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 ةعيارلا ةعبطلا

 ه .١



 مجراَنَمْلاَهم ب
 ةعبارلا ةعبطلا ةيحاتتفإ

 اريشب نيملاعلا ىلإ قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا هلل دمحلا

 1 لإ تاملظل نم مهجرخيل « ارم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو « ًاريذنو
 لوسر ًادمحم نا دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشاو « رونلا
 دعبو . ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلل

 ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةسائرلا نأش نم ناك املف
 ءايحاو عبط لوتت نا - دالبلا هذه يف ةوعدلا ةدئار يهو - داشرالاو

 اذه موهفم بسح هئدابم نيبتو مالسإلا ةقيقح حرشت يتلا بتكلا
 لجال ةددعتم ةريثك تاغل ىلإ ةيمالسإلا بتكلا ةمجرت اذكو « ليجلا
 يتلا تاهبشلا درت يتلا بتكلاب تمتها اذه بناج ىلإو . مالسإلا رشن
 اهتايرتفمو قرفلا ليلاضا فشك ًاضيأو « مالسإلا لوح ءادعالا اهريثي
 ال يتلا قرفلا نم تناك وأ 5 مالسالا ىعدت نمم قرفلا هذه تناك ءاوس

 . ةريثك يهو ةلصب مالسإلل تمت

 ين « ةينارصنلا يف تارضاحن » باتك ناكاملو
 و ةنارصنلا فشكي ثيح هلاحب يف : ةديرفلا بتتكلا نم (هُتادهمحرو

 رودو ثيلثتلا ىلإ ةينادحولا نم اهتديقع جردت يف اهب ترم ىلا راودألا
 مص نيصر ,ىداه يولسأب كلذو «© ةتارصتلا : ةدقعلا فيرحم ِق اهعمامم
 . دئارفلا ررغ هيف

 ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةسائرلا تررق هلك كلذ لجأل
 تأر امل ملعلا ةبلط ىلع اهتقفن ىلع هعيزوتو باتكلا اذه عبط داشرالاو
 ىلع هللا ىلصو . ةيلحما انبتاكم يف هرفوت مدعلو باتكلا اذهل ةسام ةجاحلا
 : ًاريثك ًاميلست ملسو هلاو دمحم

 رشانلا



 مييرانحلاهه ب
 ةنلاثلا ةعبطلا ةيحاتتفا

 سانلا ىلع ةجح اونوكيل هلسر ثعب يذلا « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 يمالا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو « ائيش سفن نع سفن يزحت ال موي

 نم ةرتف ىلع ثعب يذلا ةمحرلا يبن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم

 « ماهُألا ترطيسو قئاقحلا تفرحو « ماهفألا تلض نأ دعب « لسرلا

 لأ نأ دعب « اهعبط ديعأ ةينارصنلا يف يتارضاحم هذهف دعب امأ

 « اهيلع لوصحلا اهتءارق يديرم ىلع رذعت ذا « ةداعالا بلط يف نوريثكلا
 مل ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ةبلط ىلع اهتسارد تررق امدنع اهنا ىتح

 اهعبط دهعملا ديعي نا نم دب نكي ملف « هيف نوعجاري ام نوسرادلا دجي

 ؛ نيدتم ىلع مجم ريغ نم « قئاقحلا كلت رشنيلو « نيسرادلا نيعيل
 يملعلا جاهلا هيف عبتي يذلا ثحبلا كال « ملسم ريغل ةقياضم الو

 اذاو « لوقعلا هنع يوزنت ن الو ء رودصلا هب قيضت نأ حصي ال « ملسلا
 يملعلا ثحبلا اهحلاعيو « مقتسملا يقطنملا دقنلا اهبأري تارغث هيف تناك

 . دصقلا يف ءاوتلا الو . لوقلا يف جوع ريغ نم موقلا

 « قئاقحلا عمجي يذلا ققحملا حورب تارضاحملا كلت انبتك دقل

 ةيملع ةعومجم كلذ نم نوكتيل « ضعبب اهضعب كسامت دقو « اهضرعيو

 وهو « هل انعضخ انكلو « ويسنل خيراتلا دهجن انك امو « لضت الو يدهم
 يتلا تانايبلل عضخب لداعلا يضاقلاك كلذ يف انكو « انزريسي ناك يذلا

 ريغن ال « هلجسن يذلا مكحلا يف مكحت يتلا يهو « هيدي نيب نوكت

 ريسنف « اهتامدقم اهيلا يدّؤت يتلا جئاتنلا نع اهب فرحنن الو « لدبن الو

 . فيرحت الو فارحنا ريغ نم ليلدلا انب ريسي ثيح



 نم وأ « ةيمالسإ رداصم نم انيديأ نيب يتلا تانايبلا تناك امو
 اهولجس يتلا مهسفنأ نييحيسملا باتك نم تناك لب . ةيحيسملا ءادعا

 نم تاداهش يهف « نورخأتملا اهددرو « نومدقتملا اهبتك « اهخيرات يف
 اهب اندشرتساو « تدهف « اهانيدهتساو « تقطنف « اهانقطنتسا اهلهأ

 . تنض امو « تدشراف

 مربت وأ « انتارضاحم نم لملمت نم انئارشعو (')انناوخا نم ناك اذاو
 الو ًاجارحا انمالكب اندصق ام هللا ملع اناف « هب نمي ال انتفلاخع نم

 مهاقلن نيذلا انذيمالتل مدقن ال انتلعج يتلا يه ملعلا ةنامأ امنا « ًاماليا

 قحلا هنأ دقتعن ام الا ء« باتكلاب مهاقلن لب « باطخلاب مهاقلن ال نيذلاو

 نييحيسملا 2")انناوخا نم نيصلخما ضعب نم دقن انيلا هجو دقو « عصانلا

 تقاض امف « ةيحيسملا تالحملا ىدحا اهترشن ةعباتتم تالاقم يف

 لك ىلع انعلطي نأ هيلا انبلطو « هراد يف دقانلا ىلا انبهذ لب « اننودص
 لدبنل وأ « هيف انعقو أطخ ححصنل « انل دقن ىلع لمتشت يتلا دادعألا
 الا باتكلا لهأ اولداجت الو ) ىلاعت هلوقب ًالمع « هيف انفصنأ ام ًامكح

 انيلا لزنأ يذلاب انمأ اولوقو , مهنم اوملظ نيذلا الإ نسحأ يه يتلاب
 . (« نوملسم هل نحنو . دحاو مكهملاو انغاو . مكيلا لزنأو

 « اوملظ نم رصم طابقأ 2)انناوخا نيب نم سيل هنأ بسحنل انإو
 انيلا هجو ام لك يف هعبتنو ,« نسح لوبقب دقنلا لبقتن نأ الا انل ناك امف
 « عمتسي صلختا ناف . انيلع مجهم هنم ناك ام ىتح « كلذ نيبيطتسم

 . قحلا ريغب مجم وأ , موجه ةفلاخم مالك يف ناك ولو

 انئانبأ ضعب انيلا لسرأ دقلو « ًامكح ريغي ام دقنلا يف اندجو امو
 دح نع نوجرخي اهباتك ناكو « اهانأرقف « اهانردق دقن لئاسر نييحيسملا

 مالسإلا نيب ةطبار ال هنأل نطولا يف انناوخا لاقي نأ لوألا ناكو . لصألا يف اذك (4) «7) «5) )١«
 . ححصم هلأ . قيفوتلا هللابو . رفكلاو



 انلواحو « انودص تقاض امف « لوق نم نسحي ال ام ىلا عافدلا وأ دقنلا
 انمكح مكح رييغت انل رربي ام ًاضيأ اهيف اندجو ام انكلو « اهنم عفتنن نأ
 . رذتعن كئلوأو ءالؤه ىلاو « هب.

 هقوسن مالك نم انئانبأو 2؟)انناوا نم دحأ مربتي نأ حصي الو

 نيد لك لهأ ناك ولف « هيف بير ال يذلا قحلا هنأ نيدقتعم « انبالطل

 نيلغتشملا رشعم انيلع ًاقح ناكل « سردلاو ثحبلاب مهرودص قيضت

 ءاملع ضعب هبتكي امم تارسح انسوفن بهذت نأ ةيمالسإلا تاساردلاب

 « ةيعوضوم ةسارد هنوسردي الو هقئاقح ىلع نورتفي « مالسإلا نع ابوروأ
 سردن كلذ عمو « هعضاوم نع ملكلا نيفرحم ةيتاذ ةسارد هنوسردي لب

 ناكم يف لطابلا عضنو « هعضوم يف هنم باوصلا عضنو « مهمالك
 . ليبسلا دصق نع مهعم فرحنن الو قطنملا ىلا مهذخأت ء قيحس

 نمؤنو « مالسلا هيلع حييسملاب نمُون اننا 2')انناوحال لوقن | ًاريخأو

 لزنأ امو « انيلا لزنأ امو « هللاب انما اولوق » نييبنلا رئاسو ُهّلْيَع دمحمب

 ىسوم قوأ امو . طابسألاو بوقعيو قاحساو ليعامسإو مهاربإ ىلا
 هل نحنو . مهنم دحأ نيب قرفن ال مهبر نم نويبنلا قوأ امو ,« ىسيعو
 . ( نوملسم

 ه١8/١ ةنس ةدعقلا يذ نم
 . م1955 ةنس سرام نم

 ه.أ. رفكلاو مالسإلا نيب ةطبار ال هنأل « نطولا يف انناوخا لاقي نأ ىلوألا ناكو - لصألا يف اذك )١(



 ميحرلا نمل اس هب

 ةيناثلا ةعبطلا ةيحاتتنفا

 ميرم نب ىسيعو « نيط نم مدآ قلخو , ردقف قلخ يذلا هلل دمحلا
 ال ةدازالاب قلخلا نأ تبقيف . نيملاعلا ىلع ةجح نوكيل بأ ريغ نم

 دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابتف « ةيلعلاب

 . نيعمجأ سانلل ةمحر نيثوعبملا « نييبنلا رئاسو

 : لاق هنأ ِهيْيَع يبنلا نع يراخبلا حيحص يف ءاج دقف « دعب امأ

 نماو . هيبنب نما باتكلا لهأ نم لجر » : نارجأ مهمل ةثالث
 تناك لجرو « ةيلاوم قحو هللا قح ىدأ اذا كولمملا دبعلاو « دمحم

 اهقتعأ مث , اهميلعت نسحأف اهملعو « اهيدأت نسحأف اهبدأف ةمأ هدنع
 . ( نارجأ هلف اهجوزتف

 ةينارصنلا يف تارضاحم باتك انبتك حمسلا حورلا اذه نم سبقبو
 ةديقع لطبن الو « أداقتعا مجاهم ال « ةيادحلا قحلا قاقحا عم هب وجرن
 داشرلا ديري نم اهكلسيف ةداجلا مامأ حابصملا عضنو ليبسلا رين لب

 اعزنم نيدلا هيف سانلا مهف رصع يف اننكلو . دادسلا وجري نمو
 ًاصالخ الو « ًايسفن ًاييذهت الو « ًايداقتعا ًاقح هومهفي مو « ًايسنج
 قرشت نأو « بولقلا ىلا ةيادملا لصت نأ نود ًازجاح كلذ ناكف « ًايحور

 . قحلا رونب سوفنلا

 انءابا اندجو انا» لوقي نم مهنيب نم دجوي يضاملا يف سانلا ناك دقو
 ىلع اوقلغ اعيمج سانلاف نآلا امأ «نودتقم مهراثآ ىلع اناو ةمأ ىلع

 ةيموقلا نم هب كاسمتسالاو « اسنج نيدلا مهرابتعاب رونلا باب مهسفنا

 اميف نأ نوملعي اوناك ناو « فلاخ نم ىلع راعلا نوكيف « اهبباشي ام وأ

 . موهفمب سيل ام نودقتعي

4 « 

 الا ل



 نم اذه يباتكل دقن رهظ نيدتلا يف ةيسنجلا ةعزنلا هذه ببسبو

 « هروهظل ًاحيرتسم ( هللا ملع ) تنكو « نيملسملا ريغ ينطو ينب ضعب
 « اب ينلان تارابع نع تيضاغتو , دقانلا تركشو « دقنلا تعمجف
 « ًافرح ًافرح دقنلا كلذ سردأ تذخأ دقلو « ملقلا تاتلف نم اممأل
 ًايرخت وأ , هانرسف ريسفت ءوس وأ , باتكلا يف ىرج أطخ هب ححصأل

 . هانجرخ ىنعملا نع ًاديعب

 ةمجاهم وه لب « هتلمج يف كلذ نم ايلاخ دقنلا تدجو ينكلو

 « ديدشلا بصعتلا هعفديو « ًاسنج نيدلا رابتعا ريثي « باتكلا دصقمل

 ديقملا مالكلا ربتعي كلذ ليبس يف هنا ىتح . بوتكملا نيهوت لواخيو
 ريغ مالكلا ردص أل « ًابراضتم طرش ىلع قلعملاو « ًاضقانتم فصوب
 ديفي ام دقنلا يف ناك ناو . اهيلات ريغ ةيطرشلا ةيضقلا مدقمو « فصولا

 نا اهانريغف « انباتك يف تءاج تارابع نم ملأت انناوخا ضعب نا تبثأ هنأ

 . ىنعملا دسفيو . رهوجلا سمي ام رييغتلا يف نكي مل

 نم حاتلألا عم « باتكلا عبط ةداعا نع مجحن ملأتلا ببسب انك دقو

 وحن كلذ نع انمجحأو « نييحيسملا 217 انناوخا نم مهضعبو نيريثكلا
 اوكزو « ةيرصملاو ةيقرشلا دالبلا نم بلطلا دتشا نكلو . تاونس تس
 تارمث روهظ نود ةيسفنلا تارابتعالا لوحت نأ قيلي ال هنأب بلطلا
 ء كلذل عستي ام ام ردصلا ةعس نم «")انناوخا دنع ناو « ركفلا

 ىلا مجرت دقف . دنهلاو ابروأو اكيرمأ يف فورعم باتكلا نأ ًاصوصخو
 ىلا مجرتو « ًالماك ًاصيخلت ةيكيرمألا تالحملا ضعب هتصخلو « ةيزيلجنالا

 . ةيدرالاو ةيسنرفلا

 ) )5(6١رفكلاو مالسإلا نيب ةطبار ال هنأل نطولا يف انناوخا : لاقي نأ لوألا ناكو , لصألا يف اذنك .

 ححصم هلأ . قيفوتلا هللابو .



 هتمجرتب اهيف نييحيسملا ضعب عوطت ةيحيسملا منألا هذه تناك اذاف
 يف ةيركفلا ةيرحلا صقن نم هناف - اهوفلاخخ ناو « ةيملعلا راثالل ًاليجست
 هلجس باتك عبط ةداعاب ًاجرح اهئانبا ضعب ردص قيضي نأ رصم
 . مهتاغل ْف نويحيسملا

 نم ًايجار « ماجحالا لوط دعب باتكلا عبط ةداعا ىلع تمدقأ اذهل

 . ها "5/8 ةنس مرخغلا بجر نم 8

 م9145١ ةئنس ويام نه قفاوملا



 ميلان مل اهه لس

 ىلؤألا ةعبطلا ةيحاتتفا

 « يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 « هل كيرش ال هدحو « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 نيبنلا نم مم نب ىسيع ني « هسوو هدبع ًادمح نأ دهشأو

 داشرالاو ةوعدلا مسقب تانايدلا خيرات سيردت يلا دهع دقف . دعب امأ

 « امتصالخ هذه « ةينارصنلا يف تارضاحم تيقلاف نيدلا لوصأ ةيلك نم

 ةيحيسملا نايب يف ًاعبتم ةفلتخلا اهراودأ يف اهمايبب تينع دقلو « اهبابل كلتو
 دقعنملا ةيقين عمجم ةلسلسلا لوأ ناكف . ةلصتملا اهدانسأ ةلسلس ةرضاحلا

 « هاهتنم اذهو دنسلا أدبم اذه « رضاحلا انرصعب يبتنتو « ”05 ةنس

 عماجملا نم لوألا عمجملاو « مالسلا هيلع حيسملا نيب , عطقني نذا دنسلاف

 داهطضالا هببس ةليوطلا ةرتفلا هذه يف دنسلا عاطقنا ناو « ةسدقملا

 الف . رسلا يف نودبعتيو نوفختسي اوناك ىتح « اهيف ىراصنلا قحل يذلا

 دقو « مهرمأ فشك نا ًارارف هب نورفيو « اوضترا يذلا مهنيد نونلعي
 فرتعا دقو « باذعلا ران وأ فيسلا دح اهب نوقتي رفكلا ةملكب نوقطني

 . عطقلا اذهل ةلع ببسلا كلذ اوراتخاو مهولداحم دنسلا عطقب

 مهنيد يف انثحب انأدتبا ملعلا بابسأ رفاوت مدع وأ زجعلا كلذ ءازا انإو

 يف انعبتت مث « مازلالاب عماجملا رارق دعب اهب نويحيسملا مزلأ يتلا مهبتكب
 ال انكلو « اهتاهاجتا يف هجتنو « اهراسم يف ريسن « عماجملا ريس ثحبلا

 تثعب يتلا ثعاوبلا سردن لب « عماجملا نم عمجملا تارارق ةساردب يفتكن



 ءاج يذلاو « هقبس يذلا فاالخلا ليصفتلا ضعب لصفنو هداقعنا ىلا

 . هتيواز عيسوتو هبيعشت ىلا ىهتنا مث . همسحل عمجملا

 نايبو « لوألا عمجملا داقعنا ىلا تدأ يتلا ثعاوبلا ليصفتب انتيانع ناو
 كلت نيدلا لاجر ةصاخو « نييحيسملا روهمج ىقلت فيكو « هتارارق
 يتلا ةرتفلا يف خيراتلا بهايغ هتنكأ امع راتسلا تلازأ دقف « تارارقلا
 قرتخن انتلعج ةيانعلا كلت نا لب « عمجملا اذهو . حيسملا نيب تناك

 ةوعد ةقيقح فرعنل هيلا وشعن ءوض ىلا لصنل يخيراتلا مالظلا بجح
 ىلع اندعاس دقلو . داهطضالا رصع وأ ءافختسالا رصع يف حيسملا
 ةيحيسملا نيب اهيف انزاو اهل انيدصت تانزاوم ءوضلا كلذب ةءاضتسالا
 ام ضرفن نأ انلواح امو « ةرتفلا كلت يف نانويلاو نامورلا ةفسلفو ةرضاحلا
 هيلا انيقلأ لب « طابنتسالا ىلا هقبسن وأ ءىراقلا ىلع انطبنتسا
 هيلا انلصو اميف انكراشيل « اهجئاتن جارختسا هل انكرتو « تامدقملاب

 فعضيو ليلدلل هريدقت صقنيف « لاخ وهو « هلقع ًالمن اليكلو « هعانتقاب
 . ناهربلل هنزو

 ام انيبو « اهراودأ انيلجف « ةديقعلا نايب ىلا ةهجتم انتيانع تناك دقلو

 عمجملاو , اهثعبنمو ةقرف لك انيبو « تافالخو تاشقانم نم اشوح ماق
 لك ءارا انلصف الو . أدع مهقرف انيصحأ امو , هدعب نم تثعبنا يذلا

 نود ةديقعلا ليصفتب انينعو « ىربكلا قرفلاب انينع لب « اليصفت ةقرف
 . اهاوس

 ريغ رظنلاب ترظنو فصنملا ثحابلا ءادر تسبل ينأ هللا ملعو
 دهتجلا لوصو قحلا ىلا لصأل « هاوس ءيش لك نع تيلختو « زيحتملا
 ( هداقتعا قباسب ذوخأملاو « هركف قباسب روسأملا عباتلا دلقملا ال ء رحلا
 دلاو هل سيل يذلا « دحألا دحاولا هللاب ًانمّؤم .« تأدتبا 5 تيبتنا ينكلو
 . دلو الو



 يف ريسي ةقيقحلل بلاط يحيسم لك ىلا اذه يباتك يدهأل يفاو

 هب ىغبأ نكلو « لازن يف ًاقبس الو « لادج يف ًابلغ هب ىغبأ ال اهكلاسم

 دبعن الأ مكنييو اننيب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا لهأ اي ١ درحلا ىحلا

 نود نم ابابرأ اضعب انضعب ذختي الو « ًائيش هب كرشن الو هللا الإ

 . ( هللا

 ةرهز وبا دمحم



.-. 

 ديهمت

 عم ىرحتيو « هيأر فلاخي يأر يف بتكي نا ءرملا ىلع ريسع ١-

 يف ثعبنيو ١ هبحاص رطاخمب لوجي اك « يأرلا روصي نأ ةفلاخا هذه
 فلاخم يأر يف ًاحضاو كلذ ناك اذاو « هتاياغو هعفاود نيبيف « هسفن
 لغلغتتو « قنتعت ةديقع يف ةفلاخلا تناك اذا لاحلا نوكت فيكف « ىأتري
 نوكي ذئنيح قيرطلا نا !! اهئاوطأ يف نكتستو « سفنلا قامعأ يف
 ثحابلا مامأ دبعم ريغ قيرطلا ناك كلذل « قيضأ هكلاسمو « ثعوأ
 مامأ اهروصيو « ىراصنلا دقتعي 5 « ةينارصنلا يف بتكي نأ ديري يذلا

 « زيحتم ريغ ًارظان هسفن نم ضرفيو « اهيقنتعم رطاخب لوجت 5 « ءىراقلا

 اك وأ . نوكت نأ يغبني اك ال « اهباحصأ سفن يف يه |ك « ةديقعلا نيبي
 ادرجت اهدرجيو « هب نمؤتو قنتعت امم هسفن علخ ثحابلا نال ء وه دقتعي

 « رعاشملاو ساسحالا طلاخخو « تاكلملا ةلزنمب اهنم راص دق ام ًامات
 دقتعي ا ةيحيسملا ريوصتو « اهيلا ءارالا كلاسم لك ىبع ىلوتساو
 ريسع هنا لب « يحيسملا ريغ بتاكلا ىلع ًايسع طقف سيل اهباحصأ
 تاساردلاب نوصتخملا كلذ يف يوتسي . مهسفنأ نييحيسملا باتكلا ىلع

 ىلا اهئانداو « اهريوصت يف نونيعتسي كلذلو « نيصتخما ريغو ةينيدلا
 بيرقلاب اهبيرغ سينأتل « ةيثكلا تابيبشتلاو « لائمألا برضب لوقعلا
 هفلأي يذلا بابلإ نم لقعلا يف اهناخدالو سوسحم ا دهاشملاو « فولأملا

 . ًاليبس كلذ ىلا اوعاطتسا ام « هفرعيو

 سردي نأ فصنملا رحلا ثحابلا ىضاقتي يملعلا ثحبلا نكلو -؟
 ىلع ةقباسلا هتاعزن .ن نم ًادرجم اهلهأ دقتعي مك اهنلعي نأ دارأ نا ةيحيسملا

 يف ويسن ال ىتح « همكح ىلع ًاناطلس هتديقعل لعاج ريغ « ةساردلا

 « موقلا ىلع ديزتي أل هعفدي دق كلذ نأل « هتاهاجتا يف مكحتتنو « هتسارد
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 اهكردي لب « اهتاذ يف يه اك روُمألا كردي لقعلا لعجي ال كلذو « نوديري
 يف رمألا كلذ دعابي دقو « هبلق ىلع تمسر مو « هسفن يف تسكعنا اك
 . هتاذ

 ةسارد - قيفوتلا انمهلي نأ هيلا نيلهتبم هللا نيعاد - لواحنس كلذلو

 ا اهروصنل « اهيلع زيحتم ريغ ًارظان انسفنأ نم نيدرحم « ةيحيسملا
 دقلو « فاصنالا حورب اهبتكن نأ نم نككمتنلو « اهلهأ دقتعي اكو « يه
 مهدنع ةسدقملا مهبتك تارابع لقنن نأ فاصنالا كلذ ليبس يف رطضن
 بارعالاب قلعتي ام ىتح « فرصت يأب فرصتن نأ ريغ نم ةسدقملا ريغو
 وأ « ةركفلا رييغت ىلا ريبعتلا يف فرصتلا انعفدي اليكل « نايبلا بيلاسأو

 مهريكفت ريوصت يف انعطتسا ام دهتجنسو . هعضاوم نع لوقلا فيرحت
 . كلذ نم ادب دجن مل نا « لاغألا برضب

 هيمارمو هتاياغ فرعتو « موقلا دنع ام مهفتب ةديدشلا انتيانع عم نكلو

 لوقعلا هئادب نم هنيناوق دمتسي يذلا « هيزنلا ىملعلا دقنلا كرتن ال
 فاصنالا ناك اذا هنأل . مهبتكب قلعتي ام اصوصخو « قطنملا ماكحأو
 «© هامرمو هدارم نع هفرخن وأ ٠ مهدنع ام ىلع ديزتن الاب انبلاط دق

 هانعم نع انثحب جرخ الاو . لقعلا لمهن الآب انبلاطي اضيأ فاصنالاف

 حصي الف « ديرن ال ام كلذو « افرص ايتوهال اثحب راصو « يخيراتلا يملعلا

 . لقعلاو قحلاو ملعلا ملظ ىلا مهفاصنا ىلع انصرح انعفدي نأ



 مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج م” ةيحيسملا

 : نارقلا يف ةيحيسملا

 يف ملكتن نييحيسملا دنع يه اك ةيحيسملا يف ضوخن نأ لبق -*
 ةيحيسملل انيدصت اذا اناو « مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج يتلا ةيحيسملا
 , دهعلا دعب ذا , اهب انفعسي ال خيراتلا دجن حيسملا اهب ءاج يتلا

 نأ زوجيو « نييحيسملاب تلزن يتلا ثادحألاب ميراتلا تاياور تبرطضاو
 . لبانلاب لباحلا طلتخا ىتح . اهلمع تابثالاو وحنا دي تلمع دق نوكت

 « لطابلا نم قحلاو « ثيبخلا نم بيطلا زيمت نأ ريسعلا نم راصو
 ًاردصم فرعن ال نيملسملا رشعم انناو , حيحصلا ريغ نم حيحصلاو

 ثيدحلاو , ميركلا نارقلا ريغ ملسملا نم ةقثلاو داتعالاب ًاريدج ًاحيحص

 بتكن امو « اذه يف ملسملل نادمتعملا ناردصملا امهف « فيرشلا يوبنلا

 « هبتكن نكلو « مهدنع ربتعملا وه هنأ ىلع الو « نييحيسملا هب مزلنل اذه

 . ةلسلسلا متنلو « ثحبلا قستيل

 , لماكلا ديحوتلا يه حيسملا ةديقع نأ ىلع ميركلا نارقلا صني

 ف ديحوبلاو , هللا الإ ديم الف « ةدابعلا يف ديحولا « هبعش لكب ديحوتل
 هل كيرش ال هدحو هللا وه امهنيب امم ضأألاو ءامسلا قلاخف « نيوكتلا
 نع ةهزنم يهو « ةبكرمب هتاذ تسيلف تافصلاو تاذلا يف ديحوتلاو

 اعد ام ىسيع نأ تبثي ميركلا نارقلاف . ىلاعتو هناحبس ثداوحلا ةهباشم
 ىسيع نم نوكي امع ىلاعت هللا هلوقي ام اذهو « لماكلا ديحوتلا ىلا الإ

 ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذاو » : هبر نيبو هنيب ةبواحم نم ةمايقلا موي

 ام كناحبس لاق « هللا نود نم نيهلا يمأو ينوذختا سانلل تلق تنأأ
 ام ملعت , هتملع دقف هتلق تنك نا قحب يل سيل ام لوقأ نأ يل نوكي
 تلق ام . بويغلا مالع تنأ كنا . كسفن يف ام ملعأ الو . يسفن يف
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 ًاديهش مييلع تنكو , مكبرو يبر هللا اودبعا نأ , هب ينترمأ ام الإ مه
 ىلع تنأو « مهيلع بيقرلا تنأ تنك ينتيفوت املف , مهيف تمد ام

 . ديهش ءيش لك

 ريغف « ديحوتلا ىلا الإ اعد ام ىبسيع نأ هحيصب ديفي صن اذهف
 بر هلل ًالوسر الإ ىبسيع ناك امو « هدعب نم ةينارصنلا لخد نذا ديحوتلا

 . نيملاعلا

 وهو « ليجنالا وه باتك مالسلا هيلع حيسملا ديسلا ىلع لزن دقلو

 وهو « اهماكحأ نم حيحصلل ديؤمو « اهتعيرشل ىيحمو « ةاروتلل قدصم
 رونو ىده ىلع لمتشم وهو , دمحأ هما هدعب نم ينأي لوسرب رشبم
 « هيف لزنأ امب اومكحي نأ ليجنالا لهأ ىلع ناك هنأو « نيقتملل ةظع وهو
 نمو . هيف هللا لزنأ امب ليجنالا لهأ مكحيلو ١ : ىلاعت هللا لاق كلذلو
 ( نوقسافلا مه كئتلوأف هللا لزنأ امب مكحي م

 : حيسملا ةوعد

 ال هنأ ساسأ ىلع موقت مالسلا هيلع حيسملا ةوعد تناك دقتلو -5

 رابحالاف « دوبعملاو دباعلا نيب طسوت الو , قولخملاو قلاخلا نيب طسوت
 لصتي يحيسم لك لب « سانلاو هللا نيب ةطاسولا مه نكت مل نابهرلاو
 وأ سيسق وأ نهاك طسوت ىلا ةجاح ريغ نم « هسفنب هتدابع يف هللب

 ًاطيسو - هاوقتوأ هتسادق وأ هتلزنم نكت امهم - صخش سيلو « اماريغ

 ىسيع ىلع هللا لزنأ امم هعش ماكحأ فرعتو « هتدابع يف برلاو دبعلا نيب

 لاوقأ نم هتثعب هب تنرتقا امو « اياصو نم هنع رْثأ امو « باتك نم
 . ظعاومو

 ترفاضت امو « راثالا ضعب يف درو 6 - مالسلا هيلع ىسيع ةوعدو

 لقأب ةايحلا بابسأ نم ذحألاو ةداهزلا ىلع موقت - نيحرؤملا لاوقأ هيلع
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 , رخآلا مويلاب نامبالا ىلع ثحي ناكو « ةايحلا هيلع موقت أل يفكي طسق
 ايندلا ذا « ايندلا يف ناسنالا ىنبل ةيماسلا ةياغلا ةرخآلا ةايحلا رابتعاو
 . ةيدبألا ةايحلا كلت هتيابم ءادتباو « ةرخآلا هتياغ ًاقيرط الإ تسيل

 داعتبالاو « ايندلا يف ةداهزلا ىلا مالسلا هيلع حيسملا ةياعد تناك اذاملو
 نأ كلذ نع باوجلا ؟ ةيحورلا ةايحلا ىلع فوكعلاو عازنلا بابسأ نع
 مهيلع بلغي ناك مهيب ةنايدلا هذهب ارشبم حيسملا ءاج نيذلا دوما
 ينب ةياغ يه ايندلا ةايحلا نأ مهفي نم مهنم ناكو « ةيداملا تاعزنلا
 « رخآلا مويلا ركذ نم تلخ مويلا مهيديأب يتلا ةاروتلا نا لب « ناسنالا
 دعوأ يذلا هللا باقع نأ دقتعي ناك نم مهقرف نمو « هميحج وأ هميعنو
 يف ال ايندلا يف هنامز امنإ « نيقتملا هب دعو يذلا هباوثو ٠ نيصاعلا هب

 : حيسملا ةايح هباتك يف يسنرفلا فوسليفلا نانير لاق دقو ؛ ةرخآلا
 اذه سفن يف ةيلعفلا ةطلسلا اهاضتقم نم ناك ةيدوهيلا ةفسلفلا )
 هللا ةركاذ يف نوشيعي نيح اصلا نأ مهخويش لاوقأ نم ذخؤي هناف « ملاعلا

 نونوكيو « هللا نيع نم نيبيرق مهتايح نوضقي مهو « دبألا ىلا سانلاو
 باقعو « كاوأ ءازج ناك اذه « الف رارشألا امأ « هللا دنع نيفورعم
 ضرألا هذه يف نورشني نيح اصلا نأ كلذ ىلع نويسيرفلا .ديزيو « ءالؤه

 اوحبصيو « سانلا ذقنيل يتأي يذلا حيسملا كلم يف اوكرتشيل ةمايقلا موي
 رارشألا لاذخناو « مهراصتناب نومعنتي اذكهو « هتاضقو ملاعلا كولم
 ءاجف . ه.أ ( هسفن ملاعلا اذه يف مهتكلمم نوكت كلذ ىلعو « مهئادعأ
 ملاعلا اذهل ةيماسلا ةياغلا اهمأو « ةرخآلا ةايحلاب ًارشبم مالسلا هيلع حيسملا
 , هلعفب اهركنأ مهنم هلوقب اهركني مل نمو « اهوركنأ نيذلا كفكلوأ نيب
 . ءاوس راكنالا كلذ يف اوناكف

 : ميركلا نارقلا يف حيسملاو ميرم

 « ةرضاحلا ةيحيسملا يف بللا يه حيسملا ةيصخش تناك اذاو -ه
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 اهنيبنس 5 « نارقلا يف تءاج ام اهنيبن نأ بجو « اهيف داقتعالا ساسأو

 . نيتيصخشلا نيب نزاوي نأ ءىراقلا عيطتسيل « ةيحيسملا يف تءاج اك

 ادبنلو « نسح لوبقب اهلبقتي لقعلاو « روصتلا ىلا برقأ امبيأ فرعيو

 لمحلا ربخ صقيف « مالسلا هيلع ىبسيع مأ مبرم ميركلا نآرقلا ركذي

 ذا ١ : هتاملك تلاعت لوقيف « نارمع لا ةروس يف اهتيبرتو اهتدالوو اهب

 ينم لبقتف « ًاررحم ينطب يف ام كل ترذن ينا بر نارمع ةأرما تلاق
 , ىثنأ اهتعضو ينا بر تلاق اهتعضو املف , مبلعلا عيمسلا تنأ كنا

 يناو . ميرم اهتيمس يناو . ىثنألاك ركذلا سيلو « تعضو امب ملعأ هللاو
 , نسح لوبقب اهبر اهلبقتف , مجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو كب اهذيعأ
 بارخما ايركز اهيلع لخد املك « ايركز اهلفكو « ًانسح ًاتابن اهتبنأو
 هللا دنع نم وه تلاق ء اذه كل ىلا مبرم اي لاق « ًاقزر اهدنع دجو

 . ( باسح ريغب ءاشي نم قزري هللا نإ

 « اهتدالوو « ميرم لوتبلاب لمحلا تفنتكا يتلا لاوحألا يه هذه

 يف نينج يهو « اهالظأ كسنلاو ةدابعلا نا ءىراقلا ظحاليو « اهتيبرتو

 « ريطخ ليلج رمأل هللا اهافطصاو « ءاسنلا غلبم تغلب نأ ىلا اهمأ نطب

 ةمدخل ًاصلاخ ًاررحم اهنطب يف ام نوكي نأ ترذن اهب لماح يهو اهمأف

 ءافولا ىلع ةممصم ترمتساو « هنوكشب مايقلاو « هتنادسو هللا تيب

 نم وديي 5 « ةروكذلا ضرف ىلع اهرذن ناكو « تعضو املف « اهرذنب
 دقو « رذنلاب ءافولا ىلع مزعلا تددج « ةينارقلا صوصنلا تاراشا

 ةدابع رارصالا كلذ ناكف « رذنلا نم ليلحتلل سفنلا هغوست ام تدجو

 نم للحتلاو عوجرلاو « ددرتلا تايعاد سفنلا يف تدجو ذإ « ىرخأ
 مث « ىرخأ ةدابع اهيلع ءاضقلاو تايعادلا هذه اهفك ناكف ءافولا

 ىلع ماقو « ةدابعلاو كسنلا ىلا ابصلا ةوارط ذنم ةئشانلا ةاتفلا تفصصنا
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  نيحلاصلا نيقيدصلا هللا ءايبنأ نم يبن اهميلعتو اهتيادهو اهتكشنت

 لك نم بلقلا هيزنتو . ةحيحصلا ةدابعلا ىلا اههجوو « ايركز اهلفكف
 نم قزرلا فالخا اهيلع ردي ىلاعتو هناحبس هللا ناكو « مثالاو رشلا ناردأ

 كلذ راثأ ىتح « تنع الو دهج ريغ نمو « بستحت الو ردقت ال ثيح
 دجو بارحملا ايركز اهيلع لخد املك » ناكف اهلفاك هللا يبن بجع

 هللا نا هللا دنع نم وه تلاق . اذه كل ىنا ميرم اي لاق « ًاقزر اهدنع
 . ( باسح ريغب ءاشي نم قزري

 ةكيرب اهلظ يف تنوكت يتلا ةرهاطلا ةئشنتلا كلت تناك دقلو -5
 اهنم سفنلا ىلا ذفني ًاذفنم وأ ًاليبس ناطيشلا دجي ال - ةليذرلا سند نم
 اذلو « نيملاعلا نود هل ىىلاعت هللا اهافطصا دق ليلج رمأل ًاديهمت -
 تلاق ذإ » : ال هللا ءابتجاب ةرهاطلا حاورألا يهو ةكئالملا اهتبطاخ
 ءاسن ىلع كافطصاو كرهطو كافطصا هللا نا ميرم اي ةكئالملا
 دقلو . ( نيعكارلا عم يعكراو يدجساو كبرل يتنقا مبرم اي . نيملاعلا

 ريغ نم دلوي نمل ًامأ نوكت نأل امل هللا رايتخا وه ءافطصالا كلذ ناك
 فح اميف لمحت « ةروهشم هللا ةيآ نوكت يكل كلذ ناكو . ةيمدا ةفطن
 رينتو « كافأ لك ةنسلأو « باترملا بير عطقت يتلا نئارقلا لاوحأ نم اهب
 اهلك اهتايح تناك مأ نم بأ ريغ نم هتدالو نأ ذا نينمؤملا مامأ ليبسلا

 هللا ءايبنأ نم يبن لظ تحتو . ىوقتلا ىلع فوكعلاو . ةدابعلاو كسنلل
 اذه يف ىربكلا هللا ةياب نمؤي نمؤملا لعجي - طق ةبيرب نزت مل ىلاعت
 ةبير وأ مُألاب ننظت نم ةيادملا ديرم مامأ فقي ًائيش لعجي الو . نوكلا

 نع اهدعبتو « ةبيرلا هذه يفنت دعب نمو لبق نم اهلك اهتايحف « اهيف
 . ةهبشلا نطوم

 : هتدالوو حيسملاب لمحلا

 وهو « مالسلا هيلع حيسملا ديسلاب ميرم لوتبلا ءارذعلا تلمح 0-0
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 مل ذا « هب تعجوف دقلو « هلجأل اهراتخاو « هل هللا اهابتجا يذلا رمل

 هللا لسرأ « ًايقش ًاناكم اهلهأ نم تذبتنا دق ىه اهيبف . ةميلع هب نكت

 تنك نا كم نمحرلاب ذوعأ يفا تلاق ٠ ًايوس ًارشب اهل لثمت ًاكلم اييلا

 نوكي ىفأ تلاق . ايكز ًامالغ كل بهأل كبر لوسر انأ امنا لاق . ًايقت

 . كبر لاق كلذك لاق . ًايغب كأ ملو . رشب ينسسمي ملو . مالغ يل
 . ًايضقم ًارمأ ناكو انم ةمحرو . سانلل ةيا هلعجنلو . نيه يلع وه

 ةلخنلا عذج ىلا ضاخنا اهءاجاف . ًايصق ًاناكم هب تذبتناف هتلمحف

 ميرم ةديسلا تلمح . « ًايسنم ًايسن تنكو اذه لبق تم ينتيل اي تلاق
 . لمحلا ةدم ةيوبنلا راثالا نيبت لو . هتدلو مث « بأ ريغ نم ىبسيعب لوتبلا

 ةبيرغ لمحلا ةذم تناك ولو « ةدملا كلت نيبت راثا حاحصلا يف دري ملف

 ةبلاغلا ةدملا تناك لمحلا ةدم نأ ضرفن نأ الإ نذا انل سيلف « تركذل

 . ةيلاله رهشأ ةعست ةدم يهو . سانلا نيب ةعئاشلا

 يف ءاوس « مهل ةأجافم كلذ ناك موقلا ىلع هب تجرخو هتدلو امو

 رمأب مهتأجاف اهنال ء« فرعي ال نمو « اهتدابعو اهكسن فرعي نم كلذ
 ةأجافملا تناكف « لعب امل سيل ءارذع اهنأب مهنيب ةفورعملا يهو . بيرغ
 نأ ءرملا عيطتسي الو « ةيؤرلا بهذت ةأجافملا دنع هنأل « ماهمالا ةيعاد

 رمأ هتنيرقو « مئاق ماهتالا ليلد نأ ًاصوصخو . رضاحلاو يبضاملا نيب لباقي
 هذه نم اهمحر ىلاعتو هناحبس هللا نكل « ةداع هيف بيرلل لاجم ال يداع
 « هلصأ نم ماهتالا ضقنيل مابتالا ليلد نم ةءاربلا ليلد لعجف . ةأجافملا

 ديعيل « بيرلا هيتأي ال يذلا اهناهربو ةءاربلاب مهئجافيو هدعاوق ىلع يتأيو

 وهو « مالغلا قطن كلذلو « اهتدابعو اهكسن يف هوفرع ام مهتركاذ ىلا
 دهملا يف ناك نم ملكن فيك اولاق » هيلا ةراشأ « ةدالولاب دهع بيرق"

 اكرابم ينلعجو . ًايبن ينلعجو . باتكلا يناتآ هللا دبع ينإ لاق . ًايبص
 . يتدلاوب ًاربو . ًايح تمد ام ةاكزلاو ةالصلاب يناضوأو . تنك انيأ



 مويو تومأ مويو تدلو موي يلع مالسلاو . ًايقش ًارابج ينلعجي ملو
 . ( ايح ثعبا

 ةءاربب ًاحيرص ًامالعا همالك نوكيل , دهملا يف حيسملا ديسلا قطن -
 نع ٠ : ريثك نبا يوريو . بأ ريغ نم دلو « هللا دبع الإ نكي مل هنأو همأ
 « ًالفط مهملك نأ دعب مالكلا نع كسمأ ميرم نبا ىسيع نا سابع نبا
 رثكأف « نايبلاو ةمكحلاب كلذ دعب هللا هقطنأ مث ناملغلا غلبي ام غلب ىتح

 هلوق كلذو « ةيغبلا نبا هنومسي اوناكو , لوقلا نم همأ ينو « هيف دوبملا
 راثآلا يف ركذي ملو , « ًاميظع ًاناتيب ميرم ىلع مهوقو مهرفكبو » : ىملاعت
 يف مالسلا هيلع ىبسيع لاح مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع حاحصلا
 نأ الإ انل سيلف « هتوبنب ًاصاهرا نوكي ام هنم ناك فيكو « هتأشنو هابرم
 ةفرعملاو ىقتلا ىلع نوئشني نيذلا هلاثمأ هب ىلرتي ناك امب ىبرت دق هنا لوقن

 ام « مالغ وهو هنم رهظ دق نوكي نأ نظلا ىلع بلغيو « ليئارسا ينب يف
 موق طسو « ةيحور ةايح نم كلذ دعب هيلا وعدي امو « هتيناحور ىلع لدي
 . اهيلا هاجتالاو , مهتاعزن مهيلع تبلغو « ةداملا مهيلع ترطيس

 : بأ ريغ نم دلو حيسملا نوك يف ةمكحلا

 ىلا مالسلا هيلع هتثعب ىلا لقتنن نأ لبق انه ريشن نأ نم دبال -

 دبال هناف . بأ ريغ نم مالسلا هيلع ىسيع دلو هلجأ نم يذلا ببسلا
 هناحبس ابيلا راشأ دقو « هتردق تلج هللا اهملعي ةمكحل كلذ نوكي نأ

 ًارمأ ناكو . انم ةمحرو سانلل ةيآ هلعجنلو ) : هتاملك تلاعت هلوق يف
 . ( ًايضقم

 ريغ نم مالسلا هيلع ىبسيع ةدالو يف ةلادلا ةيآلا كلت سملتن اناو
 ةدالو نا . امهدحا : نايلج نارمأ انراظنا مامأ ودبي هنأ دجنف « بأ

 هنأو « ىلاعتو هناحبس هللا ةردق نلعت بأ ريغ نم مالسلا هيلع ىسيع
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 نوناقب ءايشألل هنيوكت يف ديقتي ال هناحبس هنأو « ديرملا راتخما لعافلا

 هللا هعدبأ يذلا هماظن يف اهيلع ريسي ملاعلا ىرن يتلا تاببسملاو بابسألا
 وهو « اهقلاخ هنأل « هللا ةدارا ديقت ال ةيراجلا بابسألاف « هقلخ يذلاو
 ردصي 15 « هتردق تلج هللا نع ردصت مل ءايشألا ناف « اهديرمو اهعدبم

 يف ةدارأ ةلعلل نوكي نأ ريغ نم « هببس نع ببسملاو « هتلع نع ءيشلا
 امهم ءيش اهديقي ال يتلا هتدارابو هناحبس هلعفب تناك لب « اهولعم

 ةدارالا هذه نالعا بير الب وه بأ ريغ نم ىسيع قلخو « هنأش نكي
 عون هداس رصع يفو « ةيداملا بابسألا مهيلع تبلغ موق نيب « ةيلزألا

 ةلعلاك « لوألا هردصم نم ناك نوكلا قلخ نا اهساسأ « ةفسلفلا نم
 بابسألاب ديقتي ال هناحبس هنا ىلع هللا ةيآ ىبسيع ناكف « اهلولعم نع

 نم ةلعلا ةلزنمب هناحبس نكي ملو « هتداراب هلك ملاعلا نأو « ةينوكلا

 . « ًاريبك ًاولع نولوقي امع هللا ىلاعت ١ : لولعملا

 ملاعل نالعا بأ ريغ نم مالسلا هيلع حيسملا ةدالو نأ : يناثلا رمألا
 حور ال مسج ناسنالا نأ اومعز دقل ىتح « اهوركنأ موق نيب حورلا

 ليق دقلف « اهنم نوكتي يتلا رصانعلاو ءاضعألا كلت الا سيل هنأو « هيف
 هنأ نورقي الو « ًايوضع ًامسج الإ ناسنالا نوفرعي ال اوناك مهنا دوهيلا نع
 سفنلا يف لغلغت يذلا دقحلا ببس يف نانير لاق دقف « حورو مسج
 ناك يتلا ةينانويلا ملاعتلا فرعي يليئارسإلا بعشلا ناك ول ) : ةيدوبملا
 « حورلا امهدحا : نيلقتسم نيرصنع ناسنالا رابتعا اهاضتقم نم
 ةايحلا يف حيرتست اهمأل ةايحلا هذه يف حورلا تبذعت هناو « دسجلا رخآلاو

 , ركفلا بارطضاو . سفنلا باذع نم ريثك ءيش هنع ىرسل « ةيناثلا
 يبدألا زايتمالا نم هسفن يف هاري ناك ام عم « هعوضخو هلذ ببسب
 . ( هلذت تناك يتلا بوعشلا نع ينيدلاو

 ناسنالا نأ نانويلاك نولوقي اوناك ام دوبيلا نأ اذه يف نانير ررقي

 ف



 ريسفت يف مهيديأب يتلا ةاروتلا يف ءاج ام اذه ديؤي دقلو « حورو مسج

 سفن أل ءام مسج مد اولكأت الو : اهيف ءاج دقف « مدلا اهتأب سفنلا

 ءيبش اهمأ ىٍبع حورلا نوفرعي دوبيلا نكي مل نذا . ( همد يه دسج لك

 قلخ نم حورب هداجيا ناكو « بأ ريغ نم ىسيع ءاج املف « مسجلا ريغ

 نم اهيف انخفنف . اهجرف تنصحأ يتلاو ١ : ىلاعت لاق م « هللا

 نكي مل يذلا داجيالا كلذ ناك (« نيملاعلل ةيآ اهنباو اهانلعجو , انحور

 ناسنالا الا ناكف + مرم بيج يف خفت حلا نم كلم ىوس هيف لماعل

 « حورلا اوكرديل مهسح تعرق ةعراق اذه ناكف « اهوفرعي لو « اهوركنأ

 هذهو « هيف حور ال مسج هنأ الإ ناسنالا فرعي مل نمل ةملعم ةيا ناكو

 . مالسلا امهيلع همأو ىسيع يف هللا ةيا

 : هتازجعمو مالسلا هيلع ىسيع ةثعب

 يف الو « ميركلا نارقلا يف دري ملو « مالسلا هيلع ىبسيع ثعب ٠-
 نكلو . مالسلا هيلع اهغولب دنع ثعب يتلا نسلا نايب حاحصلا راثآلا

 ركذت يتلا نسلا يهو « نيثالثلا نس يف ثعب هنأ راثآلا ضعب يف درو

 نأ انل حصيو « اهسأر ىلع ثعب هنأ ىراصنلا دنع ةبتعملا ليجانألا

 . ساسألا اذه ىلع نسلا هذه يف ثعب هنأ ضرفن

 تقرغتسا يتلا ذالملا رجهو « حورلاب رشبي مالسلا هيلع ىسيع ثعب

 هديأ دقلو , ةرخآلا ملاعب رشييو « ابيلع تلوتساو « مايألا كلت يف سوفنلا
 لحنلاو للملا يف ءاج 5 . ةزجعم اهسفن هتدالو ناو . تازجعمب هللا
 « ةرهاظ تايا هل تناك » : كلذ يف هللا همحر لاق دف « يناتسرهشلل

 هدوجو سفنو « صربألاو ةمكألا ءارباو ىوملا ءايحا لثم « ةرهاز تانيبو
 « ةقباس ةفطن ريغ نم هلوصح كلذو . هقدص ىلع ةلماك ةيا هترطفو

 . ( قباس ملعت ريغ نم هقطنو

 انفو



 ءاج « رومأ ةسمخ يف صخلتت ميركلا نارقلا اهركذ يتلا هتازجعمو

 نبا ىسيع اي هللا لاق ذا ١ : ىلاعت هلوق يف ةدئاملا ةروس يف اهنم ةعبرأ ركذ

 , سدقلا حورب كتديأ ذا « كتدلاو ىلعو كيلع يتمعن ركذا رم

 , ةمكحلاو باتكلا كتملع ذاو . ًالهكو دهملا يف سانلا ملكت

 خفنتف « ينذإب ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخت ذاو , ليجنالاو ةاروتلاو
 جرخت ذاو « ينذإب صربألاو همكألا ءىربتو , ينذإب ًاريط نوكتف « اهيف
 ىسيع اي نويراوحلا لاق ذا ) : هتاملك تلاعت هلوق ىلا .. ( ينذإب قوملا

 اوقتا لاق : ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له ميرم نبا

 ملعنو « انبولق نئمطتو « اهنم لكأت نأ ديرن اولاق . نينمؤم متنك نا هللا
 : ميرم نبا ىسيع لاق . نيدهاشلا نم اهيلع نوكنو انتقدص دق نأ

 « انرخآو انلوأل ًاديع انل نوكت ءامسلا نم ةدئام انيلع لزنأ انبر مهللا
 اهزنم يفا هللا لاق , نيقزارلا ريخ تنأو « انقزراو . كنم ةيآو

 نم أدحأ هبذعأ ال ًاباذع هبذعأ يناف « مكنم دعب رفكي نمف , مكيلع

 . ( نيملاعلا

 : تازجعم عبرأ ةميركلا تايالا هذه نم نيبتسيو

 اربط نوكتف اهيف خفنيف ريطلا ةئيهك نيطلا نم روصي هنأ : ىلوألا
 « نيطلا نم أريط هيدي ىلع قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نا يأ « هللا نذاب

  ىسيع دي ىلع قلخلا ىرج نكلو « ىلاعتو هناحبس هللا وه قلاخلاف
 . ىلاعت هللا نذاب مالسلا هيلع هحور نم خفنيو

 يف يبحماو « هتردق تلج هللا نذاب قوملا مالسلا هيلع هؤايحا : ةيناغلا
 هيلع حيسملا دي ىلع ءايحالا ىرجأ نكلو « ريدقلا يلعلا هللا وه ةقيقحلا

 . هتلاسر ليلدو « هتوبن ناهرب كلذ نوكيل « مالسلا

 ىلع رذعت ناضرم امهو « صربألاو همكألا مالسلا هيلع هقاربا : ةثلاغلا
 ءافشلا بابسأ نم نكمتلاو « امه ءاود ىلع روثعلا هثيدحو همبدق بطلا
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 ناكف « هتيقرب ناضيرملا ءىربو « امهافش هللا ةردقب ىسيع نكلو « امبنم

 . مالسلا هيلع هتلاسر ىلع ًامئاق ًاليلد كلذ

 « مهنولق نئمطتل « نييراوحلا بلطب ءامسلا نم ةدئاملا لازنا : ةعبارلا
 . مهقدص لق نأ اوملعيلو

 مالسلا هيلع هؤابنأ يهو « نارمع لا ةروس يف تركذ ةسماخ كانهو

 امب هذيمالتو هتباحص ءىبني ناك دقف « اهنياعي لو « هسح نع ةبئاغ رومأب

 ًايكاح ىللاعت هلوق يف ىلاعت هللا ركذ دقو « مهتويب يف نورخدي امو نولكأي
 ةيآل كلذ يف نا , مكتويب يف نورخدت امو نولكأت امب مكئبناو » : هنع
 ) نينمؤم منك نا مكل

 : عونلا كلذ نم مالسلا هيلع هتازجعم نوك نم ةمكحلا

 ١- ءىراقلا لءاستي انهو « مالسلا هيلع ىسيع تازجعم هذه :
 نبا كلذ نع بيجي ؟ عونلا كلذ نم مالسلا هيلع هتازجعم تناك اذامل

 هنامز يف يبن لك ةزجعم تناك » : هلوقب ةياهنلاو ةيادبلا هباتك يف ريثك

 هتازجعم تناك مالسلا هيلع ىبسوم نأ اوركذف نامزلا كلذ لهأ بساني امب
 راصنألا ترهب تاياب ثعبف « ءايكذأ ةرحس اوناكو هنامز لهأ بساني ام ,

 يبتني امو رحسلا نونفب نيريبخ ةرحسلا ناك املو .« باقرلا ال تعضخو
 الإ هرودص نكمي ال يذلا لئاملا رهابلا رمألا نم اونياع ام اونياعو . هيلا
 مو « ًاعارس اوملسأ هل ًاقيدصت هيدي ىلع قراخلا ىرجأو « هللا هديأ نمع

 ءامكحلا ةيعئابطلا نمز يف ثعب ميرم نبا ىسيع اذكهو : اومثعلتي ,

 همكألا ءاربا كحل أو ايلا تود الو اموعيطتسي ال تازجتعمب لسوف

 نمزم ضرم هب نمو موذجناو صربألاو ىمعألا نم ًالاح أوسأ وه يذلا «
 امم اذه ريغو « وربق نم تيملا ميقي نأ ىلا قلخلا نم دحأ لصوتي فيكو
 نم ةردق ىلعو « هب تماق نم قدص ىلع ةلاد ةزجعم هنأ دحأ لك ملعي
 يف ثعب نيعمجأ مهيلعو ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص دمحم اذكهو « هلسرأ
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 هيتأي ال يذلا مظعلا نآرقلا هيلع هللا لزنأف « ءاغلبلا ءاحصفلا نمز

 هظفلف . ديمح مكح نم ليزنت « هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 وأ « هلثم نم روس رشعب وأ هلثمب اوتأي نأ نحلاو سنالا هب ىدحت ةزجعم

 « لابقتسالا يف الو « لاحلا يف ال نوردقي ال مهأب مهيلع عطقو « ةروسب

 هللاو « لجو زع قلاخلا مالك هنأل الا كلذ امو , اولعفي نلو . اولعفي ملف

 . هلاعفأ يف الو هتافص يف الو هتاذ يف ال ءيش هببشي ال

 : ةحيحص ةمكح هارن ام

 عون نم تناك حيسملا ةزجعم نأ دافتسي مالكلا اذه نم -

 ملع ىلع اوناك موقلا نال « ىتوملا ءايحاو مهؤافش رذعتي نيذلا ىضرملا ءاربا

 ام سنج نم ةزجعملا تءاجف « كلذ يف ةفسالف اوناكو يعيبطلا بطلاب

 يف مهنود مه نمم مهريغ ىلعو « مهيلع ةجح مهزجع نوكيل « نوفرعي |

 اوناك ام دوبيلا نأ ررقي يسنرفلا خرؤملا فوسليفلا نانير نكلو « بطلا
 يف قرشملا يف بطلا ةعانص تناك » : لوقيف يعيبطلا بطلاب ملع ىلع

 هذه نولهجي اوناك نيطسلف يف دوهيلا ناف « مويلا يه اك نامزلا كلذ

 ناكو ؛ « حراتلا كلذ لبق نورق ةسمخ ذنم نانويلا اهعضو يتلا ةعانصلا

 بطلا يبأ طارقبأل باتك فصنو نورق ةعبرأب كلذ لبق رهظ دق

 ركذو « ةلعلا هذه فصو هيفو « ايريتسلا ينعي ةسدقملا ةلعلا هعوضوم

 « باتكلا اذه رودص نولهجي اوناك نيطسلف يف دوبملا نأ الإ ؛ اهءاود

 كلذ ناك امبرو « نيناحم ا نم نوريثك نامزلا كلذ يف ةيدوبيلا يف ناكو

 . ةينيدلا ةسامحلا ةدش نم ًائشان

 نذا ملع ىلع اونوكي مل مهينارهظ نيب حيسملا ثعب نيذلا دوبيلاف

 . خرؤملا فوسليفلا كلذ يأر ىلع يعيبطلا بطلا وأ « بطلاب

 حيسملا ديسلا تازجعم نوكل ًاميقتسم ًاليلعت هارن يذلا نا قحلا يفو
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 لهأل عونلا كلذ ةبسانم وه وحنلا كلذ ىلع تءاج مالسلا هيلع

 ءافشلاب لصتي مث ةرجعملا نوكت نأ مهبسانف « ءابطا مآل ال « هنامز

 لاوقأ يف حورلا راكنا مهداس دق ناك هنامز لهأ نأل لب « ءاودألاو
 رمأ اهتاذ يف يه ة ةزجعمب مالسلا هيلع ءاجف « مهعيمج لاعفأو , مهضعب

 نالعا هتاذ تقولا يف يهو لوسرلا هب قي ال قدصم « ةداعلل قراخ

 لع روصم نيط اذهف . اهدوجو لع عطاق ناهربو «٠ حورلل قداص

 مسجلا ريغ ًائيش نأل الإ كاذ ام , ًايح نوكيف هيف خفني مث « ريط لكش
 هلكأ دق تيم اذهو « ةايحلا هعم تناكف « هيلع ضاف هسنج نم سلو
 رأ ءامسم ريصت ريصت نأ تكشوأو ؛ للحتلا يف هوالشا تذخأو « ىلبل

 هيف تلح لبلا و هريغ يذلا مسجلا ريغ اح 7 الإ كاذ 3 ع هادا
 ىبسيع ةزجعم تناكف . اذكهو « ةايحلاب هيلع تضافف « ءادنلا كلذب

 ةوعدلا وهو « هتلاسر صخأ بسانتو « هتياعد سنج نم مالسلا هيلع

 يناجي ىرخأ ةايح كانه نأو , روشنلاو ثعبلاب ناميالاو ٠ حورلا ةيبرت ىل
 ًارش ناو «ريخف ًاريخ نا « هتءاساب ءىسملاو . هناسحاب نسحملا اهيف
 رارمتسالاب ةرخآلا ركنمل حمست قوملا ءايحا ةزجعم نأ ىرت لهو . رشف
 لقو . هدوحج ف رمتسي نأ روشنلاو ثعبلا دحاحل حمست وأ هراكنا 2

 دوجوب فارتعالا مدع مهريكفت دوسي ناك دوبملا نأ لوقلا كل انفلسأ
 . لمعلابف . لوقلاب نكي مل نا . رخآلا مويلاب ناميالا مدعو . ةرخآلا
 اوناك مهنكلو . ًالمح ناميالا ىلع مهلمحي ًايوق ًاتوص قوملا ءايحا ناكف
 . نودحجي هللا تاياب

 : هتوعدل دوبيلا يفلت

 كلتب هتلاسر ديأو « تانيبلا كلتب مالسلا هيلع ىسيع ثعب ١7-
 يركنم ىلع قيرطلا عطقتو ٠ ةنسلألا سرخت ةرهاب اهناو تازجعملا
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 « ةلاضلا سوفنلا يدبي يذلا وه هدحو ليلدلا ناك ول . هتلاسر

 . باقرلا ظالغ اوناك مهيف ثعب نيذلا موقلا نكلو « ةدراشلا بولقلاو

 نم مهنم نأل « مهتياده لواح ذا « ةقاش هتمهم تناكف بولقلا ةاسق

 د . اهنم رهاظملا» لاكشألا ىلا نوهجتي ديلاقتو ًاموسر ةنايدلا ملع

 يف ريخلا لمع نع مجحي نم مهنم ناك دقل ىتح . ابتياغو اهبل ىلا هاجتالا

 ءاج اذاف « هيف لمعلا نع يبنلا مومع يف لخاد هنأ ًامعاز تبسلا موي

 رهاظملاب ذحألا لدب « بلقلا حالصا ىلا اورظني نأ ىلا ًايعاد حيسملا

 هيلع اودجو اميفو نوفلأي اميف ءالؤه مدصي كش ال هناف لاكشألاو

 . مهيقباس

 مهئاوهأ ىلع تلوتساو « مهتقرغتساو « ةداملا ىلع اوفكع موق دوبملاو
 مهتاف دقو « مهدنع لكايملا ةندسو مهكاسن ناك دقل ىتح مهرعاشمو

 روذن نم لاملا نوعمجي -- ةيويندلا هباوبأ نم لاما بسك ىلع لمعلا

 دشأ كلذ ىلع نوصرحيو . سانلا اهب برقتي يتلا نيبارقلاو . لكايملا
 ءاجف « مهرقفأو ةجاح سانلا دشأ نم نيبارقلا نوذخأي اوناكف ء« صرحلا

 نم ءايبنألاو ىسوم نيدب موعزملا مهنيدت نم ليئارسا ونب ذختا دقلو
 اذه نم اوذختا - دحأ اهيف مهيماسي ال ةينيد ةلزنم مهل نأ مهمعزو . هدعب

 « ةيماسلا ةناكملا مه نأ اومعزف ؟ ةينيد ةيطارقتسرا ىمسي نأ حصي ام

 ةلاسرب اونماو « ةيدوبملا ةنايدلا اوقنتعا ولو « نودلا لزنملا مهريغلو

 نولماعي نويليئارسالا ناكو « ةرماسلا اهل لاقي ةفئاط كانه تناكف « ىبموم

 نيب ىوسو « مالسلا هيلع ىبسيع ءاج املف « نوذوبنملا مهنأك . اهداحأ
 . ةوادعلا هوبصانو كلذ هيلع اوركنأ هتياعد يف رشبلا يبب

 ةناكملاو ةيماسلا ةلزنملا مهيف نيدلا ءاملعو مهرابحأل نولعمجي اوناك دقلو
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 توكلم مامأ ءاوس ًاعيمج سانلا لعجو حيسملا ءاجف . سانلا نود ةيلاعلا
7 

 . هللا

 هل دوييلا ةأوانم

 قنتعا نم مهنم ليلقو . حيسملا ةأوانمل دوهيلا مدقت اذه لكل -4

 املف « هتياعد عامس نم سانلا عنم ىلع نولمعي اوذخأو « هب نماو هنيد
 هلوح نوفتليو « هءادن نوبيجي ءارقفلاو فاعضلا نأ اوأرو « ةليحلا مهتيعأ

 , هنأشب ماكحلل نوسوسويو . هل نوديكي اوذخأ - هلوقب نيعنتقم
 لئاسملا ىلا نوتفتلي اوناك ام نامورلا نكلو . هيلع نامورلا نوضرحيو
 اهنووسي مهل روُمألا هذه اوكرت لب « دوبيلا نيب ةيبهذملا تافالخلاو « ةينيدلا

 , نمثلا ناك امفيك ىبسيعب نامورلا اورغي نأ نوديري دوهلاو , مهنيب اميف
 , ماكحلاو ةموكحلا نأشب هلوق نوطقستيو , هنودصري نويعلا هلوح اوئبف
 ملف « ينامورلا مآحلل اهب نولقنيو اهب نوقلعتي هل ةملك نودجي مهاسع
 يبسفنلا بناحلا حالصا ىلا الإ وعدي ناك ام حيسملا نال « اودجي
 مهب تقاض الو « دعب ةموكحلا حالصا ىلا هجتا دق نكي ملو « يقلخلا
 ىلع ينامورلا محملا لمح نم اونكمت نأ ىلا رمألا ىهتناو « هيلع اوبذك ةليحلا
 . ًابلص مادعالاب هيلع مكحلاو « هيلع ضبقلاب رمألا ردصي نأ

 : ايندلا يف حيسملا ةياهن

 لب « هتبقر نم مهنكمي مل هللا نأ ررقي ميركلا نارقلا دجن انهو كا

 ضعبو , « مهن هبش نكلو . هوبلص امو هولتق امف » : مهيديأ نم هللا هاجن
 اذوبي وه انه اذوبيو « اذوبي ىلع هببش ىقلا هللا نا لوقت راثآلا
 دشريل « هيلع سد يذلا وه هنا هنع ليجانألا لوقت يذلا يطويرخسألا

 يف نيراتخما هذيمالت دحأ ناك دقو « هنوفرعي ال اوناك ذا « هيلا نيضباقلا
 . مهمعز
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 عم دونجلا تند املو » : هيفف , ةمات ةقفاوم ابانرب ليجنا اذه قفاو دقلو

 ( ريفغ مج وند عوسي عمس - عوسي هيف ناك يذلا لحما نم اذوب

 ىأر املف « ًاماين رشع دحألا ناكو « ًافئاخ تيبلا ىل  بحسنا كلذلف

 نا هءارفس 21) نيردأو ليئافورو ليئاخيمو ليربج رمأ هدبع ىلع رطخلا هللا
 نم عوسي اوذخأو . راهظألا ةكئالملا ءاجف ملاعلا نم عوسي اوذخأي
 يف ةثلاثلا ءامسلا يف هوعضوو هولعجف . بونجلا ىلع ةفشملا ةذفانلا

 ةفرغلا ىلا فنعب اذوبي لخخدو . . دبألا ىلا هللا حبست يتلا ةكئالملا ةبحص
 بيجعلا هللا ىتأف « ًاماين مهلك ذيمالتلا ناكو ٠ , عوسي اهنم دعصأ يتلا

 عوسيب اهيبش راصف « هجولا يفو قطنلا يف اذوبي ريغتف « بيجع رمأب
 رظنيل شتفي ذخأ ظقيتسا نأ دعبف وه امأ « عوسي هنأ اندقتعا اننا ىتح

 انتيسنأ « انملعم يديس اي تنأ انبجأو « انبجعت كلذل « ملعملا ناك نيأ
 . ( ملا .. نآلا

 يف مهفالتخاك ءيش يف فلتخت مل نييحيسملا دنع ةربتعملا ليجانألاو

 . اهنأشب ةياور لكلف « بلصلا ةصق

 : هتاجن دعب حيسملا

 هلوقل « « موقلا ىلع هبش نكلو « نارقلا صنب حيسملا بلصي مل -5

 : ىلاعت هلوقو ( مهل هبش نكلو . هوبلص امو هولتق امو ١ : ىلاعت
 م مالسلا هيلع حيسملا ناك اذاو « هيلا هللا هعفر لب . انيقي هولتق امو

 ورسفم ناشلا اذه يف فلتخا ؟ كلذ دعب هلاح يه امف « بلصي

 ( هيلا هحورو همسجب هعفر ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع مهلجف « نارقلا

 راثآ ضعبيو « هيلا هللا هعفر لب ؛ لتقلا لباقم يف ىلاعت هلوق رهاظب اوذخأو

 , ًاددع لقألا مهو . نيرسفملا نم رخآ قيرفو « كلذ يف تدرو دق .
 [؟ هيلا هحور عفرو « هءايبنأ قوتي 5 ىلاعت هللا هافوت ىتح شاع هنا : اولاق

 هلوق رهاظب كلذ يف اوذخأو , ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا حاورأ عفرت

 )١(( ليئارزعو . ليفارسا ديري .



 لعاجو « اورفك نيذلا نم كرهطمو يلا كعفارو كيفوتم ينا » : ىلاعت
 هلوق رهاظ نمو ( همايقلا موي ىلا اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا

 ءيش لك ىلع تنأو « مهيلع بيقرلا تنأ تنك ينتيفوت املف ) : ىلاعت

 يف لخدن نأ ديرن الو « اهيلوم وه ةهجو نيفلتخما نم لكلو ( ديهش
 عضوم كلذلف « ىرخألا ىلع امهادحا حيجرتو نيقيرفلا ججح ليصفت
 . هماقم اذه سيل

 ىلا رجاه دق مالسلا هيلع حيسملا نأ سانلا ضعب معزيو ١7-
 «ربق هلو « كانه تامو ء هلجأ قوتسا ىتح « اهيف شاع هنأو « دنلا
 اهيف ةربقم اركن يرس ةدلب يف دجو » : هصن ام رانملا ريسفت يف ءاج دقلو
 ةئامعستو فلأ ءاهز نم ريمشك دالب ءاج يبن ماقم هنأ لاقي مظع ماقم
 نم يبن هناو . ىسيع يلصألا هما نأ لاقيو فسأ زوي ىمسيو « ةنس
 كلت لهأ هلقانتي ام لاوقألا هذه ناو « كلم نبا هناو « ليئارسا ينب ينب

 اوأر نيذلا ةينارصنلا ةاعد ناو « مهبتك يف ركذتو « مهفلس نع رايدلا
 وأ حيسملا ذيمالت دحأل ربقلا كلذ نأ اولاق نأ الإ مهعسي مل ناكملا كلذ
 دمحأ مالغ نع هلقن نأ ركذ دقو « رانملا ريسفت يف ءاج ام اذه ( هلسر
 . هقدص يف كشي وار وهو . يدنهلا ينايدقلا

 بلص نيب ىبسيع نم ناك اذام نيبي مل ميركلا نارقلا ناو « اذه
 « بهذ نيأ ىلا الو « كلذ يف فالخلا ىلع هعفر وأ ىسيع ةافوو هيبشلا
 يفتكنو « ةلأسملا كرتلف « ( هيلع دمتعي حيحص ردصم اندنع سيو

 . مهل هبش نكلو « بلصي مل حيسملا نأ ًامزاج اداقتعا انداقتعاب

 : ةرسضاحلا ةيحيسملا يف حيسملاو ميركلا نآرقلا يف حيسملا نيب ةنزاوم

 ناك ام , نورتمي هيف يذلا قحلا لوق ميرم نبا ىسيع كلذ -8
 نك هل لوقي امناف ًارمأ ىضق اذا . هناحبس ؛ دلو نم ذختي نأ هلل
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 نم اهل ضرع يذلا امف « ابيلا اعدو « اهم ءاج امك هتنايد كلتو ( نوكيف

 ىلع لخدأ ام لوأ ..؟ هبر ىلا عفر نأ دعب اهيلع لخدا يذلا امو « هدعب
 يف عراسنلو « مالسلا هيلع حيسملا صخشب قلعتي ام وه ةنايدلا هذه

 يتلا ةيخيراتلا راودالا نيبن كلذ دعب مث « زاجياب حيسملا يف مهداقتعا نايب

 هذه رداصم نيبن نأ انعطتسا ام نيلواحم « نييحيسملا خيراتب ترم

 . ةيسنكلا مهيناوقب مث . حيسملاب قلعتت يتلا تاداقتعالا

 نم لكأي الأب مدا ىصوأ ىلاعتو هناحبس هللا نأ نويحيسملا دقتعي

 نكلو « باذعلا هتيرذو وه قحتساف . سيلبأ ءاوغاب اهنم لكأف « ةرجشلا
 . يلزألا هنبا يهو « هتملك دسج هدابعب هنم ةمحر ىلاعتو هناحبس هلل
 « كلذل قحتسم ريغ وهو « بياصلا ىلع هتومب ىضرو « ًارهاظ ًادسجت
 موقي نأ دحأ ةعاطتسا يف نكي ملو « ىلوألا ةئيطخلا ءادف كلذ نوكي يكل

 اذهو « نبالا كلذ ناكو « اعم ناسنالا نباو هللا نبا ىوس ءادفلا كلذب

 . ءارذعلا ميرم دلو ىسيع حيسملا وه ءادفلا

 دلوي ايندلا صلخم حيسملا نأب اهشبو « ليربج هكالم ابيلا هللا لسرأ

 ةدلاو ريصتو « ةيلزألا ةملكلا دلتف « اهيف لحي سدقلا حورلا نأو « اهنم

 راجنلا فسوي اهيلا بهذ دق ناك ذا . محل تيبب دلو دقو « هلالا

 نم هعنمت همانم يف اهار ايؤرل « تلمح نأ دعب اهكرتي مل يذلا ميرم بيطخ
 يف همسا ديقيل ميرم هعمو اهيلا بهذف «هدلب محل تيب كأل . كلذ

 . نامورلا هب رمأ يذلا ماعلا ءاصحالا

 ىوأم ادجي مل امهرقفلو « ميرمو فسوي هيف لزن دق ناحخ يف حيسملا دلو
 دوذم يف هتعجضأو هتطمق دقلو . باودلا ناكم ىوس ناخلا يف امه.

