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' ةرهاقلا ٣٢٥٥٠٥٥٦ : نوفيلت



 ميێحتل از ل انلل__ سب

 اخوسرو اولع « ةسوفن لبجك لبج رمعم ىلع خيشلا »
 هقلخ ةمظعو . هناميا هتينارونو هجاتناب انركذ ةديقعو اتابثو

 مامالا ىلا دفاولا ع لجر ةئام ماقُم مئاقلا ، ملعلا لاجر دحاب

 ديرفلا هباتك هئاشناب وهف ص ىنالدبألا نسحلا ىباك باهولا دبع

 هيلبي داك ادهع ةيضابالل ددج دق ( خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا )
 ةتاردس راثآ تنفد امك لامرلا هنفدت 2 لهجلا هوحمنيو 0 نمزلا

 ٠ « لبق نم

 « ةيضابالا ءاملع ذاذفأ باتك » ميهاربا ناظقيلا وبا

 دهب دب دهج

 ىفوا ىارلا تافالتخا مغر ث رمعم ىلع تاسارد لظتس »

 ةنسلاو باتكلا ىف ةيمالسالا بهاذملا نيب بيرقتلا ناولا نم نول
 . « ةعيرشلاو

} ىتارصملا ىفطصم ىلع )





 ]مرتعم .

 رويغ نمؤم لك اهقيقحت ىلا ىعسي ةياغ نيملسملا ةدحو

 اميف فصنم ث هكولس ىف هيزن ، هملع ىف صلخم « همالسا ىلع
 رمغي ىذلا ىوقلا ناميالا هعفدي ، لوقي اميف قداص 0 بتكي

 ,نماضتلا ةركف ليصاتل ، هتايح بناوج الميو 2 هسفن حناوج

 .بابسا لك نع داعتبالاو « مهنيد ةمدخل نيملسملا نيب نواعتلاو

 . قاقشلاو ةقرفلا

 اذه غوليو ص دوشنملا فدهلا اذه ىلا لوصولا نود نكل .

 هبجي بعاصمو ث اهيطخت بجي ليقارع ‘ ليبنلا دصقملا
 ةيخيراتلا ثادحالا تايرجم اهميخضت ىلع تلمع امم 0 اهزواجت

 : ةدعصألاو تالاجملا فلتخم ىفو .لبقاعتملا ةنمزالاو روصعلا ربع

 ارطيس نيذللا ث ىمعالا لهجلاو ث تيقملا بصعتلا نم عفادب

 ماما تعضوو ص تاواشغ بولقلا ىلع تنار ىتح سوفنلا ىلع
 مهفلاو ىقيقحلا كاردالا نع رئاصبلا تعنم 0 ةعنقأ نويعلا

 عطاسلا رونلل ةحضاولا ةيؤرلا نع راصبالا تدعباو ث ىعاولا
 ادب ام لقنتو { ىرتفتو 0 ىعدت اهئاوها ءارو سوفنلا تقاسناف

 نم ترهظا وا تلاك امبر لب ص رحت وا صيحمت نود لقنلا اهل
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 افص دادزاف اهناطيش اهل هنيز ام نعطلاو متشلاو بسلا نونق
 . ٠ :اقاقشناو اعدصت نيملسملا

 فرصتلا اذه نم ةيمالسألا تاعامجلاو قرفلا بيصن ناك
 امو ى ةنيغضلاو دقحلا نم بولقلا لمي ام ردقب اتوافتم عينشلا

 هذه نم ةدحاو ٌءاَوا ، لهاجتلاو لهجلا نم سوفنلا. دوسي
 . قرفلا

 ررضلاو { ريبكلا ىذالا نم ةيضابالا لان ام نأ ريغ
 بزح وا ىمالك بهذم وأ ةينيد .ةقرف هل ضرعتت مل . ميسجل
 ةريثك لاوقا اهيلا تبسن دقف )١( هيلع تعلطا اميف ، ىسايس

 اهيلا تمض امك س اهؤاملع وا اهمالعا .الو ي اهتمئا اهب لقي مل ا
 ىف نيسرادلا ىلع رمالا طلتخاو 2 ةلصب اهيلا تمت ال قرخ

 ام اولاقف ( خيراتلا س هقفلا س لوصالا ) تاصصختلا فلتخم
 َ . )٢( ٠; ةقرفلا هذه نع اولوقي نأ اوعاش

 ، ىنيدلا مهبجاو اومهف لاجر ضهني نا امازل ناكف
 حيضوتو ث تاهبشلا درو ‘ ضومغلا ةلازال ى ىدايرلا مهرودو
 ةهازنلا هدعبو فاصنالا عفادب 2 .ءاطخالا حيحصتو « ميهافملا

  

 سيل ، صاخلا فرصتلا اذه انل رسغت ةريثك بابسإ كانه )١(

 ةيضاب الا» هباتك ىف رمعم ىيحي ىلع هبتك ام عجار . اهركذ لحم انه .
 هبتك امو « ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا»و " خيراتلا بكوم ق
 ٠ ةيضابالا ةكرحلا ةاثن » هباتك ىف ةفيلخ ضوع دمحم

 ىف رمعم ىيحي ىلع هبتك ام عجار ليصفتلا نم ديزمل 1 )٢(
 . « ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا » هباتك
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 ىلا ايعس ث نيملسملا رما كرادت ضرغبو 0 ةيملعلا ةيافكلاو
 ` .. ةقرفلا هذه ببسي ام لك ةلازا دعب ‘ مهفص ديحوت

 ىلع خيشلا نيصلخملا نيلماعلا لاجرلا ءالؤه نيب نم
 بتكلا نم فلا ام رخآ نيثحابلاو ءارقلل مدقن ىذلا ث رمعم
 لجرلا اذه « ةلذتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم ةيضابالا »

 ؛ مهفص ةدحوو ، نينمؤملا لاوحاب مامتهالا دشا امتهم ناك ىذلا

 © مهنيب اميف نورحانتي نيملسملا ىري نأ هسفن ىف زحي ام دشالو

 . اهل نيهجوملا ص ةمالا ءاملع ىوتسم ىف اذه ثدح اذا ةصاخ

 ةرثك رمعم ىيحي ىلع تاباتك ىف علطملا ظحلي دق اذهل
 2 ةفيرش ةيا هيلا هتعفد لمع وه ذا ى ةيضابالا نع هفلا ام

 نم هتروص هوش ىذلا بهذملا اذهل ىقيقحلا هجولا ميدقت ىه

 هتاشنب فيرعتلا انم ءادتبا ، الهاجت وا الهج اما ، هنع بتك

 ةيلوصالا هئدابمو هلوصا نايبو ث اهيف هدجاوت نكاماو ةيخيراتلا

 ىف هدوهج نايبب ءاهتناو { هئارآ ضعبو 0 ةيسايسلاو ةيهقفلاو
 من امالقأ نا » : رمتعم ىيحي ىلع لوقي « مالسالا » ةمدخ

 هذه تلوانت دق « ةيقيقحلا فرعتت ملو ص ثحبلا صقتست

 مهف ىف اطخلاو ةديقعلا لوصأ مهف ىف اطخلا نم ءىشب ةقرفلا
 تجتن ىتلا بابسالا مهف ىف اطخلاو ث لمعلا ىلع ثعاوبلا

 ءىريو ى اهرازوأ ةقرفلا هذه تلمح 0 ةيخيرات ثادحأ اهنع

 ٠ باتكلا اذه ىف ىنمهي ىذلاو اهيف اوببست نيذلا كئلوا اهنم
 )٣( ٠ ةئطاخلا مالقالا راثآ نع جتن ىذلا سبللا ضعي حضوا نأ

  

 (٣) ص ( ىلوالا ةقلحلا خيراتلا بكوم ق ةيضابالا .١٠ .
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 ماما فوقولاب ليفكلا وه لمعلا اذه نا خيشلا ىري
 ىديالا .ىلع برضلاو ، ةموسدملا دياكملاو 2 ةضرغملا تاءاعدالا

 ء ضعبلا مهضعب ىلا اوعجري نا نيملسملل ىنستيل ث ةثباعلا

 دشا ىف انناف » ڵ ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتيو ، مهتدحو متتف
 اهقرف فلتخم ىف ةيمالسالا ةمالا خيرات نع حيزن نا ىلا ةجاحلا

 ء ةئطخم وا ةضرغم مالقأ هب اهتمر ىذلا نيرلا كلذ اهفئاوطو

 ٠ هتقيقح ىلع ةيمالسالا ةمالا خيرات ماقتسا اذا ىتح

 امم ةين نمح وأ ةين ءوسب اهنع ليق امم ةفلتخملا قرفلا تثئربو

 اذا ، اهعيرشتو اهخيرات رداصمو اهدعاوقو اهلوصا عم معالتي ال

 ىديآلا هتسد امم ريثك ةمألا نع طقس 2 كلذ ىلع خيراتلا ماقتسا
 نم كلذ ناكا ءاوس س ةضرغملا مالقألاو ء ةئطخملا ءارآلاو ةثباعلا

 ى ةيحطس لوقع هترزآف ىمالسالا ثارتلا ىف سدنا ىجراخ ديك

 هيلا تعد ىلخاد ديك نم وا ص ناودع نم هلمحي امل هبتتت مل

 لجا نم ليواقالا تلوقتف ث ةداهشلاب قطنلا اهبذهي مل ةنسلا

 )٤( ٠ ليلق اهيف عاتم وا ،‘ بيرق ىويند ضرغ

 لك نع نيملسملل رفوتت ىتلا ةفرعملا نا ىري ناك امك
 فارتعالاو ‘ بهاذملا ىقنتعم نيب متي ىذلا فراعتلاو ى بهذم
 مهنا عيمجلا رعشي بهذم لك ىف درف لك راعش نوكي ىذلا

 ىهو ث ةدحاو ةياغ ىلا نوفدهيو ، دحاو طخ ىف نوريسي
 نونمؤي ىلاتلابو ، هللا ةملك عفرو 0 مالسالا ةمحخ

  (1)ص ‘ ردصملا سفن ١٠ . ١١ ٠
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 ةرئاد ىف ءاقبلا مدعو ص رومالا فسافس نع عفرتلا ةرورضب

 ىهو ى ةلاسرلا ةمظع ىوتسم ىلا عافترالاو ‘ ةيشماهلا رومالا
 . تيقملا بصعتلا ىلع ةينبملا ةيبهذملا ميطحتب اضيا ةليفك

 ةمالا ىف ةيبهذملا نا - ىسفن ىف - نيقي ىلع اناو »
 مطحتت الو ةجحلاب مطحتت الو ةوقلاب مطحتت ال ةيمالسالا
 ٠ بصعتلا ىف ةدش الا اهديزت ال لئاسولا هذه ناف { نوناقلاب
 9 فراعتلاو ةفرعملاب ةيبهذملا مطحتت امناو ، لعفلا در ىف ةوقو

 < نورخآلا هب كسمتي ام دحاو لك مهفي ةفرعملابف ، فارتعالاو
 ءادألاو كولسلا ىف نوكرتشي فراعتلابو 2 هب نوكسنتي اذاملو

 كلسم مهنم دحاو لك لبقتي فارتعالابو ص تادايعلل ىعامجلا

 دهتجا ) هسفنل هيطعي ىذلا قحلا لثم هيطعيو ص اضرب رخآلا
 بيفغت حامسلاو ةوخالا لظ ىفو ( اطخاف دهتجا وا باصاف

 ابملعو اهتديقع ححصت نأ لواحت اهسفن بولقلا دجتو ي تايدحتلا

 ثهنع لاقي نا ةفئاخ ريغ ةنسلاو باتكلا ىف تباثلا لصالاب

 )٥( ٠ «“ ابهذم تقنتعا وا ابهذم تكرت

 هريسفت نكمي ص ةيضابالاب رمعم ىيحي ىلع مامتهاف نذا
 : ىلي امب

 هذهب اقحل نيذللا فاحجالاو ميضلا عفر ةلواحم - ١
 ٠ . ٥ 37 ةقرفلا

 ع بهذملا اذه لوصاب هتفرعمو هعالطا ةرثك _ ٢

. ٥ ص ء ةيمالسالا قرغلا نيب ةيضابالا (ه)



 . لوصاو اهنيب لباقيل ؤ نيمتهملاو ءارقلل اهمدقي ىتلا هرداصميؤ
 فيرعتلل ةميلسلا ةقيزطلا ىهو ث اهئدابمو ىرخالا بهاذملا
 بهذملا خيرات تلوانت ىتلا رداصملا ىلا عوجرلا اهنا 2 بهاذملاب

 ٠ هنع بتكي نأ ثحابلا ديري ىذلا

 ى نيملسملا نيب ةقشلا بيرقت ىلع ديدشلا هصرح ٢
 ' .. ضعبلا هضعب نع دعابتلا بابسأ لك ةلازاب

 كنتكنت
 بهذم ةيضابالا » هباتك نيثحابلاو ءارقلل مدقن ذا نحنو .

 صيخلت هيف لواح ىذلا وهو « ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم
 ىنأ وجرن ث ىحانملا فلتخم ىف ةيضابالا نع هتفرعم نكمي ام
 ,ىلا عوجرلا ةرورض ىلا ههبني ذا صصختملا ملاعلا هب عنتقي
 ى بهذملا اذه ىف لوقلا تلصف ىتلا ةلوطملا عجارملاو رداصملا

 ةيضابالا نع بتك اميف للزلا نطاوم ىلا ةقيقحلا بلاط دشريو
 همكح رادصا ىف ددرتملا كاشلا ناريحلا ىف ثعبيو ، مهريغ نم

 بعذملا اذه لوصا ةمالس ىلا نانئمطالا ث ةقرفلا هذه ىلع
 . هئدابم خوسرو

 ةيصخشلا هذهب فيرعتلا انياترا 2 باتكلا اذه ميدقت لبقو
 افئارثاو اهتاماهسا ىلع زيزعلا ءىراقلا فقي ىتح « ةدهاجملا
 . )٦( ىمالسالا ركفلل

 دهب دهب دب

 ك ةنسارتن تتسيلو ‘ فيرعت ةتاطب ةباثمب وه همدقن ام )٦(
 ةايح بناوج نم رثك نايب ىف اصتن ءىراقلا ظحالي امبر اذهلو
 هبلطتت امم ك ليلحتلاو دتنلا نم ضرفلا اذه ولخ اذكو ث هل مجرتملا
 ۔ . ۔۔ . ةتمعملا اتاساردلا
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 فلؤملا ةمجرت

 : هدلوم ه

 ةيريهامجلاب ( تولان ) ةنيدمب رمعم ىيحي ىلع خيشلا دلو
 ىف ادمتعا ث لاحلا ىطسوتم نيوبأ نم ث ١٩١٩ ةنس ث ةيبيللا

 نم مالا هجتنت امو ‘ ىشاوملا ةيبرتو ص ةحالفلا ىلع امهتشيعم
 مل ىتلا 0 ةيبيللا رسألا بلغا ناش كلذ ىف اهناش 0 ةكايحلا
 ةظفاحم تناك اهنكل ث ملعلاو ةفاقثلا نم بيصن اهل رفوتي

 « ىلع » اهنبا .امهب عبطنا ميوقلا قلخلا نم بناج ىلع ةنيدتم
 ` . اهنم ةظفاحمو اكسمت رثكا وأ اهنع لصألا قبط ةخسن بشف

 دهب دهج وج

 : هتسارد ه

 ىحاوض ىرق ىدحا « تيوكت » ةيرق نكست هترسأ تناك

 ,ىذلا ةيرقلا باتك هدلاو هلخدأ ةماردلل لهات امدنعو « تولان »

 ملعت ، ىوابكلا دوعسم نب هللا دبع ىبازعلا موحرملا هريدي ناك

 ‘ ميركلا نآرقلا روس ضعبو 2 ةباتكلاو ةءارقلا ءىدابم هيف.

 ، ةيلاطيالا ةموكحلا اهتحتف ىتلا ةيئادتبالا ةسردملا لخد مث

 رمالا ث هئالمز نيب هبهاوم تلجتو ث هغوبن رهظ ام ناعرسو
 "ىتورانبلا ىيحي ىسيع موحرملا هذاتسا رظن هيلا تفل ىذلا
 ءاملع نم اخيش ةيبيللا دالبلا تمدقتسا نأ فداصو ص ىروابكلا

 خيشلا وه « مولعلا نم ةلمجو ء ئضابالا هقفلا سرديل ةبرج

١



 { هتاقلح ىلا مضناف ث )٢( ىبرجلا ىنيللا ىيحي نب ناضمر

 ةيساسالا هتسارد ىلا ةفاضالاب 2 هارف تاقوا ىف همزالو

 ٠ ةسردملاب
 ةقلح ىلا مضنا ثيح ةبرج ىلا رفاس ، ١٩٢٧ ةنس ىف

 كلذ دعب لقتنا { ليلقب هلبق ( تولان ) حراب ىذلا ىنيللا هخيش

 .لطع نم ةلطع ىفو ث ةمصاعلا سنوتي « ةنوتيزلا عماج ىلا

 هئالمز نم ةيعمج اهب نوك ثيح ص ةبرج ىلا داع 0 فيصلا

 ىلا داع مث { ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىلوتت ةبلطلا

 ادصاق ١٩٣٧ )٨( ةنس ىلاوح رئازجلا ىلا رفاس اهنمو سنوت
 .ء ملعلا بلط ىف لاحرتلا طح انهو ى فرارقلاب ةايحلا دهعم

 خيشلا ىلع اهيف ذملتت ، ةلماك تاونس عبس اهب ماقا دقو

 هتذتاسأ هيف سنآ دقو ث امهريغو نودع خيشلاو ميهاربا ضويب

 ابلاط ناكف ث دهعملاب سيردتلا ةمهم هيلا اودنساف ةيملعلا ةيافكلا

 ثحبلا ىف عسوتلا ىلع هدعاس امم 2 دحاو نآ ىف اسردمو

 ٠ ةفرعملا نم ةدازتسالاو

 و 9 د
 : هطاشن ه

 تايعمجو سورد نم ةايحلا دهعم ةطشنا عيمج ىف كراش

  

 شينط فسوي نب دمحم جادلا ةمئالا بطق ذيملت وه )٧(
 ٠ ىرئازجلا

 .(ديعس ىفيرش) نودع خيشلا ىذاتسا ىل هركذ ام اذه )٨(

٢



 ةلجم ىف اررحم زربو ؛ ةيحرسمو ةيضايرو ةينف قرفو ى ةيبدأ

 ىف اهئشني ناك ىتلا ةزاتمملا هديشانا ىف زرب امك )٩١( بابشلا
 سامحلاو ةناتملاو كبسلا نسحب زاتمت ىتلاو تابسانملا
 ةذتاسا دحا هللا نوع ناميلس خيشلا لاق )١٠( « ةينطولاو

 ٠ نوجشلا كرحتو ث رعاشملا بهلت هديشانا » : ىلع خيشلا

 . « اروصه اثيل ديدعرلا نابجلا كرتتو

 ادبيو دجلا دعاس نع رمش « ١٩٤٥: ةنس ايبيل ىلا عجر امل

 بهلاف 0 ايركفو ايملع بابشلا ىوتسم نم عفرلا ىلع لمعلا ىف

 اضرلا لبس راناو .{ ربصلاو ةرباثملا ىلا مهقوشو { مهرعاشم
 ةلجم هؤاشنا طاشنلا اذه تارمث نم ناكف ث مهمامأ مدقتلاو
 تردوص مث ، دادعا ةثالث اهنم ردص « عاريلا » اهامس بابشلل

 ةديسصقيو: 2 زانرجن ىسيعل ةيحاتتفاب تجوت ث ةيسايس بابسال
 : تايبألا هذه اهنم رمعم ىيحي ىلع خيشلل

 قناتت اهديك ىف ادعلا هيو لداع ركف لكل ديق لهجلا

 قرقرتت ةربعب كيلا ونرت رباوص داهجلا ىف ملع تاثعب

 قدصمو دهاش دئاهشلا نمو ةيآ كصالخ ىف اهيدي ىلعو

  

 هتامهاننمو ةعئارلا هتالاقمب اهريولظت ف ريبك رود هل ناك )٩(

 نيب تبشن ىتلا ةيبدالا كراعملا ف ريبك طاشن هل ناك دقو ث ةيدتنلا

 ءابدالا » هتالاقم الثم رظنا نييعفاراا ةيعمجو نيداتعلا ةيممج
 ددع ؟ انيحط ىرأ الو ةمجمج عمسا » & ٢٧٩ ددع « نوبداتملاو

 . ٢٨٨ ددع « ىرمع فيرصت » ع ٢٨٢ ى ٢٨١
).١( (ةيصخنش ةلسارم) « دعس ىفيرش .



 ع نطولا ىلا هتدوع نابا هتفداص ىتلل ةيلاملا ةقئاضلا الول

 رامضم ىف اميس ، لوالا ناشلا ريغ ناش هل ناكل كلذ الولو
 نم وكشت دالبلاو ع هنطو ىلا داع «. ركفلاو ةفاقثلاو ةسايسلا .

 ؛ هدلاو دنع دجو ام دفن نا دعب - رطضاف ث ديدشلا طحقلا .

