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 برعملا ةمدقم

 سدقلا حورلاو نبالاو بآلا مساب

 خيرات ىه ةيخيراتلا ةيحانلا ىف ةيبرعلا ةغللا ءارق هجاتحي ام سمأ نم
 باتكلا اذه  غارفلا اذه دسل  نودجي مهلعلو ٠ ىلوألا اهروصع ىف ةسينكلل مات

 .اوه + ( م٠١55 "15 ) ىلوألا روصعلا كلت ىف شاع خرؤم هعضو ىذلا

 عجري ىذلاو «٠ مهقبساأو نيخرؤملا ردقأ نم ربتعي ىذلا ىرصيقلا سويباسوي

 مدقانوكي دقو ذلاو ٠ خيراتلا ىف ةجحك اثيدحو اميدق نيخرؤملاز م نوريثكلا هيلا

 ٠ ةلماك هتاباتك لك انيلا تلصو خرؤم

 ف نيخرؤملا عيمج كلذب دهشي امك «٠ خرؤمك ةقئافلا هتردقم نم مغرلابو
 ةعئاش تناك ىتلا ةيسويرألا ءارآلاب ريبك دح ىلا رثأت هنأ الا ء روصعلا لك

 ةباتك ىف ارهاظ هارن ىذلا رمألا ٠ ميقتسملا ناميالا نع فرحنا لب . هرصع ىف

 ٠ حيسملا توهال نع ثدحتلا دنع اميس الو ٠ ةسينكلا خيرات نع اذه

 نسويباسوي نيديؤملا ءالؤه سأر ىلع ناكو «٠ قرشلا ىف نيديؤملا ضعب اهل

 ا ملقا نايا ىلع ةذملتلا ىف سودزال امير سا عدل 3

 ارصاعم ( باتكلا اذه فلؤم ) ةيرصيق فقسأ سويباسوي ناكو

 نكي مل هنأ عمو ٠ هسفن سويرال ارصاعمو « ايديموقين فقسا سويباسويل

 ىف هنأ الا « ىديموقينلا سويباسوي هيمس لثم رهاظلا ىب سويرا ءارآل اديؤم

 اليم رثكأ ناك لب « ةميقتسملا ميلاعتلا نيبو ةيسويرالا نيب جرعي ناك هتقيقح

 ٠ سويرال هتيلكب اعياشم ةسيئنكلا ءابآ ضعب هبسح ىنح ٠ ةيسويرالا ىلا

 ةسينكلا خيرات نع هباتك بتك ذا سويباسوي تحدم دقل » موريج هنع لاق

 بتك ىذلا سويباسوي نأل ىسوبرا ىننأ اذه ىنعم لهو ٠ ىرخألا هبتكو
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 هوص ةيزيلكنالا هتمجرت ىف باتكلا اذه ةمدقم رظنا ) « ؟ ىسودرأ بتكلا هذه
 .٠ ( 9١ه: ةنس عوبطملا

 ةيردنكسالا ةسينك ركذب هتداشا فلؤلا اذه هب فصتب ام زربأ نمو

 ركذ دنع اميس 2 خيراتلا حرسم ىلع اهتبعل ىتلا ةماهلا رداودالا نع ثدحتلاو
 دقع نع ثدحتلا .دنع الثمف ٠ ةماعلا ةسينكلا تهجاو ىتلا ةريثكلا لكاشلا#
 سويسينويد ىلا اولسوت » مهنا لوقي ىطاسيمسلا سلوب ةقطرع ىف رظنلل عمجم
 نسلاىف همدقت ببسب روضحلا نم نكمتي مل امل هناو ٠ عمجملا رضحيل ىردنكسالا
 ٠ ( الال:ال ) « مهيلا اهلسرا ةلاسرب عوضوملا ىف هيار ىطعأ همسج فعضو

 ةيأ ىف هعاري مل عسوتب ثدحت دقف ةيردنكسالا ةيسينخ ءابآ نع امأ

 ثيدحلا ىف سداسلا باتكلا لك صصخي داكي هارت الثمف ٠ ىرخأ ةبسانم
 نسويسينويد نع سداسلا نم !ءزجو عباسلا باتكلا لكو ,« سوناجيروأ نع
 ٠ رشع عبارلا ةيردنكسالا اباه

 ٠ مهتلاسبو مهتارجو طابقالا ءادهش نع ديدُش باجعاب ثدحت كلذك
 : مهنع ةريثكلا هفاصوا دحخا ىلا ممتسف

 هنأل ٠ اهودبأ ىتلا ةريغلاو طاشنلاو ادج ةبيجعلا ةسامحلا اندهاشو ه
 رخآلا ولق دحاولا نوعفدني نوقابلا ناك صخش لوأ ىلع مكحلا ردصي ناك املاح
 عاوناأ دشاب نولابي ال اوناكو ٠ نويحيسم مهنأب نوفرتعيو ءاضقلا ىسرك ىلا
 مكح نولبقتي اوناكو ٠ نوكلا هلا ةنايدب ةلاسبو ةأرج لكب نوفرتعيف بيذعتلا
 نؤومدقيو نوللهتيو نومنري اوناك كلذل ٠ ةشاشبو كحضو حرفب ىئاهنلا توملا
 .(8ه :9 :/8) « ريخألا سفنلا ىلا نوكلا هلال تاركشتلاو حيباستلا

 تمحدق دق نوكأ نأ وجرأ ءارقلا ىلا سيفنلا رفسلا اذه مدقأ ذا ىنناو

 تنود  ىتلا | ةريثكلا 'تايصخشلل ىف :اودجي .نأ وجزاو ٠ ةعفان ةمدخ' :مهيللا
 ةيحضتلاو. ةلاسيلاو ناهيالا ىف اهب. ىذتحي. .ةعئار. ةلثم' .رفسلا ىف مهتريض
 ىتكا مايألا هذه ىف اميس قحلا نع عافدلاو ادبملا ىلع تابثلاو تاذلا راكناو

 قيبس ىف .اهامساو ءىدابملا سدق؟ ىلع اوسودي نأ اهيف نيريثكلا ىلع لهسي
 ٠ رشبلا نم فوخلا وأ ةيتاذلا مهتمارك وأ ةيصخشلا مهحلاصم



 و 2
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 « انيلع اهب تدج ىتلا انبهاومو اندوهج لك عضن ىهلا اي كيدي نيب

 ؟ ريخألا سفنلا ىلا ءانمأ امادخ كل نوكن نأ ىلع اننيعت نأ كيلا لسرتئو.

 ١95٠١٠ وبام ٠١ ىف ةرهاقللا

 9١ا/4 وبام ٠١ ةيناثلا ةعبطلا

 دواد سقرم صعمقلا
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 ( ةباتكلا نم ةياغلا )
 تابقحلاو ٠ نيسيدقلا لسرلا خيراتل فصو ةباتك ىه ىتياغ نا ( ) ١

 ىذلا ةمايلا ةردتكللا ثدلوحلا درسو ٠ هذه انمايآ ىلآ انصلخم مايا نم تِصْم ىتلف

 ىف ةسينكلا ةسائرو ةرادا اولوت نيذلا كئلوأ ركذو «٠ ةسينكلا خيرات ىف تثدح
 وآ ايوفش ءاوس ليج لك ىف ةيهلالا ةملكلا اوعاذا نيذلاو ٠ تايشوربألا مهأ
10 

 ىف ابح نيذلا كئلوأ نامزأو ددعو ءامسسأ ركذأ نأ اضبأ ىتياغو ( " )

 وفشتكم مهنأ مهسفنأب اودان ذا نيذلاو ٠ ءاطخألا دشأ اوبكترا ديدجلا عادتبا

 ٠ ةسرتفم بائذك ةمحر الب حيسملا ةيعر اوفلتأ (١)مسالا بذاكلا ملعلا

 0 ل1 فقاصملا فصو انظيا دصن ازاعا لذع "ىلع ةوالعو 6

 00000 الل واو اقضلخم دض مهتلزما زل ةجتنن ةندرينلا مالا لكن نال
 تافصو قالخأ فصوو ٠ ممآلا نم ةيهلالا ةملكلا تمجوه اهيف ىتلا تافقوآلاو

 تافارتعالا اذهو ٠ بيذعتلاو ءامدلا هجو ىف ةفلتخم تابقح ىف اهنع اولضان نم

 انظلحم اهمدع ىتلا ةميركلا: ةميحرلا تادعاسملا: ارْيخاو '؛ انماي( ىف تلدش ىتلا
 ٠ مهعبمجل

 دهع ةيادبب ىلمع ادباس ىنناف رومألا هذه لك نع ةباتكلا ىغبأ تنك املاطو

 ٠ حيسملا عوسب انبرو انصلخم

 هنأب فرعأ ىننأل . ءامكحلا ةرذعم ىلمعل سمتلا ةيادبلا ىف ىننأ ىلع ( ؟ )

 اذه جلي نم لوأ انأ تنك املاطو ٠ الماك ايفاو اخيرات مدقأ نأ ىتقاط قوغ

 ٠ (؟) ىلبق دحأ هقرطي مل ىذلا نشحوملا قيرطلا اذه زابتجا لواحاسف بابلآ

 . سجل 1 ا ا.

 نم هقبسي مل هنأ ساسأ ىلع « ىسنكلا خيراتلا با ١» سويباسوي ضعبلا بقلي (؟)

 قثاقحلا ضعب نع نوريثكلا هلبق نم بتك دقف كلذ عمو ٠ ةسينكلل الماش اخيرات بلع

 ٠ انربخي امك هخيرات ىف وه اهمدختسا ىتلا ةيخيراتلل'
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 « ىل انوع برلا ةوق نوكت نأو. ادشرم ىل نوكي نأ هللا ىلا لهتبأ ىنناو
 ىثبم ىيرطلا 1وكلس نم ساوطخ.راثآ نيرجم ىتحل نيفو ١ دا ل

 ٠ قرطلا ىدحاب ضعبلا اهيف انيلا لقن ةزجوم ةيخيرات تاحمل ىضعب ىوس
 ءالؤهو ٠ اهيف اوشاع ىتلا تاقوألل اصاخ افصو . ىرخآ ةقيرطب نورخآلاو
 ٠ رهاظ لاع جرب نم امك نوخرصيو . لعاشملاك ديعب نم مهتاوصأ نوعفرم
 ٠ نامأآو تايثب انلمع قيرط هجون فيكو كلسن نيأ ةحيصنلا انيلا نيمدقم

 انلمعل ايرورض هانيأر كانهو انه اهوركذ ىتلا داوملا نمانعمجذاف كلذل ( ه )

 بابتكلا نم ةبسانملا تارقفلا ضعب لقح نم روهزك انفطتقا ذاو 2 ىقاحلا
 ظافتحالا انيفكيو ٠ ىخيرات لجس ىف لكلا عمجن نأ لواحنسف )١( نيمدقألا
 رهشأ ىف مهرهشأ لقألا ىلعف مهعيمج نكمي مل نا « انصلخم لسر تايركذب
 ٠ اهدجمب ةظفتحم رضاحلا تفقولا ىلا لازت ال ىتلا سئانكلا

 ابتاك فرعأ ال ىننال ء ةصاخ ةيمما لمعلا اذهل نأ ىل ودبيو ( 79
 نيفوغشلل ادج اعفان ودبي نأ وجرأو ٠ عوضوملا اذه ىف صصخت ايسنك
 ٠ ةيخيراتلا ثاحبألاب

 ىتلا ةيخيراتلا ثاحبألا ىف رومألا هذهل ةصالخ تمدق نأ قبس دقل ( 7 )

 فأإو ليضفت نيؤدت باتكلا اذه ىف تمزتعا كلذ مغر ىننأ ىلع . اهتبتك ىتذلا
 ٠ ىتعاطتسا ردق ىلع اهنع

 : هتوحال نع ثحيبو «ىرشلا كلرتالا لإ 2
 نم لكل ىرورضلا نمف حيسملا نم انمسا ىتح دمتسف انك املاط ( 5 )

 ىذلا دهعلا « حيسملا دهع لصأب ادبي نأ ةسينكلا نع هخيرات ةباتك ىف عرشي
 ٠ نوريثكلا نظي امم ةيناحور رثكأ وه

 نييسنكلا نيخرؤمللا نم هتاسابتقا ىمظمللا هتيمهأ سويباسوي خيراتل لعجي امم )١(
 «٠ سوفياسوب هسيتقا ام ىوس اًئيش اهنم فرعن الو مهنم نيريثكلا تاباتك تعاض دقل ٠ نيقباسلا

 . ةميظع ةممهأ هخيراتل ىطعت نأب ةمفاك اهدحو ةقيقحلا ءؤذهروب



 ىناثلا لصفلا

 ( هتيلزاو حيسملا عوسي انبرو انصلخم ةبتوهال ةركفل ةصالخ )

 ىلع  هلثمت ةدحاولا ء« )١( ةجودزم ةعيبط حيسملا ىف تناك املاط ( ) ١

 ااا ١ ةةكقلاب اههيبشت نكمي ىرخآلاو ء دسحلا مارك -- هلآ "هلثأ/ نماتسأ
 اذه ناف كلذل ٠ انلثم مالآلا تحت راصو ةيرشب ةعيبط ذخأ انصالخ لجأ نم هنأ

 هذهبو ٠ هخيرات ثداوح مهاب هانأدب اذا الا الماك ريصي ال ىخيراتلا رفسلا

 دهعلا.ةثيدح اهنأ نوضرتفي نا ةيحيسملا ةيئاحورو ةيمدقا نيبتت ةقيرطلا
 + سمالاب!ىوس: رهظت مل اهنا نومعوتيو + بيرغ لصأ نم اهناو

 ٠ هتميقو حيسملا لصأ نع ريبعتلل ةيفاك ةغل دجوت نأ نكمي الو ( ؟)

 ربخي نم هليجو » تاوبنلا ىف سدقلا حورلا لوقي اذهل ٠ هتعيبطو هنايك نعو
 ةفرعم نبالا فرعي دحأ الو « نبالا الا بالا فرعي دحأ سيل » هنأل ٠ « (؟9) هب

 ٠ (؟) « هدلو ىذلا هدحو بآلا الا ةلماك

 ناك ىذلا رونلا كلذ حوضوب مهفي نأ عيطتسي بآلا ريغ نم هنأل ( * )

 ىحلا ةملكلاو , روهدلا لبق ةنئاكلا ةيلقعلا ةيساسألا ةمكحلاو , ملاعلا لبق

 لبق نئاكلا هللا نم ديحولاو لوألا دولوملا هللا وه ىذلا ءدبلا نم بآلا عم نئاكلا

 نييوامسلا دنجلا دئاق ةروظنملا ربغو ةروظنملا تاقولخملا لبق . ةقيلخ لك

 اهب قوطنملا ريغ بآلا ةدارا ممتم ٠ ىمظعلا ةروشملا لوسر « نيدلاخلا نيلقاعلا

 كت ولا هللا نبا" < بالا دعب نوكلا لك انعان + كآلا مم ءاينقألا- لك قلاخ
 عم ةوقو اناطلس بآلا نم لبق ىذلا ٠ تاقولخملا لك كلمو هلاو بر . قحلاب

 ةضماغلا تارقفلا ىف هنع ليق امك ٠ ةماركو ةردق اضيأ لبقو . هسفن توهاللا

 ةملكلاو . ةملكلا ناك ءدبلا ىف » : هتوهال نع ثدحتت ندا نسحفمللا ثانكلا نف

 ءىش نكي مل هريغبو ناك هب ءىش لك » « (5) هللا ةملكلا ناكو هللا دنع ناك

 ٠ « (5) ناك امم

 .ةمدقملا رظنأ٠حيسملا ةعيبطب ةصاخلا ةيسويرالا ةقطرهلاب ارثأتم سويباسوبي ناك دقل )١(

 ديد ل 34:06) 5 |١ وك 4 ١١ : /١1 تقع ارظخا (0) م : ه١ شأ (9)



 5 ؟يا

 عيمج مدقاك ”فنصو:امدنع ميظْعلا ىشيوم هب كلي ا 20 00

 ءىراب نأ نلعي هناف ٠ هبيترتو نوكلا ةقلخ سدقلا حورلا ماهلاب  ءايبنألا

 خيبمملل(3) :ئندألا ءايشألا ةقلخ ,رمأ مليم ءاسمألا كبح قلل لانا

 ةقلخ نع هعم رواشتو « ديحولا ىهلالا هتملك ىوس رخآ صخشل ال . هسفن

 انتروص ىلع ناسنالا لمعن لاق هللا نأل » : ( ىسوم ىأ) لوقبي ذا . ناسنالا

 ٠ () انهبشك

 لاق.هّنال» الثاق هريمازم ىف هللا نع ثححت ذا رخآ يف ”نوملا“ 15 ك1

 ٠ « (/) راصف رمأ وه ٠ ناكف

 .ةيكلم ةراشا درجمب رمأي « لكلا ربدم وه قلاخلا بآلا نأ نيبي انه وهو
 ٠ (5) بآلا رماوأ اذفنم « نحن هنلعن ام ىوس سيل « هيذاث ىهلالا ةملكلا نأو

 ةفقلخ ذنم ىوقتلاو ربلا ىف اومس مهنأب مهنع ليق نيذلا لكو ( 5)
 2« هونبو ميهاربا لوألا ناكملا ىف هلبقو . ميظعلا مداخلا ىسسوم ىأ « ناسنالا

 اوعلطت اعيمج ءالؤه دعب اميف اورهظ نيذلا ءايبنألاو راربألا نم نوريثكلاو
 ةدابعلا هبلا اومدقو . هللا نبا وه هنآب اوفرتعاو . ةيقنلا نهذلا نوبعب هيلا

 ٠ هللا نباك هب ةقئاللا

 ميلعتل ميقأ دقف بآلل بجاولا ريقوتلا لفغي مل ذاف وه امأ ( ا/ )

 ميهاربال ىداع ناسناك رهظ هلالا برلا نا ليق الثمف ٠ اعيمج مهل بآلا ةفرعم

 مغر + لاحللا نق. ههجو ىلع رخ هنآ ىلع -)١١( ٠ ارفم:ةطوند منع: اسسلاج ناك ذل

 هل فرتعاو ٠ برك هل حبذو « هلاك هل دجسسو ناسنا ىوس هيندعب ري مل هنأ

 لك نابيد برلا اهيأ » تاملكلا هذهب قطن امدنع كلذو هتنصخش لهجب ال هناي

 )١١( ٠ الدع عنصت الا ضرآلا

 رمأو قلخلا ناكف لاق هناف ١» وأ ءك : 5“ زم (8) 536: ١ (0 ةمدقملا رظنأ (6)

 53514 كتان 13 خلا اند ات ةمدقملا رظنأ (9)



5 0 

 ريغ « ةردقلا ىلكلا هللا رهوج ناب ضارتفالا الوقعم نكي مل نا هنأل ( 8)

 ضارتفالا ىرخألا ةيحانلا نم لوقعم ريغ ناك ناو « قولخم لكش ىف روهظلاب
 هلالا كلذ ناسنا لكش ُْف ىّور امدنع هذهك ارومأ قفل وأ عدتبا دع ىاتكلا نأب

 عدبم ىعدي نأ نكمي ىذلا اذ نمف « ةنونيدلا ىرجمو ضرألا لك نايد برلاو
 ٠ كلذك ىعدي نأ ايعرش نكي مل ول لزألا ذنم نئاكلا (١؟) هتملك ىوس ءايشألا لك

 +0 مهتاكلهت

 لوقي نيح )١5( بآلا دعب ناث بر هنأ حوضو لكب نلعي ىسومو ( )١
 بتكلاو )١6( ٠ « برلا دنع نم ارانو اتيربك ةرومعو مودس ىلع برلا رطمأف ه
 بوقعيل لاقو ناسنا ةئيه ىف بوقعيل ةيناث رهظ امدنع اهلا اضيأ هوعدت ةيهلالا
 «(17١)تردقو هللا عم تدهاج كنأل ليئارسا لب بوقعي دعب اميف كمسا ىعدي ال د
 ىنأل » الثاق « (١ا7) « هللا ةيؤر » ناكملا كلذ بوقعي اعد اضيأ اذه لجأ نم

 ٠ « ىسفن تيجنو هجول اهجو هللا ترظن

 ةكئالم تاروهظ تناك ةيهلالا تاروهظلا نأب ضارتفالا لبقي ال كلذك )٠١(

 باتكلا فخي مل رشبلل ءالؤه دحأ رهظ ةرم لك ىف هنأل «؛ هللا مادخ وأ ةعضاخ

 لب ٠ ابر وأ اهلا مهنم ادحا عدي ملف , مسالاب مهاعد لب , ةقيقحلا سدقملا

 ٠ اهل رصح ال تاداهشب كلذ ىلع ناهربلا لهسي امك . ةكئالم

 ةيوامسلا ةكئالملل اآدئاق هووع دب 1 _ ىسوم فلخ 0 اضبأ عوشبو ١١١(

 )/١( ةيناثلا ةجردلا هيلا تيطعأ بآلا ليكوو « ةيولعلا تاوقلاوةكئالملا ءاسؤرو
 رهظمو لكش ىف الا هري مل هنأ عم « « بزلا دنح سيئر » لكلا ىلع ةطلسلا نم

 ٠ ناسنا

 ىأ حيسملا روهظ وه ناك ميدقلا دهعلا ىف ناسنالل هللا روهظ نأب سويباسوي ملسي )١١(
 ناب ملعت اهسفن ةسدقللا رافسالا نأد لاق رخآ ىأر رهظ دقو ٠ ثولاثلا ىف ىناثلا مونقالا روهظ
 ! كالم لب ةملكلا وه نكي مل ةفلتخم تابسانم ىف ميدقلا دهعلا ىف رهظ ىذلا

 ل ا كماحلا 515:8 كتب )٠6( ' ةمحقلا رظنأ 20 55 ١12

 )١0( » كت . ليئينف ناكملا مسسا بوقعي اعدف «٠ : ٠“ هللا هجو » ليثينف ىنعمو « .

 )١6( ةمحقملا رظنأ ٠



 ا 1١6

 هينيع مقر هنأ احيرأ دنع عوشي ناك امل ثدحو » )١19( بوتكم هنأل )١6(

 لاقو هيلا عوشي راسف ٠ هديب لولسم هفيسو هتلابق فقاو لجرب اذاو رظنو
 'طفسف ٠ تيبتأ نآلا برلا دنج سيئرك : هل لاقف انئادعأل وأ تنأ انل له هل

 سيئر لاقف ٠ كدبع رمأت اذامب براي هل لاقو ضرآلا ىلا ههجو ىلع عوشي

 وه هيلع فقاو تنأ ىذلا ناكملا نأل كلجر نم كلعنعلخا عوشيل برلا دنج
 * « سدقم

 ملكت ىذلا كاذ ىوس نكي مل اذه نأ اضيأ نورت تاملكلا هذه نمو )١١(

 نأل ؛ككيلجر نم كءاذح علخا ٠ انه ىلا برتقت ال لاقف : اذنأه لاقف ٠ ىسسوم

 ميهاربا هلا كيبأ هلا انأ هل لاق مث ٠ةسدقم ضرأ هيلع فقاو تنأ ىذلا عضوملا
 : 60 « بوكعبد هلاو قحسأ هلاو

 )١5( ملاعلا لبق ةنئاكو ةشئاع تناك ةنيعم ةيصخش دوجو نع امأ 2

 ىعدت ىتلا ىهو « تاقولخملا لك نيوكتل نوكلا هلاو (59) بآلا مدخت تناكو

 قيس ام ىلع ةوالع اهيلع ىرخأ نيهارب ةماقا نكميف هتمكحو هللا ةملك
 لكب نلعت ىتلا اهسفن « ةمكحلا » مف نم كلذ ملعتن نأ نكميو « هسابتقا

 تنكس ةمكحلا انأ » اهسفن نع ةيلاتلا رارسألا  ناميلس ناسل ىلع حوضو

 امهف تثعب دقو « ةفرعملاو ءاكذلا عم ٠ الع ءامظعلا ىضقتو كولملا كلمت ىب .٠

 (؟9) ضرألا كولملا كلمي ىبو , ءامظعلا ىلاعتي ىب ٠

 0 لا

 .نسوناجيروأو ديهشلا سونيتسوي اميسس نيقباسلا .ءابالا نم هريغ عم .سرويساسرو قفتي )5١(
 تاملكلا سفن نأ ساسآ ىلع + ىسومل رهظ ىذلا هسفن وه عوببتثيل رهظ نم نأب داقتعالا ىف

 نودقتعي كلذ دعب اوعاج نيذلا ءابالا نم نيريثكلا نأ ىلع ٠ نيتبسانلا نم لك ىف تلمعتسا
 ( 1:33 50:٠١ ) لايناد هفصو ىذلا ليئاخيم ةكئاللا سيئر وه عوشيل رهظ نم نأب

 ادواهوا؟ : 9 ما (؟9) ةمدقملا رظنا 59 +: رغبوا
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 لبق ٠ هلامعأ لجأ نم ةقيرط لوأ ىنانق برلا ١» فيضت كلذ ىلاو )١5(

 لبق ٠ رمقلا قلخ نأ لبق ٠ ضرآألا قلخ نأ لبق ٠ ءدبلا ذنم ٠ ىناشنأ ملاعلا
 0 | ضال تنك تاومسلا دعأف ا © ىنحلو لالثلا لبق ١ لابجلا تررتف نا
 لك ٠ هتذل تنك ٠ اعناص هدنع تنك ءامسلا تحت عاقبلا تاساسأ عضو املو
 ؟ « ملاعلا لامكاب حرف امل تاقوآلا لك همادت تحرف موي

 رهظو « لزألا ذنم نئاك ىهلالا ةملكلا نأ زاجياب انيب اذكهو )١13(

 ٠ عيمجلل نكي مل نا ضعبلل

 عيمجلو رشبلا عيمجل ةميدقلا روصعلا ىف ليجنالاب زركي مل اذامل امأ )١0(

 حيسملا ميلاعت لوبقب مهل حمسي ىذلا عونلا نم نكت مل ءامدغلا ةايح ناف (1)

 هتايح دعب « ةرشابم ءدبلا ىف لوألا ناسنالا نأل ٠ ةليضفلا ةيلكو ةمكحلا ةيلك
 انناقلا ةلاثحلا هذه ىلا ئرتو. «' هللا ةيصو رقتحا © ةكرتلا ةايح ةيللصألا

 ٠ ةنعللاب ةلقثملا ضرألا هذهب هللا نم ىطعملا لوألا همدعن لدبتساو « ةدئابلا

 ,كانه رخآو انه دحاو ىوس « ادج أدرأ مهنأ ىلع اونهرب اذضرأ هتيرذ تألم ذاو

 ٠ قاطت ال هيشحو ةايح اوشاعو

 ٠ مولعلا ىف الو نونفلا ىف ال .« ةكلمم وأ ةنيدم ىف اوركفي ملو (19)
 نطل سلفا 91 ةلعضنلا "تو ةلادعلا “وا: نيناوقلا نمل اكرم ل

 ىعيبطلا لقعلا اودابأ ةسرتفملا ةيربلا تاناويحلاكو : ودبلاك ىراربلا ىف مهتايح

 كلذو ٠ ةيرشبلا سفنلا ىف ةسورغملا ةيبرتلاو ريكفتلا روذبو 2٠ ناسنالا ىف
 ,:ةساجنلا عاونأ عيمجل ةيلك مهسفنا اوملسأو ٠ ىرايتخالا رشلا ىف مهيدامتب

 ,« اضعب مهضعب نولتقي انايحأو , اضعب مهضعب ضارعأ نوكتهي انايحأ اوناكف

 عم برحلا راهشا ىلع نورساجتي انايحأو ٠ ةيرشبلا موحللا نولكاي انايحأو
 انايحأو «٠ عيمجلا اهسرامي ىتلا ةيبرحلا ةربابجلا عقاوم ىف كارتشالاو ةهلآلا

 اموجه نودعي حماجلا ءايربكلا نونج ىفو « ءامسلا دض ضرألا نيصحت نولواحي
 ٠ 5 هسفن عيمجلا هلا ىلع

 ؟ا راو 18و50 155:84 مار 0غ

 4١١: ١-0 9(.٠ كت ) لباب جرب ىلا انه ريشي هنأ وحبم (؟5)



 "ل
1 

ل اا ل
 

 2, هللا مهبلع لزَنأ لببسلا اذه اوكلس امدنع رومألا هذه بيبسبو (؟١5)

 ىلع ةرشتنم ةيرب ةباغ ىلع اهناك . اناريذو تانافوط « ءايشألا لك ىلع علطملا

 نم قعاوصلاو ةرمتسملا بورحلاو ةئبوألاو تاعاجملاب مهدصحو ٠ ضرألا لك

 5 ه ويسنشف كنسأ

 ىرشبلا سنجلا لك دوسي رشلا ىف ىدامتلا داك امدنت اذه هعبو (؟ر

 رك ؟؟هللا همك ناف ٠ اهملظاو رشبلا ؛لوقع ىلع ميغؤ , ةذيَدش ركس 5
 « هديبعل رهظ « رشبلل هبح طرف نم « لزألا ذنم نئاكلا هسفن ةملكلا « ةقيلخ لك

  ةصلخللا هللا ةوقك  هصخشب رهظ ىرخأ انايحأو « ةكئالم ةروص ىف انايحأ

 هناف لاح ىأ ىلعو ٠ هللا ةمعنب اوعتمت نيذلا نيمدقألا :كئلوأ نم كاذ وأ اذهل

 ٠ ىرخأ ةقيرط ةياب هروهظ اليحتسم ناك ذا ٠ ناسنا ةئيم ىف الا رهظي مل

» 
 رشبلا نم ريفو ددع نيب ىوقتلا روذب تسرغ مهتطساوب هنأ امكو

)5١( 

 ةفصب مهسفنأ اوسرك نيذلاو نييناربعلا نم ةردحتملا اهلمكأب ةمألا نيبو

 تاعامج ىلا امك - ىسوم ىبنلا ةطساود مهبلا مدق هناف « هللا ةدابعل ةرمتسم

 نعو ىزمرلا تبسلا نع ازومرو اروص - ةميدقلا اهتاسراممب ةسئدم لازت ال
 ىرخأ ةيحور ءىدابم نع هيلوأ ارومأو « ناتخلا ٠ ةلماك ةفرعم مهطعب مل هنكلو

 اهسسفن رارسألا نع ٠

 ءرشبلا لك نيب  ةببط ةحئارك - عاذو «١ مهسومان رشتنا امدنعو (59؟)

 نيعرشملا ةطساوب كلذو ٠ مهريثاتل ةحبتن نيينثولا ةيبلغأ عابط تنال

 ىلا ةيساقلا ةفينعلا مهتيسشحو تلدبتو . هيحان لك ىف اوماق نيذلا ةفسالفلاو

 " ا١ةيعامتجالاتالماعملاوةقادصلاو قبمعلا مالسلاب اوعتمت مهنأ ىتح 2 ةعادو

 نانويلا ةفسالف نا . ءابآلا بلغأ عم كارتشالاب ؛ سويباسوي ىأر نم نان (55

 ةقيقحلا هذهب نوريثكلا كسمت دفو ٠ نييناربعلا ءامدق نم مهتمكح اونمتسا ءارعشلاو نيعرشملاو

 اسرد امهنا امهنع ليق نيذللا سروغناثيفو نوطالفأ ةلاح ىف اميس ٠ ةيحيسملا ةيمدق“ ىلع ناهربلل

 ٠ رصم ىلا امهتلحر ىدل نييناربعلا بتك

 ( ةسينكلا خيرات  ؟ م )
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 سانلا لكل ىرخأ ةرم رهظ « ةينامورلا ةيروطاربمالا نيوكت ءدب دنع « اريخأو
 ذكتقفو ناك ىذلاو. لبق نم ةدعاسملا هيلا تمدق دق ناك ىذلا ملاعلا لك ىف ممألاو

 الا لك قابآلا) اداب , ةليصفلا ملعم سفن ٠ بآلا ةفرعم ىقلتل انهتادق
 ٠ اندسج نع لاح ىاأب هتدام ىف فلتخي ال ىرشب دسج ىف ءىوامسلا هللا ةملك
 ىغبني هنأب ٌؤدنتلا قبس هنأل ٠ اهنع ئبنتلا قباسلا رومألا لمحتو ممت دقو

 ال00 دو ( دحاو تقو ف هلاو ناسنإ اوم صخش ملاعلا ىف نكسيو ىتانانأ
 نع اضيأ ءىبنت دقو ٠ بآلا حالص نع ممألا لكل املعم هسفن رهظيو « ةبيجع
 نع اذكو « ةبيجعلا هلامعأ نعو « ديدجلا هميلعت نعو ٠ ةبيجعلا هداليم ةعيبط
 ىلا ىهلالا ههوعص نع اريخأو « تاومألا نم هتمايقو « هتوم ةيفيك

 ٠ ءامسلا

 ىف هتوكلم هللا حور ريثأت تحت ىينلا لايناد ىأر ذأ الثمف. (؟515)

 ٠ ىرشبلا مهفلاب ةقيلخ ةغل ىف ةيهلالا ايؤرلا فصي نآ هيلا ىحوأ نمزلا ةياهن
 هسابل ٠ مايألا ميدقلا سلجو سشورع تعضو ىتح تيأر ىننال » لوقي وهف
 0000 0 ويك هةضرعو.., نقنلا فوصلاك هنسار رعلو 1: ىلتلاك نحيل
 تاوبر تاوبرو هتمدخ فولأ فولأ ٠ همادق نم ضاف ران رهن ٠ ةدقتم ران

 000 زك رافسألا تحت”٠فو ةنونبد ددحف ٠ ةمادق تفقو

 بخش عم ىتا ناسنا نبا لثم اذاو تيأرو ترظن » لوقي اضيأو (؟9)
 دجملاو ناطلسلا ىطعأف ٠ هترضح ىف رضحاف مايألا ميدقلا ىلا عرسأو ءامسلا
 ىديبإ ناطلس هناطلس ٠ ةنسلآألاو لئابقلاو بوعشلا لك هل دبعتتو ٠ توكلملاو

 ٠ (58) « ضرقني ال هتوكلمو لوزي نل

 هللا ء انصلخم ىلا الا ريشت نأ نكمي ال تاملكلا هذه نأ حضاوو (559)
 هروهظ بيسي ناسنالا نما ىعد ىذلاو » هللا قع ناك ءددلا ف ىذلا ةملكلا

 ٠ دسجلا ىف ريخألا

 ءايدنألا نم تاراتخم ةلقتسم بتك ىف انعمج دف انك املاط نكلو (؟10/)
 ىتلا رومألا كلت رفوأ ىفطنم لكش ىف انبترو « مسبب |١ م وسب انصالخمد .: هَ

 د د ف ب ةييل ١ و ل ا



 ثلاثلا لصفلا

 نم نبدمركمو ءددلأ نم ندثورعم «حبسأأ» مسالأو ««عوسنم» مسالا ناك )

 ٠ ( نيمهلاا ءايدنألا

 ؛« عوسي » مسالا ناب نيبنل بسانملا عضوملا نآلا وه اذهو ( ) ١

 ذا ٠ ديجم ليلج مساك حيسملا مساب انفرع نم لوا ناك ىسومف (؟)

 ةيحلا لاوقألل اقفو ٠ ةيرس اروصو « تايوامسلا نع اموسرو ازومر ملس'امدنع

 ىف كل رهظأ ىذلا لاثملا بسح ءايشألا لك عنصت ىكل .رظنا :» هل تلاق ىتلا

 اذهو « انكمم كلذ ناك امبسح . هلل ةنهك سيئر اناسنا سرك هناف )١( « لبحلا

 هيأر بسحب ىذلا تونهكلا ةسائر ماقم عيفرلا ماقملا اذهلف ٠ (؟) احيسم هاعذ

 : ”ةمازكلاو دجملا لجا نم حيسملا مسا فاضألا ءارشملا نيم نكارلا 1

 اذه سفنو ٠ حيسملا ىف ةيهلا ةيحان كلانه تناك هنأ نقيتو ( ؟)

 زايتماب اضيأ همظع عوسي مسا هللا حور ريثاتب ىارف قبس ذا , صخشلا

 ىسوم رصع لبق رشبلا نيب طق هب قطني مل ىذلا عوسي مسا نأل ٠ نصاخ زدمم

 ابلعلا ةدايقلا ملستب نأ عمزم هنأ فرع ىذلا صخشلا ىلع اريخأو الوأ هقبط

 ٠ اضيأ لاثمو زمرك هتوم دعب

 ةحنمك مسالا اذه هيلع اعلاخ ٠ (؟) عوسب مساب هفلخ اعد كلذل ( 5 )

 محال سس م
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 تدرو تيحآ 21١1585 + :١95 : + ال ىف درو ام انه نسويباسسوب هذ قة لا

 0 « حوسمملا نهاكلا » ةرابعلا هذه
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 امل مميش اس ممم مس

 نأل 0 هاوبأ هيلع هقلطأ « عشوهم مارح مساب ىعدي ناك لد » عوسي مسأ

 دعب « هدحو وه هنأ ساسأ ىلع انصلخل. ازمر لمحي ناك نون نبا هسفن عوسي

 ةرادا هيلا تملس هيدي ىلع تيطعأ دودلا ةيزمرلا ةدابعلا لامكا دعبو ىمسسوم

 5 ةبقنلا ةبقيق || ةنابدلا

 ىأ « دجملاو ةليضفلا ىف بعشلا رئاس امهرصع ىف اقاف نيذللا نيلجرلل  ةمارك

 ٠ ةرادإلا ىف ةفلخلو 'ةتهكلل, ََسْيَكَرل

 حيسملا نع حوضوب او؟دذت اضيأ هدءب اوءاج نيذلا ءايبنألا نا مث ( )١

 00001 ا دقللا ناك قتلا تازماؤملا نع تقولا (ئافن«اف نيكلكتم © مسالاب
 دق » اذكه ادمرأ ثدحتي الثمن ٠ هتطساوب ممألا ةوعد نعو . هل اهكيحي فوس

 ااا 18 الف ىذلا ٠ مهبارخل انهجو" ماما نم <برلآ ميسا", تورللا ذك
 بعشلا ركفتو ممألا تجترا اذامل » ةريح ىف دواد لوقيو (5) « ممآلا نيب شيعن

 « (5) هحيسم ىلعو برلا ىلع اعم ءاسؤرلا رمآتو ضرأآلا كولم ماق ٠ لطابلا ىف

 انآ ٠ ىنبا تنأ ىل لاق برلا « هسفن حيسملا ناسل ىلع كلذ ىلا فيضي مث

 )3(٠ « كل اكلم ممألا ىصاقأو كل اثاريم ممألا كيطعاف ىنلأسا*٠ كتدلو مويلا

 اوفرشت نيذلا طقف كئثلوأ نييناربعلا نيب حيسملا مساب جوتي ملو ( )

 دعم تيزب نوحسمي اوناك زمرلا لجأ نم نيذلاو « تونهكلا ةسائر ةبترب
 مهنوحشسمي ءايبنألا ناك نيذلا :كولملا اضيأ لب ٠ ضرغلا اذهل اصاخ ادادعا

 ىف اولمح اضيأ مه مهنأل ٠ نييلاثم ءاحسم مهنأكو « هللا حور ريثأت تحت

 « دحاولا ىقيقحلا حيسملل ىتلا ةهماسلا ةيكلمللا ةطلسلا نع ازومر مهصاخشا

 ٠ لكلا ربدم ىهلالا ةملكلا

 ىهلالا ةملكلا ىقيقحلا حيسملا ىلا نوريشي ءالؤه عبمج ناك اذكهو ٠ نييزمر

 | 0 و ل2050 ىذا ا



 1 ا
5 

 كلاما“ وود يح
ل
ل
 

 0ك ىلع ديحولا كلملاو , ديحولا عيمجلا ةنهك سيئر وه ىذلا ٠ ىوامسلا

 ٠ بآلل ىذلا ديحولا مظعألا ءايبنألا ىبنو 2 هتقيلخ

 اوحسم نيذلا ءالؤه نم دحاو ىأ دجوي مل هنأ كلذ لع ليلدلا 03

 هل تناك نم « ءايدنأ وأ اكولم وأ ةنهك اوناك ءاوس . ةيزمر ةحسم ميدقلا ىف

 ىقيقحلا حيسملا عوسب انيرو انصلخم ىف رهظ امك ةليضنلا ثبل ةميدظع ةطلس

 الوحيد٠

 ىلع مهيف دحاو دجوي مل )٠١(
 مهتماركو مهتعفر تمس امهم . لقألا

 ١ هددعر نم مهدم دكا قآل ةبدهلا ةمارك تبطعأ الو » هاد ا ومسست ىذلا حيسملا

 تماق 5 هومرك نم لجأ نم توملل نددعدسسم مهتوم دعب مهعابتأ دجو الو

 مل زمرلا درجم نأل ٠ رصعلا كلذ ىف دحاو ىأل الالجا ضرألا ممأ لك نيد ةروث

 ُّق رهظ ئذلا هسفن قحلا لثم ةردقأا كلذ لثمد مهند لمعب 5 اككمم نكي

 از لا 6

 تونهكلا ةسائرل ةلثمأ وأ زومر ةبأ ملتسي مل هنأ نع امغرف وه امآ )١1١(

 ىلا عفري مل هنأ مغرو ٠ ىتونهك سنج نم دلوب مل هنأ مغرو , صخش ىأ نم

 لني مل هنأ مغرو « مدقلا ءايبنأك ايمن نكي مل هنا مغرو « نييبرح سارحب كللا

 مل ناو ٠ ءىش لكب بالا نم للك هناف كلذ لك مغر « دوهيلا نيب ةعفر وأ ةمارك

 ٠ هسفن قحلاب للك دقف زومرلاب للك دق نكي

 ىعد دقف « مهركذ قباسلا كئلوأ نبي ةمارك لني مل هنأ نم مغرلام )١١(

 ضرألا لك ألم ديحولا ىقيقحلا هللا حدسمكو ٠ اعدمج مهنم رثكأ احيسم

 ىلعي دلعي ملؤ + © نيدحيسم و نأشلا ليلجلا سدقملا ىماسلا مسالا كلذي

 ىف ةيوامس ةايحو 2 اهسفن ةليلجلا لئاضفلا لد هلثمأو زومر درجم هعابتأ

 امك' , هسئفن هللا ورح لد ر ةبدام داوم نم دعم تيزي حسسمب ملو 050
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 قتعلاب نييبسملل ىدانأل نيكاسملل ليجنالاب زركأل ىنلسرا ٠ ىنحسم
 ٠ (7) رصبلاب ىمعللو

 كيسرك » الئاق هبطاخي اضيأ دواد اذوه لب طقف ايعشا سيلو )١5(
 ٠ مثالا تضغباو ربلا تبيبح١٠ ككلمبيضقةماقتسا بيضت ءروهدلا رهد ىلا هّسلااب

 ٠ ىكلم بيضتقب همركي ةيناثلا ىفو ىلوآلا ةيآلا ىف اهلا باتكلا هوعدي

 هنأب ةثلاث هلثمي . ةيكلمللاو ةيهلالا ةطلسلا دعب , ليلقي كلذ دعبو )١١(

 4 ىهلالا جاهتبالا نه دب لب ةيدام داوم نم عونصم تدبزي اي حسنم ذا احبسم حبصأ

 تكس أ ةمارك نع فلتختو ادح وعسنت ىتذلا ةصاخلا هتمارك حضوب اذكهو

 ٠ ةيدام ةقيرطب اميدق اوحسم زومرك نيذلا

 ىبرل برلا لاق » ىلي امك بتاكلا سنن هنع ثدحتي رخآ مضوم ىفو )١11(

 محرلا نم » اضيأو (1) « كيمدقل انطوم كءادعأ لعجأ ىتح ىنيمي نع سلجا

 ىلع دبألا ىلا نهاك تنأ ٠ مدني نلو برلا مسقأ كتدلو حبصلا بكوك لبق
 )٠١( ٠ « قداص ىكلم ةبتر

 ةللل نهاكك ةسحقملا !بتكلا .ىف نري دفقذف اذن قداض ىكلم اما )١10(

 تونهكي هيسن ىف لصتي الو « اصاخ ادادعا دعم تيز ىأب حسمب مل « )١١( ىلعلا

 :زومرلاو ةلثمألا اولان نيذلا نيرخآلا ةبتر ىلع ال « هتبتر ىلعف كلذل ٠ دوهيلا

 ٠ انهاكو احيسم مسقب انصلخمب ىدون

 )١4( ةروظنم ةيدام ةقدرطب ه وحسم دوهيلا نأ انل قىورت الل خيراتلاو 7

 اننا 226 روما 60 ةيداعلا تامجرتلإ نع ةبالا هذه ىف

 2 0 6 نه 6 اا ا

 )١١(انظر كت :١٠:: م6 .٠ بع ٠: 5و 2/056 :3/75١١ضق “٠



 0 ' ا
 هس يس سل ا

 بكوك.هسفن هللا لبق نم دوجولا ىلا. ىتأ هنا لم ٠ ةنوكلا ةلراشا 4 ناش هلا وأ

 ىلا لحمضي الو ىنفي ال اتونهك لان هنآو . ملاعلا نيدوكت لبق ىأ ٠ حبصلا

000 

 وه هنأ ةروظنملا ريغ ةيهلالا هتسحم ىلع عنقم ىوق ناهربل هئاو (19)

 ةطساوب احيسم ىعدي مويلا ىلا لازي ال ىذلا اودجو نيذلا عييمج نم هدحو

 لك هركذ ىيحيو « مسالا اذهب هل دهشيو فرتعيو . ملاعلا لك ىف رشبلا عيمج

 ؛ ملاعلا لك ىف هعابتا ةطساوب كلمك مركب مويلا ىلاو « ةرباربلاو نيينانويلا نم

 )١5(« ديحولا ىقيقحلا هللا ةنهك سيئرك دجميو «٠ ىبن نم لضفاأك هب بجعيو

 رار !اهللا ةيسملكك بالا نم ادج ةئماس ةمازك لاك دل 1 لك

 ٠ هلاك دبعي وهو ء زوهذلا لك لبق نكاكلا . دوك ١

 0 اننا ىنح 1 لماكلا حورألا قهمسب اضيبأ هلك مالكلابو انتاوصأب طخغف

 ٠ انتايحم ظافتحالا نع 3 00

 دعا معاوتم الا ىكل رومآلا هذهب ئيكفراتل ديهمتدلا ىلع امازل ناك ةلخلا

 مل 6 حيسملا ع وسب انبرو انصلخم نأ تا ةذدكيتكت خيرات ولع مكحلا درحم نم

 ١١( ةثالثلا حيسملا فئاظو نع سويباسويثدحتي انه ٠



 عيارلا لصفلا

 ( ةبيرغ وأ ةديدج ممألا لكل اهب ىدان ىنلا ةنايدلا نكت مل )

 عنص نم اهنأك « ةبيرغ وأ ةديدج هميلاعت نأ دحأ مهوتي ال ىكلو ) ١(
 ةطقنلا هذه ىف زاجياب لماتنلف « رشبلا رئاس نع فلتخب الو اثيدحأشثن ناسنا

 ا

 عوسي انصلخم روهظ حبصأ امل ةثيدحلا ةنمزألا ىف هنأ هب ملسملا نم ( ؟ )

 تسيل اهنا فرتعن ةمأ ٠ ةديدج ةمأ لاحلا ىف ترهظ رشبلا لكل افورعم حيسملا

 دشاو اددع ممألا لك رفوأ لد « ضرألا نم ةلوهجم ةيواز ىف شيعت الو « ةريغص

 ٠ هللا نم اماوذ نوعلا لانت اهنأل « رهقت ن١ نكمي الو « ءانفلل ةلباق ريغ « ىوقت
 ةصوحنفملا ريغ هللا ةروشمب ددحملا تقولا ىف ةتغب اذكه ترهظ ىتلا ةمألا هذهو

 + ميسملاب مسابا متتمحما اي

 ىغيني ناك ام . هللا حور نيعب « ءايبنألا دحأ امدقم ىأر امدنعو ( ” )

 ٠ اذه لثم ملكت نم ٠ اذه لثم عمس نم » خرص هنا ىتح هنم لهذ « نوكي نأ

 ىبنلا سقخفئو )١( ٠ * ةدحاو ةعفد ةمأ دلوت وأ١٠دحاو وك قرا تدلو له

 لوقي امدنع ةمألا هب ىمست نأ ىغبني ناك ىذلا مسالا نع اضيأ ةركف ىطعب

 ٠ (؟") « ضرألا ىلع اكرابم نوكيس اديدج امسا ىديبع ىمسبو »

 ديدجلا مسالا اذه ناو ٠ نوثيدح اننأ حضاو هنأ نم مغرلابو ( 5 )

 000 0 421 ]و ااذنم فس! لب : انتطما وب افيذح عارتختا دل اكن[ لع

 ٠ ةيلاتلا قرطلاب

 م10

 ا وا 60 سشأ )5(



 : هلا
53 

يسم ل ل
 

 ىه لب ٠ ةديدج تسيل نيئئاردعلا همأ نأ عييمجللا فوزعلا نم ( هذ

ق ساسأ ىلع عيمجلا نم ةمركم
 نمضتت بعشلا اذه تاباتكو بتكف ٠ اهمد

 كلذ مغر مهنكلو « ددعلا وليلقو نوردان مهنأ حيحص ٠ رشبلا ءامدق نع افاصوأ

 لضافألا سعت نساعا ءالؤه نم .. ىرخا لي لكو ربلاو قوقتلاب :نوزيمقي

 مهنمصح نم ٠ نافوطلا دعب اوشاع حون ةيرذو ءاندأ نم مهردغو 2 نافوطلا لبق

 ١ مثدجو مهسسؤم هنأب نوينارمعلا هن فرتعم ىذلا ميهاربا

 هسفن ميهاربا نم . ردلا ةداهشب اوعءتمت نيذلا لك ناب دخا دكا نا (

 هناف مسالاب نكي مل نا لعفلاب نييحيسم اوناك .- لوألا ناسنالا ىلا. دعاس

 ٠ (؟) ةقيقحلاىدعت دق نوكي ال

 زيمتي حيسملا ميلعتو ةفرعم ببسب ىحبسملا نا مسالا لولدم نأل ( /)

 ةيكتولا دخاولا ئوقتبو ٠ ةلوجرلا ةليضفو ةايحلا ىف ربصلاب سلا ٠0٠00
 ٠ انهم لقا تسيل ةهريدغب هوسرام اذه لك لكلا هلا

 اومتهجا ملو ٠ اضيآ نمت 8155 + دسجلا ناكني اوهتتِي مل مهنا 01

 الو « ماعطلا نم ةنيعم اعاونأ اوبنجتي ملو ٠ اضيأ نحن كلذك تبسلا ظفحب

 تا ا ديرك ايلظلحلا مهتيرذل الو ىتسوم اههلس ىتلا ىرخألا زجاوحلا ًاوعار

 اوقرعابضيا مهنا مث + رومالا هذه لثمب يضاجلا مونلا ويحيسم 10.

 قحسال نلعاو ميهاربال رهظ هنأ ًآلعف نست دق هنأل « هتاذ هللا حيسم حوضوب

 اوعاج نيذلا ءايبنألا عم ملكتو ٠ ىسوم ىجانو . بوقعب عم ثدحتو 2« ىؤر

 * هثدتلعبي

وسمت ال » مهنع لوقت.ىتلا ةرقفلل اقبط حيسملا
 (*) « ىتايبنا اوذؤت الو ىئاحسم ا

 زرك ىتلا ةنايدلا ناب مهفن نأ ىرورضلا نم هنأ حضتب كلذ نم )2٠٠١(

 2750+ 85! ةيينشلا سوئيتسوي تاجاجحتحا ىف درو امب كلذ نراق 679

 ١١ : 1065 نمر ا
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 ٠ ميهاربا رصع ىف هللا ودودحم لاجرلا كئلوأ اهفشتكا

 ةيصو ىطعأ دق ةليوط ةيقحي كلذ دعب ميهاربأ نأد ليق ناف )١١(
 ريردتلا ةداهش لان هنأب لبق نم نلعأ دق اذه نم مغرلاب هنأد انيحأ « ناتخلا

 60١( «٠ اري هل بسحف هللاب ميهاربا نمآف » ةبهلالا ةملكلا لوقت امك « ناميالاب

 ميهاربال هتاذ نلعأ ىذلا ( هللا ةملك هتاذ حيسملا ) هللا نا عقاولاو )١١(

 ةيلاتلا روصعلا ىف نورربتي نيذلا نع ةوبن هاطعأ « ارربم هناتخ لبق ناك ىذلا
 كرابتتو » تاملكلا هذه ىف ةوبنلا تناكو ٠ وه اهب رربت ىتلا ةقيرطلا سفنب
 ٠ ددعلا ةريثكو ةميظع ةمأ نوكي » اضيأو ٠ (7) «ضرألا لئابق عيمج كيف
 ٠ (7) « ضرألا ممأ عيمج هب كرابتيو

 تافارخ كرت ذا هنأل ٠ انيف تمت هذه نأب مهفن نأ انل قحيو )١9(

 لامعاب هدبعو « دحاولا لكلا هلاي فرتعاو . ةقداسلا هتايح ةطلغو 2 هئابآ

 رربت هناف ٠ ىسوم ىدي ىلع دعب اميف ىطعأ ىذلا سومانلا ةمدخب ال ةليضفلا
 اتارطلا ىدلشهت عقتأ نل ليف ذا ٠ هل رهظ ,ىذلا هللا ةملك خيسملاه ناينالاب
 ٠ ضرألا مماو لئابق ميمج كرابتت هيف نأ

 رصعلا ُْق كرا هرم ترهظ هذه ميهاربا ةنايد سفن 3 ىلع 02غ

 نيدحيسملا ةطساوب ٠ مالكلا نم ةيلعاف رثكأ ىهو ٠ لامعألاب ةممتم . رضاحلا

 ٠ ملاعلا لك ىف مهدحو

 ايحن حيسملل نيذلا نحن اننأب فارتعالا نم نذا انءذمب ىذلا امف )١5(

 حضتي كلذ نموةك مهتنابد سفنب ظفتحنو هللا ىبيوبحم مدقلا لاحر ةابح سفن

 لبد « ةيبرغ الو ةدبدج تسيل حيسملا ميلاعتب انبلا ةملسملا ةلماكلا ةنايدلا ناب

 اذه ىف لعلو ٠ ةيقيقحلا ىلوألا ةنايدلا ىه  قحلا راهظا نم دب ال ناك نا -
 ٠ ددصلا اذه ىف ةيانكلا ردقلا

 ب اكن (0/) 93100



 سماخلا لصفلا

 ( رشبلا نيب هروهظ تقو )

 انعرخ ىذلا ييناثلا انفلؤلا ةبزورضلا ةلقلا دعبو 2« نالاو ) ١(

 انصلخم روهظب نيئدتبم « انتلحر ىف ءدبلا عيطتسن ةسينكلا نع هتباتك ىف
 عوسيءهنع ثدحتن انك نم ىلاو . ةملكلا ىبأ « هللا ىلا اجلن نحن و : ةدكلا 3

 ف ١5 لماظو انل“نيعمك ء ىوامسلا هللا ةملك ٠ انبرو انصلخم هسفن حيسملا

 ٠ قحلا درس

 ةنسلا ىفو )١( سطسغوأ مكح نم نيعبرألاو ةيناثلا ةنسلا ىف ناك (5)

 نيذللا ةرتابويلكو سوينوطنأ تومو رصم عابيضخلا مدعي نيرثشلاو نيالا

 حيسملا عوسي انبرو انصلخم نا ٠ رصم ىف ةسلاطبلا ةرسأ امهتومب تهتنا

 تمث دقو ٠ (؟) هنع تثدحت ىتلا تاوبنلل اقفو « ةيدوهيلا محل تحنإ اذن

 ٠ (5) ةيروس ىلع ايلاو سوينيريك ناك ذا + ىلوألا ةيئاصحالا ءانثأ هتدالو

 ررقي امك رصيق سويلوي تومب أدب سطسغوأ مكح نأ انه سوبتاسوي ضرتفي (1)

 ٠/59 ةنس ىف حيسملا داليم خيرات ددحي وهف اذلو ٠ باتكلا اذه نم ١ : 4 لصف ىف سويفيسوي

 كلل قردتكمالا نكضفمنلكا هروق ام عم قفتي اذهو ( ٠م٠.ق '" ةنسس ىأ ) ةيمور ةنيدم ءانبل

 ننواقيريا امآ + اضيا سوينافيبآ عمو ٠ ةنس نيرشعو ةينامثب رصم وزع دعب دلو عيسلا ناد لاق

 ىأ ىلعو ٠ ( مءق "“” ةنس ىأ ) ةيمور ءانبل 5١ ةنس ىف دلو حيبسملا نأب ناررقيف سونيك تركز

 سدوريه توم لبق نوكي نأ دب ال هنكلو ٠ حيسملا داليم خيرات ديدحت لوح عازنلا رثك دقف لاح

 ةئس دلو هنا ضعبلا حجريو ٠ (م١ق 5 ) ةيمور ةنيدم ءانبل 70٠١ ةنس عيبر ىف ثدح ىذلا

 ٠م ٠ق '/

 (ربمسيد ) لوالا نوناك 55 موي ىف مت هنأب داليا موي ةيطبقلا ةسيتكلا ىخرؤم ضعب ددحير

 ١١ ( ٠ ص ةسيفنلا ةديرخلا ١ كهنيك 58 ّقفاؤملا

 ( 5: ه ) اخيم (0
 نأ ساسسأ ىلع ةيخيرات ةبووص اقول ةياور ىف نأ ضعبلا نظي ( 5” : ” ) اقول (6)

 ١9 : ١١ ) سوفيسوي هركذ ءاصحا ىرجأ هدهع ىفو م 5 ةنس ةيروس ىلع ايلاو ميقأ سويتيريك

 دعب | ملكا قتلا” وهو ٠ 6/,* ه عا ) ىف هيلا راشملا وه باتتكالا وأ ءاصخلالا نهر 0١

 001750 ليجتاا قف اقول هيلا زاشا ىذلا وه سيل ةنأو ؛ تاوكسم رش ودب سلا

 مكحلا لو دم اهنا "تين 2101012862 , نيسموم , و كاتقتقلا#ا تير ١ نيالا نأ

 + م2 قآل ةنسا 'ىتح مء٠ق 5 ةنس فيرخ ىف لوالا سوينيريك مساب نايلاو ايروس ىلع
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 - نييناربعلا نيخرؤملا رهشأ سوفيسوي سويفالف اضيأ ركذيو (؟)

 00 لا لل لوم نيود ك زيكا كش ا هدم تمت ىثلا "ةيئاصخللا هذه
 000011 رك يذلا , ةمولا كلذ ىف كتدح ىلا نييكيلكلا ةررخلا انس
 ا ل16 لجرلا اذه برو ةيئاحلا: تاملكلا .ف 'لامعالا شن قا ةثكول انئاكك
 010 كلم الكيل اكلذت :..الزيغ !ابعش ءءارو غازاو باتتكالا مايل ىلا ارليلحلا
 ٠ (5) « اوتتشت هيلا اوداقنا نيذلا

 ااا ١١ ردع نماثلا باتكلا ىف هناق هنلاعت هيلا راشملا فلولا امآ (4ر

 اهتبثن ىتلاو «٠ مدقت ام عم امامت قفتت ىتلا ةيلاتلا ةرابعلا فيضي « ةميدقلا

 بصانم دلقتو ٠ خويشلا سلجم ىف وضع وهو « سوينيريك نا » : ةقدب انه

 حاون نم ردقلا ليلج لجر اضياأ وهو . ةيلصنقلا ةفيظو ىلا لصو ىتح ىرخأ

 ايضاق نوكيل رصيق هلسرأ ذا ةليلق ةيشاح عم ةيروس ىلا ءاج اذه , ىرخأ
 ٠ (5) « مهكالمأل اريدقت لمعيلو ةمآلل

 ةنيدم نم ناكو )1(  ىنولوجلا اذوهي نكلو » لوقي ليلق دعبو ( ه )

 بعشلا ضرح  ىسيرفلا سوخوداص هعم ذخأ ذا , ؟0812818) الامج ىعدت
 « ةحيرصلا ةيدوبعلا الا ىنعي ال بئارضلا عفد نا امهالك لاقو « ةروثلا ىلع

 ٠ « ةيرحلا نع عافدلل ةمألا نيثاح

 دكا 0 1 4

 ااراكلا تاتكلا [اذه نم ١ لصف © باتك رظنآ ١ 9 : ٠1 :راكا 5 سوقشسن رف 0

 ٠ هتاياتكو سوفيسوي نع رثكأ

 «دوهيلا بورح» سوفيسويو ( *50/ : ه عا ) ىف « ىليلجلا اذوهي ١» ىعد 7811102166 مر
 6 ب 6101020119 اينولوج تناكو ٠ لماكلا' هبقلب :سوفيسوو ةيتلين انه امأ ؟ : 4 5 ؟
 10 ذل ةروكلا نالو امل ا ىليطلا اذوهم دوه :هب ازهكشل_ ىذلا مشألا ناكو ليلك هاجم ندرألا
 00 (لجللا و مشا, هبله قلطي ناك ةكلفملا نم قلامكلا_ميشقلا . نال وأ ,: ليطتا قف انلقت اهم
 امور ىلا ةيزجلا عفد هضفر نيدلا مسساب نلعأ دقو 2 ريفنغ ددع هلوح فتلا ةذف ةيصخش ناكو

 لك ىضوفلا تداسو ٠ ةعرس لكب ةروثلا ترشتناو ٠ ىبنجأ رين ىأل عوضخ لك ضفر امك
 ريثأآت ناك دقلو ٠ اوتتشت هيلا اوداقنا نيذلاو , كلهف هنم ىوقأ اوناك نيينامورلا نكلو « دالبلا



 مني

 سفن نع ىلي ام بتك « دوهيلا برح خيرات » نع ىئاثلا هباتك فو ( +

ضخم ماقيتقولا اذهل 0 مشتمل
او .٠ اذوهي ىعدي ئلبطج 

 'اوروثيل هبعنش عنق

 نم نيناف ادايسا اولمتحا ناو ٠ نيينامورلل ةيزجلا عفد اولبق نا مهنأب انلعم

 00 سوفيسوب هنود ام اذه ٠ « ءاندج مهنأ ىلع اولد هللا نود

00 
 سلا

 دعب: « ةعبارلا دوهيلا ةفسسلف » هتعزن اعد سوفيسوب نأ ىتح اليوط رمتساو ادج ايوق اذوهي

 ٠ ةيرحلا بح ةعزنلا هذه زيمم ناكو ٠ نيينيسالاو نييقودصلاو نييسيرفلا ميلاعت

 ٠.١ : 6 : "5 «؛ هدوجبلا بورهغ 1: 57



 سداسلا لصقلا

 ذنمعباتتلاب ةيدوهبلا ةمألا اومكح نيذلا ماكحلا دهع لطب حيسملا رصع ىئاوح )
 ( ىبنجأ لوأ وهو « سدوريه كلمو ٠ ةوبنلل اقفو كلذو 2 مدقلا

 ةوبن تمّت « ىبنجأ مد نم مكاح لوأ وهو ء:(١) سدوريه كلم ال(١ )

 هيلجر نيب نم مكاح الو اذوهي نم سيئر مدعني ال » اهبجومب ىتلا «٠ ىسوم

 اوشيعي نأب مهل احومسم ناك املاط مامتا ريغب ةودنلا هذه تيقد (5)

 تحتو ٠ سطسغوأ مكح ىلأ ىسوم تنو نم ىأ « مهتمأ نم ةالو مكح تحت
 لبق نم دوهيلا ةكلمم مكح ٠ ىبنجأ لوأ ٠ سدوريهل ىطعأ ريخآلا مكح

 2, هيبأ ةهج نم (؟) ايمودأ ٠ سوفيدسوي ىوري امك « ناك دقو ٠ نيينامورلا

 « ازاتمم ابتاك اضيأ ناك ىذلا « (5) سوناكيرفأ نكلو ٠ همأ ةهج نم ايبرعو

 لبق نم ةيدوهيلا ىلع ايلاو نيع دقو ٠ ىمودأ وهو 2 رتابيتنا نبا دبظعلا سدوريه )١(
 اكلمو ليلجلا ىلع امكاح خويشلا سلجم هنيع ٠ مءق 5٠ ةنسس ىفو ٠ م.ءق 5! ةنسس رصيق
 ٠ ةيدوهيلا ىلع

 سويباسوي اهنم سبتقي ىتلا 2 ةينيعبسلا ةمجرتلا فلتخت انهو ٠١ : 59 كت ()

 تناكو ٠ تيملا رحبلا بونج انيس ةريزج هبش اونكسو «٠ وسيع ةلالس مه نويمودألا (؟)
 ٠ ةرمتسم ةفصب دوهيلل ءادعأ اوناكو ٠ « ارتب ١» ةيرخصلا ةنيدملا ىه مهل ةنيدم ىوقأو مهأ

 2« دوادو لواش مهيلع بلغتو ( ٠١ : ٠٠ دع ) مهضرأ زاتيجاب مهل اوحمسي نأ اوضفر دقف
 ناويه انهلوي" ةطساوب ًايئاهت_ الماك اعوضخ .اوعضخلا 'نآ" ىلإ مهلالكتسا+ اودؤتسنا مهنكلو
 رظنا ٠ ىدوهيلا سومانلا اولبقيو اونتتخي نأ مهرطضا هنكلو مهضرأ كالتما مهل كرت ىذلا

 الا 2 ةوينلا انورحب عيراتاوا د1 فا لك م0 «اياقال سمسم

 فصولا اذه درو دقو ٠ باتكلا اذه نم ١" لصف 3 باتك رظنأ سوئاكيرفا صوصخب (+)

 ٠ ىلاتلا لصفلا ىف سويباسوي هسبتقاو سديتسيرا ىلا سوناكيرفأ ةلاسر ىف



 ما 1

 ؛ رتابيتنأ نبا ناك هنآب نوررقي قدأ تامولعم هنع مهيدل تناك نيذلا نا لوقي

 نيوعدملا دحأو (5) نولقشأ ىلاهأ نم سدوربه ىعدي صخش نبا وه ريخألا اذهو

 ٠ ولوبأ لكيه ىف امادخ

 نييمودأ صوصل ضعب هرسأ !دلو ناك امل هناف اذه رتاببتنأ امأ (9)

 مهدئاوع ىلع بش ذاو ٠ هرقفل هنع ةيدف عفد نع زجع هابأ نآل « مهعم شاعو

 سوربده ناكو ٠ دوهيلا ةنهك سيئر (7) سوناكريهل اقيدص دعب اميف راص

 ٠ هل انبا انصلخم مايؤ ف شاع ىذلا اذه

 رمتسم عباتتب اومكح نيذلا مهماكحو مهئاسؤرل دح عضو هكلمب هنأل ٠ ةويذلل

 مث الوأ لواش مهمكحي ناك لباب ىلا مهلقنو مهيبس لبق مهناف ( ه )

 ةحيعم .1ون١' نيذلا مهو 2 ةاضق نوعدب ةداق مهمكحي ناك كولمللا لبقو « دواد

 ٠ هفلخ عوشبو ىسوم

 عوند عاطقنا الب نيظفتحم اورمتسا ىبسلا نم مهذدوع تعدو ) 5 ١

 نوكشلا نوزيدي اوناك ةنهكلا نآل + نايغآلا مك عم مكحلا ند ل |

 ىلع عقتو 2 ميدقلا دهعلا ىف تركن املاطو . ةسمخلا نيينيطسلفلا ندم ىدحا (5)

 , هل ةعبات نكت مل اهنأ مغر سدوريه اهلمج دفو ٠ افايو ةزغ نيب طسوتملا ضيبألا رحبلا

 امولاس هتخال ارقم تراص هتوم دعبو

 « نييباكملا ةلئاع نم سونايردنكسا كلملل ربكالا نبالا ٠ ىناثلا سوناكريه (1)

 ٠سرعلا ىلتعا م٠ق 11 ةنسس همأ توم دنعو ٠ءم٠ق 7/8 ةنس هببأ توم ىدل ةنهك سيئر راص

 ىمودالا رتابيتنأ ريثأتبو ٠م٠ق 377 ةنيسس سلوبوطسرأ رغصألا هيخأل كلملا نع لزانت هنكلو

 ةنهك سيئرك مءق 375 ةنس ىف سويبفوب هماقأ هيخأ عم ةليوط برح دعبو « هدادرتسا لواح
 ىفو ٠ سنوجيتنا هتخأ نبا هدرط ثيح٠م٠ق 5٠ ةنس ىتح هزكرمب ظفتحا دقو ٠ كلمك ال لاوو

 « افيعض الجر ناك دقو ٠ نميرم هتديفح جوزت ىذلا ريبكلا سدوريه رمأب لتق ٠م٠ق ٠١ ةنس 41

 . همكح ةدم لطب شابيتلا لاح ارذل 00
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 م ا ا اا ما املا
 ا

 ةسدقملا نكامألا سندو « ةوقلاب ميلشروأ ىنامورلا دئاقلا ىبموب لتحا ىتح

 قذلا -'' نملويوتسوا للنسراو ٠ 0 ىلخادلا لكيهلا سادقأ سدق هلوخدب

 ةنهك سيئرو اكلم تقولا كلذ ىلا ناك ةميدقلا ةفالخلا قح بسخب

 ةسائر سلوبوتسرا خأ سوناكريه ىطعأو , لسالس ىف ةيمور ىلا هدالوأ عم

 كلذ ذنم نيينامورلا مكح تحت دوهيلا ةمأ لك تراص امنيب ٠ تونهكلا

 * (/8) تقولا

 «نييعرشلا ةنهكلا ءاسؤر ةلالس رخآ ناك ىذلا . سوناكريه نأ ىلع (0/)

 رظقنملا ممألا صالخ كلذ عبتو ء ىدسج لكش ىف حيسملا رهظ هدهع ىف (8)

 | دوه |ماكح و ءاسؤر نمز ىهتنا تقولا كلذ نم * 2٠١ ةوّينلل ًاقفو اهنارعدو

 ىلا لاحلا ىف )1١1( ىضوفلا تبرست ةيعيبط ةجيتنكو « ةيدوهيلا ةمألا ىنعا

 دقو ٠ سادقالا سدق ىلع مجهتلل ىبموب عالطتسالا بح عفد امنيح ٠م٠ق 75 ةنس (0)

 اهل سيل ىتلا ةنايدلا كلت نم ابجعتم « هسئافن سمي نأ نود جرخو ٠ هتطاسب ادج هيف ترثأ

 ٠ روظنم هلا

 نع ةلقتسم ميلشروأ رصت ملو ٠ تقولا كلذ ىف دوهيلل ىقيقحلا لالقتسالا العف لطب (6)

 تراصف « ريبكلا سدوربص اهداعتسا ام ناعرس نكلو (٠م٠ق 5 1:1٠ ) تاونس ثالث الا امور

 هسفن ماقأو نييثربلا ةدعاسمب مدلشروأ سنوجيتنا ذخأ امدنع «م٠ق ٠ ةفسس ىف ىأ (9)

 ذا هك ميلشروأ ىلا سوناكريه داع دقو ٠ م*ي 2 / ك4قسم سدورمه هرهش 4 ىلا اهبلع اكلم

 ٠ ةنهك سيئر دعب قبي مل هنكلو ٠ءم٠ق

 ٠١ غلا 20:25 2 ا ا وللا رطقلم )1

 اهلسلست ةقدي ةظفتحم تلظ تونهكلا ةسائر ناف ٠ ادج حيحص سويباسوب هررق امه نا )١١(

 سيئر حبصأ كلذ دعبو ٠ ةيعرشلا ةلسلسلا ىف دحاو رخآ وهو 2 ىناثلا سوناكريه ىتح

 ةنهكلا سيئر لزع ةداعب ريبكلا سدوريه أدب دقو ٠ ةالولا رظن ىف نسحب ناك امبسح نيعي ةنهكلا

 ٠ هنهك ءاسؤر ةتس نع لقي ال ام نيع هتدم ىفو « هتايح ىف
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 ليج نم ماظتنا لكب ةعباتتم ةفالخ ىف ترمتسا ىتلا تونهكلا ةسائر ةفيظو,

 نوينامورلا ماقأ امدنع هنايزيبي ىذلا ءسوفيسوي اضيأ اذهب دهشب (9)
 ىظعأ لب. ةميدقلا ةلالسلا نم ةنهكلا ءاسسؤر نيعز دعس دمت ملل ١١

 نييعت ىف سدوريه ديلقت ىلع راس دقو « ركذلا ىلماخ صاخسشأ ضعبل ةفيظولا
 (٠١؟)مكحلا اولوت نيذلا هدعب نم نوينامورلاو )١5١( سواليخرا هنبأ هنهكلا

 ىهنكو ءاذو ىلع قلغا نم لوأ؛ ناك سدوريه نأ بتاكلا نسفن نيبيو )١١(

 سفنو ٠ مهسفنآل هب اوظفتحي نآ ةنهكلا ءاسؤرل حمسي ملو . همتخب ةنهكلا

 + نوينامورلا سواليخرأ دعُيبو + هدعب نم سواليخرأ هعبتا ديلقتلا

 حيسملا خر ويسب انصلخم روهظب هنآ نيينل اهانلجس رومألا هذه ١

 ةحارصب ركذ نأ دعب )١5( لايناد رفس ىف سدقملا باتكلا نأل ٠ ىرخأ ةوبن تمت
 :,قرخلا بتكفف هانجلاع ىذلا رمألا 1 حيسملا ءىجم ىتح عيباسألا نم انبعم اددع

 دوهيلا نيب ةحسملا ىشالتت عيباسألا هذه لامكأ دعب هنأ حوضو لكما ارذك

 عوسبي انصلخم ةدالو تقو من ام اذه نأ مات حوضوب انيب دقو 5 ابئاهن.

 حيسملا ٠

 ةحص ىلع ناهربك ةيقطنملا ةمدقملا هذهب ىتأن نأ انيلع امازل ناكو
 ٠ ةنمزألاا

 رغصالا خالاو » ةيرماس ةأرما ةكاتلام نم ريبكلا سدوراه نبا وص سوالبخرا 15١

 ٠ ةيدوهبلاو ةرماسلاو ةيمودأ مكح ىلو ٠م٠ق 5 ةنس هيبأ توم دنعو ٠ سابيتئا سدورببلا

 مكاح اهمكحي ةينامور ةيالو هيدوهيلا تحبصأ م ا ةنس سواليخرأ توم دعب )١١(
 ٠ىلي اميف 4 لصف ىلاتلا باتكلا رظنا « م 57 ةنس لوالا سابيرغا سدوريه ءاج نأ ىلا ىعرغ'
 ىلع ةنهك سيئر ١9 ميقأ دقل ىتح ٠ ادج اعيرس ةرتفلا هذه ىف ةنهكلا ءاسؤر رييغت ناكوي
 ٠ ميلشروأ طوقسو سواليخرأ توم نيب لقال”

00 00 

 ( ةسينكلا خيرات “"  م )



 عياسلا لصفلا

 ( حيسللا بسن ددصب ليحانألا ىف موعزأنا ضقانتلا )

 ىلإ

 هةقيرطب أامهنم لك «٠ حيسملا بسن امهيليجنا ىف اقولو ىتم اناطعأ دقل )١(

 جتن هنأ ثيحو ٠ امهضعب عم ناضقانتي امهنأ نوريثكلا مهوتيو , ةفلتخم

 .نيب قفوي ريسفت عادتبال سمحت دق « قحلا لهجي وهو ٠ نمؤم لك نأ كلذ نع

 همدق ىذلاو انيلا لصو ىذلا فصولا ليذن نأ انل اوحمساف 2 نيتياورلا

 ثيح (١)سيديتسيرأ ىلا ةتلاسر ىف « مدقت اميف هركذ قباسلا , سوناكدرفأ

 ءارآ ضحد دعبو ٠ نيليجنالا ىف نيتدراولا بسنلا ىتلسلس قفاوت نيبي

 .هذه ىف (؟) ديلقتلا نم هاقلت ىذلا فصولا مدقي ةللضمو ةروزم ءاراك نيرخآلا

 : تاملكلا

 ااقفو اما ليئارسا ىف ىعارت تناك باسنالا ءامسأ نأل ارظنو » (5)

 اقفوو « ةيعرشلا ةيرذلا بقاعتب ةعيبطلل اقفو  سومانلل اقفو وأ 2« ةعيبطلل

  (؟) لسن الب تام ىذلا هبخأ مسال السن رخآ صخش ماقأ املك سومانلل

 .تدناك سوناكيرفا ةلواحم لعلو 5١ ٠ لصف 1 باتك رظنا سوناكيرفا صوصخب )١(

 "اذه ناكو , فسويل امه نيبسنلا نأ هداقتعا فو ٠ حيسملا. ىبسن نيب قيفوتلل دوهجم لوأ ىه

 -هبابسأ داجيا نكمآ ىرعاظلا ضقانتلا نأ ولو ٠ ميدقلا ىف ءابالا عيمج ىلع دئاسلا ىأرلا وع

 دعب خالا ةجوزب جاوزلا سومان نع ءىشان وهف سوناكيرفأ همدق ىذلا ببسلا امأ ٠ لوقي امك

 ء”ددكول

 ىتلا ةلسلسلا نأ وه اذهل ليلعت نسسحأ ناف فسصويب نالصتي نيبسنلا الك نأ عمص ناو

 .لسانتلا ةلسلس نيبيف اقول امأ « دواد شرعل نّييعرشلا ءافلخلا ةلالسلا لثمت ىتم اهركف

 ىلا عوجرلا نكمي حاضيالا ةدايزلو ٠ ميرم بسن نيدي اقول نا وه رخآ ىأر كلانهو ٠ ىلعفلا
 ٠ حيسملا بسن نع ةفلتخملا ريسافتلا

 ىذآأل ٠ ديلقتلا نم ىلاتلا ريسفتلا ىقلت سوناكيرفآ نا هلوق ىف !لظخأ سويباسوب لعل (9

 ٠ ةداهشلا همعدت ال هريسفت نا ةيلاتلا )١15( ةرقذفلا ىف ةحارمم لودي هسنذن سوئاكبرفا

 . ( هلا ٠ : "»© ثت ) ىف لصفم سومانلا اذه (5“)
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 ٠ تنال صخدشلا مسا رمدسد ا ةيرشملا ةمادتد" نص ع وذب لدشتسملا

 اولسلست هذه بسنلا ةمئاق ىف اوجردأ نيذلا ضعب نآلارظنو )”“ ( ١»

 نم مهت:92 نم مغرلابف نورخالا امأ « بالأ نم نبالا ٠ ىعبدباحنا لسنلا بسحب
 امك نودلعفلا ءابآلا ركذ . كاذو اذه ركذ دقف 2 هريغ ىلا اوبسن دق نيعم بآ

 ٠ نويمسالا ءابدآلا ركذ

 رظن دحاولا نأل « نيدليجنالا دحآل اطخ ىأ ةبسن نكمي ال كلذل » (5)

 ناميلس نم لسانتلا ةلسلسف ٠ سومانلاب رخآلاو ةعيبطلاب لسامتلا ىلا
 نمل لسن هداقا ببسب امهضعب ىف ناتكيتشم (4) ناذان نم لسانتلا ةلسلسو
 نوربتعي صاخسشألا سفن نا ىتح ةيناثلا ةجيزلا ببسبو هل لسن ال
 تانوألا دحأ ىف ىأ « رخآ تفو ىف رخآللو تاقوألا دحأ ىف دحاول نيعبات قحب
 ٠ نييلعفلا ءابآلل رخآ تقو ىفو نييمسالا ءابآلل

 ٠ ةقدلا ىهتنم ىف امهنأ الا العف ديقعتلا نم ءىش امهبف ناك ناو
 0 ميجا

 لايجألا انيصحأ اذا ٠ لايجألا بقاعت رسفاس هتلق ام حيضوتلو » (ه)
 بوقعي دلو ىذلا ناتم وه ربخآألا لبق ثلاثلا اندجو ناميلس قيرط نع دوأد نم
 كثلاخلا اًضيأ اندجو دواد نم ناثان نم اقول مم اعاتيضحأ اذآ امأ + فْشسنوُي انآ
 نبا وه فسوي نأل ٠ فسوي ابأ ىلاه هنبا ناك ىذلا (5) ىكلم وه ريخألا لبق
 ٠ ىكلم ند ىلاه

 ةقيك عصون نأ بجو انمامأ رىسيئرلا رصنعلا وم فسوي نألو )3( ٠
 ةهسشدس سس

 ىأ) 2,5١5 ١ :6 مص ؟ ) ناميلسل قيقش خأ وهف اذلو ٠ مبشخبو دوادل نبا ناثان (©5)

 ' اعهرو ة عنسره لا#

 ه "51 : " اقول ليجنإل انيديأ نيب ىتلا ةخسنلا ىف رخالا نم سماخلا ود اذه ىكلم (5)

 كثفدح سوناكيرفا اهدلا مهجر ىتلا ةخسنلا نأ حجرالاو 0 ىلاهو ىحلم نسب ىوالو تاثكم ط.سوتيو

 . ىوالو تاثتم ىمسأ



 كماذما ب

 ئذلا ىلاهو « ناميلس نم لسانت ىذلا بوقعب ىأ . هوبأ امهنم الك نأ نود

 ايناثو ٠ نيخآ ىلاهو بوقعي نانثالا ناذه ناك فبك الوأ . ناثان نم لسالف

 نيتريشع نم اناك ناو ف سويل نيدح ىكلمو ناتم امهاودأ ناك فيك

 نيبدلو ادلو بقاعتلا ىلع ةدحاو ةأرما احوزت ذا ىحلمو الكم ناف 0( )10(

 هكا ورنا ب اهلمد تومي و نالطلاج ةليرا

 دلو ( ديلقتلل اقفو ةأرملا مسسا وه اذه نأل ) (3) اتسدا نمف نذا )8( ١»

 ىكلم نافذ ناتم تام امدنعو ٠ بوقعبي الوأ ( نامبلس ةلالس نم وهو ) ناثم

 « ىرخأ ةريشع نم نكلو , طبسلا سفن نم ناك ذا ( ناثان ةلالس نم ىذلا )

 ٠ ىلاه وه انبا دلوو ٠ لبق نم ليق امك اهجوزت

 اناك ناو « ةدحاو مأ نم ( ىلاهو بوقعي ) نيذثالا نأ ىرن اذكهو » (9)

 جوزت لسن الب « ىلاه . امهدحا ىنوت امدنع ناذهو ٠ نيتفاتخم نيتريشع نم

 ىلتلابو ةعيبطلا بسحب هنبا فسوي وه انبا اهنم دلوو هتآرما هوخأ بوقعي

 بسحب ام ٠ « (/) فسوي دلو بوقعيو » بتنك اضيأ كلذل ٠ قطنملا بسحب
 ٠ السن هل ماقأ ريخألل اخأ ناك ذا بوقعب نأل ٠ ىلاه نبا ناك دقف سومانلا

 ىتم اهركذي ىتلا هنم لسنلا ةلسلس ةلطاب ربتعت ال ىكل كلذو )٠١( ١»

 ) ,رضرغلا | ذه لحأ نم اهفدضد ةرادعلا هذهو ١ نظي ناك ام ردع وهو » لوقي

 دل ل رمال ةورالاو *- لوس نم ندكا ءابينش اينع :تئويع يب ظماطه ١ مر
 00 يدل دلل ةبتلا 'ةلسلستج اوظفتحا لوقي امك نيذلا خيا 1ءايرقأ_ق-لاصو ئذلا دئلقتلا

 تافالذلل صاخلا هريسفت نيبو ديلقتلا نم هيلا لصو ام نيب انه زيمب وهو ٠ نيليجنالا ىف درو ام

 ٠ نيليجت ىح دال نيب ةدراولا

 م«( 12 ت0



 5 ني ع5

 ئللا هنتمثئاق ىف ") دلو ١ ةملكلا هذه فذح هنا مث 0 رفوأ ةحارصي سومانلا

 دارجم وه الو. ليلدلا ةماثا هعم زدعتم امم ىلع للكلاب ارنا

 ءاوسو « ةيلاتلا ةياورلا اوملس دق دسجلا بسح انبر ءابرقأ نآل ٠ ىمهو نيمخت
 اتلك ىف :مهناف«عفاولا رمآلا ركذ .ق ةبغرلا درجلل وا راختفالا ىف ةحفرلل كلك ناك
 صوصللا ضعب نا : ىلد امك ىهف ةروكاأملا ةياورلا امأ ٠ نوقداص نيتلاحلا

 لكيم نم اولمحو ٠ نيطسلف ىف ةنيدم ىهو . نولقشا ىلع اوطس نييمودآلا
 مادخل دحا نتا زتاميخلا « :ئرخآلا مكانغلا ادع: راوشألا يتاتم تكلا ءالاكلا

 لمح هنبا نع ةيدف عفدي نأ عطتسي مل نهاكلا نآلو ؛ سدوريه همسا لكيهلا
 ةنهك سيئر سوناكريه هقداص كلذ دعبو . نييمودألا كرامج ىلا رتابيتنا
 ظ ٠ ىوهنلا

 ةكليلا ةيلإ ذاق ناو < .سضموم ىلإ ةعيع ى .نيوتاكرمم هلسرا فاو 2111
 نلع ايلا نقدي. ناب ظحتا ةوعبا دقن. ٠ ضلودوطسرا موكا اعازك لك ناك :ققلا
 «بيىطلا هظح لجأ نم هودسح نم ةطساوب رتابدتنا لتق ذا نكلو ٠ (8) نيطسألف

 سوينوطنأ مايآ دوهيلا كلم دعب اميف راص ىذلا سدوريه هنبا هفلخ دقف
 اودذاكف هدالوأ امأ ٠ نابعألا سلجم هردصأ رارق ىلع ءانب كلذوب سطسغوأو

 ةياور عم اضياأ قفتت ةياورلا هذهو ٠ (9) ةعبرآلا ةالولا ةيقبو سدوريه
 ظ ٠ نيينانويلا

 باسنأ تفقولا. كلذ ىلا تالجسلا ىف تظفح دن تناك :هبنآل نكلو » ١(

 :ةقئاؤمللا ثوعارو ئنؤمغلا- )١١( رويخآ لاثمأ ءالكخدلا ؛باشنكا:اذكؤ“'َنيِدِناَرْيعْلا

 ٠" ةحفص )١( ةظحالملا رظنا ٠م٠ى 5! ةنس ىف رصيق سويلوي رمأك (8)

 ٠ ىناثلا . .سبليف.. نسدوريهو سابيتنا سدوريسهو سواليخرأ (5)

 تيدوهي .رفبس. بسحب, ىذلا ,سنرفولوه. شيج. .ىف ( ه : ٠ تيدوهي ): ايمومع ادئاق ناك :)٠١(
 دعب اميف مضنا دقو ٠ تيدوهبي ةيدوهيلا ةلطبلا هتلتقو نييروشألا كلم ئصنذخوبنل ادئاق ناك

 . ( 3 5١5: تيدوهي ) ايدوبي اليخد حبصأو دوهيلا بعش ىلا
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 ىأر ذأ سدوريه ناف «٠ مهعم رصم نم اوجرخو نييليئارسالاب اواداتخا نيذلا

 امئاد ناك هنآلو , هتحلصم ىف ءىش اهيف دجويد ال نييليئارسالا باسنأ نأ

 ل1 نب ةيفاانطإو بباننالا [تالحئس ((]ج قرح دقف٠٠ هلصآأ ةساسخ هضغنت

 تالحسلا نم تبثي نأ عيطتسي نم هريغ دجوي مل نا فدرش لصأ نم ودبي

 مهب اوطلتخا :نيذلا وأ ءالخدلا وأ نيلوألا ةكراطبلا ءابآلل ىمتنب ناك هنأ ةماعلا

 )١١( ٠ « ىرو> » نومسي اوناك نيذلا

 تالجس ىلع اولصح ذا نيصيرحلا نم اليلق اددع ناف كلذ عمو » )١5(

 نم ىرخأ ةقيرطب اهيلع لوصحلاب وأ ءامسألا ركذتب اما ٠ مهل كلم ةصاخ

 كنلوأ مهنمض نمو ليبنلا مهلصأ راكذت ظفحب نورخفي مهئاف ٠ تالجسلا

 هلئاعب مهتقالع ببسب )١5( « ىنيسوبسد » نوهسي نيذلا مهركذ قباسلا

 ءاجرأ ىلا ٠ اذوهي ىف ناتيرق امهو . اباشتوكو ةرصانلا نم اوتأ ذاو ٠ صلخملا

 « ةيمويلأ تالجسلا رفس نمو « ةركاذلا نم هذه بسنلا ةلسلس اوقتسا . ىرخأ

 ٠ ةنامألا نم نكمب ام ىهتنمب

 حضوأ ربسفت دجوي «٠ نيمأ صلخم لك داقتعا قفا كيداتتعا ىو » )١60(

 نأ عيطتسن ال انك ناو اننآأل ء ردقا! اذهب فتكنلو ٠ فقوملا اذه ةحص نايبل

 ٠ هميدقتل حصأ وأ لضفأ ءىش انيدل سيل انناف )١15( هميعدتل ةداهش ةبأ زربف

 نييعوسيلا ةمجرت ىف تمجرتو « بيرغلا ١9 ( ٠» : ١؟ رخ ) ىف ةملكلا هذه تدرو )1١١(

 ىلا انه سوناكيرفأ ريشيو ٠ « ضرالا لتحم » ةينيعبسلا ةمجرتلإ ىف تمجرتو ٠ « ليخدلا ه

 ءرصمب نيميقملا ءابرغلا وأ نيينطولا نييرصملا نم اوناك ءاوس نيليئارسالا عم رصم نم نيجراخلا

 (٠ طيلخ ىأ ) « ريثك فيفل » ليئارسا ىنب عم دعص هنأ ( 58 : ١؟ رخ ) ىف باتكلا انثدحيو

 صلخملا ءابرقأ لصفلا اذه نم ١١ ةرقفلا ىف مهتيمست قباسلا مه 109580531321 ىومر

 ٠ « ديسب لصتم » اهانعمف ةينانوبلا ةملكلا امأ , دسجلا بسح

 هنأم ةحارص سوناكيرفأ ررقي انه ٠ (©54) ةحفص (؟) ةظحالملا ىف درو امي اذه نراق (١؟)

 هتسارد ةجيتن ريسفتلا ناك لب حيسملا ءابرقأ ةداهش ىلا حيسملا بسنل هريسفت ىف دنتسب ال

 ٠ باتكلل



 اال 1
 000 ب ين بس سس م

 ردحنا ىذلا 5, ناتمو م تاملكلا مدرع فيضي ةلاسرلا سسفن ةباهن قو نايل

 نم ردحتا ىذلا « ىكلم ناف بوقعي تام امدنعو ٠ بوقعي دلو « ناميلس نم-

 مأ نم نيوخا بوذعبو ىلاه ناك اذكمهو ٠ ةآرملا سفن نم ىلاه دلو 2 نائان

 هنيا فرسوب دلوو المسن بوقعي 4أ ماقأ لسن الب ىلاه فتان ذاو 0 ةدحاو.

 ىلا * امهيلكل انبا 0 9و ناك اذكهو 0 سومانلاب ىلاه نبأ نكلو 3 ةعيبطلاب

 ٠ سوناكيرفأ لاوقأ تهتنا انه

 نم أاضيأ مبرم نأ الاعف نيدتي هناف اذكه فسود بسن انعبتت ذاو (١ا/)

 سفن نمو ةرينضعلا سفن نم ءرملا جوردي نأ وه رداصلا رمألاف 2: )١5( رخآ"

 ٠نآلا ةيافكلا اذه ىف لعلو ٠ طدس ىلا طيس نم ثاربملا لقتني ال ىكل « ةلالسلا#

 نكلو + 1735+ 5 هع ) ىف دزاولا وه سويباسوي هيلأ زيشي قكلل“ نيرعاشلا 45

 جوزتلا نهل احومسم نكي مل ىتاللا تاثراولا صخي ناك لب اقلطم نكي مل هب دراولا ميرحتلا"

 ال نأ دوهيلا نيب ماعلا فرعلا ىرج دقف لاح ىأ ىلعو ٠ نهئاربم نرسخي الئثل نهطابسأ ريغ نم

 ٠ طيسلاس فن نم ناك نا الا جاوزلا متي



 نداخلا لصفلا

 ( هنوم ةيفيكو « لافطألا وحن سدوريه ةوسق )

 «تقولا ىف «٠ تاوبنلل اقفو « ةيدوهيلا محل تيب ىف حيسملا دلو ال )١(

 اونأ نيذلا سوجملا لاؤسس ببسب سدوريه جاعزنا دتشا «٠ هحيضوت قباسلا
 اذه ناكو . همجن اوأر مهنأل ٠ دوهيلا كلم دولوملا وه نيأ نيلئاس قرشملا نم
 : هلاكلفطلل دودسلل نيسمحتم اوناك ذا ٠ هذهك ةليوط ةلحرب مايقلل مهل عفادلا وه
 ال ١ لذلا كاملع لاسوكلتل-, رظخلل ضومتتس متكلمم نإ :سدوريه .معوت
 )١( اخدم ةوبن نأ ملع امدنعو ٠ ؟ حيسملا دلود نأ اوءقوت نبأ ةيدوهبلا ةمآلا

 لتقب اموسرم ردصأ هداليم لحم نوكت نأ بجي ناك محل تيب نأد تنلعأ

 نامزلا بسحب نود امن نيتنس نبا نم روكذلا اهلوح امو محل تيب لافطأ عيمج
 فوس  العف المتحم ناك امك  عوسيب نأب هنم انظ , سوجملا نم هقفحت ىذلا

 0 1 نيم هك نر نيكل :لافطألا نتا ما نارتو

 7 امهملعأ نأ دعب رصم ىلا هاوبأ هلمح ذا خفلا نم اجن لفطلا نكلو (؟١

 «باتكلا اهلحس . رومآلا هذهو 9 اميل رهظ كالم , تدحبي 0 اعمزم ناك امب

 ٠ (؟) ليجنالا ىف سدقملا

 )١( كحهر ١

 .تاقوالا مظعم ىف ةيجراخلا ثداوحلا هجعزت ملو ادج اقفومو احجان سدوريم مكح ناك (؟)

 رشعلا هتاجوز ةريغ نع تجتن ىتلا ةرمتسملا عجاوفلا ببسب هريرم تناك ةيلئاعلا هتايح نكلو

 هيلع رمآتلا ىف هكش ببسب ميرم هتاجوز بحأ دج سوناكريه لتق همكح لئاوأ ىفو ٠ نهدالوأو

 ٠ سلوبوطسراو ردنكسا اهينبا لتق ٠م٠ ق 7 ةنس ىفو ٠ اهسفن ميرم لتق ليلقب كلذ دعبو

 ءلتقي اضيأ هذه لثقلا ثداوح تنرتقا دقو ٠ ربكالا هئبا رتابيتذأ لتق ٠ م'+ ق 5 ةنسس ىفو

 ٠٠ ةنايخلاب مهمهتي ناك نيذلا براقالاو ءاقدصألا نم نيريثكلا



١ 
 كا

 «هبقل قذلا ءازحلا ظحالان أ اذه نع الضف ركذلاد ريبدح وه اممو 50(

 لافطألا رثاسسو حي ملا دض اهداكترا ىلع رساحت نسل ةتمدرج بيسن سرد ورده

 « ءاطبا لقأ نود نمو ٠ ةرشابم هب لح ىهلالا ماقتنتالا -نآإل *قسلا سلف

 ٠ توملا دعب هاقلد نأ اعمزم ناّح ام امدقم قودتي هلعجو » أادح 000 ناك امندب

 بتئايضمل اد ةموعزملا همكح ةءانع مدع هنأ فيك انع ىورد نأ نكمد الو (5)

 زعأآو هتادرقأ برقأ نم مهربدغو » هلافطأو ةدح ور هلتقد » «تلئاع ف ةيلاتتملا

 انودم هارتف ىرخألا عجاوفلا لك ىلع ىطغب ىذلا فصوولا امأ ٠ هئاقدصأ

 * سوفغيدسوب خيدراوت ىف ليصفتلاب

 انصلخم دض هتميرج دعب توملا ىلا هللا صاصق هعفد فبدك امأو (5)

 ىذلا خرؤملا كلذ تاملك ىف ليصفت رثكأب هارن نأ نكميف ةرشامم لافطألا رئاسو

 : دوهيلا نع هخيرات نم رشع عباسلا باتكلا ىف هتياهن نع ىلي ام بتك

 صاصقلا هيلع عقوت هللا نأل ةعانش دادزا سدوريه ضرم نأ ىلع » (3)
 .هسملب ناك نمل رهظت مل هلخاد ىف تلعتشا ةئيطب اران نأل ٠ همئارح ةييشيف

 هل انكمم نكي مل ماعطلل ةحلم ةبغر هل تناك ذا ٠ ةيلخادلا هنازحأ تداز لب

 .ف مالآاب ةصاخ ةفصب بيصأو « ءاعمألا ىف حورقب اضيأ بيصأو ٠ اهتمواقم

 ا ٠ هيمدق ىف ةيئام مارواب بيصأ امك « نولوقلا

 .نا اذه نم رثكألاو ٠ هنطب ىف لئامم بعت نم اضيأ وكشي ناكو » (0)
 ةبوعص دجي اضيأ ناكو ٠ ناديدلا هنم جرخت تناكو رجحت ىرسلا هوضع

 ةعرسو ةهيركلا ةحئارلا ببسب اهيرك هسفن ناك لب . سفنتلا ىف ةدئدش

 مدع ىلا ىدأ ىذلا رمألا ٠ هفارطأ لك ىف صلقتب اضيأ بيصأو ٠ سفنتلا

 ظ ظ ظ ٠ هاوق كلامت

 ةمكحلاو ةفارعلا ةهوق مهيلا تدطعأ نيدذلا كئلوأ العف لاق دقو » )1(

 هرش بيسي كلما ىلع صاصقلا اذه عفوأ هللا نا ثداوحلا هذه لثم ريدسفتل

 م # هاوقت مدعو ريطتسملا



 باتقكلا ىفو ٠ هيلا راشملا باتكلا ىف روكذملا بتاكلا هاور.ام اذه (9)
 امك ( سدوريه ) صخشلا سفن نع اهباشم اننصو ىطعي هخيرات نم ىناثلا
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 هنأل ٠ ةعونم امالآ هل ببسو « همسج لك ىف ضرملا مكحتسا ذئدنع »
 وكذشي ناكو ”:قاطتياال همسج لك يؤ.داجلا برج. ناكو ٠ ةئيطب ىمحب ببصأ
 ىتلا كلتك هيمدق ىف ماروأ كانه تئاكو . نولوقلا ىف ةرمتسم مالا نم اضبأ
 رجحتو: « ةبهتلم تناكف هنطب امأ, ٠ ءاقستسالا ضرمب باصم صخشب لحق
 هل انكمم نكي ملف اذه ىلع ةوالعو ٠ ناديدلا هنم جرخت تناكو ىرسلا هوضع
 ,ةيوعصب الا سفنتي ال ناك هلاحلا هذه ىفو ٠ اميقتسم ناك نا الا سفنتي نأ

 ا ظطاصت3 ةنئاك هضاوما نا نوفارعلا لاق ىتح ٠ هفارطأ عيمج تص ةنوب 1

 وجري ناكو ٠ ةايحلاب ثبشت هناف هذهك مالا دض هعارص مغرو » )٠١(

 اهنكذو + (5) تلفسألا ةريحب ىف ضيفت تناك ىتلا (؟9) وريلاك ىف ةنخاسلا

 تيزلاب همسج لك ةئفدت نوعيطتسي مهنأ هؤابطأ نظ انهو » )١١(
 اتعفتراو هانيع تفعض تيزلاب ءولمم ليمرب ىف هوعضو امدنع مهنكلو ءىادلا
 قافآ نيذخراص مهتاوصأ همادخ عفر امدنعو ٠ تيم صخش ىنيعك قوف ىلا

 ىلع امهرد نيسمخ عيزوتب رمأ ءافشلا نم اريخأ سئي ذاو ٠ توصلا ببسجم

 ٠ هئاقدصأو هداوقل ةريبك غلابم ءاطعاو 2 دنحلا

 ةيسفن ةلاح هتكلمت ثيح احيرأ ىلا ىنأ عجر ذأ كلذ دعبو )١١( ١»

 عمج هنأل ٠ هسفن توملا ىدحت دارأ هناك نثحاف لمع باكترا ربدن « ةيواديوس
 ىمسملا ناكملا ىف مهيلع قلغي نأب رمأو ٠ ةيدوهيلا لك لاجر زربأ ةنيدم لك نم

 ٠ تيملا رحبلا قرش تناك ةنيدم (9)

 ٠٠ تيملا رحبلا ىلع سوفيسوي هقلطأ املاط ىذلا مسالا وه اذه (5)



 اهجوز (1) ردنكسالاو هتنتخاأ )6( ةمولاس ىعدتسا مث 2 550

 00 0 ل 9 : 1 | 224 كيف او هل

 نورخآلا ىلع بحتني دق نكلو ٠ ىتومب نوحرفيس دوهيلا نأ ملعأ انأ : لاقو

 * (1) مهتدارا مغر ىتح تيب لكو ةيدوهيلا لك ىلع ىكبت ىكل مهالتقاو

 هبلط ببسب ابذعم ناك هنا مث ١» سوفيسوب لاق ليلق دعبو )١5(

 ىف ركف همالآ نم سئي ذا هنأ ةجردل ٠ ىجنشت لاعس نمو « ماعطلل رمتسملا

 ناك هنأل ٠ انيك س اضيأ بلط ةحافت ذخأ ذاو متحملا هريصم ىلع ليجعتلا

 'هعنميرصخش دوجو مدع نم دكاتيل هلوح تفلت مث ٠ هلكاو حافتلا عيطقت ادوعتم

 « (6) هنسفن نعطي نأ ديرب هناك هنيمب عفرو

 (1؟)رخآ أنبا لتق هنآ بتاكلا سيفن انردخي رومآلا هذه ىلع ةوالعو )١0(

 ظفل ةرشابم كلذ دعبو ٠ هرمآ ىلع ءانب ثلاثلا لتقو ٠ هتوم لبق هئانبأ نم

 سوراباتسوكو فسوي نم لكل ىلاوتلا ىلع ةجوز تناكو ريبكلا سدوربه تخأ (ه)

 هتلئاع ىف تثدح ىتلا عجاوفلا بلغأ تببسو « اهيخأ لثم ةوسقلا ىهتنم ىف تناكو ٠ ساسكلاو

 ٠ اهدسحو اهتريغ لماعب كلذو.

 ٠ اماود « ساسكلا » هوعدي سوفيسوي ناكو ثلاثلا ةمولاس جوز ()

 اهناف لاح ىأ ىلعو 0 هاآوس دحأ اهورب مل ذا سوفيئسوب ةدهع ىلع ةياورلا هذه (1/)

 كئلوأ حارس ةمولاس تقلطأ ذإ مكن مل سدوربه رماوأ نأ ىلع <« سدورتجم ىلع ةدعبتسم تسيل

 ٠ سدوريه توم دعب لاجرلإ

 سوفيسويب انريبذي امك سويابخا همع نبا اهطبحأ دق راحتنالا سدوريه ةلواحم نا (84)

 ٠ ةيسانملا سفن ىف:

 سيرود ىلوألا هتجوز نم هنبا رتابيتنا كلملا ىف هفلخي نأ مزتعا دق سدوريه ناك (9)

 + لحعب هءازح قحتسا دقو ٠ هيبأ ىلع رمأتلل مايأ ةسمخت سدوريع توم لبق هسأر مطق هنكلو



 :؟ ؟تضانعم ىلع هتارما ؛م 0506 جند ىذلا رمألا 05 9-5 محل لل لافطأ

 ىلا باهذلاب هرمأآو رصم ىف فسوب ىلا ملح ىف كالم رهظ اذه دعب )١00(
 دفق ىبصلا سفن نوبلطي اوناك نيذلا نأ انلعم « همأو لفطلا عم ةيدوهيلا

 .نأا ممتتك, ال :نكلو د "تاملكلا هذه“ ئليجنالا فيضي. اذه ىلاو * )١١( اوتام
 ذا نكلو ٠ كانه ىلا بهذي نأ فاخ هيبأ سدوريه نع اضوع كلمي سواليخرأ
 05١ ٠ « لبلجلا ئحاون ىلا فرضنا ملح ىف هللا هرذح

 نلبوغئاسوي-امأ ٠. ةسينكلا فرع بسحب سدوريه مالآل هليلعت انه سويباسوي نيبي )٠١(
 وأ اهلهجيي ناك هنأل كلذ ناك نا ملعن الو ٠ ءايربألا لافطالا حبذ ةميرج ركذل اقلطم ضرعتي ملف
 / ,,* سدوريع دهع اهب مسنتا ىتلا ةيشحولا مئارجلل ةيسنلاب ةعجافلا هذه ةبمهأ مدعل

 «.( 82 " تع ) ىرظنا ها



 عساتلا لصفلا

 ( سطالبب رصع)

 )١( نأب قلعتي اميف ليجنالا عم هركذ قباسلا خرؤملا قفتس آأرخيلاوس١١(

 سدوريع دعب مكحلا ىلونت ٠ ةكلمم ىلع اهب لصح ىتلا ةقيرطلا ىور دقو

 مكح نأ دعب هنا فيكو « رصيق سطسغوأ رمآو سدوريه هيبأ ةيصوب دوهبلا

 عم 59 رغصألا سدوريممو (؟) سيلدف هاوخأ امأ ٠هكلم عاضأ تاونس سدنع

 مهتبالو مكح ىف اورمتسا دقف (5) سويناسبلا ٠ هباتك ىف بتاكلا سفن لوقبو

 )سس ودراببط كلم نم رشع ةيناثلا ةذيسقلا ىلاوح هنأ « راثآلا » نم رشع نماثلا 50(

 هعم ىبرت ىذلا سابيتنا سدوريهل اقيقش اخأو ريبكلا سدوريهل انبا سواليخرأ ناك )١(

 هيصولا سطسغوأ ديأو مكحلا ىف هفلخي نأب هوبأ ىصوأ ةرشابم رتابيتنا توم دعبو ٠ امور ىف

 . ءىطاشلا ندمو ةرماسلاو ةيدوهيلاو ةيمودأ لمشي همكح ناكو ٠ لاو بقل طقف هاطعأ هنكلو

 ناك غو + سلكتو ساينتلا :شسموره نم مس دقن رختلا فضتلا 14 + ةيبأ ةكلمم فلشع

 ببسب هاياعرو هتوخا هاكش همكح نم ةرشاعلا ةنسلا ىفو ٠ هاياعر بلغأ نم اهوركمو ادج ايساق

 ةيالوةيدوهيلا تحيصأ سواليخرأ علخ دعبو ٠ كانه تام هنأ حجري ثيح انيف ىلا ىفنف هتوسق

 اهبلع لاو لوأ سويذوبوك لسرأو ةيروسب تقحلأو ةينامور

 ستينوخارتو ايناتاب ىلع ايلاو ناكو ٠ ةرتابويلك هتجوز نه ريبكلا سدوريه نبا (؟)

 ىف ركذي ملو ٠ لادتعالاو لدعلاب زيمت دقو ٠ م*”5 ةنس ىلا ٠ءم٠ءق 5 ةنمسس نم خلا ستينيروأو

 ٠ ةيلبالا ىلع ( لاو ) عبر سيئرك ( ١ : «” ول ) ةدحاو ةرم ىوس ديدجلا دهعلا

 ليلجلا ىلع ايلاو ناكو ٠ اكاثلم هتجوز نم ريبكلا سدوريه نبا سابيتنا سدوريد (؟)

 ٠ ةيلبالا ىلع ( لاو ) عبر سيئرك ( ١ : ” ول ) ىف اذه سويناسيل ركذ (5).

 دقو ٠ ديحولا روطاربمالا سويرابيط راص ثيح م ١5 ةنيس سطسغوأ توم نم ىأ (8)
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 دهع (1) ةنسزيسمخو اعبس سطسغوأ4 مكح نأ دعب ةيروطاربمالا ىلتعا ىذلا

 ٠ ابيرقت سويرابيط

 (7) انصلخم دض الامعأ اريخأ اوعاشآ نم بذك ايلج حضتي كلذ نم (؟)

 ٠ اهيعرتخم لالض نيبي هنمضتت ىذلا خيراتلا نأل

 ةداهعش تلبق نأ « تقولا كلذ ىف دعب ةيدوهيلا مكحي نكي مل سطاليب نأ
 سويرابيلع هماقأ سطاليب نأ مدقت اميف حوضوب لكب نيب ىذلا سوفيسوي
 ٠ هكلم نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىف ةيدوهيلا ىلع ايلاو

 دقتعي امك رصيق سويلوي توم نم ادب سطسغوأ مكح نأ سوفيسوي ربتعي (5)

 ةروطاربما رصي مل سطسغوا نكلو + ىناثلا روطازبمالا هوعديو ( © : ٠ ) اضيأ سويباسوي
 ' ٠ مويثكا ةعقوم دعب ٠ م ى ١« ةنس ىف الا

 ىتلاو نييحيسملا ضعب اهبتك ىتلا « سطاليب لامعأ » ىلا انه ريشي ال سويباسوي نا (0)
 شوئاميسكم نوطاربمالا .ةتفاومب هادعألا .اهروز ىتلا ىلا لب .نآلا ىلا. ايقام اهنم ريثكلا. لازي ال

 ٠ ( .٠ لصف 9 باتك رظنأ )



 رشاعلا لصفلا

 /( حيسملا اورصاع نيذلا دوهبلا ةنهك ءاسؤر )

 مررت انتل كفو + سرويراببط .مكح نم رضع ةبضاخلل ةهنقط قيل
 سدوريع ناك ذا «٠ ىطنبلا سطاليب ةيالو نم ةعءيارلا ةنسلاو . )١( ىليجنالا

 ا ئيرو انصلخم ىتأ : (؟) ةيدوهدلا ىقاي نومكحي سبليفو سويناسيلو

 * نادضعلا نحوي ىلا ب ةكنب قيقالك وحن نيل ناك ذل # ةثلا ضم ةلالطمل
 ليجنالا رشني اأدبو

 «تنقو لك ىضق هنا ىهلالا سدقملا باتكلا لوقي اذه ىلع ةوالعو (؟)

 .تونهك تقو ىف هنأ انيبم «٠ (؟) افايقو نانح ةنهكلا ىسيئر دهع ىف هتمدخ

 تونهك دهع ىف هلمع ادبدق ناك املاطو ٠ هميلعت ةرتف لك تمت نيصخشلا نيذه
 «٠ تلوئس عبرأ قرغتست ال اهلك ةدملا ناغ « افايق زكرملا ىلوت ىتح ملعو « نانح

 .تداداعلا ناف تقولاكلذ ذنم تلطب دق تناك ذا سومانلا سوقفط نأل (؟)

 -ةنهكلا سيئر ناك اهاضتقمب ىتلاو « هلل ةدابعب قلعتي اميف ةيعرم تناك ىتلا

 .ةالولا راصف « اضيأ تلطب « ةايحلا لوط اهلغشيو ةئاروأ!د هتفدظو ىلع لصحي
 .ناكو . رخآ كلذ دعبو ٠ نآلا ادحاو تونهكلا ةسائرل نونيعب نوبنامورلا

 (5) ةدحأو ةنس نم رثكأ هتفيظو ىف رمتسب ال دحاولا

 53105١١ و5١0 328/2 : ١١ وي عم ةنراقمللاب ؟ : ” ول (6)

 مدقت ام ظن' ) نيبنامورلا ةالولا دهع ىف ريدغتلا ىمئاد اوناك ةنهكلا ءاسؤر نأ حبيحص (5)

 .ثاونس ةدع ضعبلا ثبل دقو .« :ةددحم ةدم كلانه نكت مل هنكلو ( 8 ةحفص 5 ةظحالم ” لصخ

 ٠ تأ اونا روع نم رذكأ افادق رمت دا الثمخف
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 نم عباذتتلاب ةنهك ءاسؤر ةعبرأ كلانه ناك هنأ سوفيدسوب ررقيو (:5)

 نيع (1) نانح تونهكل ادح عضو ذا (5) سوتارج سوريلاف نا »

 نانح نب (ا/) رزاعيلا نيعو هلزع ليلق دعبو « ةنهكلل اسدئر ىباف نب ليعامسا

 تونهكلا ةسائر ىطعأو ةنس دعب اضيأ هلزع مث هفيظولا سفن ىف ةنهكلا سيئر
 2« ةنيسس نم رثكأ فرشلا اذهب ظحي مل اضيأ اذه نكلو ٠ سوثيمك نب ناعمسل

 « (8) افايق اضيآ ىعدبى ذلا سوفيسوي هفلخ ثيحا

 ,«ةلماك تاونس عبرأآ غلبت ال انصلخم ةمدخ ةرتف لك نأ حضتي اذه نم

 تناكو . بصنلا اولوت  افايق نييعت ىلإ نانح نم  ةنهك ءاسؤر ةعبرأ نآذا
 وه افايق نأ نم ليجنالا هررق ام احيحص ناك دقف نذاأ ٠ ةنسس مهنم لك ةدم

 1 انهو قاب اضن ىوقا كلذ نمو 2+ اهدهغاذف..صلخلل_ ملآت:ىذلا..ةنهكلا سوكر
 ٠ قباسلا ثحبلا عم ضقانتي ال انصلخم

 «ليلقب هتمدخ ءدب دعب (3) رشع ىنثالا لسرلا انبرو انصلخم اعد دقو (5)
 نيع مد ٠ صاخ ماركاك . السر معاعد  هذيمالت عيمج نود مهدحو ءالؤهو

 ةنيدمو عضوم لك ىلا ههجو مامأ نينثا نينثا مهلسرأ نيرخآ نيعبس. امضيأ
 )٠١( ىتأي نأ اعمزم وه ناك ثيدح

 ةنس ةرشع ىدحا وحن مكحو 2, ةرشابم شرعلا هئالتعا دعب ايلاو سويرابيط هنيع (5)
 . م "56 ةنيسس سطالبب اهدءعب هفلخ

 ىف ىقْدو م ا وأ 5 ةنسس ايروس ىلاو سوينيريك ةفرعمب ةنهكتل .اسيئر نانح نيع (1)
 ٠ سوتارج سويرتلاف هلزع ثيح م ١5 وأ ١5 ةنسس ىتح هزكرمد

 ' 015 ءامؤر اوفيقأ نانح .ءانبأ نم ةسمخ نأ ( ٠ : 55: ١ راثآ ) سوفيسوي ركذ (0)

 . باتكلا ىف ةفورعم ةيصخش نانح ةنبا جوز افايق فسوي نا (8) '

 اا 32 21535 -15:1 ىف ١4 1١ 0 ا اس ند ع ا 2 9س لشحلا 100



 يشع ىداحلا لصفلا

 امك نادمءللا انحود سار )١( رغصألا سدوريه عطق ليلقب اذه دعم )١(

 ' () ثداحلا سفن اضيأ سوفيسوم نود دقو +"( ليجانآلا ىف نودم وه

 هناف هيخأ ةجوز تناك ناو اهناد اررقمو ٠ مسالاب (5) ايدوريه اركاذ

 ةنبا ةيعرشلا ةقباسلا هتجوز قلط نأ دعب ةجوز هسفنل اهذختا ( سدوريه )

 ٠ ايح لازي ال وهو اهجوز نع ايدوريه لصفو « ارتب كام (5) ساتيرا

 اوكبتشا ال برحلا هذه ىف هنأ سوفيسوي ىوردو ٠ ريخآلا ةنباب قحل ىذلا

 سدوريه سسحج داحدافم
 هدميرج بيسب ةيكنلا هذه 4د تلح +5 هرخآ نع

 5 انحود دض

 سابيتنا سدوريه )١(

 « نا 071 الا ان نا هاو

 ( 55 265 2: ١8 راكآ- )١:سوفيسوبم زا

 سدوريه الوأ تجوزت ٠ ريبكلا سدوريه ةديفحو سلوبوطسرأ ةنبا ايدوريه (:5)

 سوريه نأ ( سبليف ليجانآلا هوعدتو سدوريه سويفيسوب هوعدي ىذلا ) سيليف

 سابيتنا سدوريه وه رخآ امع تجوزت هتايح ءانثأ هتكرت دا كلذ دعبو ٠ اهمع ىلاتلابو ريبكلا

 ٠ كانه تتامو ارايتخا هيفن ىف هتكراش لاغلا دالب ىلا سابيتنأ اهجوز ىفن املو ٠ عبرلا سيئر

 + ليجاتالا "ىف اهنع, توح انما ةساقإ وك زيك

 1137 ل وكف ةياولا 9 ساكنا نييعوسيلا ةمجرتو ةيزيلكنالا

 روطاريمالا ردصأف .٠ هزعب ناك ىذلا سويراببط ئلا سدوريه آدل ةبسانملا هذه قف 0[,

 دهع ىفو ٠ سويرابيط توم كلذ نود لاح نكلو هفاعساب ايزوس ىلاو سويليتيف ىلا هرمأ

 2 نيينامورلل اقيدض ساتيرأ .راص الوجيلاك



 ناك نادمعملا انحوي نأ ةبسانملا هذه ىف سوفيسوب سفن دهشيو (؟)
 دهشو ٠ ليجانألا ىف هنع نود ام عم قفتي اذهو « دحلا ةقئاف ةجردل اراب الجر
 مكحو 2 اهعم ىفن هنأو «, هذه ايدوريه بيسب هكلم عاضأ سدوريه نأ اضيأ

 ٠ لاغلا دالبب انيف ىف شيعي نأ هيلع

 بتنك ثددح (« راثاآلا » نم رشع نماثلا باتنكلا َّق اهاور رومألا هذه (5)

 للا هدايأ سدوريه يشيج نأ دوهيلا ضعبل ادب » ةيلاتلا تاملكلا انحوي نع
 ٠ نادمعملا وعدملا انحوبل لدعب مقتنا ىذلا

 نأ دوهيلل حصن « احلاص الجر ناك دقو « هلتق سدوريه نأل » (5)
 لحعلاو ربلا اوسراميو + ةليضفلا ىلع اوبردتيو ؛ ةيدومعملا اولانيو اوتأي

 العف سفنلا ترهطت امك دسجلا ريهطتل لب ةنيعم اياطخ :رفغل ال اهومدختسا

 ٠ ربلاب

 - هتاملكل ءاغصالا ىف اميظع ارورس اودجو ذا  نورخآ هلوح امدنعو » (1)
 مهدادعتسإ اورهظأ مهنأل 2 ةنتف ىلا ميظعلا هذوفن ىدؤي نأ سدوريه ىشح
 نأ لبق هلتقيف قبسي نأ لضفألا نم هنا دجو اذلو ٠ هب حصني ام لك اولعفيل
 ١ ١" ةزوثلا تودح, دعب مدي نآ نم /ىلوأ كلذ ء.انحوي ريثاتب ءئس ىزلدجي
 00002 للدزا ةسجلوهو سدوريم_كوكش' بيسبو: +. بغعاتملا طسور هسيفخ
 «٠ لتقف كانهو « (ل) ( اريكام ) هركذ قباسلا نصحلا ىلا اديقم

 سفن ىف انصلخم نع ثدحت انحوي نع رومألا هذه ركذ نأ دعمو (0)
 ,ميكح ناسنا ؛ عوسي تفقولا كلذ ىف شاع كلانهو » ةيلاتلا تاملكلاي باتكلا

 تلزتعا هيفو ٠ تيملا رحبلل ىلامشلا فرطلا :ىقرش عقب ناك روهشم نصح اريكام (0)
 ٠ ايدوريهب جوزتلا سدوريه مزتعا امدنع ساتيرا ةنبا



 ها 1-0

 نم نيريثكلاو ء دوهيلا نم نيريثكلا هيلا مض دقو ٠ حرفب قحلا اولبقف
 ٠ حيسملا وه ناك ٠ اضبأ نيينانوبيلا

 نيزربملا انلاجر ماهتا ببسب بلصلابسطاليب هيلع مكحامدنعو » (8)
 ٠ ثلاكلا مويلا َْق 4بدناث ادح مهل رهظ ةيتكل ٠ ةءادبلا نم هوبحأ نم هبحب لظ » هابأ

 ةبيجع ىرخأ رومأبو . هنع رومألا هذهب نوكرابملا ءايبنألا ادنأ نأ قبس دقو

 :.ننيسضانلا ونال 01

 هدذصه هبداتك ف لحس دف مهسفنأ نديناربعلا نم خرؤومن اك ناو 5

 كئلوأ عببود مدعل ىعد دف ردع اف اتضاخم نعو نادمعملا انحوبد نع رومألا

 اذيبتنع ككيل 'نكلو ٠ (8) اهعدض لامعأآلا | وزوز نيذلا + اع لك نم ندئاكلا

 ٠ انه ردقلا

 ه١ ةحفص (؟) ةظحالم 4 ف رظنأ (6)



 رشع ىناثلا لصفلا

 ( انصلخمو ذيمالت )

 )١( نم اهتفرعم دحاو لكل نكمي انصلخم ذيمالت ءامسأ نا الأناجيل)١( ٠
 (؟5) نيعبسلا ذيمالتلا ءاممسأ نع نايب ىأ دجوبال هنأ من ٠ ابانرب نأ لاقيو

 مهنم ادحاو العف ناك ٠ عضاوم ةدع ىف لسرلا لامعأ رفسس هنع ثدحت دقو "

 ةيطالغ لهأ ىلا هتلاسر ىف سلوباميس )5( ٠ سيئناتسوس نا اضيأ نولوقيو
 مهنم ادحاو ناك سلوب عم سوثنروك لهأ ىلا بتك ىذلا )5( ٠

 هفلؤم نم سماخلا باتكلا ىف (17) سضنميلكا ةياور ىه هذه (؟)

 نيعبسلا 3 دلا ناك « افص »د نا اضرأ لوفي هدف ىذلا ) رظانملا ففصو »

 هنع لاق ىذلا وهو « سرطب لوسرلا مسا سفن لمح لجر وهو « اذيملت

 * 0 ةهجاوم هتمواق هبكاطنا 5 افص ىنأ امل » سلو

 ااا 1| فرم يللا اجالا ولدي 25-21 تي واذاتتل"

 60520 5:1 ول زبئىوظنا

 ابانرب .نأ ىردنكسالا سضنمينكأ ررق دقو ٠ ( خلا 1١ : ١ ., ”65 : 5 عأ ) رظنأ (9)

 : نال 1 نك )10 سك ايو رك (6)

 ىلع ء( ؛! : ١ وك ١ ) ىف همسا دراولا صخشلا سفن وه هنا ضعبلا لوقيو ٠ سوثنروك
 دحأ نوكي نأ لاحلا ةعيبطب نكمي ال ةلاحلا هذه ىفو ٠ دعب اميف ةيحيسملا قنتعا هنأ ساسأ

 ٠ نيعبسلا

 هذه سروي_اسوب ىقتسا نبأ نم ىردن الو

 +١٠ لصف 3 باتكو ١١ لصف ه باتك رظنا هتاباتكو سضنميلكا صوصخب (1)

 ىف اهنكلو « سرطب ىتأ امل » توريب ةمجرت ىف ةرابعلا هذه تدرو ( ١١ : 5 لغ ) (0

 « ( افص وأ )-افيك ىتأ املا» ةحقنملا ةيزيلكنالا ةمجرتلا ىفو نييعوسيلا ةمجرت



 اذ ملا
 هع

 ءاذوهي نم الدب لسرلا عم بسح ىذلا سايتم نا اضيأ لاقيو (5)

 نيلماتسم ابسح 2 (8) هعم احشرم نوكي ناب فرشت ىذلا صخشلا اذكو

 صقاسو مهنم دحاو ناك اضيأ سوادت نا نولوقيو ٠ نيعبسلا عم ةوعدلا سفنل

 هل ناك انصلخم نأ نودجت لمأتلا ئدلو ٠ (9) انيلا تلصو ةياور ابيرق هنع

 نم هتمايق دعب هنا لوقي ىذلا سلوب ةداهش بسح اذيملت نيعبس نم رثكأ

 نم رثكأل ةدحاو ةعفد رهظ مهدعبو 2« رشع ىنئثالل مث افصل الوأ رهظ تاومألا

 تقو نيشئاع نولازي ال اوناك مهبلغأ نكلو )٠١( اودقر دق مهضعب خا ةئامسمخ

 ٠ بتك نأ

 *صلخملا ةوخا مهنع ليق نيذلا دحأ بوقعيل رهظ هنا لوقي كلذ دعبو (5)

 ىنثالاك السر نوعدي نورخآ نوريثك « ءالؤه ىلع ةوالع « دجوي ناك هنأل نكلو

 ٠ «نيعمجأ لسرلل رهظ كلذ دعب » ةيلاتلا ةرابعلا فاضأ , هسفن سلوب لثم رشع
 نسوادتم ةصاخلا ةيلزوزلا امأ > .صاخشللا الوهن نع ثيححلابا يرككك 8

 : ليام 1

 نم لوأو ٠ افص مساب ىعد نم نيعبسلا نيب ناك هنأب معز نم لوأ وه سضتميلكا نا

 اذه ىرنزأ بيرغو ٠ لوسرلا سرطب وه نكي مل ةهجاوم سلوب همواق ىذلا صخشلا نأب مع:

 موللاب دوصتقملا نأ ىلع  ةيوبابلا ةسينكلا اهنمضو - سئانكلا لك عامجا نم مغرلاب ىارلا

 ٠ لوسرلا سرطب وه انه

 سكقسوي بقللا اباسراب ىعدي ىذلا فسوي (8)

 ىلاتلا لصفلا رظنأ (9)

  0رظنأآ ) ١ وك ١٠6 : 7-65 (



 ,سع ثلاثلا لصفلا

 ( نيبسيدالا كلم نع ةباور )

 نيب جراخلا ىف حيسملا عوسي انصلخمو انبر توهال ءابنأ تعاذ امل )١(
 اف ن) رشح 9 اصاخشأ بْتِح بكاجعلا :ةعئاصلا :هتوق ببئمي. رئثبلا :لك
 نمو مهضارمأ نم ءافتجلا نوحري اوناك نمم ةيدوهبلا نع ةديدعدلا ةيدنجألا كلامملا

 مالآلا عاوناأ لك

 تارفلا رهن ءارو ىتلا ممألا مكح ىذلا )١(  اراجبأ كلملا الثمف (5)

 2, ةيرشب ةمكح لك هئافش نع تزجع عورم ضرمب بيصأ ذا  ميظع دجمب

 ٠ هضرم نم هيفشب نأ هاجرو ؛ صوصخم عم ةلاسر

 نم هئافشل هذيمالت دحأ لسريس هنا اهيف لاق ةيصخش ةلاسر هيلا لسرت نأ

 9 هتيب لّكلو 1 م صالخلاب هدعو تنقولا سفن ىفو )ض هضرم

 تاومألا نم هتمايق دعب هنأل ٠ هدعو ققحت ىتح ليوط تقو ضمي ملو (؟)
 لسرافررشع ندكألا لسرلا دذَححأ(95]) اموت ىحولا تسر ءامسنلا فل هدوعصو

 زركيل(؟) اسدأ ىلا ءنيعبسلا حيسملا ذيمالت نمض اضيأ ناك ىذلا « سوادت

 . م ه0 7 1١ ةنس نم مكح ٠ حيسملل ارصاعم ناكو 1068559 دسدا كلم ()
 ىف ؟ ةظحالملا رظنأ ) نيرهتلا نيب ام برغ لامش ةميدق ةنيدل ىنانويلا مسالا وهف « اسدا » امأ
 .٠ ( ةيلاتلا ةحفصلا

 ايا رظنأ ٠ اموت نع رتاوت ىذلا ديلقتلا صوصخب ١ لصف * باتك رظنأ (5)
 . هال ةحفنص (؟١

 ةبيرق نيرهنلا نيب ام برغ لامش ةنيدم تناكو 2 اراجبا كلم ةمصاع | لو 0 -
 تبعل دقو ٠ ميهاربا نطو نيينادلكلا « روأ » عقوم ىف تناك اهنا ضعبلا نلغيو « تارفلا رهن نم
 عبارلا نرقلا ىف ةيتوهال ةسردم ىنايرسلا مارفأ سسأ اهيفو ٠ ىحيسملا خيراتلا ىف اماه ارود

 ٠ هتوم دعب نييسويرالا ىديأ ىف تاعقو اهنأ ريغ



6060 1 

 ٠ انصلخم هب دعو ام لك مت هيدي ىلعو ٠ حيسملا ميلاعتب رشبيو

 تالجس نم ادمتسم رومألا هذه ىلع  بوتكملا  ليلدلا مكيدلو (5)

 ةظوفحمرومألا كلتتدجو دف هنأل « ةيكلم ةنيدم تقولا كلذ ىف تناك ىتلا « اسدا

 روصعلا نع تانايب ةنمضتملا ةيمسرلا ةماعلا تالجسلا ىف رضاحاا :تقولا ىلا
 اهسمفت ل ئاسنرلا" اودهست نأ نقلضفأ ءننش نتنلو «ةراكما لايع

 ةيتايرسلا' ةغللا نم ايفرح اعانمجركو . ةنمسرلا:تالكصتلا" 35 اهنا

 ٠ ىلاتلا وحنلا ىلع



 ةلاسر ةروص

 مكاحلا اراجبا اهبتك

 مويا

 دب ىلع ميلشروأ ىف هيلا اهلسرأو

 تاو اع“

 ةكرحلا فيفخلا ىعاسلا

 ااا تالا نملكملا عونمي "ىلا ندا ةكاحاراكتلا قم مالسلا مز

 اكل رثلل ءافقلا نايا هايناو كءئاتنأ تعمم دنقل ٠ ميلشروأ ةكلمم ق ديل

 ءنوشمي جرعلاو نورصبي ىمعلا لعجت كنا لاقي هنأل ٠ ريقاقع وأ ةيودأ نودب

 نيباصملا ىفشتو ٠« نيطايشلاو ةسجنلا حاورألا جرختو صربلا رهطت كناو

 ٠ ىتوملا ميقتو ةيصعتسم ضارمأب

 دحأأ اوك نا ةكااأل ةثأ تحتنتسا كنع رومألا هذه لك تعمس ذاو « (1/)

 عنصت كناف ءامسلا نم تلزن ذاو , هلأأ تنأ نوكت ثا اطل احيبحص نيرمألا

 ٠ رومألا هذه عنصت ذا هللا نبا تنأ نوكت وأ « رومألا هذه

 ىلا ىتاتل بعتلا ةنوؤم كسفن فلكت نأ بلطأل كيلا تبتك كلذل » (8)

 كيلع نورمذتي دوهيلا نأ تعمس ىننأل ٠ هيناعا ىذلا ضرملا نم ىنيفشتو

 عستت ىهو « اهرغص عم ادج ةليمج ةنيدم ىدل ىننكلو ٠ كئاذبال نورمآتيو

 يلا انيلكل

 ةروص مسر لواح دقو انانف ناك اذه اينانح نأ ةيزيلكنالا ةمحرتلل نورشانلا لوقي )١(

 هتروص تعبطنا ةفشنمت هددسمو ههجو لسغ ذا حيدسملا نأ ىلع 0 هترهب هتعلط نكلو حيسملل

 ٠ اهئادعأ نم ةنيدملا تظفحو 0 ىلا ةروصلا هذه تذخأد 0 اهيلع



 عوسمي ةباجا

 اراجبا مكاحلا ىلع

 نأ ىنع بوتكم هنأل ٠ (5) ىنارت نأ نود ىب تنمآ نماي كابوط » (9)

 ٠ (59) نوصلخيو نونمؤيف ىنوري مل نيذلا امأ ىب نونمؤي ال ىنوأر نيذلا

 ءايشألا لك انه متأ نأ ىنمزليف كيلا ىتآ ىكل هنع ىلا تدتك ام صوصخب امأ

 ىننكلو ٠ ىنلسرأ نم ىلا ةيناث دعصأ اهمامتا دعبو 2« تلسراأ اهلجأ نم ىتلا

 كل ةايح ىطعيو كضرم نم كيفشيل ىذيمالت دحا كيلا لسرأ ىدوعص دعب
 ٠ « كل نللو

 ) 20٠١ةينايرسلا ةغللاب ىلاتلا فصولا نيتلاسرلا نيتاهل فيضأ دقو ٠

 لسرأ ٠ اموت اضيأ ىعدي ىذلا « (5) اذوهي ناف عوسبي دوعص دعبو ه

 نب )1١( ايبوط عم نكس ىتأ الو ٠ نيعبسلا دحأ (5) لوسرلا سوادت هيلا

 نأ قبس امك ىتأ عوسي لسر دحأ نأ اراجبال ليق هربخ عاذ املو ٠ ايبوط

 ٠ هيلا بتك

 ىتح « هللا ةوقي فعض لكو ضرم لك ىنشي سوادت ادن ذكحتعاف 19

 تايآو. + اهعتص .ىتلا ةميظعلا .لامغألاب اراخنا غمس الو + .مدمجلا بكعت
 دعب : الئاق عوسي هنع هيلا بتك ىذلا وه هنأب هبتشب ادب « اهارجأ ىتلا ءافشلا

 ٠ كيفشيل ىذيمالت دحأ كيلا لسرأ ىدوعص

 . ( 55 : ”* 5م ) رظنا (0

 امهيس 3178 نها 15:59 2ثتماع 5 2:35 نزح 11١+ 8 ىإع نق نقلا رنا

 (...٠ خلا 7: ١١ ور ءدكمل - 6: ؟8:عل

 «ء اموت لامعأ » ىف « اموت اذوهي » مسساب ىعد دق هنأ ىلع . اذوهب مساب اموت فرعي مل (5؟)

 ٠ ىنايرسلا « لسرلا ميلاعت » باتك ىفو

 عسوأ ىدم ىف لمعتسي ناك لب رشع ىنثالا ف لوسرلا بقل رصحي مل هنأب ليق (5)

 ٠ ايدوهي ناك هلعل (5)



 فردكتما هم

 دق : لاقو سوادت هعم نكسي ناك ىذلا ايبوط ىعدتسا كلذل )١١( ١

 ىتاف ٠ ىلا هرضحاأ ٠ كتيب.ق نكسي وهو. ىتأ ناطلس .اذ اصخش نأ تعمس

 كذخآ نأ ىنربخأو اراجبأ مكاحلا ىناعدتسا : هل لاقو سوادت ىلا ايبوط

 ٠ ناطلسب هيلا تلسرأ ىننأل بهذاس سوادت لاقف ٠ هيفشت ىكل هيلا

 ىتأو سوادت ذخأو « ىلاتلا موبلا ىف اركبم ايبوط ماق مث نمو » )١6(
 الاحو ٠ اراجبأ لوح نيمئاقو نيرضاح فارشالا ناك ىتأ الو ٠ اراجبأ ىلا

 اراجبأ اهآر الو ٠ سوادت لوسرلا هجو ىف اراجبال ةميظع ايؤر ترهظ لخد

 ىتلا ايؤرلا اوري مل مهنأل ٠ نيفقاولا لك بجعت امندب ٠ سوادت ماما حرطنا

 ٠ هدحو اراجبال ترهظ

 هللانبا عوسيل اذيملت اقح وه ناك نا سوادت نم ملعتسا مث » )١15(

 لاقف ٠ ةايحلا كيطعيو كيفشيل ىذيمالت دحأ كيلا لسرأس هل لاق ىذلا

 نم رثكأاو ٠ كيلا تلسرأ دقف ايوق اناميا ىنلسرأ نمب تنمآ كنأل : سوادت

 ٠ كناميا بسح كيلق لؤس كل حنمي هب نمؤت تنك نا اذه

 اشيح درجأ نأ تددو ىننا ىتح هب تنمآ دقل : اراجيأ هل لاقف » )١5(

 ٠ نيينامورلا ناطلس كلذ نع ىنرخؤي مل ول هوبلص نيذلا دوهيلا كئلوأ كلهأو

 ال17 هنو نا يطأ هدمت ذا و + هليدا ةدارآ, انمر يمك علل( نموادت علامه

 ٠ هيبأبو هب تنمآ اضيأ انأو : اراجبأ

 ٠ اهيناعي ناك ىتلا مالآلاو ضرملا نم لاحلا ىف اراجبأ ىفش كلذ

 1 هدهحو وه سيلو » ريقاقع وأ ءاود نودب تاق ىذلا سواد هذدملت ىدي

 بئاجع عنصو ةنيدملا ناكس نم نيريثكلا اضبيأ هيسفن اذه سروادت ىفسن دنفنلو

 دلل ةملكب نك ل



 5 ا

 ةوقب رومألا هذه عنصت نسوادت اي تنأ : اراجبأ لاق كلذ دعبو» (16)
 نع ىنربيخت نأ كيلا لسوتا هذه ىلع ةوالع ىننكلو ٠ بجعتن نحنو هللا

 لامعألا كلت ىرجي ناك ةوق ةيأابو « هتوف نعو « دلو فيك «٠ عوسي ءىجم

 تلسرأ ده تقع اناظ.ةاعف:تفصلا مزتلانم' قالا" نود لات
 مهروضح ف نركاف كينطاؤم .لك ىلا عمجا ادم نكلو: ”ةازاهكل ةملكلا ناد
 ةيآلو « هتيلاسرا نعو دلو فيك عوسي ءىجم نع هللا ةملك مهنيب سرغأو
 ةيابو ملاعلا ىف اهعاذأ ىتلا رارسألاو هلامعا ةوق نعو « بآلا لبق نم لسرأ ةيا
 فيكو 2 هعضاوتو هتاذل هراكناو ديدجلا هميلعت نعو « رومألا هذه لمع ةوق

 مل ىتلا سيراتملا مطحو ميحجلا ىلا لزنو بلصو هتوهال بجحو تامو لزانت
 عم ماق هنكلو هدحو لزن هنأل , ىتوملا ماقأو ٠ لزألا ذنم تمطحت دن نكت

 ٠ هيبأ ىلا دعص اذكهو « نيريثك

 ركابلا حابصلا ىف عامتجالل هينطاوم اراجبأ رمأ كلذ: نلعو ن5
 ضئفر هنلو 5 ابهذو ةضف ىطعب نأب رمأ كلذ تعض و« نس و اذك ةزارك عامسل

 ؟ انريغل وه ام ذخأن فيكف انل كلم وع اماانكرت دق انك نأ : القاق

 « (/) نيعبرألاو ةئامثالثلا ةنسلا ىف تربك رومألا هذه د

 ٠ ةعفان ةمدخ ىدؤت نأ

 ؛١/.3 ةنس تادب دقو ٠ اهيلع اكام اراجبا ناك ىتلا اسددا ةكلمم نيوكت ءدب نم (0)
 ميهاربا دهع نم 1 ةقفاوم 51٠ ةنسلا نوكتف 2«( ٠م٠ق 5٠١ قفاوت ) ميهاربا دهع نم

 نم :رشع ةعساتلا ةنسلا مت دق حيسملا بلص نركي سويباسوي ءباسحبو ٠ ( م ٠١ ىا )
 . م 55 وأ ميهاربا دهع نم 4 ةئس ىأ سويرابيط مكح





 ناثلا فايككحلا





 4 هدقأو 63 3 - ١1 4 ملكلا

 ,ويحيسملا اهايحي ىتلا

 ١ -- ١ 1و ١
 ببن ءاتلا مدضا 511 تللح :دايسيلا دلل

 - ا نح

 ره ١ م. ١  0 5 5ل 5 3
 اة كلذو 5 دردح و نيخ ركش تادحخر ه

 ممددني 

١ 
1 ١. 

 حانسلا تما )ا - ءالذدحو حلعت بنلاأ ميللاعشل

 اخ هيت تلا ثحا وحلاو

 لوألا لصفلا

 ١ . : ١  + 4 3 2-1به ١ -

<2 
 ةدل نول ردتحأ ع منبت لح لوا ند

1١١ 

 +  1م ١ ب ١

 ا ىلإ ىددأ همجح هد دالصلاب - دك مش نس _فح دج شل 1 0 7 5
- ّ 

 1.١ نم ١
 عبط جه -"* مهدحأ ب ونافتسأ ,اكح : ةعبسس

 - - ذا 5

 ع( - ٠:1١ عا ور رظنل )١(

 ىف سونافتسا ةملك (؟)

١ 

 ادلكا اهانعم ةينانويلا



 ع
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 00007 ردت نومدقألا هبقل ىذلا  بؤتع نع نود كلذ دعبو (؟)

 ناك اذه بوقعييو ٠ ميلشروأ ةسينكل افقسأ راص هنأ ةليضفلا ىف هومس

 مال نا نظي ناك !:فسودل انتا ناك هنا هنع فورعملا نآل برلا وخ] 0

هل:ةيوطخم تناك زا ءارذعلا نأل « حيسملا وبأ
م ىلبح هتدجو :اعمتجي نأ لبق! 