 . رقبلا

 مهئاعطق نوسرحي اوناك ةاعرلا نم ةعامجل كالم رهظ هداليم ةليل فو

 ىف



 نيحبسم ةكئالملا نم ًاروهمج ةتغب اورف . مح تيبل ةرواجملا لوقحلا يف
 كرتف « ةرسملا سانلابو « مالسلا ضأألا ىلعو « يل ىلاعألا يف هلل دحملا ) نيلئاق

 لفطلا اوأرف « ةكئالملا هيلع مهد يذلا ناككملا ىلا اوبهذو , ناعطقلا ةاعرلا

 . اوأرو اوعمس ام لك ىلع هنوحبسيو « هللا نودجمي مهو اوداعو « دوذملا يف

 . مهل ليق اك
 , عوسي ىممو « هتدالو تقو نم مايأ ةينامث ترم امل حيسملا نتخ دقو

 2 ب يسلا دع كلما هاجس © مهو ىف صلخا يأ

 ءامكح نم ةعامج ملشروأ ىلإ دفو نأ مايأب هتدالو دعب ثدح دقلو

 اوتوأ امب هارم نم اوفرع مجن ءامسلا يف مهل حال هنا اولاق . مهئاملعو سوح
 كلم وه ديدج دولوم مجن هنأ تاوبنو راثآ نم مهدنع امو مهملع نم
 اياده مهعم اولمحو , هل اودجسيل « هيلا ليحرلا ىلع اومزعف هب ابنملا دوبملا

 هوأر يذلا مجنلاو نوريسي مهريسم يف اوناكو « رملاو نابللاو بهذلا نم
 , ةنيدملا ىلا اوءاج ىتح . مدخ نم مهعم نمو مه قيرطلا ىلا مهيدهب
 مهرمأب دوهيلا كلم سدوريه ملع املف « دولوملا كلملا ناكم نع اولأسو
 , مهصصق هيلع اوصقف مهرمأ فرعتو . مهعلط علطتساو « هيلا مهاعد

 هسفن ىلا ىرسف « ملشروأ ىلا ءيجناو « ضرألا يف برضلا ىلا مهثعتبا امو
 « مهتبتكو دوهملا ةنهك هيلا اعد مث , ديلولا اذه نم هكلم ىلع فوخلا
 تاءوبنلا بسح ةيدوبيلا محل تيب يف : اولاقف . حيسملا دلوي نيأ مهطأسو

 ينوربخأف يبصلا متدجو ىتمو « محل تيب ىلا اوبهذا . سوجملل لاقف
 مجنلاو اوبهذف « هديب مل ًارأأ هسفن يف ىفخأو , كلذ لاق هل دجسأل

 اومدقو ءهل اودجسف « همأو عوسي يبصلا اودجوو « مهمدقتي
 هل لاقو « فسويل ملحلا يف برلا كالم رهظ تقولا اذه ينو . مهاياده
 يبصلا بلطي سدوريه نأل . رصم ىلا برهأو « همأو يبصلا ذخو مق
 سوحملا رفاسو رصم ىلا ةسدقملا ةرسألا تجرخو « رمأ 5 لعفف « هلتقيل

 نفي



 هيلا ةدوعل || نع اوبم مهمأل سدوريه ىلع اوجرعي نأ ريغ نم مهدالب ىلا
 عيمج لتقب رماف عقدناو  ظبغل هذمخاف « ملح يف مهلا وأ يحوب

 هدحأ نوكي نأ ديال عوسي

 اك « قرحملا ريدلا دجوي ثيح اولزنو رصم ىلا ةسدقملا ةرسألا تلحر

 برلا كلم نأل , ليحرلا اومزتعاو رهشأ ةعضب اوماق نأ دعبو « نودقتعي
 ىلا دعو همأو يبصلا ذخو مق : هل لاقو . ملحلا يف فسويل رهظ

 اوماقف « تام دق يبصلا سفن بلطي ناك يذلا سدوريه نال . ةيدوبيلا

 كانه ةرجشب اولظتساو « ةيرطملاب مهقيرط يف اورمو « نيطسلف ىلا اوهجتاو
 اهنباو ميرم تلخد ال هنأ راثآلا ضعب يفو . ءارذعلا ةرجش ىمست

 ًامامتا كلذ ناكو « تمطحتو اهمانصأ تافكنا « رصم ضرأ فسويو

 , رصم ىلا مداقو ةباحس ىلع بكار برلا اذ وه » « ةلئاقلا ءايعشأ ةوبنل

 ( اهلخاد رصم بلق بوذيو . ههجو نم رصم نائوأ فجترتف
 2.2١ 158 - ءايعشأ

 نم نيثالثلا عوسي غلب الو ٠ ةرصانلا يف اوماقأ نيطسلف ىلا اوداع املو

 2 ًاموي نيعبرأ ماص مث « نادمعملا انحوي هدمع « ندألا ربن : يف لمع هرمع

 هذه كيطعأ : هل لاقو  هبرجي ناطيشلا هل رهظ ريشبتلا يف عرش الو

 .ناطيش اي بهذا : لاقو عوسي هباجأف : يل تدجسو تررخ نأ ايندلا

 هذه دعبو « همدخت تراصو تءاج دق ةكئالم اذاو .« سيلبأ هكرت مث

 راتخاو « رشع انثالا هويراوح همزالف . ريشبتلا قيرط يف راص ةبرجتلا

 ماقأ مث . ريشبتلل ليلجلاو دوبلا ىرق ىلا ىنثم ىنثم مهلسرأ نيعبس مهعم

 يفشي « مهمعز يف هتيهولال ةتبثملا تازجعملاب يتايو « رشبي تاونس ثالث
 اذا حايرلا رهنيو .. ةسجنلا حاورألا جرخيو « نايمعلا نيعأ حتفيو ضيرملا

 . نادبيف « دبزلاب فذقو « ىذالاب بخطصا اذا رحبلاو « تراث

 ؟:



 3 اورواشت مهم ديأ نم تلفي داكي رمألا نأ دوهيلا ىأر الو

 أ مث , هيلع اويذكإ ؛ : ًاملظ هوكشو « هيلع اورماتو « هوداطصي

 واب هيلع ىضقف ( ناموا لبق نم يسن واح سطالس لل هوملسأو
 ماق مايأ ةثالث ربقلا يف ثكم نأ دعبو . ٍنفدو مهمعز يف بلصف ٠ : ًابلص

 هذيمالت مامأ ءامسلا ىلا اهدعب عفترأ ًاموي نيعبرأ ثكمو . حصفلا يف
 ليجنالاب اوزركو « ملاعلا ىلا اوبهذا مهن لاق ذا « هتنايد رشنل مهنيع نيذلا
 ( سدقلا حورو نبالاو بالا مساب مهدمعو « اهلك ةقيلخلل

 م



 حيسملا دعب ةيحيسملا
 داهطضا نم :مييحيسم اب لزن ام

 نأ ديرن الو . مهمباعتو مهبتك يف ءاج اك حيسملا وه اذه 8

 هذه ريسفت يف مهفالتخا نايب الو « هلوح مهتافالخ نايب يف ضوخن

 دعب نييحيسملاب لزن ام نيبن نأ لبق اهلمجم ليصفت يف الو « ةديقعلا
 حيسملا يف هيلع اورقتسا يذلا مهداقتعا نايب ىلا انعراس انكلو « حيسملا

 مهليجانأ يف ءاج امو . ميركلا نارقلا يف ءاج ام نيب ءىراقلا نزاويل

 . مهعلاعتو

 يف ةديقعلا عبتت وهو « يملعلا ثحبلا هبجوي ام ىلا كلذ دعب دوعنو
 لزن ام نيبن كلذل ًاديهمتو « اهبحاص دعب اهفارحنا وأ اهتماقتسا يفو « اهومن
 ةنايدلا نيب دنسلا ةوق رادقم ءىراقلا نيبتسي ىكل « هدعب نييحيسملاب

 ةيحيسملا ترصاع يتلا ةفسلفلا فرعيلو « ثادحألا هذه عم اهبحاصو
 . امهلاصتا رادقمو

 نييحيسملا نأ ىلع : ةينيد ريغو ةينيد . ةيبرغو ةيقرش رداصملا تقفتا

 نورفيو « مهتنايدب نوفختسي مهتلعج « ثراوكو ايالب حيسملا دعب مهب لزن
 يف مهو « ىرخأ ًانايحأ نيدهشتسم نيدهطضملل نودمصيو ًانايحأ اهم

 هناو « مهبتكو مهتنايد يمحتو « مهيمحت ةوق الو « مهل ةكوش ال نيلاحلا اتلك
 يتلا ةعبرالا مهليجانأ تنود هنأ نوركذي تاداهطضالا هذه طسو يف

 . !! مهلئاسر تنودو « اهب نونمؤي

 ةمئاخلاب ىبتناو « حيسملا دهع يف ناك نييحيسملاب لزن داهطضا لوأو
 اذه عم قفتي امب نييحيسملاب دئادشلا هدعب نم تلزن دقلو « اهانيب يتل
 اناك « حيسملا رصاع يذلا سورابيط دعب نارصيق ءاج دقلف . ءادتبالا
 ىتم نود امبيناث نمز يفو « ًاعيرذ ًالتق مهنم التقو « هذيمالت ىلع نيديدش

 نإ



 ةياور ىلع « ةينانويلا ىلا ليجنالا بحاص انحوي همجرتو . ةيربعلاب هليجنأ

 نيرصيقلا نيذه دهع يف داهطضالا نكي ملو « نيبتتس 5 قيرطبلا نبا
 مهبيقنتو ٠ نكمأ مهاذأو « ًاضيأ دوبيلا نم ناك لب . طقف نامورلا نم

 مهف « مهورشاعمو مهوطلاخمو بعشلا نم مهمأل , لخدأ ةديقعلا نع
 . فرعأ مهلخادب

 ناجارتو ( م 54 ةنس ) نورين دهع يف ناك ىذأ نم لزن ام دشأو

 م ةنس) سونايدلقدو (م 551١ - 559 ) نويسيدو(م ١٠١5 ةنس)

 مهعأب مهمهتاو « مهب باذعلاو ءالبلا لزنأو ؛ مهملع رشلا جاه نورينف

 ةريخألا عبرألا تاونسلا تناكو . اهتريرجب مهذخأف « امور اوقرحأ نيذلا
 اوناك دقل ىتح « باذعلا اذه يف هعايشأ وه ننفت دقف . مهل ًامبأ ًاباذع

 , مهشهنتف بالكلل مهنوحرطيو تاناويحلا دولج يف مهضعب نوعضي
 لعاشم مهولعجو « راقلاب ةيلطم ًابايث مهضعب اوسبلأو « مهضعب اوبلصو
 . ةيناسنالا لعاشملا كلت ءوض يف ريسي هسفن وه ناكو « اهب ءاضتسي

 ناكو « ةياور ىلع م 5١ ةنس سقرم ليجنا نود اذه نورين رصع يفو
 دهع يف هليجنإ اقول ًاضيأ بتكو ةمورب وهو سرطب دنع هبتك دقو رصمب
 « سليفوات هب لساري هنأ ىلع صني ليجنالا اذه ءادتبا يفو . رصيقلا اذه

 مورلا ءامظع نم لجر اذه سليفواتو « مالكلا ةحص هب دكّؤيل
 . هليجنإ انحوي نود هدعب وأ رصيقلا اذه رصع يفو « مهفارشأو

 يف ةالصلاب مهتداع ترج دق مهءأل « مالا مهب تلزن ناجارت دهع يفو
 « ةيرسلا تاعاتجالا عنمب ناجارت رمأ دقو « داهطضالا نم ًابرهو ءافخلا
 نيدب نونيدي ال نويحيسم مهمألو ,« كلذل باذعلاو لذلا مهب لزنأف

 . رصيقلا

 ايسا يف ًايلاو ناكو - نيلب بتك دقل » ةراضحلا خيرات باتك يف ءاج

 ضم



 اهب ناك ىتلا ةقيرطلا ىلع لدي ًاباتك ناجارت روطاربمالا ىلا -

 ةقيرطلا ىلع ىراصن مهنأب اوعبتا نم عم تيرج ٠ : لاق « نويحيسملا
 لاؤسلا مهيلع ديعأ اورقأ اذإف نييحيسم اوناك اذا مهآسا ينا وهو ةيتآلا
 ًاعنتقم « مهيف مادعالا ةبوقع تذفنأ اورصأ ناف « لتقلاب ًاددهم ًاثلاثو ةيناث

 دقو « ةبوقعلا هذه ناقحتسي « ديدشلا مهدانعو 3 عينشلا مهطلغ نآب

 مهمأ اوركناف . اهباحصأ ءامساب ليذت مل بتكب نيريثك ىلا ةمبتلا تهجو

 , مهمامأ مهءامسأ تركذ نيذلا بابرالا ىلع ةالصلا اورركو . ىراصن

 « نييقيقحلا ىراصنلا هاركا بعصلا نم نأ لاقيو « حيا اومتش
 مهعأ يف مهتعيرج نأب نوتبثي اوناك مهنكلو ٠ ىراصن مهمأب اوفرتعا نم
 هنأ ىلع حبسملا ةدابع ىلع سمشلا عولط لبق مايألا ضعب يف اوعمتجا

 باكترا ىلع ال مهنيب اودهاعتو « هل ًاماركا ديشانألا داشنا ىلعو « بر

 , مهدهعب اوفوي نأو « اونزي الو « اولتقي الو « اوقسي الا ىلع لب « مرج

 اتمداخ امبعأ اوركذ نيتأرما بذعأ نأ ةقيقحلا ةفرعمل يرورضلا نم تيأرو
 ( اهيف غلابم ةفيخس ةفارخ ىوس ءيش ىلع فقأ مل ينأ ديب . ةسينكلا

 يف ىراصنلل ثدحي ناك امع فشكلا لك فشاك باتكلا اذهو

 ةئيبخو بلقلا نع بيقنتو ) بيذعتو داهطضا نم رصيقلا كلذ دهع

 5 سفنلا

 تذحخأ ناو « رمتسا لب « ناجارت توم دعب داهطضالا عطقني ملو
 رثأ ليزي ًارم ًاباذع نولزني فلخ هدعب نم فلخ « ةرصايقلا ضعب ةفأرلا

 فصي « ةيردنكسالا كريرطبل ملقلا كرتنلو « نادببألا هلوه نم رعشقت'

 وهف « هقباس نم ةمحرلا ضعب قاذ نأ دعب سويسيد نم نياع ام ضعب
 انفخو .« فوخلا انب قلح ىتح « ءادعصلا سفنتن دكن مل » : لوقي

 نكي



 نم ًارش لقأو « ًابناج قرأ ناك يذلا كلملا كلذ لدب امدنع « رطخلا
 ىتح ةكلمملا يسرك ىلع سلجي ال امبر « رخخآ كلم هناكم ءاجو « ويغ
 امدنع « انسدح ققحت دقو . انداهطضا ىلع لمعيف انوحن هراظنا هجوي

 دعبا دقو « مهضعب رفو « عيمجلا فوخلا معف « ةاطولا ديدش ارمأ ردصأ

 دشري يحيسم لكو « هزاكذ نكي امهم « ةلودلا ةمدخ نم يحيسم لك

 ميدقت هنم بلطيو « ناثألا لكيه ىلا مدقيو لجع ىلع هب قوي هنع

 . ةحيبذلا وه نوكي نأ ةحيبذلا ميدقت ضفري نم باقعو منصلل ةحيبذ
 ركنأ نم ناميالا فاعض نمو ... بيهرتلاب هلمح يف اودهتجي نأ دعب

 نم وأ « رارفلا لايذاب كسمت نم مبنمو . ضعبلا هب ىدتقاو . هتيحيسم

 . نوجسلا تابايغ يف هب جز
 هرارف ىلا رمألا هب ىبعنا امث مهب لزن ام سيسقلا كلذ صقي اذكهو

 مو « ًاتسح ءالب اولبأ نم ضعب ىلا كلذ نع 21)رذتعي بتك دقو ء وه
 رارفلاب اوذولي

 يف نييحيسملا عبتتي ناك لب « رصم ىلع ًاروصقم ءالبلا نكي ملو
 . اوناك اهيأو « اوفقث ائيح ةينامورلا ةلودلا

 دشأ ناك نكلو « نييحيسملاب هلزنأو ءالبلا عقوأ نم سويسيد دعب ىلو

 دعب « ميلا ءاج يذلا سونايدلقد - ًاشطب مهاكنأو ىذأ مهغلبأو ءالؤه

 نوكي نأ هنم اولمأو « ًاريخ هيف اوجر دقو « ًاليلق مهن :عء باذعلا فخ نأ

 ىلع ويغ نم دشأ ناك هنكلو , ىحيسم هتصاخ ريدم كل : اع

 تللحت ًاممأ اوأر نييرصملا أل كلذو « نييرصملا ًاصوصخو « نييحيسملا

 يف ريسلا ىلا اوعزنو « مهب اودتقاف « هلالغأ اوكفو . نامورلا مكح نم
 ءاجف « مهنم دحاول ةرمالا اودقعو « هيف اوراسو « لالقتسالاو ةيرحخ لا قيرط

 ) )1١ص لالا ءزجلا , ةيطبقلا ةمالا عرات باتكلا اذه يف عجار 631١5 4621١8 3٠١5.
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 , اهحتف داعأو , اهالقتسا لازأو « ءالبلا اهب لزنأو . رصم ىلا سونايدلقد
 قارحاو « سئانكلا مدهب رمأ دقو « ةيحيسم نابالا كلذ يف اهترثك تناكو
 تابايغ يف مهجزو « ةاعرلاو ةفقاسالا ىلع ضبقلاب ارمأ ردصأو « بتكلا

 يف دهشتسا دقو « مهنيد راكنا ىلع مهلمحو نييحيسملا رهقو « نجسلا
 , فلأ ةئامو نيعبرأ مبتدع تنواجت طابقألا نم ريبك ددع تقولا اذه
 امو ءادهش نم دهشتسا ام ةراكلو « فلأ ةئامثالث نيخرؤملا ضعب مهدعو
 رصم نأش يف رطخ اذ ًاثداح سونايدلقد ةيالو تناك ءالب نم لزن
 . ةيداليم 586 ةنس يف كلذو , مهموقت أدبم هولعجف

 « نيطنطسق دهع ءاج ىتح مورلا ةصايق نم لزني ءالبلا رمتسا دقو
 . نيبنس 5 ةيحيسملا ىلع ال « نييحيسملا ىلع ةكربو انمي

 : ةنايدلا يف تاداهطضالا رثأ

 يفو اهتأشن يف ةيحيسملا تنراق ىتلا تاداهطضالا يه هذه ٠-
 عم يهو « اهبتك ةياورو اهنيودت رصع يفو « اهجردت يفو اديلو اهنيوكت
 ء بتكلا هذه ةميق نع نوثحبي ءاملعلا ضعب تلعج ىرخأ بابسأ
 بارطضالا ضعب نع نورذتعي مهسفنا نييحيسملا ءاملع ضعب تلعجو

 نا لب « لوألا ةيحيسملا داهطضا روصع يف تنود اهمأب ليجانألا يف
 اهدنس دقف يف اببس تناك تاداهطضالا كلت ناب نوررقي مهيرظانم
 هباتك يف يدنملا هللا ةمحر خيشلا لوقي . ةعيرشلا بحاصب لصتملا
 اوردق امف لصتملا دنسلا لوحفلا مهئاملع نم ًارارم انبلط ١ : قحلا راهظا
 ينيب تناك يتلا ةرظانملا لفحم يف نيسيسقلا ضعب رذتعاو « ةيلع
 ىلع نتفلاو بئاصملا عوقو اندنع دنسلا نادقف ببس نا : لاقف « مهنيبو.

 دانسالا بتك انصحفتو « ةنس ةرشع ثالثو ةئامتالث ةدم ىلا نييحيسملا
 ضعبب نوكسمتيو « نظلاب نولوقي « نظلا ريغ ائيش اهيف انيأر امف ء مه
 ل اوماد امف « ًائيش ينغي ال بابلا اذه يف نظلا نا تلق دقو . نئارقلا
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 يف ليلدلا دارباو . انيفكي عنملا درجمف لصتم دنسو « فاش ليلدب اوتأي
 لمع لك تلعج تاداهطضالا كلت نا قحلا ينو . ( انتمذ يف ال مهتمذ

 ةعيرشلا نايبب ًالصتم ناك ام ةصاخو - ةينيدلا مهنوتش يف هب نوموقي
 ءادعالاو . ةصيرتملا نويعلا نم ةيفحخ يفو « ارهج ال ارس هب نوموقي
 ام ىلا نئمطم ريغ لقعلا لعجي ام اهتملظ يف ثدحي ةيرسلاو « نيبقرتملا
 نأ نم عنام الو « اهنع ىوري ام لك يف ننظتيف « اهيف ثدحي امع يكحي
 , هولوقي مل ام مهصاخشا نع لقنيو « اههف رجي مل ام اهتاعاتجا ىلع سدي
 املاق الو . تاعاهتجالا كلت يف تثدح ام ارومأ روهمجلا عماستيو

 يتلا ةيحيسملا بتك نم نود اميف بيرلاو كشلا ىرج اذاف « اهورضاح
 , ةيرسلا ةملظ يف تبتك يتلاو , داهطضالا اذه ببسب اهدنس تدقف
 . هدهاوش تماقو « هيعاود تدجو ثيح عقو دق نوكي

 : ةيحيسملاو ةينامورلا ةفسلفلا

 رهظي نم مهنمو « مهنيدب نورفي نم نييحيسملا نم ناك دقلو ١"-
 ةينثولا ملاعت هسأر يفو ةينارصنلا لخد نم مهنمو « ةيحيسملا نطبيو ةينثولا
 لاز ام نطابلا هلقعف كردملا هلقعب اهلياز ناو . هليازت ملو هنم علخت مل
 ةيحيسملا يف مهريكفت رثأ كش ال ءالؤهو , هيف نمكت ًانمكمو اهل ًارقتسم

 . اهزيظح ىلا سوفنلا لقعت ةميكش الو ابيمحت ةوق اه نكي مل يتلا
 دق يداليملا عبارلاو ٠ ثلاثلاو « يناثلا نرقلا يف هنأ انل يوري خيراتلا ناو

 يكحن نأ ملعلا قح نمف . ةيحيسملا يف ًاجاوفأ نويرصملاو نامورلا لخد
 نم اهيكفت دوسي ناك امو . راكفأ نم منألا هذه ىلع رطيسي ناك ام
 ملعلا خيرات هتبثأ ام ىلع الإ كلذ يف دمتعن الو « ةينيدو ةيلقع عزانم
 . نوحرؤملا هيلع عمجأ امو . ةفسلفلاو

 ملف « ًايعاتجا ًاقسانت ةقسانتم نكت مل نامورلا ةنيدم نأ خيراتلا يكح

 ١؟



 افرت ىرت اهيبف « يعامتجالا لدعلا هعم ققحتي ًاعيزوت اهيف ةوزغلا عيزوت نكي
 حوتفلا نم بالسألاو متانغلاو ءيفلاب ةلودلا مهيلع تءافأ نمل ءاخرو

 يف هب نوغلبتي ام اومرح دق سانلا نم فولألا فولأ ىرت « ةينامورلا

 , ةايحلا ىلع طخسلاو « ملظلاب ساسحالا مهيلع ىلوتساف « مهتايح

 دوقشي ام رادقمب مهنامرحو مهمالال نوقشي ال سانلاو « اهب لملعتاو
 « نامورلا داوس مالا تناك كلذكو « مهيلع تعنتما يتلا مهريغ ةداعسل

 « ةايحلا هذه يف هنم اومرح امب ابيف نوعتمتسي « ةلبقتسم ةايحب ناميا الولو

 « ةيعاتجا ةروث يف ترجفنالو , بولقلا يف لجلجي امب رودصلا تقاضل

 ناسنالا فرتعاو . يولع ملاعب ناميالا ىلا سوفنلا هذه تهجوت نكل
 , طقف ويكفت ىلع دمتعا اذا , اهداعساو هسفن ةفرعم نع ماتلا هزجعب

 . نيدلا ىلا اوعجر كلذل

 ذا « نايدألا لحم مهتفسلف اولحي نأ ةفسالفلا دارأ تقولا اذه يفو

 فيرصت يف ناطلس اهلل دعي ملو « اهريثأت ةوق دقفت ناثوالاو ليثاهقلا تذحأ

 روتعاف « ةوقو ةعور نم ال ناك ام اهدباعم تدقفو « ناسنالا كولس

 مهروعشف ٠ سأبو ةوق ةيف امهالك « نالماع ذكنيح ةينامورلا سفنلا

 مويلاب ىولسو « نيدلا نم ءازع ىلا ةجاح يف مهلعجي مالآلاو ءاسأبلاب
 - لقعلا ناطلس نم امل امب - ةفسلفلاو « ةيحور ةايح ىلا ذالمو « رخالا

 تمحتلا ذئيح « اهلحم لحت نأ تدارأ اهتميق طقست نائألا تدجو ا

 امهؤاقتلا نكي ملو « نيدلاو ةفسلفلا تقتلا وأ « ينيدلا روعشلاب ةفسلفلا

 ةيعاد لاحلا كلت تناكف « ًامالسو ةبحم ناك لب « ًاماصخو ةوادع

 . قارتفا ةيعاد ال « امبنيب لاصتا



 مولع تايرظن تمدختسا ةفسلفلا نا ١ : كلذ يف دنيلدنف لاق
 جوجللا ينيدلا روعشلاب مدقتلاو ابهيترتو « ةينيدلا ءارآلا بيذبتل نانويلا
 قفتت ةداملا ءارو ام ليبق نم ةينيد ًامظن تدجوأف . هعنقت ماعلا يف ة ةركف

 ( قثكو ةلق فلتخي ًاقافتا ةداضتملا نايدألا عم

 ءىدابملا باتك بحاص هنع اهلقن فوسليفلا كلذ ةملك هذه
 تلعجو « ةفسلفلا اهنيب تفلأ ىتلا ةداضتملا نايدألا هذه امف « ةيفسلفلا
 . ؟ ةفلتّوم ةدحاو ةمغن ةفلتخما اهتامغن نم

 : ةثالث نامورلا دالب يف تناك يتلا نايدألا نأ انيلع صقي خيراتلا نا
 ةفسلفلا تلمع لهف « ةئشانلا ةيحيسملاو « ةيدوبيلاو « ةينامورلا ةينثولا

 ةيحيسملا لهو ؟ ةينثو اهيفو « ةيدوبملاو ةيحيسملا نيب عمجت ةنايد داجيا ىلع
 ثيلثتلاب نمؤتو « نيه فالتخا ىلع دوبملا دنع يتلا ةاروتلاب نمؤت يتلا
 نايدألا نيب عماجلا ينيدلا ماظنلا يه « بيلصلا سيدقتو حيسملا ةيهولأو
 يذلا حابصملا ءىراقلا مامأ انعضو دقو . نآلا كلذ كرتنل !!! ةثالثلا

 . قيرطلا هب ىري

 : ةينارصنلا يف اهرثأو ةثيدحلا ةينوطالفألا

 هئطاوش ممينلو ؛ ضيببألا رحبلا ربعنلو نامورلا ةمور زواجتنلو -
 يتلا اهتفسلفو « اهتسردمو ةيردنكسالا ةنيدم دجت كلانهف « ةيبونجلا
 ( نانويلا ةفسالف اهيلا ىوا دقو « ملعلا رونب هلك ملاعلا ىلع عشت تناك
 يحاونلا ىلا احضاو اهاجتا هجتت اهارن يتلاو « ةينانويلا ةفسلفلا اوعباتو
 نوكلا ءىشنم يف ثحبلاو « ةينيدلا

 ردص يف قئتعا « 747 ةئس قوتملا سوينمأ ةسردملا هذه خيش ناك
 ءاجو . نيمدقألا نانويلا ةينثو ىلا اهنع دترا مث . ةيحيسملا ةنايدلا هتايح

 ةسردم يف ملعت دقو 77١ ةنس قوتملا نيطولفأ هذيملت هدعب نم
 فو



 ةيفوصلا عيباني ىقتسا كانهو , دنهلاو سراف ىلا لحر مث « ًالوأ ةيردنكسالا
 فرعو . مهتنايدو دنهلا ةمهاربو « هتنايدو اذوب ملاعت ىلع علطاو « ةيدنهلا
 ىلا كلذ دعب داع دقو . ةنشرك يف ةمهاربلاو « اذوب يف نييذوبلا ءارا
 ام فرعت ىلا هجتي اهلجو « هذيمالت ىلع هئاراب يقلي ذخأو « ةيردنكسالا

 . نوكلا ءىشنمو « ةعيبطلا ءارو

 : رومأ ةثالث يف نوكلا ءىشنم يف هداقتعا صخليو

 هكردت ال مئاد يلزا ءىشنم نع ردص دق نوكلا نأ ( اهوأ )
 . ماهفألا هبنك ةفرعم ىلا لصت الو « راكفألا هدحت الو . راصمألا

 لوألا ءىشدملاب لصتتو دحاو حورل بعش حاورألا عيمج نأ ( اهيناث )
 . لقعلا ةطساوب

 تحت وهو « ةثالثلا هذهل عضاخ هنيوكتو ويبدت يف ملاعلا نأ ( اهثلاث )

 ال هداعم هيلاو « ءيش لك ردصم وهو ءايشالا ءىشنم هللاف « اهناطلس

 سيلو « ضرع الو رهوجب سيلف . ثداوحلا فاصوأ نم فصوب فصتي
 بجاو هنأ الإ . هل فصو الو انتداراك ةدارا الو ... انركفك ًاركف

 ةمعنب ءايشألا لك ىلع ضيفي « هب قيلي لك لكب فصتي « دوجولا
 يف ءىشنملا اذه نع ردص ءيش لوأو « دوجوم ىلا وه جاتحي الو « دوجولا
 ةوق لقعلا اذهلو « هنم دلوتي هناك هنع ردص « لقعلا وه نيطولفأ رظن

 يه يتلا حورلا قثبنت لقعلا نمو « هنع دلوت نمك سيل نكلو « جاتنالا
 . ءيث لك دلوتي هنمو ءيش لك ردصي ثولاثلا اذه نعو « حاورألا ةدحو

 ديرأ امدنع ةيحيسملا ةنايدلا ةأشنل نيرصاعملا ةفسلف يه هذه +١-

 ةيدوبملاو ةينثولا نيب ةفلأ داجيا ىلا يمرت نامورلا ةفسلف نأ ىرتو « اهليوحت
 عجرت ةيردنكسالا ةفسلف نأ ىرت ا « مالسلا هيلع حيسملا ةيحيسمو

 ءىشنملا : سدقم ثولا ىلا وأ رصانع ةثالث ىلا ويبدتو هنيوكت يف ملاعلا
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 يذلا حورلاو « هيبأ نم دلولا دلوتي اك هنم دلوت يذلا لقعلاو « لوألا
 نعو « بآلاب لوألا ءىشنملا نع اربع اذاف . ةايحلا هنمو يح لكب لصتي

 ثولاث وه م « سدقلا حورب حورلا نعو « نبالاب هنع دلوتملا لقعلا
 تءاج يتلا عماجملا هلكبو « ةيقين عمجم هضعبب ذخأ يذلا ىراصنلا

 « است يأ اهيف ناك امو . باوصلا نع ةيمستلا يف انجرخ امل « هدعب

 « ىمسملا فلتخي مل اذاو « ىراصنلا ثولاث وه هانعم يف ثولاثلا كلذف
 .ِ؟ مسالا فلتخي اذاملف

 ؟ عوبيلا ناك امبيأو « رقتسأ امهيأ : لاؤس سفنلا ىلع دري انهو
 ىتلا يه ةرضاحلا ةينارصنلا مأ « ةينارصنلا نم ةثيدحلا ةينوطالفألا تذحأأ
 « امبنم قباسلا فرعت يضتقي اذه نع باوجلا نأ ؟ ةفسلفلا نع تذخأ

 , لصفيو مكحي يذلا وه نمزلاو ..قحاللا ذاتسأ بير الب قباسلاف
 اذه ريرقت يف راس يذلا وه ةيقين عمجم نأ ثحبلا نم يلي اميف لدجنسو
 « نبالا ةيهولأ ررق قدأ ةرابعب وأ « هدعب نمل ساسألا عضوو « ثولاثلا
 « ةسدقملا ةعماجلا نا ) هرارق يف ءاج دقو « بالا رهوج وه هرهوج نأو

 « هيف ًادوجوم هللا نبا نكي مل نمز دوجوب لئاق لك مرحت ةيلوسرلا ةسينكلاو
 نبالا نا لوقي نم وأ « ءيش ال نم دجو هناو « دلوي نأ لبق دجوي مل هناو
 وأ « قلخ هنأ نمّوي نم لكو , بآلا رهوج ريغ رهوج وأ ةدام نم دجو
 . ( 2©')رييغتلل لباق هنأ لوقي نم

 اذه ىلع ًاقباس نيدلا لودأ ةيلكب ذاتسألا ىموم فسوي دمحم روتكذلا ذاتسألا موحرملا انليمز علطا (1)
 انيلا لسراف لضفت, . ءمحرت مث « نيقشتسملا ضعب هطبنتسا ام قفاوي هنا : لاقف ىخيراتلا طابنتسالا

 : هنواعت اضف هللا همر هل نيركاش اشحب عم اهرشنن « يذ يه اهو ةمجرتلا صن

 ةيقيرغالا ةفسلفلا نم لب ةيحيسملا نم سيل ثيلثنلا
 داهتجابو : © ؟ ءيش لك أ. هام » : يه قيرفالا ًالوأ تهجاو يتلا ةيفسلفلا ةلكشملا تناك ١-

 ةيفسلفلا بهاذملا كلت انل نأك ائيشف ائيش ةعنقمو ةدودحم ةباجا لاّؤسلا اذه نع ةباجالا يف ةفسلفلا

 مث « ىييينويالا ةفسالفلا عم ”عيبط تأدب ةفسلف هذه . ةيقيرغالا ةفسلفلا خيرات يف تعباتت يتلا

 نأ ءالؤه ىأر ثيحب . وطسراو « نوطالفأو . طارقس يديأ ىلع روهظلا يف ديحوتلا ةركف تذحأ

6 



 نيذلا نا فالتحالا اذه ىلع ةلالدلا يفكيو « ًادج ريبك فالتخا ىلع

 عمجي ملو « ةفلتخم ءارا ىلع مهو « نيفلألا دعب نوعبرأو فين عمجم ا اورضح

 نيذلا نأ فالتحالا اذه ىلع ةلالدلل يفكيو « ًادج ريبك فالتخا ىلع

 هنأو « ةفسالفلا لوقي 5 امهنيب نمز ريغ نم ءىشنملا نع دلوت هنأ اورضح
 كلذل يتآيسو « عمجملا كلذ دعب الإ دست مل نولوقي اك « هيبأ رهوج نم

 ةقيقحك ةيحيسملا ثيلثت نوكي كلذ ىلعو « ىلاعت هللا ءاش نإ نايب لضف

 [5 داليملا دعب 77١ ةنس ىفوت نيطولفأ نأل نيطولفأ نع ًارخأتم ةررقم

 تافصلا هذه نييعت يف ضومغ ىلع « ريغتي مل يذلا دحاولا هللا وه ملاعلا هنع ردص يذلا أدبملا
 . اهب فصتي نا حصي امم اهوحتو

 يتلا ةيساسألا ةبوعصلا ربكت تناك هللا نع تامولعملاب فراعملا هذه نيبت رادقمب نكلو

 نأ نكمي فيك ؟ اهثدبم نع ءايشألا ردصت فيك : طارقس تقبس ىتلا بهاذملا اهب تمدطصا
 م لوألا أدبملا برق املك هنأو ؟ ريغتي ال يذلا نم ريغتملاب « دحاولا نم - ماعلا يأ - ريثكلا جرخي

 نع هلصفت يتلا ةوها عستت «( الماك هتروريصب قحلا ريغتل غتلا مدع نمو « ايحور هتروريصب قحلا ةدحولا 1

 . هقزتو دحرلل اعلا لا زي فيك مه ارسع بصي © + قمع وكأ ويصو هيو اعل
 هتاذ يف لبقي نأ نود ةفلتخما ةثكلا قلخي نأ نكمي فيك ةقلطم ةدحو ًادحاو هللا ناك اذا -؟

 ام تقو يف هنأ مهفت فيك ؛ ريغتلا مدع يبطتقي ق حلطملا هل 5 ناك اذاو ؟ هوجولا نم هجو يأب ةك

 رهظت انه ؟ لمعلا ةلاح ىلا لمعلا مدع ةلاح ن هم لقتنا هنا عم . ريغت هقحلي نأ نود ماعلا دجوأ

 « ةرشابم ريغتملا رثكتملا ملاعلا هنع ردصي نأ نكمي ال ريغتلا نم ءيربلا دحاولا ! ىرالا لقعلا ةيرقبع

 . يقيزيفاتيم ماظن بسح ةجردتم ةيلزأ طئاسو امهنيب طسوتت نأ نذا بجي

 لقعلا ىلع بجو يذلا لحلا اذه كردأ نم لوأو ةلكشملا كلت كردأ نم لوأ نوطالفأ ناك -

 ةديقع وأ ميناقأ ةثالث ةديقع ينعأ . هيلع ًايئابن عمتجي نأ - ًاليوط هجاضنا دعب - دعب اميف يقيرغالا
 .ل١ - ل6 ص - ثياغتلا

 ضومعغ 7 عون هيف اك اردا اهكردا نأو 2 نوطالفأ ل اقع اهلثع يعل ا ةديقعلا هذه وأ بهذملا اذه -غ

 قلطملا لامكلاب هلل ظافتحالا : امم ضرغلا كاردا لهسلا نمو « ةروهشملا ثيلثتلا ةديقع الإ سيل

 ام وحن ىلعو , هنع نيجراخ هنود ناربتعي نيطيسو ملاعلا نيبو هنيب عضي هلعج . ريغتلا نم ا
 نع ردصي نأ ًانكمم هنالعبيو , لامكلا يف هنود « هنع نيرداص - هتاذ امبمضتت يأ . هيف نيلخاد
 . 74 64 #7 صاد ةيفآلا حورلا امهيناثو . لقعلا نيطيسولا نيذه لوأ « ريغتملا ريبكلا ملاعلا هللا

 جتنأ لب « طقف ةفسلف جتني مل ةيقيرغالا ةفسلفلاو ةيدوهيلا ةديقعلا نيب جوازتلا ناك اذكهو -

 كلذ . نانويلا نع ةيفسلفلا راكقألاو ءارآلا نم ًاريثك تبرشت يتلا ةيحيسملا ينعأ . ًاضيأ ًانيد اهعم

 ةفسلف ديري ) ةثيدحلا ةينوطالفالا هيف تناك يذلا نيعملا سفن نم سبتقم يحيسملا توهاللا نأ

 ا



 ذاتسأ مدقتملاو « عبارلا نرقلا رخآ يف الإ لماكتي مل ثيلثتلاو « تملع

 يف مهضعب كش ىتح « ابروأ ءاملع ضعب دنع نظلا كلذ ىوق دقلو

 ةفسالف ضعب دارأ « دجوي مل ينارخ صخش هنا اولاقو حيسملا ةايح
 اهقنتعي ةنايد مهئارا نم اولعجيل «٠ هوضرفي نأ ةثيدحلا ةينوطالفألا
 رقن ال نيملسملا نحن انكلو « اودارأ ام مهل مت دقو « ةفاكلا دوستو « ةماعلا

 هربخب لزنو « هب نمؤن يذلا حيسملا دوجو راكنا نم هيف امل « هلك كلذ
 . هبل قدصن انك ناو نيمالا يحولا

 توهاللا يأ ) امهنيب دجت اذلو ( ةثيدحلا ةينوطالفالا ةفسلفلل يلصالا نيعملا تناك يتلا نوطالفأ

 امهناف « ليصافتلا ضعب يف انايحأ اقرتفأ ناو . ةيبك تابباشم ( ةئيدحلا ةينوطالفالاو يحيسملا

 . 59 ص - امهف ةدحاو منقالا ةثالثلاو « ثيلثتلا ةديقع ىلع نازكتري

 يذلا وهو « تالامكلا لك هتدحو يف يوحي يذلاو , لاك لك ردصم وه مناقألا هذه لوأ -+

 - سدقلا حورلا امئاد وه ثلاثلاو . ةملكلا وه نبالا أ يناثلو . بآلا نويحيسملا هاعد

 .9514- 59” ص

 نا ( ةثيدحلا ةينوطالفألا نع يحيسملا توهاللا قرفي ام ضعب اذهو ) ظحالي نأ بجي هنأ ىلعو

 دنع ةيواستم يه اميب . ةبترلا» رهوجلا يف ةيواستم بهذملا اذه رظن يف تسيل ةثالثلا مناقألا

 ةعيبط نم راص الإو . لاك هنم ىندأ نوكي نأ نكمي ال بآلا نم دلوتي يذلا نبالاف . ةيحيسملا

 واسم سدقلا حورلا كلذكو . هتبتر نم طح اذهو . لماكلا ريغ هنع ًارارطضا ردصي نأ لماكلا

 . 595 ص - نبالاو بالل

 فيلأت « ةيمالسإلا ةفسلفلا ( ةساردل لخدملا وأ ) ةمدقم ١ : باتك نم لوقنلا هذه لك
 . 19157 ماع سيراب عبط هيتوج نويل فورعملا قرشتسملا

 ع7



 ىسيع دعب ةيحيسملا رداصم

 , ليجانألاو ةاروتلا لمشي ىراصنلا ىدل سدقملا باتكلا -4

 بتك ( اهييغو ةيوسوملا اهرافسأ ) ةاروتلا ىمستو « لسرلا لئاسرو
 دهعلا بتك لسرلا لئاسرو . ليجانألا ىمستو « ميدقلا دهعلا
 , لوألا هروصع يف ملاعلا رابخأ نوفرعي ميدقلا دهعلا نمف « ديدجلا
 , مهتاشن خيراتو « ةينيدلاو ةيعاتجالا دوبيلا عئارشو « ةميدقلا هلايجأو
 هذه ىلع ناسنالا طوبه ذنم ةقباسلا تاوبنلاو « مهثداوحو مهتاموكحو

 ةيعدأ نودجي ابيفو . حيسملابو « نيقحاللا نييبنلاب تاراشبلاو « ضَْألا
 « دواد ريمازمك ةينيدلا سوقطلاب مايقلاو « تادابعلا ءادأ ىلع نيعت ةثراوتم
 ةنايدلل ةساردلا نم هعضوم كلذلف اهرافسأو ةاروتلا يف مالكلا كرتنلو

 دوبملا دنع ةربتعملا رافسألا ضعب نأ ظحالي نأ بجي هنأ ديب « ةيدوبملا
 . اهيف يحولا ةحصب مهداقتعا مدعل « نييحيسملا دنع ةضوفرم

 : ليادألا

 « ثحبلا اذه يف انينعت يتلا يهف ديدجلا دهعلا بتك امأ -

 . ليجانألا اهو « اهتقيقح فرعنو « اهرمأ لجن نأ انمهيو

 ليجنإو ء سقرم ليجنإو « ىتم ليجنإ : ةعبرأ مهدنع ةربتعملا ليجانألاو
 . انحوي ليجنإو « اقول

 تناك اذاو « دامعلا» بطقلا ناكم ةينارصنلا يف ليجانألا ناكمو
 ناف « ةيحيسملا راعش يه راكفأ نم هب اهوطاحأ امو حيسملا ةيصخش
 لمحلا تقو نم « ةيصخشلا كلت رابخأ ىلع ةلمتشملا يه ليجانألا هذه'
 هعفر مث « لايل ثالث دعب بق نم هتمايقو مهداقتعا يف هبلص تقو ىلا

 يف حيسملا ةيهولأ ةديقع ىلع لمتشت اذهب يهو « ةليل نيعبرأ دعب
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 يف ةيحيسملا بل ىلع لمتشت اهنأ يأ « ءادفلاو بلصلاو « مهمعز
 . اهانعمو حيسملا لعيب مهرظن

 قرفلا اهرقتو « سئانكلا اهب فرتعت يتلا يه ةعبرألا ليجانألا هذهو
 ةرباغلا روصعلا يف تناك هنأ انل يوري خيراتلا نككلو « اهب ذخأتو ةيحيسملا
 قنتعت مو « اهدنع تجارو « ةميدق قرف اهب تذخأ دق « ىرخأ ليجانأ

 ناصيد باحصأو « نويقرم باحصأ نم لك دنعف « اهليجنا, الإ ةقرف لك
 هذه فلاخي ليجنإ ينام باحصألو « ليجانألا هذه هضعب فلاخي ليجنإ
 . نيعبسلا ليجنإ هل لاقي ليجنإ كانهو « مهمعز يف حيحصلا وهو « ةعيرلا
 مساب رهتشا ليجنإ كانهو « هنوركني ىراصنلاو « سمالت ىلا بسني
 عمجأو « ةميظع ةغك ليجانألا ترغك دقلو « سهم نرس ليجناو « ةركذتلا
 يناثلا نرقلا رحخآ يف ةسينكلا تدارأ مث « ةينارصنلا وخرؤم كلذ ىلع
 يف - ةقداصلا ليجانألا ىلع ظفاحت نأ عبارلا نرقلا لئاوأ وأ « يداليملا
 نابا ةجئارلا ليجانألا نم ةعبألا ليجانألا هذه تراتخاف - اهداقتعا
 . كلذ

 ليجانأ دوجو ىلا ريشت ةرابع دجوت مل هنا نيحرؤملا ضعب ركذي دقلو
 هذه ركذ نم لوأو « ثلاثلا نرقلا رخآ لبق انحويو اقولو سقرمو ىتم
 سنميلك هدعب نم ءاج مث . 7٠١9 ةنس يف سوينيرأ ةعبرألا ليجانألا
 ةبجاو ةعبأألا ليجانألا هذه نأ رهظأو ,« 5١ ةنس يف سونايردنكسا
 تدارأ لب « ةعبألا ليجانألا هذه رايتخاب ةسينكلا فتكت ملو « ميلستلا
 تدارأ ام امل متو « اهيغ ضفرو « اهتحص اهداقتعال اهوبق ىلع سانلا
 . اهاوس نود ةيبتعلا يه ليجانألا هذه تراصف

 :هذه فرعن نأ ميراتلا ف اهراودأو ةيحيسملا سردن نحنو دون انك دقلو

 يف ًايبس ناك امم « هيلع لمتشت تناك امو . تلمهأ يتلا ليجانألا
 ذخأيو « ةجئار تناك اهنأ ًاصوصخو « اهكرت لبع سانلا لمحو « اهضفر
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 ناف « اهاضتقم ىلع ةنايدلا هذه نونيدتيو نييحيسملا نم فئاوط اهب
 « ناك فيكو « حيسملا يف سانلا داقتعا ةفرعم نم اننكمي ابيلع عالطالا

 , هذيمالت اوقلو « هنامز اوكردأو « هرصع اوبراق نيذلا كنلوأ نيب ًاصوص
 نأ دون انك دقف « اهنم خسن ظفحب خيراتلا نض ذاو , مهلهانم نم اولهتو

 ببس نم ناك امو , اهفلاخي امم هيلع تلمتشا ام ىلع ةسينكلا انعلطت

 تماقأ اذهب اهنأ ىلع اهل ًاينم ًاليلد نوكتل « ضفرلا ةجح انيرتو , اهضفر
 كلت ىوطف « انيلع خيراتلا نض نكلو « اهريغت ملو حيسملا ةنايد
 نأ الإ انل قبب ملف « تانايبلا كلت توطف ةسينكلا تنضو « ليجانألا
 يف انعمأو رظنلا انمعنأ نا ءانغ هيف لعل « انيديا نيب امب ةساردلا نم يفتكن

 . ًاناهرب هتايهدب نمو « ًاناطلس لقعلا ةيضقل انلعجو « طابنتسالا

 : هيلع لزنت مو حيسملا اهلمي مل ليجانألا
 وه هيلع لزنت ملو © حيسملا اهلمي ل ةعيألا ليجانألا هذهو ١-

 ىلع لمتشتو - تيأر ا - هدعب نم تبتك اهنكلو « هيلا ىحوأ يحوب
 طاحأ امو . هنم ناك امو , حيسملاو ( نادمعملا انحوي ) ىيحي رابخأ

 ةقراخ رومأ نم هنم ثدحي ناك امو « بئارغو بئاجع نم هتدالوب

 نم هل ثدحي ناك امو « رشبلا نم هاوس نم ثدحت الو « ةداعلل
 لاوقأ نم هيقلي ناك امو « دوبيلا نيبو هنيب يرجي ناك امو , ثادحأ

 قلعتت يتلا عئارشلا نم ليلق اهيفو « ظعاومو لاثمأو ثيداحأو بطخو
 « هيلع ضبقلاو هماهتاو « هيلع ةرماؤملا رابخا مث . قالطلاو جاوزلاب
 مث « نامورلا مامأ مأ « دوبيلا مامأ ةمكاحا كلت تناكأ ءاوس « هتمكاحمو

 ًاضيأ اهيفو , نودقتعي اميف لعفلاب هبلصو « ًابلص توملاب هيلع مكحلا اهيف

 ةلمجلا يفو . ءامسلا ىلا هعفر مث « ًاموي نيعبرأ هثوكمو « هربق نم هتمايق

 هتيادب نم « هبئاجعو هلاوقأو « هتاولصو حيسملا رابخأ ىلع لمتشت يه
 نال « اهانعمو ةيحيسملا بل - انلق 6 - اذهو « ملاعلا اذه يف هتيابن ىلا



 لك ىلع ملكتنلو « هيف ىراصنلا ةديقعو « حيسملا ةيهولأل ىلوألا ةاونلا اهيف
 « هفلؤمب فرعتو « هنيودت خيرات نيبت ةملكب ليجانألا هذه نم ليخنإ

 . حيسملا نم هتناكمو

 : ىتم لينا

 , رشع ىنثالا حيسملا ذيمالت دحأ وهو « ىتم هبتك دقو -7
 ةابج نم حيسملاب هلاصتا لبق ناك دقو « السر نويحيسملا مبيمسيو

 ايباج ناك دقلو « نيراشع دهعلا كلذ يف نومسي اوناكو .« بئارضلا
 نورظني دوبملا ناكو , نيطسلفب ليلجلا لامعأ نم موحان رفك يف نامورلل
 لقألا ىلع وأ « ملظلا ىلع اهبحاص لمحت اهمأل « ءاردزا رظن ةيابجلل
 مكحت يتلا ةبصتغملا ةينامورلا ةلودلل نيعم اهيف لمعلاو , فنعلا ىلع هلمحت

 هذيمالث نم ًاذيملت هراتخا حيسملا ديسلا نكلو « اهلهأ اضر ريغب دالبلا
 نم زاتجي عوسي اميفو ) : هنم عساتلا حاحصالا يفف . هليجنإ يف ءاج اك

 : هل لاقف « ىتم همساو « ةيابحلا ناكم دنع ًاسلاج ًاناسنا ىأر كانه

 ةاطخو نوراشع اذا تيبلا يف ءىككتم وه انيبو « هعبتو ماقف « ينعبتا

 . هذيمالتو عوسي عم اوثكتاو « اوءاج دق نوريثك

 نيراشعلا عم مكملعم لكأي اذامل : هذيمالتل اولاق نويسيرفلا رظن املف
 لب « بيبط ىلا ءاحصالا جاتحي ال : مط لاق عوسي عم املف ؟ ةاطخلاو
 تا مل ينأل . ةحيبذ ال ةمحر ديرأ يا , وه ام اوملعتو اوبهذاف « ىضمملا

 ( ةبوتلا ىلا ةاطخ لب « ًاراربأ وعدأل

 . ةريثك دالب يف ةيحيسملاب ريشبتلل ىتم لاج هبر ىلا حيسملا دعص الو

 دحأ هب هلزنأ حربم برض رثأ ىلع ةشبحلا دالبب 7١ ةنس يف تامو

 ةشبحلاب 57 ةنس يف معرب نعط هنأ ىرخأ ةياور يفو . ةشبحلا كلم ناوعأ

 ها



 « اهب ًارشبم ةيحيسملل ًايعاد ةنس نيرشعو ثالث وحن اهب ىبضق نأ دعب

 . ةشبحلا وه ةيحيسملا وخرؤم ىوري 5 هتياعد نطومف

 : مجرتملا لهجو ةينانويلاب الإ فرعي ملو ةيربعلاب بتك ىتم ليبنإ

 وأ ةيربعلاب هليجنإ بتك هنأ ىلع مهروهمج قفتا دقو -4

 تناك ةجئار ةعئاش تفرع ةخسن مدقأ نأ ىلع اوقفتا 5 « ةينايرسلا

 ىلا همجرت يذلا نمو « هنيودت خيرات يف فالخلا عضوم نكلو « ةينانويلاب
 « ةيناربعلاب هليجنإ بتك ىتم نأ مهنكأ دنع هيلع قفتملا نمف « ةينانويلا
 لاق « اهب مهونمؤم هأرقيلو « مهنيب ةيحيسملاب رشبي دوبيلل هبتك هنأل كلذو
 ةيدوبي ضرأ يف يربعلا ناسللاب ليجنالا بتك ىتم نا» : موريج
 ناسللاب ليجنإلا بتك ىتم نا » : هريغ لاقو ( دوبيلا نم نينمؤملل

 . ( ديدحلا دهعلا ريرحت يف اذه لامعتساب درفنا يذلا وهو « يربعلا

 فاللخلا ناديم ىرن هتمجرتو ليجنإلا اذه نيودت خيرات ىلا انلقتنا اذإو

 رصيق سويدولق دهع يف نود هنا ركذي قيرطبلا نبا دجنف ,« احيسف
 . اهيف بتك يتلا ةنسلا نيعي نأ ريغ نم نامورلا

 سويدولق رصع يف » : كلذ يف لوقيف « انحوي همجرت يذلا نأ ركذيو
 نم هرسفو .« سدقملا تيب يف ةيناربعلاب هليجنإ ( ىتم ) سوأتم بتك
 . ( ليجنالا بحاص انحوي ةينانويلا ىلا ةيناربعلا

 كلملا نيع لب . ليجنإلا اهيف بتك يتلا ةنسلا نيعي مل هدجن انهو

 الو . حيسملا رصاع يذلا وه نكي مل كلملا اذهو , هدهع يف بتك يذلا
 هدهع يف - مهمعز ىلع - بلصو حيسملا رصاع يذلا لب . هيلي يذلا

 مث « رهشأ ةثالثو نينس عبرأ كلمو ٠ سويباغ هدعب نم ىلوو « سويرابيط
 اذه نيودت لمتحيف « ةنس ةشع عبرا كلمو سويدولق هدعب نم ءاج
 نأ لمتحيو . حيسملا داليم نم ةعبارلا ةشعلا رخآ يف نوكي نأ ليجنإلا

 نإ



 نبا مالكف . ةسداسلا لئاوأ وأ ةسماخلا ةرشعلا رخآ وأ لوأ يف نوكي

 نع همجرت اميف ينانبللا نيوز سجرج لاقو « اذه لك لمتحي قيرطبلا

 ىلع حيسملل 79 ةنس يف ميلشروأ يف هتراشب بتك ىتم نا » : ةيسنرفلا
 هيلا بهذ ام ىلع كلذ يف ببسلاو « سومينريأ سيدقلا هيلا بهذ ام
 وأ « حيسملاب اونما نيذلا دوبيلل ةباجأ امإ هبتك هنأ سوينافيبأ سيدقلا

 معز ىلع ةيناربعلاب لب ةينانويلاب هليجنإ بتكي ملو « لسرلا رْمأل ةباجأ
 نأ ذا « سومينربا سيدقلا سويبيسأ قفاو دقو « هخيرات يف سويبيسوأ
 ىتمل اليجنإ دجوف « دنهلا يف يحيسملا ناميالاب زركيل بهذ دق سويتناب
 ٍ اظوفحم ىقبو « ةيردنكسالا ىلا هب ءاجف « ةيناريعلاب ًابوتكم لوسرلا

 دعبو . تدقف دق ةيناربعلا ةخسنلا هذه نكل « همايأ ىلا ةيرصيق ةبتكم

 خيرات بتاكلا نيعي اذه يفو .ه.أ « ةينانويلا يف اهتمجرت ترهظ اهدقف

 ريغ هنأ ركذي لب . مجرتملا نيعي ال نككلو « ليجنإلا اهيف نود يذلا ةنسلا

 ىمسملا ليجنإلا بحاص انحوي هنأ نيعي قيرطبلا نبا ىرن انيب « فورعم

 . هاب

 ىلا نيبلاطلا دشرم ) باتك بحاص نيودتلا خيراتل ةبسنلاب لوقيو

 نييحيسملا روهمج داقتعا بجومب ىتم نا ) : ( نيمثلا سدقملا باتكلا

 لبق امهليجنإ ابتك اقولو سقرمو « انحويو اقولو سقرم لبق هليجنا بتك
 دعب مهنم لك بتك ةنس ةيأ يف مزجلا نكمي ال نكلو . ميلشروأ بارخ
 . ( كلذ ىلع يهلإ صن اندنع سيل هنال . صلخملا دوعص

 يف هليجنإ بتك ىتم سيدقلا نا ١ : بابلألا قيخذ بحاص لاقو
 وأ ةيناربعلا يهو « نيطسلف يف ذئموي ةفراعتملا ةغللاب حيسملل 4١ ةنسلا

 بلغت مث . ةينانويلا ىلا مجرت نأ ليجنإلا اذه متع ام مث .. ةينادلكوريسلا

 نيينويالا خاسنلا يديأ هب تبعل يذلا لصألا ىلع ةمجرتلا لامعتسا

 نو



 ذنم كلذو « ًاديقف لب « ًالماخ لصألا كلذ ىحضأ ثيحب هتخسمو
 . ( رشع يداحلا نرقلا

 روهمج ًافلاخم « سدقملا باتكلا سوماق يف تسوب روتكدلا لاقو
 هنأ لوقي نم كانه نا » : ةينايرسلا وأ ةيناربعلاب بتك هنأ يف نيمدقتملا

 عامجأ كلذب ًافلاخم ةينانويلاب فلأ هنأ حجري مث « ةينانويلاب بتك

 ليجنإلا اذه نوكي نأ دبالو ١ : هنيودت خيراتل ةبسنلاب لوقي مث . مهيخرؤم
 بتك يلا ا ليجنالا نأ ١ ضعبلا هظيو « ملشروأ بارخ لبق بتك دق

 خيراتلا نأش يف فالتخالا باب نأ قحلاو . (« 55 ةنسو 5٠0 ةنس نيب ام

 خيرات نم ىلوأ خيرات لعج الو « ةياور حيجرت نكمي الو ء هدس نكمي ال
 ؟/ ةنس وأ 1 ةنس لوألا ليجنالا فلأ » : نروه لوقي كلذلو « عابتالاب
 ةنس وأ 57 ةنس وأ 5١ ةنس وأ 48 ةنس وأ 47 ةنس وأ 5١ ةنس وأ
 « كلذ ريغ زوجي ) : نحن لوقنو . ( داليلا نم 54 ةنس وأ +

 فرعي لو « اهييغ فرعي مل نكلو « ةينانويلا ريغب بتك هنا ىلع روهمجلاو
 نأ تملع دقو « مجرت رصع يأ ينو « مجرتملا نوكي نم نيخرؤملا ةرهمج
 دجن ال نكلو « ةينانويلا ىلا همجرت يذلا وه انحوي نأ ركذي قيرطبلا نبا

 فرعي مل هنا ١ : نولوقي مهنم نيريثكلا نأ لب « هديأ نيخرؤملا نم ًادحأ
 . ( مجرتملا

 : مجرتملاو نيودتلا خخرات لهج رثأ

 ةيلصألا ةخسنلا لهجو « نيودتلا خيرات لهج نأ كش ال -8
 ملعو « نيغ وأ حالص نم هلاحو مجرتملا لهجو « ةيربعلاب تناك يتلا

 دقف ىلا يدوي اذه لك « اهيلا مجرت يتلاو اهنع مجرت يتلا نيتغللاو نيدلاب
 , نيودتلا خيرات يف ثحابلا است نقلو « يملعلا ثحبلا يف تاقلح
 ء حماستلا يف لاسرتسالا نم ملعلا هنعنعب « اهتاسبالمو ةمجرتلا خيراتو

 , مجرت يذلا لصألا فرعي مل اذا ةلماك نوكت ةلسلسلا نأ ىري ال ىتح
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 قبط ةمجرتلا تناكأ فرعنل « لصألا كلذ فرعن نأ انددو دقلف
 تارابعلا يمارم مجرتملا مهفأ فرعنلو « فارحنا اهيف مأ , لصألا
 مأ « هتاراشاب وأ لوقلا رهاظب مهفت يناعملا هذه تناكأ ءاوس « اهيناعمو

 نم يلكلا هامرمو « هضرغو فلؤملا حورب مأ « هتاحيولتو لوقلا نحلب
 ول كلذ نع ىزعتن انك دقلو « لصالاب ملعلا انيلع زع نكلو . مالكلا

 ىلع ديزتي ال ملاع . لقنلا يف نيمأ ةقث تبث هنأو « مجرتملا انفرع
 ديجم « امل مهاف نيتغلل فراع « اهيف ةجح ةيحيسملا يف هيقف . ءاملعلا
 دسنو « هتمجرتب ةقث نع ىور ةقث : لوقن انك ذئدنعف « امهب ريبعتلا يف
 اذه عنتمأ دق نكلو « ةرظنلا كلتب ةملثلا بأرنو « ةياورلا كلتب ةلخلا

 نم ةملثلا تيقبف « فرعي مل مجرتملا نا : مهئاملع ةرهمج لاقف « اضيأ

 . اهبأري ام ريغ

 : سقرم لينا

 نم نكي ملو « سقرمب بقليو انحوي همسأ نأ نوحرؤملا لوقي
 « هيلا ىفلزلاب مهصتخاو « حيسملل اوذملتت نيذلا رشع ىنثألا نييراوحلا

 , حيسملا ديسلا روهظ تقو يف ملشروأب هترسأ تناكو « دوهيلا نم هلصأو
 لزن نيذلا نيعبسلا نيب نم هراتخاف « هتوعد اوباجأ نيذلا لئاوأ نم وهو
 ريشبتلاب اومهلأو « هعفر دعب نم مهداقتعا يف سدقلا حور مهلع
 ةمالا خيرات باتك بحاص لوقيو . اهئدابم اومهطأ ؟ « ةيحيسملاب

 عوسي برلا نأ ىلع ةيحيسملا فئاوطلا ديلاقت تعمجأ دقو » : ةيطبقلا

 يفو « هذيمالت عم حصفلا لكأ تيبلا اذه يف هنأو « هتيب ىلع ددرتي ناك

 رفس يف ءاجو . « ذيمالتلا ىلع سدقلا حورلا لح هفرغ ىدحا
 ( هتيب يف نوعمتجي اوناك حيسملا ديسلا دوعص دعب لسرلا نا ) : لامعالا

 يف لوسرلا سلوبو ( لسرلا نم وهو ١ ابانرب هلاخ سقرم مزال دقلو
 « كلذ دعب امهكرت مث « اهيف ةيحيسملاب امهيشبتو ةيكاطنا ىلا امهتلحر



 مث 2 صربق ىلا هبحطصاو ,هلاخ ىرخأ ةرم ىقتلا مث 2 ملشروأ ىلا داعو

 : لوألا نرقلا فصتنم يف رصم لخدو ةيقيرفأ لامش ىلا بهذف « اقرتفا
 « ابيلا هتقبس دق اهرابخأ تناك ىتلا ةيحيسملا ىلا وعدي ذخأو اهب ماقأف

 نم ريبك ددع ابيف لخدف « هتوعد لوبقل ةبصخ اضرأ رصم يف دجو دقو
 لامش ىلا ًانايحأو ةمور ىلا ًانايحأ رصم نم رفاسي ناكو « نييرصملا
 رمتتأ نأ ىلا اهب رمتسأف « هل نيمألا رقتسملا تناك رصم نكلو « ةيقيرفأ
 نم "517 ةنس كلذ ناكو « هوبذعو .هونجس نأ دعب هولتقف « نوينثولا هب

 سقرم نأ راربألا مجارت يف رابخألا جورم باتك يف ءاج دقو « داليملا
 كلذ يف ءاج دقو « يراوحلا سرطب هذاتسأو وه حيسملا ةيهولأ ركني ناك

 ركني ناكو « ةيمور يلاهأ نم بلطب هليجنإ فنص ١) : سقرم نع باتكلا
 . 1 حيسملا ةيهولأ

 يفو هيف فالتخإلاو هنيودت خيراتو سقرم ليجنإ اهب بتك يتلا ةغللا
 : بتاكلا

 نم ًادحأ رن ملو « ةينانويلا ةغللاب ليجنإلا اذه بتك دقو ١*-

 هيف حرشو « ةينانويلاب ليجنإلا بتك هنأ ( سدقملا باتكلا سوماق )
 ءىجيو « ةمور يف بتك هنأ كلذ نم ذخأو . ةينيتاللا تاملكلا ضعب

 بتك رصيق نورات رصع يفو » : هيفف « قيرطبلا نبا خيرات يف هلثم
 ىلا هبسنو « ةيمور ةنيدم يف سقرم نع سقرم ليجنإ نييراوح لا سيئر سرطب
 . ( سقرم

 بتك يذلا نأ نم قيرطبلا نبا هلاق ام ىلا ءىراقلا رظن هجونو

 « سقرم يوار سرطب ناكف « هيلا هبسنو « سقرم نع سرطب وه ليجنإلا
 نم يناثلاو - قيرطبلا نبا لوقي 5 - نييراوحلا سيئر لوالا نأ عم
 ناك اذإو . راربألا مجارت يف رابخألا جورم باتك يف ءاج أك « هذيمالت
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 ىور دقف « هذاتسأ هنع هاور اذإف . ةيحيسملاب هملع ةصالخ ليجتإلا كلذ
 اذه ركذ دقلو « بيرغل كلذ نأو , هملعو هيلع هاقلأ ام سقرم نع اذه
 ريبدتب بتك سقرم ليجنإ نأ معز دق » : نيبلاطلا دشرم بحاص رمألا
 رمالا ركذ دقو . ( هتمدخب مهرصني ناك نيذلا مالا عفنل 1١< ةنس سرطب
 ؛ ًابيرغ هارت 5 ٠ ًالوبقم هاري ال هنأو . هقدصي ال هنأك ؛  معزلا ظفلب

 ليجنإ نأ نومعزي وأ نلوقي نيذلا ءالؤه راوجتو . ةاورلا ركذي اذكه نكلو
 ام سقرم نأ نورقيو نولوقي نورخآ 2« سرطب نم ريبدتب بتك سقرم
 مدقلا بتاكلا ررق دقف .« سلوبو سرطب ةافو دعب الإ هليجنا بتك

 ( سلوبو سرطب توم دعب هليجنإ بتك سقرم نا ١ : سوينيرأ

 يف وه« ةرهاظ يف از ناك ناو , فالتعالا كلذ نا حلا فو
 « قيرطبلا نباف . ليجنالا اذهل ررحلا صخش يف فالتخا « هبلو هانعم
 نع سرطب وه هبتك يذلا نا ررقي نييقرشلا نييحيسملا نيخرؤملا نم وهو
 ريغ نم سقرم وه هبتك يذلا نأ ررقي سوينيرأو « هيلا هبسنو « سقرم
 انيديأ نيب سيل ؟ نذا بتاكلا نمف « هتوم دعب هبتك هنأل « سرطب ريبدت
 خيرات ىلا اذه زواجتنلو .! ىرحألا ىلع نيتياورلا ىدحا هب حجرن ام
 دقو « هفيلأت نامز يف اوفلتخا دق ًاضيأ مهدجنف « ليجنإلا كلذ ةباتك
 ةنس ىلا اهدعبامو ه5 ةنس يناثلا ليجنالا فلأ » : نروه كلذ يف لاق
 باتك بحاص لوقيو « ( 7 ةنس وأ ٠ ةنس فلأ هنأ بلغألاو "5
 . 5١ ةنس بتك هنأ : نيبلاطلا دشرم

 :اقول ليغنإ
 ف حجو ء بطلا سردو « ةيكاطنا يف دلو اقول نا : نولوقي -75

 « هلامعأو أو نافسأ يف ساوب قفار دقلو « يدوم لصأ نم نكي مو هتسرا

 اقول مكيلع ملسيو » : لوقي يسولوك ىلا هتلاسر نم عبارلا حاحصالا

 هال



 لهأ ىلا ةيناثلا هتلاسر نم عبارلا حاحضالا ينو « (« بيبحلا بيبطلا

 نوميلف لهأ ىلا هتلاسر يفو « ( يعم هدحو اقول ١ : لوقي سواثوميت

 هلك اذه نم . (« يعم نولماعلا اقولو ساميدو سخرتسراو سقرم ) : لوقي
 نبا خيرات يف ءاج اذه لثمو « بيبطلا « يكاطنألا وه اذه اقول نأ مهفي

 ةوثك ناعم ًيبط اقول نوكت نم ديعس هاربا سقلا طبنتسيو ؛ قيرطبا

 اهتميق اهل ةنهملا هذهو « ًابيبط اقول ناكو ؛ : لوقيف « هليجناب ومست

 يملعلا لجبلا هايأ انيرتف « ًاعطاس ًارون اقول ةايح ىلع يقلت اهنأل ةصاخلا

 نامورلا نأل « ةجابيدلا ليمجلا « بولسألا قيقرلا « ققحملا ققدملا لمعلا

 زاج نمل الإ « بطلا ةنهم ىطاعتي نأ دحأل مهتقو يف اوحمسي م

 مث « « ةروطخلاو ةقدلاو ةبوعصلا نم مظع بناج ىلع ةدع تاناحتما

 ايعيبط ادرس بأ ريغ نم حيسملا ةدالو درس دق ًاييبط هنوك نأ ١ : نيي

 دض سيل كلذ نأ هنم ذوي « هزاوج ىلع ليلدتلا ةلواحم ريغ نم ًائداه

 ىرجم قوف هنأو « ةعيبطلا دض سيلو « ملاعلا لوانتم قوف ناك ناو « ملعلا

 نكلو « ةيكاطناب دلو هنأ - نوريثك لاق 5 - حجريو . « ةعيبطلا

 هنأ نولوقي نيذلا نأ نيبيو « ًايكاطنأ نكي مل هنأ ررقي تسوب روتكدلا

 مهضعب نظ : لوقيف « سويكولب ههابتشا نم هونظ وأ كلذ اومهو يكاطنا
 . سويكولب ههابتشا نم جتان كلذ نأ الإ ةيكاطنا يف دولوم ( اقول ) هنأ

 اهملا بسن يتلا بطلا ةنهمو . ايلاطيإب شن ًاينامور ناك هنأ تسوب معزو

 هنأ نوررقي نم نييحيسملا نيخرؤملا نيب أل « قافتا عضوم اضيأ تسيل

 . ًاروصم ناك

 ناك هنا لئاق نمو « ًايبط ناك هنأ لئاق نمو « ايلاطيإب دلو ىنامور

 رم نكي ملو « هئاقفرو سلوب ذيمالت نم هنا ىلع نوقفتي مهلكو « ًاروصم

 هم



 يف ريطخ نأش اذه سلوبلو . هييراوح ذيمالت نم الو « حيسملا ذيمالت
 . نيبنس 5 ةيحيسملا

 : هلوح مهفالتخاو , هتغلو . اقول ليجنإ مهل بتك نم

 سقلاف . ليجنالا اذه ًالوُأ مه بتك نيذلا موقلا يف ًاضيأ نوفلتخيو
 « دوهيلل بتك ىتم ليجنإو « نانويلل بتك هنا ١ : لوقي ديعس ميهاربإ
 ةسينكلل بتك انحوي ليجنلو .٠ نامورلل بتك لوقي سقرم ليجتإو
 نوريثك ناك اذا ١ : ةلمجلا هذبب ءىدتبي اقول ليجنإ دجن اناو . ( ةماعلا
 نيذلا انيلا اهملس ام « اندنع ةنقيتملا رومألا يف ةصق فيلأتب اوذخأ دق
 لوألا نم ءيش لك تعبت دق ذا « ًاضيأ تيأر « نينياعم ءدبلا ذنم اوناك

 ةحص فرعتل « سليفواث زيزعلا اهيأ كيلا يلاوتلا ىلع بتكأ نأ قيقدتب
 نم هنأ قيرطبلا نبا هنع لوقي اذه سليفواثو . « هب تملع يذلا مالكلا

 نم فيرش لجر ىلا هليجنإ اقول بتكو ١ : كلذ يف لوقيف « مورلا ءامظع
 وه يذلا سيسكرألا ًاضيأ هيلا بتكو . اليفوات هل لاقي مورلا ءاملع
 لوقي نم كانهو « لسرلا لامعأ ةامسملا ةلاسرلا يهو « ذيمالتلا رابخأ
 ال نييرصملل بتك دق وهف « ًاينانوي ال « ًايرصم ناك اذه سليفواث نا
 . نيينانويلل

 بارخ لبق ليجنإلا اذه بتك دق » : هخيرات يف تسوب روتكدلا لوقيو
 ةدم نيطسلف يف ةيرصيق يف بتك هنأ حجريو « لامعألا لبقو ملشروأ
 بتك هنأ نونظي ضعبلا نأ ريغ داليملا نم 5. - ه8 ةنس سلوب رسأ
 يف يح سلوبو هفلأ هنأ حجري تسوب نأ مهفي اذه نمو . « كلذ لبق

 سقرم ررح نأ دعب هليجنا ررح هنأ وز ةمالعلا ققحي نكلو « رسألا
 يف فالخلا باب نأ عقاولاو . سلوبو « سرطب توم دعب كلذو « هليجنا
 ليجنإلا فلأ : نروه لاق دقف , كلذ نم عسوأ ليجنالا اذه نيودت خيرات
 . 54 ةنس وأ 5 ةنس وأ ه* ةنس ثلاثلا

 ه4



 يف اوفلتخا دق نيثحابلا نا لوقن نأ ريغ نم ليجنالا اذه كرتن الو

 خيرات يلو . مط بتك نيذلا موقلا يفو « هتعانص يفو هبتاك ةيصخش
 ذيمالت الو حيسملا ذيمالت نم سيل هنأ ىلع الإ اوقفتي ملو « هفيلأت
 . ةينانويلاب بتك هنأ ىلع الو . هذيمالت

