إ�* .�F���� FY أ����ا�"9�ظ +�* ا����ار ا
                   8�������? ا���"��دة ا��-���0 ��8 ا�+��9�ت ا�-�#� آ, ه�ا ���&��

9�ق ا�-�مY ل وا� ".��أس ا��
 

            4�# 
������و��0ف ����� ��0�Y @!��� إ�* ا@��:اء ا�
  8�����ع ا���mار ا������ظ +�* ا��8           .  ا�"9� ��A��� أآYو�����

�0رة          ���� ا�����"����-� ا���ف إ�* .�FY إ�2@�ت ه�!��� �
                *���+ ��Y:�� 4�Rو ������"�� 8� 
�د ����ه����� �����ا��&
��ت             ��-��8 ا�Z�������� ا@uء 7?ا�ا����:ى ا���ر.8 و��-�0 �&

��A&.;ا. 
 

              0���&��0وق ا�&�2 4�و�8 ا�:�T ذا�x� 3ن #cزق #�� #
�0وق         &��� ��7e ������ 8� ��� >0�-# �ا�0و�8 أ+8m د+�

��u �8 ه�w ا���ة��0وق           : " ا�&�0 &��ت و2�m���0 �:�2�T ا����
    8��ت ا���C� 8ي �B�ا�&�0 ا�0و�8 إ�* #?�0 #� ا���0م �8 ا�&�

�:ع  A��زم                  .  وا�m&B ه�ا ا;��@ ,�!�hم و�?������ت ��m���إن ا��
             ������� ����������د��� وا������-�, +�* #:ا.�� ا��"�0�ت ا<�
        8��4، وه����C���0ف ا��-�دة ا�&�: ا����0ام وا���:ازن �8 ا��

        w��C��8 ه��ا ا<�� �-Ch# 9-, ���� إ.�اءات���  .      ,���-�وإن ا�
      8������� ��:2:ل إ�* ا�9�ق �chن د+
 2&0وق ا�&��0 ا��0و�

��A4 ا�������دي وZ&8 �8 ا;�����#� اY�A�."� 
---------------------------- 

5�ق ا�*�"4�k� -��B>�مAI8ا", ا(: 
 

                ���8 أ.��اه��ذآ�ت #��C ا آ:T�#:Y أن ا��0را��� ا�
        ،0���9��T د�Y���#-� و��? ���&��8 �. 8� ]@�Aآ��9 ��ا��، ا�
      ،���0��ت ا��-0اد +�* أ��س ا�-��ق وا�Y��� �وا��8 ا���0م ���
                         8��T أن @�:ا�"�Rأو ،����Y��m����� 8�� 0�.������و#-�:#�ت ا�

٥,٢٠٠                 ,������م، ��+ ,��:ن ا ���م آ�&�-� ���Y�m��Aا� �#
        8��:ا�@ *�� إ��Y�m��� 8� م��8 ا���� ا+�&�:ا ا �� ١٠٠إ.�

v�B `م .  أ���ا���� �-�&�:ن ا  i'ن أو�x� ،������� �وو��
   ������وذآ��ت  .  �9-�:ن ذ�i �-0 �&:ات #� ا<���ل #4 ا����

��          ( ا����C أن �-X ا�&��ء �����������8 ا�n�p :"Y ��!h� 8ا���

،       ) ا�0Cد����# v���B �# 8 ا�?واج� �Atم ر��ا  ��&�-� ،

     8�Y��m����A�. وأ��7�ت �-�&�&3 ه��� #� ��اءة و��H ا��C��4 ا�
                        ��+����C��� روح ا�+ ��n�"��� ا ���م ���&���� ا�-0�0ات ا+�&��

     4��������C���������ء ���������Y>����س ���،       .  وا @���#:���:ل eل ������:ل �����و�
ا<���&��0 ا��T�:"� 8 #� ا�!�p:��!�� إ�* ا ��م وا��8 ���0 

�0��h# "       0وع �C�
 ا�����0             "  ا���� ����Y0ز، أ���� 8��
�ت        ����-�ا.���T إ�* رو@���Y ا ��م ودفء ا�

�ل،       .  ا��8 ����3 ��� ا��������.����� ��A�&��� �أ#
�ق        �&���+> ��A�� أرض �7�Yن أ:Cا�� T�Ap0 أ��

�� أ@�0     . ا ��م+ ���� 0�?� �# ��Y�m��Aن ا�:Cك �8 ا���&��
                     8�
، أي @�:ا�����# ����C�� `��:ع         ١٣+�h أ���C�# ��# ٪

�ء&Cم    .  ا����و��:ل درا�� أ.���� إدارة �9��� ا��C:ن �8 +
٢٠١٠        T������ أ.���أن ا��-�&��� ا�0Cد ����م، وه
 �p[ ا�

�� ا ���م ه�: ا���ي            �c��ط �AY>ا أن ا:������ت، �# 
�-#
7��ون     e ر��Bأ ���� ،�Cة �8 ا���
 #4 ا�"���c�ا� *�+ 
�+0ه�

 �# w:��� ا��ي 

"إ�* ا�0+�Yإ7:ا  "    ���������8       .  ا���� X�-�A�ا�
 �Cه�� �8 ا�����           -ا�0Aا�� .���
 #h�0 ا���# 0��?����ء ا��

  8�� ,�ل، و�tاء أ�nا�� ,�A� *�+ ،
���Yا?Yرج ز�7 T�ا�:
0-� �
 �-�&�:ن ا ��م �����-. ��ن، #� �.B�� ر#
----------------------------------- 

�دة                      d)Uا �d� �dرآ�d_d6d��d) �d6d@dAd� �dا��+!�� ا�*!ر��
��I� ا�'6

 

      ����+����Cدة ا����:م ا�"!:#� ا�A:ر#�� �"��� #&��� ���
��د  A��ت ا������ �8 ا������            .  0R ا;B��&��8 وا����د���ل ا;آ��و

�cن أ@�0اث         " #:�Y زار8Y" ا�A:ر8#، h� ��h���، �7ل @��� #&
   �����دي ا���ا��Y 8� ،�ا�-&` ا;��7ة 0R ا������� �8 �:ر#
�ن              �A���، أن ا���ه������0 �8 ��Y!:ك، �:م ا�Y���� 8� FY�ا;.
                        0�R ��9���&��ت +���C��� ه��9�&�� 8��ن �Yو�ا�A:ذ��� وا�0و�� ��-

���u.  ا������� �8 �:ر#��ف Rوأ " :  ���+�� ���T إ��دة .��Yإ
9�".  ��k2ة��`؛        : " #h�!���� ���+�� ه8 +����Cدة ا��أن ا �

              ��!����0وى < �+ *�� آ����9وس �&��h ���+� و��":ل إ��Yإ
��9��ل ."  و���        " و����R����إن #� @0ث �8 �:ر#� �8 ا�-�#�� ا�

0����        ".  ه: �B، و+�, @��� و���+����C��ف أن ا ��دة ا�Rوأ
�ل �+c� ���AB 8ن هoا ��،        " �:ل �:ت"�8 �:ر#��:د�A����8 آ�


     " و����` @�* �"�0 .��4 ا������� �8 ا��Aد و�:�� �� ��Yأ
�C&ا��وه� �# v���8                ".  ا���:ر#� 
����# 
����ل ز+���:   " و��#

�ت �A-2": "و�����         "  #�: و��� " و���0 ". ه�w أو��t ����W�&�#
  ���ء #� �:ر#. 0�
 �8 راkY:ن، و��-��� ,���� *+0� ��#:!@
               �����"���ة +�� ا�B��A��دة #��B 
:ر ا�&0وة ����0"� �2:�7

�ف.  ا��8 �:ا.��� ا�����:ن ه&�كRوأ " :          ��2��ا+ ����� 3�Yإ
                        ��# ��A����t0، و��F وا@Y��. ���:م #C��3 هYإ ،��Aأو #�ه ��9u�Z

  ���ت ا��0و�m�� اف�Bإ T"� ،0 ا�������R ,�0ف ا������ ."
�0           " وأو�R أن R ������اه!��دة ا���h&� 4��Cون ا�-�0اوة وا��

�ءة                     ��� وا ����+0���ات وا�h�&�ا�������، #� 7��ل ��:ز��4 ا�
�ك       ".  ا����W9 وا��"�ش وا�-&`�&�� ه��ل إ3Y �8 دا7, ��:ر#�و

��� #� ا��:ف ��� ا�������@  .         8�� ��C�&�����-&` 0R ا���وه�
�ت +�* ا������� �8 �C�ا� 
p �#8 وR�أراآ�ن �8 ا�-�م ا��



 ٥٨ا���د /  ٣٤ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣٤ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�ت ا ��#�� -��Cا�� T�-. 0� ،*m�:ا� ��:ر#
`-���:ف وا�� �-h�.� 

----------------------------------- 
      �d� �d"��A�1 ;8ب ا��5I اد,Iع أ�ار)�

�mS ا�,و��b� noK( ن�A<8�9�c. 
 