 دروم نع ثحبلل رطضا - هجاوز ىف همظعم كلهتسا ىذلاو

 < ةجوزو ماو با نم فلاتت ىتلا: هترسا ىلع هنم قفني ص هقزرل

 سردم نم هتقورا ىف جردتف سيردتلا ةنهم نم لضفا دجي ملف

 قثوم ىلا { ( شتفم ) ىونرت هعجوم ىلا ةسردم ريدم ىلا

 اريخاو )١١( نايرغو 0 وداجو ث تولان نيب القنتم ىويرت

 ةناماب قومرم فيظو ىف برقلا سلبارط ىف ماقملا هب رقتسا

 نيب «: امركم الجبم هيف حارتسا ث ( ةرازولا ) ميلعتلاو ةيبرتلا

 هتفاو ىتح « اهتيزم قالخاللو ث هلضف ملعلل نوفرعي نيذلا
 )١٢( ٠ هلمع ىدؤي هبتكم ىف وهو - هللا همحر ةينملا

 فوفص ىفو ى دجاسملاب سوردلاو ظعاوملا ىقلي ناك
 نع ىهنلاو فورعملاب رمالا بجاوب المع ي ةبلطلاو 2 ةماعلا
 ٠ ركنملا

 ةيخيراتلاو :ةيعامتجالاو ةيبدالاو. ةينيدلا هتالاقم .رشني ناك .

 2 نوملسملا ث بابشلا :: ةصاخ تالجملاو دئارجلا فلتخمب

  

 )١١( ايبيلب ةسوفن لبجب ىرق .
)١١( (ةيصخنش ةلسارم) ، بوقعي نبا ، ملاس خيشلا .



 . 1 )١٢٣ اهريغو أ ةلاسرلا ء ملعملا ‘ ىسايسلا عوبسالا ، رهزالا

 هعوجر مايا - رمألا لوا :رصتقا دقف ىسايسلا هطاشن اما ..
 سسات ىذلا « ىنطولا بزحلا ». ىلا باستنالا ىلع - ايبيل ىلا

 ناعرس نكل { ةرشابم ىبيللا رطقلا نم ايلاطيا جورخ دعب
 ١٤( )بازحألا هذه نم ىجرت ةدئاف ال هنا ققحت امل ، هنع ىلخت ام

 ىف لمعلاو ، ىفاقثلا طاشنلل غرفتو ، ةيلك ةيسايسلا هتلص عطقف
 . ىعامتجالا لقحلا

 ىف ةيئادتبا ةسردم سيسات ىف اريبك ادوهجم لذب دقو . .
 نيملعملل دهعم سيسات ىف ىعس امك كلذ هل ققحتو ا وداج »

 ناك امك « نيملعملل ىلاطيجلا ليعامسا دهعم » هامس ث كانه
 ةسردم » و « .حتفلا ةيعمج » سيسات ىف ريبكلا لضفلا هل

 ٠ تانيعبسلا طساوأ ىف كلذو برغلا سلبارط ةنيدمب “ حتفلا

 حالصالا ناديم ىف لضفلاب هل دهشت مويلا ىلا ةمئاق لازت الو
 ٠. هيجوتلاو ةيبرتلاو

  

 ةرارقماب ةايحلا دهعم ةبلط اهردصي ناك 0 بايستلا )١٣(

 . ( رئازجلا )
 .. فينجب ىمالسالا زكرملا اهردصي 0 نوملسملا

 .(ةرهاقلا) . رهزالاي ةيمالسالاثوحبلا عمجم اهردصي رهزالا

 برفلا سلبارطب ناردبصت ؤ ‘ ملعلاو ر ىسايسلا عوبسالا
 7 ايبيل (

 ذمحأ بيدالا اهنع لوؤسملا ةرهاتلاب ردصت تناك ص ةلاسرلا

 . تايزلا نسح

 ىرخآ بازحا ىنطولا بزحلا ُبناج ىلا انيلا يف ناك () .
 . « ةلتكلا » & « ةهبجلا » ص « لالقتسالا » ه

١٥



 : ةيبدالا هتايح ©

 جاتنالاو ىبد٩ا طاشنلاب ةلفاح رمعم ىلع خيشلا ةايح تناك

 ٠ نيصرلا بولسالاب هتاباتك ىف زاتما دقو ارثنو ارعش ىركفلا
 ‘ ةيملع ةيافكو » ميلس قوذ نع فشكي ىذلا دقنلاو » ليلحتلاو

 ىوقل ديصر نم ) ١٥ ( هاوتسم بسح دقنلا تاودال كالتماو

 ماملاو ص ةيتفلا ةيبدآلا ةباتكلا بيلاسا ىلع عالطاو ص ربتعم

 اهريغو ةغالبو ع ضورعو فرصو وحن نم ةيبرعلا ةغللا دعاوقب
 زاتمت ىتلا هفيلآت ىف رهظ ام ص فراعملا فلتخم ىف عالطا ةعسو

 دحال ةديصقل هدقن دعب لوقي أ اعانقاو اعاتما بولسالا ةدوجب

 بحاصل نيرصتنملا نم عباوز نم هلوح هتراثآ امو » هئالمز

 وه امنا بدالاو نفلا ريدقت ىف ىبدألا مكحلا نكل » : ةديصقلا
 نع زجع اذاف ث داقعلا لوقي امك ، همكح ليلعت عيطتسي ىذلا

 نوكي الو 2 ماهفالا ىف غئاس مالكب هزجع للعي نا عاطتسا مكحلا

 رظنو » ةبوهوم ةينف ةعيبطو ةعساو ةييدأ ةفاقث وذ دقان الا كلذ

 ردلاو فزخلا نم رهوجلا زيمي نا هنكمي ىذلا وهف ى صحاف زيمم
 ٠ قحلا ريدقتلا ىف هيلع لوعملا وه زييمتلا اذهو ص فدضلا نم

 خيراوتلا ةساردب نوينعملا هقمري ىذلا حيحصلا ىبدالا مكحلا وهو

 ىلع ث نمزلا ىلع ىقبي ىذلا وه مث ، دارفألاو ممالل ةيبدآلا

 ٠ ةصخرلا ةيبدالا ظيراقتلا تومتو ى عقاوقلاو عقاوفلا ريطت نيح.

 ىف ةيدقن تالاقم نم هرشني ناك امب قلعتي اميف ةصاخ )١٥(
 .. ةايحلا دهعم ىف ةيوناثلا ةلحرملاب ابلاط ناك امل «بابثلا» ةلجم

١٦



 ىف ثكميف ساذلا عفني ام اماو ى ءافج بهذيف دبزلا اماف »
 ضرالا « )١٦(

 دهج وهم هب

 : )١٧( ةيلاتلا تايبالا درون هراعشأ نم

 منتغاف ىح لك ةياغ توما
 امناو ءاففلل مدآ نبا قلخ
 هدورول انلك ليبس اذه

 (٨١ه) راربالا نم سمتاليمج العف

 راسشالا حلاص مدآ نبا ىقبي

 )١١( رايدلا ىذهلعاس انرايخ

 تاكن
 : تايبالا هذه اهنم « حالصالا ةيحت » اهناونع ةديصق بتك

 ديحوتلا رشاعم هلالا ايح

 ةماده ةلث معباوز تراث

 حلاص ىعسم لك لقرعت تدغو
 اركنتسماهتيدح : مولعلا ىرتو

 العلل متيعس ذا متعدتبا اولاق

 ديدبتلا ةباصع هلالا ىحلو

 دييشتلا ىلا ىعست

 دومحملا ىقتلاو 0 ةنايدلا مساب

 ديحوتلا جهنم فلاخت ث اعدب

 دوكرو لفافغتل

 ت ةما ىف

 اورخاتف

 ٦ ١( » بابشلا » ث « انيحط ىرأ الو ةمجعج عمسأ «

 : ذدعلا
 : ٢٨١ )١٣٨/٨/٦٥ ١( دعرلا ةروس ¡ نم ةيآلاو : ١٧.

 ة ةايحلا دهعمب بلاط وهو همظن ام وه هرعش نم ىتب انم )١٧(
 ىل ركذ امك هقرحاأ اذدتف كلذ ادع اما «“بابشلا) ةلجم انل هتلثنح

 . ( صاخ ءاقل ىف ) ىرومرم رصانلا خيشلا ىذاتسأ
 )٨( « دتعلا )ف “ بابشلا » «" ىح لك ةياغ توملا ٢٨٩:

.. ٦٨ /١٩٢٨/٧ ٢ 
 )١٩) ىتيورع للخ ثلاثلاو لوالا تيبلا ف دنحالي 6٠

١٧ 

- ) ٢ ةيضابالا ۔ (



 متدح اولاقو ء ىلثملا نع اولض
 انلعل دومجلا ىف اناطخاوفقاق

 ىحلصاو ىبه حالصالا ةيعمج

 ىغتباوىداونلاو سرادملا ديش

 سرادم هفنتكت مل نا بعشلاو
 لكيه ىداونلا دقف ام بعشلاو
 هقاشع اوفلخو دومجلا اوحماف

 اهناف مولعلا وحن اوعراستو
 مكانمل مكير مكاده اودك
 رطاع مالس نم مكيلعو

 ديدجتلا , رشعماي انجهن نع

 دولخو ةشيعم ضفخب ىظحن
 دوروملا كبعشب داسفلا قرخ

 دودمملا اهلظ ىق انهلا درب

 دوحلو رباقمل هلامقف
 دويقب فسار سار ريغ نم

 ديلقتلا ةقير نم اوصلختو

 دوهجم رماغم لك ةاجنم

 دولخو . مراكملا مكادهو
 )٢٠(. ديشنب ةراثيق تمنر ام

 دهع وهب دهج

 ةبسانمب ڵ ةديصق - ملعا اميف ۔ رعشلا نم مظن ام رخآو

 ناونع تحت ىهو ث ١٩٧٩ ةنس ناظقيلا ىبأ ناجرهم ةماقا

 : هلوقب اهلهتسا )٢١( « ناظقيلا ىبا ىركذ »

 متسر لبالب ىركذلا ىلا ىنتعد
 هللا همحري ناظقنيلا وبأ : تلاقو .

 0 رضاح تنا لهف ىركذلا هل ماقت
 هاركذب ديشت وا اباطخ ىقلتل : 0 ١.

  

 )٢٠( ددعلا «بانشلا» ٢٨٨ )١٦٩٢٨/١٢/٢٢( ٠
 )ا٢( لبالبلا ةيعمج ؤ (طوطخم) ، ناظتيلا ىبأ ناجرهم

 .: : ١٦١٧٢: .ضطسشفا 4 ةيادرغ ث ةيمتسرلا
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 : اهنم تايبا هذهو

 رعاش ماق ام ناظقيلا ابآ مالس
 داوجنب ودشيو ؛ هاليلب ىنغي

 ادغدقو ، بابشلادهعىف تنك امك
 هاياطم لذت اكولمم رعشلا كل

 هغوص ضفرت رعشلا قوف تنك امف
 دايؤربصخلاكنهذىفتمسترا اذا

 هرحب بهرت رعشلا نود تنك الو

 هاسرمو ليمجلا طشلا نع ىانتف

 : اهركذ ددري ىليل مف لكب

 هايقلب ىظحتو اهايقلب ىظحيو

 دمحأ ةما ناظقيلا ىبا ىليلو

 هانغ ناك ام غاص دق اهدحو اهل

 متسر لبالب تناك ام هالولف
 دايانح تلامو ىداولا برط الو

 بتاك لظ ام ناظقيلا ابا مالس

 هانعمو نابيبلا تاتشا قسني . .

 تزرط دئارجلل تاحفص نلع

 ذلا ملعي ام ءافجعلا كلمانأ

١٩ 
۔۔ م. معل.د .-...



 برغمبتلصو(ىداولا)ىلعتدذق
 هاعرتو هيقت ( بازيم ) ب تلجو

 ارين ةفاحصلا (ساربن) تدقواو
 هاشغ( رونلا)وناتسبلا)حوصدقو

 اكراعم تدق ءارغلا (ةمآلا) ىفو

 ءامرم فادها ناودعلا نم تباصأ

 اولطعف تابثلا كنم مهقنحاف

 ءاف اوممك نأ وجلا رقص رض امو

 ةميزع ىضما (ناقرفلا) ب تردابغ
 ءاوقاف لاضنلا ىف ادوع بلصاو

 امناك اضيا (ناقرفلا) تلطعف
 هاوثم ةفاحصلا تيرقحعل اودعأ

 تلطع ةزيزعلا فحصلا نم نامث

 هاياضق تشاع قحلا توصنكلو

 قهرم قحلاو 0 قحلل اهب توعد
 (٢٢)هاشختوامودعادعألا هبراحت

 دئارجلل نيوانع ىه ث نيسوق نيب ةغوضوملا ةملكلا )٢٢(
 ١٩٦٢٦ ربوتكأ نيب ام ميهاربا ناظقيلا وبا اهردصا ىتلا ىنامثلا

 «برغملا٤بازيم ىداو:اهرودصبسحةبترم اهكيلاو ٨٢٣١١ضطسنغأ

 . ناقرفلا ث ةمالا ‘ ساربنلا ، ناتنبلا © رونلا

٢٠



 ,نيح كلذو ى ةاشنلا ةلحرم لثمت ‘ هرعش نم جذامن هذه

 ةلحرم لثمت امك ث ليصحتلاو ىقلتلا ةرتف ىفو « ابلاط ناك
 .نيب ام اما هتايح رخآ ىف هبتك ام كلذو ث ىعولاو جستنلا

 .سناتسن نا نكمي نكلو ائيش هنع لوقن نأ عيطتسن نلف ث كلذ

 ئ رمعم ىيحي ىلع بدا ىف بوقعي نب ص ملاس خيشلا هلاق امب
 خيشلا ناك » : لوقي ث ريثكلا هنع فرعو ص اليوط هرشاع هنال

 « هرعشو هرثن ص بدالاب اعولو - هللا همحر - رمعم ىيحي ىلع

 .ةفاهرو ث هنادجو ةقرو هتيسفن ءافصل ث هثيدحو هميدق

 اميف هفيلآتو هتاباتك ىف رهظ ام ص هتيرعاش بصخو ي هتفطاع

 سيلو ٠ ةرابعلا ولحو ث ىنعملا ةقدو ‘ بولسالا لامج نم دعب
 ء ءاملعلا رابك ىلع ذملتت ىذلا وهو ى اذه لثم هنم ىرن نا ابجع

 خيشلاو ضويب ميهاربا خيشلاو س ةبرجب ىنيللا خيشلا لاثمأ

 ةفرعملاب قبعلا وجلا كلذ ىف شاع ىذلا وهو 2 مهريغو نودع
 لضفا دغ ىلا علطتملا ص ةعونتملا ةيبلاطلا ةطشنالاب ءىلملاو
 حدقلا هيف هل ناك دقو 0 مالسالاو ةبورعلا ايند ىف ةايحلاو نيدلل

 ةعاجش.نم ىتوا امب ، هيف ةيلخ لك ىف كراش ثيح « ىلعملا
 دئاصقلا ىقلي 2 دادعتسا نسحو ث ةين قدصو ءاكذو ةيبدأ

 تايحرسملا فلؤيو ث ةيسامحلا ديشانألا مظنيو ث ةيرعشلا
 ؛ بابشلا دئار هنم لعج امم « ةيرانلا بطخلا لجتريو ث ةيخيراتلا

 )٢٣( ٠ « كاذنآ هدئاقو

 وهم وج وج

 . ( ةيصخش ةلسارم ) ، بوتعي نبا ، ملاس )٢٢٣(
٦١



 : هتافلؤم ه

 هغفلاك ةفلتخم عيضاوم ىف رمعم ىيحي ىلع خيشلا بتك
 .. قلعو ققحو » عامتجالاو ةسايسلاو ريسلاو بدالاو خيراتلاو

 ٠ ةديدع تالاقم رشنو

 هضيرقت ىف ناظقيلا وبا اهلمجا تازيممب زاتمت هتاباتكو
 اذه ىف هسملن ام نة « خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا » هفلؤمل
 ىف 0 لوبقم قطنمو ، ةطيسب ةغلو قئار بولسا نم باتكلا
 ٠... و ... و ٠.٠. ريبعتلا ىف عضاوتو س ةشقانملاو ضرعلا
 . هبتك ةيقب ىف هدجن

 ةيضابالا » كباتك نم ارطش تملست » : ناظقيلا وبا لوقي

 هتحجوف ث هنم ارطشو هتمدقم تحفصتف « خيراتلا بكوم ىق

 ىف ءاملاك باسني 0 هبولسا ىف اعيدو « هنف ىف اعيدب اباتك
 { رهزلا عناي نم ذخاي ى هيف ميسنلاك وأ { عيبرلا تقو ناصغالا

 فيواجت نيب ةياغلا غلب دقو الا ، ناسنالا هب رعشي داكي الو

 ء ةعادولا هبولسا ىف تيخوت ث سوفنلا فيافلو ء بولقلا
 ىف ةمألا قحب فاحجا الو ث ةيرصنع الو ةدح ال ، ةطاسبلاو
 هتصنتقاف ، بللا ىلا اسار مهسلاك تبهذ اذكهو ث اهفالسأ خيرات

 هتزكر ىتح ، بيبطلاك هتيشغاو ث هفئافل ىف هب تمعطو ى ةقابلب

 ىتح ءاودلا ةرارمب رعشي نأ نودب ء ضيرملا نم ضرم ةرؤب ىف

 ٠ ةاعدلا نكيلف اذكه ٠٠ ءافشلا ةحار دجي

٢٢



 نودب بولقلا ىلا هقيرط ذخاي نيصر عضاوتم بولسأ
 ؛ جتنملا كركفو ، لايسلا كملق ىف كل هللا كرابف ث ناذئتسا
 )٢٤( ٠ “ ظقيلا كريمضو

 وهب وج وج
 ( )٢٥ هتافلؤم ةمئاق هذه

 : بتكلا ( ) ١

 ١ - تاقلح عبرا ) خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا ( ٠

 ٢ - ۔ ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضايالا
 ٣ - ةملسم ةرسأ رمس ٠

 ٤ - ظيلغلا قاثيملا ٠
 . ةايحلا لكاشمو ةيبيللا ةاتفلا _ ه

 ٦ - ةثالثلا ميناقالا ٠

 ٧ - ةيناسنالا ميقلاو مالسالا .
 ٨ - راصنالاو نيرجاهملا نيب نيطسلف .

 دعب رمعم ئيحي ىلع ىلا ناظتيلا وبا ههجو باطخ نم )٢٤(
 رئازجلا : اذكه خ خرؤم 6 « خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا » هباتك رودص

 .. ( ) ١٩٦٤/٩/١٨
 مل اهنم ريثكلا لب ك هتافلؤم ملثعم نع ةركغ ىل تسيل )٢٥(

 ء خئامشملا ضعب قيرط نع هتفرع ام وه انه هتلجس امو ى هب لصتأ
 تاملكلا ةصاخ ث ىلا تلصو ىتلا تاعوبطملا ضعب قيرط نعو

 سلبازطظب موحرملا تيب وا «ردنم ئدين» ةربتم ىلصم ف تليق ىتلا
 ةصاخ تامولعملا ةف.صقتنلا اهيلع ظحالي اذهلو هل نيباتك برغلا
 . ثوحبلاو تالاتملاب [ةلعتي ام

٣:



 : لئاسرلا ( ب )إ

 ٠ ةعمجلا ةالص - ٠ ٢ ىواتفو ةبوجا - ١

 . مالسالا ىف رفسلا ماكحا - ٣
 خيشلا ةليضف عم كارتشالاب ) نخديو قلحي هنكل ملسم - ٤

 . ( ميهاربا ضويب

 ٠ ( ةطوطخم ) ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا - ه
 . ( ةطوطخم ) لاومالا ىف قوقحلا - ٦

 : ثوحبلا ( ج ٠.)