 : انحوي ليجنإ
 « ثحابلا رظن يف ويغ نم رثكأ نأشو رطخ ليجنالا اذهل -م»م

 هذهف . حيسملا ةيهولأل ًاحيرص ًاركذ هتارقف تنمضت يذلا ليجنالا هنأل

 نم دبال ناك كلذلو . اهيف لالدتسالا نكرو اهتابثا صن وه ربتعي ةيهولألا

 اهتفلاخم عضوم وهو « ةيحيسملا راعش وه ثيلثتلا ناك ذا « هب ةيانعلا

 . تانايدلا كلتو ةنايدلا هذه نيب نيابتلا ساسأو « ديحوتلا تانايدل
 نبا يراوحلا انحوي وه ليجنالا اذه بتاك نا : ىراصنلا روهمج لوقيو

 هتدلاو هعدوتسا هنأ ىتح « حيبسملا ديسلا هبحي ناك يذلا دايصلا يدبز

 مث: « ىلوألا داهطضالا مايأ يف ىفن دقو « نودقتعي ا « بيلصلا قوف وهو

 . امره ًاخيش قوت ىتح « اهيف رشي ثبلو « سسفأ ىلا داع

 نم ءالؤه راوجحب نكلو « نيبلاطلا دشرم باتكب ءاج ام ةصالخ هذه
 انحوي وه ليجنإلا اذه بتاك نوكي نأ ركنأ نم نييحيسملا يققحم

 كلذ ناو « ةيحور ةلصب لوالا ىلا تمي ال رخا انحوي هبتك لب « يراوحلا
 يناثلا نرقلا يف أدتبا لب « لايجألا هذه تارمث نم نكي مل راكنالا
 ةبسن اوركنأ يداليمل يناثلا نرقلا يف ةيحيسملاب ءاملعلا ناف « يداليملا

 ذيملت سوينيرأ ميهينارهظ نيب ناكو « يراوحلا انحوي ىلا ليجنإلا اذه

 ةحص هذاتسأ نم عمس هنأب مهيلع دري ملو « يراوحلا انحوي ذي ذيملت براكيلوب

 « براكيلوب هذيملت ًامتح كلذب ملعل ةحيحص تناك ولو « ةبسنلا كلت

 عاش امدنع ةبسنلا كلت اذه نلعأل» « سوينيرأ هذيملت اذه ملعألو
 ليجنإ ةفاك نا ) : ةرخأتملا روصعلا يف نيلداتسا لاق دقلو . اهراكنا
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 ةقرف تناك دقلو « ةيردنكسالا ةسردم ةبلط نم بلاط فينصت انحوي
 دقلو « انحوي ىلا دنسأ ام عيمجو ليجنالا اذه ركنت يناثلا نرقلا يف نيجولا
 نم ةئامسمخ اهفيلأت يف كرتشا يتلا ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج
 باتتك كش الو ةيرم ال هناف انحوي ليجنا امأ ١ : هصن ام ىراصنلا ءاملع

 امهو . ضعبل امهضعب نييراوحلا نم نينثا ةداضم هبحاص دارأ روزم
 باتكلا نتم يف رورمملا بتاكلا اذه ىعدا دقو « ىتمو انحوي ناسيدقلا
 ىلع ةلمجلا هذه ةسينكلا تذخأف « حيسملا هبحي يذلا يراوحلا وه هنأ
 ىلع همسا تعضوو « يناوحلا انحوي وه بتاكلا نأب تمزجو « اهتالع
 باتكلا اذه جرخي الو « ًانيقي انحوي ريغ هبحاص نأ عم « ًاصن باتكلا
 تبسن نم نيبو اهنيب ةطبار ال يتلا ةاروتلا بتك ضعب لثم هنوك نع

 ولو « اوطيرل مهدهج ىهتنم نولذيي نيذلا ىلع قفشنو فأرنل اناو « هيلا |
 ليجلا يف باتكلا اذه فلأ يذلا - يفسلفلا لجرلا كلذ « ةطبار ىهوأب
 ىدس مهيلع عيضت مهلامعأ نإف « ليلحلا دايصلا انحوي يراوحلاب - يناثلا

 . ( ىده ريغ ىلع مهطبخل

 دعي نأ يهدبلا نمو » : مهباتك نم نيئثحابلا ضعب لوق اذه
 دحأ لاق كلذلو « ةيحيسملا هجو ىلع ًاجورخ لوقلا كلذ نوبصعتملا
 ضعب ركنأ دقو : ءالؤه ىلع ًادار تسوب روتكدلا وهو . نيبصعتملا ءالؤه
 هحيرصت اميس الو « يحورلا هميلعت مهتهاركل « ليجنإلا اذه ةينوناق رافكلا
 سرطب ناف « ةيفاك هتحصب ةداهشلا نأ ريغ . حيسملا توهالب حضاولا
 سويطانغاو « 7١ ١8٠ وي لاق ١ : ١5 طب ” ) هنم ةيا ىلا ريشي

 ستينك ويد ىلا ةلاسرلا كلذكو . هاوحفو هحور نم نافطتقي سركيلوبو
 اهنامز انب عجري دهاوشلا هذهو « سايناتو ديهشلا سنيتسوجو سوليسابو
 هباتك سفن ىلعو « تاداهشلا هذه ىلع ءانبو « يناثلا نرقلا فصتنم ىلا
 هبتاكف الإو « هملق نم هنأب مكحن انحوي ةيس نم هملعن ام قفاوي يذلا
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 نآل « هقيدصت رسعي رمألا اذهو « مظع بناج ىلع شغلاو ركملا نم

 قمعو ملع ىلا لصتي الو « ًايحور نوكي ال ماعلا شفي نأ دصقي يذلا
 اهتيبو هنيب انيأر ءابآلا تافلؤمب هانلباق اذاو « هيف دوجوملا تالصلاو راكفألا

 ىلع ًارداق ناك نم مهنم نكي مل هنأب مكحلل رطضن ىتح « ًاميظع ًانوب
 انحويو « انحوي الإ هيلع ردقي نم ذيمالتلا نيب نكي مل لب ء اذك فيلأت
 . ( هبر نم ماما نودب هفيلات عيطتسي ال هتاذ

 مسق « نيمسق همسقن ةفشاك ةصحاف ةرظن لوقلا اذه ىلا انرظن اذاو
 باتكلا اذه هيلع لمتشي امل هبصعتو هنامي' ةدش بتاكلا هب نلعي

 عيطتسي ال هنأ وهو « هلوق زجع يف هركذ يذلا مسقلا وهو . هسيدقتو
 هعيطتسي ال لب « نييراوحلا نم دحأ هعيطتسي ال لب « ءابالا نم دحأ

 « هلئثامي امم هقبس ام ءزحلا اذهب قحليو « هبر نم ماهلاب الإ هسفن بتاكلا

 ةلواحم ةيأ هيف سيل هناف « ًاجاجتحاو ةنهرب كلذ دعي نأ أطخلا نم ناف

 ام وهو لالدتسالل ةلواحم ربتعي نأ حصي ام وهف يناثلا مسقلا امأ . اه

 يف ءاج صنو « هيف ءاج صن نيب قافتالا ررقي هناف « هلوق ردص يف ركذ
 حاحضالا نم ةرشع ةعبارلا ةرقفلا نا : لوقي وهف . ةيناثلا سرطب ةلاسر
 تمد ام ًاقح هبسحأ ينكلو ٠ ١- : اهلبق يتلا ةرقفلا عم اهصنو لوألا
 ينكسم علخ نأ ًاملاع - ١4 - ةركذتلاب مكضبمأ نأ نكسملا اذه يف

 ةرشع ةنماثلا ةرقفلل ةقفاوم « ًاضيأ حيسملا عوسي انبر نلعأ ا « بيرق
 قحلا قحلا » : اهصنو انحوي ليحنإ نم نيرشعلاو يداحلا حاحصالا نم

 ثيح يبشمتو « كلذ قطنمت تنك ةثادح رثكأ تنك امل كل لوقأ
 كلمحيو « كقطنمي رخاو , كدي دمت كناف تخش ىتم نكلو « ءاشت
 . ( ءاشت ال ثيحب

 ىلوتساو « ىنعملا يف الو ظفللا يف ال نيترقفلا نيب ةقفاوم دجن ال نحنو

 ًأطخ كانه نأ انظف « امهنيب عماج الو « ةقفاوملا ءاعدا نم بجعلا انيلع
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 ةلاسرلا ال وألا ةلاسرلا ديري هلعل انلقو « تسوب روتكدلا هبتك اميف
 ةلاسرلا نم لوألا حاحصالا نم ةرشع ةعبارلا ةرقفلا ىلا انعجرف « ةيناثلا

 ءاقحأ اوطقنم كلذل » : اذكه اهلبق امو يه اهصن اندجوف « ىلوألا

 دنع مكيلا اهب توي يتلا ةمعنلا ىلع ماقلاب مءاجر اوقلأف نيحاص يكدهذ
 ةقباسلا مكتاوهش اولكاشت الو  ةعاطلا دالواك حيسملا عوسي نالعتسا

 يف ةقفاوملاو . ظفللا يف ةقفاوملا نم ًاضعب دجن انهو . ( مكتلاهج يف
 لدب ةيناثلا نودف هملق قبسو « ةلاسرلا هذه دارأ هنأ انحجرف « ىنعملا

 هفرعن ام ةشقانملا ساسُأو « اهساسأ ىلع لوقلا شقانن كلذ ىلعو « لوألا
 الو , قباسلل ةداهش هلوق نوكي هقبس نم هلوق قفاو نا رخأتملا نأ نم

 ليجنإ مأ سرطب ةلاسر انيودت قبسأ امهمأو . هل ةداهش قباسلا لوق نوكي
 يف لوقيو « نورين هلتق سرطب نأ ىلع ةينارصنلا وخرؤم قفتا دقو « انحوي
 , هلتقو ًاسكنم هباصف سرطبل رصيق نوران ذخأو » : قيرطبلا نبا كلذ
 هبشتأ الكل ًاسكنم ينبلصاف ينبلصت نأ تدرأ نا : هل لاق سرطب أل
 ديسلا دعب سرطب شاعو .. « ًامئاق بلص هناف « حيسملا يديسب
 وحنب حيسملا داليم دعب لتق سرطب نأكف , ةنس نيثالثو نيتنثا حيسملا
 « ةنس نوثالثو ثالث هلو , مهداقتعا يف بلص حيسملا نأل <

 نأ دكؤملا نمو . سرطب هدعب اهشاع ةنس نوثالثو ناتنثا اهيلا فاضي

 ام ىلع 4/ ةنس وأ 85 ةنس بتك دقف « كلذ دعب بتك انحوي ليجنا
 اذه يف بتك ام نيب ًاقافتا اندجو اذاف . تسوب روتكذلا دمتعا
 ليجنالا اذه بتاك نوكي نأ بجي سرطب ةلاسر يف ءاج امو « ليخنالا
 ةميق ال انحوي ليجنا ةداهشو « هل دهاش سرطب نأ ال ء سرطبل ًادهاش

 ىلا جاتحي فورعم ريغ لوهجم هوركنأ نم رظن يف ليجنا ةداهش اهمأل « اه
 نم هيغ يف رْمألا نوكي كلذ ىلعو « رْمألا اذه يف ةجح الف « ليلد
 . اهيف دقنلا هجوأ نم ًاريثك مهبتك ةشقانم دنع نيبنسو . تاداهشلا

 و



 : هنيودت ببسو ليجنإلا اذه نيودت خيرأت

 ًافالتخا ليجنإلا اذه نيودت خيرات يف نويحيسملا فلتخا دقلو -5
 ةنس ليقو 4/8 ةنس وأ 45 ةنس بتك هنأ حجري تسوب روتكدلاف . ًانيب

 عبارلا ليجنإلا فلأ : ليجنإلا كلذ نيودت خيرات يف نروه لوقيو « 5
 ( داليملا نم 98 ةنس وأ 64 ةنس وأ 7٠١ ةنس وأ 9-5 ةنس وأ 58 ةنس
 نايب كانه سيل هنأ اك « ليجنإلا اذه نيودتل ررحم خيرات كانه سيلف نذا

 . كلذ يف ام تملع دقو « هبتاك ةقيقحب كشلا نم صلخ دق

 تداس دق سانلا ضعب نأ وهو , صاخ ضرغل بتك هنا اولاق دقلو

 تناك قرشلا قرف نم نيريثك نأو « هلإب سيل حيسملا نأ ةركف مهدنع

 هذه نايب نمضتي ًاليجنإ بتكي نأ انحوي ىلا بلطف « ةقيقحلا كلت ررقت

 اميف ينانبللا نيوز سجرج هلاق دقو « ليجنإلا اذه بتكف « ةيهولألا
 ةيحيسملا نوملعي اوناك ال امهتعامجو نوسيبأو سوطنيريش نا ) : همجرت
 ةنس يف كلذلف ميرم همأ لبق نكي مل هنأو « ًاناسنأ الإ سيل حيسملا نأب
 بتكي نأ هنم اوسمتاو انحوي دنع مهريغو ايسا ةفقاسأ مومع عمتجا 5

 بتكي نأو « نورخآلا نويليجنإلا هبتكي مل امم ليجنإب يدانيو , حيسملا نع
 ةمدقم يف يروخلا سبدلا فسوي لاق ( حيسملا توهال يصوصخ عونب
 هتايح رخآ يف هليجحنإ فئص انحوي نا ( لبجلا ةفحت نم ) : ويسفت
 كانه تناك هنأ ببسلاو « اهريغو ايسا سئانك ةفقاسأ نم بلطب

 ىتم هلمهأ ام ركذو هتابثا هنم اوبلطف « حيسملا توهال ركنت فئاوط

 ال هنا : نيبلاطلا دشرم بحاص لاقو « مهليجانأ يف اقولو « سقرمو
 ناف « هليجنإ انحوي بتك ابيف يتلا ةنسلا طبضي ءاملعلا نيب قافتا دجوي

 نمم نورخاو « ميلشروأ بارخ لبق 5 ةنس يف هبتك هنأ معزي مهضعب
 هعوجر دعب كلذو « 94/8 ةنس يف هتباتكب نوري نيمدقألا ضعب مبيف دجوي
 تاذ ةيرورضلا حيسملا تارماسم ضعب ءاقبأ هتباتكب دصقملاف « يفنلا يف
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 , ةدسفم تاقطره ضعبل ءانفاو « نييلجنالا يتاب هركذي مل ام يورتلا
 خيسرت ةصاخو « هتومو حيسملا توسان نأش يف ةبذك نوملعم اهرهشأ
 ميهيدافو مهر توسانو ت ال ةيناقحب داقتعالا يف لئاوألا ىراصنلا
 ةيبلق ةماع ةالص دعب الإ هليجنا فلؤي مل انحوي نا ليق دقو . مهصلختو
 . « كلذب سدقلا حورلا هيحوي نأ لجأل ةيعبتلا عم

 : هتباتك ببس نم طبنتسي ام

 وأ نوعمجي ىراصنلا باتك نأ دافتسي لوقنلا هذه نم -5
 حيسملا ةيهولأ تابثال بتك انحوي ىلا بوسنملا ليجنالا نأ ىلع نوداكي
 انهو . اهنيعي ةثالثلا ليجانالا يف صن دوجو مدعل « « اهنأش يف اوفلتخا يتلا
 خرص امهدحأ) : نيرمأ طبنتسي نأ الإ لوقنلا كلتل ءىراقلا عسي ال
 وأ « حيسملا ةيهولأ ىلع لدي ام ايف سيل ىلوأل ةثالغلا ليجانالا نأ وهو
 ةقيقح هذهو « لقألا ىلع عب عبارلا ليجنالا نيودت ل ابق كلذك تناك يه
 نامزلا نم نرق وحن مهليجانأ تثكم ىراصنلا نأ يهو « اهليجست بجي

 ةيهولأ اوقنتعا ةفقاسألا نأ (امهيناثو) « حيسملا ةيهولأ ىلع صن اهمف سيل
 نأ اودارأ املو « اهب حرصيو « اهيلع لدي يذلا ليجنالا دوحو لبق حبسا
 نم ًاصانم اودجي مل مهمعز يف مهتقطره اوعفديو « مهموصخ ىلع اوجتحي
 م بتكف « انحوي ىلا اوهجتاف « كلذ تبني ًاقطان ًاليلد اوسمتلي نأ
 ىلع ايف ةنيبلاو , ةيضقلا ناهربو « ةجحلا ىلع لمتشي يذلا هليجتا نولوقي
 صن دوجول قباس حيسملا ةيهولأب داقتعالا نأ نع ءىبني اذهو « مهمعز
 هوبلط ديدج لينا ىلا ًارارطضا اورطضا ام الإو « هيلع بتكلا يف
 نأ عقاولا نكلو « هبتكي نأ انحوي نم اوبلط اودجي مل املف « هودقتفا
 نع ءىبني ام اهيف « ليجنالا اذه لبق مهوق يف تبتك يتلا لسرلا لئاسر
 ةسام ةجاح يف مهلعجت ال ةجح اهيف نكت ملفأ « اهنلعيو « حيسملا ةيهولأ
 كلت لعل مأ هاوس نع ميهنغي نايبلا نم ءانغ اهيفو « ديدج ليجتا ىلا
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 « اهب هوديؤيل ليجنالا اذه دعب تبتك ةيهولألا هذه ىلع ةلمتشملا لئاسرلا

 ىلا تبسن مث « نييحيسملا سوفن يف خسريو «هب ىلأ ام تبغيلو

 . نيقباسلا

 ريغ يفو « هناوأ لبق هنايبل ثحبلا قايس انرطضا لمح هيبنت اذه

 . ليصفتلا نع لامجالا هيف ينغي « عضوم ثحبلا يف هلو « هناكم

 : مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزنت مل ليجانألا هذه

 ال :٠ ىراصنلا بتك اك اهانركذ يتلا ليجانألا يه هله ع+

 « بتكلا ةيقب يف مالكلا دعب ةيملع ةرظن اهيلع يقلنسو « مهريغ دقتعي

 ىسيع ىلع ةلزان تسيل ليجانألا هذه نأ ىلا هبنن نأ انه انب ردجي نكلو

 ضعبل ةبوسنم اهنكلو « هل ةبوسنم تسيلو « مهرظن يف مالسلا هيلع

 « هصصقو حيسملا رابخأ ىلع امتشت يهو « مهملا يمتني نمو « هذيمالت

 . مه نودقتعي اك ايندلا يف هتياهنو هئادتباو « هبطخو « هتارواحمو

 : ىسيع ليا

 تاباتك يف لهو ؟ ىسيع ليجنا دعي اهييغ ليجنإ كانه له نكلو
 ؟هدجن ال انك ناو « ليجنالا اذه توبث ىلع لدي ام ىراصنلا نم نيئحابلا

 ةمجرت يهو ) ةراشب , وأ ليجنا ةملك ركذت تارابع ليجانألا هذه يف دجن

 « هللا نبا هنأ ىلع حيسملا ىلا ًانايحأ ةفاضم ( ةينانويلاب ليجنإ ةملكل

 يف ىتم ليجنا يف ًالثم ىرنف « هللا توكلم ىلا ًانايحأو « هللا ىلا ًانايحأو

 يف ملعي ليلحلا لك فوطي عوسي ناكو » : هصن ام هنم عبارلا حاحصالا

 يف فعض لكو « ضرم لك يفشيو . توكلملا ةراشبب زركيو « مهعماجم
 يف ىرنو « ةينانويلاب ليجتا ةملك ةمجرت يه توكلملا ةراشبو « (« بعشلا

 عوسي ءاج انحوي ملسأ ام دعبو :  هنم لوألا حاحصالا يف سقرم ليجنا

 برتقاو « نامزلا لمك دق : لوقيو « هللا توكلم ةراشبب زركي ليلجلا ىلا

 5ك



 ةيمور لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف ءاجو « ليجنالاب اونماو اوبوتف « هللا توكلم
 ةهج نم حيسملا عوسي يملا ركشا ًالوأ ١) : اهنم لوألا حاحضالا يف
 دبعأ يذلا هللا ناف « ملاعلا لك يف هب يدان مكناميا نا « مكعيمج
 يف ءيجنو ٠٠.( مركذأ عاطقنا الب فيك يل دهاش دنيا ليج ف يسوم |

 ترصب » : عساتلا اهحاحصا يف سوثنروك لهأ ىل ىلا ىلآألا هتلاسر

 ىلع صلعخأل ءيش لك لكلل ترص « ءافعضلا حيأل فيعضك ءافعضلا
 يفف « هيف ًاكيرش نوكأل « : ليجنالا لجأل هلعفأ انأ اذهو « اموق لاح لك
 ليجنإ ةملك ةمجرت يهو ) ةراشب ةملك وأ ليجنا ةملك دجن هلك اذه

 ليجناو . سقرمو ىتم ليجنا يف مك « هللا توكلم ىلا ةفاضم ( ةينانويلاب
 م ةفاضا ريغ نم ليجنالا ةملكو « ةيمور لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف 5 نبالا
 نأ كش الو ؛ لوألا سوثنر وك لهأ ىلا سلوب ةلاسرو « سقرم ليجنا يف
 ال امأل ليجانألا هذه نم ًادحاو سيل اذه لك يف روكذملا ليجتالا
 اذهب ظعو دق حيسملا ألو , ىراصنلا قافتاب اهباحصا ىلا الإ فاضت
 هذه نم دحاو نكي ملو اهانلقن يتلا ىتم ةرابع يف ءاج م5 ليجنإلا
 هلاوقأب ظعي نأ لوقعملا نم سيلو « قافتالاب هدهع يف دجو دق ليجانألا
 ركذ دق ليجثالا اذه ألو « ملعتلا رود يف نولازي ال دعب مهو « هذيمالت
 ريغ نم ركذ هنألو « ىسيع دهع يف امن امئاق ناك هنأ ىلع ليجانألا هذه يف

 سيلو « سوثنروك لهأ ىلا لوألا سلوب ةلاسرو سقرم ليجنا يف [؟ ةبسن
 ىلا هتبسن ريغ نم ليجنا ةملك هيلا فرصنت ةعيلا هذه نم دحاو
 حيسملا ىلا ًابوسنم ةيمور لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف ركذ هنألو « هبحاص
 هلك اذهل . مسالا اذه قحتسي ليجانألا هذه نم دحاو سنيلو ؛« نبالا
 كو « قايسلا ةعيبط كلذب يضقت اك اهنم أدحاو ليجثالا اذه سيل : لوقن
 كانه نأ مهفن نأ انل لهف ٠ « كلذك رمألا ناك اذاو , لقعلا كلذب يبضقي
 ربتعيو . ظعوو مهريبعت دح ىلع هب زركو ىسيع ىسيع ىلع لزن ًاليصأ اليجنا
 .؟ ةنايدلا هذه لصألا

 ا



 : ىسيع ليجنا يف ةينارصنلا ءاملع لاوقأ
 يخرؤم نم اندجو اننا - هل حشريو « يأرلا كلذل دهمي .دقلو

 ةيخيراتلا قئاقحلاو ملعلا ١ رشحت يف مهديقي مل نيذلا رارحالا ةيحيسملا

 ليجانألا هذه الصأ ربتعت ةلاسر لهألا نرقلا يف تناك هنأب نوحرصي نم

 يف نيران هلاق ام ةمجرت اذهو « هلاوحأ ةصالخو . حيسملا هب ءاج اميف
 يف ةيحيسملا ةلملا ءادتبا يف نانا هنا : هباتك يف نراهكأ لاق ) : هل باتك

 ليجنالا يه اهنا لاقي نأ زوجي ةرصتخم ةلاسر حيسملا لاوحأ نايب
 اوعمسي مل اوناك نيذلا نيديرملل ناك ليجنالا اذه نأ بلاغلاو , ىلصألا

 ةلزنمب ليجنالا اذه ناكو . مهنيعأب هلاوحأ اوري ملو « مهئاذآب حيسملا لاوقأ

 . © بيترتلا ىلع هيف ةبوتكم ةيحيسملا لاوحألا تناك امو « بلقلا

 ةيحيسملا نم دعي ليجنا كانه ناك هنأ نوررقي رارحألا ءالّؤهف نذا

 وه ليجنالا كلذ نا لوقن نأ انل لهف . دوجوم ريغ هنكلو « بلقلا ةلزنمب

 ىلع لزن يذلا وهو « ةقباسلا سلوبو « سقرمو « ىتم لاوقأ يف هيلا راشملا
 اذه تيل « تيل ًائيش عفني لهو « تيل ؟ هللا ليجناو هليجنا وهأ , ىسيع

 « هتطايحب تماقو . هئاقب ىلع ةسينكلا تصرحو « امئاق ناك ليخنالا

 نوكيلو « نيقرتفملاو قرفلا نيب امكحو « نيفلتخما نيب ًالصيف نوكيل

 نوكيلو « قاقشنالا نيح تمكح يتلا ةثيدحلاو ةميدقلا عماجملا ساطسق

 يف اهجرادم يف اهعبتيو . ىلوألا ةيحيسملا يف بتكي نمل ًايملع ًاردصم
 . خيراتلا تاسبالمو « نمزلا باقحأ

 : ابانرب ليجنإ

 , ةعبرألا مهليجانأ يف نويحيسملا هنيب ام ةصالخ انبتك دقل -م97

 عرفلا هنم يه « ليصأ ليجنا دوجو ىلع لدي ام اهصوصن نم انطبنتساو
 , لوقلا نم هعضوم ىلا هانيوط دق ًامالك كلذ يف نأ ىلع . لصألا نم
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 امم ًابيرق اوطبنتساو « نييحيسملا رارحألا ضعب انطابنتسا يف انديأ دقو
 لئاسرلا يف مالكلا ىلا ليجانألا يف مالكلا رداغن نأ لبقو « انطبنتسا
 دقو « يملعلا ثحبلا هنع فشك دق ديدج ليجنا يف ملكتن نأ انب ردجي
 خيراتلا قامعأ دعبأ ىلا دتمي هتآشن يف هنأ ىلع لدي ام تارامالا نم لمح
 حيسملا ةصق هنأ يف ةمئاقلا ليجانألا هبشي وهو « هراوغأ دعبأو , يحيسملا

 نكلو « هبطخو هتاشقانمو « هتارواحم يكحيو . هماهتا ىلا هتدالو نم
 ًاردصم نييحيسملا دنع ًابتعم سيلف « هتركنأو هب فرتعت مل ةسينكلا
 ثحبلاب هيلا وهجتا دقو « ةيبروألا مثألا ءاملع نيب لوادتم هنكلو « ًاينيد

 ليجنالا كلذ . هل ةسينكلا راكنا كلذ نم مهعنمي ملو « ماههالاو « ةيانعلاو

 نييحيسملا يأر فرعنو « هسردن نأ انيلع قحلا نمو « ابانرب ليجنا وه
 , مجهم الو مهيلع تايتفأ ريغ نم يملعلا رظنلا هيلا يدؤي امير « هيف
 يف موقلا ىلع ةديقع ءالما نم انل سيل اميف انسفنأ محقن نأ ريغ نمو
 . مهيد

 :ابانرب

 اهنيودت بسني يتلا لسرلا لامعأ ةلاسر يف ابانرب ركذ ءاج --74
 فسويو ٠ : ةلاسرلا كلت نم عبارلا حاحصالا ين ءاج دقف . اقول ىلا
 يِصربق يوال وهو . ظعولا نبا مجرتي يذلا ابانرب لسرلا نم ىعد يذلا

 لجرأ دنع اهعضوو « مهاردلاب ىقأو هعاب لقح هل ناك ذا . سنجلا

 - لواش ناميا نع مالكلا دنع عساتلا حاحصالا يف ءاجو « (« لسرلا

 يذلا وه ابانرب نأ - لوسرلا سلوب مساب ذئدعب رهتشا يذلا وه اذهو
 ملشروأ ىلا لواش ءاج املو ) : هيف ءاج ام صن وهو « ناميالاب هل دهش
 هنأ نيقدصم ريغ هنوفاخي عيمجلا ناكو . ذيمالتلاب قصتلي نأ لواح

 يف برلا رصبأ فيك مهثدحو . لسرلا ىلا هضحأو ابانرب هذخأف « ذيملت
 ركذ دقلو « عوسي مساب قشمد يف رهاج فيكو « هملك هنأو « قيرطلا
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 يفو « ةيادهلاو ظعولل ةسينكلا هلسرت تناك هنا ًاضيأ رفسلا كلذ
 يف يتلا ةسينكلا نذا يف مهنع ربخلا عمسف ) : رشع يداحلا حاحصالا

 ىأرو « ىقأ ال يذلا « ةيكاطنا ىلا زاتجي ابانرب اولسرأف « ملشروأ

 الجر ناك هنأل . بلقلا مزعب برلا يف اوتبثي نأ ظعوو حرف هللا ةمعن

 ريفغ عمج برلا ىلا مضناف « ناميالاو سدقلا حورلا نم ًاقلتميو « ًاح اص

 ىلا هب ءاج هدجو املو . لواش بلطيل سوسرط ىلا ابانرب جرخ مث
 باطخلاب هصتخاو هبطاخ سدقلا حورلا نأ نومعزيو « ( ... ةيكاطنا

 حاحضالا يف ءاج دقف « نيملعملاو ءايبنألا نيب نم ( لواش ) سلوبووه
 كانه ةسينكلا يف ةيكاطنأ يف ناكو » : لامعألا ةلاسر نم رشع ثلاثلا

 . يناوريقلا سوبكولو « رجين ىعدي يذلا ناعمسو ابانرب : نوملعمو ءايبنأ
 . لواشو « عبرلا سيئر سدوريه عم ىبرت يذلا نبانمو

 ايانرب يل اوزرفا : سدقلا حورلا لاق نوموصيو برلا نومدخي مه اهيبو
 امهيلع اوعضوو اولصو ذئنيح اوماصف « هيلا امهتوعد يذلا لمعلل لواشو
 ىلا اردحنا سدقلا حورلا نم السرأ ذا . ناذهف « امهوقلطأ مث يداْألا

 سيمالس يف اراس املو . صيربق ىلا رحبلا يف ارفاس كانه نمو « ةيكولس
 رمتسا دقو « ًامداخ انحوي امهعم ناكو « دوبيلا عماجم يف هللا ةملكب ايدان

 تثدحو . صربق يف ةيحيسملا ةنايدلاب ريشبتلا يف نيبحاصتم سلوبو ابانرب
 نايب نع هيف ءاجو . ناهإ امهنأ سانلا معز ىتح « تازجعملا امهيديأ ىلع

 اعفدناو « امهايث اقزم سلوبو ابانرب كالوسرلا عم املف : امهيلع ربخلا عقو
 رشب نحن ؟ اذه نولعفت اذامل لاجرلا اهيأ ١ : نيلئاقو نيخراص عمجلا ىلا

 يحلا هلإلا ىلا ليطابألا هذه نم اوعجرت نأ كرشبن , مكلثم مالا تحت
 ةيضاملا لايجالا يف يذلا « اهيف ام لكو رحبلاو ضرالاو ءامسلا قلخ يذلا

 . ( دهاش الب هسفن كرتي مل هنأ عم . منألا عيمج كرت

 نم ناك ابانرب نأ دهشت لامعألا ةلاسر نأ نيبتي هلك اذه نمو
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 عاب ىتح « ةيحيسملا ىلا ةوعدلل اوصلخأ نيذلا . مهداقتعا يف لسرلا
 رشن ليبس يف هب نوفصتي لسرلا يديأ نيب هنمثب ىقلاو ؟ كلمي ام لك
 سلوبل دهش يذلا وه هنأو : عيمجلا تاجاح يف هنوقفنيو « ةوعدلا

 نأ دعب صربق يف ةيحيسملاب نيرشبم امهتلسرأ ةسينكلا ناو « ناميالاب
 نم ًاهئاتمم ًاح اص ًالجر ناك ابانرب نأو . ةيكاطنأ ىلا هدحو ابانرب تلسرأ
 ا نيملعملاو لسرلا نيب نم ةيانعب هصخ سدقلا حورلا نأو « حورلا
 . كودقتعي

 نأ ىلع عبارلا اهحاحصأ يف يبمولوك لهأ ىلا هتلاسر يف سلوب صنيو
 مكيلع ملسي ١ : لوقيف « ابانرب تخأ نبا ليجنالا بحاص سقرم
 نا هلجأل متذخأ يذلا ابانرب تحخا نبا سقرمو « يعم روسأملا صخرتسرا
 ( هولبقاف مكيلا يأ

 ةياعدلل امهرفس يف سلوبو هلاخ بحاصي اذه سقرم ناك دقلو
 فاوطلا يف هتخأ نبا امهببحصي نأ ابانرب ةدارا ببسب اقرتفا دقلو . ظعولاو
 ءاج كلذلو . كلذل سلوب ةفلاخمو « ةياعدلا ايلا تقبس يتلا ندملا يف
 مايأ دعب مث » : هصن ام رشع سماخلا اهحاحصأ يف لامعألا ةلاسر يف
 ةملكب اهيف انيدان ةنيدم لك يف انناوخا دقتعنو عجرنل : ابانربل سلوب لاق
 يذلا انحوي ًاضيأ امهعم ذخأي نأ ابانرب راشأف ؟ مه فيك « برلا

 « ةيليفمب نم امهقراف يذلا نأ نسحتسي ناكف سلوب امأو « سقرم ىعدي
 , ةرجاشم امبنيب لصحف « امهعم هناذخأي ال لمعلل امهعم بهذي ملو
 ىلا رحبلا يف رفاسو سقرم ذحخأ ايانربو « رخآلا امهدحأ قراف ىتح

 ةمعن ىلا ةوخألا نم ًاعدوتسم جرخو « اليس راتخاف سلوب ام أو , صيق

 . « هللا

 مالكلا دنع ليجنالا بحاص سقرمو ابانرب نيب ةلصلا ىلا انرشأ دقلو

 سقرم نا ىلع لدي ام نييحيسملا بتك نم انلقنو ,« سقرم ليجنا يف
 ل



 هذاتساو وه « حيسملا ةيهولأ ركني ناك , قافتاب مهدنع ةجح وهو « اذه

 ىلع لدي ام راربألا مجارت يف رابخألا جورم نع انلقن دقو « سرطب
 . كلذ

 : رشع ىنثالا نييراوحلا نم ابانرب له

 « مهقافتاب نييحيسملا ىميدق نم سيدق « ابانرب وه اذه -8

 ةياعدلا اهيلع تماق يتلا ناكرألا نم نكرو ٠ مهلسر نم لوسرو
 نييراوحلا نم ناك هنأ ىلع لدي همساب ليجنا دجو دقو « ىلوألا ةيحيسملل

 هئارس يف هتمزالمو . هنم برقتلاو « هيلا ىفلزلاب حيسملا مهصتخا نيذلا
 ءالؤه نم هدعت ال ليجنإلا اذه ريغ نييحيسملا بتك نكلو « هئارضو
 اذه يف نييراوحلا ةناكم نوغلبي نيذلا لسرلا نم هدعت تناك ناو نييراوحلا

 نم هنوك وهو « رمألا اذه يف ءيش نم نكي امهمو . حيسملا دعب نيدلا

 نم وهو « نييحيسملا دنع ةجح ابانرب ناف . مهنم سيل وأ نييراوحلا
 ام ناك هيلا ليجنالا اذه ةبسن تحص ناف . مهداقتعا يف نيمهلللا

 يف ءاج امو هيف ءاج ام نيب اونزاوي نأ ىلا مهوعدي « مهيلع ةجح هلمشي

 حصأو « قيدصتلاو روصتلا ىلا برقأ وه امب ذحخؤيو « مهبتك نم هيغ
 . امحر ىلؤالا ةيحيسملاب برقأو ءاادنس

 . ثيدحلا رصعلا يف تفرع ةخسن مدقأ نآلا سردنلف

 ةخسن « ليجنالا اذهل اهيلع اورثع ةخسن مدقأ نأ ىلع نوخرؤملا قفتا

 « ايسورب كلم يراشتسم دحأ رميرك اهيلع رثع « ةيلاطيالا ةغللاب ةبوتكم
 كلذ ةبتكم ةيقب عم ةخسنلا تلقتنا دقو ١7١9 ةنس يف كلذو

 ةخسنلا كلت تناكو . انييفب ىكلملا طالبلا ىلا ١7/8 ةنس يف راشتسملا

 . ايلا مجرت يتلا تاغللا يف ليجنالا اذه خسن لكل لصألا يه

 روهظل براقم نمز يف يأ ٠ رشع نماثلا نرقلا لئاوأ يف نكلو
 ةغللا ىلا لياس قرشتسملا اهمجرت ةينابسأ ةخسن تدجو ةيلاطيالا ةخسنلا

 ع



 اهيلا راشأ تارذش الا اهتمجرتو ةخسنلا كلت نم ملعي مل نكلو « ةيزيلجنالا

 . ةينابسالا ىلا ةيلاطيالا نم اهلقن ملسم ةغللا كلت ىلا ةينابسالا

 ةخسنلل لصألا يه ةيلاطيالا ةخسنلا نأ نوققحملا حجر دقلو
 باقنلا فشك يذلا نأ ركذت ةمدقمب تمدق دق اهمأ كلذو « ةينابسألا

 ينيتال بهار ةينابسألا ةخسنلل ًالصأ تناك يتلا ةيلاطيالا ةخسنلا نع

 لئاسر ىلع رثع هنا » : لوقيف . اهصصق صقي هنأو ونيمارف همسا
 هديدنت دنسيو . لوسرلا سلوب هبتك امب اهيف ددني ةلاسر اهيفو سونايريأل
 . ابانرب ليجنإ نع ثحبلا ىلا عالطتسالا بح هعفدف « ابانرب ليجنا ىلا

 . سماخلا ستكس ابابلا ىلا نيبرقملا دحأ راص امل هاغتبم ىلا لصو دقو
 « هنادرأ نيب هافحأف « ابابلا اذه ةبتكم يف ليجنالا كلذ ىلع رثع هناف
 ةخسنلا هسفن يه ةخسنلا كلت نأ رهظيو « مالسإلا قنتعأف « هعلاطو
 . 1709 ةنس اهيلع رثع يتلا

 اذا ١ : ةيبرعلا ىلا ليجنالا مجرتم ةداعس روتكدلا كلذ يف لوقيو

 نرقلا بيغم وحن روكذملا ستكس ابابلا نمز نأ تدجو خيراتلا تيرحت
 رطس يذلا قرولا عون نأ هنايب كب رم امم تملع دقو . رشع سداسلا

 « هيف يتلا ةيئاملا راثالا نم هلصأ نييعت نكمي يلاطيا قرو وه امنا هيف

 خيراتلاو ةيلاطيالا ةخسنلا خيرات ىلع ًاقداص ًاليلد اهذاختا نكمي يتلاو
 نرقلا فصتنم نيب حوارتي هنايب مدقت ام لك نم ءاملعلا هسدحي يذلا

 ةخسنلا نوكت نأ نكمملا نمف هيلعو « رشع سداسلاو « رشع سماخلا
 ترم ام ىلع ابابلا ةبتكم نم ونيمارف اهسلتخا يتلا اهنيع يه ةيلاطيالا
 ١ . ( هيلا ةراشالا
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 : ليجنالا اذه ةيمست ةحص يف مالكلا

 اهيلع رع يتلا ةيلاطيالا ةخسنلا يه نذا ةفورعم ةخسن مدقأ -غ٠

 نرقلا فصتنم ىلا دتمي اهدوجو نكلو . رشع نماثلا نرقلا رجف يف
 يحيسم وج يف تدجو دقو « رشع سداسلا نرقلا لوأ وأ رشع سماخلا
 . مهيلع ةلوخدم نوكت نأل ةنظم الف « صلاخ

 اهفشاكو . ريطخ ينيد سيئر هبتك ةنازخ يف اهيلع رقع نم لوأف
 يراشتسم نم يحيسم راشتسم ىلا تلقتنا يديألا اهتلوادت امو « بهار
 نوكت نأل ةنظم الف انييفب يكلملا طالبلا ىلا تلا مث « ايسورب كلم

 فرعي مو ابانرب وه نيسيدقلا نم سيدقل ةبوسنم يهو ؛ مهيلع ةلوخدم
 ارمأ هل ليجنا دوجو ناك دقلو . ةينيدلا هتناكم لثم هل « هاوس مسألا اذهب

 ةلاسر ىلع علط هنا لوقي ونيمارف اذهف . نيدلا اذهب ءاملعلا نيب ًافورعم

 . ابانرب ليجناب هراكنتسا ىلع ًادهشتسم سلوب بتك ام ركنتسي سونايرأل

 م - ةسينكلا اهتءارق تمرح ةيثك ليجانأ كانه نأ خيراتلا ركذيو

 ابابلا هردصأ ًارمأ خيراتلا ركذي » : ةداعس روتكدلا لوقيو « لبق نم انرشأ
 ةيداليم 447 ةئس ةيوبابلا ةكيرألا ىلع سلج يذلا لوألا سويسالج
 ىمسي باتك اهدادع يفو « اهتعلاطم نع ىبنملا بتكلا ءامسأ هيف ددعي
 سويسالج ابابلا رمأ نأ ىلا نيققدملا ءاملعلا ضعب بهذيو « ابانرب ليجنا

 . ( ريوزت هتمرب وه امنا هنع هونملا

 اوناك ناو « ءاملعلا ءالّؤه لوق نم قدصأو حصأ خيراتلا نكلو
 . ةيثك ليجانأ ةءارق مرت يف ىرتت نيخرؤملاو ءاملعلا لاوقأف « نيققحم
 ىلع ىرجو « هفالسأ ةنس ىلع راس دقف سويسالج ابابلا كلذ لعف اذاف

 مو « خيراتلا دهشي ام - رمألا كلذ حص اذاو , فالخأ هدعب نم هتنس

 لبق الوادتم افورعم ناك ابانرب ليجنا ناف . جئاتنلاو تامدقملا هنع ءىبنت

 . نينرق نم رثكأب ِهُيَع يبنلا ةئعب
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 يبنلا هفرعل نابالا كلذ يف ًافورعم ناك ول هنأب ةداعس روتكدلا معزو
 ًايمأ ناك ِةُيَع يبنلا نأل - لطاب معز - هنم ذخأ وأ , هب جتحاو هع
 هنكمت ًادامآ ةيحيسملا اهتداس يتلا د دالبلا يف مقي ملو « بتكي الو أرقي ال

 لعجي ميرحتلا دعب نامزلا نم نينرق يبضم الو . عالطالاو ةفرعملا نم
 اروهشم امولعم ناك ام نفديو « اعئاذ ناك ام ىفخيف « هرثأ جتني ميرحتلا

 . دوقفملا راثا ةيفعتو « دوجوملا سمطل يفكت نيئسلا نم ناتئامف

 نع ةقيقد ًارابخأ ليجنالا كلذ هيلع لمتشا اميف نودجي نييحيسملا ناو
 اذه يف رظنلا تلمعأ اذا كنا » : ةداعس روتكدلا لوقي دقل ىتح ةاروتلا

 امل دجت داكت ال ميدقلا دهعلا رافسأب ًابيجع ًاماملا هبتاكل تدجو ليخنالا

 نيذلا نييئاصحالا نم نيليلق دارفأ يف الإ ىراصنلا فئاوط نيب ًاليثم
 نوكي نأ ردنيل هنا ىتح « نيرسفملاك « نيدلا ىلع ًافقو مهتايح اولعج
 . (« ابانرب ليجنا بتاك ماملا نم برقي ةاروتلاب ماملا هل نم اضيأ ءالؤه نيب

 : ليغالا اذه يف ةبسنلا قدص حيجرت

 ةبسن نأب - مزجلاو نيقيلا غلبت مل ناو - ةدهاش تانيب هذه ١-

 تدجو هنأل « ةحيحص نوكت نأ حجري ةبسن ابانرب ىلا ليجنالا اذه

 نأ نورقب كلذ لبق ًافورعم ناكو ,« صلاخ يحيسم وج يف ىلوألا هتخسن
 اهفرعي ال يتلا ةاروتلاب مات ماملا ىلع هبتاك نأ ىلع لدي وهو « ًاليجنا ابانربل
 اهفرعي نم ردني لب « نيدلا مولع يف يصاصتخالا ريغ يحيسملا لجرلا
 ةوعدلا يف اولمع نيذلا نيلوألا ةاعدلا نم ناك ابانرب نأو « نيصتخملا نم

 نأ دبالف « لسرلا لامعأ ةلاسر ركذت اك « سلوب لمع نع لقي ال ًالمع
 . ليجنا وأ ةلاسر هل نوكت

 « ةبسنلا حيحص فرعو فشك يذلا ليجنالا نأب دهشت تانيب هذه

 هدي يف لمحي نمك نيملسملل هلحني نم نأو « هيف دي نيملسملل سيل
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 نع ةمهعلل ًايفن ويغ ىلا هتيكلم دنسيف . هل ًاماهتا هلمح يف نظي ًائيش

 هيف نأ ىوس ليلد الو ةجح ريغ نم يفنلا كلذ هنم لبقي لهف . هسفن
 . ؟ ىفنلا كلذ ءاضقلا رقي لهو ؟ هل ًاماهعا

 نحنو « ةينيقي تسيلو ةحجرم اهلك تانيبلا هذه نا : لئاق لوقي دق

 تناك اذاف « ةمزاج ةينيقي تسيلو « حيجرت خيراتلا لئاسم رثكأ نا لوقن
 هنأل « نظلا كلذب ذخأن اناف لاتحالا لبقت ةينظ هيلا ابانرب ليجنا ةبسن
 ال ليلد نع أشني ال يذلا لاّمحالاو « خيراتلا لئاسم رثكأ يف ذخأملا

 ةغلب ليجنالا كلذ دوجوو « ليلد نع ءىشانلا لاهحالا راوجب « هيلا تفتلي
 نأ ىلع ليلد ةصاخلا مهبتاكم ينو « نييحيسملا ينارهظ نيبو ةيحيسم
 مهل سيل هنأ نيققحملا روهمج حجر كلذلو « هيف دي مهل تسيل نيملسملا
 . هئاشنا يف دي

 ىلعو « ليلد هل سيل معز وهو « يبرع هلصأ نأ مهضعب معز نكلو
 . هتبسن رادقمو « هنيودت خيرات نيبيو « هزربي نأ لصالا كلذ يعدم

 ىلع دجو هنأ ليلدب يلبرع هلصأ نأ معزي ةداعس روتكدلا نكلو

 عم « يبنلا مساب ريشبتلا يف حرص هنأو « ةيبرع تاقيلعت ةيلاطيالا ةخسنلا

 . صنلا ال زمرلا تاراشبلا يف دوهعملا نأ

 نم ضعب نأ ىلع طقف لدي ةيبرع تاقيلعت دوجو نأب لوألا درن نحنو

 ًانايحأ ريبعتلا مقتسم هنأل اهيف فعض ىلع ةيبرعلا فرعي ةخسنلا هذه أرق
 نم ذختي نأ بيرغلا نمو . ةيثك نايحأ يف ةرابعلا مقسو « ةليلق

 هبلص نم ذختي الو . يمالسإلا هلصأ ىلع ةلالد ةيبرعلا تاقيلعتلا
 . يحيسملا هلصأ ىلع ًاليلد يلاطيالا

 ملسن ال نحنف حيملتب سيلو هيف ًاحيرص هُم يبنلاب ريشبتلا نوك امأ
 , حيملتو زمر اهضعب معن . حيملت ةينيدلا بتكلا يف تاريشبتلا لك نأب

 لك



 ال حيملت ريشبت لك نأ ضرف ىلعو « يرصلا يفن كلذ ىنعم سيل نكلو
 نأ ىسعو « صن ال ةمجرت انيديأ نيب يذلا يلاطيالا صنلاف « حيرصت

 حيرصتلاب قطنف « حيملتلا هتغل يف هفعسي ملف « ىنعملا مهف مجرتملا نوكي

 . يربع اهلصأ بتك نم اومجرت امم ريثك يف نويحيسملا لعفي اك

 مهرباغ يف نيملسملا دنع ًافورعم نكي مل ليجنالا كلذ نأ دكؤملا نمو
 لك يف ةمئاق تناك نييحيسملا نيبو مهنيب تارظانملا أل , مهضاحو

 ( ليجنالا اذهب يحيسملا هرظانم ىلع جتحا ًادحأ نأ فرعي ملو « روصعلا

 ىوعدف « يحيسملا ىلع ملسملا جلفت يتلا ةغمادلا ةجحلا هيف هنأ عم

 ال اهعأ قوف « ةيلاطيالا ةخسنلل لصألا يه تناك ةيبرع ةخسن دوجو

 خراتلا رابخأ ضقانت يه مهولا قيرطب ولو , ًاقلطم اهيلع ليلد

 ىوقأ اهيفف . اهب مالسإلا نع لداجملا جتحا الاو , ةمات ةضقانم يمالسإلا

 اوفرعيلو . اهوطبنتسيل هتالجس يذهو « كلذ ظفحي مل خيراتلاو « ليلد

 . مهتيضق تبثيو مهاوعد نكمي ًائيش اودجي نلف « اهلئاخد

 : هيلع لمتشا ام ثيح نم ابانرب ليجنا ةميق

 ,ريكفتلا ومحو « ريوصتلا ةوقب زاتمي اذه ابانرب ليجناو -4؟
 ء مجسنملا ىنعملاو « ةمكحملا ةرابعلاو « ةعرابلا ةقدلاو « ةعساولا ةمكحلاو

 ةجردلا نم ةمكحلاو بدالا يف ناكل نيد باتك نكي مل ول هنا ىتح

 . ريوصتلا ةعاربو ةرابعلا ومسل « ىلوألا

 يف ةبسنلا ةوق نع لقت ال هيف ةبسنلا ةوق نأ عم نويحيسملا هركنأ اذالو

 نأ كلذ نع باوجلا ؟ ىوقأ نكت مل نا « انركذ اك ةعيأألا مهبتك
 6 ةيرهوج لئاسم 2 مهلئاسرو مهليجانأ فلاخ هنأل هوضفر نييحيسملا

 . ةديقعلا

 ىلع ةسينكلا لمحي ناك ليجنإلا كلذ روهظ نأ نظن انك دقلو

 اا



 ًابسن برقأ بتكلا يأ فرعتل ) نيدلا رداصم ف ديدج نم ريكفتلا

 يتلا ليجانألاو لئاسرلا مأ , فلاخ امب ليجنالا كلذأ «٠ لوألا ةيحيسملاب
 ىلا مهفالسأ قبس [5 . راكنألاو ضفرلا ىلا اوعراس مهنكلو ؟ اهتثراوت
 . لبق نم هراكنا

 نويحيسملا هيلع امل ابانرب لييبا ةفلاخت

 نآلا نويحيسملا هيلع ام اهيف ليجنالا كلذ فلاخ يتلا رومألاو
 : رومأ ةعبرأ يف صخلتت

 كلذ ركذ دقو ء ل عي لو لا نبا بسلا ري م هنا : اشوأ

 يف اندقتفا دق بيجعلا مظعلا هللا نا ءازعألا اهيأ » : لاقف هتمدقم يف

 ىتلا تايالاو 34 ملعتلل ةميظع ةمحرب حيسملا عوسي ةهيبنب مايألا هذه

 ملعتب نيرشبم « ىوقتلا ىوعدب نيريثك ل ايلضتل ةعيرذ ناطيشلا اهذختا

 هللا هب رمأ يذلا ناتخلا نيضفارو « هللا نبا حيسملا نيعاد . رفكلا ديدش
 سلوب ًاضيأ مهدادع ف لض نيذلا 2 سجن محل لك نيزوحم «٠ : ًامئاد

 كلذ رطسأ هلجأل يذلا ببسلا وهو ىبألا عم الإ هنع ملكتأ ال يذلا
 ) هتيأر يذلا قحلا

 نا نهاكلا باجأ » : نيعستلاو ثلاثلا لصفلا رخا يف لوقيو
 تنأ كنأب 0 م ىلا كميلعت كتايال تيرا لق ةيد ويلا

 ترا ّ 5 ١ ةلازاب ىضرت نأ ١ انبلق رك نعد كوجرنف سدوروخ كلملاو

 لوقو هللا نبا كنا لوني رخآو هلل كا ل لوقي ًقيرف كأل كببسب

 هج لولو« نال اهلل لا ةيقشلا يدويا أ : اسم ايس

 ق2, 



 ىلع نكاس لك دهشأو « ءامسلا مامأ دهشأ ينا ١ : لاقف داع اذه

 « رشب نم مظعأ ينأ نم ينع سانلا لاق ام لك نم ءيرب ينأ ضألا

 . رشبلا رئاسك شيعأ . هللا مكحلا ةضرعو « ةأرما نم دولوم رشب ينأل

 ( ماعلا ءاقشلل ةضرع

 0 وسي باجأ ١ : نيعبسلا لصفلا يف لوقيو

 0 ا ع ينع فرصناو . بهذأ : ًلئاق بضغب

 . ( يلإ ءيبست

 مالسلا هيلع ليلخلا مهاربإ هب مدقت يذلا حيبذلا نا : (ينانلا رمآالا)

 كو « ةاروتلا يف روكذم وه اك « قاحساب سيلو « ليعامسإ وه ءادفلل
 حيسملا ناسل ىلع ابانرب ليجنا يف ءاج ام صن اذه . نويحيسملا دقتعي

 كالملا مالك يف رظنلا متن متنعمأ اذا مكنأ مكل لوقأ قحلا » : مالسلا هيلع

 ٠ مهاربإاب ) * لاق كالملا نأ « انئاهقفو انبتك ثبحخ اوملعت ليربج

 هلل كتبحم ملاعلا ملعي فيك نكلو هللا كبحي فيك هلك ملاعلا ملعيس

 وه اه يضارإ باج , هل يع ألي لعفت نأ كيلع بجي ًاقح

 : ًالئاق ذقنيح هللا ملكف هللا ديري ام لك لعفي نا دعتسم هللا دبع

 قاحسا نوكي فيكف .( ةحيبذ همدقتل لبحلا دعصأو كركب كنبا

 وأ ايسم نا : (« كب » ةداعس روتكدلا لوقي م" وه : (ثلاثنلا رمألا)

 ظفللاب ادمحم ركذ دقو . دمحم لب « عوسي وه سيل رظتنملا حيسملا

 دمحا روتكدلل 5 اذ ص ١ < « نايدالا ةنراقم » باتك بحاص ركذ دقو - لصألا يف اذك 2011(

 . ححصم ه.أ . عجارلف . قاحسإ دلو نيح ًاماع رشع ةعبرأ ليعامسإ رمع نا : يبلش
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 مدا ناو « هللا لوسر هنا لاقو « لويذلا ةيفاض لوصف يف رركتملا رصلا

 هلإ ال ١ رون نم فرحأب اهباب قوف تبتك ًاروطس ىأر ةنجلا نم درط امل
 : ابانرب ليجنإ يف ءاج اك حيسملا لاق دقلو « هللا لوسر دمحم هللا الإ

 « هللا ديري امب ملكتأ يا رهظت يدي ىلع هللا اهلعفي يتلا تايآلا نا ١
 نأل ًالهأ تسل ينأل , هنع نولوقت يذلا ريظن يسسفن بسحأ تسلو
 يذلا ًايسم هنومست يذلا هللا لوسر ءاذح رويس وأ « تاطابر لحأ

 كناو « ةيابن هنيدل نوكي الو . قحلا مالكب يدعب يتآيسو . لبق قلح
 ريشبتلا يف ًايفاو ًامالك نيعبرالاو عبارلاو ن نيعبرالاو ثكلاثلا نيلصفلا يف دجتل
 مهل حرصي نأ مالسلا هيلع حيسملا نم الط ذيماللا لل هلم دمحم
 .. نأش نم هل ام نيبيو « هتقيقح نلعي امب حرصف . هب

 مل مالسلا هيلع حيسملا نأ نيبي ليجنالا اذه نا : (عبارل ثلا
 2 يطويرخسألا اذوهم ىلع ههبش هلل ىقلأف . مهل هبش هبش نكلو 2

 هصخشو ءههجوو « اذوهي توص نأ لوقأ قحلا ) : ايانرب كلذ يف 0

 , عوسي هنأ ةفاك هب نونمؤملاو هذيمالت دقتعا نأ عوسيب هبشلا نم تغلب

 اس يل يل تامل و ا

 (ملاعلا

 همأ ىريل هعفر دعب ضرالا ىلا لزني نأ هللا ىلا بلط عوسي نأ نيبي مث
 . مايأ ةثالث لزنف . هذيمالتو

 : ًالئاق ماقو « تام هنا اودقتعا نمت نيريثك خبذو 0 : لوقي مش

 ليبق ىتحخ « 2 شيعأ نأ ينبهو هللا نأل « نوبذاك هللاو انأ يننوبسحن ا (
 اذوبم لب ء تمأ مل يلا مكل لوقأ قحلا . مكل تلق دق اك ٠ « ملاعلا ءاضقنا

 نكلو 3 مكعدخي نأ هدهج لواحيس ناطيشلا أل , اورذحا « نئاخلا

 ٠م



 يتلا ءايشألا لكل . هلك ملاعلا يفو « ليئارسإ لك يف يدوهش اونوك
 . ( اهومتعمسو اهومتيأ

 نم ليجانألا ةيقب هيف فلاخ امو « ابانرب ليجنا وه اذه -4*
 اهصئاصخ يف ةمئاقلا ةيحيسملا فلاخ هنا قحلا يفو « ةيرهوج لئاسم
 حيسملا ةونبو © ثيلثتلاب تنزاتما ةيحيسملا كلت ناف اهب تناتما يتلا
 « زيمتت اهب ىتلا اهتمالعو , فرعت اهب يذلا اهراعش اذه ناكو « هتيهولأو
 كلذ يف ةمئاقلا ةيحيسملل هتفلاخم تناك اذاو ء اذه لك فلاخ دقو
 ناك دقف - مهيسيدق نم سيدق ىلا بسني وهو - ةتباث يرهوجلا رمألا
 يفو نييحيسملا ينارهظ نيب هفشكو هروهظ ثدحي نأ نذا قحلا نم
 ال مبنأب نومهتي ال نمو « ةيحيسملل ديكلاب نومهتي ال نم بتاكم
 , عزانملاو رعاشملا اههبسب تزتها « ةفينع ةيركف ةجر - ًاراقو اهل نوجري
 ىتأ دق ماد ام « ًاتاب ًاضفر هنوضفري نييحيسملا نم نوبصعتملاو ةسينكلاف
 اهيف نوبتني « ةيملع ةسارد هتساردب مهسفنأ نونعي الو . مه هنوفرعي ال امب
 يذلا هضعب ضفرو « هضعب لوبق وأ « ةلمج هلوبق وأ « ةلمج هضقن ىلا
 ىوقأ دنسب ةتباثلا ةحيحصلا حيسملا ملاعتل ةفلاخم هيف نأ ليلدلاب تبقي

 . هنتم نم ركفلاو لقعلا ىلا برقأ اهنتمو ءهدنس نم

 : هتسارد ىلع اوفكع ثحبلاو بيقتلا مهبأد نيذلا ءاملعلا نكلو
 , ميركلا نآرقلا لب « مهلسر لئاسرو ليجانألاو ةاروتلاب هصوصن ةنزاومو
 دق نوكي نأ ديعب هنأب مهلج ةسارد تبتناو « فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو
 . نيملسملا دنع روهشم وه امو « ميركلا نارقلا نم ىقتسا

 ةسينكلا ىنعت نأ « ةيناسنالاو نايدألا ىلا ىدست ةمدخ لجأ ناو
 نيب نزاوتو « ضقتنلا اذه ىلع ةلادلا تانيبلاب انل يتأتو , هضقنو « هتساردب
 امهيأ ثحابلاو ءىراقلا فرعيل « سلوب لئاسر يف ءاج امو هيف ءاج ام
 . ًالاصتا هب قئوأو « قحلا ىلا برقأو « ًاليبس ىدهأ

 ما



 مهلسر لئاسر

 أ . اهضرعو ليجانألا ركذ ىلا قباسلا انمالك يف انيهتنا -45

 . ةعضوم كلذل

 لئاسر وهو « ةيحيسملا رداصم نم ثلاثلا مسقلا ىلا لقتنن نآلاو

 رافسالا - لسرلا لامعأ ةلاسر ادع ام - اهنومسيو « مهلسر

 رافسالا لسرلا لامعأ ةلاسرو ليجانألا نومسي اي « ةيميلعتلا

 ةياكحو حيسملا ديسلا ةايح حرشب ىنعت ليجانألا أل « ةيخيراتلا

 ةيحانلاب ىنعت اهناف لئاسرلا امأ « هظعاومو هلاوقأ ضعبو « هلاوحأ

 . ةنايدلا اهب نيبت يتلا ةيميلعتلا

 : اهوبتاكو لئاسرلا ددع

 « لسرلا لامعأ ىمستو « ىلوألا : ةلاسر نورشعو ناتنثا لئاسرلاو

 ةلاسر يهو « سلوب اهبتك ةرشع عبرأو « ليجنالا بحاص اقول ىلا بسنتو

 « ىبليفو . سسفأو « ةيطالغو « ةيناثلاو ىلوالا سوثنروكو ةيمور لها

 سواثوميتو ىلوالا سواثوميتو « ةيناثلاو ىلوالا يكينولاستو « يبسولوكو

 2( افبوقعي اببتك ةلاسرو « نييناربعلاو نومليفو « سطيتو « ةيناثلا

 . اذوب

 « يوبنلا رفسلا اهتومسي ىرخأ ةلاسر نيرشعلاو نيتنثالا ريغ كانهو

 لئاسرلا فلاخت اهجبنمو اهاحنم 5 ةلاسرلا هذهو 4 انحوي ايؤر يو

 ضرعتتو « اهتلمج يف ةيميلعتو ةيظعو ةقباسلا لئاسرلا انيبف « ةقباسلا

 ايقر ةلاسر دجت « هتئيطخ نم ملاعلل هصيلختو « حيسملا ةونب ركذل ًاريثك

 هملعو ءامسلا يف هناطلسو حيسملا ةيهولأ نايبب ىنعت « توهاللا انحوي
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 هلآلا روصت ةرات يهو « هدعب نم ةيحيسملا ىلع نيماوقلاو ةسينكلا لاحب

 نم ةقطنمب هبيدث دنع ًاقطنمتم حيسملا هبشي بيشأ خيشك هئايلع يف
 وذ ضام فيسو « بكاوك ةعبس هدي يفو « ران بهلك هانيعو « بهذ

 . ( ايؤرلا نم لوالا حاحصالا عجار ) « هيف نم جرخي نيدح
 عبسو نورق ةعبس هل حوبذم هنأك ًامئاق ًافورخ حيسملا روصت ةراتو

 . ( سماخلا حاحضالا عجار ) « نيعأ

 مث , نيدجاس نورخيو ١ حيسملاو هلالا مامأ نوضرعي سانلا نأ نيبتو
 . « ... اذكهو « مهامعأو مهلاوحأو ةكئالملا روصت

 الملا لاوحأ نيبتو توكلملا يف حيسملا ناطلس  حرشت ةلاسر يهف

 , ليجانألا نم رثكأب ةضاحلا ةيحيسملا حرشت لئاسرلا هذهو -غ
 ريثك مالك نيثحابللو ) مهوخرؤم لوقي اك « ةينانويلاب اهعيمج تبتك دقو

 اذهل لالدتسالا ثيح 3 2 «( اهدنس ةوقو ؛« لئاسرا نأش ف

 ةلابي ةطوحم ( اهركذو اهض اهضرعب نآلا 0 : ًايملع ًادقن

 . مهريدقتب ةءولكمو 2 مهسيدقت

 بحاص وهو ( هب ءىراقلا انفرعو 3 انحوي خيراتل ًازجوم انركذ لقو

 , لسرلا لامعأ ةلاسر بحاص وهو « اقول انيبو « لئاسر ثالثو « ايؤرلا
 « نيتلاسرلا بحاص سرطبب ءىراقلا ةزجوم تاملكب نالا فرعنلف

 . انركذ م ةرشع عبرأ هلو سلوبو . ةلاسر لكلو « اذوهيو . بوقعيو

 دايص ناكو « ناعم ىلصألا همسا ناكو , حيسملا يراوح نم سرطبف
 مث , اهييغو ةيكاطنأ ىلا بهذف « ريشبتلل حيسملا دعب لاج دقو كما
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 هيلع مكحو . نجسلا يف جزو هيلع ضبقف 55 ةنس ةمور ىلا بهذ
 اسكنم هوبلصي نأ بلط دقو . انهون ام ىلع نورين نمز يف ًابلص توملاب

 نأ ربخي راربألا مجارت يف رابخألا جورم بحاص نأ تملع دقو

 امهالك هنباب هنع ربعي ناك يذلا ليجنالا بحاص صقرم هذيملتو سرطب

 . حيسملا ةيهولأ ركني ناك

 : ةلاسرلا بحاص بوقعي ةمجرت

 وخأ « دايصلا يدبز نب بوقعي وه ةلاسرلا بحاص بوقعيو -45

 2 ملشروأ يسركل فقسأ لوأ هنا : ن اوقيو : هيخأك ًايراوح ناكو « انحوي

 ةراهطلاب هترهشل ناك » : ةيطبقلا ةمالا خيرات باتك بحاص لوقيو

 هيلع اومكحف « دوبيلا ءاسؤر هنم ظاتغا دقو « رابلا بوقعيب فرعي

 هتلاسر بتك دق ناكو 5١ ةنس ًامجر تامف «,مهعمجم يف توملاب

 .(مم 1١ ةنس

 بقلو « سوابل ىعدي هنا نولوقيو « يراوح وهو « اذوبي امأو -

 ابانرب ليجتا نكلو « ىتم ليجنا يف ركذ يذلا مسالا وه اذهو سوادت
 « ةناخو حيسملا ىلع دهش يذلا يطويرخسألا اذوبي ريغ اذوبي نأ ررقي

 نوكي اذه ىلعو « ريغصلا بوقعي وحأ هنا : نولوقيو « سوادت ريغو

 انحويو بوقعي ركذ امل ىتم نكلو « نييراوحلا نم ةثالث دايصلا يدبزل
 ةيأ ىلعو !! سوادت مامأ ركذي ملو , دايصلا يديز ادلو امهنأ امهمامأ ركذ

 دالبب اديهش تام هنا اولاق دقو « هيلا ةبوسنم ةلاسر اذه اذوبيلف لاح

 . مجعلا
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 : سلوب ةمترت

 ناو « هب فيرعتلاو سلوب يف مالكلا ىلا نآلا لقتننلو : سلوب -
 دحأل بستت امم رثكأ هيلا بسنت يهف « ةيحيسملا يف ًانأشل اذه سلوبل
 يف هفاوطتو « مجلا هطاشنب ناك دقو « اهتحرش يتلا يه هلئاسرف ؛ هآوس

 ىلع لب « هيف ةماقالا ةين ىلع ناكم يف رقتسي ال « ًابرغمو ًاقشم ملاقألا
 « هاطخ نويحيسملا رثأت دقو « اهتاعد دشأ - وريغ ىلا ليحرلا يف دصق

 عومجلا يف هاقلأ امو « هلئاسر يف اهنم هنود ام « هلاوقأو هرابخأ اوفرعتو
 اوكلسو « هوذح اوذتحاف هلامعأ اورثأتو « وه هنودي مل ناو « هولقانتو
 فدرعتنل هخيراتب ةيانعلا نم نذا دبالف « ىلوألا ةودقلا هوربتعاو « هكلسم
 ىتح « ةرضاحلا ةيحيسملا يف هتلزنمك ىلوألا ةيحيسملا يف هتلزنم تناكأ
 « ةيناثلا لهأ ىلا ىلوألا لقانو « امهنيب لاصتالا ةقلح نوكي نأ حلصي
 اتسيلو « ًادحاو ًاقيش ةيناثلاو ىلوألا نوكت ىتح « لقنلا قداص هنأ نيبتنلو

 « اهدحو ةيحيسملا رداصملا ىلع دمتعن هتيابنو هتيادب ةياكح يف اناو

 ضرعن يككلو « مهيلع ديزتن ال ىتح « لوقلا نم انفلسأ اميف انتنسك
 . مهدنع وه [5 لجرلا

 نم هلامعأ تذخأ دقو « سلوب ةايح ليصفت لسرلا لامعأ رفس يف
 « سوسرط يف ناك هدلوم نأ هيف ءاج دقو . ربكألا رطشلا رفسلا كلذ
 نم ةثلاثلا ةرقفلا صن اذهو . لواش يلصألا همساو , ملشروأ ف ىلرتو
 يف تدلو يدوبي لجر انأ ) : هنع ةياكح نيرشعلاو ياثلا --

 . ( ملشروأ ) ( ةنيدملا هذه يف تيبر نكلو « ةكيليك سوسرط

 اهيف نوكراشي ةمايق كانه نا نولوقي نيذلا نييسيرفلا نم هنأ ءاج دقلو
 املو » : نيرشعلاو ثلاثلا حاحصالا يف ءاج دقف « ايندلا يف حيسملا كلم
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 يف حرص ( نويسيرف نورخآلاو « نويقودص مهنم امسق نأ سلوب ملع

 ةمايق ءاجر ىلع ىسيرف نبا ىسيرف انأ « ةوخالا لاجرلا اهيأ ١ : عمجملا

 ( كاحأ انأ . تاومألا

 رفس يف ءاج نكلو « دوبيلا نم هنأ ىلع نيقفتم ةيحيسملا باتك دجنو

 يناثلا حاحصالا رخآ يفف « ينامور هنأ ىلع لدي ام اضيأ لسرلا لامعأ
 ةكاملا دئاقل سلوب لاق طايسلل هولذم املف ) : هصن ام هنم نيرشعلاو

 عمس ذاف « هيلع ىضقم ريغ ًاينامور ًاناسنا اودلجت نأ مكل زوجيأ : فقاولا
 , لعفت نأ عمزم تنأ ام رظنأ : ًالئاق وبخأو ريمألا ىلا بهذ ةئاملا دئاق
 لاقف ؟ ينامور تنأ يل لق : هل لاقو ءاجف . ينامور لجرلا اذه نأل
 لاقف « ةيوعرلا هذه تينتقا ريبك غلبمبف انأ امأ : ريمألا باجأف . معن

 نيعمزم اوناك نيذلا هنع ىحنت تقوللو . اهيف تدلو دقف انا امأ : سلوب
 . « هديق هنأل « ينامور هنأ ملع امل ريمألا ىشتخاو « هوصحفي نأ

 هنأل « يدوبي هنأ امهحجرأ لعل « ناضراعتم ناصن بير الب ناذهو
 لمعأف . طايسلاب ىوكيس همسج نأ ىأر امدنع ينامور هنأ ركذ
 هل مت دقو « هدلج وجنيل ينامور هنأ ىعداف « ًاجرخم دجي هاسع « ةليحلا
 عجور امدنع ابيلع رصأو « هباستنا يف اهلاتحا ىتلا ةليحلا كلتب دارأ ام

 . اهيف
 « ةينامورلا هئاعدا بذك ىلع ًاليلد لاوحألا نئارق نم انذختا ول نكلو

 هنأل « يدوبي هنأ لاق امدنع كلذ لثم درول ًالايتحاو ًاصالخ اهلاق هنأو

 . هيلع ضبقلل لمع ًايدوبي ًاعمج بطاخي ناك

 عقويل ىسيرف هنا لاق هنا : لاق هنأ لامعألا رفس يف حرص دقلو
 هنأب هرارقا رك <ذ دنع هيف ءاج دقف « نييسيرفلاو نييقودصلا نيب فالخلا

 . حلا « نويسيرف رخآلاو نويقيدص مهنم ًامسق نأ سلوب ملع الو . يسيرف
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 مهديك نم وجنيو « مهنيب ةقرفلا عقويل الإ حيرصتلا اذمب حرص ام وهف
 . مهنم قيرف ريبدتب

 تلد اك ديدش عازن مهنيب ىرجو اوفلتخاف « دارأ ام ضعب هل مت دقو

 نيرشعلاو كلاثلا حاحصالا يف دعب نم تركذ يتلا تارقفلا كلذ ىلع

 ىلع اذه نم هسنج نيبتسن نأ عيطتسن الف نذاو « لامعألا رفس نم
 . سفنلا هيلا نئمطت هجو

 ردص يف اذه سلوب ناك دقف , هسنج رمأ نم نكي امهمو -48
 يف ًاناعما مهفكأو « اهل ًاديك مهغلبأو « ةيحيسملا ءادعأ دشأ نم هتايح
 عضاوم يف لامعألا رفس يف ءاج ام كلذ ىلع لدي < « اهيقنتعم ىذأ
 . هنم ةريثك

 مظع داهطضا مويلا كلذ 2 ثدحو 0: هنم نمأثلا حاحصالا يفف

 ةرماسلاو ةيدوهيلا روك يف عيمجلا تتشتف « ملشروأ يف يتلا ةسينكلا ىلع
 ةحانم هيلع اولمعو « سونافتسا ءايقتأ لاجر لمحو . لسرلا ادع ام

 رجيو ٠ تويبلا لخدي وهو ةسينكلا ىلع وطسي ناكف لواش امأو « ةميظع
 . 0( نجسلا ىلا مهملسيو 4 ءاسنو الاجر

 كفني لزي ١ ناكف لواش امأ ( عسانتلا حاحصالا لوأ 2 ءاجو

 لئاسر هنم بلطو ةنهكلا سيئر ىلا مدقتف برلا ذيمالت ىلع التقو ادهم
 ءاسن وأ ًالاجر قيرطلا يف ًاسانأ دّجو اذا ىتح تاعامجلا ىلا قشمد ىلا

 . ( ملشروا ىلا نيقثوم مهقوسي

 عضاوم يف يضاملا كلذب جيرصلا هفارتعا ًاضيأ رفسلا كلذ يف ءيبجيو
 . ًاضيأ ةددعتم

 تنك ٠ : دوبيلا ًابطاخم نيرشعلاو يناثلا حاحصالا يف ءاج ام اهنمف
 ىتح « قيرطلا اذه تدهطضاو « مويلا مكعيمج متنأ 5 « هلل ارويغ
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 ًاضيأ يل دهشي 5 « ًءاسنو ًالاجر نوجسلا ىلا ًاملسمو ًاديقم « توملا
 ىلا ةوخألل لئاسر مهنم تذخأ اذا نيذلا ةخيشملا عيمجو ةنهكلا سيئر