 ن

 ' (5) ليجانألا ةياور نيبت امك سادقلا حورلا

 سضنمرلكا نكلو 0050
 1 « رظانملا فصو د هفلؤم نم سداسلا باتكلا ف

 صاخشاك  انصلخم دوعص دعب انحودو بوقعيو سرطب نا لاقبو » اذكم بتك

 « ميلشروأل افقسأ رابلا بوقعي اوراتخا لب ةماركلا ءارو اوعسي مل - انبر مهزيم

باتكلا ىف بتاكلا سفن هنع.ىوربو (:)
 رومألا فلؤملا سفن نم عباسلا 

 «سرطبو انحويلو رابلا بوقعيل ةفرعم بهو هتمايق دعب برلا نأ ر اضيأ ةيلاتلا

 ناك نيذلا نيعبسلل اهوطعأ لسرلا ىقابو ٠ لسرلا ىقابل اهوطعأ ءالؤهو

 توكل ىتحا (8) راضقا هبرضو + لكيلا كد قوه نم ,.حرط [قذلا !وهو' + راثلا

 رابلا بوقعب اضيأ سلوب ركذ دقو 5 , ١,هسآر' عطق رخآلاو ٠ ةظيلع, ئصعب

 0 برلا اخأ بوقعب الا لسرلا نم هربغ 6 س3 » بنك امنبح اذه

يسملا رصع ذنم هب ىعد ام اذه (5(
 لك ىف مسالا اذهب فرع دقو ٠ هاوقت ةدش ببسب ح

 ٠ خيراتلا

 ( ١8:1١ تمر (ه)

 ١١ لصف 7 باتك رظّنا فلؤملا اذه صوصخب 0(

 05 ةحفص ؟ ةظحالم ١7 لصف ١ باتك رظنا 01/)

هضببم وأ: ةمتالا تلكتم ىا راصق مر
000 1 داثلا )| سوفيسوي لوقيو -.ا

 00اا 

 سويباسوي اهسبتقا ىتلا 0 تع نا ل ةياورزكلو ٠ توملا ىتح مجر

 ؟؟ لصفلا ىف دعب اميف

 رظنا ٠ م 45تةنس ؛لؤألا سابيرغأ سدوريه هسأر مطق ىذلا ىدبز نب بوقعد وه )3(

 نم عساتلا لصفلاو (؟: 7١ ع] ر
 ( 1 ل و ٠ باتكلا اذه



 لَ

 )١١(٠ نيينومهرسوألا كلل انصلخم دعو ققحت اضيأ تقولا كلذ ىفو (4)

 ., حيسملا ةنايدب رشبمو زراكك اسسدأ ىلا سواد: لسرأ ىهلا داشراب اموت نآل
 )١7( كانه تدجو ىتلا تادنتسملا نم « ليلقب كلذ لبق . انحضوأ نأ قبس امك

 لقن 3 دححبو ٠ حبس )١ ةملكد .: أراجبأ يدتمسد : ناكملا كلذ ىلا نيل املو )17

 » حييسملا ةوق رددقذل مهدضرأو 5 حجارلا لقعلا 2 كانه بعيشلا 2 هلامعأب

 مهوحن انصلخم ناسحا ىلع ىداع ريغ اناهرب ةمدقم )١7١( ٠ حيسملا .مسال

 ٠ اضيأ

 عجرنل نكلو ٠ ةميدقلا تاياورلا نه رومآلا هذه تيقتسا دقلو (6)

 ةسدنك ىلع داهطضا مظعأو لوآ دوهيلا راثأ امدنع ٠ ةفيلالا7 :لقكلا ىلا ىلا

 ادع - ةيمالتلا لك تنتشت امدنعو ,٠ سونافتسا داهشتسا زذأ ىلع ميلشروأ

 كونك انك نفسلا بعت +663 ةرماسلاو ةيفلفلا ا ا

 مل تقولا كلذ ىلا مهنكلو , ةيكاطنآو صربقو ةيقينيف :ىتح ةيهلالا بتكلا
 دوهيلل اهب اوزرك كلذلو . ممآلا ىلا ناميالا ةملك ميدقت ىلع اورسجي

 ٠ (١ه) طقف

 لخدي ناك ذاو « ةسينكلا دهطضيب لازم ال سلوب ناك تقولا كلذ ىفو (5)
 )١5( ٠ نجحسلا ىف مهعدويو ءاسنلاو لاجرلا رجي ناك هناف نينمؤملا تويب

 ,سون افتسا عم ةسمامش اومسر نيذلا دحأ وهو . اضيأ سبليفو )٠١(
 ةبهلا ةوق ًالتما نأ دعمو ٠ (١ا/) ةرماسلا ىلا لزنو اوتتشت نيذلا نمض ناك

 ىتح ةوقب ةيهلالا ةمعنلا هعم تلمعو ٠ دالبلا كلذ ناكس ىلا الوأ ةملكلاب,زرك

 نيرهغأل نع مد, برع لامتك :ةعطاتم .ىغو اينوهرسوا بيش اق12856 01828 ىلا

 ٠؟ لصف ١ باتك رظنا (١؟) 1,0655898 اسسدا اهتمصاع

 تناك اهنكلو ( ١١ لصف ١ باتك رظنأ ) اسسدا ىلا ةيحيسملا لوخد خيرات ملعي ال )١(

 ةمخفلا سئانكلاب ةظتكم تناك سويباسوي رصع ىفو «٠ 2« ثلاثلا نرقلا ىف ةيفقسالل ازكرم
 ٠ ةريثكلا ةريدالاو

 يلا ف ( 15  ؟؟ عاجز قتلو © اندر كلاذا فاد

06 200940 

 هسينكلا خيرات  ه م )



+ 0 

 )١6( ٠ نيريثك نيرخآو هسفن رحاسلا نومدس هتاّملك تبذج

 ذوفن ىلع هتذوعشب لصحو « ادج رهتشأ دق ذئتقو نوميس ناكو )١١(
 ىف هنكل )١5( ٠ ةميظعلا هللا ةوذ وه هنأ نظ ىتح . مهعدخ نم ىلع ميظع

 اال لا ل ل ل ةمفلا لابعألا عرين ذأ تق ولا اذ

 ٠ ةبدومعملا لبق هنأ ةجردل دعبأ ىدم ىلا بهذو « هفيزو ناميالاب رهاظت

 مويلا ىلا نولازي ال ةسندلا هتقطره نوعبتب نيذلا نأ شهدملاو )١١(

 ىئابو ضرمك ةسينكلا ىلا نولسني مهيبأب ءادتقا مهنأل هلاونم ىلع نوجسني
 لتاقلا عورملا مسلا مهيف اوثفني نأ نوعيطتسي نمل مهاودع نولقنيو « صرب وأ
 نوميس لان امك مهرش ىف اوذخأ املاح ءالؤع بلغأ درط دقو ٠ مهيف ىفتخملا
 ٠ هرمأ سرطب حضف امل لداعلا هءازج هسفن

 تعفد.ةيانعلا ناف موي لك مدقتت صلخملا ليدناب ةزاركلا تناك الو )١6(

 مويلا ىتح تلاز ال ايبويثأ نأل ٠ دالبلا كلت ةكللل اطباض نييبويثالا ضرأ نم

 ليق ىذلا نييمثولا نيب لوألا وه ناكف ٠ دادجألا ةداع بسح ةازما اهمكحت

 لك ىف نينمؤملا ةروكاب راصو « ايؤر ةجيتن سبليف نم ةيهلالا ةملكلا رارسأ
 نوكلا هلا ةفرعمب ىدان نم لوأ ناك هدالبل هعوجر ىدل هنا لاقيو ٠ ملاعلا

 ودنا كلك قحلاَب تمق' هتتيزط نع اذكهو * ركبلا لكك اننصلخملا ئيفملا لولكلاو
 )5١( « هللا ىلا اهيدي طسبت ايبويثا » نأ نلعت ىتلا

 نم ال (؟١) « راتخملا ءانألا ١» كلذ . نسلوب ناف ءالؤه ىلع ةوالعو )١5(

 نم هماقأ ىذلا يآلا هللاو هسفن حينسلا عوسي نالعاب لب سانلاب الو سانلا

 نالعاب ملكت توصبو ايؤرب ةوءدلل الهأ لعج ذا « الوسر نيع )5١( تاومألا
 (؟07) ءامسلا نم

0 

 ىلاتلا ١١ ف رظنا نوميسس صوصخب ٠ ( خلا ه : 8 عا ) )١6(

01 

 ١ 1 15 ا لإ 1 فرو 01 ل

 ٠ ( خلا ”: 5 عا ) رظنأ.(؟596)



 ىناثلا لصفلا

 حيسملا نع سطاليب هملعأ اك سويرابيط رثات فيك

 هناف ,« هدوع صو ةبيجعلا انصلخم ةمايق ربخ جراخلا ىف عاذ الو )١(

 ريرقت لاسرا وحن تاعطاقملا ماكح. نيد ترس ىتلا ةميدقلا ةداعلا ىلع ايرج

 ءىش هيلع ىفخي ال ىكل اهيف ثدحت ىتلا ةديدجلا ثداوحلا لك نع روطارنمالل

 ىتلا ءاينألاب )١( سويرابيط ىلا ىطنبلا سطاليب ثعب ةداعلا هذه ىلع ايرج
 نم عوسسي انصلخم ةمايقي ةقلمتملا نيطسلف ءاجرأ لك ىف جراخلا ىف تعاذ

 ٠ تاومألا

 دعب هنأ فيكو « هنم اهفرع ىرخأ بئاجع نع اضيأ افصو ىطعأ دقو (؟)

 لاحأ سويرابيط نأ لاقيو ٠ ىلا هنا نوريثكلا ٍدقتعا تاومألا نم ماق ذا هتوم

 مل مهنا ةرهاظلا ةلعلا تناكو . هوضنر مهنكلو « نايعألا سلجم ىلا رمألا

 نأ نيينامورلل زوجي ال هنأب ىضقيد ميدق نوناق دجوي ناك ذا ) الوأ هوصحني

 ةيقيقحلا ةلعلا تناك نكلو ٠ ( نايعألا سلجم رارقو ىأر ذخأ دعب الا ادحأ اوهلؤد

 وأ رشبلا ديياأت ىلا ةجاح ىف نكي مل ىهلالا ليجنالل صلخملا ميلعتلا نأ

 هيبأ ىف ركفي ملو « هنوك نأ قبس ىذلا هيأرب اكسمتم ىقب سويرابيط ناف

 نيناوقب ريبخ لجر وهو .؛ ؟ سونايلوترت اهنود رومألا هذه (5)

 2« امور ىف ذاذفألا لاجرلا دحأو « ىرخأ حاون ىف ةميظع ةرهش وذو « نيينامورلا

 )١( ايمسر اريرقت سودرابيط ىلا لسرأ سطاليب نأ اضيأ سونايلوترت ررق ٠

 اينامور ةئام دئاق هوبأ ناكو ٠ م ١٠١ ةنس ىلاوح ةنجاطرق ىف سونايلوترت دلو (0)

 راصو٠ م ١1١ وأ ١8١ ةنس ىلاو> ةيديسملا قنتعا هنكلو ءامور ىف ماحمك لغتشاف وه امأ

 ٠ بتك ةدع بتك دقو ٠ موريج ىأر بسح اسق



 ركوب 38

 ىلا مجرتو ةينيتاللا ةفللاب هبتك ىذلا نيبحيسملا نع (؟) هجاحتحا ىفو

 : كم ام" بتكا كافرا

 ناك هنا لوقن اهردصم نم نيناوقلا هذه نع افصو مدقن ىكلو » («ه)

 نايعألا سلجم ىطعب نأ لبق ادحآ روطاربمالا هلؤي ال نأب ميدق لاع رمأ كلانه

 ٠سونروبلا ىعدي نيعم نثو ددصب سويايروأ سقرم هلعف ام اذه ٠ هتقفاوم

 رماوأب الا مكنيب بهوت ال ةيهلالا ةماركلا نأ انميلاعت ةحلصم ىف ةطقن هذهو

 يرن اذكهو ٠ هلؤي ال هناغ ام اناسنأ ىضري ال هلا ىأ ناك ناف ٠ ةيرشب ةيلاع

 ٠ هللا وحن نم اميرك نوكي نأ ناسنالل ىرورضلا نم هنأ ةداعلا هذه ىضتقمب

 ىلا حيسملا ميسأ لخد هديهع َْق ىذلا للا سويراببط ناف كلذل 0 60

 لصتالا الو" هتف ادب ناكل قيطشلف خم مقلعدلا 1ةظفتكلا*نلساو "نهتم كانا

 سلجم نكلو ٠ ميلعتلا اذهب هباجعا حوضو لكب مهل نيبو « نايعألا سلجمب
 هيآرب اكسمتم لظ هناف سسويرابيطامأ ٠ هسفنب هحصفي مل هنأل هضفر نايعألا

 ٠ « نييحيسملا ىمهتم توملاب ددهو

 ميلك“ قاعي ال "ركن -ةلقع“ى ةّمكحم اذه ةئواهشلا" ةيانغلا "ٌكَحَطَو دقلو

 ٠ « ملاعلا ءاجرأ لك ىف رشتني لب هتءادب ىف ليجنالا

 ٠ بتك ام رهشأ نم هتاجاجتحا باتك ربتعي (9)



 ثتلاخلا لصفلا

 ملاعلا لك ىف ةعرسب حيسملا مهلعت ىشتنا دقن

 صلخملا ميلعت رانأ . ىهلا نواعتمو « ةيوامسلا ةوقلا ردثآتن تحت اذكعو )١(

 لسرلاو .نييليجتالا توضص عرخ لاحللو + سمسقلا ةعضاك ل غرا

 )١( ٠ مهتاملك ةنوكسملا ىصقأ ىلاو ضرألا لك ىلا نيمهلمللا

 تألتماو 2 ةيرقو ةنبدم لك ىف سئانكلا تسسسأت ام ناعرسو (؟)

 تافارخ دويقبمهلوتغ تلبك نيذلاو +. ةظتحلاج ىلع رذيبك' اعلقلا' ردق احم
 هدا دخلات مهقابأ' نم, مهملا :تردحت , نقلا ءاطخألا ةنينكتا ةيشلا تكول

 دق مهنأك . ةيبجعلا مهلامعأو هذيمالت ميلعت ىف ةلماعلا حيسملا ةوقب اوررحت

 اوديقتساو ٠ ةيدويعلا عاونأ ىسقأ نم مهحارس قلطأو « ةاسق دايسأ نم اوررحت

 اوفرتعاو « اهودحجحو ةهلالا ددعتب ةلئاقلا ةيناطيشلا ةينثولا ةدايعلا عاونأ لك

 ةيقيقحلا ىوقتلا موسرب هومركأو « ءايشآلا لك قلاخ « طقذ دحاو هلا دجوي هنأب
 +: ىشنلا قدس انيساكم اهسرع .رقلا ةلوفحلا اوس يسرا فلل هلك

 هوس رك ناش .دتعألا ركافس قدم نالا ةسلالا ةنيبقلا كيك

 ةطساوب هينب لك عم حيسملاب ناميالا الوا لدق « نيطسلف ةيرصيق نم ىذلا

 ىف نيرخا نيينانوي نم روهمج هدعبو ٠ (5) سرطب ىدب ىلعو ةيهلا ايؤر
 داهطضا ببسب اوتتشت نيذلا كئلوأ لدجنالاب مهرشب 2 (؟) ةيكاطنا

 ءايدنأ اهبلا مدقو ٠ رثاكتتو دادزت ةيكاطنا ةسينك تأادبد الو ٠ سونافتسا

 ,نورخآ نوريثك ةوخاو « سلودو ابانرب مهنيب نم « (5) ميلشروأ نم نوريثك

 أنة 16

 كا او ك٠ 1 5: عار 86 2 م1

 .٠ ( خلا ؟؟ < ؟١١عارب رفا (5



/ ٠ 

 ا 6 ندددفس :لأ » م.سأ ناف >5 2 ا بذع عوبنب نم امك (ه) الءأ كانه

 ةعاجملا نع ةوبند ب مهعم ناك ءابدنألا نم دحاو 2 سودياغأ

 ()ةوجالا تاجاشمأ
 قطنو 5

 ا دسل ابانربو سلوب لسراف « لصحت نأ ةعمزم تناك ىتلا

 دس سيلا 7

 ةطساوب ال ةبيكاطنأ ىنثو ةطساوب الوأ ذخيدمالتلا ىلع مسالا | خه قلطا ) ج١ الالع ١ عا ( 6

 .٠ ديدجلا دهعلا ىف اهدجن نأ ردني ةملكلا نري مهسفنأل سرلا ةطساوب الو دوييلا

 0 ا



 عيبا للا لصفلا

 اكلم سابيرغأ سوباك نيع سوبرابيط تود دعب

 سدورده بقاع نأ دعب دوهيلا ىلع

 دبؤم ىفنب

 هفلخو )١( ةنس نيرشعو نيتنثا وحن مكح نأ دعب سويرابيط تامو )١(

 2 (5) نسابيرغأل دوهيلا مكح ىطعأ لاحللو ٠ (5؟) سوياك ةيروطاربمالا ىلع

 كلذ دعب  امهيلع ةوالعو ٠ سويناسيلو سبلين ىتيالو ىلع اكلم هايا العاج

 حيسملا ملأت ىذلا ) (5؟) سدوريه بقاع ذا « سوريه ةبالو هحنم  ردصق تقود

 دهشيو ٠ ةددعتم مئارج ببسب دبؤم ىفنب ايدوردع هتأرماو ( (5) همايأ ىف

 )١( ٠ سوفيسوبد قئاقحلا هذهب

 م "1 ةنس سرام ١ ىلا م ١ةةنسسطسغأ؟9: نم )١(

 م 5١ ةنس رياني 54 ىلا سويرابيط توم نم سوياك مكح (؟)

 ملعت دقو ريبكلا سدوريه ديفحو سلودوطسرأ نبا ناكو «٠ لوالا سابيرغأ سدوريه (5)

 ٠ سويناسياو سبليف ىتيالو ىلع اكلم هلعج شرعلا ىقترا املاح ىذلا سوياك ةقادص بسكو امور ىف

 سوياك توم دعبو ٠ سابيتنا سدوريه اهمكحي ناك ىتلا هيريبو ليلجلا ةيالو هاطعأ م 59 ةنس ىفو

 لك :ىلع ءاكلم :هلمج: .ىذلا .رمألا .ةرماسلاو ةيدوهيلا .ةيالو ىلع انفيا اكلم" هفلغ يزين

 سوماسنلا ىلع اظفاحم ناكو ٠ ريبكلا سدوريه كلمك فارطالا ىمارتم كلم اذهو ٠ نيطسلن

 سرطب نجسو ريبكلا بوقعي سأر عطق ىذلا وهو ٠ دوهيلا ةبحم بسك ىف حجن اذلو ىدوهيلا

 ٠ دعب اميق رشاعلا لصفلا رظنا ٠ م 44 ةتس ىف عور© ٌضرمب تامو: ١؟ ع)

 ١١ 1 : 58 ول رظنا (ه) سابيتنا سدوريه (5)

 5 259 : " دوهيلا خيراتو 7و 5 : ١4 راثآ 5)



 ا 075

 افورعم ناك لحجر وهو 2 )/١( وليذ رهتشا روطاردمالا اذه دهع ف 1

 ءاملعلا نم نيريثكلا نيب اضيأ لب طقف انسنج ىذب نم نيريثكلا نيب ال ادج

 ىمسأ اولتعا نمم ىندأ نكي مل هنكلو . دلوملاب ابئاربع ناك دقل ٠ ةسينكلا حراخ

 تاسارد ىفو ةسدقملا بتكلا ىف اريثك بعت فيك امأ ٠ ةيردنكسالا ىف زكارملا

 نيين نأ ىرورضلا نم سيبلو ٠ همتا ىذلا لمعلا نم عيمجلل حضاو اذهف هتمأ

 هنع فرع املاط ةيبنجألا ممالل ةرحلا تاساردلاو. ةفسلذلاب اريبخ ناك هنا فيك

 اهل سرك ىتلا ةيروغاثيفلاو ةينوطالفألا ةفسلفلا ةسارد ىف هيرصاعم لك قاف هنأ

 9 2 ةفصي هدوهتح

 ٠ ةعيفر ةلئاع نم ايردنكسا ايدوهي ناك ()



 سماخلا لصفلا

 دوهيبلا نع ةباين سوداك ىلأ وليف ةيلاسرا

 قر وكبهَتلا :بكاضم نغ ةنصو' بتك ةسيك: قاف ب1 كاست 20

 . « اهلا هسفن اعد فيك : سوياك نوذج فصو تقولا سفن ىفو ٠ سواك دهع

 ىف دوهيلا ايالب كلذ دعب فصو مث ٠ اهل رصح ال ملاظم  روطاربماك - ىرجأو

 نع ةباين امور ىلا هسسفن وه اهيف لسرأ ىتلا ةيلاسرالا نع انابيب مدقو « هدهع

 عئارشت نع اعافد سوياك مامأ رهظ امدنع هنا فيكو . ةيردنكسالا ىف هيعش

 ٠ رطخلا هتايح اضرعم ٠ ةيركسلاو كدلعلا ةزؤ+ رز «النالك اج

 نم رشع نمانلا باتكلا ىف رومألا هذه اضيأ سوفيسوب ركذيو (؟)
 ١ ةيلاتلا تاملكلا َّق ) راثالا 0( هفلؤم

 ؟نببانودلاو كانه نينكاسلا دوهبلا نيد ةيردنكسالا ىف ةنتف تماقذا»

 ٠ سوياك ىلا اودهذو فرط لك نم نيبودنم ةثالث ريتخا

 مئاتشب هوفت دقو ٠ ةيردنكسالا ىبودنم دحأ (5) « نويبأ » ناك » (؟9)
 ٠ رصيقل بجاولا ماركالا نع اولفاغت مهنا هلاق ام نمضو « دوهيلا دض ةريثك

 لك ىف هولماعو , سوياك ىلا لكايحو حباذم امور اياعر لك ماقأ امنيب هنآل
 هومركي نأ انيشم ارمأ هوربتعا مهدحو مهناف . ةهلالا ةلماعم ىرخآلا ىحاونلا

 ٠ همساب اوفلحيو ليثامتلا ةماقاب

 اهب جبهي نأ وجري ناك ةريثك ةيساق امهت نويبا هجو امدنعو » (5)

 ١ نة ١/8 راثآ )1(

 ةرشابم سرعلا سويباك ءالتعا دعب م 0 كت هئتفلا هذه تأدب )50

 دلأ نم ناك امك اينانوي املاعو اريدق ابتاك ناكو 2 نيينانويلا نيبودنلا سيئر (9)

 ٠ دوهيلا هادا



 نول /

 مرتحم لجر وهو « دوهيلا دفو سيئر وليف ناف « العف ارظتنم ناك امك سوياك

 اكسل يش ناك « ةفسلفلا ىف ردتقمو « 5 كرابالا ردنكسا خأو « هجو لك نم

 5 همهت ىلع ادر عافدلل

 ادج جيهت ذاو ٠ ناكلا ةرداغمب هرمأو هعنم سوياك نكلو » (ه)

 وليف رداغوا + مهدضأ ةيساق تاءارجاا نضعب .ذاختا7ق "نكفي' هنا اجنضاو ناك

 ناك امنيب هنأل , اوعجشتب نأ هل نيقئارملا دوهيلل لاقو « ةناهالا ةيطغت ناكملا

 ةياور ىهتنت انه ىلا ٠ « هللا عم دهاجي عقاولا ىف وه ناك مهدض ارئاث سوياك

 ٠ سوفيسوي

 ا لل ع عنان ةيئاشرالا ف. نع ةفلؤم فرد اةنايعناا لن زاهق 43و
 ااا ل ل اما نازكلاو 7 كيلا كلذ ىف ةلثفام لك لدصمتو هع
 دعب مهب تلح دوهيلا بئاصم نأ ءىراقلل ءالجب حضوت ىتلا رومألا كلت طقف نودأو

 ٠ اهيبسبو حيسملا دض ةئيرجلا مهلامعا نم زيجو تقو

 2« سويرابيط مدح تقو ىفو « امور ىف هنا ىوري رمألا ءىداب ىفف ()

 ا رار لا يذلا ةيطعلا قلنا لفت نكتلاو قاكذئذلا 2“ نم وناحتتس# لذم
 ىذلا  سطاليب لواح ةيدوهيلا ىفو ٠ ه اهرخآ نع ةيدوهدلا ةمألا ةدابال دهج

 ا ل ومالا ملاكم ءارجأو اكس« عدم, ارس ظفر 3 ار
 ل 1 1 امكاك دقت لازي الا ناك ىذلا لكيولا ملاك

 ٠ 1 ميظع بغش ثادحاإل مهعفدو

 ٠ عساو ذوقن اذو آدج اينغ ناكو , ةيردتكسالا ىف دوهيلا ةاّضق سيئر 5

 مث ٠ مهدض راث/ سويرابيط نكلو ٠ رصيق سطسغوأ فطعب نوظحي دوهيلا ناك (هو

 . ةردثك ملاظم مش تلحو امور نم اودرط

 ىتش لئاسوو ةعونتم قرطب دوهيلا داهطّضا ىف ةيهانتم ةوسقىلع سطاليب نهرب

 + همكح ةدم لك ىف



 سدانبلا لطقلا

 حبسملا ىلع مهتحاقو دعب دوهبلاب تلح ىنلا بداصأأ

 )١( سوياك ىلا ةيروطاربمالا ديلاقم تملس سويرابيط توم دعب ٠
 نيريثك بوعش دض اهبكترا ىتلا اهل رصح ال ىتلا ملاظملا بناجبو ٠ نئشطب

 دوهيلا ةمأ لكب ةصاخ ةنصب ٠ ىذلا وليف تاملك نم زاجياب اهملعتن رودا هذهو

 اميس « ادج اديددش عيمجلا وحن هتافرصت ىف سوياك ذوذش ناك د» (9)

 ذختا هنا ىتح « اهدشأ نيريخالا ءالؤهل هتيهارك تغلب دقو ٠ دوهيلا ةمأ وحن

 , نكامألا هذه ًألمف ةيردنكسالاب ادبو ىرخألا ندملا ىف مهتدابع نكامأ هسفنل

 وه اهماقأ هناكف اهتماقاب نيرخالل حمس ذا هنأل ) هصخشل روصو ليثئامتي

 ٠ تقولا كلذ ىلا سمي مل ناك ىذلا  ةسدتملا ةنيدملا ىف لكيهلا اما ٠ ( هسفني

 ىعديل هسفنل لكيمح ىلا هلوحو هردغ هناف « هتمرح كهتنت ال اناكم اربتعم ناكو

 ٠ « رغصألا سوياك ٠ روظنملا « ىرتشملا » رتبوج لكيه ىلا

 ىرخأ بئاصم نود « لئاضنفلا » هاعد بتاكلا سفنل رخآ فلؤم قو )3

 ءانثاأ ةيردنكسالا ىف دوهيلاب تلح « فصوت نأ نكمي الو ىصحت ال . ةعورم

 ٠ صلخللا دض ةثيرحلا مهمئارج بقعو سطاليب دهع ىف تادب ةمألا لك بئاصم

 « دوهيلا برح » نع هفلؤم نم ىناثلا باتكلا ىف هلوقد ام ىلا عمتسا (5)

 ىلا لمح سويرابيط لبق نم لاوك ةيودهيلا ىلا سطاليب لسرأ الب

 ىلاتلا مويلا قو . ازومر ثتيعدذد « ةعنقم روطاريمالل ليدئامت اليل ميدلشروا

 ام رظنملا نم اوبرطضا نيبيرقلا نأل ٠ دوهيلا نيد بارطضا مظعأ اذه ثدحأ

 اني 0

 * «© مهتنسددم



 "ل 7

 ليوط تقو ضمي مل هنأ ىرت نييليجنالا تاباتكب اذه ةنراقمبو (5)

 !وخرص امدنع هسفن سطاليب دهع ىف مهخارص لجأ نم صاصقلا مهب لح ىتح
 )١( ٠ رصيق الا كلم مهل سيل مهنا نيلئاق

 ,ىرخأ ةبيصم كلذ دعب مهب تلح هنأ دعب اميف بتاكلا سفن ررقو (1)
 ىعدت ىتلا ةسدقملا لاومألا مادختساب ىرخأ ةنتف راثأ اذه دعب » : ىتآلا بتكف

 ٠ '" ايداتس ةئامثالث اهلوط ءام ةانق ءاشنال « نابرق »

 ميلشروأ ىلا سحطاليب ءاج املو ٠ ادج رمألا نم اوؤاتساف ريهامجلا امأ» (1/)

 لامعتسا نم مهعنمو « نييندم ىز ىف نيفختم نيحلسم ادونج ريهامجلا نيب عزو

 ذئدنعو « احئاص هتوص عفري نم لك ةوارهب اويرضي نآب مهرمأ لب , فيسلا
 مهنم نوريثكلا كله دوهيلا برض ذاو ٠ اهيلع قافتالا قباسلا ةراشالا مهاطعأ

 ريصم نم هوأر ام ببسب مهفوخ دتشا ذا ريهامجلا نأ ىلع ٠ اولتق اذكهو

 ٠ « ءودهلا ىلا اودلخ اولتق نيذلا

 تراث ةريثك ىرخأ تانتف رابخأ بتاكلا سفن لجس هذه ىلع ةوالعو (6)

 تارماؤملاو بورحلاو تانتفلا ةعرسب تعءباتت فيك نيبو « اهسفن ميلشروأ ىف
 نأ دعب الا دوهيلا لك ىفو ةنيدملا ىف طق لطبت ملو . تفقولا كلذ ذنم ةئيندلا

 لح ىهلالا ماقتنالا نأ ىرن اذههو ٠ نايسبيسف راصح اريخأ مهيلع قبطأ
 ل د 11 اك ل ووافق ردنا ' قا كلا كبلوم دزهيلاب

 * ( ١6 لملك ك0 00

 * آارتم ٠٠١ وحت هلوط سايقم (؟))



 عباسلا لصفلا

 سطاابدب راحتنا

 ءانصلخم مايأ ىف امكاح ناك ىذلا , هسفن سطاليب نأ ةظحالملاب ردجي اممو
 نع نآلا ثدحتن ىذلا ؛ سوياك دهع ىف بئاصملا ضعب هب .تلح هنأ هنع لْيَق
 اذكهو )١( ٠ لتقلا ذفنمو هسفن لتاق ريصي نأ ىلا رطضا هنأ ىتح « هدهع

 ةوفئان ولا نوكرألا هاو ام اذه. فه ىضايصتقالا لا قولالا حان كا لا
 ٠ ةرتف لك ىف تثدح ىتلأ ةعباتتملا ثداوحلا اونودو هداييمولوألا اودتك نيذلا

 نماثلا لصفلا

 سويدولك رصع ىف تثدح ىتلا ةعاجملا

 روطاريمالا هنئفئلخ ىتح تاونس عبرأ مكحلا ف سويأك مدد مل 1(

 انتنايد نع ءابرغلا باتكلا اهاور ةعاجم ملاعلاب تلح هدهع ىفو )١( ٠ سويدولك
 ىتلا (5) لسرلا لامعا رفس ىف ةنودملا سوباغأ ةوين تمت اذكهو ٠ مهخيراوت ىف
 . : هلك ملاعلاب ةعاجم لحتس هنأب ىضفقت تناك

 سويدولك مايأ ىف ةعاجملا رمأ لامعألا رفس ىف اقول ركذ نأ دعمو (5)
 لؤاشو اناترب ديب ةيدوهيلا:ىف ةوخالا ىلا اوئسنزاةيكاشنأ ف ةوخالا نا ىورو“
 : ةيلاتلا ةياورلا فاضأ (؟) هتردقم بسح مهنم دحاو لك

 زونكلا نع فشكي نأ نييرماسلا دئاق دعو دقل : هجولا اذه ىلع سطاليب طوقس ناك )١(
 ذاو ٠ ءاجرالا لك نم نويرماسلا عمجتف ٠ ميزرج لبج ىف اهافخأ ىسوم نا ليق ىتلا ةسدقملا

 نويرماسلا اكش املو ٠ نيريثك مهنم لتقف مهدض اشيج درج ةنتف عمجتلا اذه نأ سطاليب نظ
 مهتلا نع بيجيل م 51 ةنس امور ىلا سطاليب ىلاولا اذه لسرأ ايروس ىلاو سويليتيف ىلا
 سوياك هناكم شرعلا ىلع سلجو تام دق سويرابيط نأ دجو امور ىلا هلوصو ىلو ٠ هيلا ةهجوملا
 . كان سكنلا ثيحب انيق لا ها قيل

 هفلخ ىتح م١1 ةنس رياني 45 ىلا م 57 ةنس سرام ١5 نم مكحلا ىف سوياك لظ )١(

 ىو ؟ة نا تلا'286 متت الا سويدولك ةمغ



 عساتلا لصفلا

 لوسرلا بوقعي داهشتسا

 اخاأ بوقعي لتقف ٠ ةسينكلا نم سانا ىلا ءىسيل هيدي ١ كلما سد وربه

 * « فيسلاب انحوي

 نم عباسلا باتكلا ف سضنميلكا ناف اذه بوقعي صوصخيب امأ (؟)

 تلصو امك اهايا القان « ركذلاب ةريدج ةياور ىورم « رظانملا فصو ده هفلؤم

 امحف زكؤت هكاخلا ىلإ بوعي داق ىذنأ صختشلا نا لوقيف ٠ هورضاع:قمج هملا

 ٠ ىحيسم اضيأ وه هنأ فرتعاو , هتداهش الماح هآر

 ىلا لسوت .قيرطلا .ىفو , جراخلا ىلا اعم.اديتقا امهيلكنا لوقي مك (م)

اوه اما1-+ هحماَسَي: نا نَوَتب
 كنم مالسر» لاق: زيطق!نيكفت كبف 

 ا ملطقو ب

 ٠ دحاو تقو ىف امهيلك سار تعطق اذكهو

 دعب « سدوريه ىآر ذا ب ةيهلالا بتكلا ةياور بسح كلذ دعمو (4)

 ءنجسلا هعدواو اضيا سرطب ىلع مجمع ٠ دوهيلا ىضرب كلذ نأ بوقعي توم

 ءليجنالا ةمدخل ررحو « ةبيجع ةيفيكب هقثو نم هحارس قلطأ هنأ الول هلتق دارأو

 " سرطبب هللا ةيانع تناك اذكه ٠ اليل هاتآ اكالم اهيف ىار ةيهلا ايؤر دعب كلذو

 5ةظحالم عبارلا لصفلا رظنا ٠ لوألا سابيرغا سدوميه (؟) 00114 ا 1 تلا ال



 يشاعلا لصفلا

 لسرلا - سدوريهع اضيأ ىعدي ىذلا  سابيرغأ دهطضا ذا

 لاحلا ىف ىهئالا ماقتنالا هب لح

 ماقتنا نكلو ٠ لسرلا دض كلملا تاريبدن جئاتن اردشك رخأتت مل )١(
 . (؟)لامعالا رفس انربخي امك ةرشابم مهدض هتارماؤم دعب هب لح ىهلالا لدعلا
 .ةيكولم ةرخاف ةلح سبلو ٠ ةروهشملا دايعألا دحأ ىف ةيرصيق ىلا هاش ال. هقأل
 روهمجلا لك نسحتسا املو ٠ رصقلا مامأ عفترم ىسركنمبعشلل اباطخ ىقلا
 كالم نأ باتكلا ىوري . ناسنأ توص ال هلا توص توصلا نأ نيعدم .ع باطخلا
 ظ ٠ حورلا ملسأ دودلا هلكأي راص ذاو « هبرض برلا

 بتكلا عم هقافتال سوفيسوي ةياورب باجعالا الأ انعسي ال نحنو )2(

 0 ةيلاتلا ثتاملكلا ف ةبوجعألا هذه نع تدحتي ثيح ؛« راثآلا 0( هفلؤم نم رشع

 :ربأ اح: (5) ةيدوهيلا لك ىلع همكح نم ةئلاخثلا ةنئسلا لمكا ال وره (5)

 ديعلا اذه ىفو ٠ رصيق ةاجنل اراكذت هب لفتحب ديع اذه نأ هملعل « رصيقل !ماركا
 ٠ ةيالولا نايعأو فارشالا نم ادج ميظع ددع دشتحا

 ( خلا 101501710 0 )3

 - ةظحالم رظنأ م ١ ةنس ةكلمملا لك مكحي أدب سابيرغأ ناف ٠ م 55 ةنس (؟)

 تتناك وبارتس مايا فو ٠ ميلشروا برغ لامش طسوتملا ضيبألا حبلا ىلع :ةيرسي# عقم (؟)
 ةنيدم م ق ٠١ ةنس ىنب ريبكلا سدوريه نكلو ٠ وتارتس نصح ىعدت ةريغص ةئيذم كلانه
 ةسردل ارقم دعب اميف تراصو 0 نيطسلف ىف ةينامور ةنبدم مهأ تحبصأ ام ناعرس ىتلاةيرصيق



 ساكعناب ةضفلا تغملت كلانهو ٠ رخاذف جميسنو ةضفم نم اهلك ةلح اسال

 تذدحأ ىدذح تءاضو تقربأآو »2 ةبالخ ةيفدكي تعاضأف": ةركبملا سمشلا ةعشأ

 ٠ هيلا نيعلطتملا بولقأق“غرفلاو بْعَرلا نم اعون

 ,كانه نم رخالاو انه نم دحاولا « مهتاوصأ هوقلمتم عفر لاحللو » (5)

 انك نا « اميحر نك : نيلئاقو اهلا هايا نيعاد , هتحلصم ىف نكت مل ةيفيكب

 رشبلا' ةعيبط نم ىمسأ كناب فرتعن ّنآلا نم ائناف ناسناك كانيشخ دق نآلا ىلا

 ٠ نونفي نيذلا

 ذا ليلق دعب هنكلو : حقولا مهقلمت ضفر الو ٠ كلملا مهخبوي مل )( ١»

 نوكيس اذه نأ لاحلا ىف كرداف « هسأر ىلعأ اسلاج اكالم ىأر قوف ىلا رظن

 ذفان ملأب برضو ٠ (5) بيط ظح ببس تارملا ىدحا ىف ناك امك رش بيس

 ٠ هبلق ىلا

 ىلا علطت.: ذاو ٠ ةدشلا ىهتنمب تادب مالا هئاعماب تلح لاحللو » (0)

 ءاش « ةايحلا هذه ةرداغملل مكهلا انأ ىل نآلا رمألا ردص دقل : لاق هئافقدصأ

 هومتوعد نم ناف ٠ نآلا ىنع اهب متقطن ىتلا عادخلا تاملك بذكي نأ ردقلا

 ٠ هللا هددح امك انريصم لبقن نأ بجي انثكلو ٠ ثوملا ىلا نآلا قاسب اذلاخ

 ٠ ةداعساهنوعدي ىتلا ةمظعلا كلت فءدجم ىف لب ناوع ىف طق انتايح ضقن مل اننأل

 هللا ىلا اوعرضتو « مهئابآ ةداعك حرسملا ىلع اوسلج مهدالوأو مهتاجوز عم

 ةرشابم كلذ دعب قوف ىلا رظن ذا هنكلو » اذكه سوفيسوي خيرات ىف ةرقفلا هذه تدرو (5)

 ةئثيسلا رابخالاب ريذن رئاطلا اذه نأ لاحلا ىف كردأف هسأ ر ىلعأ لبج ىلع .ةسلاج ةمود. ئىأ٠

 بفالتخإلا اذه نيخرؤملا ضعب للعيو ٠ « ةبيطلا رابخالاب هل اريشب.تارملا ىدحا ىف ناك ابك

 ٠ سوفيسوي خيرات خسن ىف تافالتخاب



 ١ 1م

 ءاكنلا ٠

 , هئاعمأ ىف ةديدش امالآ ىناعي عاطقنا الب مايأ ةسمخ لظ نأ دعبو» (1)

 دقو ٠ (5) هكلم نم ةعباسلا ىفو « هرمع نم نيسمخلاو ةعبارلا ف ةايحلا قراف
 سبليف ةيالو ىلع اهنم اثالث ٠ سوياك روطاربمالا دهع ىف تاونس عبرأ مكح
 ىف تاونذس ثالثو . ةعبارلا ةنسلا ىف (1) سدوريه ةيالو اهيلا تفيضأ د

 ٠ « سويدولك روطاربمالا دهع

 )*١( رومألا هذه ىف سوفيسوي نأ فيك بجعلا دشأ بجعتأل ىنناو :

 ةيهلالا بتكلا عم امامت قفتي « اهريغ ىف امك ٠ فالتخا ىأ دحاو ىأل ادب اذا اما

 صخشلا سفن نأ نيبت لقألا ىلع ثداوحلاو خيراوتلا ناف « كلملا مسا ةهج نم
 هنآأل .وأ خسانلا أطخ ببسل مسالا رييغت ثدح ءاوس 2 تاذلاب دوصقملا وه

 نيمسا لمحي نيريثكلاك ناك 8 ٠

 توم دنع رهظ ام سكعب « دوبهيلا بولق ةلامتسا ىف سابيرغا حاجن رادقم نيبي اذه (5)
 ٠ ريبكلا سدوريه هدج

 ةظحالم رظنأ ٠ 517 ةنس ىف سويناسيلو سبليفل افلخ مكحي أدبو م ٠ ق ٠١ ةنس دلو (1)
 ٠ سابيتنا نسدوريغأ (1) ا

 سويفيسوي امأ « ةلئاعلا مسآ وُلحو سدوريه مسا اماود كلملا ىلع قلطي 'اقول ناك (8)
 لوألا سابيرغا سدوريه مساب انل فورعملا وهو ٠ سابيرغ) همساب هوعديف

 ( ةسينكلا خيرات - ١ م0



 يسع ىداحلا لصفلا

 هعابتأو لاتحكا سادوت

 تمت ىتلا ةرواشملا ىف « لاق ليئالامغ نأ لامعألا رفس ىف ةول انثدحي )١)
 هنأ هسفنب ارختفم سادوث ماق » هيلا راشملا تقولا ىف هنا «, لسرلا صوصخب

 فورظلا ةيلا راشملا هفلؤم ىف نود هناف ٠ لجرلا اذه نع سوفيسوي ةياور
 : ةئلاتلا

 ىعدي لاتحم صخش ماق ةيدوهيلا ىلع ايلأو (5) سوداف ناك الم (؟)

 رهن ىلا هوعبتيو مهتاكلتمم اوذخأي نأب ادج اريبك اروهمج عنقأو سادوث
 اربعم مهل دهميو هرمأ ىلع ءانب قشنيس رهنلا ناو ىبن هنا لاق هنأل ٠ ندرألا

 ٠ نيريثكلا عدخ تاملكلا هذهبو ٠ الهس

 لسرآ لب « مهتقامح ىف ىدامتلاب مهل حمسي مل سوداف نأ ريغ » (؟9)
 « نيريثك مهنم اولتقو راظتنا ريغ ىلع مهب اوعقوف « مهدض ةلايخلا نم ةقرف
 « اريسأ هسفن سادوث اوذخأ امنيب « ءايحأ نيرخآ نيريثك ىلع ضبقلا اوقلأو
 ٠ « ميلشروأ ىلا اهولمحو هسأر اوعطقو

 سويدولك مابأ 3 اع كلطصل ىتلا ةعاجملا اضيأ ركذبي اذه ولع ةوالعو

 ٠ ةيلاتلا تاملكلاب

 م 44 ةنس ىلاوح 180115 (؟) 0



 رشع ىناثلا لصفلا

 (”) نيينوهارسوألا ةكلم ةناليه

 قتلا :ةميظعلا ةعاجملا ةيدوهيلا ىف ثثدح (ه]' تقوللااذه قو (5) : 1)
 ىلع هتعزوو ةلئاط غلابمب رصم نم احمق (7) ةناليه ةكلملا ترتشا اهئانثأ ىف

 و نيجحاتحملا

 ثيح « لسرلا لامعأ رفس عم ةقفتم اضيأ اهدجت ةقيقحلا هذهو (؟)

 ةدعاسم اولسرب نأ ميهدع لكل رسدت اميدسح | ومتح 2 ةنكاطنأ ف ذيمالتلا نا لبق

 خياشملا ىلا نيلسرم اضيأ هولعف ىذلا رمألا ٠ ةيدوهيلا ىف نينكاسلا ةوخألا ىلا

 ٠ (7) « سلوبو ابانرب ىديأب

 ىعدت ىتلإ ةنيدمللا ىحاوض ىف ةميظع راثآ كلانه لازت ال هنأ ىلع .(5)

 ةكلم تناك اهنأ لاقي نكلو ٠ خرؤملا اهركذ ىتلا هذه ةناليهل (8) ايلا نآلا

 نيينييايدالا ٠

 ( #* : مه : ٠" راثأ ) سوفيسود (5) حه ةحفص ا/ ةظحالملا رظنأ (9)

 ردنكسإ سويرابيطو سوداف سويبسوك نييلاولا دهع ىف (5)
 6018528128 نيبايدإ كلم 8401185282115 سوزابانوم كلملل ةجوز تناك (5)

 امدقو ةيدوهيلا ةنايدلا اهنباو ىه ةكلملا هذه تقنتعا دقو ٠ نمكلرنالا اهو هفلخ ىذلا 1-5
 راوسالا بناج انفدو ميلشروأ ىلا امهاتثج تلقن امهتوم دعب امهنا ىتح دوهيلل ةليلج تامدخ

 د نع + راثأ ) تامارهأ ةثالث تنب دق ةناليه تناك ثيح جراخلا نم ةرشابم

 اهانب ىتلا ةينثولا ةنيدملا ىه تناك 6618 4( لموت ١ اوال

 . ( 5 لصف 54 باتك ىلي اميف رظنأ) ميلشروأ ناكم نايرداه



 يسع ثلاثلا لصفلا

 رحاسلا نووس

 رشبلا لك نيب حيسملا عوسي انبرو انصلخمب ناميالا نآلا عاذ ذا )١(

 حلت هللا +. ةيروطاربمالا ةنيدملا ىلع ءاليتسالل ةطخ ناسسنالا صالخ ودع ريد
 © .ناكس نم نيريثكلا للضو + "هةللضملا هنونف ُْق هدعاسو هركذ قباسلا نوميس

 شاع « نيزرابلا انياتك دحأ وهو . سونيتسوي هررق ام اذه (5)

 اك 13 تعانا] ناكملا قا هلنع ثيحتاسو“ + ريصق تتوب لسرلا رصعدعَي
 نينوطنا مامأ هاقلأ ىذلا (5) لوألا هجاجتحا ىفى ذلا لجرلا اذه ةباتك .ارقا

 0 0 قلت امامك اندئانح نع ع5

 اولاق نينيعم الاجر نيطايبشلا تعفد ءامسلا ىلا برلا دوعص دعبو » (")

 ٠ (5) وتج ةيرق نم ىرماس وهو . نوميس مهدحأ ناك ٠ ماركالا نيفقحتسم

 رحسلا لامعأ ضعب ةيروطاربمالا كتنيدم ىف ىرجأ رصيق سويدولك دهع ىفو
 هتمركأ هلاكو , اهلا ربتعاو ٠ هيف لمعت تناك ىتلا نيطايشلا لضفب ةبيجعلا

 هباتكلا هذه هيلع تشقنو « نيترطنقلا نيب (5) ربيتلا رهن ىف ميقأ لاثمتب
 ٠ ( شسودقلا هلالا :نومينس ىلا ) ىأ ت51:110111 ]1080 53720606 ةبنيتاللاب

 , ىرخألا ممألا نم ىتح نوليلقو « ابيرقت نييرماسلا لك راصو » (5)

 001-121 9 906 لصف 2 تلثك 0

 . ١8 ف 5 ك دعب اميف أرقا سونيتسوي جاجتحا صوصخب (؟)

 ةرماسلا ىرق فدخل 10 626 ا سونيتسوب تاجاحتحا 29

 ٠ ةريصق ةفاسمب ناكيتافلا ثنحبد 1 2 ريبتلا رهن طسو ةمئاقلا ةريزجلا 3 ىأ )6



 مه :ء ا

 ىعدت ةارما تقولا كلذ قف هعم تلاجو : لوألا هلالاك هنوديعبو هيب نوفرتعي

 مهو «2 ةيقينيف لامعأ نم روص ةنيدم ىف ةرهاع اقداس تناك , ١ ةناليه
 *٠ + هئه تورك الا ىلوألا ةركفلا اهنوعدب

 باتكلا ىف نسوانيريا اضيأ قفتاو ,« سونيتسوي رومألا هذه ىور دقو (5)
 هميلاعت نعو لجرلا اذه نع ثدحت ثيح 2« « تاقطرهلا دض ه هفلؤم نم لوألا

 لهسلا نم هنأل « انه هتياور دريس لصاحلا ليصحتباب نم ربتعيو ٠ ةدسافلا

 , ةيذاكلا مهميلاعتو مهتايحو هوعبتا نيذلا نيقطرهملا لصأ ةفرعم ديري نم
 تواكثزيا تلوم ةلصفم اهدجي-نا "مهلك مه كراج ندا كاز ك0

 ٠ هيلا ةراشالا قباسلا

 ىلا هرصع ذنمو ٠ ةعدب لك ءىشنم وه نوميس نأ ملعن نحنو (1)
 ةقظتسلا ةفسلفم |ورهاظت دق ةتفطره اوعبتا نذل لك 5

 ىلع ٠ اهب ىدانت ىتلا ةايحلا ةراهط ببسب عيمجلل ةفورعملا ٠ ةنزتملا ةروقولا
 اهوذبن دق مهنأب اورهاظت ىتلا ناثوألا تافارخل ةيناث اوءجر كلذ عم مهنأ

 اهركذ قباسلا ةناليهو « هسفن نوميس ليثامتو روص مامأ نورخي اوراصو
 ٠ بئاكسلاو حئابذلاو روخبلاب اهتدابع ىلع نورساجتبو « هتقفار ىتلا

 ىتلاو « هذه نم رثكأ اهتيرسب نوظفتحي ىتلا رومألا كلت نأ ىلع (0)
 بسح) « كبتري » لب ٠ شهدني ةرم لوأل اهنع هعامس ىدل ءرملا نا اهنع نولوقي
 (ةتاشهدملاو ةكيلم -ةقيقحلا ىف ىَه , ( مهنيب ةفؤلألا ةماتك,ةلحتسملا ِتاراخعلل
 00 سابا ىلع اضنا لسفسي تدل تدعوا اهنأل , ةفامحلاو نونجاابو

 ٠ ديازتملا اهروجفو ىهانتملا اهطاطحنا ببسب مههافشب اهب ظفلتلا درجم

 ىتلا كلت ٠ لئافسلا لفسأ نم ىندأ اهروصت نكمي ةلافس ةيأ هنأل (6)
 نيلغنا ىتاللا تاسعتلا ءاسنلاب نوثبعيو نوهلي نيذلا ةلفسلا كئثلوأ اهبف نرب

 ٠ لئاذرلا عاونأ لك نم

 خلا سويتافيباو سونايلترتو ستيلوبيهو سوانيا نم لك ىنعملا سفنب اهنع ثدحت (1)



 يشع عبارلا لصفلا

 امور ىف لوسرلا سرطب ةزارك

 لعج « رشبلا صالخ ىلع رمآتيو « ريخ لك قضغبي ىذلا ريرشلا نا )١(

 ديدش اودع هنم ميقب نأ دارأ هنأك' , رشلا اذهل اًثشنمو ابأ ذئتقو نومدس نم

 7 مهيلا ىحوملا ءامظعلا انصلخم لسر دض سأدلا

 ناعرسف « اهمادخ عم نواعتت' ىتلا « ةيهلالا ةيوامسلا ةمعتلا كلت امأ'(؟)

 هدض عفتري ولع لك د تمدهو تلذأ مهتطساوبو ةلعتشملا ريرشلا بهل تافطأ ام

 )١( ٠ « هللا ةفرعم

 ناب تقولا كلذ ىف اوماق نمم هريغ وأ نوميس تارماؤم حلفت مل كلذل (؟)
 . قحلا لالج مامأ عضخاو رهق دق ءىسش لك نأل ٠ ىلوسرلا رصعلا ىف اًئيش لمعت

 « رشبلا ىلع ءامسلا نم قرشت ارخؤم تادب ىتلا , اهسفن ةيهلالا ةملكلا مامأو

 ٠ مهسفنأ لسرلا ىف ةلاحو « ضرألا ىلع ةرهدزم ذئتقو تناك ىتلاو

 ٠ ىهلا قيربب هنهذ ىنيع ىف هركذ قباسلا لاتحم لا برض لاحللو (5)

 لاممعألا ةيدوهيلا ىف رمألا لوا ىف لوسرلا سرطب فشك نأ دعبو ؛« ىزجعم

 ىلا قرشلا نم رحبلا ربع ةميظع ةحايسب ماقو بره اهلمع ىتلا ةريرشلا

 ٠ اهدحو ةقيرطلا هذهب هاوه بسح شيعي نأ عيطتسي هنأب اناظ ٠ برغلا

 نينكاسلا نا ىدح » ريصق تفقو ف هرييادت ُْق حجضب نأ 2 كانه هراظتنا َْف

 2« سويدولك دهع ىف « لاحلا ىف هنأل ٠ اليوط رمتسي مل اذه نأ ىلع (3)

 00 ارا لك ىلع ةرعاسلا ةمحرلاو حالصلا ةيلك. .ةيهلالا .ةيلنعلا_ تَدِصرا

 ؟ 2( 020 اوكي رن
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 نع ابئان ملكتي ناك هتليضف ببسب ىذلاو «٠ مهمظعاو لسرلا ىوقأ + نسرطب

 لين دئاقكن وع امآ * ميظعلا دسبملا اذه .دض () ايوو رلا تس

 نهذلا رون ةعاضب برغلا ناكس ىلا قرشلا نم لقن « ةيهلا ةحلساب حشتم هلل

 ؛ نسوفنلا ىلا نمالخلاب«قتات' ىتلا. ةملكلاو م هلكت رولا انس 00000

 وللا كركف كفر اك

 : ىلي ام ةيزيلكنالا ةعبطلا رشات لاق (5)

 دكؤملا نم هنأ الا اهيف هداهشتساو امورل سرطب ةرايزب' ملسن نأ عيطتسن اننأ عم ه

 ىلع افقسأ لظ هنأب ةيوابابلا ةسينكلا معز امأ ٠ نوريت مكح رخاوا لبق كانه هلوصو مدع

 نم سرطب ةايح نع هفرعن ام عم اقلطم قفتي الف سويدولك رصع ىف اهيف ناك هنأو ةئسس "0 امور

 : ١؟ عايف درو امل اقفو ) ميلشروأ ىف ناكم45 ةنس ىف هنأل ٠ لئاوألا باتكلا نمو ديدجلا دهعلا

 ةيكاطنا ؛ى .كلذ دعبو ١16 (  عا ىف دراو وع ال اقفو ) ابنا كانه ناك ه1 ةطياقإ 007

 قرن 2 ىرفصلا ايسأ نم ةريثك تاعطاقم ىف مدح دقف اذه ىلع ةوالعو ٠ ( خلآ 1 ١

 ١٠١ فرظنا ) تارفلا رهن ىلع ىتلا لباب نم حجرألا ىلع اهبتك ىتلا ٠ ىلوألا هتلاسرنم كلذ

 سلوب بتك امدنع امور ىف ناك هنا لوقلا نكمي الف لاح ىأ ىلعو ٠ ( 80 ةحقص * ةظحالم

 ثحب نيذلا ةوخألا نيب همسال ركذ ىأ دري مل هنأل ء ه8 وأ هال ةّتس ئلاوحت اهلها ذل هكللا

 "9ه رنا وا 5. ةئيس قم ) هنسصح ءانغأ امور نم سلوب بتك امل كانه ناك الو هتايحت مهيلا

 اهيف دهشتسا هنأ نم ديلقتلا هاور ام الا امور ىف رثأ ىأ هل دجت ال انتا عقاولاو ٠ ( 54 وأ 7+

 نوررقي نيخرؤملا بلغأ نأل ارظنو ٠ هداهشتسا ليبق الآ اهيلآ بهذي مل هنا جتتتست اتناف اذهلو

 ءاهيلا سرطب ءارو بهذ هنأ اًضيأ نوررقي مهتاف + نوريت مكح ىف الا.امور ىلا بهذيمل نوليس نآ



 سع سماخلا لصفلا

 سقرم لدجنا

 نوميس ةوق تافطنا ١ موديب ةبهلالا ةملكلا "تاذ امدنع اذكهو 0

 ىعماس لوتقع ىوقتلا لالج ءاضأو ٠ هسفن صخشلا ىشالت امك تشالتو

 اوعنقي ملو ءطقف ةدحاو ةرم اوعمسد نأب اوفتكي مل مهنأ ةجردل سرطب
 ىلا تالسوتلا عاونأ لكب اولسوت لب . ةبوتكملا ريغ ىهلالا ليجنالا ميلاعتب

 نمهل كرتي ىكل « انيديأ نيب هليجنا لازي ال ىذلاو ؛ سرطب ىعبات دحأ « سقرم
 ىتح اس ملو ِ ايبوفش مهتلصو 30 قيس"' خلا ميلاعتلا نع ايوتكم ارثأ

 مسا لمحي ىذلا ليجنالا ةياتكل ةصرفلا تحنس اذكهو « لجحرلا ىلع اويلغت

 ٠ سقرم

 هترس « ثدح امب حورلا نم ىحوبد « ملع امدنع سرطب نا نولوقيو (5)
 دقو ٠ (؟") سئانكلا ىف هلامعتسال' هتقفاوم رفسلا لانو ؛ سانلا ءالؤه ةريغ

 00 ا ةتلوما نم كءاخلا نساتكلا قا: قيبضيمتلكا ةياورلا' ةذه دنا
 سرطب ىرن اننا مث ٠ (؟) سايباب ىمسملا سيلوبارده فقسأ اضيأ هعم قفتأو

 )١( ىلي ام ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان اًضيأ لاقو :

 ةسينكلاىلع ةدئاسلا ةديقعلا لقني سويباسويف ٠ ضومغلا هفحيامورؤةسينكلا أشنم نا ه

 ٠ سويدولك مايأ ىف اهيلا بهذ ىذلا سرطب ىدب ىلع امور تلخد ةيحيسملا نأ ىأ ةيكيلوثاكلا
 اثنا ولو « نيلوهجم صاخشأل ىزعي ةسينكلا !مشنم ناف ٠ خيراتلا اهبذكي ةديقعلا هذه نكلو

 « لسرلا نيب ناروهشملا ٠. ساينويو سوكنوردنأ مهنمض نم ناك هنأب جتنتسن نأ عيطتسن

 د ميا 53-)

 ال سقرم ليجنا ددصب هتقفاومو سرطب رورس ركذ نا ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق (0)

 سبتقي 5١؟ف 1 ك ىفف ٠ ةجحك انه سويبأسوي هيلا اجلي ىذلا سضنميلكأ ةياور عم قفتي
 ٠ « هعجش الو هيلع ضرتعي مل سرطب هب ملع امل ىذلا رمألا » ةرابعلا هذه هنم

 ليف هج دي وخر 0 "ند
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 حضوي امك :يهسفن امور ىف اهبتك هننا لاقي' ئتلا'ىلزالا ةقلانرو نك

 ٠ (5) « ىنبا سقرمو « مكعم ةراتخملا لباب ىف ىلإ

 سع سداسلا لصفلا

 رصم ناكسلأ الوأ ةيحيسملابسقرم ىدان دقل

 .٠ لوا ةيردئكسالا* ف سئانكلا _ نسسنار ا. ةننك لإ لتكتإلاب

 .ةيادبلا ىف كانه اوعمتجا نيذلا « ءاسنو الاجر نينمؤملا روهمج ناكو )؟)

 ارمآ هدجو وليف نا ىتح « ادج نيريثك « ةفرطتملا ةيفسلفلا دهزلا ةايح اوشاعو

 قرط لكو مهتايلستو مهتاعامتجاو مهداهج فصينا مامتعالاب اريدج

 * (5) مهتشيعم

 معزي امئيبو ٠ ةلاسرلا ةباتك ناكمب صتخي اميف نورسفملا فلتخا ( 1 : ه طب )5( ) ١

 اذه ةحص مدع ىلع ليلد ربكأ نا نولوقيو ىأرلا اذه نوربثكلا دنفي امور ىفتبتك اهنأ كيلوثاكلا

 ٠ « لباب » ركذ وه معزلا

 ٠ ىلاتلا لصفلا رظنا (5)



 رصه كاسنل وليف فصو

 ىذلا سرطبب امور ىف فرعت سويدولك دهع ىف وليف نا اضيأ لاقيو )١(
 باتكلا نأل , لوصحلا دعبتسملا رمألاب سيل اذهو ٠ ذئتقو كانه زركي زاك

 ” اندلم هويلا للا ةيعرللا :ةسيئكلا نيداوغ (ْوضَوو

 انكاسن ةايح ةعاطتسالا ردق ىلع قيقدتلاب فصي هنأ ثيح نمو (؟)

 مهمرتحاو مهنع ايضار ناك لب نييلوسرلا هنامز لاجر طقف فرعي مل هنأ حضاوف
 مظعم نوعاري اوناك كلذلو , ىناربع لصأ نم اوناك مهنأ ودبيو ٠ مهلجبو
 ٠ دوهيلا ةقيدرط بسح نيمدقألا دئا وع

 , « نيعرضتملا ىف » وأ « لماتلا ةايح ىف » هامس ىذلا ٠ ةفلؤم ىفو (؟)
 اهدرسي فوس ىتلا ءايشألا هذه ىلا فيضي نل هنأ ءدب ىذ ءىداب دكأ نأ دعب
 نوعدي اوناك لاجرلا ءالؤه نا لاق , هعارتخا نم ائيش وأ قحلا عم ضقانتي ارمأ
 بابسأ فاضأ كلذ دعب )١( تابيبط نيعدت مهل تاقفارملا ءاسنلا ناو ٠ ءابطأ
 نوفشيو نوجلاعي اوناك مهنأ ةقيقحلا هذه نم اهايا ارسفم « هذهك ةيمست
 تاوهشلا نم مهذاقناو  ءابطاك  مهفاعساب « مهيلا نوتآي اوناك نيذلا سوفن
 ةرامهطي هنومدخيو هللا نودبعي اوناك مهنا ةقيقحلا هذه نم وأ « ةدسافلا
 ٠ صالخاو

 المعتسم « مسالا اذه مهيلع قلطا ىذلا وه هسفن وليف ناك ءاوسو (؟)
 مهيلع قلطأ ىذلا وه مهنيب صخش لوا نأ وأ ؛ مهتايح ةقيرط عم قفتي ابقل
 الف ؛ ناكم لك ىف افورعم نكي مل « نييحيسملا » مسا نأل ةيادبلا ىف مسالا اذه
 ٠ انه عوضوملا اذه ىف لدجلا ةلاطال ىعاد

 ميسيييس امشيسشسلا

 ٠ بطلا وأ ةدابعلا ىتعم « تابيبطو ءابطأ » ىتملكل ىنانويلا لصالا لمحي ( ) ١
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 ٠ مهتاكلتمم اوكرت دق ءىش لك لوأ مهنأ دهشي وهف لاح ىأ ىلعو (5)

 مهتاكلتمم لك نع نولزانتي ةيفسلفلا ةايحلا ةقيرط نوادبي امدنع مهنا لوقيو

 نونطقيو « ندملا نم نوجرخي ةايحلا تامامتها لك اوذبني نأ دعبو « مهبراقأل

 ىف مهنع نوفلتخي نمب طالتخالا نأ امامت نيملاع ٠ قئادحلاو ةشحوملا لوقحلا

 تحت تقولا كلذ ىف اذه اولعف مهنأ حجرملاو ٠ رضمو ىودجلا ميدع براشملا

 ٠ ءايبنألا ةريسب نيدتقم بهتلم ناميا ريثأت

 «عيمجلا نم هتحصب فرتعم رفس وهو «, لسرلا لامعأ رفس ىف هنأل (3)

 امك عيمجلا ىلع اوعزوو مهتاينتقمو مهكالمأ اوعاب لسرلا ءاقفر عيمج نأ نود

 ٠ ءىش ىأل ازاتعم .حاو ىا١ مهنيب دجوي مل اذكهو « جايتحا دحاو لكل نوكي

 اهنوعيبي اوناك تويب وأ لوقح باحصاأ اوناك نيذلا لك » نا ةياورلا لوقتف

 لك ىلع عزوي ناكف لسرلا لجرأ دنع اهنوعضيو « تاعيبملا نامثأب نوتاآيو

 ٠ (؟5) « جايتحا هل نوكي امك دحاو

 فيضي كلذ دعبو « انه ةنودملا كلت امامت هبشت قئافحب وليف دهشيو (1)

 ناك هنأل.٠ (؟) سنجلا اذه دجوي ملاعلا ىف ناكم لكف و »': ىلاتلا فصؤولا

 َسنجلا اذه نأ ىلع ٠ ضحم ريخ وم اميف ةرياربلاو نوينانويلا كرتشي نأ اقئال

 ىحاون اميس ال ٠ (5) اهتايريدم نم لك ىف , صخاأ عونب رصم ىف رثكي
8 

 2و م كَ امك نورجحاهبي ةبحان لك نم سانلا لضافأ حبصأو » 3(

 عضفخنم لت قوف ٠. طوبرم .ةريحد ىلع فردي ادح بسانم عقوم ل , ءايطألا

 ٠ «, هخانم ةدوجحو هيف نمألا رفوت بيدسد عقوملا زاتمم

 نع ىلي امك ثدحتي « مهتويب عون فصي نأ دعب « ليلقب كلذ دعبو (9)
 سدقم ناعم دحود تدب لك فو 0 كلانهو انه ةرشتنم تناك كل مهسئانك

 مهو" /ةمات ةلزع ىف ةينيدلا ةايحلارارسا نوُدوِم شحَو اذ

00 

 (٠ ةظفاحم ) ةيريدم 51 ىلا مسقنت سياملوتبو ةيردنكسالا ىتنيدمادعرصم تناك (5)



 اسر كف اهزيغو مدنازتلاو ةيحلا ءايبلثألا#لاوقاو طقف-عئارشلا ل" 'دسجتلا
 ٠ « مهاوقتو مهتفرعم لامك ىلع

 حابصلا نم ةرتفلا لكو » لوقي ىرخأ روما ضعب فصو دعبو )٠١(
 نورسفيو ةسمدقملا بتكلا نوارقي مهنأل ٠ مهل ةضاير تقو ىه ءاسملا ىلا
 قئاقحل ازومر ةبوتكملا تاملكلا نيربتعم ٠ ةيزمر ةقيرطب مهئابآ ةفسلف

 اوكرت نيذلا مهتعامج ىسسسّؤم ءامدقلا نم تابياتك اضبأ مهبدلو م )١١(

 ٠ « مهئدابم نودلقيو مهل ةودق مهنوذختي ءالؤهو ٠ ةيزمر ةريثك اراثآ

 مهتاباتك نورسفب مهعمس صخش اهاور دق رومألا هذه ل ودبيو (١؟)

 _مهدنع تناك اهنا لوقي ىتلا  ءامدقلا تافلؤم نأ ادج حجرملا نكلو ٠ ةسدقملا

 )١5( اهوفنص ىتلا ةديدجلا ريمازملا نع كأن امك بتكي اضيأو :

 8احلا ةعيبطب اهنومسقُ :مهنااولو ٠ ناحلالاو نازوالا/عاوفا لكب هلل ميئارتلاو
 أ أ ةفلقفلم جمييل

 انيأر اننكلو , ةريشك ىرخا ءانشأل افصو باتكلا نسفن نمضتيو )1١5(

 ” ةانكلا/ ةاندللا كودوم مضوت :ىتلا قكاتحلا كلذ اَراَيَتَحا "ئَرْورضلا نم ةغا

 نكمي لب ليجنالا ةسايس هب درفنت ال ليف ام نأ دحأ نظ نا نكلو )١5(
 : ةيلاتلا فلؤملا نمفن تاملك نم عنتقيلف « انركذ نم ريغ نيرخآ ىلع اهقيبطت
 ةلباق ريغ عوضوملا ذمه نع ةداهش  زيحتم ريغ ناك نا  دجي اهيف ىتلا
 : وليف تاملك ىه هذهو 9 ةشقانملل
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 نونبي مهناف سفنلا ىف ساسألا نم عونك لادتعالا اوعضو ذاو » (153)

 سمشلا بورغ لبق ابارش وأ اماعط مهدحأ لوانتي الف « هقوف ىرخألا لئاضفلا

 دسجلا تايجاحب مامتهالا امأ ء رونلاب قيلخ لمعك فسلفتلا نوربتعي مهنأل

 نونصصخيف قناني اا. نوال ور اهنلا نوضصتقفلطلو ييلطلاب ىف 0

 . ليللا نم اليلق !ءزج
 نوسني  ةفرعملا وحن ةبغر مهيف دقتت  ضعب دجوي هنا ىلع » )١0(

 اهنومهتليو ةمكحلاب نوذذلتي نورخآ كلانهو ٠ مايأ ةثالث ةدم اماعط اوذخأي نأ

 هةتس دعب ماعطلا نم فافكلا الا اولوانتي ال نأ اودوعت دقو « ةدملا هذه فعض

 ٠ « مايأآ

 عازن البو حوضوب ريشت وليف اهيوري ىتلا قئافحلا هذه نأ ربتعن نحنو

 راكنا .ئلع, رضي نم. دجوي .لازي ال. تاحاضينالا .هذه' دعب ناك نا امأ )١0(

 ةنايد ىف الا دجوت نأ نكمي ال ىوقأ ةلثمأب عنتقيلو هكوكش ذبنيلف ةراشالا هذه

 ٠ ةيليجنالا نييحيسملا

 )١9( مهنع ثدحتن نم عم ءاسن اضيأ دجوت تناك هنا نولوقي مهنأل «2

 نهفافع نظفح نسلا ىف تامدقتم ىراذع نك نهبلغأ ناو ٠ ضعبك رارطضا نع ال

 نيينانويلا نيب (0) تانهاكلا ٠ ةريغلاب تاعوفدم نهرايتخاب“ ىرحلاب لب
 ةمكحلا ىف ةبغرلاو ٠ نهجوي مل نهل قيفرك ةمكحلاب كسمتلل ةحلملا نهتبغرف و

 عيطتستىذلا ىنافلا ريغ لب ىنافلا لسنلا ال تابلاط « دسجلا تاذللل مامتها ىأ

 اهتاذ ءاقلت” نم لمح [ضذسو ةشلا .٠

 بتكلأ نورسفي مهو » : رثكأ ديدشتب ىتآلا فيضي ليلق دعبو )3١(

 ةنهكلا نم ةيلوتبلا بلطتت نيينامورلاو نيينانويلا نيب تانايدلا ٌضعب كلانه تناك (ه)
 9 تانهاكلاو



00 4 

 هنأك سانلا ءالؤهل ودبي سومانلا لك نأل ٠ تاراعتسا ةطساوب ايزمر ةسدقللا

 ءىبتخملا ىنعملا امأ ٠ ةلوقملا تاملكلا اهيف مسجلا نوكت ةيح ءاضعأ ةعومجم

 50 0ك عار تملا ,ردملا اذهو #0 قسفتلا نوكم كاف اناملكلا"ىف زدتكلاَو
 نم ةآرم ىف امك قئافلا راكفألا لامج ىرت ىتلا ةفئاطلا هذه ةصاخ ةفصب

 ٠ « ءامسألا

 ) )1١مهتاعامتجا رومألا هده ىلا فيضن نأ ىرورضلا نم لهو «

 اهيعارن لازن ال ىتلا تاداعلا « تاعامتجالا هذه ءانثأ ءاسنلاو لاجرلا تافرصتو

 رهسمو موصلا عم ؛ صلخملا مالآ ديع ىف اهيرجن ىتلا كلت اميس « مويلا ىلا
 ةيهلالا ةملكلا سردو ليللا ٠

 ةايحلا عون احضوم « هباتك ىف هيلا راشملا ٍفلٌؤملا اهاور رومألا هذه (؟56)
 ليللا تارهسس ةصاخ ةفصب انودمو « مويلا اهيلع ظفاحن اندحو انلز ال ىتلا

 لالخ سرامت تناك ىتلا ةضايرلاو ٠ ميظعلا ديعلا ةيسانمب اهنوسرامي ىتلا
 ناك .امدنع هنا فيك انيبمو « اهتوالض اندتعا ىتلا مينارتلاو ٠ تارهّسلا كلت

 ىف نوكرتشي الو تمص ىف نوغصي نورخالا ناك ددحملا تقولا ىف منري دحاولا
 ىلع نوماني اوناك اهيلا راشملا مايألا ىف مهنا فيكو . اهرخآ ىف الا مينارتلا

 الو قالطالا ىلع رمخلا نوقوذي ال « هريبعت بسحو « شق نم شارف ىلع ضرألا
 ٠ « باشعألاو حلملا زبخلا عم مهبياطأو ٠ ديحولا مهبارش ءاملا لب ٠ محللا

 نيذلا نيب ةنئاكلا فرشلا بتر وليف فصي اذه ىلع ةوالعو ("9)

 مدقتت ىتلا ةيفقسألا ةبترو ةيسامشلا ةبتر اركاذ , ةسينكلا تامدخ نوسرامي
 خيراتلا ىلا عجري نأ رومألا هذهل قدأ افصو ديري نم ىلعو « اهادع ام لك ىلع
 ٠ هركذ قباسلا

 ةديدتئتع تصف اعضاو ناك رومألا هذه 2 امدنع وليف 0 اما652)

 حضاو رمأ اذهف لسرلا نم ءدبلا ذنم ةملسملا دئاوعلاو لئاوألا ليجنالا ءارفس

 ٠ دحاو لكل



 يشع نماثلا لصغفلا

 انيلا تنصو ىبنا ونيس تحت

 )١١( ةضايفلا هتغلب ةسدقملا رافسألل ةددعتم ريسافت وليف جرخأ دقل «٠

 قيمعلا هريكفتو ٠ ىهلالا باتكلا نع ةيماسلا هئثاراو ٠ ةدحاولا ةيحانلا نمف
 قلطأ ىتلا بتكلا ىف نيوكتلا رفس ىف ةنودملا ثداوحلا كلت بيترتلاب رسفي

 ةسدقملا سيماونلا ىف زاجملا » مسا اهيلع « ٠ ةستب ئرخألا ةيحانلا نمو
 تاضارتعالا ميقي مث « ةعباتتم ماسقأ ىلا ثحبلل ةضرعملا باتكلا تاحاحصا

 ةلثسسا » ةيسانملا ةيمستلا هذه اهيلع قلطأ نشل بتكلا ىف كلذو « اهلولحو

 جورخلاو نيوكتلا ىرفس نع ةبوجأو « ٠

 نيباتكلاك ٠ ةنيعم عيضاوم نع اهبتك ىرخآ تافلؤم دجوت هذه ادعو (؟)
 « « تاركسملا ىطاعت » نع نيرخالا نيباتكلاو ٠ « ةعارزلا ٠» نع امهبتك نيذللا
 : الثم اهنم لك تايوتحم عم ىشمتت ةفلتخم نيوانعب زيمتت ىرخأ بتكو

 ؛ ةنشلالامةليلح م" , « "اهتتمّيو “جارأا لقبلأ اهلل نا ا
 ثراو وه 00 ) ميلعتلا لجأ نم عامتجالا » « « ءاصقتسالاو بورهلا 2

 كلذكو ٠ « ةيواستم ريغو ةيواستم ىلا ءايشألا ميسقت » ١ « ؟ تايهلالل
 ٠ « اهريغ عم ىسوم اهنصو ىتلا ةثالثلا لئاضفلا » اضيأ

 اذاملو مهؤامسأ تريغت نيذلا » نع اضيأ بتك هذه ىلع ةوالعو (؟9)
 ٠ « دوهعلا » نع نيباتك اضيأ بتك هنأ هيف لوقيو ٠ « تريغت

 ىذلا لقاعلا ةيح نع باتكو ٠ « برغتلا ١» نع باتك اضيأ هلو (5)
 ««ةربابجحلا» نع رخآ باتك مث ٠ « ةبوتكللا ريغ سيماونلا » وأ , « ربلا ىف لمكت
 ضارتفالا » نع سماخو عبارو ثلاثو ناثو لوا باتك مث « « هللا ريغت مدع » وأ
 انتلصو ىتلا بتكلا ىه هذه ٠ « ىسوم معزك هللا لبق نم ةلسرم مالحألا نأب
 ٠ نيوكتلا رفس نع



 ا يق

 ثلاثلاو ىناثلاو لوألا باتكلا فرعن نحنف جورخلا رفس نع امأ (5)

 2« « عامتجالا ةميخ » باتك اذكو . « ةبوجآو ةلئسأ » نع سماخلاو عبارلاو

 ةفصب ريشت ىتلا حلا دنلا 0 ا بتككلاو ء « رشعلا اياصولا , باتكو

 تاناويحلا » نع رخآ باتكو . « رشعلا اياصولا ىف ةيسيئرلا ماسقألا ىلا ةصاخ

 ىذلا ءارجلا نع رخآو ٠ « حئابذلا عاونأ » نع رخآو « « حئابذلل ةصصخلملا

 ٠ «.رارشالل اهددح ىتلا تانعللاو تاصاصقلاو نيحلاصلل سومانلا هددح

 دلجم ىف بتك ضعب مويلا ىلا دجوي لازي ال هذه لك ىلع ةوالعو (7)
 «دوهيلا» نع هفلا ىذلا باتكلاو , « ةيهلالا ةيانعلا » باتك التم « هفيلأت نم دحاو

 دوجو » وأ « ردنكسالا » نع رخآ باتك مث . « كنحملا ىرادالا لحؤلا »ب نغ رخآ

 نأب نضضارتنالا 2 باتك دجود هذه نع اللضفو ٠ « هلقاعلا ريغ تاناوبحلل لقع

 ٠ « رح حلاص لك نأب ضارتفالا » نع باتك هب قحلأ دقو ٠ « دبع ريرش لك

 هنمو * نوعرضتملا 0( وأ » ةرصيتملا ةايحلا م» نع اياتكفلأ هذه دعبو )1/0(

 بتك هتاسارد ةجيتن هنا ليقو )١( ٠ نييلوسرلا ةايح نع قئاقحلا انيقتسا
 3 ءايبنآلاو سومانلا َّق ةبريبعلا ءامسألا ريدسفت » اضرب

 ىف نيينامورلا نايعأ سلجم ءاضعأ عيمج ةرضح ىف أرق هنا لاقيو (6)

 ضعغب نع سوياك دهع ىف ةيمور لصو امدنع هبتك ىذلا باتكلا سويدولك دهع
 ل 16 3 لتقل و اعد نايكي ت كاما: هاطعأ ىدلا و مينا يك
 ىف اهل لاجم حاسفاب ةريدج تربتعا ىتح ادج اديدش هتافلؤمب باجعالا
 ٠ تايتكملا

 امو ميلشروأ نم » هتلحر لمكي سلوب ناك امدنع «٠ تقولا اذه ىف (9)

 اليكأ كرت ذاو ٠ امور نم دوهيلا سويدولك درط « (؟) نوكيريللا ىلا اهلوح
 سلوب عم كانه اماقأو ايسأ ىلا ايتأ دوهيلا نم امهريغ عم امور الكسيربو
 اهتاساسأ عضو دق ناك ىلا ةقطنملا كلت ىف سئانكلا تبثي ناك ىذلا لوسرلا

 ٠ (؟) لسرلا لامعأل سدقملا رفسلا رومألا هذه نع اضيأ انئينيو ٠ اثيدح

 )١( لسرلا دصقي هلعل ٠

  5 010و 18و 5:18 عا ) رظنا ١9 خلا (.٠



 رشع عساتلا لصفلا

 حصخأا موي مدهلسروأ تك دوهدلاب تلح ىتلا ةددصملا

 بارطضلو ةديدش ةنتف تتدح اروطاربما لازي ال سوبدولك ناك ال (1(

 « مهدحو دوهيلا نمد اذلأ نو هنالث كلمه ىنح : حصفلا ددع مود ميلشروأ 2 ميظع

 تحت رسخآلا جاو لك ساد ذا لكيهلا بام دنغ :اغهترهمكتل7[*1 رطنلك“ معلا

 ىف ءاكب كانه ناكو « ةمألا لك نم نزحال ةصرف ديعلا راص اذكهو 1' ماوتآلا
٠ 

 ادفرح سنومم ست ود رودألا هذ ىور دقو 8 كمدد 9

 2 دوهيلا ىل ء اكلم سايدرغأ ند 1 سن ادكرغا ا سوبدوأك نكل 50

 ىعدت ىلا ١ ضرآألاو لياحلاو ةرماسلا دالب لذ ع ابلاو 9 سكلبف لسرأو

 ىلع هفلخو تام 5 رهشأ ةينامثو ةنس ةرشع ثالث كلم نأ ٠ دعيو ةيربب

 ٠ نورين ةيروطاربمالا

 سوناموك ناك ال م 5/8 ةنيس ( سوفيسوب هنع ملكت ىذلا ) بارطضالا اذه ثدح )١(

 هتداعك ديزأ دنجلا نم اقرذ ميذدشروأ ىلا ىلاولا رضحأ حصفلا ديع ىفف ٠ ةيدوهبلا ىلع ايلاو

 لك عمجل ىلاولا رطضاف ادج اوراث دوهيلا دوذجلا دحأ ناهأ اكو . بارطضا ىأ لوصح ةيشخ

 اوراصفخف رارفلا اولواحو اورعذ كلذ دوهيلا ىأر ذاو ٠ لكيهلا هيلع ماقملا لبجلا ىلع دونجلا

 ٠ أاضعب مهضعب نوسودب

 هردع ناك م45 ةنس هببأ توم تك ٠ لوألا سدوردس نب ىناثلا ساييرغا سدوريه هل

 ٠ م55 ةنسس ىتح هنييعت ريخأت ىلا سويدولك رطضا ىذلا رمألا ةتدس

 م ه'؟ ةنس ةيدوهيلا ىلع لاوك سوناموك فلخ (9



 نورشعلا لصفلا
 نورين مكح ءانثأ ميلشروأ ىف تلصح ىتلا ثداوحلا

 نع هفلؤم نم نيرشعلا باتكلا ىف اضيأ سوفنيسوي نأ مث ( ) ١
 ناك ذا نورين مكح ءانثأ ةنهكلا نيب ماق ىذلا عارنلا نع ثدحنيب 0 راثآلا 0(

 0 اا ويلا 1 يلو ندكلين

 بعش ةداقو ةنهكلاو ةيحان نم ةنهكلا ءاسؤر نيب عازن ماق دقل » ( ؟ )
 (رجاةنم ةعامج هلوح نيفرطلا نم لك عمجو ٠ " ىرخألا ةيحانلا نم ميلشروأ
 اوقشر اوقتلا املكو ٠ اهبعش ةعامج لك تمعزتو « اسأب معدشأو لاجرلا
 لب « امهنيب لخدتي نأ دحأ اشي ملو ٠ ةراجحلاو بابسلاب اضعب مهضعب
 ٠ مكاح الب ةنيدم ىف تثدح اهناك « اودارأ امك رومألا هذه تثدح

 مهذا ىتح اديعب ادح مهتأرجو ةنهكلا ءاسؤر ةحاقو تغلبو ) ” ( ١»
 ٠ ةنهكلل ةقحتسملا روشعلا باصتغال ردايبلا ىلا مهمدخ لاسرا ىلع اورساجت

 ملظلا بلغت ةقمدرطلا هذهبو ٠ اعوج نوعوضتي ةنهكلا نم ءارقفلا راص اذكهو

 ٠ , لدع لك ىلع

 ىف رهظ تقولا اذه سفن ىلاوح هنأ اضيأ فلؤملا سفن ىوريو ( 5 )
 هوقلنم لك نولتقي » « لوقي امك ٠ اوناك صوصللا نم نيعم عون ميلشروأ

 نوذعطيو « دايعألا ىف اميس « ريهامجلاب نوطاتخي اوداك مهنال ( 5 )

 ببسب مهرمأ حضتنفي الف ٠ مهءايتسا نورهظي نيذلا طسسو مهسفنأ ةلتفلا راص

 ٠ عيمجلا نم اهولان ىتلا ةفنلا

 لتقبي ناك هدعبو ٠ ةنهكلا سيئر ناثانوي وه هولتق نم وأ ناكو ( 1)
 دحاو لك ناعو . هسفن رشلا نم الوه دشأ عزنلا حبصأ ىننح ٠ موب لك نوريثكلا

 ٠ ىغولا ا انام طسو فق هنآك 4عاس لك ف | عقودد

 زيمتو « ساق سيسخ هنأب همكح ةدم لك ىف هسفن سكليف رهظأ دقل 8 : 8: ٠١ راثآ )١(

 ٠ ةرمتسملا تابارطضالاب مكح



 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 لسرلا لاوعا رفس ىف اضيأ ركذ ىذلا ىرصملا

 : ىلي ام ىوري ىرخأ رومأ ركذ دعبو ( ) ١

 نم كة تائرضم ١ باذكلا ىرعصملا ىيخلا نم اوبنصأأ دوهيلا نأ ىلع 0

 م29 » ىبنك هب اونمؤب نأ سانلا ىلا ىحوأ لاتحم ضرألا ىف رهظ هنأل هذه

 ىذلا نوتيزلا لبج ىلا ةيربلا نم مهداتفاو « مهعدخ نمم افلأ نيثالث وحذ

 ءالبتسالاو .؛ ةينامورلا ةيماحلا ميطحت و ةونع ميلش روأ ىلا لوخدلل هنم بهات

 ٠ سرحك موجهلا 8 ةعم اوكرتشا نم امدختس*#» « بعشلا مكح ىلع

 قلايغفلاي هتاقالل جرخو ٠ هموجهي ملعف .قدس سكلبف نكلو » (5)

 نم ليلق عم بره ىرصملا نا ىتح « بعشلا لك عافدلا 5 كرتشاو . ةينامورلا

 ٠ « ىرسأ تذخأ وأ تعله ةيبلغألا نكلو ةحرعملا تدشن امل هعابتأ

 ٠ هخيرات نم ىناثلا باتكلا ىف ثداوحلا هذه سوفيسوب ىوردو ( ” )

 رذمس ىف درو امب ىرصملا نع انه روكذا| فصولا ةنراقم ركذلا قحتسي امم نكلو

 روهمج راثأ امل سلوبل ميلشروأ ىف ةثملا دئاق لاق سكليف رصع ىفف ٠ لسرلا لامعأ
 ةنتف مايآلا هذه لدق عنص ىذلا ىرصملا تذا تسلفأ » لسرلا دض ةنتف دوهيلا

 ثداوحلا ىه هذه ٠ ؟ «؟ ةلتقلا نم لجرلا فالآلا ةعبرأ ةيربلا ىلا جرخأو

 ٠ سكليف مايأ ىف تلصح ىتلا

 ىف اوماق نيذلا ةبذكلا ءايبنألاو « نيريثكلا ةرحسلا نم دحاو ودو « ىرصم ىدوهي وه )١(

 مدهيو 2 هللا اهديبيس ةينثو ةنيدم اهسفن تلعج ىتلا ميدلشروأ نأب أبدنت دقو ٠ رصعلا كلذ

 نومكحيو « نيملاظلا ىلع هعابتألو هل ةرصنلا ريصت ذئدنعو . احيرأ راوسأب لعف امك اهراوسأ

 راوسألا طوقس هنم اودهشي ىكل نوتيزلا لبج ىلع هعابتأ عمج ضرغلا اذه لجألو ٠ ملاعلا

 ٠ موجهلا اوأدبيو
 هدرا ذه كيذا 4ف



 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 امور ىلأ ةيدوهبلا نم اقثوو سلوب لسرأ اأ

 ةمهت لك نم ءىربو هعافد مدق

 هدهع ىفو ٠ سكليفل ةفيلخ نوكيل نورين لبق نم سوتسف لسرأ دقت )١(
 ىذلا سخرتسرا هعم ناحو ١ ٠ هعافد مدق نأ دعب امور ىلا اقثوم سلوبد لسرأ

 بتاك اقول ركذ نأ دعبو ؟ « ىعم ةروساأملا هلئاسر ىف لاحلا ةعيبطب هاعد
 قلطم ريساك « امور ىف نيتلماك نيتنس ماقأ سلوب نا "© لسرلا لامعأ رفس
 هذه دنع هتايح خيرات نع هثيدح متخ « عنام الب هللا ةملكب ازراك حارسلا
 .٠ 5 ةطقنلا

-1 

 سيبحلا اذه ىفو ٠ 1 دهشتسا ةنيدمللا سفنل هئيجم ىدل هناو , ه ةزاركلا

 الا بارتقاو لوألا هعافد اهيف ركذي ىتلا سواثوميث ىلا ةيناثلا هتلاسر بنتك

 ف *” ك ىلي اميف رظنأ (9 ا مو ( خلا ؟ه عإ) 5
)١( 

 ها ل كاد د مف

 امور ىف لوألا سبحلا نم سلوب حارس قالطا لجسس نه لوأ وه سويباسوي نأ (5)
 ٠ اضبيأ امور ىف ىناثلا سيبحلا ىف هداهشتساو

 هتامولعم ىقتسا هنأ ىلع لدي امم ( لاقي ) ةملك نه رثكي سويب“سود نأ ظحالب اممو

 لب ةيوفشلا ديلاقتلا نم انه هتامولعم قدسي مل هنأ حجرألا نكلو ٠ ةيوفشلا ديلاقتلا نم
 سويباسوي ررق دقو ٠ ىرخأ ةرم نجس دق نوكي نأ دب ال هنأ اهنم جتننسا ىتلا سلوب لئاسر م
 ٠ نيخرؤملا نم نوريثكلا ىأرلا اذه ىف هديؤيو م "7 ةمس ىف مث سلوب توم نأ

 .٠ «ه لصف ىلي اميف رظنأ (5)



 ا ٠١١

 نكلو ٠ مهيلع اذه بسحي ال نا هللا ىلا لهتباو ٠ ىنوكرت عيمجلا لب ىعم دحأ

 ٠ ممآلا عدمج عمسبو ةزاركلا ىد امامذ فرعت ىكل ىناوقو ىعم فقو برلأ

 مف ن «ء ا/' ةسألا ُه نم تدذفنإذ

 مف نم ذقنأ ةقياسلا ةيسانملا ف هنأ ةحارصد نديبد تاملكلا هذه ف ( 5 )

 ٠ هتوسفق بيسند نوردن ىلا ردد "لإ اذهد اردشم 6 ةزاركلا هب لمكت ىكحل دسأآلا

 هنأ «») دسألا مه نم ىنذقنيسو ( ريدعتلا سخن فضي مل دعد اميذ هناف كلذلو

 5 * ي2(.وووو 5 .. ٠ 1 6ع

 اليولم رخآتت نل هتياهن نأ حورلاب ىأر

 تاملكلا هذه « دسألا مخ نم ىنذقنأآو 0 ةرادعأ فاضأ اذه لجأ نم ( 6 )

 انيديم 8 « قفدووامسلا هتوكلل ىنظفحبو ءىدر لمع 0 يم برلا ىنذقنيسو »

 امدنع ةلاسرلا سفن ىف حوضو رثكأي هنع ًاينت ىذلا « هداهشتسا بارتقا ةعرس

 ٠ 1 « برتقا ىلاحترل تفوو برقأ نأ كيشو نالا انأ ىنان » الئاق بتك

 دنعهعمناك اقول نأ اضيأ نيبي سؤواثوهدتىلا ةيناثلا هتلاسر ىفو (3)

 حجرألاف اذلو ١١ وضح ىدح دحأ كعم نكي ملف لوألا ه4عافد امآ ١٠ اهتبياتك

 ناك ىتلا ةرتفلا ىلا هخيرات انودم تقولا كلذ ىف لسرلا لامعا رفس بتك اقول نأ

 ؟ 2 سلوب عم اهيف

 ءانثآ ثدحي مل سلوب داهشتسا نأ نيبنل رومألا هذه اندروأ دقو ( 7/)

 ٠ اقول اهنع ثدحتد ىتلا امور ىف هتماقا

 نورين نأل ارظن ةلوهسب لدق هميلاءت نع سلوب ءافد نأ العف حجرملاو (8))

 ملاظملاباكترا ىلع ةأرج دادزا ذا هذكلو ٠ رمألا ءدد ىف فطللا ىلا البم رثكأ ناك

 ٠ هموجه ىف فدهلا مهردغو لسرلا لعج

- 

 أ

 0( ١" ىت 5 :1١5 .5/١ (

 ٠ء(١١: 5: ىت ")© )2٠( (3 1: 5 ىت ") (9) :١8( 5 ىت 5” (6)

 نأ نوري نيذلا نورسفملا هب ملسي ىذلا ىأرلا وه اذه ١١ ١١( : 5 ىث «) )١١(

 ٠ سلوب تومو نورين داهطضا نع ائيش اقول ركذي ال اه'جأ نم ىتلا ةلعلا ىه هذه



 نو منعم او ثلاثلا لصفلا

 برلأ اخأ ىعدب ناك ىذلا بوقعي داهشتد.سا

 ,رصيق ىلا هئاجتلا ةجيتن امور ىلا سلوب سوتسف لسوا نأ دعنو ( ) ١
 لا اولوحت ,هل اه وماقأ ىنذلا خاخفلا َّق هدابطصأ َْق |ولثف مهنأ دوهبلا دحوو

 اوذختاو ٠ ميلسشروأ ةيفقسأ ىسرك لسرلا هنلا لكوأ ىذلا برلا ىخأ بوقعس
 ٠ ةيلاتلا ةعينشلا تاءارجالا هدض

 حيسملاب ناميالا ركني نأ هنم اوبلطو مهطسو ىف هوداتقا مهناف ( ؟ )
 ةأرجبو « هتوص عفر « عيمجلا هعقوت ام سكعب . هن :دلو ٠ بعشلا لك مامأ

 وه عوسي انبرو انصلخم نأب افرتعم روهمجلا 36 ماكت , اورظتنا امم دشأ
 ك1 ١ ريب ءىذلا لديرلا كلذ مداه شر اوس ملكعيدكلو : هللا نجا
 مظعأ هنأب عيمجلا نم اربتعم ناك « هتايح ىف اهَرهظأ ىتلا ىوقتااو ةيفشقتلا

 ئضوفلا ببسب فسعتلا اذهل ةصرفلا تايهت دقو ٠ هولتق اذلو ء رشبلا نيب راب
 وأ لاو الب ةيالولا كرتبو « ةيدوهيلا ىف ذئتقو سوتسف ةافوب تداس ىتلا

 ٠ سأر

 سضنميلكا تاملك ىف اهحاضيا قبس دقف بوقعي ةافو ةيفيك امأ ( © )
 ىتح ىصعب برضو لكيهلا حانج قوف نم حرط دق هنأ ررق ذا ٠ اهداربا قياسلا

 افصو ىطعأ هناف « ةرشابم لسرلا دعب شاع ىذلا « ١ .رسوبسجيه امأ ٠ تام
 : ىلي ام نود دقف ٠ « لاطبألا ريس » نع هفلؤم نم ,رسماخلا باتكلا ىف قدأ

 هبقل دقو ٠ ةسينكلا ةرادا لسرلا نم برلا وخأ بوقعب مست دفل » 001

 ٠ توقعي ميسأ نولمحد

 الو « اركسم الو ارمخك برشي ملو 1 همأ نطي نم اسدقم ناك دقو » ( 6 )

 ٠ محتسي ملو » تيزلاب ةسفن نهدد مأو « ىسسود هسسأر لعب مألو 2, امحل لكأ

 )١(  116865122115ف 4 ك ىلِي اميف رظنا «"
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 سبالم سبلي مل هنأل , سدقلا لوخدب هدحو هل احومسم ناكو ) 5 ( ١»

 دجوي ناك ام اريثكو ؛ هدحو لكيهلا لوخد هتداع نم ناكو ٠ ةيناتك ىلب ةيفوص

 نيتنشخ هاتبكر تراص ىتح . بعشلا نع حفصلا ابلاط هيتبكر ىلع ايئاج

 ٠ بعشلا نع حفصلا بلطل هللا ةدابع ىف رمتسملا”امهئانحتا ةجيتن لمجلا فكرك

 ُْق اهانعمو ) سابلبوأ » ىو (« رايلا » ىعد دئازلا هرب بيدسيو » (ا/)

 ٠ دنع ؟ ءابينألا هب حرص ام قفو « لدعلا 7» ىف « بعيشلا نصح » ةينانوبلا

 ءبعشلان يب ةدوجوم تناك ىتلا «٠ عبسلا عبشلا ضعب هلأسس دقو (6)

 باجاف ٠ عوسي باب وه ام : نيلئاق « لاطبآلا ريس » باتك ىف اهتركذ ىتلاو

 ىلع . حيسملا وه م ىويسب نأ ضعيبلا نمآ تاملكلا هذه بيسدو » ( 1 )

 ناسسنا لك ىطعب دحاو ءىجمب الو ةمايقلابال نموت مل اهرزكذ قياسلا عيشلا نأ

 ٠ بوقعي ىلا مهناميا ىزعي ناك اونمآ نيذلا نيريثكلا نكلو ٠ هلامعأ بسح

 بارطضا راص « ماكحلا نم ىتح « نوريثكلا نمآ امدنءعف كلذلو )٠١( ١»

 عيمج فتلي نأ ارطخ كلانه نا اولاق نيذلا « نييسيرفناو ةبتكلاو دوهيلا نيب

 ةلتك بوقعي ىلا اوتا كلذلو ٠ حيسملا هنأ ساسأ ىلع عوسي لوح بعشلا

 هنأك عوسي ددصب اولض مهنأل بعشلا دصت نأ كيلا لسوتن : اولاقو . ةدحاو

 ةمج نم حصفلا ديع ىلا اوتأ نيذلا لك عنقت نأ كيلا لسوتن ٠ حيسملا وه

 ٠ بعشلا لك دهشي امك , كل دهشن نحنف ٠ كيف قثن اعيمج اننأل « عوسب

 ٠ هوجولاب ىباحت الو راب كنا

 لك نأل * مع ويسب ةهج نم اولضد 0 ناد ردهامجلا نذا عنق ف )١١(»

 كارد ى لكديلا م انج قوذ نذا فق ٠ كدف نوقكي » اضردأ انعيمجو 2 بعشلا

 اولوق ١» ءايعشأ لوق ىلا ريشي هلعلو ٠ سوبتجيم ريشي ةرقف هبأ لا ملعي ال (0)

 :٠١ ( ٠ 5” نشأ ) :؟ريخقيدصلل
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 حانج قوف بوقعي مهركذ قباسلا نويسيرفلاو ةبتكلاا عضو اذهل ١ (١1١؟)

 نم«نيعمجأ كيف قثن نأ بجي ىذلا رايلا اهيأ : نيلئاق هيلا اوجرخو 'لكيهلا
 ٠ م ويسب باب 2 ام اخذل نحدد ىولصلا ا ع اوسب ءارو لَ 8 خلا - ثردح

 ؟ناسنالا ندا عوسي نع ىننولآست اذا : عفترم توصب باجآأن » )١1١(

 باحس ىلع ىناف فوبسو ةوقلا نيمي نع ءامسلا َْق سلخت هسفمن وم هنا

 «" ءامسلا

 :اولاقو بوقعي ةداهشب اورختفاو ايلك اعانتقا نوريثكلا مدتقا الو » )4:١(

 دقل : ضعبل مهضعب ةيناث نويسيرفلاو ةيتكلا كئلوأ لاق ٠ دواد نبال انصوأ
 لفساىلاهحرطنو دعصنل نكلو٠ عوسيلهذهك ةداهشل اندهم ذا فرصتلا انأسأ

 ٠ هوقدصي نأ اوفاخد ىكل

 اوممت اذكهو ٠ اضرأ رايلا فرحنا دنقل اينآد أ ©“ نيائاق | :-رصف » ١65١(

 ؟يلامعارمكلاولكاك :كلذل + اهلوعزما !ةننال اجلا !:مظقنل:ايغا ! قف“ لكافلا ”تاقكلا

 تفتلاف وهامأ 3 هطوقس تندد تمد مل هنأل هنومجرب أوأددذ )) رايلا بوقعبي

 مهنأآل مهل رفغت نأ انوبأ هلإلا برأا اهيبأ كيلا لس وأ » لاقو هبتبكر يل اثحو

 ه نولعفي اذام نوملعي ال

 ندا باكر ءانبأ نم. ةنهكلا نم دحاو حرص هنومدحرب مه امدفو » )/١1(

 ٠ مكلجأ نم ىلصي رابلا
 ا حسم دسسص

 0 ااا عكاوي ا ا ا

 وهن وا )يك 0-0007 6م ا نعل 19



 ٠١٠١ ك5

 هسأر ىلع رابلا برضو » اراصق ناكو 4 مه دحأ مدقت لاحللو )١6( ٠

 لاحلا ف هونفدف 8 ةهستسا اذكهو ٠ سدالملا اهب برضد ناك ىنذلا اصعلاب

 نو لكي فام ةدايبق راما يضل درر ل ناوي رو نكمل داي
 «٠ نايسبساف مهرصاح لاحللو ٠ حيسملا وه عوسي نآد نيينانويلاو دوهبلا

 عمهتياورتقفتاىذلا سوبسيجيه ليصفتلاب رومآلا هذهىور دقو )١9(
 9 سضنئنميلكا ةياور

 ىتح « هرببد عيمجلا نيب رهتشا « ادج ابيجع اصخش بوقعي ناك دنقل
 راصح ةلع تناك هذه نأ « دوهبلا ندب نم ىتح « ءالقءلا نم نوربثكلا دقتعا

 مهلمع ىوس رخآ بيسل ال ةرشابم هداهشتسا دعب مهب لح ىذلا ميلشروأ

 ٠ هدض هوبكترا ىذلا عينشلا

 ثيح هتاباتك ىف اذهل ةداهشلا نع لقألا ىلع سوفيسوب .درتي ملو (29)

 اخأ ناكىذلا رابلابوقعي ءامدل اماقتنأ دوهيلاب رومألا هذه تلح دنقل » لوقي

 ٠ « ادج اراب اصخش ناك هنأ مغر هولتق دوويلا نآل حي.دملا ىعدي ىذلا عوسيل

 نع هفلؤم نم نيرشعلا رفسلا ف هتوم رمأ بتاكأا سفن نود دقو (؟١١5

 5 تاملكلا هذه ف راثألا

 ٠ ةيدوهيلا ىلع ايلاو سونيبلال سرأ سوتسف توميروطاربمالا ملع امل د

 2« انمدق امك تونهكلا ةسائر ىلع لصح ىذلا . ردغصلا 7 َسونائح نأ ىلع

 ةفئاط ىلا ىمتني ناك دقف اذه نع الضفو ٠ تارتكالا ميدع ةأرجلا ةياغ ىف ناك

 ٠ اقباس انيب امك ماكحألا ذدننت ىف دوهيا! ىسقأ مه نيذلا نيقودصلا

 ةيتاوم ةصرفلا نأ ىأر ذاو ؛ سونانح تافنص ىه هذه تناك داو » (569)

 عمج هناف ٠ قيرطلا ىف لازي ال سونيبلا ناكو ,« تام د5 ناك سوتسف نآل هل

 هوبأ ناك دقو ٠ ديدجلا دهعلا ىف روكذملا ةنهكلا سيئر نان>ل سماخلا نبالا وه (0

 هماقأ دقو ٠ ةرقفلا هذه سفن ىف سوفيسوي انربخي امك هلبق نم ةنهك ءاسؤو ةغعبزالا هتوخاو

 ٠ ىناثلا ”سابيرغأ ىمأ



 مر ل الا

 مهمهتاو « نيرخآ عم « حيسملا وعدملا عوسب اخأ بوقعي همامأ اعدو ميردهنسلا
 ٠ مجرلاب مهيلع مكحو « سومانلا ضقنب

 اذه نم ادج اوبضغ سومانلاب نيريبخلا ةنيدملا ىف نيلدتعملا نأ ىلع » (39)
 هذمصه نع فكلاب سونانح رماد نأ هنم نيبلاط ارس كلملا ىلا اولسرأو

 مهنم ةعامج بهذو ٠ لوألا فرصتلا اذه ىف ىتح الداع نحب مل هنأل ٠ تافرصتلا

 نم سيل هناب هوركذو « ةيردنكسالا نم امداق ناك ىذلا سونيبلا ةلباقل اضيأ
 ٠ هملع نود ميردهنسلا .ءاعدتسا سونانح قح

 سونانح ىلا بضغب بتكو « هيلع هوضرع امب عنتقاف سونيبلا امأ )15( ١
 تونهكلا ةسائر نم سايببرغأ كلل همرح اذهل ةجحبتنو ٠ صاصقلاب هابآ اددهم

 اًجماوتا"؟ ةظالاجللا لئاتسزلا ىف "ةفاسر لأ بتاك َبوُقَتَيِنَع' قوه لم اذه (؟6)
 نم نيريثكلا نا لقألا ىلع وأ . اهيلع عزانتم ةلاسرلا هذه نأ هتظحالم ردجت

 ىتلا ةلاسرلا رمأ ىف اضيأ لاحلا وه امك , مهتاباتك ىف اهوركذب مل نيمدقألا

 كلذ عمو ٠ ةعبسلا ةعماجلا لئاسرلا ىدحا اضيأ ىه ىتلا « اذوهي مسا لمحت
 سئانك ىف رافسالا رئاس عم انلع اتئرق نيتلاسرلا نيتاه نأ ملعن نحنف

 ٠ ادح ةردشك



 نورشعلاو عبارلا لصفلا
 سوناينا

 ةيردنكسالا ةسينكل فقسأ لوأ

 لوسرلا سقرم دعب

 ةيشوربأ ةرادا سوناينأ ىلا تملس نورين كلم نم ةنماثلا ةنسلا ىف

 نورشعلاو سماخلا لصفلا
 ىذلاو نورين مكح ىف مذ ىذلا داهطضالا

 امور ىف داهشتسالاب سرطبو سلوب هيف مركا

 ةيحيسملا لجأ ند

 +. ىوكلا هلا: ةفايخ

 دق نيريثكلا نأل ارظنو « هداسف ةعانش فصول لاجملا عستي الو ( " )

 فرميل مهتاباتك ىلا عجربي نأ دارأ نم لكل نكميف باهساب هخيرات اوفصو
 َسفنألا نم ةريثك تاوبر دايأ نأ دعب هنأ فيكو . هنونجو هذوذشو لجرلا ةظاظف

 زعاو هئابرقأ برقأ ىلع ىتح قفشي مل هنا ةجردل ةريثك مئارج بكترا ببس الب
 امك « هتلئاع نم ادج نيريثك نيرخآ عم هتجوزو هتوخاو همأ لتق لب « هئاقدصأ
 - ةنلاككم تاثنمم نيرغاظلاو نييفشلا هءاوعا لكق

 ءادعلا نلعا روطاربما لوا ناك دقف مئارجلا هذه لك ىلع ةوالعو ( 5 )
 ٠ ةبهلالا ةنايدلل



 1-0 1 غر

 : لوقي بتك دقف ٠ اضيأ ىنامورلا سونايلوترت اذهب دهشب ( 5 )

 ٠ ميلاعتلا هذه مواق نم لوأ وه نورين نأ نودجت اهيفو . مكتالجس اوصحفا »

 ٠ امورب نم عيمج ىف هتوسق مومس ثفني ادب قرشلا لك عضخأ نأ دعب هناو اميس

 هفرعي نم لك نآل ٠ اذهك صخش ىدي ىلع انبيذعت زوكي نأ رختفذل اننا

 ٠ « ادج ايماس ناك اذا الا ءىش ىأ بجشبي مل نورين نأ كردي نأ عيطتسي

 لح لإ مققف نديسيكرلل هللا ءانعأ لوا هنأ ارايح نلعإ ذا اذكه و: .ه )

 اضيأ سرطب ناو « اهسفن امور ىف هسأر تعطق سلوب ناب نود كلذل ٠ لسزلا

 امهيمساأ نأ سلوبو سرطب نع ةياورلا هذه ديؤي اممو ٠ نورين دهع ىف بلص

 ٠ ناكملا كلذ ىف رباقملا ىلع نالا ىلا نييقاب نالازب ال

 دهع ىف ماق ىذلا « ةسينكلا ءاضعأ دحأ ؛ نسوياك اضيأ اهدبؤب (3)

 عدتبم " سولكورب عم ةلجاسم ىف هناف ٠ امور فقسا 27 سونيريفز
 اهيف تعدوأ ىتلا ةسدقملا عضاوملا نع ىتأي ام ركذي ”“ ةيجيرفلا ةقطرهلا

 7 اههزكذ ؟قدانطلا نيلوسرلا اتثح

 ىلا تبهذ نا كنأل ٠ نيلوسرلا راثآ نيبأ نأ عيطتسا ىننكلو ١» ( ا/)

 1000015 0 ؟.: ؟84. لصفأبةا كانك زان 0

 خلل 134 6 باتك ىف ضاخ ماوتيو ١ ف < ياتك ىف ةتطرهلا مده نع درو.ام رظنا

 ةسينك نالا هيلع موقت ناكيتافلا برقب لبج ىلع بلص سرطبنأخيراتلا ىورب (5)

 ٠ بيلصلا اهيف زكر ىتلا ةرقنلا ةيقاب لازت الو ٠ سرطب سيد

 ةثالثلا ريد نالا هيلع موقي ىذلا ناكملا ىف نايتسوا قيرط ىلع سلوب سأر تعطق (5)

 دعب تارم ثالث ضصرالاب سلوب سار تمدطصا ذا ترجفت ىتلا عيباني ةثالثلا لازت الو ٠ عيباني

 ٠ هيلع طبر هنأ ليق ىذلا دومعلا اضيأ ايقاب لازي الو .٠ آهعطق
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 ٠ ٠ « ةسدنكلا هذه ساسأ

 فقسأ سويسينويد كلذ ررقيف دحاو تقو ىف ادهشتسا امهنا امأ ( 8)

 ىف سلوبو سرطب هسرغ ام اعم متطبر دق حئاصنلا هذه لثمب مكنا »

 كلذكو ٠ سوثنروك انتنيدم ىف اناملعو اسرغ امهيلك نأل ٠ سوثدنروكو امور
 ٠ 2 دحاو تقو ىف ادهشتساو ابلاطبا ىف اضيأ املع

 ٠ ةيخيراتلا قئاقحلا ديدات ةدايزل لاوقألا هذه تسبتقا دقو

 2« امور اسسسأ سرطب وأ سلوب نأب لوقلا نكمي ال : ةيزيلكنالا ةمجرتلل .شانلا لاق (1)

 امأ ٠ اهل هترايز لبق اهيف نينمؤملا نم ةعامج كلانه ناك هنا نيبت امور ىلا سلوب ةلاسر نأل

 ٠ ةليوط ةدمب سلوب لوصو دعبالا اهدلا لصي ملف سرطد



 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ىصحت ال رورش دوهيلاب تلح نأ دعب

 نيون فوزلا ىلع“ ةريفنالابرطالاا ونه

 تلح ىتلا ةبيصملا نع ةريثك ليصافت سوفيسوب ىور نأ دعبو ( ) ١
 ن4 ندوفتكلا نلا د ةردثك: ىرخا ككبؤوظ ىلإ ةفاضالاب نود ةيدوهبلا ةمآلا لكب

 ايلاو ناك دقو ٠ مهبلص مث . اهسفن ميلشروأ ىف سرولذ مهدلج دوهيلا فارشأ

 ةرشع ةيناثلا ةنسسلا ىف لعتشت برحلا نارين تاأدب امدنع ةيدوهيلا ىلع

 ٠ نوريذل

 لك ىف ةعورم ةنتف تراث تقولا كلذ ىف هنا سوذيسوب لوقيو ( " )

 ناكم لك ىف ندملا ناعس مهدابأ ءالؤه ناو ٠ دوهيلا ةروثل ةجيتن ةيروس ءاجرأ

 نم دشأ هب اودده امم فوخلا ناكو , فصوت الل بئاصمب هلك رطقلا ًالتماو

 9 « ناكم لك ىف اهوناع ىتلا اهسسفن مالآلا

 ٠ ذئتقو دوهيلا لاح تناك اذكهو « سوفيسود ةياور ىه هذه



 ثلاثلا باتككلا



 لوألا لصفلا
 حيسملاب لسرلا اهيف رشب ىتلا ملاعلا ءاجرأ

 انصلخم ذيمالت تتشت تقولا سفن ىفو ٠ دوهملا د تلك |ذكه ١5(

 لمعي لقحك اموتل ١ ايثراب تصصخف ٠ ملاعلا ءاجرأ لك ىف نوسيدقلا هلسرو

 ا ا ادسلوا ها لولا تكا افيكللا وزويا: لوتي امك هنن

 سطنب ىف زرك سرطب نأ ودبيو ٠ سسفأ ىف تام ام اتقو اهيف شاع نأ دعب ىذلا

 ىتأ ذاو ٠ تاتشلا ىف نيذلا دوهيلل ه ايسآو ةيكودبكو ةينيثيبو ةيطالغو

 اذامو ٠ ةقيرطلا هذهب ملأتي نأ بلط هنأل ٠« سارلا سكنم بلص امور ىلا اريخأ

 ؛ .1١ نوكيريللا ىلا ميلشروأ نم حيسملا ليجناب رشب ىذلا سلوب نع لوقن

 قئاقحلا هذه سوناجيروأ ىور دقلو ٠ نورين دهع ىف امور ىف كلذ دعب دهشتساو

 ٠ نيوكتلإ رفسل هريسفت نم ثلاثلا دلجملا ىف

 ىناثلا لصفلا

 امور ةسينك ىلع سيئر لوأ

 ةسينك ةيفقسأ لان نم لوأ سنبل ناك سرطبو سلوب داهشتسا دعب

 ةدراولا ةيحتلا ىف امور نم سواث ومي ىلا ةباتكلا دنع سلوب هركذ دقو ٠ امور

 "٠ ةلاسسرلا ةياهن ىف

 زهن ىلا دنهلا" نم تدتما +. ”لسرلا رضع ىف ةلقتسم ةكلمم تناكو 29311218 ()

 ٠ مجعلا جيلخ ىلا نيوزق رحب نمو تارفلا

 ٠ دوسألا رحبلاو نيوزق رحب لامش ةعقاولا ةقضنملا ت07619 25

 مهدناب ىف بلص ذا مهعيفش هنأ نوينانويلا لوقيو ٠ مهعيفش هنأ سورلا لوقب اذهلو (؟)

 ضيبألا رحبلا ءىطاش ىلع ىرغصلا ايسأ نم اقيض اطيرش طقف لمشت ابسآ ةيالو تناك (:)

 ٠ ايراكو ةيديلو ايسيم لمشتو طسوتملا

 ١ : ١ (٠ طب ١ ) ىف تركذ ىرغصلا ايسآ نم تايالو سمخ (5)

 رحبل ىقرشلا ءىطاشلا ىلع اعقاو اينامور اميلقا نوكيريللا تناكو ١٠١ : ١5 ور رظنأ (5)

 ٠ كيتايردالا
 لاقل 0



 ثلاثلا لصفلا

 لسرلأ لئاسر

 هتلا سر نآأب انملع اننأ ىلع ٠ عازن ىأ ليقي ال رفسك مهتباتك ىف نومدقألا

 اهنكلو » ١ هبنوناقلا راغسألا نمض تسل نألا انيدبأ ندب ةدوجوملا ةيناثلا

 9 راقتسألا نيهان عم تكاييقسما دفف نيريشكلل 4 يقي ذأ كلذ عم

 همسنأ لمحبي 61 ليجنالاو 7 سرطب لامعأ )> ىميسم ام ام: 5<

 عيمجلا نم لدقت مل اهنأ ملعن انناف د تدهس امك « ايؤرلا لاول ةزاركلا » و

 ٠ ميدق وأ ثيدح بتاك :ىأاهنم سبتفب مل هنأل

 دك و وداع مدنا ىحتواسملا ىفلؤم ىف نيبأ ن صرحأس دس 00503

 نم رخآل تقؤ نم هسايتق ةسينكلا باتك داتعا ام ” ىمسزلا لسلستلا

 ٠ اهريغ نعو « ةلوبقملا ةينوناقلا رافسألا نع هولاق امو . اهيلع عزانتملا رافسألا

 ٠ نيمدقألا خويشلا نم اهب فرتعمو ةينوناق طقف ةدحاو

 , « اهيلع عازن الو ةنورعم ىهف ةرشع عبرألا سلود لئاسر امأو ( 5 )
 ةلاسر اوضفر ضعبلا نأ ىهو ةقيقحلا هذه نع ئضاغتلا ةنامألا نم سبلو

 مل سلوب نأ ساسأ ىلع اهيف تككشت امور ةسيذك نا نيلئاق نييناربعلا

 اصاخ اناكم هل درفاسف ةلاسرلا هذه نع انوقدس نيذلا هلاق ام امأ ٠ اهيتكب

 ققسلا ؟نايلهرف"اهملا ناصأ دقو ةلاسرلا هذه ةينونات نع شال 33000 د

 ٠ امهربغ نوربثكو ىردنكسالا سضنميلكاو . ثلاثلا نرقلا ىف ةيكودبك ةيرصبق

 ( ةسيدنكلا خيرات 2 م
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 رافسألا نيب هدجأ ملف 0 سلوب لامعأ م» نع امأو 0 بسانملا عضوملا 3

 ٠ اهيلع عزانتملا ريغ

 ك1 01 اولا تيدكاا ول لو كزلا* نفلشم .نألا ارظف' نكلو "3 )
 ىمسملا رفسلا هيلا بسني ىذلا سامره  مهركذ نم نممض  ركذ 5 ةيمور
 هعضو نكمي الو هيلع عزانتم اضيأ رفسلا اذه نأ هظحالم بجيف ه « ىعارلا

 نم دنع اميس هنع ىنغ ال هنوربتعي ضعبلا نأ عم ٠ اهب فرتعملا رافسألا نمض

 2,سئانكلا ىف ارقي هنآ فرعن نحنف لاح ىأ ىلعو ٠ ناميالا ءىدابم ملعت نوديرب
 ٠ هنم اوسبتقا باتكلا مدقأ نم ضعبلا نأ تنيبت امك

 فرتعملا ريغ رافسألاو اهيلع عزانتملا ريغ رافسألا حاضيال ىفكي اذهو ()

 ١ عيمجلا نم اهب

 5209596 ىف ١26 ثفلاأا امافح ارظنا 09

 * 1 ارو ظنا (17)

 ىردنكسالا سضنميلكاو سوانيريا هيلا راشأو ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف رهظ(5)

 : ىكوناق اريغ هنأ "سويباسوي اركذي ياتكلا "اذه. .نم ٠ لصفي قو ؛ ٌنِسوُتاَجَيَرَواَو



 عيارلا لصفلا

 نولوألا لسرلا ءافلخ

 " لامعألا رفس ىف اقول هنود اممو ١ سلوب هبتك امم حضأو ( ) ١
 نم » سئانكلل اساسآأ عضوو ( نيينثولا ىأ) ممألا رشب ( سلوب ىأ ) هنأ

 ٠ « نوكيريللا ىلا اهلوح امو ميلشروأ

 ميلاعتب ىرانو حيسملاب سبرطب اهيف زرك ىنلا راطقألا: ددغ امأ © 90
 اهنأد اهنع ثدحتلا قباسلا هتلاسر نم حضاوف ناتخلا لهأ نيب ديدجلا دهعلا
 تاتك نم نيفرفتملا نييناربعلا نع بتكي ةلاسرلا ]854037 اهيلع عزانتم ريغ

 ٠ * ةينيثيبو ايساو ةيكودبكو ةيطالغو ستنب

 ندصلخم اعابتأ ءال وه ندد نم | وحدصأ نيذلا ءامسأو ددع امأو ) 3 (

 نم سيلف اهولسسسأ ودل سئانكلاب ةيانعلل ندقتحح. دسم اوربتعاو كلسرتل نيرومغو

 : هتاياتك ف سيلوب مهركذ نم ىوس مهرصتح لهسلا

 « ةهعم نودنجتم » ءالمز و « مهل رصح ال لمعلا ف ءالمز هل ناك هنأل 0

 هتاياتك ُْف مهل لحس هنأل » ىحمت ا تايركذي مهمظعم مرخأ دقو 222 مهاعد امك

 ٠ ةمئاد تاداهش

 + 65 مسالاب

 يل ا ا دال ىف ادعاضخف 5 ص نم (؟) 00

 سقرمبتلملا انجويو ( حلا 50 : 7.عا ) ابانمب (5) 207 لالا
 7 ) خلا 1 سواثومبتو 5 )٠:565 ةانيشو ؟ة؟وكا/ل:16 ٠ كي ا رطل ناك



 2 ل١

 ةيشوربأ ىلع ةيفقسألا لبق نم لوأ سواثوهين ناك نودم وه امكو ( 1)

 ٠ تيرك سئانك ىلع سطيتو «٠ سسفا

 ١ بطلا نهتمي ناك ىذلاو ٠ نييكاطنأ نييوبأ نم ناك ىذلا « اقول امأ (0)

 قا انل كرت دقف © لسرلا رئاس: نم افورعمو سلوبل اميمح اقيّدص ناك ىذلاو

 امأآ ٠ مهنم اهملعت ىتلا ىحورلا ءافشلا ةبهوم ىلع نيهارب نيينوناق نيرفس

 نيذلا هيلا هملس امك هبتك هنأب دهشب ىذلا ليجنالا وهف نيرفسلا نيذه دحأ

 0 0117 لوألا نم مهفيتت دق نيدلاو ؛ ةملكلل امادخو نكت انف ةدحلا دنع

 0 ءاتحلالا ١ هيك ىذلا ”لسرلا لامعا وهف ىناثلا رئيسلا اماو © ٠7 لوقم امك
 ٠ هسفنب وه هآر ام, ىلع ءانب لب ,”نيرخالا ةياور

 ريشي ناك امنا 8 « ىليجنا بسحب » لاق املك سلوب نا لاقبو (8 ز

 ٠ وه هليجنا نع ثدحتي هنأك اقول لدحجنا ل

 لسرأ دق سيكسيرك نأب دهشي هناف سلوب عابتا ىقاب نع امأ ( هر

 ٠١ سواثوميت ىلا ةيناثلا هتلاسر ىف هركذي ىذلا سنيل اما 9 لاغلا دالب ىلا

 قبس امك ١١ كانه ةسينكلا ةيفقسأ ىف سرطب فلخ دقف امور ىف هقيفرك

 ٠ انيب نأ

 ةلدينحا ىلع ففسا كنلاك ميقأ ىذلا ١١ سضنملكا ناكو )٠١(

 » سوبيسينوبد ىمسملا 03 ىغابوبرألا كلذ ناف ءال وه ع ةوالعو 007

 0 002 وك

 ها اان ١14 185 ١5 11 ورا

 ملو 2 « بهذ » لب « لسرأ » هنأب ركذي مل ةيالاا هذه ىفو ( :٠١ : ىت 5) )

 + "ةئطتاغ  ّىلآ لب لاغلا دال ىلا بهذ ةناداركذن

 ادا 00

 )١١( "ف رظنأ 00
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 امك ) ٠ سوغاب سويرأ ىف نيينيثالل سلوب باطخ دعب نمآ نم لوأ ناك ىذلا

 ىمسي رخآ صخش تاياتك ىف هركذ درو دقف ١١ لامعألا رفس ىف اقول هنود

 هنآ هنع الئاق ١4 سوكنروك ةيشوريال ةيعارو اميدق ايناك ناك سور. د

 ٠ انيثأ ةسيئكل فقسأ لوأ

 تقولا ىف اهنع ثدحتنسف ةيلوسرلا ةفالخلاب ةقلعتللا ثداوحلا امأ (١١؟)

 ٠ انخيرات ىرجم عباتنل تقولا سفنؤف و ٠ بسانملا

 ء ل( ل لا



 سماخلا لصفلا

 حيسملا دعب ريخألا دوهدلا راصح

 ةنس '" وّدأو املاجو ١١+ ةنس ةرشع ثالث نورين كلم نأ دعب ( ) ١
 ىلع اكلم ( دوهيلا ىلع هتالمحب رهتشا ىذلا ) نايسيسافب ىدون رهشاأ ةتسو
 روفلا ىلع دصق ذاو ٠ كانه ةلاحلا شويجلا نم روطاربما بقل لانو . ةيدوهيلا

 ٠ 2” سطيت هنبال دوهيلا دض برحلا رمأ لكوأ امور ىلا

 لب هدض مهتميرجب اوفتكي مل انصلخم دوعص دعب درهيلا 00000000

 رمألا لوأ ىفف ٠ مهتعاطتسا ردق ىلع هلسر دض تارماؤملا نم ريثكلا اوردد

 ءانحوي ىخأ ىدبز نب ه بوقعي سار اوعطق هدعبو ١ 5 سونافتسا اومجر
 ( انصلخم دوعص دعب ميلشروأ ىسرك ىلع فقسأ لوأ ) بوقعي تام اردخأو
 111 فريكمل نيخلا  لسرلا رئاس ايا ٠ 1+ 'ءاهحرشا قباسلا 'ةميرطلات
 ممألا لك ىلا اودهذ دقف ٠ ةيدوهيلا ضرأ نم اودروطو . مهتدابأ دصقب مهدص
 اودملتو اودهذا » مهل لاق ىذلا حيسملا ةوق ىلع نيدمتعم ليجنالاب اوذوكيل

 ب ملا ل

 ترهظ ) ايؤر ىف رمألا مهل ردص دقف ميلشروأ ىف ةسبنكلا بعش امأ ( ؟ )
 ىف اونكسيو ةنيدملا اوكرتي ناب ( برحلا لبق كانه مهب قوثوم صاخشأل
 ىلا ميلشروأ نم حيسملاب نونمؤملا ءالؤه ءاج ذاو«8«الب» ىعدت هيريب ةعطاقم نم

 م14 ةّتسس ةينوي 9 ىلا مد5 ةنس ربوتكا ١7 نم نورين كلم )١(
020125. 0 0 

 8 ىف ميلشروا راصح ىهنأو « هيبا لاحترا دعب دوهيلا ةبراحمب سطيت ماق 9
 .٠ م ال٠ ةنس ربمتبمس

 خلا 4 0813(

 م95١1: ؟8 تما (0) 1 ٠0٠:١5( عار (ه)
 ةطلس تحت تناكو هيريب 126168. لامش ىف عقت ندرألا قرش ةنيدم 261192 مد

 ىناثلا سابيرغأ سدوريه
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 لاجرلا. نم ترفقا دق ةيدوهيلا ضرا لكو ةثكللا هولا 01 05
 داباف ؛ هلسرو حيسملا دض اوراتث نم ىلع ةدشب هللا .ظضغ لحو 2 نيكرايلا

 ٠ ريرشلا ليجلا كلذ ايئاهن

 تايكنلاو , ناكم لك ىف ةمألا كلتب تلح تلا بتال ةقضا1
 لاجرلا ةمالآو + ةصاخ ةفتصب ةيدوهنلا“ناكس ايفا 0 ا
 تملا نم ىرخا ناولاوإ تاعاجملابو فيلا اوُكلِم يذلا لافطألاو ءاسنلاو

 ؛ ةيدوهيلا نممم تلصخ تلا ةريثكلا تازاصحنلا لالا م 0
 , ةنيمأ ةنيدم اهناك اهنشفن ميلشرو) ىلا ]ودرع نش ا سلا ا

 اريحا تفقو فيكو ؛ اليصفت اهكادحا اذكو , اهلك كرا ن1
 تعاذ'ىذلا هسفن هللا لكيه ىف 5 ءايبنألا :اهنعأ انيت ىنلا - تاركلا تنك

 لماكلا ىئاهنلا ةيارخ كادَئيح رظكني ناك ىذلأ ك0 1 2000

 هبتك ىذلا خيراتلا ىف دارأ نم لك ةقدب اهفصو دجي هذه لك ٠٠٠ رانلاب

 0 ل

 نيذلا ريهامج نأب لجس بتاكلا اذه نأ تابثا ىرورضلا نم هنكلو (5)

 9 هرددعت بسح (« نكس" ق مهنأك ( ميلشروأ ىف مهيلع 1 : سسفن

 «صلخملل مالالا اهيف اوببس ىتلا ٠١ .مايألا سفن ىف الدع ناك هنأل ( 1)

 ا

 ودل بئاصملا نع طقف ثدحتلا ىرورضلا نم هارأ »2 هردغبو فيدسلاب مهيلع

 للا :خيتسم هلق ا

 ا ورا كو

 حصفلا تقو ىف ىأ )١١(



 سداسلا لصفلا

 اهب اوبكن ىتلا ةعاجملا

 ةيناث سوفيسوبي خيرات نم سماخلا رفسلا انحفصت ام اذاو ( ) ١

 دقف ةروثلا نونج امأ ٠ مهتورث ببسب اولتق دقف سانلا رجه ىف ةبغرلاب اورهاظت
 ٠ موي دعب اموبد ءاقشلاو سؤميلا ةدح تدادزا اذكهو ٠ ةعاجملا هتداز

 اوناك لزانملا نومحتقي سانلا ناك ذاو ٠ ىري ماعطلا دعي ملو ( ”)

 مهنأ ساسأ ىلع اهباحصأ اويذع لكؤي ائيش اهيف اودجو املكو « ةقدب اهنوشتفي

 هوأبخمهنأساسأىلع مهوبذع اًئيش اهيف اودجي مل ناو ٠ ائيش مهدنع نأ اوركنأ
 ٠ صرحلاو ةقدلا ىهتنمب

 دجوي ناكف نوكلتمي ال وأ اماعط نوكلتمبد مهنأ ىلع ليلدلا امأ» ( 5 )

 نولصحي مهنأب اوريتعا ةنسح مهزظانم تناك نمف ٠ نيكاسملا ءالؤه ماسجأ يف

 نوزواجتي اوناك دقف ةليزه مهرظانم تناك نم ام ١ ماعطلا نم ةيفاك ةيمك ىلع
 ٠ ةقافلا ببسب كالهلا كشو ىلع مه نم لتق ةفاخسلا نم هنأ ساسأ ىلع مهنع

 ةطنحلا نم ةليك ىلع لوصحلل ارس مهتاكلتمم نوريثكلا عاب دقلو » (5)
 نوكبتخي اوناك ذاو ٠ ءارقف اوناك نا ريعشلا نم وأ « ءاينغألا ةقبط نم اوناك نا
 « مهتجاح ةدش ببسب ةئين بوبحلا نولكأاب ضعبلا ناك مهلزانم تائبخم ىف

 ٠ فوخلاو.ةجاحلا فورظ مهيلع ىلمت تناك اميسح اهنوخبطي ضعبلاو

 حصفلا تقو ىف ىأ )١(

 .٠ الو56 : ٠١ ف ه ك سويفيسوي ()
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 لبق ماعطلا نوفطخي اوناك لب ٠ ناكم ىأ ىف طسبت دئاوملا دعت مل» (1)

 ٠ هنوشهنيو جضني نأ

 نم رثكأ ءىشب حيطت ال ىهو ٠ رورشلا رشأ تاعاجملا نأ انيقي » ( / )

 ٠ ةعاجملا فورظ ىف رقتحي ىرخأ فورظ ىف مارتحالا قحتسي ام نأل ٠ ءايحلا

 رشألاو ٠ نهئابآ نمو « نهدالوأو نهجاوزأ هاوفا نم ماعطلا نفطخي نك ءاسنلاف

 تاذلف ةايح ىوذت تناك امنيبو ٠ نهلافطأ نم نفطخب تاهمألا تناك كلذ لك نم

 ٠ مهقمر دست ةطقن رخآ فطخ نم نلجخي ال نك نهعرذأ نيب نهدابكأ

 ٠ مهرمأ حاضتفا نم دب ال ناك ةقيرطلا هذهب نولكأي امدنع ىتحو » ( 8)

 ةليئظلا .تائيهكلا هذه نم ىتحن مهبلسل ناكم لك يفاؤنوريظي ارئاك نط ل

 نيذلا نأ ىلع ةمالع كلذ اوربتعا اقلغم الزنم اوأر املك مهنأل ٠ ماعطلا نم

 ام نوفطخيو نوءعفدنيو باوبألا نومحتقي اوناك لاحللو ٠ نولكاي لخادلاب

 ٠ مهقلح نم هنوعزتني اوناك تالاحلا نم ريثك ىفو . نولكأي اوناك

 اوناكف مهماعطب نوثبشتي اوناك نيذلا نسلا ىف نومدقتملا امأ» ( 9 )

 ٠ فرصتلا اذه ببسب نهروعش تفتن نهيديأ ىف ةوسنلا هتأبخ ناو ٠ نوبرضي
 لافطألا نوعفري اوناك لد « لافطألاب الو خويشلاب ال ةفار كلانه دعت ملو

 مهلوخدب نوسحي نيذلا امأ ٠ نضرألا ىلا مهب نوقلبو ماعطلا ةمقلب نيثبشتملا

 اوعاسأ دق مهنأك دشأ ةوسقب نولماعي ا!وناكف هفاطتخا نوعمزب اوناك ام نوعلبيو

 ٠ مهيلا

 اوناكف ٠ ماعطلا اوفشتكيل بيذعتلا عاوذأ ىسقأ نورجب !ونئاكو » )٠١(

 ياسعالام ةيرسلا مهماسحا تاحتف نوقلغيف نيكاشألا ءاَضْمْقلا 1 0000 |
 اهنم ذذقتت امالآ نوناعي سانلا ناكو ٠ ةداح نابضقب مهدعاقم نوبقثيو « ةرملا

 وأ 2 ادحاو افيغر ولو نوكلمب مهنأب فارتعالا ىلع مهمازلال كلذو . عامسألا

 ٠ هوأبخ ريعشلا نم دحاو مهرد ولو راهظال

 )١1١( ١ عوجلا ةرارم نوناعي اونوكد مل مهسفنأ نيبذعملاز 1 ىلع ٠



1 ١ "1 

 ٠ةجاحلا اهيلا مهتعفد دق مهنأ ول ةيشحو لقأ مهتافرصت ودبت نأ نكمي ناكو

 ” مزلت ىتلا ةنوؤملاب مهسفنأ ديوزتلو « مهنونج ببسد اهيلا اواجل مهنكلو

 نيينامورلادودحلا سرح ىلا لصوو اليل ةنيدملا نم دحأ للست ناو » )١١(
 نظي امنيبو « هتلباتلل هيلا اودهذ ةيربلا باشعألا وأ ,.شئاشحلا ضعب عمجل
 هفلحو مهيلا هتالسوت مغرو « هب ىتأ دق ام هنم نوذخأب ودعلا نم اجن دق هنأ
 لبيس ىف هتايحب رطاخ امم اءزج هوطعيل مهيلا هللذتو ٠ بوهملا ميظعلا هللا مساب
 صخشلا ظح نسح نم ناكو ٠ اًئيش هيلا نوديعي ال اوذاك دقف , هيلع لوصحلا
 ٠ « بهني نأ دعب لتقي ال نأ

 )١16( ؟ىتايامفصولا اذه ىلا فيضي ىرخأارومأ سوفيسوي ركذ نأ دعبو :

 » لما لك دوهبلا مامأ نم ددبت (") ةنيدملا نم جورخلا ةيذاكمال دح عضو ذاو

 ةاجنلل ٠ ءاسنلا ثثحب فرغلا تالتماو « تالئاعو اتويد تمهتلاف ةعاجملا تدتشاو

 خياشملا ثثجب ةنيدملا تاقرطو « دالوألاو ٠

 ىف نولوجتي  ةعاجملا مهب تحرب دقو  بابشلاو دالوألا ناكو + )١5(
 نووقي ال ىضرملا ناكو ٠ توملا مهتغاب امثيح نوطقسيو ٠ حابشأك قاوسألا
 ىتوملا ةرثك ببسب نوددرتي اوناك دقف نووقي اوناك نم أمآ ٠ مهبراقأ نفد ىلع
 نونفدي مهو العف نوتومي اوناك نوريثكلاف ٠ مهريصم ىف مهكش ببسبو
 ٠ توملا مهيتاي نأ لبق مهروبق ىلا نودمعي اوناك نوريثكلاو , مهريغ

 ةعاجملا نأل ٠ بئاصملا هذه ىف بيحن وأ ءاكب كانه نكب ملو » )١5(

 ىلا ةرسحلا نيعب نورظني اًئيطب نوتومي نيذلا ناكو ٠ ةبعيبطلا فطاوعلا تسق
 ٠ فيخم ليلو بيهر تمص ةنيدملا رمغي ناكو ٠ مهلبق مهتحار ىلا اولقتنا نم

 5 و 5 :1؟ ف باتكلا سفن (؟)

 دقو ٠ اهتم بورهلا همم لاحتسا ةنيدملا لوح روس ءانب لمكأ دق ذئتقو سطيت ناك (؟)
 . ةرشابم قباسلا لصفلا ىف ردسلا اذه سوفيسوي فصو
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 اوناك مهنآل ٠ لاوهألا هذه نم ابعر دشأ اوناك دقف صوصللا امأ )11( ١»

 نودرجيو ىتوملا نوبهنيو « روبق درجم ذئتقو تناك ىتلا تويبلا نومحتقي
 مهفويس فارطأ نوبرجي اوناكو ٠ نيكحاض نوفرصنيو « اهتيطغأ نم مهماسجأ
 ةبح لازت ال ىذلا ضرألا ىلا ةاقلملا ماسجألا نوسحني اوناك امك ثذثحلا ف

 لامعتساب مهل حمس لاف َن ولس ودب ١ ملح ندذلا اما ٠ مهتحلسأ ١ ود رجدل

 ٠ ةعاجملا مهينفتل راقتحاب مهنوكرتي اوناك دقف مهفويس نيدلقتم نيمهيلا مهعارذ

 نوكرتي اوناك امك ٠ لكيهلا ىف هينيع اتبثم تومي ءالؤه نم دحاو لك ناكو

 باسح ىلع ىتوملا نفدل رماوألا ءالؤه ىطعأ رمألا ةيادب ىفو )١0( ٠»
 كلذ نع اوزجع امل مهنكلو ٠ ةهيركلا حئاورلا اولمتحي مل مهنأل « ةماعلا ةنازخلا
 ٠ قدانخلا ىلا راوسألا قوف نم ثثجلا نوحرطي اوناك دعب اميف

 ) 2 )1١6ئتوملاب ةئيلم قدانخلا ىأرو » ةنيدملا لوح سطيت راد ذاو »

 هللا اعد هيدي عفر ذاو « هنينأ دعاصت « ةنفعتملا ثثجلا نم حفاط دمجتملا مدلأو

 هعنص نم نكي مل اذه نأب دهشيل « ٠

 (:)الئاق هثيدح فناتسا ىرخأ رومأ نع سوفيسوي ثدحن نأ دعبو )١1(
 ىف نوينامورلا رخات ول هنأب دقتعاذف ٠ هب رعشأ امع رددعتلا#ق هحرتأا!ال 'ئفنأ:)
 اهمهد وأ , ةقيحس ةوه ةنيدملا تعلتبال ءايقشألا نيمرجملا ءالؤه :ىلع موجهلا
 نم اليج تجرخأ اهنأل ٠ مودس ترمد ىتلا كلتك ةقعاص اهترمد وأ ٠ ناضيف
 لك ديبأ مهنونج ببسب هنأ عقاولاو ٠ بيداتلا كلذ اوناع نمم رشأ رشبلا
 يال

 )3١( ىلي ام نودي سداسلا باتكلا ىفو )0( :



 لأ 02

 درا ١ ع يلم املا دوز ميس نر لا

 نوكي اوناك ردحألا عزنلا ق :نيذلا ئتح هنأ اوقذصي نأ اومأو ».(؟1)

 العمل ةريخألا نامسنلا نوظفلب مه و مهنوستفب صوصللا ناك 518 » ماعط

 نورثعتي اوناكو ٠ هنضح ىف ماعطلا ىفنخي وهو توملا ىعدي نم كلانه نوكيم

 ثالث وأ نيترم دحاولا تيبلا ىلع نومجهي اوناك مهفعضو مهنهو ىفو « ىراكس

 9 ةدحاو ةعاس ىف تارم

 ءايشأ نوعمجي اوناكو ٠ هنودجي ءىش ىأ لكأل ةجاحلا مهنرطضاو» (36)

 نع ىتح اوففعتي مل اريخأو ٠ اهنومهتليو ةلقاعلا ريغ مئاهبلا رذقأب قيلت ال

 ذختاو ٠ اهنومهلتيو اهدولج نم مهعورد نودرجي اوناكو ٠ مهتيذحأو مهقطانم

 5 ةكررالل ةطنحلا باتعإب نوزخآلا عمجو.:٠' :اماعظ ميدقلا نُكّقلا نم: نْضْحُملا

 ٠ مهارد ةعبراب ةيمك لقأ اوعابو ضرألا

 ءايشألا وحن ةعاجملا ءانثأ تلجت ىتلا ىزاخملا نع ثدحتا اذالو » (59)

 نم عورأ « ةرباربلا وأ نيينانويلا نع نودت مل ةقيفح ىوراس ىننأل ؟ ةلقاعلا ريغ

 ةبيصملا هذه ركذ بنجتا نأ ىنرسي ناكو ٠ قدصت نأ نم عنشأو « ىورت نأ
 ىصحي ال دوهش ىدلىننأ الول ةيفارخ ةيلايخ اصصق ىورأ ىننأ باقعألا نظي الثل
 انا نا ةصقان ربتعت ىدالبل ىتمدخ ناف كاذ نع الضفو ٠ ىل نورصاعم مهددع

 ٠ ( ئدالب ) اهتلمحت ىتلا مالالا فصو نع تمجحا

 ىعدب « ندرألا وهم 5 توقف مدرم ىعدت ةارمأ اكان كاك و 255(

 ار ام تناكو 0 افوّزلا تدد اعانعمو ١ ور ةيرق ْنِم :زاعنلا اه وبأ

 ريهامجلا ةيقب عم تبره دقو ٠ اهتورثو اهترسأ ببسد ةزراد ةيصخش تآذ

 للا تكل م ايل لاو ب متلك ورا لا

 اا 0 |( رتل ىلإ اهكمتما ةيقب نم اهويلتس قف ةأغطلا امأ ١ (؟5)

 لكو اهتاكلتمم ةيقب فظخل ايموي اهيلع نومجهي سرحلا ناكو ةيريب نم ةئيدملا



  0ه1١

 اهتاخيبوتب اهناف اذلو « ةأرملا قنح اذه ببس دقو ٠ ماعطلا نم ىري نأ نكمي ام

 ٠ اهيلع مهقنحو داغوألا ءالؤه ظيغ تجاهأ اهتانعلو ةرمتسملا

 اهيلع قافشالا ثعابل امأ كلذو اهلتقي نأ دحأ اشي مل نكلو » (؟3)

 ةمهم تحبصأو ٠ اولكايل نيرخالل ماعطلا داجيا نم تبعت دقو اهيلع طخسلا ىأ

 اهءاعمأ ضعت ةعاجملا تناكو ناكم لك ىف ادج ةقاش ماعطلا نع ثحبلا

 نه ثذكتا داو ٠ اهسفن ةعاجملا نم ةوسق دشا قنحلا ةزرث تناك 1200.

 ٠ ادج اذاش ارما لعفت نأ تمزتعا اهل نيريشم ةجاحلاو ةقافلاو بضغلا

 كاقشأ ام : تلاقو  اهييدث عضري ادلو ناكو  اهلفط تكسمأف » (؟1)

 انديعتسي نأ دب ال ؟ كيلع ىقبأ اذال ٠ ةنتفلاو ةعاجملاو برحلا ىف لفطلا اهيأ

 ٠ ةعاجملا اهتقبس ةيدوبعلا ىتحو ٠ شيعن نأب انل اوحمس ول ىتح نوينامورلا
 )١( اطخبسو ٠ اماعط ىل نكو لاعت ٠ نينثالا نم ىسفقأ مهناف راوثلا امأ

 بئاصم ةلمكتل ىقب ام لك اذه نأل ٠ ملاعلل ةيرخسو . راوثلا ءالؤه ىلع

 ٠ دوهيلا

 تطغو هفصن تلكأ هتخبط املو ٠ اهنبا تلتق اذه تلاق ذاو » (؟5)

 اهودده ةهيركلا ةحئارلا اومش املو «٠ راوثلا رهظ لاحللو هتظفحو ىقايلا فصننلا

 ابيصن مهل تظفح اهنآب تباجأف ٠ هتخبط ام مهيلا مدقت مل نا لاحلا ىف لتقلاب

 ٠ لفطلا نم ىقبت ام تفشك كلذ دنغو « ارفاو

 مامأ نيلوُمْدَم اوفقوو . عّرملاو بعرلاو ةشهتدلا مهتذخأا لاحلل, . 0

 انآ ىنأل اولك ٠ اذه هب تلعف ىذلا اناو.٠ ىلفط لفطلا ١ ثلاق اهنكلو ١ رنا

 نا ؛ام١ ٠ .مألا. نم اونح رثكا الو ةارملا نم ةقفنشش رثكأآ| 11540 كل اضيأ

 انآ تلكأ دقف ىتيحض ىلع نومجحت هيف ىذلا دحلا ىلا ىوقتلا مكب تغلب

 ٠ ىقابلا ىل اوكرتاو . اهنم

 نم اوجعزناو «٠ نيدعترم لاجرلا جرخ تاملكلا هذه تلاق ذاو » (8)

 ٠ اهيلتاق بذعت نيلوتقملا سوفن نأ ذئتقو موقلا ةديقع تناك (5)



 ةكلشروأ تطاخم هناك اهدا قطير ىقلل :تاملكلا : سفن: انئنتلا' اولقن' َنْدْذِلل

 نكلو ٠ كمالسل وه ام اذه كموي ىف ىتح اضيأ تنأ تملع ول كنا » ( 5 )

 ٠ ةسرتمب كؤادعأ كب طيحيو مايا ىتأتس هناف ,« كيني نع ىفخأ دف نآلا

 « كينبو تنأ ضرألا ىلا كنومدهيو ٠ ةهج لك نم كنورصاحيو كب نوقدحبو

 قدص نوكيا ةنألا ١:6 كعشلا- نع ثدحتي هناك لوقيد كلذ دعمو ( 9

 ىلا نوبسيو فيسلا مفب نوعقيو ٠ بعشلا اذه ىلع ادخسو ضرألا ىلع ميظع

 يا ممألا ةنمزأ لمكت ىدح ممآلا نه ةسودم ميدلشروأ نوكتو ٠ ممآلا عبمج

 برتقا دق هتنأ اوملعا ذئنيحف شويجب ةطاحم ميلشروأ متيار ىتمو » 5 اضيأو

 اهبارخ « ٠

 تناك هتاوبنو انصلخم ملع قبس نآأب افرتعم بجعتي ال فيكف اهلك برحلا نع

 ٠ ادج ةبيجعو اقح ةيهلا

 مالآ دعب ةيدوهيلا ةمألا لكب تلح ىتلا بئاصملا كلت نع امأ ( 8 )

 ا الل تال اكن د ويقلل زوهمج اهم قطخ ووذلا» تاماكلا ”دعدود. نصلقملا

 ةياورل ءىش ةفاضال رمآلا جاتحي الف  مهطسو نم هايحلا سيئر عفرو لتاقلا

 ٠ خرؤملا

 ىتلا ثداوحلا كلت اضيأ ركذن نأ بسانملا نم نوكي هقارحت وراس

 ىفو ربمتبس 8 ىف مت راصحلا نأ ( ٠١ : ١ ف . 5 : 8 ف 5 ك ) سوفيسوي ررقي (9)

 هب ىدون دق اذه ناك املو ٠ نايسبساف كلم نم ةيناثلا ةنسلا ىف ىف مت هنا لوقي ةيناثلا هرقفلا

 ٠ م ال٠ ةنس ربمبتبس 8 ىف مت دق راصحلا نوكي كلذل م 59 ةنس ةيلوب لوأ ىف اروطاربمأ
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 لسرلا نم نوريثكلا لازي ال ناك ةدملا هذه ىفو ٠ حّيسملا دض مهتميرج دعب ةلماك

 ؛ ءايحأ ٠ برلا اخأ ىعدب ناك ىذلا «.كانه فقسأ لوأ هسفن بوقعبو ذيمالتلاو

 ةيانعلا تنهرب اذكهو ٠ ناكفلل نصح نمضاك اهتسفن ميلشروأ ىف نيميقمو

 هوبكترا ام ىلع ةمادنلاب اوناك نا ىرت ىكل ؛« مهوحن نم اهتانا لوط ىلع ةيهلالا

 اهناف ةيهلالا ةيانعلا ةانا لوط ىلع ةوالعو ٠ نصالخلاو'حفصلا نولاني ةبوتلاو

 ٠ اوبوتي مل نا مهب لحب نأ اعمَرَم ناك ا! هتامالش

 رومألا هذه ناب ىأر دق هيلا ةراشالا قباسلا خرؤملا ناك املاطو )2٠١(

 ٠ فلؤملا اذه ءارق ةعفذمل اهسايتقا نم لضفا اديس (لشتلا نك انما ركذلاب ةريدج

 ( ةسيئكلا خيرات ١ م )



 نماثلا لصفلا

 برحلا تننيس ىنلا نتايذاعلا

 نم سداسلا رفسلا ىف ىتاآلا تارق فلؤملا اذه باتك ىلا تحتار نأ و15
 . ١ هتاملك كاهو ٠ هخيرات

 ءايينالاو نيلاجدلل ةسيرف تقولا اذه َّق سئابلا بعشلا اذه ناك اذكه »

 رهب دق قربلا نأك ةيهلالا تانالعالاب اوفختسا سكعلاب لب « بارخلا بتارتقاب
 : مهف البو لوقع الب اوحبصأ دق مهنأك وأ « مهنويع

 000 1] 11 كلا ىتلا لقتلقلا ,لدقو ٠ ةروثلا لبق هنا مث + .ةلماك ةنس ماد ااا | ند لش قا جت ةديدملا يوه فقو دحاوبتقو ىفف 91( 1 )
 :؟ سوكيكناذ رهش نم نماثلا ىف ؟ ريطفلا ديعب ظافتحالل بعشلا عمتجا امدنع
 ادب ىتح لكيهلاو حباملا ىف ميظع رون ءاضأ ٠ ليللا نم ةعساتلا ةعاسلا ىفو
 للحجز وديت.تناك دقو ٠ ةعاس فضن ةلاحلا هذه تمادو ٠ رينم راهن هناك
 تلح ىتلا ثداوحلا كلتب اريذن اهيف اوأر دقف ةبتكلا امأ ٠ ةبيط ةمالع عراشلا
 ٠ ةرشابم كلذ دعب مهب

 ةحييبذ اهميدقتل ةرقب دوقبي ةنهكلا سيئر ناك ددعلا نمسفن قو 51 0)

 ٠ لكيهلا طسو ىف افورخ تدلوف

 أى  ةكيمس تناكو ,” ىكحادلا لكتيهلل'“ ةيقزشلا ةباوبلا ام »:(5)
 تناكو « ءاسملا ىف الجر نورشع ةبوعصب اهقلغي ناكو ' زنوربلا نم ةعونصمو

0 

 من : ه ف 18 ك سوفيسوبي )١(

 حصفلا ديع ىأ (؟)

 ليربآ رهش لباقي (؟)



1 
2 

 تدجو دقف « ةيوق ضراوعب ضرألا ىف ةكتشمو ”ةللل تاينضَي + ىلع رت

 ٠ ليللا نم ةسداسلا ةعاسلا ىف اهتاذ ءاقلت َنْن حتفنت

 ١سويميترارهشنم نيرتشعلاوىداحلا ىف « ةليلق ماياب ديعلا دعبو » (ه)

 اهنأ ةبوجعألا هذه نع لوقلا نكمد ناك ٠ قيدصتلا قوفت ةبيجع ايؤر تدب

 قحتست اهتلت ىتلا بئاصملا نكت مل ولو ٠ اهوأر نم اهاور دق اهنأ الول ةفارخ

 هقطنملا كلت لك ىف ىف وجلا طسو ىف ترهظ سمشلا بورغ لدق هنأل ٠ هذهك تامالع

 '.ندملاب طيحتو بحسلا ىف فلت ةحلسم قرفو تانرع

 لكيهلا 'ةنهكلا لخد امدنع « نيسمخلا ديع ىعدي'ىذلا ديعلا ا

 ”بلجو ةكرجب اوسحا رمألا ةيادب ىف. مهنا اولاق ٠ مدخلا ةياتلا مهقءاسل

 ٠ ناكملا اذه رداغنلف : الكان ةريبك عومج توص هنأك اتوص اوعمس كلذ دعبو

 ' ادلدخ” نب عوسب ىعدي اصخش نآل : انعرع كو ىنناي اه 51 لع

 ةنيدملا تناك ذا تاونس عبراب برحلا لبق ئتا , قداع مورق نضخلت رحت

اوميقي نا عيمجلل داع تناك« بال 0
 اماركا لكبعلا ىف الاظم 

 مب دوسسع «٠ برخلا نم توض . قزشلا نيجدؤصلرا خرصي اادبو « هلل

 دضو نسيرعلا دض توص . لكيهلاو ميلشروأ دض توص حابرلا ةعبرألا

 : ,بعشلا لك دض توص « تنسورعلا

 ضعب نكلو ٠ اليلو اراهن اذهك خرصي تاقرطلا لك ىف لوجي ناكو » (4)

 هيلع ضيتقلا اوقلآو » مؤشلاب ةرذنما تاءادنلا هذه نم ! ظاتغا ةئيددلا نابعأ

اعافد ةملك ةباد قطند نأ نود هنكلو ٠ ةريدذك تادلحب هوبرضو
 « ةيسفن نع 

 اصاخ اًئيش لوقي وأ
 . قياسلاك تاملكلإ سفنب خرصب رمتسا « ندرضاحلل

 لسيبحرلا نأ - مهنظ ْق نيقداص اوناكو 5 أ ون داق ماكحلا ام 2 3:0

امورلا ىلاولا مامأ هومدق « ةيولع ةوق هزف رجب
 احربم ادلج دلج هنآ مغر رو ٠ 3 ىن

 0 ا ا -

 ليريإ لئاواو سراب رخاوأ لباقي 5(

 سوتيبلا ) لاظملا ديع (ه)



 ا
2000 

 7101١ لوفر دلج 05 دعب, ناكو لكج ةنيسأ ةجهل ىلا هتوص ةجهل ريغ
 ملا ميلشروأل

 ٠ نايسبسف ىف مت اذه نأ خرؤملا نظ دقو ٠ ملاعلا مكحيل تتولا كلذ ىف مهدالب نم جرخي انيعم اصخش نأب انلعم ةسدقملا مهتاباتك ىف دجو الوغ نأ ؛ لوقي ذا ٠ هذه نم ةبارغ دشأ ةثداح خرؤألا دن لحسم 0

 تاذلام تقولا كلذ ىف ٠ 8 « كل اكلم ضرألا ىصاقأو .كل 'ثاريم ممألا كيطعأف ىنلاسا » بآلا نم هل ليق ىذلا حيسملا ىلع هنتّيبطت ردجالاف اذلو ٠ نييذامورلل اعضاخ ناك ىذلا ءزجلا لب « ملاعلا لك مكحي مل نايسبسف نأ ىلع (١١ي
 ؟مهتاملك ملاعلا ءاصقا ىلاو ء ضرألا لك ىلا نيسيدقلا هلسر توص العد جرخ

 ا دا ايا م: نم (60)



 عساتلا لصفلا

 اهكرت ىتلا تافلؤااو سوفيسوي

 ىذلا سوفيسوي ةلئاعو لصأ نع ائيش فرعن نأ انب ردجي اذه دعب )١(
 تامولعمللا هسفن وه انل مدق دقلو ٠ فلؤملا اذه ةباتك ىف ادج اريثك اندعاس

 : ةيلاتلا تاملكلا ىف ددصلا اذهد ةمزاللا

 دض هسفن وه براح . ميلشروأ ىف نهاك سايئاتم نب سوفيسوي م

 ٠ « دعب اميف ثدح ام دهشب نأ رطضاو « ةيادبلا ىف نييدامورلا

 لب هبعش نيب طقف سيل , تقولا كلذ ىف دوهيلا لك رهشأ ناكو (؟)

 تربتعاو + امور ىف هل لاثمت ةماقاب مركأ كلذلو « نيينامورلا نيب اضبأ

 ٠ ةبتكملا ىف اهل ناكم صيصختب ةقيلخ هتافلؤم

 برحلل اخيراتو «, اباتك نيرشع ىف ١ دوهيلا راثآ لك بتك دقو (؟9)

 هسفن وه دهشو ٠ بتك ةعبس ىف  همايأ ىف تثدح ىتلا  "؟ نيينامورلا عم

 ىلا هسفن وه همجرت لب طقف ةينانويلا ةغللاب بتكي من ريخألا فلؤملا اذه نأب
 ميسو قف هتناما.ببسي انه ةقتضت نال 20

 ٠ ىرخألا
 ةءارقلاب ناقيلخ هل نارخآ ناباتك اضياأ نآلا ىلا ادوجوم لازد الو (5)

 ناك ىذلا ىوغللا نويبأ ىلع دري امهيفو ٠ ؟ دوهيلا ةيمدقأ نع ناثحبي امهو

 ضئارف ىلع اورتفي نأ اولواح نيرخآ ىلعو « دوهيلا دض اباتك ذئتقو بتك دق
 + ديعلا ةمككتلا ىدرهتلا ةنلكا

 ذاو ٠ ميدقلا ددهعلل ةينوناقلا رافسألا ددع نيبي لوألا باتكلا ىف (6)

 نود نويناريعلا اهلبق ىتلا رافسألا نببي ميدقلا دياقتلا نم هتامولعم ىقتسا

 ٠ هتاملك“كاهؤ :.ءازت 1

 برحلا ءدب ىلا ميهاربا نم دوهيلل لماك باتك 52110111598865 ل1168210986 نر

 ٠ امور عم
 نم ريثكلا فصو دقو ٠ برجلا هذه نع بتك ام ىقدإ 06 26110 ل1108160 غمر

 ةيصخشلا هتامولعم. ىلع ءانب ثداوحلا

 - . باتكلل لماكلا ناونعلا (9

 272010عوت 05 13571115"1 لك0وز)ط115 هذ طع ةثنططأآ10111165 02 طه 5

 5881081 0 ٠ ةيدوهيلا نع اعافد نمّظتيو ناءزج وهو



 سثشاعلا لصفلا

 ةيهلالا رافسألا سوفيسوي ركذي اهب ىذلا ةقيرطلا

 اهضعم عم فلتخت ةريثك رافسأ انيدل تسيلف: كلذل )٠ ( ١»

 لك خيرات نمضتت )١( ٠ ارفش نورشعو نانثا طقف انيدل لد ٠ صقانتتو

 ٠ ةيهلا رافسسأ اهنأ قحب هب ملسملاو ٠ روصعلا

 ا 20

 ةباورو نسومانلا نمضتت « ىسوم اهبتكرافسأ هةقمخل هذه نم ” ( 1 /

 ةثالثك وحن ةيقحلا هذه لمتشتو ٠ هتوم 2 حخيراتلا رمتسدو ناسنالا لصأ

 )١( اذكه تناك حجرألا ىلع اهنكلو ليصفتلاب سوفيسوي ؛اهنودي مل :

 ىسوم رافسسأ ه ١

: 

17/ 

/ 

5 

١١ 

١: 

0 

<. 

 عوسي

 ثوعارو ةاضقلا

 لبيثومص

 كولملا

 مايألا رابخأ

 ايمحنو ارزع

 زيت

 ايعشا

١: 

١ 

1١ 

17/ 

١/ 

١5 

9 

55 

57 

 ايمرا ىثارمو ايمرا

 لايقزح

 لايناد

 رشع انثالا راغصلا ءايبنألا

 ةعماجلا

 داشنألا 30

 : ىلب امك «<؟ رافسألا ددع نأ خيراتلا اذه نم "ه ف 5 ك ىف سوناحتمرو أ ررقيو

 ىسوم رافسا 300

 مايألا رابخأ

 ىناثلاو لوألا ارزع

 لاثمآ ..

01 

 دانشنألا ددشن ١ ه

 ءايعشأ'

 هيثارمو ءايمرأ

 هتلاسرو

 لايئاد 9

 لايقزح ٠

 بوبأ 11 فسيح راغصلا ءابينألا ا

 0 سونيفور ىأر



03 
 لاه

 ىف مهروصع خيرات ىسوم دعب اوءاج نيذلا ءايبنألا بتك ٠ سراف شرع ىلع

 * وعلا هاك تكدقكا

 اننكلو ٠ ثداوحلا لك تنود اذه انموي ىلا اتسشحترا مايا نمو » ( 5)

 «ةقداسلا خيراوتلا ف اهعضن ىتلا ةقثلا سفن نود اميف عضن نأ عيطتسن ال

ل ءايبنألا نم ةبقاعتم ةلسلس كلانه نكت مل هنأل
 ه0 دلا

 ٠ اهئازاب انفقوم نم امامت حضيف انتاباتكب انكسمت رادتم امأد ( هر

 وأ اهيلا فيضي نأ دحأ رساجتي ملف اهيلع ةليوط ةرتف ءاضقنا نع امغر هنأل
 ءهللا ميلاعت اهرابتعا ىلع مهتدالو ذنم اولبج دوهبلا لك نأل ٠ اثيش اهنم فذحب

 ٠ « رمألا مزل نا رورسب اهلجأ نم توملاو « اهم كسمتلاو

 هي ف اهتابثا عفانلا نم تبار خرؤملا اهنود ىتلا تاظحالملا هذه

 .٠ ةيسانملا

 +٠ نييباكملا ارفس اًضيأ دجوي هذه ىلع ةوالعو

 نأ عيمجلا حجريو ٠ ايمرا ةلاسرل هتابثاو راغصلا ءايبثألا رافسأل هلانغا انه ككرفلا

 امك اريسفت اهنع بتك هنأ ليلدب خاسنلا نم أطخ درجم ناك رشع ئنثالا ءايبنألا رافسأ لافغا

 رضظنأ ) ارفس نيرشعو نينثالا نمض لخدي ال كش نودب هنأ الا نييباكملا ىرفسس فاضأدت

 .٠ ( ؟5-:ف 5 ك

 لايقزح ٠ مايألا رابخأ ه ' نا 5

 لايقاد 5 ايمحنو ارزع 5 عوشي ١

 انثالا راغصلا ءايبنألا ٠١ ريتيسا+ازا# توغادوا اعل

 رشع ايعشا ليئوعص *

 بويأ ٠١ هيثازمز ءانمرأ < كولملا 5

 ةئس نم كلم ىذلا سوناميجنول اتسمحترا وه انه هيلا راشملا اتساتحترإ" تان و

 ىو ٠ نوريخألا ءايبنألا أدنتو « هتمهمب ايمحنو ارزع نم لك ماق همايأ ىفو مءق 555 6

 نيب عئاشلا ناكو ٠ ءايبنألا رخآ وه ىذلا ىخالم اًدنغ سويراد همايأ لئلوأ زا! مابا نكلر

 ٠ ىخالمو ايركزو ىجح تاوبن ءاهتناب تهتنا ةوبنلا حور نأ دوهينا



 00 ظ 0

 5 « لقعلا ومس » نع ةيمهألا ميظعا رخآ فلؤم بتاكلا سفنلو ( 1 )
 نويناربعلا هادبأ ىذلا حافكلل افصو نمضتي هنأل « نييياكملا » ضعيلا هاعد

 2 نييياكملا ىرفس َْق نودم وه الل الثامم , ةقحلا ةناددلا لجأ نم ةماهشد

 هفلؤم نم نيرشعلا باتكلا ةياهن ىف هسفن سوفيسوي حرصيو ( ال )
 ءارآ بسح هدوجحوو هللا نع بنتك ةعبرأ 35 فلؤم ةياتك دصق هنأ 4 راثألا نع

 ركذيو ٠ ىرخأ مرحتو ارومأ حيبت اذالو عئارشلا نع اضيأو « ةيديلقتلا دوهيلا
 ٠ وه اهبتك ىرخأ ابتك هتافلؤم ىف فلؤملا سفن

 ىتلا تاملكلا اضيا سبتقن نأ بسانملا نمف هذه ىلع ةوالعو ( 8 )
 ٠«ةياورزم اهانيقتسا ىتلا ةداهشلل ادييأت « راثآلا » نع هفلؤم ماتخ ىف تدجو

 اخيراتبتكينأهلثم لواح ىذلا , 5 ةيربط نم ىذلا سطسوي مجاهي ناكملا كلذ ىف
 ىزخأ امهت هيلا هجو ذاو ٠ ةناماد بتكي مل هنا ساسأ ىلع ةرصاعملا ثداوحلل

 ! : ةيتآلا تاملكلاب هثيدح لمكأ ةريثك

 لب ٠؛تنأ تنك امك ىتاباتك ددصب افئاخ نكأ مل ىننأ عقاولا » ( 1)
 لازت ال ثداوحلا بلغاأ تناك ذا مهسفنأ ةرطابالل ىبتك تمدق دقل سكعلا

 ىف قدصلا ايخوتم تنك ىننأ نم اقثاو تنك ىننأل ٠ سانلا نيعأ مامأ ةلئام
 ٠ تبّتك ام قدض ىلع مهتداهش عقوت ىف ىنظ بخي ملف كلذلو ٠ ىتباتك

 نيرصادم مهضعب ناك نيريثك نيرخآل اضيأ ىخيرات تمدقو » )٠١(

 ٠ هيراقأ ضعبو سابيرغ4 كلما لثم برحلل

 126 7142800223: 6ع15, 5612 06 78610125 12226110 112 5
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 ناك“ ذأ برحلا بوشن لبق ةنيدملا كلت ىف تبشن ىتلا تاروثلا ىدحالا دئاق ناك 3
 دوهيلل اخيرات بتك دقو ٠ هل سفانمك ةريثك بعاتم هل بيس دقو 2 ليلجلا ف ابلاو سوفب.سوب

 3 فئعب هيف سوفيسوي مجاهو »2 دوهيلا برح ىلغ ةصاخ ةفصب بصناأ



 اطرنو ا ل

 لقتنت ال نأ ىف ةديدشلا هتبغر ىدبا سطيت روطاربمالا نأل )١١( ١»
 رماو هسفنب بتكلا ىلع عقو اذهلو ٠ ىبتك قيرط نع الا سانلل ثداوحلا
 قدصب اهيف ادهاش ةلاسر نيتسو نيتنثا سابيرغأ كلملا بتكو ٠ اهرشنب
 ٠ « ىتياور

 ىلع ٠ لئاسرلا هذه نم نيتنتثال اقحلم سوفيسوي فاضأ دقو ١١(
 ٠ انخيرات ىلا لقتننل نالاو ٠ هب صتخي اميف ىفكي اذه نأ

 يشع ىداحلا طفلا

 بوقعي دعب مياشروأ ةسينك ةرادا ىلوتي ناعمس

 كلذ دعب مت ىذلا ٠ ميلشروأ وزغو ١ بوقعي داهشتسا دعب ( ) ١
 اوعمجت ءايحأ نولازي ال اوناك نيّدلا هذيمالتو برلا لسر ةيقب نا,لاقي + ةرشابم
 اوناك اضيأ مهبلغأ نأل ) ٠ دسجلا بسح برلا ءابرقأ عم راطقألا لك نم اعم اهيدف
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 يسع ىناثلا لصفلا

 دواد لسن نع ثحبلاب رمأب نايسبساف

 نومثني نم عيمج نأب رمأ ميلشروأ وزغ دعب نايسبساف نا اضبأ لوقيو

 ٠ دوهيلا نيب ىغكلملا لسنئنلا نم دخأ كرتب ال يد مهنع ثحبلا بحي دواد ةبرذل

 ٠ رخآ فينع داهطضا دوهبااب لح اذهل ةجبتنو

 سشع ثلاثلا لصفلا

 امور ىلع فقسأ ىناث ستياكننا

 ةدسنلا ىو ٠ 0 ةنيا يطيق هفلخم تاونس" سثغأ نايسينساف -مكح نآ دعت

 ,« ةنس ةرشع ىتنثا امور ىلع افقسا لظ ىذلا ٠ سنيل لزانت همكح نم ةيناثلا

 نأ دعب سوناتيمود ةوخا هفلخ سطيت' نأ ىلع ٠ 5 ستنلكننا ىلا ةيفقسألا نع

 * نيرهشو نيتنس مكح

 808 ةنيس ةكئوبا 74 ىلآ ةةيمئسا ةيلويبلؤ نم  نايسيسات مكح (0)

 42620166115 مرد



 يشع عيارلا لصقلا 3 »

 ةيردنكسالا ىلع فقسأ ىناث )١( سويليبأ

 ةيشوربأل فقسأ لوأ سوناينأ تام سونايتمود مكحل ةعبارلا ةنسلا ىفو
 نس ويتنبأ هفلخو ٠ ةنس نيرشعو نيتنثا هيصنم ىف ثيل نأ دعب ةيردنكسالا

 :٠ فقتل ناش

 رشع سماخلا لصفلا

 امور ىلع فقسأ تلات سضنمبأكا

 حمضضنميلكأ ىلوت روطاربمالا نسفن مكحل ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىفو

 ٠ كنك ان ةرسع ىفقدا اهبف لظ ىذا ستيلكننال ا امور ةسينك ةيفقسأ

 اذه نسضنميلكأ نأ ىبليف لهأ ىلا هتلاسر ىف ( نسلون. 6 لوسرلا "انريكي

 نيذلا ىعم نيلماعلا ىقافو اضيأ سدئنميلكأ عم » هتاماكك اهو ٠ " هعم الماع ناك

 ةملا | ةايحلا رغس ف مه ٌؤامسسأ

 شع سدايسلا لصفلا

 سوثنروك ةسينك ىلا امور ةسينك مساب اهبتك دقو ٠ ادج ةماهو ادج ةلئتؤط

 ةيطبقلا ةسينكلا خيرات ًبسح سويليم وأ 2115 01(
"5 

 ةسينك نم تبتك اهنأ موهفملاو ٠ الصف ه5 نمشتتو ةدوجوم ةلاسرلا هذه, لازت ال (*)

 اهبتاك نأ ىلع دقعتا عامجالا نكلو « اهفلؤم مسا لمحت ال اهنكلو سوثنروك ةسينك ىلا امور
 ٠ لوألا نرقلا رخآ ىف تبتك دقو ٠ سصضنميلكا وه



 ا ا 1

 ةلاسرلا هذه نأ ملعن نحتو ٠ ةريخألا ةسيئكلا هده ف ةمدق تماثل امقن

 مايق نع امأ ٠ تلاز الو ةيضاملا روصغعلا ىف ةريثك سئانك ىف لمعتست ثناك

 , سوبسيجيه كلذب دهشف هيلا راشمللا تقولا ف سوئنروك ةسينك ىف ةنتف
 ٠ ةقداص هتداهسشو 35

 رشع عياسلا لصفلا

 سوناتيمود مايأ ثدح ىذلا داهطضالا

 اددع املظ لتقو ٠ نيريثكلا وحن ةديدش ةوسف سونايتمود رهظأ ذاو

 لاجرلا نم نيرخآ نيريثك ىفنو « امور ىف فارشألاو ةداسلا نم ليلقلاب سيل

 هضغب ىف نورينل ةفيلخ اريخآ راص.« مهتاكلتمم رداصو « رربم الم نيزراملا

 هابآ نأ ولو + اندض اداهطضا راثأ نم ىناث .ناك هنا عقاولاو ٠ هلل هتوادعو

 ٠ انيلا ءىسي ءىش ىأ هنم ردصي مل نايسبساف

 يسع نماثلا لصفلا

 ايؤرلا رفسو انحوي لوسرلا

 « ىليجنالا انحوي لوسرلا ىلع مكح .داهطضالا اذه ىف هنا لاعكتو "مو

 ةملكلل هتاداهش ببسب َسمطب ةريزج ىف نكسلاب ٠ ايح لازي ال ناك ىذلا

 ٠ ةبهلالا

 «تاقطرهلا دض د هفلؤم نم سماخلا باتكلا ىف سوانيربا ثدحتبو ( ؟)

 رك ل و11 ارفاقإلا ىف هركذ اكوإولا 1 قوشملا دشن منسا ددعب ىف تحبي كد

 111 امك منع ةيحتي و احول انقر
 وح

0 0 



 0 ا
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 ا سونايتمود مكح ةياهن ىف « انليج ىف نوكت داكت لب ؛ ديعب تقو ذنم هّيلا نلعت مل اهنأل ايؤرلا ىار ىذلا كاذ هب خرص دق ناكل رضاحلا تقفولا ىف همسا ةعاذا ىرورضلا نم قاك ولد 5 )

 مل هنأ ةجردل , تقولا كلذ ىف انتنايد ميلاعت ترشتنا اا هاكر ( قول
 ٠ هانثأ تمت اوكا تاداهشتسالاو داهطضالا مهخيراوت ىف اوركذي نأ نع انتنايد نع نوديعبلا باتكلا ىتح ددردي

 ةنسلا ىف هناي اولجس مهنأل ٠ ةقدب تقولا اونيع مهنا عقاولاو ( 5 )
 عم تيفن « امور لصانق دحا تقولا كلذ ىف ناك ىذلا ' يك ل ثخا ةنبا « اليتيمود ايفالف تيفن سونايتمود' مكح نم ةرشع ةسماخلا
 ٠ حيسملل اهتداهش ببسب سطنب ةريزج ىلا اهريغ تاريثك

 شع عساتلا لصفلا

 دواد ةيرذ لتقب اردأ ردصي سونايتمود

 ارمأ هسفن اذه سونايتمود ردصأ ا هنا ةمددقلا تاياورلا ىدحا لوقتو
 وخأ هنأ لاقي ىذلا ) اذوهي ةيرذ دض ةمهت ةقطارهلا ضعب مدق دواد.ةيرذ لتقب

 : ةيلاتلا تاملكلا ف قئاقحلا هذه سوبسجيع ىوربيو ٠ هسفن

 نورشعلا لصفلا

 انصلخم ءايرقأ

 لاقي ىدلا اذوهي اديفح ايح لازي ال ناكف .برلا ءايرق] نع.ءامأ »( ) ١
 ائآ ٠ دسجلا بسح برلا وخأ هنأب
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 ؛دواد ةرسأ نم اناك امهنأ ىلع انيلا تلصو ىتلا تامولعما تلك

شو ريما لبق نم ةيشخ+ امك ٠ حيسملا وجم
 نع ا 6 مدا[ 

 : كلذك امهنأب افرتعاف « دواد ةبرذ

 ىتلا لاومألا رادتمو «, امهتاكلتمم رادقم نع امهلأاس ذئدنع 0

 ”ةفص انمراتيكا فآلآ ةميشأ زيد ناكلمي امهنأب امهنم لك انرتعاف ٠ اهناكلتمب

ا ةسئق نع جرابع تنسنيل' ةاورخلا هذهو , ( 5 )
 دك يلحت كرا ةعلكت لب

 * « امهدك نم امهيسفن

 ىتلا ةنوشخلاو امهيدسج ةنوشخ انيبيل امهيديأ ادم كلذ دعبو ( هز

 0 ٠ ؛امهدك ىلع ًاليلد..امهيديق# لمعلا اهننم

و «يةتكلمموحيسملا نع الئس امتنعو ( + ر
 ىعو ندأو « ىه عونا ىأ نم

و تسيل هناي اباجأ + رهطُت نأ 0ك“
 0000 ميداس لي ١ ةيضرا وآ ةيدم

 « تاؤمألاَو ءاسيحألا نيديل دجملا ىف ىقأن امدنع ملاعلا ةياهن ىف رهظت فوس

 ؛ب ملامعأ فيطح دجاو لك طعم

ع نيلصخشك امهانأ ارقتحم ٠ امهلدقس
مو اذكأ ردصاو ؛ ةينمألا' قيد

 ١ 

 ٠ ةسدنكلا داهطضال

ةرادا ايلوت امهليبس ىلخأ الو ( 8)
 « ١دوهشلا نمض اناك ذا سئانكلا 

 * سوبسيجيه هاور ام

 صل
م مي مس سس

 هس سس 

 ٠اودهشتسب مل ولو داهطضال)١
 ٠ ءادهشلا 7 قلطأ كلذ دعو

: 



0 
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 ةيلاتلا تاملكلا ىف سونايتمود اضيأ ركذ دقف سونايلوترت ام
 لعفينأ -!هتوسق يف :نوريث وتراش ىذلا  سونايتمود اضيأ لواح دقو ه
 فك « ءاكذلا نم ءىش هييف ناك نظأ ام ىلع . هّنأل نكلي 6 نورين هلعف ام ةرم
 ٠ « مهافن دق ناك نم داعأ لب « لاحلا ىف

 شرع ىقتراو ٠ ةنس ةرشع سمخ سونايتمود مكح نأ دعب نكلو )٠١(
 كلذ وخرْوَم هررق اه قفو ) ىنامورلا نايعألا سلجم ٌررق م افون ةيروطاربمالا
 عيمج نأ ررق امك « سونايتمود اهحنم نأ قبس ىتلا تازايتمالا ءاغلا ( رصعلا
 مهتاكلتمم مهيلا داعتو مهتويب ىلا اودوعب نأ بجي املظ اوفن نيذلا

 ماقأو «٠ ةريزجلا ىف ةيفن نم انحودم لوسرلا اناع تقولنا لذه فو (9
 ٠ ةميدق ةيحيسم ةياور بسح سسفأ ىف

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 ةيردنكسالا اسيد ةرادأ ىلوذب ند ثلاث سونودرك

 ةنسلا ىفو ٠ ناجارت هفلخ ةنس ىلع اليلق ديزي ام افرن مكح نأ دعب ( ) ١
 حسويليبأل افذلخ ةيردنكسالا ةيسدشك ةرادا نسؤونوخرت ىلاوش همكح نم ىلوألا

 هر فشلت ةرشع ثالث اهمشتار ىذلا

 ٠ لوألا وه ناك ىذلا سوناينأ دعب ةسينكلا كلتل سيئر ثلاث ناكو ( ؟ )

 ٠ نسرطمو سلوب دعب اهيلع فقسأ ثلاث اضيأ

 ٠ تمتيلكننا ءاج هدعبو ٠ لوألا وه سنيل ناك ( ؟ )



 31 3 » 4 خم 3

 نورشعلاو ىذاتلا لصفلا

 ذاع ةيكاطنا ىلع فقسأ يناث, وه "١ سوبطافغ1 ناك#تقؤلا ' كلذ فو

 نورشعمل و ثلاثلا لصفلا

 لوسرلا انحوي نع ءابنأ ضعد

 عوسي ناك ىذلا «٠ ىليجنالاو لوسرلا اًنحوي ناك تقولا كلذ قاف 0

 ف اح لاؤي الا هَّنحُم
ذ: سكاتك ريدي“. ايسأب

 نح داع فك ناكلذلب ١ ميلقالا كل

 * سونايتمود توم دعب ةريزجلا ىف هافنم

 ةداهشب هتابثا نكميف “ تقولا كلذ ىف ايح لازب ال ناك هنا اما (59])

 ةسينكلا : ميلعت ةماقتسا ىلغ اظفاح نيذللا نيذه نأ ىف كش الو + يده ام

 ٠ ىردنكسالا سضنميلكاو سوانيريا امه ناذهو « امهب قثوم نأ بجد

 دض ده هفلؤم نم ىناثلا باتكلا ىف ىلي ام بتك دقف لوألا امأ ( «

 نودهشي ايساأ ىف برلا ذيملت انحوي اوقفار نيذلا خياشملا لكو » : « تافطرهلا

 * « ناجارت رصع ىتخ مهنيب ىقب هنأل ٠ مهيلا اهملس انحون ناب

 دعب اميف دراولا 96 ف رظنا )١(

 نيردشكألا نكلو فقسا لوأ وه سويطانغا نا ٌضعبلا نظيو 870011150 م

 ٠ ىئاثلا ناك هنا نوحجري

 ناجارت مكح ءدب ىف ىآ (م)

 ىزيلكنالا ريبعتلا بسح « ةيسكذوثرأ » وأ (:)



 35 ا - هنت

 .تامكلا ىف ةداهشلا سفن دهشب فلؤملا سفن نم ثلاثلا باتكلا ىفو ( 5 )
 : ةيلاتلا

 ٠ « ىلوسرلا ديلقتلا ,ىلع دهاش ريخ ٠ ناجارت رصع ىتح انحوي

 ىنغلل ىنستي فيك » نونعملا هياتك ىف اضيأ سضنميلكا نا مث ( 5 )
 عمسي ِنآ .قوشتي نم لكل ادج قورت ةرقف فيضيو « تقولا دنحي ©. صئخب نأ

 : ىلاتلا فصولا ارقاو ذخ ٠ عفانو ل )دوج: وه ام

 نع ثيدح ىح لب ةصق درجم ىه تسيل ٠ ةصق ىلا عمتسا » ( ( ) ١

 ىلا سمطب ةريزج نم داع ذا هنآل ٠ ةركاذلا هتزنتكاو انيلا لصو : لوسرلا اينحيوح

 ةينئنثرولا راطقألا ىف - مهتوعد ىلع ءانب لوجت « ةيغالملا :تروم دعب نلبس

 ْ َْف 0 ف ماظنلا 00 » اا ضعي ف ةفتاسأ ةماقاإل 7 ةرواجملا

 4 ١ 3 0 ضع ىأ) 0 1 ةهددئعب تبسدُل ةذيدم 7 لصو د وه ا ا

 1 ىننا * لاق » ةريغ ا 5 لدمح » تالضعلا و ابامش ىأر ذاو

 هذه فقسألا لبق امدنعو ٠ حيسملا ادهشمو ةسبنكلا مامأ اذه مكعدوتسا ىتوق

 0 دوهشلا ىسفن ذ ادهشم ةيبصولا ن دنفك ررك ع ةمز لا: دوك ولا ىلع 1و 5 ةنامألا

 5 سسفأ نا لحر كلذ دعضش 57

 . نمت 'ىذلا باشلا كلذ هتيب.ىلا ذخا ذا , ه٠ سقلا نأ ىلع »1:4.
 ' ىف ةالاغملا نم ففخ اذه دعي. ٠ هدمع اريخاو هزعأؤ هيلع ظفاحو .هابر « بلع

 م ريمزأ ةنيدم ىه اينا لاقي (5)

 باتكلا ةداع نا ضعبلا لوقبيو « ةقباسلا ةرقفلا ىف هركذ دراولا فقسألا سفن وه (0)

 ظ ظ 00 7 'ندكبتؤلا: نحب هنفوفتلا مال" 1 م وايد

 ( ةسينكلا خيرات ٠١ م )



 ١21
 هنا حو

 هيامح هحنم دق برلا متخ هيلع عضو ذا هنأ ساسأ ىلع هتبقارمو هب ةيانعلا

 ةلماك

 امدنع هودسفأ نينجاملا نيدسافلا هنس نم نابشلا ضعب نكلو ) 5 ( ١

 ذبلاب هورغأ رمألا ةيادب ىفف ٠ ناوألا .لبق ةياقرو. دويق لك نم اذكه ررحت

 ٠ مهعم هوذخأ « ةقرسلل اليل نوجرخي اوناك امدنع اذه دعب ٠ تاذللا ضعب ىف

 ٠ ىريك ةميرج ىف مهعم كرتشي نأ هنم اوبلط اريخأو

 رومألا ف ركفي دعي مل هللا ىف صالخلا نم اريخأ سئب ذاو )1١( ١»

 .نيقابلاك هبيصن نوكي نأ عقوت ةعينش ةميرج بكترا ذا لب « هفرع يف ةهفاتلا

 وم حبصأو صوصل ةباصع نوكو مهذخأ كلذل ٠ ايئاهن اكلاه حبصأا دق هنآل

 ءامدلا كفس ىلع مهردقأو مهاسقأو مهفنعأو مهارجأ

 .ئوسس ذاف وه امأ ٠ انحوي ءاعدتسال وعدب ام دجتساو تقولا ىضم )١1١( ١»

 ٠ اهسارت ىتلا ةسينكلا كيلع ةدهاش , حيسملاو ان اهيلع كتنمتكا

 ا ل يي لكل يرطتمل مالا ةياذك ف هناف فتسالا اما: 0

 اذ د | ١ ةقتلا ىتلا ةمهقلا قدصي ملو , ايماستي مل ةورك ديدتتن

 .باشلاي كبلاطا ىننا : لاق ا هنكلو.٠ انحوي بذكي نأ عاطتسا.الو , مذخاي

 تقل الفقر هاكولان حقنا. نقيبع نينا خيشلل نم دعاصت ٠ جالا ورد

 حجصاو ٠ مرش ىلا داع هنأل , هللا نع تام دقل : باجا ؟ تام فدك : لاسف ٠ تام

 ةباصع عم لابجلا مزالين راص ةسينكلا نع اضوعو ٠ اصل راص اريخاوءاعيلخ

 ٠ هلاثمت

 ,لاقو ه دقن فساب ةهسأر برضو هبايث قزمف لوسرلا اما » )١4(
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 « ناصحب ىنوتئاف لاح ىأ ىلعو « خأ سفنل هتكرت سراح نم هلمجأ ام

 ٠ قيرطلا ىلع صضخس 7

 ىلإ لصو اهيف“ ناك ىتلا ةسْينكلا“ نم ْدْمَتْلا نا دعبو + بكرف ه (16)
 ىأ مدق الو برعلا لواحب مل هنكلو . اردسأ صوصللا نايدبد هذحأف ٠ ناكملا

 ٠ مكميعز ىلا ىنوذخ « تيتأ دق اذه لجأل : الئاق خرص لب « فاطعتسا

 وه انحود نأ كرمك ال هنكلو ٠ احلسمو ارظتنمناك دقف اذه امأ » )١5(

 9 برهلا قواحو لحجخلا هارع برتقد ىذلا

 اذال : اخراص هتردق لكب هعيتت هنس ربك ئسن ذاف انحوي أمأ » )١0(

 ىلع قفشأ ٠ نسلا ىف نعاطلا« حلسملا ريغ 2 كيبأ انأ ىنم برهت ىنبأ اي

 حيسملل مدقاس ىننأ ٠ ةايحلأ ىف لما كماما لاز ال ء فخت الو.« ئنبااي
 برلا لمحت امك كنع توملا لمحتل دعتسم ىنناف رمألا مزل ناو ٠ كنع اباسح
 ٠ كيلا ئنلسرأ حيسملا , نمآ , فق ٠ ىتايح لذبأ كلجأل ٠ انع توملا

 «ضرألا ىلا هسار قرطأ مث ٠ الوأ فقو عمس امدنعف باشلا امأ )١14( ١»

 , باشلا هقناع وكس هنذه نردكل املو ٠ ةقرحب ىكبو دعتراو هيعارذ حتفو

 اًميخم ٠ 0 ل افرتعم

 : ىدمدلا هدي طق

 ليني فور هنإ رهمتب مل دكار ٠ اديع هلل عطقي انجي ككليرد, 03)
 اهبسفن ىنميلا هدي لبقو « هيتبكر ىلع اثجو « هيلا لسوتو ٠ , صلخللا نم ةرفغلا
 نم مفشت .ذاو ٠ ةسينكلا ىلا ةيناث هذخاو « ةيوتلاب ذكتفو ترهطت دف : اهناك
 لاوقاب هلقع عضخأو , ةرمتسم ماوصاب هعم ٍدعاجو. « ةراح تاولصب هلجأ
 امدقم ٠ ةسيئكلا ىلا هداعا نأ دعب الآ نولوقي امك ةديدللا رحاخم ملا ٠ ةفلتخم
 : ةاجحلا ديدجت ىلع ايوق اناهربو « ةقداصلا ةبوتلل ىف ايلاع الثم كلذب

 ٠ « ةروظنم تاومألا نيب نم ةمادق ىلع ايح اليلدو



 نورشعلاو عدارلا لصفلا

 ليجانألا بيترت

 ١ ( خيراتلاو ةقيقحلل انه سضتنميلكأ نم سشابتقالا اذهب تيتأ دقل «
 ىئارق ةعفذملاو ٠ لوسرلا اذه تاباتك ىلا رشنل نالاو ١ اهيلا قرطتي ال ىتلا

 كشلا ٠ ظ

 نأ بجي ٠ ءامسلا تحت سئانكلا لكل فورعملا هليجنا الواو.( 023

 ,عبارلا ناكملا ف  ميلس قطنمب  هوعضو دق نيمدقألا نأ اما , هتحصب فرتعي

 ٠ ةيتالا ةقيرطلاب هتايثا نكميف ىرخألا ةثالثلا ليجانألا دعب

 0 00 لاجرلا هلئلوأ نخب

 ا 0 ئهلالا .ناطلسلا قف ةققلا لك نيقثاو اوناك 01 ٠ ناسللا

 ىف اريثك نيركفم ريغ « ملاعلا لك ىف تاؤمسلا توكلم ةفرعم اوعاذأ كلذُيو

 ٠ بتكلا فيلات

 د اا مالا ا 5

 020 ةزازغو ريبعتلا ةوق ىف اعيمج .مهقاف ىذلا « الثم سلؤبف لاو

 لال ا رارسا هيدل تناك هنا مغر ٠ ؟ لئاسرلا رصقأ الا :بتكي مل

 قلل لقنؤ “ ةثلاثلا ءامسلا نظانم :ىلا”ىتخ لصو دق.هنأل + ةشينكلل اهلقن دئرم

 220 اهب قطكياال تاملك كانه منشني نأ انتجت 'بنسنَحو .:.هللا سوخوف

 ا : : . 1 0 دصقلف ٠(

0000 2 



 ١65 ا ا

 « اذيملت نوعبسلاو . الوسر رشع انثالا , انصلخم عابتأ ىقاب امأ ( 5 )

 نمف اذه عجور رومألا هذه اولهجي ملف «٠ مهددع ىصحي ال نوريثك نورخأو

 لوقيو ٠ انحويو ىتم ىوس ايوتكم ائيش دحآ انل كرتي مل برلأ لسر لك
 ٠ ةجاحلا طغض تحت الا ابتكي مل امهنا ديلقتلا

 254 ةينطولا هتغلب هليجنا بتك « نييناريعلل الوأ زرك ىذلا ٠ ىتم نآل (7)

 ارطضم ناك نم ضوع كلذبو « ىرخ4 بوعش ىلا باهذلا كمّشو ىلع ناك ذا
 ٠ مهايأ هترداغم بيسي مهب لحت نأ ةعمزم تناك ىذا ةراسخلا نع مهترداغل

 ىذلا ء« !انحوي نا لاقي امهيليجنا اقولو سقرم رشن نأ دعبو ( 0 )
 : ىلاتلا ببسلل بتكي اريخآ ادب « ايوفش ليجنالا رشن ىف هتقو لك فرص
 هيدي ىلاو 4 عيمجلا ىديأ ىلا تلصو ذا اهركذ قداسلا ةهثالثلا ليجانالا نا

 لامعأ فصو اهصخقخي ناك نكلو 6 اهتحصأ دهسشو اهلدق هنأ نولوقب 5 اضبأ

 مهتاباور ٠

 ةيدوهيلا نم فرصنأ ملسأ انحوي نأ عمدس الو » هلوقي هتياور لسألست حضوب

 ه « ليلحلا ىلا

 ىلا عوسي ءاج انحوي ملسأ امدعبو » اضيأ سقرم لوقدو )٠١(
 اضيأ وه نيبد عوسي لامعا نع هتياور ىف ءدبلا لبق هناف اقول امأ ٠ 5 « ليلجلا

 ةيناربعلا ةغللاب هليجنا بتك ىتم نا نوريثكلا دكؤي (5)
 ( ١؟ : 5 تم ) (6)

 ١: ١5( رم ) )١(



6 
١ 

 هنأ اهلعف ىذلا رورشلا عجهج ىللا فاض 0«, سدوربم نا لوقب امدنع تقولا

 * نجحسلا ىف انحوب نسيح

 اذهل هليجنا ةباتك هنم بلط ذا لوسرلا انحوي نا نولوقي كلذلو )١١(

 لامعاو ٠ نوقباسلا نويليجنالا اهبنجت ىتلا ةرتفلل افصو هيف نود ببسلا

 نولوقبو. ٠ .نادمعملا_نخس .لبق؛ اهلعف ىتلا لامعألا فصو ىأ « اهيذ حيسملا

 اضيأو « 8 « عوسي اهلعف تايالا ةيادب هذه » ةيلاتلا تاملكلا ىف اذه حضو هنا

 لازي ال ناك هناب - عوسي لامعا نع ثدحتلاطسو - نادمعملا ىلا راشأ امدنع

 الحلا ودل و اوفوج لكي ازفآلا ليي يح 7 ميلاس:بوتاي نوف ندع ق دما

 1.« نجتسلا ىف دعب, ىقلا ادق انحوي نكي مل هنإل و

 لبق تمت ىنلا حيسملا لامعا هليجنا ىف نود انحوب ناف اذه ىلعو (١١؟)

 دعب تمّ ىتلا ثداوحلا اوركذن نورخالا ةئالثلا نويليجنالا امأ « نادمعملا نحس

 ٠ تفولا كلذ

 ليجانألا نيب فالخ ىأ دجوي هنا مهوتب ءرملا دوعب ال اذه ملع اذا )١(

 ثدح ام نورخالا ىورب امنيب ٠ ىلوألا حيسملا لامعأ نمضتب انحوب ليجنا نآل

ناكف دسجلا بسح انصلخم بسن ةلسلس امآ ٠ هتايح رخاوأ ىف
 نأ ايعيبط 

 هفوهال ةديقعب ادب هنكلو , اهنع اثدحت دن اناك اقولو ىتم نآل انحوب اهبنجتي

ع ٠١ اهنع ثدحتلل هل تظفح دق رهظي ام ىلع تناك ىتلا
 مهردقأ هنا ساسأ ىل

 ٠ هللا حور ةنوعمب

 ىذلا بيسلا أما ٠ ةيافكلا هبف انحوب ليجنا نع هانمدنت ام ناو )١5(

 * ١١ هانيب نأ قبس دقف سقرم ليجنا ةباتك ىلا اعد

 اد كش ل

 (02 و00: 2 وير 8) ( ١١ : ؟ وي ) (6)

 ىحوو قحلم انحوي ليجنا نا ربتعي ىذلا ىردنكسالا سّنميلكإ ةديقع هذه )٠١(

 "» ةقباسلا ةثالثلا ليجانالل

 ليرد لو 8-لا



١١ 52 

 اعد ىذلا بيسلا نيبب هليجنا ةبادد ىف هسسفن وه هناف اقول امأ )١5(

 نع ةصق فيلات ىف اوعرست دق نوريثك نورخا ناك ذأ هنأب ررقين « هتباتك ىلإ#
 ريغ مهئارآ نم انتحارا ةرورضب هسفن وه سحأ دقف « هدنع ةنقيدتملا ثداوحلا

 اهنع ىقلت ىتلا ثداوحلا كلتل اقيقد افنصو هلبدجنا ىف نودو « ةنقيتملا

 ؛ هعم .ةتماتاو .سلومل ةعيقولا هتفاديص اذه. لع كاسل, ةلقاكلا تارت
 ١2 ةييزلا ركانسل هلاردقو

 رثكا ناكم ىف اننأ ىلع ٠ رومآلا هذه نع انثيدح ىفكب انه ىلا )١3(

 لاوقاأ ضعب سابتقاب نورخآلا اهنع هلاق ام نيبن نأ لواحنس ةبسانم

 ٠ نيمدقألا

 نكلو ٠ ىلوأآلا هتلاسر اضيأ لب . عازن نودب ةقياسلا روصعلا ىفو نآل)

 ٠ امهيلع عزانتم نييرخالا نيتلاسرلا"

 ٠ ةمسقنم لازت ال سانلا ةيبلغأ ءارا ناف ابؤرلا رفمس نع امأو (18)
 ةداهش نم اضم ةلاسملا هذه ىف لصفتس ١١ بسانملا تقولا ف اننكلو

 نيمدقألاا ٠

 "م ىا' ك رظنأ 1١ :1١-5( ١١( ول ) رظنا )١١(



 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 هلويقأا ردغ رافسألاو ةلودقملا ةبهلالا رافسألا

 ,ىصحن نأ بسانملا نمف عوضوملا اذه ىف ثحبلا ددصب انك املطو 1١(

 عضوت نأ .بجي نذا ءىش لك لوأو ٠ اهركذ قباسلا ديدجلا دهعلا تاباتك

 لاسر بيترتلا ىف اهدليو , سلوب لئاسر عضو بجي اذه دعب ( ")

 .نأ - عضوت كلذ دعب ٠ سرطب ةلاسر اًضيأو «انيديأ نيب ىنلا ىلوألا انحوي

 3 اًهننع .ةفلتخملا ءارالا نيبتش قتلا“ اانحؤن انور ١ 'اقح انسانه كلك ناك

 ٠ ةلوبقملا رافسآلا نمض اهعدمج 00 نذل ه حن 5 ١ بسانملا تقولا

 ,نم مغرلاب نيريثكلا نم اهب فرتعملا اهيلع عزانتللا رافسسألا امآ (0 )

 ٠ مسالا سفنب رخا صخش ىلا وأ ىليجنالا ىلا اتبستنا ءاوس . ةثئلاثلاو

 00 نلوم لامعا » اضتاجتمي ايجي" ةتموزل) نانسألا ختلسو مز
 ىتلا ؟ ابانرب ةلاسر هذه ىلا فاضي « سرطب ايؤرو « ىعارلا » رفسب ىمسي امو

 « تمدق امك « هذه بناج ىلاو , 5 لسرلا ميلاعت ىمسب امو « ةيقاب لازتال

 ؛ ,نكلو «٠ تمدق امك ضعبلا اهضفري ىتلا ٠ ايسانمكلذ ناك نا . انحوب ايؤر

 ٠ ةلوبقملا رافسألا نمض اهنوعضب نيرخآلا

 "ه فاال ك رظنأ )١(

 باتكلا سفن نم ١ ف رظنأ (؟)

 ةيأ الو مسا ىأ دري مل ةلاسرلا هذه ىفو ٠ ابانرب ليجنا ىمسي ام فالخب ىه (

 ءاهبتاك ةفرعم ىلع دعاست ةراشا

 الصف رشع ةتس ىف زيجو فلؤم (5)



 1١61 ظ قو : <

 ىذلا ه نييناربعلا ليجنا اضيأ ضعبلا عضي ةجيتنلا هذه نمضو (5)

 اسرع ل ل لك حيبسملا اولبق نيذلا نويناربعلا ةصاخ ةذل هيف دحب

 ٠ اهيلع عزانتمللا رافسألا نمض

 هذه نع ةمئاق ميدقتل نيرطضم انسفنأ ىرن اذه .عم اننأ ىلع ( 3 )

 « ةيسنكلا ديلاقتلل اقفو ٠ ربتعت ىتلا رافسالا كلت نيب زيدمتلا ناكمال اضيأ

 ريغو اهيلع عزانتم تناك ناو ىتلا ىرخألا كلتو . ةلوبقمو ةبنوناقو ةقينفح

 فنا  نييسنكلا باتكلا مظعم ىدل ةفورعم تقولا سفن ىف اهنأ الا + ةيتوناق
 رافسألا هذه نم لك ةفرعم نم نكمتنل ةمئاقلا هذه ميدقتل نيرطضم انسفنأ ىرن

 ليجانأ الثم لمشت ىتلا «٠ لسرلا مسا تحت ةقطارهلا اهنع ثدحتي ىتلا كلتو

 « لسرلا رئاسو انحويو سواردنا لامعأو « مهفالخو رسايتمو اموتو سرطب

 اهيلا ةراشالا قحتست اهنا ةسينكلا باتك نم دحاو ىأ بسحب مل ىتلا هذه

 ٠ مهتاباتك ىف

 + لسرلا بولسا نع فلتخي ةياتكلا بولسأ ناف اذه ىلع ةوالعو ( / )

 نع فالتخالا لك نافلتخي « اهنم دصقلاو « اهتايوتحم ىف ريكفتلا رايت نا مث

 تافنصم نم اهنأ حوضو لكب نيد امم « ةيقيقدلا 5 ةميقتسملا ميلاعتلا
 اهنا نك ةضوفرملا رانسألا نمض ىتح اهعضو حصني الف اذهلو ٠ ةقطارهلا

 ٠ ةنجام ةفدخس تاباتكك اهلك

 دق ضعبلا نأ ىلع ٠ نالا دوجوم ريغ هنكلو ةيمارالا ةيناربعلاب بتك هنا حجرألا ( ه )

 ٠ « ةيسكنوتكرالا» (7)



 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 فازعلا ردنانيم

 ىلع هتافرصتب «٠ ؟ رحاسلا نوميس فلخ ١ ٠ ردنانيم نهرب دقل ( ) ١

 اضيأ وه ناكو ٠ هفلس نع لقي ال ةيناطيشلا ةوقلا دي ىف ىرخآ ةلآ ناك هنأ
 ىف ديرع تقولا, ىنفن فو ٠ ةملغم. نع لق ال ىدم.ىلا ؛هلبلاض؛ غاذاو ٠ ايرقانس

 نم قيمرأ ىذلا « صلخملا ١» هسسفن وه هنأب لاق هنأل ٠ هنم بجعأ تاشايط

 ٠ «” رشبلا صالخل ةروظنملا ريغ روهدلا

 ايدو ةكفاللا ىلع .ةزاتتتلل نالوا نينوجا ويطتسسال هنأن ملعو ( <
 ةيدومل] لبقو وه هحنمي ىذلا ىرحسلا ماظنلا ىف زاج اذا الا ٠ ؟ ملاعلا ةقلاخ
 ةايحلا ىف ىتح مئادلا دولخلا نولاني مهناف اذهل الهأ نودسحب نم امأ ٠ هنم

 ءاندنلا لايم ناك ينل تقلا نلبس لست !ذتاومو نك مك رمدلا

 نوحبصيو « دبألا ىلا ةلوهسب اهدجن نأ نكمي قئاقحلا هذهو ٠ اوخيشي نأ نود
 01 د و نا رم متاتحلل قزعوا منا ركيفتي وف دود دازنلل“ نييمع

 ٠ سوانيريا تافلؤم

 مدق نوميس نع اهيف ثدحت ىتلا ةرقفلا ىف هناف سونيتسوي امأ ( ”)
 : ةيلاتلا تاملكلا ىف اضيأ لجرلا اذه نع افصو

 لشضأ دقو 2 رحاسلا نوميس ذيمالت دحأو امرماس ناك هنأ لاقم ا[ رو 20161 0(

 ١١ ف " باتك رظنا (9)

 نم ةلوهجم لظت ةيولعلا ةوقلا ناب ىدان دقف ردنانيم امأ ةيولع ةوق هنأ نوميس ىدان (؟)

 * نشبلا صالخل ضلخمك وه لسري ىتح ميمجللا

 ملاعلا تقلخ ةكئالملا نأب نوميس عم قفتا (4)



 ١ 6 فلا قلع

 ,« ايرمانس اضيأ ناكو ٠ ردنانيم همسا انيعم اصخش نأ ملعن نحنوو

 نيطايشلا هب تحول ذا اضيأ وهو ٠ نوميسل اذيملت ناك ه ىتارباك ةيرق نم
 ٠ اوتومي نل مهنأب هعابتأ عنقأو ٠ هرحسب نيريثكلا لضأو ةبكاطنأ ىلا ىتأ

 ٠ « اذه نودكؤي مهنم ضعبلا دجوي لازب الو

 لاثمأ مادختساب ٠ لواحي نأ اقح سيلبا نم ةراهم تناك دقو ( 5 )

 ىوقتلا رس هيوشت ٠ نييحيسم مسا مهسفنأل اولحتنا نيذلا , نيفارعلا ءالّؤه

 تاومألا ةمايقو سفنلا دولخ نع ةسينكلا ميلعت ضيرعتو ؛ رحسلاب ميظعلا
 قم |وظشن دق مهل نيصلخمك سانلا ءالؤه اوراتخا نيذلا :نأ ىلع-+ ةيؤهشلل
 :٠. ىقيقحلا ءاجرأا

 نورشعلاو عياسلا لصفلا

 )١( نيينويبألا ةقطره

 حيسحل مهئالو نع نيرخآ دعبي نأ نيعللا سيلبا عطتسب مل ذاو ( ) ١

 ٠ هضارغأ ىلا مهفرج كلذلو «٠ ىرخأ ةيحان نم رثاتلا ىعيرس معدجو هللا

 ىف اودقتعا مهنأل « نيينويبا » موقلا ءالؤه اوعد ذا نيقحم نومدقألا ناك دقو

 : :ةيعضوو * ةريقن :هاداقتعا ميلا

 نأ مهداقتعا ىو 0 مبرم عم نبعم لحر عامتجال ةرمثذ ناكو 0 ةبماسلا

 فورعم ريغ اهناكم (5)

 داليم تركنأو ىسوم سومانب نييحيسملا كسمت ةرورضب تدان ةعيش 115 )0(

 ٠ الوسر سلوبب فرتعت ملو ىزجعملا عوسي.



