
 عقاولا هقف .

 باتك يف كلذو هتاعد ًادقتنم عقاولا هقف نع هللا هظفح بتاكلا ثدحت

 ضعب ةغلب ئمسي اموهو» :لاق ثيح رخآلا هباتك نم ءزج يفو "”لصفنم
 مهنأو بابشلا عيمجتب مهيمري ذحخأ مث "”«عقاولا هقف»ب ةاعدلا ءالؤه نم

 ىلإ مهنإو . . مهنإو سانلا ىلع نولعتسي مهنإو يبزحلا ميظنتلا نودصقي

 ةروصلا حضتت ئتح عوضوملا بلص يف لوخدلا نم يل دب الو همالك رخآ
 هقف وه امف . . .دوجوملا فالخلا ىلع مكحن مث عقاولا هقف وه ام فرعنو

 بتاكلا رظن يف عقاولا هقف فرعن نأ اندرأ اذإ اننأ ةقيقحلاو . .؟عقاولا

 بتاكلا نأ يل ودبيو .ًاقلطم ًافيرعت هل ددحن نأ عيطتسن نلف هللا هظفح

 م نكلو ًاحضاو ًافيرعت هل ددحي يكل دهتجي ذخأف (عقاولا هقف) هقفي م

 ةاعدلا نم ادحأ روصتأ تسلو» : هلوقب عقاولا هقف فرعي ةرم هارتف !حلفي

 لوقي نأ مهاريجهو مهديد هنولعجيو عقاولا هقف ركذب نوجهلي نيذلا
 دمتسم.هقف «ةيعرشلا هتروصب (عقاولا هقف) نأ نم (عقاو) وه ام فالخب

 همالسو هيلع هللا تاولص يبنلا ةنسو ىهؤايمسأ تسدقت هللا باتك نم

 مث !! ”(ةدفاو تاروصت وأ ,ةدراب رطأ نم كلذ ىوس ءىبش هيف سيلو

 )١( (قيبطتلاو ةيرظنلا نيب عقاولا هقف) باتك وهو .

 ص) ةيعقاو ةيؤر (؟) - 55(.

 ص) عقاولا هقف (؟) - 9(.
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 ديقعت نودو ةلوهسب  ةينارقلا (عقاولا هقف) ةقيرطو» :رخآ عضوم يف لوقي
 لك» هباتك يف يدعسلا نمحرلادبع ةمالعلا خيشلا هنيب ام وحن ىلع يه

 الف ءهيلإ ةلصوملا هقرطو هباوبأ نم هاتأو .المع لمعو .ًاقيرط كلس نم
 تويبلا اوتأو#» : ىلاعت هللا لاق ا هتياغ ىلإ هب لصيو حجنيو حلفي نأ دب

 دادس .لمعو ملع .ةنسو باتك :(«عقاولا هقف» :لوقي مث '”4اهاوبأ نم

 يف هفرعي مث !'(. .روضحو ظقيت «ةهابنو ةريصب «ةياردو مهف ءةيادهو
 طيطمت نود عقاولا هقف يف لوقلا ةصالخ وه اذهف» : لوقيف رخآ عضوم

 كلذ قيبطتو هلي هلوسر ةنسو هباتك يف هناحبس هللا مكح ةفرعم طيرفت وأ

 ةلباقملا ةحفصلا يف لوقي مث '”«ةرصاعملا لئاسملاو ةرضاحلا عئاقولا ىلع

 قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ انإإ :ئلاعت هللا لوق لامعإ وه عقاولا هقفف
 امب مهنيب مكحا نأو :لجو زع هلوقو *«هللا كارأ اب سانلا نيب مكحتل

 ةجرهب ريغ نم «ريرغت الو ريوحت ريغ نم “# مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ

 عقاولا هقف يف ةسايسلاف» :لوقي مث «فيرحت الو نييزت ريغ نم .فييزت الو
 ةبراوم نود رصعلا تادجتسم ىلع ةنسلاو باتكلا تباوث قيبطت يه

