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 ينيب كثاشنام ثرحو تاباتك تردمو ؛« ىلوآلا ةببطلا رادما ذم ةيمالسا فتاوه ترم ع ١

 حعمه_مفرتلا ينم يستقل تاثتاتلاو بتكلاو فقاولآ هده لك © ةردملا هذه لوس دنبرثك نيبو

 .اهدادتياو اهيهوفو ةئربلا هذه ليكتت ىئح « ةمرف برقا يل هلمملا نأ لمآ ام اذهو © سرفلاو



 ناامسهينلا نيدلا- يفت

 وهف . تايوتملا فلتخم يف يركفلا فارحتالا هرهاظب ريرحتلا بزح من
 يف ىربكلا ةيانعلا هيلويو ؛ ةيصخسلا ءانب يف ىلوالا ةيمهالا ركفلا يطعي
 الوا هوبث ط-رتشو : ملظ ءاضق هةعضب نيملسملا هةكب للسو © بزحلا تابلننت

 . ةيلاحلا ميتنهن حاجشم

 تدحنسبو ١ هيك فلتخم يف هبانع يركفلا فارحنالا ةرهاظ ديرلس نحنو

 . مالمالا طخ ىلع اهقابطتا يذم زيمتلسو ة اهءاطخأ دتفتسو .٠ اهداعبأ

 : ريرجدلا بزح دنع يركفلا فارحنالا ةرهاظ

 (ريرحتلا بزح نم نيملسملا ىلا راح هادنل) باتك يف ريرحتلا بزح ثدحت
 ةيضقلاف] : (11 © ص) لاقف كلذ ةيفيكو « اهب ةقثلا ةداعاو ةيمالسالا راكفإلا نع
 ةيمالسا اماكحاو ةيمالسا اراكفا اهرابتعاب هماكحاو مالسالا راكفاب ةقثلا ةداعا ىه
 تسيلو . ةلدأ نم ةثسلاو باتكلا هيلا دنرب ام وأ ةنلاو باتكلا نم ةطنتم
 لمملاو . ةراض وأ ةعفان اهرابتعاب هماكحار مالسالا راكفأب ةقثلا ةداعا ةيفقلا
 يتلا رظنلا ةهجو نم اهداسفو اهنالطب ىتا نق ةمئاق تاقالع برض وه رشابملا
 راقكفالل يا ةمئاقلا تاتالعلل برغلا اذه نوكي نأ ايمتح ناكف اهنع تقئبلا
 رغك راكفال ابرن مهيلكاشم نوجلاسشو سانلا نوؤوش ماكحلا اهب يعرب ينلا ماكحالاو
 ةييمالبا اهفموي ةيمالسا ماكحاو ةيمالسا راكفاب : ارفك اهفموب رفك ماكحاو
 نوقكيو ماكحالاو راكفالا هله لوح فينعلا عارصلا لصحب انهو . رف سيل

 لحلا



 ايرعاشمو ايركف امادطصا اهضعب عم رعاشملاو لوقعلا هيف مدطصت ايدئاقع اعارص
 رلاكقكفالا تاف ىلهتيف اهرون فرشتو قئاقحلا 2 وست عملف كيم ررشلا ع لعب

 ملللا نمليو © اهنع ةقثبنملا رظنلا ةهجو داسف روهظي ةيراجلا ماكحالاو
 قفانملاو رفاكلا سملي امك « رفكلا رظن ةهجو نع اهقاثبناو رفكلا دئاقعب اهطابترا
 رظن ةهجو ةحصو هده رفكلا رظن ةهجو نالطب قيمعلا شاقتلاو يركفلا عارصلا نم
 : [مالبألا حالص و مثاقلا ماظنلا داق سانلا سبلت دنمحو 5 مزامالا

 اهسفقن ةقبالا ةحفملا يف ىركفلا عارصلا جلاش نع بزحلا ثدحتو

 مالسالا راكفا ةحصب ةيراجلا ثداوحلاو ةسوململا عئاقولا قطتت كلدبو] : لوقيف
 مالسالا راكفا ةحص توبث رركت يا كلذ رركت اذاف اهتيحالصو اهقدصو هماكحأو
 نود اهدحو اهب ةعث ةعانقلا هله نع تدلوتو اهب ةعانتلا تدجو اهقتدصو هماكحاو

 تركرتو سانلا ةعانملا هذه تبع اذان . ملاعلا يف ةدوح وملا ماكحالاو راكفالا رئاس

 دق نوكت كش الو هناف ماع يعو نع قثبنم ماع يار دجوو مهمروفن يف ةمثلأ

 نال ©« تايقع نم اهليبس يف فقو امهم ةلودلا تماقآو ةمآلا يف ةضفمنلا تيد

 . لسافق مكقح و لطاب يخلا لك رمان ةينايس 3 وق ربثا بفقسنت ةيمائيدلا 3

 هماكحاومالسالا راكفا ةحصب قطنت ثداوحلاو عئاقولا لمجت يتلا ةقيرطلا يه
 مالسالا راكفا ثبب يا مالسالا ساسا ىلع ةسايسلاب لاغتشالا يعو ؛ يم
 ينف ةيمالسالا ةوعدلا لمح ىرخا ةرابعبو : يسايسلا ساسآلا ىلع هماكحاو
 نع نيملسما داعبا يف رسمتسملا بولسا بزحلا حصضروي مش ٠ [يسايسسلا قيرطلا

 اق يتلا ةلبحلا يف رم كرتت انه نموإ ٠ قبالا مالكلا اممتم لوعيف ةئايسلا

 مهرفلنتو ةسايسلا نع نيمللما داعبال نيملسملا سس نيروجاملا ةطناوب -راقكلا اهب

 ةبراحم يف رلا 0 . هتيناحورو مالمالا ومبب عم ضقاننت اهلعجو اهنم
 كردت اهنال 6« ةيسايسلا ةيمالمالا تاكرحلا رافكلل ءالمملا ماكحلاو هرفاكلا لودلا

 ةلودلا ميقتو ةمالا ضهنت يتلا اهدحو يه ةيمالسالا ةيسايسلا تاكرحلا هده نأ

 نم نيملسملا رفثتو اهبراحت كلذ لجا نمو . مالسالا دجم عجرتو رفكلا برضتو
 نلو : ةيمالسالا ةمالا ضهنت نلو « مالسالاب ةمالا ةفث دوعت نل هناو . ةسايلا

 . [مالسالا ساسا
 : (1/ ٠ ص) لوقيف ةبركقلا ةروثلاب نوكي امنا ةمالا ذاقنا نا بزحلا نيبي مث

 راكفا ةحمب اهتقث ةداعا يه ءانفلا نم ةيمالسالا ةمالا ذاقنا ةيضقف اذه ىلعو]
 قطلنت ثداوحلاو عئاقولا لمج قيرط نع ؛ اهتيحالصو اهقدصو هماكحاو مالسالا

 لمح قيرط نع يأ <« كلذب ةماتلا ةعانقلا لححتل قدملا الهو ةحملا هذهب

 نع ةيمالسالا ةفالخلا داجيال ليملاب يا : ينايسللا اهقبرط يف .ةيمالسالا ةوعدلا

 دجوأ يتلا يه ةقيرطلا هذهو . اهليبس يف حافكلاو ةيمالسآلا راكفالا ثي قيرط
 يهف . ةيمالسالا ةلودلاو ةيمالسالا ةمالا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب

 مكح يه هاوس كلب الو هكلب نأ ىلع هءرملا لمحبي اسوملم امعأاو اهنوك قوف :

 1ع



 .هأاوس كلي نا حمي الو. هيسحب يلا رصحي نا بجيو هب ديقتلا بجي يعرش
 لمعااف . نوململا اهككلي نا بجي يتلا يه اهدحو ةقب رطلا هذه تناك انه نمو

 ره رخآ لمع يأب ارموقي نا لبق هب اوموقي نا نيملسلا ىلع بجي يذلا ديحولا
 ةيركف ةروث كلذ ةقيرطو . ةيمالسالا ةفالخلا ةداعا ىا ةيمالسالا ةلودلا ةماقا
 . [دساغلا مكحلا مطحتو ةلطالا راكفالا رمدت ةيئايس

 دكو يمالسإلا ملاعلا يف مالمأالا راكفأ عياشتا اذام : الاول برزحلا حرطب م

 يف هنيناوق تمكحتو © نيملسملا لوقع هراكفأ تالمو : هلاجرا عيمج رفكلا مع
 باوحلاو] :لوقيف (948 : ص) لاؤلا اذه ىلع بيجب مث ؟ مهنيب ةبئانلا تاقالعلا

 نيكيملل نسيرادج لخاد هيف سانلا شيعي ايندلا يف عمتجم يأ نأ كلذ ىلع
 رادجلا ايهدحا : هيلا برستت نا نم هنع ةبرغلا رعاشلاو راكفالا ناعنمب
 نانالاو نوكلا نع ةيلكلا ةركقلا يا ةيسامالا ةديقعلا رادج وهو يجراخلا

 وه يناثلا رادجلاو . اهدعب امو اهلبك امب اهتالعو اهدعب امو اهلبق امعو ةايحلاو
 ديررأ : اذاف . شيعلا يف مهتقيرطو سانلا تاقالع جلاعت يتلا ةمظنالا رادج
 ةمجايم نم دب الق ايرذج ارييغت درييغتو ميسفنا هلهأ لبق نم عمتجملا اذه بلف
 رادجلا ىلع موجهلا طيرو . ةديدجلا ةديقملاب تاذلابو الوأ يجراخلا رادجلا
 اينيم موجهلا اذه نوكب نأ دب ال هنا الا . يلخادلا رادجلا ىلع موجهب يجراخلا

 ايركف امارح دجوي موجهلا اذهف . يجراخلا رادجلا اهب مجاهي يتلا راكفآلا ىلع
 مطحت ىتح يسايسلا حافكلا هيف لمحيو ةديدجلا راكفالاو ةيبدقلا راكفالا نبب
 يرققلا يالعنالا لمحت و يرحادلا رادجلا مطحتي هييطختبو يجراخلا رادجلا

 مكحلا مرفت يا هلك عمتجلا ريغتي يا . يسايلا بالقنالا نوكيف يروعسلاو
 . [تاق الملا رئاسو ماظنلاو

 نم نيملسلا ىلا راح ءاذدنن . هفن باككلا رخآ يف رب رحتلا بزح ثكدحتو

 اهبباإ]إ : (15. +4 ض) لوقيف مالسالا راكفاب ةقثلا ةعزعز نع  ريرحتلا بزح
 حضوو :هماكحأو مالسالا راكفاب ةفثلا ةعزعز هني مكؤاد مكل فشكتا دقل نومللا

 . [هماكحاو مالمالا راكفاب ةيمالسالا ةفالشلا ةماقا هناب مكؤاد مكل
 ركفلا ىلع دمتعت ٠ ةيركف ةدايق مايقب هددحيف ةوعدلا بولسأ بزحلا مسرب

 ىريو] : ١١( : ص) لوقيف (ريرحتلا بزح ميهافم) باتك يف كلذ مسرب : هدحو
 لمحت ناو هدحو ركفلا ىلع موقت نا بجي مالسالا ىلا ةوعدلا نا 2 بزحلا ىا

 ضهنبو .٠ ةايحلا هيلع زكرتت ىذلا وه قداحلا ينتسملا ركفلا نال : ةيركف ةدايق
 ىرلت يتلاو ءايشالل ةقيمعلا ةرلثثلا وه قيمعلا ركفلاو . هساسا ىلع نانالا
 ةقيمعلا درلظنتلا نم دب ال ناك كلذلو . اهيحم اكاردا كرففن ءايشالا قئافح

 ناسنالل ةفيملا ةرظنلا نم دب الو . هلك دوجولل يا : ةايحلاو نانالاو نوكلل
 . [اهيلع ةبترتملا ماكحالا كاردا نكمب ىتح . ناسنالا لامعالو

 )6ل ٠" .



 ١ يركفلا عافترالا يه ةضهنلا ل :

 يىرقكفلا عافترالا يه ةضفينئلا نا (راح ءادن) باتك يف ريرحتلا بزرح ررعب

 ةحدهحصلا ةفينلاو ؛ يركفلا ماقترالا يه هفهلا نالإ ٠ ٠ املإال ؛« صر لروعبف

 : ةضفهنلا تدجو راكفالا تدجو اذاف ٠ يحورلا ساسالا ىلع ىركفلا عافترالا

 مظعا يه ممالا نم ةما ةيأ يف راكفالا ناف . طاطحنالا ناك راكفالا تمدع اذاو
 نم ليجلا اهبلتب هبه مظعأو : ةنشان ةمأ تناك نأ اهتايح يف ةمآلا اهلا ةورث

 ام ناعرسف ةيداملا ةمالا ةورث ترمد اذاو . ركفلأ يف ةقيرع ةمالا تناك اذا هفلس
 ةورثلا تعادت اذا اسما ةيركقلا اهتورثب ةظفتحم ةمالا تماد ام اهدب ددت نكي

 ةورثلا هذه لءاضت ام نا عرف هيداملا ايتورثب ةظفححم ةمالا تلظو ةبركفلا

 . [رفلا ةلاح ىلا ةمالا دترتو

 هذحو ركفلاب متت ةفهنلا ناب  هفئ ب قباسلا باتكلا يف برزحلا نمؤي

 ضاهنا يه ةيضعلا نا ىلعإ : ٠ ١١2( ص) لوقيف نيناوقلاو روتسدلاب سيلو

 .نيناوقلاو روتسدلاب ىسيلو ركفلاب نوكب امنا ةمالا ضاهناو . ةلودلا ةماقاو ةمالا
 .٠ [نيملسملا دةقيلحخ بصحن ينعت تهلودلا ةماقكاو

 ء هركفو ناسنالا ةفهن نيب مالسالا ماظن) بانك ين يناهبنلا نيدلا يقن طبري
 ركف نم هدنم امب يضهنإ : (1 - صر لوقيف سنوهنلل اليبم ركفلا ميغت طرتشيو
 . اهدعب امو اهلت امب اعيمج اهتقالع نعو نانالاو ةايحلاو نوكلا نع ميثتسم
 رخآ ركف داجساو : الماش ايلاسأ اريغت رشاحلا ناسنالا ركف ميعت نم دب ال ناكف

 هذه مثريو ءايشالا نع ميهافملا دحاوي يذلا ره ركفلا نال : ضي ىتح هل

 : | ميهاعلا
 لوقيف هسفن قباسلا باتكلا يف ريشتملا ركعلاب ةفهنلا طابترا اديس

 ركفااب الا 2 ةفهنلا يا  حيحصلا لحلا اذه دجوب نا نكمي الو] : ١١( + ص)
 يف مسلاو ةنينلا ىديرم ىلع ناك كلذل . ةايحلاو ناسنالاو نوكلا نع يملا
 لحلا اذهو رينثملا ركفلا ةطساوي الح . الوا ةدقعلا هذه اولحب نأ يقرلا قيرط
 يف كولسلا نع يعرف ركف لك اهيلع ىنبي يتلا ةيركفلا ةدعاقلا وهو : ةديقعلا وه
 . [ذايحلا ةمظنا نعو ةايحلا

 لوقيف ٠ ركفلا ةطساوب عمتجملا يف ىربكلا ةدقعلا لح نيدلا يقت ليختيو
 ركفلا دجو د نوك الدهبو] ١50( ١ © ص) : (مالسالا ماظن) قباسلا باتكلا يف
 أذهب . اهدعب امو اهلبق امب ةلص اهل ناو «© اهدمب امو ةايحلا لبق امع رنتسللا
 . [ةبمالسالا ةديقعلاب اهعبمج تلح دق ىربكلا ةدقعلا نوكت

 : كللذ قيرطو مالسالا راكفاأب ةقملا داجيا سس ؟

 :يهو نيملسملا لغمشت يتلا ةيفعلا (راح ءادن) باتك يف ريرحتلا بزح ددحب

 لكي



 اهتديقع طبر يه ةيضقلا امناو]إ : (1. +٠ ص) لوقيف مالسالا راكفاب ةقثلا داجيا
 دنع دوجوملا مقاولل قباطلا مزاجلا قيدصتلا لمج يا 6 اهنيناوقو اهروتمدب

 باتكلا نم ةطنتلا ةيمرشلا ماكحالاو راكفالا ىلع بصنم اهتديعع يف ةمالا
 داجيا يه ىرخا ةرامبو . يعرش هنا ىلع ةتلاو باتكلا لد اممو ةلللاو
 ةنتدلاب ةيضقلا يه هله : ةيمالسالا ةديقعلا نع ةقثبنملا مظنلاو راكفالاب ةقثلا
 . [ ديدحتلاو

 يف دالبلا متاسد ةهلقرم ىلع , هسفقث قبالا باتكلا يف  بزحلا بيحب و

 ١١5( ٠ 6: ص) لوقيف ةيمالسألا راكفالاب ةقثلا داجيا وه لحلا ناب ةدحولا قيقحت
 هسماكحاو مالسالا راكفا ةحصب ةقثلا 'داجيا ساسالا نا وه كلذ ىلع باوجلاو]
 . [انيناونو اروتسد ماكحالا دذه ممحت نا لبق اهتيحالصو اهقدصو

 وهو « مالسالا راكفاب ةقثلا داجيا ةقيرط راح ءادن باتك يف بزحلا مسريو
 سوفن يف ةقثلا عضو ناك املو] : (15؟ © صر لوقيف يروعشلاو يلقعلا ناهربلا
 ةحص ىلع يروعشلاو يلقعلا ناهربلا ةماقاب الا ىتاتي ال نيمللا رئاسو نيمللا

 ىلوالا ءوطخلا نوكت نا دب ال ناك اهقدصو ةيعرشلا ماكحالاو ةيمالئالا راكفألا
 عسئاقولا قطنت نأ ةلودلا ةماقاو ةمالا ىغابنا لجا نم مالسالاب ةقثلا ةداعا يف
 اهتيحالصو اهقدصو اهماكحاو مالسالا راكفا ةحصب ةيراجلا ثداوحلاو ةسوململا
 الهو ةحصلا دلهب ةعانقلا دجوي ىذلا ىروعسشلاو يلقعلا ناهربلا دجوي ىتح
 كلذب قطنت عناقولا لمجت فيك اما . اهب ةقثلا كلذ ىلع ءانب لصحتل قدملا
 نع ةلودلا ةماقال لمعلاب يا يسايسلا قيرطلاب ةيمالسالا ةوعدلا لمحب نوكي هناف
 ماوس © هب نسائلا نيب لمامتلا ىرجب عقاو اهل يتلا ةيمالسالا راكفالا قيرل

