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أمحس ؾٝكٌ ايػاَسٟ
مت ِٝخايس اؿهِٝ

مدخل
حيتؿْ ( ٞازَ ٟه ١ايجكايف األزب )ٞبابٔ َه ١املهطَ ١ايباض ٚٚ ..اسس َٔ أبطظ
عًُاٚ ٤أزبا ٤املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜايهباض ايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ٚ ..ايٓازٟ
يف ٖصا االستؿاٜ .. ٤ك ّٛبٛادب٘ يف ايتصنري مبٔ ٜػتشل ايتٓٚ ٜ٘ٛاإلؾازٚ ٠ايتكسٜط
 ..ملا قسَ٘ ٚخًؿ٘ َٔ إضخ ؾهطٚ ٟأزب ٞنبري ..
ٚيف ٖصا ايػٝام ٜأتٖ ٞصا اإلقساض  ..يٝشٌُ شنطٜات ٚثٓا٤ات ٚؾٗازات ايهتّاب
املؿاضنني يف ايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ..ؾٓتعطف عًَ ٢الَح ٚغذاٜا ٚقؿات
ٚعطا٤ات شيو اؾ َٔ ٌٝايطٚاز  ..ايص ٜٔقاَت عً ٢أنتاؾِٗ ٚظٗٛزِٖ ٚمبٛاٖبِٗ
ايٓٗه ١ايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ ١ٝهلص ٙايبالز  ..دعاِٖ اهلل خري اؾعاٚٚ .. ٤ؾكٓا إٔ ْهٕٛ
يؿهًِٗ أٖال يًربّ ٚايٛؾا.. ٤

ْازَ ٟه ١ايجكايف األزبٞ

ّ
العطار...

مالمح حياة

أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ..إنا٠٤
سٝات٘ ْٚؿأت٘ :
ٚيس أمحس عبسايػؿٛض عطّاض مبه ١املهطَ ١يف ٖ1334/12/14ـ يف َٓطك ١دبٌ ايهعب١
املطً ١عً ٢اؿطّ امله ٞايؿطٜـْٚ ،ؿأ يف س ٞاملػؿً ١ايعطٜل َٓٚ .ص طؿٛيت٘ نإ
تٛاقاً يًعًِ ٚاملعطؾٚ ١ناْت بساٜت٘ َع ايعًِ مبسضغ ١ايؿا٥ع ٜٔع ٞاملػؿً ١يف َه١
املهطَ َٔ ١عاّ ٖ1343ـ إىل عاّ ٖ1345ـ ٚ .قس ناْت ايسضاغَ ١ككٛض ٠عً ٢قطا٠٤
ايكطإٓ ايهط ِٜبايٓعط ؾاغتطاع ايعطّاض إٔ خيتِ املكشـ أنجط َٔ عؿط َطات آْصاى
ٚ .قس تًك ٢ايكطإٓ ايهط ِٜعًٜ ٢س ايؿٝذ عبسايػؿٛض قاضئ ايص ٟأعطا ٙؾٗاز ٠تػُ٢
(إداظ )٠تبسأ بايبػًُ ١ثِ ايكال ٠عً ٢غٝسْا قُس ثِ بأؾٗس أْا ؾالٕ بٔ ؾالٕ إٔ
أمحس عبسايػؿٛض عطّاض قس قطأ ايكطإٓ ايهط ِٜعًٜ ٢سٚ ٟتًكا ٙسطؾاً ٚأْا تًكٝت٘ َٔ
ؾالٕ بٔ ؾالٕ ستٜ ٢كٌ إىل ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٔ درب ٌٜعٔ اهلل عع
ٚدٌ .
ثِ اْتكٌ إىل َساضؽ ايؿالح ؾشؿغ ايكطإٓ غٝباً َع ايتذٜٛس ثِ اْتكٌ إىل
َسضغ ١املػع ٢االبتسا ١ٝ٥اييت أغػٗا املًو عبسايععٜع – ضمح٘ اهلل  .-ؾسضؽ عًَٛاً
َجٌ ايٓشٚ ٛايكطف ٚايؿك ١اؿٓبًٚ ٞايتٛسٝس ٚايكطإٓ ٚاـط ٚايتعبري ٚايتاضٜذ
ٚاؾػطاؾٝا ٚغريٖا نُا نإ ٜتًك ٢ايؿك٘ اؿٓؿ ٞعًٜ ٢س أبٚ ٘ٝناْت َس٠
ايتشك ٌٝبٗص ٙاملسضغ ١أضبع غٓٛات سكٌ ؾٗٝا ايعطّاض عً ٢ايؿٗاز ٠اإلبتسا ١ٝ٥عاّ
ٖ1351ـ ٚنإ َتاساً ملٔ ؽطز ؾٗٝا إٔ ٜكبح َسضغاً إال إٔ ايعطّاض ؾهٌ االغتعازَٔ ٠
ايعًِ عً ١َٓٗ ٢ايتسضٜؼ  .ؾايتشل باملعٗس ايػعٛز ٟعاّ ٖ1352ـ سٝح ٚدس ايؿطق١
أَاَ٘ يالطالع عً ٢كتًـ ايعًٚ . ّٛنإ َسٜط املعٗس آْصاى إبطاٖ ِٝايؿٛض٣
َكط ٟاؾٓػٚ ،١ٝقس زضؽ عً ٢أٜس ٟأغاتصت٘ ايعً ّٛاملدًتؿ ١يف ؾٓ ٕٛاألزب ٚايؿعط
ٚغريٖا  َٔٚأغاتصت٘ ؾٝذ بابك ٌٝايص ٟنإ ٜعًِ ايٓشٚ ٛايكطف ٚايبالغٜ ١كٍٛ
ؾٚ ( : ٘ٝنإ عالَ ١دًٝالً يف ايعً ّٛايعطب َ٘ٓٚ ، ١ٝعطؾت َسضغ ١ايبكطٚ ٠ايهٛؾ١
 َٔٚأغاتصت٘ أٜهاً ايػٝس عً ٞسبؿ ٞايبًٝؼ ٚأمحس ايعطب ٞخطٜر زاض ايعً ّٛايصٟ
نإ آ ١ٜيف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿؼ ٚايًػٚ . ١األغتاش قُس سًُٚ ٞقس نإ َٔ أ١ُ٥

اـط ًَُٚ .اً بايعً ّٛايعكطٚ، ١ٜقُٛز قاضئ ايعً ِٝبايؿطا٥ض ٚايؿٝذ عبسايطظام
محع ٠املكط ٟاألقٌ ٚنإ َٔ عًُا ٤اؿسٜح ٚعبساملٓعِ ايسؾًٛط ٞيف ايًػ١
اإللًٝعٚ ١ٜايؿٝذ عً ٞدعؿط املسضؽ يًكطإٓ ٚعً. َ٘ٛ
نُا نإ ٜتًك ٢خاضز َعٗس عًَٛاً أخط َٔ ٣أغاتصت٘ غري ايطمسٝني إش نإ
جيتُع بِٗ يف خًٛاتِٗ باملػذس ٖ َٔٚؤال ٤ايعالَ ١قُس أَني نتيب ٚعًَ ٣ٛايهٞ
ٚايؿٝذ عطاب ٞغذٝين ايص ٟنإ قسٜكاً يٛايسٚ ٙايؿٝذ ق ٢ٝايس ٜٔغاض ٟايصٟ
تًك ٢عًٜ ٢س ٜ٘املٓطل ٚؾ٦ٝاً َٔ ايؿًو ٚقس نإ آْصاى َعًُاً باملسضغ ١ايكٛيت.. ١ٝ
ٚيف عاّ ٖ1353ـ عاز أغتاش ٙقُس ؾطا َٔ َكط إىل َهٚ ١نإ َتدككاً يف
عًِ ايٓؿؼ ؾهإ ًٜك ٞبعض ايسضٚؽ يف عًِ ايٓؿؼ يف بَٗ ٛسضغ ١ايؿالح مبه١
ٜٚسع ٛإيٗٝا ايٓاؽ ٜ ،ك ٍٛايعطّاض يف شيو ٚ ( :سطقت عً ٢سهٛض َا ًٜك ٢ايػٝس
ؾطا ٚسؿعت عٔ ظٗط قًب نٌ قانطات٘ ٚعطؾت عٔ ططٜك٘ عًِ ايٓؿؼ ،
ؾاؾرتٜت بعض نتب٘ ٚسؿعتٗا ٚنٓت أضادع٘ يف عًُ٘ اغتؿِٗ َٓ٘ َا غُض عًٞ
ٚأخصت َٔ عًُ٘ نجرياً).
ٚيف عاّ ٖ1352ـ ؾهط ايعطّاض يف إقساض فً ١خط ١ٝأغبٛع ١ٝقسض ايعسز األٍٚ
َٓٗا ؼت اغِ فً ( ١ايؿباب ايٓاٖض ) ٚناْت ؼَ ٟٛكاالت ٚعٛثاً ٚقكا٥س
ؾعطٚ ، ١ٜقس ؾذع ايعطّاض ظَال ٙ٤ايطالب عً ٢ايهتاب ١ؾٗٝا ٚ .نإ ٖٜ ٛعٝس قطا٠٤
ٚتكشٝح َا نتبٛا ثِ ٜهتب٘ غط٘ املتكٔ ٚأغًٛب٘ ايطا٥ع ٚ .نإ ٜؿرتى َع٘ يف
نتاب ١ايٓػذ عً ٞقُس اـٝاط ٚقس نإ تؿذٝع أغاتصتِٗ ايهباض ساؾعاً هلِ عً٢
االغتُطاض يف إقساض ٖص ٙاجملً ١ست ٢بًؼ مخػني عسزاً ٖ َٔٚؤال ٤األغاتص٠
عبسايٖٛاب آؾٚ ٞقُس غعٝس ايعاَٛزٚ ٟمحع ٙؾشات٘ .
ٚقس قٛزضت أعساز ٖص ٙاجملًٚ ١تٛقؿت ألغباب خاق ١عاّ ٖ1353ـ ثِ أعٝس
إقساضٖا عاّ ٖ1354ـ ٚ .شيو يف آخط غٓٛات زضاغ ١ايعطّاض يف املعٗس ٚقس اتُٗت اجملً١
بأْٗا عبج ١ٝعً ٢سػب ق ٍٛايعطّاض – ؾطز ايعطّاض عًٖ ٢صا االتٗاّ بكٛي٘  ( :مل ٜهٔ
عًُٓا عبح طالب  ..بٌ نإ نٌ َا ْٓؿط ٙدازاً نٌ اؾس نٓا ْٗتِ بايكهاٜا
ايؿهطٚ ١ٜاألزبَٚ ١ٝؿانٌ ايؿهط ٚاألزب ٚايٓكس ْٚبشح عجاً قشٝشاًٚ ..عً ٢غبٌٝ

املجاٍ أشنط بعض عٓا ٜٔٚاملٛنٛعات اييت ْؿطت مبذً ١ايؿباب ايٓاٖض  :سٝاتٓا
األزبَ ، ١ٝكابًَ ١ع األغتاش عً ٢ايطٓطاٚ ٟٚاغتطالع َ ..ؿهً ١اـري ٚايؿط  ،األزب
ٚايؿًػؿ ، ١ػسٜس ايًػ . ١ايتعبري عٔ ايًػ ١َُٗ .. ١األزب ٚاألزٜب ٖٚ ..ص ٙاملٛنٛعات
أعٝس ْؿطٖا يف َؤيـ ي ٞمس ( ٞنتابٚ ) ٞيٝػت ٖص ٙاملٛنٛعات إال دساً ٚنتب يٓا
األغاتص ٠ايهباض َٛنٛعات ضا٥ع َِٗٓ ١قُس غعٝس ايعاَٛزٚ ٟقُس عُط عطب ..
ٚعٓٓٝا باالغتطالع َٓٚاقؿَ ١ع األغتاش عبسايٖٛاب آؾٚ ٞأبس ٣ضأ ٜ٘بكطاس ١يف األزب
اؿسٜح ٚيف ايٓكس األزبٚ ٞيف ايؿعط ٚايؿهط ٚايًػٚ ١أزب ايكطإٓ ٚايػٝاغ ١ايعطب١ٝ
ٚآضا ٙ٤يف دربإ ٚط٘ سػني ٚايعكاز ٚ ..عطنٓا بعض َا نتبٓا ٙعً ٢ايهاتب ايهبري
ٚايؿاعط ايعع ِٝمحع ٠ؾشات٘ ٚ ،غط بٓؿاطٓا ٚأخص ٜٓاقؿٓا يػرب أغٛاضْا ٜٚك ٍٛعٔ
اجملً ١أٜهاً ( ٚنإ ؾٗٝا باب يًرتمج : ١تطمج ١األزب ايؿطقٚ ٞتطمج ١األزب ايػطبٞ
ؾهإ قُس خٝاط ٜرتدِ يٓا َٔ ايًػ ١ايؿاضغَ ١ٝكطٛعات ضا٥ع َٔ ١املجٓ ٟٛؾالٍ
ايس ٜٔايطٚ َٞٚساؾغ ايؿرياظٚ ٟبعس إٔ ٜرتمجٗا أتٛىل قٝاغتٗا بكًُ ٞأ ٚتكشٝح
َا بٗا َٔ خطأ ٚنإ األغتاش عبساملٓعِ ايسؾًٛطٜ ٞرتدِ يٓا ضٚا٥ع َٔ ؾعط ؾًٞٝ
ٚبريٚ ٕٚنٝتؼ .
نُا نإ األغتاش عبسايػين ؾٛزضٜ ٟرتدِ يٓا َٔ ؾعط طاغٛض ٚنإ األغتاش
عبساهلل ظَعَٜ ٞرتدِ يٓا بعض قكا٥س قُس إقباٍ ٖٚصا باب مل ٜؿتح يف نٌ
قشؿٓا ايػعٛز ١ٜست ٢اي. ّٛٝ
ٖصا ٚمل ٜهٔ ايعطّاض ٜهتؿ ٞمبا ٜتًكا ٙيف املعٗس َٔ عً ّٛكتًؿ ١بٌ نإ ٜطًع
عً ٢عً ّٛاملساضؽ األخط ٣بِٓٗ ٚؾػـ ٚ ،حيا ٍٚإٔ ٜؿٝس َٓٗا ؾكس ناْت َسضغ١
ايؿالح يف غٓٛاتٗا ايعاي ١ٝآْصاى أؾب٘ باؾاَع ١ؾٗ ٞتسضؽ ايٓش َٔ ٛأَٗات ايهتب
َجٌ ؾطح ابٔ عك ٌٝأليؿ ١ٝابٔ َايو ٚنإ ايؿكٜ ١سضؽ ؾٗٝا عًَ ٢صاٖب٘ األضبع١
ٚنٌ طايب ٜسضؽ عًَ ٢صٖب٘ نُا نإ األغتاش سػٔ أمحس سػٓني ٜسضؽ طالب
َسضغ ١ايؿالح ؾ٦ٝاً َٔ األزب ايكسٚ ِٜاؿسٜح أَا املسضغ ١ايكٛيت ١ٝؾكس ناْت
تسضؽ يف قػُٗا ايعاي ٞعًَٛاً تؿطزت بٗا زَ ٕٚساضؽ َه ١إش ناْت تسضؽ أقٍٛ
ايتؿػري ٚايؿك٘ ٚاؿسٜح ٚتسضؽ ايٓشٚ ٛايكطف يف أنرب َطادعٗا َ ،جٌ األمشْٞٛ