 . ىغوزملا ليلخ خيشلل ةشقانم - ١
 . نوفلخ نب فسوي بوقعي ىبأ ةيوجا لوح ميق ثحب - ٢
 )٢٦( ٠ ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسوم ىلا همدق اثحب - ٣

 : )٢٧( تالاقملا ( د )

 : ةروشنملا الوأ

 { ةيوبرتلا ثوحبلاو قيثوتلا ةرشن ) ةيبرتلا ىف مزحلا ( أ )

 . . ٨٩

 ةيضابالا» هرشن ددصب نحن ئذلا ثحبلا هنأ ودبي ٢٦)

 ارصتخم ث ةعوسوملل همدق ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم

 ِ ؛ه اليلق هيف عسنوت مث
 )٢٧( بابشلا » ةلجم ف اهرشن ئتلا تالاقملل ضرعتن مل «

 هبتك ام اما ص تاسارد ةباثمب ئه ئتلا تالاقملاب انمامتهال مث اهترثكل

 «نوهلسملا»و «رهزألا»وتايتزلا نسح دمحال «ةلانرلا» تالجم ىق

 اهنيرانع ىلع انلصحت مدعلغ ٠

3



 . ميركلا نآرقلا ىف لفطلا ( ب )
 . ىرصملا ليلخ ذاتسالا ىلع در ) ج (

 ٠ ىتاذلا مكحلاو رصم مكاح ( د )

 عوبسالا ) ةيروثلا ناجللاو مالسالا ىف ةبسحلا ( و )
 . ( ىسايسلا

 : ةروشنملا ريغ ۔ ايناث

 ٠ صاخشا نم ةدراو ةلئسال ىواتف ) 1 (

 ٠ خسملا بعشلا ( ب )

 . عامجالا روص نم روص ةيمالسالا تارمتؤملا ( ج )
 ٠ مالسالا ىف ةطلسلا بحاصوه نم ( د )

 ٠ ( ةشقانملل عورشم ) ةمرحملا موحللا ( ه )

 ٠ بوعش نودب تاموكح ( و )

 ٠ ةيضابالا نع ةيخيرات ةحمل ( ز )
 ٠ رمتؤملاو دجسملا نيب ءاملعلا لض له ( ح )

 : قيلاعتلا ( ه )

 ١ - ىنوانجلا ءايركز ىبال موصلا باتك ىلع قيلعت ٠
 ٢ - ىنوانجلا ءايركز ىبال ةاكزلا باتك ىلع قيلعت ٠

 هققح ىذلا « ةسوفن خئاشم ريس » باتكل ةمدقم - ٣

 . ىمانلا ةفيلخ ورمع ٠ د

` ٥



 : هتايحرسم نم ( و )

 ١ - ةيسايسلا ىزاغملا تاذ « راق ىذ » : ةيحرسم ٠

 ٢ - (}ا نصحم » ةيحرسم ٠

 وهب دهج وبع

 ٥ هتافو :

 قفاوملا ه ١٤٠٠ رفص ٢٧ ءاثالثلا موي ىلاعت هللا همحر ىفوت
 ٠ ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع ص ( م ١٩٨٠ رياني ) ١٥

 ىنضملا دهجلا اذهل ناك » : بوقعي نيا ملاس خيشلا لوقي

 دنع ص هرشنل مث ملعلا ىقلتل ص لقنتلاو بارتغالا ىف لصاوتملا

 مدعو > ديلا تاذ ةلق عم ٤ قاطن عسوأ ىلع هدالبب هرارقتسا

 هيلا فاضي { هتحص روهدت ىف لاعفلا هرثا ء نيعملا دوجو

 ء هتاة ئف رارمتساب هتقحال ىتلا ةريثكلا ةيسايسلا تاقياضملا

 ى هنجسب هئانبا ىفو ، ىملعلاو ىنيدلا هطاشن هيلع ددنت

 .ىنب نم هليمج ناركن ىسنن الو ث هب اليكنت ث هنع مهديرشتو
 : رعاشلا لوقل اقادصم ، هتدلج

 ةرارم دشأ ىبرقلا ىوذ ملظو

 دنهملا ماسحلا عقو نم سفنلا ىلع

 للعلا هترواعت ىتح ركذ ام لكب ائزاه رمتسي انديقف نكلو

 . مضهلا رسعو مدلا طغضو سفنتلا قيض ةصاخو 0 ةعونتملا

 جراخلا يف ىتح ةجلاعملا هدجت ملو ، هدوع ىوذو « هنايك دهناف

٢٦



 _ بجاولاو ملعلا ديهش داهجلا ناديم ىف طقسف ث ايلاطياب
 نم رهاطلا هنامثج عييشتل عمجت ام اذهب دهشي هللا همحري

 داصتقالاو ةسايسلاو ملعلا ىف موقلا ةيلع تمض ةميظع دوشح
 )٢٨( ٠ ءادعلا هبصاني ناك نمم ىتح 0 ءاقدصالاو باحصالا نم

 لجسو 0 نوددعتم ءابطخ هنباو ث نوديدع ءارعش هاثر دقو

 ضرلا ماتخ ىف نحنو ص نوريثك باتك هرثامو هبقانم
 خيشلا ةافول اورثات نيذلا ءارعشلا دحال اتايبأ تبثن ى بضتقملا

 : ةديصقلا علطم ث رمعم ىيحي ىلع

 ملقلاو ساطرقللو باتكلل نم

 ملكلاو هقفلل نم ث ربانملل نم

 : رعاشلا لوقي

 اودحج ىلالا مغر انخيرات ترطس

 مظع نمو ث دجم نم ىموفنلل ام

 هتماهدادجالا جوت (ؤابكوم» ىق

 ممشلاو » لضافالاب ‘ نيدلاب ‘ ملعلاب

 همئالط انك دق نحن بكوم ىف
 ملظ ىف ريغلا ناك ثيح ى العلا ىلا

 ةعطاس هقفلا ىف ةجح نكي ملأ

 ملظلاىفنوكلاءعىضي٬ جارسلالثم

 . ةيصخش ةلسارم ، بوقعي نبا ى ملاس )٢٨(
٢٧



 ةدماص ىبلا دض هنم ةفقو مك
 مزهنمب اموي نكي مل ث هماما

 اهقلطا قحلا ليبس ىف ةخرص مك

 . ممصىفدشرلاليبسنع نم هجوىق

 ةظعومو ايار هل _ تيده - ارقا

 مقسلا ىلا ىضفيام ،نخدي نميف ١
 اتنع ىفطصملا جهن فلاخي نمو

 مظع ىفو ربك ىف نقذلا قلحيف
 : همجناتحت ء ىده ىلايل رمساو

 معنلا نم اضيف دجت ث كينب عم
 اهعصر رومعملا دجسملا ةلاسر

 مظتنم ريخىف تتا ىتح « ردلاب
 امك باوصلا ىارلل رفاسملا ىده

 ميلك قلخلا ريخ ث ربلا هب ىتأ

 مهتريصب ىمعا مهبصعت نماي

 مزتلم قحلا حورب خيشل اودوع

 انتقرف هيف باتك ىلع اوجرعو

 مزحلاو مزحلا نيب قرفن ىتح

 بتك ىلع اعرش هقيلاعت امأ

 ميشلا ىلا وفهي نمل ءاورلا ىهف

٢٨



 اهلخدم تنا اراد هلخدا براي

 مجعلاو بارعالا ديس ادمحم

 دجو نيملسملا ىهلا ضوع هيفو

 (٩٢)مدعنمنوكلاذه قلاخ تناف

 . بيجم عيمس هنا هنانج حيسف هنكساو ث ديقفلا هللا محر

 ٠ ( م٥٨٩١ سرام ٣ ) ه٥٠٤١ ةيناثلا ىدامج ١٠ ةرارقلا

 ماجحوب رصان دمحم

 دهب وهب دهع

  

 1٨٦ ٠ رياني ١ موي سلبارط ٤ اتيب . زيعيب 1 دعت ىهو 4 رمعم ىيحي ىلع ءاثر ف ةديصق ادوواد ديعت ورمع رعاشلا )٢٩(

آ



 ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم ةيضابالا
 ةلدتعملا ..

 : ةيلاتلا تارققلا ىف ف ةصخلم هل ةروص ميركلا ءىراقلا ىلاو

 ٥ ةيخيرات ةحمل : .

 ِ` ةنس دلو ىدزالا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ ةيضابالا ماما +.

 ىلعو ع لاوقالا حجرأ ىلع اهل ٩٦ ةنس ىفوتو 0 ةرجهلل ٢ ٢
 .ه اعوشت ةلدتعملا بهاذملا لوأ وهف رابتعالا اذه

 ىميمتلا ضابا نب هللا دبع ىلا بهذملا اذه عابتا بسن

 كلذب مهامس ؛ ةيسايق ريغ ةبسن _ نيروهشملا مهلاجر دحأ

 ايف ناورم ني كلملا دبع دهع ىق ةيومالا ةلودلا ةالو ضعب

 نيب ترج ىتلا ةليوطلا تاشقانملاو تالسارملا ببسب 2 ودبي
 مكحلا كولس دقن ىف ةطشنلا هتكرحلو ع كلملا دبعو هلا دبع
 ء نيقباسلا نيدشارلا ءافلخلا جهنم نع دعتبا ىذلا ث ىومالا

 رومأ لازتعا وا لادتعالا ىلا ةلودلا ماكحل ةحيرصلا هتوعدو

 رهظ ثيحب س جراوخلا دض ةبلصتملا ةيلدجلا هفقاومل مث ث نيملسملا
 ٠ ميعزلا رهظمب ةماعلا دنع أ

 منو ى ةوعدلا لها مهسفنا نومسي اوناك دقف ةيضابالا اما ه
 هذهب اوفرتعي ملو 2 نامزب رباج توم دعب لا ةيضابالاب اوفرعي

 ى عيمجلا ةنسلا ىلع ت رشتنا ام دنع كلذ دعب الا ةيمستلا

 .. نيرخآلا دنع عقاولا ملاب اميلست اهولبقتق أ

٠ ٣



 « ةميرك ىبا نب ملسم ةديبع وبأ وه ةيضابالل ىناثلا مامالا

 بصخلا رشتنا امهبالط نعو ى هريغو رباج نعا ملعلا ذخا

 بالطلا كئلوأ نم رهتشا دقو ء مالسالا دالب بلغا ىف ىضابالا

 برغلا ىلأ ملعلا ةلمحو قرشملا ىلا ملعلا ةلمح

 رباج فلا دقف ڵ اركبم مهدنع نيودتلاو فيلاتلا ادتبا دقو

 بتك لوقت ام ىلع هءارآو هتياور هيف عمج امخض اناويد
 بيبح نب عيبرلا فلاو 2 ىسابعلا دهعلا ىف عاض هنكلو ث .خيراتلا
 ةيضابالا دمتعم باتكلا اذه لازيالو ‘ ىناثلا نرقلا ىف هحيحص

 هنال ملسمو ىراخبلا ىحيحض نم ةجرد ىلعا وهو ص ةنسلا 7

 فلاو . نآرقلل اريسفت متسر نب نمحرلا دبع فلاو 2 دنسلا ىثالث
 ناظقيلا وبأ فلاو ‘ "نآرقلل اريسفت اضيا 'ىرازملا مكحم نب دوه

 نب رشب مناغ وبا فلاو ى ةعاطتسالا ىق بتك ةدع حلفأ نب ذمحم

 لوالا نينرقلا [ ئف اذه لك : راثآلاو ثيدحلا ىف هتنودم مناغ

 مل [ ةرقفلا كلت ىق ىرخا تافلؤم ةدع كانه لب . ىناثلاو

 روصتلا نم رصع لك ىف ةيمالسالا ةفاقثلا عورف ىف فيلاتلا ىلاوت

 6٦٠ ةيلاتلا

 افقلا ىتلا إ بتكلا عيمج ءاصحاب ثحاب ماق ول هلعلو

 شم لعف ث مهددع ئلا ةيوئملا اهتبسن جرختساو ث ةيضابالا
 ةبسن ول عيمجلا بست نيب نراق مث ‘ بهاذملا ةيقب ىف كلذ

 ريثكلاإ اهنم عايفدقو . "اهالعا نكت مل اذا بسننأ ىلعأ نم ةيضابالا 3
 هتدراطم نجع .نامز ا فال وتت مل ىتلا ةل ةينمايسلا ةقحالملل

+ 
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 ىرح ىلا انايحا غلبت ث روصلاو بيلاسالا ىتشب مهتقياضمو

 ءا هقفلل عباصا نوكت ةريثك نايحا ىفو ث تابتكملاو بتكلا
 . مهيفلاخمب ىذالا قاحلال اهكرحت ةطلسلا ةزهجا ءارو نيبصعتملا
 دنع ىتح ةلوهجم اهمهاو ةيضابالا بتك رثكا لازتال نآلا ىلاو
 : بابسا ةدع كلذلو ث مهريغ نع الضف مهسفنأ ةيضابالا

 نم افوخ اهب هنضو اهتاطوطخم كلم نم صرح - ١

 ٠ ةميق بتك اهيف تعاض ةريرم براجت مهب ترم دقو عايضلا

 ضرفي ىذلاو هيلع نوشيعي اوناك ىذلا قلقلا عضولا - ٢

 سفنلاب ابوره ناكم ىلا ناكم نم لاقتنالا مهنم ريثكلا ىلع
 اذا اميسال ةنيمثلا ءايشألا لكب ظافتحالاب حمست ال تالاح ىف

 ٠ نزولا ةليقث تناك

 نم ىأ ث نيقرطلا نم ىقالفنالا ىبهذملا بصعتلا - ٣

 ٠ مهيفلاخم ضعب نمو مهضعي

 ى ىرخالا بهاذملا بتك نم اهريغل حيتا ام اهل حتي مل - ٤
 فلتخمب ةيمالسالا لودلا تلوت دقف ء ثيدحلا رصعلا ىف اميسال
 تلوت ةمخض تاسسؤم كلذ لجا نم تنوكو اهبتك رشن اهبهاذم

 امأ ث سانلا نيب ترشتناو ، ناكم لك ىلا اهلاصياو اهعيزوت
 اهرشن لازيال اهيلع قيضم هنأ ىلا ةفاضالاب { ةيضابالا بتك

 ضعب الا اهنم رشني ملف كلذلو ى ةيدرفلا دوهجلا ىلع اروصقم
 : نم نوكتت ىتلا بتكلا تاهمأ امأ 2 ةريغصلا ةرصتخملا بتكلا .

 تابتكم ىف انوهرم اهنم عضي مل ام لازي الف ءازجالا تارشع
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 نا بسحا الو ‘ رابغلا اهنع ضفنت ىتلا لمانالا رظتنت ةيدرف

 ٠ بيرق كلذ

 ةعيرشلا مولع ىف ةلئاه ةورث مضت ةيضابالا ةبتكملا نا
 ثحابلا نأ الا ‘ عوبطم ريغ اهمهاو اهرثكا نأ مغرو ى ةيبرعلاو
 اذا ةمج دئاوف اهنم ديفتسي دق باعصلا هدرتال ىذلاو ىقتلا

 ٠ اهباحصا نئازخ ىف ةعباق ىه ثيح بهذو ىنعت

 هب دهج دهع
 ةيضابالا دجاوت نكامأ - ١

 اهيف اورشتنا ىتلا نادلبلا رثكا نم ةيضابالا رسحنا دقو
 : ىف الا اوقبي ملف

 بهذملا ىلع نآلا ىلا نامع ناكس بلغاو : نامع )١(

 ةفالخلا راد نع ةلقتسم ةلود كانه مهل تنوكت دقو ، ىغضابالا

 ةمامالا جهنم ىلع انايحأ ريست ث نآلا ىتح ىومالا دهعلا ذنم

 مسقنت انايحاو { ةدبتسملا ةيكلملا جهنم ىلع انايحاو ص ةلداعلا

 ىلع امهادحا بلغتت ىتح ث ةيكلمو ةيماما : نيتلود ىلا
 . ىرخالا

 ء ماظع ةمئا اهيف غبنو ةيملعلا ةكرحلا اهيف ترهدزا دقو

 لازتال )١( اءزج نيعبس تغلب ى ةيملع تاعوسوم اهيف تفلاو

 )١( ف عقي ئةلا "عرشلا نايب» باتك دصقي فلؤملا لعل ٧٢
 ق « ةعيرشلا سوماق » و ص اءزج ٩٢ ىف فنصملاو ص اءزج ١[

 ٠: اهيغو. .اءزج ٢٠. ف «نيبغارلا غولبو نيبلاطلا جهتم» ع اءزج
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 ۔'زہخ

 ٠ سانلل اهرشنتو رابغلا اهنع ضفنت ىتلا ىديالا رظتنت
 ةمخض ليطاسأ تنيبو ةيداصتقالا ةايحلا اهيف ترهدزاو

 ۔ ايقيرفا لحاوس ىلع ىدنهلا طيحملا بوجت تناك ةراجتلل
 لوطسا ىلا ىراجتلا اهلوطسا روطتو ٠ ايسآ بونجو ةيقرشلا
 ةنسرشلا ةيبرغلا تامجهلا دصي نا عاطتسا ميظع ىبرح

 لغلتثلا ماما مزحو ةوق ىف فقي ناو قرشلا ةورث لالغتسال
 نم رخآ ناكو ىزيلجنالا رامعتسالا هجو ىف مث ىلاغتربلا

 عيمج نم ةمواقملا تفقوت نا دعب عافدلا طوطخ ىف طقس

 ىف ىنامعلا صاصرلا ىود لزي ملو ٠ ةرواجملا بوعشلا
 رخآ تتكس امدنعو ٠ تانيسمخلا ىلا عمسي زيلجنالا ةيراحم
 تظقيتسا دق ةيبرعلا ةمالا تناك زيلجنالا دض ةينامع ةصاصر

 هيمدق رجي العف ىزيلجنالا اديو لاضنلل تيهو ديدج نم
 ىف هتاسفلخم فلتت نأ لمانو ٠ قرشلا نم الحار نيتليقثلا

 . ملسم دلب لك ىف - بيرق ىدم

 تناكو ٠ ةيضابالا نم رابجنز ناكس بلغا ناك : رابجنز )٢(
 ةفاقثلا رشن ىق ديج طاشن اهل ناك 0 ةيكلم ةلود كانه مهل

 هقفلا ىف بتكلا ضعب رشن اهنيطالس ضعب ىلوتو 2 ةيمالسالا
 ةليوط دايا رابجنز لهال ناكو ر خيراتلاو ثيدحلاو ريسفتلاو
 تاقالعلا ببسب ايقيرفا بونجو طسوو يرش ىف مالسالا رشن ىف
 تناكو ث تاهجلا كلتب مهطبرت تناك ىتلا ةبيطلا ةيداصتقالا

 روفنلا ةيامحل ةعدار ةوق نامع ةلود عم نوكت رابجنز ةنطلس

 . ىدنهلا طيحملا لحاس ىلع ةعقاولا
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 نأ تعاطتسا اقيناجنات ىف ةيعويشلا ةروثلا تماق امدنعو
 مسا تحت اقيناجنات ىلا اهمضت ناو رابجنز ةلودب حيطت

 ةيمالسالا ةفاقثلا رداصم تفلتاو برعلاو نوملسملا درشو ٠ اينازنات
 . ءاملعلا ىلع ىضقو بتكلا تقرحاف

 ىضابالا بهذملا ىلع ايبيل ناكس بلغا ناك : ايبيل ( ) ٣
 ةيضابالل تماق هراوزو ةسوفن لبج ىف الا قبي ملف رسحنا مث
 ام ةعطقتم ةريصق تارتف ىف لود ايبيل نم ىبرقلا حانجلا ىف

 معنع تلقن ةمئا ةثالث اهالوت ( ه ١٣٥ ١٥٥ ) ىتنس نيب

 ةدم رصق ناك ناو لدعلا ةهازنلاو ةماقتسالا ىف ةديج رابخا
 ناك امل حيحصلا ميوقتلا نود لوحت مكحلا ىف مهنم دحاو لك

 . مكحلا دما هب لاط ول هب موقي نا نكمي

 ةرتفلا ىف اميس ال ، حضاو ىملع طاشن ايبيل ةيضابال ناك 4
 ددع مهل رهتشا دقو ٠ رشاعلاو ثلاثلا نينرقلا نيب ام ةعقاولا

 امك ث ةميقلا تافلؤملا نم اددع وكرت ةمئألاو ءاملعلا نم ريبك

 تدوز ء!ة عئار ةيوبرت ةمظناي ةرماع سرادم مهل ترهتشا

 تايبرم فارشا تحت ءابرغلا ةبلطلا ةماقال ةيلخاد ماسقاب

 لاوقاو ءارآ نهل تلجس تاليلج تاملاع نهنم غبنف . تازيدق

 عم تارظانم ىف نكرتشي نهضعب ناكو ٠ ةعيرشلا لئاسم ىف

 نهضعبل ناكو ٠ احضاو ازوف مهضعب ىلم نلجسيو ءاملعلا رابك

 ٠ عمتجملاو ةسايسلا نوئش نم ةريطخ اياضق ىف ةمزاح فقاوم
٣٥
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 , عم ةلدابتم ةراجتو ظوحلم ىداصتقا طاشن مهل ناكو
 , ناك امم امهريغو نادوسلاو داشت لثم ةيقيرفالا نادلبلا ضعب

 رشن عيسوت وأ نادلبلا كلت ضعب ىلا مالسالا لاختدا ىف اببس
 . هيلع هيقنتعم تيبثتو ، اهيف

 )٤( ىلع ىسنوتلا بونجلا ناكس بلغا ناك : سنوت :

 أ ٠ ةيرج ةريزج ىق الا قبي ملف رسحنا مث ىضابالا بهذملا
 ١

 : هيفو ث رهدزم ىملع طاشن ةقطنملا كلت ىق ةيضابالل ناك

 نم نوكتت ةيعمج لوآ تناكو /افيلاتلل ةيملع تايعمج تنوكت

 فيلات ىف تكرتشا سماخلا نرقلا لئاوا ىف تسسات ءاملع ةعبس

 ناويد مسا اهيلع قلطا اءزج نيرشعو ةسمخ ىف ةيهقف ةعوسوم
 ؛ىضابالا هقفلا ىف عجارملا مها نم ناويدلا اذه ربتعيو ، خايشالا

 ءازجا هنم تدجو امبرو ةصاخلا تابتكملا ىف اظوفحم لازيال وهو
 كرتشا ةبازعلا ناويد فيلات مت هدعبو م ةيرصملا بتكلا راد ىق

 ناكو ةريثكف دارفةلا تافلؤم امأ ٠ ءاملعلا نم ةرشع هفيلات ىق

 مامتها نم رثكا ةيضابالا خيراتب ةقطنملا هذه باحصا مامتها

 تاهاجتالا عيمج ىلا دتمي ىراجت طاشن اضيا مهل ناكو ٠ مهريغ

 ىلاها فيرعتو مالسالا رشن ىلع دعاس امم ىلام ىلا اميس الو

 .٠ هب قطانملا كلت

 ىسنرفلا رامعتسالا دهع ىف اميس الو ريخالا رصعلا ىفو
 اينم ادس اوناكو سنوت ىف ةراجتلا ىلع ةبرج لها رطيس

٣٦



 مهيلع قنحا امم ىنوتلا داصتقالا ىف ىدوميلا لغلغتلا نود

 ثعبم نكي مل كلذ نكلو ١ نيرمعتسملا نم مهراصناو دوبيلا

 مهتربخ ىف مهل ناك دقلو ٠ دحتو دومص ثعبم لب مهل لشف

 .مهل لفك ام مهتيحختو مهربصو ةديدج بيلاسأل مهراكتباو
 حازنا ىتح نييسنوتلا ىدياب ىسنوتلا داصتقالا ىقباو 2 حاجنلا

