
  

   





 يق ناوخالا داش را

 نامعب ةعارزلا ةق رعم

يريمعلا ردب : خيشلل





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيحاتتفا

 لخنلاو ، تاشورعم ريغو ، تاشورعم تانج أشنا يذلا ٢ دمحلا
 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو 3 هركشاو ىلاعت هدمحا { هلكأ ًافلتخ عرزلاو

 هلآ ىلعو هيع هلوسرو هدبع ادمحم انديس نا دهشاو ، هل كيرش ال
 . هبحصو

 نم هدهاشأ ام ةعضاوتملا رطسألا هذه ةباتك ىلإ يناعد دقف : دعبو
 لوقأ الو 9 ةديدجلا ةيندملا فحز ةجيتن ينامعلا انعمتجم يف تارييغت

 بلق يذلا فحزلا اذه © يديلقتلا اهانعمب ةدوجوم تناك اهنأل ةراضحلا

 نسحو ددج ناك ناو وهف 3 ةلهذم ةعرسب ةريسملا ريغو 3 ةغبصلا
 يذلا انثارت تناك ءايشا هببسب اندقف دق اننأ الإ ى دهمو عدباو ثدحاو

 ةايحلا بصع قحب تناك ءايشال هذه فلس دعب افلخ انئابآ نم هانثرو
 ةيساسألا ةزيكرلا نامع اندلب ىف يف دعت اهناف © ةعارزلا يهو الأ ًاعيمج انل

 انتاورث رادمو ، انعمتجم ةايح تاموقمل يسيئرلا روحملاو ، يموقلا داصتقالل
 انشرع اهنمو . انتقو انس أب ةدعاقو . انتوق و انتشيعم ردصمو . ةيتاذلا

 . انريمو انريخو 3 انشرفو
 هباتك يف ةعارزلاب هون العو لج انبر هللا ناف انل افرش كلذب ىفكو

 نم ريثك يفو 0 تاراشالاو دعاوقلا فلتخمبو روس ةدع يف ميركلا
 & اهثرحب ماتهالاو 0 اهب ءانتعالا ىلع هدابعل ًاثحو 0 اهل ًاميخفت تابسانملا

 يف معنتللو ، مهتايح ميوقتل هقلخ ىلع اهب لضفت يتلا ىربكلا هتمعن اهنأل
 نوللاو لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضف دقو ، اهعاوناو اهفانص اب مهتشيعم

 تاشؤرغَم ريغو وتاتشورغَم و تاَّنَج ءاشنا يل هوو ىلاعت لاق . معطلاو
 ور 2 ى ۔

 . ماعنألا ةروس _ ١٤١ ةيا هلكا افليخُم عزلا لْخَتلاَو

۔ ٣ _



 ه ٥ ۔ ۔ ة ۔

 عرزو _ باتعأ نم تانجو تاَرواَجَمُم عطق ضزألا يفل لاعت لاقو

 ١ ١ ةيآ لحنلا ةروس يف هناحبس لوقيو © دعرلا ٤ ةيآ 4.. ليختو

 . 4 ٠. َباَتعَألاَو ليخلاو نوُتيَرلاَو عززلا هب ُْكَل ثبنيإلل

 ينتعي نا لبق هتايح ءدب ذنم ةعارزلاب ىنتعا دق ينامعلا ناسنالا ناكف

 . ف عابيو اهروطي لزي ل و . ىرخألا ةايحلا تاموقم وأ يعرلاب

 ةبهوم نم ىلاعت هللا هاتآ ام لضفب حبصاف رهاب ًاحاجن كلذ يف حجن دقو

 تابقع نم ههجاوي ام مغر . اهتاكربو اهتاريخب ًايرثم اينغ ةعارزلا نونف يف
 اهيف ثيفلا لوزنو ] راوطألا بلقتم نامع خانم ناف . يزلا ءام بلط يف

 ال اهنأل اهريغك راهنا اهيف سيلو 3 ةدعابتم تارتف يف ةعطقتم ةروصب يتأي
 هنكلو 0 ةريبكلا ةيدوالاو اهيف ةقهاشلا لابجلا دوجو مغر جولث اهب لزنت

 نطاب نم اهجرختسا يتلا ةيفوجلا هايملاب هتعارز موقي نا عاطتسا كلذ عم

 دجب ةليوطلا نورقلا ربع هتايح قيرط قشو 2 لئاسولا ىتشب ضرالا
 . هيعس ةكربب ةريفولا تاريخلا نم لانف . دهجو

 اركذ سيل نامع يف ةعارزلا نع تامولعم نيودت ددصب نحنو

 ئ اهتحالفل نايبتو اهلمعل ةمج رت لب بسحف اهصئاصخل افصو وأ . اهعاونال

 ام ةفرعمل انبابشل ًاعجرم هانبتك ام نوكيلو ، اهفوصفو اهلوصأل ًاديسجتو

قيفوتلا هللابو { اهتابجاو نم نولهجي



 ةيديهمت ةمدقم

 فلتخمب ةعارزلا ىلع اهتايداصتقا تايساسأ زكترت اهمدق ذنم نامع

 تناك ناو ى ًاعيمج نيينامعلا دنع ةيموقلا ةورثلا دعتو ، اهفانصاو اهعاونا
 ءىطاوشلاب نينطاقلل الثم يكمسلا ديصلاك ، ىرخأ ةيموق تاورث كلانه
 نداعملا لثمو © لابجلاب نينطاقلاو ودبلا دنع ةيناويحلا ةورثلاكو 53 ةيرحبلا

 ىلع تَلد امك نامزلا ميدق ذنم نوينامعلا هجرختسا يذلا ساحنلاك ةيضرألا
 ؤلؤللا جارختساكو 7 ةينامعلا قطانملا نم ددع يف ةرشتنملا مجانملا كلذ

 ةينطولا فرحلا نا اك . ًاميدق ةورثلا هذهب نامع ترهتشا دقلف { يرحبلا

 ىدل ةيموقلا ةورثلا نيوكت يف ًاماه ارود تبعل ةفيفخلا تاعانصلاو
 . ةينامعلا تاعمتحملا

 نيينامعلا ةايح بصع يه ةعارزلا نا ةلماش ةروصبو دجن اننأ الإ

 قلطنتو 3 مهتاكرحت موقت اهبو & ةيعاتجالا مهتاموقم زكترت اهيلعو 3 ةبطاق
 عم ًاقيثو ًاطابترا طبتري ينامعلا نأل كلذ . ارحب مهبكارمو ك ارب مهبئاكر

 ةبرتلاو ءاملا عم جزتميو رئبلاو جلفلاو عرزلاو ةرجشلاو ناتسبلاو لقحلا
 اهل قلخ هنأك ىتح ةفلتخملا اهتالاحم يف ةحالفلا عم لعافتيو ًايعيبط ًاجارتما

 ارظن {. ءاملا ىلع لوصحلا يف ةريبك ادوهج لذب كلذلو {|( طقف هل يهو

 لفكت ةريبك راهنأ اهب دجوت ال اهنا اك 0 ةيمسوملا راطمألا ةليلق نامع نأل

 رابآلا رفح ةقيرطب ةيفوجلا هايملا جارختسا ةيلمع دمتعاف يزلا ةنوؤم

 نطاب يف يفاملا نوزخلا نم هايملا جارختسا ىلا هتركف تروطت مم ى الوأ

 يهو ،© تاضفخنم ىلإ تاعفترم نم تاونق قش قيرط نع ضرألا
 { اهزاجنا يف ةفلكمو ث اهلمع يف ةينضم كشال دوهج هذهو «جالفألا»

 هض رتعت امو تابوعص نم هيقالي ام مغر ينامعلا ناف هلك كلذ عم نكلو

ةبوؤد ةرباثم و ئ ةيوق ةدارإب هلمع زاجنا يف هقيرط قش هناف تاقشم نم



 يف ةعارزلا بابسأ نيوكتب هماتها يف هلك كلذ ىلجت دق ةبلص ةميزعو
 . ةيناسنا ةزجعم ًاقح اهنإ ، ءادرج لابج طسوو 3 ةلحاق ءارحص

 مهتسدنهو مهتف اونقتاو لئاسولا ىتشب مهتحالف نوينامعلا سرام دقو

 © ةميكح ةفرعمو © ةيملع سسأ ىلعو ًاعسومو ًاقيقد ًاناقتا رامضملا اذهت ف

 . فلس دعب ًافلخ و 3 ًدَج نع ًابأ كلذ نوثراوتي ، ةحجان ةربخو

 7 ةريبكلا راجشألا اوعرزو ةيعارز ىرقو ًاندم دوهجلا هذهب اوماقا

 3 ةهكافلاو ث تالوقبلاو ٤ اهعاونأ فلتخمب بوبحلاو . ايداصتقا
 مهتنغأ ةلئاه ةورثب نوعتمتي اوحبصأف 0 اهلاكشأب فالعألاو ، تاورضخلاو
 اوننفتو ، المعو املع ةعارزلا نف اوروط دقو ث ريغلا ىلإ جايتحالا نع

 . اهعيونتو اهفينصتو اهليكشت يف
 ملعلا اذهو 3 ةفرعملا هذهو ةربخلا هذه دجن نأ ًاقح فسؤملا نمو

 لايجألل هيقبت عجارم يف ًابوتكم هدجن الو هئاربخ نسلأ يف يرورضلا
 تناك لب ، ثحابلا هنم ديفتسي ردصمو © بلاطلا هنم ىقتسي عجرمك

 بلاطل ىلتي يذلا باتكلا يه مهتنسلأو ا { ديحولا ردصملا يه مهرودص

 رخالا نم ضعبلا هملعتيو . ليج دعب اليج هنوثراوتي مهف 0 ملعلا اذه

 مهتايح ما وق هنأل هعم نيملقأتمو هب نيطبترم . مهترطف و مهتسرامم مكح

 مهوعدت 3 أدبأ هنوقرافي ال مهف كلذلو ، مهتورث زنكو © مهتشيعم ساسأو
 نع ءانبألا هثراوتو ، مهئامدب جزتما دق { ةجاحلا مهودحتو :ر ةرورضلا هيلإ
 . مهئابا

 ةروثنملا لئاسملاب ءولمم اهدجن ةينامعلا ةيهقفلا بتكلا ىلإ انعجر اذإو
 يتلاو . نينطاوملا نيب ةمئاقلا تاعزانملا مسحو لكاشملا لح ماكحأ يف

 مرحو 0 قرطلاو 0 نيجولاو 0 ةيقاسلاو © ةرجشلاو © ةلخنلا لوح رودت

 © فلسلاو ث ةنيادملاو تاعويبلاو ، جالفألا يف مهلكاشم لحو © مهنيب ام
 ةعارزلاب قلعتي ام لك نم كلذ لاثماو حالفلا بيصنو 3 لماعلا ةرجأو
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 بتك تاهمأ يف ثحابلاو ءىراقلا هدجي هلك اذهف { اهنوجشو اهنوئشو
 . ةيفرعلا ةمظنألاو ، ةيعرشلا ماكحألاب قلعتي اميف اصوصخ هقفلا

 & اهنفو 0 اهتسدنهو 0 اهلاغشأو 0 اهلامعأو ةحالفلا ملعب قلعتي ام امأ

 اهنيسحتو . اهتيقوت ديدحتو . اهتيمكو اهتيفيكو . اهلوصفو اهلوصأو
 تافنصملا يف ًاروثأم دجوي املق اذهف 3 اهحيقلتو اهنيجهتو 3 اهحيلمتو
 ةيندملا هيف تفحز يذلا رصعلا اذه يف انبابش دجن ببسلا اذهلو ث ةيرثألا
 3 ثيدح وه ام ىلإ اوهجتاو ، ميدقلا مهئابآ ثارت نع اوفزع دق 0 ةثيدحلا
 ءاملعو ةذتاسا نم مهتسارد اوقلتو © ةثيدحلا بتكلا يف مهتءارق اوزكرو

 تاعرتخم نم اوزربو ، ملع لك ديدجتو ، نف لك ثيدحت يف اوعرب

 نيع يف نوكت دق ث ةديرفو ةريثك ءايشأ مهبراجت تاعدتبمو & مهراكفا
 ليلقلا الإ اهكردي ال ةدقعم قرطب تءاج اهنكلو ، لامعتسالا ةلهس رظانلا

 ل اعلا يف ترهظ دقف ةبوؤد ةسراممو 0 ةقيقد ةساردبو « مهفلا يوذ نم

 اهضعبو 5 ةقاطلا ىلع لمعي اهضعب ، ةبيرغ ءامسا اهيلع قلطأ ةعساو فراعم
 اهنقتي نمل بيرقتو ريسيتو ليهست لماوع ةقيقحلا يف هذه 0 ةرذلا ىلع لمعي
 اهب نمكتو 0 لكاشم اهتايط يف لمحت تقولا تاذ يف اهنكل 0 ةربخو ملعب
 ةيرشبلا هتقاط نمض ناسنإلاو ؤ اهملع يف قمعتيو 3 اهنقتي ال نمل رطاخم
 . بعت اهيلع داز اذاف ، اهرسيو اهتطاسب يف

 ةطسبم اهدجن اهتسرامم ةفرعمو © ةميدقلا ةحالفلا مولع ىلإ انعجر اذإو
 ةريفو ًاضيأ يهف كلذ عمو 3 ةفلكتلا ةليلق { لوانتلا ةلهس ث لامعألا
 ةرباثمو دهج ىلإ جاتحي لمع لك نا ىسنن الف كاذو اذه عمو ، جاتنالا
 اولهن نيذلا انبابشل لوقأ نأ ةبسانملا هذه يف ينتوفي الو 0 ناقتاو ةظقيو
 لاجم يف اوقوفتو & ثيدحتلا ةرادص يف اومدقتو ، ثيدحلا ملعلا لهانم نم
 يذلا ميدقلا ةحالفلا ملع ةفرعم نم ، مهالا رودلا مهتوفي ال نا & ديدجتلا

 اوكلسو ، مهجهن اوعبتت مهنا ولف © مهفلس قيرطو ، مهئابا جهن ناك
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 ةفاضاو 3 مهتركفل ًالقص ةثيدحلا مولعلا هذه مهملعت ناكل 3 مهقيرط

 ف ريبك رود مهل ناكلو { مهرون ىلع رون ةدايزو ، مهديصر ىلإ ديصر

 فسالاو نكلو 0 مهدالب تاورث ةيمنتل ءارثاو ، مهتفرعم ةليصح ديسجت
 . ةيلاكتاو فوزع نم هسحأ ام ىلع ينزح

 بابشلا فوزع كردأ «ىلاعت هللا هظفح» ىدفملا انناطلس كردأ دقلو

 لعج ذإ ةيخير تلا هتوعدب مهاعدو © مهتابس ظقياف © ةحالفلاو ةعارزلا نع

 هذه تناكف . ةعارزلل ًاماع نينامتو ةينامثو ةئامعستو فلأ ١٩٨٨ ماع

 © طقف ةيمستلا ا رصتقي مل و ، ينامعلا عرازملل ًايوق ازفاح ةميركلا ةتفللا

 مهل نوكيل ةيلاملاو 0 ةعارزلاب ةصتخلا تاهجلل ةيماسلا هرماوأ ردصأ لب

 معدب هتلالج رمأو . ةيعارزلا ةيمنتلا ةلجع فد يف ريبك رود
 ، مهتربخو مهتاردقو قبطني امب ايونعمو ايدام نيينامعلا نيعرازملا ةدناسمو

 نكامأ ىلا صاصتخالا يوذ تارايزو & تاودن نمض ةيعوتلا رشنب رمأ اك
 . ةعرزملاو لقحلا يف تاداشرالا ثبل نيحالفلا

 ةينامعلا ةربخلا معدل ةيبنجألا ةربخلا مادقتسا ىلع هتلالج صرحو

 نم ةينامعلا ضرألا يف ةعارزلا نيسحتو ريوطت يف بنج ىلإ ابنج ريستل
 ةعارزلا نوئش يف يلودلا يراضحلا بكرلا رياست يكل لضفأ جاتنا لجأ
 . ىودج رثكأ جاتنالا نوكيلو

 3 هدئاق ةوعد ايبلم ناميإو ةقث لكب ينامعلا بعشلا به دقلو

 تناكف { ةوحص هبش ريثأتلا ناكف ممصتو مزع هلكو . هئادنل ًابيجتسمو
 3 عافدنإلا اذهب هتلالج سحأ انيحو & ريبك يلمع عافدناو { ةيوق ةبثو هل
 { ةبثولا هذه رمتست يكلو 0 ةديج ةرمث بواجتلا اذه جتني فوس هناو
 ١٩٨٩ ماعل ةعارزلا ماع تايلاعف رارمتساب رمأ © وجرملا طاشنلا موديو

 . لضفألا ىوتسملا ىلإ لوصوللو ، عسوأ لاجم حتف لجأ نم
 دقف ، نيحالفلا يناوخا عم ةكراشمللو . ميركلا ءادنلا اذهل ةيبلتو
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 ةعارزلا نع بتكا يكل اهبتملح املاط . ةيبهذ ةصرف مامأ ينتدجو

 نعو ٠ ايلمعو اينف ، اهماكحإو اهماكحأ نعو ء ةينامعلا تاعورزملاو

 تددجف . اهل وصفو اهلوصأ نعو © اهميظنتو اهمظو اهفينصتو & اهفونص
 نوعب عب ينقفوي نأ لاعتو هناحبس هللا لا الهتبم . {. ةمحلا | ران تدقرأ و {© ةميزعلا

 ىراصق لذبا فوسو ء فيلأتل لاجس ف قئاقحلا زاربإ نع يروصقب
 ةفرعملاو ةربخلا يوذب نيعتسا يننأ اك ، يتفرعم هيلإ تلصوت اميف ، يدهج

 سبتقا يكل رامضملا اذه يف ىلوطلا ديلا مهل نيذلا نيينامعلا يناوخإ نم

 بح 1 قيفوتلاو نوعلا هللا لأ اساو ئ مهتفرعم نم ًاضيف دمتساو مهتربخ نم

 رجألا هب لانأ ًالاص المع هلعجي نا ةمدخ نم هتمدق ام ناو & ىضريو

 . ةمتاخو باوبأ ةتس ىلع بتر دقو . ابيجع عيمس هنإ ] باونلاو

 لوألا بابلا

 ل اهنم د وجألا نايبو ئ اهعاونأ ددعو 0 اهنيوكتو ئ ليخنلا راجشأ ف

 3 اهريبات تقوو اهسرغ لوصفو ء اهبساني امو قطانملا ىلع اهفينصتو
 اهثرح و اهيقس ماكحاو & اهداصح و اهعني تقوو 03 اهريجستو 0 اهريدحت و

 . اهدامس و

 يناغلا بابلا

 مظنو ، اهنيسحت ماكحاو 0 اهتعارز لوصفو 3 اهفانصاو بوبحلا يف
 عنصت يتلا تالكالا ركذ نم ةحملو {© اهداصح ةيفيكو ] اهدامس و اهيقس

 . اهنم
 ثلافغلا بابلا

 3 اهرذب تيقوتو 3 اهتعارز ماكحاو 5 اهعاونأو اهئامساو تالوقبلا يف
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 . اهدامسو اهيقس مظنو اهداصحو اهجضن ةفرعمو

 عبارلا بابلا

 تقوو ء اهتعارز ماكحاو 3 اهئامساو ، اهعاونأو { ةهكافلا راجشا يف

 . اهدامس و اهيقس مظنو ز اهداصحو اهجضن ةفرعمو ئ اهسرغ

 سماخلا بابلا

 مظئو ، اهسرغ تيقوتو . اهتافصو اهئامسا فلتخمو تايضمحلا يف
 . ايبط اهعفانمو اهداصح ةيفيكو . اهداممسو اهيقس

 سداسلا بابلا

 . اهتعارز لصفو اهرذب ةيفيكو اهئامساو اهعاونأ فلتخمو فالعألا يف
 . اهداصح تقوو . اهدامسو اهيقس مظنو

 ةمتاخلا

حايرلاو باحسلاو رطملاو ةبوطرلاو ةرارحلاو سقطلاب قلعتي اميف .



 ليخنلا يف لوألا بابلا

 رئاس نود برعلا ةمأ اهب هللا مركا دقو ، ناسنإلا عم تقلخ ةلخنلا
 رخآلا نع امهضعب كفني ال ناملق ًأتم ةلخنلاو يبرعلا ناسنالاف 6 مألا رثكأ

 & ةمعلاو مألا اهنأب اهفصوو هيع دمحم ةمحرلا لوسر اهماركإب ىصوأ دقو
 . تدرو ثيداحأ يف

 & هءاناو 3 هءانبو ك هءاودو . هءاذغ يبرعلا ناسنإلل ةلخنلاف

 . هءامسو هضرأ يهف { هءالصو
 تايآلا نم ددع يف اهب هون دق ىلاعتو هناحبس هللا نا ًافرش اهافكو

 يزُهَو ٢٥ ةيا ,(ميرم) ةروس ل هناحبس هلوق اهنم ، زيزعلا هباتك نم
 يرق يرشأ يكف . ًاَيَج ابطر كيلَع طقاست ةلخنلا .عذجب كيإ
 اهل تاقيساب لُخَتلاَوف ١٠ مقر ةيآلا (ق) ةروس يف ىلاعت هلوقو . هانيع

 مقر ةيالا (سي) ةروس يف هناحبس هلوقو . , هدانع ا اقزر 2 ذْييضت علط
 ٤ نولكأي ؛ هنمف ًاًبَح اهنم اتجَرخاو اهاتييخا ةتْبَمْلا ضرألا مهل ةن ةيآو ٣٤

 اولكأي نويعلا َنِم اهف انكف ى بانغأو يليخت نم تانج اهف اَنلَعَجَو

 مقر ةيالا فهكلا ةروس يو هنوكي الفأ مهيديأ أ هلم 7 هرَمَث نم
 نم ننتَتَح امهدحأل انلَعَح ينيلُجَر القم مُهَل :ازا ىلاعت هلوق ٣٢

 ةيآلا ماعنألا ةروس يفو أَعزَر اممَهَتَيَ تلعجو لتب اَمُهاَتْفَمَح و ؤ باتغأ

 ةروسلا يفو ههةَيناَد نانف اهعلط ن نم لخنلا َنمَو» ىلاعت هلوق ٩٩ مقر
 .ث تاشورغَم تاَنَج ءانآ يذل هو ىلاعت هلوق ١٤١ مقر ةيا اهسفن
 ةيا ءارعشلا ةروس يفو هلكأ ًافلتْخُم غعززلاو لخنلاو تاشورغَم ريغو
 مقر ةيا نمحرلا ةروس يفو ميضم اهُملط لخنو .ع ؤززَول ١٤٨ مقر

 ةيآ اضيأ نمحرلا ةروس يفو 4 مامكألا اَذ لخنلاو ه ةهكاف اهيف ١

 اتتبنأفل ٢٩ ةيآ سبع ةروس يفو هنامرو لخت ةهكاف اهيفإل ٦٨ مقر
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 . « صم م

 ٢٢ ةيآ ميرم ةروس يفو هالخ انوتيزو { ٤ اًبْضَقَو ابَتِعَو ا ز اًَح اهيف

 ٢٥ مقر ةيا ةروسلا 7 يفو ةلخنلا عذج لإ ضاخملا اهءاجافإلل

 . همابنَج ابطر كيلَع طقاست ةَلُخَنلا .عذجب كيلا يئّزُهو

 ثيداحا تدرو مالسلاو ةالصلا لضفا اهبحاصل ةرهطملا ةنسلا يفو

 . اهسرغ ىلع ثحلاو 0 اهب ماتهالاو اهليضفتو { ةلخنلا ركذ ىيف ةريثك

 : لاق ٤ ةديبع وبأ بيبح نب عيبرلا مامالا لنسم حيحصلا عماجلا يفف

 ةرجش رجشلا ص نإ ث هللا لوسر لاق : لاق رمع نيا نع ينغلب

 عقوف لاق ، «يه اَم م ينوثدحَق .ملسملا نمؤُملا لثم هو اهَقَرَو طقسي ال
 اولاقف تميحتساف {©ك ةلخنلا ,امنا يسفن يف عقوف © يراربلا رجش يف سانلا

 لك اهَلُكأ يت َ ث ةك َر الملا ٌةَلُخَنلا يه» لاقف ؟ يه ام انثدح هللا لوسر اي

 . رهشأ ةتس لك ف ينعي «اهبر نذإب نيج

 ًاس رغ سرغ نميف باب ٢٥٨٢ : ص ملسم حيحص رصتخم يفو

 لع هل هللا لوسر لاق 0 لاق ه هنع هللا يضر ر رباج نع ٩٧٨ : مقر ثيدحلا

 قرم امو . ٌةََدَص هل هنم ك ا ام ناك الإ اسرع سرغي ملم نم ال»

 وهف ريطلا تلكأ أ امو {© ةق دص هل وهف د هنم . عتسلا لكأ امو . ٌةََدَص ُهَل هنم

 . ةقدص هل ناك الإ دحأ هؤرب الو " ةقدص هل
 يضر سنا قيرط نم ديعس نب ةبيتق انثدح : يراخبلا حيحص يفو

 عرزي ؤا اسرع سرغي ملم نم ام» ه هللا لوسر لاق © لاق هنع هللا نبااص > ِ ِ 3 و ۔ذه۔ هع ه ه .
 وو ع آ

 . «ةَقَدَص هب هَل ناك الإ ةميهب وأ ناسنإ ؤأ ريَط هنم لكأيف ؤ ًاَعزَز
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 ةلخنلا يف ةيبدأ فئارط

 3 تنأ نمم هل لاقف { هل عرز يف ًايبارعأ فسوي نب جاجحلا يقل
 فيكف لاق . دزألا نم لاق 3 لئابقلا يأ نمف لاق © نامع لهأ نم لاق

 لاق ؟ هريخ ءيش يأف لاق { ًاملع هنم ملعأل ينا لاق ، عرزلاب كلمع
 ؟ ريخ بنعلا يأف لاق ، هتنج تمظعو { هتبن متعاو {© هتبصق تظلغ ام

 ظلغ ام لاق ؟ رمتلا ريخ امف لاق © هدوقنع مظعو { هدوع ظلغ ام لاق

 . هاحش قرو هاون قدو 3، هاحل

 نمم تلقف هتصحفتساف ةكمب ًايبارعأ تيأر : العلا نبا رمع وبأ لاقو

 { سمش نب نادح ينب نم لاق ؟ مهيأ نم تلق . دزألا نم لاق : لجرلا

 فيس» لاق ؟ كدالب ل فص تلق 3 نامع لاق ؟ دالب يأ نم تلقف

 ينربخاف تلقف «حبصا لمرو “ حدلص لبجو . حصحص ءاضف و 0 حتفا

 لخنلا نا الك لاقف ؟ لبإلا نع تنأ نيأو تلق «لخنلا» لاق ؟ كلام نع
 ءالص اهبركو © ءايض اهفعسو © ءاذغ اهلمح لخنلا نا تملع امأ ، لضفا

 هذه كل ىنأو تلق 4 ءانإ اهورفو ، ءامغ اهعذجو . ءاشر اهفيلو
 . رايتلا ةخجان هيف عمسن ال رطق نم انا لاق ؟ ةحاصفلا

 يف تاخسارلا يه ..: لاقف لخنلا ناوفص نب دلاخ فصوو

 دهشك تاعنايلا ، لحفلاب تاحقلملا ، لحملا يف تامعطملا © لحولا

 قشنت © ًاطابرو ًاللح 2 ًاماخض ًاطاسراو 2 ًاماظع ًاطافسأ جرخت 0 لحنلا
 نأ دعب رمحأ ابهذ ريصت مث ، دّضنملا رذشلاك { دجسعو نيجل نابضق نع

 . دجربزلا نول يف تناك
 : مسو وبأ يلئامسلا رعاشلا لوقيو

 ىنيزخ هوحعَد اذلف ، الغ امل هتوقاي مهزنك نم ىرولا نزخ

 ىنيع ينيع لثم كديور ضعب هصولخل امدقم صالخلا ءارو
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 نينثا نيمراص عراقي اطوس عدف امل ثلاث لواطت اذإو

 نينيعلل رقا نيذ نكل ةريرق نويعلا اهب ليخنلا لك
 نيرمقلل رونلا لك رونلاو ةرينم ءامسلا اهب موجنلا لك

 : هلوق يبرع رعاشل اضيا دشنيو
 دجربز بابق انسح اهرظانل تدب دقو تاقسابلا ليخنلا ناك

 دجسع سارمأب توقاي ليدانق اهل ةنيز اهبلق نم تقلع دقو

 امم رثكأب ماقملا عسيالو ةلخنلا فصو يف برعلا ءارعشلا ىنغت دقو

 . هددصب نحن ام ةدئاف لجأ نم كلذو انركذ

 : قوشل
 برعلا سورع لوقحلا ريمأ 3 ضايرلا كلم لخنلا وه اذه
 برتغملاو رفاسملا دازو ينغلا ىولحو ريقفلا ماعط

 برتلا تالخن ترصق الو يلخبت مل لمرلا ةلخن . ايف

 قبسالا نامع يتفم يربعلا ديعس نب ميهاربا ةمالعلا انخيش لوقيو

 : يليس ىمسي ليخنلا نم ًافنص فصي
 يليس اهل تلقف اهيدخب ليست عمداو يراد لخن نع ةلئاسو

 لعف يه تقولا سفن يفو لاؤسلل اباوج (يليس) ةظفل تءاج دقو
 ضيبأ اهرمتو ةيلبجلا ىرقلا يف دجوت ةلخن مسا ىليسلاو ، عمدألل رمأ

 . معان

 : تيبلا اذه ىليلخلا ديعس نب هللادبع خيشلل بسنيو

 افزنملا ليخنلا يف 7 هسفن 7 لضفي لك
 . لئامس يف ةروهشم ةلخن فرزنملاو

 : اهنمو راعشألا ضعب ليخنلا يف تلق دقو
 مسبتت اهنأكو انل تزرب سناوأ ليخنلا كلت امنأكو
 ملكتت ال لخنلاو . ملكتم مئشقو لاخت ءءاكتم نيب ام
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 امظن اهحدمو لخنلا فصو يف برعلا ءارعشلاو ءابدألا ضافا دقو
 افرط ركذن نأ نم دبالو ، رصتخملا اذه يف هتابثا ماقملا عسي ال ام ارثن و
 . ةدئافلل امامتإ © رثنلا نم

 ديعسلا قزارلادبع هللادبع روتكدلل «ةلخنلاو بطرلا» باتك نم القن

 . اهرمثو ليخنلا نع ةغيلبلا ءامكحلا ضعب لاوقأ : ناونعب ٤٧ : ص

 { ةايحلا ةدامو {©ك دالبلا زبخ اهنا» ليخنلا نع ف ركلب -- ركذ دقو

 . يكيكفلا قيفوتل ءارذعلا ةرجش باتك نم ٨٢ : ص «ةراجتلا دامعو

 ابجعم ليخنلا فصو يف (ميلس نب سيمخ) ينامعلا رعاشلا هلاق اممو
 : اهب

 بطر مأ لخنلا اذه لمح ؤلؤلأ

 رجش نم ليخنلا يذ اي كرد هلل

 اهقئادح يف تاكحاض سئارع

 ررد نعو ًاعمط درب نع رتفت
 اههبشي نوتيزلا ال لخنلاك ءيشال

 اهفرشا تددع دق هكاوفلا كلت

 ةرخاف قبسلا تابصق تزرحا دق

 مجع نم ضرألا تبن رئاس نأك
 تدرفنا دق انأش اهل نا كيفكي
 رون هلو اهلضف نم دهاش اهحدمل

 ةدهاش هللا بتكو ىمخي فيكو

 رجش نم ضرألا يفام لك يرتعي ول

 رونلاب كلم نم هلل

 بهذ مأ توقاي مأ دجربزلا مأ

 بجع هتايا رمث نع قشنت
 بطرلا بطرا دق اهمسابم يفو

 بهتلي رانلا يف ربنع نعو انسح

 بنعلا ال نامرلا ال خوخلا ال نيتلا ال
 بلغلا هل دوهشم لخنلا اهداس دق

 بكرلا تكطصا امل رخفلا سلجم ين
 برعلا اهسنج يف اهنيب ام لخنلاو
 باو هل ا . اهلمح ىرت لهف

 بحسلا اهقرب نم ترجفنا اك

 بطرلا طقسي عذبجب كيلا يزه
 بستنت رجفلا دنع رونلا ىلا تناك

 بهشلا هب ىفخت كلف يف سمشلاك
 : يرذنملا ديعس نب يلع حيصفلا ملاعلا خيشلا هباجأف
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 بجع همظن نم اي كرد هلل

 ةركذت لصألا لبق عرفلاب تيتأ
 هتبنم عرفلا نا ملعت تنك دق

 تقبس ةضبق نم اقلخ دق نائيش
 انقلاخ مسجلا ماوقل اهءاش دق

 اهل تاقسابلا ءانج نع يلئاس اي

 قفي مسبم نع اهنضح يف رتفي
 ةقمنم نابضق خيرامش مىلع

 اهمساو يتربجو صالخ اهنم

 هتهكن دبزلا يكاحي اهنم وعملاو

 فلتخم معطلا اهيفو ءامب ىقست
 ةلفان لخنلا يتابو ضرف ضرفلاو
 اهجرخم و اهاشنم دلخلا ةنج نم

 ردق نم قتشم ببس نم مسالاف

 اهتراضغ يف دوخ لخنلا ةروكاب
 تجزم ةنيط نم تقلخ ةلاخن

 ببس اهب راد نم مدا جورخ
 افرتعم ركشلاب نكو ليلقلا ذخ
 اوفرع يذلل ينم حصنلا بجاوو
 ال نال ىوقتلاب سفنلا اوحلصي نا

 امهريغو نادلوو روح نيب ام
 مدع اهنوك رفد ممأ يغتي نم
 هب باتكلا صن امب اريذن ىفك
 للز نم تلق امم هللا رفغتسا

 بدأ هناز دق ةنطف هل ربخ
 ببّسلاام ميدقتلاب رخفلا ضرعم يف
 بفغّسلا هسم نا هلكا مسج نم

 بقع هل با اهملاع نوك يف

 بطر اهضعب ين دسج ىلع احور
 بذج هماه قبنأ ديضن علط

 هل دقع ين ردلا كل ولجي

 بهلت نايقعلاو دجربزلابو
 برض هتاذ نم همسا يفو لخن
 برط همش يف هل نميف كيهان
 بنذلاو سأرلا فيكف نيلكالل

 بشن هريغ ام ينلاست تنك نا

 بغولا كهني ال يخأ اي انل اقزر
 بجي ام لبق نم هملع ملاع نم
 بجع اهب نابرم ءافل ءاجنغ

 بسن اهل اهنم تجرخ ةروص يف

 بصولاو ربصلا هيفو ءاضرلا هيف
 بحخُسلا هب يمهتام بلقلا جلاو نم
 بذك اهب ام اقدص ةحيصنلا ينم