 هك ١ 9

 نأ نوعيطتسي ال مهنأ ساسأ ىلع . ادج ىرورض ىسنفطلا سومانلاب ظافتحالا

 ٠ ةلئامم ةايحبو طقف حيسملاب ناميالاب اوصلخي

 مهنكلو , ” مسالا سفئب نورخآ موق كلانه ناك مهفالخمو ( ؟ )
 برلا نأ اوركني ملو ٠ نوقباسلا اهدقتعا ىتلا ةفيخسلا ةبيرغلا ءارآلا اوبنجت
 ناك هنأ فارتعالا اوضفر ذا كلذ عم مهنّكلو ٠ سدقلا حورلا نمو ارذع نم دلو
 ةللل ض ىىلا اوفرحنا دقف , ةمكحلا.. ةملكلا , هللا وه هنأل , لبق نم انئاك
 ؛مؤزماهشمفلا ةدايبعب ديدشلا كسمئلا مهلثم اولواح امدنع اميس 0 نيقباسلا

 ٠ ةيدسحلا

 لك  ضفر ىرورضلا نم اونظ سانلا ءالؤه ناف اذه ىلع ةوالعو ( 5 )

 ىف مهنكلو ٠ دوهيلا مظن رئاسو تبسلا ىلع مهلثم اوظفاح دقو ( 5 )

 ىف مهرقف نع ربعي ىذلا « نوينويبأ » مسا مهيلع قلطأ اذهلو ( )١
 ٠ نييناربعلا نيب ريقف لجر ىلع قلطي ىذلا مسالا وه اذه نأل ٠ ريكفتلا

 ( ه : ؟4 عا ىف اهيلا راشملا نييرصانلا ةعيش ىه ىرخالا ةعيشلا هذه تناك ()



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ةقطارهتلا ميعز )١( سو

 عدتبم سوثنريك ىعدي صخش رهظ تقولا اذه ىف هنأ انملع دقو ( ),١
 ىف  ؟ هتاملك نم انسبتنقا نأ قيس ىذلا  سوياك بتك دقو ٠ ىرخأآ هعيش

 نأ ىعدي ىتلا ىؤرلا ةطساوب  اضيأ سوثنريك انمامأ مدقيو » ( 5 )
 ةطساوب هيلا تنلعأ اهنأ ازوز ىعدي ةبيجع ارومأ  اهيتك اميظع الؤسر
 ىلع معيسملا توكلم موتي فوس تاومآلا ةمايق دعب هنأ لوقد مث ٠ ةكئالملا

  .تافغرلل ةيناث عضخي فوس ميلشروأ ىف ميقلا دسجلا نآو « ضرألا
  رشبلا ليلضت دصنقب  دكأ دقف ةيهلالا رافسالل اودع ناك ذاو ٠ تاوهشلاو

 ٠ « جاوزلا تالفحل ” ةنس فلا ةرتف كلانه نوكتس هنأ

 نع ثدحتي ثيح « هكيعاوملا 2 نع هفلؤم نم ىناثلا باتكلا ىف هناف » انمايأ

 تاملكلا ىف لجرلا اذه سفن ركذي . ديلقتلا نم اهاقتسا رومآب انحوي ايؤر
 : ه ةيتآلا

 (نويثنريكلا)همساب.ةامسملا ةعيشلا سسؤم سوئنريك نأ لاقيو » ( 5 )
 اهب ىدان ىتلا ميلاعتلا تناكو همساب اهردص هتعدنل ةهوق ىطعي نأ دارأ ذا

 ٠ ةيضرأ ةكلمم نوكيس حيسملا توكلم نا : ,ىلب اميف صخلت

 مل هللا .نآه .ىدانو. + نييرصلا ةمكح ملعت هنا .هنع سوانيربإ لاما 111118 وز
 «ميرمب فسوي عامتجا نم دلو حيسملا نأو « هنع ةزيمتم ةنيعم ةوق لب ٠ ملاعلل قلاخلا وه كم

 ٠ بلصلا تقو هقرافو ةيدومعملا تقو هيلع لزن ىقيقحلا حيسملا نأو

 7 ر 5 ف "“ ك (؟)

 ؛.ف1ك ىلي اميف رظنأ . هتاباتكو سويسيئويد صوصخب (؟) ( 5 : 5٠ ئؤر) (9
 ظ 5. ف ال ك رظنا (هو



 6م 5١ 22

 ادج ايناوهشو « ةيدسجلا تاذلمللا ىف اسمغنم ناك هسفن وه هنآلو» ( ه )

 ىأ « اهبحأ ىتلا رومألا كلت ىف رصحني فوس توكلللا نأ مهوت , هتعيبطب

 «جوزتلاو برشلاو لكألا ىف رخآ ريبعتب وأ « ةيسنجلا ةوهشسلاو نطبلا ةوهش ىف

 سامغنالا عيطتسي هنأ نظ اهراتس تحتو . اياحضلا حبذو حئابذلاو مئالولاو

 « « تاقطرهلا دض » هفلؤم نم لوألا باتكلا ىف ؛ سوانريا ن؛ ىلع ( 50)

 ةياور ركذي ثلاثلا باتكلا فو « لجرلا سفنل احبق دشأ ىرخآ ميلاعت فصي
 لوسرلا نا «؛ سوبراكيلوب كلذ ىف ةجحلاو , لوقد وهف ٠ انه نودت نأ قحتست
 مامحلا لخاد ناك سوثنريك نأ ملع ذأ هنكلو « محتسبل امامح ةرم لخد انحوب

 حصنو ٠ دحاو فقس تحت عم ءاقبلا قطي مل هنأل , اعرسم جرخو اعزاف زفق

 ودع سسوثنريك نأل « مامحلا طقسي الثل برهنل » : الئاق هب ءادتقالل هيقفارم

 ٠ 1 « هلخادب دوجوم قحلا

 45 هش 8 ك ىف ةباورلا هذه سويباسوب ررك ذقل (6)



 نورشعلاو عيساتلا لصفلا

 همساب ةامسملا ةعبشلاو سوال وقيد

 ملو نييوالوقينلا ةعيشب ةامسملا ةعيشلا ترهظ تقولا اذه فو ( ) ١
 سسؤم ناب ءالؤه رختنا ١ ٠ انحوي ايؤر ىف تركذ دقو ٠ اريصق اتقو الا مدت
 سونافتسا عم لسرلا مهماقا نيذلا ةسمامشلا دحا سوالوقين وه مهتعيش
 باتكلا ىف ىردنكسالا سضتميلكا ىتؤي ام منع انريخيو ٠ ؟ ءارقفلا ةمدخل
 : ” «٠ اتامورتس » ىمسملا هفلؤم نم ثلاخلا

 ةريغلاب لسرلا همهتا ذاو ٠ ةليمج ةجوز هل تناك هنا نولوقي ) ١ ( ١»
 دحاو ىأل حمسو مهطسو ىف اهعضوو اهذخا « صلخملا دوعص دعب دسحلاو
 .بجي ءرملا نأ هنع فورعملا لوقلا عم قفتي ناك اذه نا لاقب هنأل ٠ اهب جوزتي نأ

 اددلقت هلاقو هلعف ام لك ةقامحب اودلقو هتقطره اوعبتل نيذلاام١ ٠ هدسج لذي نأ

 ٠ ءايح وأ لجخ الب ىنزلا نوبكتري مهناف ىمعأ

 ىتلا كلت ريغ ىرخأ ةارمأ فرعي مل سوالوقين نأ تملع ىنكلو ) ”( ١»

 اماو « ةخوخيشلا نس ىتح ةيوارذعلا ةلاح ىف نيرمتسا هتانب ناو « اهجوزت
 ارويغ ناك ىتلا ) هتجوز رضحأ امدنع هناف اذه حص نإ! ٠ سندتي ملف هنبا
 مدختسا امدنعو 2« هتوهش ذبني هذا احضاو ناك لسرلا طسو ( اهتبحم ىف

 ىفتقت ىتلا تاذلملا كلت هجو ىف سفنلا طيبض فيس رهشي ناك ٠ د.سجلا لالذل د

 اشب مل ؛ صلخملا ةيصول امامتا ١ هنأ دقتعأ ىننأل ٠ ٍ-احلاد» اهرثأ ةيرشبلا

 4 برلاو ةوهشلا : نيديس دبعي نأ

 )٠( ذ5ؤي)  75:5و١٠8١(

 د عا

 ةينانوي ةباتك ةيآ نم مدقا ةيدوهيلا رافصالا نلب تبثي نل لولحي فلؤملا اذه ىف (؟) ٠

 ) ( )39ته 5 : ١1 (



 ١ او 14 :.؟ ١

 براحن نأ بجي اننأ ميلعتلا سفنب ىدان اضيأ سايتم نا لاقيو » ( ؟ )

 «-لا ةمرثلاو نآميألاب

 3 ا ودالا وولوا نايل كاع انلواح ليف ا لع ااه :[ذم

 :' هكغاذال*رمألا عدت 'اًمُم' لقا تقو

 و ةةفاخلا ا ذل|

 اوجوزت نيذلا لسرلا

 ا ةقياتتلا"تارتفلا' ىف .ةثاملك نماثكتل قئاسلل + ”رسمتميلكا اما 19

 1 تاحكوز مهل قناك نذلآ لسيرللا نع ثدحت ةفلابملا قئاقحلا نيودت دعب هئاف

 , نأل ؟ لسرلا ىتح نوضفري مهلعل وأ» لوقيو « جاوزلا اوضفر نم ىلع ادر كلذو

 ,يدحا قف سلووو < هقانب جوز اًضيا سبليفو « نينب ادلو ؟ سبليفو ١ سرطب

 ال ىكل هنمإ لوجتتلا امذكي مل ىثلا (©) هتجوز ةيحت ىلع ددرتي ال. ء ةلئاسز
 ظ ظ ٠ « هتمدخ قاعت

  ةياور ركذن نأ بسانملا ْنِمن عوضوملا اذه نع انثدحت دق انك املطو ( ؟)
 نم عباسلا باتكلا ىفف ٠ اهيلع عالطالاب ةريدج فلأملا سفن اهنع ثدحت ىرخاآ
 » : ىتالا بتك 0 اتامورتس 5 هفل وم

 )١( تم )و نم فورعملا ٠/١5 : 8 اجوزتم ناك سرطب نأ ( 0: وك ٠ قيلقتلا ثدحتيو '
 12عانت18]021 اللورزل ؟ ةدكبل نع انهي

 تناك ىذلا 6 هولا : ؟١ ع ) َرشبمللا سبليفو لوسرلا سبليف نيب طلتخا رمألا لعل (؟
 ٠ ١ ىراذع تانب عبرأ هل

 ناك هننا ةزملاب نهربت ال هذه نكلو ( © : وك ١ ) ىه سفنميلكا اهيلا ريشي ىتلا ةرابعلا (؟)

 ةجوم ( 9: 5 ىف ) ىف درو ام ار للفن سكتلا كتفتم, ( لخالا واو. ىف مززامموءاجوزتم

 نادن ورقي ىذلا نيلوألا ٍباتكلا نيب ديحولا وه سضنميلكاو ٠ اذهل ساسأ ال نكلو , هتجوزل

 ٠ خلا موريجو سوينافيبأو سونايلوترت سكعب اجوزتم ناك سلوب



 اكل 5.٠ 2ث

 اهبطاخو . ىقبألا اهنطو ىلا اهتدوع ببسبو « اهتتآ ىتلا ةوعدلا ببسب جرغ

1 
 ةبنقل انثحب موضوم عم قافتالا مامت اقفتم فصولا اذه ناك !ذاو



 نونالثلاو ىداحلا لصفلا

  سبليفو انخوي توه

 .ءناكمو سرطبو سلؤب توم تقوو ةيفيك نغ انثدحت نأ قيس ( ) ١

+ 

 ركذي امك ركذي ةلاسرلا هدم َْق ٠ امور فئقسأأ روتكدف نا ةهجوملا ) سسسفأ

 ٠ .ةيلاتلا تاملكلا ىف هتانبو سبليف لوسرلا

 مويلا ىف ةيناث موقتس ةميظع راونأ تدقر اضيأ ايسآ ىف هنألد ( ”)

 ٠ نيسيدقلا عيمج ابلاط ءامسلا نم دجمب ىتأي امدنع برلا ءىجم ىدل ريخألا

 ه سيلوباريه ىف دقري ىذلا 5 الوسر رشع ىنثالا دحأ سبلين ءالؤه نمض

 ,سدقلا حورلا ف تشاع ىرخأ ةنباو ٠ نسلا ىف نيتنعاطلا نيوارذعلا هاتنباو

 « املعمو ادهاش ناك ىذلا انحوي ناف اذه ىلع ةوالعو ٠ سسناأ ىف نآلا دقرتو

 هو » ٠ انهاك ناك ذا ةسدقملا ةردصلا سبل « برلا ردص ىلع مجطضا ىذلاو

 ٠ « ,رسسفأ ىف دقرب اضيأ

 ةراشالا قيباسلا سوباك ةلجاسم ىفو ٠ مهتوم نع ليق ام اذه ) 5 (

 ءهسابتقا قبس ام قفو ٠ ( هتلجاسم هيلا هجو ىذلا ) سولكورب ثدحت < اهيلا

 .نه « تايبن عبرا كلانه تناك هدعبو » ىلي امك هتانبو سبليف توم نع

 )١( ف رظنا (9) حلا ه٠ : ”5ه ف "” ك رظنا “5 : "١# و 5

 ؟؟ فا وا كارظتل هه قلعتم ميرو. 1211 1 05 -

 ىذللا امأ ٠ رشبلا سبليفو لوسرلا سبليف نيب بتاكلا ىلع رمآألا طلتخا (5)

 ٠ رشبملا سبليف وهف سيلوباريه ىف نفد

 ( ١5 : 4 وك ) رظنأ ٠ ةيكودال برقب ىرغصلا ايسآ ةنيدم ىف (5)

 ١1 بخ ا كن ده ات



 اذن 5١

 ٠ « نهيبأ ربقو كانه نهربق لازي الو ٠ ايسآب هلوباريه ىف ٠ مليف تائب

 ٠ هررق ام اذه

 ىف نك ىتاللا سبليف تانب ركذي لسرلا لامعأ رفس ىف هناف اقول امأ ( 5 )
 كاهو ٠ ةوبنلا ةبهومب نمركأو « نهيبأ عم ةيدوهيلاب ةيرصيق ىف تقولا كلذ
 ةعبسلا نم ادحاو ناك ذا رشبملا سبليف تيب انلخدف ةيرصيق ىلا انئجو » هتاملك
 ٠ « ا/ ناينتي نك ىراذع تانب عبرأ اذهل ناكو ٠ هدنع انمقآو

 لسرلا نع انملع ىلا لصو ام تاحفصلا هذه ىف انتبثأ اذكهو ( ) ١
 اذكو « انل اهوكرت ىتلا ةسدقملا تاباتكلاو « ىلوسرلا رصعلاو « مهسفنأ

 نم ريثك ىف نوريثكلا اهلمعتسي كلذ عم اهنكلو , اهيلع عزانتملا تاباتكلا
 ميلاعتلا ةماقتسا عم قفتت الو ايئاهن تضفر ىتلا كلت نع اضيأو « سئانكلا

 ٠ ةيلوسرلا

 ٠ انخيرات ىلا مدقتنل اذه انلعف اذاو

 لوسرلا سبليف سفن وه رشبملا سبليف نأ سويباسوي-نظي 0 ') ]752326: ٠465238
 . ةقباسلا ةحفصلاب ؛ ةظحالمللا رظنأ



 نوثالثلاو ىناثلا لصفلا

 ميلشروأ فقسأ ناعوس داهشتسا

 ىذلا روطاربمالا دهع ىفو ٠« سونايتمودو نورين رصع دعب هنا لبق ( ١

 ' ٠ ؟ةماع ةروث ةجيتن ندمللا ضعب ىف داهطضا اند لح « ١ هرصع نع نآلا ثدحتف

 فقسا ىناث ناك ىذلا اًيولك ني“ ناعفس ةهشتشا' ةايطخالا اذه ىف هنأ انملع دقو

 ام امك هيلع رول اةيئددكت كك

 هتاملك سابتقا قباسلا سوبسيجيه اضيأ ةقيقحلا هذهل دهسبو ( " )

 مهنأ كلذ ىلا فاضأ ةقطارهلا ضعب نع ثدحتلا دعبو ٠ ؟ ةفلتخم عضاوم ىف

 بذع دقف ىحيسم هنآ احضاو ناك ةنألو ٠ ناعمس ىلع اوكتشا تتقولا اذه ىف

 « دح رخا ىلا هعابتأو هسفن ىضاقلا ىتح لهذأاو « ةريثك امايأ ةفلتخم قرطب

 ٠ ٠ انبر ىلع اهب مكح ىتلا ةقيرطلا سفنب توملاب هيلع مكح اريخاو

 : ىلي ام بتك ىذلا هسفن فلؤملا ىلا عامتسالا نم لضفأ سبلو (؟)

 « ةنسس نيرشعو ةئام هرمع ناكو دهشتسا اذكمو ٠ ىحيسم هنأو دواد لسن نم

 ٠ « ايلاو سوكيتأو اروطاربما ناجارت ناك ذا

 ىلع ضبقلا ىقلا دواد لسن نع ثحبلا دنع هنا بتاكلا سفن لوقيو ( ؛)

 لوقعملا نم ناكو: ٠ ةريشعلا سفن نم مهنأ ساسأ ىلع اضيأ هيلع نيكتشاا
« 

 0 همدقت بيسي هوعمتسو ىرلا اوأر نيذلا دحأ ناك ناعمس نأآب قبيدصتلا

 م ١١ ةنس ىلآ ه8 ةئسس نم مكح ىذلا ناجارت نأ )١(

 ىلانلا لصفلا رظنا (؟)

 ١١ ف رظنا (0)

 م قف + ك رظناف هتاباتكو هتايح صوصخب امأ ٠1١ و "م ف علك, 15+ ف 1ك(

 1 اف ىف حضوت امك بلصلاب ىا(ه)



31١16 51 : 

 ٠ ا/ انيب نأ قبس

 اذوهي ةيرذ نم نورخآ صاخشا كلانه ناك هنأ خرؤللا سفن ررقيو ( 5 )
 امك » سيونايتمود مامأ | ودهش نأ دعب ءالؤهو 9 صلخملا ةوخا اوعد نيذلا دحأ

 ٠ روطاربمالا سفن رصع ىتح !وشاع « حيسملاب ناميالا ببسب ٠ 8 انيب نأ قبس

 دوهشك ةسينك لك ةدايق اوملتساو اوتأ كلذل»ىلي ام بتك دقو ( 5)

 نوطاربمالا مكح ىتح اولظ قيمع مالس ةسينك لك داس ذاو ٠ برلا ءايرقاكو

 ةرامشالا .قباسلا بزلا مع ابولك نبا ناعمسب ةتطارهلل .ىنثو .ىتحاو دزئاجلوت
 ٠نوكيتأ ىلاولا مامأ هب ءىجو ؛ ؟ ببسلا سفنل اضيأ وه ممهتا ىذلاو هيلا
 هسفن مكاحلا ىتح ادج عيمجلا بجعت دقو « دهشتسا ةريثك امايأ هبيذعت دعبو

 ٠ نيرشعلاو ةئاملا نس ىف ناك هنا مغر دحلا اذه .ىلا لامتحالا ىلع هتردقل

 ٠ « بلصي ناب رماوألا تيطعأو

 كلت ثداوحل هدرس ضرعم ىف « لحرلا نسفن ناف هذه ىلع ةوالعو ( ال )

 نا هبنأل 2 ةفيفع ةرهاط ءارذع تلظ تقولا كلذ ىلا ةسسينكلا نأ ررقي « ةيقحلا

 تقولا كلذ ىلا اولظ دقف ةيلاثملا صالخلا ميلاعت داسفا نولواحي نم دجو

 ٠ روهظلا ىلع نورسجي ال نيراوتم

 « ةفلتخم لاكشاب توملا نيسدقملا لسرلا ةعامج لمحت امل نكلو ( 8 )

 اولواح نيذلا ٠ نيقراملا نيملعملا ةقامح ةجبيتن رشتنت ليلاضألا تادب ذئدنع

 نأ ةقافصو ةارجب  اشئاع لازي ال لسرلا نم دحأ نكي مل هنأل  تتولا كلذ ذنم

 ٠١ ف (6) ١١ ف رظنا (0 علم : ذو وي ()

 3 دواد ةيرذ ىلآ ىمتني هنأل ىأ ( مهيلآ ةراشالا قباسلا ) اذوهي دافحا هب مهتا ىذلا (9)

 ع( 9:5 ىتا) 0١9 ؟١ ف رثغتا



 نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 نييحيسملا نع ثحبلا مدعب رمأب ناجارت

 نأ ىتح « ةريثك نكامأ ىف فينع داهطضا ذئتقو انب لح اذكهو ( ) ١

 « ءادهشلا ددع ةرثك هتجعزأ ذا « ةالولا رهشأ نم وهو 2« ١ سدنكس سوبئيلد

 نسفف ىفو ٠ مهناميا ببسب اولتق نيذلا عومجلا ددصب روطاربمالاب لصتا

 :تلردللا ده ؤ؟انتتنت هيض اونلكل ياك أ كلت امك دق ةكفاشنر قاوزيلال كناؤلا

 مهنآو « هلاك حيسملل مينارتلا ضعب نولتريو رجفلا ىف نوظقيتسي مهنا ىوس

 لك نولعفيو ٠ ةيقالخألا مئارجلا نم امهلاثماو لتقلاو ىنزلا نومرحي سكعلام

 ٠ عئارشلا قفو ءىش

 نع ثحبلا مدع بحي : ىلاتلا رمألا ناجارت ردصأ اذه ىلع ادرو ( "< )

 كلذ ام دح ىلا فخ اذهل ةجيتنو + نوبقاعي اودجو نأ لب , نييحيسملا سنج

 لازت ال تناك هنأ ىلع ٠ داهطضا فنعأ حبصب نأ رظتني ناك ىذلا داهطضالا

 ,بعشلا ناك نايحألا ضعبىفف٠ ىذألا انب نوديرب اوناك نأ ةريثك ججح كلانه

 تناك كلذبو «٠ اندض نورمآتب ٠ ةفلتخم نكامأ ىف ماكحلا ناك ىرخأآ نابحأ قر

 نينمؤملا نم نوريدثكلا دهشتساو « ةنيعم تاعطاقم ىف ةيلحم تاداهطضا لصحت

 ٠ ماع ريبك داهطضا لصحب مل هنأ عم ؛ ةفلتخم روصب

 هركذ قياسلا " « سودنايلترت جاجتحا » نم ءاينألا هذه انيقتسا دقو( “)

 : ىتأآي ام ىرن هيفو

 امدنع هنآ ٠ انئع ثحبلا اروظحم حبصأ دم هنآ اندجحو اننا عقاولاو 0

 ىمسحلا همع نع هل ازييمت ريغصلا ىتيلب ىمسي ناكو 211121115 5601120115 ىر

 هتباتك نم قبي ملو 2 اميظع ابتاك ناك امك ٠ ناجارت روطاربمالل اقيدص ناكو ٠ مسالا سفتب

 * بتك ةرشع ىف تعمج دقو هلئاسر ىوس
 "ف © ك 5



 لني : ا

 «نييحيسملا ضعب ىلع  تاعطاقملا ىدحا مكاح وهو  سدنكس سوينيلب مكح.

 ةيأآ فرعي ملو ء رمآلا ىف كبتراو « ريهامجلا هيلع تراث ٠ مهقوقح نم مهمرحو
 مل هثاب هربخأو ناحارخ نوطاربمإلا ىلإ ةلاسربل شيت كلزن . عدت كا
 ٠ ناثوالل حئابذلا ميدقت مهضفر ىوس بنذ ىأ مهيف دجب

 4 حابصلا ىف ادج اركبم نوظقيتسي نييحيسملا نأب اضيأ لاقو » ( 5 )

 لتقلا نومرحي مالسلا ظفح لجأل مهناو « هلاك حيسملل مينارتلا ضعب نولتريو

 نييحيسملا ناب ناجارت بتك اذه ىلع ادرو ٠ اهلاثماو ةقرسلاو عمطلاو ىنزلاو
 ٠ « اودجو نا اوبقاعي نا لب « مهنع ثحبي ال نأ بجي

 + تقولا كلك اق كتلي اما ذه



 نوثالثلاو عيارلا لصفلا

 امور ةسينك ىلع فقسأ عبار « سوتسرافيا

 ؟تضئنميلكا لكوأ ١ هركذ فلاسلا روطاربمالا مكح نم ةثلاثلا ةنسلا ىفو

 فرشأ نأ دعب ةابحلا هذه قرافو 6 سوتسرافيا ضل امور ةسينك ةيفقسأ ةرادا

 ٠ تاونس عست ةيهلالا ةملكلا ميلعت ىلع

 نونالثلاو سماخلا لصفلا

 ميلشرواأ ىلع فقسأ ثلاث نسوتسوي

 ميلشروآ ىف ةيفقسألا ىفترا 5 اهحرش قباسلا ةيفيكلاب نا تأ
 .ناتخلا لهأ نم ةريثكلا فالآلا نم ادحاو ناك دقو ٠ ه٠ سوتسوي ةمسا ىدوهت

 ٠ تفقولا كلذ ىف حيسمللاب اونمآ نيذلا

 )١( ف رظنأ (0 ناجارت 5 : ٠١ عواناتق مر 3.1 297

 ٠ اذوهي هوعديف سوينافيبا امأ (0) م” ف رظنا (*)



 نوثالثلاو سداسلا لصفلا

 هلئاسرو سويطاخغا

 ةيمالت دحا ١ سوبراكيلوب ايسآ ىف ادج رهتشا تفولا كلذ فو ( ) ١

 . نيريثكلا .نيج ةمئاذ هخرهش لازلت الإ قالو نسال

 اماعط حبصأو « امور ىلأ ايروس نم لسرأ هنآب خيراتلا لوقيو ( * )

 ٠ حيسملل هتداهش ببسب ةيربلا شوحولل

 7 ةديدش ةييرح ةسارح تحت ناكو ٠ ادسآ طسو هتلحر ءانثأ ىفو ( 5 )

 ناو « اهبتكي ةلدآب ديلاقتلا كلت معدي نأ ىرورضلا نم هاري اذه ىلع ةوالع ناكو
 : اهتمالسل انامض اتياث الكش اهبطعب 3

 ةلاسسر بتك ٠ سويراكيلوب ميقي ناك ثيح 2 ريمزاأ لصو ذاو ( 5 )

 ايزينجام ىلا ىرخا1 ةلاسرو « اهيعار سميدسنأ اهيف ركذ ” سسفأ ةسينك ىلا

 )١( ف 4 ك رظنا سوبراكيلوب صوصخب ١4

 لوسرلا انحوي هينذاب عمسو سوبراكيلوبل اليمز ناك هنا سوانيريا هنع لاق (؟) ©

 )*( . سويطانغا ىلا .قحب ةبوسنملا مبسلا لئاسرلا , مسقنت ٠ ) اذه ىف ةروكذلا ىهو

 ,سسفا لئاسر ىهو امور ىلا هقيرط ىف وهو ريمزا نم اهنم ةعبرأ بتك «٠ نيمسق ىلإ ( لصقلا

  رخا ناكم نم ىرخألا ةثالثلاو.ءامورو سنارتو ايزيئجامو
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 ناك تنفولا كلذ ىف اهفقسا نا اهنع لوقي ىتلا سلارت ةسينك ىلا ةهلاسر اريخأ

 ٠ سويببلوب ىعدي

 مهوجري امور ىنموؤم لا ةلاسسر اضيأ تتك هذمم ىلع ةوالعو ) 2

 ٠ ةينمأ ىصقأ نم هومرحي الث' « داهشتسالا نيبو هنيب اولوحي ال نأ اهيف

 بتكب اهيفف ٠ ةلاسرلا هذه نم اليلق سبتقن نأ بسانملا نم هارن اذهل ادييأنتو
 . .؟ به( وش

 رق

 ءاراهنو اليل « ارحبو ارب « ةيرب اشوحو براحأ امور ىلا ايروس نم ), (١
 نا الا هسارش نودادزب ال « دنجلا نم ةعامج ىأ , دوهف ةرشعنيب اقثوم تنك ذا

 ا 0 لدراا يتالل طسو قف (رنئاه لاح ىف 'ىلعو :٠ مهتلماعم تنسيك
 ٠ 5 ارربم تسل كلذ عم ىننكلو « ةذملتلا

 د0 امدح نأ لطفل ىذناو ل ةدمل | شوحؤلا» رسأ قتتيلا و ( 4 )
 نيذلا ضعبلاب  تلغف امك ”ىتلماغت ال“ ىكلو ةعزسج ىتعلتبت .ىكل اهفظالانسو
 : اينوككاس' * اهمزلاسقأ تضقز ناو ٠ 5"فوخلا ”ببسب  مهتتنم نأ تنضيف

 ٠ ىنمئالي ام فرعا ىنئاف

 ريغوأ روظنم ءىشىأ دجوي ال هتيل٠ اذيملت نوكأ نأ نالا تأدب دقل » (9)
 بيلصلاو نارينلا ىلا لبقتلف ٠ حيسملا عوسي ىلا لصأ ىتح ىندسحب روظنم

 تابيذعتو دسجلا لك قحسو فارطآلا قيزمتو ماظعلا قحسو:شوحولا موجهو
 ٠ « حيسملا عوسي ىلا لصأ كلذب تنك نا ؛ يلب!

 )+ )1١الا راثلا كاكلل لل اهركك قياسلل ةنيذلا نم هبتك ام. اذه ”
 ةسينك ىلاو ايفلداليف لها ىلإ 5 نساورت نم ةيناث بتك « ريمزأ رداغ امدنعو

 رعب 0 ا

 + 7 ف مه ك + 9 : ١ ف ه ك ىف اذه ىلع ةلثمأك سويباسوي هركذ ام مجار (5)

 نسوبراكيلوب ىلاو َريمزاو ايفلداليف لهآ ىلآ سويطانغا اهبتك ىتلا لئاسرلا نم حضاو (1)
 2 ساورت نم اهبتك هن



 ا ١/١

 5 ةريخآلا ةسينكلا هذه سأري ناك ىذلا سوبراكيلوب ىلا ةصاخ ةفصبو « ريمزأ

 ةيكاطنأ بعش ىلع هاصوأ دقف ىلوسر صخشك ةفرعملا مامت هفرعي ناك هنآلو

 ٠ ةصاخ ةيانع اهب ىنعي نأ هنم بلطو « ىقيقح حلاص عارك

 ةيلاتلا تامكلا لمعتسا ريمزا لهأ ىلا صخشلا اذه سفن بتك ذاو )١١(

 ٠ ا/ اهاقتسا ردصم ىأ نم ىرداأ تسلو ٠ حيسملا نع

 نسرطب ءاج امدنعو ةمايقلا دعب دسجلا ىف ناك هنأ نمؤأو ملعأ ىننكلو ه
 م هل دسج ال احور تسل ىننا اورظناو ٠ ىنوسجح « اوذخ : مهل لاق ةقافرو

 3 / أونمآو هوسمل لاحللو

 :ةيلاتلا تاملكلا ىف هلئاسر ركذو « هداهشتساب اضيأ سوانيريا ملع دقو

 :ريصأ ىكل سشوحولا نانساب نحطاسو « هللا ةطنح .- هلل هتداهش ببسي

 ٠ « أبقن ازبخ

 لها ىلا ةلاسرلا ىف لئاسرلا هذهاضيآ سوبراكيلوب ركذ دقو )*١(

 ربصلاب اونيعتستو نيعيطم اونوكتل مكعيمجل ةحيصنلا مدقأ ىنناو »
 نسوفورو نسويطانغا نيطوبغملا ىف طقف سيل مكنيعأب متيأر امك الماك
 هسفف ْسلوب ىف امك ؛ مكنيب اوناك نمم اضيأ مهريغ ىف نكلو , سوميسوزو
 ناميالاب لب الطاب اوضكري مل ءالؤه عيمج نأ متعنتقا ذا « لسرلا رئاسو اضيأ
 ٠ اضيأ هعم اوللات ىذلا برلا راوجب قئاللا مهناكم ىلا اوبهذ مهناو « ربلاو

 ٠ « انلجأل هللا هماقاو انلجأل تام ىذلا كاذ لب رضاحلا ملاعلا اوبحي مل مهنأل

 سوناجيروأو موريج نم لك ةرابعلا هذه سبتقا (1)
 نب 55 «+ ول"(

 * ١ تقف :« َك رظنا ةلاسرلا هده ضصوصخم (9)



 ١ هل ١

 ف ننآلا فيضي كلذ دعبو 15(2)

 .هنكمي ايبروس ىلا دح1 بهذ نأ هنأ سويطانغاو متنا « ىل متبتك دقل ه»

 اهنمو « ةلاسرلا هذهب ةقفرم ىهو انتلصو نا قبس ىتلا ىرخألاو « انيلا اهلسرأ

 ءانبلا عاونأ لكو ٠ ربصلاو ناميالا نمضتت اهنأل ةليزج دئاوف نودمتست
 لا انيريم ةلصتملا



 نوثالثلاو عياسلا لصفلا

 ذتتفو نيزراب نولازي ال اوناك نيذلا نورشبملا

 خيراتلا ىوري ىذلا ؛« ستارداوك » تفولا كلذ ىف اورهتشا نممو ( ) ١

 نورخآ .نوريثك دجويو ٠ سبليف تانب عم ةوبنلا ةبهومب رهتشا هنأ هنع
 ءافلخ نيب لوألا ناكملا اولتحا نيذلا ٠ مايألا كلت ىف اورهتشا نمم ءالؤه ريغ

 ةقف ةميظعلا تايصخشلا كلتل نيزرام ذيمالت اوناك ذا اضي1ءالؤه :٠ لئسرأل
 ليجنالاب اودانو «٠ ناكم لك ىف لسرلا اهعضو ىتلا سئانكلا تاساسأ اولمكا
 ةديعبلل ءاجرآلا يق ءامسلا توكل دلل الخلا راذتتانركود# مرا سر
 ٠ ملاعلا لك ىف ةبيرتلاو

 ةيهلالا ةملكلاب اوشعتنا ذا عقاولا ىف تقولا كلذ ذيمالت بلغأ نأآل ( «؟9

 ىلع مهتاينتقم اوعزوو صلخملا ةيصو اومتا ء ١ ةفنسلفلل ةبحمو ةريغ اوألتما
 اوناك ذا ريشبتلا ةمدخ نوممتيو ةليوط تالحرب نوموقي اوأدبو ؟ نيجاتحملا
 ليصوتو « ناميالا ةملك دعب اوعمسي مل نمل حيسملاب ةزاركلا ىف ةبغر اوألتما دق
 + ميدلا ةعملالا ةلدح انا

 مهريغ اوماقأ ةبيرغلا دالبلا ىف ناميالا سساسأ اوعضو امدنعو ( «)

 ىلا ةيناث مه اوهجتا امنيب ٠ اثيدح اولخدا نم ةيذغتب مهيلا اودهعو ةاعزك

 ةريثك ةبيجع الامعا نأل هديضعتو هللا ةمعنب نيرزاؤم ىرخأ بوعشو كلامم
 قلاخ ةنايد اوقنتعا اريثك اروهمج نا ىتح « هللا حور ةوقب مهيديأ ىلع تمت

 ٠ ةرم لوأل مهعامس درجمل نوكلا

 ةاعر اوراص نم لك ءامسأ دادعت انيلع ليحتسملا نم ناك املاط نكلو ( 59

 « ةرشابم لسرلل ىلاتلا رصعلا ىف ملاعلا ءاجرازك ىف سئانكلا ىف نيرشبم وأ
 تاباتكب ةيلوسرلا ميلاعتلا انيلا اولقن نم ءاممسأ طقف نودن نأ انب قال دقف
 ٠ اندنع ةيقاب لازت ال

 ”؟١ : ١9 تم (؟9 *؟ ف 5 ك رظنا ٠ ةيكسنلا ةايحلل ىأآ (19و



 نوفالثلاو نماثلا لصفلا

 اروز هيلا ةبوسنملا تاباتكلاو سضنميلكا ةلاسر

 نسضنميلكأو « ١ اهركذ قباسلا لئاسرلا ىف سوبطانغأ هلعف ام كلذ ) ١.(

 ةسينئك ىلا امور ةسينك مساب اهبتك ىتلا عيمجلا نم ةلوبقملا هتلاسر ىف
 ىلا ةلاسرلا نم ةاقتسم ةريثك ءارآ مدقي ةلاسرلا هذه ىف ٠ 9« سوكنرؤك

 اهنا كلذب انيبم « اهتاريبعت ضعب ايوفش اضيأ سبتقيو ٠ نييناربعلا ىلا

 «أ ىرخألا لوسرلا تاباتك نمض بسحت نأ الوقعم ىؤر كلذل ( 5 )
 ريشبلا ناب نولوقي ضعبلا 5 ىلا بتك سلوب نآلو

 : ليمن

 « سضنميلكا ةلاسر نأل , حصألا وم ريخألا ىأرلا نأ ودبيو ( " )

 ىتلا راكفألا نا كلذ نم رثكألاو «٠ بولسالا اهباشتم نييناربعلا ةلاسرو

 5 عرحلالا نع ةذحل ولا. ق اردثك فلتخت ال اهنايوتحت

 .٠نضنميلكال ةيناث ةلاسر دجوت هنأ نم ليقف ام ةظحالم اضيأ بجيو ( 5 )

 نيمدقألا نأ ظحالن مل اننأل » ةقياسلاك اهب فرتعم هذه نأب فرعن ال اننكلو

 اهيلا اوراشأ

 همساب ىرخأ ةلوطم تاباتك ارخؤم صاخشألا ضعب زربأ دقو ( 5 )
 اهنأل , اهيلا !وريشي مل نيمدقألا نأ ىلع ٠ نودباو سرطبل تارواحم نمضتت

 اوهف هب فرتعملا سضنميلكا باتك امأ ٠ ةيلوسرلا ةيسكذوثرألا عباط لمحت ال
 ”.٠ سوبراكيلوبو سويطانغا تاباتك نع اضيأ انثدحت دقلو ٠ فورعم

 )١( ف رظنأ (؟) قحاسلا «© لصف قف +*

 ) -8-1095ا 5



 نوثالثلاو عساتلا لصفلا

 سا يبان تايانك

 .لاوقأ ريسفت » مسا لمحت سايبابل بتك ةسمخ انيديأ نيب لازيال(١)
 ىتلا ةديحولا تافلؤلا ىه اهنأ ساسأ ىلع سوانيريا اهركذيو ٠ « برلا
 دحأ وهو « سايباب اهل دهشي رومألا هذه » : ةيلاتلا تاملكلا ىف كلذو « اهبتك
 هنأل « عبارلا هباتك ىف ؛ سوبراكيلوبل اليمز ناكو« انحويل عمتسا « نيمدقألا
 ٠ سوانيربا تاملك ىه هذه ٠ « بتك ةسمخ بتك

 ةقاملك ىف نييد هتكلو + نيكرابلا لتمرلل امياعم نأ اسكس ناك هات اردتلا
 : لوقي وهف ٠ مهئاقدصأ نم ناميالا ميدلعت ىقلت دق هنا

 هتملعتام لك ىريسفت عم مكمامأ عضأنأزء اضيأ ددرتأ ال وهككل م و

 مل ىننأل ٠ هتحص انماض , صرحب هركذتأ املكو < ١ خياشملا نم صرحب
 نمب ذتلأ مل ٠ قحلا نوملعي نمب لب « اريثك اوملكتي نمب  نيريثكلاك  ذتنا
 نم رداصلا ٠ ناميالل برلا اياضو نومدقي نمب لب «, ةبييرغ اياصو نومدقي
 ٠ هسنفن قحلا

 امع « مهلاوقأ نع هتلأس خياشملا عبتي ناك نمم دحأ ىتأ املكو » (5)

 وأ انحوي وا بوقعي وأ اموت وأ سبليف هلاق امع «٠ سرطب وأ سواردنا هلاق
 .سقلا وأ نويتسيرا هلاق امع وأ « برلا ذيمالت نم رخآ دحاو ىأ وأ « ىتم
 ىنديفي بتكلا نم هيلع لصحت ام نأ دقتعا ال ىننأل ٠ برلا ذيمالت وأ ؟ انحوي
 « مئادلا ىحلا توصلا نم ؛ ىحلاتوصلانم ىلا لصي ام ردقب

 ريبغتلل لمعتست تناك « خياشملا » ةظفللا هذه نأ ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لوقي )١(

 ٠ ةيلاتلا ةرعفلا رظنا ٠ ائنحوي مساب سق دوصقملا لب لوسرلا انحوي و» سيل (؟)



 3/ 1١و اك :

 مسالاف « نيترم انحوي مسا ررك هنأ انه ركذلاب ريدج وه اممو ( ) ٠
 حوضوب نيبتي اذه نمو «٠ لسرلا رئاسو ىتمو بوقعيو سرطب عم هركذي لوألا
 « ةنيعم ةرتف دعب هركذي هناف رخالا انحوي امأ , ىليجنالا انحوي دصقي هنأ

 2 هلبق نويتسيرا اعضاو « لسرلا دادع نم اوسيل نيرخآ صاخشأ نمض هعضيو
 ٠ اسسق هوعدي حوضو لكبو

 ناصخش كلانه ناك هنا نولوقي نم هررقي ام ةحص نيبي اذه ( ) ١

 نآلا ىلا لازي ال سسفا ىف ناربق كلانه ناكو « مسالا سفن نالمحي ايسآ ىف
 نأ لمتحي هنآأل « ةيممألاب ةريدج ةظحالم هذه ٠ انحوي ربق ىعدي امهنم لك
 ليمي ال دحأ ناك نا انحوي ىلا ةبوسنملا ايؤرلا ىار ىذلا وه ىناثلا انحوي نوكي
 ٠ * اعآر ىذلاوه لوألا انحوي ناب قدصي نا

 لسرلا تاملك لبقت هنأ ٠ نآلا هنع ثدحتن ىذلا , سايباب فرتعيو (0)
 نويتسيرأ ىلا نيعمتسملا دحأ ناك هسسفن وه هنا لوقي هنكلو ., مهوعبت نمم

 ىف امهميلاعت ركذيو ٠ مسالاب ارارم امهركذي لقألا ىلع وهو ٠ انحوي سقلاو
 ٠ ىودجلا ميدع ثداوحلا هذهل اندرس نوكي ال نأ وجرنو ٠ هتاباتك

 قباسلا سايباب تاملك ىلا فيضن نأ بسانملا نم هنأ ىلع ( /

 هنا لوقي ةبيجع ىرخا ثداوح اهيف ىوري ىتلا هبتك نم ىرخأ تارقف اهسابتقا
 2 دلقتلا نم اهات :

 ٠ م ةتائب عم سلوباريه ىف نكس لوسرلا سبليف نا لوقلا قبس (1)
 نم ةبيجع ةصق عمس هنأب لاق مهرصاعم سايباب نأ ةظحالم انه بجي نكلو
 ةياور ىوريو ه٠ هرصع ىف تاومألا نم ماق ادحاو نا لوقي هنأل ٠ سبليف تانب
 ةمعنب هنكلو اتيمم امس برش هنا اباس راب بقللا ستسوي نع ىرخا ةبيجع
 ٠ ىذا هقحلي مل برلا

 ؟٠ ف اال ك رظنا (©9

 ٠ سبليف رصع ىأ (5) مل ف (5)



 31 و 1

 اومدق صلخملا دوعص دعب نيكرابملا لسرلا نأ لامعألا رفمس لجسيو )٠١(
 هلمكتل نئاخلا اذوهي لدب امهدحآ رايتخال اولصو © سايتمه عم اذه سّسوي

 ستئنسودبد بقل اناسراب ىعدبد ىذلا فسوبد ندذنذا اوماقآف 0( صنلاكاهو*٠ مهددع

 ٠ 1 « نيلئاق اولصو ٠ سايتمو

 ديلقتلا نم هتلصو اهنا لوقي ىرخأ تاياور بتاكلا سفن نوديو )١١(

 ةيفارخ ىرخأ ارومأو ٠+ صلخملل ةبيرغ ميلاعتو الاثماو بوتكملا ريغ

 تاومآلا ةمايق دعب ةئنس فلأ ةرذف نوكتس هنأ هلوق هذه نمض نم 5١ ١)

 نظأو ٠ هيدام ةيفبكد ضرآل ١' هذه سفن ىلع سيسؤي فوس حيسملا توكلم ناو

 كردم ردع » ةيلوسرلا تاداتكلل هةمهف ةءاننا بفن ءارالا هذه ىلا لصو هنأ

 ٠ ةيزاجم تناك مهلاوقأ نأ

 هدلاو : هتاحبأ نه نييتي امك ادج كاردالا دودحم ناك هنأ ودجب 5 )١(

 ءارالا سفن اوقنتعا هدعمد نم ةسينكلا ءايآ نم ندريثكلا نأ ف و بيسلا عجري

 هردغو الثم سوانيرياك « هيف شاع ىذلا نمزلا ةيمدقأ ىلع كلذ ىف نيدنتسم

 ٠ ةلئامم ءارآب اودان نمم

 ,برلا تاملك نع ىرخأ تانايد هفلؤم ىف اضيأ سايباب نوديو )١5(

 لدحن انحود سقلا نم ها ديلاقتو » هركذ قداسلا نويتسيرأأ ةدهع ىلع

 كلذ اهسسامتق دكا | قداسلا هتاملكل فيدضن نألا اننأ ىلع ٠ عالطالا ىبحم اهيلا

 ٠ ةيلاتلا تاملكلا ىف ليجنالا بتاك سقرم نع همدقي ىذلا ديلقتلا

 قطانلا ناسللا وه ناك ذا سقرم نا : اضيأ سقلا هلوقي ام اذه » )١5(

 وأ حيسملا هلاق امع هركذت ام لك « بيترت ريغ نم ولو « ةقدب بتك سرطبل

 عيتا تلق امك دعب امين هنكلو « هعبتا الو برلل عمس ال هنأل . هلعف

 نأب دصقد نأ نود « هيءماس تاجايتحال ةقباطم هميلاعت لعج ىذلا سرطب

 عا 1:1 عا



0 1>, 

 0 ارا راجعي هل ول يرقي الإ ناو رهههاتم_. امم. ءانتص

 )١1(. ىلي ام بتك دقف ئتم نع اهآ :

 دحاو لك اهرسفو « ةيناربعلا ةغللاب ةيهلالا لاوقآألا ىتم بتك اذكهو د

 ةلاسر نم تاداهشلا ضعب بتاكلا سفن ىقتسميو ٠ « هتعاطتسا ردق ىلع

 تمهتا ةأرما نع ىرخأ ةياور ىوريو ٠ اضيأ سرطب ةلاسرو يلوألا انحوي
 ٠ نييناريعلا ليبجحنا اهنمضن ةردثك ايباطخب ىرلا مامأ

 8 هانررق نأ قدس ام ىلع ةوالع هنودن نأ ادرورض هانيأر ام اذه



 عباىلا باتكتلا



 لوألا لصفلا

 ناجارت مدح ءاننأ ةيردنكسالاو امور ةهففاسأ

 ةيشوربأ فقسأ تام ناجارت مكح نم ةرشع ةيناثلا ةنسسلا ىفو )١(
 ةفرلخلا « سوميرب م هنع الدب بختناو ١ ٠ ركذلا فلاسلا ةيردنكسالا

 ٠ لسرلا دهع نم عبارلا

 سماخ ردنكسالا امور ةيفقسأ ىلع ميقأ اضيأ تفقولا كلذ ىفو (؟)

 " سوتسرافيا ةيففسألا ىلوت نأ دعب كلذو « سلوبو سرطب دعب فقسأ

 ىناثلا لصفلا

 ناجارت مكح ءانثأ دوهيلاب تلح ىتلا بئاصملا

 دعب اموي اراشتنا تدادزاو انصلخم ةسينكو ميلاعت ادج تشعتنا )١(

 تابكنلا نم ةلبسلس اوناعو « اضيأ تدادزا دوهيلا بئاصم نكلو ٠ موي

 ةروثب دوهيلا ماق ناجارت مكح نم رشع ةنماثلا ةنسلا ىفو ٠ تاقلحلا ةلصتم

 ٠ ريفو ددع اهكانثأ ىف مهنم كله ىرخأأ

 ىف اضياأو ءرصم ءاجرأ رئاس ىفو ةيردنكسالا ىف مهنأل (0)
 ٠ نيينانويلا مهينطاوم ىلع اوراثو ةبغاشملا حورب اوعفدنا ٠ « ناوريقلا
 دك د ةلاكلا ةيدللا ىف هرم نع ىللا تيلقنأ نتح. ادج ةئتفلا ثدتشا
 ٠ رصم لك ىلع ايلاو آءان6ا5 حسوبول

 )١( » ف ا“ ك ىف روكذملا « سونودرك 5١ ٠
 0 ا +

 ناوريقلادوهيل ناكو ٠ ( رصم برغ ةعقاولا ) ناوريقلا فو رصم ىف نيريثك دوهيلا ناك (5)
 ٠ ( 5 : 5 عأآ ) نم نيبتي امك ميلشروأ ىف عمجم



 نيذلا نيينانويلا ىلع اورصتنا مهنأ لوألا موجهلا ىف ثدحو (9)

 .ىف نيدوجحوملا دوهيلا اولتقو « اونجسو ةيردنكسالا ىلا اوبره دق اوناك

 اورمتسا_ مهتدعاسم نم مهنامرح نم مغرلاب  ناوريقلا دوهب نكلو ٠ ةنيدملا

 ٠ 1101185 ساوكول ةدايق تحت اهميلاقأ بيرختو « رصم ضرأ بهن ىف

 ةيرحيو ةيرب تاوقب 5 وبروت سويكرام مهيلا لسراف روطاربمالا امأ

 ٠ ةلايخو

 لتقو 4 عقاوم ةهذع ىف براحو 3 ةلدوط هدم برحلا مهيلع رهشأأف 2(

 ردم اونطوتسا نمم أاضبأ ل 3 نواربقلا دوهد نم طقف سيل » ةردثك امال

 ٠ ساوكول مهكلم ةدع اعلي اوتآو

 ىلع نيرهنلا نيب ام مجهي الثل ىشخ ذا 2« روطاريمألا نكلو ( ه )

 مدقتف ٠ مهنم ميلقالا كلذ رهطيل سوتنبك سويمسول رمأ « ةكلمملا كلت ناكس

 هماقأ هحاجنل ةجيتنو ٠ كانه اونطوتسا نمم ادج اريدك اددع لتقو مهوحن

 هذه َنسفنب اضيأ ثداوحلا هذه نود دقو ٠ ةيدوهيلا ىلع ابلاو روطاريمالا

 ه روصعلا كلت نع اوبتك نيذلا نودنانودلا نوخرؤالا تاملكلا

 ٠ نايرداهو ناجارت رصع ىف نامورلا داوق زربأ نم ناك 548101115 1112550 (5)

 017051115 , 10105 (02.551115 لاثمأ («ه)



 ثلاثلا لصفلا

 ناميالا نع اعافد اودتك نيذلا ةيحيسكا نع نوعفادلا

 ناببردأ مكح ءانذأ

 اي كفاح ني اع در عة 9وهعاب خش ناج اردد دك + نأ داب و3
 عافدلا انمضتم اثيدح ستارداوك هيلا هجو دقو“٠ نايردأ سوبلا ةيروطاريمالا

 كلؤلا: اذه لازيءالو *نييحيسملا لاغزا اا ولواح.ارارشألاا ضغب نأل .ءانتئايد-نع

 ءاكذ ىلع ىوق ناهرب وهو , اضيأ انيديأ ىفو « ةوخالا نم نيريثكلا ىديأ نيب

 ٠ هيلوسرلا هتيسكذوثرأ ىلعو هملعو لجرلا

 : ةيلاتلا

 تناك اهنأآل « انمامأ ةلثام ماودلا ىلع تناك انصلخم لامعأ نأ ىلع »
 تقو طقف اوربي مل ٠ تاومألا نم اوميقأ نيذلاو ء اوفذش نيذلا كئلوأذ ٠ ةينبقب

 ىلع صلخملا ناك امل طقف سبلو ٠ اماود نيرضاح اوناك لد اوميقأو اوفش نأ

 مهضعب نا ىتح « ةليوط ةدم نيشئاع اولظ مهنأل , هتوم دعب اضدأ لب ضرألا
 ٠ « اذه انمود ىتح اشئاع ناك

 : َسستارداوك هلاق ام اذه

 , ناميالا نع اعافد « رويغ نمؤم وهو « سيديتسيرأ انل كرت كلذك ( ”)
 اضرأ نالا ىلا انقاد هفلؤم 82 الو 5 نايردأ ىلا اهجوم "2 سئتارداوك لذم

 )١( 'ةنس سطسحغنأ / ىلا 98ةنس ريانب 7 نم..ناجارت مكح /ا١١ا ٠



 عيارلا لصفلا

 (١روطاربمالا سفن دهع ىف ةيردنكسالاو امور ةفقاسأ

 تام تقولا اذه سفن ىفو ٠ سوتسيز هفلخو . ةيفقسألا ىف تاونس رشع

 هفلخو . هتثيفقسأ نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىف ةيردنكسالا فقشأأ سومبرد

 ٠ سطسي

 سماخلا لصفلا

 رصعلا ىلا انصلتخم رصع ند مدلاشروأ ةفقاسأ

 نأل ٠ ميلشروأ ةفقاسأ ءامسأب ةبوتكم ةمئاق ناكم ىأ ىف دحأ مل(١)

 ٠ اليوط اورمعي مل اعيمج مهنا لوقت ةرتاوتملا تاباورلا

 ٠ دوهيلا راصح تقو ىلا هنأ ؟ بتكلا ضعب نم تملع ىننكلو (؟)

 , عباتتلاب افقسأ رشع ةسمخ اهيف ةيفقسألا ىلوت « ” نايردأ دهع ىف مت ىذلا

 كلذلو 6 ةيقن حيسملا ةفرعم اولدق مهناو : ىناربع لصأ نم اوناك مهنا لبقو

 زكرمب نيريدج اوبسحو « رومألا هذه ىلع مكحلا مهتردق ىف ناك نم مهب فرتعا

 ءنييناربعلا ىنمؤم نم ذئتقو نوكتت تناك اهلمكأب مهتسينك نأل ٠ ةيفقسألا

 ىذلاو « تقولا اذه ىف ثدح ىذلا راصحلا ىتح لسرلا مايأ نم اولظ نيذلا
 ٠ نيدينامورلا ىلع ةبئناث اودرمت دد اوناك ذا ةيساق عقاوم دعب دوهبلا هدف بلغ

 )١( نايردأ +



 ننال /١

 اال ١ ل كا مدعن نأ انها بسانملا

 ثلافقلاو ٠ ("<) ناعمس ىناثلا ء )١( برلا وُنخأ بقلملا بوقعي لوألا

 رشع فئايتتحكلا » اكندس ىسساعلا » سداد عساتلا » سابتم نمانثلا , انحود

 » فسوب رشع عبارلا » سيرفأ رع ثلاخلا 3 ىوال رسع ىناثلا 2 سطسبيب

 رصعلاو لسرلا رصع نيب اوشاع نيذلا ميلشروأ ةفقاسأ مه ءالؤه ( ؟ )

 لمكأ دق ٠ نسوتسيز ناك ذا نايردأ مكح نم رشع ةيناثلا ةئسلا ىفو (5)
 دعب فقسأ عباس وهو « ل هفلخ ("7) ةيفقسألا ىف تاونس رشع

 سويئاموا ميقآ ءروهش ةعضبوةفس 4زبنه#اظتنا دعب تقولا سفن فو ٠ لسرلا
 دعب « ةيردنكسالا ةسينك ةسائرل  لسرلا دعب فقسأ سداس وهو )0'( 

 ٠ ةدفقسألا زكرم ىف ةئسس ةرشع ىدحأ (8) هقداس لظ نأ

 )١( ف ؟ ك رظنا ١  6ظنا ٠ ف 0

 سوينافيبأ ةياور بسح ايركز وأ (5) اذوهي ىعدي هنأ سوينافيبا هنع لاق (؟)

 ) )5ف رظنا (0/) امور ةسينك ةيفقسأ ىأ (7) 5 ف رظنأ ١١

 ٠ قياسلا ؟لصفلا ظنا + نسطنسق



 سداسلا لصفلا

 نابردأ روطاريمالا دهع ىف دوهبلل راصح رخآ

 ىلاو سوفور مهيلا مدقت تقولا اذه ىف دوهيلا درمت دتشا الو ) ١(

 هموجه ارربم « ةدعاسملل ةون روطاريمالا هيلا لسرأ نأ دعب « ةمحر الب ةيدوهيلا

 لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم افالآ ةقفش الب لتقو ٠ مهنونج ببسب .مهيلع

 عوسضخلا 006 ةعضاخ ةيالو مهدالب لعج برحلا نيناوقل اقبطو

 ٠ ةيروظاريمالل

 بكوك اهانعمو ) ابكوكراب ىعدي الجر ذئتقو دوهيلا دئاق ناك ( ”)
 همسا ىلع لكتا كلذ عم هنكلو , لتاقلاو صللا تافص هيف ترفوت ( مجن وأ

 هنأب ىعداو ٠ ةبيجع ةوق هيدل هنأو « اديبع اوناك مهنأك . مهبلع رختنفاو

 ٠ مهبئاصم طسو رونلاب مهيلا ىتأيل ءامسسلا نم مهيلا طده بكوك

 ىف نايردأ مكح نم رشع ةنماثلا ةنسسلا ىف افنع برحلا تدتشا (9)

 رمتسا املو ٠ ميلشروأ نع اريثك دعبت ال اعينم انصح تناك ىتلا ارايثد ةنيدم

 لان « ىئثطعلاو عوجلا ببسب ادج راوثلا لاح تءاسو « اليوط اتقو راصحلا

 ةمألا لك ىلا نايردأ نم رمألا ردصو « لداعلا هءازج ةنتفلا ىلع ضرحملا

 مهعنم روطاربمالا نأل ٠ ميلشروأ ىحاون ةكلمملا ىلا دوعصلا نم مهنامرحب

 ٠ ديعب نم مهئابآ ضرأ ةيؤر نم ىتح

 ١ الب نم ىذلا وتسيرأ هاور ىذلا فصولا وه اذه 6

 نم امامت ترفقأو ةيدوهيلا ةمألا نم ةنيدمللا تيلخأ امدنع اذكهو (5)
 ىتلا ٠ ةينامورلا ةنيدملا مسا ريغتو « بيرغ سنج اهنكس ءامدقلا اهناكس

 ارظنو ٠ نايردآ سويلا روطاربمالل اماركا ايلا تيعدف ةرشابم كلذ دعب تماق
 اهترادا ىلوت فقسا لوأ ناف ممألا نم ذئتفو ةنوكم تناك اهتسينك نآل

 ٠ سقرم ناك " ناتخلا ةفقاسأ دعب

 ةرقفلا هنم سبتقا دق سويباسوي ناك نآ ىردن انسلو 511510 01 26118 )١(

 ١١ ف ه ك رظنا (9 ٠ مدقت ام عيمج وأ طقف ةريخألا



 تافلا رخفلا

 تقولا كلذ ىف اوديصأ ندذلا صاخشألا

 )١( مسالا بذاكلا ملعلا ةداف

 تكا ل16 تيت تا سيلك دلما لك قر يئالكلا_نك اميد- خر

 سنجلا لك نيب رهدزي حيسملا عوسي انبرو انصلخمب ناميالا ناكو « اناعل

 صالخل مواقملاو ٠ قحلا ودعو حالصلا ضغبم ٠ ناطيشلا لوح ٠ ىرشبلا
 ةطساوب اهدض دنجت ةيادبلا ىفف ٠ ةسينكلا وحن هدوهج لك 2 ناسنالا

 راع :) ةنكراشلا تاءايطيخالا

 لك ربد هناف « ةليسأولا هذه مادختسا نع زجع دقو «2 نآلا اما (؟)

 امدختسم « ةسينكلا دض هعارص ىف ىرخأ اقرط مدختساو « تارماؤملا عاونأ

 ذاو ٠ كالهلل ناوعاو سوفنلا مدهل لئاسوك نيلضمو نيلفاس اصاخشأ

 ىلإ 5نخلو فيئلكسملاب طؤزطاظت ,مهداق [يطيفاقلا و. نئاتسلا» لطف ىوغا

 تقولا نسفن ىفو « مهيلع بلغتلا اوعاطتسا نمم نينمؤملا ضعب كالهلا قامعأ
 نع مهولوحف « ناميالا نولهجي اوناك نمم ضعبلا ىلع مهتافرصتب اورثأ
 ٠ صالخلا ةملك ىلا ىدؤملا قيرطلا

 هنأ لبق اميذ هنع انركذ ىذلا ٠ ردنانيم نع تفلخت اذهل ةجيتنو (9)

 ىدئاق تبجنأ ناسأرو ناناسل اهل « ةيحلاك ةوق ٠ ” نوميسل ةفياخ ناك

 « دلومللا ىكاطنأ صخش اذهو « سونينروتاس امهو « نيتفلتخم نيتقطره

 ٠ ايروس ىف ةقطرهلل سرادم لوألا سسأ ٠ ىردنكسا اذهو سديليسابو

 ٠ ةيردنكسالا ىف ىناثلاو

 قفتت تناك ةبذاكلا سونينروتاس ميلاعت نأ سوانيربا ررق دقو (؟)

 راتس تحت هناف سديليساب امأ « دنانبم ميلاعت عم ىحاونلا نم ريثك ىف

 مابابونو ع ىؤكتنا بج رفا 5

 "اه كب ك
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 ىلا هليلاضا لقنو ادج ةبيرغ تاليءزخ عرتخا اهنع ربعي ال :ىتلا رارسألا
 5 دودحلا دعبأ

 نولضاني ةسينكلا ءاضعأ نم ريبك ددع تفولا كلذ ىف دجوي ناك امكو (5)

 ٠ ةردان ةحاصفب ةيسنكلا ةيلوسرلا ميلاعتلا نع نوعفاديو . قحلا لجأ نم

 عافدلل لئاسوب  مهتاباتك قيرط نع  لاسنألا نودمي نم اضيأ كلانه ناك
 ٠ اهيلا انرشأ ىتلا تاقطرهلا كلت دض

 سشساميرغا هبتك سدي لبساب دض ادح ىوق عافد تاياتكلا هذه نمض (1)

 كلذ لبح هيف نيب ادج نيروهشملا رصعلا كلذ باتك دحأ وهو 2 روتساك

 4 ةعورملا صخشل ل

 هنا سابيرغا هنع لاق اذه سديليساب ضماوغ فشك ضرعم ىفو (6
 امهمسا نييبن هسفنل عرتخا هناو ٠ ليجنالا نع اباتك نيرشعو ةعبرا بتك

 جاعزال ٠ ةجعزم ءامسأ مهاطعأ مهل دوجو ال نيرخآ ءايبنأو , فوكرابو سابكراب
 , ناثوالل حبذ ام لكأ ناب اضيأ ملعو « ءابشألا هذه لاثمأ نوبهري نيذلا

 هعابتأ ىلع ضرفو »2 نديره وج ربغ نارمأ »2 داميطضالا تاق وأ ف نامدالا كرتو

 :. تاوذلنم حلمت تمدضت ة راقت اح نير تاكا لاق

 حضفو « سديليساب نع ةلئامم ىرخأ ارومأ هيلا راشملا بتاكلا نودو (6)
 5 ةدشمب 01 ره

 اولقني نأ اوءاشب مل نيذلا ١ نيبرداللا ةعيش ىعدت ىرخأ ةقطره عدتبا هناو
 مهنأل ٠ انلع لد  '؟” كاذ لعف امك  ارس ةيرحسلا نومدس نوثئف دعب اأمدف

 كتحت ةيحيسملا تأدب املاح تأدب لاح ىأ ىلع اهنكلو . تأدب ىتم امامت فرعي ال )١(

 ,صالخلا قيرط ىه  ناميالا ال  ةفرعملا نأب ىدانت ةعيشلا هذه تناكو ٠ ةينانويلا ةفسلنلاب

 ةايحلا تربتعاو « زاجملا قيرط ىلع هلامعاو حيسملا صخش نع ىمظعلا قئاقحلا لك تذختاو

 ٠ سديليساب ىلا اريشم (؟) ىلصألا رصنعلا نم ةثعبنم ةيدرقلا
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 0 ادا كا ىلا يتيسللا طم ةيووبق )اهنلك هيقنمملا ا كاعوجلي كورقتنا
 , اهتيامح مهريعتو مالحألا مهيلا لسرت ةنيعم نيطايشبو «, ةديدش ةيانعب

 نوديريزم لك ىلع متحتي هنأ نوملعياوناك هذهل ةجيتنو ٠ ةلئامم ىرخأ لماوعو

 لك اوسرامي نأ , مهحئابق ىلا ىرحألاب وأ « مهرارسأ ىلا امامت لوخدلا
 امك . ةينوكلا تاوقلا نم اوجني نأ مهنكمي ال مهنأ ساسآ ىلع . رشلا عاونأ

 كولسلاب كلذو اهتامازتلا نم ررحتلاب ىوس ىرخأ ةقيرط ةهيأب 2, اهوعد
 هكدا

 دبعتسا ناوعألا ءالؤهل همادختساب ثيبخلا ناطيشلا نأ ثدح اذكهو )٠١(

 ريغ ممألل مدق ىرخألا ةهجلا نمو « مهكاله ىلا فسألا عم مهولضأ نيذلا

 لاجرلا ءالؤم .ةعمس نأل ارظن « ةيهلالا ةملكلا ىلع ءارتفالل ةعستم اصرف نينمؤملا

 ظ ٠ نييحيسملا سنج لك ىلع راعلا تبلج

 مجم ةيعرشلا ريغ ةراجتلا :نسزامن. اننا ةفيخسلاو. ةنيشللا, نونظلا ,ء..رصعلا

 تبث قحلا نآأل « ليحلا هذه ىف هحاجن لطي مل هناف لاح ىأ ىلعو (١١؟)

 اذكهو ٠ تعشقنا ام ناعرس ىتلا هئادعأ سئاسد تحضف هتوقف )١(

 علتبتو « ماودلا ىلع ىشالتت ةقباسلا عدبلا لك تناكو « ىرخأ دعب ةعدب تماق

 ةداطبول "نتا وكا طتولا اوه ىف ةورخلا "ةفلككلاو عاوتألا ”ةيلمخلا ءازآلا_ىف
 ةيقيقحلا ةدحاولا ةعماجلا ةسينكلا ةمظعو ومسسو دجم امأ ٠ كلت وأ ةقيرطلا

 اهاوقت ةسينكلا تعاشأو 2 ةعفرو ةوق تدادزا. دقف رييغت الب ماودلا ىلع ةيقابلا

 ممأ نم ةمأ لك ىف اهتفسلفو اهتايح ةراهطو اهتفعو اهتيرحو اهتطاسبو
 ٠ ةرياربلاو نيينانويلا
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 لكل اههيجوت قباسلا ةنيشملا تاماهتالا تعشقنا تقولا سفن 10 ةف
 اهومسب فرتعملاو ؛ لكلا ىلع تبلغت ىتلا انميلاعت الا قبت ملو « ةسينكلا
 نلف اذهلو ٠ ةيفسلفلا ةيحورلا تادقتعملاو ةفعلاو ومسلا ةهج نم « لكلا ىلع
 ةمهت ةيأ وأ « عيضو ءارتفا ىأ انناميا ىلا هجوي نأ نالا مهنم دحاو ىأ ؤرجي
 ٠ هب اوقدشمتي نأ ءامدقلا انئادعأل ذلي ناك.امم

 لاضنلل لاطبألا نم نيريثك قحلا زفح مايألا كلت ىفف اذه عمو )١5(
 لب ةيوفشلا ججحلاب طخقف سبيل اهنيدنذم :. ةيسخدلا تاقطرهلا هذه دض اعافد

 .. :ةيماتكلا- ممجتاو انشا



 نماثلا لصفلا

 نويسنكلا باذكلا

 انسبتقا نأ قيس دقو ٠ ءالؤه نيب اورهتشا نمم سوبسحبيه ناك ( ) ١

 بسح لسرلا مايأ ىف تثدح را ثداوحلا درس ضرعم ىف ١ هتاملك نم مشكل ١

 هتباور

 ميلاعتلل ةيقيقحلا ديلاقتلا ( بتاكلا اذه ) لجسي بتك ةسمخ ىف ( ؟ )

 بتك امدنع حجن هيف ىذلا تقولا ددحيو 2 ةياغلل طيسب بولسأب ةيلوسرلا

 ٠ ناثوألا ماقأ نم لوأ نع ىلي ام

 ادد © متل“ 1 ضاح وه هك + لكاضو اناصنا مهل اوماقأ نيدلا“د

 هل اماركا ماقت ىذلاو ٠ نايردأ روطاربمالا ديبع نم وهو « © سونيتنأ مهنيب
 اضيأ اشنأ ( نايردأ ىأ ) هنأل ٠ انمايأ ىف تئشنأ ىتلا ؛ ةينونيتنالا باعلألا

 1 لا تكول يوفق لا تيس هدوم

 دا ا هيل نك ىلا و «نييسوتنا

 ىذلا اضيأ سونيتنأ انه ركذن نأ عوضوملا نع اجورخ هارن ال نحنو »

 0 مالا راسا نب ع كف 8

 ةنس لدنلا ىف ,قرغأ .هنا حجرألاو .٠ هل اقوشعمو نايردا روطاريمالل اليمج ادبع ناك (؟)

 باعلألا نم ناعون ميقأ انيثا قو ٠ لكايهلا هل تميقأو ةهلالا فاصم ىقريتعا هتوم دعبو ٠ مم 1١٠

 ٠ هل آماركا

 ٠ هيف قرغأ ىذلا ناكملا نم برقلاب رصم ىف اهنأ لاقي (؟9)

 "8 : ١ سونيتسوي جاجتحا (2» ٠> ديهشلا سونيتسويزع ١ ف رظنا (:5)
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 ,فوخلا لماعب هلاك هتدابع ىلا نيقوسم عيمجلا ناك ىذلاو « انمايأ ىف !يماع
 ٠ « هن» ىتأ ىذلا ناكملا » ةقيقحو « هتقيفحب مهملع مغر

 ذئتقو تثدح ىتلا ةيدوهيلا برحلا نع بتاكلا سفن ثدحت ذاو ( 5 )

 ٠ 5 ىتآلا فاضأ

 نأ « ةيدوهبلا ةروثلا دئاق ٠ ابكوكراب رمأ ةريخألا برحلا ىف هنأل »
 حيسملا عوسي اوركنأ اذا الا , صاصقلا عاونأ دشأب مهدحو نويحبسملا دقتفي

 ٠ « هونعلو
 ةيحيسملا ىلا ةينانويلا ةفسلفلا نم هلوحت نأ نيبي فلؤملا سفن ىفو ( 5 )

 كاهو ٠ هبناج نم ليوط ناعماو ديدش ورت ةجيتن ناك لب « رربم الب نكي مل
 : / هتاملك

 تاءارتفالاب تعمسو نوطالفأ ميلاعتب اطبتغم تنك ذا ىسفن انأ ىنآل »

 رخآ ءىش ىأ نوبهري الو « توملا نوشخي ال مهنأ تيأرو « نييحيسملا ىلع
 اونوكي نأ ليحسلا| نم هنأب تجتئتسا « رشبلا ةماع رظن ىف اعورم ربتعي
 , تاوهشلا بحمل نكمي فيك هنأل ٠ تاذلملا ىف نيسمغنم وأ رشلا ىف نيشئاع
 .هتامعنت نم مرحي ىتح توملاب بحري نأ ؛ رشبلا موحل لكآ وأ , قالخألا دساف وأ

 ةظحالم بنجتيو « ةمئاد ةفصب ةرضاحلا هتايح ىلع ءاقبالل ىرحآلاب دهاجي الو
 00 ٠ 2« توملل هسفن ميلست نم الدب « هل ماكحلا

 نم ملست ذا نايردأ نأ بتاكلا سفن ىور اذه ىلع ةوالعو ( ١ ١

 ,نييحيسملا ةحلصم ىف ةلاسر « ةالولا زربأ نم وهو « سوناينارج سوينيريس
 ةمكاحمو لوقعم ماهتا نود نييحيسملا لتق لدعلا نم سيل هنأ اهيف ركذ
 سويسونيم ىلا ايلاع ارمأ لسرأ « ءاغوغلا ةوهش عابشا درجمل لب « ةينوناق
 2 هيلع ىوعدلا ةماقا نود دحاو ىأ لتق مدعب هرمأب ٠ ايسسآ ىلاو ؛ سونادنوذ

 ٠ لوقعم ساسأ اهل ةمهت ميدقتو

 تيدتك ىذلا ىنيتاللا لصألاب اظفتحم ةلاسرلا نم ةخسن مدق دقو ( 7)
 : تاملكلا هذهب اهمدقو « هب

 ١ : " سونيتسويبي جاجتحا )17( ١ : ١« سوشيتدسوس جاجتحا 2
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 نآشلا ليلجحلا ميظعلا روطاربمالا ةلاسر ىلع ءانب ء انفأ نم مغرلاسصو د

 «بغرت امك ةمكاحملا ىرجت نأ رمأت ناب بلطن نأ ف قحلا لك انل . كيبأ نايردأ

 تديكؤل قرحألاب لي: نايرخا لبق نم ةعرمألا رودصل اذه بلطن ال اننأ الا

 لوقن اننآ ملعتل نايردآ ةلاسر نم ةروص اذهب انقفرأ دقو ٠ لداع هبلطن ام ناب

 ٠ « ةلاسرلا ةروص ىه هذهو ٠ اضيأ رمألا اذه ىف قحلا

 « ةينيتاللاب ىلاعلا رمألا هيلا راشملا بتاكلا مدق تاملكلا هذه دعبو ( 8)

 5 ككلصتو كاهو 5 ةقدلا نم انعطتتسإا ام ردق يلع هبنانودلا 8 هانمحرت



 عساتلا لصفلا

 نأ اهبف رمأ ىنلأ نايردأ ةلاسر

 ةمكاحم نود صاصق انيلع عقوي ال

 ىلا اهبتك ةلاسر تملتسا دقل ٠ سونادنوف سويسونيم ىلا ( ) ١

 ةلفسلل ةصرفلا آادهتو سانلا جعزنب الثل صحف نود رمألا رعد نأ اباوص هارأ ال

 ٠ مهحئابق باكترال

 دض مهاوعد ةلوهسب اوتيثي نأ ميلقالا ناكس عاطتسا ناف كلذلو ( ؟)

 قيرطلا اذه اوكلسرلف » ةمكحلملا مامأ ةيفاش ةياجا نوطعي ثدحي »2 نيدحردسملا

 دحأ بغر نأ هنأل 0 مهردحص وأ سانلا تادبدغرل اوذعذب ال نأ بجب مهنكلو ., هدحو

 ,عشارشلل افلاخم ارمأ اوبكترا مهنأ تبئثأو . دحأ مهمهتا نا كلذل» (؟)

 مدق نا « لقره ةايحو . نكلو ٠ ةميرجلا ةعانش عم بسانتب امب صاصقلا عقوأف

 نم قحتسي ام هطعأو هتميرج بسحب هيلع مكحاف . ةياشولا درجمل اماهتا دحأ
 :.: ,- ناضقلا

 نابردأ هردصأ ىذلا ىلاعلا رمألا صن وه |ذه



 يسشاعلا لصفلا

 سدينوطنأ مكح ةدم ةيردنعسالاو امور ةفقاسأ

 افلح كا قلل ل ا نا وود ينل ردا تل

 تام همكح نم ىلوألا ةنسلا ىفو ٠ حلاصلاب بقلمللا سنينوطنأ نيينامورلا

 افقسأ سوددجيه ميقأو ٠ هتيفقسأ نم ةرشع ةيداحلا ةنسسلا ىف ؟ نسروفسلت

 فو + داهشتسالاب للكت سروفسلت توم نأ سواندربا ركذيو ٠ امور ىلع

 رهتشا هركذ قباسلا امور فقسأ سوديجيه دهع ىف هنأب ررق ةيسانملا سفن

 ةعدمبلا سسؤم نودركو « هل ىمتنت .ةعيش سسؤم: سونيتنلاف امور .ىف

 :. ىلي ام ددصلا اذه ىف بتك دقو ٠ * ةينويكرملا

 ىف .ةوق دادزاو ٠ سونيجيه دهع ىف امور ىلا ىتأ سونيتنلاف نأل » ( 1١

 :189:قؤبرك» اضنأ ةسيئكلا لخذو +.5 سوتيسينا ىتح لظو 2« سويب دهع

 ؛ اذكع رمتساو + فرتعإو ء فقسا,عسات سونيجيم ,دهع ىف . نويكرم فلس

 تكف همدقوو نايحألا ضعبفو ءرخآ انيح اريج, فيتعدو 'انيجرسلا ق ماعب

 - ةاةوحألا تاعايتحلا قم ىحتفتتنك ”ةةساقلا هميدلاعت

 م ةئس ةيلوي ١ ىلإ ١١7 ةئسس سطسغأ / نم نايردا مكح 1(

 ه : ه ف رظنأ (90)

 ٠ ىلاتلا لصفلا رظنا نويكرمو نودركو سونيتنلاف صوصخب (9)

 رصم ىف دلو هنا سوينافيبا لاقو ٠ نييرداللا نيب رهتشا نم مظعأ سونيتدنلاف نا (5)

 ٠ ةيردئكسالا .ىف ةينانويلا بادالا شردو

 ٠ىروس هنا سوينافيبأ هنع لاق دقو ٠ نويكرم ملعم هنأ نودرك هب فرع ام نسحأ (ه)



000 
 اذه

 ٠ نودرك نع ىتآلا ركذ لوألا باتكلا فو: ؟)

 امور ىلا ىنأو ©« نومدس عابتا نم هتعيشس دما ىذلا نودرك أمأ د

 هنلعأ ىذلا هللا نأب ىدان دقف ؛ لسرلا دهع ذنم فقشتا عسات « سونيجده دهع ىف

 ريخالاو « فورعم لوألا نأل ٠ حيسملا عوسي انبر ابأ سيل ءايبنألاو سومانلا

 فلخ دف ىطنبلا نويكرم امأ ٠ 5حلاص ريخالاو , لداع لوألا ,« فورعم ريغ

 ٠ « ةيرزم فيداجتب قطنو « هميلاهت عسسوو « نودرك
 و

 هو. .ىك

 ف رخآ صخب دحاوب ناك صااخشنسألا ءالل وه ىلع ةوالع هنإ لوقدو ( 5 ١

 ةسندلا مهتافرصت فصدو ٠ ةدرزحسلا مولعلا ُْق رد أ سقرم ىعدب رصعلا كلذ

 سوقطلا ضعب نوسراميو « ةجيزلل ةكيرأ نودعي مهنم ضعبلاو » ( ) 

 2« مهتسرامم ىف نيئدتبملا ىلا ةهجواأ تاريبعتلا ضعب نيامعتسم « ةيزمرلا

 ضعبلاو ٠ ةيولعلا تاجيزلا لاثم ىلع ىحور هنورجب ىذلا جاوزلا نأ نولوقبو

 بأ مسأ ىلا : مه دبمعت ثنع هيلاتلا تاملكلا نوددردو » هال جيلا مهنوذخأب

 رركيو ٠ عوسب ىلع رقتسا نم ىلا « ءايشألا لك مآ قحلا ىلأ , 8 لوهجملا

 ” سما ياو يييزبا الا ار ايا ترفل

 رسوبدبي هفلخ هتيفقسأ نمةعبارلا ةنسلا ةباهنؤ سونيجيه تامذإو(173)

 ُظ نأ دسصسصعدبد ادعار 5 سفرم ندع ةيردذكسالا قو ٠ امور ةسدنك ةرادا ف

 ٠ ميحر حلاص ديدجلا دهعلا هلاو ٠ لداع مراص ميدقلا دهعلا هلا نأ نويكرم دقتعا (1)

 ملاعلا قلخ ىذلا وهو مراص رخالاو ٠ ىمسألا وهو حلاص دحاولا «نيهلاب ىدان نودرك نا نولوقيو

 بمذم نم اذه سقرم ناك دقو ١ : 1١١ 5١ ٠ ك ىف نييسقرملاو سقرم سوانيربا فصو (0)

 ٠ سونيتنلاف ةعيشنمو 2 نييرداللا

 ٠ هسفن بالا وه لوهجملا (8)

 ٠ ةيطبقلا ةسينكلا خيرات بسح سونايكرم وأ (9)



 ا 1 اء 0 2 20 لوك

 ف لظ نأ دعب » سفقرم تام امدنعو ٠ هني ةزكلبع بالك هزكرم ىف سويناموأ

 ٠ ةيردنكسالا هسيئنك ةرادا !ٍ سونايتوالاك هفلخ » تاونس رشثع هزكرم

 « هتيفقسأ نم ةرشع ةسماخلا ةنسلا ىف سويب تام امور ىفو ( / )

 وه هنأ سوبسيجيه ررقيو ٠ كانه ٠ نييحيسملا ةدايق سوتيسينا ىلوتف

 ٠ سوريثويلا ةيفقسأ ىتح كانه لظ هنأو ٠ تقولا كلذ ىف امور ىف ناك هسفن

 اضيأ بتكو ٠ هتاباتكب ناميالا نع لضانو « ةيهلالا ةملكلاب رششب فوسليف

 ٠ هفلؤم بتك نأ تقو ايح ناك ريخألا اذه نأ.هيف ركذ نويكرم دض افلؤم

 : ىفالا «”كور.هليفو “9 )

 هعابتأ ملعي نآلا ىلا لازي ال ٠١ ىطنبلا نويكرم ىعدي صخش كلانهو ه

 نم نيريثكلا عنقا نيطايشلا ةدعاسمبو ٠ قلاخلا نم مظعأ رخآ اهلا كلانه نا

 بأ وه .نوكلا اذه. قلاخ نأ اوركنيو « فيداجتلاب اوقطنيل رشبلا سنج لك

 مهوعبت نيذلا لكو ٠ قلاخلا وهو هنم مظعأ رخآ كلانه نأ اوفرتعيو ٠ حيسملا

 نكت مل ولو ةفسالفلا ىلع ةفسلفلا مسأ ىعدب امك . انلق امك نديحبسم نوعدي

 : كو تمت دل تاو بمدقلا

 )٠١( ىتأآي ام اذه ىلا فيضيو :

 ٠ « هيلع عالطالا تدرأ نا كيلا همدقن نأ

 هجوو « نيينانويلا .دض هلاضن ىف اذه سونيتسوي ادج حجن دقو )١١(

 بقلمللا سوينوطنأ روطاربمالا ىلا انناميا نع اعافدو اجاجتحا ةنمضتم ثيداحأ

 هعافد ىفو ٠ امور ىف شيعي ناك هنأل ٠ ىنامورلا نايعألا سلجم ىلاو « سويب
 : ناك نبأ نمو هتيصخش ةيلاتلا تاملكلا ىف نيب

 ) )0٠١دوسألا رحبلل ةمخاتم ىرغصلا ايسا: لامش ىف ةيالو سطنب تناك ٠



 رشع ىناثلا لصفلا
 سوينوطنأ ىلأ هجوما سونيتسوي عافد

 رصيق سويب سونينوطنا نايردأ سويلأ سطيت روطاربمالا ىلا ) ١ ( ١»
 فوسليفلا سويسول ىلاو ٠ فوسليفلا هنبا ١ سوميسيريف ىلاو «٠ سطسغوأ
 نايعألا سلجم ىلاو « عالطالا بحم « ىنبتلاب سويب نباو ةدالولاب رصيق نبا
 ٠ « ىنامورلا بعشلا لك ىلاو , سدقملا

 ابيئفالف نم ىذلا سويكايب ديفحو سوكسيرب نبا سونيتسوي انآ م
 نع ةباين سامتلالاو باطخلا اذه هجوأ . ايروس :نيطسلف ىف سيلوباين
 ٠ مينم دحاو انأو »2 ةمأ لك ُْف املظ نيدهطضملاو نيضغمملا

 مالالا نع انسأا ف نيرخآلا ةوخالا ضعب نم روطاريمالا سفن ملع ذاو

 هةهحوبد نأ انسانم هآز » ميأقالا ناكس نم اهنودباكي اوناك ىلا ةعونتملا

 ٠ امسآ ىف ةماعلا ةيعمجلاب ْنلا للعلا ومالا

 رشع ثلاثا لصفلا

 ايسآ ىف ةماعلا ةيعمجلا ىلا سوذينوطنأ ةلاسر

 )١( انمدلاعت ددسصب

 2, سطسغوأ سونينوطنأ سويليروأ سقرم رصيف روطاربمالا » ( ) ١
 ةرملل بعشلا ةماع قوقح نع ىماحملا » سوميسكم سكفبتنوب سوكينيمرأ

 ٠ مالس « ايسآ ىف ةماعلا ةيعمجلا ىلا « ةثلاثلا ةرملل ىلاولاو , رشع ةسماخلا

 دعب نكلو ٠ سوريف سوينا سقرم ىلصألا همسا ناك ىذلا سويليروأ سقرم ىأ )١(
 دقو ٠ رصيق سوريف سويليروأ سويلا سقرم ىمس سويب سوتينوطنا روطاربمالا هانبت نأ
 .٠ هتنامآو هصالخا ىلع ةلالد سوميسبريف ىعد

 ىف ةلودلاب ةيحيسملا ةقالع نع هفرعن ام لك ٌضقانت اهنأل ةفيزم ةلاسرلا هذه نا لاقي )١(
 :+ رطعأل -انكلق
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 صاخ شأ تلفب ال نأ ىلع صرحت ةهلآلا نإ اضبدأ ملعأ انأو , ( ؟)

 امم رثكأ اهتدابغ نوضفري نم ىرخألاب تقاعن اهنأل .٠ ةيقارملا نم .ءالؤهك

 * نوركفت

 نومهتي امدنع مهيلا بحأ هنا عقاولاو ٠ مهتادقتعم ىف مهنوتددت امنا مكناف رفكلاب

 نوجرخي كلذل ٠ اوشيعب نأ نع مههلا لجأ نم تؤملا نولضفي مهنأب |اورهظي نأ

 * مكرماوأل عوضخلا نم الدب مهتايحب نوحضي امدنع نيرصتنم نيرفاظ

 ردع نه 5111 كتليولخا“ ثدحت لازت الو تثدح ىتلا :لزالزلا نع“ انه1 (-5

 كر

 * مهتافرصتب مكتافرصت اونراقت نأ اذه نم مغرلاب متدوعت

 تقولا 05 ىفف متنأ ا ع ىف ةقث نودادزب مهنا عقاولاو 1: مه 39

 نوقيانضتو ," ىدبألا هلالا ةابعو ىرخألا ةهلالا  :ارهاظ الهاجت  نولهاجتت

 تايالولا ماكح نم نوريثكلا بتك دقف صاخشألا ءالؤه نع امأ ) 5 ( ١»

 الا ”بّقشلا ااذَه اوجعزي ال ناب مهيلع در ىذلا مارتحالا ىلكلا انيبأ ىلا اضيأ

 ايصخش انآو ٠ ؟ ةينامورلا ةموكحلا ةحلصم دض ائيش نوربدي مهناب رهظ اذا

 سفنب اهيلع تددرو « سانلا ءالؤه نع نيريثكلا نم لئاسر ىنتلصو دق

 ٠ ىبآأ اهب در ىتلا ةقدرطلا

مهت ةيأ ميدقت ىلع رصأ نا امأ د دال
 تعشلا اذه نم دحاو ىأ دض ة

هنم دحاو هنأ حضتا نا ىتح .ةمهتلا نم مهتما اددد نأ بجو مهتلا هذه لثد
 امأ١٠ م

 اس دك ا لا

 تاناكو سويب سوتينوطنأ مكح ءانثأ سدور ىفو ىرغصلا ايسآ ىف لزالز ةدع تثدح (

 بشاضملا نم  اهريغ .نعو اهنع. نيلوئسم.نوردتعي اوناك. نيذلا "نييحيسملاب ليكفتل ةئيرت د5

 ٠ ىرخألا

 1 ف رظنأ ٠ نايردأ هردصأ ىذلا رمألا كلذ دودرلا هذه نمف (9



 لح و

 ةماعلا ةيعمجلا ىف سسفأ ىف رمآلا اذه رشن , بقاعي نأ بجيف ماهتالا مدقم

 ٠ « اينسآب

 لجر وهو « ص100 5 وتيفبدم رومألا هذهل دهشبو ( 8 )

 ىلا ههجو ىذلا جاجتحالا ىف هتاماك نم حضتي امك ., تفولا كلذ ىف رهتشا

 ٠ انميلاعت نع اعافد سوريف روطاربمالا

 رشع عبارلا لصفلا

 سوبراكيلوب نع تبور ىتلا فورظلا

 لسرلا قيدص

 ء امور ةسينك ساري ١ سوتيسينأ ناك ذا « تقولا كلذ فو ) ١(
 هنأو « امور ىف ناك . اشئاع لازي ال ناك ىذلا « سوبراكيلوب نأ سواندريا ىورب
 ٠ ؟” حصفلا ديع مويب لصتي عوضوم نع سوتيسينأ عم ثحابات

 نم هارأ , سويراكيلوب نع ا ةياور بتاعلا سفن مدق دقو ( " )

 ةناوراأ هذ اما + نع .اينيودت :قياسلا ةياررلا كفك ةيلعشا نك ىوورضلا
 امك. هو ع تاقطرهلا: دض . نسوانيريأ فلؤم نم”ةلاكلا ناكذلا نم ةسبشتمم
 ىلي

 ىلعفرعتيو طقف لسرلا نم همدلعت قلتي مل هناف سودراكيلوب امأ١(؟)
 ىلع افقسا ايسآ ىف هوماقا اضيا لسرلا نا لب ٠ حيسملا اوراز نمم نيريثكلا
 ٠ ” ريمزأ ةسينك

 ا تمرس ريع يي مصل مج "نع ويصح رم تي ص م نجتط ١ صب ام د يجا

 . 56 ف رظنأ هتاباتّكو وتيليم صوصخب (؟)

 م ١56 ةنسس ىلإ ١58 ةنس نم افقسأ لظ دقو ١١ ف رظنا سوتيسينا صوصخب )١(

 حجرألا ىلع

 نأ عمو 55 : ه ك رظنأ حصفلا ديع نع ىلوألا ةسينكلا ىف تاعزانلا صوصخب (؟)
 امهنأ الا "5: مك نم حعضتي انك عوضوم ا اذه َّق قافتا ىلا الصب مل سوتي.مءيذاو سويراكيأ هم

2) 1 



 و
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 قا تافوي+ اليوط, مع هبال انمانسم رجا ق ةانئار اسذيأ نحنو 56 (١

 ةرمتسم ةفصب ىدان نأ دعب . ؟ ديجم داهشتسا ةتدم ادج ةمدقتم ةخوخيش

 ةقيقحلاو + ةسينكلا اضدأ انبلا اهتملس ىذلا ميلاعتلا نم لسرلا نم همزع: امد

 ٠ اهاوس نود

 نيذلا كئلوأ اضيأ دهشيو . ابسآ سئانك لك رومألا هذهل دهشب ١ (ه)

 اصالخاو ةنامأ رثكا قحلل ادهاش ناك ىذلا سوبراكيلوباوفلخ اذه انرصع ىلا

 ردصح 3 امور ق"ناكااشنا رمد“ ةقطارهلا رئاسو نويكرمو سودذديتنلاف نم

 انلعم « هللا ةسينك ىلا مهركذ قباسلا نيلضملا ص نيويثك لوحو, سوكيسمنا

 هتملس ىذلا قحلل ةديحولا ةدحاولا ةقيرطلا هذه لدسرْللا تم ملست هنأ

 ةسينكلا

ا ذيملت انحوي نأ هنم اوعمس نم كلانهو 63
 مامحتسالا دارأ ذا , برل

 متششنم نأ نود لاحلا ف“ هرحاغ . مامحلا لخاد سوٌّدنريك ىأرو . سسسفأ ىف

 ها هلخادب قحلا ودم سوفنوتك نال مامحلا طقسي الثل برهنل : اخراص

 ' انفرعت1.: هل لاقو نويكرم ةرم هآر ذا هسفن سوبراكيلودو » ( 7)

 سلوب لاق امك ؛ قحلا نولبقي نم عم ثيدحلا درجم نوضفري اوناك مهنا ىتح

 0 00 اال هم طر ل ماو يملا ركل ما لجرلا : 5 اضدأ

كجيم' ءئظحي وه وا كوقنأا دق
 رز فش رم رابع .امو

 لما ىلا تبتك سسوبراكيلوبل ادج ةيوق ةلاسر انضْياكلاته »' ( م

 00 | قت ضال رهاب ىنغد نو لكو : دارأ نم لك*ميطتسي 7 ملين

 ٠ « قحلاب ةزاركلاو هناميا ةقيرط اهنم

 هداهشتسا نع لماك فصو درو دقو ٠ ىلاتلا لصفلا رظنأ هتوم خدراتو ةنس ضؤصخب (4)

 ٠ اًضيأ ىلاتلا لصفلا ىف اهركذ دراولا « ريمزا ةسينك ىلا ةلاسرلا ىف

 اهبل ىايللط 1 يشار "5 ف اك نظنأ ()

 ٠ سوبراكيلوب تاباتك نم ةيقابلا ةديحولا ىهو ةدوجوم لازت ال (



 ل ل
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 ىلا هتلاسر ىف سوبراكيلوب نأ ىلع ٠ سوانيريا ةياور ىه هذه ( 9 )

 تاداهشلا ضعب ىقتسا ثق « ةدوجحوم لازت الل ىتلاو » اهركذ قداسلا ىبليف لهأ

 ٠ ىلوألا سرطب ةلاسر نم

 نيرشعلاو ةيناثلا ةنسلا سويب وءدأأ سونينوطنإ لمكأ امدنعو )٠١(

 اضيأ ىعدي ناك ىذلا , سوريف سويليروأ سقرم هنبدا هنلخ 8 همكح نم

 ٠ 1 سويسول هيخأ عم + سونينوطنأ

 رشح سماقلا نسنلا

 ربمزأ ىف نبررخآو سودراكيلوب داهشتسا

 )١( سوريف دهع ىف

 ىهنأ « تاداهطضا فنعأ ايسآب تلح امدنع . تقولا كلذ ىفو ( ) ١

 انه نودن نأ ادج ايرورض هارأ ىنناو ٠ داهشتسالاب هتايح سوبراكيلوب

 ٠ نآلا ىلا ةيقاب هنع تاباتكلا ضعب لازت ال ىذلا:هقؤم نع اليلق

 5 هسفن وه اهسارت ىتلا ةسينكلا مساب تبتك ةلاسر كلانه ( ”)

 : ةيلاتلا تاملكلا ىف هب تلح ىتلا ثداوحلا تدرس 2« سطنب تايشوربأ ىلا

 ىف ةمئاقلا هللا ةسينك ىلا ريمزا ىف ةمئاقلا هللا ةسيئك » (

 ٠ ناكم لك ىف ةسدقملا ةعماجلا ةسيذكلا تايشوربأ عيمجو ” مويليموليف

 م ١١١ ةنس سرام ال ىلا ١58 ةنس ةيلود "“ نم مكح (6)

 ٠ سويب سونينوطنأ امهالك امهانبت (9)
 )١( سوريف سويليروأ سقرم نأ ٠

 ٠ ريمزأ ةسينك ىأ (0)
 ٠ ةيديسيب ةيكاطنأ نم ةبيرق ةيجيرذؤ ةماه ةنيدم تناك (9)



 اا ا م

 قفذدلل سوبراكيلوب طوبغمللو « اودهشتسا نل ثدح ام فصو ةوخالا اهيبأ مكيلا

 اونود «٠ سويراكيلوب نع ثدحتلا لبقو « تاملكلا هذه دعنو ( 5 )

 هورهظأ ىذلا ميظعلا تابثلا اوذصوو « ءادهشلا ىقاب عم تذدخ' ىتلا ثداوحلا

 ىتلا طايسلاب نوقزمي مهوأر ذا اولهذ نيفتاولا نا لاقي هنأل ٠ مهمالآ طسو

 ؛ءةييلخادلا مسجلا ءازجا تفشكنا ىتح « نييارشلاو قورعلا ىلا تلصو

 .ةيبدم خايسأو رحبلا فادصأ ىلع اوعضو كلذ دعبو ٠ مهؤاضعأو مه ٌؤاشحأ

 ٠سوحولا ىلا ماعطك اوقلا اريخأو ٠ بيذعتلاو صاصقلا عاونأ لكل اوضرعتو

 اذ ناكو « روقولا لضافلا لجرلا ٠ سوكينامرج نأ اضيأ اونودو ( ه )
 ةلصاتملا ىدسجلا توملا فواخم ىلع هللا ةمعنيب بلغت « ةزاتمم ةبصخش

 ثيدج ناك ذا .. هبابش ىلع قفشبي نأي هعانقا ىلاولا دارأ امدنعو ٠ ةعيبطلاب

 ىكل هظاغاو هجاهأو هيلا شحولا بذج لب ٠ عزعزتي مل « ةينبلا ىوقو نسلا
 ٠ دسافلا ةسندلا مهتايح نم نكمي ام عرسأب صلختب ىتح « هيلع مجهب

 بوبحم ديهشلا ةعاجش نم ريهامجلا تبجعت ديجملا هتوم دعبو ( 3 )

 6 ةأحف نوحرصب اوادبو » نيبيحيسملا ةعامج 0 تابثو ةلامسد نمو » هللإ

 ٠ « سويراكيلوب نع ثحبيلو ٠ ةرفكلا اودعبأ

 نبحلا الم ؛ةيجيرف نم اثيدح ىتأ سوتنيك ىعدي ىجيرف لجر ديازتملا بيذعتلاو

 لا

 2« ةيور نودد عرست هنأب نيبت اهركذ قباسلاةلاسسرلا نأ ىلع ( 8 )

 اليلد مدق هيلع ضبقلا ىقلا امدذع نكلو ٠ ءاضقلا ىسرك ىلا هريغ عم عفدناو

 مهسفنا نسانلا ءالؤه ضرعي نأ ةمكحلا نم سيل هناب عيمجلا مامآ احضاو
 ٠ مهيلا ةبسنلاب رومألا هذه ةجيتن تناك اذكهو ٠ عرستلا اذهب رطخلل
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 رومألا هذهب الوأ عمود امدنع هناف ادج بيجعلا سودراكيلود امأ « هددت

 ٠ ةنيدملا ىف رارمتسالا ىلا مزعو 2 اثداه هلقع ىقدو « عزعزتي ال اتماث لظ

 ةعرزم ىلا جرخ ارس لزتعي نأ هيلا اولسوتو هوحاصنو ه راقدصأ هعنقأ ذا نكلو

 ىوس اًئيش لعفي ال 2« هقافر ند لدلت عم كانه ثبلو . ةنيدملا نع اريثك دعبت ال

 مالسلا ابلاطو اعرضتمو الس وذم ٠ ةااصلاب برأا عم اراهنو اليل ع راصي نأ

 ٠ اما ود هتداع تناك هذه تأ ملاعلا لك نعفتاب

 ف ىآر 4 ىلصي فاك ذأ » مايأ ةثالثد 4 دلع ضيقلا ءاقلا لبقو 0 ٠(

 د نارينلا اهتمهتلا مك 2 ةأحف قرتحت هسأر تحد ىتلا ةداس || 2 البل ادور

 نا اعمزم ناك ا امب مه ادنأو : نيدرضاحلل لاحلا ف انؤرلا .سسش اظةدتسا ذاو

٠ 

 ترومد نأ 4ل قىرورصل ذأ| نم هنآد هةعم أوناك نأ 4 وصخو 1 حرصو » لصحبي

 رطضا ٠ شيتفتلا ىف نودتشب هنع ثحبلا ىف نودجد نيذلا ناك ذاو )١١(

 اهيلا بهذف + ىرخأ ةعرزم ىلا باهذلل « ةوخالا ءاجرو طغض تحت « ةيناث

 اوبذعو ٠ كانه مدخلا نم نينثا ىلع ضبقلا اوقلإو « ريصق تقو دعب هودراطم

 ٠ سوبراكيلوب هيف ابتخا ىذلا ناكأا هنم اوذرعي نأ دصتب « امهدحأ

 هل انكمم ناك امندب 2 هتيلع 8 امهجطضم هودجو ءاسلا ف اوتأ ذاو )١5(

 هجوب مهعم ملكتو مهيلا لزن مهدوجوب ملع ذا هنا ةياورلا لوقتو 0

 اودهاش دق مهنأ اونظ لبق نم هنوفرعبد اونوكد مل نيذلا نا قدح« ”قكقؤأ شام

 لذب نم اوبجعتو 2 بيجعلا هتابث رادقمو نسلاف همدقت اوظحال اك ةزجغم

 0 اذهك صخش ىلع ضيقلا ءاؤلإل اذهد فدنع دوهحم

 مهاعد مث « ةدئام مهل دمت نأ لاحلا ىف رمأ لد عزعزتب ملذ وه امأ )١5(

 الو ٠ جاعزنا الم ىلصي ىتح ةدحاو ةعاس مهنم بلاطو , رخاف مامط نم لوانتنل

 نيذلا نورضاحلا لمهذ ىتح « برلا ةمعن نم ائلثمم ىلصو فقر هل اونذأ

 اذهك احلاصو اروقو اخيسش نأ ىلع مهنم نوريثعكلا فسأو .؛ ىلصي هوعمس

 ٠ توملاب هيلع مكحي
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 فصولا هي ةقلعتملا ةياورلا انل مدقت رومألا هذه ىلع ةوالعو )١١5(

 : ىلاتلا

 2« هب لصتا نإ قبس نم ركذ نأ دعب « هتالص نم اريخأ ىهتنا ذا هنكلو ه

 ةسينكلا ركذ نأ دعبو « الماخ مأ تيصلا عئاذ « اليلج اميظع مأ ناك اريغص

 2« رامح ىلع هوعضو « تند دق ليحرلا ةعاس تناك ذاو « ملاعلا لك ىف ةعماجلا

 هبناجب سلج ذاو « امهتيرع ىلا هذخأ ىذلا ستيسين هوبأو « سيلوبلا طباض

 ١ 2 فاييعك

 لعفأ نل ىننا ١ لاق ارصأ امل امهنكلو 1 بجيب مل رمألا ءىداب ىفو (1

 «ةدشب لذسأ ىلا هاعفدو « ةعورم تاملكب اقطن هعانقا ىف الشفاملو ٠ هب امترشأ ام

 راس ةكرح ةيأ ىدبي نأ نودو ٠ هلجر ةبصق تخلست ةبرعلا نم لزن امل هنا ىتح

 نوليلقلا الا عمسي مل ثيحب ءاضوض حرسملا ىف تناك هنأ ىلع ١07( ١»

 ونفت : الئاق ناكملا هلوخد ءانثأ سوبراكيلوب ىلا ىتأ ءامسلا نم اتوص

 توصلا عمس نكلو « ملكتملا دحا ري مل هنأ ىلع ٠ الجر نكو سويراكيلوب اي

 ٠ انيعش نم نوريثكلا

 نأ اوعمس ذا ةديدش ءاضوض تئدح مامألا ىلا ديتقا امدنعو , )١16(

 111 11 | ]| ]1 ] ]| ]| ] ]| ] ]| ] ز] ] ]| ] ]| ]8
 : الئاق ركني نأ ىلع هعانقا لواح . وه هنأب فرتعا امدنعو ٠ سويراكيلوب
 : اهلوق اوداتعا ىرخأ الاوقأو , « كتخوخيش مرتحا ده

 َسويبراكيلوب امأ 9 ةرفكلا اهبأ ودعبأ لقو بت 3 رصيق ءاكذي فلحا 2 )١1(

 ياام كومار ةظملا» هذيل كوري طسؤتلا «تدسلاد ه1! 9



 ه١١
0 

 ' هيديد مهل حولو ٠ حرسملاب نيعمتجملا ريهامجلا لك ىلا قرشم هج دل مللت

 ,كحارس قلطأف فلحا م . لاقو ىضاقلا هيلع ددنش ال نكلو » (56)

 ٠ ىنصلخ ىذلا ىكلم ىلع فدجأ فيكف , اررض

 باجأ « « رصيق ءاكذي فلحا م : لاقو ةبناث رصأ ال هنكلو , )5١(

اظتم لوقت امك رصيق ءاكذب فحلؤس ىننأ مهوتت تنك نأ ١» : سويراكيلوب
 اره

 ديرت تنك نا امأ ٠ ىحيسم ىننأ : حوضوب لكب عمساف انأ نم لهجت كنأي

 عمسأو اموي ددحف ةيحيسملا ميلاعت ملعت

 : لاقف سوبراكيلوب امأ ٠ « بعشلا عنقا » : ىلاولا باجاف ١» (؟؟)

 نآب اقيلخ كتبسح دق تنا كتهج نمو
 مدقن نآ انملعت اننأل , احاضيا كل مدقأ

 ببسي ال كلذ ناك اماط ٠ هللا نم ةبترملا نيطالسلاو ءاسؤرلل بجاولا ماركالا

افد ميدقتب نيقيلخ مهبسحا تسلف ءالؤه ةهج نم امآ ٠ اررض انل
 0 ىع

 اهيلا كحرط نم دب الو , ةسرتفم شوحو ىدل , ٠ لاق ىلاولا نكلو 0 ١

او ةبوتلا نآل , اهب تئأ » : لاقف وه امآ ٠ « بتت مل نا
 نسحأ نم رييغتل

 لعجاسف سشوحولاب فحتساتت تنذك نأ ةبناث هل لاق هنكلو » (55)

 ىكلإ رانلاب ىدذكهت كنا 0 سوبراكيلوب لاقف ٠ « تدت نا الا كمهتلت نارينلا

 صاصقلاو ةدبتعلا ةنونيدلا ران فرعت ال كنأل , ءىفطنت ليلق دعبو ةعاس لءتشت

تليق ىتلا تاملكلا نم فوخلا مدع دح دنع فقي مل هنا ىتح ؛ ههجو ىلع ةمعنلا
 

 * «© ىحيسسم كنأ سوبراكيلوب فرتعا دقل او



 له : 6

 « نيممأو ادوهي « روهمجلا لك خرض اذه: لوشنرلا. عاذأ امدنعو » (53)

 بأ ايسار مليم اذهاو, !!عضتازم»كلاوضب ا هلاذحلا الا َبَّضْحُِي © ريمزا ىف نينكاسلا

 مدعو اهل حئايذلا ميدقت مدعب نيريثكلا ملعي ىذلا ٠ انتهلآ مداه « نييحيسملا

 اهتدابع

 قلطي نأ .5« ىويسألا ستبليف نم اوبلطو !وخرص اذه اولاق الو » (70/)

 باوبأ قلغأ هنأل كلذ هل لحي ال هنا لاقف وه امأ ٠ سويراكي لوب ىلع ادسأ

 قرحب ةدحاو :سفنب اوخرصي نأ بسانملا نم هنأ اودجو ذئدنعو. ٠ نعالملا

 * ايح سويراكيلوي

 امندح » هتداسو نع اهآر خوتفل ايؤرلا مدن نبأ ادرورض ناك هنأل 0( (56)

 اوناك نيذلا نينمؤملل ةودنلا مورج لاقو تفتلاو ىلصي وهو لعتشت اهأر

 0 انك ”ئرخاشت ا دل ٠ هعم

 تعرس لاحللو 2 فكيليق دق امم ع ردسأ ُ ةعرسلا ءيدنمد .: رومألا هذه , (ظظ١ًً0

 دنثخأ دوهبلا ناكو »2 تامامحلاو عناصملا نه بطحو بتاشخأ عمج َّق ريهامجلا

 9 مهتداعك رمأ | رج َّق ةسامدو ةردغ

 اماؤك نينمؤملا سفاتت بكسي 15:1 لثق رم اذ ليقتدمل هكا 7: تاق راج اك
 ولع نسف ا ل ف همم 2 0-6 8

 بشل !ءاوكسا ولا ماركاس لكنا -كءاق ناكتطما أل راكد شج" اهذق لك مليا ىكل
 0 هرعمس تدشي ل! لبق ىدح ةلضافلا هتادح

 هريمشت اودارأ الو « ةموكلل ةدعملا داولا هلوح تعضو مث نمو » )5١(

 هبال“ لانلا لمحتل ةوفلا ئنطتتمد ىذلا نألا نا: انك يكيكوذأ لاق ةمئاقلا

 ٠ىريمستل ةجاح ةيأ نود عزعزتم ريغ رانلا ىف تابثلل ةوقلا اضيأ ىنحنمب نأ

 ٠ هوقثوأ لب هورمسي مل اذكهو

 ٠ بعالملا ريدمو ايسا ةنهه© سيئر (5)



  1625أ/ ٠ 5

 « ميظع عيطق نم ذخأ ميرك فورخك هفلخ هاديو قثوأ ذاف وه امأ ».(؟9)

 : لاق ٠ ءىش لك ىلع رداقلا .هلل ةلوبقتم ةحيدذ

 انلبق هنم ىذلا ؛ حيسملا عوسي كرابلا بيبحلا كنبا ابأ اي )6*( ١»

 نوشيعي نيذلا راربألا ةعامج لكو ةقيلخلا لكو تاوقلاو ةكئالملا هلا , كتقرعم

 ىكل ةعاسلا هذهو مويلا اذهل الهأ ىنتبسح كنألككرايأ ىننا + كترضح ىف

 سئفنلل ةيدبألا ةيحلا ةمايقل حيسملا ساك ىف « ءادهشلا عم ابيصن لانا

 * سدقلا حورلا دولخ. ىف دسجلاو

 . ةلوبقم ةينغ ةحبيذ ُْق 2 ءالؤه نيد مويلا كمامأ ليبتأ ذل «» (؟5)

 ٠ نيمألا قحلا هلالا اهيأ تلمكأو تنلعاو تنأ تددعان تقيس امك

 سيئرب كدجمأ ؛ ككرايأ . ءىش لك لجأ نم اضيأ كحبسأ كلذل ١» (؟55)

 حورلا ىف هعمو هب كل قيلي ىذلا ٠ بيدحلا كنيا حيسملا عوسب ىلزألا ةنهكلا

 آ روهدلا لك ىلاو نألا دجملا سدقلا

 » نصتخلملا لحرلا رانلا لعشأ 2 هتالص لمكاو » نيمآ لاق الو 2 (5؟1)

 , ابجع انيأر فقوملا ةدهاشمب انل حمس نيذلا نحنو « ةديدش بهل تلعتشاف

 + ثدح 6 نيرخالل ىورن ىكل نألا :ىلا اندقبأ دقو

 تعنصو « احيرآالتما بكرم عارشك وبق لكش تلمع نارينلا نأل , (5:90/)

 ةضفو بمذك لب قرتحي دسجك ال طسولا ىف ناكف « ديهشلا دسج لوح اروس

 روطع ةحئار وأ روخبلا ةحئارك ةيرطع ةحئار انظحالو ٠ ةقتود ىف ناصحمب

 ٠ ىرخأ ةيكز

 ضصخشلا اوما رانلا همهتلك مل دسجلا نا رارشألا ىار امتنع اريخاو و (1)

 ٠ فيسلاب هنعطيو هنم برتقي نأ قرحلا ةيلمعي فلكملا

 لك لهذ ىدح راخلا تازطأ مدلا نم ةبمك تنبرج |ذه لعف ذاو . (؟94)

 نيبو نينمؤملا ريغ نيب ميظعلا قرافلا اذه لثم كلانه نوكي نأ عمجلا



 ليقف: نع 524

 ٠ متت فوسو تمت همف نم تحرخ ةملك

 ةمظع ىأر امل ٠ راربألا ةعامج مصخ « ريرشلا دوسحلا نكلو » (5)

 ليلاكأب اجوتم هآر املو . ةيادبلا ذنم مول لك نم ةيلاخلا هتايحو هداهشتسا

 هدسج عزتنن ال نأ ىلع صرح ةررقم ةزئاج هسفنل انطتخمو « ءانفلا مدع

 ةكرش مهل نوكت نأ نوديري اوناكو « كلذ نونمتي اوناك انم نيريثكلا نأ مغر

 ٠ رهاظلا هدسحب

 سدوريه بآ « ستيسين ىلع ارس ضعبلا حرتقا اذه ىلع ءانبو )5١(

 اودبعبو بولصملا اوكرتي الثل هدسج ملسيب ال نأ ىضاقلا وجري ىكل . ىملا خاو

 كشو ىلع نحنو اننوبقري اوناك نيذلا دوهيلا زاعياب هولاق ام اذه ٠ لدرلا اذه

 لجأ نم ملأت ىذلا حيسملا كرتن اننأ نيملاع ريغ 2« رانلا نم هدسح فاطتخا

 ٠ رخآ دبعن نلو « مّلاعلا لك صالخ

 برلا ذيقالتك ءادهشلا ام . هللا نبا وه ىذلا كاذ دبعن انثأل ١» ( :؟)

 ةعطتقنا ةنلا مهتبحم ببسب اذهب نوقيلخ مهنأل مهبحن انناف ٠ هراثآ ىفتقمو

 ىف مهءالمزو مهءاكرش حبصن اضيأ نحن انتيلف ٠ مهملعمو مهكلل ريظنلا

 ٠ ةذملتلا

 هقرحأو طسولا ىف هماقأ دوهيلا ةعزانم ةئاملا دئاق ىأر الو )5( ١»

  ةميركلا ةراجحلا نم نمثأ تناك ىتلا هماظع دعب اميف انعمج مث نمو ٠ مهتداعك

 ٠ بسسانم ناكم ىف اهانعضوو . بهذلا نم ىلغأو

 انناكما ردق ىلع اعم عمتجن نأب برلا انل حمسينأ وجرن كانه » (5:5)
 نأ اوقبس نم ىركذل ءايحا 1 هداهشتسا ىركذب لفتحنل حارشناو ةطبغ ىف
 : مهب نولثمتي فوس نمل ادادعاو اديردتو » اودهاج

 داهشتسا ىركذب لافتحالا نع ةراشا مدقأ هذه » : ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق (3)

 كلت ىف ابرغتسم نكي ملو « ىعيبط رمأ اذهو ٠ دعب اميف ةسينكلاف عبتائذلا رمألا ٠ ءادهشلا

 64 ةقيحسلا روصعلا



 ايلا ١1ه : 2

 دهشكدسا ىذلا سوبراكيلوف طويلب لح 'نتلا تداآوحلا يطال 00

 نم رثكأ لجرلا اذه عيمجلا ركذيو ٠ ايفلداليف نم نيذلا رشع دحآلا ىف ريمزأ ىف:
 ٠ « ناكم لك ىف هنع نوثدحتي مهسفنأ نيينثولا نا ىتح « نيقابلا

 ةياهنل اقحتسم « ىلوسرلا ٠ بيجعلا ٠ سوبراكيلوب بسح اذكه (51)
 سفن ىفو ٠ اهركذ قباسلا مهتلاسرب ريمزأ ةسينك ىف ةوخالا هنود امك « هذهك.

 2« ريمزأ « ةنيدلا سفن ىف تمت ىرخأ تاداهشتسا تفيضأ هب صاخلا دلجملا

 هنآ ودبي ىذلا ٠ سرودورتم مهنيب ٠ سوبراكيلود داهشتسا تنقو سفن ىف
 ٠ رانلاب اقرتحم تام دقو ٠ ةيحيسملا قنتعاو ةينويدكرملا ةعيشلا نع دترإ

 ٠ سوينويب ىعدي صخش تاقوألا كلت ىف ءادهشلا نيب رهتشا نممو (5)

 نع اعافد هتاجاجتحاو « مالكلا ىف هتأرجو « ةددعتملا هتافارتعا ةفرعم نوديري نموب

 كلذ نع الضفو « ميلعتلاب ةئيلملا هتاباطخو , ماكحلاو بعشلا مامأ ناميالا

 اههجو ىتلا عيجشتلا تاملكو « داهطضالا ءانثأ ةبرجتلل اوملستسا نم هتايحت
 ةفاضالاب هلمحت ىذلا بيذعتلاو « نجسلا ىف هترايزل اوتأ نيذلا ةوخآلا ىلا

 3 ةذاشلا .ندملا لك دعب هتومو + ةموكلا ىلع وعو هتابكؤ َنيَمتتتتللاو خآلآلا 0
 ىتلاو « نيمدقألا داهشتسا نع تبتك ىتلا ةلاسرلا كلت ىلع مهليحن ءالؤه
 ٠ هنع الماك افصو ةنمضتم . اهانعمج

 «سينوثاغا ىعدت ةارمآو سليبأبو سيبراك نع « ابسآ ندم ىدحا ىهمو « سماغرب

 35 ةريثك ةعئار تاداهش ميدقت دعب ةديجم ةيفيكي مهتايح اومتخ نسحلا ءال رج



 رشع سداسلا لصفلا

 حيسلا ةملكب فوسليفلا سونيتسوب ةزارك

 هداهشتساو » امور 4

 اال يد تشلاوبب نيلالا داهتتيمالاج لاك .٠) تقولا اذه وينو ( ). ١
 ,نيمكاحلا ىلا ٠ انميلاعت نع اعافد « ايناث اباتك هجو نأ دعب " هالعأ هركذ

 .سديكسيرك هدهض اهريد ةرماؤلل ةجيتن دهشتسا دقو ٠ امهركذ قياسلا

 .دعبو ٠ مهمساأ لمح نيذلا ” نييبلكلا تاداعو ةايحب ىدتقا ىذلا فوسلمبفلا

 هداهشتساب رفظلا ليلكإ لان ةماع تاشقانم ىف ارارم سوديدتسود هرحد نأ

 ٠ هي زرك ىذلا قحلا نع اعافد_ اتئام

 .كاهو 0 هتودح لبق كلذو » هب لحب نأ اعمزماذه ناك فبك » هيلا ةراشالا

 :. تاك

 ىف عضوأو ثارماؤ لا ىدض ربحت نأ" مقوت1 اًضْيا ىنناف كلذلا 56 )
 ذ « سنيكسيرك ىدي ىلع امبر وأ «٠ مهتركذ نيذلا دحا ىدي ىلع ه ةرطقملا

 دهشب نم افوسليف ىعدي نأ قحتسي ال هنأل ٠ رغلا قمحألا لهاجلا لجرلا
 .كلذو « ارارشأ ةرفك نييحيسملا نأب احرصم « اًئيش مهنع فرعبال نم دض انلع

 ٠ اشحاف طخ اطخأ اذهبو ٠ مهئاضراو ريهامجلا قلمت درجل

 م 15١-١59 سوريف سويسولو سويليروأ سقرم مكح ةدم ىأ )١(

 اا كش (5

 ,نورخسي 2 رشبلا حالصب نونمؤي ال « سانلا ىلع نومكهتي ةعامج مهو ((( 5 69

 ٠ ىبلكلاب بقلملا سنيجويد لثم ملاعلاب

 « : " سونيتسوي تاحاجتحا (5)

 ...( 5 نخا ابق ج40(



 ل 0

 ةلافس ىلع نهرب حيسملا ميلاعت ةءارق نود انمجاه نا هنأل ) 5 ( ١
 اوشقاني نأ نوشاحتي ام اريثك نيذلا « نيملعتملا ريغ نم لهجأ هنأ ىلعو « هقالخأ

 ناك نا امأ ٠ ةيذاك تاداهش اهنع اودهشي وأ , اًئيش اهنع نوفرعي ال أرومأ
 رومألا هذه لعف امناو كردأ نا وأ ؛ ومس نم اهيف ام رادقم كردي ملو اهارق دق
 « اطاطحناو ةلافسس رثكأ راص انل عياشم هنأب هيف سانلا ككشتب ال ىكل

 . لوقعملا ريغ فوخلاو ٠ لطابلا حيدملل هدابعتسال

 « ةئيعم ةلئثسأ تحرتقا امدنع ىننأب املعت نأ امكديرأ ىننأل » ( 5 )
 هذه ءاينأ تناك ناو ٠ اًئيسش فرعي ال هنأ ىلع تنهربو تملع « هيلا اهتهجوو

 سقاناأف «٠ , قحلا لوقأ ىننأب نيبأ نأ دعتسم ىنناف امكيلا لصت مل تاشقانملا

 دق نوكي نأ دب الف هتبوجأو ىتلئسأ امتفرع دق امتنك اذا امأد» ( ) ١
 رساجتي مل هنكلو فرعي ناك نا امأ ٠ اننوئش نع اًئيش هقفي ال هنأ امكل حضتل
 لب افوسليف سيل تلق امك هنأ ىلع نهرب دقف هيعماس ببسب مالكلا ىلع
 ها/ « طارقسل ىذلا بيجعلا روثأملا لوقلا كلذ ىعاري ال « هدنع سيل امب ارختفم

 : سوبيتسوي تاملك ىه هذه

 اذهف سنيكسيرك تارماؤل ةجيتن « ابنت امك , هفتح ىقل هنآ امأ ( )
 مولع نع هتايح مايا لئاوأ ىف تارضاحم ةدع ىقلأ ىذلا + 8 نايتات هاور ام
 هسفن نع ادج ةريثك تايركذ كرت ىذلاو « اهيف ةميظع ةرهش لانو نيينانويلا
 بتك ثيح نيينانويلا دض هفلؤم ىف ةقيقحلا هذه لجس دقو ٠ هتاباتك ىف
 : ىلع اه

! 