 لضشعلاب يتا . تاقالعلا ميظنتب قلعتت وأ ةايحلا نوؤشب قلعت اراكفا تناكا
 حمافقكلاو ةيمالسالا ناكفالا احل قيرط رع ةيمالسالا ةفالخلا ةماقال يسابلا

 . اهليبس يف
 نسم وأ مهتم ماكح اهالوت ةمئاق ةطلب لبق نم نومكحب سانلا نا كلذو

 هلهف . ةنيعم نيناوقو راكفايب مهادباعر نوؤش نوعري امنا ماكحلا ءالؤهو «© مهرغ
 . ةنيمم تاحلاعمل ةنيعم لكئاشل نوكت يأ ةنيعم راكفاي ةنيمم عئاق ول نوكت ةباعرلا
 ثيح نم اهجئاتنو ةكردم ةسوملم اهتاجلاعمو ةسوسحم ةسوملم عئاق ولا هذهن
 ةلودلا ةماقال نولمعب نيذلا ىلع امف . ةكردم اهيلع ةظناحملا ةحلصملا رفوت
 هده داق ىلا سانا هذه راظنأ اوتفل نا الا مكحدلا اذه ضاقنا ىلع ةيمالسإلا

 نأو مئاقولا هذه اهب تجلوع يتلا ماكحالاو راكفالا نالطب ىلا يا ©« تاجلاعملا
 رككف وه اذه نأو « اذك مكحو اذك ركف. وه امنا اهل حيحصلا جالعلا نا اوني
 عناق ولا ىلع يمالسالا مكحلا وا يمالسالا ركفلا لزنيف مالسالا مكح وا مالبالا

 .رعاشملا يثيو لقملا كرحيف هلولدم سمليو مكحلا عقاو كئنيح كرديف ( ةيراجلا
 ال هناق مجءاق ولأ هذه ماكحلا اهب عجلاع يتلا ماكحالاو راكفالا نالطب يس فيك امأ

 نوسكي نأ بجي لب « اهقعحت مدع وأ ةحلصلا ققحت ثيح نم نوكب نا حصن

 لادن



 م. نايبب اهتالطب نايب حصب الق . رفك ماكحأ وأ رفك راكفا اهنوك ثيح نم نايبلا
 , [ررض نم اهنع مجني ام نايبب وأ ةحلصلا ققحت ال

 : ةيمالسالا ةلودلا رايهنا بيس ىركفلا فعضلا 1

 ايدا نيذللا نيلماعلا (ةيمالسالا ةلودلا) باتك يف ينايبنلا نيدلا يقت نيب
 . ص) لوقي . امهنم ادحاو ىزركفلا فمضلا ركذيف ةيمالسالا ةلودلا رايهنا ىلا

 نيلماع يف اهباهذ تببس يتلا ةيمالسالا ةلودلا فعض لماوع صخلتتو] : ١١(
 . [هقيبطت ةءاساو .٠ مالسالا مهف فمغ : نينثا

 نيينامثملا ةيانع نع ثدحتيف « فعضلا ىلا انتلموا يتلا بابسالا لصفيو
 ملو]إ : (155 © ص) لوشب مث ةيبرعلا ةفللا ميلامها نعو ةغرافلا رهاظلابو شيجلاب
 . عيرشتلا ثيح نمو + ركفلا ثيح نم مالسالا رماب (ةينامثعلا ةلودلا ىا) نعت
 ذوق ةيوق ةلودلا تناك كلذ بببو . يعيرشتلاو يركفلا اهاوتسم ضفخناف
 يركفلا فعضلا ببسل انني افعف ةفيعض ةقيقحلا يف اهنكلو «© ةيرهاظ

 كاردأ مدع نع (ةفالخلا ثمدح ا!ذكه) هباك يف مولز ميدقلا دبع ثدحتو
 لوقيف ةيمالسالا ةلودلا رايهنا يف كلذ رثاو : ةبريصملا اياضقلل ةيمالسالا ةمالا
 كاردالا مدع ةييممالبالا ةلودلل الو ةيمالسالا ةمالل لمحب ملوإ : ١55( < ص)
 اهيلع يعولاو تاءارجالل كاردآالا مدع يلاتلابو اييلع يعولأ مددعو هن مصملا اناضعلل

 ىوقتلا تفعضو « فارجنالا دح ىلا مالسالا مهف فعض امل هنا ريغ . اهنع دوعقلاو
 اهنا رابتعا اياضقلا هله تدقف « حاوبلا رفكلا نع توكلا دح ىلا سوفنلا ين
 . [تولا وا ةايحلا ءارجا اههاجت دختي ملو ةيريصم

 ةفالخلا لأوز بيس نع هسفن قبالا باتكلا يف افيا ميدقلا دبع ثدحتيو

 ناك ولو] : (؟.1 © ص) لرقيف ةفالخلا ةيررصل نيمللا لهجب هللعيف ةيمالسالا
 ريصم اهيلع فقوتت ةيرمم ةيضق هذه نأ نيكردم تفقولا كلذ يف نوململا

 ىفطصم لاتقو حالسلا لمح وه يمتحلا ءارجالا نأو « مالسالا مصمو « نيملسلا

 كلذو ةعورملا ةثراكلا هذهب اوبييصا الو ء نيململاب ةبرضلا كلت تعقو امل ء لامك
 متحت ةيريصم ةيضق ةينقلا نا نيمللا كارئا مدع ناكف + حدافلا بطخلا
 ام ببس وه كلذ ميكاردا مدع ناك . اهءازا توملا وأ ةايحلا ءارجا ذاختا مييلع

 . [!؟ ةبيصم نم مهب لح
 ٠ صر لوقيف هباتك نم ىرخا ةحفص يف ةفبالا ةركفلا مدقلا دبع رركيو

 يف نوحناكي يتلا ةيشقلا هله نأ (نيمللا يا) مهنع باغ هنا ديا 5: 47 ا

 نادقف ناكف . ةابحلا وا توملا ءارجحأ الا ءارجأ نم ايل سيل ةبرصم ةيفق اهليسس

  ةما وا ةعانج مهفموب مهبلس ىذلا وه نيمللا ةعابمج نم كاردالا اذه

145 



 رامدلاو رقفلا لمحت نع الضف ©( بدذمتلاو نحسلاو ىذالا لمحت دادعتسالا
 .ةبريصملا اياضقلا لوح رودت يتلا حافكلا كرامم نع ادبا لمصفنب ال امم . توملاو

 مدقتت نأ عطتست ملو © ققحملا لشفلا اهسفن ىلع تالواحملا هذه ترطس كلذل

 . [اهلجا نم لضانت يتلا ةيضقلا وحن ةدحاو ةوطخ

 ةقيقح يف هيار ةحص دكوي يك يركفلا وزغلا ضرع ىلع بزحلا زكر دقو
 (يريشبتلا وزغلا راثآ) لصف يف يناهبنلا نيدلا يقت لاقف «ةيمالئالا ةلودلا رايهنا

 برفلل افده ةيمالبالا داللا ترامإ : (؟ت7 © ص) ةيمالسآلا ةلودلا باتك نم

 ىتشب اهيعبذب ةايحلا نع هيبهافمو هتراقحل احرمو اهيلا ةيركفلا هتداث ليحب

 لمحبي فتك ملو . ينيدلا مثبتلاو ةيئاسنالاو ملعلا مسا تحن لئاسولا
 نع مالسالا ميهافمو ةيمالسالا ةرافحلا نعطب ناك هنكلو ©« هميهافمو هتراضح
 ىلعو : ةفقثملا ةئفلا ىلع كلذ رئاف «© مالسالا دض هتالمح هجوب ناك نيح ةايحلا
 . [نيمللا ةربمج ىلعو «© ةيمالسالا ةفاقثلا ةلمح ىلع لب ؛ ةئايسللا لاجر

 : ةيمالسالا ةلودلا ةداعا قيرط ركفلا - ه

 اطرش ةيمالسالا ةلودلا ةدوعل يمالسالا ركفلا قاثبنا ريرحتلا بزح طرتشي
 يناهبنلا نب دلا يفت ثدحت دفف . رخآ انمح اآادصعءوو الواآ اطرشو ©« انيح ايلوا

 ديعب يذلا ناف كلالو] (١؟١ © ص) لاعف ةيمالسالا ةلودلا باتك يف كلذ نم

 وه ةلودلا ةوف ظفحي ىذلاو ؛ احيحص امهف مالسالا مهن وه مالسالا ةلود
 هتوعد لمحو ؛« لخادلا يف هقيبطت اهناحاو ©« ميحصلا مهفلا ىلع اهرارمتسا
 . [ جراخلا ىلا

 ةبرصلا اياضقلا (ةفالخلا تمده فيك) باتك يف مولز ميدقلا دبع ركذدبو

 ناك كلدل] : ١15( © ص) لوقيف اهمايق ةيفيك روصيو « ةفالخلا اهتلمج نمو
 باتكلا اهب ءاج امك ةيمالمسالا رظنلا ةهجو نم ةيريصملا اياضقلا كاردا نم دب ال
 مركلا نآرمعلا اهب ءاح امك اههاحت ةحجاولا تاءارحالا كاردثا نم دب الو ©« ةثننلاو

 اييافضقلا ىلع يعولا هجوي طلنيحو . ملمو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحو
 لصحي نا لمتحملا ريغ نم نوكيو .اههاجت بجاولا ءارجالا ىلع يعولاو «ةيريصلا
 . [ اهنع دومقلا

 نا] : (؟.ه6 « ص)ز لوقيف كاردالاو يعولا هناب اهتدامال عجانلا جالملا ددحيو
 جالمعلا نأآو . ءالب هدعب ام مءالد يفو © ةنحم اهدمعب ام ةنحم يف مويلا نيمللا

 مهذاختاو : ةنيصم رف ما ةب يصمم يه له مهاياسضمل مهكاردا وه امنا مهل عجانلا

 اياضفلا عامج تناك ١ذأ اميسالو © ةيرصم ةيسضضق لك هاجت تومل' وا ةايحلا ءارحا

 ىلع رطيسب احضاو اكاردا نوكيو «© كاردالا اذه لصحس مل امو . اهلك ةيريصلا
 موقت نلو © نيمئاد رقهقتو ضافخلا يف نوملسملا لظيسف ©« ءاوجالاو سوفنلا

 محم ١



 . [ةمئاث ممالا نيب مهلا

 يف ةيمالمالا ةلودلا مايق ضرتعت يتلا تابومصلا يناهبنلا نيدلا يفت ددعب
 : يه اهنا ررعيو © ةيمالنالا ةلودلا باتكب (أ خلل 18 ؟) تاحفصلا

 ١ يمالسالا ملاعل اهوزغو ةيمالمالا يف راكفالا دوحو .

 . ربمتسملا همفضو يذلا ساسالا ىلع ةيميلعتلا جمارلا دوحو ل ؟

 6 رمعتسمللا همعشضو يذلا ساسالا ىلع ةيميلعتلا جماربلا قيبطت رارمتسا  "؟

 . اهدارا يتلا ةعب رطلا اسصصستا»

 . ةيلاع امولع اهرايتعاو ةيفاقثلا فراعملا ضعل راكا دوحو ل ؛
 . ةيمالسا مف ةايح ايحب يمالسالا ملاعلا يف عمتجملا نوك هن

 مكحلا ةسايس يف اميسال « يمالسالا مكحلاو نيملسملا نيب ةقشلا دعب ل 1

 ةيمالسالا ةايحلل نيملسملا روصت لمجيف دعبلا اذه رثؤي ثيح ؛« لاملا ةسايسو

 قبطتو يطارقميد ساسا ىلع موقت ةيمالسالا دالبلا يف تاموكح دوجو ال
 . بعضشلا ىلع هلك يلامسأرلا ماظنلا

 . ةيكارتفالاو ةيموقلاو ةينطولا نع ماع يأر دوجو ب م
 يناهبنلا نيدلا يقت اهددع يتلا تابوعصلا لج ناب صحافلا رظانلا نيبتي

 قيبطت راربمتسا © ةيرغ ةيميلعت جمارب + ةيمالسا ريغ راكفأ دوجو : لثم ةبركف
 ينلا تابوعملا ىنحو ء... ضنا يمالسا ريغ ماع يار دوجو ؛ ةيبرغلا جماربلا

 كلذ يف ايلخدي اهل يناهبنلا ليلحت دجن يركفلا لمالا تحت ارهاظ جمدنت ال
 م (ةيمالسا ريغ ةايح ايحب يمالسالا عمتجملا نوك) ةبوعصل هليلحت لثم . لمالا
 عمتجملا اذه اهيلع موقب ىذلا مكحلا ماظنو ةلودلا زاهج نال كلذو] : لوقي ثيح
 يدلا ياقعلا نيوكتلاو ©« نوململا ههجتي يذلا يفنلا هاجتالاو « اهتاموقم لكب
 ميهافلا ضقانت ةايحلا نع ميهافم ساسا ىلع موقي كلذ لك . مهريكفت هيلع موقي
 نم نوكب ةطولغفملا ميهافلا هذه ححصتو ٠ سسالا هذه ريفثت مل امف . ةيمالسالا

 : ةلودلا ناهيجح ريغت بعصلا نمو ؛« ممتحلا يف سانلا ةايح رييغت بعصلا

 . [نيململاب مكحتت يتلا ةيلقعلاو ةيسفنلا تاهاجتالاو عمتجملا دعاوقو

 : ةفاقثلاو بزحلا لهارمل 5

 نم ةلحرم اهربتعتو © ةفاّمثلا ةيمهأ ىلع ريرحتلا برح بتك فلتخم دك:

 صرحلا ىوتسم ىلا ةفاقثلا ىلع اهدكات لصيو « يبزحلاو بزحلا ءوشن لحارم
 تال (يبزحلا لتكتلا) باتك يف يناهبنلا نيدلا يقت مسر دقف . لدجلا ىلع
 لحارم ثالث يف يثدبملا بزحلا ريسي] : (51 © ص) لاقف بزحلا نيوكتل لحارم
 ْ ' هعمتجم يف هئدبم قيبطت ادبي ىتح

 اركاأ



 . ةيبرحلا ةفاقثلا داجيال ميلعتلاو ةساردلا ةنحرم : الوا

 افرع أدبملا حبصي ىتح هيف شيعي يذلا عمتجلا عم لعافتلا ةطرم ٠ اينا
 ءورمفو حلا يعو نع اجتان امام

 . [الماك املت ةمالا قيرط نع مكحلا مامز ملست ةلحرم : اثلا
 جضنلا يف اهيلا افا.فم ةديقملاب هطبر لتكتلا داجبال ىلعالا ٍجذومنلا نوكيو

 برصحلاف] : .:. - س) هفن قباسلا باتكلا يف لوقيف ةيبزحلا ةفاقثلا يف
 ةئفاقثلا يف جضنلاو . ةدبةعلا قانتعا هلتكت ين طبرلا ةقيرط لمجب يئدملا
 : | ةيرزحلا

 يع .  ةياذب ب ةيمالسالا ةفاقثلا نأ  اضيا قبال! باتكلا يف نيببو

 نا نكبيي ال اذه لثمو] : (!4 © ص) لوقين ململا ناسنالا داجبا ىلا قيرطلا

 نيبو هركف نيب قساننلا داجياب ٠ هتجناعم دعب الا « هنم حيحصلا لئكتلا دجوي
 . ةيمالسلأ ةفاقث ىأا : ةحيحص ةيندسص ةفافت ديدج نم هفيقشن © هروعش

 ىتح : !ديدج انيوكت هلثع ناوكي اذيملت ضرفي ناب يضقن فيقثتلا اذهب هتجلاعمو
 لهيف («© هفمتحم نيبو هنيب قسانتلا داعسا ىلا 6« ةلكشملا هذه لح دعب لعتنب

 لقا ةضهنلا تناكل ةيبنجالا ةفاقثلا الولو © ممتجملاب ةضهنلا ةلكشم لح دئنحح
 . [ نآلا اهنم فيلاكت

 لحارم (ريرحتلا بزح ميهافم) وه رخآ باتك يف ريرحتلا بزح ءىرغتسيو
 مم مهفلاو ةماردلاب هقيرط !دب هناب ررقيف © ماللاو ةالصلا هيلع لوبرلا ةوعد
 يمالسا مف عمتجملا نال ارظنو] : (25 4 ص) لوقين . ىرخا تامازتلاب مايقلا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح دخول نا بحب  نيملم هترهمج تناك ناو
 ةساردلا ةوطخ يف !دبتف ؛, ةومنلا يف اهبلح ريسلل ةوسا ةكم يف ملسو
 لقتنب م »م مكرالا راد يأ لاحلا ناك امك «“ مالسالا تامازتلاب مايقلا مم مهفتلاو

 ىتح ب« ةمالا عم لمافتلا ىلا نوتداصلا نونمؤملا مالمالل نويهافلا نوسرادلا

 . [ةيمالسأ ةلود دوجو ةرورض مهفتتو مالسالا مهفتت
 ليبس فيقثتلا نأب (ريرحتلا بزحل ةيسايس ميهافم) باتك يف بزحلا ررقيو

 فيقثتلا وه كلذ ىلا لييسلاو] : يال « ص) لوقيف ةيمالسالا ةيصخشلا داجبا
 اله ثدحب ىتح «© ءاوسلا ىلع ايعامج افيقثتو ازكرم افيقثت ةيمالسالا ةفاقثلاب
 جاتنالو . عمتسملا يف لماشلا بالعتالا تدع يذلا يركفتا بتالقنالا فيقثتلا