��ت     �hY )             ���h������:ر#�9��Yإ ���Y���t���� ��������|   )  وآ��ر�������
�ٍ�      ٢٠,٠٠٠و.�:د    " م �A7ا �"T +&:ان، ٢٠١٣/٥/٢١B��Y

�ن   ����?��t���ء @?ب ا��"��� �8 �[ أ+��ب        " #� أ+��@ ،
�:ف، 7��ل                     Y�����, ا�����B ي?���t�����Fu ر��u ا��:زراء ا�Y
�� و.�:د                + ،���ع وا;#��0���� ���Y����Aا� �&Cع �3 �8 ا���ا.��

٢٠,٠٠٠                      `����ي ُو2���، ا������"������?ب ا���ء @���� أ+�#
                 8��� 8��Y:��Y���� ������t ,��!��h� ن:��m��h��&��� 
�����Yر، وأ:��W��"����������

�ن��?�t��  . �����Y +� وآt�� ���آ8 .�8 أّن     ٢٤وT��Y وآ
�<س                       �� 
������8 ��8 إ�����uر ,�!�h� ن:�m�h&� ء ا�"?ب�أ+

�ن��?�t���ن و�8 #&�HZ .&:ب ��?�t���ل �B ي�hو�. 
 

  
� 3Yّا�:زراء أ ��uر Fu�Y ل���ت    " و�Ap١٩٠إ      �����
��ق       Zف، وإ���m��١٣٠            ���A��Rو ،�����u���&��. �����������"���٢٠٠٠ 

 ".#&h:ر
 

                         8��ر ��A��, ه��w ا;7n�# ��hY ار��!�#� ا�:ا�R أن �
�ن            �����!���.��Zن و������� ا�:�n# *m, أوز�!��e 2"` ��0ان
�رب ا ���م               �"��ُ 8����ن �0ل +�* أّن ��i ا��0ول ا���?����و
�0ان                  ��A��i ا����ت ��-�����C�# 8�وُ�-�دي �!�ة ا���0د ا ��8# �
�ر         �!��: أ���Y `�ا ��#�� ا�-���� �h� T�h� 0ً� ذر�-ً� �8 و
   ���د���ن ا;�!�ر ا��h:+�� ا �"!# T�ّ@ 8�8 ا���ا ��م ا���

 .وا�-�����Y ا���0ا+��
 

�ر ا ���م                       �!��� أ�"�B 8�� �����"����ح @�?ب ا�CY إّن
�3 أّن أ+�0اد        ���� ا�:�m* د���e ب:-B 8� ��#�� وا����� ا
                      4������F ا�������` أ�������
، وأن #�uا�0 دا?� ���@ 8� wر��Yأ
            8�� ��C�&�� 
�وا���� ا��8 ا���i�� 8� w0R T#0 ا;#��ر �
                         4�����. 8�� ������k���k��ر ا ���م و��!��ب أ����Yوا w0د�� `�و
         �����ن ���0 آ� �����:Aا� F���ا;و��ط و@�F، �, إّن ��i ا;�
                        i���� ���ر����# 0�-��س ��&��, ا�A���0 أ���د و+!�8، �# ��pc�
ا;����F ا .�ا#�� +�* ا�"?ب �c+0اد أآ�A، و�A&:ا #�hوع 
                           ,��0�A�� ا����9�2:�� *�m��:�� ا�����e ����m�&�دو�� ا����� �8 #
            8�+:���h8 ا��R������وت ا�A. �# v����� 8��-8 وا�+�hا�
              ��&������� ه# v��������م Z:ا�C# T�t#��، و��!@ �# w���و��

�ع�Aا� i�� 8� 0�0C8 ا��ا����-�� ا��و.� 
----------------------------------- 

      2d�d*d4d( =إ� !I,"و ��م ا���6ي "YFل أهE >!ر"D5ا�
 ا��E ا:��"+�

 