 صاخشألا نأ سونيتسوي ليلجلا ميظعلا لجرلا كلذ قحب حرص دقو ه
 * (؟(0 صوصللاك اوناك مهركذ قياسلا

 . قحلا نيبتيل هروضح ىف ةشقانملا داعت نأ روطاربمالاب قيلخ ىأ ()

 ةجردل اريثك الوادتم ناك هلعلو « قحلا لبق ءرملا مركي ال نأ بجي » وع لوقلا اذه (0
 . هركذل ةجاح كلانه نكت _مل هل

 . ؟9 ف رظنا هتائاتكو نابتات صوصخب (8)
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 ها و

 اا 00> تدك لمحت ةقسالتلا# نع تالحتالا ضم ركذ دميو موب ,

ف لكلا قاف. دقف ةميظعلا: ةنيدملا ىف: هركو لعج ىذلا سنيكسيرك امآ و
 ى

 «هنم عزخفلا دشأ ىف هسفن وه ناك توملا راقتحاب ىدان ىذلا كاذو ) 9 ( ١»

 ةياغ ىف رماك  توملاب مكحلل ىعس هنا ىتح
 نآل ٠ سونيتسوي ىلع - رشلا

 ةفسالفلا نا ىلع ٠ قحلاب ةزاركلا دنع ٠ نفرد ( سونيتسوي ىأ ) ريخألا اذه

 ٠ « نيلاجدو نيهرش

 رشع عياتسلا لضصفلا

 هتابانك ىف سونيتسوي مهركذ ىذلا ءادهشلا

 اصاخشأ لوألا احح او - ةلاضت الق - ضخشلا' سفن نككيو ( 1

 تاكو ءديسافا جوزي خم شيعت ةارما كلانه تناك م(
 ايف اهسفن ئع

 حيسملا ميلاسعت ةفرعم ىلا تلصو امدنع اهنكلو ٠ هقالخأ ىف هلئامت لبق

 «ميلعتلا ةرركم « هقالخأ ميوقتل اضيأ اهجوز عانقا تلواحو « اهتالخا تماقتسا

 ةماقتساب نوشيعي ال نمب لحت فوس ىتلا ةيدبألا رانلا ف صاصقلا ةنلعمو

 ٠ لقعتو

 اهنأل ٠ هكولسب هتجوز هنع دعبآ هورورش ىف رمتسا ذاف وه امأ١ ( ”)

 ىف تبغرف « تاذلملا ىف سمغنم رتهتسم عم شيعت نا اطخلانم هنأ اريخآ تآر

 ٠ هنم قلطت نأ

 « هعم ءاقبلاب اهوحصن نيذلا اهؤاقدصأ اهبلا لسوت امدنعو » ( 5 )

 تيقبو اهسفن ىلع تطغض « اهجوز حالصا ىف ءاجر دجوي دق هنأ ساسا ىلع

 ٠ هعم
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 هنع ءابنألا تلصوو « ةيردنكسالا ىلا اهجوز بهذ امدنع نكلو ه ( ه )

 ٠ هتكرتو قالط ةقيثو هيمسن ام هتطعأ « هعم ةيجوز

 اهكرتل ٠ ارظتنم ناك امك ٠ حرفي نأ نم الدبف ليبنلا اهجوز امإ» ( ”)

 ىرجالاو مدخلا عم اقباس اهبكترت تناك ىتلا ةعيلخلا ةنجاملا تانرصتلا كلت

 هذه نع اضيأ وه علقي نأ ىف اهتبغرلو « ةليذر لكو ركسلاب ذتلت تناك نأ تقو

 ٠ هتدارا مغر هتكرت امدنع كلذو ٠ ةيحيسم اهنأاب ةمهت اهدض مدق  تافرصتلا

 ٠ كلذب اهل تنذاف اهرومأ بيترت دعب ةمهتلا نع اهعافد مث « الوأ

 دض هتامجه هجو دقف , اهتعباتم نع زجع ذا . اهجوز امأ » ( 8 )

 ٌصاصقلا هب عقوأ ىذلاو « ةيحيسملا ميلاعتلا اهنقتل ىذلا سوميلطب

 : الئاق هنع هثيدح عمباتي مث ٠ سويكيبروأ

 ىف سوميلطيب جزيل , هل اقيدص ناك « ةئام دئاق عنقا هنا » ( 9 )

 , سوميلطب امأ ؟ ىحيسم تنأ له : ديحولا لاؤسلا اذه هيلا هجويو . نجسلا
 لاحللو ؛ ىحيسم هنأب فرتعا دقف « عادخلل ليمي الو , قحلل ابحم ناك ىذلا

 : نجسلا ىف ةليوط ةدم اديدش اصاضق هبتكواو ةكالا دقاق شقرا

 )ا ةييسسلا اذه لثس سوبكييروأ مامأ هب ءىجح امدنع اريخآو » )٠١(

 اهب عتمت ىتلا تاكريلا كردي ناك ذاو ؟ ىحيسم تنأ له ىرخأ ةرم ديدحولا

 ٠ ةيهلالا ةليضفلا ىف ذيملت هنأب فرتعا حيسملا ميلاعت بيسب

 هراقتحال اما كلذ لعفي وهف ., ىحيسم هنأ ركني نم لك نأل » )١١(

 «٠ اهنع بيرغ هنأو اهل لهأ رحنغ هنأب هروعشل فارتعالا بندحتب وه وأ . ةيحيسملا

 لاق املظ ردص مكحلا نأ ىار ذا اذهو ٠ اضيأ ىحيسم وهو سودسول همبهأ
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 لتاق الو رماع الو نازب سيل ىذلا لجرلا اذه صاصتقب مكحت اذامل : سويكيبروأل

 امنا هنكلو « قالطالا ىلع ةميرج ةيأ هيلع تبثت الو , لاتحم الو صل الو

 ىضري اهب مكحت ال سويكيبروأ اي كنا ؟ ىحيسم مسا لمحي هنأب فرتعا

 ٠ سدقملا نايعألا سلجم وأ ٠ فوسليفلا رصيق نبا وأ « سويب روطاربمالا

 تنأ كنأب ىل ودبي : ةديحولا ةباجالا هذهب سويسول ىلع درف ١ (١؟)

 اضيأ وه ذخؤي نأب رمآ « كلذك ىننا انيقي : سويسول لاق املو ٠ ههبشت اضيأ

 نافاس 5و 7 هيؤهك زازتتلا مكح نم رحل ةؤكتم مادنف وع مآ تيدمتلا ل

 هيلع مكح رخآ ثلاث صخش مدقت ذاو٠ لداعلا كللاو حئاّصلا بالا هللا

 ٠ « بيذعتلاب

 هت ىدي ىلع تارمالازاكدتضاريادق«نأ مموت؟:ةنضيأ انا: الئاق اهسادقتل

 ملل امامنا فرك ندكل

 رشع نماثلا لصفلا

 انيلا تلصو ىتلا سوذبتسوب تافلؤم

 ف بردتو بذهت لقع نع ةردشك اراثآ بتاكلا اذه انل كرت دننل ( ١)

 ىبحم اهيلا ليحن فوسو ٠ عون لك نم عفان وه ام لكب ةئيلملا تايهلالا

 ٠ اهنم انملع ىلا لصو ام طقف نيركاذ .؛ ثحبلاو عالطالا

 سونينوطنأ ىلا هجوم « انتديقع نع اعافد م هل ثحب كلانه ( ")

 فلؤم كلانهو ٠ ىنامورلا نايعألا سلجم ىلاو « هئانبأ ىلاو ٠ حلاصلاب بقللا

 روطاربمالا ةنيلخ ىلا همدق « انناميا نع اعافد « ىناثلا هجاجتحا نمضتي رخآ

 ثدحتن ىذلا وهو ٠ سوريف سونيئوطنأ مسالا سفن لمح ىذلا هركذ قباسلا

 ٠ هرصع نع نآلا
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 لئاسملا مظعم عسوتب هيف شقاني نيينانويلا دض رخآ فلؤم كلانه ( ؟)

 ةعيبط نع كلذك هيف ثحبيو « نيينانويلا ةفسالف نيبو اننيب اهيلع فلتخملا:
 ٠ رومألا هذه نع اًئيش انه ديزأ نأ ىنمزلي الو ٠ نيطايشلا

 نلظإ *:انيلل لضو قييئافويلا دض هل رخآ فلؤم اضيف قلاع ا
 هللا ةمظع » نع رخآ فلؤم دجوي هذه ىلع ةوالعو . « ذيفنتلا » مسا هيلع

 ٠ نيينانويلا بتك ىلع اضيأ لب بسحف ةسدقملا انبتك ىلع ال هانب « هناطلسو

 «سفنلا نع رخآ ثحبو « « ريمازملا ٠» همسا باتك دجوي هذه ريغو ( ه )
 0 نانويلا ةفسالف ءارآ نيم كلذ دعبو « ه4عوضوم نع لئاسم ةدع هيف طسب

 ٠ رخآ فلؤم ىف وه هيأر ميدقتو اهضحدب دعوو

 ىف وفيرت نيبو هنيب تاأشن دوهيلا دض ةرواحم اضيأ بتك دقو ( 5 )

 فيك نيبي اميفو ٠ ذكتقو نييناربعلا زربا نم اذه وفيري ناكو ,ء سسفأ ةنيدم

 3 لبق امدخ ةيدفسلفلا مولعلا بلط ىف دح فدكو )2 ناميالا ىلا ةيهلالا ةمعنلا كتعفد

 ميلاعت ىلع نورمآتي اوناك مهنأ دوهيلا نع نود باتكلا سفن ىفو ( )
 كرش نع بوتت ال ناب فتكت مل كنا 0« وفيرت ىلا رمآلا سفن اهجوم حيسملا

 ىف ترهظ دق ةدسافلا نييحيسملا ةقطره نأب اوءعيذيل ضرآلا لك ىلا ميلشروأ
 اذكهو 2 اننولهجي نم انب اهقصلب ىتلا رومآلا كلتب مهومهتيو ٠ دوجولا
 ٠ « نيرخالا صاخشآلا لك ملظ لب بسحف مكسفنأ ملظ ال متيس

 ٠ ةوينلا بهاوم ةسينكلا ىف تءاضأ هرصع ىلا هنأب اضيأ بتكو ( 8 )

 اضياأ ريشيو ٠ لوسرلا ىلا بسنت اهنا حوضو لكب الئاق انحوي ايؤر ركذو

 نم اهوعطتقا دوهيلا نأ ساسأ ىلع وذيرت مهتبيو ٠ ةيوبن تانالعا ضعب ىلا

 نم نيريثكلا ىدياأ ىف لازت ال هل ةريثك ىرخأ تافلؤم كلانهو . سدقملا باتكلا'
 ٠ ةوخالأا

 < نيمدقألا ىتح سردلاب ةقيلخ تناك لجرلا ثاحبأ نأ دقتعملاو ( 9 )



 01 وبناث : 5 0

 نم عبارلا باتكلا ىف الثمف « هتاملك نم ريثكلا سبتقي سوانيريا نا ىتح

 هيرلا قدصي ال هنا نويكرم دض هفلؤم ىف سوئيتسوي لاق انسحو د

 ٠ « :قلاخلاا١ويغا:ئخآ هلامأ ىداش/ نأ اهتففن

 : فلؤملا سفن نم سماخلا باتكلا ىف اضبأ لوقيو

 ىلع ناطيشلا ؤرجي مل برلا ءىجم لبق هنا سونيتسوي لاق انسح ه
 ٠ « هتنونيد تقولا كلذ ىلا فرعي نكي مل هنأل « هللا ىلع فيدجتلا

 هشحبلاو عالطالا ىبحم ةمه ذحشل هركذأ ل ايرورض هتيأر ام اذه 200(

 ٠ هنع هانركذ ام ىفكي انه ىلاو ٠ داهتجاب هتافلؤم ةساردل

 هيرددكسالاو امور ىتسيدك ةداق

 سوربف مكح ءانذأ

 ل طبقا هزكذ قياسلا نوطلزيمالا مككك نح. | ةئماثلل .ةنشلا قو
 ةرشع ىدحا هزكرم ىف لظ ىذلا « سوتيسينال افلخ ١ امور ةسينكل افقسأ

 هفلخ ةنس ةرشع عبرأ ةيردنكسالا ةسينك نويداليك سار نأ دعبو ٠ ةنس

 ٠ سسونيبيرغأ



 نورشعلا لصفلا

 ةيكاطنا ةسدنك ةداق

 ةيكاطنا ةسينك ىلع فقسأ سداس نليفويت رهتشا اضياأ تقولا كلذ ىفو

 مي هيمو عبارلا ناك وريه فلخ ىذلا سويلينرك نأل + لسرلا دهع نم

 9 بيترتلإ ف سماخلا وهو « افقسأ نسوريأ

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 مايألا كلن ىف أ ورهدزا نيذلا ةسيئنكلا «مانك

 + قبس امم هانفرع ىذلا سوبسيجيه ةسينكلا ىف رهدزا تقولا كلذ ىف

 ٠ تيرك فقسأ سوتينيب وه رخآ فقسأو « سوثنروك فقسأ سويسينويدو

 منسوتسيدومو سوناسومو وتيليمو سويرانيلوباو سبليف ءالؤه ىلع ةوالعو

 « ىارلا ميقتسملا ناميالا  ةباتك  مهنم انبلا لصو دقو + سوانيريا اريخاو

 ٠ ةيلوسرلا ديلاقتلا نم ملسملا

 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 اهركذ ىتلا ثداوحلاو سوبسيجيه

 هبتك ىف كلذو « هئارآ نع ةلماك ةعومجم سوبسيجيه انل كرت دقل ( ) ١

 نم ريبك ددعب ىقتلا امور ىلا ةلحر ىف هنأ ركذ اهيف ٠ هتايركذ نع ةسمخلا
 بسانملا نمو ٠ رخالا نم هاقلت ىذلا ميلعتلا سفن مهنم لك نم ىتقلتو « ةفقاسألا

 ىلا تسضنميلكا ةلاسر نع تاظحالمللا ضعب ءادبا دعب هلوقي ام عمسن َّنأ

 : هتاملك كاهو ٠ َنسوثنروك



 ف لا

 سوميرب راص ىتح «ىقيقحلا ناميالاف سوثنروك ةسينك تلظو ١» (؟)

 عم تثكمو 2 امور ىلا ىقيرط ىف مهعم تثدحت دقو ٠ سوثنروكل افقسأ'
 ٠ ةيقيقحلا ميلاعتلا ىف الدابتم اشاعتنا اهءانثأ انلن ةريثك امايأ نييثنروكلا

 ىذلا سوتيسيناأ دهع ىتح كانه تيفقب امور ىلا تئج امدنعو ( ”)

 هفلخ اذهو » ريتوس هفلخ دقف سوتيسينأ اهلا 0 مل ا سوريثومدلا ناك

 سومانلا هب زرك امب لكلا نمؤي ةنيدم لك ىفو ةفالخ لك ىف ؛ سوريثويلا

 ٠ « برلاو ءايبنألاو

 ىف هرصع ىف تاشن ىتلا تاقطرهلا ةيادب بتاكلا نسسفن فصبو ( ؟ )

 ميقأ «٠ لبق نم برلا لتق امك رابلا بوقعبي دهشتسا نأ دعبو » : ةيلاتلا تاملكلا

 ىناث ماقي ىكل عيمجلا هحشر دقو ٠ فقسأ ىناث ١ برلا مع ابولك نب ناعمس

 ٠برلا مع نبا ناك هنأل فقسأ

 تاثحابملاب تثولت دف دعب نكت مل اهنأل ءارذع ةسينكلا اوعد كلذل ه

 ٠ ةلطانلا

 اضيأ وهو ٠ افقسأ مسري مل هنأل اهسندي ادب سيئثوبيثت نكلو » ( ه )
 « نوينوميسلا هنع اشن ىذلا ؟ نوميسك بعشلا نيب ةعبسلا عيشلا نم اشن

 هنع ةاشن ىذلا سويثيسودو ٠ نويبويلكلا هنع اشن ىذلا سويبويلكو

 ىذلا سويئثوبسمو« نويثروجلا هيلا ىمتني ىذلا سويثروجو « نويئثيسودلا

 نويتاركويراكلاو نوينويكرملاو نويردنانبملا اشن مهنعو٠ نيوثوبسملا هيلا ىمتنب

 هءارآ مهنم لك لخدا دقو ٠ نويلينروتاسلاو نويديليسابلاو نويناينلافلاو
 0 ا 1 اسل) نرخ يفخر“ دلرفتل ىلعو رس ةئيجملا
 تليق ىتلا ةدسافلا ميلاعتلاب ةسينكلا ةدحو اوقزم نيذلاو ٠ ةبذكلا لسرلاو
 ٠ « هحيسمو هللا دض

 )١( ف ا ك رظنأ ١١

 ( ١ فه ؟ ك رظنا ) رحاسلا نوميس (؟)



 515 قرت 10

 نيب تاابكت قفا ةمددقل 2 ةلا تاقطرهلا اضيأ بتاكلا سفن موخعو ( 1)

 : هيلاتلا تاملكلا ىف كلذو . دوهنلا

 نع ةملتخم ءارآ ليئارسا ىنب نيب كلانه تناك اذه ىلع ةوالعو

 نوينيسالا : حيسملاو اذوهي طبس اومواق نيذلا كئلوأ دجت ىلي اميفو ٠ ناتخلا
 نويقودصلاو نويرماسلاو نويثوبسملاو نويبارومحلاو نويليلجلاو

 ٠ "«” « نويسيرفلاو

 نع نيثدحتم « ايئزج اهيلا انحملا نأ قبس ةريثك ىرخأ رومأ نع بنكو
 ىنايرسلا ؛ نييناربعلا ىلا ليجنالا نم سبتقاو ٠ بسانملا اهناكم ىف ليصافتلا

 نم ةيحيسملا ىلا ىدتها دق هنأ انيبم ةيربعلا ةغللاب تارقذ ضعب « ةغللا

 ٠ بوتكللا ريغ دوهيلا ديلقت نم ةسبتقم ىرخأآ اروما ركذو « ةيناربعلا

 :رافسألا نع ثدحنتلا دنعو ٠ نيمدقألا ةعامج لكو نس و اخكردا اذه ّق هكراشو

 نكلو+ ةقطارهلا نضعَب ةفرعمب هرصع.ق بتك اهضعب نا لاك اير كوكالاج لكك
 - مروعا لا الا ل

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 سوتنروك فئقسأ سويسبدنوبد

 اهينك ىنلا لئاسرلاو

 ةسينكل افقسأ ميقا ىذلا سويسينويد نع ماكتن نأ بجيب الوأو ( ) ١

 اضيأ لب بسحف هبعش ىلع ال ةكرابملا هباعتا نم اناجم قدغأ ىذلاو سوثنروك
 ةعماجلا قئاسرلا ىف عيمجلل تامدخلا مظعا مدقو « ةيبنجألا دالبلا ىف نيذلا ىلع

 . سقانكلا ىلاناهك

 : ةقباسلا ةرقفلا ىف اهركذ دراولا ةعبسلا عيشلا مه ءالؤه (؟)



 0 ا 10-7

 صعب نم ضتت ١ نييموديساللا ىلا اهبتك ةلاسر هذه نيمو ( * )

 . ةدحولاو مالسلل ةحيصنو ٠ ( ىسكذوثرألا ) ميقتسملا ناميالا ىف ميلاعتلا

 نينيبملا ةايحلاو ناميالا .ىلع .مهايا .اثاح.نيينيثالا ىلا ةهجوم ىرخ) ةلاسزو

 ناميالا نع اودترا دق مهنأك «هب نواهتلاب ةلاسرلا بتاك مهمهتي ىذلا لبجنالا ق

 ٠ ذئتقو داهطضالا ءانثأ ثدح ىذلا سويلباب مهدئاق داهشتسا ذئم

 داهشتسا دعب مهل افقسأ ميقأ هنأ انيبم « سوتارداوك اضيأ ركذيو ( ؟)

 ٠*٠ مهناميا شعتناو اعم اودحتا دق هتريغ ببسب مهناب ادهاشو « سويلباب

 لوسرلا دي ىلع ناميالا ىلا لوحت ىذلا < ىغابويرالا سويسينويد نأب نودو

 ىف الوأ ةيفقسألا لان دق ” لسرلا لامعأ رفسس ىف نودم وه ام قفو سلوب

 ايديموكين لها ىلا ةهجوم هل ىرخآ ةلاسر ةيقاب لازت ال كلذك ( ؛ )

 ٠ قحلا نع عفاديو نويكرم ةعدب اهيف مجاهي

 ىفاب عم 5 انئيتروج ىف ىتلا ةسينكلا ىلا اضيأ بتك ذاو ( 6 )

 ىتلا ةلوطبلا لامعا ببسب مهفقسا سبليف حدتمي تيرك ىف ىتلآ تايشوربألا
 ٠ ةقطارهلا تالالض نم مهرذحيو « اهتمتا دق اهساري ىتلا ةسينكلا نأب ليق

 نسثانك ىقاب عم ه٠ سيرتسامأ ىف ىتلا ةسينكلا ىلا بتكو ( 3 )
  ةياتكلا ىلع هاثح امهناب سوتسبلاو سديليشتاب ىلا اريشم .٠ َسطنب
 ىمسملا مهفقسأ ركذيو « ةيهلالا رافسألا نم تارقف ضعبل اريسفت كلذل فيضيو

 نيذلا لوبقب مهرمأو « ةفعلاو جاوزلا نع ةريثك حئاصن مهيلا مدقو ٠ ساملاب

 ٠ ةقطرهلا وأ مثالا ىف ءاوس طوقس ىأ دعب نوعجرب

 )١( ةطرابس ىأ نوميديسال ىف ةسينك سيسات اهيق ركذي ةراشا لوا هذه +

 * ف ” ك رظنا (9
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 ةفقسأ لوأآ نا ةيلقتلا لوقيو ٠ ةيققسال لرقم آميدق تناك تيرك ىف ةريهش ةنيدم (1)

 * سطيت وه اهيلع مسز

 سطنب ندم ىدجأ (5)



 29 نة

 1 نسسون لها ىلا ةهجوم ىرخأ ةلاسر هذه نيب اضيأ ركذو ( 7)

 ةهج نم ةوخالا ىلع اقهو ىقلي ال نأ ةيشوربألا فقسأ سوتينيب اهيف حصني

 ٠ بعشلا فعض ىعاري لب « ةنعلل

 تسويسينويدب هباجعا رهظاأ ةلاسرلا هذه ىلع سوتينيب در ذاو ( مر

 بعشلا ماعطاو « نايحألا ضعب ىف ىوقآ ماعط ميدقتل هحصت هرودبو ؛ هحدمو

تي ال ىكل كلذو ٠ ىفوا ميلاعتب ةيناث بتكي امدنع هتياعر تحت ىذلا
 اماود اوذغ

 ةدعملا ميلاعتلا هذه تحت اوخيشي ال ىكلو 2 نيللاك ةطيسبلا ميلاعتلا هذهب

 (ةيسكذوثرأ) ةماقتسا ادج ةيلج ةروصب حضو اضيا ةلاسرلا هذه ىف ٠ لافطالت

 هعالطا ةعسو « هتياعرل اولكوا نم ريخب هتيانعو « ناميالا ف سوتينيب ميلاعت

 ٠ تايهلالاب

 امور لمآ ىلا سوسينويد اهبتك ىرخأ ةلاسر اضيا ةيقاب لازت الو ( 1 )

 نم لضفأ ائيش لعفن ال نحنو ٠ ذئتقو افقسا ناك ىذلا ريتوس ىلا ةهجومو

 لهةتافرصت اهيف حدتمي ةلاسرلا هذه نم تارقف ضعب فيضن نأ
 اولظىتلا امور

 : هتاملك كاهو ٠ انمايأ ىف ثدح ىذلا داهطضالا تقو ىلا اهم ندكسمته

 قرطب ةوخالا لكل ريخلا اوءنصت نأ ةيادبلا نم متدوعت مكنأل , )0٠١(

 نودست ذا اذكهو ةنيدم لك ىف ةريثك سئانكل تادعاسم اولسرتو . ةفلتخم

 ىتلا تابهلاب مجانملا ىف نيذلا ةوخالا تاجايتحا نورفوت . نيجاتحملا زاوع#

 نيينامورلا دئاوع ىلع نوظفاحت نيينامورلا اهيا مكناف « ةيادبلا نم اهومتلسرا

 فاضأ اضيأ لب « طقف ريتوس كرابملا مكفقس1 اهب كسمتي مل ىتلا ةثوروملا

 تاملكب جراخلا نم نيذلا ةوخالا اعجشمو ٠ نيسيدقلل تادادما امدقم اهيلا

 ٠ « هينبل بحم باك ةكرابم

 لها ىلا سضنئميلكا ةلامسر نع أضيأ ثدحت ةلاسرلا هذه سفن ىفو 0309

 كيلاو ٠ ةسينكلا ىف ارقت نأ ةيادبلا ذنم ةداعلا ترج هنأ انيبم / سوثنروك

 : هتاملك

 تيبيرك ةمصاع تناك 0(

 ١5 ف ا ك رظنا ةلاسرلا هذه صوصخم (9



 0 فق

 .ىتلا: ةقباسلا ةلاسرلا نم اذكو »2 حئاصنلا صضعب اهنم دل ا ا انيليتفملا

 تموش دق اهنأب ادكؤم هلئاسر نع ىلي امك بتاكلا سفن ثدحتيو )١١(
 ناطيشلا ناوعأ ألم دقو ٠ تبتك دفف لئاسر بتكا نأ اودارآ ةوخالا نآلو » ترتبو

 ايو ٠ ىرخأ نيفيضمو رومأ ضعب اهنم نيعطتقم « ناوزلاب لئاسرلا هذه
 دانمفلا !ىلاواحل ها ىضعمللا ناك. نا, ةجارغ : الف نذل. < :مهلا تظفحا(ئتلا .تالّؤولل
 « ةيمهأ لقأ ىع ىتلا تاباتكلا دض اورمآت دق اوناك املاط اضي؛ برلا  تاباتك

 قلل تيتك سويسينويدل ىرخأ ةلامسر ةيقاب لازت ال هذه ىلع ةوالعو

 مدقي امك ؛ ةيسانملا حئاصنلا مدقي اهيف ٠ ادج ةنيمأ تخأ ىهو « اروفوسيرك
 ٠ مئالملا ىحورلا ءاذغلا اهيلا

 ٠ سويسينويدي صتخي ام اذه

 نورشعلاو عيارلا لصخالا

 ةيكاطنا فقسأ سليفويت
 لازيالف ١ ةيكاطنأ ةسينكل فقساك هركذ قباسلا سليفويث نع امأ ( ) ١

 هناونع رخآ فلؤمو ٠ سوكيلوتوأ ىلا ةهجوم ةيلوأ تافلؤم ةثالث هل قاب
 « ائجوي ايؤر نم تاداهشلا ضعب سبتقي هيف « « سنيجومره ةقطره دض ه»
 ٠ ىرخاآ ةيميلعت بتك ضعب اريخآو

 -رخآ تقو لك ىف امك  ذئتقو اوناك ةقطارهلا نأل ارظنو (؟ )

 'نسئانكلا ةاعر ناف » ةيلوسرلا ميلاعتلل ىذلا ىقنلا داصحلا نددسفم 1 ناوزلاك

 .ةرات « حيسملا ةريظح نع  ةسرتفم شوحوك  مهدصل اوعرسأ ناكم لك ىف
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 ةيوفش تاشقانم ىف ةحارصب مهدض لاضنلاب ىرخأ ةراتو ., ةوخالا حصنب

 * ةبوتكم تافلؤم ىف ةيوق نيهاربب مهئارآ حيحصتب كلذكو « مهلالض حضفو

 ثحب نم حضتي ام اذهو « هريغ عم اذه سليفويث مهدض لضان دقو ( ”)

 ىقاب عم اضيأ فلؤملا اذه مويلا ىلا ظفح دقو ٠ نوبكرم دض هيتك نأشلا ليلح

 ٠ اهنع ثححتلا قباسلا تافلؤملا

 نم فقسأ عباس سونيميسكم ادكاطنا ةسينك ةيفقسأ ىف هفلخ دقو

 ٠ لسرلا دهع

 نورشعلاو سماشلا لصفلا

 سوتسيدومو سبيليف

 انئدحي امك ء انيتروج ةيشوربال افقسأ ناك ىذلا , سبليف امأ
 سوانيريا لعف امك نويكرم دض ادج اغيلب افلؤم اضيأ بتك دقف « ١ سويسنويد
 ٠ نيقابلا لك نم رثكأ لجرلا لالض حضف دق ريخآألا اذهو ٠ سوتسيدومو
 نم نيريثكلا ىدل اهب اظفتحم مهتافلؤم لازت ال نوريثك نورخآ صاخشأ كلانهو
 ٠ ةوخالا

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 اهنود ىتلا فورثخلاو وتيلدم

 َسدراس ةيشوربأ فقسأ وتيلبم ادج زرب اضيأ مايألا كلق فو ( ) ١
 اعافد  تاجايتحا امهنم لك هجو دقو ٠ سيلوبارده فقسأ سويرانيلوبأو
 ٠ ذئتقو مكحي ىذلا هركذ قباسلا نييناموررلا روطاريما ىنادس ناقكالا +
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 ٠ انملع ىلا تلصو ىتلا باتكلا ءالؤه تافلؤم ىرن ىلي اميفو ( ؟ )

 ةءايبنألاو ةايحلا قيرط نع اباتكو ٠ حصفلا نع نيباتك وتيليم عضو

 اباتكو «ناسنالا ناميا نع رخآو ٠ برلا موي نع اباتكو ٠ ةسينكلا نع اًثحبَو

 رخآو ٠ ساوحلان ء اباتكو « ناميالا نعاط نع اضيأ رخآو ناسنالا ةقلخ نع

 نع اباتكو « قحلا نع رخآو « ةيدومعملا نع اباتكو ٠ دسجلاو سفنلا نع

 « ةفايضلا مركز ء اباتكو « ةوبنلا نع اثحبو ٠ ةقلخلاو حيسملا بسن ةلسلس

 دسجت نع انلؤمو ٠ انحوي ايؤرو ناطيشلا نع نيباتكو 2 حاتفملا نع رخآو

 ٠ سونينوطنآ ىلا اهجوم اباتك اريخاو « هللا

 هذهب اثدتبم هيف بتك ىذلا تقولا نيبي حصفلا نع ىتلا بتكلا فو ( ”)

 : تاملكلا

 دهشتسا نا تقو « ايسآ ىف ايلاو سلوب سويليفريس ناك امنيح ه

 ِ « بتك ام اذهو ٠ ةبعرملا ةدعاقلا

 سفنلا نع فكك ىافلؤلا اذ للا ةفاردككلشالا كفن لكا ويشن و (

 ٠ وتيليم باتك ةبسانمب  لوقي امك  هبتك ىذلا

 ةيلاتلا ثداوحلا نأب ركذ روطاربمالا ىلا هجوملا هباتك ىف هنكلو ( ه )

 سنج نالا هيناعي لبق نم داهطضالا نم طق ثدحي مل ام نأل » هدهع ىف انب تلح

 ىف نوعماطلاو ٠ نوحقولا ةاشولاف ٠ ةديدج رماوأب ايسآ ىف اودرط ذا ءايقتألا

 نوبهنيو نوطسي اوراصو « رماوألا هذه ةصرف اوزهتنا ٠ مهريغ تاكلتمم

 ٠ « مهتاكلتمم نم ءايربألا نودرجيو « اليلو اراهن

 ٠ اهم ابحرمف كرماب ثدحت رومألا هذه تناك نا » لوقي ليلقب كلذ دعبو

 ٠ اذهك توم فرش لبقن العف نحنو ٠ ةملاظ تاءارجا ذختي نل لداعلا ىلاولا نأل

 كسنفنب الوأ ققحت نأ وهو ديحولا ءاجرلا اذه كيلا مدقن اننأ ىلع ه ( 5

 «ةدبدحلا رمأ وألا هذهو ةروشملا هذه تناك !ذاامأ ٠ ةحارلاو نامألا وأ ؛ صاصتقللو
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 ىلوألاب انناف ؛ كنم تسيل ٠ نيشحوتملا ءادعألا ىلع ىتح اهذيفنت قيلي ال ىتلا
 ٠ « ءاغوغلا نم شئاطلا بهنلا اذهل نيضرعم انكرتت الإ كنم سمتلن

 نيب اقباس ترهدزا انتفسلف نآأل » : ىنأب ام اضيأ فيضي مث ( 7 )

 سطسغوأ كفلس مكح تنقو كل ةعضاخلا ممآألاندبترشتنا ذا اهنكلو ٠ ربرمدلا

 نييئامورلا ةوقف ٠ انسح الآفو ةصاخ ةنصب كتيروطاربمال ةكرب تحبصأ دقف

 ةوقلا هذه شرع ىلا تدقترا دنقل ٠ تقولا كأذ ذنم ةمظعو ةردق تدادزا

 تمن ىتلأ ةفسلفلا ىعرت تنك ناك ذبأ عم رمتستس اذكهو « بءشلا نم ىهتشمك

 ىتلا ةفسلفلا كلت ٠ سطسغ وأ عم دوجولا ىلاترهظ ىتلاو ةيروطاريمالا عم

 ٠ ىرخألا تاناددلا عم كذالسسأ اهمركأ

 وه ةئشان ةيروطاربما ربخل ترهدزا انميلاعت نأ ىلع ليلد ىوقأو ( 8)

 اليلج ءىش لك ناك سكعلاب لب , سطسغوأ مكح ذنم رش ىأ ثدحي مل هنا

 ٠ عيمجلا تاولص ببسب اديجمو

 ؛« ةاشولا ضعبل امهناذأ احتف ذا « امهدحو سونادتمودو نورين نا( 9 )

 نويحيسملا مهتاو ١ بيذاكألا تلقتنا امهنعو . انميلعت ىلع ءارتفالا ادارأ

 ةلطاب تاماهتا

 ةيباتكلا مهتاخيبوتب كلذو « مهلهج اوححص نيحلاصلا كءابآ نكلو ٠١
 كدج مهنيب نم ٠ مهدض ةديدج تاءارجا ذاختا ةلواحم ىلع اورساجت نمل ةرمتسملا

 ايسآ ىلاو سونادنوف ىلا اضيأو ٠ نيريثك نيرخآ ىلا. بتك ىذلا نادردا

 نم اهايا اعنام ٠ ندملا ىلا  هعم مكحت تنك امدنع  كوبأ بتكو ٠ اهمكاحو

 اسميرال لهأ ىلا بتك ندملا هذه ندد نم ٠ اندض ةددد» تاءارح ةبأ ذاختا

 نيينانويلا لك ىلاو انيثأآو ىكينولاستو

 الثامم نييحيسملا ةهج نم كداقتعا ناك املاطف كتهج نم امأ » )١١(

 كنأب ع انتقالا مامت نوعنتقم انناف « هفسلفو اقفر رثكأ هنأ عقاولاو ٠ مهداقتعال

 ٠ خلا تاعاجملاو تاناضيفلاو لزالزلاك ثدحت ىتلا رورشلا لك نع

 ( ةسينكلا خيرات - ١٠١ م )



551 51 

 ٠ كنم هانيلط ام مزح بيجتس

 5 ركذلا فلاسلا ب اتكلا ؤتدجو تاملكلا هذه

 كبلاو ٠ انه اهيلا ريشن نأ ايرورض هارن . اهب فرتعملا ميدقلا دهعلا رافسأب
 : هبتك ام

 كتريغ عفادب كنأل ارظن ٠ مالس سميسنا هيخأ ىلا وتليم نم » )١9(
 سومانلا نم ةصالخ ىلع لوصحلا ىف كتبغر نع تربع املاط ةملكلا لجأ نم

 نايب ىلع لوصحلا ىف تبغرو « لماكلاب انناميا نعو صلخملا نع ءايبذالاو
 هذهب موقأ نأ تدهتجا دقف « اهبيترتو اهددع ةهج نم ةقيتعلا بتكلا نع قيقد
 تامولعم ىلع لوصحلاف كتبغرو ناميالا لجأ نم كتريغب ىنم املع همهملا
 ام لك نم رثكأ رومألا هذه ردقت هللا وحن كقوش ىف كنأب اكردمو . ةملكلا نع
 ٠ ىدبألا صالخلا ىلع لوصحلل ادهاجم ٠ اهادع

 زركي ىذلا ناكملا تلصوو « اقرش تهجتا الل ىناف اذه ىلع ءانب )١5( ١»
 لسراف « ميدقلا دهعلا رافسأ ةقدب تفرع ٠ هيف سرامت ىذلاو « رومألا هذهب هيف
 راش ةلايسلاب رانا وك سد قرت اب اد نادم وها امك ”اهناج كيلا
 ةاضقو عوشي « ةينثتلاو نييواللاو ددعلاو جورخلاو نيوكتلا ىهو ىسوم
 لاثمأو دواد ريمازم ٠ نارفس مايألا رابخأ ٠ رافسأ ةعبرأ كوالا « ثوعارو
 ايعشا ءايبنألا , بويأو داشنألا ديشنو ةعماجلاو ةمكحلا اضيأو ناميلس
 ٠ ارزعو لايقزحو لايناد ؛ دحاو رفس رشع انثالا ءايبنألا ٠ ايمرأو

 و كرة خسر لهازل اا تت طال هوه تست "دقن القي !اهتتمو و
 ٠ وتيليم تاملك ىه هذه



 نورشعلاو عداسلا لصفلا

 سيلوباريه ةسينك فقسأ سويرانيلودأ

 لصو ام كاهو « سويورأشي ا ردفو د ا ا ا

 اميف اهبتك ىتلا بتكلا كلتو ٠

 اهنكلو
 5 نع ناك 2 لوأ باتح « نددنأ انوا

ب نح اهعبتدا اهدن ثدعن امدف
 ةكلحم و د

 الاح ترهظ ى لإ هةيجيرف لهأ ةقطرع دص دعب

 ناك » تايبذ اكلإ هتابدن

 عم 2 سوداتنود نذل » اهتبادب ْق لازت اي ذشتفو تنأح

 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 هتاباتكو سوناسوم

 قاب لازد الف ٠ نيقباسلا باتكلا نيب هانركذ ىذلا , سوناسوم نع امأ

 ىعدي نم ةقطره ىلا اوفرحنا نيذلا ةوخالا ضعب دض هبتك غيلب ثحب هل

 نايتات نا ليقو ٠ ةرطخ ةبيرغ ةلالض ةلماح اثيدح ترهظ ىتلا ستيتاركنا

 هبيرغلا ميلاعتلا هذه عدتبا ىذلا وه

 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 نايتات ةقطره

 كلذ نع ثدحتلا ةيسسانمب ١ قبس اميف هتاملك انسبتقا ىذلا وهو( ) ١

 ىلب ام بتكي ثيح « تاقطريهلا دض , هفلؤم نم لوألا باتكلا ىف اذهب سوانيربا

 ٠ هتقطره نعو هنع

 )١( ف ١



 © ب
 ا

 سونينروتاس نم اوعزقت نيذلاو : نييتاركنا نوعدي.نيذلا نأ ) ١ ( ١»
 نيدقتنمو < ىلصألا هللا بيترت نيلهاجتم « ةيبوزعلاب اودان « 5 نويكرمو
 اضيأ اودانو ٠ ىرشبلا سنجلا رئاكتل ىثنأو اركذ امهقلخ ىذلا كلذ انمض
 ىذلا هلل دوحجلا حور كلذب نيرهظم " ةدح اهوعد ىتلا ءايشآلا نع عانتمالاب
 ٠ لوألا ناسنالا صالخ اوركنأ كاذك ٠ ءادشألا لك قلخ

 ناك نايتات ىعدي اصخش ناف « طقف اريخأ هونيبت اذه نأ ىلع »( ؟)
 داهشتسا دعب ةسينكلا كرت هنكلو ٠ هعم ناك املاط ءارآلا هذه نم ءىش ىأ رهظي ملو ؛٠ سونيتسوي ىلا نيمعتسملا نمض ناك دقلو ٠ فيدجتلا عدتبا نم لوأ
 هنأ هسفن نظ امدنع خفتناو ٠ املعم هسفن ىأر امدنع خماشت ذاو , ريخألا اذه
 ةروظنم ريغ ةنيعم اروهد اعرتحم هب ةصاخ ميلاعت سسأ .٠ هريغ نم ىمسأ
 جاوزلا ناب  سونينروتاسو نويكرم لثم  ىدانو « 4 سونيتنلاف عابتاك
 « هسفن ءاقلت نم وه اهعرتخا دقف مدآ صالخ مدع وحن هتجح امأ ٠ ىنزو داسف
 ٠ ذئتقو سوانيريا هبتك ام اذ

 ٠ نييسريواتس.هوعيات ىوسو , اهركذ قباسلا 'ةقطرهلا ىلا ةدددج ةوق فاضاف ٠ سريواس ىئعدي صخشيزهظ ليلقب كلذ دعبو ( © )

 مهنكلو « ليجانألاو ءاددنألاو سومانلا نولمعتسي العف مهنأ ( 5 )
 سلوم نوبسيو « ةصاخلا مهتقيرط ئلع ةسدقملا رافسألا لاوقأ نورسفي
 : لسترلا' لامعا ىتح نولبقي الو «٠ هلئاسر نوضفريو لوسرلا

 نم ةعومجم عمج « نايتات ٠ ىلصألا مهتعيش سسؤم نأ ىلع ( )١1
 ىهو « ه نورسيتايد مسا اهيلع قلطأو - ةيفيك ةيأم ىردأ تسل  ليجانألا

 تامأك ضب ليلحت ىلع رساجت هنآ لاقيوؤكلو ٠ ضعبلا ىدبا ىف لازت ١
 ٠ اهبولسأ نيسحتل ١ لوسرلل

 مدس دلسسسلل ال

 ١١ و ا/ ف رظنا نويكرمو سونينروتاس صوصخب (5)
 ٠ ناك ةققع تانل وحلا .ىأ 50
 را 2)

 نايتات ةعضو ىذلا باتكلا ىلع تقلطأ دقو « ةعبرأ نم نوكم » اهانعم ةينانوي ةملك (5)
 . ليجانألا ةعيرالل ةصالخ هيف عمج

 )١( لوسرلا سلوب ىأ ٠



 15 عيوأاو : 5

 ندب الاممتسإا اهرثذكا . بتكلا نم اريثك كرت دقو ( ا/ ) ذا
 . .٠ .- .٠١ .ةه 7 5 ءا ٠ | ١ ١ ٠ دو هم ٠ ,. ح

 اهعفنأو ةددح اضنأ لهو ٠ 7/ 6 نددنانف يدلا ىلا باطح د روهشملا هبادح دريس

 اوناك نييناربعلا ءابدنألاو مسوم نأ زدددو ٠ ةرياغلا ةنمزألا نع ثححتد هيف

 5 دالثلا ا دلأ

 ةيقاب لازت ال ىتلا هيتكو ىروسلا سناسيدراب

 ميلقا 1 ددازتت تاقطرعلا تناك ذا « ار واحدا بحالا عن دجع نو ( ١ ١
 ام

 هج وى هَ <00 7 5 . و 2 عاج دردهد1دلا
 . رددعم غل ف وح و أن دندن امسددرأب 8 بح أ مديحسلب 2 .ردرهفت ندد د

 دضو ٠ نوبدكرم عابتا دض اثاحبا بتك دتو ةينادروسلا ةغللاب رهام ثحابمو

 هذيمالت امأ ٠ ةريشك ىرخا تافنلؤم مم هتغلد اهمتك . ةنتلخم ءا 1 ١ عدتما مهربغ
 7 2 3 م ٠ ف

 5 ص ١ ١ د ص عت
 .٠ .. .٠ 1 ٠

 55 .٠ | ٠ و ءءدلام

 تافلؤملا ى حش اومحرت تقف دم نامدالا - ادوق امهادع ناح ه4ةنإل ندرددح ١ وذاك دقو

 ٠ ةينانويلا ىلا ةينايروسلا نم

000 72 
 . .٠ ى5 حا .٠ هدم .٠ هه
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 سماخلا باتكلا



 نامث هتيفقسأ ىف لظ نأ دعب امور ةسينك فقسأ ريتوسس تام ( ) ١

 ةنسلا ىفو ٠ لسرلا دعب رشع ىناثلا فقسألا سوريثويلا هفلخو «٠ تاونس
 ىلع داهطضالا داع سوريف سونينوطنا روطاردبمالا مكح نم رشع ةعباسلا

 اذاو « ندملا ىف ريهامجلا درمت ببسب ميلاقألا ضعبب « دشأ ةوسق ىف « انبعش

 ىف تاوبر دهشتسا دق هنا لوقلا نكمي « اسايقم ةدحاو ةمأ ىف ءادهشلا ددع ذختا

 ٠ ةرمتسملا ىركذلاب قيلخ هنا عقاولاو « ةقحاللا لابجالل اذه نود دقو ٠ ملاعلا لك

 قدص انمضتم الماك افصو ىرت « تاداهشتسالا ةعومجم » انياتك فو( ؟)

 ٠ اضيأ ايميلعت لب طقف ايخييرات ال .باتكلا اذه ربتعيو ٠ عوضوملا اذه نع ءاينألا

 ضرغلا وحن ةرورضلا وعدت امبسح باتكلا اذه نم ءازجأ ضعب انه رركأسو
 ٠ انمامأ ىذلا

 ,ىتلا مئانغلاو « بورحلا تاراصتنا نع نورخآلا نوخرؤملا ثدحتِب ( «)
 7001 دكت يذلا ةوكتنإر ةعاجبكو «٠ داوقلا :ةراهم نعو. ٠ ءادعألا نم تدخلا
 اكلت, لكلرالو ءانيألا لخا نفا اهل رطح ال .نكلا لتقلا كقاوحو ءامدلاب
 ٠ ىرخألا

 بورح ءابنأ ىحمت ال فورحب نودت اهناف هللا ةكلمم نع انتياور امأ (5 )
 اولضان صاخشأ نع ثدحتتو « سفنلا مالس لجأ نم تريثأ ىتلا مالسلا

 زعأ لجأ نم ال ةليضفلا لجأ نمو « نطولا لجأ نم ال قحلا لجأ نم ةعاجشب
 مئانغلاو « ةنايدلا لاطبأ ةلوطب نع ىحمت ال تايركذ انمامأ عضتو ٠ ءاقدصألا

 2, نيروغتنلا ريغ ءادعألا ىلع تاراصتنالاو « نيطايشلا نم تبستكا ىتلا

 ٠ مهسوّؤر ىلع تعضو ىتلا ليلاكألاو



 لوألا لصفلا

 ةنايدلا لجأ نم اوبراح نم ددع

 سوريف مكح تحت لاغلا دالب ىف

 مهعارص ةعيبطو

 )١( تاعراصملا حرسم اهيف مهل دعأ ىتلا ةكلمملا ىحم لاغلا دالي تناك ٠

 قرتحي عستم رهن وهو « نورلا رهن امهقرتخي ناتللا « انيفو نوبل اهدالب مهأو

 هيجيرفو ايسآ سئانك ىلا ةكلمملا كلت سئانك رهشأ تلسرأ دقو ( ١"

 كاهو ٠ ةيلاتلا تاملكلا ىف اهنيب ىرجي ناك ام تنودو ١ دوهشال افصو

 اهتاملك

 ىف ةوخالا ىلا لاغلا دالبب نويلو انيف ىف نوميقملا حيسملا .مادخ » (©)

 دجمو ةمعنو مالس « ءادفلا ءاجرو ناميالا سفن نوقنتعي نيذلا ٠ ةيجيرفو ايسأآ

 ٠ هءانيو حيسملا عوسبيو بالا هللا نم

 هذهب اهتياور آدبت ىرخألا عيضاوملا ضعب نع ثدحتلا دءيو ( ؟ )

 : ةيفيكلا

 مالآو «٠ نيسيدقلا ىلع نيينثولا جايهو « دالبأا هذه ىف قدضلا ةدش ناو

 ىف ام لك لذب دقو « البقتسم انيلع هموجه دنع هرهظيس ىذلا « دحب ال ىذلا

 0 ناكحم ىلا 6 روهظلا انيلع مرح لف »2 قاوسألاو تامامحلا م

 مالالاو نحملا اودبكت ندخلا عيمج ةيلاتلا لوصفلا قو انه « دوهشلا 2 ةملكب دصغب 1(

 ٠ اودهشتسبي مل وأ اودهشتسا ءاوس داهطضاإلا ءان*'
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 مهتلعجو « ءافعضلا تصلخو « هدض عارصلا تلوح هللا ةمعن نكلو ( 5)

 0 0 ١ ىدرشلا بنقل ا لك ليخك.ىلع ريضلاب نيرداق «"ةتباث ةدمعأت
 اوعرسأ مهمالآب اوناهتسا ذاو ٠ ىذألاو راعلا فونص لك نيلمدتم ؛ هعم برحلا

 لآ ال جملاب ماقتل ريخاكلا ناقزلل مالا نإ : اح نيرهظم + حيسملا .ىلا

 ٠ " انيف نلعتسي

 ءاغوغلا اهسدك ىئتلا رارضألا لك ةلاسبب اولمحت ءىش لك لوأو ) 2 ( ١»

 2« مجرلاو « بهنلاو « ضرألا ىلع رجلاو « مطللاو ؛« جيجضلاك مهسوؤر قوف
 ٠ موصخلاو ءادعألا ىلع هوعقوي نأ نورئاثلا ءاغوغلا رسسي ام لكو « نجسلاو

 ةحاسلا ىلا ٠ ةنيدملا ءاسؤرو ٠ فلألا دئاق مهذخآ كلذ دعبو » ( 8 )
 نيحل اونجس « اوفرتعا الو ٠ روهمجلا لك روضحب مهعم ققحو « ةيجراخلا

 ٠ ىلاولا لوصو

 لخدت . ةوسقلا ىهتنمب انلماعو ., دعب اميف همامأ اولثم امدنعو , ( 9 )

 هلل ةبحم ائلتمم ناكو « ةوخالا دحأ وهو , سوئاجابأ سويتيف رمألا ىف
 ةرهش لان هنس ةئثادح مغر هنأ ةجردل ادج ةبيط هتايح تناك دقو ٠ ناسناللو

 اليسملاكجو< ىلا! (ناصو ةشمج ؛قسركلاس/ ناك. هخاب 7+ نينقلا“ وركز" ةزهشك

 2 هلل ارويغ « ةوخالا وحن نم ريخلا لامعا عيمج ىف لكي ال ناكو , * مول
 انك رتل اانلا ةمكاشلا) ليفحيزمل هانت نوه ىذه جناكا لاو: ورلا دف اراج
 هتوخا ةحلصم ىف ةداهشلاب حمسي نأ بلطو . ابضغ ألتما لب , اهب مكاحن

 ٠ رش وأ حبق ىأ اننبب دجوي ال هنأب

 )٠١( ١» هدض اوضرح ءاضقلا ىسركب نيطيحملا نكلو ٠ هنأل 3505 ١5

 اضيأ وه ناك اذا امع هلاس امنا « لداعلا هيبلط ىلاولا ضفرو « ةزراب ةيصخش

 ايحيسم ٠ ىعدو « دوهشلا دادع ىلا هسفن وه ذخأ لاع توصب ادهب دش املو

 نييحيسملا عيفش ٠ رثكاأ هب التما ىذلا 5 حورلا ىأ  عيفش هلخاد ىف ناك ذا

 هتايح عضم نأ ادج هرسي ناك هنأل , هتبحم ءلمب اذه رهظأ دقو ه ابركذ نم

 (19 : ١ ول ) (4) سدقلا حورلا ىآ «5) (5 1١ ولر) 5



 هج + 8

 به هادا «دة'هبنع 0 و ال بيطتحست لات ع سح ةحذؤ 9 > دح) .- هد هح

 - 0 ريح + أ دح

 لا عم سمم دحح ..-خ هتضجخل 2 و3 هيب ااس دع 5 -----< دكسشطللندا دتننمح 59 1 >١١

 5 5 م 3 ١
 ١ -- ١

 د 5 55

 2 ه2 ليتتكتحشسجا ود وحلل هل احتل ثا هادم لكد ميقا نع 0

0 5 
 - <> - - - »> "< - ديب

 يحلل 7-0 .- 0 ديح يتحل[لطت 2 8 -ا 9 ته 38 ها هكا >>> كح 2 -٠ دمنا دجح د 5 سدح دجدج

 <جت اود 9520925-- 5 اه ه2-- ام ١ *.ك يلئلككبي هللا دؤكا ندع .لييحح بح - د 3 يه ج هييدح

 5 000 / 1 ١ 3 - حب

 ..- ديسحمج ا مجال تحل د دحض ديننا ةيس 5< ميج دج مخ نيححتلا ند تف

 د امج ١ كيا توءا 9 كل تحح هح >>> هجتشسحجلا يح انك تسهح دتلح ١ ١ ١ ١ ١

 9 ١ 1 . - بديلا
3 5 

 تح تتيح ه 1 5 3 -- 8 ١

 .يسحت 2 د يسع 3" هب هديفس | 33 دي حاحا  ىيكحجحد يد >2 هنأ 4 ..-

 دج
 3 جنح حجت 1

>« 

 بطخم حج >ح > >> 5 22 هفلسع - اج ١ 1 اج ١ ١ مي

 59 وي - وة ديملح 5 5 5.0 يحض 300 0 يي 3 1

 - - 3 1 1 0 ٠

 هةسبضجخحح <> تحلل دسم يملا هه ضخم تحلل 2- داع هددجح لا قدح 5 نجح نيج

 ح 3
 ٠

 - هج ٠

 يت - .٠ لس جح بتحسحتححل هي

٠ ٠. 5 3 > 
 > + ١ - 3

 هل ج بل حل 4 هفكهشحهحع دل تتجتح اسلئانتا لا ححككحههل دطحل © 5

 - يح بي 5 - 0 0 ب آ_ >- 5 32 ١

 تت هدسهسحت"ا تح هحاح د أ 1 --- 3 >- جحا نية 1 >يا 1 .٠

 5 2 58 0 9 كحل 8 - 2 9 59 محا >>

 4> - ١

. _- 

 تصطضت+ ابكتك © هحجححل لال مس تا ا 5 < >>: .لاطل هحخ تتلطت يب ١ »0 - سيلا هتتعجدتن

 ال روعاو - نهد جاوزلا مرحلا لهالاب قسنلا» . رشيلا موحلا لكلاب اروز انوحمتل
 ه 9 2 ..- - 6 م 33 ةيعا ب 2 5 5 32 0 كفا ابا و.

 ١ : - »وب -
 5 9 - مي .

9 3 
5 0 + 

 و - د

 . -تكستا - كك سشسشهحتحح 2 .خح ه-لطظطسشنل> ايس رتحححل دي هشححتلا جيح هع .قلحسحا

١ / 



 10 سعد

 ةماه قوف بصنا دنجلاو ىلاولاو ءاغوغلا بضغ لك نأ ىلع )1( ١»

 هنكلو ثيدح رصنتم وهو «٠ سوروتامو « انيف نم سامش وهو « سوتكناس
 ادومعةرمتسم ةفصب ناك ثيح سماغرب ىلاهأ نم وهو سولاتاو « عاجش دهاجم

 رشبلا رظن ىف ودبي ام نأ اهيف حيسملا رهظأ ىتلا انيدنالبو « انيتم اساسأو ايح

 ىتلا هل اهنكن ىتلا ةبحملا ببسب ديجم هللا رظن ىف وه اعيضوو ائيندو اريقح

 ٠ رهاظملاب راختفالا ةوق ىف رهظت

 اهسفن ىهو  ةيضرألا اهتديس تناكو « نيدعترم انلك انك ذا اننآأل , )1١6(

 فارتعالا نع اهدسح فعض اهقوعبي الثل ةفئاخ دوهشلا نمض تناك اضيأ

 اوناك نيذلإ اهيبتعم ماما تهمص اهنإ ةجردل ةوقءاشيدنالب تالتفل,, ةرابسجب
 مهترطضا ىتح «. بيذعتلا عاونأ لكبد ءاسملا ىتح حابصلا نم اهبيذعت نوبوانتي

 ائيش اهل اولعفي-نا ًاوعيطتسي ملو مهرما ىلع بلغ دق مهناب فارتعالا ىلا
 هنأب اوفرتعاو . ارهت دق اهدسح لك ناك ذا اهلامتحا ةوق نم اولهذو ٠ رثكأ

 مالآلا هذه لك ىلوألاب مكف ٠ حورلا قاعزال مالآلا هذه نم دحاو عون ىفكي .ناك

 7 ةفيئعلا:ةعوخاملا

 ,ةديددنص ةعراصمك اهفارتعا ىف اهتوق تددج ةكرادملا ةأرما نأ ىاعد» )١9(

 نحنو « ةيحيسم انأ : خرصت نأىف اهمالآل افيفختو اشاعتناو ةيزعت تدجو دقو

 ٠ ارث لعفن مل
 ةقاط قوفو 2, ببجع لكشب اضبيأ لمحت دقف سوتكناسس امأ » (3)

 قيلفأ رمتشل هاله كندا وشألا لواح امنييو ٠ مالآ نم هاناع ام لك . رشيلا

 نأ بحب ال امم ةملك ةبأ هنم | وداطصب نأ - ةوسفقلا ف ناعمالاو » هبيذعت

 همساب ىتح قطني ال هلعج ىذلا بيجعلا تابثلاكلذب هسفن حلس دقف 2 هلوقي

 فرتعا دننل ٠ ىحيسم اضل: هلوقب مهتلئسأ لك ىلع ةبيئامورلا ةغللاد باجأأ

 ٠ هبلع ىلغتال هبدذعم بولقو ىلاولا بلق َْق ةيغرلا تكرحت كلذلو 6

 ةيسسالاحن حئافص اريخأ اوطبر هل هنولعفي رثكأ ائيش اوكلمي مل ذا مهنكلو
 ٠ ةقبدقرلا همسج ءازجأ ىلا ةامحم
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 2« ملستسي الو نيلي ال ادلجتم لظ هنكلو « العف تقرتحا هذمحجو , (59)

 ءاشحأ نم قفدتملا ىوامسلا ةابحلا هايم عوبنيب ايوقتم اشعتنم هفارتعا ىف اتبان
 ٠ حيسملا

 لكشب هوشتو هلك أرهت دق ناك ذا « همالآل ادهاش هدسج ناكو » (59)

 ؛هدجم رهظأ هيف حيسملا ملأت ذاو ٠ ناسنالا لكش نع نوكي ام دعبا ناكو « عشب

 هبحم تدجو ثيح هنأ انيبمو « نيرخآلل الثم هابا العاجو « همصخ نم هادأ اذقنم

 دقو « مهنأ نيناظ ٠ مايأ ةءعضب دعب ىرخأ ةرم رارشألا هيذع امدنعو » (؟51)

 بلغتلا نوعيطتسي دق « ديلا سمل قيطب دعي مل هنا ةجردل بهتلاو , هدسج خفتنا

 نوفاخي نيرخآلا نأ  لقألا ىلع وأ هدسج ىلع حئافصلا سفن اوعضو نا هيلع

 سكس لب كرك نإ طقف كف نك كل راسو مالا كت ل
 داعتساو ةيلاوتملا تابيذعتلا طسو بصتقناو هدسج شعتنا ىرشم راظتنا لك

 ةمعنب « ةيناثلا مالآلا هذه تراص اذكهو , فارطألا تكرحتو . ىعيبطلا هلكش

 ٠ ءافشلا ىفو لب بيذعتلا ىف ال ايدسس , حيسملا

 تاملك ضعبب قطنلا ىلع اهضيرحتب اهتنوندد ْق ددزد نأو » حيسملا اوركنأ

 ٠ انب ةياشولا ىلا
 نم تظقيتسا دق اهنأك « مالالا تحت اهتوق تداعتسا اهنأ ريغ » (؟55)

 هجو ىف تفقو ىدبألا منهج باذعب ةرضاحلا مالالا اهتركذ ذاو «٠ قيمع تابس

 نأ نومرحي مهو لافطألا اولكأي نأ ءالؤه عيطتسي فيك : ةلئاق نيفدجملا
 2, ةيحيسم اهنأب تفرتعا ذئدنع 2 ةلقاعلا ريغ تاناويحلا ءامد ىتح اوقوذي

 ٠ دوهشلا دادع ىف تدسحف

 ىودجلا ةميدع ةملاظلا تابيذعتلا هذه لعج حيسملا نأل ارظنو » (:9)

 ملظأ ىف سبحلا ىهو ٠ ىرخأ تاريبدت سيلبا عرتخا « نيكراداا ربص ببسب
 تابيذعتلاو « ةرطقملا نم نمماخلا بقثلا ىف مادقألا عضوو نجسلا ىف ناكم حبقاو
 كلمتيو مهترئاث روثت امدنع نينوجسملا ىلع اهعيقوت هناوعأ داتعا ىتلا ىرخألا



 نق 2<

 نم عونلا اذهل برلا مهراتخا ذا نجسلا ىف نوريثكلا قذتخا دقو ٠ سيلبا مهيلع

 ٠ هدجم مهبف رهظيل توملا

 نم هنأ نظي ناك ىتح « ةوسفلا ىهتنمب اوبذع ضعملا نأ مغرو » (5)

 مهنا الا ؛ ضيرمتلاو جالعلا عاونا لك مهعم تلذب امهم اوشيعي نأ ليحتسالا

 تشعتناو ٠ برلاب اووقت ذا ٠ ةيرشب ةياعر لك نع نيديعب نجسلا ىف اوثدل

 ىقلا+.دق اوناك. نيذلا, امأ + نيقابلا اوعجشو اوددسشف « مهسفنأو مهداسجأ

 ٠ هيف اوتامف «٠ بيذعتلا ىلع مهداسجأ نرمت مدعو

 « نويل ةيذقسأ هيلا تلكوأ دق ناك ىذلا ؛ سونيثود طودغملا امأ , (؟9)

 تنهو دقو «٠ ةنس نيعست ىلع ديزي هرمع ناكو « ءاضقلا ىسرك ىلا هورج دقف

 ةريغلاب ىوقت هنكلو ٠ هدسج فعض ببسب سفنتي نأ دهجلاب داكي ٠ « هاوق لك
 هدضع ىف تتف دق هدسج نأ عمو ٠ داهشتسالا ىف ةراحلا هتبغر ببسب ةيحورلا

 ٠ ”اهيف حيسللا رصتخي ىكل هتايح تظنح .دقف . .ضارمألاو .ةحوخيشلا

 نييندملا ةالولا ضعب هقفاري , ةمكاحملا ىملا دنجلا هب ىتأ امدنعو » )5١(

 .« هيسفن حيسملا وه هنأك فاتهلا عاونأ لّكب هدض نوفتهي بعشلا نم روهمجو

 ٠ ةليبن ةداهش دهش

 اقحتسم تنك نا : باجأ نييحيسملا هلا وه نم : ىلاولا هلأس الود )5١(

 هنم نوبيرقلاف ٠ تامطللا عاونأ لكب هومطلو ةظاظفب هورج ذئدنع ٠ فرعتسف

 نوديعيلاو « هنسل باسح ىأ نيبساح ريغ « مهلجرأب هولكرو ٠ مهيديآب هومكل

 نا نيمرجم نوربتعي مهنأب اونظ لكلاو « مهيدبأ هيلآ تلصو ام لكب هوفذق هنم
 نومقتني كلذب مهنأ اومهوت مهنأل ٠ ةنكمم طناها لكب هتناعا ىف اورصق

 2« سفنتلا ىلع ىوقي ال داكي وهو نجسلا قامعأ ىف هب جز مث نم ٠ مهتهلآل

 ٠ نيموي دعب تام من

 لكشب عوسبي محارم ترهظو « هللا نم ميظع داقتفا ثدح ذئدعب » (؟؟)

 نع ةديعي تسيل كلذ عماهنعلو , ةوخالا نيب ىرت نأ ردني ةيفيكبو فصوي ال

 ٠ حيسملا ةردنف

 عم اونجس ةرم لوأل مهيلع ضبقلا دنع اوعجارت نيذلا نأل » (؟9)
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 ىو مهل ىردجلا روع يرقنا اضل را

 ملو « نييحيسمك اونجس دقف « مهتلاحب اوذرتعا نيذلا امأ ٠ رضاحلا ملاعلا ىف

 ةلتقك . دعب اميف اولموع دقف نوقباسلا امأ ٠ ىرخأ تاماهتا ةبأ مهيلا هجوت

 ٠ نورخآلا اهب بقوع ىتلا ةوسفلا فعض ةوسقد « نيمرجمو

 حورو « حيسملا هبحمو « ديعاوملا ءاجرو , داهشتسالا حرف نأل » (55)
 لهسي ناك ىتح ادج مهتبذع دقف نيلوآلا رئامض امأ ٠ نيريخالا تدنس بآلا

 ٠ نوقاسب مهو مههوجو ىلأ رظنلا درجمب نيقابلا نع مهزييمت

 «٠ مههوجو ىلع ةمعنلاو دجملا حفطي «٠ نيحرف اوجرخ نوقياسلاف » (؟5)

 ٠ ةيبهذ ىلحب ةنيزم سورعك ةليمج ىلح اهنأك ودب مهدويق سفن تناك ىتح
 روطعب اورطعت مهنأ ضعبلا نظ ىتح . 9 ةيكذلا حيسملا ةحئارب اورطعت دقو
 نيئولمم « نيبئثتكم .« رطاخلا ىرسكنم « ءالذأ اوناك دقف نورخآلا امأ ٠ ةيضرأ

 نيلماح ٠ ءافعضو نيسيسخك مهنوريعي نوينثولا ناكو .« ىزخلا عاونأ لكب
 ىأر ذاو ٠ ةايحلا بعاو ميظعلا مسالا دجمو فرش اورسخو 2 ةلدفلا ةمهت

 اوريعب نأ نيوذو هر درت الب اوفرتعا مهرمأآ فرع امدنعو ٠ اووقنت اذه نوقاملا

 :>+ !اسملفا «تاءارغإلا تانثخلا' ىآ

 ٠ ةلئاق اهثيدح ىف ترمتسا ىرخأ تاملك دعبو (51)
 ذا مهنأل «٠ لاكشألا لك ىلإ مهتاداشتسا اريخأ تمسقنا اذه دعبو »

 ناك كلذلو ٠ بالا ىلا هومدق روعزلا عاونآ لكو ناولألا لك نم اليلكا اورفض
 نأ دعب ؛ دسافلا ريغ ميظعلا ليلكالا ءالبنلا لاطبألا ءالؤه لاني نأ قئاللا نم
 7 ه1 تلا |ررسو ةييع اعكلا ربكم

 انيدنالبو سوتكناسو سوروتام حرسملا ىلا ذخأ اذكهو » (539)
 رظنم ىنثولا بعشلل مدقي ىكلو « ةيراضا| شودولل اوضرعب ىكل . سولاتاو
 ٠ شوحولا عم عارصلل صاخ موي انبغشل ددحو ٠ ةوسقلا رظانم نم

 باذعلا عاونأ لك ىرخأ ةرم سوتكناسو سوروتام نم لك زاج » (؟5)
 ,نآلا امهناك ىرحألاب وأ , لبق نم مالآلا نم ائيش ادباكي مل امهنأ5 . حرسملا ىف
 المحتو « هسفن ليلكالا لجأ نم نادهاجبي « عقاوم ةدع ىف امهودع ىلع ارصتنا دقو

 ااا

 ) »"( )9وك « : ١٠١ (
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 مهنم لك. امهبرضيف دنجلا نم نيفنص نيب رورملا وهو داتعملا صاصقلا ةيناث

 2« هودارأ وآ رئاثلا بعشلا هبلط ام لكو ٠ ةسرتنملا شوحولا ةوسفق مث « هرودب

 ٠ امهادسج هب ىوش ىذلا ىديدحلا ىسركلا اريخآو

 اومزعو ٠ امهوحن نم مهنونج دادزا لب « اذهب نودذعملا عنقي ملو » (؟9)

 ةملك سوتكناس نم اوعمسي مل اذهب ىتح مهنكلو ٠ امهربص ىلع بلغتلا ىلع

 ٠ ةيادبلا ىف هب قطن ىذلا فارتعالا ىوس

 2 ةليوط ةدم فينعلا عارصلا كلذ مدقت امهتايح تلظ ذا ء اذكهو » (40)

 عارصلا عاونأ ضوع. ملاعللا ارظنم راهنلا كلذ لوظ امدق نأ دعب اردخأ اتام

 ٠ ةفلتخملا ىداعلا

 شوجولا“ عالتبال تضرعو ةبسشخ ىلع تقلع دقف.انيدنالب-امأ )5١( ١»
 ببسبو « بيلص ىلع ةقلعم اهنأك ترهظ اهنألو ٠ اهيلع مجهت ىتلا ةسرتنملا
 ىف اهيلا اورظن مهنآل 2 ةريغلا رانب نيدهاجملا تدهلا دقف . ةراحلا اهتاولسد

 ةئيه يف ٠ مهلجأل بلص ىذلا كاذ ةيجراخلا مهنيعاب اوزظنو .. اهداهج
 نوكت حيسملا دجم لجأل ملأتي نم لك نا همساب نينمؤملا عانقال كلذو , مهتخأ

 ٠ ىحلا هلالا عم ةكرش ماودلا ىلع هل

 دقف ةسرتفملا شوحولا نم دحاو ىأ ذئتقو اهسمي مل هنألو » (5؟)

 اماذا ىتك ءارخآ عارصل تظفح اذكهو٠ ةيناث نجسلا تعدوأو ةبّسخلا نع تلزنا

 ءءافش الب ٠١ ةيوتلمللا ةايحلا صاصق تلعج ىرخآ تاعفد داهجلا ىف ترصتنا

 حيسملا تسبل ذا اهنأ الا ٠ ةرقتحمو ةفيعض . نسلا ةريغص تناك اهنأ عمو

 ريغ ليلكألا امداهجب تلاثو «.ةوخالا ةيمح ريثت نأ تعاطتسا « زحتنملا بلاغلا

 ٠ ةديدع ارازم مصخلا تبلغ نآ دعب دساقلا

 ةيبصخش اذ ناك هنأآل لاع توصرد بعشلا هاعدف سولاتا امأ و (5؟)

 ىف ةيبطلا هتريسو حلاصلا هريمض ببيسب تابث لكي ةمكداحملا ىلا لخذف ٠ ةزراب

 ةمفللاب اهيلع بتك ةحول همامأ تلمحو .« حرسملا لوح ديتقا (55)

 اهبلا ريشي هلعلو ( ١ : "5! شا ) رظنا )٠١(
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 ال نكلو ٠ هوحن نم ابضغ بعشلا التماف ٠ ىحيسملا سولاتا اذه .::.ةينامورآلا

 نيذلاو .« نجسلا اوعدوا نيذلا نيقابلا عم داعي ناب رمآ ئنامور هن] ئلاولام قع

 ٠ دعب درلا هنم هلصي ملو رصيق ىلا مهنع بتك

 ىودجلا ةميدع نكت ملو. ىدس بهذت مل ةطسوتملا ةرتفلا نأ ىلع » (55)
 ءايحأ اولظ ةإو + دحتال ىثلا ميسا محارم تريظ مجربنصم ميضال وميعلا ةةلوللاو
 تطبتغاو ٠ اودهشي مل نيذلا وحن ةبحمو ةمحر دوهشلا رهظاو ٠ ىتوملا ميقأ
 ٠ تاوماآك مهتجرخأف قبس نأ دعب ءابحأ مهتلبق نمب ءارذعلا ميرم.

 اودلوو ٠ اوركنأ نأ قدس نمم نوريثكلا داع مهريثاتب هنأل » (55)
 ةيبلا فحاع ذاو .: "ا ودرع نا ارئلكو + ىرخلا هيه ةايطلل بيدن تيدر < قلك
 رسب ال ىذلا هللاو ٠ ىلاولا مهيوجتسيل ةمكاحملا ىسزرك ىلا اوبهذ اووقتو ةايحلا

 ٠٠ فطللاب مهلماع « ةبوتلا ىلا هتمحرب عيمجلا وعدي لب ١١< ءىطاخملا تومب.

 ,كلذلو ٠ هحارس قلطيف ركني نم امأ ٠ مهمادعاب رمأ رصيق نآل » (51)

 «بوعشلا لك نم ريهامج هترضح ىذلاو : ذئتقو لح ىذلا ماعلا ديعلا ةيادب ىفف
 قئثدنعو : ريهامجلل ارظنم مهنم لعجيل ءاضقلا سلجم ىلا نيكرابملا ىلاولا مدت

 «ةيئامؤرلا ةيوكرلا لمحي مهنم ناك نم سأر عطقب رمأو , ةيناث مهرمأ صحف
 :٠ ةيراضلا' شوحولا لأ, نيقاكلا قسرا هقككو

 سكعب  مهنأل , اوركناف اوقبس نم ىف ادج حيسملا دجمتو » (56)

 نأ كشو ىلع مهنأك « دارفنا ىلع مهعم ققح دقف ٠ اوفرتعا  نيينثولا راظتنا
 ضعبلا نمتساو ٠ دوهشلا ذادع ىف اودسح اوفرتعا ذا مهنكلو ٠ مهحارس قلظي

 ّلقأ وأ « ناميالا نم ةرذ مهيدل نكت مل نيذلا مه ءالؤهو « دوهشلا ةريظح جراخ
 ءانباك - لد ٠ هللا فوخ نع كاردالا نم وح وا ا بم ماا دل
 ٠ مهدادتراب قيرطلا ىلع اوفدج كالهلا

 ئرجي ْنأك امثيبو ٠ ةسيئكلا 'ئلا اوملظ دقف قيقابلا ْمْلدَمَح مآ 45("1)

 )١١( ) اا : ”"© زحل ,(

 )؟١( للاب /م انا. :: "9 تمن ١ 5
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 « دلولا ىجيرف وهو « ردنكسالا ىعدي صخش كلانه ناك « ءالؤه عم قيقحتلا

 نم افورعم « ةليوط تاونس لاغلا دالب ىف شاع دق ناكو , بطلا ةنهم فرتحي

 قى بيصن نم ايلاخ نكي مل هنأل ؛ مالكلا ىف هتارجو هلل هتبحم ببسب عيمجلا
 قم ل م مج اكاح دعلإ» ميكا / هاما + غانو ذا؛ اذه , ةيلوسرلا ةمعنلا
 * قيضو ةدش ى هناك هراوجب نيفقاولا مامأ رهظ « فارتعالا ىلع , تاراشالا

 “ نآلا اوفرتعا دق اوركنأ نأ قبس نيذلا نأل راث بعشلا نكلو » (50)

 دل دلل اع دتنا] ةييدقا هوز دم نك 3وب ةصتخا] موج فاكر ءانيددكسالا' دك | ةكتلبتب

 سشوحولل هحرطب رمأو ادج ظاتغا ىحيسم هناآب باجأ املو ٠ هتبصخش نع هلأسو

 سولاتا حرطب رمأ ىلاولا نأل ٠ سولاتا عم لخد ىلاتلا مويلا ىفو ٠ ةيراضلا

 ٠ بعشلل ءاضرا شوحولل ةيناث

 | 13 اماموإ «,نضرقلل اذهل. ةدفملا تالآلا :لكمب جرا 3 اجذمقا (601)

 لكش ىأب رمذت وأ نينأ ىأ ردنكسالا ردصي ملو + ةفينع امالآ المحت نأ دغب

 ٠ هيلق ىف هللا ىجاني ناك لب « لاكشألا نم

 ناخدلا دعاصتو « ىديدحلا ىسركلا ىف سولاتا عضو امدنع نكلو » (55)

 وه متنأ هنولعفت ىذلا اذه نا : ةينامور ةغلب بعشلل لاق ىوشملا هدسج نم

 * رخأآ ءىش ىأ بكترن الو « رشبلا لكان ال انناف نحن امأ , رشبلل ماهتلل
 امك مسا ىأ لمحي ال هللا نأ : باجأ هللا هلمحي ىذلا مسالا نع لثس امدنعو

 ٠ ناسنالا لمحي

 ,عارصلا مايا نم موي رخآ ىف « انيدنالب ترضحأ اذه لك دعب » (0؟)

 ٠ ةنس رشع .ةسماخلا وحن هرمع غلبي ىبص وهو سوكيتنوب عم « فينعلل

 انلحيل امهيلع طغضيو ٠ نيرخآلا مالآ ادهشيل موي لك امهب ىتؤي ناك دقو

 0 اع ياو اهنا نيركيحم نيتقاك ناب امهنالرتنةلوت * تاق وألا

 م ةارملا سنج ةقر اوعاري ملو « ىبصلا نس ةثادح ىلع اوقفشي مل مهنأ ىتح

 نأ ارارم امهنم اوبلطو « باذعلا عاونا ىستقأل امهوضرع كلذل » (ه1)

 نيينثولا نا ىتحهتخاأ هعجشت تناك سوكيتنوب نأل ٠ اولشف مهنكلو « انلحي
 ملسا تابث لكب بيذعتلا لمحت نأ دعبو « هبيوقتو هتبثت اهنوري اوناك

 « حورلا
 ماك امهءانبا تعجش ذا « اريخأ اهناف انيدنالب ةطويغملا امأ )060( ١»
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 .ىه تلمحت ٠ ىوامسلا كلما ىلا نيرصتنم نيرفاظ اهلبق مهتلسراو « ةليبن
 اهناك « اهليحرب ةطبتغمو ةحرف « مهب قاحلل تعرسأو ؛ عارص لك اهسفن
 ٠ ةسرتنملا شوحولل حرطلا ىلا ال ,« سرع ةميلو ىلا تيعد دق

 ىلع رانلاب ىبشلا دعبو « ةسرتفملا شوحولا دعبو « دلجلا دعبو ه١ (51)
 فذق اذهو ٠ روث مامأ تحرطو ةكبش ىف اريخأ  تعضو « ىديدحلا ىسركلا
 « اهئاجر بيسب اهل ثدحي ناك امم ءىشب رعشت مل اهنكلو , كلانهو انه اهب
 تضاف اريخأو « حيسملا عم اهتكرشو « هيلع تنمتؤا امب ماتلا اهكسمتو

 لثم تلمحت ةاأرما مهنيب دجوت مل هنأ مهسفنا نوينثولا فرتعا دقو ٠ اهحور
 ٠ ةعورملا مالآلا هذه

 فقت مل نيسيدقلا وحن مهتيشحوو مهتوسقو مهنونج نكلو » (00)
 مل ١١ سرتفملا شحولا اهارغأ ذا ةشحوتملا لئابقلا كلت نآأل ٠ دحلا اذه دنحت
 ليثمتلل ىرخأ ةصرف يس سوي حا ل

 «اوبلغ مهنأ مهلجخي مل مهتلوجرو مهتيلقع صقن ببسب مهنأل » (5)
 ىلاولا دقح اوراثآو ٠ ةسرتفم شوحؤك الاعتشا مهبضغ مأدزأ ضكعلاب لج
 نمو ٠ دعب ملظيلف ملظي نم : باتكلا متيل ملظلا ىهتنمب انتلماعمل بعشلاو
 ١١ ٠ دعب رربتيلف راب وه نمو ٠ دعب سجنتيلف سجن وه

 ابطيت : ىتلا .داشالا اوكرتو ٠ اهادحأ نحن نفدن الئل اليلو اراهن اهنيسراح
 سوؤر اوعمضوو 2« دسفتو نفعتتل ءارعلا ىف رانلاو ةسرتفملا شوحولا نم
 الثل ةقيرطلا سفنب ةريثك امابأ دنجلا اهلسرحو 5 اهداسحجاأ راوجب نيرخألا

 ٠ نفحت

 ::صاصق اهريلا اوزع ىتلا مهمانصأ نيمظعم » نورخآلا مهب رخبسو ٠ ةومسق

 1 ١ '؛ ىيلبل 4 58)

 ءاديدشلا داسجاب ادج نومتهي نويحيسملا ناك : ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لوقي )١5(
 ٠ ةسدقم نكامأ اهنوربتعي اوناك ىتلا مهرباقمب ةديدش ةيانع نونعيو « مات ماركاب اهنفدو

 .( :1١١ "5 ؤر) )٠١١(
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 انوحن نورهظي مهنأب ودبي ناك نيذلا . مهيف ءالقعلا ىتحو ٠ نييحتسملا

 مهتنايد مهتءفن اذامو » مههلا ندأ 2 نيلئاق مهنوردعب |وناك 2 فطظولا ضع

 ةايخلا ىلع اهولضف ىتلا

 نونعي اوناك مهنكلو ٠ مهفطاوع تكرح تالسوتلا الو « عانفقالل انفاك ناك

 ا خا ىرخأأ رومأ كرحمنت دعنو

 مايأ ةتس ءارعلا 1 ةفوشكم تكرت ذا ءادهشلا داسحأ نأ هد (١١1؟)

 كلذو » اهحستكا ىذلا نورلا رهن ف دانس اهحرطو » ادامر تراصو تقرحأ

 ٠ ضرألا ىلع رثأ اهل رهظي ال ىكل

 اوقبعب نأ ىلعو هللا ةبلغ ىلع نورداق مهنأك هولعف اذهو ذ (15)

 ةمايق ىف ءاجر مهل نوكيدال مهريبعت دح ىلع , ط3 1 ةديدحلا مهتدالو

 اورقتحاو « ةبيرغلا ةديدجلا ةنايدلا هذه انيلا اومدق اهيف ىتلا ةقثلاي تاومألا

 نوموقي اوناك نا نآلا رظننل ٠ حرفب توملا ةاقالل ىتح اودعتساو « لاومعألا

 1 انيدبأ نم مهصيلختو مهتدعاسم ىلع اردان مههلا ناك ناو » ةبناث

 ئتاثلا '"لَضْفَلا
 هللا ىبوبحم ءادهشلا ةمدخ

 داهطضاإلا مهب ا

 )١( هركذ قباسلا روطاربمالا مكح تحت حيسللا سئانكب لح ام اذه «

 نمو « ىرخألا راطقألاب ثدح ام قحب هنم جتنتسن نأ عيطتسن ىذلا رمألا

 دوس يا ضخما تأ راتغمأ كف تحت نإ :فشانلل

 ةيتآلا تاملكلاب دوهشلا ءالؤه ةقرو :

 ٠ تلومألا نس مهتمايق ىأ (15)



35: 2 

 ىف ناك ذا ىذلا حيسملاب ءادتقالا ىف ادج نيرودغ اضيأ اوذاك دقو , (5)

 نم مغرلاب مهنآ ةجردل « ١ هلل الداعم نوكي نأ ةسلخ بسحي مل هللا ةروص
 نيترم الو ةرم ال ةلماك ةداهشلا مهميدقتو « ةماركلا هذه لثم ىلا مهلوصو

 « ةيراضلا شوحولل مهحرط دعب «٠ نجسلا ىلا مهتداعاو « ةريثك ارارم لب

 ءاودهش مهنأب مهسفنأب اوداني مل مهناف ٠ حورجلاو قورحلاب مهماسجأ ةاأرهم
 لئاسرلاب . مهنع أندحأ ثدحت ناو ٠ مسالا اذهب مهبقلن نأي انل اوحمس الو

 ٠ ةدشب هوخبو « دوهشك « ايوفش وأ

 دهانشثلا حيسملا ىلا رورسب « دهاش » بقل نع اولزانت مهنأل » (؟)

 انوركذ دقو هللا ةقيلخ ةءاددم « " تاومالا نم ركبلا قداصلا نيمألا

 !اوبسح نيذلا مه دوهشلا نأ : نيلئاق ٠ اولحترا نأ قدس نيذلا دوهشلاب

 «مهلاحتراب مهتداهش اومتخنيذلا «٠ مهفارتعا ىف قوف ىلا اوذخؤي نأ نيقحتسم

 نم اوسمتلا مث نم « ءاعضو نيعضاوتم نيفرتعم لازن ال انناف نحن امأ

 ٠ 5 اولمكي ىكل ةراحلا تاولصلا اومدقي نأ عومدب ذوخالا

 وحن ةميظع ةارج نيرهظم « ةداهشلا ةوق مهلامعاب اورهظأ دقو » (5)
 « فوخلا مدعو ةعاجشلاو ربصلاب مهومسو مهلبذ اونيبو ٠ ةوخالا عيمج
 فوخ نم مهئالتمال « مهتوخا نع مهزيمي ىذلا دوهشش بقل اوضفر مهنكلو

 ٠ « هللا

 : ةيلاتلا ةياورلا ىرت ليلق دعبو (5)

 نع اوعفاد دقل ه نآلا مهتعفر ىتلا ةيوقلا ديلا تحت اوعضاوت دقل »

 اوطبري مل نكل « عيمجلل لحلا اوحنم دقل ٠ ادحأ اومهتي مل نكل ؛ عيمجلا
 لماكلا دهاشلا سونافتساك ةوسقب مهولماع ند عيمج نع اولص دقل ٠ ادحأ

 نم لجأل ىلص دق وه ناك ناو 7 ةيطخلا هذه مهل مقت ال براي لاق ىذلا
 ٠ « ةوخالا لجأل ادج ىرحألابف هومجر

 : لوقت ىرخأآ_رومأ ركذ دعدو (5)

 ذم ا ا م ون

 داهشتسالاب (:5) (ه ١: مر ) (6 ياعلي

 ع5: 97 عار 6١ ( 35 : وه طب ١ ) (هز
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 ظفليف شحولا قئتخي نأ اديدش اداهج هعم اودهاج مهتبحم .قدصبو د

 . نيطقاسلاب اوتمشي مل مهنأل ٠ ءايحأ مهظفلي « مهعلتبا هنأاب نظ دق نيذلا

 مامأ ةريزغ عومدلا مهلجأل اوبكسو » مألا ةقر مه وحن نم اورهظأو 1 اهبف

 ٠ بالا

 ذاو 0 مهءابرقأ اهبف اوكراسشو , اهابا مهاطعأف ةايحلا اوبلط دقل » )17(

 « مهمأل انزح اوكرتي نأ نود « مالس ىف هللا ىلا اوبهذ ٠ مالسلاب انوصوأو

 ٠ « اماثوو ةبحمو امالسو احرف لب « ةوخالل اقاقش الو اماسقنا الو

 )وطقس نيذلا ةوخالا وحن نيكرابملا كئلوا ةبحم نع ةياورلا هذه (8)

 .نيذلا كئلؤوأ ةيسشحوو ةوسق نع ثيدحلا ةبسانمب فاضت ناد ةقدلخ تناك

 ٠ ثداوحلا هذه دغب ةسينكلا ءاضعأ ىلع اوقفشب مل

 ثلاثلا لصخلا

 سولاتأ دهاشأل ملح ىف ترهظ ىتلا ايؤرلا

 ىرخأ ةياور مهركذ قباسلا دوهشلا ةلاسر سفن نمضتتو )١(

 كامو : انئارق ىلا اهميدقت ىلع ضرتعي نم دجوي الو ٠ ركذلاب ةريدج

 : اهصخ

 شاع « مهنم دحاو وهو ٠ سدايبسلا همسأ صخش دجوي ناك » (؟)

 نأ لواح امدنعو ٠ ءاملاو زبخلا ىوس ائيش لوانتي ال «٠ ديدش فشقت ةايح
 حرسملا ىف لوألا هعارص دعب سولاتا ىلا نلعا نجسلا ىف ةايحلا سفن كلسي

 ٠ نيرخآلل ةرثع عضوو هللا ةقيلخ هضفرب انسح لعفي ال سدايبسلا نأ

 *او مهل ادشرم سمقلا جورلا ناك لب 2ال اعلا نم .1وبرحفا ملل نون حقل

 : 0 رومألا هذه ددصي ةبافكلا رحقلا اذه قو



 "عال ءو' : و

 ىجيرفلا ؟ ستودودثو " سدايبسلاو ١ سوناتنوم عابتأ امأ (:)

 تازحعملا نآل » ةودنلا مهتاعدا صوصخحبد 5-5-5 ةعساو ةباعدب نومود اوناكش

 ةفلتخملا سئانكلا ىف ىرجت هللا ةمعنب لازت ال تناك ىتلا ىرخألا ةريثكلا

 ةهجستنا مهبيبسب تاقاقشلا تماق ذاو 1 مهّوبنت نوحدمب نيريثكلا تلعج

 نم ةهدددع لئاسز اضبأ اورشنو 0 رمآلا 2 امدكح ارارق لاغلا 6 3 ةوخالا

 نولازي آل اوناك ذا + تلسرأ هذهو ٠ مهنيب لتقلاب مهملغ مك قيل وول

 ؟* سوريثويلا ىلا اضياو ٠ ةيجيرفو ايسا لك ىف ةوخالا ىلا , نجسلا ىف

 ممارلا لصفلا

 لئاسرلا ىدحا ىف سوانيربال دوهشلا حدم

 هركذ قباسلا امور ففسأ اضيأ دوهشلا سفن ىصوأ دقو.(١)

 ةبيط ارومأ نيركاذ نويل ةيشوربأ4 ىف اسق ذئتقو ناك ىذلا - سوانيرياب
 : ىتأبي امم نيبتب امك , ةربثك

 ءىش لك ىف هللا ىف حرفت نأ سوريثويلا بألا اهيأ ىلصن اننا ١» (؟)

 كيلا ةلاسرلا هذه لمحي نأ سوانيريا انليمزو اناخأ انوجر دقو ٠ نيح لك

 ىلع ارب ىفضي زكرملا ناك ناو ٠ حيسملا دهعل رويغك هرقوت نأ كيلا بلطنو

 2« ةسينكلل سفك ةيصوتلا نوقحتسي نم لوأ نيب هب. ىصون انناف دحاو ىأل
0 

 يذلا ؛ اهركذ قباسلا ةلاسرلا ىف ةنيبملا دوهشلا ةمئاق لقنن اذاملو (*)

 ىف مهريغ دقرو ٠ ةسرتفملا شوحولل نورخآلا حرطو «٠ مهضعب سوؤر تعط

 خلا ١7 ف رظنا نييناتنوملاو سوناتنو» صوصخب (1)

 نيتقباسلا نيترقفلا ىف هركذ قباسلا سدايبسلا ريغ وه (؟)

 © سماخلا باتكلا اذه ةيادب ىف ةمدقملا رظنا (5) 31 ف رظنا ()



 .نآل ؟ ذئتقو نيشئاع نولازي ال اوناك نيذلا نيفرتعملا ددع نيبن وأ «٠ نحسلا

 م اهسفن ةلاسرلا ىلا عوجرلاب لماكلا فصولا دجي نأ عيطتسي دارآ نم لك

 ٠ سونينوطنا دهع ىف تمت: ىتلا ثداوحلا ىمم هذه

 سماخلا لصفلا

 سودئدروأ سقرم رصبقلا ىلا ءامسلا نم رادملا هللا لاسرا

 انبعش تاولصت ةباجتسا

 ىلع ناك دقو ؛« سونينوطنا خأ « سويليروأ سفقرم رصيقلا نأب ليق )١(

 ةديدش ةفيض ىف ناك « نييماترسلاو نييناملألا عم برح ىف كابتسثالا كشو
 امل ؟ ىنيتيلملا قليفلا دونج نكلو ١ ٠ شطعلا ةرارم ىناعي ناك هشيج نأل
 اوضقو 2 ةالصلا 5 انتداع ويك امك 2 ضرألا ىلع اوثح وحعلا مامأ اورقهقت 2

 كلذ ذنم ةوق مهحنم ىذلا مهناميا عفادب كلذو. , هللا ىلا عرضتلا ىف اتقو

 ْ ٠ نآلا ىلا تقولا

 ثدح هنأ ليقف نكلو 2 ودعلا مامأ ابيرغ ارظنم عقاولا ىف اذه ناك (؟)

 :ةحدافلا رئاسخلا هي تلحف , بورهلا ىلا ودعلا رطضا قريلا ناف ٠ برغأ رمأ

 .كشو ىلع مهلك اوناكو « راطمألا مهتذفنأ دقف هللا ىلا اوذجتلا نيذلا دونجلا امآ١

 ٠ ًامظ توملا

 !طوبتكي نأ مهل ذل نييحيسم ريغ نوخرؤم ةياورلا هذه ىور دقو (؟9)

 ١١( سماخلا باتكلا اذهل ةمدقملا رظنا ٠

 )١( ةيخيرات ةثداح هذه ٠ ناكو , ايراغته ىف ىتامورلا شيجلا ناك م154١ ةنس ىفف

 شطعلا ةرارم ىناعي ١ ديدش قربب ةبوحصم ةأجف تلزن راطمألا نكلو ٠ .ق ابعر كلذ ثدحاف

 سشيجلا رصتناو 2 ءادعألا نسوق 0 |

 . ةيئيمرأ وأ ةيكودبك قرش ىف ةئيدم ىهو « نيتيلم ىلا ةبسن (؟)



 5ع ه٠ م

 ةيوجعألا ركذ دقو : انيمعش اضيأ اهنودو 4 اهيلا راشملا ةرتفلا خيرات نع

 « انتالصل ةباجتسا اهناب اوفرتعي مل نكلو « نينمؤلا ريغ نوخرؤملا ءالؤم
 .نودبو ةطاسب لكي ثداحلا اوفصو تقف ل قحلا ءافدصأ مهو انيعش امأ

 ا[ 4 7 قيوم

 ثتقولا كلذ ذنم هنا لاق ىذلا ” سويرانيلوبأ ءالؤه نمض ناك (5)
 ادسانم ابقل » ةزجعملا تثئدح هتاولص بدسد ىذلا » قليفلا روطاريمال)ا بقل

 +: دعرلا قليخ : نميئامورلا ةفك ةاضر لب

 هباتك ىفف ٠ رومألا هذهل انيمأ ادهاش سونايلوترت ناكو (5)

 ؛« ىنامورلا نايعألا سلجم ىلا ههجو ىذلا 2 « ناميالا لجأ نم جاجتحالا ه
 ١ ىوقأو مظعأ هلداأب خيراتلا اذه تفاح 4 5 هيلا ةراشالا قباسلاو

 « سقرم ميظعلا روطاربمالل لئاسر ةيقاب لازت ال هنأ بتك دقف ( 1
 ذقنا دق « ايناملا ىف اشطع كالهلا كشو ىلع ناك ذا هشيج نأ اهيف دهشب
 مدق نم لك توملام دده روطاربمالا اذه نا اضيأ لاقو ٠ نييحيسملا تاولصب

 «٠ اندض ةمهت ةيا

 نوملاظلا رارشألا ءالؤه اندحو اندض اهمدختسي ىتلا هذه ىه نيناوق ةيأ,

 4 دوهبلا ىلق هراصتنا نم مغرلاب ك نايسيساف اهعارب مل ىتلا ؟يبولقلا ةاسن

 *« 7/سويب ىعدب نم اهرقأ الو « ءىش لك ىف لفطتب هلخدت نم مغرلاب ا/ نايردأ

 : اذه دعب ثدح ام ىلا مدقتنلف نحن امأ « رومألا هذه نع ءاشب نم بتكبلو

 ىف نيرخالا ءادهشلا ضعب عم 1 نيعستلا نس ىفسونيثوبتام امل ( 8 )

 "7 ف 54 ك رظن) ٠ سيلوبارديه فقسأ (9)

 040: 96 ىلا اك اع < فدع ف ولاا

 ١؟ ف ا ك رظنا(ه)

 ؟* ف 8 ك رظنا (3)

 4 ف 5 ك رظنا (0

 "ه4: قرظتأ مر ٠١ ف 4 ك رظنا ()
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 انملع ىلا لصو دقو ء ٠١ نويل ةسينك ةيفقسأ ىف سوائيريا هفلخ لاغلا دالع

 ١١ ٠ سوبراكيلوب ىدي ىلع ملعت هبابش ىف هنأ

 ةفقاسأب ةمئاق نود « هتافطرهلا دض » هفلؤم نم ثلاثلا باتكلا فو ( 4

 هفلؤم بتك ىذلا هرصع ىف نالا لماتن ىذلا - سوريثويلا ىلا اهب .لصو امور

 : ىلي ام نود دقو ٠ هرصع يف

 سداسلا لصشلا

 رمآ الكؤأ اهاتبثو ةسينكلا ١ ناكرابملا نالوسرلا سمرسأ الاه ( ) ١
 ىلإ هيتلاسر ىف اذه سوئيل نع سلوب ثدحت دقو " سونيل ىلا اهتيفقسأ
 ظ تايم

 ةيفقسألا لبق ستيلكننا دعبو ٠ 5 ستيلكننا هملخ مث ه (؟)

 نيلوسسرلا نياع دقو ٠ نيلوسرلا دعب فقسأ ثلاث وهو ؛ ه٠ سضنميلكا
 امهديلقتو « هينذأ ىف نرت لازت ال امهتزارك تناكو : 5 امهعم ثدحتو نيكرابملا
 ىلع اوملعت نمم نيريثكلا نأل , اذهب وه درفني ملو ٠ هينيع مامآ الثام لازي ال

 ٠ ءايحأ نولازي ال اوناك نيلوسرلا ىدي#

 2نسوثنروك ىف ةوخالا ٌنِيِب ريطخ عازن ماق « نسضنميلكا رصع فوه ( ؟ )
 مهتحلاصمل 7 سوثنروك لما ىلا ادج ةبسانم ةلاسر امور ةسئنك تلسراف

 ٠ « لسرلا

 ١" ىف 4 ك رظنأ سوائيريا صوصخب )2٠١(
 ش ؟١٠ ف رظنا )١١(

 ؟ اه " ك رظنأ (0 سلوبو سرطب ىنعي )١(
 + ف 9 ك (0) ١ ف : ك (5) ل ا ل

 | # 8*2 : * ىف ) ىف هركذ درآولا وه هنأ نوريثكلا حجري (1)
 : ٍ ؛ا4 ف + ك رظنا (/9:



 الوك #6
 مخمل

 لوغي لادلخي كلذ دحبو ( هيما 7

 ها سس وت سر اخد دعنو 5 غخ نس وتسراخدا ءاح سي خهتنميلتكل دعنو 1

 .٠ ءل 9 ١ 5 + ى.ج ..تإ ن١
 دلعل و نكن يسيرا اعلا سدداسلا عج 3 ١ نيس جكسار مدهاأ كلذ مط ثعلب 5 ردنّكحسإلا)

. 
" 

 ٠ - ٠ ١ - .حذ - .٠
 ندد ونن ١5  0سدو ددسدنأ ددعحنو ١ لحل ميم سيح اذهو ١ : بصنم لتحد نالإ

 ه2 7 » ده
 ١ ٠ 1-3 ١ ١

 .٠ بل وسيرلل كعل را ىدانلا جبطح + ١ :٠ سسوردت جدلا ةدفقساإالا
 هام

 ديلتعت للسرلا نم انيلإ لصو ةفالخلا هدهو بدترتلا !١ قاوم © )

 ٠ © قحلاد ةز ارخللو ةسيئنكخلا

 عيانشلا ليصقلا

 ىرحت تازحعلا تناك تتولا كلذ ىتحو

 نينهؤملا ىديأ ىلع

 قى تكلا ءانركخت نا قتسي 8 انهو 211 سىس وةاندردا اههورد رومألا جذه )َ ١ ١

 يناَخلا ملحعلا ددتحت سححد 0 هاجس ىذلاو ٠ بتح ةسهتح لمضشد ىدذللا هفلؤم

 - ىللاإ ةوقلا راهطظا نا ىدني فلآلا !اذحه نم . ناثلل تاتكلل ىنو ١ مسالا

 ١ : ١ عا - - 55 9 ب 3

 ةلاوحن اه ا اذه حج *» اهحت .ستعل 52 د -ماحخلا سدح رهتسلا ةيهلإلا)

 هنا ةوخالا نيب لصحي ناك نايحألا بلاغ ىو ٠ ةالصلاب للسرلا لعف امكو
 د ا ١ ي ا

 تو ةريثكلال تاعرضتلاو موسصلاب لسوتت اهلمكإد انتسينك تناك امدنع

 3 ف 5 ك ١ )٠( ف 5 3 (5) ++ ف ©“ كك قي

 ١ ف ع ك نه ١١+ ف 4: ك ىو د :- » ف * ك 0١١

 دف ف 2 ك 1١ )>٠( ف خخ ك 085)

 )١( سساحلا باتحلا اذه ةمدت» رظنا ٠

 2 ادوجوم باتكلاا اذه لازي الو ( ٠١ + ىت »( ١١
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 .كتاولسصب ةايحلا. ىلا صخشلا دوعيو « دوعي تبملا حور ناك « ةرورضلا
 ٠ "؟ نيسيدقلا

 : لوقي تاظحالم ضعب دعبو ( ”)

 :مهانلحأ دقف رهاظلا بسح رومألا هّدذه لءعف بحول كرت ذح هنأ اولاف ناو »

 00000 ل ول طا ركل للم مل افيدك ةقكتنلل لاومالا ويلا

 ,نيقداصلا هذدمالت ناف كلذل ٠ هللا نبأ هدحو وه هنأو“ ةقدد لمكأ دفو 2« هجحولا

 .بسح. 2 نيرخآلا لجأ نم همساب لامعألا هذه نوممتبو ٠ ةمعن هئنم اولبق ذا

 . هنم دحاو لك اهلان ىتلا ةبهوملا

 .نيذلا نا ىتح « رادتقابو انيقي نيطايشلا نوجرخي ضعبلاف » ( 5 )
 ىلا نوم ضنيو نايحألا بلاغ ىف نونمؤي ةريرشلا حاورألا نم نورهطتي

 تانالعالاو ىؤرلابو « لبقتسملا ف ثدحيس امب نوابنتي نورخآلاو ٠ ةسيئنكلا

 ٠ ةحصلا مهيلا نوديعيو « ىديألا عضوب ىضرملا نوفشي نورخآلاو ٠ ةيوبنلا
 ٠ ةردثك تاوذس اندم !وددلو ٠ اناق امك «, اوماق تاومألا ىتدحو

 بهاوملا ددعن نأ ليحتسملا نم" ٠ اذه نم رثكأ درسن اذالو » ( © )

 عدخت نأ نود « ةينئثولا ممألا ريخل موي لك اهسرامت ىتلاو « ىطنبلا سطاليب
 ا!ذكرج هللا نم اناحم تذخأ امك اهنأل : ةيدام ةحلصم لحآأ نم اهيرجت وأ ادح“

 ظ . «  اناجم مذُخت

 )١1 ( فلؤا| سفن لوقي رخآ عضوه فو ٠

 .بهاوم مهل ةسيئنكلا َْق ةوخالا نم نيريدثكلا نأ اضبأ عمسلن امكو 0

 ىلا » : ىتالاك اهصن نوكي نا بجي ةرابعلا هذه نا ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق (؟)
 لسرلا لعف امكو « برلا مهماقأ امك ىتوملا ةماقا ىلا ( ستاركوباركو نوميس ىأ ) الصي مل نآل
 .ىف اهلمكأب ةسينكلا تناك ذا ةرورضلا تقو ةوخالا نيب نايحألا بلاغ ىف لصح امكو « ةالصلاب
 هيلا دوعتو تيملا ىلا حورلا دوعت ىتح ةراح تاولصو ةريثك ماوصأب لهتبت ةيحانلا كلت
 « نيسيدقلا ةالصل ةباجتسا ةايحلا

 (م 1:٠١ تمر (9



 "0 مول :و

 « مهريخل سانلا رارسأ نوفشكيو ٠« ةنسلألا لكب حورلاب نوملكتيو « ةوبنلا
 ٠ « هللا رارسأ نونلعيو

 تفولا ٠ 0

 نماثلا لصفلا

 ةيهلالا رافسألا نع سوانيدربا لاوقأ

 < موزللا نع + مدقت ناب انذعو فلؤلا اذه ةيادب ىف اننآل زظف 0152
  ديلاقثلا نم مهبلا لضو ام اونلعأ اهيف ىتلا + اهبادكأل ةشيككلا بك جاو
 0 انناف ٠ 2 مهدحاأ وه سوانيربا نأل ارظنو 4 ةينوناقلا رافسنألا صاوصخي

 ٠ ةسدكملا لدجانألا نع هلوقد ام الوأو 0

 سرطب ناك ذا ١ ١ ٠ مهتغلب نييناربعلا نيب هليجناىتم رششن دقل , ( 50

 2٠ '"؟ امور ىف ةسينكلا ناسسؤبو نازركي سلوبو

 ارداف نايك ىذلا ب ٠ اقول نودو ٠ .و -0+ رطب اهب زرك ىتلا رومألا كلت .ةباتك
 0 ٠ 4 سلوب هنلعا ىذلا ليجنألا ةباتكأ ق - سلوبل

 رينا ا ا دل د و انحود رشن كلذ دعب:»“(.5.)

 © « أادنسآب سسقفأ ىف امدقم ناك ذآ هليجنا .' هردص .ىبلع

 قف امأ +. نركذ قياسلا ةفلؤه نم ثلاكلا باتكلا ىف هنوكام ذه

 خسنلا لك ىف دجو دقت ددعلا اذه نألو , كلذك ىع رومألا هذه نألو »

 )١( ك رظنا ٠8 ك رظنا (؟) 5 ف «٠ ف 0"

 ف "« ك رظنا (؟) ١١ |

 ١؟( ف ا« ك (5ه) * ف ؟ ك رظنا 551

 ١8 ف ؟ كاضيأ رظنا(18١:؟ؤر)
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 ا ول دل ال رسل كلو ههررغأ نم نيبدي :ضحوألا مين انف

 » ©« < © © نينانويلا

 ظ : عوضوملا سفن نع لاق ليلق دعبو ( ) ١

 ” حيسملا دض مسا نع قيقدتب ثدحتلل ةيفاكلا ةارجلا انل تسيلو »

 ئار ىذلا ناكل رضاحلا تقولا ىف ةحارصب همسا عاذي نأ ايرورض ناك ول هنأل
 .مكح ةدم رخاوا ىف « ابيرقت انليج ىف ء زيجو تقو ذنم اهآر هنأل ٠ هنلعأ دق ايؤرلا

 « / سونايتمود

 ركذ دقو + 8 انحوي ايؤر نع هيلا راشملا فلؤملا ىف هركذ ام اذه ( ا/.)
 ةلاسر نم اضيأو اهنم ةريثك ةلدآ اسبتقم « 4 ىلوألا انحوي ةلاسر اضيأ

 دقو « هلبقي اضيأ لب طقف « ىعارلا ١» باتك فرعي ال وهو ٠ ىلوألا سرطب

 .قلخ ىذلا دحاو هللا ناب نمآ ءىش لك لوأ : الئاق ٠١ رفسلا ملكت انسح د
 ٠ خلا « اهلمكاو ءايشألا لك

 يللا عي راكوا ميا نكديو "+ ١١١18 ةللا/نم انبزتَيدولخلاو +, ادولخي جتقت ذث هللإ

 ٠ ةسدقملا رافسالل هريسفت مدقي « همسا ركذ اشي مل « ندعم ىلوسر سق

 اسبتتم « ١١ سويطانغاو « ١؟< ديهشلا سونيتسوي ىلا ريشيؤ ( :)

 امل ف * ك رظنا 0

 "4 ف * ك رظنا انحوي ايؤر صوصخب (8)

 ها رظنا ىلوالا نع اهزييمت نود ةيناثلا انحوي ةلاسر نم اضيأ سوانيريا سبتقا (1)
 انحوي لئاسر صوصخب ؟4 ف *

 ) )0١ىعارلا رفس ىأآ ٠ ف ” ك رظنا # .

 بالو ف م ك 00 . ١م ف 4 ك رظنا ١9(. )١6( :35 ةمكح ) )١١(



 ع 8 : م

 ا : اهبتك ىتلا تاملكلإا

 ةءاَرْخَعلا ةمالع ايطغم + اتصلخ ةسفف برلاو + سناك ةفقحلاف هللا نأ

 ؟ اذكه باتكلا ةمجرت ىلع نآلا نوارجتي نمم ضعبلا لوقي امك سيل نكلو
 اليكأو ىسسفألا نويدويث اهمجرت امك ١5 «٠ انبا دلتو لبخت ةباش اذوه

 امهوعبت نيذلا ١7 نوينويبألا]وقيو ٠ دوهبيلا خويش نم امهو ١5 ٠ ىطنبلا
 . « فسوي نم دلو هثإ

 )١١( الئاق فيضي ليلقب كلذ دعبو ٠

 .نوينودقملا ناكو «٠ مهتيروطاربمأ نوينامورلا سسُؤي نأ لبق هئأل ده

 هبعش نم ١7 سوغال نب سوميلطب بلط « ايسآ مامز ىلع نيضباق نولازي ال

 .مهردقاآو , ةسدقملا بتكلاب ةربخ دوهيلا رثكأ اوناك , اخيش نيعبس سوميلطب

 ٠ هدصق هللا ممت اذكهو + نيتغللا اتلك ىف

 مهرماو مهضعب نع مهقرف ادحاوف ادحاو مهربتخي نأ دارأ ذاو » )١6(

 اعم !ورواشتي نأ ىشخ هنأل « ةلقتسم ةمجرت مهنم دحاو لك عضب ناب اعيمج
 + .ىتكلا لك .دخضم ةلعف'أم اذهو. »  ميكشرتم زاتشلالا ةكفح ريكس

 )١5( هللا دجمت مهتامجرت اونراقو سوميلطب ماما اعيمج اولثم الو م ,
 افح ةيهلا رافسألا نأب فرتعاو ٠ ؛اهمدق ىتلا ةمجرتلا سفن مدق دحاو لك نأل

 )١5( ) ل شا : ١5 (

 )١5( سدقملا باتكلا امهنم لك مجرت ٠ ف 5 ك رظنا) ١١

 ) )17"ا ف * ك رظنا مهميلاعتو نييئويبأالا صوصخب

 )١17( ق :586 ل ؟:؟5؟ ةنس نم رصم ىلع اكلم ناك ٠م ٠ -ةمجرتلا هذهب ماق ىذلا نا ليقو

 .نم ءاملع ةتس ساسا ىلع , ىنثالا طابسالا نم اوريتخا 2 دوهيلا ءاملع .س املاع 7؟ ةينيعشلا

 أ طبنم .لك 00 ٠



 يك "0

 انا < ةئليدللا نلإ ةئلدنلا نم ءامسألا سنو ء تاملكلا سفنو .. رخآل)

 ٠ هللأ نم ىحوب تمجرت رافسألا نآب اوكردأ نيينثولا

 بعشلا ىبس ىف ئذلا + هللا ىلع برغتسملا رمألاب اذه نكي ملو ١» (1هر

 مهكطو للا دوهبلا داعو . ةسدنملا رانسألا تديدأ امدنع ٠ رصن ذخوبن مكح ةدم

 اتسشحترأمكح ةذم ىوال ظبس نم ىذلا نمهاكلا ارزع مهلأ 05 هةهنس نيعبس دعب

 بعمثلا ىلا ديعيو « نيقباسلا ءايبنألا مالك لك ةداعتسال ٠ سرفلا كلم

 ٠ « ىسسوم ةعيرش

 ٠ سوانيريا تاملك ىه هذه

 عساتلا لصفلا

 سدوموك دهع ىف ةفقاسألا

 مهحلا ىلوت ةنس ةرشع عست ةدم اروطاريما ١ سونينوطنأ لظ نأ دعب

 ٠ ةنس ةرشع ىتنثا ةيفقسالا © سونيبيرغا لغش نا دعب . ةيردتكسالا

 رشاعلا لصفلا
 فوسلدفلا سوئيتنب

 ادج زراب صخش وهو 5 سونيتنب ىلا دهع تقولا اذه وحئو ( ) ١

 سويليروأ سقرم ىأ )١(

 م-٠18 ةنس سرام ١١ ىف (؟)

 ! ١و هه ةائ مولا

 «ةيردنكسالا ةسزردمل هانفرع سردم لوأ وه سونيتنب نا « .ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق (5)

 ٠ لماكلا اهرون ىلا ةيردنكسالا ةسردم جرخأ ىذلا سضنميلكال املعم ناك هنأ هزيمي ام 9
 ا تكلل زددكم# مشيف ءةيمتلكا نيب لما ناكوي



000 
 5" ها/

 تثشنأ دق تناك ذا ٠ ةيردنكسالا ىف ه نينمؤملا ةسردم ةرادا  هملع بيسي

 ٠ اذه انموي ىتح تلاز الو , ةسدقملا ميلامتلل ةسردم ةميدقلا ةنمزألا ذنم اهب

 وبحت ةريغلاو ةردقلا ةيباغ ف لاجر # .انملع. ىلا .لصسابتك اهريدي ناكو

 بذهت هنأل ٠« سونيتنب تقولا كلذ ىف مهنيب نم زرم هنا ليقو ٠ تايهلالا

 * نييقاورلا ةفسلفب

 نيع هنأ ىتح ٠ ةيهلالا ةملكلا وحن ةدددش ةربغ رهظأ هنا لاقبو ( ؟ )

 هنأل ٠. 3 دنهلا ىلا ىتح لص وو 2 قرشلا ىف ىتلا ممألل حيسملا ليجنال ارفس

 نأ داهتجاب اوعس نيذلا ٠ ةملكلاب نيرشبملا نم نوريتحلا العف دجوي لازي ال ناك

 ةملكلا تيبذتو راشتنا ةدايزل ٠ لسرلا لاثم ىلع 2 ةيهلالا مهتريغ اومدختسب

 ٠ ٠ ةيهلالا

 ليقو ٠ دنهلا ىلا بهذ هنأ ليقو ٠ ءالؤه دحأ سوديتنب ناكو ( ” )

 قبس دق ناك ىذلا « ىتم ليجنا ؛ كانه حيسملا أوفرع نم ىدل « دجو هنأ اضبأ

 كرتو « مهل زرك - لسرلا دحأ  سواملوثرب نأل ٠ وه هلوصو لبق دنهلا ىلإ

 ٠ تقولا كلذ ىدح هب نيظفتحم اوناك ىذلا « ىنه لدجنا ةيريدعلا ةغللاد مهل

 :ةفرختكسالا ةسردم اريخأ سروتيتني نعنأو ةريذك هدندم لامعأ دعبو 4 3 0

 ةباتكو ايوفش ةيهلالا ميلاعتلا زونك رسفو

 رشع ىداحلا لصفلا

 ىردنكسالا سضنميلكا

 ةيهلالا رافسألا هعم ملعت ذا « سضنمبلكأ رهتشا تقولا كلذ فو ) ١(

 « اميدق امور ةسينك سيئرل ناك ىذلا مسالا سفن هل ناكو ٠ ةيردنكسالا ىف

 « ناميالا ىلا لوخدلا ىف نيبغارلا ىأ « نيظوعوملا ميلعتل الصأ تئشنأ اهنأ ودبم (5)

 سضنميلكا ةرادآ تحت ىسنكلا خيراتلا ف اماه ارود ةسردملا هذه تبعل دقو ٠ تعستا مث

 ٠ .ثراوت ثيح. عبارلا نرقلا ىتح خلا سوميديدو سويسيئويدو سالكرم سوناجيراو

١ 

 ٠ مهسفن' دونهلا بلطك دنهلا ىلا هلسرأ ىذلا وه سويرتميد ايابلا نا موريج لاق (1)



 ؟ هرب
 ذه و 00000

 هك ل ملم را ىذا
 مسالاب سونيتنب نع ثدحتي ؟ « رظانلا فصو » هباتك ىفو (؟)

 هفلؤم نم لوألا باتكلا ىف صخشلا سفن ىلا ريشي هنأ ىل ودبدو ٠ هملعم5ك
 : الئاق ٠ مهلباق نيذلا لسرلا ءافلخ زبرأ ىلا ريشي امدنع « ةحجسنألا د

 ىتاظحالم نكلو « رهاظتلا درجملل  بتك اياتك ©” فلؤملا اذه سيل » ( ” )

 «نانفلا دي اهسمت مل ةروص ىه ٠ نايسنلا ةيشخ ةخوخيشلا نمزل ترخدا دق

 ظح ىل ناك ىتلا ةيحلا ةيوقلا تاملكلل قوزم ريغ طيسب ليجست درجم ىهو
 ٠ نيزراب نيكرابم صاخشأل ريوصتو « اهعامس

 ىف رخآو « نانويلا ىف ناك ىذلا 5 ىنويالا كلذ ءالؤه نيب نم » ( 5 )
 ناك . رصم نم رخآلاو « 5” ىطسولا ايروس نم امهدحأ « 5 ىمظعلا نانويلا

 امدنعو ٠ نيطسلف ىف ىناربع رخآلاو ىروشأ امهدحأ « قرشلا ىف نارخآ كلان
 301117 ل1 ا كلاثلوألا وه :مقاولا ف ناكو ريخألا اذه تلباق
 ٠ ىمظع ةحار تدجو , رصم ىف هئبخم نم

 ,كرابملا ميلعتلل ىقيقحلا ديلقتلا ىلع صاخشألا ءالؤه ظفاح دقو » ( 5 )
 ناك ذا « سلوبو انحويو بوقعيو سرطب نيسدقملا لسرلا نم ةرشابم ملسملا
 انيلا لصو ىتح « ( مهءابآ اوهباش نيذلا مه نوليلقو ) هيبأ نع هملتسي نبالا
 ا ة لورا نلذملا ده ىلع ظئاهنل هللا كدا

 رشع ىناثلا لصفلا

 مدلشروأ ىف ةفقاسألا

 الو « ميلشروأ ةسينك ىلع افقسسأ سوسيكرن ناك تنقولا اذه ىفو ( ) ١
 اا 1 1 تك 2 ناكر ٠ مويلل اذه اىلا نيزيفكلا“دنع افورعم: لاي

 )١( كتنا5 ك”ارظنا (9 5 ف ؟ ك رظنا ١ ةجسنألا » هباتك ىأ (؟) «

 ٠ نيينانويلا فالسأ نوينويالا (؟)

 تارمعتسم ىلع هئاوتحاأل مسالا اذهب ىمسب ايلاطيا ةريزج هبسش نم ىبونجلا ءزجلا ناك (5)

 ٠ ةريثك ةينانوي

 ٠ ةيبرغلاو ةيقرشلا نانبل لابج ىتلسلس نيب عقاولا ىداولا (1)



 ١ ل
 نادل

ولا كلذ نم هنأ انيب دقو نايردأ دهع ىف دوهبلا راصح
 ميلشروأ ةسينك تناك تقول 

 ناك سقرم نأو « ناتخلا لهأ نم ةنوكم تناك نأ دعب « نييممألا نم ةنوكم

 )١( ٠ مهيلع سارق ىممأ فقسأ لوأ

 2« سونايساك الوأ : ىلب امك ةيفقسألا ىف ةنالخلا تناك هدعبو ( "| )

 هدعبو « سوياغ مث « سونايلوي مهدعبو + سوميسكم.:هدعتنو*«.شويفلكب دد»*بر

 « سونايلوي مساب رخآ صخشو . سويا مساب رخآ صخش مث « سوخاميس

 وهو سوسيكردءالؤه .لك دينو + :سوئاتكيلودو سقلافو وديباك ءالؤه دعبو

 لسرلا دعت نوثالثلا فقسألا

 رشع ثلاثلا لصفلا

 امك ملعتو . ايسآ لهأ نم وهو ودور بتك تفولا كلذ ىفو ( ١

 دض اهدحأ , بتك ةدع ١ هنع ثدحتلا قبس ىذلا نايتات دي ىلع لوقي

 ءارآ ةعبرآ ىلا هرصع ىف مسقنت تناك ةعدبلا هذه نا لوقيو ١ ٠ نويكرم ةتطره

 اهعرتخا ىتلا ليطابألا ةقد لكب دنف ماسقنالا اوببس نمع ثدحتلا ىدلو ٠ ةفلتخم

 ٠ مهنم لك

 : لوقي ام عمساو ( ؟)

 «:ةضقفانتك ءارآ نيقنتعم مهسفنأ نيب اميف اوفلتخا اضيأ كلذلو

 « هنسو هتايح ةقيرط ببسب هسفنب رختفا  ةعيشلا نم دحاو سلما نأل

 هعفد دقو « داضم حور نم ىه تاوبنلا نا لاق هنكلو , © دحاو ةدبمب ىدانو

 ٠ سجن حور اهب ناك انيموليق ىعدت ةاتف داقتعالا اذه ىلا

 ص ع دم

6 
 اف 5 ك رظنا نايردأ دهع ىف ةنيدملا بارخ ىتح ميلشروأ ةفقاسأ صوصخب

)١( 

١ 
 ف 5 ك رظنأ ىممأ فقسأ لوأ سقرمو « ممألا نم ةسينكلا سيسأت صوصخبو

 ١١ ف 5 ك رظنا () ىف خلا

 ٠ مظعألا هلالا ةطلس تحت اكالم قلاخلا لعجو 2 دحاو هلاب 4261168 ننسلِبا ىدان (9

 لقتسم هنكلو قولخملا ريغ ىلزألا هسفن هلاا وه قلاخلا ناو , نيأدبمب ىدان دقف نويكرم امأ

 حلاصلا نييحيسملا هلا نع
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 اودقتعا سوكيليسابو سوتيتوب مهنيب نم  هريغ نكلو» ( 5 )
 ٠ ةنيفسلا نابر هسفن نويكرم دقتعا امك نيآدبمب

 نيرداق ريغ ةشايطب هلثم اوكلسو ٠ سطنب 4 بئذ اوعبت ءالؤعو » ( 5 )
 مه ريغ ردحنأو ٠ ليلد ىأ ميدقت نود نيادبمب اودانو « رومالا ةقدنح مهفت ىلع

 ءالؤه نيب نم ٠ ثالثب اودان لب نيتعيبطب اوفتكي ملف , رشآأ هلالض ةوعه ىلا

 , هميلعت نع نوعفادملا لوقي امك ٠ مهسيئرو مهدئاق وهو « سورينيس

 ىوريو « سلبأ عم ةنشقانم ىف لخد هنأ فلؤملا سفن لوقيو ( 5 )
 : ىتاي 2

 قالطالا ىلع ايرورض سيل هنأ اضيأ لاق مث نمو ٠ الطاب اهنع ثدحت ةريثك

 نيذلا نأب دكأو ٠ هدقتعي امي كسمتي نأ دحاو لكل لب . هتديقع ىف ءرلا ةشقانم

 انمدق امك هنكلو ٠ ةحلاص الامعأ اولمع نا صالخلا نولاني بولصملا ىف نوقثدي

 بسح « دحاو ادبم نع ثدحت هنأل , ادج ةضماغ هللا وحن نم هتديقع تناك

 "06 انميلعت

 )١ ( الئاق فاضأ وه هيأر نع ليصفتلاب ثدحت نأ دعمبو :

 اددم دجوي هنأ دكؤت فيك وأ , اذه فرعت فيك ىنربخأ : هل تلق امله

 ذكدنع « هذقتعي ام وه اذه امناو « دولوم ريغ دحاو هلا دجود فيك فرعي ال هنأب

 تىثي-فيك فرعي مل هناف ملعم هنأ هئاعدا نم مغرلاب هنأل « هتخبوو تكحض

 لكلا هملءدب ام

 - ويتسلاك ىلا هثيدح اهجوم  بتاكلا فرتعي باتكلا سفن ىفو ( 8)
 « تالضعملا » نخ اياتك دعأ نايتاق نأ لوقبو ه ناكتاك دج ىلع امور ىف ملعت هنا

 مي 2 'كيتق) نويكرم ىأ (؟)



 وا :١6 51١

 ةسفن ودور دعو دقو ٠ ةيهلالا رافسألا ف ةضماغلا ءازجألا هيق رسفي نأ دعوو

 اضيأ هل دجوي لازي الو ٠ نايتات تالضعم هلولح - ٌباتك ىف - وه مدقب نآب

 9 - !! 4 !| مايأ ع 05 55

 سومان نع  ةلفاس ةقيرطب  ةريثك ءايشآ بتك اذه سلبا نأ ىلع ( 5 )

 ناك هنا ودبيو « هتافلؤم نم ريثك ىف ةيهلالا لاوقألا ىلع اندجم ٠ ىسوم

 ٠ ءالؤهب قلعتي ام اذه

 ىف ةيناث طشن ٠ رشبلا دض اهبرجيو الا ةليح وأ ةليسو ةيا كرتي ال ٠ رشلل
 « ةماس تايحك . اوفنحز صاخشألا ضعب نأل ١ ٠ ة بنكلا دض ةبيرغ عدب ةراثا

 لاز نيتللا نيتارملا نآو « طيلقرابلا وه سوناتنوم نأب نيرختفمو ةيجيرفو ايسآ ىلا

 زاتدبن . الدعدسك 3 الكبسحد درك امهو 0 هأتع كنف
5 

 آي تا | آس
 9 ط 1

 يشع سماخلا لصفلا

 امور ىف سوتسالب قاقشنا

 هدتر نم طقس دقو ٠ امور ف تع سسوندرولف ةماعزد 5 نورخآ رهدزاو

 نيوريثكلا ادذح دقو 9 الكامم اطوقس س.سوتسالب طقسو 0 ةسيئنكلا 6 ةييسوسقلا

 ٠ هتعاطتسا ردق ىلع ةعدب سدي نأ امهنم لك الواحم . امهيأآرل ةسدنكلا نم
1-5 

 ١( ف 5 ك رظنا 7



 سع سداسلا لصفلا

 سوئاتنوم نع تيور ىنلا فورظلا

 ةبذكلا هئايبناو

 قحلا لجأ نم امئاد لضانت ىتلا ةوقلا ناف ةيجيرفلا ةعدبلا نع امأ ( ) ١

 سيلوباريه نم ىذلا سويرانيلوبأ وهو , بلغي ال ايوق احالس اههجو ىف ترهشأ
 ادج ةريدزغ ةدام اوكرت نوردتقم نورخآ صاخشأ هعمو « ١ هنع ثدحتلا قباسلا

 اذه انكراك ةماتك دنع تامولملا نم ريقكلا اهنم: اكتتنا

 لخد هنأ مهدض هبتك ىذلا هباتك ةيادب ىف ءالؤه دحأ لاق دقو ( '"|)

 : اذكه هباتك حتتفاو ( “ )

 ةليوط ةدم ىلع تححلأ سوليسرام سويسريفا بيبدحلا اهيأ كنأل و
 ىلا تددرت دقف ؛ سدايتلم ىلا نوبستني نيذلا كئلوأ ةقطره دض ثحب ةياتكل

 ىف ودبأ نأ نم افوخ لب . قحلل ةداهشلا وأ لالضلا ضحد ىف زجعل ال « نآلا
 هناف ٠ ديدجلا دهعلا ليجنا اياصو وأ ميلعتل تافاضاب ىتآ ىننا ضعبلا رظن

 0000 ا( لل ةنريستالقالا ديسح ىكتمي »ف !نزاتخا.نذ ىلع ليحفسملا نا
 4٠ افي 5 هدم

 ةيذاكلا ةوينلا لب » اهنوعدب امك ةوينلا 7-57 ةعدبلا هذه بيسد ادح هحجبهتم

 انثحابت « برلا ةنوعمبو ٠ انتعاطتسا ردق ىلع « انناف كلذل ٠ نيبتبس امك

 تحههتيا ىتح » هومدق امم اهربغو رومألا هذه نع ةردشك امابأ هةسينكلا 3

 ٠ اونزحو ابتقو اوكيترا دقف موصخلا امأ , قحلا ىف ةوف تد'دزاو ةسدنكلا

 8 مك 1 5 220 ع هاي 1 6 هوا م41 هن
 دض لدق ام نودن نأ انوجحر يل 64 اضيدأ ارضاح نسورتوأ نم ىذلا سوكيبَتوُز

 61367 ك ,؟"اتواكوك١ ف 5 ك ق١: 9



 للا وا 3 مي

 املاح « هتباتكب اندعو لب اذه لعءفن مل اننأ ىلع ٠ مهل هكرتنو قحلا ىمواقم

 6-5 الاح مهيلا هلاسراو »2 برلا انل ماموعمل

 قباسلا ةعدبلا ببس حرشي ادب هباتك ةيادب ىف هريغو اذه لاق ذاو (3)

 : ىلبي امك اهركذ

 امث دقف ةسيئكلا نع مهتزرفأ ىلا ةثيدحلا مهتعدبو مهتمواقم امأ د

 :/قلمالفك

 همسا صخش كلانع ناك ايسآ ىلغ ايلاو سوتارج ناك ام هنأ ناتي ةيللل

 مصخلا ىطعأ ةدايقلل دحي ال ىذلا هشطعت ببسمو + :اثيدح رمْشَدْمَم سوبا

و لبخ ةلاح ىف ةتغب حبصا ذاو ٠ هلقع 'يراخ ْحّبْسصاَو:'هدش صرت
 راص لوعذ

 ةميلسلا ةسينكلا ةداعل ةرياغم ةلاحب ابنتبو . هبيرغ رومأب قطنيو ىذهي

 ٠ ةيادبلا ذنم ديلقتلا نم:اهنلا_ةماسلا

 هوخبوو « ذئتقو ةفئازلا هلاوقأ اوعمس نم ضعب بضغ دتشا ه ( مو

 « لضم حورب عوفدمو «٠ سيلبا ناطلس تحت عقاوو « لبخ هسم دق صخشك

 ةرورض وحن برلا ةحيصن نيركذتم « مالكلا نم هوعنمف ٠ بعشلل للضمو

 نأ اومهوت ذاف « نورخآلا ٠ 5 ةيذكلا ءايبنألا ءىجم: نم رؤذحلاو ٠ .+ زييمتلا

 رمآ ام اوسنو « ادج اوخفتناو اوخماشت « ةوبنلا ةبهومو ئمدقلا جورلا7ةهيحل

 اوعدخناو ,«لبخلاو نونجلاو لالضلا حور اودحتو « زييمتلا ةرورض وحن برلا هب

 ٠ تكسي ىكل هحامج حبك ىف رارمتسالا نكملا نم نكي مل اذهل ةجيتنو . هب

 ء ةاصعلل اكاله سيلبا ريد ةريرشلا ليحلاو ركملابد اذكهو » (90)

 تناك ىتلا مهناهذأ وه بهلأ ىذلا تقولا ىف : ماركا ىأ قحتسي ال وهو , هومركان

 امهآلمو ه ندتأرما كرح اذه ىلع ةوالعو ٠ ميلسلا ناميالا نع العف تنرحنا دق

 صخشلاك « قطنم الو ةيور البو بيرغ لكشب ناملكتت اتراض ىتخ لالضلا حور

 ةبذكلا ءايبنالاو نييقيقحلا ءايبنألا نيب زيبمتلا (

 تن ”7 :١85 6

 امهيجوز اتكرتف نيتجوزتم اتناكو . ١5 ف ىف امهركذ قياسلا الكس يربو اليميسكم (ه)

 ٠ نيتيبنو هتسينك ىف نيوارذع اتحبصأو سوناتنومل اتذملتتو
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00 

 2, هي اورختفاو اورس ذا نوكرايم مهنأ نلعأ دقف حورأا 0 هركذ قياشلا

 ةقيرطب ةينالع مهحبوب ناك نابحألا ضعبسب ف هنأ ردغ ٠ ةبالخلا هدوعود مهحفذو

 لما نم اوعدخنا نيذلا نأ ىلع ٠ بدؤمو حصانك رهظي ىكل ةنيمأ ةميكح
 9 ددعلا ىليلق اوناك هبجيرذ

 000 1.1 تدل الكم ةييتكللاب راجح نئارطنتملا ةؤقلا مهمل دقو" ,
 9 اهلوخدب هل يتمم الو ماركا ىلا اهنم لجَف مل ةيذاكلا ةودذلا يي 50 "ض ءاّتتيلا

 ءاجرأ لك ىف ةفلتخم نكامأ ىف اوعمتجا املاط ايمسآ ىف نوذمؤملاف » )٠١(

 »2 اهداسف اوفلعأو » ةيبرغلا لاوقألا اوصحفو » رمأآلا | ذره ُْف ريكفتللادبسآ

 ىف مهلالض دينفت ىف رمتساو « ةيادبلا ىف رومألا هذه ىور نأ دعبو )١١(
 : : مهتياهن نع ىلي امك ىناثلا باتكلا ىف ثدحت « هباتح لك

 « نيقاقبلا مهءايبنأ لبقن مل اننآل ءاددنألا ةلتق اننا انع اولاق نافك«(١؟)

 ىف مه نمك  اوبيجيلف «  مهلاسراب برلا دعو نيذلا مه مهنأب نوعدب نيذلا
 , ملكتي ادب ءاقدصألا اهيأ ءالؤه نيب نم نم : لاؤسسلا اذه ىلع هللا ةرضح

 ؟ رارشألا نم لتقف وأ دوهيلا نم دهطضاو « الزانف نيتارملا ىلا سوناتنوم نم

 ؟ مجر وأ دوهيلا عماجم ىف ةوسنلا ءالؤه نم دحأ دلج له ٠ دحأ ال هنأ انيق
 الك ٠

 1 ١ ال سمر فات كوم يراهم ليخا انحلال قكلو »5
 مو امهارتعا ذا امهيبسفنت اقنش امهنأ ىه انتلصو ىتلا رابخألا نآل : توجملا ند

 ٠ رابخألا كلت امهتركذ نيفلتخم نيتقو ىف لب دحاو تقو ىف سيل كلذو « نونج
 ٠ اذوهب نئاخلاك امهتايح امتخو اتام اذكهو

 لوأ « بيجعلا صخشلا كلذ نع ةرتاوتملا ءايذألا اضيأ ىورتو » )١5(

 سوناتنوم ىأ (1)
 م7254 : ؟؟ كمر) 0



 نو 5 2000

 ق.هتيوبيغ ىف عقي ناك يذلا ٠ ستودويت ىمسملا 7 ةلر) 200007

 ٠ ةعبنشت ةتدم تامو فدهك ميقأ هنأ ءامنألا هذه ىورت

 مل اننأل , نكلو ٠ ةيفيكلا هذهب تمت رومألا هذه نأ نولوقيو » )١١(

 ستودودتو سوناتنوم نوكي دقف ٠ اهتفرعم ىعدن ال انناف . ىقفددص اي اهرن

 : ال ما ةيفيكلا هذي“ اوتات اهركأ نرسل هل ١

 تقولا كلذ ىف نيسيدقلا ةنقاسألا نا باتكلا سفن ىف اضيأ لوقدو (1)

 اوناك ذا + مهوهعنم نيرخآ اضاخشأ نكلو « اليميسكم 12سم لانا

 ٠ ةحضاو ةيفيكب حورلا عم نينواعتم

 )١10( ىلي امك بتك دفق :

 تسل انأ , بئذك ةريظحلا نم تدرط دتقل : اليمدسكم ىف حورلا لقي الود

 مدقتيلو ٠ اهيلع نهربيو حورلا ةوق رهظيل لب ٠ ةوقو حورو ةملك انأ « ابئذ
 هي فارتعالا ىلا مهعفديلو قاقبلا حورلا ةشقانا نيرضاح اوناك نمل حورلاب

 : اناموك ةيرسف نع ىذلا سوكيتوز ةيساسألاو نوزّزابلا" ضاحشالا تنيلا

 اوحمسي ملو « مههاوفآ وسيميث عابتا دس نيذلا ٠ ايمايأ نم ىذلا سونايلودو

 ٠ « للضملا حورلا ضحدب مهل

 اليميسكم ثاوبت ضحمل ىرخأ روما فلؤلا سفن ى.ركذ نأ مِنَ: 014
 تاينت ىتلا اهتاوين ركذو. فصولا اذه هيف بتك ىذلا تقولا نيب . ةيذاكلا

 : ةيتالا تاملكلا ىف اهنالطبد ددنو ٠ ىضوفلاو بورحلاب اهيف

 ةرشع ثالث نم رثك1 نآلا ىضم دقن ؟ اذه نالطب ءالجب نيبدتي ملأ )١19( ١»

 ٠ ةماع برح الو ةيلحم برح ال ملاعلا ىف ثدحت ملو ةأرملا كلت توم ذنم ةنس

 ٠ « هللا ةمحرب نييحيسملل ىتح مالسلا ماد سكعلاب لب

 ثدحتم ىذلا ثلاخلا باتكلا نم ةزدجو تاسدئنقم اضيأ فيدضأسو 0

 ءامتحالا اولواح . اولاق ام لك ىف اويذك ذا « ةردح ىف اوعقو امدذعو 0



 ١ :  14. 0و /17 ١

 حور ةوق ىلع ىح ليلد اذهو ٠ نيريثك ءادهش مهل نأب نيعدم « مهئادهش ىف

 ٠ قالتخا ضحم اذه نأ حضاو هنكلو ٠ مهيدل ىتلا ةموعزملا ةوبنلا

 عم اننكلو ٠ نوريثكلا اهليبس ىف دهشتسا تاقطرهلا ضعب نأل » )5١(

 نيوعدملا نا الوا عقاولاو ٠ قح ىلع مهنأب فرتعن وأ مهعم قفتن نل اذه

 نم نيريثك ءادهش مهيدل نا نولوقي  نويكرم ةقتطره ىلا ةبسن  نيينوبكرم

 ٠ « اقداص افارتعا هسفن حيسملاب نوفرتعي ال كلذ عمو , حيسملا لجأ

 ) )5١الئاق ثيدحلا ىف رمتسي ليلقب كلذ دعبو :

 «ناميالا قح لجأ نم داهشتسالا ىلا ةسينكلا نم ضعبلا ئعداامكنَع و

 أ نود اوتامو ٠ مهنع اولصفنا ٠ ةيجيرف ةقطره ءادهش نوعدي نمب اونتلاو

 * ةوسنلاو سوناتنوم جورب فارتعالا اوضفر مهنأل « مهعم ةكرش ةيآ مهل نوكت

 ايمابأ ىف انمايا ىف ثدح هنأو« انيقي ثدح ام وه اذه نأ لكلا دنع فورعمو

 نك ىذللا زدلكتلالاو ضياع عت وك كتشأ قيكلا ندي . قكئايم رهك ىلع ةمقاولا

 رشع عيباسلا لصفلا

 هلامعأو سدابتلم

 فيضي تاملكلا ضعب سابتقا دعبو ٠ اهركذ قباسلا ةقطرهلا دض اياتك

 : الئاق

 ىذلا سداييسلا خألا فلؤم دض مهل فلؤم ف رومألا هذه تدحو ذاو 0

 : الئاق ستارداوكو ايما مهنيب نم ركذ

 ٠ انركذ امك ارارطضا سفنلا لبخ ةلاح ىلا لقتني لهجلاب رهاظتلاب



 ا ١8 و ل:

 وأ ءامدقلا ءايبنألا نم ادحاو نأ اوذددي نأ نوءيطتسد ال مهو م (59)

 ٠ ١ سوباغأ لاثمأب راختفالا نوعيطتسي ال كلذك ٠ حورلاب اذكه لمح ددجلا

 وأ ايفلداليف نم ىتلا ايمأ وأ 5 سبليف تانب وأ * اليس وأ + ؟ اذوهي وأ

 ٠ « مهعبتي ال رخآ دحاو ىأ وأ ستارداوك

 ٠ اضيأ لوقي ليلق دعبو ( 5: )

 نودكؤي امك « ةوبنلا ةبهوم سناتنوم عم نلن دق ءاسنلا تناك ناو و
 ىديأ نم اهلان مهنم نم اونيبيلف « ايفلداليف نم ىتلا ايماو ستارداوكم ءادتقا
 لك ىف ةوبنلا ةبهوم رمتست نأ ايرورض هآر لوسرلا نأل ٠ ةوسنلاو سناتنوم

 هذه نأ مغر اذه اونيبي نأ نوعيطتسي الف مه امأ ٠ ريخألا ءىجملا ىتح ةسيئنكلا

 © « البمتسكم توم ذنم ةرشع ةعبارلا ةنسلا ىه

 ىرخأ اراثآ كرت دقن هبلا ريشي ىذلا سدايتلم امأ , هبتك ام اذه ( ه )

 نينانويلا دض اهفلأ ىتلا ثاحبألا ىف كلذو « ةبهلالا رافسألا لجأ نم هتريغ نع

 هئاف اذه ىلع ةوالعو + لقثسم باتك ىف: مهنم لك ىلع دري ةهيقؤ اا دؤهنلا قبنفاو

 ٠ اهقنتعا ىتلا ةفسلفلا نع اعنادم نييضرألا ماكحلل اجاجتحا هجو

 سنع نماثلا لصفلا

 سوينولوبأ اهب ضحد ىتلا ةقيرطلا

 مهركذ نيذلا صاخشألاو ةيجيرف لهأ

 رصع ىف ةيجيرف ىف ةرهدزم لازت ال ةيجيرفلا ةعدبلا تناك ذاو ( ) ١

 ميرة جك 51١606 :1١ (

 ( 5و ؟ل.2.؟؟: ١ه عار (9

 اليس وه سناولس لعلو ( :١١ ه طب 15١:1١ ١ ١ سس ١١1١81٠ عار (©

 ؟١ ف6 كك .عقذ تن

 ) )5ف ١١
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 2« اهضحد اضيأ وه هقتاع ىلع ذخأ دقذف ىسنك بتاك وهو - ١ سوينولودا

 تناك ىتلا ةيذاكلا تاوبنلا ةقد لكب اححصم ٠ اهدض اصاخ افلؤم بتكو

 نع هتاملك عمسا نكل ٠ ةعدبلا هذه ىسسؤم ةايح ادقتنمو 2 مهنيب ةعئاش

 ٠ سوناتنوم
 ٠ هتيصخش نع فشكت ديدجلا ملعملا اذه ميلاعتو تافرصت نا » ( "« )

 ازوبب ىلع قلطأو , " موصلل نيناوق عضوو ٠ " جاوزلا لحب ىدان ىذلا وهف

 ىف هتبغرل ٠ ميلشروأ مسا ( ةيجيرف ىف ناتريغص ناتنيدم امهو ) نويميتو

 رشتنت ىكل هميلاعتب اودان نمل تابترم بترو « تامدقت مسا تحت تابهلا لوبق

 : هتايبن نع ىتآلا بتكي ليلق دعبو « سوناتنوم نع هبتك ام اذه (؟ )

 ٠ حورلا نم نآلتما املاح نهجاوزأ نرجه تايبنلا ءالؤه نأ انيب دقو »

 : لوقي كلذ دعبو ( 5 )

 تابه لوبق نم ىبينلا عنمي سدقملا باتكلا لك نأ مكل حضتي الأ »

 نع عنتما فيكف ةرخاف ابايثو ةضفو ابهذ لبقتت ةيبنلا ىرأ امدنعف ٠ لاومأو

 : مهبفرتعم دحأ نع اذكه ثدحتب اضيأ ليلق دعبو ( ه )

 لب « رارغلا عمطلاب ءىلتمملا وسيميث ةداهشلا ةمالع لمتحي مل اضيأ اذكه د

 ىغبني ناك هنأ مغرو ٠ تاكلتمملا ةرفو نع هعنمت تناك ىتلا دودقلا لك مطح

 2«لوسر هنأب رعاظتو » كده هنأب رختفأ دقف اذه بيسي الج هسأأر ىنحي. نأ

 ةئيلم « هناميا نم لضفأ مهنامبا ناك صاخشأ ميلعتل ةعماج ةلاسر بتكف

 ٠ , ةسدقملا ةسينكلاو لسرلاو برلا ىلع افدجمو 2 ءافوج تاملكيب

 سسفأل افقسأ ناك هنا نظي )١(

 ٠ ةيناثلا ةجيزلا اوهرح لب اعطق جاوزلا اومرحي مل مهنا لاقي (5)

 ةعمجلاو ءاعبرألا ىموي موصب اورمأو حصفلا موصل نيعوبسأ اوفاضأ مهنا لاقي (؟)

 راهنلا نم اءزج ناك نأ دعب راهنلا لوط
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 : ءادهشك مهومركأ نيرخآ صاخشأ ضعب نع ىلي ام اضيأ بتكو ( 5)

 نع اهسفن ةيبنلا انيلا ثدحتتل لب ٠ نيريثكلا نع مالكلل ىعاد الو
 « مئالولا ىف هعم سولجلا تدوعت ىذلاو . اديهش هسفن اعد ىذلا ردنكسالا

 اهبكترا ىتلا ةقرسلا ثداوح ركذل ةجاح ىف انسلو ٠ نوريثتلا هدبعي ىذلاو
 تالجسلا اهنمضتت هذهف « اهلجأ نم بقوع ىتلا ىرخألا ةيمارجالا لامعألاو

 ش لك محلل

 نع ىبنلا حفصيأ ؟ هريغ ءاطخأ نع حفصي ءالّؤه نم دحاو ىأ٠( ا/)

 : برلا هلاق ام مغر هنآل ؟ ىبنلا عمط نع ديهشلا حفصي وأ ديهشلا تانرس

 طخ ىلع ةيصولا سكعب ءالؤه ناف « 5 نيبوث الو ةضف الو ابهذ أونتقت ال
 ءالؤه نأ نيبنسسو ٠ ةمرحملا ءايشألا كالتماب قلعتي اميف اهونلاخ ميقتسم

 , بسحف ءاينغألا نم ال «٠ مهحابرأ نوعمجي ءادهشو ءايبنأ مهنوعدي نيذلا
 ٠ .ماتيألاو لمازاوةءازقفلا نمءاضو# كلب

 + رومألا هذيع اوشفانيو | رصف مهسكنا نوع نيقفاوتا ون احتار

 ٠ ه ةرحجشلا فرعت رمثلا نمف

 همكاح دن هنأ اوملعدلف ردنكسالا وع نم اوفرعب نأ نوديري نيذلا امأ»(3)

 لجأ نم لب « حيسملا مسا لجأ نم ال ٠« سسفأ ىلاو سونيتنورف سويليمأ
 ابذك حرص ذا كلذ دعبو ٠ قحلا نع هدادترا بدسب اهبكترا ىتلا تانقرسلا

 هلبقت ملو ٠ كانه اوناك نيذلا نينمؤملا عدخ هنآل هحارس قلطأ برلا مساب

 هنع اوفرعي نأ نوديري نيذلا ىلعو ٠ اصل ناك هنآل اهنم ىتأ ىتلا هتيشوربأ
 ىضق ىذلا ىبنلا ناف كلذ عمو « ةماعلا ايسآ تالجس ىلا اواجلي نأ ديزملا
 ٠ ائيش هنع فرعي ال ةلدوط تاوذس هعم

 هراهظا نكمي ام اذهو«ىبنلا ءاعداب اضيأرهشننحن هبرهشن ذأآو» )١١(

 مامأ !ودمصيلف مهسفنأ نم نيقثاو اوذاك نأ امأ ٠ هربغ نيريثكلا نع اضيأ

 ٠ « ناحتمالا

 ( «”"« : ١؟ تم ) (©8) ( ١١ وبأي : ا اضم نول
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 نورختفي نيذلا ءايبنألا نع ىلي امك ثدحتي هفلؤم نم رخآ ءزج ىفو )1١(

 هةيكردع
 تتبث ام اذا ىتح « اذهب اوفرتعيلف اياده اولبق مهءايبنأ نأ اوركنأ نا د

 ادج ةريثكلا ةلدألا مدقنسو ٠ ءايبنأ اوسيل مهنأ تبث اهلوبق ةهج نم مهتنادا

 غبصي ىبنلا له ىل اولوق ٠ ىبنلا رامث لك ناحتما ىرورضلا نم هنكلو ٠ اذه نع

 ىبنلا له ؟ نيزتلاب ذذلتي ىبنلا له ؟ هينيع ننج غبصي ىبنلا له ؟ هرعش
 ةزئاج رومألا هذه تناك نا اوفرتعيل ؟ ةدئانلاب ضرتي ىبنلا له ؟ رسيملا بعلي

 3 ٠ ءالعف اهوبكترا مهنأ نيباسف انأ امأ ءال مأ

 تقو ىف هنأ « فلؤملا سفن ىف « هسفن اذه سوينولوبأ ركذيو )١١(

 ٠ ةموعزملا ةتوبت سوناتنوم احب ذنم ةنس نوعبرأ ترم دق تناك هفلؤم ةباتد

 ء ١ قباسلا بتاكلا هركذ ىذلا «, سوكيتوز ناب اضيأ لوقيو )١(

 حورلا حضفي نأ لواحو « ازوبيب ىف ؤبنتلا معزت تناك امدنع اليميسكم مواق

 اضيأ ركذو ٠ هوعنم اهل نيقفاوم اوناك نيذلا نكلو ٠ اهيف لمعي ناك ىذلا

 ( تمول "كلذ ءادهس نلح نع' ناك# هدا وقم ةيننا اضمك

 نأب هلسر رمأ هنأ صلخملا نع تيور ةياور نع ثدحت اذه ىلع ةوالعو

 ادور نم تاداهش اضنأ. سمتقاو « ٠ ةنش ةرشغ ارفف ةدم ميلشروأ !ورداغب ال

 + ةيهلالا ةوقلا ةنوعمب سسسفأ ىف اتيم ماقأ هسسفن انحود نأ قورو « انحوب

 ٠ انثيدح عوضوم ةعدبلا لالض ةوقب اهيف حضف ىرخأ ارومأ فاضأو

 * سوينولوبأ اهنود ىتلا رومألا ىه هذه

 رشع عساتلا لصفلا

 ةيجيرف لهآ ةعدب نع هتاباتكو نويبارس

 ىلع فقشساك..١١ سونئيمتسكم فلخ اهئا لافعةوذلا :ىئوسصاةزم امنا( )

 ةعدبلا دض ” سويرانايلويأ تافلؤم ركذن هناف " تقولا كلذ ىف ةيداطنا ةاسدنك

 ااه ا رظنا )03(

 ىردنكسالا سضنميلكا اضيأ هاور ام اذهو ١/1)

 "7 ف 5 ك رظنا 5 م١٠15 ةنس ىلاوح (0) 554 ف 5 ك رظنا )١(



 1/1 ؟1 + ردؤ نام

 «سويتنوبو سوكيراك ىلا هلسرأ صاخ باطخ ىف هيلا ريشيو . اهركذ قباسلا
 : .ةيلاتلا .تاملكلا فيضي' مك. اهتلذ 'ةعاوتا يلا لن

 ةوينلا كلتل ةيمتنملا ةللضملا ةياصعلا هذه لامعأ نأ ىرت وخل ودعا 23

 ؟ تاباتك كيلا تلسرأ ملاعلا لك ىف ةوخالا لك ىدل ةهيرك ةموءزملا ةديدجلا

 ٠ « ايسآ ىف سيلوبارده فقسأ سويرانيلوبأ سويدولك ادج طوبغملا

 بتك « نيديدع ةفقاسأ تاعيقوت تدجو نويبارس باطخ سفن فو ( ”)
 : ىلب ام هيسفن نع مهدحأ

 +... ةعنصلا "ا ويهوتل نانصا + هويبتلا ذكأ < سون ربك نضر 0

 : ةيفيكلا سفنب رخآ لاقو

 2« سيبيرث ىف ةرمعتسم ذآ عز موتلبد فئسأأ سويليب سؤويلا انا »

 ناطيشلا جرخي نأ ١ سولابكنا ف ساتومس دارأ تاومسلا ف هللا نكسب امك

 زيقفتم نيريثك نيرخآ هفقاسأ تاعيقوت باطخلا سفن نمضتيو ( 5 )

 ٠ مهعم

 ٠ صاخشألا ءالؤه نع ليق ام اذه

 امور ىف نيقشذملا دض سوانيربا تابانك

 ىلع نوشوّشسي اوناك نم دض لئاسر ةدع ١ سوانيريا بتك دقو ( ) ١
 :قاقتشتالا قع ؟ سكسال+ ىلا اههادكلا :تلتسرأ + امور ةندستك قينيلتسا 6 ل
 نا ودبي ذا ٠ رشلا ردصم سيل هللا نا وأ « ةيكلملا نع سونيرولف ىلا ىرخأو
 ةلالض ببسب فرحنا دق هنألو ٠ ىآرلا اذه نع عفادي ناك ” سونيرولف

 ؟ ف ء اك. رظنأ](4)

 دوسألا رحبلل ىبرغلا ءىطاشلا ىلع سيرث ىف ناتنيدم )1١( و (5)
 )١( ف 5 ك رظنا سوانيريا صوصخب ١"

 ةسينك نم نيريثكلا ايذج سونيرولفو ستسالب نأ ١5 .ءف ىف سويباسوي ربي (") و (

 ٠ امهعدبو ةبيرغلا امهئاراب امور



 كك 58

 ٠ لسرلل ءافلخ لئاوأ ىلع فرعت ةهسفن وه

 نيمزلم انسفنأ ىرن ادج ةليمج ةظاالم دجن فلؤملا ماتخ ىو ( 5 )

 : اهصن اذهو ٠ فلؤملا اذه ىف اهتابثاب

 حيسملا عوسي انبرب  باتكلا اذه نم ةروص بتكت دق نم اي كفلح 1

 فوس ام نراقت نأ  تاومألاو ءايحألا نيدي هيف ىذلا ديجملا ىناثلا هئيجمبو

 3 64 | دكت فكلا ما ولا

 نوكي ىكل اهيورن نأ ليمجو « ةفلؤم ىف رومألا هذه ًارقن نأ ليمج ( ؟)

 ٠ قيقدتلاو ربصلا ىف ايلع ةلثماك قحلاب نوسيدقلا نومدقألا لاجرلا ءالؤه

 25353225 "اهنع ”ثدحتلا قباسلا 2“ نسؤنِئّرولف ىلا" هلاسسرلا فو 6( 5 )

 «ةميلست سبل اهنأ وه سونيرولفاي ميلاعتلا هذه نع لاقد ام طسبأ نا 0

 داسفلاو لالضلا ةبواه ىلا حوطتو » ةسينكلا ميلاعتو قفحت ال ميلاعتلا هذه

 ةقطارهلا نم ىتح  دحأ ؤرجي مل ىتلا ميلاعتلا هذه ٠ [هنولبقد نم لك

 خويشلا كيلا اهملسي مل ميلاعتلا هذه ٠ اهرشن ىلع  ةسينكلا نع نيديعيلا

 ٠ لسرلل نيرصاعم اوناك نيذلاو 2 انلبق اوناك نيذلا

 0 هاضر لانت نأ الواحمو « ةيكلملا ةيشاحلا ىف ةمظع ىف كرحتت

 تاونسلا ثداوح نم رثكأ حوضوب تفولا كلذ ثداوح ركذتأ ىنناو»(7)

 فصو ىناكما ىفف كلذل ٠ مهلوق» ىف خسري نايبصلا هملعتي ام نأل ٠ ةريخألا

 ٠ هثيداحأ ىقلي وهو سوبراكيلوب طوبغملا هيف سلجي ناك ىذلا ناكملا سفن

 فصولاو « بعشلل هثيداحأو « همسج ةئيهو « هتايح ةقيرطو ؛« هجورخو هلوخدو

 سويراكيلوب نآلو « برلا اوأر نيذلا نيرخالاو ٠ انحويل هترشع نع همدق ىذلا

 005 ملت ٠٠ تانئاكلا روُهدلا لكل لاك !روهد ةينامثم. .سونيتنلاف“ ىدات 4

 1 ةديقعلا هذه دض افلؤم سوانيريا



 فذ ١" ورا م

 اهمالتسال هميلاعتو هتازجعم نعو برلا نع مهنم هعمس امو « مهتاملك اركذتم ناك

 عم قفتي امب ءىش لك ىور دقف «٠ ه ةايحلا ةملك مهنيعأب اودهش دوهش نم
 ٠ ةسدقملا رافسألا

 ٠ هابتناب اهيلأ تيغصأ هللا ةمحرب رومألا هذه ىلا تبور ذاو ١» ( ا/ )

 ةمعنب ةنامأب ماودلا ىلع اهددرأ ترصو ٠ ىبلق ىف لد قرو ىف ال اهايا الجسم

 ىلوسرلا خيشلا اذه ناك ول هنأ هللا مامأ ةداهشلا ميدقت ىناكما ىفو ٠ هللا

 ىلا « حلاصلا هللا اي : هتداعك ىدانو « هينذأ اماص خرصل اذهك ارمأ عمس دق

 عمس ىذلا ناكمللا نم برهلو ٠ هذهك ارومأ لمتحاأ ىتح ىتايح ىقبت ىتم

 ٠ افقاو وأ اسلاج تاملكلا هذه هيف

 ىلا امل اهلسرأ ىلا لئاسرلا نم حوضود نيبتي نأ نكمي اذهو و

 + < اظعاورو احضان ةوخالا' ىلا“. وأ ايتيك داواتتت كلا

 ٠ سوانيريام صتخي ام اذه

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 امور ىف سوبنولودأ دهشتسا فيك

 هللا ةمعنبو « انلاوحأ تنسحت  سدوموك دهع ىف تف ]| كلذ قو ( ١

 سفن لك ىدهت صالخلا ةملك تناكو «مالسلاب ملاعلا لك ىف سئانكلا تعتمت

 نم نوريثكلا ناك كلذل ٠ ةيقن ةدابع نوكلا هلا ةدابعل ىرشبلا سنّجلا لك نم
 لك عم مهصالخ ىلا نوءجري مهبسن وأ مهتورث ببسب ذئتقو امور ىف نيزرابلا

 ٠ مهبراقأو مهتبب لهأ

 ىلا مدقو 0 اندض ةريثك اليح اربدم ٠ لاضنلل ةيناث هسفن دعأ لب . هتعيبط

 نينمؤملا نيب رهتشا لجر وهو « امور ةنيدم نم ىذلا سوينولوبأ ءاضقلا ىسرك
 لمعب اقيلخ مداخلا اذه ناكو همهتيدل همدخ دحأ ضرح ذا 2 ةفسلفلاو ملعلاب

 ءرلاذنامتوكب

 عاق : دوي



 كيا <33

 دق ناك هنأل , بسانم ريغ تقو ىف ةمهتلا مدق سعتلا اذه ن1 ندع )

 «رومألا هذه لثم نع غلبي صخش ىأ شيعي نأزوجي ال هنأب ىكلم رمأ ردص
 ٠ مكحلا اذهب هيلع مكح ىضاقلا نسونتيرنن نألا لاحلا ىف هاقاس ترسكف

 000 را املا ءاجررذتش . ادج ةللأ هيددعم ءةيهنشلا ام
 نع افغيلب اعافد عيمجلا مامأ دقف « نايعألا سلجم مامأ هسسفن نع عفادي

 «نايعألا سلجم نم زارقب كلذو هسأر عطقب مدعاف ٠ هل دهشي ناك ىذلا ناميالا

 ءاضقلا ىسرك ىلا مهب ىتؤي نيذلا ناب نمضتي ميدق نوناق كلانم ناك هنأل

 ٠ مهليبس ىلخي ال نأ بجي ناميالا اودحجي نأ نوضفريو

 ةلشنا/ا ىلكا هكاجلو نا كضاقلا_ مام[ هججج ,ةفزتم ديزي نم_لكوب( م0
 تالجس ىف اهدجحي «, نايعألا سلجم مامأ لماكلا هعافدو « سوينيريب

 «٠ اهانعمج ىتلا ةميدقلا تاداهشتسالا

 نرشعلاو ىناثلا لصفلا
 ذتنقو اورهتشا نيذلا ةفقاسألا

 00 ل ا ا نقولا يدوم وك مكج زي ةرشاملا ةنسللدف
 لمكأ نأ دعب «٠ ةنسلا سفن ىفو ٠ ةنس ةرشع ثالث اهلغش ىذلا سوريثوبلال

 ٠ ةيردنكسالا تايشوربأ ىلع ؟ سويرتميد نمتؤأ ٠ ةرشاعلا هتنس ١ سونايلوي
 ادج افورعم  لسرلا دعب نماثلا «"  نويبارس لازي ال ناك تقولا كلذ ىفو
 ناكو ٠ نيطسلف ةيرصيق ىف 5: سليفويث سأرتو ٠ ةيكاطنا ةسينك فقسأك

 سفن ىفو ٠ ميلشروأ ةسينك ىلع انمتؤم لازي ال  هركذ قباسلا 5 سوسيكرذ

 )١( ف رظنأ ةيردنكسالا فقسأ سونايلوي صوصخب 8

 ناك 1 [50.ف: كييرظتأ كرر 'ةئيس 46! ةئيففشالا“ وك: لظو + م11 ةكس انقسأ بتصن (9

 ( 8ف1كرظنأ ) ةوادع ىلا دعب اميف تبلقنا ةقادصلا نكلو سوناجيروال اقيدص رمألا ةيادب ىن

 ١و ف 0

 دقو ٠ حصفلا ديعب ةصاخلا ةعزانمللا ىف هفقوم ببسب ةصاخ ةفصب سليفويث رهتشا (؟)

 ٠ سوسيكرنو وه ىلاتلا لصفلا ىن هيلا راشملا عمجملا سأر
 ١١ ف رظنا (5)



 "ع 8 ىلا م

 “٠ سئاركيلوبو « نانويلاب سوثنروك ىف افقسأ ١ سوليستاب ناك تقولا
 نوريثك نورخآ كلانه ناك ءالؤه ىلع ةوالعو ٠ ىسسفأ ةيشوربأ ىلع افقسأ

 2, ةياتك « انيلا تلصو نم ءامسأ طقف انود اننكلو ٠ لاحلا ةعيبطب نوزراب

 مهناميأ ةحص

 نورشعلاو ثلاتلا لصفلا

 حصفنا صوصخمد ْخدتَقَو ترييثأ ىنلا ةلاسملا

 انشأ تابيشوربأ عب دمجنأل٠ ةنيه تسبل ةلأسم ذئتقو تربثأ دقو ( ) ١

 ىذلا مويأا وهو ىرمتلا رشع عدارلا مويلا نأ  ميدق ديلقت ىلع ءانب  تدقتعا

 حصف ديمك ةفحي ناحل ا ومج «٠ حصفلا هفورح اوحيذبي نأ دوهبلا هبف رمأ

 نع رظنلا ضغب « مؤيلا كلذ ىف مهموص ىهتنب نأ بجي ناك كلذل ١ ٠ انصلخم

 ٠ عوبسالا نم مود ىأ ىف هعوقو

 تقولا كلذ ىف موصلا ءاهنا ملاعلا ن كيئاتك راس ُْق ةداغلا رحت مل نحل

 ةبحصفلا ةعزانملا نع ةلامسسر بتك دقو ٠ "“ ف 5 ك ىف روكذلا سديليشتاب وه هلعل (1)

 ىلاتلا لصفلا ىف اهركذ دراولا

 روتكيذل مصخ لوأ وه ناك اذلو ةحي.صفلا ةعزانملا ىف ايسآ ةففاسأ ستاركيلوب معزت (0)

 ٠ امور فقسأ

 له : وه ملاعلا سئانك رئاسو ىرغصلا ايسآ سئانك نيب ريثأ ىذلا عازنلا ناك )١(
 ديع دحأ موي ىف وأ ناسين رهمشش نم رشع عبارلا مويلا ىف حصفلا ءاشع ةضيرف سرامت

 انحوي نيلوسرلاب !ودتقا ىرغصلا ايدسسأ ويديسمف ٠ ىدوهدلا ميوقتلل ةاعارم نود ةمايقلا
 تلك كي ابب يبن رو نع رع ل ىف ىحيسملا حصفلاب لافتحالا اوداتعاو سبليفو

 ةياهن ىف ىنابرلا ءاشعلا لوانت مث « راهنلا لوظ موصلاب كلذو :4-عزبئسألا ”مايأ نم مويلا

 لفتحت تناكف سئانكلا ىقاب امأ ٠ حيسملا هسرام ىذلا ريخألا حصفلا ءاشعل اراكذت « راهنلا

 دعب ( لماكلا رمقلا ) ردبلل ىلاتلا دحألا موي ىف ةمايقلا ىركذبو ةعمجلا موي حيذملا توم ىركذب
 فقسأ سوتيسيئاو سويراكيلوب نيب رمألا اذه ىف ةشفانم لوأ تريثأ دقو ٠ ىعيبرلا لادتعالا

 فالخلا ريثأ م ١7١ ةناس ىلاوحو ٠م ١55 و ١٠١٠١ ةنس نيب امور روزي لوألا ناك امدنع امور

 سيلوباريه ىف سويرانيلوبأو سدراس ىف وتيليم نايسيئرلا ناعزانتملا ناكو : ةيكدوال ىف ةيناث

 ٠ ةماعلا ةسينكلا ىف عازنلا ريثأ اريخأآو ٠ ( ”0/او "51 ف ؛ ك رظنا )



 نع ل م "5/7

 ةيراس لازت ال ىتلاو + ىلوسرلا ديدلقتلا نم اهوملست ىتلا » مهتداع ترجح هنأل

 ٠ انصلخم ةمايق موي ىوس رخآ مود ىأ ىف مهموص اوهني ال نأ « نآلا ىلا

 ىاأرب لكلا قفتاو » ةفقاسألا عمتجاو عماجملا تدفع بسيسلا اذهلو ) ؟ (

 0 ول لملف دعف ؛ دحاو
 موصلا متخن نأ بجي انناو « برلا رتل ممل 2 جال اج ينجي ايلا

 سفن كبل 0 ف 0 نيذلا نع 0 ا دجوب ٠ ل فقسأ

 ا ا ا لا م1 م تداول دخلا ليس لما * ةلؤسملا
 لاك مل زك نك اماو ا اب ةقرككا ةنابتغأب * نسالك موساز نتنلا

 لئاسرو « سوثنروك ةسينك ينقسأ سوليشتابل ةيصخش ةلاسسرو ( ”)

 سفنب مهتوص اوطعأو » مكحلاو ىأرلا سفنب د اوقطن ندروسثك نيروخأ صاخشأل

 ٠ ىنعملا

 ٠ ىعامجالا مهيأر وه مدقت ام ناكو

 نورشعلاو عيارلا لصفلا
 ايسآ ىف عازنلا

 ا 1 ا يمت اال د فمع زيك تراس ةنفاتسل نإ ىلع ١

 + ةيلاكلا تاهلكلا رقركالخو زن نوفاسكي يذلا ءىفعتلا الهدف, نحيا اموؤ ةبسيفك

 دقر دفق هنأل ٠ فذح وأ ةفاضا نود طوبضملا مويل اد لفتحن اننا 7005-3

 دجمب ىتأي امدنع برلا ءىجم موي ىف ةيناث موقتس ةميظع راونأ اضيأ ادسآ ىف

 قياسلا .ليمنلل للتأ 09)

 800 ا م لكلل . ليني رو سيرترسام] فتسا سالاب 05
 ٠ نيرهنلا نيب ام دالب ىبرغ لامش ق ةقطنم )9



 .؟ // ؟5 .: ف

 ىنثالا لسرلا دحأ « سبليف ءالؤه نيب ٠ نيسيدقلا عيمج بلطيو ءامسلا نم

 ةنباو » نسلا ىف ناتنعاطلا ناوارذعلا هاتنباو » سيلوباربه ىف دقر ىذلا 2« سشع

عمو ادهاسش ناك ىذلا انحوب ءالؤه ىلع ةوالعو» ( ”0)
 ىف اكتا ىذلاو » امل

 ٠ سسسفأ ىف دقر دقو ٠ ةسدكملا ةردصلا سيل انهاع تاك ذاو 2 برلا نضح

 سيرتو « اديهشو افقسأ ناك ىذلا ريمزأ ىف ١ سودراكيلودو , ( : ١

 ٠ ريمزأ ىف دقر ىذلا « اينيموي نم ديهشو فقسأ وهو

 دقر ىذلا ديهشلاو فقسألا " سراجاس ركذل ةجاح كلانه لهو » ( ه )

 ىف ةيلك شاع ىذلا ىصخلا 5 وتيليم وأ سوريباب طوبغملا وأ , ةيكودال ىف

 :ليجنالل اقفو حصفلا نم رشع عبارلا مودلاب اوظفتحا ءالؤه عيمج » ( 1)

 « ستاركيلوب اضيأ انأو ٠ ناميالا ةدعاق نيعبتم لبد , فارحنا ىآأ نود

 نع مهضعب تعبتا نيذلا «٠ ىئابرقأ ديلقت بسح فرصتأ . اعيمج مكرغصأ

 ىئابرقأ ناك دقو ٠ نماثلا انأو « ةفقاسأ اوناك ىئابرقأ نم ةعبس نأل ٠ برق

 ٠ ريمخلا هبف نوعفرب 5 بعشلا ناك ىذلا مويلا نوظفحب امئاد

 ىف ةنس نيتسو اسمخ تدع ىذلا انآ . ةوخالا اهنأ ىذناف كلذل «*( ا/ ١)

 «سدقملا باتكلا نم رفس لك تحفصتو »2 ملاعلالك ىف ةوخالاب تبقتلاو 3 برلا

 هللا عيطن نأ بجي : اولاق ىنم مظعأ مه نم نأل « ةفيخملا تاملكلا نم عزفأ ال

 (٠*٠ 0 ىسافلا نم رثكأ

 )١( ف' 5 ك2 رظنا سويراكيلوب صوصخب ١5

 5 ف 5 ك (؟) 1١ تف 2ك 7

 « ناسسين نم رشع عبارلا موبلا ءاسم حصفلا ديعب نولفتحي اوناكو ٠ دوهبلا ىأ (:5)

 عبارلا مويلا ىف ريمخلا نوعفري دوهيلا ناك اذلو ( ١1 : ١؟ رخ ) ريطفلا عم هنولكأد اوناكو

 ١ه( علر 86:85 (.٠



 ١ دج يطل 5//

 ,هعم نيرضاح اوناك نيذلا ةفقاسآألا عيمج نع بتك كلذ دعب ( 8 )

 : هتاملك كاهو ٠ هريكفت سفن اوركفو

 مهتيعدتسا نيذلا «, نيرضاح اوناك نيذلا ةفقاسألا ركذ ىتءاطتسا ىفو و

 دقو 2 مه امأ ٠ امخض ارفس تعمجل مهءامسا تبتك ول نيذلاو 5 مكتبغرك
 ضيبألا ىرعش لمحأ مل ىننا نيملاع « ةلاسرلا ىلع اوقفاو دقف ٠ ىتراقح اوأر

 ٠ « عوسي برلاب ىتايح طبضأ اماود تنك لب « اثبع

 تايشوربأ لك عطقي نأ « امور ةسينك سيئر « روتكيف لواح ذئدنع (10)
 ءاهتقفاو ىتلا سئانكلا اذكو . ةماعلا ةسينكلا ةدحو نم لاحلا ىف ايسآ

 ٠ كانه ةوخالا عيمج مرح اهبف نلعأ لئاسر بتكو ٠ ةقطارهك

 وه ام ىعاري نأ هيلا اوبلطف « ةفقاسألا عيمج ضري مل اذع نكلو )٠١(
 اهيفو « ةدوجوم مهتاملك لازت الو ٠ راوجلا ةبحمو ةدحو ىعارب نأو « مالسلل

 دالب ىف ةوخالا مساب لئاسر لسرأ ىذلا ؛ سوانيردا مهنيب نم )١١(
 ظفحي نأ بجي برلا ةمايق ريس ناب احرصم « مهيلع سأارتي ناك ىذلا « لاغلا
 اهتمرب هلل سئانك عطقي ال نأب روتكيف حصن ذا « لعف اقحو ٠ برلأ موي ىف طقف
 : الئاق ثيدحلا فناتسي ةريثك تاملك دعبو ٠ ةميدق ةداع ديلقت ىلع تظفاح

 ةقيرطب اضيأ قلعتي لب « طقف مويلا ىف اروصحم سيل عازنلا نأل» )١١(

 , نيموي مهريغو « ادحاو اموي اوموصي نأ بجي مهنأ نونذد ضعبلاف ٠ .موصلا
 ٠ ا/ اليلو اراهن ةعاسس نيعبرأ مهموي نوبسحي ضعبلاو ٠ رثكأ مهريغو

 مايأ ىف لب « انمايأ ىف أشني مل موصلا ظفح ىف فالتخالا اذهو » )١(
 اوكرت اذكهو . ةماتلا ةقدلا اوعارب مل مهنأ ودبيو ٠ ليوط تقوب كلذ لبق انئابآ
 شاع دقف كلذ عمو ٠ ةصاخلا مهتقيرطو مهتطاسب عم قفتت ةداع مهلاسنال

 مدعو « اضعب انضعب عم مالس ىف شيعن اضيأ نحنو « مالس ىف ءالؤه عيمج
 ٠ « ناميالا ىف قافتالا ديْؤي موصلا ىف قافتالا

 مالا

 ٠ امور فقسأ رروتكيف بلطك ىعد ىويسألا عمجملا نأ نيبي اذه (1)

 راهنلا تاعاس نييساح اموي نيعبرأ ضعبلاو 8 | ذكرع ةرابعلا هذه ضعبلا مجردي )1(

 0 ١٠" مهموي ليللاو
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 حورشعلاو نسم كلا لضفتا

 حصفلا صوصخب قافتا ىلا عيمجلا لصو فيك

 « ١ سليفويثو سوسيكرن « ارخؤم مهركذ قداسلا نيطسلف ىف نيذلا امأ

 « سياملوتب ةسينك فقسأ سورالكو «ء روص ةسينك فقسا سويساك امهعمو
 حصفلاب صاخلا ديلقتلا نع ةريثك ارومأ اوركذ ذا مهناف ؟ مهعم اوعمتجا نمو

 هسا ركود تاياشلادا رئاعأ ؟:بلتتملا منه ةدشسولاد ةنتا (لتمأو ىذلا

 : هودتك ام

 ىظعف ال يكل < ةسيئنك لك ىلا انتلاسر نم اخلسن اولسرت نأ اودهتجا و

 هنوظفحي ةيردنكسالا ىف مهنأب مكفرعنو ٠ ةلوهسب مهسونن نوعدخي نا ةصرف

 خت” “انّذلا“ يذم ةهنلا اهم اكلماع ذه"قئاشرلا#نآلا**”انلذم  موّيلا ست“

 . *اكلاؤلا سفك قو هديتطلا"شتخم ”سدقلا ةريلا “طحت اذا

 نورشعلاو سداعسلا لصفلا

 انبلا تلصو ىنلا ةعئارلا سواندربا تاغفلؤم

 ادوجوم لازي الف ١ اهركذ قباسلا هلئاسرو سوانيربا تافلؤم ىلع ةوالعو

 « ةوقلاو ةقدلا ةياغ ىف باتك وهو « نيينانويلا دض هبتك ةفرعملا نع هل باتك

 دلجمو ٠ ةيلوسرلا ميلاعتلا حاضيال نايكرم همسا خأ ىلا ههجو رخآ باتتكو

 نشا رفا » © قياسا ىلا ةئاكرلل اوقف رككي ةفلتتم اناكبأ نمت

 سوانيريا تافلؤم ىه هذه ٠ تاسابتقالا ضعب امهنم اسيتقم « ناميدلس ةمكح

 ماتيو وفاز ةيفستموأ نقلا
 ءاروطاريما سريواس ميقأ ةنس ةرشع ثالث دعب سدوموك مكح ىهتنا ذاو

 ٠*مكحي ناك ةطسوتملا ةرتفلا فو ٠ سدوموك توم نم نوهش ةتمسس نم لقأ دعب

 ٠ سكانيترب

1 110 

 ؟* ف ىف هركذ قباسلا نيطسلف عمجم ىف ىأ ٠

 « ؟١ةفدع كلا ركنا 00
34 



 نورشعلاو عياسلا لصفلا

 تقولا كلذ ىف ترهدزأ ىنلا نيرخآلا تافلؤم

 لاحر صالخاو ةريغ نع « ةديدع تاراكذتب نوظفتحي نوريثكلا لازي الو

 سوتيلكاريه تاباتك ةصاخ ةفصب ركذن ءالؤه نيب نم ٠ تقولا كلذ ىف ةسمنكلا

 , ةقطارهلا اهشقان املاط ىتلا ةلأسملا نع سوميسكم تاباتكو ٠ « لوسرلا نعود

 مايأ ةتسس نع سوديدنك تانلؤمو ٠ « ةداملا ةقلخ و نعو . « رشلا لصأ » ىأ

 نع سوتسكس تافلؤم اذكو ٠ عوضوملا سفن نع نويبأ تافلؤمو « ةقلخلا

 نم نيريثك نيرخآل تاباتكو سونايبارأ هعضو رخآ فلؤمو ٠ تاومألا ةمايق

 ىأ ءاطعا وأ 2 هيف اوشاع ىذلا تقولا نع اًثيش انفلؤم ىف ركذن نأ ليحتسملا

 تافلؤم انيلا تلصو دقو ٠ مهنع انيدل تامولعم رفوت مدعل مهخيرات نع نايب

 ىارلا وميقتسم باتك مهو 2 مهئامسأ ءاطعا عيطتسن ال نيرخآ نيريثك

 مهنكلو « ةيهلالا رافسالل مهريسفت نم نيبتبي امك نودسنكو ( نويسكذوثرا )

 ٠ مهئامسأ نم مهتاباتك واخل انيدل نيفورعم ريغ

 نو منعم او نماشلا لصفلا

 ٠ مهتايح ةقيرط : نوميترا ةعدب اوعاذا نم لوأ

 ةسدقملا رافسألا داسفأ ىلع اورساجت فيكو

 «نوميترأ ةعدب دض باتكل! ءالؤه دحأ هبتك نكإشلا لداح فلؤم ىفو )١(

 دجوت « انمايأ ىف ةيناث اهربق نم اهثعبي نأ )١( ىطاسيمسلا سلوب لواح ىتلا

 ٠ نالا هنع ثدحتن ىذلا خيراتلل ةبسانم ةياور

 ناك صلخملا نأب ىدانت ىتلا اهركذ قباسلا ةعدبلا دقتني هنأل ( ؟ )

 وه تيثأ امنيب ٠ اهنأش نم اومظعي نأ نولواحب اوذاك مهنأل « ناسنا درجم

 دينفتل ةريثك ىرخأ اججح هفلؤم ىف مدق نأ دعبو ٠ اثيدح الا رهظت مل اهنا

 : ةبتآلا ةماكلا فاض؛أ ٠ مهفيداجتو مهمليطابأ



 58 :ه الينا

 اولبقت لسرلاو نيمدقتملا نيملعملا عيمج نا نولوقد مهنأل , ( ؟

 مايأ ىتح ظفح ليجنالا قح ناو « هب نوداني اوناكو ٠ نآلا مه هنونلعي ام

 هفلخ.مايأ ذنم دسف قحلا نكلو ٠ سرطب دعب امورل رشع ثلاثلا فقسألا روتكيف

 ٠ سوديريفز

 كلانهو ٠ الوقعم هنولوقي ام ناكل ةيهلالا رانسألا مهضقانت مل ولو » ( ؟)

 دضو « قحلا نع اعافد اهوبتك « روتكيف نم ادهع قبسأ ةوخالا ضعبل تاباتك

 لا, ريع ل1. ىنناو. 7+. اهمانيا' ىف تناك  ىتلآ تاقطزهلا“دئضو *+ نيئنثولا

 نيرخآو (5) سضنميلكاو (؟) نايتاتو (5) سدايتلمو (5) سونيتسوي

 ٠ هلاك مهتافلؤم لك ىف حيسملا نع

 ,“ وتيليمو 5 سوانيريا تافلؤم فرعي ال ىذلا اذ نم هنأل» ( ه )

 مينارتلاو ريمازملا نم مكو ٠ 8 ناسناو هلا حيسملا نأ تبثت ىتلا , امهريغو

 حرصتو «, هللا ةملك حيسملا نع ثدحتت ءدبلا نم نوذمؤملا ةوخالا اهمتك

 ٠ هلا هنأب

 نآ - ةلئيؤط تاونِشإةنسيتكلا ىاريءؤركددقؤأ_انكمْمأناك فيكو ) 1 ( ١
 ثدحتلا نم نولجخي ال فيكو ؟ نوعدي امك روتكيذ مايأ ىتح اهتزارك رخاتت

 ستودويث ةكرشلا نم عطق هنأ امامت نوملعي مهو روتكيف نع اروز اذكه

 حيسملا نأب ىدان نم لوأو « هللا ركنت ىتلا ةعدبلا هذه ثعابو دئاق « ىفاكسالا

 فيكف « مهتاءارتفا لوقت امك ٠ مهيأرل اقفاوم روتكيف ناك نا هنأل ؟ ناسنا درحم

 ٠ « ؟ ةعدبلا هذه عرتخم ستودوبث جرخي نأ هنكمأ

 روتكيف نع ليق ام اذه

 هل ةفيلخ سونيريفز ميقأ مث «٠ تاونس رشع هتيفقسأ تماد دقو ( /)

 , هيلا راشملا باتكلا فلؤم ىور دقو ٠ سريواس مكح نم ةعساتلا ةنسلا ىلاوح

 ف » سونيريفز مابا تثئدح ىرخأ ةثداح » ةعدبلا هذه سسؤم صوصخحي

 ٠ ةيلاتلا تاملكلا

 ؟؟ه ف * ك (5) ١7 ف (9 ١١ ف 5 ك رظنأ (9

 "| ف 5 ك رظنأ (0 لا 0017 ١١ ف (5)

 ةمدقملا رظنا (8)



 5 كا 8

 اهنآ ول « انمايأ ىف تثدح ةقيقحب ةوخالا نم نيريثكلا ركذاسو » ( 8)

 ٠ انمايأ ىف لب ديعب دهع ذنم سيل سويلاتان

 رخآ صخشو ستودوبيلاكسا دحاو تةو ىف هعدخ لجرلا اذه ) 9 ( ١»

 نيذيملت اناك امهالكو ٠ دوقن فارص اذهو , ستودودث مسا سفن لمحي

 فقسألا « روتكيف همرح نم لوأ تمدق امك ناك ىذلا ىفاكسالا ستودويثل
 ٠ : اذه ساسحالا مدع ببسب ىرحألاب وأ . ةفطاعلا هذه ببسب « ذئتقو

 ةعدملا هذهل افقسأ راتخي لب لبقيل سويلاتانأ اوءنقأ دقو » )0٠١

 ٠ ايرهش ارانيد نوسمخو ةئام ىهو هل اهنوعفدي ةيهامب

 7 ل ا
 كلهي همالآل دهش ىذلا كاذ نأ انثي مل حبسملا عوسي انبر موحرلا هللا نأل

 ٠ ةسينكلا نم هجارخاب
 لوأ هئاطعاب ىرغأ دق ناك ذا ٠ ىؤرلاب اريثك لابي مل هنأل نكلو ١١( ١

 ةكئالملا هدلج دقف ٠ نيريثكلا كاله ببسي ىذلا ىزخملا عمطلابو ٠ مهنيد زكرم

 حوسملا سبل حابصلا ىف ماق املو ٠ ليللا لوط ةوسقب هوبدقاعو ,« 5 نوسدقملا

 سونيريفز ىمدق دنع طقس ةريزغ عومدو ةعرسلا ىهتنمبو « دامرلاب ىطغتو
 مادقأ دنع اضيأ لب طقف تونهكلا لاجر مادقأ دنع سبل ىمتراو , فقسألا

 مدق هنأ مغرو ٠ موحرلا حيسملا ةسيئك فااوع هعومدب كرحو ٠ نييناملعلا

 مسي مل هنان . اهم لج ىتلا تادلحلا راثآ ريظا) +: تااسوكلا خم ريثكلا
 ٠ « سفنلا قشب الا ةكرشلا ىلا ةدوعلاب هل

 )١6( اهصن كام مهنع ىرخأ تارقف بتاكلا سفن نم سيتقنلو :

 ابناج اوحرطو 0 فوحخ نوديو ثارتكا مدعب هبهلالا رافسأآلا أولماع ثقو »

 هنلعت ام ةنرعم نولواحي ال مهو ٠ حيسملا اوفرعي ملو ٠ ميدقلا نامبالا ةدعاق

 ةيقطنملا ظافلالا ضعب نع ثحبلل دهجلا ىصقأ نواذدد لب . ةيهلالا رافسألا
 نم ةرقف دحاو ىأ مدق ناو ٠ ةيرفدكلا مهئارآ ميءدتل اهماكحا نكميد ىتلا

 ىبلس ىقطنم ىأر ىأ اهنم اوصلختسب نأ اودهتجا مهيلا ةيهلالا رافسألا

 9 فالف وأ



 2ظ2ىظى
 ١ ا

 نولهجي مهنالو 2« نوملكتي ضرالا .نمو « . ضرألا نم .مهنألوا» )١5(.