ٚغري . ٙنُا تسضؽ املصاٖب األضبع ١زضاغ ١عاي ١ٝؾهإ َٔ بني املكطضات بسا٥ع ايكٓا٥ع
ٚايؿك٘ اؿٓؿ . ٞأَا املعٗس ؾكس تؿطز ببعض ايعً ّٛنعً ّٛايرتؾٚ ٘ٝططم ايتسضٜؼ
ٚايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜاألزب ايعطب ٞاؿسٜح َٓ٘ ٚايكسٜ . ِٜك ٍٛايعطّاض يف شيو
ٚأزضنٓا ايؿاضم بٓٓٝا ٚبني ظَالٓ٥ا يف ايكٛيتٚ ١ٝايؿالح  .ؾِٗ ناْٛا حيؿعٕٛ
األيؿٜٚ ١ٝػتعٗطْٗٚا ٜٚكطأ نٌ َِٓٗ يف ؾك٘ َصٖب٘ ٚنإ ايتٓاؾؼ بني املعٗس
ٚايؿالح ؾسٜساًٚ .نإ حيع يف ْؿٛغٓا مٔ املعٗسٜني تؿٛم ظَالٓ٥ا ايؿالسٝني
ٚايكٛيتٝني يف ايعطبٚ ١ٝايؿك٘ ٚاألق . ٍٛؾشؿعٓا أيؿ ١ٝابٔ َايو ٚؾهْٛا إىل
أغاتصتٓا غبل ظَالٓ٥ا ؾأخص أغاتصتٓا ٜعطْٓٛا زضٚغاً خكٛق ١ٝست ٢غآٜٚاِٖ
ٚغبكٓاِٖ ٚتؿطزْا بسضاغ ١عً ّٛايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝعًِ ايٓؿؼ ٜٚكٚ : ٍٛنٓا أٜهاً
ْتًك ٢زضٚغاً خكٛق َٔ ١ٝأغاتصٖ ٠اتني املسضغتني ايععُٝتني َٔ أَجاٍ ايعالَ١
ايؿٝذ قُس ايطٝب املطانؿٚ ٞاألزٜب ايهبري سػٔ أمحس سػٓني ٚاألغتاش ساَس
نعهٚ ٞغريِٖ َٔ أغاتصَ ٠سضغ ١ايؿالح أَا َؿاٜذ املسضغ ١ايكٛيت ١ٝايص ٜٔنٓا
ْتًك َِٗٓ ٢بعض ايعً ّٛؾِٗ األ ١ُ٥األعالّ ايؿٝذ كتاض كس ّٚايبداض ٟإَاّ
ايؿك٘ اؿٓبًٚ ٞقطأْا عً ٘ٝايبسا٥ع ٚايكٓا٥ع يًهاغاْٚ ٞتعًُٓا َٓ٘ املٓطل ٚ ..ايؿٝذ
عبسايععٜع اهلٓسٚ ٟايؿٝذ عكُت اهلل ايرتنػتاْٚ ٞايؿٝذ عبساهلل ْٝاظٚ ٟغريِٖ ..
(ٚنٓا مٔ املعٗسٜني ْعٚض عًُا ٤األقطاض اإلغالَٚ ١ٝايعطب ١ٝممٔ ٜؿس ٕٚإىل بٝت
اهلل اؿطاّ ؾهٓا ْأخص اؿهُٚ ١ايعًِ ٚاملعطؾ ١أْ ٢ناْت ).
ٚبعس إٔ ؽطز ايعطّاض يف املعٗس ايعًُ ٞايػعٛز ٟعاّ ٖ1355ـ أٚؾست٘ اؿه١َٛ
ايػعٛز ١ٜيف بعج ١إىل ايكاٖط ٠عاّ ٖ1356ـ  ّ1936/يطًب ايعًِ ؾسخٌ نً ١ٝزاض ايعًّٛ
ايعًٝا اييت أقبشت تابع ١ؾاَع ١ايكاٖط ٠اآلٕ يهٓ٘ مل ٜهتـ مبا نإ ٜتًكأَ ٙ
عً ّٛؾٗٝا ؾهإ حيطم عً ٢سهٛض احملانطات اييت تًك ٢يف اؾُعٝات ٚاألْس١ٜ
ٚاتكٌ بايسنتٛض قُس سػني ٖٝهٌ ٜطًب َٓ٘ َػاعست٘ يف االْتػاب إىل
نً ١ٝاآلزاب ظاَع ١ؾؤاز األ ( ٍٚداَع ١ايكاٖط ٠اآلٕ ) يه ٞال حيطّ َٔ االغتُاع إىل
قانطاتٗا ؾطسب ب٘ ز .قُس سػني ٖٝهٌ ْٚكٌ طًب٘ إىل ايسنتٛض ط٘ سػني
عُٝس نً ١اآلزاب آْصاى ؾػُح ي٘ بإٔ ٜه ٕٛطايباً َػتُعاً بٗا ٚ .مل ميض عً٢

ابتعاث٘ غبع ١ؾٗٛض ست ٢أَط بايعٛز ٠إىل َه ١يعطٚف خاقٚ ١نإ ٖصا ْٗا ١ٜتعًُ٘ٝ
ايطمس ٞإال أْ٘ تًك ٢أنجط تعً ُ٘ٝعًٜ ٢س أغاتصت٘ َٚؿاخي٘ باملػذس اؿطاّ
ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ َٓص عاّ ٖ1345ـ إىل عاّ ٖ1358ـ ثِ تؿطؽ بعس شيو يًكطا٠٤
ٚاالطالع ٚايبشح .
ٚيف ٖ1379/7/1ـ ٚاؾل ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضا ٤األَري ؾٝكٌ غطاب ضقِ  13417عً٢
إقساض فً ١عهاظ اييت طًبٗا ايعطّاض عً ٢إٔ تطبع بايطا٥ـ يهٔ ايعسز األَٗٓ ٍٚا
قسض ظس ٠يف  ّٜٛايػبت ٖ1379/12/3ـ َ 28ا ّ1960ٜٛيعسّ ٚدٛز َطابع خاق١
بعهاظ يف ايطا٥ـ ٚ .قس ْؿط ؾٗٝا سسٜح يألَري ؾٝكٌ ٚظع عًْ ٢طام ٚاغع مل ٜػبل
يًكشاؾ ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜإٔ تكسض َجً٘ .
ٚنإ ْل االؾتتاسٚ ( : ١ٝضغب ١عهاظ إٔ تهَٓ ٕٛرباً يًس ٜٔايكشٝح تسع ٛإي٘ٝ
ٚقٛض ٠يًؿهط اؿط تعطن٘ ٚ .يألزب ايطؾٝع تٓؿطٚ ٙيًدرب ايكازم تصٜع ب٘ ) (ٚغتعٓ٢
عهاظ باؾُاٍ يف مجٝع قٛضٚ ٙهلصا غتعين بايطؾٝع َٔ األزب ٚايعً َٔ ٞاألؾهاض
ٚايػسٜس َٔ اآلضا. ٤
ٖصا ٚقس دا٤ت٘ بطق ١ٝبطقِ ٚ 557تاضٜذ ٖ1379/12/7ـ ٜٛاؾل ؾٗٝا األَري ؾٝكٌ
عً ٢إقساض عهاظ نذطٜس ١َٜٝٛ ٠تكسض بايطا٥ـ ٚأغبٛعَ ١ٝس ٠طباعتٗا ظس ٠ست٢
ٜتِ إسهاض املطابع اـاق ١باؾطٜس ٠إىل ايطا٥ـ ٚيف ايطابع ٚايعؿط َٔ ٜٔؾٗط
ؾعبإ عاّ ٖ1383ـ ،قسض َطغًَ ّٛه ٞبطقِ اثٓني ٚغتني ٜأَط بتش ٌٜٛايكشـ عً٢
سػب ْعاّ املؤغػات املكازم عًٚ . ٘ٝيف غط ٠ش ٟايكعس َٔ ٠ايعاّ ْؿػ٘ ْؿص ٖصا
املطغٚ ّٛقسضت مجٝع ايكشـ عٔ املؤغػات ايكشؿٚ . ١ٝأيػٝت ايكشـ اييت مل
ٜتكسّ أقشابٗا مبؿطٚع طًب ١يًُؤغػ ١عً ٢سػب ايٓعاّ ٚ .قس ؽً ٢ايعطّاض عٔ
عهاظ َٓص قسٚض شيو ايٓعاّ ؾتعاقب عً ٢ض٥اغ ١ؼطٜطٖا أزبا َِٗٓ ٤عبساهلل دؿطٟ
ٚغري. ٙ
ٚنإ َٔ أبعض َٔ ْؿط ْتاد٘ ؾٗٝا قُس سػٔ عٛاز ٚأمحس قٓسٚ ٌٜيف عاّ
ٖ1378ـ أقسض ايعطّاض فً ١نًُ ١اؿل يهٓٗا مل تػتُط ملا ؿكت٘ َٔ اـػا٥ط املاز١ٜ
اؾػٚ ١ُٝقسض َٓٗا أضبع ١أعساز ؾكط .

ٚقس عٛض اهلل ايعطّاض اؾتػاي٘ بايتعًٚ ِٝايسضاغٚ ١ايتشكٚ ٌٝايبشح ٚتأيٝـ
نجري َٔ ايهتب اييت ٖ ٞزؾاع عٔ اؿل ٚإعال ٤نًُ ١اهلل  َٔٚ .أِٖ ٖص ٙايهتب
(ايسٜاْات ٚايعكا٥س يف كتًـ ايعكٛض ).
ٚقس بًؼ َا أيؿ٘ ايعطّاض َٔ نتب أنجط َٔ تػعني َؤيؿاً َا بني َطبٛع
ٚكطٛط إىل داْب َكاالت٘ ايك ١ُٝاييت ْؿطت ي٘ يف اؾطا٥س ٚاجملالت ايػعٛز١ٜ
ٚايعطبٚ ١ٝغري ايعطب ١ٝباإلناؾ ١إىل قانطات٘ ايكَٚ ١ُٝؿاضنات٘ ايعع ١ُٝيف
كتًـ ايعً ّٛايسٚ ١ٜٝٓاألزبٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝغريٖا يف ايٓٛاز ٟاألزبٚ ١ٝاملؤمتطات
احملًٚ ١ٝايسٚيٚ ١ٝنإ َٔ آثاض شيو تطؾٝش٘ ؾا٥ع ٠ايسٚي ١ايتكسٜط ١ٜيعاّ ٖ1404ـ .
ٚاييت ْاهلا عاّ ٖ1405ـ يف سؿٌ نبري إق ِٝي٘ ٚيعَ ً٘ٝٝاألَري عبساهلل ايؿٝكٌ
ٚايؿاعط طاٖط ظكؿط. ٟ
أقٝب ايعطّاض ظًطتني يف املذ ناْت أٚالُٖا يف ؾٗط ؾٛاٍ ٖ1399ـ عٓسَا
نإ يف قربم ٚثاُْٗٝا عاّ ٖ1408ـ ٚقس أثط ٖصا عً ٢قٛا ٙاؾػُٚ ١ٝايبكط ١ٜسٝح
ؾكس بكط ٙؾرت َٔ ٠ايعَٔ ،ـ غري أْ٘ بكسض ٠اهلل عاز إيَ ٘ٝط ٠أخط ٣ؾذأٚ ٠نإ يف َه١
ٜػتعس يًػؿط إلدطا ٤عًُ ١ٝيف ع ٘ٝٓٝعاّ ٖ1401ـ يهٓ٘ عاز نعٝؿاً ٚمل ٜجٓ٘ شيو عٔ
َٛاقً ١ايكطاٚ ٠٤ايتأيٝـ ٚايبشح ٚايهتاب ١ؾكس ظٌ إىل أٚاخط أٜاَ٘ ٜ ٖٛٚعزاز ُْٗاً
يًهتب  .ست ٢إْ٘ نإ جيُع َؤيؿات٘ ٚنتب٘ سٛي٘ ٚنأْ٘ ٜٛزعٗا ايٛزاع األخري ،
ًٜٚك ٢عًٗٝا ْعطَٛ ٠زع ٚ .يعٌ ايص ٟنإ ي٘ أثط ٙايهبري يف اغتؿشاٍ املطض ٚايعذع
عٔ ايؿؿاَ ٖٛ ٤ا سٌ بايهٜٛت َٔ قبٌ ايعطام مما مل ٜكسق٘ ايعطّاض ايص ٟناْت ي٘
شنطٜات مج ١ًٝؾٚ . ٘ٝقس نتب آخط َكاٍ يف قساّ بعٓٛإ (قساّ سػني ؾطاب
ايسَاٚ ٤يهٓ٘ أضْب ١يف دشطٖا ٚأًٖٗا َكٚ ،) ُٕٛٝاظٕ ؾ ٘ٝبني بعض املٛاقـ ايٓب١ًٝ
اييت ضآٖا َٔ بعض أٌٖ ايعطام عٓسَا غاؾط إيٗٝا ؿهٛض َؤمتط اجملُع ايعًُٞ
ايعطاق ٞايص ٟاْتدب عهٛاً ؾٚ ٘ٝبني َا ؾعً٘ قساّ يف ؾعب٘ ٚدرياْ٘ ٚإخٛاْ٘
املػًُني .
ثِ أخص ٜعد ٞايٓكٝش ١ايكٛاّ هلصا ايطٝ٥ؼ ايطاغ ١ٝبك ٠ٛاؿذَ ١ػتؿٗساً
بآٜات َٔ ايصنط اؿه ِٝطايباً َٓ٘ ايعٛز ٠إىل اهلل ٚايتٛب ١ايٓكٛح .