         8�� ����Yرس ا ��ا��ء �AYأ ���م ٢٠١٣-٤-T��Y٣٠ وآ
 *A�C# ه�ة�+� رF�!# ��u ر+��� ا������ ا ��ا��Y �8 ا��

�ء ز��ر��
 �m��ان 7�#��ا  " أ#��Y أن &pو��� #����� أ��#
     
��
 +�* أ���3 �:��4 دا�uة ا�":ار ���� �٨�0#:ا #�hو+ 

�0ة            :  أ�Zاف ه8"�����
 ا���0وب ا;#&�إ��ان و#�� و��آ�� و#
     �������-��#-� ا�C#8 و#&0وب ا���ون ا �و#&0وب #&��W ا��-
                   ��Rر��-����0وب +�� ا�&�و#&0وب +� ا�"!:#�� ا���:ر��� و#

�ل إن ". ا��:ر���ا��-�ون �", ا;ز#� ا��:ر�� آ�ن #":ر " و
    
�R ا�:�0 ا��ي �اه���م ا�:�:د ا��8 زارت إ��ان وآ�ن �7eه
�م           ��:ر +����� ا��0آ���ت ا���ر.��+0 ا���h� ��uون ا�-��#

��� إ��#��� ".  ا�"0ادu�� م ا����ي�W&ا� ���و���c�� iآ0 +�
��:ن               .  #-����0 ;#��!. ���������ر.�7 ���� وز�A+ �� آ�!��#c�

�م  �h8 ا�� ��t�mم ا��WY ��� ار:"��آ��ي #��7ا ��ى ا�", �
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 احذروا فتنة ال تبقي وال تذر
 

شهدت الساحة في لبنان مؤخّراً، أجواء فتن طائفية ومذهبيـة، وإثـارة أحقـاد            
وكان من نتائج هذه الدعوات أن تعرض كثير من أهل سوريا المقيميـن فـي      .  وتغذيتها

وبدأت تلوح فـي األفـق      .  لبنان، العتداءات وصلت في كثير من الحاالت إلى حد القتل
 .نتيجة تلك الدعوات بوادر فتنة طائفية ومذهبية ال تبقي وال تذر

ومن خالل بعض أدواتهمـا،     .  إن المدقق فيما يجري في لبنان يدرك أن دوالً غربية وعلى رأسها أميركا وفرنسا 
تقوم بدور خبيث تحت شعارات مضلّلة، تهدف من وراء ذلك إلـى تكريـس     " . المواالة"أم " المعارضة"سواء أكانوا في 

وتهدف كذلك إلى جعل المسلمين في  .  بل وتجزئة البلد الواحد إلى كيانات متناحرة ومتباغضة.  التجزئة بين بالد المسلمين
صفين متواجهين، بدل أن يكونوا صفّاً واحداً في وجه تلك الدول االستعمارية وأدواتهم من الحكام العمـالء فـي بـالد       

 .المسلمين

 :أمام ما يجري هناك جملة من الحقائق ينبغي ذكرها والقبض عليها بيد من حديد 

إن الدول الغربية، وخاصة أميركا وفرنسا وبريطانيا، هي دول استعمارية طامعة في بالدنا وفـي إبقائهـا      :  أوالً 
وهي من أجل ذلك تقوم بكل ما من شأنه تحقيق ذلك ولو باالدعاءات البراقة الكاذبة، كادعاء مـا يـسمونه     .  خاضعة لها

وغير ذلك من الشعارات التي ترفعها كما هو حاصل فـي فلـسطين والعـراق      "  حقوق اإلنسان"و"  االستقالل"و"  الحرية"
فإن من يروج لتلك الـدول       . فال ينخدعن أحد بتلك الشعارات البراقة التي يرفعها أدوات تلك الدول في بالدنا. وغيرهما

االستعمارية، ويظهرها بمظهر من يريد الخير لبالدنا، هو عميل من عمالء تلك الدول، يجب الوقوف في وجهه ووجـه    
إلى دول أوروبا وأميركا، تلـك   "  زعماء المعارضة"وهنا نقف ملياً أمام تقاطر من يسمونهم بـ.  من يدعمه من تلك الدول

" سـيادة "الدول الطامعة في بالدنا والتي لها تاريخ طويل وقبيح من العدوان واالستعمار ومص دماء الشعوب، فعن أي       
وأيـن  .  يتحدثون، وقد شرعوا األبواب لتدخّل تلك الدول في كل صغيرة وكبيرة من شؤون أهل لبنان  " استقالل"وعن أي 