 !”(ةعداحن ةكحامم الو ةلطاب

 قيبطت ! ! شوتر الو فويز ريغ نم عقاولا هقف ةقيقحف» :لوقيف دوعيو

 111 - نحل عقاولا هقف (5)

 .217 - ضو قباسلا ردصللا (8)

 ١5(. - ص) قباسلا ردصملا (5)

 -١72(. ص) قباسلا ردصملا (/)

 .(79 - ص) قباسلا ردصملا (8)

 ؟ِ



 ةقيقحو»و ©”( . . ةريصبو ةياردو ملعب عمتجملاو سفنلا ىلع مالسإلا ماكحأ

 ةقيقح»و "'”«ًءاطعو ًاذخأ ًءاربو ًءالو ماكحإب ماكحألا ذافنإ : عقاولا هقف

 نود ءملحب ةيادحلا قيرط ىلع ريسلاو .ملعلاب لمعلا :عقاولا هقف

 هقف ةقيقح» :لوقيو '”«. . فرحت فطاوع ريغ نمو .فرجت تاسامح

 الو دعت نود عرشلا دودح دنع فوقولاو .سوفنلا رادقأ ةفرعم عقاولا

 ضغبلاو هللا يف بحلا لامعإ : عقاولا هقف ةقيقح» :لوقيو و[ 0012 . لول

 ةوعدلا عقاولا هقف» :لوقيف يهتنيو ؟!'"”«ةارادم وأ ةبراوم نود هللا يف

 ءرئارسلا ءاقنو .ةوعدلا ةيرطفو .مالسإلا ةوخأب ,ةريصب ىلعو ملعب هللا لإ

 اذه دعبو . .نآلاو ؟!!''*”«(روحمت) وأ (ةمذرش) نود بولقلا صالخإو

 ىنعمل انلصوت له مقاولا هقف فيرعتل الم نوكي ال نأ وجرأ يذلا درسلا

 يل ودبي يذلاو !بتاكلا يأر يف عقاولا هقف فيرعتل حضاو يحالطصا

 طبختي ذخأ كلذل هنع ثدحتي يذلا عقاولا هقف هقفي مل بتاكلا نأ ةقيقح

 لوقأو ء«ةحضاو ةجيتن نود نكلو عقاولا هقف فيرعت الواح ًايئاوشع ًاطبخ
 مالسإلا فيرعت وه اف ةقباسلا تافيرعتلا كلت وه عقاولا هقف ناك اذإ

 ئتحو ! ؟هللا ىلإ ةوعدلاو ءاربلاو ءالولا فيرعت امو ملعلا فيرعت امو !نذإ
 فلؤملا ههقف (ىك عقاولا هقف ةقيقح فرعن نأ عيطتسن الف نيفصنم نوكن

 ةوعدلاو ءاربلاو ءالولاو ملعلاو ةعيرشلاو ةديقعلاو ناميإلاو مالسإلا» هنأ الإ
 اذخأ «ًءاربو ًءالو ةريصبو ةياردو ملعب هللا لزنأ اب مكحلاو داهجلاو هللا ْملإ

 )4()١1١(١١9( ص) قباسلا ردصملا - 78( .

 )١1(١790(١159( ص) قباسلا ردصملا - 39( .
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 ىدحت الو دعت نود فرحت فطاوع ريغ نمو فرجت تاسامح نود ًءاطعو

 اذه رمأ هللاو بيجع !!!«روحمتو ةمذرش نودو ةارادم وأ ةبراوم نودو

 ةنسلاو باتكلا فيرعت تدرأ اذإ هنأ اذه ئنعمف هايإو هللا اناده بتاكلا

 نأ ابو !!هيقف مالكلا اذه لوقي لهف (عقاولا هقف) وه فيرعتلا نوكيف

 ضرف «ةئسلاو باتكلا» مّلعت لهف دقتعن امك ةيافك ضرف عقاولا هقف
 بتاكلا مهيمسي يذلا «ةاعدلا ءالؤه» نأ ًاضيأ اذه ئنعمو ! !ةيافك