 فقثلا ىدل دجون ةصاخ ةيمالسا ةفاقث بزحلا أيه اظقوم ارئٌّوم هلعجو فيقثتلا
 لكاشم ةجلاما قئاقح هملعتو « هرعاشمب هركف طبرتو © حيحصلا كاردالا اهب
 ىلع ضرمف هيلع لومحلا بحجب دح ىندا هذه ةيبزحلا هتفاقث لعحو . ةايحلا
 نانا لكل كلذ ءارو ام كرتو «© ةزكرم ةنارد ةئاقثلا هذه سردن نأ وضع لك

 . ءاش ام ةيمالسألا ةفاقثلا نم .دذوزت ثيح

 اسهرشني يتلا هبتك يف ةدوجوم ريرحتلا بزح اهانبتي يتلا ةناقثلا هذهو
 ق اسم - 1 ةيمالسا ماكحاو راكفاو ءارآ ماكحالا نم اهيف ام عييمت» و م نآلا ىتح

 رخال ٠



 . كلذ دعب ةررعملا بتكلا

 يف ررق امك « ململا عمتجلا داجيال اليبس فيقثتلاب هتاميا بزحلا ررقب
 :ارملا" «ص) لوقين ةملسملا ةيمصخشلا داحبال اليبس فيقثتلاب هنامبا قبالا مالكلا

 يسسف هداجبال مالمالاب سائلا فيقثت يه يسايسلا لمعلاو ةوعدلل ةقيرطلاو]
 نيبالمللا فيقثتل دهجلا نم طق ركا لذب نأ امازل ناك اذهلو «© ةايحلا كرتعم
 وهو . يسايس لمع وهو ةوعدلا وه فيقثتلا اذه نال « ايعامج افيقثت سانلا نم
 ٠ حافكلا ةمالمو لعافتلا ةحم نمت ىذلا

 لبا يذلا هدحبو هنال © طقف ريرحتلا بزح اهالوت هذه فيعثتلا ةكرحو

 . عممتحملا يف 5 مالسالا داحبا هلمكت نم دارب مدلسالا وه حيحبم ادم ىلع

 نضرب © مهتاشفانل ردصتو ؛ مهامجلا ماما مدقعتي نا هيلع بجوي اهل
 ارهص : ايحورو ايركف « مالسالا يف مهرهصي ىتح « مهديباتو ؛© مهكوكشو
 ةيايوعرل ىياطلا يطا ريا واب لمملل ةحلاص ةاذا ىهلمحبو © مهدح وب

 . ال ما برحلا يف ءاضعا اوناك اذا امع رظنلا ضغب « اقيمع ازكرم افيقثت
 0 ينتاب هنكلو . ااا يسايسسلا لمملاب الو 2« اهدحو ةوعدلاب يتاب ال هلك
 :نكي مل ما مكحلا يف بزحلا ناكأ ءاوس 6 نيح لك يف يسايسلا لمفلاب ةوعدلا

 :ادحاو اري عمتجلا يف بزحلل ةيسايسلا لامعالاو © نيياللا فيقثت مب ىتح
 ادئاقو ميهامجلاب الصتم بزحلا لظيلو ؛ لمملاو ةوعدلاب ةلمتم ريهامجلا لظتل
 نسع يسايسللا لمعلا لاصفنا وأ 6 ةوعدلا نع ةسايسلا لاصفنا ربتمبو . اهل
 امطخ اببنو ٠ ينايسلا لمعلا ىلعو « ةوعدلا ىلع رطخ ركا 2« فيقثتلا
 ةيسايسلا ةفاقثلا ءاذدعأ يف عرب نا بزحلا ىلع ناك كلذلو © ءادعالا رامتنال

 ةيلخادلاو ةيسايسلا لاوحالا ىلع بعشلا علطب نأو © يئدبملا فيقثتلا ءاننا
 . ةيجراخلاو

 ةبرتلا داجبا يف ةفاقثلا رثا نع :ةقالخلا وه رخآ باتك يف بزحلا ثدحتو

 جاتحي ال ةلودلا لجر نيوكت ناب هناميا نع ثلنحترو « ةمالا لاجر نيوكتل ةبصخلا
 فقثت نا نم دب ال ناك كلذلو] : ١( تر : س) لوقيف نينس عضب ىلا لب نورق ىلا

 يا © ةيلقعلا اهتديقعب ءيش لك لبقو الوا ةندتبم 2 ةيسايلا ةفاقثلا ةمالا
 ةركف ال ةيسايس ةركف اهرابتعاب ةايحلاو ناسنالاو نوكلا نم ةيلكلا اهتركفب
 نم اهيلع ىتب امو © ةيئايسلا راكفالا نم اهنع قثس د امب مث © بحف ةيحور

 ةطمصخ نوكت ةمالا هذه ةبرت تآدب دقف كلذ دل و ىتمو . تايافلاو لئايولا

 :نومهوتب امك نورق ىلا جاتحي ذا ال اذهو . ةلودلا لجرت ايعيبط اتبنمو 6 لاجرلاب
 هذهل ةمالا يقلت يف ءدبلا ىلا طقف جاتحب امنأو . نيتللا تارشع ىلا الو ىتح
 جتنب دقو ٠ نيل عفن يف جتنب دق ذدذللبحو 6 فافكثو يعوب ةيسلايلا ةناقثلا

 سا دي ىلع امتح جتني نا دب ال لاح يأ ىلع هنكلو : كلذ نم رثكا ةدم يف

 رودبت قولا سفن يف كلذ عم موقيو © يسايسلا فيقثتلا اذهب موقي يذلا ليجلا
 . [ةعدبلا ةيسايسلا ةدايقلا



 : يركفلا مخضتلا يف ىرخا تايئزج ب !

 هبت نم ددع يف ريرحتلا بزح هقلطا يذلا (ةيركفلا ةدايقلا) حالطصا نا
 باتك يف الصف ينافبلا نيدلا يقت دقع دقف . يركفلا مخفتلا رهاظم نم رهظم

 © ص)] هيف هلاق اممو (مالسالا يف ةيركفلا ةدايقلا) ناونع لمحب (مالسالا ماظن)

 ةيمدالسالا ةيركفلا ةدايقلا لمح : ةضهنلل ديحولا ليبسلا وه اده] : (.
 ةلودلا قيرط نع ةفاك سانلل اهلمح مث «© ةيمالسالا ةايحلا فانئتسال نيملسملا

 . [ ةيمالسالا

 مدقلا فبع ثدحت دعف . يركفلا عارصلاب هناميا اضفيا مكفتلا رهاظم نمو

 يركفلا عارصلاب ةوعدلل لومرلا عيلبت نع (ةفالخلا تمده ا!ذكه) باتك يف مولز

 ذختن نأ انئمبلعو © اناباغق ددحن نأ انملع لومرلا نا ىلعإ ٠ (؟ه8 : ص) لاقث

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص هناف © ةيريصم ةيضق لك يف توملا وا ةايحلا ءارجا
 هتيفق ددح دق © يىركفلا عارصلاب ةوعدلا ملِبب ادبو «© مالسالاب هللا هلسرأ

 . [توللا وأ ةايحلا ءارجا اههاجت لختاو « مالسالا راهظا اهنأب

 دل د“ دج

 نمو © ريرحتلا رظن ةهجول لصفلا ضرعلا لالخ نم  نذا  انلصو
 ؛ةضهنلل اقيرط يركفلا عافترالاب نمؤي هنا ىلا ريرحتلا بتك عيمج ءارقتسا لالخ
 مسريو ؛6 ةقباسلا مهراكفاب ةقثلا عزعزت يه ةيلاحلا نيمللا ةلكشم نا ىريو
 رايهنا بيم نا نيبتو © ىروعشلاو يلقعلا ناهربلاب ةقثلأ ةداعا ىلا قيرطلا
 « ةيريصملا اياضقلل نيملسملا كاردا مدعو ىركفلا فعضلا وه ةيمالسالا ةلودلا
 : ةيمالسالا ةلودلا قاثبنال اديحوو ايلوا اطرش يعولاو ركفلا قاثبنا طرتشيو
 ةلحرملا ربتعبيو ©« نيمللا عمتجملاو درفلا داحبال اليس فيقثتلا ىلع دكؤيو

 . هروطت لحارم نم اءزج ةيفاقثلا
 9 يىركفلا فارحنالا اله رس وهام : نآلاو
 («ناستالل مالسالا روصت عم قباطتي مل ناسنالل بزحلا مهف نا يف رلا نبكي

 نانئآلل بزحلا مهف نيب نناتلا اذه حضتو ٠ انطاخل ناك حورلل همهق نأ يف و

 صنلا انبرد اذا ةيناث ةهج نم امهل مالمالا روصتو ةهج نم حورلا ةضقلو

 ثيح 1١١( ©« ص) يناهبنلا نيدلا يقتل (مالسالا ماظن) باتك يف دوجومللا يلاتلا
 ؛ ةيدام ءايشأ يه سحلا اهكرني يتلا ءايشألا نا ىريف مالسالا اماو] : لوقي

 هتلص ناسنالا كاردا يه حورلاو : قلاخل ةقولخم اهنوك يه ةيحورلا ةيحانلاو
 دحوت الو « ةيداملا ةيحانلا نع ةلمفتم ةيحور ةيحان دجوت ال كلذ ىلعو : هللاب
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 : ةيوضع تاجاح هيف ناسنالا لب 4 ةيدسج تاعزنو ةيحور قاوشا ناسنالا يف
 ىلا جايتحالا يه يتلا نيدتلا ةزيرغ رزئارغلا نمو 4 اهعابشأ نم دب ال رئارغو
 هله عابيشأو « ناسنالا نيوكت يف يعيبطلا زجملا نع ءىشانلا ربدملا قلاخلا

 نا الا . طقف عابشا وه امئاو ةيدام ةيحان الو ةيحور ةيحان ىمسب ال زئارغلا

 ديم تناك هللا دنع نم ماظنتب تميشا اذا زئارثلاو ةيوضعلا تاجاحلا هذه

 ايدام امايشا ناك هللا رغ دنع نم ماظنب وأ ماظن نودب تعبشأ نار : حورلاب
 ماظنب وا ماظن ريغ نم تعبشا نا عونلا ةزيرفف . ناسنالا ءاقش ىلا يدؤي اتحب
 نم يذلا جاورنا ماظني تعبشا ناو . ءاقشلل اببسس كلذ ناك هللا ريغ دنع سم
 نا نيدتلا ةزيرغو . ةنيئابطلل ادجوم اجاوز ناك مالنالا ماكحا بسح هللا فنع
 : ناسنالا ةدابع وأ ناثوالا ةداعب هللا ريغ دنع نم ماظنب را ماظن رف نم تعبشا
 ناك ١لهلو . ةدابع كلذ ناك ماللالا ماكحاب تعبشا ناو ؛ !رفكو اكارشا كلذ ناك

 رماواأب لايعإلا ميمج يسن” ناو + ءايشالا يف ةيحورلا ةيحانلا ىعارت نأ امازل

 مل كلذلو . سورلاب ريست نا يا هللاب هتلم ناسنالا كاردا ىلع ءانب هيهاونو هللا
 اماو م لبعلا وه دحاو ميش دوجوملا لب ناثثا نائيش دحاولا لمعلا يف نك

 مالبالا ماكحاب هرييسن نم ايتآ سيل هناق حورلاب رسم وا بحم يدام هناب هفصو
 هنال هيلع باثي اداهج ربتمعي برحلا يف هودع مللا .للمتف . اهب هريست مدع وا
 (ةملم رش وأ ةيلسم) ةموصعم اسفن ماسلا لتقو : مالبالا ماكحاب رسم لمع

 . هيهاونو هللا رماوال فلاخم لمع هنال © اهيلع بقاعي هميرج ربتعب قح رشي
 نيح ةدايع نوكب لتقلاف ©« ناننالا نع رتاص لتقلا وه دحاو ءيش نيليملا الكو

 ىلع امازل ناك كلذلو . حورلاب مسسي ال نيح ةميرج نروكيو : حورلاب وسب
 بسحف اتكمم ارما ىيل حورلاب ةداملا جزم ناكو « حورلاب هلامعأ يسب نا ململا
 لصغفي نا زوجب ال يا حورلا نع ةدالا لصغت نا زوجي الو . بجاو رما وه لب
 بجتي ؟لهلو . هللاب ةلصلا كاردا ىلع ءانب هيهاوثو هللا رماوأب هريست نع لمع ىا

 الف . ةيداملا ةيحانلا نع ةلصفتم ةيحورلا ةيحانلا لثمب ام لك ىلع ىغقب نا
 ةلطلس الو : يتونهكلا ىنمملاب ةينيد ةطلس هيف سيلو « مالسالا يف نيد لاجر
 ةهيعرش ماكحا يه د 3 هل ودلا هلم نبذ مالسالا لأب 4 نيدلا نع ةلصفتم ةيلنمز

 نأ بجيو . هتوعد لمحو مالساإلا ماكح! فيفنتل ةفيرط يهو ؛ ةالصملا ماكحاك

 :مكحلاو ةسايسلا نع هلزعو يحورنا ىنعملاب نيدلا صيصختب رعشي ام لك ىغلب
 ؛ دجاملا ةرادا ىفلتف ؟ ةيحورلا يحاونذا ىلع فرشن يتلا تاسسؤملا ىفلتف
 « ةيماظنلا مكاحملاو ةيعرشلا مكاحملا ىفلتو ©« فراعملا ةرادال ةعبات اهترادا نوككو
 . [فحاو ناطلم مالسالا ناطلسف « مالسالاب الا مكحب ال ادحاو ءاضقلا لعجيو

 .[هللاب هتلص نانالا هلاردا يه حورلاو] : قباسلا صنلا يف نيدلا يقت لوقب
 هللاب هتلص نانالا كارتا ىلع ءانب هيهاونو هللا رماواب لامعالا عيمج يت ناو
 . [حورلاب ريست نا يأ

 . هللاب هتلص ناسنالا كاردا هلآ حورلا نا : نيفباسلا نيعطقأا الك نم مهفن

 ل



 قيقحت ةلآ حورلاو © ةلصلا هذه كاردا ةلآ وه ةقيقحلا يف  لقعلا نا عم
 حورلاو كرفي لقملافق رشابمو يلكو يميمص لاصتا وهو « هللاب لاصتالا اذه

 ةيحانلا نع ةلصفنم ةيحور ةيحان دجوت الإ : نيدلا يمت مالك ناك انه نم

 ناسنالا لب <« ةيدسج تاعزنو ةيحور قاوشا ناسنالا يف دجوت الو ؛ ةيداملا
 نوكم ناسنالا نال انطاخ امالك . [اهعابتا نم دب ال زئارغو ؛ ةيوفع تاجاح هيف

 امك ةيدج تاعزنو ةيحور قاوشا هيفو «© حورو ةدام نم  رمالا مخاو يف ب
 : كلذب ةينآرقلا تايآلا انتربخا

 نم هلسن لعج مث . نيط نم ناسنالا قلخو « هقلخ ءيش لك نسحا يذلا|
 راصبالاو عمسلا مكل لمعجو © هحور نم خفنو هأوس مث ٠ نيهم ءام نم ةلالس

 (4 طا « ةدحللا) . [نوركشت ام اليلق ةدنفالاو

 لبق نم هانقلخ ناجلاو . نوئسم امح نم لاصلص نم ناسنالا انقلخ دقلو]
 امح نم لاصلص نم أريثب اعلاح ينأ ةكئالملل كبر لاق ذآو . موملا رأن نم

 . [نيدجاس هل اوعتف يحور نم هيف تخفنو هتيوم اذاف . نوتم
 (5858 ب ؟1 «© رجحلا)

 نم هيف تخفنو هتبوم اذاف . نيط نم ارشب قلاخ ينا ةكنالملل كبر لاق ذاو]
 (الا#" ل. الآ ص) ظ .٠ [نيدجاس هل اوعفف يحور

 قاوشالا  كلذك  لبقتو © راطشنالا ناننالا يف حورلاو ةداملا لبقتو
 ماصفنالاو راطشنالا كلذ ببسيو . هيف ماصفنالا ةيدجلا تاعزنلاو ةيحورلا
 : حورلاو ةداملا نيب ةنئزاوملا يه ىريبكلا مالسالا ةزيم نكلو . ناسنالا ءاقش
 ةداعس ققحب وهو « ةيدسجلا تاعزنلاو ةيحورلا قاوشالا نيب قيسنتلاو
 ٠ قيستتلا كلذو ةنزاوملا هذهب نانأالا

 :يلاتلا صنلا يف حورلل يقيقحلا كارذالا مدعو « ريبعتلا يف طلخلا حضتيو
 ماسكحاب ريسم لبم هنال هيلع باثي اداهج ربتعي برحلا يف هودع ململا لتقف]
 ربتعي قح رمفب (ةملسم ريغ وا ةملسم) ةموصعم اسفن مللا لتقو « مالمألا
 هءيش نيلمملا الكو . هيهاونو هللا رماوال فلاخم لمع هنال اهيلع بقاعب ةميرج
 نوكيو حورلاب يسبب نيح ةدابع نوكي لتقلاف ناسنالا نع رداص لتقلا وه دحاو
 .٠ [حورلاب مب ال نيح ةميرج

 يف ةئطاخ ةبادبلا يف ةحيحم ماكحالاو « اهتباهل ضقانت ةرقفلا هذه ةبادب
 لاثتما هنال ةدابع ناك هنكلو © حورلاب ريم امئيح ةدابع ناك ام لتقلاف . ةياهنلا
 ةفلاخم هنال ةميرج ناك هثكلو © حورلاب ريسب مل هنال ةميرج ناك امو . هللا رمارال
 لوالا نكلو . مرجملاو دباعلا دنع نيتلاحلا يف ةدوجوم حورلاف . هللا رماوال
 هحور هترخس يذلا يناثلا يىكع هللا رماوال الاثتما هرودب اهرشمو ةحور هتركس

 . هللا رماوال ةفلاخم اهرخسو
 صنلنلا يف نائآالا دنع اهتاكمو حورلا رودل ميحسصسلا ميخلا م هكايط حصتو
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 تناك هللا دنع نم ماظنب تعبتا اذا رئارفلاو ةيوفعلا تاجاحلا هده نأ] : يلاثلا

 اهعابشا ناك هللا ريغ دنع نم ماظنب وا ماظن نودب تعبشا ناو © حورلاب ةيوسم
 . [نانالا ءاقش ىلا يدوي ايدام

