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 ةماتقم

 ثوُحيو تاَعل اًَِلُؤَمَو ةايع كفيت

 موحرلا ةلينصف
 هر ول ارح خييشلا زاشمألا مد إو ك1 سعه. ثشار*ري د

 نم ملع ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألا موحرملا ةليضف

 هقفلا داور نم دئارو ءرصاعملا يمالسإلا ركفلا مالعأ

 ناديملا اذه يف مهسأ .«ثيدحلا رصعلا يف يمالسإلا عيرشتلاو

 ءارثإ يف اهرثأ امل ناك «ةرمثم ةريفو ثوحبو ةروكشم ٍدوهجب

 امو هيف روطتلاو ةلاصألا يحانم ةيلجتو .يمالسإلا عيرشتلا
 نيبو .هدهاعمو يمالسإلا ملاعلا تاعماج يف هراثا لازت

 .زرابلا رثألاو «ىلوطلا ديلاب هل دهشت هلضف يفراعو هتذمالت



 «قالخلا دهجلاو بئادلا لمعلاب ةلفاح ةايح شاع

 نيذلا مالعألا ةمئألل ًاقداص ًاللثم هسيردتو هتسارد يف  ناكو

 مهل ركذت ةديرف ةناكم يمالساإلا ركفلا خيرات يف نوءوبتي

 . ءانثلاو دمحلاب

 هترسأو هدلوم

 ةظفاحمب ىربكلا ةلحملا ةنيدمب م1894 يف هتليضف دلو

 نيحلاصلا نم يلو ىلإ بستنت ةينيد ةرسأ ليلس وهو «ةيبرغلا
 . يواتششلا ةرهز وبأ ىفطصم خيشلا وه

 هورص : ةيميلعتلا هتايح

 خيشلا» باتك يف هتايح ردص يف ميركلا نآرقلا ظفح ©

 مولعلا ءىدابم نم فرطب مأو «ىربكلا ةلحملاب (هبر دبع

 . ةيندملاو ةينيدلا

 ناكو) اطنطب يدمحألا عماجلاب قحتلا م 191 ينو ©

 هذه يفو .تاونس ثالت لظو (كاذنيح ينيد دهعم ةباثمب
 خيش لعج ام .غوبنلاو قوفتلا حمالم هيلع تدب تاونسلا

 راص يذلا يرهاوظلا يدمحألا خيشلا وهو  يدمحألا عماجلا

4 



 هقوفتل ةصاخ تآفاكم حنمي نأ حرتقي  رهزألل ًاخيش دعب اهيف

 نأل .رهزألاب ةساردلل هئارظنل ةررقملا ةدملا ثكعم الأو هزايتماو

 مو .ةدحاو ةنس يف ةديدع تاونس بعوتسي - هقوفت يف - هلثم

 لاقتنالو «نيناوقلاو حئاولل هتفلاخمو هتضراعمل كلذ قيقحت متي
 . يعرشلا ءاضقلا ةسردم ىلإ (ةرهز وبأ) بلاطلا

 دعب يعرشلا ءاضقلا ةسردمب قحتلا م1516 يفو ©
 هذه ءاشنإ حرتقا دقو .اهيف لئاوألا نم ناك ةقباسم هزايتجا

 اهأشنأف ءهحارتقا ذيفنت هل حتي ملو .هدبع دمحم مامإلا ةسردملا

 دحأ ىلإ اهترادإب دهعو ,لولغز دعس ميعزلا هذيملت هدعب نم
 هذه يفو تاكرب فطاع دمحم ذاتسألا وهو .هتبارق يوذ

 اهيفو .ةرهز يبأل ىقيقحلا يملعلا نيوكتلا ناك ةسردملا

 هجرخت دعبو «نينس عست اهب ىضق ذإ ,ةيركفلا هقافأ تعستا
 ةعيرشلا مهف يف اّيركف اجهنم هسفنل ذختا م1976 اهيف

 . قيمع ناميإ يف اهريسفتو

 :ةيملعلا وأ ةيفيظولا هتايح

 يف جراخلا نم مولعلا راد مولبد ىلع (ةرهز وبأ) لصح ©
 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ةيبرعلا ةغلل اسردم نيغو ماو
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 ماق تاونس ثالث ةدمل يعرشلا ءاضقلاو مولعلا راد ةيزيهجتب

 . ةماعلا ةيوناثلا سرادملا يف سيردتلاب اهدعب

 ًاسردم نيدلا لوصأ ةيلك ىلإ لقتنا م1978 رياني يفو ©

 :هتافلؤم نم بتك اهيفو تانايدلا خيراتو ةباطخلاو لدجلل
 .(ةميدقلا تانايدلا خيرات» .«لدجلا خيرات» .«ةباطخلا»

 تاغل ىلإ ريخألا مجرت دقو ««ةينارصنلا يف تارضاحم»

 . ةديدع

 ةيلكب ةباطخلل ًاسردم لقن م1944 ربمفون يفو ©
 رمتسا يتلا نيدلا لوصأ ةيلك يف ًابدتنم هئاقب عم .قوقحلا

 . م19 7و ينوي ىلإ اهب ًابدتنم

 ةيبرعلا ةغللا سيردت نم م1947 ربمتبس يف لقن مث ©

 نأ ىلإ اهبتارم يف ًاجردتم قوقحلا ةيلكب ةعيرشلا سيردت ىلإ
 2م198/ دعاقتلا نس غلب ىتح اهب ةعيرشلا مسقل ًاسيئر راص

 يف هتافو ىتح مسقلا اذهب سيردتلا ىلوتي لظ هنكلو

0/1 . 

 «قوقحلا ةيلك يف سيردتلاب هعالطضا بناج ىلإو ©

 ىلوت ذإ «ةددعتم تاالاجم يف سيردتلا يف روفوم طاشن هل ناك
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 ةعماجل عباتلا ةيبرعلا تاساردلل ىلاعلا دهعملا ْق سيردتلا

 ةيلك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا سيردت ىلوت اى ةيبرعلا لودلا
 ةيعمح ءاشنإ يف كرتشاو رهزألا ةعماجب ةرادإلاو تاللماعملا

 ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ءاشنإو .ةيمالسإلا تاساردلا

 .هب ةعيرشلا مسق ةسائر ىلوتو

 رياربف يف رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجمب ًاريخأ ريتخاو
 .١وك؟

 دمحم مامإلا مساب ةرهشم ةيعمج ةرهاقلاب تميقأ دقو

 اهمهأ ,نيملسملاو مالسإلا ةمدخل ةددعتم ةطشنأ تاذ ةرهز وبأ

 ةيدجب شقانت يتلا ةيملعلا تاودنلا هيف ماقت عماج دجسم

 نم ةعومجمو .مهب ضوهنلا ةيفيكو مويلا نيملسملا لاح
 ةيمالسإلا ةايحلا ىلع مهتيبرت ءاغتبا بابشلاو لافطألا سرادم
 ةعماج ةماقإ ىلع ةدقعنم ةينلاو .ميوقلا يمالسإلا كولسلاو

 مولع رشن اهفده ةرهز وبأ مامإلا مسا لمحت ةيلهأ ةيمالسإ
 جحلل تاثعب ةماقإ نم ةيعمجلا هب موقت ام ريغ اذهو .نيدلا

 ديفمو حلاص وه ام لكو ءارقفلا ىلع ةاكزلا عيزوتو

 رشانلا
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 احبتبلا
 ىلع يتأي» :لاق هنأ هلكت يبنلا نع دمحأ مامإلا ىور - ١

 لوسر اي مهلك سانلا :ليق «ابرلا هيف نولكأي نامز سانلا
 . (هرابغ هلان هلكأي م نم» : مالسلا هيلع لاقف ؟هللا

 وه نإ .ىوهلا ِنَع قطني امو لَك يبنلا ةءوبن كلت

 ةَرِم وذ .ىَوَقْلا ُديِدَش ُهَمْلَع .ئَحوُي ٌيَحَو الإ
 .رضاحلا انرصع ف ةءوبنلا كلت تققحت دقو )ب ىوتساف

 ابرلا راص ىتح .هرابغ هلان هلكأي مل نمو ءابرلا نولكأي سانلاف

 .هتفلاخم زوجت ال ًانسح ًافرع سانلا هنظو .رصعلا اذه ءالب

 كل * :مجنلا )١(



 ىتح «نيريثكلا ريكفت يف كلذ رَّنأو .هتمواقم غوست ال ًاّقحو
 ىلإ نوئيجي نيدلا ةمسب نومستي نيذلا ضعب اندجو دقل

 يذلا فرعلا كلذل اهوعضخيل اهنولوؤيف ةينارقلا صوصنلا
 تسيلو .فارعألا ىلع ةمكاح نايدألا نأ نوسنيو .رهتشا

 . موكحملا عضاخلا ةيعبت اهعبتت ا ةموكحمبي

 كح اهيلع مكحيل ,ثادحألل عبتتملا نأ ىلع - ١
 نأ دجي ءاهعومجم يف ةرثاكلا ةرثكلا عابتاب ذوخأم ريغ .ًادرجم
 بجت دساف فرع وهف ًاعئاش ًافرع ناك اذإف «ةيعامتجا ةفآ ابرلا

 ءانبلا ناك اذإو .هتبراحمل ىوقلا لك ديرجت بجيو ءهتمواقم
 ىلع لمعلا بجو ءهيلع موقي لودلا نم ريثك يف يداصتقالا

 موقي ال «ءلضاف لماك حلاص ءانب دجويل ةديدج سسأ عضو

 ةرحلا ةلدابمللا عاونأ نم عون يأب ةلدابم هيف يذلا بسكلا ىلع

 !ةراسخلاو بسكلا تاعبت يطعملا اهيف لمحتي يتلا

 يذلا هرشلا يف ةحضاو ةيلج اهراثا رهظت ةفآلا هذه نأو

 مهريغ ىوق لك نولغتسي مهلعجيو .نيبارملا سوفن ىلع ميخي

 هدنع نم ىلع لهسلا نم نإف ,مهيلع دوعي بسك يف هجاتنإو
 يف ةتس وأ ةئاملا يف ةسمخ ةدئافب اهضرقي نأ هينج فالآ ةرشع
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 هينج ةئامسمخ هراد رقع يف سلاج وهو هيلإ ءيجيف . ةئاملا

 ضرعتي نأ ريغ نمو ءلمع الو دهج ريغ نم ءماع لك
 سبايلاو رضخألا لكأت ةحئاج ضرتقملا حاتجت نأ الإ «ةراسخل

 افاعضأ ةدئافلا فعاضت اهببس نوكي دقو ءرذت الو يقبت الو

 بلاغ يفو «ءارشلا ةوق فعضو .قوسلا داسك عم «ةريثك

 نيدملا ةبكن دنع ضقنيف هلال نئادلا طاتحا دق نوكي نايحألا

 ىلع يزابلا ضاضقنا هلام نم يقب دق نوكي هاسع ام ىلع

 وه سيل .نئادلا هيف نوكي يذلا لسكلا كلذ نأو

 ساوسولا هبحصي يذلا لسكلا وه لب .حيرملا لسكلا

 يديأ نيب هتورث عدوأ دقو هنأل ءرمتسملا بارطضالاو «مئادلا

 مهتراسخ يف مهكرشيل ال .مهعبتتيو .مهبقاري .ءسانلا
 مهبقرتي لب .مهمئاغمو مهبسك يف مهكرشي امك مهمراغمو

 كلذلو .ماع دعب اماع فعاضتت ىلا هتدئافو هلام ىلع ظفاحيل

 تلاعت هلوقب ابرلا نولكأي نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا فصو

 ُموُقَي اَمُك الإ َنوُموُقَي ال اَبّرلا َنوُلُكأَي َنيِذّلآ» هتمكح
 . ©2024 ٌّسَمْلآ َنِم ُناطْيّشلآ ُهطْبَحَتَي يِذَّلآ

 )١( :ةرقبلا 7307/8 .



 يف اولخدي نأ سانلا ىلع لهسي هتاذ يف ابرلا نأو - '“

 رجتي نأ لدب رجاتلاف ءاهجئاتن لامتحاب مهل لبق ال تارماغم

 الام ذخأي ءدادسلا ىلع ةيلاملا هتردق عم ًافاكتي لاملا نم ردق يف

 «بير الب كلذ نم بسكي دقو ءهرجتم يف ديزيل ةدئافب
 يف نوكي ال هنإف .عئاضبلا تلزن نإ ةدومحم ريغ ةبقاعلا نكلو

 .هقحالت ىلا ةدئافلا نأ ذإ ءديري يذلا تقولا يف عيبلا هتردق

 «هبساني ال يذلا تقولا يف عيبلل هرطضت هبكرت يتلا نويدلاو

 نويدلاو ءرمدملا سالفإلا نوكي وأ .ةحدافلا ةراسخلا نوكتف

 . هقنعب لالغألا طيحت امك ءهتمذب طيحت

 داصتقالا يرتعت ىِتلا ةحئاجلا تامزألا نأ تبث دقو

 نإف «ةلقملا تاكرشلا بكرت يتلا نويدلا نم نوكت يملاعلا

 نع جورخلا ىلإ اهعفدي داسكلا دنع دادسلا نع اهزجع

 تناك كلذلو «يرتشي نم تدجو نإ نامثألا لقأب اهتعاضب

 ,ةفلتخم قرطب نويدلا ليلقتب ةحئاجلا تامزألا هذه جلاعت

 لقيف دقنلا ةميق فعضي نأ هنأش نم يلام مخضت ثادحإك

 وأ 2194 ةنس يف اكيرمأ تلعف امك .كلذل اعبت نيدلا

 تايوستلا يف رصم تلعف امك ةرشابم نويدلا صيقنتب
 . ةيراقعلا
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 ىلع نيريثكلا عجش ةدئافب ضرقلا ليهست نأو - 4
 راخدالا ىلع عجشي ناك اذإ هنإف ,راخدالا مدعو فارسإلا

 دنع راخدالا ىلع عجشي وهف «سانلا ضعب دنع مثآلا

 يأ يف ةدئافلاب هضرقي نم ىري فرسملا ناك اذإ هنأل ,نيرخآ

 ثيحب لبقتسملا باسح بسحي الو ,يوعري ال هنإف ءتقو
 هتجاح هترطضا نإو «هلباق يف هيلإ جاتحي ام هرضاح يف رخدي

 يذلا نماضلا دجيو «ةدئافب هضرقي يذلا فرصلا دجي

 يفكت ةمخض تابترم مه ًارابك نيفظوم ىرن اذلو .هنمضي

 ةلباقلا مهتجاحل اهنم اورخدي نأ مهنكميو .ةرضاح ا مهتجاح

 نوءاشي تقو يأ يف ضارتقالا ةلوهسل نولعفي ال ميهنكلو

 يقاكلا نامضلا مهئالمز ضعب بترمو مهبترم يفو «ةدئافلاب

 .فرصملل

 «رامقلا يداون ىلإ نوبهذي نيبارملا ضعب سانلا دجو دقلو

 يف رارمتسالل مزاللا لاملاب مهودميل نيرماقملا بناجب نوسلجيو
 لب .«نوناقلا اهحيبي يتلا ةدئافلاب نوفتكي ال امبرو .مهرامق

 مثإ ءًاماثآ لمحت دق يبارملا نوكيف ,ةزواجملا يف نيفرسم اهنوزواجتي
 ىلع عيجشتلا مثإو «ينوناقلا مثإلاو «لطابلاب سانلا لام لكأ
 .رصعلا اذه ثئابخ ثبخأ نم يه ةميرج
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 دجوي ابرلاب لماعتلا نأ هريغو انركذ امم تبثي هنأو -