 . ( اوبقاعي يكل نيديقم ملشروأ ىلا كانه نيذلاب يتال تبهذ « قشمد

 اذه ةيحيسملل داك يذلا لجرلا كلذ نأ لوقي لامعألا رفس نكلو

 ىلا توغاطلاو تبجلا نم لقتنا دق « ءاذيالا كلذ اهلهأ ىذاو ديكلا

 تاديهمت الو « لاقتنالا كلذ تمدقت تامدقم ريغ نم ةأجف ةيحيسملا

 هل تدهم

 ىلا برتقا هنأ ثدح هباهذ يف ) : عساتلا حاحصالا ين لوقيف

 عمو « ضرألا ىلع طقسف « ءامسلا نم رون هلوح قربأ ةتغبف « قشمد
 اي تنأ نم : لاقف ؟ يندهطضت اذامل . لواش . لواش : هل ًالئاق ًاتوص
 نأ كيلع بعص « هدهطضت تنأ يذلا عوسي انأ : لاقف ؟ يديس
 ؟ لعفا نأ .ديرت اذام بر اي : ريحتم دعترم وهو لاقف ء سحخانم سفرت

 . ( لعفت نأ يغبني ني اذام كل لاقيف « ةنيدملا لخداو مق : برلا هل لاقف

 ذيمالتب لصتي نأ لواحو « ةيحيسملا يف لواش وأ سلوب لخد

 هل دهش نكلو « هناميا اوقدصي ملو « ةفيخ هنم اوسج وأ مهنكلو « حيسملا

 . قيرطلا يف هل ثدح امو « ناميالاب هنع كانثدح يذلا ابانرب

 ءاج الو ١ : روكذملا رفسلا نم ًاضيأ عساتلا حاحصالا يف ءاج دقف
 « نيقدصم ريغ هنوفاخي عيمجلا ناكو « ذيمالتلاب قصتلي نأ لواح لواش

 هنأو « برلا رصبأ فيك مهئدحو « لسرلا ىلا هضحأو « ابانرب هذخأف
 ( عوسي مساب قشمد يف رهاج فيكو « هملك

 ةياعدلا يف ةبئادلا ةكرحلاو « ةلاعفلا ةوقلا سلوب راص تقولا كلذ نمو

 بحطصا دقو « لامعألا رفس تارابع كلذ ىلع لدت اك « ةيحيسملل
 املف - ابانرب ىلع مالكلا يف انركذ اك افلتخا ىتح « ابانرب هتالحر يف
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 ىلع لامعألا رفس انل نيبي ملف . ةدوقفم ةقلح دجن كانهو « اقرتفا افلتخا

 هلئاسر يف اهنود يتلاو « اهب رشبي ذخأ يتلا ةيحيسملا ءىدابم ىقلت نم
 هبسنيو « لامعألا رفس باتكلا ضعب اهيلا فيضي يتلاو , ةرشع عبرألا
 ىقلت نم ىلع ةيحيسملا بتكلا انل نيبت مل ؟ اقول ىلا هتبسن لدب هيلا
 هنأل « يقلتلا ىلا ةجاح يف سيل هنأ نودقتعي مهلعلو ؟ ةيحيسملا ءىدابم

 راصو « ةيحيسملا يف لسرلا ةبترم ىلا ءىوانملا رفاكلا ةبترم نم لقتنا
 ملعتلا ىلا ةجاح يف نكي ملف . مهداقتعا يف يحولاب قطني ًامهلم
 . هبعتو سردلا ةنوؤم هافك يحولا أل « ةساردلاو

 موقيو « سئانكلا ءىشني ملاقألا يف فاوطتلا يف سلوب ذخأ دقل
 يه هلئاسر تناك ىتح « لئاسرلا ءىشنيو « بطخلا يقليو ةياعدلاب
 ضعبو « داقتعالا يف ءىدابم نم هيلع تلمتشا امب ةيميلعتلا لئاسرلا
 وأ 55 ةنس نورين تاداهطضا يف لتق هنا اولاق دقو « ةيلمعلا عئارشلا

 . كلذ ين فالخلا ىلع ”51/ ةنس

 : سلوب تافص

 يف تنود يتلا سلوب لاوقأو لاوحأ نم صلختسي يذلا نا -5
 زاتما هنأ هل نيبتي « لسرلا لامعأ رفس اهركذ يتلا هلامعأو هلئاسر

 : دئاقعلاو ءىدابملا ىلا ةاعدلا نم ةورذلا يف هتلعج تافص ثالث

 اذو « لكت ال ىوق اذ ةكرحلا مئاد ًاطيشن ناك هنا : ىلوألا ةفصلا
 . لمت ال سفن

 يوق « ةليحلا عراب ءاكذلا ديدش ًايعْملأ ناك هنا : ةيناثلا ةفصلا

 ددسي « يعورألا ءاكذو « يعلألا ءاهدب ديري امل رومألا ربدي « ركفلا
 . اهبيصيف هيرامو هتاياغل ماهسلا
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 يوق « ريهامجلا سوفن يف ريثأتلا ديدش ناك هنأ : ةفلاثلا ةفصلا

 . هيلا ثدحتي نمم هب ةقثلا عازتنا ىلع ًاريدق « مهئاوها ىلع ةرطيسلا

 هسفن لعجي نا عاطتسا ةعرابلا ةردقلا هذهبو « ةزاتمملا تافصلا هذببو

 « نييحيسملا ىلع هاترا ام ضرفي نأو « مهبطقو « ةيحيسملل ةاعدلا روح

 هذببو « اهب لسرأ ةلاسر هنأ نيمعاز ةجح هلوق اوذختيو « ًانيد هوقنتعيف
 هتيؤر يف هقدصي نأ ىلع ابانرب هقيدص لمحي نأ عاطتسا ةرهابلا تافصلا

 ناك دقو « ذيمالتلا نيب ىلوألا ةلزنملا لتحي نأ عاطتساو « حيسملا

 مهلمحي نا عاطتسا ةيوقلا تافصلا هذهبو . مه ناطيشلا ديكو « مهؤالب
 « ءيش لك وه ريصي ىتح هصخش يف اومغدني ناو « هيضام نايسن ىلع
 ةيحيسملا تراص دقل ىتحو « ريهامحلا يف هلوق در نوعيطتسي ال مهو

 اوسرد نيذلا بجعي دقلو « هيلا ةبوسنم « هعباطب ةعوبطم ةرضاحلا
 لجر لقتني فيك : نولوقيف . مهراودأو , اهاجر لاوحأ اوفرعو تانايدلا
 نكلو « ديهمت قباس ريغ نم « ةرفط اهب ديدش داقتعا ىلا ةنايدب رفك نم
 رفكلا نم لاقتنالا درجم ىلع ًاروصقم لاقتنالا ناك نا لوزي بجعلا كلذ
 نا بجعلا لك بجعلا لب « ًاهابشأو رئاظن كلذل ناف « ناميالا ىلا

 رفك يذلا نيدلا يف ةلاسرلا ىلا نيدب قلطملا رفكلا نم صخش لقتني
 دهعي ملو « هباشم هل سيلو ريظن هل سيل كلذ ناف « هاداعو هأوانو « هب

 يتلا ميدقلا دهعلا رافسأو دوبيلا ةاروت هذهو . طق لسرو ءايبنأ يف كلذ

 نم ثععب ًالوسر انل اوركذيل اهولاق اكو « اهوور اك نويحيسملا اهب نمُؤي
 هلعجي سفن ءافصو « يحولا يقلتل دادعتسا ىلوألا هتايح يف نوكي نأ ريغ
 ل اذا هناو « هتلاسر ىلع نابلغي بيذكتلاو ماهتالا لعجي الو ؟ ماهلالل ًالهأ
 اهيفاني ام اهلبق لقألا ىلع نوكي ال « اهيقلت لبق تاصاهرا ةلاسرلل نكي

 كلذ ىلع بلغتي نأ عاطتسا بجعلا وبأ سلوب نكلو « اهضقانيو
 نأو « هدعب نم نييحيسملا ىلع هسفن ضرفي نأو « هصع يف بجعلا
 . هعلاعتو هءاراو هلاوقأ نوسردي امدنع لقعلا نايسن ىلع مهلمحي
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 فادسأ لك هئوضب ليزيو 2 بجحلا هرونب قرتخي لقعلا نأ ديب

 يف دجو اذلو « هءاكذو سلوب ةعارب كلذ ليبس يف مواق ولو « ملظلا
 سلوب لاوقأ لوح ةيوق تاشقانم نوريثي اوناك نم ةيحيسملا روصعلا
 ناد : دحألا دبع سقلا ةلاقم لوقنف عراسنو « نيلطبم اه نيركنم

 نأو « طقف ىبحو « تامو تيمأ ىسيع هنا الجر مظعيو لجسي ساو

 ةضاحلا ةيحيسملل ىقيقحلا سسؤملا نا تلق اذا ةريحلل لحم الف « هيلا

 نيردهناص سلجم وضع رهدلا ءاملع دحا ذيملتو نييسيرفلا بهذم

 نم هعابتاو ىسيع مسا وحم يف دهتجي ناك يذلا ... ليئامع وعدملا

 تقو راونألا لخاد ًاعمال ءامسلا يف يرصانلا هودع ىأر يذلاو « مالا
 ساسأ عضو يذلا وهو ؛ سلوب مساب ىعاو ىدتها « قشمد ماما رهظلا

 تاحايس نع ثحبي لسرلا لامعأ نم مظعألا مسقلاو . « ةيوسيعلا
 « حيسملا نع لقنلا 2 قداص وه لهف )2 هبعاتمو هدوهجو ةليوطلا سلوب

 ماملالا يف مالكلا دنع اهعضوم لاؤسلا اذه نع ةباجالل ؟ هنع رابخالاو

 . ًايملع ًادقن بتكلا دقنو « مهلسرل هولحن يذلا

 : مهداقتعا يف ماهلاب تبتك لئاسرلاو ليجانألاو ميدقلا دهعلا بتك

 « اهيئشنم ةايح نم ًافرط انركذو « بتكلا انيب دق انه ىلا -ه١
 نأ لبقو « اهباحصأ ىلا بتكلا ةبسن يف فالتخالا رادقمو مهلاوحأو
 نا : لوقن « اهدانساو اهنتم يف ًايملع ًادقن بتكلا هذه دقن ىلا لقتنن
 نع يحولاب يأ ماهنالاب تبتك « اهلك بتكلا هذه نأ نولوقي نييحيسملا

 . اهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا اهيتأي ال كلذل اهماو « ماحملالا قيرط

 دهعلا بتك كلذ يف ءاوسو « اهب ىحوم هنأل ء قدصو قح يهف
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 مأ ةيميلعت لئاسر مأ ليجانأ تناكأ ءاوس « ديدجلا دهعلاو « ميدقلا

 . ةوبنلا ةلاسر

 : سدقملا باتكلا نأش يف ةيطبقلا ةمألا خيرات زجوم وفلّؤم لوقي اذلو
 نويسيدقلا هللا لاجر اهبتك يتلا رافسالا عومجم وه سدقملا باتكلا »

 هللا نلعأ اهيفو ,« ةفلتخم تاقوأ يف سدقلا حورلا ماهلاب
 هيف امو « ةبوثملا نم هضرف امو « ديعاوملا نم هعطق امو « هاياصوو هتئيشم

 ام ةعجارمو « ءادفلا لمع نم همتأ امو مهصالخو مهريخو سانلل داشرا

 نومضملا يف مالا وه « مهدنع ماحلالا نا مهفن مهواملعو مهحارش هبتك

 نم اهب ىحوأ ةسدقملا بتكلا نا ليق اذا ١» : نروه لوقي اذلو « يسيئرلا

 نم ملعي لب « هللا مالا نم تارابعلاو ظافلألا لك نأ داري ال هللا دنع
 نأ ممل زوج دق مهنأ مهئايب فالتخاو نيفنصملا تارواحم فالتخا

 ماهلالا ملع لمعتساو مهموهفو مهتاداعو مهعابط بسح ىلع « اوبتكي

 لك يف نومهلي اوناك مهنأ ليختي الو « ةيمرلا مولعلا لامعتسا ةقيرط ىلع

 . ( هب نومكحي اوناك مكح لك يفو « هنونيبي رمأ

 « نايبلا بولسأ ثيح نم ةمهلم ةسدقملا بتكل أ لك نكت ١ نذا

 نم هيلع لمتشت ام لك ثيح نمو « ريبعتلا يف فرصتلا ثيح نمو

 راكفألا ةيقبو « ةيمسرلا وأ ةيسيئرلا يناعملا طقف ماهلالا عضوم لب « ناعم

 . 0 تاداعلاو ماهفالاو عئابطلا بسح ىلع يناعملاو
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 نوكن نأ انلواحو ) مهبتك يف موقلا مالك ءىراقلا ىلع انضرع مال

 كلذ ناك اذا الإ « اهنهو ىلا هبنن ملو , اهدقنن ملو اهيلع قلعن ملو نيكاح

 « هيلا دقنلا مه اوهجوو « « مهنم نوثحابلاو , مهؤاملع هيلا قبس دق هيبنتلا

 ىلا هيبنت ريغ نم هيلع رورملا نوكي ثيحب حوضولا نم رمألا ناك وأ

 ماجسنالا نع ًاديعبو « قستم ريغ ثحبلا لعجي فعضلا عضوم

 . يركفلا

 ةصحافلا ةرظنلا ىلا ةيضاغتملا ةيكاحلا ةرظنلا نم لقتنن نأ ديرن نآلاو

 كلذ ناف . تهجو ىتلا دقنلا هجوأ لك ىصحن نأ ديرن انسلو « ةفشاكلا

 « اهيعاود ةرثكو « اهيحاون ددعتو « اهترفكل ماخض تادلحم ىلا هنايب جاتحي

 هرداصم يف هيلع عالطالل يقابلا كرتنو « اهضعب دارياب يفتكن انكلو

 . ةيحيسملا ريغو ةيحيسملا

 : ةجح نوكيل تافص نم ينيدلا باتكلا يف نوكي نأ بجي ام

 هنأ ىلع هب ذحألا بجي - ةجح ينيدلا باتكلا نوكي نأ لجأل

 ساسأو « داقتعالا ردصمو « هيهاونو هرماوأ عومجمو « هنيدو هللا ةعيرش
 : رومأ باتكلا اذه يف رفاوتي نأ بجي - ةلملا

 بير الب هقدص ملع دق هيلا بسن يذلا لوسرلا نوكي نأ: اهدحأ

 قراخ رمأب يأ « ةزجعمب قدصلا كلذ معد دق نوكي نأو « كش الو

 يدحتلا كلذ رمأ رهتشي نأو « نيبذكملا نيركنملا هب ىدحت دق ةداعلل

 ال ارتاوت مهنيب رتاوتيو ٠ فلس نع ًافلخ سانلا هثراوتيو « زاجعألا اذهو

 . هييذكتل لاحم ناسنالل نوكي

 « ًاضعب هضعب مدي ًابرطضم ًاضقانتم باتكلا كلذ نوكي الأ : اهيناث

 هنم ءزج لك نوكي لب « هرابخأ ضقانتت الو « هتاميلعت ضراعتت الف

 ل



 « قرتفي الو , فلتخي ال هللا نع نوكي ام نأل , هل ًالمكمو رخآلل ًاممتم

 , مهوق ضقانتي الأ نورحتي « مهبتك يفو « ءالقعلا نا لب ٠ ضقانتي الو

 كلذ معديو « هب هيلا ىحوأ هنأ لوسرلا كلذ ىعدي نأ : اهنلاث

 اعدو 34 لوسرلا بم ثعب ىتلا تازجعملا ىصهو 4 ةتباثلا تانيبلاب ءاعدالا

 تبني وأ « رتاوتملا ربخلاب ءاعدالا كلذ تبثيو , اهساسأ ىلع هباتك ىلا

 ةتباث هيلا بسن يذلا لوسرلا ىلا باتكلا ةبسن نوكت نا : اهعبار
 هاقلتي ثيحب « لوسرلا ىلا باتكلا ةبسن تيثي نأب 3 يعطقلا قيرطلاب

 . لاحتتالل ةنظم يأ ريغ نم ليج دعب ًاليج , فالسألا نع فالحألا

 نع بذكلا ىلع مهوطاوت نمؤي عمج ىوري نأ رتاوتلا كلذ ساسأو
 عمسي ثيحب لوسرلا ىلا لصت ىتح . بذكلا ىلع مهؤطاوت نمؤي عمج
 هقبس يذلاو . هقبس يذلا عمجلا نع يوارلا عمجلا نم درف لك
 بسنو « باتكلا هيلا دنسأ يذلا لوسرلا ىل. لصي ىتح . كلذك

 . هيلع يحولا هب لزنو « هيلا

 : ىراصنلا بتك ىلع طورشلا هذه قيبطت
 ةيفوتسم نكت مل ناف « هساسأ يه نيدلا يف بتكلا نا -ه*

 بيرلا اهيلا قرطتو « ًالماك اهتحص ىلا نانئمطالا نكي مل ةقباسلا طورشلا
 نم ٍتؤيو « هساسأ نم نيدلا مدهتي كلذبو « بناج لك نم نظلاو
 ريطاسأ نم ةفئاط نيكي ىب « نايل يف روكذم يش وكي لو  هدعات
 صخشل ا اهوبسنو « ًانيد اهوعدأو « سانلا نم ةفئاط اببتتكا نيلوألا

 ىلع نودمتعيو . مهماهوأ يف لخدتو « ةماعلا دنع جورتل « هب فرتعم
 . مهولقو مهسوفن يف اهنيكمت يف نامزلا
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 دهعلا بتك نم تناكأ ءاوس ىراصنلا دنع ةسدقملا بتكلا لهو

 .؟ ةفاكلل ةمزلم نوكتف « طورشلا هذه ةيفوتسم ديدجلا دهعلا مأ ميدقلا

 يف رظنن ىتح « هسفن حيسملا اهبتك بتكلا هذه نأ ىراصنلا معزي ال

 نوثوعبم هدعب نم لسر اهوبتك نيذلا نأ نومعزي نكلو « هيلا اهتبسن ةوق
 دق ًاقدصو ًاقح لسر ءالؤه له « ثحبنف « ابيف امب سانلا نورشبي « اهب

 .؟ هيف بيرلل لاجم ال ليلدب مهتلاسر تتبث

 ةزجعمب اهوتبثيو ةلاسرلا هذه مه اوعدي نأ كلذل قيرطلا نأ انلق دقل

 اولجسيل وأ ناعذالا ىلا مهوعفديل سانلا اودحتيو « مهءديأ ىلع هللا اهمرجي
 . مهيلع ليلدلا موقي نأ دعب رفكلا مهيلع

 اوعدا ءالؤه نأ ررق ًاحيحص ًاعجرم دجن الف مهعجارم يف ثحبن اننا
 « اهيلع ناهربلا مهعمو « اهب ناميالا ىلا سانلا اوعدو « ةلاسرلا هذه لثم
 هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتاي ال يذلا مءاقلا ليلدلاو

 « حيسملا ذيمالت رابخأل ًاركذ لسرلا لامعأ ةلاسر يف دجن دق معن
 « ةداعلل ةقراخ رومأب نوتأي اوناك مهنأو « مهملع ىلجت سدقلا حور نأو
 دعب باحصألا ددع نأ ركذي ابيفف اهيفف « السر ةلاسرلا كلت بتاك مهامسو

 « سواردنأو « انحويو ٠ بوقعيو « سرطب : مهو « رشع دحأ حيسملا
 ناعمو « يفلح نب بوقعيو ٠ ىتمو « سالوئربو , اموتو . سبليفو
 ذيمالتلا طسو يف ىقلأو فقو سرطب نأو . بوقعي وخأ اذوبيو « رويغلا
 حورب ًاعيمج اوئلتمأ مهنأو ةبطخخ - ةئامو نيرشع وحن اوغلب نيذلا -
 . مهتنسلأ ريغ ةنسلأب اوملكتو « ندقلا

 , هيلع بذك نم تامو « هجرع نم جرعأ ىفش سرطب نأ ركذي مث
 . هتارماو وه « هسالتحاو هبذك فشك نأ دعب



 رخا يف همعز يف سلوب اهب لأ بئاجع ركذو اذه لامعالا رفس ركذ
 . ًاضيأ رفسلا كلذ

 انل عضخت نيطايشلا ىتح » : هل نولوقي اوداع مهنأو . همساب اورشبيل
 . ءامسلا نم قربلا لثم ًاطقاس ناطيشلا تيأر : مهل لاقف ء كمساب
 الف , ودعلا ةوق لكو . براقعلاو تايحلا اوسودتل ًاناطلس مكيطعأ اذنأهو
 اوحرفا لب . مكل عضخت حاورألا نأل اذبب اوحرفت ال نكلو , ءيش مرضي
 . ( تاومسلا يف تبتك مءامسا نا ىرحلاب

 : لامعألا رفس يف ماهالا ءاعدا ةشقانم

 ماقملا اذه يف اقول ليجناو لسرلا لامعأ رفس شقانن نأ ديرنو -ه 4
 نيرشعلا ءامسأ لامعألا رفس ركذي مل , لسرلا ءالْوه مه نم هنم فرعنل
 دحالا نييراوحلا ءامسا ركذ هنا معن . سدقلا حور نم اوثلم نيذلا ةئاملاو

 ىتم ىوس « لئاسر وأ بتك هيلا بسني نم مهنم سيلو « رشع
 . اذوبيو بوقعيو انحويو « سرطبو

 سرطب امأو . امهيلا انحويو ىتم ليجنا ةبسن يف ام ضعب تملع دقو
 ىلا انحوي لئاسرو يه اهتحصب ًافرتعم نكي ملو , لئاسر مهلف نوقابلاو
 . اهباحصأ ىلا اهتبسن ةحصب فرتعي مل ةيقين عمجم نأ ىتح 754 ةنس

 . 558ه ةنس ناك دقو

 ركذي ملو « ةئاملو نيرشعلا ءامسأ ركذي مل لامعألا رفس ناك اذاو
 ؟ مهؤامسا فرعت مل لسر ةلاسرب نمؤت فيكف « ءامسا اقول ليجنا كلذك

 , لسر مهمأب نوفصويو « صاخشأ ءامسأ كلذ دعب ركذت تناك معن

 نأ دكؤملا نمو ,. مهنم اوسيل مأ « ةئاملاو نيرشعلا نم مهأ ركذي مل نكلو
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 ركذ يذلا ددعلا يف الو , لامعألا يف ركذ يذلا ددعلا يف نكي مل سلوب
 . اقول ليجا يف

 مل هنأل , اقول ليجنا يف الو , لامعألا رفس يف ءاج اميف عنقم ال نذا
 اولاق ؟ لامعألا رفس فلؤم وه نم مث . مسالاب نينيعم ءالؤه ءامسأ ركذي
 انيب دق اقولو « نينثالا يف اقول وه ردصملاف كذا . ليجنالا بحاص اقول هنا

 نم ناك وه لهف . روصم بيبط وه وأ , روصم هنأ ليقو بيبط هنأ
 , كلذ نم ءيش تبني مل ؟ هذيمالت ذيمالت نم ناك وأ حيسملا ذيمالت
 ذيمالت وأ باحصأ نم ناك هنأ ةيحيسملا لاجرب هتلص نم تبث ام لكو
 دهاش نم ةياور تسيل حيسملا نعو ءالؤه نع هتياورف نذاو 2« ساب
 ذيمالت وأ , حيسملاو اقول نيب لصتم ريغ دنسلا نوكي كلذ ىلعو « نياعو
 . حيسملا

 : نيفورعم ريغ لسسرلا
 « حيحص دنسب مه نمو « لسرلا هالْؤه ةقيقح نذا فرعن مل م

 فيكف ؛« مه نم فرعن ال انك اذاو « ًايعطق دنسلا نوكي نأ نع الضف
 ردصملا سفن وه تازجعملا ركذ يذلا ردصملا نا ؟ تازجعمب مه نمؤن
 مو نياعي مل وار وهو . مه نم نيبي نأ ريغ نم لسرلا ركذ يذلا
 مل نومهلم لسر مهنأو « ماهلالا يف مالكلا نوكي كلذ ىلعو . دهاشي
 قرشت ةديقع ءانبو « هيلا نانئمطالاو . هيلع داتعالا حصي دنسب تبني

 . هساسأ ىلع برغتو

 , موقلا يلداجم نم دجن ىتح ةجيتنلا ىلا يبتنن داكن ال انكلو
 , لامعألا رفس بحاص « هسفن اقول نأ نومعزي نم مهنع نيرظانملاو
 نأل « دنس ىلا جاتحي ال وهف نيمهلملا لسرلا نم ناك ليجتالا بحاصو
 نكلو « لسرلا هناوخا الم اك هألم يذلا سدقلا حورلا نم همالك لك

 0ا/



 نمؤيو « هيباتك يف ءاج ام لك قدصن ىتح هماهلا تبثت يتلا هتزجعم نيأ

 ءيش يأ مهدنع دري مل ؟ هيلع المتشا ام لكب ( ناميالا مرتحي ) نمؤم
 سرطب مهمف ىقلأ نيذلا ةئاملاو نيرشعلا نم ناك هنأو « اقول ماهلا ىلع لدي

 نيذلا نيعبسلا نم نكي ملو « همعز يف سدقلا حورب اوئلتماو « هتبطخ

 نأ مهيبخأو ؛ حاورألا اوعضخاو ( هليجنا يف ركذ © ) حيسملا مهلسرأ

 . ءامسلا يف تبتك مهءامسأ

 نع هرابخأب قدصنل « اقول مالا اوتبثي نأب نيبلاطم الإ كلذ يف انسلو

 . مهزاجعاو . سدقلا حورلاب مهئالتماو , مهماشلا نعو مهلامعأو لسرلا
 انك ىتح . بتك اميف اقول مالا هب نوتبثي ليلد يأ انمامأ دجوي ال

 اوئلتماو « سدقلا حورلا مهيلع ىلجت نيذلا لسرلا نع همالك يف هقدصن

 . مهامعأو مهئامسأ نع ًاكيش الو , مهصاخشأ فرعن ال انك ناو « هب

 نكي مل اقول نب حرصي نم نيثحابلا موقلا باتك نم اندجو دقل لب
 « ماهلاب نكت مل هتلاسر ىلوألابو « ًايمالا نكي مل هليجنا نأو « نيمهلملا نم

 ام ماحمالا هباتك نم عبارلا دلجملا يف نسطاو . نيثدحملا نم لاق دقف

 ةجابيد يف بتك امم رهظي ايماهلا اقول ريرحت نوك مدع نا » : هتمجرت

 : اهصنو هليخنا

 اك اندنع ةنقيتسملا رومألا يف ةصق فيلأتب اوذخأ دق نوريثك ناك اذا

 انأ تيأر « ةملكلل ًامادخو « نينياعم ءدبلا ذنم اوناك نيذلا انيلا اهملس

 كيلا يللاوتلا ىلع بتكأ نا قيقدتب لوألا نم ءيبش لك تعبتت دق ذا ًاضيأ

 . ( هب تملع يذلا مالكلا ةحص فرعتل « سليفواث زيزعلا اهيأ

 ءاملعلا لاق يماحلاب سيل اقول بتك ام نأ نم لوقلا اذه لثمبو

 اهغلب نم اهملعت ءايشألا نا ) : سونيرأ لوقيف « نييحيسملا نم نومدقألا

 . ( انيلا
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 : ًامهلم نكي مل لامعألا رفس بحاص اقول

 « هماطلا تبني ليلد دجوي ال هنأل « ًامهلم اقول نذا نكي مل -55
 نألو « ًامهلم نكي مل هنأ ىلع لدت هتلامر ةمدقمك هليجنا ةمدقم نأ
 اميف ًامهلم نكي هنأ نوررقي نيثدحم او نيمدقألا ءاملعلا نم تاقثلا

 . مهأو هب هيلا ىحوأ ام ال , نقلو , ملعت ام بتك لب « بتك
 مهئالتماو لسرلا ماما تبثملا ردصملا يه لامعألا ةلاسر تناك اذاو

 : هيلع داّتعالل هتيحالص دقف دق ردصملا كلذ نوكيف « سدقلا حورلاب

 نكي مل اقول ألو ء حيسملاو ذيمالتلو اقول نيب دنسلا لصتم نكي م هنأل
 كلت يفو « اقول ىلا دنسأ ام ةبسن ةحص ضرف ىلع هلك اذهو . ًامهلم
 . هللا ءاش نا انثحب نم هعضوم يف هتبثنس مالك ةحصلا

 , ًالسر مهنومسي نم ةلاسر تبني مهدنع يلقن ليلد نذا اندنع سي

 , هب ىحوأ ًايحو مهمالك ربتعي ىتح « مافلالاب اوبتك مهنأ مهعم تبنيو
 « اهتبثيو ىوعدلا هذه ديؤي ام بتكلا نم دجن الو « هلوبقو هقيدصت بجو
 مبنأ مهسفنأل نوعدي اهباتك نأ دجن ال تاباتكلا هذه انعجار نا لب
 ردع دحألا حيسملا ذيمالت نم نكي ملو , سلوب لئاسر ادع ام « لسر
 نيذلا نيعبسلا نم الو « ةئاملاو نيرشعلا هذيمالت نم الو . عامجالاب
 . اقول مهركذ

 ملو , حيسملا عوسي لوسر هنأب امهمدقي هيتلاسر يف سرطب انيأر دقو
 لدي ام مهتارابع يف دجن الو . هللا نع ةقلطملا ةلاسرلا فصو هسفنل ركذي
 يف ركذي يذلا وهف ؛« سلوب لئاسر الإ « ماملالاب اوبتك ام اوبتك مهنأ ىلع
 . هسفن نم ملكتي هنأ لوقي ًانايحأو « هللا نع ملكتي هنأ هلئاسر

 نوعدي ال لئاسرلاو بتكلا هذه باحصا نأ لوقن نأ انلف نذاو
 ام ىلع ةيحيسملاب هتلص تناك يذلا سلوب الإ ماحلالاو ةلاسرلا مهسفنأل
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 يف هيلع داتعالاو « هب لالدتسالا ةرق تملع دقو « لامعألا رفس

 : نييحيسملا عامجا لحم تسيل ماهالا ىوعد

 لحب نكت مل اوبتك ام لك يف لسرلا ماهلا ىوعد نا قحلا ينو -ه7

 يف جردنم لوق لك نا اولاق نيذلا نا 22)هوبتك فلؤم يف اولاق ارتلجنا

 : اولاق مث « ةلوهسب مهارعد اوتبثي نأ نوردقي ال ىماحلا ةسدقملا 0

 يه ها ىلا ةيتالا ثداوحلاب رابخألاو 2 ا « لئاسملا انلق « ًايماهلا

 ناكف ىرحألا تالاحلا امأو . اهنع ماهلالا كفني ال - ةيحيسملا ةلملا لصأ

 . 1( اهنايبل ًايفاك نييراوح لا ظفح

 دهعلا بتك يف ام لك نأ نوري ال ءاملعلا ضعب نأ اذه نم ىرتو

 مناع اذهف « ؛ ايف ماغالا لصأ ىف كلشي هنا : لوقي نم كانه نكلو

 نا ٠ : نيمدقتملا لاوقأ ضعب ًايكاح ًالقان لوقي سير هل لاقي يحيسم

 يف دجوي هنا اولاقو « ةيماهلا ةسدقملا بتكلا نوك يف اوملكت دق سانلا

 اذا ًالثمف « تافالتخاو « طالغأ مهلاوقأو بتكلا هذه يفلؤم لاعفأ

 نم ١١ و « ىتم نم رشاعلا حاحضالا نم ١9 « ٠١ تايآلا تلبوق

 تايالاب تايآلا هذه تلبوق اذا سقرم ليجنا نم رشع ثلاثلا حاحضصالا

 كلذ رهظي نيرشعلاو ثلاغلا هحاحصا يف لامعألا رفس يف يتلا تسللا

 ًاضعب مهضعب ىري ناك ام نييراوحلا نا ًاضيأ ليق» . ًايلج فالتحالا

 كك 525
 . اكيبنترب ايديبولك يباسيلا 4(



 نمو « ملشروأ لفحم يف مهثحابم نم اذه رهظي 5 . يحو بحاص

 مهنودقتعي اوناك ام ءامدقلا نييحيسملا نأ ًاضيأ ليقو « سرطبل سلوب مازلا

 . ( هل اوضرعت تاقْيألا ضعب يف مبمأل ؛ : أطخلا نع نيهزنم

 يف ماهنالا نم سيل بتكلا هذه ضعب نآب ءاملعلا ضعب عطق دقلو
 روهمج لوقو ٠ نييحيسملا نم ءامدقلا لوق ىلع ىتم ليجاف ءيش

 دق « لوقلا نم انفلسأ م يفاربعلا ناسللاب بتك هنا اولاق نيذلا ن نيرخأتملا

 . ماهنالاب تسيل هتمجرتو . دقف هلصأ نأ اولاق

 لئاسر عيمجو « مالاب سيل انحوي ليجنا نأ هريغو نلداتسا لوقيو
 ةيناثلا ةلاسرلا كلذكو ٠ نيجول ةقرف يأر ىلع ماهلاب تسيل انحوي
 ةثلاثلاو ةيناثلا ةلاسرلاو ٠ بوقعي ةلاسرو « اذوبي ةلاسرو « سرطبل
 ش ناكو « ماهلاب سيل نيرثكألا دنع كلذ لك - ىوبلا هايؤرو « انحويل
 . ( ةيداليم 5 ةنس ىلا كلذك

 : اهيعدي نمم ةلطاب ماهالا ىوعد

 وأ اهلك ةمهلم اهنوكل ةبسنلاب مهفالتخا نكي امهمو -
 هل سبيل هيلع مهقافتا ضرف ىلع ماحمالا ءاعداف « ماهمالا قيرطو ( اهضعب

 مهيلاطن نحنو « هءاعدا ميقي ام ةلدألا نم الو « هتبثي ام تانيبلا نم

 . ليلدلاب

 ليلدلاب مهيلاطن . ًادرجم ًاعنم عناما فقوم فقن نأ انل حصي ناكو

 ىوعد نأ تبثن قئاقحلل ًافيرعتو ثحبلل ًاميمتت نكلو « هوميقي ىتح
 نأل لب « اهيلع ليلدلا ةماقأ مدعل سيل ٠ ء اهساسأ نم ةلطاب ماحلالا
 نولوقي (ك هللا نم ماهلاب تناك ول األ كلذ « اهدض ةمئاق تانيبلا
 هنم ذفني ًاذفنم لطابلا دجو امو « هب تيربخأ ام لك يف ةقداص تناكل
 نكت ملو « ةفلتخم ريغ ةقفتم تناكلو « اهبيذكتل لحم ةمن ع نكي ملو « اهيلا

 لحل



 ( هنع تردص ن م ةدحول كلذو 4 براضتلا عاونأ نم عون يأب ةبراضتم

 اندجو .انكلو 2 اهم نوقطانلا فلتخا ناو 4 دحاو نع ةرداص ًاعيمج اهنأل

 يف ملع ام ضقانت ًارابخأ اهيف اندجوو « ةدع هجوأ نم تافالتخا اهنيب

 ال ليثقلا ليبس ىلع روُمألا هذه ضعب ركذنلو « هيف ًاروهشم ناكو خيراتلا

 : ديدجلا دهعلا بتك نيب براضتلا

 يذلا دحاولا رمألا يف ليجانألا فالتخا هجوأ نم كاقلي ام لوأ (أ)

 ا ل ا لش

 يف يدنا للا ةمحب خيشلا اهركذ هجوأ ةس نم فالجعالا دي ليجانأل

 : لاقف قحلا راهظا هباتك

نبا هنأ اقول يفو ء« بوقعي نب فسوي نأ ىتم يف -1
 . يلاه 

سلا مهملع دواد نب ناميلس دالوأ نم ىبسيع نأ ىتم نم ملعي يل
 « مال

 نيطالس لباب ءالج ىلا دواد نم حيسملا ءابا عيمج نأ ىتم نم ملعي -

 دواد ريغ نيروهشم الو نيطالسب اوسيل مهنأ اقول نمو « نوروهشم
 . ناثانو

 نبا ليثاتلس نا اقول نمو « انيكب نب ؛ ليئاتلس نأ ىتم نم ملعي -4

 . يرين

 : اسير همسا نأ اقول نمو « دوبيبأ ليابرز نبا مسا نأ ىتم نم ملعي -_و

 رفسلا نم ثلاثلا بابلا يف يف ةبوتكم ليز ينب ءامسأ نأ ٠ رجععلاو

 . طلغ : امهم لك اسير



 نيب ام ىلع ًاليج نورشعو ةتس مالسلا امههلع حيسملا ىلا دواد نم 1
 . اقول ركذ ام ىلع ًاليج نوعبرأو دحاوو © ىتم
 بسن وهو مالسلا هيلع حيسملا بسن يف ةتس فالتخا هجوأ هذه

 اذهو «٠ ليجانالا ركذت ؟ ميرم لجر ناك يذلا . راجنلا فسوي
 هب رارقالا نم ًاصانم نودجي الو « نويحيسملا هب فرتعي يذلا فالتحالا

 : نيرمأ ىلع لدي

 نأ انضرف اذا « نيقيب ماملاب نكي ملد نيلجنالا دحأ نأ : امثلحا
 الإو , ماهلاب نكي مل كش ال بذاكلاف « بذاك رخآلاو قداص امهدحأ
  لقعلا ةهادب بسحب قيلي ال كلذو « ًابذاك هب ىحوأ يذلا هلالا ناك
 تبثي ىتح « نينثالا ىلع دري كشلاف نيعتم ريغ امهنم حيحصلا ناك الو
 ال كشلا اذه عمو , رخآلا نود هقدص ىلع ليلدلا موقيو ؛ حيحصلا
 لاز لصألا ىرتعا نا كشلا نأل . ًاماحلا ةمث نأب داقتعالا نكمي
 . داقتعالا

 ًاسرادتم نكي مل هنأ يأ , اقولل ًافورعم نكي مل ىتم ليجنا نأ : امههناث
 ودق قي يتم يبل , نيودت نأ عم . ةيحيسملا يف ءاملعلا ىدل ًافورعم

 اقول ناك ولو  مهروهمج هيلع ام ىلع ةنس نيرشع نم رثكأب اقول ليجنا
 ام لقألا ىلع وأ . هيف عقو يذلا أطخلا يف عقو امو . هعجارل هفرعي
 , اهلسرو اهييراوحو « ةيحيسملا ءاملع ىدل ًافورعم نكي مل اذاو « هفلاخ
 ًادوجوم نكي مل امبر « حرصأ ةرابعب وأ , طق ًافورعم نكي مل هنأ دبالف
 . طق

 ىلع علطاو . هفرعي ناك اقول نا لوقن نأ الإ اذه نم صانم ال
 كلذ ىلعو . هقدصي مل هنأل « هنم ةنيب ىلع هفلاخو « هيف بسنلا ثيدح

 هيتأي ال هبتك ام نأو « هيلا ءاحيالاو . ىتم ةلاسرب ًافرتعم اقول نوكي ال
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 الأ ام : نيتنثا ىدحا جنت ةفلاخملا كلت نأ كلذ يف لوقلا ةصالخو

 . ًادوجوم نوكي الأ يضتقي كلذو « اقول لوسرلل ًافورعم ىتم ليجنا نوكي
 قداص ًاردصم هب فرتعي ال نكلو « اقول هفرعي ًادوجوم نوكي نأ اماو

 نويحيسملا فرتعي ال نكلو « ًامتح ةمزال نيتيضقلا ىدحاو . ةياورلا

 بلطت نونجلاب ةضيرم اهتنبا « ةأرما هيلا تمدقت نييسيرفلا ةشقانم

 ةجراخ ةيناعنك ةأرما اذاو . ءاديص روص ىحاون ىلا فرصناو ؛ كانه نم

 نبا اي يديس اي ينمحرا : ةلئاق هيلا تحرص موختلا كلت نم
 يتنبأ « دواد

 : نيلئاق هيلا اوبلطو هذيمالت مدقتف « ةملكب اهبجي ملف « ًادج ةنونجم

 نماثلا حاحصالا 5 ةصقلا هذه ء يجنو . انءارو حيصت اهمال 8 اهفرصا

 نا ردقي ملف « دحأ هب ملعي الا ديري وهو ًاتيب لخدو « ءاديصو روص

 دنع ترخو تنأف « هب تعمس سجن حور اهتنباب ناك ةأرما أل يفنخي

 . © ةيروس ةيقينيف اهتيسنج يفو ةيمأ ةأرما تناكو « هيمدق

 ةيمأ امنأو « ةيروس ةيقينيف اهنأب ةأرلا سنج نيبي صنلا اذه يفف
 « ةيقينيف تسيل يأ ةيناعنك اهنأب فصوت ىلوألا يفو « دوهملا نم تسل

 نيتقداص داتياورلا نوكت نأ نكمي ال هنأ كش ال ؟ لوبقلاب ىرحألا امييأف

 ال هللا نأل « هللا نم ماهلاب تسيلو ةبذاك امهادحا نوكت نأ دبال لب « أ اعم

 مو « نيقيب ةبذاكو « نيقيب ةقداص تسيل امهادحا تناك اذاو « بذكي

 لصفني ال نيتنثالا مزالم نذا كشلاف « ةارتفملا ةبذاكلا امهتيأ ردي

 نكمي الو « كلذ ىلا ليبس الو ء« بذكلا نم قدصلا نيبتن ىتح « امبنع

 الل



 . هتلازا ىلا ليبس ال يذلا مزالملا كشلا اذه عم ًاماهلا امهْنأل تبثن نأ

 نع ىتم يف هتمكاحم حيسملا ىلع ضبقلا ربخ فلتخا دقو (ج)
 : هصن ام نيرشعلاو سداسلا حاحصالاب كلذ يف ءاج ىتم يفف « انحوي

 عمج هعمو « ءاج دق رشع ىنثالا نم دحاو اذوبي اذاو « ملكتي وه اميفو
 يذلاو « بعشلا خويشو ةنهكلا ءاسؤر دنع نم ىصعو فويسب ريثك
 مدقت تقوللف هوكسمأ وه هلبقأ يذلا ١ : ًالئاق ةمالع مهاطعأ هملسأ

 اذال بحاص اي عوسي لاقف « هلبقو يديس اي مالسلا لاقو ؟ عوسي ىلا
 ام اذه « هوكسمأو عوسي ىلع يداْيألا اوقلأو « اومدقت ذئئيح ؟ تعج
 دنجلا اذوبي ذخأف » : هصن ام ماقملا اذه يف انحوي يف ءاجو « ىتم يف ءاج

 لعاشمب كانه ىلا ءاجو نييسيرفلاو ةنهكلا ءاسؤر دنع نم ًامادخو
 : مهل لاقو « ينأي ام لكب ملاع وهو , عوسي جرخف حالسو حبباصمو
 ناكو ء وه انأ ينا : مهل لاق « يرصانلا عوسي : هوباجأ ؟ نوبلطت نم

 ءارولا ىلا اوعجر وه انأ ينا مهل لاق املف « مهعم ًافقاو ًاضيأ هملسم اذوب

 عوسي اولاقف ؟ نوبلطت نم ًاضيأ مهأسف « ضْألا ىلع اوطقسو
 منك ناف ءوه انأ ينأ : مكل تلق دق عوسي باجأ . يرصانلا

 ينتيطعأ نيذلا نا : هلاق يذلا لوقلا مميل نوبهذي ءالؤه اوعدف يننوبلطت

 . ( ادحأ كلهأ مل

 يذلا وه اذوهي نا : لوقي ىتمف « نيتياورلا نيب , ًانيب ًافالتخا انه ىرتو

 انحويو « هليبقت يهو « اهيلع مهعم قفتا يتلا ةمالعلاب حيسملاب مهملعأ
 الو « فيرعتلا ةنوئم اذوبي ىفكو هسفن مدق يذلا وه حيسملا نا : لوقي

 ىدحا لعجي ةدحاو ةثداح ةياور يف نيبلا فالتحالا كلذ نا كش

 تسيل امهادحاف « ماهلاب تسيل ةبذاكلاو « ةقداص ةيناثلاو ةبذاك نيتياورلا

 ٠ نيتياورلا يف كلا تبثيف اهتفرعم ىلا لبس ذو « ماغاب
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 دجي « هربق نم هتمايق مث . ىراصنلا معز يف هبلصو هتمكاحم مث , هسبحو

 يف فالتخالا اذه ضعب ناك ولو « ًانيب ًافالتخا اهرابخأ يف فالتخالا
 رصتنا الو « ىوعد امهتداهشب تتبث ام مهرد يف نادهشي نينثا ةداهش

 . قح اهب

 , اهبخ يف ةحصلا رادقم فرعتل ماقملا اذه يف ليجانألا عجارتلو
 « قح نم اهتباتك دنع اهيبتاكل ماهملالا ىوعد يف ام رادقم فرعتلو

 يدوي هضقانتم نيب قيفوتلا نكمي ال يذلا فالتخالا كلذ نأ كشالف

 نيب نم ابيتأي « بناج لك نم كشلا ابينأي ليجانألا كلت نأ ىلا

 . ديمح مكح نم اماحلا نوكت نأ نكمي الف  اهفلخ نمو « اهيدي

 دقفي هنأ قوف « بلصلا ةلأسمب طاحأ اميف . فالتخالا كلذ ناو
 نهذلا يلاخلا ءىراقلا دنع بلصلا ربخ لعجي ًاضيأ وه « ليجانألاب ةقثلا
 يذلا كشلا عضوم هتبثي وأ هيفني ام ةءارقلا لبق هنهذ يف نكي مل يذلا

 . قيدصتلا ىلع بيذكتلاو « لوبقلا ىلع درلا هيف حجري

 تفلتخا « مهمعز ىلع حيسملا ناخ يذلا اذوبي توم يفو (د)

 قنخ هنا : لوقي ىتمف . لسرلا لامعأ رفس يف اقول ةياور نع ىتم ةياور
 . نيرشعلاو عباسلا حاحصالا يف ءاج اك « تامو هسفن

 « هنطب قشناو , ههجو ىلع رخ هنا : لامعألا رفس يف لوقي اقولو
 . تامو اهلك هؤاشحا تبكسناف

 قشب توملا ريغ قنخلاب توملا نأل « ًافالتخا نيتياورلا نيب نأ كش الو
 « ةمولعم ريغ اهنكلو . ةبذاك لقألا ىلع امهادحا نوكت نأ دبالو « نطبلا
 ال وأ ماهلاب انوكت نأ نكمي الو « ًاعم نادريف ىرخألا ىلا كشلا قرطتيف
 . ماهلاب امهيتلك نآب ناميالا كشلا كلذ عم نكمي

 تناكل تحص ول رابخأ ىلع بتكلا هذه ضعب لمتشا دق (ه)
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 خيراتلا بتك اهتنودلو 2 ماعلاو صاخلا اهفرعي خيراتلا يف ةروهشم ةمولعم

 يف ركذ اهل دري مل نكلو . رهدلا يف ةبيجع ةدرفم ثداوح اهنأ ىلع
 . بتكلا كلت نم الإ اهرمأ سانلا فرعي ملو « خيراتلا

 توصب عوسي خرصف : هتمايقو حيسملا بلص دنع لوقي ىتم اذه
 ىلا قوف نم نينثا ىلا قشنا دق لكيملا باجح اذاو « حورلا ٍملسأو مظع

 ماقو « تحتفت روبقلاو « تققشت روخصلاو « تلزلرت ضرألاو ١ لفسأ

 « هتمايق دعب روبقلا نم اوجرخو « نيدقارلا نيسيدقلا داسجأ نم ريثك
 هعم نيذلاو ةئاملا دئاق امأو . نيريثكل اورهظو « ةسدقملا ةنيدملا اولخدو
 ًاقح : اولاقو « ًادج اوفاخ « ناك امو « ةلزلزلا اوأر املف عوسي نوسرحي
 . ( هللا نبا اذه ناك

 ىلا رشي مل يذلا ماعلا خميراتلا اهنودل تحص ول ةميظع ةثداح هذهو

 روخصلا « دوبيلاو نامورلا نمآل ًاضيأ تحص ولو « ةملكب حيسملا
 « ضرألا ىلع نوريسيو « نورشني تاومألاو « لزلزت ِضْأْلو , ققشتت
 رابخأ درت مل نكلو « راكنال غاسم كلذ دعب ىقبيو « نوريثكلا مهاربو
 . تارهابلا تانيبلا كلت رثأ ىلع دوبهيلا نم دحأ نامياب

 يف لاقو « ةياكحلا هذه بذكب نترون يحيبسملا ةمالعلا مزج دقلو

 تناك ةياكحلا هذه لاثمأ نا بلاغلاو ةبذاك ةياكحلا هذه » : اهييذكت

 يف ةياكحلا هذه بتك ًادحأ لعلف . ملشروأ بارخ دعب دوبيلا يف ةجئار

 مجرتملا دي يف نتملا اذهو « نتملا يف باتكلا اهلخدأو « ةيناربعلا ةخسنلا
 . ( اهدجو 5 اهمجرتف

 يف أطخ لقن مث ةيشاحلا يف هلصأ نتملا يف امم ًاريثك لعل : لوقنو
 ههابشأو باتكلا اذه نوكي فيكف « كلذك رمألا ناك اذاو « نتملا
 باتكلا اذه نأ معاز معزي فيكو « نيدب نامياو « مزاج داقتعال ًاردصم
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 يلعلا هللا نم ماهلاب وه « ليصألا هنتم نم ةمولعملا ريغ ةليخدلا هيشاوحب

 . كلذ لبقت لوقع ماعلا ين نكلو !؟ ريدقلا

 عنمت يشاوغ نوميقي مهنا : لوقن نا لوقعلا هذه فاصنالا نم هنأ ديب

 « ةنيبو رون ىلع هلبقت ال يهف اهيف فعضلا عضوم نع فشكي نأ اهرون

 ضعب عم اهضعب بتكلا هذه نيب تاضقانتملا ضعب هذه -ه8

 اذه يف ءىراقلا ليحن اناو « خيراتلا يف نودملاو لقعلل اهتضقانم ضعبو

 نم رثكأب ىنأ دقف : يدنملا هللا ةمحر خيشلل قحلا راهظا باتك ىلا ماقملا

 « ًاباوج اوريحي ملف « هيرظانم اهب هبجو ؛ بتكلا هذه نيب فالتخا ةئام

 ءىراقلا عجريلف هنم اهتمرب اهلقنن نأ ديرن انسلو « اباطخ اوعيطتسي ملو

 . بيرغلا دجيسف « هيلا

 مث اهضعبل مهراكنا نايبو ماهغالا ءاعدال لطبم ابهنيب ضقانتلا

 : هب مهفارتعا

 يف اهلك بذكلا قحلي ةبراضتم ةضقانتم بتكلا هذه تناك اذاو

 ًانالطب اذه يفكيو « ماهلاب تسيل نذا يهف اهتشقانم دنع اهئازجاو اهتلمج

 . ماحلالا 5 مهاعدمل

 يف اهنأ ىلعو « اهيف ام ىلع مهيلا تبسن نم ىلا بتكلا هذه ةبسن ناو
 لصتم دنس مهل سيل هناف « ريثك كش عضوم يه « ةجح تسيل اهتاذ

 , اهل نيبتاكلاب - اهيف تفرع يتلا روصعلا مدقأ يف بتكلا هذه لصي

 مو « ١5" ةنس يف ناك يذلا ةيقين عمجم لبق ةلماك ةفرعم فرعت مل يهف

 سنميلكو 7٠٠١ ةنس سوينيرأ ناسل ىلع الإ كلذ لبق اهل ركذ ءيجي

 ةلس 5١5 .



 فرتعي م عيمج كلذ ناف « اهنم ريكي فرتعي م ةيقبن عمجج نا ل
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 ١- نييناربعلا ىلا سلوب ةلاسرب .

 . ةيناثلا سرطب ةلاسرو -9
 . ةثلاثلاو ةيناثلا انحوي ةلاسرو -4 . ا"
 . بوقعي ةلاسرو -ه
 . اذوهي ةلاسرو -5
 . ةحصب مكحي ملو ( يوبنلا باتكلا » ىمست يتلا انحوي ايؤرو -

 . 7514 ةنس ايسيدول عمجم يف الإ بتكلا هذه

 : اهيبتاكل اهتبسن يف دنسلا عاطقنا

 ةنس لبقو ١ عبسلا لئاسرلا هذه ةحصب فرتعي مل 754 ةنس لبقف

 رخاو . سيدقتلا كلذب ةصتخم وأ ةفورعم اهلك بتكلا نكت مل

 ًانيودت مهبتك رخآ نيبف « لوألا نرقلا يف بتك بتكلا هذه نم باتك

 نيتئامو ةنس نيرشعو سمخ نم رثكأ هب فارتعالاو هتفرعمو « مهمعز يف
 بللاب بهذي ام ةدملا هذه يف ثادحألا نم مهب عقو دقو « اهيوري يوار ال
 ملست مل اهسفن بتكلا ناو « ءيش لك هعم ءرملا ىبسنيو « دشرلا عيضيو
 مدهب ارمأ 7٠١ ةنس مورلا ةرطابأ دحأ ردصأ دقف . داهطضالا نم

 « مهتادابع ءادأل نييحيسملا عاتجا مدعو « بتكلا قارحاو « سئانكلا

 ام لك ىلع اوتأو , بتكلا اوقرحو ٠ سئانكلا اوم دهف « رمألا ةالولا ذفنف
 مط ىلا قبس نو« اقيرتو مده ٠ بتكو ةدابع ثويب نم نيحيسملا
 قرحيف هنلعي ىتح « ًاديدش ًاباذع هوبذع ًاباتك ىفخأ هنأ

 ةنايدلاب مهنم املاع اوكرت امف « مهئاملعب ءالبلا اولزنأ دعب نمو لبق نمو
 اودابأ « دوجولا نم ةيحيسملا ةدابا قرط يف نوننفتي ةالولا ناكو « هولتق الإ



 بتكلا اودابأو . اهب ملعلا ثراوتيو « اهيلا دشري نم دجوي ال ىتح ءاملعلا

 . روطسلا وأ رودصلا يف ةنايدلا كلت ظفحت ال ىتح

 لعجي عبارلا نرقلا ردص ىلا ماد يذلا داهطضالا كلذ نأ كش الو

 ىتح « اهيلئاق ىلا اهتبسن يف كش عضوم كلذ لبق تيور يتلا بتكلا

 دنسلا نأل « ليلد يأ اوميقي ملو « ةبسنلا كلت ةحص ىلع ليلد موقي
 ىهوأب لصتم ريغ اهنيبو مهنيب لبحلاو « مههلا بسنت نم نيبو اهنيب عطقنم
 « باتكل ءىراقلا هعم نئمطي يذلا لصتملا دنسلا نال « لاصتالا عاونأ

 نع ةقث ىوري نأ وه « هيلا بسن نمل ةبسنلا قداص هنأ هنظ ىلع بلغيف

 وأ « هنم هتعمس : لوقيف فلؤملا ىقل نم ىلا دنسلا لصي ىتح « هلثم ةقث

 نوكيو . ليوم هللا لوسر ثيداحأ يف ىرت اك هيلع هتأرق وأ « هنع هتيقلت

 : ًاظفاح ًاطباض « ةقث ًالدع اهتاقلح ةلصتملا ةلسلسلا كلت نم وار لك

 نيبو « اهراهتشاو بتكلا هذه عويذ نيب لصتم ريغ دنسلا ناك اذاو
 يف اوناك اهتباتك مهيلا تبسن نمو « 5515 ةنس دعب تعاذ دقف « اهيلئاق

 عم تبقي الو « ةبسنلا هذه يف ككشتي لقعلاف « لوألا نرقلا رخاو طسو
 . ةنايدل ةجح نوكي باتك كشلا

 يأ اوميقي ملو « اهباتك نم ماهلاب تبتك اهنأ اودقتعا « مهبتك هذه
 بأ تبثي امه « اي هب ضقانتلا نيبتي ؛ اهتسارابو 2 كَ ىوعد ىلع 3

 : ةياورلا ثيح نم مببتكو هَ لوسرلا ثيداحأ نيب سق ةنزاوم

 يذلا نا » : لاقف « هلع هللا لوسر ثيداحأ ةياورو « هتياور نيب ةنزاوم
 يف ثيداحألا ةجابيد هتركاذ ىلا ديعتسي اقول ةراشب ةجابيد علاطي
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 هجوأ ناف « هجوألا ضعب يف ناتجابيدلا تبباشت اذا هنأ ريغ « مالسإلا
 : هبشلا هجوأ نمف « هبشلا هجوأ ريثكب قوفت فالخلا
 نيدل سسؤم لاوقأو « ةايح ةمجرت امهالك ثيداحألاو اقول ةراشب نأ (أ

 راشتنالا عساو

 . مهيلا ةملسم لاوقأ نع اهوذخأ اهوبتك نيذلا نا (ب

 ىلا عستت جارفنالا ةيواز ءىدتبت وأ « هبشلا هجوأ يبتنت طقف انه ىلا

 ءالؤهو « نيرخآ سانأ نع اهوذحأ سانا اهبتك ةيوبنلا ثيداحألاف ( أ
 « ةباحصلا نع اهوذحأ ءالْؤهو + نيعباتلا نع اهوذخأ نورخالا

 مل نا « بارتلا نم ريثكب جرتما ةرثكلا يدبالا نيب لقنت ىتم ربتلاو
  حيسملا اوأر نمم نايع دوهش نع اهذخأ اقول نكلو ؛ ابارت لوحتي

 . هليجنا اومدخو

 نكل « اهتاور الإ رابحألا ةفا امو « ةاور نع ةيوبنلا ثيداحألا تلقن (ب
 . مهدنع ةنقيتملا رومألل نوققحم نوخرؤم اهلجس حيسملا ةريس

 , اهسيدكتو ثيداحألا عمج مالسإلا يبن ةيس ةبتك ةمهم تناك
 يملعلا صيحقلا اقول ةمهم تناكو « نكمم ددع ربكأب اورفظي يكل

 . ًاقيقد ًايملع 3 ًايلمع ًابيبط وه ناك ذإ

 : فيز نم همالك يف ام نايب

 لوسرلا ثيداحأ نيب ةنزاوملا يف سقلا كلذ هبتك ام صن اذه 0١-
 ىتح « اهتيواز جرفنت فالتعالا هجوأ نأ يف هرقن نحنو « اقول ليجناو هن
 ( هيوم لك نم صلاخلا قحلا تعش. ناو « اهدعب نابماشتملا التي ال

 نييزاوتم نيطخك « امهنيب هباشت ال هنا لقف ريوزت لك نم يللاخلا قدصلاو
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 ؟ اقولل ةبوسنملا ةراشبلا يلعي مأ ثيداحألا ىلعي فالتحالا كلذأ نكلو
 ؛ اقول ةراشب يلعي فالتعنالا كلذ نأ معزي وهف , سقلا عم فلتخن انه
 نساحماب ِقأي معزلا اذه ديؤي يكل وهو « لوسرلا ثيداحأ ةقثلا دقفيو

 « اهضيقن ليلد همعزيف . ةقثلا بجوي امل ضرعيو « ءىواسم اهيمسيف
 اهئوضو « عئارلا اهرون يف سمشلا حبق معزي نمك اذه يف وهو
 مث « مهلا ليللا ةملظ يف هجالبناو . هئافص يف رمقلا حبقو « عطاسلا
 ناشك « زومرلاو ةليخالاو تابيبشتلا ىلا نساحنا حيبقت يف نيعتسي
 ام ةضراعمو . لوبقملا درو لوقعملا سمط نولواحي امدنع « ًامئاد نيهومملا
 . مهقتسملا قطنملاو « لوقعلا ةئادب هجتنت

 « نيعباتلا ىلا اولصي ىتح سان نع سان اهبتك ثيداحألا نا لوقي

 ةراشب ةياور نأ ىريو « اونياع دوهش نع اهذخأ اقول ةراشبو « ةباحصلاف
 نأب كلذ ىلع لدتسيو . ىلثملا تسيل ثيداحألا ةياورو « ىلثملا يه اقول

 ليلد يأف « بارت ىلا لوحت وأ بارتلاب جرتمأ يديألا نيب لقنت ىتم ربتلا
 كلذ نا ؟ اهاكشأ يأ نمو « ةيقطنملا ةسيقألا باوبأ يأ نمو ؟ اذه

 لوقن نأ عيطتسن ال لب « بسدب هيلا تمي الو « ءيش يف قطنملا نم سيل
 ال ةينظ تناك ناو « ةيباطخلا ةسيقالا نال « يبلاطخ سايق كلذ نا

 كلذ شقانن كلذ عم انكلو « ةئادبلا ىلع بذكت الو « لقعلا ضقانت

 . لالدتسالا

 اذه معز يف اهبيع كلذو . لصتم دنسب تيور لوسرلا ثيداحأ نا
 كل لاق اذاو « اهنسح كلذو « لصتم دنسب ورت مل اقول ةراشبو « بتاكلا
 نيذلا ءالؤه مه نمو « اونياع دوهش نع يور هنأ هب تبنت ام نيا : لئاق
 مهمالكو « كلذب ىلوأ مهو « نيودتلا مه اولوتي مل اذاملو ؟ هوربخأو اونياع
 . بير الب هدنع باوج الف ؟ قيدصتلاب ىرحأ

 ركذ نم ربخ « لوبقلاب ىرحأ نيربخلا يأ « ةميقتسملا لوقعلا اهتيأف
 ؟ ١1١



 هتلادعو « هنيعو ٠ ىوقتلاو قدصلاب فورعملا لدعلا نالف نع ىور هنأ
 ملو نياع نمع يور هنأ كل ركذ نم ربخ مأ . فورعم هقدصو « ةروهشم
 ريغ وه مأ ةياورلا لوبقم ةقث وهأ فرعن ملف ؟ هنع ربخي ملو ء وه نم نيبي
 نع لقن اقول نأ وه لاقي ام ىصقا نا ؟ يطويرخسألا اذوهيك ةقث

 نكي مل هسفن سلوب نكلو « هرافسأ ضعب يف هل ًاقيفر ناك هنأل « سلوب
 ابرح هتايح ردص يف ناك لب اودهاشو اونياع نيذلا حيسملا ذيمالت نم
 ىلا جاتحي وار وهف « ًاناولأ رشلاو « ًاسّؤكأ ءالبلا مهقاذا « ًأبلاو مهيلع
 . سقلا ةرضح هلقي مل ام كلذو « هنع ىور اقول نأ ىعدا نا « هقثوي نم

 ىلا لقتنا اذا ربتلا نا : ًاليلد هركذ يذلا هيبشت ةشقانم ىلا لقتننلو

 نم هنوصتو « بارتلا نم هظفحت - هتطايحو هتنايص عيطتست ديأ
 ًاقيرب ظفحلا اذهب دادزيف « هرهوج طلاخي ام لك هنع طيمتو هب طالتحالا
 « اهوظفحو اهوناص تاقث اهلقن هِيَ لوسرلا ثيداحأ نا . ءافصو
 ىتح « لوقعم لك فلاخي نأ الإ هتشقانم يف ىبأي سقلا نأ رهظي نكلو

 دق ربتلا نأ معزيف « هيلا يعادلاو هيلع ثعابلا عم ًاقفتم همالك لك نوكي
 . يدبألا هتلقانت اذا بارت ىلا لوحتي

 نأ متملع له . برغلا اهيأيو « مجعلاو برعلا اهيأيو « سانلا اهيأف
 كلذ لوقي ديشرلا دشرملا سقلا نكلو « بارت ىلا لوحتي بهذلا
 . ةدهاشملاو سحلاو لقعلا اوبذكو هوقدصف

 نوكي نأ بجي دنسلا نا ؟ اقول نع ةراشبلا كلت انل ىور يذلا نم مث

 اقول ةراشب نا « حيسملاو اقول نيب ةبسنلا فرعتن نأ لبق . اقول ىتح ًافورعم
 اونيعي نأ ريغ نم حبسملا دعب ةعباسلا ةرشعلا يف ىراصنلا معزي اك تبتك
 ءاسؤرلا ةنسلأ ىلع الو « خيراتلا يف دري مل نكلو ٠ ًاقيقد ًانييعت نمزلا

 ىلع ةعبرألا ليجانألا تركذ مث ٠٠١ ةنس ىلا اهل ركذ يأ نيسيسقلاو
 فرعن ملو « 988 ةنس ىلا ٠٠١ ةنس نم طقف ءاملعلا نم نينثا ناسل
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 ناسل ل ىلع اهركذ ءاج ينل يه نآلا 8 ةندملا ليال « هذهأ

 . ةليوط ةرتف يهو

 دقف « لاحلا كلت ديعس مهاربإ سقلا نسحتسي , اذه لك عم نكلو

 حيبقلا رمّألا اهيغ ىأرو . ةقثلاب ريدجلا نسحلا رمألا اهآرف هل تنيز
 وأ . سمشلا ءوض يف هينيع حتفي نأ دمر اذ بلاطن لهو . درلاب ريدجلا

 وأ « بيطلا فرعو « رهزلا ميرأ كردي نأ مشلا ةساح دقف نم بلاطن

 . روعشلا قيقد سحلا قداص نوكي نأ رعاشملا هنم تفيأ نم بلاطن

 ًالزنمو « هتراشبل ًايلعم هركذ يذلا يناثلا قرفلا ىلا لقتنتلو -5
 قيرط نع ثيداحألا تلقن : لوقي مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ثيداحأب

 نوخرؤم اهلجس دقف حيسملا ةريس امأ « اهتاور الإ رابخألا ةفآ امو « ةاور
 . مهدنع ةنقيتملا رومألل نوققحم

 ةريس نع هليجانأ رابخأ ةيحجرأ نيبي وهو « ًابيرقت هصنب هركذ ام اذه
 رابخألا ةفآو « ةاور ةياورف ةنسلا نع امأ « خيراتلا اهاور اهنأب حيسملا
 رابحألا ةفا ) ةهفاتلا ةيماعلا ةملكلا كلت ةشقانم ديرن الو « اهتاور
 ملعلا اوقلت نمم ابلاط نأ ولو « يملع ليلدل ةمدقم حلصت ال اهناف « اهتاور

 مه امنإ اهتافا مه نيذلا رابخألا ةاور نأ هيلا انررسأو هنذأ انكرعل اهلاق انيلع

 ام الإو « اهتلمح لب اهتافآ اوسيلف « نولداعلا نوقداصلا امأ . نويذاكلا

 نيدأ الو « قوقح تتبث الو « تانيب ءاضقلا لبق الو « ةداهش تحص

 . ءيرب ءىرب الو « مهتم

 ةاورأ ؟ مهيمسن فيكف « نوققحم نوخرؤم اهلجس هليجانا نا لوقي مث

 هدع ام هتريس ىلع لجس دقف . كلذك اوناك نا ؟ مهريغ نع اوور

 شقنلاب لب « ةياورلا قيرطب هوفرعتي مل نيخرؤم اوناك ناو « هريغ دنع ًاحيبق
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 كلت اودجو اذه رثأ يأف « راثآلا نوطب هتنطبتسا اميف وأ « راجحألا ىلع
 عجرت اهنأ يملعلا قيقحتلا تبثأو « هيف ةنودمو « هيلع ةشوقنم ليجانألا
 . ؟ هنع اهونود هذيمالت نأ وأ , اهاقلأ يذلا وه هنأو « حيسملا رصع ىلا

 . راثآلاب وأ « نووري ةاورلاب امأ « نيرمأ دحأب تبثت خيراتلا رابخأ نإ

 « نيرمألا نم دحاوب ليجانألا تبثت مل « اهنم اهنوفرعتيو « اهيف نوبقني
 قطنت راثا الو « كلذ نع اهنوهزني مهو « ةاور الو اهل ةياور ةمث تسيلف |

 اهلجسي نأ نكمي الو , خيراتلا اهضفري نذأ يهف اهبخ نلعتو « اهب
 ةيقين عمجم نم الإ اركذ اه فرعي ال خيراتلا ناو , طق نوققحم نوخرؤم
 : ةيقين يف اوعمتجا ةئامثالثو رشع ةينامث ىلا ةدنسم يهف . هدعب وأ

 نيبو « مهدنع ةبسنلا ققحم سيل اهضعب لب مهريغل ةبسنلا ةققحم تسيلو
 نيعمتجملا ءالؤه دعبو ؟؟ ةئامتالثو ةنس نورشعو سمخ حيسملا نيبو ءالؤه

 عمجملا كلذ ناو « سقلا ةرضح كلذ بضغا ناو « مهنع ةاورلا اهلقانت

 . هعضوم يف هلوقنس « مالك هيف انل

 ىلا هيخرؤم ًاعفار هنظ يذلا ثلاثلا قرفلا ةشقانم ىلا لقتننلو -5

 « عمجلا َُع يبنلا ةيس ةبتك ةمهم تناك اك : لوقي « ةقثلا ةبترم
 قيقحتلا تناك دقف « اقول ةمهم امأ . ثيداحألا نم ددع ربكأب اورفظيل

 , رذهلا دعب لوقيو « لزهلا دعب دجي ذخأ سقلا ىرن انهو « صيحقتلاو
 ىعداو « انيبن ثيداحأ ىلع ةيرفلا مظعأو بذك دق دجب أدتبا ذا هنكلو

 صيحمت يأو « اهيف يملع قيقحت يأف « اهيف سيل ام اقول ةراشب ىلع
 رومأ ىلع اههاتشا ثيح نم اهريغ نع قرتفت ال اهنا ؟ هيلع تلمتشا

 لكك ًاصاق ناك لب « « ايف هيأر انل نيبي مل « ةبيجع ءايشأو « ةيبرغ
 كلش عضوم هيلا اهسن أل + اسم ناك هنا اهعفوب اف ء صاصقل
 ناك هنأ ىلع اوقفتي ملو « انيب 5 هصخش ىلع باتكلا قفتي ملو « ريبك

25 

 هاوعد نوكت كلذ ىلعو « ًاروصم ناك هنا لاق نم مهنم لب « ًابيبط
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 ىلا اهتبسن اهديؤت الو « اهيف نود ام اهديؤت ال اقول ةراشب يف صيحمتلا
 . اقول

 « يَ يبنلا ثيداحأ ىلع هبذكو « هئارتفا در ىلا كلذ دعب لقتننلو
 هل نيبتي مهحاحص يف بتك امو « لودعلا اهتاور رابخأ ىلع علطملا ناف

 ام مهناف « ثحبلاو بيقنتلا مهمه ناك لب « عمجلا مهمه ناك ام مبنأ
 يذلا ناو « نوقلتي امب قداصلا نوراتخي لب « نوقلتي ام لك نووري اوناك

 قدصلا نورحتي اوناك مهنأل « نولقنيو نولبقي ام فاعضأ ناك نوضفري

 نم رثكي نم نومبتي اوناك ةباحصلا ناو « بيطلا نم ثيبخلا زيمتيل
 لوقي فيكف « دهاشو ىأر ام ريغب لوسرلا نع ربخي نأ ةيشخ ةياورلا
 ةاور نا ١ : هعضاوم نع ملكلا ًافرحم وأ « ملع ريغ ىلع لجرلا كلذ
 « نووري ام نودقني اوناك مهنا الك . ( عمجلا مهمه ناك ثيداحألا

 مهقدص رهتشا نيذلا ةاورلا نم الإ نولبقي الف « الأ دنسلا نودقني

 ثيدحلا نتم نودقنيو «٠ نووريو نولمحي ال مهمهفو مهطبضو
 امو « رابخألا هب تضافتساو ةنسلا نم ربتشأ امو باتكلا ىلع هنوضرعيف

 لصتم دنسب ىور نأ دعب اهفلاخي مل ناف : ةرورضلاب نيدلا اذه نم ملع
 يف سمه نأ ديرنو « ًادودرم ناك الإو « ًالوبقم ناك لودع نم نوكم
 ضفرو ثيداحألا ضعبل مهدر بابسأ نم نأب ديشرلا سقلا ةضح نذأ

 هل لهف « لقعلل اهتقفاوم مدع - مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ىلا اهتبسن
 نال « لعفي نأ هل حصنن انا ؟ هلئاسرو هليجانأ ىلع دقنلا كلذ قبطي نأ

 اهبستحن ةين يهو « يغلا ال دشرلاو « لالضلا ال . ىدملا هل ديرن

 . هللا دنع

 : ةيحيسملا يف يحولاو مالسإلا يف يحولا يف ةرظن

 : اهركذ ةملك ةشقانمب سيسقلا كلذل انتشقانم متخن نا ديرن -4

 نع لوقيف . ةيحيسملا يف يحولاو مالسإلا يف يحولا نيب ةقرفتلا يهو
 لدلملا



 ءيبث لك نع درجتلا وه مالسإلا يف يحولا نأ » : مالسإلا يف يحولا

 عمجي ةيحيسملا يف يحولا نكلو ظوفحملا حوللا هنومسي ام ةوالتو « يناسنا

 سابل يف دسجتت ةيهلألا تامهلملا يأ يممإلا رصنعلاو يرشبلا رصنعلا نيب
 ةملكلاف « مهلا غلبت نيذلا سانلا ىدل ةموهفم نوكتل « يرشب يوغل
 .هللا قح انل نلعملا يحولا « هللا ةملكل زمر يه ليجنإلا يف ةبوتكملا ةنلعملا

 ىلع مرحي ال سدقلا حورلاب يحولا نأ نويحيسملا دقتعي اذه لجأ نم
 عفري الو مهيدل ةنكمملا ةيداهتجالا ةيرشبلا لئاسولا مادختسا مهيلا ىحوملا

 فالخب اذه « قيقدتلاو قيقحتلاو « داهتجالا ةيلوكسم بتاكلا نع
 بهاوم ابيف لخدتت ال ىتلا ىحولا باتك ابيلع ىوتحما تانالعالا
 لك يف ةقرفتملا تاوبنلاك « ًارخاو ًالوأ هللا نم يه لب « ةيعيبطلا بتاكلا