 عاسبشاو . ببس رمالا ةقيقح يف اهنا عم ةجيتن ل صنلا يف  حورلاف
 اله فلخ نافتب نيذللا ركفلاو حورلا نكل : هريغو ملسملا دنع دحاو زئارغلا
 ةرخسم هحورو ( املم هركف ناك نمت . امهتايفتقعم بسح هنانول عابشالا

 . مالسالا ديري ام لثم ةلوهب هزئارغ عيشي نا هنكمأ © مالسالا تادابع بح

 اهرود مهغي ملو ناسنالا نم اهناكمو حورلا كردي مل بزحلا نأ : ةصالخلا
 لك مت دقو «© هدنع يركفلا مخضتلا ىلا ىدا ام اذه . درفلا ةدايق يف اهتيمهأو

 . حورلا باح ىلع كلذ

 د6 دم د

 : ريرحتلا بزح دنع ىركفلا فارحنالا ةرهاظ ةشقانم

 ببس نيملسملا دنع يركفلا فعفشلا ناب  انيأر امك  بزحلا نمي ب ١
 داحجبا قبيرط فيقثتلا نابو ©« ةضهنتلا ساما رمئنتسملا ركفلا نابو © طاطحنالا
 . نيملسملا عمتجملاو درفلا

 ءزج لب بلحن اذه سيل : ناسنآلا نايك نم ءزج ركفلا نأ ركنن ال نحن
 . هلك ناسنآألا نيل هنكل . مهم

 دلع ىراقحلا ساكتنالا باسسا نم بيس ركفلا رخات نأ ركبن ال نحن

 ١ . بابسالا لك سيل هنكل . نيملسلا
 دنع يراقحلا عافترالا لسماوع نم لماع ركفلا مدقت نأ ركنن ال نحن

 . لماوعلا لك سيل هنكل . نيمللا
 . اهدهع ةيادب يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةوعد ىلا رظننل

 . (هللا لوسر ديحم هللا الا هلا ال) ىلا ماللاو ةالملا هيلع دمحم اعد

 ام !؟ اهتدج ام ؟ اههفوم ام 5 يلهاجلا عمتجملا نم ةركفلا هذه ناكم ام
 ؟ اهتبارغ

 ليلدب يلهاجلا عمتجلا نع ةبارفلا لك ةبيرغ تسيل ةركفلا هذه نا كض ال

 . لفون نب ةقروك ديحوتلا يف مالسلا هيلع ميهاربا ةلل نيعبتملا ةيفئحلا دوجو
 مهلوق ليلدب عمتجملا يف ةدجلا لك ةديدج تسيل اهنا  كلذك كش ال

 . (ىفلز هللا ىلا انويرقيل الا مهدبمن امو) ماللاو ةالملا هيلع لوسرلل
 . ددجلا لك ةديدج الو : ةبارغلا لك ةيرغف ةركفلا هذه  نذا نكت مل
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 سفن يف ةيقلخلاو ةيكوللاو ةيروعشلا ةيحانلا نم راثآلا ةمخف تناك اهنكلو

 . يلهاجلا ناسنآلا

 8 دابملل ةبدوبعلا ةرئاد نم قاتمنالا ةيروعش ةيحان نم ينمت تناك دقف

 . ىلامت هل قلطلا ميلتلاو «© هلل ةيدويعلا ةرئاد ىلا لاقتنالاو
 لبنو . ىلاعت هللا رماوال لماكلا عوضخلا ةيكولس ةيحان نم ينعت تناك

 . اهميمج ةيلهاجلا ميقلا
 . هتاميلعت ةعاطاو : مالسالا ءىدابمب مازتلالا ةيقلخ ةيحان نم ينعت تناك

 نع ب ايفلخو ايكولسو ايروعش  ةمخشضلا راثآلا هذه لك  نذا  تحجتن

 ١ (هللا لوسر دمحم ١ هللا الا هلا ال) يه ةطيبب ةركف

 فصلا وه ةيمالسالا ةلودلا رايهنأ ببس نأ ريرحتلا بزح دقتمب ل ؟
 . ةفالخلاك : ةيريسملا اناضقلا كارنا مدعو © يعولا مدعو : ىركفلا

 : ةيمالسالا ةلودلا رايهنا بابسأ نم ييركفلا فعضلا نأب كش نم سيل
 نع تفلأ يتلا بتكلا ليلدب ريرحتلا بزح هليخت يىدلا دحلا ىلا فعضي مل هنكل
 :اهتمو ةناتسالا يف(كروتاتا لامك) دب ىلع ةفالخلا طوقس ةادغ اهترورضو ةفالخلا
 نسم ةمعنلا ىركتم ىلع ريكنلا « اضر ديشر دمحمل ىمظعلا ةمامالا وأ ةفالخلا
 . ىريص ىفطصا ةمالاو ةفالخلاو نيدلا

 رمالا نا دقتعن انناف «© ةنالخلا ةيمها كارداو © ةيريصملا اباضقلا يعو اما
 ممتجملا ناك دقف . ةردقم رما وه ام رادقمب بسحن يعوو كاردا رما نيل
 وهف « ايعاو ناك ناو ةفالخلا نع عافدلا ىلع رداق ريغ ازجاع  كاذنآ ملسملا
 .هدرأع وأ هعنم ىلع ىوقب ال هنكل كلذ كرديو هراد قري صللا ىري يذلا شضيرملاك

 يعولاو ركفلا قاعبناب ةنوهرم ةيمالسالا ةلودلا ةدوع نأ بزحلا روصتي ب
 . مالسالا راكفا ةحص ىلع يروعشلاو يلتعلا ناهربلاب ©« نييمالسالا

 نزاوتملا ملسملا نانالا داجياب ةطبترم ةيمالسالا ةلودلا ةدومع نأ ةقيقحلا نكل
 ةيويحلاو ةحصلا رجفتب ةطبترم لق وا ©« بسصحف يركفلا يعولا قاثبناب سيلو
 قدا ةروسب وأ ؛ يعولا اهتلممحح نمو اهداعبأو اهئازحا فلتخمب ملسسملا ةيصخش يف

 ٠ يباحصلا 5و ماسلا قاثيناب ةطضرم

 . لوا اهداحبأ قبيرط ناك هنال 6« ايناث ايعاجرأا قيرط وه اذه

 رصيو . ةفاقثلا : اهلوأ . لحارم ثالث ىلا هلمع لحارم برحلا مسقي  ؟
 . ةيبزحلا ةفاقثلا قيرط نع درفلا ةيصخش ءانب ىلع

 نحل ٠ ملسملا ةيصخش نم ءزج ةفاقثلا يلاتلابو ميلسلا ركفتلا نا كش ال

 نوفر ال نيململاو © نيمللا ءاوجأ نع ةلصفنم ةفاقثلا فرمي ال مالسالا
 ةمظنأ يف لمملاب لاصتالا قيثو ب امئاد  ركفلاف . كولملا نع ادمتم فقعثتلا

 يباحصلا ثيدح كلذ ىلع ليلد ريخو «امهنيب ينمز لصاف كاته سيلو « مالسالا
 نهزواجي مل تابآ ريثع ملمت اذا انم لجرلا ناك] : هيف لاق يذلا دوعم نبا
 انثدح] : يبلسلا نمحرلا دبع يبا لوقو . [نهب لمملاو نهيئاعم فرعي ىتح
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 اوناكو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم نوئرقتسي اوناك مهنا اننوثرفي اوناك نيذلا
 نآرقلا انملعتف + لمعلا نم اهين امب اولمعب ىتح اهوفلخي مل تابآ رششع اوملعت اذا
 . [اميمج لمعلاو

 لمعلاو كوللا نع نيلصفنم بزحلاو درفلل يناقثلا ءانبلا ىطعا دقف كلل
 امهاطعا ٠ لمعلاو كولسلا ىلع ىوتسملا سفني رارمالا مدع عم : قدا ةروصب وا
 عقاولا بلق يف ةميرلا هجئاتن نعو . مالسالا حور نع اديعب ايلدج اعباط
 . يعامتجالا

 ريهامجلا نيبو هنيب يرجيس العافت ناب ب انيار امك برحلا دعتمي  ه
 ْ . ةفاقثلا ةلحرمل يلاتلا نمزلا يف

 : نيببسل يمالسالا ركفلا نع بيرغ داقتعالا اذه نكل
 نأ امأو . برحلا نم ءزح يهف ةملم يريهابجلا هذه نوكت نأ امأ : امهلوا

 اهصتالا قير هيب ففي توفاط لكل : هعم عارص يف يهف ةمبلسم مغ نوكت

 . ةيمالمالا
 دهايح نع أدعبو : نمزلا رورم ىلع ازيمت ةململا ةيصخشلا دادزت ٠ امهيئا

 ملمس يف تقترا املك دعبلاو زيمتلا اله ىلع رصتو . هميقو يلهاجلا عمتجملا
 دقق ؛ مويله هللا نأوضر ةباحصلا 8 مس كلذ ىلع مسماتلا انلاثمو . نامبالا

 : مهدهضاحو ©« همالبأ دعب ىثيرق يكرشم ب الثم  باطخلا نب رمع عرام

 لكويو © موي دعب اموي عمتي امهنيب لصافلا ناكو . مهاآدحتو «© مهماتصأ هفمسو
 حرشو هللا هآده دقو : مهب ءاقللا هل ىناف . مق ءىلعوم ين ولو ءاعللا ةلاهتنا

 : نامي لل هرااص

 لاجم ين ةحيحس ةمئاو ةمالا يهامجو بزحلا نيب لعافتلا ةركف نوكنت دق

 يلف الثم يزانئلا برحلاك سانلا تابغرو اوه يبلت يتلا ةيداملا بازحالا
 ةيقلخلاو ةيسفنلاو ةيركفلا ةيضرالا ثيح +4 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ايناملا
 . ةيناملالا ةمالا ريهامج نيبو بزحلا اذه نيب ةكرتشم ةيعامتجالاو

 لالخ ةيمالمالا ةديقعلا رشنل اديحو ابولسأ يركفلا عارصلا بزحلا دمتعن
 لشابو ةيمالسالا ةوعدلا قح نيب عارصلا نكل . ةرفاكلا ةيلهاجلا عم هلاتق
 لكب يتايح عارص وهف . بناجلا ديحو اعارص نوكي نا نم معاو لمشا ةيلهاجلا
 ءامء.لاو دحلاو حورلاو ركفااب عارص * رماثعو ءارجأ نم هملكلا هذه هبوضت أم

 . ةياهنلا يف راصتنالاو ةبلغلا هل بتكتو « ةيلهاجلا توفاط مالسالا ثتجي ىتح
 هيلع لوسرلا دوعن نيب عارصلل اننصر اهيلأ انيهذ يتلا هفيقحلا دكؤي اممو

 ضاقتلاو لادجلا عارصلا لوانت دقف . ضشيرق يكرشم نيبو مالللاو ةالعلا
 5 ملا ءامدلاو بورحلاو ةرجاهملاو ةلئاملاو لتملاو ءاذبالاو ةقارملاو رعشلاو

 داصتقالا طوطخ مسرو « ةبقترملا ةيمالسالا ةلودلل !اروتسد بزحلا فلا ال
 رلاو فيلاتلا اذهو . تانيبلاو تابوقعلا ماكحأ لصفو < اهيف مكحلاو
 هيأ لأ ء ةيماليسالا تاومنلا قاطن يف رب ركتلا بزعم تازيم نم 5 زيص ليمصغفتاو

 ةيدامتقالا ماكحالا ريرمت دنت نأ دب الق . لمملا يف مالنالا بولسال فلاخم
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 تايمومعو تايلك نم ةقتشملاو ... خلا ةيمكحلاو ةيعامتحالاو. ةيئايشلاو
 يفق هءاثب ديشي نمك ب زيرقتلا اذه ناك الاو «© مقاولا نضرا ىلع مالسالا
 هدهج عاضاف هين ريرحتلا بزح عقو .ام ادهو . ضرالا يف رودج نود ءاوهلا

 .. ىدس هتقوو

 ىلا لوصولا ديري يسايس بزح هناب ريرحتلا بتكل ءىراقلا روصتي مث
 يف هللا ةفالخ قيقست فدهب يتايحلا كرتملا هحاوت ةعامح سيلو « يمكحلا
 . عارصلا يف اريك القث هدقفأ امم « اهيلهاك نع ةاقلملا ةنامالا عزنو © ضرالا

 دبع دك د

 «نتاسنالا ىلا  ةبادب هجتأ امنيح باصأ دق ربرحتلا بزح نأ : ةمالخلا

 اديحو اليبس ركفلا ىلع دامتعالا يف اطخا : ءيش لك يف كلذ دمب اطخا هنكلو
 ةئلودلاو عمتجملا داحال اقترط افيثتلا جاهتنا نيف و * عطصلا ناسنالا | داحس ال

 ... خلا عمتجلا بلقل ةديحو ةليسو يركفلا عارصلا عابتا يفو ©« نيتيمالسالا
 نع لقن مل نأ « مالسالا يثلث نع هدعبأ ايركف افارحنا كلذ ببسب ىناع دقو

 . ارحتت ال ةدحو مالمالا نآل ؛ ماللالا لك
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 اسنبلا نسح

 5 سل أع

 ةيدومحم يف ةينيدلا داشرلا ةيرنم يف يلعتو ©« ١1.7 ماع انبلا نسح دلو
 اهرداغل الو © نآرقلا فصن ظفحو نارهز دمحم خيشلا اهسا يتلا ةرحبلا

 هله يف رمتسي نا قيطي دعب مل هناب هدلاو انبلا حراص اهنع الغشنم اهسسؤم
 كلذ يف دلاولا ضراعف . ةيدادعالا ةسردملا ىلا لقتني نا هنم بلطو « بيتاتكلا

 نآرقلا فصن لففحت ناب نبالا هل دهعتف «© هللا باتك هتبا ظفحتب نأ ىلع اصرح

 المنفو « هنبا ةيفو 9 دثنيح # دلاولا يبلف . لزنملا يف  هدحو  .:يعبتمللا

 6«تاعامسسلا ةعاتنص ملعتو ©« نآرقعلا ظفح نيبةيدادعالا ةلحرملا يف هموب انيلا ممق

 ىتح حيصلا ةالص دمب مركلا نآرقلا نم هتصح ظفحي ناكف ©« همورد ةركاذمو

 ىلا ةسردملا نم فارصنالا دمب تاعاسلا ةعاص ملعتتو 6 ةيردملا ىلا بهذب

 . موثلا ىلا ءامثملا ةالص دمب هنورت ركذتبو «© ءاشملا ةالم

 رشع عبارلا ماعلا متي الو روهنمدب ةيلوالا نيملعملا ةسردم ىلا انبلا لقتنا مث
 لخا كانهو ©« اينئادتبا املعم اهدعب جرختيل تاونس ثالث اهيف ىضتو © هرمع نم

 جمدناو © يفاصحلا باهولا دبع اهخيشب ىقتلاو 2« ةيفوصلا ةيفاعحلا ةقيرطلا
 ناكو © روهتمد نم نيب رقلا ءايل وذات تارا زب اهئاضعا عمم موعب ناكف ؛« اهئاوجأ يف

 . نآرق وأ ركذب الا نوملكتي الف تمصلا مهعم رذني انايحا
 ماسع يف مولبدلا ىلع اهنم لصحو « ةرهاقلا يف مولعلا راد ىلا هجون مل

 . .٠ ةيليعامسالا يف امردم ةداهشلا هذه هلمح رثأ نيعت ثيح : 1
 ىلوالا ةجردلا لان دقف يملعلا هليصحت يف ازربم هللا همحر # انبلا ناك

 رسلعقلا ىلع ةسماخلا ةجردلا لانو ؛ روهنمدب ةيلوالا نيملعملا راذ ةسرنم يف
 تاوسنس لالخ ب امود ب مدقتم بيئرت ىلع لصحي ناكو . هعيمج يرصلا
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 . مولعلا راد يف ةسلرنلا

 ةيممج © اهنم ةفلتخملا ةيساردلا هتايح لحارم يف تايعمج ةدع انبلا لكذ
 . ةيزيخلا ةيفاصحلا ةيعمج © تامرحملا عنم ةيعمج « ةيدالا قالخالا

 ىلا لقتنا مث © ةيليماممالا يف 151؟م.ماع نيململا ناوخالا انبلا اهنا

 . 1515 ب طابش ل ١١ يف ًالايتغا دهشتساو +: 15155 ماع هرهاشلا

 د د د

 : ةيناوخا ةيسرت

 ىدحتت يتلا ةيخيراتلا ةظحللا تابلطتم ةقراخلا هتيلقعب انبلا نسح كردا
 اوباجا نيذلا نيملسملا لمحف .مالسالا قيبطت : نيتملكب اهددحو «© نيملسملا نايك

 ؛ىلوالا مالسالا ةيزم دسجلاو ركفلاو حورلا نيب انزاوم « قيبطتلا كلذ ىلع هتوص
 ةالملا هيلع لوسرلا بولسأ  هسفن تقولا يف  ةذافنلا هحورب امهلتسم
 . سائلا ةوعن يف ماللاو

 حورلا رصانع نيب ةنزاوملاو © ةهج نم مالسالا قيبطت ىلع رارصالا حضتيو
 ذخاب ناك يتلا ميلامتلا ةلاسر يف ةيناث ةهح نم قيبطتلا لالخ دحجلاو ركفلاو
 : مللا نم اهئانأ ىلع دهعلا اهلا نح

 . قداملا خالا اهيا]
 ةننل نوكت نيس تاصاولا هذه مادا كيلع بتح وب ةعيبلا ةهداهب كناسأ نأ

 .. مانبلا يف ةيوق
 متخت الآ دهتجاو ءزج نم لقي ال هللا بات نم يموب (درو) كل نوكي نأ ١

 . مايا ةثالث نم لقأ يف الو رهش نم رثكا يف
 سردت ننأو هيناعم يف ربدتلاو هيلأ عامتسالاو نآرقلا ةوالث نسحت ناد ؟

 كلذ يف يفكي ام لقأو كتقو هل عسب اه ردقب فلسلا خيراتو ةرهطلا ةرسلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوبر ثيدح يف ةءارقلا نم رثكت نآو (مالسالا ةامح) باتك
 سرئت نأو ةيوونلا نيعبرالا نكتلو لقالا ىلع اثيدح نيعبرا ظفحت ناو ملسو
 . هقفلا عورف يف ةلاسرو دئاقعلا لوصا يف ةلاسر

 نم كيف نوكي ام جالمع يف ذخات نأو ماعلا يحصلا فشكلاب ردات نا ب '؟

 فمضلا بابسا نع دمتبتو ةينامسجلا ةياقولاو ةوقلا بابساب متهتو ضارما
 ه ٠ يضصصلاا

 تابورشملا نم اموحنو ياشلاو نبلا ةوهق يف فارسالا نع دعتبت نأ 1
 . نيخدتلا نع اتاتب عنتمت نأو ةرورضل الا اهبرشت الف ةهبنلا
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 لحم و ندبلاو معطلاو سبللاو نكسملا يف ءيش لك يف ةفاظنلاب ىنعت نآ  ه

 - ةفاظنلا ىلع نيدلا ينب دف لمعلا

   ]5ادبأ بذدكت الف ةملكلا قداح نوكت نأ .