 بتر اهقوف ام يخأ اي ابتارم
 بصو الو مه ال سفنلا يهتشت ام

 بعش اهل اوبصي رذق اهبيطو
 بنع قلاخ نم اذ دعب انل امو

 بقترا وفعلاو لجع ىلع ينم
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 راعشألا نم ريثك يف ةلخنلا ركذ درو اثيدحو اميدق يبرعلا بدألا يفو
 افق» هتقلعم يف سيقلا ءرما لوقي ث يلهاجلاو يمالسإلا نيدهعلا يف
 : «يكبن

 لكثعتملا ةلخنلا ونقك ثيئا محاف دوسأ نتملا نيزي عرفو

 . ةلخنلا قدغل مسا : ونقلاو

 : ةلخنلا فصو يف رخا رعاش لوقيو
 ارمثلا بيطأ يقليف ىمري بوطلاب اعفترم داقحألا نع ليخنلاك نك

 طقاست ةرمثم يهو ةلخن هب يم اذإ ةّيفزخ وأ ةيبارت عطق : بوطلاو

 . ه ٣٦٦ ةنس ىفوتملا ءافرلا يرتسلا لوقيو © ينجلا اهبطر
 ابطرلا هناونق يف علطلا كحاضي ةقسابو هيف قساب نم لخنلاف
 ابضحَح امصعم امإو ايرث ام ةعلطم رحنلا يف هخيرامش تحضا

 : «لالخ» نوينامعلا هيمسيو - حلبلا يف رخا لاقو

 بطرلا ةلودب ًاريشب ءاج ًاحلب ترثن دق لخنلا ىرت امأ

 بهذلاب سوؤرلا تاعمقم تطرخ درمز : نم ًالحاكم
 يهو . ةقورفت اهدحاو ئ نوينامعلا هيمسي ك فقورفنتلا وه : عمقلا

 . ةرما سار يف دجوت

 : رسبلا يف رخا لاقو
 ةيقشلا ىكح دق هنولو ىدبت دق رسبلا ىلإ رظنأ
 اقيقع رمثم دجربز هيلع هصوخ امنأك

 : ىملس يبأ نب ريهز لاقو
 لخنلا اهتبانم يف الإ سرغو هجيشو الإ يطخلا تبني لهو

 فصي هع مظعألا لوسرلا رعاش تباث نب ناسح انديس لوقيو
 : كاذنآ اهرومتو ربيخ

 اربيخ لهأ ىلإ ارمت عضبتسمك انلوح دئاصقلا يدهي نمو انأف
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 ةقيدح ةعارز ن أشب شاطب ينب نم ءابدأ خئاشم نيب ةيرعش ةرواحم

 ليخنلا راجشأب اهيف اهون امهنا ثيحو © هدالب نع اديعب امهدحأ اهأشنا
 : يه !ك اهلقنن ةفيطل ةيبدأ ةلواحم يهو ٠ انه اهزاربإ انببحأ ةهكافلاو

 هريمعت ىلع سماش نب يدع خألا ًابنؤم ورمع نب دمحم خيشلا لاق
 : فئاطلا ع رزم

 بجنلا قونلا نم ممزاو بكر نم بحاص حاص اي
 بصي مل و باوصلا مار هنا اُيدع غلباو

 بقتنملا يف اهنيئو هتايح زيزع ىننا
 بعتلا هيف اهنوكسو اهليزن مذي راد
 بنذلا اذه نع كيفكت ىنغلا اهيف مكتافسم

 يكاز اي هيلا تقبس ام اريخ ناك ول

 هلوقب هباجاف

 بجعلا ىرتس دمحمأ

 ةضور كلانه ىرتس

 ليخنلاو هكاوفلا ىرتس

 ةجنران ابأ ىرتس

 اهريغو صالخلا ىرتو
 ريبكلا كلملا مكاحلاو

 يذلا دبعلا دوسألاو

 مهموق نم ةعامجو

 ابكلاو جسفنبلا ىرتو

 نالاو نوتيزلاو نيتلاو
 هنوك ابيرق اذه

 بقتراو اليلق ربصاف
 به ذل اب رطمت ء انغ

 بحأ وأ .كبر ءا ءاش نا
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 بكن امو باوصلا مار دق وهف يدع امأ

 بعتلا ىأرو هرمأ يف ةقشم باصا نئلو
 بصنلا اذ كلوهي الف رورسلا نطب يف ريخلاف

 اهلضفو اهتافصو ةلخنلا نع ثيدحلا يف ةديدع تافلؤم كلانهو

 شيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطقل (ةلخنلا يف ةلحّتلا) باتك اهنم
 نايعا شاب رداقلادبع ذاتسألل (رجشلا ةدّيس ةلخنلا) باتكو يرئازجلا

 ّ يسابعلا
 ملاس هيقفلا مل اعلا خيشلا هفلؤمل «ةلخنلا» ناونعب باتك ارخؤم ردص اك

 ةلخنلا فصو يف دراولاو دراشلا هيف عمج & ينراحلا ناميلس نب دمح نبا

 هباتك مضو 3 نامع يف ليخنلا فانصأ رثكأ ءامسا هيف امك 3 ارثنو أرعش
 نأ بجي امم ةل خنلا مولع يف ةمهم دئارفو { ةمج دئاوف هرغص مغر ىلع
 . ناسنإلا اهب لماعي

 «ةمهم ةدئاف

 حاتفلادبع : هيفلؤمل «ةغللا هقف يف حاصفالا» باتك يف تدجو

 نأ تببحا . ةلماش ةروصب اهلئاسفو اهرمتو اهئازجا ءامساو اهتاقتشمو

 صقنأ . و & تالييذت هيلع دزأ ثيحب ةدئافلل ًاميمتت هصنب انه هدروأ

 دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم يف

 مقرب ةيخير اتلا و ةينيدلا نوئشلل سوباق ناطلسلا ةلالج راشتسم يديعسوبلا

 : هيف الاق (.. ٤١٠/٦٠ عاديا

 دوجوم باتكلاو) ٠ ًاغيش هنم

 (لخللا)
 ف يتلا ةرقنلا : ريقنلا آ همجعلا ةرس : ةريقنلا & رمتلا ةرجش : ةلخنلا
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 كلذ يف نوكت ةرودم ةريغص ةبح نم ةلخنلا تبنت اهنمو 0 ةاونلا رهظ

 { ةكوش يه مش { ةمجانو ةمجن يهف تمجنو اهنم تعزن اذإف ؤ عضوملا

 ًامايأ بيغت مث { صاَّنخلا اهعمجو ى ةصاخلا يهو © ةصوخ ةكوشلا ريصت مث
 تاصوخ ثالث تراص اذاف ى ىرخأو ىرخأ ةصوخ ةصوخلا نم علطت ش

 3 فيفسلا ىعديف ضرعي مث ، رثكي ىتح صوخلا عباتتي مث ، شرفلا يمس
 مث ، بيسع وهو بسع : ليق هصوخ رثك اذإف & بّعشي نا لبق كلذو
 . ًانانفأ تعش دق اهنأل ، بيعش يه مث ، ةغيسن يه

 جرخو تررضخاو 0 ةسيرعلا. يف ةايحلا تشم اذإ : ةفيفللاو ةرزتؤملا

 ةرزتؤم يهف اهفيل جرخو 3 اهقورعب تبرضو 0 اهتمحش تججمو 7 اهبلق
 : ليق 0 اهسورغ دعب ٌتافعس تجرخ ناف 0 ةقلاع يه مش © ةفيفل يهو

 . ترشتنا
 . اهدالوأ يهو اهداَءرأو لخنلا خارف نم ناك اذإ سرغلا : ثيغجلا

 ةّتجملاو ، اهمأ نم تنتجا هنأل ثينجلا وهف ىونلا نم نكي مل و ، ةدئر عمج
 . عطقي يأ ثيثجلا هب ثجي ام تاثجماو

 دقو . ةلْصف يهف تلوح ناف 0 ةاونلا نم ةتبانلا ةلخنلا : ةيرثلا
 . اهتلصتنفا

 . قلعت ىتح ضرألا يف عضوت ةعاس ةليسفلا : ةسيرغلا
 . اهتسرغو اهمأ نم اهتعطق اهتلستفا دقو 3 ةريغصلا ةلخنلا : ةليسفلا
 قوف ةءاشالا : ليقو ث ةءاشا ةدحاولا ، لخنلا راغص : ءاشألا

 . ليسفلا
 يف تجرخ امبرو اهتمق دنع ةلخنلا ىلعأ يف جرخت ةليسفلا : ةباك لا

 . اهمأل لضفأ تناك تلصف اذإو 0 اهلصأ

 ترمكش : ليق لخنلا خارف ترك اذإو ، لخنلا خارف : ريكشلا
 . ميدق لوح اثيدح تبني ام ل ةقيقحو . اركش
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 . سرغت ل ىرخأ ةلخن لصأ نم ةجراخلا ةلخنلا : روبنصلا

 . قلاعلا وهف سارغلا قلع اذإ : قلاعلا

 . سرغلا نمز : سارغلا
 . سرغلا عضوم : سرغملا
 سبك مث كلذ اهل لعف اذإو © ةليسفلا اهيف سرغت يتلا رئيبلا : ريقفلا

 . رقف ريقفلا عمجو .0 اهل رقف دقف نيطلاو د امسلاب اب اهوج

 اذك تيئق دقو 0 ةانقلا ةلخنلا اهيف عضوت يتلا ةرفحلل لاقي :
 . ا 7

 . لخنلا اهيف سرغ يتلا ةنيطلا : ُشاشُملا

 . عذج ال راص ةليسفلا : تدعق

 (عذجلا)

 . عوذجو عاذجا عمجلا {©ك ةلخنلا قاس : عذجلا

 . اهلوصأ : لخنلا زاجعا
 . فعسلا ةظيلغ © عذجلا ةميظع : روخف ةلخن

 . ةصاخ لخنلا قورع : لغلا

 (ةلخللا بلق (

 بلق ليقو ، اعذج ريصيف دتشي مل يذلا نيللا اهسأر : ةلخنلا بلق
 . اهبلق عرزت : اهبلق دقو { ةبلق اهتدحاو 3 اهالعأ يلب يذلا صوخلا ةلخنلا

 . رامج : عمجلا 5 ةلخنلا بلق : ةراملا

 : ليق & لكؤيل عطق اذإو ، هبذج هتدحاو ، نشخلا رامحلا : بذجلا

 . ابذج اهبذجب ةلخنلا بذج
 . اهبلق تجرخا : ةليسفلا تفغسنا
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 جرخي مل و تسبيف اهسأر تعطق اذإ ، ًارقع ةلخنلا ترَقَع : ةرقَع ةلخن
 . كلذ اهب لعف اذإ ةرقع ةلخن و . ًادبا ءيش اهقاس نم

 (فعَسلا)

 يهو 0 رجشلا رئاس نم بيضقلا ةلزنمب لخنلا نم ةفعسلا : ةفعسلا

 ةبطش لاقي نكلو نصغ الو بيضق لخنلا يف لاقي الو ، ةلخنلا عرف
 { صوخلاب تمادام لخنلا ناضغا فعسلا ليقو & بيسعو ةديرجو

 . ةفَعَس ةدحاولا

 . بطش عمجلاو © ءارضخلا لخنلا ةفعس : ةبطشلا

 امناو ةلوعفم ىنعمب ةليعف © ةديرج ةدحاولا © لخنلا فعس : ديرجلا

 . اهصوخ اهنع درج اذإ ةديرج ىمست

 { اهصوخ اهنع طشكي ةقيقد ةميقتسم لخنلا نم ةديرج : بيسعلا

 . فعسلا نم صوخلا هيلع تبني مل يذلاو
 تنههع دقو & نهاوعلا ةبلقلا نيلي يتاوللا تافعسلل لاقي : نهاوعلا

 . دتشت مث ةبطر اهنأل نهاوع تيمسو & تسبي نهعت
 طبريو قشي يذلا راغصلا ليسفلا ةديرج يهو ةاصو هتدحاو : اَصؤلا

 © يرطلا ةلخنلا نوجرع يه نيينامعلا نحت انعم ةاصولا : تلق» . تقلا هب

 © هريغو تقلا هب مزحميو { ج وشمملا فيللا لثم ريصي ىتح امعان اقد قدي

 . «هأ .. رومتلا عاونأ رهشأ نم عون وهو ضرفلا قوذع هب رجستو لب
 . فعسلا نم قلعت ام : ساوتلا

 يتلا يهو : تلق» . ضارعلا ظئالغلا فعسلا لوصأ : فيناركلا

 ةلخنلا تفنرك دقو ةفانرك ةدحاولا & فعسلا عطق دعب عذجلا يف ىقبت
 . «ةبرك هدحاو ابرك 3 نيينامعلا دنع ىمسيو

 . ضارعلا ظالغلا فعسلا لوصأ : بركلا
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 . ةثاثأ تنأ دقو ث ةثيثأ يهف ، ةلخنلا فعس رثك اذإ :

 . كلذو
 صوخأو ةصوخ هتدحاو ، ليجرانلاو لقُملاو لخنلا قرو :صوخلا

 . هسبايو هبطرل مسا وهو ، هصوخ جرخ لخنلا
 . ءالُس عمجلا & لخنلا ةكوش : ةءالّسلا
 . لسأ عمجلا ، لخنلا ةكوش : ةلسألا
 . اهكوش رثك : ةلخنلا ةكوشأ

 «&کفللا»

 © فيللا ةلخنلا ةمق ىلا عذجلاب اطيحم بركلا نيب امل لاقي : فيللا

 . تفيل دقو .0 ةفيل ةدحاولا

 ءادرا وهو بسعلا لوصأب اقصال هنم ناك ام : فيللا نم فيسلا
 . فيللا

 . فيللا نم : ةبكلا

 . فيللا نم . : ةلخنلا تبّذه

 . فيللا نم هتبذش : عذجلا تحقن

 «نيجارعلا»

 سئابك عمجلا & بنعلا نم دوقنعلا ةلزنمب : لخنلا نم :ةسابكلا

 . قاذعا عمجلاو 7 راسلا عماج وهو : ةسابكلا _ قذعلا

 . هّقسع نيينامعلا دنع قذعلا ىمسيو : تلق

 . ناونت مضلاب ونلا عمجو ، نونق _ ونلا عمجو : ةسابكلا _ ونقلا
 قذعلا لصأ : ةديرطلا
 8 جؤعاو سبي اذإ فقذعلا وه ليقو & قذعلا دوع : نوجرعلا
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 . اهروص هيف روص بوثلا نجرع دقو © لخنلا نيجارع ريوصت ةنجرعلاو
 . قذعلا يف هلصأو { رسبلا هيلع يذلا : خ ورمششلاو خارمّنشلا

 ليقو & لكاثعلا وذ قذعلا لكثعتملاو ، خارمشلا : لوكثعلاو لاكتعلا

 ؤ قذع وهف بطر هيف ناك ناف ،“ بطر هيف نكي مل يذلا لوكتعلا
 . ةسابكلا لاكثعلاو

 عمجلاو كيرتلا وهف & ءيش هيف قبي ملف قذعلا ضفنا ذإ : كيرتلا

 . ناوسع ىلع عمجيو «وُسَع» نوينامعلا هيمسيو : تلق _ كلئارتلا

 دقو 3 ائيش اهرسب مظع اذإ قوذعلا يهو 3 موثج هعمج : مغجلا

 . اموثجو انج مثجت قوذعلا تمثح

 . حرط عمجلاو © نيجارعلا ةليوط : ح ورط ةلخن

 . لخنلا لاحف علط نم خارمش : لطيعلا

 «لخللا بيج رت)»

 . ىقترت الو ّنسمت الئل ةلخنلا لوح كوش لعجي نا : بيجرتلا
 كلذف هيلع دمتعت ناكد اهتحت ىنبف ةلخنلا تلاك اذإ : ةبجرلا

 . «ةناكد» نوينامعلا اهيمسيو تلق : ةبجرلا

 «لخنلا قوذع ممكت»

 مركلا ديقانع لعجت اك اهنوصت ةَمِكأ يف سئابكلا لعجت نا : ميمكتلا
 . ًاماكو امك اهَّمكي قاذعالا ك دقو ا ةيطغألا ف

 هلمح رثك اذإ كلذو ث ديرجلا ىلع قوذعلا عضوت نأ : ريجشتلا
 : تلق . نوجرعلا وأ رامجلا ىلع فيخف سئابكلا تمظعو . ةلخنلا
 . اهرجسي ةلخنلا رجس اولوقيف © نيسلاب هوقطني نوينامعلاو

 . هلمحتل 7 ىلإ قذعلا طبري نأ : ليلدتلا
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 ؛لخللا حيقلت (

 تحيلو اهتحقلأو ث اهتحقل ، ةلخنلا هب حقلي ام حاقللا : حيقلتلا
 قشنا اذإف 9 حلت نا اهل نآ ةلخنلا تحقلتساو { اهريغ كلذكو 0 يه

 ريطيف ضفنتف هخيرامشب ينؤيف ركذلاب ربؤي وهو لخنلا ققش : ليق روفاكلا
 3 حيقلتلا وه كلذو ، ىثنالا خيرامش ىلإ لاحخفلا خيرامش نيحط وهود» اهرابغ

 . تيبنتو تابن هنومسي نوينامعلاو : تلق

 نوينامعلا هيمسيو : تلق 3 لاّحفلا نم ةلخنلا هب تحقُل ام : ليطعلا
 . حصألا وهو © لحفلا

 . لخنلا تبنم نولوقي نوينامعلاو : تلق ، لخنلا حقلم : رافلا

 اريبأت هتزباو هتحفل لتقو برض يباب نم { اربأ لخنلا تربأ : ربألا
 & اهعلطب ربؤي يتلا ةلخنلا رابإلاو 3 هب ربؤي ام روبألاو 3 ريثكتو ةغلابم
 . ةرابإلا لمعلا مساو 0 رب ؤي نأ لبق لخنلا رب ًأتو

 . لخنلا نم لحفلا : ةراك ذلا

 . لاخُف اهدحاو & لخنلا ناركذ : ليحاحفلا
 نم ةلخنلا تعنتما اذإو & لحف اهدحاو لخنلا ناركذ : لوحفلا

 . لحفلاك تراص يأ تلحفتسا ليق لمحلا
 . لخنلا لاحف علط : فاعرُشلا
 . هب حمقليف لحفلا نم ذخأ ام مسا : قرجلا

 «ريصقلاو ليوطلا لخلل )١

 ةلخنلا كلتف لوانتملا هنم لوانتي عذج ةلخنلل راص اذإ : ديضعلا

 . نادضع عمجلاو ٠ ديضعلا

 . ةرابج يهف ديلا ةلخنلا تتاف اذإ : ةرابجلا
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 . لاقرو لقر عمجلا ةلقرلا يهف ةرابجلا نم ةلخنلا تعفترا اذإ : ةلقلا

 ةناديع ةلخنلا نوكت ال ليقو © لخنلا نم نوكي ام لوطا : ناديعلا

 : ليقو { اهبسُع .ىلإ اهلفسأ نم درجأ اعذج ريصيو هلك اهبرك طقسي ىتح
 . ءاشأ اهعمجو ةءاشا مث 3 ةليسف مث ، ةيدو نوكت

 . ءاسلم ةليوط : حاورق ةلخن

 . اقوس قمست تقممس . ادج ةليوط : ةقماس ةلخن

 . اقوسب قسبت تمقسب دقو .© ةليوط : ةقساب ةلخن

 . هرئاس نم لوطأ تناك يأ © لخنلا تلاط اذإ : ةعلطم ةلخن

 «لخنلا ةتبن»

 . هريغو لخنلا نم رطسلا : قدززلا
 . لخنلا نم ةفطصملا ةقيرطلا : ةكّنسلا

 . لخنلا نم نيتكسلا نيب ام : رارفلا

 . اضعب فعسلا ضعب سمي ىتح ةتبنلا يف فياضتلا : رصحلا

 لكف ، دحاو لصا نم ثالث وأ ناتلخن ج رخ اذإ : ٌءانصالاو ناونصلا
 . ناونص عمجلاو ناونص نانثالاو { ونيص نهنم ةدحاو

 «ةلخنلا بويع»

 تربنص ليق اهبرك درجناو © اهلصأ نم ةلخنلا تقد اذإ : روبنصلا

 . روبنصلا يهو

 نهو ةشع يهف اهفعس لقو {©ك ةلخنلا سأر رُغَص اذإ : ةّشَع ةلخن

 . تشّشع دقو © شاشع

 ةلعصلا ليقو 3 ةلعص ةلخن يهو 3 اهسأر قد : ةلخنلا تلأعْصا
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 . لعَص اهعمجو ، لوصألا ءادرجلا ءاجوعلا
 . اهلمح عطقناو اهفعس لوصأ دود اذإ : ةلخنلا تقلغ
 . اهرسب بطري ال يتلا : راسبملا

 نوينامعلاو : تلق . لمحلا نم عنتمتف ةلخنلا بيصي ءاد : قظطلملا

 . «قتم» : اولوقيف ءاتلاب هنوقطني

 . اهرمتو اهاون فعض : ةلخنلا تلّحس

 «هنع هدعبو ءاملا نم لخنلا برق»

 . يقسلا نع ينغتسملا : يزاجلا لخنلا

 الو ءامس ريغ نم ضرألا نويع نم هقورعب برش ام : لخنلا نم لعبلا
 . العب راص لخنلا لعبتُسا دقو 3 يقس

 . توَص دقو ©،© شطعلا نم ةسبايلا ةلخنلا : ةيواصلا

 . ىقسي يذلا لخنلا : يقسلا

 . ءاملا نم ةبيرقلا : تاعركملاو تاعراكلا

 . ءاملا نع ةديعبلا : تايدانلا

 . تويبلا نم ةبيرقلا : ع راذملا

 . تويبلا نم تاديعبلا : يداوهلا

 «لخللا عاَمج»

 . هل دحاو الو ، لخنلا عامج : شئاحلا
 . لخنلا عامج : روّنصلا
 . ناشح عمجلاو © ليخنلا ةعامج : شلا

 . لخنلا نم ةعطقلا : ةميرصلا

 . لخنلا ةعامج : ناتسبلاو طئاحلا
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 . لخنلا نم طئاحلا : ةبقنملا

 «لخنلا لمح)»

 . ةنجتهملا يهف ةريغص ةلخنلا تلمح اذإ : ةنجتهملا

 . ىرخأ لمحت مل و ةنس تلمح : ةلخنلا تمواع
 . ءانهس يهو تمواع لثم : ةلخنلا تهناس

 . كشاح ةلخن يهو . اهلمح رثك : ةلخنلا تكشح

 . لمحي نا غلب ذإ : ُءاشألا ملا
 . ملا لثم : ٌءاشألا معطأ
 . لمحلا ةريثكلا ةلخنلا : ةراّوخلا

 . باصخ عمجلاو ، لمحلا ةريثكلا ةلخنلا : هَبْنصَخلا

 كلذف دحاو عمق يف ثالثلاو ناترسبلا تناك اذإ : لاضلاو ناربتلا

 تالخنو . ةلضو لولَض يهف ةلخنلا يف رثك اذإف © لاضلاو ناربغلا
 . «دفرق) نوينامعلا هيمسي يذلا وهو . لاوض

 ناف & طرمم يهو اضغ اهرسب طقس ةلخنلا تطرما : طارُمم ةلخن
 . طارم يهف اهتداع نم كلذ ناك

 . رضخأ وهو اهرسب رثتني يتلا : ةريضخلا

 رمث نم طقس امف حيرلا هتضفن وأ ، لخنلا نم ضفن ام : ضاقَلا
 . ضفنلا وهف

 . كلذك ايوص توصو & رضخا وهو اهرسب سبي : ةلخنلا تيؤوَص
 زرخلا لثم وهو رضخي نيح روفاكلا نم طقسي ءيش لك : لّصحلا .
 . «زيزكنع» نوينامعلا هيمسي يذلا وهو راغصلا رضخالا

 . رضخا اذإ حلبلا نم طقس ام : طيقسلا

 بطراف ارسب طقس ام لب هرجش ىلع بطري مل ام : بطرلا نمركلا
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 . ضرألا ين

 . هكردي ءاتشلا نأل غلبي

 «هرخأتو لخنلا راكبإ»

 نهو © روكبلا يهف لخنلا لوأ يف كردت ةلخنلا تناك اذإ : روكبلا

 ىري ام لوأ روكابلاو { اروكب ركبي ، ركو { ركبو ،اركبا دقو 5 ركملا
 . بطرلا نم

 . لاجعم اهدحاو رئاكبلاك : ليجاعملاو ىقمسلا
 مارّصلا رخا ىلإ اهلمح ىقبي يتلا ةلخنلا : راخشملا

 . ظيقلا رخا كردي لخن : يعبرلا

 «ليخنلا رامتا»

 علطلا. ليقو . ةعلط هتدحاو ، روفاكلا يف مادام لخنلا رون : علطلا

 . علطو لخنلا علطأو © علطو اعولط علطي علطلا علط ث روفاكلا وه
 علطلا اهجارخا وهو عالطإلاب ةلخنلا تمه اذإ : ريفاوكلا تمجن

 . ريفاوكلا تمجن : ليق

 تقلف : ليق ادبف علطلا نع ةراًّمجلا تعدصنا اذإ : ةلخنلا تقلف

 . قلف لخنو قلاف يهف روفاكلا نع تقشنا يأ ةلخنلا
 . فوفج عمجلاو & ةعلطلا رشق : فخلا

 . علطلا ءاعو : يرفكلاو روفاكلاو رفكلا
 . علطلا هنع ققشتي ام : ضيرغإلا

 ةدحاولا & بايسلا وهف احلب ريصي ىتح علطلا دقعنا اذا : بانلا

 . اهلاب
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 : تلق ، لادجلا وهف دتشي نا لبق رادتساو رضخا اذإف : لادجلا

 . ءاحلاب نيينامعلا دنعو

 . هتعلطأ ةلخنلا تلخأو ، ءاهب ةدحاولا ، حيقلتلا دعب علطلا : لالخلا
 . . ىونلا هيف قلخ اذإ لالخلا : يونملا

 ىونلا ظلغي نا ىلإ ةرادتسالا ىلإ ابيرق رضخا مادام لخنلا رمث : حلبلا

 . ةحّلب ةدحاولاو ] بنعلا نم مرصحلاك وهو

 لخنلا رسباو © ةرسب هتدحاو ] رسبلا وهف لالخلا مظع اذإ : رسبلا

 © رسب ش . حلب ش 6 لالخ ت ٤ علط هل وأ رسبلاو © ارسب هيلع ام راص

 ةرفصلا وأ ةرمحلا ىلإ نؤلتلاو لوطلا يف ذخأ اذإ : ليقو ، رمت مث ڵ بطر مش

 . رسب وهف
 لصح : ليق جرحدتو هعامقأ تتبنو © رسبلا نابتسا اذإ : لصحلا

 . لصحلا وهو . لخنلا

 © ةخّمر هتدحاو ، خ رلا وهف رسبي نا لبق لخنلا بطرأ اذإ : خملا

 . ءاهب هتدحاوو خرلا وهو
 وهف ءارضخ يهو ةرسبلا تجضنو ىونلا دتشا اذإف : ىدسلا

 . ىدسلا

 . طوطخو قئارط هيف تراص اذإ رسبلا : مطّخملا
 دقو © ةحقش هذه : ليق ةرمحلا ىلإ ةرسبلا تريغت اذإ : ةحقشلا

 نا لبق وهو ، حقشا دقف رمحا وأ فصا اذإ : ليقو ، لخنلا حقشا
 . ولح

 . اوُهز اهزو لخنلا ىممزأ دقو { وهزلا يمس رسبلا باط اذإ : وهزلا
 . بلقت ةرسبلا تبلق دقو © رمحالا رسبلا : بلاقلا
 . ةرفصلاو ةرمحلاب نولت : رسبلا حالمأ
 . ولح وهو كردي نا لبق لكؤي يذلا ضيبالا رسبلا : مّشقلا
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 ؛«بالطرإلا»

 ‘ ةبطر ةدحاولا © رمتتي نا لبق جضنو كردا اذإ لخنلا رمث : بطرلا

 رسبلا بطرو ث بيطرتل اهيف ادب اباطرإ ةرسبلا تبطراو ، باطرأ عمجلاو
 © هبطر ناوأ ناح بطراو لخنلا بطرو بطرو بطراو ى ابوط
 . بطرلا مهتمعطا موقلا تبطرو

 © تيكوتلا كلذف باطرإلا نم طقن ةرسبلا يف تدب اذإ : تيكوتلا
 . تكوم ةرسب

 بونذتلا بطرلاو 3 اهبتذ لبق نم تيكوتلا اهاتا : ةرسبلا تبئذ
 . ةبونذت هتدحاو

 . ابطر لوأ فر اذإ : ةلخنلا تشوأ
 يهف .7 اهقورفُت لوح نم تبطرا اذإ : ةسوسغملاو ةسيسفلا

 . ةسوسغمو ةسيسغ

 . ةدضعم يهف اهطسو نم ةرسبلا تبطرا اذإ : ةدّضعملا

 . ةناطمشلا يهف ريغ سيل ةرسبلا نم بناج بطرا اذإ : ةناطمشلا
 دعب مضهنت مل ةبلص يهو باطرالا اهلك ةرسبلا لخد اذإ : ةسمججلا

 . سمج اهعمجو 3 ةسمجج يهف
 . دعت اهعمجو 5 ةدعث ىهف ةرسبلا تنال اذإ : ةدعلا
 . هثلث بطر دق يذلا : ثلثملا
 . بطرلا رسبلا ةاواسم : فيصتتلا

 تعما دقو 0 ءاهب هتدحاو { وعملا كلاذف هلك لخنلا بطرا اذإ : وعملا

 . ةلخنلا

 ةدحاولا ، سبايلا وهو بنعلا نم بيبزلاك لخنلا رم نم وه : رمتلا
 . ةغل يف ثنؤيو { ةغل يف ركذي رمتلاو ، نارمئو ، روُمُت عمجلاو ، ةرمت
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 رامت لجرو ث رمت وذ رمات لجرة ، مهتمعطا برض باب نم موقلا ترمتو
 ريصي نا هل ناح بطرلا رمتاو ، وه رمتتف هتسّبي رمتلا ترُمتو 0 رمتلا عيبي
 . ارمت

 «‘ةرمتا ءازجا»

 تمعلق ةرسبلا تعمقو & عامقا اهعمجو ، رمتلا لفساب قزتلا ام : عمقلا

 . ةرملا عمق : «فقورفتلا» اهعمق

 . ةرمتلا عمق وأ ةاونلاو عمقلا نيب ام ةقالع : قورفتلا
 رمتلا تيونو ىوت عمجلاو { ةمججَعلا يهو ةاونلا ةرمتلا يف : ةاونلا

 . هاون تيمرو هتلكا هتيوناو
 . هرشق عوزنملا ليقو 2 هاون آ رملا نم عوصفلل
 . تبنت اهنمو 0 ةاونلا رهظ يف يتلا ةرقُتلا : ريقنلا

 . طيخلا لثم اهنطاب نم ةاونلا قش ىف يذلا لتفنملا : ليتفلا
 . ةاونلاب ةقبطملا ة ةقيقرلا ةرشقلا : ريمطقلا

 هفسحي رشقلا هنع فسحو {“1تبفاسح عمجلا { رمملا روشق : ةفاسحلا

 . هروشقو هعامقا ةيقب رمتلا نم ةفاسحلا : ليقو . هتح ًافسح

 «لخللا قارتخا»

 يأ ةبيط ةفرخب اناتا لاقيو ، ابطر وأ ناك ارسب رمتلا طقل : قارتخالا

 يذلا لخنلا فرَخملاو & لخنلل ظفاحلاو ، طقاللا فراخلاو 3 هفرتخا بطرب
 لخنلا فرخأو 3 ههبشا امو هيف فرتخي يذلا ليبزلا فرخملاو © طقتلي

 فرخ ام ةفارخلاو ،اهتينج افرخ اهفرخا لخنلا تفرخو & فرخي نأ نكمأ
 { هفارخمو فرخم فارخلا ءانال نولوقي نوينامعلاو : تلق { لخنلا نم

 . ةفيرخ اهدحاو فئارخ لخنللو & فخو فرخ وهف { فاخ يناجللو
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 عطق اهقاذعا تحت تددشف اهلمح ضفنت تناك اذإ : ةلخنلا تلمث
 . ةيسكا

 . رمتلا هيف ضفني ءاعو : ضفنملا
 هيمسيو : تلق 3 لخنلا ىلع هب دعصي لبح : لوباحلاو كلا

 . ناعيص : هعمجو (ع وص) نوينامعلا
 : تلق ، لخنلاو مركلا ليسف اهب عطق يتلا ةديدحلا : نانحملا

 . «ںبيه» نوينامعلا هيمسيو

 ؛رمتلا ةجلاعم»

 { مرص ذإ رمتلا هيف لعجي يذلا عضوملا : دبرملاو حطسملاو نيرجلا

 . احاورمو احاطسم نوينامعلا هيمسيو : تلق

 ةرج يف لعج مث لخلاب جضن دن ميث سمشلا يف رسبلا عضو اذإ : للخلا

 . للخلا كلذف

 . هفسش دقو فيسشلا وهف سُسشو رسبلا ققش اذإ : فيسشلا

 و «فقولافلاه ىمسيو سئي مث خدشني ىتح زمغي رسب : خدشملا

 . «قرف قالف» يمس كلذلو © هب قرف ةيرق ترهتشاو «قالفلا»

 & هتلَسب نولوقي نوينامعلاو : تلق ، هتففجو هتخبط : رسبلا تلسبأ

 . اهترمث خبط يأ هليخن لسب نالفو

 كلذف سبلا هيلع بصو سيي دقو رارجلا يف رما عضو اذإ : رفصملا
 . «سبدملا» نوينامعلا هيمسيو رفصملا

 ) رمتل ١ ةيعوأ (

 . للجو لالج عمجلا & صوخلا نم ذختي ءاعو : ةلجلا
 . رمتلا اهيف ةريغصلا ةلحلا : ط ولا
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 . ففختو رمتلل ءاعو : ةرَصوقلا
 . رمتلا ةيعوأ نم : : ةلسلاو لسلا
 . ةلسلا لثم صوخلاو نيجارعلا نم ذختت ةَنَه : ةعيفؤلا
 . فاصخ عمجلاو 3 الدع نوكت يتلا ةميظعلا ةلجلا : ةفَّصَخلا

 . دودسو دادس عمجلاو ، نابضق نم ةلس : دسلا

 . هوحنو رمتلا اهيف ىنجي صوخ نم ذختت ةّنه : ةعفقلا
 . قلاوجلاك فيل نم جسني ام : رجاعملا