 ٠١ ٠ ةسدنهلا ملعل اوغرفتيل ةسدقملا هللا تاباتك اوكرت دقف «٠ قوف نم ىتآلا

 سيلاطوطسراب بجعأ ضعبلاو « ١١ سديلقا سيقيل هسفن دهجأ مهضعبنف

 ٠ نلاج دبع دق ضعبلا لعل. . لب ٠ سوتسارفويثو

 مهئارآ ىف نينمؤملا ريغ نونفب نونيعتسي نيذلا ناك ناف » )١5(

 نع اودعتبا دق « ةيهلالا رافسألاب ناميالا ةطاسب فيرحت ىفو « ةيقوطرملا

 رافسألا ىلع ةارجب مهيديآ اوعضو كلذل ؟ لوقن نأ انمزلي اذامف , نامدالا

 ٠ اهوححص دق مهنأب نيمعاز 2 ةبهلالا

 ةيزلا ينرمألا ءاذج قد مهِمَلع ىرتق ال يضنام تورط نملك ملعيلو » (153)

 اهضعب نع فلتخت اهدجو اهضعبب اهنراقو ةفلتخملا مهحسن دحأ عمج نا

 ٠١ انتم. االتخل
 نمو * ستودويث خسن عم قفتت ال سدايبلكسا خسن الثمف )١0( ١»

 ىلع اوبتكيل مهدهج اولذب , مهذيمالت نأل ٠ هذه نم ريثك ىلع لوصحلا نكملا

 كلذك ٠ تاداسفالا ىرحألاب وأ , اهنومسب امك .ةمزاللا تاحيحصتلا اهنم لك

فن عم قفتت ال سدينولوبأ خسنو « هذه عم سليفومره خسن قفتت ال
 , اهس

 اهتدجو اريخأ اهودسفأ ىتلا عم مدقتم خيرات ىف اهودعا ىتلا كلت تنراق ناف

 :, فياتخالا, مامت اهضعب عم.فلقخت

 مهنأل ٠ ةميرجلا هذه ةعانش نولهجي مهسفنأ مه مهنأ نظأ الو )18( ١»

 هذه ىفو ,« سدقلا حورلا اهب قطن ةيهلالا رافسألا نأ نودقتعي ال مهنأ اما

 ء سدقلا حورلا نم مكحأ مهنا نومعزي مهنأ وأ , نينمؤم ريغ نونوكب ةلاحلا

 ةميرجلا باكترا راكنا مهنكمي ال مهو ٠ نيطايش الا نونوكي ال ةلاحلا هذه فو

 نم هذهك ارافسأ اوملتسي مل مهنأ ذا ٠ مهيدياب تبتك دق خسنلا تناك املاط

 ٠ اهنم اولقن خسن ىأ زاربا نوعيطتسي ال كلذك ؛ مهيملعم

 اهنثا»:«: ءانتعلا':اذهلا لك قحتسيي:-ال 'اهداسفا“ناب+اوفظ: مهسعمو 05 ١

 راتس تحت - ةريرشلا ةعيلخلا مهميلاعتب اذكهو « ءايبنألاو سومانلا اوركنا

 هيدي الاهل تاجير طغعا, للان 1 نظعس > "ةتصتلا

 ٠ رومألا هذه ددصب ىفتكن انه ىلا

 )٠١( ضراألا سيياقم ضعبلا اهمجرت ٠



 تالا باتكلا



 لوألا لصصفلا

 )١( سربواس دهع ىف لصح ىذلا داهطضالا

 ةديجم تاداهش ةيحيسملا لاطبأ مدق سئانكلا ديطضبي سريواس ادب املو

 ناك ١] ردكساإلا ف ةلماخ ةنسك  ناكرد ثق معنا واع# !ناكتس ملك ف
 هللا لاطباب سيبيثو رصم ءاجرأ لك نم  حرسم مظعأ ىلا امك  اهيلأ ىتؤد
 احتل هيلاتكلو ا مقريضج هللا: نو لئلاكالا :نولانيف .٠ مهقاقحتسا _بسح
 2« سوناجيروأ ابأ وعدملا سدينويل ءالؤه نيب ناك ٠ توملا عاونأ لكو ديدشلا
 نأ انتوفي ال انهو ء نسلا ثيدح لازد ال هننا ناك امنيب هسأر تعطق ىذلاو

 ميلعت ببسب ادج اميظع ةيهلالا ةملكلل نبالا اذه ليم ناك فيك راصتخاب نيبن
 ٠ نيريثكلا دنع دح لك تقاف دق هترهش نآل كلذ « هل هيبأ

 ىناثلا لصفلا

 ةلوفطلا ذنم )١( سوناجبروأ ببذهت

 ىف وهو لجرلا اذه ةايح فصو ةلواحم دنع ريثكلا ركذ نكمملا نم ( ) ١
 انناف , كلذ عمو ٠ صاخ رفس ىلا جاتحي هدحو عوضوملا اذه نأ ىلع « ةسردملا

 ضعب ركذن فوس « ءايشألا مظعم ىف زاجيالا بلطتي ىذلا , باتكلا اذه ءازاب
 « لئاسرلا ضعب نم اهعمجب « زاجيالا نم نكمي ام ردق ىلع هنع ةليلق قئاقح
 ٠ هب ةلص ىلع اوناك « ءايحأ نولازي ال صاخشأ ضعب لاوقأ نمو

 هتلوفط مايأ ذنم ىتح . ركذلاب قيلخ سوناجيروأ نع هوور ام نأو (5)

 )١( ةنس نم ةيروطاربمالل اروطاردما ناك “1١9 1١"

 هلك سداسلا باتكلا اذه داكيو ٠ ( م 555 1١5 ) ةيردنكسالا ةسينك لاطبأ دحأ )١(

 نودبيو « هريغو عباسلا باتكلا ىف هنع درو ام ىلع ةوالع ٠ هنع ثدحتلا ىف اروصحم نوكي
 ال اقدفر ناك ىذلا سوبليفمب ىلع ذملتت ذا هميلاعتب ادج رثأت دق ( سويباسوي) فلالا
 ( م" :  ال رظنا ) هئاقدصأ قدصأ نمو

 سوناجيرو



 "؟ ىىاآ/ ىلا

 ايلاو.سوتيل ناك ذا + .سريواس كلم نم ةرشاغلا ةنسلا كلذ راكي دليلا

 اريخأ ميقأ دق سويرتميد ناكو « ىرصملا رادقلا ءاجرأ رئاسو ةيردنكسالا ىلع

 ٠ سونايلويل افلخ اهتايشوربا ىلع افقسا
 ليلكا نوريثكلا لانو « الاعتشا داهطضالا نارين تدادزا الو ( *” )

 لازي ال ناك هنأ مغر 2« سوناجيروأ سفن دايشتنسأالا هبغر تحلمت » ةداهشلا

 ةريغب لاضنلا ىلا ازفحتم مدقتو 2 رطخلا نم برتقأ هنا ىت> « اريغص ادلو
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 ةيانعلا لخدت الول « تبرتقا دق تناك هتايح ةياهن نا عقاولاو ( 5 )

 ريخ لجأ نم كلذو ٠ همأ قيرط نع « هتبغر مامتا نع هدصل ةيوامسلا ةيهلالا

 هوحن نم اهفطاوع ىلع قفشي نأ هيلآ تلسوت رمآلا ةيادب ىف اهنأل ( ه )
 داهشتسالا وحن هتيلكب عفدناو « همزع ىف اتابث دادزا هنأ تدجو ذا اهنكلو ٠ مأك

 ناب هتمزلأ اذكمو « هسبالم لك تابخ « هنجسو هيبآ ىلع ضبقلا ءاقلاب ملع ال
 ٠ لزنملا مزالي

 ةججأتملا هتريغ نألو ٠ رخآ لمع ىأ ةيدات هتعاطتسا ىف نكي مل هنألو (7)

 ةعجشم ةلاسر هيبأل لسرأ « اتكاس ءاقبلاب هل حمست مل هنس دودح ةزواجتملا

 ٠ « انيبسب كفقوم ريغت نأ نم رذحا » الئاق اهيف هحصن . داهشتسالا نع

 ٠ هيابش ىف سوناجيروأ ةمكح ىلع ليلد لوأك هنيودت نكمي ام اذه
 9 قى ل ةقداصلا تب ىلع

 مالك نم ارفاو الوصحم زنتكا دق ناك تفقولا كلذ ىف ىتح هنأل (0)

 اهسردي مل هنا مث ٠ ةلوفطلا ذنم ةيهلالا رافسألا ىف بذهت دق ناك ذا « ناميالا

 ةيداعلا ةعساولا ةفاقثلا هيلا مدق هدلاو نأ ىلع ةوالع هنأل ٠ ثارتكالا مدع حورب

 ٠ ايوناث ارما ةيهلالا رافسألا ةسارد لعجي مل هئاف

 مولعلا هميلعت لبق ٠ ةينيدلا تاساردلا ىلع هنرم رمألا ءىداب ىفف ( 8 )

 ٠ هيلع هولتي مث «٠ موي لك انيعم اءزج ظذحي نأ هنم بلطو « ةينانويلا

 ٠ تاساردلا هذهب ادج افوغش ناك ذا . دلولل اينضم المع اذه نكي ملو (9)

 بلط لب + ةسدقملا لاوقألا ف ةختضاولاو ةلهسلا زؤمألا ةنسارك ده لاك



 ذا 51/

 اريثك هنأ ةجردل , نسلا هذه ىف وهو ىتح « ةقيمعلا تالماتلا ىلع بكناو « ديزملا

 ٠ ةيهلالا رافسالل يقدقحل ١ ىنعملا نع هتلئس . د هابأ كيبرأ ام

 قوف ثحبيب ال نأ هل الئاق  رهاظلا بسحب  هخبو دقف هابأ امأ )٠١(

 اطبتغم ناك عقاولا ىف هنكلو ٠ رهاظلا ىنعملا نم دعبأ بهذي وأ « هنس دودح

 ٠ اذهك ىبصل ابأ نوكي نأ الهأ هبسح ذأ » حالص لك ردصم هللا ركشو ٠ ادح

 فشكيو ٠ مئان وهو دلولا راوجب فقي ناك ام اريثك هنا لاقيو )١١(
 هكتسُفن اريتعم » راقوب هليدقبو » هلخاد ىف رقتسا دق هللا ا هنآك « هردص

 ٠ ىبصلا سوناجيروا نع تيور اهلاثمأو رومألا هذه

 ةوخا ةتسو همأ عم هكرت داهشتسالاب هتايح هوبأ متخ ال نكلو (١١؟)

 ٠ اماع رشع ةعبس دعب لمتكي مل هرمع زاكو « هنم رغصأ
 وه حبصأ « ةيموكحلا ةنازخلا باسحل تردوص هيبأ تاّكلتمم نآلو )١5(

 دجوف * ةبهلالا ةيانعلل الها ربتعا هنكلو ٠ ةايحلا تابرورضل نيجاتحم هتلئاعو

 تناك ٠ ىرخأ حاون ىفو اهتايح ةقيرط ىف ةزاتممو ٠ ادج ةينغ ةأرما نم ابيحرت
 :ذكتقو ةيردنكسالا ىف شيعي ناك اروهشم ايقوطره اصخش ميظع ماركاب لماعت
 تناكو 2 هتنبت دق تناك اهنأل اهعم شيعي ناك ٠ ةيكاطنأ ىف دلو هنأ ولو

 ٠ فطللاو قفرلا ىهتنمب ةلماعت

 هناف هب طلتخي نأ ةرورضلا همزلت تناك سوناجيورأ نأ مغرو )١5(
 ببسب هنأل ٠ ناميالا ىف همدق خوسر ىلع ةيوق لئالد مدق ادعاصف تقولا كلذ نم
 :ةريثك عومج هيتأت تناك ةشقانملا ف  لجرلا مسا وه اذهو  سلوب ةردقم

 طق سوناجيرواوغيملف كلذ مغرو٠ انبعش نم اضيأ لب طقف ةقطارهلا نم سبل
 « ادلو ناك هنأ مغر " ةسينكلا نيناوقبد كسمت اهنأل « ةالصلا ىف هعم كارتشالل

 ىف الو ىتح 2 ميلعتلا تحت نولازي ال نمم دحأ عم نينمؤملا نم دحأ ىلصي ال » (5)

 نم دحا ؟ىلمُي ل دب قبقي مل نملا سندا نأ ةميدكلا ق لبق' نمب قيلُي ال هنآل + تيبلا
 رماوا ) « ةملظلا عم رونلل ةكرش:ةيآ هنأل « تيبلا ىف الو ىتح « ةقظارهلا نم دحأ عم نيسيدقلا
 ةدالا صنتو ( 45 و ١١ و ١١ لسرلا نيناوق ) ىف اضيأ درو امب كلذ نراق ( 558 : 8 لسرلا
 وه. اذا, امأو ٠ زرفيلف ةقطارهلا عم ىلص سامش وأ سق وأ فقسأ .اميا » هنأ ىلع ةريخألا
 « عطقيلف ةيسوريلك مهنأك ام ارمأ !ولمفي نأب مهل نذا
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 نيينانويلا مولع ملعت دف ناك ذاو ٠ ةقطارهلا ميلاعت  هريبعت دح ىلع  ضغبأوب

 2< قمعتو عسوت رثكاب تايبدآلا ةسارد ىلع بكنا هتوم دعب هناف هيبأ دب ىلع

 تقوب هيبآ توم دعب عاطتساو «ةغللا هقف ىف ريبك دادعتسا ىلع لصح هنا ىتح

 ام ىلع لصحف ٠ عوضوملا اذه ىلع بابكنالاب ةراسخلا هذه ضوعي نأ زيجو

 ٠ هرصع ىف هتاجايتحا ىفكب

 ثلاثلا لصفلا
 ناك هنأ مغر هللا ةملكب داهتجاب هتادانم

 ادح اريغص لازي ال

 يسب أوتتشت دق اوناك عيمجلا نأل « ناميالا ملعي نم ةيردنكسالا ىف دجوي ملو

 ٠ هللا ةملك عامسل نبينثولا ضعب هاتأ . داهطضالا

 ةبيط ةايح شاع نأ دعب ىذلا ١ سوخراتولب ناك مهلوأ نا لوقيو ( ؟ )
 اضيأ اذهو 0 سوخراتولي خأ ” سالكا وه ىناثلاو 5 ىهلالا داهشتسالاب مركأ

 ٠ ةيردنكسالا ةيفقسأ ىف نسويرتميد فلخبي

 ٠ ةنس ةرشع ىنامث هرمع ناك ةيتوهاللا ةسردملا ةرادا هيلا تدهع الو ( ”0)

 فطللا بيسيب كلذو »2 ناميالا ةداق نيب همسأ زرب ذا »2 ةيردنكسالا قل

 ؛ ف سوتاجيروأ ذيمالت نم دهشتسا نم لوأ لاك )١(

 1 .ميلعَتلا ىف:هعم ةكرشا ىذلا سوناجيروا ذيمالت ردقأ نم ناك“ سالكأزي“وا سقلكازم

 423“ “٠ ةينانوقلا ةفسلفلام افوقنش -ناكر هنأ ئرن ١5 ف ىف ١6 ٠ هف ءبعلا اذه هيلع كلوت

 م: هآويل ةيردنكسالا ىلا بهذ سوناكيرفآ سويلوي نأ ىتح 7١ دف ادج ةيملعلا هترهش تداد#

 ةنس ىو © 51 ف اهتسردم ةرادا هيلا لكوأ ةيردنكسالا سوتاجيروأ رداغ امل 55١ ةنس.ىفو

 سويسينويد هفلخو « 55 و 31 ف هتوم ىدل ةيردنكسالا ةيفقسأ ىف سويرتميد فلخا 3572 وأ 37#

 .؟9 الف ةسردملا ةرادا فن



 ١0
 قل

 ,نيفورعم اوناك ءاوس , نيسدقملا ءادهشلا عيمج وحن اهرهظا ىتلا ةقرلاو ةياعرلاو
 ٠ ءابرغ وأ هيدل

 ىئاهنلا مكحلا ذفنت ىتح دويقلا تقو طقف مهعم ثكمي مل هنأل ( 4 )
 اريثك« ةلبقب ءادهشلا ىيحيو ةردانلا ةعاجشلا كلت رهظي ناك امدنعو ٠ هسفنج ارطاخم مهعم بهذيو رساجتي ناك توملا ىلا نوقابسي اوناك امدنع لب « مهيلع
 ٠ هيلع نومجهي نوداكيو نوروثي مهب ةطيخملا ةينثولا ريهامجلا تناك ام

 .كلذو ؛ رطخلل اذكه ضرعتي امدنع هسرحت ةيوامسلا ةيهلالا ةوقلا هذه سفن اكو / ةيزجنم ةئئيكي اماككيئدنب نإكلوللا دي ةدعاسمب هنكل ( ©)
 ةديدشلا هتريغ بيسب « تارملا هذه ددع ركذ ليحتسملا نمو « اراركتو ارارم
 هميلعت ببسب « نينمؤملا ةزيغ ةوادع تدتشاو * حيسملا ةملك لجأ نم هتآرجو
 لوح دنجلا نم اقرف اوعضو مهنأ ىتح « سدقملا ناميالا ىف ةريثكلا ريعامجلل
 ٠ هيف ميقي ناك ىذلا تيبلا

 ةفسلفلا عم قفتملا ميقتسملا كولسلا ىف ىلعألا لثملا مدقت تناك هتايح نأ . اهمدمت تلا ةيهلالا ميلاعتلا ىقلتت تناك ىتلا ةريفغلا ريمامجلا ببسب ناكم لك ىف دراطي ناكو « تيب ىلا تيب نم لقتني ناك هنكلو « هقيطت اهلك ةنيدملا دعت ملىتح « موي دعب اموي هوحن نم داهطضالا لجرم ىلغي ناك اذكهو ( )١

 .٠ هتريغ ىلا ادج كلل ل بي لت وناع يتلا ميرال دقات ه0 دحر هتايح عم قفتت هميلاعت ناو « هميلاعت عم قفتي ناك هكولس نا نولوقي مهنأل ( 7 )

 ةيمورجالا ملع نا ربتعا « ةيتوعاللا ةسردملا ةرادا هكا ديع ةسينكلل نسنكو ةيوووزتمياك< ناو“ ملعلا“ بلط .ىف هبلا نوتؤي رفوأ اددع نأ ىأر الو (6)

 هئرتسملا نم لوصحلاب عنقي ناكو «ء دحأ نم ةدعاسم ىلا جاتحي ال ىكل اهكلتمي ناك ىتلا ةندمثلا ةميدقلا بدألا بدك عاب ريكفتل خثأل] نم ءىمشن دعدو ( ١



 55 روع

 تاونس 5 ةيفسلفلا ةشيعلا هذه ىلع لظ دقو ٠ موي لك ” تايلوبوأ عبرا ىلع

 لمحتي راهنلا لوط ناكو ٠ ةيبابشلا تاذلمللاو تابغرلا لك نع ادعتبم « ةليوط
 ٠ ةيهلالا رافسألا ةسارد ىف ليللا مظعم ىضقيو « فينعلا بيردتلا نم ريثكلا
 « ةمراصلا ةيفسلفلا ةايحلاب هتعاطتسا ردق ىلع هسفن حامج حبكي ناكر

 مني مل ةججاتلا هتريغ ببسبو ٠ مونلا نم لالقالاب انايحاو ٠ موصلاب انايحا
 ٠ ضرألا ىلع ماني ناك لب . طق شارف ىلع

 «ءاهذيفنت بجي ليجنالا ف صلخملا تاملك ناب ركف لكلا نم رثكأو )٠١(

 ه ةيذحأ لامعتسا وأ نيبوث ءانتقا مدع بجي هنأب اهيف حصني ىتلا ىهو
 +: ليقتنتل اها امتحالا لوا

 «ىرعلاو دربلا ىف ثبلي ناك هنس دودح تقاف ىتلأ هتريغ ببسبو )١١(

 هنأ عقاولاو ٠ هلوح نم لك لهذأ ىتح 2 هدودح ىصتقا ىلا رقفلا ىف بهذو

 دهجلا ببيسب مهتورث مهمساقي نأ هودارأ نيذلا هئاقدصأ. نم نيريثكلا نزحأ

 ٠ تايهلالا ميلعت ىف هلذبي هنأ اوأر ىذلا ىنضملا

 قاح ىتنشمي ناك هنا لاقيو ٠ هترباثم نع نثني مل هنا ريغ )١١(

 لك نع اذكو ٠ ةليوط تاونس رمُكلا برش نع منثمأو + ةليوط تآوبس نيمدتلل
 ٠ هدسجح فالتاو . هاوق كاهنا رطخ ىف حبصأ ىتح « ىرورضلا ماعطلا ريغ ءىش

 ضرح « هوأر نمل ةيكسنلا ةايحلإ نع ةلدألا هذه لاثمأ ميدقتبو )١5(

 نوريثكلا هميلعت ىلا عفدنا اذكهو ٠ هتريغب ءادتقالا ىلع هذيمالت نم نيريثكلإا

 نيذلا صاخشألاو « نينمؤللا ريغ نيينثولا نيب نم ىتح نيزرابلا صاخشألا نم
 قامعأ ىف ةيهلالا ةملكلا هنم مهضعب لبق ذاو ٠ ةفسلفلاو ملعلا راثآ نوفتقي اوناك

 ضبقلا ىقلاو ٠ ذئتقو داس ىذلا داهطضالا ءانثا مهتايصخش تزرب مهسوفن

 ٠ اودهشتساف مهضعب ىلع

 هيمكلا هذه تناكو ٠ تاميلم ةينامث وحن ابيرقت ىزاوت ةينانوي ةلمع تناك سلوبالا (5)

 ٠ ديدشلا هفشقتل ارظن ةيفاك اهاري ناك هنكلو ٠ ادج ىرورضلا توقلا ىفكت ال

 ٠ ةيكسنلا نأ (1)

 (غ 5: : 5” تم ١) (6) / 16 5- تعاو (9)



 عبارلا لصفلا

 اودهشتسا نيذلا سوناجيروأ ذيمالت

 ىلا قاسي ناك ذاو « ١ هركذ قباسلا سوخراتولب وم ءالؤه لوأ ) ١(
 ةيانعلا نكلو ٠ ةياهنلا ىتح هقفارو انثيدح عوضوم صخشلا هنم برتقا توملا
 ٠ اضيأ ةرملا هذه ىف هتظفح ةبهلالا

 وه سوناجيروأ ذيمالت نيب ىناثلا ديهشلا ناك سوخراتولب دعبو (5)
 ٠ هلبق ىذلا ناميالا ىلع اليلد مدق رانلا طسو زاج ذا ىذلا ٠ سونيريس

 عبارلاو + نسديلكاريه وه ةسردملا سفن نم كثلاثلا ديهشلاو ( « )
 للبت دق نكي ملف ىناثلا امأ « .ميلعتلا تحت لازي ال امهلوأ :ناكو ٠ وربه
 ةسرداملا سفن نم سماخلاو ٠ هسأر عطق امهالكو زيجو تقو ذنم الا ةيدومعملا
 ليقو ٠ ىوقتلا لاطبأ نم لطب هنأ هنع فرع ؛ :سونيريس مساب رخآ صخش
 سيريه ءاسنلا نيب نمو ٠ باذعلا نم اناولأ لمحت نأ دعب هسأر تعطق هنأب

 ريبعت بسح « رانلا ةيدومعم تلبقو « ميلعتلا تحت لازت ال ىهو تتام ىتلا
 ٠ رخآ ناكم ىف هسفن سوناجيروأ

 سماخلا لصفلا

 )١( انيماتوب

 انيماتوب قاس دقو ٠ ءالؤه عباس سديليساب رابتعا نكميو ( ) ١
 مالآلا ببسدب دالبلا بعش نيب ةروهشم لازت ال ىهو داهشتسالا ىلا ةريهشأا
 قف تناك هنأل ٠ اهتيوارذعو اهتفعب ظافتحالا ليبس ىف اهتلمحت ىتلا ةديدعلا

 ؟ : 7 لصف(

 )١( سريواس َرصع ىف اودهشتسا نيذلا رهشأ نم ىه «٠ :سوناجيروال ةذيملت تناكو ٠
 اهمهتا هتاوهشل خضرت اهلعجي نأ نع زجع اهديس نآلو (ةدبع) ةمأ تناك ابنا سويدالب لوقيو
 هولا درعت كلذيو اهبيذمتب 'اهمزع نع ىتثثت اهظجي ىكل ءاشْرو.* ةيحيسم اهنأَي ئلاولا مامآ

 توللاب اهيلع مكح الاَو ٠
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 «حيسملاب ناميالا لجأ نم اريثك تلمحت ذاو ٠ ىمسجلاو ىلقعلا جوضنلا رود

 اريخآ رانلاب تقرحأ ء فصوي ال ىذلا بيذعتلا نم:ةقلتخم انودص تن.

 ٠ البسرام اهمأ عم

 ابيذعت اهمسج لك بذع نأ دعب  اليكأ ىمسملا ٠ ىلاولا نا لاقمو ( ؟)

 تلئس ذاو ٠ اهدسج ىلا ةءاسالل نيعراضملا ىلا اهميلستي اريخآ اهدده ايساق

 دودح نع ةجراخ تربتعا ةباجا تمدقو ًاليلق تركف اهيار هيلع رقتسا امع

 دحأ نسديليساب توملا ىلا اهقاسو « مكحلا اهيلع ردص لاحللو ( ”و

 اهنع دعبأ ةئيذب ظافلاب اهتناهاو اهتءاسا بعشلا لواح املو ٠ نثيحلا طابض

 ةقر تار ذاو ٠ فطعلاو ةقرلا نم اريثك اهوحن رهظأو ٠ نيثيسملا كئلوأ

 نم اهبر ىلا لسوتتس اهنأل«ةعاجشلاب ىلحتد ناب هتحصن « اهوحن نم لجرلا

 . اهوحن اهرهظأ ىتلا ةقفشلا ءازج اعيرس لاند فوس هنأو اهليحر دعب هلجأ

 ناك ذا -> اهزهت حاصلا مكحلا ةلاسيب تلمحت اذه تلاق ذاو © 5 )

 مدقلا صمخا نم اهمسج نم ةفلتخم ءازجا قوف اليلق البلق بصي ىلغملا تقْزَلا

 * ةروهشملا ةاتفلا هذه هتلمحت ىذلا بيذعتلا ناك اًذكه ٠ اهسار ةماه ىلا

 فلحي نأ دنجلا هئالمز نم سديليساب لثس ليلقب كلذ دعبو ( ه )

 فرتعاو ٠ ىحيسم هنأل ةتبلا فلحي نأ هل زوجي ال هناب خرصف « نيعم ببسل

 ماما قبتس رمألا دكؤي رمتسا امل هنكلو حزمي رمألا ءدب ىف هونظو ٠ اتلع كلذ

 ٠ همامأ هنامياب هفارتعال نجسلا ّف ىقلأو ىلاولا

 ءىجافملا رييغتلا اذه ببس نع هولأسو برلا ىف ةوخالا هيلا قىضا ١973

 ثالث هبناجب تفقو اهداهشتسا دعب انيماتوب ناب باجأ هنا لاقي بيحعلا

 نم برلا ىلا تلسوت اهنا تلاقو ٠ هسار ىلع اجات تعضوو « ةيلاوتم لايل

 ةوخالا هاطعأ كلذ دنعو ٠ اعيرس هذخأت فوس اهناو . اهقبلط تلانو هلجأ

 نم ةديجم ةداهش ميدقت دعب هسأر تءطق ىلاتلا مودلا -- قو" ولا متخ

 ٠ برلا لجا
 حيسملا ةملك ةعرسب اولبق ةيردنكسالا ىف نيريثك نيرخآ نا لبقو ( ا/)

 حئاصنلا مهل مدقتو مهمالحا ىف مهل رهظت تناك انيماتوب نأل ٠ مايألا كلت ىف

 ٠ ةمزاللا

 ٠ ددصلا اذه ىف ردقلا اذهب ىفتكن انهو

 ةيدومعملا ىلا ةراشا (؟)



 سداسلا لصفلا

 انلخ ةيردنكسالا ىف ناميالا ميلعت سضنميلكا ىلا دهع تقولا كلذ ىف
 مدقيو « ايبص لازي ال ناكو « هذيمالت دحأ اضيا سوناجيروأ راصف « سونيتنبل
 هيف نيبي ايخيات الودج اتامورتس ىمسملا هفلؤم نم لوألا باتكلا ف سضنميلكا
 بتك فلؤملا اذه نأ حضتي كلذ نمو ؛ سدوموك توم ىتح تلصح ىتلا ثداوحلا

 ٠ هرصع نع نآلا ثدحتن ىذلا سريواس مكح ءانثأ

 عياسلا لصفلا

 بناكلا اذوهب

 نيعبسلا نع اثحب بتكو « اذوهي همسا رخآ بتاك رهظ تقولا كلذ ىف
 مكح نم ةرشاعلا ةنسلا ىلا هخيراتب لصوو « لايناد رفس ىف ةروكذملا اعودسأ
 هق .هنع ثيدحلا رثك ىذلا . حيسملا دض ءىجم نأ نظ دقو ٠ سريواس
 ىلا تدأ انبعش ىلع داهطضالا اهثدحأ ىتلا ةيركفلا ةروثلا نأل كلذ ٠ برتقا

 نماثلا لصفلا

 سوناجبروأ ةأرج

 [ف ناميالا ميلعتب موقي نسوناجيروأ ناك امنيب ةعولل كلذ"قو' 3
 هنكلو < ىنايبص ريكفتو دعب جضني مل لقع ىلع لدي المع ىتأ ةيردنكسالا



 ١ ٠ سفنلا طبضو ةفعلاو ناميالا ىلع ناهرب مظعأ ىطعب تقولا سفن ىف:

 توكلم لجأل مهسفنأ اوصخ نايصخ دجوب » تاملكلا هذه ذخأ هنأل (؟)

 ممتي ىكلو ٠ اهدودح ىصقأ ىلا اهانعم مهف ىف بهذو « ايفرح ؟ « تاومسلا“

 ةءاسال نينمؤملا ريغ اهذختي دق ةصرف لك عطقي تقولا سفن ىفو « صلخملا تاملك

 ةثادح نم مغرلاب تايهلالا سيردت دنع ءاسنلاو لاجرلاب ىقتلي ناك هنآل ) نظلإ

 نم نيريثكلا نيب فرعي نل اذه نأ نظ دقو ٠ صلخملا ةملك ايلمع ذفن دقف ( هنس
 دهج نم هلذب امم مغرلاب اذهك لمع ءانخا ليحتسملا نم ناك ةنكلو "© ةقّراعح

 م رد

 .«ةيشوربالا كلت ساري ناك ىذلا « سويرتميد اريخأ رمآلاب ملع املو ( ؟)
 هناميا قدصو هتريغ كردا ذاو ٠ هفرصت ةعيبط ىف تلجت ىتلا ةأرجلاب !دج بجع؟

 ٠ ناميالا ميلعت ىف رارمتسالل هّثح ىف دازو هعجَشو لاحلا ىف َحُاصْنلا هيلآ مدق

 ذا ةرشابم كلذ دعب ( سويرتميد ) هنكلو ٠ ذكتقو هفرصت ناك اذكه ( 5 )

 بلغ ٠ سانلا لك نيب ةرهشو ةمظع دادزيو احجان ناك سوناجيروأ نأ ىأر
 حمؤيرتميد فرصت افصاو ملاعلا لك ىف ةققاشألا ىلا بتكو ء ىربشبل) فمشقلا هيلع

 رهشأ اناك نيذللا - ميسشثروأو ةيرصيق ىفقسأ نكلو ٠ ةشايطلا ىهتنم ىف هنأب

 « ماركالا تاجرد مظعأب اقياخ سوناجيروا ربتعا  نيطسلف ةفقاسأ زرباو

 ٠ ؟" اسق هامسرف

 ءىسسأ امئاو لمعلا اذه بكتري مل هنأ ضعبلا دقتعي » ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق )١(

 كلذ ىلع ثعابلا ناكو هبكترا هنأ ىف كشلا ىلا ليبس ال هنأ ريغ ٠ اهركذ تارابع ببسب همهف:

 هسمفن ضيرعت وأ دحأ راثعا مدع ىف هتبغثرو راهنلاو ليللا ىف ءاسنلاو لاجرلا لكل هميلعت

 لجأ نم دسجلاب لصتي ام لك ةيحضتو « ةسادقلا تاجرد ىصقأ ىلا لوصولا ىف هتينمأو : طوقسلل

 هريسفت ىف ءاج امم حضاوف حيسملا تاملك ىنعم ةقيقح كردأو دعب اميف مدن هنا امأ ٠ حيسملا

 شايلاو كشلا ىلا هب ىدا هريكفت ىف لعف در ثدحأ دق اذه هلمع نأ ودببو ١50 : ١ ٠ تم نع

 رارمتسالا ىلع هثحيو هتقث ديعتسيل هحصني نأ ىرورشلا نم هدجو سويرتميد نأل « ايتقو.

 لجأ نم هب بجعي هنأ الآ سوناجيروأ لمع ىلع قفاوي ال سويباسوي نأ عمو « ميلعتلا .ف
 < « همامتآ ىف ترهظ ىتلآ ةيحضتلا حورو هتارج

  8تما 55 :7 735١ +

 5 8 ظنا
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 2ناكم لك ىف افورعم ةمسا حبصأاو, ؛ 'ادج هترهش تدادزا .ذئثدنع ( © )
 21 كو مل داق شويرتميد امأو ٠ ةمكحلاو ةلكضفلا ببسب اميظع اتيص لانو
 نأ ىلع رساجتو « ةزارمب همهتا ٠ ىنايبصلا لمعلا كلذ ىوس هدض ةلوقي ام
 +٠ انّسق“"هاودصن”نيذلا "كئلوأ تاماهتالا هذه قف هعم كرشي

 .نكلو ٠ زيجو تقوب كلذ دعب تثدح رومألا هذه ناف لاج ىأ ىلعو ( 0
 اليل ةيردنكسالا ىف تايهلالا ملعي فوخالب رمتسا تقولا اذه ىف سوناجيروأ
 . هدمت مدل :ةينيدلا تاساردلل عاطقنا الب هغارف تافوأ لك اسركم « هيلا ىتأ نم لكل اراهنو

 هنيا هفلخ ةنس ةرشع ىنامث مكحلا ىف سريواس.لظ نأ دعبو ( ا )
 مهتظفحو , ةعاجشب رصعلا كلذ داهطضا اولمحت نيذلا نيبو ٠ 5 سونينرطنأ
 فتساك هنع ثديحتلا قداسلا ردنكسالا ناك , فارتعالا داهج ءانثأ ةيهلالا ةيانعلا
 اقيلخ ربتعا حيسملاب فارتعالا ىف ةقئافلا هترهشل ارظنو ٠ ميلشروأ ةسينكل
 /ندح لازيلالا ةقباش 0 نتكوَسيكرت' ناك امندب ةيفقسألا كلكم

 عساسقلا لصفلا

 سوسيكرن تازجعم

 0 اهعنص وحل ةيلاتلا ةيوجعالا اهندد 0 هوفلخ نيذلا ةوخالا اهاور سوسيكرنل ةريثك ىرخا تازجعم ةنشتورتالا “كلتا لها 'ركذيو (37)

 . عصفلا ديع ةليل ةسمامشلا رهس ءانثأ ةرم دفن تيزلا ناشر هل
 .٠ هيلا هورضحيو ءام اوقتسيل راونألاب نيمتهملا سوسيكرن رمأ « روهمجلا لك عزف ذاو

“ 

 ٠ سونينوطنأ ىمسرلا همسا ناكو لوألا ىوس سويباسوي 'ركذي ملو ٠ اتيج سويميتبس ( سويلبيب وأ ) سويسول ىناثلاو ٠ سونايساب سونينوطنأ .سريواس سويليروأ سقرم لوألا هانبآ هفلخو 5١٠١ ةنس رياريف ؛ ىف سريواس تام (4)
 ٠١ 3 ه ك آذكو ةثالثلا ةيلاتلا لوصقلا رظنأ سوسيكرن ضوصخب (9)



 مذ +

 برلا ىف تياث ناميابو « ءاملا ىلع ىلصف رمأ امك اولعف لاحلا ىفو ( "”)

 ةوقب تبز ىلا ءاملا ةعيبط تردغت اولعف الو , جرسلا ىف ه هوبصي نأب مهرمأ

 اذه انمويىتحهنم ةليلق ةيمكب ظفتحا دقو « عيمجلا راظتنا سكعب ةبيجع ةيهلا

 +: ةبوجغالا كلتل راكذتك كانع ةوشالا نم ىردلا

 ءصخشلا اذه ةايح نع ركذلاب ةريدج ةريثك ىرخأآ ارومأ نووزيو ( 5 )

 2« هةتايح تابثو ةوق لمحت !اوعيطتسي مل ذا رارشالا ضعب نأ : ىلب ام اهنيب

 7 اهب نوسحب اوناك ىتلا ةدددعلا رورشلا لجأ نم صاصقلا نوشسحب اوناكو

 0 ةحبدق ةمذم هنع اوعاشأو « هدصض رمآتلا ف اوركف

 ىلع فلح دحاولاف ٠ ماسقاب مهماهتا اودكأ اهب عمس نم لك عانقالو ( 5 )

 دفقفب ثلاثلاو ٠ ثيبخ ضرمب هدسج ءانفب رخآلاو + رانلاب قرحلاب هسفن

 لوقع ىلع ريثاتلا اوعيطتسي مل مهناف ةقيرطلا هذهب مهفلح مغرو ٠ هرصب

 ةفورعم تناك 2 ةلضافلا هتايحو ,«, سوسيكرن ىوقتو ةفع نأل , نينمؤملا
 : مدمجلل

 هنألو ٠ صاخشألا ءالؤه رش :ن لامتحا لاح ىأب عيطتسي مث هنأ ىلع ( 3)

 هسفن ابخو ةسينكلا مسج نم برع دقف اليوط انمز ةيفشقت ةشيع شيعي ناك

 تنلطق ام ناعربم لج + نومألا هذه ىلع ةنودرفلا حد فكس يا
 درجمبف ٠ مهسفنأ اهب اوطبر ىتلا تانعللا مهبلع تبصو « رارشألا ءالؤه ىلا

 لها لكو وه كلهو « اليل هلمكأيب قرتحا لوآلا تيب ىلع ةطيسب ةرارش عوقو
 قمل ان'سارلا ةنماع' ىلا مدقلا صمخا "نم اعنرس مس لعق هاذا هلاك
 ٠ هب هسفن ىلع فلح ىذلا

 هللا ةنونيد ىسحو » نيدرخآلاب لح أم ىأر دقو , ثلاثلا امأ ( 8 ١)

 ٠ ”هرصب ذقف تش ل

 مهروزو مهلالض ببسب صاخشألا ءالؤهب لح ىذلا بيداتلا ناك اذكه ْ



 يشاعلا لصفلا

 ميلشروأ ةفقفاسأ

 نسئانكلا ءاسؤر ىأر « هرقم دحأ فرعي ملو « سوسيكرن لحترا ذاو
 مدت ملو ٠ سويد همسا ناكو .« رخآ فقسأ ةماسر لضفألا نم هنأ ةرواجملا

 ىف رهظ ىذلا ؛ سويدروج هعبتو ٠ وينامرج هفلخف « اريصق اتقو الا هتسائر
 هيلا بلط لاحللو ٠ تاومألا نيب نم ماق دق هناك « ةيناث رسوسيكرن هرصع
 «, هتفسلفو هتلزع ببسب هب اياجعا اودادزا لكلا نأل , ةيفقسالا ملستب نأ ةوخالا

 : هللا ه5 هل كنا (قكلا  ضاصتلل تيبس (صاخ حاوذجو

 رشع ىداحلا لصفلا
 33 ةنسنالا

 ةيمسرلا هلامعا ةيدات هتعاطتسا ىف دعي مل سوسيكرن نأ ىلع ( ) ١
 ايؤرب هركذ قباسلا ردنكسالا ةيهلالا ةيانعلا تعدتساف « نسلا ىف همدقت ببيسب

 ٠ ىرخأ ةيشوربأ ىلع افقسأ ذئتقو ناك دقو « هتفيظو ىف هعم نوكيل ليللا ىف

 ىتلا ٠ ةيكودبك ضرأ نم  ىهلا داشراب هناك  لحترا لاحللو ( ؟)
 ىلع لوصحلا ىف ةيغرو ٠ قباس رذنل ءافيا ميلشروأ ىلا , اهيف افقسأ ناك
 الا 111110 تل تارت لك كام هراشت ١ اهيكاما نع تامولمم
 ٠ مهنم نيرويغلا ىلا ادج ةحضاو ةلاسر تطعأ اليل اهوار ىرخأ ايؤر ببسب
 هللا هنيع ىذلا فقسالا اولبقتسا باوبألا جراخ اوجرخ نا مهنأ مهتملعأ اهنأل

 حسئانكلا ةقفاومب كلذو « ءاقبلا ىلعهومزلا هذه اولعف ذاو' ٠ امدقم مهل
 ٠ عامجالاب ةرواجملا

 ٠حنوسيكرن نيبو هنيب ةكرتشملا ةيفقسألا « اندنع ةيقاب لازت ال ء ١ سونيتنا
 < ةلاقرل)' ةناهنيف هسك اماه

 ؟ يااا قد 0



 افهإ 1101

 8 ىلبق ةيفقسألا زكرم لغش ىذلا سوسيكرن مكيلع ملسي » ( 5 )

 وهو ٠ ةنس ةرشع تسو ةئام نآلا هرمع ذا « ةالصلا ىف نآلا وعم كرتشي ىذلاو

 ىكل  اضيأ انأ اذكهو  ةحيصنلا مكل مدقب
 ٠ « دحاو ىأرب اونوكت

 ةيفقسأ ىلع هفلخ " نويبارس توم دنع نكلو اذكه تثدح رومألا هذه

 ريشيو * داهطضالا ءانث1 نيفرتعملا نيب زرب ىذلا , سدايبلكسا ةيكاطنا ةسيئك

 ٠ :ةيكاطنا ةسينك ىلا ىلي ام بتك امدنع انقشا هقلاتلا لا نرلتكسالا

 ةيكاطنا ةسينك ىلا , حيسملا عوسي ريسأو دبع ٠ ردنكسالا , ( ه )

 4 ىنجس تنفو ةلهسو ةفيفخ ىدويق برلا لعج دقل ٠ برلا ىف ةيحت « ةكرابملا
 ةيهلالا ةيانعلا هتماقأ دق ىقيقحلا ناميالاب ريبخلا سدايبلكسا نأ تملع ذأ

 ٠ « ةيكاطنا ىف ةسدقملا مكتسينكل افقسأ

 بتك ذاء © سضنميلكا ديب ةلاسرلا هذه لسرأ هنأ ىلا راشأو ( 7 )

 : ىلي ام اهماتخ ىف

 ميمضنميلكا ديب ةلاسرلا هه مكيلا تلسرا دقل + نيهزكلا ةتوكا انو

 نوققحتتافوسو اضيأ متنا هنوفرعت « هل دوهشم لضاف لجر وهو . كرابملا سقلا
 + « برلا ةسينك ىنبو ددش انه ىلا ةيهلالا ةيانعلل -هقلسرأ ذل © هنو

 يشع ىناثلا لصفلا

 ةيقاب لازت ال ىتلا هتافلؤمو نويبارس

 لئاسرلا كلت ىوس ةسيئفنلا نويبارس تافلؤم نم انيلا لصي مل( ) ١

 نيريككلا نأ مجرملا نم هنا ولو « ةلفانلا ةيدزهيلا ةدابعلل للا ظشسلات كل
 تنويتتوم ىلا ةهجوملا كلت افيلا لصوو + هن ئوخأ“ كاَقلؤَمِ ارتدت
 صاخشأ ىلا ةهجوم ىرخأ لئاسرو « ةسينكلا لاجر نم امهو ؛« ١ سوكيراكو

 ٠ نيرخآ

 6 ١15

 3١ أف ه ك رظنا ىردنكسالا سّضنميلكا صوصخب ( 59

 1 : ١9 ف ه ك رظنا( ) ١



 91 ان

 بتك دقو ٠ ” سرطب ليجنا ىمسي امع هبتك اضيأ رخآ فلؤمو ( " )
 ضعبلا نأل ارظن « ليجنالا كلذ اهنمضتيب ىتلا ليطابألا ديفنتل ريخألا فلللا اذه

 سابتقا نسحيو ٠ هببسب ةيرفك ءارآ ىف اوفرجنا دن © سوسور ةيشوربا ىف
 و ىلي ام بتك دنو ٠ باتكلا نع هئارآ راهظال هفلؤم نم ةزحوم تارقف ضعب

 1 عراك تتزطنا نم ا هلبتلا عودا اهتو) :اطنال ءارت0-)
 لثم نأ نيملاع ء اروز مهيلا ةيوسنملا تاياتكلا ةدْشد ضفرن اننكلو حيسملا

 ٠ انيلا ملست مل هذه

 ناك نا : تلق « سرطب مسا تحت هوزربأ ىذلا « لبجنالا دعب ارقأ مل تنك ذاو

 نأ ىل ليق امم تملع دقو نآلا امأ ٠ أرقيلف مكنيب عازنلل ديحولا ردصملا وه اذه

 ٠ ةوخالا اهيأ ابيدرق ىئيجم اوعقوت كلذل

 انفرع دق اننأ ةوخالا اهيأ مكل بتك امم نورت فوس مكنكلو » ( ه )

 ٠ هلاق ام مهفي مل ذأ هيسفني هسفن .صضقان هناو ٠ ىسونابكرم ةعدب ةعيبط

 م وسرد نيرخآ صاخشأأ نم لدحنالا اذه ىلع 5 ذا اننأل د م

 5 « ىتاكوم » مهيمسن نيذلا « هولمعتسا نم لوأ ءافلخ نم ىأ « ةيفاو ةسارد

 اندحوو هتعءارق انعطتس ١ دقف 2 ( ةددقعلا هذه ميلعتب 3 لصتت مهئارآ مظعم 3

 كلتل تفيضا هنأ ريغ « ةحيحصلا صلخملا ميلاعت عم قفتت ةريثك ءايشأ هيف

 740 دك اهدف' اين  مكيلا انشأ تائاتضا متلاعتلا

 ٠ نويدبارسبد صتخي ام اذه

 ف ا؟ك ( ؟ )

 ةيكاطنا برغ لامش ايروس ندم ىدحا (؟)

 ( ال وي "2 5: 5 وي ١ رظنا ) لوألا نرقلا ىلا داقتعالا آذه خيرات عجريو ٠ دسج هبش لب ىقيقح دسج هل نكي مل حيسملا نأ اودقتعا نيذلا (5؟)



 رشع ثلاثلا لصفلا

 سضنمبلك ِ | تابائنك

 م اتامورتسا ١ هامسملا ةينامثلا ١سضنميلكا تافلؤم عيمج نا ( ) ١

 نمو ينالف ىمطيت اتامورتس » وه اهامس دقو « اندنع ةظوفحم تلاز ال

 ٠ « ةيقدقحلا ةفسلفلاب ةقلعتا ةيرداللا تاظحالملا ن ع سختمدللا

 كيتو + دقملا نيكتمب ىف «رااللا فو ةحرتسلا 0 ْ

 5 هميلاعتو هءارآ لقذيو »2 هملعمك مسالاب سوئئيدنوبد ركذي

 4 « نيينانويلل حئاصن » ناونعب فلؤم هل دجوي هذه ىلع ةوالعو ( © )

 نأ نكميا » ناونعي, رخآ فلؤمو + « ملعملا و ناوتمبتادطم ةلخ

 ؛ةريرشلا تاملكلا نعو موصلا نع ثحبو « حصفلا نع فلؤمو « « ىنغلا صلخي

 نع فلؤمو « « اثيدح نيدمعتملا ىلا وأ ربصلا نع حئاصن نمضتي باتكو
 فقسألا ., ردنكسالا ىلا هده1 « نيدوهتملا » وأ « « ةيسنكلا نيناوقلا ه»

 ظ ٠ هركذ قباسلا

 رافسألا نع عسوتب ثدحتي مل « اتامورتس » ىمسملا هفلؤم ىفو ( 5 )
 < اعقاق هز. ام لك :نيمناخونلا باقكلا نمر اضيؤإ نيبكتا لد شت 0

 ٠ ةرباربو نيينانوي « نيريثكلا ءارآ حرشو

 م: ةقلمارلا' ءاَمْعَر اهب ىدان ىتلا ةبذاكلا' ميلاعتلا' اهيا اذدم قو( 55
 فلتخم نم تانيع انيلا امدقم « خيراتلا نم اريبك اءزج عجار اذه ىلع ةوالعو

 وللا نبسلا' اذهل ةلئلو*- ةفشالقلا كنزا هك. نرخ .هتاخأ تح قل ةاقللا
 ٠ * اتامورتس م بشضاتلا للاكل هللا 0

 عزانتملا رافسألا نم تاداهش تافلؤملا هذه ف اضرأ مدختسبو ( 70

 ابتاك ١» ناك هنأ -- نع ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشات لاق ءه ؤ[ؤ وف ه ف دن

 « لصفلا اذه ْق ةروكذملا هتافلؤم ةمئاق نم لدتسي امك ةداملا رديزغ

 ٠' تاعونتم ىأ 5



 لةواك؟ 3 3

 «نييناربعلا ةلاسرو « خاريس نبا عوشي ةمكحو « ناميلس ةمكح لثم « ' اهيلع

 ٠ اذوهيو « سضنميلكاأو « ابانرب لئاسرو

 ثدحتيو « نيينانويلا ىلا نايتات ثيدح اضيا ركذيو ( 7< )

 وليف « نيينانويلا نيفلؤملا ىلا ريشيو ٠ ىخيرات باتكل فلؤمك سونايساك نع

 اعيمج مهناأبد انيبم ٠ سوميلوبوبو سويرتميدو سوفيسويو سلوبوطسراأو
 هما لال يشن 1101 ىدوؤولا ةرانجلاو ةتتوم "نأ ظهتانلؤف" ف ”اوتيكا
 ٠ نيينانويلا

 ثدحت اهلوأ ىفف ٠ ةريثك ىرخأ مولعب اضيأ بتكلا هذه زاتمتو ( 8 )

 نيسفت ةباتكب اضيأ دعي اهيفو ٠ لسرلا ءافلخل ىلاتلا هنأب هسفن نع فلؤملا

 ٠ نيوكتلا رفسل

 ةاتلاط ةنم اذن كا سامذما قام" فرتما < ستنلا نع اكاتكت فاو"( 5
 حويشلا نم اهعمس ىتلا ديلاقتلا  ةيقاعتملا لاسنالا لجأ نم  بتكي نأ

 ضعب سبتقاو « نيرخآو سوانيرياو وتيليم ركذي باتكلا سفن ىفو ٠ نيمدتألا
 ٠ مهتاباتك نم تارقف

 رسشع عبارلا لصفلا
 اهركذ ىتلا ةسدقملا رافسألا

 نع ازجوم افصو « رظانملا فصو ه» هفلؤم ىف مدق دقل راصتخالابو ( ) ١
 ىنعأا ١ .٠ اهيلع عزانتملا رافسالا فذحي نأ نود « ةينوناقلا رافسالا عيمج

 ,ىمسملا رفسلاو « ؟ ابانري ةلاسرو , ىرخألا ةعماجلا لئاسرلاو اذوهي ةلاسر

 « سرطب ايؤر

 تبتك اهناو , سلوب فيلأت نم نييناربعلا ىلا ةلاسرلا نا لوقيو ( " )

 . 6 ىلا 60

 رظنا ةماع ةفصب ةينوناقلا ديدجلا دهعلا رافسأو اهيلع عزانتملا رافسألا صوصخب )١(

 ١ هه 6 "؟ه ف *“ ك رظنا (5) "<؟ه فا ك
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 ؛نيينانويلا ىلا اهرشنو ةقدب اهمجرت اقول نكلو « ةيناربعلا ةغللاب نييناربعلا ىلا
 2 لامعألا رفس ىف ىذلا رييبعتلا بولسأ سفن ةلاسرلا هذه ىف دجوب هناف اذلو

 ةلاسرلا ةمدقم ىف اعضوت مل «٠ لوسرلا سلوب , ىتملك نأب حجريو ( ”)
 ة(مميكح ناك هيف نيككشتملاو هيلع نيلماحتملا نييناربعلا ىلا اهلسرأ ذا هنأل
 ٠ همسأا ركذب ةيادبلا ذنم اهنم مهرفني نأ اشي مل هنأ ىف

 لوسر برلا نأل ٠ كرابملا خيشلا لاق امك « نآلاو » لوقي كلذ دعم ( 5 )

 .٠ «, هتدام ةرازغل الا نييناربعلا ىلا بتكي مل

 ,نينئمضتللا نيليجنالا نا لوقيف : ىلاتلا هجولا اذه ىلع ليجانألا بيترت
 0 الوأ ابتك حبسملا بسن

 ةملكلادسرطب زرك امل : ءاذكم هتياتك ةبسانم تناك دقف سفرم ليجنا امأ )١(

 سقرم ىلا نيرضاحلا نم نوريثك بلط « حورلاب ليجنالا نلعأو « امور ىف اراهج
 نأ دعبو ٠ اهركذتي لازي ال ناكو « اليوط اتقو همزال هنأل , هلاوقأ نوحي نأ
 + ىوفلط نأ ةيلسص' نصخالا كح

 رخآو ٠ اهيلع هعجش الو هباتكلا نم هعنمي مل اذهب سرطب ملع املو ( 2 )

 .ةباور ىه هذه .* حورلا نم داشراو هئاقدصأ نم حاحلا دعب © ابحور اليجنا

 ٠ سضخنميلكأ

 - َنسوناجيروأ ىلا ةلاسر ىف  راشأ هركذ قباسلا ردنكسالا نا مث ( 8)
 :صلخا نم نيصخشك « تقولا سفن ىف سونيتنب ىلاو ٠ سضنميلكل ىلا
 : هيتك ام اذهو ٠ هئاقدصأ

 'ريغ اًئنيب ةبارتلا تاقالع ىقبت نأ هللا ةدارا تناك هذه نا ملعت كنأل »
 ٠ ةوقو ةناتم دادزت ىرحألاب لب « ةعزعزتم

 «؟: ىف “ ك (5) ١6 ف ”٠ ك رظنا سقرم ليجنا ةياتك صوصخبم (4)



 ءانلبق قيرطلا اوكلس نيذلا نيكرابملا ءابالا كئلوأ اديج فرعن اننأل» هر

 8 ردتقملا ملعملاو اقخ كرابملا لجرلا سونينبو : اعيرس مهقحلت فوس نيذلاو

 امهلثم نورخآ كلانه ناك ناو ٠ ىلا نسحملاو ئملعم سيدقلا سضنئيملكأو

 ٠ رومألا هذهب قلعتي ام اذه

 ىلع قلطي ناك اضيأ مسالا اذه نأل 3 سويتنامادأ امأ )٠١(

 اوه لاق امك كلذو « اهل افقسأ سونيريفز ناك امل امور راز دنفف  َنسوناجيروأ

 ةريصق ةماقا دعبو ٠ ادج ةميدقلا امور ةسينك ىري نأ ىف هتبغرل رخآ عضوم ىف

 9 ةيردنكسالا 0 داع كانه

 نأل ٠ ةديدلش ةريغُي كانه ةيناميالا ميلاعتلا ةمهمب ماق دقو )1١(

 دجب لمعي نأ هوجري لب هثحي ناك ذئتقو كانه افقسأ ناك ىذلا سورتمند

 ٠. ا/ ةوخالا ةعفنم لجأ نم

 يشع سماخلا لصفلا

 )١( سالكاره

 < تايتوهاللا ةسارد ىف قمعتلا ةدايزل تقو هيدل سبل هنأ دجو ذاو

 هلا نوتات |ونآك“ كيذلا“ مييلفقل "اهنا, اهوتكرفتو ةلشققملا لافنسالار تحال

 نم « رخآلا دعب دحاولا ٠ نوتأي اوناك ذا سفنتلل ىتح اتقو هوطعي مل مهنأل

 مهفرع نيذلا نيب نمو ٠ عومجلا مسقي ناكف  هنم اوملعتيل ءاسملا ىلا حابصلا
 ىف ,ملعلا ىف ادج اردتقمو تايهلالاب املاع ناك ىذلا سالكاره راتخا ةديج ةفرعم

 دقو ٠ ميلعتلا ةمهم ىف هعم هكرشأو « ةفسلفلا ىف اضيأ اردتقمو « ىرخأ ىحاون

 ٠ نيمدقتملا ميلعت ةمهمب هسفنل ظفتحاو ٠ نيئدتبملل ىلوألا .هيلعتلا هيلا لكوأ

 ىذلا .هداهج ببسب هيلع قلطأ هنا موريج لاقو « بلقي ال » ةينانويلاب مسالا ىنعم (5)

 م ْف رظنأ (0 بلغت ال ىتلا هتجح ةوق ببسب هنا سويتوف لاقو « لكي مل.
 ؟ ىف رظنا ٠ سكالكارزم وأ )١(



 رئتتع سداسلا لصفلا

 ةيهلالا رافسالت ةقيمعلا سوناجيروأ ةسارد

 ةيهلالا لاوقالل سوناجيروأ ةسارد ىف ةرباثملاو ةردغلا تغلي تقاو ( ) ١

 رافسألا نوم ةخسن ىاع لصحو . ١ ةيناريدعلا ةغللا ملعت هنأ ىتح اديدن“ ادح

 اهب مأق ىلا أدح ةروهضملا تامحرتلا ىلع ةوالعو ٠ ا[ نيعدسلا فالخ ةسدقاا

 ةيفتخم تناك ىرخأ تامدرت كشتحعال دنع هنودتودوددو 5سوخامدسو 59 زابكا

 اهرهظأ هتدددو 5 ةيوزنم تناك نكر أ ف ى دأ ةترديبعلا تل" ىضم لدوط تفقو دنم
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 ُْف ةدحاولا دحو هنأ ركذ دحذ ندمدرتملا ةفرعم نم نكمتب مل هنآلو ( 7 (

 ٠ رخآ ناكم ىف ىرخألاو « مودتكا برقب سيلودوكين

 )١( هيسندو هلبج ةداع فالخب تناك ةيناردعلا هغلل سوناعيؤبأ 4ةسارد نأ مرر لات 0

 ديعلا رافسأ ندب نراقدو هتاسارد سامسأ ةغللا هذه لعجب تأ دارأ دقف رمآلا 3و ةبارغ ال نكلو

 ةينانويلا تامجرتلاو ةيلصألا اهتغل ىف ميدقلا ٠

 ٠ 8 ف ه ك رظنا ةينيعبسلا ةمجرتلا سدوصخب (؟)

 رضنتم هنأ هفع لاق دقو ( 1 + 4 فاق: ك رظنا )البكا ركذ نم ل31 ترانس ةوعمف

 ةمجنرت ”ةيتانويلا ةغّللا. ىلا ميدقلا 'دهعلا مجرت +. ىئاثلا نرقلا لئازا 3 حاط هو ةوطنيتم

 ىلع اهنولضذي دوهيلا ناك اذلو ٠ ةينانويلا ةغللا باسح ىلع ةيناربعلا ةغللا ةيذفرحب اهبف ك.سمن

 ىوس اهلك اهنم قبي ملو نييرخألا نيتمجرتلا عم ةمجرتلا هذه تدقف دقل فساللو ٠ ةينيعبسلا

 ٠ ةطيسب راثآ
 دقو ايدوهي ناك هنا ضعبلا لاقو ٠ ىنويبا هنا ىلاتلا لصفلا ىف هنع سويباسوي لاق (:5)

 ٠ ةيناربعلا ةغللا هيفرحب ديقتلا نع رظنلا ضغب ةميلس ةينانويلا ةغللا نوكت ىكل هدهج لذب

 ٠ ةمجرتلا هذهب امرغم موريج ناكو

 نييسيشلا نأ ىلع ٠ قدأ كفاك البكا 'نكلو. ةكئارجعلا ةعللا ومرفق اسكر ووسفلسفت هز

 ٠ ةوبنلا هذهل ةينيعيسلا ةمجرتلا ىلع لايذناد ةوبنل نويتودويث ةمجرت اولضذ



 1 هم د

 تامجرتلا ىلا فاضأ ريمازملا نع 5:6 11638218 ) هتيسادس فو( ؟)

 ةدحلا نع ثدتحتو ٠ ةعباسو ةسداس 55 بيسدحل ةسماخ همجرت ال ةروهشملا ةعدرألا

 ٠ سريواس نب سونينوطنأ رصع ىف احيرأ ىف ردق ىف اهدجو دق هنا الئاق هذه

 هنامث٠ ( 116282818 ) ةيسادسلا ىمسيام انلكرت اذكهوهسفن ىناربعلاصنلا

 نويتودويثو سوخاميسو اليكأ تامجرت ةنمضتم هلقتسم ةخسن اضيأ بتر
 ( 1658218 ) ىعابرلا ىمسملا دلجملا ىف ةينيعبسلا ةمجرتلا عم

 رشح عياسلا لصفلا

 'مجرتملا (١)س وخاميس

 ٠ اينويبأ ناك سوخاميس نأ انه ركذي نأ بجيف نيمجرتملا ءالؤه نع امآ

 فسوي نبا ناك حيسملا نأ دكؤت  اهنودقلي امك  نيدنويبألا ةعدب نأ ىلع
 ةقيرطب سومانلا ظفح 9 ةدسشد هرصمو 2 ناسنا درحم هابأ ةربدتعم ) مبرمو

 ريسافت انيديأ نيب لازت الو ٠ ؟ رفسلا اذه ىف انيأر نأ قبس امك ٠ ةيدوهي
 سوناجيروأ ركذيو ٠ ىتم ليجنا ةمجاهمب ةعدبلا هذه اهيف معدي سوخاميسل
 ةسدكتملا اوافنسألا نع نسسوخاميسل ئرخآأ ريسافتو ريسافتلا هذه ىلع لصح هنآ

 سوخاميس نم بتكلا هذه اهيلا تلضو اهنا اهنع لوقي ؟انايلوج ىعدت ةانف نم

 ٠ ثاريملا قيدرط نع همسسفن

 مث ٠ ةينانوي فورحب صنلا مث « ىناربعلا صنلاب ميدقلا دهعلا سوناجيروأ اهيف خدوأ (0)
 ةدمعأ ةتس ىف ةبترم « نويتودويث ةمجرتو « ةينيعبسلا ةمجرتلا مث « سوخاميسو اليكا ىتمجرت
 ىتلا.عضاوملا امأ ٠ عضاوملا ضعب ىف ةعباسو ةسداسو ةسماخ ةينانوي تامجرت مم « بيترتلا اذهب
 بيترت اما 2 2688818 ) ةنمثلا انايحأ ىمست_ تناكف ةريخألا تامجرتلا هذه نمضتت تناك
 ةيناربعلا ةغللا ىلا برقأ تناك اليكا ةمجرت نأ ساسأ ىلع هيلا أجل دقف عضولا اذه ىلع هدمعألا

 2« ىناربعلا صنلا ةمزتلم تناك ىتلا سوخاميس ةمجرت مهيلت « ىناربعلا صنلا راوجب اهع-.دوف

 ٠ اهدعب تءاج دقف ةينيعبسلا ةمجرتلا ىلع ةينبم تناك ىتلا نويتودويث ةمجرت اما

 )١( قباسلا لصفلا .رظنا 2-10 42/05

 روصع دحأ ىف سوناجيروأ توآ اهناو ٠ كودابكلا ةيرصيق ىف ءارذع تناك اهنا لاقي (؟)
 7 داهيطضالا



 # ساو 3 5

 سويسوردمأ

 هيلا همدق امك قحلام ١ سويسوربدمأ عنتقا تقولا اذه ودنو )١(

 .ميلاعت لبق مث , 5 سونيتنلاف ةعدبب دقتعي ناك نأ د*+د «؛ سوناجدروأ
0 

اجبروأ هاه تثذفُأ ذأو / 1 (
 :ندرمتك نيرخآ نىضصاخمتما راظنأ هةيملعلا سون

دقم اوردتخ.دل هيلا اوذآ 3 ناكم لك َْق اهادص نر نا ثعن
يدلا مولعلا ف «ئاكذ را

 5 ةين

 3 هفسالسغكلا زردأ نم ليلت ردع تدتكو 4 هقطارملا نع نبدريتكلا ةددب يلع سردف

 ٠ هيلا ةفسلفاا .53 .ة : كتنحتف 4. ل اب 4 : 2 1

 عورف ىف اضيأ هملعي ىداع ريغ ءاكذ هل صخسش ىأ ىريد ناك امل هنأل (“)

 كلذ كعضو ب ةيلوألا تاساردلا نم امهربغو باسحلاو ةسدنهلا قف ب ةفسلفلا

٠ 

 ع 5 1 1 2 .٠ أم ٠ 1 هوا خ5 211 .٠

 مهيسعن 1 لال اح قود هر ىدطحح مدعح اسك وسلينك رهدستأ كلذد 3 مهدم

 اذهلو 3 اهمهفو ةبهلالا رافسألا ةسارد ىلع اردذدك مهندعد تبق وست هذه 0 الئاف

 ٠ ةيفسافلاو ةيملاعلا مولعلا ف ك4يسنشت وه خب نأ ىرورضنلا نم هدحو تيدسلا

 ناميالا لدق املو ٠ ازاتمم ازكرم لغشب ناك هنا حجرألاو ٠ ةبيط ةلئاع نمو اينغ ناك )١(

 سوناجيروأ ثح ىذلا وه هنأ 55 لصف ىف ىرنسو ٠ هل اقيدص راص سوذاجيروأ ىدي ىلع قحنا

 ناك دقو ٠ ةياغلا هذه مامتال ةيلام تادعاسم هل مدق هنأو « سدقملا باتكلل .يسفت ةداتك 8

 نم ناك هنأ ىرن 58 لصف ىفو ٠ لصفلا سفن نم جتنتسي امك ءاملعلا ةهذباهج نم اضدأ وم

 ٠ سونيميسكم داهطضا ءانثأ نيفرتعملا نمض

 ١١ ف 5 ك رظنا سونيتنلاف صوصخب (؟)

 ىف ارح هلؤي باش لك ناك ىتلا نوتفلاو مولعلا كلت ١» ىنعم لمحي ىئانويلا لصألا م

 «* .ع صصختلل .تاسارد ىلا مدقتي نأ ليق اهملعتب 0 ارطضم نانويلا



 رسشسع عساتلا لصفلا

 سوئداجيروأب ةلصتملا فورظلا ضعب

 اريثكف ٠ نوينانويلا هرصع ةفسالف مولعلا هذه ىف هغودنل دهشيبو ( ) ١
 اهنآ مهتافلؤم ةمدقم ىف نونودي اوناك نايحألا ضعب ىفو « مهتاباتك ىف هوركذ ام
 هيأر ىطعيل ملعمك مهتافلؤم هيلا نومدقبي اوناك اضيأ مهنا مث « هيلا ةادهم

 ٠ اهنع

 ىذلا ١ ىريفورب ىتح هنأ ىرن امنيح رومألا هذه ركذل جاتحن اذاملو ( ؟)

 0 0 لد اراد اد كك ا لطي ايفلاع جل اهتيطعت لا فعاط و- كغم اك

 ىف نعط ىأ دجي نأ نع زجع املو « اهورسف نيذلا كئلوأ ركذب « ةدهلالا رافسألا ىف

 ىف نعطلا ةييحان هجتا « هتزوعأ ةجحلا نأل ٠ لاوحألا نم لاح ىأب مبلاعتلا

 ىلع هتثادح ىف هفرع ىذلا سوناجيروأ ىف نعطلا ةصاخ ةفصب الواحم « اهيرسفم
 ” 51 2 مح

 ىو

 ضعب ىف قحلا هنع ركذ ذا ٠ ىردي ال وهو هحدم عقاولا ىف هنكلو ( ” )

 ثيحبيذاكألاب ثدحت هنكلو « اذه ريغ اهيف لعفي نأانكمم نكي مل ىتلا تالاحلا

 393 ”نكيسك ةيهكي ناتحالا ضب قافارك +, هرمآ اضتفا نكمي ال هنأ نط
 : هتاملك عمساو ٠ ةيفسلفلا مولعلا ىف هتردقم فصي ىرخأ نايحأ

 نلوييسألا طاطقتنإل السلعت ودا نأ ىضاخيشألا' نقم ةلوخدالب مييقلءو

 «بوتكم وه ام عم ضقانتت تاحورش ضعب ىلا اوأجل ٠ اهكرت نم الدب ةبدوهبلا

 ججحلا مهيدقت نم الدب مهسفنأل ءانثو احدم نمضتت ىتلا تاحورشلا هذه

 اهنوربتعيو ٠ زاغلا ةحضاولا ىسوم تاملك نأب نورخفي مهنأل ٠ ءابرغلا دض

 « مهلهجب لوقعلا ىبس نيلواحم مهحرش نومدقيو ؛ ةضماغلا رارسألاب ةئيلم

 : لوقي ليلق دعبو

 هتفسلف ةياغ تناكف 2 هريكفت ىف ايلمع ناك دقو ٠ كثلاثلا نرقلا ىف ةفسالنلا ريكأ نم )١(

 ٠ هبتك نم ءىسش قبب مل هنأ ولو« اريدق ابتاك ناكو ٠ سفنلا صالخو ةسادقلا لب ةفرعملا ال

 ناك سوناجيروأ ةافو تقو هنأل ) ايدص ناك ال سوناجيرواب ىقتلا هنأ ملعن لصفلا اذه نم

 ىف تاه هنا لاقيو ٠ لقألا ىلع ةنس 7/8 هرمع ناك ىتح شاع دقو ٠ ( نيرشعلا ىلاوح هرمع

 : سونايدلقد دهع



 5 ظ0005

 ريغص تنك ال هتلباق اناسنا ذخ ةفاخسلا هذه ىلع ليلدكو » ( ه )

 9 ميلاعتلا هذه ىملعم نم أدح مرآملا سوناجبروأ

 ةيحان نم امأ مولعلا ةفرعم ىف همأعم نم أربشثك دافقسس! < انرصع ىق' فوسليف

 ٠ هقيرط سكع اقيرط كلس دقف مدقتساا ةادحلا قيرط رايتخا

 « نييحيسم نيدلاو نم أشنو« ايحيسم ناك ذا سوينومأ ناف ء ( ال )
 اههضتن# ىلا ةايحلا نوط ىف.لاطفلا كابن.« ةفستفلاو سكوفلا ,رتاة طوس تلا
 ىلا فرحنا ىنانويك ةينانودلا بادآلا سرد ذاف سوناجيروأ امأ ٠ سيماونلا

 , داحرألا لك ىلا هلق هيلع لص ىذلا .ملعلا لمح داون > * ةيروربلا افلا
 نعو :تامداللا نع .ةقارآ ىف اما ٠ سيماونلل اداضم سسك كلمت تناك

 + ةيبرغلا يطاسالاب ةيناتويلا ميلابتلا جدني ينانريك نادر

 ةسارد ىلع بكناو ٠ نوطالفأ سردب ةرمتسم ةفصب ناك هنأل , ( 8 )

 1١ سونيجنولو ٠ سنافولودأو 5 سوينوركو ؟ سوينيموذ تااتك

 ٠ سروغاثيف عابتا ندب اورهتشا نيذلاو 7 سوخاموكودنو ا سوتاريدومو

 ىلع مهنم فقو ذاو ٠١ ٠ ستونيرو5و ىقاورلا ١ نوميريك تافلؤم لعمتساو

 ةيحيسملا ىلا مضنا مث لصألا ىف اينثو ناك سوناجبروأ نأب لوقي نأ ىريفورب دصقب (؟)

 » ةيادبلا نم ايحيبسم ناك هنأ » اودكأ نيخذرؤملا لكو » تعمجأ ةلدألا لش نكلو ١+ قف اميف

 ٠ هسايسأ نم لطاب ( ىريذورب ىأر ) ىأرلا اذه نأ ىلي اميف سويباسوي دكؤيبو

 ٠ ىناثلا نرقلا فصتنم ىلاوح شاع ىروس فوبسليف ةفإ

 سروغاثيذ عابتا نم روهشم فوسليف (5)

 دالبملا لبق ثلاثلا نرقلاف شاع ىكعاطنا فوسايذ (6)

 م١5 هةشسن ىلاوح دلو انيثأ ل نم فوسليذ 2 2()

 ٠ لوألا نرقلا ىف اشاع سروغاثيف عابتا نم نافوسلبف (8) و (؟0)

 مث « ةيردنكسالا ىف مويبارسلا ةبتكل نيمأك لمعي ناك ٠ ىردنكسا خرؤمو فوسلي: (9)

 نورين دهع ىف امور ىف شاع ىقاور فوسليذ .٠ )٠١( خلا ةبنذملا



 ا نخل

 3 0 ةيدوهبلا ةسدقملا رافسألا ئلغ هقبدط ةيذانودلا زارشنالل ىزمرلا ردسفتلا

 ٠ نييحيسملا دض هفلؤم نم ثلاثلا باتكلا ىف ىردفورد هلاق ام اذه ( 9 )

 اذامو ) بذك هنكلو . هملعو هداهتجاو لجرلا دجب صتخب امين ةدصلا ملكت د

 نيب نمب لقتنا هنا +لاف امدنع..( نيدحيسنملا مواقد صخش نم اذه ريغ د

 ٠ ةينثولا «تاداعلا ىلا ىوقتلا ةايح نع فرحنا سوبنومأ ناو ٠ ١؟ ندينانودلا

 اقباس انبب امك ةيحيسملا ميلاعتلا هادلاو هملع سوفاحبروأو )١٠١(

 ىلا ةبيئاش لقا اهبوشت :نأ نود: ةميلس.ةمحورلا ةفسلفلاد كسمت نسؤدئومأو

 نبي روهشم ةنذأل » انيدبأ ندي لازت ال دركلا هتانلؤم | خرج دبؤود 0 0 0

 ٠ ءاملعلا ةوقدبيلل مولدلا] تاقلؤملا نم هريغو

 ةردقم حيضوتلو 0 لطابلا ماهتالا | خه 0 3ز لل ضخم ام | ذمه قو 6 ( ١

 همامتعا نع لئاسرلا ىدحا ُْق عفاد دقو 9 ةينانودل أ مج ولعل ّْق س وناحيروأ

 >5 هبتك ام كاهو 2 اهلجحأ نم هومال نيذلا ضعملا لع ادر 2 ةيحانلا هذه

 ىتءافك نع ىترهش جراخلا ىف تعاذو ؛ سردلل ىسفن تسرك امدنع )١1(»

 «ةفسلفلاب امدس « ةينانودلا مولعلاب نوفوغش صاخشأو ةةقطاره ىلا مي

 هلوقب ام ىلع فقآو . ةقطارهلا ميلاعت صحفأ نأ ىرورضلا نم هنأ ىل ادب

 ٠ قحلا نع ةفسالفلا

 دحأ ٠١ سالكاره اضبآو 03 روهألا هرج ُْق لماكلا هذ ةعيتسل تبتاددست.د انرصع

 ريسفتلا نم ةقيرطلا هذه ناف ٠ ايزمر باتكلا رسفد نم لوأ و» سوناجيروأ نكي مل )1١(

 ىوسوأا سومانلا نيب قيفوتلا مهدصق ناكو ٠ ىحيسملا رصعلا لبق ةيردنكسالا دوهب اهب أدب
 دلل ويل ل دك فلس زك نا دس ئردتكفوألا نيضنمملكا ناكو :”ةيئافوؤلا“ةفسلفلاو
 ةفرعملا ىلا ىدؤي ىذلا هدحو وهف ىزمرلا ىنعملا امأ ٠ ناميالا ىف ن ! طقف وهو 2 ىفرحلا

 باتكلا نأب ملع ذا ٠ دعبأ ىدم ىلا ىزمرلا ريسفتلا ىف بهذ دقف 006 امآ 0 ٠

 ٠ حورلاو سفنلاو دسجلا عم بسانتت ناعم ةثالث لمحبي سدقمل

 لأ ةيشسا نت ةلظفيحت طع انقلاب ةقتيوطنا ! ىلا: لقتنل' اف

 ١١٠ف ه ك رظنا سونيتنب صروسصخب (19)
 «؟ ف رظنل 25959
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 سم هكعم تدل ىذلا ةفسلف ملأ ملعم مو 43 تو دأ» نآلا ةدر ديك الا سوس

 ٠ عيضاوم ا كل نع ةرضاحم ةبأ ىلا عمتسا تادد نأ لدق تاونس

 لازم ال وهو 2 ف وسيم 57 سددالم - سيلب لازب ١ دو بس نمل دأد اددو ايناح

 * 6 داهتجاب كيذ أن ويلا تاغلؤملا هنيبأ رد ف | همتبنم

 ٠ ةينانويلا بادآلل هتسارد بيسب هيسفن نع اعافد ةهلاق ام اذه

 ىركسع ىتأ « ةيردنكسالا ىف لازي ال ناك ذإ , تقولا اذه وحنو 6

 2« ةيشوربألا فقسأ سوبرتميد ىلا 5١ برعلا دالي مكاح نم اباطخ ملسو

 سوناجيبروأ المسرب نأ ايلاط 4 ذنتدقو رمألا مامز ادلقتم ناك ذل رصم ىلا ىلاو

 كعشو ٠ برعلا دالي ىلا بهذ هالمسرأ ذاو 0 هيلا ثدحتيل ةعرس ىصقأب هيلا

 ٠ ةيردنكسالا ىلا داع زيجو تنفو ىف هر وز نم دصقلا ممت نا

 رداغف « <”: ةنيدملا ىف ءاوعش برح تدشن نأ كلذ دعب ثدح نكلو (15)

 نيطسلف ىلا بهذ هتايح ىلع رطخ رصم ىف و ءاقبلا نأد ىأر املو ٠ ةيردنكسالا

 كلت ىف ةسينكلا ةفقاسأ هنم بلط كلانه وه امنيبو ٠ ةيرصيق ىف ماقأو
 ٠ دعب اسق مسر دق نكي مل هنأ مغر انلع باتكلا رسفدو ظعءعب نأ ؟"؟ ةكلمللا

"5 
 )١17( سوتستكوبدتو مدلشروأ فقسأ" ةردنكسالا هبتك امم حضتي اذه

 اذكم امهبسسفن نع ندعفادم ددصلا اذه ف سودرتمدد ىلا ةيرصب5 قست

 ىتلا ةينامورلا برعلا دالب ةيالو ىلع نيع دق ناكو . اينامور امكاح ناك هنأ ودبي (؟1)

 ىعدتسا سوناجبروأ نأ حضتي ؟0 0و ؟؟” ف ىف درو اممو ٠ 5 ماع ناجارت روطاربهالا اهأشنأ

 ٠ ةيدئاقعلا لكاشملا ضعب لح ىلع دعاسيل دالبلا كلت ىلا نيترم

 ةصرفلا زهتناو (م1١5 ) همكح نم ةسداسلا ةئسلا ىف ةيردنكسالا الكاراك راز 1(

 ءايربأو ةمثأ ٠ اخويشو انابش « نيريثكلا لتقف , هيخأ لتق ببسب ةنيدملا ناكس نم ماقتتالل

 ءاجتلالاو ةنيدملا نم برهلل سوناجيروأ اعد ام اذهو ٠ ةصاخ ةفصب ءاملعلا ىلع هظّحس 8#

 ٠ نيطسلف ىلا

 8م ف (؟1) نيط.سلف ىأ (؟59)

 راث ىذلا عازنلا ,ف اماه ارود بعل دقو ٠ هرصع ىف قرشلا ةفقاسأ ردقأ نم ناك (؟)

 سوناجيروال اقيدص كاذك ناكو .٠ ه ف ال ك اذكو 5:5 ف ىف ىرن امك سوتافون صوصخب

 ٠ سوناجيروأ تام نأ ىلا ةليوط تاونس
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 2 سن 1 الو » لدق ند اذهك رمأأ نع عمم مل هنأ هنتلاسر َّق ركذ دغل »

 ريغ ارمأ ررقي فيك ىردأ تسلو ٠ ةفقاسألا ةرضح ىف نويناملعلا ظعب زأ نالا

 مهتح ةوخالا ميلعت ىلع نورداق صاخشاأ دحو امندح هنأل » )١4(

 00000 12 ل ل1 + نميكلا ا ولطمي نأ ىلع! ىوسبتملا ةفعاسألا
 ىفو « سونيلوب سسلك رمأ امدنع ةينوقيأ فو « سبلود نم نودن كلذ بلط

 نأ حجرألاو نوكرابملا انتوخا ٠ سرودودث نم سوكيتأ كلذ بلط امدنع ادانيس
 هب اهملعن 3 ىرخأأ نكامأ َّق ثدح اذه

 .بسحف هنطو ىنب نم ال « اباش لازي ال وهو « ركأ دف هنأ ىرن اذكهو

 ٠ ءايرغلا ةفئقاسألا نم اضيأ 1

 ضعب ةطساوب  هثحو « اباطخ هيلا لسرأ دنقف سوبرتميد امأ )١5(

 فناتساو تداعف ٠ ةيردنكسالل ةدوعلا يلع هه اهتسمامشو ةسدنكلا ءاضعأ

 ٠ داتعم لاك هتامدخ

 نورشعلا لصفلا
 نالك ةيقاب لازت ال ىتلا رصعلا كلذ ةبننك تافلؤم

 دق نيذلا ءاملعلا نم نوريثك رصعلا كلذ ىف ةسينكلا ىف رهدزا ( ) ١
 اهيلا, لوضولا :لازياالو + ضعبلا :مهضعب نيب اهولدابت.ئتلا لئاسرلاب ظفتحلا
 ردنكسشالا اهسسأ ىتلا ١ ايلا ىف بتكلا رادب انرصع ىتح تظفح دقو ٠ الهس
 2, هذه بتكلا راد نم « عمجن نأ انعطتسا دقو ٠ ذئتقو ةسدينكلا كلت سيئر

 ٠ اذه انفلؤأا ةدام

 لئاسرلا ادع ٠ ةفلتخم ةميق تافلؤم " سوليريب انل كرت هذه نيب ( " )
 اق ىلك انلا كرتك# -"عزنلا" دال وتسويق اهقضأ"قاك ُدَقَو < :تالاقملاو
 ٠ ىرخأ ةسدنك ساري ناكو , تاباتكلا ضءب ” ستيلوبيه

 ده ف 4 ك ميلشروأ ةنيدم ناكم نايردأ اهانب ىتلا ةنيدملا ىه )١(
 ؟؟9 ىف رظنا 50 م* ف رظنا (؟)



 الاب كلا يل

  ءاملعلا ةذباهج نم وهو 5 سوباكل ةرواحم اضيأ انيلا تلصوو ( ؟)

 ةعدبلا نع لضاني ناك ىذلا سولكورب عم « ٠ سونيرينر دهع ىف تمت

 مهتآرجو مهروهت ببسب هموصخ حامج حبكي ةرواحملا هذه ىف ٠ ةيجيرفلا

 . كرابملا لوسرلل ةلاسر ةرشع ثالث طقف ركذيو ٠ ةديدج رافسأ زارا ىلع

 لازي ال اذه انموي ىلاو ٠ ىرخألا لئاسرلا عم ” نييناربعلا ةلاسر بساح ريغ

 ٠ لوسرلا تاباتك نمض ةلاسرلا هذه نوربتعي ال زم امور لهأ نيب

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 تقولا كلذ ىف اورهتشا نيذلا ةفقاسألا

 هفلخ رهشأ ةتسو تاوذس عبس ١ سونينوطنأ مكح نأ دعبو ( ١9

 مسااب رخآ صخش هفلخو « ةدحاو ةنس ىوس مكحي مل اذهو ٠ سونيركم
 دعب « امور فقسأ " سونيريفز تام همكح نم ىلوألا ةنسلا ىفو ٠ سونينوطنأ

 ٠ سوتسلاك ةيفقسألا لبقو «٠ ةنسس ةرشع ىنامث هزكرم ىف لظ نأ

 «تاوذس عبرأ ىوس مكح دف سوذينوطنأ نكد ملو 0 امورل اروطاريما ردنكسالا

 ٠ "” سدايدلكسال افلخ ةيكاطنأ ةسديدذنك ىلع .نستململ ميقأ تقولا اذمهم ىفو

 سيعت , أادح ةيقت ةأرمأ » ادمام اهمساو » روطاريدمالا مأ تناكو ) 5

 ىلا تلصوو » ناكم لك قا سونذاحيروأ ةرهسش تدنمأ امدنعو ٠ ةلضاف ةادح

 م5 ىلع ىف

 58 ف ه ك رظنأ ١9 ١١" ةنس نم امور فقسأ (4)

 « ف “"« ك رظنا اهنع ىلوألا ةسينكلا ىأرو نييناربعلا ةلاسر صوصخب (9)

 سويليبوأ سقرم هفلخ مايأ ةعبرأ دعبو 5١1 ةنس ليربا 8 موي لتق ىذلا الكراك نأ )١(

 مع نبا سوئايساب سوتيفا سويراف هفلخو اريش رشع ةعبرأ مكح نأ دعب مزه ىذلا سونيركم

 ٠ سونينوطنأ سويليروأ سقرم دعب اهنف ىمسو الكراك

 ١١ ف (؟ ؟ م اق بن شك ك5



 يو ا ا 5906

 ٠ تايحورلل مهف نم

 ةيبرح ةيماح تلسرأ ةيكاطنا ىف تقولا ضعب ىضقت تناك ذاو ( 5 )

 دجل ةريثك ءايشأ هيف اهل نيب تقولا ضعب اهعم ثبل نأ دعبو ٠ هتاعداتسال

 3 ىداعلا هلمع قل ةدوعلا ف ع رسأ ةبحورلا ميلاعتلا ةعفرو ىرلا

 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 اديلا تلصو ىتلا ستديلوبيه تافلؤم

 ىرخأ تالاقم ادع حصفلا نع افلؤم ستيلوبيه بتك تقولا اذه فو ( ) ١

 ءاماع رشع ةتسل ايحصف انوناقو ٠ ايخيرات الودج مدقي فلؤملا اذه ىف ٠ ةريثك

 ٠ .دنكسالا روطاربمالا مكح نم ىلوألا ةنسلا ىلا هيف عجرب

 ةتس نع فلؤم : ىتاب ام انيلا لصو دقف ىرخألا هتانلؤم نع امأ ( «)

 رخآو نويكرم دض رخآو « ةقلخلا مايأ ةتسس دعب مت امع رخآو « ةقلخلا مايا

 دض اذكو « حصفلا نع مث « لايقزح نم ءازجأ ضعب نع رخآو « داشنالا ديشن نع

 اهب ظفتحي ةريثك ىرخأ تافلؤم دجت نأ عيطتستل كناو ٠ تاقطرهلا لك

 ٠ نوريثكلا

 0000 ثي[5 :

 ةيسوسقلا ةجرد ىلا هؤاقتراو ١٠ سوناحدروأ ةرببغ

 دعب « ةيهلإلا رافسألا نع هردسافت سوناجيروأ اآدب تقولا كلذ ؤ( ( ١١

 الا لل اتوا نا هلا اجوتم لب :مالكلاب .هنخ ىلع يصتقم
 ةياتكلا نولدابتي اوناك نيريتركس ةعبس نم رثكأ ىلع ىلمي ناكو ( «")

 )١( ف رظنا سوناجيرواب هتقالعو سويسوربمأ صوصخم ١8
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 ندجأ ىتاللا تاندلا ادع « خاسنلا نم اريبك اددع مدختساو ٠ ةددحم تاقوأ ىف

 ىلع ةريغ ارهظم ءاخسب ءالؤه عيمج ىلع قذني سويسوربمءا ناكو ٠ ةباتكلا

 0 هريدساغلت دادعال هعفد اذهد وضو 4 اهنذع ردعد يأ ةبهلالا ةملكلا

 ةسينك ىلع افقسأ سونايتنوب ميقأ ثدحت رومآلا هذه تناك امنيمو ( "”)

 افلخ سونيبز ميقأو « تاونس نامث انقسأ لاف ىذلا ؟ سونابروال انلخ امور

 قلعتت ةحلم ةرورضل نانويلا ىلإ سوناجيروأ لئشرأ تقولا | ذره 6 ) 3 (

 نع اهبتك ىتلا ىرخألا تافلؤملا اذكو ٠ رومألا هذه نع سئانكلا ءاسؤر اهذختا

 افلؤم بلطتت اهناف « هبابش ناوفنع ىف لازي ال وهو اهرشن ىتلاو ةبهلالا ةملكلا

 هانيتك ىذلا « عافدلا 0 ىفاخلا باتكلا ىف ام دح ىلا اهنع اندستك دقو ٠ اصاخ

 ٠ هنع اعاند

 نورشعلاو عيارلا لصفلا
 ةيردنكسالا ىف اهدعأ ىتلا ريسافتلا

 هريسفت نم سداسلا باتكلا ىف هنأب انه فيضن نأ بسانملا نمو ( ) ١

 ملو ٠ ةيردنكسالا ىف ناك امل لوالا ةسمخلا دعا هنأد ركذي انحوب ليدجذال

 ٠ اداجم نورشعو نانثا الا ليجنالا لك نع هريسفت نم انلصي

 رشع انثا هتلمجو « نيوكتلا رفس نع هريسفت نم عساتلا باتكلا ىفو (؟)

 اضيأ لب « طقف ةقباسلا ةينامثلا ةيردنكسالا ىف بتكي مل هنأ ركذي « اباتك

 نم انلصي ملو ٠ ىثارملا نعو « ىلوألا ارومزم نيرشءلاو ةسمخلا نع هريسافت

 ىتلا «ةمايقلا» نع هتافلؤم اضيأ ركذب اهدفو ٠ تادلجم ةسمخ ىوس ةريخألا هذه

 ٠ نينثاآ ىوس اهنم قدي مل

 ؟١ ف رظنا (6)



 ثاحبالاو ٠ ةيردنكسالا ةرداغم لبق « ءىدابملا نع » هدننك اضيأ .بتكو )392

 مكح ءانثأ ةنيدملا سفن ىف اهيتك دقو . ةرشع اهددعو « اتامورتس » ةنونعملا

 ٠ تادلجملا كلت ةمدقم ىف هسفنب اهنود ىتلا تاركذملا نم نيبتي امك « ردنكسالا

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 امك ١ ميدقلا دهعلا رافسأل ةمئاق مدق لوألا رومزملل هريسفت دنعو ( <,
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 ٠ لوقي كلذ دعبو ٠ « ةيئاجهلا مهفورح ددع عم قفتت ىهو «٠ نورشعو

 ىذلا رفسلا : ىلي امك ىهف نورشعلاو نانثالا نييناربعلا رافسسأ امأ (؟)

 « تيشارب ١ هيف ةملك لوأب هنومسي نييناربعلا نكلو ٠ نيوكتلا نحن هيمسسن
 ةورودالل ب و ءامسالا هذه ةوكأ ثوهتسلو همشاوز:يورخلا_ةءدجلا ىف و انفانكمو
 همساو « ةينثتلا  ميدوكيفسما همساو . ددعلا «  اعدو » ىأ « اركيو همساو

 نون نب وسويوأ « فان نب عوشي «  مالكلا وه اذه ىأ « ميرابدايلا
 رفس ىف ىناثلاو لوألا كولملا ميتافس همساو دحاو رفسس ىف ثوعارو ةاضقلا

 رفس ىف عبارلاو ثلاثلا كولملا هللا نم وعدملا ىف ؛ ليئومص همساو . دحاو
 رفس ىف ىناثلاو لوألا مايألا رابخأ  دواد ةكلمم ىأ ؛ دواد شلمو همساو « دحاو
 همساو 2 ىناثلاو لوألا ؟ ارزع  مايألا رابخا ىأ ؛ نمياربد همساو « دحاو
 همساو « ناميلس لاثماآ  .ميلئرافس همساو « ريمازملا  دعاسم ىأع٠ ارزع

 معزي امك داشنالا داشنا ال ) داشنالا ددشن  ثلوك همساو . ةعماجلا .. ثولم

 ىثازملا عم ايمرا . ايسي همساو « ايعشا  ميراسه ريس همساو « ( ضعبلا

 اذديهم دراولا ناببلا 3 ظحالبو هما١٠ بف 5 1ك. رظنأ ميدقلا دهعلا رافسأ صوصخب )١(

 اا 1 شلل .١ || ةلاتسر افاضأو رافطلا ءايبنألا راسا لتغأ سوناجيروا نأ لفلا
 ١19 ٠ ةحفص

 ٠ ايمحنو ارزع ىأ ()



 ا "م نب

 ٠ ريتسا همساو « ريتسا  بويأ همساو « بويأ  لايقزي همساو

 ٠ ؟ ليناباس ثبراس امهمساو « نييباكملا ارفس دجوي هذه ىلع ةوالعو

 ٠ .هركذ قياسا فلؤلا ق“-هوكذناما/اذَه

 , ةسينكلا ةديقع هيف نيبي ىذلا ٠« ىتم ليجنا نع لوألا هباتك فو (؟.)
 ّ ىتالا بتكبو » ليدجانأ ةعبرأ ىوس فرعس الل هند دهسنس

 ىف اهناشب عازن ال ىتلا ةديحولا ىعو « ةعبرألا ليجانألا نيب » ( 4 )
 ناك ىذلا ٠ ىتم هبتك اهلوأ نأ ديلقتلا نم تفرع . ءامسلا تحت هللا ةسيئنك
 نم نيرصننتملل دعأ دقو . حيسملا عوسيل الوسر راص دعد امدخ هنكلو ٠ اراشع

 نم اهاقلت ىتلا تاميلعتلل اقفو هبتك دفو سقرم هبتك ىناثلاو ) © ( ١»
 ىتلا مكيلع ملست : الئاق انبا هب فرتعي ةعماجلا ةلاسر . ىف ىذلا 5 سرطب
 ١ ٠ ىنبا سكرم اذكو 2 مكعم ةراتخملا لباب ىف

 بتكو عب سلوب هرفأ ىذلا ليجنالا وهو « افول هدتك ثلاثلاو لا

 0 انحوب هبتك ىذلا ليجنالا لكلا رخآو : ممألا نهد نيرصنتملا لكلا نه

 نع اذكه ثدحتي انحوي ليجنال هريسفت نم سماخلا باتكلا ىفو (0)
 ٠ لسرلا لئاسر

 2,8 حورلا ليفرحلا ال « ديدج دهع مداخنوكي نآلائفكلءجوذلا كاذ امأ د
 ,ةنوكيريللا ىلا اهلوح امو ميلسشروأ نم ليجنالابريشبتلالمكأ ىذلا « سلوب ىأ
 ٠١ ةليلق رطسا ىوس لسري ملو « اهملع ىتلا سئانكلا لك ىلا بتكي مل هناف
 : .اهيلاور تك نقلا هكآلتل

 باوبأ اهيلع ىوقت ال ىتلا حيسملا ةسينك هيلع تينب ىذلا سرطبو » ( 8)

 ١ ةحفص '" ةظحالملا رظنا ٠ ةينوذاقلا رافسألا نمد امهجردي مل هنأ حجرألا (9)

 5 ف ٠“ ك رظنا (0) ٠؟: هطب ١٠6١ )6( ١ ف 5 ك (5) ؟5 ف ؟ك (5)

 ؟* ف ل ك رظنا :١9( )0٠١( ١٠١ه ورر (9) [ ياخ 0 كل
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 « اضيأ ةيناث ةلاسر كرت هلعلو . اهب فزتعم ةدحاو ةلاسر كرت ١ ميخجلا

 1 ١١ ٠ هيف كوكشم رمأ اذه نكلو

 2١١ عوسي نضح ىف اكتا ىذلا كاذ نع ثدحتلل ةجاح ىف نحن لهو , ( 5 ز

 انكمم ناك هنأب فرتعا هنأ مغر :« ١5 ادحاو اليدنا انل كرت ىذلا انحود ىأ

 « ايؤرلا رفس اضيأ بتكو ٠١ ٠ ملاعلا هعسيال امم ادج اريثك بتكي نأ هل
 ١1 ٠ ةعبسلا دوعرلا اهب تملّكت ىتلا تاملكلا بتكد الو تمصي نأب رمأ هنكلو

 .ةثلاثو ةيناث ةلاسر اضيأ امبرو « ادج ةريصق ةلاسر اضيأ كرتو » )٠١(

 ةئام ىلع نايوتحت ال اعم امهو ٠ عيمجلا نم امهتحصب افرتعم اسيل امهنكلو

 « رطسس
 نييناربعلا ىلا ةلاسرلا صوصخب ىتأي ام ررقي اذه ىلع ةوالعو )١١(

 2 | . م 0

 : اهدع ةداطعغع ق

 بولسأ نأ كردي ةيوغللا ظافلألا نيب قرفلا زييمت عيطتسي نم لك نا »

 هنأب هسفن نع فرتعا ىذلا لوسرلا ةغلك ايماع سبل نييناردعلا ىلا ةلاسرلا

 ةحاصفو ةقد رثكأ ةبنانوي اهتاريدعت غلف , رددعتلا ُْق ىأ 0 مالكلا ف ىماع

 نأ « ةقدب ىلوسرلا صنلا صحفي نم لك « فرتعي نأ دب ال لم » (١؟)

 ا 11 فرحسملا ةيلوشزلل تاياتكلل نوح كسرلو ةنصع ةلامزلا راكفأ

 )١( ىتأيب ام فيضي كلذ دعب :

 ىنبا ةرخصلا هذه ىلعو سرطب تنأ » سرطبل حيسملا ةرابع ريسفت ىف أطخ اذه )١١(

 ىأ ةرخصلا ىلع لب ٠ سرطب ىلع هتسينك نبي مل حيسملاف ١5 : 18 ( ٠ تم ) « ىتسينك

 هتسينك' ينبي نأ هل اًضاحَو ٠. .هللا نبا وه هنأب هم فارتعالا ىلع سرطب عفد ىذلا ناميالا

 ىنعت ىنانويلا صنلا ىف «سرطب» ةملك نا ةظحالملاب ريدجلاو ٠ سرطبك تباث ريغ صخش ىلع

 سوزتب ىلوألاف ٠« دحاو صنب ادرت مل نيتملكلا نأ ىلعةوالع ٠ةريبكلا ةرخصلا نم ةريغص ةعطقإ

 ٠ ( ةرخص ىأ ) ارتب ةيناثلاو : ( سرطب ىأ )

 انا 11 د0 )0505 كك ؟ كا رظنل 0

 ع(«: وي) )١5( 5 ف ؟ ك رظنا هايؤرو هلئاسرو انحوي ليجنا صوصخب )١5(
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 918 17 اا

 ئذلا وه سلوم نأ ةيسينك ةنأ تدقتعا نا كليل ء>.ةضرفأا تح طم
 مهليلعت نيمدقالل نوكي نأ دب ال هنأل ٠ اذه لجأل لبقتلف ةلاسرلا هذه بتك

 ٠ لوسرلل اهنا ساسأ ىلع انيلا اهوملس امدنع
 انوقيس نم ضعب لوقي ٠ ملعي هللافن انيقد ةلاسرلا بتخ نم امأ» )١5(

 فلؤم « اقول وه اهبتاك نا نورخالاو , ةلاسرلا بتك امور فقسأ سضنميلكا نأ
 ٠ « لامعألا رفغنسو ليجنالا

 ٠ ددصلا اذه ىف ىفكي ام اذه قو

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 ةيردنكسالل اففساأ سالكاره ةماقا

 نم سوناجيروأ لفقتتنا هركذ قباسلا مكحلا نم ةرشاعلا ةنسسلا ىفو

 كلخ قى ةيملتلا ةيبردلا ةراذا ؟ سالكاربل اكرات ؟ ةيزهش ىلا ةفرنلكسالا
 2« ةيردنكسالا ةسينك فقسأ سوبرتديد تام ريصقف تنقوب كلذ دعبو ٠ ةنيدملا

 كلذ ىفو ٠ سالكارع هفلخف , ” ةلماك ةنس نيعبرأو اثالث هزكرم ىف لظ نأ دعب

 ٠ ةيكودابك ىف ةيرصيق فقسأ 5 سونايلمرف رهتشا تقولا

 نورشعلاو عياسلا لصفلا

 ىلا ىتاي نأ حاحلاب هاجر هنأ ىتح سوناجيروأل هتيلكب ليمي ناكو
 ثيلو » ةيدوهبلا ف هرأز اذه ىلع ةوالعو » سئانكلا -- لحاآ نم ةكلملا كلت

 هيلا عمتسي ناكو. ةبحورلا رومألا نم ةدازتسالا ف ابح تقولا ضعمب ةعم

 )١( ةنس ىنعأ سريواس ردنكسالا مكح نم ةرشاعلا ةنسسلا ىف ىأ  "59١م ٠

 ؟ ف رظنا (؟)

 أديتف ةنسس نوعبرألاو ثالثلا امأ ٠ 59“ ف ه ك رظنا سويرتميد ةيفقسأ صوصخب (؟)

 . سويباسوي ةياور عم امامت قفتي اذهو 52: ةنس ىهتنتو ١89 ةنس نم

 .نيطسلف ةيرصيق ريغ كودابكلا ةيرصيق نأ ظحالي اممو ٠ هرصع ىف ءابالا ردقأ نم ناك (:)



 لاول 0

 ةيرصيق فقسأ سوتستكوبثو ميلشروأ فقسأ ١ ردنكسالا ةرمتسم ةفصب

 ٠ ةيسنكلا رئاعشلاب ةقلعتملا ىرخالا

 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 سونيودسكم دهع ىف لصح ىذلا داهطضالا

 ءةنس ةرشع ثالث دعب « ىنامورلا روطاربمالا ٠ ردنكسالا مكح ىهتنا ذاو

 ىذلا« © ردنكسالا تيب لهأل هضغب ببسبو ٠ ؟ رصيق سونيميسكم هفلخ

 لتقي ال نأب ارمأ ردصاو « ةسينكلا دهطضي ادب « نينمأللا نم نيريثك لمش

 ٠ ليجنالاب ميلعتلا نع نولؤئسملا مهمهنا ساسأ ىلع ؛ سئانكلا ةداق الا

 ا” ادتفشساو 22 ةايشتتيالا نع هفلؤم سوناجيروأ بتك كلذ رثأ ىلعو

 امهنأل كلذو ٠ ةيرصيق ةيشوربأ ىف سق وهو ٠ ستيتكوتوربو ه٠ سويسوريمأ

 اديحجم افارتعا افرتعا امهنا ليقو 2 ىداع ريغ ابيذعت اددكت داهطضالا ءانثأ

 سوناجيروأ نود دقو ٠ تاونس ثالث ىوس مدي مل ىذلا سونيميسكم مكح ءانثأ

 نأ ؛ لئاسر ةدع ىفو « انحود ليجنال هريسفت نم نيرشعلاو ىناثلا باتكلا ىف

 ٠ داهطضالا تقو وه ناك تقولا كلذ

 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 ةبيجع ةيفيكب امورك افقسأ هللا هنيع ىذلا سونايباف

 نا مث ٠ سونايدروج هفلخ دقف نامورلا روطاربمأ سوذيميسكم امأ ( ) ١

 ٠ سوريتنأ هفلخ تاونس تس امور ةسينكل افقسأ لظ ىذلا ١ سونايتنوب
 ٠ سونايباف هفلخ ارهش هزكرم ىف ثبل نأ دعبو

 )١( ف رظنأ ميلشروأ فقسأ ردنكسالا صوصخيب /

 سونيميسكم ماعلا هدئاق لاحلا ىف هفلخو «“ه ةنس ةبادب ىف سريواس ردنكسالا لتق (')

 هب نيلصتملا لكو هتيشاح لب طقف هبراقأ دوصقملا سيل (؟)
 ١ ف رظنا (ه) ادوجوم فلؤملا اذه لازم ال (:5)

 2 10 هه ضلا 03



 نفح م. وا

 ةكلمللا ءاحنآ نم نيرخآ عم امور ىلا ىتأ ذآ سونادبداف نا لاقيو ( ؟ )

 ريتخحا أهبف ميدم وح امنددو 7 امور ع ىأ : اهدف ثعحم سروريتنأ تووم .دعب

 ٠ ةيوامسلا ةيهلالا ةمعنلا نم ادج بيجع نالعاب ةيفقسالا

 ماقي نم عارتقالاب اوراتخيا ةوخالا عيمج عمتجا امدنع هنأل ( ” 0

 ,ندرقومو نيزراب صاخشأ ةدع ىف نوركني نوريثكلا ناك , ةسيئكلا ىاع اققسأ

 لاقي نكلو ٠ ادوجوم ناك هنأ نم مغرلاب دحأ لاب ىلع رطخي ملف سونايباف امأ

 1 هفاسحع 1 "3 ُْف

 حور مهكرح دق اعيمج مهنأك  بعشلا لك خرص كلذ رثأ ىلعو ( 5 )
 ,هوذخأ ءاطيبأ نوددو ٠ قحتسملا وع هنآ دددنست سامدبو عامجالاب 55 دحاولا هللا

 5 ةينقسألا ىسرك ىلع هومداقأو

 ةرادا َْق هفلخ ه سرويرتميد كعد اهتنساأ 5 سالكأ ره ميقأ مل ةيردنك تالا قو

 سوناجيروأ ذيمالت نيب نم اضيأ ناك ىذلا < سويسينويد ةيميلعتلا ةسردملا

 نوتالغثلا لصفلا

 سوناجيروأ ذيمالت

 هيلا ىتأ ةيرصيق ىف ةداتعملا هتابجاود موةد سوناجدروأ ناك امنيبو
 نم “٠ ىرخأ كلامم نم اضيأ لد ةرواجملا دالبلا نم طف سيل » نوريثك ذدمالت

 »6 اذيِح ورد ىذلا 4 انرصع 4 دحأ هيت وو 1 سورودويد ءال وه ندد

 0 اد ءييسسملا

 مب : "9# ف رظنا (')

 انفع بيسب تثدح تازجعم نأ ىوريو ٠ ءادهشلا ءامدق تايصخش زربأ نم ناك (؟)
 اريثك بهذلا مف. هركذ دقو

 5. ف (3) "؟« ف ه ك (ه) م« ف (5)

 ه» ةم



 ١1 ع هب 1

 لصو ناذللا امه ناذم“ 0 سروفونيثأ.هوخأو ©١١سويروغيزغ مساب رهتشاو

 اميظع .امامتها نيمتهم امهدجو ذاو ٠ ةصاخ ةفصب ارهتشا امهنأ انملع ديلا

 لادبتسا ىلع ؛امهلمحو « ةنسلفلا ةبحم امهيف نسرغ ةينامورلاو ةينانويلا مولعلاب

 اميظع امدقت اوهظا تاون ئكمح'ةظْمَأ اقيلأذااو/# (ثوهلاللا ةسارجي ةمدحقلا امهتربع

 مغر سظنب سئانك ىف افقسأ نيع امهنه الك نأ ىتح « ةيحورلا نوئشلا ىف

 ٠ امهنس ةثئادح

 نوتالثلاو ىداحلا لصفلا

 ؟ ؟ عه 6:٠

 سوداةبهرلطض

 ةامسملا بتكلا فلؤم سوناكيرفأ رهتشا اضيأ تقولا كلذ فو ( ) ١

 « سوناجيروأ ىلا اهلسرأ هل ةلاسر انيديأ نيب دجوت لآزي الو ٠ « ىتسس و

 ٠ ةقفلمو ةفيزم اهرابتعاب « لايناد رفس ىف ةنسوس ةياور نع هكوكش اهيف نيبي

 ٠ ليصفت لكب اهيلع سوناجيروأ درف

 ةيسملا هبتك اذه سوناكيرفال ىرخأ تافلؤم نم انلصو اممو (؟)

 لوقي اهيفو ٠ ديهجلا دهجلا اهيف الذاب ةقدلا ىهتنمب اهبتك دقو ٠ ةيخيراتلا

 قوفت ىذلا . ةميظعلا ١ سالكاره ةرهش ببسي ةيردنكسالا ىلا بهذ هنا

 نع ثدحتلا قباسلاو , ىرخأ ةينانوي مولعو ةيفسلفلا تاساردلا ىف ةصاخ ةفصب

 ٠ كانه ةسينكلل افقسا هتماقا

 4ركد دقو ٠ سادقلاب عمجملا ةالص ىف هركذ دراولا بئاجعلا عناصلا سويروغيرش وه )١(

 ىتلا ىهو سطنب ىف ةيرصيق ةديدجلا ةدلب نم ناكو ٠ 58 و ١5 ف ال ك ىف اضيأ سويداسوب

 لازي ال وهو 2, نوناقلا ةسارد أدبو ٠ نيينغ نيدلاو نم ناك ٠ دعب اميف اففسأ اهبلع ميسر

 سرودونيثا هوخأو وه ناك ثيح ٠ ستيريب ىلا هقيرط ىف نيطسلف ةيرصيق ىلع رم ذاو ٠ ! دى

 ىلع اهيف سرد تاونس سمخ هعم ىضقف « سوناجيروأب ىقتلإ «٠ نوناقلا ةسسار» ةلمكت نامزتعب

 هيخأ عم داع كلذ دعب ٠ توهاللاو ةينانويلا ةفسلفلاو تايضايرلاو تايءيدطلاو قطذملا هبدب

 منصب رهتشا دقو ٠ ةيردنكسالا ىف ميلعتلا لمكأ هنا لاقيو ٠ نيفقسأ اسسرف امهنطو ىلا

 ء١ "تانلآلا [23 اييثكلا بتكو»: : بقاخملا . قفا ومككلا

 ؟ ف رظنا ١)١(



 ١ 5اكو 9 51

 ىلا اذص سوناكيرفأ نم ىرخأ ةلاسر اضيأ قاب لازي الو ( ”)
 بايسنآ ةلسلتس .نغع افولو ىف ىقياور نسم موعزملا ضقانتلا ىف سديتسرأ

 تلصو ةياور نم « نييليجنالا نيب مانلا قافتالا حوضوب نيبي اهيفو ٠ حيسملا

 ندطسفف 5 رس َْق سد وداحب رز وأ اهفلأ ىذلا ردسافتلا

 ١( لايبةزحو ادغشا نع ةويسافت سوئادنزوأ دعا تقولا اذه وهحئو *
 : نا ارح و١ تعش ناي نر داق اكل رقل 0 حو ما تليف ف با و

 ىلا اهدف لصد 1 اناتك نودالت اهنم انلصو ددد لوألا رفسلا نع هريسافت امأ

 لابقزح نع هردسأمت امآو هاك ةدردلا مداهب ايؤر ىدح "ا ادعشا نم كلاثخلا ءزجلا

 0 ةودنلا لح نع هينك ام 9 ىو « اياتك ندرسعو كهسمح تغلب

 ذكتةو ناك ذاو ( «) 6 هردسفت ًاديو « لايةزح رفسأ هريسفت لمكأ انيثأ

 ىلا هندوع تس ال3 8 سيماخلا باتتكلا ىلا هدف لصو 2 دان ذآ ددسن 555

 ٠ بنتك ةرشع ىلا تلصوف » امضدأ هذه لمكأ ةبيرصبق

 ا لكر 0 تافلؤم نع هقدقد همئاق أ ذه خبراتلا ب باّتك ىف مدقن أذاملو ( 59

 » ؟ سودلدنمد ةادح نع انذددح ف اذه أنلعف 530 * صضاخ فل وم ىلا م اننحت

 سد ويدلبفمد داهتجا ناك فدك اند نأ ثعبف * ان رصع ءاد# بد نم كرايم ددهملت وهو

 تانفأوم نم اهعمتج ىتلا ةيتثكملا نع كمئاق انمدت « امدظع ةبحورلا رومألا فق

 فرعي نأ عيطتسي هدارأ نم لكو ٠ نييسنكلا باتكلا نم هريغو ٠ سوناجيروأ
 فرحا ةوطخ مدقتنلف نألا 5 * سوشئاجبروأ تانلؤم نم اندلا لصو ام | ذه نم

 « اذه, تيراتلا ؟نكخح ل

 ؟ ب5 كل 5)

 1: ٠٠١ شا ىلإ ىنآ )

 ناكيرمالل توريب ةمجرت بسح « بوذجلا مئاهب ١» وأ ةينيعبسلا ةمجرتلا ب.سح (؟)
 م9" فا ا/ ك رظنا (؟9)



 نوذالذل : او ثلاثلا لصفلا

 ارتسوبل فقسا5 هنع ثدحتلا قباسلا ١ سوليريب فرحنا دقو ( ) ١

 « ةزدمتم ةبفيكي قداس دودحو 2 نكي مل انبرو اي نأ لوقلا ا رساجت ددمذ

 ىأ هيف سبل هناو » رشميلا نيب هلولح لبق هتاذ ءاقلت نم ادوجوم نكي ملأ هنإاو

 ٠ هيف بالا لولح توهال لب « هتاذب توهاللا نم ءىش

 سوناجبروأ امأ ؛ ددصلا اذه َْق نوريثك ةفقاسنأ هعم سخفانت دهمو ( 0

 فىقو ذاو ٠ ةبقيقحلا هئارآ نم دكأتلل هعم ثدحتلل ال وأ هيلا لزن هربغ مع ىعدد ذاث

 ةددقعلا لل هدر « ةهفلتتخلملا نيهاربلاو ججحلاب هعذقأو » اهاضخ فرعو هئارأ ىلع

 ةمياسلا ةقداسلا هئارا ىللل هداعأو 03 ةهمدوقلا

 عممجملا نع تاباتكو «٠ سوليريبل تاياتك ةيقاب كلانه لازت الو ( *)

 : ذئتقو تتدح ا رومألا عبمجو ٠ هتدسوربأ ْق تمت م

 ةريثك ىرخأ قئاقح اننيب نسسملا ىف نومدقتملا ةوخالا انيلا ملمس دقو ( ؟ )

 ١ اذه انفلؤم ىلا ةلصب تمت ال اهنأل اهبنجت بسانملا نم تيأر سوناجيروأ نع

 ىذلا هنع « عافدلا » ىف دجوي نأ نكمي هنع هنيودت ايرورض ىؤر ام لك نأ ع

 ؛هةقدب اذه انيتك ثفو 3 كراملا ان مصع ددهمسست 2 سويلدقمب مه كارتشالاب هانيتذ

 ٠ سانلا بويع نوديصتي نيذلا صاخشألا ببسب هفيلأت ىف انكرتشاو

 نوتالثلاو عسارلا لصفلا
٠ 1 ٠ 

 +٠ + يه ٠.٠ 2

 ةيروطاربمالا ىلع اروطاربما تاونسس تيس ١ سونايدروج لمكأ ال

 )١( ف رظنا ٠١ ٠ سوناجيروأ اهنع هدر هتلالض ىف طقس امل ٠ ف ىف درو اممو ٠٠١

 تافلؤم ةدع بتكو املاع الجر ناك هنأ حضني ٠

 امأ ٠ برعلا دالب ىلاو بيليف هفلخف 2 دونجلا هلتق مث 5155 8*5 ةنس نم كلم )١(

 اميف ىطعأ مث ٠ لاحلا ىف ارصيق هب ىدون دقف « ذئتقو تاونس عبس هرمع ناكو « بيلبف هبا
 ٠ سطسغوأ بقل دعب



 فلن ل1 ني ا

 داراو « ؟ ايحيسم ناك ذا هنا لاقيو ٠ بيليذ هنبا عم بيليذ هفلخ « ةينامورلا

 هل حمسي مل , حصفملا ديع ةلي) ةسينكلاب ةالصلا ىف بعشلا عم كرتشي نأ

 نم ض هسفن ربتعيو « فرتعي نأ دعب الا لوخدلاب ذئتقو ” ةسينكلا سيئر
 هلبق دق ناك امل اذه لعفي مل ولو ٠ ٠ 5 نيبئاتلا فقوم نوفقي نيذلا ةاطخلا

 ارهظم ٠ لاحلا ىف عاطأ هنا لافيو ٠ اهبكترا ىتلا ةريثكلا مئارجلا ببسب

 ٠ هلل ايقن ايقيقح افوخ هكلسمب

 نوثالثتلاو سماخلا لصفلا

 ةيفقسألا ىف سالكأره فلخب سوبيسيدوبد

 لظ نأ دعب 5 سالكاره تام روطاربمالا اذه مكح نم ه ةثلاثلا ةنسلا ىفو
 8 ةيردنكسالا سئانك ةيفقسأ ا/ سويسينويد لانو » هةفعسس ة سنع تس هزكرم ىف

 نوثتالثلاو سداسلا لصفلا

 سوناجيروأل ىرخأ تافلؤم

 انميلاعتب ىداني ناكو ؛ رشتنا دق ناميالا ناك ذا , تقولا اذه ىفو ( ) ١

 ةماعلا هتارضاحم اونودب نأ ىاتكلل سوناجبروأ ا 3 عيمجلا مامأ ةراسحب

 نيتسلا زواجت دق ذئتفو ناك هنا لاقدو ٠ لبق نم هب حمسي نكي مل ىذلا رمألا
 8 ليوطلا هرايتخا نم ةمدظع ةذورم بستكا دق ناكو اماع

 روطاربما لوأ ناك نيطنطسق نأ نوربتعي ذا ٠ ايحيسم ناك بيليف نأ ىفنوريثكلا كشي (؟)
 * ىدسيستم

 .٠ ةيكاطنأ فقسأ ساليباي وه هنا ليق (9)

 نودعبي ةشحاف اياطخ نوبكترم نيذلا نويحدسملا ناكو ٠ نيبئاتلل دعملا ناكملا ىأ (؟)

 ٠ ةسينكلا ىف ةيئاث اولبقي نأ لبق ةنيعم ةدم ةسدقملا رارسالا لوانت نع

 ٠ تو .رظتا "551/ وأ 555 ةنس ىلاوح (5)

 5٠ ف رظنا سويسينويد صوصخب (0



 00 ا دع

 فلؤملا ىلع ادر , بتك ةتس نم افلؤم تقولا اذه ىف اضيأ بتك دقو ( ؟)

 ةسمخ بتك امك «٠ ىروكيبالا ١سسلكان دض هييتعرب نب ققدقحا ثحوا وب نونفملا

 ىنثالا ءايبنالا نع اريسفت بتك هذه ىلع ةوالعو ٠ ىتم ليجنا نع اباتك نيرشعو
 ٠ اباتك نيرشعو ةسمخ ىوس هنم دجن مل ء رشع

 ٠ بيليف روطاربمالا ىلا اهبتك هل ةلاسر ايقاب اضيأ لازد الو ( ؟ر

 صاخشأل اهبتك ةديدع ىرخا لئاسر عم « هتجوز اريفس ىلا ؛اهبتك ىرخأو

 ةلقتسم بتك ىف اهانبترو لئاسرلا هذه نم هعمج نكمأ ام انعمج دقو ٠ ندفاتخم

 اهظفح دف ناكو + عيضت وأ رثعبتت ال ىكل ٠ باتك ةئام ىلا ددعلا لصو ىتح

 كانو: انه نوفلتخم صاخشاأ

 ةماقتسا نع بتك امك ء امور فقسأ « سونايباف ىلإ ليضفأ بقكو + 2:)

 نم نماثلا باتكلا ىفو , سئانكلا ةداق نم نيرخآ نيريذك صاخشأ ىلا هبأر

 ٠ لئاسرلا هذهل ةلثمأ دجت , هنع اعافد هانمتك ىذلا « عافدلا » انفلؤم

 نوفالثلاو عياسلا لصفلا

 برعلا قاف 42 ذأ

 نع بيرغ ميلعتب نيدانم برعلا دالب ىف نورخآ ماق .تفقولا اذه وحنو

 « دسجلا عم ديبتو تومت رضاحلا تقولا ىف ةيرشبلا سفنلا نا اولاق ذا ٠ قحلا

 ءريبك عمجم عمتجا اضيأ تقولا اذه ىفو ٠ ةمايقلا تقو ىف اعم ناددجتي امهنكأو
 ءارآ تربدغت ىدح » ةهوق لكب عوضوملا ف ملكتف 2 اضدأ سوناجحدروأ هيلا ىعد

 و ناو 0

 نونالذلاو نماثلا لصفلا

 نبدسكلالا ةعدد

 2« ١ نييسكلالا ةعدب ىعدت ىرخأ ةلالض اضيأ تنولا اذه ىف ترهظ دقو

 كلذو « ةيلاتلا تاملكلا ىف سوناجيروأ اهنع ثدحت دقو ٠ اهتبادد ذنم تئفطأ
 : نينامثلاو ىناثلا رومزملا نم ةماع ةظع ف

 يسيل ١ نيس - هل د مس

 ةمزال ةينثولا نأب هداقتعال ةيحيسملا دض هفلؤم بتك دقو ٠ ايروكييأ انوسليف ناك )١(

 ٠ اهل ةودع ىهف ةيحيسملا امأ 2 ةلودلل

1115 0 



1 . 559871 

 ابدانم « هتردقم بيسي أدح خفتنا 2, ” ندعم صخش ةرشايم نآألا رهظ »

 «٠ .نييسكلالا ةعدم وهو الا + سئانكلا ىف اريخآ رهظ ىؤلا ىزنعلارىذرلا_كلقي
 وهف ٠ مكلضب ال ىكل ء رورش نم ىترلا اذه هيلع ىوطنب ام رادقم مكل نيبأسو

 ميدقلا دهعلا نم ةنيعم ءازجأب ملسي اضدآو ٠ رفس لك نم ةنيعم ءازجأ ضنرب

 ليلق رمأ حيسملا راكنأ نا لوقيو ٠ ةيلك « لوسرلا ضفري هنّكلو « ليجنالاو

 نوزربي مهنا مث ٠ هبلقب ال همنب ركني نأ ةرورضلا دنع هنكمي ميهفلا ناو « ةيمهألا

 هب نمؤيو هعمسي نم نأ نودقتعيو « ءامسلا نم لزن هنا نولوقب انيعم اباتك
 ٠ « حيسملا اهاطعأ ىتلا كلت فالخ ىرخأ ةرنغم ىهو « اياطخلا ةرفغم لاني

 ٠ صاخشألا ءالؤه نع لبق ام اذه

 نوذالثلاو عساتلا ليصفلا

 )١( سودسبد دهع ىف ثدح ىذلا داهطضالا

 سوناحدروأ اهديكت ىنذلا مالآالاو

 ؟سونايباف دهشتسا داهضالا اذه ىفو , سئانكلا داهطضا ىف عرش بيليف ىلع

 ٠ ةيفقسألا ىف سويلينرك هنلخف « امور ىف
 2 *" دهاء 5 4 .٠ * هو عا جبن َ : .٠ . .٠

 مامأ هبناث ميلشروأ هسدنك فقسأآ ؟ ردنكسالا ىدينس نيطسلف قو ( 5 (

 ىف هتعاجشب هسفن أرب نأ دعبو ٠ حيسملا لجأ نم ةيريصيق ىف ىلاولا ىسرك

 ٠ روقولا نسلا بيشمب هتماه ةللكم نجسلا ىف ىتلأ ناث فارتعا

 هفلخو نجسلا ىف دقر ىلاولا ةحاس مامأ لياجلا هفارتعا دعبو ( * )
 ٠ ميلشروأ ةيفقسأ ىف سنابازام

 5 شدادايسلا: همها هنأ قام 9

 ٠ سلوب لوسرلا ىأ (؟)

 سويكاد ضعبلا اهقطني )١(

 55 ف رظنا امور فقسأ سونايباف صوصخب (؟)

 م ف رظنا ميلشروا ففقسا ردنكسالا"ضولعتكف 100)
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 هى و٠85 1

 خارصب انيلع اومجهو 1 هةعرسب جراخلا ىلا اوعفدناو -_- قداس زيسدنب ةراشا

 ::انيلا اوتاف ,مج. اما «.اننوسرحي اوناك نيذلا ركسعلا بره لاحللو ٠ ديدس
 ٠ ةيراع كئارآلا ىلع ندعحطضم انكو

 انيلا |وتأ اصوصل رمألا ءىداب َّق مهتننظ مينا هللا ملعيبف انأ امأ » ) + ب

 ٠ ىراوجب ةعوضوم تناك ىتلا ىبايذ ةيفب مهيلا تمدقو « طقف ايناتك ابوث
 .٠ ةعرسب مهعابتاو مايقلاب ىلا اوراشأ مهنكلو

 مهيلا تلسوتو مهتوجرو تحرصف .« مهثيجم ببس تكردأ ذئدنع » ( 8)
 نا » مهسفنأ مه ىسأر | وعطقب نأ مهيلا تيلطو ٠ اندحو انوكرتمو | ودهذب ا

 ىغيقلا اوقلا نيذلا ككلوأ ىسار عطقي نأ لبق ؛ ىل ةمدخ ةيآ ميدقتب اوحمس
 » نه لك و ىئاكرشو ىئالمز ملعي امك ٠ ةدفبكلا هذهب تحرص امدنعو ٠ ىلع

 ٠ ىنورجو ىلجرو

 رامح ىلع ىايا نيعضاو , ةعرسبا ةيرقلا جراخ ىنولمح .ىنوكسما نيذلا نا ريغ ٠ ه سلوبو سرطبؤ سوتسوفو نموياغ مهف هذه.لك دوهش امأ ( 1)
 ٠ 3 اديعب ىنوجرخأو « جرس نودب

 ٠ ةرسمن نع سودسبنوبد هآور ام | ذره

 نوعيرألاو ىداحلا لصفلا
 ةيردنكسالا ءادهسش

 ا دب ب ب ببب

 سوياغ نأ اضيأ ىرت ثيح ١ ف ا/ ك رظنا ٠ سويسيد داهيطضا ىف هءالمز !وذاك (5)
 ءاسامسش ناك سوتسوف نأ ىرت ؟ ةهرقف لصفلا كلذ سفن ىفو ٠ ايبيل ىف ةيربلا ىف هامزال سرطبسو

 ثيح ايبيل ءارحص ىلا هتلمح هتذقنأ ىتلا ةعامجلا هذه نأ ئرذ ؟؟ : بيب قال .ك 3" 01)
 . داهطضالا ىهتنا ىتح نيليمز عم كثددل



5١ 
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 اندض جبهو ضرحف قيس دق ناك ادأ » ةنيدللا هذه .ىف رورنملا ردصمو ع هل نا

 0 مهدالب تافارخ مومس ديددح نم مهيف ثفنو 1 نبددممألا تاعامج

 ىأ باكترال ةلماك ةصرخلا ودحوو « ةيفدكلا هذه مه به ذاو م»( )١"'

نواتقد نأ ىه مهنيطابنل اهنومدقب همدخ سدقأ نأ اوردتءا » مك نم عود
 ٠ ا

 « سارتم همسا نسلا ىف مدقتم لجر ىلع الوأ ضيقلا اوقلافو ( 50

 ؛تاوارهلاب هوبرضف « مهعيطي نأ ىبأ هنكلو ٠ ةيرذك تاملكب قطني نأب هورمأو

 * هومجرو ةنيدمللا جراخ هورجو « ةداح ىصعب هيندعو ههجو اوقزمو

 « اتنيوك اهمسا ةنمؤم ةارما مهمنص لكيم ىلا اولمح كلذ دعب , ( ؛ر

 امورجو « اهيلجر اوقثوأ رمألا تحبقتسا املو ٠ هتدابع ىلع اهنوردجي مهلعل

 ةراجح قوف اهمسج اوضضرو « ةراجحلاب ةفوصرلا عراوشلا ىلع ةنيدلا لك ىف

 اهومجرو ناكملا سفن ىلا اهوذخ؛ كلذ دعبو ٠ اهودلج تقولا سفن ىفو « نوحاطلا

 ٠ اهحور تضاف ىتح

 اوجرخأو « ءايقتألا تودب ىلع ةدحاو سفذب مهلك |وهجه مث نم » ( ه )

 ؛ةسيفنلا ةعتمألا لك مهسفنأل اوذخأو ٠ مهوبلسو مهوبهنو « اودارأ نم لك اهنم

 تدب اذبو « عراوشلا ىف اهوقرحا4و اهورثعبف ؛ بشخ نم ةعونصملاو « ةثغلا امأ

 ٠ اهازغ دق اودع ناك ةنيدملا

 ” مهلاومأ بلس نيدلباق . ةنيدملا اورداغو اودحسنا ةوخالا نأ ىلع » (7)

 الا ٠ برلا ركنا نالا ىلا ادحاو فرعا :تسسلو ٠ سلود مهل دهن :نيذلا كتلوأك

 ٠ هيف كوكشم رمأ اذهو « مهيديأ ىف عقو دق دحآ ناك نا

 « اينولوب6 « ردقلا ةليلجلا ءارذعلا كلت ىلع ضبقلااوتل1 كلذ دعمو ٠» ( "ر

 , اهنانسأ لك اورسكف « اهيكف ىلع اهوبرضو « نسلا ىف ةمدقتم ةددس ىهو

 مهتافاتم ىف مهعم كرتشت مل نا ةيح قرحلاب اهوددهو ةنيدملا جراخ اران اودتوأو

 ٠ تقرتحاف رانلا ىلا ةسامحم تزفق ةريصق ةالص دعبو ٠ ةيرفكلا

٠. 
 لحدا هةنش أدب ةيردنكس الا ف داهيطضالا نوكيف اذلو ؟
 ١1١ هك نس رويسدد رمأ ردص ٠ 835

  ( )0بع 155:5٠١(



 , ةيشحو ةوسقب هوبذعو « هتيب ىف نويبارس ىلع ضبقلا اوقلأ مث » ( 8)
 انمامأ احوتفم كلانه نكي ملو ٠ املع ةقدط نم هوحرط هفارطأ لك | هرسك نأ دعبو
 ىفو امود نوحيصي اوناك مهنأل » البل وأ اراهن , ةفظع وأ ماع قدرط وأ عراش

 اجراخ لاحلا ىف رجي نأ بجو ةيرفكلا مهتاملك ددري ال دحأ ناك نا هنأب ناكم لك
 قرصحيو

 ةبله1 ايرحو ةنتف نكلو ٠ الموط لاونذملا اذه ىلع لاحلا رمتساو 50 (١
 » عت دا مهضعب . ىلا اندض مهتوسسق انتلوحف » سعنلا بعشل لأ نيب انيسن مدل

 .٠ هب اندده امم

 ةعورملا ةلاحلا كلت لئامت ةلاحلا تداكو . انلصو ىكلللا رمألا نآل وه )٠١(

 ٠ اوجعزنا عيمجلا

 ةلاح مهب تدتشا نمم نيزرابلا نم نوريثكلا لاحلا ىف ٠ مدقتو , )١١(

 ةمد خلا "ىف اوقثاك ذا . ةّيمسرلا مهتاّبجاو راّيتب نورخآلا فرجناو , فوخلا
 مهئامسأب ةادانملا ىدلو 1 مهفراعم ةطساوب اعمد | وعفد نورخآلاو » 3 ةماعلا

 2, مهصئارف تشعتراو « ضعءبلا هجو رفصأو « ةسندلا حئايذلا نم اويرتقا
 مهسفتا مه: اومدقي ىكل لب « ناثوالل حئابذ اومدقي ىكل ال نوقاسب اوناك مهناك
 احضاو ناك هنأل ؛ مهلوح ةفقاو تناك ىتلا ريهامجلا مهب تازه كلذل « اهل حئابذ
 ٠ ناثوالل اوحبذي مل نإ اولتقي نأ نم نيفئاخ اوناك مهنا دحاو لكل

 نينلعم , ةأرح لكب ناثوألا حباذم ىلا | ومدقت ضعميلا نأ ىلع 5”

 رسعي مهنأب اسنبر ةوبن قدصت ءالؤمم نعو ' نييحيسم طق اونوكي مل :مهنأ
 اوصعيت نورخالاو 1 ةعامجلا هذه |وعبت ضعيلاف نوقابلا ام 1 مهصالخ

 ةيخيسملل  ادهطصم :ناك: دقو .هنع: الدب .سويسيد ةماقاو بيليف توم ىلا ةراشا (9
 ما 1 05117 (5)

 0 مانصالل اوحيذيل ىلا“ (8©)
 . ةنيعم ىرخأ تابسانم ف اذكو «.هتفيظو ىف هلوبق ىدل مانصالل حئابذلا ميدقتب امزلم ىموكح فظوم لك ناك (1)
 مي وسان حي "وف



 < : :21١
 ةفزف]

 ٠ مهيلع ضيفقلا ىفلا نورخآلاو اوبره ضعجلا ؛ ىرخأ ةعامج

 ضعبيلاو « نوجسلاو دويقلا ىتح ءانمأ اوللخ نيرخآلا ءالؤه ضعبو » (1)

 ٠ ةوسيثك امابأ مهنجس دعب ىتح » ةمكاحملل مهمبدقت لبق ناميالا اودحح

 ٠ ام اتقو بيذعتلا اولمحت نأ دعب اوعجارت نورخآلاو

 ةردقو ةوق اولان ذا مهناف نوكرالا نوتياثلا برلا ةدمعأ امأ )١5( ١»

 نيعئار ادوهسش اوحبصأا « هب اوكسمت ىذلا ىوقلا ناميالا عم نابسانتي

 لصاتملا ءاد نم اريثك :وكشي ناكو ٠ سونايلوب ءالؤه لوأ ناك م )١١(

 لاحللو ٠ هنالمحي نيرخآ نينثا عم هومدقف ٠ ىشملا وأ فوتقولا نع زجع ىتح

 فربتعا نأ دعبف سنوي نوينورك همساو رخآلا امأ ٠ نامدالا امهدحأ ركتنأ

 « ةنيدملا لك ىف نيلمح ىلع المح نسلا ىف مدقتلا هسذن سونابلود عم برلاب

 رانب اقرحأ اريخأو . ايرض عفترملا عضولا اذه ىفو « ملعت امك ادج ةريدك ىهو

 ةماعلا لك مهب طيحت « ةدددش

 افقاو ناك ذا امهيربعم حبو ساسيب همسا ايدنج نأ ىلع »2 (15)

 ٠ ميظعلا لطبلا اذه مكوحر , ههجو ىف اوحاصف ٠ ناقاسي امهو امهراوجب

 ٠ ىوقتلا لجأ نم لاضنلا ىف اليبن افقوم فقو نأ دعم هسارتعطقو

 ىبيل ناك دقو « ناميالا ركني نأ فنعب رخآ نم ىضاقلا بلطو ١١ ١

 نعذي مل ذاو ٠ اقح 8 كرابم « مسالا اذهب قيلخ وهو « راقم همساو « دلوملا

 ٠ ةليوط ةدم دويقلا ىف ردنكسالاو سوخاميب ىقب مهدعبو ٠ ايح قرحأ

 : ةيظلتم ران ىف اقرحأ مث ٠ تادلجلاو 1 ةطشقملاب ىصحت ال امالآ المحتو

 مويرانومأ : نع ءاسن عبرا امهعم ناكو , (1)
 اهبذع « ةفيفع ءارذع ىهو «

 ةيأب قطنذت ال نأ ىلع ةيادبلا ذنم تصرح اهنأل , ةمحر الو ةداوه الب ىضاقلا

 نه تايرخألاو ٠ اجراخ اهورج اهدهعل ةنيمأ تيقب ذاو . هب اهرمأ امم ةقلك

 تناكو « ايسينويدو ٠ نسلا ىف ةمدقتم ادح ةروهشم ةاآرما ىهو ” ايروكرم

 نأ نم لجخ ىلاولا نألو ٠١ ٠ برلا نم رثكا اهءانبأ بحت مل ؛ نيريقك ءانبأل امأ

 ٠ كرايم ةينانويلا ىف هانعم « راقم » مسالا )02

 ٠ هقزمتف مسجلا قوف رمت تناك-ةلآ (9)

 ٠ « ايرانومأ اهمسا ىرخأو » ةرشابم كلذ دعب ركذ ةعبارلا مسا ناب ليق )0٠١(



 باي : 1611 ١

 نلتق دقف ٠ هيلع نرصتني اماود نك ءاسنلا نآلو «٠ ىودج الب ناك بيذعتلا
 ضوع بيذعتلا تلمحت مويرانومأ ةلطبلا نأل ٠ بيذعتلا ةلواحم نود فيسلاب
 < ممل

 مهعمو 2« سوروذيسياو « رتاو © نوريه نويرصملا ملسأ دقو » )١1(
 ىف ىضاقلا لواح ٠ ةنس ةرشع سمخ وحن هرمع ىبص وهو ٠ سوروغيسيد
 هيلع ريثأتلا روسيملا نم ناك هناك ةلوسعم تاملكب ىبصلا للضي نأ ةيادبلا
 ملستسي نأ رو سيلا نم هنأ اناظ بيذعتلاب هيلع طغضي مث « ةلوهسب
 ٠ ملستسي ملو عنتقي مل سوروةسودد نكلو ٠ هلووسب

 ٠ نارينلل مهملسأ مث < ةيشحوب مهدلج نيتباث نوقابلا ثبل ذأو » (5*)
 ةتدؤجانو.!“ازاهجا هشفف !نتوروقسويد نربا اهب“ ىتلا ةقيرطلاب ةبجعأ الو
 2: ضالخ هب. ظفايْشينا:-القاق :هذّوط'# هيلا تمدق ىتلا تاءارغالا ءاقلت ةمدكحلا

 ىف « :نالا اننيب اذه ىقتلا سوروقسويد لازي الو ٠ هنس ةثادحل ارظن هيوتنلا
 دشأ بيذعتو لوطأ داهطضا راظتنا

 هنأب « اضيأ ىرصم وهو «, نويسمن همسا رخآ صخش مهتأو » )١١( .
 ةديعبلا ةمهتلا هذه نم ةثملا دئاق مامأ هسفن ارب الو ٠ صوصل ةباصعل ىمتني
 مامأ دويقلا ىف ذخأو ٠ ىحيسم هنأب هب ىمدو « دعيلا لك قحلا نع
 ناك ام فعض تادلجو تابيذعتب هيلع مكح دقف ملاظلا ىلاولا كلذ امأ ٠ ىلاولا
 كرابملا لجرلا كلذ مركأ اذكعو , نيصل نيب هقرحأ مث « صوصللا ىلع هب مكحي
 ٠ حيسملاب ههيش هنأب

 سوميلطبو ونيزو .نومأ مه دنجلا نم ةعامج .مامأ افقأو ناكو »2 (55)
 , مهنانسأ ىلع اورصأ « ناميالا راكنإ كشو ىلع ناك ىحيسمك .مكاحي انيعم اصخش نأ رهظ ذاو « سليفويث همسا نسلاف مدقتم لجر مهعمو ٠ سنيجناو
 اوكرحو مهيديأ اودمو مههوجوب اوراشاأو « .هراوجب نيفقاو اوناك مهنأل
 . مهداسجأ

 دحاو ىأ ىقلي نأ لبقو « مهيلا عيمجلا راظنأ تهجتا امدنعو» (15)
 رولا درك. 4 ”نودحتينسم مهنا «نولكاق“ ةفكحملا ىجن اوعفدنا ٠ مهيلع ىديألا
 ا امل و | وج كم ورع :مهصئارق تدعتراف .مهتاضق مآ « مالآلا ا 000 لو نرويكلجي | وذاك نيذلاوةءاجش تدادزاف هسلجمو وه ىلاولا
 .٠ « مهراصتنا ىف مهدجم هسفن هللا نآل ٠ مهتداهشب



 نوعيرألاو ىذاتلا لصفلا

 سويسيئوبد مهنع ثدحت نورخآ صاخشأ

 )١( , امرا نوينثولا مهقزم « ىرقلاو ندملا ىف ؛ نوريثك نورخآ كلانهو «
 نيقابلل لثمك طقف دحاو نع ثدحتاس ٠ دحأل ليكوك لمعي نوريخسا ناك

- 
 الو « هسيئر هناهأن ,« ضفر 0 حدذي نأ هسيئر هرمأ الو٠ ماكحلا

 هيلا ءاسأ هضفر ىف اتباث ٠ ىف اهعفدو ةليوط اصع كسمأ هتابث ىف رمتسا املو
 هلتقو هئاشحأ ٠

 ىراربلا ىف تلوجت ىتلا ريهامجلا نع ثدحتلل رمألا جاتحي لهو ١» ( ؟)

 ؟سوحولاو صوصللاو ضرملاو دربلاو شطعلاو عوجلا بيسب اوكلهو « لابجلاو

 ٠ مهترصنلو مهتتآ ىتلا ةوعدلا دوهش مهنم اوجن نيذلا نيقادلا ناف

 « نومرك ناف ٠ ليثمتلا باب نم ةدحاو ةتداح ركذأس ىننأ ىلع )” ( ١»

 عم بره اذه ١ سولين ىعدت ةنيدل انقسأ ناك ٠ نسلا ىف ادج امدقتم ناكو

 امهنع ثحبلا ىف اودج ةوخالا نأ مغرو ٠ ادوعي ملو " برعلا لبج ىلا هتجوز

 ٠ امهيتثج اودجو الو امهودجي مل مهناف

ابي نمدي ةيوعصم ضمنا ى ىدتفا دعو
 ىنناو ب نآلا يل 0 2, ظه

 تاقدضلا 0 ترشو 0 ماعت ىكلا لد ٠ 1 ه4باغ الب م ىخلاي رومألا حن ةره وو

 .: « العف اهب

 : الئاق فيضي ليلقب كلذ دعبو ( ه )

 0 ل

 ٠ فنم بونج لينلاب ةريزج ىف تناك ()
 ٠ ىقرشلا لبجلا ىأ ()
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 ؟صاخشألا ءالؤه لثم نع ةوخالا اهيأ انيلا اهنومدقت ةحيصن ةياف» ( 1)
 2« مهتبحمو مهرارق ىعارنو 2 هوطعأ ىذلا .مكحلا سفن ىطعن له ؟ لعفن اذام

 انسفنأ ميقنو « .ملاظ مهرارق نكد نلعن مأ ؟ .مهيلع. اوقفشأ .ن' ةمحرلا رهظنو
 ٠ (« ماظنلا بلقنو ةمحرلا ىدحتنو « .مهبأرل ةاضفد

 , 9 داهيطضالا تقو | وفعض

 نوعدرألاو ثلاثلا لصفلا

 هتقطرعو « هتايح ةقيرط 2« سوتافون

 هتفرجع ىف « امور ةسينك؛ىفب سف وهو ٠ سوتافون :خفتنا اذه دعس( 1 )
 اولمع ولو ىتح-٠ صالخلا ىف:ءاجر ىأ مهل دعي مل هنأك صاخشألا ءالؤه ىلع
 ءايربك ىف نيذلا كئلوأ ةعيش معزت مث. ٠ ىقنلا ىقيقحلا .ديدجتلاب لصتي ام لك
 ٠١ « ىراثك » مهسفنأ اوعد مهماهوأ

 « افقسأ نيتس نم امور ىف ادج-ريبك عمجم دقعنا كلذ رثأ ىلعو:( ؟))
 ميلاقألا ةاعر شقانت هسفن تقولا .ىفو ٠ ةمهمامشلاو سوسقلا نم رفوأ ددعو
 ناب عامجالاب رارق ردصف ٠ لمعي نأ بجي اميف مهنكامأ ىف ةدح ىلع ىرخألا
 ضغبملا ةيناسنالا مبيدع هبأر َْق هوعباش نمو , ةعم اوكرتشا نمو 0 سيوتافون

 لاثمأ اوفشي نأ بجي مهنأو « اهنع نيجراخ ةسيئنكلا مهربتعت نأ بجي « خالل
 ٠ ةيوتلا ةيودأ مهيلا اومدقبو » ةيرجتلا ُْق | وطقس نيذلا ةوخألا ءال وه

 نيعأ ىف ايسانم ىؤر امو ٠ ازور عمجم/ف مقا ام,نوبتا + ةليكاطنا ةسينك هفقسأ

 ٠ ىنابرلا ءاشعلا ةميلو دوصقملا نأ حجرألا (؟9)
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 ىرخا لئاسر اضيأ تلصوو ٠ ةرواجملا راطقألاو ايقيرفاو ايلاطيا ىف نيذلا عيمج
 نأ ىلع اوقفتا امك ٠ ةبرجتلا ىف اوطقس نم ةدعاسم ةرورض ىلع اوقفتا دق مهذأ نيبت ىمو « اقيرفا ىف هعم نمو نايربيس ىلا ةبوسنم « ةينيتاللا ةغللاب تبتح
 ٠ هعم اوكرتشا نم لكو ةقطرهلا عدتبم ةعماجلا ةسيذكلا نم عطقبد

  عمجملا تارارق نع سويلينركل ىرخأ ةلاسر ههب قفرأو ( * )
 اهنم سبتقن نأ انب قيلخ ٠ سوتافون قالخأ نع ىرخأ لئاسر اضيأ كلانعو
 ٠ اهيلع علطي نم لك هنع اًئيش فرعي ىكل تارقف ضعب

 .٠تتوتافون نع سويباف ثدحي سويلينرك ىرن ةيلاتلا تاملكلا ىفو ( 5 )
 دنم ةيفقسألا ىهتشا لجرلا اذه نأ فيك فرعت ىكل كثدحأ نأ ديرأو »

 امدختةسم « طقف ةسنل اهاقبآو ةحماجلا ةيغرأا هذه ىفحأ هنكلو » ليوط نمز

 0 هدرمتل راتسك ةيادبلا ذنم هب اوقصتلا نيذلا نيفرتعملا كئلوأ

 لصح ىذلا + سونابروأو . انسوسق دحا , نسوميسكم نأو )١ ( ١»
 فعض ىلع بلغتو « هللا ةمعن لضفبو ةردان ةماهشب باذعلا عاونأ لك لمحت ') جر وهو « سونيريليكو سوينوديسو « هفارتعاب فرش مظعاأ ىلع نيترم
 هليج اوفشكو هوحضف ءالؤه  رادتقاب مصخلا رهقو « هناميا ةوقب دسجلا
 ع ةسدقملا ةسينكلا ىلا اوعجرف ٠ ةفئازلا هتقادصو هبيذاكأو هليلاضأو هقافنو
 نييناملعلا نم ريفو ددعو سوسقلاو ةفقاسألا نم نيريثكلا روضحب اوحرصو
 كلذ تاءارغا ببسب ام اتقو ةسينكلا اوكرت دق اوناك مهنأل + ديدش فسأو ءاكيب اذه اولعف دقو ٠ اليوط انمز اهافخا ىتلا هرورشو هتبحو هليح لكب
 0 ٠ « ثيبخلا ركاملا شحولا

 : لوقي ليلقب كلذ دعبو

 هاتيار ىذلا رييغتلا كلذ , بيبحلا خألا اهيأ « ادج ابيرغ ناكو » ( ا/)
 ظلغاأي مسفقأ ىذلا 2« ادج بيرغلا صخشلا اذه نأل ٠ ريصق تقو ىف هيف ثدحد
 هم تفذق دق ةنيكام ناك فقساك ةتغب رهظ « ةيفقسالل ىعسي ال نأ ناميالا

 'لواح ذا , ةسينكلا ةديقع نع عافدلا ىغعدملا , فلصتملا اذه نأل» (48)
 الزانت هفافر نم نينثا راتخا » قوف نم هل طعت مل ىتلا ةبفقس آلا ىلع لوصحلا

 ( ةسينكلا خيرات ؟5 م )
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 ججحلا ضعبب هلعل « ايلاطيا ىف لمهم ريغص نكر ىلا امهلسرأو « امهصالخ نع

 اودكاف © ةطاسبلا ةياغ ىفو جذس ةفقاسأ ةثالث عدخي نأ عيطتسي ةروزملا

 ىتح نيرخآ ةفقاسأ عم امور ىلا اعيرس اوبهذي نأ ىرورضلا نم هنأب اوددشو

 "رح تناك هلو طال ناك واق ان لك طا وكب

 « هلثم نيرخآ صاخشأ ضعب عم مهيلع قلغأ اولصو امدنعو » ( 9 )

 هتلتعاو اوركس ذا « ةرشاعلا ةعاسلا ىفو ٠ ةطاسبلا ةياغ ىف اوناك انلق امك مهنأل

 « ةلطاب ةفيزم ةقيرطب ىديألا عضوب افقسآ ومسري نأ ةوقلاب معهربجأ : مهتحص

 ٠ ةنايخلاو ةليحلاب اهسلتخاو هسفنل مقتنا هيلا تأت مل ةيفقسألا نألو

 :ةفقاسألا ءالؤه دحأ ةسينكلا ىلا داع ريصق تقوب كلذ دعيو » )09١(

 عفشتو « نييناملعلا دحأ ىلا امك هعم انئدحت نحنو ٠ هيدعتب اذرتعمو ايكاب

 2 نيرخآلا نيفقسالل نيفلخ انمسر مث ٠ نيرضاحلا بعشلا لك هلجأ نم

 نلقلو تيح ىلا امهانلسرأو
 هفقسأ كلانه نوكي نأ بجي هنأ ليجنالا نم مقتنملا اذه ردي ملو )١١(

 (لهجي نأ انكمم ناك فيكو ) لهجي مل هناف كلذ عمو ٠ ؟ ةعماج ةسينك ىف دحاو

 ةسمامش ةعبسو , © ةسمامش ةعبسو « اسيسق نوءبرأو ةتس اهيف ناك هنأ

 ,حاورألا ىدراط نوسمخو نانثاو ه٠ تفلدنق نوعبرأو نانثاو ٠ 5 نيدعاسم

 ,صخشو ةلمرأ ةئامسمخو فلأ نم رثكأو «٠ نوباوبو «  نوئراقو «١ 5 ةسجنلا

 ٠ ديسلا ةمحرو ةمعنب مهلك نومعني « ةقيض ىف

 .نيذلا لكو ٠ ةسينكلا ىف نيمزاللا « ريفغلا عمجلا اذه لك نأ ىلع » )١١(

 املك ملسر ىظفتبم للا زجلا نسي نكت: قوتلتسلو فينك هللا هيلكس | زكاع

 ٠ « ةسينكلا ىلا هودري وأ هتحافوو هتسرطغ نع هوعجري نأ اوعيطتسي مل

 ٠ ةنيدملا ىف دحاو فقسأ كلانه نوكي نأ دئاسلا ىأرلا ناك (؟)

 ( 5 عا ) ىلوألا ةسينكلاب ءادتقا ةسمامش ةعبس ةسيئكلاب نوكي نأ ةداعلا ترج (5)

 .باوبألا ةبقارم « حباملا ىلع ةمدخلا ىناوأ دادعا ىف ةسمامشلا ةدعاسم مهتفيظو تناك (؟)

 ٠ ةديعبلا سئانكلا ىلا ةفقاسألا لئاسر نولمحي اوناك ام اريثكو ٠ لوانتلا ءانثأ

 «٠ لوانتلا ةمدخل رمخلا ميدقتو ةسينكلا ىف راوذألا ةءاضا مهتفيظو تناك (5)

 نم ةالصلاو مهب ةدانعلاو « :ةسجن حاورأ مهيف نيذلا صاخشأآلا ةبقارم مهتفيظو تناك (3)

 ٠ حاورألا .درظل مهلجا

 ٠ نويسطسنغالا مع مهلعل (1)
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 )١١( تاملكلا هذه اضيأ فيضي ليلق دعب ٠

 4ل تناك تافرصت وأ لامعا ىأ بيسي : رثكأ لوقأ نأ ىل حمسأو»

 ,ةياديلا ذنم ةسينكلا ىف اشن هنأل له ؟ ةيفقسألا لجأ نم لضاني ىكل ةأرجلا
 لجأ نم ةريثك راطخإ طسو زاجو « اهنع لاضنلا ليبس ىف ةريثك امالآ لمحتو

 كشوأ هناك ادب الو ٠ ديدش ضرم هب لح حاورألا ودراط هملسأ ذاو ٠ هتاداقتعا ةلع وم ناك اليوط هيف نكسو هلخد ىذلا ناطيشلا نكلو» )١5(
 ا رشا رع اني سكت نا لوالل انل زاج نا « هيلع اعجطضم ناك ىذلا ريرسلا ىلع شرلاب ةيدومعملا لبق توملا ىلع

 اهضرفي ىتلا ىرخألا ءايشألا لبقي مل هضرم نم ىفش امدنعو » )١5(
 نكمي فيكف اذه ليقي مل ناك ناو ٠ 8 فقسألا متخ الو ىتح : ةسينكلا نوثاق
 ٠ ,؟سدقلا حورلا لبق دق نوكي نأ

 )١١( اضيآ لوقي ليلقي كلذ دعبو :

 ىلع فوخلاو نبجلا ببسب كلذو ٠ سق هنأ ركنأ داهطضالا تقو ىفو ه
 سبح ىتلا ةفرغلا نم جرخي نأ هوجرو ةسمامشلا هيلا لسوت امل هنآل ٠ هتايح
 سقلا ىلع بجاوأ| همتحي ناك امك ةوخالل ةمزاللا ةدعاسملا مدقيو « أهيف اهلسفن
 تالسوتل هبأي مل . ةدعاسملل نيجاتحملاو رطخلا ىف نيذلا ةوخالا دعاسي نأ
 « دعب اسقف نوكي نأ ىف بغري ال هنأ لاقو ٠ بضغ ىف فرصنا لد , ةسمامشلا
 ٠.,ىرخأ ةفسلفب ابجعم ناك ذأ

 ةيلاتلا تاملكلا فاضأ ةليلق ىرخأ ءايشأ ىلع ةوالعو :
)١( 

 اهيف بسح نمآ ذا ىتلا هللا ةسينك كرت بيجعلا صخشلا اذه نآل »
 لك اذه ىلع ضرتعا دقو ٠ اسيسق همسر ىذلا فقسأآلا لضفب ةيسيسفلل الحأ
 ةيتونهك ةبتر ةيأ لبقي نأ لحي ال ناك هنأل , بعشلا نم نوريثكو سوريلكالا
 ٠ « طقف صخشلا اذه ةماسرب هل حمسي نأ بلط فقسألا نكلو ٠ هل مت امك هضرم ببسب هشارف ىلع شر صخش

 كدا ا _

 ٠ ارضاح ناك نا فقسألا هب موقي ناكو تيبُدلا رد ىلا ةراشالا (8)



 . د ا 2

 صخشلا اذه مئارج اوسأ ىه ىرخأ ةميرج كلذ ىلا فيضي مث (1)

 يىقشلا لجرلا كلذ مزلأ , دحاو لك ىلع اهعزوو « نيبارقلا مدق امدنعو »

 نأ دري مل هيدي اتلكب هيدي كسمأ ذاو ٠ ةكربلا لدب فلحي نأ هلواني وهو

 ىل فلحا : ( هتاملك تبثأ نأ تدرأ دقو ) ةيفيكلا هذهب فلح نادعب الا هقلطي

 ٠ سويلينرك ىلا عجرت الو ىنكرتت ال نا حيسملا عوسي انبر مدو دسجب

 الدبو « طابرلا اذهب هسفن طبري نأ لبق قوذي نأ ىقشلا اشب ملو » (19)

 ٠ « سويلينرك ىلا دوعأ نل لاق زبخلا لوانتي وهو نيمآ لوقي نأ نم

 ) )9١اضيأ لوقي كلذ دعبو ٠

 لك هنوكرتي ةوخالا نأل ٠ اروحهمو ادرجحم نالا حبصأ دق هنأ ملعأ نكل 0«,

 دهشتسا ىذلا «٠ كرابملا ديهشلا ء اضيأ ىسومو ٠ ةسينكلا ىلأ نوعجريو موي

 ضفر « ايح لازي ال وهو هتقامحو هتأرج دهش ذا « ابيجع اديجم اداهشتسا اننيب
 0000 لكلا كم هيفا لقت نبثلا: ةنيوحلا' نتيوسقلاب وز ةن طالخخالا

 ) » )5١امور ىلا اوتأ نيذلا ةفقاسألا نع ةمئاق مدقب هتلاسر ماتخ ىفو «

 اوناك ىتلا تايشوربالاو مهئامسأ ركذ عم « سوتافون ةفاخس ىلع اومكحو
 كر اهنوسأرب

 لئاسرلاب اوربع مهنكلو « امور ىلا اورضحي مل نم اضيأ ركذيو (56)
 امال لعلب نيل يهمك منيو نكذيو :اةفقاسألا فالؤم ءارآ> ىلع مهتقفاوم نع
 ٠ ةيكاطنا فقسأ سويباف ىلا رومألا هذه سويلينرك بتك دقو ٠ مهلئاسر اهنم

 نوعبرألو عيارلا لصفلا

 نودبارس نع سودسينويد ةباور

 ارومأ بتك اهيفو ٠ ةعدبلا هذه ىلا ليلا ضعب ليمي ناك هنأ ودبي ىذلا 4 رح

 نيذلا كئلوأ هب حفاك ىذلا لاضنلا ليصافت ىورو « ةبوتلا نع ةريثك ىرخآ
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 ةبيجع ةقيقح ركذي ىرخآلا ةياورلا دعبو ٠ ةيردنكسالا ىف اريخأ اودهشتسا
 : ىلي امك ىهو ٠ فلؤملا اذه ىف ركذلا قحتست

 انعم ناك ٠ اننيب ثدح ىذلا دحاولا لاثملا اذه كل مدقأسو » ( ؟ )

 مول الب اليوط انمز شاع ٠ نسلا ىف مدقتم نمؤم وهو « نويبارس همسا صخش
 حبذ هنأل دحأ هيلا تفتلي مل نكلو « اريثك لسوت دقلو ٠ ةبرجتلا ىف طقس هنكلو
 2 ه٠ ةيلاوتم مايأ ةثالث ىعولاو قطنلا دقفو « ضرم هارتعاف ٠ ناثوألل

 هتنبا نبا ىلا لسرأ عبارلا مويلا ىف الثيق هتحص تنسحت ذاو (١ ؟ )
 ٠ ةعرسب ىنولحتو لجعت نأ كيلا لسوتأ ٠ ىنبا اي ىننوقوعت ىتم ىلا : الئانق
 ٠ سقلا ىلا ىبصلا ضكرف ٠ ةيناث قطنلا دقف اذه لاق الو ٠ سوسقلا دحأ ىل عدا

 ٠ ىتاي نأ ردقي ملف , اضيرم سقلاو « اليل تقولا ناكو

 بجي توملا ةفاح ىلع نيذلا صاخشألا نأد ترمأ دف تنك ىننألو» ( 5 )
 ىكل ء لبق نم اهوبلط دق اوناك نا اميس « اهوبلط نا ةرفغملا مهل ىطعت نأ
 « ايتسراخفألا رس نم اريغص !ءزج ىبصلا ىطعا كلذل . نسح ءاجرب اوقلطني
 ظ ٠ خيشلا لجرلا مف ىف طقست طقنلا عديو هسمغي نأ هل لاقو

 كرصحت «٠ دعب لخدي مل ناكو . برتقا ذاو ٠ ىبصلا هي داعف » ( © )

 نكلو ٠ ىتاي نأ سقلا ردقي ملو ىنبا اي تيتاأ دقل : لاقو ةيناث نويبارس

 ٠ لاحلا ىف حورلا ملسأ اليلق علب ذاو ٠ همف ىف طقست

 هتبطخ تحسم ذاو ٠ لحلا لان ىتح اي> ىنفبد دف هنأ احضاو سيلآ ( 1)
 « ؟ اهلعف ىتلا ةريثكلا ةحلاصلا لامعالا ببسب هب فارتعالا نكم)

 0 َنسويسينويد هاور ام اذه



 نوعيرألاو سماخلا لصفلا

 سوتافوذ ىلا سويسينودد نو ةلاسر

 قياع دق ؤد اان نر نضشملل ار دك ولعن بقر ايدك الا !اولهعتلا نكل

 هدادترا ببس اوناك ةوخالا ضعب نأ ىعدا ذاو ٠ نيبنامورلا ةوخالا جعزي ناك

 : هيلا بتّك فيك ظحالف ٠ اذه ىلع هوربجأ دق مهنأك « هقاقشناو

 تعفد دق لوقت امك تنك نا « سوتافون هيخأ ىلأ سويسينويد نم مالس ه»

 لمحتت نأ اريخ ناك هنأل ٠ كتداراب كباحسناب اذه ىلع نهربف كتدارا ريغب اعفد

 ماسقنالا بنجت لجا نم داهشتسالا ىتحو « هللا ةسينك مسقت نأ نع ملأ لك

 ٠ مظعأ ىرظن ىف ودبي هنا لب ٠ ناثوألا ةدابع ضفر لجأل هنم ادجم لقأ نوكي ال
 لجأ نم ىئلوألا ةلاحلا ىفو ٠ هسفن لجأ نم ءرملا دهشتسي ةريخألا ةلاحلا ىف هنأل

 قافتا ىلع مهلمح وأ ٠ ةوخالا عانقا كنكمأ نأ نآلاو ٠ اهعمجاب ةسينكلا

 'نارئزكلاو أ ؛قئلزب_حقمي لبث[ كيلع قبح اال هاهو + كتلز "نع كرد دار ”مهئارأ
 كيلا لسوتا ٠ كسفن صلخ لقألا ىلعف ٠ نيدرمتملا عم حلفت نأ عطتست مل

 ٠ « برلا عم مالس ىف ىقبتو رمألا ىف رصبتلا نسحت نأ

 هب ضيا و دج را كيتا“

 نوعبرألاو سداسلا لصفلا

 سويسينويدل ىرخأ لئاسر

 اه ههناردل قيوتلل نمو صم رف ةوحلالا" ىلا ةلاثمر أضيا بتكو ( ) ١

 نوذوك ىلا هبتك ةبوتلا نع صاخ باطخ اضيأ ايقاب لازي الو ( ؟ )
 ٠ ةيردنكسالا ىف هتيعر ىلا ةيظعو ىرخأ ةلاسرو « سيلوبومره ةبشوربأ فقسا

 ةوخألا ىلاو «١ داهشتسالا نع سوناجيروأ ىلا اهبتك ىتلا كلذ اضيأ اهنيبو



 نيدحن 2165

 ةبوتلا نع ةلاسر لسرأ كلذك ٠ اهيلع افتسا سردميليث ناك ىتلا ةدكدوال ىف

 ٌْ اهيلع افقسأ سئازوردم ناك ىتلا اينيمرأ ْق ةوخالا ىلإ

 ملتسا امدنع امور فةسأ ١ سويلينرك ىلا بتك هذه لك ىلع ةوالعو ( ؟)

 فقسأ "< سونيلبه نم ىعد دق هنأ ركذي هذه ىفو ٠ سوتافون دض ةلاسر هنم

 ,ةيكودبك فقسأ ” سونايليمرف : هعم اناك نيذللا نيرخالاو « ةيكيلك ف سوسرط
 ناك ثيح ةيكاطنأ ىف عمجملا ىف مهلباقيل ٠ نيطسلف فقسا 4 .سوتستكويكو

 ٠ سوتافون ةعدب ميعدت نولواحي ضعبلا

 ناو « دقر ه٠ سويباف نأب ملع هنا لوقي بتك دقف اذه ىلع ةوالعو( 5 )

 تاملكلا هذه اضيآ بتكو ٠ ةيكاطنأ ةيفقسأ ىف هل ةفيلخ نبيع 5 سونابرتميد

 : ميلشروأ فقسأ نع

 :-« مالبمم قلطتإ 17 ردنكسالا طودنلا نحسب نأ دعمو

 ةفيظو نع ىرخأ ةلاسر اضيأ ةيقاب لازت ال هذه ىلع ةوالعو ( ه )

 بتكو , ستيلوبيه دي نع امور له1 ىلا سويسينويد اهلسرأ « ةيسامشلا
 « كانه نيفرتعملل ىرخأو « ةبوتلا نع ىرخأو « مالسلا نع ىرخأ ةلاسر مهيلا

 سفنل نييرخآ نيتلاسر لسآرو ٠ سوتافون ىأرب نونيدبي نولازي ال اوناك نيذلا

 نيتك نينا كاسل رار 10 افلا ىلا ضرما ب :نوفحتلا
 ٠ داهتجاب هتاباتك نآلا نوسردي نيذلا ةعفنمل هءارو اهكرت لئاسرب»

 )١( "و ف رظنا .