 . فورظلا تناك امهم فلخت الف دعولاو ةملكلاو دهعلاب ايفو نوكت نأ ال

 قحلاب ةحارصلا ةعاجسشلا لضفاو . لامتحالا ميظع اعاجش نوكت نا م
 .٠ بضغلا دنع اهكلمو سفنلا نم فاصنالاو اطخلاب فارتعالاو . رلا نامتكو

 : قداصلا حارملا يف ران ولا كعنمي الو ايئاد دحلا رثؤم اروقو نوكنت نا 1

 . مسبتلا يف كحفضلاو

 حبقلاو نسحلاب رثاتلا ميظع ؛ روهشلا قيقد ؛« ءايحلا دلدش نوكت نأ ل ٠

 نأو قلم الو عونخ الو ةلذ ريغ يف اعضاوتم نوكت ناو . يناثلل ملاتتو لوآلل مت
 . اهيلا لصتل كتبترم نم لقا بلطت

 بضففلا كيسنب الو لاوحالا عيمج يف مكحلا حيحص االداع نوكت نأ ل ١

 نايسسن ىلع ةموصخلا كلمحت الو تانيسلا نع اضرلا نيع يضفت الو تانحلا

 .ارم ناك نأو كيلا ساملا برقأ ىلع وأ كفن ىلع ناك ولو قحلا لوقتو ليمحلا

 ةدافسلاب رصسعشت ةماعلا تامدخلا ىلع ابردم طاشنلا ميظع نوكت نأ - 5

 دعهعصأستو ضم رملا دوهتف سانلا نم كرفل هةمدخ مدقت نأ تعطتسنا اذأ رورسلاو

 امئاد ردابتو ةبيطلا ةملكلاب ولو بوكنملا يساوتو فيعضلا لمحتو جاتحللا
 . تارخلا ىلا

 ناسنالاب قفرتو ملحتو نيلتو وفعت احبس اميرك بلقلا ميحر نوكت نأ ١
 بادآلا ىلع افاناحم اعيمج سائلا عم كوالا نسح ةلماعلا ليمج « ناويحلاو

 الو ؛ سلجلا يف حفتو © ريبكلا رقوتو © رفصلا محرتف ةيعامتجالا ةيمالسإلا

 ... حلا ب لوخدلا يف نذاتستو بخصت الو باتفت الو نىسحتنت

 ناوخالا لئاسر يف ةملاطملا نم رثكت نأو ةياتكلاو ةءارقلا ديحت : دحت نأ ١5

 © ةرفص تناك امهم ةيتكم كفنل ناوكت ناو « أه وحنو مهتالجمو مهدئارجو

 نوروِشلاب ملت نأو : صاصتخالا لها نم تنك نا كنفو كملع يف رحبتت نأو

 تايبفتقم عم قفتي امكح اهيلع مكحلاو اهروصت نم كنكمب .اماملا ةماعلا ةيمالرالا

 ةركفلا

 رصسحلا لمعلا ىلع مدقت نأو اينف تنك امهم ايداصنقا المع لوازت نأ لي

 . ةيملعملا كبهاوم تناك امهم هيف كسفنب جزت نأو « اليثض ناك امهم
 قزرلا باروبأ قيشضآ اهربتعت نأو «© ةيموكحلا ةفيظولا ىلع صرحت الأ 7

 ميم امأات اضراعت تضرامت نأ الا اهنع لختت الو ©« كل تحيتأ اذا اهضفرت الو

 . هومنلا تاحاو

 مدعو ناقتالاو ةداجالا ثيح نم كتنهم ءادا ىلع صرحلا لك صرحت نأ
 ٠ دعوملا طبضو ىثفلا

 رسم ةلماك سانلا قوقفح يدؤت نأو ككعحل يضاقتلا نسمحح نوكت نأ ل ض4
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 . !دبا لطامت الو بلط نودب ةصوقنم
 بنجتتو اهئارو نم دصقملا ناك امهم هماونا لكب رسيملا نع دعتبت نأ ل 65

 . لحاع حبر نم اهءارو ناك امهم مارحلا بسكلا لئامو

 . امامت هنم رهطت نآأو تالماعملا عيمج يف ايرلا نع دعتبت نأ  ؟.

 تاشنملاو تاعونصلا ماس يبقاطس ةماعلا ةمالبالا ةورثلا مضت نأ دا 1

 امهم ةيمالسا رف دي يف مقي الف شرفلا ىلع صرحت نأو ةيمالسالا ةيداصتقالا

 0 يمالمإلا كنطو عمنص نس الا لكات الو سسلت الو لاوحالا تناك

 .تايلامكلايف طروتت الاو لق امهم كلخد نم .اءزج ءيراوطلل رخدت نأ "25
 :هيف ةبجاولا ةاكزلا ىدوت نأو كلام نم هزجب ةوعدلا يف كرتشت نا  ؟"

 . اليثض كلخد ناك امهم مورحملا لئاسلل امولعم اقح هنم لعجت نأو

 تاداعلا ةتامإو ةيمالسالا تاداملا ءايحا ىلع تعطتسا اه لمعت نأ "1
 ثاثالاو يزلاو خيراتلاو ةفللاو ةيحتلا كلذ نمو ةايحلا رهاظم لك يف ةيمجعالا
 نزحلاو © فارصنالاو مودقلاو ©« بارشلاو ماعطلاو © ةحارلاو لمعلا ديعاومو

 . كلذ لك يف ةرهطملا ةنلا ىرحتت ناو ... حلا رورسلاو

 فحصلاو ةيدنالاو يمالسا رغ ءاضت لكو ةيلهالا مكاحملا عطاقت نأ 6
 . ةمات ةعطاقم ةيمالسالا كتركف ضهانت يتلا تائيهلاو "سرادملاو تاعامجلاو

 عممطقتو اهل دعتستو ةرخآلا ركذتو ىلامتو كرابت هللا ةبقارم ميدت نأ "71
 ٠ ةداعلا لفاوتب هتاحبس هيلا برقتتو ةميزعو ةمهب هللا ناوضر ىلا كولسلا لحارم
 نسم راثكالاو لقالا ىلع رهش لك نم مايا ةئالث مايصو ليللا ةالص كلذ نمو
 . لاوحالا لك ىلع روثألا ءاعدلا يرحتو يئاسللاو ييلقلا ركذلا

 . نايحالا بلاغ يف ءوضو ىلع لظت ناو ةراهطلا نسحت نأ
 ةعامجلا ىلع صرحتو اهتاقوا يف اهئادا ىلع بظاوتو ةالصلا نسحت نأ 4

 . كلذ نكماأ ام دهسملاو

 ىلع لمعتو ًاليبس هيلا ثعطتسا نا تيبلا جحتو نافمر موصنت نأ 4
 . كلذ نالا اهيطتسم نكت مل نا كلذ

 كلذل دمعتت ناو ةداهشلا بحو  امئاذ  داهحلا ةئن بحصتست نأ

 . دافعتسالا كعسو ام

 ام ىلع اهيف اهبساحت مونلا لبق ةعاس كسفنل لمجت نأو . اهرابك نع الضف
 هنم اءرج فرصت آلف ةايحلا وهف تقولا ىلع صرحت نأو © رش وأ رخ نم تلمع
 . مارحلا يف عقت ال ىتح تاهبشلا نع عروتت ناو ةدئاف ريغ يف

 ضفت ناو « كل اهدايق سلسي ىتح افينع اداهج كسفن دهاجت نأ 5
 ىسلا امئاد اهن ومستو كفن يف ةزيرغلا عزاون مواقتو كتفطاع طبضتو كلف رط

 . ناك ايا كلذ نم مارحلا نيبو اهنيب لوحتو بيطلا لالحلا
 لك ليبقلا اذه نم وه ام لكو رتفملاو ركسملاو رمخلا بنجتن نأ - 9
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 . باتتحالا
 . ملالاو ةيصملا نكامأو داسفلا ءاقدصأو نأرقأ نع دعتس نأ 5

 رهاظم نم دمتبت ناو اهبرقت نأ نع الضف وهللا نكامأ براحت نأ "0
 . اعيمح ةواخرلاو فرتلا

 هةف رعم كمسسفن مهفرصعتو ةمات ةفرعم ادرف ادرف كتبيتك ءاضعأ فرعت نأ 5

 راسثيالاو ةدعاسملاو ربدفتلاو بلا نم هةلماك مهتوخأ قوفح يدوتو كلذك ةمات

 . امئاد كتلماعمب مهرثؤتو رهاق رذعب الا اهنع فظتن الف مهتامامتحا رضحت نآأو

 ةحلصميف اهب لاصتالا نوكب ال ةمامح وا ةئيهزباب كتلص نع ىلذتت نأ ا

 . كلذدب ترمآ اذا ةصاخو كتركف

 كف ورظ لكب ةدايقلا طيحت نأو ناكم لك يف كتوعد رشن ىلع لمعت نأ 4
 لاصتالا مئاد نوكت ناو « نذاب الا اارهومح ارثأت اهيف رئوي لمع ىلع مدقت الو

 . [رمالا رظتنت ةنكثلا يف ايدنج امئاد كسفن ربتعت نآو اهب يلمعلاو يحورلا
 ةقباسلا هتلاسر يف انبلا اهيلا قرطت يتلا تابجاولا ضعب نيبنس نالا نحو

 دكاتن ىتح دسحجلاو ركفلاو حورلا نم الك جلامت يتلاو ©« رصحلا ال لاثما ليبس ىلع

 ٠ ةينامسنالا سفنلل ائيلا ةحلاعم ةكد نم

 مايص « ةدابملا لفاون © ةرخآلا ركذ © نآرقلا نم يمويلا درولا : حورلا

 باحصتسا ؛ اهتاقوأ يف ةالصلا ءادآ « ينامللاو يبلقلا ركذلا © رهش لك مايا ةنآلث

 .... خلا ةبوتلا دادجت © داهجلا ةين

 ةلتكم نب وكت 4 مهدنأرجو ناوخالا لئاسر ةعلاطم 6 ثيداحالا طظفح : ركفلا

 ... خلا هقفلا عورف يف ةلاسرو « دئاقعلا لوصأ يف ةلاسر سرت « ةصاخ

 ©( يىاشلاو ةوهقلا يف فارسآألا نع داعتبالا ؛ يحصلا فشكلا : دجلا

 ... خلا رتفملاو ميلاو رمخلا بنجت «© ةفاظنلاب ةبانعلا « نيخدتلا نع عانتمالا

 ياجعل ركف و حور نم ةيناسنالا سفنلا رض انع هاجم انبيلا فتك دول

 هذه ينو ضئارفلا هله هذيفنتي انوهرم ةعامحلا فارق يف خال ءاقترأ ناكو

 . جحلا ةفيرف ضئارفلا
 يتلا جحلا ةحنال (ةيعادذلاو ةوعدلا تاركذم) هباتك ىلا هللا همحر انبلا لقت

 : اهيف ءاج اممو (] 8مل © ص) تدرو دقو ناوخالا ةدايق اهتردصأ
 . هتماطتسا دودح يف جحلا ةضيرفل زههتب نأ ملسم .خأ لك ىلع ب 11

 دنع رمآلا اذه هل نوكك بستنلا خالاو © زيهجتلاب رمؤي دعاسملا خالا ل ؟

 بسحبو اريسي ناك امهم اءزج هلام نم رخدي نآب فلكي لماعلا خالاو 2« ةبسانم لك
 ىلع حابرأ نودب ديربلاب ريفوتلا قودنص يف هرخدي ام عضويو ةيلاملا هفورظ
 . نوصم ناكم يف هعضو نكمملا نم نكت مل اذا ةفيرفلا هذه ءاذآ باسح

 اهتمهم جحلا ىلا ةيامدلا: ةنجا ىمست ةيعرف ةنجل ةرئاد لك يف نوكت ' 
 . ناوخالا رنوت تاكارتشا ةمحارم



 نيهقفتلا اهنافعا دحا رايتخا نيمللا ناوخاألا بعش نم ةيعش لك ىلع 1
 ىلعو «© هتيعش نم ةضيرفلا هله ءادا نومزتعب نأ جحلا كسانم ةساردل نيدلا يف
 هقفلا لهأ نم هتقفن ىلع هنع ابئان ماع لك يف بدتنب نأ ماعلا داشرالا بتكم

 ةّننلا نم ةحيحصلا لوصالا ىلع كسانملا ماكحا مهملعيو ناوخالا دشرل ةمكحلاو

 . ةمهلا هذه ءابعأب عالطضالا عيطتسب نم نيجاحلا ناوخالا نيب نم.نكي مل اذا
 جلا بادآ يف ةلاسر عض وب ماعلا داشرالا بتكم موق ةبافلا هلذهل اليهتو

 . ةسدقملا ضرالا راثآ نم امهب قلعت امو ةرايزلاو
 اداصتقاو ©« فراعتلل ةيوقت رفلا يف مهتطخ اودحوي نأ ناوخالا ىلع  ه

 « ىوقتلاو ربلا ىلع انوامتو عامتجالا باوث' زارحاو ملعلا يف ةبغرو تاففنلا يف
 . ىوصقلا ةرورخغلا كلذ رغل تعد اذا الأ هللا ةعاط ىلع اطيشنتو

 رهاق يعرش ردع رفب جحلل راخدالا يف رصق هنأ تبشي يذلا لماعلا خالا 1
 مكحلا نوكيو «© نيلماعلا ناوخالا قوفح هل نوكت الو هلق ىذلا حالا ةبترم ىلا درب

 ةداملا يق اهيلع صوصنملا ةيعرفلا ةنجللا يىارل الوكوم اذه يف همدع وأ هرصقتب
 . اهيأر ىلع داشرالا بتكم قفاو ىتم ةحلاللا هذه نم ةثلاثلا

 وسع سيئاوخ نأ يملا ف 1 نيبفارلا لك رصحب داثرألا بتكم موعب ال

 داثرالا بتكم ىلا ماع لك 7 ديع دعب مهئامسناب ةمات مئاوق لابراو ناوخالا

 لامرا رخآتب ال ثيحبب نيمللا ناوخالا نم .جاجحلا دف ول مزال ام دادعال ماعلا

 . ايونس لاوش رهش نم رشاعلا مويلا نع مئاوقلا هذه
 ةيرغملا ةموكحلا نم تازايتمأ ىلع لوصحلل هعسو يف ام بتكملا لمعب مح

 ةدايزو مهفعيجلت يف ةنغر ناوخالا جاجحل ةيبدأو ةيدام ةيزاجحلا ةموكحلاو
 داع

 ايرادا ابودنم مهنيب نم بدتني نأ بتكملا ىلعف نوجاحلا ناوخالا رثك اذا 1
 موهجم رم نوكو ةبرادالا ناوخالا مل اسهم ءاضق هتمهم نوكت يندلا بودتملا بناحب

 ىسملعف انكمم كلذ نك مل اذاف © دوهحلل ١مفوتو لمعلل اديحوت كلذ يف امعيمج
 . ةمهملا هذهب مايعلل هلبق نم ابودنم بدتنب نا بتكملا

 باونلا تارفحل غملتو اهدامتعا خيرات نم ةحئاللا هذه فيفنت يف أدب ٠

 . .٠ اهب لمعلل عورفلا ءابقنو
 . [نيمآ هاض ريو ةيحبنا ا انقف وب نأ مركلا شرملا بر هللا لاثو

 ميهلمحح دقف (6 ةاكزلا ةشيرف نيملسملا ناوخالا دنع هقيبطت الا قمع اممو
 هباتك يف اهرشثنو ( .(تاقدصلاو ةاكزلا ةحئالا ناونع لمحت ةحئال ردصاأو اهيلع
 ٠ اهيف ماج اممو «© (1 88498 © ص) « (ةيعادلاو ةوعدلا تاركذم)

 ]١  هلام ةاكز جرخي نأ باصنلا كلمب ملسم خا لك ىلع .
 اوضع ربتعي لماعلا خالاو « ركذيو رمٌّوي يوخالا خالاو © رمؤي بحملا خالا  ؟

 . ةاكزلا ةنجل يف

 ؛ةاكزلا مهيلع بجت نيذلا ناوخالا لك نم ةيبعشلا تاوكزلل ةنجللا نوكتت ' 
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 نميوضعو سيئر نم نوكتلو © ةنس لك عرتقت ةيذيفنت ةلئيه اهنيب نم نوكتتو

 . ةماعلا ةنجللا ءاضعا نيب نم يرسلا عارتقالاب نوراتخي
 هسفنب امهنم لك ةرئادلا بئان ةرشح وا ةرئادلل يزكرملا ىروشلا سلجم ب 1

 ةيعمجلا ةوعد قح هلو (ةيديفنتلا ةئيهلا ىلع ماعلا فارشالا قح هل هنع بودنمبو
 ملو تافرصتلا نم فرصت يف ةئيهلا هله عم فلتخا اذا نيكرتشملل ةيمومملا
 . ءاضعالا يثلن ةيبلغاب اذفان اهيف ىأرلا نوكي نأ ىلع © مهنيب هتيوست نكمي