 ىلع هلكؤمو ابرلا لكآل ةبسنلاب ًارمتسم ًايسفن ًابارطضا
 ماظنلا يف بارطضا نم هثدحي ام قوف هنأو .ءاوسلا

 ةبسنلاب وهو «نيلماعتملل ًارمتسم ًايسفن ًاقلق دجوي يداصتقالا

 .هريغ دوهجم نم بسكلا هساسأ عشج نم ثعبني هلكآل

 يف سيل بسك يف عشج نم ثعبني لغتسملا رخآلل ةبسنلابو

 ف ارمتسم ًابارطضا ثدحي نأ هتعيبط نم عشحلاو .هرودقم

 ءابطألا ضعب ررق كلذلو .هرعاشمو هسيساحأو .عشجلا بلق
 نم نوكيف .«بلقلا بيصت ىتلا ضارمألا ةرثك نأ نينيدتملا

 ةطلحلا وأ ءةيردصلا ةحبذلا وأ ءرمتسملا مدلا طغض اهرهاظم

 كلذ اهيبس .ء ىجافملا توملا وأ .خملاب فيزنلا وأ «ةيومدلا

 هبابسأ رفاوتت ال ًاعشج دّلو يذلا يداصتقالا بارطضالا

 موحرملا هرصع يف ينطابلا بطلا ديمع ررق دقلو «ةنكمملا
 بطلاو مالسإلا» هباتك يف ليعامسا زيزعلا دبع روتكدلا

 . بلقلا ضارمأ ةرثك يف ببسلا وه ابرلا نأ (ثيدحلا

 لعجي يذلا  يداصتقالا ماظنلا كلذب لدبتسا ول هنأو

 لاوحألا رثكأ يف ًامراغ ًالوكأم ضرتقملاو , ائاد ًالكآ ضرقملا
 ضرقملا نيب نواعتلا هساسأ يداصتقا ماظن  اهنم ريثك يف وأ
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 «نانئمطالل بلجأ ناكل ًاعم مرغملاو منغملا يف ضرتقملاو

 . اليبس ىدهأو , موقأو لدعأو





 ةٌراريصتلاو ةيثدوثهبلا ف ابل
 مالسإلا يف ًامارح ابرلا وه يذلا ةدئافلا ماظن نكي مل- 5

 نيتنايدلا نإ لب ,ةيوامسلا تانايدلا نيب نم هدحو

 ميرحتلاب حرص دق «مالسإلا ىلع نيتقباسلا نيتيوامسلا

 نارقلا يف ال ,نارقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف مرحم وهف ءامهيف
 ءانيديأب يتلا ةاروتلا يف ميرحتلا اذه نم ةيقب لازت الو .هدحو

 ةينثتلا رفس يفف ءهب اوركذ امم ًأاظح اوسن دق اوناك نإو
 ٍليئارسالا كاخأ ضرقت ال» : نيرشعلاو ثلاثلا حاحصإإلاب

 ءابرب ضرقي ام ءيش ابر وأ .ماعط ابر وأ ةضف ابر ءابر

 «يليئارسالل ةبسنلاب ابرلا ميرحت نورصقي مهنأ اذه نم ىرنو
 ءابرب ضرقت يبنجألل» : هلوقب حاحصإإلا اذه كلذب حرصيو
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 لك يف كملِإ برلا ككرابي يكل ابرب ضرقت ال كيخأل نكلو
 . (كدي هيلإ دتمت ام

 فيرحت اهنأ ىلع صوصنلا هذه ىلإ رظني مالسإلاو

 يأ نم مارح ابرلا نإف ءابرلا ميرحت نم يلصألا دصقملل
 «هريغ يف مرحيو صخش يف لحي ال ملظلاو .ملظ هنأل ,ناسنإ
 يسدقلا ثيدحلا يف ِةِلَي دمحم هلوسر ناسل ىلع لوقي هللا نأل

 امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي
 .«اوملاظت الف

 اذه كسمتست امل ةيدوهيلا نيب قرف نم ةمث ناك اذإو

 هريغو ابرلا يف ذخأي مالسإلا نأ وهف ءمالسإلا نيبو ءصنلا

 قرع الو نول الو سنج نيب قرفت ال يتلا ةيناسنالا ةوخألاب

 ىلع مهريغ ىلإ نورظني دوهيلاو .ىلاعت هللا قلخ لكلا لب

 : نولوقيو .مهقلخ ريغ قلخ نم لب .مهتنيط نم اوسيل مهنأ
 ًٌء 5 00 يب امه عع

 . )#7 هوابجاو هللا ءانبأ نحن#

 صن هيلع لمتشا يذلا قيضلا ىنعملا اذه لجألو

 ءمهريغ نم ءابرلا لكأ يف دوهيلا عفدنا انيديأب ىتلا ةاروتلا

 .ا١م :ةدئاملا )١١(
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 ل كلذ معن عنمي ملو « مهنيب |ميف هميرحتو

 ذلآ نم ملظبف# : مهيلع يعنلا يف ىلاعت لاق دقف ءابرلا

 ع مجلس .ْمُهَل تلجأ ٍتاّيط مِهَلعاًنْرَح اوُداَ

 ُهْنَع اومن ْلَقَو اًيرلآ ُمِجِذْحََو ارك هللا ليبس

 50 ءهومموّعر رم تام < روع م 2غ

 َنيِرِفاَكْلِل اندَتْعَأَو ءلِضاَبْلاِب ساّئلآ َلاَوْمَأ ْمهِلْكأَ

 . 2")#اميلا اباذع مهنم

 ًاعطاق ًاميرحت ابرلا تمرح ةرضاحلا ةينارصنلاو -
 ةبسنلاب لب «طقف ىراصنلا دنع ال ابرلا تمّرحو .ًاعنام

 قرف ال ,.سئانكلا كلذ ىلع تعمجأو . مهريغ عم ىراصنلل

 داصتقالا ريثأتب نويوبرلا لواح دقو ,ىرخأو ةسينك نيب
 . مهل ةسينكلا كلذ غست ملف ,ةدئافلا ضعب ةحابتسا يدوهيلا

 ليقف ةرادالاو ميظنتلا ةرجأ يه ةدئافلا هذه نأ اوعدا دقلو

 هذه يف ةدئافلا حابأ نييحيسملا نم نيدلا لاجر ضعب نإ

 «نيد ةدئاف ال «ةرادإ ةرجأ اهنأ ىلع : يأ ءاهاوس نود ةرئادلا

 نمو .اوقلطناف .ًاغوسم ىوتفلا هذه نم نوريثكلا ذختا دقو
 نيدلا لاجرل لاقيو «نآلا ددرتي مالكلا اذه نأ بيرغلا

 )١( :ءاسنلا ع٠كن 5١ل.

 افيو



 مهاوتف نم اوذختيلو «ءليئضلا ردقلا اذهب اوتفا ,نيملسملا

 مالسإلا نإ :لوقن نحنو .ىلاعت هللا مرح ام ليلحتل ةعيرذ

 ةمث نكت مل ام نويدلا يف ةدئافلا ميرحت هماوق يداصتقا ماظن

 . مرغملا يف ةمظنم ةكرش

 رثول فتكي مل ةيحيسملا يف حالصالا ةكرح تءاج امو - 6

 دوقعلا لك مّرح لب ءَتَرْثَك وأ تّلق ةدئافلا ميرحتب اهميعز
 اذإ لجؤم نمثب عيبلا ىتح ءابرلا ىلإ يدؤت يتلا ةيراجتلا
 ابرلا نم عون كلذ نأ ررق دقو «لجاعلا نمثلا نم رثكأ ناك

 ابرلاو ةراجتلا نع ةلاسر كلذ يف بتكو .ةراجتلا مساب جوري
 : ةلاسرلا هذه يف ءاج دقو

 مهعئاضب اوعيبي نأ مهرئامض يلابت ال ًاسانأ كانه نإ»
 اهم عابت يتلا اهنامثأ ىلع ديزت ةيلاغ نامثأ لباقم يف ةئيسنلاب

 اورثؤيو دقنلاب ًائيش اوعيبي نأ نوبحي ال سانأ كانه لب ءًادقن

 فلاخم فرصتلا اذه نإ . . .ةئيسنلاب ًاعيمج مهعلس اوعيبي نأ

 رماوألا ةفلاخم يف هلثمو .باوصلاو لقعلل هتفلاخم هللا رماوأل

 ةلقب هملعل ةعلسلا عئابلا عفري نأ «ةيلقعلا رماوألاو ةيإلا

 هذه نم دوجوملا ليلقلا هراكتحال وأ .ةضورعملا عئاضبلا

 اهلك ةعاضبلا ءارش ىلإ رجاتلا دمعي نأ كلذ لثمو .ةعاضبلا
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 . (اهراعسأ يف مكحتيو .اهعيب ركتحيل

 لباقم ريغب بسكلا ليبق نم راكتحالا ربتعي اذهب وهف

 ىلإ هريغ رطضيل هدنع ام رعس ضفخ ربتعيل هنإ لب ءابرلاك
 ابرلا نم ربتعيو ءامارح بارخلا هريغب لحيف هدنع ام ضفخ

 رماتي نأ ابرلا نم ربتعي امك .هدنع سيل ام صخشلا حيبي نأ
 ىلإ سانلا اوعفديل بيذاكألا اوعيشيو برحلا لاح يف راجتلا

 يف اومكحتي مث «نامثألا لقأب هورتشي مث .مهدنع ام عيب

 .دعب نم هراعسأ

 ىلإ يدؤت اهنأل ءًامارح عويبلا نم ًاريثك دعي اذكهو
 يف مكحتت ,ةدودحم ديأ يف عئاضبلا لعجو ءراكتحالا

 يف لوقيو «مارح اهرادقم ناك ايأ هرظن يف ةدئافلاو ءاهراعسأ

 :اهنم ةلثمأ

 دحأ عدوب نأ وهو «تاكرشلا نيب فولأم فرصت كانه»

 يدؤي نأ ىلع .بهذلا نم ةعطق فلأ : رجات دنع لاما نم ًارادقم
 هذه غوسيو ءرسخ مأ حبرأ ءاوس «ةنس لك نيتئاموأ ةئام رجاتلا هل

 ضرقلا اذه ريغب رجاتلا نأل ,رجاتلا عفني فرصت اهنأب ةقفصلا

 هذه ريغب هلام نأل ,لاملا بحاص عفنيو لمع ريغب الطعم لظي

 "هه



 . (١)(ةدئاف ريغ نم ٌفطعم ىقبي ضورقلا

 ةيحيسملا حور ىلإ ذفن يذلا حلصملا كلذ مالك نأو

 هذه ميرحت ىدم ىلع لدي ءلاهتارابع يمارم كردأو ءاهبلو

 .ابرلل ةنايدلا

 (هموصخ ليطابأو مالسإلا قئاقح» باتك نم هريغو عضوملا اذه ينرثول مالكانلقن )١(
 .١؟5 21١58 ص داقعلا دومحم سابع ذاتسألل
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 ةمسالَفلارظن ىف اَجُيلا

 نع ميدقلا يف انيثأ نوناق عضو يذلا نولوس ىبن -4
 ال» :لاقو ءابرلا نع «نوناقلا» هباتك يف نوطالفأ ىبنو ءابرلا

 ناك ًايأ ةدئافلا وطسرأ ربتعاو ,«ابرب ضرقي نأ صخشل لحي
 هدحو دقنلا نوكي نأ اهادؤم نأل , يعيبط ريغ ًابسك اهرادقم

 لمحتي وأ ءلمع يأ يف هبحاص كرتشي نأ ريغ نم ةلغ ًاجتنم
 ساسأ نأل «دقنلا دلي ال دقنلا نإ» :كلذ يف لوقيو «ةعبت يأ

 ًاديلوت امإ ءاهتاذ ءايشألا نم ةدلوتم نوكت نأ ةيعيبطلا تالغلا

 نطاب نم ءايشألا جارخإب وأ «ناويحلا وأ عرزلا ةيمنتب «ًايعيبط
 ةعانصلا لئاسوب جرختست نأب ًايعانص ًاديلوت امإو «ضرألا
 لقنب اًيراجت ًاديلوت امإو .ءايشألا ليوحت نم جتنت تالغ ةفلتخملا

 في



 يف نكي مل نإ نامز ىلإ نامز نم اهراخدا وأ .ناكم نم عئاضبلا

 حلصي ال دقنلا نإو .سانلا تاوقأل عنم وأ ءراكتحا اهراخدا

 سايقم هنأل «ةثالثلا عاونألا هذه نم تالغ هنم دلوتت نأل هتاذب

 نأ بجي ذإ ءاهيف رجتي ةعلس نوكي ال سايقملاو .ءايشألا ميقل

 .رييغتلل لباق ريغ ًاطوبضم نوكي

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ةراجتلاب بسكلا قرط وطسرأ مسق دقو

 تاجاح نم ةجاح لادبتسا يهو .ةيعيبط ةلماعم : ىلوألا

 يه هذهو .ماعطلاب بوثلا لادبتساك .ىرخأ ةجاحب ةشيعملا

 «لدابتلا باوبأ عاستا لبق ةيئادبلا ةقيرطلا يهو .ةضياقملا

 لادبتساك دقنلاب تاجاحلا نم ةجاح لادبتسا : ةيناثلا

 تبحص يتلا يه ةقيرطلا هذهو «ريناند وأ مهاردب بوشلا

 . ةيناسنالا ةراضحلا

 ةعلس هتاذ دقنلا ذاختا يهو «ةيعيبط ريغ ةلماعم : ةثلاثلا

 ابرلا عونلا اذه نمو .بسكلا اهئارو نم نوكيو ءاهلثمب عابت
 .نيبنس (ى مالسإلا اهب ءاج يتلا هبورض لكب
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 وطسرأ دعب نم نويحيسملا ةفسالفلا ثراوت دقلو - ٠

 يدؤي فرصت لك يف هوممعو .هحرش يف اوعسوتو ابرلا يف هيأر
 يف ساسألا اولعجو «نمزلا ببسب دقن بسك ىلإ هيف ريخأتلا
 لوقيو .ةراجتلل ًاعوضوم ذختي نأ حصي ال دقنلا نأ وه «عنملا
 هنكلو .ةراجتلل ةدام سيل دقنلا نِإ) :مويه ديفاد كلذ يف

 تيزلا هنكلو «ةراجتلا بيلاود نم ابالود سيل هنإو ءابهتادأ

 . 20«اهرادم نيلي يذلا

 ماظنب ًاجرح مهرودص قيضت ةفسالفلا دجن اذكهو

 «ةعبت لمحت الو لمع ريغ نم بسكي دقنلا لعجي يذلا ةدئافلا
 ةفآلا كلت ميرحت يف نيدلا عم ةفسلفلا ىقالتت كلذبو

 . ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 .داقعلا دومحم سابع ذاتسألا موحرملل (هموصح ليطابأو مالسإلا قئاقح» باتك )١(
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 مالئبإلا يف اسرْلا
 يرطف ريغ ابرلا نأب ةرهاجملا نع مالسإلا تكسي مل ١-

 يف لَك يبنلاو ىتح ,ةيمالسإلا ةوعدلا راودأ نم رود يأ يف

 دقف ,ةيمالسالا ةعيرشلل ةيلمعلا ماكحألا لصفي نأ لبق ةكم

 ابر نم متينأ امو : ىلاعت هلوق مورلا ةروس يف ءةكم يف لزن

 ميتا اَمَو .هللآ َدْنِعوْبْرَي الق ساّنلآ لاَوُمَأ يف َوُبرَيِل

 ُمُه َكِيَلوُأَف ٍهَللآ هو َنوُديِرن ٍةاَكَر نم
 . 274 َنوُفِعْضُمْل

 )١( :مورلا 9".