قاضع ايعطّاض املطض قطاب ١غٓ ١إىل إٔ اؾتس عً ٘ٝؾٓكٌ إىل َػتؿؿ ٢ايسنتٛض
غًُٝإ ؾك ٘ٝسٝح أغًِ ايطٚح ؾ ٘ٝيف  ّٜٛاؾُع ١ايػابع عؿط َٔ ؾٗط ضدب عاّ
ٖ1411ـ ؾؿكس األزب مبٛت٘ ععُٝاً أؾٓ ٢سٝات٘ يف غب ٌٝإعال ٤نًُ ١اهلل ثِ يف غبٌٝ
ْؿط ايٛعٚ ٞايؿهط يف ْؿٛؽ أبٓا ٤ايٛطٔ غاقٚ ١ايعامل اإلغالَ ٞبعاَ . ١نُا نإ
إىل أٚاخط أٜاَ٘ سطباً نس أعسا ٤ايسٚ ٜٔايًػ ١ايعطب. ١ٝ

ّ
قالوا عن العطار

( ايعطّاض) ..يف َطآ ٠املػؤٚيني ٚاألَطا ..٤املجكؿني ٚاألزبا٤
بػريت٘ َٚػريت٘  ..بعطاٚٚ ٘٥ؾا .. ٘٥ظٗٛزٚ ٙادتٗاز .. ٙمبهاْت٘ ٚقسضت٘ ..
بإبساعات٘ ٚخربات٘  ..سع ٞايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض باإلعذاب ٚايجٓأَ ٤
املػؤٚيني ٚاألَطا َٔ .. ٤ايٓكاز ٚاألزبا َٔ .. ٤املجكؿني ٚايؿعطا .. ٤ؾُٔ ٖ( ٛايعطّاض)..
يف َطآٖ ٠ؤال٤؟
َسضغَ ١تُٝع: ٠
ٜك ٍٛقاسب ايػُ ٛاملًه ٞاألَري َادس بٔ عبسايععٜع (ضمح٘ اهلل).
( أمحس عبسايػؿٛض عطّاض َٔ األزبا ٤ايهباض ايكال ٌ٥ايص ٜٔنطغٛا دٗسِٖ ٚٚقتِٗ
ـسَ ١ايعًِ ٚاألزب ٚايكشاؾ .. ١ي٘ دٗس َتكٌ َٚجابط ٠يف اختٝاض املٛانٝع
ٚاملؤيؿات شات ايعالق ١باجملتُع ايػعٛز .. ٟنُا إٔ ي٘ دٗٛزاً َعطٚؾ ١يف فاٍ
َػاعس ٠ايؿباب يف إعساز ايبشٛخ ٚايسضاغات َ ٖٛٚ ..سضغَ ١تُٝع ٠يف أغًٛب
ايرتمجٚ ١نتاب ١ايؿعط ٚايكك.) ١
إغٗاّ أق:ٌٝ
ٜٚك ٍٛقاسب ايػُ ٛاملًه ٞاألَري ؾٝكٌ بٔ ؾٗس بٔ عبسايععٜع – ٜطمح٘ اهلل -
(ايعالَ ١أمحس عبسايػؿٛض عطّاض يف َكسَ ١األمسا ٤ايص ٜٔأغُٗٛا بٓكٝب ٚاؾط يف
ايطقٝس املعطيف األق ٌٝايصٜ ٟعهؼ خكا٥ل ٖص ٙايبالزَٚ ،عطٝاتٗا ايؿهط١ٜ
ٚاإلْػاْ..) ١ٝ
ضَع ؾهط: ٟ
أَا قاسب ايػُ ٛاملًه ٞاألَري غعٛز بٔ عبساحملػٔ ؾٝك ( : ٍٛايؿٝذ أمحس
عبسايػؿٛض عطّاض َٔ ايطع ٌٝاأل ٍٚاملؤغؼ يًشطن ١األزب ١ٝيف املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛزٚ ، ١ٜإنػابٗا خكٛقٝتٗا ٚ ،شيو َٔ خالٍ سهٛض ٙايجكايف ايسا ِ٥يف
املٓتسٜات ٚاحملاؾٌ ايجكاؾ ١ٝاحملًٚ ١ٝايعطب َٔ ٖٛٚ .. ١ٝأبطظ ايهتّاب ايعطبٚ ،أسس
ايطَٛظ ايؿهط .. ١ٜممٔ نطغٛا سٝاتِٗ يًعًِ ٚ ،أناؾٛا ايهجري يًُهتب ١ايعطب..) ١ٝ

لِ الَع:
ٚجيس َعاي ٞاألزٜب ايؿٝذ سػني عطب – ٜطمح٘ اهلل – إٔ ايعطّاض نإ لُاً الَعاً
َه٦ٝاً َٔ مجٝع اؾٛاْب  ،غٛا ٤يف ايًػ ١أ ٚايتاضٜذ أ ٚايعًِ ٚ ..قس أْتر َؤيؿات
نجري ٠ضا٥س ٠يف ٖص ٙاملٝاز ٜٔنًٗا ..
يكهاٜا األَ .. ١أؾٓ ٢سٝات٘ :
ٜٚكَ ٍٛعاي ٞايسنتٛض  /ضاؾس ايطادح  ( :ايعالَ ١ايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض أزٜب
نبري ٚ ..ناتب باضع  ..أؾٓ ٢سٝات٘ يف ايسؾاع عٔ نجري َٔ ايكهاٜا ايؿهطٚ ١ٜاألزب١ٝ
ايجكاؾٚ .. ١ٝغدّط قًُ٘ ـسَ ١يػ ١ايهاز ٚ ،ايهجري َٔ ايكهاٜا ايعطبٚ ١ٝاإلغالَ.) ١ٝ
ؾب ٘ٝايعكاز:
ٜٚك ٍٛايسنتٛض قاحل مجاٍ بسٜ ( : ٟٚعس األغتاش ايعطّاض َٔ ايطع ٌٝاأل ٍٚايصٟ
أغِٗ يف تطٜٛط اؿطن ١األزب ١ٝيف كتًـ فاالتٗا بايبشٛخ ٚايسضاغات ايًػ١ٜٛ
ٚايتاضخي ١ٝؾكس نإ َٔ َتعسز ٟاملٛاٖب ٚاملُاضغات ٚ ..مما ٜربظ اؾٛاْب ايتعسز١ٜ
يًطدٌ نتابت٘ يًؿعط ٚ ..ضٜازت٘ يًكك ١ايككريٚ ، ٠يًرتمج ١نصيو  ..إال إٔ
االٖتُاّ بايبشح ايتاضخيٚ ٞايسٜين أخص َٓ٘ نٌ دٗس ٖٛٚ .. ٙيف شيو ٜؿب٘ ايعكاز
 ..ال غُٝا يف غع ١االٖتُاّ ٚنجط ٠ايتأيٝـ )..
أزٜب َٛغٛع:ٞ
ٜٚؤنس ايسنتٛض قُس ايعٝس اـططا – ٟٚضمح٘ اهلل – إٔ ايعطّاض أزٜب نبري
َٔ د ٌٝاملٛغٛعٝني ايص ٜٔتعسزت َٓاس ٞاٖتُاَاتِٗ ايجكاؾٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜاألزب..) ١ٝ
إغٗاّ إجياب: ٞ
أَا ايسنتٛض قُس بٔ َطٜػ ٞاؿاضث ٞؾٝك ( : ٍٛيكس َأل ٖصا ايطدٌ ايعع ِٝسٝات٘
بايعٌُ ايعًُ ٞاؾاز َٓ ،ص إٔ َاضؽ املُٗ ١ايتعًٚ .. ١ُٝٝست ٢تؿطؽ يًهتاب ١ايعًُ١ٝ
ٚ ..يف ٖص ٙايؿرت ٠ايط ١ًٜٛأْتر عًُاً ٚأزباً ٚؾهطاً أغِٗ ب٘ ٚبؿهٌ ٚانح يف ؼسٜس
َالَح طبٝع ١اؿطن ١ايؿهط ، ١ٜيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ .. ١ٜال أزٍ عً ٢شيو َٔ
تٓٛع املاز ٠ايعًُ ١ٝاييت قسَٗا يكطاٚ .. ٘٥اضتؿاع املػت ٣ٛايؿهط ٟهلص ٙاملاز ٠ايعًُ ١ٝيف
األزب ٚ ..يف ايًػٚ .. ١يف ايؿهط اإلغالَٚ .. ٞيف ايتاضٜذ ٚيف غريٖا َٔ ايؿٓ..) ٕٛ

ْكط ٠اؿل :
ٚيف َالَح تؿهريٚ ، ٙزؾاع٘ عٔ اؿل ٚتكس ٜ٘يًباطٌ ٜ ،ك ٍٛاألزٜب ايؿاعط
ايؿٝذ قُس سػٔ ؾك – ٞضمح٘ اهلل – ( نإ ايعطّاض ٜطمح٘ اهلل ؾسٜس اـك١َٛ
يف اؿل  ،ؾإشا آَٔ بؿهط ٠تتكٌ بايس ٜٔأ ٚايرتاخ أ ٚايًػ .. ١ضغذ عًٗٝا ضغٛر اؾباٍ
ٚناؾح عٓٗا بؿسٚ .. ٠نإ ٜعٓـ يف ايطز ،إشا ضأ ٣يف ايعٓـ خرياً هلص ٙاألفاز)..
َهاَْ ١طَٛق: ١
ٜٚط ٣ؾ ٘ٝايهاتب األغتاش ساَس َطاٚع – ضمح٘ اهلل – ( َؿهطاً نبرياً عاف يًبشح
ٚاالطالع ٚايتأيٝـ َٛ ٖٛٚ ..غٛعَ ١تعسز ٠اؾٛاْب  ..ي٘ َهاَْ ١طَٛق ١يف ايكطاع َع
أؾهاض اهلسّ ٚ ،ايعٜؼ ٚ ،االمطاف )..
ضدٌ ق: ٟٛ
ٚجيس ايسنتٛض ٖاؾِ عبسٖ ٙاؾِ يف ايعطّاض ( َٛغٛع ١ثكاؾ ١ٝال ٜػٝب عٓو يف
أ ٟفاٍ تتذ٘ إيٚ .. ٘ٝيف نٌ ي َٔ ٕٛأيٛإ املعطؾ ١ؽتاض  ٖٛٚ ..حيتٌ إسس٣
َساضؽ ايٓكس االْطباع ٞيف املًُه ١ملا تطن٘ َٔ آضاَٚ ٤ا أعطا َٔ ٙضؤ ٣تعهؼ َٛاقؿ٘
ٚ ،قٓاعات٘ َٓٚ ،طًكات٘ ايؿهطٚ ، ١ٜػػس بصيو ؾدك ١ٝضدٌ ق ، ٟٛال ٜرتزز يف ططح
آضا ٘٥عً ٢نٌ املػتٜٛات ٚ ،يف نٌ ايعطٚف َُٗا اختًـ ؾٗٝا َع ايػري َُٗٚ ،ا ٚاد٘
يف غبًٗٝا َٔ َٛاقـ َعاضن..)١
عامل ضا٥س :
ٜٚك ٍٛاألزٜب األغتاش قُس َٓكٛض ايؿكشا ( : ٤نإ ايعطّاض – ضمح٘ اهلل – َٔ
اؾ ٌٝايطا٥س مبا قسَ٘ َٔ زضاغات ٚعٛخ يف ايًػٚ ١األزب ..نُا أْ٘ نإ ضا٥ساً َٔ
ضٚاز املعاضى األزب ١ٝاييت خانٗا يف ناؾ ١فاالت ايجكاؾٚ ١األزب )..
يف َطآ ٠ايؿعط :
ٚيكس أؾاز ايؿعطا ٤بايعطّاض ٚ ..بٛٓٝا َهاْت٘ َٚآثط ٙيف قكا٥س ٚأؾعاض َٔٚ ..
شيو ق ٍٛايؿاعط ايهبري أمحس إبطاٖ ِٝايػعاٜ – ٟٚطمح٘ اهلل :
إْـ ـ ـ ـ ـ ــ ٞألَٓشـ ـ ـ ـ ـ ــو اإلعذـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف ثكـ ـ ـ ـ ـ ــ١

بأْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنٔ يف اآلزاب ٜػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتًِ

أزضن ـ ـ ـ ــت باؾٗ ـ ـ ـ ــس يف األقط ـ ـ ـ ــاب َٓعي ـ ـ ـ ــ١

بٗـ ـ ـ ــا اغـ ـ ـ ــتذابت يـ ـ ـ ــو األقـ ـ ـ ــساض ٚايكـ ـ ـ ــِٝ

َٚـ ـ ـ ـ ــا أض ٣يـ ـ ـ ـ ــو ؾُٝـ ـ ـ ـ ــا أْـ ـ ـ ـ ــت ؼػـ ـ ـ ـ ــٓ٘

َٓاؾػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً أٜٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ايعالَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ١ايعًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ

آَٓـ ـ ـ ـ ـ ــت أْـ ـ ـ ـ ـ ــو عُـ ـ ـ ـ ـ ــالم ْـ ـ ـ ـ ـ ــس ٜٔبـ ـ ـ ـ ـ ــ٘

إشا ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتاخ تٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٚت سٛيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ايكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعّ

ٚأْـ ـ ـ ـ ــو ايعبكـ ـ ـ ـ ــط ٟايؿـ ـ ـ ـ ــص َـ ـ ـ ـ ــا ؾت٦ـ ـ ـ ـ ــت

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛابك٘ متهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٚ ٞتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتشِ

ٚال أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايؼ يُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت َكٓعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

بأْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو األملع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ّٞاملًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِٗ ايؿٗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ

عط ظخاض:
 َٔٚقكٝس ٠يًؿاعط ايهبري قُس عً ٞايػٓٛغٜ – ٞطمح٘ اهلل – يف ايعطّاض :
َـ ـ ــٔ أٜـ ـ ــٔ أبـ ـ ــسأ؟ قـ ـ ــٌ يـ ـ ــ ٞنٝـ ـ ـــ أختـ ـ ــاض

ٚأْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ اآلزاب ظخّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

ٚن ٝـ ـ ـــ أٖ ـ ـ ــس ٟإىل ايعطّ ـ ـ ــاض َ ـ ـ ــٔ قًُ ـ ـ ــٞ

عطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطا ٚعاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ايؿهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط َ ٟعطّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

نذايـ ـ ـ ـ ـ ــب ايتُـ ـ ـ ـ ـ ــط ٜٗسٜـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ إىل ٖذـ ـ ـ ـ ـ ــط

ٚأضن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٗا ن ًّٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ٚمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

 َٚـ ـ ـ ـ ــا اإلؾ ـ ـ ـ ـ ــاز ٠بايعطّ ـ ـ ـ ـ ــاض  ٖٚـ ـ ـ ـ ــ ٛعـ ـ ـ ـ ـ ـالً

نأْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ عً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ يف ضأغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

شيو غٝض َٔ ؾٝض يؿٗازات  ..ؼٌُ اإلعذاب ٚايجٓاٚ ٤اإلؾازات ٚ ..تؤنس املهاْ١
ايػاَك ١يًؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض َٚا قسَ٘ َٔ عطا٤ات ..