 ةقحتسلا ةاكزلإ ليصحت ىلع فارشالا ةيديفنتلا ةئيهلا هله ةمهم  ه

 الو زيحت نودبب اهل نييعرشلا نيقحتسللا ىلع اهعيزوتو © عزو ىتح اهظفحو
 . كلذ ةاعارم ىلع نيميلا مهنم لك مسقي نأ دعب تاياغ وأ ضارفغأ مكحت الو ةاباحم

 قلماللا يف لوصحم لك دنع اهتمهم رشابت نا ةيذيفنتلا ةنيهلا ىلع ١"

 تاقوالا بسحب قرف ىلا ةراجتلا ضورعو دقنلا نع نيكزملا مسقتو « ةيفيرلا
 . مهتم لك دنع ةقفتلا

 © اهعيق وتب تالاصبإ يطمتو ممج ام لك هيف رصحت ارتفد دمت نأ اهيلع ا/

 ةرشابم ليقو . مهنم لك ايقحتسي يتلا ريداقملاو نيقفحتسملا فوشك رصحت ناو

 فرصلا ىلع ةقفاوملاو اهرارقال ةماعلا ةنجللا ىلع ةجيتنلا ضرع نم دب ال عيزوتلا
 زوطسب الو ؛ قحتسملا نم ةافوتم تادنتسمب الا احيحص فرصلا ريتع الو

 نمضت نأو (« ماعلا ةباهت لقو يعرش رثعب الا اهتقو نع ةاكزلا فرص رخآت

 0 اهريرقت كلذ

 بختني نمل هميلتو ةعومجللا تاوكزلا نم يقب ام زيرقتلا اذه نمضت امك
 . اهباختنا ددجتي مل نا مهدعب

 بودنمو « ةماعلا ةئجللا الا اهيلع علطي ال ةيرس ةاكزلا ةنجل لامعا لك م
 ناوخالل ةيمومعلا ةيعمجلا قح نم سيلو . بئانلا وا يزكرملا ىروشلا سلجم
 ملعو ىروشلا سلجم ملعب ءافتكا ةنجللا هتلمع ام ةفرعمب ةبلاطلا ةرئادلا ين
 قحلا هل وضع لك ىلع مسقلا رابتعا عم © مهسفنا ةاكزلل ةماعلا ةتجللا ءاضعا
 . (ةسماخلا ةداملا محار) . ةيرلا هذه ةاعارم ىلع عالطالا يف

 همزوتو « تاقدص هنا ىلع اهيلأ مدقب ام لبقت نا ةيذيفنتلا ةئيهلل 1
 نأ امك © صاخ رتفد يف فرصملاو دروملاو ف رصنملاو دراوملا دصر مم اهتف رعمم

 . ريلا رشنو ناسحالل ابيظنت عربتلاب تابسانملا يف سانلا رثكذت نا اهل
 نآرقلا يف ةروكذملا فراصملا يه تاوكزلا اهل فرصت يتلا فراصملا ٠

 . لاحب ةلاحلا هذه ريغ يف فرصت الو ميركلا
 فرسمعتل اهل نيدعاسلا ةماعلا ةنهللا نم راتخت نا ةيذيغنتلا ةئيهلل ل ١

 لامعالا نم كلذ ريغ وا فوشكلا ةعجارمل وا عيزوتلا ةرشابم وأ نيقحتسملا
 . اهتيللوؤم تحتو اهفارثاب

 نم عون يأب فرصتلا وا لادبتسا وأ عيب اهرفل الو ةئيهلا هذهل سيلو - !؟
 تعمج ول اميف تعمج امك عزوت امناو © ةعومجملا نايعالا يف تافرصتلا نم اونا
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 . ام قرصت رشب
 يتلا يعاودلا تناك امهم رخآ ناكم ىلا ناكم نم عمج ام لقني ال ٠

 . يعرش عادل الا ةديدشو ةيرورض كلذ ىلا يعدذت

 يتلا ىلا هتبتر نم دري اقلطم اهيدّوي ال مث ةاكزلا ىلع رداقلا لماعلا خالا - 1
 ىتح اهل هثادآ خيراتب ةماعلا ةنجللا رطخي نأ هيلعف هفنب ولو اهاذآ ناف « اهلبق

 هستبهر ىلا در الاو ىرخا ةرم ةدوملا مدع ىلا هبتيو ؛ كلذب ملع ىلع نوكت
 . اهلبق يتلا

 ةاكزلا عورشم يف لمملل قطانملا ضعب يف نيفظوم لاحلا ىمدتسا إذا ٠6
 تناكو ةيديفنتلا ةنجللا بلط ىلع ءانب نيكزملل ةماعلا ةنجللا يارب مهنييعت ناك
 اذا تالوصحملل نزاخم داجيا يف لاحلا كلذكو « ةاكزلا سفن نم مهروجأ
 . كلذ لاحلا ىعدتسا

 لضفو ةاكزلا ماكحأ 6( اهيف نيبيل ةلاسر لمعب داشرأالا بتكم موعب 5

 . ةتثدصلا

 ىسسسعلع رورملا هتيهم نوكت ايقارم هئاضعأ نم بدتنب نأ بتكملا ىلع ب
 . ةاكزلل ةيذيفسمتلا تانيهلا ةبانع ىدم فرسعيل ا

 .[اهب لمعلل اهتومضمب عورفلا داقتو © اهدامتعا دعب ةحئاللا هلهب لمعت ب

 ىحفمالا ديعقلطع يف فقعتملا ثلاثلا اهرمتؤم يف ناوخالا ةهتايق تحضوا م

 اهتعلاطم نم نيبتبو © نيململا ناوخالا نيوكت لحارم ه ١؟5؟ ماع ةرهاقلا يف

 غبصو © هسفن ىلع جردتللا مالسالا قيبطت خالا نم بلطتت « ةيلمع لحارم اهنا
 نم عبانلا يوبرتلا ناوخالا هاجتا اهنم  اضيا  نيبتيو . هب لماكلا هتايح

 يف هاج دقف . ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا جهنم ءاوس نمو « مالسالا ميمص

 ناوخالل يلمعلا نيوكتلا : امباس) ناونع تحت (ةيعادلاو ةوعنلا تاركدذم)

 يلب ام (1م١8 © ص) (نيملسلا
 ةيبرتب ىنعت نأ نيمللا ناوخالا رئاودل ةيسيئرلا تائيهلاو بتاكملا ىلع - ]١

 .مهسرفن يف ءىداملا هذه زيمتو مهل دام مم قفتت ةحلاص ةيفن ةيبرت ناوخالا

 ٠ تاجرد ثالث ىلع ناوخاآلل مامضنالا نوكي ةبياغلا هذهل افيقحتو

 ةرئادلا ةرادا هلومق ىلع قفاوت ماع لك قح نم وهو ماعلا مامضنالا )ل

 يلاملا كارتشالا ديدتب دهعتبو فرامتلا ةرامتسا مقويو حالصلل هدادمتسا نلعيو

 ضعب نم هل ةبسنلاب اردع ىرب نم ءافعا قح بئانللو . ةعامجلل هب عوطتب يذلا
 . ًادعاسام انا ةحردلا هده يف حالا ىمسسو 6 ءاضعألا

 ةرئادلا ةراداهلوبق ىلع قفاوت ملسم لك قح نم وهو : ىوخالا مامضنالا (ب)

 دهمعتلاو ةديقعلا ظفح ب ةقبالا تابجاولا نع الضف  هتاجاوو . ةقباسلا
 ةنبوئللاو ةيعوسإألا تامامتحالا روضصح-و تامرحملا نم فكلاو تاماطلا مازتلاب

 .ايتنم اخأ ةمترملا هذه يف حالا ىمسيو « اهلا يعد ىتم اهرغو

 .هلوق ىلع رئادلا ةرادا قفاوت ملم لك قح نم وهو : ىلمعلا مامضنالا ج١

 لك



 هتروص راضحا ب ةقباسلا تابجاولا نع الضف ب هيف خالا تابجاو نوكتو
 حرش ةهساردو هتيصخش نع هنم بلطت يتلا ةيف ةيفاكلا تانايملا ءاطعاو ةيمصخشلا

 ةيعوبس الان آرقلا سلاجم روضحو ينارقلا درولاب دهمتلاو نيملسملا ناوخالا ةديقع
 اكلام ناك ىتم ةاكزلا ةنجل يف كارتشالاو جحلا قودنص يف كارتشالاو « ةرئادلاو
 ثدحتلا مازتلاو»كلذب حمت هنستماد ام تالحرلا ةقرف ىلا مامضنالاو باصنلل
 نيملسلا ناوخالا ءىدابم لزتملا مازلاو عاطتسملا ردقب ىحصفلا ةيبرعلا ةفللاب
 ظفح يف داهتجالاو ةماملا ةيعامتجالا نوؤشلا يف هسفن فيقثت ىلع لمملاو
 هذه يف مالا ىمسبو © ةيسداتلا ناوخالا تافمانم لوبقو ايبوين اشثدح نيعبرا

 يداهجلا مامضنالا ةجرد يهو مامضنالا تاجرد نم ةعبار ةجرد كانهو (د)
 هتظناحم داشرالا بتكمل تبشب يذلا لماعلا خالا قح نم يه لب ةماع تيل يهو

 هله يف مالا تابجاوو . بتكملا قح نم اهصحفو . ةقباسلا هتايحاو ىلع
 اليبسس كلذ ىلا عاطتسا ام ةرهطملا ةثللا ىرحت قبس امع الغف ب ةيبترملا
 رهاق رشذعل الآ ةعامجلا ءاداو ليللا مايق كلذ نمو ©« لاومآلاو لاعفالاو لاوقالا يف

 يف يمالسأ ريغ وه ام لك نع دعبلاو ةينافلا عتملا رهاظم نع فوزملاو ةداهزلاو
 داغشرآالا بتكم يف يلامللا كارتشالاو هلك هناش يفو تالماعملا يفو تاداسلا

 فورعملاب رمألاو ناوخالا ةعامجل هتكرت نم ءرجب ةيصولاو ةوعدلا قودنصو
 يأ يف هيلا تهجو ىتم بتكملا ةوعد ةيبلتو كلل الها ماد ام ركنملا نع يهنلاو

 مسيركلا نآرقلا وحن هبجاوب هركذيل فحصملا لمحو «© ناكم يا يفو تقفو
 هذه يف خالا ىمسيو («© داشرالا بتكمب ةصاخلا ةيبرتلا ةدم ءاضقل دادعتسالاو

 . ادهاسم ةترملا

 نم لك يف بئانو بيقن اهنم ةيف رث باقلأ حنم يف قحلا داشرالا بتكمل - ؟
 . [ةعبارلاو ةثلاثلا مامضنالا يتجود

 (مالسالا ةديري ام بسح خالا كولس حالصاب ناوخالا ةدايق  امود . تينع

 صرقلاو تابسانملا فلتخم تلفتساف . كوللا اذه يف لامكلا غوليب لق وأ

 ةسيرف خالا عقيب ال ىتح جالعلا بيلاسا يف تنولو « ةجيتنلا هذه ىلا لمت
 . ةرفث ىندا كرتت ال يك هسفن يحاون لك تقرطو © دحاولا بولسالا نم للملا

 ةدايف ةيسهقح و يذلا لوالا يرودلا روشنملا يف اذه ةحلاملا .نب وكت حمضتل و

 تاميلعت يوحب يذلاو 2« ه !؟هرا ماع دقعنملا سماخلا رمتؤملا رثا نيملسملا ناوخالا
 طاشللا رهاظم «© ناوخالل ىرهشلا طاشنلا رهاظم) يناونمع تحن عورفلا ىلا

 ةوهعدلا تاركدم ةباتك يف ب هللا هكةيحح و ع انلا ه رمثن لق ناكو ٠ (يعوبسالا

 ٠ (؟598 ©« ص) « ةيعادلاو

 ددحب نأ بتكملا حرتقي . ناوخالل يرهشلا طاشثنلا رهاظم ٠ اسماخ]

 : يتآلا جمانربلا طيغنتل رهش لك نم ةنيعم امابا مهسفنال ناوخالا

 رسمالا بجاوب اوموقيل مهسفنا ناوخالا مسقي هيفو : ةحيصنلا موي |
 مق



 فطصعمفلا نطاوم نوفرعتيف ب  نسسحأ يه يتلاب  ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 .قسفر يف ةحيصنلا مهل نولذبيو مهنوروزيف مهل نيرواجلا دارفالا يف يقلخلا
 هه نوكت نأ نسحتسي « حالفلاو ريخلا مهل نوئيزيو ركنلا نع مهنوهنيو ةداوهو
 . نامتسلا هللاو ,' اهب 'رثاتلا نامفو اهحاجلل ةيرس ةيدرف حئاصنلا

 نم اهب نوجرخي «© مهسفنأو مهبولق ناوخالا هيف لثصي : ةرخآلا موي ١
 ىلا نوجرخي « ةرخآلا ةنيدم نوروزيو « ةنينامطلا ملاع ىلا جرهلاو ءافوفلا ملاع

 « مهبر نورففتسيو « تمدق ابأ ىلع مهسفنا نوبساحبو ©« رابتعالاو ةظملل رباقلا
 .٠ اظعاو توملاب ىفكو

 نيململا نم ىضرملا هدايعل موُنْْنِملا اذه ناوخالا ررش : ةدايعلا موت سن *

 ؛؛ز/. ,ةقلالا متاعد نودطويو رورسللا مهيلع نولخديف
 ردعب ةطالا هيف دن القمم 'رهش لك ناوخالا ميقي : فراعتلا موي ب

 مهراد ىلع ددرتلا ينم مهقؤرظ مهنكمل ل نيذلا مهنا وخاب هيف ين وهمدتسل ناكمالا

 . مهنيب ةوخبأآلا . رسصااوا فا يزن :كابرلا ,لفحلا اذهب نوكينا 6 اوك
 . يعوبسالا طاشتلا رهاظم ؛ اسداس

 صيخلم ةركاذل عوبلمأ لك نم ةليل ناوخالا صصخي : سردلا ةليل ب ١
 كلذ لصتيف عوبسأ لك“: ةرهاقلا يف دشرملا ذاتمالا ةليضف هيفليس يذلا سردلا

 حاورالا ىدفتتو بولقلا "طيترتلو ةقلحلا لصتتف « ةرهاقلا ناوخلاب ميلاقالا ناوخا
 اعات ريدتلاب اآروصشنم سردلا !له سصخلم نوكيسو 5 دحاو نيعمو دححأف ءادعب:

 .. هللا ا'ءاش نأ

 تاحفنلا ثيحو ؛ ليللا ن يف حاورالا ءافص ثيح ٠ ةييتكلا' هيرب ؟

 تاداع. نما نوييستتلا ةكيحو + نمح رلأ تاضويف ثيحو © رحلا ,يف ماسس دقلا

 . هللا ليبس يف نِفتِلا ةمواقمو ةقشملا لمحتل دادعتسالاو رس ةحارلا
 . ءانتعالا لك ةيحررلا ,ةِضايرلا هلهب مهفورظ مهدعاستن يذلا ناوخإلا نعي 31: ىدحرت

 وه كلذ 2« سدمملا ٍذاهج :دادمتسالا « بيردتلا ©« ةيدنحجلا : ركسمملا موي ب"

 هةهتتنو يمالسالا 'ىشييجلا' نوكتن ةيف ةبيانملا لك نوملسما ٍناوخالا' هنا ىنمي ام

 ةيحورلا ةيحانلا هلهل نوكب نا وجرن . ايلاع ءاوللا عف ريو لمالا ”ققحب ,” نأ ميطتسي

 نويرنت ايركع. اظارعأ .عوبسأ لك مهفنالنوطميف ناوخاألا مامتها نم طق ركا

 انسح اجذومن' نووقو « نوباثيف ةرواجملا نادلبلا اهب نوروزب ةلحر وا « هيف
 , . ساتلل ايلاع الثمو

 . تاولخلا يف“ةالصلا ةماقال ةلحر لك يف ةقرفلا دعتلت نأ طرتشيو

 مكيف هدهعن امب هديفنت ىلع اوموقت نا وجرن جماربو ططخ نم انل "نع ام اذه
 ىتحو ( ءاجرو لمأ نم ديرن ام ةباف ملبنو © رمثلا يتوب ىتح « ةمهو ةيانع نم
 مالسالل ةلماك جذامنو ايلاع الثم مه رودو مهدالب يف نوملسلا ناوخالا نوكي

 وىدضو (6 اننآ هيلأو انلك وت هلع 6 يصاونلا 8من و نامتسللا هللاو . حيسصلا

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . مصنلا معنو ىلوملا معن © ليكولا مهنو اميمصح
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 . [ هتاكربو

 سوفن يف ةيحورلا ةيحانلا خيسرتل هتعبنا الا اليبس ناوخالا ةدايق كرتت ملو

 بسانتت ةثدحتسم كلذ ىلا اهللابو تناك دقو .ةوعفلا ىلع مهبيردتو © ةبيبشلا

 . ةيفيصلا تاركمعمو ةيفيصلا تالحرلا لئاسولا هذه نمو ©« رصملا حور عم

 ( (طاشللا يحاون) ناوئع تحت (ةيعادلاو ةوعللا تاركذدم) باتك يف ءاج دقف

 عي 54 0 © ص)

 0 : ةيقيصلا تالحرلا مق «٠ الوأ]

 ةوعدلا رمثشتو © فراعتلاو. « يركسملا ببردتلا تالحرلا هده نم ضرفلا

 : ةرهاقلا يحاوض يف

 ةيفيصلا ةزاجالا روهش ةدم عوبللا لك نم ةعمجلا موي .يف تالحرلا ميظنت

 . ريمتيس رخآ ىلا ةيئوب لوأ نم

 سيلو ٠ يركسمعلا بيردتلا وأ ةلاوحلا ىسال حالا يىدل نوك نأ طرتشيو

 هنكلو «© هفورظو هتبغر عبتب كلذف ْمقلا تالحر لك يف خالا كرتشي نا ايرورض
 . ةلحر لك دعومب رطخي

 : فيصلا ركمم : ايناث
 ءاوهلا يف ةيندبلا ةضايرلاو يركسملا بيردتلا تاركسملا هله نم ضرفلا