 .ىف قبي ملو ةينويهصلا بحس تحشقناو رامعتسالا سوباك

 ٠ ماركلا رارحالا سنوت ءانبا الا سنوت

 .بهذملا ىلع رئازجلا ناكس بلغا ناك : رئازجلا )٥(
 ( ١٦٠ - ٢٩٦ ) نيب اميف ةلود كانه مهل تماقو ٠ ىضابالا

 مساب ترهتشاو » نيعباتتم ةمئأ ةتس اهيلع بقاعت > ةرجهلل

 رئازجنا بلغا ىلا ةفاضالاب اهذوفن لمش دقو ٠ ةيمتسرلا ةلودلا
 ةرابع رصخا لعلو ا ايبيل نم ىبرغلا حانجلاو ىستوتلا بونجلا

 ىف مكحلا ماظنناك دقلو » : ]٩ ص رئازجلا خيرات ىف زجوملا

 اوعسو ث ةنسلاو نآرقلا ماكحا اهتمئا قبطي يروش ةرامالا هذه

 لكشب ةيبرعلا ةفاقثلا ترشتناف ث عاضوالا حالصال مهدهج

 » ةينارمدتلاو ةيحالفلاو ةيراجتلا لامعالا تجار امك ظوحلم

 ء "اهنارمع اوتسوو اهءانب اوددج ىتلا ترهيت ةنيدم تدغو

 ه ٠١٠ « ملعلا بالط دوفوو ع ةيراجتلا لفاوقلا ىقتلم

 اهيف تمكح ىتلا ةرتفلا ىف ةيمتسرلا ةلودلا تققح دقل
 تلفكو لبلبلا تنساو لدعلا ترشنف » راهدزالا نم اريثك
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 تعستاو ث ملعلا رودو دجاسملا ترمعو ميلعتلا تممعو تايرحلا

 تايقافتا تدقعو اريبك اراهدزا ةراجتلا ترهدزاو قاوسالا

 نيب ءاخرلا رشتناف ۔ بونجلا لود عم ةيسايسو ةيداصتقا
 اهنكلو ث عيمجلا ىلع ةظوحلم ميعنلا ةايح تحبصاو 2 سانلا

 ؛ىواسم نم ةيهافرلا ةايح هرجتامو ةليذرلا ةبراحمل مزحب تفقو

 ٠ كولسلا ىف لالحناو قالخالا ىف

 عم ملعلا نم رفاو طسقب نوعتمتي اوناك دقف اهتمئا اما

 مهضعب لغتشاو سيردتلاب مهرثكا لغتشاو ‘ ىوقتو عرو

 ىلا ةيضابالا اجتلا ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعبو ٠ فيلاتلاب
 تنواعت مث ث ةرهدزم ةراضح اهضعب ىف مهل ناكو ث تاحاولا

 نم اهضعبو ث رشبلا نم اهضعب ةملؤم ةيساق فورظ مهيلع

 اوظفاح ثيح بازيم ىداوو نالجرو ىلا اورسحناف ث ةعيبطلا

 ٠ تاحاولا نم اهليثم ىف اهيبش هل دجت نا لق ىراضح طمن ىلع

 عم اوقفتا دقف ٠ رارمتساب لقتسم هبش عضو ىلع اوظفاح امك
 اوعفدي نأ ىلع مهدالب ىلا اولخدياإزا ىنامثعلا دمعلا ةالو

 لخدي الو ث ةلودلا ىلا مهسفنا مه اهنولمحي ةددحم ةبيرض مهل

 برغملا ىلع تبلغتو اسنرف تعاج املف ٠ مهيلا ةلودلا ةابج
 اهعم اوقفتاف عضولا سقن ىلا اهعم اولصي نا اوعاطتسا ىمالسالا

 اهيلا اوعفدي نأ ىلع اهعم اوقفتاو ٠ لالتحا ال ةيامح دقع ىلع

 مه اهنولمحيو كارتالا ىلا اهنوتفدي اوناك ىتلا ةبيرضلا سفن

 ىلا لخدتال نآ ىلع ص اسنرف مكحل زكرم برقا ىلا مهسفنا
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 ةيقافتا تيقب دقو ٠ مهنوئش نم ءىش ىف لخدتت ال ناو مهدالب
 قرخ مغر ةماعلا ةيرئازجلا ةروثلا مايق ىلا ةمئاق مهنيب ةيامحلا
 اهلك رئازجلا تدحوت ةروثلا تماق املف ٠ اهدونب ضعبل اسنرف

 نكب رامعتسالا ةدراطمل اعيمج تبهو ث داهجلا ةيار تحت

 فارطا عيمج .تمظتناو حاجنلاب اهداهج للك دقو س هلاكشا
 بعشلا هراتخا ىذلا ماظنلا وهو دحاو مكح ماظن تحت « دالبلا

 ةنيتم سسا ىلع قرشملا هلبقتسم هب ىنبيل هتائف عيمجب ىرئازجلا
 ٠ ديجملا هيضام نم ٠

 جعت رئازجلا ىف ةيضابالا اهنكسي ىتلا قطانملا تناك دقو /

 .ماظنلا قيسنت مت اهتاحاو ضعب ىفو ڵ ةبئاد ةيملع ةكرحب

 روطت ىذلاو 0 ةبازعلا ماظنب فرع ىذلا ، ىساردلا ىوبرتلا

 ه الماش ايعامتجا ايرادا ايوبرت اماظن حبصا ىتح دعب اميف
 ةيسايسلا بناوجلاب قلعتي ام اما ٠ هدونب ضعبب الومعم لازي الو

 دنع ةبازعلا ماظنو ٠ لالقتسالا دعب ةلودلا هتلوت دقف ةيئاضقلاو

 ، اهنامزل ةقباس ةيوبرت ةقيثو ربتعي سماخلا نرقلا ىف هتاشن

 ' نيب ةيدرفلا قورفلا ةظحالمو ىزلا ديحوتب متها هنا ىفكيو
 ةبلطلل ةيلخادلا ماسقالا دادعاو نيقوعملاب ةيانعلاو ڵ بالطلا

 ةيبالط تالحرب مايقلاو قيقد ىويرت فارشا تحت نيبرتغملا
 ءىراقلا مهفيال نا وجراو ٠ ميوقتلاو هيجوتلاو ىلمعلا بيردتلل
 هنكلو ، مويلا ةمظنا هتغلب ام لامكلا نم غلب ماظنلا اذه نأ

 ربعلا كلذ ىف اهلكاشمو ةيبرتلا نوئش نم ريثكل هبنت هنا ىفكي
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 ( اهعضي ىتلا لولحلا نع اريثك فلتخت ال الولح اهل عضوو مدقتملا

 . : . ةيبرتلاو سفنلا ءاملع مويلا

 ضعب ىف ىضابالا بهذملل عابتا دوجو نع عاشي )٦(

 ; ٠ ةيقرشلا ةيبوروالا دالبلا ضعب ىف كلذكو ةيقيرفالا دالبلا

 . ةيعطق ةفصب دكاتي مل كلذ نم ائيش نكلو

 ! وهم دهع هج

 جراوخلا نم اوسيل ةيضابالا - ٢

 ‘ نم مهربتعاف { دئاقعلا ىف تالاقملا باتك مهملظ دقل

 ؛ مهب اوقصلاف - جراوخلا نع سانلا دعبا مهو - )٢( جراوخلا

 ىلا مهومسقو 0 اهب مهل ةقالع ال تاركنملاو عئانشلا نم اددع

 ىلا اوبست مث ٩ اماما اهنم ةقرف لكل اولعج مث قرفلا نم ددع

 م مالسالا نم هجارخال ةيفاك لاوقالا نم ةلمج مهنم ماما لك
 دنع مهتالاقمل الو ص ةمئالا كئلوأل الو قرفلا كلتل لصا الو

 ٠ كلذب لوقي نمم نوؤربي ةيضابالا لب ث ةيضابالا
 ةقرفو ةيثراحلا ةقرفو ةيصقحلا ةقرف قرفلا كلت نمو

 ةيضابالا ىلا مهنوبستي نيذلا ةمئالا نمو ٠ اهعورف مث ةيديزيلا
 ٠ هل ةحص جا كلذ لكو ٠ اهعورفو قرفلا هذه ةمئأ

 ةيضابالا»و «ةدمالسالا قرغلا نيب ةيمخابالا » باتك رلختا )٢(

 ىاع لوالا ىغ در دقو - فلؤرلل ىلوالا ةقلحلا خيراتلا بكوم ىف

""" 
 : ٠: ةيجراخلا
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 ىلا اهنوبسني ىتلا ةركنملا تالاقملا ىلع ةلثمالا نمو

 : ىلي ام عينشتلا دصق ةيضابالا

 نمف ث هدحو هللا ةفرعم الا ناميالاو كرشلا نيب سيل - ١

 وهف ران وا ةنج وا لوسر نم هاوس امب رفك مث هدحو هللا فرع

 ٠ كرشلا نم ءىرب رفاك

 اباتك هيلع لزنيو ، مجعلا نم الوسر ثعبيس هللا نا - ٢

 ٠ ةدحاو ةلمج ءامسلا نم

 مل ناو باتكلا لها نم ةوبنلاب دمحمل دهش نم - ٣

 . نونمؤم كلذب مهف هتعيرشب اوملعي ملو هنيد ىف اولخدي
 نم اريثك دجي دئاقعلا ىف تالاقملا بتك ىلع علطملاو

 هلاثماو اذهب لوقي نم ىلع نومكحي ةيضابالاو ٠ عئانشلا هذه

 ٠ ةرورضلاب نيدلا نم ملع امل بيذكتو هللا ىلع در هنال كرشلاب

 .ىلا بسني ام عيمج ىلا اورظن تالاقملا باتك نأ ودبيو

 مهرابتعاب _ ةيضابالا ىلا هوبسنف - لطابب وا قحب , جراوخلا
 ىلع ةلثمالا نمو ٠ صيحمت وا ورت نود - مهنم مهنا مهمعز ىق
 : ىليام كلذ

 ١ - عامجالا نوركني ٠

 ا :ه مجرلا نوركني ۔ ٢

٣ - زبقلا باذع نوركني ٠:



 نم ثلاثلا لصالا هنوري لب عامجالا نوركني ال ةيضابالاو

 ةنسلاب تبث هنا :ا نولوقي امناو ص مجرلا نوركني الو عيرشتلا لوصا
 ربقلا باذع ن وتبثيو ٠ خوسنم نآرقي سيلو ى ةيلمعلاو ةيلوقلا

 ٠ عوضوملا ىف تبثت ةريثك ثيداحا ىلا ادانتسا نيكلملا لاؤسو

 برحلا لاجم ىف ىتح ةيضابالا تالاقملا باتك قحال دقو

 كلذ ىلع ةلثمالا نمو ناكمالا ردقب مهيلع عينشتلا اولواحف

 : ىليام

 ء عاركلاو حالسلا نم نيملسملا لاوما ةمينغ نولحتسي - ١

 . كلذ ادعام نومرحيو

 ىف اهولحتساو رسلا ىف مهيفلاخم ءامد اومرح - ٢
 ٠ ةينالعلا

 اوبات ناف ليوات وا ليزنت ىف مهيفلاخم هباتتسا بجت - ٣
 ال ام وأ هلهج عسي اميف فالخبلا كلذ ناكا ءاوس ٠ اولتق الاو

 . هلهج عسي

 بآت ناف بيتتسا مث دحلا هيلع ميقأ قرس وا ىنز نم ٤

 . لتق الاو

 نيملسملا لاوما نم ءىش ىا ةمينغ نولحتسي ال ةيضابالاو

 نوبيتتسي مهو 0 مالس ىق الو برح ىف ال « هريغ الو احالس ال

 ىصاعملا نم رئابك ىلع مدقي وا نيدلا نم اعدي بكتري هنوري نم
 قوقح هوطعا هفقوم ىلع رصأ ناو مهنم ادحاو ناك بات ناف

٤٢



 ةعدبلا زواجت اذا الا ، ادبا هلتق مهدنع زوجي الو ةماعلا ملسملا

 ىف نوواستي مه ٠ دترملا ماكحا هيلع قبطنت ذئنيحف ةدرلا ىلا
 مهو ٠ ةلدتعملا ةيمالسالا بهاذملا نم مهريغ عم مكحلا اذه
 عيمج نال ةينالعلا ىف الو رسلا ىف ال مهيفلاخم ءامد نولحتسي ال
 مهءاسن اوناصو مهلاوما اوظفحو مهءامد اونقح دق نيملسملا

 نم جورخلاب الا اهنم ءىش لحي الو ديحوتلا ةملكب مهلافطاو
 . ديحوتلا

 وهو ى ةقرسلا دح هيلع ميقا قرس نم نا نولوقي ةيضابالاو
 ىنز نمو ٠ كلذ دعب ءىش هيلع مهل سيلف هليبس ىلخا مث عطقلا

 هليبس كرت مث دلج نصحم ريغ ناك ناو مجر انصحم ناك ناف

 ةنيعم مئارجل ادح هللا هلعج لتقلاو ٠ كلذ ريغ هيلع مهل سيلو
 ٠ اهريغ ىلا لقنت الو ميكحلا عراشلا اهنيب ةددحم

 ام عيمج نم ةيضابالا ىلا هوبسن اميف تالاقملا باتكو

 . ريثك اههابشا نم مهلو نوئطخم هانركذ
 ١ توخرؤملا مهملظ ث دئاقعلا باتك دنع ةيضابالا ملظ امكو [

 لك مهب اوقصلا مث جراوخلا نم ةقرف كلذك مهوربتعاف اضيا
 قدصبو - لطابيو قحب _ ىعيشلا مالعالاو ىومالا مالعالا هقصلا ام
 لك ميمعتلا ىلع اذكه مهيلا اوبسنو ث جراوخلاب - بذكيو

 ءافجو ى عبطلا ةظالغو ، فنعلا لامعا نم كئلوا ىلا هنوبسني ام

 مل ةيضابالا نا مغر ، مهفلا دومجو ث ةلماعملا ذوذشو ث ةوادبلا

 تالاح ريغ ىف مهخيرات لاوط فنعلا لامعا نم لمع ىاب اوموقي

ر



 مكحلا ةمظنا ضعي اوريغي نا اوعاطتسا امدنع ىتحو ٠ عافدلا

 نود هودارا ام مهل متو ‘ عانقالاو ةوعدلا ىلع مهلمع ماق امناف

 ايبيل ىف مخحلا مالخن ريغ دقف ث احور اوقهزي وا افيس اودرجي نأ

 وعدي هنوبصني ىذلا مامالا ناك لب 0 فنع ىأ نود تارم ثالث

 ىأك هتابجاوو هقوقحب ءاقبلا نيب هريخيو قباسلا مكاحلا هيلا

 نم ءاشي نمو هلامب اميلس هديري ناكم ىلا جورخلا وا ملسم

 ءاضقلا ذنمو ٠ ةيمتسرلا ةلودلل مهنيوكت مت ةقيرطلا سفنبو ٠ هلهأ

 ده ١٥٤ ةنس ىلاوح ايبيل ىف ةمئاقلا لودلا نم مهتمئا رخآ ىلع

 ثميلع تلدابتو اهيف تماق ىتلا لودلا ىلع جورخلا اولواحي مل
 .. دعب نم مكحلا

 من ه ٢٩٦ ةنس رئازجلا ىف ةيمتسرلا ةلودلا تطقس ذنمو

 اوموقي ملو ث كلاته تبصتنا ىتلا لودلا ىلع جورخلا اولواحي
 مهنومحريال نيخرؤملا ناف كلذ عمو ، فنعلا نم ءىش ىاب اهدض

 نوددريو 0 لاتقلا ةبحمو بغشلاو فنعلا لامتسا مهيلا نوبسنيو
 باتك اهنم ولخي داكي ال ىتلا ء ةفولاملا مهترابع تالاقملا باتك عم

 فيسلاب هيلع اوردق ءىش ىاب روجلا ةمئا ةلازا نوري ةيضابالاو »
 .نلو » : هلوق نيرصاعملا نيفلؤملا دحا اهيلا فيضيو «« هريغب وا

 مهل ماد ام ةيمالسالا ةمالا ىف لاتقلا فقوتيو فويسلا دمغت

 ٠: « راصنا مهلو دوجو

 ى نتفلا نم مهبورهو ءامدلا ةقارال ةيضابالا ةهارك لعلو
 مهوقحالو « موجهلا مهيلع اوددشف مهيفلاخم مهيلع ارج

٤٤



 ناكف مهريغ نم اولحتسي مل ام مهنم اولحتساو ث رارمتساب

 ةدودحم نكاما ىف مهراصحناو مهددع صقانت ىف ايبس كلذ

 ه ةفيض

 نتكنكنت

 ةسايسلا ىف مهلوصا نم - ٣

 ىلا نواجلي الو ، عانقالاو ةوعدلا ىلع نودمتعي ةيضابالا
 اوكرتشي مل كلذلو ث عافدلا تالاح ىف الا فنعلا لامعتسا

 ةعيشلاو جراوخلا اهب ماق ىتلا فنعلا لامعا نم لمع ىأ ىف

 ! ةيومالا ةلودلا دض مهريغو ثعشالا نباو ريبزلا نباو نوباوتلاو
 فينعلا مهدقنو ةيومالا ةلودلا ماكح ىلع ديدشلا مهراكنا مغر
 ٠ ةنسلاو باتكلا نع فرحنملا مهكولسل

 ضابا نب هللا دبع جرادتسا جراوخلا ءامعز لواح دقو

 عفتري موق ىلع جرخيال هنا مهربخاو عنتماف مهعم جورخلل
 ! ٠ مهدجاسم نم نآرقلاو ث مهعماوص نم ناذآلا

 ىه ۔ ةيعافد اهبابساو - ةيضابالا اهب ماق فنع ةكرح لواو

 هلا دبع نب ىيحي قحلا بلاط نميلا ىف اهب ماق ىتلا كلت
 ص ٥ ءزج ) ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاق م 'ىدنكلا

 : ىلي ام ( ٠٦

 سانلا ىف ةريسو اديدش افسعو ارهاظ اروج نميلاب ىارف »
 ء ىرن ام ىلع ماقملا انل لحيال هنا : هباحصال لاقف ث ةحيبق

٤٥



 ةرصبلاب ةيضابالا نم ةعامج ىلا بتكو ث هيلع ربصلا الو
 ميقت الا تعطتسا نا هيلا اوبتكف 2 جورخلا ىف مهرواشي اهريغو
 اهجئاتنو ةكرحلا كلت بابسأو ٠ ٠ها « لعفاف ادحاو اموي

 ةكرح لوا اهلعلو ث بدالاو خيراتلا بتك ىف ةلصفم ةفورعم
 ةقطنم اهيف اوزواجتف مهيفلاخم دض ةيضابالا اهب ماق اهرخآو فنع
 ٠ سفنلا نع عافدلا

 ىف ةسايسلا ىف مهلوصا مها صخلن نا انناكما ىف لعلو
 :: ةيلاتلا طقنلا

 مايقلاو 3 ىهنلاو رمالا هللا ضرفب ةضيرف ةمامالا دقع - ١

 { اهعضاوم ىف اهعضوو ، اهعضاوم نم قوقحلا ذخاو لدعلاب
 ٠ عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم اهيلع ليلدلاو ٤ ودعلا ةدهاجمو

 ةروصقم تسيل ( ةفالخلا ) ةيمالسالا ةلودلا ةسائر - ٢

 ناف ةقلطملا ةءافكلا اهيف ىعاري امناو برعلا وأ شيرق ىلع

 ٠ احجرم ةبورعلا وأ ةيشرقلا تناك تاءافكلا تواست

 ٣ - لداعلا مامالا ىلع جورخلا لحي ال ٠

 لوقت امك ابجاو سيل رئاجلا مامالا ىلع جورخلا ۔- ٤

 ء اهعم نمو ةرعاشالا لوقت امك اعونمم سيلو 0 جراوخلا

 نظلا بلغ اذا جورخلا ناسحتسا حجرتي,ازئاج وه امناو

 ىلع بلغ اذا ملاظلا مكحلا تحت ءاقبلا نسحتسيو { هحاجن

٤٦



 قصلت ةرضم ىلا ىدؤي نأ فيخ وا جورخلا حاجن مدع نظلا
 دالب نم ناكم ىا ىف ءادعالا ىلع مهتوق فعضت وا نيملسلا
 . مالسالا

 نودصسقيال ةروجلا ةمئالا ىلع نوملكتي امدنع ةيضابالاو

 باتكو نيخرؤملا تارابع هب ىحوت امك ص .طقف مهيفلاخم
 نع اوفرحنا نيذلا روجلا ةمئا نودصقي امناو ، تالاقملا

 :؛ هريغ عابتا نم وا ىضابالا بهذملا عابتأ نم اوناكا ءاوس هللا مكح

 . بهذم هل سيل روجلاف

 لها ةيبلغا قافتابو ىروشلا قيرط نع راتخي مامالا - ه
 ٠ دقعلاو لحلا

 نسحتسيو 0 هتالو تافرصت نع لوؤسملا وه مامالا - ٦

 ةيلوت ىف ةقطنم لك لها نم دقعلاو لحلا لها ريشتسي نا هل
 ٠ مهنع مهلزعو مهيلع لامعلا

 را ماما نود ةيمالسالا ةمالا ىقبت نأ زوجيال - ٧
 . ناطلس

 بجتسي مل ناف لدعلاب الوا بلاطي رئاجلا مكاحلا - ٨
 مايقلا زاج بجتسي مل ناف نيملسملا روما لازتعاب بلوط
 ىلا ىدؤيال كلذ ناك اذا هلتق ىلا كلذ ىدا ولو ةوقلاب هلزعو هيلع