 هنم ةميظعلا ةردفلا ناف ، اضعب هضعب مزلف رمتلا زنك اذإ : ةديدركلا

 . «ةلدفو ةرسك)» ىمست نيينامعلا دنعو : تلق ٠ ةديركلا ىمست

 . نوو عمجلا { هيديب اهعفري لجرلا داكي ال رمتلا نم ةردفلا : نزولا

 . رمتلا هب علقي يذلا نرقلا : ةّيصّصلا
 . ةنيدملاب رمتو ، يشحملا رمتلا زاجحلاب يه : ةوجعلا

 «رمتا ريصع»

 . رمتلا ريصع لمت : ريجتلا

 . بطرلا لسع : رقصلا

 . خبط ريغ نم بط رلا ةراصع : سبلا

 «رمهتا معط (

 . هل ةوالح ال خاوخو رمت ئ ةوالحلا ديدش تومعحتو تمخ رمت

 «رمها سانجأ»

 . ارسب ففجي رفصا نامي رمت : يرفّصلا
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 . ةجاجز اهنأك ءارضخ ةرمت : ةّيرضُحلا
 . رمت دوجأ وهو رودم رفصا رمت : قعلبلا
 ةريبك ءالحط ةرمت يهو . ءاهب هتدحاو { رمتلا نم برض : ضوضعتلا

 . هيهشو رمتلا دّيج نم ةذيذل ةرفص ةبطر

 . يدنهلا رمتلا : رَموحلاو رمحلا
 . رقصلا ريثك ةوالحلا ديدش . رمحأ بطرلا نم برض : رطلا

 «فولملا رمتلا»

 { رمتلا ءادرأ وأ © ءاصيشلاك 0 هاون دتشي ال يذلا رمتلا : صيشلا
 مل ةلخنلا تصاشاو ، لخنلا صاش دقو 3 ةءاصيشو ةصيش ةدحاولا

 . قلتت
 ةلخنلا تفشح 3 دسف سبي اذاف ، رمتلا نم وني مل ام : فشحلا

 . فشح رمت وهو 0 تفشحاو
 : لخنلا فصو يف ديرد نبا امهلاق رعشلا نم ناتيب ينبجعيو

 قئ ذإ رابجلا امو لعجلا امَو . لعنلا امو
 ىقرلا . ةكسلا ينف رف . جمانسلاو . زئاجلا امو

 . ءانقإلا ىمسي لخنلا نم عون : لعجلا ، يقسملا ريغ لخنلا : لعبلا
 { ةيوتسم اروطس سرغ : قبن ث ةماقلا ىلع الع يذلا لخنلا : رابجلا
 © هفعسب مض اذإ ريغصلا لخنلا : روجاسلا ث ةلخنلا سأر : روباجلا

 . فصلا : قدرزلا ، روطسملا قيرطلا : ةكسلا
 (ةغللا هقف يف يف حاصنفإلا) باتك نم لقنلا ىهتنا

 دربلاو حلاك ةينمزلا لماوعلا ريثأت لمحتت اهنا لخنلا تافص نمو

 تائجافملا مواقتو ، لماوعلا هذه عم ملقأتت يهف . هايملا ةرثكو شطعلاو

 امأ 3 اهتاذ ةرجشلل ةبسنلاب اذه ، ءاجوهلا حايرلاو فصاوعلاك ةديدشلا
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 ءاوهلا نيبو ، ةدوربلاو ةرارحلا نيب انزاوت جاتحت يهف فلتخت اهناف اهترمث

 محسادلا مامغلا ةفاثكو ث راطمالا لوطه رارمتساب رثاتت اهناف فاجلاو بطرلا

 بيطت كلذلو 0 ةعانم اهنم بستكت اهنال سمشلا ةعشا نع اهبجحي يذلا

 تحبصا بابسألا هذه نمو ث افيص سمشلا ةرارح تدتشا اذإ اهترمت
 . ةدرابلا راطقالا وأ ةيمسوملا راطمالا تاذ راطقالا يف حلصت ال ةلخنلا

 نم اهتلماعم تسق امهم اهرمث يتؤت يهف © مركلاب ةلخنلا فصتتو
 رثؤي لماع ببسب اهبيصي فعضل تاقوالا ضعب يف لقت دقو 3 اهبحاص
 ريغتب سحت انيح ريغتلا ةعيرس اهنكل 3 اهلماع نم لامهالاو & شطعلاك اهيلع
 اهل اهبحاص ماركاو ماتها دازام لكف رثكاف رثكا دوجتف دوعت . ثدح ام

 . هل اهتمارك تداز

 بحت يهف قطانلا ناويحلا ةساح لثم ةساح ةلخنلل نا ليق دقو

 . اهافج اذإ اهبحاص نم افجلاب رثأتتو ، ضغبتو هركتو 3 قشعتو
 هتعلاطم و { اهيلع هلابقاب رثأتت ام اريثكو 0 اهتلماعم نسحأ ام اذإ ناسحالابو

 . اهب ةحرفلاو ث اهيلإ رظنلاو 2 اهل
 . ديدش داهطضاب سحت انيح ، علهلاو قلقلاو ضرملاب باصت اهنا امك
 ضعب يف صقن وأ ةدايز ببسب اهجازم ريغت ةلاح يف نونجلا اهبيصيو

 . رصانعلا
 ةحوبحب يف شيعت تناكو تاونس ةدع رمثت مل اذإ ةلخنلا نا ىكحيو

 دهشيو لب اهددهيو امل هبضغ رهظي نا الإ هيلع امف اهبحاص ةمارك نم
 اهنوكل ماعلا كلت ةياهن يف اهعطق ىلع مزاع هناب هناوخا نم اضعب اهيلع

 اهنا لاقيف { هاون ام ليجأتب اهبحاص نيبلاطم دوهشلا ضرتعي مث ، رمت مل
 . يناثلا اهماع يف رمثت

 : مهقدص يف مهب قثأ نمم ريثك ينتدح دقو
 اهيلع ترم دقو ةلخن هل تناك هفرعي الجر نا : مهدحأ لاق _ ١
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 ىعدتساو ًاسأف هعم رضحاو ةقيرطلا هذهب لمعف & رمثت مل تاونس عبس
 يتلا ةلخنلا هذه صق يف ينودعاستل مكترضحا دقل مهل لاقو هءالمز

 ؤ تاونس عبس ذنم رمثت مل اهنا مهربخاف { كلذ مل و اولاقف مكماما

 ةلخنلا كلت ترمثاف & قفاوف ؤ ىرخأ ةنس اهلهما هل اولاقو هيلع اوضرتعاف

 . تاونسلا نم تاف ام تطغ ةديج ةرمت

 ةعرزم هل تناك : لاق ةيبونجلا ةقطنملا نم رخا ينثدحو _ ٢

 عنصف 3 ةديدع تاونس رمثت مل ليجران ةرجش اهيفو ةلالص يف ليجران
 .. ريصق تقو دعب ترمع اف ةلخنلا بحاص انيخا لثم

 ةروطسا هنظا تنكف ةماعلا نسلأ نم ةيضقلا هذه تعمس يننا ثيحو
 . ةعقاو ةقيقح تحبصا اهنكلو ،© ريطاسالا نم

 8 كاردإ ةساح ةلخنلل نا ًاعطاق اديكأت انل دكؤت تامولعملا هذهو
 نمحرلا قلاخلا حبست اهريغك يهو ء اهل ةعفانلاو ةراضلا ءايشالا اهب كردت
 هدهاشن ام اريثك اذهو ،© حير نودب اهفعس زازتها اهحيبستو 3 هناحبس

 . اهنم
 © ةلوفطلا يف اهجردتو اهتايح .راسم يف ناسنالاب ةهيبش ةلخنلاو

 © ةحصلاو ، ضرملاو ، ةوقلاو ، فعضلاو ، مرهلاو ڵ بيشملاو & ةبيبشلاو
 . . نييمدالا يف تافصلا نم ريثكا يفو ، لجالاو

 . اهتيبرتب ءانتعالا يف لفطلا لماعي املثم لماعت نا بجي اهتلوفط يفن
 همأ .بيلحب ديلولا ىذغتي اك اهنم ىذغتت { اهمأ ةناضح يف يشتنت ام لوأو
 تلصف اذإف ، اهمأ نع ةدرفنم اهسفنب اهئاذغ لوانتل ةدعتسم حبصت نأ ىلإ
 ةلماعملا فطلب © ةصاخ ةيبرتو ث رتكا ءانتعا ىلإ جاتحت دقف اهمأ نم
 { ةمئادلا ةياعرلابو & بئاوشلا نم اهيذؤي ام ةلازإبو 3 ةلماكلا ةيذغتلابو
 & اهبابش عقوقت الإو © هلفط عم لفطلا وبا لعفي اك 0 فطعلاو ونحلاو
 تغلب اذاف ، لفطلا ناش كلذ يف اهناش ، اهدوع يوذو اهتراضن تريغتو

_ ٣٢٧ _



 ةينمزلا لماوعلا ةمواقمو بعاصملا لمحتل ةدعتسم تحبصا 0 ةلوهكلا نس

 تحبصا تمره اذاف & اهب ترثات ةخوخيشلا دح تغلب اذإف © ةيساقلا

 جاتحتف زوجعلا مرهلا ينحني املثم ينحنتو 2 ءاوزنالاو فعضلل ةضرعم
 .. اهيلع دنتسي هزاكع ىلا جاتحي يذلا زوجعلا لثمك أكتم ىلا

 . صقنتو ديزت دقو ةئاملاو نيتسلا نيب ح وارتت ةلخنلا رمعو

 عم اهيف هباشتتو راجشالا رئاس ىلع ةلخنلا اهب زيمتت يتلا ةفصلاو
 © حيقلتلاب الإ حلصي ال اهرمث ناف ىننألاو ركذلا نيب حاقللا وه ناويحلا

 روهظ وهو ىثنالا يف رمثلا رهظي انيحف & ىثناو ركذ ناجوز لخنلا رجشو
 ترهظو ضيرغالا قتفنا اذإف «ضوعلا» نوينامعلا هيمسيو ضيرغألا

 ةلخن ضيرغا نم خيرامشلا ضعب ذخؤت ثيحب هحيقلت بجو 0 خيرامشلا
 ةعبشم خيرامشلا كلت نوكت ثيحب لخنلا ىثنا ضيرغا يف عضوتو لحفلا
 ىلع (خًدلا) نوينامعلا هيمسيو نيحطلا لثم ادج معان قيقد وهو { حاقللاب
 ةحئارلا كلت هنم رهظت مل اذإف ، ينملا ةحئار لثم ةحئار هلو ، خملا نزو
 نم فنص نيب هتلق و حاقللا ةيمك ةرثك توافتي دقو 0 حقلي ال دساف وهف

 يف ةرهش رثكا تيبنتلاو ، تيبنتو 2 ريبأت اضيا ىمسيو 4 رخاو ليخنلا
 ‘ ضيرغالا ىيف يف حاقللا عضو اذإ تبنيو ديدشتلاب تبن : لاقيف 0 نامع

 . هتابن هدحاو ، تابن ليخنلا لحف رمت ىمسيو

 فورعمو 0 ًاجادخ ةرمثلا كلت تءاج ليخنلا ىثنأ رمث حقلي مل نإف
 . همدع وأ حاقللا داسف وه جادلا ببس نا

 كلت تدسف الإو ةربخو ةقدب قبطت مل اذإ ةقيقد ماكحا حيقلتللو

 © ةدحاو ةرم ةنسلا يف يأ ةيونس ليخنلا ةرمث نا مولعمو 0 اهلماكب ةرمنلا
 . ةلماك ةنس ةدمل ضوعت مل تدسف اذإف

 نإ ليصفتلاب هتابجاوو هماكحاو حيقلتلل اصاخ الصف درفن فوسو
 . هللا ءاش

٢٣٨



 وه يلصألا اهنطوم ناو ث أشنملا ةيبرع يه لخنلا ةرجش نا لاقيو
 ىلإ اهلئاسف تلقن دقو ث هريغ يف حلصت ال يهف كلذل ، يبرعلا نطولا

 كلذ 9 ًافيص ةراحلا راطقألا ضعب ف الإ ًامامت حجنت مل اهنكل ىرخأ نطاوم

 جاتحتف اهترمث امأ { هسقط لدتعم ح يف شيعت نا اهطورش نم ةلخنلا نأل

 3 ةفاج نوكت نأ طرشب ةيوئم ةجرد نيثالثو ةسمخ اهتجرد غلبت ةرارح ىلإ
 8 ةلخنلا ةرمث دسفت تداز اذإ اضيا ةبوطرلا نأل 3 ةبوطرلاب ةعبشم ريغ
 اهيف حلصت ال اهناف ةيمسوم راطما اهدهعتت ةقطنملا تناك اذا كلذكو

 ةيمسوملا راطمالا ليلق ام اعون فاج راح يبرعلا نطولا نا ثيحو 3 ةلخنلا

 . ةلخنلا اهيف حلصت ال تحبصا ءازجالا هذهو 2 هئازجا نم اضعب ادعام
 هذهل ىلصالا نطولا يه اهناف 0 ةيبرعلا راطقألا رثكأ امأ اهيف تدجو ناو

 ال اهل حلاصلاو انل حبصا راطقالا هذه خانم نا ىلا ارظن 3 ةرجشلا
 . فاجلا ءاوهلاو افيص ةيمسوملا راطمالا ةلقو 3 ةرارحلا نم هب عتمتت

 ةمعنو 3 ةمالا هذهل ىلاعت هللا اهب صتخا دق ةمارك اهنا يف كشالو
 8 نيثراولا ريخ وهو © اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نا ىلا ةدلخم هناحبس هنم
 هركذ لج هناف ، ىولسلاو نملاب ىلاعت هللا مهمركا دق ليئارسا ونب ناك اذإو
 موي ىلإ ةيقاب ةيماركالا هذهو ةماركلا كلت نم مركاو مظعاب انمركا دق

 . ةلخنلا يهو الأ ةمايقلا
 تناو ى انتقزر اميف انل كرابو & نيركاشلا نم كتمعنل انلعجا مهللا

 . نيقزارلا ريخ

٢٣٩



 دحاو اهلكش نا ولو ةفلتخم تائفو 3 ةتوافتم فانصا ليخنلا راجشاو

 هللا لاق 5 اهقاذمو اهمعطو اهترمن ناولاو اهتافص يف ءاج اهفالتخا ناف

 ليخنلا ضعب دجتف «لكألأ يف ,ضغب ىلع اهضعب لتضَؤْ» هناحبس
 ، هتعيبط يف و مجحلاو قاذملاو معطلا يف فلتخم هنكلو © نوللا يف اهباشتم

 معطلا يف ًاسناجتم رمنلا نول يف ًافلتخم هضعب دجت و أ هرصانع و : ٠

 قاذملاو

 ناسنالا قلخ ىلاعتو هناحبس هعادباو هعنصو هللا ةمكح هلك اذهو

 . معنلا ف ونصب هيلع معناو ك ءايشالا عيمج هل رخسو

 لكلو . ةيلاتتم لوصف ةثالث يف اهترمث يتأت اهعاوناو اهفانصاب ليخنلاو
 رهش لوأ نم يدتبي لوألا لصفلا { هيف اهلكأ يتؤت ةديدع فانصا لصف

 يدتبي ويلوي ءاهتنابو ، ويلوي رهش لوأ يف يدتبي يناثلا لصفلاو 0 وينوي
 هلوا مدقتي دقو 0 همظعم اذه ض ربوتكا رهش ءاهتناب يهتنيو ثلاثلا لصفلا

. ردان اذهو نايحالا ضعب يف رياني رهش ىلإ هرخا خأني اك مايأ ةرشعب



 لوألا لصفلا
 يتلا ليخنلا عاونأ وين وي لوا نم ءىدتبي يذلا اصفلا اذه ىف ف

 : : يهو 6 اهئامسا و اهفانصا ددعو ئ هيف هحضن متي

 نوللا ةلخنلا مسا ددعلا

 رمحا شاطب شق ١
 رمحا جانزم ٢

 ةرضخب برشم ضيبا يرضحم ٢

 يبيلح ضيبا يحنم 4
 ضيبا لافغن ٥

 رفصا يمدق ٦

 ضيبا ينالص ١
 سوُمد ىمسيو ضيبا ةمونم ٨
 رمحا يديس ٩

 رمحأ يرمخ ١
 ضيبا .يطلا شق ١١

 لهشا ناركم شق ١٦
 ضيبا يدع تنب شق ١٢٣

 ضيبا بيبح شق ١٤

 ضيبا ةخبسلا شق ٥

 ضيبا ةشيبه وب شق ٦
 ضيبا ةمج شق ١٧
 ةرمحلاب برشم ضيبا بعنلا وشن ١٨

 لهشا توربش ٩

 ضيبا ديمغ ٠
ضيبا ةمطاف شق ٦٢١



 ضيقلا لوصف نم لوألا لصفلا يف ليخنلا عاونأ :

 نوللا 7 ددعلا

 لهشا هرطنق ٦٢
 ضيبا هجنريونوب ٢

 رفصا ابد شق ١٦٤

 ةيلاتلا عاونألا جضن هيف متي : يناثلا لصفلا

 نوللا مسال ١ ددعلا

 قالطالا ىلع ليخنلا لضفا ضيبا صالخ ١

 رمحا يزينخ ١٦

 ضيبا لظنح ٢
 ضيبا هجن ران وبا ٤

 ضيبا نيربج شق ٥

 ةرمحلاو ةرفصلا نيب برشم ضرف ٦
 ضايبلاو ةرمحلاو ةرفصلا نيب برشم قبط شق ٧
 ةرفصب اضايب برشم يلسبم ٨

 ضيبا هيربج ٩
 ضيبا يربج ١

 ضيبا يكولدم ١١

 ضيبا دازل ١٢

 ضيبا راكشخ ١٢
 حتاف رمحأ وأ لهشا يلهش ١٤

 ماعنو ناعم ىمسيو ضيبا درو شق ٥
 رمحأ حيوس شق ٦

٤٢



 منسالا ددعلا

 يوالح يزينخ ٧ ١

 رجح شق ١٨
 قعلب ٩
 انرص ٠

 رصوق ٦١
 ناتسبلا شق ٦٢٢

 نمسلاب شق ٢
 يزينخ لغن ٦٤
 يليجران شق ٥
 ناركم يلاله ٦

 ءاسحلا يلاله ٢٧

 هليجلا يلاله ٨
 ءامد _ ةيلاله ٩

 كلع ٠

 ينرب ٢١

 ىليس ٢
 هرقب نيع ٣٢

 رومعملا شق ٢٤

 يرشوي ٥
 ماذيب شق ٦

 يرمخ ٧
 ىدلح ٢٨
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 هان رص ه دحا و

 ةرمحب برشم

 شقو تيسدالب شق ىمسيو

هسميط شقو & دشاروب



 يناخلا لصفلا عاونأ عبات

 نوللا مسالا ددعلا

 ضيبأ ةفيزخ ٩

 رمحأ يلومش ٤
 ضيبأ رصان شق ٤١
 ضيبأ رمع اب شق ٤٢

 ضيبأ ربغألا وشن ٤٣

 رمحا سيرلا وشن ٤٤
 رمحا حدقلا باصح ٥ ٤

 ةرفصلاب برشم ضيبأ يشرب ٦

 لهشأ زيزع وشن ٤٧
 سماش وشن ٤٨

 هزوم شق ١ ا رق وشن ٩
 هحفن شق ٢ أ فرزنم شق ٥

 هميلح شق ٢ رمحأ ميعن شق ٥١
 يبلهم ه

 يماط نب شق ٥٣

 يداولا ةيلاله ٥٤

 سورعلا عباصأ ٥

 كولملا عباصأ ٥٦

 هدومح وشن ٥٧

٩ . 
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 مزرب ٥٨
 هميس رشق ٥٩

 يرقش ٦
 ةعيدب ٦١

٤٤



 نوللا مسالا ددعلا

 يلاولا وشن ٦٢

 يضاقلا وشن ٦٢

 فلخ دمحم شق ٦٤

 ناهد شق ٦٥

 زانيم ٦٦

 ج وراصلا شق ٦٧

 سبلا ٦٨

 قورحم شق ٩

 ليبه شق ١٠
 زريرح شق ١٧١

 ع وبص وب وشن ٧٢
 بوبحن ٧٢

 رفصلا شق ١٦٧٤

 ميرحلا شق ٥
 رقب نويع ٦

 لهش ٧

 روحاد ٧٨

 ربصلا شق ٩
 يراجهها ٨

 يعبرلا شق ٨١

 ديمح شق ٨٢

 دمحم شق ٨٢

 ؤلؤللا ٨٤

_ ٤٥ _



 نوللا مسالا ددعلا

 يمنيه ٨٥
 نعد وب ٨٦

 رمحأ السلا مأ ٧

 نوحص وب وشن ٨٨
 تايالعلا وشن ٩

 لسعلا وشن ٠
 دوهف وشن ٩١

 شيبح شق ٩٢

 روتج شق ٩٢
 هرطاخ ٩٤

 سيمخ شق ٥
 سرفلا دح ٩٦

 عابس شق ٩٧

 هلهش ٩٨

 لماز نب شق ٩
 تكسو لك

 قيابط شق ١٠١

 هرمس شق ١٠١٦
 يراوج شق ٠٢

 هلغب ١١٤

 عيبر شق ١١٠٥
 ريمحلا وبا

 يسيحرلا

س ٤٦



 يلاثلا لصفلا عاونأ عبات

 نوللا مسالا ددعلا

 دمحأ يلاله ٠٨
 سراف يلاله ٩
 قودعب شق ٠

 يزينخلا لاخ ١١
 رفعج شق ١١١

 حوطس شق ٣٢

 لايم شق ١١١٤

 جنس ادرم ٦

 همرح شق ١٧

 هضيب شق ١١٨

 يبيح يد او شق ٩

 هخاش وشن ٠

 هداعس وشن ١١

 هدومح وشن ٦٢

 هيباحلا وشن ٢

٤٧



 ةيلاتلا عاونالا جضن هيف متي ثلاثلا لصفلا

 نامع صالخ ١

 نامع يلاله

 يوارصب

 نابزرملا

 رخو شق

٤٨ 

 وهو ، يلاله لغن ىمسيو
 ليخنلا لضفا نم

 وهو & دبز شق لاقيو
 ليخنلا لضفأ نم اضيأ

ليخنلا مها نم وهو



 اهتاشنو ليخنلا ةعارز يف لصف

 ، تاناويحلا لك نأش كلذ يف اهنأش ، دلت ةلخنلا نا تلق ناو قبس

 دقو ، طقفرمتلل حاقللا امنإو ، ةريغص يهو دلتو ء حاقل نودب لمحت اهنكل
 { اهئاذغب اوذغتيو & اهنضح يف اوعرعرتيو اوّبشيف 3 دالوالا نم اددع دلت

 نيحو « افورعم ًادح دالوألا ءالؤه غلبي نأ ىلإ ًادبأ لصاف اهنع مهلصفي ال
 تاقوأ ف يأ ، رخالا دعب ادحاو مهلصفب ع رازملا موقي دحلا كلذ اوغلبي
 ررضتت مالا ناف ةدحاو ةعفد اولصف مهنأ ولف ، لماك ماع رادقمب 3 ةنيابتم

 امأ ، تومت دقو لب ى اهتوقو اهناوفنع' اهيلا عجري ال دقو ى اريثك ضرمو
 © ةدحاولا لصف اهرضي ال مألا ناف اهتركذ يتلا ةروصلاب دالوالا لصف اذإ

 © لصفلا دعب دامسلاب ةيذغت اهل صصخن نأ طرشب تناك امك اهتيويح ىقبتو

 يفو ، ةيويحو ةيوقت بستكت يكل تناك ام فعض اهيقس تاقوأ براقتو
 لباقم ٨ ةيذغتلا يف ةدايزو « رثكأ ةيانع ىلإ جاتحت اهناف دلت ىننأ لك ةقيقحلا

 . ةديدش ةاناعمو ، ةدالولا دنع باعتأ نم اهبيصي ام

 © ةلمن نزو ىلع ةمرص نيينامعلا دنع ىمستو 3 ةليسفلا لصفن امدنع
 ادع ام هلك اهفعس عطقي ءيش لك لبق © عطقلا وهو مرصلا نم ةقتشم

 هبيصي ال ىتح مازحب مزحي هناف { بلقلا ىمسيو ديدجلا يرطلا فعسلا
 . . اهب رضي دق زازتهاو عطقلا دنع لخلخت

 ، اهتدعاق رثاتت ال ثيحب ةربخ و ةراهمو ةيانعب اهلصف نوكي نأ بجيف

 نوكت نأو هئةيواخ لخن زاجعأ مهنأك ىلاعت هلوق يف امك ، زجعلا ىمستو
 الوصأ نوكت ثيحب اهتتفي اضر ةضوضرم الو . اهنم ةلصأتسم ريغ اهقورع
 عرازملا نوكي ذئنيح ، اهسرغ دنع بارشلا صاصتمال ةلباق ةميلس اهقورع
 طسوتم ريدقتلا اذهو © اقمع رتمو عبرم رتم رادقم ةرفح امهل دعا دق

 3 لئامس لثم لئاسفلا رفح قيمعت ىلإ جاتحت قطانم كانه نوكت دقف « لاحلا

٤٩



 تدعأ دق نوكت ةمرصلا وأ ةليسفلا لصف دعبو & كلذ نم لقأ ىلا اهضعب و

 لقت ال ةرتف ذنم ترفح دق نوكت نا كلذ نم « ًاينف ادادعإ ةرفحلا اهل

 كلت ريغ نم ةبولجم امإ { ةيرط اهب نفدت يتلا ةبرتلا نوكت نأو ، رهش نع
 ةجزتممو ةفيفخ ةبرتلا نوكت نأ طرشب ةيحاضلا ةيواز نم وأ 3 ةعقبلا
 قورع تحت نم ذخأ ام لمعلا اذهل ةبرت لضفأو ، ميدقلا رجشلا قاروأب
 . فيفخ سباي دامسب طلخت وأ © كارالارجش اهنسحأو راجشألا

 ٦ لقأ الو رغكأ ال «ةليسفلا» ةمرصلا زجع فصن نفدي نأ .7

 طغضل نفد ولف ، بارتلاب نوفدم ريغ ةمرصلا بلق عضوم نوكي ثيحب
 اما {، طغضلا ةدش نم تومت دقو & اهومن فقوتيف فج اذإ بارتلا هيلع

 © هللا نذإب ةعرسب ومنت فوس ةليسفلا ناف ، نوفدم ريغ اهبلق ناك اذإ
 يف رهاظلا اهقاس فصن نم رثكأ يطغي ال نأ بجي ءاملاب اهيقس كلذكو
 بجيو . اهومن فقوتو تعقوقت الإو © امل اهرمغي نأ يغبني الف ، ةرفحلا

 ةدمل اهترفح ةيضرأ فجت ال ثيحب ابراقتم رمألا ءىداب يف اهيقس نوكي نأ

 اهنأل كلذ { اهقورع دتمتو اهتوارط دادزتو ررضتت ال يكل لقألا ىلع نيرهش
 لثم اهلثم . اهيذغت تناك يتلا اهمأ تقراف ثيح ماطف لاح يف نوكت

 هسفن ىلع دمتعي نا لإ اريثك رن تي هناف هتعضرم قراف اذإ عيضرلا لفطلا

 . هبرشو هلكأ يف
 تلمحت دق نوكت ذئنيحف اهتوارط ترهظو 0 ةليسفلا ومن ادب اذإف

 ناك اذإ سقطلا عم ًايشمتم اهيقس نوكيو 3 ةزكرملا ةيانعلا لقتو 3 اهئبع

 دادتشا عمو فلا يفف 7 ءاتشلا يف ًادراب وأ فيصلا لصف يف اراح
 دربلا ناك اذإو ، لقالا ىلع انر مايأ ةعب رأ ةرود ىلع ىقست نا بجي ةرارحلا

 يف دامسلا ةدايز عم مايأ ةعبس ةرود ىلع اهيقس بجيف ءاتشلا يف ادتشم

 اهناف لمرلاو ىصحلاب ةكرتشم تناك اذإ ةبرتلا ةاعارم بجت 7 { ءاتشلا

اهنإف ةحلام ةبرتلا تناك اذإ كلذكو 3 رفوأ ءامو ، رثكأ يتر ىلإ جاتحت



 . رثكأ ءام ىلإ جاتحت
 ا

١ 
 ٤

 الف لمرو ىصحب كرتشت مل و ةوارط اهبو ةكيمس ةبرتلا تناك اذإ امأ

 5 . اهرضي ءاملا ةرثك نا لب ريثك ءام ىلإ جاتحت

 فيظنت لا ج اتح دئنيحف ٠ اهت راضن ترهظ و ئ ماع اهيلع ىصم اذإف

 مص رت نيينامعلا كدنع ىمسيو اهضرا ةراثإو امل وح نم بئاوشلا ةلازإو

 اهب ءانتعالا بجي اذكهو ث يدلبلا دامسلا نم ليلقب دمست مث آ شيشهتو

 ناسنالاك اهومن ىلع اهدعاسي ام ظافتحالا اهلوخي يذلا دحلا غلبت ىتح

 لإ جاتحم ريغ 2 هتايح نوئشل اربدم هسفنب حبصيف 7 غلب دق يذلا

 حبصت ٤ هانركذ يذلا دحلا غلبت نا دعب ةلخنلا اذكهو ئ نيرخآلا ريبدت

 يتلا فورظلا عم فيكتلاو ةدالجلاو ربصلاو لمحتلل ةلباق تاذب عتمتت

 . اههجاوت
 ةلماعم لماعت نأ ذئنيح بجي اهزواجتتو ةلحرملا هذهل لصت نا دعبو

 ٤ ًامظتنم ةنم هلك كلذ نوكي نأ ىلع اهسيه و اهداممس و اهيقس يف ةمظتنم ةنم ةنسح

 . فلختم ريغ تيقوتبو
 بجيف ©{©} تلق ولو اهم ودا لامعالا ريخو « اهطس وا رومالا ريخو

 كلذك ، ترثأتل صقن ولو ، اهب رضأل داز ولف { داتعملا اهدآ بسح اهيقس
 ةرم ماعلا يف نوكي نأ ضرتفملا بجاولا نم ضرألا ةراثا وهو «سيهاا
 كلذ لثمو ئ ةمارك وهف داز نإو {©ك ةلخنلا تفعض صقن ناف { ةدحاو

 ًاقباس تلق اك ةلخنلاو 3 اهل ماركإ وهف ةدحاو ةرم نع داز نإف { دامسلا

 تناك امهم اهئاطعب لخبت الو اهبحأ نم بحتو { اهمركا نم مركت ةميرك
 ىلع نيجارعلاو سبايلا بركلاو فعسلا نم اهفيظنت نم دبالو { اهفورظ
 اهنال ليخنلا ةرمث يهتنت امدنع يأ ، ضيقلا لصف ةياهن دعب كلذ نوكي نأ

 ًاعفاد ماركالا اذه نوكيف ، ةيويح عاجرتساو ةهاقن ةلاح يف نوكت ذئنيح
 ع

 . ةلبقملا ةنسلا يف جاتنالل دادعتسالا ىلإ ايوق
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 ليخنلا حيقلت يف لصف
 هنأل كلذ _ ليخنلا حيقلتل الصف درفأ فوس يننا تلق ناو قبس

 ةدحاو ةرم ةنسلا يف رمثت ةلخنلا نا تلق اكو _ ريبك ناكمب ةيمهألا نم
 اهداسف ناف تدسف اذإ اهنأل اهب ءانتعالاو { اهيلع ةظفاحملا بجتف © طقف
 ةريبك ادوهج عرازملا لذبي نأ يغبنيف ؤ نيتنس ةدمل عرازملا ىلع ةراسخ
 دنع اصوصخو ى اهتعلاطمل أرباثموا ًاظقي نوكي نا بجي لب ى اهب ماتهالا يف

 حالفلا وأ ع رازملا نكي مل اذإف ك ًاقَيض نوكي حيقلتلا تقو نأل ةرمنلا اد أدب

 تيبنتلا تاوفو هلمع بجاو كردي الو ، يهتنيس تقولا ناف ًاهبتنمو ًأظقي
 . نيتنسل ةراسخلا نوكتو اجادخ حبصت ةلخنلا ةرمت لعجي

 «ليخنلا لوحف فانصأ يف ةدنئاف»

 «لوحف» ىلع عمجيو «لحف» ليخنلا ركذ نومسي نوينامعلاو

 اعاجش ناك اذإ لحف لجرلل لاقيو 0 ةلوجرلا يهو ةلوحفلا نم اهقاقتشاو

 . ناعجش يأ : لوحف لاجرلا عمجلو \ ةدارإلا يوق ًامادقم

 اهتافص و اهءامسا فلتخت دقو _ ةريثك نامع لخن يف _ لوحفلاو
 . اهترهشو اهحاقل ريثأت فالتخاو { قطانملا فالتخا ىلع

 ديدش ًايوق هحاقل نوكيف _ ةراح هتعيبط نوكت لوحفلا ضعبو
 حلصي الو ليخنلا نم فانصال حلصي عونلا اذهو _ ريب ًاتلا دنع ريثأتلا

 اذه 3 نامع ةيلخاد يف روهشم وهو «يروخلا لحف» الثمف © ىرخأل
 حلصي اذهف & هخارمش رغص مغر هريثأت يف يوق 3 هتعبط يف زاح عونلا
 اههباش امو يلالهلا لغنو يلالهلاو دبزلا : لثم ليخنلا نم ضيبالا ع ونلل

 اهترمث يف رثكيف امهقرحي ناعونلا ناذهف © يلسبملاو صالخلا ادع ام
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 ءانثتساب امل حلصي الف لهشالاو رمحألا عونلا امأ ، كومادلاو شاخشحلا

 . يروخلا امهحلصي ام رثكأ ناعونلا ناذهف قبطلاو ضرفلا
 روهشم اذهف _ الهب ىلإ ابوسنم هنظأو _ ينالهبلا يناثلا عونلاو

 فانصألا هذهف يلالهلا لغنو يلالهلاو دبزلا ادعام ليخنلا عيمجل هتيحالصب

 مجحلا ةريبك نوكت لحفلا اذه ةرمثو ، يروخلا الإ امهحلصي ال ةنالنلا

 . ادج ةليوط هخيرامشو

 عونل حلصي ام اريثكو © عبطلا دراب وهف _ يفيرغلا _ لحف امأ

 . ةبلهسم ، مجحلا ةطسوتم هترمنئو ، ءاسحلا يلاله عونو باصخلا

 ةعبس هل هخارمش نال مسالا اذهب يمس دقو _ ةعبس وبأ لحف امأ

 مجحلا ةريبك هترمث نا الإ هتعيبط يف يروخلاب هبشأ عونلا اذهف _ عورف
 . يروخلا نود هنأ الإ اضيأ راح هحاقلو 3 ادج