 . موقف السلطة من تدخّل تلك الدول السافر والوقح، فيما يعتبر إهانة لتلك السلطة وهتك لهيبتها

ال يجوز االنجرار وراء دعوات الفتن المذهبية أو الطّائفية، وال وراء الشعارات التي ال تفرق بين النّـاس       :  ثانياً 
والنّظام المفروض عليهم بالقوة والقهر، فتجعل من هو من غير أهل لبنان من أبناء المسلمين، سواء أكانوا مـن أبنـاء        
فلسطين، أم من أبناء سوريا الذين ظلمهم النظام في سوريا كما ظلم أهل لبنان، فتجعل منهم غرباء يجب إخراجهم مـن     

إن المسلم من أي بلد أتى هو المسلم الذي أوجب اهللا حبه ونصحه والذود عنـه، وحـرم      .  لبنان ومعاملتهم معاملة العدو
... وكُونُوا عباد اللَّه ِإخْوانًا، الْمسلم َأخُو الْمسلمِ الَ يظْلمه والَ يخْذُلُه والَ يحقره   ...«:  �إلحاق األذى به ولو بالكلمة، قال 

 ).رواه مسلم(»وعرضهه بِحسبِ امرٍِئ من الشَّر َأن يحقر َأخَاه الْمسلم، كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام، دمه ومالُ

وعلى المسلمين في لبنان وإخوانهم المسلمين في سوريا أن يدركوا أنما عدوهم هي تلك األنظمة القمعية الجـائرة،   
التي تحكم الناس سواء في لبنان أم في سوريا نيابة عن أميركا، حكماً قمعياً قاهراً ظالماً، فمعاناة أهل لبنان هي جزء من   

وإن عمـل   .  معاناة أهل سوريا الذين بدورهم يعانون من ظلم حكامهم، كما يعاني سائر المسلمين في البالد اإلسـالمية      
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لرفع هيمنة سلطة سوريا الموجودة بقرار أميركي، سيحّل مكانه هيمنة سلطة  "  المعارضة"
وعليـه؛ فعلـى    .  في لبنان بغطاء أوروبي، وبالتالي ستستبدل ظلماً بظلم، وقهراً بقهـر    

المسلمين في لبنان وسوريا وسائر بالد المسلمين أن يجتمعوا على هدف واحد، هو إزالة    
هؤالء الحكام الظلمة، والعمل على تنصيب خليفة للمسلمين، يحكمهم بكتـاب اهللا وسـنة     

ويزيل تلك الحدود المصطنعة بين بالدهم، فيعودون كما كانوا، أمة واحدة في  .  �رسوله 
 .ظل دولة واحدة هي دولة الخالفة

، وتعالت األصوات من هنا وهنـاك    "المشكلة اللبنانية"كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن الحل الصحيح لـ:  ثالثاً 
وإن مـا يثيـر     .  ، واصفين ذلك االتفاق بأنه المخرج الوحيد لألزمة التي تمر فيها البـالد "اتفاق الطائف"مطالبة بتطبيق 

االستغراب، بل االستهجان، أن يطالب بتطبيقه والعمل به كثير من الحركات اإلسـالمية ومـن يـسمون بالمفكريـن            
إنّه ال يجوز للمسلم أن يطالب بتطبيق غير اإلسالم، فاإلسالم هو دين اهللا تعالى للناس كافـة، واهللا أمـر         ".  اإلسالميين"

﴿فَالَ وربك الَ يْؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم الَ يجِـدوا فـي        :المسلمين بتطبيقه وحده دون سواه، قال تعالى
فيجب على  .  ﴿ومن لَم يحكُم بِما َأنْزَل اللَّه فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون﴾ :  َأنْفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسليما﴾ وقال تعالى

المسلمين رفع الصوت عالياً مطالبين بتطبيق اإلسالم، ورفض الحلول التي تأتي من الدول االستعمارية، سواء المتمثلـة    
 ".اتفاق الطائف"، أو الحلول التي تكون مباشرة برعاية تلك الدول، مثل ١٥٥٩في قرارات الهيآت الدولية مثل القرار 