ّ
وكتبوا عن العطار

(عطّاض)  ..ايعامل األنجط مشٛي١ٝ
بكًِ َعاي ٞز.غٗ ٌٝبٔ سػٔ قانٞ
إشا ناْت (ايجكاؾ )١مبؿَٗٗٛا ايعاّ تعين ( األخص َٔ نٌ عًِ بططف ) ؾإٕ َٔ
ٜأخص َٔ نٌ عًِ بأططاف ٜٓٚتر ؾٗٝا ٜتذاٚظ َطسً( ١املجكّـ) إىل َطسً( ١املبسع)
(ٚايعامل) (ٚ ،املؿهّط) ٚ ..شيو َا ٜتٛاؾط يس ٣أزٜبٓا ايطاسٌ ايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض
عطّاض – ٜطمح٘ اهلل – مبا قسَ٘ َٔ عطاٜ .. ٤تُٝع بايتّٓٛع ٚايجطاَ ٖٛٚ .. ٤ا نٓا
لس ٙيس ٣األدساز ٚ ..اؾتكسْا ٙعٓس األسؿاز..
ٜٚتؿل اؾُٝع عً ٢إٔ ايؿٝذ ايعطّاض ٖ ٛاألنجط مشٛي ١ٝبني ضٚاز ايؿهط ٚاألزب
ايػعٛزٜني ٚ ،شيو َا ًُْػ٘ يف أنجط َٔ غبعني َؤيؿاً ٚنتاباً خًؿٗا يٓا إضثاً
خايساًٚ ،عًُاً ْاؾعاً ..يف ايعسٜس َٔ ايعًٚ ّٛايؿٓٚ ٕٛاآلزاب  ..بس٤اً َٔ ايهتب
اإلغالََٗٓٚ ، ١ٝا ( اإلغالّ ططٜكٓا يًشٝا( ،) ٠اإلغالّ ز ٜٔخام أّ عاّ) ( ،إْػاْ١ٝ
اإلغالّ ) ٚ ( ،ؾا ٤ايؿك٘ اإلغالَ ٞعادات ٖصا ايعكط ٚنٌ عكط) (ٚ ،سذ ١ايٓيب
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ) َٚ ..طٚضاً بإبساعات٘ األزب ١ٝؾعطاً ( اهلٚ ٣ٛايؿباب)ٚ ،قك ( ١أضٜس
إٔ أض ٣اهلل ) َٚ ،ػطس( ١ٝاهلذطْٚ ،)٠كساً( نالّ يف األزب)ٚ ،عطؿاً عً ٢ايتشكٝل يف
ايًػٜٛات ( نتاب ايكشاح) يًذٖٛطَ(ٚ ، ٟكسَ ١تٗصٜب ايًػ ) ١يألظٖطٚ ..ٟادتٗازاً
يف ايرتمج ( ١بطٚتٛنالت قَٗٚ )ٕٛٝػطس ( ١ٝاملؿتـ ) يًذٛدَٚ ، ٍٛػطس١ٝ
(ايعْابل اؿُط) يطاغٛض ٚ ..تأيٝـ ايهتب ايػٝاغٚ ١ٝايتاضخي( : ١ٝابٔ غعٛز ٚقه١ٝ
ؾًػطني ) َ( ،ؤاَط ٠ايكٗ ١ْٝٛٝعً ٢ايعامل)( ،ايٛٗٝزٚ ١ٜايكٗٚ )١ْٝٛٝغريٖا َٔ
نتب قٚ ، ١ُٝإقساضات ْاؾع ١داَع.. ١
أنـ إىل شيو دٗٛز ٙايكشؿ ١ٝايطا٥س ٠بإقساض قشٝؿ( ١عهاظ) عاّ ٖ1379ـ
ٚض٥اغ ١ؼطٜطٖا ٚ ..إقساض فً( ١نًُ ١اؿل) ايؿٗطَ َٔ ١ٜه ١املهطَ ١عاّ
ٖ1387ـ..
نٌ شيو ٜؤنّس قٖ ١ُٝصا ايعامل  ،املؿهّط  ،األزٜب  ..ايصْ ٟاٍ عٔ اغتشكام
دا٥ع ٠ايسٚي ١ايتكسٜط ١ٜيف األزب عاّ ٖ1404ـٚ ..ايص ٟجيب إٔ ْٛاقٌ االستؿاٍ ب٘
ٚايتصنري ظٗٛزٚ ، ٙايتٓ ٜ٘ٛبآثاضٚ ، ٙاالٖتُاّ بعطا َٔ ٘٥خالٍ َؤغػاتٓا ايعًُ١ٝ

األنازميٚ ، ١ٝأْسٜتٓا ايجكاؾ ١ٝاألزب .. ١ٝمنٛشداً حيتص ٣ب٘ ٚ ،قس ٠ٚيًعٌُ ايعًُٞ
اؾاز ٚ ..اإلخالم يف االدتٗاز ٚ ٖٛٚ ..ادب جيب إٔ ْؤز ٜ٘ػا ٙشيو اؾ .. ٌٝايصٟ
ُُٜجٌّ ُْدب ايعَٔ اؾُ..ٌٝ

أمحس عبسايػؿٛض عطّاضٚ ..شنطٜات املانٞ


بكًِ :عبساهلل عُط خٝاط

مل ٜهٔ األغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض قشؿٝاً أ ٚأزٜباً أ ٚؾاعطاً ؾشػب بٌ نإ
ؾكٗٝاً ٚعاملاً ٚيػًٜٛا ال جياض.. ٣
قشٝح إْ٘ اؾتػٌ باألزب ٚايكشاؾ ١نشطؾٚ ، ١يهٓ٘ نإ حئ يًعٌُ يف
ايكها ٤ست ٢أْ٘ قاٍ شات َط : ٠يٝتين مل أزخٌ يف غُاض ايكشؿٝني ايصْ ٜٔازضاً َا
تكسم َؿاعطِٖ ٖٚ ،صا َا جيعًين أمتٓ ٢ي ٛاؽصت َٗٓ ١أقًح بٗا بني ايٓاؽ ٚأضز
يًُعًَ ّٛطًب٘ ٚيًٛاضخ ٚايكاقط سك٘ .
تعطؾت عً ٢األغتاش أمحس عطّاض يف َهتب األغتاش أمحس ايػباع ٞعٓسَا أْؿأ
َطبع ١قطٜـ ٚنإ األغتاش ايعطّاض ٜرتزز عً ٘ٝسٓٝاً بعس آخط .
ٚيس عاّ ٖ1334ـ مبه ١املهطَٚ ١زضؽ بٗا ٚؽطز َٔ املعٗس ايعًُ ٞايػعٛزٚ ، ٟقس
أقسض خالٍ زضاغت٘ يف املعٗس فً ١خط ١ٝأمساٖا (ايؿباب ايٓاٖض) ٚنإ خط٘
مجٝالً دساً ..غاؾط إىل َكط يهٓ٘ مل ٜهٌُ ايسضاغ ١يف نً ١ٝزاض ايعًٚ ، ّٛأقسض زٜٛإ
ؾعط مسا( ٙاهلٚ ٣ٛايؿباب ) ٚتعٚز عس ٠ظٚدات ألب َٓٗٔ ايبٓني ٚايبٓات ٚ ،آخط
ظٚدات٘ ناْت غٝس ٠غٛض ١ٜشات ثكاؾٚ ١أزب ٚناْت تػاعس ٙيف آخط سٝات٘ يف أعُاي٘
ٚأعاث٘ َٚ ..اضؽ ايتأيٝـ ٚايهتاب ١ايكشؿٚ ١ٝنإ َساؾعاً عٔ ايًػ ١ايؿكشٚ ، ٢قس
أيـ أنجط َٔ غتني نتاباً َ َ٘ٓ ،عذِ اؿر  .سكٌ عً ٢اَتٝاظ إقساض دطٜس٠
عهاظ أغبٛعٚ ١ٝاتؿل َع األغتاش ععٜع نٝا ٤عً ٢تٛي ٞإزاضتٗا ٚاالتؿام َع ؾطن١
ايطباعٚ ١ايٓؿط بايهً )5(ٛٝبططٜل َه / ١دس ٠ايكسٚ .. ِٜعٓسَا عاز إىل َهَ ١ػا٤
شيو اي ّٛٝتٛد٘ ؾٛضاً إىل َهتب األغتاش قُس عُط تٛؾٝل يف (زنانني) ٚنٓت
ٚاألغتاش عبساهلل اؾؿطْ ٟعطض عً ٢األغتاش قُس عُط ضغاي ١ايعاقُ ١اييت نٓا
ْعسٖا َٔ َٓاظيٓا يف اْتعاض تأغٝؼ َهتب ؾطٜس ٠ايبالز مبهٚ ١ايص ٟتٛىل اغت٦ذاضٙ
ٚتأثٝج٘ األغتاش أمحس َال٥هٚ . ١قٌ ايعطّاض َٓ ٖٛٚتـ مبا سكك٘ َٔ سكٛي٘ عً٢
ايتكطٜح ٚاالتؿام َع ععٜع عً ٢اإلزاضٚ ٠ايطباعٖٓٚ ١ا قاٍ األغتاش عُط  :ؾ ٤ٞمجٌٝ

بؼ املِٗ إٔ ٜػتُط ايتٛاؾل بٓٝهُا ي٦ال تتٛقـ اؾطٜس ٠غطٜعاً ..يهٔ األغتاش ايعطّاض
قاٍ :غرت ٣إٔ ٚسس ٠أٖساؾٓا غتكه ٞعًَ ٢ا قس حيسخ َٔ خالؾات بٝين ٚبني ععٜع،
ٚغرت ٣يف عهاظ قشاؾَٛ ١نٛع ١ٝال تكسّ غري ايكسم يف ايك .. ٍٛيهٔ األغتاش
قُس عُط بعسَا غازض ايعطّاض قاٍ  :بايتأنٝس ئ ٜطٚ ٍٛؾاقُٗا ؾهالُٖا قاسب
َعاز ساز  .ثِ أناف ناسهاً  :ايؿطم بُٗٓٝا إٔ ايعطّاض ًٜبؼ ؾٛطٚ ١ععٜع ًٜبؼ
ؾٛضت ٚ ..ايعطّاض ضدٌ َعتس بٓؿػ٘ دساً دساً!!
َٚا أشنط أْ٘ بعسَا أغؼ األغتاش أمحس ايػباعَ ٞطابع قطٜـ يف بٝبإ َه١
اؽص َهتباً يف املباْ ٞاملٛادٗ ١يعُاض املؿطٚع باملطٚ ٠ٚاييت نإ بٗا َهتب دطٜس٠
ايبالز مبهٚ ١نإ َٔ عازاتٓا ( أْا ٚايكسٜل عبساهلل اؾؿط )ٟعهِ اؾٛاض ظٜاض٠
األغتاش ايػباع ٞيف َهتب٘ اجملاٚض يٓا ٚ ،قازف شات  ّٜٛإٔ ظاض األغتاش ايعطّاض األغتاش
ايػباع ٞعهٛضْا ٚدًؼ ٜتشسخ طٜٛالً عُا قسَ٘ َٔ خسَ ١يألزب ٚايتاضٜذ
ٚايتشكٝل ٚقاٍ  :إٕ ايؿٝذ قُس غطٚض ايكبإ أعاْ٘ عً ٢طباع ١نتاب (ايكشاح
يف ايًػ ١يًذٖٛط )ٟمببًؼ  50أيـ دَٓ ٘ٝكطٚ . ٟقس ؾاضن٘ يف ؼكٝل ايهتاب
األغتاش عبسايػالّ ٖاضٚ ٕٚإٔ َا قاّ ب٘ ؾدكٝاً يف ؼكٝل ٖصا ايهتاب ميهٔ إٔ ٜكّٛ
ب٘ أسس عًُا ٤ايًػ ١ايعطبَٚ ، ١ٝه ٢يػبٚ ً٘ٝإٕ ٖ ٞإال بعض غاع ١ست ٢زخٌ عًٓٝا
األغتاش ايهبري محس اؾاغط ؾتعطؾٓا عً ٘ٝسٝح قاٍ يٓا األغتاش ايػباعٖ ٞصا نبري
املؤضخني ٚؾٝذ األزبا ، ٤ؾطز األغتاش محس اؾاغط بكٛي٘  :غٝبٛنِ َٔ نالّ ايؿٝذ
ايػباع ٞؾأْا يػت إال طايب عًِ ٚؾاٖس ٟعً ٢شيو أْ ٞد٦ت يًؿٝذ ايػباع ٞأغأي٘
ايعًِ ؾُٝا أدٌٗ ٚ ..تؿعب اؿسٜح يف تؿ ٢املٛنٛعات ثِ غازض ايؿٝذ اؾاغط
ٚعٓسٖا قاٍ يٓا األغتاش ايػباع ٞؾؿتٛا ايؿطم بني اإلثٓني ..
ٚقس أثاض ايعطّاض قه ١ٝنرب ٣نس ايػٝس سػٔ ؾطبتً ٞعٓسَا قاّ األخري بطباع١
نتاب ايكشاح ٚتٛظٜع٘ يف بريٚت عً ٢طالب ايعًِ باجملإ ٚتكسّ األغتاش ايعطّاض
بسع ٣ٛأْ٘ خػط بٗص ٙاؿطن ١اييت قاّ بٗا ايػٝس ؾطبتً٦َ ٞات األيٛف َٔ اؾٓٗٝات
اييت نإ قس طبع بٗا نتاب اؾٖٛطَٚ ، ٟهت ايسع ٣ٛؾرت ٠ط ١ًٜٛست ٢عٛنت٘
ايسٚي ١مببًؼ ضن ٞب٘ .