 ةينامعلا قطانملا فلتخم يف ةفلتخم ءامسا اهل ةددعتم ةريثك عاونأ كلانهو

 ابلا لعو _ طقف جذومنك اهتركذ يتلا عاونألاو " دحاو اغوعفم نكل
 . قطانملا يف ةربخلا يوذ ىلإ هلاؤسب هجوتي نا

 خي رامش . وهو ليخنلا لحف نم حاقللا ذخأ وه («اتييبنتلاا» وأ حيقلتلاو

 نم ددع نع ةرابع وهو ؛«تابت» نوينامعلا هيمسيو لحفلا ضيرغا
 «ضوع» نيينامعلا دنع ىمسيو ليخنلا ىننأ ضيرغإ يف عضوتو { خيرامشلا
 اروف هتيبنت بجو ةحتفنتم هخيرامش ترهظو & ضوعلا قتفنا اذإف

 انيحف ، ةيسمشلا ةنسلا نم رياربفو رياني يرهش وه حيقلتلا لصفو
 _ رئاف _ لاقيو قشني وأ حتفني هناف جضنلا ةح غلبيو ضوعلا عفتري
 ضوعلا هبشيو ليطتسم خارممش يف ةةضنم ةمظتنم ءاضيب تابيبح هنم رهظت
 8 امجح ربكا هناف لحفلا ضيرغا اما { فيسلا دمغ هقاقشنا لبق هتاذ

 اهلف لحفلا خيرامش صخالابو خيرامشلا امأ ، ةقبع ةحئار هسفن ضيرغاللو
 ةدمغ مسقنيو & ضيرغالا كلذ قشني امدنعو 0 يملا ةحئار لثم ةحئار
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 هحيقلت بجي ذئنيحف & هخيرامش نمض ضيبألا ببحلا كلذ رهظيو & نيأزج
 ةرمث نول ناك اذإ امأ ، نوللا ءاضيب ةلخنلا ةرمث تناك اذإ اصوصخ 0 اروف

 خيرامش عضوت امدنعو ث رثكأف نيموي ةدمل رظتني نأ بجيف رمحأ ةلخنلا
 ريبك ضوعلا ناك اذإ اميف ةقسنم ةروصب ضيرغألا خي راممش نيب حاقللا

 امامت ضوعلا فلي حاقللا عضوي امدنعو ، هلك هلمشي ثيحب الوطو امجح

 . طقف مايأ ةعضب دعب حاتفنإلل الباق افيفخ امزح مزحو

 نم ريثكب امجح ربكا نوكي لحفلا ةلخن ضوع ناف ةيمولعمللو
 ضيرغا حتفني امدنعو ، مجحلا يف ريبك قراف امهنيبو ليخنلا ىننأ ضوع
 تابيبحلا كلت ناف ًاجضان ناك اذإف ، ةيقن ءاضيب خيرامش هنم رهظت لحفلا
 للبم وهو «خ لا» ىمسيو نيحطلاك معان قيقد اهنم رهظيو & اهماكأ حتفتت
 انلق اك ينملا ةحئارب هبشا اهنأ الإ ةيرطع ةحئار هنم قبعتو ، ةبوطرلاب
 . . اقباس

 نم دكأتي ءيش لك لبقف حاقللا عضوي يذلا ربؤملا مدقي امدنعو
 اذإف . ةحئار هب لهو 3 هانركذ يذلا قيقدلا كلذ هب دجوي له تابنلا

 مث ، خيرامشلا رهظتل فالغلا فشكي نا هلعفي لمع لوأف احلاص ناك

 تابنلا جرتمل ينف حاقللا عضو نوكيو ، ضعبلا اهضعب نع قرتفتل اهلقني
 تقو يف لاتفنالل لباق فيفخ مازحب ضوعلا مزحي تلق اكو ، ضوعلاب
 . قحال

 ددع ىلإ جاتحي هضعب ناف ، رخاو فنص نيب ليخنلا تيبنت فلتخيو
 نا ادكؤم دحاولا ضوعلل اخارمش نيرشع ىلا لصيب خيرامشلا نم رثكا
 نامع صالخ : ةيلاتلا عاونألا لنم رثكأ تابن ىلإ جاتحت ءاضيب ةلخن لك

 اهترمث يتلا فونصلا امأ 0 اههباش امو يلسبملاو ، دبزلاو ، «يلالهلا لغن»
 لإ جاتحت ال اهرثكا هذهف ددعلا ةريثك يهو ههابشاو يزينخلا لثم ءارمح

 ضرفلا لثم لهشألا فنصلا امأ : حلاصلا تابنلا نم خيرامش ةعبرأ نم رثكأ
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 «ةرهاظلا صالخب» نوينامعلا هبقليو ئ روهشملا صالخلا ضيبالا فنصلا

 عونلا اذه & اميدق هعويشل وأ ملقإلا اذه يف هترتكل ةرهاظلا ملقا ىلا ةبسن
 ةدم ضوعلا قاقشنا دعب رظتني نأ : لوألا { نائيش هحيقلت يف طرتشي

 رتضخي دقو هببح حتفتيو & هعولط لمكتسي نأ ىلإ لقألا ىلع مايأ ةعبرأ
 يعاري نأو ئ د وجألا تابنلا راتخي نا : يناثلا . تبني ن ضعبلا دنع

 ىلإ اهنم ضوعلا جاتحي دقف ةمخض تناك اذإف & اهفعضو ةلخنلا ةماخض

 اك ، كلذ نم لقأ جاتحتف ةفيعض تناك اذإو ، خيرامش ةرشع نم رثكأ

 صالخلا اهب سرغ يتلا ضرألا ةعيبط ىعارت نأ اضيأ بجاولا نم هنا
 ٠ ةراجحلاو لمرلاب اهبارت جزتمي يتلا يهو ةراح تناك اذإف » اهخانمو

 اذإ امأ ، ريثك تابن ىلإ اهيف صالخلا لخن جاتحي الو & ةراح اهتعيبط هذهف

 اهتلخن جاتحت هذهف ئ لمرب اهتب رت كرتشت ل يتلا يه ىهو ةدراب ضرألا تناك

 اهلضفاو ليخنلا عاونأ دوجأ وه ع ونلا اذه نا ثيحو ) تابن ةدايز لإ

 رئاس نم هريغ نم رثكا ماتهاو ءانتعا ىلإ جاتحي كلذل 0 قالطالا ىلع

 . ليخنلا

 ددعب ىلوالا ةلهولا يف تداج ناو هانعمو & اهومن تقو يف ةرمثلا طقاست

 نوعرازملا راتحا دقو . ةرمث نودب يهتنت اهنكل © ناضيعلا نم تادحولا

 نوكي نأ امإ وهو & تابنلا فعض نم لوقي مهضعبف ٤ كلذ ببسي اميف

 وأ حاير ببسب حاقللا لوعفم بهذ دق نوكي نا وأ جضان ريغ تابنلا

 اذإف & تابنلا تابيبح ةلمحت يذلا الا معانلا قيقدلا كلذ وه حاقللا نال رطم

 ببسل ا نا ل وقي مهضعب و ؤ حتنم جتنم ريغ هل وعفم حبصي و هل وعفم به ذ طقس

 © ةلخنلا تاذ يف ضرم دوجو ىلإ نورخآ بهذو . هتلق وأ تابنلا ةرثك
يذلا قتملا هتمالعو سابودلا ةموثرج وهو ٠ ارهاظ نوكي نأ امإ وهو



 هريثأت رهظي امنإ ، ةلخنلا لكيه يف رهاظ ريغ نوكي دقو ، ةلخنلا هزرفت
 ضرعو ، ليخنلا نم فانصا يف ثدحي ام اريثك اذهو 3 اهتاذ ةرمثلا ىلع
 نمو 3 هراسبا تقو يف لمتكي امدنع لالخلا طقاستي ودبي ضرملا اذه

 مل ضرملا اذهو ، هبناوج يف سبيو ، نوجرعلا يف طقن روهظ هتامالع
 بهذو ث ةلخنلا بلق يف رشابملا هريثأت رهظيو ، نآلا ىتح هبابسا فرعت
 & داتعملا دآلا فلخت تقو يف يقسلا نم طقاستلا ببس نا ىلا مهضعب

 ةلخنلا ةباصا ىلإ يدؤي امم ءاملا ناصقنب أج.افي مث امظتنم يقسلا نوكي دقف

 ءاملاب ةلخنلا ىورتف راسبالا تقو يف ةريزغ راطمأ هبقعت مث © شطعلاب

 . لالخلا طقاست ثدحي مث نمو . ريثكلا

 ةلخنلا هب شرت لولحم نع ةرابع وهو & صالخلل جالع رهظ نآلاو
 ىدل هلوعفم رهظ دقو ، راسبالا ليبق اهشر داعي م 3 ةليلق ماياب اهتيبنت دعب
 يف ةحورشم هلامعتسا ةقيرطو 0 عابي لولحملا اذهو 3 هب جلاع نمم ريثكلا

 . ةبلعلا تاذ
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 تابنلا دعب ام ةلحرم يف ةلخنلا

 تدتما دق اهترمث نوكت رهش اهيلع ىضميو & تابنلاب ةلخنلا ربؤت امدعب

 تايمست ليخنلا ةرمثل قلطأ لحارملا هذه يفو 3 اهلالخ ربكو 7 اهقوذع

 هيلع ىضم اذراف { زيزكنع اهل ليق رهش تيبنتلا دعب ىضم اذإ يهو اندنع
 ليق نولت اذاف {| بياط ليق رهشأ ةعب رأ ىضم اذإف 0 لالخ ليق نارهش

 ةيلمع يهو ًادج ةمهم ةلحرم أدبت بيطي نا لبق ةلحرم يفو & رسب

 اهضعب يف اهدبلت نم خرامشلا تالفا يهو . بيضوتلا هل لاقيو © ريدحتلا

 ربك بسح نيتفعس وأ هفعس ىلع هتيبثتو 3 ادرفنم قذعلا ليزنتو ضعبلا
 ديرجلا ىلع تبني تبني مش © ةينف ةقيرطب قذعلا نوجرع ىنح نأ دعب هرغصو قذعلا

 ىمسي لبحب هطب رد مهضعب و 0 ديرجلا ىلع نيفصن خحيرامشلا مسقنت ثيحب

 قذعلا كسمي راجسملاو { ءيشلا كسم وهو رجسلا نم ذوخأم راجسم

 طبريف رتم ردق لبحلا اذه لوط نوكي نأ ىلع ، فصاوعلا تقو حجرأتلا نع
 ةرمثلا طقاست نم ًايقاو نوكي طبرلا اذهف ، امكحم اطبر ديرجلا يف قذعلا هب

 مضت نأ وهو ، فلتخت اهناف لاغنلاو ضرفلا ةرمث طبر امأ ، حايرلا تقو
 مكحيو { ةرمثلا ةياهن دنع مازحلا عضويو & ضعبب اهضعب قذعلا خيرامش
 جضان أ رمت قذعلا ثلث نوكي نأ ىلع جضني امدنع كلذو © اديج طب رلا

 باصت ةرمنلا ناف اهجضن لبق ةلخنلا ترجس ولف ارسب ناثلثلاو امامت

 فانصألا ةيقب امأ 3 نيروكذملا نيفنصلا نيذه نم اصوصخ دسفتو جالغب
 حلصت ال ضرفلا ةلخن نأ ركذلاب ريدجو & رجست تقو يأ يف رثأتت ال اهناف

 اذإف ، جالغلاب داسف ةرمثلا كلت باصال ابطر تفرختسا ولف رمتلل الإ

 نا فورعمو 0 اديج اهرمت نوكي اهجضن تقو يف ساسم نودب تكرت
 عناصم يف نولوئسملا برعأ دقلو 3 اهحصاو رومتا دوجأ نم ضرفلا رم
 اذه هب عتمتي 1 ارظن هتدوجو ضرفلا رمتب تب مهحايترا نع ةينامعلا روما

 . ًايجراخو ًايلحم هئارشل ةيلباق رثكأ أ هلعجت تافص نم فنصلا
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 نيينامعلا دنع رومتلا داصح

 يهتنيو ، بطرلا ةيادب دنع أدبي اندالب يف ماه مسوم رومتلا داصحل

 مسوم» هنومسيو ‘ بطرلا ةياهن دنع نوكي ريبكلا داصحلا نكلو 0 هئاهتناب
 قوذعلا عطق وهو ، ةطوقنملا لاذلاب «ذاذجلا» اهلصأو ةلمهملا لادلاب «دادجلا
 نم لامجالا اذهل دبالو مسوم هل رومتلا داصح نا تلق اكو ٤ ةلخنلا نم
 نكل اهداصح نم دبالف ًامامت اهترمث جضنت ةلخن لك نأ الوأف © ليصفت

 ايعامج اهداصح نوكي اهضعبف & فانصألا فالتخاب داصحلا سفن فلتخي

 داصح ةفصو 0 لاغنلاو ضرفلاو ىلسبملا : لثم كلذو {} ددحم تقو يفو

 ةرارح تحت فيظن ناكم يف دادجلا دعب روا عمجت نا لاغنلاو ضرفلا
 بئاوشلا هنم لازتف طسبلا وهو حطسلا نم قتشم حاطسم ىمسي سمشلا

 نوكي نيح يف رهظلا دعب ىتح سمشلا ةرارح تحت كرتي مث ، نّعمتو ةقدب
 نامع يف ةفورعم يهو ، فورظ ىمستو زنكلل ةدعملا يناوألا هبابرأ ايه دق
 3 اهفينصتو اهزنكب نولماعلا موقي ذئنيحو ، ليخنلا صوخ نم ةعونصم

 هذهو © بارج اهدحاو نابرج رمتلاب اهزنك دعب ىمست فورظلا هذهو

 { ةقيقدلا لابحلاب ةطاخمو 3 اقباس تلق اك صوخلاب ةجوسنم فورظلا

 لقأ اهضعبو 8 رتملا فصن هضرعو . ًادحاو ارتم فرظلا لوط نوكيو
 فصنب زنكلا لبق ءاملاب للبت الوأ اهيف رمتلا زنك ةيلمع دنعو 0 كلذ نم

 ةعفد يأ ةمظتنم ةروصب فرظلا يف رمتلا بصي م 3 اهاياوز نيلت يكل ةعاس

 ىطويو ، سمشلا جهو نم ةرارح ةلاح يف رمتا نوكي نأ ىلع ةعفد دعب
 بصي نا بجي نيتعفدلا نيبو 3 اديج ًالسغ ءاملاب ةلوسغملا ةفيظنلا لجرلاب

 زنتكيو فرظلا ءىلتمي امدنعو ، رمتلا بييطت لجا نم كلذو ام ةفرغ هێلع
 غارف اهب نوكي فرظلا اياوز نأ ىسنن الو ك ًاضيأ لبحب هتحتف طاخت امامت
 . رمتلا دسفي للخ هنم رهظ الإو & هدسو غارفلا كلذ ةاعارم نم دبالف
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 نزخم امل رفوي نأ نم دبالف نابرجلا عمجتتو رمتلا داصح متي انيح

 & ضعبلا هضعب يف ءيشلا كبس نم قتشم «دضن» ىمسيو 3 اهب صاخ

 ةقسنم ةروصب رخآلا قوف ادحاو نابرجلا عضوت نأ وهو 0 ًاضيأ ديضنتلاو

 . . ةجرعتم ريغ
 رايتخا الواف { عبتت نا نم دبالو دعاوقو ، ةمهم ةيلمع نزخملا اذهلو

 ةريغص ةدحاو ةحتف الإ مهللا تاحتفلا نم ةيلاخ ةرجح هيف ينبت ناكم

 عضوت مث { رما ىلإ ءاوهلا برست مدع لجأل كلذو & بابلا ىلإ ةفاضا
 لوادج ىلع عضوت مث رتملا عبرو رتم ضرعب ضاوحأ هبش ةرجحلا اياوز ي
 لسعلا جرخي ام رادقمب غارف نينثا لك نيب ةيبشخ داوعأ ضاوحألا كلت
 هب لومعم وه ك ج وراصلاب ضاوحألا كلت ىنبت نأ ىلع سبلا ىمسيو

 عضول مئالمو افيظن نوكي نأ بولطملا ، ايلاح تنمسألاب وأ { ميدقلا يف

 هنإف ، تارشحلا هلصت الو ، بارتلا هيلا برستي ال ثيحب لسعلا عيمجن
 لسعلا ليسيف اهضعب ىلع طغضت ضعبلا اهضعب يف نابرجلا دضنت انيح
 . اهتلقو تابرجلا ةرثك بسح تايمكب اهنم

 ءاذغ وهف ، هريصعو رمتلا رهوج وه ليخنلا لسع نا ركذلاب ريدجلاو
 فانصأ نم ددع يف جزميو ، تاليكشت ةدع هل ءاذغك هلامعتساو 3 ءاودو

 دقت ءيش مهأف ءاودك هلامعتسا امأو © نيينامعلا دنع ةفورعملا تالوكأملا
 , © ةدالولا تقو ةيسيئرلا ةلكألا نيينامعلا دنع دعي لب . ءاسفنلل
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 اهفانصاو بوبحلا يف يناثلا بابلا

 © نامع يف عرزت تناك ةريثك فانصا ىلع لماش مسا بوبحلا

 مهلعج اداتعا بوبحلا ةعارز ىلع نودمتعي اوناك نيينامعلا ناف بيرالو
 | ةريفو تاريخ مهل ردتو ى اهنم دوجألا رايتخاو ةعارزلا عيونتب نومتهي
 نامُع تناكو & نامع يف يموقلا داصتقالل ةيساسألا زئاكرلا ىدحإ يهف
 يف جراخلا ىلإ ردصت نكت مل نإ يلحملا جتانلا نم ايتاذ يفتكت
 . تاقوالا

 لصف اهعسوأو اهمهأ لوصف ةثالث اهل اندالب يف بوبحلا ةعارزو
 وهو «حمقلا» اهتمدقم يفو بوبحلا عاونأ دوجأ هيف ع رزت ثيح « ءاتشلا

 . ةصاخ نيينامعلا دنع تايمستو عاونأ هل ًاضيأ
يهو ةدحاو اهتدام تناك نإو . الكش فلتخت دق عاونألا هذهو ]



 3 اهدوجأو حمقلا عاونأ لضفأ دعتو ، هطنحلا عون ىلإ انعجر اذإو

 : يتآلاك تايمستو عاونأ ًاضيأ اهلو
 . رشقلا ةليلق : هخيسفملا _ ١

 . داشرلا بح لثم قيقد اهبح : ةيديشرلا _ ٢

 . بحلاب ةزنتكم اهتلبنس نوكت : هلوكلا _ ٣

 ٤ _ اهداصحو اهرذب نيب ام ةدملا ةعيرس : ةعيرسلا .
 ٥ _ تابحلا دعابتم ليوط اهلبنس : هديفصلا .

 ٦ _ زيبك اهبح ةلبنسلا ةريصق : هديرجلا .

 ١٧ _ ريعشلاب ةهيبش : ةيريعشلا .

 ٨ _ يناسيملا بحب ةهيبش : ةيضارفم .

 ٩ _ ليوط اهلبنس : هديصقملا .

 3 اهترشق نيلو اهتيز ةركو اهنيحط ةرفوو اهتموعنب ةطنحلا زاتمتو
 . ءاسلم ةشه ءارفص © نوللا ةيفاص 0 لكشلا ةريدتسم اهتبح نوكتو

 ةفرطتم ةليطتسم هتبح نا هتافصو : يناسيملا وهف يناثلا عونلا امأ
 . تيزلا ليلق فاج ث ةرشقلا كيمس © بناجلا

 ًاقاذمو ةموعن بوبحلا بيطأ نم ًاضيأ دعيو : سلعلا ، ثلاثلا ع ونلاو
 7 مجحلا ةقيقد & ةربغلاب ةبرشم ةحتاف ءارمح هتبح

 3 ةلوهسب حتفنت ال هقيرافتو ةليوط هلبانس نوكتو 3 هفالغ ةكامسب بوبحلا
 مل هنا فنصلا اذه تازيمم نمو ، قدلاب الإ هفالغ نم هبح خسفني الف

 يسيلعو سلع : تايمست هلو 3 تناك ايأ بوبحلا ضارمأل ضرعتي
 دقو دوج وم هنأ وأ { نامع ريغ يف ع ونلا اذه دجوي ال دقو 0 اسيلعو

 . هداصح ةبوعصل ضرقنا

 اهنأل ءاتشلا لصف يف عرزت بوبحلا نم اهتركذ يتلا عاونألا هذهو
 . درابلا: وجلا يف الإ حلصت ال
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 اضيا اهلو © ناسنالا لامعتسال ةثلاثلا ةجردلا يف يتأت اهناف ةرذلا امأ
 رثكأو ، ةرثكب عونلا اذه عرزيو ءاضيبلاةرذلا يه دوجألا ع ونلا ، عاونأ

 نوعرازملا دمتعيو 2 ًادوصتمو ازبخ لمعتسيو ؛ نامع يف عرزي ام
 لضفا هرجش نوك و & تافص نم هب زيمتي امل هريغ نم رثكأ هيلع نوينامعلا
 ريثك اذهو ث ًابصق ففجملا ىمسيو . ًاففجم وأ ًايرط ناك ءاوس ماعنألل ماعط
 ةريغص لكشلا ةريدتسم ع ونلا اذه ةبحو تاناويحلا لك هلكأ ىلع لبقت ام

 «رمشغ» ىمسي فنصلا تاذ نم رخا عون كانهو © ءاضيب مجحلا

 نودو ةكيمس هترشقو 9 ةرمحلا ىلإ ليمي اضيبأ بحلا نول نوكي نأ هتمالعو
 . ناويحلل كلهتسي ام رثكأو ، معطلا يف لوألا

 اذه بح نوكيو . يماشلا ىمسي ةرذلا نم يناثلا فنصلا امأ

 نم ًامعط فعضأ آ ًادج بلص . مجحلا ريبك ( لكشلا عبرم فنصلا

 ءاوش هلامعتسا رثكأو ، نامع يف عرزي ام اردان هدجن اذل ، لوألا فنصلا

 . لكألل
 الو ، عيبرلاو فيصلا نايسيئر نالصف اهل اندالب يف ةرذلا ةعارزو

 ال حمقلا ةعارز ةيلمع لثم اهتعارز ةيلمعو ى درابلا ءاتشلا يف حلصت

 اك 3 ةرمثلا روهظ ةرتف يف اصوصخ رتكأ ءام ىلإ جاتحت اهنأ الإ 3 فلتخت
 . رفوأ ادامس جاتحت اهنأ

 اهرجش نا يهو : ةردان ةزيمب تاعورزملا رئاس نع ةرذلا زيمتتو

 ايرط ءاوس فالعالا بصخاو نسحا نم دعيو 3 ناويحلل افلع لمعتسي
 . اهنيمستل ناويحلا يطعي بحلا نا اك پ ًاففجم وأ

 ازبخ لمعتست يهف { عاونأ يهف ناسنإلا ماعطل ةرذلا لامعتسا امأ

 لضفا هناف بئارلا نبللا عم فاضي ام راكأو . افاج نوكي اهزبخ نكل

 نوكتل كمسلاب دبلت ام اريثكو 0 ةسيره ًاضيأ اهبح نم عنصيو ل ةلكأ

 فورعم وهو «قيوس» اهبح نم عنصي اك 3 اندالب يف ةلكأ لضفأو ىهشأ
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 هيف تدرو دقو & يوبنلا دهعلا يف ةلضفملا ةلكألا دعيو لب & برعلا دنع
 ةرذلا بح ىلقي نأ هتفصو 0 نمسلاب وأ تيزلاب دبلي ام اريثكو 0 ثيداحا

 . تيز وأ نمس هيلا فاضي مث لسعلاب نجعيو نحطي مث ةنيل ران تحت
 هبش نآلا تحبصا دق ةرذلا فنص نم كاضيأ بوبح كلانه

 املثم لمعتستو 3 اندالب : ةعساو ةروصب عرزت تناكو ث ةضرقنم

 هذهو ،© تالكألا ضعب يف فلتخت دقو ى ًافلعو الكأ ةرذلا لمعتست

 : يتآلاك بوبحلا
 ١ _ ًادوع قدأ اهنأ الإ & ةرذلا ةرجشب هبشا هترجش و : قسردلا ‘

 ةرمحلا ىلإ ليمي رفصأ بحلا نا اك ، ابح قدأو 9 ًالبنسو ًاقرو رغصأو ©
 ًافلع لمعتسي هنوكلو ‘ هتيمهأ ةلقل ليخنلا تحت هتعارز رثكت ع ونلا اذهو

 ًافاج نوكي هزبخ نأ الإ { زبخلل ًانيحط ضعبلا هلمعتسيو تاناويحلل
 ةرذلاك ةسيره هلمعتسي ضعبلاو 3 اريثك .

 نسحأو ك اجاور رثكأو قسردلا نم ةدوج رثكأ اذهو : نخدلا _ ٦
 . ىقناو ضيبأ هبح و . قيقد معنا هنأل كاقاذم

 ٢ _ امهانركذ نيذلا نيعونلا نم فعضأ ع ونلا اذهو : : يوهّسلا {

 هلامعتساو © يبهذ نوللا رفصأ هبحو بحلا ةدعابتم ةليوط هلبانس نوكتو

 . ليلق
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 حلصي الو ، ماعلا لوصف نم لصف هتعارزل تاعورزملا نم عون لك
 لصف يف الإ اهتعارز حلصت ال ةطنحلا ةعارز الثمف ، لصفلا كلذ يق الإ
 تبيصأو ، تدسف ةرارح اهتباصا ولف © دربلا ةوق عم الإ دوجت الو 5 ءاتشلا

 قرغتستو & ربوتكا رهش يف اهتعارز ءىدتبتو ، فورعملا ةرمجلا ضرمب

 . كلذ نم لقأ اهضعبو دصحت نأ ىلإ رهشأ ةعبرأ
 ثيحب اهتعارز دوصقملا ضرألا ىقتنت نأ الوأ __ ةطنحلا ةعارز ةيفيكو

 .يهو ى ةبرتلا ةيحالص الوأ : نيتقيرطب لصحت اهتيحالصو 5 ةحلاص نوكت
 دهعلا ةميدق ةبرت نوكت دق _ ةبصخ اهنوك تابنإلل ةلباق اهتبرت نوكت نأ

 & ةفراج ةريزغ راطمأ لوطه ببسب اهترشق تريغت نكت مل و ث ةعارزلاب
 ةحلاص ريغ حيصتو ء اهتبوصخ دقتفت اهناف تلاز ةرشقلا كلت نا ولف

 . ةديدع تارم تعرز دق توكت نأ امإو ث ةعارزلل
 دق ةيوضع ةدمسأب تمركأ نكلو ًاقباس تعرز دق توكت نأ امإو

 © ةعارزلل ةلباق نوكت اهناف ةرفوتم اهتبوصخ تحبصأو ث اهب تجزتما

 . ةديج هترمتو ادج اطيشن اهعرز نوكيو
 تناك بئاوش نم اهتيقنتب حالفلا موقي ضرألا ىلع لوصحلا دعب

 تبنت يتلا ةيكوشلا راجشالاو ، ريبكلا ىصحلاو شئاشحلا لثم اهيف تبسرت

 . لمعلل ةيلباق رثكأو 3 ةواقن رئكأ حبصتل اهيف ةعارزلا مدع ةرتف يف اهيف
 «سيهلا» لمعب ذئنيح موقي هناق ضرألا ةيحالص نم حالفلا دكأت اذ اف

 ىلاعت هلوق يف اك ةراثا ميركلا نارقلا هامس لمعلا اذهو ٤ ضرألا ةراثا وهو

 يف ةثارحلا تايلاب لمعلا ناك ءاوسو ثرحلا يست ة الو َضزألآ ر ريشن

 ، قباسلا نمزلا يف هب الومعم ناك اك ناويحلا لامعتساب وأ رضاحلا رصعلا

 . ةثارحلا دنع ةلهس نوكت يكل املاب يقسلاب ضرألا دهمت نأ ىلع
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 ام © ةيسايق ططخب ضرألا طيطخت آلوأ بجيف 9 رذبلاةلحرم يتأت مش

 اهضرع وأ ضرألا لوط ىلع كلذ ءاوسو طقف نيرتم رادقم نيتطخلا نيب
 ىلع هديب رذبلا رثنب ذئنيح حالفلا موقيف ؤ سدكتي الو رذبلا مظتني يكل

 ىلع بحلا طوقس نوكي ثيحب ماظتناب هبناوج ايعارم 3 هضرعو طخلا لوط

 . عطقتم ريغو الماش ضرألا

 دوصقملا ضرألا حطس ىله «بحلا رثن يأ» رذبلا لمتكي امدنعو

 © بارتلاب بحلا ؤيطغي يكل ىرخأ ةرم اهسيه نم دبال ناك اهتعارز
 رذبلا ةبلق ةيلمعلا هذه ىمستو

 8 اهميسقتب يأ ضرألا ةزارقب نيحالفلا نم نانثا موقي كلذ دعب
 طيطختب حالفلا موقي انيح كلذو 2 ءاملاب يقسلل ةحلاص نوكتل 0 اهبيجت و

 ةنجو اب ضرألا ميسقت وه هلمعي ءيش لوأ ناف اهرذب لاتكا دعب » ضرألا

 { ءاملا زجحي يبارت زجاح وهو «ابعوه ضعبلا هيمسيو © «نيجو اهدحاو»

 ابيرقتو ، نيحالفلا دنع ةفورعم سيياقمبو ةمظنم ةقيرطب زجاوحلا بصنتف

 لبحب يت ي ال وأف © هتيحاض زرقي نأ دارأ اذإ حالفلا ناف © ةيلمعلا فصول

 ةيواز لوأ نم لبحلا كلذ دمي مم ، 3 رثكأ وأ راتمأ ةرشع رادقمب ليوط

 ةيلمع أدبت مث ، ىرخألا ةيوازلا يف هطبريو ، ىرخألا ةيوازلا ىلإ ةيحاضلا
 ةعطق نع ةرابع يهو 0 ازارق اهنومسي يتلا ةلآلاب زجاحلا بصنيو ث ةزارقلا
 يف نوكي نأ ىلع كلذ يفعض ض اهلوطو تارتميتنس ةعبس اهضرع ديدح

 تبثيو ز ابيرقت نارتم هلول يس يبشخ دومع هيف لخدي فوجم ضبقم اهطس و
 ةديدحلا كلت يفرط يف دعت نأ ىلعو امكح ًاتيبثتت ضبقملا كلذ يف دومعلا

 ةقلح لك يف طبري مم { امكحم ًاتيبثت ناتتبثم ديدح ةقلح فرط لك يف

 ًاعم نالبحلا يقتلي ش رتم رادقم لبح لك لوط ايوق ادش ادودشم لبح

 ةيحاض زرق اوديري امدنعو اضيأ نارتم هلوط امهنم كمسا لبحب ناطبريو
 نابذاجتيف { لبحلاب كسمي رخآلاو & يبشخلا دومعلاب نيزراقلا دحأ كسمي ام
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 هسيل ًأيوتسم زجاحلا نوكي يكل دودمملا لبحلا ىلع نايشميو ادرو ًاذخأ زارقلا
 اذكهو . إ ةيقاس ىمسيو ؛ ءاملل .1 نيطخ لك نب لعجب نأ لع جاجوعا هب

 ةهج نم لوطلا ا مسقت ناك اذإ ىرخأ ةرابعبو ٠ زجاوحلا دادتمال ةسكاعم

 بونجلا ىلإ لامشلا نم نوكي نا بجي ضرعلا مسقت ناف برغلا ىلإ قرشلا

 يتلا تاعبرملا رهظت هبو ميسقتلا ةيلمع ريست اذكهو ث لوألا سايقلا لثميو

 ةروصب ءاملا تارمم يأ يقاوسلا رهظتو ث ةبلج عمج «بلج» نوينامعلا اهيمسي

 . ةعارزلا نفل ةراهمو ناقتا نع ربعي رهظمب رهظت
 قيرعتلا ةيلمع نم ريبك ءزج ت دقف ةقيرطلا هذهب ةيلمعلا هذه تم اذإف

 بوبحلا ةعارز ةيلمعل ةينامعةيمست قيرعتلاو © يناتشلا وأ يفيصلا ءاوس
 («مجس ربلا» تقلاك فالعألا ىتحو لب ئ تاورضخلاو تالوقبلا نم اهريغو

 راجشألا عرازل لاقي الو ، عارز يأ قرعي ءارلا ديدشتب قرع لاقيف . ًالثم

 . سرغ لاقي نكلو & قرع
 يذ نم بعصأ نوكت دقو اهنم دبال ىرخأ ةيلمع كلذ دعب يتات م

 شرفو زجاوحلا ميوقت ةداعإ يهو «سخدلا» ىمستو اتقو لوطأو ] لبق

 8 هب ةصاخ تاودأ لمعلا اذهلو { ةريبكلا بارتلا عطق قدو اهنزاوتو ةبلجلا
 . «سخد ةاحسم» اقيف

 ًاضيأ لمعلا اذهلو 3 يقسلا ةيلمع يتأت لمعلا اذه حالفلا زجني امدعبو
 نزو ىلع («هقف را ىمسي .عرزل يقس لوأ اف 0 ةربخ نم هل دبالف هتفرعمو هنف

 ضرألا يف همادقأب دحأ أطي نأ اتاب ًاعنم عنمي يأ رظحلا نم قتشم هقفد
 لإ -- ب رتختف همادق اب زجاوحلا يف رثؤي ناسنالا نأل ةرم لوأ ىقست يتلا

 لك نأل قفرلا نم قتشم ليقو ئ لقألا ىلع نيدا يقسب املاب جرتمت نيح

 يقسل دآ لوأ يمس كلذلو 6 ءانتعاو قفر ىلإ ةجاحب هتلوفط ةلاح ىف يش
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 . ءيشلاب قفرتلا نم ذوخأم «هقفر» رذبلا

 كاركب ضرألا تناك اذإ كاصوصحخ هيقس فدري مايأ ةعضب يضم دعبو

 ةدم كرتي نأ بجي دآلا اذه دعبو «هفدرلا دا» هل لاقيو ، لبق نم عرزت 1

 هقورع طسب نم عرزلا نكمتي يكل رثكاف عيباسا ةثالث ىلا لصت دق لوطأ

 دقف ثلاثلا دآلا عرزلا برش اذإف © ةبوطرلا ءارو ايعس ضرألا يف اهقيمعتو

 رثكأ ، ةراضن رثكأ نول هيلع رهظي انهو ، بلصتلاو وملا ةلحرم ىلإ لصو

 لماعي نأ عرازملا ىلع بجوتي مث نمو { هتبصق رهظتو ، هقرو لوطيو ةرضخ
 : نيتقيرطب لمعتسي وهو ديمستلا امهلوأ ، نيمهم نيئيشب هعرز

 ضرألا رئاس لمشيل ةينف ةقيرطب سبايلا دامسلا رثني نأ : ىلوألا _ ١
 ؛رفع» عونلا اذه ىمسيو ، كاقيقدو افاج دامسلا نوكي نأ ىلع ةعورزملا