 . « ايؤرلا رفسو « سدقملا باتكلا ءازجأ

 : يحولا ىنعم

 يف يحولا ىنعم ةملكلا كلت نم فرعتن نأ لبق ديرنو « هتملك هذه
 هب ىحوي مسق : نامسق ِهُييَع هيبنل هللا يحو نايب ىلا عراسن نأ مهبتك
 تلج هلل ريبعتلاو ىنعملا نوكي اذهلو « هتاملك تلاعت هللا مالك هنأ ىلع

 . نيمالا حدر « كن يذلا ما ثارقلا يف اك كلذو « هنردق

 هم يف اسيحص نكي / مالشلا ف ريل يع هلك ةذإ ١

 . لعفي مل هنكلو « بتكي نأ لبق ىرحتي نأ هيلع ناكو

 هب ملعلا ذخأتن نأ ديرن ام اذهو « مهدنع بتكلاب يحولا ىلا لقتننلو

 . نيبملا قحلا ضحم هب فرعن ام ىلا انيدبي هاسعو « هنع
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 يتلا سدقلا حورلا تاملك يه تسيل ليجنالا تاملك نا لوقي وه

 « بتاكلل اهيف ةرابعلاف « مهبتك لك كلذ يف ءاوس « مهلسر اهمهلأ
 مث « نومعزي اميف نوبتكي امب مهلسر مهلي يذلا سدقلا حورلل تسيلو
 هيف لخدت ال يحو وه مسق : نيمسق ىلا كلذ دعب مهبتك مسقنت

 ام وهو ء فرصتلا عاونأ نم عون يأب هيف فرصتلاب ةيعيبطلا بهاوملا
 « بتاكلا بهاوم هيف فرصتت يناثلا مسقلاو . مهدنع تاوبنلاب ىمسي

 قيقدتلاو قيقحتلا هيلع هبجوي ام بتاكلا نع عفري ال مسقلا اذه يفو

 . دابتجالاو

 « هرمأ لّوضي ذحأ دق مامالا نأ انيرت لوقلا اذه ىلا ةصحاف ةرظنو

 ةوبن بتكب تسيل اهنأل « ليجانألل ةبسنلاب ًاصوصخخ « هاوعد عضاوتتو
 ناك ذا « هلئاسر يف سلوب لعفي م" « هللا مالك اهللختي ملو « ايؤرلاك
 , هدنع نم ملكتي هنأ لوقي ًانايحأو « هللا نع ملكتي هنأ ًانايحأ معزي
 بهاوملل نوكي كلذ ىلعو « تاوبنلا كلت نذا اهيف تسيل ليجانألاف

 قيقدتلاو اهيف داهتجالا ةعبت نولمحتيو « اهتباتك يف لخد ةيرشبلا ةيعيبطلا
 دراوتي دق كلذ ىلعو . هيلا بسني لمع ةعبت لمحتي نمو « صيحقتاو
 ام مهرابخأ نم نوكيف « مهصيحمتب مهقيقدتو مهداهتجا ىلع أطخلا

 دعب نوكت فيكو « أطخلا هل ضرع امو « باوصلا هيف قيقحتلا فداص
 اهيدي نيب نم لطابلا اهيتأي ال ةسدقم نوكت فيكو ؟ يحو وأ ماهلاب كلذ
 يف ماهلا الف ضقنلاب ماهلالا ىوعد ىلع اوتأ دف نذاو ؟ اهفلخ نم الو

 . نذا ليجانألا

 « نويحيسملا اهبتك |ك اهبتكن نأ ابيف انيرحت مهبتك يف انتملك هذه
 . موقلا فصنن يكل كلذو , اوهجو ام دقنلا نم هجونو

 نيب عمجنو « ةفلتخلا اهرابخأ نيب متاونل ةصحاف ةرظن اهيلع انيقلأ دقلو
 ةحلاص يهأ « اهيلع ميقتسملا لقعلا مكح ىلا ريشنو « ةبراضتملا لاوقألا
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 مأ « ملعلا لهأو رشبلا نم فولألا فولأ هب نيدتي نيد ردصم نوكت نأل

 .؟ ةحلاص ريغ

 ريغ ن ناك اذاف « ساسألاو ةماعدلاو لصألا و وه نيد لك باتك نا

 . ًاوكتم نايدألا يف ًايش دعي لو « هلصأ دقو ءرابنا هلا ىب

 تءاج 5 مهعئارش ضعبو « نييحيسملا ةديقع ىلا كلذ دعب لقتننلو

 . اهرمأ تملع يتلا بتكلا كلت اهب
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 ميبتك يفو ىراصنلا دنع يه ام ةينارصنلا

 : ةديهقعلا

 نب هللا ةمعن نب لفونل « ناميلس ةنسوس باتك يف ءاج -ه
 اهل ةبسنلاب فلتخت ال يتلا ىراصنلا ةديقع » نأ ينارصنلا سجرج

 هلإب ناميإلا يه يواقينلا عمجملا هنيب يذلا روتسدلا لصأ يهو « سئانكلا

 امو ىري ام لك . ضأألاو ءامسلا قلاخ « لكلا طباض « دحاو بآ دحاو

 روهدلا لبق بألا نم دولوملا ديحولا نبالا عوسي « دحاو بربو « ىري ال
 يف بألل واسم « قولخم ريغ دلوم , قح هلإ نم قح هلإ . هللا رون نم
 لجأ نمو « رشبلا نحن انلجأ نم يذلاو ءيبث لك ناك هب يذلا « رهوجلا

 ءارذعلا ميرم نمو , سدقلا حورلا نم دسجتو « ءامسلا نم لزن اناياطخخ

 يف تاومألا نم ماقو « ربقو ملأتو ٠ سطاليب دهع ىلع انع بلصو « سنأت
 نيمي ىلع سلجو ءامسلا ىلا دعصو . بتكلا يف ام ىلع ثلاثلا مويلا

 ناميالاو هكلمل ءانف الو « تاوُمألاو ءايحألا نيديل « دجمب يقأيسو « برلا
 دجسي نبالا عم وه يذلا « بالا نم قثبنملا يبحملا برلا سدقلا حورلاب

 ( ءايبنالاب قطانلا . دجميو « هل

 مالكلا اذه ينو « هيف فالتخا ال يذلا اهبلو ةديقعلا رهوج وه اذه

 , مه هوبتك امب هحيضوت يف نونيعتسم اناو « نايب لضف ىلا جاتحي ماهيأ
 ٍقداص نوكن يكلو « انمهف مهيلع ضرفن الو , لوقب مهيلع ديزتن ال

 نأ اذه نم دافتسي يذلاو .« فيرحت يأ ريغ نم مههلاوقأ لكل ةياكحلا
 : رصانع ةثالث ىلع موقي ةديقعلا ساسأ

 . مناقأ ةثالثب ناميالاو ثيلثتلا : لوألا رصنعلا

 ( هربق نم همايقو ةقيلخلا نع ءادف حيسملا بلص : يفاثلا رصنعلاو



 . تاومألاو ءايحألا نيدي هنأ : ثلاثلا رصنعلاو

 : رصانعلا هذه نم ةدحاو لك نع ملكتنلو

 : ثيلنتلا ةد يقع

 هللا ةعيبط » : سدقملا باتكلا خيرات يف تسوب روتكدلا لاق -5

 حورلا هللاو « نبال هللاو , بآلا هللا : ةيواستم منناقأ ةثالث نع ةرابع

 ىلاو « ءادفلا نبالا ىلاو « نبالا ةطساوب قلخلا يمتني بآلا ىلاف . سدقلا

 . قلاخلا تاذل ةمزالتم رصانع ةثالثلا مناقألا نأ اذه نم مهفيو

 : ثيلانتلاو ةاروتلا

 لوصألا اهامس « ةريغص ةلاسر يف رطوب سقلا ىنعملا اذه رسف دقو

 هتقياخ جوتو « ملاعلا هللا قلخ ام دعب ) : اهيف ءاج ام كيلاو « ع ورفلاو

 م” « هتينادحوب صتخي ام ىوس هل نلعي ال رهدلا نم انيح ثبل ناسنالاب

 تاراشا اهروطس نيب ىري ققدملا لازي ال هنأ ىلع « ةاروتلا نم كلذ نيبتي

 : تارابعلا هذه دجت ناعماب اهيف تأرق اذا كنأل « ةينادحولا ءارو

 تلزن نم ملعي ملو « سدقلا حور وأ « هللا ةمكح وأ « هللا ةملك

 ىنأ دق نكي مل هنأل « يناعملا نم تاملكلا هذه هنكت ام ةاروتلا مهلا

 « ليصفتلاو لامكلا هجو ىلع اهحاضيا هيف هللا دصق يذلا نيعملا تقولا

 ذا « دارملا ىنعملا ىلع فقي ليجنالا ءوض يف ةاروتلا أرقي نمف كلذ عمو

 انارأ ملاعلا ىلا حيسملا ءاج امل مث » . توهاللا يف مناقأ ىلا ريشت اهدجي

 قوفت « هللا ىلا ةيلزأ ةيرس ةبسن هل نأ ليجنالا يف ةنودملا هلامعأو هملاعتب

 ةرابعلا تاذ يهو ( هللا ةملك » : دوبيلا رافسأ يف ىمسم هارنو « كاردالا
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 نيب نكسيل « ًاحور لسرأ ءامسلا ىلا دعص امل مث « ةاروتلا يف ةنلعملا
 م « ةقئاف هللا ىلا ةيلزأ ةبسن ًاضيأ حورلا اذهل نأ نيبت دقو « نينمؤملا
 م ةاروتلا يف ةنلعملا ةرابعلا تاذ وهو .« سدقلا حورلا ىمسيو « نبالل
 يف هللا حورب ىمسملاو هللا ةملكب ىمسملا نأ ءالجب ملعن مدقت امثو « انركذ
 امف « ليجنالا يف ناروكذملا سدقلا حورلاو . حيسملا امه ةاروتلا صوصن
 ال رهوجلا ةدحو ناو , حيرصتلا لك ليجنالا هب حرص ةاروتلا هيلا تحن
 باتكلا مهف هبلق حتفو هنهذ هلل رانأ نم لكو « مناقألا ددعت اهضقاني
 الو , درفم لوق وأ هللا نم رمأ درجمب ةملكلا رسفي نأ ردقي ال سدقللا
 ةثالث توهاللا يف نأ ملعي نأ هل دبال لب ٠ ةيريثأتلا ةوقلاب حورلا رسفي

 ةملكلاو « لمعلاو مسالا يف نيزاتمو « ةيلالا تالامكلا يف نيواستم منا
 هذه نم رهظيو بآلا لوألا مونقألا ىعديو « مهنم نانثا سدقلا حورلاو
 تسيل ةملكلل هتبسن نأو . اهعجرمو ءايشألا لك ردصم هنأ ةيمستلا
 هتمكحو « ةقئافلا هتبحم ماهفألل لثميو « ةيقيقح ةيصخش لب ةيروص
 « ةيفاو ةرابعب هتئيشم نلعي هنأل « ةملكلا يناثلا مونقألا ىعديو « ةعئارلا
 لقعلا لثمي هنأل « نبالا ًاضيأ ىعديو « سانلاو هللا نيب ةرباخما طيسو هنأو
 زييقلاو « هتكيشمل ةلماكلا هتعاطو « هيبأ نيبو هنيب ةدحولاو « ةبحملا ةبسن
 ثلاثلا مونقألا ىعديو « هيلا ءايشألا لك ةبسنو « هيبأ ىلا وه هتبسن نيب
 هلمع ىلعو « نبالاو بالا نيبو هنيب ةبسنلا ىلع ةلالدلا « سدقلا حورلا

 ( هتعاط ىلع مهثحو « رشبلا حاورأ ريونت يف

 : ةيرشبلا ةدالولا هب ىنعي ال نجلا

 مهضعب مهف اك ريشت ال ال نبالا ةرابع نا ًايلج رهظي مدقت ام ىلع ءانبو
 يف رخآو مونقأ نيب ةقئاف ةيرس فصت اهنكلو « ةيرشب ةدالو ىلا أطخ
 ةرابع نكت مل ةبسنلا كلت انمهفي نأ هللا دارأ اذاو « دحاولا توهاللا
 ةروشملل ةنامألاو « تاذلا يف ةدحولاو ةبحلا ىلع ةلالدلل نبالا نم بسنأ
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 هذه لجأل « اهنع هزنم هللاف ةيرشبلا ةدالرا ثيح نم امأو 2 ةيهالا

 « ةيلزألا ةملكلا صن بسح ؛ عنا ةثالث تيمالا يف نأ ةيلالا ةملكلا

 : تالواحم ثالث لواحي مدلكلا اذه بتاك دجنو

 ملو هب تحول « ثيلثتلا لصأ اهيف دجو ةاروتلا نأ تابثا : اهالوأ

 . حضوت ملو « هيلا تراشأو « حرصت ٠

 ناو ةرياغتم اببعش يف يهو « مناقأ ةثالث توهاللا يف نأ : اهيناثو

 . ةرياغتم ريغ اهرهوج يف تناك

 يه لب « ةيرشب ةدالو تسيل نبالاو بالا نيب ةقالعلا نأ : اهثلاثو

 . رهوجلا يف داحتالاو ةبحملا ةقالع

 سقلا لوق يف نايبلا اذه نم حضوأ ىنعملا كلذ نايب ناك دقلو
 نبا ةملك ىنعم ريسفت هيف ءاج دقف « اقول ةراشب ريسفت يف ديعس مهاربإ

 تاملكب حضون نأ قيلي » : هصن ام اقول ليجنأ يف تءاج يتلا ىلعلا
 ةدالو اهب دصقي ملف « هللا نبا وأ « ىلعلا نباب ) دارملا ىنعملا ةزجوم
 نع ةداع لاقي ام اهب دصقي مو « هللا دلو ليقل الإو هللا نم ةيناد ةيعيبط

 لإ رفصلاو ربكلا ثيح نم ماقما ىف ةقرفت اهب دصتي مو هلل ةماع

 نيب يتلا ةيرسلا ةبحملا قمع انل فشكي ريبعت هنكل « رهوجلا يف الو ةينمزلا

 نبالاو بالا نيب يتلا ةبحملا امو « ةلدابتم ةبحم يهو « هللاو حيسملا

 اهب داريو « اهراونأ ءاهب نم ليغض عاعشو « اهراثآ نم رثأ ىوس نييعيبطلا
 عاطأو « هللا اضر زاح يذلا ديحولا صخشلا هنأ انل حيسملا راهظا
 ىنبا اذه » : هيف هللا لوقي كلذل « بيلصلا توم توملا لبقف « هاياصو
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 تارم ةدع ةرابعلا هذه ترركت دقو ( اوعمسا هل « تررس هب يذلا بيبحلا

 اهب داريو « ءادفلا يف هللا ةدارا ممت هنأل ضْألا ىلع حيسملا ةمدخ ةدم
 نوكي 5 « رهوجلا ٍيفو تافصلا ينو « تاذلا يف لثامتلاو هباشتلا راهظا
 مسرو « هللا دجم ءاهب هنا حيسملا نع ليقف « نييعيبطلا نبالاو بالا نيب
 ءدحاو باآلاو انأ ء بآلا ىأر ينار نم : هسفن نع وه لاقو « هرهوج

 هل هبو هنم يذلا ءيش لكل ثراولا هرابتعاب حيسملا ةيصخش ماود اه+ داريو
 اهكاردأ نود رصقي ةدودعم ريغ ةريثك ناعم اهب داري دقو « ءايشألا لك
 . ( لقعلا

 : ًامزالتم اهدوجو ناك نإو « ةرياغتم صاخشأ ثولاثلا

 نأ ءالجب ودبي هقبس يذلا ريسفتلاو « ريسفتلا اذه ينو -7

 يف لخدي له نكلو . سدقلا حور كلذكو « بالا ريغ نبالا ةيصخش
 يف ةيحيسملا خيرات ةصالخ باتك يف ءاج ؟ هحورو هدسج يناثلا مونقألا

 سلريك نم اهئاميأ تملست يتلا يأرلا ةميقتسملا انتسينك ١ : رصم

 ةينايرسلاو ةينمأألا» ء ةيشبحلا : سئانكلا اهعمو . سوروقسيدو
 « بآلا مونقأ « مناقألا ةثلثم ةدحاو هللا تاذ نأ دقتعت ةيسكذوُرالاو
 نيالا مونقأ يأ يناثلا مونقألا نأو « سدقلا حورلا مونقأو « نبالا مونقأو
 هعم دسجلا اذه ًاريصم « ءارذعلا ميرم نمو « سدقلا حورلا نم دسجت
 « ةلاحتسالاو جازتمالاو طالتخالا نع ةهزنم ةيرهوج ةيتاذ ةدحو ًادحاو
 نم ةدحاو ةعيبط دسجتملا نبالا راص داحتالا اذببو « لاصفنالا نم ةئيرب

 . ( ةدحاو ةكيشمو « نيتعيبط

 مونقألل نأب ةيكيلوثاكلا ةسينكلاو ةيسكْذوُبرألا ةينانويلا ةسينكلا دقتعتو
 دقتعت اهلك سئانكلا نأ ىرن اذه نمو « نيتئكيشمو نيتعيبط يناثلا

 وه اهنيب فالخلا عضوم نكلو . قافتا عضوم وه اذهو « ثيلثتلا
 سدقلا حورلا نم نوكت يذلا دسجلا وهأ . حيسملا يف يملالا رصنعلا
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 .ِ ناتيشمو ناتعيبط هل ! يناثلا أ نأ مأ ةدحاو ةئيشمو

 نأ نودقتعي مهفالتخا ىلع نييحيسملا نأ مهفي هلك اذه نمو -4

 ناو نورياغتم مهنا اهاضتقمب ديفت مهتارابعو « نودبعي ةثالث توهاللا يف

 نكلو « لماك مهيب هباشتلا» « تافصلاو « مدقلاو رهوجلا يف اودحتا
 ةحيرص ةرابعبو ٠ دحاو ءيشل مناقأ ًاعيمج مهولعجي نأ نولواحي مهباتك

 قلغتست ةلواحما هذه دنع نكلو « ةينادحولاو ثيلثتلا نيب عمجلا نولواحب

 ةليحتسم اهتاذ يف يه 5 . روصتلا نع ةديعب ريصتو « ثيلثتلا ةركف
 هذه دنع روصتلا ةديعب اهنأ نودقتعي مهسفنأ مهب ءاتك ناو « قيدصتلا

 . ثيلثتلاو ةينادحولا نيب ب عمجلا ءايشألا بعصأ نم نأل « ةلواحم ا

 « ثيلثتلا ةديقع نايب دعب ع ورفلاو لوصألا ةلاسر بحاص ىرنف

 ًامهف همهفن نأ وجرنو « انلوقع ةقاط ردق ىلع كلذ انمهف دق ١ : لوقي
 يف ام لك نع باجحلا انل فشكني نيح « لبقتسملا يف ءالج رثكأ
 هانمهف يذلا ردقلا يفف رضاحلا تقولا يف امأو « ضألا يف امو تاومسلا
 اههجو ىلع سفنلل فشكنت نأ نكمي ال ثيلثتلا ةديقع نأ يأ « ةيافك
 نوملعي ال مهناف ء قح كلذو « ةمايقلا موي اهل ءايشألا لك ىلجتت موي الإ

 . اهيلع هللا مهبساحتي موي الإ اهتقيقح

 : ثيلغتلاو ةينادحولا نيب عمجلا نولواحي اذامل

 لقألا ىلع وأ « ثيلثتلا راوجب ديحوتلا ركب ىراصنلا فغش اذالو
 كلذ ىلا مهعفدي يذلا لعل ؟ امهنيب ةافانم ال هنأ نايب يف مهضعب دبتجي

  ديحوتلاب حرصت يهو « مهدنع اسدقم اباتك ةاروتلا مهرابتعا وه

 « هلاوحأ لكو . هبعش لكب كرشلا نع ىبنتو « هيلع ثحتو « هيلا وعدتو
 . اوفقث ائيحو « اوناك انيأ نيكرشملا نم ةءاربلا ىلا وعدت لب
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 ىلع هنولمحي ام اهصوصن نم اوطبنتسي نأ يف ًالوأ نودهتبي مهف
 . ( سدقلا حور » ةرابع وأ( هللا ةملك » ةرابعك « ثيلثتلا ىلا ةراشالا

 عم ةاروتلا يقتلتل « ةينادحولا ىلا ثيلثتلا اوعجري نأ نولواحي : ًايناثو
 اوبرقيو ٠ لمتحت ال ام اهتارابع ليمحتب مهلا ةاروتلا اوبرقيف ليجنالا
 اضيا وه ناك ناو « ديحوتلا ىنعم مهثولاث نيمضتب ةاروتلا نم مهدئاقع

 لواحت تناك يتلا ةينامورلا ةفسلفلل ميمتت كلذ لعلو « كلذ لمتحي ال

 امب دوهملا ةاروتو « نامورلا ةينثوو « مالسلا هيلع حيسملا ةيحيسم نيب عمجلا
 يف همهوي ام وأ « ديسجتلا الإ « اهيف ةيش ال ةرهاظ ةينادحو نم لمحت
 . اهتارابع ضعب

 ثيلثتلا ةديقع نأ تابثأ يف ةيحيسملا باتكا 0م دقلو 4
 ءاوس « اهتايآ ىلا اهنودنسيو « ةسدقملا مهبتك اهب تدرو دق حيسملا ةيهولأو
 لوقيف « ديدبلا دهملا بك نم مأ ؛ مدقلا دهم بتك نم تنثكأ
 تبنت يتلا ةيحلالا تايآلا امأ ١ : عورفلاو لوصالا باتك بحاص
 ءيش سابتقاب يفتكن ماقملا 6 ءادج ةريثك يهف جيسملا توهال
 دلتو « لبحت ءارذعلا اه ١ : يبنلا ءايعشأ ناسلب ىلاعت هلاوقأ نمف « ريسي
 دلو انل دلوي هنأك ١ : هلوقو « ( انعم هللا يأ ) ليثونامع همسا وعدتو « انبأ

 الا يشم « ًابيجع همسا ىعديو : هفتك ىلع ةسايرلا نوكتو « أنبا ىطعنو
 .5 : 90و 514 : ال ًايعشأ : ( مالسلا سيئر ًايدبأ ابأ « اريدق

 توصب ءامسلا نم هلل هل دهش ليخا ىلع هيلجتو هدامع 0ك

 .ه ا او م؟

 ناك ةملكلاو ةملكلا ناك ءدبلا يف : ًالئاق لوسرلا انحوي هل دهشيو
 ءيش نكي مل ويغبو . ناك هب ءيش لك .. هللا ةملكلا ناكو « هللا دنع
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 نم ديحولل اك « ًأدجم هدجم انيأرو « اننيب لحو « ًادسج راص ةملكلاو
 .4 و ”و ١ : ١ انحوي . اقحو ةمعن اءولمم بالا

 هل لاقو « "0 : ٠١ انحوي « دحاو بآلاو انأ : هسفن حيسملا لاقو

 مو . دوجسلا هنم لبقو 758 : 7٠١ انحوي ( يهملاو يبر » : هذيمالت دحأ

 هللاب كفلحتسأ : هل لاقو « ةنهكلا سيئر هلأس الو « اهلا هتوعد ىلع هخنوي
 ىلع حيسملا هباجأ ؟ هللا نبا حيسملا تنأ له : انل لوقت نأ يحلا
 انيحو ء 57” : ١8 سقرمب 5” : ”5 ىتم لاق ( وه انأ ) : فلحلا

 ناك انيب كلذو « نيتيلكلا هتوسانو هتوهال ىتعيبط رهظأ ليلجلا رحب بكر

 . اهتكسأو مونلا نم ماقف « جاومألا تبرطضاو « حايرلا تجاه ًامئان
 ( هتوسان رهظأ همونبف 307 - 5+ : 6 ىتم « مظع ءوده راصف
 . « هتوهال رهظأ حايرلاو جاوُمألا هنيكستبو

 ثيح نمو ١ : سدقلا حور مونقأ يف باتكلا كلذ بحاص لوقيو
 : لوقي ءايعشأ نأل « هللا ةملك نم رهاظف سدقلا حورلا ةيمونقأ

 «( مهبراح وهو « ًاودع مل لوحتف « هسدق حور اونزحأو اودرمت مهنكلو )
 . ٠١١ : " ءايعشأ

 نا هنأ مولعملا نمو « سدقلا هللا حور اونزحت ال : سلوب لوسرلا لوقيو
 نأ نكمي ال ةلقاعلا ريغ ءايشألا نم ءيش وأ « ةفص وأ « ةوق حورلل ناك
 . ًامونقأ نوكي نأ دبالف : ًادبأ حرفي وأ « نرحي

 ابانرب ىلا اوزرفأ ١ : لوسرلل لاق حورلا نأ لامعألا رفس يف.رفن مث
 . ( هيلا امهتوعد يذلا لمعلل لواشو

 نع ليقو » : لوقي نأ ىلا لالدتسالا اذه لاثمأ يف لسرتسي اذكهو

 « سوفنلا ددجيو « ملاعلا قلخ يذلا وه حورلا لامعأ اهنأ هللا لامعأ

 ءينش لك ىلع وهو « ةتيملا انداسجأ ىيحيو « هللا نم دولوم انم دولوملاو
 . ( ريدق
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 بسنت ةيهلآلا تافصلاو قوقحلا نأ باتكلا يف دجن ركذ امع ًالضفو

 . سدقلا حورلاو نبالاو بالا نم لك ىلا ءاوس ىلع

 يف ىرن ا” « نودحتمو نوواستم مهو ةدابعلا مدقت مهنم لكلو
 ىتم « ( سدقلا حورو نبالاو بالا مساب اودمع ) : ةيدومعملا ةيروتسد

 ةكربو ةبحمو « حيسملا عوسي انبر ةمعن ةيلوسرلا ةكربلا»و : ١5 «١١
 . ( مكعيمج عم سدقلا حورلا

 « ثيلثتلا ةديقع تابثال مهبتك نم مهالالدتسا يه هذه باث

 اهلقن يف انلطأ دق « بتكلا كلت نم اهدنس تابثأو « ادلع ءاربالاو
 نم عون يأ اهيف فرصتن ملو , اهصنب مهتارابع نم اهانعطتقاو  مهنع
 فرصتلا يدوي نأ ةيشخو « مهيلع ديزتلا ةيشخ نايبلا يف فرصتلا عاونأ

 كلت تابثأ يف اودمتعي مل مهنأ ىرتو « ةركفلا يف رييغتلا ىلا ريبعتلا يف
 لقن نم مهدنع ام ىلع مهداتعا لك لب « يلقع ليلد يأ ىلع ةديقعلا
 دعبأ هلمتحت الو . تارابعلا هب ءونت ام يناعملا لاقثأ نم هنولمحي
 دهج اولواح لقعلاب ثيلثتلا ةيضق اوطبري نأ اولواح اذا مهنأو « تاراشالا
 داكي ال لقعلا نأ نوسحيو « هروصت يف اهغيستسي لقعلا اولعجي نأ ةقاطلا
 عجرأف « كلذ ديفي ام مهترابع نم كل انلقن دقو « روصتلا كلذ غيستسي
 . هيلا

 ام يشكو « مهندهجا دف ةيضقا ربوصت ميت الواح تناك اذاو

 ىلع ةلمحي ام لقعلا ةئادب نم اولعجي نأ نوعيطتسي فيكف « نوقيطي
 ىلا اوهجتي نأ اولواحي مل كلذل « نولوقي امب عانتقالاو نوعدي ام قيدصت
 ذا ء« دحأ ةردق يف سيل كلذ ناف « هتايهدب نم مهتيضق تابثال لقعلا

 نيب قيفوتلا» « نرق يف نيضيقنلا عمج رشبلا نم دحأ ةردق يف سيل
 . ناعمتجي ال ناضيقن ةيلقعلا تايهدبلاو مهتيضقو « دادضالا

١58 



 طورش نأل « ًائيش قحلا نم ينغي ال لقنلا ىلع مهداقعا نأ ىرنو
 اورثع يتلا تارابعلا كلت نأ ىرت ذا « ةافوتسم ريغ مهلالدتسا يف جاتنالا
 دعبأب ديفت دق لب « نوديري ام عطقلا هجو ىلع ديفت ال مهبتك يف اهملع
 نأ لالدتسالا دعاوق يف مولعملا نمو « بيرق لاتحاب وأ « تالاتحالا عاونأ
 نم اهيلا لاتحالا ذفني مهتلدأ لكو « هلطبأ لالدتسالا لخد اذا لاتحالا
 اهتاذ يهو اهقدصي نم ديفي مهبتكب لالدتسالا ناو اذه . بناج لك

 اهتاذ يف يهف « ةيحان لك نم اهنتم يفو , اهدنس يف يملعلا دقنلا اهورعي
 نم هعضوم يف هلك كلذ انيب دقو « اهتابثال ليوط عافد ىلا ةجاح يف
 . انثحب

 : ةقيلخلا نع ءادف حيسملا بلص

 لبق بجي نكلو « ثيلثتلا ةديقع يف ثيدحلا نآلا كرتنلو -ا١
 , ةيحيسملا ىلع ةدحاو ةعفد دري مل ثيلثتلا نأ ىلا ريشن نأ ًانقؤم اهكرت
 نقلا ةيام يف مهتيلاغ دنع ًايئابن نلعأ نأ ىلا « ًاثيشف ًائيش اهيلع دوت لب
 عماجملا خيرات يف نايب لضف هلك كلذ نيبنسو « يداليملا عبارلا
 اذه نم هعضوم يف اهادمو « اهتارارقو « اهداقعنأ بابسأو « ةيحيسملا
 , ةيحيسملا ةديقعلا رصانع نم يناثلا رصنعلا يف نآلا ملكتنلو « ثحبلا
 . لبق نم ًالامجا اهيلا انرشأ دقو « ةقيلخلا نع ءادف حيسملا بلص يهو

 بتكلا يف ءاج دقل ىتح « ةبحملا هتافص نم هللا نا : اذه يف نولوقي
 صالخلا قيرط هريبدت يف ترهظ هللا ةبحمو « ةبحم هللا ١ : مهدنع ةسدقللا
 ىلا هينبو وه هطوبهو « ةئيطخلا يف مدا طوقس دهع نم ملاعلا ١ نال « ملاعلل
 هتبحم طرف نم هللا نكلو « ةئيطخلا كلت ببسب هللا نع دعتبم « ايندلا
 هنبا ةياغلا هذه لسرأف « داعتبالا اذه دعب هيلا هبرقي نأ ىأر هتمعن ضيفو
 نبا ناو » : اقول ليجنا يف ءاج دقو « « ملاعلا صلخيل ؛ « ملاعلا ىلا ديحولا
 هتمحرو هتبحمبف , كله دق ام صلخيو ,« بلطي يكل ءاج دق ناسنالا

 لدخا



 اياطخ نع رفكي يذلا وه حيسملا ناك اذهل « صالخلل ًاقيرط عنص دق

 2 تخرو هلدع نيبو « ىلاعت لا ةبع ني قو يذل ةعيسولا ر وهو « ٠ ماعلا

 ديحولا ىلا طيصوتلو  ةمحرلاب لدعلا نارتقاب نكلو « مهوبأ فرتقا ام

 لقو ؛ داعتبالا دعب برلا نم سانلا برق قلخلا اياطخ نع ريفكتلل هلوبقو

 هللا ىضرو « بلص اذهل ءبلصلاوه حيسملا هب ماق يذلا ريفكتلا ناك

 . هبلص لبق كلذب ابنا دق ناك هنأ نولوقيو « هربق

 عمتجا ) : بلصلا نايب دعب يتلا ةرقفلا يف ىتم ليجنا ف ءاج

 نأ انركذت دق « ديس اي : نيلئاق سطاليب ىلا نويسيرفلاو ةنهكلا ءاسؤر

 ريقلا طبضب رمف « موقأ مايأ ةثالث دعب ينا : يح وهو لاق لضملا كلذ

 هنا بعشلل اولوقيو « هوقرسيو « ًاليل هذيمالت يتأي الكل « ثلاثلا مويلا ىلا

 مهل لاقف « ىلوألا نم رشأ ةيخألا ةلالضلا نوكتف تاومألا نم ماق

 اوضمف « نوملعت 5 هوطبضاو « اوبهذأ « سارح مدنع : سطاليب

 . هذيمالت نيب ناك هروهظ نأ نيب ربقلا اوطبضو

 اهنكلو « مهليجانأ تركذ اك مايأ ةثالث دعب ربقلا نم ماق دقو

 ركذ اقولو « ليلجلا يف رهظ هنأ ركذ ىتمف ةمف « مايقلا ليصفت يف تفلتخا

 امم ليل ةيدوهلا يف رهظ هلأ ركذ ايو يلشيوأ ف رهط أ

 . هذيمالت نيب هروهظ نأ نيب سقرمو

 : لاقف فالتخالا اذه نيب ًاقيفوت ديعس مهاربإ سقلا ركذ دقو

 يف حيسملا سيل . ةقيقحلا هذه ريدقت ىلع ةعبرألا نوريشبلا عمجا )

 روهظو ةمايقلا نع بتك مهنم الك نكل « لاق ام ماق هنأل « ربقلا
 حيسملا روهظ نع بتك ىتم « ةصاخلا هرظن ةهجو نم ذيمالتلل حيسملا

 يف هروهظ نع بتك اقولو «.كلملا حيسملا نع بتك هنأل « ليلجلا يف
 ل



 « ملشروأ نم ًاثدتبم ممألا عيمج صلخم حيسملا نع بتك هنأل « ملشروأ
 نبا حيسملا نع بتك هنأل ليلجلاو ةيدوبيلا يف هروهظ نع بتك انحويو
 يف ذيمالتلل حيسملا روهظ نع بتك سقرمو ؛ رهدلا رخص يدبالا هللا

 هنأل « مهرظتنت يتلا ةمدخلاب مايقلل مهمئازع ددشيل « ةعطقنم تارتف

 ىوتسم ىلا اهعفريو « ةيرشبلا مدخيل ءاج يذلا حيسملا نع بتك
 ةعونتم ةبعشم ةمعن ةعبألا نوريشبلا عقوي يكل اذه لك . لامكلا
 ال اهنأ الإ « مهتياور تعونت نئلف « ةديجما ةمايقلا ةدوشنأل رصانعلا
 . ( ضقانتت

 يقطنملا رظنلا مامأ ىوقت الو . شقانت ال يتلا تالعتلاب هبشأ اذهو
 نكلو « مشتو ىرت ةرهزلاك يهف « تايباطخلا يف لبقت اهنكلو « ميقتسملا

 : نيتيضق ىلع موقي قيفوتلا اذه نأ كلذو « كرعت ١

 ام همومع يف لمضي ال نيعم ضرغل بتك ليبثا لك نأ : امهادحا

 . رخآلا ليجنالا هل بتك

 الف نذاو « هضرغ عم قفتي يذلا ناكملا ركذ الك نأ : امهناثو
 . ربخلا يف فالتخا

 ىتم ناك ول هنأل كلذو « هتجيتنو هتمدقم يف رظن هيف مالكلا اذهو
 ناكل اذكهو « صلخما حيسملا نع اقولو , كلما حيسملا نع ربخي بتك
  ةنيابملا مامت هل ًانيابم « ةرياغملا مامت ىرحألا ليجانألل ارياغم ليجنا لك
 صخشلا ناك ناو « رخآلا هيف بتكي ام فلاخب عوضوم يف بتكي هنأل
 . نوناقلاو ةسايسلا يف زراب صخش نع باتك بتكي نأك « ادحاو
 , فلتخي عوضوملاف ًاينوناق بتكي رخآو « ًايسايس هنع بتكي بتاكف
 كلذ اهعوبجم ىف ليجانألا يف دجن ال انكلو , ًادحتم صخشلا ناك ناو
 ةيضقلا ملسن نأ عيطتسن ال ةيضقلا كلت ميلست ضرف ىلعو « رياغتلا

 نفض



 نا ؟ صالخلاب كلتو كلملاب هذه تصتعخا اذاملف . اذكهو « صلخنا

 ةحص ضرف ىلعو « قطنم ىلع دمتعي ال مكحت صيصختلا كلذ

 ركذ فاللتخا ةجيتنلا نأل « امهيلع ينبنت ال ةجيتنلا ناف « نيتمدقملا

 يف هار هنا : لوقي دوهشلا دحأف « اهب ةداهشلاو ةنيعم ةثداح يف ةنكْألا

 ثلاثو ١ ةعطقتم تارتف يف ذيمالتلا نيب هدوجوب دهشي رخاو « ليلجلا

عم ةثداح ناكم يف دوهشلا فلتخا اذاو « ميلشروأ يف هدوجوب دهشي
 ةني

 نأ ليق نكلو « ابيف دوهشلا ماهتاو ةداهشلا يف ةنظلل ًاببس مهفالتخا ناك

 مو « ىأر ام ركذ الك نأ ديب « تركذ يتلا ةنكمألا يف رهظ حيسملا

 لك نأ هانعم نوكي نكلو « ًاميقتسم مالكلا ناك ًاعيمج اهيف هآر نكي

 اهوركذي مل عيمجلا نوكي نأ لمتحيو « ةلماك حيسملا لاح ركذي مل ليجنا

 . هب اوركذ امم اظح اوسن دق اون رو « ساسألا اذه ىلع ةلماك

 : بساحيو نيدي حسيسملا

 الإ نويحيسملا اهدقتعي يتلا هذه هتمايق دعب حيسملا ثكمي ملا ال

 « مهمعز يف برلا راوجب سلجو ءامسلا ىلا اهدعب عفترا مث « ًاموي نيعبرأ

 : لاقو لعف ام ىلع ناسنا لك بساحي « ةمايقلا موي سانلا نيديل يتأيسو

 ءانف الف « يدبألا كلملا اذهب هلو . ًارشف ًارش ناو « ًايخف ًايخ نا

 ضألا هذه ناكس هيف نيديس ًاموي ماقأ دق هللا نا : نولوقي مهف « هكلمل

 ىطعأ دق لب « ًادحأ نيدي ال مهمعز يف بآلا نأل ؛ ء حيسملا عوسيب

 ناسنالا نبا هنأل « ناسنالا نيدي نأ ناطلس هاطعأف « نبالل كلذ

 دحاو لك لانيل « « حيسملا يسرك مامأ ًاعيمج سانلا رهظي نأ دبال « ًاضيأ

 . مهتديقع هذه « ارش وأ ًايخ « عنص دق ناك ام ءازج

 يهو « ةعاس ينأت هنا « مكل لوقأ قحلا » : انحوي ليجنا يف ءاج دقف

 م هنأل « نويحي نوعماسلاو « هللا نبا توص تاومألا عمسي نيح « نآلا

 نض



 يف ةايح هل نوكت نأ نبالا ىطعأ كلذك « هتاذ ين ةايح هل بآلا نأ
 اوبجعت ال « ناسنالا نبا هنأل « ًاضيأ نيدي نأ ًاناطلس هءاطعأو « هتاذ

 جرخيف « هتوص روبقلا يف نيذلا عيمج عمسي اهيف ةعاس ينأت هناف اذه نم

 ةمايق ىلا تائيسلا اولمع نيذلاو « ةايحلا ةمايق ىلا تاحلاصلا ولعف نيذلا
 تيم ء نأ عيل 5 ٠ يخي نم زج ريغ فعلا
 . 0 ينلسرأ يذلا بالا ةئيشم لب « يتئيشم بلطأ ال ينأل ةلداع

 . سماخلا حاحضالا

 ًاعيمج اننا دال » : سوثنروك لهأ ىلا ةيناثلا سلوب ةلاسر يف ءاجو
 بسحب « دسجلاب ناك ام انم دحاو لك لانيل « حيسملا يسرك مامأ رهظن
 . (ةلاسرلا هذه نم سماخلا حاحصالا عجار ) « ارش مأ ناك ريخ « عنص ام

 مكنوقياضي نيذلا نا ١ : يكيفولاست لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف ءاجو
 برلا نالعتسا دنع « انعم ةحار - نوقياضنت نيذلا عآياو « ًاقيض مهيزاجي
 هللا نوفرعي ال نيذلل هتمقن ًايطعم بيه ران يف « هتوق ةكئالم عم عوسي

 . ( نينمؤوملا عيمج يف هنم بجعتيو

 , سانلا بساحيس يذلا نأ ءالجب نيبت اهعيمج صوصنلا هذهف
 . مهرظن يف حيسملا وه امنا . كلذك رشلاو هلثمب ريخلا « اولعف امب مههزاجتو

 : ةيحيسملا يف بيلصلا ماقم

 نَأل « ةقباسلا دئاقعلا ةبترم ىلا بيلصلا سيدقت عفتري ال -7
 ناو . ظحلا كلذ هل سيلف بيلصلا امأ . ةيحيسملا ساسأ دئاقعلا كلت

 نيني



 ىلع ةمالع هلمح ناك اذلو . نيرثكألا سيدقت عضومو « مهراعش ناك

 . حيسملا عابتا

 ركديلف ينارو يتأي نأ دحأ دارأ نا عيمجلل لاقو » : اقول ليجنا يف ءاج

 . ( يعبتيو موي لك هبيلص لمحيو « هسفن

 رثأ ءافتقاو « سفنلا راكناب راعشا « مهباتك لوقي  بيلصلا لمحو
 . مهيدافو « مهصلخم ءارو ريسلاو « راكنالا اذه يف حيسملا

يمدق راثآ نا :  ديعس مهاربإ سقلل اقول ةراشب حرش يف ءاج
 ملعملا 

 يف لاقف انع بلص دق حيسملا ناك ناو هنأل ذيمالتلا تاوطخ قيرط نيعت

 مازتلا تحت انع هبلص مكحب انحبصأ دق انكل (« لمكأ دق ) : هبلص

 حيسملا عم ةيعرشلا انتكرش نا « ملأتمللا حيسملا ءاكرش نوكن نأل يعش

 بلص نا « هعم ةيلعف ةيرايتخا ةكرش اهمعدتو اهقفارت نأ يغبني بولصملا

 سفنلا توم » : هانعم نمؤم لك بيلص نكلو انع تام هانعم حيسملا

 ةرامألا سفنلا يه تاذلا هذه ةصالخو ( تاذلا بحو ةينانألا .نع

 اهسأتسو « اهيضخت نأ يغبني يتلا ةدرمتملا ةدارالا كلت يه « ءوسلاب

 اب تنأ دي ام ب ءانأديأ ام سيل دحاو لك" لوقف « سلا ةماط

 اعئاط أاراتخم هبيلص لمحي نأ يحيسم لك تابجاو بجوأ نم هنا « بر

 ةمظنألا اهب تضق يتلا ةداعلا نم راعتسم هبيلص لمحي ريبعتلا نأ

 درفنأ ةرابعلا هذهو « موي لك هلمحي نأ بلصلاب هيلع موكحم ا ىلع ةينامورلا
 يف مالالاو لامآلا تددجت اك « موي لك ددجتي بيلص وهف « اهركذب اقول

 , هقبست ةوطخ نم بيلصلا لمحل نذا دبالف « ةيلمعلا ةيمويلا ةايحلا

 لوقي نأ ىنعمب « سفنلا راكنأ يهف هل ةقباسلا ةوطخلا امأ « هبقعت ةوطخو

 لمح وه بيلصلا لمح نأل « « ال « ءوسلاب ةرامألا هسفنل حيسملا ذيملت

 نأل « سفنلا راكنا مزلتسي لمع اذهو « تمملا ملأ ىلا ًافاضم راعلا

 ناك كلذك . هلظ نم اوعزف لب « طقف بيلصلا نم اورفني مل نامورلا
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 يف بوتكم هنأل « ةنعللا لمح وه بيلصلا لمح نأب دوهلا روعش
 لمحل ةقحاللا ةوطخلاو . « ةبشخ قلع نم لك نوعلم » : مهسومان
 نذا « ( ينعبتيو ) : هلوقك حيسملا راثا ءافتقا يه تاوطخلا لب بيلصلا
 ثيح حيسملا عابتا يهو « ةياغلا هذهل ةليسو هنكل ةياغ انبيلص لمح سيل
 .اه.ا ( يضمي »

 « هتاذل ًادوصقم سيلو « ةياغ سيل مهدنع نذا بيلصلا لمحف
 يف حيسملا تاوطخ ءافتقا يهو « مهدنع ىمسأ ىرخأ ةياغل دوصقم هنكلو
 . ههلاعت عابتاو مهمعز يف ءادفلاب اضرلاو « تاذلا راكنا

 : ميهتدابع

 موصلا امأ « موصلاو « ةالصلا امه : ناتدابع ىراصنلا دنع 4
 فلاختت دق هتاقيمو « يرابجأ ال يرايتخا مهيلع هعرش نأ نولوقي مهئاف
 « عستم لوقلل ناك نا سئانكلاو قرفلا يف مالكلا ىلا هكرتنلف , قرفلا هيف
 . مهتالص يف نالا ملكتنلو

 ىلا مهرقت مهمعز يف يهو « نيدلا نأ نم نكت مهد ةالصلاو

 عنتقم بلق نيدلا نا » : عورفلاو لوصألا باتك يف ءاج دقلو
 كلذ نامجرت ةالصلا نوكتف . يدافلاو ظفاحلاو قلاخلا هللا دوجوب
 هعانتقال رظنلابف « فطاوعلاو قاوشألا نم هجلاخي امع اهب ربعي , بلقلا
 هعانتقال ةبسنلابو « هل حيبستلاو ممظعتلا تاملك ةالصلا نوكت هتسادقب
 انعوقول ةبسنلابو « دمحلاو ركشلا تارابع ةالصلا نوكت هناسحاو هدوهجب
 2 رافغتسالاو عضاوتلاو للذتلا تاملك ةالصلا نوكت « ةئيطخلا يف
 . « ءاعدو ًابلط ةالصلا نوكت ىلاعت هيلا جايتحالل ةبسنلابو
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 ةلزنمب اهنم امه « امهنودب دجوت ال نايساسأ ناطرش اهل مهدنع ةالصلاو

 : ةماعدلا

 حاحصالا يف ءاج دقف « حيسملا مساب مدقت نأ : لوألا طرشلا

 نم متبلط ام لك نأ مكل لوقأ قحلا » : انحوي ليجنا نم رشع سداسلا

 اوذخأت اوبلطا « يمساب ًائيش اوبلطت مل نآلا ىلا « مكيطعي يمسأب بآلا

 . المك مكحرف نوكيل

 نكلو « هللا اضر نع دعبأ هاياطخ ببسب ناسنالا نأب كلذ نوللعيو

 . هيلا ًابيرق حبصأو « دعبلا اذه لاز حيسملا مدب

 : اهنم يناثلا حاحصالا يف سسفأ لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف ءاج دقف

 نيميرق مثرص نيديعب ًالبق منك نيذلا منأ عوسي حيسملا يف نآلا نكل ؛

 طئاح ضقنو . ادحاو نينثالا لعج يذلا انمالس وه هنأل حيسملا مدب

 . ( طسوتملا جايسلا

 حيسملا مساب ةالصلل » : عورفلاو لوصألا باتك بحاص لوقيو

 انتالص نوكتف « ىمسملا ًامئاد لثمي مسالا ل يو « كلذ نم قدأ ىنم

 انحالصو « هتابلط انتابلط نوكت ثيحب « انعم هتدحو لئثمت حيسملا مس

 . نلجأ انف اي هنأك ةلمجلابو ( هتايح اتايحب هج

 دقف « مهدنع امب لماكلا ناميالا ةالصلا قبسي نأ : يناثلا طرشلا

 لوقأ كلذل ١ : هصن ام سقرم ليجنا نم رشع يداحلا حاحصالا يف ءاج

 . ©« مكل نوكيف « هولانت نأ اونماف نولصت انيح هنوبلطت ام لك مكل

 « ةتبلأ باترم ريغ نامياب بلطلا نكيلو » : بوقعي ةلاسر يف ءاجو

 كلذ نظي الف « هعفدتو يرلا هطبخت رحبلا نم ًاجوم هبشي باترملا نأ

 . ( برلا نم اعيش لاني هنأ ناسنالا

 نضا



 لب « اهولتي نأ بجي ةمولعم ةصاخ تارابع مهدنع ةالصلل تسيلو

 ةدعاق نع جرخت الأ طرشب اهنوراتخي يتلا تارابعلا اولتي نأ مهل كرت

 ةامسملا يهو « اهلاونم ىلع اولصي يكل حيسملا اهايأ مهملع يتلا ةالصلا

 رشع يداحلا حاحصالا ردص يف تءاج يتلا يهو « ةينابرلا ةالصلاب

 عوف ال عضوم يف ٍلصي ناك ذاو ) : حيسملا نع هيفف « انحوي ليجنا نم

 ًاضيأ انحوي ملع اك« يلصن نأ انملع بر اي : هذيمالت نم دحاو لاق

 تاومسلا يف يذلا انابأ اولوقف « متيلص ىتم : مهل لاقف « هذيمالت

 كلذك ءامسلا يف ام كتئيشم نكتل , كتوكلم تأيل « كمسا سدقتيل
 نحن اننأل « اناياطخ انل رفغأو « موي لك انطعا انفافك انزبخ « ضْألا ىلع
 نم انجن نكلو « ةبرجت يف انلخدت الو . انيلا بنذي نم لكل رفغن ًاضيأ

 : مهيلع لهسي ام اهنم نوراتخي تاولصلل ةريثك ةلثمأ مهيدلو . رشلا
 ريمازملا رفس تاولصلاو ةيعدألل جذامن ىلع ةلمتشملا رافسألا رهشأو

 تاولصل ةيبهذ ةنازخ هنا :  عورفلاو لوصألا باتك بحاص لوقيو

 نم نيقوسم « ةصاخلا مهاوحأ يف اهب اولص ءايبنألا نم هريغو يبنلا دواد
 مهلاوقأ نم سبتقنف « مهلاوحأ تاذ انيلع ضرعي ام ًاريثكو « سدقلا حورلا
 تاملم نم انب امع ريبعتلا ىلع ةناعتسالل انجايتحاو انلاح قباطي ام
 انتالص يف سبتقن اناياطخ ىلع ىبألاو نزحلا لاح يف انك اذا ام « رومألا
 ةبوتلا ددصب ًاريثأت تارابعلا دشأ ىلع لمتشي هنأل - ه١ -- رامزم نم

 هللا ةمحرب روعشلا لاح يف انك اذا امو « هللا نم رافغتسالاو « فارتعالاو

 « انبولق ركش نع ريبعتلل - ١٠١7 - رامزم .نم سبتقن هتمعنو « انيلع
 . فرصتب ىبتنا « ةمعنلاو ةنملاب اهروعشو

 اهل سيل هنأ 6 « موي لك تاولصلا نم نيعم ددع مهملع سيلو
 يف مهتبغرو « نيلصملا طاشن ىلا لكو دق كلذ لك لب « ةمولعم تيقاوم

 موي لك حابص يف مهلكايه يف هللا نودبعي اوناك دوهملا أل نكلو ةدابعلا

 انضم



 ىرخألاو « حابصلا يف امهادحا « نيترم ةالصلا مزلت هنأ اوطبنتسا هئاسمو
 . ءاسملا يف

 انيلع برلا ةكرب بلطن » : حابصلا يف كلذ ةمكح يف نولوقيو

 نم انظفحي ناو « هزاضر هيف ام لمع ىلا انيدبي ناو « مويلا ةباحس
 انم طرف امب فرتعن اننا اك انيلع هناسحا ىلع هركشن ءاسملا يفو . ءوسلا

 كلذ قوفو انيلع هتمعن ماودو ةرفغملا هنم بلطنو . تالزلا نم مويلا يف
 . « ًامئاد هليمجب رعشنو هلضف ركن ًاتفنال

 « راثكالا نسحتسملاف « مهدنع دودحم ددع ةالصلل نكي مل اذاو

 . لمي هللا لعجي ةالصلا نم راثكالا نأ مهمعز يف دوهيلا نوفلاخيو

 لاق » : هصن ام رشع نماثلا حاحصالا ردص يف اقول ليجنا يف ءاج
 ةنيدم يف ناك : ًالئاق لمي الو . نيح لك للصي نأ يغبني هنأ يف ًالثم مهل
 تناكو « ةلمرأ ةنيدملا كلت يف ناكو « ًاناسنا باهي الو هللا فلاخي ال ضاق
 كلذ دعب نكلو « نامز ىلا ءاشي ال ناكو يمصخ نم ينفصنأ ةلئاق يتأت
 نأ لجأل يناف . ًاناسنا باهأ الو هللا فاخخأ ال تنك ناو : هسفن يف لاق

 اوعمما برلا لاقو . ينعمقتف ًامئاد يأت الثل اهفصنأ ينجعزت ةلمزألا هذه
 ًاليلو ًارابن هيلا نيخراصلا هيراتخم هللا فصني الفأ « ملظلا يبضاق لوقي ام

 ( مهفصني هنا مكل لوقأ « مهيلع لهمتم وهو

 نأ يغبني ) : اقول ليجنا يف لمجلا حرش يف ديعس مهاربإ سقلا لوقي
 تسيل ةجاجللاو ةرباثملا ةالص نا ىرت انه نم ( لمي الب نيح لك ىلصي
 ال نيع ضرف يهف « ةبجاولا روُمألا نم اهنكلو « طقف ةنكمملا روُمألا نم
 ناسنالا ىلع روظحم « دوملتلا هب ملع ام فالخ نع اذهو « ةيافك ضرف

 لك ةالصلا لمي هللا نأل « رابنلا يف تارم ثالث نم رثكأ يلصي نأ
 حورلا ةالص نأ هملعل للم ريغ نم ةالصلاب حيسملا ىصوأ دقلو « ةعاس
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 دسجلاو طيشن حورلاف « ةباجالا ترخأت اذا اميس « دسجلا ىلع بعت

 . ( فيعض

 الب اولص » : يكينولاست لهأ ىلا سلوب ةلاسر رخآ يف ءاجو
 . ( عاطقنا

 ىنعم ا لوقيف عورفلاو لوصألا ةلاسر بحاص كلذ ىزعم نيبو

 ىلع رطخ املكو « ماودلا ىلع ةالصلا حور انناهذأ يف رضحتسن نأ اذه

 تابيجوتلاب وأ لوقلاب ناكأ ءاوس « هيلا انبولق عفرن هتبحمو هللا ركذ لابلا
 . ( بولقلا يف ام ملعي هللاو « مالك نودب ةيبلقلا

 : ةيحيسملا رئاعش نم

 « اهنع يلختلا حصي ال « اهب مايقلا بجي رئاعش ةيحيسملل -ه

 ةيسح لامعأ يهو « حيسملا اهعضو ةسدقم ضئارف اهنأ اهيف نولوقيو
 بجاولا رئاعشلا هذه نمو « مهدنع ةروظنم ريغ ةيحور تاكرب ىلا ريشت
 . ينابرلا ءاشعلاو ديمعتلا اهب لمعلاو اهداقتعا

 : ينابرلا ءاشعلاو ديمعتلا

 ًالئاق مهملكو عوسي مدقت » : ديمعتلا نع ىتم ليجنا يف ءاج دقو
 منألا عيمج اوذملتو اوبهذأف « ضْألا ىلعو ءامسلا يف ناطلس لك ىلا عفد
 مكيصوأ ام عيمج مهوملعو « سدقلا حذرو نبالاو بالا مساب مهودمعو

 . ( هب

 :هصن ام سوثنروك لهأل سلوب ةلاسر يف ينابرلا ءاشعلل ةبسنلاب ءاجو
 « ركشو « أزبخ ذخأ هسفن اهيف ملسأ يتلا ةليللا يف عوسي برلا نا )
 اوعنصا « مكلجأل روسكملا يدسج وه اذه « اولكو اوذحخ : لاقو رسكف
 . ( ىركذل اذه
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 يه سأكلا هذه ٠ : ًالئاق اوشعت ام دعب ًاضيأ سأكلا ركذ كلذك
 املك مكناف « ىركذل متبرش املك اذه اوعنصا « يمدب ديدجلا دهعلا

 . « ءيجي نأ ىلا برلا تومب نوربخت سأكلا اذه متبرشو زبخلا اذه متلكأ

 هيف لوقي ديمعتلاو « يفنابرلا ءاشعلاو « ديمعتلا تبث صوصنلا هذهب

 لسغلا اهيف راشي ةسدقم ةضيرف » : عورفلاو لوصألا باتك بحاص
 ناردأ نم سفنلا ريهطت ىلا سدقلا حورلاو نبالا» بالا مساب ءاملاب
 يف ناتخلا ناك 5 ةمعنلا دهع متخ يهو « حيسملا عوسي مدب ةئيطخلا

 مهتعاطو مهنامياب ينلعلا مهفارتعا ىلع لدت ةيدومعملاو « ةيوسوملا ةعيرشلا

 نأ زوجي الو ٠ ديحولا مهدوبعمو مههلاك سدقلا حورلاو نبالاو بالل
 ءاشعلا يف لوقيو « هللا ةسينك مامأ اراهج مهنامياب اوفرتعا اذا الإ اودمعي
 « دسجلا اهيف ملسأ يتلا ةليللا يف حيسملا اهمبر ةضيرف وهو » : ينابرل

 نم لك ذخأبف  رمخلاو زيخلا نم ليلق ةضيرفلا هذه ىف لمعتسي
 حيسملا همس يذلا لاثملا ىلع رمخلا نم ًاليلقو « ربخلا نم ةمقل نينمؤملا
 همد ىلا رمخلاو .« روسكملا هدسج ىلا ريشي زبخلاف « هتومل ًاراكذت

 ناميالاب حيسملا نولبقي ءاشعلا اذه يف نوكرتشي نيذلا نونمؤملاف « كوفسملا

 ال مهنكلو « عوجي ال هنم لكأي نم لكو ءامسلا نم لزن يذلا زبخلاك
 ةمعنلا يف وفلا لجأل ةيحور ةايحل ًايحور ًاماعط لب ًايدسج ًاماعط هنولبقي
 ع( يناثلا حيسملا ء يجب ىلا ينابرلا ءاشعلا ريشيو » : ًاضيأ لوقيو « ناميالاو

 ( لبقتسملاو يضاملل ًاراكذت نوكيف هتوم ىلا ريشي اك
 : ةرسألا ميظنت نم

 ةيحيسملا يف لسرلا مهن :أ نودقتعي نم لئاسرو ليجانألا يفا -ا/5

 ةصالخو « ةرصتخم ةرسألا ةعيرش ضعبل نايب اهيفف « قالطلاو جاوزلل ركذ
 نا لب « هل عرشو ناسنالل نس دق جاوزلا نأ ةربتعملا مهبتك يف ءاج ام
 هعلض نم مدال قلخف . ندع ةنج يف وهو ناسنالل هللا هعرش جاوزلا
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 ء هدحو مدا نوكي نا ًاديج سيل » : نيوكتلا رفس يف ام هنأل , ءاوح

 . « وريظن ًانيعم هل عنصاف

 ةردقلا مدع لاح يف ةبوزعلا زاجأ دق ىتم ليجنا يف حيسملا نأ ىلع

 . يهدب كلذو )2 ةيلسانتلا

 عاطتسا اذا ةبوزعلا زوجت هنأ سوثنروك لهأل سلوب ةلاسر يف ءاجو
 حاحصالا يف ءاج دقف . ىنزلا قوتيو « هسفن طبضي نأ ةأرملا وأ لجرلا
 هنأ : لمارأللو « نيجوزتملا ريغل لوقأ ينكلو ) : ةلاسرلا هذه نم عباسلا

 نال « اوجوزتيف مهسفنأ اوطبضي مل اذا نكلو « انأ اك اوثبل اذا ممل نسح

 . © قرخلا نم حلصأ جورتلا

 مل ناو ةدحاو نم رثكأ جوزتي نأ لجرلل لحت ال مهدنع جاوزلا ةعيرشو
 ( ىتم ليجنا نم قالطلا ميرحت اومهف دقو « قلطي الو كلذ يف صن دجوي
 رمأ اذكه ناك نا : هذيمالت هل لاق ١ : هنم رشع عساتلا حاحصالا يفف

 اذه نولبقي عيمجلا سيل : لاقف ؟ جوزتي نأ قفاوي الف ةأرملا عم لجرلا

 دعبو « توملاب الإ ناجوزلا قرتفي الو « ممل ىطعأ يذلا لب . مالكلا

 . (« هريغ جوزتي نأ يحلل لحي امهدحأ توم

 ةطبترم يه لجر تحت يتلا ةأرملا نإف . ايح ماد ام ناسنالا ىلع

 سومان نم تررحت دقف « لجرلا تام نا نكلو « يحلا لجرلاب سومانلاب
 توم لبقو رخآ لجرل تراص نا ةيناز ىعدت لجرلا ماد ام اذاف « لجرلا

 . ( قالطلا اممل لحي ال امههدحأ

 لكل هتأرما قلطي نأ لجرلل لحي له : نيلئاق هوبرجيل نويسيرفلا هيلا

 امهقلخ ءدبلا نم قلخ يذلا نأ متأرق امأ : مهل لاقو باجأف ؟ ببس
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 قصتليو « همأو هابأ لجرلا كرتي اذه لجأ نم : لاقو ؟ ىتنأو ًاركذ
 دسج لب « نينثا دعب سيل ذا « ًادحاو ًادسج نانثالا نوكيو « هتأرماب
 نأ ىسوم ىصوأ اذاملف : اولاق . ناسنا هقرفي ال هللا هعمج يذلاف . دحاو
 ةواسق لجأ نم ىبسوم نا : مهل لاق ؟ قلطنف « قالط باتك ىطعي
 لوقأو ء اذه نكي مل ءدبلا نم نكلو « مءاسن اوقلطت نأ مكل نذا مكبولق

 يذلاو « ينزي ىرخأب جوزتو « ىنزلا ببسب الإ هتأرما قلط نم نا مكل
 . ١ فري سن جوت

 . قارتفالا

 « قيرفتلا بلطي نأ رخاآللاف « نيجوزلا دحأ ىنز لاح : لوألا لاحلا
 ىفزلا تبث نا لاحلا هذه يف باجيو

 دنع قيرفتلا حبصيف يحيسم ريغ نيجوزلا دحأ ناك اذا : يناثلا
 لهأ ىلا سلوب ةلاسر يف ءاج اذلو « امهنيب ةفلألا دوجو مدعو امهرجابت
 اهعم نكسي نأ يضتري وهو « نمؤم ريغ لجر اه يتلا ةأرمو سوثنروك
 ةنمّؤملا ريغ ةأرملاو « ةأرلا يف سدقم نموملا ريغ لجرلا أل « هكرتت الف
 « نوسدقم مهف نآلا امأو « نوسجن ؟دالوأف الإو « لجرلا يف ةسدقم

 . © قرافيلف نمؤملا ريغ قراف نا نكلو

 « مهءاسن لاجرلا بحي نب مهلسر اياصو يف ةيحيسملا ترمأ دقلو
 بحأ [ك مءاسن اوبحأ لاجرلا اهيأ » : سلوب لئاسر ىدحا يف ءاج دقف
 نأ ملأ ازا: ًاضيأ اهفو « اهلجأل هسفن ملسأو « ةسينكلا ًاضيأ حيسملا
 بحتتلف ةأرملا امأو « هسفنك اذكه « هتأرما دحاو لك بحيلف دارفألا
 . اهلجر

١" 



 : ةيحيسملاو ةاروتلا عئارش

 : ةيحيسملا يف ةاروتلا عئارش ةلزنم

 نييبنلا رافسأو ةاروتلا ربتعت ةيحيسملا نأ نم موهفملا ناك دقلو -
 لكب ذخأت نأ . ميدقلا دهعلا بتك اهيمست ةسدقم ًابتك نيقباسلا
 « هنع رثأ دق صنب حيسملا هفلاخ ام الإ ةاروتلا اهبلع تصن يتلا عئارشلا

 نم ةنس نيرشعو نيتنثا نم ًاوحن كلذ ىلع اورمتسا نييحيسملا نأ رهظيو
 قيرطلاو « هنس يذلا جاهنملا ىلع نوريسي اوناك اذه يف مهو « حيسملا دعب
 نم ةنس نيرشعو نيتنثا يضم دعب اوعمتجا ذيمالتلا نكلو . هنيب يذلا
 ىلع مرحلا اورصحي نأ مهيلع ًاحرتقم « مهيف بوقعي بطخو « مهل هكرت
 , نائوذال حبذ امو « مدلاو قونخلا لكأو « ىنزلا : يهو « ةعبرأ يف مثألا
 ىلا مهنوعدي نم ضعب ىلع قشي ناتخلا نا اودجو مهنال كلذ ناكو

 . هببسب اهنم نورفيف « ةينارصنلا

 دعب لامعألا رفس نم رشع سماخلا حاحصالا يف ءاج ام صن اذهو
 هنأش يف لصفلا لجأل مهعاتجاو « ناتخلا نأشب ذيمالتلا فالخ نايب

 ىلا امهولسريف ٠ مهنم نيلجر اوراتخي نأ خياشملا» لسرلا ىأر ذئنيح
 نيلجر « اليسو « اباسرب بقلملا اذوهي امثهو « ابانربو سلوب عم ةيكاطنا
 نودب خياشملا» لسرلا : اذكه مهيديأب اوبتكو « ةوخألا يف نيمدقتم
 ذا « ةيكيليكو ةيروسو ةيكاطنأ يف مثألا نم مه نيذلا ةوحألا ىلا ًامالس
 , مكسفنأ نيبلقم لاوقأب موجعزأ اندنع نم نيجراخ ًاسانأ نأ انعمس دق

 انرص دقو . مهرمأت مل وحن نيذلا نم « سومانلا اوظفحتو اونتخت نأ نيلئاقو
 « ابانرب انبيبح عم مكيلا امهلسرنو « نيلجر راتخن نأ ةدحاو سفنب

 دقف « حيسملا عوسي انيب مسا لجأل امهسفنأ الذب دق نيلجر « سلوي

 ىأر دق هنأل  ًاهافش رومألا سفنب مكنارخي امثو « اليسو اذوهي انلسرأ
 ءايشألا هذه ريغ « رثكأ ًالقث مكيلع عضن الأ - نحنو ,« سدقلا حورلا
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 يتلا ىنزلاو , قونخماو « مدلا نعو . مانصألل حبذ امع اوعنتمت نأ ةبجاولا
 . ( نيفاعم اونوك . نولعفت امعنف « اهنم مكسفنأ مظفح نأ

 همرح ام لك سانلل نوللحي ذيمالتلاو خياشملا نأ نيبتي باطخلا اذه يف
 الإ مهيلع ًامرحم نولعجي الو , نيقباسلا نييبنلا بتكو ةاروتلا يأ « سومانلا

 لك مهل لح كلذبو « طقف بجاولا رْمألا وه اهنع عانتمالاو « رومأ ةعبرأ
 ةاروتلا تناك ام لكو « ريزنخلاو رمخلا مهل لح « ةاروتلا هتمرح ءيش
 ليلحتلا ىلع ةردقلا ءالْؤه ىطعأ ءيش يابو « هتمرح دق نييبنلا عئارشو

 حاتتفا يف لاق هنأ ء سرطب ناسل نع لامحتألا رفس بحاص ركذ دقو
 ةوخألا لاجرلا اهيأ ١ : هصن ام رارقلا كلذ ردصأ يذلا عامجالا كلذ
 ةملك منألا عمسي يمفب هنأ اننيب هللا راتخخا ةميدق مايأ ذنم هنأ نوملعت متأ

 حور مه ًايطعم مه دهش بولقلل فراعلا هللاو . نونمؤويو ليجنالا

 ناميالاب رهط ذا ء ءيشب مهنيبو اننيب زيمب مو « ًاضيأ انل مك . سدقلا

 عطتسي مل ذيمالتلا قنع ىلع رين عضوب هللا نوبرجت اذامل نآلاف « مهوولق

 نأ نمؤن حيسملا عوسي برلا ةمعنب نكلو هلمحن نأ نحن الو انؤابا
 . ( ًاضيأ كقلوأ « « صلخن

 امع ًارهج اوفيصني نأ ءالؤه غوس يذلا نأ دافتسي صنلا اذه نمف
 حورلا مهملع لزني مهنأ وه « هيلع حيسملا مهكرت امعو « هيلع اوناك

 . بتكلا نع انمالك نم هعضوم يف كلذ ةقيقح انيب دقو « ةيحيسملا

 : ةاروتلا يف هميرحت عم ريزنخلا محل ليلحت

 فورعملا ناكو ريزتخلا محل ةاروتلا تامرحم نم اولحأ اميف اولحأ دقلو
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 اهسأر ىلعو « ميدقلا دهعلا بتكب ذخأت يتلا ةينارصنلا يف مارح هنأ
 . ةاروتلا

 ةينارصنلا يف اولخد امل دوهيلا نأ ماقملا اذه يف قيرطبلا نبا يوريو
 « مهناميا يف ىراصنلا ككشت هرصنت دعب مط نيطنطسق داهطضا ببسب

 لكأ ىلع مهلمحب مهربتخي نأ نيطنطسق ىلع ةينيطنطسقلا كريرطب راشأف
 « هنولكأي ال دوبملاو « مارح ةاروتلا يف ريزنخلا نا » : هل لاقو ريزنخلا محل
 « ةفئاطلا هذه اهنم نومعطيو اهموحل خبطتو « ريزانخلا حبذت نأ رمأتف

 نيطنطسق نما ذئدنع « ةيدوهيلا ىلع مبقم هنأ تملع لكاي مل نمف
 2« ىراصتلا رظن يف ةسدقملا ةاروتلا ميرحتلا ىلع تصن ذا « ريزنخلا ميرحتب

 فيكف مرحم ةاروتلا يف ريزنخلا نا » : لاقو « دوبيلا رظن يف ةسدقم يه اك
 ىنتح هب لاز ام كريرطبلا نكلو « سانلل همعطنو « همحل لكأن نأ انل زوجي
 دق حيسملا انديس نا » : هل لاق دقف . لالح هنأب داقتعالا ىلع هلمح
 يف لاقو « ليجنالا يه ةديدج ةاروتب ءاجو « ةاروتلا يف ام رئاس لطبأ
 سجبني امنا « ناسنالا سجني سيل مفلا لخدي ام لك نا سدقملا هليجنا
 امم كلذ ريغو « رفكلاو هفسلا ىنعي ( هيف نم هجرخي ام لك ناسنالا

 ديفت ايؤر ىأر سرطب ناب مهوسر سلوب نع ةصق صقيو . هارب يرجي
 . ريزتخلا نوللحي كلذبو « ليلحتلا
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 ةيحيبسملا عماجبا

 اهتارارقو - اهبابسأو - اهخيرات

 يف يه ام « ةيحيسملا دئاقعلا لوقلا نم انفلسأ اميف انحرش دق

 يف نودهتجي مهدجن اننال ةيدقن ةسارد اهتساردل نالا ىلا هجتن ملو مهبتك

 قوف اهنأ اولاق اوسعي اذا ىتح « كلذ يف ةقشملا مظعب نورعشيو اهريوصت
 « ةمايقلا موي يلجنتس اهمأو « ًالماك ًاريوصت عيطتسي ال لقعلا نأو « لقعلا

 اهغيستسي ال لقعلا نأل . اهشقانن نأ انسفنأل ملظلا نم دجن كلذلو

 اهروصت يف اودهتجي نأب ةيبصلا نونقلي مهو ؟ اهشقانن فيكف مهفارتعاب
 اهتشقانم نالا كرتن كلذلو « اهتابثاو ال ةنهربلا يف ال « اهقيدصتو

 لحاطف نم اهوشقان نيذلا بتك ام ىلع مبركلا ءىراقلا ليحنو « لقعلاب

 « يدنهلا هللا ةمحر خيشلل قحلا راهظا باتك ةراشالاب صخنو « ءاملعلا
 « هميت نبال حيحصلا لوقلاو « قلاخلاو قولخملا نيب اميف قرافلا باتكو

 . لئاقل ًالاقم اوكرتي مل ءالؤه ناف « مهارث هللا للب

 هذه اهيلع ترم يتلا راودألا نيبن نأ يخيراتلا انثحب يف نآلا انمبيو
 لكشلاب ثيلثتلا نأ ةهادبلاب ةيحيسملا خيرات يف ررقملا نم هناف « ةديقعلا

 سانلل نلعي مل « مهيف ةبلاغلا ةرثكلا وأ « نييحيسملا ريهامج هدقتعي يذلا
 يتلا عماجملا نالعاب ناكو « ةفلتخم هتوافتم نامزأ يف لب « ةدحاو ةعفد
 امم انمبي الو « ًانيعم ًايأر عمجملا ررقي اهيفو « ةفقاسألا نم دقعت تناك
 امل انايحأ ضرعنس انك ناو ةديقعلاب قلعتي ام الإ عماجملا كلت هررقت تناك

 . مظنلا ضعب نم اهتارارق ايانث يف ءيجي

 : عماجملا عمجج ةركف تدجو فيك

 يف ةيروش تاعامج مهقاملع لوقي اك يه ةيحيسملا يف عماجملاو

 عمجملا اودقع ثيح . مهتايح يف اهماظن مهلسر مسر دق « ةيحيسملا
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 ( عمجملا كلذ ررقو « ةنس نيرشعو نيتنثاب مه حيسملا كرت دعب ميلشروأب
 كسفلا مدع ررقف داز لب « ناتخلا ةلأسمب كسقلا مدع « ابرق تملع اك
 مهدنع سدقملا ميدقلا دهعلا رافسأ رئاس نم اهيلو امو « ةاروتلا عئارشب
 لكأو مدلا لكأو « قونخللا لكأو « ىنزلا ميرحت الإ , ميرحتلاب قلعتي اميف
 رفس هنيب يذلا عمجملا اذهب خياشملاو ذيمالتلا نا اولاق دقف « ناثألا حئابذ

 عمج ةنس نييحيسملل اونس دق رشع سماخلا هحاحصأ يف لامعألا
 . ةعيرشلاو ةديقعلاب قلعتي ام ةساردل « عماجما

 : ةصاخلا عماجماو ةماعلا عماجا

 عماجم مهريبعت دح ىلع وأ ةماع عماجم : نامسق مهدنع عماجماو
 « ةرومعملا ءاحنأ لك يف ةيحيسملا سئانكلا لاجر عمجت يأ « ةينوكسم
 اهرئاود يف ةمأ وأ بهذم سئانك اهدقعت يتلا يهو ةيناكملا عماجملاو
 دئاقع ضفرل وأ « ةديقع رارقال امإ « اهتسواسقو اهتفقاسأ نم ةصاخلا
 . ىرخأ