 ٠ ربكا ةنتف

 مهريغ نم وا ةيضابالا نم ناكا ءاوس رئاجلا ناطلسلا - ٩

 . ىغب ركسعم هركسعمو نيملسملا ةءارب ىف هناوعاو وه

٤٧



 ناك ولو مالسا دلب بهذملا ىف مهل نيفلاخملا دلب - ٠

 . ارئاج مهناطلس

 لخاد ةمئاق ةملسم ةلود ىلع ءادتعالا زوجيال - ١

 :ءا ناودعل ادر الا اهدودح

 اذا ةيمالسالا ةمالا ىف تامامالا ددعتت نا زوجي - ٢

 اهئازجا نيب عطق وأ اهنم دالبلا فارطا تدعيو اهتعقر تعستا

 اببس كلذ نوكي وأ ‘ دحاو ماظنب اهمكح رسعي ثيحب ودع

 . اهيف سانلا حلاصم لطعتو اهاوق تتشتو اهرايهنال

 امك ىه روص عبرا ةيضابالا رظن ىق رادلا مكحل - ٣

 : ىلي

 ! مالسا ركسعم ناطلسلا ركسعمو ث مالسا راد رادلا ( 1 )
 ةملسم ةلودلاو ةملسم ةمالاو املسم نطولا نوكي امدنع كلذو

 ٠ هللا باتكب لمعت

 . مالسا ركسعم ناطلسلا ركسعمو ى مالسا راد رادلا ( ب )
 املسم نطولا نوكي امدنع كلذو ملظو ىغب ركسعم هنا الا
 ىمالسالا جهنملا مزتلتال اهنكل ةملسم ةلودلاو ةملسم ةمالاو
 . مهيفلاخم نم وا ةيضابالا نم تناكا ءاوس مكحلا ىف

 رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو مالسا راد رادلا ( ج )

 مكاحلاو ةملسم ةمالاو املسم نطولا نوكي امدنع كلذو كرشو

 . ةيباتك ريغ وا ةيباتك ةكرشم ةرمعتسم ةلود

٤٨



 كلذو رفك ركسعم ناطلسلا ركسعمو رفك راد رادلا ( د )

 مكحلا ىلوتتو ةكرشم ةما هنكست نيكرشملل نطولا نوكي امدنع
 ٠ ةكرشم ةلود هيف

 وه هج وج

 . .ةديقعلا ىف مهلوصا نم - ٤

 ءىرابلل قلطملا هيزنتلا وه ةيضايالا ةديقع يف ماعبا لصالا
 ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نم هيبشتلا مهوأ ام لكو ؛ العو الج
 يجؤيالو ماقملا يساني امب هليوات بجي ةتباثلا ةيوبنلا ثيداحالا وا
 ٠ هيبشتلا ىلا

 داتتجالا : يجو اههنم دبال ناكرا ةثالث نم نوكتي ناميالا - ١
 . لمعلاو ث رارقالاو

 تاذلا ىلع ةدئاز تيل ةيتاذ البعو لج ءيرابلا تافص - ٢

 . اهيف ةلاح الو اهب ةمئاق الو

 ٣ - هديعوو هدمبو يف قداص ىلاعتو كرابت هللا ٠

 ٤ ىدبا رانلا رأ ةنجلا. ىف دولخلا ب :. .
 هدحو 0 هللا الا هلاال نأ دهشت نأ ىه ديحوتلا ةملك _ ه

 هب ءاج ام ناو ث هلوسرو هدبع ادمحم ناو ؛ هل كيرش ال
 :4 .ئلرش ةثالثلا اهماسقا نم مسق ىآ راكناو س قح

 :: كرش ةرورضلاي نيدلا نم مولعم راكنا - . ٦

٤٩ 

) ٤ - ةيضايألا (



 هنم ءىش راكناو رتاوتلاب لقن ىلاعت هللا مالك نآرقلا -
 ٠ كرش

 لامعأ نيب قحلا لصفلا وه امناو ايسح سيل نازيملا - ٨
 قلخلا ٠

 قيرط وه امناو منهج قوف ايسح اقيرط سيل طارصلا - ٩ ۔<-

 نم دحا هناب هفصوو ٠ هدابعل هاضترا ىذلا هثلا نيدو مالسالا

 كاسمتسالا ةبوعص هب دصقي - حص نا ةرعشلا نم قداو فيسلا

 ؛ ةحماجلا تابغرلا جاوما طسو ميوقلا هجهن ىق ريسلاو مالسالاب
 ٠ ةايحلا مضخ ىف ةمطالتملا نتفلاو ةحماطلا تاوهشلاو

 اربجم سيل هلمعل بستكم هرايتخا ىف رح ناسنالا ۔ ٠
 ٠ هلعفل اقلاخ الو هيلع

 ۔‘ هدعب الو هلبق تسيل لعفلا عم ةعاطتسالا - ١

 انيأر نم ) ناتبجاو ىصاعلا نم ةءاربلاو عيطملا ةيالو - ٢

 نمو ث هانيلوتو اريخ هيف انلق ، اريخ هنع انعمسو ث اريخ هنم
 ٠ ( هنم انآربتو ص ارش هيف انلق ارش هنع انعمسو ص ارش هنم انيار

 ٣ - ةيوت نودب ةريبك رفغت الف ةرقغملا ساسأ ةيوتلا ، .

 تانسحلا لعفبو ع رئابكلا بانتجاب رفغت اهناف رئاغصلا اما :
 » اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتاو «

 سيلو ىقشو ديعس وا رفاكو نمؤم نامسق سانلا - ٤
 . ( نيتلزنملا نيب ةلزنمال ) ثلاث مسق كانه

٥٠



 ىقش نمو ث ادبأ ىقشيال ةرخآلا ىف دعس نم - ٥

 ! ادبا ةداعسلاو ةواقشلا عمتجت نلو 0 ادبا دعسيال

 عم نوقنانملاو ث ناميالاو كرشلا نيب ةلزنم قافنلا - ٦

 بذعيل » 0 ةرخآلا ىف نيكرشملا عمو 0 ايندلا ماكحا ىف نيملسملا

 ئلع هللا بوتيو تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا

 ةلزنملا ىهو )٢( « اميحر اروفغ هللا ناكو .2 تانمؤملاو نينمؤملا
 ٠ نيتلزنملا نيب

 اهب دوصقملاف دحوملا ىلع رفكلا ةملك تقلطا اذا - ٧

 هلاتقو قوسف ملسملا بابس » : باب نم كرشلا رفكال ةمعنلا رفك

 « ضعب باقر مكضعب برضي ارافك ىدعب اوعجرتال » و & رفك
 ٠ « رفك مكحلا ىف ةوشرلا » و

 ٨ - نابجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا .

 ةعافشلا : نامسق ىهو « ةتياث يتي لوسرلا ةعافش - هل

 « ةنجلا نيملسملا لوخدلو باسحلا ءدبل ث ةمايقلا موي ىربكلا

 ةعافشلاو 0 هتبج دمحم انيبن هب صتخي ىذلا دومحملا ماقملا ىهو

 . تاجردلا ةدايزب نيفوملا نينمؤملل الا نوكت الو ىرغصلا

 ٠ - بتكلاو لسرلاب قلخلا ىلع موقت هللا ةجح ٠

 ۔ عرشلا حبق ام حبقلاو عرشلا هنسح ام نسحلا - ١

 : نكن

 )٢( بازحالا : ٧٢ .
٥١



 عيرشتلا ىف .مهلوصا نم ٥

 عامجالاو ةنسلاو نآرقلا : ىه ةيضابالا دنع عيرشتلا رداصم

 , ؛باحصتسالا لالدتسالا تحت لخديو / لالدتسالاو سايقلاو

 عامجالا ىلع نوقلطي دقو ث ةلسرملا حلاصملاو ، ناسحتسالاو

 نوثدحتي امدنع نولوقيف ( ىارلا ) ةملك لالدتسالاو سايقلاو
 ببسيو ٠ ىأرلاو ، ةنسللو ث باتكلا : ىه عيرشتلا رداصم نع
 .. عامجالا نوركني مهنا نظف مهنع بتك نم ضعب اطخا كلذ

 : :. لوصالا لئاسم ضعب ىف ةيضابالا ىار كيلاو

 هللا هصقو خسني مل اذا انل عرش انلبق ناك نم عرش ۔ ١

 . عيرشتلا ةهج ىلع انيلع مالسلا هيلع هلوسر وأ ىلاعتو كرابت

 ةجح ىتوكسلا عامجالاو ةيعطق ةجح ىلوقلا عامجالا - ٢

 جتحي الف ملعلا ديفيالو لمعلا ديفي ىداحلا ثيدحلا - ٠ ٣

 ٠ دئاقعلا ىق هب

 ٤ - مهريغ ىلع ةجح سيل مهعامجا وا ةنيدملا لها لمع .

 . هريغ ىلع ةجح سيل ىباحصلا بهذم - ه
 عمجلا : نكمي ملو هلمعو هي لوسرلا لوق ضراعت اذا ٦

 لمتحي لمعلاو 0 انيلا هجوم اساسا هنأل ىوقا لوقلاف امهنيب
 ٠ ةيصوصخلا

 ٢ بجاو وهف هب الا بجاولا متيال ام .

٥٢



 لخديو نآرقلا صني تبث مكح ىف سانلل رايخ ال - ٨
 . ميكحتاا ةيضق اذه ىف

 ٩ - لاوقا ةثالث ةباحصلا ةلادع ىف مهل :

 نارقلا هقسف نم الا لودع مهلك ةباحصلا : لوالا لوقلا

 . بطاح نب ةبلعثو { ةبقع نب ديلولاك
 ةلوبقم مهلك مهتياورو لودع مهلك ةباحصلا : ىناثلا لوقلا

 ٠ نتفلا ىف ضاخ نمم نتفلاب ةقلعتملا ثيداحالا ىف الا

 رهتشا نم سانلا نم مهريغك ةباحصلا : ثلاثلا لوقلا

 ىماسلا لاق ءهنع ثحب هلاح فرعي مل نمو ث كلذكف ةلادعلاب

 : سمشلا ةعلط ىف

 .لصفلاو هريغ لثم ليقو لدع ليقق ىباحصلا اما
 نحتميلف هريغك هدعبو نتفلا نيح ىلا لدع هناب

 ضعب ىف هي كلا لؤسرت نع تزدض ىتلا لامعألا ۔ ١٥
 تبثي مل وأ ٤ اهيلا ذعي ملو اهلعف وآ ‘ ضراع ببسل تادابعلا

 لاح ةعقاو اهنوري 'افناو ۔ء ةنس اهتوربثعي ال ص اهيلع مواد هنأ

 ءادتقا ث طقف ةهباشم فورظ ىق اهب نايتالا نكمي

 .تونقلا : ةيتآلا لئاسملاا ةينسب نولوقيال مهف كلذلو هتيب لوسرلاب

 دنع ةبابملا كيرحت « ريبكتلا ذنع ىديالا عفر ص ةالصلا ىف

 ةدايز . ةالصلا ىف ةحتافلا ةءارق دعب نيمآ ةملكب رهجلا ص دهشتلا

 ٠: رجفلا ناذآ ىف « مونلا نم ريخ ةالصلا »

٣



 امهدحاف تايعطقلا ىف نادهتجملا فلتخا اذا ۔ ١٦ ۔

 ىف ىا تاينظلا ىف افلتخا اذاو ٠ مثآ ءعىطخم رخآلاو ، بيصم

 نوري قرشملا ةمئا نم ةكرب نباو برغملا ةيضاباف ث عورفلا
 رجا هلو ءعىطخم رخآلا ناو 2 نارجا هل بيصم امهدحأ نث

 ىنالجراولا بوقعي وباو قرشملا ةيضابا اما ، هداهتجا ءازج دحاو
 ٠ بيصم نيدهتجملا الك نا نوريف برغملا ةمئا نم

 : لاثما ث ةماعلا دعاوقلا ىعارت ةيهقفلا تاعيرفتلا ىفو

 الب ولو ةالصلا هيف زوجت نذاب هيلا لخد ناكم لك ۔
 ٠ نذا

 . هبصغ اتيب نطوي نأ بصاقل حصيال

 ٠ رفسلا ةين ىلع مادام رصقي رفاسملا

 نكي مل نا ادمع اهدسفي اوهس ةالصلا ضقنيال لمع لك

 . اهحالصا

 ٠ هتصاخل فرعت مل نا عيمجلل نوكت نا ةربقملا ىف لصالا

 ٠ هيلع ىلصي ال هب ىلصي ال ام لك -
 ٠ املع ال المع بجوت نيلدعلا ةداهش

 . ىضاملا ىف ال لبقتسملا ىق عفني نيميلا ىف ءانثتسالا

 ٠ لماكلا قادصلاو ةدعلا بجوت ةولخلا .

 ٠ هيوبا نم ملسأ نمل عبات دلولا -

 . هنمث لكاو هعيب مارح هميرحت ىلع عمجم لك -

 ٠ اهدصاقمب رومألا
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 . ٠ كشلاب لوزي ال نيقيلا
 ٠ ةمذلا ةءارب لصالا

 .. ركنأ نم:ىلع نيميلاو ىعدا. نم ىلع ةنيبلا
 ٠ ةرصاق ةجح رارقالاو ةيدعتم ةجح ةنيبلا -

 '. نآعمتجيال نامضلاو جارخلاو ء نامضلاب جارخلا
 ٠ لازي ررضلاو رارض الو ررض ال -

 ةلزنم لزنت ةجاحلاو ‘ تاروظحملا حيبت تارورضلا -

 ه ةرورضلا

 ٠ حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا ءرد ن

 ه ريسيتلا بلجت ةقشملا

 . نايعلاب تباثلاك ناهربلاب تباثلا

 نيبتت مل ةيصو لكو ٠ نامضلا ىف ىفاني ىعزشلا زاوجلا -

 . برقالل تعجر

 مارحف منغي لام لكو س هتمينغ مارحف ثروي لام لك
 . هثاريم

 ٠ هقفلا لوصا بتك ىف ةروكذم ةريثك اهلاثماو

 هم دج وج
 ةيعامتجالا تاقالعلا ىف مهلوصا نم - ٦

 مهريغ نيبو مهنيبو مهسفنا ةيضابالا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا

 ةفوع نب راتخملا ةزمح ئبا ةبطخ ىف تعاج ةعئار ةملك اهعمجت

- 

٥٥



 ، نثو دبانغ اكرشنن الا :ة مهنم نحنو انم سانلا » : هلوق ىهو
 » هروج ىلع اهيقف ارابج اكلم وأ ص باتكلا لها نم ارفاك وأ

 :: نيترقف ىق زاصتخاجب كلذ ليصفت نكميو

 : ةلودلاز دارفالا نيب ةقالعلا ۔ ىلوألا ةرقفلا

 ناخ ئضابالا بهذملاب ةنزتلم ةلودلا :تناك اذا ( ) ١

 ىلع ىرجحجت اهيفلاخم نم اهناطلس تخت نوكي نمل اهتلماعم

 : ىلاتلا وحنلا

 هب ام ) هحييق اوفلاخ اه كرت ىلا ىنسحلاب مهوعدت - ١
 اوعنتما ناو غ مهنم تراصو اهنم اوراص اوباجتسا ناف ( اولض

 ى قوقحلا عفد نم نلاعت هلا مكح مهيلع ىرجت نآ ىلا مهتعد
 مه ام نئفع: اوكرت .اوباجقسا ناف ء ماكحلل بجاول عوضخلاو

 نينطاوملا ةيقبل بجي ام ماكحألاو قوقحلا نم مهل بجوو « هيلع

 ٠. اهبهذم لها نم

 , ..| .. مهريغ عسي امك لدعلا اعيمج مهعسي - 1
 ىلعو تاقدصلاو مئانغلاو ءعىفلا نم مهقوقح مهل - ٢

 . اههوجو

 رئاسل بجني انيك مهتع ملظلا عفاد ةلولا ىلع مهل - ٤

 : لهألاو لاملاو سفنلا ىف ةيامخلا .قح اهيلع مهل - . .٥

+



 امك مهماهس مهلف وزغلا ىف اهعم اوكرتشا اذا ٦

 . مهريغل

 هبمح ةلودلا ىف لامعالاو بصانملا عيمج اولوتي نأ مهل - ٧

 . مهريغ لثم مهتالهؤمو مهتاءافك
 امب بدا قوقحلا نم هيلع بجو امم مهنم عنتما نم - ٨

 ٠ ليبسلا ءاوس ىلا هدريو هعدري

 ٠ همد كفس لحو هلاتق زاج

 مهادالبب اودرفنا مث ةلودلا ناطلسب اوفرتعا اذا - ٠
 ةيآ ادر نكي مل ام كلذ ىلع اوكرت « مهماكحأ اهيف اورجاو

 . ةمئاق ةنس وأ ةمكحم

 قوقحلا بجاوي موقيو ، مهنيب ىضقي نم مهنم راتخي - ١
 بولسا ىلع ىرجي مادام كلذ ىف هلوق عمسيو مهلو مهيلع
 . : . مهلك ةاضقلا

 ىف دريو قوقحلا نم بجي ام لك مهنم ذخؤي - ٢

 . مهنم ةجاحلا ىوذو مهئارقف

 ١٣ - مهيلا ترذعا نايصع ةكرحب ةلودلا مهتمهتا نا .

 !ركنم ناك اذا سانلا نيب اركنم نورهظي مهكرتت ال - ٤

 : ٠ اضيا مهدنع

٥٧



 ناف ىضابألا بهذملا ريغب ةمزتلم ةلودلا تناك اذا ( ب )
 اهعم مهلماعت ىرجي اهناطلس تحت نونوكي نيذلا ةيضابالا
 : : ىلاتلا وحنلا ىلع

 عيمجل لاتقلاو داهجلاو وزغلا ىف اهعم نوكرتشي - ١
 . اعافدو اموجه نيكرشملا

 نومجاهملا ناك ولو نطولا نع عافدلاب اهعم نوموقي - ٢
 . ةلداعلا ةيعرشلا ةمامالا نكت مل ام ث ةيمالسا الود

 ةدعاسم اهيف نكت مل ام لامعالا عيمج اولوتي نا مهل - ٢

 . ةيصعم راهظا وا قح لاطبا ىلع
 نا.ىثخيالو س ةوقلا هسفن ىف مهنم سناي نمل زوجي - ٤

 رخآ لمع ىا وأ ةرادالاو ءاضقلا لامعا ىلوتي نأ لغتسي

 قوقح اهب قلعتت ال ىتلا لامعالا عيمج اولوتي نأ مهل - ٥
 ٠ اههباش امو ةحصلاو سرادملاو دجاسملا روماك

 دودح نم دح ةماقا هيف لمع ىاب مهدحأ فلك اذا - ٦

 ٠ قح كلذ نا دكات اذا هب موقي نا هيلعف 2 هللا

 ةعاط ال هناف ، ةيصعم ىف مكاحلا ةعاط زوجت ال ٧

 ٠ قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل

 مهيلعو مهل بترتتو ‘ ماكحالا عيمج مهيلع ئرست - ٨

٥٨



 ىف اهب لومعم ةيهقف لاوقا ىضتقمب ةرداصلا قوقحلا عيمج
 . مهبهذمل ةفلاخم تناك ولو ةلودلا بهذم

 بهذم قفو ترذص ماكحا ىلع قوقح نم بترت ام - ٩
 . ةلودلا تريغتو ولو طقسيال ةلودلا

 مازتلاو ةلادعلا ىلا - ةلودلا عم نواعتلا ىف - رظنلا - ٠

 5 . بهذملا ىلا ال مالسالا ماكحا

 نوكت امدنع ةدراو ةقباسلا تازارتحالاو .طورشلا رثكا

 .ىلعف بهذم ىاب ةكسمتم ةلداع تناك اذا امأ ث ةرئاج ةلودلا
 اهعم اولماعتي نا - بهذملا ىف اهعم اوفلتخا ناو - نينطاوملا

 . زرحت نود قفارملا عيمج ىف
 وه وج هج

 : دارفألا نيب ةقالعلا ةيناثلا ةرقفلا

 : ىلي اميف دارفألا نيب تاقالعلا صخلن نأ عيطتسن

 ى ىماتيلاو ، ىبرقلا ىوذو 2 نيدلاولا قوقح - ١

 ازاربأ ، ةبجاو راجلاو: ، بحاصلاو ، ليبسلا ءانباو نيكاسملاو
 . نيفلاخم وا اوناك نيقفاوم ، اراجف ما اوناك

 وا اوناك. نيقفاوم اهباحضا ىلا اهؤادأ بجي ةنامألا _ ٢

 ٠ نيفلاخم

 ٣ - مهيلع بجاو دهعلاب ءافولا .
 ٤ افلاخم وا ناك اقفاوم هتراجا تبجو مهراجتسا نم ٠

٥٩



 نمالا قح مهيلع هل ى هفيسب لزتعملا لاتقلا نع فاكلا ٥.