 روفعم عرز لاقيو ، رابغلا نم وأ ، معانلا بارتلا نم قتشم رسج نزو ىلع
 نيعرازملا ضعبو ةعورزملا ضرألل ةيرورض ةقيرطلا هذهو ، دومسم يأ

 قروب اطلخم ناك اذإ ضخالابو ميدقلا بارتلا دامسلا لدب لمعتسي نيينامعلا
 وهو باعشلاو ةيدوألا يف ةعمجتملا راطمألا هايم ةلاثح اياقب وأ ، راجشألا
 . سبايلا يمطلا

 سزخي وأ ءاملاب عقنيف ايوضع دامسلا ناك اذإ : ةيناثلا ةقيرطلاو _ ٢
 يتلا ةيق ةيقاسلا يف هنم بئاذلا بصي بوذي نأ دعبو © نوحالفلا لوقي اك

 يقسلا ةيادب نم رمتست كاضيأ ةينف ةقيرطب ةيحاضلا لخدم ىلع عرزلا يقست
 . اريثات ىوقاو ةعفنم معا ةقيرطلا هذهو . هتياهن ىتح

 ةمهم ةلكشم نيحالفلا هجاوت هدعب وأ ليلقب هلبق وأ ديمستلا تقو يفو

 نيحالفلا دنع ىمسيو ،& عرزلاب طلتخت شئاشح و تاتابن دوجو يهو ًاضيأ

 فعضتو ث ومنلا نع عرزلا قيعت تاتابنلا هذهو { لاله نزو ىلع «لالح»
 يتلا ضرألا يف تاتابنلا هذه دجوت ام رثكأو اهتلازإ نم دبالو 3 هتراضن
 يتلا ركبلا ضرألا امأ ؤ ةدمسألا ببسب لوصفلا لك يف ةعارزلا اهيف فدارتت
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 شئاشحلل ةضرع لقأ نوكت اهنإف 3 تاونس ةدع هيلع تضم دق وأ عرزت مل

 . ًاطاشن رثكأ اهعرز نوكيو تاتابنلاو

 اهدعب & ع وبسا لبق ءاملاب ىقسي ال نأ بجي هناف ةيقنتلا ةلحرم تمت اذإف

 ةراضن ع رزلل ودبت انهو { هدوع ىوقتيو ع رزلا شعتني ذئنيحف : اير ىقسي

 ًاداممس ةلحرملا هذه يف دازي دقو © ةرمثلل دادعتسالا ةلحرم لخدي هنأل ىرخأ

 يقسلاةدايز نم دبال ًاضيأو ، ةرمثلا روهظل عرسأو ك اطاشن ىوقأ نوكيل

 فعضي ثيح ي وزنت هت رمت ناف شطع هباصا ولف ] لبق يذ نم رثكأ

 © ةبيط ريغ ةجيتنلا نوكتو ‘ هت رمت تفعض هدوع فعض اذإف 3 هدوع

 يذلا رمألا صمقتو رارفصا هباصاو عرزلا فعض رثكو ءاملا داز اذإ كلذكو
 مداقلا مسوملا يف الإ ضوعت ال عرازملل ةراسخ كلذ يفو ، ةفيعض هترمث لعجي

 . ماع لعب يأ

 هذه يف نوكي هناف هبح نوكتيو © بصخي هلبنس . © عرزلا رمثأ اذإف

 الو {&© هتاقاط 3 هعرز نع بذلل ادعتسم 7 نأ عرازمل ىلع بجوتيو

 ع رزلا نع رويطلا بذو > كانهو انه ًرئاطتم انبت هدجتو > ءابه ع رزلا حبصأ

 مهدحاو «فيواوش» ةنهملا هذهب نيلماعلل لاقيو «هفاوش» نوينامعلا هيمسي

 . فياش

 اذهو ز ع القملا اهمهأ ةحلسأ ةدع رويطلا درطل فيواوشلا لمعتسيو

 ةهيبش اهنال اذهب تيمسو («هفك» ال وأ هعناص لمعيف ليخنلا فيل نم عنصي

 نيحانج تاذ يهو ينف ناقتابو & فيللا لابحب ةجوسنم 0 ناسنالا فكب

 ةفكلا نوكتو‘ دحاو رتم هلوط لبح اهيف طبري ةورع جانج لك يف نيريغص
 بجح رخالاو ] فياشلا عبصا اهيف لخدت ةورع هرخآ يف امهدحأ نيلبح نب

 عضي ذئنيحف رويطلا درط فياشلا دارأ اذإف 3 ةبلهسم ةقيقد ةياهن هل نوكت نأ

 بناجلا قلطيف { ةوقب فياشلا اهب حولي مث تايصحلا ضعب ةفكلا يف
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 ءادص ةيلمعلا هذه ثدحتو 2 ديلا يف رخآلا بناجلا قبيو . بلهسللا

 ع زفي اتاوصا اضيا ةثدحم ةوقب تايصحلا كلت قلطنتو . ةيقدنبلا ءادصك

 حالسلا اذهو ث هلتقتف رويطلا ضعب بيصت دقو ، اروف برهتف رويطلا اهنم
 . ىمادقلا هب براحتي اميدق ناكو «عالقم» ىمسي

 لوبطلا اوعرق رويطلا تمجه اذاف ، لوبطلا لمعتسي مهضعب و

 خرصيو توصي هسفن فياشلا نا امك ، رويطلا جعرت اتاوصأ ثدحتف

 قلعيو اليوط ًالبح. بصني مهضعبو ، رويطلا هنم برهت ًاجعزم ًاخارص
 . رويطلا اهنم فاخت ةعونم اروص هيف

 هل ثدح هيف ةرمثلا روهظ دنعو عزرلا ومن لاتكا ةلحرم يف

 دنع ىمستو تاعورزملا رثكأ بيصت ضارمأ يهو « هومن قيعت قئاوع
 لاقيف ءاد هيمسي مهضعبو 0 نابطع باصملا ع رزلل لاقيف «اباطع» نيحالفلا

 { ناقتم ع رزلل لاقيف قفش نزو ىلع «قتم» هيمسي مهضعبو ،نايود ع رزلل
 بهل هناك رهظيف رمحي بيصأ اذإ عرزلا نأل ، ةرمجلا هيمسي مهضعبو

 . اهليصاحم ىلع يضقتو ، تاعورزملا رثكأ بيصت ضارمألا هذهو 2 رانلا
 قرولا ىلع تابيبح رهظت مث عرزلا يف ةهيرك ةحئار دوج و هتامدقم لوأو
 آبوث هترمنو هقروو عرزلا داوعأ يستكتو 3 روهظلا يف ةموثرجلا ودبت م
 رمحأ غبصب ةغوبصم جرخت ع رزلا ىلع هدي ناسنالا عضو اذإ اسوملم رمحأ

 ملسي الو ، ةطنحلا عاونأ ضرملا اذه بيصي ام رثكأو 3 رمحألا قوحسلملاك

 دمتعت ةينامعلا قطانملا ضعب ناف كلذلو © سلعلاوهو دحاو فنص الإ هنم

 ىلع بوتكم هنا هب قثأ نم ينثدح ردقو ، سلعلا ةعارز ىلع ايلك اداتعا
 : رعشلا نم ًاتيب ةقطنملا كلتب هتنيدم باوبأ دحأ

 سلعلا ريغ نع رزت ال انضرأ يف اعراز اي

 . سلعلا ةعارزب ةروهشم «اقرف» ةيرق نا اك

 8 تايرق يداو : يه ةطنحلا اهيف دوجت يتلا قطانملا نا ركذلاب ريدجلاو
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 © ةنطابلا ميلقاب ةضورلا ةقطنمو 3 «حامجو درجألا» يتقطنم صخألابو

 الإ ةعساولا اهعرازمب حنم ةقطنم ترهتشاو ث ةيقرشلا ميلقاب يفاولا ةقطنمو
 ةبوصخ نم ًاجتان كلذ نوكي دق امئاد باطعلاب باصت اهيف ةطنحلا نأ
 رثكا نا نولوقي نيينامعلا ةعارزلا ءاربخ نم اريثك تعمس دقف 7 اهتبرت
 باصي ام اليلقو ، ةدمسألاب ةعبشم نوكت يتلا يه باطعلل اضرعت قطانملا
 هصتمت يذلا ددملا نأل ةميدق اهتبرت ركب ضرأ يف اعورزم ناك اذإ عرزلا
. احيحص نوكي ةبرتلا



 تالوقبلا ةعارز يف لصف

 راطقألا نأش كلذ يف اهنأش تالوقبلا نم ريثك ددع نامع يف عرزي
 © صمحلا «وجندلا» ةعارز اهرثكأو تالوقبلا هذه رهشأو .3 ةيعارزلا

 نم يه امنإ اهتاذ ايبوللا يه تسيل ايلوصافلا نكلو 0 ايلوصافلا «ايبوللا»و
 ةتس هذهف ، ةبلحلاو ، سدعلاو ، جنملاو ، لوفلا «لقابلا» كلذك 3 اهسنج

 اهرثكأو ، قاوسألا يف اجاور اهرثكأ اهنأل نامع يف ةدئاسلا يه عاونأ
 . الامعتسا

 لامعتسالا ةليلق اهنكلو ةدوجوم تالوقبلا نم ىرخأ عاونأ كانهو

 هنكلو ، ذلأو معنأ هنا الإ ، صمحلا سنج نم فنص وهو & رغرغلا : لثم
 ريخألا اذهو ، تالوقبلا ىندأ نم وهو . نايروتلاو 0 دوجولا ردان
 . تاونس شيعتو ةريبك نوكت هترجش ناف & فلتخي

 «تالوقبلا ةعارز ليصفت)

 صمحلا _ وجندلا

 لصف ف هتعارزو ئ ةينامعلا قطانملا عيمج ف ةيراجت تايمكب ع رزي

 هصعبو روهش ةعبس ىلا لصت دق لوطأ ةدم قرغتسي هنكلو ةطنحلا ةعارز
 & اهيف هتعارز بولطملا ةعقبلا دهمت نأ : هتعارز ةفصو & كلذ نم لقأ
 اهميسقت نوكيو > هرذب لبق اهزرقو اهسيهو > بئاوشلا نم اهتيقنتب

 زجاوح ةفاضاب دادزت اهنأ الإ { تاعورزملا نم اهريغ ةيلمع لثم اهبيلجت و

 زجاوحلا كلت نم ةطقن لك ف نمتبح عضوب حالفلا موقيو ئ ةبلجلا نطاب ف

 حشني مهضعبو > زجاحلا فصتنم يفو ًابيرقت عارذ فصن نيطتقن لك نبو

 اقباس اهتركذ يتلاو ةيدجم ريغ حشنلا ةيلمع نكلو « ةيلمعلا لبق رذبلا
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 ‘ ىلوألا ةقيرطلا نولمعتسي اندالب يف نيحالفلا رثكأو { ةرمنثلل ىدجأ

 . تلق اك ةيدجم ةقيرط يهو ث ليعفت نزو ىلع «ليعرت» اهنومسيو
 امهدعب ج اتحي هناف نيبراقتم نيدا ىقسيو («هتعارز» هقيرعت لاتكا دعب و

 نم كلذو ، لقالا ىلع نيعوبسا ىلا لصت دق نيتيقسلا نيب لوطأ ةدم ىلإ

 نطاب يف ىقبت يتلا ةبوطرلا ءارو ايعس ةبرتلا يف هقورع قيمعت لجأ
 يتلا شئاشحلا ةيقنت ةلحرم يتأت هتعارز نم نيرهش يضم دعبو 3 ضرألا
 نم دبالف «لالحلار ةيماع ىمسيو ع رز يأ طاشنل اقئاع امئاد نوكت

 . ايلحم ةلمعتسملا ةدمسالاب هديمست بج ًاضيأ اك .۔ هتلازإ

 { داصحلا ةلحرم غلب دق نوكي اهقرغتسي يتلا ةدملا يضم دعبو

 ةب رتألا نم ةيلاخ ةبلص ضرأب بسانم ناكم يف هرجش عيمجت هداصح و

 فجي ىتح سمشلا ةعشأ تحت كرتيف © هب طلتخي ال ىتح ىصحلاو لمرلاو

 هبح ىفصي مث ، حمقلاب لعفي املثم ليخنلا فعس» بركي سادي مم مامت

 يف عضوي مث ، هرجش قروو داوعا نم هيف ىقبي امو هتفلغا بئاوش نم
 . هداصح مت نوكي كلذبو ث ةفيظن سايكأ

 أ ةدع هنم نولمعتسي نيينامعلا ناف الكأ هلامعتسا ةيفيك امأ
 هجضن دعبو { تاعاس ةدمل حلمو ءامب عقني نأ دعب ردق يف خبطي نأ اهمهأ

 دوجأو لضفأ نم ةلكألا هذه ناف { ليهلاب بيطيو © رقبلا نمس هيلا فاضي
 هلكو السع رخآلا ضعبلاو ركس هيلا فيضي مهضعبو ء تدالكألا

 ةجوزمم ىولح هنم عنصيف انيحط لمعتسي ةيناثلا ةلكألاو ©،©{: بسانم

 { نمسلاو محللاب ةديصع هنم عنصي مهضعبو 0 ليهلاو نمسلاو ركسلاب

 ًايلحم هنومسيو ركسلاو نمسلاب ةفشان ةوالح هنم عنصي مهضعب و

 لكؤيو & هيلق لبق ءاملاب عقني نأ طرشب هنيل ران ىلع ىلقي اك & «طاّنشق»

 . هيلق دعب ًابح
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 م

 ايبوللا

 نم دعتو لب & نامُع يف ةروهشملا تالوقبلا لئاصف ىدحأ : ايبوللا
 . ينامعلا عمتجملا ىدل تالوكأملا يف ن أش اهلو ةيموقلا ةورثلا زئاكر

 شيعتو © ماعلا يف نيترم عرزتو ، فيصلا لصف يف اهتعارز نوكتو
 اهيف عرزت يتلا ضرألا يف لمعلاو ، ةريصق ةدم اهداصح ىتح اهتعارز ذنم
 اهداصح امأ ، نولوقي اك ليعرتلا وأ رذبلا مظنت يف وجندلا ةعارزل لمعلا لثم

 راثلا كلت عمجت م ديلاب اهرامث فطقت نأ كلذو 0 وجندلا داصح فالخ وهف

 اهترمث تعمجت اذإف ، ىصحلاو لمرلاو ةبرتألا نم لاخ بلص فيظن ناكم يف
 قيرافت اهنأك بوبح امهطسوتت نيدح تاذ ةفوكعم نورق نع ةرابع يهو
 ضعب نوكي اهجضن دنعو ضايبلاب ابرشم رضخأ جضنلا لبق بحلا نول نوكيو
 . ناويحلا يف ةولكلا بيكرت اهتبح بيكرتو ، ضيبأ هضعبو رمحأ اهعاونأ

 تتفتت يكل كافيفخ ًأقد قدت امامت فجتو اهنورق عمجتت امدنعو

 تتفتت دقو © وجندلاب لمعي املثم داصحلا ةيلمع متتو 3 اهنورق نم بوبحلا
 . ايعيبط اهقد لبق نورقلا

 اهتالكأ لضفأو نيينامعلا دنع ةفورعم تالكأ يف ايبوللا لمعتستو
 مطامطلاو لصبلاو محللا اهعم فاضي نأ يهو ث ةدئاسلا ةيبعشلا ةلكألا
 3 اندالب يف ةيبعشلا تالكألا لضفأ نم دعت هذهو { تاراهبلاو نمسلاو

 . انركذ ام ضعب اهيلإ ًافاضم ًاضيأ ءاسحك لمعتست اك

 جنملا
 هنولو 3 ايبوللا ةبح نم رغصأ هتبح نا الإ ايبوللا نم ةليصف : جنملا

 عم عرزي ام بلغأو ، ايبوللا ةعارز تقو وه هتعارز تقوو ، قماغ رضخأ
 ايبوللا لثم وهف هداصح اما & درفي دقو ح ليخنلا ع رازم يفو ءاضيبلا ةرذلا
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 هقرمب ترهتشاو & قرم هنم لمعي اهنم 3 ةفلتخم تالكأ يف اضيأ لمعتسيو
 ةلكأ يف هفيضي مهضعبو ، راضخلاو نمسلاو محللا هعم فاضي نأ ىلع جنمل

 ] زبخلا عم لكؤتو نمسلاب ةتلم ةديصع هنم لمعيو ضعبلا هنحطي 5 زرالا

 . ءابطالا لوقي اك ديدحلا ةدام هيف رفوتت اهنال ماظعلا ةيوقت هدئاوف نمو

 سدعلا

 هعرزي ام رثكأو ، يرشبلا عمتجملا ىدل روهشمو فورعم سدعلا
 ةبرشم ءارفص هتبحو 0 تاعورزملا ةفاح ىلعو © ليخنلا تحت نوينامعلا

 ىلإ جاتحت ال ةعونق ةريغص هترجشو © ةحطلفم لكشلا ةريدتسم ةرمحلاب

 صاصتما يف همهاست ىتلا بئاوشلاو شئاشحلاب رثاتت امنإ ، ةدامسالاب ريثك ءانتعا

 . بئاوشلاو شئاشحلا ةلازإاب ءانتعالا ىلإ جاتحي ام اريثك هناف كلذلو 3 ةيذغتلا
 هيبش هداصح و & ةريصق يهف هداصح تقو ىلإ هتبن ذنم هئاقب ةدم اما

 . هتيمهأل هريغ نم ءاقن رثكأ ةعقب ىلإ جاتحي دقو 3 وجندلا داصحب

 (لوفلا) لقابلا

 تالوقبلا دحأ وهو 7 ابرعم لوف ىمسيو . ةيبرع ةيمست لقابل
 ضعبلا هدعيو ، ةيذغتلا نسح نم هب عتمتي امل ايلود ةيمهألا تاذ ةفورعملا
 . ةينيماتيفلا هتدام يف محللا سنج نم

 يقاوسلاو زجاوحلا ىلع عرزي ام رثكأو { ادج ةدودحم نامع يف هتعرازو
 { ةيلالقتسا هل نوكت ال ثيح ليخنلا تحت هعرزي ضعبو 0 «ةيئاملا تارمملا»

 تاورثلا نم دعيو لب ح ايداصتقا ةريبك ةيمهأ هل ناف © نامع ريغ ف امأ

 ردصيو .3 ةريفو تايمكب ع رزي كانهف © نادوسلاو رصم يف اك ةيموقلا
 . نيبرصملا دنع ةلضفملا ةلكألا دعي صخألاب رصم يفو ، بلعم ريغو ًابلعم

 © قدلاو عيمجتلاو ، هرامث فطقب ايبوللا داصح لثم وهف هداصح امأ
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 تلق و ؤ لبق يذ نم رثكأب هداريتسا حبصأو بئاوشلا نم بجحلا ةيقنتو

 . ج راخلا نم رثك هداريتسا نأل هتعارز

 ةبلحلا

 ءاذغ لمعتستو ، اثيدحو اميدق ايملاع ةروهشملا تالوقبلا نم ةبلحلا

 خبطت نأ هتفصو . افيطل ءاسح لمعتست اهنم عاونأ وهف ءاذغلا امأ ، ءاودو

 كلذ دعب ، ةهيركلا اهتحئارو اهترارم لوزت ىتح 0 ةفدارتم هايم ةثالثب ةبلحلا
 ريصي امدعبو عيمجلا نحطي مث حمق اهيلا فيضأ امامت تفج اذإ ىتح ففجت

 دعي اذهو & لسعلا وأ ركسلاو رقبلا نمس اجوزمم ءاسح لمعتسي اقيقد

 اهيلا فاضيو ث اهترارم ةلازا دعب ابح خبطت اهنمو ، نامع يف ءاسح لضفأ

 . ردان اذهو زرألا عم خبطت اهنمو ركسلاو نمسلا
 اهترارم لوزت نا ىلا هايم ةثالثب تلق اك خبطت اهناف _ ءاودلا امأ

 ةدمل نمزم لاعس هب نمل ةيسيئر ةلكأ مدقتو ث رقبلا نمس اهيلا فاضي مث
 نمسلاب اخبط ءاسفنلل ءاسح مدقت اك © هللا نذإب لاعسلا هنم لوزي ع وبسأ

 نم ةيعوالا يفصتو 0 ةيومدلا ةرودلا طشنتو 3 مدلا يقنت يهف لسعلاو

 . رشع ينثالاو ةرارملاو ىلكلا لثم تابسرتلاو تالاحلا

 تاعورزملا ةيقبك لماعتو «مجسربلا» تقلا عرزي املثم ارذب ةبلحلا عرزتو
 راتخي نأ ىلع © جنملا داصح لثم اهداصح نوكيو 3 اهريغو ةدمسأ نم
 . ىصحلاو لمرلاو ةبرتالا نم ةيلاخ ةفيظن ةعقب ةجضانلا اهراجشأ عيمجتل

 اريثكو ، ةريغص تمادام ريثك يقس ىلإ جاتحت ال اهنا اهتعراز طورش نمو
 نم رغصأ نورق اهترمثو ، اهريغو شئاشحلاك بئاوشلا نم ةيقنت ىلإ جاتحت ام
 . نوللا ءارفص ةببدم اياوز تاذ اهتبحو 5 ايرط لكؤي اهقروو 2 ايبوللا نورق

 نأل ةليلق تايمكب عرزت يتلا تالوقبلا ضعب ركذن نأ انل يقب
 : يهو دودحم اضيا اهلامعتسا

٧٥



 رغرغلا

 دق رغرغلا ةبح نأ الإ «صممحلا»ه وجندلا نم ةليصف وه « رغرغلاو
 © ءاسلم لكشلا ةريدتسم يهف 3 وجندلا ةبح نم انولو الكش فلتخت

 هتعارز امأ 0 ذلأو لب ، نيلأو هنم معنأ هنكل { وجندلاك الكأ هلامعتساو

 نم ليلق الإ هعرزي الو & هداصح كلذكو ح هتليصف ةعارز لثم يهف

 . ليخنلا تحت عرزي ام رثكأو ث ةليلق تايمكبو نيعرازملا

 نايروتلا

 رصتقي هلامعتسا نأل ةيبعشلا تلقو ، نايروتلا ةيبعشلا تالوقبلا نمو
 تاوذ نم هترجشف ٠ هتالينم نع فلتخي وهو .0 ةريقفلا تاتويبلا ىلع

 امجح ربكأ لب مسمسلا ةرجش لثم ضرألا نع عفترتو 5 ةبلصلا داوعألا
 نورق لثم نورق هترمنو & ةحطلفم ةريدتسم هتبح نوكتو 3 اداوعأ رثكأو
 ام رثكأو ، ىرخألا هتاليصف ىوتسم يف سيل همعطو هلكأ نكل . ايبوللا

 ماع نم رثكأ هترجش رمعتو ، ركسلاو حمقلا عرازم هفافح ىلع عرزي
 . ةرثكب رمثتو

 لبحلا

 ام اردان هنكلو تالوقبلا لئاصف ىدحا ث لقملا نزو ىلع لبحلا

 ةبحب هبشأ هتبح نكلو 7 ايبوللا نورق نم ربكأ هنورق نوكتو © عرزي
 ةيمهأ هل سيلو ةرضخلا اهضايب ىلع بلغت لكشلا ةريدتسم يأ نايروتلا
 . ةيداصتقا
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 بوبحا١ داصح هيميد

 ةئام هيلع ىضم دق نوكي ثيحب هجضن تقو نم ع رزلا برتقي امنيح
 لاتكا هراسباو «ع رزلا رسبا» ليق تقولا اذه يفف 0 هتعارز ةيادب ذنم موي

 اذه يفو ، رارفصا عرزلا نول ىلع رهظيف ، هرشق ةنوشخو 2 ةبحلا بابل

 رفصا اذإف ، نشوشخيو لبذي يكل هنع برشلا ءام ليلقت بجي تقولا
 رمتسا هيقس نا ولف ، سبيبو فجي نا ىلإ برشلا ءام هنع عطقي امامت

 . هلك ع رزلا دسفيف هنم دوع لك لوح ةديدج ناديع تتبنل

 : رعاشلا لوقي اك هداصح ناح عرزلا سابي لمتكا اذإف

 & عرزلا زج وه هداصح ةيفيكو .. (ارفصأ يسمي نيح دصحي ع رزلاك) ..
 . ةلمهم ءاحب _ رجملا وأ ، لجنملا وهو _ زجملاب هلوصأ نم هعطق يأ
 نم هذاختا بجي ام نايبل دب يذ ءىداب ةئطوت نم دبال ءيش لك لبق نكلو

 لصف» بوبحلا داصح هيف متي يذلا لصفلا اذه يمسو { فيصلا ةلامع لبق

 داصحب صاخ وهو © هيف فيصلا عوقو مسوم نم اسابتقا كلذو «فيصلا
 هقاقتشاو _ لصفلا اذه يف سيل يأ هتقو فلتخي اهمسوم ةرذلا نأل ةطنحلا

 لاقيف _ افييصت ىمسي جضان وهو عرزلا زَج ناف ، عطقلاو زجلا نم
 ةرذلا نا عمو & دوصحم يآ افييصت فيصم عرزلاو 0 هعرز نالف فيص
 . فيصلا لصف ريغ يف متي كلذ نكل افييصت اهزج ىمسي اضيا تزج اذإ

 قلطي . ًادرف نيرشع دودح ىيف ءاسنو الاجر مضت ةئيه أشنت ال وأف

 { ام لمعل فارطا نيب دقاعتلا نم ذوخ أم «فيصلا ةداقع» ةيمست اهيلع

 مش ( © فيصلا مسوم ف ًاعم اولمعي نأ ىلع دقاعت دارفألا ءالؤه نيب متيف

 هتابجاو نم ، اديقع ىمسي عيمجلا لبق نم اضوفم ًاسيئر مهنيب نم اومدقي
 دارفأل هرماوأ ردصيف © نيعرازملا عم قفتي يذلا وهو ، يمويلا لمعلا ميظنت
 . نامزلاو ناكملا يف لمعلا ررقيو © اهسأري يتلا ةئيهلا
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 ةيلوئسملا ىلوتي يذلا وهف © ةئيهلا سيئر ررقي ثيح نم لمعلا دبي م

 هب موقت لمع لوأف 9 اهتابجاو تاطاشنب ذئنيح ةئيهلا موقتف & كلذ يف
 افوفص اهيف عرز يتلا ضرألا تاذ يف كرتيو هزج يأ ى عرزلا فييصت
 ةعضب ةدمل حايرلاو ةراحلا سمشلا ةعشا تحت ةشورفم طسب هناك ةقسنم

 هعمج ةعرس لجأ نم ةقسنم ًافوفص هفص ةمكحو 7 امامت سبيب نأ ىلإ مايأ
 هنم طقاستي ال ىتح ًاضيأ ةمظنم امرج مزحي مث طسبلا ىوطت اك ىوطيف

 هيلع دشيو رخآلا بناجلا يف هقورعو بناج يف ةرمثلا نوكت ثيحب بحلا
 مت © «هاصو» هدحاو «اًصو» هنومسيو ليخنلا نيجارع قوف دمب وأ لبحب

 رقم ةحاس وه نونلا ديدشتب روتجلاو & رونجلا ىلإ مزحلا كلت نولمحي

 ريغ حطسلا ةيوتسم ةحاسلا هذه نوكت نأ طرتشيو عرزلا داصح

 ةحاسم ىلعو 9 ةبلص نوكت نأو 3 ةخبس وأ لمر وأ تايصحب ةباشم
 هذه يفو ، كلذ نم رثكأ اهضعبو عبرم رتم ةئام وأ اعبرم ارتم نيسمخ
 لمتكا دق لاقيف _ اماش لاحلا هذه يف ىمسيو سبايلا عرزلا عمجي ةحاسلا

 . رونجلاب ماشلا عمج

 هداوعأ نم عرزلا ةرمت يأ مضقلا لصف وهو ز عيصقتلا ةيلمع أدبت مت

 عيصاقم ىمست ة لخنلا ديرج نم داوع اب «اعيصقت» ىمسيو هعطق يأ

 عيصقتلا أدب اذإف ، فيس ةروصب أئيهم حابصم نزو ىلع عاصقم اهدحاو
 هديب لوانتيو عاصقم هديب دحاو لكو نيهجاوتم نيفص نوفقي لامعلا ناف
 تعطق يتلا ةضبقلا كلتب يمريو اهنم ميضقلا عطقيف عرزلا نم ةضبق ةيناثلا
 . رونملا ى يف عومجملا عرزلا عيصقت متي نا ىلا اذكهو & بناج يف اهتر
 د وهو _ سوألا أدبي مث ، روتجلا ضرا ىلع ميضقلا طسبب اوموقي غ
 ةسمخ مضي فص لك نيلباقتم نيفَّص نولماعلا موقيف «ميضقلا» ع رزلا ةرمت

 ةعوطقم ليخنلا نم ةديرج يأ «ةبرُك» مهنم ام درف دي لك يفو دارفأ

 اهلوط ةسوبيلاو ةبوطرلا نيب هندل نوكت نا يرش ةبرك ىمست اهلوصأ نم
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 رونجلا ةيواز نم بركلا كلذب مضقلا برضب نوأدبيف فصنو رتم ةورح
 عكر ةئيه ىف ف مهو تارم ةدع ابايإو اباهذ نورميو ىرخألا ةيوازلا ىتح

 هادص عمسي اديدش ًابرض بركلا كلذب نوبرضي مهو مهبالصا ةيحنم

 ةيناث هعمجب اوماق اكرتشم ابحو انبت راصو ثحلا تتفت اذإف ، ديعب نم

 . هَمذهلا هنومسيو . لت هنأك ريصي ىتح

 عونصم فسنم ةدحاو لك ديبو ۔ ةئيهلا تاذ نم ةوسنلا موقت ش

 فسني هنال افسنم يمسو © لمعلا اذهل ةصاخ ةعانص ليخنلا نيجارع نم

 ةيفصتب ةوسنلا هذه موقتف ، فسانم هعمجو بحلا نع سوبسلاو نبتلا
 تدج و نا حيرلا ىرجم هفسنب هجاوت نأ ىلوألا { نيتلحرم يف هتيقنتو بحلا

 نبتلا يرلا لزعتف _ ةينف ةقيرطب بصيو ايلاع فسنملا عفريف ، عرسا وهو
 اذهو ، ةدحاو ةعقب يف ايقن بحلا سدكتيو ، بحلا بصم نع اديعب

 & ةيرارطضا يهف ةيناثلا ةلحرملا امأ ، بحلل ىقناو عرسا تلق امك عونلا
 فسنم ةدحاو لك ديبو ذئنيح ةوسنلا موقتف ٠ حي رلا دوجو مدع دنع كلذو

 يقني هنأل ابييطت لمعلا اذه يمسو ، اضفخو ًاعفر فسنملاب بحلا بّيطتف

 . ايقن ابيط حبصيف بئاوشلا نم

 عمتجيف نزولاو ليكلا ةلحرم يتأت بحلا ةيقنت نم مهئاهتنا دعبو
 لايكملا رضحأ دقو ،ك بحلا سادكا لوح نيفتلم اعم لامعلاو نوعرازملا
 عآوُصلا وأ عاصلا وهو لايكملاب ليكلا ادبيو .. سايكألاو نازيملاو
 بحلا لكب موقي يذلا ىمسيو © ناقتاب ًابح الميف ، بشخلا نم عونصم

 ةليك ليكيف ليكلا دال وأ لاقيف ‘ هت رسأ يف ةيمستلا كلت ىقبتو ح اليئك

 ص وخ نم هاتفك ةعونصم ًاضيا نازيملاو _ نازيملا ةفك يف اهبصيو ةدحاو

 ديرج نم عنصي ام رتكا نازيملا دومعو ليخنلا فيل نم هلابحو 0 ليخنلا

 ةفكلا يف ًابح هب لداعي نازيملا ةفك يف بحلا عاص عضوي انيحو 3 ليخنلا
 ةغللاب زيفقلا وهو «ريفق» يف نيتنزولا نيتاه ىدحا بصتف ، ىرخالا
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 مث _ ةدحاو ةفك يف ناتنزولا فاضتو ، ىرخأ ةرم لداعي مث ىحصفلا

 حبصتل ريفقلا ف ةكورتملا ىلوالا ةنزولا فاضت ش ئ ةدحاو ةفك ف تانزو

 نزولا داتعا ريصيو ، ةدحاو ةفك يف ليياكم ةسمخ يأ _ تانزو سمخ

 سايكالا هب ألمتو نزولاو ليكلا متي نا ىلا اذكه رمتسيو سمخلا كلت ىلع

 اذه لك . امارغوليك نيسمخ هرادقم ام سيك لك مضي نأ ىلع ةدعملا

 مهبيصن هل نولماعلاف { لوصحملا نم هقح قح يذ لك ذخأي يكل ءانتعالا
 نوحالفلا مهو مهبيصن نوذخأي ريدايبلاو !ةداقعلا» فييصتلا ةئيه مهو

 لعب ( ديمستو يقسو سخدو هزارقو سيه نم ةعارزلا ةيلمعب نومئاقلا

 لك نم اصلاخ ةعارزلا بحاص هذح أي ىقبي امو ‘ ةاكزلا ذخؤت الؤه

 . ءيش م

 عرزلا داوعأ اهنمو ، تالاثح نم رونجلا يف ىقبي ام ىلإ عجرنلو
 ىلعو «ةفُص» نزو ىلع «ةفغ» ىمسي اذهو 0 هنم رمثلا لصف دعب هقاروأو

 { ةريثك لامعاب ةطبترم ريغ ةئيهلا تناك اذإ هعمجب موقت نا لمعلا ةئيه

 امزح مزحيو عمجيف ، عرزلا بابرأ ىلعف ةريثك تاطابترا اهيدل ناك اذإ امأ
 & ينامعلا حالفلا ىدل ةريبك ةيمهأ اهل ةفغلاو ، ةفغلا ريقوت هل لاقيو ةريبك
 دعبو © اهضبارم يف تاناويحلل شرفي هنا مث & باودلل فلع الوأ هناف

 يذلا بحلا فالغ ش ‘ اهدوجأو ةدمسألا نسحأ نم ًادامس ريصي ةدم

 هل نبتلاو ث انبت بحلا نم هغارف دعب ىمسيو ، لوسبكلا وهو هنم جرخأ
 نونبي يذلا نيطلا عم هنوطلخي اوناكف ، يضاملا نامزلا يف ةريبك ةيمهأ اضيأ

 . سمشلا بهل تحت رّمختيو سلكتي نا دعب هب هنونجعيف 0 مهتويب هب
 امو ةرذلا امأ ، اهعاونأب ةطنحلا عرز داصح مت دق نوكي اذكهو