١ 



 يلاتلابو ءابرلا راكنتسا ديفي «بير الب .صنلا اذهو

 . هنع مالسإلا اضر مدعو هميرحت ديفي

 اهُيأ اي» :ىلاعت هلوق ةنيدملا يف كلذ دعب لزن دقو

 َهَللآ اوقتأو َةَفَعاَضُم ًافاعضا ابرلآ اوُلُكاَت آل اونمآ َنيِذْلآ
 . 974 نوحلفت م 20

 ةيلهاجلا يف مهنأ ثيح نم نيَّدلا يف يه ةفعاضملا فاعضألا نأ

 دق ةرمتسملا ةدايزلا نأ ثيح نمو « نويدلا نوفعاضي اوناك

 يف يه ةفعاضملا نأ قحلا يفو . نيَّدلا ةفعاضم ىلإ يدؤت

 لصأ ال ةدايزلا وه ابرلا نأل ع نيّدلا لصأ يف ال ةدايزلا

 ام ىلع نويدلا يف ةدايزلا وه ىلهاجلا ابرلا ناك دقلو « نيّدلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبنس

 :ةرقبلا ةروس يف ىلاعت هلوق كلذ دعب نم لزن دقو

 يِذْلآ ُموَقَي اَمك الإ َنوُموَقَي ال اَبَرلآ َنوُلكاَي َنيِذَلآ»
 07 رت  ىاوهتطا ما سا رفم يب موت م اي 2ع م هر

 امنإ :اولاق مهناب كلذ ء سملا نم ناطيشلا هطبختي
 هس 2 ميرمه عت سلا لمرتع مسام تت  رأطر رسام 8# عمور 0م

 ش 3٠. :نارمع لآ (1)

 ضي



 اًهيف مه ٍرانلآ ٌباحصا كلواف َداَع نمو وللا 2 3 تام اى معد - عة ساه سس 2
 0 ف هم ار يد شا # هر 2 ؟,مم عاش هم 0*0 1
 ال ُهَللآَو تاقّدصلا ىبريَو ابرلا هللا قَحمَي .نودلاخ

 03 سال سا معا مي 7

 اولمعو اونما نيذلا نإ . ميثا فك لك بحي
 ْمُهُرَجأ ْمُهَّل َةاَكَّزلا اوتاو ةالّصلآ اوماقاو ٍتاَحِلاَصل

 اهيا اني .َنونَّرْحَي مه الو مِهيلَع فوخ الو مهبر َدنِع
 نإ ءاَبَرلآ َنِم َىِقَب اَم اوُرَدَو َهَلْلآ اوقتآ اونما َنيِذَلآ

 هَللآ نم بْرَحِب اونَّذأف اولعفت ْمَل نِإَف .َنيِنِموَم متنك
 نوملظت ال مكلاوما سوور مكلف متبت نإو .هلوسرو 4 ع 2-0 هادئا المع ع رع هر لو 5 يب ماس
 ْنأَو ٍةَرَسْيَم ىلإ ةَرِظَنَف ٍةَرْسْع وذ َناَك ْنِإَو .َنوُمَلظت الو

 .204َنوُمَلْعَت متنك نإ مكل ريخ اوقّدَصت

 لاق دقل ىتح الوزن نآرقلا يأ رخآ نم تايآلا هذه نإو

 ةافو لبق تلزن اهنإ :لوزنلا بابسأ يف اوملكت نيذلا ضعب

 .خيراتلا كلذ قدص نم نكي امهمو .رهشأ ةثالثب هلي لوسرلا

 اهيف ىصحأ ىتلا ىهو ,عادولا ةبطخ يف لاق دق هع يبنلا نإف

 )١( ا"له :ةرقبلا 78٠0

 نفيا



 ابر نإو الأ» : ةمايقلا موي ىلإ ةتباثلا ةررقملا ةيمالسالا ءىدابملا

 نوملظت ال مكلاومأ سوؤر مكل .هلك مكنع عوضوم ةيلهاجلا
 نب سابعلا يمع ابر هب أدبأ ابر لوأو .نوملظت الو

 . (« بلطملادبع

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اذه عم ميركلا صنلا كلذ نإو

 - ةدايز لكف .لاملا سأر ىلع ديزي ام هنأب مرحملا ابرلا ٌدح دق

 دق صنلا نإو .لاملا سأر الإ لحي ال هنأل ءابر  تّلق امهم

 كش ال ًاعطاق ًايرحت هبابسأو هريداقم لكب ٍلهاجلا ابرلا مّرح

 بابسألا نكت امهم ءمارح لاملا سأر ىلع ةدايز لكف .هيف

 .اهريداقم نكت امهمو «ةنادتسالا ىلع ةثعابلا

 ميرحت ىلع نيكرشملا ضارتعا ةميركلا تايآلا ٌثركذ دقلو

 يذلا هيبشتلا هجوو «ابرلا لثم عيبلا امنإ» :اولاق ذإ ابرلا

 عيبي لجرلا نأ امكف «عيبلا يف بسكلاك هيف بسكلا نأ :هوقاس

 «هريغل لاملا عفدي كلذك «نامثألا قورف نم بستكيف يرتشيو

 هناحبس در دقو ,بسكلا يف هكراشي وأ بستكيف يرتشيو عيبيف

 هنأو ءابرلا مّرحو عيبلا لحأ ىلاعتو هناحبس هنأب مهمالك ىلاعتو

 نإو «هيلع اودرمتي نأ لدب ميرحتلا ةمكح اومهفتي نأ مهيلع
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 هيف ابرلاو «ةراسخو بسك هيف عيبلا نأ ىهو .ةحضاو ةمكحلا

 . ةراسخ يأل لمحت ريغ نم بسك

 يذلا وه نآرقلا هركذ يذلا ابرلا نم عونلا اذه نإو - ١

 وهو «.ةئيسنلا ابر وهو «ةيلهاجلا ابر وهو .نويدلا ابر : ىمسي

 نع لبنح نب دمحأ مامإلا لثس دقو .ًاعطق هميرحت تبث يذلا
 :لوقيف «نيد هل نوكي نأ وه» :لاقف هيف كش ال يذلا ابرلا

 اذه هدازو «لاملا يف اذه هداز هضقي مل نإف «يبرت مأ , يضقتأ

 لوقل كلذو «هريغ ابرلا نم ربتعي مل ءالعلا ضعبو . «لجألا يف

 « لجألا ريظن يف ةدايزلا يهو (ةئيسنلا يف الإ ابر ال» : هيك يبنلا

 .ديز نب ةماسأو .سابع نب هللادبع يأرلا اذه باحصأ نمو

 .ريبزلا نباو مقرأ نب ديزو

 : ىمسيف هريغ امأ «يلحلا ابرلا :ًاضيأ عونلا اذه ىمسيو
 يلجلا ابرلا» :ميقلا نبا مامإلا كلذ يف لاق دقلو .يفخلا ابرلا

 نأ لثم .ةيلهاجلا يف هنولعفي اوناك يذلا وهو «ةئيسنلا ابر

 ريصت ىتح لاملا يف داز هرخأ (ملكو .لاملا يف هديزيو هنيد رخؤي
 . ()(ةفلؤم فالا ةدع ةئاملا

 .94 ص ؟ج (نيعقوملا مالعأ» )1(



 فورعملا يزارلا ركب وبأ لوقلا اذه لثم لاق دقلو

 يذلا ابرلا» هيف ءاج دقف «نارقلا ماكحأ» هباتك يف صاصجلاب

 ريناندلاو مهاردلا ضرق ناك امنإ ,هلعفتو برعلا هفرعت تناك

 هب نوضارتي ام ىلع ضرقتسا ام رادقم ىلع ةدايزب لجأ ىلإ
 . (مهدنع روهشملا فراعتملا ناك اذه

 ًاضرق ناك امنإ ةيلهاجلا ابر نأ مولعم هنإ :ًاضيأ لوقيو

 ,لجألا نم الدب ,ةدايزلا تناكف «ةطورشم ةدايزب ًالجؤم
 عام

 سوور ْمُكَلَف م 00 نِإَو# :لاقو همرحو « ىلاعت هللا هلطبأف

 ْنِإ اًبرلآ َنِم + يِقْب ام اورْذَو 2 ىلاعت لاقو «مُكِلاَوْ

 , 2308 َنيِنِموُم منك

 نيرمأ ىلع لدت اهانلقن يتلا صوصنلا هذه نإو - 1

 .امهيف كشلل لاجم ال نيتباث

 اوناك برعلا دنع يوغل لولدم اهل ابرلا ةملك نأ :|ملوأ

 يف نيّدلا ةدايز وه لولدملا اذه نأو «هنوفراعتيو هب نولماعتي
 .عونلا كلذ ميرحتب درو لق ينارقلا صنلا نأو «لجألا ريظن

 ناسنإ يآل سيلف «يلهاجلا ابرلا :هنأب ِِلكَي يبنلا هرّسف دقو

 )١( ج «نآرقلا ماكحأ» ١ ص 451-456 .
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 مدع وأ ,يوغللا ىنعملا اذه يف ًاماهبإ يعّدي نأ هيقف ريغ وأ هيقف
 ينآرقلا صنلاو «هتنيع ةغللا نإف .ًاقداص ًانييعت ىنعملا نييعت

 : هلوقب هنيع
 م. ر7 مو 0 و هج م*و2 5 92

 .«مكلاوما سوور مكلف متبت نإوإ»

 نْيّدلا يف ةدايزلا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ وه :يناثلا رمألا
 وأ هركني نم نإو «ينآرقلا صنلا هيلع قبطني ابر لجألا ريظن يف
 الو ,«ةرورضلاب نيدلا نم ملع دق ًارمأ ركني امنإف ءهيف يرامي
 نيّدلا يف ةدايزلا نأ مالسإلا دوهع نم دهع يأ يف ملاع كشي

 .هيف كش ال ابر هليجأت ريظن

 يف تافآلا ةفآ وه يذلا قفتملا رمألا يف نآلا مالكلا كرتنلو
 هيف ىرج يذلا عونلا ىلإ لشتننلو .عامتجالاو داصتقالا

 .نوبيو لقي ًافالتخا ناك نإو «ءاملعلا نيب فالتخا

 ايرلاوه فالتخالا هيف ىرج يذلا ابرلا 16
 ابر : ىمسيو .اهدحو ةنسلا هب تءاج يذلا وهو يحالطصالا

 ىلع هساسأ لب ءَنيَّدلا هساسأ نكي مل يذلا ابرلا : يأ «عويبلا
 يبنلا نع حاحصلا يف ءاج ام كلذ يف درو دقو ءاهسفن دوقعلا

 الثم ةضفلاب ةضفلاو ءلثمب الثم بهذلاب بهذلا» :لاق هنأ هك

 انذو



 ريعشلاو «لثمب الثم حلملاب حلملاو «لثمب ًالثم رمتلاب رمتلاو «لثمب

 متئش فيك رمتلاب ريعشلا اوعيبو ديب ادي متتش فيك ةضفلاب
 . (ديب ادي

 برعلا دنع نكي مل يمالسإ فرع ابرلا نم عونلا اذه نإو

 :«نارقلا ماكحأ» يف يزارلا ركب وبأ لوقي اذلو ءابر همست لو

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب فرعت نكت مل برعلا نإ»

 ىلع كلذ ناك اذإو ,عرشلا يف ابروهو ءابر (الجؤم يأ) َءاسَن
 يهو «نايبلا ىلإ ةرقتفملا ةلمجملا ءامسألا ةلزنمب راص انفصو ام

 مسالا نكي مل ناعمل عرشلا ىلإ ةغللا نم ةلوقنملا ءامسألا

 ىلإ ةرقتفم يهف ةاكزلاو ةالصلا وحن ةغللا يف الاعوضوم

 . «نايبلا

 ءاهقفلا فلتخا ءلمحي هنأل ءابرلا نم عونلا اذه نإو

 نأول تددو ثالث هيف لاق هنع هللا يضر رمع نأ يورو «هيف

 ءدجلا :هيلإ يهتنن ًادهع نهيف انيلإ دهع ناك هللا لوسر

 . «(ابرلا نم باوبأو «ةلالكلاو

 لَك يبنلا نع اصوصن فرعي نأ دوي ناك رمع نإ : يأ

 نك



 ثاريم يهو «ةلالكلا عاونأو ءاهتماقإ قرطو دودحلا يف ةحيرص
 الو .ابرلا نم باوبأو «ةباحصلا رثكأ دنع دجلاو .ةوخألا
 لام ةضفلا» ثيدحب قلعتت يتلا يه ابرلا نم باوبألا نأ كش
 رمع لهجي نأ لوقعملا نم نكي مل هنإف .هرخآ ىلإ 2. . .لثمب
 هلوق يف دجي نأ لوقعملا مال ,ةيلهاجلا ابر هنع هللا يضر

 نإ ءماهبإ يأ «ْمُكِلاَومأ ٌسوُؤَر ْمُكَلَف - 7 نإو# ىلاعت

 ابر وه هباوبأ فلتخت يذلا امنإ ءحضاو نيب دودحم هيف ىنعملا
 .عويبلا

 ءءاسّنلا ابر :نيمسق ىلإ ءاملعلا همسقي عويبلا ابرو - 9
 ةضفب ةضف وأ بهذب ًابهذ يرتشيف نيلثملا لجؤي نأ وهو
 ريعشب ًارمت وأ ءلجؤيو رمتب ًارمت وأ ,ءلجؤيو نيلئامتم
 ش .لجؤيو

 يف لدابتلا يف ديزي نأ وهو .لضفلا ابر :يناثلا مسقلاو

 دحأ ديزيو «ريعشب ريعش وأ ,بهذب بهذك ءًاسنج نيقفتملا
 دنعو ءءاسنلاو لضفلا مرحي سناجتلا دنعو ,نيضوعلا
 يف ىرج فالتخالا نإ :انلق دقو ءاسّنلا مرحي سنجلا فالتخا

 دقو .هدوجو يف ناك ىرج فالخ لوأو «ابرلا نم عونلا اذه

 نب هللا دبعو .مقرأ نب ديزو .ةماسأو سابع نبا هيف فلاخ
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 ايف ةكك يبنلا لوقل كلذو «مهريغو ريبج نب ليعسو ءريبزلا

 يبنلا نأ .«نيثدحملا نم ءامهريغو ىدمحأو «يراخبلا هاور

 . «ةئيسنلا يف ابرلا امنإ» :لاق

 ىأ «ةئيسنلا يف الإ ابر ال هنأب ىتفي سابع نبا رمتسا دقو

 . تام نأ ىلإ ىلهاجلا ابرلا يف الإ ابر ال

 اوتبثأ ءاهقفلا روهمج مهدعب نمو ةباحصلا روهمج نكلو

 هومسو .هباوبأ فلتخت تناك يذلا وهو ءابرلا نم عونلا اذه

 ابر وهو ءهتاذل مرحملا وه يلحلا ابرلا نإ :اولاقو ء يفخلا ابرلا

 ابرلل ةعيرذ نوكي اليكل هريغل مرحم عويبلا ابرو «ةيلهاجلا

 يدؤي دق ًالجؤم وأ ًللضافتم بهذلاب بهذلا عيبف .يلهاجلا

 كلذكو .«ةحارص هعون نم نوكي دق لب «ةيلهاجلا ابر ىلإ

 يلهاجلا ابرلل ةعيرذ ذختي عيب لكو ءاللجؤم ًالضافتم ريعشلا

 «رثول» تيأر دق كنإ لب ءابرلا ىنعم نم هيف امل ءًامارح نوكي

 وأ لطابلاب سانلا لامل لكأ هيف عيب لك ربتعا دق دعب نم

 .ًايوبر ًاعيب 1 «سانلا نامرحل ًالالغتسا

 نأ وه ؛عويبلا ابر يف كلذ دعب ءاج يذلا فالخلاو 5

 لحي ال يتلا ةتسلا رومألا ىلع لمتشا يذلا ثيدحلا يف ميرحتلا
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 ءاهزواجتي ال اهيلع رصتقم .ديب ًادي لثمب ًالثم الإ اهيف لدابتلا
 ءاهقفلاو ,.يهقفلا سايقلاب اههبشي ام لك ىلإ ميرحتلا لقتني لب
 ام ىلع ميرحتلا اورصق «ةيرهاظلاك .سايقلا اوفن نيذلا