ٚعٓسَا قسض األَط بإيػا ٤املًه ١ٝايؿطز ١ٜيًكشـ ٚته ٜٔٛاملؤغػات ضؾض األغتاش
ايعطّاض إٔ ٜؿاضن٘ أسس يف ًَه ١ٝدطٜس ٠عهاظ ٚيهٔ بعسَا قسضت ايكشـ األخط٣
عٔ املؤغػات يف ؾٛاٍ ٖ1383ـ عاز األغتاش ايعطّاض ؾأقسّ يف َػتٌٗ عاّ ٖ1384ـ عً٢
ايتكسّ بكا ١ُ٥عسز أعهاٗ٥ا  28عهٛاً َٔ األزباٚ ٤ايتذاض ٚقسَٗا َباؾط ٠يًًُو
ؾٝكٌ ايص ٟقاٍ ي٘ إشٖب بٗا إىل ٚظاض ٠اإلعالّ ٚ .ؾعال تٛد٘ ملكابً ١ايؿٝذ مجٌٝ
اؿذٝالٕ ايص ٟاغتًُٗ٘ بعه ١أٜاّ يسضاغ ١ايطًب ٚايتشكل َٔ ايؿدكٝات اييت
اختاضٖا ايعطّاض ٚؾعالً قسضت املٛاؾكٚ ١قسضت عهاظ .
ٚيألغتاش ايعطّاض نتب نجريَٗٓ ٠ا نتاب (قكط اؾعٜطٚ ) ٠نتاب (إْػاْ١ٝ
اإلغالّ) ٚقس تطدِ ْٚؿط يف أَطٜها.
ضسِ اهلل ايعطّاض ايص ٟاْتكٌ إىل دٛاض ضب٘ يف ٖ1411/7/17ـ.

األغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض  :عامل ٚقكل ٚأزٜب َٚؤيـ
بكًِ  :أ.ز .قُٛز سػٔ ظٜين
نإ ضمح٘ اهلل َٔ أعالّ َه ١املهطَ ١ايربضٚ ٠يس بٗا عاّ ٖ1334ـ زضؽ مبسضغ١
ايؿا٥ع ٜٔثِ يف َسضغ ١املػع ٢االبتسا ١ٝ٥ؾاملعٗس ايعًُ ٞايػعٛز ٟزضؽ ايؿك٘
اؿٓبً ٞعًٜ ٢س ٚايس ٙايص ٟنإ َٔ نباض عًُا ٤املصٖب اؿٓؿٚ ٞزضؽ بعض ايعًّٛ
باملػذس اؿطاّ ٚنصيو يف َػذس ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚقطأ ايكطإٓ
بايطٚن ١املؿطؾ ١عاّ ٖ1345ـ.
َٔ ْؿاط٘ ايعًُ ٞإيكا ٤قانط ٠يف َطنع اإلغعاف مبه ١املهطَ ١بعٓٛإ
(قُس بٔ عبسايٖٛاب ) ٚأخرب ٙاألغتاش قُٛز تُٛٝض عه ٛاجملُع ايًػ ٟٛمبكط أْ٘
غًٝك ٞقانط ٠يف ايؿكشٚ ٢ايعاَٚ ، ١ٝزعاٚ ٙق ٌٝي٘  :إٕ ايٓاؽ ٜٛز ٕٚإٔ ٜػُعٛا
قٛت َه ١املهطَ ١سطغٗا اهلل قٛت ايبالز املكسغ ١أقٌ ايعطبٚ ١ٝأّ ايؿكشٚ ، ٢عًل
عً ٢احملانط ٠بكاع ١ايسنتٛض عبساؿُٝس غعٝس َػا ٤االثٓني ايجاْ َٔ ٞؾعبإ
ٖ1374ـ  .أغؼ يف َه ١املهطَ ١أْ ٍٚازٍ أزب ٞباالؾرتاى َع سػني عطب  َٔ ٖٛٚأنرب
ؾعطا ٤ايعطب ١ٝعً ٢سس ق ٍٛاألغتاش ايعطّاض ٚأق ِٝايٓاز ٟمبٓعٍ ايؿٝذ قاحل قهط
َ َٔٚؤيؿات ايؿٝذ ايعطّاض ضمح٘ اهلل نتب ْؿست : ٖٞٚ
.1

نتابَ( ٞكاالت )  ،طبع مبطبع ١أّ ايكط ٣عاّ ٖ1354ـ.

.2

قُس بٔ عبسايٖٛاب ( ثالخ طبعات ).

.3

قُس بٔ عبسايٖٛاب (دسٜس غري ايػابل).

.4

قُس بٔ عبسايٖٛاب ( باألضز ) ١ٜالٖٛض بانػتإ عاّ ٖ1395ـ.

.5

اهلٚ ٣ٛايؿباب (زٜٛإ ) عاّ ٖ1365ـ.

.6

اـطز ٚايؿطا٥ع يف ايعاّ ْؿػ٘ .

.7

أضٜس إٔ أض ٣اهلل (فُٛع ١قكل ) عاّ ٖ1366ـ.

.8

املكاالت ايكاٖط ٠عاّ ٖ1366ـ.

.9

اهلذطَ( ٠ػطس ) ١ٝعاّ ٖ1354ـ

 .10قكط اؾعٜط 3( ٠أدعا ) ٤عاّ ٖ1366ـ.
 .11ايبٝإ (ْكس أزب )ٞايكاٖط ٠عاّ ٖ1366ـ.
.12

ايعْابل اؿُط (َػطس ١ٝيطاغٛض ) َرتمج ١عٔ ايبٓذاي – ١ٝايكاٖط ٠عاّ

ٖ1371ـ.
 .13املكسَ ( ١زضاغ ١ملعذِ ايكشاح يإلَاّ اؾٖٛط )ٟايكاٖط ٠عاّ ٖ1372ـ.
 .14قططٜ َٔ ٠طاع – ايكاٖط ٠عاّ ٖ1375ـ.
 .15ايكشاح َٚساضؽ املعذُات ايعطب – ١ٝايكاٖط ٠عاّ ٖ1375ـ.
َ .16ككٛض ٠بٔ زضٜس – ايكاٖط ٠عاّ ٖ1376ـ.
 .17اإلغالّ ٚايؿٛٝع – ١ٝايكاٖطٖ1377 ٠ـ.
 .18ايؿكشٚ ٢ايعاَ – ١ٝايكاٖط ٠عاّ ٖ1377ـ.
 .19ايؿطٜع ١ال ايكاْ – ٕٛدسٖ1384 ٠ـ.
 .20آضا ٤يف ايًػ – ١دسٖ1384 ٠ـ.
 .21نالّ يف األزب – دسٖ1384 ٠ـ.
 .22ايعسـ عً ٢يػ ١ايكطإٓ – بريٚت ٖ1385ـ.
 .23قكط اؾعٜط7( ٠أدعا )٤بريٚت ٖ1392ـ.
 .24املاغ – ١ْٝٛبريٚت ٖ1394ـ.
 .25سذ ١ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – زَؿل ٖ1396ـ.
 .26عطٚب ١ؾًػطني ٚايكسؽ أق – ١ًٝبريٚت ٖ1394ـ.
 .27ايهعبٚ ١ايهػ – ٠ٛبريٚت ٖ1397ـ.
 .28قاضب ١ايؿكش – ٢بريٚت ٖ1397ـ.
نتب قكك: ١
.1

تٗصٜب ايكشاح يًعلاَْ ٞع األغتاش عبسايػالّ ٖاض ٕٚضمح٘ اهلل –

ايكاٖطٖ1372 ٠ـ.
.2

َكسَ ١تٗصٜب ايًػ ١يإلَاّ األظٖط – ٟايكاٖطٖ1376 ٠ـ.

يًؿٝذ ايعطّاض نتب ؼت ايطبع :

.1

إْػاْ ١ٝاإلغالّ بااللًٝع – ١ٜزَؿل ٖ1396ـ.

.2

املػٝشٚ ١ٝاملػٝح .

.3

زٜاْات اهلٓس.

.4

زٜاْات ؾاضؽ.

.5

زٜاْات ايكني ٚايٝابإ .

.6

زٜاْات أؾطٜكٝا.

.7

ْكس نتاب نؿـ ايعٓ. ٕٛ

.8

ايعكاز.

.9

األزب ايهاسو.

 .10ايطسالت .
ٖٚهصا ْط ٣األغتاش ايعطّاض نجري ايتأيٝـ يف مجٝع ايؿٓٚ ٕٛاآلزاب ٚهلصا نطّ
َطتني يف اإلثٓ ١ٝٓٝيًؿٝذ عبساملككٛز خٛد٘ يف ٖ1404/5/5ـٚٚ ،قؿ٘ ايؿٝذ بأْ٘
عالَٚ ١ضا٥س َٔ ايطٚاز ايهباض  ٖٛٚقُ َٔ ١ايكُِ يف عامل بًسْا اؿبٝب نُا ٖٛ
َعطٚف يف نجري َٔ ايس ٍٚايعطبٚ ١ٝاإلغالَ. ١ٝ
ٚقس قاٍ األغتاش قُس سػني ظٜسإ يف تهط ِٜايعطّاض  ( :يٝؼ بسعاً إٔ أؼسخ
عٔ قسٜل ٚيٝؼ بسعاً إٔ أؼسخ عٔ ضدٌ نطَ٘ عًُ٘ قبٌ ْهطَ٘ عهٛضْا ٚ ..قاٍ :
( إمنا ايعصٚب ١ناْت يف ايعصاب ايص ٟنإ ٜعاْ ٘ٝؾًكس ظًِ نجرياً سني قايٛا إٕ ط٘
سػني قاٖط ايعالّ ؾايعطّاض قاٖط ايعًِ  ،قٗط ظًِ ايٓاؽ عًٚ ٘ٝقس ظًُت٘ ايطؤ١ٜ
أٜهاً ؾٗ ٛأعؿَ ٢جً.ٞ
ٚتٓا ٍٚاألغتاش ايهبري ايؿاعط طاٖط ظكؿط ٟيف نًُت٘ يتهط ِٜايؿٝذ ايعطّاض
َا قاي٘ عبسايًطٝـ َ ٢ُٓٝيف ايتكً َٔ ٌٝؾإٔ أزبآ٥ا يف بًسْا ؾكاٍ ايعكؿطٟ
ضمح٘ اهلل  :أْا ٚاسس ممٔ عاؾٛا َع ايعطّاض ٚظاًَ ٙٛيف اؿٌ ٚايرتساٍ ٚ ،ناْت
دٛالتٓا يف َكط َطتبط ١بهٌ ايكساقات املٛدٛز ٠تًو األٜاّ َٔ نباض األزباٚ ٤أشنط
ٚأقٛهلا بهٌ قطاس : ١إْٚ ٞاألغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ٚضسِ اهلل األغتاش
عبسايكسٚؽ األْكاضٚ ٟضسِ اهلل األغتاش إبطاٖ ِٝؾالي ، ٞنٓا لتُع يف ايكباح

يٓك ّٛبعٜاض ٠نباض ايهتاب املكطٜني يف َهاتبِٗ ابتسا َٔ ٤ايسنتٛض قُس سػني
ٖٝهٌ ٚايػٝس ْٛؾٌ ؾهإ أزا ٠ايتعطٜـ يٓا مجٝعاً ٖ ٛاألغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض .
ٜٚهٝـ ايعكؿط : ٟال أشٜع غطاً ٚإمنا يًتاضٜذ نإ األغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ،
ٚايػٝس ٜاغني ط٘ ٜصنط اؿهاٚٚ ١ٜدٗٓا غٝس قطب إىل ايس ٜٔاإلغالَ ٞألْٓا تعطؾٓا
ب٘ عٔ ططٜل األغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ٚاتكًٓا ب٘ باغتُطاض ٚنإ ًَشساً ،ؾهإ
تًُٝصاً ملسضغ ١ايعكاز بٌ ايتًُٝص األ ٍٚيًعكاز ؾهاْت اْسؾاعات٘ اإلؿاز ١ٜنبري ٠دساً
 ،قاض األغتاش ايعطّاض ٜٓاقؿ٘ ٚنٓت أزخٌ َع٘ يف ايٓكاف ْٛٚدٗ٘ إىل َعطؾ ١ايسٜٔ
اإلغالَ ، ٞؾهإ ٚهلل اؿُس عًٜ ٢سْا مٔ اجملُٛعٖ ١صٖ ٙسا ١ٜغٝس قطب ٜٚ ..هٝـ
ايعكؿط : ٟأْا ٚاسس َٔ ايٓاؽ نؿاعط بسأت أنتب ايؿعط يف اؿذاظ  ،ظَالٞ٥
ٚيسات ٞأبٛا إٔ ٜعرتؾٛا ب ٞإىل إٔ شٖبت إىل َكط ٚتكسَت أْا ٚإبطاٖ ِٝؾاليٚ ٞأمحس
عبسايػؿٛض عطّاض ٚعبسايكسٚؽ األْكاض ٟنأعها ٤يف أنرب ْاز ٟأزب ٞيف َكط ،
ٚأقُٝت يٓا سؿً ١تهط ِٜعً ٢أغاؽ إٔ ٖصا ٚد٘ دسٜس ضأ .. ٙٚؾٓشٔ نذ ٌٝأ ٍٚأٚ
د ٌٝثإ اغتطعٓا ٚهلل اؿُس إٔ ْجبت ٚدٛزْا ٚ .عكب األغتاش ايعطّاض عً ٢نًُ١
عبسايًطٝـ املُٝين قا٥ال :عٔ أزب ٞخاق ١بأْ٘ َعطٚف يف غري ٚطين  ..ؾايعْابل
اؿُط اييت تطمجتٗا عٔ طاغٛض يكس اغتكبًت يف ايبًسإ ايعطب ١ٝخري اغتكباٍ ،
ٚعٓسَا أطًع عًَ ٢ؤيؿات أغاتص ٠اؾاَعات أضاِٖ جيعًَ ٕٛؤيؿاتَ ٞطادع هلِ ٖٚصا
ٜهؿٜٚ . ٞك ٍٛنصيو قسض نتاب عٔ َعذِ (اؾ.)ِٝملػتؿطم أملاْ ٞشنطْ ٞيف
َؤيؿ٘ يف غبعَٛ ١انع ٚقسض نتاب عٔ هلذ ١غاَس ٚظٖطإ بايًػ ١اإللًٝعٖٞٚ ١ٜ
ضغاي ١زنتٛضا ٙيًسنتٛض عبساهلل ايٓس ٟٚشنطْ ٞيف أ ٍٚاملكسَٚ ١دعًين َطدعاً َٔ
َطادع٘ ٜٚ .ك ٍٛايعطّاض ضمح٘ اهلل ٜٚهؿٝين إٔ نتيب َعطٚؾ ١يف ب٦ٝات املػتؿطقني
ٚيف ايعامل اإلغالَٚ ، ٞإٕ مل ٜرتدِ ي َٔ ٞنتيب إال نتابإ ( إْػاْ ١ٝاإلغالّ )
ايص ٟاغتطاع إٔ ٜؤثط يف بعض ايكطا ٤يف ايٛالٜات املتشس ٠األَطٜهٜٚ ، ١ٝهؿ ٞأْين
بصيت دٗس ٟيٝعطف أزبٓا ٚؾهطْا يف بًسإ نجري ٠ؾال قكٛض عًٓٝا ٚ ..نجري َٔ
أزبآ٥ا َعطٚؾ ٕٛيف ايعامل اإلغالَٚ ٞايعطب ٞاآلٕ  ،ؾأزبٓا مل ٜبل قًٝاً ٚإمنا اغتطاع
إٔ ٜتذاٚظ اؿسٚز إىل ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغالَ. ٞ