إن اإلسالم يضمن لكل من يحمل تابعية الدولة اإلسالمية أن يكون آمناً على نفسه وماله :  وإلى غير المسلمين نقول 
فدولة الخالفة ال تميز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو  . وعرضه، وأن يتمتع بالحقوق والواجبات الشرعية

. رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك  
﴿الَ ِإكْراه فـي    :  ودولة الخالفة تترك غير المسلمين من رعاياها وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام، قال تعالى

﴾الْغَي نم شْدالر نيتَب ينِ قَدوتعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجـيزه  .  الد
 .وتفصل أمور الزواج والطالق بين غير المسلمين حسب أديانهم أيضاً. األحكام الشرعية

أما سائر أمور الشريعة اإلسالمية من معامالت وعقوبات وبينَات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك فيكون تنفيذهـا      
 .على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء

وإن مشكلة لبنان، بحجمه الصغير وتركيبته الطائفية، لها حّل جذري واحد وال حّل سواه، وهو إعادته إلى أصله،    
 .جزء ال يتجزأ من بالد المسلمين، في ظل دولة الخالفة، وقطع دابر التدخالت الغربية والوقوف في وجهها

 ﴿ِإن في ذَِلك لَذكْرى ِلمن كَان لَه قَلْب َأو َألْقَى السمع وهو شَهِيد﴾: قال اهللا تعالى

 حزب التحرير هـ                                            ١٤٢٦من صفر الخير  ١٥

  والية لبنانم                                                  ٢٠٠٥/٠٣/٢٥       
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 �6AAون؟... ا�G_3� ]+A"�Iه� ر &Yه Eه! 
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��N�#	�7 �: ا���x� ? :��� �%i% 3, �7, ،�U% 3, د��E8 ن و�@ ا�-q�. 
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3 ��9 �#J M'ون T	�o ر���9ه�              �� ا��اJ:ة ا�,s/ا� �� دو�%��Q @	-ا��      ��	8�% ��Bو ��	8�9 آ�   -%:S

 !أ��7 ا�	�8	 ن
 
 

�ْ� َ��ءُآ� 	َِّ� ا�ّ�ِ� ُ��ٌر َوِآَ�ٌب 	ُِّ��ٌ�            ﴿ َ  *               �ِِّ	 ���ِ�ي ِ*ِ� ا�ّ�ُ� َ	ِ� ا(ََّ�َ) ِرْ'َ�اَ�ُ� ُ&ُ�َ% ا�$ََّ#ِم َوُ!ْ ِ�ُ�ُْ!َ

�ٍ�-ِ�ْ� ِإ0�َ ِ/َ�اٍط 	ُّْ$َِ!�ِ� .﴾ا�6َ�ُُّ7�ِت ِإ0�َ ا�4ُّ�ِر ِ*3ِْذِ�ِ� َوَ!ْ
 

 K��J زا�:
�U% � ر=�} ا�	-�R اs9Q%3 �#>ب ا��#��� و?�

              '�aءه�، آ�'��7 ���$�: ��$�� أ��وأ.Q��G� �� W ���و�� ا��� ��QP��M") W�O "5 ه6 إ�Oدة %�و�� د�M6$� و�X5 إ�

Q�� ا��ول ا�������� �%�5 �آ�� ه6 +�دث � �$�� �ً%"I� �P� .."وض %���ة ���"اآD ('�7 د�M6$� و* 
 

-    s�_�� 1� �$�Va D=Aا� �������ه� ��U 1رآ6ا  :�A�� ر(� وأن �$M< �_6اGا� ��+: أز�� ا����D�� �5M6 (��م د

�� ا�fرا�O وا����O وا���Pرة وا ���Vل  .  أ�6ا�$D، آ'��O 7م أa' ."وض ا�)�� �5 �  ���5  D ذ�7 ر Wف إ��p�

وآ'�7 إ��Mء ا����ر�� ا�6ا%)� W�O ا>�� و(B5 ا���ل (��GM3ق 5�O$� أوً* �B5) 1 ا���ل �[ن �S . D"وات ا�)�� ا�9)�5�5

D$أ�6ا� s_���"B4 4"ا_W�O d أ�5�Eء ا�����15 (�0ره� �1  t=�. 
 