 نوذخأي نيذلا ءاهقفلاو «هزواجتي ال ثيدحلا هيلع لمتشا

 هذه ريغ ىلإ سايقلاب ثيدحلا يف ميرحتلا اوُدع سايقلاب
 دقو «نيدقنلا ريغ يف سايقلا ةلع يف اوفلتخا مهنكلو .عاونألا

 .«بهذلاب بهذلا عيبل ةبسنلاب ميرحتلا يف ةلعلا نأ ىلع اوقفتا

 لاومألا نم نيعونلا نيذه نا يأ «ةنيمثلا وه ةضفلاب ةضفلاو
 علسلا نم انوكي نأ حصي الف .لاومألا ميد سايقل اعضو دق

 ابرلا ىلإ يدؤي اهيف لدابتلا نألو .لدابتلا اهيف يرجي يتلا
 .ًاعطاق ًايرحت نآرقلا همرح يذلا «ةيلهاجلا ابر وهو .لماكلا

 . هلوسرو هللا نم برحب ًانذؤم هلكأي نم ربتعاو

 ميرحتلا ةلع يف ءاهقفلا فلتخا دقف «نيدقنلا ريغ امأ

 عيب ميرحت يف ةلعلا نأ وه .لاوقألا رهظأو .ًاديب ًافالتخا

 , حلملاب حلملاو ءربلاب ربلاو ءرمتلاب رمتلاو ءريعشلاب ريعشلا
 . «©©راخدالل ةلباق تاموعطم ءايشألا هذه نوك وه

 ذإ «,ةلبانحلاو ةيعفاشلا يأر هنم برقيو «ةيكلالا قاذح يأر وه اذه )١(

 - مأ راخدالل ًآلباق ناكأ ءاوس ميرحتلا ةلع وه نيدقنلا ريغ يف معطلا نوربتعي

 كل



 بهذلا ريغ يف ميرحتلا ةلع نوكت يأرلا اذه ىلعو
 نم ءايشألا هذه نوك :اههدحأ «نيأزج نم ةنوكم ةضفلاو
 نكت ملولف ءراخدالل ةلباق اهنوك :|مهيناثو «ماعطلا عاونأ

 ب

 ال نبللاو ءديب ًادي لثمب ًالثم الإ زوجي ال محللاب محللاف ,راخدالل لباق ريغ
 ةلئامملاب الإ هيف زوجي ال معط لك اذكهو ءديب ادي لثمب ًالثم الإ زوجي
 . سلجملا يف ضيقلاو

 سلجملا يف ضبقلاو ةلئامملاب الإ  عيبلا ميرحت يف ةلعلا نإ : ةيفنحلا لاقو
 نإف «نينوزوم وأ نيليكم انوكي نأب ريدقتلا يف داحتالا وه  نيدقنلا ريغ يف
 ,رادقملا يف نيلئامتم انوكي نأ دب الف لضفلا مرح سنجلا يف كلذ عم ادحتا
 نيليكم اناك نأب ريدقتلا عون يف ادحتا نإف .ريخأتلا ميرحتب ءاسنلا مرحو

 ال ريعشب حمق ناك اذإف ةصقان لاحلا هذه يف ةلعلا نوكتو - سنجلا فلتخاو

 - نوتيز تيزب مسمس تيز - عيب اذإو .ميلستلا بجي نكلو ةلئامملا بجت
 اذه ذخأ دقو «.سلجملا يف ضبقلا بجي نكلو «رادقملاب توافتلا حصي

 . مكحلا عوضوم نوكت يتلا ءايشألا نم ذخؤت ماكحألا للع نأل « يأرلا
 ًارمأ سيل دقنلاو .ريعشلا تاذ وأ ربلا تاذ نم لضافتلا ميرحت ةلع ذدخ ؤيف

 وأ ليكلاب ءايشألا ريدقت نألو ءمكحلا عوضوم وه يذلا ءيشلا قف ًايتاذ

 ةرذب تيزك دلب يف ليكلاب ردقي الثم تيزلاف .دالبلا يف فلتخي نزولا

 ًاعم امهردقي رخآ دلب نوكي امبرو نزولاب نوتيزلا تيز ردقي انيب «نطقلا
 .ىرخآ دلب يف نييوبر ريغو دلب يف نييوبر نانوكيف «نزولاب ًاعم وأ ,ليكلاب
 ال ساحنلاب ديدحلا عيب ناكل تدرطضا ول ةلعلا نألو .لوقعم ريغ كلذو

 ضبقلا نم هيف دب ال بهذلاب ديدحلا عيبو .سلجملا يف ضبقلا نم هيف دب
 لثم يف ةلعلا دارطضا عنمل اورطضا مهسفنأ ةيفنحلا نكلو «سلجملا يف
 تاموعطملا نم ءايشألا هذه نوكب ةلعلا نأ يدنعو .فرعلاب هوللعو ءاذه
 .راخدالل ةلباق تاموعطم اهنوك اهنم قدأو ءاهتاذ يف ةلوقعم



 .كمسلا موحلك راخدالل ةلباق ريغ ةمعطأ تناك وأ «ةمعطأ

 دحتاو «ءنارصنعلا ناذه رفاوت اذإو ءاهلخدي ال ابرلا نإف

 داحتا ريغ نم ارفاوت اذإو ءءاسّنلا مرحو « لضفلا مرح سنجلا

 .طقف ءاسنلا مرح سنجلا

 ءابرلا نم عونلا اذه يف ةحضاو ذئنيح ةمكحلا نإو - ١

 هعاب اذإ ريعش هدنع نمف .اغوكلمي نمل اهراكتحا عنم وهو

 الأ ىلإ يدؤي كلذ نإف ,نيضوعلا دحأ يف ةدايزلا عم ريعشب

 لك يبنلا قيضف ءريعش هدنع سيلو .دوقن هدنع نم ائيش لاني
 ديب ادي ميلستلا ةبجاو اهلعجف ةمعطألا يف تاضياقملا باب

 . سنحلا يف لئامتلا دنع ةدايزلا عنمو

 - ةدوحلا يف فالتخا ةمث ناك ولو - تبثي ةدايزلا عنم نم نإو

 نأ كلذ يف ىوريو . سانلا يديأ ىلإ فانصألا هذه لقتنت يكل

 رمت يدنع يأ ءًابنج ديرأو عمج يدنع : لك يبنلل لاق الجر

 ريغ نم دحأ ينيطعي الو «ًاديج ًارق هب لدبتسأ نأ ديرأو ءيدر

 مهاردلاب رتشاو «مهاردلاب عمجلا عب» : كك يبنلا لاقف «ةدايز

 يف ةضياقملاب ةلدابملا ميرحت يف ةنسلا قطنم وه اذهو «ابينج

 : ثالث دئاوف كلذلو ,ماعطلا

 ىو



 نيكمتو ءانهون اك ماعطلا عاونأل راكتحالا عنم :ىلوألا

 . ءارشلا نم ماعط هدنع سيل نم

 طسوت نإف .ءايشألا ميقل ميقتسملا سايقملا ةماقإ : ةيناثلا

 .نبغلا هيف لقي ميلس ساسأ ىلع لدابتلا لعجي ةلدابملا يف دوقنلا

 تاضياقملا نإف .علسلا قيوستو ءةراجتلا جيورت : ةثلاثلا

 .ةيئادبلا ممألا يف الإ نوكت ال

 :عويبلا ابر ثيدح نأ اومعز نيذلا ىلع دري اذهم هنإو

 هعرتخا دق ِةكَك يبنلا ىلع بوذكم «. . .لثمب الثم ربلاب ربلا»

 «مهديأب ةراجتلا رمتستو .راجتالا نم برعلا اوعنميل دوهيلا

 لك بيرغل معزلا كلذ نأو .نيملسملا قاوسأ يف اومكحتيو

 نع عيبلا قييضت ىلإ يدؤي انهون اك ثيدحلا اذه نأل «ةبارغلا

 هنكلو «ةراجتلا ليبسل اعطق دغي ال اهقييضتو .ةضياقملا قيرط

 .اهمابل حتف

 راكتحا ىلإ يدؤي عويبلا ابر نأ اذه نم نيبتي

 نمل ةبسنلاب اهراعسأ ءالغإو .اهادعتت ال ةدودحم ديأ يف ةمعطألا

 هعئارذو هبابسأ لكب راكتحالا غنم يكزي كلذ نأو ءاهنوكلمي ال

 هلوق لثم نم «هنع ةيورم ةدع ثيداحأ يف ِهََي يبنلا هررق يذلا
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 هيلع هلوقو «قوزرم بلاحلاو ءىطاخ ركتحملا» : مالسلا هيلع
 ليبس يف مالسلا هيلع ىهن دقو (ءىطاخ الإ ركتحي الو : مالسلا

 يرتشملا ىلع نمثلا عفر ىلع لمعلا وهو «شجانتلا نع كلذ
 يقلت نع مالسلا هيلع ىهنو .هديري ال وهو .ءارشلا راهظإب
 . علسلا

 . ًايعانص ًاعفر راعسألا عفر وأ راكتحالا عنمي ل كلذ لكو

 لطابلاب سانلا لال لكأ اهيف يتلا تافرصتلا ِهِ يبنلا فصوو

 .ابر اهنأب

 يف اهنالطب رثول ررق يتلا تافرصتلا نأ حضاولا نم هنإو
 يبنلا اياصو هيلع تلمتشا امم اهلك ءابرلاو ةراجتلا نع هتلاسر

 ابرلا ىنعم ريسفت يف عسوت نييحيسملا نم ًادحأ نأ ملعن مو

 قبست هلي ينلا اياصو تناك اذإو ءرثول هب عسوت ام رادقمب
 رثول ةباتك نأ نيبتي هنإف ديزت وأ نورق ةرشع وحنب رثول ةباتك
 لاصتا تباثلا نم هنأ ًاصوصخو .مالسالا ءىدابمب ةرثأتم
 يف نيملسملاب ىراصنلا كاكتحاب .ةيحيسملا ةيحالصالا ةكرحلا
 يفو  ًايناث مهنيب ةلصتملا ةراجتلا يفو - ًالوأ ةيبيلصلا بورحلا
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 هئثدابمو ةينامثعلا ةلودلا شويجب ابروأ يف مالسإلا لوخد

 ةيبروألا دالبلا نيب رمتسملا لاصتالا نم ناك مث  ًاثلاث

 . سلدنألاو

 تك



 ةريجخآلا نورقلا يف اًبرلا
 نم هيلع ريكنلا ةدش عمو ءابرلا ةيحيسملا ميرحت عم - 4

 دقف .ةيحالصإلا ةكرحلا ميعز «رثول» اصوصخو .نيدلا لاجر

 عاقب لك يف عاشو عاذ اهقيرط نعو «. ابروأ يف ابرلا رشتنا
 نع نيدلا لاجر عويذلا اذه ءازإ تكس دقو .ملاعلا

 لعلو .داو يف ةخرص مهراكنتسا حبصأ ذإ .راكتتسالا

 تحت يضارألا كلت يف عويذلا كلذ ناك مل :لءاستي ءىراقلا
 ةدع ىلإ دوعي كلذ يف ببسلا نأ رهظي ؟اهرصبو ةسينكلا عمس
 :رومأ

 ءو/



 الو دباعملل نيدلا نأ مهنيب عاش دقل ىتح «.ةيلاملا مهتالماعم

 .اهزواجتي

 ًاعبت كلذ ناكو «ةايحلا نوناق اهيلع رطيسي هنإف .ةداملا امأو

 . ةسينكلا تاطلس نع ةيندملا ةطلسلا لصف :هومس امل

 رماوأ اودعبي نأ .لصفلا كلذ ىضتقمب يعيبطلا نم ناكف

 يف ًاصوصخو مرحي امو اهنم لحي ام «نيناوقلا ةطلس نع نيدلا
 . ةداملا

 نأب نيدلا لاجر نومهوي اوناك رمألا أدبم يف مهنأ :اهيناث

 نآلا يرجي امم كلذ وحن وأ «ةرادإ ةرجأ ىه ةليلقلا ةدئافلا

 .نينيدتملا ةماعلا ىلعو «نيملسملا نم نيدلا ءاملع ىلع هيومتلل

 نأ ةدئافلا ةيرظنب اوذخأ نيذلا نييداصتقالا داقتعا :اهثلاث

 حورلا ىلإ يدؤت الو .قالخألا عم ىناشتت ال ةليلقلا ةدئافلا

 «نيلماعلا لمع عايضو .جاتنالا يف لاملا نسأر مكحتو ةيلاكتالا

 ابأ :ىمسي يذلا 1١7/40( - 117/7 ثيمس مدآ نإ ىتح

 نأ معزو .نويدلا دئاوف نم لالقإلا نسحتسا دق .داصتقالا

 ءةرخدملا لاومألاب عافتنالا ىلع نيضرتقملا عجشي اهنم ليلقلا

 يذلا لمعلا ةرمث مهمرحي وأ .دادسلا ءابعأب مهقهري الو
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 . ")اهليطعت نم الدب هقاوسأ ىلإ ةرخدملا لاومألا نوبذتجي

 داصتقالا شرع ىلع اولوتسا نيذلا دوهيلا :اهعبار

 نأب كاسمتسالا دشأ اوكسمتسا دقو مهنإف ءهيلع اورطيسو

 دق «هريغ نم ذخؤي نأ لالح «ليئارسالا نم هّدخأ مارح ابرلا
 ملاع ىلإ ملاعلا اولوح ىتح ءقاطن عسوأ يف ريخألا ءزجلا اوقبط

 اوأدتبادقو ءًاديدش ًانايغط لاملا سأر هيف ىغط دق يوبر

 كلذ دعب نم اومكحت مث .مهماظنب كولملاو لودلا ىلع اورطيسف
 .رمثم يعانص لمع ريغ نم جاتنالاب قلعتي ام لك يف

 يف اومكحت نيذلا «دلشتور لآ» الثم كلذل برضنلو
 رشع نماشثلا نرقلا رخآ يف يكيرمألاو يبروألا داصتقالا

 تلآ دق ءدحاو لجرل ءانبأ ةسمخ ءالؤهف .رشع عساتلا نرقلاو

 دوهيلا يح يف ميقي ًايدوهي ًارجات ناك يذلا مهيبأ لاومأ مهيلإ

 نم ذختا دقف «لالحلا ريغ نم هتورث بستكا دقو ,تروفكنارفب
 يف هلاومأ ىلع ءاليتسالل ًاليبس نامرجلا فارشأ دحأل هتقادص
 ةنس نويلبان هجو نم فيرشلا كلذ رف امدنع .ءفراصملا

 م5

 )١( ص (هموصخ ليطابأو مالسالا قئاقح» ١74 .
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 5 مهدحأف ءاكيرمأو ابروأ ةسمخلا ءانبألا مستقا دقلو

 يف عبارلاو ءاسمنلا يف ثلاثلاو ءارتلجنا يف يناثلاو ءايناملأ

 نم نوبسكي اوذخأ دقو .«كانهو انه فاوط سماخلاو ءايلاطيا

 عئاضب نم الو ءاهوجتنأ ةعانص نم ال ءاهتاذ دوقنلاب راجتالا

 الو ءاهوجرختسا ضرألا تاَّزلَف نم الو ءاهوجورو اهوبلج

 ءاشنإو «لودلاو كولملا ضارقإ نم لب «هوتبنتسا عرز نم

 نا ىتح مهناطلس يوق دقلو ءاهيلع ةرطيسلاو ةيوبرلا فراصملا
 .امور يف هلاومأل اريدم مهدحأ راتخيل ابابلا

 نم الإ بستكت ال اهتاقبط لك يف ةرسألا هذه تلظ دقلو

 هذه ترمتسا» «مهيف لوقي باتكلا دحأ نا ىتح .دوقنلا تاذ

 يف يقيقحلا لمعلا ناديم نع ةديعب مومعلا هجو ىلع ةرسألا

 . 20( ابروأ يف يعانصلا بالقنالا رصع .ديدجلا رصعلا

 لبس نم ليبس لك يف ةحيحش ةرسألا كلت تناك دقلو

 : هيلإ انرشأ يذلا بتاكلا كلذ يف لوقيو ءدوهيلا ىلع الإ ريخلا

 يف دوهيلا حلاصل مهليمو مهام رمألا لوأ نم اومدختسا دقل»

 لازت الو ءاولح امنيأ دوهيلا حلاصل مث «ًالوأ تروفكنارف

 )١( ص بيجن يكز ذاتسألا ةمجرتو ءزلو فيلأت «ءارقفو ءاينغأ» باتك عجار ١9 .