 ِ ٠ ةيامحلا ريفوتو

 ث ةالصلا ىغ ةمامالاو 2 دجاسملاو 2 ثاريملاو جاكنلا - ٦

 1 مهنفدو » مهنيفكتو ٤ مهلسغو ٤ نيملسملا ىتوم ىلع ةالصلاو

 امهيف كرتشي .قفارمو قوقح اهلك هذه ث رباقملاو ، حئابذلاو

 عورفلا ىف تفلتخا ناو مهبهاذم ىلا رظنلا نود ةلبقلا لها عيمج

 . لوصالا ضعب ىف وأ

 دودح نم دحب ناكأ ءاوس - نيملسملا نم همد لح نم - ٧

 لحيال - نيملسملل لود نيب ةنتفب ةمئاقلا ةلودلا ىلع ىغبب وا هللا
 . هنع ثاريملا عطقالو هلافطا لتقو هئاسن ىبسالو ى هلام ةمينغ

 . موصخلا لايتغا زوجيالو فلاخملاب كتفلا لحيال - ه

 ملعي وهو ةلبقلا لهأ نم دحأ فذق دحال لحيال ب ٩١

 ٠ هتعارب

 هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ةجوزتم ةارما جرف لحيال ٧٠

 ةدع وأ قالطلا ةدع دتعت مث اهنع ىقوتي وأ اهجوز اهقلطي ىتح

 . ةافولا

 .نيفلاخملا راد نم جورغخللاازوجيالو حتفلا دعب ةرجه ال- ١
 ٠ ةرجملا داقتعاب نيقفاوملا راد ىلا

 فوم نمؤم لكل .قحن ( هللا ىف بحلا ىهو ) ةيالولا - ٢
 ٠ هللا .نيدب

٠ ٦



 لك ىلع بجاو ( هللا ىف ضغبلا ىهو ) ةءاربلا - ٣

 . ةيصعملا ىلع رصمو رفاكو كرشم نم هلل ودع لك ءازا نمؤم.

 تبثت نمزلا ىف انوقبس نيذلا نم اهلهال ةيالولا - ٤

 ٠ ةءاربلا كلذكو لودعلا نيملسملا ةداهشب

 ٥ - ةبجاو هيلع صوصنملل ةءاربلاو ةيالولا ٠

 هتلماعم زوجت الف اكرشم سيل ةريبكلا بكترم - ٦
 ام نيملسملا قوقح لك هل ملسم وه امناو نيكرشملا ةلماعم
 . بتي ملو ارصم ماد ام رافغتسالا ادع

 نوملسم ىه امناو ارافك اوسيل بهذملا ىف مهوفلاخم - ٧

 بحاص يلع ام لثم تابجاولا نم مهيلعو قوقحلا نم مهل
 نوكيال هناف رافغتسالا وهو دحاو ءىش ىف الا هسقن بهذملا

 . بهذملا لهأ نم ىفوملل الا

 ةقفنو ةناضحو قالطو حاكن نم ةيصخشلا لاوحالا - ٨

 ةفورعملا ةيهقفلا لوصالا بسح مهيفلاخم نييو مهنيب ىرجت
 . فرعلا ىلا عجري ا:بف فرعلا تايضتقمو

 ٩ - اهتلاخو ةارملاو اهتمعو ةارملا نيب عمجلا زوجي ال .

 تبث دقو مجرلا امهدح نانصحملا ةينازلاو ىنازلا - ٠
 ٠ خوسنم نآرقب سيلو ةنسلاب مكحلا اذه امهيلع

 ٠ ٦ ديباتلا ىلع هيلع تمرح ةارماب ىنز نم ۔ .

 : ه دج دن

٦١



 ةيضابالا نع تقشنا قرف - 4 ٧

 دقف ٠ ةيمالسالا بهاذملا ىف اعدب سيل ىضايالا بهذملا

 مهضعب عنقي ىتح نوشقانتيف هئاملع نيب عقي فالخلا ناك

 دحا فلاخي دقو « هيار ىلع مهنم دحاو لك رصي دقو ، اضعب
 ةئاسملا ىف لاوقالا ددعت كلذ لك نع جتنيف ث هقبس نم ءاملعلا

 ىق لوألا فالخلا ثحابلا ددحي نآ ريسعلا نمو ٠ ةدحاولا

 نلك ىف كلذ رسعي امك ء ةيضابالا نيب ىلوالا ةلاسملا

 بهذملا لخاد فالخلا نا مزجي نأ عيطتسي هنكلو ٠ بهذم

 ىق ديز نب رباج فلوخ دقف ث ىلوالا هروصع ذنم عقاو
 ةفينح وبا فلوخ امك ى هلوق ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم

 ريغب اهيف لمعلا ىرج لئاسم ىف ةمئألا نم مهريغو كلامو
 ىق ممهبتكو خيراتلا ىف ةيضابالا بتك نم جتنتسيو ع مهاوتف
 دهع ىف ناك ةيضابالا نيب ىرذج فالخ مها نا تالاقملا
 ةزمح وباو ةيطع مهو : هئالمز نم ةثالث لاق دقف ث ةديبع ىبا
 ةيضابالا مهدعباف ٠ مهعانقا نم نكمتي ملو ردقلاب { ناليغو
 قرف ىلا اومضناق مهنيب ةلصلا تعطقناو مهنم اوثربو مهنع

 اوناك صاخشأ نع ةرابع وه ايدرف فالخلا اذه ناكو ٠ ىرخا

 بهذم ىلا مهتيعبتب اولقتناف مهل رطخ مث نيعم بهذم عابتا نم
 . مهتادقتعم عم مجسني

 . حلاص نب لهس : مه هذيمالت نم ةعومجم هفلاخ مث

 زيزعلا دبع نب هللا دبعو « فورعم نب بيعش فورعملا وباو

٦٢



 نا عاطتساف لئاسم ىف » ىسودسلا دمحم نن رمع جرؤملا وباو

 هتافو دعب مهنكلو ى اهنع ةبوتلاو مهلاوقا نع لودعلاب مهعنقي
 : ىه لاوقالا كلت صخلمو 2 اهب اوكسمتو اهيلا اوداع

 ١ - زوجت ال روجلا ةمئا فلخ ةعمجلا ةالص ٠

 ٢ - نوكرشم هيبشتلا مهوي امل نولواتملا ةلبقلا لهأ .٠

 كلذب نوكت ال نيلحملا جراخ اهب ثبعي ىتلا ةارملا - ٣
 ٠ ( ةقساف ) ةرفاك

 كلذكو { ةديبع ىبا دهع ىف عقو ىذلا فالخلا كلذو

 هنع جتني مل عيبرلا دهع ىف هدعب عقو ىذلا فالخلا اذه

 لوصالا ىف اهل ةعبات ةيضابالا نع ةقشنم قرف وأ ةقرف نوكت
 ةلخاد ةلقتسم ةقرف الو { ةيضابالا نم ةقرق اهيف لاقيف ةماعلا

 باحصا ضعب نا رمآلا ىق ام لك امناو ، نيملسملا قرف مومع ىف
 ۔ ردقلا وهو ۔ ةديقعلا لوصا نم ماه لصأ ىف اوفلاخ ةديبع ىبا

 ردقلاب لوقت ىتلا قرفلا ضعبب اوقحتلاو ةيضابالا نع اولصفناف
 صخش رييغت نع ةرابع ىهو ث ةيدرف ةكرحلاق ي ةلزتعملا نم
 ةيضابالا اوفلاخ هذيمالت نم اددع نا مث ٠ مهبهذل صاخشا وا

 ةيضابالا ةدمع وهو - بيبح نب عيبرلا مهاصقاق لئاسم ىف
 ءاقجلانمعونب اولموعو ، ةوعدلا لهاسلاجمنع - ةديبعىبا دعب
 اوذختي ملو ، ةوعدلا لها قاطن نع اوجرخي مل مهنكلو ، ةوسقلاو
مهيلع تبسحو_ ببسلا نايبىتايسو ابيعش ادع ام اعابتا مهل



 اك اهادع اميف مهلوقب ذخاو 0 اهيف اوفلاخ ىتلا لئاسملا

 ايدرف افالخ اوفلاخ اذهب مهف ث راثآلاو ثيدجلل مهتياور تدمتعا
 ٠ ىضابالا بهذملا عابتا نم اوقيو مهيلع تدر ةددحم لئاسم ىف

 ءالؤه اوزواجت دق ةيضابالا نم تالاقملا باتكو نوخرؤملاو
 ىدرف فالخ مهقالخ نال ةقشنملا قرفلا ىف مهوركذي ملف اعيمج
 تس ءامسأ نوركذي ث كلذ عم مهنكلو ٠ اقباس تحضوا امك

 قرفلا نم تسيل ىه تسلا قرفلا هذهو س ةيضابالا نع تقشنا قرف
 لدي امم س مهيلا ةيضابالا ريغ نم تالاقملا باتك اهبسني يتلا

 نع الو ةيضابالا ةقيقح نع ائيش نوفرعي ال كئلوأ نا ىلع

 زاجياب قرفلا هذه نع ةروص ىطعن نا عيطتسن انلعلو 2 مهقرف

 : ىلي اميف
 تذختا مث ضحم يسايس ةقرفلا هذه أشنم : راكنلا - 3 ١

 ةزيمتم ةقرف تحبصاف عورفلاو لوصةلا ىف لاوقا ضعب اهل
 اهيسسؤم نوك ةيضابالاب اهطبري الو ةماعلا ةيمالسالا قرفلا نع
 هل لاقي لجر ةقرفلا هذه ميعز ، ىضابالا بهذملا ىلع اوناك
 دعب ىمتسرلا باهولا دبع ةماما ركنأ 2 نيدنق ني ديزي ةمادق وبأ

 : امه نيأدبم ىلع ادنتمم عياب ام

 ىفو ث لضفألا دوجو عم لوضفملل ةفالخلا زوجت ال )١(
 .:باهولا دبع نم لضفأ وه نم ةمالا

 ىروش سلجم هل نوكي نأ باهولا دبع ىلع طرتشا )٢(
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 متي ملو ، هيلا عوجرلا نود رمالا :نم ءعىش ىف ىضقيال صاخ
 هيلا مضنا دقو ث ةلطاب هتماماف اذه ىلع ءانب ‘ طرشلا اذه

 لوقلا ةلحرم زواجتو اقباس هانركذ ىذلا فورعملا نب بيعش
 ناكو ث ةرغ نيح ىلع ةمصاعلا ىلع اومجهف فنعلا ةلحرم ىلا

 لتقو مههوجو ىف تدمص ةمصاعلا نأ الا 2 ابئاغ مامالا

 هتوعد ىف رمتسا ثيح ايبيل ىلا بيعش رفو ع هسفن نيدنف نبا
 وه اهيف فلاخ ىتلا لئاسملا كلت نيقباسلا نيادبملا ىلا فاضأ م

 مهيلع تدرو.ىنتح هتكرح تطشنو ث ةديبع ابأ مهذاتسا هباحصاو

 ةذاشلا تالاقملا نم ةعومجم لمحت قرشلا نم ىرخا ةيصخش

 باحصا راكنلا حبصاو مهيلا اهفاضاف ىرازفلا ديزي نب هللا دبع وه

 : ىلي ام اهزطخل لعل تالاقملا نم مخض ديصر ىلع دمتعي ادبم

 ٠ لاوحالا بسح بلقتت هتوادعو هللا ةيالو نا ()

 نوملسملا عمتجي ىتح عسي اميف ةجحلا موقت ال )٢(

 ٠ مهرساب

 )٣( ةقولخم هللا ءامسا ٠

 ٠ ةلاسم نيرشعو افين مهئدابم تغلب دقو
 ٢ ةينيسحلا ۔ :

 ىف شاع ى ئسلبارطلا نيسحلا نب دمحا دايز وبا اهميعز

 ىمست ىرخا ةقرف تالاقم عم هتالاقم جزتمتو ث ثلاثلا نرقلا

 ادحاو ناك افهلصا نأ ودبي { ريمع نب ىسيع اهميعز ةيريمعلا
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) ٥ - ةيضابالا (



 ىلا ةيناثلا تبسنو ةيضابالا ىلع امهادحا تبسحف اتقرتفا مث

 ىركفلا راكنلا طاشنب جزتما طاشن ةقرفلا هذهل ناك دقو ٠ ةلزتعملا

 ركذ دقو ٠ ةيضابالا ةبراحم ىف ضعبب اهضعب ديات اميرو
 اهرطخا لعل ةلاقم ةرشع عضب ةقرفلا هذهل تالاقملا باتك

 : ىلي ام

 داعمو باتكو ءىبنت نم هللا ىوس ركنا نم كرشي ال )١)

 . رانو ةنجو

 )٢( نوكرشم ةمألا قربف نم نوئطخملا نولواتملا .
 )٣( ج دمحم لهج عسي .

 ٣ _ ةيكاكسلا :

 احلاص الجر هوبا ناك ىتاوللا كاكسلا هنلا دبع اهميعز

 هنم لانف ملعلا بلطو ميظعلا نآرقلا ظفحف بدؤم ىلا هملساف

 بلط ىلع كلذ هارغغاف امج الام عمجف ةغايصلا فرتحاو ث انونف

 اومكحو هرذع اهب اوعطق لئاسم ىف نيملسملا فلاخف روهظلا

 : ىلي ام وه هتالاقم رطخا لعلو ٠ كرشلاب هعابتأ ىلعو هيلع

 . سايقلاو عامجالاو ةنسلا ركنأ )١(

 ٠ ةعدب ةعامجلا ةالصو ناذآلا ()

 ه نآرقلا نم هريسفت فرع امب الا ةالصلا زوجت ال ()
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 ٤ - ةيثافذلا :

 الاع ناك 2 ىئثافنلا رصن نب جرف وه ةقرفلا هذه ميعز

 ةمئالا ضعب ىلع سرد « ءاكذلا داح ايكذ ناكو عالطالا عساو

 لسبج ىلغ ةيالولاب سفنلا ىنمي ناكو ، ترهات ىف نييمتسرلا
 هنع تفرص - هنظ بسح - ةصرفلا هل تحنس املو { ةسوفن

 ةءافكو املعو ءاكذ هنم لقا مه نمم هئالمز دحا ىلا ةيالولا -

 هكولس دقتني لعجو حلفا مامالا ىلع طخسف _ ىري اميف

 لوقي امع فكلاب هرماي هيلا لسراف ، هبضغا ىتح هتيصخشو

 لصو ىتح فطلتو قرشملا ىلا لحرف باقع هلان الاو هنم ةبوتلاو
 داعق هعماطم نم ائيش ققحي ملو ث ةيسابعلا ةلودلا طالب ىلا

 هكولسو مامالا صخشل هداقتنا نع فكو ٠ اهمها لعلف هؤارآ اما

 : ىلي ام

 ٠ بالل خالا نم ثاريملاب قحا قيقشلا خالا نبا نا )١(

 نج هعاب اذا هلام عيب ىضمي ال عوجلاب رطضملا )٢(

 ٠ هتيجنت هترضم دهش نم ىلعو ث كلذ

 ٠ ةعدب اهنا لاقو ةعمجلا ىف ةبطخلا ركنا )٣(
 ٥ ةيترفلا :

 حلفا نب بوقعي نب ناميلس وبأ وه ةقرفلا هذه ميعز ©
 ؛ ءاملعلاب ةرهدزم ةرتف ىف روهظلا بحي عالطالا عساو ملاع

 هافجف ةيضابالا نم دحا اهب لقي مل لاوقاب لئاسم ةدع ىف ىتفأ
 ىتاي ام وه هلئاسم مهأ لعلو هسفن هدلاو هيلع اسقو هرصع ءاملع :
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 نم هيف خبط امو همحل لوكاملا ناويحلا ثرف ةساجن )١(
 ٠ ماعط

 )٢( نينجلا لكا ميرحت .

 )٣( حبذملا لسغ دعب ولو قورعلا مد ميرحت .

 )٤( ضئاحلاو بنجلا قرع ةساجن .

 ٦ ةيفلخلا ۔ :

 ىرفاعملا باطخلا ىبا ني حمسلا نب فلخ وه اهميعز

 ىبرغلا حانجلا ىلع ىمتسرلا باهولا دبعل ايلاو هدلاو ناك
 هيل سانلا نم تاعامج عرماف ىفوتف ايبيل نم

 نلا عوجرلا .نود هيبا ناكم ىلوتي نأ هنم اوبلطو

 ضفر مامالا ىلا ربخلا غلب املو فرصتي اديو ليقف ةلودلا زكرم

 ء هريغ ايلاو. نيعو ةيالولا رمأ لازتعاب هرماو ةيالولا هذه

 نع ايبيل لالقتسا نلعاو مامالا رمال بجتسي ملو كلذل بضغق

 ترمتساو سانلا نم ريبك ددع اذه هيار ىلع هعباتو رئازجلا

 ىهتناف ةيزكرملا. ةلودلا هيلع تبلغت ىتح ةليوط ةرتف هتكرح

 زاوجب مهلوق ادعام ادبم وأ ىار ىأ ةقرفلا هذهل سيلو 0 هرمأ

 . مكحلا ىف رئازجلا نع ايبيل لاصفنا

 ملعن اميف ةيضابالا نع تقشنا ىتلا قرفلا لك ىه هذه

 : ىلي ام انل حضتي ةفلتخملا اهعاضوا ىف لماتلايو
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 اهماما نيملسملا قرف نم ةقرف راكنلا : راكتلا ١

 اهل ةينيد ةقرف اهلعج ىذلا وهف فورعملا نب بيعش ىقيقحلا
 ىف لعفلاب ةيضابالا نع تقشنا ناو ىهو اهتاراعشو اهئدابم

 نأ ىغبني ةلقتسم ةقرف تراص اهنا الا ةضحم ةيسايس ةكرح

 . ةماعلا ةيمالسالا قرفلا نمض بسحت.

 امهراكناب مالسالا نع اتجرخ : ةيكاكسلاو ةينيسحلا - ٢
 ءايبنالاو لسرلاب ناميالا بوجول امهراكنا وأ عامجالاو ةنسلل

 ٠ ةمي دمحم لوسرلا ةفرعم بوجوو ى رانلاو ةنجلاو ةكئالملاو

 ىغابالا بهذملا ىلع رسا نم امهاميعز تبن ناو ناتقرفلا ناتاهو
 امهجورخل ملعن الو ٠ جورخلا ىف اطتشاو هنع اجرخ دق امهنا الا
 اوقنتعا مهنا اضيا راكنلا نعو امهنع ظحالي نكلو ٠ ايسايس ايبس
 ىتلاو ٠ نيمسملا فئاوط نيب حجراتت تيقب ىتلا ةذاشلا تالاقملا

 انه روهظلا بح وا ةماعزلا بالط ضعي اهضعبب وا اهب لوقي
 :نيذلا صاخشالا كئلوا ضعب اهيلا بهذي امير لب كانه وأ

 هنوذختي ءىش ىا نع نوثحبي مهتاعامتجم ىف ءاقبلا نوضفري
 كاكسلاو دايز وباو بيعش طقتلا ساسالا اذه ىلعو ‘ ضفرلل ةليسو

 عباوزلا روهظ ترهظ ىتلا مهقرف اونوك مث اهنم امهل عقو ام
 . اهنع اهموصخ هنود ام ريغ رثا ىا اهل قبي ملف تفتخا مث

 نيتئف الو نيتينيد نيتقرف اتسيل : ةيترفلاو ةيتافنلا ۔ ٣
 دحا لاوقاي تذخا سانلا نم تاعومجم امه امناو نيتيغاب

 ىف ريثك اهلاثماو عورفلا ىف لئاسم ىف ةيضابالا ءاملع نم نيملاع
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 اهباحصأ تومب ىمتنا دق لاوقألا كلتب لمعلا نا ىلع بهذم لك

 ٠٠٠ طقف بتكلا ىف ةنودم لئاسملا كلت تيقبو

 اهيف لاقي ام ىصقاو 0 ةينيد ةقرف تسيلف : ةيفلخلا اما ٤

 سيلو ىسايس ميعز اهساري ةيمتسرلا ةمامالا ىلع ةيماب ةئف اهنا
 ىلع اهتكرح ءاهتناب اضيا ةعومجملا كلت تهتنا دقو 0 اينيد اماما
 اهنا اهنع ليق ىتلا قرفلا كلت لك تهتنا دقل ، ثادحألا حرسم

 اهريغ بتك ىف لجس ام الا اهنم قبي ملو ةيضابالا نم تلسنا

 بهاذملا نيب احضاو ازيح المت اهئاملعو اهبتكب ةيضابالا تيقبو
 . ةلدتعملا ةيمالسالا

 تالاقم صيخلت ءانثأ هنا ميركلا ءىراقلا كردي نأ بجاو

 ضعب تلمها دق ء اهل تضرع ىتلا بناوجلا عيمج ىف ةيضابالا
 ىري ال دماج هقفتم رظن ىف روصق نع ةجتانلا ةذاشلا لاوقالا

 ؛ ىدعتلا هبضغغا قنحم نع تردص ةيبان ةملك وا ‘ هيمدق نم دعبا
 تضفرف ث ىدحتلا هراثا لعفنم نم تقلطنا ةضيرع ىوعد وأ
 ركذت تيقب ناو ى ةيضابالا نم ةذاشلا فقاوملا وأ تاملكلا كلت

 ىلع دهاوشك شاقنلا تالاجم وا ، خيراتلا ثادحا نم اهعقاوم ىف

 نسحا ىلع ىهو « نامزالا نم نمز ىف ةايحلا هب ترج عقاو

 ٠ طقف اهلئاق رظن ةهجو لثمت ةيدرف ءارآ نع ديزت ال ضورفلا

 تبهذ لعف در وا لاعفنا ةكرح نع ديزت ال ضورفلا اوسأ ىلعو

 لك ىف اهلاثماو ، ىوط اميف خيراتلا اهاوط مث اهتاببسم عم
 ٠ ريثك بهذم

 ج دج وج
-٧



 ةيمالسالا بهاذملا نيب ةيضابالا ناكم - ٨

 نم هريغ ىلا ةبسنلاب ةمدقتم ةرتف ىف ىضايالا بهذملا اشن

 'اشن ىتلا ةقيرطلا اما ث خيراتلا ثيح نم اذه 8 ةيمالسالا بهاذملا

 ةيقب ةاشن قرط نم اهريغ نع فلتختال ىهف اذهب
 .يه ةيضابالا ىلا ةبسنلابو ) نيملسملا ةمئا نم ماما ، بهاذملا