-   8�"n 1O 1ص ا���: ���0در�"�+: أز�� ا�)���9 وا��P5�M "0G إ �ءة �6ز�� ا�]"وة أو �Oم آ�P�]) D�� �$���Gد 

                ��%6�� D�� ن]��ا����ر�� ا��� ���w$� ا��و�� وآ'�7 �"ض ا���0G ��'آ6ر 5E" ا��0در�1 و��Mvث W�O ر+�$D ا����A�"م 

     W���O d_ا"p1 ا��� t=� D� ن]��$D ا> � B5) 1� �5 ا���ل �%�+ ��� D$5G=� �� D$_�9O]) D$�O و��T�� �و�� ه����

D$أ�6ا� s_�� .أ�5�Eء ا�����1� 15 
 

��"اد ه��           -x�� ��5� � <ت ا�%�Aادًا، وا�"��1�p ا��و�� ا��A%�ت ا> � O6�P�) ��x� �5$� آ�� D$� �$���4 أ :

ا����D5 وا��d5(9 وا>�1 و��)�� ه�'<     :  ا��Zآ: وا���)X وا���=1 (����"وف وا��A%�ت ا> � O6�P�) ��x� �5$� ه�

d_ا"p1 ا��� �%6� D� ا���ل ��ل أو B5) �� .ا��A%�ت �� ا�15���A  6اء آ�ن 
 

�0�$� ه�Aا���ل ا��ا_��5 و�� B5) وا���=�5ت ا������  :  واردات ��fPاج وا�"Iوا� X�Iء وا��Gوا� D_���ا>�GMل وا�

(6MZاO$� وأ�Vك ا��و�� �1 أرض و(��ء و�"ا�8 وواردا�$� وا���6ر و��ل ا���6ل �1 ا�A=�م و�Gy6� ا���و��� و���ل      

ا�=�5E d" ا���"وع و��ل ا��"ا��ت وX�a ا�"آ�ز وا����دن و���ل ��1 * وارث ��Q، و���ل ا����"�����1 وأ��6ال                          

 .وه'< �Oدة �=G� *+��5%�ت ا��و�� �a;� ([+��ن ا>��Oل ا*.��د��. DS ا�p"ا_d -ا�fآ�ة  -ا��.�ت 
 

�� ا��0_�� ."�)ً�   -VIودو�� ا�-  zء ا�U أو                     -إن B�M��د��� آ��ه� ا��� (�5ه� ا�A: ا���%� �5�P� ا�������آ�: ا.���
       zآ����ب ا W�O ���(�5 و�O"ا>+=�م ا�� W�(�� �+وا �G5�a �$و� ��x� 5$� ���"ع وا����9ن�5E"ه� >M$� دو�� ا���5دة 

�$MوTU �5�% ���� %�5� أQ���O ه6 وا>�� ����DY ا��5Aة آ�� أراده� اQM�A(  z و�fده"  zا d.5"ا� Q�6 و �� ر. 



 ٥٨ا���د /  ٣٩ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٣٩ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   

�6A( ... ت��ء ا��وه�5'� ا�63�6�B ,u E�5ح )�,", ا��م >,FA�" �/��م ا�*!ر�� ا��D5ا�... 
� ا����ء ���ه� إ�� ا���� ��ة أ��ى وا���ق ���                       ���  !�إ+(�  �*�ون إ��(� "%���%ره�      .  و&%��% �%  ��$�ن "

 أ@%+?  <=��ن ��>% ��� ا;�:%ده� "�8 �! ا��*� إ��(� آ�% أ�7م ا456م آ1��ة وأ��ات، وأن ���(� �.-و��, 
 .آ���ة ���% �(�

 

 :أ�
	 ا������ن 
�B �$� 6;%�, ا��4E, ا��456,، و�! C�D ��% $, ا�$%�� ا����A� B%ء "!                                $�إن 7Gب ا���� �  ���آ� �

��J, و"�I��A +*%م ا��4E, �5ف  ��                          Eد ا��@�" KL� �+M ؛!���.��� ,J����B أ"� ا��O�, أ��� 7Gب ا���� � ��

���% �! ا���ب، آ�% أ�� اR ��5%+� وP$%��، و"%��%�P Q���G "4د+%                    � ,Sو�J�ا�TL%ء ��� ا���ود ا��:�A$, وا�

    %�"��; �G��P %)$و�  .                            �)� ���Pا�, و�=" U�$�� %��V %+%=� ! �)AT���! ا��.���KL� W دو�, ا��4E, ا�P !و�

                         , %���!، و��Pآ(� ���.�ا��]وى وا��Zاء وا���Lق آ��% % ��.%و ! �Q ا��و�,، "B أ Tً% �5ف �G�P @��ش ا�

��! ا�Z !  $�<�ن �B] Q اG�4ل أو اAS(%د          �.��Ba ذ�_ �Q �:� ا�:�����!، ����% ��Pك أ�G           .  د�%ء ا�P �;و

��(% �Q ا�$�اق، ��Pك أ�G أ�BT @��ا4d ،%)P8ح ا�� ! اQ"� M ا�Zي آ%ن                    d%� e+%آ Q��4,، ا�Eو8ة دو�, ا�

             !�������(% ا�:��� !� !�A.���                     -آ�د %، ���� � أرض �.��� �dرة �! +*%م ا��4E, أ+�  �*� �=$  %��

                             �)g%د� !LGو !���.��% , ا�G ��� B�$�5 ,�4Eإن ا� B" ،�+ا��*� �! @�.� و��;� و�� h�" %��.� ��J:"

و"%��%�Q إن ا��4E, هQ ا��و�, ا���L" Q%�(% �5ف U$P�P ا��M �! ���د ا��Z 1" ��=Jاء �.��  $�U                       .  أ ��% آ%+�ا 

�)�=G e�P. 
 ��T ا��=�? ا���آ7ي ��7ب ا���� � -+.� ! +�از . د


ا	��... ا����� ������ أز�� ا���
��ء أ��أ ا����م �� ا�� ا &�ا %$# ا����"� ا!�
���� وأ ���ا دو�� ا�

��ء؛ 
� ��ل ا���ارد ا������ة دا�� ا��و��، 
	� ا�����                                ���*��,+& *��*� ا()���د )'& ا�%ات �# �" !  ����� ا�

��ء����'0� إ.��ج و*"� ا�� �
 �'1! ��
 .وا�560 وا��4ز ا�2,�"#، 
 

C ب ا���6!� !6ّ%ر ا�+�س 
� أّن ا��!��1ا<�� وا��آ����ر!� �2,> ا�+;�م ا��أ*���#، وا��)�!� ���� ه#                                    

    D1� �!ا(*�"��ر E��F�'�  .                           ا��1ى �Hا��
� <��4ن ا�+;�م ا��أ*���# و �
Iه� ه# ا��# *��6ر ا�Cو ���Jإّن ا�

                                   �
�Kإ �Lأ �
 MC�0م �6 ب ا���6!� �# آ��N.)ا�+�س ا &'( OP! Q�%� م؛�*R2,�> ا�ل �� �
ا(*�"��ر!� 

���Jا�. 
 S�T ه اد�T 

 .�OV ا�+�<> ا��*�# �6 ب ا���6!� �# ��آ��Uن

�6AAر"�... ا��'( m3< =ء إ�� !ا�K!ا�B- ا�!��0u )�!ل ا��5
 

�
Iة ا�C�6# ا�"��1ة وو�دات ا��# ���L)ا �
 .ا*�+�دا إ�& �Kة اIد��، وا�Cًا 
 


"� آ���ل، و!PU'�ا                            �L �
و
� ه+�، �X��L �(�. �+.Y ا��U'��� �# أ���U.�4ن أن !�,"�ا �2& ا��2ب وا���ر*�� 

                           ��� ��
�*Rا �"!�Zت ا��]"�� وا*�,�ال ا��"!�Zا�� Q'� \Kو �Lأ �
�5 �# آ� رآ� 
� أرآ�ن ا�,�د، ��L�P�Cا

���Jدو�� ا� �
�Kدة إ�(Y�. 
 

﴿�َ��ِ'ِUْ�ُ'ْ�ِ َ�ىZْ� .﴾َوَ. َّْ�َ+� َ)َ'Qَ�ْ اْ�ِ�َ��َب ِ�ْ,َ��ً.� ِ�ُ��ِّ Tَْ#ٍء َوُهً�ى َوَرCَْ�ً� َوُ


# �6 ب ا���6!� �# و(!� أ���U.�4ن�(Rا O�� ا��



 ٥٨ا���د /  ٤٠ا�����  مختارات 

� ا����� ا���آ�ي ���ب ا������  مختارات��٤٠ا�����  هـ١٤٣٤"�! ن /  ٥٨ا���د   —�� ا��   
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