 م



 للعن نأ رسيلا نمو ءاذه انموي ىلإ ديلقتلا اذبب ظفتحت ةرسألا

 نوررحي امنإف دوهيلا اوررح اذإ مهنأ كلذو .مهيف ةبغرلا هذه
 دوهيلا نواعت لضفب لام نم نوقفني ام نودرتسيسو .مهسفنأ

 مالعألا ءالؤه ءالو نأ رهظيو .فورعملا لعف هيضتقي يذلا

 مهبأدو «يرسألا مهداحتاك مهيف ًايزيرغ ًاليم ناك مهسنج يبل

 يحوت ال ةيلمعلا مهلئاسوو مهلئاسر نأ عم .لمعلا يف

 . ©2)>(يأرلا اذهب ثحابلل

 عوبر يف ابرلا رشن يف ةيدوهيلا لامعألا روص ىدحإ هذه

 نا ريغ نم بسكلل دقنلا تاذ لالغتسا هساسأو «ملاعلا

 امل جارختسا وأ «يعارز وأ يعانص جاتنإ ةعبت اولمحتي
 لاز امو .ءىلآل نم رحبلا هاوح وأ ,نداعم نم ضرألا هتنطبتسا

 لالغتسا نوجوري مهذيمالتو مهعابتأو دوهيلا نم نويوبرلا
 . ةراسخلا يف ةيلام ةعبت يأ ريغ نم دقنلا

 سأرل ًاديدش ًانايغط الإ سيل وهو ملاعلا يف ابرلا عاش - ٠
 اذه نم دلوت اذلو «جاتنالا لئاسو لك ىلعو لمعلا ىلع لاملا

 تهجناو .ةيكارتشالا هنم دحلل تماقو .ةيعويشلا «نايغطلا

 . 7١ ص « ءارقفو ءاينغأ» باتك )١(

 ها



 .ةيلاملا اهمظن يف ابرلا ءاقبإ ىلإ لود

 دوعي نأ ناك ام ابرلا راثآ نم ناك نأ دعب دون انك دقلو

 ملو .هميرحت ىلع تعمجأ يتلا ةيوامسلا نايدألا ةريظح ىلإ سانلا

 .نيملسملا ءالعلا ضعب مهوت (ى .ميرحتلا اذهب مالسإلا درفني

 . نيققحملا ريغ باتكلا ضعبو

 «نآ دعب انآ ابرلا نم دلوتت ىتلا ةيداصتقالا تامزألا ناو

 .هيلإ انرشأ يذلا وحنلا ىلع ثراوكلل اببس ناك يذلا ةدئافلا

 نيو



 رانيا ءاماثع
 نم ماكحألا طبنتسي يذلا ينيدلا ملاعلا نأ كش ال١

 يف رثأتم ريغ .حلاصلا فلسلا هيلع عمجأ امو ةنسلاو نارقلا

 نأ نكمي ال .لوألا هعوبني نم جرخ | مالسالا ريغب هريكفت

 وأ «يلجلا ابرلا وأ .لماكلا ابرلا وأ .يلهاجلا ابرلا نإ :لوقي

 ال يذلا ابرلا هنأل ,.هروص نم ةروص يأ يف لالح ةئيسنلا ابر

 ذإ «نارقلا حيرصب مارح هنألو .دمحأ مامإلا لاق اى هيف كش

 : ةرقبلا ةروس نم 71/4 ةيالا يف لداعلا مكحلا لوقي

 لَو َنوُمْلظَن آل ْمُكِلاَوْمَأ ٌسوُؤُر ْمُكَلَف مّن ْنِإَول
 . «نوملظت

 نذل



 ةدايز لك وه «نآرقلا ابر نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نألو

 يف نأ دقتعي ال قحلا ملاعلا نأو ,لجألا ريظن يف نّْيّدلا يف

 طق ةحلصم نايدألا هيلع عمجتو نآرقلا همرحي يذلا رمألا

 .اهلوأ هب حلص امب الإ ةمألا هذه رمأ حلصي ال هنأو

 ةمألا ىلع ةيبروألا ةيندملا تغط نرقلا اذه لوأ يف نكلو

 نيب نم دجوف ءاهدنع رومألا سيياقم تدسفأو «ةيمالسإلا

 قئاقحب مهناميإ نم رثكأ ةيبروألا ةراضحلاب نونمؤي نم نيملسملا
 ادج ردان ضعب يف ءالؤه ريكفت رثأو «نآرقلا يدهو .نايدألا

 اذه نم ىلوألا نينس رشعلا ةياهن يف دجوف «نيملسملا ءاملع نم
 ةعست كاذ ذإ تناكو «ةليلقلا ةدئافلا ليلحتب يداني نم نرقلا

 ةلاقلا كلتب ملاعلا كلذ قلطنا نأ اف ,نوناقلا ىضتقمب ةئاملا يف

 راد يدان لفحو «ةوبن اهنأ اونّيِبو .ءالجأ ءالع هل ىربنا ىتح
 هذه تمانو ءاهدعي ملو تمصلا لجرلا مزتلاف دودرلاب مولعلا

 تاونسلا يف ىرخأ ةرم تظقيتسا ىتح .«تربق وأ «ةركفلا

 شقانن نأ انيلع ٌّقحف ءالعلا نم ضعب اهب رهجو «ةريخألا

 . مهمالك هيلع نونبي امو محلوق

 نا



 : ةثالث رومأ ىلع مهمالك كئلوأ ىنب دقلو - "1

 ليلدب .ًاعطاق ًاديدحت ىنعملا ةدودحم ريغ ابرلا ةملك نأ :اهوأ

 ىنمتو ءابرلا هيلع مهبتسا دق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ

 :لاقو ءابرلا نم باوبأ نع انايب هللا لوسر لأس دق ناك ول نأ

 انلعلو .مكل حلصت ال رومأب مكرمأت انلعل يردن ال هللاو انإ»

 ال ام ىلإ مكبيري ام اوعدف . .مكل حلصت رومأ نع مكابمن

 .(مكبيري

 ةءورملا لجأل هميرحمت .نآرقلا يف مرحملا ابرلا نأ :اهيناث
 نم ىلع قدصي كلذو .يداصتقالا ميظنتلل ال .قالخألاو
 نإف «لالغتسالل ال ,كالهتسالل ضرتقي نمم هنع ةدئاف ذخأي
 نادتسا يذلا نيدملا نم ذخؤي نأ نايفانت ال قالخألاو ةءورملا
 رادقم هنم ذخؤي نأ «ريفولا بسكلا هنم بسكو لالغتسالل

 ذخأ حصي لالغتسالل نوكي يذلا ضرقلاف كلذ ىلعو .دودحم

 يبغلا نرق هنأ ليلدب ءابر كلذ دعي الو «نيدملا نم هنع ةدئاف

 يبنلا نايحألا نم ريثك يف ءيجيو .قيدصتلاب رمألاب ابرلا نع
 . قيدصتلاب رمألا دعب ابرلا نع

 نكت مل نإو «ةدئافلا ذخأ بجوت ةرورضلا نأ :اهثلا

66 



 ةمثف ةحلصملا تناك (ثيحو .كلذ ىضتقت ةحلصملاف ةرورض

 ْ . ىلاعت هللا عرش

 ةبسنلاب امأف .هيف رظننلو ءهوددرو ءهوقاس ام كلذ *” 
 وأ هنع هللا يضر رمع ىلع سبتلا يذلا نإ :لوقنف لوألا رمألل

 ابرلا ضعب نإف .هلك ابرلا سيلو ءابرلا نم باوبأ وه مهبتسا
 صوصنملا ابرلا وهو ,ةيلهاجلا ابر وهو ءرمع هلهجي نأ نكمي ال
 ريغ نم عطقلاب هميرحت تبث يذلا وهو .ميركلا نآرقلا يف هيلع
 نأ هللا ذاعمو «لوقلا رادم وهو ءدمحأ مامإلا لاق اك كش

 هناسلو هبلق ىلع قحلا هللا بتك يذلا لداعلا مامإلا لثم نوكي

 ال ْمُكلاَوْمُأ ٌسوُوُر ْمُكَلَ متي َنِإَو :ىلاعت هلوق مهفي ال
 .78©2َنوُمَلْظَت لَو َنوُمِلظَن

 ىلوألا ناك امأ ءرمعب اودتقي نأ نوديري اوناك ول مهنأ ىلع
 ام اوعدف» :هنع هللا يضر هلوق وهو .هلوق زجعب اوذخأي نأ

 ابرلا باوبأ نأ قداصلا قحلا نأ ىلع «مكبيري ال ام ىلإ مكبيري

 ابر ثيدح اهنمضت يتلا يه لداعلا قورافلا اهركذ يتلا

 )١( :ةرقبلا 59/4 .

 هك



 دقل .نودروي امت يناثلا ءزحلا ىلإ كلذ دعب لقتننلو - 4

 ,كالهتسالل اهيف ضرقلا نوكي يتلا ةدئافلا ىلع ابرلا اورصق

 ىتلا ةدئافلا ىلع روصقم ةيلهاحلا ابر نإ :اولاقو «لالغتسالل ال

 نيقرشتسملا دحأ كلذ لاق دقو . كالهتسالل اهيف ضرقلا ناك

 ذإ .ةدايزلا الإ اهم داري ال ابرلا ةملك نإ : لوقن نحنو .هوددرف

 عانتمالا نأ يف حيرص صنلا نألو (داز ىنعمب وبري ابر) نم اهنأ

 يلقع ضرفب ماعلا صنلا صصخب نأ حصي الو .هانولت

 اوعمجأ دق ءاملعلا نألو .ضرفلا اذه ىلع ليلد الو .ضرفي

 عمجأ كلذ ىلع ءابر لجألا ريظن يف نيَّدلا يف ةدايز لك نأ ىلع

 ءاهقفلا عمجأ كلذ ىلعو .نوعباتلا عمجأ كلذ ىلععو .ةباحصلا

 . نودهتجملا

 يذلا ضرفملا خيراتلا ديؤيأ :لوقن كلذ عم نكلو

 ةايحل سرادلا نأ قحلا يفو ؟هضيقن خيراتلا ديؤي مأ .هنوضرفي

 ضرف برقيو .كالهتسالل ضرقلا دعبي مهتيلهاج يف برعلا
 مهتايح تناك برعلا نأل كلذو .لالغتسالل ضرقلا نأ

 امنإ كالهتسالل ضرقلاو .تاجاحلا ةعونتم نكت ملف .ةجذاس

 اهب ءافولا نع تاطابتو هبلاطم ترثكو هتاجاح تعونت نمل نوكي

 هاب



 عونتم ريغ بلاطملا ليلق نوكي نم امأ .هدراوم نيعم تقو يف
 ةيدابلا لهأ ماعط ناك برعلا نأو .ضرتقي ال هنإف تاجاحلا

 دجي امهدجي ال نمو .امهدجي ال نم ردنيو «نبللاو رمتلا مهنم

 لهو .ةدئاف ريغ نم يللاتلابو .لدب ريغ نم هيلع عسوي نم
 توقلا ىلإ جاتحم هئيجي بلطملا دبع نب سابعلا نأ لقاع روصتي
 يقسي ناك يذلا وهو ءابرب الإ هضرقي الف سابللا ىلإ وأ
 نم سابعلا ناك دقل ءرمتلاو بيبزلا عيقن ًاعيمج جيجحلا

 ابر هب أدبأ ابر لوأو» : لَك يبنلا لاق اذلو «ةيلهاجلا يف نيبارملا
 نوكت نأ لقعلا غوسي لهف «بلطملا دبع نب سابعلا يمع

 هنويد نوكت نأ لوقعملا نإ لب ؟كالهتسالل اهب يباري يتلا هنويد
 . كالهتسالل ال لالغتسالل

 .ةيبرعلا نئادملا رئاسو فئاطلاو ةكم لاح نإو 2 ©

 ال لالغتسالل ناك يوبرلا ضرقلا نأ ضرف حجرت

 فيقث كلذكو .نورجتي اوناك اشيرق نأل كلذو .كالهتسالل

 قيرط نع ناك نامورلاو سرفلا نيب راجتالا نإ ذإ .مهريغو

 طسولا تناك ةكمو .ماشلاو نميلا قيرط نع ناكو «ربلا

 ماشلا ىلإ نميلا نم سراف عئاضب لقنت شيرق تناكف ءاههيب
 ناتلحر تناك كلذلو «نميلا ىلإ ماشلا نم مورلا عئاضبو

 6م



 هنيب ام انهو ًافيص 00 لإ ةيناثلاو ءءاتش 5 نبع ىلإ امهادحإ

 يِنَنأ تيل أ اَذَه تر اوس ٍفئّصلَو ِهاَمَّملا

 ناك ثيحو 22746فؤحخ ْنّم مُهْنَماَو عوج ْنُم مُهَمَعْطَأ
 يف رجتي نم مهنم ناكف «يلالغتسالا ضرقلا نم دب الف راجتالا

 حبرلا نوكي نأ ىلع هريغ لام يف رجتي نم مهنمو .هسفنب هلام
 ءاهجوزتي نأ لبق ةجيدخ لام يف لعفي ِهِكَكي يبنلا ناك امك ءاههنيب

 ًاحبر هبحاصل نمضيو «لاملا ذخأي نم مهنم نوكي نأ دب الو

 .ابرلا وه امولعم

 شيرق ريع ىلإ هجتا امدنع ٍةَِْي يبنلا نأ تبثي خيراتلا ناو
 الإ مهنم سيل ءاهلك شيرق لاومأ اهيف تناك ماشلا ىلإ ةبهاذلا

 عفدي ناك مهضعب نأ كش الو ءهيف رجتي ًالام لسرأ نم

 لماعلا نيب ةكرش حبرلا لعجت يتلا ةبراضملا ةكرش قيرطب
 مهضعبو «لاملا بحاص ىلع اهلك ةراسخلاو .لاملا بحاصو
 نإ ةراسخلا يف هعم كرتشي ال مولعم حبر ىلع لاملا عفدي ناك

 .ابرلا وه اذهو تناك

 )١١( :شيرق ١-5.
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 - اهتناكم شيرق نم مهتناكمو - ةريغملا ينب نأ تبث دقلو

 ناك لهف .ِلَك يبنلا هعضو دقو ًابرب الام فيقث نم اوضرتقا دق

 «يناثلا وه لوقعملا نإ ؟اورجتيل مأ اولكأيل نوضرتقي ةريغملا ونب

 برقأ لالغتسالل ناك ضرقلا نأ ضرف نإ :لو: كلذ ىلعو
 ماع ظفللا نأ ىلع ؛كالهتسالل نوكي نأ نم برعلا لاح ىلإ