 ماسقأ ةثالث ىلا ناميلس ةنسوس باتك بحاص عماجملا مسقيو
 مهتكوشو مهتاجردو اهمابرأ ددع ىلا رظنلاب مسقنت عماجملا هذهو ) : لوقيف

 ؛ ةيلم عماجو « ةينوكسم اه لاقيو . ةماح عماجم : يهو ماسقأ ةثالث ىلا

 ملقاب ةصاخ يأ « ةيميلقا عماجمو « اهريغ نود ةفئاطب ةصاخ يأ
 ربتعت يتلا عماجملا ركذ ىلا الإ جاتحت ال انمالك دصاقم نكل ,. صوصخم
 يف امل « ضعب ىلع مهضعب اهركنأ وأ عيمجلا اهيلع قداص ءاوس « ةماع

 يف ىنعي ال وه ناك اذاو « يحيسملا باتكلا كلذ بحاص مالك اذه

 « اهب الإ ىنعن ال كلذك نحنف « ةماعلا عماجم اب الإ هتنايد خيرات
 ١859 ةنس ىلا ةيحيسملل لوألا نورقلا نم ةماعلا عماجملا ىصحأ
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 ركذو « لامج الاب ًاعيمج اهركذ دقو « ًاعمج نيرشع اهتدع تناكف

 ضعب ىلا لامجالا كرتنسو . اهضعب يف هوذح وذحنسو ةراشالاب اهتارارق
 نورقلا يف تناك يتلا عماجملا يف ًاصوصخو « رخآلا اهضعب يف ليصففتلا
 ةديقعلا دودح قالخألل تددح يتلا يه اهنأل « ةيحيسملل ىلوألا

 ةيسنكلا ديلاقتلا» حوسملا تعش يتلا يهو « اهيرقم رظن يف ةيحيسملا
 تحلف يتلا يهو « نآلا ىلا ريثكلا اهضعب وأ « سئانكلا يف ةمئاقلا

 يف نييحيسملا راكفأ تداس يتلا ةيحيسملا هذه روذب رذبتل ضأألا

 . دعب نم لايجألا

 ًادوجو اهوأو « ًانأش اهربكأو « ًارثأ اهدعبأو . عماجملا هذه مظعأب أدبنو
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 "؟ه ةنس ةيقين عمجم

 : حيسملا صخش يف مهنيب فالتخالا ماعلا هداقعنا ببس

 تدعابتو « ىلوألا ةيحيسملا فئاوطلا نيب فالتخالا دتشا -8
 ناكو « قافو هعم نوكي نأ نكمي ال « ًاديدش ًادعابت فلخلا تافاسم
 « طقف هللا دنع نم لوسر وهأ , حيسملا صخش لوح رودي فالتخالا
 مأ « هقلخو هللا نيب ةرافسلا فرش هل نمم رثكأ ةلزنم هل نوكت نأ ريغ نم
 هنأل « نبالا ةلزنمب هللا نم وهف « لوسر نم ربكأ ةصاخ ةلص هللاب هل
 « هتملك وه هنأل « هلل قولخم هنأ عنمي ال كلذ نكلو « بأ ريغ نم قلخ
 اذكهو ء ةفصلا كلت هلل م « .مدقلا ةفص هل « هللا نبا هنا لئاق نمو

 ةحيحصلا ةيحيسملا يه هتلحن نا معزي لكو . تفلتخاو « مهلحن تنيابت

 رهظيو « هدعب نم هذيمالت اهيلا اعدو « مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج يتلا

 ترهظ دقو « ةعزانتملا ةبراضتملا ةنيابتملا لحنلا كلتو « فالتحالا كلذ نأ
 « نانويلاو « نامورلا نم نيينثولا نم ةفلتخم فئاوط تلخد نأ دعب
 داحتالا مات ريغ « نيوكتلا مات ريغ حيزم ةيحيسملا يف نوكتف . نييرصملاو

 هنيد يف هريكفت يف رثأ ام ىلوألا هدئاقع نع هدنع ىقب دق لكو « جازتمالاو
 رعشي نأ ريغ نم ميدقلا نم قنتعأ ام ىضتقم ىلع ريسي هلعجو « ديدجلا
 . ديري وأ

 ام اومهفي نأ اودارأ ةيفسلف ءارآ مهل ةفسالف نيدلا كلذ يف لخد نمو

 . اهريكفتو اهقطنم ىضتقم ىلعو « اهئرض ىلع اديدج هوقنتعأ
 تاداهطضالا ةدم رهظت ال ةنماك تافالتخالا كلت تناك دقلو

 نحنا لابقتساو ءالبلا درو « ىذألا عفدب اولغش مهنأل « ةينامورلا
 , مهدئاقع نوفخيو « هنورهظي الو مهنيدب نورستسي اوناكو « ثراوكلاو
 نانئمظالا بئاحس مهيلع تلزنو « نامالا اوقزر اذا ىتح « اهنونلعي الو
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 مساب قلعتلا يف الإ نيقفتم اونوكي مل مه اذاو « ةنماكلا تافالخلا ترهظ

 يف ءيش ىلع اوقفتي نأ ريغ نم « هيلا باستنالاب كاسمتسالاو « حيسملا
 يف لوخدلا مزتعاو «٠ هفطع نيطنطسق مهحنم امل اذلو « هتقيقح

 . ةيقين عمجم دقعب رمأ « ديدشلا فالتحالا اذه دجوو « ةينارصنلا

 : هدعب عمجملا دقعنا يذلا صاخلا فاللبخالا

 ًاببس هل نكل « ماع لكشب ةيقين عمجم دقع يف ببسلا وه اذه-,.
 ةعدب مهخيرات يف هنومسي ام وهو « تافالخلا هذه نم عونب قلعتي ًاصاخ
 « اهيف ائيرج « ةياعدلا يوق ةيعاد رصم يف لجرلا اذه ناك « سويرأ
 ةسينك ةمواقم هسفن ىلع ذخأ دق « .بدألا غلاب « ةليحلا عساو

 ماقف « هيلا وعدتو حيسملا ةيهولأ نم نييحيسملا نيب هثبت اميف ةيردنكسالا
 امم ليجانألا يف ءاج ام ًاركنم « دوبعملا ةينادحوب ًارقم « كلذ ًابراحم وه

 . ةيهولألا كلت مهوي

 هللا هدحو بآلا نا لوقي ناك » : قيرطبلا نبا هتلاقم نايب يف لاق دقو

 تناك اهنا لب « نييحيسملا نيب ةركفلا هذهب لوقلا يف اعدب نكي ملو
 . مهسفنأ نويحيسملا لوقي اك « هلبق نم ةروهشم ةروكذم ةفورعم

 ىلع سيل بنذلا » : هصن ام ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك يف ءاج دقلو

 . اهنع وه ذخأف « عدبلا هذه داجيا يف هتقبس ىرخأ تائف ىلع لب سويرأ

 لعج يذلا سويرأ ريثأت ناك اك ًاديدش نكي مل تاغفلا كلت ريثأت نكلو

 . ( معو ملعتلا اذه رشتنا ىتح « ةيهولألا رس نوركني نيريثكلا



 : هعيراحم قرطو سويأ يأر راشتنأ
 « نوريثك نوعياشم هلل ًاقولخم حيسملا رابتعأ يف سويرأ يأرل ناك دقلو

 « سوتيليم اهسأر ىلعو « يأرلا اذه ىلع طويسأ يف ةسينكلا تناك دقف
 نم ءايوقأ « ددعلا ثيح نم نوريثك اهسفن ةيردنكسالا يف هراصنأ ناكو
 نيطسلف يف نوعياشم يأرلا اذه ناك 5 . نودقتعي امب ةرهاجما ثيح
 . ةينيطنطسقلاو « ةينودقمو

 0 ا ةيدنكمالا كريرطب هارأ دق

 لكلا يق نم هو ل لا دنع كو « وأ يع ةجخا

 اذه 0 نعل حيسملا ديسلا 5 ) : هيفنب رمأ يذلا سرطب كريرطبلا
 اي هل تلقف 2 بول قوقشم ل ف حبلا تيأر يف يناف « هورذحاف

 .( مكعم

 عمجو سويرأ يأر ىلع ءاضقلا يف مالحألاو ىؤرلا نالعاو يفنلا دبي ملو
 ردنكسا كريرطبلا ةسينكلا رمأ ىلو اذا ىتح « ةسينكلا ةوق لوح سانلا
 ءامعزو سويرأ ىلا بتكف « ربصلاو ةليحلا نم عونب ةلأسملا جلاعي ذخأ
 دجت مل هتلواحم نكلو « ةيردنكسالا ةسينك يأر ىلا مهوعدي يأرلا اذه
 نامرحلاب سد ىلع مكحو ةيردنكسالاب هتسينك يف ًاعمجم دقعف « ًاضيأ
 نيطسلف ىلا ةيردنكسالا .رداغو « عنخي ملو اذهل عضخي ملف اهل

 فقسأ ناكو « ًارشتنم ًاعئاذ حيسملا ةيهولأ مدع بهذم ناك دقو
 دجن اننأ قحلا يفو , هساسأ ىلع ظعيو « ًاضيأ سويرأ بهذم ىلع ةينودقم
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 ىلع كئاوأ لك « طويسأ ةسينكو « نيطسلف فقسأو ةينودقم فقسأ نأ
 فاللخلاف « هبراحت يتلا يه اهدحو ةيردنكسالا ةسينكو « سويرأ يأر

 كريرطب نيبو ةينودقمو « نيطسلفو طويسأ هعمو « سويرأ نيب نذا روصحم
 . ةيردنكسالا

 لسرأف « رمألا يف نامورلا روطاربمأ نيطنطسق لخدت دقو ١-
 , امهنيب عمج مث « قافولا ىلا امهوعدي ردنكسالاو سويرأ ىلا ًاباتك
 . 7١٠0 ةنس ةيقين عمجم عمجف « اقفتي مل امهنكلو

 : هصن ام مهددعو نيعمتجلا فصو يف يحيسملا قيرطبلا نبا لوقيو
 « ةفقاسالا ةكراطبلا عمجف « نادلبلا عيمج ىلا نيطنطسق كلملا ثعب »

 نيفلتخم اوناكو « ةفقاسالا نم نافلأو نوعبرأو ةينامث ةيقين ةنيدم يف عمتجاف
 نود نم ناهملا همأو حيسملا نأ لوقي ناك نم مهنمف « نايدألاو ءارآلا يف

 حيسملا نأ لوقي ناك نم مهنمو « نييميرملا نومسيو « ةيناربربلا مهو « هللا
 ىلوألا صقنت ملف « ران ةلعش نم تلصفنا ران ةلعش ةلزنمب بالا نم

 ناك نم مهنمو « هتعيشو سويلباس ةلاقم يهو « اهنم ةيناثلا لاصفنأب

 يف ءاملا رمي 6 اهنطب يف رم امناو « رهشأ ةعست ميرم هب لبحت مل : لوقي
 دلولا جرخي ثيح نم تجرخو « اهنذأ يف تلخد ةملكلا نأل « بازيملا
 . ( هعايشأو نايبلا ةلاقم يهو « اهتعاس نم

 انم دحاوك توهاللا نم قلخ ناسنا حيسملا نإ لوقي ناك نم مهنمو

 ًاصلخم نوكيل ىفطصا هنا « ميرم نم نبالا ءادتبا ناو « هرهوج يف
 « ةئيشملاو ةبحملاب هيف تلحو « ةيحلالا ةمعنلا هتبحص يبسنالا رهوجلل
 « دحاو مونقأو « دحاو ميدق رهوج هللا : نولوقيو هللا نبا ىمس كلذلو

 ةلاقم يهو « سدقلا حورب الو ةملكلاب نونمؤي الو « ءامسا ةثالثب هنومسيو
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 . نويناقيلوبلا مهو « هعايشأو ةيكاطنأ كريرطب يطاشمشلا سلوب

 لدعو « حلاطو « حلاص : لزت مل ةهلا ةثالث مهنا لوقي ناك نم مهنمو

 سيئر نويقرم نأ اومعزو « هباحصأو نيعللا نويقرم ةلاقم يهو « امبنيب

 يهو حيسملا ةيهولاب لوقي ناك نم مهنمو « سرطب اوركنأو « نييراوحلا
 .هنم دارملا .ه.أ ( افقسأ رشع ةيناُعو ةئامثالثلا ةلاقمو لوسرلا سلوب ةلاقم

 : نيرظانتلا نم نيطنطسق فقوم

 « اممانم نم ةقرف لك لاقم نيطنطسق عمو « نوفلتخلا كنا عمتجا
 نيدلا رظنيل اورظانتي نأ مهرمأف « عمسو ىأر امم بجعلا دشأ بجعف

 يأر لا امعأ حج - هنكلو « ةرظانملل ًاراد ىلخأو « نم عم حيحصلا

 يأرلا اذه تول نيذلا ةفقاسألل اصاخ ًاسلجم دقعو « سلوب

 . ةئامالثو رشع ةينامث مهتدع

 : ةرثكلا اوسيل مهنأ عم حيسملا يؤم يأرل هزايجنا

 رشع ةيناهلاو ةئامتالثلل كلملا عضو » : قيرطبلا نبا كلذ يف لوقيو

 , همتاخ ذخأو مهطسو يف سلجو « ًاميظع ًاصاخ ًاسلجم ًافقسأ
 ىلع مويلا مكتطلس دق : مهل لاقو مهيلا هعفدف . هبيضقو « هفيسو

 حالصو « نيدلا ماوق هيف امم اوعنصت نأ مكل يغبني ام اوعنصتل « يتكلمم
 « ةينارصنلا نيد رهظأ : هل اولاقو « هفيس هودلقو « كلملا هكرابف . نينمؤملا

 حلصي ام اهنم « عئارشلاو ننسلا اهيف ًاباتك نيعبرأ هل اوعضوو « هنع بذو
 . ( هب اولمعي نأ ةفقاسألل حلصي ام اهنمو « هب لمعيو هملعي نأ كلملل

 : عمجملا اهضرف يتلا ةديقعلا

 عئارشلاو يف تارارق نم دو عضو « عئارشلاو ةديقعلا يف تارارق ةفقاسألا ١م دودحملا عمجلا اذه ءن
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 عمجملا اهررق يتلا ةديقعلا نايب الإ انمهي الو ٠ نييحيسملا اهب اوديقيل
 . نييحيسملا ىلع اهضرفو

 : هصن ام اهنع لاقف « ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك بحاص اهركذ دقو
 مل نمز دوجوب لئاق لك مرحت ةيلوسرلا ةسينكلاو ةسدقملا ةعماجلا نا )

 ال نم دجو هنأو « دلوي نأ لبق دجوي مل هنأو , هيف ًادوجوم هللا نبا نكي
 « بآلا هللا ريغ رهوج وأ ةدام نم دجو نبالا نا لوقي نم وأ . ءيش
 لظ هيرتعيو « رييغتلل لباق هنأ لوقي نم وأ . قلخ هنأ نمّوي نم لكو
 . ( نارود

 : ناظلسلا ةبهرب ديؤت هتارارق

 ميدق هنأو « هللا رهوج نم هنأو « حيسملا ةيهولأ عمجما ررق نذا -ل

 ىلع ةديقعلا كلت تضرفو « لوحت الو رييغت ةيرتعي ال هنأو « همدقب
 ريغ لوقي نم لك ةنعال « نيطنطسق ناطلسب ةديؤم ةبطاق نييحيسملا
 وحن كلذ يف مهفلاخيو « ًافقسأ 7١ لوقلا اذه اوضرف نيذلاو « كلذ
 ةلحن ىلع مهنيب اميف نيقفتم اونوكي مل ناو . فقسأ فلأو ةئامعبس
 . عستم هيف دقنلا باب نا ؟ دقن نم لخي مل عمجملا كلذ لهف « ةدحاو

 : عمجملا ىلا هجوملا دقنلا

 راصمألا اوباجو « هيلا اوعد نيذلا نأ دقانلا هظحالي ام لوأو ١-
 اغلب مهيب اميف ةقراطبلا مهافتيو , نيطنطسق نم ةوعدب ةيقيل ىلا الصوو

 رشع ةينامت ىلا لزني ددعلا دجن انكلو « ةفقاسألا نم نيفلأو نيعبراو ةيناع

 ؟ لامهالا اذه لك تلمهأ اذاملو ؟ نيقابلا ءارآ يه امف « فقسأ ةئامثالثو
 ىلا اهددع لصي مل ةلحن نأ ىتح « ءارآلاو لحنلا يف نيفلتخم ًاعيمج اوناكأ

 ىلع اهددع ديزي يتلا ةقلطملا ةرثكلاب ذحألا رذعت املف ء«
 قانتعا وهو « ةيبسنلا ةرثكلاب ذحألا ىلا اوهجتا . ًادحاو ولو ,« فصنلا
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 وأ فصنلا لصي مل ناو تاوصألا يف ددع ربكأ هب ذخأي يذلا يأرلا

 وه نيطنطسق نا : لوقي قيرطبلا نبا أل « كلذ ريغ ىورملا نا ؟ هبراقي
 ًاصاخ ًاسلجم ١ نوغلبي نيذلا ةفقاسألا كئلوأ دقعي نأ راتخا يذلا

 اوجلفأ مهنأل ناطلسلاو كلملا ةراش مهاطعأو « سلجملا وه رضحو « مهب

 نإ نولوقي ةاورلا ألو « يثيلثتلا يحيسملا قيرطبلا نبا معز يف مهئاوخا ىلع
 نم رثكأ هئارا ىلا مضنا مهلا هتلحنو هتوعدب ىقلأو مهب عمتجا امل سويرأ

 لحنلا كلت نم ةلحن هتلان ددع ربكأ وه ددعلا كلذو « فقسأ ةئامعبس

 نأ نذا بجاولا ناكل « ةيبسنلا ةثكلاب ةرصنلا تناك ولف « ةفلتخلا

 املف « ليجانأ نم مهيديأ تحت امب جتحا يذلا سويرأل بلغلا نوكي

 . اهفيرحت ررق حيسملا ةيهولأ ىلع لدت ىرخأ صوصنب هوضراع

 : تارارقلا يف لخد امه ناطلسلا نم ةبهرلاو ةبغرلا

 يأر نيوكت يف لخد امه ناك كلملا ةبهرو ناطلسلا اصع نأ رهظيو
 اونوكي مل 7١8 لا كلوأ نأ ىوري دقلف . حيسملا ةيهولأ اوأر نيذلا
 ةطلسلاب ءارغالا ناطلس تحت نكلو « حيسملا ةيهولأب لوقلا ىلع نيعمجم
 ةكلمملا يف اومكحتيل هكلم ةراش مهيلا هعفدب نيطنطسق هب ماق يذلا

 يذلا نيطنطسق ىوه اوقفاوي نأ ىلا ناطلسلا بح مهعفد دقف . اوعمجأ
 . مهئارغا ناكمإ هداقتعال « نيقابلا نود مهب ًاصاخ ًاسلجب هدقع يف رهظ

 امه وأ ٠ بيغرتلا وأ بيهرتلا ناطلس تحت رارقلا كلذ كنلوأ ىضمأف
 « فيسلا ةوقب هيلع سانلا اورسقو « حيسملا ةيهولأ اوررق كلذبو « ًاعم
 . ماكحلا ةبهرو

 : سانلا ىلع ًايتونهك ًاناطلس هسفنل ضرف عمجملا

 سانلا ىلع ىقلت ةيتونهك ةعامجو ةموكح هسفن ضرف عمجملا نا (ب)

 ال نيدلا ملاعت نأ ررقو « نيهراك وأ نيبغار اوعيطي نأ مهيلعو نيدلا رماوأ
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 كيلوأ هاوفأ نم اهيقلت نم دبال لب « ًاسأر ةيحيسملا بتك نم اهنوقلتي
 تفلاخخأ ءاوس « ةجح اهتاذ يف مهلاوقأ نأو . تونهكلا لاجرو ءاملعلا
 ناو « قحلا تفاج مأ « باوصلا تناكأ ءاوسو « تقفاو مأ صوصنلا
 يف ءاج امل ةفلاخلا لك فلاخم وهو . ةيحيسملا يف هدعب ام هل ناك كلذ
 , اهب نوفرتعيو اهنوأرقي يتلا مهبتك ىتح « اهيلع صوصنملا حيسملا ميلاعت
 منألا ءاسؤر ١ : هصن ام ىتم ليجنا نم نيرشعلا حاحصالا يف ءاج دقف
 نكلو « اذه مكيف نكي الف « مهيلع نوطلستي ءامظماو « مهضدرس
 هقاخ نيطنطسق مهاطعأ ال نيحيسلا مهتاوخا ىلع اوطلست ءاملعل
 نيطنطسق اوعيطيل مالسلا هيلع حيسملا اوفلاخ كلذبو « هبيضقو هفيسو

 : هفلاخي ام قيرحتب هرمأ

 لك يف اهعبتتو « هيأر فلاخت يتلا بتكلا قيرحتب رمأ عمجملا نا (ج)
 ىلا لصي نأ عنمب اذهب وهف « اهتءارق ميرحت ىلع سانلا ثحو « ناكم
 لواحي اذهب وهو « هيأر فلاخت يتلا رومألا نم رمأ يأب ملع سانلا
 قفاو ام ةءارق ىلع اهلمحب سوفنلا ىلع ة ةرطيسلاو « بولقلا يف مكحتلا
 رونا ةفانم الع دسيو « هوغ أرقت نأ نم اج تب اعنم اهعنو ه هير

 يف مثاو . ميرحتلا كلذ يف ءىطخم عمجملا لعلو « هفلاخي ام ىلا ءادته
 ىلا تداعأف « هتأطخ دق دعب نم ةماعلا عماجملا نا لب . قيرحتلا 7
 مرح دق « اهقرح ابك ىلبلا نم تجرخأو « اهمرح اسكت سيدنا ةيظح

 نم ةيحيسملا عماجما اهب تفرتعاف اهب فرتعي ملو ؛ , ميدقلا دهعلا نم
 ىلا سلوب ةلاسر : نآلا ةربتعملا ىراصنلا بتك نم مرحو « هدعب
 :حويل ةثلاثلاو ةيناثلا ةلاسرلاو « سرطبل ةيناثلا ةلاسرلاو « نييناربعلا
 نم عماجل نكلو « انحوي تادهاشمو « اذوبي ةلاسرو « بوقعي ةلاسرو

 . اهيلع تعمجأو « اهترقأ دعب

 ةفرعم يف ًأطخأ ناو « هوجولا لك نم ًابيصم عمجملا نكي مل نذا
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 ًافادهتسا رثكأو أطخلل ةضرع رثكأ ىرخألا هزارأَف « بتكلا نم حيحصلا
 ام وه هيلا هاندأو « ًامحر هب اهبرقأو « لطابلاب ةلص اهدشأ لعل « دقنلل

 . ةديقعلاب قلعتي

 : رصنتي مل وهو لخدتلا كلذ لخدتي نيطنطسق

 يف نيطنطسق ماقم وهو « ةفيفخ ةراشا هيلا ريشن رمأ ىقب (د)
 يف ةيحيسملاب ًالاع ًايحيسم ناكأ « عمجملا كلذ داقعنا دنع ةيحيسملا

 اونوكي مل ناو « نيعمتجملا ضعبل مكحي نأ هل غاس ىتح « نابالا كلذ

 .؟ ةيبسن ةثك مأ ةقلطم ةغكأ . ةنكلا تناك رابتعا يأ ىلع ةزثكلا

 هيمستو « ةسينكلا همالك سدقت يذلا سوبيسوبأ خرؤملا لوقي

 نأو « شارفلا ريسأ ناك نيح دمع نيطنطسق نأ » : نيحرؤملا ناطلس

 . « ًاقيدص هل ناك دقو « هسفن خرؤملا كلذ وه هدمع يذلا

 ًايحيسم ناك ام نيطنطسقف نذا « ةيحيسملا لوخد نالعا ديمعتلاو

 , ءالؤه جلفب مكحي نأ هقح نم ناك امو « عمجملا كلذ داقعنا نابا يف

 نم اهييرقت وهو « صاخ برأ اذه يف هل ناك هنا لوقن نأ انل غوسيو

 وه ام حجري ناك قيرف ىلع قيرف يأر حجر امدنع لقألا ىلع وأ « هتينثو

 ةيوقلا ةجحلا نكت ملف « ةديقع نم هفرعي ام ىلا ىندأو « هتينثو ىلا برقأ
 ىلع ءانب هحيجرت يف امهتم ناك وأ « رابتعالا اذه ىلع هحيجرت بناج يف
 ىلا برقأ وه ام حجر دق وهف « كاذ مأ اذه ناكأ ءاوسو « لوألا رابتعالا

 . هتينثول ةينثولا

 : عمجبا تارارقل نييحيسملا يقلت

 اهب رهاجي ناك يتلا ةينادحولا يأرلا كلذ تامأ له نكلو -+

 دعبأ ضرف ول هنا ؟ اهيلع مربملا ءاضقلا عمجملا كلذ ىنضق لهو « سويرأ
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 ام سوبرأ يأر ريغ ىلع ماعلا عمجملا ةنك تناكو « قحلا نع ضورفلا
 ددعلا ةرغكب رصتنت ال ءارآلا أل هيلا وعدي ام ىلع اوضق الو هيلع اورصتتنا
 اهوخد ةلوهسو « اهب عانتقالا ةوقو . ةديقعلا روصت ةوقو ليلدلا ةوقب لب
 ةركف ىلع عمجملا ضقي مل كلذلو . امل هتغاستساو « لقعلا ىل
 كاسمتسالا ةدش يف ًاببس اهيلع ءاضقلل ةلواحملا تناك امبر لب . ةينادحولا
 . اهب داري امث اهيلع ةظفاحملا يف ةغلابملاو ء اهب

 اهب ظافتحالل ةليحلا نولمعي اهقانتعال اونعل نيذلا ةقراطبلا ذخأ كلذلو
 اورهظأو نيطنطسق نم اوبرقتف . كلذل ًاليبس ةعيدخلا اوذختاو « اهتطايحو
 . بصانم نم مهل ناك ام ىلا اودوعيل. هيلع اوناك امع عالقالا هل
 ةقثلا هذه قيرط نمو . نيطنطسق ةقث اولانيلو . مهتركف ةرصانم اوعيطتسيو
 هناطلسب همدخي نأ عيطتسيل . ديحوتلاب وه هنوعنقيو . هسفن ىلا نوذفني
 كرتيو دايحلا فقوم فقيل لقألا ىلع وأ « حيسملا ةيهولأ مدخ اك . هتوقو
 تالواحم نم ةلواحم كيلع صقنلو . يعيبطلا اهارجم يف ريست ءارالا
 . نيدحوملا

 : ةيقين عمجم رارق عامجالاب ضفري روص عمجم
 نم ًادحوم ناك ةينودقم فقسأ سويباسوأ نأ قيرطبلا نبا ركذي

 لجأ نم نعلو . هترثك هنع هدعبت نأ لبق ماعلا عمجملا يف سويرأ يرصانم
 ةيناّملا رارق ىلع قفاو هنأ رهظأف ١ نيطنطسق نم برقتي نأ دارأو اذه

 ةينيطنطسقلا كريرطب هلعجو . نيطنطسق ةنعللا هنع لازأف ةئامئالثلاو رشع
 املف . ءافخلا يف ةينادحولل لمعي راص ىتح ةيالولا هذه ىلو نأ امف
 يذلا ةيردنكسالا كريرطبو وه هرضح روص يف يميلقالا عمجما عمتجا
 يف ةكراطبلا نيب نم درفنيو « اهيلا وعديو حيسملا ةيهولأ ةركف لثمي ناك
 . اهمواقي نم لك نعلو « اهيلع ثحلاو « اهيلا ةوعدلا يف ةغلابمل
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 يف هيأرو © سويرأ ةلاقم راثأو عاتجالا كلذ ةصرف سويباسوأ زبتنأو

 نيدحوملا نم نوريثك عمجملا كلذ يف ناكو . هتيهولأ راكناو حيسملا
 ماعلا عمجما يف اولعف 6 « مهداعباب اوطاتحي مل ذا « هب نيكسمتسملا

 « نيعمتجملا نيبو « ةيردنكسالا ةسينك سيئر نيب شاقنلا دتشاو . ةيقينب

 ةيردنكسالا كريرطب ىلا يديألا تدتمأ لب يلوقلا شاقنلاب اوفتكي ملو

 نأ اوداكو « هومدأ ىتح هوبرضف « اهنم ةينثولا جارخال هسأر ىلا تدمعو
 ارضاح ناك يذلا كلملا تحأ نبا الإ مهيديأ نم هصلخي ملو « هولتقي

 . همرك نيطنطسق كلذ غلب امل نكلو « عاتجالا كلذ

 :اذه نم طبتسي ام

 « ديلا عمجو اصعلاب يأرلا دييأت نع اناضرل صصقلا كلذ انقس امو

 ةيحيسملا لهأ نم نيدحوملا ةسامح رادقم ءىراقلا هنم نيبتيل هانقس نكلو

 الو « ءيشل نوببأي ال ةسامحلا كلت يف مهمأو « ديحوتلا ةديقعل وألا

 نيدحوملا نأ ملعتل هانقسو « مهؤاضرا وأ ناطلسلا يوذ باضغأ مهمه

 يف ةبلاغلا ةزئكلا اوناك طبنتسي اكو « ةيحيسملا بتكلا ةياور نم رهظي اك
 اوناك صاخلا روص عمجم يفو « ةثكلا اوناك ةيقين عمجم يفف « نييحيسملا
 تارمتؤملا يف ةرثكلا اوناك اذاو « ةيردنكسالا ةسينك سيئر ادع ام عيمجلا

 . نييحيسملا روهمج يف ةزثكلا اونوكي نأ دب الف « ةماعو ةصاخ

 م ديحوتلا وه لصألاو ةضراعلا يه حيسملا ةيهولأ ةركف نوكت نذاو

 نأ ملعتل هانقسو . اهسفن ةيحيسملا رداصملا نم ءىراقلا طبنتسي

 رهظي ال ناك ناو « ديحوتلل نيفلاخملا ًامئاد عجشي ناك نيطنطسق
 فلاخي ناك روص عمجم نأ ملعتل هانقسو . ًانايحأ مهريغ ىلع طخسلا
 نطوم نأ ملعتل هانقس ًاريخأو . ةئامثالثلاو رشع ةيناثلا عمجم ةفلاخللا لك
 يتلا يهف « اهدحو ةيردنكسالا ةسينك تناك حيسملا ةيهولال ةياعدلا

 يف فلاخ يذلا وه اهسيئرو « نيترم هتنعل يتلا يهو « سويرأ تبراح
١68 



 . ًاقافو ءازج ةفلاخملا باقع لانو « روص

 ةيردنكسالا ةفسلف هيلع تلمتشا يذلا ثيلثتلا نأ لوقن نأ انل لهف
 مهئاراب ةفسلفلا كلت نولثمي اوناك مهمأو « اهتكراطب ةنسلأ ىلع نلعي ناك
 اقم وه كلذ نا ؟ السلا هع سلا ةيسم مهل نس رك

 هب نعتسيلف « حيسملل هيلأت ىلا

 : نيدحوملا طشن

 ةئطختو « مهتديقعب كاسمتسالا نالعا نع نودحوملا ني ملو -

 نم ىمظعلا ةثكلا كلذ يف مهعمو . حيسملا ةيهولأ رنعأ نفل
 دقلف « قيرطبلا نبا خيرات نم هلقننس ام كلذ ىلع لدي 5 « نييحيسملا

 ؛هبأ تام نأ دعب مهر ىلا نيطتطسق نبا نيطتطسق ابذبي نأ اح
 « ةيحيسملا مممص هنأ هل اونيبو هل نيدحوملا يأر اونسحو . هب اوعمتجاف

 ملاعتب نيذحا اونوكي ملِو . قحلا هجو اوفلاخ هوضقان نيذلا ةفقاسألا نأو
 لو « مهترصن ىلع لمعي مل هنكلو « مانألا نيب اهب رشبي يتلا حيسملا ديسلا
 اوناك رصعلا كلذ يف نييحيسملا رثكأ نأ عم « مهتياعد يف مهنواعي

 . نيدحوم

 ىلع سويرأ ةلاقم تبلغ رصعلا كلذ يف » : قيرطبلا نبا لوقي
 نأ تملع دق طويسأو . « ةيردنكسالاو « لبابو ةيكاطنأو « ةينيطنطسقلا
 . ةدحوم تناك اهتسينك

 امأف » قباسلا لامجالا دعب رصمو ةيردنكسالا لاح نايب يف لوقيو

 سئانك ىلع اوبلغف « نييسويرأ مهثكأ ناكف ةيردنكسالاو رصم لهأ
 ةيردنكسالا كريرطب سويسانثأ ىلع اوبثوو « اهوذخأو ةيردنكسالاو رصم
 . ىفتخأو مهنم برهف « هولتقيل

 لحل



 نوكسمتسي كودحوم ءاسؤر سئانكلا نم ريثك ىلع ناك دقو

 اوراث دحوم ريغ فقسأ ىلو املكو « هب كاسمتسالا ىلع نوثحيو ديحوتلاب
 مل سدقملا تيب قيرطب نأ انيلع صقي قيرطبلا نبا اذهو « هلتقب اومثو « هب

 يف لوقيف « مهنم بربيف هلتقب كومبو « نودحوملا هيلع روثيف ادحوم نكي

 ىلع افقسأ سويلقارأ اوري 03 مهنم برهف «٠ هولتقيل سدقملا تيب فقسأ

 : . )2 ًايسويرأ ناكو 2 سدقملا تيب

 بلاغت ىلألا « حيسملا ةيهولأو ديحوتلا نيب ةيوق ةبلاغم دجن اذكهو
 ةينثولا اياقبو « ناطلسلا ةوقب ةيناثلاو « ةليحلا ةعسو , ناميالا ةوقو ةرثكلاب

 اهوغتباف « نوفلأي ام نيبو اهنيب ةمءاوم اودجوو « اهب نيرثاتم اوناك نيذلاو
 ةوق نكلو . مهسوفن نم ديلاقتلا هتنكمأو . اوفرعو اوفلا امم اهبرقل
 لك تلعجف تطاتحا اهنأ ذا . لوألا بهذملا رون تسمط ناطلسلا
 ع كلذ يف طايتحالا دشأ تطاتحاو . نيدحوم اونوكي مل نمث ةفقاسألا
 تاماهلاو مالحألاو ىؤرلاب ةماعلا بولق ىلع نورطيسي كفلوأ ذحأو
 ىلع دبي ملِو . خيراتلا ةجل يف قحلا بهدملا ىفتخا ىتح « اهنومعزي

 . حيسملا ةيهولأ الإ حطسلا
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 ١/" ةنس لوألا ينيطنطسقلا عمجملا -؟

 : ةهداقعنا سلسبس

 رهوج هنأو بالا نبا هناو هلأ حيسملا نأ ةيقين عمجم يف ررقت -/م

 حور مأ هلإ وهأ سدقلا حورلل ضرعتي ملِو « بآلا رهوج نم ميدق
 ء رمألا اذه يف ًارارق ردصأ دق ةيقين عمجم نكي مو . هلإاب سيلو . قولخم

 نا رهظيو « هتيهولأب هل فرتعت ال نييحيسملا نيب راكفأ ترهظ كلذل
 « ثيلثتلاب لوقت يتلا ةثيدحلا ةينوطالفألل ًادهم تناك يتلا ةيردنكسالا

 لقعلاو « لوألا نوكملا ةوق « هيف ةرّرم ىوق ثالث ملاعلا ىلع رطيسملا ناو
 ًاضرف كلذ ضرفت نأ ديرت - ( سدقلا حورلا ) ةماعلا سفنلاو ( نبالا )
 . حيسملا ةيهولأ نالعا يف يوقلا لماعلا تناك اك . نييحيسملا ىلع

 : ًاماع هنوك يف نعطلاو عمجملاددع

 هنكلو « هلإب سيل سدقلا حورلا نأب سوينودقم همسا لجر رهاجي ذخأ

 ًارمأ الو ًاركن اهيف اودجي ملو « سانلا نيب هتلاقم تعاشو « عونصم قولخم
 هئارزو نم رمألا ووذ كلملا ىلا عمتجاف . ةيحيسملا هابأت وأ لقعلا هرقي ال
 ةينادحوب نيرثأتم اولاز ام مهف ٠ و اودسف د دق ةماعلا ذأ هوغلبو « هداوقو

 نم ًاعمج عمجي نأ ىلع هوضرحو . عونصم قولخم وه لب ٠ ميدق

 . سويندقم لوق نوضحديو يوقينلا عمجما ةديقع نوتبثي ةفقاسألا

 كريرطب اهيف مدقملا ناكو فقسأ ةئامو نوسمخ ةينيطنطسقلا يف عمتجاف

 لكلو . سئانكلا لكل اان نكي 7 ددعلا كلذ نأ رهظيو ؛ ةيردنكسالا

 اهوح تراث يتلا روُمألا نم ًاماع ًاعمجي هرابتعا ناك كلذلو 4 ملاقألا

 . لاوقألا

 لدن



 مظني ال افقسأ نيسمخو ةئام الإ هبابرأ نكي مل يذلا عمجملا نا نويتيكدنبلا
 ( سئانكلا عيمج هرقت نأ دعب الإ ةينوكسملا عماجملا كلس يف

 : سدقلا حور ةيهولأ ررقي يذلا وه ةيردنكسالا كريرطب
 ىلوأ وه نميف نوعمتجملا ركاذتو « ةينيطنطسقلا يف عمجملا اذه عمتجا

 كلذبو « ةينيطنطسقلا فقسأل ةسايرلا نوكت نأ ىلع مهءأر رقف ةسايرلاب
 يعبات سوفن يف هرثأ كلذل ناكو « ةيردنكسالا ةسينك سيئر اهنع ىحن
 داعبأ عم نكلو . ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك يف ءاج 5 ةسينكلا كلت
 ناك يذلا ةماعزلا عضومو « ةسايرلا ناكم نع ةيردنكسالا ةسينك لثمم

 يذلا يأرل ريق « ةشئادلا يف مدنلا وه ناك يقي ينم ف

 ا حو نا انلق اذاف . ير اعيش لا وو سيلو لل حفر

 انمعز دقف « ةقولخم هتايح نا انلق اذاو ةقولخم هتايح نأ انلق دقف « قولخم

 بجو هب رفك نمو . هب انرفك دقف يح ريغ هنا انمعز اذاو « يح ريغ هنا

 . 010 نعللا هيلع

 : ةيردنكسالا كريرطب يأر قفاوي مجمل رارق
 ةكراطبلا اونعلو « هعايشأو وه هونعلف . سوينودقم نعل ىلع اوقفتاو

 لضف ةيردنكسالل ناك نذا « هتلاقمب نولوقيو . هدعب نونوكي نيذلا
 . ةسايرلا اهلل نككت مل نأو . ماعلا يأرلا يف ةدايقلاو . لوقلا يف ةرادصلا
 : ةصحاف ةرظن

 كلت يف رظنن نأ يهو ٠ ةلجاع ةريغص ةدارطتسا درطتسن نأ ديرنو

 . هتامدقم ترثك ىطرش ليلد لكش يف اهقاس يتلا ةيركفلا ةلسلسلا

 دلي



 هيلع تماق يذلا ساسألا ىلا ةصحاف ةعيرس ةرظن ناو « هتايلات ترثكو

 هل هملسي ال اذهو « هللا حور يه سدقلا حور لعج هنأ انيرت ةلسلسلا

 , الد هيلع مي نأ ره عطتسي ال. هفلاخم

 لا حور تسيل يه ٠ انوك رم وأ هقلخ نم ايو هيد قلي نأ

 قاس اذكه نكلو « لاق ام ىلع ليلد نم هدنع سيلو « هتاذب ةقلعتملا

 هباشتي يذلا ثولاثلا هل مت كلذبو . هوعماس عنتقأ اذكهو « ةلسلسلا

 اودازو « ةيردنكسالا كريرطب اهنلعأ دقو « ةيردنكسالا ةفسلف عم ًامامت

 . ثلاثلا مونقألا اذه ةيقين عمجم ىلع كلذب

 اهعضو يتلا ةنامالا يف اوداز » : مهرارق نايب يف قيرطبلا نبا لوقيو

 حورب ناميالا ةيقين يف اوعمتجا نيذلا افقسأ رشع ةيناثلاو ةئاالثلا

 ةثالثو « مناقأ ةثالث سدقلا حورو نبالاو بآلا نأ اوتبثو دجميي « هل

 نايك « ةيدحو يف ثيلثتو « ثيلثت يف ةيدحو « صاوخ ثالثو « هوجو
 . ( ةدحاو ةعيبط . دحاو رهوج . دحاو هلإ . مناقأ ةثالث يف دحاو

 ةماعلا تارمتؤملل لاز ام نكلو « هميناقأ تمتو « ثيلثتلا ررقت نذا

 فيك « ةيحلالاو ةيناسنالا حيسملا ةعيبط ناف « عضوم ةماعلا عماجم او
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 4١ ةئنس لوالا سسفا عمجم -'"'

 : هداقعنا ببس

 ةينيطنطسقلا كريرطب نأ ثولاثلا ريرقت دعب مهنيب فالخ لوأ -87

 تسيلو ؛ ناسنالا مأ ميرمف « ميرم نم تدلو لقو ناسنالا ةعيبطو . هيلا

 . هلالا مأ

 عم دحتم ةبحناب . الا هنا لوقي يذلا ناسنالا اذه ناو 0 قيرطبلا

 . ( ةبهوملاب نكلو « ةقيقحلاب سيل هللا نباو هللا هنأ لاقيو . بالا

 نم لاحب الا نكي مل سانلا نيب رهظ يذلا حيسملا نأ اذه نم رهظيو
 . سيدقتو تايا نم هللا هبهو امب كرابم هنكلو « لاوحألا

 : هصن ام هتلحن نع ةيطبقلا ةمألا خيرات يف ءاج اذلو

 : حيسملا ةيهولأ نوركني نويروطسنلا

 يف فالتخا نع تأشن اهيغك نكت ملف هذه روطسن ةقطره امأ ؛
 مظعأب صتخت ةيرهرج يه لب ٠ رابحألاو ءابآلا اهعضو دئاقع
 بهذ روطسن نأ كلذ . يحيسملا نيدلا يف ناكرألاو ناميالا تاعوضوم

 ءولمم ناسنا وه لب « هتاذ دح يف الا نكي مل حيسملا عوسي انبر نأ ىلا
 ىأ امو « ةئيطخخ بكتري ملف « هللا نم مهلم وه وأ « ةمعنلاو ةكربلا نم
 . « ادا ًارمأ

 ناك ناو . حيسملا ةيهولأب دقتعي ال روطسن نوكي جيرختلا اذه ىلع
 ىدانو « يأرلا اذهب رهج دقلو « مهلثم سيلو « سانلا قوف هنأ دقتعي

 لحل



 هريغ هفلاخ نكلو « اهتناكم اهو « ةينيطنطسقلا ةسينكل سيئر وهو « هب

 دنع ام عم « هل فلاخما هيأرب هنلعي امر فقسأ ناكف « ةفقاسألا نم

 . ةلدأو « تانيب نم هار ام روطسن

 تاالسارملا ترجو « ةيردنكسالا كريرطب روطسن ةلاقم تغلب دقلو

 اوقفتاف « سدقملا تيبو ةمورو ةيكاطنا ةفقاسأو ةيردنكسالا فقسأ نيب

 ؤربتلاب هبحاص نالعاو « يأرلا اذه يف رظنلل سسفأ عمجم دقع ىلع
 رهظيو . هيأر يف مهمكح عمسيل هوعدو « هيأر ىلع رصأ نأ هنعلو « هنم

 ال رضحي ملف « عمجملا روضح يف ةدئاف ريبك دجي ملف « هيأر ىلع رصم

 . ةيكاطنأ كريرطب الو وه

 ءاج اك هصن ام اوررقو « ةفقاسألا نم نيتئام وحن هددعو عمجملا دقعناو

 : قيرطبلا نبا خيرات يف

 فورعم ناسناو قح هلإ حيسملا نأو « هللا ةدلاو ءارذعلا ميرم نا )

 . روطسن اونعل دقلو « مونقألا يف دحوتم « نيتعيبطب

 : هيلع جاجتحالاو عمجملا رارق

 ىلع جتحاو « بضغ ةيكاطنأ كريرطب انحوي رارقلا كلذ غلب املف

 يذلا يأرلا ىلع نويقرشملا رصأو « نييأر ىلع نوعمتجملا فلتخاف « عمجملا

 يف سانلا عمو « ةعيبطلا يف هيبأ عم يذلا حيسملا عوسي انبرو انهلا

 مهفلاخ ( دحاو مونقأو دحاو هجوو « نيتعيبطب اورقأو . ةعيبطلاو توسانلا

 كلذ دعب قفاو هنا قيرطبلا نبا لوقي نكلو « الوأ ةيردنكسالا كريرطب

 . ( مكتفيحص يف يتلا يتنامأ نا ) : مهيلا بتكو

 اوك



 دقلف « قرشلا يف اهل ةحلاص اضرأ دجو دقلو « يفنلا كلذب هبهذم
 ترثاكت » : قيرطبلا نبا لوقيو « نيبيصن يف ةيروطسنلا تضبن

 . « ةريزجلاو تارفلاو لصوملاو قارعلاو قرشملا يف ةيروطسنلا
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 480١ ةنس ةينودكيلخ عمجم -4

 توهاللا هيف دحتا دق هلإ حيسملا نأ نلعت ةيردنكسالا ةسينك

 . ةدحاو ةعيبط اراصو توسانلاو

 رصنعلا عاتجا ةلأسم يف فالخلا عمجملا كلذ مسحي ملو -م7

 سروطسن ةلحن ىلع ضقي ملف « حيسملا يف يهلألا رصنعلاو يناسنالا
 يف كلذ دعب هتلحن تحن لب « هاذاو هافن دق ناك ناو « ًامربم ءاضق

 يف فالخلا متي ملو « قيرطبلا نبا اهركذ يتلا دالبلا يف تعاذو « قرشملا

 يه تجرخ دق ةيردنكسالا ةسينك نا لب « هعابتأو روطسن دنع كلذ

 هوررق ًاعمج هل اوعمجو ةفقاسألا نم دلما ىلع هتضرع ديدج يأرب ىرخألا
 توهاللا ابيف عمتجا ةدحاو ةعيبط حيسملل نأ يأرلا كلذو « هيف

 ةسينكلا هيمست يذلا يناثلا سسفأ عمجم اذه لجأل دقعناو « توسانلاب

 يأرلا كلذ نلعأ عمجملا اذه يفو « صوصللا عمجم ةيكيلوثاكلا

 مدعو « سلجملا نم هباحسنا نلعأو ةينيطنطسقلا كريرطب هضرع املف
 سلجملا جراخ ثدحو « هنامرح نالعاب سلجملا سيئر مهرمأ « همارتحا

 « ةينيطنطسقلا ةسينك سيئر اهيف لتقي نأ داك ةجضو « ديدش بخص
 مرتحم حيحص وهأ « عمجملا اذه لوح كلذ دعب فالتحالا دتشا دقو

 دتشاو ؟ اهلك سئانكلا هئاراب مزتلت ال ماع ريغ عمجم وه مأ « ناطلسلا

 « ذيفنتلا ةبجاو ةمرتحم يهأ « اهردصأ يتلا نامرحلا تارارق يف فالتخالا

 ىلع ةكلم تءاج ىتح ؟ ةطلس ريغ نع ةرداص اهنأل « ةلطاب يه مأ

 فالخلا اذه يف اهيأر ذيفنتلف ذ . هريغل ليمتو « يأرلا كلذ فلاخت نامورلا

 دقعب « اهجوزو يه « ترمأ - هتارارقو يناثلا سسفأ عمجم لوح ديدشلا
 « فقسأ ةئامسمخو نورشع ةينودكيلخ ةنيدم يف عمتجاف « ماع رّمؤم

 ربوتكأ رهش يف عمتجاو « ةكلملا جوز فارشا تحت عاتجالا ناكو

 . 55١ ةنس
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 : بلطلا ضفرو ةيردنكسالا كريرطب باحسنا بلط

 هبلط حارتقا لوأ ناكو ١ : ةيطبقلا ةّمألا باتك خيرات ةفلؤم لوقتو
 . سلجبا نم ةيردنكسالا كريرطب سروقسيد باحسنا ةيمور وبودنم

 ءىجلت ىتلا بابسألا نعو باحسنالا اذهل ثعابلا نع سيئرلا لأسف
 نأ ءالؤه ضارتعا ناكف ؟ هتعاق نم كريرطبلا اذه جارخا ىلا عمجملا

 ىلع ةموكحلا بودنم قداصي ملف .. ةينيطنطسقلا اباب يلوسرلا يسركلاب

 يسرك ريغ ىلع نكلو . سروقسيد ءاقب عمجملا ررقو « مقسلا يأرلا اذه
 لاجر دي يف تحبصأ اهنأل قباسلا عمجملا يف ناك !ك « ةسايرلا
 امم عاتجالا ءانثأ يف تاعزانمم بخصو جيجض ثدح دقو « ةروطاربمالا

 ال هنا ١ : مهدحا ناسلب نيلئاق مهيف نوحيصي ةموكحلا يبودنم لعج

 نم ةنئاشلا لامعألا هذه لثم اوتأي نأ نيدلا ةمئأو ةفقاسألاب ردجي

 نأ مهيلع بجي لب . مكلو برضو « فذقو « بسو « خارصو « حايص
 « دادسلاو ةمكحلا روح ىلع روُمألا رييستو ءودهلا يف بعشلل ةودق اونوكي
 نع ًاضوع ليلدلاو « ةرتاهملا لدب ناهربلا اولمعتست نأ موجرن كلذلو
 . ( مكيلع ىلتيس ام عامس ىلا مكناذا اوليمأو « ءارهلا لوقلا

 : عمجبا يف بغشلا

 ةعيبط ةيهولألا نأو « ةدحاو ةعيبط ال ناتعيبط هيف حيسملا نأ « ررق نأ

 . حيسملا ف اتقتلا « هدحو ةعيبط توسانلاو « اهدحو

 : ناتعيبط هل حيسملا نأ عمجملا رارق

 « ةيهلالا ةعيبطلا يف هيبأ عم وه يذلا حيسملا عوسي انبر « انا تدلو
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 مونقأو « ناتعيبط هل حيسملا نأ اودهشو « ةيناسنالا ةعيبطلا يف سانلا عمو

 لوقي نمو « سروقسيد اونعلو « سروطسن اونعلو « دحاو هجوو « دحاو
 سروقسيد ىفن دقو سسفاب ناك يذلا يناثلا عمجم ا اونعلو هوفنو « هتلاقمب
 . ( نيطسلف ىلا

 :هادمو قاقشنالا

 ديعب نوكي ًافالتخاو « ةثلثمللا ةيحيسملا نيب ًاقاقشنا ىرن انه -8
 انموي ىلا سئانكلا فالتخا ساسأ وهو « ةلبقملا لايجألا يف ىدملا
 كراشي ةيباسنا امهادحا ناتعيبط هل حيسملا نأ ىري عمجملا اذهف رضاحلا

 وهو « نيتعيبطلا نم نوكم نبالا مونقأو « ةيتوهال ىرحألاو سانلا اهيف
 نم نكي مل نبالا مونقأ نأ : نولوقي مهنآل . نييروطسنلا فلاخي كلذب

 يناثلا سسفأ رارق فلاخيو « هدحو يناسنالا رصنعلا نم لب « نيرصنعلا

 نم ينوهاللا رصنعلا اهيف دسجت ةدحاو ةعيبط حيسملا نأ لوقي يذلا

 ةدحو ًادحاو هعم دسجلا اذه ًاريصم ءارذعلا ميرم نمو « سدقلا حورلا

 ةئيشمو « نيتعيبط نم ةدحاو ةعيبط دسجتملا نبالا راص داحتالا اذهبو
 . ةحضاو ةعيرس عمجملا كلذ راثا تدب دقو « ةدحاو

 اوعمجأو « اوبضغ مهتسينك سيئرب لزن ام مهغلب امدنع نييرصملا ناف

 . عمجملا كلذ تارارقب فارتعالا مدع ىلع مهرمأ

 : عمجما رارقب نييرصملا فارتعا مدع
 نييرصملا عماسم قرط املو ١ : ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك ةفلّؤم لوقتو

 مدع ىلع اوقفتاو « اوبضغو اوجاه لزعلاو نامرحلا نم مهكريرطبب قحل ام
 ءاقبب مهاضر اونلعأو , مكحلا اذه ردصأ يذلا عمجملا رارقب فارتعالا

 وه هدقتعمو هناميا نأو « بوجشم مورحم هنأ ولو « مبيلع اسيئر مهكريرطب
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 « ةينيطنطسقلا ةرطابأ عيمج امهيف هفلاخ ولو . مهدقتعمو مهئاميا نيع
 دض ردص يذلا مكحلا نأ نويرصملا ربتعأ دقلو « ةيمور ةكراطبو

 هنأ ولو « ةيسايسلا مهقوقحب فحجم « ةينطولا مهتيرحب سام مهكريرطب
 . ( فرص ينيد مكح

 نويرصملا راثف نامورلاو نييرصملا نيب اذه ببسب عازنلا دتشأ دقلو

 « مهتبغر ريغ ىلعو ٠ مهبهذم ريغ ىلع نيعي ًاكريرطب اوأر امدنع اوبضغو
 تحاال املك « نيحلا دعب نيحلا نوضقتني اوراصف « مهبضغ ىلع اورمتساو
 ىلا نييحيسملا وعدي نأ نم يفنلا هعنمب ل سروقسيدو « ةصرفلا مهل
 . هافنم يف هداقتعا

 سدقملا تيبو «٠ نيطسلف ىلا راس ىفن ال » : قيرطبلا نبا لوقيو

 . ( هتلاقمب اولاق ىتح . سدقملا تيبو نيطسلفب نم لك نيد دسفاف

 : مهبهذم ريغ ىلع كريرطب نييعت نوضفري نوبرصملا

 ناف « ًاكيرطب نامورلا نيع املك دتشي فالتخالا ناك دقلو -8

 « مهتعامج ريغ نمو مهبهذم ريغ ىلع هنأب نيجتحم هنوضفري نييرصملا
 هوضترأ يذلا بهذملا نم فالتخالا اذه دعب مهكريرطب نوكي نأ بجيو
 مه كفلوأو ,« فنعلاب مهذخأي ةرطابألا ضعب ناكف « مهرايتخابو ؛ ًانيد
 كرتيف « ةسايكلا فطلو ةسايسلا نسحب مهذخأي مهضعبو « نورثكألا
 مايالا تناكو « مهبهذم ىلا نانئمطالاو « مهكريرطب رايتخا يف ةيرحلا مهل

 ةرثك ًانايحأو ٠ قفرلاو ةداوملا نم جبن ىلع ًانايحأ ريست اذكه نونسلاو
 . فنعو ططش ىلع

 : هيلا يرصملا بهذملا ةبسنو يعداربلا بوقعي

 بهذملا ىلا ةاعدلا ةينامورلا ةلودلا عوبر يف لغلغتي ءانثألا هذه يفو
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 وأ ةرطابألا رقم ةيمور بهذم وأ ينامورلا بهذملا ىلا ةاعدلاو يرصملا
 . دعب نم برعلا هامس 5 يكلملا بهذملا

 « ةضراعلا يوق ةميكشلا يوق ةيعاد يرصملا بهذملل رهظ دقلو

 نرقلا طسو يف لوجي ذخأ دق « يعداربلا بوقعي همسا « رثألا غيلب
 قانتعا ىلا سانلا وعدي « رصم ىلا ةينامورلا دالبلا يف يداليملا سداسلا
 يف هلخديو . مهسوفن يف بهذملا كلذ ثبيو « ةيرصملا ةسينكلا بهذم

 امهم ةوقل هبأي ال « ةأرجلاو ةرطاخلا كلذ ليبس يف كلسو « مهولق
 . هنأش نكي امهم رطخ يذل الو « نكت

 م5 مسر هنأ ليق ١ : ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك ةبحاص لوقتو
 ةملك تقلطأ نيحلا كلذ نمو « سوسقلاو ةنهكلا نم ًافولأو « ًافقسأ
 ًاقاقتشا ةدحاو ةعيبط حيسملل نأ ىلا نوبهذي نيذلا عيمج ىلع نييبوقعي

 . بزحلا اذه معز يعداربلا بوقعي مسا نم

 ظفل قالطا لهجلا ىلع لدي يذلا طبخلاو « ريبكلا طلخلا نم نكلو

 وهو « هلبق أشن اهبهذم نأل « ةيرصملا ةيطبقلا ةسينكلا ىلع نييبوقعي
 ةينامورلا ةسينكلا تيمس اذا امأ .« بوقعيب امل ةقالع ال ذا « هعبت

 املع راص مسالا اذه نأل « ءىطخم ريغ بيصم تنأف ةيكلملا ةسينكلاب
 لصألا يبرع مسا وهو « يمالسإلا حتفلا دعب نم ةروكذملا ةسينكلل
 وأ « كلملا ىلا نوزاحني نيذلا اهانعمو «٠ كلم ةملك نم قتشم
 . ( ةسايسو ًابهذم ينامورلا روطاربمألا

 : ًايئابن ةيرصملا ةسينكلا لاصفنا

 ماسقنا يف ببسلا وه ةينودكيلخ عمجم رارق ناك دقلو -
 نع ةيرصملا ةسينكلا لاصفنا يف ببسلا وه قدأ ةرابعب وأ « سئانكلا
 رصم يف ةيجيسملا خيرات باتك بحاص صخل دقلو « ةيبرغلا ةسينكلا

 نفي



 تملست يتلا يأرلا ةميقتسملا انتسينك ) : لاقف ةيرصملا ةسينكلا ةديقع

 « ةينمألاو ةيشبحلا سئانكلا اهعمو سروقسيدو « سلريك نم ابناميا
 مونقأ « مناقألا ةثلثم ةدحاو تاذ هللا نأب دقتعت ةيسكذوُيرالا ةينايرسلاو

 مونقأ يأ يناثلا موقألا نأو ء سدقلا حورلا مونقأو « نبالا مونقأ « بآلا
 دسجلا اذه ريصف . ءارذعلا ميرم نمو , سدقلا حورلا نم دسجت نبالا

 جازتمالاو « طالتحالا نع ةهزنم ةيرهوج ةيتاذ ةدحو ادحاو هعم

 دسجتملا نبالا راص داحتالا اذهبو « لاصفنالا نم ةقيرب « ةلاحتسالاو

 . ( ةدحاو ةئيشمو « نيتعيبط نم ةدحاو ةعيبط

 عمجم يف ررقت ام فلاخت يهو « ةسينكلا كلت تارارق يه هذه
 . انملع ام ةينودكيلخ



 ةيهقابلا عماججا

 : ةرضاحلا ةيحيسملا ررقت ةقباسلا عماجمل

 نضن ملو « ليصفتلا ضعبب ةقباسلا ةعيزألا عماجملا نايبب انينع ١-
 ةديقعلا اهب تررق يتلا عماجملا اهنأل . بانطالا ضعبب اهيف ساطرقلا ىلع
 . ةرضاحلا ةيحيسملا

 اهثلاثو « سدقلا حورلا ةيهولأ ررق اهيناثو « حيسملا ةيهولأ ررق اهوأف
 ميرم نأو « طقف ناسنالا ال « هلالاو ناسنالا هيف عمتجا حيسملا نأ ررق
 ةعيبط ال ؛ « نيتلصفنم نيتعيبط وذ حيسملا نأ ررق اهعبارو « نينثالا تدلو
 مزلت ةماع عماجم اهنأ ىلع اوقفتا ىلْوألا ةثالثلا عماجمناو ١ ةدحتم ةدحاو
 يف ًاماع ًاعمجم سيل وهف عبارلا عمجملا امأ , نيعمجأ نييحيسما اهماكحأب

 . مهتسينك جبن جبنت يتلا سئانكلاو « نييرصملا رظن
 نويحيسملا هيلع عمجأ دق عمجم اهيف سيل كلذ دعب ةيتآلا عماجملاو

 اهيف لثمت مل عماجملا هذه لكف « نوربعي ا ينوكسم ماع عمجم هنأب ةبطاق
 ةسينك قاقشنا وأ « ةمور ةسينك ىلع اهقاقشنا دعب ةيرصملا ةسينكلا

 . اهيلع امور

 « كلذل ليصفتب اهيلع جرعن الو « ةراشا عماجملا هذه ىلا ريشن اناو

 ضعب يف الإ ثيلثتلا بلب لصتت ال ةيئزج عورف يف تناك اهتارارق نالو
 و ؛ ةييمصص يف لالش از « رفوألا سيلا ريس راقي ١ علا

 . يناثلا ىنيطنطسقلا
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 : هداقعنا ببسو يناثلا ينيطنطسقلا عمجملا

 ةفقاسألا ضعب نأ ببسب دقعنا عمجملا كلذ نأ قيرطبلا نبا ركذيو
 لاق دقل ىتح . اهادم ىصقأ ىلا اهيف راسو « حاورألا خسانت ةركف قنتعأ
 صخش نأ اومعز دق ةفقاسألا ضعب نأ ببسبو « ةمايق كانه سيل هنأ
 , عمجملا اذه كلذل عمتجاف « ًالايخ ناك لب « ةقيقح نكي مل حيسملا
 « ةفقاسألا ءالؤه نامرح اوررقف « ةئامو نيعبرأ هيف نيرضاحلا ةدع تناكو

 رادصإب مهعاتجا يف اوفتكي ملو « نييحيسملا ةرمز نم مهدرطو مهنعلو
 عمجم رارق اهنمو « ةقباسلا عماجما تارارق اوتبث لب « رومالا هذه يف مهرارق
 راكنا اودكاو « نيتعيبط اذ حيسملا نوك ةديقع اوتبث كلذبو « ةينودكيلخ

 . نييحيسملا نم اهالاو نمو . رصم ةسينك اهتقنتعا يتلا ةدحاولا ةعيبطلا

 يداليملا عباسلا نرقلا يف ثكورام انحوي هعسأ لجر رهظ دقو - 5

 ةدحاو ةئيشم وذ هنكلو « نيتعيبط وذ حيسملا نا لوقي ناك 717 ةنس

 يف قرت مل ةلاقملا هذه نأ رهظي نكلو , دحاو مونقأ يف نيتعيبطلا ءاقتلال

 يف ًاماع ًاعمج عمجي نأ روطاربمالا ىلا اوزعوأف « كلذل ةقراطبلا رظن
 اوقثوتسا نأ دعب « نيتئيشم وذو « نيتعيبط وذ حيسملا نأب رقيل . مهمعز

 . هعم اهولدابت تابتاكمب « مهيأر ىلع سوقاغوي همساو « روطاربمالا نأ نم

 « نيتكيشمو « نيتعيبطب نمؤنو « رقن نحن ) : هبتك دحأ يف ءاج دقف
 . ( اذه فلاخ نم نعلنو « دحاو مونقأو « حيسملا انديسل نيلعفو

 : ثلاثلا ةينيطنطسقلا عمجبم

 مرحو نعل اك . ةددحاولا ةئيشملاب لوقي نم لك درطو نعل هلمع نم ناك
 ينئامو نيناثو ةعست وحن نم ًافلؤم ناكو « ةدحاولا ةعيبطلاب لاق نم رفكو
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 . ًامئاد مهنأشك مهفلاخي نم درطو نعل اوررق نأ دعبو . فقسأ

 وه يذلا ديحولا نبالا ثولاثلا نم دحاولا نأب نمُون اننا » : اولاق
 هجوو . دحاو مونقأ يف هلالا بآلا عم ىوتسملا متادلا ةيلزألا ةملكلا
 انبر وه يذلا رهوجلا يف هتوهالب ًامامت « هتوسانب ًامامت فرعي « دحاو

 اودهشو « دحاو مونقأ يف نيتئيشمو نيلعفو نيتمات نيتعيبطب حيسملا عوسي
 ءارذعلا نم ذختا نامزألا رخا يف نبالا هلالا نأ ينوديقلخلا عمجملا دهش اك
 ةمحرب كلذو « ةلقاع ةقطان سفنب ايناسنا ادسج ةسيدقلا ميرم ةديسلا

 الو ةقرف الو « داسف الو طالتخا كلذ يف هقحلي ملِو « رشبلا بحم هللا

 « هتعيبط يف هلمعي نأ ناسنالا هبشي ام.لمعي دحاو وه نكلو « لصف

 ةملكلا « ديحولا نبالا وه يذلا « هتعيبط يف هلمعي نأ هلالا هبشي امو
 ريغ نم سدقملا ليجنالا لوقي ام ًامحل هقحلا تراص يتلا ةدسجتللا ةيلزألا

 نيتئيشمو « نيلعفب اهنكلو « ةريغتمب تسيلو يلزألا اهدجم نم لقتنت نأ
 نيتعيبطلا نم ةدحاو لكو . قحلا لوق لمكي امهبو « ناسناو هلا نيتعيبطو
 . ( نيتداضتم ريغ نيتئيشمب نالمعتف « اهتبحاص ةكرش عم لمعت

 انلطأ دقو « قيرطبلا نبا خيرات يف ءاج اك عمجملا كلذ رارق ضعب اذه
 نأ ةيشخ هانلقنف « نوديري ؟ مهركفل ًانيبم موقلا مالك نوكيل « لقنلا يف

 . هامرم نع هب ديحن وأ , هانعم نع مهمالك فرحن

 امور ةسينك ةعامج نم جرخ نأ رارقلا اذه راثا نم ناك دقلو

 « مهتسينكو طابقالا لبق نم جرخ اك ؛ نيينوراملا ةفئاط ةينيطنطسقلاو

 . نايرسلاو نمرالاو شابحالا مهعمو

 : روصلا ذاختا ميرحت عمجم

 نيطنطسق رمأب دقعنا عيمجلا رارقاب ماع ريغ عمجم ءاج دقو --
 تاهج نم هيلا اودفو « ةفقاسالا نم روهمج هيفو 7554 ةنس سماخلا
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 بلط مرحو « ةدابعلا يف ليثاقلاو 2) روصلا ذاختا مبرحت ررق دقو ةفلتخم
 ينبريا ةكلملا رمأب عباسلا عمجملا دقعنا اذه لجألو , ءارذعلا نم ةعافشلا
 هزئاضعأ ناكو 70 ةنس يناثلا يواقينلا عمجملا ىمسيو « ةيقين ةنيدمب

 ال « نيسيدقلاو حيسملا روص سيدقتب رارقلا اوردصأو ًافقسأ
 يف سيل روصلا عضوت نأب مكحن انا » : رارقلا اذه يف ءاجو « اهتدابعب

 « تويبلا يف لب « طقف ةيتونهكلا سبالملاو « ةسدقملا ةينّبألا» سئانكلا
 حيسملا عوسي انبر ةدهاشم انلطأ نا اننأل « تاقرطلا يف ناردجلا ىلعو

 ليملاب انرعش مهروص يف نيسيدقلا رئاسو « لسرلاو ةسيدقلا هتدلاوو
 ةيحتلا يدْؤت نأ بجيف . مهل ميركتلاو « مهيف ريكفتلا ىلا ديدشلا
 اذه . « ةيملالا ةعيبطلاب الا قيلت ال ىتلا ةدابعلا ال « ةروصلا هذهل ماركالاو
 « ًاماع هتبتعاف سئانكلا نم ريبك ددع هيلع قفاو دق عباسلا عمجملا وه
 . كلذك هربتعت ملف « ىرخأ هتفلاخو

 : هببسو ةيبرغلا نع ةيقرشلا ةسينكلا لاصفنا

 لاصفنا ساسأ وهو « نماثلا عمجملا ىلا كلذ دعب لقتننلو -4
 ةيبرغلا سئانكلا نع ةينيطنطسقلا ةسينك اهسأرت يتلا ةيقشلا سئانكلا

 . امور ةسينك اهسأرت يتلا

 ةيحيسم قرف اهببسب تلصفنا يتلا ةيضاملا عماجملا نأ تملع دقو

 ذاختا ميرحت ةركف نأ 6 ةيحيسملا حالصاب مالسإلا ةلص » هتلاسر يف يلوخلا نيمأ موحرملا ذاتسألا ررقي 0261
 مانصألا رسكم ثلاثلا نويل اهتاداعمب رهظ نم دشأ ناو ةيمالسإلا ةدابعلا نكامأ يف ليثاقلاو روصلا
 بحاص نع لقنيو نيملسملاب ةقيثو ةلص هل هيأر ذيفنتل ًاليبس فنعلا ذختاو ةسينكلا قلقأ يذلا

 نيملسملا ىلا برقتلا يف بغر ذا ةيسايس بابسأل كلذ لعف نويل نا » : هلوق ةيقينلا قرطلا باتك

 « ( مهرايد يف نوملسملا رصعلا كلذ يف اهب ماق عونلا اذه نم ةكرحلا ًاديلقت كلذ لعف وأ . كلذب
 اهب ماق يتلا يه ليثاقلا مطحت يف اهربخ تعمس يتلا ةيمالسإلا ةكرحلاو ١ : يلوخلا نيمأ ذاتسألا لوقيو
 ةنس ةيحيسملا نويل ةكرح تناكو ) م٠ - ه١٠١* ةنس كلملا دبع نب ديزي يومالا ةفيلخلا

 ترسكف « ليثاقلاو مانصألا رسكي نأ رصم ياو « ناوفص نبا ةلظنح ىلا ديزي بتك ذأ(

 . ( همايأ يف اهيغو رصم رايد نم تيحو « اهلك

 لذي



 حورلل دحأ ضرعتي ملو « حيسملا ةعيبط اهيف فالخلا ساسأ ناك

 فيك ةينيطنطسقلا كريرطب راثآ ىتحح ؛ قثبنا ءيش يا نمو « سدقلا

 « هدحو بآلا نم ناك سدقلا حولا قاغبنا نأب مكحف « هقاثبنا ناك

 . نم ناك سدقلا حورلا قاثبنا نا ) : ًالئاق ةمور كريرطب كلذ يف هضراعف

 دق عمجب هيأر دضاع قيرف لكو « امهدحأ نم نكي ملو « ًاعم نبالاو بالا

 عمجمو « رخآلل امزلم اماع هعمجم هوعياشمو وه ربتعأ دق امهالكو « هعمج

 ادورطم امورحم هربتعأو « هدرطو رخآلا نعل لكو « مزلم ريغ اصاخ رخآلا
 . فالتخا لك دنع مهنأشك « ةيحيسملا ةيظح نم

 نم قئبنأ سدقلا حورلا نأ وهو « هيأر .ةينيطنطسقلا كريرطب نلعا
 ةدارا ريغ نم هيسرك كريرطبلا اذه ىلوت دق كلذ قوفو . طقف بالا

 . هيسرك نع هدعبأ ام هفلسل سد نأ دعبو « امورب ةسينكلا سيئر

 ةنس امور أوان يذلا كريرطبلا ل ازرع لعب عمج ةينيطنطسقلا ف عمتجاف

 : رومأ ةثالث يف تبلا نمضتي ًارارق ردصأو « 8

 اهدئاقعو ةيحيسملاب قلعتي رمأ يف ةمكاحملا ديري نم لك نأ : اهناث

 اهب موقي يتلا مسارملا لكل نوعضاخ نييحيسملا عيمج نأ : اهثلا

 وهو . ةعبتم ةنس مهدنع ربتعي رخآ رارق عم تناك تارارقلا كلتو

 . هعابتاو وه هنامرحو « سويسوف همساو لوزعملا كريرطبلا كلذ نعل

 ام لوأ ناك هيلا داع املف « هبصنم ىلا دوعي نأ اذه سويسوف عاطتسا

 اذه ىمسيو « 8079 ةنس ةينيطنطسقلا يف رخآ ًاعمجم دقع نأ هعنص

 هيف ررق دقو « ينيتاللا يلرغلا لوألا ىمسي |5 « ينانويلا يقرشلا عمجملا
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 بالا نم سدقلا حورلا قاثبنأ نأ ررقو « للا عمجبا هررق ام لك ضفر

 رخآلا نوربتعي اك . هيعياشم دنع ًاماع ربتعي عمجم لك راص دقو ؛ عاطقف

 بزح لكو » هقسفي وأ رخآلا رفكي لكو « مزلم ريغ ًالطاب لب « ًاصاخ

 . (غ توحرف ميدل امب

 ةيقش ىلا ةسينكلا ماسقنا يف ببسلا امه ناعمجملا ناذه ناك -؟

 وهو « ابابلا وه ةيبرغلا ةسينكلا هذه سيئرو « ةينيتال ةيبرغو « ةينانوي

 . اهعلاعت ىلا ةداقنملا فئاوطلا لك لع ناطلسلا هلو اهتسايسب لقتسم

 : سئانكلا مأ ةيبرغلا ةسينكلا

 اهسسؤم نأ نودقتعي اهيعياشم نوكل ةيسرطبلا ةسينكلا ىمستو

 نييراوحلا ريبك هنأ نومعزيو « مهمعز يف لوسرلا سرطب وه لوالا
 نم هؤافلخ تاوبابلاو « ةسينكلا هذه سأر هنأ نولوقيو « مهسيئرو
 بحاص لوقيو « برغلا دالب يف اهناطلس نوكل ةيبرغلا ىمستو . هدعب

 امبرو نبتملعمو « سئانكلا مأ اهنأ ىعدت يهو ) : ناميلس ةنسوس باتك

 « ةيديلقتلا ملاعتلا لوصأ اهيلع ىنبت يتلا ريسافتلا ةهجل . كلذ اهل قح

 ىلع اهتكوش دتمتو . اهب رمأت يتلا اضيأ يهو « اهبيترتو « عماجملا تاماظنو
 ( لاغتربلاو « اينابسأو « اسنرفو « اكيجلبو « ايلاطيا دالب يف صوصخلا
 . ضرالا راطقأ يف ةرشتنم اهبوعشو