 باتكلا ريغ ْلع عقاولل مهمهف نونبي «عقاولا هقف ةاعد»ب هللا هاده

 ! !الصأ مالسإلا ريغ شلع لب هناحبس هللا نم يدع ريغ ىلع . .ةئسلاو

 بتاكلا هيلإ انلصوي نأ ديري ام اذه لهف ! ! ميظع لهج اذه يبر ناحبس

 بتاكلا ينجت ءىراقلا فرعي يكلو ! !هذه ةيعوضوملا هتشقانم لالخ نم

 ثدحتت يىتلاو مهبتك ىدحإ ىلإ عجرن «ةاعدلا ءالؤه» ىلع هل هللا رفغ

 ثيح ''*”«هرداصمو هراثاو هتاموقم عقاولا هقف باتك» وهو عقاولا هقف نع

 هقف يف ثحبي ملع وه» :لوقيف ًايلج ًاحضاو ًافيرعت عقاولا هقف فرعي
 ةنميهملا ىوقلاو .تاعمتجملا يف ةرثؤملا لماوعلا نم .ةرصاعملا لاوحألا
 ةمألا ةياح ةعورشملا لبسلاو ةديقعلا ةعزعزل ةهجوملا راكفألاو .لودلا ىلع

 اذه لهو .فيرعتلا اذه يف أطخلا اف ''(لبقتسملاو رضاحلا يف اهيقرو

 نارقلا ِف هساسأ» نأ مأ !! مهبويج نم «ةاعدلا ءالؤهو» هجرخأ ديدج ملع

 عضي امدنع ًايلج رمألا اذه رهظيو "”«ةمألا فلس مالك ينو ةنسلاو

 !رمعلا نايلس نب رصان روتكدلل )1١(
 .غ1* - صو قباسلا ردصلا 415)

 )١0( قياسلا ردصملا )ص  ١١(.
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 .هريسفتو ميركلا نارقلا» ىلع اهينبيو ملعلا اذه لوصأ هللا هظفح بتاكلا

 ةساردو هقفلاو ةديقعلا بتكو حلاصلا فلسلا ةريسو ةرطعلا ةيوبنلا ةنسلاو

 ءالؤه) رظن يف عقاولا هقف ساسأ اذه ناك اذإف ' ”«ننسلا هقفو خيراتلا

 له !مهيلع ءاوعشلا برحلا هذه اذاملو .ءنذإ ةلكشملا يه ايف (ةاعدلا

 يف رودي ام كاردإ ئنعمب .عقاولا عم يباجيإلا لعافتلا ىلع اوهبن مهعأل

 امو قرشلاو برغلا طيطخت ةفرعمو ,ثادحأ نم هيف ام عبتت تو ملاعلا اذه

 بابشلل مهمبوعد يف نمكي أطخلا نأ مأ ةنآلا كبت سلاسد نع هنري

 ىلع عالطالاو نييسايسلا تاباتكو ةيفاقثلا ةيسايسلا بتكلا ىلع عالطالاب
 عقاولا شيعن نأ انيلع نذإ ""ةعومسملاو ةيئرملا ءابنألا تالاكوو فحصلا

 انعم نحنف اندض كاحي ام الو انلوح رودي اب متهن الو ةيجاع جورب يف

 يف سلجن نأ .ةيفوصلا تلعف اىك لعفن نأ ديري لهف ! !ةنسلاو باتكلا

 اذه سيلأ لوقأ !اندالب وزغي رمعتسملاو ملسمو يراخبلا يف أرقن اندجاسم

 انئادعأ تاططخمب ماتهالا ناك اذإو !!«يرصعلا فوصتلا» هنيعب وه

 . تاسامحو فطاوع خلا . .و مهتاركذم ةعلاطمو

 سيلأ ' «نيترم رحج نم ملسملا غدلي ال» : ِةيكَي لوسرلا لوقي اذالف
 نع نيلفاغلا نم نوكن الو اندض كاحي امل نيظقيتم نوكن نأ ىئرحألا نم