 لامتحا يهو .لقعلا اهضرفي ضورفب صصخي نأ حصي الو

 يوغللا ىنعملا ضقاني صيصختلا اذه نا قوف .ديعب وأ بيرق

 نأ ىلع لدي ال ةقدصلاب رمألاب ابرلا نارتقا نإو - 5

 كلذ .سانلل ًاصصخم نوكيو هنيعيو كالهتسالل نوكي ضرقلا
 وه .هيعاودو هثعاوبو هتروص تناك امفيك نسحلا ضرقلا نأل
 لك نأو .ةقدص وه هتاذ ين ريخ لك نأو .ةقدصلا ليبق نم

 يف لجرلل بتكيل هللا نا ىتح .ةقدص وه مارح نع عانتما
 ضعب برغتسا دقلو ةقدص اهب هتعتمو هجوز عم هتايح
 مارح يف ناك ول ىرتأ» :مالسلا هيلع لاقف .ةباحصلا

 . (؟بذعيأ

 حشلا نم عبني لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نإف كلذ قوفو

 ىلع امو .ماعلا عفنلا يف ةبغرلا نم عبنت ةقدصلاو .يسفنلا

 "و



 .حشلا ناك ابرلا يف ةبغرلا تناك ثيحف .ناداضتم نارمأ اذه

 نم نمؤملا وعدي نآرقلاف .فطعلا ناك ةقدصلا تناك ثيحو

 ىلإ ابرلاو حشلا ةدهو نم وأ ,خزرب ىلإ خزرب نم لاقتنالا
 نأ حصي هنأ يردن انسلو .ةقدصلاو عفنلاو فطعلا ءايلع

 لثمب نيناوقلا وأ «ةنسلا وأ نآرقلا يف صوصنلا مومع صصخت

 عاضوألاب رثأتلاو ابرلا ةركف اهنكلو «ةبيرغلا تالعتلا هذه
 لوح الو .ًاقح لطابلاو .ًافورعم ركملا نونظي مهتلعج ةيوبرلا
 . هللاب الإ ةوق الو

 نأ وهو .هيلإ نودنتسي يذلا ريخألا هجولا ىلإ لقتننلو

 ًاصاخ ًاباب اذهل درفنلو «ةرورض هيلإ عفدت وأ ةحلصم هيف ابرلا
 . هتاذب (ئاق
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 ويلاوعَتت زور هرضالقربف ةَحلْصَم ال ابل

 دئاوف نإ :لوقي نأ سانلا نم دحأل غوسم ال - "0

 ,ماع لكشب نايدألا ابر وأ .مالسإلا ابر نم تسيل فراصملا

 نأل .ةرورضلا لاح يف نحن :اولاقو «ءايلعلا ضعب ءاج نكلو

 ةحلصم اهيف ةدئافلا هذه نإف كلذ قوفو ءابرلا ىلع موقت

 لكب عفتني عمتجملا لعجنو .راخدالا ىمنت ذإ .ةيداصتقا

 نسآلا ءاملاك .جتنت ال نئازخلا يف لاومألا نوكت نأ لدب لاومألا

 دحأ هب عفتني ال يذلا

 ًاصوصخو ءًاجاور تقال دق ةرورضلا ةيرظن نأ قحلا يفو

 هذ



 ةينيدلا رماوألا نم للحتم ريغ ىقت لجر ناسل ىلع تءءاج ابهنأ

 . سانلا فارعأل مالسإلا يف تاررقملا نوعضخي نمت الو

 ال ةرورضلا نأ ررقن لوقلا اذه بحاصل انلالجإ عمو

 .داحآلا لامعأ يف نوكت لب ,يوبر ماظن يف ررقتت نأ روصتي

 يذلا عئاجلا ةجاحك ابرلا ىلإ جاتحي هلك ماظنلا نأ اهانعم نا ذإ

 برش وأ ءريزنخلا محل وأ ةتيملا لكأ ىلإ ةصمحم يف نوكي
 ءماظنلا اذهك ماظن يف روصتت ال ةرورضلا هذه لثم نأو ءرمخلا

 نع ةباجإ مارحلا حيبت يتلا ةرورضلا ٍةْيكَم يبنلا روص دقلو
 : لئاسلا لاق دقف ءلاؤس

 ؟ةتيملا انل لحت ىتمف ةصمخملا انبيصت ضرألا يف نوكن انإ»

 «ًالقب اودجت وأ اوقبتغت وأ اوحبطصت مل ىتم : مالسلا هيلع لاقف

 لهف ءاذه يف الإ ةرورضلا لاح ربتعي مل مالسلا هيلع وهف
 ام لحتسن ىتح .فنصلا اذه نم ابرلاب لماعتلا ىلإ ةجاحلا

 يف لكألا دجي ال نمل هيف نئادلا نوكي له «ىلاعت هللا مرح

 نم ةبيرق ةلاح يف ضرتقملا نوكي دق ؟ءاسملا يف الو حابصلا

 دق .لاحلا هذه لثم يف نوكي نأ نكمي ال ضرقملا نكلو ءاذه

 ال نكلو «يرورضلا هتوق لجأل ضارتقالا ىلإ ناسنإ جاتحي
 .لاحلا هذه لثم يف ضرقملا نوكي نأ نكمي
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 انشقانت ةماعلا ةيمالسالا رودلا ىدحإ يف ةودن انتعمح دقو

 مارحلا لحت ةرورض نوكي دق هنوك ثيح نم ابرلا يف اهيف

 يف نوكت دق ةلودلا نإ :لئاق لاقف «ةتيملا لكأ ىلإ رطضملاك
 اه ؤارضخ تديبأ الإو «ةدئافلاب ةيبرح تاودأ ءارش ىلإ ةجاح

 هنإ :انلقف لاؤسلا اذه نع انبجأ دقو .اهضرأ نم تثتجاو

 نيذلا ءاهقفلا ضورف هبشي وهو . يعقاوب سيلو يضرف لاؤس
 ,ةعقوتم اهنوبسحي لكاشم هب اولحيل «عقاوب سيل ام نوضرفي
 هذه لثم تناك ول هنإ .صالخإ يف هنع بيجن كلذ عمو

 ةلودلا دقعت وأ «حالس اهب ىرتشيل بئارض ضرف بجي .لاحلا

 نإف .ةدشلا هذه لاوز دعب ددسي «ةدئافلا نم ًايلاخ ًايلهأ ًاضرق

 ريض الو ءاهسفن حلست نأ ةمألا ىلع بجوت ةيمالسالا ءىدابملا

 ًاحالس يرتشت نأ حصي هنإف الإو ,ةحلسألل بئارض ضرف يف
 ةرورض نوكت هذه نإف ءًاضيأ اذه رذعتو ضرف اذإو « عئاضيب

 . ضارقإلل ةرورض نوكت الو ءضارتقالل

 لحي ال هتاذل مارح ابرلا لكأ نأ انه ررقن نأ بجي هنأ ىلع

 امأ لي يبنلا نع القن هانيب يذلا دحلا ىلع نوكت ةرورضل الإ
 ءابرلا ةعيرذل ًادس مارح وهف «هريغل مارح وهف ابرلاب ضارتقالا
 ءوبيو ؛ةرورضلل ال ةجاحلل حابي ةعيرذلل ًادس مرحي امو

 "هه



 هلك ؤمو ابرلا لك هللا نعلو ءابرلاب الإ ضرقي ال نم نيمثإلاب
 لوألا ىلع يهف .ةتوافتم ةنعللا نكلو .هبتاكو هذهاشو

 ضارقإلا حيبت ةرورض ال هنأ ىلإ اذه نم يهتنن

 .ةيدرف لاوحأ يف الإ ضارتقالا حيبت ةرورض ال لب .ًاقلطم
 مئاق يداصتقا ماظنل ةرورض ةمث نوكي ال ىتح ةيعامج تسيلو
 .ابرلا ىلع

 اهددر دقف ءابرلا يف ةحلصملا ىلإ كلذ دعب نم لقتننلو

 لاومألا لعجب « يداصتقا ةدئافلا ماظن نإ اولاقو «نورثكألا

 .ةرخدم اهلك

 اهريثي يتلا ةهبشلا هذه نع ةباجإلا يف ضوخن نأ لبقو
 عرشلا عوطي نأ لواحيو ءاهمساب هيلع نوعادتيو ءابرلا ةلكأ
 نأ ررقن ءايتفلل نودصتي نيذلا ضعب مهريكفتل يمالسإلا

 هجوأ هيف ققحتت ميلس داصتقا ءانبل وه مالسالا يف ابرلا ميرحت

 «لطابلاب سانلا لامل لكأ اهيف سيل يتلا ةلضافلا ةحلصملا

 سيلف «ةراسخلا لمحتل ضرعت ريغ نم قلطم بسك هيف سيلو
 كلذ انلزأ دقو ,.باتكلا ضعب مهوت (ى قالخألا وأ ابرلا ميرحت
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 . اذه انثحب يف مهولا

 «قدأ ةرابعب وأ .ةحلصملل ابرلا ميرحت ناك اذإو

 حبر نوكي ىتح .ًاقلطم ًانايغط لاما سأر نايغط نم فيفختلل
 يعاري اذهب  مالسإلا نإف ءًارمتسم ًانومضم ًابسك لاملا
 . ةيلك ةاعارم عمتجملا ةحلصم

 يذلا ماظنلا ؟داصتقالل حلصأ نيماظنلا يأ شقانن نآلاو

 يف ةحلصملا هجو يف نولوقي ؟اهعنمي يذلا ماظنلا مأ ةدئافلا حيبي
 نأ لدبف .لمعت لاومألا سوؤر لك لعجي هنإ !ةدئافلا ماظن

 تاعانصلا يف هلخدن .يديألا يف لقنتي نئازخلا يف لاملا كرتي

 ةفلتخملا جاتنالا باوبأ لك يفو .تاعارزلا ينو .رجاتملا يفو

 ,راخدالا ىلع دارفألا لمحي .جاتنالا يف هلمع قوفو ءاهيمنيف

 ربكأ رخدا «ةراسخلل ضرعتي نأ ريغ نم لماع لك لمع اذإف
 رخدملا ةدئاف :امهادحإ :ناتدئاف ةمث نوكتف .هنكمي ردق

 «جاتنالا ةدايزب ةماعلا ةيداصتقالا ةدئافلا : ةيناثلاو ,ةيصخشلا

 ضرتتقملا ناك اذإ هنأل ,ةلداع كلذ قوف - ةدئافلا ةيرظنو

 لكلو «.ةدافتسالا هذه يف هكرشي نأ ضرقملا قح نمف «ديفتسي

 تاكرشلا يف مهسألا تناك اذإ هنألو ,مولعم ظح |[بنم

 يف ةكراشملا غوست ةيراجتلاو ةيعارزلاو ةيراقعلاو ةيعانصلا

 "ا



 الو «حبرلا يف ًاضيأ ةكراشملا بجوت ةنادتسالا نإف «حبرلا

 حبر مهسألا حبرو .دودحم مولعم حبر اذه نأ الإ (هنيب قرف

 .رادقملا دودحم ريغ ع ُ

 !ةدئافلل نويوبرلا اهررقي يتلا ةحلصملا يه كلت - 4

 ةيحان يهو «ةيناث ةيحان نم هانسردو .ساطرقلا انبلق اذإ نحنو

 ءازإ لءاضتت ةحلصملا هذه نأ دجن .نايدألا رئاسو مالسإلا

 .ةحلصملا قوعت دق ةدئافلا نأ كلذ :ةدئافلا عنم يف ةحلصملا

 ًاسأر هجتت ال ةدئافلا يف ةحلصملا نأ كلذ .حاتنالا قوعت دقو

 ىلإ هجتت لب .ةعبتلا هبحاص لمحت قيرط نع جاتنالا ىلإ

 يف مهسأ لاملا سأر بحاص نأ ولف جتنملا قيرط نع جاتنالا

 كلذ يف ناكل .ءادتبا اهوحن وأ ةيعارز وأ ةيعانص تاكرش

 ةدئافب هضرقي نأ لدب هيف كارتشالاب ةرشابم جاتنالل ةيوقت

 . اذكهو ربكأ ةدئافب رخآلا هضرقي مث «ةريسي

 رمأف ءرشامملا جاتنالا ىلع ثح ابرلا عنم ذإ مالسإلا ناو

 كلذلو .ةجتنملا لئاسولا لك يف املامعإو لاومألا يف راجتالاب

 «ةقدصلا هلكأت ال ىتح ميتيلا لام يف اورجتا» : هي يبنلا لاق

 «ةاكزلا اهنم دخؤتل ةوقلاب ةيمان الاومأ دوقنلا مالسإلا ربتعا دقو

 ةمظتتملا ةاكزلا اهلكأت اليكل اهب جاتنالا ىلع اهبحاص لمحيلو
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 رشابملا لمعلا ىلع لالا سأر بحاص لمح كلذ ينو .ماع لك

 قرطب جاتنالل ةيمنت .عرازملاو رجاتملاو عناصملا يف ماهسالاب

 . موقأو لدعأو ًاييظنت رثكأ

 ةعفنمب تنروق اذإ لءاضتت يتلا هتحلصم راوجب ابرلا ناو

 ةراسخلل لمحت ريغ نم حبرلا نأل ,ررض هيف رشابملا لالغتسالا
 نوكتف «ةدئافلا لداعي بسكب ضرتقملا يتأي الأ ىلإ يدؤي دق

 يف لالا سأر بحاص مهسأ اذإ اذه روصتي ال |نيب ,تامزألا

 رضاحلا رصعلا يف نويداصتقالا ررق دقلو .ةراسخلاو بسكلا

 دجويس هنأل لاومألل لماكلا فيظوتلا ىلإ يدؤت ال ةدئافلا نأ

 هيلع لمتشي ام ىلإ رظن ريغ نم اهتاذل ًابسك ةدئافلا نوذختي نم
 .ضرغلا اذهل مهاومأ نوسبحيو «جاتنإ نم

 هيلع ثعبت لب «ةدئافلا هيلع ثعبت ال راخدالاو 3

 هب جتني وأ هرخدي لام سأر صخشلل نوكي نأ يف ةبغرلا
 ال دارفألا نإ :اهتصالخو «زنيك» دروللا ةيرظنلا هذه ررق دقلو

 سوؤر نيوكت دصقب نكلو ءلوحخدلا دصقب نورخدي
 رظنلا ضغب تابراضملا طشنت ةياغلا هذه ليبس يفو .لاومألا

 لصحي يذلا منغملا نأ وه كلذ ببسو «ةدئافلا رعس رادقم نع

 يذلا نومضملا رامثتسالا نم ربكأ كلذ ءارج نم دارفألا هيلع
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 رعس نوكي اذه لعو « مهتارخدم اولغتسا ول مهيلع دوعي دق

 . ؟")رفصلا ىلإ ةدئافلا تلزن ولو

 ىه تسيل ةدئافلا نأ نايبب ىفتكي ال «زنيك» دروللا نأو

 ال تررق اذإ ةدئافلا نأ نيبي لب ,راخدالا ىلع يسفنلا ثعابلا

 يفو .لقنتم ريغتم يداصتقالا ماظنلا |نيب «رييغتلا ةعيرس نوكت
 هداسكل اببس نوكتف «جاتنالا نم ربكأ ةدئافلا نوكت لاحلا هذه

 ةدئافلل ىوتسم يأ نإ» :تمحرت ا هترابع هذهو .هعيجشتل ال

 عضخي ريغتم عمتجم يف ًايراس لظي نأ نكمي سانلا هيضتري
 اذإ هنأ انركذ امك  ررقي مث «. . .لماوعلاو تاريغتلا فلتخمل