 # فا ا/ ك رظنأ ) نوعجري نيذلا ةقطارهلا ديمعت ةداعا ةرورق سونيليه ىأر نم ناك (؟)

 "8 ف ا/ ك ىطاسيمبسلا سلوب صوصخب ثدح ىذلا عازنلا ىف كارتشالا ىف بيصن هل ناكوي

 ال: ١9 ف (:) "+ ف رظنا (؟)

 م ف (0 *«.واالواوو ه فال ك 6١ مو ف (ه)
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 : 1 هيه 0 ا رتملالا ةبار انمي

 3 90 سيف بيب يب (!بتققن ىبملا دفبملا بلم
 : ولا ؟ مبيع اجر ا ياسو 7 ؟بقفم

 .٠ ةلوسوسر بة تايد دا( يي االفببو 2/4 مج : يودلولاه سر 7 مهن ةبسم 2
 1 رس ودهم ا هاير دوم اباه امج موب مشي غل
 !١ اليمخمر ديسل اهتا«دبك عتق ةعفل#و بناخ ىلع رجا : هراتيشنلو

 1 اهلا ةقع كليم نجار | اسس يع اب ّْ
 ويلاه جيزرا دعم نت اجاب ! قبب ملا 2ن يدب [فبأ هي هاملت

 يي و و 7

 قطا يت رجا كب » ام بنا نم قفا نوكس ذل
 - و 0 ه هةيعنعم 62-5 ل1 5

 ا لااع

 شاي الر ايفل 0 0 7
 518 3 نهج“ اك المعتبر ةلناك 2

 3 53 3 525 710 سلات 0 اذكر
 5 6 ا تع و اتينا ل 1 6 اطيل ل

 هيسلااز عقول ىلاد» اقع اانرير بيسي !7ة قلل ة باف بقتل
0 

 00 نوعبرألاو نديايبلب لسصخلا

 0 :١ "ارا ظ

 هك مان هلم ايي اموت اا اا 500- ل ) هج نر ال ا 13

 0 هين هيلي ايس ذي 7 هك ُ
 يس ونا و : 3 اه24 و



 عباسلا باتكتلا
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 ةه ٠.٠

 فقسأأ ةيناث اندعاسي ةسينكلا خيرات نم عباسلا باتكلا اذه ىف

 ةفلتخلا هرصع نوُتش نع اثدحتم ٠ هتاباتكب ١ سوبسيدنوبد ميظعلا ةيردنكسالا

 ٠ اهب نآلا ادباسو ٠ اهكرت ىتلا لئاسرلا ىف

 لوألا لصفلا

 سولاجو سويسبد ثبخ

 هفلخو هؤانبأ هلتق مكحلا ىف نيتنس لمكي ؟ سويسيد دكي مل ذاو

 ٠ ةنس نبتسو اعست هرمع ناكو سوناجيروأ تام تقوأا اذه و ٠ سول اج.

 ىلا بتكي وهو ةيلاتلا تاملكلاب © سولاج نع سويسينويد ثدحتيو

 نومامره ٠

 «كالهلا ىلا هب ىدأ اميف ركف الو ؛ سويسيد ثبخب سولاج فرتعي ملو »
 ءارهدزم همكح ناك ذا هنأل ٠ هينيع مامأ ىقلم ناك هنأ مغر ء رجحلا سفنب رثع لب

 ىلا نولسوتي اوناك نيذلا ءايقتألا لاجرلا ىلع مجه « هتدارا قفو ريست رومألاو
 نم هسفنب هسفن مرح مهايا هداهطضاب اذكهو ٠ هريخو همالس لجأزن هم هللا

 ٠ « هلجأل مهتاولص:

 ٠ هنع لبق ام اذه

 )١( فق رظنل سويسين دنويد ضوصخب 055 5

 ةّنس ىلإ 145 ةنس نم سويسيد مكح (؟) 501١م

 ةنس نم مكح (؟)  50١هّنبآو وها هتودج هلتق تيح 50 ةنس ىلآ



 ىناثلا لصفلا

 تقولا كلذ ىف امور ةفقاسأ

 هفلخ تاونس ثالث وحن امور ةنيدم ةيفقسأ ىف سودلينرك لظ نأ دعبو

 تناك ذا 2« ةيدومعملا نع هلئاسر ىلوأ سويسيئنويد هيلا بتك دو ٠ سونافتسا

 !ورهطي نأ بحي ةقطره ةيأ نم اوعجر نيذلا ناك اذا امع ةداح ةشقانم تماق دق

 ءال وه لاثمأ ددصي ةبرامس تناك ىدلا ةميدقلا ةداعلا نأل ٠ ال مأ ةبدومعملاب

 ةالصلا عم مهيلع ىدبألا عضو درجم ىه

 ثااثلا لصفلا

 نأد الوأ ةففاسألا نم هعم نمو سونابربك ىدان فيك

 ةيدومعملاب اورهطب نأ بحب ةقطرهلا نم نيعجارلا

 مهنا ىلع ٠ ةنجاطرق ةيشوربأ ىعار ؛ سونايربك رصأ ءىش لك لوأو

 دتشا سونافتسا نكلو ٠ مهتالز نم ةيدومعملاب اورهطت اذا الأ اولدقي ال نأ بجي
 ٠ ةيادبلا ذنم ىراسلا ديلقتلا فلاخت ةعدب ةبأ لاخدا ىرورض ريغ هآرو 4 هبضع

 عيارلا لصفلا

 سويسينويدد اهبتك ىتلا لئاسرلا

 عوضومللا اذه نع

 هنآب اريخا هل نيب « عوضوملا اذه ددصب عسوتب نسويسينويد هلسار ذاو
 ةعدب تضئفر ناكم لك ىف سئانكلا ناف هتاطو تنخ دن داهطضالا ناك املاظ



 ااا رفحا

 داهطضالا بقع ءاج ىذلا ءودهلا

 دعب امو « قرشلا ىف سئانكلا عيمج نأ ىتوخااي نآلا اوملعا نكل ) ١ ( ١»
 ىف ةفقاسألا عيمج حبصأو ٠ اهتملك تدحتا دق « ةمسقنم تناك ىتلا ٠ قرشلا

 ٠ ارظتنم ناك ام قوف « ءاج ىذلا مالسلاب ادج نيطبتغم « دحاو ىأرب ناكم لك

 سنابازامو ٠ ةيرصيق ىف سوتستكودئثو « ةيكاطنأ ىف ١ سونايرتميد طبتغا اذكه
 ىف سرودويلهو « ( دقر دق ردنكسالا ناك ذا ) روص ىف سونيرامو « ايلا ىف

 عيمجو « سوسرط ىف سونيليهو ٠ ( تام دق سرديميليث ناك ذا ١ ةيكودال

 زربأ ىوس ركذأ ملو ٠ ةيكودابك عيمجو ٠ سونايليمرفو « ةيكيليك سئانك
 : ةليقك ىتاملكو + ةليوط ىتلاسر نوكت ال ىكل ةنقاسألا

 دنع تادعاسملا اهيلا نولسرت ىتلا برعلا دالبو ايروس عيمجو » ( " )

 ٠ اينيكيبو سطنبو نيرهنلا نيب امو « ةرشابم نآلا اهيلا متبتك ىتلاو , ةجاحلا
 ةدحولا لجا نم هللا نودجميو « نوطبتغم ناكم لك ىف عيمجلا نا زاجيالابو
 ٠ سوبسينوبد هركذ ام اذه ٠ « ةيوخألا ةبحملاو

 دقو ٠ سوتسيز هفلخ نيتنس هزكرم لغش ذاف سونافتسا امأ ( ” )

 ,نسفن ىف اهيف هل نيب ٠ ةيدومعملا نع ىرخأ ةلاسر سويسينوبيد هيلا بتك

 ىف نم عيمجو سونايلمرفو سونيليه نع بتك نأ قبس كلذل ) 5 ( ١»

 مهب طالتخالا ديري ال هنا الئاق ٠ ةرواجملا ممآلاو ةيطالغو ةيكودابكو ةيكيليك

  ملعأ ام ىلع  ةفقاسألا عماجم ربكأانم تردص هنا حيحص هد ( ه )

 .2مهميلعت بجي تانقطرهلا نم نيمداقلا نأب ةنمضتم ؛ عوضوملا !ذه ىف تارارق

 ة[صوضصخبو 57 ف 5 ك رظنا سونايلمرن صوصخبو ١9 : ١7 ف 35 ك رظنا سوتستكويت صوصخبو 2 55 ف 7 ك رظنا سونيليهو سرديميليثو سونايرتميد صوصخب )١(
 © 59 ف " ك رظنا نسنابإ زاه



 5 ظ ,/ و 1 و ه : /

 السوتم هيلا تبتك دقو ٠ ةسندلا ةقيقعلا ةردمخلا نم نوفظنيو نولسغي كلذ دعب
 : لوقي كلذ دعبو ٠ « رومألا هذه عيمج لجأ نه

 معاريخأ ةريثك تاملكيو 0 ةيادبلا ىف ةليلق تاملكي ءاضيأ تبتك دقو م 2(

 نانيدي اناك نيذللا ” نوميلفو © سويسينويد نيبوبحملا نيسقلا انيليمز ىلا
 .* 6 رومألا سفن نع ىلا بتكو 6 سونافتسا ىأر سفنب

 . قركذ قئاسلا ةشتانلا نع لك اه ذه

 سداسلا لصفلا

 + ةيقوطرهلا 5 سويليباس ميلاعت ىلا اضيأ ريشي ةلاسرلا نسفن ىفو

 « ه َسسيلوباتنب ىف ىتلا سيائويب ىف نالا ريثأ ىذلا ميلعتلا نع امآ »
 نمضتملاو ء حيسملا عوسي انبرو « بآلا ريدقلا هللا ىلع افيدجتو ارفك ءولمملا
 اروصقو « سئاتملا ةملكلا م ةقيلخ لك ركب ديحولا هني" صويصختب ةريثك اكوكيش
 ؛نيفرطلا الك نم لئاسر ىنتلصو دق هنأل ارظنف . :.نسدقلا جورلا ةفرعم:فالويحت
 تعضو « عوضوملا ةجلاعل لئاسر عضب تبتك دقف ءرمألا ةشقانا ةوخالا نمز
 كيلا لسرأ انا اهو ٠ ىتعاطتسا ردق ىلع ميلاعتلا نم اريثك هللا ةدعاسمب اميف
 . « اهنم اخسن

 عياسلا لصفلا
 سويسينويد اهآر ىتلا ةيهلالا ايؤرلا ٠ ةعينشلا ةقطارهلا ةطقس

 هلبق ىذلا ىسنكلا نوناقلاو
 اع ةثلاخثلا ةلاسرلا ُْق ىلي ام هسفن اذه سودسينوبدىور دقو ( ) ١

 : ىنامورلا سقلا نوميلف ىلأ اهبتك ىتلا ةيدومعملا

 < ؟9 اق ىلي اميق رظنا © سوتسيزل انلخ امورل افقسأ دعب اميف ميقأ (؟)
 ٠ ذئتقو امور ىف اسق ناك (؟)
 2 ( م 5١1 - 198 ) سونيريفز ةيفقسا ءانثأ امور ىف ةعيش سيئر ناك (؟)
 أىإ ندملا سمخلا )2 ١



 و7 : 7 ش ع؟هع.

 ينازل اروصت اتقوا قلتم اينتيمإم ةقائارملاب ةيفلقتو لامعا تصح جقو د
 امال اندر دقل زيه 2 ميم فلانلل عه. ىلع تلصح ىننكلو ؛ ةهيركلل
 ٠ اهرك مهل تددزاو « ىسفنب

 نأ ةيشخ ىنعنمي نأ سوستلا نم ةوخالا دحأ لواح امدنعو »( ؟ )

 اضيأ ىرأ تنكو ٠ ( ىسفن سندي دق ىذلا ) مهتساجنو مهرش رايت ىف لمحأ

 ينترمأ ىنتتأ ىتلا ةملكلاو ٠ ىنتددش ايؤر هللا نم ىنتتا ٠ قحلا لوقي هنا

 : حوضو لعب ةلئاق

 ححصت نأ عيطتست كنأل .« كدب هيلا لصت نأ نكمي ام لك رقاد ( ”)

 ءنل ةلئاقلا ةيلوسرلا ةملكلا عم قفتت اهنأ ساسأ ىلع ايؤرلا تلبقف ه

 يس ١ « نيرهام ةفرادص اونوك ١ ىنم ىوقأ مه

 : الئاق فيضي تاقطرهلا لك نع ثدحتلا دعبو ( 5 )

 ب 5 سالكاره ىوايوطلا انيبأ نم بيترتلا اذهو ةدعاقلا هذه تلدق دقل وم

 كر نس ل ا
 مهنم بلطتي نأ نود مهلبق ذئدنعو ٠ مهموصخ نم هوعمس ام لك ةينالع اوصق

 : ىتأي ام فيضي ليصفتلاب عوضوملا ةجلاعم دعب اضيأو ( ه )

 دك اهدحو ايقيرفأ تلخد ةعدب نكت مل ” هذه 3 اضيأ تملع دقو ه»

 ىذلا ةفقاسألا مايا ليوط نمز ذنم سئانكلا رهشأ ىف الودقم ناك ىأرلا اذه نا

 :صاخشأ أ نم الوبقم ناك امك « 5 ادانسو ةينوقبا ىف ةوخالا عماجم ىفو « انوقيسس

 )١( نم ةسبتقم اهنأ لاقي ) ١ ه ست :١اكو؟؟(

 هبدومعملا ةداعا ىأ (؟)

 ةيجبيرف ىف ةنيدم١(5)



 «*نأب وموال: ا/

 .مهب حوطأو « مهءارآ بلقأ ناب لمتحأ نأ عيطتسأا ال انأو ٠ نيريثك نيرخآ
 ه « كؤابآهبصن ىذلا كبحاص مخت لقنت ال : ليق هنأل ٠ عازنلاو ماصخلا ىلا

 سويسينويد ىلا تبتك دقف ةيدومعملا نع ةعبارلا هتلاسر امأ ( ) ١
 معب ةسينكلا كلت ةيفقسأ ىلا ىقترا هنكلو , اسف ذئتقو ناك ىذلا 5 ىنامورلا
 وه هنا ىردنكسالا سويسينويد هنع هلاق امم حضاوو ٠ ريصق تقوب كلذ

 : سوتافون نع ىلي ام هل ركذ هبتك ام نمضو « اردتقم املعتم الجر ناك اضيأ

 نماتلا لصفلا

 سوتافوذ ةقطره

 « ةسينكلا مسق ىذلا سوتافون وحن ةيهاركلاب رعشن قحب نحنو ه»
 .ىرخاو « هللا نع ةيرفك ميلاعت لخدأو «٠ فيدجتلاو رفكلا ىلا ةوخالا ضعبب عفدو
 لك ىلع ةوالعو ٠ ميحر ريغ هنأب ايعدم « ةفأرلا ىلكلا حيسملا عوسي انبر ىلع
 ء١ اهناقيسي نيذللا فارتعالاو ناميالا بلقيو ٠ ةسدقملا ةيدومعملا ضفرُي هناف اذه
 وأ مهعم ىقبي نأ ءاجر ىأ كلانه ناك نا ؛ سدقلا حورلا ةيلك مهنع عنميو
 «٠ ٠ مهيلا دوعي

 عساتلا لصفلا

 ةئطاخلا ةقطارهأأ ةيدومعم

 7 امور فقسأ 5” سوتس ددز ىلا تبتك دقُح ؟ ةسماكلا هتلاسر امآ ( ( ١

 .مرصع ف تثئدح ةئثداح ىور ةقطارهلا نع ةلاسرلا هذه ّق اردثك ثدحتلا دعنو

 : ىلي امك

 ) ( )809ثح ١9 : ١5 (

 )١( ا ف ىلي اميف رظنا ىنامورلا سويسينويد صوصخب .

 لح ىتمو ٠ ةليوط ةدم ميلعتلا تحت نوئكمي ناميالا ىلا نيلخادلا نأ ةداعلا تناك )١(
 ٠ فارتعالا نم ةصاخ ةغيص ولتب نأ دمعتملا ىلع ناك ةيدرمملا تقو

 ه ف رظنا سوتسيز صوصخب (؟) ةيدومعملا نع ةسماخلا هتلاسر ىأ (؟)



 1 م

 اف كمكح بلطا ىنناو . ةروشملا ىلا ةجاح ىف خألا اهيأ اح ىننأل د

 ٠ طخ ىلع نوكا نأ ةيشخ ٠ ىلع ضرع عوضوم

 ليوط َنمز ذنم انمؤم ربتعي نوعمتجي نيذلا ةوخألا دحا ناك دقف» ( ؟)

 ةيدومعملا نأب اجتحم فرتعاو « ىمدق دنع طقسو « هظح ءوس ابدانو ايكاب ىناتأ

 تناك ذا لاوحألا نم لاح ىاب ةيدومعملا هذهك نكت مل ةتطارهلا عم اهب دمع ىتنا

 افيدجتو ارفك ةءولمم

 مفريل ةلاد هل تسيل هناو « انزح ترسكنا دق هسفن نا لاقو ( “)

 بلط اذهلو ٠ ةيرفكلا لاعفألاو لاوقألا كلت ىلع اقفاوم ناك هنأل هللا ىلا هينيع

 ٠ ةليزجلا ةمعنلا هذهو لماكلا ريهطتلا اذه لانب نك

 ةليوطلا هتكرش نا تلقو « اذه لعفأ نأ ىلع رسجأ مل ىننكلو » ( 5 )

 2كفلا روب يطمظط .ةيااقملا نم. دطج1 201 ىلع ]خس قر الا نأا تجيد زننأل»و ةيفاك
 2كزابحلا ماعطلا لوانتيل هيدي دمو ةدئاملا مامأ فقوو ٠ نيمآ ديدرت ىف كرتشاو

 ىننأ ىلع ٠ حيسملا عوسي انبر مدو دسج ىف اليوط اتقو كرتشاو « العف هلوانتو

 ٠ حلاص ءاجرو تباث نامياب نيسيدقلا ةكرش ىلا برتقيو عجشتي نأب هتحصن

 ندنيو + ةدئاملا نم بارتقالا ىشاحتيو . بيحنلا نع فكيال هنكل ١» ( هر

 ٠ « هيلع حاحلالا مغر ةالصلا رضحي نأ

 نع لجرلا سفنل ئرخأ ةلاسر اضيأ ةيقاب لازتال هذه ىلع ةوالعو (7)
 اهيفو ٠ امور ةسينكو سوتسيز ىلا هتيشوربأ نمو هنم ةهجوم « ةيدومعملا

 ةلاسر اضيأ ايقاب لازي الو ٠ ىوقا ججحب ذئتقو ريثأ ىذلا عوضوملا شقاني

 ٠ نايسول صوصخب ىنامورلا سويسيئويد ىلا ةهجوم هذه دعب ىرخآ)

 ٠ رومألا هذه نع ليق ام اذه

 * * ف 5 ك رظنا سالكاره صوصخب (:5)



 سشاعلا لصفلا

 هدهع ىف لح ىذلا داهطضالاو نايريلاف

 تضوق نيتنس نم لقأ ماكحلا نم هريغو ١ سولاج مكح نأ دعبو ( ١

 ٠ سونيلاج هنبا عم نايريلاف ةيروطاربمالا مامز دلقتو « مهشورُع

 هتلاسر نم اهتفرعم عيطتسنف سويسينويد اهاور ىتلا فورظلا امأ( «؟)

 ٠ ىلاتلا فصولا مدقي اهيف ىتلا 5 نونامره ىلا

 مئاظعب ملكتي امف ىطعأ : لوقبي امك هنأل اضيأ انحوب ىلا نلعأ ام اذهو د

 ٠ ” ارهش نيعبرأو نينثاو اناطلس ىطعأو . فيداجتو

 امدنعو ٠ نايريلاف دهع ىف اثدح نيرمألا نيذه الك نأ بيجعلاو ه ( ؟)

 ابحمو « هللا لاجر وحن افيطل ناك هنأل « ابجعت دادزن ةقباسلا هقالخأ ىف لمأتت

 نيذلا ىتحو ٠ ةقرلا هذهو فطللا اذهب هلبق ةرطابألا نم دحأ مهلماعب مل ذا , مهل

 مركلاو دولاو ةبحملا كلت لثم مهل اورهظي مل ؟ نويحيسم مهنابةينالع مهنع ليق

 «ءايقتألا صاخشألاب ائيلم ناك هلمكأب هتيب نأل همكح ةيادب ىف وه اهرهظأ ىتلا

 ٠ هللا ةسيدنك ناكو

 , هتطخ ريغي نآب هعنقأ ىرصملا سوجملا عمجمسيئرو ملعم نكلو , ( ؛

 ةحيبقلا ذيواعتلا اولطعو اومواق مهنأل « ءايقتالا داهطضاو لتق ىلع هضحو

 « نيطايشلا ءارآ رشن ىلع نورداق صاخشأ كلانه لازي الو ناك ذا ., ةسندلا

 لتتو ةلوذرملا حئابذلا ميدقتو ةفارعلاو رحسلا لامعا ةسرامم ىلع هارغاو

 ةنس فصتنم ىلا 53١ ةنس رخآوأ نم 87011151913 نايسولوف هنبا و (7811115 مكح )١(

 هنباو وه لتق ام ناعرس اذهو 46112111810 نايليما هتفيلخو هودع ةيوطاربمالا بلق ثيح ؟5+

 ٠ لوألا سولاج دئاق 18161531812 نايريلاف هفلخو رهشأ ةعبرأ دعب

 ( 16235 55 كج 60 ١ ف رظنا ةلاسرلا هذه صوصخب (؟)

 ٠ 5714 ف 5 ك ىحيسم هنأ هنع ليق قباس روطاربما لوأ سبيليف ناك ٠ ةرطابألا نم ىأ (5)

 ( ةسينكلا خيرات 5“ مر



 بنو ع
 ٠.4" :

 000 ا ل مشو ني نكاسملا ءابآلا قييرخ حبخو : مهك رصح ال لاثطا
 .ثافرصنتلا هذه لاثمأب مهنآك » ايرا اهقيزمت وأ هللا ةقيلخ هبوشتو »2 ةدالولا

 ٠ « ةداعسلا نولانب

 : ىلي ام هذه ىلا فيضي مث ( 5 )

 لجأل سونايركم اهب ىتأ ىتلا ه٠ ركشلا تامدقت افح ةميظع تناكو»
 زيَزَو اقباس ناك.ةئا لاقيو ٠ ةمالحاو هلامآ عّوضوم تناك ىتلا ةيروطاربمالا

 كفا ةلاوقلا ةيف'متا لب“ مماثلا

 < ماعلا حلاصلل ةاعارم نود مهتاوذ ءاكلك نم قواكشتن نك"لكو >:( )] ١

 قوفو لكلا لبق وه نم ةنونْيد ىلا رظن الو « ةماعلا ةيانعلا لامعا كردي مل هنأل

 اضيأ لوقي كلذ دعبو ( ا/ )

 .تاريدعتلا هب تلد لامعألا هذه ىلع لحرلا اذه هارغأ ذا نايرلاف نذل 2

 اهب ترثم ىتلا مُهتاهركمو مهقرط اوراتخا مه : ايعشا هلاق امل !ةفوتاناعالاو
 5-5 مهيلع اهدلجحأ مهاياطخو » مهتالالض راتخأ أضبأ اذأف ٠ مهسفنأ

 ريغ وهو « ةينونج ةوهش كلملا ىهتشا ١ صخشلا اذه نأ ىلع ب

 هبنبا مدق حيسكلا ه دست ىلع ند بوذلا عصو عطتسب مل داو .٠ هل له

 ١١ ىضغبم نم عبارلاو ثلاثلا ليجلا ىف ءانبألا ىف ءابإلا بونذ

 رهظأ دقف ةوقلاب هتدعو ةسجنلا حاورألا نأ امب هنإ : ىنعملاو ٠ ةسجنلا حاورألا ىأ (5)
 ٠ نييحيسا) داهطضال نايريلاف روطاربدالا ءارغاب اهل هركش

 ناو يسال زار

 ديعب اههانعمو « ناركم » نم قتشم « سونايركم » همسأ (1)
 سونايركم ىأ (؟9) 1 221 11 سا

 ةعس دك ةنكرحلا 3“ نائرئاتعاذل“نسوتاوركما نآي'("5502فق ) سويسيئويد زرقي )٠١(
 هجرعل ارظنو + ارؤوطاربما سونايزكمب دنجلا ىدانف ( م, 51+ :ةنس ) سرفلا ىديأ ىف نايرلاف
 ( ه0: 5٠١ رخر) )١١( سونايركمو سوتيك هينبا هعم كرشأ هنس مدقتل وأ



 ” هه لو ل و

 اهيف حجن ىتلا ةيدرلا هتاوهش هينبأ ىسأر ىلع سدك ذا هللا نألد» (9)

 ٠ « هلل هتضغبو هرش امهيلع بلح

 ٠ نايرلاف نع سويسينويد هاور !م اذه

 يشع ىداحلا لصفلا

 سويسينويدل ذئتفقو تتدح ىنلا ثداوحلا

 رصم ىف نيذلاو

 اهلمحت ىتلا مالآلاو « هدهع ىف ةيحوب ثدح ىذلا داهطضالا نع امأ( ) ١

 اهبتك ىتلا هتاملك اهنيبتف « نوكلا هلا ىوقت لجأ نم هريغ عم سويسيئنويد
 + ةقاملك كامو. هنيق نئلعلا لزواج ىذلا رضاعلا كقيسالا ١ ؟"سضوقافيج يثع اهو

 ةعينش ةوايغو ةديدش ةقامح ىف طوقسلا رطخ ىف ىننا انيقي » ( ؟ )

 : * ليت دق ناك املاط كلو +: انب ةبيجعلا هللا ةيانغ نع ثذحتلا» ىلا ىراؤطشال
 < ةمارك اهب فارتعالاو اهتعاذاف هللا لامعأ امأو متكب نأ ردخذف كلملا ريس امأو

 ٠ سونامرج ملظ عيذاس ىنكاق

 سقلا ىليمز ىعم بهذ لب © سونايلمأ ىلأ ىدحو بهذأ مل ىننا (١ ؟)
 هببهذو 2« نوريمكو ١ سويباسودو ه سوتسوف ةسمامشلاو 5 سوميبسكم

 ٠ |رضاح ناك امور نم 21 اضيأ ىعم
 : 7/ تاعاتمجا دقعت ال : ةيادبلا ىف ىل لقي مل سونايلم١ نأ ىلع »( 5 )

 )١( ف 5 ك رظنا هيلا سويسينويد ةلاسرو سونامرج صوصخب .5 : ١

 تيبوط (؟) ١5 : 7١

 دهع ىف مث « نايرلاف دهع ىف ةيردنكسالا ىف داهطضالا هيدي ىلع مت ىذلا رصم ىلاو (؟)
 ٠ نجسلا ىف لتق هنكلو سونيلاج ىلع درمت دقو ٠ سونيلاج

 «.ا0و !؟58 ف رظنا ٠ سوميسكم هفلخ ةيردنكسالا فقسأ سويسبنوبد توم دعب (5)

 «15 ف ةبيكدوال ةسينكل افقيسأ دعب اميف راص (1) ه4 : :. فك ك (6) 0

 هبورهلاو 2 ةعبتملا ةداعلاك تاعامتجالا لامهاب سويسينويد مهتا دق سونامرج ناك (0)

 ةبلاتلا )١١( ةرقفلا ىف درو ام اذه ديؤي ٠ هتايح ذاقنال



 9 ا 5«

 بلطي صخش هيف ركفي ام رخآو « هريكفت دودح نع اجراخ ارمأ ناك اذه نآل

 ال نأ همهي ام لك ناك لب « انتاعامتجاب ىلابي نكي مل هنال لوألا رمآلا مامتا

 ىننأب هنم انظ ٠ ايحيسم نوكأ نأ نع فكأ نأ ىنرمأ دقو ٠ نييحيسم نوكن

 ٠ نورخآلا ىنعبت ةيحيسملا نع تلوحت نا

 تاملكب الو ةقايللا دودح نع ةجراخ ةقيرطب ال « هتبجأ ىننكلو » ( ه )

 ةينالع تدهشو ٠ 8 سانلا نم رثكأ هللا عيطن نأ ىغبني : تلق لب « ةريثك

 نعلانكأ:نلو:؟ ؛اةهديتعةلوكتا“نل.نوكن اوم االوقحاولا ةللا'دبعأ ئننا

 ىعدت ءارحصلا برق ةيرق ىلا باهذلاب انرمأ كلذ رثأ ىلعو ٠ ابحدسم نوكأ نأ

 * 1 ورفس

 : تلحس امك نافرطلا اهلاق ىتلا تاملكلا سفن ىلا غصا نكل ( 7)

 سوليسرامو سوميسكمو سوتسوفو سويسينويد ةمكاحملا ىلا ىعد ذا »
 انلرهط]ا قتلا ةفارلا /نقايؤنش اغكك كما: ذتلكا؟ (ىلاأولأ١ نوقابلم) آف قاوميركو

 .٠ انفاكح نكودت

 عم قفتي ام ىلا متعجر نا مكسفنأ وجنتل ةصرفلا مكوطعأ مهنأل )/ ( ١»

 ٠ ةعيبطلا فلاخي ام متكرتو « اهتيروطاربما سرحت ىتلا ةهلالا متدبعو.ةعيبطلا

 الاط مكب مهتفأر وحن مهلبمج نوركنت مكنأ نظأ ال ىننأل ؟ نذا نوبواجت اذامب

 ٠ لضفأ قيرط ىلا مكودري نأ نوديري اوناك

 لك لب « ةهلالا لك نودبعي ال رشبلا لك نا : سويسينويد باجآف » ( 8)
 2« لكلا ءىراب دحاولا هلالا ديعنو مركن انناف كلذل ٠ هنسحتسي نم دبعب دحاو

 نب امهرلغ دمملا و: !وفالاطباو ناوركات قارشلا ل للا ةاوقآ ةنباقوطاربمالا تطلع قادلا

 ٠ ةعزعزتم ريغ ىقبت ىكل « امهتيروطاربما لج“ نم اماود هيلا ىلصن نحنو « هلا

 اهلا ناك نا هودبعت نأ مكرمأ نمو : ىلاولا سونايلمأ مهل لاقف» ( ) ١

 ةهلالاو ٠ ةهلآلا اورقوت نأ مترمأ دق مكنأل ةهلآ ةعيبطلاب ىه ىتلا كلت عم
 ٠ رخآ دبعن نل نحن : نسويسينويد باجاف ٠ عيمجلا اهفرعي ىتلا

 ا

 ٠ ةيبيل ىف تناك ورفس نا حضتي ةيلاتلا ٠١ ةرقفلا نم (5)



 5 ا/ 119

 + لدغيمجلا اوركان مكنأ ىرأ انآ : ىلاولا سونايلم١ مهل ةلاَقَفا»'

 نولسرتس لب . ةنيدملا هذه ىف اوقبت نل كلذل ٠ انماكح ةفارب نيرعاش ريغو

 ماك ناكملا ذمه ترتخا ىننأل ٠ ورفس ىعدي ناكم ىلا « ايبيل ميلاقآ ىلا

 ٠ تاعامتجا دقعب لاوحآلا نم لاح ىأب مكريغل الو مكل حمسي نلو « انماكح

 : مكتك امس ررتلا لوكحلازبا]

 ىأ ىف دجو وأ « هب مكترمأ ىذلا ناكملا جراخ دحاو ىاىؤر ناو » )١1١(

 ٠ بسانملا صاصقلا' نع ددرتن ال فوس اننأل ٠ رطخلل هسفن ضرع عامتجا

 ٠ مترما ثيح ىلا اوبهذاف

 ىتح ةلهم ىئاطعا نود « اضيرم تنك ىننأ مغر جورخلاب ىنلجعو ه ظ

 ٠١ ٠ اهدقع مدع وأ تاعامتجا دقعل ذئنيح ىل تناك ةصرف ةيأف ٠ ادحاو امود

 ١6( لوقي كلذ دعبو :

 داهتجاب توعد لب ٠ ةينلعلا تاعامتجالا لطبن مل برلا ةنوعمب اننكلو »
 تنك ذا ٠ مهعم تنك ىننأك . اعم اوعمتجيل ةنيدملا ىف اوناك نيذلا كئلوأ رفوأ

 انعم تعمتجا ورفس ىفو ٠ ١؟ دسجلاب ابئاغ تناك ولو حورلاب !ارضاح ليق امك

 2 رصم نم انوقفار نيذلاو ةنيدملا نم انوعبت نيذلا ةوخالا نم ةميظع ةسينك
 ١١ ٠ ةملكلل اباب برلا انل حتف كلانهو

 نوريثكلا كرت دعب اميف نكلو . انمجرو اندهطضا رمآلا ةيادب فو » )١9(
 دق اونوكي مل تقولا كلذ ىلا مهنأل٠ هللا ىلا اوعجرو ٠ ةينثولا ةدابعلا ةوخالا نم
 ٠ الوأ نحن اهانسرغ نأ ىلا ةملكلا اوعمس

 ةمدخلا هذه اننمتأ امدنعو ٠ ضرغلا اذهل مهيلا ىتأ دق هللا ناكو » )١5(

 .ءادرأ ةنكمآ ىلا انلقني نأ دارأ سونايلمأ نا ودبي هنأل ٠ رخآ ناكم ىلا انلقت

 ىلا راطقالا لك نم اوعمتجي نأ مهرمأ كلذل ٠ ايبيل ءارحصب اهبش رثكاو

 نحن عضون نأب رمأ هنكلو « رطقلا كلذ ىف ةفنلتخم ىرق مهل ددحو « 2 طويرم

 ) )2٠١ةقباسلا ةحفصلاب (0/) ةظحالملا رظنا 2

  030(5؟ 8 هبا لب ١6( وك) 5 :1«(

 ) )1ضم ( تايريدم ) ميلاقأ نم اعساو اميلقا تناك ٠ ةميظع ةيشوربآ تناك امك :



 : لدي م هر#

 حضاو هنآل ٠ مهيلع ضبقلا ىقلي نم لوأ نوكن ىكل ماعلا قيرطلل ناكم برقأ ىف
 امنيح ةلوهسب انعيمج ىلع ضبقلا ىقلي نأ عيطتسي ثيحب رومألا بتر هنأ

 نكأ مل ورفس ىلا باهذلاب رمآلا ةيادب ىف ىلا رمألا ردص امدنعو » )١5(
 « ارورسم اشاب هيلا تبهذ كلذ عمو « لبقزم هب عمسأ مل لب « ناكمللا فرعأ
 نوفرعي انعم اوناك نم ناف نويثولوك ميلقأ ىلا لاقتنالاب ترمأ امدنع نكلو
 ٠ ربخلاب ترئأت فيك

 تيرطضاو تنزح ةيادبلا ىفف ٠ ىسفنب ىسفن مهتأ فوس انهو )١1( ١

 هنأ الا ؛ رثكأ انل ةفورعمو « ةرهش رثكا تناك ناو ةنكمألا كلت نأ ذا ٠ ادج
 ةضرعمو « ةبيطلا قالخألا ىوذ صاخشألا نم « ةوخألا نم ةيلاخ اهنأب لاقي ناح
 : صوصللا وطسو نيرفاسملا نم جاعزالأ

 هنأو « ةنيدملا ىلا برقأ اهنأب ةوخالا ىنركذ ال _ تيزعت ىننكلو )١0( ١»

 اذدهو ء رصم نم ةوخالاب طالتخالل ةعساو ةصرف انل تمدق دق ورفسس تناذ نا

 مدقيس ةنيدملا نم ناكملا اذه برق ناف ٠ اعاسستا ةسينكلا ديزن نأ انعطتسا

 مهنأل ٠ ةزعم مهرثكأو انيلا سانلا برقأو انءابحأ ىرنل عسوأ ةصرف انل
 انك ول امك ةصاخ تاعامتجا دقع نكميو « انعم اوثكميو اوتأي نأ نوعيطتسي
 ٠ « لعفلاب ثدح ام اذهو ٠ ىحاوضلا دعبأ ىف

 ٠ هل ثدح امع ىلب امك ةيناث بتك ىرخأ وومأ نع ثدحتلا دعبو

 عيطتسي ديكأت لكب وهو ٠ ةريثك تافارتعاب سونامرج رختفي » (14)
 عيطتسن ام ىصحي نأ عيطتسيأ هنكلو ٠ اهلمحت ةريشك دئادش نع ثدحتلا

 ريدهشتو 2 تاكلتمملا بهنو ىفنو كالمأ ةرداصمو ماكحأ نم هءاصحأ نحن

 موصخلا ديدهتو « نايعألاو ةالولا قلمتب ةالابم مدعو ٠ ملاعلا دجم راقتحاو
 01 5 كاع فقفكلا ارت نلكو: نازجاو ددرايمو تاداهطصاو؛ راطخااو بحصو
 ؟سونايلمأ دهع ىف نآلا ىلا ةرمتسم لازت الو « سونيباسو سويسيد دهع ىف ىب
 ٠ ؟ هركذ درو نيأو ؟ سونامرج ىّؤر نيأ نكلو

 ٍببسب اهيف تطقس ىتلا ةديدشلا ةقامحلا هذه نع نالا فكالسو » (19)

 0 ل وي ام لكل افصو ةوخالل مدقأ نأ ىشاحتأ ببسلا نسفنلو » سونامرج



 56 0 ف

 ) )29١سوميديو سودتدوم ىلا هتلاسر ىف  اضيأ بتاكلا سفن ركذيو -
 امك داهطخألا ل ل ملى 

 ليصحت باب نمف « امكل نيفورعم ريغو نوريثك انبعش نأل ارظن »

 ءرابكلاو راغصلا « ءاسنلاو لاجرلا نأ املعا نكلو ٠ مهءامسأ ركذأ نأ لصاحلا'

 ىف اورصتنا دق « رمعو سنج لك نم « نييندملاو دنجلا « تاديسلاو تامداخلا

 ٠ فيسلاب نورخالاو « رانلاو دلجلاب ضعبلا ٠ مهليلاكأ اولانو مهداهج.

 نيلوبقم معراهظال ايفاك ليوطلا تقولا نكي مل ضعبلا ةلاح فو » (؟1)
 ىناقبأ كلذل ٠ ىفاكلا تقولا ضمي مل هنا ىتلاح ىف اضيأ ودبي امك . برلا مامأ

 صالخلا موي ىفو كتعمس لوبقم تقو ىف : الئاق ابسانم هاري ىذلل تقولا راف

 ظ 022 1١5 كتنعل

 ءانفقوم نع امكربخن نأ امتدراو « انلاوحأ نع امتملعتسا امكنألو ١» (؟9)

 سوتسوفو سوياغو انأ ىأ  ىرسأك انداتقا امدنع اننآ مامتلاب أمتعمس دقف

 ضعب ىلا « مهمدخو مهدونج عم « ةالولاو ةئاملا دئاق - ١١ سلوبو سرطبو

 ٠ مهعابتا درن مل اننأل , فنعب انورجو طويرم نم صاخشأ؟

 نم انمرحو « اندحو انرص , نسرطبيو سوداغو انأ . انناف نآلا امأ , (59)

 نع مايأ ةثالث دعبي . ايبيل ىف فاج ناكمو ةيرب ىف انيلع قلغأو « ةوخالا ىقاب

 ١7 ٠ موينوتاراب
 .: لوقي كلذ دعبو (515)

 2« سويسولو سويرتميدو سوروقسويدو سومدسكم . سوسقلا نا »

 امهو « اليكأو سونيتسوف نآل ٠ ةيفخ ةوخالا اورازو ةنيدملا ف مهسفنأ اوفخ#

 سروتسوف ةيسمامتلا امآأ ٠ رصم قف نال وحتي »2 ملاعلا ف تابصخشلا زربأ نم

 قدغاو سويباسوي هللا ددش دقو ٠ بولا نم اوجن دقف نوميركو سوبباسوبو

 «نينوكسملا نينرتسلا طاضتم ةمدخلا ماتا ةياذملا نم نسل لا وف

 4 : :. فات ك رظنأ (١؟) ( خخ : ةذب سىٌأ ) 53

 :«ةيردنكسالا نع اليم ١٠١ وحن دعبت طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع ةماه ءانيم تناك (13)

 اهنع اليم 7١ وأ 70 وحن دعبي ناكف موينوتاراب نع مايأ ةثالث دعبيو هيلا ذخا ىذلا ناكللا امل»
 ٠ مويلا ىف اليم ؟؟ رئاوح ساسأ ىلع ( بوتجلا ىلا حجرالاو ر»



55١١: 
 عدو

 اولمكأ نيذلا نيكرابملا ءادهشلا داسجأ نفد وحن ةرطخلا ةمهملاب مايقلاو

2 
 لك ةوسفب لتفي  افباس تلق امك  نآلا ىتح لازي ال ىلاولا نآل» (؟5)

 ,نجسلاب نيرخالاو ٠ فينع بيذعتب ضعبلال تقي وهو ٠ ةمكاحملل نومدقب نم
 دق دحأ ناك اذا امع ثحبي لب ٠ مهنم بارتقالاب دحأل حمسي الو ٠ دويقلاو

 « « مهترباثمو ةوخالا ةريغب نيبوركملا ثيغي هللاف كلذ عمو ٠ العف مهنم برتقا

 نسويباسوي نأ امولعم نوكي نأ نِكلو ٠ سويسينويد هلاق ام اذه (51)
 ىف ةيكدوال ةسينكل اففسأ ريصق تفوب كلذ دعب راص « اسامش هوعدي ىذلا

 اول ٠ ةفقتاو البق ناك ةنائ ةنع كدحتمب ىذلا -. نسومدسكم:ناو ١7< انروس

 2« هعم ناك ىذلا سوتسوف امأ ١6 ٠ ةيردنكسالل فقسأك هسفن سويسينويد

 ىف لضاحلا داهطضالا تقفو ىتح « ايح ىقب دقف « هفارتعاب ذئتقو زاتما ىذلاو

 جبصا دق ناكو ؛ سأرلا عطقب داهشتسالاب هتاتح متخ ثيح 2 19 انمانأ

 ٠ امايأ .زاعبشو اخيش

 ذكتقو سويسينويدي لح ام اذه

 رشع ىناثلا لصفلا
 نيطسلف ةيرصيق ىف ءادهشلا

 كانه ناك نايرلاف دهع ىف ثدح ىذلا هركذ قباسلا داهطضالا ءانثأ فو

 2 حيسملل مهتداهش ببسب ادج نيزراب ٠ نيطسلف ةيرصيق ىف « لاجر ةثالث
 ,ممهدحأ ىعدب ٠ سشوحولل اماعط اوراص ذأ ىهلالا داهشتسالاب !وذيزت ءالقؤهو

 «لاجرلا ءالؤه نا لاقيو ٠ ردنكسالا ثلاثلا مساو ٠ سخلم ىناثلاو ,. سوكسيرب
 ؛ثارتكالا ىميدع اوناك مهناك « نبجب ةيادبلا ىف اوفرصت « دالبلا ىف اوشاع نيذلا

 ونختلما , ةّيواَمس ةبغرب ءازجلل نوقوتي نم “"ةصرفلا تيطغا ا هنأل ٠ ريكفتلاو

 ١7( ناطنلا ا 4 ىلي اميف ه : 55 ف رظنا 1

 ةنس نم ادب ىذلا سونايدلقد داهطّضا ىأ ١” ٠



 كا اع اجد يح

 نمألا ىف ريكفتلا دعب مهنكلو ٠ تقولا لبق ةداهشلا ليلكا اولاني الثل رمألاب

 ٠ ةنيدملا سفنو داهطضالا نمفن ىف ريصملا سفن :: ةارمأ تيقل ءالؤه ىلع ةوالع هنأ

 + نويكرم برح ئلا ىمتنت: تناك اهنا لبق نكلو

 رشع ثلاثلا لصفلا
 سونيلاج دهع ىف داس ىذلا مالسلا

 امأ ٠ ؟ ةرباربلا ىديأ ىف اريسأ نايرلاف عقو ريصق تقوب اذه دعبو )١(
 فقوأ لاحللو 5 ةمكح رثكأب مكحلا رادأ » ديحولا مكاحلا راص ذاف » هنبأ

 هدف ءاح ىباتك رمآد كلذو » ةيرحب ةداتعملا

 سكليف سويب « سونيلاج سوينيسيل سويليب رصيق روطاربمالا ١» ( ؟)
 دقل ٠ نيرخالا ةفقاسألاو سويرتميدو سانيبو سويسينويد ىلا ٠ سطسغوأ
 « ةدابعلا نكامأ نع اودعتبي ناو « ملاعلا لك ىلع ىتابه قادغاب ىرمأ تردص)
 ىذلا اذهو ٠ دحا مكجعزي ال ىكل ىرمأ نم ةروصلا هذه مادختسا مكنكمي اذهلو

 كلذل ٠ 5: ليوط نمز ذنم هتحنم نأ قيس دق اعرش نالا هلعف نوعبطتست

 ةرادا ىلوتملا سوينيريك سويليروأ هتيطعأ ىذلا اذه ىرمأ ذيفنت ىلوتسيسف
 « نوئشلا عيمج

 رمأ اضيأ ابقاب لازي الو ٠ همهف لهسيل ةينيتاللا ةغللا نع هتمجرت ام اذه

 ةسينكلا تناك ناو ٠١ ٠ ف 54 ك ىف نيينويكرملا ءادهشلا سويباسوي ركذ نا قبس )١(
 نييحيسم عيمجلا ربتعت تناك ةلودلا نأ الا نييحيسم نويكرم عابتأ ربتعت

 ىلوت هرسأ درسجمبو .٠ رسألا ىف تامو م 51١ ةنس ىف امبر. سرفلا كلمهرسأ (؟)
 . مكحلا ىف هعم كرتشي ناك ىذلا 78111612115 سونيلاج هبا ةيروطا ربمالا

 مب ةيحيسللا ةدآبعلا نكامأ نع نوينثولا“ دعتبي نأ نأ مظ

 هئاقتزا دعب ليوط نمز ذنم ارمأ اهب ردصأ دق ىتلاو اهب نوعتمتي ىتلا ةيرحلا ىلا”ريشي (5)

 ريَرَملا ىلاولا سونايركم ببسب لاحلا ىف رصم ىف ذفنت مل اهنكلو .ةرشابم ةيروطازبمالا شرع



 ١هوا ةوا؟:ا/ 000

 نكامأ كالتماب هدف مهل حمسب نيدرخآ هةقمانسا يلا ههحوو هردصل رخآ ىحلمع

 ٠ كدناث مهتدابع

 رشع عبارلا لصفلا
 ذتدقو اورهدزا ندذلا ةفقاسألا

 + اموز ةتسننح. سارد قاوتقمسول !؟4رهونسشنإوو ناك تقولا كلذ ق

 ةسونايليمرفو « ةيكاطنا .ةسينك سأرب © سويباف ةفيلخ ©" رسونايرتميدو

 ذاو 3 سطنب سئانك ناسأآرب 4 سوناجيروأ اقددص «] هوخأ سن َوَو وف ندثاو

 كانه ةيفقسألا,/نسوتمود“لان نيطشتلف ةيرصيق :فقبتإ 1 نسوتستكوتكت نام

 اك وا اصابت دينك ويش ةفانف“» اذكنمم ةنعوعالل. اهنه تدلي“ مكيوتكلاو

 /سنابازام توم دعب هناف ميلشروأ ىف امأ ٠ سوناجيروأ ةسردم ىف اوضع اضيآ

 ٠ ةليوط تاونس اننيب رهتشا ىذلا ١ سيانيميع هفلخ

 ةيرصيق ىف سونيرام داهشتسا

 )6 )ع 3 ةستكلا ىلإ واف دع مالسلل ناك ذا تقرلل اذه فوكو

 حيسملل هتداهش لجأ نم ٠ نيطسلف ةيرصيق نم ىذلا ؛ سونيرام سأر تعطق

 0 مكتمل ذو . ةييزخلا هلامعا لجل نم امركم ناكرمتو + ةنمألا .ةكنيكلاك

 ٠ هثارثو هبسن ببسب

 ه1 فد ك (0 ه ف رظنأ ىناثلا سوتسيز صوصخب )١(
 *. ف ك (ه) وك و عه ىفد ك 6م)

 نيذللا نيعمجملا رضح دقو ةسينكلا خيرات ىف ادج ازراب ناك (0/ ١و فك ك ()

 ىطاسيميسلا سلوب ةقطره ىف رظنلل ( ٠" و 50 اف ىف نيروكذملا ) ةيكاطنا ىف ادفع
 * م 598015180 ةنس نم ميلشروأل افقسأ ناك (9) "وه ف 5 ك رظنا (8)

 ودع سوتايركم نأ ىلا مجري مالسلا هيف داس ىذلا تقولا ىف سونيرام داهشتسا نا )٠١(

 8 سوتيلاج .رماوأ ذيفنت .ىف أكلت دقو قرشلا ىف عساو ذوفن اذ لازي ال ناك ةيحيسمل#



 1 ل1

 نم نا لاقيو « نيينامورلا نيب مارتحا ةمالع ١ ةمركلا نصغ نأ ( ؟)
 بيترت بسحب سونيرام هل حشر ناكم الخ ذاو ٠ ةئام دئاق حبصي هيلع لصحي
 ءاضقلا مامأ رخآ صخش مدقت ةيقرتلا كشو ىلع ناك ذا هنكلو ٠ ةكمحمألا
 ىنامورلا فرشلا لاني نأ  ةميدقلا نيناوقلل اقفو  ىنوناق ريغ هنأد ايعدم
 ٠ ةفيظولاب قحأ وه هنآو « روطاربمالل حئابذلا مدقي الو « ىحيسم هنأل

 ةصرف ءاطعا ىحيسم هاب فرتعي ةرمتسم ةنصب هناب ملع امدنعو ٠ سونبرام

 م ريكفتلل د تاع انبي ثالث

 فقسآلا " سنكتويت دارفنا ىلع هذخأ ةمكحملا نم جرخ امدنعو ( 5 )
 ىف هعم فقو ذاو ٠ ةسينكلا ىلا هداقو هديب ذخأ مث ١ هعم ثدحتو ٠ كانم

 تقولا سفن ىفو « هبناج ىلع قلعملا فيسلا ىلا راشأو اليلق هتءابع عفر لكيهلا
 نودو ٠ نينثالا دحأ راتخي نأ هنم بلطو . ةيهلالا ليجانألا باتك همامأ عضو
 ' | : سنكتويث هل لاقف ٠ ىهلالا رفسلا ذخآو ىنميلا هدي دم ددرت لقأ
 «٠ مالسب بهذا ٠ ترتخا ام لانت نأ وجرأ هب ددشتت ذاو « هللا ىف تبثا ٠ اذا:

 ١ ؛ ةمكحملا ىلا هايا ايدانم بجاحلا حاص ةرشابم هتدوع ىدلو ( 5 )
 وحن ةديدش ةريغ رهظأ ةمكحملا مامآ فقو املو ٠ لمك دق ددحملا تقولا ناك

 ٠ توملاب هيعس لمكو اجراخ جرخأ لاحللو « ناميالا

 رشع سدايسلا لصفلا

 سويريتسا نع ةياور

 هذه ىف ةردانلا هتارج ببسب اضيأ سويريتسا ىركذب ظفتحا دقو
 نم ايوبحم « نايعألا سلجم ىف ىسرك هل « اينامور ناك اذهو. ٠ ةيحانلا
 ارضاح ناك ذاو ٠ هتورثو هدتحم بيط ببسب عيمجلا ىدل افورعمو « ةرطابألا
 لك دعاو « نمثلا ىلاغ بوثب هنفكو « هفتك ىلع هدسج لمح دبيهشلا توم ىدلا

 ٠ هب اقثال انفد هنفدو ٠ ةديجم ةيفيكب هنفدل مزلي ام»

 هنع ةريثك ىرخأ قئاقح ءايحأ نولازي ال نيذلا ٠ لجرلا اذه ءاقدصأ ىوربو

 254)ف 9 ةمركلا قصغ ىمست ةراش ىلع لصحي ةئاملا دئاق ناك(١)



 رشع عباسلا لصفلا

 سايناب ىف تمت ىتلا تامالعلا

 ةميظعلا انصلخم ةردق نع

 000 ل ةيرصتت قرعة يييلاتلل ةيرجعالا كلتءاضمأ هذه ني
 عبني < سويناب لبج حفس دنع عيباني دجوت ١ ٠ سايناب نويقينيفلا اهوعدي

 ةوقب تفتخاف ءاملا ىف اياحضلا ىدحا تيقلا دايعألا دحا ىف هنا لاقيو ٠ ندرألا اهنم

 ارضاح سويريتسا ناكو ٠ نيرضاحلا عيمج لهذأ امم بيجع لكشب ناطيشألا

 امم نيلهذنم ريهامجلا ىأر ذاو « ىرجت رومألا هذه تناك ذا تارملا ىدحا ىف

 ىلا عرضتو ءامسلا ىلا قوف ىلا علطتف ٠ مهلالض ببسب مهيلع قفشا ثدح
 ٠ نسانلا عادخل ادح ٌعّضيو ؛ بعشلا لضا ىذلا ناطّيشلا رهتنيل َمّيسْلاَج هللا

 طاذكمو ٠ عوبنيلا هجو ىلع لاحلا ق ةيحضلا تفط اذكم ىلص الل هنا نولوقيَو

 * دعب اهيف ناكملا كلذ ىف اقلطم ىرخأ ةبوجعأ ةيأ متت ملو « ةزجعملل رثأ قبي مل

 رصشع نماثلا لصفلا

 مدلا ةفزان ةأركا هتماقأ ىذلا لاثمتلا

 اركذ بنجتأ نأ اقئال هنظأ الف ةنيدملا هذه تركذ دف تنك املاطو ( ) ١

 , مدلا ةفزان ةارملا نا لاقي هنأل ٠ ةبقاعتملا لايجألل ليجستلا قحتست ةباوز

 «سسدقملا ليجنالا نم فرعن امك , صلخملا ىدي ىلع اهئاد نم ءربلا تلان ىتلا

 ةيقاب لازت ال هناو . اهيف فورعم اهتيب ناو « ةنيدملا كلت ناكس نم تناك
 ' 2 تل حالا لعق زاك كلام

 ةارمال ىساحن لاثمت اهتيب بابب عفترم رجح ىلع ميقأ دق هنأل ( ؟)

 مبالم دحا اهنأب ةروهشم نومرح لبج حقس دنع مسالا سفنب ايلاح ةريغص ةيرق )١(

 * كانه نومرح لبج روخص تحت نم عبنت ىتلا عيبانيلا ببسب ندرألا
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 لجرل ةذاملا سفن نم لاثمت اذه هاجتو ٠ ىلصت اهنأك ناتطوسبم اهاديو « ةيئاج
 نةهيمدَم دئعو + ةازملا وحن هدي ادام ةقينا ةجودزم ةءابح كرهت للا ةيماذتساق
 وهو 2 ةيساحنلا ةءابعلا بده ىلا عفتري بيرغ تابن هسفن بصنلا بناجج
 ٠ .ضاريألا» او لكل اللوح

 « اذه انموي ىلا ىقب دقو ٠ عوسيل لاثمت بصنلا اذه نا نولوقيو (؟)

 ٠ ةنيدملا ىف نيمبتم انك امدنع هانبأر اضيأ انسفنأ نحن اننأ ىتح

 نم اوعفتنا ميدقلا ذنم نيذلا ٠ ممألا نم نيذلا ىلع ابيرغ سيلو ( 5 )
 سلوب ةيلوسرل ةلثئامم اموسر نأ انملع دق انكاملاط , اذكه اولعفي ناءصلخملا
 « نيمدقألا نيب ةداعلا ترج ذا « ريوصتلاب ةظوفحم هسفن حيسملاو ,؛ سرطبو

 نمل ماركالا اذه لثم « زييمت الب . اومدقي نأ « ممآلا ديلقت بسح « رهظي ام ىلع
 ٠ مهل نيذقنم مهنوربتعي

 رشع عساتلا لصفلا

 ١ هسفن صلخملا نم ميلشروأ ةسينك ةيفقسأ لان ىذلا بوقعي ىسرك امأ
 ىقب دقف « ةيهلالا رافسألا هنيبت امك ؟ حيسملا اخأ ىمسي ناك ىذلاو.. لسرلاو
 هرهظأ ىذلا ماركالا عيمجلل اورهظأ دقف هوفلخ نيذلا ةوخالا امأ « نالا ىلا
 اذه ٠ مهاوقت ببسب نيسيدقلل رضاحلا رصعلا لاجر هرهظي لاز الو « ءامدقلا
 ٠ رمألا اذه نع ليق ام

 نورشعلا لصفلا « < 3

 اهيف ىلا ةيحصفلا سويسينوبد لئاسر
 ايحصف انوناق اضبأ مدقب

 ىف اضيأ بتك دقف « اهركذ قباسلا «؛ سويسينويد لئاسر ىلع ةوالعو

 )١( اميدق دئاسلا ىأرلا وه اذه ٠ ف ؟ ك اًضيأ رظنا ١

 ك اضيما رظنأ ( 15 :1لغ):(90)  1١اف .



 "كا ؟* :/ . هنأ

 ءائث تاملك اهيف مدختسي « ةيقاب لازت ال ىتلا ١ ةيحصفلا هلئاسر تقولا كل

 سويتمود ىلا ىرخاو«سويفالفىلاهذهىدحاهجو دقو٠ حصفلا دبع نع لبيجبتو

 هنأ احضوم « تاونس ىنامثل حصفلا ةسرامم ةدعاق اهيف نيب « سوميديدو

 هذ ىلع ةؤالعو !*.. ىعيبرلا لادتعالا دعب الا حصفلا ديع ةسرامم قيلي ال

 ,ىرخأ لئاسر اذكو 2 ةيردنكسالا سوسق هئالمز ىلا ىرخأ ةلاسر لسرأ

 ٠ داهطضالا ءانثأ نيفلتخم صاخشأل

 نورشعلاو ىداحلا لصفلا
 ةيردنكسالا ىف تمت ىتلا ثداوحلا

 هتريثأ ذا نكلو٠ ةيردنكسالا ىلا ؟ داع ىتح رفتسب مالسلا دكب ملو )١(

 ةوخالا لك دقتفي نأ هيلع اليحتسم رمألا لعج امم ؛ ىرخأ ةرم برحلاو ةنتفلا

 ديع موي ىرخأ ةلاسر مهيلا هجو دقف « ةفلتخم ةنكمأ ىف لقالقلا مهترثعب نيذلا

 ٠ ةيردنكسالا نم ايفنم لازي ال هناك حصفلا
 هففاسأ دحأآ سكاريمه ىلا دعب اميذ اهبتك ىرخأ ةيحنعف ةلاسر فو ( «)

 : ىلي امك كلذو « ذئتقو ةيردنكسالا ىف ةرئاث تناك ىتلا ةنتفلا ركذي . رصم

 املاط اديعب نوميدقي نمب لئاسرلاب لاصتالا ىلع رسع نا ةبارغ ةيأ »
 ١ مي انيق اعنيلز ات نايت مازولا [يشقك ةحاج ادنم:ىروحقم ربغ فر ناك

 مهو 2 " ىئاشحأك مه نمل لئاسرلا ضعب لسرآ نأ ديرآ ىننأ )« ( ١»

 ىننكلو ٠ ةدحاو ةسينك ءانبأو « ةدحاو سفنب « دحاو تيب ىف نوشيعي ةوخا
 دودح ال ناسنالا ربعي نأ رسباأ هنأل ٠ لئاسرلا هذه لسرأ فيك فرعأ تسل

 ةيردنكسالا نم بهذي نأ نع « برغلا ىلا قرشلا نم ىتح « بسحف ةكلمملا

 ٠ اهسسفن ةيردنكسالا ىلا

 ليبق ةلاسر لاسرا ةيردنكسالا ةفقاسأ ةداع تناك » : ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق )١(

 ةفقاسأ عيمج نأ ىف كش الو ٠ ديعلا تقو ددحتو حئاصنلا ضعب نمضتت ةنس لك حصفلا ديع

 .ليلقو « سويسانثال ضعب ىوس اهنم قبي مل نكلو لئاسرلا هذه اوبتك لايجألا كلت ىف ةيردنكسالا

 ٠ ٠ سلريكل نيثالثو « سليفواثل

 ٠ ( ١؟ نوميلف ) رظنا (96 ٠ سويسينودد ىأ (5)
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 ةئداهلا انثناوم امأ ٠ ليئارسا ىنب نم ناليج اهربع ىتلا ةرفقملا ةعساولا هارحصلا زايتجا نم بعصأ هزايتجاو ٠ ادج كئاش ةنيدملا بلقف » ( 5 )
 ٠ اهيف .لتقلا ةرثك ببسب رمحألا رحبلاك تدب ام اريثك اهنأل ٠ نويرصملا هيف علتباو « ليئارسا هربعو « راوسأ هل تحبصأو . قشنا ىذلا رحيلاك تحبصأ دقف

 افجأ انايحأ ودبي ناكف ةنيدلا راوجب ىرجي ىذلا رهنلا امآو ) © ( ١
 : شطعلا ةرارم !وساق ليئارسا اهربع ذأ ىتلا كلت نم ارفق دشأو « ةيربلا نم
 1 بئاجعلا عنص هدحو ماحب ىذلا كاذ ةمعنب « ةرخصلا نم هايملا تضافف « ىسوم ىلع اورمذت ىتح

 ةرواجملا ىضارآألا لك تطغ ىدح ةديدس ةرازغب ضيفح تناكو »( ) ١

 .تناكو ٠ حون مايأ ةيدح ىذلا ناضيفلا ةداعاب ةهددهم « لوقحلاو قرطلاو

 .نوعرفل ثدح امك « ىقرغلاو ىلتقلاو ءامدلاب اماود ةثولمو « ةرمتسم ةفصب ضيفت

 ٠ تنتناو مد ىلا تلوحت امدنع « ىسوم دي نع

 2! ل1 رحبلا اذه رهطي نأ « هزايتجا نع رشبلا زجعي ىذلا « ميظعلا طيحلا عيطتسي فيك ؟ ءىش لك رهطت ىتلا هابملا رهطت ىرخآ هايم ىآو )" ( ١»
 نهن دنع اهيلا عرفتي ىنلا ةعدرألا هسسوؤر بكس هنأ ول داسفلا اذه رهطي
 ؟ نوديج

0 
 ةسحنلا سافنألا هذهب مملست دكهو وجلا رهطتي نأ نكمب فيك وأ غ0 م

(١ 

 .بابضلاو' رهنلا نم ميسنلاو ء رحبلا نم حايرلاو
 ضرألا نم دعاصتت ةرخبألاف ٠

 د تهمس تشات

 نيأ نم اوكردي نأ نوعيطتسي الو نوبجعتي سانلاف كلذ عمو 50 (١
 5 عون لك نم ةلئاقلا ماقسالاو 1 ةدددشلا ضارمألاو » ةرمتسملا ةثيوألا هذه

 هذهم دعي مل اذا ؛ عساو قاطن ىلع ةيرشبلا ءانفاو « ةفلتخملا كالهلا تالاحو
 نسلا ىف نيمدقاللا ىلا عضرلا لافطألا نم « ناكسلا نم ةرثكلا كلت لثم ةنيدملا
 ٠ ءادوقأ اخويش مهوعدت تناك نيذلا كئلوأ نيب نم لبق نم مضت تناك امد
 حمبصأ ىتح » ادحج اددع رثكأ دئتقو اوناك ندعيسلا ىلا ندعيرألا نس نم لاجرلاف
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 لمع ةنعينرب نكئامكلل ىلا ئشع  ةعبرألا نئس نم ناكسلا ىزاوي ال نالا مهددع

 ٠ ةماعلا ماعطلا ةنوؤم لجأ نم ةيئاصحالا

 ,ربكأ اقباس اوناك نمل رمعلا ف واسم هناك رغصألا لكش حيصأو» )٠١(

سنجلا نوري مهنا مغرو
م صقانت ىف ىرشبلا 

 ءانفال) تالاح نأ مغرو . رمتس

 ظ * « نورعشقي الو نوبعتري ال مهناف ٠ ديازت ىف ةماعلا

 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 مهب لح ىذلا ابولا

 ديعلا برتقا ذاو « برحلا رثا ىف ىئابو ضرم لح ثداوحلا هذه دعبو )١(

 : ةبيصملا هذه نع تجتن ىتلا مالآلا افصاو ةوخالا ىلا اضيأ بتك

 تقؤلا اذه ال هنا متاولأو
ف ٠ ءريغأ الو مهل بشاتم

دسانم ةئزحلا تاقوألا ال
, 

 دحاو لكو ٠ عاومدلا“الا ىزن-ال نآلا نكت ٠ " ةجهبم اهنأ نظي ىتلا ىتح الو

تجسب'ةئيدملا' فموي لك هادْض نري 'ليوغلاو « حوف
 : قوما ةرثك<

 انلفتحا اننكل ٠ انودرط مهنا الوأ ٠ ةريثك ةعورم رومأ تثدح دقف ) » ( ١

 توملاب انيلع موكحمو ؛ نودهطضم « اندحو نحنو , تقولا كلذ ىف ىتح ديعلاب

 لوقحلا « دايعا ناكم انل ناك بئاصملا هيف اندباك ناكم لكو ٠ ميمجلا نم

 دقف مهداهج اولمك نيذلا ءادهشلا امأ ٠ نوجسلاو قدانغلاو نفسلاو ىراربلاو

 ٠ ءامسلا ىف اوديع ذا ٠ ديع جهباب اولفتحا

 عم ةيوسلاب هانلمحت ىذلا رمألا » ةعاجملاو برحلا لح اذه ثتعبو » ( © )

فن ىفو « اهب انوبذع ىتلا لاما اكللك انيك نانلمكك دقن نحكم امآ ؟ نيينثولا
 س

 اوحرفي نأ نيينثولل هيف قحي تقو ىأ دجوي ال ىأ (0) نيينثولل ىأ )١(

 : ناو رخو
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 اذه انمهاد ةريصق ةحار ةرتفب « مهو نحن . انعتمت نأ دعب سلو 0

 ميدع نأك امك « فيخم رخآ ءىش ىأ نم دشأ ادج اعورم مهل ناك دقو « بولا

 ةصرف ةريغك ناك لد ٠ كلذك رمآلا نكذب ملف أنل امأ ٠ ءاجر لك هعم ىفتنب ىذلا

 5 « ةولسق

 : ىتالا فيضب كلذ دعبو ( ا/)

 ٠ىوخألا مهفطعو ةدئازلا مهتبحم ىف ادج ءايخسأ انتوخا رثكأ ناك دقلو »

 مهومدخو « فوحخ الب ىضرملا اورازو « ضعبب مهضعب مهتطبار تدادزاف

 ندلمحتم حرف مظعأب مهعم اوتامو ٠ حبسملا ف مهايا نيمداخ « ةرمتسم ةفصب

 مهمالا نيلبقتمو ٠ مهسفنأ ىلا .مهناريج نم ضرملا نيلقانو « نيرخالا تابكن

 اوتام مهريغ اوددشو ىضرملاب نونعي اوناك نمم نوريثكو ٠ رطاخ بيط نع

 ىذلا رئاسلا لثملا لعفلاب اوققح دقو ٠ مهسفنأ ىلا مهتوم نيلقان مهسسفنأ مه

 هليسو نيرخالا راذقأ اوربتعا مهناب « ةلماجملل ريبعت درجم اماود ودبي ناك

 : لانني

 ,ةيغبكلا هذهب ةابحلا هذه نم اولحترا انتوخأ ةوفص نا عقاولاو » ( 8 )

 ىلحت ام بدسد « داهشتسالا نع اناس لقب الل توملا نه عوذلا ' ده حبصأ ادكهو

 ٠ ىوقلا ناميالاو ةقيمعلا ىوقتلا نم هيذ

 اوضمغأو » مهناضحأ قو 2 مهبدب ىلع ندسيدقلا داسحاأ اوذخأ دقو غ2 9 ١

 مه اوناك ليلق دعبو٠ نافكأو لسغ نم اهب قيلي ام لك اهل اودترو.اهوقناعو اهب

 ةفصب اوناك توملا نم نوجني اوناك نيذلا نأل « ةلماعملا هذه نوقلي مهسفنأ

 ٠ مهيقباس نوقحلي ةرمتسم
 ( ةيسيئكلا خيرات 55 م )
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 اوناك دنقف ٠ اذه نم سكعلا ىلع ءىش لك ناكذ نويذثولا امأ» )٠١(

 ٠ مهئاقدصأ زعأ نم نوبرهيو « ضرملا ضارعأ مهيف بدت تاأدب نم لَك نورجهي
 نوكرتيو « توملا ىلع نوكشوي امدنع عراوشلا ىف اجراخ مهنوحرطد اوناكو
 عم مهنكلو ٠ ىتوملاب لاصتا ىأ نوبدنجتي اوناكو ٠ مهنفد نود ةلابزلاك ىتوملا
 00 0 1 ال تا طاقم قف زخيتلا اهلك

 ةناكتتتمب عيدك" ةكيذملا' لا ةالَقَتلا ذا ذأ * ةلاسرلا هذلع دعبو )١١(
 ٠ هذه ىلع ةوالع ةديدع ىرخأ لئاسر مث ؛ رصم ىف ةوخالا ىلا ىرخأ ةيحصف

 بيّردتلا نع ىرخأو ٠ تبسلا نع « ةيقاب تلاز ال « ىرخأ ةلاسر اضيأ كلانهو

 ءرصم ىف ةوخالاو نومامره ىلا ةلاسر اضيآ بتك كلذ ىلع ةوالعو )١١(
 دمع ىف مالسلا نعو هئافلخو سويسيد رش نع ليصفتلاب اهيف اثدحتم

 سونيلاج ٠

 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 سونيلاج مكح

 : ىلي امك ىو هتاملك عامس نم لضفأ ءىش ال نكلو ) ١(

 ؟ رخآ ىلع برحلا نشو « هقدسس ىذلا ةرطابألا دحأ ١ ناخ نأ دعبو ده

 لاحلا ىف هب ىدوذ سونيلاج نأ ىلع ٠ الماك اعيرس اكاله هترسأ لكو وه كله
 ٠ مهدعب رمتساو مهلبق ناك ذا ٠ اديدجو اميدق اروطاربما عامجالابو

 تاكيدحلاو ؛ تتأ دق تايلوألا اذوع : ايعشا ىبنلا لاق امك هنأل )" ( ١»
 اتتقو اهبجحت سمشلا ةعسشأ مامأ رمت ذا ةباحسلاف ٠ ” نآلا موقت فوس

 ةيناث رهظت عبشقنت وأ ةباحسلا رمت امدْنع نكلو ٠ اهنع الدب رهظتو « اليلق
 .هسفن زربأ ىذلا سونايركم عم لاحلا اذهه ٠ تقرشأ نأ قبس ىتلا سمشلا

 نايرلاف ناخ سونابركم نأ ىأ )١(

 كيلو ةنبلا سْوديَلاَج ا ىلع ابرحلا .نّشو: .٠ شرفلا ىديا ىف عقو نايرلاف ناخ ذاو (؟)
 1 ا ا



 ماا 1 ل

 دوحو هل ن زوذب نأ نكمد ا هكناف 2 هنئاكلا سونيلاج ةيروطار ربمأ نم برتقاو

 ٠» ناك ا رح و هناف رخآآلا اما ٠ لدق نم أانئكاك نكي مل هنآ

 و

 عامسلاو اهنتن در احلا دادزيو . مظعأ ةوقب نآلا رهدزت هتكلممو » ( «”)

 نم ترهطتو » 0 اهنع تح.ررط دف اهنأك » ةهج لك ف دتمتو » اهب

 ٠» ) 4 دص : أمل اهلسساحرأ

 اذه هيف بتك ىذلا نمزلا ةيلاتلا تاملكلاب نبدي كلذ دعب ( 5 )

 ءامسأ نأ ىرأ ىننال ٠ ةيروطاردمالا تاونس مايأ ركذأ نأ ىب ربندحو ((

 نورشعلاو عيارلا لصفلا
 هبعدوبو سودبن

 ء نييداتكلا ا ضيأ بتك ىذلا وه هناف هذه لك ىلع ةوالعو ( ) ١

 نأد ىدان رصم ةفقاسأ دحأ ؟ سودين نأ وهف امهتياتك ببس امأ ٠ ديعاوملا

 2, ةيدوهد حورب مهفت نأ بجي مدا رافسألا ىف ءايقتالل تبطعأ ىتلا ديعاوملا

 . لا ىدسج. عّتمت ىف ىضقت ةنسس فلأ كلانه نوذب فوس ةهنآو

 « انحود ايؤر نم ىصخشلا هيأر معدي نأ عيطتسب هنأب مهوت ذاو ( " )

 هاا « انزاحم

 فطعب ندحييسملا لمش هنأل هل ه4فصو قى اغلابم سوبسبيدنويد نحكي نعي ملو ٠ سونيلاج يآ )01(

 ليزج
 هادعت لب + ةنس فلألاب دعولا ريسفت ىف فرحنا ىذلا ديحولا وه نكي مل 116205 (5

 ٠١؟: ”“8 ف “” ك اضيأ رظنا ٠ مويلا اذه ىلا نيريثكلا ىلا رمألا

 ٠ هيأر ىف هعم اوشمت نمو سوناجيروأ دض هجوم هنا حضاولاو (؟)



 1 ل 5 /

 ٠ « ديعاوملا , نع هيباتك ىف باتكلا اذه سويسينويد مواقيو ( ”)
 ذاو ٠ انحوي ايؤر نع ثدحتي ىناثلا ىفو « ةديقعلا نع هيأر نيبي لوألا ىفن

 : ىلي ام هنع بتكي ةيادبلا ف سوبين مسا ركذي

 هنأك « ةيلك هيلع نودمتعي « سوبينل افلؤم نومدقي مهنألو ) 5 ( ١»
 ىنناف « ضرألا ىلع حيسملل كلم نوكيس كلانه نأ اعطاق اتابثا تبثأ دف

 هناميا لجأل « ةريثك ىرخأ حاون نم سوبينل ىتبحمو ىريدقتب فرنعا
 لازي ال ىتلا ةميظعلا هحيباست لجألو . ةسدقملا رافسألا ىف هداهتجاو هطاشنو
 هتحار ىلا انقيس هنأل 5 2« اهب نوذذلتي ةوخالا نم نوريثكلا

 حدتمذ نأ بجي اننأ عمو ٠ ءىش لك لبق مركيو بحي نأ بجي قحلا نأ ىلع

 نحتمن نأ بجي انناف « زيحت ىأ نود « اباوص لاقي ام لك ىلع قداصنو

 ٠ هححصنو «٠ اباوص بتكي مل هنا ودبي ام لك

 عانقاو ايوفش هيأر حرشل ادوجوم نوكي نأ ىفكي ناك دقل» ( ه )

 نونظي ضعبلا نأل ارظن نكلو ٠ ةباتك هتاشقانم نيودت ىلا ةجاح نود هيمواقم
 سومانلل ةيمهأ ال هنأ نوربتعي نيملعملا ضعب نأل ارظنو « هيلع رابغ ال هفلؤم نأ
 نورظنيو « ةيلوسرلا لئاسرلاب نوفختسيو « ليجانالا نوعبتي الو « ءايبنألاو

 نوحمسي الو « ةيفخ رارسأ اهنأك  باتكلا اذه ميلعت قفو  ديعاوملا ىلإ

 ,« ىهلالا ديجملا انبر روهظ نع ةعيفر ةيماس ءارآ نيوكتب ءاطسبلا انوخال

 لب « هتروص ىلع انرييغتو « هيلا اعم انعامتجاو « تاومألا نم انتمايتو
 ارومأ « هللا توكلم ىف ةينمز ةهفات ارومأ اوجري نأ ىلا مهنوعفدي سةعلاب
 اطاكف- ع امك نأ علاقتملا- نيك كقول اوه اذيح نال“ طك ب ةقالا دوج وكاك

 ٠ « دوجوم هنأك سوبين

 : لوقي كلذ دعبو

 انمز ميلاعتلا هذه تداس ثيح . ١ ىونيسرأ ميلقا ىف تنك الو»( 1)

 ءاهتمرب سئانك دادترا لبد قافشنا هنع اشن ىذلا رمألا , ملعت امك 2 البوط

 ءروضحلا اضيأ اودارأ نيذلا ةوخالاو ىرقلا ىف ةوخالا ىملعمو سوسق توعد
 ٠ ةينالع رمألا اذه صحفب مهتحصنو

 ٠ سيفمم برغ بونج لينلل ىبرغلا ءىطاشلا ىلع 46151208 (1)



 "ه و "45 : 1
 ما

 .٠ ..ءعح

 ٠*٠ هكهنمف نتثتك ام

 ثحبن انك ذا مهقلخ ةثامدو ةوخالا صالخاو ةرباثمب تطبتغاو » ( 8)

 انقفتا ىتلا طقنلاو «٠ ثحملا تحت ىتلا تابوعصلاو لئاسملا ءودهدو بينرت! اد

 هدقتعن انك ىأر ىأ نع عافدلا « عازن نأ نود نمو « ةيلك انفتفاحتك دقو ٠ اهدلع

 اندهتجاو ٠ ضارتعا ىأ بنجتن مل اننا امك ٠ هتحص تحضتا اذا الا . اقمادس

 انعنتقا ناو انيلع ةضورعملا رومألا ديؤنو تبثن نأ انتعاطتسا ردق ىلع

 نيضيلابا يل ل لا ل را لجخن مل ةمدقملا نيهاربلاب

 هتديأ ام لك انلبق « هللا مامأ ةفوشكم بولقبو . ةهازنو صالخا لكب اننا

 ٠ ةيهلالا رافسألا ميلاعت نيهاربلاب

 - نويساروك ىعدتو.ب ميلعتلا اذه ثعابو ءىسنم فرتعا اردخأو »(150)

 « ىأارلا اذهب دعب كسمتم نل هنأب انل دهشو ٠ نيرضاحلا ةوخالا لك عمسم ىلع

 ىدبأو ٠ هداسفب ابلك اعانتتقا عنتقا ذا 2« هب ملعب وأ هركذب وأ 2« هشقانب وأ

 اهرهظأ ىتلا قافولاو ءافصلا حوربو « رمتؤملاب مهرورس نيرخالا ةوخالا ,رحعب

 « عيمجلا

 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 )١( انحوب ابؤر

: 
 )١( انحوي ايؤر نع اذكه ؟ ثدحت اذه دعم

 هنيبىدغقتنم « ةيلك هوشاحتو رفسلا انوقدس نمم ضعيدلا ىذذر ددل ١

 نيلئاقو 1 نيهاربلا مبيدعو « ىدعم اع هنآد ندءدمو « احاحصأ احاحصأ

 * روزم هناونع نأب

 ءايؤر وه الو + انحوب فينصت نم سيل هنا نولوقي مهنأل ١» ( ؟)

 بسسس سب سس

 اضيأ سويسينويد ىأ (0 55 ف م“ ك رظنا 1١(



 2 ما

 نم دحاو ىأ هبتكي مل هنأ نودكؤبو ٠ ضومغلا نم فيثك باجح هيجحب هنآل

 فلم سوثنويك نأ لذ » ةسدنكلا لاجر نم دحاو ىأ وأ » نيسيدقلا وأ » لسرلا

 ىلا اهبسن ةيلايخلا هتصق معدي نأ دارأ ذا « نويثنريكلا ىعدت ىتلا ةعيبشلا
 انحوب

 ليزر اع نيا فوج عيال درك هزل ييعدتس مل
 توكلملا نأب ملع دقف . ادج ايناوهشو « دسحلا تاذلم ىف اسمغنم ناك هنآلو

 ,ةدسنجلا ؛ ةوهشلاو نوطبلا ةوهش ىف ىأ٠ 000
 « اياحضلا حبذو حئابذلاو مئالوأاو جوزتل دلو اب تتلو لحاف ريبعتب وأ

 .+ الودق رثكأ ةقيرطب هتاوهش عابشا عيطتسي راتسلا ا

 ةوخالا نم نيريثكلا نأل رفسلا ضفرأ نأ ا ا ىلا ائىلخا
 ىنابعم ءزج لك ىف نأو ٠ ىكاردا ّقوف هنأ لئدتعا ىننكلو ادح هنولحي اونا

 ٠ قمعأ ىنعم اهءارو نأ نظاف تاملكلا مهفأ ال تن َّىس ئذنأل هةيفتخم ادح ةيبجع

 ىلعأ اهربتعأ لب « ىلقعب اهيلع مكحاأ وأ اهسيقأ نأ ديرأ ال ىننأو » ( 6 )

 3 »2 هكردأ ا ام ضفرأ تدسلو ٠ ناميالل عمس وأ | الاحم اكرات ٠ اهكردأ نأ نم

 « همهفأ ال ىننأل بجعتا سكعلاب

 انفرح همهف ةلاحتسا نهربي نأ دعبو ايؤرلا رفس لك صحفي اذه دعب ( 1)
 ٠ لوقلا اديب

 اهنوظفحي نم ةطبغب حرصي « تيعد امك « ةوبنلا لك ىبنلا لمكأ نأ دعب »

 انحوب انأ ىلو . باتكلا اذه ةودن لاوقأ ظفحب نأ ىبوط : لوقي ذأ هسفن ةطبغو
 ؟ |ذرمه عمسدو رظني ناك ىذلا

 نم رفسلا | ره ناو » انحوب ىعدب ناك هنأ ركنأ ا | ذره لجأل 0( ) ١ /١

 مهلم سيبدق لحر فيئنصت نم هنأ اضيأ قفاوأو 0 انحوب ىعدبد صخس* ةيانك

 بوقعي خ١١ ىدبز نبا لوسرلا وه هناب قدصأ ال ىننكلو ٠ سدقلا حورلاب

 ا اسساتنلل اسس. سس

 . «خ فى ا“ ك رظنأ (؟)

 4 ف  ك رظنا ةلاسرلاو ليجنالا صوصخب (5) ( وهال 55 30-.)18)



 و 5 ::. لت

 « ريباعتلا ةغيص نمو « امهيلك ةءعيدط نم مكحلا عيطتسأ ىننأل ( 8)

 همسا ركذي مل ىليجنالا نأل ٠ هفدنصت نم سيل هنأ « رفسلا لك نومضم نمو

 ٠ « ةلاسرلا ىف الو لدجنالا ىف ال هتاذ نع نلعي ملو ٠ ناكم ىأ ىف

 : الئاق فيضي كلذ دعبو ( 9 )

 امأ ٠ 5 رخآ صخش ىلا وأ « هسفن ىلا اريشم طق ثدحتي مل انحويو ,

 ىذلا حيسملا عوسب ( ابؤر ) نالعا : ةيادبلا ىف هسفن مدقيف ايؤرلا رفسس بتاك

 ىذلا انحوي هدبعل هكالم ديب هنيبو هلسرأ وهو ٠ اعيرس هديبع ىريل هل هاطعأ

 ٠ ال ءهآر ام لكب هتداهشبو هللا ةملكد دهش

 قف ىتلا سئاينكلا عبسلا ىلا انحود : اضبأ ةلاسر بتك مث » )٠١(

 ةعماجلا ةلاسرلا ىتح ردصي مل هناف ىليجنالا امأ 6 مالسو مكل ةمعن ايسأ

 .ءدبلا نم ناك ىذلا : ةمدقم ةبآ نود اهسفن ةبهلالا ايؤرلا رسب ادبي لب « همسأب

 اضيأ برلا كراب اذهك نالعا لحأ نم هنأل ٠ 5 اننويعب هانيآرو هانعمس ىذلا

 نكل كل نلعي مل امدو امحل نأل انود ند ناعمساب كل ىبوط : الئاق سرطب

 ٠١ ٠ ىوامسلا ىبأ

 ةثلاثلاو ةيناثلا انحوي ىتلاسر ىف ىتح رهظي مل انحوي مساو » )1١(

 ٠ مسأ ىأ ركذ نود « حيشلا : ةملكلا هذهب نآدبت لب امهرصق مغر نيتروهشملا

 : ةيناث هرركد لد . هفلؤم ادبي مث ةرم همسا ركذب فتكي مل هناف فلؤملا اذه امأ

 هريبصو حيسملا عوسي توكل» ىفو ةقيضلا ىف مككيرشو مكوخأ انحوب انأ

 ١١ ٠ عوسي ةداهشو هللا ةملك لجأ نم سدطب ىعدت ىتدلا ةردزجحلا ىف تنك

 ىلو « باتكلا اذه ةوبن لاوقأ ظفحي نا ىبولح : اذكه ثدحتي ماتخلا ليبقو

 ١؟ اذه ععمسبو رظني ناك ىذلا انحوب انآ

 امك انحوب ىعدب ناك رومألا هرج تفاح ناب ميلستلا بحي نكحلو 2 (1١؟)

 هلوقك بئاغلا ةغيصب الو . « انحوب انأ » ملكتملا ةغبصب هسفن نع ثددتي مل ىأ (5)

 ٠ « انحوب هدبع » الثم

  ( )0ؤر ١ :١و ( )6( ) 5ذر ١ : *١9 )9( )5 وه ١ : ١(

 )٠١( ) تم 1١١ :١ ( 50 5503 (

 ١0( قوالن ""“" ا ؤر) (



 انياب سال

 ليق امك « لقي مل هنأل ٠ اذه انحوي وه نم حضاو ريغ هنا ولو ٠ وه ررقي
 ىلع اكتا ىذلا وأ ا ىرلا نم بويحملا ذدملتلا وه 2 ليجحنالا ق ارارم

 ٠ برأا عمسو .دهمشن ىذلا وأ » بوقعي خأ وأ ١5 :هردص

 هنكلو ٠ رومألا هذه ركذل حوضوب هسفن نيبي نأ دارآ ول هنأل ١» (١؟)

 ٠ ىؤرلا عمسؤو ىاأر هنأل طوبغمو

 اونوكي نأ ىف مهتبغرو هب مهئادتقاو هب مهباجعاو هل مهتبحم ببسب نيذلا
 ءانبأ نم نوريثكلا ىمسي امك بقللا سفن اوذختا , هلثم برلا نم نيبوبحم
 ٠ سرطبو سلوب نينمؤملا

 لامعأ رفس ىفهمسا ركذءسقرم بقلم رخآانحوباضبأ دجوي الثمف )١5( ١»
 انحوب امهعم ناكو : اضيأ هنع لبقو « امهعم سلوبو ابانرب هذخأ ء ٠5 لسرزنا

 ىلااوتاهعمزمو سلوب سوفاب نم علقا املو : ليق لب ٠ ايسآ ىلا امهعم بعذ هنا
 ١7 ٠ ميلشروأ ىلا عجرو مهقرافف انحوي امأو ٠ ةيليفمب ةجرب

 ٠ انحوي مسا امهنم لك لمحي سسفأ ىف نايراكذت نابصن دجوي هنا نولوقي

 اذه نأ جتنتسيب 2 اهببترتو تاملكلا نمو « ءارآلا ةعومجم نمو » 52د

 ١8 .٠ كلذ نع فلتخي

 بولساب نآدبيو ٠ امهضعب عم ناقفتي ةلاسرلاو ليجنالا نأل » (16)
 ٠ ءدبلا نم ناك ىذلا : لوقي ىناثلاو « ةملكلا ناك ءدبلا ىف : لوقي لوألا ٠ .دحاو
 نم ديحول امك ادجم هدجم انيأرو انني لحو ادسج راص ةملكلاو : لوقي لوالا

 ( 955ه و 56:15 وير )١5( ع1. والزكا 9 ب191 وي رظنا (١؟)
 ىناثلا ليجنالاو صقرم صوصخبو ٠ ( "0:15 2315و 0:15 55 و ١:٠ © عار )١5(

 ار ا ل ٠١ه ف "؟ك رظنا

 لئاسرلاو ليجنالا بتاك نع فلتخي ايؤرلا رفس بتاك نأ ىأ (18) (١:5١؟ عار )١0(
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 ا

 هانيأر ىذلا هانعمس ىذلا : فيفط ريدغت عم رمألا سفن ررقب ىناثلاو , بآلا

 ٠ ترهظأ ةابحلا ناف ةوبحلا ةملك ةهج نم انيديأ هتسملو اننوبعب

 اجاجتحا - ىلي امم حضتي امك اهب اكسمتم هذهب اآدبب هنأل » (19)

 : لوقي نأ ىلع اضيأ صرح كاذلو ٠ دسجلا ىف تاي مل برلا نا اولاق نم ىلع
 ٠ انل ترهظأو بآلا دنع تناك ىتلا ةيدمألا ةويحلاب مكربخنو دهشنو انيأر دقو

 ٠ اضيأ هب مكربخن هانعمسو هانيأر ىذلا

 لك شقاني لب ٠ هعوضوم نع لوحتب الو اذهه كسمتد هنا مّد , )3١(

 ٠ زاجياب اهضعب ركذن فوس « ءامسألاو عيضاوملا سوؤر سفن تحت ءىسن

 : امهيلك ىف ارارم ددرتت ريباعتلا هذه دحب ققدملا ثحابلاو » (؟١5)

 :تارابعلا هذه درت اضيأ ةرمتسم ةفصبو ٠ ةماظلا نم لاقتنالا : ثلا فاعلا

 ةبحم « اياطخلا ةرفغم . ةنونيدلا ٠ برلا مدو دسج «2 حرفلا . ةمعنلا , قحلا

 « اياصولا لك ظفحن نأو « اضعب انضعب بحن نأ ةبصولا . انوحن نم هللا

 ناميالا « هلل ىنبتلا « سدقلا حورلا دعوم ؛ حيسملا دضو سيلباو هلاولا يركع

 عقاولاو ٠ ناكم لك ىف تدرو هذه ٠ نبالاو بالا « ةرمتسم ةفصب انم بولطملا

 ٠ ةلاسرلاو ليجنالا هلمحي دحاولا عباطلا سفن ىري نأ حوضوب نكمي هنأ

 سمي الو ٠ اهنع بيرغو تاباتكلا هذه نع فلتخيف ايؤرلا رفس امأ١ 55

 ٠ امهيف دجوي ريبعت ىأ نم ولخي داكيو ٠ ديعب وأ بيرق نم نيرفسلا عوضوم

 رفس ركذت ال  ليجنالا نع زواجتآلو  ةلاسرلا اذه نم رثكالاو » (596)

 عم ٠ ةلاسرلا ىلا ايؤرلا رفس ريشي ال كلذك . اهل ةراشا ةيآ نمضتت الو ايؤرلا

 ٠ ةدرفنم اهنودب مل ولو هاؤر ىلا ريشي هلئاسر ىف سلوم نأ

 بولسأنزع فلتخي ةلاسرلاو لبجنالا بولسأ ناف اذه ىلع ةوالعو » (55)

 * ''اموولا رثيف

 اضيأ لب ةينانويلا ةغللا ىف طخ ىأ نود طقف ابتكي مل امهنأل ١ (؟هر

 راثعا نع نوكي ام دعبأ امهنا ٠ هتيلكب امهاوحت ىفو قطنملاو ريبعتلا ف ومسب

 ىأ « ثيدحلا اتبهوم رهظي ام ىلع هل تناك بتاكلا نآأل ٠ ىماع وأ ىريرد ىذ

 ٠ امهايا برلا هبهو نيتللا ٠ ريبعتلا ةبهومو ملعلا ةبهوم

 ٠ ةوبنو املع لانو ٠ ايؤر ىأر رخآلا بتاكلا نأ ركنأ ال انأو , (؟3)



 1 ما

 ,ىحصفلا ةينانويلا ةغللا عم ناقفتت ال هتغلو هتجهل نأ دقتعأ كلذ عم ىننكلو

 ىننأ دحاو ىأ نظي نأ ديرأ ال ىننال . اهيلا ةراشالا انينعي الو » (؟ا)
 نبي ك2 حاضيا دصقد اذه تلق امنا » مكهتلا معيويب رومآلا هزه ركذأ

 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 سوبسيبنويد لئاسر

 )١( سويسينويدل » ةريثك ىرخا لئاسر دجوت لازت الف هذه ىلع ةوالعو «2

 سوبليباس ده .اهنيتك ىتلا,كلنك ١ « ةسينك فقسأ « نومأ ىلا ةهجوملا كلتو

 نومأ ىلا ىرخاو « رونارفوي ىلا ةدحاوو « سروفسلت ىلا ىرخأو « ىكينرب
 هيمس ىلا اههجو عوضوملا سفن نع ىرخآ بتك ةعبرا اضيأ بتكو « سروفوتو
 امور ىف سويسينويد

 باشلا ىلا ةهجوم ةعيبطلا نع اهبتك ىتلا كلتك ٠ لئاسر لكشب تبتك ةمخض ابتكو .«:هلئاسر نم ريثكلا انيديأ نيب ناف هذه ىلع ةوالعو (؟ )
 9 رونارفوي 2 أاضيأ اها دعهأ بتراجتلا نع ةدحاوو « س واثومدت

 انل كرت هنا مث ٠ ةعماجلا رفس ةياددل اريسفت بتك هنا لوقي ؟ سسئوباتنب
 ٠ صخشلا اذه سفنل ةهجوم ةفلتخم .لئاسر اضيأ

 ٠ ةديدعلا تافنصملا نم سويسينوبد هبتك ام اذه

 لايجالل حضون نأب اخل حمسأ » رومألا هذهل انفسدو مد دقو نآلاو

 . "هنالك ةككبط ةمداقلا

 ف رظنا )١(

 . ىرصملا رطقلا برغ اريبك اميلقا تناكو ٠ ةيبرغلا ندملا سمخلا ىأ (؟)



 نورشعلاو عياسلا لصفلا

 ىطاسيبمسلا سلوب
 ةيكاطنا ىف اهلخدأ ىتلا ةعددلاو

 هفلخ ةنس ةرشع ىدحا امور ةسينك سوتسيز سار نأ دعب ( ) ١

 تام تقولا سفن ىلاوحو ٠ ىردنكسإلا سويسينودد ىمس سويسدنويد

 ٠ ؟ ىطاسيمسلا سلود ةيفقسألا كلت لانو ةيكاطنا ف ١ سونايرتميد

 ميلاعتل ةفلاخم  حيسملا نع ةعيضو تاداقتعا دقتعي ناك هنألو( ؟)

 سويسينويد ىلا اولسوت دقف « ايداع اناسنا هتعيبط ىف ناك هنا ىا  ةسينكلا

 نسلا ىف همدقت ببسب روضحلا نم نكمتي مل امو ٠ عمجملا رضحيل ىردنكسالا

 اهلسراأ ةلاسرب ثحبلا تحت ىذلا عوضوملا ىف هيأر ىطعأ همسجح فعضو

 ةيكاطنا ىف اوعمتجيل اوعرسأ ةهج لك نم سئانكلا ةاعر عيمج نكلو ٠ مهبلا
 ٠ حيسملا عيطق ددبم دض اوعمتحا دق مهناخ

 6558 ف 5 ك رظنا ()

 ىفو ةيكاطنال افقسأ ناك دقو ٠ ىلوألا روصعلا ىف ةسينكلا ةقطاره ربكأ نم ناك 0

 هعلخو 51١ ةنس ىلاوح افقسأ هتماسر تناكو ٠ ارب اب ةكلم ايبونز ةكلملل ابئان تقولا سفن

 درجم ناك حيسملا نأب ةلئاقلا ( 58 ف ه ك ) نوءيترأ ةعدب اذه سلوب داعأ دقو ٠ "680 ةنمس

 ناك امك ٠ هتيدومعم تقو نم طقف سيلو«هدالي» تقو نم ةبهلا ةوق ائلتم« ناك هنأ ولو ناسنا

 « ةملكلا » مونقا ركنأ دقو ٠ سدقلا حورلا نم هداليم ىلع اضيأ قفاوو ٠ نوينويبألا ىعدي

 « ناسنالا ىف ريكفتلاو لقعلا ىتوقك هللا ىف نيتوق درجم امهايا اربتعم ٠ سدقلا حورلا مونقأو

 ٠ نيقباسلا هللا لسر ىف لح امم ربكأ سايقمب حيسا ىف لح « ةملكلا » نأ دقتعا هنكلو

 صلخم راص ذئدنعو اندادجأ ةيطخ ىلع بلغت هنأو ةيطخلا نم ايلاخ ىقب حيسملا نأب حرصو

 همرح اريخآو « حلفت ملف همرح دصقب ةيكاطنأ ىف ةفلتخم عماجم تدقع دقو ٠ ىرشبلا سنجلا

 ؟/8 ةنس ىلاوح كلذ ناكو سونئموحد هفلظف عماجملا دحأ



 3 2 د 3 .

 نوزرابلا رصعلا كلذ ةفقاسأ

 2, ةيكودابك ةيرصيق فقسأ ميظعلا ١ سونايلمرف ناك ءالؤه نيب نم ( )١

 « سطنب سئانك نم ةاعرلا ضعبو « سرودونيثاو " سويروغيرغ ناوخالاو

 لا راو يلشررأ ةسينك تنقشأ 2 قسيانيميم ءال وه وه ىلع ةوالعو

 ةوخالا سار ىذلا سوميسكم ءالؤه ىلا فاضي ٠ ةرواجملا ةيرصيق ةسينك
 »2 نسردتح نئايحاأ دحول مهءاصحا دحأ دارأ ناو ٠ ةزاتمم ةيفدكي 5 ارتلسوب ُْف

 ةنيدلا ىف ضرغلا سفنل ذئتقو اوعمتجا نيذلا ةسمامشلاو سوسقلا ىلع ةوالع

 ٠ مهزربأ اوناك ءالؤه نكلو ١ ٠ اهركذ قباسلا

 » عيضاوملا هذه ثحبل ةفلتخم تاقوأ ىف ءالؤه لك عمتجا امنيحو ( "| )

 اوحضفي نأ ةريغ لكب نورخالا لواحو ٠ هتقطره اوفخيو اورادي نأ نولواحي
 3 ىلع هفيدجتو هتقطره اوذلعيو

 1 » هةنمسناةرشسع تيرا كعك يقان افقنملا ثدل 2 دعب سونيلاج مكح

 5 سرومدسكم

 سويدولك هفلخ ةنس ةرشع سمخ مكحلا ىف سونيلاج ثبل نأ دعبو ( ؟ )

 نورشعلاو عساتلا لصفلا
 - ةفسالفلا سوسقلا دحأ  نويخلم ضحد نا دعبو

 همرحب مكحلا ردرص سلوب ءارآ

 فشكو « نيريثك ةفقاسأ نم فلؤم رخآ عمجم دقع همكح ءانثأ ىفو ( ) ١

 م«. ف 5 ك رظنا ٠ بئاجعلا عناص سويروغيرغ (؟) «"” فاك ك( 1١0

 ةيكاطنا (5) بنور تع فد (39 0-7 «٠ روكا ق6



 لن ا
1 

 ٠ ءامسلا تحت ةعماجلا ةسينكلا نم

 الجر ناك اذهو ٠ هءارآ ضحدو هبخم نم نويخلم هجرخأ دقو ( " )

 ٠ ةيكاطنا ىف ةينانويلا ةفسلفلا ةسردمل اسيئر ناكو + ىرخ[# حاون ىف املعتم

 اذه هشقان ذاو ٠ ةيشوربألا كلتل اسن مسر « حيسملاب هناميا ومسل ارظنو

 ' نالا ىلا ةيقاب تلاز الو ٠ نورضاحلا باتكلا اهنود ةريطخ ةشقانم لجرلا

 ' نيرخآلا عدخو للض ىذلا لجرلا ةقيقح فشكي نإ هدحو عاطتسا

 ل

 نوثالثلا لصفلا 57 :

 سلوب دض ةفقاسألا ةلاسر

 عامجاب اودعأ دقف رمألا اذه لجأ نم اوعمتجا ندذلا ةاعرلا امأ(١ ١)

 افقسأ سوميسكمو امور فقسأ سويسيئويد ىلا ةهجوم ةلاسر ءارآلا

 مهتريغ عيمجلل اونيب هذه ىفو ٠ راطقآلا عيمج ىلا اهولسسرأو ٠ ةيردنكسالا

 لجرلا ةايح اونيب امك ؛ هعم تراد ىتلا تاشقانملاو ججحلاو + سلوب ةقطرمو

 نم ةيلاتلا تاسابتقالا رضاحلا تفقولا ىف نودن نأ انب قبلخو ٠ هتافرصتو

 لك ىف مادخلا انئالمز لك ىلاو « سوميسكمو سويسينويد ىلا»( ؟)

 تحت ةعماجلا ةسينكلا لك ىلاو . ةسمامشلاو سوسقلاو ةفقاسألا « ملاعلا

 سوميسكمو سنكتوبتو سليفويثو سيانميهو سوذيليه « ءامسلا

 سيدكجوتوريو سنالومو سلودو سونايلاو ساموك بنو سولكوربو

 نيقابلا عيمجو سويسولو نويخلمو سورودوبثو ىخاطواو سكاريهو

 سئانكو « ةسمامشو سوسقو ةفقاسأ , ةرواجملا ممآلاو ندملا ىف انعم نيمدقملا

 ٠ « برلا ىف نيبوبحملا ةوخالل مالس . هللا

 : نيلئاق اوادب ليلقب كلذ دعبو ( « (

 هذه نم انوصلخيل ةديعب نكامأ نم نيريثك ةفقاسأ انوعدو انلسرأ دقل و

 نيذه ٠2 ىكودابكلا سونايلمرفو ىردنكسالا سويدسينوددك ةتيمملا مدلاعتلا



 نكيحب
 . ا ٠

 هيلا هجوي نأب ريدج ريغ ةعدبلا هذه ءىشنم ربتعا ذاف لوآلا امأ ٠ نيكرابملا
 دقو « ةيشوربألا لك ىلا لب هيلا ال ةهجوم ةيكاطنا ىلا ةلاسر لسرأ باطخ ىأ
 ٠ دعب اميف اهتروص انتيثا

 فرعي امك , ةتعدد بحبشؤا , :نيدرما/ىتا1دقفا مودال مرق اماؤ» ( 0
 ةناها ةيآ قحلت نأ نود ةمزاللا تاءارجالا ذختت نأ اجرو « هقدص هئارآ ريوغتب دعو ذا هنكلو ٠ نوريثك نورخآ فرعي امكو « نيدوجوم انك نيذلا نحن دهشنو
 ملو 2 هبرو ههلا ىتح ركنأ ىذلا كاذ هعدح ذا رمألا اجرأ كلذلو ٠ ةملكلل
 اقباس هدقتعي ناك ىذلا ناميالا ظفحي

 انك امنيب تام هنكلو ٠ هلل هراكنأو هرش رايتخالاب ملع هنأل « سوسرط ىتح لصوو « ةيكاطنأ ىلا ةيناث هقيرط ىف نالا سونايلمرف ناك دقلو ) 5 ( ١
 ٠ « هلوصو نيرظتنمو نيعمدجم

 ميلاعتب ةاداذملا دعب دتراو « ناميالا ةداج نع فرحنا دق هنألو , : اهشاع ىتنا ةايحلا عون ىلي اميف اوفصو ىرخأ رومأ نع ثدحتلا دعبو ( أ )
 ٠ هتافرصت ىلع مكح ىأ رادضا - اجراخ جرخا دق ناك ا لاط  ىرورضلا نم سيلف « ةفئاز ةعيضو

 نم ةورث ةيأ ثري مل + امدعم,اريقفر اقئباتس» ناك“ هنأ عم ةالثمف“9-( 300
 00 احا نآلا كارلا“ رخآ لمع يآ وا .ةراجن. نم ةورث ةيأ نجي ملو « هئابآ
 نامرحو « ةوخالل هبلسو دباعملا ةمرح هكاهتناو هرورش ببسب ةلئاط ةورث كلتمب
 , مهللضي هنأ عم نيعم رجأ ريظن مهتدعاسمب مهل هدعوو « مهقوقح نم نيمولظملا
 عم اوحلطصيل اوطعي نأ نيدعتسم نوذوذي مهقيض ىف نيذلا كئلوأ بهنيو
 ١ ةراجت ىوقتلا نأ نيناظ ٠ مهبملاظ

 , ةملاعلا ةماركلا هئاعداو هخافتناو هئايربكو هتسرطغك وأ» ( 4 )
 هد“ فجيرانلع :ىيثمؤ وهو عاومشم توصج لئاسرلا ضعب اراق قاوسالا ىلا 1 حد وا ايقللا دووم ناباوبخ هو فلما ضاع ىعدب نأ الضفم
 ةبلق“ةسّرطغو هئايريك ببسب اهوركم ناميالا حبصأ ىتح ٠ ريعامجلا هعبتتو همدقتتو سرح
 د اتسم

. 
 مدح ةحفص '؟ ةظحالملا رظنا (5) م” 76 ىسا0)

)١( 



 ؟: 7
 سنت

 ةمكحم ةسفئل | ءاطسمبلا لوقع لاهذاو نيرخألا ليلضتو هسفن ددحمت

 ٠ ةمكحملا ىلا لوخحلا دنع ةبمدقبو 2 هذخن لا هددب ابراض » ملاعلا

 امك ٠ مهليدانمب نوحوليو . هل نوقفصي ال نمل هتناهأو هخيبوتك وك و

 ٠ هب نيطيحملا ءاسنلاو لاجرلاك نوزفتدو نوحيصي الو ٠ حراسملا ىف ثدحي

 تيب ىف مهنأك راقوب نوغصي لب « ةنئاشلا ةقيرطلا هذهب هيلا نوغصي نيذلا

 «ةايحلا هذه اورداغ نمم ةملكلا ىرسفمل ةينالعلا ةفيذعلا هتمحاهمك وأ ٠ هللا

 ٠ ذوعشمو فوسليفك لب فقساك ال هسفنل هميظعتو

 تاعارتخا اهناك حيسملا عوسي انبر ىلا ةهجوملا ميئارتلا هلاطياو» ١٠و

 طسو هصخشل مينارتلا داشنال ةوسنلا هبيردتو , نييرصعلا لاين

 هتلواحمو « اهعامس دنع نادبألا هل رعشقت امم ؛ ميظعلا حصفلا ديع موي ةسينكلا

 « هنوقلمتد نيذلا ةرواجملا ندملاو ميلاقألا ىف سوسقلاو ةفقاسألا عانقا

 ٠ بعشلاب مهطالتخا ىف ةطخلا سفن نوعدتي مهلعل

 ام اذهو ٠ ءامسلا نم لزن هللا نبا نأب فارتعالا ضفر دقو » )١١(

 ةردتكلا ةلدآلا هيلع تماق دف لد: مالك تدرخم اذه سيبلو ٠ دعب اميف هنيينس

 حيسملا عوسي نا هلوق اذه نم ىهدألاو . ميلا اهانلسرأ ىتلا تاباتكلا نم

 مهملعم نا نولوقيف بعشلا نيب هنوحدميو هل نومئرب نم امأ ٠ ؟ لذسأ نم

 ال لب « هذه عنمب رماي مل سرطغتملا كلذو ٠ ءامسلا نم اكالم لزن رجافلا

 ٠ هروضحب لاقت امنيح فكنتسي
» 

 رادلا تانيمأ » ةيكاطنا لهأ نهيمسي ىتاللا ءاسنلا كلاذهو
, )١6١( 

 ٠ فرعي هنأ نم مغرلابو
 هعم نيذلا هسمامشلاو سوسقللو هل تانمتنذملا

 ةيطخلا هذه ىلع رتست هنأ الا « مهتميرج مهيلع تبدئأو صاخشألا ءالؤم

 هل نينيدم اونوكي ىكلو , ةعينشلا ىرخآلا مهاياطخو ٠ ىلع اوأرجي ال ىكلو

 مهلعج دق هنأ ىلع « مهسفنأ ىلع افوخ ةثيبخلا هلاعفاأو هلاوقأ بيسي ةماهتا

٠ 
 هب اوبجعاو ءارثلا اذه ىف نوءماطلا هبحأ اذهل « ءايرثأ اضبأ

 ٠ « عيمجلا قوف وه قوف نم ىتأي ىذلا ١» ”© : "وم ىف درو امب هذه نراق ()
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 نأ بجي سوريلكلالا لكو فقسألا نأ ءابحألا اهيأ ملعن نحن » )١١(
 صاخشأ نم مك لهجن ال نحنو ٠ ةحلاصلا لامعألا لك ىف بعشلل ةلتمأ اونوكي
 ول ىتحف كلذل ٠ نهب اوتأ ىتاللا ةوسنلا ببسب . اوككشت وأ . اوطقس دق

 طالتخالا نم رخآ صخش ىأ اودجحتف وأ خيبوت عيطتسي فدك وم 85 002

 ةيرط تقضيسينئاووع».ناك نأ( 51 تاوتكتم ' وهن امك طقسب الثل ءاسنأاب ريثكلا
 امنيا هعم امهذخاد . هجولا اتدروتم ناتليمج ناتنثا نآلا هعمو ٠ ةدحاو

 ؟ معنتلاو خذبلا ف شيعي تقولا سفن ىو « بهذ

 نوشخي ذا مهنكلو ٠ نوحونيو عيمجلا بئتكي رومألا هذه ببسب » )١5(
 ٠ هماهتا ىلع نوؤرجي ال . هشطبو املظ

 نع هتيساحمل لجرلا ءاعدتسا ءرملل زوجي ناك ذا انلق امك نكحلدو م١
 هارن ال انناف ٠ انعم ادودعم ناك ولو « ةميلس هتديقع تناك ول تافرصتلا هذه

 املاظو . رسلا ناهأ دق ناك املاط رومألا هذهل اردسفت هنم بلطن نأ ىرورضلا نم

 ٠ , ؟ ( هايأ ركذن ال اذامل هنأل ) ٠ ساميترأ ةقطرهب ارخافم قدشمتب ناك

 ةلاسرلا مانخ َْق تاملكلا هذه أوفاضأ كلذ ثدعدنو :
)١717/( 

 انررطضاو « ةعاطلا اضفارو « هلل امواقم ناك املاط همرحل انررطضا كلذل »
 دق ىهلا داشراب اننأ دقتعنو ٠ هنم الدب ةعماجلا ةسينكال رخآ فقسأ هماقال
 سونايرتميدل نبا وهو , فقسالاب ةقئاللا تافصلا لكب نيزتملا سونمود انمقأ

 مكانملعأ دقو ٠ ةزاتمم ةيفيكب ةيشوربالا سفن سأر نأ قبس ىذلا ٠ كرابملا
 ىلا لجرلا كلذ بتكيل نكلو ٠ هنم لئاسرلا اولبقتتو هيلا اوبتكت ىكل اذهب
 « ساميترال نوعياشملا هيلا بتكيلو « ساميترأ

 ا كا را انهت لقا امك >> مولع أود

 ( «ه ص ) خاريس نب عوشي ةمكح (؟)

 58 ف ه ك رظنا نوميترا وأ ساميترا صوصخب (5)



 نيل م«. د: 7

 روطاربمالا ىلا ءىجتلا ةسينكلا ءانب ميلست سلود ضفر ذا نكلو )١3(
 ايلاطبا ةفقاسأ هارب نمل ءانملا ميلستب رمأو . لدعلاب رمآلا مسح ٠ ,نادليروألأ

 2, ةعينش ةحيضفي . ةسينكلا نم صخشلا اذه درط اذكهو ٠ امور ةنبدمو

 ٠ ةحلاعلا تاطلسلا رمأبد

 ٠ اداهطضا انيلع ردثيل نيراشتسملا ضعب هيلا ىحوأو « انتهج نم هريكفت ريغ
 ٠ بناج لك نم اذه نع ةريبك ةثحابم تراصوب

 ىلع عيقوتلا ةبهأ ىلع ناكو ٠ اذه ذيفنت كسشو ىلع ناك ذاو (؟١5)

 ماكح نتا حوضوب عيمجلا اهارن ةرهاظ ةيفدذب هللا ندد كلذدو 4 هذدفنت هةفاح

 5 5 لن 6-2 نددك 9 5 د 2 م هلا دحلا» كتذو” كتم نا لإ م ملا شئانك ةم واثق | وهبطتسم قل ,ملاعلا اذه

 اذهو ٠ سبورب هفلخ 5 تاونس تس نايليروأ مكح نأ دعبو (56)
 ٠سونايريموينو سونيراك هانباو سوراك هفلخو نينسلا نم الثامم اددع مكح:
 .٠ ال هئاكرشو سونايدلقد ىلا مكحلا لآ تاونس ثالث نم لقأ اومكح نأ دعبو
 مده نم هعبت ام عم « هترارم ىناعن ىذلا داهطضالا ثدح مهرصع ىو

 ٠ سئانكلا

 لظ نأ دعب امور فقسأ سويسينويد تام ريصق تقوب كلذ لبقو (39)
 ٠ سكليف هفلخو ٠ تاونس عست هزكرم ىف

 اذهو روهش ةتدسس ىوس مكحي مل ىذلا سوتيشات هفلخو "050 ل 7٠ ةنس نم مكح (1)
 ٠.7585 ةنس سونايدلقد مهدعبو « هانباو سوراك هدعب ءاج مث ( 35872 5917-) سبورب هفلخ

 .٠ سطسغوأ بقلب برغلا مكحيل هلسرأو 581 ةنس مكحلا ىف نايميسكم:هعم كرشا (0)

 دالب مكح لوألا ىطعأ 2 نيرصيق بقلب سويريلاغو سرولك سونيطنسنق ماقأ 595 ةنس ىو.
 ىقبأو 2 ايلاطياو ايقيرفا ىف نايميكسم لظو ٠ كيتايردالا رحب  ىناثلاو ايناطيربو لاغلا
 داهطضام +5٠ ةنس رياربف ؟؟ ىف زوهشلا ::هرمآ ردصأ دقو ٠: ايسآ تاعطاقم ,هسفنل سوئايدلقد
 ٠ ىلاتلا بانكلا ىف هنع“ أزقنس ىذلا رمألا ٠ نييحيسللا“

 ( ةسيئنكلا خيرات  ؟6 م)



 نوتئلاذلاو ىداحلا لصفلا

 ذئتقو تأدب ىتلا ةلضلا (١)نييكيناملا ةقطره

 نم قتشم همساو * "؟” نونجمللا لجرلا كلذ رهظ تقولا اذه ىف ( ) ١

 هزربأ امك « هريكفتو هلقع عاضوأ بلقب هسفن نصحو « ةينوذجلا هتقطره

 ن ةيشحو هتايح تناك دقو ٠ نيريثك كالهل ٠ هللا ودع ٠ ناطيشلا ٠ سيلبا

 ,فقومب رهاظت اذهل ةجيتنو ٠ ةينوذج ةيناطيش هتعيبطو 2 لعفلاو لوقلا

 جورلا , طيلقرابلا .هنأب هسفنب ىدان هنونج ىف خفتنا ذاو ٠ حيسملا ففومك
 هلاك 5 اذيملت تع .يزئلو را ةخلنب رق يرحل اك ىدتقلا مق نما .٠ هيك: نيحتلا

 ٠ ديدجلا هميلعت ىف

 ةيداحلالا ءابآلا ضعب نم اهعمج « ةيرفكو ةروزم ميلاعت اعم جزمو ( " )

 ىلا سرفلا نم « ةلتاق مومسك « اهب ثعبو «-ليوط دهع ذنم تضرتنا ىتلا
 ,ضيغبلا مسالا كلذ عجري هيلاو ٠ هيف شيعن ىذلا ملاعلا نم ءزجلا اذه

 « نيريثكلا ندب ادئاس لازي ال ىذلا « نوبيكيناملا »

 ٠ ذئتقو زرب ىذلا « '!' مسالا بذاكلا ملعلا ١» كلأذ ساسأ وه | ذره

١ 

 ا وا سو يو رإكا 8125©1/12121012 )١(

 ةفوسليف ناكو ٠ ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف رهظ دقو ٠ نونجملا لجرلا اهانعم «ىنام» ةملك (؟)

 دقو ٠ ةيحيسملاو ةيذوبلاو ةيسرافلا ةنايدلا نيب قفوت ةنايد داجيا لواح ٠ سرفلا دالب نم

 ىلا رطضاف هدض اوراث سوجملا ةنهك نكلو ٠ رمألا ةيادب ىف سرفلا كلم لوألا روباس هب بحر

 مادعالاب هيلع مكح لوألا سناراف كلملا نكلو ريثك عمج هعبت داع ذاو ٠ دالبلا نم بورهلا

 اهلعج 'اممو ٠ ةديدع الايجا "تلظو نيدحقسلا نيب ةعرسب هتعيش“ ترشتنا دقو ٠ 571 ةنس

 « اهماظن ماكحاو 2 اهميلاعت ضومغ «٠ سونيطسغوأ مهنيب نمو « نبركفملا نم نيريثكلل ةببحم
 هصاقتعالا ةيساسألا اهتيزظنو ٠ فشكقتلاو ةسادقلا وحن اهرهظمو ٠ رشلا ةلكشم لحب اهرهاظتو

 ٠ :ةملظلل هلاو رونلل 'هلا / رشلل هلاو ريخلل هلا ٠ نبهلا دوجوب

 ع 50:5 ىتا ) (5



 نوتالخلاو ىذاثلا لصفلا

 انرصع ىف نوزرابلا ةسينكلا لاجر

 سئانكلا مده ىنح ايح ىقب مهنه نمو

 هفلخ تاونس سمخ سكليف ذئتقو امور ىف ةسينكلا سأر ذاو ( ) ١
 ىذلا سوياك ىلا زكرمللا كرت روهش ةرشع نم لقأ ىف هنكلو ٠ سونايخيتوا
 سونيليكرام هفلخ هرودبو « ةنس ةرشع سمخ وحن هلغش اذهو ٠ هانرصاع
 ٠ داهيطضالا هفرح ىذلا

 دعب ةيكاطنأ ةيفقسأ سواميت ىقترا ابيرقت تقولا سفن فو ( ؟ )
 « سويثورودب انفرعت هرصع ىفو ٠ هانرصاع ىذلا سلريك هفلخ مث ٠ سونمود
 دقو ٠ ةيكاطنا ىف ةيسوسقلا زكرمب فرشت ىذلا « هيرصاعم نيب ملعلا لاجر دحأ
 ىتح + ةيئاربملا ةغللا ةسارد ىلع بكناو + تايهلالا ىف لافجلا اندم ناك
 ةلوهسم ةيئاربعلا_يافلمألا//1ركي+ناض

 مولعلا ءىدابم لهجي نكي ملو 2 ريكفتلا ىرحل ىمتني ناكو ( «)
 هذخآا اذهلو ٠ "< هتدالو ذنم ايصخ ناك دقف اذه ىلع ةوالعو ١ ٠ ةينانويلا

 ىلع افرشم هتماقاب همركو  ةزجعمب ناك كلذ نأك  هترسأ ىلا ؟ روطاربمالا

 سدقلا باتكلا سنك ةانعمس. دقو +  روص ةقيدم ىف ةيناوجيالا ةعايصلا لامعا
 ٠ ةسينكلا ىف ةمكحب

 ٠ سناريت ىلا ةيكاطنا ةيشوربأ ةيفقسأ تيطعأ سلريك دعبو ( 5 )
 ٠ سئانكلا تمده هرصع ىفو

 م« : ١8 ف 5 ك ىف درو امب كلذ نراق )١(

 « هتمدخ نع هلزع بجو هسفن ىصخ نم نأ ةيقين عمجمزم لوألا نوناقلا ىضقي (؟)
 هئاقب نم عنام الف  هتدالو ذنم ايصخ ناك نم ىلاتلابو  ءادعألا وأ ءابطألا هاصخ نم امأ

 . سونايدلقد ىأ () ٠ ةمذخلاب
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 ةرادا ىلوت دفقف ةيردنكسالا ةنيدم نم ىتأ ىذلا : سويباسوي امأ
 عوضوم ثحب ةبسانمب كانه ىلا لقن دقو « طارقس دعب ةيكودال تايشوربأ
 تايوحورلا ىف نورويغلا هعنمو ٠ ايروس ىلا ةياغلا هذهل بهذ دقف ٠ سلوب
 , تارحورلا ىف 15 نر, انك كانط ناك! "هقطو ىلا ةدوعلا نم
 ٠ ه اهسايتقا قياسلا سويسينويد تاملك نم حضتا نأ قبس امك

 ا ا ا لل ا اق للكل 1 لوطا هيلخ دقو ( 3
 ةفسلفلا ىف انرصع ءاملع ردقأ ناكو ٠ دلوملا ىردنكسا ناك اضيآأ وهو نولوقي

 ٠ .ةيعيبطلا تايرظنلاو قطنملاو كلفلاو ةسدنهلاو « تايضايرلاك . ةينانويلا
 هنم بلط ببسلا اذهل هنا لاقيو ٠ ةغالبلا ملع ىف نيزرابلا زربا كلذك ناكو
 ٠ 7 سيلاطوطسرأةفسلف سيردتل ةسردم اهب سسؤي نأ ةيردنكسالا لأ

 /مويكوريب راصح ءانثأ ةليلج ةريثك ىرخأ الامعأ هنع نووربو ( !؛ )
 ىننكلو « ةعيفرلا بصانملا ىوذ عيمج نم اهبيسب مركأ « ةيردنكسالاب
 0 لا دويل ت14 ظيي ولد( اذ مدقاس

 نم ودعلا لامتحا حبصأ ىتح « نيرصاحملا نم دفن زبخلا نا لاقي ( 8 )
 زيخلاب مهدمأ ادوجوم ناك ذاف وه امأ ٠ ةعاجألا لامتحا نم رسيآ جراخلا
 ,ىنامورلا شيجلا عم افلاحتم ةنيدملا نم رخآلا ءزجلا ناك امل ٠ ةيلاتلا ةيفيكلاب

 هنألا ) سويباسوي ىلا لوطانا لسرأ دقف ء راصحلا تحت نكي مل ىلاتلابو

 عماجملا دحأ رضح دق ناكو ٠ ةيردنكسالا ةسينك ىف اسامش ناك ١١ 516 ٠ ف رظنإ (:)
 الثمم ناك هنأ حجرألاو ىطاسيمسلا سلوب عوضوم ثحبل تدقع ىتلا ةيكاطنا ىف ىلوالا
 كانه ةيكدوال لعأ هب فرعت ذاو ٠ ( "507 ف ) روضحلا نم هتخوخيش هتعنم ىذلا سويسينويدل
 ٠ ذكتقو ةرغاش تناكو مهتسينك ةيفقسأ لوبت ىلع هوربجأب

 5 ع دلال ه6 9(0)

 دعبو ٠ ةيسنك ةفيظو ةيبأ هل نكت ملو ٠ ةيزدنكسالا ىف هلقع ةحاجرو هملعب زرب (1)
 هلمازو 2, فقسأ دعاسم ةيرصيق فقسأ سنختويث همسرف اهرجه ةيردنكسالا راصح ءاهتنا

 . ةيفقسألا بصنم لوبق ىلع ةيكدوال لهأ همزلأ. ,””سويباسوي هقيدص توم دعبو ٠ اريصق اتقو
 زكرم لغشل ةيردنكسالا ةسئينك نم نينثا ةيكدوال ةسينك رايتخا رظنلا تفلب ريدج وه اممو
 . ةدفقسألا

 سيلاطوطسرأ ةفسلف ماظن ىلع وأ (0
 . نويئانويلاو ةكلاملا ةلئاعلا هنطقت تناكو ةثالثلا ةيردنكسالا ءايحأ نم ىح (8)



 ا ١ 25/5

 ناك امك « نيرصاحملا ريغ نيب ناكو ٠ ايروس ىلا هلقن لبق كانه لازي ال ناك
 نمب هملعأو ( ىنامورلا دئاقلا ىلا ىتح لصو ميظع تيصو ةبيط ةعمسب عتمتي

 ٠ ةعاجملا ببسب راصحلا ىف نوكلهي اوناك

 نم نيبراهلا نع وفعي ىكل ىنامورلا دئاقلا اجر اذه ملع الو ( 5 )
 ٠ لوطانأ ىلا رمآلا غلبأ هبلط بيجأ ذاو 2, ةنكمم ةنم مظعأ هذهو « ودعلا

 حرتقاو / ةيريدكسراب نامألا نيلجم ىلا ريالا مليا ةلاسولاب اةقلصو ءاملاخو
 ده نا فردأ د كلل 0 يارا نب نيج يلا طا سا

 داب ىقيذ اذامل هنآل ٠ اودارآ امنبيأ نويهذيف » خويشلاو »2 لافطآلاو » نسلا

 ةزهجعلا عوجلاب كلهن اذالو ؟ اعيرس اوتومي نأ دب ال نيذلا كئلوأ رربم

 ناب هتوص ىطعأ الوأ فقو ذاو ٠ نيعمتجملا عنقأ ججحلا هذه لاثماب )٠١(

 ىأ مهل قبي مل « رربم الب ةنيدملا ىف اورمتساو اوقب نا مهنآل « ةنيدملا اورداغي
 .٠ ةعاجملا نم اوكلهي نأ دب ال لب « ةاجنلا ىف لمأ

 لك ذقنأ اذه ىلع نايعالا سلجم ىف نيقابلا لك قفاو ذاو )١١(

 اوجني نأ بجي ةسينكلا ىلا نومتني نيذلا نأ بتر دقو ٠ ابيرقت نيرصاحملا
 ىتلا تائفلا طقف  لنل « رامعألا لك نع + ةيونلا رناكيم كاسم كلا هيب كلوا
 ىز ىف نيفحتم « تائفلا هذه راتس تحت ىرخأ ريهامج لب « رماوألا اهنمضتت

 ةلحم ىلا اوبرهو اليل باوبآلا نم اوجرخ هريبدتبو ٠ تاديسلا سبالم
 اوناكو «٠ بيبطو بأك سويباسوي اعيمج مهلبقتسا كلانهو ٠ نيينامورلا
 ةيانعلا عاونأ لكب مهذقنأ اذكهو ٠ ليوطلا راصحلا ببسب مهاوق تنهو دف

 ٠ ةمكحلاو

 هللا ةيانعي ايتأ نيذهك نييعارب ةيكدوال ةسينك تفرشت دقلو )١6(
 ٠ اهركذ قباسلا برحلا دعب ةنيدملا كلت ىلا ةيردنكسالا نم هريبدتو
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 ا ١

 لئاسرلا نم انيلا لصو امم نكلو « ةريثك ابتك لوطانا بتكي مل (1

 ةفصب نَيِبِي هذه ىف ٠ هعالطا ةعسو هتحاصف نيبتن نأ عيطتسن ةليلقلا

 تاسابتتقالا .انه تبن نأ ىرورضلا نم هنأ ودبيو ٠ حصفلا نع هءارآ ةصاخ

 ةيحصفلا لوطانأ نيناوق ضعب

 لك ةيادب وهف © ىلوألا ةنسلا ىف لوألا رهشلل ديدجلا لالهلا امأ , )١5(

 رهشلا» نم: نيرشعلاو "نسداتسلا افودلا ىف كلذ ٠ ةثش ةانقع عست تاذ ةرود

 بسحب سشسورتسيد رهش نم نيرشعلاو ىناثلا مودلا ف وأ ١٠ 5 ثوينماف ىرصملا

 ميوقت بسخب اموي'رشع' دحاب لبنربا رهش لبق وأ . ةينودقملا دوهشلا

 ٠ نيينامورلا

 مويلا ذنم هيف العف رمت تأدب دق نوكت لب طقف لوألا جربلا سمشلا لخدت ال

 ءىسمشلا لادتعالا وأ « ىرشع ىنثالاب جربلا اذه ةيمست اوداتعا دقو ٠ عبارلا

 ىلع '٠ ةيبكوكلا «ةرودلا ةيادب ةطقن وأ , ةزودلا سار وأ « روهشلا ةيادب 3

 نم نأب دقتعن انناف كلذل ٠ ةببكوكلا ةرودلا ةباهن وأ 1 ريخألا ىرشع ىدنألا

 صضاخلا رشع عبارلا مويلا نوددحي هبجومبو « هيف لوألا رهشلا نوعضي

.. . 

 ىتح « ميدقلا ذنم دوهيلل افورعم ناك دق لب « انيار اذه يلو ».(1)

 وليف هلاق امم هتفرعم نمكي ام اذه « ةقدب هيلع نوظفاحي اوناكو , حيسملا لبق

 قبسأ مه نمم اضيأ لب طقف ءالؤه هلاق امم سيلو ٠ سواسومو سوفيسويو

 ىذلا ٠١ ريهشلا سلوبوطسراو 2 نيملعملاب نابقلملا نالويبوثاغالا نأ ؛ مهنم

 اومجرت نيذلا نيعبسلا نمض .نوكيل هوباو سوفلداليف سوميلطب هراتخا

 ٠ رياربف "50 لدائعت هتيادب تناكو ىرصملا عباسلا رهشلا وه ناك (9)

 ةفسلفلاب اريبخ ناكو ٠ حيسملا لبق ىناثلا نرقلا ىف شاع ىردنكسا فوسليف )2٠١(



 ١ اى تتم

 سومان نع ةيردسفتلا هبتك ىدهأ ىذلاو , ةبهلالا ةيسدقلا ةيدوهبلا رافسألا)ا

 ٠ نيكلملا سفن ىلا ىسوم

 بجي عيمجلا نا' ٠ جورخلل مهريسفت ىف ؛ باتكلا ءالؤه لوقيو » )١0(

 < لوألا رهشلا فصتنم ىف ىعيبرلا لادتعالا دعن حصفلا <تامدقت اوحبذب نأ

 امك وأ 2 لوألا سمشلا“ جرب ىف ةرام سمشلا نوكت ذا تثدنسدحي اذه نكلو

 نم هنأ ذمه ىلا سلوبوطسرا فيضيو ٠ جرنلا ةرود ضعبلا هبتقلي
 رمقلا لب طقف لادتعالا جرب ىف سمشلا. رمت نأ ال حصفلا ديعل ىرورضلا

 ٠ اضبأا

 < ىفيرخلا لادتعالاو ىعيبرلا لادتعالل ناجرب دجود امك هنأل )18( ١»

 نم رشع عبارلا مويلا هل ددح حصفلا ديع نأ امبو « امامت امهضعبل نالباتم

 طخ ىلع 'سنمشلا' لياقم- افقوم لتحي مثلا نافذ © ءاسملا زين ديكر نشغل

 لادتعالا جرب ىف سمشلا نوكتو « لماكلا ردبلا ةلاح ىق قري امك + ميقتسم
 ٠ ىفيرخلا لادتعالا جرب ىف ةرورضلاب رمقلاو « ىعيبرلا

 ةلمتحم اهضعب « ةريثك ىرخأ روما نع اوثدحت مهنأ ملعأ اناو » (19)

 اولواح اهبو 2 اقلطم اقيدصت ةقدصم نوكت نأ برقت ىرخاو 2٠ قيدصتلا

 دعب ريطفلا ديعو حصفلا ظفح ادج ىرورضلا نم هنأ ىلع نيهاربلا ميدقت

 اهنع ليزأ رومأ نع نيهاربلا نم عونلا اذه بلط ىشاحتأ ىننأ ىلع ٠ لادتعالا
 امك « فوشكم هجوب اماود رظنن اريخأ نالا اننآ ىتح ؛ ىسوم سومان عقوب

 لوألا نييئاربعلا رهشش نأ امأ ١١ ١٠ همالآو حيسملا ميلاعتو حيسملا + ةآرم ىف

 ٠06 35 خونخأ رفس :ميلاعت اضدأ هنيبت ام اذهف لادتعالا نم اديرق ناك.

 ةرشع ىف « ةيباسحلا نيناؤقلا 5 نع افلؤم اضيأ بتاكلا سفن كرتو )3١(
 ٠ تايحورلا ىف هتردقمو هتربخ نع ىرخآ نيهاربو ؛ بتك

 ) )9١اففسأ نيطسلف ةيرصيق فقسأ سنكتويت الوأ همسسر دقو «

 هتوم دعب هتيشوربأ ىف هفلخي نأ كلذب ادصانق ٠ ةرتف ةسينكلا اعم اسأر دقلو

 0ا]أ م وك" + 1

 85- دك اذوهي ةلانسر + ميدقلا :دهعلا زافسأ نمض اهتأ موعزملا رافسالا "ذحا )1١(2

 : يصار 4 ينوناقب دقتمك -ىشلا  ةديحولا ىم ةيبويثألا ةسينكلاو



 ا ا 2 معقل

 ٠ ةيكاطنا ىلا هاعدتسسا سلوب ةيضق ىف رظنلل دقع ىذلا عمجملا نأ ىلع ٠ ةريصق

 «تام دق سوبيباسوب ناك ذا كانه ةوخالا هزجح ةبكدوال ةنيدم زاتحي وه امنببو

 هفققسأ رخآ وه سونافتسا ناك ةابحلا هذه نم لحترا نأ دعبو )5١(

 هتيارد ببسب هب نوبجعي نوريثكلا ناكو ٠ داهطضالا لبق ةيشوربألا كلت ىف

 اا ال ل ا ا ا ل ل ل ورمل تامر يسيلاج
 ايقيقح افوسليف ال انابح هرهظأ ىذلا داهطضالا دايدزا كلذ ىلع لد

 ستودويث .نأل « اريطخ ىذأ ةسينكلل ببسي مل اذه نا ىلع (؟9)
 ةيشوربألا كلتل افقسأ عيمجلا صلخم هسفن هللا هماقأ ذا مهلاوحأ حلصأ

 مزكرميو ١١ ليينلا همساي قيلخ هنا هلامعأاب تبثأ دقو ٠ ةرشايم كلذ دعب

 .ناسنا هلداعي ملو ٠ حاورألا ءافُس نفو داسجألا بط نف ىف قوفت هنأل ٠ ..ةقساك

 + هتدعاسم ىلا نيجاتحملا ةدعاسم ىف ةريغلاو فطعلاو صالخالاو ةقفشلا ىف رخآ

 ٠ لجرلا اذه ةايح تناك اذكمه ٠ تايحورلا ةسارد ىلع ابكنم اضيآ ناكو

 لمكأ ىذلا سنكت ويثل افلخ سويباغأ ميقأ نيطسلف ةيرصيق ىفو ("15)

 :« طاشن_لكب دهاج اضيايوه هنا هفرعن ىذلاو ٠ ةريغ_لكب ةيفتسألا تابجاو

 لجال ةيانع « ةصاخ ةهفصب .٠ ارهظمو . هيعش ةياعر ىف ةميظع همكح رهظأو
 ا رمل

 .فوسليفلا ٠ حيصفلا لجرلا كلذ ء ١5 سوليفميب انفرعت هرصع فو ("5)

 ,نيهلا رمألاب سيلو ٠ ةيشوربألا كلت ىف ةيسوسقلا ةبترب اريدج ربتعا ىذلا
 انفلؤم ىف  انيب دق اننأ ىلع ٠ ىتآ نبأ نم وأ لجرلا كلذ ةعيبط نيبن نأ

 ىتلا نحملاو , اهسسأ ىتلا ةسردملاو هتايح ليصافت عيمج  هنع صاخلا

 هب جوت ىذلا ةداهشلا ليلكاو 2٠ داهطضالا ءانثأ ةريثك تافارتعا ىف اهلمتحا

 ٠ كانه اوناك نم عيمج زربأ عقاولا ىف ناك دقلو ٠ اريخأ

 دقو ٠ باتكلا اذه بحاص سويباسوي ملعم وهو ةيرصيق ىف امسسق سوليفمب ناك )١5(

 ٠ سويباسويل .عجرم مهأ تناك ةيرصيق ىف ةميظع ةبتكم عمج .٠ ةيردنكسالا ىف هتسارد لمكأ

 عافدلا » ىافلؤم, سويباسوي ةدعاسمب  بتك هنا ىتح سوناجيروأب ادج افوغش ناكو
 ايسداس سويباسوي اهيلا فاَضاو  بتك ةيسمخ ىف « سوناجيروأ نع
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 سوسفق دحأ ١١ سويريب انرصع ىلا صاخشألا برقأ نمو (؟51)

 ٠ امهريظن دجوي نأ ردنيو « سطنب سئانك فقسأ سويتيليمو « ةيردنكسالا

 اقيمع ناكو ٠ ةريزغلا ةيفسلفلا همولعو ديدشلا هرقفب لوألا رهتشا ("1)
 ىف ةينلعلا ثاثحابملاو تايحورلا .رهسنت' ف-ادجم اهي مرلا !تاللوتلا ل
 معيمجلا هفصو دقف « اكيتا لسع , ءاملعلا هبقل ىذلا سويتيليم امأ ٠ ةسيئنكلا
 افصو ةيباطخلا هتعارب فصو ليحتسملا نمو ٠ مولعلا عاونآ لك ىف زرب هنأب
 ىف هقوفي ىذلا اذ نم نكلو ٠ ةعيبطلاب ةبهوملا هذه كلم هنا لاقي دق ٠ ايفاك
 ؟ ةعالطا ةماسنوس تارا تفل ولام

 هنا تلقل مولعلا عاونأ عيمج ىف ةدحاو ةرم ولو هتربتخا ول كنآل (3)

 دقو ٠ ادج ةيماس هلئاضف تناك دقذ اذه ىلع ةوالعو ٠ نيملعتملا رهمأو ردقأ

 ةلماك تاونس عبس اهنارين نم بره امدنع داهطضالا مايأ ىف اديج هانبقار
 ٠ نيطسلف ميلاقأ ىف

 .فقسألا دعب ميلشروأ ةسينك ىلع افقسأ سادبماز ميقأ دقو (59)

 - نومرع ىقتراو ريصق تقو دعب تام اذهو ١1 ٠ هركذ قباسلا سيانيميه
 .كأنه ىقب ىذلا ىلوسرلا ىسركلا  انرصع ىف لصاحلا داهطضالا لبق ريخألا
 ٠ رضاحلا رصعلا ىتح

 )5١( انوأث ) سانويث ميقأ ةيردنكسالا قو ( /١١ سوميسكمل افلخ ١

 سويسينويد توم دعب ةنس ةرشع ىنامث افقسأ لظ ىذلا ١1 ٠ هرصع ىفو

 سويريب عم تقولا سفن ىف ةيردنكسالا ىف اسق ميقأ ىذلا البكا رهتشا ٠
 ةيفيكي ةفسلفلا رامث رهظأو . سدقملا نامبالا ةسردم ةرادا هيلأ تدهع دقو

 اريدق ارشبم ناك امك . ةزاتمم ٠

 ام« ريكصلا سوئاجيروأ و. يعد تح تايضصخشلا . ردقأ نم ناك 216118 هر
 ) )13ف ١5

 ,ىلا ةبيجعو ةماه ةلاسر بتك سانوميث نا فلؤملا اذهل ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق )١0(

 ناو 2« هزكرم ماهمب قلعتي اميف هل حئاصن ضعب نمّضتت ٠ روطاربمالا ءارزو سيئر نايسول
 .باتك نم سداسلا دلجملاب ترشنو ةيزيلكنالا ىلا تمجرتو ٠ نالا ىلا ةيقاب لازت ال ةلاسرلا
 روطاربمالا نأ نمانلا حجريو /1١١  11١ ٠ تاحفصلاب « ةيقين عمجمل نيقباسلا ءابالا ه

 ٠ سونايدلقد وع هيلا راشملا

 ؟. ف 5 ك ةصاخ ةفصب رظنا سويسينويدب قلعتي اميف (19) 01548 ف (18)



 ١" نسرطب ميقأ ةنس ةرشع عست ةيفقسألا ىف سانودث لظ نأ دعبو (؟١)

 ىضق « ةلماك ةنس ةرئشع-ىتنثا مهنيب ادج ازراب ناكو » ؛ ةيردنكسالا ىف انثسأ

 ةيقب ىضق امك ., داهطضالا .لبق: ةسينكلا ةرادا ىف تاونس ثالث نم لقأ اهنم

 اذهل ٠ .اراهج ةماعلا سئانكلا لاوحأب ىنعو « ديدشلا دهزلا ىف هتايح مانا

 ٠ .ةداهبشلا ليلكاب للكو ٠ داهطضالا نم ةعساتلا ةنسلا ىف هسأر تعطق

 ىلا انصلخم ةدالو نم ةسينكلا ءابآ فصرو بنكلا هذه ىف انود ذاو (5؟)

 كو ىلا م » تاونس نيمو هئامثالث ةرتف ىمههو « 0 نكامأ مدخض

 ٠ لاضنلا 1 3 ىدم نع ايباتك ا ةمداقلا لابحاللا

 اج جاع داع

 م ك ىف اضيأ هركذ درو دقو ٠ "رشع عباسلا كريرطبلاو ءاذهشلا متاخ سرطب ابنألا وه (؟١٠و

 صعب" نم ئتضتت"“انوناق“: ١5 بتك هنا""ةئزيلكنالا ”ةّمحّؤوتلل“ زشان“ قاف“ 5 فى” هب كا“ 7ك

 ص <« ةيقين عمجل نيقباسلا ءابالا » باتك ىف تركن دقو « ةبقام لازت الو نيطقاسلل تلدانشرالا

 ع 0 ا اال ا تاو“ نيمنلا نع نلوم. بتج انعم اس 0

 ش 1 * سقنلا نع رتثكو.