 وأ ةيسكذوثأألا مورلا ةسينك ًاضيأ اهل لاقيو « ةينانويلا ةسينكلا امأو
 كرتشت يهو « هيف هناطلسو قرشلا يف اهيعياشم رثكاف « ةيقرشلا ةسينكلا

 اهفلاخت اهنكلو « ةيحيسملا ديلاقتلا نم ريثك يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا عم

 الو « انيب 5 . طقف بآلا نم هنأ لوقتف . سدقلا حورلا قاثبنأ يف
 ال م , لاصفنالا دجوأ يذلا عمجملا ىلع ةقباسلا عماجماب الإ فرتعت
 . ةسايرلا وأ ةدايسلاب ةمور ابابل فرتعت
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 دنعو « هيعياشم نيب سيدقت نم هب طيحأ امو « نمزلا رورم نكلو
 هل فرتعتف ةيقرشلا ةسينكلا لهاستت « هبهذم ىقنتعم ةرثكلو « كولملا

 نوعياشملاو « ةينيطنطسقلا كريرطب ةبترلا يف هيليو « ناطلسلاب ال مدقتلاب

 ريغو ضيبالا رحبلا رزج نم ريثكو « برصلاو نانويلاو ايسور دالب يف امن
 . رالؤه

 : ةيبرغلا ةسينكلا رظن يف الإ ةينركسم ريغ اهلك ةقحاللا عماجما

 عماجملاو « تملع ام ةيبرغلا نع ةيقرشلا ةسينكلا تلصفنا دق -5

 ةفقاسالا نال « ةيقرشلا ةسينكلا رظن يف ةماع ريغ عماجم اهلك ةيتالا

 ال كلذلو « طقف ةيبرغلا ةسينكلا عابتأ نم اهيف ةوعدلا نوبيجي اوناك نيذلا

 . ةيبرغلا رظن يف الإ ةماع عماجملا كلت ربتعت

 ًانأش هتارارق مظعأو « ١١78 ةنس ةمور يف دقعنا عساتلا عمجم اف
 ابابلا لمع نم لب « ماكحلا نأش نم سيل « ةفقاسألا نييعت نأب مكحلا
 . هدذحو

 : نيتسينكلا نيب بيرقت ةلواحم

 هفاضعا ناكو 59*١١ ةنس ًاضيأ ةمور يف دقعنا رشاعلا عمجملاو

 ملف « نيتسينكلا نيب ةقرفلا ةلازا عمجملا اذه لواح دقو ء وضع ٠

 عضول ناك ١١179 ةنس ةمور يف دقعنا يذلا رشع يداحلا عمجماو

 ددع ىثلثب تاوبابلا باختنا ررقت هيفو «٠ ىبسنكلا بيداتلا ماظن

 . ةلداركلا

 ءاشعلا يف رمخلاو زبخلا ةلاحتساب لوقلا عاش دق رصعلا اذه يف ناكو

 . أدبملا كلذ ررقي مل نكلو « همدو حيسملا دسج ىلا ينابرلا
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 ًايئاهن أدبملا كلذ ررقت هيفو ١١١8 ةنس رشع يناثلا عمجما ءاج ىتح

 . ءاشت نمل هحنمتو نارفغلا كلمت

 يفو « ةيميلقأ وأ ةماع ضارغأل ةيكيلوثاكلا عماجملا كلذ دعب ىلاوتتو

 ررقتي اهضعب يفو « نيتلصتملا نيتسينكلا ديحوت ةلواحم ددجتت اهضعب

 رشع عساتلا عمجملا المع اهاوقأو « ارثأ اهمظعأو عماجملا هذه مهأو

 ةنس ىلا ١547 ةنس نم هداقعنا ماد يذلاو وتنديرت يف دقعنا يذلا

 ةيتناتستوربلا ىلع درلا هيفو . ١57

 . ابابلل ةمصعلا هيف اوتبثأ دقو ١8

 كلذ يف أشن دقو » : ناميلس ةنسوس بحاص كلذ يف لاق دقو
 هذه اوفلاخ نيذلاو « قرشلاو ابروأ دالبب ةيكيلوثاكلا فئاوطلا يف ماسقنا

 مل كلذ ةياهنو « ءامدقلا نييكيلوثاكلا مهسفنأ اومس ابروأ يلاهأ نم ةديقعلا
 . 4( ةلوهجم لزت
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 ةيحيسملا قرفلا

 نم هببسب تدقعنا امو « عماجملا يف هانقس يذلا نايبلا نم -97
 ديحوتلا ناك نمزلا نم نيح ابيلع قأ دق ةيحيسملا نأ انل رهظي تافالخ

 كناو . اهلحن نم هاوس ةلحن لك ىلع بلاغلاو « اهيقنتعم نيب دئاسلا وه
 ةركف ًامواقم رهظ امدنع سويرأ نأ نم هانيب اميف ًاحضاو كلذ ىرتل
 تناك يذلا أدبملا كلذ يف ةيردنكسالا ةسينك ًاعزانمو « حيسملا ةيهولأ

 انيب « داهشألا سوؤر ىلع هب يدانتو حيسملا ةيهولأ وهو سوفنلا يف هئبت
 ةيحيسملا نطاوم هذهو ) « ةينيطنطسقلاو نيطسلفو رصم يف هعابتأ ناك
 ءاسؤرو ةفقاسأ مهنم ريثكف « ةناكم ىوقأو ًاددع رثكأ ( نابالا كلذ يف
 ال يذلا هرمأب مآحلا روطاربمالا نيطنطسق نأ عم كلذ لكو « سئانك

 اهيمحيو « اهرصانيو حيسملا ةيهولأ ةركف عياشي ناك همكحلا بقعم
 حيسملا نأ نيلئاقلا ىمخ ذا ةيقين عمجم يف مالكلا دنع انيب اك « اهديؤيو
 . ناطلسلاو هاجلاب مهدمأو . هلظ تحت مهعضوو « هتيامحب ةيهولأ هيف

 نأ انل حصيو «. دئاسلا وه ديحوتلا هيف ناك نيح ىنأ دق ناك اذاو

 : نيمسق ىلا ةيحيسملا روصع مسقن

 وأ « ةيقين عمجم هيف دقعنا يذلا نمزلا هتياهن لعجنو : ديحوتلا رصع
 احدر حيسملا ةيهولأ ةركف ديحوتلا بلاغ ذا  ليلقب نمزلا كلذ ىلو ام

 . ةيقين عمجم دعب نمزلا نم ريصق ريغ

 عمجم دعب ءىدتبي رصعلا كلذو « حيسملا هيلأت رصع : يناثلا رصعلاو
 طسو يف ديحوتلا رون اوسمطي نأ نامورلا ةرطابأ عاطتسا نا دعبو « ةيقين

 . مهتاياعد رشن نم نيدحوملا اوعنميو « نييحيسملا
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 قرفلا يف مالكلا دنع ممسقتلا اذه ىعارن نأ انيلع قحلا نمف نذاو

 : نيمسق ىلا قرفلا كلت مسقنف « ةيحيسملا دنع ةميدقلا

 عمجم لبق اهضعب دوجو ناك امبرو « ديحوتلا رصع يف ترهظ قرف
 . ثيلثتلا دهعل ًاصاهرأ ةيقين

 . ثيلثتلا رصعو حيسملا هيلات رصع يف ترهظ قرفو

 ابروأ يف ةضبنلا رصع لبق ترهظ يتلا قرفلا ةميدقلا قرفلاب دصقنو
 يتلا قرفلا ةثيدحلا قرفلاب دصقنو « يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا لبق يأ
 « ينيدلا حالصالا دهع يف ترهظ يتلا يهو « ةضبنلا رصع دعب ترهظ

 . هالاو امو

 : ديحوتلا رصع يف ترهظ يتلا قرفلا

 ناك اهضعبو « ةريثك ديحوتلا دهع يف ترهظ يتلا قرفلاو -4
 نم انطبنتسا 6 نييحيسملا نم ةبلاغلا ةثكلا هعمو « ديحوتلاب ًاكسمتسم

 نع فرحنا دق ناك اهضعبو « خيراتلا ايانث نم دافتسي اكو يخيراتلا قايسلا

 يف تاوطخلا ضعبب ًاريس وأ ثيلثتلل ًاديهمت هدوجو ناك ىتح « ديحوتلا

 هنأ انحرش دقف « نيريثك اوناك دقو « هعابتأو سوبرأ نيدحوملا رهظأو
 هيأر ناكو « ةقراطبلا نم هريغو ةينيطنطسقلا كريرطب هبهذمب ذخأي ناك دق

 : سويرأ ةقرف

 مهنم ع قرف ىراصنلاو ١» : سويرأ ةقرف نايب يف مزح نبا لوقي
 2 درجما ديحوتلا هلوق نمو « ةيردنكسالاب اسيسق ناكو 3 سويرأ باحصأ

 قلخ اهب يتلا ىلاعت هللا ةملك هنأو « قولخم دبع مالسلا هيلع ىبسيع نأو
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 « ةينيطنطسقلا يناب لوألا نيطنطسق نمز يف ناكو ؛« ضألاو تاوامسلا

 . ©« سويرأ بهذم ىلع ناكو « مورلا كولم نم رصنت نم لوأو

 نيطنطسق نأ معزي وهف « رظن ىلا ريخألا هؤزج جاتحي مالكلا اذهو
 وه هنأ « ةيقين عمجم يف مالكلا دنع انيب دقو « سويرأ بهذم ىلع ناك
 ربتعأو « حيسملا توهال راصنأ لزعف « هناطلسو هذوفنب لخدت يذلا
 نم رثكأ رْمألا لوأ نوعمتجملا ناك دقو 5 مهاوس نود مهنم ًانوكم عمجما

 رشع ةينامت نم ًافلّؤم ًاعمجم دقعو « ةرثكلا يأر ضفرف « نيفلأ

 نم سويرأ ةرصنب حرص دق هنأ نيخرؤملا نم تاقثلا ركذي اهيب « ةئامتالثو
 . ةئامعبس نم رثكأ نيعمتجملا

 ىلا همضو « مهمأر ىلا هبذج كلذ دعب اولواح دق نييسويْألا نا معن

 رهظا وأ « ًاريخأ مهلا لامف « ًاناطلسو ةوق هنم اوديفتسيل مهبهذم

 ررقيل ًاعمجم دقعي ملو « مهبهذم ةرصن ىلع لمعي مل ناك ناو « ليما
 ىلا نيمورحنا در هنأ هلمع ام ىصقأو « مهريغل ةبسنلاب لعف اك « مهأر
 عاتمتسالا نم مهنكمو « مهافنم نم نييفنملا داعأو « ةيحيسملا ةيظح
 ةرثك مهار ذا . ةسايسو هنم ةسايك ناك كلذ لعلو . ةيرحلا ةمعنب

 ىتح ميلا ليملا رهظأف « ةجئارلا ةعئاشلا يه مههاوقأو « ةبلاغلا نييحيسملا

 . هيلع اوضقني ال

 : يطاشمشلا سلوب باحصأ

 « يطاشمشلا سلوب باحصأ اورهظ نيذلا نيدحوملا نمو -4
 درجملا ديحوتلا هلوق ناكو « ةيكاطناب اكريرطب ناك » : مزح نبا هيف لوقيو
 ؛مالسلا مهيلع ءايبنألا دحأك هلوسرو هللا دبع ىسيع نأو حيحصلا
 ناكو . هيف ةيهلا ال ناسنا هنأو « ركذ ريغ نم ميرم نطب يف هللا هقلخ
 . سدقلا حور الو « ةملكلا ام يردأ ال : لوقي
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 نأو « ًاصلاخ ًاديحوت ناك اذه سلوب بهذم نأ نيبتي اذه نمو

 يف ثحبلا هل ضرع اذا ناك هنأو « نيملاعلا بر نم ًالوسر الإ سيل ىسيع
 فقوتو « هيف ضخي ملو « كلذ نع كسمأ سدقلا حورو « هللا ةملك
 . كلذب مصتعاو

 راصنأ هنم ريثي يذلا راثملا اتناك نيتملكلا نيتاه نأ اذه نم رهظيو

 « هيقنتعم سوفن يف بيرلا اوقليل ٠ ديحوتلا لوح تاببشلا حيسملا ةيهولأ
 بارطضالاو ةريحلا نم اودجوو « مهينامأ اوقلأ مهيلع بيرلا ىلوتسا اذاف
 . كوديري ام ىلا ةعيرذ هنوذختي ام

 ناسنا حيسملا نا ١ : اذه سلوب بهذم نايب يف قيرطبلا نبا لوقيو

 « ميرم نم نبالا ءادتبا نأو « هرهوج يف انم دحاوك توهاللا نم قلخ

 , ةيهلالا ةمعنلا هتبحص « يبسنالا رهوجلل ًاصلخم نوكيل ىفطصا هنأو
 رهوج هللا نا نولوقيو « هللا نبا يمس كلذلو « ةئيشملاو ةبحماب هيف تلحو
 الو « ةملكلاب نونمُوي الو « ءامسأ ةثالثب هنومسيو « دحاو مونقأو « دحاو

 مهو « ةيكاطنأ كريرطب يطاشمشلا سلوب ةلاقم يهو « سدقلا حورب
 . ( نويناقيلوبلا

 فلتخي ال وهو « يطاشمشلا سلوب دقتعم يف قيرطبلا نبا هلاق ام اذه

 « تارابعلا تفلتخا ناو « هيف يسلدنألا مزح نبا مالك نع هرهوج يف
 « ةلاسرلاب مزح نبا هنع ربع ام وه يسنالا رهوجلا صيلختل ءافطصالاف
 ىلا هللا لوسر نوكيل هرايتخاو يحولا يه هيف تلح يتلا ةيملالا ةمعنلاو

 لوقل ةياكح قيرطبلا نبا ةرابع يف تءاج يتلا ةوبنلاو « مهيدهي سانلا
 ءيجت مل وأ « هناسل ىلع اهرجي مل سلوب لعلو « ةبحلا نع ةيانك اذه سلوب
 هقطنمب نيدحوملا نع ملكت ثلثملا يحيسملا قيرطبلا نبا نككلو « هنايب يف
 . نيثلثملل قفاوم ريغ دارملا ناك ناو « هريبعتو
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 : ديحوتلا ىلع ةيثولا لوخد
 يف ةرشتنملا ةدئاسلا مهلاوقأ تناك نيذلا نيدحوملا راوجب ناكو -

 مههفو نييحيسملا يف اولخد نم نيريثك ءارا تدجو « نييحيسملا عوبر
 ىلع ةيحيسمل | اومهفت « هوسرد امب ةءولمم مهسوؤر لازت الو « ةينثولا اياقب
 نكتسا امب مهسوفن يف ةلثمتم ةيحيسملا اومضتهاو . ًالوأ هوفرع ام ءوض
 ضعب نم هبشيل كلذ ناو « ةقباس تادقتعمو ءارا نم سوفنلا كلت يف
 يتلا ةقرفلا نابا يف نيملسملا يف ترهظ يتلا ةفلتخلا لحنلا كلت هوجولا
 ديزي رصع يف لخنو ءارآ نم لخدأ امو . عبارلاو ثلاثلا ةفيلخلا لتقم تلت

 . هيلو نمو
 امو « ِهنْيْيَع يبنلا ىدهو « هظفحو ميركلا نآرقلا رونب مالسإلا نكلو

 نيدلا اذه هب هللا ًالك امو « ةنسو باتك نم نوملسملا هيلع هظفحتسا
 ثعب ا « نيدلا ىقبو « ءافج دبزلا بهذو لخدلا هنع ىفن دق - نيتملا

 ردكت الو قفر ريغ نم ًايفاص مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن
 : اهيلع مالكلا يف هانيب ام اهارع دق بتكلا نألف ةيحيسملا يف امأ

 ملف « لوقعلا تلضو « ثيبخلاب بيطلاو نيمسلاو ثغلا اهيف طلتخاو
 يراسلا بكوكلا بهذو « حيحصلا ريغو حيحصلا نيب زيمت نأ عطتست
 , لطابلا هيتأي ال نيبم باتك وهو « ةكلاحلا ةنجدلا طسو ءيبضي يذلا
 « ةقحلا ةيحيسملا نيب ةقرفتلا لصيف نوكي « بيرلا هيلا قرطتي الو

 . اهتدسفأ يتلا ةلطابلا ريطاسألاو

 : نويققرم عابتأ
 زربت 6 « مهنيب تزربو نيدحوملا نييحيسملا ىلع ماهؤألا كلت تلخد

 عرزلا نم رضحخألا سدنسلاب تيسك دق ضرأ طسو نيطايشلا سوور
 ءامسأبو « ةبراضتم تاعزنو « ةنيابتم ءاوهأو . ةفلتخم لحن ىلع تءاجو
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 لدعو « حلاطو « حلاص : ةثالث ةمحلا كانه نأ 0

 مه مهنأل 2 سوح ا راثا نم ةلحنلا هذه لعلو 2( كويقرم عابتأ مهو «

 . رشلا هلإو ريخلا هلاب نولوقي 3

 نويقرم نأ اومعزو » : اهباحصأو ةلحنلا هذه يف قيرطبلا نبا لاق دقلو
 نأ نومعزي ةلحنلا هذهل نولحتنملاف (« سرطب اوركنأو « نييراوحلا سيئر وه

 لب « مالسلا هيلع ىسيع يبراوح نم يراوح اهب يدانملاو اهتيعاد نويقرم

 . مهسيئرو مهيف مدقملاب « مهخيشو نييراوحلا ريبك

 : ةيِاربربلا

 لعلو « ناهلا همأو حيسملا نا لوقت تناك ةيناربربلا ىمست ةقرف مهنمو

 نوكي ام ًانيبم ىملاعت هلوق يف هتاملك تلاعت هللا مهركذ نيذلا مه ءالؤه
 تلاعت لاق « همايقلا موي لوق نم مالسلا هيلع ىسيعو ىلاعتو هناحبس هنيب
 ينوذختا سانلل تلق تنأأ ميرم نبا ىسيع اي هللا لاق ذأو ١ : هتاملك
 سيل ام لوقأ نأ يل نوكي ام كناحبس لاق « هللا نود نم نينا يمأو
 يف ام ملعأ الو يسفن يف ام ملعت , هتملع دقف هتلق تنك نإ قحب يل

 نأ هب ينترمأ ام الإ مه تلق ام . بويغلا مالع تنأ كنا كسفن
 املف « مهبف تمد ام ًاديهش مهيلع تنكو « مكيرو ينر هللا اودبعأ

 مهبذعت انا  ديهش ءيش لك ىلع تنأو مهيلع بيقرلا تنأ تدكيتيفوت
 مهنم اقيرف لعلو ) مكحلا زيزعلا تنأ كناف مهن رفغت نأو كدابع مهناف

 . ميركلا نارقلا لوزن دنع ًادوجوم ناك

 :رخالحم

 عمجم لبق ةدوجوم تناك قرف ضعب نايب يف قيرطبلا نبا لوقيو

 ةلاقم يهو « ةيناثلا لاصفناب ىلوالا صقنت ملف « ران ةلعش نم تلصفنا
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 « رهشأ ةعست ميرم هب لبحت مل : لوقي ناك نم مهنمو « هتعيشو سوديلباب
 , اهنذأ يف تلخد ةملكلا نأل بازيملا يف ءاملا رمي أ « اهنطب يف رم امناو
 . هعايشأو نايلا ةلاقم يهو هتعاس نم دلولا جرخي ثيح نم تجرخو

 : بتكلا فيرحت ببسب ديحوتلا عايض

 يف تءاج ىتلا لحنلاو ءاوهألاو تالاقملا ضعب يه هذه ١-
 ةيحيسملا طسو يف ءادوس ًاتكن تناكو « هءافص تقنو ديحوتلا رصع

 ىقبيو « ةضراعلا رومألا كلت لوزت نأ نكمملا نم ناك دقلو ةرضنلا قحلا
 نأ كلذ طرش نكلو « دسافملا نم ءيش هبشأتي مل « ًايقن ًاميلس لصألا
 هيلا قرطتي الو « بناج يأ نم كشلا هيرتعي ال ظوفحم باتك ةم نوكي
 هب ساقت ًاسايقم نوكيلو « لطابلاو قحلل ًانازيم نوكيل « لاتحالاو نظلا
 . نوفلتخما هيلا عجري ًاعجرم نوكيلو « ءارآلا

 بتكلا ةرداصمو « نييحيسملاب تلزن يتلا تاداهطضالا نكلو

 رداصم لعج اذه لك « ةدسفهملا ةثباعلا يديالاو ) نامورلا رماب اهفيرحتو

 ريطاسألاو ءاوهألا تذفن كلذ ءارو نمو « بيرلاو كشلا اهيرتعي ةيحيسملا
 بقعي نأ ريغ نم اهميمصو ةيحيسملا نم لانت تذحأو « بولقلا ىلا

 . دنسلا تباث باتكو « دمتعم عطاق صنب بقعم

 ةماعلا ىدل جورت يهو « صن نم اهل أدر دجت ال ىعدت ةلحن لكف

 ةلطابلا ةجحلاب هنحل رادقمو يعادلا ةوقب لب ٠ صنلا وأ ليلدلا ةوقب ال
 لع هتبردو « هئاهدو هتليح ةعسو هنايبو هطاشن رادقمو ) ةحيحصلاو

 سيدقت 2 كوديزي « ةيحانلا هذه ىلا ةهجتم ةينايبلا مهتوقو ةاعدلا ةراهم

 سيدقتلا نم اولقتنا مث « ةماعلا ىدل ًالوبق مهمالك نوديزيف حيسملا
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 . اهلا هددع ىتح اولاغف « لوذرملا ولغلا ىلا لوقعملا

 لكو « نييوق نيلبح نيب ةماعلا ناكو .« دسفت ةديقعلا تذحخأ اذكهو

 هعمو « لقعلا هعمو « ديحوتلا لبحف « ةوقلا يِلوُأ نم ةبصع دي يف لبح
 هيلا ةماعلا بذتجي ذخنأ دق رخآ لبحو « ديحوتلل ةدايسلا هعمو لصألا

 ةيحانلا نم ءاج ءاوبتسالا لماع : نيلماعب مهذخأ ىلع لمعو « ةوقب

 هيلع حيسملا سيدقت ةيحان يهو « اهيف مهتوهش ىضرأو « اهنوبحي يتلا
 نوللا كلذ يف اهعضو دقو « سوفنلا يف هماعت يقلي ذخأو « مالسلا

 . غاستسملا معطلا كلذو ٠ يهشلا

 هيلأت ةلاقم لوقي نم بيرقتب هاجلاو ناطلسلا لماع : يناثلا لماعلا

 ال نم بيرغتو « باقرلا نم هنيكمتو « ناطلسلا يوذ نم هئانداو حيسملا

 هتعلو « ةيحيسملا ةيظح نع هداعبأو. هداهطضاو « ةلاقملا هذه لوقي

 اراقو هل وجري الو « حيسملا سدقي ال نم ةروصب سانلل هريوصتو هدرطو
 . ًالالجاو

 يف ةعطاقلا ةيحيسملا بتكلا دقف عم نيلماعلا نيذه نيب ةماعلا ناك

 ةفك تناك دقو . لادتعالا دح دنع نيلاغملا فقوت يتلاو لالدتسالا

 « كلذ دعب اوءاج نكلو « ةيقين عمجم دعب ىتح « ةحجارلا يه ديحوتلا

 مو . هيلا نوعدي ام نيبو مهنيب ليحو ديحوتلاب نيدانملا توص اوتفخأو
 ال كلذ دعب ةماعلا راصف ةماعلا ىلا مهمتوعد لصت نأ نم مهونكمي

 نع جورخلا وهو « دحاو لماعل نيعضاخو « ادحاو ابناج الإ نوعمسي
 حيسملا نيد ىفتخاو اودارأ ام نيسيسقلاو ماكحلل متف . ديحوتلا قاطن
 . نيسيسقلاو ةقراطبلا نيد ماقو . مالسلا هيلع
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 ثيلثتلا دهع ىف ةميدقلا قرفلا

 ناو « ةيحيسملا ةنايدلا نع ًايمس ديحوتلا دعبأ ةيقين عمجم دعب 1
 نأ ةينامورلا ةموكحلا عطتست ملو « ًارفن زعأو « ًاددع رثكأ هعابتأ ناك
 نع نيدحوملا دعبت تذخأ اهنكلو « عمجملا كلذب ديحوتلا ىلع يضقت
 يفنلاب بعشلا ىلا لصي مهتوص لعجت الو ؛ سئانكلا يف ةسايرلا ناكم
 نيبو ةماعلا نيب ليح ىتح « داهطضالاو ىذألا عئارذ لكو « ديرشتل ةتلاو

 , رونلا ىلع ةملظلا تبلغتو « هلعف نمزلا لعفو « ديحوتلا توص عام
 رهظت يتلا قرفلا تناك ذئدنعو . عطاسلا راهنلا رون ليللا مالظ ىفخأو
 . هتقرفو سويندقم انينثتسا نا ةلمجلا يف .حيسملا ةيهولأ لظ يف كلذ دعب

 : سوينودقم ةقرف

 تركنأ دقف . اذه سوينودقم ةقرف رصعلا كلذ يف ترهظ ةقرف لوأو
 نم ةماعلا ةسينكلا هيلا يمرت ام تمواقو « الا سدقلا حار نوكي نأ
 لعلو )2 اهقانتعا 37 2 34 مما سانا ةوعدو 4 .ةيهولألا كلت ضرف

 ) يل ةياغلا تناك 3 4 نيدحوملا رئاسو سويرأ كلذ 5 نوعباتيو

 رهاجف « سدقلا حورلا هيلآتب نونثيو حيسملا هيلأتب ةفقاسألا أدبي نأ هلاهف
 . عزنم ربصلا سوق يف دعي مل هنأل « يناثلا راكناب

 نبا نيطنطسق ) هكلم نم نينس رشع يفو » : قيرطبلا نبا لوقي
 ناكو « ةينيطنطسقلا ىلع اكريرطب سوينودقم ريص ( يناثلا نيطنطسق

 . ( تامو نينس رشع ماقأو « ةقولخم سدقلا حور نا : لوقي

 نيب نم ًاصوصخ عابتأو عايشأ هل ناك لب « هتومب تمت مل هتلاقم نكلو

 . مهل ناطلس



 ًاضعب انركذ دقو « 58١ ةئنس ةينيطنطسقلا عمجم دقعنا كلذ لحأل
 كريرطب ماقملا اذه يف لداجملا»و رظانملا» ررقملا ناكو « هتارارق نم
 نوينودقملا ىمسيو « ًافنا انهون م « ةثيدحلا ةينوطالفألا دهم ةيردنكسالا

 عمجملا نايب يف ناميلس ةنسوس باتك يف ءاج دقف نييراينلوبألا
 سودويث رماب 8١" ةنس دقعنملا ينيطنطسقلا عمجملا ١ : ينيطنطسقلا

 حورلا توهالل نوركنملا نوينودقملا مهو « نييراينلولا دض ثكلملا
 . ( سدقلا

 بهذم نم ديلو سدقلا حورلا ةيهولأ راكنإ نأ نويسنكلا دقتعيو
 هذه فوج نم ثعبنا دقو « ةسينكلا خيرات بحاص لوقيف « نيدحوملا

 ثولاثلل ةضقانم لقأ نكت مل ىرخأ ةقطرأ ( سويرأ يأر ) ةقطرألا
 « سوينودقم اهئشنم ناكو « سدقلا حورلا ةيهولأ ركنت تناكف سدقألا

 نينس ةدم بجتحاو ةينيطنطسقلا يسرك سلتخا دق يسوبرأ فصن وهو
 ةوبب يف ةيصوصخ ةرهش هل نكت ملو ؛ يسويزألا بمهذملا ءادر تحت ةديدع

 « عقاولا نم بيصن هل معز اذهو . ( نويسويبالا اهثدحأ يتلا يساجسألا

 نورقي ال حيحصلا ديحوتلا نودقتعيو ٠ حيسملا ةيهولأ نوركني نيذلا نأل

 . سدقلا حورلا ةيهولاب

 مل سوينودقم هيف ركنأ يذلا تقولا يف هنأ ظحالي نأ بجي نكلو
 ثيدح عضوم نوكي دقو « ماع عمجم يف تنلعأ دق ثيلثتلا ةديقع نكت

 سوينودقم ىدصتف « الإ سدقلا حورلا نوك مهضعب ملاعتو ةكراطبلا
 درلل عمجملا دقعني مل اذلو . لوبقلاب همالك سانلا ىقلتو « كلذ راكنال
 . نينس ةدعب تام نأ دعب الإ هيلع

 : نويروطسللا

 كريرطب ناك دقو « روطسن ىلا بسنت ةلحنلا هذه +».١٠-
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 نأ ىأر دقو « نيرهشو نينس عبرأ بصنملا اذه يف ثكمو ةينيطنطسقلا
 نأ ىري كلذب وهو « ناسنالا طقف تدلو لب « اهلا دلت مل ءارذعلا رم
 « نيثلثملا نم هريغ ىري 5 ميرم هدلتو دسجتي مل نبالا وهو « يناثلا مونقألا

 دعب ناسنالا كلذ دحتا مث . طقف ناسنالا تدلو ميرم نأ ىري ناك لب
 « ًادحاو ًاعيش امهلعجو جزملاب داحتالا كلذ سيلو « يناثلا مونقألاب هتدال
 هحنم هلالا أل . ًايزاجم ًاداحتا لب « ًايقيقح ًاداحتا سيل داحتالا كلذ وأ
 يدوي كش ال ميرختلا اذهو « نبالا ةلزنمب راصف « ةمعنلا هبهوو « ةبحنا
 1 , مهمعز يف بقوعو كوحو « مهملكو مهيطاخ يذلا حيسملا نأ ىلا

 . هلالا نبا الو ًاذإ نكي ملف . طق يملا رصنع هيف نكي

 باتك ةبحاص نأ ثلاثلا عمجملا ىلع ىلع مالكلا دنع ىضم اميف انلقن دقو
 ؛ ًامتح هنم همزاي وأ « هانعم روطسن مالك نأ ررقت ةيطبقلا ةمألا خيرات

 . حيسملا ةيهولأ راكنا

 ع ةيردنكسالا كريرطب سلريك هبتاك لوقلا كلذ روطسن لاق الو

 غصي ملف « هيأر نع لدعيل « نابالا كلذ يف ةيكاطنأ كريرطب انحويو
 هنعل ررقو « 49١ ةنس سسفأ عمجم دقعناف « امهبلط بجي ملو « امها
 . هلالاو ناسنالا تدلو دق ءارذعلا ميرم نأ تابثاو « هدرطو

 . عمجملا كلذ ىلع مالكلا دنع ليصفتلا ضعبب رارقلا كلذ انيب دقو

 يف مانو رصم ىلا راصف « ىفتو هيصنم نع روطسن كلذ دع دقل
 . تام نأ ىلا ممخأ

 نم اهايحأف « ترثدنا دق روطسن ةلاقم تناك » : قيرطبلا نبا لوقيو

 « سراف كلم زوريف نب ذابق دهع يف نيبيصن نارطم اموصرب نامزب هدعب

 يف ةيروطسنلا ترئاكت كلذلو « سراف لهأ ةصاخو « قرشلا يف اهتبثو
 نكامألا يف نآلا ىلا لازي الو . « ةريزجلاو لصوملاو قارعلا يف ١ « قرشلا

 لحد



 اذهب نوذخأيو ةلحنلا هذه نولحتني نويروطسن قيرطبلا نبا اهركذي يتلا
 . بهذملا

 رصعلا اذه يف نييروطسنلا نا » : ناميلس ةنسوس بحاص لوقيو
 « امهل ةرواجملا دالبلاو « نيربنلا نيب اميف ةصاخ نونكسي نادلكلا نومسي

 بهاذملا يقاب نع نزاتمي مهنأ ريغ . مهب ةصتخم ةريثك ملاعت مهو
 كلذ ىلا فضأ . ًاملظ سسفأ عمجم همرح سويروطسن نا مهداقتعاب
 بسحي ناكو « ًاضيأ نامونقأ لب ناتعيبط حيسملا يف نكي مل هنأب مهداقتعا
 هبسحيف نامزلا اذه يف امأو 2 ًانيبم ًالالض ميدقلا نمزلا يف دقتعملا اذه

 مالّؤه أل ًايونعم ال ًايظفل ًاطلغ « نوينامورلا كيلوثاكلا ىتح « ءاملعلا
 نولوقيو « نيتعيبط هيف نا ا” . نيمونقا حيسملا يف نأ نودقتعي نيينادلكلا
 راص ىتح اتقصتلا دق نيتعيبطلا نيتاهو « نيمونقألا نيذه نأب ًاضيأ

 . ( ةدحاو ةيؤر امهنم

 يتلا ةينامورلا ةسينكلا نا امههدحأ : نيرمأ ىلع لدي مالكلا اذهو
 هدعتو « اهدقتعم فلاخي نم لك درط يف ةيلاخلا نورقلا يف ددشت تناك

 اهردص تعسوف « رصحألا هذه يف تلهاست دق هبلق ناميالا جلي ال ًرفاك
 نامرحلا قباس دعب اهتيظح يف مهلخدتل « مهل تلوأتو. اهل نيفلاخملل
 . ريفكتلاو نعللاو درطلاو

 روطسن أل ء روطسن ءىدابم نع اوفرحتا دق نييروطسدلا نأ : امهناث
 ىري.ال قيرطبلا نبا ررق اهو « ةيطبقلا ةمألا خيرات باتك ةبحاص تررق اك
 ةبهوملاب حيسملا ةونب نأ ىري وه لب . طق حيسملا ج جزام يناثلا مونقألا نأ

 لاخ حيسملا نأ ىري هنأ انريغ طبنتسا اك انطبنتساو « ةقيقحلاب ال ةبحماو

 ناسنالا تدلو ميرم نب حرصي ومو امات اولخ يملالا رصنعلا نم

 فاالتخا اذهو 2 ناسنالاو هلالا تدلو اهنأ ررعي هريغ امنيب 2 طقف

 لي



 نويروطستلا ناك اذاو , ظفللاو لكشلا يف ال ىنعملاو ةقيقحلا يف يرهوج

 « مهريغ لوقي 5 توسانلا يف توهاللا جازتماب اولاق دق نامزلا اذه يف

 « لصوملاو قارعلا دالب مهدالب يف انركذ 5 نوميقي نويروطسنلاو

 اعيمج مهو « مجعلا دالب يف مقت ىرخأو « دنلا يف مبقت ةفئاط مهنمو

 سيلو« نييسنكلا نم مهريغ دنع هب مزتلي امم ةينيد سوقطو ديلاقتب نومزتلي

 . كاميلس ةنسوس باتك يف ءاج | اذهو م6٠8١ ةنس ذنم كلذو

 : توييوقعيلا

 حيسملا نأب نولوقي نيذلا مهو « يعذاربلا بوقعي عابتأ مه -4

 نم نوكتو ناسنالا رصنعب هلالا رصنع هيف جزتما دق ةدحاو ةعيبط وذ

 كلذ ةبسنو « توسانلاو توهاللا نيب ةعماج ةدحاو ةعيبط داحتالا

 هعدتبم هنأل ال « هيلا ةاعدلا طشنأ نم هنأل يعذاربلا بوقعي ىلا بهذملا

 وذ حيسملا نأ ررقو « ةينودكيلخ عمجم دقعنا نالعالا كلذ ببسبو

 ةسينكلا تلصفنا رارقلا كلذ ببسبو « ةدحاو ةعيبط ال نيتعيبط

 سداسلا نرقلا يف دجو دقف بوقعي امأ . ةينامورلا ةسينكلا نع ةيرصملا

 ىلع نييبوقعيلا مسا قالطا ين ناميلس ةنسوس بحاص ررقيو « يداليملا
 بوقعي ىلا ةبسن نييبوقعي مسا مهيلع قلطي » يأرلا اذه باحص

 خيراتلل سداسلا نرقلا يف اهبترو « ةعيشلا هذه داعأ يذلا يعذاربلا

 . ( يشالتت تداك نأ دعب « يحيسملا

 مالكلا دنع اهيلع ترم يتلا راودألاو ةلحنلا هذه يف مالكلا انلصف دقو

 لحآ



 عمجم ةيكيلوثاكلا ةسينكلا هيمست يذلا يناثلا سسأ عمجم يف

 . صوصللا

 . لمم ار راركتلا يف عقن ال ىتح « هانركذ ام ديعن الف ةينودكيلخ عمجم ينو

 نبي ويسآ ىلإ نومسقني « ةدحاو ةعيبط وذ حيسملا نإ نولوقي نيذلاو

 . هب ةصاخ ةيئيد ةساير مسق لكلو « نييقيرفأو

 نم نييويسآلا ءالؤه نمو « نايرسلا كيرطب وه نييويسآلا سيئرف
 مهيأر ىلع اورمتسا ناو مهلبقف « ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةسايرب اوفرتعا

 يف هعبتي و , ةرهاقلاب ميقملا طبقلا كريرطب وه نييقيرفألا سيئرو
 ةسينكلا كريرطبل نوعضاخ مهف « نويحيسملا ةشبخلا ناكس ةسايرلا هذه

 . مهسوسي افقسا مهل نيعيوهو « ةيطبقلا

 عم نوثدحتي و  ةدحاو ةعيبط وذ حيسملا نأ نودقتعي نيذلا نمو
 « سوقطو ةينيد ديلاقت مه نكلو « داقتعالا كلذ يف ةيطبقلا ةسينكلا

 ةسينك الو « ةيطبقلا ةسينكلا يف نوجمدني الو , مهنوسأري ةكراطسب مهو

 . نمر ألا  ايسآب نايرسلا

 :ةيِوراملا

 ةنس هيأرب اذه انحوي رهتشا دقو « نورام انحوي عابتأ مه 6
 يحيسم نم ضعب مهعمو « هيف نيسيسقلا ضعب هعياشو هيلإ اعدو ,ء”5ا/

 « ةدحاو ةئيشم وأ ةدارا وذ هنكلو « نيتعيبط وذ حيسملا نأوهو ءايسأ
 ةنيدمب سداسلا ماعلا عمجملا عمتجأ ةديدجلا ةلحنلا هذهه لجأ نمو

 هنعلو « نورام نامرح ررقو « داليملا دعب نم 58٠١ ةنس ةينيطنطسفلا

 كلذ ىلإ انرشأ دقو « هتلحن لحتني و « هبهذم بهذي نم لكو هريفكتو
 . هلقن ديعن الف , بهذملا يف هرارق كل انلقنو « عمجملا

 ىتح ةوقو ةكوش يوذ اونوكي مل ىأرلا اذه نيلحتنملا نأرهظيو
 ةديدش تاداهطضا مهب تلزن دقف , داهطضالاو ىذألا نم ةاحنم اونوكي
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 هب نومصتعي انمأم مهل اودجي ملف «رارفلا الإ مهنع اهعفدي نم مهل نكي مل
 ىلع اورمتسا دقو « اهب اومصتعاف , نانبل لبج يف دالبلا ضعب الإ

 مهتب رقو ةينامورلا ةسينكلا اهيلإ مهتندأ ىتح ء مهدعبو مهماصتعا

 ةسينكلل ةعاطلا | اونلعأ ىتح , ةسايسلاو ةليحلا تملعأو ءاهنم

 عم اهداحتا ناك دقلو « مهيأر ىلع اوقبي نأ ىلع اهعم داحتالاو ةيكيلوثاكلا

 ةنطوتم ةفئاطلا هذه تلاز امو , داليملا دعب ١١81 ةنس ةينامورلا ةسينكلا

 كيرطبل ةسايرلاب رقت تناك نأو . صاخ كريرطب اهو ء نانبل لبجب
 . امور
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 ةيبرغلا ةسينكلاو ةيقرشلا ةسينكلا
 ةيبرغو ةيقرش ىلا ةسينكلا ماسقنا ساسأ

 اهدعبأو , انأش ةمدقلا تاماسقنالا مظعأ انركذ اميف ناك 5 ٠

 ةيئيت الو ةينانوي ىلا ةسينكلا ماسقنا « ةيطبقلا ةسينكلا انينثتسا نا ءارثأ

 نع عرفت امو , اهلك ةيحيسملا يف قاقشنا نم ماسقنالا نم كلذ عبتي امو

 ةهدقلا قرفلا يف لوقلا نم ردقلا اذهب يفتكن اناو « قرفو عورف نم للوالا
 ماسقناب اهيف لوقلا متخنو « ةرضاخلا انمايأ ىلا اياقب اهنم لاز ام يتلا

 دنع ماسقنالا ىلا انهون دقو « ةيب رغ ةينيت الو ةيقرش ةينانوي ىلا ةسينكلا

 . لامجالاب هبابسأ ىلا انرشأو « عماجملا يف مالكلا

 يتلا ةينيطنطسقلا ةسينك نيب فالخلا ساسأ نأ اذه نم نيبت دقو

 يتلا ةمور ةسينكو « ةبطاق ةينانويلا ةيقرشلا ةسينكلا ةساير اهيلا تلا

 : نارمأ ةينيت اللا ةيب رغلا ةسينكلا ةساير اهيلا تلآ

 نمو ةينيطنطسقلا ةسينك نأ وهو  داقتعالاب قلعتي  امهدحا
 بآلا نم ال ء هدحو بآلا نم سدقلا حورلا نأ اودقتعا دعب نم اهالاو
 قثينم سدقلا حورلا نا اودقتعا دق اهالاو نمو امور ةسينكو « نباالاو

 اميف هعباتو هداقتعا عياش اعمجم قيرف لك دقعو ءاعم نبالاو بالا نم

 هدعب ىرخالل عياشملاو « 559 ةنس ةمورل عياشملا عمجملا ناكو « هب عنتقا

 ./1/9 ةنس تاونس رشعب

 , ةيتونهكلا ةسايرلاب قلعتي نكلو  داقتعالاب قلعتي ال  امهيناث
 عياش يذلا عمجملاررق دقل ؟ ةمور ةسينكل مأ ةينيطنطسقلا ةسينكل يهأ

 سيئرلاو , مظعألا ربحلا وه اهتسينك سيئرف , ةمورل نوكت نأ ةمور

 كلت ضفر ةينيطنطسقلا عياش يذلا عمجملا ررقو « عمجملل يحورلا

 اماع اسيئر ةينيطنطسقلا سيئر نوربتعي و « اهب فارتعالا مدعو ةسايرلا

 . سئانكلل



 يف فالخ نيتيسيئرلا نيتلأسملا نيتاه يف فالتخالا اذه عبت دقلو
 هجوأ ترثك دقف « قاقشلا رارمتساو نينسلا عباتت اهدجوأ ىرخأ لئاسم
 : اهنم ةيعرف لئاسم يف فالتخالا

 هترقأ كلذ ناف ,زبخلا لدب ىنابرلا ءاشعلا يف ريطفلا لامعتسا ١
 . ةيقرشلا ةسينكلا هب فرتعت ملو « ةيب رغلا ةسينكلا

 فلاخم وهو هتحابأ ةيب رغلا ةسينكلا ناف « قونخملاو مدلا لكأ ؟

 نيتنثا وحنب حيسملا ةقرافم دعب دقعنا يذلا ميلشروأ يف لسرلا عمجل

 . ةنس نيرشعو

 نود كيلوثاكلا دنع حابم وهف « ريزنخلا نهد نابهرلا لكأ

 . ةيقرشلا ةسينكلا

 . مهاحل ةنهكلا قلحو مهعباصأ يف متاوخلا ةفقاسألا سبل 4

 ناك امبرو , ةكراطبلا ءالؤه اهب حرصي مل نيتاللاو مورلا نيب هذه ريغ
 « ةمور ةسينك يف ةينيد ةدعاقك ذئتقو تددحت تناك ام اهنوكل كلذ

 مث « 1419 ةنس يف دقعنملا اسنرولف عمجم يف الا تبثي مل يذلا رهطملاك
 سداسلا نرقلا يف ىنيتنديرتلا عمجملا ةيب رغلا سئانكلا ىلع هلوبق بجوأ

 نأ وهف « مورلا اهررقي يتلا منهج تالاقع نيبو هنيب قرفلا امأ
 مرج رادقمب اهيف صاقي نأ دعب ءيطاخلا اهنم صلختي ةرهطم ران رهطملا

 . هبونذ

 موي ىلا ةاطخلا هيف ميقي سبح ريظن يهو « ميحجلا تالاقع امأ

 يتلا تاولصلاو « منهج يف يدب ألا صاصقلا نولاني هب يذلا ةن ونيدلا

 سبجحلا اذه لاوحأ اعون فطلت اهنا نودقتعي « ىتوملا لجأل اهنومدقي
 . طقف ايتقو افيطلت مهيلع

154 



 ةسينك هتبثت مل اذا سأكلا يف كارتشالا نم بعشلا عنم كلذكو

 . ١14١8« ةنس سناتسمك عمجم يف الا ةيمور

 * فاللخلا عسوب نمزلا مداقت

 فاالخلا اهنم أدتبا يتلا ةطقنلا ىلع نمزلا مداقت املك ناك - 7

 سأب تاذ نيتسينكلا اتلكو « جارفنالا ةي واز تربكو « هتاجرف تعستا
 نامورلا ةلود تناك ذا « اهيمحتن ةلودامل ميدقلا ِق تناكو 83 ةوقو

 نيتلودلا نم ةدحاو لك لالقتسا ناكف « ةيب رغو ةيقرش ىلا ةمسقنم
 . ماسقنالا ىوقو ةقرفلا دكأ امم ىرخألا نع اهاصفناو

 مائتلالاو ةدحولا ىلا وعدي توص ىرخألا دعب ةنيفلا يتأي ناك دقلو
 لسرتو « , عماجم اذه لجأل دقعتف , ماسقنالاو ةقرفلا ىلع رارمتسالا لدب

 عازنلا بابسأ داعت ىتح , نامصاختملا ىقالتي نا ام نكلو . دوفولا

 لك ىحالتف ؛ اهيأر نع ىرخالا لزنت نأ يف بغرت ةدحاو لك ذا ءاعذج

 دقو « ناقرتفيف « لوقلا سيطو ىمحيو « لدجلا دتشيف « دقتعت امع ةدحاو
 . امادتحاو ةوق ةعيطقلا تداز

 : فالخلا ةلازا ةلواحم

 عمجي نأ رشع يداحلا نرقلا فصتنم يف امور ةقراطب دحأ لواح
 اهضرف «ةحلصملل اساسأ نوكت ءيدابم ضرعو « لمشلا ملي و «تاتشلا
 اذه ردصأف « ىناثلا نامرحب ارارق لو ألا ردصأو « ةينيطنطسقلا كريرطب
 . طورشلا هيلع ضرع يذلا دفولا نامرحب ارارق

 مهنيب هللا ىرغأو « يقالتلا كلذ ببسب ةقرفلا تدادزا اذكهو
 هدقتعت ام كلذ ِق بيسلا نأ رهظيو 0 ةمايقلا موي ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا

 نأ يف ةدحاو لك ةبغرو »2 نيدلا ىلع ةحراخ ىرخألا نأ اهنم ةدحاو لك

 . انيب امك اهيلا ىرخألا بذتجت
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 : ةيب رغلا ةسينكلل ىحيسم داقتنا

 ةينامورلا ةسينكلا نا » : ناميلس ةنسوس بحاص كلذ يف لوقيو
 ةيقوطره عيش يه قالطالا هجو ىلع ةيحيسملا بهاذملا لك نأ ىعدت
 ةسينك ةي أل حصت ىوعدلا هذهو . اهتكرش نع ةلصفنمو , اهنم ةجراخ
 ةحيحصلا تادقتعملا ىلع تابثلا يف ةيمدقألا اهتاذل تبثت نأ اهنكمأ
 ىلع ءاليتسالا الا ىوعدلا هذه يف اهل سيلف « ةمور ةسينك امأ . ةيلصألا

 . تاديلقتلا قودنص ةنامأ

 نم ةسينك يف ديلاقتلا تلق املك هنأب ىضتقت قوذلا ةمالس نأ ريغ

 اذه نموه اميف اهيلع ديزت يتلا ةبسنلاب اهتيمدقأ ىلع لد سئانكلا
 «ةدايزلل ةلباق ةمور تايرحي نم نيبتسي ام ىلع ديلاقتلا نأل , ليبقلا
 عادبالاو « ةعدب هنأ يف بير ال نيدلا يف ثادحالاو ,« ثادحأ ةدايزلاو

 ةرثكب ةيب رغلا ةسينكلا دقتني باتكلا اذه بحاص نا اذه نم ىرنو
 امك ةقطره ةعدب لكو « ةعدب ةثدحم لك ناف « ديلاقت نم هتثدحأ ام

 . هيف ةعدب ال اسدقم هلوقن ام لك ناك الاو , اهبهذم

 اميف تناكو « ةيب رغلا ةسينكلا عبتت يتلا دالبلا انيب دقو - 4

 . ايسآ يف فئاوط ضعب و « ابيرقت ابوروأ لك ىفم

 : ةيقرشلا ةسينكلا ةقراطب
 امك قرشلا يف اهرثكأف « ةيقرشلا ةسينكلا عبتت يتلا دالبلا امأ

 . ةكراطب اهلو « لوقلا نم انفلسأ

 فصو هبقل ىلا نوفيضي و مهريبك وهو « ةينيطنطسقلا كريرطب مهوأ
 الا سيل هنا » : ناميلس ةنسوس بحاص لوقي و « ىنوكسملا قيرطبلا هنأ

 لل



 ةفقاسألا وأ ةقراطبلا نم هريغ ىلع طلست هل سيلف « طقف ايفيرشت ابقل
 . « الصأ ينوناق هجوب ةلقتسملا

 ماورألل ةيردنكسالا كريرطب ةينيدلا ةناكملاو ةبترلا يف هيليو

 عمجملا مث ؛ ميلشروأ كريرطب مث « ةيكاطنأ كريرطب مث سكذوثرألا

 « انيثأ ةيفقسأك ىرخأ ةلقتسم تايفقسأل عماجم ةدع مث « يسورلا

 . اههريغو صربق ةيفقسأو

 نم ريثكو برعلاو نانويلاو ايسور دالب يف دتمت ةسينكلا كلت ةكوشو

 . مورلا رحب رئازج

 قرفو عيش ةسينكلا هذه اهدوست تناك يتلا ايسور يف ترهظ دقو

 ةديدجلا قرفلا هذه باحصأ دادعتو « ةلحن يتئام وحن اهددع غلب ة ةريشك

 . انويلم رشع ةسمحخ نع ديزي ال ةعمتجم

 نا ينارصنلل نسحت ةعيش مهنمو , لافطألا ديمعت ىرت ال ةقرف مهنمف

 ءرانلا مهدمعتل مهسفنأ نوقرحي ةعيش مهنمو , حيسملا بح يف هسفن لتقي

 , ىلوألا ةيحيسملا ناك هرابتعاب ناتخلا مزتلت ةعيش مهنمو ؛ اهب اورهطتيف

 نيابتتو لحنلا فلتخت اذكهو عامل ةددحم ةينارصنلا ربتعت يتلا ةاروتلا فو

 . نيبملا قحلا ضحم وه اهيأر نأ دقتعت ةدحاو لكو «

 ةينيدلا ةيرحلاب ةيقرشلا سئانكلا للظي مالسالا
 فاالخلا نوكي ام دشأ ىلع نيتسينكلا نيب ةقالعلا نا انركذ - 84

 نم لاحلا تناك دقو « نيدلا قاطن نع تجرخ دق ىرخألا دعت لك «
 رصمب لزنو « ةيب ورو ألا سئانكلاو رصمب طبقلا ةسينك نيب كلذك لبق
 نيملسملا مكح تقو نمف , يمالسالا حتفلا الا مهذقني ملو « ءالبلا دشأ

 اهب اوعتمتسي مل يتلا ةينيدلا مهتيرحب نويرصملا رعش نآلا ىلا ماشلاو رصل
 . ميركلا حمسلا مالسالا مهيلا اهادهأ ىتح , لبق نم

 نأ رظتنملا نم ناك ةيقرشلا ةسينكلا عم ةيب رغلا ةسينكلا تفلتخا الو

 للا



 رمألا لوأ متي مل كلذ نكلو , ءالبلا دشأ ىرخألاب امهادحا لزنت
 امهنم ةدحاو لك ماصتعاو « ةيب رغو ةيقرش ىلا ةينامورلا ةلودلا ماسقنال
 ىلع ضبقت ملف , ىرخألا ةبقر نم امهنم ةدحاو نكمتت مل كلذل « ةلودب
 . اهتيصان

 ىلع نوملسملا اهفلخو « لالحنالا يف ةيقرشلا ةلودلا تذخأ ال نكلو
 ىدحا حجرت تذخأ « اهفارطأ نم اهنوصقي اوذخأو , اهكالمأ ضعب

 فورتعاو « ةدايسلا اهل تراصو « ةيبرغلا تيوقف ىرخألا ىلع نيتفكلا
 اهنأب فرتعي مل نإو , ةسلجلا يف هيلع مدقتلاب هل ةينيطنطسقلا كريرطب
 اهعطتقا يتلا دالبلاو « لبق نم هيف افلتخا امو , هيف نافلتخي اميف قح ىلع
 . مهريغل مهتلماعم يف نيملسملا نأشك ةينيدلا ةيرحلاب معنت تناك كوملسملا

 ميلشروأ ىلع نويبيلصلا ىلوتسا « ةيبيلصلا بورحلا تءاج الو
 , داهطضا مهجعزي ال نينئمطم نينمآ ةيقرشلا ةسينكلل اهتسينك ةعباتلا

 ةسينكلا عابتا نويبيلصلا كئلوأ« ىنث مث ء طغض مهءافص قفري الو

 نم مهناوخاب اولزناف « اهسفن ةيقرشلا تامورلا ةلود ىلع اولوتساف « ةيب رغلا
 . نوفرعي اونوكي مل ام ءالبلا

 : لوقيوهف « ناميلس ةنسوس بحاص يحيسملل ةملكلا كرتنلو
 دي نم ةيقرشلا ةكلمملا عزنل نييبيلصلا داوق ثلاثلا تنسوتأ ابابلا كرحر»

 ىلا اهيلع نيطلستم اومادو « ٠٠١4 ةنس ةينيطنطسقلا اوحتتفاف « نانويلا
 يتلا يضار ألا يف ةيربربلا نم مهنكمأ ام اولمعتساف م١195 ةنس
 عيمجو « ميلشروأ ةقراطب اوعضخيل ؛ « نيطسلفو ةيروس دالب نم اهوكلتما

 نأ مهوجوحأ نأ ىلا سئانكلا لافقاو سبحلا ةطساوب ىنانويلا سريلكألا

 طلست اوراتخيو مهتداوم ىلع نييلصألا دالبلا ماكح برعلا ةدوم اولضفي

 عمطو هعمط يحور كلم مهيلع طلستي نأ ىلع هيزجب ىضري بعش
 . © ناعبشي ال هداصق



 ةمعنو « مهيلع مالسالا ةمعنب نويحيسملا كئلوأ سحأ ذئنيح
 فسخلا اهكولمو ةيب رغلا ةسينكلا مهتماس دقف , مهل نيملسملا مكح

 ةمعن نكلو ,رودصلا هنكت امع اوثحب و ,مهبولق نع اوبقنو «ناوه لاو
 مالسالا مهءاج ىتح , لي وط نمز ضقني ملف « مهقحالت تناك مالسالا

 دقل ىتح ,نانئمطالاو رارقلاو ةعدلاو نمألا مهاطعأو ةينيطينطسقلا يف

 الو ,حتافلا دمحم ناطلسلا ةعامع» : ةنسوسلا بحاص ىكح امك اولاق

 . «ثلثملا ايابلا جات

 . نيفلاخملا هتمحر عست اميحر مالسالا ناك اذكهو



 )١( « تناتستوربلا » ةثيدحلا ةقرفلا

 ينيدلا حالصالاوأ

 :حالصالا لبق ةسينكلا لاح

 : ءاملعلاو سانلا ىلع ةسينكلا ةدش

 تغلاب و «نييحيسملا ىلع ةيكيلوثاكلا ةسينكلا طغض دتشا -ه

 ليبس كلذ يف كلست ملو ىولغلا دح تزواجت ةغلابم مهيلع اهئارا ضرف يف
 حاور ألا ةبطاخمو « ميوقلا داشرالاو ,ةحلاصلا ةوعدلاو ,ةنسحلا ةظعوملا

 تكلس لب «ةراتخم ةديرم ةرح يهو , اهعبتت نأ نم اهنيكمتو ءسوفنلاو

 ةينوكلا مولعلا يف يأر لك تلعجف ,ةدشلا نتم تبكرو فنعلا ليبس
 «داشرلا ىلا هدشرتو «ةياده ا ىلا ةيقنتعم وعدت الو ءارفك اهيأر فلاخي

 «بابسألا ىهو أل رفكت لب ءالاض هنوري نم عم نيدلا لاجرب قيلي امك

 . ةداوه الو قفر الب ارفاك هارت نم بذعت وأ قرحتو

 ىمسملا عمجملاوهو ةسينكلا عماجم نم رشع يناثلا عمجملا اذهف

 نونعي و ,ةقطارحلا لاصئتسا ررقي ١5١6 ةنس دقعنملا عبارلا ,ىناريتالللاب

 عئابط وأ نوكلا يف ايأر ناك ولو ,ةسينكلل افلاخم ايأر ىري نم لك كلذب
 لب ءاهءارآ فلاخت ءارآب نورهجي نم لتقب ةسينكلا فتكت ملو ,ءايشألا

 رئارس نع فشكتو «سوفنلا ايابخ هنكتستو بولقلا ىلع بقنت تذخأ
 ام نايدألا خيرات تسند يتلا «شيتفتلا مكاحم خيراتلا هامسأ امب سانلا
 امو ءءامد نم تكفس امو , حاورأ نم تقهزأ امو ,ماثآ نم تبكترا

 . ءايحأ نم تبذع

 مهنأل «تناتستورب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىلع اوجرخو يسنكلا حالصالا أدبم اوقنتعا نيذلا يمس )١(

 اوضمأ نيذلا ىمسف ,تسترب ةيزيلجنالاب ىمسي اجاجتحا اونلعأ مهيلع نامرحلا رارق ذيفنت ديرأ امدنع

 .نيجتحملا يأ ,تناتستورب رارقلا



 ناك هيدهب ذخألا ىلع نيدلا لاجر اثاحو « قفرب سانلا ذخأ ىلإ ةسينكلا
 . لتقلاو نامرحلا هباقع

 بوجوب اسنرف ةفقاسأ سحأ نأ رشع سماخلا نرقلا لئاوأ يف تثدح
 و افقسأ ١ نم فلؤم عمجم كلذل دقعناف ؛ تاوبابلا لاح حالصا

 رمألاب هتارارق يف يبتنا عمجملا اذه نكلو « نيدلا لاجر نم ٠

 . موريج هقيفرو ايميهوب ةسينك حلصم سوه انحوي قارحاب

 ملعلا ليبس يف اودهشتسا ءاملع ليبسلا اذه يف بذعو قرح دقلو

 . اهيلع نيماوقلا ردص قيضو « ةسينكل ١ كلت ملاظم ببسب

 ريفكت يف يأر هل ناك دراليبا همساو ءاملعلا دحأ نأ اذه يف ركذي امو
 ةايح تسيل : لاقف ةسينكلا يأر هب فلاخ مدا ةئيطخ نع حيسملا

 لزناو هللا ءاضرال اليبس بيذعت نم كلذ يف ىقال امو هبلصو حيسملا

 ىقال امناو « برقأو كلذ نم رسيأ هللا اوفعف « ناسنالا ةئيطخ نع هوفع

 يف ريثي نأ ىسعو « هللا بح نم هبلق هنكي امل انالعا قال ام حيسملا
 ام هنكلو . هللا ةعاط ىلإ مهديعيف « ليمجلا نافرعو ركشلا ةفطاع سانلا
 هبتك بيصن ناكف « هتمكاحم سلجم دقعنا ىتح لوقلا كلذ لاق نأ

 . هتينم هتفاو ىتح « متادلا نجسلا هبيصنو « قيرحتلا

 سيل هيأر نأ عم « يأرلا كلذل نجسيف نوكلا يف ايأر ىري ويليلاجو

 . ءيش يف نيدلا رومأ نم

 : كولملا ىلع اهناطلس ضرف
 كولملا ىتح حجني ملو « تيأر 5 « اهتدش يف ةسينكلا تغلاب 0١

 « ةفلتخم كلامم ىلإ ةيبرغلا ةينامورلا ةلودلا ماسقنا ناك دقف « اهنايغط نم

 ةبحم لاصتا الإ ىرحالاب لصتت ال ةيسايس ةدحو ةكلمم لك رابتعاو
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 ال ابابلا راص نأ يف اببس كلذ ناك  ماصخخو برح وأ « مالسو

 نييعت راص اك دعب نم اذه ررقت دقو « هيلع رْمألا ةالو نم دحأل ناطلس

 هتوق نكت امهم ء ريمأ وأ كلم نييعتب ال , عماجملا رايتخاب تاوبابلا

 عاونأ نم عون يأب نيعضاخ ريغ مهييعت دعب تاوبابلا راصو « هتوطسو
 مه مهل كلذ نم ضيقنلا ىلعو « كولملا نم كلم يأل عوضخلا
 يوتسي « هتناكم نكت امهم « يحيسم لك ىلع دري ال يذلا ناطلسلا

 ىلع ناطلس كلم يأل سيلف « ةيعرلاو يعارلاو . ريفخلاو ريمألا كلذ يف
 ناطلسلا هلو . يحيسم هنأل ؛ « كلم لك ىلع ناطلس هل ابابلاو « ابابلا

 سرطبو لوسرلا سرطبل ةفيلخ ابابلا نألو « نييحيسملا لك ىلع لماكلا
 اذه ىلع ابابلاف « هدعب نم نييراوحلا ىلع اسيئر حيسملا هماقأ لوسرلا
 « هناطلسب ذفنيو « هتفالخب ملكتيو , همساب قطني حيسملل ةفيلخ ساسألا
 . هنيد براحو « حيسملا ةعاط نع جرح دقف هتعاط نع جرخ نمو

 : كولملا كانت نامرحلا تارارق

 رئاس ىلع اهوضرف اك « كولملا ىلع مهرماوأ اوضرف قطنملا اذببو
 مهدرطو « مهنامرحب عماجم ا تارارق نم كولملا ضعب جني مل اذلو « سانلا

 رمأب 4١١ه ةنس اسنرف لامعأ نم نويل يف دقعنا رشع ثلاثلا عمجملا )
 اذهو « هنامرحو اسنرف كلم كيردرف لزع لجأل عبارلا تنسونيا ابابلا
 . « اقلطم هناطلسب وأ هتحصب نالا ىتح اسنرف ةسينك ملست عمجما

 يف هرثأ كلذل ناو « درطلاو نامرحلا تارارق نم كولملا نذا جني مل
 ةيامح ىلع مهبناج نم لمعلا ىلع كولملا زفحي هنأ اك « مهبوعش سوفن
 لاجر يف ةلاقلا اوريثي نأ نع نوعنمتي ال كلذ يف مهو « مهسفنأ

 , مهتسادق نم طحي ام مهنع اوجوريو « مهرئاغص اوربكيو . تونهكلا
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 رحزو فنع « سانلل اهتلماعم يف ةسينكل 59 | يه هذه ١7

 ضرتعي نم لك برضت يهو « حالصاو ةيادهو داشرا ال « ةوسقو

 . ةيعرو عارو « موكحو ماحو « سوسمو سئاس نيب قرفت ال « اهقيرط

 . امهنيب ةبلاغم نم دب ال ناكف « ناطلسلا يوذب اذهل تمكتحا دقو

 سبيل اميف ولو « اهفلاخي نمب هلزنت يندبلا يذالا ىلع اروصقم رمألا نكي ملو

 قاهرا ىلإ كلذ زواجت لب . ببسب هب لصتي الو « بسن نيدلا نيبو هنيب

 ىلعو « اهنوذخأي ةرببك بئارضو « اهنوضرفي ةيلام تاواتاب نييحيسملا
 نم كلذ يف ءاوس « ليقث رين تحت نونكي ةبطاق نويحيسملا راص كلذ

 لاملاب قفاوملاو ء همسج هب أرب باذعلاب فلاخلاف « قفاو نمو فلاخ

 امو انايحأ ةلوبقم ريغو ةلوقعم ريغ بابسُأل بئارض هيلع ضرفتوعهب لقثي
 . بوغللاو دكلاب اهيلع اولصح يتلا نيدودحم او ءارقفلا لاومأ نم عمجي

 قيقحت ليبس يف ارادبو افارسا هنوقفنيو « مهنيب نيدلا لاجر هعزوتي
 هلح ريغ يف هنوقفنيو « هلح ريغ نم لاملا نوعمجي اوناك كلذبو « مهتابغر

 . نيدلا بل اوكرتو « ايندلا هذه يف ام رش يف اوسمغنا كلذبو « اضيأ

 : ةسدقملا بتكلا مهفب ةسينكلا دادبتسا

 بتكلا مهف يف قحلا اهسفنل ةسينكلا تزجتحا دقلو ١١

 سانلا ىلعو « هنلعت رمأ وأ « هيدبت ىأر يأ يف وأ « ريسفتلا اذه يف لوقت

 مل ذإ يحيسملا ىلعو « هفلاخ وأ لقعلا قفاو . لوبقلاب اهوق اوقلتي نأ
0 

 . اهانيب يتلا ةفالخلا ةلسلسل ؛ , فيلخ ابابلا

 سو « مهدنع سدقملا باتكلا اهب ءاج ام ارومأ نلعت تناك دقلو

 دج ةبيرغ روما يهو « ىلوالا عماجملا ال « ناولآلا نويحيسملا هل ضرعت

 لدن



 نييحيسملا مزلتو « دعبلا دج لقعلا ماكحأ يف لوبقلا نع ةديعب « ةبارغلا
 هب هنولزني « هل ليولاف اهيف ةملك لاق نمو « اضرف مهيلع اهضرفتو « اهب

 . ةرخآلا يف نايدلا باسح نورظتني الو ايندلا يف

 ركفلا يف رثأ امل ناك نيتلأسم لاثملا ليبس ىلع ءىراقلا ركذنو
 ىلإ نيعاد « ةأرج يف نوحلصملا مدقت امثريغو امه امهببسبو « يحيسملا
 ةلأسم امه ناتلأسملا ناتاه . ىنسحلا ريغب وأ ىنسحلاب ةسينكلا حالصا
 . نارفغلا ةلأسمو « ةلاحتسالا

 : نارفغلاو ةلاحتسالا اتلأسم

 حرش يف تملع ام اهيف ساسألاف ةلاحتسالا ةلأسم امأ - 4
 نوبرشيو ازبخ حصفلا موي نولكأي نييحيسملا نأ نم « ةينارصنلا رئاعشلا
 كلذ نأ ةسينكلا تمعز دقلو « ينابرلا ءاشعلا كلذ نومسيو « ارمخ
 حيسملا مد ىلإ ليحتسي رمخلا كلذو « حيسملا دسج ىلإ ليحتسي زبخلا
 حيسملا اد دقق ةلاحجمالا هذه الاحتسا دقو امهلكأ نمف « كوفسملا
 نأ عيطتسي ال ؛ , لقعلا يف بيرغ رمأ كلذو « همدو همحلب هدسج يف

 . طق هغيستسي نأ عيطتسي ال لب « ةلوهسو رسيب دحأ هغيستسي
 © فورعم نيعم خش منح يصب فيك « امخل زيخا لوحتي فيك
 كلذ . ؟ فورعم نيعم صخش مد ريصتو امد رمخلا لوحتت فيكو
 تضرف ةسينكلا نكلو « لقعلا يف لوبقلاو روصتلا ليحتسم لب « بيرغ
 « نامرحلاو درطلل اوضرع الاو « هتشقانم نم مهتعنمو هلوبق سانلا ىلع

 ريغ نم هب ذخألا بجي ىتح « ةسدقملا بتكلا يف رمألا اذه درو لهو

 دحأ يف هتدبأو هتنلعأو ةسينكلا هب تلقتسا رمأ هنا « ليوأت وأ ريسفت
 ةسدقملا بتكلا نم حيرص صن ىلع كلذ يف ةدمتعم ريغ « اهعماجم

 نم اهريغ ةيكيلوثاكلا ةسينكلا هنأش ضعب يف تفلاخ دقلو
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 « ريطفلاب نوكي ال ينابرلا ءاشعلا نأ ىرت ةيقرشلا ةسينكلاف « سئانكلا

 هذه نوركني نم ركفلا رارحأ نم دجوو « ةينيتاللا ةسينكلا هارت انيب
 . ركفلا يف ةغئاس الو لقعلا يف ةنكمم ريغ اهنأ نودقتعيو « ةلاحتسالا

 قح ةسينكلا كالتما ةلأسم يهف ةيناثلا ةلأسملا امأ - 6
 عمجملا يف اهسفنل اقح ةسينكلا هتررق دقف « ايندلا يف ءيبسملل نارفغلا

 . اضيأ رشع يناثلا

 اذه يف عمجملا رارق نايب يف ةسينكلا خيرات باتك يف ءاج دقو

 نا » : لاقف نارقغلا رمأب قلعتي اميف هميلعت عمجملا ىبنا ١ : نأشلا

 دقو « تانارفغلا حنم ناطلس ةسينكلا دلق دق ناك ام حيسملا عوسي

 « ىلؤالا مايالا ذنم العلا نم هتلان يذلا ناطلسلا اذه ةسينكلا تلمعتسا

 ةيصالخلا ةيلمعلا هذه ةسينكلل ظفحت نب رمأو . سدقملا عمجملا ملعأ دق

 . ( عماجملا ناطلسب ةتبثملا « يحيسملا بعشلل

 وأ «ةديفم ريغ تارفغلا نأ نومعزي نم نامرحلا فيسب برض مث
 اذه لمعتسي نأ يف بغر دق هنأ ريغ ءاهحنم ناطلس ةسينكلا ىلع نوركني
 يف ةتبثم او ءامدق ةظوفحملا ةداعلا بسح زارتحاو لادتعاب ناطلسلا
 . لهاستلا طرفب خارت يسنكلا بيذهتلا سم الل ,ةسينكلا

 . : نارفغلا قح لامعتسا يف ةسينكلا طارفا

 وهو .رابج يوق ناطلس نم ةسينكلل نيكمت هيفو ,عمجلملا رارق اذه

 دق نكت امهمو ءاهرادقم نكي امهم اهنارفغو «بونذلا حسم ناطلس
 لادتعالاب ةسينكلا ىصوأ دق هنكلو . بلقلا تسكرأو «سفنلا تسند

 بيذهتلا كرت ىلا نارفغلا حنم يف طارفالا يدؤي ال ىتح «سارتحالاو

 تذخأ لهف «نيدلا ىدهب ثبعلاو « ةسينكلا ميلاعت رجهو ,ينيدلا

 مدع نم هب اهاصوأ ام ةياعرلا قح تعارو « عمجملا اهاطعأ امم ةسينكلا
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 ىطعأ نأ دعب نم رهدلا نم نيح ىتأ دقل ؟حنملاو ءاطعالا يف طارفالا
 اديدش اطارفا هئاطعا يف اوطرفأ نأ ,قحلا كلذ مهسفنأ نيدلا لاجر

 ضارعأ نم ضرع اهنأك اهوعابف «ىرتشتو عابت اكوكص هل اوأشنأو
 مهيلع ناك امو ,لاملا اهليبس يف ةاصعلا لذب و ,اهتعتم نم ةعتمو ءايندلا

 سفنألا ىوهت ام اولانيو ,تاقبوملا نم اوءاش ام اوبكتري نأ يف جرح نم
 نارفغلا كص صن اذهو « لج وأ لق لامب ىدتفي كلذ ماد ام ء صاعم نم

 : ةعلسلا عيب عابي يذلا

 : تارفغلا كص نم ةروص

 همالا تاقاقحتساب كلحيو ؛ ,نالف اي كمحري حيسملا عوسي انبر»

 عيمج نم كلحأ يل ىطعملا يلوسرلا ناطلسلاب انأو «ةسادقلا ةيلكلا
 نم اضيأو ,اهتبجوتسا يتلا ةيسنكلا تالئاطلاو ماكحألاو ,تاصاصقلا

 ةميظع تناك امهم اهتبكترا يتلا بونذلاو اياطخلاو طارفالا عيمج

 ءابابلا سدقألا انيب آل ةظوفحم تناك ناو ءةلع لك نمو ,ةعيظفو

 يتلا ةمالملا تامالع لكو بنذملا راذقأ عيمج اوحمأو «يلوسرلا يسركلاو

 تنك يتلا تاصاصقلا عفرأو «ةصرفلا هذه يف كسفن ىلع اهتبلج امبر

 ةسينكلا رارسأ يف ةكرشلا ىلا اثيدح كدرأو رهطملا يف اهتدباكم مزتلت
 كل اناك نيذللا ربلاو ةراهطلا ىلا ةيناث كدرأو «نيسيدقلا ةكرش يف كنرقأو
 لخدي يذلا بابلا كمامأ قلغي توملا ةعاس يف هنا ىتح ؛كتيدومعم دنع
 ىلا يدؤي يذلا بابلا حتفي و «باقعلاو باذعلا لحم ىلا ةاطنخلا هنم

 «ةريغتم ريغ ىقبت ةمعنلا هذهف ةليطتسم نينس تمت مل ناو «حرفلا سودرف

 .«سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب ةريخألا كتعاس ىتأت ىتح

 بونذ رفغتو « ماثآلا وحمت اهنأ ركذت نارفغلا كص روص نم ةروص هذه
 ريصي ىتح ةيضاملا هبونذ نم هلسغت ,رخات امو اهنم مدقت ام ىصاعلا