 نومزتلي 0 ملعلا بالط نم ددع هيلع عمتجي ( نيعباتلا رابك دحا
 فقيفءدالبلا ىف ليصحتلا دعب نوقرفتي مث ، هنع نوذخايو هسلجم
 هبولساهسفنل مهنمدحاو لك ذختي « مهذاتسا فقوم مهنم نوقرفتملا
 لقتنت مث ، هيارو هتياور هبالطل دنع لقنيو سيردتلاو كولسلا ىف
 راثآنمهظفح ام قباسلاليجلا نع لقنيليج لكولايجالا عم ةيلمعلا

 ةجرد غلبي مارتحالا نم ائيش نمزلا ىضم عم بستكت ڵ ءارآو
 . مايألا عم ربكتو ةروصلا هذه دادزتو انايحا سيدقتلا

 عيمج اهنع تاشن ىتلا ةيبيرقتلا ةروصلا ىه ةروصلا هذه
 نم ناك نم مهنمف ةمئألا ةنمزا تفلتخا ناو ى ةيمالسالا بهاذملا
 ; نيعباتلا ىعبات نم ناك نم مهنمو ‘ نيعباتلا نم لوالا ليعرلا

 نم دعبا ناك نم مهنمو ى ةثلاثلا ةجردلا ىف ناك نم مهنمو

 . باهولا دبع نب دمحمكو ةيميت نباك ريثكب كلذ

 ديز نب رباج سلجم رضحي ناك دقف ةيضابالا ىلا ةبسنلابو
 ء .هريغ نعو هنع ذخاي نم مهنم ، ءايكذألا بالطلا نم ددع

 رذنملا ىباو ث جرعألا نايحو ث رانيد نباو ، بوياو ي ةداتقك

 ريغ نع ذخاي امم رثكا هنع ذخاي نم مهنمو ‘ صيوح نب ميمت
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 مامضو ء ملسم ةدبيبمي.ىباك ‘ هيبسلجمب صتخي داكي وأ

 نمو ث ضابا نب هللا دبعو ، بيبح نب عيبرلاو { ناهدلا حون ىباو

 ليصحتلا دعبو ليصجتلا ءانثا لغتشي ناك نم بالطلا ءالؤه

 عم اهتاحراطمو ةيسايسلا لئاسملاب لغتشا نم مهنمو نوئشلاب
 فيسلا لامعتسا نود ةملكلا ناديم ىف ةيومالا ةلودلا ماكح

 ةمامالاةناكمذخاو سيردتلل سلج نممهنمو ث )٤( ضابانبفا دبعك

 صصختو رودلا سفنب ماقو ، ناهدلا حلاص حون ىباو ةديبع ىباك
 تناكو ةيومألا ةلودلا ءانب ناوفنع ىف ةكرحلا هذه تناك امو هيف

 اورهجي نأ مهنم افوخ ءاملعلاو ةمئالا عيمج ىلع ةطلسم اهفويس

 رباج ناكو اهنع جورخلا ىلا سانلا اوعدي وا ، اهيلع راكنالاب

 نيعباتلا رابك نم مهريغو ديعسو ، نسحلا : هئالمزك هسلاجم ىف
 تاطلسلا تناكف ث دقنلاب هنولوانتي ام اريثكو عضولا نع نيضار ريغ
 قيضتو ةدبشو رذحو ةظقي ىف مهذيمالتو مه مهبقارت اهرودب
 مهدقنل حمست ال نا لئاسولا لكب لواحتو ث قانخلا مهيلع

 مهتبسنف رمالا ةيادب نم كلذل تطاتحا دقو سانلا ىلا برستي نا
 ۔ ةيجراخلا ةمهت تناكو { جراوخلا نمض مهتربتعاو فرطتلا ىلا

  

 هللا دبع نا نوبسحي تالاقملا باحصأو نيخرؤملا نم ريثك ()
 اطخل اوهو ةلابت ةكرعم ىف لتق هناو دمحم نب ناورم مايا ىف.جرخ
 ىف ىفوت ةيضابالا هيلا بسنت ىذلا ضابا نب هللا دبع نأل ىخيرات
 بهذملا ىف هل عباتو رباج نم ربكا نسلا ىف وهو كلما دبع مايا'رخاوا
 ناديملا ىغ ارومهلظ رثكا ناك هنأل هيلا بهذملا .بسنو ةكأرلاو
 : . اهنم ةيمستلاو ةيومألا ةلودلاب دنع ىساينللا
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 ؛'ےهلن سيل ةيلمجب - ةنايخلاب وا ةلامعلاب مويلا ىمسي ام هبشت
 هنم ماقتنالا وا هنم صلختلا داري نم لك ىلا ةلوهسب هجوت طباوض
 اهنم ملسي ملف كلذلو ٠ موزللا دنع لغتستو هطاشن فاقيا وا
 )٥( سنا نب كلام مامالا اهنم ملسي مل امك ديز نب رباج مامالا
 تحت مهناب مهراعشا وه ةمهتلا هذه ةعاشا نم ضرغلا ناكو
 وه تاطلسلا نم مهعم ذختي فنع فقوم ىا ريربت ناو ةبقارملا

  

 ةحقص ىناثلا ءزجلا دربملا سابعلا ىبال لماكلا ىف ءاج )٥(
 : ىلي ام ٩

 ناكو جزاوخلا ىار ىري ناك دوراجلا نب رذنملا نا ىوري »
 نب حلاص ناكو ث هاري فسوي نب جاجحلا ىلو. ملسم ىبأ نب ديزي
 ءاهتفلا نم ةدع ناكو ث هاري قارعلا ناويد بحاص نمحرلا دبع

 ىف كلذ لاقتي ناكو ‘ سابع نبا ىلد. ةمركع مهنم ‘ هيلا نويسني

 ريبزلاو ةحلطو ايلعو انامئع ركذي ناك ٤ ىنيدملا سنأ نب ب كلام

 ديعس وبا اماغ { رغعالا ديرثلا ىلع الا اولتتقا ام هناو : "لوقيف

 . & مهيار ىري الو ةموكحلا ركني ناك هناق ىرمبلا نسحلا

 سماخلا از زجلا ديدحلا ىبا نبال ةغالبلا جهن جرش ف ءاجو

 : ىلي ام ٧٦١ ةحفص

 لوق قدص مهب مت نيذلا جراوخلا ىارب نيروهشملا نمو »
 ء لجرلا بالصا ىف فطت مهنأ : مالسلا هيلع نيتمؤملا ممأ

 ١ نب كلامو . سابع نبا ىلوم ةمركع ‘ سانلا تارارقو

 نامثعو مالسلا هيلع ايلع ركذي ناك هنا هنع ىوريءهيتنلا ىحبصاألا
 لوقيو «رغعالا ديرثلا ىلعالا اولتتقا ام هللاو:لوتيت ريبزلاو ةحلطو

 ىأرلا اذه ىلا بسني نممو » : ىلي ام رطسأ دعب ردصملا سغن ىف

 نأ عجار » دهاجمو ٤ رانيد ن٫ ورمعو 3 ديز نب رباج فالا نم

 جرقلا ىبال ىناغالا باتكو هبر دبع نبال ديزملا دقعلا باتك تئش

 :ء" اهنهريغو ىناهفصالا
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 نم ىلمع ديكات ىلا الا جاتحي الو سانلا ناهذا ىف دوجوم

 ,. مكحلا ةزهجا

 ىلا انهجتاو ثحبلا نع اجراخ بناجلا اذه انكرت اذاف

 ىضابالا بهذملا دجن فوس انناف 2 ىكولسلاو ىركفلا بناجلا,
 هتمئاب ةيمالسالا بهاذملا نم هريغ اشن امك اشن ايمالسا ابهذم

 ادب دقو ص مويلا ىلا ضعب نع اهضعب ذخاي تاقبط هئاملعو

 لبق هراتخا ىذلا هاجتالاب ةفاقثلا ةمدخ ىف ةيملعلا هدوهج

 تيدحلا ىف تافلؤم هل تنودو ىرخالا بهاذملا رثكا ادبت نا

 احيسف اناكم اهل تدجو ىتلا بهاذملا ضعب ادبت نا لبق هقفلاو
 ةيتآلا طاقنلا ىفو ث هيلع تراس ىذلا جهنملا ىلع ةساردلا ىف

 ددحي نأ نكمي ىتلا ةضيرعلا طوطخلا نم ةلمج عضا نأ عيطتسأ

 نيب ةيضابالا عضوم اهنم ققحتلاو اهتسارد دعب ميركلا ءىراقلا
 ٠ ةيمالسالا بهاذملا

 : عيرشتلا رداصم ( ا )

 ىمالسالا نيدلل ىساسألا ردصملا نا ةيضابالا ىري - ١

 ميركلا نآرقلا وه امنا هقالخاو هتالماعمو هتادابعو هدئاقع ىف

 . دترم وا كرشم وهف افرح وا ةيآ وا ةروس : هنم ائيش ركنأ نم ناو

 وه امنا ىمالسالا نيدلل ىناثلا ردصملا نأ ىريو - ٢

 ةلالدلا ىعطق اهنم رتاوتملا : تاجرد ىلع ىهو ةحيحصلا ةنسلا

 نم روهشملاو ، نآرنقلل ركنملاك هركنمو لمعلا بجويو ملعلا ديفي
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 يدحلا نم ىوقاو رتاوتملا نم فعضا وه ضيفتسملا وا ةنسلا

 :نيلوق ىلعةينظ ما ةيعطق هتجح لهاوفلتخاو ، لمعلابجوي وهو
 ناك ناو لمرملاو 2 لمعلا بجوي ةلالدلا ىنظ ةنسلا نم ىداحالاو

 ىباحصل ناك اذا لمعلا بجوي هنا الا ىداحةلا نم فعضا
 . ىعبات وأ

 طورشلا ىفوتسا اذا عامجالا وه ثلاثلا ردصملا نا نوريو - ٣

 نوريو ةيعطق هتيجحو قسف هنم جورخلاو نييلوصألا دنع ةفورعملا

 عقي نا نكمملا نم هناو ىتوكسلاو ىلوقلا هيمسقب عامجا عقو هنا

 ٠ ةربتعملا طورشلاب سانلا ىلا لقنيو رصع لك ىف

 ةفورعملا سسالا ىلع سايقلا وه عبارلا ردصملا نا نوريو - ٤

 . لوصالا بتك ىف

 هعاوناب لالدتسالا وه سماخلا ردصملا نل نوريو - ٥

 نوكي امبرو اصاخ امامتها ةلسرملا حلاصملاب نومتهيو ةفلتخملا

 ةجردلا ىف - ةلسرملا حلاصملا رابتعا ىلا ةبسنلاب - ةيضابالا

 . ةيكلاملا دعب ةيناثلا

 هج وج وج

 : دئاقعلا ( ب )

 رقا اذا الا املسم نوكي ال ناسنالا نا ةيضابالا ىري - ١

 ناو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلاال نأ دهشف ثالثلا لمجلاب

 لدت امو هللا دنع نم قح هب ءاج ام ناو هلوسرو دبع ادمحم

 ٠ تاليصفتلا نم ثالثلا لمجلا هذه هيلع
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 ثيزنتلا وه ىلاعتو كرابت قلاخلا ىف مهتديقع ساساو
 ىف ءاج امو قلخلا نم ائيش هبشي الو ءىش ههبشي الف قلطملا
 هيبشتلا مهوي امم ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا ىف وا ميركلا نآرقلا

 لك نودعتبيو هيبشتلا ىلا ىدؤي الو ىنعملا ديفي امب لوؤي هناف

 ءامسألا هل نوتبثيو هيبشتلا مهوي امب ىلاعت هفصو نع دعبلا
 . هسفنل اهتبثا امك ايلعلا تافصلاو ىنصحلا

 ملسملا نمؤي ىتح متي ال ناميالا نا نولوقي : ردقلا - ٢
 ناسنالا لاعقا ناو ىلاعتو كرابت هللا نم هنا هرشو هريخ ردقلاب

 ةربجملا ىار نع نودعتبيو ناسنالا نم باستكاو هللا نم قلخ

 ٠ هلاعفا قلخي ناسنالا ناب لوقي نم ىار نع نودحتبي امك

 ىار ةريبكلا بكترم ىف نوري : ةريبكلا بكترم - ٢

 هيلع نوكحي ال امهريغو ديز نب رياجو ىرصبلا نسحلا

 .نكمي الو قفانم وه نولوقي امناو جراوخلا نع لاقي امك كرشلاب

 ةنجلا لخدي نا اهيلع هرارصاو هتيصعم لاح ىف ةريبكلا بكترمل
 ةيضابالا نيب تماق امنا تاموصخلا فنعا لعلو بتي مل اذا

 هلوقت امبسح قرزالا ني عفان اهراثا ذنم عوضوملا اذه ىف جراوخلاو
 ٠ خيراتلا ر داصم

 انتاكنتكنت

 : : هقفلا ( ج )
 عقت ىتلا ةعيرشلا ىف ناك امبر بابلا اذه ىف ةيضابالا ناكم

 مغرو ىرخا ةهج نم ةيفنحلاو ةهج نم ةلبانحلاو رهاظلا لها نيب
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 ىارلا .عم بهذي مل .هنأ الا قارعلا ىف اشن ىضابالا بهذملا نأ
 هذه حاضيال ىفكيو ةلزتعملاو ةيفنحلا فرعي ىذلا بهذملا ىلا

 ثيح نم دمتعي ىضابالا هقفلا نإ ميركلا ءىراقلا فرعي نأ ةطقنلا
 روهشملاو رتاوتملا ىلع ةنسلا لاجم ىف ميركلا نآرقلا دعب ةلدالا
 اذاو نيعباتلاو ةباحصلا لسرم ىلعو ىداحلا ىلعو ضيفتسملا وأ

 ايداحا ناك ولو ثيدحلا بناج حجر سايقلاو ثيدحلا ضراعت

 اذا :الا ىداحألا ثيدحلا دري الو ث .ةقباسلا ةقبطلل السرم وأ
 ةحلصملاو باحصتسالاو سايقلاب نولوقيو ٠ ىعطق ليلد همداص
 لوصا بتك ىف ةفورعملا ةليوطلا تاشقانملاو ليصافتلا ىلع ةلسرملا
 . هقفلا

 دهب دهب دهج
 : كولسلا ( د )

 رما ىتلا قالخاو كولسلا عاونأ عيمجب ةيضابالا كسمتي

 : كلذ رهاظم نمو مالسالا اهب
 بجاو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا نأ نوري - ١

 ٠ فيرشلا ثيدحلا اهنيب ىتلا دودحلا ىف

 مهتعاط لجا نم هللا ىف نيملسملا ةبحم نأ نوري - ٢

 لك ىلع بجاو مهتيصعم لجا نم نيرفاكلاو ةاصعلا ضغبو

 ىف هللا ءايلوا عيمج ىلا هجوتت نا بجي ةبحملا هذه ناو ملسم
 تتبث نم ىلا دصقي ناو لامجالا ىلع نكامالاو ةنمزألا عيمج
 نيرضاحلا عم لماعتي ناو. ىضم نمم ةفصلاب وا مسالاب مهتيالو
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 نيرفاكلا نم اربي نا بجي امك ساسالا اذه ىلع مهفرعي نمم
 دصقي ناو ث لامجالا ىلع اذكه ةنكمالاو ةنمزألا عيمج ىف ةاصعلاو

 نيرضاحلا عم لماعتي ناو ةفصلاب وا مسالاب فرع نم هتعاربب

 فرعي ملو هنامز ىف مهفرع نم امأ ساسالا اذه ىلع مهفرعي نمب
 مهالوتي ال مهيف فقي نا هيلع بجيف ةيصعملاو ةعاطلا نم مهلاوحا
 دنع ةءاربلاو ةيالولا ن“ل نيقيب مهفرعي ىتح مهنم أربي الو

 نيلدعلا ةداهش وأ ةيصخشلا ةفرعملاك نيقيلاب الا مزلت ال ةيضابالا
 ٠ نيقيب الا لطبت الو

 تابجاولاو قوقحلا ىف نوواستي نيملسملا عيمج نأ نوري- ٢
 هناف هب قلعتي امو ةنجلا ريخب ءاعدلا وهو ادحاو ائيش ادع ام

 ةيالولا قحتسي ىذلا هنيدب ىقوملا ملسملا ىأ ىلوتملل صاخ قح

 نم ناسنالا لوحي امب كلذكو ايندلا ريخب ءاعدلا اما { هتعاطو
 نع فرحنم هنا فرعت ناسنال كلوقك ةرخآلا ريخ ىلا ايندلا ريخ
 ةحصلا كقزرو هللا كاده وا ، اصوصن ةبوت هللا كقزر : ةماقتسالا

 زئاج قح هلك اذه ناف ث ةفيظولا بتارم ىف كاقر وا ؛ ةيفاعلاو
 ٠ ةاصعو ةاقت نيملسملا نم دحأ لكل

 ةكسمتم ريغ ةرئاج ةمكاحلا ةزهجالا نوكت امدنع - ٤

 اهمكح تحت ءاقبلا نيملسملل زوجي ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحاب
 ةعاطلا مهيلع بجت هناف اهمكح تحت اوقب اذاو اهنع جورخلاو

 بهذم ىضتقم ىلع اهماكحا ذفنت تناك اذاو هللا ةيصعم ريغ ىقأ

 قوقح نم اهيلع بترتي امب مهيلع ةذفان اهماكحأ ناف مهل افلاخم
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 برقاو ٠ ىمالسا بهذمل ةقباطم ماكحالا كلت تمادام ص تابجاوو

 ىلع ةناضحلا ىف بالا بناج نوبلغي ةيضابالا نا كلذل لاثم
 مالل ةدجلا نم ةناضحلاب ىلوا بالل ةدجلا نأ نوريف مالا بناج

 قفو مكحت ةلودلا تناك ناف سكعلا ىرت ىرخالا بهاذملا رثكاو

 نيعضاخلا ىضابالا بهذملا عابتا ىلع ناف مالا بناج حجري بهذم

 جرح الو هيلع بترتي امب مكحلا اذه اوذفني نأ ةلودلا كلتل

 ثاريملا نم ةوخالا عنمي دجلا نأ ةيضابالا ىري كلذكو ض مهيلع

 ةلودلا تناك اذاف ص هعم اومستقي نأ ىرت ىرخالا بهاذملا ضعبو

 اولبقي نا ةيضابالا ىلع ناف ريخآلا ىارلا بهذم ىلع مكحت

 . مهيلع جرح الو هؤذفني ناو مكحلا اذهب

 ديب دهن وج

  

 : ةصالخلا ه

 ةيضابالا ناكم ةفرعمل ةيفاك ةضيرعلا طوطخلا هذه نأ بسحا

 ىف فرطتي مل لاح لك ىلع وهف س ةيمالسالا بهاذملا نيب
 فرطتي ملو ةجح ةفعض امهم رثا لك ربتعيف ةيعرشلا ةلدذلا عوضوم
 ٠ سايقلاب ةنسلا دريف رخآلا بناجلا ىلا

 قيضلا قافتالا ربتعيف عامجالا عوضوم ىف فرطتي مل وهو
 نيمرحلا وا نيعم نطوك - ناكملا دودح وأ بهذملا دودح ىف

 ةيجح ىفنيف ىناثلا بناجلا ىلا فرطتي ملو ةجح - ةنيدملا وا
 الكب هعوقوب ملسو هعوقو وأ هتابثا وأ 2 هناكما وأ عامجالا
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 هعوقو لامتحا عم ةباحصلا دهع ىف .ىتوكسلاو ىلوقلا هيمسق

 ىف دودحملا عامجالا نأ ىارو 0 ةعاسلا مايق ىلا رصع لك ىف

 سيلو نيعمجملا ىلع ةينظ ةجح وه دلب وا نيعم بهذم قاطن

 . عامجا مسا ال قافتا مسا لمحي نا ىغبنيو عامجالا ةوق هل

 اليلد هرابتعا عنميف سايقلا عوضوم ىف فرطتي مل وهو

 دريف رخآلا بناجلا ىلا فرطتي ملو هطورش ىفوتسا اذا ايعرش
 ٠ صنلا هي

 منلو ةلسرملا حلاضملاو باحصتسالاب لالدتسالا لبقو

 ىلا الو هيبشتلا ىف عقيف بناج ىلا ةديقعلا عوضوم ىف فرطتي
 هسفنل ىلاعتو كرابت هللا تبثا ام ىفن ىف عقيف ىناثلا بناجلا
 ٠ ةع هلوسر هل هتبثا وا

 ةيبلسلا بناج ىلا ليميف ردقلا عوضوم ىف فرطتي ملو
 ىدي نيب تيملاك وهو هلامعا ىلعأ ربجم ناسنالا نا لوقي ىتح
 قلخي ناسنالا نا معزي ىتح باجيالا بناج ىلا ليمي وا لساخلا
 مكحي نم قفاويف ةريبكلا بكترم عوضوم ىف تفرطتي ملو 0 هلاعفأ
 ةنجلا باوبا نوحتفي نيذلا ةئجرملا فقوم فقي ملو ، كرشلاب هيلع

 مم رضت ال ) ادبم ىلع هحتافم مه نوكلمي قدنف اهناك ةاصعلل

 ٠: ( ةيصعم ناميالا

 اهيلع ىنب ىتلا سسالا ميركلا ءىراقلا ةفرع دقو نألاو
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 ريسي ىذلا كولسلاو اههجتي ىتلا تاهاجتالا وأ ىضابالا بهذملا