ٚنطَت اإلثٓ ١ٝٓٝايؿا٥ع ٜٔظا٥ع ٠ايسٚي ١ايتكسٜط ١ٜيألزب ُٖٚا األغتاش أمحس
عبسايػؿٛض عطّاض ٚاألغتاش طاٖط ظكؿط ٟيف ٖ1405/5/16ـ ،يف اجملًس ايجايح َٔ
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خٛد ١م  : 405غٝهطّ ٖصا اؿؿٌ األغتاش ٜٔايهبري ٜٔايؿانًني ايعالَ ١أمحس
عبسايػؿٛض عطّاض ٚاملبسع طاٖط عبسايطمحٔ ظكؿط ٟأ" ٚبابا طاٖط" ؾكاٍ ايتٗٓ١٦
يهُا َٔ األعُام ؾٗٓ٦ٝاً يهُا ٦ٖٝٓٚاً يٓا بهُا  ..ثِ ؼسخ األغتاش قُس سػني
ظٜسإ ؾكاٍ  :شنطٜاتَ ٞع ايعكؿط ٟطٚ ١ًٜٛنجريٚ ٠ي٘ شنطٜات َع ايعطّاض
ٚايػٝس ٜاغني ط٘ ٚاألغتاش ايؿٗٝس غٝس قطب ؾكس ناْٛا ايجالث ١أ ٚاألضبع ١ظَال. ٤
ثِ ؼسخ َعاي ٞايؿٝذ عبساهلل بًدري ؾكاٍ  :ال خيتًـ أسس يف أسك ١ٝاالغتاش
ايعطّاض أ ٚاألغتاش طاٖط ظكؿط ، ٟإمجاع ناٌَ  ..األغتاش ايعطّاض ٚاألغتاش طاٖط
ظكؿط ٟؾطح ايٓاؽ َٔ قُ ِٝقًٛبِٗ بٗص ٙاملهطَ ١ايعع ١ُٝاييت ٜػتشكاْٗا ..
ايعكؿطٜ ٟهربْ ٞبأضبع أ ٚمخؼ غٓٛات أ ٚأنجط أَا األغتاش ايعطّاض ؾكس ْؿأْا َعاً
ثِ ايتكٓٝا بعس شيو بايعَاي ١يف املػذس اؿطاّ نإ ٜسضؽ يف املعٗس ايعًُٚ ٞنٓا
ْسضؽ يف َسضؽ ايؿالح ٜٚ ..هٝـ ٚاألغتاش ايعطّاض ال أداًَ٘ ؾإْٓا ْعتع ب٘ عاملاً
َتتبعاً َتشسثاً نإ ٜك ٍٛايؿعط يف أ ٍٚؾباب٘ ٚأْا أق ٍٛيف ٖص ٙايً ١ًٝألغتاشْا
ايعع ِٝأمحس عبسايػؿٛض عطّاض ٚيألغتاش طاٖط ظَؿدطَ ٟجٌ َا قاٍ ٖؤال ٤نًِٗ
 َٔٚقاٍ يف ايطٜاض  َٔٚنتب يف ايكشـ َٚا قاٍ ايؿعطاَٚ ٤ا قاٍ اـطباٚ ٤أظٚز
ٚايػالّ ..
ثِ ؼسخ َعاي ٞايسنتٛض قُس عبس ٙمياْ ٞضمح٘ اهلل – أعتع بٗص ٙايؿطق١
ٚأؾاضى َع ٖص ٙايكؿ ٠ٛايهطمي ١يٓهطّ أغتاشْا اؾً ٌٝاحملكل األغتاش أمحس
عبسايػؿٛض عطّاض ٚقس عطؾٓا مجٝعاً نؿاس٘ ٚدٗازٚ ٙقربٚ ٙأقٌ َا ٜكاٍ إْ٘ ضدٌ
ٜػري ٚيف ٜس ٜ٘قًِ عً ٢ؾهٌ غٝـ  ،قاضع نجرياً اؾٗات املدتًؿٚ ١ايسعٛات اهلساَ١
ٚنإ ي٘ دٗس نبري يف ٖصا اجملاٍ ٚ ،اؿل ٜكاٍ إٕ مل ٜهٔ يألغتاش أمحس عبسايػؿٛض
عطّاض إال ايكشاح يهؿاٚ ، ٙإٕ مل ٜهٔ يف ايكشاح إال املكسَ ١يهؿت ٚ ..أغتاشْا
اؾً ٌٝبابا طاٖط أقٌ َا ٜكاٍ عٓ٘ إْ٘ ضدٌ ي٘ قًب اتػع يهٌ أبٓا ٘٥بآالَِٗ ٚضغباتِٗ

ٚطُٛساتِٗ  ..ثِ ختِ ايتهط ِٜبككٝس ٠عكُا ٤أيكاٖا ايؿاعط سػٔ عبساهلل ايكطؾٞ
بسأٖا :
َٔ ضؤ ٣األدٝاٍ َٔ أقك ٢اؿكب

ناْت ايعًٝا ٤يًشطّ ايطًب

أمحس عبسايػؿٛض عطّاض  ..ضا٥س األدٝاٍ ايكاعس٠


بكًِ  :محع ٠إبطاٖ ِٝؾٛز٠

عٓسَا طًب َين ايهتاب ١عٔ أغتاش ٟايكسٜل ايػاي ٞأمحس عبسايػؿٛض عطّاض –
ٜطمح٘ اهلل – اسرتت ؾُٝا أنتب ؾٗ ٛضا٥س غعٜط يف عًُ٘ َ ،تٓٛع يف اػاٖات٘ األزب١ٝ
ٚايجكاؾٚ ١ٝنتب٘ تهِ ؾٛا٥س نجري ٠يألدٝاٍ ايكاعس ٠ؾٗ ٛبًٝؼ اؿذ ١ق ٟٛايبٝإ .
يكس تعطؾت عً ٘ٝبعس إٔ اطًعت عً ٢ؾ َٔ ٤ٞنتب٘ يف َهتبٚ ١ايس ٟايػايٞ
األغتاش إبطاٖ ِٝأَني ؾٛز ٠يف َٓعيٓا مبه ١املهطَٚ – ١قس نإ جيتُع يس ٜ٘بعض
األزباٚ ٤ايعًُا ٤يف زاض ٙبعس قال ٠املػطب َٔ نٌ  ّٜٛسٝح نإ آْصاى َسٜطاً عاَاً
يإلشاع ١ايػعٛزٚ . ١ٜعًَ ٢ا أشنط شيو يف عاّ ٖ1373ـ أ ٚقبٌ شيو بعاّ ٚ .نإ
ٜرتزز َع فُٛع َٔ ١أزبا ٤شيو اؾ ٌٝعً ٢ايٛايس – ٜطمحِٗ اهلل – سٝح ناْٛا
ٜتٓاقؿ ٕٛيف نجري َٔ اؾٛاْب األزبٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝؾتعطؾت عً ٘ٝأْا ٚبعض ظَالٞ٥
ايصٜ ٜٔعٚضٜٚ ْٞٚتابعَ ٕٛع ٞايكطا ٠٤يف َهتب ١ايٛايس ز ٕٚاالغتعاضَٗٓ ٠ا – سٝح
نإ ايٛايس ٜطمح٘ اهلل ميٓع االغتعاض َٔ ٠املهتبٚ ١يهٔ يهٌ ظا٥ط اؿل يف ايكطا ٠٤يف
املهتب ١يف أٚ ٟقت ٜؿا.٤
ٚقس نإ ظَال ٤تًو ايؿرت ٠ايصٜ ٜٔرتزز ٕٚعًَ ٢هتب ١ايٛايس – ٜطمح٘ اهلل –
األخ ٠ٛاألغاتص ٠أغاَ ١ايػباع ، ٞعبساهلل دؿط - ٟعبسايهطْٝ ِٜاظ ، ٟعجُإ قُس
ًَٝباض – ٟقُس غعٝس طٝب – قُس عبس ٙمياْ – ٞقُس عُط عاَٛزٚ – ٟأنرب
َٔ يف ايػٔ قُس عبساهلل ًَٝباض - ٟأبٛتطاب ايعاٖط ٟايعُط. ٟ
ٚقس تعطؾت عً ٢األغتاش ايعطّاض عٔ قطب ٚنٓا ْك ّٛبعٜاضت٘ يف َٓعي٘ باملػؿً١
ْٓٚاقؿ٘ يف َٛنٛع اؿساث ١اييت َألت ايكشـ سٓٝصاى َا بني َؤٜس َٚعاضض ،
ٚنإ ٜكٛز ٖص ٙاؿًَُ ١ؤٜساً هلا األغتاش قُس سػٔ عٛاز – ٜطمح٘ اهلل – ؾؿاضى
ايبعض َٓا ؾٗٝا .
ٚاغتُطت قًيت باألغتاش ايعطّاض – ٜطمح٘ اهلل – إىل إٔ تٛيف ؾكس نٓا ْتعإٚ
َعاً يف سهٛض املٓتسٜات َا بني َه ١املهطََٚ ١س ١ٜٓايكاٖطٚ ٠بايصات ْس ٠ٚايٛايس يف
ايكاٖط ٠اييت ناْت ػُع نباض ايعًُاٚ ٤األزباٚ ٤ايؿعطا َٔٚ ٤ضٚازٖا األغاتص٠

َكطؿ ٢محاّ ٚقُٛز غٓٚ ِٝؾه ١ًٝايؿٝذ عبساملٓعِ ايُٓط ٚايؿٝذ قُٛز ؾًتٛت
ٚمحع ٠ؾشات٘ ٚعبساهلل عبساؾباض ٚ ،إبطاٖ ِٝؾاليٚ ٞقُس عً ٞاؿَٛاْْٚ ، ٞس٠ٚ
األغتاش ايهبري عباؽ قُٛز ايعكاز – ٜطمح٘ اهلل – قباح  ّٜٛاؾُع َٔ ١نٌ أغبٛع
ٚتهِ نباض ايعًُاٚ ٤املجكؿني ٚاألزبا ٤ممٔ ٜعٚضٕ َكط َا بني ؾرتٚ ٠أخط٣
ناملػتؿطم عبسايهط ِٜدطَاْٛؽ ..
ٖٓٚا اغتؿعطت َا بني األغتاشٚ ١ٜايكساق َٔ ١عالق ١نبري ١َُٗٚ ٠سٝح تطنع
يف ايصات املعًَٛات ايجكاؾٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝتأثريٖا ايعًُ ٞايهبري يف دٛاْب َتعسزَٔ ٠
ايٓؿؼ اإلْػاْٚ .. ١ٝال أْػ ٢تعًٝكاً يألغتاش أمحس عبسايػؿٛض عطّاض يف نتاب َٔ
نتب٘ أٖسا ٙي ٖٛٚ ٞنتاب َكسَ ١ايكشاح ٜٚتهُٔ إٖساؤ ٙايٓل ايتاي ( ٞإىل
األغتاش محع ٠إبطاٖ ِٝؾٛز ٠أعذبين خًكو ٚشناؤى ٚ ،قبٛتو يًُعطؾٚ ١دسى يف
ؼك ٌٝايعًِ ٚاألزب ٚ ،أْا إش أٖس ٟإيٝو أقح َعذِ عطب ٞؾإْين أمتٓ ٢يو َا أْت
أٌٖ ي٘ َٔ ايتؿٛم ٚايٓبٛؽ ).
ٜٚهؿٝين يف ٖصا اإلٖسا ٤اؾُ ٌٝيف خط٘ ٚنًُات٘ ايتؿذٝع ايهبري ايص ٟتهُٓ٘
ٖصا اإلٖسا ٤نُا تهُٔ إٖسا ٤آخط ي٘ يف نتاب٘ ايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب١ٝ
َا ٖ ( : ًٜٞس ١ٜإىل األغتاش محع ٠ؾٛز ٠أسس َؿاخط ؾباب اؿذاظ األزباَ ٤ع ايتش.)١ٝ
ٖصا ايتؿذٝع نٓا ايؿباب يف تًو األٜاّ ْتًكا َٔٚ َ٘ٓ ٙظَال ٘٥ايطٚاز يف تًو
ايؿرت ٠مما نإ شيو غبباً يف َتابعتٓا هلٛاٜاتٓا إناؾ ١إىل ايؿٗازات ايعًُ ١ٝاييت
ؼكًٓا عًٗٝا ٖٚصا داْب جيب إٔ ال ٜٓػ ٢يطٚازْا ايععُا. ٤
ٖٓٚا يف ٖص ٙايهًُات ايبػٝط ١أقسّ ايؿهط يٓازَ ٟه ١ايجكايف األزب ٞيتهطمي٘
ايطٚاز  ٖٛٚأٚىل بٗصا ايتهط ِٜسٝح ظٗط َععُِٗ مبه ١املهطَٚ ١عاؾٛا ؾٗٝا ٚؾذعٛا
األدٝاٍ ايكاعس ٠بايجكاؾٚ ١ايعًِ ٚهلِ تأثريِٖ ايهبري عً ٢ؾباب األَ. ١
ٖٚصا قً َٔ ٌٝنجري أغذً٘ ست ٢ؼني ي ٞايؿطق ١يف إٔ أغذٌ َا تبك٢
ايصنطٜات اؿً ٠ٛاؾُ ١ًٝاييت تعٌ عايك ١يف ايٓؿٛؽ ملا هلا َٔ أثط نبري .

أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ..ضا٥س األزب َٚؤيـ ايهتب
بكًِ  :ؾاضٚم قاحل باغالَ١
ٜعس أمحس عبسايػؿٛض عطّاض َٔ األزبا ٤املطَٛقني يف سذاظ املًُه ١ايعطب١ٝ
ايػعٛز ، ١ٜبٌ إْ٘ ٜعترب َٔ ضّٚاز األزب يف ٖصا ايبًس ٚ ..قس زضؽ يف سًكات اؿطّ املهٞ
ثِ يف املعٗس ايػعٛز ٟمبه ١املهطَٚ ، ١ي٘ ظَال ٤غسَ ٚجً٘ أزباَٚ ٤ؿهط ٜٔؾُٝا بعس ،
أَجاٍ عبسايععٜع ايطؾاعٚ ٞأمحس قُس مجاٍ ٚغريِٖ َٔ ايؿهال ٤يف ايعًِ ٚاألزب
ٚايؿهط ٚايجكاؾٚ ١ايعالقات اإلْػاْ .. ١ٝسٝح ٜكسم عً ِٗٝاؿسٜح املأثٛض  :ايسٜٔ
املعاًَ.. ١
ٚنإ ألمحس عبسايػؿٛض عطّاض إغٗاَات يف قطح األزب ٚايتأيٝـ ؾَ ٘ٝجٌ نتاب٘
( نالّ يف األزب ) ٚنتاب (املكاالت) بٌ إٕ ي٘ يؿٝؿاً َٔ املؤيؿات ٚايهتب احملكك١
َٗٓٚا ( يٝؼ يف نالّ ايعطب ) البٔ خايٚ ، ٜ٘ٛنتاب (تٗصٜب ايكشاح ) يًعلاْ، ٞ
باالؾرتاى يف ايتشكٝل َع األغتاش عبسايػالّ ٖاضٖٚ ، ٕٚص ٙايهتب مناشز يعًِ ايؿٝذ
أمحس عطّاض ٚ ،إال ؾإٕ نتب٘ عسٜسْٚ ٠صنط يف ايػٝام نتب٘  :إْػاْ ١ٝاإلغالّ ،
اإلغالّ ططٜكٓا إىل اؿٝا ، ٠إىل غري شيو َٔ املكٓؿات اييت زظٗا برياع٘ ٚتؿهري، ٙ
 َٔٚاملِٗ إٔ ْصنط نتاب٘ (قاَٛؽ اؿر ٚايعُط ) ٠ؾإْ٘ َكٓـ ٜصنط باؿطٚف
األظسَ ١ٜكطًشات أعالّ اؿر ٚأشناض ٙنُا ٜصنط َكطًشات ايعُطٚ ٠أمساٗ٥ا.
 َٔٚاؾسٜط بايصنط ٖٓا إٔ ٖصا ايهتاب ٖ ٛايهتاب ايٛسٝس ايص ٟقٓـ يف
َٛنٛع٘  ،ألْ٘ َٔ ايعًِ ايٓاؾع ايص ٟؾتح اهلل ب٘ ؾهط املؤيـ ضمح٘ اهلل.
ٚي٘ َعذِ َجٌ شيو بعٓٛإ ( َٛغٛع ١األزٜإ ٚايعكا٥س) ٜٚكع يف أضبع ١فًسات
 ٖٛٚغؿط ععٜ ِٝػطز َٔ خالي٘ املؤيـ املكطًشات ايسٚ ١ٜٝٓاألعالّ ايعكا٥س١ٜ
ْٚهٝـ إىل شيو أْ٘ أ ٟاألغتاش ايعطّاض نإ ْؿٝطاً يف ايططٚسات ايجكاؾ١ٝ
ناحملانطات اييت أيكاٖا يف األزب ٚايسٚ ٜٔايجكاؾ ١بٓاز ٟايٛسس ٠ايجكايف ايطٜانٞ
مبه ١املهطَٚ ١يف ضزٖات ضابط ١ايعامل اإلغالَ ٞنصيو ٚ .يف اجملاٍ اإلعالَٞ
ٚايكشؿ ٞنإ تأغٝػ٘ ؾطٜس ٠عهاظ غٖٓ1379 ١ـ نُا ؾاضى األزباٚ ٤ايهتّاب يف

نتاب ١املكاالت ٚاملؿاضنات يف ايكشـ احملًَ ١ٝجٌ ايبالز ٚاملسٚ ١ٜٓايٓسٚ ٠ٚنإ ي٘
تأغٝؼ قشؿ ٞآخط ٖ ٛدطٜس ٠زع ٠ٛاؿل  ،يهٓٗا مل تػتُط طٜٛالً.
ٚؾٗٛز ٙاألزبٚ ١ٝايعًُْ ١ٝاٍ دا٥ع ٠ايسٚي ١ايتكسٜط ١ٜيألزب غٖٓ1405 ١ـ ّ1985/
باالؾرتاى َع األَري عبساهلل ايؿٝكٌ ٚاألغتاش طاٖط ظكؿطٚ ٟبصيو أسطظ األغتاش
عطّاض تكسٜطاً ثكاؾٝاً ضا٥عاً َٚاتعاً ألٕ ايتكسٜط املعٜٓ ٟٛػبل ايتكسٜط املاز ٟيف ايتأيٝـ
ٚايتذٗٝع  .عًُاً بإٔ األغتاش َٔ ايطٚاز يف األزب ايػعٛز ٟاملٛغٛعٝني يف ايتأيٝـ
ٚايتكٓٝـ َٚؤيؿات٘ َٚكٓؿات٘ قس ْاٖعت املا ١٥نتاب بني ؼكٝل ٚتأيٝـ ٚ ،نإ
ضمح٘ اهلل قس اؾته َٔ ٢ؾكسإ بعض نتب٘ املدطٛطٚ ، ١إىل اهلل تطدع األَٛض .

يكطات َٔ سٝات٘ اـاق١
أمحس عبسايػؿٛض عطّاض َ ..طبٍ ساظّ ٚ ..قاضئ ِْٗ ..
سطٜل عً ٢قشت٘ ٚ ..قبّ ألغطت٘
ضقسٖا  :أ.ز.أمحس ٖؿاّ أمحس ايػؿٛض عطّاض
ميجٌ ايؿٝذ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض ضمح٘ اهلل شيو اؾ ٌٝاؾّاز ..بٌ اؿاز يف
سطق٘ عً ٢تطب ١ٝأبٓا ٘٥ايرتب ١ٝايػً ، ١ُٝاييت تك ّٛعً ٢األخالم ايكٛميٚ .. ١يف
ؼك ً٘ٝايعًُٚ ٞاملعطيف ٚ ..شيو َا ًُْػ٘ يف ايعسٜس َٔ َؿطزات سٝات٘ اي.. ١َٝٛٝ
ٚضسالت٘ ايػٝاس.. ١ٝ
ؾكس نإ ٜٛقغ أبٓاٚ ٙ٤بٓات٘ مجٝعاً يكال ٠ايؿذط ٜ َٔٚ ،تهاغٌ  ٤َٜٞٛي٘
بايعكا ..ثِ ٜطًب َٔ ظٚدت٘ ؼهري اإلؾطاض ٚ ،عً ٢اؾُٝع تٓا ٍٚاإلؾطاض  ،بسٕٚ
َٓاقؿ ، ١قبٌ ايصٖاب إىل املسضغ ١سؿاظاً عً ٢قشتِٗ ٚ ،خٛؾاً عًٚ ، ِٗٝضمح ١بِٗ ..
ٚمل ميٓع٘ اْؿػاي٘ بأعُاي٘ ٚ ،اٖتُاَ٘ ايؿسٜس بايكطاٚ ٠٤ايتأيٝـ  َٔ ،االْكطاف
ألغطت٘ ٚاالٖتُاّ برتب ١ٝاألبٓاٚ ٤ايبٓات ايرتب ١ٝاؾازٚ ٠اؿطم عً ٢زضاغتِٗ
َٚؿاضنتِٗ بٗا يتؿذٝعِٗ َ ..ع اُٖاّ خام بايًػ ١ايعطب.. ١ٝ
ٚنإ ضمح٘ اهلل ٜ ،عؿل ايكطاٚ ٠٤ميه ٞايػاعات ايطٛاٍ باملطايع ١يف كتًـ
ايعًٚ ّٛايؿٓٚ ٕٛاآلزاب  ..نُا نإ حيب ايتٓكٌ ٚاألغؿاض ٚاالطالع عً ٢ايجكاؾات
املدتًؿٜٚ .. ١عؿل ايؿٔ األق ، ٌٝإىل داْب عؿك٘ يعً ّٛايسٚ ٜٔاألزب ٚايػٝاغ.. ١
ٚمل تهٔ ايهتب تؿاضق٘ يف أغؿاضٚ ، ٙي ٛؼٌُ َٔ أدًٗا ظٜاز ٠ايٛظٕ ..
 َٔٚطبٝع ١أزٜبٓا ايطاسٌ – ضمح٘ اهلل – اؿطم ايؿسٜس عً ٢قشت٘ ٚعً٢
ْعاؾ٘ طعاَ٘ ٚنإ ٜكطشب َع٘ طعاَ٘ اـام ؾُٝا ٜػُ( ٢باملطبك ) ١ٝست ٢يف
ضسالت٘ بايطا٥ط ، ٠ؾٗ ٛال ٜتصٚم طعاّ ايطا٥طٚ ، ٠الٜؤَٔ بٓعاؾت٘ ٚدٛزت٘ ٚ ..يف
إسس ٣ايطسالت طًب َٔ ظٚدت٘ تػدني طعاَ٘ يف َطبذ ايطا٥طٚ ، ٠بعس َؿاُٖات َع
طاقِ ايطا٥طْ ٠ؿّصت طًب٘  ،يهٔ ضا٥ش ١ايطعاّ ايؿَٗ ١ٝألت د ٛايطا٥ط ، ٠ؾكاّ بعض

ايطنّاب بايػؤاٍ عٔ شيو ايطعاّ املُّٝع ايص ٟقسّ ي٘ َ ،عرتنني عً ٢عسّ تكسِٜ
ايطعاّ ْؿػ٘ هلِ ..
َٚع اٖتُاَ٘ ايؿسٜس بكشت٘  ،نإ – ضمح٘ اهلل – ٜهط ٙاملػتؿؿٝات ٚال حيب
األطباٚ .. ٤قس متطّؽ يف َساْ ٠ٚؿػ٘  ،ؾً٘ َٔ اإلضؾاز ايطيب عٔ أدساز ٙيف فاٍ
(ايعطّاضَ )٠ا ٜػٓ ٘ٝعٔ ايطب اؿسٜح ٚ ..ظٌ عًٖ ٢ص ٙايططٜك ١ست ٢أٚاخط سٝا.. ٙ
ضمح٘ اهلل ضمح ١األبطاض ٚ ،أغهٓ٘ يف دٓإ اـًس َع املكطؿني األخٝاض..

َٛاقـ َع َعًُ ٞاالٍٚ
بكًِ ٖٝ :جِ أمحس عبسايػؿٛض عطّاض
مل أسرت نٝـ ٜبسأ قًُٚ ٞال َٔ أ ٜٔأض ، ٟٚيكس ناْت سٝات٘ ضمح٘ اهلل َعٓا ًَ١٦ٝ
ظاخط ٠باملٛاقـ ايتعً ١ُٝٝاييت تطنت بكُاتٗا يف سٝات ٞايعاٚ ١ًٝ٥ايعًُٚ ١ٝايعكس١ٜ
عً ٢سس غٛا .٤يكس ناْت سٝا ٠ايطع ٌٝاأل َٔ ٍٚأٚي٦و ايطداٍ غا ١ٜيف ايػُٛ
ٚاألْاقٚ ١ايطق، ٞإْٗا أؾب٘ بًٛس ١ؾٓ ١ٝادتُع عًٗٝا تٓاغل ايً ٕٛايصٜ ٟبعح ضاس١
ايٓؿؼ ٚمجاٍ املٓعط ايص ًِٜٗ ٟقؿا ٤ايصٖٔ ٚبٗا ٤ايطْٚل ايصٜ ٟبعح اإلعذاب  ،مل
تطؼ ق ِٝايػطب أ ٚايؿطم يف شيو ايٛقت عً ٢أٌٖ اؾعٜط ٠إمنا ناْٛا ثابتني عً٢
َبازئ شات طابع إغالَ ٞعطب ٞأقٚ ، ٌٝناْت َعاَالتِٗ اؿٝات ١ٝتٓبع َٔ شيو
املٌٓٗ ايعصب  ،سكا عاؾٛا اإلغالّ ٚتعاًَٛا ب٘ ثِ َاتٛا عً.٘ٝ
ناْت أغطت٘ ضمح٘ اهلل تطاؾك٘ يًعالز يف أَطٜها ٚ ،دسّ ي٘ َا ٜهطط ٙإىل ايعٛز ٠إىل
أضض ايٛطٔ ؾذُعٓا َتػا٥ال َٔ َٓا ٜكاسب٘ يف ايعٛز٠؟ ؾبازضت٘ اؾٛاب ٚقًت ي٘ :أْا
ٚبهٌ غطٚض ؾؿطح بصيو ؾطسا ؾسٜسا  ،ثِ يف ططٜل عٛزتٓا عًِ بٛدٛز دالي ١املًو
خايس يف ايٛالٜات املتشس ٠يف َس ١ٜٓنًٝؿالْس يتًك ٞايعالز  ،غّٝط َػاض ايطسً١
يٝتؿطف بايػالّ عً ٢داليت٘ ٜٚطُ ٔ٦عً ٢قشت٘  ،قشبين َع٘ إىل يكا ٤املًو
خايس ضغِ أْين مل اػاٚظ ايجاْ ١ٝعؿط عاَا َٔ ايعُط َٚ ،ا إٕ اغتأشٕ ست ٢أُشٕ يٓا
ؾهإ ضمح٘ اهلل ًَها شا ٖٝبٚٚ ١قاض يهٔ ي٘ ابتػاَ ١تبعح بايػه ١ٓٝضغِ تًو اهلٝب، ١
ؾكطبين إىل داْب٘ ٚقاٍ :أ ٜٔاإلشاعٚ ١ايتًؿع ٕٜٛستًٜ ٢تكطٛا يو قٛض ٠تصناض١ٜ
َعٞ؟ ؾتِ َا أَط ب٘ ٚيف شات املهإ ايتكٝت بايؿدك ١ٝايعع ١ُٝاألَري غًطإ ضمح٘
اهلل ٚايتكطت يَ ٞع٘ ايكٛض ٠األخط .٣ؾهٓت أتؿاخط بني إخٛت ٞمبا سعٝت ب٘ َٔ
ايًكاٚ ٤ايػالّ ٚايتعًِ َٔ أٚي٦و ايكؿ َٔ ٠ٛايععُاٚ ، ٤ملا ملؼ ايٛايس ضمح٘ اهلل
َين سػٔ ايتأزب يف سهط ٠املًو ْٚا٥ب٘ ايجاْ ٞقشبين َع٘ عٓسَا اغتهاؾ٘ دالي١
املًو سػني ًَو األضزٕ ٚمل أنٔ ٚقتٗا ػاٚظت ايجاْ ١ٝعؿط َٔ ٠ايعُط  ،ؾايتكٝت
ظاليت٘ يف قكطَ ٙع ايٛايس ضمح٘ اهلل ثِ يف إغتكباي٘ عٓس عٛزت٘ َٔ ايػؿط عً ٢أضض