 ىمستو ةرذلا ةرمث حضنت ايح هناف { هداصح ةيلمع فلتختف اههباش

 ًاضيأو ، اعصان اضايب مضقلا ضيبي نأ هتمالعو ريبك ةرذلا مضقو اميضق
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 ةديدج .داوعأ تتبن تتبنو بحلا تتفت الإو ًاتاتب هيقس عطقي ش يقسلا هنع للقي

 ىلع ي ًأت ةرذلا داصح ةفصو ء ةعارزلا كلت دسفت كلذبو دوعلا لوح

 افوفصم ضرألا ىلع حرطيو عرزلا زجي نأ وهو فيبصتلا اهمهأ _ نيتقيرط
 يف هوعمجيو ناديعلا نم مضقلا عطقب لامعلا موقي مث ةطنحلا ةيلمع لثم
 كلذل دعأ دق رامح رهظ ىلع اجوث هب اوئلمي نارفقلا ءالتما دعبو نارفق

 ةرارح تحت مايأ ةعضب اضيأ كرتيو طسبيو رونجلا ىلإ رامحلا هلمحي مش

 فلع وهف تاعورزملا رئاس نم ةيمهأ ربكأ ةرذلا رجشو ٠ ةطنحلاب

 اهل ةعفنم رثكأ هنم سبايلا نا لب ث اسباي مأ ناك ابطر اهلك تاناويحلل
 بصق ةيمست نم ذوخ أم «ابصق» ىمسي سبايلاو ] هلكأل الابقا رثكا يهو

 تاناويحلا تفاهتت كلذل تايركس كاضيأ هيفو ك هب هيبش هزأل ركسلا

 رم دقف ةطنحلاو ةرذلا بوبح امأ ةيلاغ نامٹأب هنوعيبي نوحالفلا و. هلكأل

 . اهنيحط نم عنصت يتلا تالوكأملاو ‘ لكألل اهفينصت يف لوقلا
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 ةهكافلا

 نامع يف اهعاوناو اهبيطاو هدابعل هللا معن مظعا نم يه هكاوفلا

 اهمعط يفو ء اهتافصو اهتئيهو اهلاكشا يف ةفلتخم يهو ء ةريثك
 & اهريغ يف دجوت ال تافص رفوتت اهيفف { ةلخنلا اهتمدقم يف يتأتوء اهتذلو
 ددعل جالع هيفو 3 ةلماكتم ةيذغت رمتلا يفف © ناسنالل ةيذغتلا اهمهأ نمو
 نع زاتمت ةهكافلاو ، تالوكأملا بيطا نم هنا ىلا ةفاضا ضارمألا نم
 ناسنالا اهدجي لب خبط وأ ةعانض ىلإ جاتحت ال اهنأب تالوكأملا نم اهريغ

 : ةثالث فانصأ يهو . اهعني لاح يف ةزهاج

 ءابنألاو ليخنلا لثم : ةريبكلا راجشألا ةهكاف : لوألا فنصلا _ ١
 خوخلاو ء ةفاوجلاو نيتلاو & يافافلاو هتاليصفو لاقتربلاو «وجناملا»

 ِ يزب اهضعب ةدوجوم ىرخأ عاونأو ، نامرلاو
 خيطبلاو بنعلا لثم ضرالا شرتفي ةرجش : يناثلا فنصلا _ ٢

 . هداوعأ يف ةرهاظ هترمث نوكتو { هتاليصفو

 هترمث مضي هنكلو . ضرألا شرتفي ةرجش : ثلاثلا فنصلا _ ٢

 . هتاليصفو رزجلاك ةبرتلا نطاب يف

 نيتلاك : لابجلاو يراربلا يف تبنت يأ ةيرب هكاوف كلانه تلق اكو

 تمتلاو ، بنعلا ةليصف نم وه يذلا توبلاكو 3 دوسألاو ضيبألا هيعونب
 بنعلا ةليصف نم وهو مازلاو ، هنم ذلأو معنا هنكلو توبلا ةليصف نم وهو
 . هرشق الإ لكؤي الو 3 ةريبك هتاون نأ الإ
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 ةهكافلا ع ١ ونأ ليصفت

 ءابنألا

 ةيمست نم برعم وهو «ءاهلاب ، ابمه» هيمسي ضعب & تايمست هلو
 «وجنام» ةيزيلجنالا ةغللاب ىمسيو ٠ ءابلا نيكستب «بمأ» يهو . ةيدنه

 ريشت اإك ،© يرجهلا سماخلا نرقلا يف نامع ىلإ تدفوأ ةهكافلا هذهو

 { ةنهابنلا نم نامع كولم دحأ اهدفوأ نم لوأ ناو © ةيخيرأتلا رداصملا

 دوجوم وهو ث ةرهاظلا ميلقاب تاينقم ةدلب يه اهيف سرغ ةقطنم لوأو
 نادوسلا بونج يف نا هب قثأ نم يل ىكحو ء دنهلاو ايقيرفا يف ةرثكب
 طقاست ةجيتن ءاج اهترثكو 0 ءابنألا رجش نم اهلك ةعساو تاباغ دجوت
 . كانه دحأ اهب ينتعي نأ نود هترم

 دعي قطانملا ضعب يفو { اهدوجأو ةهكافلا لضفا نم وه ءابنألاو
 هتعارز نم نورثكي ال اميدق نوينامعلا ناكو 0 ةيداصتقالا زئاكرلا ىدحا

 3 طقف رشع ىلإ مهضعبو ث نيترجشلاو ةرجشلا عرزي مهنم دحاولاف
 ةيئاملا تارمملا بناج ىلع عرزي ناك هنأل 3 هديمستب نومتهيال ًاضيأو

 . ةماعلا سلاجملا بناوج ىلعو . تاقرطلاو «يقاوسلا»

 لاكشأو عاونأ وهو ، نمزلا نم نرق نم رثكأ رمعت ءابنألا ةرجشو
 متها دقف نآلا امأ ، اهرغصو ةرمثلا ربكو ةحئارلاو قوذلاو نوللا يف

 ىلع هنم نولصحي مهنأل ةريبك تايمكب هنوعرزي اوحبصأو 5 هب نوعرازملا

 . ةظوحلم ةروصب داز دق نيكلهتسملا لابقا نا امك ، ريفو دئاع

 لجرفسلا

 نوينامعلا هيمسيو اهدوجأ لوألا فنصلا {،. فانصأ ةثالث لجرفسلا
 اذإ اصوصخ معان ولح همعطو © لكشلا ةريدتسم هترمثو «جح لجرفس»
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 ناك فيصلا لصف ىلإ كرت اذإو © زورينلا لصف ج ورخ دعب هفطق ناك

 ذئدنعو هترمث طوقسل ضرعم هريخأت ةلاح يف هنأ الإ ، بيطأو ذلأو دوجأ
 هصاوخ نمو 0 نارئفلا اصوصخ ضراوقلا هضرقت ام اريثكو © هيقس للقي

 راردإو ةيلوبلا يراجملا ةيقنتو ، ةيومدلا ةرودلا طيشنتو © مدلا ةيفصت ةيبطلا

 . ةركاذلا نسحي هنأ اضيأ لاقيو ، لوبلا

 { ةدوجلا ف لوألا نود ع ونلا اذهو ، يدمحم لجرفس : يناثلا ع ونلا

 ل و - ةكامس رثكا هرشقو ئ ةيبلول ةليطتسم نوكتو امجح ١ هترمثو

 وهو لج رفسلا نم رغصا همجحو 0 «جنلاب» ىمسي : ثلانلا ع ونلا

 رجشب ةهيبش هترجشو © كيمس هرشق نأ الإ لكأملا فيفخ معطلا ذيذل

 ردان الإ عابي قاوسألا يف هدجت ال كلذل اريثك رشتني ملو ، لجرفسلا
 . ةدرابلا نكامألاو ةيلبجلا نادلبلا يف اريثك دوجيو { هدوجو ليلق هنأل

 («ىقه و) ىمست لئامس يف دجوت ةردان ةهكاف لجرفسلا ةليصف نمو

 © لجرفسلا ةرمث نم امجح ربكا اهترمئو دشار ةرجش اهيمسي مهضعبو
 . ةرورملا ضعب اهمعط يفو ] ة رمحلاب برشم يلخادلا اهنلو

 لبجلا هب رهتشا يذلا ولحلا نامرلا نامع يف ةروهشملا ةهكاوفلا نمو

 يف نامرلا عاونأ دوجأو لضفأ نم رضخألا لبجلا نامر دعيو ، رضخألا
 لبجلا ةقطنم يف نامرلا دعيو ى وجلا يف ةدوربلا ببسل نوكي دق 2 ملاعلا

 نامرلا نم فانصا ًاضيأ دجوت ك ش ةيساسالا داصتقالا زئاكر نم رضخألا

 بناجلا ف ًاضيا دجوي ام رتكاو «يسًالملا» اهنم ش ةينامعلا قطانملا ةيقب ف

 كانهو ‘ نتحسلا يداو ى ىرق ضعبو يهسلاا ةيرق لثم لبجلا نم يامشلا

 املصو دلاخ ينب يداوو راج ينب يداو يف دجوي ام رثكاو ح زلل
 نكلو ، قطانملا نم ريثك يف دجويو 0 خوخلا .. ةزاتمملا ةهكافلا نمو :
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 نكل هكاوفلا دوجأ نم خوخلاو ئ رضخالا لبجلا قطانمب دوج وم هدوجأ

 . ناسنإلا ةحص جازم ريغت ببستو ‘ ةرضم هلكأ ةرثك

 ، خوخلا نم معناو امعط ذلا وهو . شمشملا خوخلا فانصأ نمو
 هقطانم يف دجوي ام رثكاو ، رضخالا لبجلا قطانم يف الا دجوي الو

 ةريصق هفطق ةدم نا الا { انمث اهالغاو © ةهكافلا دوجا نم دعيو . ةدرابلا

 . يهتني نا لا أدبي ام نيح نم ادج

 ؛بنعلا» نامع قطانم عيمج يف البجو الهس رشتنت ىتلا ةهكافلا نمو

 دعيو 0 لبجلا قطانمب نوكي ام دوجاو رمحالاو دوسالاو ضيبالا هعاوناب

 ألمي وهف © داصتقالل ةيساسألا زئاكرلا نم نامعب «ىوضر» لبج يف
 ةيالوب (ةضورلا) ةنيدم اثيدح ترهتشا امك . هجوضن تقو قاوسالا

 . ريفولا هجاتناو & بنعلا ةعارزب يبيضملا

 ءانتعالاو . اهديمستو اهتعارز ف ريبك ماتها لا جاتحت بنعلا ةرجشو

 رهش وه كلذل تقو حلصاف اهتعارز اماف اهتكبش ميلقتو . اهداوعا شرفب

 نم دوع عطقي نا اهعرز ةقيرطو 0 اهقاروا تطقس دق نوكت انيح رياربف

 8 بارتلا ىف هنم ءزج سرغيو رثكأ وأ لقأ وأ رتم لوطب اهداوعا لوصأ
 . هناصغا زربتو همعارب رهظت نا ىلا هبراقتم تاقواب هيقس رمتسيو

 رادقمب ضرالا حطس نع عفرت نا ىلا ذئنيح جاتحت هداوعا دتمت ايحو

 ةيلصألا اهداوعا ضعب طبر عم باشخألا نم ةكبش لمعتو لقالا ىلع رتم

 . حايرلا اهعزعزت ال يكل ةكبشلا ف اهتيبثتل

 . اهت رمث روهظ تقو ف براقتم يقس ىلا جاتحت بنعلا ةرجش نا اكو

 تقولا سفن ىف راجشالا نم اهريغ نم رثكأ دامس ىلا جاتحت اضيا اهناف
 ىقست الف لامها ىلا جاتحت اهنإف ريانيو ربمفونو ربوتكأ رهشا يف اما { ددحملا

 طاشن نم ةرفطل تدعتسا دق نوكتو اهقرو طقسي يكل اهيف دمست الو

 . اهت رمئو اهترضن يف
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 هنمو «داصرف» نوينامعلا هيمسيو «توتلا» ةروهشملا ةهكافلا نمو

 : هتروصقم يف ملسم يأ ةمالعلا لوق

 ىلكلا داصرف رئاثلا حفاسلاب هضقنن نأ ءوضولل نآ دق

 امع يف ةيربلا ةهكافلا

 & ةيدوألا نوطبو لابجلا يف دجوت ام رثكا ةهكافلا نم فانصألا هذه

 : يهو رطقلا ىلع شيعتو
 هنأل يدلبلا نمتلا نم معنأو ذلأ وهو : ضيبألاو دوسألا هيعونب نبتلا

 . قاذملا يلسع وهو 0 ةليوط ةدم شيعيو يقنلا ءاوهلا ةدوربب عتمتي

 هنكل دوسألا بنعلا ةليصف نم وهو «توبلاه فانصألا هذه نمو
 ةنشخ ةريبك ةاون هلو ، معطلا يلسع وهف ًانيوكتو ًاقاذم بنعلا نع فلتخي
 ةروصب ةيلاعلا ةريبكلا لابجلا يف دجويو . هرشق هتدئافو قبنلا ةاون لثم

 . ةريثك

 هتبحو ، توبلا نم نسحأ هقاذمو دوجولا رادن وهو «تما» اهنمو
 ء : . ٤ . , َ . ١-

 { زبخلاب لكؤي ‘ يلسع معان وهو توبلاك ةاون اهب سيلو ، امجح رغصا

 . ةيربلا هكاوفلا بيطأ نم دعيو

 «مدنسم» لابج يف دجوي ام رثكأو انركذ ام نود وهو «وغزملا» اهنمو
 . ةقطنملا كلتل ةروصقم هت رهش و اخوبطم لكؤي و & ةفلغم هبوبحو

 اهريصعو دوسأ اهنول ءاسلم هتبح نوكتو © ءازلا ديدشتب «مازلا» اهنمو

 معطلا ذيذل وهو © ةريبك ةاون هب نأل هرشق الإ لكؤي الو ] مدلا لثم رحأ
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 زوملا

 هب هون دقو «حلطلا» وهف يرعلا همسأ امأ . ةيبرع ريغ ةيمست زوملا

 ,حلطوإل ٢٩ مقر ةيآلا يف ىلاعت هلوقب ةعقاولا ةروس يف ميركلا نآرقلا

 دعتو 3 ةريبك تايمكب نامع يف عرزت يتلا ةهكافلا نم وهو 0 «هدؤوُضنَم
 لكشلا ةفلتخم ةريثك عاونأ هلو ، اهريغو نامع يف ةيداصتقالا زئاكرلا نم

 ةيسيئر ةهكافك كلهتسي وهو معطلاو مجحلاو
 كلهتسي زوملاو ، سرغت لئاسفب ليخنلا ةعارز لثمك يهف هتعارز امأ

 بيطي ام رثكأو ، فافجلاب رثأتي ام اريثكو © فام همسج نأل ًاريفو ءام
 داز مثركأ املكو ى ةدمسأ ىلإ جاتحيو ى ةلدتعملاو ةيئاوتسالا قطانملا يف
 . هجاتنا

 تايضمحلا

 دقو 3 لاقتربلا وه ًاداصتقا اهمهاو ًاقاذم اهبيطأو تايضمحلا لضفا
 جارو ى ملاعلا ءاحنا عيمج يف اثيدح هتعارز ترهدزاو © هعاونأ تددعت

 ارظن هتعارز ىلع نوينامعلا لبقا دقو ، ةريبك تايمكب كلهتسي هنأل ايراجت

 يف صخألابو ، ةقطنم لك يف ةبرتلا عم هملقأتو 3 راحلا ءاوهلا عم هفيكتل

 ريدصتلل ضئاف هنم لصحي نأ قوتلا نمو ث رافظ ةظفاحمو :7 ملقا
 . ةيجراخلا قاوسالا ىلإ

 دئاوف هلو { ةديدع تابورشمك عنصيو ك ةهكافك كلهتسي لاقتربلاو

 تابسانملا نم ريثك يف ؤ سلدنألا ءارعش هركذ دقو 3 ةروهشم ةيبط

 . ةيلزغلا مهتاهيبشت يف يف هوراعتسا دقف .& ةيرعشلا

 ةديدع تاثيدحت ةميدقلا ةيديلقتلا اهتمظنأ ىلع تلخدأ دقف 6 هتعارز امأ
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 اهتأشن ديري يتلا ةرجشلا نم ادوع عرازملا ذخأي نأ وهو «بيكرتلا» اهمهاو
 ةهج نم هترشق لازتو ، معارب هب دوعلا نوكي نأ ىلع بيكرتلا ةطساوب
 قصليو .۔ الثم لاقتربلا فنص نم ةرجش دوع ةرشق لازت مث & بيكرتلا

 ىلع ةرجشلا دوع عطقيو © امهتيبثتل ةقصالب امضيو 2 ًاعم نيدوعلا يبناج
 . ومني امدعبو قصلملا دوعلا بناجل يقسلا ددم نوكي يكل ةقصاللا دح

 ضماحلا نوميللا

 هدحاو املو يمولو ميل ىمسيو & فانصا ىلع قلطي مسا نوميللا
 نوميللا وهو هفانصا مها نم فنص ركذ ددصب نالا نحنو . هامول

 هتعارزب متها يذلا يأ ، نامع يف روهشملاو مجحلا ريغصلا ضماحلا
 دقو . مهدنع يموقلا داصتقالا مئاعد ىدحا لكشي حبصأو نوينامعلا

 هليصاحم تزرب اك 0 اهبونجو اهلامش ةينامعلا قطانملا عيمج يف هتعارز تحجن

 كلهتسي اميدق ناكف ، هليصاحم راتسا يف نوينامعلا ننفتو 0 ةريفو ةروصب

 . جراخلا ىلإ ردصيو ففجي ضئافلاو ء قاوسألا يف ابطر

 سمشلا ةعشا ىلع ضرعيو ، هرجش نم فطتقي نا هفيفجت ةروصو
 © قاوسألا يف لزنأ امامت فج اذإف { هفيفجتل ةصصخم عقاوم يف ةراحلا

 . جراخلا ىلإ ردصو
 الإ ةينامعلا قطانملا رثكا يف تحجن دق نوميللا ةعارز نا تلق اكو

 يف يتلا قطانملاو ةيلبجلا قطانملا لثم كلذو ، دوجأ نوكي اهضعب يف نأ
 اضيأ ةحولملا ةرثك ناف اذه عمو ث ةنطابلا ميلقا لثم كلذو ، ةحولم اهتبرت

 . هب رضت

 { ةيخس هترجش نكلو ، فيصلا لصف وه هترمثل يسيئرلا مسوملاو

 & لثملاب ليمجلا ىلع درت اهناف اهبحاص نم اليمج اريمعت تدجو اذإ يهف
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 ىلإ ًامئاد ةيرورض ةجاحب مه سانلاو ماعلا لوط ىلع ةرمتسم اهترمث دجتف

 . تقو لك يف هلامعتسا

 © ةجئار هقوسو ايداصتقا ةريبك ةيمها هل قباسلا نمزلا يف نوميللاو

 ةيمهأ رثكأ وه ففجملاو ، اسباي وأ ابطر ناك ءاوسو 0 ةريفو احابرأ رديو

 . هيف لوقلا رم دق هفيفجت ةفصو & ريدصتلل
 تالتشلا سرغت انيح هناف هريغ نم رثكأ ءانتعا ىلإ جاتحتف هتعارز امأ

 فيفخ دامسب ةبرتلا طلخت ناو { ةبرتلا ةبيط ةعقب يف اهسرغ نوكي نا بجي

 كلذ رمتسيو ، بارتلا فجي ال ثيحب ًابراقتم يقسلا نوكي نأو 3 يلحم
 اهنع لازت نأو ث ءاوهلا يف اهناصغأو ، ضرألا يف اهقورع ةلتشلا دمت نأ ب

 © اهتعارز تحجن دق نوكت ةقيرطلا هذهبو ، رارمتساب رهظت امثير شئ

 . وملا يف تعرساو

 جنر انلا

 نم فنص وهو «جنرانلا» نامع يف ةروهشملا تايضمحلا نمو

 نيمتهم نوينامعلا ناكو & نوكت هنمو © هساسأ وه هنظاو لب ، لاقتربلا
 { ةيبعش ةيئاود صاوخ هلو ، لجرفسلا دعب هنولوادتي ةهكافك اريثك هب
 كلت هنم دربتو .ةحار ىلع لصحي ىمحلاب باصملا هلكأ اذإ اهمهأ نمو
 رانلا نا انلق اكو & ادج ةليمج ةيرطع ةحئار هل هرهزو 0 ةبهتلملا ةرارحلا
 رهظ انيحو 0 لاقتربلا روهظ لبق يأ كاقباس نيينامعلا دنع ةيمهأ هل تناك

 . هقيوست مدع هتفخا يتلا لماوعلا نمو ث جنرانلا ىفتخا لاقتربلا
 نم امجح ربكأ وهو نادان نوم ىمسي فنص تايضمحلا فانصأ نمو

 هب متهي ل و ، هصئاصخ يف هب هيبش هنأل هلئاصف نم دعيو 0 ضماحلا نوميللا

 . ايداصتقا هتيمهأو هراشتناو نوميللا دوجول كلذ نوكي دقو اريثك نوينامعلا
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 هيمسي مهضعب ناف ، تايمست هل ع ون اضيأ فانصألا كلت نمو
 ءاحلا ديدشتو ءابلا حتفب اةب» هيمسي مهضعب و 0 هخاخش هدحاو ؛خاخش»

 ادج ضماح ث مامشلاب هبشا نوللا ءارفص مجحلا ةريبك هترمثو ، ةنكاسلا

 . ىبرملا هنم جرختسيو ، ةكيمس ةرشق هلو

 هنم دوجأ نوكي دقو ى خاخشلا لئاصف نم وهو : موماشلا اهنمو

 . ةرثكب دجوي الو 0 ًامعط

 لجرفسلا نم أبكرم نوكي دق فنص دجوي ةصاخ لئامس ةنيدم يفو
 ةيمست هلو . ءاملاو واولا حتفب «قهو» هنومسيو ] تايضمحلا ضعبو

 & هيلا تبسنف دشار همسا بيكرتلاب ماق يذلا نأ امبر «دشار ةرجش» ىرخأ

 اهنطاب نول امأ ؤ ضماح ولح اهقاذمو لجرفسلا نم امجح ربكأ اهترمئو
 . ةرمحلاب برشم وهف

 وهو ، رايخلا اهتمدقم يفو ، ةديدع يهو & تاورضخلا ًاضيا ىمستو
 { مدقلا ذنم عرزي ر ناك يذلا ينامعلا ر ايخلا اهدوجأ ن نمو 0 ًاضيأ عاونأ

 لكشلاو نوللا يف ًاثيدح جراخلا نم تدفو يتلا عاونألا نع فلتخي وهو

 ةرمثلا ناف همجح امأو { ضايبلاو ة ةرضخلاب طلتخم وهف هنول امأف { قاذملاو

 امأ ، هتشاشهو همعط ةدوجب زاتمي هنكلو 0 ةببدم ةريصق نوكت ةدحاولا
 الإ اهترمث تداجو 0 اهتعارز تحجن دقف ارخؤم تثدحتسا يتلا فانصألا
 تطغ دقف كلذ عمو . قباسلا ينامعلا رايخلا ىوتسم ىلع نكت مل اهنأ
 . هيلع فسؤي امم اذهو ، ضرقني نأ داكيو هيلع

 ةعارز رارغ ىلع هتعارز ماظنو ، ربوتكأ رهش يف رايخلا ةعارز يدتبتو
. اهتليصف نم هنال خيطبلاو حجلا



 لصبلا

 ف تايساسألا نم دعيو ئ هعاون ب لصبلا ةيمهألا تاذ راضخلا نمو

 نوميللاب ًاجوزممو ًاتوتفم ًايرط هميدقت اهنمو . ةينامعلا تالكألا رثكأ

 . . حلملاو
 لثم هكالهتسا نال يموقلا داصتقالا زئاكر نم دعي لصبلا نا امك

 . تاقوألا لك يفو سانلا عيمج دنع ةيسيئرلا تالوكأملا ةيقب كالهتسا
 دهمي ًالوأف ، راضخلا ةيقب نم رثكأ ءانتعا ىلإ جاتحت لصبلا ةعازو

 ىرجتو قيقد يوضع دامسب اهبارت جزنيو © ةبرتلا ةبيط ضرألا نم ةعقب هل
 ؛تقلاه ميسربلا رذبي ام لثمك لصبلا رذب رذبي مث ةحالفلا لامعأ اهيلع

 اذإف ، ةعقبلا كلت هقاروأ وسكت ىتح دعابتم ريغ رخاو تقو نيب ىقسيو
 دعأ دق حالفلا نوكيو ، ةيضم ذئنيح ىمسيو لقنلل ةلباق تالتشك حبصأ

 ةدهمم نوكت ثيحب اهيف تالتشلا ةعارزل هتقاط بسح ضرأ ةعطق هل
 زجاوح اهيف بصنت نأ جاتحت ةبلجلا نأ الإ ةينفلا ةمدخلا نم ةحالفلا لامعأب

 سرغتو لتشملا نم تالتشلا لقنت مث 3 اهيلع تالتشلا سرغل ةحلاص نوكتل
 تارتميتنس ةعبس رادقم نيتلتشلا نيب كرتي نأ ىلع ، ةدهمملا ةعطقلا كلت يف
 © هسرغ روف ءاملاب ىقسيو ، لصبلا سأر مخضتي نأ لجأ نم رثكألا ىلع
 يتلا شئاشحلا ةلازا نم دبالو ، كلت يف عبتملا ماظنلا بسح هيقس رمتسيو

 . ديمست ىلإ جاتحيو & ةرمتسم ةروصب & هعم تبنت
 بلطتف ، اهركذ ماقملا عسي ال ، ةيبطو ةيئاذغ ةريثك دئاوف هل لصبلاو

 . اهرداصم نم

 هعاونأ دوجأو : عاونأ وهو لجفلا نيينامعلا دنع ةببحملا راضخلا نمو
 ءانتعالا ببسب دوجي هنظأو ©&©} طقسم يور ةقطنم هب ترهتشا يذلا فنصلا

 ًامورفم وأ ًاقاروأ ةبدأم لك عم مدقي وهو 3 ديجلا ديمستلاو يقسلا نم هب

٩١



 هلوصح نكلو وملا عيرس وهو © ادج ةلهس هتعارزو ئ نوميللاو حلملاب

 . ةيبط دئاوف هيفو . نمثلا ةليلق

 لجال اهركذ نع ضرعن اريثك رهتشت مل راضخلا نم عاونأ كلانهو

 . راصتخالا

 ركسلا بصق

 تناكو ، ةماهلا يموقلا داصتقالا زئاكر نم نامع يف دعي ركسلا ناك
 تناك ناو ، هرصعو هتعارزل يسيئرلا رقملا يه لخادلا نامع قطانم

 لمشا ةيلخادلا يف هجاتنا ن الإ ركسلا جتنت ًاضيأ ىرخألا ةينامعلا قطانملا

 . رثكاو
 ناف ، عاونأ بصقلا نا ثيحو ى ةيلحملا قوسلا يطغي هجاتنا ناكو

 اذهو . اهبيطاو ركسلا بصق دوجأ نم وه نيينامعلا ىدل دئاسلا عونلا

 نم تبلج ةعارزلا ةرازو نا ثيح نم ؤ دوقفم هبش نآلا ,حبصأ ع ونلا

 رثكأ ناك اهنم عون ىلإ نوعرازملا لبقأف ك نيسحتلا دصقب اعاونأ جراخلا
 ةفلكت لقأو ث ريثكب ينامعلا ركسلا بصق نم امجح ربكأ هنأل 2 ًاجاتنا
 ًاقاذم ذلأو بيطأ وه ينامعلا بصقلا ةدام نا يسنن ال اننكل 2 ِءانتعاو
 ينامعلا بصقلا حبصأ دقو نآلاو ، بولجملا نم انول لمجاو لب ؤ ًامعطو
 . هنادقف ىلع فس تب مهنيب اميف نولءاستي نيعرازملا ناف . امامت ًادوقفم

 ركسل ا ريصع

 © ركسلا بصق رصعل بشخلا نم رصاعم اوعنص دق نوينامعلا ناك

 بشخلا نسحا نأ اودجو ز راجشالا باشخا يف اهورجا براجت دعبو
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 ال وهف 0 ءاملل ةيلباق رثكأو ةبالص رثكأ هنأل طرقلا بشخ وه رصاعملل

 . ةرصعملا نمفسل ةبسنلاب اذه . لوطأ ةدم موديو . ءاملاب نيلي الو ققشتي

 ةرصعملا ةعانص

 ةيدومع ةبشخلا نوكت ثيحب باشخالا رايتخا وه هب اوموقي ءيش لوأ

 شودخ الو 3 ةببدم الو & تانوزرح تاذ الو ، اهيف جوع ال ةيوتسم
 اهنم اولازأو ةرجشلا نم ةبشخلا صقب اوماق بولطملا اودجو اذإف 0 اهيف

 فصنو نيرتم وأ نيرتم دودح يف ةبشخلا نوكت نأ ىلع 5 ةيجراخلا ةرشقلا

 . تارتميتنس رشع ةسمخ نع لقي ال ام دودح يف اهكمسو الوط
 قلخ لجأ نم اهطسو نم مخضتف ةطرخم يف طرخت اهتيفصت دعبو

 ىلع ةيوتلم ةبدودحم عالضالا هذه نوكت نأ ىلع ، اهط هو يف عالضأ

 يف عالضالا نوكت نأو ، ةبشخلا طسو يف رتملا فصن دودح يف ةبشحلا
 للخ عقي ال يكل ناصقن الو ةدايز الب ةبشخلا نم لفسألا مسقلا ىوتسم

 . رصعلا يف
 عبر رادقمب ىلوألا نم الوط لقأ نوكت نأ ىلع ةيناثلا ةبشخلا يتأت مث

 نيتبشخلا نيتاه نم ةدحاولا ىمستو 0 ىلوالاب عنص املثم اهب عنصيو رتم
 نفسلاو ث ريبكلا نفسلا _ نولوقيف _ ءافلاو نيسلا حتفب «نفس»
 اهولعجيو & الوط رتملا دودح يف امكلت نم مخضأ ةبشخب اوتأي مث ، ريغصلا
 لكل نيترفح اهيف اورفحيو ، ضعبب امهضعب نينفسلا طبرل ةيضرأ ةدعاق
 . ريصعلا تقو نفسلا اهيف روديل اياوزلا ةرؤدم ةرفح نفس

 ةعبرأ اهلوط مخضأو ثالثلا باشخألا هذه نم لوطأ ةبشخب اوتأي من
 اوبقثي وأ اورفحيف & مخض سأر تاذ ةبدودحم بناوجلا ةينحنم ابيرقت راتمأ

 يه ةبشخلا هذهو ث ريبكلا نفسلا سأر يف اهبيكرتل اعبرم ابقث اهسأر يف
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 دنع ةرصعملا كسمت ةيوق ةدمعأ ةماقا نم دبالو ، ةرصعملل يقيقحلا كرحملا

 © هنم لفسأ يأ ريبكلا كرحملا لاجم نود ةدمعألا هذه نوكت نأ ىلع اهنارود
 اهوعدبا نوينامعلا ناك يتلا ةيبشخلا ةرصعملا تماقتسا دق نوكت اذهبو

 . قباسلا نمزلا يف ركسلا ريصعل

 نوكيل هتاليكشتو هماسقاب ىسهم ناكم نم ةرصعملا هذه دبالو

 نم ةعقب رايتخ ١ وهو ركسلا ةيفصتل ًابس انم و & ريصعلا ةيلمعل ًامئالم

 ركعي ءيشب ةباشم ريغ 5 اياوزلا ةيوتسم ، عبرم رتم يفلأ دودح يف ضرألا

 . اهعقوم وفص
 ضوح نع ةرابع وهو ( هيف ماقت يذلا ةرصعملا لكيه ىنبي ًالوأف

 ةدعاق هطسو يف 7 عارذ رادقمب ضرألا حطس نع عفترم ريدتسم

 اهكلسي ةيوتسم ةريدتسم ةيضرأ هب طيحت نأ ىلع ، اهيلع رودت يتلا ةرصعملا

 ةرشابم ضوحلا بنجب ىنبت مث ، ةرصعملا نفس ريودتب موقي يذلا رونلا
 8 هرصع دنع ضوحلا ةيواز نم لزني يذلا ركسلا ريصع عيمجتل ةكرب

 © ةرصعملا هلاخدا يف ركسلا بصق مظنم اهيف سلجي ةناخ ةماقا نم دبالو

 صاَّنصملا ىمسيو _ هرصع دعب بصقلا ةلاثح اهيف عمجتي ىرخأ ةناخو
 . داصلا ديدشتب

 ريصع خبطل ةحاسلا كلت نم بناج يف خبطم انب نم ًاضيأ دبالو

 ركسلا ةيفصتل ةرجح هبناجبو خبطلل لجرمو دقوم نع ةرابع وهو ، ركسلا
 { هل ةئيهم ةيفزخ رارج يف هخبط دعب بصي ن اب كلذو . هفيفجتو هديربتو

 رارجلا يف كرتي دقو ©} هلسع وفطيو ركسلا مسجتي ش { دربيل اهيف كرتيف

 لإ رارملا كلت نم يفاطلا لسعلا كلذ بصي مث ى .رك وأ نيموي ةدمل

 كرتيو ] ليا ص وخ نم ةعونصم فورظ يف رارجلا كيت ف ماجلا ركسلا

 ىمسيو ، ركسلا فجيو ًامامت هلسع رصعني نأ ىلا ًامايأ فورظلا كلت يف
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 ىلإ فورظلا يف ىقبيف ركسلا امأ ، رمختلا نم اذوخأم ًاريمخ لسعلا كلذ
 . افاج بصي نا

 يهو ٠ ةميدقلا ةرصعملاب ةصاخ اهانركذ يتلا اهلك فانصألا هذه

 ةرصعم نم الكأ حصأ و ًاقاذم بيطأ دعي اهريصعو ، بشخلا ةرصعم

 كاذو اذه عمو . اهتالا تفلتخأو ةعانصلا تروطت دقف نآلا امأ { ديدحلا

 . ساسالا ماق مهبف فلسلل لضفلاف

 نزو ىلع «جولبلاه ىمسيو ركسلا رهوجل ةصاخ ةعانص اضيأ كلانه
 ىفصيو “ خبطلا يف ةدايز وهو . هتيلمع ف ةصاخ ةيفصتب زاتميو 0 جولثلا

 راخفلا نم ةعونصم بلاوق يف بصي مم { اليلق دربي ىتح كرتي مث ضيبلاب

 ةنوشخ هيلع رهظتو فجي نأ ىلإ هبلاوق يف كرتيو ، لمعلا اذه ةصوصخم

 اهنأكو { ةبلهسم ةطورخم اسوؤر ًانوكتم بلاوقلا كلت نم جرخيو & سابيلا
 . لقأ اهضعبو مارغوليك نينثا نزي دحاو لك لازغلا ميطارخ

 بهذلا نم عطق اهنأكو هسوؤر ودبت ، ةيفصتلا يقن هتاذ دحب ج ولبلاو
 رقبلا بيلح صخالابو بيلحلا هب جزم اذإف ءاذغو ءاود وهف { صلاخلا

 «ج ولب بيلح» اولوقيف ةصاخلاو ةماعلا هحدتمي ناكو 0 ابارش ذلأو عتمأ ناك

 بيلح» ًاضيأ نولوقيو ملكتملا هرطاخ ابسانم ءاج رمألا ناك اذإ هيفو

 نأ هركذ ريدجلاو 3 ضارمألا نمريثك نم ءافش هنأ مهضعب دقتعيو «جلُم

 . يهاش الو خاوك ىلإ جاتحي ال جلبملا بيلحلا
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 فالألا

 { هتعارزب ىنتعي اهضعب 3 ةعونتمو ةريثك نامع يف ناويحلا فالعأ

 . فورعم وهو ( ميسربلا ىمسيو «تقلا» اهمهأو ، يعيبط اهضعبو
 © لمشاو معأ عون ، ناعون نامع يف لوادتملا تقلا نا ركذلاب ريدجو

 هترجش نوكتو ، تاونس رشع نم رثكأ شيعي عونلا اذهو 8 دوجألا وهو
 رخا عونو . دئاسلا وهو © قرولا ةفيثك دوعلا ةبلص ناصغالا ةددعتم

 ةمعان ةقيقد هداوعأ نوكتو ، ةفصلا هذهب نوكي الو ةدملا هذه شيعي ال
 تاناويحلا دجت كلذل ، لوألا عونلا ريصع نم لقأ هريصعو . ةنيل هقاروأو

 لوألا عونلل ةيلباق رثكأ
 ىدحأ تقلا دعيو © مهنب تاناويحلا رثكأ اهلكأت ةبيط تقلا ةرجشو .