 بهاذملا نيب اقيض وا اعساو ازيح هل ررقي نأ عيطتسي هب
 ىتلا:ةغشبلا ةمتاقلا ةروصلا كلت هسفن نع دعبي ناو ص ةيمالسالا

 ءوسو بصعتلاو ةسايسلا نم ةفلتخم فورظ اهعضو ىلع نواعت
 . مهفلا

 رمعم ىيحي ىلع ١٩٧٩/٨/١٢

 هج ٧ ٨

٨١ 

) ٦ ةيضابالا ۔ (



 ثحبلا عجارم

 ىسلدنالا ديعس دمحا نب ىلع دمحم وبأ { مزح نبا - ١
 : ( ھ ٤٥٦ ت )

 رصمب عبط ث لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا باتك _

 . ھ ٧

 : هللا ةبه ديمحلا دبع 2 ديدحلا ىبأ نبا _ ٢

 . ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت ى ةغالبلا جهن حرش -

 : ( ھ ٢٨٥ ت ) ( دربملا ) ديزي نب دمحم سابعلا وبا - ٣

 ؛ توريب ث فراعملا ةبتكم رشانلا ء بدالاو ةغللا ىف لماكلا -

 ٠ ( خيرات نودب )

 : ( ه ٤٧١ ت ) رفظملا وبا { ىنييارفسالا - ٤

 ىرفلا نم ةيجانلا ةقرفلا زييمتو نيدلا ىف ريصبتلا -

 . ( م ١٩٥٥ ) ةرهاقلا 0 ةكلاملا

 : ( ه ٣٣٠ ت ) ليعامسا نب ىلع نسحلا وبا ! ىرعشالا - ه

 ٠ ديمحلا نيدلا ىيحم دمحم قيقحت ى نييمالسالا تالاقم ۔

 : ناميلس عيبرلا وبا ، ىنورابلا ٦

 سنوت ( ةيناشلا ةعبطلا ) ةيضابالا خيرات رصتخم -
 . م ٩٨

٢



 ٧ - ىسوفنلا هللا دبع نب ناميلس « ىنورابلا :

 _ ةعبطم ث ةيضابالا كولمو ةمئا ىف ةيضايرلا راهزالا

 خيرات نودب ) رصم ى ةينورابلا .راهزالا ( ٠

 ٨ - ىيحي نب هللأ دبع ، ىنورابلا :

 - ةعبطم ، نيدلا ةمئا ةفرعم ىلا نيئدتبملاو ةماعلا ملس

 رصم ث حاجنلا ) ١٣٢٤ ھ ( ٠

 ١ نماثلا نرقلا ) ميهاربا نب دمحم مساقلا وبا ‘ ىداربلا

 ىرجملا ( :

 - تاقبطلا باتك هب لخا ام مامتا ىف ةاقتنملا رهاوجلا

 رئازجلا ) ةنيطنسق ةيرجح ةعبط ( !١٣٠٦ ھ

 ٠ - ت ) رهاط نب رهاقلا دبع 2 ىدادغبلا ٤٢٩ ھ ( :

 - ةعبطلا 0 اهنم ةيجانلا ةقرفلا نايبو قرفلا نيب قرفلا
 ث توريب ع ةديدجلا قافآلا راد ةثلاثلا ١٦٩٧٨ م

 ١ - رمع نب نمحرلا دبع ، ىلكب :

 - ةعبطملا ةيناثلا ةعبطلا ، لينلا نتم ىلع ىلكب ىثاوح
 ةيبرعلا ) ١٣٨٧ ھ ١٩٦٧ م ( ٠

 ٢ - د ص زيزعوب ٠ ىيحي :

 رئازجلا خيرات زجوم

٨٣



 ٣ - ت ) ىسوم نب ليعامسا رهاط وبا 2 ىلاطيجلا ٧٥٠ ھ ( :

 ىلكب قيقحت ث ىلوألا ةعبطلا ث مالسالا دعاوق

 ةبارغ ث ةيبرعلا ةعبطملا ث رمع نب نمحرلا دبع
 ) رئازجلا ( ١١٧٦ م ٠

 ىلاوح ت ) ديعس نب دمحا سابعلا وبا ، ىنيجردلا ۔ ٤
 : ( ھ ٠

 ةعبطم ميهاربا ىالط قيقحت ، برغملاب خياشملا تاقبط -
 ٠ ( م ١٦٩٧٤ - ھ ١٢٣٩٤ رئازجلا ) ةنيطنسق 2 ثعبلا

 ٥ - دمحا رهاط ث ىاوزلا :

 ث ةرهاقلا :ض ايبيل ىف ىبرعلا حتفلا خيرات )١٦٩٦٢م( .

 ٦ - هللا دبع نب دمحم 2 ىماسلا :

 ؛ فلؤملا ىنبا دمحأو ناميلس رشن 2 ملكتي خيرات نامع ۔

 قشمد )١٩٦٣م ( ٠

 ٧ - ديمح نب هللا دبع { ىملاسلا :

 )  ) 1بيبح نب عيبرلا حيحص حرش .

 ) تاعوسوملا ةعبطم س ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش ( ب
 ٠ ( خيرات نودب ) رصم ص قلخلا باب عراش

 حيحصتو عبط ث نامع لها ةريسب نايعالا ةفحت ( ج )
 . ةعبطم ء ةيناثلا ةعبطلا 2 شيفط قاحسا وبا خيشلا قيلعتو

 ٠ (ه٠٥٣١) ةرهاقلا ‘ بابشلا

٨٤



 ( ةسورحملا ) ةديرج ةعبطم ى لوقعلا راونا قراشم ( د )
 ٠ ھ ١٣١٤ رصم

 ىف ىفوت ) ىنغرملا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبا 2 ىفوسلا - ٨
 : ( ىرجهلا سداسلا نرقلا رخاوا

 ٠ ( طوطخم ) تالاؤسلا حرش باتك ( 1 )

 ٠ ( طوطخم ) قرفلا تالاقم ( ب )

 : رماع نكاس وبأ ، ىخامثلا - ٩

 نودب ) ىتالتلا رمع خيشلا حرش ث تانايدلا باتك _

 . ( خيرات

 : ( ھ ٩٢٨ ت ) ديعس نب دمحا سابعلا وبا ؛ ىخامشلا - ٠

 ( رئازجلا ) ةنيطنسق ث ةيرجح ةعبط ث ريسلا باتك -
 . ھ ١٣٠١ ةنم

 : ىيحي نب ىلع ، رمعم - ١

 ةاشن » ىلوالا ةقلحلا ء خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا ( ا )

 باتكلا راد عباطم ىلوالا ةعبطلا «" ىضابالا بهذملا

 (م٤٦٩١ -ه ٠ ) ١٣٨٤ ةرهاقلا ء ةبهو ةبتكم رشن ء ىبرعلا

 ةيناثلا ةقلحلا ، خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا ( ب ).
 لالقتسالا ةعبطم ىلوالا ةعبطلا « ايبيل ىف ةيضابالا »

 (م٤٦٩١ ه ١٣٨٤ ) ةرهاتلا » ةبهو ةبتكم رثن ع ىربكلا

٨٥



 ةثلاثلا ةقلحلا 2 خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا ( ج )
 توريب ةفاقثلا راد ث ىلوالا ةعبطلا «« سنوت ىف ةيضابالا »

 ٠ ( م ١٦٦٦١ ھ ) ٣٨٨٥

 ةعبارلا ةقلحلا { خيراتلا بكوم ىف ةيضابالا ( د )
 ةعبطلا ةيمالسالا ةوعدلا ةعبطم « رئازجلا ىف ةيضابالا »

 ( م٩٧٩١ - ھ ١٣٩٩ ) « ةرهاقلا ةبهو ةبتكم رشن ، ىلوالا

 ىغ تالاقملا باتك دنع ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا ( ه )

 ةبهو ةبتكم رشن ث برعلا لجس عباطم ص ثيدحلاو ميدقلا
 ٠ ( م ١٦٩٧٦ - ه ١٣٩٦ ) « ةرهاقلا

 ٢٠ - نيروغبت ىطوشلملا :

 تانايدلا باتك ٠

 ٣ - ت ) ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ ، ىنالجراولا ٢٨٠ ھ ( :

 - ةينوراسبلا ةعبلطملا ى ةيرجح ةعبط س ناهربلاو ليلدلا
 رصم ١٣٠٦١ ھ ٠

 ٤ - نيفلؤملا نم ددع :

 - نب دمحا سابعلا وبا: اهحورشو ديحوتلا ةديقع ةمدقم
 ميهاربا نب دوواد ناميلس وباو 2 ىخامشلا ديعس

 ؛ شيفط قاحسا وبأ اميلع قلعو اهححص ى ىتالتلا
 ةرهاقلا ١٣٥٣ ھ ٠

 وجب دهج وهج

٨٦



 (:م) ةميركلا ةينآرقلا تايكلا سرهف

 ةحفصلا

 ثكميف سانلا عفني ام اماو ص ءافج بهذيف دبزلا اماف »

 ١٧ ( . . . . . . ١١٧١ : دعرلا ) ا ضرالا ىف

 تاكرشملاو نيكرشملاو تاقفانملاو نيقفانملا هئلا بذعيل »

 اروفغ هللا ناكو ، تانمؤملاو نينمؤملا ىلع هللا بوتيو
 ٧٣ ( . . . . . . ٥١ : بازحالا ) « اميحر

 دهب وهب وج

...فحصملاب اهدورو بسح تايآلا تبتر ()



 . « ضعب

 () ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحالا سرهف

 ٥١ . . . . . «“ رفك مكحلا ىف ةوشرلا »

 ٥١ . . . . & رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس »

 ه+ . . . . « اهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتاو «

 باقر مكضعب .برضي ارافك ىدعب اوعجرتال »
٥١ . . . . . . . . . 

 زتاكنتنت

  

' ه ثيداحالا ةسرهف دنم فيرعتلا ةادا تفذح ()



 () راعشألا سرهف

 ةرارم دشا ىبرقلا ىوذ ملظو
 دنهملا ماسحلا عقو نم سفنلا ىلع

 وهب دبع هج

 ديحوتلا رشاعم هلالا ايح
 ديدبتلا ةياصع هلالا ىحلو

 دهب دع وهم

 منتغاف ىح لك ةياغ توملا
 راربالا نم سمت اليمج العف

 وهب دهب وج

 لداع ركف لكل ديق لهجلا
 قناتت ا اهديك ىف ادعلا هبو

 . 3 ٨ وه

 لدع ليقف ىباحصلا اسا
 لصفلاو هريغ لثم ليقو

 ملقلاو ساطرقللو باتكلل نم
 ملكلاو هقفلل نم ، زباتملل نم

. % 
 :متسر لبالب ىركذلا ىلا ىنتعد

 هللا همحري ناظقيلا وبا : تلاقو .
 , ٠ . ۔ . ١

 . ةيفاقلا بسح ىلع راعشالا تبتر (ده )

 ةحفصلا

٢٦ 

٥٣ 

٢٧ 

٨٩



 مالعالا سرهن

 ( ) ١

 ٤٥ : ثعشالا نبا

 ٥٤ : ةكرب نبا

 ٧٣ ض ٤٥ : ديدحلا ىبأ نبا

 ٧١ : ةيميت نبا
 ٢٤ : نوفلخ نبا

 ٧٠١ : رانيد نبا

 ٤٥ : ريبزلا نبا

 ٧٣ : سابع نبا

 ٢٧ ص ٢٦ ص ٢١ ع ١٤ : ملاس بوقعي نبا

 5 ٣ : ىنالدبألا نسحلا وبا
 ٦٢ : ةفينح وبأ

 ٦٢ س ٥٥ : (.ةفوع نب راتخملا ) ةزمح وبا

 : ::}٢٦ ىتوانجلا ءايركز وبا

 ٦٥ { ٦٩ : نيسحلا نب دمحا دايز وبا

 ٦و : حلفأ نب بوقعي نب ناميلس وبأ
 ٧٣ : ( دربملا ) سابعلا وبأ

 ٧٢ ص ٦٥ ث ٦٣ ص ٦٢ ص ٣١ : ةميرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبا

 ٣١ : مناغ نب رشب مناغ وبآ

 ٧٢٣ : ىناهفصاألا جرفلا وبا
٩.٠٠



 ٦٥ ث ٦٤ : نيدنف نب ديزي ةمادق وبآ

 ` ٦٢٩ ض ٦٥ ث ٦٣ ڵ ٦٢ : بيعش فورعملا وبا

 ٧١ : صيوح نب ميمت رذنملا وبآ
 ٦٢ : ىمودسلا دمحم نب رمع جرؤملا وبأ

 ٧٢ : ناهدلا حون وبأ

 ٥٤ ص ٢٤ : ىنالجرولا فسوي بوقعي وبا
 ٢٢ ! ٢٣ ص .٢١ ص ٢٠ ض ١٩ ص ٢٣ : ميهاربا ناظقيلا وبأ

 ٣١ : حلفا نب دمحم نالظقيلا وبا

 ٦٧ : باهولا دبع نب حلفأ
 بويأ : ٧١

 ( ب )

 ١١ : ىيحي نب ىسيع ىنورابلا
 ٣١ : ىراخبلا

 ٣٧ : ىيحي زيزع وب
 ٢٤ ص ٢١ ث ١٢ : ميهاربا ضويب

 ( ث )

 ٥٣ : بطاخ نب ةبلعث

 )ج (.
 ص ٧٢ ص ٧١ ص ٦٢ ث ٣١ ص ٢٣٠ : ( ءاثعشلا وبأ ) ديز نب رباج

 . ٣ . ٧٦١

 ١٣ : ىسيع زانرج
١٥ : ليعامسا يلاطيجلا



 )ح(

 . . ٧٣ : فسوي نب ج احلا

 ٧٦ ض ٧٣ ث ٧٢ : ( ديعس وبا ) ىرصبلا نسحلا
 ٧١ : جرعالا نايح

 ( خ )

 ٦٨ : حمسلا نب فلخ

 ٩ : ضؤع دمحم تافيلخ

 ٢٤ : ىغوزملا ليلخ

 ٢٥ : ىرصملا ليلخ

 ( د )

 ٢٩ : ديعس ورمع « دوواد

 ( ر )

 ٧٢ ث ٦٣ ث ٣١ : بيبح نب عيبرلا

 ( ز )

 ٢٤ ص ١٥ : نسح دمحأ ص تايزلا

 ٧٢ : ماوعلا نب ريبزلا

 ( س )

 ٥٣ : ( ديمح نب هللا دبع ) ىماسلا

 ٦٦ 0 ٦١ : ( هللا دبع ) كاكسلا

٩٢



 ٦٢ : حلاص نب لهسم

 ٧٢ : بيسملا نب ديعس

 ( ص )

 ٧٢ : نمحرلا دبع نب حلاص

 ٢ ض )

 ٧٢ : بئاسلا نب مامض

 ( ط )

 ٧٣ : هللا ديبع نب ةحلط

 ١إ : ( بطقلا ) دمحم جاحلا شيفط

 )ع )

 !٧ ث ٤٥ ث ٣٠ : ضابا نبب هللا دبع

 ٦٢ : زيزعلا دبع نب هللا دبع

 ٦٥ : ىرازفلا ديزي نب هللا دبع

 ٣١ : متسر نب نمحرلا دبع
 ٧٢٢٣ ن .٣٠ :ى ناورم نب كلملا دبع

 ٦٨ ث ٦٤ ص ٣ : نمحرلا دبع نب باهولا دبع

 ٧٣ : ناقع نب نامتع

 ٢١ ص ١٣ ص ١ : ( ديعس ىقيرش ) نودع

 ١١ : دوعسم نب هللا دبع ىبازعلا ٠

 ٦١٢ : ةيطع

٣



 ١٦ : ( دومحم سابع ) داقعلا

 ٧٣ : ( سابع نبا ىلوم ) ةمركع

 ٧٣ : بلاط ىبا نب ىلع
 ٣ : ىتارصملا ىفطصم ىلع

 ٧٢٣ : رانيد نب ورمع

 ١٣ : ناميلس هللا نوع

 ٦ه : ريمع نب ىسيع
 ( غ )

 ٦؟ : ناليغ

 ( ف )

 ٦٧ : رصن نب جرف

 ( ق )

 ٧١ : ةداتق

 ( ل )

 ٢١ ص ١٢ : ىيحي نب ناضمر ىنيللا

 ) م )

 ٧٢٣ : سنأ نب كلام

 ١٢ : رصانلا ىرومرم

 ٧٣ : دهاجم

٧١ : دمحم نب ناورم



 ٣١ : ملسم

 ٧٣ : دوراج نب رذنملا
 ٧١ : باهولا دبع نب دمحم

 ( ن )

 ٧٦ : قرزالا نب عفان

 ٢٥ : ةفيلخ ورمع ىمانلا

 ( ھ )

 ٣١ : مكحم نب دوه

 ( و )

 ٥٣ : ةبقع نب .ديلولا

 ( ى )

 ٤٥ : ( قحلا بلاط ) هللا دبع نب ىيحي

 ٧٣ : ملسم ىبا نب ديزي

د



 بهاذملاو قرفلا سرهف

 ٤٦ : ةرعاشألا

 ٧٦ : رهاظلا لهأ

 ةيثراحلا : ٤٠

 ةينيسحلا : ٦٥ ص ٦٩

 ةيصقحلا : ٤٠

 ةلبانحلا : ٧٦

 ةيفنحلا : ٧٦

 ةيفلخلا : ٦٨ ث ٧٠

 جراوخلا : ٣٠ ن ٤٠ ي ٤١ ي ٤٣ ي ٤٥ ي ٤٦ : ٧٢ . ٧٣ :

٧٦ 

 ةيكاكسلا ٦٦ ص ٦٩ .

 ةعيشلا : ٤٢٣ ص ٤٥

 ةيريمحلا : ٦١٥

 ةيترفلا : ٦٧ ص ٦٩

 ةئجرملا : ٨٠

 ةلزتعملا : ٦٢٣ ث ٦٦ ث ٧٧٢

 ةيثافنلا : ٦٧ ى ٦٩

 راكنلا : ٦٤ ى ٦١٩

 ةيديزيلا : :٤٠

 ود

٩٦ 
ل



 ندملاو نادلبلاو نكامالا سرهف .

 اينازنات : ٣٥

 داشت : ٣٦

 تيوكت : ١١

 سنوت : ١٢ ي ٣٦ ي ٣٧

 ترهيت : ٣٧ { ٦٧.

 ١٥ ص ١٤ :ة وداج

 ةبرج : ١٢ ص ٣٦

 رئازجلا : ١٢ ص ١٥ ب ٢٣ ض ٣٧ ‘2 ٣٩. :0ا٤٤"6 ٦١:

 فينج : ١٥ :

 رابجنز : ٤+ { ٣٥:

 ةراوز : ٣٥8

 ةنوتيزلا : ١٢

 نادوسلا : ٣٦

 ٢٣ : ردنم ىديس
٩٧ 

) + ةيضابالل د (.



 برغلا سلبارنت : ٦١٤ ث أة٦‘ء ٢٣
 قارعلا : ٧٣ ، ٧٧

 نامع : ٣٣ ، ٣٤
 ةيادرغ : ١٨

 نايرغ : ١٤

 ١'ه : حتفلا

 اسنرف : ٢٣٨ ص ٣٩

 نيطسلف : ٢٣.
 ةرهاقلا : ١٥.

 ٢٩ ص ١٥ ث ٢١؟ : ةرارقلا

 ايبيل : ١٦١١ ص ١٣ ع ١٤ ص ٣٥ ع ٣٧ ي ٤٤.0 ٦٥ ‘ ٦٨

 ٣٦ : ىلام

 ٣٤ : ىدنهلا طيحملا
 . ٢٥ : رصم

 ١٧ ث ١٥ ص ٣٢١:؛ ١ ::ةايحلا دهعم

 ١٤ ص ١٢ صع ١١ : تولان

 , ٦١٧ ث ٣٥ ص ٢٥ ص ١٤ ض ٣ : ةسوفن

 ٣٨ : تاحاولا

 ٣٨ ص ٢٠ : ( بازيم ىداو ) باولا .

 ٣٨ : نالجنرو
 ٤٥ : نميلا

ددج وج



 ةمدقم ٠ ٠

 . . . فلؤمل ١ ةمجرت

 .ةيمالسالا بهاذملا نم بهذم ةيضابالا

 . هس ةيخيرات ةحمل

 . ةيضابالا دجاوت نكاما
 جراوخلا نم اوسيل ةيضابالا

 ةسايسلا ىق مهلوصا نم

 ةديقعلا ىف مهلوصا نم
 عيرشتلا ىف مهلوصا نم
 تاقالعلا ىف مهلوصأ نم.

 ةيضابالا نيع تقشنا قرف

 , ة “ + +ةيمالضالا ١ قرفلا نيب ةيضابالا ناكم“

 . 9 : .رييرشتلا رداصم

ةيعامتجالا



 . . . .٠. . . . ةصالخلا

 . . . . .ذ . ثحبلا عجارم

 .٠ . ٠ ةميركلا ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ٠. ٠. ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحالا سرهف

 . . . . . . راعشالا سرهف

 . . . . . مالعالا سرهق

 . . . بهاذملاو قرفلا سرمهق

 . . ندملاو نادلبلاو نكاما سرهف
 . . . . . باتكلا تايوتحم

 ج وه وج

 ٨٧: ر ٣٩١٢عاديالا مقر
 ٩٧٧ ۔ ٣٠٧١ ۔ ١ ٠٩٢ ىلود ميقرت
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