 نماثلا باتعلا



 .ثداوح مه1 نم اليلق ةمداقلا لايجالل نودن نأ  نماثلا باتكلا اذه ىف  ابسانم

 ٠ ةطقنلا هذه نم انتباور اديتسو ٠ مئادلا لبجحستلا قحتست ءرذلل انرصع

 لوألا لصفلا

 داهطضالل ةقباسلا ثداوحلا

 انرصع ىف مت ىذلا

 دجملا ةعيبطو ىدم ةمئالم ةقيرطب فصن نأ انتقاط قوف رمأل هنأ ) ١(

 لبق « نييربربو نيينانوي ٠ رشبلا عيمج نين اًمهب تمركأ نيتللا ةيرحلاو
 ىف ملاعلل تنلعأ ىتلا . نوكلا هلا ىونت ةملك . انرصمم ىف لصاحلا داهطضالا

 8 حيسملا

 اودهع مهنأ ذا ٠ ماكحلا ىدل ىوظح نم انيعش هدجو ام اذه ديؤي ( " )

 مهميلاعتب هب اوبحر ىذلا ميظعلا بيحرتلا ببسبو ٠ تاعطاقملا مكحب مهيلا
 ٠ ناثوالل حئايذلا ميدقت مه نم مهوفعأ

 ماكحلاو ةيكللا روصقلا ىف نمع ثدحتلل ةرورض ةيأ كلانه لهو ( ”)

 مهمدخو مهلافطأو ١ مهتاجوزو مهتالئاع ءاضعأل اوحمس نيذلا نييسيئرلا

 مهل اوحمس امك ٠ ةيحورلا ةايحلاو ةيهلالا ةملكلا نع ةينالع مهماما ثدحتلاب
 اوناكو ٠ ادج مهنولجي اوناك مهنا عقاولاو ٠ مهناميا ةيرحب راختفالاب اضيأ

 مهرثكأو عيمجلا ىقتا نم وهو , © سويئورود ءالؤمع نيب نم ( ؟ )
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 نفطعت 2 سويريلاغ هتجوز اذكو 2 هتخأ ايريلافو + سونايدلقد ةجوز اكسيرب تناك )١(

 5 ف ىف اضيأ هركذ درو (9) نييحيسملا ىلع



 ماركالا سفن اوقحتسا نمم نوريثكو ٠ ؟ سوين وجروج اضيأ هعم رهتشاو
 يلا

 ماركا مظعأ نولاني سئانكلا لك ةداق ىري نأ عيطتسي ءرملا ناكو ( 5 )
 ٠ ماكحلاو ةالولا نم

 ريهامجلاو ٠ ةميظعلا تاعامتجالا كلت فصو ءىرما ىأ عيطتسي فيكو
 رمألا ٠ ةالصلا تويب ىف ةعئارلا تاعامتجالاو « ةنيدم لك ىف اعم تظتكا ىتلا
 ىف ةديدج ةميظع سئانك اوسسأ لب ةميدقلا ةينبألاب اوفتكي مل هببسب ىذلا
 ٠ ندملا لك

 ءايجيردت تمدقت ىتلا رومألا هذه مدقت نود الئاح دسحلا نكي مل ( )١
 ىرتفي نأ ريرش حور ىأ عيطتسي مل هنا امك . موي دعب اموي تدادزاو تمنو
 رهست ةيوامسلا ةيهلالا ديلا تناك املاط ةيرشبلا ريبادتلاب مهلطعي وأ « مهيلع
 ٠ مهسرحتو هبعش ىلع

 - ةيرحلا ةدايز بيسب  لسكلاو ىخارتلا ىف انطقس امدنع نكلو ( ا/)
 2« ضعبلا انضعب دض ءادعلا رهشنو . اضعب انضعب نيهنو دسحن انرصو
 فلؤي بعشلاو 2. بارحلاك ةسراقلا تاملكلاد ءاسسؤرلا نومداهي ءاسؤرلاف
 ,ىهلالا لدعلا ناف ء رشلا دودح مظعأ قافنلاو ءايرلا غلبو « بعشلا دض با مداجلا
 فطاب ةيفف سأآلا جاعزاب حمس ٠ ةانألا لوطو لامتحالاو ربصلاب اجزتمم
 ٠ لادتعاو

 نكت مل اننكلو ٠ شيجلا ىف نيذلا ةوخالاب داهطضالا اذه أدم ( 8 )
 نظو + ساسحا لك اندقف دق اننأك « توهاللا نع عافدلل ةيفاكلا ةريغلا انل
 ىلا ارش انفضأ اذكهو 2 ةياعر ريغب ةكورتم اننوثش نأ نيدحلااك ضعبلا
 مهضعب نوبراحي اوراصف ىوقتلا دويق اوذبن انتاعر نورقود اوناك نيذلاو ٠ رش
 , تاعزاسنلا_سيدكت ىوتس زختآ ائيش اولعفي ملو ء اضعب
 مهضعب وحن ضغبلاو « ةودعلاو ٠ ةريغلاو ٠ تاديدهتلاو

 ببسب نيرخآو سويثورود عم قنش دقو « ىكلملا تيبلا نم ناكو 7 ف ىف اضيأ هركذ درو ه9
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 ةملك مهيف تمتو ٠ مهشطب ةوق راهظا ىلع نوفهلتي نيذلا ةاغطلاك , حضعبلا

 رخف ضرألا يلا ءامسلا نم ىقلا ٠ نويهص ةنبا هبضغب ديسلا ىطغ » ايمرا

 وه ام لك اضيأ ديسلا علتبا ٠ هبضغ موي ىف هيمدق ءىظطوم ركذي ملو ليئارسا

 5 هنوصح لك ضقن « ليئارسا ىف ليمج

 ىف هسدقم سجن ٠ هدبع دهع ضقن » ريمازملا هب تابنت امل اقفوو ( ؟)

 بهن * ةنابج ةعالق لعجو هنوصح لك مده  سئآنكلا بيرختب - بارتلا

 نيمي عفر هنأل ٠ هناويج دنع اراع راص ٠ بعشلا روهمج قيرطلا ىرباع لك

 ,ريهطتلا نم همرح لب ٠ برحلا ىف هبيصن ذخاي ملو « هفيس ةنوعم درو . هئادعا

 م « ايزخ هيلع بكس لكلا قوفو * هنامز مايا رصق ٠ ضرألا ىلا هشرع ىقلاو

 ىنانلا لصفلا

 سئانكلا مده

تويب اننيعاأب انيار امدنع انيف مت اذه لك ( ١ ر
 ىلا مدهت ةالصلا 

 ةايعرو » قاوسألا طسو رانلا َْق لل ةبهلالا ةسدتلا رافسألاو » ساسألا

 ةيرزم ةلاحب مهيلع ضبقلا ىقليو , كانهو انه ىزخب نوئبتخي سئانكلا
 بكسنا ه ةيوبنلا ةملكلا تمت امدنع اضيأ كلذك ٠ مهئادعأ نم مهب ازهيو

 106 قيرط الب هيت ل ميلا ءاسؤرلا 5 نارا
 « اريخآ مهب تلح ىتلا ةنزحملا ايالبلا فصول انلاجم اذه سلو ( ؟)

 ىضعب وحن مهضعب ةبيعملا مهتافرصتو مهتاماسقنا لجسن نأ اقئال هارن ال اننأل

لا اًئيش مهنع ىورن ال نأ انمزتعا كلذل ٠ داهطضالا ليقف
 راهظال ايرورض هارن ام ا

 ٠ ىهلالا لدعلا

 ( 140 - م9 : مه زمر (©)

 خخ كا فل 0 ف ع
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 ترسكنا نيذلا وأ , داهطضالا مامأ اوعزعزت نمع اًئيش ركذن نلف اذل ( ؟)
 .٠ مهتداراب نافوطلا قامعأ ىف اوقرغ نيذلا وا « صالخلا لجأ نم ةنيفسلا مهب

 نحوم فصرود ندا اددنلف ٠ ةمداقلا لايجحالل كلذ ثعضو « ال وأ انل ةعفان نوكت

 ٠ ىهلالا ةملكلا دوهش اهيف طرخنا ىتلا ةسدقملا كراعملا نع
 [رهش ىف «4 ١ سونايدلقد مكح نم ةرشع ةعساتلا ةنسلا ىف (-ةر)

 دق صلخلا مالآ ديع ناك ذأ « سرام نوينامورلا هبمسب ىذلا » سورتسيد

 4ك ناسا ىلا الا 0 رمأآت ناكم لك ف ةبكلم رماوأ تعبذأ » برق

 ٠ ةيحيسملاب فارغا ىلع |ورصأ ذأ ةيرحلا نم ”تيبلا مدخ

 .تردص ريصقف تقوب كلذ دعسو * اندض رداصلا لوألا رمألا وه اذه ) 6 )

 ف اوحزب نأ بحب ناكم ف قى سئانكلا ءاسسور عيمج نأب رمأت ىرخأ رماوأ

 . مهعم ةليح لك مادختسا دعب ناثوالل حيذلاب اومزلي كلذ دعبو « , الوأ نحسلا

 ثلاثلا لصفلا

 داهطضالا ىف اهوئمحت ىتلا كراعملا ةعيبط

 'امالآ ةسامحب اولمحت سئانكلا ءاسسؤر نم نيريثكلا نا عقاولاو ( ) ١
 .مهمئازع ثتراخ ذأ نيريثك نيرخآ ىلع * ليينلا حافكلل ةلثمأ اومدقو « ةحريم

 لمحت دقف نوقابلا اما ٠ رمألا ةيادب ىف ةلوهسب مهاوق تنهو « فوخلا ببسب
 رخآلا بذعو ؛ ىصعلاب دحاولا دلجذ ٠ بيذعتلا نم ةفلتخم اعاوذأ دحاو لك
 عينشلا توملا بيست تناك اهنا ىتح . لمتحت ال ةيفيكب ةببدملا طاشمألاب

 هنوعفدي هب نوطيحملا ناك دحاولاف « ةفلّتخم كراعم نورخآلل دباكمو ( ؟ )

 .تادب دق ةرشع ةعساتلا ةنسلا نوكتف 584 ةنس ربمتبساس ١ا/ ىف سونايدلقد مكح أدب )١(

 . 9. ريمتبس ١ قى
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 ىحض دق هناك هنودرطي مث نمو « ةهيركلا ةسجنلا حئابذلا ىلا هنورجيو ةوقلاه

 « قالطألا ىلع اهبلا برقي ممل هنا عم رخألاو ٠ حضي مل هنأ عم « ناثوألل

 نورخالا لاق نا ٠ تمص ىف ةمهتلا الماح فرصني ناك + سجن نأ سم الو

 حرفي ناك“ , كولا "كلدنو“ قل وهو عقر ناك'31 رخآلا و“ ©" ناخوالل “ خص هتف

 ٠ العف تام دق هنأك ايناح

 نم ةليوط ةفاسم رجي ناك ضرأآلا ىلع ادقار دجو نا رخآلاو ( و

 توصل حرصت ناك: دكا ولا ودام نانو اوختنذ نم 0004 تلتقي“ ةةفمكف

 ارخافم * ىحيشم 'هناي“ حيصي زخالاو ٠٠ ' ىحضي “نأ ضفرت هنأب دهني لاع

 مهنكلو ٠ ىحضي نلو مل هناي جتحي رخالاو ىصلخملا مسالات فارتعالاب

 مهب ىتأ دونجلا نم ةريبك ةقرف ةطساوب نوتكسيو مفلا ىلع نودرضي اوناك

 : ةييفرفلل لدول

 ناك امكو © فئعب نودرطتيو دخلاو هجولا ىلع نودرضي اوناكو (.5 )

 ٠ مهضرغ اومتآ مهنأب اورهاظتيل مهعسو ىف ام لك نولذبي ىوقتلا ءاذعأ

 ءادهشلا نم مهضرغ مهلنت ملو اعفن مهدجت مل رومألا هذه لك نكلو

 ٠ مهنع قيقد فصو ةباتكل انتاملك ىفكت ال نيذلا  راهطألا

 عيارلا لصفلا

 مهتايركذب ناكم لك اوألم ندذلا نوروهشملا هللا ءادهش
 ةيحيسملا نع اعافد ةفلتخم لبلاكأ اولانو

 نم ةبيجع ةريغ اورهظا نمم نيريثكلا نء.ثدحتلا عيطتسن نحنو ( ) ١

 ِتقوب كلذ لبق لب « ماعلا داهطضالا ءدب ذنم ظقف سبل ٠ نوكلا هلا ةنايد لجآ

 ٠ ادئانس لازد ال مالسلا ناك ذا «٠ ليوط

 ظقيتسا دق هنأك نآلا رهاظت ددشت ىذلا كاذ نا نم مغرلاب هنأل ( « )

 دض ارس رمآتي ناك نايرلافو سويسيد دهغ ذنم هنأ الا ٠ قيمع مومن نم

 ؛ ةدحأو ةرم انعيمج دض برحلا رهشب مل وهو ٠ راذنا نودبو سئانكلا
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 نيقابلا ذخأ ةيناكما ضرتفا هنأل ٠ طفن شيجلا ىف نم عم الوأ هدوهجم ادب لب

 دنحلا نم نوريدتكلا ناك كلذأ» مهعضخأو ال وأ ءال وره ع مجه 4ذأ ول ةلوهسب

 ٠ نوكلا قلاخل مهتدابع اوركني ال ىكل ةلزعلا ةايح نوشيعي

 مهايا الزاع « دنجلا ديطضي ناك ايأ  شيجلا دئاق ادب امل هنأل ( *)

 هعاطلا ندد مهابأ أردخم » سدحلا َْف ندجحردملا كئلوأ أزرافو » تاعامج ُْف

 فارتعالا لاحلا ىف اولضند نأ ىف اوددرتب مث حيسملا توكلم دنج نم اريدك اددع
 اهد نوعنمدبد اوناك ىذلا زذارااو » موعءزملا دجملا نع هب 0 ٠ .٠ .ح .6.٠ هنأ 6و ءا 1

 مهزكأرم نورسخي ال ء رخال تقو نم « رخالا دعب دحاولا ء اوناكو ( 5 )

 هذه ءىسشنم نأ ىلع ٠ كرابمللا مهتايذ لجأ نم توملا نولانب لب . بسحف

 ىف الا « ءامدلا كفسس ىلا اجلي مل تقولا كلذ ىلاو . لادتعاب رمألا ادب ةرماؤملا

 ءرهظي ١١ ىلع فوخلا هيف تثعب نينمؤأ| ددع ةرذك نأل ٠ ةلياق تالاح ضعب

 عيمجلا دض ةدحاو ةرم برحلا راهشا نم هتعنمو

 نع ثدحتلا انيلع ليحتسي هناف « ةراسج رثكأب مجه امل هنكلو ( ه )

 ٠ كلامملاو نذملا لك ناكس نيب هللا ءادهسش عونذو ددع

 سماخلا لصفلا

 )١( ايديموكين ىف نيذلا

 صخش مدقد ايبديموكين ُْف سئانكلا ثدض ىحللا رمألا عيذأ املاحو ) ١(

 ءىشك ادرا هفزمو » ةيئالع افلعم ناك ذا ىخلملا رمأآلاب كسماو » ناميالا نارين

 0 ةنيدملا ىسسفن ىف ” كولملا نم نانتا ناك امنيب اذع مد دقو ٠ 3: حضفو سئد

 0 هدعبد مكحلا ف ناكم عبار لتحي ىناثلاو »2 انه عيمجلا ربكأ لوآلا ناك

 )١( اينيثيب ةمصاع ٠ قرشلا ىف ةيروطاربمالا ةمصاع سونايدلقد اهلعج ٠
 سجرج رام ميظعلا سيدقلا وه صخشلا اذه نا لاقيو (؟) ٠

 سويريلاغو سونايدلقد ىأ (؟) ٠

 ( ةسينكلا خيرات 53 م)
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 ناياذعبا © ناكل كلذ ءادهش: ل1 .ناك دقو ”صخشلا اذه نأ ىلع( ؟-)

 ةأرج نع جتنت نأ امتحم ناك ىتلا مالآلا كلت لمحت . ةيفيكلا هذهب هسفن زربأ

 ٠ توملا ىتح حورلا ةجحهبو تايثلاب اظفتحم لظو « هذهك

 سداسلا لصغلا

 صقلا "ف نْيِذلا

 اورهتشا ٠ مهحدمب ىنغتي ناك « ءالجأ ءادهش رصحلا اذه زردأ دقو ( ) ١
 مدخلاو ١ سويثورود صخسش ىف « نيدربربلا وأ نيينانويلا نيب ءاوس . ةعاجشلاب
 مهنم اولموعو ٠ ماركا مهتداس نم اولان مهنأ عمو ٠ رصقلا ىف هعم اوناك نيذلا

 توملا عاونأو «٠ ةيحيسملا لجأ نم نحملاو تاناعالا اودسح دقف 2« مهئانبأك

 هذه تامعنتو داجمأ لك نم مظعأ ىنغ مهلجأ نم تعرتخا ىتلا ةريثكلا

 ٠ ةابحلا

 نأ انئارقل كرتنو ٠ هتايح مهدحأ ىهنأ اهب ىتلا ةيفيكلا نآلا فصنلو
 نيرخآلا مالآ هتلاح نم اوجتنتسي

 قباسلا نيمكاحلا مامأ اهركذ قباسلا ةنيدلا ف صخش مدق دقف ( ؟)

 نأب رمألا ردص ضفر ذا هنكلو « ناثوالل ىحضي نأب رمأو ٠ امهنع ثدحتلا
 مغر هب رمأ ام عيطي نأ ىلا همسج لك ىلع ىصعلاب برضيو عفريو ىرعي
 ٠ هرمأ ىلع بلغي نأ دعب هفنأ

 الخ اوجزم « هماظع ترهظ دقو « مالآألا هذه هعزعزت مل ذا هنكلو ( * )

 اوتأ مالآلا هذهب ازه ذاو ٠ ةئرهتملا همسج ءازجأ ىلع جيزملا اوبصو احلمو

 «لكالل ىوشي ىذلا محللاك : رانلا ىلع همسج ةيفب تعضوو « رانو ةاوشمب

 نمل حمسي ملو ٠ اعيرس تومي الثل اليلق البيلق لد لاحلا ىف كلذ متي ملو
 دعب رماوألا عاطا نأ الا اوذكي نأب قارحالل ةدعملا بطحلا ةموك قوف هوعضو
 ٠ مالالا هذه

 )١( ف رظنا ١
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 ناك امنيب «٠ ميظع راصتناب حورلا 1 2. تابتثب رمألا ىقلت هنكلو ( 5 )

 ٠ سرطب ىعدب ناك ذأ » همساأب أريدح

  زاجدالا باي نم  نيقادلا داهشتسأ نع احفنص برضنسو ( 0 )

 عم « سويذوجروجو سويثورود نأ طقف نيركاذ « هنم لقأ اونوكي مل ولو
 ندلماح » ةعونتم مالا كعد 3 اكس مهداب ادح أ وهنأ ىحللا تيدلأ مدخ نم نيريثك

 2 ىهلالا رصنلا تامالع

 نم ابددموكين ةسيدنك سيمر ندد وميثنأ سأر تعطق تقولا اذه قا(5)

 كبس ذأ «, ءادهشلا نم ريذغ ددع هيلا فيدضأ دقو * حيسملل 00 لجأ

 نكلو 5 تدل فيك قردأ تدسلو » ايددموكدن رصق ق ِ مايألا كلت كلت َُِق ؤ نارينلا

 نم ايلدهكأ 3 تاليثاع ىلع مادعالاب مح ثفو ٠ اهلاعشاب اروز مهتأ انيعش

 نو رخالاو » فيدسلاب ضعملا 3 ىكام 1 ىلع ءانم ناكملا كلذ ُّق ءايقتألا نم

 ال ةيهلا هردغب ر انلا ىلا نو مهعشدن 3 3 د اوذاك ءامسنلاو لاجرلا نأ لبقو < رانلاب

 مهوعب او »2 0 نددممد َئ مهوءعصوو 08 ندرحا لد رتاد مادع الز ودعم هند فص ود هدا 5 6 8 0 3 5 8 7 0 "2 2006 | 32 7 6.٠ .٠ 9 ١

 ٠ رحبلا قامعأ ىف

 مدخا ا ثثحج جارخا ى هرورضلا نم هنآ اوأر دقف مهتداس امأ ( ال )

 اهدبعد التل رحبلا ىف اهحرطو لالجاو ريقوتب تنفد دق تناك ىتلا روطاربمالا

 ٠ مهمعزك اهروبق ىف ىهو ةهلآك دحأ

 داهطضالا ةبادد ىف ايديموكين ىف ثدح ام اذمح

 نأب رمآي ىكلم رمأ ردصف « ةموكحلا 0 نأ « 2 ف نويخأو 2١ نيتلم
 9 دودقلاب اوقتودو نوجسلا ف ناكحم ل قف سددانكلا ءاسسوؤر جرب

 ريفو ددع نجس دقف ٠ فصو لد قوذي هناف اذه دعب ىؤر ام امأآ ( 9 )

 رباقملا صوصلو ةلتقلل ةدعملا « ءاجرالا لك ىف ؛ نوجسلا تألتماو « ناكم لك ىف
 مل ىتح ٠ ةسجنلا حاورألا ىدراطو ءارقلاو ٠ ةسمامشلاو سوسقلاو ةفقاسألاب
 ٠ نيمرجملل ناكم اهيف قبي
 اممم دم امم ماس مي دج اع م

 . ةيقرشلا ةيكودابكز 2091156139 مر
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 ىف نم قالطاب ةرمآ « لوآلا رمألا دعب ىرخأ ةيكلم رماوأ تردص ذاو )٠١(

 ناولأب اوبذعي نأ بجيف نوضفري نم امأ « ناثوالل اوحبذ نا ارارحأ نوجسلا
 قاتل ئل) يقلل دلع ءالوحإك عرمأكى أ عيطتسي فيكو ٠ بيذعتلا نم ةفلتكم

 ةكلمملا هذه نمو ؟ رصمو « ةبيطو « ايناتيرومو « ايقيرفا ىف اميس . رطق لك
 ٠داهشتسالاب مهموجن تألآلتو ٠ ىرخأ راطقأو ندم ىلا نوريثكلا بهذ ةريخألا

 عياسلا لصفلا

 ىف اوناك نم اذكو « نيطسلف ىف مهنم اوزرب نيذلا فرعن نحنو ( ) ١

 رصح ال ىتلا تادلجلا ببسب شعدي ملو مهآر ىذلا اذ نمو ١ ٠ ةيقينيفب روص
 دعب « مهعارصو ؟ لاطبآلا كئلوأ اهئانثأ ىف هرهظأ ىذلا بيجعلا تايثلاو اهل

 ريزانخلاو ببدلاو رومنلا مامأ اوحرط ذا « ةرساكلا شوحولا عم « ةرشابم دلجلا

 ةييجعلا لامتحالا ةوقو « ىمحملا ديدحلاو نارينلاب تسخن ىتلا ناريثلاو ةيربلا
 ةيريلا انيوك ولالا ددشلك ةكحو نو دلوتلا هالو" اهوا "وحلا

 ةوق انودو «٠ ثداوحلا هذه تمت امدنع ندرضاح انك انسسفنأ نحنو ( ؟ )

 : ال منتنلا ىف 165 هتكا كرهظاو تلجت  ىتلا!ةيهلالا"خيننملا' عوضين اف طلخم

 برتقت وأ سملت نأ ىلع رساجتت ال اليوط اتقو رشبلا ةمهتللا شوحولا تلظ دنو
 نم اهنوثحتسي اوناك نيذلا نيرخالا ىلع تمجع لب « ءالؤه هللا ءازعأ داسجأ نم
 نوفقاو مهو نيكرابملا لاطبألا سمت نأ ىلع طق ؤرجت ملو ٠ اهنوزفحيو جراخلا
 ةرداصلا رماوألا بسح مهسفنأ ىلا اهوبرقيل اهبلا مهيديأب نوحولي ايارع مهدحو

 دق ةيهلا ةوق نأك عجارتتو فقت تناك مهيلع تمجه املك اهنكلو ٠ مهيلا

 ناك املو ٠ نيجرفتملل ةريبك ةشهد ثدحأو « اليوط اتقو اذه لظ ( ” ))

 سفن دض « ثلاثو ناث شحو حارس قلطي ناك اًئيش لعفي ال لوألا شحولا
 ؛دخاوق) :.ديقكلا

 000 ا 1/0 لاينر ظل فت قفل ذو ٠ اهمجانم ىف لمغلل .نيطسلف ىلا اولسرأ زرصم



 ل
 ٠5و

 ىذلا « رهقب ال ىذلا تابثلا مامأ ةشهدلا نم هسفن كلامتب ءرملا نكد ملو (5؟)

 تناك نيذلا كئلوأ هرهظأ ىذلا عزعزتي ال ىذلا ربصلاو « نوكرابملا ءالؤه هادبأ

 نيرشعلاو ةيناثلا ةنسلا دعب لمكي مل اباش ىرت تنكف ٠ ةضغ لازت ال مهداسجأ

 ءبعدشرم وأ « فوختم ريغ لقعب ؛ بيلص لكش ىلع هيدي اطسابو « قثوم ريغ افقاو

 فقو ىذلا ناكملا نع قالطالا ىلع عجارتب نأ نود « هلل ةراح ةالص ىف الغشنم

 عمو ٠ التقو اديدهت ثفنت ىهو هدسج سملت ببدلاو رومنلا داكت امنيب « هيف

 2« كردت ال ةيهلا ةوقدم ( كلذ ناك فيك ىردأ تسلو ) ةقلغم اههاوفأ تلظ كلذ

 ٠ اهناكم ىلا ةيناث تداعو

 ٠ صخشلا اذه رمأ نم ناك ام اذه

 ىرب روث مامأ اوحرط  ةسمخ اوناك مهنأل - نيرخآ ىرت تنكو ( ه )

 نيب هكرتيو « هقزميو « جراخلا نم هيلا برتقا نم لك هينرقب ءاوهلا ىف فذقبي ناك

 نيفقاو اوناكو « راهطالا ءادهشلا ىلع ةيشحوب مجم امدنع هنكلو ٠ تيمو 5

 هيئرق زهب وأ « هيمدقب سفر هنأ مغرو ٠ مهنم برتقي نأ عطتسي مل « مهدحو

لا ديدحلا نم هجيهت ببسب « التقو اديدهت ثفنو « ةهج لك ىف
 ناك ىذلا ىمحم

 اوقلطأ ىذأ ىأ مهب قحلي مل ذاو ٠ ةيهلا ةوقب ءارولا ىلا عجارت دقف ء هب سخني

 ٠ ىرخأ اشوحو مهيلع

 ٠ فيسلاب اعبمج اولتق ٠ مهيلع ةعورملا تامحيهلا هذمج دعبو ءاربخأو (5)

 ٠ رحبلا قامعا ىف اوحرط ضرألا ىف مهنفد نم الددو

 نماثلا لصقلا

 )١( رصم ىف نيذلا

 ةلاسبب اوحفاك نيذلا نيبرصملا ءالؤه لاضن رمأ نم ناك ام اذه( ) ١

 ىف اودهشتسا نمب اضيأ بجعن اننكلو ٠ روص ةنيدم ىف ةيحيسملا لجأ نم

 نيرقتحم « لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا نم فولأ ةفلتخم تاتيم تام ثيد , مهنطو

 ٠ انصلخم ميلاعت لجأ نم ةرضاحلا ةايحلا

 كلت ءانثأ ىحيسملا ملاعلا ىف ءزج ىأ ساقي مل : ةيزيلكنالا ةمجرتلا رشان لاق 6

 ٠ ايوسو رصم ىلع مكحي ناك ىذلا سوتيميسكم ملأظلا ةقطنم هتساق ام تاوئسلا
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 رش دا ف

 تادلج اهدلجو ٠ مهداسجأ طشك دعب ناريذلا ىف اوقلأ ضعبلاف ( ؟ )
 عاقل ووو اًوميم صعبلاو“""ردبلا اف اوهزغ؟ ضتتلاو *"اهعامس دزجتم نم ىتح « نادبألا اهنم رعشقت ةقيرطب بيذعتلا نم اهل ددع ال عاونأو , ادج ةيساق
 , اعوج اوكلم نورخالاو * مهيبذعم ىديأ تحت اوتام ضعبلاو ' اهوءطنقق نأ
 201 ورحملا نلصلا ةداثعملا ' ةقيرطلاب مهضعب ٠ اوبلص نورخآو
 2« لثسأ ىلا ةسكنم مهسوّؤرو بيلصلا ىلع نوزمسي اوناك ذا عنشأ ةقيرطب
 :”يلوولا وقومي ”ىتح ٌبيلصلا ىلع ”ءايحا' نوكرتيو

 عساتلا لصفلا

 )١( ةبيط ىف نيذلا

 ءاسنلا تناكو ٠ اوتومي ىتح لجانملا لدب راحملاب مهداسجأ لك طشكت تناك

 نهماسجابو ؛ ةصاخ تانيكامب وجلا ىف نعفريو نيمدقلا ىدحأ نم نقثوت
 ٠ نيجرفتملا لكل ىساقلا لجخملا رظنملا اذه ضرعيو ةيراع

 مهنأل ٠ اهعوذجو راجشألا عورفل نوقثوي ذأ نوضقب اوناك نورخالاو (؟)
 فارطأ اهيلا نوقثويو ٠ تانيكامب اهضعب ىلا عورفلا مخضا نوبرقي اوناك
 3 015 |[كهو ٠ ىلصألا, اهعضو ىلا دوعتل عورفلا نوكرتي مذ. ءادهشلا
 ٠ ةقيرطلا هذه مهل اوربد نم ءامضعأ لاحلا

 تاونس لله اربصق اتفو وأ ةليلق امايأ الإ رومألا هدد ف ترمتسا 00

 نايحأ ىفو « ةرشع نم رثكأ ىلع مادعالاب مكحب ناك نايحأآلا ضيعبم ىف :٠ ةليوط
6 
 2 نيثالث نع لقي ال ددعلا ناك نابحألا ضعب ىفو ٠ نيرشع نم رثكأ ىلع ىرخأ |
 ةئام دحاو موي ىف لتقي ناك ىرخ' نايحأ فو ٠ نيتس ىلا لصو كلذ دعب

 امك ةبيط تناكو ٠ رصم اهنم نوكتت تناك ىتلا ةثالثلا ميلاقألا دحأ '[طعطو15 مر
 ٠ ايبويثاو ىلفسلا رصم نيب عقت رشانلا لوقي



 ق ةريفغ ريهامج انبأر انسفنأب رمألا نيدنياعم انك ذا اضبأ نحكنو ( 5 )

 ىتح ٠ نارينلاب نوبذعي نورخالاو ؛ مهسوؤر عطقت ضعبلا ناك  دحاو موي

 اوناكف ماديتقالا ىذفنم ىوذ تصوو »2 رسكنأ فعض ذاو » فيسلا 5-5 لك

 ةحارتسالل اعم رمألا نولدادتب

 نم اهاددأ ىتلا ةريغلاو طاشنلاو « ادج هبيجعلا ةسامحلا اندهاشو ( ه )

 * نويحيسم مهنآب نوفرتعيو « ءاضتلا ىسرك ىلا رخآلا ولت دحاولا نوعفدنب

 ةنايدب ةلاسبو ةأرج لكب نوفرتعيف بيذعتلا عاونأ دشاب نولابي ال اوناكو

 ٠ ةشاشبو كحضو حرفب ىئاهنلا توملا مكح نوليقتي اوناكو ٠ نوكلا هلا

 ىلا نوكلا هلال تاركشتلاو حيباستلا نومدقدو نوللهتبو نومهنرب اوناك كلذل

 ٠ ريخألا سفنلا

 ىلا نوعدي نيذلا نكلو . ةشهدلاو بحعلا ىلا العف نوءدب ءالؤه ناك (31)

 مهددحم وأ مهتورت بدسد نوزاتمد ندذلا صااخشألا كذلوأ مض دشأ ةشهد

 ٠ حيسملا عوسب انبرو انصلخمب ناميالاو ةيقيقحلا

 ىف ازاتمم ازكرم لغشي ناك ىذلا 5” سموروليف ءالؤه نيب نم ( ال )

 ناكو ٠ موي لك لدعلا ىرجي ناك ىذلاو « ةيردنكسالاب ةيروطاربمالا ةموكحلا

 سايليف اذكو ٠ عيفرلا ىنامورلا هزكرمو هماقمب قيلي امك ىبرح سرح هب فحب

 اهادأ ىتنلا تامدخلاو هنطول هتيحمب رهتشا لحجر عهو « ” سيدومت ةسينك فقسأ

 9 ةيفوسلدنلا همولعو هدالبل

 » امهئاقدصأو نيصخنشلا نيذه براقأ نم نيريثكلا نأ مغرو 2( 8 )

 حاحلاب امهوجر « هسفن ىضاقلا لب « ةعيفرلا بصانملا ىوذ نم نيريثكلاو

 امهيف رثؤت مل امهنأ الا امهيتجوزو امهدالوأ امحريو امهيسفن ىلع اوقفشي نأ

 فارتعالاب قلعت اميف انصلخم رماوأ ارقتحبيو ةايحلا اراتخيل تالسوتلا هذه لك

 ٠ امهنم لك سار تءطق !ارهكلاو ٠ هلل ةبحم ةبقت سفنب لبد 1 تداث

 1 دوم دس

 أن

 ٠ ةسينكلا لاجر ردقأ نم ناكذ 20015 سايليذ امأ ٠ ىرحدلا هحولانئف مزوهتخم
 ةنيدم تناك 1015 هذ رصم ىف ةيلاملا ريزو ناك هنا سويسلاف هنع لاق (0)



 رشاعلا لصفلا
 فصو ىف ديهشلا سابألدف تابانك

 ةيردنكسالا ثداوح

 مولعلا ىف ةميظع ةرهش هل تناك سايليف نأب انركذ دق انك املاطو ( 5

 نع اهنف اَنل فشكي ىلا هتاياتك نم ةسبتقملا ةرابعلا ىف هسفنل دهشيلف ةيملاعلا
 تاداهشتسالا انم رثكأ قيقدتب  فصي تقولا سفن ىفو « هتيصخش

 ٠ ةيردنكسالا ىف هرصع ىف تثدح ىتلا

 لك مهمامأ تناك ذا ٠ انعم اوناك نيذلا نيكرابملا ءادهشلا نأ » ( « )
 ءاقلطم اوددرتي مل , ةسدقملا رافسألا ىف انل ةاطعملا ةكرابملا تانيعلاو ' ةلثمآلا هذه

 توملا ىف مهريكفت اوزكر ذاو « ىلعلا هللا وحن صالخاب مهسوفن نيعأ اوتبث لب
 عوسي انبر نأ اوفرع مهنأل ٠ ديطو مزعب مهتوعد ىف !وتبث « ةيحيسملا لجأ نم
 :ًايحلا لوخد طئاسوب اندميو « ةيطخ لك عطقي ىكل انلجا نم .سنات. حيبسملا
 اذخآ هسنن ىلخأ هنكل ٠ هلل الداعم نوكي نأ ةسلخ بسحي مل هنأل ٠ ةيدبألا
 ١ ببلصلا توم توملا ىتح هسفن عضو ناسناك ةئدهلا ىف دجو ذاو ٠ ددع ةروص

 بهاوملل اضيأ نيرويغ حيسملا ولماح ءادهشلا ءالؤه ناك ذاو ١» ( ؟ )
 ”لطقف ددحلاو ةرماذل , 'بيذتتلاو تارماؤملا عاونا لكو نحملا لك اَولَمَحَح , لضقألا
 ىف ضعبلا مهضعب عم اوسفانت سارحلا نأ نم مغرلابو ٠ نيترم مهضعب لب
 اونثني مل مهناف « لامعألاب لب طقف مالكلاب ال ٠ قرطلاو عاونألا لكب مهديدهت
 ٠ ؟ جراخ ىلا فوخلا حرطت ةلماكلا ةبحملا نأل , مهمزع نع

 لك طسو مهتلاسبو مهتعاجسش فصو عيطست تاملك هيأاو » ( 4 )
 مهنوبرضي ضعبلا ناك مهبيلا ةءامسالا دارأ نم لكل ةيرحلا تيطعأ ذأو ؟ بيذعت

 نورخاو « جيباركب ضعبلاو ٠ تادلجب نورخآلاو « تاوارهب نورخالاو ' ىصعلاب
 ٠ لابحب

 اطخس اورهظأ لكلاو ؛ مهجايه تجرد تفلتخا دقف ةراظنلا امأ» ( © )
 2, مهفلخ مهيديأ تقثوأ دقو 2" قهدلا ىلع نودشب ضعبلا ناكو ٠ اديدش

 0م: 52 300)

 .٠ بتاللا ئقاس ىلع امهب ظمقي بوقث امهيف ناتبشخ (5» :1١8( ٠ 5 وي )5( ) ١
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 مهداسجأ لك قيزمتب نويذعملا رمؤي كلذ دعب ٠ ةصاخ ةلآب دشي وضع لكو
 مهبكرو مهنوطب اضيأ لب « ةلتقلا عم وه امك مهبنج طقف سيل . بيذعتلا تالآب

 « مهيدديأ ىدحا نم نوقةلعيو قوف ىلا نوعفري اوناك نورخآلاو ٠ مهدودخو

 اوناك مهريغو ٠ مهلصافمو مهفارطأ بذجب كلذو ةعورملا لاوهألا نوساقيف

 مهداسجأ لك لقث ناك لب ٠ مهمادقأ ىلع اورقتسي نأ نود ةدمعألا ىلا نوقثوي

 ٠ ادج اهطبر نومكحي اوناك ىتلاو اهب اوطبر ىتلا دويقلا ىلع قلعي

 مهعم ثدحتي مكاحلا ناك ىتلا ةرتفلا ىف ال , اهوساق هذه لك » ( 5 )

 ةتسارحل نيلوألا كرتي ناك مهريغ ىلا زاتجي ناك ذا هنأل٠راهنلا لوط لبءاهيف
 تديو بيذعتلا نم بلغنا دق مهدحأ ناك نأ بقاري ىكل ؛ هتطلس تحت نيفظوم

 امدنعو ٠ ةمحر الب لسالس ىف اوقثوي نأب رمأي ناك هنا مث ٠ ميلستلا تامالع هيلع

 ٠ اجراخ نورخيو ضرألا ىلع نوحرطي اوناك ريخألا سفنلا ىلا نولصي

 نوركفي اوناك لب . طق ةيانع ةيأ انيلا هجوت ال نأب رمأ هنأل )7 ( ١»
 نم عونزلا اذه انؤادعا عرتخا اذكهو ٠ دعب انل دوجو ال هنأك نوفرصتيو

 ٠ دلدلا ىلع ةوالع بيذعتلا

 امدق دمتو «٠ قهدلا ىلع ضعبلا عضوي ناك تاروثلا هذه دعبو )8 ( ١»

 زجاع وهو « قهدلا قوف هرهظ ىلع داقرلل رطضي ىتح ةعبرألا بوقثلا ىف دحاولا

 ٠ دلجلا ةجيتن هدسج لك تطغ ىتلا ةديدجلا حورجلا ببسب باصتنالا نع

 ىريف 2 بيذعتلا عاونأ ىسقأ نولانيف ضرألا ىلع نوقلي اوناك نورخالاو
 بيذعتلا تامالع مهداسجأ ىف نولمحي اوناك ذا ء الوه دشأ ةوسق رهاظم نوجرفتملا

 + اهوعرتشا' ىقلا ةفلتخلا

 ,بيذعتلا تحت نوتومي ضعبلا ناك ىرجت رومألا هذه تناك امنيمو» (9)

 مهو نوجسلا ىف نوحرطي اوناك نورخآلاو ٠ بيجعلا مهتابثب مصخلا نيلجخم

 مايأ ىف نوتومي مهمالآ ةرارم اوعرجتي نأ دعبو « ةايحلا اوقرافي نأ نوكشوب

 اوناك « ةيانع نم هنوقلي ام ببسب نوفشي اوناك ذاف ٠ نوقابلا امأ ٠ ةليلق

 ٠ نجسلا ىف اليوط مهزجحبو « تقولا رورمبد ةقث نولاني

 اوسمل نا بيذعتلا نم ءافعالا اما اوراتخي نأب نورمؤي اوناك املو» )٠١(
 توملاب .مهيلع مكحلا وأ ٠ ةنئيعللا ةيرحلا مهنم نولاني اذيو + ةسئدلا حئابذلا

 توملا ىلا نوعراسي اوناك لب «٠ نوددرتي ال اوناك مهناف , اوحيذي نأ اوضفر نا



 : تالع لي ا

 حبذ نم : ليغ هنأل , ةسدقملا بتكلا هتنلعأ نأ قبس ام اوفرع مهنأل « جاهتباب

 ا ه ىمامأ ىرذأ ةهلآ كل نكي ال : اضبأ ليدقو « ؟ كلهب ىرخأ ةهلال

 اههجو ىتلا هللا بفهم ىقيقحلا فوسليفلا ديهشلا تاملك ىه هذه )١١(

 مكحلا هيلع ردصي نأ لبقو « نجسلا ىف لازي ال ناكو . هتيشوربأ ىف ةوخالا ىلا
 تابثلا ىلع مهثح تقولا سفن ىفو + ةصاخلا هفورظ مهل نيب اهيفو ٠ ىئاهنلا
 ٠ هيلا برتقي توملا ىأر نأ دعب ىتح حيسملا ةنايد ىف

 ةديدج ةلثمأ ةفاضا ىف رمتسنو رومألا هذه ىف لمأتلا ليطن اذالو )١١(

 نولماعي ال اوناك مهنا انفرع اذا اميس ملاعلا لك ىف راهطالا ءادهشلا لاضن نع

 ٠ برحلا ىف ءادعاك مهيلع مجهي ناك لب « نوناق ىأ ىضتقمب

 رشع ىداحلا لصفلا

 ةيجيرف ىف نيذلا

 » نوبحيسملا الأ اهنطقب ال » ةيبديرف ىف ةريغص ةنيدم كلانه تناك ( ( ١

 مهوقرحأو « اهيف رانلا اوقلآف ٠ اهيذ لاجرلا دوجو ءانثأ دنجلاب اهلك تطيحأ دقو

 2, نويحيسم مهنأد اوفرتعا بعشلا عيمجو نيفظوملا لكو مكاحلاو هسفن ىلاولاو
 0 ناثوألا ةدابعب مهورمأ نم ةعاطا اتاتب اوضفرو

 نم ءستكودأ ىعدي ىنامور عيفر زكرم وذ رخآ صخش كلانه ناكو ( ؟)
 لغش هنأ ىتح « ةرطابألا تحت بصانملا ىمسأ ىقترا , ةفيرش ةيلاطيا ةلئاع

 ةوالعو ٠ ةيلاملا ريدزو زكرم ب لصو لب » مول الب ةيماسلا ءاضقلا بصانم

 ليلاكاب للكو « هللا حيسمب فارتعالاو ىوقتلا لامعأ ىف قاف دقف هذه ىلع

 ٠ ةيلاملا ريزو زكرم لغشي لازي ال وهو ةيحيسملا لجأ نم لضان دقو ٠ ةداهشلا

 0106 1 رح 0 ت01 رام كب



 - ءاسنو الاجر - نوردذك نورخآ
 ةفلتخم قرطب مالآلا اولمحت

 ريهامجلا ددع ءاصحا وأ « مسالاب نيقابلا ركذل رمألا جاتحي اذالو ) ١(

 دقف ؛ نوبيجعلا حيسملا ءادهش اهدبكت ىتلا ةنلتخملا مالآلا ردوصت وأ « لاجرلا نم

 ثدح امك ضعبلا فارطأ ترسكو ٠ .برعلا دالب ىف ثدح امك سافلاب ضعبلا لتق

 ,لفسأ ىلا مهسوؤر ةسكنم . مهمادقأ نم قوف ىلا ضعبلا ع:رو ٠ ةيكودابك ىف
 «لعتشملا بشخلا نم دعاصتملا ناخدلاب اوقنتخاف « مهتحت ةئداه ران تلعشأو

 مهناذآو مهفنونأ عطقب اوهوش نورخآلاو ٠ نيرهذلا نيب ام دالب ىف ثدح امك

 ٠ ةيردنكسالا ىف ثدح امك ابرا مهمسدج ءاضعأ ىقاب تءطق مث « مهيدبأو

 , ةيكاطنا ىف مهداسجا تيوش نيذلا كئلوأ ةركاذلا- ىلا ديعن اذالو ( )
 رانلا ىف ىنميلا مهيديأ عفد اولضف نيذلا وأ « مهببذعت ةلاطال لب مهلتق دصقب ال
 لزانملا قوف نم مهسفنأب اوقلأ ضعبلاو ٠ ةسندلا حئابذلا اوسملي نأ نع

 ٠ رارشألا ةوسفق ىلع توملا نيلضفم « مهئادعأ ىدبا ىف عوقولا بنجتل ةعفترملا

 ىو « اهتلضفب ةزاتمم سفنلا ىف  ةرهاط ةيصخش كلانه تناك دقو( «”)

 اهترسأو اهتورث ببسب ةيكاطنأ ىف نم عدمج نم رثكأ تزرم  ةأرما مسجلا
 نمدسح دقو ٠ رمعلا ةرهز ىف اتناكو « ىوقتلا ءىدابم ىلع اهيتنبا تبر . اهتيصو
 عيمجلا دكأت امدنعو ٠ نهابخم ىف نهيلع روثعلل ةليسو لك تذختاف « عيمجلا
 ٠ دنجلا كارش ىف نعقوأ اذكهو ٠ ةيكاطنا ىلا ةعدخب نيعدتسا نهدوجو مدع نم

 لاجرلا ىوني ام تفرعو « ةوق الو نهل لوح ال اهيتناو اهنأ ةأرملا تآر امدنعو

 دشأ وهو . لمتدي ال ىذلا رمآلا ,« نيتنع كته لد « حئابق نم نهيف هلعف
 عامسل ىتح ناعذالا مدع ةرورضب نيتاتفلاو اهسفن تحصن « ةعانش لاوهألا

 عاونا لك نم رشأ نيطايشلا ةيدودعل مهسوفن ميلست نا تلاق اهنأل ٠ اذه

 ءاجتلالا ىهو اذه لك نم صالخلل ةديحولا ةليسولا اهمامأ تعضوو ٠ توما
 ٠ سيسملا ىلا

 نيحتنا نهسبالم بيترت دعبو ٠ اهتحيصن ىلا اتيغصأ ذئدنع ( 5 )



 0 لدن

 نيقلا كلذ دعبو « ةلزعلل ةريصق ةصرف سارحلا نم نبلطو ٠ قيرطلا ىف ةيحان

 ٠ ةايحلا نم نصلخت اذكهو ٠ قيرطلا بناجب رهن ىف نهسفناب

 « ( ةيكاطنأ ) ةنيدملا سفن ىف نايرخأ ناوارذع كلانه تناك نكلو ( ه)

 « ةقيرع ةرسأ نم اتردحت ٠ نيتقيقش نيتخأ اتناكو ٠ ءىش لك ىف هللا اتمدخ

 ىتنسح « لقعلا ىتحجار « نيتليمج بابشلا ناوفنع ىف اتناكو « ةايحلا ىف اتزربو

 ام اذهو « رحبلا ىف امهحرطب نيطايشلا اودباع رمأف ٠ ةريغلا ىتدقوتم ,كولسلا

 ٠ اذهك اومس لمتحت ال ضرألا نأك « العف مت

 ٠ اهعامس درجم نم نادبألا رعشقت امالآ نورخآ دبكت سطنب ىفو ( 5)

 نيرخآلا روهظ قوف بصو ٠ مهرفاظأ تحت ةداح باشخاب مهعباصأ تبقث كنف

 ةلجخم تابيذعت ةيرسلا مهئاضعأو مهنوطب ىلع نورخآلا لمحتو (7)

 الا رهظت مل ىهو 2 ةمكحلل رهاظمك ةاضقلا اهعرتخا اهركذ نكمد ال ةبساق

 ,بيذعتلا نم ةديدج اعاونأ نوعدتبي ةرمتسم ةفصب اوناك مهنا مث ٠ مهتوسق

 ٠ ضعبلت مهضعب مهتسفانمب قابسلا ىف زئاوج حبر نولواحي اوناك مهناك

 عاونأ رببدت نع ايئاهن اوزجع امل « بئاصملا هذه ماتُح ىف مهنكلو ( 8)

 اومشب لب اوعبشو . توملا ماكحأ ذيفنت نم مهاوق تنهوو ٠ دشأ ةوسقلا نم

 اورهاظت مهنأ ىهو « ةيئاسنا ةمحر اهوربتءا ةلماعم ىلا اولوحت « ءامدلا كفس نم

 ٠ اندض الاوهأ اوربدي نأ نع اوفك دق مهنأب

 هوشت نأ وأ « مهبعش ءامدب ندملا خطلتت نأ قيلي ال هنا اولاق مهنأل ( 9 )

 ىرحألاب لب « ةيهانتملا ةوسقلا ببسب « عيمجلاب ةميحرلا ٠ مهتموكح ةعمس

 انيلع مكحي ال نأ بجي اننأو ٠ عيمجلا ةيناسنالاو ةمحرلا لمشت نأ بجي

 ةيناسنا ببسب انيلع ةبوقعلا هذه عيقوت لاطبا بجي هنأل ٠ دعب اميف توملاب

 .٠ ماكحلا

 ىف هذه تربتعاو ٠ انفارطأ دحأ عدجو « اننويع علقب اورمأآ كلذل )٠١١(

 ىتلا ةميحرلا ةلماعملا هذيل ةجدتنو ٠ انل صاصقلا عاونأ فخأو . ةقفش مهرظن

 تثقف نمم ىصحي ال ىذلا ددعلا نع ثدحتلا ليحتسي رارشألا انعم اهعمتا

 ىرسنيلا مهمادقا تلش يذلا ىا « رانلاب تيوك مث , ّفيسلاب الوا ىنميلا مهتويع



 ١١و ١١ ا
 حط

 ىرخأ اعاونأ نورخآ دباك اهلك هذه ىلع ةوالعو ٠ ةمدخلا دصقب وه امم رثكأ مهب

قوفت ةميظعلا مهلامتحا ةوق نأل « اهدرس ليحتسي نحملا نم
 ٠ فصو لك 

 اولهذأو ؟ هلك ملاعلا ءالبنلا حيسملا ءادهش ءاضأ لاضنلا اذه لك قو 05
ا مهتلاسب دهش نم لك ناكم لك ىف

 ةيقيق 1| ان ةوق ةلدأ مهيف الجت 

 دحاو لك ركذ , ليحتسملا نم نكي مل نا « رذعتملا نمو « اهنع ربعي ال ىتلا ةيهلالا

 همساب ٠

 مهئامدب اونهرب نيذلأ ةسينكلا ةفقاسأ

 اهب اوزرك ىتلا ةنايدلا ءاقن ىلع

 لوأ ناف ةيسيئرلا ندملا ىف اودهشتسا نيذلا هسينكلا ءاسؤر نع امأ1(١ )

 ةهسينك فقسأ ١ سوميثنا وه ء ءايبقتآلا راثآ نيب هركذن حيسملا توكلا ديهش

 ٠ هسأر تعطق ىذلا ايديموكين

 « ةيشوربألا كلت ىف سق وهو « " نايسول ةيكاطنا ءادهش نيب ناكو ( ؟ر

 ىدان » روطاريمالا مامأ » ايديموكين ُْف هناف ٠ ومسلا لك هتابح تمس

 ٠ اضبأ لامعآلاب كلذ ثدعبو « ىوفش عافدب ال وأ » ىوامسلا حيسملا توكلمب

 ىلع اوميقأ نيذلا ءالجالا ةاعرلا كئلوأ ةيقينيف ءادهش زربأ ناكو ( 5)

سينك فقس] نويناريت مهو « ىحورلا حيبسملا عيطق
 ناكو سويبونزو « روص ة

 . اسي رخآ لعج دقو ( 5 )

 ةيكاطنا ىف هللا ةملك ادجم دقف نارخالا نانثالا ام ٠ ءادهشلا دادع ف بسح اذكهو

 )١( ف  )0 18١ف و ك (9 ه6 ف و ك 5



 ارا 1

 , سويبونز ام ٠ رحبلا. قامعاأ ىف ىقلا 5 فقسألاف ٠ توملا ىتح امهربصب
 ٠ هيبنج ىلع هيقل ديدش بيذعت ببسب تام دقف , ارهام ابيبط ناكو

 سئانك فقسأ ه سناولس سأر تعطق ذقف نيطسلف ءادهش نع امأ ( 5 )

 قرحأ اضيبأ كلانهو ٠ 5 ونيفب ساحنلا مجانم ىف نيرخآا نيثالثو ةعست عم ةزغ
 ٠ امهريغ عم سولينو ١ سويليب نايرصملا نافقسالا

 ةيشوربأ دجم ناك سف وهو « سوليفمب رّكذن نأ بجي ءالؤه نيب ( )١
 ناكملا ىف ةميظعلا هلامعأ انلجس دقو . انرصع لاجر زربأ نم ناكو « ةيرصيق
 ” ينسخ

 رصم ءاجرأ لك ىفو ةيردنكسالا ىف ةديجم هلاحب اواتق نيذلا نيبو ( 7)
 ىملعم زربأ نم وهو « ةيردنكسالا فقساأ 1 سرطب الوأ ركذي نأ بجي ةبيطو
 مهو «٠ سوينومأو سويدو ٠١ سوتسوف هعم سوسقلا نمو ٠ حيسملا ةنايد
 سويموخابو سويكيسيهو ١١ سايليف اضيأو 2:نولماك حيسملل ءادهش
 نورخآ شاخشأ مهيلع ةوالعو ٠ ةيرصملا سئانكلا ىف ةفقاسأ مهو سورودويدتو

 ٠ مهميلاقأو مهدالب تايشوربأ مهاركذ تيحأ نوزراب نوريثد

 لجأ نم لاوغالا اوساق نم لاضن فصن نأ انصاصتخا نم نيلو

 نمبقيلخرمأ اذهف٠ مهنم لكل ثدح امع ةقدب ثدحتنو.هلك ملاعلا ىف هيهلالا ةنايدلا

 ابنيارا اذذإ ىللك 27 قلما ىف فصاس ىننكلو « مهسنناج تداوحلا اًوَدَهَش
 + ةنيلتلا) لاجتلا فدل كاان ا ينيشقم

 ٠١ ةخسانلا رماوألا كلت تمدق ام ىلا فيضأسف فلؤملا اذه ىنامأ ( 8 )
 نوكي امم ؛ داهطضالا ءدب ىف تلصح ىتلا ثاوحلاو . انودهطضم اهردصأ ما
 ٠ ءارقلل اعفان

 ١١ و ا/ نيلصفلاب « نيطسلف ءادهشش ىف » اضيأ هركذ درو (5) نويناريت ىأ (؟)
 ةيساحنلا اهمجانمب ترهتشا ندرألا قرش ىف ةنيدم ونيف تناك )1١(

 ١٠١ ف « نيطسلف ءادهشش » رظنأ (0)

 0 دة كردك) يا ميل

 ل 2ك قلق ةركك قؤلولا' لتامشلا "شفن' مجزألا ىلع” وع )+١(
 . « نيطسلف ءادهش » ىلاتلا هفلؤم ىلا ريشي (١١؟) 35-000

 .. اهلبق ام خسنت ىتلا ىأ (١؟)



 1ك 10-4

 لبق ةينامورلا ةموكحلا حاجنو مدقت ةمظع فصول ىفكت تاملك ىأ( 1)

 ناك كنولا كلذ قف ؟ ذيب ةيحيو الس ف ماكشلا ناك ذا": انيلع يردتا راهشا

 « نيرشع وأ تاونس رشع مهزكارم ىف اوثبل نيذلا' ةعيفرلا بصانملا ووذ
 لكم ٠ ةماعلا باعلالاو .تالتحلاو .مكالولا ق مالسو ءودع ىف 'مهتكو ”نوضتي
 ٠ روبحو ةجهبد

 الب ابرح نورهشي اوأدبو ٠ ةؤجف انوحن نم ىملسلا مهفقوم أوريغ « موي دعب
 ىف ةروث تئثدح ىتح ةكرحلا هذه ىلع ةيناثلا ةنسلا ضمت مل نكلو ٠ ةداوه

 ٠ ءىش لك تبلقو ةموكحلا لك

 لتخا « مهنع ثدحتلا قباسلا موقلا سيئرب لح اديدش اضرم نأل )١١(

 ٠١ :هزكرم ىف هل ىلاتلا صخشلا عم ةيدارفنا ةايح ىف لزتعاف ٠ همهف نزاوت هعم

 ا نتي نلت ا يك يروم ل يقل ا ل يي يو
 ٠ لبق نم هريظن ثدح

 كل
 هتومبو ٠ ىهلالا ةملكلل ايحمو ءهاياعرب اميحر هتايح مايأ لك ناك دقو
 ربتعا نم لوأ ناكو ١٠١ ٠ سطسغوأو روطاربماك نيطنطسق هنبا هنع الدب كرت
 « روطاربمأ قرأ ناكو ٠ روطاربمال هميدقت نكمي ماركأ لك هتوم دعب لانو « اهلا

 ٠ ةمحرو ةقفش مهرثكأو

 همكح تنو لك ىضفق ىذلا انرصع ةرطابأ ندب ديحولا وه ناك (١؟)

 ةقر لكب عيمجلا عم فرصت دقف اذه ىلع ةوالعو ٠ هزكرم عم بسانتت ةيفيكد

 رخآ ءىمس ى ريد الو سئانكلا ةينيأ مدهب مل 0 ىذأ لقأ مهسمعب نأ نود

 ىذلا ديحولا وهف ٠ ىبوطلا ةثلثمو 2« ةمركم هتايح ةمتاخ تناكو ٠ اندض

 دعب ىأ 2 نايميسكمو وه شرعلا نع سونايدلقد لزانت 5٠50 ةنس ويام لوأ ىف (15)
 هرماوأ لوأ رادصضا خيرات نم نيتنس

 نيطنطسق هفلخو 5٠١5 ةنس ةيلود "5 ىف ايناطيربب كروي ىف سويطنطسق تام )١3(

 ٠ نييحيسملاو ةيديسملا قيدص ميظعلا



  5ا 1١

 لك ىف نإكا | ذماور لفل« ةغنلت هذهال, ةددجهو» ةديمسرةلاخز ق«ةنيروطازيمالا كرت

 ٠ ايقت افيصح اميكح ةيحاذ

 اروظاريما هب ىدون ذا , نيطنطسق هنبا ةرشايم مُكحلا ىلوت )١5(

 لبق « عيمجلا كلم هسفن هللا لبق نم لب ٠ دنجلا لبق نم اسطسغوأو ايماس

 ناك ام اذه ٠ انيملاعت ىلع هفطعو هيبأ ىوقتب ىدتقا دقو ٠ ليوط تقود كلذ

 ٠ هرمأ نم

 ٠ اسطسغوأو اروطاربما سوينيسيل عامجالاب ماكحلا ماقأ اذه دعب نكلو

 كلؤر ىلا .هنأل ٠ اذمج سونيميسكم تبضغا١ رومألا هذه نأ ىلع )١١(

 ادبتسم ناك ذا هناف اذهل ٠ طقف رصيق بقل هيلع نوقلطي عيمجلا ناك تقولا

 تام تقولا سفن ىفو ٠ اسطسغوأ هسفن ماقأو . هسفنب ةطلسلا ىلع ضبق ادج

 كلذو « ١5 هلزانت دعب هتطلس فناتسا هنأ هنع انركذ ىذلا كاذ ةعينش ةتيم

 هرماوأ تديب؟ نم لوأ وه ناك دقو ٠ نيطنطسف دض هترماؤم تفشتكا نأ دعب

 * هروجفو هورورش ببسب كلذو « ةماعلا هراثآو هليثامتو

 يشع عيارلا لصفلا

 ةيحيسلا ءادعأ تافص

 رهاظت رمألا ةيادب ىف « هناف امور ىف مكح ىذلا هنبا سويتنسكم امأ( ) ١

 هاياعر رمأ اذهلو ٠ هل هيضرتو «. ىنامورلا بعشلل اقلمت انميلاعتب ناميالاب

 ٠ هيقباس نم

 ىلا عرسأ لب « رظتنلا صخشلا وه هنأ هلامعاب نهربي مل هنكلو ( 5

 | |١ عفا فرعلل نع لئاتت نأ دنبي ىذلا .؛ نايميمسكم سسطسمنوا ىلا انه ةراشالا (7)

 ٠ هسفن قنش كلذ دعبو ٠ هلزانت نع لودعلاو هتلزع نم جورخلاب سويتنسكم



 ليقف اح
 /١*

 نهجاوزآ نع تاجوزلا ضعب لصف ذا هنأل ٠ روجفلا بورض لكو ٠ ىنزلا

 اذه بكتري ملو ٠ نهجاوزأ ىلا ىزخلا ىهتنمب نهداعأو نهسند « نييعرشلا

 سلجم ءاضعأ زربا ىلا صاخ عونب ءاسأ لب  طقف نيفورعملا ريغو نيلوهجملا عم

 ٠ ىنامورلا نايعألا

 ءافرشلا « ماكحلاو بعشلا « هاياعر لك ادج هنم رجض دقو ( ”ر

 نم ذاقنالل ةليسو كلانه نكت مل كلذك ٠ ةضيغملا هملاظم تبسم 7ءاكتتالاو

 ٠ ةرما ةيدوبعلا نيلمحتم ٠ تمصلا اومزل مهنا مغرلاب ةيغاطلا اذه ىثطد

 لتقف٠ ةلعتفمللا بابسألا هفتأل مهلتقلبعشلا ىلع هسارح طلس تارملا ىدحا ىف

 * مهنطو لهأ ةحلساب لب «٠ نييربربلاو نييثيكسلا

 لخأل اولقق نيذلا .نايعألا سلم ءاضضغأ ذذع ءاضخلا ليحتسملا نمو ( 5 )

 ٠ ةفلتخملا تاءاعدإلا ببسي لتقت ةديدعلا ريهامجلا تناك دقف « مهتورت

 ةيذاكلاهتاؤبنت ىفو ٠ هرورش لك هب جوتيل رحسلا ىلا ةيغاطلا اجلو ( ه)

 ةدالولا ىثيدح لافطألا ءاشثحا صحفيو « لماوحلا قشي ناك

 راضحتسال ةهيركلا لامعألا نم ةفلتخم اعاونأ سرامبو . عابسلا لتقي ناك

 نوكت نأ لئاسولا هذه نم هضرغ لك ناكو + بورحلا بنجتو 2 نيطايشلا

 -: ةيتاخم هناا
 ىف هاياعر ةيغاطلا اذه ملظ اهب ىتلا قرطلا ركذن نأ ليحتسملا نمو (1)

 ةايحلا تايرورض اهيف مهتزوعا « ةديدش ةعاجم ةلاح ىلا اولصو مهنا ىتح امور

 * انورصاعم انل ىور امك ء رخآ ناكم ىأاىف وأ امور ىف ليثم هل قبسي مل امم

 ةقادص ةدهاعم ماقأ ذا « قرشلا ىف ةيغاطلا سوذيميسكم نأ ىلع ( ا/)

 انمز اهئافخال ىعس « رششلا ىف خا عم ناك ول امك ٠ ىنامورلا ةيغاطلا عم ةيرس

 ١ ٠ صاصق نم هقحتسي ام لان « اريخآ تفشتكا ذا اهنكلو ٠ اليوط-

 رظنا هتومو سوينيسل عم هبرحو 2« سويتنسكم عم سونيميسكم ةدهاعم صوصخب )١(

 ١ قياسلا لصفلا رظنأ سطسغ وأ بقل هباصتغا صوصخيو 5-0-0 كك

 ( ةسينكلا خيرات "57 م)



 1+ ا

 هقاف لب « امور ىف ةيغاطلا عم رشلا ىف قافو ىلع ناك هنأ بيجعلاو ( 8 )
 ناك ذاو ٠ بترلا عفرأب ةرحسلاو نيمجنملاو نيفارعلا ءاسّؤر مركأ هنأل ٠ هيف
 .نيطايشلاو مانصالا تالالض ىلا داقني ناك تافارخلل اعضاخ نبجلا ةياغ ىف
 نيفارعلا ىلا ءاجتلالا نود اعبصا كرحي نأ ىلع ٌؤرجي ال ناك هنا عقاولاو
 ٠ ةهلآلاو

 رمأو ٠ ةرمتسم ةفنصبو « هيقباس نم دشأ فنعب اندهيطضأ كلذل ( 5 )
 دق تناك ىتلا ؟ ةسدقملا شارحالا ةداعا ةعرسو « ةنيدم لك ىف لكايهلا ةماقاب
 ماقأو ٠ ةنيدم لك ىف ؛ ناكم لك ىف مانصالل ةنهك نيعو « نمزلا رم ىلع تليزأ
 ةفصب هسفن زتمي ناك «٠ ةنهك سيئرك ٠ ايسايس افظوم ةعطاقم لك ىف مهيلع
 حنمو ٠ صاخ سرحو دونجلا نم ةلث هب فحت « ةمدخلا عاوذأ لك ىف ةصاخ

 نوبوبحمو ءايقتأ مهنأك « تازايتمالا مظعأ عم « ةيرادا فئاظو نيذوعشملا عيمج
 ٠ ةهلآلا نم

 لب « ةدحاو ةعطاقم وأ ةنيدم ىلع ال لقث ادعاصف تفولا كلذ نمو )١١(

 ةمضنئلاو بهذلا نم ةحداف بئارض ضرئغب هل ةعضاخلا راطقألا عيمج ىلع
 نم بصتغاو ٠ ةعونتم تامارغ عيقوتو « ةملاظ تامكاحم ءارجابو « عئاضبلاو
 ةميسج غلابمو ةلئاط تاورث حنمو « مهدادجأ نع اهوثرو ىتلا مهكالمأ ءادرثآلا

 كيترا ىتح ركسلا ىف فرسأو ةقامحلا نم ةريبك ةجرد ىلا لصوو )١١(
 ىف اهيلع مدني ىتلا رماوألا ردصي ناك ركسلا ةلاح ىفو ٠ تاذلمللاب نجو « هلقع
 لد « ةعالخلاو ةراعدلا ىف. هيلع قوفتلاب دحاو.ىأل حمسي ملو ٠.:ئحصلا "ةلاج
 شيجلا عفدي ناكو « حئابقلا باكترا ىلع ةيعرو اماكح , هلوج نم ضرحي ناك
 ةءاسا ىلع داوقلاو ماكحلا عجشبيو « هليذرلا عاونأ لكو ةدسافلا ةايحلا ىىلا

 ٠ هعم اماكح اوناك مهنأك , عمطلاو بهنلاو بلسلاب معاياعر
 « ةلكخلا اةيناوهشلا ”لحّرلل ؟تافرصت ركذل ةجاح كلانه لهو ْ )١١(

 001 0 ل ل ا نمم ريفولا ددعلا ءاصحا
 ٠ ةرمكسم ةفصب ىراذعلا باصتغاو . ءاسنلا داسفا نود

 .توملا اورقتحا ا بديحتسملا !دع عيمجلا عم حلفأ اذه قو )١(

 هي دف ) لئاذرلا حبقأ اهبف بكترتو » ةيذئولا ةدابعلل ماقت ) ىراوسلا ١ 110 اوس
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 قامعأو ىشوحولاو بلصلاو فيسلاو رانلا اولمتحا لاجرلاف ٠ هشطيد اولايب ملو

 لمعلاو عوجلاو دسجلا لك هيوشتو نويعلا ًاقفو قرحلاو فارطالا عطقو رحبلا

 نود « ةيحيسملا نع اعافد ريصلا اورهظأ اعيمج هذه ىفو ٠ دويقلاو مجانملا ىف

 ٠ هللاب قئاللا ماركالا مانصألا ىلا اولوحي نأ

 ةملكلا ميلاعت نع عافدلا ىف ةلاسب لاجرلا نم لقأ نكي مل ءاسنلاو )١5(

 نم ايواسم ابيصن مهعم نلنو + لاجرلا عم لاضنلا ىف نكرتشا ذا ؛ ةيهلالا
 نلضفبد نك ةسند ضارغأل نهورجب اوناك امدنعو ٠ ةليضنلا لد4 نم ليلكالا

 لمجآل ةيغاطلا مهيلع ضبق ىتاللا ءالؤه ىدحا ترصتنا دقو )١١(

 ىف ادج ةزراب ردفقلا ةليلج ةيماس ةيحيسم ةأرما ىهو . ةسندلا ضارغألا

 ٠ بيجعلا اهتابثب ةيناوهشلا سونيميسكم حور ىلع ترصتنا  ةيردنكسالا

 تاس .اهعيلعتو ايكرماو اهكورك ىلا ةبستلام ردقلا,ةدنشت تناك

 تناك اهنا نم مغرلاج نكلو « ارارم اهضرح دقو + ةنعلا بناجج ةْيَِقُي ان لك
 ٠ هبضغ نم ىوقأ تناك هتوهش نأل اهلتفب مل هناف توملل ةدعتسم

 رخآ تاريثذكو ٠ اهكالمأ لك ىلع ىلوتساو ىفنلاب اهبقاع كلذل )١3(

 ٠ تملا صاضقلاو ليكفشلاو هيييففتللا هالو 5

 باجعالا نكْلَو ٠ ريدقتلاو باجعالاب تاقيلخ ةوسنلا ءال وه نأ عقاولاو

 ىتلا ء« عيمجلا نم ةفع رثكأو لبنأ تناك ىتلا امور ىف ةارلا كلتب دادزي

 ٠ هتانرصتن ىف سوندمتسكمب اهبشتم ٠ اهياصتغا سويتنسكم هيغاطلا دارأ

 حئايقلا هذه لثم ىف ةيغاطلا نومدخي نيذلا نأ تملع ذا اهنأل )١0(

 امكاح ناك ولو « اهجوز نآو « ( ةيحيسم اضيأ ىه تناكو ) تيبلا ىف نودوجوم

 اهل ىظعت نأ تدلط « ةيغاطلا ىلا اهدايتقاو اهذخاب مهل حمسب « امور ىف

 + فْيَسَي اهسفق ثنعط اهدحو تناك ذاو + اهفقرغ "تلد ردنا ىلع

 ةرتن< 'اهلامعاج تيب اذكعو +_اهنفدل ءاج. نأ اهتنج ةكراشت زاك انا
 ىتلا ةليضفلا نا « ةقحاللاو ةرضاحلا لايجألا عيمجل ؛ تاملك ىأ نم ادج دش

 ٠ نوكلتمي ام ىوقأ ىح نويحيسملا اهب بلغي
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 ناذللا نايغاطلا دحاو تقو ىف اهكلس ىتلا رشلا ةايح تناك اذكه )١(

 نأ ىلع ٠ قيقد صحف دعب « مكحلا ىف ددرتي ىذلا اذ نمو ٠ برغلاو قرشلا امكح

 ىضوفلا هذه نأو اميس « مهب تلح ىتلا رورشلا هذه ببس وه انايأ مهداهطضا

 ؟ ةيرحلا ىلع نييحيسملا لوصح دعب الا فكت مل ةيهانتملا

 يشع سماخلا لصفلا

 نيينثولاب تلح ىنلا ثداوحلا

 ةرمتسم ةفصب مه اوناك ١ اهلمكاأب داهطضالا تاونس ءانثأ فو )١(

 ةحالملا ترذعت رحبلاف ٠ ضعبلا مهضعب نوبراحيو ضعبلا مهضعب دض نورمأتي

 عاونأ لكل مهسفنأ ضيرعت نود ءانيم ىأ نم راحبالا سانلل انكمم نكي ملو . هيف
 / ةكلتللا مهينج ىلع :نوكلجيو :بيقعتلا "تآلآ ىلع ؛نوخمي:!ئئاك: ذا: ,ء؛:تاووثلا
 نويقاعي اوناك اريدخأو ٠ ودعلا دنع نم اوتأ دق اوناك اذا امع , ةعونم تابيذعت دعب

 رانلاب وأ بلصلاب

 بارحلاو ماهسلاو سورتلاو عوردلا تناك دقف اذه ىلع ةوالعو ( " )

 ةيرحبلا ةييرحلا تاودآلاو نفسلاو ٠ ةرمتسم ةنصب دعت ةيبرحلا تادعملا رئاسو

 ٠ موي ىأ هيلع ءادعألا موجه ىوس ائيش عقوتي دحأ نكي ملو ٠ ناكم لك ىف عمجت
 نيبنس " بسانملا ناكملا ىفو « ةئبوألاو تاعاجملامهب تلح دقف اذه نع الضفو

 ٠ اهنم ىرورضلا

 سثشع سداسلا لصفلا
 لضفأ ىلا رومألا ريغت

 الا اكل ف يكل و 2 ةايظتضالا ةدمز لوط رييمألا "ترايم اذكع. ( .12)
 امدنع هنأل ٠ ةنماثلا ةنسسلا دعب صقانتد ادد ذا . هللا ةمعنب ايئاهن فقوت

 ىذلا رمألاب داهطضالا ىهتناو ١ ةنس رياربف 55 ىف سونايدلقدل نمأ لوأ. ردص )١(

 ٠ تاوئس ردع رمتسا دق نوكيف 5١١ ةنس رخاوأ ىف نيطنطسق هردصأ

500 
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 , ادج ةبيجع ةيفيكب مهيأر انماكح ريغ ةيوامسلا ةيهلالا ةمعنلا انيلع تفطعت

 )و ةقياسلا رماوألا اوغلاو » برحلا انيلع اورهشأ نيذلا صضاختمالا سفن ىتح

 ةميدحر رماوأب اهولدبو 2 هلعتشم تناك ئذلإ ةمبيظعلا داهطضاإلا ران اوأافطأو

 ٠ انوحن نم

 ةجيتن ناك الو + ةيرشب دي ةيا لخهت ةجيتن نكي مل اذه نكلو ( ؟)

 تقولا كلذ ىتح ةيادبلا ذنم مهنأل « اشاح ٠ رشبلل مهتبحم وأ انماكح ةقفش

 ابيذعت نوعرتخي ةرمتسم ةفصبو « انداهطضا ىف اناعما نودادزبد موي لك اوناك

مف « ةيهلالا ةيانعلا لخدت ىلا عجار اذه نأ ارهاظ ناك لب ٠ افنع دشأ لئاسوب
 ن

 ىرخألا ةيحانلا نمو «٠ هبعش عم اوحلطصا ةدحاولا ةيحانلا
 رهدم ىلع اومجه

لاوهألا لك ىف ببسلا وه ناك ذا هيلع مهطخس اورهظأو « رورشلا هذه ١
 ىتلا 

 ٠ داهطضالا ةدم لوط تبكترا

 نأ الا « ىهلالا لدعلل اقفو اهلك هذه متت نأ ىرورضلا نم ناك هنا عمو (؟)

 1 هللا لبق نم صاصقلا هب لح كلذل ؟ « ةرثعلا هب ىتات نمل لبو » لاق ةملكل !

 ٠ ؟ همسفن ىلا امدقتمو « همسجب ائدتدم 5

 هةنئم ترشتنأو « ةيرسلا همسج ءازجا طسو ىف رهظ اجارخ نآل ( : ر

 ادج ةريثك ناديد اهنم تثعبناو ٠ ةيلخادلا هئاشحأ ىلا تلصو ىتح ةيدر حورق

برتقي نم لكل ادج اهيرك هرظنم راصف تنفعت هذهو « محشلا نم ةيمك
 1 هفم 

 « ةهيركلا ةحئك كارلا كلت طق اولمحتبي مل ذا ءابطألا ضعب د تام دنو ( © )

 حفتنا هلك مسجلا نأل ةدعاسم ةيأ ميدقت نع اوزجع ذا ةمحر الب نورخآلا لتقو

 ٠ ءافشلا ميدع حبص و

 رشع عياسلا لصفلا

 ةقياسلا مهرمأ وأل ماكحلا ءاعلا

 ىتلا لاوهألا ىف ركفي ادب ةديدعلا رورشلا هذه لك باكترا دعبو ( )١

 100 واجب سميج م سس سما

 )١( تمر ( سويرلاغ ىأ 7:18 (

 ةياهن لبق كلذو ٠ رصقلالاجرو « اهلك ةنيدملا اهنم تفاع ةيدر حورقب سويرلاغ برض (©)

 م 1١ وياقم ىف تامو د ماع



 ا رولا 2

 ' هلال الوأ فرتعا هنأ هلعف ام لوأ ناك هسفن ىلا عجر ذاو ٠ ءايقتألا اهب لكن
 ' ,ءاطبا نود نييحيسملا داهطضا فاقياب مهرمآو هعابتأ ىعدتسا مث ةينالع نوكلا

 ةينيدلا مهرئاعش ةماقأو « مهسئانك ءاني ىلع هيف مهنوثحي ىعلم رمأ رادصاو

 عضوم همالك عضو لاحللو ٠ روطاربمالا لجأ نم تاولصلا ميدقتو « داتعملاك
 ٠ ذيفنتلا

 ىتلا تافرصتلا فاقيا ةنمضتم ندملا ىف ةدكللال نماوألا  ترشئو (." )

 : اهدحأ صن كاهو ٠ اندض ىرجت تناك

 ' ,سطسغوأ ٠« ستكفنا « سونيميسكم سويرلاغ رصيق روطاربمألا » ( ؟ )
 م« ةبيط لهأ رهاق « نييرصملا رهاق « ناملألا رهاق « سوميسكم ةنهكلا سيئر
 نمرآلا رهاقءنيترم تابرك لها رهاق«سرفلارهاقءتارم سمخ نييتامرسلا رهاف
 ةرملل بعشلا قوقح نع ىماحملا' « نييبابدالا رهاق « نييدبملا رهاق « تارم بمس

 .هتكلمم بآ « ةنماثلا ةرملل ىلاولا . ةرشع ةعساتلا ةرملل روطاردمالا , نيرشعلا

 سويب «٠ سونيطنطسق سويرلاف سويفالف رصيق روطاربمالاو ( 5 )

 0 ىلاولا بئان » هتكلمم بأ ٠ ىلاولا ::ةنتيماختا ةرملل روطاريمالا

 ستكفتا سكليف سويب « سوينيسيل سويرلاف رصيق روطاربمالاو » ( 5 )
 4 ةعيارلا ةرملل بعشلا قوقفح نع ىماحملا 4 سوميسكم ةنهكلا سبئر سطسغ وأ

 بعسش يل ٠ ىلاولا بئان :2 هتكلمم بأ » ىلاولا 2« ةثلاثلا ةرملل وطاربدمالاو

 ٠ مالسس مهدالب

 انيدبأآ نأ قبس ماعلا حلاصلل اهانبتر ىتلا ىرخألا رومألا نيم » ( )١1
 00 اي ررلا ءاظنو ةفيدقلا | نكن] رتللب ةقئاللاةلاجلا ىلا ءىش لك درل ةبغرلا
 ٠ ةبيطةلاح ىلا مهدادجأ ةنايد اورجه نيذلا نييحيسملا عوجر نامضلو « ماعلا

 .«2ةوابغلا مهيلع تبلغو « ام دح ىلا ءايربكلا مهيلع ىلوتسا دف هنأل » ( 7 )

 لب ٠ مهدادجأ اهسسأ نأ قبس ىتلا ةميدقلا ضئارفلا اوعبتي مل مهنا ىتح

 تاعامج ا وعمتجا اذكهو » اهوعبتاو » مها وهأ بسح نيناوق مهسفنأآل اوماقأ

 ٠ ةفلتخم نكامأ ىف ةقرفتم
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 ىتلا ضئارفلا ىلا مهعوجر ةرورضب ىحلملا رمألا اذه انردص4 الو» © 8)

 اوقياضت ادج اريفو اددع نكلو . رطخلا مامأ نوريثكلا عضخ نومدقألا اهسسسإ

 ٠ توملا عاونأ لك اولمحتو

 مهنأ ظحالن نحنو « مهتقامح ىف اورمتسا نيريثكلا نأل ارظنو 5 ( ١

 ,نييحيسملا هلال ماركالانومدقي الو « ةقئاللا ةدابعلا ةيوامسلا ةهلآلل نومدقد ال

 حفصن نأ اهبجومب اندتعا ىتلا « ةتباثلا انتداعو . هةيرشبلل انتيحمل ةاعارمف

 ىتح 2 رورس ٍلكب اضيأ رومألا هذه انحفنص لمشب نأ انمزتعا . عيمجلا نع

 عامتجالا اوداتعا ىتلا نكامألا ءانب اوديعيو « ىرخأ ةرم مهتيحيسم ىلا اوعجري

 نيبن فوس ىرخأ ةلاسر ىفو ٠ ماظنلا دض ائيش اولمعب ال نأ طرش ىلع « اهيف

 ٠ هعابتا مهيلع بجي.ام ةالولل

 )٠١( » لجأ نم مههلال !اوعرضتب نأ بحب هانعدا ىذلا حفصلا اذه ىلع ءاندو ,

 ,ناكم لك ىف.بعشلا ةماعلو مهل حلاصلا متي ىكلو“« .بعنشلا ةمالطمو انقالَرم

 نينمآ مهتودب ىف اوشيعي ىكلو « ٠

 نم ناكمالا ردق ىلع ةقدب ةمجرتم ٠ ىكلملا رمألا ىوحف ىه هذه )١١(

 هذه دعب ثدحي امدف لمأتلل تقولا ناح دقو ٠ ةينانويلا ىلا ةينامورلا ةغللا

 رومألا: ٠

 نماثلا باتّكلا ىف خسنلا ضعب ىف ىلب ام دجو دقو

 نم. صلخت ةرشابم فارتعالا اذه دعب هناف رمألا اذه ردصأ ىذلا امأ( ١

 ظ دق نا داهطضالا ةبكنل ىلصآلا ثعابلا وه ناك هنا لاقيو ٠ تام مث همالأ

 شيجلا ىف نييحيسملا لوحي نأ ليوط تقود نيرخآلا ةرطابألا ةكرح لبق ىعس

 بترلا نم ضعبلا ادرجم « هتيب ىف نم عيمج ءىسش لك لبقو « ناميالا نع

 ٠ توملاب مهريغ اددهمو «٠ ادج ةيزخم ةقيرطب نيرخآلا ىلا ائيسمو « ةيدرحلا

 نم سيلو ٠ ماعلا داهطضالاب ةيروطاربمالا ىف هئاكرش ىلا ازعوم اريخاو

 ٠ ةرطابألا ءالؤه توم ركذ نع زواجتلا قئاللا'

 نومدقتملا لزانت ةقلطالا ةطلسلاب ندعتمتم مهنم ةعبرأ ناك ذا هنأف (؟)

  ناتنس داهطضالا ىلع رم دق نكي ملو  انيب امك مكحلا نع زكرااو نسلا ىف“

 ٠  ةلزع ىف مهتايح مايأ ةيقب اوضقو



 دادملا دايو 20

 ,نسلاو زكرملا ىف مهيف مدقتملا نا ٠ ىلي امك مهتايح ةياهن تناكو ( ”)
 دقو « اقنش هتايح هل ىلاتلا ىهنأو ١ ٠ ادج ميلأ ليوط ىنامسجح فعض دعب تام

 ٠ " ةريثكلا همئارج ببسب ةيناطيش ةودنل اقفو اذه لعف

 .ءىشنمك هنع ثدحتلا قياسلا ” ريخآألا ناف امهدعب اوعاج نمع امأ ( 5 )

 روطاربيمالا ىأ هقبس نم امأ ٠ اهيلا ةراشالا قباسلا رومآلا كلت ىناع . داهطضالل

 ها قدتتا ةلاخب همك ماي؟ لك ئصضق دقق! نس ؤئظتطسق ةمحّرلاو ةقفشلا زَيَمَكلا

 نكي ملو ٠ حالصو ريخ لكب عيمجلا وحن فرصت دقف اذه ىلع ةوالعو ٠ هزكرم
 نأ نود هترادا تحت نيذلا ءايفتألا ظفحو ٠ اندض برحلا ىف بيصن لقأ هل

 تناكو « اندض رخآ ائيش ربد الو سئانكلا ةينبأ مدهي ملو ٠ ررض لقأ مهسمي
 هتيروطاربما كرت ىذلا ديحولا وهو٠ ىبوطلا ةثلثمو ةديعس هتايح ةمتاخ
 اميكح ةيحان لك ىف ناك اذهو . « هل ةفيلخ 5 هنبال ةديجم ةديعس ةلاحب هتوم دعب
 ايمانسا اروظارتما دونجلل هَ ىذان اذا. ؛ -لاجلل :ق ' مكحلا :ىلوذي دقو +: ايقت
 ا

 ٠ انميلاعت ىلع هئاضرو هيبأ ىوقتب ىدتقاو ( 5 )

 ,تاقوأ ىف تتدح ىتلا ٠ مهنع انبتك نيذلا ةعبرالا تاتيم تناك أذكه
20 ًّ 

 كك 15 للسلا ىقلرتعالا ف كنف اميق مكحلا قف !وكرتسشا,نم مه 5 قالعأ
 8 هردصأأ ىذلا ىباتكلا رمألاب كلذو

 ضارمألا همسجب تحرب دقو نيتسلاو ةعباسلا نس ىف 3١5 ةنس سونايدلقد تام )١(

 ١١ : ٠١ ف رظنا نايميسكم توم صوصخب (؟)

 .٠ هتومو هّضرمب صتخي اميف ١ ف رظنا ٠ سويرلاغ ىأ (؟)

 ٠ سويرلاغ ىأ (5) نيطنطسق (؟)





 ١ نيطسلف ءادهش كلر

 نيدطسلف اد الجل

 1 11 ءانكلاب احلم تيدبلا  ىدجا ىب اضيأ ىلم ام .اددجو

 4 سوكيثناز رهمسش ف » سونايدلقد مدح نم ردنع ةعيساتلا ةنسلا ىو

 سونايفالف ناك امنيب « انصلخم مالآ ديع وحن « ليربا نوينامورلا هوعدي ىذلا

 مدخ نامرحو « نيفظوملا لك لزعو « رانلاب ةسدقملا بتكلا قارحاو ٠ ساسالا
 74 1! رتعالا نلع اورصا نأ.٠ ةيرحلل نم تيبلا

 ا 1 نأ ىلع ٠ اندم رداصلا لوالا رمالا ةهوق تناك |ذكرم

 لك ىف سئانكلا ةفقاسأ عيمج نجسلا ىف جزي نأب رمآت ليلقب كلذ دعب تردص
 ٠ ناثوالل حيذلاب مهمازلال ةليح لك مدختست كلذ دعبو « ناكم

 لوألا لصأفلا

 ءحرص نجسي نأ لبق ىذلا سويبوكورب نيطسلن ءادهش لوأ ناك 1)
 4 حئايذلا هل مدقيب ادحاو الا فرعب ال هنآأب 1 ىلاولا ةمكحم مامأ هروهظ 0

 ةرطابالل بيكس ميدقتب رمأ امدنعو « ةموعزملا ةهلآلل حبذي نأب رمأ امدنع كلذو
 ٠ لاحلا ىف هساأر تعطقف مهتبضغأ ةرابعب قطن ةعبرالا

 : لئاقلا ١رعاشلا نم ةسبتقم ةرابعلا تناكو

 فصتنم لبق عباسلا ىأ « ؟"سويسيد رهش نم عياسلا موبيلا ناك (؟)

 ٠ نيطسلف ةيرصيق ىف لوالا لاثلل)

 )١( رموه ةذايلا نم ةسبتقم ٠

 ةينوي رهش ىأ (؟)



 ةنيدملا سفن ىف ةكلم لا سئانك ءاسؤر نم نورييثك لمحت كلذ دعب (؟)

 تراخ مهريغ نكلو ٠ ليبنلا لاضنلا ىف الثم نيظانلل“اومذقو ! ةريثك“الاوهأ

 اعاونا دحاو لك لمحت دقن نورخآلا امآ ٠ ةلهو لوال اوفعضو . ابعر مهسوفن

 « بنجلا قيزمتو . دلجلا طشكو « ددع الب تادلجلاك ؛ بيذعتلا نم ةفلتخم

 ظ ٠ صعبلا ىديا :تعلخ اهبسم_ىتلا ةتصتتا ريف ياللا

 :ناكو ٠ ةكرذدملا ريغ هللا دصاقمل اقفو . مهب لح ام اولمحت مهنأ ريغ (5)

 'ةحيبذلا كلت ىنميلا هدي ىلا عفدتو , حبذملا ىلا ذخّويو  دحاولا ىدي ىلع ضبقي

 هنكلو اهسمب ال رخآلا ناكو ٠ ناثوالل حبذ دق هناك هليبس ىلخي مث . ةسندلا

 :رخالا ذخّوي ناكو ٠ حيذ دن هنأب نورخالا لاق ام اذا نوكس ىف هليبس ىلخب ناك

 بسحبو « هدوبق كفتو « العف تام دف هنآك ابذاج حرطب مث : توملاو ةايحلا نبب

 , برضي ناك عيطي نل هنآد ادهاشرخآ حبصيب ناك امدنعو٠اوحبذ نيذلا دادغ ىف

 ولو «فنعب اجراخ عفديو ءضرغلا اذهل مهبىتأ نمم ةعامج هسرخيو:مفلا ىلع

 ٠ مهضرغ اوممت دق مهنآ اوربتعا اذكهو ٠ حبذ دق نكي مل

 امهف ةداهشلا ليلاكأب التلك ددعلا اذه لك نم ناذللا ناديحولا امأ ( ه)

 ادباك نأ دسعب ٠ قباسلا ديهشلاك اًمهنم لك سار تعطق دقو ٠ اكزو ىفلح

 ىرخألا نحملاو ؛ ةيفاضالا تابيذعتلاو ٠ ةديدشلا قثولاو . دلجلا طقكو « دلحلا

 مويلا ىف قهدلا ىف بوقت ةعبرأ ىف اراهنو البل امهمادقأ تدم نأ دعبو « ةعونتملا

 باسحب ربمسيد لوآ لبق رشع سماخلا ىآ سويد رهش نم رشع عباسلا
 امهناك « اكلم حيسملا عوسبو ديحولا دحاولا هلالاب افرتعا نآ دعبو  نيينامورلا

 ىناثلا لصفلا
 ٠ اضيأ نيودتلاب ىرحف ةيكاطنا ىف مويلا سفن ىف سونامورب لح ام امأ )١(

 مل ةبحيسملل ةديدشلا هتريغ بيسد هنكلو 0 اهل اوحيذيل مانصألا ىلا تافارز

01 

 ٠ عفترم توصب مهخبوف « رظنملا لمتحي

 دوهشلا لبنأ نم هنأ ىلع نهرب « هتارج ببسب هيلع ضبق ذاو ( ؟)



 1و ” نيطسلف ءادهش 5”

 هجوي .مكحلا ليقت اقرح تومي نأ بجي هنأب ىضاقلا هربخأ امدنع هنآل ٠ قحلل

 .لاعشا لبق روطاربمالا لوصو نورظتني اوناكو ٠ همسج لوح بشخلا ماوكا
 ٠ « ؟ ىل تدعاأ ىتلا رانلا نيأ » الئاق خرص رانلا

 بذعو « روطاربمألا ىدب نيب لوثملل ةيناث ىعدتسا اذه لاق ذاو ( ”)

 عيمجلل نهربو ٠ ةلاسبب اذه لمحت هنكلو ٠ هناسل عطقب ىداع ريغ بيذعتب

 ٠ ةيحيسملا لجأ نم ةبوعص ةيأ نولمحتب نم لك عم لحت ةيهلالا ةوقلا نأ هلامعأب
 ةبيرغلا ةقيرطلا هذهب ليبنلا لجرلا كلذ ملع املو ٠ مهتريغ ةددشمو مهمالآ ةففخم

 ٠ هوعطق نمل رورس لكب همدقو « حايتراب هناسل جرخأ لب . عزفي مل بيذعتلا نم

 « اليوط اتقو هيف ثبلو « نجسلا ىف هب جز بيذعتلا اذه دعبو ( 5 )

 نم عيمجل :ةيرحلا تحنم ثيح ١ نورشعلا روطاربمالا ديع برتقا ذا اريخأو
 ةسمخ ىف هامدق ةدودشم هدحو وه ىقب 2 ةعبتملا ةداعلل اقبط دويقلا ىف اوناك

 ٠ هتبيغرك ةداهشلا ليلكا لان اذكهو ٠ قنش مث نمو « قهدلا بوقت

 ١ © ( ايندطسلف انطاوم ناك هنأ الا هدالب جراخ ناك هنآ نم مغرلابو 4

 نيطسلف : ءادهش نمض هرابتعا قئاللا نمو ٠

 داهطضالا ناك امدنع « ىلوألا ةنسلا ىف هجحولا اذه ىلع رومألا هذه تكتدح

 ٠ طقف ةسينكلا ءاسؤر ىلا اهجوم

 ثلاثلا لصفلا

 م ا] كلك ىف ء!اننلا هلا ءايتممإلا |ة5!2ج41 ةئئاخلا ةنسلا فو (أ)

 ناب رمات روطاربمالا نم رماوأ هتلصوو « ةقطنملا كتل ايلاو © سونابروأ ناك
 اهيلا اومدقيو « ةفلتخملا ندلا ىف « لاحلا ىف ناثوالل اوحبذي نأ بجي بعشلا عيمج

0 

 )١( ف م ك رظنأ "<"

 موا/و 5 ف اضيأ رظنا (؟)

 ؟.4 ةنس سونايدلقد هردصأ ىذلا عبارلا ىكلملا .رمألا وه اذه (؟)



 , ىصحت ال تاييذعت سواثوميت ىناع  نيطسلف ندم ىدحا  ةزغ ىفو

 ىلع ايوق اليلد همالآ لك ىف هربصب مدق ذاو ٠ ةفيعض ةئيطب رانل ضرع مث

 ٠ ناميالا لاطبأ هلمحي ىذلا رصنلا لدلكا لمح هللا وحذ نم ةيقيقحلا ىوفتلا

 نآب امهيلع مكحف ابيجع اتابث انيرصاعم الكتو ١ سويباغأ رهظأ تقولا ,.سفن ىفو

 ٠ شوحولل اماعط العجب
 ىذلا اذ نم وأ اهب بجعي نأ نود رومألا هذه دهش ىذلا اذ نمو ( ” )

 نولفتحي ناكم لك ىف نوينثولا ناك امدنع هنآل ؟ شهدي نأ نود اهئابنآأب عمس.
 تارماسملا ىلع ةوالع هنأب ءادن قلطأ ةداتعملا ضراعملا نوميدقيو دايعألا دحأب

 ٠ اذهب اريخآ مهيلع مكح نيذلا كثلوأ شوحولل حرطيس ىرخآلا

 نم ةتس مدقت ناكم لك ىف ءابنألا هذه راشتنا دادزا املو ( ” )

 سلِبارط نم سويسينويدو « سطنب لها نم سوالوميت مهو « نابشلا

 2« ؟ سيلوبسويد ةيشوربأ ىف دعاسم سامش وهو سوليمورو « ةيقدنيف ىف

 ٠ ةزغ نم ردنكسالا مساب رخآ صخشو « نايرصم امهو ردنكسالاو سيسيبو

 اكشوم ناك ىذلا سونابروأ ىلا نيعرسم اوبهذ « الوأ عيمجلا ىديآ تقثوأ ذاو.
 مهنأب اوفرتعاو ٠ داهشتسالا وحن ةديدش ةسامح اورهظاو ٠ ضرعملا حتفي نأ

 هلا ةنايدب نورختفي نيذلا نأ اورهظأ لاوعألا لكب مهبيحرتبو «٠ نويحيسم

 ٠ شوحولا تامجه مامأ نوروخي ال نوكلا

 ىف ادج ابيجع اشاعدنا اودعب نأ دعب نجسلا ىف اوحرط لاحللو ( 5 )
 امهدحأ ٠ نارخآ نانثا مهيلا فيدضأا ةلبدلق مايآ دعبو ٠ هعم نيذلاو ىلاولا سفن.

 «ةضوفم لاكش 3 ةعووم ةلاوسأا ةقااسو :تافاركعأ نإ ليست دقو يخرب تاكا امل
 ءالؤه عيمج ٠ ةايحلا تايرورضب مهدمأ دق ناكو ؛ سوبسينويد همسا ىناثلاو

 نيرشعلاو عبارلا مويلا ىف « ةيرصيقب دحاو موي ىف مهسوؤر تعطق ةينامثلا
 ٠ ليربا ةيادب لبق عساتلا مودلا وهو « سورتسيد رهش نم

 ,« ةماركب لزتعا لوألاف « ةرطابألا نيب رييغت ثدح تقولا سفن فو ( 5 )
 ٠ برطضت ةماعلا نوثشلا تادتباو « © ةصاخلا هنوئشل غرفتيل لزتعا ىناثلاو:

 5 ف رظنا(١)

 ةميظع ةيفقسأ تناكو ( ”56: 94 عا) ةدل اهسفن ىه (؟)

 ١؟ف/ ك رظنأ ٠١5 .٠ ةنس ويام لوأ ىف نايميسكمو سونايدلقد نم لك لزتعا (؟)



 5 و ” نيطسلف ءادهش 107

 ينو يتلو رز مدرع ةقإة تاكورلا ةموكحلا تايتبا ليلقي كلذ مشجو 010
 00 ا تل ادم انك ((نؤمألاب يتسن هملو#2) ١ ةطورما فوكو هاهي
 ةيروطاريمالا ءاجرأ لك ىف انوحن نم مالسلا رارقتسا دعب الا تابارطضا

 ظ : ةينامورلا

 دعب راهنلا رون غوزبك ٠ عيمجلل مالسلا اذه بتتسا امل هنأل ( /)
 تراصو « ةينامورلا ةموكحلا ىف ةماعلا رومألا تبتتسا «2 مالظلا كلاح ليل

 :ثدحتنس اننأ ىلع ٠ رخالاو دحاولا نيب ميدقلا ماثولا داعو , ةئداهو ةددعس

 هكلكأ ه جلا ريش" ىلا: كعبل نالآو ال تنقولا ىف رومألا هذه نع ليصفتلاب

 ٠ ىعيبطلا

 عبارلا لصفلا

 هسمفن نصح « رصيق سونيميسكم ذئتقو مكحلا ىلا لصو ذاو ( ) ١
 لئالد عيمجلل رهظي نأ دارأ هناك  هيقباس نم عنشآ ةيفيكي انداهطضال

 ٠ هروجفو هرورش لئالدو « اهيف دلو ىتلا هلل هتوادع

 ةاجنلا نيلواحم « كلانهو انه اوتتشتو جاعزنا ثدح اذهل ةجيتنو ( " )

 ٠ ناكم لك ىف بارطضا ثدحو « قرطلا نم ةفيرط ةياب رطخلا نم

 ْف 2 امهرهظأ نبتللا ةةرجلاو , ةيهلالا ةبحلا فصول ىفكت تاملك ةيأو

 ىذلا . سوينافيبأ ديهشلا ىنعأ , ءىداهلا عيدولا لمحلا , هللاب فارتعالا .

 ٠ ديحولاا هللا ىوقتل ابيجع الاثم ةيرصيق باوبأ ىف عيمجلا نيعأ مامأ رهظأ .

 هديه نلحو ٠ ؛رفعلا نم. نان دو هسا م روج سيدات

 ذا , ةبملاعلا ةينئانوبلا مولعلا نم دوزتلل ! , ” سوتبرد ىف اليوط اتقو الوأ فرص

 ««ءهذهك ةنددم ىف « هنا فيك ىورن نأ شعدب اممو « ادج ةينغ ةرسأ ىلا ىمتني ناك

 ةيدسجلا ةوقاا هسندت مل ٠ ةليضفلا بادعأب كسمتو«ةيبايشلا تاوهشلا ىلعبلغت .

 ٠ ةليوط الابجأ نوناقلاو تايبدالل ةسردم اهيف تر»هدزأ دقو ٠ ةملاحلا توربب ىه (؟)



 افقئفو ىوقتلاو ةراهطلاو ةلبضفل 6 ذةذْلا و ةفعلا ةأبح ساعو ٠ نايشلا هواقفر الو

 ٠ هبملعم ةابحو ةيحبسملا ميلاعتلل

 7 اهب قئاللا ماركالا ميددقتو 7 هدالب ركذ ىرورضلا نم ناك ناد 03 (

 ٠ رورسب اذه لعفنلف , اذهك ىوقتلا لاطبا نم اميظع الطب اهجاتنال

 ةئيدم ىهو  ناكملا فرعي دحأ ناك نا  ىجاب نم باشلا ىتأ دقل ( 5 )
 عم شيعي نأ لمتحي مل سوتيرب ىف هتسارد نم هتدوعدعبو ٠ ايسيل ىف ةماه
 نأ اوضري مل كلذو ٠ هنطو ىف زكرم زربأ لتحبي ناك هابأ نأ مغر « هبراقأو هيبأ
 حورلاب اداتقم ناك هناك ارس هترسأ كرت اذهل ٠ ةيحيسملا سيماون قفو اوشيعي
 امم لضفأ اذه اريتعم « ةيعيبط ةيناحور ةيقيقح ةفسلف ىضتمبو « سدقلا
 هتايجاحب ابعي مل ذاو ٠ ةيدسجلا تاذلملا لك ارقتحمو « ملاعلا داجمأ هنأ ربتعي
 ةيرصيق ةنيدم ىلا سدقلا حورلا ةداق « هللاب هئاجرو هناميا ببسب ةيمويلا
 ٠ ىوقتلا لجأ نم ةداهشلا ليلكا هل دعأ دف ناك ثيح

 داهتجا لكب ةيهلالا رافسألا ىف انعم اشقانتم , كانه انعم ثبل ذاو ( )١1

 اهاري نم لك شهدت ةمئاخ هتايح متخ « ةريغ لكب هسفن ابردمو « ةريصق ةرتف
 ٠ ىرخأ ةرم تيؤر اهنأ ول

 « هتارجو « هتعاجشب قحب بجعي ال اهنع عمس نأ ىذلا اذ نمو ( ا )
 ةيحيسملا وحن ةججاتم ةريغ ىلع نهرب ىذلا هسفن ءىرجلا لمعلاب لب « هتابثو
 ٠ ةيرشبلا ةعيبطلا قوف حورو

 ةنسلا ىف ؛ سوئيميسكم دهع ىف اندض ىناثلا موجهلا ىف هنآل ( 8 )
 ندملا ماكح رمأت « ىلوألا ةرملل ةيغاطلا رماوا تردص « داهطضالا نم ةثلاثلا
 ٠ ناثوالل حبذلا ىلع بعشلا عيمج !وعفديل نكمي ام عرسأب دوهجم لك لذبب
 لافظألاو ءاسنلاو لاجرلا نوعدتسي ةاعسلا ناك ةيرصيق ةنيدم ءاجرأ لك ىفو

 فولألا ءاسؤر ناك دقف اذه ىلع ةوالعو ٠ ناثوألا لكايه ىلا  ىلاولا رمثب
 رارشألا نم ادج رفاو ددع ناكو « مهيديأب مئاوق نم همساب دحاو لك نوداني
 ٠ ءادحألا لك نم اعم نوعذدنب

 انلفاغو « هاياونب دحأ ملعي نأ نودو « فوخ الب باشلا اذه مدقت ذئثدنع

 اوناك نيذلا دونجلا ةعامج لك لفاغ امك ؛ تيبلا ىف هعم شيببعن نيذلا نحن



 + نيطسلف ءادهش ةقن

 هكسمأاو ٠ بئاكسلا مدقي وهو نسونابروأ ىلا عفدناو ٠ ىلاولاب نوطيحي

 عانقا ةوقو ةراهمبو ٠ هتحيبذ ميدقت نم لاحلا ىف هعنمو ؛ فوخ لقأ نود هنيميب

 نأ قئاللا نم سيل هنأل , هتلالض نع لودعلل حصنلا هيلا مدق ىهلا داشراو

 : نيطايشلاو ناثوألل حبذيو . ديحولا دحاولا هلالا رجهم

 تلعجو « مامألا ىلا هتعفد ةيهلا ةوقب اذه لعف باشلا نأ حجرملاو ( 9 )

 اوكرتي نل باشلا اذهك نيذلا نييحيسملا ناب  هلمع بقع «٠ نوحيصي عيمجلا

 نم عفرأ اوسيل مهنأو « مهسفنآل اهوراتخا نأ قبس ىتلا نوكلا هلا ةدابع

 ةازجلا ةياغ ىف كلذ .قوف مه لب , بسحف لاوهأ نم اهعبتي امو تاديدهتلا

 نع اولوحتيل مهيدهطضم ىتح اوعديل نكمأ نا لب « مثعلتب ال ناسلب اوملكتدل

 ٠ ىقيقحلا دحاولا هلالاب اوفرتعبو مهتلاهج

 ناك ام ذهو  هعم اوناك نمو لاحلا ىف ىلاولا قزم اذه رثأ ىلعو )٠١(

 هتقزم دق هنأك ٠ هنع ثدحتن ىذلا صخشلا كلذ - ادهك ءىرح لمع دعب ارظتنم

 جز هدسج لكك ىلع اهل رصح ال ةميلأ تابرض ةلاسبب لمحت ذاو ٠ ةرساك سدوحو

 ٠ لاحلا ىف نجسلا ىف هب

 ىلاتلا مويلا ىفو « ةليلو اموي قهدلا ىف هيمدق نوبذعملا دش كانهو 1١(

 تابث لك رهظأ ميلستلا ىلا هورطضي نأ اولواح امدنعو ٠ ىضاقلا مامأ رضح'

 تارم لب نيتزم الو ةرم ال هابنج قزم دقف ٠ ةعورملا تابيذعتلاو مالآلا تحت

 ههجو ىلع ادج اريثك مطلو ٠ اهسفن ءاشحألا لب « ماظعلا ترهظ ىتح . ةريثك

 ٠ خفتنملا ههجو اوزيمي نأ ذليوط هوفرع نم عطتسي مل ىتح هقنعو

 )١١( نوبدعملا ىطغ . بيذعتلا اذه تحت ملستسي مل ذا هنكلو قدميه 

 تيزلاب ةللبم ةيناتك ةشمقأب  مهيلا ةرداصلا رماوألا بسح ٠ اهيف اولعشأو
 رانلا ٠ اذه ءارجزم طويغملا اهدباك ىتلا مالآلانع ريبعتلا تاملك هيأ عيطتست نلو «:

 تباذ دسجلا لئاوس نا ىتح « ماظعلا ىلا تلصوو همحل تمهتلا رانلا نآل

 عمشلاك :تطقاستو :٠٠

 مهنأآب مهسفنأ اودجوو 2 اذهب هعاضخا هموصخ عطتسي مل ذاو )١(

 ٠ ةيرشبلا ةعيبطلا قوف ىذلا هتابث كاردا نع اوزجعو ٠ مهرمأ ىلع اوبل دق

 سفن فرتعاف ةثلاثلا ةرملل ىضاقلا مامأ رضحا مث ٠ نجسلا ىف ةيناث هوحرط

 ٠ رحبلا قامعأ ىف اربخأ ىقلا تومب نأ كشو ىلع ناك ذاو ٠ فارتعالا



 ردت هو 55و انيق

 هورب مل نم ىلع ادمجح رذعتي ةرشابم اذه بقع ثدح ام نأ ل 00

 دقو اميس «, ثداحلا نودن نأ بجي اننأ الأ اذه نم اندكات عمو*٠ هقيدصت

 تهشم مل _ ندد قى نم _ دحمأ كلانه نكد مل هنأآل 0 ةبرصيبق ناك هدهمسنن

 ٠ بيجعلا رظنملا اذه

 قامعأ ىف « ةلحدغلا كتلك » كراسملا بالا اذه اودحرط املاح هنأل 6 ١)

 » ةيئاحجف ةيبجع ةروذد رحدلا راث تقولا سيفدن قو 5 ةنيدملا لكو ضرألا هنم

 ٠ هبودحب نأ قطبي مل هنآك رهاطأا ددهشلا كسندح ةنددملا باودأ مامأ فدقو

 رهس نم ىنانلا موجلا قت قذلا ته بيدعلا سويدنابفيأ توم ناك اذكه

 مود مويلا ناكف ٠ لدربأ نم عساتلا لدت عجاولا :هوبلا يعم + سدكتتاو

 ” ١ دإ كعاتمسالا#

 همسأ باش طيحأ ء روص ةنيدم ىف « ابيرقت تقولا سفن فو )١(

 بلك هعم طبر مث « فنعب دلجو ةوسقب بذع نأ دعب ماخ ديسكواب سونايبلوأ

 بسانلا نم تيأر اذل ٠ رحبلا ىف ىقلأو ٠ ناوعفأ ٠ ةماسلا تافاحزلا دحاو

 ” نيران يما نع تح نيا بح

 ىف ال سونايفبا خا وهو « سويسيدأ ىناع ريصق تقود كلذ دعبو ( ؟)

 مالألا سفن ىناع , دحاو ىضرأ بآ انبا امهنأل . اضيأ دسجحلاب لب طقف برلا

 هيلع مكح نأ دعبو ٠ دوبق ىف هةحربم تابيذعت دعبدو « ادج ةريثك تافارتعا دعب

 ةيفسلف ةقيراب اهلك هذه ىف فرصت دقو ٠ نيطسلف مجانم ىف لغشلاب ىلاولا

 ٠ ةيفسلفلا تاساردلا ىف « هيخأ نم املع رثكأ ناك هنأل , ةيقيقح

 ىضافقلا مامأ هيردذكسالا ةنددم فق لثم امدنع هبخاك فرصت ارك 05

 لاجحرلا نيهي انايحاأف ؛ دحلا قوف مهب الكنم «٠ نييحيسملا مكاحي ناك ىذلا



 لمتحت ال رومألا هذه نأ ىأر امل هنأل ٠ ةلجخم ضارغال نيداوقلا ىلا تايلضفلا

 راعلا نم ةجل' ىف ىضاقلا قرغأ هتافرصتو هتاملكبو ةارج لكب ىضاقلا ىلا مدقت
 اتوم دباك اذهل ةجيتن بيذعتلا نم ةعونتم اعاونأ لان نأ دعبو ٠ ةحيضفلاو

 11 01 216 اك هلا تلي تلا ونكلاو ن1 صيملا قف جرطا ذا... هيحا توما اهباشم
 *زيجو تقوب كلذ دعب هيفيكلا

 سداسلا لصفلا

 قياسلا مويلا ىف ء سويد رهش نم نيرشعلا مويلا وهو« ربمسيد لوأ لبق رشع
 ىف ةياغ رهاظمب هداليم ديعب لفتحي ارضاح سوذيميسكم ةيغاطلا ناكو « تبسلل
 9 نيودتلاب ةيرح ىو » ةيرصيبق ةنددم َْف ةيلاتلا ةثداحلا ةوددحلا » فرتلا

 ةديدج ارظانم ضرعت ثناكو ءارخآ تقو ىا١ نم ةماخف رثكأ رظانم نيجرقتملل
 وأ دنهلا نم ترضحأ تاناويح ضرعك «. ةيداعلا تايلسملا نم الدب ةبيرغو

 تاكل نيسرملل) قفمدت عوضاير تانيرمت ضرع وا ىرخا نكامآ وأ ايبوينا
 ةفاضا « هسفنب ضرعلا مدقي ناك روطاردمالا نآل ارظن « ذئتقو ىرورضلا نم
 ِ؟ رومألا هذه نوكت 1 اذامو ٠ رظانملا يلا ةبأرغ رثكأ رومأ

 انمدق امك ؛ ىذلا سويباغأ وه اذ ناك ٠ ةديحولا ةيقيقحلا ةنايدلا لجأ نم

 ىقبتسي ناك ةرم لك ىفو ٠ حسرملا ىلا نجسلا نم نيمرجملا عم رثكا وأ تارم

 هناك جرخأ 0 ارضاح روطاريمالا ناك 007 ةرملا هذه َْق هنأ ىلع ٠ هبآر ربغب نأ

 ةفرعميد هلسرل اهنلعأ ىتلا صلخملا ةملك هيف متت نأ ىلا ةصرفلا هذهل ىقبأ دن
 أ هل مهتداهش لخا خم كولم مامأ | وقاسد نأ بجي مهنا ةبهلا

 )١2 54 2 ) تع 1١ 5"



 5 / و , نيطسلف ءادهش

 امهتم ناك هنأ لاقد ىذلا نيمرحملا دحأأ مم حسرملا طسو َْف ذحأأ دقو ) 5 1

 ؟ 6 5 ةعنك لقي

 فاتهلا تاوصأب حسرالا التماو ٠ انصلخم مايا ىف ساباراب لثم ةيناسنالاو

 ٠ هيرحلاو ماركالاب اتيلخ ريتعاو 2 روطاردمالا هذقنأ لتاقلا نأل ناسحتسالاو

 نا ه0 كلا هدعوو « الوأ ةيغاطلا كاشودنلا هلل ناميالا لطب امآ ) 1 (

 هبلع عقود ام لد لمحذدل دعتسم هنأ عفدرم توصد دهس هنّدلو * ناميالا ركنأ

 ٠ نوكلا قلاخ ةنايد لجأ نم لبد ةطخ ىأ لجأ نم ال « رورسب

 هحارس اوقلطا بذب ىفقتليل عفدناو « لءفلاب لوقلا نرقأ اذه لاقذاو ( ,7)

 ىيدوعدت لازي ال ناك ذأ 2 ]ذه تعدو ٠ همهتلدل طايتغاد هسفن املسم « هيلع

 ىف قرغأو هيمدق ىف ةراجح تطور رخآ اموي شاع ذأو ٠ نجسلا ىف حرط « هسافنأ

 ٠ رحبلا قامعأ

 عياسلا لصفلا

 :ةسماخلا ةنسلا ىلا داهيطضالا رمتسا امدنع . اضدأ ةيرصبيق فو ( ) ١

 « ليربا نم عساتلا لبق عبارلا مويلا ىأ ؛ سوكيثناز رهش نم ىناثلا مويلا ىف

 نم ايسودوبت ىعدت ءارذع ةاتتف تدعص « انصلخهةمايق مود « برلا مود سفن ىف

 دعب اهرمع نم ةرشع ةنماثلا لمتكتت مل ةنمؤم ةمسزر ةاتف ىهو « روص لهأ

 نيسلا>و حبسملا توكلل نودهشي اوناك نيذلا نينوجسملا ضعب ىلا تدعص

 ٠ برلا مامأ نولثمي امدنع اهوركذب نأ مهتجرو « مهتيحو « ءاضقلا ىسرك مامأ

 دفق اهنأ5 ىلاولا ىلا اهوقاسو اهيلع ضبقلا دنجلا ىفلآ لاحللو ( " )

 سرتفم شحوك وأ :« نونجم5 اهيلع ضقنأ ام ناعرسف وه امأ انئاش العف تبكترا

 « ماظعلا ىلا لصو ىتح اهيددثو اهيدنج ىف احربم ابيذعت اهبذعو , هناجيه ىف
 2« هتديكت امم مغرلاب شاب رغتب ةفقاو « سائفنألا اهيف ددرتت لازت ال تناك ذاو

 , نيرخآلا نيفرتعملا ىلا لقتنا اهنم غرف املو ٠ رحبلا جاومأ ىف اهحرطب رمأ

 ٠ نيطسلفب ونيف ىف ساحنلا مجانمب اعيمج مهليغشتب رمأآو



 باسحب ربمفون نم عساتلا « سويد رهش نم سماخلا ىف كلذ دعبو ( «)

 ان كل لاك ىذلا 0 ١ نينا ولن ىلع مكح +٠ ةتيدملا سفن :فوو# :نييتاماؤرلا
 ل كا ديو تاه مث ب ليلعب كلذ قعر, ةينقبمالاب مرك[ ئذلاو ..:انزتعمو
 ىف لغشلاب ناميالا نع اعافد تابثلا ىهتنم اورهظأ نيذلا لاجرلا نم هعم نمو

 ٠ رانلاب هيكب مدقلا لصفم زيجعتب رمألا ردص نأ دعب ؛« ساحنلا مجانم سفن

 ىرخأأ تافارتعاب رهتشا الجر رانلا ىلا ملسس تقولا ىسفن ىفو ( 5 )

 بيسب نيطسلفب نم عيمج نيب اروهشم ناك ىذلا ,؛ سونينمود وه اذه٠٠ ةريثك

 ,بيذعت نم هربدي اميف ايساق ناكو )؛ىضافلا سفن ربد كلذ دعب ٠ ةدئازلا هتأرج

 نم اعاونأ ىقتلا لجرلا كلذ دض ( حيسملا ميلاعت دض تارماؤملل اعرتخمو

 ٠ ايدارفنا شوحولا ةمكالمب ةثالث ىلع مكح اذه ٠ طق اهب عمسي مل صاصقلا

 ىصخو ٠ اروقو اخيش ناكو 2 هماهتلال سشوحولل سويتنسكوأ ملس مث

 "جانا نمفن ق لغشلاب مهيلع- مكح مك, رمعلا لبتتم ىف ٌنيرخآ اضاخشا
 ٠ ةوسقب مهيبذعت دعب نجسلا ىف نيرخآ حرطو

 انرصع ءادهش رهشأ ناك ىذلا ؟ سوايفمب ادج ميمحلا ىقيدص ءالؤه نيب

 كلذ دعيو ٠ ةفسلفلاو ةباطخلا ىف الوأ سونابروأ هربتخا دقو ( 5 )
 لاح ىأب هديدهتب لابي ملو « ضفر هنأ ىأر ذاو ٠ ناثوألل حبذلاب همازلا لواح

 ٠ باذعلا عاونأ ىسقأبد هبيذعتب رمأو هبضغ مدتحا . لاوحألا نم

 هيبنج طشكب تابيذعتلا هذهب هتبغر شحولا كلذ عبشا نأ دعبو ( )١
 ٠ نيفرتعملا ىقاب عم نجسلا ىف هعفد « عيمجلا مامأ ىزخلا هاطغو ةرمتسم ةفصب

 لبق ةذلل تالقي ىيلالا .لدعلا نم هلاتي قوبس ىذلا :صاصقلا اما ( 7
 اكل 1 1 0 نكشيم , نيلطيدقلا ىلع ةيوسق لدا نم, حمسملا ءادهش ىلا
 نم ةريصق ةرتف دعب « لاحلا ىف ىهلالا صاصقلا هيلع لح اهب ىتلا هتامدقم نم

 ناك ىذلا كاذ نأل ٠ مكحلا ىف لازي ال ناكو ٠« سوليفمب دض ةعينشلا هتواسق
 لك ىلع مكحيو « دنجلا نم ةلث هسرحت « ايلعلا ةمكحملا ف ىضقي طقف سمألاب

5 
 د رظنا ةزغل انقتسأ دعب اميف راص ذلا سناولس صوصخ د

)١( 
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 5 / وال نيظسلف ءاديق

 هسيلجو 2 هيسفن ةبيغاطلل اميمح اقيدصو امددن ناك ىذلاو  :::نتنبطسلغ*“ةمأ

 نممامأ لجخلاو ىزخلا هاطغو, ةدحاو ةليل ىف ةأجف هتبتر نم درج. ةدئاملا ىلع

 ؛ةثونخلاو نبجلا ىهتنم رهظأو ٠ روطاربمالا وه هناك , هب نيبجعم اقباس اوناك
 امآ ٠ همكحي ناك ىذلا بعشلا لكل تالسوتلا مدقدو ٠ ةأرماك حيصبي راصو

 دق هنآك , هل هتبحمب ةحاقوب رختفي سونابر وأ ناك ىذلا « هسنن سونبدمبسكم

ضاق اهسفن ةيرصيق ىف سلج دقف . انل هتءاسا ببسب هبح“
 ,ةوسقلا ىهتنم ىف اي

 ٠ اهب هتنادا تتبث ىتلا مئارجلا لجأ نم توملاب هيلع مكحو

 هيف عستدي ىذلا مويلا ىتأي دقو ٠ ماركلا رم هذه ىلع رمن نأ ىفكيو ( 8)

 ىأ 2 ١ انويراح نيذلا راحنفلا كلوا ريصمو ةباهن نع ثدحتلل تقولا

 * ةعم نمو هيسفن سونيميسكم

 نماثلا لصفلا

 )١( ةسداسلا ةنسلا ىتح ةرمتسم ةنصب اندض ةحئاه ةفصاعلا تلظو ٠

 ىذلا رجحملا ىف ناميالاب نيفرتعملا نم ادج رفاو ددع كلانه ناك تقولا اذه لبقو

 نيد نم: كانه ةدوجوملا ةراجحلا نم همسا قتشاىذلاو.ةبيطب ىريفورب ممسي

 ٠ الو
 لافطألاو ءاسنلا عم الجر نوعستو ةعبس نيطسلنب ىلاولل لسرا ءالؤه

 كانه ىلا لسرأ دق ناك ىذلا . سونايلهرف رمأ حيسملابو نوكلا هئاي !اوفرتعا

 مدقلا لصفم تالضع قرحب مهزيجعت متي ناي « سونابروأ ناكم ايلاو

 .ةامحم ةيديدح نابضقب عاقلا ىتح قرحت مث ىنميلا نيعلا علقت نأو . رسبألا

 روطاربمالا تاميلعت ىلع ءانب اذهو ٠ كلذ ىف مجانملا ىلا مهلسرأ كلذ دعبو
 ةفينعلا مالآلاو ؛ ىساقلا لمعلا ةقشم اوناعيل « ميلقالا ٠

 نم مهنامرحب مالآلا كلت طقف ءالؤه ىناعب نأب فتكي مل هنأ ىلع ( ؟)

 مهنأ انركذ نأ قبس نيذلا . اضيأ نيطسلف لهأ ىلا هنايغط دتما لد . مهنيعأ

 ةنكلملا

 ءىش دري ملف سونابروأ امأو ٠١ ٠ ف 5 ك ىف سوذيميسك» توم نع ثندحلا درو )١(

ىلي اميف ١١ لصف ىف ركذ دقف سونايلمرف هفلخ ريصم امأ ٠ هتوم نع رخآ
 ٠ 



 / نيطسلف ءادهش 1

 سونيميسكم مامأ اضيأ لب بسحف ءاسؤرلا مامأ ال ءببسلا اذهل اومدق ذاو

 تادلجلاو عوجلا لمحتب مهتافارتعا ىف ادج ابيجع اتابث اودبأو ( *” )

 ميرا و , مهركذ قباسلا كئلوأل الثامم اصاصق اولان . ةفينعلا
 : ةيرصيق ةنبدم ف نورخآ نوفرتعم

 نيعمتجم اوناك نيرخآ ىلع ةزغ ىف ضبقلا ىفلأ ةرشابم كلذ دعبو ( ؟ )

 ىساقو « مهنيعأو مهمادقأ ىف مالآلا سفن ضعبلا ىناعو « سدقملا باتكلا اوعمسيل
 ٠ مهبنج ىف ةح ردم تايبذعتو دشآ الاوهأ نورخآ

 كاردالا ةوق ىفو ةأرما مسجلا ىف ىه « ةزاتمم ةيصخش ءالؤه نيب نم ( 5 )

 ملس ىذلا ةيغاطلا كلذ ةرشابم ل ىنزلاب ديدهتلا لمتحت مل «٠ لجر
 ىلع قوف ىلا تعفر مث « الوأ تداحن ٠ كئلواك بولقلا ةاسسق ةاضقل مكحلا

 ٠ اهاينج قزمو « هبشخ

 ىضاقلا رمأك ةوسقبو فقوت الب اهنودذعب .نويذعملا ءالؤه ناك ذاو ( ) ١

 رهظملا ةعيضو تناكو « ءارذع لظت نأ ىلع مزعلا تدطو « ىرخأ ةأرمأ تزرب

 كاردا ةوقب ةيلحتم «, سفنلا ةيوق ىرخألا ةيحانلا نم اهنكلو « لكشلا ةرقتحم
 اهنود ةلاسب ترهظأ ةيشحولاو ةوسقلا لامعأ لمتحت مل ذاو ٠ اهمسج نم ىوقأ
 ىلا » ماخدزالا طسو نم ىضاقلا ىلا تحاص مث« نيدينانويلا نييراحملا ةلاسب
 ىلع ضبقلا ءاقلاب رمأو 4دضغ مدتحاف « ؟ ىتخأل ىسافلا مكبيذعت لوطي ىتم

 لاحلا ىف ةارملا

 , ىماسلا صلخملا مساب اهسفنب تدان ذاو « تمدق كلذ رثأ ىلعو 00
 ٠ حياأملا ىلا اننع اهورج تضفر املو ٠ ناثوالل حبذت نأ مالكلاب الوأ اهنم بلط
 2, ةعاجشو ةأرج لكب حباأملا تسفرف « ىلوألا اهتريغ ىف ترمتسا اهتخا نكلو

 ٠ نارين نم هيلع ناك امب هتداتو

 ىف ةوسقلا ىهتنمب اهبذعو سرتفم شحوك ىضاقلا راز لاحللو ( 8 )
 علطتلاب هسفن عبشي نأ ال واحم « لبق نم رخآ دحأ عم هبكتربد مل امم اهيبنج
 ىتلا كلتو ةارملا هذه « اعم امهقثوأ هنونج عبشأ الو ٠ خلسالا اهمسج ىلا
 اهمساو « ةيناثلاو ةزغ نم ىلوألا نا لاقيو ٠ قرحلاب امهيلع مكحو « اهتخأ اهتتعد
 ٠ نيريثكلا ىدل ةفورعم تناكو , ةيرصيق نم انيتنلاف



 ثلخثلا سلود هب مركأ ىذلا داهستسالا فصوو عياطتسأ فبكو 07

 7 دحاو مكحبو دحاو كفو ف امهعم توملاب هيلع مكح ثفش « اأمئال افصو ةهطدغلا

 ٠ ةزيجو ةلهم بلط هسأر عطق كشو ىلع مكحلا ذفنم ناكو» هداشتسا تقو ىفو

 هثالمز لجأ نم هلل اعرضتم « الوآ احضاو اتوص عفر هل تحنم ذاو )3١(

 دوهيلا عوجر بلط مث ٠ اعيرس مهيلا ةيرحلا درو حفصلا مهل ايلاط , نييحيسملا

 نيديممألا لجأ نمعرضتو٠ نييرماسلا لج1 نمةبلطلا سفن بلط و*٠حيسملاب هللا ىلا

 ٠ ةقحلا ةنايدلا اولبقيو هونرعي ىكل « هللا ةفرعم نود لالضلا ىف نيشئاعلا

 ٠ هلوح ةفقاولا ةطلتخملا ريهامجلا لمهي مل كلذك

 لسوتد  اهنع ربعي ال ىتلا ةانإلا لوطو ردصلا ةوقل اي هذه لك دعب )١1١(

 7 ماكحلا ملضاعأ لجأ نمو 7 توالاب هيلع مكدح ىذلا ىضاقلا لجأ نم نوكلا 4لا ىبلا

 ٠ هوحن نم مهتيطخ مهيلع باسحدل ال نأ ايلاط 2 نيرضاحلا

 ةفطاع عيمجلا ىف كرحو « عفترم توصب ءالؤه لك لجأ نم ىلص ذاو )1١(
 دعتسا 2 املظ توملاب هيلع مكحد صخشك عومدلاب مهنودع لاسأو. ةقفشلا

 ٠ ةيهلالا ةداهشلا ليلكاب للكف , فيسلل ةيراعلا هقنع دمو« هتاذ ءاقلت نم رمألل

 نماثلا مودلا وهو « سوميناب رهش نم نيرشعلاو سماخلا مويلا ىف اذه مت دقو

 ٠ سطسغأا ةبادب لدق

 ةرتفب كلذ دعب « نكلو ٠ صاخشألا ءالؤه ةايح ماتخ ناك اذكه ١(

 نم اوناكو « حيسملاب فارتعالا لاطدأ نم الطب نوثالثو ةئام نيفاع + ةزدسو

 ىف كلذو , نيقداسلا صاخشألا عم مهنيعأو مهمادقأ ىف مالالا سفن , رصم ضرأ

 يف اهركذ قباسلا مجاتملا ىلا اولسرا مق + سونيميسكم رياعو « اهسلن رصف

 ٠ ةيكيليك مجانم ىف لغشلاب مهيلع مكح مهنم اضعب نكلو ٠ نيطسلف

 حيسمملا ءادهسش اهرهظأ ىنذلا هلددنلا تافرصتلا هذه لاثمأ ةعشه (' ١1

 تحنمو « ةرهاطلا مهؤامد اهتأفطأ لبد : داهطضالا نارين ةةاطو تفخ « نوزراملا

 اناددو 2 حيسملا لجأ نم ةيبط ردحاحم فى نولمعب !اوناك نمل ةيرحلاو ةحارلا
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 ةيناث جاه هملعأ ال ديدح زفاح بيسد نكلو ٠ ةريصقف ةصرف ابن ءا وه مسسجند

 ٠ داهيطضالا ةوذ ةقفاوتنالت ةدلايول و نييبحيسملا دض

 رماوأب  ندملا لك ىف نيفظوملاو ةاضقلا ىبرحلا دئاقلاو ةالولا ثح دقو ٠ اندض

 ءانب داعب 5 ىضافلا روطاريمالا رمأ اوذفند 5 .:ةماع تاروشذنمو لئاسرو

 » دالوألاو ءامسنلاو لاجحرلا عبمج مدخب نأآو » ةغوئلبلا حانج نلع ناثوألا حباذم

 ةبانعو دهدح 3 زحف بحي هنأو 3 بئاكسلاو حئابذلا 3 ذرلا لافطألا ىدح

 نأ بحي قوسلا ىف عابي ام نأو ٠ ةهيركلا تامدقتلا اوقوذتي نأ ىلع مهعفدل

 حئايذلاب اوسنديل تامامحلا مامأ سارحلا فقد نأو ٠ حئابذلا فتئاكسن سئدب

 ٠ اهيف لاستغالل نولخدي نم لك ةهيركلا

 رمألا ءدب ىف ادج انبعش قياضت رماوألا هذه ذيفنتب ءىدب الو ( ”)

 ةفاخسو ةوسق نم ادج اوءاتسا نينمؤملا ريغ نوينثولا ىتحو ٠ لاحلا ةعيبطب
 ٠ اليتث ائبعو ةفرطتم مهراظنأ ىف تدب ىتلا تاءارجالا كتل

 انصلخم ةوق تثعب راطقألا 0 ف عيمجلا ىلع ك4فيضاعلا:! تفتحشتا امدنعو

 ٠ تاديدهتلاب اوذختسا ىتح هلاطبأ سوفن ىف ةلاسبو امادقاو ةارج ةيناث ةيهلالا

 حبذي وهو مكاحلا وحن اوعفدناو اعم نينمّؤملا نم ةثالث مضنأ دقو ( 5 )

 ءىرايب ىوس رخآ هلا ال هنا هل نينيبم ؛ هتلالض نع فعيل هيلا اوخرصو ناثوألل

 ٠ نويحيسم مهنأب ةعاجشب اوباجأ مهتيصخش نع مهلأس املو ٠ نوكلا قلاخو

 عيقوت نود مادعالاب لاحلا ىف مهيلع مكحو سونايلمرف بضغ دتشاف ( 5 )

 لهأ نم ناكو سانيبز ىناثلاو ٠ سونينوطنآ ربكألا مسا ناك ٠ بيذعت ىأ
 نم رشع كثيلاثلا مويلا ف | ذمه يدم دقو ٠ سونذامرجح ثلاثلاو ) سيلودوردثوبلا

 3 ربمفون فصتنم ىأ سوو رهمس

 سيلوبوثيس نم ةأرما ىهو ٠ ساثانأ مويلا سفن ىف مهل اقفارم ناكو ( 1)
 افثع اهورجح مهنكلو هولعف ام لعفت مل اهنا حمبحصك * ةدوارذعلا لدلكاب تلي

 ىضاقلل اه ومدقو

 ااا



 55١ 4 نيطسلف ءادهش

 ٠ رواجملا ميلقالا ىلاو سيسكم ةفرعمب ةوسقد تنبهأو تدلجحف ( ا/ )

 رشأ الجر ناك اذهو ٠ ايلعلا تاطتسلا ملع نود اذه لك باكترا ىتع اوه فلق

 لجرلا اذه « هفراعم لك نم امومذم « ةوسقلا ىهتنم ىف « ءامد كافس : همسا نم

 ىتح اهيوقح نم الا طغتت مل اهنأ ىتح . اهسبالم لك نم ةلضافلا ةأرملا درج

 هربتعاو « ةيرصيق ةنيدم لك ىف اهداق مث ٠ ايراع ناكف اهمسج ىقاب امأ  اهيمدت
 ٠ قاوسألا ىف اهنورحي مهو جيباركلاب اهبرضي نأ اميظع ارمأ

 ىسرك مامأ تلثم امل تايثلا ىهتنم ترهظأ ةلماعملا هذه دعبو ( 8 )

 ىف ىدامت اضيأ هنا مث ٠ ةيح قرحلاب ىضاقلا اهيلع مكحو ٠ هسفن مكاحلا

 نفد عنم نم لجخي مل ذا « ةعيبطلا سيماون ىدعتو « دح ىسقأ ىلا هبضغ ةروث

 ٠ ةايحلا نم ةدرجملا نيسيدقلا ثثح

 اراهن مهتسارحو شوحولل اماعط ءارعلا ىف ىتوملا كرتب رمأ اذكهو ( 9 )

 رماوألا هذه ذيفنت ةبقارم ىلع نوصرحب لاجرلا نم ريبك ددع لظو ٠ اليلو

 دكاتلل مهتبقارم نكامأ نم نوعطلتي اوناكو ٠ ةليوط امايأ ةيجمهلا ةبشحولا

 شوحولا تراصو ٠ مامتهالاب ىرح رمأ اذه نأك « قرست مل داسجألا نأ نم

 اهلك ةنيدملا تحبصأو . كلانهو انه ءالشألا رثنت ةحراجلا روبطلاو بالكلاو

 ”تملا ناو هيو ل

 نيذلا نيعأ ىف ىتح الومو ابعر دشأ طق رخآ ءىسش رهظد ملف )٠١(

 لاوهآلا هذه مهدض تبكترا نيذلا لاحل اوثري مل مهنا ولو ٠ اقباس انوضغبأ

 ةعيبطلا ىف مهئاكرش دضو ايصخش مهدض ةروثلا ببسب ليكنتلل اوملأت ام ردقب

 ٠ ةيرشبلا
 نآل « فصو لك اهنع لجي رظانم باوبألا بناجم ىرت تناك دقف )١١(

 ىتتح..: ناكم لك ىف ركادتت ثنأك لي.« يبحف دحاو ناكم قف مهلك نلمل] كرما
 ىتح ىرت تناك ءاشحألا نم ءازجآ ضعبو ةيمحل التكو ءالشألا نا ضعملا لاق

 :ذافتباو لا للم

 ناك + ببحع ثداح .ثحح ةدع امانأ رومألا .هذه ترمتسا نأ دعبو (١؟)

 طق بت ةريثك ءام ظقني ذاو + ادج اثار ءامسلا رظقمو قارن انفأآض يلا

 ءاجرأ لك ىف كلذو ةماعلا ةيبقآلا اهيلع دنتست ىتلا ةدمعألا نم ةاجف عومدلاك

 . وجلا ىف بابض دوجو مدع نم مغرلاب ٠ عراوشلاو قاوسألا تلتباو ٠ ةنيدملا



 ١٠و58 نيطسلف ءادهش 1

 نا ناعم لك ىف لاحلا ىف ليق ذئدنع ٠ ءاج نيأ نم ملعأ تسل ءاملا نم ذاذرب

 ةراجحلا ناو «٠ ةيرس ةيفيكب عومدلا تبكسف حئابقلا هذه لمتحت مل ضرألا

 سانلا ةعيبطل اخيبوت كلذو « ثدح ام ببسب تعب ةايحلا ةميدع باشخألاو
 00 01 يلا فكرت ةحرلا كييشإ فرعج ملا ىحلا نسانرتحالا ةمادع
 ديأت نيذلا رظن ىف كلذك تسيل اهنكلو , اندعب ىتأي نم رظن ىف هيفارخ ودبت دق
 ١ قولا اكل ف "نحنا يل

 رشاعلا لصفلا

 لبق رشع عساتلا ىأ ٠ ىلاتلا سويالبأ رهش نم رشع عبارلا مويلا ىفو )١(

 اوناك نم ةفرعميب رصم نم صاخشأ ضعب ىلع ةيناث ضبقلا ىقلأ « رياني لوأ

 ءاونجس ثبح « نولقشأ ىف مهند هثالثذ رهظأ دقو ٠ مهمادقأو مهنويع ىف اوهوش

 « مهدحأ ئلع مكح ٠ ةفلتخملا داهشتسالا عاونأ لفك ىف ده ةفعع !ةعاشبش

 ٠ سايلاو

 لبق ثلاثلا مويلا وهو ٠ سوينيدوأ رهش نم رشع ىداحلا مويلا ىفو (5)
 مولاشبأ بقلملا كسانلا سرطب مدق «٠ هيرصيق ةنيدم سفن ىفو « ردأني فصتنم

 2« ىضاقلا نأ نم مغرلابو ٠ صلاخلا بهذلاك ناكو , سيلودوريثويلا دودح

 «مهب لابي مل هناف ٠ هبابش ىجنيو هسفن ىلع قفشي نأ ارارم هوجر هلوح نمو
 سفن ىفو ٠ اهسفن ةايحلا ىلع لب ٠ ءىش لك ىلع نوكلا هلا ىف ءاجرلا الضنفم

 هتايح متخ اذهو ١ « ةفرعملا بسح سيل نكلو » ؛ ةيحيسملا ىلع رويغ هنأ دقتتعبو

 ٠ وحنلا اذه ىلع تمت ىتلا رومألا هن نع ناك ام اذه ٠ ةقدرطلا سشمدد افرح

 5 ةعووم ()



 5 ١١ يطا بلوت

 ىشع ىداحلا لصفلا

 لجر وهو « عئارا ١ سوليفمب رظنم فصول نآلا تقولا ناح دقو )١(

 ش 0 لسرلا ددعو ةيلوسرلا ةمعنتلاد نيقياذ أاودسح

 ىف ةيسوستقلا ةبيترب مركأ ىذلا ديحولاو . مهدئاق سوليفمد ناك ( ؟)
 : هراقتحاو ملاعلا ذبنو « هتايح مايا عيمج ةليضف لكب رهتشا دقو ٠ ةيرصيق
 ةايحلاو . ةيضرألا داجمألا لكب ءاردزالاو « هتاكلتمم ىف نيجاتحملا كارشلو
 ىلع بابكنالا ىف ةصاخ ةفصب انرصع ىف عيمجلا قافو ٠ ةيكسنلا ةيفسلفلا
 هيراقأل هتدعاسمو « هيلا دهعب ام لذ ىف لكي ال ىذلا دهجلاو . ةيهلالا رافسألا

 ٠ هفراعمو

 ومس انيب , بتك ةثالث نمضتم « هتايح نع صاخ فلؤم ىفو ( ؟0)
 ءادهشلا ىف لماتنل . فلؤأملا اذه ىلا عالطالا ىدحم راظنا نآلا انتفل ذاو , هتليضف

 ٠ سوليفمب دعب ىناثلا وهو « حافكلا ةحاس ىلا سلاف لزن دقل ( 5 )
 ىف امدقتم « ؟ ايلا نم اسامش ناكو ٠ ةروقولا هتبيش لجأ نم امركم ناكو
 ىأ نم رثكأ ةيهلالا رافسألا ىلع عالطالا عساو « راقولا ةياغ ىف هرظنم ٠ نسلا

 نا اهيلا عوجرلل ةجاح ىف نكي مل هنأ ىتح بلق رهظ نع اهظفح ٠ رخآ صخش
 سدقملا باتكلا نم ةرقفف ةيأ :داعتسا دازأ

 ةرارحو هتريغ ةدشب مهنيب رهتشا « انمي ةنيدم نم سلوب ثلاثلاو ( 5 )
 ٠ رانلاب ىكلاب نيرمألا ىناع هداهشتسا لبقو ٠ هحور

 رصم نم ةوخالا نضعي لصو نيتلماك ندتنس نحسملا ف ءال وه لظ نأ دعبو

 مهمالا ُْق مهعم اوكرتشاو مهداهشتسا تفقو

 » اهمجانم َّق مهعم لمعأل ةيكيلبد ُْق نيفرتعملا اوقفار دف اوناكو ( 10

 سارحلا مهلآس ةيرصيق بأ وبأ لخدم فو 8 مهناطوأل ةدوعلا ف أوعرش مث

 ٠ ميلشروأ ىأ (5) "هد: ع ىففال ك ()



 ١11 يلطسلت .ءاذهن ض3

 اولاقف - هدم اومدق ىضلا ناكملاو مهتدصخس نع هي قداح وذ اوناكو

 ٠ ةسمخ اوناكو ٠ مهتميرجب نيسبلتم نيمرحمك مهيلع ضبقو 2 قحلا

 اوعفدف 2 ةأرجلا ىهتنم همامأ اورهظأ ةيغاطلا مامأ مهلوثم ىدلو ( ا/ )

 رهش نم رشع عساتلا اقفاوم ناكو ٠ ىلاتلا مويلا ىفو ٠ لاحلا ىفننجسلا ىلا

 ىلا اومدق «٠ نيينامورلا باسحب سرام رهش لبق رشع عبارلا وأ « سويتيريب

 ربتخا رمألا ةيادب ىفو ٠ مهركذ قباسلا هؤاقفرو سوليفمب مهعمو ىضاقلا

 عارتخابو « بيذعتلا عاونأ لكب كلذو « نلي مل ىذلا نييرصملا ءالؤه تابث

 ٠ ةعونتم ةبيرغ تالآ
 ٠ هتيصخش نع الوأ هلأاس مهميعز ىلع لاوهألا هذه عيقوت دعبو ( 8 )

 بيقلت ةداعلا ترج هنأل ٠ همسا نم الدب نيعم ىبن مسا عمس اذه ىلع ةباجاو

 تناك نا مهؤابآ مهيلع اهقلطأ ىتلا ةينثولا ءامسألا لدب ىرخأ ءامسأب مهسفنأ

 ا نويقلب ميفمسلت تانكنب#  مهئلع كقلط ادهق ذيك 'ءامسأ' كاتم

 دوهي ةقيقحلا ىف مهنأب نيرهظم ٠ لايناد وا ليئومص وأ ابعشا وأ ايمرا وأ

 ءامسألام اضيأ لب طقف لامعألاب ال , نويقدقحلا هللا ليئارساو مهيف .شغ ال

 ةوق فرعي نكي ملو ديهشلا نم اذهك امسا سونايلمرف عمس املو ٠ اهولمح ىتلا

 ٠ هتكلمم مسا نع لاس ةملكلا

 .؛هنطو ىه ميلشروأ نا الئاق لوألل الثامم رخآ اباوج ىطعأ هنأ ريغ ( 5)

 ىهف اعيمجح انمآ ىه ىتلا ايلعلا ميلشروأ امأو ١» سلوب لوق كلذب اينعم

 ميلشروأ ىحلا هللا ةنيدم ىلاو نويهص لبج ىلا متيتأ دق » اضيأو « ١ « ةرح

 كبت لانا
 داهتجاب ىعس تايضرألا ىف ركتفا ذا ىضاقلا نكلو ٠ هدصق ام اذه )0٠١(

 0ك دلل رالالكل كلذلو < ملاعلا قا اهمقوماز ا, ىذه. ىه ةقلحم هنأ فرعف نأ
 01 ا ظ ةلخا نيتظويرم ءادب تناكولت لجترلا»اماوا.# :ةقتقحلاب - فرتعنل

 ٠ قحلا ملكت هنا دكأ دقف « ةبيرغ ةنيكامب نيتطوغضم

 اهنا لاق اهعقومو اهنع ثدحت ىتلا ةنيدملا نع ارارم لئس ذاو )١1١(

 ىف ديعبلا قرشلا ىف عقت اهناو « نورخآ اهلخدب ال هنأل , طقف ءايقتألا نطو

 ٠ سمشلا قرشم ىف
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 اوعيطتسي ملو « هكاردا قفو هتفسلفب رومألا هذه نع ثدحت دقو (١١؟)

 ملو ٠ هيبنج نم لك ىلع اهوعقوأ ىتلا تابيذعتلاب ةرعش ديف هوحزحزي نأ
 ريحت ذاو ٠ مسج وأ محل هل نكي مل هنأك همالآب روعشلا تامالع هيلع رهظت

 ناكم ىف ةنيدم سيسأت نومزتعم نييحيسملا نأ اناظ «٠ اربص قطب مل ىضاقلا
 دالبلا كلت دجوت نيأ لأسو « اذه نع اريثك ملعتساف ٠ نيينامورلل ةيداعم ام

 ٠ قرشلا ىف ىتلا

 لكب هيذعو « اليوط ةيساق تادلجب باشلا مسج قزم امدنعو )١6(
 هيلع مكحو «2 هلاوقأ ىلع هرارصأ نع حزحزتي مل هنأ دجو . بيذعتلا عاونأ

 ابيذعت نيقابلا بيذعت دعبو ٠ صخشلا اذه عم هولثم ىذلا رظنملا وه اذه ٠ توملاب
 ٠ ةيفيكلا سفنب مهعم فرصت الثامم

 )١5( دجم ريغ صاخشألا ءالؤهل هبيذعت نأ كردآو . هاوق تلك املو «2

 هتبغر عبشأ دق ناكو ٠ نأ قبس مهنأ ملع امدنعو « هقافرو سوليفمب ىلأ مدقت
 اذا امع مهلأس . ديدشلا بيذعتلا مغر حزحزتت ال ناميالا وحن نم ةريغ اورهظأ

 نالا اوعبطي نأ نيدعتسم اوناك ٠ ةدحاولا ةباجالا هذه دحاو لك نم ىتقلت املو «2

 مهداهشتسا ىف اهب نودهشي ةملك رخآك ٠ نيرخآلا ةبوقع سفنب مهيلع مكح ٠

 ةايحلا ىف ىبرت سويلفمب مدخ نم باش كلانه ناك اذه مت ذاو )١5(

 هديس ىلع هب مكح ىذلا مكحلاب ملع امل اذه ٠ هديس اهيف هبذه ىتلا ىلضفلا

 ٠ مهداسجأ نفد ابلاط ماحدزالا طسو خرص

 دشأ وأ « اشحو لب اناسنا نكي مل هنأ ىلع ىضاقلا نهرب لاحللو )١5(

 ىأر املو ٠ لاؤسلا سفن هلأسو , باشلا نس عاري ملو « شحولا نم ةيشحو
 رمأو « داح مهسب حرج دق هنأك ةفينع ةروث راث ىحيسم هنأب فرتعا دن هنأ

 ٠ هعم مهتوق ىصقأ لامعتساب نيبذعملا

 هدلج طشعكب مهرمأ ٠ رمأ امك ناثوألل حبذلا ضفر هنا ىأر الو )١0(

 2« ايرشب امحل نكي مل هناك . ءاشحآلاو مظعلا ىلا اولصد ىتح ةرمتسم ةفصب

 نأ ىأر ليوط تابث دعبو ٠ ةايحلا ميدع ءىش ىأوآ « ابشخ وأ «٠ ةراجح لب

 كوهنم هدسج حبصأ نأ دعب روعشلاو قطنلا دقف لجرلا نأل ؛ ثبع كلذ لك

 ٠ بيذعقلا ببسب ىوقلا

 )١6( ةيناسنالا نم ةرذ كلتمي 2 روعشلا ميدع ىضافقلا ناك ذاو »
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 ا نم ةريغ | ورهظأ نيذلا صاخشألا ناكو "333 ةعمعملا ازحك هنأ مغر

 ٠ مهرود نورظتني نيرخآلا

 لك نم ارفاظ جرخ لجرك ١ ىريفوربىري نأ عيطتسي ءرملا ناك اذكهو (15)
 «مالآلا كلت لك مغر ةشاب تناك دقف هتعلط امأ « بارتلاب ىطغم هدسج « ةعقوم

 » سدقلا حورلاب اًنلتمم ناك ذاو 0 ببجع تاأدئثو ةردان ةعاجشب توملل امدقنم

 امع ةنازرب هئاقدصأ ىلأ اموأ . ةءابععه هب ىطغت ىذلا ىفسلفلا بوثلا ايدترم

 ٠ هل تدعأ ىتلا ةيشخلا ىلع دودشم وهو ىتح هجولا ةشاشبد اظفتحم « دارأ

 0 فه احا 01 هنم لردلق دعب ىلعو ةرئاد لكش َّق هلود نارينلا تلستكلا امدنعو

 ةظحللا كلت ذنم ةردان ةلاسيب هتمص نى ارمتسم لظ . هعف ىف بهللا قشنتسي

 ا 1 ا 11 ناطقا علا ةديسولا# ةملكلا دعك كلا اركك

 ٠ ىريذورب لاضن ناك اذكه ٠ هللا نبا عوسي ةنوعم

 اذه ناكو٠ سوليفمب ىلا هتوم ءابنأ سكولس همسا لوسر لقن دقو (2)

 لاحلا ىف ربتعا هذهك ةلاسر لمح هنألو ٠ شيجلا ىف نيفرتعملا دحأ لوسرلا
 اال اشو ىلا نورد تيرم وانتا قير املاح هلال: ريزمل] نيقنل اقحتبسمم
 هتومب رمأ ىذلا « ىلاولا ىلا هوداقو « هيلع ضبقلا دونجلا ضعب ىقلأ « هبلقب
 ط1 ىلا 3 قدام ةقشرا قف لجفتم نآ دارا هناك + لاثتلا" ىف

 ) )5١ةراتخملا دونجلا ةرمز نم ناكو . ةيكوداب5 نم لجرلا اذه ناك «

 نيينامورلا نيب ةربتعملا ىحاونلا ىف ارفاو اظح لانو ٠ هنارقأ قوفي ناك ذا
 عوضوم هرهظم ناك ىتح . ةعاجشلاو.ةماخفلاو ةيندبلا ةوقلاو ةماقلا ىف دونجلا

 ءازجأ بسانتو همجح ببسب مهباجعا عوضوم هلكشو . عيمجلا تيدح جسمه٠

 ىلع هربصب كلذو « فارتعالا لاضن ىف ادج زرب داهطضالا ةيادب ىفو (16)
 ,كاسنلاب ءادتقالا هينيع بصن عضو شيجلا كرت دعبو ٠ اهلمحت ىتلا تادلحجلا

 نيملاتمللو «٠ نهل دنس ال ىتاوللا لمارألاو ماتيالل ريصنو فقسأ هنأك رهظو
 اقيلخ ربتعا ببسلا اذهل هلعلو ٠ مهرمأ ىلوو مهابأ هنأك « ضرملا وأ رقفلا ببسب

 نم رثكأ رومألا هذهب رسب ىذلا هللا نم هيلا تهجو داهشتسالل ةصاخ ةوعدب

 ٠ اهئامدو حئابذلا ناخد

 سوليفمب مدخ )١(
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 اوهنأ مهنأ انركذ نأ قبس نيذلا لاطبآلا نيب رشاعلا وه ناكو (59)
 ىلا لصوملا ىسيئرلا بابلا حتفي نأب قال مويلا اذه ىف ٠ دحاو موي ىف مهتايح
 ٠ هعم نمو سوليفمب ديهشلا لوخدل ءامسلا توكلم

 ناك « روقو ىقت خيش وهو « سلودويث ءاج سكولس رثأ ىلعو (55)
 بيسب هتيب ىف نم لك نم رثكأ هسفن سونايلمرف همرتحا ٠ ىلاولا مدخ دحأ
 فطللاو ةقرلا ببسب اضيأو « ثلاثلا ليجلل ابأ ناك هنألو , نسلا ىف همدقت
 بضغ هديس مامأ مدق ال سكولس راثآ ىفتقا ذاو ٠ هوحن اهرهظأ ىتلا ةنامآلاو
 بيلصلا ىلع داهشتسالاب هيلع مكحو , هومدقت نم ىلع بضغ امم رثكأ هديس هيلع
 ٠ م سيكا

 اولمكيل دحاو هصقني مهنع ثدحتلا قداسلا ءادهشلا ددع ناك ذاو (55)

 دكي ملو « جراخلا نم ةرشابم لصو دق ناكو ٠ هنلمكتل سونايلوي ءاج رشع ىنثا
 ىف عفدناف « قيرطلا ىف لازي ال وهو « ءادهشلاب عمس ىتح ةنيدملا باب لخدب
 مهلبقو مهقناع ضرألا ىلع ةحطينم نيسيدقلا لكايه ىأر املو ٠ مهاريل لاحلا
 ٠ احرف ائلتمم اعبمج

 , اذه لعفي وهو لاحلا ىف هيلع ضبقلا اوقلا دقف ءامدلا وكافس امأ (؟7)
 ىلعو ٠ ةئيطب ران ىف حرطلاب هيلع مكح هتداعكو ٠ سونايلمرذ ىلا هوقاس مت
 المأ هبسح ىذلا برلا ركش عفترم توصبو ٠ احرف سونايلوي زفق اذه رثأ
 ٠ ةداهشلا لدلكا لانو 2. رومألا هذه لثل

 ٠ هسفن سدقلا حورلاب أدوقم »2 ىحاوذلا لك َْق أاروبغ

 . سوليفمب عم داهشتسالاب ةقيلخ تبسح ىتلا ةعامجلا تناك اذكم
 امامعط ةكرابملا ةرهاطلا مهداسجأ تكرت رجافلا مكادلا رمأمبو (5)

 هللا نم ةصاخ ةيانعب هنأ بيرغلاو ٠ لايل عبراو مايأ ةعبرأ ةدم شوحونل
 اذلو , بالك الو « ةحراج رويط الو « ةيراض شوحو ال « ءىش اهيلا برتقي مل
 ٠ ةيداعلا ةقيرطلاب تنفد ةبسانملا تادادهتسالا دعبو « ةميلس تعفر

 سونايردا ىذأ » صاخشألا ءال وهل مد ام ءابنأ ناكم لك ف تءيذأ املو 009

 , نيقابلا نيفرتعملا ةيّؤرل ةيرصيق ىلا ايناجنم ىعدت ىتلا ةكلمملا نم سيلوبوبو
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 وذ امدق قحلاب افرتعا ذاو » امهتدحم بنس نع ةنددللا باب َْق اضبأ ةلافدنم

 ءامهبانجأ ىف ديدش بيذعتب ءاطبا نود نم امهبذع هتداعكف وه اما ٠ سونايلمرف

 ٠ شوحولل حرطلاب امهيلع مكح مث

 ثلاثلا ىأ ٠ سورتسيد رهش نم سماخلا مويلا ىف ؛ نيموي دعبو فلا

 حرط ., ةيرصيقل سراحلا هلالا داليم موي اربتعم ناكو ٠ سرام نم عساتلا لبق

 هليزك مدق دقف سلوبوي امأ ٠ دعب اميف فيسلاب لتق مث « دسأل سونايرداأ

 زهبس نم" عيباتسلا و9 + سرامنم.عساتلا ىف ىآ ٠ نيمود دعب كلذو ٠ شوحولل

 حبذي ناب كلذو ةموعزملا ةيرحلاب عتمتب نأ .ئضاقلا هاجر نأ دعبو . سورتسيد

 حرطف ٠ ةلئازلا ةايحلا نع ناميالا لجأ نم فيرشلا توملا لضف 2 ناثوألل

 ٠ لاطبألا ةمئاق متخف «٠ ةيرصيق ىف ءادهشلا رخآ ناكو ٠ هليمزك شوحولل

 ىف لح ءامسلا ببضغ نأ فيك ىورن نأ اًضيأ انه بسانملا نمو (؟١)

 اذه سونايلمرف نأل ٠ مهسفنأ ةاغطلا ىلع اذكو « راجفلا ةالولا ىلع زيجو تقو

 .صاصق ىصقا ىناع نأ دعب فيسلاب لتق حيسملا ءادهش ىلا ءاسإ ىذلا هسفن

 ٠ نيرخآلا عم

 ةرتف لك ءانثأآ ةيرصيقد تثدح ىتلار داهشتنسالاب تالاخ تناك 1<

 ٠ داهطضال)

 رشع ىناثلا لصفلا

 سفن ىف تثدح ىتلا ىرخألا ثداوحلا عيمج نع زواجتلا لضنألا نم هلعلو
 حيسملا عيطق ةياعر نع اضوع نيذلا سئانكلا ةفقاسأل تثدح ىتلا كلتك تنفولا

 ىسراح ىهلالا لدعلا مهلعج ةقئال ريغ ةقيرطب مهيلع اوسارت نيذلا نيلقاعلا

 مهعفد وأ « اهمسج ةئيه ىف ادج ةجوعملا . هلقاعلا ريغ تاناويحلا كلت ١ ١ لامح

 تابيذعتلاو تارييعتلاو تاناهالا نع اضيا زو#لجتلاو ٠ روطاربمالا ليخب ةيانعلل

 ليخب ,ةيانعلاب نارحألا ىلع: مكخي .نأ. نييئامورلا .نيبب تاضاصقلا نمض نم ناك 0(

 ٠ ةلئامم ىرخأ لامعأب مايقلاو هلامجو روطاربمالا
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 ةسدقملا ةسينكلا ىناوأ ببسب ةيروطاربمالا ماكحو ءاسؤر نم اهولمحت ىتلا
 ةماسرلاو ٠ نيريثكلا نم تدب ىتلا ةطلسلا ةوهنش هذه ىلع :ةوالعو ٠ اهنئازخو

 للا عدلا ,اضياو. +: ُمهسفنا:نيفرتعملا نيب تاقاتشكألا» | 00000

 ددجلا ءاضعألا اهعدتبا ىتلا « ةسينكلا ىف ةيقابلا ةيقبلا دض ماكحاب تعرتخا

 بئاصم نيب ةسينكلا ىف اهوعفدو . ةعدب ىلع ةعدب اوفاضأ نيذلا « نويغاشملا

 ىشاحتو بذجت قئاللا نم هارأو ٠ ةبيصم قوف ةبيصم نيموكم . داهطضالا

 ةليبنلا رومآلا كلت ركذ ىلع داصتقالاو ١ ةيادبلا ىف تلق امك رومألا هذه فصو

 ٠ ؟ « حدم ناك ناو ةليضف تناك نا » ةسدقملا ةملكلل اقفو « حدملا قحتست ىتلا

 ءانبا نينمؤملا نم نيعماسلل مدقأو بتكاو ىورأ نا ةقايل رثكأ ه ربتعأ ىننا

 ثدحتلام هلك باتكلا -جيوتق. لضفألا نم هنا: ئرأ كلذ دعو لاطنالل هذيك

 ٠ ءامسلا نم انل رهظ ىذلا مالسلا نع

 سششع ثلاثلا لصفلا

 ماكو ءانكحيردت فخت تاحدو انلاضت ىف ةعداسلا ةثَسلا تمت الو 1

 ميظع ددع عمج دق ناك ٠ ةنماثلا ةنسلا ىتح ترمتسا ىتلا ةيئادعلا تاءارجالا

 نوفرصتي اوناكو « نيطسلف ىف ساحنلا مجانم ىلا مهب ىتأو « نيفرتعملا نم

 الجز ناكو « ميلقالا مكاح امأ ٠ ةدابعلل نكامأ اونب مهنا ىتح ةميظع ةأرجب

 ملعو كانه ىتأ امل هناف « ءادهشلا عم هفرصت كلذ ىلع لد امك . ايساق اريرش.

 ٠ تاماهتا نم هل قار ام بتكو « روطاربمالا ىلا اهلقن «٠ تمت ىتلا رومألاه

 امك « نيفرتعملا ةعامج مسق مجانملا ىلع افرشم نيع دق ناك هنألو ( ")
  نانبل ىلا نيرخآو « صربق ىف ةماقالل ضعبلا لسرأو + ىكلم رماأب ناك ول.

 ٠ ةفلتخم لامعأ ىف لمعلاب مهرمآو , نيطسلف نم ةفلتخم ءاحنأ ىف نيرخآ تتشو

 دئاق ىلا مهلسرأو « ةداقلا مه مهنأ هل ادب نيذلا ةعبرألا راتخاو ( ”9

 نافقسأ امهو ؟سويلينو سويليب مه ءالؤهو ٠ ميلقالا كلذ ف شويجلا

 م5 ق1 ؟ غ ” >> 5 ةشرل ا

 نسلوب اضيأ سويليب ىعد دقو 5*١ ٠ ف 8 ك رظنأ سويلينو سويلبب صوصخب (9)

 2 (  ةسيئكلا خيرات  ؟ة؟م)



 وحن هتريغب افورعم ناك « سسويثومرتب ىعدي رخآ صخشو « سق مث « نايرصم
 .توملاب مهيلع مكح اوضفر املو « ناميالا راكناب شيجلا دئاق مهرماف ٠ عيمجلا

 :٠ انتوُخ

 ءالؤهو « لزعنم ناكم ىف ةماقالاب مهيلع مكح نورخآ كانه ناكو ( 5 )
 تافعض وأ مهداسجأ هوشت وأ نسلا ىف مهمدقت بيسب نيذلا نوفرتعملا مه
 نم فقسأ وهو 2« سناولس مهيلع سأرت دقو ةمدخلا نم اوفعأ ىرخأ ةيندب

 ٠ ةقحلا ةيحيسملل ايح الاثم مدقو « ةزغ

 .لوأ نم « حافكلا عاونأ لك ىف هتافارتعا ببسب لجرلا اذه زرب ذاو ( 5 )
 .نوكي ىكل تفقولا كلذ لك.ةيانعلا هيلع تلخفاح « هتياهن ىتح داهطضالا ىف موي

 : نيطسلف ىا حانكلا لك ةّيَتاَح

 انرصع ءانبأ قاف ىذلا انحوي مهنيب « رصم نم نوريثك هعم ناكو ( 1)
 ىف هومس بيبسب هناف اذه عمو ٠ لبق نم هرظن دقف دق ناكو ٠ ةركاذلا هوق ىف

 هيلع مكح دقف هرصب دقف نم مغرلابو « هريغ عم ىحلاب همدق تفلتأ فارتعالا

 هلو ةمحر الب نييذعملا تافرصت لك تناكو « رانلا ىف حرطلاب مكحلا سفنب
 ٠ ةيشحولاو ةوسقلا ىهتنم ىف لب « هقفش

 بيسي شهدي ال ءرمللا ناف صخشلا اذه ةعيبط تناك اذكه هنألو ( ا/)
 اهتمرد ارافسأ شقن هنأل ٠ هتركاذ ةوق ببسب وأ « ةيفسلفلا هتايحو هعابط
 12 الو كراكأ لوسرلا لوثي امك « ةيرجح حاولا ىف ال » لسدقملا باتكلا نم
 بلق حاول ىف لد ٠ نمزلاو سوسلا هيلبي قرؤ ىلع الو « تاناويح دولج
 هقااذإا ىتحل + ةوهاطلا 'ٍبلقلا .ةريصب قو“ /"ةفافش ةّيقن نففن ىف, ١ .« ةيمحل
 وأ « ءايبنألا وأ « سومانلا نم ءاوس باتكلا نم ةرقف ةيأ ةداعتسا نم نكمتب
 « دارأ تقو ىأ ىف « لسرلا تاباتك وأ « ليجانألا وأ ٠ ةيخيراتلا رافسألا
 ٠ تاملكلبا ءىيلم زنك نم امك

 افناو ناك ذإ ٠ ةرم لوأل لجرلا تيأر امدنع تلهذ دق ىننأب فرتعاو (6)
 كل ا كن ادقلا ا باتكلا' نم تاأرقف“ لضعب ددري ةريبك ةعامج”طٍضو
 .نكلو ٠ تاعامتجالا ىف ةعبتملا ةداعلا بسح ارقي ناك هنا ىلا ليخ طقف هتوص

 م ل ل
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 هلوح افوقو نيقايلا عيمج تدهاشو' + لعفي ناك ام تكرر تيرتقا امل

“ هبلق ىنيع ىوس مدختسي ال وه ناك امنيب ةميلس نيعآت
 ملكتي ناكف كلذ عمو

 دجمأ ال نا ليحتسملا نم ناك + داسجألا ىميلس ادج قولير)» 012000

 كلتل ايوق اديبأت رومألا هذه ىف ىرآ ىننآ ىل ادمو ٠ ةشهدلا لك شهداو . هلا

 سفنلا ىف لب ةيمسجلا ةئيهلا ىف نمضتت ال ةقحلا ةلوجرلا نا ىهو. ةقيقحلا

 تناك ىتلا ةوقلا ةمظعو ومس رهظأ هوشملا همسجم هنأل . امهدحو مهفلاو

 ٠ هلخاذك

 نيممتم ٠ لزعنم ناكم ىف اوماقأ مهنأ مهنع انركذ نيذلا امأ ( 9 )

 هللا ىأر دقف ٠ ىرخألا تاسرامملاو ةالصلاو موصلا وحن ةيداعلا مهتابجاو

 ودعلا ناف « مهل ةباجتسا هنيمي مهل دمي ناب مهمركي نأ بسانملا نم هنأ هسفن

 ىلع مزعو' مهقيطي دعي مل « هلل مهتاولصب ةوقب هدض اونصحت ىذلا « دودحللا

 ٠ هوبعتا مهنأل ضرآلا هجو نع مهتداباو مهلتق

 ؛؟ ةدلرآ ئذلا ىشلا نع هدصي نأ نود اذه مامتاب هللا هل حمس دقو )095١(

 موي ىف نيثالثو ةعست سوؤر تعطق كلذل ٠ ليوطلا مهحافك ءازج اولاني ىكل

 ٠ نيعللا سونيميسكم رمأ ىلع ءانب دحاو

 ٠ ةلماك ماوعأ ةينامث ىف نيطسلف ىف هذه داهشتسالا تالاح تمت (15)

 « سئانكلا مدهب ادب ذاو « انمايأ ىف ثدح ىذلا داهطضالا فصو وه اذهو

 دهشتسا موجعهلا اذهىف ٠ رخآل تقو نم اندض ماكحلا مايقب ادج دادزا

 لكو « ايبيل نم ةدتمملا راطقألا ىف ناميالا لجأل اودهاج نمم ادج نوريثكلا
 ٠ نوكيريللا ىلا قرشلا نمو « ايروسو رصم ءاجرأ

 ىتلا راطقألاو « لاغلا دالبو ةيلقصو ايلاطياك . دعبألا كلاما امأ 0١

 لقأ داهطضالا مالآ تناع دقف « ايقيرفاو ايناتيرومو اينابساك سمشلا بورغ ىف

 ٠ عرسآ تقو ىف ةيهلالا ةيانعلا داقتفاو مالسلاب ةقيلخ تربتعاو « نيتنس نم
 ٠ مهناميأو سانلا ءالؤه دصق ةدحو ىلع ءامسلا تقفشأاو

 الوأ ثدح ةينامورلا ةموكحلا خيراوت ىف لبق نم طق نودب مل ام نأل (١؟)

 ءانثا ١ نيمسق ىلا ةيروطاربمالا تمسقنا ذا ٠ راظتنا لك سكعب انمايا ىف

 )١( ف 8 ك رظنأ نيمسق ىلا ةيروطاربمالا ماسقن صوصخب ١١



 ١١ نيطسلف ءادهش ِْ 5

 راطقألا َّق نوميتملا ةوخالا مالسلاب عّتمت دقو ٠ انمابأ ف ثدح ماكل داهطضالا

 ىتلا نحملا اولمحت دقف ىرخألا ءاجرألا ىف نوميقملا امأ ؛ اهنع ثدحتلا قداسلا

 ٠ اهل رصح ال

 تاءارجالا ءاغلاب ١ اروشنم اورشنو ةييجع ةيفنيكب مهربكفت انماكح ردغ اضيأ

 رماوأبو ٠ لبق نم برحلا انيلع اونش نيذلا مهنيعب مه مهنأ عم « ةقباسلا
 00010 7 يقل (ناتكا ”ىماسلا ناردتللا | اطل ةميكح كارا رمز“ ةقدقت
 كح ىلا ةراشالا انيلع امرا

 ىليفمب سويباسوي باتك ىهتنا
 زدل 1 َْق ١ 50 ١ نمع

 )١( ةنس عبير ىف سويرلاغ هردصأ ىذلا وه 5١١ ٠ كتف 8 ك رظنا ١7



 عساتلا باتكتلا



 لوألا لصفلا

 ةموعزملا ةندهلا

 ق قلع دنقف هيلا ةراشالا قباسلا ١ ىروطاريمالا ءاغلالا رمأ امأ 4

 ىف ةيغاطلا سونيميسكم انيأر اذه دعبو ٠ ةرواجملا راطقألاو « ايسآ ءاجرأ عيمج

 هيجعي مل « نوكلا هلا ةنايدل دودل ودع « هنم رشا دجوي مل لجر وهو . قرشلا

 نيعضاخلا ةالولا ىلا هلاسرا نم الدب هناف كلذلو ء روكذللا رمألا تايوتحم اقلطم

 ٠ اندض برحلا ةاطو فيفختل ةيوفش رماوأ مهاطع؟ هل

 مالا جاو 7 هئاسنؤو رارغ ةمواتم لاح ىأب عطتسي مل ذا هنأل ( ؟)

 ايوفش ارمأ ىطعا هل ةعضاخلا ةقطنملا ىف هراهظا مدع ىلع صرحو « رداصلا

 ىلا رمألا اولقن دقف مه امأ ٠ اندض داهطضالا فيفختب هل نيعضاخلا ةالولل

 ظ : .ةحاتكر ضع ار يع

 ىف ميلاقألا ةالو ىلا روطاربمالا ةبغر لقألا ىلع سونيباس لقن دقو ( ”)

 ةمجرت كاهو + مهنيب بصنم عفرأ لتحي اذه سونيباس ناكو٠ ةينيتال ةلاسر

 : ةلاسسرلا

 اوهجو نا ةرطابآلا نيلجبملا انتداس ةلالجلا باحصأل قبس دقل : (١

 ةيقنلا ةايحلا ليبس ىف كولسلل ةججاتم ةريغو ةرمتسم ةفصب سانلا لك ريكفت
 نوشيعي ىذلا اضيأ كئلوأ ةدلاخلا ةهلالل ةبجاولا ةدابعلا مدقي ىتح « ةميقتسملا

 ابهذ قيلي ال ىذلا مهمزعو ضعبلا دانع نأ ىلع ٠ نيينامورلا عم قفتت ال ةايح

 مهيلا ىطعأ ام مغر مهدصق نع ةرعش ديق اولوحتي مل مهنا ىتح دح دعبأ ىلا

 + صاصق نم هب اودده ام مغر مهسوفن تراخ الو « رماوأ نم

 .2تافرصتلا هذه لثمب رطخلل مهسفنا اوضرع نيريثكلا نأل ارظنو » ( ه )

 لبن نم هيلع اولبج ام بيسب ةرطابألا ءامظعلا انتداس « ةلالحلا باحصأ ناف

 ارطخلل اسانأ اوضرعي نأ مهتلالج دصاقم عم ىفانتي امم هنأ اودجو ىوقتو
 ةكتنطف ىلا بتكا ىكل + ىصّخش دصق١ « نيمآألا مهمداخ اورماف ٠ اذهك ببسل

 بجو هبعش اهب كسمتي ىتلا ىتلا ةدابعلا ىف الغشنم ىحيسم ىأ دجو نا هنأب

 م39 فم ك
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 دحاو ىأ بقاعت نأ ايرورض هنظت ال ناو ء رطخلل هضرعت وأ هجعزت ال نأ كيلع

 ٠ .لاخ ىاجح

 لك ءاسؤرو ةاضقلاو رومألا ءايلوأل بتكت نأ ىلع صرحأآ كلذل )1 ( ١

 ٠ « رمألا اذهب دعب اميف اومتهي نأ ىرورضلا نم سيل هنأ اوفرعي ىكل ةنيدم

 دفق ةياتكلا نم دصقلا نآ تاعطاقملا ماكح دقتعا اذه ىلع ءانبو ( 7 2

 ءامسؤرلاو ءاضقلاو ةالولا ىلأ ةيروطاريمالا ةيغرلا اولقنف « انيقي مهل امولعم حبص 0

 ام عرسأب اوعس لب ةباتكلا ىلع اورصتقي مل مهنأ ىلع ٠ ةيباتك ميلقا لك ىف
 اوقدس نمل ةيرحلا اوبدهوف ٠ اضيأ لاعفالاب ةموءزملا روطاردمالا ةيغر مامتال نكمي
 لولا مهولسرأ دق اوناك نم حارس اوقلطأو . هللاب مهفارتعا لجأ نم مهونذجس نأ

 روطا رسم الإ ةدارا ىه هذه 3 طخ اونظ مهنأل » مهذم صاصتقالل مجانملا

 5 ةبقبق ١

 ىف ىري نأ عيطتسي ءرملا ناك هجولا اذه ىلع رومآلا هذه تمت املو ( 8 )

 نينمؤملا ريغ نيينثولا نم دحاو لك شهدو ٠ مهتداع بسح دقعت تاعامتجالاو

 ٠ هدححو قحلا هلإالا وه هنآو » ميظع هلإ

 ةعاجشب داهطضالا نارين اولمحت نمم انبعش نم ضضعب ةيناث رهظو ( 9)

 اوناك نيذلا ءالبنلا لاطبآلا كئلوأ مهناطوأ ىلا اضيأ داع ذئدنعو )0٠١(

 ةنيدم لك ىف نورمي اوناكو ٠ ةيرحلا مهحنم دعب كلذو « مجانملا ىلا اولسرأ دنت

 اهنع حصفت ال ةأرجو « هنع ربعي ال ارورس نيئلتممو « مهحرف نع نيربعم
 ٠ تاملكلا“

 2,قاوسألاو ةماعلا قرطلا ىف ةريثك ريهامج مهتلحر ىف مهنيب ناكو )١١(
 كلف لبق اوناك.نيذلا كئلو), ىرت تنكو , ريمازمو ميئارتم ةللل نحس

 هوجوب مهتويب ىلا نيدئاع . ةوسقلا ىهتنمب دويق ىف مهناطوأ نم اودرط دق ليلقج
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 انئامدل نوشطعتي اوناك نيذلا كئلوأ ىتح ثدح ام ىلع انانه نأ ةجردل . ةشاي

 ٠ ةرظتنما | ريغ ةبيجعل | رومآلا كلت اوأر امدنع كلذو « ليق نم

 ىذاتلا لصفلا

 كلذ بعع تدحىذلالعفلا در

 صضغبم ٠ انلق امك ةيقرشلا راطقألا مكح ىذلا ةيغاطلا نأ ىلع ( ) ١

 حمسي مل هنأ عقاولاو ٠ اذه لمتحي دعي مل ٠« لضاف لجر لك ودعو « حالصلا

 ةليسو لك عرتخاف ١ ٠ رهشأ ةتس ىوس لاونملا اذه ىلع لاوحألا ريست نأب

 رباقملا ىف عامتجالا نع اندصي نأ رمألا ةيادب ىف لواحو « مالسلا ريمدتل ةنكمم
 ٠ " ةنيعم ةجحب اعرذتم

 هسفن ىلا ةرافس  رارشألا خضعب نم ضيرحتب  لسراأ ذئدنعو (")

 0 ل نإ رح ىلع ةنم هنج اودلطك ناد ةيكاطنا لهز اضرحم اند
 ارس مهريغ : ضرحو « مهدالب ىف ةماقالاب لاوحألا نم لاح ىاأب نييحيسملل

 ,لجر وهو ٠ ةيكاطنا ىف اذه لك ريدم وع ©” سنكتويكت ناكو ٠ رمألا سفن اولعفيل

 ىلاو ناك هنأ ودبيو ٠ 5 همسا عم هتافص قفتت ال «٠ لاجدو ريرشو مراص
 ٠ ةنيدملا

 ثلاثلا لصفلا

 ةيكاطنا ىف اثيدح ميقأ ىذلا لاثمتلا

 .نيميسكم رييغت نوكيف اذلو ( ١7 ف 8 ك ) 50١١ ةنس ليربا ىف سويرلاغ رارق ردص )١(
 هادهشلا روبق ىف ةليللا تاعامتجالا نأ ةجحلا هذه لعل (5) ٠ ربوتكأ رهش ى لاوح مت دق هتطخل

 ةيحيسملا نع دترم هنأب ليق (؟) ٠ اهيف بوغرم ريغ ةريغوسمحت نم اهعبتي امب
 ٠ هللا نبا اهانعم سنكتويث ةملك (5)



 :ها/ ناقل 1 ا

 رارسألاو ميلاعتلا نم ةسند اروص لاثمتلل عرتخا نا دعبو « ةيرحسلا لامعألاو

 31 ىغدا :لاوقاي' هتكوعش ضرع .ء ريهطتلل ةضينلا 00 0 رشلام ةردعلل

 نيطايشلا جيه مكاحلا تضرأ تاقلمتبو + روطاريمالل ىتك اهن نطل 1

 مودح جراخ هل ءادعاك  نييحميسملا درطب رمأ هلالا نا الئاق نييحيسملا دض

 ٠ ةرواجلا لالا ل

 عبارلا لصفلا

 اندض تميقأ ىتلا تاراكذتلا

 نيفظوملا لك ىرغأ ةكرحلا هذه معزت ىذلا لجرلا حاجن نا عقاولاو ( ١
 ماكح ىار ذاو ٠ لثامم راكذت ةماقإل ةقطنملا سفن ىف ةعقاولا ندملا ىف نيرخالا

 سفن اولعفي نأ مهاياعر ىلع اوحرتتا روطاريمالا ىضري اذه نأ تاعطاقملا

 ٠ رمألا

 نارين تلعتشا مهتافرصت ىلع هءاضر ىكلم رماأب ةيغاطلا نلعأ لا حا

 «ندملا ىف ليثامتلل ةنهكلا هسفن سونيميسكم ماقاأو ٠ ديدج نم اندض داهطضالا

 ةايحلا ف تايصخشلا زربا نم اوذخأآ نوريخالا ءالؤهو ٠ اضيأ ةنهك ءاسؤرو

 اولعتشا نيذلاو ٠ اهولتحا ىتلا زكارملا لك ىف ةعارب اورهظأ نيذلا 2 ةماعلا

 ٠ اهودبع ىتلا ليئامتلا ةمدخل ةريغ

 لك عقاولا ىف تعفد ةذاشلا روطاربمالا تافارخ نا راجنالامو 0959

 مهنكمب مهنأ نيناظ . هل ءاضرا اندض ءىش لك باكترال  ابعشو اماكح  هاياعر

 اند صض لتقلا ريبدتب تازايتما نم هنم هولان ام لك لجأ نم هل مهركش راهظا
 ٠ انيلع دقحلل ةديدج تامالع ىأ راهظاو

 سماخلا لصفلا

 روزملا لامعألا رفس

 عاونا لكب ائيلم , انصلخمو سطاليب لامعا نع ارفس اوروز داو )١(



 3500 هم

 ةيروطاربمالا ءاحرأ لح ىلإ 2, روطاربمالا ةقفاومب هولسرأ » حيسملا ىلع فيدجتلا

 عيمجلا راظنأ مامأ انلع هقيلعت بجي هنأب رمأت ةيباتك رماوأ عم ء هل ةعضاخلا

 الدب « مهذيمالتل هوملعي نأ بجي نيسردملا نأو« ندملاو فيرلا ىف « ناكم لك ىف
 ٠ بلق رهظ نع هظفحو هتسارد بحي هنآو « ةيداعلا مهسورد نم

 نوينامورلاه يمسي رخآ ىبرح دئاق مدقت ثدحت رومألا هذه تناك ذاو ( ؟)

 ؛ةيقيئيفب قشمد قوس ىف تاطقاسلا ,ةوسنلا ضعب ىلع ضبقلا ىقلاو سكد
 « تايحيسم البق نك نهنأب حيرصت ةباتك ىلع نهمزلا بيذعتلاب مهديدهتبو
 , نهسئانك تاذ ىف ةليذرلا نبكتري نكو ٠ ةحضافلا نهلامعأ نبكتري نك نهناو
 ذخ(|ا ذاد ٠ نلقي نأ نمهدارأ امك أنتنايد دض ةريثك ىرخأ بلاثميب نحرصو

 ىف اضيأ قئاثولا هذه ةعاذاب رمأ ىذلا روطاربمالا ىلا اهلقن ةباتك مهلاوقأ رخا

 ٠ ةنيدم لك ىفو ناكم لك

 سداسلا لصفلا

 تقولا كلذؤف اودهشتسا نيذلا كئلوأ

 اال فان. هتليفلا لئاقب ريجؤحلا ذئاقلل لذع راض ليلتج. كلذ دعبو(1()
 ماكلا راثو ٠ فينعلا داهطضالاو ىفنلا لمحتل ةيناث انررطضا اننكلو ٠ هرش
 نمم ضعبلا ىلع ضبقلا ىقلا ىتح ٠ ةهمطاقم لك ىف ىرخأ ةرم ةوسقب .اندض
 فرتعا ذاو ٠ ةفاآر نودب توملاب مهيلع مكحو « ةيهلالا ةملكلا مهف ىف ادج اوزرب
 نم ٠ .شوحولل اماعط اوقلأ نويحيسم مهناب ةيقينيفب اسيمأ ةنيدم ىف مهنم ةثالث
 نيعبرأ هزكرم ىف ىضق « نسلا ىف امدقتم ناكو « ١ سناولس فقسألا مهنيب

7 

 , ريغ ىلعو رربيم الب  ضبقلا ىقلآ ذا ابيرقت تقولا سفن ىفو ( ؟ )
 ةيفيكب ةيردنكسالا تايشوربا ىلع سارت ىذلا اضيا سرطب ىلع  راظتنا
 بتكلل هتساردو « هتايح ومس ببسب « فقسالل ىلعأ الثم ناكو « أدج ةزاتمم
 فرت كب رمآب كلك ناك امئاك , هلِلؤِس نودو لاخلا ف ةسار تعطق , ةسدقلا
 ٠ رصم نم نوريثك نورخآ ةفقاسأ ريصملا سفن اضيأ هعم ىقلو

 ا
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 لك ىف ادج ازاتمم « ةيكاطنأ ةيشوربأ ىف اسق ناكو « ١ نايسول امأ( )

 رضحأ دقف « تايحورلا ىف هعالطا ةعسب رهتشاو « ةيقن ةايح اشئاع , ةيحان

 دعبو ٠ ذئثتقو اهب اميقم روطاربمالا ناك نأ فداصتو « ايديموكين ةئيدم ىلا

 هيلع مكحو نجسلا ىف ىقلأ هقنتغا ىذلا ناميالا نع اعافد مكاحلا مامأ مدق نأ

 ٠ توملاب
 .«سونيميسكم ىدي ىلع ةريصق ةرتف ىف انب تلح ىتلا نحملا ىه هذه < ؟)

 دسسشأ ناك انيلا هجو ىذلا داهطضالا اذه نأ ودبي ناك اذكهو . ةليضفلا ودع

 ٠ هقباسس نم ةوسم

 عياسلا لصفلا

 ةدمعألا ىلع شفنو اندض ردص ىذلا ىكلكأ رمألا

 تميقأ ىتلا " تاراكذتلا ندملا طسو ةيساحن ةدمعا ىلع تشقن دقو ) ١(

 عبتت مل ةقيرط هذهو » اهبلع ادر تردص ىتلا ةيكلملا رماوألا نم روصو 2« انكض

 عوسي امسا موي لك سرادملا ةيبص هاوفأ نم عمسِي ناكو ٠ رخآ ناكم ىأ ىف طق

 ٠ ؟ روهتو ةحاقوب روز ىذلا لامعألا رفسو .؛ سطاليبو

 سونيميسك» ةقيثو انه تبثن نأ ىرورضلا نم هنأ ىل وحبيو ( ؟ )
 2« هللا ضغبم لجحرلا ةسرطغ تقولا سفن ىف حضتت ىكل « ةدمعألا تقلع ىتلا

 ىذلا ٠ راجفلاب لحي ىذلاو , رشلا ضغبملاو ٠ سعني ال ىذلا ىهلالا ماقتنالاو

 كلذ, دعب اندض سوكعملا قيرطلا كلش هطغض تحت ىذلاو هن لحر ك1
 ٠ ةبوتكم نيناوقب كلذ ديأو « ليلقج

 : :ةيتآلا :تاملكلا ىف .اهاوحن “نقرا ف

 هرهنصا ىذلا 'ىكالا .رمآلا  ةئيجوقد هلو

 يتلا "ثلراكذسكلا 'ىلغ ذر :نكونسسسكا

 ىف دومع نم ذخأ دقو ٠ اندض تمدتقأ

 روص ةنيدم

 ةمجرتلا دعآ دقو © ىلوالا ةسينكلا ءاملع ربكآ نم اذه نايسول ناكو ١١ ف م ك (1

 .بويآ رفسل اريسفتو لئاسزلا ضعبو ناميالا نع بتكلا ىضعب بتكو ٠ ةحقنم ةمجرت ةيئيعبسل#

 هاف 5 5و ”ف 0
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 لك عيذت نأ ةفيعضلا ىرشبلا لفقعلا ةوق تعاطتسا اريخأو » ( «” )

 ةملظب مهتطاحأو « رشبلا ساوح نآلا لبق ترئاتسا ةلالض لكو ملظم بابض
 ىتلا ةميحرلا ةيانعلاب دشرتست اهنا نيبت نأ كلذك تعاطتساو ٠ ةرمدملا لهجلا
 ٠ ةدلاخلا ةهلالل

 ام ببسب انئاضرو انرورسو انركش رادقم قيدصتلا قوفي اممو » ( 5 )
 لبق ىتح فرعي ناك دحاو لك نأل ٠ مكاوقتو مكتابث ىلع ناهرب نم هومتمدق
 ل نيرهظم . ةدلاخلا ةهلالل امهنومدقت متنك نيذللا مارتحالاو ءالولا رادقم نآلا
 . ةبدجع ةرمتسم ةديجم الامعأ لب « ءافوجلا تاملكلا درجم ىف انمضتم اناميل

 ٠ ةدلاخلا ةهلالل ارقمو ايسرك قحب مكتنيدم بقلت نأ قيلي كلذل » ( 5 )

 ةهلالا دوجو لضفب ومنتو رهدزت اهنأ  ةريثك تامالع نم  ودبت لقألا ىلع ىهو
 ٠ اهيف ةيوامسلا

 ةتوقمملا ةلالضلا كلت باحصأ نأ تكرذاأ امدنع مكتنيدم اذوهو » ( ) ١

 تادبو تئفطأ نارينك ةبهتلم نارين مظعأ نولعشيو « ةيناث نورشتني اوأدب دق
 ٠ ةصاخلا تازايتمالا لك نع رظنلا ضغب « مكتنيدم اذوه  ةيناث لعتشت اهتوذج
 ةنايد لك زكرمل امك انتسادقل لاحلا ىف تأجل , اهتحلصمل ةقباسلا اهتابلط نعو
 ٠ ةنوعملاو جالعلا ةبلاط

 مكناميا ببسب حجارلا لقعلا اذه مكتبهو دق ةهلالا نأ حضاوو » ( ال )

 ٠ مكاوقتو
 ,ةرهدزملا مكتنيدم نساري ىذلا « ردتقملا ميظعلا هلالا , رتيبوج ناف كلذل »

 مكتويبو مكنكاسم ىلعو « مكدالوأو مكتاجوز ىلعو ٠ مكدادجأ ةهلآ ىلع ظفاحيو
 ك1 اي ةميلسلاا ةيردلا كل مكشيوننا قف :سرغردق ٠ كلهم ابو لكاشم
 ةدلاخلا ةهلالل ةسدتملا رئاعشلاو ةدابعلا ةسرامم ليمجو -ماسو ديجم وه فيك

 ٠ قئاللا مارتحالاب

 ببسب هنأ كردي ال ىذلا مهف لك نم ىلاخلا وأ لهاجلا اذ نم هنأل )8 ( ١»

 « عرازلا ءاجر بيخت الو ٠ اهيف عرزت ىتلا راذبلا ضرألا ضفرت ال ةهلالا ةيانع
 ردحنتاةيلابلا داسجآلا ناو © لضرالا ىلع ةمثحم تسيل ةميثألا بوزحلا: نآو
 811 لكك راك كتفي لكوحسلا ناز ' ةساقلا ةوجلا ”ريماك تعش تالا "ىلا
 نأو « ةرمدملا فصاوعلا اهنع ببستت ال ةرظتنملا رين ريصاعألا ناأو « ةيتاعلا
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 « ةفينعلا تازهلا لعفب اهقامعأ عزعزتت ال عيمجلا مأو عيمجلا ةيذغم « ضرأآلا

 لك نأ دحا لهجي ال ٠ ةعستملا تارغثلأ ىف صوغت ال اهيلع ىتلا لابجلا ناو

 ٠ نآلا ىتحخ تثدح امم اريثك“ ٠ اهنم رشا وه امم اًهردغ و“ رورّشلا هذه

 نم ةثعينملا ةرمدملا ءاطخألا بيسب بئاصملا هذه لك تثدح دقو » ( 9 )

 ىطغ هنا لوقن داكنو ٠ مهسوفن ىلع كلمت امدنع . لطابلا رارشآلا ءالؤه رورغ

 ٠ « راعلاو ىزخلاب ضرآلا لك

 )٠١( الئاق فاضأ تاملكلا هذه دعيمو :

 2« ةحيسفلا لوقحلا ىف ليامتن ةرهدزملا ةمئاقلا ليصاحملا ىلا اورظنيلف »

 وجلا لادتعاو ةريزغلا راطمألا ببسب اهراهزأو اهتابنب ةيعازلا ىعارملا ىلاو

 ٠ هلامجو

 دق بوهملا ردتقملا رابجلا ١ سرام ةوق نأل عيمجلا حرفيلف اريخأو » )١١(

 « تباثلا لماكلا مالسلاب نذا اوعتمتيلو ٠ انليجبتو انحئابذو اناوقت اهتضرأ
 مياسسلا نيكفتلا ىلا اوداعو ةلالضلا كلت نع اوهعكا نيكلل زك ل 001

 اودصحيل ٠ ديدش ضرم نم وأ ةيئاجف ةفصاع نم اوجن دق نمك ٠ حيحصلاا
 ٠ مهتايح مايا ىقاب ةداعسلا رامث

 كتعطاقمو كتنيدمز ه اودرطيلف ةنيعللا مهتلالض ىلع اورص؛1 اذا امأد )١6(

 ةبسرامم  رفكو سند لك نم ررحتت ذا كتنيدم عيطتست ىكل +٠ تدرأ امك
 اذه ةحودمملا كتريغل اقنو + قكاللا مازكالا» ةدئاخلا ةهللك ةسيللا 3000

 ظ ٠ ةينطولا اهلودمل اقفوو « رمألا

 « انيذل ةلوبقم رمألا اذه ىف كتبلط تناك فيك فرعت ىكل نكلو » (١؟) '

 حمسن انئاف ٠ تابلط وأ تاراكذت نود اعوط تاكربلا قادتال ادفاذحتسا راد
 هذه,ةحلاصلا كلودم ىلع كل ةاناكم _ تملظع امههس ةيه ىأ لاسم نان 2

 هيلع لصحت نأ دب ال كنأل . هلانت نأو اذه متي نأ نآلا لأسسا » )١5(

 ةهلالا وحن كاوقت ىلع ارمتسم اليلد مدق كتنيدمل اذه حنم ام اذاو٠ءاطبا نوح

 كرايتخال ةبيط ةافاكم ىلع « انمركو اندوج نم ء تلصح دق كنا ىلعو . ةدلاخلا

 ٠ « كدالوأ دالوثو كدالوأ اهاريف . اذه

 نامورلا دنع برحلا هلا )١(
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 )١١( ريخ ىأ ىف ءاجر لك انع عطقو تاعطاقملا لك ىف اندض رشن ام اذه «

 اضيأ نوراتخملا نكمأ ول لضي ىتح « رشبلا نم لقألا ىلع ١ رومألا هذه ىف «:

 ىهلالا لوقلل اقفو ٠

 امدنعو « اننيب ةيبلغألا دنع ءاجرلا عطقني داك امدنع هنا عقاولاو (153)

 ةيغاطلا ربجت فقوأو « انع عافدلل ءامسلا لخدت . ةتغب « هتسينك ىماح « هللا

 نماثلا لصفلا
 تاعاجم ىف تلح ىتلا تايبكنلا

 رومألا هذه ةبسانمب « بورحو ةئبوأو

 اهترازغب ضرألا ىلع لطهت نأ ةيداعلا ءاتشلا لصف راطمأ تفك دقلو ( ) ١
 « اذه ىلع ةوالع ةئبوألا تلح مث « راظتنا ريغ ىلع ةعاجم ترهظف « ةداتعملا

 0 د ا ل يع ليقا ةحبرت نع هزاع نخل ملا دش) شور
 ةايحلا ضرعت تناك مسجلا لك ىف رشتنت ةحرقلا هذه تناك ذاو + ىرانلا

 ءاسنلاو لاجرلا نم ريهامج مرحت تناك نينيعلا بيصت تناك امدنعو ٠ رطخلل

 ٠ رصبلا نم لافطآلاو

 اوناك نيذلا نمرالا ةبراحم ىلا ةيغاطلا رطضا دقف اذه نع الضفو ( ؟ )

 .نييحيسم اضيأ مه اوناك مهنألو ٠ مهءافلحو نيينامورلا ءاقدصأ ميدقلا ذنم

 مانصالا حيذلا ىلع مهمزلي نأ هللا ودع لواح هلل مهتدابع ىف نيرويغو
 تايوصخ ةاملكلا و ) ادع افدحألا لمخ 1401 2 نيطابمللو

 ةيغاطلا ءايردك تمطحف دحاو تفو ىف ةأاجف تئدح رومألا هذه لك ( “)

 هتوادعو مانصالل هتريغ ببسب هنآب رختفا نأ قبس هنأل ٠ هلل) ىلع هحجبتو

 رومألا هذه هيلع تلح ذاو ٠ بورح وأ ةئبوأ وأ تاعاجم هدهع ىف لصحت مل انل
 ا لا ا هك ولع تدين لاحلا قف حلو. تعور ق انماهتك

 . م4: تم
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 ؛ناكسا ةيقج اننا © نمزألا عم برحلا ىف هتاؤقب هسفن وه نحلل 497 2
 عيب ىتح ٠ بعرم لكشب ةئبوآلاو ةعاجملا مهب تلح دقف هل ةعضاخلا ندملا
 ١ ٠ ىنانوي مهرد ةئامسمخو نيفلأي دحاولا ةطنحلا لايكم

 :فيرلاىف اوتام نيذلا ددعامأ,ىصحي ال ندملا ىف اوتام نيذلا ددع ناكو (5)
 نمضتت اقياس تناك ىتلا بئارضلا مئاوق تداك ىتح « رثكأ ناكف ىرقلاو

 ىلع ةئبوألاو ةعاجملا تضق ذا . ءاضيب حبصت ىرقلا نا
 ٠ ةعرسلا ىهتنمب ابيرقت عيمجلا

 مهيدل رفوت نمل نوكلمي ام نمثأ نم صلختلا نونمتي ضعبلا ناكو ( )١
 .ىتح اليلق اليلق مهتاكلتمم نورخالا عابو ٠ ماعطلا نم ةمقل لقأ ريظن ىف ماعطلا
 نولكايو شقلا نوغضمب ضعمبلا ناك ٠ زوعلاو ةقافلا تالاح دشأ ىف |اوحبصأ
 ٠ مهتحص كلذب اوفلتاف , ةهيركلا ىاتشعألا

 ىف نلوجتت ندلملا ىف تالئاعلا فرشأ نم ءاسنلا ضعب تناكو ( ا/ )
 .نهماشتحا نم قباسلا ءارثلا لئالد نهيلع نيبتت تناكو . ءادجتسالل قاوسألا
 ٠ نهتئيه ىف نهراقوو نهرهظم ىف

 اوليامتو اورثعت توملا ةفاح ىلع اوحبصاو ضعبلاي كنضلا'عخاذاو (8)
 طسو ىف اوطقسف 2, فوقولا اوعيطتسي نأ نم فعضأ اوناكو. كلانهو انه

 .« ةريغص زبخ ةمقل مهيلا ىطعت نأ نولسوتي نيحرطنم مهو اوناكو « عراوشلا
 !اوثعبي نأ ىلع الا ةردق مهل نكت ملو ٠ عئاج : نيلئاق نوخرصي سفن رخآ ىفو
 .٠ ادخل ةجذلالا ةكرشلا 3

 نم اوشهدنا دقف ماعطلا مهيدل رفوت مهنأ ودبي ناك نيذلا نورخآلا امأ(5)

 نيعقوتم اريخأ مهبواق تسقت ةريبك تايمك اوعزو نأ دعبو « نيذاحشلا ددع ةرثك
 ٠ نيذاحمشلا ءالؤيك بكاصملا سفن اعيرس نوناعي فون الضي مويشقنا هلأ 81

 ةليوط امايأ ةقزألاو قاوسألا طسو ةحرطنم ةيراعلا ثثجلا تلظ اذكهو
 اهودهاش نمل ادج اميلأ ارظنم تناكف «٠ نفدت نأ نود

 ءابحألا ادب هلجأل ىذلا رمألا , بالكلل اماعط اضيأ ضعبلا حبصأو )١١(
 + .ىباذلا مهتلتف نجت الكل بالكلا 06

 )١( .شورق ةسمخ وحن هتميق ىزاوت تناك ةيضف ةلمع ىنانويلا مهردلا ٠



 تالئاعو تويب ىلع ىضفت تناك ىتلا ةئبوألا كلت هذه نم اوسألاو )١١(

 اذكو ٠ مهيدل ماعطلا رفوت ببسب ةعاجملا مهنم نكمتت مل نيذلا اميس اهتمري.