 .ةوعدلا هقفن ال قفألا يقيض ءاطسب نييحطس نوكن نأ بجي مأ !انعقاو

 .(5-١507ص) عجاري قباسلا ردصملا )١18(

 .طقف ةفرعملل عالطإ درجم لوقنو )١9(

 .ثلاثلا ءزجلا )١١75( مقر ثيدحلا ةحيحصلا ةلسلسلا )١(

 عو/



 هلك اذه ربتعي هللا هاده بتاكلا نكلو !!!اه ربدي امو ةمألا عقاوب ةلهج

 فرعن نأ انل ديري ال هل هللا رفغ بتاكلاف !!عقاولا هقف ءامهف هشيعي مهو

 ايافخو ! يملاعلا ماظنلا ايابخو ةيكيرمألا ةنميهلا نع الو ةيعويشلا نع ًائيش
 !نيطسلف ةيضق تايرجمب ماّتهالاو «ةينالعلا فادهأو ةيبرعلا ةيموقلا

 ! !نويهص ءامكح قئارط ةفرعمو

 اننوبراحي انءادعأ ىرأ يننإ هبحاصل لاق نمك بتاكلا هديري ام لثمف

 ةعانص ةسارد ملعتل دهتجأ نأ ديرأ كلذلو ةكاتفو ةروطتم ةحلسأب

 كئادعأ نم ةحلسألا ةعانص ملعتتأ لهاج اي :هل لوقيف .ةحلسألا

 طاير نمو ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأوإ» :لوقي هللا باتك كدنعو

 دقو هعقاو دهاشي نمك هلثمو !!«مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا

 نوعرزيو ةمألا ريمدتل نيدهاج نوعسي مهو ءادعألا هتمأ ىلع بلاكت

 مهحضفو نيمرجملا ءالؤه تاططخم فشك نم دب ال لوقيف اهب داسفلا

 اي !(هير باتكب فراعلا) هبحاص هل لوقيف ! يموق ونب مهب رتغي ال ئتح

 ءالؤهو ءالؤه عبتتب نيمثلا كتقو عيضت الو كفطاوعب كرحتت ال اذه

 كنرغي ال# :لوقي هناحبس هللاف هولك هيبن ةنسو كبر باتك كدنعو

 سئيو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم .دالبلا يف اورفك نيذلا بلقت

 ةبعل» باتك الثم أرقتل تئج اذإ هنأ ًاضيأ اذه ئنعمو ؟! ئفكو ! !«داهملا

 هذهف '"'(ةمغلا فشك» وأ !'"«جيلخلا برح رارسأ» باتك وأ ''«ممألا

 .كدنالبوك زليام )7١7١١(

 .زوثيام موتل (١3؟)

 .يلاوحلا رفس .د (7)
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 ةيملاعلا مهترطيسو دوهيلا دئاكم ىلع فرعتت نأ تدرأ اذإو ! !ةلاهجو ةسامح

 دوهيلا» باتك وأ "'”«جنرطشلا ةعقر ىلع راجحأ» باتك يف تحفصتف

 جمنملا نع دعب اذهف '”«ضرألا يف نودسفملا» باتك وأ '”(يملاعلا

 باتك تأرقف ةمألاب نييبيلصلا ركم فرعت نأ تدرأ اذإو !!ميوقلا

 باتك لع تعلظا وأ !'”«يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يبيلصلا لغلغتلا»

 اذإو !!طارصلا نع دعب اذهف .!'”يبرعلا جيلخلا ين ريصنتلا لوصأ»

 ىلوألا نيملسملا ةيضق يف نورماتملا هيلع رماتي يذلا ىلع فرعتت نأ تدرأ

 وأ "”«ينويهصلا قارتخالا ةيجارتسإ عيبطتلا» باتك تأرقف «نيطسلف»
 يف عقاو تنأف "”(ةيمالسإلا ةضراعملا داعبأو مالستسالا رمتؤم» باتك