 راثتساك هنوعرزي نيعرازملا رثكأ نأل اندالب يف يموقلا داصتقالا زئاكر

 نونتقي نيعرازم ريغ سانلا نم ريثكلا نا يأ ، ةيراجت اقوس هل نأل يومنت
 مهتاناويح ماعطال نيعرازملا نم تقلا ءارش ىلع نولبقيف تاناويح ةيبرت

 © ةعرسب ومني يكل هقورعو هلوصأب ساسملا نود زجي تقلا رجشو
 رهش دعب ىرخأ ةرم رزجلل الباق نوكي ام ناعرس هناف ةهج نم زج اذإف

 فعضل ًاضغ زج ولف ، فورعملا خلا لصو اذإ الإ زج الو ى ارت
 يأ نولوقي اك ًافيلغت َرُج اذإ كلذك . ًامامت دسفي دقو © هطاشن عقوقت

 : هطشني ام مهأ ن نمو ، دسفي هناف هداوعأ لوصأ ضعب "

 . ةرمتسم ةروصب هديمست الوأ ١

 . ةريغصلا تاريجشلاو شئاشحلاك بئاوشلا ةلازإ _ ٢

 . «ميضرت» ىمسيو ضرألا شيشهت _ ٢
 يرط ديدج بارتب هزجاوح ميقت ةداعإ _ ٤

 . بارتلاب هبلج ج . زحخادم وأ هيقاسم يف ةرفح لك سبك _
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 ٦ _ ةدمسألاب طولخم صوصخم بارتب هريفعت .

 ٧ _ اهلوصأ نم هداوعأ رج .

 ٨ _ هضرأ نم رهظي يذلا ىصحلا ةلازإ .
 ًاماوعأ موديو وهزيو طشني تقلا ناف ، هلك اذه لصح اذإف .

 هيقاوسو هلوادج ةنايصو هب ءانتعالا ىلإ ةيرورض ةجاحب ًامئاد تقلاف .
 هترمث ينجي نأ هبحاص دارأو ناتنس تقلا ةعارز ىلع تضم اذإو

 هجاتنا نم امهم ًاعزج اذه دعيو 0 كلذل ًالباق حبصي هناف روذبك

 مجحلا ةقيقد بوبح اهب نوللا ةّينب ةفوكعم نورق هترمنو & يراجتلا 8
 مسمسلا داصح لثم هداصح ةيلمعو ء ماعلا يف ةرم هبوبح راغتساو .

 لوأ يف هتعارزل لوصفلا لضفأ نأ الإ تاقوألا لك يف عرزي تقلاو
 وه اهذاختا بجي يتلا ةروصلاو ، فيرخلا لصف ةياهن دنع ءاتشلا لصف

 املع ع ر مث ، تاجرعت اهب سيل ، ةيوتسم ةحلاص ضرأ ةعطق دادعإ
 بئاوشلا عيمج ةلازإو ىصحلا ةلازإ اهنم تاحالصا ةدع
 دسفت اهلالظ نل ربكلا ر راجشألا نع اديعب ةعقاو نوكت ناو 5 اهعاونأب

 ىتح تارم ةدع ثارحملاب ةعطقلا كلت ثرح مث © هتوارط صلقتو هطاشن
 دعب © زرقت نا لبق قيقد دامسب اهشرفي مهضعبو { اقيقد اهبارت حبصي

 تانيسحت اهبيلجتل لمعي نكل ، تاعورزملا ةيقبب لعفي اك أبيلجت زرقت كلذ
 بصنو ث ةريبكلا بارتلا عطق قدو © ةبلجلا ةيوست وهو 3 .7 هنومسي
 دعبو «يتاوسلا» ءاملا يراجم ةيوستو سخدلا ةاحسمب اهبرض دعب زجاوحلا

 رثني يذلا موقيف ، رذبلل تدعأ دق ضرألا ةعطق نوكت تاءارجإلا هذه

 مهيدي أب الإ رذبلا حلصي ال نوينف ءاربخ تقلا رذبلو © ةينف ةروصب رذبلا {

 بارتلاب ىطغم ريغ حطسلا ىلع ارهاظ رذبلا نوكي نأ رذبلا طرش نمو

 ةينف ةروصب هيقس نوكيو ةرشابم ىقسي رذبلا متي امدعبو { دسف الإو {

 ةقفَر : لوألا يقسلا ىمسيو . ةياردو ةربخ بحاص لجر هب موقيو .
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 هيقس بجي هنأ ىنعمب © قفرلا نم ةقتشم ةيمستلا هذه له يردأ تسلو

 ىقست ةعقب لك نأ يأ ، روظحم قوفرملا ىمسيو رضحلا نم وه مأ ، قفرب
 ناف الإو © ةعئام ةنيل ةبطر تمادام هريغ الو يقاسلا اهاطي ال نأ بجع

 . ةقباسلا ةمدخلا كلت دسفت اراثآ ىقبت لجرألا صمخا

 نأ ىلإ ةبراقتم ثلانلاو يناثلاو لوألا يقسلا تاقوأ نوكت نأ بجيو
 نكمتت يكل هيقس دعابي نأ بجي ةثالثلا دعب و © تابنلاب ضرألا رَضخت

 . ضرألا نطاب يف اهقورع قيمعت نم تقلا ةرجش
 وهو ةفورعملا ةدملا هقيرعت ىلع يضميو عفتريو هدوع قروي امدعبو

 . هرج أدبي ذئنيح هناف 0 رهشأ ةثالث

 ة ر ذلا فلع

 ةيناثلا ةجردلا يف يتأي وهو ث ةرذلا ةرجش ةروهشملا فالعألا نمو
 فلع نمع ةطسبم ةروص ركذن انهو ةرذلا ةعارز ركذ رم دقو «تقلا» دعب

 يف عرزي ام رثكأو «فلعلا» ىمسي وهف © هامسم ىلع لاد همساو 0 ةرذلا

 اهنيمستل ريبك ريثأت هلو ، تاناويحلا ماعطإل ًايرط اضغ زجيو ليخنلا نيت
 . يركس هداوعأ ريصع نأل

 ريعشلا فلع

 { ةرذلا ةدام نراقت هتدامو & تاناويحلا فلع لجأ نم ريعشلا عرزيو

 ليخنلا نيتاسب يف عرزي ام رثكأو ، هقرو نيلو ، هداوعأ ةموعنب زيمتيو
 نم هرئاظنب هيبش ابح راثتسا لجا نم عرزي دقو ث ةرذلا فلع لثم
 . بوبحلا
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 عرزت ىرخأ فالعأ

 : يهو ةروهشم ةثالث فالعألا هذه .نم

 . قسردلا _ ١

 . يرزابلا _ ٢
 . نحلا _ ٢

 اضيأو ، فالعألا نم هركذ قبس ام نود اهاوتسم ةثالثلا هذه نا الإ

 رجش نأ هركذ ردجي اممو 8 بوبحلا يف اهركذ اضيأ رم دقو { ةليلق اهتعارز
 ترشتنا دقو 0 ناويحلل ًافلع ًاضيأ لمعتسي ناك «لادنفلا» رمحألا رزجلا

 نوحالفلا هتعارزب متها دقو > ةريبك ةيمهأ هل حبصأ و شيشحلا ةعارز ارخؤم

 . ةيرابحت ةداك

 هلو & لبج شيشح ىمسيو ‘ لابجلا يف الإ دجوت ال فالعألا هذه

 قزر ىلع نولصحو قاوسألا ف نوعيبي ءارقفلا ناكو «مونس» ىرخأ ة ةيمست

 نودمتعي سانلا ناك ، يربلا نوتيزلا وهو 3 متعلا قرو هلثمو © هنم رفاو
 نيعونلا نيذه يفف © توبلا رجش قرو كلذكو 3 مهباود ماعطال هيلع
 { رمسلا قرو ةروهشملا ةيربلا فالعالا نمو ©،© تاناويحلل ةمسد ةدام

 تالوكأم مهأ نم اذهو ،‘ صاخ مسوم هلو طبخي هنأل ٍطابخلا ىمسيو
 كيلعف رم دجت مل اذإ» : لوقي يبعش لثم برضي هيفو © ايبعش تاناويحلا

 دنع نأش هلف ، صومرق ىمستو ، رمسلا رجش ةرمث كلذكو . «رمسلاب
 . تاناويحلا ةيبرتب نيمتهملا
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 ةيبونجلا ةقطنملا ةعارز يف لصف

 نم اهل امل اهيف ةعارزلا نع ثيدحلل ًاصاخ الصف ةقطنملا هذه تدرفأ
 ةبسنلاب سيل ديرف نامع نم ةيبونجلا ةقطنملا خانم نا { خانملا يف ةيصوصخ

 عتمتت رافظ ةقطنم ناف . ةيبرعلا ةريزجلا هبش خانمل لب بسحف نامعل

 يف ةيمسوم راطمأ اهيلع لزنت امك ، ءاتش وجلا ةرارحو افيص سقطلا ةدوربب

 ةيقب يف الدتعم وجلا نوكيو ، ماع لك نم ربمتبسو سطسغأو ويلوي رهشا
 . ماعلا

 وجناملاو رومتلا ادعام دوجت اهعاونأ عيمجف ةقطنملا هذه يف ةعارزلا امأ

 املوصحم رثأتي اك ، راح وج ىلإ ناجاتحي ناعونلا ناذهف 3 «ءابنألا»

 ةلخنلا اهيف حلصت ال كلذلف 3 ةبوطرلا اهيف رثكت ةقطنملا هذهو 3 ةبوطرلاب
 لدب اهلهأ حنم :م دق ىلاعتو هناحبس هللا نكلو «وجناملا» ابنألا ةرجش الو

 لدبو ك ليم رال ليخن رومتلا ليخن لدب مهاطعأ دقف ، رخا عون عون لك
 تاريخ جتنت اهلكف تاعورزملا ةيقب امأ © يافافلا ةرجش ءابنألا ةرجش

 . ىرخألا هكاوفلاو تايضمحلاو بنعلاو زوملا صخألابو ةريثك
 ليصاحملا مهأ نم دعي يذلا ليجرانلاب انلق اك ةقطنملا هذه رهتشتو

 © ةلخنفلأ ٤٣ رافظ يف ليجرانلا ليخن ددع ردقيو © ةقطنملا يف ؤ ايداصتقا

 ةعارزلا ةرازو اهتردصا يتلا ٢٣ مقر ةيداشرالا ةرشنلا يف حضوم وه اك
 . ما ٩٢ ماع يف كامسالاو

 دوجأ نم ةقطنملا ةمصاع ةلالص لهس يف دوجوملا ليجرانلا عاونأ و

 ماعلا نم نيعم لصف ىلع رصتقت ال هترمنو . ًامعطو ًأجاتنا هعاونأ نسحأو

 ٤ . ممل لوط ىلع جاتنالا ةرمتسم ليجرانلا ةرمث نا لب الثم رمتلا ةلخنك

 يف علطت ليجرانلا ةرمنو ، ماع نع لقت ال ةرمثلا جاضنا ةدمو
 , ةرمثب ةهيبش اهلحارم يف يهو رمتا ةلخن ضيرغأك يهو ةرجشلا

١٠٠



 . ًاقباس هانب اك لوطأ ةدم ذخأت اهنأ الإ
 لمعب املثم وهف هديمستو سرغلا ديهمتو هسرغو ليجرانلا ءامنا امأ

 نوكيل هتيبرتو هتيمنت يف لتشم ىلإ جاتحي ليج رانلا رَجُش نا الإ رومتلا ةلخنب

 . هومن يف عرسأ
 تبنت ةبيط ةرجش يهو « نابللا ةرجش ةيبونجلا ةقطنملا هب زيمتت اممو

 يف نابللاو ، نميلاو رافظ لثم لدتعملا خانملا يف دوجتو 3 ةوخرلا لابجلا يف
 نمزلا يف ةيموقلا ةيداصتقالا زئاكرلا دحا دعي نامع نم ةيبونجلا ةقطنملا

 ىلا الامش ةهجتم ةيبرعلا ةريزجلا ربع ريست نابللا لفاوق تناك دقف يضاملا

 . ايبويثأو رصم ىلإ صخألابو ايقيرفا لامش ىلا ابرغو قارعلاو لامشلا
 مهتاسدمقم نكامأ يف روخبك هنولمعتسي ءامدقلا ناكو ث دنهلا ىلإ اقرشو

 عاجوأل خورمو ، صخغملل بارشك هب اووادتي مهنا اك ، هب نوكربتيو
 & هقاوسأ تلقو هتراجت تفعض ةثيدحلا روصعلا يفو & تالضعلاو لصافملا
 عيجشتو قيوستل دفانم داجيال اصاخ اماتها هيلوت ايلاح ةموكحلا نأ الإ
 . هب ءانتعالاو هتعارز ةعقر ةدايزل نيعرازملا

 سقطلا

 ةيئاوه تابلقت نم هيف ثدحي امو ةيضرألا ةركلاب طيحملا يوجلا فالغلا يف

 نمو ةدوربو ةرارحو ةسوبيو ةبوطر نمو 0 راطماو بحسو حاير نم
 لك ، جولثو تاناضيف نم هجتني امو & قربو دعرو فصاوعو ريصاعا
 أرطي ريغت يأب نولدتسي مهف ، رضاحلا رصعلا يف ةملكلا هذه هلمشت كلذ

 اوئطخي دقو اوبيصي دقو © هثودح نوعقوتي ام ثودحل حايرلا ىرجم ين
 . هللا الإ بيغلا ملعي الو _ تايبيغلا نم كشال وهو

 : ثدحي ام ملع اهب دارملاو ، اثيدح نسلألا يف تجرد ةملك سقطلا
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 هفنتكي اقيقد املع هدجن هنال الدتساو سقطلا ملع ىلإ انعجر اذإو

 هيف مهتاعقوت قدصت املقو هب نيينعملل حضتي املق ديدش ضومغ

 نع جرخي ال يعرش نايبتسا يهف لئاوألا انئاملع تالالدتسا امأ
 ىلاعت هلوقب نيلدتسم حايرلا بارطضا يف رصحني وهو 3 ةيعرشلا ةرئادلا

 ٢٢ ةيآلا «هؤنكايقسا ءام ءامسلا ْنِم انلزن حقاو حايرلا اتلَسزأول

 ًاباخنس رينت حايزلا ليمري يذلا هللاه هركذ لج هلوقو { تارجحلا ةروس

 . مورلا ةروس ٤٨ ةيآلا ههئءاَمَّسلا يف هطسنيق
 تدتشا اذإ كلذك رطملا لوزن ىلع ةئجافملا ةبوطرلاب اولدتسي اك

 هذه مزه لك ءاتشلا لصف يف ةدوربلا تفخ اذإ وأ ، فيصلا تقو ةرارحلا

 ةبوطرلاب ةعبشملا ةرارحلا نأل ، خانملا يف رّيغت ىلع مهلدت بابسألا

 ثدحي كلذ لك ةقيقحلا يفو 0 هايملا اهردصم ةيضرأ تاراغب راثم ةجيتن

 اهتبل ، ةيوامسلا رماوألا تردص اذإف 0 ةينابر ةئيشمو ، ةيهالإ ةدارإب
 جزتمتف 3 حايرلا بهتو تاراخبلا دعاصتتف ث ةيضرألا تاينوكلا
 كلت صتمتو ةفيثكلا بحسلا أشنت ذئنيح ةبوطرلا ضخمتتو & تاراخبلاب
 نذإب يمهتف ؤ حايرلا هرصعت ًاطيلخ حبصيف ةدعاصتملا ةبوطرلاو تاراخبلا

 ناحبسف انول الو ًامعط ءيشب ردكتي مل بذع فاص ءامب ةريزغ راطمأ هللا

 . ريبخلا عناصلا
 دمحم لاله يأ /ديسلا يلاعم ةبتكم يف اينامع اط وطخم تدجو دقو

 { ةينيدلاو ةيخيرأتلا نوئشلل ناطلسلا ةلالج راشتسم يديعسوبلا دمحأ
 حايرلا موجنلا يف ةمكحلا نم هللا عدوأ اميف . "حاضيإلا باتك» ىمسي

 امل راطمألاو باحسلاو ايرلا نع تافطتقم القن هنم دروأ نأ تببحأ»

 هللا نا . كاياو هللا انقفو ملعا © هيف لوقي : عّلطملل دئاوف نم هيف هتسمل

 رشع ةعبرا اهنا لاقيو 3 ةفلتخم عاونأ ىلع حايرلا قلخ . هتردق تلج

 8 روبدلا _ ىمستو { ةبعكلا ناكرأ ددع ىلع يهو « عبرأ اهتاهماو 0 اعون
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 حيرلا تءاج امل كلذ يف لصألاو _ لامشلاو ، بونجلاو © لوبقلاو

 ةبعكلا باب لبق تبرضف تءاج مث { اروبد اهومس ةبعكلا ربد تبرضف
 & ابونج اهومسف نميألا ةبعكلا بناج تبرضف تءاج مث 3 الوبق اهومسف
 اياوزلا نم ناك امو _ لامش اهومسف رسيألا اهبناج تبرضف تءاج مش

 اهدودحو عبرألا حايرلا عئابط كل نيبأ فوسو ءابكن ىمستف
 . هللا ءاش نإ اهفيراصتو

 ءازجاو ، ةفيثك ةليقث ءاملا ءازجأ نا ريغ ، نارحب ءاوهلاو ءاملا نا ملعأ

 ضعب هضعب يف هجوامتو 0 ءاوهلا ةكرح حايرلا لصاو ، ةفيفخ ةقيقر ءاوهلا
 . ريغ ال ءاملا ةكرح رحبلا جوم نا اك ، كلذ ريغ ال

 اهدحو : لامشلا كلذ لوأ : عبرألا حايرلا دودح هيف ركذن لصف

 مث { سمشلا برغم ىلإ هاجلا يف ليقو ث اهبام ىلإ شعن تابن علطم نم
 برغم نم ليقو © ليهس بام ىلإ شعن تانب نم اهدحو : روبدلا
 ىلإ ليهس بام نم اهدحو : بونجلا مث ، ليهس بام ىلإ سمشلا

 ليهس علطم نم اهدحو : لوبقلا مث & سمشلا علطم ىلإ ليقو © هعلطم
 . كلذ مهفاف & شعن تانب علطم ىلإ

 اعبط ةسباي ةدراب لامشلا نا ملعا : ةروكذملا حايرلا عئابط يف لصف
 © ريرهمزلا درب نم بيرق عفترم ناكم نم بهت اهنألف اهدرب امأ ، اببسو
 اهنألف اهسبي امأو { ةدماجلا هايملاو ، جولثلاو تاملظلا هب ناكملا كلذو

 اهنطابو راح اهرهاظ ، فيصلا لصف يف نوكت يهو 0 لامرو لابج ىلع رمت
 { ءاتشلاو فيرخلا يف دتشي اهدرب نأ الإ & هدراب لوصفلا رئاس يفو 0 دراب
 ةيقسألا يف ءاملا كرتت اهنأ اهعبط نمو ، كلذ نم لقأف عيبرلا يف امأو
 اهعبط ةصاخب كلذو اراح اهرهاظ ناك ناو ادراب فيصلا لصف يف يناوالاو
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 . سبيلاو دربلا الإ ءايشألا يف لعفت الو يلصألا
 يجت اهنألف اهترارح امأ 5 اببسو اعبط ةبطر ةرات يهف ، بونجلا امأو

 © ةيبونج اهرثكأ راحبلا نألف اهتبوطر امأو ، سمشلا نم ةبيرق ةهج نم
 ةرخألاو ، ةبطر ةرخبأ راحبلا نع ردصتف 5 ةوقب اهيف لعفت سمشلا ناو
 ارح رثكأ ناك اضافخنا رثكأ ضرألا نم ناك املكو ، سمشلا رح نم

 لصف يف نوكت يهو ى ادرب ىوقأ ناك عفتراو الع املكو . ةنوخسو
 3 ملؤم رح الو & يذؤم درب اهب سيل ةفيطل فيرخلاو عيبرلاو فيصلا
 ءاملا رتفت فيصلا لص يف اهنأ ىرت الأ ةبوطرلاو ةرارحلا ءايشألا يف اهلعفو

 . يلصألا اهعبط ةصاخب كلذو داسجألاو روعشلا نتلتو
 روبدلا ىلع بلاغلا نأ الإ لادتعالا يف امهف لوبقلاو روبدلا امأو

 لامشلاو روبدلا نأ ملعاو © كلذ مهفاف ، ةرارحلا لوبقلا ىلعو ، ةدوربلا

 اهرثكأو ابصلا ابوبه حايرلا لقأو ابصلاو بونجلا نم ىوقأو رثكأ امهبوبه
 ملع الف ملاقالا نم اهريغ يف امأو © نامع يف اندنع نحن اذكه 0 لامشلا
 . هب يل

 © لفسأ ىلإ العأ نم بهي ام حايرلا نم نأ ملعلا لهأ نع دجويو
 ءايشألا عزعزت يتلا يهو عزعزلا ير كلذ نمف ، العأ ىلإ لفسأ نمو
 اهدرب ناك ليقو 2 دربلا ةديدشلا حيرلا يهو رصرّتصلاو { ةوقب اهكرحت يأ
 © ةرّتصلا نم ذوخأم توصلا ةديدش يه لب ليقو ث رانلا قرحت اك قرحي
 لب ليقو ث روبدلا اهنا ليق دقف مقعلا حيرلا امأو { فصاعلاو فصاقلاو

 © ةكرب الو اهيف ريخ ال يتلا مقعلاو 3 اهانركذ يتلا حايرلا هذه نم يه
 . كلذ مهفاف 0 ارمث حقلت الو ، ارطم لمحت ال

 نادلبلا ىلإ راحبلا لحاوس نم ميغلا قوسي ام اهنمف _ اهفيراصت امأو
 اهنمو ، ةديعبلا نكامألا ىلإ راهنألا نم يقاوسلا يف ءاملا قاسي اك ةديعبلا
 نوكي ام اهنمو ، تابنلاو رامثلاو تاناويحلاو سانلل للعلاو ءاودألا دلوي ام

١٠٤



 اهلو داسفلا نم نوكلا حالصال نوكي ام اهنمو ، كلذ نم ميقسلل ءافش

 باتكلا اهحرشب لوطي ةميظع تاريثأت

 ‘ هقرفي امو . هعمجي امو هنوكو باحسلا لصأ هيف ركذن : لصف

 لجو ع هللا نا هتاضرم كايإو هللا انقفو ملعا : هزدي امو . هريغي امو

 لابجلا لوصأ ىلإ ةيعيبطلا ةرارحلا تكرحت _ ًاباحس وأ ًابابض نوك دارأ اذإ
 © تايراجلا راهنألاو ، تارخازلا راحبلا وأ ، تاعساولا يايفلا وأ تاخماشلا
 ّ ابطر ًاراخب راحبلا نم ريثتف ؤ سمشلا عاعش نم ةرارحلا كلت لصأو
 ناذخايو ، تاراخبلا طلتخي مث _ ايناخد اسباي اراخب لامرلاو لابجلا نمو

 العا نم ناصغا بضنتف تاهجلا ىلإ حايرلا امهعفدتو & قوف ىلإ دوعصلا ين
 لازيالف _ نيراخبلا ةدام اهلفسأ نم لصتتو ريرهمزلا درب ىلإ ةخماشلا لابجلا

 يف اهضعب نيراخبلا ءازجا لخادتتو _ ءاوهلا يف ناظلغيو نارثكي ناراخبلا

 © لجو زع هللا ةردقب مكارتم فلؤم باحس امهنم نوكيو انخني ىتح ضعب
 راصو ضعب ىلا اهضعب هءازجا تمضنا ريرهمزلا درب أللإ باحسلا لصو اذإف
 ضعب ىلإ اهضعب ةيئاملا ءازجالا كلت تعجرو 0 ايدن سبيلا هيلع ابلاغ ناك ام

 رطملا ذئنيح ثدحيف ؟ لفسلا ىلإ ولعلا نم ةعجار يوهت تلعجو تلقثو
 دربلا ديدش ءاوهلا ناك ناف {| باحسلا ينعأ هرصعتف بونجلا هل هللا رخسيف
 ضرالا هجو نم ابيرق ادمجو دوعصلا نع ناراخبلا كلذ عنم ءاتشلا ماياك

 رطقلاو بابضلاو لظلا هنم ريصيو ، لابجلا سوؤرل ايساك باحسلا نوكيف

 برقل قفرب ضرألا ىلع هعقو نوكيو ، جلثلا هنم دلوت امبرو ، راغصلا
 ناك ةقر دشأ ءاوهلا ناك املكو © للحتلا رسعلو ، ضرألا نم باحسلا

 ىلإ افثاكت ظلغأو ، العأ ىلإ اطاسبنا عفراو © تاقبط رثكأ باحسلا

 يف طرفم درب اهل ضرع ناو & رابك تارطق هنم تبصنا امبرو & لفسأ

 . ملعأ هللاو ڵ ضرألا غلبت نا لبق ادرب تراصو تدمج اهرادنا
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 جيهت ابصلا نا ملعا : هعشقي امو باحسلا ريني اميف : لصف

 اماو © هقرفت اهناف فيرخلاو فيصلا نمز يف الإ لاح لك ىلع باحسلا
 هرذت اهناف بونجلا امأو { ةنسلا لوصف نم لصف لك يف هقرفت اهناف روبدلا

 © ضعب يف هقرفتو نايحألا يف هعمجت اهناف لامشلا امأو & لصف لك يف
 © ملعأ هللاو _ روبدلا رثأ ىلع تبه اذإ عيبرلاو فيصلا لصف يف ةصاخو

 . ءاتشلاو فيصلاو عيبرلا لصف يف روبدلا بهت ام رنكأو
 بونجلا امأو ، فيرخلاو ءاتشلا يف بهت ام رثكأف _ لامشلا امأو

 يف بهت ام رثكأف لوبقلا امأو ز ءاتشلا رخآو فيصلا يف بهت ام رثكأف
 . فيصلا

 : باحسلا نم مأ ءامسلا نم وه له رطملا هيف ركذن : لصف

 & ءامسلا نم ال باحسلا نم رطملا نا لوقلا رثكأو كلذ يف ءاملعلا فلتخا
 نحت مأ نزُمْلا َنم ُهوُمُكلََا متنإ ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع لديو

 تارصعملا : رين هاجام ءاه تآريصغعُملا َنم اَتلزنا أو هلوقو هنولرنُملا

 الإ رطم ا ٢ هنأل يدنع حيحصلا يهو & حايرلا : ليقو ، باحسلا

 لزنل ءامسلا نم رطملا ناك ولف ، باحس لك يف نوكي الو ، باحس نم
 ىلاعت هللا سيلأ لئاق لاق ناف ، باحس لك يف لزنلو باحس ريغ نم
 ءامب ءامسلا بآوبأ اتم _ همأكرابُم ءام ءامسلا َنم اتلزنآول : لوقي

 نأل رطملا وأ مامغلا انهاه ءامسلا نا ريسفتلا لهأ لاق دق هل انلق همهم

 : رعاشلا لاق © ملعأ هللاو © ءامس برعلا مالك يف ىمسي عفتراو الع ام لك

 : «ديبل» لاقو © (اهمامغ هبصي مل ءامس ىجري)

 اباضغ اوناك ناو اهانيعر موق ضراب ءامسلا لزن اذإ
 دارأ اذإ ىلاعت هللا نإ ضعب لاقف هثودح يف فلتخاو © رطملا دارأ

 : ضعب لاقو ، هترصعف حايرلا هل رخسف يئام ًاباحس قلخ ثيغلا لازنا
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 . كلذ لبق ال هلوزن دنع باحسلا يف ثدحي رطملا نا

 ضيبا هنمو & قيقر ضيبا هنمف : بورض ىلع باحسلاو : لصف
 { ءاوهلا يف طوسبم هنمو 0 ظيلغ دوسأ هنمو ، قيقر دوسأ هنمو ، ظيلغ

 © قربلاو دعرلا هيف نوكي ال ام هنمو 3 اهدحو ةخطل لك عطقتم هنمو
 ملعاو ى هللا ءاش نا كلذ نم افرط ركذنسو ۔‘ كلذ هيف نوكي ا هنمو

 هيفف ظيلغلا ضيبألا امأو 9 ةتبلا هيف ءام ال قيقرلا ضيبألا باحسلا نا
 دوسالا اماو 0 هيف ءام ال بلاغلا يفو ؤ فيعض ماهر نايحالا ضعب يف

 لصف يف ناك اذإ ةصاخو ث ريزغ هرطمو 3 ريثك هءامف طسبنملا ظيلغلا
 دوسأ ناك ولو هيف ءام الف ًاعطقتم نوكي يذلا امأو ، عيبرلاو فيصلا

 © رخالا لصفلا باحس يفاني باحس لوصفلا نم لصف لكلو ء افيثك
 ىلإ لمحلا نم ةجرد لوأ سمشلا لوخد وهو ةنسلا لوصف لوأ عيبرلاف
 ناطرسلا سمشلا لوخد وهو فيصلا _ يناثلا { ءازوجلا نم ةجرد رخا

 ىلإ يدجلا سمشلا لوخد وهو _ فيرخلا ثلاثلاو ، ةميضقلا رخا ىلا .