 . ةيحورلا ةفايرلاو قلطلا

 ةينوب لوأ نم بتكلا مايخ يف. لبحلا مفلب ةيقوراف ةرطب رككسما ماقيس
 . هللا ماخ نأ ريمتس رخآ ىلا

 ةقترفلا ءاضعاأ ددع ديزي | قرف ىلا ركسمعملاب نوكرتشملا ناوخالا مسقب
 ءاسفقعا ةيغر بصح ددحتإ مابا ةرثع ةقرفلا ةدمو «© اخا نيعبرا ىلع ةدحاولا

 © ىركسعلا بيردتلا وا ةلاوجلا سابل خالا ىدل نوكبي نا طرتشيو «© قرفلا

 : هدحاولا ةرملا ين بلاطلل ,نوثالثو فظوملل اشرقت نوسخ هردقو كارتشالاو

 رثع ةسمخ نم رثكا هةر نوكت نأو (© همامط تاوداو هءاطغ هعم رفحب نأو

 . [ ايرهوج اماع
 ن.سفنلاةييرت يف رمتسملا لمعلا اذه ىلا ةفاغ١ ءانبلا ءامالا دهح كلثو

 ةيقثت يف دهج « بيلاسالاو ناولالا فلتخمب اهيناوج فلتخم رتوت يفو « ةملسملا
 نم اهريتعن نأ نكمي دئاقعلا يف ةلاسر فلاف . اهيف ةقلاعلا باشوالا نم ةديقعلا
 «قمعلاب ةجوزمم ةطاسبلا ىلجتت اهيفف © عوضولا اذه يف بتك ام سلسأو عورأ
  امود  بتكي هنايف انبلا ةيرقبع ىلجنت اهيفو .ةجاذسلا نع ادعتبم حوضولاو
 ةلاسرلا هله يف وهف . ءاودلا نيعب ءادلا ميمص جلاعي هنأ يفو « !رئرثم ال اببطم
 يقن يأر ىلا صلخي مث « هللا تافم يف ميسجتلاو هيبشتلا خيرات ضرعتسي
 ىلع رارصالاو © قلخلا ليوات نم ءيش لوبقو فلسلا بهذم حيجرت يف يهش
 . كلذ ىلع نيملسملا ضحو © فوفصلا ديحوت

 («ةيفاملا ةّثنللا عابتا ىلع ناوخالا لمح يف  كلذك  انبلا مامالا دهجو

 ؟



 ام لكي مايقلا ىلع مهضحي ناكف . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ءادتقالا ىلعو
 « ةيمالسالا تاداعلا ءايحإ ىلع مهثحيو « لمع وا لوق نم هتريس يف تبشب

 ينامث حيوارتلا ىلص كلذ ليبس يفف . مالسالا نع ةبيرغلا ديلاقتلا نم داعتبالاو
 سس ----7. غلا تاروثألا عمجو © ناوخالا يف تاعكر

 دع د“ دب

 . ةايقا وأ ةتامسصس وه

 (ةمشض ةيناسنا تاقاط هب ةطيحملا س وفثلل _ هللا همحر  انبلا ةيبرت تدّو

 تاسسؤم زاجنا نم هتنكماو © ةبرصلا ةايحلا لاجم يف قالطنالا ىلع هتدعام

 وأ ةئف تاسسّوم تسيلو ةلود تاسسؤم اهناكو تدب ىتح « ةددمتمو ةعساأو

 تامدخلا ؛« سرادملا لاجم يف تاسسنؤلا هله ضزمتسنس نحنو . ةعامج
 . دحاملا © ةيعامتحالا تامدخلاو رلا ©« تاكرشلا © ةيحصلا

 ٠ ةيليللا ىسرادملا ؛ اهنم ةددعتمو ةعونتم سرادم نومللا ناوخالا اشنا

 هباتك يف يكز يقوش دمحم ىصحأ دقو ... خلا ةعمجلا سرادم « لافطالا ضابر

 ةريجلاو ةرهاقلا يف ةدوجوملا سرادملا (يرصملا عمتجملاو نوملسملا ناوخالا)
 ٠ (1إلك ؛ ص) يلاتلا ءاصحالا ناكف امهدعو

 : ةيليل دفاعم ب أ

 . ايلاط 1. ء رصم اريش ةيبورامخ عراش أ © رصم أريش دهعم

 . ابلاط ه5 © يلع ديحم ىارن راوخب © دللا ارش دهمم

 . ابلاط 1. « دلبلا بويلق © دليلا بوبلق دهعم
 . ابلاط ”. « رحبلا عراش «© ةيريخلا رطانغلا دهعم

 . هلفطو لفط 007 © رستنف ارسش ةئب ورام عراش 1 رش ه رصم اريشةهضور ةسنرلم

 ِ ايلاط 1؟. 4غ دحسملا رآ وحب يلد الالا عراض 0 ةيبارشلا ةضور ةنردم

 ؟ ١مل



 . ةلفطو الفط م. ( ةثمهم ةضور ةسردم
 ةلفطو القط ؟6 . 6 يلع دمحم يارب راوحب (© دليلا أريش ةفور ةسردم

 ةلفضو القط .١ © نيزنلا ةطحم راوجب © ةطحملا ارث ةضور ةيردم

 . ةلفطو الفط ؟مل. © دللا بويلق © فللا بويللق ةيردم

 . ةعمشلا سرادم ب >

 . ايلاط ؟9؟ © اريش قئادح هبمش «© ديدجلا ليجلا ةبردم

 . ايلاط ته © هيورامخ © رصم اريش ةيعش «© ديدحلا ليحلا ةسردم

 . ابلاط 20 © جريسلا ةينم ةبعش « ديدجلا ليجلا ةسردم
 . ايلاط "20 : جرفلا ضور ةبعش «© ديدجلا ليجلا ةسردم
 . ايلاط ه. © دللا ارش ةهش « ديدجلا ليحلا ةسردم

 . ابلاط 1١6 ؛ ماجني ةيعش « ديدلا ليجلا ةسردم
 . ابلاط ١6 ؛ ناقلش ةبعش « ديدجلا ليجلا ةسردم
 . ابلاط ؟. ؛ بويلق ةبعش « ديدجلا ليجلا ةمردم
 . ايلاط 5. ٠ امآ مشاهو ةيبارشلا ةةعش «© ديدحلا ليجلا ةسردم

 ٠ ةرهاقلا طسو ةفطنم

 ةيمآلا وسم ١

 الاط 5. ف ةرصانملا هارد عراش 0 يكس وما ةعمش 7 ةيمآلا قتس# ةسردم

 ةعمجلا سرادم ب ب

 . ابلاط 56 © ديرف كب دمحم عراش 55 «© نيدباعب ةعمجلا ةبردم

 ٠ ةرهاقلا برغ ةقطنم

 . سرادم وأ دهاعم اهب دجوي ال

 ٠ ةرهاقلا بوئج ةقطنم

 : ةيلمل. تهاعم ه١
 ىف

 . ايلاط ؟. © ةديسلاب لافبلا خيشلا عراش 1١6 « يئادتبالا دهعلا

  ,مالسالا ىفلا "5



 ., ةرهاقلا قرث ةفطنع

 . ةبلل فهاعم بأ

 .ةعيبطو ءايميك لمعم هب ابلاط 8.. «تعفر دمحم عراش 1 ٠ ةيسابعلا دهعم
 . ابلاط ٠ ..١ يىررهجالا عراش « ةبقلا قئاذح دهعم

 . ايلاط 1. ٠ يموجنلا لزنم « ةيبرطمللا دهعم'

 . الاط 10. ةه رباج يديس عراش : ةدبدجلا رصم دهعم

 . ةيراجت تاسارب ب ب

 . ابيلاط ؟. © تعفر دمحم عراش "” «© ةيسابعلاب ةراجتلا ةسردم

 . لافطالا ضاير بل ج

 . ةلفطو ًالفط الد ©« ىروهجالا عراش © اريش قئادح ةبردم

 . ةزيجلا ةبعش
 ١ ةيمآلا وعم .

 ايلاط ه. «© ةكللا عراش «© ةزيجلا ةيمش : ةيمالا وصم ةمردم

 ٠ كولعا فهاعم به هي

 . ابلاط ١ ه . 6 قوراف ريمألا عراش 4 نيملسلا ناوخالا ليمم

 . [الاط ".. «© ةكللا عراش ةزيجلا ةبعش « بالطلا دهعم

 ربلا ممق اننا دقق : ىرصملا عيمتجملل ةيحص تامدخ ناوخالا ىدا

 نأ ىلع ةماعلا هتحئال تعن اييط املق نيمللا ناوخاآلل ةيعامتحالا تامدخلاو

 : هضارغأ نم

 اهميظنت ىلع فارشالاو تايفثتسلاو تافصوتملاو تادايعلا ءاثنا ()

 . اهتراداو
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 تاعبطلا عيمجل يحصلا ىوتسملا عفرو ةيحصلا ةوعدلا رثن ىلع لمعلا (ج)
 ضارمالا ةمواقم يف ةيبعشلاو ةيممرلا تانيهلا ةنواعمو © لئاسولا هفاكب
 ... خلا تارضاحملاو ةعاذالاو رشنلاب ٠ ةئبوالاو ةنطوتسملا

 ( رصم يف نيململا ناوخالا ةئيهو ةيبطلا تائيهلا نيب ةلصلا قيثوت .(د)

 اهروضح و تارمتؤلا دفعو ثوعبلاو دوفولا لاسراب .ةيمالمالاو : ةيبرعلا دالبلاو
 .  ٠ نيبودنملا لابقتساو

 للك يف ناوخالل افصوتسم ءىشنب نأ يبطلا مسقلا اذه عاطتسا دقو
 عمتجملاو نوملسملا ناوخالا) باتك يف يكز يتوش دمحم ىصحأ دقو . ةيريدم
 : طقن ةزيحلا رنثثبو ةرهاقلا يف ناوخالا اهزيدب يتلا تافمصوتمسلا (يرصملا

 : يلاتلا لودجلا ((.8 : ص) مسرف
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 0“ ا لل لااا
 غ0

 تاظحالم يردسلا ىضرملا ددع طسوتم فصوتسملا يراوثع لثشم انمباتلانارخألا ةقطنم

 ةضوتاق ةيلديص هف ؟؟ دلملا اربشب يوحدلا راوجم يموملا مراثلا ١ ةرهاقلا لاي

 ةا-- سوسأب ١
 بو. ةيبارسشلا ينم عراش ف

 )٠٠0( ًامرب نيددرتلا طسوتم عوبسأ ذم منتفا بنز ةديسلاب يردق عراش 6 ةرهاقلا بوئح

 )٠(( امموي نيددرتا طسوتم مانأ فلم منتفا بنيز ةدمسلا شكلا ةعلق :

 ةلماك ةيلديص هب ع نيسح ناطلسلا عراش ه« | 25 ةرهاقلا طسو

 يلخاد ىفشتم هب دم ةيرمشلا بإب ةيطوغلا ناديم 1

 ةريغص ةملدصص هب 6 ديدجلا قالوب عراش 2

 ْ تافصرتسم اهب سيلإ ٠ ةرهافلا برغ
 اا دعو 1 ةيسابعلإ يواطق ىسوم عراشأ 0٠ ةرهافلا قرش

 ةزهاج ةيودآلا ام ةيلدص هب 2 ردصلا ةيثشلم لبجلا ةعرت عراش 8١

 ةزهاج ةبودآلا اهب ةيلدبص هب فيلا سيوسلا ديدح ةكس عراشإ 05
 86 ةيقلا قئادع يرربجألا مراثك ١

 ينوئاق يلديصر ةفملك ةيلديص. هب ا ةديدجلا رصمب رباج يديس عراشأ 006
 6٠م نرثيزلال قوق عراش ٠6

 0*0 ةيرطللب يموحنلا ع راش ؤ5

 + دحألا قوس ناديم عراثأ 0٠٠ ةزيبجلا ةيعس



 . تاقكارسن مس >>

 نم اددع اواثنأن ىرصملا عمتجملل ةيداصتقا تامدخ نوملسملا ناوخالا مدق

 اهتراداو اهلامع ىلع يمالسالا ماظنلا تاكرشلا هله تقبط دقو . تاكرشلا
 . اهتالماعم بيلاساو

 نومللما ناوخالا) هباتك يف تاكرشلا دذه يكاز يفوش دمحم دادع دفو

 : لاقف (؟1.) + سم) اهلاوحأ شعب نع ثدحتو «© (ىرصملا عمتجملاو

 : ةيمالسالا تالماعملا ةكرش م |!]

 مل 191719 ةلس ىرصم هينج (1...) هردق يساسا لام سأرب تنوكت دقو

 ىلع ناوخالا ريغو ناوخالا لبقا دقف « اربك اروطت 1116 ةنس يف تروطت
 .هينح فلا (؟.) ىلا هينج فالآ 6 نم لاملا سار ديزيو : اهمهنأ يف باتتكالا

 جتني © ساحنتلل اريبك اهنمم تماقاو ء لقن طوطخ ءاشناب ةكرشلا تماقو
 « ةيجراخلاو ةةيلحملا قاوسالا يف تجار ةفلتخملا هرايغ عطقو لماك زاغ روباو
 . ةقيقشلا راطقالا قاوسإ ةصاخو

 : رجاحملاو ىجانملل ةيبرعلا ةكرشلا ل ؟

 1148 ةلم يفو هينج (1....ز هردق لأم نسارب 1١167 ةلس يف تنوكن دقو
 ديحوتل © ةيمالرالا تالماعمللا ةكرشو رجاحملاو مجانملل ةيرملا ةكرشلا تدحتا

 كلمبت تالماعلا ةكرشف . ناتكرشلا هب موقت ام نيب قيثولا طابترالل © دريحلا
 تنمسالاو ةطالبلل امبك املصمو ؛ اكيرمأ نم تارايل ليكوتو : لقن تارايس

 ةكرش نم جتانلا ماخرلا زك نم ةريبك تايمك كلهتسي وهو « هعاونا عيمجب
 دقو . ةيكياكيم ةهشروو : ساحنلل عنهم تالماعلا ةكرش ىدلو . مجانملا

 تالآلا هذه نا الا « ماخرلا لقمو عطقل ةثادح تالآ مجانملا ةكرش تدروتسا
 نودب هءارعلا يف تكرت « :تاهينجلا نم فولالا تارشعب اهنامثأ ردقت تناك يتلا

 رارضاأ يف ةكرشلل بيست امم ةدرخ تميبو © لحلا ةرتف يف ةمارحلا مايا ةنايص
 ةبلاطملل مايالا هذه يف ةمارحلا ىلع كلذب ةيضثت تعفرو : ةميسج ةيلام

 د نميوجع

 : جيسنلاو لزغلل نيملسلا ناوخالا ةكرش ع ؟

 6 هينج (مل...) هردق يساسا لام سارب ١514 ةنم ةكرشلا هله تاسناآت
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 ( لحلا تقو ىتح احوتفم باتتكالا باب لظو ( هينج )..٠6( العف هنم ممج

 نيمهاسملا نم مهعيمج الماع (1.) يلاوح اهلامع ددع ناكو ©« اهلمع ةكرشلا تادبو

 يزاوي امب يا هينج (؟ال..) لامع روجا تفرص رهشا ةرشع يفو «© ةكرشلا ين
 ةرتفلا هله يف اهحابرا يفاص غلب دقف كلذ نم مغرلابو : لاملا سار فصن

 « ةيريرحلا ةثمقالاو ©« رومدلاو © ةتفيلا جتنت تناكو ©« هينج )..١1( ةريغصلا
 نم ىرخا ةعاضب يأ رامسا نم لقفأب عابت اهتاجتنم تناكو « ملفلا نيدربحلاو
 اهميبو ةكرشلا هذه ةيفصتب لحلا ةرتف ءانثا ةسارحلا تماق دقو . اهتاليثم
 . ارخا اهحلاصل يئاضق مكح ردعو «© ةيضق ةكرشلا تعفر دقو 2 ايناهن

 : ةيمويلا ةديرجلاو ةيمالسالا ةعمطملا ةكارش لس 1

 «ةمابطلل ناوخالا ةكرش» ىلوالا تيمسو (© ىرخالا نع ةلصفنم امهنم لكو
 اهلام سارو «ةفاحملل ناوخالا ةكرش» ةيناثلاو هينج (ل...) اهلام سارو

 « اهطاشن فانئتسا يف ةفاحملا ناوخالا ةكرش تقبس دقو هينج (0...)
 ةكرش ترخاتو © 1547 ةنس ويام ه يف ةيمويلا ةديرجلا نم لوآلا ددعلا ردصو

 تاليكام داريتسا ليبب تناك اهنال : اهطاشن فانثتلا يف ةعابطلل ناوخالا
 تاكرشلا رئاسو يه اهلامعا تفقوتف لحلا رمأ ردص ىتح © جراخلا نم ةعابطلا
 . ةيناوخالا

 : ةيردنكسالاب ةيسدنهلا لافشالاو ةراهتلا ةكرش - ه

 مايقلل مهن (؟6..) ىلع عزوم هينج )...١1( هردق لام سارب تنوكت دقو
 8 ةسندنهلاو ةراحتلا لابعاب

 ٠ ةيراهتلا تاليكوتلا ةكرش ل 5

 ايلاح اهلامعا تعسوت مث ؛ الوا ةراجتلل نيوسللا يف اهعورشم تادب دقو

 عراشب ةرهاقلايف يسيئر زكرم اهل راصو « نالعالاو لقتلاو ةراجتلا تلمش ىتح

 :؛ مويفلاو : ينولاو «© ةيليعاممألاو 6 ديعس روبو © ةيردنكمالاب © ابيرقت.
 هب لفكت يتوامت يداصتقا عورشم لمعب ايلاح ةكرشلا موعتو . فيوس ينبو
 . ةلمجلا رامساب ناوخالل ةيكالهتسالا علسلاو ةيلزنلا مزاوللا
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 نا يم >> © ماها

١١ 

١2 

١» 