 اذالف !! !هتسقفل ًاضيب لهجلا ناك ول هللاوف ؟! !ركاملا جاردتسالا ةقلح

 هقفن نأ انل قحي الف «يبرعلا جيلخلل ةيبيلصلا تاوقلا لالتحاب ًأذإ متبن

 الو ةيبيلصلا تاوقلا مجحلا تفتلن الو ةنسلاو باتكلاب الإ انلوح عقاولا

 وأ نييسنرف وأ نييناطيرب مهفوفص يف نوكي نأ مهب الف ,«مهسانجأب متبن

 بابسأب انتاقوأ عيضن نأ ءيش يف ةمكحلا نم سيل لب ! !نييليئارسإ ئتح

 ول اذامو !!رخؤي وأ رمألا يف اذه مدقيس اذام مث نييبيلصلا ءالؤه دوجو

 .راك ياغ مايلو 50

 .دروف يرنه ("5)

 . يجان . س (؟7)
 .رفند نوف دمحأ (70/)

 .رلقيز يوتوك فيلأت (18)
 .نادمح ناسغ (794)

 !ةيمالسإلا تاساردلا زكرم تارادصإ نم (70)

 ةة



 "9ةيقارعلا ةوقلاب ةلثمتملا نيملسملا ةوق برضل تءءاج تاوقلا هذه نأ انفرع

 !! !ًايسايسو ًايركسع اهيلع ةرطيسلاو ةمألا تاورث ببنل تءاج ابنأ وأ
 يفلسلا حيهنملا دعاوقل «هتاقيبطت»و «هلوصأ» يف فلاخم اذهف

 ؟؟! |" ”سسسأو

 نوكن نأ انل ديري نم كانه نأ فرعن وأ ؟!عقت نم يديأبو ! !نييالبلاب

 ةقيقح نع اهب ئهلتنل ئوأملاو دالوألاو تيبلاو لاملا طقف انم*و ءارقف ًائاد

 عقاولا هقف هقفن نأ انديري هل هللا رفغ بتاكلا نأ ةقيقحلاو '' "انفادهأ

 ةيعمج سيئر اهمهف [ى طبضلاب . يفلسلا ججبنملا تاقيبطتو لوصأ بسح

 لالتحالا ةلازإل ضرألا ممأ انل هللا رخس دقلف» :لاق نيح '*نييفلسلا

 نأ «ًافصنم» لاق نيح هتعيش نم وه يذلا اهمهف اى اووأ !!"””«ناودعلاو

 نيذلا «ناكيرمألا ىأ» مهو داركألل تادعاسملا تمدق ةيكيرمألا تاوقلا

 سبالملا مه نومدقيو .ةيذغألا مه نومدقيو .نمألا مه نومدقي

 حيحصلا مهفلا وه اذهأ ! !"”«كلذ رخآ ىلإ نكسلا ًاضيأ مهل نومدقيو

 .بهذي فوسف مكحلا يف ىقب امهم ًامادص نأ ًاديج نوفرعي انئادعأ عبطلابو (1)

 .(2 - ص) ةيعقاو ةيؤر (75)
 نوبنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكإ» : هناحبس هللا لوقي (77*)

 . «هللاب نوئمأتو ركتملا نع

  55١ةةييوكلا م يمالسإإلا ثارتلا ءايحإ ةيعمج يهو :

 . «ةرصاعملا تاريغتلا لظ يف ةيمالسإلا ةمألا) طيرش نم ءزج (5)

 ) )7١هللا ىلإ اورفف طيرش يف ةءاج امم ةءاربلا طيرش نم ! !
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 .!!!عقاو تودب شيعلا وه لب اال ةئسلاو باتكلا نم عقاولا هقفل