 يدجلا سمشلا لوخد وهو ءاتشلا _ عبارلاو ، سوقلا رخآ ىلإ نازيملا رخآ
 قرشملا ىلإ برغملا نم ريسي عيبرلا باحسف © ملعأ هللاو توحلا رخا ىلإ
 © كلذك ءاتشلا باحسو © لاوحالا بلغأ ىلع لامشلا ىلإ بونجلا نمو

 بونجلا ىلإ لامشلا نمو ، برغملا ىلإ قرشملا نم ريسي فيصلا باحسو
 ناو ءاتشلاك هرخآو ، فيصلاك هلوأف فيرخلا امأو & لاوحألا بلغأ ىلع
 فيعض وهف هريس نم انركذ ام فالخب ريسي عيبرلاو ءاتشلا باحس تيأر

 داتعملا هريس فالخب راس اذإ فيرخلاو فيصلا باحس امأو 0 هيف رطم ال

 . رظنلاب هانفرع ام اذه © رطملا نم ولخي الف

 راهنلا فصن نم هءاشتنا نوكي ام رثكا فيصلا باحس نا ملعاو
 فصن نم هءاشتنا نوكي ام رثكأف ءاتشلا بحس امأو ث ليللا لوأ ىلإ
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 لوطي بابسأل كلذو كاضيأ راهنلا رخآ رطمأ امبرو ، راهنلا لوأ ىلإ ليللا
 فيصلا رطم نا ملعاو & اهحرش رصتخملا اذه لمتحي الو & باتكلا اهركذب

 راخبلا ىلع سبايلا راخبلا ةبلغل كلذو هعم نوكت حاير نم ولخي املق
 املق فيصلا رطم كلذكو . مهفاف & كلذ دض ءاتشلا رطمو ،“ بطرلا

 باحس لك نا ملعاو ، كلذ فالخب ءاتشلا رطمو ، دعرلاو قربلا نم ولخي

 كلذ نم ولخي باحس لكو ، صاخ هرطمو & ليلق هثكمف دعريو قربي

 . معأ هرطمو 0 رثكأ هنكمف

 نيب فالتخالا نم امهيف ءاجامو دعرلاو قربلا هيف ركذن : لصف
 اذإ باحسلا نم حدقنت ةفيطل ةداح ران قربلا نا موق لاقف : ءاملعلا

 ىلإ برقأ اذهو . هتقرحأ الإ ءيشب رمت ال يهو همارجأ تلاطتسا

 لوقلا اذهو 3 ران نم ال رون نم قيراخم قربلا نا موق لاقو ، باوصلا
 قربلا نع ل : يلا تلأس دوهيلا نا هبنم نب بهو نع يورو . فعضا

 قلخ هللا نأ دن يبنلا نع يورو 3 ةكئالم يدي ًأب ران نم قيراخم لاق

 هكحضف 3 قطنملا نسحأ قطنيو ، كحضلا نسحأ كحضيف باحسلا

 8 باحسلاب لكوم لم هنا لبق دقف دعرلا امأو ، دعرلا هقطنو قربلا

 رودت حير وه دعرلا نا ضعب لاقو & هحيبست وه عومسملا توصلاو
 ل عمسيف ةدحاو ةعفد باحسلا قشتف جورخلا بلطت باحسلا فوج

 الو ، نجلا نم الو & ةكئالملا نم ال دعرلا نا ضعب لاقو ، رقرقتو يود
 مجنلل عمسي اك هتدهو قربلا ةبجو وه دعرلا نا ضعب لاقو ، سنالا نم
 دعب ةميظع ةبجو (فقدانبلاو» عفادملل نوكت اكو 3 ةدهو ةبجو ٌضقنملا

 دعرلا ناك ولو ، ليمأ كلذلو ، لوقا كلذكو اهنوطب نم ءاودلا جورخ

 توصلا مدقتي نا زاجلو ، قرب ريغ نم نوكي نأ نكمأل كلم حيبست

 لاق دقو ، تقو لك يفو & رطم لك يف حبسي ال فيكو 3 ءوضلا ىلع
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 يف لاقي نا زاج ولو ث هنؤرتني ال زاهئلاو لذلا نوحسإ» ىلاعت هل
 ف تدج وو © اعطق كلم توصب سيل دعرلا نا تلقل عطقلاب اذه لثم

 نم لْبَق نمم ُهاَنقَلَح ناجلاو ىلاعت هلوق يف ميركلا نآرقلل ريسافتلا ضعب

 ةقعاصلاو قعاوصلا رانك يهو . اهيف ناخد ال ران يه لاقف ه موُمَسلا ران

 © هسفن قربلا الإ دعرلا سيلو قرحت ران هعم دعرلا نم ديدشلا توصلا

 . ملعأ هللاو
 عم راوح فقوم يف ينارأو © «حاضيالا» باتك بحاص مالك ىهتنا

 هنا مغر لاوقأ نم هلقن امو . دعرلاو قربلل هتشقانم ىف يف حاضيالا فلؤم

 هتبثأ نأ ديرأ يذلا نكل ، فيلأتلاب لخم اذهو اهباحصأل لاوقألا وزعي ل

 نامع ةنطلس ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش هققح ام انه

 : هلوقب ريسفتلا رهاوج هباتك يف

 قربلاو دعرلا أشنم ىلع ةلدألا

 سامّتلا نم نوكي ام قربلاو دعرلا أشنم نا ىلع لدت ةيملعلا ةلدألاو
 ءابرهك بناجب باحسلا يف يه يتلا ءابرهكلا نم بجوملاو بلاسلا نيب

 لصح اذإف 0 تاقولخملا هذ هذه 7 يف ةثبنم ةيئابرهكلا ةقاطلا ناف { ريثألا

 اذإو © رداهلا توصلا اذه هنع جتنو ، عماللا رونلا اذه حدقنا ساملا اذه

 امدنعو ى هللاب ذايعلاو ةكلهملا قعاوصلا هذه تلزن سامتلا اذه دادزا ام
 عقو نوقوتي اوذخأ ماهوألا رتس اهنع تلجناو { ةقيقحلا هذه سانلا كردأ
 دمع اهنومسي دمع نم ةقهاشلا مهينابم ىلع هنوعفري امب قعاوصلا

 لع لوسرلا ىلإ هتبسن تبثو احيحص هنوري ام ناك ول هنأ ىلع © ةقعاصلا
 هيلع لدت تناك ام ةياغ ذإ © ةتباثلا ةيملعلا ةقيقحلل ةافانم كلذ يف ناك امل

 مدع عمو 0 اهنوريسي ةكئالم ةيعيبطلا رهاوظلا هذه ءارو نا تاياورلا هذه

١٠٩١



 مزاجلا انناميإ عم اذه ليوأتلا اذه فلكت ىللإ يعاد ال تاياورلا كلت ةحص

 . هأ ... هللا رمأب رخسم ءيش لك ناب

 نأو تاحلاصلاب انلامعأ عيمج متخي نأ ىلاعت هللا لأسنو ، اذهب يفتكنو

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ث ميركلا ههجول اصلاخ هانلمع ام لك لعجي
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو 0 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 باتكلا اذه ريرحت ىهتنا
 نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي ءاسم

 ةيرجه رشع دحاو ةئامعبراو فلأ ماعل ةجحلا يذ رهش نم.
 هديب (لاله نب ملاس نب ردب) هللا ىلإ ريقفلا هفلؤم ملقب
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 دبزلا

 اهب تعرزو ، تيبلاب ةنينج تأشنا 4 ضوخلا ة ةقطنم تنكس امل

 . ثيح دبزلل اعضوم تكرتو ] ليخنلا ع اونأ ضعب صعب و ةديدع ًاراجشا

 دمح نب ل اس نب ديمح دلولا ينراز موي تاذو 3 هتمرص هنيح يف رفوتت

 هتربخ ًأف 0 يلاخ اي عضوملا اذه يف ًاعيش لسفت ل اذامل ينلأسو  ينراحلا

 هنكلو { هتمرص ينيدهي نأ يندعوف 3 دعب رفوتي مل و دبزلل عضوملا اذه نأ
 : تايبألا هذهب هل تثعبف . رخأت
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 دبزلا ةيده

 هذهب يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةليضف ديمح دلاو ينباجأ دقو

 : اهيف لاق ز دبزلا ةم رص اهعمو تايبألا

 زرح نب د وعس كاه

 نم نوعبضلا اههج

 ادهاج اهيلع ظفاح

 بطرو دلو نم
 ةئينه اهكاهف
 اهريخ ات ف رذعلاو

- 

 انعطاق نكي نإو

 دبزلا نم ةمرصل

 ددعلاب ءىيجت ىتح

 ذبَرَو دبز هيلع

 دلو نمو يلاو نم
 ذُعي مل عالقلا نإ

 دسي ام انءاج

 دمح نب دوعسل

 دلبلا يف مارك هل

 دعت هعطقل انسل

 درتست ال ةلزنم

١١٤



 دبز ةمرص يف ءاثر

 رحو © دلولاو دلاولا دنع نم ةادهملا ، دبزلا ةمرص تتام كلذ دعب

 : تايبالا هذهب اهنيكبف { اغراف اهعضوم يقبو 3 اهقارف يسفن يف

 دبزلا ةمّيرص اي كبابش يكبأ

 . ة هري دح ء اج رلاب . انيف تنك لق

 ةعيجف لازي ال ِكعذج قارفف

 ةعول يداؤف يف رخن نزحلاو

 ووج

 يتدعم ءاج رلا تنك دق ظيقلاف

 ًامقلع ام ناك كقارف اذلف

 ام دعبلو ا اظفاح ربحلا ىرجف
 :ربجبج

 اك راشم مولعلا , ملاس اي

 ْنفعساف ديمح ابأ بحملا تنأ

 َدَم هل ةايحلا يف كرمع ناك ام

 دري ال ًاقح هللا رمأ كل
 د رَبلاك يم نيعلا عمدو {| يدنع

 :دبالا ىلإ نيفسلا ُهرُخمَت رحبلاك

 1 ةرو

 .ذؤَت ايحت ام ناسحإلل سفنلاو

 ذوتبأ نأ هنب نم عيطتسأ مل
 ذبَز اي كئايح تينف اك ، ىنفأ

 وجج

 َّ مه ٥

 ذحَنا 77 ىتم 0 ين ازحأ كوجرأ

 دقف دقف يبلل ريهز وبأف

 دبمججج ةبجب تنتنن

١١٥



 ديقفلا ىف ةاسا وملا

 دمح نب ملاس خيشلا ةليضف ىلإ دبزلا ةمرصل يناكب تايبأ تلصو امل

 : لاق ثيح ى رخا دلب ز ةم رصب و ٦ ةاساوم تايب اب إ ثعب ىفراحلا

 دمتتفي نإ هنازحا يف هك رشاو دملاب ريهز ايا مب ركلا يبح

 ذقُم نزخ هديشاني ادغو هدقف اعرذ قاض اميرك ًاونص

 ددعلا نم دعي ال لهس رمألاف هضيوعت يف رشبلا كاتأ الهم

 دلو ام نودف 3 لو هل الك هتدقف ةابأ لهف تدقف أدبز
 ةرج دين تجح دبع

 ذبَز لب ديبز هل لاق نأ نم ربكا ةقيقحلا يف امسا ترص

 ذ ذَرَبل لثم ًأرفصا ًالغن يسني احّتفم نوحصلا ولعي رصنع نم

 دسألا لصألا نع هلزانم تدعب ىلزنم يف هنوكل تام كاذ نم

 معدب جد دبت

 ذه ءيش ف ناسحالا هل ىريو اهعفد ف دي هل ناك ديمح و

 درتست ال ةتومب بيصأ اذلف هب ثطاح دق فالتالا لماوعف
 دمّتسُم بيطب ةدقاف كيتاي ُهَئاف عيبرلا لصف ادب ىتمو

 ذبألل ملساو ءادهالا لبقتف هل لافطأ كينبو ملاس

 ديدببج ةبيجج دبجبج

١١٦



 ذتبلل راصتنالا

 ىكابلاو ٠ ىدملاو يدهملا نع تضافو ئ دبزلا رابخأ ترشتنا

 ةص رف اهدجوو ز دبزلل قراحلا لرمح نب ديعس انخيش رصتنا لقف 0 يساوملاو

 هَيدب لهأ نع فورعملاو ، دبزلا يثري هّيدب ةيالو ناكس دحأ ناب 3 ةحناس
 ع

 : لاقف © دبزلا ىلع لغتلا نولضفي مهنا

 دحألا وه رومألا لو نمل ادمح

 هئالبل هدبع لتقت ىريل

 البق ءاضقلا يضر نم بينيف

 فلخُم وه ام تاكرب نم لانيل

 يتلا دبزلا ةلخن بحم ينإ
 اهمعطب ليخنلا لك ىلع تداس
 هب تقاف امو ىرخألا اهتافصو
 ن تنأ ريه ابأ غعجفتلا ملف

 امئاد رهظي قحلا رون :

 .محازت دنع مذي نسيل لفنلاو
 لب مز ,مظعل ال لغن بحيو
 اهفوفص ىتشو ىهز ليخنلا نيب
 امدعب يتأي لوضفملل لضفلاو
 ىونلا قلف يذلا هلل دمحلاو

 ذَبَع م وي وللا ةايحلا قلخ

 ذخحجج نمم نك كي مل و باستحالاب

 ذب رلا ةمّيرص اذ عجفا كاذلو

 ذبك ىفدأ الب يضاقلا هدبع نم

 ذعُي ال امم .عاونألا الك ثداس

 ذسالا كلملاك زتعملا اهعذجبو
 ذقَتم ىلضف لك نم اهئارقأ
 دبزلا نوبحي ال ةيدب ايلع

 ذب سيل ةقيقحلا ىلإ نوعجريسو

 ذف ىنأ هنومرتحي رضحلاو
 ذَمَص امل هسفن نم ةباجنل
 ذَشأ هترهش مالسإلا ةضيبب و

 دمألا دمحلا نم هلضاف فوتسي

 دبزلل اهيف يسلاو تقباستف

١١٧



 ظيقلا

 اهيلع هتبجأ 4 ىفراحلا لررمح نب ديعس ئ خم - اي 2 :۔] و

 : تلق ثيح ٠ بصعت ام و د ( تبنطأ ١ و

 ذَفَو نَم تحت رعشلا ةحاس
 ُهَض رقي نأ رعشلل ف رش

 { هل تن ،3هنحص يف ابح رم

» 

 اهيلقُم نم ونلا ءاضأو
 هقلاخ نمم دادمالا امنإ

 تده
 ىننلأست نإ تاريخلا ابأ اي

 ثراحلا ونب لاق اذكه
 ةد

 هةظيق صالخلا يدنع انأ و

 هشلخ تيقد هنم ىرنلاف

 ةلم اك ةهثظلغ ح ل او

 ةجدجببج

 ذَمَح َنبا ديعس سفنلا حمس

 ذَج لدعب دج ءافرشلا س راف

 جت ُهالغأ ظفللا يفنو
 م

 ذججَس رهدلا اهل ,مايأ وحن
 َمَح لكلا اهل { اهاركذ ريغ
 ذَيَص هللاب يراتلا اهلو
 دَمَتسُت اهنم ماكحألا تناك

 َدَم نود اهأشنأ نأ دعب

 ددعلاب دمُم - } ةبسح

 هبو

 دبزلا ظيقلا يف لخنلا رايخ نع

 دسألاك مهس يأرلا ف مهلو

 هز

 دمتست هنم رملا و 8 يط

 ذَصتقاو افطل قر هاحش و ة

ددعلا لق ول عئاجلا ممبشي ا



 ١ . ٠ دق هلضف امنإ

 دل لشت 9
 . . , _ ٠.

 : هت رفص ف

 ٥ ۔ 7 : ٣ قابطأ ركي 7 ١

 نالا وع ٣ : ! ثدهش 7 و

 ذ نسح اهبو
 ٥ ۔۔< :

 ديع
 و . هلو

 مسبملا ش املنم , قاذم ريح
 وق ِ ديغ م

 مكح نأ ءا ءاش نمل امىن مكحلا 1 كرتأ اذه لعب
 ٥ رو دق م

 در

١١٩١



 فالخلا ين مكحل ا

 هتفصب درو دق اميف مكحي نأ ينراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةليضف لواح

 : همكح يف لاقف . ًايضاق

 ذمصلا درفلا دحاولا يبرل ًادمح

 انل ىوس مدا ا ةنيط لضف نم

 ذَمَع ىلع و تاقسابلا ليخنلا قلخ

 ذقتنُي ال هلكش عيدب ًالخن

 ذذَنَسمملاو لب 0 قزرلا يف ةدمع يه انُهبش يه ٤ انُمأ ىه . اَنُمَع يه

 ذَيب ىنجيي هتابنج نم ريخلاو هراوطأ يف 1 وحن دتماو
 ذَرَز توقايو لب ، نيل بهذ . ةناولأ همعط يف تددعتو
 ذعب امل ليمجلا سني الو اهنم ابناج صخش لُك لضفي ادغو

 ... ه:. هوه
 يغتبت رسنج يا نم ل ليق نإ

 اهنامتأ دجت هتليسف رظناف
 ةروطصم ةقيدح تلخد اذإو

 هلامج نسحو هرظنم كيلسي ر

 اهل قري ةلخن لوأ كاذ نم

 ىثر دق اصخش نأ متعمس اله

 اهلثمك سيلو يكبي هل ققح

 هتيب يف هتوقو لوسرلا داز

 دبزلا نم تلقف ثَعضْؤ اذإ الكأ

 ددعلا يف رصح ريغب نيرقلا ولعت
 دنتسي كئارألا ىلع هارت ًاكلم

 دبزلا وه كاذ ريشي عيمجلا ىرتو
7 

 ذَمَح ىتف دوعس يرجت هغومدو
 دوي اهو ٤ ةلخن ع . تأ :

 ٥ ى م

 ذنتسي ذإ " اًهفيل نم هشارفو

 ذري هلباقن ال ًاعيدب اصن هنآرق يف هللا اهيلع ىنثأ م ٥

 ذقتفا امو رقف هنُكسو ىضقف هشرع نع هلزعل نح عذجلاو
 ذَمَع اهلو ةلخن اهيف ريصيف هبر ةنج لوخدب هل ادعو

س ١٢١٠



 مكحل ا فانئتسا

 ضوخلاب سوباق ناطلسلا ةعماجب مايألا كلت سردي ىعماج بلاط ىربنا
 يذلا مكحلا فنأتساف 3 يناتيكلا ديعس ىعدي طقسم ةمصاعلا لامعأ نم

 : لاق ثيح 3 ينراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةليضف هب مكح

 ذنسلا ىسمأ يذلا نزم ثعمس ابجع

 7 ئ مولعلا يف رحبت خيش

 نب ملعب يضاقلا ملاس وه

 ًاحتفُم نوحصلا ولعي ر رصنع نم)

 ةبيبح

 ىرقلا هب ذلي امب دوجي لغن

 عفان يضارألا يف ثكمل لغن

 هدوجو لوزي دقف هاوس امأ

 ىفطصملا بيبحلا ىلع هلإلا ىلص

 ذمكلاب انبصأ اذإ تالضعملا يف
 جني دماحملا يف ْنَم 0 اهسلا غلب

 ددملاو مراكملا ىتف قراحلا

 ذبزلاب ولعيو الغن هب يمري
 (ذربلا لثم ارفصأ الغن كيسني
 دقتعملا اذهب عمسأ ملو . طق

 دبز متلضف فيك يل لق هلاب

 دبألل ىقبي ناسنإلا عفني ام
 دبزلاك ءافج يضمي دق لكلاف

 دلبلا قوف ىحضلا سمش تقرشأام

 انتن نتنقتن ةبجب

١٢١١



 مكحل ا فانئتسا

 دمح .رب ملاس خيشلا ةليضف هب مكح اميف فانئتسالا بلطب مدقت اك

 : لاق ثيح 3 يربعلا . اس نب ردب رعاشلا انخيش ء قراحلا

 دمح نب دوعس رصعلا رعاش ذَجَو ايلعلا لإ راس م ح

 ذنَتسُملا زيزع دقعلا طساو ادتمم ىمسأ صيعلا ناس
 دجببجبج دجبجججج دجببجبج

 هو . . ه  : ع
 دزلا فصو يف رعشلا راوح نم :يب امب ..... تبجعا انا

 العأ ىلإ ًاعوفرم هيف انخايشأ نم حدملا ءاج ثيح ٠ هم ٥
 م

 ٥ ۔ مس

 درو ًامذق اهدم . اهاوس نع اهليضفت يف تلشال ةلخن

 دجبجج ددجب مجم

 ذف ٥ ومتيممس ومتن ١ ايسح يل الهل ١ لفن اما

 ۔ذو ٥

 ذَعُي اهنم الو 3 وشنلاك سيل همسإ يف اومر اذإ ةوملظ
 ذبر وأ يلاله نم ,عون لك ةئود صالخ شال وهف
 ذَحب ىصحت ال نين نامعل اهب هللا مع 1 دق ةلخن

 دبألا لوط ىلع لخن اهنم امف اهف انل هللا كراب
 موبجج دعدبج دجبجج

١٢٢



 فانئتسالا ةمكحم ىلإ ةيضقلا عفر

 انخيشو . يناتيكلا ديعس نم فانثتسالا يتديصق تيقلت نأ دعب

 © فانئتسالا ةمكحم ةاضق ةليضفلا باحصأ ىلإ ةيضقلا تعفر 3 يربعلا

 : اهيف تلق تايبأ نمض يربعلا ملاس نب ردب خيشلا كلذب تربخأو

 ذرَو دبلا كّضور ردب تنأ 3 ذئَس ريخ اي يتربعلا اخيش
 ذَُج دعب ادج دادجالا ثرو ْنَم ةكوشللو ملعلل تنأ

 دعي ناسحإ لوقلاو لبحو ينَتيَتح هب ام يركش كل

 ذبزلاو يلالهلا يلغن ٣ يف ىلوقلا باوص نع ينلست نإ
 ذي لصفلا يف مهل ,خايشأ وحن اَمهمكُح يف تجرع مىننإ
 دري ىصعتسا ام لك مهيلاف مهب هللا انَمركا ْنَم وحن

 ذَمتعُم مهيف عرشلاو ؤ انيصع يف ةيارلا لمح نَم مهف
 مهو هج ووج

 ذمتسُم مكحب يتيفوت لك ممل هللا نم جرأ يننإ
 دبألا ىتح ةصقني دحأ ال ةنسلاو هللا باتك نم

 دببجيج ديبجبج اتنتقتن

١٢٢٣



 نم بلطم فانثتسالا مكح

 دوعس نب دمحا نب دمحم ديسلا

 دبزلا ركذلاب صخو ليخنلا يح
 لخنلا تاحراطم لع تضرع

 اعصرم نامجلاك امظن تيأرف

 هلاقمب ابجعم الك تيأرو
 هب عازنلا لاط نارمألا نا ثيحبو
 اهفانئتسا عم ىوعدلا ةياهنف

 ةداوه نودب ىوعدلا يف نوضقي
 نا قحلاو الصاف امكح لوقنف

 يذلا دبزلاب لغنلا يواسن انسل
 الب اهدوجاو عاونا لخنلاو

 ىرت الف صالخلاب ىعدي ناك ام

 صالخلا مساب اهل ىمس نم نأكف
 تهجو ىوعدو لاوقا كانهو

 ينيزخلا وهو لداعمب اهل اوعاج
 ادغ ول ينيزخلا نم صالخلا نيا
 ةذاذلو ةموعن صالخلا ذنا

 ال هبش نم لخنلا يف ىرا نا ام

 ال كيتأي اهدعب نم يذلا وهف

 هل مكحاف هدعب ائيجي امهف

 ملظتلا ءاش نمف اهيف انمكح اذ

 دنتسم امكح قبسلاب هل مكحاو

 دجن ناوخاو تيلاصم بجن نع

 دبزلاو اهنم لغنلا نيب لضفلا يف
 دسالا لوقلا هنا اتح هاريو

 ددللاو مصاختلا رثك فو

 ددصلا اذ يف اوصصخ ةاضق يديب

 دحأ عم ليمو ةاباحم البو
 دري ال امكح هينف نميهملا ءاش

 دمتسا لسعلا نم همعطم ناك دق

 دحأ نم كشو لدج الو بير
 دبألا ىلإ تبلط ولو صالخلا لثم

 دنو هبش اهل ام ةقيقحلا ىرد

 دنتسم اهيلع نا ام اهنأش يف
 دشرلل اوباصا امو ذيذللا
 ديب هل ترصع اذا بوذي السع

 دح لخنلا قوفت اهتهكن بيط عم

 دبزلا اذه ةبتر اهلي نكل
 دجنلا ينيزخلا اذه الو لغن

 دحت الو صالخلا دعب نم لضفلاب
 دري نا ام هباب ملظتلاف

 يديعسوبلا فيس نب دمحو يشاطبلا سماش نب دمحم

۔ ١٢١٤



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ملس و هلاو ىلع هللا ىلصو و هبحصو هلاو دمحم انديس ىلع هللا

 هاضقلا خياشملا ةليضفلا باحصا نع ةيرعشلا ةرظانملا ىلع تعلطا دقل

 يأرلا يف قحلا مهل نيعرازملا نأ ثيحو ى دبزلاو يلالهلا لمعت نيب ةرظانملا يف

 : مهنم دحاو انأو لوقا ددصلا اذه يف

 دشر اهيف ةلاقم لوقأ ا
 امتإو موجنلا ىه ليخنلا نإ

 هتقو يف هل م يلالهلا لعن

 مهريمأك مدقم يلالهلا لعن

 هنول يلالهلا لعن اذبح اي
 الب هلكأت نيح هاذبح اي

 شعنم يلالهلا لعن اذبح اي
 امو هل ليمت يسفن يذلا اذه

 هونص لتضفي مهضعب لعلو
 هريغ لضفي دق اضعب لعلو
 هسفن هتهتشا ام لضفي لك
 اهليخنب فراع ةلاقم يذه

 دسألا يأرلا عم اهب باطخلا لصف

 دبزلا رمقلاو سمشلا يلالهلا لقن
 دبألا لوط ولو هيهاضي ءيش

 دلبلا يف ىلاوك يتأي يكتملاو
 ديب هل تددم نإ هاذّبح اي

 دعملا حتفتف دكن الو بعت

 ..دحب. هل ساقي ال ذيذل معط

 درب وأ ردك بطر نم هالحا
 دبزلا كاذ مهيدل ريهشلا ينعا

 دمتعملا يزينخلاك و صالخلا لثم
 دجنلا ةذباهجلا ضعب هلاق دق

 دسألا يأرلا عم اهب باطخلا لصف

 يصورخلا دمحم نب فلخ نب هللادبع

۔. ١٢٥



 ةيبدأ ا

 هذنزلا لخن يف ماكحألا اوردصأ مو ذشرلا يلوأ نم انخايشأ ىلع مالس

 ذتتسمو الاقم اودبأ مهلكو امعطم و انول هاكاح امو «لغنو»

 الزنم «لغنلا» عفري نمم تبجعت

 ؟ةعلطو ا رون ردبلا دنع مجنلا امو

 هقاذم ىفصملا دهشلا دبزلا وه

 ت ر دنع مادقملا ديسلا وه
 و ٤

 اهريما اهيف سيل ًاضاير نأو

 ىرت ذإ عذجلا رظنم هنم كيفكيس

 ةمرص هنم يرتشت نإ هتميقو

 يتلا هنساحم نم ريسي اذهف
- 

 ةميق ريقحت سيل اذه يلوقو

 ركنم ريغ رخا نسح لغنلا يفو
 ةلق «لغنلا» ىرأ ءاحيفلا يف يتإ و

 نةنتنن وجج

 ةلخن لوأ نإ لاح لك ىلع

 ز نافلتخي ,نينث ا ١ نملعن الو

 ذهش هل للك لضفلاب «دببز» ىلع
 حي ال قلنيذ نيب مظع قرفف

 ذنف الب امتح روثنملا ؤلؤللا وه
 ب ادي دشف الح هنساحم

 َعُت ةيواخ نوميللا «دبزلا» نم

 ذَنسألاك خمشي ردصلا يف هل اماقم
 ه

 ذجت املق اهل انامأ فعاضت

 ذَدَع الب اهنيصحي نَم ىلع قوفت
« 

 «كدبزلل» لضفلا ىرأ ينكلو «لغنلا»

 ح نودب رجح لا عم هب داشي

 ذَقَتفُي رسلا ردأ مل هئليسف
9 

 ذبألا ' ىل !ُصالخلا» ش ةمدقم

 حي ال قبسلا اهل " ًافيصم
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 اذإ ةبتر ثلاث وهف «يزينخلا» امأو

 ْنَم دنع ببحملا «لغنلا»ه اعبارو
 ههه

 يذلا ىلع مالس عم ةالص ىكزأو
 اطعلا يف ريخلا ملسملاك اههبشو

 افق نَمو ةاده باحصاو لاو

 «دبزلا» عم ؛صالخلاه ركذ قأ ام

 ذمتعأ يأرلا وه اذه هب ديشي

 وجج تن

 درو امب ليخنلا , ماركال اناعد

 شرلا انل ءاضأ افصو اهمركأو
 دنسلا هل ًاماود تناك مهتقيرط

 يبايسلا دشار نب هللادبع
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 ةبترم ىلإ ىقرت ال تناك نإو ، ناوخإلا عم ةحراطم تايبألا هذه تلق
 : مهرعش

 درو دق يواعدلا يف فالخلا نإ

 ىرولا فلخ اهمع ليخنلا ىتح
 اوخسر ةاضق ىلإ اومصتخاو

 اوفلتخا اذ يف ةاضقلا انكل

 دهتجم مهنم ل نأل

 ةحارص اهنلعا ىنناو

 اهزاح ايازملا نم . ةرنكل

 هسرغ رتكاو لفنلاب ادي ذددشاف

 هدعب يتأي روهشملا دبزلاو

 همرص نم نسرغت نأ اشت ناو
 ىلع لضفلا هلف صالخلا انأ

 ةبتر يلالعلا لفغن هدعبو
 انبصخب يذلا يلالهلا

 هدعب ينيزخلاو يزينخلا اما

 ىلع ىنلوملا معنأ نم اهلكو
 همالس عم هللا ةالص مت

 ىقر دق ام هبحصو هلاو

 ادب مجن امو رس نع ثحبلل

 ذل_ح دنع فقوتي ٣ راك

 دري ال امكح رمألا ف .

 دحأ ىشخي ال رداصلا همكح يف

 دبزلا شق ىلع لغنلا لضفا
 دعو رصح اهصع مل هنود نم

 لا لهأ اصلخم هيلإ عداو
 دسألا لوقلا اذو ةبترم
 دحأ كدنفي مل هنم ظيقلل

 درو دق فلخ ريغ نم اهعيمج
 دبزلا ةلخن عاونالا ثلاثو

 دقف دق هاوس امل هظيقب

 ددعلا يقاب اذكهو ةلزنم

 دصر نم هيلإ ونري قفأ ف
 دجتسا دق هكرد تانئاك نم

 دحألا ىلةملا دبعي ليل حنج ف

 يرذنملا دشار نب رصان
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 ةيبدأ ةح راطم

 امو بورشمو لوكأ ,لم و ب ورش ٣
  1لك ىذه : ةرثك كا لك ك

 / رئاد ىمسلل مسالا سناج

 وعنو ةذل امعط نو
7 . / 7 

 :  1هلضف يف
 م ضف يف يناوخأ , .شل اشن ف ن

 وم ف اداس نانثا 7

  7ع نيدا نم ادحاو لضفملا

 دب زلا انءاج نا ١ ١ كيلملا

 كلمل ا ه وخ أ ن اي "

 َسَفََلا عف ١ : 7

 ٣ م لخنلا اكيلم ,

 ز ١ هراتخا ىذلا 7

 " ير ةالص الكل 9

 راحصالاو لآلاو . ( . ىعر ضاق ام ب

 " . مالسالا حأ ب اميف لذدمتعب

 1 ركش اهل قولخ "

 ٣ ؟ سر بوكرمو س
 ٤ ! لمي لا بطر ىف لضفلاو

 | الخ " و مدقتلا زاح اهص
7 

 , " = يف لضفلا يناعم 7

 7 ٧ رلاو رملاو هرسب
 ٢ , ذيذللا يزينخلا .

 بطرلا قباسل نيذل .
 دنتسي لالهلل و
 " عم دهشلاك ةذلل لق دهش مسق امهيلكل هل و ِ دسالا و غنو ايز

 7 ييحم ةذل نم هلمح ٢

 " لك بهذم خ 7

 ر الا دبا هونصو الخلا

 : ل ضارتعا 7 دهتجا فلاخم ي (

 ر ماتخل لا باحصأ هللا لس
 يحصلاب ةموكحلا لصف دنسلا نم حيحصل

 نب ديعس يصورخلا فلخ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةيبدأ ةحراطم

 دشرلا لهأ اكراشم نوكأ ينأ
 اهضعب لضافت امو تاقسابلا يف
 اح رصم ءاج ليزنتلا مكحم ف

 هل يصحن نأب انسل هناحبس

 ةلمج تحصا لخنلا تايمسم و

 هناف صالخلا ىمس يذلا نا
 يفو بطر يف معطلا ذيذللا وهف
 هدعب يزينخلا ىسنأ ال كاذكو

 لزت ملو هلإلا معن اهلك لب
 سبلم وأ برشم وأ لكام نم
 هتلق يداهتجا بسح يذلا اذه

 دمحم يبنلل يبر ةالصو

 دعت دق تاحراطمب مهلوق يف

 درو دق اصن لكألا يف اهضعب نع
 دمصلا انقلاخ دوجلا وذ اهنأش يف
 دبألا لوط هركش مهيلع هلف
 دشرلا انمهلم وهف ءانث ادبأ
 دمتعملا وهف مالسالا اهّلجاو
 دبزلا عم صالخلا يدنع اهلجاو

 دسالا ظفللا عم ىنعملا نقتا دق

 دبتسم انسح قاف رمتو رسب
 دمتعاو هيلع سق يلالهلا لفن
 دح ريغ نم هماعنا ةطوسبم

 لعي ًامتح هقلخل هنم لضفلاف

 دشرلا يلوأ لاقم يف ضارتعا نود
 دسألا جرب يف كالفألاب راد ام

 دبالا ىتح اخماش انكر نيدلل

 يدنكلا نافلخ نب انهم نب ناميلس
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 دبزلاو يلالعلا لغن نيب

 خياشملا ةليضفلا باحصأ نيب ةيراجلا ةيرعشلا تاحراطملاب تعمس

 نيب ةلضافملا نأشب نامع ةنطلسب نيرخآلا ءابدألا ضعب مهعمو ماركلا
 تسل تنك نإو مهعم يولدب ولدأ نأ تببح اف ئ دبزلاو يلالهلا لغن بطر

 : تلقف كلذل اله أ

 ذشرلاو ملعلا يلوأ نع الاقم تعمس

 مل ةحجاحج موق اهناسرفو
 مهرعش رعشلاف رعشلا يف مهتئج نإو

 مهل ىرت ينجلا ولحلا بطرلا يو
 يذلا دبزلاو مث يلالهلا لغنف

 زئاح لضفلاو زوفلل امهيأو

 مهنيب لفطتلا يف يسفنل تحمس
 امنإ لوقلا يف ناسرفلا نم تسلف

 الضفم ىرطأ حدملا يف نمل لوقأ
 اولجعتت ال حدملا يف مكلسر ىلع

 اورصقاف متحدم نإ يلالهلا لغنو
 ةمعن كشال وه يلالهلا لفنف

 هلضف رصقي قبسلا يف هنكلو
 ةناكم ايرثلا يذ نم ىرثلا نيأو
 اهلك لخنلا يف روهشملا دبزلا ذإ

 اهعيمج ليخنلا عاونأ داس دقل

 ذعت ومهنيب رعشلا يف ةحراطم

 ذحي وأ لواطي ال واش ملعلا نم

 دنتسمو لهأ نيرمألا الك ف مهف

 ددعلا يف نيعون نيب ام ةلضافم

 دحج هل ضعبو ضعب هلضفي

 درو انه ديصقلا تيب هونص ىلع

 لعي ىرت كش دود لوضف اذه و

 دجأ ومهرإ لع مهاطخ وفقأس

 دبزلا بطر نع مويلا يلالهلا لغنل
 ءرملل هيف يتاتلا نإف

 دنسلا هزوعي _ قحلاو _ اومكحيدم

 دحألا دحاولا نم ىرتت يتلا لثمك

 دهش دق لكلاو فورعملا دبزلا نع
 دصق ىرت اباوص وأ الدع لاق نمل
 دري هدعب نم وهف هاوس امأو
 دسألا اهديس باغلا يف ام داس اك
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 هقاذم اديذل الكش ىرت اليمج

 هفصول مءءانث يصحأ ىرأ تسلو

 ةريثك رومأ نم مك مكو مك مكو
 ىبتشا ام لضفي لك يل لبق ذإ
 هعيمج لاجسلاف ارخف هيفكيو

 هلضفل كش نود فارتعا كاذو

 هنإو يمكحر ييأر ىرت اذهف
 امئاد عمجأ قلخلا هلإ ىلصو
 انتالص هيلع يداملا دمحم

 دشأ اذك ىفصملا دهشلا نم ىلحأو
 دعن ك فصولا نم اذه انل ىنأو

 دجي دق نساحملا فصو يف ءرملا اهل

 دبزلا بطرلاف تمكح ذإ لوقأ

 دقتيو ىمنيو يرجيب همي ىلع
 دحا هعزاني ال ذإ همصخ ىلع

 ددملاو نوعلا بلطأ هيف هللا نم
 دلو نم لضفأ ثوعبملا ديسلا ىلع

 دبألا ىلإ ىرتي هللا مالس كاذك

 ذاعم وبأ

 يبيصخلا دشار نب دمحم نب دشرم
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 ............................................. ةيديهمت ةمدقم

 ليخنلا ف : لوألا بابلا ه

 ................. ةلخنلا يف ةيبدأ فئارط

 .......................... ثلاثلا لصفلا

 ......... اهتأشنو ليخنلا ةعارز يف لصف
 .. هلوحف فانصأو ليخنلا حيقلت يف لصف
 ......... تابنلا دعب ام ةلحرم ف ةلخنلا

 .............. نيينامعلا دنع روملا داصح

 ..................................٠ بوبحلا ةعارز ةيفيك

 ............... اهعاونأ ليصفتو ةهكافلا

 ................................ راضخلا

 ........................ ةيبونجلا ةقطنملا ةعارز يف لصف

 ............. ................. حايرلا عاونأو سقطلا
 ..................... دعرلاو قربلاو باحسلا يف لصف
 .................................... ةيبدأ تاحراطم

....................................... روصم قحلم
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