١4 

1١.6 

١5 

 دجلا مسا
 نيدلا دامع دععسم

 كلامزلا للصم
 ءادملا كمشم ةيراز

 راتخا ديعسم

 از ريم دجسم
 قراقابابب راضخلا قوس للصم

 مارتلا رش ىلصم
 يسوم
 ريمشلا ةريزج دجسم
 لضفلا ربأ دجسم
 ج رفلا ضور لساس دعم

 يد ركلا دجسم
 جريسلا ةيلم دسم
 ىدملا دسم
 جرا يدهس دعم

 .نراوثملا

 ديرف كب دمحم عراك (؟
 كلامزلا يربوك راومي لوألا داؤف عراش

 يراقرشلا شرحت ءادملا ديعس عراش
 رخآلا بردلاب
 ةيرمشلا باب ةيطرفلا
 قالوب

 قوالا باب راضخلا قوس

 زيبسام عراش

 وع 7

 ريعشلا ةريزج
 اربس قئادحب ىيحي ءراشخ
 جرفلا ضور لساسب هط رداقلادبع عراش

 اربث جرفلا بأ عراش

 جيلا ةيلم
 اربس يريصم برقعي

 جرف يديس
 يلبجتلا نافل رم

 ةفرشمللا ناوخإلا ةفطنم

 ةرهاقلا طمو ةقطنم

 » » د
 »2 ل

 من 2 2

2 0 0 

 هى 2 9

0 2 2 

 ةرهاقلا لامش ةقطنم

2 2 2 

2 2 2 

 2 ل 22

 ل 2 2

 8 ا ار

 2 هر 2

 و 2 اى

9 2 2 

 قانثإلا هيفامي لك

 تاظحالم | فارشإلا عون

2 39 82 230 

 بيطخر مامإ
2 2 

 طقاف ةممج ةبطخ
 بيطخو مامإ
2 

 اه امل جيل يل را امل ايل ايش اا ل ب



 تاظحالم | فارشإلا عون | ةفرشللا ناوخخإلا ةقطنم دهسا مها للم

 هكلمي |[ قافتإلا هيف اب يلك | ةرعاقلا طمر ةقطنم ةضررلا ةضورلا دجسسم| 00
 ناوخإلا بيطشو مامإ 2 » >2 ةفغورلا يمالوسيلا دونم ١؟ة

 » > 0 » د خيلخلا مف يمفاش ةيواز 15

 طتل ةممج ةيطخ 0 » د ةعدقلا رصم صاعلا ن ورمح دعسم 6

 بيطخو مامإ ةرعافلا بولس ةقطنم ةيرداقلا يم ةيرداقلا دهم "5

 » < د» م» طا ه ةنمككم ةدمسلا ةئيكس ةديلا دج ف

 طتقق ةممجةبطشخاأ >» د ا ةعقاع ةدمصلا ' ةثئاه ةديسلا دعسم ؟

 ةيسابع يراصنألا ةدابع نب عراش دفلجلا دهجسم] 1(
 ىرئصلا ةيليأولا ةيرداوهلا عراشم ةيردارقلا دطسعأ 0٠٠

 ةيسايملاب لوف هرئلا عراش عل لفرع "5

 ْ ْ ةيقلا تامامح ليلجلا دبع دجسهأ 009
 ينيكاكم ائيسروط عراشب صنلا ةراح ديبع دجسم] 01ه
 نوميقا يربوك ةطحمج نرسمللا يريوك ةطخ دعم لأ

 نوتيزلاب دادحطا دعم ٠

 ةيلاجلاب ةشسحلا عراش



 : ةيبرعلا تانالعالا ةكرش ال

 «فحصلاب رثشنلا لمشت اهلامعا تناكو «© ماع يلاوحب لحلا لبق تثنشنأ دقو

 ميمصتو (© تالحملاو بتكلا ةفلغأو © ةيئفلا موسرلا لمعو « امنيلاب ةباعدلاو

 © ةيرعلا لودلل ماع ىراجت ليلد لمع يف تعرشو «© تالحملا تاهجاوو تاتنال

 . [كلذ دعب ةكرشلا لامعا تفقوتو 2( هرادصا نود لحلا دعب طاشنلا فةو لاح

 : ةيعامتحا تامدخ ل د

 يلف نومللا ناوخالا اهمدق يتلا تامدخلا افيأ يكز يقوش دمحم دادع
 : لاعف (١١؟. ©« ص) عامتحالا لاجم

 الا ةيئيع ةداع نوكتو ©« نيجاتحملل تادعام ءاطماك : ةنكم تامدخ |1١

 موحلو « رطفلا ةاكز عمجو (« ةيلام ةنعاسملا نوكت نا ةرورضلا تسضضفتقا اذا

 . نوقهتممملا ىلع اهعيزوتل ٠ اهدولجو يحامضإلا

 لاصتالاب كلذو © لمع ىلع لوصحلل لطاملا ةدعامك : ةيفاش تامدخ ل ؟
 لاوما سوُور ضارقاو « لامعالا باحصاو ىرخالا حلاصملاو : لمعلا ةحلصمب
 ريظن وا ناجملاب ىفرملا جالع كلذكو « ةدئاف نودب لاوحالا ضمب يف ةريغم
 . يمسا رجا

 «بتكملا اهاعرب يتلا ربالا نيب ةيحصلا ةوعدلا ثب لثم : ةيقاو تامدخ <

 . يحلا ءارقفل ديهز غلبمب عابت ةيئالغ تابجو ريفوت ىلع لمعلاو
 ىلع لمملاب كلذو «© يداعلا ةايحلا ىوتسمب عافترالل : ةيئاشنا تامدخ ب

 يكل مهغارف تاقوا هب مظنت « ةرحلا لامعالا باحصا رافصو « لامعلل دان ءاشنا
 . ايحصو ايتطوو اينهم اهيجوت اوهجويو © طوقسلا نم اولشتنب

 : ةيتآلا تائفلل مدقت ةيداملا تادعاسملا نا ىلع بتكملا عورشم صن دقو
 ١ رهدلا اهيلع ينخأ يتلا ةميركلا رسآألا 5

 . فاك قزر دروم يا اهل سيلو ديحولا اهلئاع تدقف يتلا رسالا 5
 اهدم رفصت ملو كوللاو ريلا نسحب ترهتشا يتلا ةريثفلا رسألا  ؟

 ذيفنتب © هتلاسر قيقحت يف بتكملا ةنواعمب دافمتسا اهلو © ف رشلاب ةلخم ماكحا

 . [هتاهيجوتو هتاداشرا

 اوساأ لفث ةين زج تامدخ نا وخالا مدق .ةماقلا كتامدخلا هذه ىلا هةتافالابو

 ةمرزم لمع يف ناوخالا شعب كرتشاو ٠ ةبرصلا ىرقلا ةضهنب ةيانعنل ةعامج
 ةمسأو نفادم ةعبرا ىرقفلا ىدحا يف اوديشو ©« طوشرف يف ةيجذومن ةينواعت
 ةثالثلا رهشالا لالخ ءارقفلا ماعطا يف بعشلا ترابتو ©« نبكاملاو ءارقفلا نندل
 ةحلاصملاب ةبانعلاو : ناضمر يف ةاكزلا جارخاو © ىرقلا ةرانا يفو «© ةكرابلا

 فني



 («ةريقفلا رسالاو نيدرشملا لافطالا ءاصحا ناجللا ىدحا تلوتو © نيمصاختملا نيب

 .مهل لئاع ال نيذلا ةزهملا ةلاعاو © مهناكماو قفتت تاعانص يف لافطالا ليغشتل

 ٠ دجاسلا ه2 ه

 اهيلع فرشب يتلا دجاسمللا (يرصملا عمتجملاو نوملسملا ناوخالا) باتك نيب
 لودجلا هنم لقتننم نحنو «© ةزيجلا ردتبو ةرهاقلا ةقطنم يف نوملسلا ناوخالا

 : ةهبش

 نومللا ناوخالا اهاشنا يللا تاسسؤلا هذه نيب قرفلا ام : نآلاو

 ؟ ةيحالصالا ةسردملا يف كلت اهتهيبشو
 ةسردلا يف ملسملا ناسنالا عنصت نا لواحت تالاف : ريبك امهنيب قرفلا

 وا © ةيوبرتلا ةسردملا يف اهل مناص ملسملا ناسنالا نأ نيح يف « ةيحالصالا
 اهنا نيح يف «© ىلوآالا ةسردملا يف اهل دادتما مللا ناسنالا ةيصخش نا ٠ لق

 . ةيناثلا ةسردملا يف ململا ناسنالا ةيصخشل دادتنا
 ةيحالصالا ةسردملا يف تاسنؤملا نيب قرفلل حاضيالا اذه دعب  رقاو

 نيتيمالسالا ةكرحلاو ةوعدلا ىلع ىدجا ناك هنأب  ةيوبرتلا ةسردملا يف اهنيبو
 ناسنالا ةيبرت ىلا تهجو ةيناوخالا تاسسّولا يف ةفورصملا دوهجلا هذه نا ول
 . هلقصو مللا

 : يناوخا داهج
 ©« داهجلا ىلا دجاسملاو ةفاقثلاو دامتقالا نيملسملا ناوخالا دوهح تزواحت

 دقو ٠ اياحضلاو ءاديشلا اومدقو ©« ةلهتسم بناتك نيطسلف بارتحح اوضاخ لقق

 داهجلا دمتمتو « مالسالا نم اهلوصأ دمتت يتلا ناوؤخالا ةيبرتل ةرمث كلذ لك مت
 . ةوعدلا سسسأ نم ايلوأو امهم اساسا

 6 نيطسلف برح مهضوخ يف ةيتاذلا حلاصملا قنا نومللملا ناوخالا زواحت
 ثيخح مهيلا نيزممتسملا تهينو © ةروخدملا مهاوق برحلا كلت . تفضشك دقق

 نا دعب ؛ مهيلم ءاضقلل ةيناتملا ءاوجالا نوربدي اوعسو © مهتاوطخ :اودصر

 . ملسملا بايسشلا اذه يف داهجلا ةركف دجت مهلهذأ
 نسسم ةمدقملا ةيسئرفلا ةبزيلكنالا ةيكيرمالا ةركذدملا يف ةرماؤملا تقفحت دقو

 ؟ أذ



 1164 ماع ةياهن يف ةيرصملا ةموكحلا ىلا رصم يف اسنرفو ارتلكناو اكيرما ءارفس
 رماوأ تدفن لعفلابو نيملسملا ناوخالا ىلع ءاضقلاب ةبلاطلاو 2« نيطلف برح رثا ,
 نوجسلا ىلا نيبلللا ناوخآألا ودهاجم قيسو « نسيراب  ندنل  نطنشاو'
 ب طايبيخ د ١5 يف انلا مهدشرم دهشثشتساو ٠ ةكرعمللا ضرأ نم مهتدوع دنع

 . مهيلع رمآتلا تاقلح نم ىرخا ةقلحك 4
 ذاتسالا ةوعد اوبل امدنع ةيناث ةيتاذلا ملاصملا قفا نوملسملا ناوخالا زواجتو

 تاوقلا درطل اديحو اليبس تاباصعلا برح ضوخ ىلا ةوعدلا ةلجم يف بطق ديم .
 اهفاذد _ كلت تاباصملا برجل ب تناك دقو . ١ ماع رصتم نم ةئن زيلجتالا

 . دمي اميف رصم نع زيلجنالا ءالج ىلا ارثابم ايلوا
 بسسس © ةبومدلاب مه وتعدو ٠ تاهرالاب نيململا ناوخالا مالسألا ءادعأ مهتإ

 ءاومخضو . ةانقلا يف زيلكنالاو نيطلف يف دوهيلا دض اهوضاخ يتلا بورحلا
 يتلا مهتلاحل اوثرو : بيجاعالا اوجسنو © لاجملا اذه يف اولتوقتو ؛ اولوهو
 كفستو لتعت ةيباهرا ةباصع تهتنا مث © داشرلا ىلا يدهت ةيتيد ةيعمج تادب

 نأ دري مكاجحنح يا عبو يف راص ثيحب ةمهتلا هذه ىلع اوزكر دقو . ءامدلا

 نأ هعسسو يف راص مهمكاحب نأ وأ 4 مهدض رعاشملا ريش نا وأ 6 مهيلع مهتم

 : تاماهتالا نم نينافآو © تالايشلا نم اماكر دحيل ©« ةميدقلا تافلملا ىلا دوعب
 وأ كللا لتق نم قطنتو « ةحلمالا تاعدوتسمب يهتنتو « رجنخلا ةلآب ادبت

 نيدقاح نيمرجم مهروصتو «ءيرب نطاوم لك ىلع ءادتعالا ىلا لصت ىتح سيئرلا
 ٠ دودملاو ءانسلا يىدجح» نت رمدم

 :جراخلا يف راممعتنالا قاوبأ ىرت امنيح نزح الو فنا هورعب ال ملسملا نا

 ةءاسالا يسف نيطشن « تاماهتالا هله جيورت يف نيطشن لخادلا يف هبانذأو
 كلتو « مهباد كلذ نال نزح الو فنا هورعب ال : قئاقحلا بلقو ريوزتلاو

 . ىدهلاو روتلاو قحلل ءادعا لاح ىأ ىلع مهو « مهتفيظو
 ©( تامايهتالا هذه نيململا ضعب قدصبت امئيح نزحلاو فسالا هورمعب نك

 نسم ان دي ال : اننيعأ ماما رمالا يلجتب ىتحو . راممتسالا هلاق ام نورركيو

 . نوملسملا ناوخالا اهب اثن يتلا ةيخيراتلا فورظلا صحف
 يرزيلجنالا لالتحالا ناكو «© 55١مل ماع  مولعم وه امك  ناوخالا اثن

 يف مكحتيو « اهبعش لذبو 4 اهتاريخ قري « كاذنآ رصم رئثم ىلع امئاج
  مكحتلا اذه نم  ففخت الو « ةيجراخلاو ةيلخادلا اهنوٌرشو اهريصم
 1111 ةروث' رثا تدلو يتلا روتسدلاو ةرازولاو ناملربلاك ةيطارقمبدلا تاسؤملا

 تادهاعمو قيثاوم ىلع روثت يتلا ةيبعشلا تاروفلا تناكو . لولفز دمس ةدايعب
 طلستلا يقبت اهنكلو ©« ظافلالا يف فلتخت ىرخا قيئاومو دوهعب يهتنت لالتحالا
 . يرصملا بعشلا ردم ىلع ةمئاج ةقيقح يزيلجنالا

 هللا ةمحر هيلع  انبلا ريكفت لفش دق يزيلجنالا لالتحالا اذه نا كم ال
 ىلع هل ةهشلا ةيداملا ةروصلا نم ةبيرق ةيليمامسالا يف تاشن هتوعد نا ةماخو
 . ةانقلا يتفض
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 ممع ىأر نأ دعب © هثلازا لئاسوب هريكفت لفغش دق هنا  كلذك كش 7

 . هعم اقبام ةفلتخلا بازحالا اهتمبتأ يتلا لئاسولا
 ىلع هرارمتسا ةروطخ ظقيلا هئهذ يف لثمت دق هنا  اخبا كك ال

 . نييمالسالا مكحلاو ممتحلا هماقأ نود ازحاح هفوخوو ؛« يرصملا بعشلا

 .نيململاس وفن يف داهجلا ةركف ءايحاب «مالمالا يف لحلا انبلا دجو انه نم
 ٠ موحاورأ يف دولا د | مهبولق يف اهامثو اهيا هياميعا ىبرث

 . اهب ةهافق ىمدأو © هل اصعلا بمشلا لمح نأ دعب الا ضرأ نم

 ده د د

 مهفو © يراضحلاو يحورلا نيملسلا مازهنا دامبأ انبلا كردأ : ةمالخلاو
 مهسمهمازهنا 2 امالتحع « مالسالا قيلطت ىلع مهلمحكش . مالسالا نع مهداعتبا رس

 . مهتمزال داحعو (؛ مهداعتباو

 عم هيولسا ىزاوتو «© مالسالا جهنم عم قيبطتلا يف انبلا جهنم قباطت دقو
 : هايرو © ىريكلا هتبانع ناسنالا ىلواق . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا بولسأ
 يلف اركتبم « رصانملا هذه نيب انزاوم © دسجو ركفو حور نم هرصانع ايعاو
 . نيرشملا نرقلا ءاوجأ عم بسائتيو 2« ضرفلا ققحي امب ةيبرتلا لئاسو

 ا

 ٠ نازيملا يف ةيوبرتلا ةسردلا

 8 نيملسملا عممتسملاو ناسنالا داحبأ ىلا مالمالا ةليسو يه ةيبرتلا نأ 6

 الهلو © الوا ناناآلا ىلا يناهيشأ نيدلا يفتو انبلا نسح نم لك هجتب ل ؟

 . ةيويرتلا ةنرفملا يه ةدحهاو ةسرلم يف امهانمضو

 ةالملا هيلع لوسرلاو مالنالا جهنم نم ابرتقم ناسنآلا لوالا ىبري ل ؟
 اق رحتمو أدمتبم نانالا يناثلا يئبربو ٠ دسحجلاو ركفلاو حورلا ةيبرتب ماللاو

 . هدحو ركفلا ةيبرتب ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلاو مالسالا جهنم نع

 جهنم نع 'يناهينلا داعتباو ايلا يارتكا# يباح مييعلا نم نب ال ناك اذا

 عم تقباطت انبلا ةيبرت ناب : لوقت انئاق ملمو هيلع هللا ىلص لوسرلاو مالسالا
 تلمهاومالسالا ثلث تلمم يناهبنلا ةيبرت نانو ©« ةتوعد حاجت رب اآدهو جينللا كلذ

 . هتفامقم قافخا رس اآدهو هيلث

 دلفف . مقاولا لاحم يف ةمشف ارامث هللا همحر املا ةيبرت تطعأ هم
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 يبرح يف اوكرتشاو .... خلا ةيعامتجاو ةيداصتقا تاسسؤم هتوعد لاجر اشنا
 . سيوسسلا ةاتقو نيطلنف

 رككفلا ىوتسا دقف : ركفلا لاجم يف ةمخض ارامث  كلذك  تطعاو
 ىفنو © بطق دمحمو بطق ديل يدب ىلع مظعالا هدادتما دخاو © يمالسالا

 «نيقرشتسملا باهرا قيرط نع هيلا تلخد يتلا همومسهنع  هفن تقولا يف
 . ةيبرغلا ةراضحلا تاسنؤمو
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