 يدؤي ةدئافلا رعس عم ًافاكتت ال يتلا حابرألاب عمتجملا لماعت

 ىلع لمعي عفترملا رعسلا» :لوقيف «جاتنالا داسك ىلإ كلذ

 ىلع ابلس رثؤي يلاتلابو .«ىعانصلا طاشنلا وأ قوسلا داسك

 . ©29«جاتنالا ردصم يه يتلا لوخدلا

 «ةدئافلا يف ةماع ةحلصم دجوت ال هنأ نيبتي اذبمو ١"

 تناك اذإو هفعضت اهنإ لب .داصتقالا يمنت نأ اهنأش نم سيلو

 .ةدئافلا يف دوعسلا وبأ دومحم روتكدلا ذاتسألل ثحب )١(

 . هسفن )7١(

 ا



 ةحلصمو .لاوحألا لك يف ضرقملا ةحلصم يهف ةحلصم كانه
 ةيعامتجالا تاررقملا نمو .لاوحألا ضعب يف ضرتتقملا
 ةحلصملا راوجب اهيلإ تفتلي ال ةصاخلا ةحلصملا نأ ةيعرشلاو

 |ى .ددع ربكأل ةعفنملا نم ردق ربكأ يف يه ةربعلا نأو ةماعلا

 عفد راوجب لمتحي ليلقلا ررضلا نأ .ةيعرشلا تاررقملا نم هنأ

 .ربكألا ررضلا

 ىلإ جاتحت دق جاتنالا رود ضعب نإ :لئاق لوقي دقو

 يهو حبرلا ةهدودع تادنس ردصتف .ءاهجاتنإ ةيوقتل ضورف

 . تاكرشلا هذه جاتنإ يوقت كش الب هذه نأو ؛ةدئاف

 ؟تادنس ردصت نأ لدب ًايهسأ ردصت ال اذامل :لوقن نحنو

 ءاهيسس ول ةكرشلا لام سأرل ًاراكتحا الإ سيل كلذ نإ
 عم ةكراشملا عنمف ءزوجي ال راض هعاونأ لكب راكتحالا نأو

 يتلا ةرثألا نم ابرض الإ سيل لاملا سأر ةيمنت ىلإ جايتحالا

 براحت رضاحلا رصعلا يف تاموكحلا تناك اذإو .عفنت الو رضت

 رادصإ ىلإ مهسألا ةدايز نع لودعلا نإف هعاونأ لكب عاطقالا
 .ةكرشلا يف لاملا سأرل عاطقالا ليبق نم الإ سيل «تادنس

 . هتبراحم بجت كارتشالا نم ريغلا عنمو

 اا



 ىدأ كلذ نأ  ةيداملا عئاقولاب - تتبثأ براجتلا نأ ىلع

 يه ذإ .داسكلا ناك اذإ سالفالل تاكرشلا هذه ضرعت ىلإ

 اه ؤافيتسا لح اذإو «تادنسلا حابرأ داذس نع زجعت ذئنيح

 ىلو 2«م19757 ةنس اكيرمأ يف ثدح (ى ءاهدادس نع تزجع

 (ى .دقنلا ميخضت قيرطب .دئاوفلا هذه عنم الإ ليبس نم نكي
 . لبق نم انرشأ

 نم رجضتي ثيدحلا يداصتقالا ملاعلا نأ قحلا يفو 7

 رصعلا عم قفتي ال ءداصتقالا ىلع ائبع اهربتعيو ةدئافلا

 ببس ةدئافلا نأ (روأ ديوب» دروللا نيب كلذلو .هتاروطتو

 ذخأ ءاوس «نهارلا يداصتقالا بارطضالا بابسأ نم ليصأ

 يف ملاظلا توافتلا لكش ذحخأ مأ .ةيرود تامزأ لكش اذه

 ريسلا ليبس يف تابقع لكش ذخأ مأ «ةيلهألا لوخدلا عيزوت

 مدع وه ةدئافلا ماظن عجشي يذلا نأو .لماكلا فيظوتلا وحن

 سمت يتلا ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل يلمع لح ىلإ لوصولا
 وه ثيدحلا هاجتالاف نكي |مهمو .©"0هيمصلا يف داصتتالا
 نمو «ةدئافلا نم ايلاخ نوكي يداصتقا ماظن نع ثحبلا

 لواحي نم اهنمو «جاتنالا لئاسو ميمأت ىلإ هجتا نم لودلا

 .اقباس روكذملا ثحبلا )١(
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 نم مهنمو .ميمأت ريغ نم ةلودلا ةباقر ىلإ جاتنالا عاضخإ

 روصلا هذه لكو «ينواعتلا نامتثئالا قيرطب جاتنالا لعج لواحي

 .تيقملا ةدئافلا ماظن نم صلخت اهيف

 يتلا نايدألا ىلإ نويداصتقالا ههتا مالكلا اذهبو
 نئادلل سيل هنأ تررقو ءرثك امو اهنم لق ام «ةدئافلا تمّرح

 نإو .هيلع ردقي امب يفتكي نأ لغتسملا ىلع نأو .لاملا سأر الإ

 بسكلا يف هكرشأ ءهريغ نم هلام سأر ىلإ فيضي نأ دارأ

 اذه قسن مل نحنو .ًالالح ًابسك وأ ةراجت نوكتل ةراسخلاو

 ةيوامسلا نايدألا هب تءاج ام قدص تبثن يكل مالكلا

 يهو .اهقدص ىلع ةلدأ ىلإ جاتحت ال اهنأل .مالسالا ًاصوصخو
 اهنم ملس ام مهلاوحأل ةموكحمب تسيلو «نامزألا ىلع ةمكاح

 ةيندملا مهترغ نيذلا كشلوأل تبثنل هانقس لب .ثبخ امو

 ةيناسنإ براجت اهنإ .هيف رش ال ًاريخ اهونظو ءاهفرخزب ةرضاحلا
 ام اهنمو ,هحالص تبثي ال ام اهنمو .هحالص تبثي ام اهنم

 نأو .جئاتنلا ميلس وه ام اهنمو ,بقاوعلا مخوأ ىلإ يدؤي
 هبنتيل اضيأ مالكلا اذه انقسو ءاهلك حالصو ءاهلك ريخ نايدألا

 ام ريغ ىلإ ةينيدلا صوصنلا ليوأت ىلإ نوهجتي نيذلا كتئلوأ

 لك نوئطخي مهعأ ىلإ ءاهقايس يف الو اهرهاظ يف ال هيلع لدت

 ا



 مظن عم قفتتل صوصنلا نولؤوؤي ذإ .هاجتالا اذه يف أطخلا

 ميرحت داصتقالا ررق اذإف «ءاقبلل ةحلاص ريغ ةبرطضم ةيوبر

 نولعجي اذكهو .ىرخأ ةرم انولؤؤيأ ؟نوعنصي اذامف «ةدئافلا

 !ابعلو ًاوزه صوصنلا

 ق7:



 ويف اًبررال مالغن

 سمت ال ةمرتحم نايدألا صوصن ىقبت نأ بجي - "4

 انريكفت لعجن الو  هعضاوم نع ملكلا فيرحت وه - ليوأتب
 نم ةيئزج وأ ؛لاوحألا نم لاحب رثأتتف .ًايعضومه ًايئزج
 وأ ةدحاو ةيئزج جلاعت ال ةماع نآرقلا ةعيرش نإف «تايئزجلا

 رضاحلا جالع اهنإ لب .ةددعتم وأ ةدحاو ةيعضوم الاح

 هباطخ نكي مل نارقلاف لايجألا ةعيرش يهو .لبقتسملاو

 ةحلصم ىلإ هيف رظني «ماع لماش وه لب « يضاملا ىلع ًاروصقم
 ضعب يف الو ,مهداحأ يف ال مهعومجم يف ةفاك سانلا

 :هناحبس لاق امك وهو .مهامزأ ضعب الو .مهميلاقأ

 ء مالسلآ لبس ةَئاوضِر َعَبَتآ ْنَم ُهَللآ هب يِدهي»
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 ىلإ مهيِدهيَو ِهنذِإِب رونلآ ىلإ ٍتاَملظلأ ّنم مهجرخبو
 24 ٍميقتسم ٍطاَرِص

 نأ بجي يملاعلا برطضملا كلذ طسو ف هنأ كش الو

 «نايدألا لك ةعيرش يهو ء.داصتقالا يف مالسإلا ةعيرشب لخأت

 ماظن كانهف «ةفلتخم ةيداصتقا مظنب مكحي نآلا ملاعلا نإ

 ضعب لعجيو «ةراسخ يأل لمحت ريغ نم لب «لمع ريغ نم
 عم نولمحتي لب .نوحدكي رخآلا مهضعبو .نوبسكي سانلا
 لهف .ءالؤه نيب ةيكارتشا مظن كانهو .تاعبتلا ىسقأ كلذ

 ىتلا نايدألا ةيرظنل ًاعستم برطضملا اذه يف دجن نأل ليبس نم

 ؟اهريثكو اهليلق ةدئافلا مرحت

 ةينيدلا قئاقحلا اهيف ررقتت ىلا مظنلا دجوت هنإ معن 6

 ء«ضعب ىلع مهضعب سانلا ىغطي الو «قالخألاو ةليضفلاو

 نولعجي نم عوضوملا اذه يف نيثحابلا ضعب اذهل ىدصت دقو

 نيدلا ماكحأ تسيلو «نيدلا ماكحأل ًاعضاخ داصتقالا

 1١6 : ةدئاملا )١(

 الك



 سبتقن انإو ءداصتقالل ماظنك ةدئافلا وحم اهساسأ ةفلتخم ًاموسر

 قئاقح لا عم قفتي امب نيرّيغمو اهيف نيروحم اهضعب مهلاوقأ نم
 .ةيمالسالا

 نواعتلا تايعمج ميمعت اهيلإ هجتي يتلا ءىدابملا ذه لوأو

 : ىلاعت هلوقب لمع يعامتجالاو يعانصلاو يعارزلا

 مّلإلا ىَلَع اوُنَواَمَت الو ىَوقَّتلاَو ٌربلآ ىَلَع اوُنواَعَتَول
 ترشتنا يتلا ةينواعتلا تايعمجلا هذه ناو 224ٍناَوُدَعْلَآَو

 نيجتنملا نم ةبرقم ىلع نوكتو .ىرقلاو نئادملا يف اهعورفب
 لاملاب ةموكحلا اهدمت فراصم امل نوكيو ,مهرابكو مهراغص
 اهفراصمب تايعمجلا هذه نإ «ةدئاف ريغ نم هيلإ جاتحت يذلا

 ريغ نم ةعانصلا رود لومت امك «نيعرازملا راغص نم ريثكلا لومت

 ةيعارز تاجتنملا قيوست تايعمجلا هذه ىلوتتو .ةدئاف

 بسكتو .كلهتسملاو جتنملا نيب طيسولا زكرم ذختتو ,ةيعانصو

 ىلع اهنم قفنيو ءاهيف نينواعتملا ىلع دوعي ًاليئض ًاحبر كلذ نم
 سيل لالح اهلك ةئالث ًارومأ انبسك دق نوكن كلذبو ءابترادإ
 مدع انبسكو .هبعش لكب جاتنالا ةيمنت انبسك دقف : مارح اهيف

 )١( :ةدئاملا 7

 لال



 كلت يف ةرادالا ليومت نامض عم كلذ لكو ءراكتحالا
 . تايعمج ا

4# 

 جئاتنلا نسحأب قأف ءايلارتسا يف ماظنلا كلذ قبط دقو

 تايعمجلا ءاشنإ يف تاوطخ انرس دق اننإو .تارمثلا بيطأو

 لظتسن ريسلا كلذ اهيف انرس دق اننكلو «ةينواعتلا فراصملاو

 «ةمثآلا ابرلا ةرجش يهو .نارقلا يف ةنوعلملا ةمرحملا ةرجشلاب

 ىلع ينب هنأل ءاهنم للحتي ملو ,دئاوفب ضرقي ينواعتلا كنبلاف
 .دسافلا ةدئافلا ماظن

 نيجتنملا راغص بير الب ديفي قباسلا أدبملا نإو - 9“

 نم ضارتقالا ىلإ رارطضا دجوي دق نكلو .مهنم نيطسوتملاو
 دس ليبس يف هنإو ,.ةمخضلا عناصملاو ,ءىربكلا تاسسؤئملا

 ام دسب موقت ةمخض ةيلام ةسسؤم أشنت تاسسؤملا هذه ةجاح

 هذه ءىشنتو .لجاع لام نم ةريبكلا عناصملا هذه هيلإ جاتحت

 يف مهست وأ «دالبلا تاجاح دست عناصم ةيلاملاةسسؤملا

 قأو ناتسكاب يف عضو ماظنلا كلذ نإو «ةمئاقلا تاسسؤملا

 . ةبيط تارمثب
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 يف ةيجاتنالا تاسسؤملا ليومت ةلودلا تلوت ول هنأ قحلا يفو

 ريخ كلذ يف ناكل .ىرخألا جاتنإل ةنماض ةدحاو لك تراصو

 هيف مثإ ال ًارهاط بسكلا ناكو .ًاعم ةلودللو دارفألل ريفو

 . ىرخأ يف ةفئاط هيف مكحتت الو .هعم ّرش ال اريخو

 يف اوعيبي يكل ءضرقلل نيجتنملا رابك جاتحي دق هنإو -
 وأ ءاهيف نورسخي تاقوأ يف عيبلل اورطضي الو بسانملا تقولا

 نإو ءاهنولذبي يتلا دوهجلا عم ًافاكتي يذلا بسكلا نوبسكي ال

 تاجتنملا قيوستب ةلودلا موقت نأ وه اذه نيمأتل ليبسلا

 «بناجألا راجتلا يديأ يف ةلودلا ةورث نوكت ال ىتح .ةيسيئرلا

 كلذ يف لوقيو «ةيملاعلا قاوسألا يف اهتميقب ظفتحت ىتحو

 راص دقف ًاعدب اذه سيلو» :دوعسلا وبأ دومحم روتكدلا ذاتسالا
 .«ثيدحلا داصتقالا يف ةررقملا لئاسملا نم يموكحلا راجتالا

 ليومت يف هيلإ جاتحي امنإ نامتئالا رثكأ نأ ىلإ عجرت كلذ ةيمهأو
 ديب ةيسيئرلا ةراجتلا تناك اذإف .علسلا لدابتو ,ةراجتلا

 الو «تاراجتلا نم ةدئافلا رعس وحمن نأ انعطتسا «.ةلودلا

 عيزوت نوكي نأ ىلإ ليمي ثيدحلا هاجتالا نأ يف ةحاشم
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 تاموكحلا تاصاصتخا نم ةيشاعملا رومألا يف تايرورضلا

 راكتحا مهبنجتو ءشيعلا بابسأ سانلل رسيت ىتح
 . «نيركتحملا

 ةيامحل قاوسألا يف ةموكحلا لوخد نأ كش الو

 ةيحان نم ةدئافب ضارتقالا بابسأ ليزي ةيسيئرلا تالوصحملا

 قاوسأ يف ةيرتشم لخدت ةيرصملا ةموكحلا تناك دقو «ةريبك

 ولف ءهراعسأ يف بعالتلا عنملو ؛لوزنلا نم هتيامحل نطقلا
 جاتحا ام ءايتقو اجالع سيلو ءاماع أدبم راصو .كلذ ممع

 ريغ تاقوأ يف عيبلا ىلإ رطضا امو .ضارتقالا ىلإ رجات

 . ةبسانم

 جاتنالا ةيامحل ةينواعتلا تايعمجلا قيوست نوكي كلذبو

 جاتنالاو ءراجتلا ةيامحل ةموكحلا قيوست نوكيو .ريغصلا
 . مومعلا هجو ىلع هلك جاتنالا ةيامح وأ ءريبكلا