 . .موق اي مكل امف

 ! ؟نوركفت فيك

 !؟نومهقت فيك

 ! ! ؟نوبتكت فيكو

 !؟اهب نوهقفي لوقع مهأ هللا ناحبس

 !؟اهب نورصبي نيعأ مهل مأ

 !؟ابس نوعمسي ناذا مهل مأ

 ! !!نيلهاجلا يغتبن ال مكيلع ممالس

 شيعلا هقف وه له  عقاولا هعف ةاعدلاو ءالعلا مهف بفك , , ةركلو

 ةمدقم يف بيطخلا نيدلا بحم لوقي !عقاولا عم شيعلا مأ عقاو نودب

 هريخيل هءاج ايلا دعاسم هليمز نأ : «(ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا» هياتك

 ةلجم تحبصأ « يمالسإإلا ملاعلا ةلجم » يهو ةيسنرفلا تالاجملا ىدحإ نع

 نيرشبملا لامعأب صاخلا ددعلا اذه اهرشنب ةيسنرفلا ةلجملا نإ :بيطخلا

 نورخآلا مكقبس فيك اورظنا : !كيلوئاكلا نيرشبملل لوقت تناتستوربلا

 مهبيلاسأ يف اورظنتو مكدوهج اوفعاضت نأ بجيف «(!!) حتفلاو ةراغلا ىلإ

 ها



 - خألا اهيأ نحنو» : هبحاصل بيطخلا نيدلا بحم لاقف !«اهنم اوديفتستف

 نأو .ككئلوأو ءالؤه انل هديكي ام ملعن نأ انيلع بجي  نيملسم انتفصب

 ! !«رش نم امل تيبي امو كراش نم امل بصني اهب ملع ىلع انتمأ لعجن

 نيبي وهو !"”«مدقتلا ليبسو ةرخأتملا انعقاوم» باتك بحاص لوقيو

 هلوق اهنمو كلذ قيقحتللو اهذاختإ بجي طاقن هب ةمألا مدقتل ليبسلا

 نإف مهيمارمو مهططخو .عءادعألا بيلاسأ لع فّرعتلا» : ص

 مالسإلا ىلع دقحلاب حفطت مهفادهأو «ةثيبخ مهتاططخمو ةركام مهبيلاسأ

 نوتيبي ام لاطيإ ىلع لمعلا بجي كلذ ىلع فرعتلا دعبو .هئانبأو

 !!«لخغادلا فصلا ةمالس ىلع هابتنالاو .« يعولا رشنو .دادعتسالاب

 خش" ””(ةيمالسإلا ةمألا ثعبل ةيسيئر طوطخ» باتك بحاص ثدحتيو

 ثدحتت يتلا بتكلا ةءارق ىلع ملسملا بايشلا ضحيو ةمألل ءادعألا ديك

 اريك ثييف بت تافلؤم ةدع هلل دمحلاو تفلأ دقو» : ٠١ ”ص لوقيف كلذ نع

 رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ابنم ركذأو ًاثيدحو امييدق ثيبخلا سدلا اذه نم

 ريشبتلا» مهئادعألل مبيرح يف لضافألا انؤالعو «ماركلا انتاعد اهب رينتسيل

 .اهلخاد نم ةددهم اننوصح .(!)يمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلاو ءرامعتسالاو

 .يملاعلا يدوهيلا ,.(!١)نويهص ءامكح تالوكوتوربو .نيمادحلا ركو يفو
 ةيسوساحلا بتك ىلإ ةفاضإإلاب اذه «رصاعملا بدألا يف ةينطولا تاهاجتالاو

 يف نيملسملل ةدابإلا برحو ةيعويشلا حباذملا حئاضفو .(!!)ةيكيرمألا

 ةفرعملا هذه نإ . .نيملسملاو مالسإلا برحل ةبيهرلا مهتاروشنمو ءمهدالب

 .ركاش دومحم خيشلا (7707)

 !قلاخلادبع نمحرلادبع خيشلا (7)