َطاض عُإ ايسٚي . ٞيكس أنؿ ٢يكاُٖ٤ا عً ٢ؾدكٝيت َٚا ضأٜت َٔ املًٛى ٚاألَطا٤
َٔ األخالم اؾُ ١ايطؾٝع ١ايعايَ ١ٝا ٜعذب ب٘ املطأ ُٜٚػط ي٘ اـاطط.
ٚإٕ مما تعٛز عً ٘ٝضمح٘ اهلل إٔ ال ٜتأخط عٔ زاض ٙيف َهَُٗ ١ا ناْت ايعطٚف ؾؿٞ
عاّ  َٔ 1402اهلذط ٠نٓت أْتكٌ َع٘ َٔ زاض نطمييت أّ ضٜإ يف دسَ ٠تذٗ ْٔٝإىل
َه ١املهطَٚ ١قس أزضنٓا ٚقت قال ٠املػطب ٚمٔ َكابٌ إغهإ األَري ؾٛاظ ظس ، ٠سٝح
مل ٜهٔ يف ٚقتٗا أ ٟخسَات عً ٢ايططٜل ايػطٜع بني دسَٚ ٠ه ١املهطَ ، ١ؾكاٍ:
يٓتٛقـ ألزا ٤ايكال ٠ؾكًت ي٘ إْين يػت عًٚ ٢ن ، ٤ٛؾػهب عً ّٞغهبا ؾسٜسا
ٚعاتبين عتابا َطٜطا يف خطٚد َٔ ٞايبٝت عً ٢غري ٚن ٤ٛضغِ عًُ ٞبعسّ ٚدٛز أّٟ
خسَات عً ٢ايططٜل ٚإقرتاب ٚقت قال ٠املػطب ست ٢بًػٓا زاض ٙمبه ١ايهطَ ، ١ؾهاْت
ٖص ٙاؿازث ١مبجاب ١زضغا ي ٞستٖ َٜٞٛ ٢صا ضغِ َطٚض َا ٜعٜس عً 30 ٢عاَا عًٗٝا
ؾأْا ٚهلل اؿُس ال أغازض بٝيت ز ٕٚإٔ أن ٕٛعًٚ ٢ن.٤ٛ
ضمح٘ اهلل ضمحٚ ١اغعٚ ١سؿطٚ ٙإٜاْا يف ظَط ٠سبٝب٘ ٚسبٝبٓا غٝسْا قُس ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.

ّ

العطار يف عيون اإلعالم

عطّار ف ٙع ٌٕٛاإلعالو
 -1صذٛفح انًذُٚح  /دفٛذاخ انرادم أدًذ عثذانغفٕر عطّارَ :فرخر تجذَّا ٔذكر ًّٚأضعذَا
http://www.al-madina.com/node/296302
 -2صذٛفح انرٚاض /
رائذ َطُٛاِ ..أدًذ عثذانغفٕر عطّار http://www.alriyadh.com/754883
 -3انًٕضٕعح  :كٕو  /أدًذ عثذانغفٕر
عطّار
_http://alencyclopedia.com/6083/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88
/%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
 -4يٕلع انعرتٛح االنكررَٔ / ٙأدًذ عثذانغفٕر عطّار ٚرٔ٘ لصح انطجٍ
ٔانًُفٗ http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/20/130298.html
 -5لُاج انًجذ  /األعالو  -أدًذ عثذ انغفٕر عطّار
http://www.alarabiya.net/articles/2010/12/20/130298.html
 -6يٕلع انًطرشار عثذاهلل انعمٛم  /األدٚة انصذف ٙأدًذ عثذانغفٕر
عطّار http://alaqeelabumostafa.com/CharDetails.asp?CharID=12524
ٚٔ -7كٛثٛذٚا ،انًٕضٕعح انذرج  /أدًذ تٍ عثذ انغفٕر
عطّار
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8
%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%
D9%81%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
 -8لضاٚا ضعٕدٚح  /تعذ ٔفاذّ تأكثر يٍ عشر ٍٚعاياً ..صذٔر كراب يٍ نثُاٌ ٚرٔ٘ دكاٚح
ضجٍ يؤضص صذٛفح عكاظ أدًذ عثذانغفٕر عطّار!http://news- ..
sa.com/panorama/2687-2010-12-20-19-20-56.html
 -9يعجى انثاتط / ٍٛأدًذ عثذانغفٕر
انعطّار http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=398

...ٕوٛفررخ يهرمٗ انُص يطاء انٚ ر اإلعالوٚ ٔز/ انثالد

-11

http://albiladdaily.net/news.php/?action=show&id=75080
-11
ع» أو «انٕٖٓ ٔانشثاب»؟ٛ «أدالو انرت...ٕاٌ ضعٕد٘ يطثٕعٚ أٔل د/ اجٛانذ
http://www.alhayat.com/OpinionsDetails/449507
/  ٔصادة كهًح انذك..  فارش األدب..  أدًذ عثذانغفٕر عطّار/ ُحٚانًذ
-12
http://www.al-madina.com/node/295726

ٍعهٚ ٙ َاد٘ جذج األدت..  خٕجح.ر انثمافح ٔاإلعالو دٚ تذضٕر ٔز/ انثالد
-13
/ ح انًكريح نًهرمٗ لراءج انُصٛانعطّار انشخص
http://www.sauress.com/search?q=%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%8
8%D8%B1+%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8
%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D
8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%AF.+%D8%AE%D9%88
%D8%AC%D8%A9+..+%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%AC%D
8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A+
%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B
7%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%
8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8
%A9+%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89+%D9%82%
D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5
 عطّار لذو: انخٕجح..  جذجٙ) تأدت11 (  افررادّ نًهرمٗ لراءج انُصٙ ف/ انثالد
-14
راً نهغح انضادٛجٓذاً كث
http://albiladdaily.net/news.php/news.php?action=show&id=75274
-15

كرو انرادم أدًذ عثذانغفٕر عطّارٚ ر انثمافح ٔاإلعالوٚ ٔز.. ى ٔانٕفاءٚهح انركرٛ نٙ ف/ انثالد
– 30 - 03 ٕوٚ ٙ َشر ف/ ّتذضٕر أضرذ
1311
»ٌذشٍ «انهغح ٔاإلَطاٚ  جذجٙ أدت..ر انثمافح ٔاإلعالوٚح ٔزٚ ترعا/ اضٚانر
-16
كرو انعطّارٚٔ ِنًهرما
http://www.alriyadh.com/618179

ٙذرفٚ ة أدًذ عطّارٚ األد/ ًاً ٔيثمفاٛثاً ٔصذفٍٚ أدٛ تذضٕر َذٕ ثالث/ رجٚانجس
-17
/ ِ 1031  انعاوٙس فٚة يطاعذ تٍ عثذ انعسٚر األدٛتاألي
https://www.google.com/?hl=ar#hl=ar&q=%D8%A7%D9%84%D8%AC
%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%8
8%D8%B1+%D9%86%D8%AD%D9%88+%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8
%AB%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D
9%8B+%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B+
%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%8B+++%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8+%D8%A3%D8%AD%
D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%8A%D8%A
D%D8%AA%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%
85%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8
%A8+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+
%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8
A%D8%B2+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9
+%85+1368+%D9%87

 يعرٕقL  ٔردهح األدب ٔانهغح ٔاإلعالو..  عطّار/ عكاظ

-18
/ فٚانشر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110326/Con2011032640809
8.htm
1311 – 30 - 30 ٕوٚ ٙ َشر ف/ ٍ انجذ ٔانٓسلٛ انعطّار ت/ عكاظ
-19
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110404/Con20110404409970.
htm

 31يثمفاً ٔأدٚثاً ٚشٓذٌٔ يهرمٗ انُاد٘ األدت« ٙانهغح ٔاإلَطاٌ» تذضٕر خٕجح
-21
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110326/Con20110326408096.
htm
-21

جذج ذذرف ٙتًؤضص «عكاظ» أدًذ عثذ انغفٕر عطّار

-22
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110326/Con20110326408096.
htm

عكاظ  /طثعد ف ٙانماْرج ٔأدانٓا انٗ شارع انٕٛضف / ٙأدًذ عثذانغفٕر عطّار
-23
ٚصذر انثٛاٌ نًٕاجٓح
انطثاعٙ
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070713/Con20070713124737.ht
m
انثالد  /زٔجح أدًذ عثذ انغفٕر عطّار  :د .خٕجح كرّو زٔج ٙلثم ( )03عاياً
-24
دّٛاً ٔٚكريّ انٕٛو يٛراً َ /شر فٕٚ ٙو 1311 – 30 - 03
http://albiladdaily.net/news.php/news.php?action=show&id=75130
انجسٚرج  /أدًذ عثذانغفٕر عطّار ٔاَرصار انفصذٗ ذعمٛة ٔذعهٛك
-25
http://www.al-jazirah.com/2004/20041008/rv6.htm /
انثادح انٕٛو  /يعانٔ ٙزٚر اإلعالو ف ٙافررادّ نًهرمٗ انُص انذاد٘ عشر ..
-26
عطّار لذو جٓذا كثٛر نهغح
انضاد http://albahatoday.cc/news.php?action=show&id=6150
انعرتٛح  /يهرمٗ "لراءج انُص" ٚكرو األدٚة انرادم أدًذ عثذانغفٕر
-27
عطّار  /ف ٙافرراح دٔرذّ انذادٚح عشر
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/25/142975.html
-28

انثالد /

يُٛر عثذانمادر َ /شر ٕٚو 30 - 01

– 1311

/

أدًذ عثذ انغفٕر عطّار (ردًّ اهلل)  ..ذارٚخ يٍ األدب ٔانفكر انرصٍٛ

انٕطٍ  /أدت ٙجذج ٚكرش ذمهٛذ إزادح انُطٛاٌ عٍ انرٔاد /
-29
خٕجح ٚطهك يهرمٗ انُص فَ ٙطخرّ انذادٚح عشرج
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=4742
7&CategoryID=3
-31

عكاظ « /عكاظ» ..يطٛرج « »55عايًا يٍ انرطٕٚر انرصاعذ٘

انرٚاض  /ف ٙيردهح انركرٚى انثاَٛح تانًًهكح ..اذذاد انصذافح انخهٛجٛح..
-31
تانركرٚى ٕٚثك صذافح األفراد
http://www.alriyadh.com/704462

ّ
العطار يف صور

يٍذانٍخ انًؤتًش األًل نألدثبء انغعٌدٌٍٍ نألدٌت انشائذ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

يٍذانٍخ انًؤتًش األًل نألدثبء انغعٌدٌٍٍ

نٌحخ تكشٌى إثنٍنٍخ انشٍخ عجذانًقصٌد خٌجخ نألدٌت انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

صبحت انغًٌ انًهكً األيٍش فٍصم ثٍ فيذ ٌشحًو اهلل فً نقطخ تشحٍجٍخ ثبنشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

خطبة تششٍح األدٌت انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس عضٌاً يؤصساً فً انًجًع انعهًً انعشاقً

صٌسح تجًع انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس ًاثنو ىٍثى ثجالنخ انًهك حغٍٍ  ،يهك األسدٌ انشاحم

خبدو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ انًهك فيذ ثٍ عجذانعضٌض (سحًو اهلل) فً نٍهخ حصٌل األيٍش عجذاهلل انفٍصم ًانشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس،
ًانشبعش طبىش صيخششي عهً جبئضح انذًنخ انتقذٌشٌخ فً األدة

تينئخ خبدو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ انًهك عجذاهلل ثٍ عجذانعضٌض نهشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس
نحصٌنو عهى جبئضح انذًنخ انتقذٌشٌخ فً األدة

شيبدح تكشٌى يؤتًش األدثبء انغعٌدٌٍٍ األًل نهًفكش األدٌت انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

صٌسح ًثٍقخ انتقذٌش انزىجٍخ ًانعضٌٌخ انفخشٌخ نشاثطخ األدة انحذٌث نألعتبر أحًذ عجذانغفٌس عطّبس تقذٌشاً نجيٌده فً عجٍم إثشاء
انحٍبح انفكشٌخ ًاألدثٍخ فً انٌطٍ انعشثً

صٌسح شيبدح جبئضح انذًنخ انتقذٌشٌخ فً األدة نهشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

صٌسح تجًع انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس ًنفٍف يٍ األدثبء ًانًثقفٍٍ يع عًٍذ األدة انعشثً انذكتٌس طو حغٍٍ

يٍذانٍخ جبئضح انذًنخ انتقذٌشٌخ فً األدة نهشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

صٌسح نهصفحخ األًنى يٍ جشٌذح ( عكبظ ) حٍٍ كبٌ ٌشأط تحشٌشىب انشٍخ أحًذ عجذانغفٌس عطّبس

نقبء سئٍظ تحشٌش ( عكبظ) أحًذ عجذانغفٌس عطّبس يع عًٌ األيٍش فٍصم ثٍ عجذانعضٌض فً انصفحخ األًنى يٍ (عكبظ)