 «ةعيفرلا بصانملا ىوذ نم نيريثكو ةالولاو ماكحلاو ءابرثألا اعيرس توملا مهتلا

 2. ابيحن ناكم لك ًالتما اذهلو ٠ ةئبوألا مهيلع ىضقتل مهتكرت دف ةعاجملا ناك

 « ءاكبلا تاوضاأ ىوس عراش وأ قوس وأ قاقز لك ىف عمسي وأ ىري نكي ملو

 ٠ نييياثلا تاوصاو ةيداعلا تالآلام ةئرتقملا

 زيجو تقو ىف اهتمرب تالئاع ىلع توملا ىضق ةيفيكلا هذهبو ١١(

 ٠ دحاو تقو ىف ةلومحم ةثالث وأ نيتثج ىري

 ٠ مهاوقتو نييحيسملا ةريغ ةلدأ نيينثولا لكل ترهظ ذئدنعو ٠ اندض ندملا

 0 تاشنلاو )هيفللعا | وزتحيطأثكاصل) ةقلعا طئطتو أ عالحتاو مهنا 09

 «مهنفدو ىتوملا وحن مهتيانع راهظا ىف ضعبلا رمتسا موي لك ىفف ٠ مهلامعأد-

 اوناك نورخالاو ٠ مهب ىنغي نم نودجي ال نودجي ال نوريثك كلانه ناك ذل

 ماعطلا نومدقيو ةنيدملا لك ىف اهباينآب ةعاجملا مهتضع نم دحاو ناكم ىف نوعمجي'

 « نييحيسملا هلا اودجمف ءابنألا هذه عيمجلا نيب تعيذأ اذكهو ٠ اعيمج مهيلا

 ءايقتألا نوديحولا مه نييحيسملا ناب اوفرتعا اهسفن قئاقحلاب اوعنتقا ذاو

 ٠ نونيدتملاو

 نييحيسملا ىماح « هللا انيلا داعا اذكه رومآألا هذه تمت نأ دعبو )١5(

 و 01 تلك ردلا و .نلغأ نا ديب.« انوحت نمر هتيانع, سمت ءاَيَض. ؛ ميظملا
 اا ل ال رثلا ةكلطت) روزبتلا بنيلسلب 'نسانلا :ميدج ىلع هبلظغا اهتنطَو
 نيبو 2 ةمهلدملا ةملظلا طسو ةبيجع هيفيكب مالسلا رونب انيلع ءامضأ اذكهو

 بدؤي هللا نا حيحص ٠ اماود انرومآ ربدي ىذلا وه ناك هسفن هللا نأ عيمجلل

 0 رهظيو دوغي ىفاكلا بيداتلا دعب هنكلو « مهدقتفيو رخآل تقو نف هبعش

 ' هنوجري نأ ةقفشلاو



 هللأ ىبودحم ةرطادألا راصتنا

 نم دولوملا روطاربدمالا ١ هركذ قداسلا نيطنطسق نأ انيأآر اذكهو ( ) ١

 ناروطاربمأ امهو « ؟ ةينات سوينيسيلو « ميكح ىقت بآل رابلا نبالا « روطاربما
 امدنع « امهاوقتو امهئاكذ لجأ نم ةاواسملا مدق ىلع نامركم « هللا نم نابوبحم

 «٠ نيريرشلا نييغاطلا دض اهمجاهأو . لكلا ديسو عيمجلا صلخم هللا امهكرح

 ىف ” سويتنسكم رحدنا « امهل اريهظ هللا ناكو . امهعم برحلا ىف اكبتشاو

 رسمعي مأذ : قرشلا ةيغاط امأ ٠ ةيبيجع ةيفيكب نيطنطسق مامأ امور

 نكي مل ىذلا سوينيسيل ىدي ىلع ةلجخم ةيفيكد هفتح ىقل لب هدعب اليوط

 ٠ 6 دعب نتخ تف

 2« ىروطاربمالا زكرملا ىفو ماقملا ىف امدقتم ناك ىذلا نيطنطسق امأ ( ؟)

 هلا ىلا ةالصلاب اجل ذاو ٠ امور ىف اوهلل ند ىلع قفشأ رمألا ةيادب ىف هناف

 لكب مدقت , هل نوعك « عيمجلا صلخم هسفن حيسملا عوسيو هتملكو . ءامسلا

 ٠ :ةقباسلا مُهتيرح امور لها ىلا دري اة

 رتدكا ةذوعشلا لامعا نلع قرحألاب لكتا ذا + نسويتنسكتا "0

 لب « ةنيدملا باوبأ نم دعءدأ مدقتلا ىلع رسجي مل « هتيعر ءالو ىلع هلاكتا نم

 لك ىو امور راوجد , هل تديعتسا دق تناك ٠ ةنيدمو ةقطنمو ناكم لك نصح
 ىلع لكتا دقف روطاربمالا امأ ٠ مهل ددع ال دونجو ددعلا ةلئاه قرفب «. ايلاطيا

 ازغ ذاو ٠ نيعمجأ مهرهقو ةيغاطلل شيج ثلاثو ىناثو لوأ ىلع مجهو « هللا
 ٠ امور نم ادج برتقا ادلاطدا نم ربكألا ءزجلا

 نكلو سطسغوأ بقل لهحي سويذيسيلو نيطنطسق نم لك ناك 1١١ ١9( ف 8 ك )١(

 ١5 ف م8 ك رظنا سوبيتنسكم صوصخب (؟9) امدقتم ناك نيطنطسق

 سوينيسيل ةوادع ىلا ةراشا (5) ىلاتلا ٠١ لصف رظنأ ٠ سونيميدسعم ىأ (5)

 ٠ مهداهطضا اهنع أشنو تاونس عضبب كلذ دعي ترهظ ىتلا نييحيسملل

 ( ةسينكلا خيرات 5٠ م )



 له 3 ار

 هبذج هيغاطلأ لجأ نم امور لهأ ىلع برحلا راهشال رطضي ال ىكلو ( 5 )
 ملا تلا كلل اذيقزأ : نينا انيلويلنعإ اهمطباو" + :لاطالساب امك 7"هشلقن هللا
 ل ل فكس الأ ىكللاو نإ رنا نع“ ةتسحقملا'انتكلا' ىف اهنيؤحكا قئانملا

 اهديأ ء هسفن لمعلاب , زاجيالاب « هللا اهديأ  اهنوقدصي نينمؤملا نكلو , ةفارخ
 ش ٠ مهنيعاي ةبوجعألا اوأر نيذلا + نينمؤملا ريغلو نينمؤملل , عيمجلل

 ءابحأ نييناربعلا سنج مايأو هسفن ىسوم مايأ ىف ثدح امكو ( ه )
 هدونج لضفأ قرغأو ٠ رحبلا ىف هشيجو نوعرف تابكرم ىقلأ » امدنع هللا
 هدونجو سويتنسكلل ثدح اذكه 5 « ججحللاب مهاطغو فوس رحب ىف ةيبكرملا

 هللا ةوق مامأ بره امدنع / « رجحك قامعألا ىف اوطبه دق » مهناف « هسرحو

 ا ا كا ىذلا 1 سفيرط ل“ قاتلا < رهدلا“ ناجو + نيطتطتننقل ؟ةقئارملا
 1 ك7 ل كيل وكم تكد ماكانت

 ىف طقسف اهحتفو ةرفح رفح » هنا هنع لوقي نأ ءرملا عيطتسيو ( 5 )
 ٠ / « هملظ طبهي هجات ىلعو ٠ هسأر ىلع هبعت عجري ٠ عنص ىتلا ةوهلا

 لاجم كانه دعي ملو ترسكنا ذا رهنلا قوف ةمئآقلا ةرطنقلا ناف ( 7 )

 كاذ ىفتخا نم لوأ ناكو ٠ لاحلا ىف قامعألا ىف لاجرلاو نفسلا تفتخا روبعلل
 اوصاغ د ةيهلالا لاوقألا تادنت امكو « عوردلا ولماح مث « هسفن ريرشلا لحرلا

 4« « ةرماغ هابم ىف صاصرلاك

 نكي مل نا « اونغتي نأ « هللا نم ةرصنلا اولان نم عاطتسا اذكهو ( 8 )

 م ا لا هللا كال يموت دعك امك. لمتلاب لقألا؛ نللف !لوتلاب

 0 ل لا مالا ا اح دك حبلا ل: اييعرط
 0000 0 ا ا دل احلا , ةلماذتلا و( ارتدت اكالقم نم ٠ فران

 كلملا هلل ء اهسفن هلامعأب . اهلاثمأو ةحبستلا هذهب نيطنطسق منرت ( 1 )

- 

 (ه:5١ رخ) (0) 26 وق. ةدالو صح )5 (9)

 ( ركب كرا ذم نخب ) 07 (1١وا١٠:الزم) (8)

 0 5: |3 رج ) )١١( ةئفديعيسلا ةمجرتلا._ بحر( 5و.:11 0 ئحاذ) 1-)



 فب 5

 لافطآلاو »6 امور لهأ عمم » ةزرابلا تابصخشلا ققاجو نايعألا سلجم ءاضعأ

 «ةرشبتسم سوفنو ةقارب نيعأب , مهيلا نسحملاو ٠ مهصلخمو مهذقنمك . ءاسنلاو

 بيسب خفتني ملو « تافاتهلا ببسي طبتغي مل هناف وه امأ )٠١(

 هتنوعم نأ ىأر دقو 2 هنكلو ٠ هللا ىوقت هيف تلصأت دق ناك ذا . حيباستلا

 ٠ صلخملا مالآل راكذت هلاثمت دب ىف عضوي نأبلاحلاىفرمأ « هللا لبق نم تناك

 ىف ناكم رهظأ ىف « لاثمتلا نيمي ىف صلخملا بيلصلا ةمالع عضوو هعضو املو

 : ةينامورلا ةغللاب هيلع ةيلاتلا ةباتكلا سفقنب رمأ « امور

 تذقنأ 2 ىقيقحلا ةعاجشلا ليلد ء ١١؟ ةردتقملا ةمالعلا هذهب » )١١(

 * « مهدجحمو قئاسلا ىماسلا مهماقم ىلا مهتدعأأ دق امور بعسشو نايبعألا

 )١١( سوينيسيل روطاربمالاو هسفن نيطنطسق هللا كراب اذه دعبو «

 ردصمك هاحبسو « دعب اميف هيف ىدرت ىذلا نونجلاب دعب بيصأ دق نكي مل ىذلا
 الماك ايكلم ارمأ اردصأ دحاو ىأرو ةدحاو سفنبو « امهتاكرب لكل ١١ ةحلصمفف

 ىلع راصتنالاو « مهل هللا اهعنص ىتلا بئاجعلل افصو السرأو . نييحدسملا
  11مكحو نازل ناك ىذلا سسوتيمسنكم ىلا سك ألا قت راك

 اهتقادص ايعدم قرشلا ممأ ىلع ٠

 رهظي نأ دري مل ذا هنكلو ٠ هملع امم ادج ملأت ةيغاطك هناف وه امأ )١(

 « ةرداصلا رماوألا لطبي نأ دري مل ىرخألا ةيحانلا نمو « رخآ دحأل هعوضخ

 لوألا ةلاسرلا هذه:هل قيعضاخلا ةالولا ىلا هجوم نا رطضا اير 00

 ٠ طق وه اهلعفي مل هسفن ىلا اهبسن ارومأ اروزم ٠ نييحيسملا ةحلصم ىف

 ةرابعلا هذه هنحن تبتكو ارهظ ءامسلا دبك ف نو نم ببيلص هل رهظ هةنرك ءانكا 0

 ىف هصن ىربو 5١١5 ةنس نالبم ىف ردص ىذلا روهشملا رمألا وه اذه (١؟) « بلغت اذهب »

 0 0 +١ كك
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 سونيميسكم ةيغاطلا ةلاسر ةمجرت

 نم قثاو ىننا ١ ٠ سونيباس ىلا سطسغوأ سونيميسكم سويفويج »
 سونايدلقد انيودأو انيديس نأ سانلا عيمجلو كتنطفل حضاو رمألا نأ
 ٠ ةهلآلا ةدابع نورجهي ابيرقت سانلا لك نأ ايأر ال سونايميسكمو

 اوكرت نم عيمج نأ قحب ارمأ نييحيسملا ةعامج ىلأ نومضنيو » )١4(
 ىنلعلا بيداتلاب ةهلالا ةدابع ىلا اوداعي نأ بجي ةدلاخلا ةهلالا كلت ةدابع

 0 ٠ صاصتقلاو

 )١5( ةبيط فورظ ىف. قرشلا ىلا رمألا ةيادب ىف تيتأ الل ىننكلو» «2

 ريثكلا ةيدات نوعيطتسي نمم « نكامألا ضعب ىف ادج نيريثك الاجر نأ تملعو
 ارك 11 ردم / ةركد مدنتلا "كيتتنلل ةاضقلا :ةطاقن' ادق ةفاعلا تاّمحخلا! نم
 ىلا مهنوديعي ىرحألاب لب « ةوسقلاب ميلاقألا نم دحاو ىأ ةلماعم مدعب ةاضفقلا

 حئاصنلاو تاقلمتلاب ةهلالا ةدابع ٠

 فني مل هنأ ثدح ىرمأ ىلع ءانب تاميلعتلا هذه ةاضفلا عاطأ الو » )١1(

 ىلا اوديعأ ىرحآلاب لب ٠ قرشلا ميلاقأ ىف نوشيعي اوناك .نمم دحأ خبوي وأ
 ٠ مهعم ةوسقف ةيآ مادختسا نود ههلالا ةدابع

 ىف ةيضاملا ةنسلا ايديموكين ىلأ دعب اميف تبهذ أمل ىننآ ريغ » )١(
 ىلا نيلسوتم ةهلالا ليثامتب ةنيدملا ىلاعأ ىلا ىتأ ؛ كانه تمقأو « ةبيط فورظ
 ٠ مهدالب ىف ةماقالاب اذهك بعشل حمسي ال نأ ةدشب

 ىف نوشيعي ةنايدلا كلت نم نيريثك اصاخشأ نأ تملع امل نكلو (14)
 مدقت مل اهنأب ىرأ ىننكل « مهتبلط لجأ نم معركشأ ىننآب تبجأ ميلاقألا كلت
 نأي قحلا دحاو لكلف تافارخلا كلتب اكسمتم دحأ ىفب ناف اذلو « عيمجلا نم

 الات 11 اعل سمكا نا راسلونا ءاشت انك فيرصتم

 مه

 ناكسمل ةيضرم ةباجا ءاطعا ىرورضلا نم هتيأر دفف كلذ عمو )1( 
 حمسي ال نأ ىأ © حاجلاي بلطلا سفن ىلا تمدق ىتلا ىرخآلا ندملاو ايديموكين

 ةرطايالا اهعبيتا ةطخلا هذه نأل الوأ ) اهندم ىف نكسلاب نييحيسملا نم دحأل

 ةموكحو رشبلا عيمج ىعرت ىتلا ةهلالا ىضرت اهنأل ايناثو ٠ مهعيمج نوقباسلا
 ددصي اهومدق ىتلا ةبلطلا دييأت اضيأ ىرورضلا نم هتيأر امك ( اهسفن ةلوذلا
 ٠ مهتهلا ةدايع

 ل
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 ) « )39١مكتنطف ىلا ةصاخ لئاسر نآلا لبق تلسرأ دق هنا نم مغرلابو «

 نيذلا نينطاوملا كثلوأ دض ةمراص تاءارجا ذاختا مدعب اضيأ رماوألا تيطعأو

 قيرطلا كلذ كولس نوديري ٠ لادتعالاو فطللاب مهتلماعم بجي لب ٠ هنأ الا

  0هتيآر دقف « مهريغ وأ دونجلا ىديأ ىلع باصتغا وأ تاناها ةبآ اولمحتب ال

 تاقلمتلاب نينطاوملا عانقال اضيأ ةلاسرلا هذه ىف مكتنطف نركذأا نأ :تتماتملا" نم

 ةهلالا ةيانع اوكردي ىكل حئاصنلاو ٠

 نمف ةيهلالا ةدابع » هرابتخا ضحمب »2 دحاو ىأ مزتعا ناف اذلو ( 001

 ٠ هتيرحل هكرتاف هتنايد ىف ءاقبلا دحا دارا نا امأ ٠ ةي.ةدحرن نأ تشانملا

 هكا كرقتو « :كنلا -:لكوأ ام .مامتا ظحالت نأ كتنظتم قي اممواو

 نم هنأل «, باصتغالاو بلسلاو تاناهالاب انينطاوم ملظل ناطلسلا دحأل طعب مل

 تاقلمتلاو حئاصنلاب ةهلالا ةدابع ىلا انينطاوم ةلامتسا اقباس بتك امك قئاللا

 ةعاذا كيلع متحملا نمف انينطاوم عيمج ملع ىلا اذه انرمأ لصي ىكلو ٠ ىرحألاب

 ٠ « تنأ هردصت روشنمب ةرداصلا رداوألا

 رمألا ردصيبي ملو 2 اة لعفد 2 هيلع تمدح ةرورضلا نذل ارظنو 52

 رهظأ نأ قبس هنآل « هيف قوثولا نكمي صلخم هنأب دحأ هربتعي ملف « هتداراب
 ٠ قباس لثامم فارتعا دعب هعادخو هتابث مدع

 روهظلا ىلع ىنح وأ تاعامتجا دقع ىلع اندعش نم ذخا وركن ملف 22-

 ءانئاذيا مدع ةظحالمب ترمأ امنا « اذه نع ائيسش نمضتت مل هتلاسر نأل « انلع

 نم ءىش ةسرامم وأ سئانكلا ءانب وأ تاعامتجالا دقعب انل حامسلاب رمأت ملو

 ١ ةيداعلا انس وقلد

 » ىوقتلاو مالسلا نع نيعفادملا »2 سودنيسلو نيطنطسق 90 عم «؟6)

 اريخآ رطضا نأ ىلا رمألا اذهل عضخي ملف: رجافلا لجرلا كلذ اما ٠ اهاردصا

 ٠ ىهلالا لدعلا كلذ ىلا هعفد امدنع هتدارا مغر هتعاطال



 سشاعلا لصفلا

 اهب اوقطن ىتلا تاملكلاو , ةاغطلا بالقنا

 مهتوم لبق

 ذا هنا : ىتآلاك تناكف قيرطلا اذه كولسل هتعفد ىتلا فورظلا امأ ( ) ١

 ارظن ءقاقحتسا ريغب هيلا لكوا ىذلا مكحلا ةمظع ءاقبا ىلع دعب ارداق دعي مل

 اقفال لكنا ردقنلو , ةطحلتم 'ةكيرطي نوكشلا اذا: مهنلاو ةمكتللل هراقتفال
 ةيروطاربمالا ىف هنارقأ ىلع ىتح رختفا لب ٠ رربم ىأ نود ةسرطغو ءايربكو

 ميلعتلاو بسنلاو لصألا ةيحان نم ؛ هجو لك نم هنم ىمسأ اوناك نيذلا

 ٠ قحلا هلالا وحن ىوقتلاو لادتعالا ةيحان نم لكلا قوفو « ءاكذلاو ةفاقثلاو

 ٠ ةبتر ىمسأ هسفنل لحتنيو , ةحاقوو ةأرجب فرصتي ادب اذلو

 نشو َسوينيسيل عم اهمربأ ىتلا تادهاعملا ضقن هتقامح ىف نج ذاو ( ")

 جاهأو « رومألا لك ىف كابترالاو ىضوفلا ببس زيجو تقو ىفو ٠ ءاوعش ابرح
 هتبراحمل بهذو « دنجلا نم ادج اريفو اددع ةنمضتملا هتاوق لك عمجو « ةنيدم لك

 ٠ هدونج ددع ىلعو . ةهلآ اهنظ ىتلا نيطايشلا ىف هتقفث ىلع ادمتعم

 0 اد تتر لينال رتل ودعم نك مرح ١ يرجلا لكحا اكو( 53]
 0 0 كولا كارلا هلل عاشو دكتفو كجم ناك ىذلا تسويتدستل

 لك هنع ىحنت ذاو ٠ هيلع دمتعي ناك ىذلا سشيجلا ديبأ الوأف ( 5 )

 سبالملا نكمي ام عرسأبو ارس عزن « رفاظلل اوبرهر « اديحو هوكرتو « سرح
 نال ا لاب ططحرو ا مك ةقيلح ا عااولا قا نكت :مل ,نللب ةليكملا
 ذاقنا :ىلع هصرح نم مغرلابو ٠ ىرقلاو لوقحلا ىف ابتخاو بره مث ٠ زبجلاو
 3116 هلاثثب نلعأو © سفنلا "قش لا ةقادعأ ىديآ نم جنم مل هناف هسفن
 : ةلئاقلا ةيهلالا لاوقألا ةنامأو

 لطاب ٠ ةوقلا مظعب ذقني ال رابجلا ٠ شيجلا ةوقب كلملا صلخي نل»( 5 )

 ةثردآ ىف ٠5؟ ةئس ليربا ٠١ ىف نيميسكمو سويئيسيل نيب برحلا هذه تبشن )١(



000 
 ع١

 هيفئاخ_ىلع برلا انيع اذوه ٠ ىجني ال هتوق. ةدشبو لطالْصلا لجأل ىيرفلا وه

 ٠ '" « مهمسفنأ توملا نم ىجنيل هتمحر نيجارلا ىلع

 ةينونجلا هتروث ىفو ٠ ىزخلا هيطغي هدالب ىلا ةيغاطلا بهذ اذكهو (7)

 ولو »2 اهب بحعأ نأ قيس ىتنلا ةهلآلا ءابسذ :أو ةذهك نم نيريدثكلا الوآكت

 ةهج نم هتناخ لكلا قوفو ٠ هتااضو هنعدتمف « برحلا ُْف 20 هيلا 00

 هس ىذا نوكاقلا امك + لايفا قود د قرافو لتاك شرم لاشلا 0

 :سدالاح ناحن

نييحيسملا ةحلصم ىف ةيغاطلا هردصأ ىذلا ىكللا رمألا ةروص ( ١/١
 

 «٠ سوكينامرج «٠ سونيميسكم سويرلاف سوياك رصيق روطاربمالا و

 نم هنا دتقتعن + نيطسغو! © ستكفنا + سكلمت + قسوم نس

 كرديو ملعي ىضاملا ىلا علطتي نم لك ىرحألاب لب , لهجي دحأال نإ 5

 دوعبي ام لكب مهدمن نأ ىنمتنو . اندنطاوم ربخي اماود تعفن ةسخلات للك ف كا

 قفتيو ةماعلا ةحلصملا ىلا ىدؤي ام لكو « ماعلا عفنلاو , عيمجلا ىلع ريخناد

 ٠ دحاو لك ءارآ عمد

 رمأوأ راتس تحت هنا نآلا ليق انل حضتا امدنع هناف كلذل ) 8 ( ١»

 تاعامتجا دقع مرحت تناك ىتلا ٠+ سونايميسكمو' َسوُناَدَحْلَكِم نيليلجلا اذيوبأ

 رورشلا كلت ناو « بهنلاو بلسلل ةريثك ثداوح نوفظوملا بكترا , نييحيسلا|
 ةيانع مهعم لذبن نأ اماود دون نيدذلا « انينطاوم بارخل رمتسم ديازت ْف تناك

 ماعلا ىف لئاسر تلسرأ « اذهل ةجبتن ددبتت تناك مهتاكلتمم ناو « ةلماك

 نم عون ىأ ةيدأت دحأ دارأ نأ هنأ اهبف انرمأ ظ ةعطاقم لك مكاح كل 3

 نأ بجيو « ةضقانم نود نم هتياغ مامتاب هل حامسلا بجي ةينيدلا رئثاعشلا

 امك اوفرصتيل عيمجلل ةيرحلا حنمت نأ بجيو « دحاو ىأ هعنمب وأ هقوعي ال

 ٠ كش وأ فوخ نود نوديري

 نوطعيو « انرماوأ نوفرحي ةاضقلا ضعب ىرن نأ قيطن ال اننا ىلعد (غ5)

) ١5١-585 2 



 ا ١

 رئاعشلا ةيدأت ىف نواكلتي مهنولعجيوءانتاريبدت ىنعم ىف كشلل ةصرف انبعش
 ٠ اهل نوحيرتسي ىتلا ةينيدلا

 انرما « ليقتسملا_-ىف فوخلا وأ كشلل رثأ لك عازتنا ناكمالف » )١١(

 بعذلملا اذه قانتعا دارأ نم لك نأ عيمجلل حضتب ىحل « ىكلملا رمألا اذه ةعاذاد

 قانتعاب 4ل 3 دحاو لك ناو م هده اننحنم يللع ءاذب هل عممجم ةنايدلا هذه و

 ىرأا تدودد ءانيب كلذكد

 رتمان نأ بسانملا نم هنا انيأر ةمظع هذه انتحنم دادزت ىكلو )١١( ١»

 نآلا ليق اعرش نويحيسملا اهكلمت ضادأ وأ تويب كلانه تناك نأ هنأب اضربأ
 , ةنيدم ةيآ ىف تردوص وأ « انيوبأ رمأ ىلع ءانب ةموكحلل اكلم تراص اهنكلو
 نييلصالا اهكالم ىلا اهتداعا بجو . دحاو ىأل ةيده تمدق وأ تعيب دق تناك ءاوس
 ٠ « انتيانعو اناوقت اضيأ هذه ىف دحاو لك فرعي ىكل « نييحدسخأ

 رماوألا نم ابيرقت ةنس دعب اهعاذأ ىتلا ةيغاطلا تاملك ىه هذه )١١(
 انك ىذلا كاذو ٠ ” ةدمعأ ىلع اهشقنو نييحيسملا دض اهردصأ نأ قبس ىتلا

 ىف ةماقالاب انل حمسي مل ىتح « ةلتقو ارافكو اراجف ليلقب كلذ لبق هينيع ىف
 نع اعافد رماوألا ردصأ هسفنب وه 2 ءارحص وأ ةيرق ىتح وأ « ةنيدم ةيأ

 شوحولاب , فيسلاو نارينلاب نولتقي ةزيجو ةرتف ذنم اوناك نيذلا نييحبسملا
 بيذعتلا عاونأ لك اوناعو « هسفن ةيغاطلا روضحب « ةحراجلا ر وبطلاو ةرساعلا

 نالا هنكلو « ةمثأ راجفكو « ةسعت تاقولخمك توملا عاونأ رشآأو « صاصتقلاو
 فرتعا دقو « سئانكلا ءانبي مهل حمسيو « ةنايد باحصأك مهب فرتعيب حبسصأ

 ٠ قوقحلا ضعب مهل نأب دهشو هسفن ةيغالعأا

 :مهببسب ةعفنملا نم اًئيش لان دق هناك ٠ تافارتعالا هذه فرتعا ذاو (16)
 ىف كلم ةئحافم ةيرض هللا هيرض ذاو « قحتسي ناك امم لقأ اهلعل امالآ لمحت
 1[ رح كالا 7 هلم

 ةعاجشب نويراحب ذا نيذلا برحلا لاطبأ توم نكي مل هتوم نأ ىلع )١15(
 هشبيج ناك ذا هنأل ٠ اديجم اتوم نوتومب ام اردثك ءافدصالاو ةليضفلا لجأ نم

 مديسسلا|

 ب ف 9



 دوب 1

 ىذلا صاصقلا لان « ائيتخم تيبلا ىف وه ثبلو ٠ لاتقلا ةخانس ىف لازي ال

 هي تلحو + همسجالك'ىف ةثجافم ةبرض.هبرض هللا نآل , هلا 100

 همسج لك باذو ٠ عوجلا هانضأو ٠ احرطنم ضرألا ىلع طقسف ٠ ةحربم مالآ

 لوحت حبش ىوس كرتي ملو هرظنم لك ريغت ىتح « هللا اهلسرأ ةروظنم ريغ رانب

 نودقتعي هيلا نورظني نيذلا ناك ىتح « ةفاجلا ماظعلا نم لكيه ىلا نمزلا رورمب

 ىتفو باذو العف تام مسج ىف تنفد ىتلا هسفنل ةربقم الا نكي مل همسج نأ

 ٠ هرخآ نع

 اتطقسو هانيع ترجفت ٠ هعاخن قامعأ ىف فنعب ةرارحلا هتنفأ ذاو )١5(

 ٠ برلاب فرتعا ددرتت لازت ال هسافنآ تناك امدنعو ٠ ىمعأ راصف امهببقو نم

 ببسب رومأآلا هذه دباك هنأ هفارتعا دعب « حورلا ملسأ اريخأو « توملا ىنمت مث

 : حيسملل هداهطضا

 سششع ىداحلا لصفلا

 ةيحيسللا ءادعأل ىئاهنلا كالملا

 ءادعأ نم ديحولا ىقابلا نسونيمدسكم قيرطلا نم حستكا امدنعو ( ) ١
 كلم هللا ةمعنب اهساسأ نم سئانكلا ديدجت ادب « نيعمجأ مهرشأو . ١ ةيحيسلا

 امنيب ٠ لبق نم رفوأ ةيرح ىلع ةلصاح نوكلا هلا دجمل حيسملا ةملك تءاضأو « لكلا

 ٠ راجفلا ةيحيسملا ءادعأ راعلاو ىزخلا ىطغ

 2« ماع ودع هنأ الوأ ةرطابألا هنع نلعأ ذا هسسفن سونيميسكم نأل ( ؟)

 روصلا امأ ٠ هلل ضغيم ةيغاطو توقممو ادج ريرش هنأ ةماع تاءادن هنع تق'طأ

 تحرطو اهنكامأ نم اهضعب عزن هدالوآل وأ هل اميركت ةنيدم لك ىف تقلع ىتلا

 ليئامتلا امأو ٠ دوس ءالطب اهسمطب ىرخألا هوجو تيحمو ٠ تقزمو ضرأآلا ىلا
 2« تمطح مث كلذك ضرألا ىلا تحرط دقن هل اميركت تءيقأ دق تناك ىتلا

 ٠ اهيلا ةءاسالاو . اهتناها اودارا نيذلا ةيرخسل تضرعو

 سوئايدلقدو« ١١" ماع سويتنسكمو ١١© ٠ ماع سويرلاغو « ٠١ ماع نايميسكم تام (1)

 م1 ماع
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 بصانملاب مهمركأ نيذلا اميسس ؛ سونيميسكم نورصاني اوناك نم عيمج لتقو

 وحن ةبيعم تافرصت اوفرصت نيذلاو « هايا مهقلمت ىلع مهل ةافاكم ةعيفرلا

 ٠ انميلاعت

 «عيمجلا نم رثكأ هافاكو همركأ ىذلا ٠ هئاقدصأ زعأ نسويتيسوب لثم ( 5 )

 كلذكو ٠ ءارزولل اسيئر هماقا ىذلاو « ةثلاثلاو ةيناثلا ةرملل ايلاو نيع ىذلاو

 لتقلا ثداوح ةرثكب رهتشا ىذلاو « ةبتر لك ىلأ اضيأ ىقر ىذلا سونايسلاك
 2« نيرخآ نيريثكو ٠ رصم ىف نييحيسملا دض اهبكترا ىتلا ىصحت ال ىتلا

 ٠ سونيميسكم نايغط مهيديأ ىلع دتما , نيذه ىلع ةوالع

 نع طق لفاغتي مل ىذلا لدعلا هنم صتقا ىذلا ؟ سنكتويث كلذكو ( ه )

 دعسأ ىف هناك ادب ؟ ةيكاطنأ ىف لاثمتلا ماقأ امدنع هنأل ٠ نييحيسملا دض همئارج

 . ايلاو هماقأ دق سونيميسكم ناكو . لاح

 « نيلاتحملا نع ثحب ةيكاطنا ةنيدم ىلا لزن ال سوينيسيل نأ ريغ (71)

 مهابا الئثاس « اثيدح ماقملا لاثمتلا ىلا نومتني نيذلا ةنهكلاو ءايبنألا بذعو

 اوعيطتسي مل بيذعتلا طغض تحتو ٠ عادخلاو شغلا ىلا مهئاجتلا ببس نع

 .ءاهد ىلإ عجرب عادخلا اذه لك ىف رسلا نأب اوحرصو « رمألا ءافخا دعب امبف

 مادعاب رماصاصق نم هقحتسي ام مهنم دحاو لك ءاطعا دعب هناف كلذلو ٠ نسنكتويث

 ٠ بيذعتلا عاونأ دشأب عادخلا ىف هعم نيرمآتملا بذع مث « الوأ هسفن سنكتويت

 مهكرشأ نيذلا ,« سونيميسكم ءانبأ اضيأ مهعيمج ءالؤه ىلا فيضأو (ال )
 111 اكتلل |تاحوالانوا ليقامتلا ”عيلع» ةوكاسما دلْضْوَي ةنيوؤطاودمالا ةةمظحلا ف
 دقف « سانلا لك اودهطضا مهئايربك ىفو « اوخفتنا نيذلا . ةيغاطلا براق امأ
 11 ا دامت ا دما امكن, هاركتي ماسلا, اناث 31 [صاصق : شلانإ مهن لح
 ةدراولا ةحيصنلا اومهف وأ اوفرع الو « ميلعتلا ىلا اوعمتسي مل مهنأل ٠ راعلإو

 : ةسردقملا ةملكلا ىف

 ؟ ف رظنا (9) " لصف (؟)
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 * هدنع صالخ ال ثيح مدآ نبا ىلع الو ءاسؤرلا ىلع اولكتت اله ( 8 )

 سوينيسيلو نيطنطسقل دطوتو مكحلا تبثت رارشألا دعبا ذا اذكهو ( 9 )

 نيرعاش « هلل ةوادعلا نم الوا ملاعلا ارهط ذا ناذهو ٠ هب نيقيلَخ اناك َنيدللآ

 اينمءاوقتو .« .هللو ةليضفلل امهتبحم ارهظأ امي اهنا ىتلا تاكريلاب

 ٠ ٠ نييحيسملا ةحلصم ىف هايرجا ىذلا حلاصلا امهريبدتب « هلل امهركشو

 100 تم ا سو
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 تا ا ا

 م



 وئاعلا يباتكلا



 لوآلا لصفلا

 هايا هللا انحنم ىذلا مالسلا

 ,نوكلا كلمو ربدم ., ءىش لك ىلع رداقلا , هلل دمحلا ميدقت ىغبني ( ) ١

 ءاهيدافو انسوفن صلخم حيسملا عوسيل مظعألا ركشلاو « ءايشألا لك لجأ نم
 وأ ةيجراخلا تابارطضالا هعزعزت ال اديطو مالسلا انل مودي نأ لسوتن هب ىذلا

 3 0 ظ دخلا كاما نطل

 اذه 0 ا ع مر 0

 1 تخ كنأ نينلعم

 سئانكلا ءانب ةداعا لجأ نم:قئاللا حيبستلا فيضن نأ انب قيلخو (9)

 برلل اومنر » ةيلاتلا تاملكلا ىف ةحيصنلا انيلا مدقي ىذلا سدقلا حورلل ةعاطا
 برلا نلعأ ٠ هسدق عارذو هنيمي هتصلخ ٠ بئاجع عنص هنأل هديدج ةمدنرت

 " « هرب فشك ممألا نويعل ٠ هصالخ

 ناب ادبنل ةيديدج ةمينرت منرن ناب انرمأي ىذلا لوقلا ىلع ءانبو ( 5 )
 ىرن نأ نآلا انل حمس دق اهانفصو ىتلا ةملظملا ةبعرملا رظانملا كلت دعب هنأ نيبن
 نم انوقدس نممزوريثكلا ضرألا ىلع اهاري نأ ىهتشا ىتلا رومألا كلت نسرامنو

 ٠ ” اوعمسي ملو اهوعمسي نأو « اوري ملو هللا ءادهشو راربألا

 ىلا اولمح ذإ! 5 ادج لضفأ رومأ ىلع اولصحف اوعرسأ مهنأ ىلع ( 5 )
 امم مظعأ ءايشألا هذه نأ فرتعن نحنو ٠ ةيهلالا ةداعسلا سودرفو ءامسلا
 انناو «٠ ىمظعلا بهاوملا ثعاب اهنلعأ ىتلا ةمعنلل انشهد دقف اذلو , قحتسن
 ةلنودملا لاوقألا قدصل نيدهاش « انسوفن ةوق لكب هدبعنو « هب بجعن قحب
 : اهيف ليق ىتلا

 . ةيكاطنال افقسأ دعي اميف راصو « روص فقسأ ظقانلتل اتق
00 

 ا (ة1 4110
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 ٠ ضرألا ىلع عنص ىتلا بئاجعلا ٠ برلا لامعأ اورظنا اومله » ( 5

 عوردبتتتلا ٠ حمرلا عطقيو سوقلا رسكي ملاعلا ىصاقأ ىلا بورحلا لقني

 احبنل انمايأ ف حوضوب تمت ىتلا رومألا هذهب انطيتغا ذاو ه ى» رانلاب اهقرحد

 اذكهو ٠ 5 اهحاضيا قباسلا ةقيرطلاب اوكله هللا ءادعا عيمج نا ( 7 )

 ريرشلا تيأر دق » ةيهلالا لاوقألا اضيأ تمتف ٠ رشبلا رظن نم ةأجف اوحستكا

 الو تتح وذ

 رون ةعشأب ءاضأو بحسلا هللختت ال ليمج وحص راهن قرشأ اريخأو (8)

 مل انتعامج نم اونوكي مل نيذلا ىتحو ٠ ملاعلا لك ىف حيسملا سئانك ىوامس

 اعايازمب عافتنالا نم لقألا ىلع وأ ٠ تاكربلا سفن ىف كارتشالا نم اومرحد
 / هللا: انيلع اهتدهنا نقلا معنلا نكسر ح مانا

 ىناثلا لصفلا

 سنئانكلا ءاند ةداعا

 ءقواشملا نم اوصلخت ذاو « ةاغطلا ملظ نم سانلا لك ررحت اذكهو ( ) ١

 ءايقتالا نع ىماحملا نأب ىرخأ ةقيرطب رخالاو ةقيرطلا هذهب دحاولا فرتعا ةقداسلا

 اذل:ناك هللا. حيسم ىلع انعاجر انيقلا نيذلا نحنو ٠. ىفيقحلا حاولا هنالإ

 انيأر امنيح ميظع حرف انعيمج ىلع قرشأو ٠ هب قطني ال روبح ةصاخ ةفصب

 دق هناك ةايحلا ديعتسي ادب دق « ةاغطلا هبرخأ دف ليلقب كلذ لبق ناك ناكم لك نإ

 نم ةيناث ىنبت تادب دق لكايهلا نأو « توملاب لمحم دمألا ليوط ابو نم ماق

 ىتلا ةميدقلا لكايهلا نم ادج مخفأ الكش ذختتو ٠ قهاش عافترا ىلا اهسساسأ

 * كثتمدثقن

 («31 9و «ه : ”ازه) ( ١١و١٠ ف ١ ك رظنا () 2( ا

 ال ةلماك ةينيدلا ةيرحلا تحنم سوينيسيلو نيطنطسق هردصأ ىذلا رمألا ىّضتقمب (8)

 | ٠ هتديقع وأ هتنايد تفلتخا امهم ناسنا لكل لب بسحف نييحيسملل



 عرب
 رن م رش حرج

 هتمحرو هدوجو هللا مرك انل.اوديا نييسيئرلا ماكحلا نأ ئلع ( " )

 لسرا كلذك ٠ نييحيسملا ةحلصم ىف ةرركتم رماوا رادصاب كلذو « معأ ةينيكب
 ا ا كا تانادتلا مم ةفقايسالا لا ةيصخش لئاصر "روظلاردمإلا
 الا لإ 1 رئة ىلا ن1 ةمحزكمي قئاخولا هذه: انتبثا نا نينطخم نوكنال
 0 ل هلو ىلع تقيرا دق اهناك ١ باتكلا اذه نم بسانملا ناكملا ىف
 ٠ اندعب ىتأي نم لكل اراكذت ىقبت

 ثلاثلا لصفلا

 ناكم لك ىف سيركتلا تاولص

 ٠هلجأ نم ىلصنو هيلا قوتن نيعمجأ انك ىذلا رظنملا ىؤر اذه دعب ( ) ١
 عمتجاو 2« ةديدجلا ةالصلا توبب سيركتل دايعأو مئالو ندملا ىف تميقأ دف

 2, بعشو بعش نيب ةبحملا تلدوبتو ٠ جراخلا نم اعم ءابرغلا ىتأو « ةفقاسألا
 يات [ةلاوتروو مكدتلا) ذنب ءاضعأ مكاو

 تبراقتف » ثدحيس ناك امع ايزمر بنت ىذلا ىوبنلا لوقلا مت ذئدنع ( ؟)
 نلعأ نأ قبس ام لمكو ٠ ؟ « هلصفم ىلا لصفم لكو همظع ىلا مظع لك ماظعلا
 هل ةمركللا ةراتعلل هده ف ةضمافلا كاتريشتلا ب 2

 عيمجلا ناكو « سدقلا حورلل ةدحاو طاشن ةكرح ءاضعألا لك تداسو (؟)

 نيحبسم ةدحاو ةمينرتب عيمجلا فتهو « دحاو نامياو ةريغو « ةدحاو سفنب
 تيداو « ةسدقملا رئاعشلا اوممتو « ةلماك تامدخ سئانكلا ءاسؤر نسرامو ٠ هللا

 اهيلع اننمتئا ىتلا ةملكلا ةءارقو ريمازملا داشناب انه ٠ ةبيهملا ةةسينكلا ضئارف
 مالآل ةيرسلا زومرلا تيرجأو « ةليلجلا ةيهلالا تامدخلا ةيداتب كانهو « هللا

 ٠ صلخلا

 » اثاناو اروكذ » رامعألا 0 نم سانلا انبأر تقولا سفن قو : (

 (ا/ : "ب زحر (90 ىلي اميف 7  ه ف رظنأ )١(
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 تاولصلاب كلذو مهتاكرب لك ردصم هلل ماركالا مهبولق لك نم نومدقي

 ٠ ةباهمو الالح عامتجالل أوفاضأ اذكهو » ءانثو تتح بظخ 2« هتفاط ردق ىلع 06

 روهألا ةماخفو ةمظع لجأ نم ىليلهت باطخ

 مدقت دنو ١ اثحب بتك نم كانه ناك ةلدتعملا تالهّؤملا ىوذ نيب نمو ( ) ١

 ”٠ داك اؤعهتجا دق اوناك نيذلا ةاعرلا نه نيريثكلا ةريضحاى ةكلاكلا)

 ىلاتلا باطخلا هجو « ةعورو ءوده ةلاح ىف نيسلاج اوناك ذاو ٠ ىسنك عامتجا

 اة راع مت 5 ءىش لك قءازاتمم هللا نم ابوبحم افّقساناك) 0011
 01017 ب » ةيقينيف-ىف .ىنابملا مخفا ناك ىذلا روض لك 11 1

 سئانكلا ءانب لجأ نم ىليلهت باطخ (؟)

 روص فقسأ سنئيلوب ىلا هجوم

 ا001 دك وتلاو ةئسدقملا بانخلا نينسياللا + هللا ةنهكو ءانح 1 0١١
 «" تنآو 2 ىتونهكلا سدقلا حورلا بوثو ةيهلالا ةحسملا . ةيوامسلا دجملا

 كناف كلذ عمو «٠ خويشلا ةمكح كبهو نم اي « ديدجلا سدقملا هللا لكده رخذ اي
 00 11 نحلاج + ةرهدزم ةئيضف ى:بابتشلا تانرصتو« ةكلال 0

 حيسملل ىضرأآلا تيبلا اذه ديدجتو ءانب زايتما ملاعلا لك ىلع نميهملا ه.سفن

 + ع ةبهلالا ةمسدتملا هسورتلو نكفلا هلتمأ) 00 1

 )١( روص فقسأ سنيلوب وه (0) هسفن سويباسوي وه ٠ ف رظنأ 1١ : 21

 ع(«: ١" ؤر)(5)' سننلوا

 ( ةسينكلا خيرات ١«  م)



 1 تيل ةم؟

 ةميخ سدنهم « رخآ ه ليثلصب كوعدي نأ عيطتسي ءرملا ناد (؟)
 رخآ ليابرز وأ ٠ لضفأ ديدج ميلشروأ كلم ناميلس وأ « ةيهلالا عامتجال'
 ل ل نمر مطعأ دك فلنا :ةزدديلا فالس

 ف1 كل | ددجملا للا ميطف راغص ايءاضبأ. ا متتاو ف ( 20
 ٠ ردقلا ىعيفر ءايقتالا ناميالا لفحم , ةمكحلا ةسردم « ةحلاصلا

 امدنع هلل حيباستلاو مينارتلا عفرب ليوط تقو ذنم انل حمس دقل » ( 5 )
 ال] هللا تامداع اعماسم نع ارشقت ىتلل .ةيهلإلا  رامسألا| نمو انفع
 : لوقن نأ انملعتو ٠ ةشهدملا لامعألاب رشبلا ىلع برلا اهقدغأ ىتلا تاكردلاو

 م مدقلا مايأ ىف مهمايأ ىف هتلمع لمعب انوربخأ انؤابآ ٠ انعمس دق انناذآي مهللا

 ةيوامسلا هللا نيميو 1 ةعيفرلا عارذلا كردن دعن ملو نآلا امأد( )1١
 سفن نم ىرن انحبصأ لب . ربخلا وأ ةعاشالا درجمب لكلا كلمو ننحتلا هلبزجلا
 ةنيمأ ىه امنا ةقيحس دوهع ذنم ةنودملا تاحيرصتلا نأ . اننيعأبو « لاعفالا
 : نيلئاق لاع توصب فتهنو ةيناث راصتنا ةمينرت عفرن نأ انب قيليف « ةقداصو
 ٠١« ٠ انهلا ةنيدم ىف دونجلا بر ةنيدم ىف انيأر اذكه انعمس امك د

 ىتلا اثيدح ةديشملا ةنيدملا هذه ىوس منرملا دصقي ةنيدم ةيأو » ( )
 حرصي ىتلاو « ١١ هتدعاقو قحلا دومع ىحلإا هللا ةسينك ىه ىتلا « هللا اهديش
 00 ل ا تام ك1 زد عاد : ةاكاقزحأ ىلا نوت اضتا ا
 منرتيلف ديحولا هنبا ةمعنب اهيلا اعم انعمج دق نذحتلا ىلكلا هللا نأ امبو
 كرا يللا نا ركل و10 انكنع تحرم + لقيلو ىعذ نم لك لا توت
 .« ١5 كدجم نكسم عضومو كتيب لامج تببحأ براي » : اضيأو « ١١ بهذن

 ةدحاو حورب انعم انلك لب « بسحف ادحاوذ ادحاو ال « همركنلو ١ ؛ 8)
 .حيبستلا هب قيليو برلا وه ميظع » : نيلئاق ايلاع توصلا عفرنو ةدحاو سفنو

 ىلا الوأ ثيدحلا سويباسوي هجوم (7) (9 : © جح ) )١( ( خلا 5٠ : 50ه رخ ) (5)
 ايعاد بعشلا ىلا اريخأآو ٠ ةصاخ ةفصب سنيلوب ىلا مث ٠ ةماع ةفصب نيعمتجملا سوريلكالا
 1 رمل ةكا اذ ١( : 44 زم ) (8) .٠ لفحم . ةسردم . نكسم . راغص معاي)

 200 عمل ع ةيااازرسا >1

 2(. : "16 زم ) (55) 0000000 م 6 ا وم 00



 85 . داك

 عفترم«ميظع هتيبو « اقح ميظع هنأل ١5 « ٠ ةسدق لبج ىف انهلا ةنيدم ىف ادج
 بئاجعلا عناصلا برلا وه ميظع » « ١١ رشبلا ىنب نم الامج عربآو «٠» حيسفو
 بئاجعو ضحفت ال اروماآو مئاظع لعافلا ١» كاذ وه ميظع « ١ا/ هدحو ماظعلا

 اكولم عفري ىذلا ةنمزألاو تاقوألا ريغي » ىذلا وه ميظع « ١4 دعت ال ةديجم

 م١٠ ةلبزملا نم ريقفلا عفريو بارتلا نم نيكسملا » ميقي ىذلا«5١ اكولم ضفخيو
 تاريخ عايجلا عبشا بارتلا نم نيعضتملا عفرو مهشورع نم ءازعألا لزنا » ىذلا
 5١ « ٠ نيربكتملا عرذا مطحو

 ام ديأ نينمؤملا ريغ لجأ نم اضيأ لب نينمؤملا لجا نم طقف سيل » ( 9 )

 دحاولا هلالا « ةمحرلا ىلكلا ء ءىش لك ىلع رداقلا ٠ هلك ملاعلا قلاخ ٠ لكلا
 عناصلا »ه هدحو وه ىذلا كاذل ءه ١" ةديدج ةمينرت هل منرنلف » ٠ ديحولا

 لتقو ءامظع اكولم برض د ىذلا كلذل « ١١ هنمحر دبألا ىلانأل «ماظعلا بئاجعلا

 نم اناجنو انركذ انتلذم ىف برلا » نال ؛ 5 هتمحر دبألا ىلا نأل ءازعا اكولم

 ٠ « 56 انئادعأ]

 مركنلو ٠ نوكلا بأل تاملكلا هذهب عاطقنا الب ايلاع توصلا عفرنلو )١١(

 ةتائدللا ملعم. « ةيهلالا ةفرعملا ملحم ء انتاريخ ردصم وح دل 000
 نحن انصلخم عوسي ىا « ةايحلا حلصم « راجفلا لتاقو ٠ رارشألا كلهم . ةقحلا

 . طونقلاو َنَسانَلل ةلأ ف ١5

 قفو  ىضترا دقءةمحرلاىلك بآل ةمحرلا ىلكنباكءهدحو وه هنأل » )١١(

 ليلجب يبطكو داسفلا فنيحرطنم انكنيذلا نحن انتعيبطذاختاب  هيبآحالصدصق
 « ةرذقلا مهحورق جلاعيو «٠ مهعاجوأ صحفيل ىضرملا ذاقنأ لجأ نم لزانت ردقلا
 نم هسفنل انذقنأ اضيأ نحن اذكهو ٠ نيرخالا ءاقش نم ملألا هسفنل لقنبو

 حورجو ةيدر حورقب نيباصمو بسحف ىضرم نكن مل نيذلا نحن ٠ توملا بلاخم

 (11: 55ه زم ) :١06 ( )١١( هازم )09)

 00 00303 ؟. ج4 أ 00 2

 0" 150 1 (7: ١١؟زم(. م8 : ؟ع[مهضا١ 9*"()1)

 502552556١ نه (0 2 ع 0

 ن1 ىو 1 نقع (98) عدم و 70: 0 34 ) 10



 نم ولا 51

 كلانه نكي مل هنأل ٠ ىتوملا نيب العف نيحرطنم انك لب « ىتوملا دادع ىفو ةتيمم
 ٠ نيريثكلا صالخل مدخي نأ عيطتسي بطعلا نم لاخ ءامسلا ىف نمم رخآ دحأ

 لمح هدحو وهو « انداسف قمع ىلا لصو ذا هدحو هناف وه امأ )١١( ١»
 انداع1و « انماثآ لجأ نم هقحتسن انك ىذلا صاصقلا هدحو لمحتو « انعاجوأ

 اا ل ا[ 0 رحت كارم افصق نكن مل نيذلا نحَي ؛ ءايحلا نا
 2, نآلا انصلخيو « اميدق انصلخ دق ٠ رورشلا ىف نيقراغو نيسند ةيلكلابو
 ال1 دق اذ راظتنا رككا ىلع لي ”دحاو' ىلا راظكتا ريغ ىلعا : ةكرابملا مريم
 انبيبط ٠ رونلاو ةايحلا بهاو وه ىذلا كاذ , بآلا ناكرد نم انيلع قدغيو
 ٠ هللا حيسم انبرو انكلمو ميظعلا

 قامعأ ىفو ملظم ليل ىف انوفدم ىرشبلا سنجلا لك ناك امدنع هنأل )١(
 0011 دنا فعلا اورألا ةؤقو , ةميدألا نيطابشلا عاد دقني مولطل]
 ٠ هرون ةعشاب كلذو « عمشلا نابوذك هروهظ درجمب ةمكحملا انروجف

 بحم دوقحلا دوسحلا ناطيشلا بضغ لجرم رجفنا امدنع نكلو » )١15(

 0000 ةيمنهجلا هتاوق لك انوحن هجوو « ةمحرلاو ةمعنلا هذه ببسب « رشلا

 ىتلا ةراجحلا هنانسأب ضعبب نج بلكك رمألا ةيادب ىف ىشحولا هنونج هجو
 001 فقل كن ماقتنالاك ةطلع نيدجاهلا قوح هيض" ماج كتصحو#«أ هيلغا قفلت
 ةميدع تويبلا داومو سداقملا ةراجح وحن هنونج هجو هيلا هجوت ىتلا ةايحلا
 تاوصأ هنم تثعبنا كلذ دعبو ٠ مهوت امك لقآلا ىلع , سئانكلا رفقأو « ةايحلا

 انايحاأو « راجفلا ةاغطلا تاديدهتب انايحأ . نيباعثلا تاوصأ5 ىرخأو « ةبعرم

 همومس ثفنيو « اتوم ايقتي راصو « ةيفيدجتلا رارشألا ماكحلا رماوأب ىرخأ
 ةتيملا هحئابذب مهلتقي داكيو « اهيلع ضبقلا ىقلا ىتلا سوفنلا ىف ةكلهملا
 موجهلل ىجمه لكو « ناسنا لكش ىف شحو لك اضرحمو « ةتيملا مانصالل
 ا

 دنج سيئرو 5" ىمظعلا ةروشملا كالم ديدج نم هتغب رهظ كلذ دعب )١5( ١»

 لامتحالاو ريصلاب ايفاك اييردت لاطبألا هتوكلم دونج رهظأ نأ دعب ”!/ هللا

 « هيضغبمو هءادعأ ىنفأو حستكاو ةأجف ديدج نم رهظ مث نمو « ءىش لك ىف
 ىمسأ ىلا مهعفر دقف هيراقأو هؤاقدصأ امأ ٠ مهئامسأل كلو.نثآ قدا ملا ئدحت

 005 ل 1 ةيذيعيسلا ةمجرتلا ببسح ( 5 : © شار (؟1)
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 نسمشلا ماما« ةيوامنسلا 'تاوقلا مامآ ابضيا لب ىسانلا لك 003 0
 ٠ ضرأآلاو ءامسلا لك ماما موجنلاو رمقلاو

 طق لصحي مل ىذلا رمآلا  نالا نييسيئرلا ماكحلا انيأر ىتح » )١17(

 نم هنم هولان امب مهروعشل « ةتبملا مانصألا هوجو ىلع نوقصبي - لبق نم

 ةلالضلاب نوازهيو « ةسندلا نيطايشلا رئاعش مهمادقأب نواطيو « ةمارك

 عيمجلل نسحملا ديحولا دحاولا هلالاب نوفرتعيوءمهئابآ ن مهيلا ةملسملا ةميدقلا

 قوف نوشقنيو « لكلا كلم هللا نبا حيسملاب نوذرتعيو ٠ مهسفنا كلذ ىف امب

 .لك مكحت ىتلا ةنيدملا طسو « ةدلاخ فورحب نولجسيو « صلخملا وه هنآ راثآلا
 اسما عوسي نأ ئرت اذكعو ٠ 'راجفلا ىلع هتارايصتناوةةلدا) 00000

 .ىلع نم عفرأ نم ىتح « هب فرتعا ىذلا لزآلا ذنم ديحولا دحاولا وه انصلخم

 ,نبالا وه هنأب اضيأ لب « رشبلا نيب لكلا كلم وه هناب طقف سيل «٠ ضرألا
 ٠ قح اذمحمو « هتاذ هللا وه هنأ ساسأ ىلع دبعي ىذلاو « لكلا بأل ىقيقحلا

 المي نأا"زايتمالا اذه ىلع لصح ضرألا ىلع شاع ةكلم,ىآ هنآل : 1

 .هذه لثم عضو نأ دعب كلم ىآ ؟ همساب ضرألا ىلع رشبلا لك ةنسلاو عامسأ

 . اهئاصقأ ىلا ضرأآلا ءاصقأ نم اهعيذي نأ عاطتسا ةميكحلا ةحلاصلا عئارشلا

 ؟ رشيلا لك عامسأ ىف ةمئاد ةفصب رقت تحبصأ ىتح

 .نيب ةيجمهلا ةيشحولا دئاوعلا لطبيب نأ عاطتسا ىذلا اذ نم » (16)

 مجوم ىذلا اذ نه ؟ رشيلا ةّبحفب ةثّيلملا ةتيقرلا ةثسيما را 200010 ا
 ةدايمزات ةيرشنلا ةعيبطلا ةتكانلا ةوقلا هذه رهظأ دكة |0000

 ؟ هتايح لوط ابتف هرارمتساو ٠ موي لك راهدزأ

 .نالا ىهف كلذ عمو ميدقلا ىف اهب عمسب مل ةمأ سسأ ىذلا اذ نم » (19)

 ؟سمشلا تحتناكم لكىف ةرشتنم ىه لبءضرآلا ناكرأ دحاآىف ةيفتخم تسيل

 .بلصأ ىو « مهسسوفن تحبصأ ىتح ىوقتلا ةحلسأب هدونج نصح ىذلا اذ نم

 ؟ اهموصخ عم عارصلا ىف ًالألتت ٠ ساملا نم

 دعب ىتح هدونج دوقيو « ىدملا اذه لثم ىلا هكلم دوسي كلم ىأ» )5١(

 وأ ةبنانوب » ةنبدمو ةكلممو ناكم ل ًالمبو » هئادعأب هرفظ نلعبو 2 هتوم

 .لكيهلا اذهك ٠ ةسدقملا اهنيبارقب ةيهلالا لكايهلاو ةيكلملا هنكاسمب « ةيربزب
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 الكا قحتست'قحلا 2« ةقيقحلاب ةليلجلاو ةميظعلا ةسدقملا هنيبا رقو ةمخفلا هتأانيزب

 اضيأ نالا هنأل ؟ انصلخم ةمظع نع ةحضاو تامالع ىه ىتلاو « ريدقتو باجعا
 ةراشأ ةمواقم نم ىجرت ةدئاف ةيأ كلانه لهو 58 تقلخف رمآ وه« تعنصف لاق

 اضيأو « ةقحب اذه لك حيضوتل اصاخ اثحب بلطتيل رمألا نا » )5١(
 نوكملاىحلا لكيهلا ىلا علطتيىذلا ,دوبعملا هللا ىنيعىف ةلعفلا ةريغ رادقم فصول
 ال110 انك لتيلا |, ةكرحتم  ةبسب ةراجح نما نوكملا' كنيبلا ِضْقِيَو# اعينجلا| انه
 عوسمي وم ىسيئرلا ةيوازلا رجحو « ءايبنألاو لسرلا ساسأ ىلع اديطوو
 قدي مل. ىذلا :ميخقلا 'ءانبلا ا ا يلب يذلا سطس حملا
 لازي ال ىذلا . رشبلا مظعم نم نوكملا ءانبلا كلذ ىئانب نم اضبأ لب ء رثأ هل

 هب رس دق بالا نكل ٠ ةريرش لامعأل رارشأ نيسدنهم نم مهل ايو 54 ايقاب
 ٠ ةعماجلا ةرضاحلا انتسينكل ةيوازلإ سار هلعجو « لازي الو « ذئتقو

 نسدقلا اذه « انم نوكملا هلل ىحلا لكيهلا اذه ىري ىذلا اذ نم » (19)
 لب سدقم وهو « ريهامجلل ىلخادلا هبارحم ىري ال ىذلا ٠ قحلاب ىهلالا مظعألا
 لخاد علطتلا ىلع ىتح ىوقي ىذلا اذ نم ؟ هنالعا ىلع رساجتيف « سادقأ سدن
 روغربسي نأب قحلا هدحو هل ىذلا ٠ مظعألا عيمجلا نهاك الا سدقملا باجحلا
 ؟ ةلقاع سفن لك رارسآ

 قداصبكلم وأ رخآ نوره ٠ هبئانو هدبع هماقأ دق هنآك « بألا رديدتب مكبعش هب

 ٠ ةدحتملا نيعمجأ مكتولصل اقفو امود هعم قاب « هللا نيابي هيشم «, رخآ

 م لا ره(

 نوكملا ىحلا لكيهلا و نع ثححتن' امدنع حيدسملا ةسيئنك ىلا الوأ سويباسوب ردسي (59)

 ةريخآو « « رثأ هل قبي مل ىذلا ميدقلا ءانبلا ١» كلذ نع ثدحتلا دنع دوهيلا ىلا مث « اعيمج انم
 3 « ايقاي لازي ال ىذلا رشبلا مظعم نم نوكملا ءانبلا كلذ » نع ثدحتي امدنع نيينثولا ىلإ

 ) )5١حيسملا توهال ىف سويباسوي ىأر نع باتكلا ةمدقم رظنأ ٠



0 
 /ا/

 مكسوفن ةلاح ىلع فرشيو ىعري نأ قحلا اذه هدحو هل طعدشم |1107

 مظعالا نماكلا دعب ىناثلا ناكملا ىف لقالا ىلعف لوألا ناكملا ىف نكي مل نا , ةيلخادلا#

 هتريغبو.ةقدب دحاو لك ربخ دف نمزلا لوطبو رابتخالاب هنأل هل طعيلف ٠ لوألا

 رداقلا هاوس نود هدحو وهو « ناميالاو ىوقتلا ىف نيعمجأ مكتبث دق هتياعرو

 ةنوعملاب هسفني وه اهمتأ ىتلا رومألا كلت نع  عقاولل اقباطم  اباسح ىطعب نأ

 . ةطبلالا
 نه لمعي نا نّبالا ردقي ال : ليق دقف لوألا مظعألا اتنهاك نع امأو 15

 اكاد نم لاخلا ناك اضيا اذكم ؟؟ لمعي بالا رظنب املا اذ

 لك اذختم « ةيفاص نعذلا ةريصبب ٠ ملعم لواك هيلا علطت ذا هناف "5 صخشلا

 اردق ىلع ةقدلا ىهتنمب هل اروص عنصي ناك ,« ىلصأ جذومناك هعنصي هآر ام

 ةمكحلا حور نم هسفن هللا هألم ىذلا ليثلصب نم لقآ نكي ملو , هتعاطتسا

 ديشلا لكيهلا عنصي ىكل هاعدو « ةيملعو ةينف ىرخأ ةفرعم نمو + 5؟ مهنلاو

 * زومر ىف ىوامسلا لاثملا بسح

 ٠ لماكلا حيسملا ةروص هسفن ىف لمح ذا اضيأ صخشلا اذهو » (؟55)

 لكيهلا جذومنال اقفو « ىلعلا هلل مخفلا لكيهلا اذه عنص « رونلاو ةمكحلاو ةملكلا

 ةمظعل فصرو ميدقت ليحتسملا نمو « روظنملا ردغل ةروظنم ةروصك » مظعألا

 مامتا ىف هنود اونوكي ال نأ اولواح نيذلا نيبتتكملا سفن ةزع ىف ترهظ ىتلاو

 0 فرطلا ضعي مل هنأ هش لك لبق ركذلام ريدج وهااممو" كلا 0
 رمل ملستسا الو « تاروذاقلا عاونأ لكب انئادعا ليح هتطغ ىذلا ناكملا اذه

 تناك ذا ء رخآ اناكم راتخي نأ نكمملا نم ناك هنأ عم « رومألا هذه اودبس نم

 اليك نأ نكمملا' نم ناك ثيح ء ةنيدملا ىف ةبسانم ةريثك ىرخأ 2-2 0

 ٠ بعتلا نم ررحتيو دوهجلا

 «ةريغلاب بعشلا عيمج مئازع ددش مث ٠ لمعلل الوأ ضهن ذا هنكلو » (؟50/)

 هذه نأ نظ هنأل ٠ لوألا لاضنلا ةعمعم لخد 1 ةدحاو ةلتك مهعيمج نم لعجو.

 م( 00: "0 رخر مم سنيلوب ىأ (؟9) عوو ::8ة وي



 ا /

 .ناويح لكو بائذلاو شوحولا مظعالا ىعارلا درط امدنعو » (5)
 1000000 5 ل فل قع < ةييلألا لارتألا حرصت امكو ' نيردتم
 ىزخيل اهعيطق ماقأ ادج ةلداع ةقيرطبو ناكملا سفن ىف ةيناث اهينب عمجي نأ
 01 دلل كا ارح رلع يضتيو 0 نق ركل

 |اونوكي مل مهنأل « دوحو مهل سيل هللا ىضغبيم ناف“ نالا. اما (3)

 مهب لزن « اريصق اتقو قيضلا ثبلو « قيضلا مهب لح نأ دعبو ٠ لبق نم طق

 تلجسلا .ق.ميدقلا ذنم ةنودملا تاحيرصتلا .قدص ىلع عئاقولا تتمرب اذكمو
 رد1ب ام لوقت ام نمض  ةيهلالا ةملكلا لوقت تاحيرصتلا هذه ىف ٠ ةسدقملا
 : مهنع

 .٠ ” توصي م هركذ ديبي : اضيأو57٠ رسكتت مهساوقاأو مهبلق ىف لخدد مهفيس

 براي . كتواملكلا هذه ىف هنالعا 3 امو 1 ٠ ان :ةناوان ه٠ نحن امأ .. 0 ١

 7 ل] نإ و هكحص تنيبت دق : 4١ ميلابك رقت نكد و
 ٠ ةقيرطلا هذهب اوتام ةربابجلاك هللا ىلع برحلا اورهشأ ذا مهنكلو (؟١)

 ىذلا لامعكلا دح تغلب دفقف سانلا نم تضفرو ترفقأ ىتلا كلت امأ

 : ادعشا ةوين اهيف تليق ىتح « هللا وحن اهربصل ةجيتن كلذو « هارن

 0001 6 ورا نفعلا يكمل < ةفلسلا ةيربلا ايديا سرنا 1 05)
 .بكرلاو ةيخرتسملا ىدايألا اهتيأ ىددشت » 4 جهتبتو ةرفقملا نكامألا رهزت
 مقتني انهلا !ذوه ٠ اوفاخت الو اووقنت ٠ بولتقلا ىفئاخ اي اوددشت . ةشعترملا

 هايم ةيربلا ىف ترجفنا دق : لوقي امك هنأل ؟؟ انصلخيو ىتأي وه ٠ ىزاجيو

 0 اا ار ره (58) ( 0. هر زها (؟4)

 ( ةيئسبسلا ةمجوتلا بسح 7: ةكازمأ) (57) 16(2  وبب15.: 590 رم (51)
 03: 347 (40) 021 18م 552. ع هياكل شمز) 0

 ١ ا هلا 51 ن٠ زو 400
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 ةشطعملاو ةيورم ىعارم ةفشانلا ضرالا ريصتو ٠ ةشطعلا ضرألا ىف ةكربو

2 255 

 باقحأ ذنم اهب ءىبذت ىتلا رومألا هذه ةسدقملا رافسألا ف تنود دقل » ©

 * ةيربلا هذهف ٠ قئاقحك لب ربخلا درجمب انيلا لقنك دعت مل ايل 2101
 سوُؤوفلاب اهباوبأ اوعطق ىتلا ةروجهملا ةلمرألا هذه . ةفشانلا ضرألا هذه

 اهبتك اودابآ ىتلاو « 55 لواعملاو سوؤفلاب اهورسك ىتلا ٠ ةباغ ىف باشخاك

 اهعلق ىتلا ٠ 53 همسا نكسم ضرألل اوسندو هللا سدقم رانلاب اوقرحاو , اضيأ

 اهاعرو ٠ رعولا نم ريزنخلا اهدسفأو « اهراوسأ اومدهو ٠ قيرطلا ىرباع لك

 ترس امدنع ةبيجعلا حيسملا ةوقب سجرنك نآلا تحبصأ دق « 5!/ ةيربلا شحو

 برلا هبحي ىذلا نأل ٠ ميحر باك اهبدأ دق اضيأ تقولا كلذ ىف اهنأل ٠ هتتيشم

 ٠ 44 هلبقي نبا لك دلجيو هبدؤي
 ترمأ ةلاحلا هتضتقا امبسح دودحم ردقي بيدأتلا تلان نا دعس و 20523

 ,ىهلالا اهريبع حيفيو + سجرنلاك رهزت نالا ىهو ٠ ديدج نم حرفت ناب

 ميمحلا عوبني ىهو « 55 هايم ةيربلا ىف ترجفنا دق : ليق هنأل ٠ رشبلا لك نيب
 ليلقب كلذ لبق ةيرب تناك ىتلا كلتو 5٠ ٠ ىهلالا ديدجتلا بهي ىذلا صلخملا

 ىتلا ىدايألاو ه١ ةشطعملا ىف تايم عيبانب ترجفتو ٠ ةيورم ىعارم نالا تراص

 نع ةعنقمو ةيوق نيهارب لامعألا هذهو ء ه5 قحلاب تددشت ةيخرتسم تناك

 اهتوق تدرتسا ةفيعضو ةشعترم تناك ىتلا بكرلا اضيأو ٠ ةددشتملا ىديألا

 عّيطق ىلا ةعرسم « ةيهلالا ةفرعملا قيرط ىف مامألا ىلا كرحتت تراصو ةيداعلا

 ش + ةمحبرلا قلكلا يلرلا

 تاديدهت ببسب مهسوفن تعور دق صاخشأ كلانه ناك ناو » (؟ه)

 اضيأ مهيفشي لب « ءافشلا ىميدعك ةصلخملا ةملكلا مهنع لفغت ال ءالؤهف , ةاغطلا

 اوددشت ٠ بولقلا ىفئاخ اي اوزعت : الئاق ةيهلالا ةيزعتلا لوبق ىلع مهثحيو
 ٠ هال اوفاخت ال

 (01ق85 2102 نمل 45و ع( 79 12 هت نشلا)

 ( ١١ و ١؟ : 8١٠ زم ) (50 (0 وها ) 200

 نك م ا كة عيرقا ) من (31:١1١؟ بع ) (54)

 « 5 : ”"ه شار (659) 5 +6 شا 60 ( 7: ”ه سل )(ه١)
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 نا قبس ىتلا ةملكلا عمس ذا « ىماسلا ديدجلا انلبابرز اذهو » (؟1)
 دعب رومألا هذهب عتمتت نأ بجي هللا لبق نم ةيرب تلعج ىتلا كلت نأب تنلعأ
 تاولصب لب ٠ تيملا مسجلا نع ضاغتي مل «٠ بارخلا ةسجرو « رملا ىبسلا
 نأ هدحو رداقلا ىلا لسوتو « نيعمجأ مكتقفاومب بآلا فطعتسا تاعرضتو
 اهريهط نأ دعب ةطقاسلا ماقأف :« هعم لماعلاو هفيلحك « ىتوملل ةايح بهب

 نم هفرع ىذلا بوثلا لب « ميدقلا اهبوث اهسبلي ملو ٠ اهضارمآ نم اعذقنآو
 دجم نم مظعأ نوكي ريخألا تيبلا اذه دجم : حوضوب ةلئاقلا ةسدقملا لاوقألا نم
 ه5 لوألا

 ٠ هه هلك ءانيلل نصحك ريصيو ةحابسملا لكب

 ٠ ةقرشملا سمشلا ةعشأ لبقتسي اعفترمو احيسف ازيلهد ماقآو (5)
 لوحيل « لخادلا ىف امع الماك ارظنم ةسدقملا ةرئادلا هذه جراخ نيفقاولل مدقو
 بارخلا تايركذب ريثأتلا نود دحأآ رمي ال ىتح ٠ لخادملا ىلا نينمؤملا ريغ رظن
 ام اذا رمي ىذلا اذه نأ هدصق ناكو ٠ قدصي ال ىذلا رضاحلا لوحتلاو , قباسلا

 "رانا درجمد لوددلا ىلعأ ىرغاو. بذجا .هلر امم نشأت
 ةرشابم سدقملا ىلا لوخدلاب هل حمسي ال باوبألا دحا ربع ام اذاو » (؟59)

 لخدملاو لكيهلا نيب ةيفاك ةفاسم كرت هنكلو ٠ ةلوسغم ريغ ةسند مادقآب

 ةفاسم لعج كلذبو «٠ ةضرعتسم ةقورأ ةعبرأب اهنيزو اهلحاحأو ٠ ىجراخلا
 ةيدح ةيجخاي١اهلصو + بتاج لك ىلع ةدمعا اهيف تميقا ؛ بئاوجلا ةعبرم
 ىري ىتح طسولا ىف ةفوشكم ةحاسم كرتو « الوقعم اعافترا ةعفترم ةيكبش
 ٠ سمشلا ةعشاو ىقنلا ءاوهلا اهنم لخديو « اهنم وجلا

 لباقم هايم ضاوحأ ةماقاب ٠ سدقملا ريهطتلل ازومر عضو انهو » )5٠(
 اذه ٠ سدقملا ىلا نولخادلا اهب لستغي ةيفاك هايم ميدقت عيطتست «٠ لكيلا
 امخف اليمج ارظنم مدقي تقولا سفن ىف وهو ٠ نيلخادلا ةحارتسال ناكم لوأ

 اهلخاد ؛ لكيهلا ىلا ةفوشكم لخادم لعج رظنملا اذه زايتجا دعبو » (؟١)

 ؟ روم ةلميتك نع وه هيلي امو فضول اذه (00) 7 '5(1 1: 5 جح ) (05)



 جملا 200

 سمشلا ةعشأ هجاوت « دحاو بناج ىلع باوبأ ةثالث العاج « ةريثك ىرخأ زيلاهد

 تناكو . لوغشملا ديدحلاو زنوربلا نم حئافصب طسوآلا بابلا نيز دقو ٠ اضبأ

 ,«نيرخآلا نيبابلا نم عسوأو ىلعأ هلعجو ٠ لامجلا ىف ةيآ ةزرابلا تانيزلا هذه

 ٠ تاكلملا ىدحإل و؟ ءاهل نيبسرا اه 20

 بناج لكىلع تارمملاب ةلصتملا زيلاهدلا ددع بتر ةيفيكلا سفنمو » (5؟)
 ردد لاكمال ىنخلا ىلا ةفلتخم تاحتف اهقوف لمحو س هلك 4 7
 داومب زهج دقف ىكلملا تيبلا اما ٠ بشخلا ىلع قيقد رفحب اهنيزو ١ فاك
 ٠ ءاخسلا ىهتنمب هيلع قفناو «٠ مخفآو لمجأ

 ٌَضرعو لوط ليصفتلاب انه فصأ نأ فارسالا نم هنآ ىل ودبيو » (59)

 « عئارلا شوقنلا رظنمو , فصو لك قوفت ىتلا هتمظعو هتماخفو « ءانبلا

 ىتلا ةنيمثلا نانبل باشخأآو « ءامسلا ىلا نيتعفترملا نيتقهاشلا هيترانمو
 فرلا راجشا حرفت : ةلكاك ةيهلالا لاوتألا امركذ َنَع لففت مث ثلا( اير

 ٠ ه5 هسرغ ىذلا نانبل زراو

 لامجلاو « ءانبلا نف ىف ةينفلا ةراهلافصول ةجاح كانه لهو » (55)

 ؟ نذألا عمسل الاجم عدت ال نيعلا ةداهش تناك نا ٠ ءزج لك ىف ريظنلا عطقنملا

 اماركا ةعفترم ىسارك هيذ عضو . هجولا اذه ىلع لكبهلا لمكأ نأ دعب هنأل

 طسولا عضو اريخاو.ءانبلا لكبزسح قيسنت ىف تبتر ةيداع دعاقموء.ءاسؤرلل

 ىبشخ جايسب هطاحأ روهمجلا نع الوزعم نوكي ىكلو.حبذملا ى١ءسادقألا سدق

 ٠ نيرظانلل اليمج ارظنم ناكف . ةقئاف ةراهمب لوغشم ٠ ىكبشم

 لاكشأب ماخررب اضيأ هذه نيز هنآل ٠ ةيضرآلا ىتح لمهي ملو » (55)

 ةمخف ةينبأو ٠ ةحيسف بطاصم لمعف « لكيهلا جراخ ىلا لقتنا اريخأو ٠ ةفلتخم
 ٠ ىنبلا لخادمب كلذك ةلصتمو , ةسينكلاب ةلصتم تناك . نيبناجلا الك لع

 لكيم ىنب ىذلا + نامئظم#مالسلا بحم ميظعلا انكلخ اهماقأ لكلا 01 | ٠

 551 2 ا
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 « سدقلا حورلاو ءاملا نشرو ريهطتلا ىنا ةجاح ىف نولازي ال نيذلل كلذو « هللا
 اضيأ مت دق هنأل ٠ ةقيقح لب تاملك درجم اهركذ قباسلا ةوبنلا دعت مل اذكهو
 ٠ لبق ام اقح نالا

 ناكف ٠ هال لوألا دجم نم مظعأ ريخألا تيبلا اذه دجم نا » (51)

 ريغ همالآ دعبو « اهلجأ نم ةرم توملا اهبرو اهيعار قاذ امك هنأ اقئالو ايرورض
 كلذ القان « ماس ديجم دسج ىلا اهنع ةباين هذختا ىذلا عضاوتملا دسجلا كلذ
 ريبدتب عتمتت اضيأ ىه اهنأ بجي ناك اذكه « داسفلا مدع ىلا داسفلا نم دسجلا
 هفوج كراشت نأ ديرت هذه نم مظعأ رومأب ادعو هنم تلبق ذا اهنأل ٠ صلخملا
 داسجأ ةمايقب مظعألا 58 ديدجتلا دحم ىف دبألا ىلا ةصاخ ةفصب رونلا ةكئالم
 نسحملا هسفن حيسملا عوسي عم تاومسلا نم ىلعألا هللا سودرف ىف ةدساف ريغ
 ٠ لكلا صلخمو عيمجلل

 دنن ةرفقمو ةلمرأ لبق اميف تناك ىتلا كلت ناف رضاحلا تقولا ىف امأ» (51)
 ٠ ه9 ةوينلا لوقت امك ةسجرنك افنح تحبصأو . روهزلا هذهب ةمعنب تئفحتلا

 مدقتو صقرت نأ ايعشا نم تملعت لامجلا ليلكاو سرعلا بوث تلبق ذاو
 ' لسمتلا و ريقوتلا .تاملك: ف كلما هللا ىلإ :اهتاركنشت

 بوث ىنسبلا هنأل برلاب ىسفن جهتبت : لوقت ىعو اهيلا عمتسنلف » (54)
 ٠ ىلحب سورعك ىنلمجو « روهز ليلكاب سيرعك ىننيز « ةجهبلا ءادرو صالخلل
 ارب تبني هلالا برلا اذكه 2 اهتاعورزم تبنت ةنجكو اهتابن جرخت ضراكو
 71٠ ٠ ممألا لك مامأ احيبسستو

 سبرعلا امه جرد هلئامم تاملكيو ٠ للهتت تاملكلا هذهب » . نة |

 ,قباسلا ىزخلا نيسنت كنأل , تخبو دق تنك نا ىلجخت الو ,« تيزخ دق تنك نا
 سفنخنلا ةرئاخو ةروحهم ةأرماك 3 سبل 15١ ٠ هدعب هنيركذت ال كلمرت راعو

 نكلو كتكرت ةظيحل ٠ كهلا لاق اعابص ذنم تلذر ةارماك سيل « برلا كاعذ

 ( ١١5 +6 نمار (65) "4145 تعمر (هيق) (و : 5« جح ) (590)

 0025622 رس )1011 1١+ 21١١810١ نسا ) نعل

 ةينيعبسلا ةمجرتلا ىف الا ةدوجوم ريغ «سيل » ةملك (15)



 5 ظ 52000

 * ت* كادن ىذلا برلأ لاك كي 01

 كنآل ٠ هبضغ سأك برلا دي نم تبرش نماي ىظقيتسا ىظقيتسا » (00)

 نم كيزعي نم كل نكي ملو ٠ اهتصصمو ىبضغ ةينآ ٠ بارخلا ساك تبرش

 تذخأ دق ادناه ٠ 15 كيديب كسمي نم نكي ملو ٠ مهتدلو نيذلا كينب عيمج

 اهعضاأو ٠ دعب اميف اهنيبرشت نيدوعت ال ٠ ىبضغ ةينآ ٠ بارخلا ساك كدي نم

 31٠0 ٠ كولذأ نيذلا كديذعم دب ىف

 فيش[ ؟ كدحم:ىسبلا ٠ كتوق ىسبلا ىظقيتسا ىظقيتل 000

 كيلاوح كينيع ىعفرا ٠ 77 كقنع طبر نم ىلحنأو ىسلجا ٠ ىموقو بارتلا نم

 لركي اناءىحت ٠ كيلا اوتأو'اعم اوعمتجا دقاذوه ٠ اهم اونمثحا دق كل 000

 كدراربوكبرخ نأل ٠ سورع ىلحك مهب نيقطنتت ىلحك مهلك مهنيسبلت كنا برلا

 كنع دعابتيو ٠ كيف نينكاسلا ببسب ادج ةقيض نالا نوكت كبارخ ضركو

 ٠ كوعلتبم

 ىل ىعسو ناكملا ىلع قيض ٠ كينذأ ىف كلكث وذنب اضيأ لوقيؤ » (5؟)

 معابر نم ءالؤهو ةلمرأو ىلكث انأ ؟ ءالؤه ىل دلو نم كبلق ىف نيلوقتف ٠ نكسأل

 ٠ 3117 ىل اوناك نيأآ ءالؤهو ىدحو ةكورتم انأ ؟ ىل

 ىف انع تلجس ىتلاو ٠ ايعشا اهب ايذت ىتلا رومألا ىه هذه » (08)

 نع اهقدص نيبتن نأ ام تقو قف ىروزضلا نم ناكو ٠ ميَدتلا ثني يذلا اي
 ٠ اهمامتاإ

 2« سورعلا عم ةجهللا هذهب . ةملكلا , سيرعلا ثدحت امدنع هنآل )05( ١»

 ؛ ةدماه ةثجك ةحرطنمو ٠ ةبرخ (سؤرعلا) تناكو . ةرشاطلا ةطدقلا ةسنكلا

 مكتاولصل اقفو « 18 سيرعلا نيبشا لاق « رشبلا نيعا ىف ءاجر لك اهنع عطقناو

 كلم هللا رمآب اهظفبأو اهماقاأو مكيدبأ دم ٠ اقثال ناك امك ؟ نيعمجأ ةذحتملا

 فصولا نم ملعت امك اهسسأ اهماقأ ذاو ٠ حيسملا عوسب ةوق نالعابو . لكلا

 ٠ ةسقتقملا لاوقألا ف ل1

 كيكو ١17251 نشأ 3 ع( مدصت 05

 01و: شا 3 ( «"“ وع" ا

 سنبلوب دصقب (18) ( ١ تيارا: 25 020
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 نيذلا اميس . لقع لك قوفي « ادج بيجع رمأ اذه نا عقاولاو » (59)
 ةيلصألا جذامنلا وه بجعلا نم بجعألاو ٠ ةيجراخلا رعاظملاب الا نومتهي ال
 ٠ اهنسوفن ىف ىحورلا ءانبلا روص ىنعا « ةيهلالا اهجذامنو ةيلقعلا اهروصو

 ناكم لك ىف هيف العاج , هتروص ىلع هسفن هللا نبا هقلخ ام اذه » (61)
 دوجولا مدع نم اعاعد امدنعو ٠ صاخلا امءاكذ تبهو ةقيلخ « ةيضرا ةدام لك نم ةيلاخ « ةلقاع « ةيدسج ريغ « ةدساف ريغ ةعيبط « هللا لاثم هوجولا عيمج نمو
 اضيأ اذه ٠ بآالو هسفنل مامتلاب اسدقم الكيم « ةرهاط اسورع اهلعج دوجولا ىلا
 مهيف نكسأس ىنا ه ةيلاتلا تاملكلا ىف هب فرتعيو حوضو لكب هب حرصي ام
 ةلماكلا سفنلا ىه هذه ٠ 59 ىبعش نونوكي مهو مههلا نوكأو ٠ مهيف ريسأو
 ٠ ىوامسلا ةملكلا ةروص لمحتل ءدبلا نم تقلخ ىتلا ةرهطلا

 كلذو ٠ رشلل ةبحمو ةيناوهش اهرايتخاب تراص امدنع اهنكلو م (50)
 ةعيرسو ٠ ةلهس ةسيرف تراصو « هللا اهكرت ٠ ثيبخلا سيليا ةريغو دسحج
 ٠ اهيمحي نمم تمرح دق اهناك « اليوط اهودسح نأ اوقبس نمماهيلا لوصولا
 « نييحورلا ءامصخلاو نيروظنملا ريغ ءادعألا تالآو تاوق اهيلع تمجه ذاو
 لب , رجح ىلع ةليضفلا راجحا نم رجح اهيف قبي مل ىتح « اعورم اطوقس تطقس
 نع ةيعيبطلا اهراكفأ نم الماك اديرجت ةدرجم « ةيلكلاب ةتيم ضرألا ىلع تحرطنا
 ٠ هللا

 ملق . هللا ةروص ىلع تقلخ ىتلا كلت , اذكه ةحرطنم تناك ذاو » (54)
 تاطيش اهلضا لب ٠ اهيلع اطس ىذلا وه « ةياغلا ىف هأرت امم ىرب ريزنخ نكي
 كلت تنفح ذاو ٠ همسا نكسم ضرألا ىلا تسندو ٠ قحلاب سدقللا هللا سدقم رانلاب تقرحاو « اهرورش نم ةيران ماهسب امك اهتاوهشب ةيحور شوحوو برخم
 .٠ صالخلا ىف ءاجر لك تدابأ بارتلا نم ماوكأ طسو ةسعتلا ةنيكسملا

 «ىرخأةرم ةايحلا اهيلا داعأ اهيماح صلخملا هناا ةملكلا نأ يدع م١ (69)
 نم هقحتسا ىذلا صاصقلا تلمحت نآ دعُب ؛ ةمحرلا ىلك بآلا نم ةمحرلا تلاتف
 ا

 ءايقتالا ءاسؤرلا مدختسا ماكحلا ربكأ سوفن الوأ مطح نأ دعبو » )1١(

255235 5206( 
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 ,مهسفنا ةاغطلا ن نمو « رارشألا نيملاظلا عيمج نم اهلك ضرألا رهطف « هللا ىبوبحم

 مةابحلا ىدم هلل نيسركم اوناك نيذلا , هءابحا ايلج رهظأو زرر1 1١ هلل 1

 جورلا بهاومب مهمركأ «٠ رورشلا ةفصاع طسو هامح تحت نيابخم اوناكو

 [سوؤفلاب ىقنو رهط اضيأ مهتطساوبو ٠ اهنوقحتسي اوناك ىتلا ىمظعلا سدقلا

 ةاطغم ليلقب كلذ لبق تناك ىتلا سوفنلا ( فينعتلا تاملك ىأ ) لواعملاو

 ٠ خاسوألاو ناردألا عاونأ لكب ةلقثمو تاروذاقلاب

 دئاقلا اذهل ايئاهن اهعدوتسا اهاقنو ٠ مكلوقع ةبرت رهط نأ دعبو )3١(

 ىذلاو « ىرخأ بهاومو.رظنلادعبوةمكحلابهو ىذلا « هللا بوبحم ةمكحلا ىلكلا

 موي لوأ ذنم هيلأ اوملس نيذلا لوقع زييمتو صحف ىلع هتردقل ءانبلا نع فكي مل
 ةنيمثلا ةراجحلاو ةيقنلا ةضفلاو ىفاصلا بهذلا دعا دق نالا اذوهو ٠ نالا ىلا

 ةلمدقلل .ةوبنلا  الوق.ال العفل.ئرخاةرم مكلجا نم مَ |2000 |
 + ةلكاقلا ةيومرلل

 كفرشو « قرزأ اتوقاي كتاساسأو « ادمثا كتراجح لعجأ اذناه » (3)

 كينب لكو ٠ ةميرك ةراجح كراوسأ لكو « ةينامرهب ةراجح كباوبأو « اتوقاي

 * 1/١ نينبت ربلابو ٠ لماك مالسب كونب عتمتيو « هللا نم نيملعتم نونوكي

 نضعه “٠ مهتوق  بسح بعشلا عيمج مسه َقبلاِف" لام كلو ١

 مه ءالؤهو 2 ىعادتي ال نامياب مهلوح جيس ذا ىجراخ جايسب طقف مهنصح

 نورخالاو ٠ مظعأ ءانب اولمتحي نأ نوعيطتسي اونوكي مل نيذلا بعشلا ةيبلغأ

 نيدشرمك اونوكيل بابلا ىلع فوقولاب مهايا ارمآ « ءانبلا لوخدب مهل حمس

 نورخآلاو ٠ لكيهلا ةقوراب قحب مههيبشت حصي ءالؤهو « اولخدي نأ بجي نم

 املعم ٠ بناوجلا ةعبرملا ةلاصلا راودب جراحلا ىف ةمئاقلا ىلوألا ةدمعألا مهمعد

 ةسينكلا راوجب اعم مهدحتا نورخآو ٠ ةعبرالا ليجانالا ىف ةيلوألا ءىدابملا مهايأ

 ومن ةلاح ىف نولازي ال نيذلا نوظوعوملا مه ءالؤهو . نيبناجلا ىلع اهتاذ

 ٠ نينمؤملل ىطعملا ىلخادلا تايهلالا رظنم نع نيدعبم اوسيلو « مدقتو

 بهذلاك ترهطت ىتلا سوفنلا كلت ءالؤه نيب نم ذخأي امنيحو » (15)

 «ةعونصم « ةيجراخلا ةدمعألا نم ريثكب لضفأ ةدمعأب اهمعدب ١ ىهلالا لسغلاب

 ٠ كيبابشب اهئيضيو « ةيزمرلا ةيلخادلا سدقملا باتكلا ميلاعت نم

 ةيدومعملا ىأ )١/( ( 0302-1232: لا ا
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 هلالا لكلا كلم دجم نم ميظع قاورب لكيهلا لك نيزي نأ دعبو » (15)
 راوناك سدقلا حورلاو حيسملاو بآلا ناطلس نيبناجلا الك ىلع عضيو « دحاولا
 لكب قصحلا لالجو لامج هلمكأب ءانبلا ىف ءالجو حوضو لكب نيبي « ىرخأ
 ةدعملا ةكرحتملا ةيحلا سوفنلا راجحأ ءاجرألا لك نم راتخي نأ دعبو ٠ هليصافت
 ا 0 ا املا ل هلطملا ىكحلا تبل لك اهلك ىدتي انرخ اذادعا
 ةنيزب اديجم راص دق  نهذلاو سفنلا ىلع ةوالع  مهمسج نأل « جراخلا نمو

 ٠ ةفعلاو ةراهطلا

 ىساركلا نم ريفو ددعو شورع اضيأ دجوت لكيهلا اذه ىو » )11١(
 لسرلا ىاأر امك ., سدقلا حورلا بهاوم رقتست سوفنلا كلت لك ىفو . دعاقملاو

 ران نم اهنأك ةمسقنم ةنسلأ مهل ترهظ امنيح مهعم ناك نمو ميدقلا ىف نوسيدقلا
 ٠ ا/" مهنم دحاو لك ىلع ترقتمساو

 000 11 للا نام ةقتعت نأ لوقملا .نمن ةعافجللا لك دئاشن اما 211
 لك عيطتسي ام ردق ىلع هدعب ةيناثلا ةبترملا نولتحي نم ىف اذكو . هئلمب هيف

 دعاقم ضعبلا سوفن لعجتو ٠ سدقلا حورلاو حيسملا ةوق لبدقي نأ دحاو
 001 لي د13 لك لأ لكومي نثافلا . مه مال ومو م ةةكنتاملل

 سدق ىوس نوكي نأ نكمي اذامف ديرفلا ليلجلا ميظعلا لكيهلا امأد» (16)
 سيئر هسفن حيسملا هنيمي نع فقي ذاو ؟ لكلا ىلع ىذلا نهاكلا سفن سادقا
 ةدتمم ديو مساب رغثب لبقتي هناف « ديحولا هللا نبا ٠ مظعألا ةنوكسملا ةنهك

 00000017 3 للا ةمحال) ردع ةيوفدلا ريغ عئابذلاو هيديمكلل نم رطملا وكلا
 هدحو مدقيو « الوأ هدبعي هسفن وهو « نوكدلا هلاو ىوامسلا بآلل اهلمحيو
 ااا ا ردل) لع ريكس نأ انمتلا ةنلآ السوتم هان قتاللا ملزكالا 33
 ٠ انيلع افطعتمو

 00 الكل ' طفلا زركلا لكان ماني ىذلا ميظملا لكبهلا ىضراذه و 5)
 نم ىلعألا رومألا كلتل ضرألا ىلع ةكردم ةروص هايا العاج « ملاعلا ءاجرأ لك

 0 ادئاللا تاكاكلا اهف امد ةعبطخلا؟لك ل ةيعتو هوبآ مزكي قكل ءامسلا .ةَفع
 ٠ ضرألا

 اوكا ركلإ تانضرألا  ءانتكاو هل وامتملا قاف ىتلا' ةقلفتملا "اما د" )١/(

20546 ©0000 



 ةءّرإب ل

 « ةيوامسلا ىحلا هللا ةنيدمو ؛ ىوامسلا نويهص لبجو « ا/؟ ايلعلا ميلشروأو

 - ءامسلا ىف مهؤامسأ ةبوتكملا راكبالا. ةسينكو دعت ال ةكئالم قاوجأ اهيف ىتلا

 عيطتسن الو اهب قطني ال ىتلا حيبستلا مينارتب نوكلا طباضو قلاخلا حبست هذه

 ملو نيع رت مل ام : هنآل ؟ اذه ةيدأت عيطتسي نينافلا رشبلا نم نمو « اهكردن نأ

 ٠5 هنوبحي نيذلل هللا هدعأ ام ناسنأ لاب ىلع رطخي ملو نذا عمست

 انحبصأا دق « ارابكو اراغص « ءاسنو الافطأو الاجر , نحن انك ناو » )١1/9(

 ةدحاو سفنو دحاو حورب اعيمج انيلعف « رومألا هذه ىف  ايئزج  ءاكرش العف

 .هحيبست نعو « تاريخلا هذه لثمب انيلع قدغا نمب فارتعالا نع فكن ال نأ

 كالهلا نم ىدفي ىذلا . انضارمأ لك ىفشي ىذلا ٠ انيونذ عيمج رفغي ىذلا كاذ

 مل هنأل ٠ ءالد انتابغر ريخلاب عبشي ىذلا ةفاآرلاو ةمحرلاب انللكي ىذلا ٠ انتايح

 نع قرثملا دعبك 1 انماثآ بسح انزاجي ملو اناياطخ بسح انعم عنصي

 ىلع ٍثرلا فارتي نينبلا ىلع بألا فارتي امك ٠ اثيضاعقم.افع دحدأ توغلا

 ٠ ا/ا/ هبيفئاخ

 .ةمداقلا تاقوآلا لكو نآلا « انتليخم ىف تايركذلا هذه ديعتسن ذاو» (17/؟)

 ميظعلا. ديعلا اذه ءىشنم ىف ةظحل لكو ةعاس لك « اراهنو اليل انلوقعب ركفنو

 ذاو ٠ سفنلا ىوق لكب هدجعنو هبحنلف ٠ ليلجلا عئارلا مويلا اذهو , ىلاخنلا
 ىلا اهيف انظفحيو هتريظح'ىف انللظي نأ لاع توصب هيلا لسوتنل نالا موقن

 عوسي حيسملاب « عزعزتي ال ىذلا مئادلا همالس دبدألا ىلا انايا احنام . ةباهنلا

 ٠ « نيمآ « نيدبآألا دبأ ىلا دجملا هل قبلي هب ىذلا ء انصلخم

 هيروطاربهالا نيناوقلا روص

 نيطنطسق اهردصا ىتلا ةيروطاربمالا رماوألا روص اريخأ فضنلو )١(

 هينامورلا ةغللا نم ةمجرتم سوينيسلو

 تمس يمك اللا

 ( 16: " وك ١ ) (ا/:) ( 5و 15"( : 19" 6

 ( #٠١ : ٠١ زم ) (9/) ( 5 5: “٠١ زم ) (اله)

 :(م 1+ زدت :امل

 ( ةسيفكلا خيرات :"”  م)
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 ةيروطاربمالا رداوألا روص )2(
 ةينامورلا ةغللا نوه ةمجرتم

 اهنم مرحي ال نأ بجي ةينيدلا ةيرحلا نأ ليوط دهع ذنم انكردأ ذا اننأ »

 ٠ قفو ةينيدلا هتابجاو ممتي نأ درف لك ةبغرو مكحل كرتي نأ بجي لب « دحأ
 نأ بجي ., مهريغو نييحيسملا نم « ناسنا لك نأب رماوألا انردصأ « هرايتخا
 8 ٠ هتنايدو هتديقعب ظفتحي

 :مهل ةيرخلا ًاماضتقمَب تحنم ىتلا ءرماوألا كلت ىف نأل ارظن نكلو » (؟)
 دق 2 نونوكي امبر مهضعبف « رهظي ام ىلع ةريثك ةفلتخم تالاح تفيضأ دق
 ٠ ليلق دعب اهتاعارم نع اوعنتما

 نيطنطسق انأ ء ةبيط فورظ ىف ناليم ىلا انرضح امدنعو ) 5 ( ١»
 ماعلا ريخلا ىلا لوؤي ام لك ىف انلمأاتو ٠, سطسغوأ سوينيسيل انأو سطسغوأ
 ,ءىش لك لوأ انمزتعا حصألا ىلع وأ « هانمزتعا اميف انمزتعا , بعشلا ةيهافرو
 001 ا دجال ىلع ردكلاج ,دوعت ىلا زماوآلا نوصتتتو)
 سانلا لك اذكو« نييحيسملا حنم انمزتعا اننأ ىأ ٠ هاوقتو هلل ماركالا ظفحت ىتلا
 قفاوتو انقفاوت ةيوامس ةنايد ةيأ ىأ « اهنوراتخي ىتلا ةنايدلا عابتال ةيرحلا

 نم ددحاو ىأ مرحي ال نأ « ميقتسم ميلس دصقب « انررق كلذل » (5)
 قانتعال دحاو لكل ةيرحلا ىطعت نأو « نييحيسملا ةنايد عابتاو رايتخال ةيرحلا
 دوهعملا هفطل ءىش لك ىف هللا انل رهظي ىكل , هسفنل ةمئالم اعازِي ىتلا ةنايدلا
 ٠ ةداتعملا هتيانعو

 «تالاحلا كلت ايئاهن تكرت دف هنأيب بتكن نأ ابسانم هانيأر دقو )١ ( ١»
 « مكتنطف ىلا اهلاسرا قباسلا ٠ نييحيسملا نع ةقياسلا انتلاسر اهتنمضت ىتلا

 عابتا ديري نم لكو « انفطل عم قفتم ريغو ادج ايساق ودبي ام لك ءاغلا انرسيف
 ٠ جاعزا نود اذهب هل حمسيلف نيديحيسملا ةنايد

 انحنم اننأ فرعت ىكل . مكتياعر ىلا ةيلك اذه لكون نأ انمزتعاو » (60)

 ٠ مهتنايد ضئارف ةسراممل ةيرحلا لماك نييحيسملا ءالؤهل

 كردت كلذ نمف « انرايتخاي قحلا اذه مهانحنم دق انك املاطو» ( 8 )
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 ٠ مهتنايد ضئارف ةسراممزنوديرب نيذلا نيرخآلل اضيأ ةحونمم ةيرحلا نأ مكتنطف

 ىأ ةدابعو رايتخا ةيرح دحاو لكل نوكي نأ انمايأ ىف لماشلا ءودهلا عم قفتب اممو
 نولماحتم اننأ لاكشألا نم لكش ىأب نظب ال ىكل اذه انلعف دقو ٠ ديرب هلا

 ٠ ةنايد وأ ةقبط ةيآ ىلع

 اوداتعا ىتلا نييحيسملا نكامآ ههج نم رمأن كلذ ىلع ةوالعو ) 5 ( ١»
 اكتلار ىف اذهل فلاخم رمأ اهنع رهح نا قدس ,ىشلاو 2 اطلس 00

 نم.وث انتنازخ نم اما اهازكشا ادحت نأ ريظت اذ)' + مددت" لكلا نا
 نود « ددرت وأ ءاطبا ريغ نم نييحيسملا ءالؤهل اهدر بجو « رخآ صخش ىأ
 اهدر بدو ةبهك نكامآألا كلت لبق دق دح؛ ناك ناو ء اضوء نمثب مهتبلاطم

 ٠ نكمي ام عرسأب نييحيسملا ءالؤهل

 نيذلا وأ « نكامألا هذه اورتشا نيذلا ناك نا هنأد امولعم نكبلو )٠١( ١»

 اوطعي ىكل ةيحانلا ىضاق ىلا اوبهذيلف انتابع نم ائيش نوبلطي ةيدهك اهولبق
 لاحلا ىف نييحيسملا ةعامجل مكتياعرب هذه لك حنمتلو ٠ انتفآر لبق نم اًئيش
 ٠ ءاطبا نودبو

 هذه طقف اوكلمتي مل نييحيسملا ءالؤه نأب فورعم هنأل ارظنو )١١( ١»

 اكلم نكت مل اضيأ ىرخأ نكامآ لب « اهيف عامتجالا اؤقاتعا ىتلا نكامألا
 هذه درب رماوآلا اوردصأف . نددحيسملا ةعءامجل ىأ « ةعومجمك ةعامجلل لب دارفالل

 ىلا ىأ « نييحيسملا ءالؤه ىلا « هركذ قباسلا رمالل اقفو , ءاطبا نود نم اضيأ
 نأ ىأ « لاحلا ةعيبطب هركذ قباسلا طايتحالا ةاعارم عم « مهتثيهو مهتعامج

 ٠ انتابه نم ضيوعتب اوبلاطي نأ حصي « انمدق امك « نمث نودب اهنودري نيذلا

 قياسلا نوكيسملا ةعامج ةحلصلل ةاغعارقو + رؤمألا مذه: لك شوا

 مالمسلاو ءودهلا رفوتي ىكلو . ةعرسب انرماوأ مامتال مكدهج ىصقأ اولذبا , مهركذ

 ٠ اضيأ اذه ىف

 )١( » انمدق امك « ةقدرطلا هذهب هنآل «٠ اماود انعم هللا ةمحر رمتست «

 رومألا نم ريثك ىف هانربتخا ىذلا رمأآلا ٠

 نأ وجرأ هذه ةميحرلا انرماوأ ليصافت عيمجلا فرعي ىكلو )١15( ١

 انرماآوأ ىقبت ال ىتح « عيمجلل هونلعلتو 2 ناكم لك ىف اذه انيوتكم اورشنت

 ٠ ءىرما ىأ دنع ةلوهجم هذه ةميحرلا



 هاردصأ رخآ ىروطاردما رمأ ةروص )١6(

 طقف ةعماجلا ةسينكلل تبيطعأ ةحنملا هذمه نأب انلعم

 سنيلونأ زيزعلا اهيأ انتبحم ةداع نم ٠ سنيلونأ ىزيزع اي كل ةيحت و
 ا ع ب يسم تودي ندرخالا قوقح ىقبت نأ طقف سبل ديرن اننأ

 2 مهبلا

 ءايشأ كانه تناك نا ةلاسرلا هذه كلصت املاح هنأب ديرن كلذل » )١15(

 نألا اهنكلو » رخآ ناكم وأ ةنبدم ةبأ ىف ةعماجلا نيبحيسملا ةسينكل كلم هذهك

 ٠ ةروكذملا سئانكلا 0 الل احح اهدرب رمأت نأ بحو مه ربغ وأ نينطاوملا ةزوح قف

 اهكلمت تناك ىتلا ءايشآلا كلت سئانكلا هذهل درت نأ بجي هناي العف انررق اننآل

 )١0( » جوضولا لك حضاو اذه انرمأ نأ كردت كتنطف نأل ارظنو «

 اكس ةكلمت تناك ام لك«نكمد ام عرضاب .ىنسئانكلا كلت, ىلا. درت ناي لجعف '

 اك نلط1 17 كن] ملعت ىتح.« نخآ. ءىشر ك1 91 نابم.و؟ قئادج: تناك ةان
 نادع توحملا سكلوتا ىزيزع اهكل مالتسلا :صرخحتلكف اذه ”

 روطاربمالا اهيف رماد ىتلا ةلاسرلا ةروص )١6(

 لجأ نم امور ىف ةفقانسألل عمجم دقعب
 اهفالتئاو سئانكلا هدحو

 ٠ ”سقرم ىلاو امور فقبسأ " سدايتلم ىلا سطسغ سطسغوأ نيطنطستق نم »

 اهيف ليق لئاسر ةدع ىلا لسرأ دق ميظعلا ايقيرفأ ىلاو سنيلونأ نأل 1
 ضعب نم ةريثك مهت هيلا تهجو ةنجاطرق ةنيدم فقسأ سونايليسيس ن

  بعشلا كلسي نأ ادج ريطخ رمأل هنأ ىل ودبب هنأل ارظنو « ايقيرفا ىفإ ىتالمز

 نم رفاو ددع اهنطقي ىتلاو . اهتياعر ةيهلالا ةيانعلا ىلا تدهع ىتلا راطقألا كلت ىف

 ةفقاسألا نوكي ناو « نييزح ىلا نيمسقنم اونوكي نأو + انطاخ اقيرط  ناكسلا

 ٠ نيفلتذم

 )١( مهنم تبلس دق تناك نأ مهيلا درت نأ ٠

 امور ىف اسق ناك هلعل (؟) «٠ 'ةنس روهش .ةينامث .ةدم اهيلع افقسأ .ميقأ ىذلا وه هلعلو 557



 .١ 1مهة

 هعمو امور ىلا هسفن سونايليسيس رحبي نأ بسانملا نم هاراف » )١4(
 عافدلل نيمزال مهاري نمم نورخآ ةرشعو هنومهتب نيذلا  ةفقاسنألا نم مع

 ه سونرتامو 5 سويستر دوجوو امكدوجوب كانه هلاوقأ عمست ىكل 2 هنع

 ٠ ”لضرغلا اذهل امور ىلا .عارفألا. مهنم تدلط قيذلا همككالمز " سوكي امو
 ٠ ةسدتملا عئازنشلل قفو ةقيقحلا نإ فيت 1 0

 ىتلاسرب تقفرا رومآلا هذه نع ةلماك ةفرعم امكيدل نوكت ىكلو » )0١(

 امكئالمز ىلا اضيأ اهتلسرأ امك , سنيلونأ ىلا اهلسرأ ىلا تادنتسملا لك روص

 امتمكحو ةقدب ةيضقلا هذه ثحب امتعطتسا اهيلع امهتعلطا ام اذاو ٠ مهيلاراشملا

 ةينوناقلا ةعماجلا ةسينكلا مرتحا ىننأ امكتنطن ىلع بيغب ال هنأل ٠ لدعب اهيف

 ماسقنالا وأ قاقشنالل لاجم ىأ اعدت نأ امكديرأ ال ىننا ىتح « امات امارتحا

 ٠ « نيرقوملا ىديس اي ةديدع انينس ميظعلا هللا توهال امكظفحيل ٠ ناكم ىأ ىف

 روطاربمالا اهيف رمأي ةلاسر ةروص 51

 تاعزانملا لك ةلازال رخآ عمجم دقعب
 ةفقاسألا نيم نم

 ضعبلا أدب الل « ازوكاريس فقسأ 7 سوتسرك ىلا سطسغوأ نيطنطسق »

 .ةيوامسلا ةوقلاو ٠ ةرهاطلا ةدابعلاب قلعتي اميف ثبخب مهنيب اميف نوفلتخي
 تردصأف « مهنيب ىتلا تاعزانملا هذهل ادح عضأ نأ تبأر . ةعماجلا .ةديقعلاو

 اييقيرفا نم ىعدتسي نأو « لاغلا دالب نم ةفقاسألا ضعب موقي ناب رماوألا
 ةفصبو دانعب ضعبلا امهضعب عم ناعزانتي اناك ناذللا ٠ نامصاختملا نافرطلا

 ٠ امورفقسأ روضحو مهروضحب عازنلا عوضوم ةقد لكب صحفي ىكل « ةرمتسم

 قيلكلا انيقوتلاو ٠ مهضصالخ .اوسانت ذا .نفعبلا- نال 1وانف ةوفل ون 85
 قداسشلا مكحلل اوعضخي ملو . ةوادعلل ادح اوءضي مل , ةسدقملا انتنايدب

 مهنأ وأ « ددعلا ىليلق اوناك مهرارقو مهيأر اوطعأ نيذلا:نأب نيعدم + هرودد

 فقوملا بلظتي ناك ىتلا رومألا لك ضحف لبق مهمكخ ءاطءا ىف اوروهتو اولجعت
 تاقالعب اوظفتحي نأ بجي ناك نيذلا نأ ثدح اذه لك لجأ نم  ةقدب اهم.هحف

 نسوا ىف :ةفقتاأ ناك () نولوك ىف افقساأ ناك (5) لاغلا دالي قف انفنذا
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 *؟4 نإ ا ه٠“

 ىلا وعدي ىذلا رمألا « مهنيب اميف اومسقنا ضعءبلا مهضعب نيب ةدوملاو ةوخالا
 كلذل 2 ءازهتسالل ةرهاطلا ةنايدلا هذه نع ءايرغلل ةصرف اوطعأو »2 راعلاو ىزخلا

 تاعزانملا هذهل » نيريثكلا دوحودو ٠ نحمأ نأ دح نأآلا عصوب 5 ادرورض هتدأر

 ٠ مهتقفاومب رداصلا مكحلا دعم ىسالتت ا بد 0 نجلا

 نم يدش ددع عمججب نأب انرمأ دف اذه لجأ نم اننأل ارظنو ( ("537)

 اني ب تي وأ دوسكنملا وال لكنا 2ايلزا ةنبدهتف .ةيللخم !نكاما نم.ةفتايشألا
 ىلاو ميظعلا سوناينورتكال نم لصحت اك اضيأ كل فبذكن ل .بنسانملا نم هنأ

 «, ةيناثلا ةيتونهكلا ةبترلا نم نيرخآ .نينثا.كعم ذخاتو ١ ةماعا ةبرع ةيلقص
 ناكملا ىف نوكت نأ بترتو « قيرطلا ىف كتمدخل مدخ ةثالثو « تنأ امهرانذت

 ٠ ددتدملا دعوملا لبق روكذملا

 ماسقنالا اذه مسحب نيدوجوملا نيقايلا هدحوو قافتاو كتركحد يحل »(55)

 نأ دعب « ةيزخملا تاعزانلا ضعب ببسب ةلجخم ةيئنيكب نالا ىتح رمتسا ىذلا

 اضيأ مهانرمأ نم لك عمسي نأ دعبو « ناعزانتملا نافرطلا هب ىلدب ام لك عمسب

 ولو ةيوخألا ةدحولا دوعتو « مياسلا ناميالا قفو ءىش لك رقتسيف « روضخلاب
 . « ةديددع نينس ةلماك ةحص ىف ريدقلا هللا كظفحبل ٠ ادحبردت

 ىناكالسللا“لئضقل]

 20 ا م سماع راج كووول راو

 ةنايدلا مادخ ضعبل ايناتيرومو ايديمونو ايقيرفا راطقأ لك ىف حالا ضعب حنمت نا
 ادقيرفا ةيلام ربزو سوسروأ ىلا تدتك اذل 0 مهتاقفن ةبطغتل ةعماجلا ةرهاطلا

 9 نورلا رهن بصم برقي ايسنرف بودح ٌّق ةنيدم 9 ةلات )1(

 نيسيسق ىأ (9)



 7 :وذخي ١
 نو ٠ ©“

 عيمج ىلع عزوبي ناب رمأأ هيلا راشملا غلبملا تملتسا ىتمو » (." )

 بلطاف عيمجلا وحن انضرغ مامذال ءىش ىأ كصقني هنأ تدجحو ناو 1

 هترمأ ىننأل ٠ ايرورض هارت ام لك انتنازخ نيمأ سدليكاره نم ددرت ىأ نودب

 ٠ هنم هبلطت ام لك لاحلا ىف كيلا عفدي ناب انه ناك ال

 نأ نوديري ةميلسلا لوقعلا ىوذ ضعب نأ تملع ىننأل ارظنو » ( 5 )

 ئنْئاَي ملعاف « ةيزخم ةسنف ةقيرطي ةعماجلا ةسدتملا ةسيككلا نع فشلا اراك
 الدني ناب انه. اناك الل + ةمطاقملا بئان سسشيرتايو ء ىلأزلا يكل رك

 اناك امل امهترمأ امك مهابدؤب ىكل رمآلا امهل حرشاو نيروكأملا نييضاقلا ىلا لاحلا

 ٠ « ةليوط انينس ميظعلا هللا توهال كظفحبل . انه

 عياسلا لصفلا

 سوردلكالا ءافعا

 ءافعاب روطاربمالا اهيف رمأ ىتلا ةلاسرلا ةروص 01(

 ةيسايسلا تابجاولا نم سئانكلا ءاسؤر

 هنآب ةريثك فورظ نم حضنتا امل ارظن ٠ سنئيلونأ انزيزع اي كل مالسلا ه

 هسدقملا ةيوامسلا ةوقلل ميظعلا ماركالا رغوت ىتلا ةنايدلا كلت رقتحت امدنع

 اهناف انسح سرامتو عبتت امدنع نكلو ٠ ةديدش راطخأل ةماعلا حلاصملا ضرعتت

 حلاصم لكل ةداعسلاو ىنامورلا مسالا ىلع ميظعلا مدقتلاو ميمعلا ريخلام دوعت

 نيذلا نأب سنيلونأ زيزعلا اهيأ بساذملا نم هتيأر دقف هللا ةمحرب رشيلا

 ةنايدلا هذه نيعبتم « نوناقلا اذه ةاعارمبو ةدجاولا ةسادقلاد ؛ مهتامدخ نومدقي

 ٠ مهباعتأ نع اضدوعت اولاني نأ بجي « ةيهلالا



 مو ه٠ :

 ءاضعأ . اهرمأ كيلا لكوأ ىتلا ةعطاقللا ىف نيميدقملا نأ ىنرسيف ١» ( ؟ )

 وهل مهكامدتم ن]مطقيا نيذللا !سوُفاَيليشيس"اهشازي-ىثلا ٠ ةعماجلا ةسيئكلا
 تايجاولا نم امات ءافعا اوفعب نأ بحب اسوريلكا نوعدب نيذلاو . ةرهاطلا ةنايدلا

 لامها وأ ةسدقملا ءايشآلا سيندت وأ أطخ ىأ ببسب  اولودحتب ال ىكا ةماعلا

 رمألاف ٠ قئاع ىأ نود.مهعئارشل مهسفنا اوسركي.لب « هلل ةبجاولا ةمدخلا نع
 مد ٠ ميظعلا ريخلا ةلودلا لمشي هلل ميظعلا ماركالا نومدقي امدنع مهنأ رهاظ

 : « بوبحملا سونيلونأ زيزعلا اهيأ مالس ىف

 نماثلا لصفلا

 هتومو « ىناثلا سوينيسيل رش

 روهظي ةيوامسلا ةيهلالا ةمعنلا انيلع اهتقدغأ ىذلا تاكربلا ىه هذه ( ) ١

 هالسلل ةجيتن نسانلا لك تلمش ىتلا ةقيمعلا تاريخلا تناك اذكمو « انصلخم
 ٠ مئالولاو حارفألاب اننوئش تجوت اذكهو٠ هب انعتمت ىذلا

 00 اكدر الت مل املا كم ناطيشلاوتيبكلا دامكلا نا ىلع.( ؟
 نكت مل مهركذ قياسلا ةاغطلاب تلح ىتلا ثداوحلا ناف كلذ نع الضفو ٠ رومألا

 ٠ هباوص ىلا سوينيسيل درل ةيفاكب

 ةبترملا لالتحاب هفرشتو هتموكح مدقت نم مغرلاب , ريخألا اذه نأل» ( ؟)

 ,ةرهاصملا طبر قئثوأب هعم.هطابتراو « ميظعلا نيطنطسف روطاربمالا دعب ةيناثلا

 ىار نيذلا ندملاظلا ةاغطلا رورشب ىدتقاو . ةحلاصلا لامعألاب ءادتقالا كرت دف

 عم ةقادصلا ةقالع ىف رارمتسالا نع مهئدابم عابتا لضفو « هينيعب مهتياهن

 ابرح هيلع رهشأ ميظعلا حلاصلا لجرلا كاذ دسح ذاو ٠ مهنم لضنأ وه نم

 ماك ةيارقلا الو « تادهاعملا الو ؛ ةيعيبطلا سيماونلل ةاعارم نود « ةعيذش

 ٠ دوهعلاب ةالابم نودو

 ةبحملا. ةلدأ هيلا مدق.ذا ٠ حالصلا ىلك روطاربماك , نيطنطسقف ناف ( 5 )
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 ىف كارتشالا قح هحنمو « ميدقلا ىروطاربمالا .مدلاو دادجألا ىف اكدر هلعجب

 راطقألا نم ءزج ةراداو مكح قح هايا احنام « ليمزو خاك لكلا ىلع مكحلا

 ٠ هبيصن نع لقي ال ةينامورلا

 ٠ ميقتسم طخ ىلع اذه دض اقيرط كلس سكعلاب هناف سوينيسيل امآ هر

 عاونأ لك ىف ركفيو « هسيئر دض تارماؤملا عاونأ لك كيحي ناك موي لك ىفف

 ءافخا رمألا ةيادب ىف لؤاح دقو ٠ رشلاب هيلا نسحملا ءفاكي ىكل . رورشلا

 , ةنايخلاو ردغلا نم ريثكلا بكتري ناك اماط.هتكلو. ةقادصلا ىعدازو هريئادت

 ٠ ةوجرملا هتياع مامتا ةلوهسب عيطتسي فوس هنا المؤم

 حالس عيطتسي اذكهو ٠ اهطبحأ مالظلاو رسلا ىف اهربدي ناك ىتلإ تارماؤملا

 لجرلا كلذ اهربد ىتلا ةديدعلا تارماؤملا نم اجن حالسلا اذهب بوبحملا ميظعلا

 نس ٠ نئاحلا

 امك اقلطم حجنت مل ةيرسلا هريبارت نأ سوينيسيل ىأر ال نكلو ؛ 7و

 مل الو ( ثبخ لكو ةرماؤم لك هللا بوبحم روطاربمالل فشك هللا نأل ) دارا

 0 ةينالع برحلا رهشأ « دعب هسفن ءافخا عطتسي

 مزع نيطنطسق دض برحلا راهشا ىلع هيف مزع ىذلا تقولا سفن فو (4)

 مجاهي أدبو ٠ هدبعي نيطنطسق نأ فرعب ناك ىذلا نوكلا هلا ةيراح«» ىلع اضيأ

 رمألا ةيادب ىف هموجه ناكو « « هتموكحل ررض ىأ اوببسي مل نيذلا ءابقتألا هاياعر

 ٠ عورم ىمع ىلا هعفد ىذلا ىزيرغلا هثبخ طغض تحت اذه لعف دقو ٠ اندنح

 نييحيسملا اودهطضا نيذلا تايركذ هينيع بصن عضي مل كلذل (5 )

 * اهوبكترا ىتلا رورشلا ببسب مهتدابال هسفن وه ميةأآ نيذلا تايركذ الو ؛ هلبق

 برحلا راهشا ىلع مزع , نونج نم هيلع كلمت ام ببسب « ةياوص دقف ذا: هنكلو

 ««فدهاتشي ناك قم "قلع وحلا زاهنقا نمو :نيطقطستت# ىلع سعد

 سعتلا كلذ مرح اذكهو ؛ ىحيسم لك هتيب نم درط رمألا ةيادب قو )٠8:

 اوداسستعا :ىتلاو « ةلخآ_نمعهثلا ئلا اهنوعفري اوثاك ىقلا تااولشلا قمرهنسفن

 ' .نيذلا دنجلا'درطب رمأ مث ٠ مهئابآ ميلاعت بسح سانلا غيمج لجأ نم اًهعفر



 8: ١و ها

 عمو ٠ نيطايشلل اوحبذي مل نا مهبتر نم مهديرجتو مهبصانم نم ندملا ىف
 ٠ اهتلت ىتلا رطخألا رومالل ةبسنلاب ةطيسب رومأ هذهف كلذ

 ضغبملا لجرلا كلذ ليصفتلاب هلعف ام لك فصول ةرورض كلانه لهو )1١(
 زوجياال هناب ارماردصا دقف ؟ ةريرش نيناوف ريرشلا لجرلا عرتخا فيكو . هلل
 دحاو ىأل زوجيالو « اماعط مهئاطعاب نينوجسملا وحن ةقفشلا راهظا دجاو .ىأل

 راهظا دحاو ىأل زوجي الو « دويقلا ىف اعوج نوروضتي نيذلا وحن ةمحرلا راهظا
 هتكرح ولو ىتح ريخلا لامعا .نم لمع. ىأ لعف وأ :لاوحألا نم لاح ىاب ةمجرلا
 : ايساقو ايزخم انوناق عقاولا ىف ناك اذهو ٠ هبيرق ىلع فطعلل اهسفن ةعيبطلا
 ةبقاعمب رخآ رمأ ردص دقف اذه ىلع ةوالعو ٠ ىعيبط فطعء لك عم ىانتي ناك ذا
 نيذنلا نأو « مهيلع نوفطغي نم مالآ ىف مهكارشاب كلذو فطعلا. نورهظي نم
 ىف مهكارشاو ٠ نوجسلا ىف مهحرطو « دويقلا ىف مهعضو بجي نبملاتملا اومدخ
 ٠ سوينيسيل رماوأ تناك اذكه ٠ نيللأتملا صاصق سفن

 ىتلا عدبلا كلت  ىتوملا وحن وأ جاوزلا وحن هعدب ددعن اذالو )١١5(

 2, ةمكحب تبتر ىتلا ةميدقلا ةينامورلا نيناوقلا ءاغلا ىلع رساجت اعاضتقمب
 ثبعلا باب نمو ٠ ةنجامو ةرجاف عقاولا ىف تناك ةيساف ةيشحو نيناوق لاخداو
 عاونأ لكو « اهل رصح ال ريبادت عرتخا هل ةعضاخ تناك ىتلا راطقألا حلاصمب
 ةفحجحم تاباصتغاو « ضرالل ةديدج سييباقمو ةضفلاو بهذلا زازتبال لئاسولا

 ٠ ليوط تقو ذنق/أوتام لب ءايحا دعب اونوكي مل. نيذلا .دالبلا لهأ نم
 اهارجأ ىتلا ىفنلا تالاح نع عسوتب ثدحتلل ةرورض كلانه لهو ):١5(

 داعبال ءااظخ ىأ اويكتري مل نمي ةيرشبلا ودع لجرلا اذه هذه ىلع ةوالع
 نم تاباشلا مهتاجوز فطخ نيذلا ٠ ةنسحلا ةعمسلاو بيطلا دتحملا ىوذ لاجرلا
 , ةلجخم ةيفيكب نهيلا ةءاسالل نيطحنملا هلاجر ضعب ىلا نهملسو مهناضحأ
 نم مغرلاب نهعم هتوهش عبشأ ىتاللا تاريثكلا ىراذعلاو تاجوزتل. ءاسنلاو
 نأ عم رومألا هذه نع عسوتب ثدحتلل ةرورض كلانه له لوقأ  نسلا ىف همدقت
 ؟ ةيمهالا ةليلقو ةهفات رومأ ىلوألا نأ نيبت ةريخألا. هرورش

 اضرتفم « ةفقاسألا مجاه ىتح نونجلا نم ةوه ىلا لصو اريخآو )١4(

 لعف امك ركمدو ارنس لب .؛ هسيّئدر نم افوخ انلع مهتمجاهمب اددب م١ 4ئذ1 ىلع



 "ك1
 ن ءا/

 دهو ٠ ( هفقاسألا نم 1 تف اد نيدزر ,ادلإ كاالمهالا ماكحلا ةنادخ امدختسم ؛ الوأ

 تقاف دقف ٠ سطنب ندم ىقابو ٠ ايساما ىف اهلمع ىتلا لامعألا امأ )١0(

 تقلغاو :؛ ساسألا ىتح هللا سئانك ضعب ةيناث تمده ذا ٠ ةوسقلا دودح لك

 ميددقتو اهلوخد ىلع ارذاق اهيلع ددرتلا اوداتعا نمم دحآ دعب مل ىتح « ىرخألا

 ٠ هلل ةدايعلا

 عنتقاو ؛ هنع مدقت ال تاولصلا ناب هيلا ىحوا ريرشلا هريدمض نأل (15)

 نم هللا ىلا ع رصتن اننآو 6 |! بوبحم روطاريمالا ةحلصل ءىمسن لح لعفن اذنأد

 0و هلجآأ

 رومألا هذهب مهنا ةيغاطلا كلذ !وقلمتب نا اودارأ نيذلا ةالولا كردأ داو )١(

 : ندم حملا ىلع اهعبقوت داتعملا تايبوقعلا كلت ةفقاسألا ىلع ! بعقو ةنوصرب

 ”ىح عافحلل ةصرخلا مهئاطعا نود . ةلكق مهناك اطخ ىىأ اوبكترد مل نيذلا اوبقاعو

 ةدقنكلا هذهب اهب لشمتلا هدعب :٠ كمسلل امعط رحبلا قامعا ىف اهحرطو ةردغص

 ىراحصلاو لوقحلا تصخغو ٠ ىرخأ ةرم ه هللا وقتم بره اذهل ةجيتنو )١(

 ىف حاجنلا اذه رجافلا ةيغاطلا ىقل امدنعو ٠ حيسملا مادخب لابجلاو تاباغلاو

 د ال نأو + هردددت ىف حجني نأ نكمملا نم ناكو (13)

 ام ةعرسبو امدقم كل دددنو 6 ةبعس ةادح نح عفادملا هللا رمألا كرادتد مل اول . هلمع

 وهصحلا كش دو ىلع ناك

 5 . 5 : + بو ىآ ]+ ىلا ١ . 0١ .) 5 2 ءيضو

 ةعدهر عارذب راطتألا كالت داق ىذلا 40 تدع قىوهو 0 لخلل اةعام

 مقيو ٠ مالظلا كلاحلا ليللا طسو مدظع روند ةريدو + ل



 عساتقلا لصفلا

 ةينامورلا ةيروطاربمالا ابباعر ىلع هيدي ىلع تقدغأ ىتلا

 هيراشتسم لك عم هيمدق تحت هعضخاو « رجافلا كلذ ىلع راصتنالا تامالعو « هب

 ىاز هدودنح ئصقأ ىلا سويئنيسيلب .نونجلا غلب امدنع هنأل ( " )
 افرصت رمألا ىف فرصتف « دعب هعم حماستلا قيلي ال هنأ هللا بيبح روطاربمالا

 نيذلا كئلوا ةيامحل جرخي نأ ررقو « ةييناسنالاب لدعلا ءىدابم جزمو « اميلس
 قيرطلا ريهطتب كلذو ٠ رشبلا ةيبلغا ذاقناب دهعتو ٠ ةيغاطلا كلذ .مهدهطضا
 ٠ نيملاظلا ضعب نم

 .١ ةسملا زهلتااو كدق نيك اهذحو ةيناسنالا ءىدابم قبط اندنع هئأل ( ” )

 « هرش نع فكي مل سوينيسيل نأ ذا . ءىش متي مل ةمحرلا قحتسي ال نم.وحن
 ,؛ىا1:نيدهطشملا ماما دعي: ملو , هل ةعضاخلا بوعشلا, ىلع هقنح دادزا: سكعلاب لب
 .٠ راض نّدحو :مامأ. نيقحتسسنم .اوناك ذا ٠ ةاجنلا ىف لمأ

 عم جرخ ريخلا ةبحم عم رشلا ضغب ءىدابم ءايقتألا ىماح جزم ذاو ( ؟ )

 . ؛ىلع اوناك نيذلا عيمجل ذاقنالا نيمي دمو « ميحر ريمأ وهو « سبسيرك هنبا
 2« لكلا كلم هللا ةياعر تحت « هنباو بألا « امهبيلك انبأر اذكهو ٠ ءانفلا كشو

 دض بناج لك ىف اهتاوق نادرجي ٠ امهل فيلحو دئافك , لكلا صلخم هللا نبأآو
 عيمج نم لاتقلا ىف امهدعاس هللا نأل ٠ ةلوهسب راصتنالا نازرحدو « هلل؛ ءادعأ

 ٠ امهتبغر بسح هوجولا

 سمألاب اوناك نيذلا نا 0 نظي ناك امم عرساأبو » ةتغد انبأر اذكهو ) 6 (

 تلانو , ركذت مهؤامسأ ىتح دحن ملو « دوجو مهل قبي مل التقو اددهت نوثغند

 ةاغطلاب تلح ىتلا ايالبلا كلت سفن سويئيسيلب تلحو.هقحتستىزخلك مهتايركذ

 تابيدأتلا نم ةمكحلا ملعت الو ظعتي مل هنأل « هينيعب اهآر ىتلاو ندقباسلا راجفلا



 سفن ىلا ردحناو « هوكولس ىذلا رشلا قيرط سفن عبتا لب هريغب تلح ىتلا

 ٠ لدعب اهقحتسا ىتلا ةيواهلا

 ٠ ههجو ىلع أفكنا اذكهو ( 1)

 هنباو « ىوقتلا ةليضف لكب ىلحتملا « رفاظلا لطبلا , نيطنطسق نأ ىلع

 قرشلا ادرتّساو « ةوجولا لك نم هيبآل لئامملاو « هللا بوبحم ريمألا سبسيرك
 لاحلا ناك امك ةدحوم ةدحاو ةينامور ةيروطاربما امسسسأو « امهل اعبات ناك ىذلا

 ,اهبرغم ىلا سمشلا قورش نم ملاغلا -لك ميحرلا.اههمكحل نيعضخم « ميدفلا ق
 ٠ ضرألا لك فارطأ ىتح « ابونجو الامش

 نيذلا كئلوأو 5 رونلاب ءىمسن لك ًالتماو 0 ةميظعلا دايعألاب اولفتحاو ةرخافلا

 ندملا ىفو ٠ ةعمال نويعو ةمساب روغتب هيخأ ىلا دحاو لك اوعلطت ءالذأ !ونا#
 مث « اوملعت اذكه مهنأل ٠« حيباستلاو صقرلاب لكلا كلم هللا الوأ اودجم ىرقلاو.

 ٠ هللا ىبوبحم هئانبأ عم ىفتلا روطاريمالا اودحم

 :ةريرشلا لامعألا لك تيسونتو . ةيضاملا رورشلا ىلع راتسلا لدساو (8)
 رفاظلا روطاربمالا ردصأو ٠ ةديتعلاب ءاجرو ةرضاحلا تاريخلاب حرف راصو

 ىوقتلاو ةبحللا تامالع لمحت نيناوقو ٠ ةمحرلاب ةئيلم ناكم لك ىف تارومنم

 نيطنطسقل تتبثت ملظلا رهاظم لك نم ةيروطاربمالا ترهطت ذاو ( 9 )

 اورهظأ امهيقباس رورش لك الازأ نأ دعبو ٠ عزانم نأ نود نم مهدحو هلاجنأو

 كلذو « هليمحب امهفارتعاو ٠ هوجن امهاوقتو « هلل امهتبحمو . ةليضفلل امهبح
 ميمعلا ريخلاب نيرعاش اناك ذا « سانلا عيمج نيعأ مامأ اهاممت ىتلا لامعألاب
 ٠ امهيلع هللا عقلا يذلا

 ةدييعللا ميزات نم ىنقاملا .باتكلا هللا ةنوعمب ىهتنا
 ىليفمب سويباسويل



 اير

0 

 لوألا باتكلا

 ةباتكلا نم ةياغلا
 هتيلزاو حيسملا عوسي انبرو انصلخم ةيتومال ةركفل ةصالخ
 ءدبلا نم نيفورعم « حيسملا » مسسالاو « عوسب » مسالا ناك

 ١ نيمهلملا ءايبنألا نم نيمركمو
 ةبيرغ وأ ةديدج ممألا لكل اهب ىدان ىتلا ةنايدلا نكت مل
 رشبلا نيب هروهظ تقو
 ةيدوهيلا ةمألا اومكح نيذلا ماكحلا دهع لطب حيسملا رصع ىلاوح

 وهو سدوريه كلمو « ةوبنلل اقفو كلذو مدقلا ذنم عباتتلاب

 ىبنجأ لوأ
 حيسملا بسن ددصب ليجانألا ىف موعزملا ضقانتلا
 هتوم ةيفيكو لافطألا وحن سدوريه ةوسق

 يشل[, ماع“ نيا كوكل ةدهك: ءاتننؤز
 حيسملاو نادمعملا انحوي نع تاداهش

 اذلماخت: ةيمالك
 نييسيدالا كلم نع ةياور

 ىناثلا باتكلا

 ةمدقم

 ل درسا وكب لسزلا ةكلس خذلا' خكزكلا
 حيسملا نع سطاليب هملعأ ال سويرابيط رثأت فيك



 طعم حب هس ف

 دوهيلا ىلع اكلم سابيرغا سوياك نيع سويرابيط توم دعب

 دبؤم ىفنب سدوريه بقاع نأ دعب

 دوهيلا نع ةباين سوياك ىلا وليف هيلاسرا
 حيسملا ىلع مهتحانو دعب دوهيلاب تلح ىتلا بتئاصملا

 سطاليب راحتنا

 سويدولك رصع ىف تثدح ىتلا ةعاجملا
 لوسرلا بوقعي داهشتسا

 , لسرلا - سدوريه اضيأ ىعدي ىذلا  سابيرغا دهطضا ذا
 0 لاحلا ىف ىهلالا ماقتنالا هب لح
 هعابتأو لاتحملا سادوثت

 نيينوهارسوألا ةكلم ةناليه

 رحاسلا نوميسس

 امور ىف لوسرلا سرطب ةزارك
 سقرم ليجنا
 رصم ناكسل الوأ ةيحيسملاب سقرم ىدان دقل
 رصم كاسنل وليف فصو
 انيلا تلو نقلا لرش تناك
 حصفلا موي ىف ميلشروأ ىف دوهيلاب تلح ىتلا ةبيصملا
 نورين .مكح ءانثا ميلشروا ىف تلصح ىتلا"كداودلل
 لسرلا لامعا رفسس ىف اضيأ ركذ ىذلا ىرصملا

 ءىربو هعافد مدق امور ىلا ةيدوهيلا نم اقثوم سلوب لسرأ ال
 ةمهت لك نم
 برلا اخأ ىعدي ناك ىذلا بوقعي داهشتسا

 لوسرلا سقرم دعب ةيردنكسالا ةسينكل فقسأ لوأ سوناينا

 ١زه

2 

 سرطيو سلوب هيف مركأ ىذلاو نورين مكح ىف مت ىذلا داهطضالا

 ٠ ةيحيسملا لجأ نم امور ىف داهشتسالاب



 لصف

 ةريخألا برحلا اونش ىصحت ال رورش دوهيلاب تلح نأ دعب 1

 نيينامورلا ىلع

 ثلاثلا باتكلا

 حيسملاب لسرلا اهيف رشب ىتلا ملاعلا ءاجرأ ١

 امور ةسينك ىلع سيئر لوأ 5٠
 لسزلا لئاثر

 نولوألا لسرلا ءافلخ 5

 حيسملا دعب ريخآلا دوهيلا راصح 3

 اهن ]ويكح تل“ ةعاجملا + د
 حيسملا تاوين /

 برحلا تقيس ىتلا تامالعلا 6

 اهكرت ىتلا تافلؤمللاو سوفيمسوي 2-01

 ةيهلالا رافسألا سوفيسوي اهب ركذ ىتلا ةقيرطلا ١

 بوقعي دعب ميلشروأ ةسينك ةرادا ىلوتي ناعمسس ١
 11 27قماد لنمك نع فضْبلاج ماي« نايسبتساف#. "5

 امور ىلع فقسأ ىناث ستيلكتنا ٠.2
 ةندنكسمإلا ىلع نيش تلق ةيودلتما* 1

 امور ىلع فقسأ ثلاث سضنميلكأ "6
 يشم كك ةلاشر ٠13

 سونايتمود ممايأ لصح يذلا داهطضالا /١.

 ايؤرلا رفسسو انحوي لوسرلا "6

 دواد ةيرذ لتقب ارمأ ردصي سونايتمود ل
 انضلخم ءاهرتا )4
 ةيردنكسالا ةسينك ةرادا ىلوتي نم ثلاث سونودرك '

 ةبكاطنأ ىلع فقسأ ىناث سويطانخغا '":"'ذ
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 موك

 لوسرلا انحود نع ءابنأ ضعب

 ليجانألا بيترت
 ةلويتملا ريغ رافسالاو ةلوبقملا ةيهلالا رافسألا
 ل نمل طك
 نيينويبألا ةقطره

 هقطارهلا ميعز سوثنريك

 همساب ةامسملا ةعيشلاو سوالوقين
 اوجوزت نيذلا لسرلا

 سيليفو انحوي توم
 ميلشروأ فقسأ ناعمس داهشتسا

 نييحيسملا نع ثحبلا مدعب رمأي ناجارت

 امور ةسينك ىلع فقسأ عبار سوتسرافيا

 ميلشروأ ىلع فقسأ ثلاث سوتسوي
 ةةكابهوو نسل ا
 ذئتفو نيزراب نولازي ال اوناك نيذلا نورشبملا

 اروز هيلا ةيوسنملا تاباتكلاو سضنميلكا ةلاسر

 سايباب تاباتك

 عيارلا باثكلا

 ناجارت مكح ءانثأ ةيردنكسالاو امور ةفقاسأ

 ناجارت مكح ءانثأ دوهبلاب تلح ىتلا بئاصملا

 هاآ؟

 ١غ

 اا

 مكح ءانثأ نامدالا نع اعافد اوبتك نيذلا ةيحدسملا نع نوعفادملا

 نايردأ

 روطا ردمالا سدغد عدهجع ف ةيردنكسالاو امور هةر انا

1 

 انلمأت عويضوم رصعلا ىلا ةصلخم رصع نه مياشروأ هةفقانسأ

 ملك ١

 م١
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 نايردأ روطاربمألا دهع ىف دوهيلل راصح رخآ

 مسالا بذاكلا ملعلا ةدانف تتقولا كلذ ف | وحبصأ نيذلا صاخشألا

 ةمكاحم نود صاصتق انيلع عقوي ال نأ اهيف رمأ ىتلا نايردأ ةلاسسر

 ل ل مك فد 1 كلكسسمالا إن ةقعامما

 رصعلا كلذ ىف ةقطارهلا ءامعز

 سونينوطنأ ىلا هجوملا سونيتسوي عافد

 دك 00 3 ةماعلا" ةكسجلا نذل * نموفتك ةطئأ ةلاشمر

 لسرلا قيدص سويراكيلوب نع تيور ىتلا فورظلا

 سوريف دهع ىف ريمزأ,ف نيرخآو سوبراكيلوب داهشتسا

 هداهشتساو امور ىف حيسملا ةملكعب فوسليفلا سونيتسوي ةزارك

 انيلا تلصو ىتلا سونيتسوي تافلؤم

 سوربف مكح ءانثأ ةيردنكسالاو امور تك ةداف

 ةيكاطنإ ةسينك ةداقت

 اهبتك : ىنلا لئاسرلاو سوثنروك فقسأ سوبسينوبد

 ةيكاطنا فقسلا سليفويك
 . سوتسيدومو سبليف

 كوكل نا يورطلاو كابام

 هتاياتكو سوناسوم
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 سماخلا باتكلا

 ةمدقم

 مكح تحت لاغلا دالم ىف ةنليدلا لجأ نم ا!ويراح نيذلا/ ددع

 مهعارص ةعيبطو سوريف
 داهطضالا مهب لح نمل هللا ىبوبحم ءادهشلا ةمدخ
 سولاتا دهاشلل ملح ىف ترهل بيلا

 لئاسرلا ىدحا ىف سوانيريال ,دوهشلا حدم
 نشؤيليروا سفره رصيفلا ىلا ءامسلا نم راهن

 انيعش تاولصل ةباجتسا
 امور ةفقابسا ءامسال ةمّاك
 نينمؤملا ىديأ ىلع ىرجت تازجعملا تناك تقولا كلذ ىتحو

 ظ ةيهلالا رافسآلا نع سوانيريا لاوقأ

 سدوموك دهع ىف ةفقاسألا

 فوسليفلا سونيتنب
 ىردنكسالا سضنميلكا

 مير
 نويكرم ةنتفل هفصوو ودور

 ةيجيرف ىف ةبذكلا ءايبنآلا

 امور ىف ستسالب قاقشنا

 ةبذكلا هئايبنأو سوناتنوم نع تيوز ىتلا فورظلا

 هلامعأو سايتلم

 ضاخشألاو ةيجئيزف لمآ شوينولوبا اهب :نضحد كلا اقيزدلا
 مهركذ نيذلا

 ةيجيرف لهآ ةعدب نع هتاباتكو نويبارس
 امور ىف نيقشنملا دض سوانيربا تاباتك

 امور ىف سوينولوبأ دهشتسا فيك

 هاه
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 ةحفص للضيف

 1/5 ةكتقو اوريهكشا ندحلا ةنئاسألا! + 5

 "هه حصفلا صوصخب ذئتقو تريثأ ىتلا ةلأسملا 1

 1مل ايسسآ ىف عازنلا 3

 "1 حصفلا صوصخب قافتا ىلا عيمجلا لصو فيك "«ه

 2 انيلا تلصو ىتلا ةعئارلا سوانيربا تافلؤم "7

 58١ تقولا' كلذ ىف ترهدزا ىتلا نيرخآلا تافلّؤم "617

 | كو ١ متاحا ةكيرط ٠ .نوميترا ةعدب اوعاذا نم لوأ 4
 يح ةسدقملا رافسألا داسسفا ىلع

 كا سداسلا باتكلا

 كلل سربوابس دهع قف ثدح ىذلا داهطضالا ١

 «ىك ةلييفطلا  كنم سوتاكمروأ كيك ؟

 584 . ادج اريغص لازي ال ناك هنأ مغر هللا ةملكب داهتجاب هتادانم ١

 "0 ةميبستمسلا دخلا" ةي وناس
0 1 

 553 ىردنكسالا سضنميلكا 0

 0 بتاكلا اذوهد 7

 1 0 ا
 دلل سوسيكرن تازجعم ١

 5 ميلشروأ ةفقاسأ ٠

 5 اتكتسمالا

 0 ةنمام_ لازقالال ! رحلإ ككل نلؤنهاو نؤبيازتس 5

 5١ ئسضنمرلكا تاباتح *<8١ 

 ل اهركذ ىتلا ةسدقملا رافمسألا 6

 577 سالكاره ١

 6 البلا نستلل "ةكنعلا نق وئاهمر و مارد 95



 مجرتملا سوخاميس

 سويسوربمأ

 سوناجيروأب ةلصتملا فورظلا ضعب

 نآلل ةيقاب لازت ال ىتلا رصعلا كلذ ةبتك تافلؤم
 تقولا كلذ ىف .اؤرهتشا ندلا ةكااسألا

 انيلا تلصو ىتلا ستيلوبيه تافلؤم

 هيسوسقلا ةجرد ىلا هؤاقتراو سوناجيروأ ةريغ

 ةيردنكسالا ىف اهدعأ ىتلا ريسافتلا

 ةبنوناقلا رافسالل هتعجارم

 ةيردنكسالل افقلسا سك

 سوناجوروال ةفقاشالا..مازتحا
 سونيميسكم دهع ىف ثدح ىذلا داهطضالا

 ةبيجع ةيفيكب امورل افقسأ هللا هنيع ىذلا سونايباف

 سوناجيروأ ذيمالت

 سوناكيرفأ

 نيطسلف ةيرصيق ىف سوناجيروأ اهفلأ ىتلا .ريسافتلا

 ةيفقسألا ف سالكاره فلخي سوبيسينوبد

 سوناجيروأل ىرخأ تافلؤم

 اهدبكت_ىتلا مالآلاو نسويسيد دهع ىف ثدح ىذلا داهطضالا

 سونا جيروأ

 نيويسينؤيدب تلح ىلا 200
 ةبردزنكسالا ءادهش
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 هتفطرهو « هتايح ةقيرط , سوتافون

 نويبارس نع سويسينويد ةياور

 سوتافون ىلا سويسينويد نم ةلاسر

 سويسينويدل ىرخأ لئاسر

 عياسلا باتكلا

 ةمدتتتقم

 سولاجو سويسيد ثبخ

 تقولا كلذ ىف امور ةّفتاّتسأ

 نيعجارلا نأب الو اودان ةفقاسألا نم هعم نمو سونايربك نا

 ةيدومعملاب اورهطتي نأ بجي ةقطارهلا نم

 عوضوملا اذه نع سويسينويد اهبتك ىتلا لئاسرلا
 داهطضالا بقع ءاج ىذلا ءودهلا

 سويليباس ةقطره

 نسويسينويد اهآر ىتلا ةيهلالا ايؤرلا ٠ ةعينشلا ةقطارهلا ةطقس

 هلبق ىذلا ىسنعكلا نوناقلاو

 سوتافون ةقطره
 ةكطاخلا ةفطاربلا 1110

 هدهع ىف لح ىذلا داهطضالاو نايرلاف

 دكا نددلاو سويسيتويدل ذئتقو تثدح تلا ثفاوحلا
 نيطسلف ةيرصيق ىف ءادهشلا

 نسونيلاج دهع ىف داس ىذلا مالسلا

 ذتتقو اورهدزا نيذلا ةفقاسألا

 هيرصيق ىف سونيرام داهشتسا

 سويريتسا نع ةباور

 . ةميظعلا انصلخم ةردق نع سسايناب ىف تمت ىتلا تامالعلا
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 لحج حا كل

 مدلا ةفزان ةأرملا هتماقأ ىذلا لاثمتلا

 بوقعيل ىذلا ةيفقسألا ىسرك

 انوناق اضيأ مدقي اهيف ىتلا ةيحصفلا سويسينويد لئاسر

 ةيردنكسألا ىف تمت ىتلا ثداوحلا

 مهب لح ىذلا ابولا

 سونيلاج مكح
 هةنعدبو سسوبين

 انحوي ايؤر

 سويسينويد لئاسر

 ةيكاطنا )6 اهلخدأ كلا هعدبلاو ىطاسيمسلا سلوب

 نوزرايلا ٌرصحلا كلا 02007

 همرحب مكحلا ردص

 ذئتقو تادب ىتلا ةلضملا نييكيناملا ةقطرح

 ىدح ايح ىقب مهنم نمو . انرصع ىف نوزرابلا ةسينكلا لاجحر

 نماثلا باتكلا

 ةميدتقم

 انرصع 1 مك ىذلا داهطضالل ةقداسلا ثداوحلا

 سئانكلا مده

 داهطضالا ىف اهولمحت ىتلا كراعملا ةعيبط

 اولانو مهتايركذب ناكم لك اوذ نيذلا نوروهشملا هللا ءادهش

 ةيحيسملا نع اعافد ةفلتخم ليلاكا

 ايديموكين ىف نيذلا

 آي



 00 اميل 1 ا

 21 وك دم ملول

 رصقلا ىف نيذلا

 ةيقينيف ىف نويرصملا
 رصم ىف نيذلا

 ةبيط ىف نيذلا
 ةيردتكتسالا“كثحا وح فصو:ق ديهشلا سايليف تاباتك
 ةيجيرف ىف نيذلا
 ةفلتكم قرطب مالالا اولمحت  ءاسنو الاجر  نورخآ
 ةنايدلا ءاقن ىلع مهئامدب اونهرب نيذلا ةسينكلا ةفقاسأ
 اهب اوزرك ىتلا
 ةيحيسملا ءادعأ تافص

 نديفم ولام 'تلخ قدا ؟كنداوحلا
 لضفأ ىلا رومألا رييغت
 ةقباسلا مهرماوأل ماكحلا ءاغلا
 نماثلا باتكلا قحلم

 نيطسلف ءادهسش



 دب هيج اك اق 0 محلا تجب تسع

3 

 نه مه مب مي ل

 عساتلا باثكلا

 ةموعزملا ةندهلا

 كلذ بقع ثدح ىذلا لعفلا در

 ةيكاطتا, قب اثيدح مهتأ ىلا
 انحض' تميقآا ىتلا تاراكذلا
 روزملا لامعألا رفسس
 تقولا كلذ "ىف )ودهشتسا ندلا ك1
 ةدمعألا ىلع نشققو اندنض رمل ىذلا 0000

 ةبسانمب بورحو ةئبوأو تاعاجم ىف تلح ىتلا تابكنلا
 رومألا هذه

 هللا ىبوبحم ةرطابألا راصتنا

 مهتوم لبق اهب اوقْطت ئتلا تاماكلاو اللا 22 0
 ةيحيسملا ءادعأل ىئاهذلا كرلكلا

 رشاعلا باتكلا

 هايا هللا انحنم ىذلا مالسلا

 سئانكلا ءانب ةداعا

 ناكم لك ىف سدركتلا 2

 رومألا ةماخفو ةمظع لجأ نم ىليلهت باطخ

 ةيروطاربمالا نيناردلل 0

55 
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 / ةينامورلا ةغللا نم ةمجرتم ةيروطاربمالا رماوألا ةروص
 0 ا ا نارام درخأ قر زطارنما رما ءاوص
 6.66 طقف ةعماجلا ةسينكلل

 010 د رولا ردمألا هذ رماي خلا ةلابسرلا ةروص
 6 اهفالتثاو نسئانكلا ةدحو لجا نم امور ىف

 لك ةلازال رخآ عمجم دقعب روطاربمالا اهيف رمأي ةلاسر ةروص
 ه١ ةفقاسألا نيب نم تاعزانملا

 ح00 كانا ىلإ لاومأ اماضتقمب تلشرأ ةيروطازبما ةلاسر ةروص 7
 هه. َنسوريلكالا ءافعا 17

 نا هتومو « ىلاتلا سوينيسيل رش 6
 اياعر ىلع هيدي ىلع تقدغغا ىتلا تاكربلاو نيطنطسق راصتنا 9

 انو ةينامورلا ةيروطاربمالا

 ( هللا دمحب مت )
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 ةعابطلل ةئيدحلا ةرهأفلا
 عطونرخلا ري دنا ماهي دمتي امتدلا 1
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