 « اياطخ نم بكتري امهم بونذلا هيف رثؤت نأل الباق ريصي ال مث ءارهاط

 حل



 ميعنلا ىلا رورملا زاوج كصلا كلذ نأك «يصاعملا يف مغني امهمو

 . سراح وأ نزاخ لوصولا نع هدري الو «قئاع هلماح قوعي ال , ميقملا

 يف هيقلت نأ ةسينكلا لواحت تناك ام اذه «كصلا هيلع لدي ام اذه

 يف ةسينكلل اهنولذبي يتلا مهدوقن يف ةبغرو ءاهناطلسل انيكمت سانلا عور

 لوصولا قيرطو ؛نامألا رس نوكي يذلا كصلا كلذ ىلع لوصحلا ليبس

 . ةياغلا ىلا

 توملا دنع بونذلاب فارتعالا ةلأسمب نارفغلا كص ةسينكلا تأدتبا دقل

 مث . ايندلا عدوي مل صخشلاو بونذلا هذه حسم سيسقلا ىلوت مث « ةبوتلاو
 يوق صخشلاو « نارفغلا يف قحلا اهسفنل تلعج نأ ىلإ كلذ نم تلقتنا

 تلاغو « اهنع ربدي الو « اهعنم ىلع لبقيو اهعدوي الو « ةايحلا لبقتسي
 تالاغملا يف تقرغا مث بونذلا نم رخأت امو مدقت ام نارفغ اهسفنل تلعجف
 ام نوقفني مهنا مث . ةسينكلل بسكلا باوبأ نم ًاباب نيدلا لاجر اهذختاف
 مط كلذبو « هنامرحي دق امو « قالحألاو نيدلا هلحي اميف لام نم نوعمجي

 . نييبطلا مازحلا زواج ىتح « ليسلا

 : يصخشلا نيدلا لاجر كولس

 يفو ,يصخشلا مهكولس يف نيدلا لاجر ناك لهو 5
 ٍِق سا لذبي نأ نوقحتسي نيدلا ىدهو «قالخألا ةورعب مهكاسمتسا

 لوبقب اهوبقو « مهئارال عوضخلا ىلع مهسفنأ اوضوريو نولذبي ام مهتعاط
 لاجر لاح نأل ؛نايصعلاو درمتلا تلواح نا لوقعلا نيمهتم «نسح

 اوماس ىتح « مهسفنأب اومس دق ؛ةبيرلا نع ةهزنم ةنظلا نع ةديعب نيدلا
 «ةفعلا ناونع مهسفنأ اولعجو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيسيدقلا ولعلا يف

 مهسفنأ اوضرع وأ مهسفنأب ةليضفلا اودتفاو ,رشلا نع سفنلا عخبو

 لاح تناك دقل ؟ لبق نم لعف دق حيسملا نأ نوري اوناك امك ءادفلل

 نم ةبقعتملا راظنألا مهذخأتو «بناج لك نم بيرلا اهطوحت نيدلا لاجر
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 تداس ذا جاوزلا مهسفنأ ىلع اومرح ,ةايحلا يحاون نم ةيحان لك

 اوفرصنيل .امارح مهجاوز اولعجف « مهسوفن لع ترطيسو .؛ةينابهرلا
 , اهتياعر قح اهوعري و ءاهتنادس ىلع اوموقي و ,برلا ةسينك ةمدخل
 ,ميعنلا بابسأ مهمامأ ترثكو ,لاومألا مهيلع تدروت نا ام نكلو

 نوبلطي و , اهبيطأ نوبيطتسي ذالملا يف اوسمغناو نيفرتم اهيف اوهكف ىتح
 اهبلط يف مهضعب عفدنا «ناطلسلا نم مهسفنأل اونكم انو ءاهدشأ
 ضعب لاح تجرخو «اراتهتسا اهليبس يف رتهتسا نم مهنمو ءاعافدنا

 «شحفتلا ىلا رتستلا نمو ,رهجلا ىلا رسلا نم اياطخلا يف نيسمغنملا كئلوأ
 نأ دعب ؛ حافس لاصتا ءاسنلاب مهضعب لصتاو ,نالعالا ىلا ةيفخلا نمو
 نلعي نأ نم مهب تالصتملا ءاسنلا عنمتت ملو © حاكنلا مهسفنأ ىلع اومرح
 ,مهل ءابآ ال دالوأ مثآلا لاصت الا كلذ نم ءاجو ,هب تارخافم كلذ

 نوفرعي امك , مهءابآ نوفرعي نيدلا لاجر ضعب نأل ,ةوظح مهل نكلو
 . ايويند اناطلس ينيدلا مهناطلسب مهل نونكميف « مهءانبأ

 ضعب اهب صتخا ةزيم ةفسافلا ةثباعلا ةيهاللا ةايحلا كلت تناك دقلو
 يفف نيدلا لاجر نم توحتلا امأ ,مهسفنأ ةينيدلا ةيلاعلا ةقبطلا لاجر

 , مهئاربك ةايح نم يحيسملا نيدلا ىلا برقأ يه ةايح ينو ,عقدم رقف
 . بعشلا يفو مهيف ناطلسلا يوذو

 : حالصالا ءادتبا

 لك يف نولخدتي ءاهاجر لاح كلتو ؛ ةسينكلا ناطلس اذه 00

 نم نوقهري و «بويغلا مالع اهرتس دقو ,بولقلا نع كوبقني ,ءيش
 «ةيعرلاو يعارلا ىلع مهناطلس نوضرفي و «باذعلا عاونأ ىسقاب مهنومهتي

 «بوعشلا نم ركفلا ووذو ,ءارمألاو كولملا مهمكحت نم لملمتي ىتح
 ال ,نوراشعلا ةابجلا مهنأك ىتح بئارضلا نوضرفي و تاواتألا نوبجيو

 فارتعا دعب اياطخلا حسم قح مهسفنا نوطعي و «كوبذهملا نيدلا لاحر
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 «نولاغي مث «ةرخآلا يف همايأ لوأو ءايندلا يف همايأ رخآ يف بنذملا

 ,حيحصلا يوقلل ةقحاللاو ةقباسلا بونذلا نارفغ قح مهسفنأ نوحنميف

 وأ نوضقي مث «ريثك وأ ليلق نمثب اهنوعيبي اكوكص كلذ ين نوبتكيو
 .نورظني سانلا مهوحو وهل اهلك ةايح مهضعب

 رصعب يب ورو ألا خيراتلا يف روهشملا رصعلا يف ىبزلا ليسلا غلب دقلو

 نوضرفي يناسنالا لقعلاو «ةيناسنالا ةدارالا تضهن هيفو «؛ةضهنلا

 نيدتلاو ,مالسالا يف هللا رون اوري نأ نوييبرألا عاطتسا هيفو ءامهدوجو

 سبق اميف برغلاب قرشلا لصتا اذا «نيدلا اذها هيلا اوعدي اميف يقيقحلا
 نمو «صاخ لكشب نيملسملا نم ةذتاسأ ىلع اهاقلت تاسارد نم برغلا
 ىلع نيدلا لاجر نم دحأل ناطلس ال نأ ملع هيفو ماع لكشب نييقرشلا
 بيجيو «هوعدي نمث بيرق هللا ثأو «دبعلاو هللا نيب ةطاسو ال ناو «بلقلا

 .هاعد اذا ىعادلا ةوعد

 : حالصالا ىلا نيدلا لاجر ضعب ةوعد

 «نولعفي ام نيدلا لاجر ىلع ىصحت ةصبرتملا راظنألا تذخأ ذئنيح

 ىلا مهءالمز نوعدي اوذخأو مهلاح اوركنتسا نم مهنيب نم دجوو

 نأ لبقو «تقولا توفي نأ لبق مهنيد مكح ىلا مهودريل «مهاح حالصا

 . حالصالا ىلع ةماعلا مهلمحي نأ لبقو « سانلا ضفني

 امدعا نأامهبيصن ناك نكلو « سوهو موريج كلذب رهاج دقلو

 نم دقعنا يذلا سناتسنوك عمجم نم رارقب كلذ ناكو «نارينلاب اقيرحت

 اقرح نيملاعلا نيذه لتق كلذ ررق دقلو ١418« ةنس ىلا ١54١5 ةنس

 « فارتعالا رس ىمسي امم ذخألا مدع ىلا ةسينكلا اوعد امهنأل ,رانلاب

 ةبوتلا امناو ,هريرقت وأ مث الا وح يف ناطلس اهل سيل ةسينكلا نأ نينيبم

 مدقت دقلو ءاياطخلا نم سفنلا رهطتو ,ماثآلا وحمت يتلا يه هللا ةمحر عم

 بصعتم بتاك هلاق ام اذهو «هئارآ نع عفاديل سوه انحوي عمجملا ىلا

 : عافدلا كلذ يف كيلوثاكلل

 را



 ىلع عمجملا مكح هراظتنا لبق هتاياوغ نلعي ذخأ هلوخد ىدل»

 ضعب ىلا عمجملا ضوفو «هيلع ضبقلا ءاقلا ىلع يأرلا رقف ,هميلعت

 مل مهنكلو ءاهنع علقي نأ هيلع اوحلأو هتافلؤم اوصحفي نأ هئاضعأ

 دقو «ليلاضأ نمضتت ةريثك الوصف هتافلؤم يف اودجوو ..ائيش اوديفتسي

 مكحل عوضتلا ىلع هوضرحو ءاهنم لك يف هلاوقأ حضويل ةيرحلا هولوخ
 يقب و ءاهيضمي نأ ىبأف هلالض نع عوجرلا ةروص هيلع اوضرعو « عمجملا

 لب «ةريخألا ةقياضملا ىلا هعم لصوتي نأ عمجملا أشي ملو «هيغ ىلع ارصم

 نأ ءاجر قيرحتلاب هبتك ىلع الوأ اومكحف هدانع نع هدري نأ ارارم لواح

 تاجردلا نع هوطح ذئنيحف ,هدانع ىلع ارصم ثبل هنكل ,كلذب هوفيخي
 ايح قرحلاب هيلع تمكحف هتموكحل هوملسأو ءايلافتحا اطح ةسدقملا

 اذه دانعلا يف هنيرقو هذيملت موريج لان مث ةكلمملا سيماون ىضتقمب

 . هسفن باقعلا

 نأ يندملا ءاضقلل كرت لب باقعلا اذه طق بلطي ملف عمجملا امأ

 بقاعي نأ يف اقح كلملا يطعت تناك يتلا ةكلمملا عئارش بجومب لمعي

 .«روهمجلا ةحار قلقت ةئيس ميلاعتب مهنيب يندملا ماظنلا نودسفي نم

 يف مهلوق نكي امهمو , ةسينكلا نع نوعفادملا باتكلا هلوقي ام اذه

 ال اممف .اهحالصا نيدلا لاجر نم اولواح نيذلا كئلوأ مد نم اهتءارب

 مهتبلسف «نامرحلاب اهيلع مهتبقاع لب , مهلاوقأ ىلإ غصت مل اهنأ هيف كش
 نكت مل نا « ةلتق عظفأ مهلتق ىلع كلذب تنواع مث « ينيدلا بصنملا

 . ةلعافلا يه

 : نيدلا لاجر ريغ نم حالصاللا ءادتبا

 رهظي و ءرخآلا دعب تقولا ودبت حالصالا تاصاهرا تناك -4

 اهيف رهظت ىتلا دالبلا تناكو ,نمز دعب انمز ءادفلل اودعتسا لاجر هب

 قاذ دق اسنرف نأل ءاسنرفو ءارتلجناو ابوروأ لامش يف حالصالا ءارآ
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 ءاهتدشب نويسنرفلا سحأو ,ةسينكلا نم نامرحلا ىذأ اهكولم ضعب
 لامش ممأ نألو ءاهنوئش يف الخدت اهيلع ابابلا ناطلس نم تأر ارتاجناو
 ةيوق «هيلع ةريغلا ةديدش تناكف نيدلاب اهتراضح تنرتقا دق ابوروأ

 امم اورثعف ءاهاجرو ةسينكلا مهتلبق نيلعاج ,ههجو ىلع همهف يف ةبغرلا

 نم اهوحلصي نأ اودارأف « مهب ويع ىلع صحاف لقعو ةينيد ةبغر نم اوتوأ
 ةيغصم اناذا تدجوو حالصالا تاكرح ترهظ كلذل ءاهومدهي ناريغ

 هعم تقثبنا ىتح رشع سداسلا كرقلا رجف قثبني ملو ءعاقبلا كلت يف
 ددنتو اهاح دقنتو «ةسينكلا حالصا ىلا اوعدت ةئيرج ةيوق تاوصأ

 , مهرمأ نوحلصي مهاسعو ءاهيلع نيماوقلا بويع رشنتو ءاملامعأب

 . هبيذهتو نيدلا بادا ىلا نودوعيو

 : ةئداهلا ةوعدلا

 لاجر تاوصأ ةبراقتم نامزأ يف سداسلا نرقلا رجف يفرهظ دقو

 يضار ًالابرهظ دقو «مزرأ توص اروهظ اهدشأ نمو «نيحلصم .

 سانلا اوعدي ذخأ دقو . ١675 ةنس ىلا ١458 ةنس نم شاعو « ةضفخنملا

 ةيمنتو « مهوقع بيذهت ىلاو ءمهدنع سدقملا باتكلا ةءارق ىلا

 ذخأو «هتاياغو هيمارم كردأو ءهب عافتنالاو ,همهف اوعيطتسيل «مهكرادم

 لب «بعشلا ىلا هتوعد هجوي مل هنأ رهظي و «ةسينكلا حالصا ىلا اوعدي
 ناك دقف , مهسفنأ ةسينكلا لاجر ىلإو «نيرينتسملا ماكحلا ىلا اههجو

 هريكفتب نوبجعي و ,هءارآ نوردقي نمم ناكو ,هقيدص رشاعلا ويل ابابلا

 حالصالا كلذ قيرط يف راس دقو «هرظن ةهجو ىلع للوألاب نوقفاويو
 ,هتسادقو ابابلا زكرم ىلع ظفاحي نأ يف هلك داهتجالا ادهتحم ىملسلا

 حالصا نيب حالصالا ةاعد طلخي الأو ءامهنم دحأ لاني الأ ىلع اصيرح
 نأ ىريوهف «سيدقتو لالجا نم نوقحتسي امو ؛اهلاجر زكارمو ةسينكلا

 ماكحلا اهنواعي وأ ,اهلخاد يف ةسينكلا هب موقت نأ ىلع بجاو حالصالا
 نم هيلا تدأ امو «ةفينعلا رثول ةروث ىأر امدنع كلذلو ءاهسفن حالصا ىلع

 ملا نك



 . هنواعي ملو هءارآ ذبن «ةسادق نم امل ام صقنو ةسينكلا ناطلس سم

 دقو هدا تاون ىلا ١ 5178 نم روم سموت نايالا اذه ِق كلذك رهظو

 كلذلو «يملسلا قيرطلاب اضيأ ةسينكلا حالصا ىلا اعدو ءارتلجناب رهظ
 ينيدلا ناطلسلا هل نوكي نأو ءابابلا ةدايس مارتحا بوجو ىلا هسفنب اعد

 : فينعلا دقنلا

 جتنت ملو ءاهتدئاف دفت مل ةيملسلا كئلوأ تاوعد نكلو 48
 « بوعشلا ىلا ةركفلا لاقتناو راكفألا لوحت نا لقف تئش ناو ءاهتارمث
 ءافينع ةسينكلا دقن لعج ءارمألا ضعب و نيركفملاب ةسينكلا مادطصاو
 .نويملسلا كئلوأ ديري امم عرسأ ةاعدلا تاوطخ لعجو

 « لجنوزو ءرثول نترام :اذوفن مهاوقأو اريثأت كئلوأ نم رهظ نم دشأو

 :رلول

 هابأ نكلو «نيريقف نيوبأ نم ١487 ةنس دلو دقف «رثول نترام امأ
 هل نكمو «ةفاقثلا تاجرد ىصقأ ىلا هب لصي نأ دارأو ء.هسفن دهجأ
 « ةينوناقلا هتسارد مامتا نع زجع هنكلو , ةعماجلا ىلا هلسرأف «اينوناق نوكيل

 ةينيد ةعزنب سحأ هنأل ءاهيلا فرصناو ,توهاللا ةسارد ىلع فكعو

 ريدقت يف اغلابم  عروتلا ديدش ناك دقو ,كلذل عاطقنالا ىلا هعفدت ةيوق

 هنا هسفنب لاق دقل ىتح «ةماوللا هسفن هرعاشم ىلع ترطيس دق ,.هتائيس

 ساسحالا اذه ناكو «ميحرلا برلا ةمحرب الا ميحجلا باذع نم وجني نل
 «ةسينكلا لاجر ةياعر عضوم يتوهاللا عوزنلا كلذو ,قيقدلا ينيدلا

 اسردم نيعف ءايندلا لاجر نمرمألا ىلوأ اريخ هب اوصوأ دقل ىتح
 ذا ءاهتيحالص يف كشي ناك يتلا ةساردلا هذه ىلع افكاع لظو , ةفسلفلل

 مل لل



 بجيو «ناثوألا ةدبع نم الا هرظن يف ناك امو ءوطسرأ ةفسلف سردي ناك

 يو «نيدلا لظ تحت تناك رصعلا كلذ يف ةفسلفلا ةسارد نأ ظحالي نأ

 هتسارد نكت مل كلذلو ,مهسفنأ نيدلا لاجر اهب موقيو ءهتمدخ
 . اهل اميمتت تناك لب «ةينيدلا هتسارد نع هل ةدعبم ةيفسلفلا

 نأ ىلا اهاجرو ةسيئكلل هلالجاو ,ةصلاخلا ةينيدلا هتعزن هتعفد دقلو

 امور تاكرب هيلع لحت يكلو «نيدلا لاجر ءاقلب نميتيل ءامور ىلا جحي

 ضرأ هامدق تئطو نا ام هنكلو ؛ةسدقملا ةسينكلا رقمو ةيحيسملا نطوم

 كسنلا ىري نأ عقوت دقل ,هسفن جعزأو ,هسح مدص ام ىأر ىتح امور

 دق نيدلا لاجر دجوو «ةثباع ةيهال ةنيدم دجوف ,ةداهزلاو ةدابعلاو
 دجو «نونظلا مهب تنظو «بيرلا مهب تطاحأو ,دسافملا مهضعب تسند

 نيسيدق مهليخت نيذلا دجوو .نيدلا ماكحأب ةناهتساو ءاياطخلا ىلع ةأرج

 ,ةليذرلا يف اوسمغنا دق ءضرألا ىلعريست هللا ةكئالم مهنأو «نيح اص

 مه رفغو «مهيلع تلزن دق ناوضرلا بئاحس نأ نيمعاز اهامح يف اوعترو

 تاوامسلا يف توكلملا حيتافم مهديب نأو ءاهقحالو مهبونذ قباس

 نم مدقت ام اوعاش نمل نورفغي «نارفغلا باوباو «ةبوتلا رسو ضرألاو

 .رخأت امو هبنذ

 ,ةماوللا سفنلا وذ «ينيدلا سحلا فهرماوهو اذه لك رثول ىأر

 ليبس ال هنأو ,وه اهوحمب نأ نمربكأ ناسنالا اياطخ نأ ىري يذلا
 . هللا ةمحر اهعست نأ الا اهنارفغل

 نم نيدلا لاجر يف هليخت ام نيب ريحتو ,ىأر ام لوه نم هدش كلذل

 الا ثبلي مل هنكلو « ةفينع ةملص همدص يذلا رقتسملا عقاولاو ,ةداهز

 اقناح ايناملأ ىلا داع كلذل ,راكنتسالا ىلا ةريح لا نم لقتنا ىتح اليلق

 . اسدقم ايضار بهذ نأ دعب اركنتسم

 اهيلا جحلاو «تاسدقملاب كربتلا نأ نابالا كلذ نم نلعي ذخأ دقلو

 ضو



 ءرهطم مدقو  حوصن ةبوت نع هينغي الو «يصاعلا يدجي ال ةالصلا راركتو
 كلم ال هتيسدق نكت امهم قلخل | نم ادحأ نأو «ميحرلا ةمحر ءاجرو
 . بكترا دق ابنذ رتسي نأ عيطتسي الو ءانارفغ دحأل

 ىلع تلوتسا دق ,راكفالا هذهب اذوخأم هتدوع دعب رثول ناك -
 مل ناو ءفعض نيدلا لاجرب هتقث ارع دق هنأ اذه لك هل غوسو ,هسفن
 نأ ىلا هعفدت تناك ثداوحلا نكلو , مهئارآ ىلع وأ مهيلع ةروثلا مزتعي

 دارأو يل ابابلا نأل كلذو «كلذب رهجلاو «نيدلا لاجر ءارآ راكنتسا نلعي
 ريغ لام ا نم رادقم ىلا جاتحي كلذو ءامور يف سرطب ةسينك ءانب ديعي نأ

 ىلا لزنت بهارلا بهذف ءاهعيبب نارفغلا كوكص نم هعمجي نأ ررقف ءريسي
 نم انفلسأ اميف اهنم اجذومن كل انلقن يتلا كوكصلا كلت هعمو ءايناملأ

 . اهرسو اهيسدق يف غلابي و ءاهرمأ نم نلعي ذخأو «لوقلا

 ام ىلع مدنلا الا بنذلا رتسي ائيش نأ فرعي ال يذلا رثول راث ذئدنع
 يف ىأر يذلاو «نايدلا ةمحر ءاجرو ,نوكي اميف هنع عالقالاو ,ناك

 اهنالطب يف بتكو كوكصلا كلت ىلع رثول راث «ىأر ام نيدلا لاجر
 . ةسينكلا باب ىلع هقلع اجاجتحا

 نأ لوقعم لا نم نكي ملو ,ةصاخلاو ةماعلا يف هرثأ كلذل ناك دقلو

 ىلا هوعدت هيلا تلسرأ دّقف ءءاضغالا وأ تمصلاب كلذ ةسينكلا لباقت

 عماجملا هتذختا اريبدت تناك يتلا شيتفتلا ةمكحم مامأ هتمك احمل روضحلا
 . اهيفلاحم ىلع ءاضقلل ةعيرذ

 : ةسينكلا ىلع ثول ةروث
 ري ملف « ءاهبلط بيجي الأب هيصويف « لخدتي ءارمألا ضعب دجن انهو

 ةيمحلا ذخأت انهو عاغئاز هدعيو هنامرحب ارارق ردصي نأ نم ادب ايابلا

 قرحيل هنا ىتح ,نامرحلا رمأب ةناهتسالاب رهاجيو «هتوعد ين دتشي و «رثول

 م51١"



 الا قبي ملو «هغيز رارقو ابابلا نامرح «ةدشاح عومجلاو « جربنتو طسو يف

 ةينوناقلا قوقحلا نم همرحتف ,نامرحلارارق ةيندملاةطلسلاذفنت نأ

 ١٠؟١ ةنسزمرو عمجم عمتجاف «ينيدلا نامرحلا رارقل ارثأ «ةيندملاو

 ىلا بجي ملف . ىأترا اميف هئطخب هعنقي نأب ابابلا بلاط هنكلو , هتمكاحل
 نلعأ روطاربمالا نكلو ءاذه يف ةجيتن ريغ نم عمجملا ضفناف ,بلط ام

 . هامح ةينوسكس ريمأ نأ الا ةيندملا قوقح ا نم هنامرح

 (ةيسايسلا ثادحألا مكحل رثول ةوعد عضخت تذخأ تقولا اذه نمو

 ةراثا ديري الو « برحب الوغشم روطاربمالا ناك اذا ,ةلودلا نم املس دجتف

 ةوعدلا دادزت نيتلاحلا اتلك ينو , مهل روطاربمالا الخ اذا ابرح دحتو . ةنتف

 . ةرفنلا يف ءازعأ ءارمأ ةالاوم مهدعاس دتشي و ءاددع اهعابتأ دادزي و ةدح

 ةنس رداصلا نامرحلا رارق ذفني نأ روطاربمالا لواح 6 ةنس يفو

 اومس نيحلا كلذ نمو ؛كلذ ىلع نوجتحي رثول راصنأ نكلو 0١

 ىتح «نيوادتم اب رحف املس رومألا ترج مث «نيجتحملا يأ تنتستوربلا

 هلغشت ىتلا بورحلا لك نم صلخ دق روطاربمالا ناكو ,رثول تام اذا

 نيب حلص كلذ بقعي مث «ءالب هدشأو باذعلا ىسقأ تنتستوربلاب لزنأ
 ش . نيقيرفلا

 : ةسينكلا مده دري ملرثول

 «ةسينكلا مده ىلا نومري نيذلا ةالغلا نمرثول نكي مل 0

 سانلل ةنيبمو ةظعاوو ةدشرم اهنوك فصوب ءاهناطلس ةبراحم ىلا الو
 مهلمحو ءاطاجرو ةسينكلا لاح حالصا ديري ناك هنكلو ,مهنيد نوئش

 اياصوو ,ةسدقملا بتكلا هتطعأ ام قحلا نم مهءاطعأو ةداجلا ىلع

 ال حيسملا ةفيلخ هنأ ىلع ابابلا ىلا رظني ملوهو مهنعروثأملاو ,مهلسر
 . .ظعاولا نيدشرملا ريبك هنأ ىلع هيلا رظن لب «هلوق ىلا لطابلا ىتأي الو ءءىطخي
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 اعد  كلذب مه اوموقي نأ نم اسئاي ناكو  حالصلا مهل دارأ انو
 يف قحلا مهل نأو ءاناطلس مهيلع مه نأ ررقو , اولخدتي نأ ىلا ءارمألا

 داسف نم ءازج نأ دجوو «نيدلا هب هرمأي امب مقي مل اذا نيدلا لجر لزع
 . جاوزلا مدع ىلا عجري نيدلا لاجر

 ررقف «ىلوألا اهروصع يف ةيحيسمل | يف نكي مل هنم عنملا نأ ىأرو

 هجاوز ناكو «نيدلا لاجر ن نم هنأ عم العف وه جوزتو «جاوزلا يف مهقح
 . ةبهأر نم

 نم كلذو «ليجنالا مهف قحب اهسفنل ظفتحت ةسيئكلا نأ دجوو
 يف قحلا فقثم يحيسم لكل لعجف «بيقرلا اهدقفو اهولغ بابسأ

 . يناملأ لك هأرقيل ةيناملألا ىلا هتمجرتب لغتشاو , همهف
 ركنأ دقف . ىنابرلا ءاشعلا لكأي نم ندب يف لحي حيسملا نأ ركنأو

 مد ىلا رمخلا ةلاحتسا ركنأو . ةروسكملا حيسملا ماظع ىلا زبخلا ةلاحتسا
 يناب رلا ءاشعلا نوكب ىفتكاو . لك آلا مسج يف امهولحو «حيسملا

 يحيسملا دقتعي نأو , مهمعز يف ةقيلخلل ءادف نم حيسملا هب ماق ام اريكذت

 .ءاشعلا اذه لوانت دنع هدسجب هعم حيسملا نأ

 ناك يذلا قحلا كلذ «نارفغلا يف ةسينكلا قح هراكنا عم هلك اذه
 مل يتلا نارينلا كلت اهنم تناكو «رثول ةروث لعشأ يذلا باقثلا دوع
 .ءافطا اهل ةسينكلا عطتست

 : هلامعاو يلجنوز

 اهراصنأو ةسينكلا رثول هيف بلاغي ناك يذلا تقولا ينو 5

 باقي امب يداني رخآ يوق توص ةرسيوس يف ناك « ناطلسلا يوذ نم
 هتملا دقف )1١585 -١581١( يلجنوز وه كلذ « كلذ رثول هب ىدان ام
 دقو «نيدلا لئاسم ف رثول هيلا اعد ام لثم ىلا اعدو ةسينكلا لاح
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 ءانثأ تام دقو « رثول ًأدتبا ا نارفغلا كوكص ىلع ةروثلاب هتروث تأدتبا
 . كيلوثاكلا هراصنأو . هئدابل نيقنتعملاو « هراصنأ نيب عقو عارص

 ءاشعلا نأ ىري ناك دقلو ,رثول ءارآ نم براقتت ةلمجلا يف هؤارآو

 ,مهمعز يف ةقيلخلا ةئيطخل هئادفو حيسملا تومل ةيراكذت ةلوانم ينابرلا

 ءاشعلاب اصاخ ءاج ام رسفي و ,طقف هحورب ءاشعلا كلذ رضحي حيسملا نأو

 كلذ يف ءاج ام صن اذهو ,يزاجملا هانعمب ىتم ليجنا يف ينابرلا
 زبخلا عوسي ذخأ نولكأي اميفو : نيرشعلاو سداسلا هحاحصا يف ليجنالا

 وه اذه اولك ءاوذخ» :لاقو ,ذيمالتلا ىطعأو ءرسكو «كرابو

 ءمكلك اهنم اوب رشا » :الئاق مهاطعأو ءركشو سأكلا ذخأو «يدسج

 ةرفغمل نيريثك لجأ نم كفسي يذلا ديدجلا دهعلل يذلا يمدوه اذه نأل
 ْ . « اياطخلا

 عم ةلمجلا يف اهثدابم يف ىقالتت تناك ناو ,هذه ٍلجنوز ةوعدو

 تناك لب «ناتوعدلا دحوتت ملف ,اهنم ةلصفنم تناك رثول ءيدابم

 ةرئاد عسوأ تناك رثول ةكرح نأ ديب ءاهميلقا طيحم يف لمعت امهاتلك

 ءاهل ءارمألا ضعب ةياعرلو «هيف تأشن يذلا ميلقالا ةعسل ءاراشتنا عرسأو

 حمست تناك ايناملأ يف ةيسايسلا لاوحألا نألو ءاهئدابم مهقانتعال لب

 راشتنالاو عويذلاب ةوعدلا هذه لثل

 : حالصالا يف هرثأو نفلك

 نادهاجيو نالمعي نالجرلا ناذه هيف ناك يذلا تقولا يف  ١؟*

 ةقيرطب ٍلجنزو «فنعلا اهطلاخ يتلا ةيملسلا هتقيرطب رثولف «هتقيرطب لك
 . هيف تام ىتح «ةلزانم لاو عارصلا

 )1١505 نفلك وهو اسنرف يف رهظ رخآ لجر ناك تقولا اذه يف

 دعب لام هنكلو ,ةينوناق ةفاقث فقثتو ءاهب أشنو ءاسنرفب دلو دق 4
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 تعاذ دق رثول ةكرح تناك دقو ,ةينيدلا تاساردلا ىلا نوناقلا يف هجرخت

 رارفلا ىلا رطضا ىتح هءارآ نفلك نلعأ نا امو ءابروأ عوبر يف تعاشو

 ىلع لمعي ذخأو ,ءبتكو فلأ كانهو ءارسي وس يف فينج ىلا هتديقعب
 اهميظنتف ,رثول توم دعب اهمظني و «يتنتستوربلا بهذملا ءيدابم رشن
 ناو ءرخآ لجر يأ ىلا عجري امم رثكأ نفلك ىلا عجري ريخألا لكشلا ىلع

 ايخيرات مدقأ تناك دق بهذملا كلذ روذب نا لب «هاوس ةرذبلا رذاب ناك

 . عماجملا يف مالكلا اذه ضعب ىلا انهون دقو ,هسفن رثول نم

 ىلعو ءاهسفنب اهسفن مكحت نأ بجي ةسينكلا نأ نفلك ىريو
 ناطلسلا نوكيل كلذو ءاهتيامحو اهتنواعمو اهتدعاسم يندملا مكاحلا
 هصخشب ال رضحي ال حيسملا نأ ىريوهو ,ماكحلا مكحل عضاخ ريغ ينيدلا
 .نامالل ازمر ةيداملا رصانعلا لوانت ربتعي و «ىناب رلا ءاشعلا يف هحورب الو

 : يناب رلا ءاشعلا يف عورفلاو لوصألا باتك بحاص ررقي امك لوقيو
 نوكيف «هتوم ىلا ريشي امك « حيسملا ءيحب ىلا اضيأ يناب رلا ءاشعلا ريشي
 روضح ال «ىركذلل يناب رلا ءاشعلا يف ةربعلاف « لبقتسملاو يضاملل اراكذت

 .«ايحوروأ ايدام حيسملا

 : نيلصملل سئانك عاشنا

 « ةسينكلا بويعو ؛ مهعابتأو ةداقلا ءالؤه دوهج تناك 4

 يتلا ءارآلا عويذ يف اببس مهطغض ةدشو ءاهيلع نيماوقلا لاحو املاح ءوسو

 نأ ىلع ةسينكلا حالصا بلطب ةكرحلا تأدتبا دقو «ةسينكلا يأر فلاخت

 اورصأو , مهسوءر اوضغنأ مهنكلو مهسفنأ ةسينكلا لاجر حالصالاب موقي
 اهباحصأ اولباقو «حالصالل ةوعد لك اوضفرو ءارابكتسا اوربكتساو
 سأيتسا املف . ةليلق انايحأ لامهالاو ةريثك انايحأ نامرحلا تارارقب

 ةنايدلا اوعري نأو « مهاح حالصاب نويسنكلا موقي نأ نم حالصالا وديرم
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 امك ,ةسينكلا حالصال اولخدتي نأ نيبلاط ماكحلا ىلا اوهجتا اهتياعر قح

 ءاهوحلصيل ةسينكلا ىلع ةنميهلا قح ماكحلا ىطعأ دقف «رثول لواح

 لواح لب «ةسينكلا حالصا لواحي مل نم مهنمو ءاوسعاقت ماكحلا نكلو

 دئادشو ايالب و تاداهطضا مهب لزنأو ءاهحالصا بالط ىلع ءاضقلا

 «ةسينكلل ابصعت اما كلذ ناكو ءاسنرف تنتستوربل ثدح امك ,حباذمو

 ءارآ مهل تناك نم مهنم نأل ,نيحلصملل ةيهارك اماو ,ةلماجم اماو

 مكحلا ناك دقو ,ةسينكلا حالصا يف مهئارآ راوجب مكحلا مظن حالصا

 . موكحملا مزلي و ,مكاحلا ديقي ماظن الب ءاقلطم ايدادبتسا

 ةسينكلا لاجر نم اوسئي و ماكحلا نم حالصالا بالط سئي املف
 ةسينكلا نع ةلصفنم ةينيد ةدحوو , ةعامج مهئارأل اولعجي نأ ىلا اوهججتا

 مهل اوأشنأو ءناطلس نم اهل ام لك ةضفارو « ةسينكلل ةعضاخ ريغ اهؤارآو

 نيدلا لاجر ةطلسو ؛ناطلس يأب امور ةسينكل ةفرتعم تسيل سئانك
 تيمسو ,ءيدابم نم اوررق ام قوقحلا نم نيدلا لاجرلو ,ةدودحم اهيف

 باتكلا مكحل الا عضخت ال اهنأ يأ (١)ةيليجنا سئانك مهسئانك

 لوئسم مهعيمجو «بعشلا لجر مامأ نيدلا لجر هماكحأب ديقي و ءسدقملا

 ءاسدقم همالك لعجت ةفالخ ةسينكلا سيئرل سيلو «باتكلا كلذ مامأ

 .رابتعالاو ةبترلا يف سدقملا باتكلا ماكحأل اي واسم

 ادنلوهو جي ورئلاو كرماادلاو ايناملأ يف ديدجلا بهذملا رشتنا دقو

 .بهذملا ىلع اهلك رصت مل ناو ءارسي وسو ةيلامشلا اكيرمأو ارتلجناو

 سئانكلا حيسملا ةفيلخ هيف ربتعي اناطلس ةسينكلا سيئرل لعجت ىتلا ىرخألا سئانكلا ىمستو )١(

 «ةيسقرملا ةيسكوذوثر ألا ةسينكلاو ةينانويلا ةيسكوذوثر آلا ةسينكلاو «كيلوثاكلا ةسينك يهو «ةيديلقتلا

 . كلذ ريغو طبقلا ةسينك ىهو
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 : حالصالا ءيدابم مهأ

 «ديدجلا بهذملا كلذ اهب ىتأ يتلا ءيدابملا صخلن نآلاو 6
 كلت مظعأو « عورفلا نم اهريغن اهيلا عجرت يتلا اهوصأ ركذب يفتكن
 : انأش لوصألا

 باتكلا صوصنل يحيسملا ىلع بجاولا ماتلا عوضنخلا لعج (أ)
 ضفرت الو , هتموكح درت ال يذلا هدحو مكحلا هلعجو (١)اهدحو سدقملا
 صن ام ىلع عماجملا تارارقو ةميدقلا ةسينكلا رماوأ لك سايقو «هرماوأ
 امو «هب درو دق باتكلا نأ ىلع «لبق هقفاو امف باتكلا كلذ يف هيلع
 يضاملا يف انأش ةسينكلا لاجر ربكأ نع ردص دق ناك ولو ءضفر هفلاخ
 .رضاحلا وأ

 اعيمج مهنا» : كلذ يف تاميلس ةنسوس باتك بحاص لوقي كلذلو

 نوعضخمي الف «طقف سدقملا باتكلا يف ام درحم ىلع تادقتعملا يف نوقفتم

 نم دحأ لاوقأ ىلا الو ءالصأ مسر هيف اهل دجوي ال يتلا ديلاقتلا نم ءيشل
 ريسفت امأ «ىنعمو اظفل هصوصنل اقفاوم ناك اذا الا عماجملا وأ ءابآلا

 اهيف ادحأ نورامب الف ,يهلالا يحولا اهحضوي مل يتلاو ةضماغلا تايآلا

 ميلاعت نم اهريغ يف احضاو هانعم ناك ام ينانيريسفتلا ناك اذا الا
 . «باتكلا

 سدقملا باتكلا نوربتعي ال ةيديلقتلا سئانكلا نم امهريغو ةيقرشلا ةسينكلاو « ةيكيلوثاكلا ةسينكلا )١(
 حيسملا ميلاعتو باتكلا كلذ يف ةروطسملا ريغ لئاسرلا هعم نوربتعي لب « يحيسملا نيدلل ردصملا وه هدحو
 . ةيديلقتلا رداصملا كلذ نومسيو « ًاضيأ اردصم فلس نع افلخ تاوبابلا ىلإ تلقن يتلا
 يتيدنرتلا عمجبا تارارق ركذ يف يناتسبلا فسوي همجرت يذلا ةسينكلا خيرات باتك بحاص كلذ يف لوقيو
 نأ ا يلوسرلا يبسركلا تافص هيف ردصملاو سدقلا حورلا ريبدتب مكتلملا سدقملا يتيدنرتلا عمجما نا »
 مف نع ةلوقنملا يهو ؛ ةبوتكملا تاديلقتلا يفو ةبوتكملا فحصلا يف ةنمضتم بالا موسرو ناميالا قئاقح

 رثأب ءافتقا اميلست انيلا تلصتا دقو . سدقلا حورلاب مهسفنأ لسرلا ىلع ةلزنملا وأ « لسرلا ةطساوب عوسي
 بادآلاو ناميالاب ةقلعتملا ًاضيأ تاديلقتلا مث ءديدجلاو ميدقلا نيدهعلا رافسأ عيمج لبق دق نييسكذوُثألا ءابآلا
 ةلصاوتملا ةفالخلاب ةسينكلا يف ةظوفحمو « سدقلا حورلا نم ةنقلم ةنقلم وأ « حيسملا عوسي مف نم ةزراب اهنأ امب
 . ( ةسدقملا بتكلا هب قنتعت يذلا مارتحالاو ماركالا سفنب اهقنتعيو
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 هدحو باتكلا ميكحت ناك دقو باتكلا ريغل تاطلس كوفرتعي ال مهف

 .باتكلا يف درو اميف الا عواطم ريغ نيدلا لجر لعج يف اببس

 بعشلا لجرلو , نيدلا لجرل الماش باتكلا ناطلس لعج ناك دقو

 ليزأف «نيدلا لاجر ىلع اروصقم دعي مل مهفلاو ريسفتلا قح نأ يف اببس
 نيدلا لاجر هماقا ذإ . هباتك نيب و يحيسملا نيب ميقأ يذلا باجحلا كلذ

 هب قطنت ام نيدلا نوكي كلذب و « مهسفنأل باتكلا ريسفت قح اوزجتحيل
 نود لفقأ دقريسفتلا باب نأل , مهوق ىلع بقعي نأ دحأل سيلو مههاوفأ
 ديدجلا بهذملا ىغلأف ,هقالغأ حتف الو «هجاتر ةلازا نوعيطتسي الف مهريغ

 ةمث ناك اذاو ءمهف يذ فقثم لكل ريسفتلا باب حتفو باجحلا كلذ

 هولبق همهف يف ايأر نيدلا لجر ىدبأ ناف ,همهف نع اوفقوت مهفي مل صن
 . هيف لي وأتلل لاحم ال ارهاظ اصن فلاخ اذا الا

 : نيدلا يف ةسايرلا مدع

 ةسينك لكل لب «ةماع ةساير اهيلع سأرتي نم مهسئانكل سيل (ب)
 دحأ نم ةفالخلا دمتست يتلا ةيسنكلا ةسايرلاو ءاهب ةصاخ ةساير

 لك يف ةسينكلا نا لب « مهدنع امل دوجو ال هسفن حيسملا نم وأ نييراوحلا

 ضورفلا ةيدأت ىلع مايقلاو «داشرالاو ظعولا ناطلس الا ا سيل ناكم

 «هسفن ءاقلت نم هتفرعم عيطتسي ال نمل نيدلا نايب و ةينيدلا فيلاكتلاو

 . كلذ نم هنكمي ام ةفاقثلا نم هدنع نكي ملو

 : نارفغلا نيدلا لجرل سيل

 1 ثابلا الا ناطلس ال سيل ةسينكلا تناك اذاو( حج )

 كيا كا هلي 0 مدلا ع هدأ / ف رعش ا اهدي + / نأ ١ داشرلاو اناس عيطتسي

 ةسويستاف ةننارتع 1! يعلن 3 4 ريك وأ دسك وح 3 راطلس اه سيلف
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 تناك مأ ءراضتحالا دنع ةريخألا ةحسملا يه كلت تناكأ ءاوس اهحسمو

 دقو .نايدلا لمع نم هنأل ,ناطلس هيف ال سيل كلذ لكف ,كلذ لبق

 يذلا باقثلا تناك هيف ةسينكلا قحو نارفغلا كوكص نأ تملع

 . اهصئاقن عبتتو اهب ويع يصقت اهعبتو «ةسينكلا ىلع ةروثلا هنم تعلدنا

 تلاغ اهنأ انيب و «ةسينكلا هلعفت تناك ام ليصفتلا ضعبب انركذ دقو

 يف ةسينكلا ضفر يف ساسألاو ,قح نم كلذ يف اهسفنل هتمعز اميف
 .تبستكا ام اهيلعو تبسك ام ال سفن لك :اذه

 نم اهسفنل هتمعز ام ةسينكلا بلس ىلا ىدأ ساسألا كلذ نأ امكو

 نأ رابتعاو « ىتوملا لجأل ةالصلا عنم وهو «رخآ رمأ ىلا ىدأ نارفغلا قح

 بساحيس هيعس نأو «ىعس ام الا ناسنالل سيل هنأل مهديفي ال كلذ

 ةعافش بلط نأ ىلا اضيأ ىدأو ءرشف ارش ناو ,ريخف اريخ نا هيلع

 . حلاط ىلا حلاص نم صخشلا لمعريغي ال هنأل ,هل ةميق ال نيسيدقلا

 وفعو صخشلا لمع ىلا عجري بونذلا نارفغ اوربتعا مهنا ةلمجلا ينو
 لوق لكو ناك ام ىلع هسفن همولو تاف ام ىلع همدنو ىصاعلا ةبوتو ءهلالا

 . هيلا اوتفتلي ملو «هوضفر كلذ ريغ هساسأ بنذلا نارفغ لعجي

 : ةموهفم ريغ ةغلب ةالصلا مدع

 «هدحو هلمعب نيدي ناسنالا لعجي يذلا أدبملا كلذ ناك دقلو ( د )

 اببس نادبملا ناذه ناك ,ةدابعلاو بلقلا ىلع ةسينكلل ناطلس ال نأ أدبمو

 نأل ,دبعتملل ةموهفم ريغ ةغلب ةالصلا نويحيسملا كئلوأ ضفر نأ يف

 عوضخلاب مايقلاو ,هيلا بلقلا فارصناو دوبعملل دباعلا نم ءاعد ةالصلا

 نأ بجوف ءدوبعملا ىلا ءاجتلالاو عوضخلا ىلع لدي امم قطنلاو ءهل لماكلا
 تناك دقو ءاهيمارم دصقي و اهيناعم ددريل دباعلا اهمهفي ظافلأب نوكت
 نأل . كيلوثاكلا ىدل ةلوبقم نولصملا اهمهفي ال ةغلب سيسقلا ةالص

 . هناطلس تحت مه نم ةدابع سيسقلا ةدابع نأ كلذ ساسأ
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 : ينابرلا ءاشعلا يف مهيأر

 راكذت هنأ ىلا ينايرلا ءاشعلل ةبسنلاب تنتستوربلا ىهتنا ( ه)

 ءاهرزو دعب نم ةفيلخلا تلمحتو ءمدآ اهبكترا يتلا ةئيطخلل حيسملا ءادفب

 يف ءاج امك لبقتسملاو يضاملل راكذتوهف ,سانلا نيديل هئيجمل راكذتو

 رمخلاو «حيسملا دسج ىلا زبخلا لوحتي نأ نوركني مهو «لئاسرلا ضعب
 . همد ىلا

 عمجملا يف اهرارق اذهو .ارارصا كلذ ىلع ترصأ دق ةسينكلاو

 تدقتعا دق» : هئاضعا ناسلب لوقت ىهف «نأشلا كلذ يف ىتيدنرتلا

 هدو يقيقحلا انبر دسج دجوي سيدقتلا دعب هنأب امئاد هللا ةسينك
 نم الك نأو ءرمخلاو زبخلا ضارعأ تحت هتوهالو هسفن عم يقيقحلا
 تحت هلامكب وه حيسملا عوسي نأل ءامهالك يوتحي ام يوتحي نيلكشلا
 تحت اضيأ هلك وه هنأ امك « لكشلا اذه ءازجأ رغصأ تحتو ,زبخلا لكش

 هنأب ًاتباث ًاداقتعا ًاضيأ ةسينكلا تدقتعا دقو «هئازجأ عيمجو رمخلا لكش

 ءانب ر دسج رهوج ىلا زبخلا رهوج لماك ليحتسي رمخلاو زبخلا سيدقتب
 لكب ىعد دق رييغتلا اذهو «ىلاعت همد رهوج ىلارمخلارهوج لماكو

 ةدابعلا سدقملا رسلا اذه اودعي نأب نينمؤملا عيمج اذا مزتليف «باوص

 هتدبع يذلا هسفن هللا هيف دجوي هناب دقتعن اننال « يقيقحلا هلالل ةبجوتسملا

 تدجس يذلا هسفنوهو «ملاعلا ىلع ىتأ امنيح «ىلاعت هرمأ نع ةكئالملا
 . « ليلجلا يف لسرلا تدجس هسفن هلو ,همادقأ ىلع نيراخ سوجملا هل

 (هعايشأو رثول اهغستسي مل «ينابرلا ءاشعلا يف ةسينكلا ةديقع هذه
 هضرفت يذلا لوحتلا كلذ اوضفر نأ ىلا مهرمأ ىهتناو ,هدعب نم هؤافلخو
 نأ دعب و , فولألا فورعملا نع اديعب ناك ناو ,هب مزتلتو ,ةسينكلا

 ءادفلاب اراكذت يناب رلا ءاشعلا رابتعا ىلع ريخألا مهرارق رق كلذ اوضفر

 .راصبتساو ةظع كلذ يفو ءيجملل اراكذتو
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 ': ةنبهرلا راكنا

 نيدلا لاجر ذخأي يتلا ةنبهرلا موزل نوحلصملا كغلوأ ركنا ( و )
 ةيتونهكلا هتفص نيدلا لجر دقفي «ةمزال ةعيرش اهنوربتعي و اهب مهسفنأ
 دسجلل تبك نم رظحلا كلذ هيلا ىدأ ام اوأر دقلو ءاهنع ىخت نأ
 اهمدق بتكلا نم صن الو «ةرورض ريغ نم هل بيذعتو «ىناسنالا
 راجفنا نم تبكلا كلذ هيلا ىدأ ام اوأر دقل لب «كلذ ديفي اهديدجو

 دعب مارحلاب اهتقش نم ةذللا عركي قلطناف نيدلا لجر يف ناسنالا ةزيرغ

 قنرم «ماثآلب ركتعم درو نم فرتغي قفطو «لالحلا هسفن ىلع مرح نأ
 سومان عم قفتي و « عئارشلا هتللح يذلا بذعلا لهنم لا كرتو ,دسافملاب

 . يناسنالا عامتجاللا

 : ليئامتلاو روصلا ذاخنا مدع

 دوجسلاو سئانكلا يف ليئامتلاو روصلا ذاختا تنتستوربلا عنم (ز )

 : ةينثتلا رفس يف ءاج دقف «ةاروتلا يف هنع ىهن دق كلذ نأ نيدقتعم ءاهل

 يف امو «قوف نم ءامسلا يف امم ام ةروص الو ءاتوحنم الاثت كل عنصت ال»

 الو نط دجست ال ءضر ألا تحت نم ءاملا يف امو ءلفسأ نم ضرأألا

 ليجلا يف ءانب أل ١ يف ءابآلا بونذ دقتفأ رويغ كهلا برلا انأ ىنأل نهدبعت

 ىظفاحو « ىبحم نم فولأ ىلا اناسحا عنصأو « يضغبم نم عبارلاو ثلاثلا
 . « ىاياصو

 نونمؤي عيمجلا ماد ام هب ذخألا بجي ةاروتلا هنع تهن ام نأ كش الو

 ام لسرلا نعوأ حيسملا نع دري مل ماد امو ديدجلا دهعلا بتكو «ةاروتلاب
 . ةاروتلا يف ءاج ام لطبي

 دق ميرحتلا كلذ نأ يخيراتلا دنسلاب يلوخلا نيمأ ذاتسألا تبثأ دقلو

 . مالسالا رون نم كوحلصملا ىراصنلا هسبق
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 :هادم ىصقأ ىلا مهقطنم يف اوريسي مل نويحيسملا

 ةيحيسملا يف نوحلصملا اهب فلاخ يتلا لئاسملا مظعأ هذه -5
 ءاضقو سوفنلا ىلع ةسينكلا ناطلسل علخ كش ال يهو «ةسينكلا هيلع ام

 نأ انل لهف « هيلع ريست قطنم ثداوحلل ناك اذاو ,عماجملا ناطلس ىلع

 يف راسول هنع فشكي هاسع ناك امو «ثداوحلا كلت قطنم طبنتسن

 نع هانيب يذلا يخيراتلا انقايس يف تملع دقل ؟هادم ىصقأ ىلا هقيرط
 ةنايدلا كلت نأ اهاوحف يفو هتارابع يف نلعي قايسلا كلذ نأ ةيحيسملا راودأ

 «هللا ريغ ةيهولأ تررقف ,عماجملا تءاج ىتح ,ديحوت ةنايد تناك
 اوضفر نيذلا ديحوتلا ةورعب نيكسمتسملا ةيحيسملا ةريظح نم تدرطو

 .نابالا يف ةيحيسملا بوعشلا مهترصانو « حيسملا ةيهولأ ىوعد

 بتكلا نم ينيدلا مهبهذم اوذخأي نأ اوررق دق نوحلصملا ناك اذاف

 قطنملا ناف ءاعم ةسينكلاو عماجملا ناطلس اوضفري نأ اوررقو ةحيحصلا

 «ةميدقلا عماجملا لاوقأ اوضفري نأ مهيلع بجوي ناك هيلع نوريسي يذلا
 . سدقلا حورلا ةيهولأو , حيسملا ةيهولأ اهنمو

 ينيطنطسقلا عمجملا ررقو «حيسملا ةيهولأ يقينلا عمجملاررق دقلف

 . سدقلا حورلا ةيهولأ

 اهدنس ىلا اورظني و ,عماجملا هذه تارارق اوسردي نأ دون انك دقو

 يف اوريسي مل مهنكلو ,رارقلا كلذ اوضفر ايوق دنسلا اوري مل ناف هتوقو
 ام انأش اهمظعأ ,رومأ يف ةسينكلا ءارآ اوضفرف هادم ىصقأ ىلا مهقطنم

 هوسرديف عمجم رارق هنأ زواجتي مل وهو «ةديقعلا بل ىلا اوهجتي ملو «هانيب

 لكل نوكي نأ وهو ءرصبم رون نم مهسفنأل هوحتف ام ءوض ىلع ديدج نم
 رماو ألا جارختساو ,هريسفت يف قح باتكلا مهف ىلع ةردق هل صخش

 همهف يف طئاسو نيسيسقلاو رابحألا اوذختي نأ ريغ نم هنم يهاونلاو
 . مهتاداقتعاو مهرئامض يف كلذب اومكحيو

 فرحا



 : حيسملا ةيهولأ ركنت ةيحيسم لوقع

 ىلا مهقيرط يف تنتستوربلا ريسي نأ نم انسي دقو انكلو -07
 ةيملعلا ةساردلاو ,تهبنت دق ةيحيسملا لوقعلا اندجو هادم ىصقأ

 دق نيريثك ءاملع اندجوف «جلبنا دق مالسالا رونو تراس دق ةيفسلفلاو

 ءرشب نم رثكأ نكي مل هنأو ءالوسر الا نكي مل حيسملا نأب ةوق يف اوحرص

 ةوق يف كلذب رهج دق نانير اذهف ءاهسفن ليجانألا نم كلذ اوسبق دق

 «هنع دوذلاو هيأر ىلع رارصالا نم هل ةسينكلا نامرح هعنمب ملو ؛ةأرجو

 ىلا هثحب جئاتن يهتنتو « حيسملا ةيهولأ نييحيسملا ىلع ركني يوتسلوت اذهو
 ميلاعت تداز ةسينكلاو ءاهسمط لب « حيبسملا ميلاعت مهفي مل سلوب نأ

 . ءافخاو اضومغ داقتعالل ةبسنلاب حيسملا

 مهفل يغبني هنا» : لوقيوهف ,فوسليفلا كلذل ةملكلا نآلا كرتنلو

 كلت يف ثحبن نأ وه همهفي ناك امك «يقيقحلا حيسملا عوسي ميلعت
 ىتح «يحيسملا ميلعتلا هجو تهوش يتلا ةليوطلا حورشلاو ريسافتلا

 مايأ ىلا انثحب عجري و «مالظلا نم ةفيثك ةقبط تحت راصب ألا نع هتفخأ

 هجزم مث ءرخآ لمحم ىلع هلح لب ,حيسملا ميلعت مهفي مل يذلا سلوب
 ىفخي ال امك سلوب و «ميدقلا دهعلا ميلاعتو «نييسّيرفلا ديلاقت نم رشكب

 ىلا ليمب ناكو «ةينيدلا تاعزانملاو لادجلا لوسر وأ ,ممألل الوسر ناك

 نيدلا ىلع هذه هلايمأ لخدأف هريغو ناتخلاك ,ةينيدلا ةيجراخلا رهاظملا
 «سئانكلا ميلاعتب فورعملا دوملتلا رهظ هدهع نمو ,هدسفأف يحيسملا
 لب «ةيلامكلا ةيهلالا هتفص رسخف ,يقيقحلا ٍيلصألا حيسملا ميلعت امأو

 اهرخآو «ملاعلا ءادتبا ذنم اهوأ يتلا يحولا ةلسلس تاقلح ىدحا حبصأ

 حارشلا كئلوأ نأو «سئانكلا عيمج اهب ةكسمتسملاو «يلاحلا انرصع يف

 نودنتسيو «؛ةححلا كلذ ىلع اوميقي نأ نود املا عوسي كوعدي نيرسفملاو

 لامعأو ءروب زلاو « ىسوم :رافسأ ةسمخ يف تدرو لاوقأ ىلع مهاوعد يف

 ملا



 لدت ال لاوقألا كلت نأ عم , ةسينكلا ءابآ فيلأتو ,مهلئاسرو «لسرلا

 . هللا وه حيسملا نأ ىلع ةلالد لقأ

 نأب دقتعي و ءسدقلا حور ةيهولأ ركني و حيسملا ةيهولأ ركني نذاوه
 , ماطاب تبتك ىراصنلا بتك نوكت نأ ركني و «دمص درف دحأ دحاو هللا

 ةحارص يف لوقيف «ليدبتلاو رييغتلا اهارعو تفرح اهنأ ةأرج يف نلعيو
 نودقتعي نيملسملاو دوهيلاو نييحيسملا نا» : ىَقّيولا ةورعلاب كسمتسملا

 مهنكلو ىسيعو ىسوم ةوبنب نودقتعي نوملسملاف «يهلالا ىحولاب مهعيمج
 ةنايدلا بتك ىلع هيوشتلاو فيرحتلا لخد هنأب دقتعأ امك نودقتعي

 يف حضوأ دق هنأو «ءايبنألا متاخ ادمحم نأب نودقتعي مهو ,ةينارصنلا

 « صقن الو ةدايز نود اهالاق امك «ةيقيقحلا ىسيعو ىبسوم ميلاعت هنارق

 هماكحأ بجومب ريسي و هب كسمتي و «هؤرقي نارقلا همامأ ملسم لك نأو

 « حالصلاو ىوقتلاب اهوعضاو رهتشا امهم بتكلا نم هريغب فرتعي الو

 ةسينكلا فالخب اهعضو ادمحم نأل ,ةيدمحملاب مهتنايد نوملسملا يمسي و
 هوبتك ام نأب نوعدي نيذلا ءابآلا فيلأت بجومب نآلا ريست ىتلا ةيحيسملا

 مهتسينك اومسي نأ نييحيسملاب ىرحألا ناكف ,سدقلا حورلا نموه

 . « ةيحيسملاب اهيمست نم ىلوأ ةيسدقلا ةيحورلاب

 ضض



 ىرتل كناو «ديحوتلا ىلا نوعدي كويحيسم نذارهظ دق - 6

 نكلو « اهورشن يتلا لاوقألاو اهونود يتلا روطسلا نيب عملي مالسالا قيرب
 « لبق نم عماجملا تلعف امك مهتريظح نم ةرضاحلا ةيحيسملا مهتدرط دق
 كنا لب .ءاملعلا ىلع اروصقم ناك ول رظنلا ىعرتسي الرمألا ناك دقلو

 نا ةدوملاب مهبطاخت وأ مهطلاخت وأ مه داجت نيذلا نييحيسملا ىرتل
 ريغ نم رهج يفو سلاجملا ةرهب يف نوحرصي  مهنم نيدلا لاجر تينثتس
 نم الوسر اميظع الجر الا حيسملا اوروصتي نا نوعيطتسي ال مهنأب رارسا
 . هلسرأ نمم لوسرلا ةلص الا ةيهولألاب ةلص اذ سيلو هللا دنع

 ىلا يدؤي نيفقثملا كئلوأ ةنسلأ ىلع اذه عويش نأ دقتعن نأ انل لهف
 ىلع ارصتقم نوكي الو «لصألل الماش نوكي ؛ةديقعلل لماك حالصا

 . ؟ هيلع رصتقاو قباسلا حالصالا لعف امك عرفلا
 هجتي نأو , مهنيد ةسارد ىلا نوفقثملا كئلوأ هجتي نا اذهل ردجالا نا

 , مهنيدب ترم يتلا ةيخيراتلا ر اودألا نايب ىلا مهداشرا نولواحي نيذلا
 هيف ةعدب وه نيدلا يف ثدح لكو «ثادحأ نم عماجملا هتثدحأ ام ىلاو

 ةروتسم ريغ مه اهفشكتو «ةيراع قئاقحلا مهيرت راودألا كلت ةسارد ناف

 نيبن نأ انثحب ءانثأ يف انلواح دقو ,ةيسنك ريغ وأ ةيسنك سوقطو موسرب
 لقعلا ىلع اتضرع ناتركف سدقلا حورلا ةيهولأو حيسملا ةيهولأ نأ
 كلذ يف يخيراتلا دنسلا انركذو «ىلوألا ةيحيسملا يف انوكت ملو «يحيسملا
 در مهمهي نيذلا وعدن نأ ديرن ةلواحملا هذهب هناو «صلاخ يحيسمل هناو
 هنالعاو ةيحيسملا خيرات ةساردب ةيانعلا ىلا ديحوتلا ىلا ىحيسملا ملاعلا
 نييحيسملا عوبر نيب مالسالا رشن نوديري نيذلاوعدن نأ ديرنو « اهلهأل
 مالسالا يف اولخد « ديحوتلا يف اولخد نا مهنا ع خيراتلا كلذ نالعا ىلإ
 دمعاو و مالعالا ره ل م لا م ماعم ال ةيلاتلا ةرطلا نآل ديب سبأ

 1 "5 اهلأ يمر لل

 | هقيفوتو ةيللأ الأ دمحب من ]

 ضد



 باتكلا هيلع لمتشي ام

 ةعبارلا ةعبطلا ةيحاتتفإ ؟

 ةعبطلا ةيحاتتفا »+ ةشئثلاثشلا ةعبطلا ةيحاتتفا- (؛

 ديت 1١ ىلوألا ةعبطلا ةيحاتتفا ٠١ . ةيناثلا

 مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج امك ةيحيسملا ١

 حيسملا ةوعد 5 ميركلا نآرقلا يف ةيحيسملا ٠6

 حيسملاب لمحلا 8 ميركلا نارقلا يف حيسملاو ميرم ١

 بأريغ نم دلو حيسملا نوك يف ةمكحلا ١ هتدالوو

 هتازجعم نوك يف ةمكحلا ؟ه هتازجعمو مالسلا هيلع ىسيع ةثعب -؟©
 ةحيحص ةمكح هارنام_؟+ عونلا كلذ نم مالسلا هيلع

 يف حيسملا ةياهن 9 هل دوهيلا ةاوانم  ؟9 هتوعدل دوهيلا يقلت-

 نآرقلا يف حيسملا نيب ةنزاوم -#م١ هتاجن دعب حيسملا_#. ايندلا
 . ةرضاحلا ةيحيسملا يف حيسملاو ميركلا

 حيسملا دعب ةيحيسملا

 ع

 رثآأ ٠+4 داهطضا نم نييحيسملاب لزن اما ن5

 ةيحيسملاو ةينامورلا ةفسلفلا 4١  ةنايدلا يف تاداهطضالا
 . ةينارصنلا يف اهرثأو ةثيدحلا ةينوطالفألا 4

 مالسلا هيلع ىسيع دعب ةيحيسملارداصم 8

 لزنت ملو حيسملا اهلمي مل ليجانألا ه٠ ليجانألا 4
 ملو ةيربعلاب بتك ىتم ليجنا ه6 ىتم ليجنا_ ه١ هيلع

 ني ودتلا خيرات لهج رثأ ه4 مجرتملا لهجو ةينانويلاب الا فرعي
 ليجنا اهب بتك يتلا ةغللا_ 5 سقرم ليحجنا هو مجرتملاو

 ليجنا ها 2سئانكلا ينو هيف فالتخالاو هني ودت خيراتو سقرم

 هلوح مهفالتخاو ,هتغلو ءاقول ليجنا مهل بتك نم هه اقول
 فيفي



 ببسو ليجنالا اذه ني ودت خيرات 4 انحوي ليجنا

 ليجانالا هله 55  هتباتك ببس نم طبنتسياه 568  هنيودت

 ءاملع لاوقأ 58 ىسيع ليجنا 55 مالسلا هيلع ىسيع ىلع لزنت مل
 نم ابانرب له 10٠ ابانرب ليجنا ١8 ىسيع ليجنا يف ةينارصنلا

 .ليجنالا اذه ةيمست ةحص يف مالكلا 74 رشع ينثالا نييراوحلا

 ليجنا ةميق اال ليجنالا اذه يف ةبسنلا قدص عيجرت م

 ام ابانرب ليجنا ةفلاخم هيلع لمعشا ام ثيح نم ابانرب

 .كويحيسملا هيلع

 مهلسر لئاسر م

 بحاص بوقعي ةمجرت 84 اهوبتاكو لئاسرلا ددع م

 سلوب تافص م9 سلوب ةمحرت 46 اذوهي ةحرت م4 ةلاسرلا

 .. مهداقتعا يف ماهلاب تبتك لئاسرلاو ليجانألاو ميدقلا دهعلا بتك- ١

 بتكلا يف ةيصحاف ةرظن +

 نوكيل تافص نم ىنيدلا باتكلا يف نوكي نأ بجي ام و

 ه5  ىراصنلا بتك ىلع طورشلا هذه قيبطت ه4 ةجح

 ريغ لسرلا 4 لامعألا رفس يف ماهلالا ءاعدا ةشقانم

 ك1 ٠ امهلم نكي مل لامعألا رفس بحاص اقول بو نيفورعم

 ةلطاب ماهلالا ىوعد 1٠١ نييحيسملا عامجأ ( لحم تسيل ماهلالا ىوعد

 1١8 ديدجلادهعلا بتك نيب برابضتلا 1١١١ اهنيعدي نمم

 مهفارتعا مث اهضعبل مهراكفأ نايب و ماهلالا ءاعدال لطبم اهنيب ضقانتلا

 نيب سق ةنزاوم اهبتاكل اهتبسن يف دنسلا عاطقنا 8 اهب

 همالك يفءام نايباس١١١ . ةةياوزلا ثيح نم مهبتكو لوشرلا ثيداحأ

 ..- ةيحيسلا يف يحولاو مالسالا يف يحولا يف ةرظن 5 افيز نم

 0 , ىحولا ئنعم 1

 فيل



 مهبتك فو ىراصنلا دنع ىه امك ةينارصنلا_

 ةاروتلا ١1؟١ثيلثتلا ةديفع  ١؟١ةديقعلا 1

 يف ةيرشبلا ةدالولا هب ىنعي ال نبالا_١١١؟ ثيلشتلاو

 اهدوجو ناك ناو «ةرياغتم صاخشأ ثولاثلا 4 مهمعَر

 حيسملا «١  ةقيلخلا نع ءادف حيسملا بلص 1١1 ثيلثتلاو

 ِق هماقمو بيلصلا سيدقت ١ بساحمو نيدي

 ديمعتلا ١69 ةيحيسملا رئاعش نم ١م مهتدابع ١١8 ةيحيسملا

 عئارش ةهلزتنم "#١4  ةرسالا ميظنت نم ١ يناب رلا ءاشعلاو

 ةيحيسملا عماجملا ١15

 اهتارارقو  اهبابسأو  اهخيرات
 عماجملا_ ١407  عماجملا عمج ةركف تدجو فيك 65

 . ةصاخللا عماجملاو ةماعلا

 م : ةيقين عمجم 7 4

 صخش يف مهنيب فالتخالا ,ماعلا هداقعنا ببس 4و

 مالك 1١6٠ هدعب عمجملا دقعنا يذلا صاخلا فالتخالا ١٠6١ حيسملا

 نيطنطسق لخدت -6١1؟ هتب راحم قرطو سويرأ يأر راشتنا ١6١ سويرأ
 هزايحنا 1١6 نيرظانتملا نم نيطنطسق فقوم ايقين عمجم عمجو

 اهضرف يتلا ةديقعلا 6١م ةرثكلا اوسيل مهنأ عم حيسملا يهلؤم يأرل

 ىلا هجوما دقنلا -54١ناطلسلا ةبهر ديؤت هتاءارق ١84 عمجملا

 1١66 تارارقلا يف لخد اممل ناطلسلا نم ةبهرلاو ةبغرلا 6 عمجملا

 هفلاخي ام قيرحتب هرمأ -60١سانلا ىلع ايتونهك اناطلس هسفنل ضرف عمجملا

 فيلل



 ٠0 16ا/ رصنتي مل وهو لخدتلا كلذ لخدتي نيطنطسق |

 رارق عاجالاب ضفري روص عمجم 6١م عمجملا تارارقل نييحيسملا يقلت

 ةيقين عمجم  1١64اذه نم طبنتسياه  1١.نيدحوملا طاشن

 4١" ةنس لوألا ينيطنطسقلا عمجملا 5

 هنوك يف نعطلاو عمجلملا ددع ١١9 هداقعنا بسبس |

 سدقلا حور ةيهولأ ررقي يذلا وه ةيردنكسالا كريرطب  و.س اماع

 . ةصحاف ةرظن ١15 ةيردنكسالا كريرطب يأر قفاوي عمجملا رارق ١م

 41١ ةنس لوألا سسفا عمجم 6

 هيهولا نوركني ثكويروطستلا للام هداقعنا بيبنس -06

 ِق ةيروطسنلا راشتنا 1١59 ةيلع جاجتحالاو عمجملا رارق 5 حيسملا

 .قرشلا

 481١ ةنس ةينو دكيلخ عمجم 6

 هيف دحتا دق هلا حيسملا نأ نلعت ةيردنكسالا ةسينك 4

 كريرطب باحسنا بلط ١59 ةدحاو ةعييط اراسو توسانلاو توهاللا

 عمجملا رارق ١١ عمجملا يف بغشلا 1١١94 بلطلا ضفرو ةيردنكسالا

 فارتعا مدع 1١ هادمو قاقشنالا -7١.ناتعيبط هل حيسملا نأ

 1١9/٠ هيلا يرصملا بهذملا ةبسنو يعداربلا بوقعي ل اال١مهبهذم ريغ

 .ايئاهن ةيرصملا ةسينكلا لاصفنا

 ةيفابلا عماجملا 94

 عمجملا ل6 ةرضاحلا ةيحيسملاررقت ةقباسلا عماجملا 4

 عمجمل او ةينوراملا جاه هداقعتنا بيسو ىناثلا ىنيطنطسقلا

 فيغأ



  ذالال  روصلا ذاختا ميرحن عمجم 6 ثلاثلا ةينيطنطسقلا

 ةيبرغلا ةسينكلا ١9/0 ءهببسو ةيب رغلا نع ةيقرشلا ةسينكلا لاصفنا

 رظن يف الا ةينوكسم ريغ اهلك ةقحاللا عماجملا 9 سئانكلا مأ

 . نيتسينكلا نيب بيرقت ةلواحم ١8٠١ ةيبرغلا ةسينكلا

 ةيحيسملا قرفلا

 سويرأ ةقرف ١18 ديحوتلا رصع يف ترهظ يتلا قرفلا 14
 ىلع ةينثولا لوخد 1١856 ىطاشمشلا سلوب باحصأ -4

 188 رخآ لحن ل1410 ةينارب ربلا ١40 نويقرم عابتا ١46 ديحوتلا

 .بتكلا قيرحت ببس ديحوتلا عايض

 ثيلثتلا دهع ىف ةيدقلا قرفلا 7 ٠

 ١94  كويروطستلا ١و١ | سوينودقم ةقرف 1

 .هينورالا _ ١968  كويبوقعيلا

 ةيبرغلا ةسينكلاو ةيقرشلا ةسينكلا ٠

 4 ةيب رغو ةيقرش ىلا ةسينكلا ماسقنا ساسأ و9

 داقتنا فاالخلا ةلازإ ةلواحم -8 فاالخلا عسوبي نمزلا مداقت

 مالسالا 5١١ ةيقرشلا ةسينكلا ةقراطب ٠٠١ ةيبرغلا ةسينكلل ىحيسم

 . ةينيدلا ةيرحلاب ةيقرشلا سئانكلا للظي

 « تناتستوربلا » ةثيدحلا ةقرفلا 4

 ينيدلا حالصالاوأ

 . حالصالا لبق ةسينكلا ةلاح 4

 ضرف ٠6 ءاملعلاو سانلا ىلع ةسينكلا ةلدش ٠64

 ١60 كولملا لانت نامرحلا تارارق 5٠١5  كولملا ىلع اهناطلس

 فيفي



 ةلاحتسالا اتلأسم ١08 ةسدقملا بتكلا مهفب ةسينكلا داديبتسا
 ٠١  نارفغلا قح لامعتسا يف ةسينكلا طارفا 04 نارفغلاو
 نيدلا لاجر كولس 5١١ كتارفغلا كص نسم ةروص

 لاجر ضعب ةوعد *5١   حالصالا ءادتبا ١5؟ ىصخشلا

 5١6 نيدلا لاجر ريغ نم حالصالا ءادتبا  ؟4١ حالصالا ىلا نيدلا
 لع رثول ةروث 5١6 رثول 5١١5 فينعلا دقنلا 5١١ ةئداهلا ةوعدلا

 يلجنوز .١١ ةسينكلا مده دري ملرثول 5١١  ةسينكلا
 سئانك ءاشنا 576 حالصالا ين هرثآو نفلك 0 هلامعأو

 ةسايرلا مدع 6 حالصالا ءيدابم مهأ 4 نيحلصملل

 ريغ ةغلب ةالصلا مدع 5١ نارفغلا نيدلا لجرل سيل  ؟؟ه نيدلا يف

 ةنبهرلا راكنا 5١8 ينابرلا ءاشعلا يف مهيأر 507 ةموهفم

 يف اوريسي مل نويحيسملا_ 68 ليثامتلاو روصلا ذاختا مدع -4

 . هادم ىصقأ ىلا مهقطنم

 ٠ حيسملا ةيهولأ ركنت ةيحيسم لوقع .
 .ةمتاخ 48م١

 . باتكلا هيلع لمشي ام  ؟م»

 فيك
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 ةعبارلا ةعبطلا ةيحاتتفا

 ةثلاثلا ةعبطلا ةيحاتتفا
 ةيناثلا ةعبطلا ةيحاتتفا
 ل ىلألا ةعبطلا ةيحاتتفا
 0 ديهمت

 ل مالسلا هيلع حيسملا اهب ءاج [5 ةيحيسمل
 حيسملا دعب ةيحيسملا

 غ0 ةيحيسملا عماجما

 ل نم ةنس هيقين عمجم ١-

 ل ١./* ةنس لوألا ينيطنطسقلا عمجملا -1
 لا 6١ ةنس لوألا سسفا عمجم -*
 40١ ةنس ةينودكيلخ عمجم -4
 00 ةيقابلا عماجبا

 0 ةيحيسملا قرفلا
 0 ثيلثتلا دهع يف ةميدقلا قرفلا

 ةسينكلا ماسقنا ساسأ ةيبرغلا ةسينكلاو ةيقرشلا ةسينكلا

 0 ةيبرغو ةيقرش ىلإ

 ةحفصلا
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 نفض

44 

 م

 ٠١٠

١45 

 لا

 الك

 لحلو

١54 

١/4 

 امك

 ل

 اوال

 كلل

 فض