 ةبسنلاب ابرلا عنمي يذلا وه نسحلا ضرقلا نإو

 يف نسحلا ضرقلا باوبأ نإو «هريغو يكالهتسالا ضرقلل

 الإو «ةدئافب ضرقلا ةلوهس الإ اهيلع ضقي مل ةحوتفم مالسإلا
 :ةعبرأ باوبأ هل نسحلا ضرقلاف .اهلامهإو اهءاوبأ قيلغت

 الماك ًاييظنت تمظن ول ةاكزلا نإف «ةاكزلا :لوألا بابلا



 ةاكزلا فراصم نأ كلذ «نسحلا ضرقلل عستم اهنم ناكل

 لاق دقف «نينيدملا نع نّْيَّدلا ءادأب صاخ فرصم اهنم «ةينامث

 َنيِلِماَعْلاَو نيكاسُلأو ِءاَرَفُمْلِل ٌتاَقَدَّصلآ اَمْنِإ# :ىلاعت
 ساه هع 2

 يفَو نيِمِراَغْلاَو باقّرلآ يفو ْمُهُبولُق ةفلوملاو اًهِيَلَع

 نونيدملا مه نومراغلاف 2074 ليبسلا نب آو هللا _ليبس

 ءافارسإ الو ةيصعم ريغ يف اهوضرتقا دق نويد مهتمزل نيذلا

 نيب حلصلا هببس نيّدلا ناكو اوزجعي ملوأ ءاهئادأ نع اوزجعو

 كلذكو «فالخلل امسح اهدحأل ةنامضو «نيمصاختملا

 لخدي نسح ضرقب هنم نونيدتسي نم نودجي ال نيذلا ضرق
 نأ حصيو «ةينامثلا ةاكزلا باوبأ نم وكي ب بابلا اذه يف

 .ةاكزلا هنم لصحت ام نمث هل صصخب

 ماكحأ نإ :لوقنف ؟انه ةاكزلاب يتأت اذال :لئاق لوقي دقو

 ضعبب نمؤن نأ حصي الو ءاضعب اهضعب نواعي مالسالا
 انذخأ ولو «عيمجلاب ذخأت نأ بجيف «ضعبب رفكنو باتكلا
 نم هسناجي امب ًاسنأتسم ًافورعم ًافولأم مكح لك ناكل عيمجلاب

 . ماكحألا

 5٠. :ةبوتلا )١(

 ١م



 تايعمجلا وه «نسحلا ضرقلا باوبأ نم يناثلا بابلا

 نسحلا ضرقلاب موقت نأ نم اهنكمي اهميمعت نإف ةينواعتلا

 .ندويد نم هيلع ام دسيو .لماكلا

 .ةيريخلا فاقوألا وه - ضرقلا باوبأ نم ثلاثلا بابلا

 نسحلا ضرقلل ًاباب ذختت نأ نكمي هنإف «لادبتسالا لاومأو

 اهيف ةيريخلا فاقوألا نم ًاريثك نإو ,كالهتسالاو لالغتسالل

 اذإو « مهنويد دادس نم نينيدملا نيكمتو «نسحلا ضرقلل مسق

 نكمي هنإف «ىفكت ال نسحلا ضرقلل ةسوبحملا لاومألا تناك

 نسحلا ضرقلل ةيريخلا فاقوألا نم ًاصصح لعجي نأ فقولا

 .اطوصأ

 ةسسؤم ءاشنإ : نسحلا ضرقلا باوبأ نم عبارلا بابلا

 تايعمجلا نم وأ . نيعربتملا نم وأ ةلودلا نم لومت اذهل

 يضاملا يف ةموكحلا اهتأشنأ دق ةسسؤملا هذه نأو « ةينواعتلا

 . اهيف عسوتلا حصيف

 م



 يداصتقالا ميظنتلا اذه دعب هنأ ظحالي نأ بجي هنأ ىلع

 دسو نواعتلا نا ذإ ,كالهتسالل ضرقلا لقيس مكحملا

 فراصملا عم اقسانتم دراولا لعجيس ءاهتاقوأ يف تاجاحلا

 .اعم تاعامجلاو دارفألل ةبسنلاب
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 ةمئاَقلا فراّصملا لام

 رثكأ يوبرلا داصتقالاب نونمؤي نيذلا نأ 89

 لأم مف !ةدئافلا ماظن يغلأ اذإ نولءاستي نآرقلاب مهناميإ نم

 دوقعلا لام امو ؟نادمعلا ةمئاقلا ناينبلا ةديشملا فراصملا هذه

 ملق ةرجب ىغلتأ ؟مئاقلا يداصتقالا ماظنلا لظ ف تدقع يتلا

 ؟اهتامازتلاب مايقلا نم صانم الو .نافرطلا اهيلع ىضارت دقو

 ىلإو ؟ةلئاطلا لاومألا اهيلع تقفتأ دقو فراصملا هذه مدهعأ

 ءمهل لمع ال تاقرطلا يف نوريسيأ ؟اهيف نولماعلا بهذي نيأ

 ! ؟ةلماع ريغ ةعئاض ىوق نونوكيو

 يضاملا ىلع اهقيبطت نإ :لوقن انإف .دوقعلل ةبسنلاب امأ
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 نإف لبقتسملا يف اهذيفنت امأو . هيلإ ليبس ال هيف اهرثأ ثيح نم
 «لبقتسملا يف اهذيفنت ىلع ليبسلا عطقي ابرلا نم عناملا نوناقلا

 طرش لك نأ ةينوناقلا تاررقملا نمو . ماعلا ماظنلاب قلعتي هنأل

 وه اذه نأو « هيلإ تفتلي الو . ىغلي ماعلا ماظنلاب قلعتي

 عادولا ةبطخ يف رهج دقف « هلك يبنلا قطنمو مالسإلا مكح

 نوملظَت ال مكلاومأ سوؤر مكل » . عوضوم ةيلهاجلا ابر نأب
 . « نوملظت الو

 نأ ررق دقف .ديدجلا يرصملا يندملا نوناقلا اذه ذفن دقلو

 كانه تناك هنأ عم «نيدلا لثم ىلع ديزت نأ حصي ال دئاوفلا

 ديق ريغ نم نويدلا ةفعاضم ىلإ اهذيفنت يدؤي ةريثك دوقع
 . اهديقي

 ىلإ يدؤي ال اهذيفنت فقو وأ ةيوبرلا دوقعلا ءاغلإ نأ ىلع

 لك عنميس هانرتخا يذلا ماظنلا نأل .فراصملاب لزني ريض

 .اهب لزني ريض

 ءمئاعدلا ةتباث ةمئاق ىقبتس فراصملا نأل كلذو - ٠٠

 رخآلا لمعلا ىلإ ءيوبرلا ضرقلا نم اهلمع لوحي نكلو
 ةدئافب ضرقلا وه فراصملا لمع سيل عقاولا يف هنإو .جتتنملا
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 تاكرشلا يف ماهسالا وهو .ىرخأ لامعأ امل لب .طقف

 نوكت .ةدئافلاب ضرق اهنم نوكي نأ لدبف ءاهريغو ةيعانصلا
 نأ ىلع ةيعانصلا وأ .ةيراجتلا تاكرشلا يف ةكراشملل اهلك

 . ةراسخلاو بسكلا يف اهعم كرتشت

 : ماسقأ ةثالث ىلإ اهمسقن اننإف .ضورقلا امأ

 دصتقلاو  داحآل وأ تاكرش يف ضورق :لوألا مسقلا

 ىلإ ضرقلا لوحتي لاحلا هذه ينو ,لالغتسالا وه ضرقلا نم
 دنع ةعبتلا لمحتو .حبرلا يف ةكراشملا يهو «ةيعرش ةبراضم
 ةكراشملا لبقت ةريثك لاومأ هل سيل ضرتقملا ناك نإو «ةراسخلا
 لحم .نسحلا ضرقلا باوبأ وأ «ةينواعتلا تاكرشلا تلح

 مرح دق نوكي نأ الإ هيلع ررض الو «نيد نم هل ايف فرصملا
 ىلإ تفتلي الو .لبقتسملا يف اهوجري ناك يتلا ةمثآلا ةدئافلا نم
 1 . ررضلا اذه لثم

 نيمأتب ةبوحصملا :يأ ةيراقعلا نويدلا :يناثلا مسقلا
 كنبلا هجويو .نواعتلا تاكرش اهلحم لحمي هذهو  يراقع

 الو هيف مثإ ال لالح باب نم هلاومأ لغتسيو .ىرخأ ةهجو
 . تويبلل بيرختو , يداصتقا بارطضا ىلإ يدؤي
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 لحم اهيف لحي هذهو  ةيكالهتسالا نويدلا :ثلاثلا مسقلا

 . نسحلا ضرقلا باوبأو «ةينواعتلا تايعمجلا .فرصملا

 اهردصت يتلا تادنسلا يف عنصي اذامو :لئاق لوقي دقو

 ام كلذ نع باوحلا يف لوقنو ؟ةفلتخملا تاسسؤملاو تاكرشلا

 .هانلق

 ه يف مهسأ ىلإ لوحتت نأ بجي تادنسلا هذه نإ :ًالوأ

 دايز نع عانتمالاو تادنسلا مساب لاومألا ذخأ نأل تاكرشلا

 .انهون امك تاكرشلا يف عاطقالا ليبق نم وه اهب لاملا سأر

 مهسألا ميمعت نأ عم ءاهيف دحأ كراشي ال ىتح اهراكتحاو

 نع دعب هيفو «ةرمتسم ةرفاو تالغب يتأي لاملا سأر ةدايزو

 . مثآلا ةدئافلا ماظن

 الو ءاهبجاو يدؤت ةمئاق رمتست فراصملاف نذإ - ١

 نمب اهتقالع نوكت نكلو ءابرلا يف هبسكت نأ نكمي ًائيش رسخت
 اهيف نوكيو «منغلاب مرغلا اهيف نوكي يتلا ةلادعلا اهب نولماعتي

 ميقتسي كلذبو «ةراسخلا لامتحا نع قلطم ريغ بسكلا

 ال برطضم ريغ تباث ساسأ ىلع تالماعملا موقتو «نازيملا

 وه ىلاعتو هناحبس هللاو .هماثاو ابرلا نع دعتبتو ملظ هقفاري

 . ليبسلا ءاوس ىلإ يداها وهو «قفوملا

 هل



 ةَمزوبأ دّمحم خيشلاتاَفلّوم
 .دقعلا ةيرظنو ةيكلملا- ١
 . ةيصخشلا لاوحألا باتك  ؟

 .(ةيصولا نوناق حرش) ةيصولا باتك - “
 . ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ - 4

 .هقفلا لوصأ  ه

 . فقولا ماكحأ يف زجوم - *

 . يمالسإلا هقفلا يف ةبوقعلاو ةميرجلا
 . ةيرفعجلا دنع ثاريملا-6

 . يرفعجلا هقفلا لوصأ -1
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 ةيهقفلا بهاذملا نيب ةنراقم ةسارد ؛هراثاو جاوزلا - ٠

 . ةيبرعلا نيناوقلاو

 ١ ةنراقم ةيهقف ةسارد ؛هرضاحو هيضام يف فقولا .

 .ةبوقعلا ةفسلف

 ١ صوصنلا نم يمالسإلا هقفلا رداصم .

 . مالسإلا يف ةيلودلا تاقالعلا 4 1١-

 . مالسإلا يف يعامتجالا لفاكتلا 6

 . ههقفو هتايح ؛ديز مامإلا 5

 . ههقفو هتايح ؛قداصلا مامإلا 7

 . ههقفو هتايح  ةفينح وبأ مامإلا

 . ههقفو هتايح كلام مامإلا 4

 ٠ ههقفو هتايح  يعفاشلا مامإلا .

 ١ يداصتقا ميظنت ابرلا ميرحت .

 . لسنلا ميظنتو ةرسألا ميظنت 7

 . ةيمالسإلا ةدحولا 3”

 . ههقفو هتايح  لبنح نب دمحأ مامإلا 5

 . ههقفو هتايح  يسلدنألا مزح نبا مامإلا 8

 .هؤاراو هتايح  ةيميت نبا مامإلا 5

 . ةيسايسلاو ةيداقتعالا بهاذملا خيرات -
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 .ةيهقفلا بهاذملا خيرات -

 . ةباطخلا 8

 .لدجلا خيرات ٠

 .ةميدقلا تانايدلا خيرات ١*..

 . ةينارصنلا يف تارضاحم "1

 . مالسإلا يف برحلا ةيرظن : لئاسر -"*
 . هللا دنع نم هنأ ىلع ليلد نآرقلا ةعيرش : لئاسر "4

 .نامورلا نوناقو ةعيرشلا نيب ةفالخلاب ةيكلملا : لئاسر عه

 .داصتقالاو نوناقلا ةلحجم يف :ةيملع تالجم يف : ثوحب "5

 اياضق ةرادإ ةلجم ,مالسإلا ةراضح ةلحم «نوملسملا ةلحجم
 ةيفاقثلا ةيبرعلا ةعماجلا تاعومحجي .ةموكحلا

 ,يمالسإلا هقفلا عوبسأ باتك يف ثوحب «ةيعامتجالاو

 ثحب «ةيسايسلا مولعلاو نوناقلا عوبسأ باتك يف ثوحب

 ةرشن يمالسإلا هقفلا يف باتكب رشن ةرسألا نوناق يف

 . (مجرت) ةيلودلا نيناوقلل نطنشاو دهعم
 يلودلا نوناقلا ةلجم يف رشن ةيمالسإلا ةسايسلا يف لاقم

 . ةيرصملا

 فالآ ةثالث نم رثكأ يف عقي ثوحبلا هذه عومجمو)

 . (ةفيحص
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 ءزجلا فصن ىلإ يناثلا ءزجلا نم ميركلا نآرقلا ريسفت ا

 . مالسالا ءاول ةلجمب اعابت رشني - سداسلا

 ةلجمب ترشن  ةلاقملاو ثحبلا نيب ةيمالسإ تالاقم "8

 ةلجمب اهرثكأو . ةفلتخملا ةيمالسإلا تالجملابو (نوملسملا)

 ءاول ةفيحص يفلأ نم رثكأ ين اهعومجم عقي) مالسإلا ءاول

 فلأ وحن تالجملا نم اهريغ يفو اهدحو مالسإلا

 . (ةقيحص
 . مالسإلل نيمجاهملا ىلع اهم دري ناك ةيفحص ثيداحأ 9

 نم اهريغو نيملسملا نابشلا ةيعمج يف ةماع تارضاحم 4٠

 .ةيمالسإلا يداونلاو تايعمجلا

 اهيف نود دقو مالسإلا ءاول ةودنو ةصاخلاو ةماعلا تاودنلا ١

 . ةفيحص فلأ وحن يف عقيو همالك

 :لثم اهرضح يتلا ةيلودلا تارمتؤملا يف تيقلأ ثاحبأ 7

 (ناتسكابلا) روهال يف دقعنا يذلا ةيمالسإلا ةودنلا رمتؤم

 ةنس رياني ١؟ ىلإ ١967 ةنس ربمسيد ؟9 نم ةرتفلا يف

 تدقعنا يتلا ةيعامتجالا تاساردلا ةقلح لثمم

 ءاربخلا رمتؤم لشمو ,194687 ةنس ربمسيد يف قشمد يف
 يف دقعناو ةرهاقلا يف تارم ةدع دقعنا يذلا نييعامتجالا

 . ١1968 ةنس تيوكلا
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 . ىربكلا ةزجعملا نآرقلا 4

 .نيبنلا متاح -4 5
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