 كم



 يف نمأن كلذبو «هملاعم انل حضوتو قيرطلا ””انل رينتس ءادعألا ءالؤهب

 يفو لب انقرط يف اهضعب ثوثبملا ةثيبخلا يعافألا هذه رصنلا وحن انتريسم

 ةيمالسإلا ةراضحلا نيب» باتك بحاص لوقيو ! !«اننوصح لخادو انتويب

 حرم ديقتست نأ اتيلعو : 8 نص يف نيملسملا ايما (9(ةيبرغلا ةراضحلاو

 ال يتلا ةينفلاو ةيملعلا ثاحبألاو تاعانصلاو مولعلا راضم يف برغلا

 بسحف يناسنإلا دهجلاو ةيملعلا قئاقحلاو ةيلمعلا براجتلا ىلع الإ موقت
 رئاخذلا عم لئاسولاو مولعلا هذه عضن مث ءردص ةعسو ةيرح لكب

 ةيماسلا فادهألا ةمدخ يف يمالسإللا انملاع ضرأ اهب ضيفت يتلا ةيعيبطلا

 لئاسولا نيب عمجلا اذهبو «ةريخألا ةوبنلاو ريخألا باتكلا انايإ اهحنم ىلا

 .«ميركلا نارقلا اناعد اى ةمأ ريخ نوكن تاياغلاو

 مغر ةنسلاو باتكلا ءوض ىلع عقاولا هقفل حيحصلا مهفلا وه اذهف

 نأش نم للقن الو لهاجتن ال رمألا اذه ررقن ذإ نحنو ! !نيضراعملا فونأ

 لهأو قحلا لهأ نيب ناقرفلاو ناميإلا لصأ يهف ةمألا ءانب يف ةديقعلا

 بناوخلا لك سيلو ًابناج لثمت اهنكلو «ةمألا رصنل ليبسلا اهنأو نارفكلا
 ليلق لبق انفلسأ [ى ىرخأ ًارومأ كانه نكلو '”يحورلا بناجلا وهو الأ

 تاحيرصت ضعب ىلع هومال دقو ءدوهيلا نم هموقل ًاموي (نايد يشوم) لاق (*9)
 اوفشكيو .برعلا اهأرقي نأ اوشخ دقو ء.مهتاعلطتو مهعارطأ نع فشكت
 فسويل «للخلا نيأ» !!«نوأرقي ال برعلا نإف اونئمطا» :مهل لاق .مهططخ

 . يواضرقلا

 .ديسلا دمحأ ركي وبأ .د (50)

 .قالطإلا ىلع بناوجلا مهأ هنأ كش الو )5١(

 كلوا



 موقت نأ نكمي ال ًاضيأ بناج يهو اهليصحت ليبس يف دهتجن نأ بجي

 !عقاولا هقف ةاعد . .(ةاعدلا ءالؤه) امأ .ةيواستم ةيضقلاف !هنودب ةمألا

 !؟هللا نيد يف هقفتلاو مهتديقع ةسارد نع ثادحألا مهتقرغتسا له

 مسق سأري لاقي قحلاو (ةاعدلا ءالؤه) دحأ نأل !!!معن عبطلاب باوجلاو

 تغلب ئتح (ةيواحطلا ةديقعلا) سيردتب موقيو تاعماجلا دحأ يف ةديقعلا

 !طيرش )7٠0١( برقي ام هذه هسورد ةطرشأ

 . . نكلو يعرشلا ملعلا بناوج نم بناج دسي (ةاعدلا ءالؤه) ةيقبو

 ب ىندألا دحلا| ملعتيو ةديقعلا سردي امدنع مزلم :ملسملا له نكلو

 ناميإلاو ةيرمدتلاو ةيطساولاو ةيواحطلا ةديقعلا سردي نأ اهنم هتفرعم بجي

 دحلا ملعتي نأ هيلع بجااولا لب خلا 4 . ةنسلا لوصأ حرشو هذئم 5

 ٌالوأ هلل دمحلاو (عقاولا هقف) ةيضق يف قحلا رهظ دق هنأ نظأ ًاريخأو

 . اريخخأو
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