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 باتتكلا فيلأت هجو - ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 باتكلا يدي نيب
 هملعو ناقيإلاو ةمكحلا هبهو مث ناسنإلا اهيف فّرشو ناوكألا قلح يذلا هلل دمحلا
 هباحصأو هلأ ىلعو نافرعلاو ملعلا مامإ هقلخ ةوفص ىلع مالسلاو ةالصلاو «نايبلا

 .ناميإلاو ةفرعملا يوذ

 ملعلا اهناكم لح دقو «ةميدقلا ةفسلفلا هذه سرّدت اذامل سانلا لءاستي دقف ءدعب امأ ظ
 كلذ :انلق ؟مسالا الإ اهنم قبي ملف ءاهيلع يضق دقو ءاهيف ةدئاف يأو ؟ثيدحلا

 :هوجو ةعبرأل

 مالسإلل ةيداعملا تايرظنلاب ملع ىلع نوكي نأ ةيمالسإلا مولعلا سرادل دب ال :لوألا
 لّدبتت لب ءادبأ اهيلع ىضقي ال بهاذملاو تايرظنلا نأل ؛ةثيدح وأ ةميدق تناك ًءاوس

 .اهاح ىلع يهو ءاهروصو اهلاكشأ

 «نامزلا فلاس نم ًاديدش مالسإلا ميلاعتو نانويلا ةمكح نيب عارصلا ناك :يناثلاو

 نيملكتمللو «ةيفسلفلا ثحابملا هذه ةنوحشم يه لب «ةيمالكلا بتكلا يف يود هلو
 نأ مالكلا ملع سرادل دب الف «ةّيمكحلا لئاسملا نم ريثك ف ةفسالفلا ءارآ ءازإب ءارآ

 .ةيالكلا فحتابلا و ةريصو' نع نوكي هذلوأ ءارآلا منه نع ف رعت
 ناوكألاب ةطيحم «ناسنإلا نوؤش عيمجل ةلماش ةماع ةيرظن نانويلا ةفسلف :ثلانلاو

 لامعألا نعو داعملاو شاعملا نع ثحبتو «تايكلفلاو تايرصنعلاو تايعيبطلا نم
 ةمكحلاو ,كرتي امو ذحؤي ام اهيفو «ةدسافلاو ةلضافلا قالخألا نعو ةئيسلاو ةنسحلا

 .امب قحأ وهف اهدجو امثيحف ميكحلا ةلاض

 ىلع (ه١٠59 ت) يذبيملا نيدلا نيعم نب نيسح ةمالعلا حرش سردي :عبارلاو
 اصوصخ (ه777 ت) يرهألا رمع نب لضفم نيدلا ريثأ ةمالعلل "ةمكحلا ةياده"

 نإف «تناك ام ةنئاك ةغئازلا ةمكحلاو ةلطابلا ةفسلفلا دينفت ىلع ةبلطلا نرمتي يكل



 باتكلا فيلأت هجو 3 ةمدقم

 دحو امثيح مهيلع ركيو ,ةورع ةورع ءامكحلا نيهارب ضقني عرابلا حراشلا

 .رمألا نم ةحسف

 سردي نأ دنبويدب مولعلا راد ةيمالسإلا ةعماجلل يراشتسالا سلحملا رّرق دقف ءدعبو

 ضوفو «ةفسلفلا ىلإ قيرطلا اديطوت ةفسلفلا تاحالطصا يذبيملا ةمالعلا حرش لبق

 رقوملا نمحرلا بوغرم انالوم لاضفملا يرسلا يفولا مهّشلا مركملا خيشلا ةعماجللا ريدم

 نكلو «نفلا اذه يف ةعاضبلا ليلق انأو «يلإ باتكلا بيترت ةمزأ - هللا هظفح -

 ءأدبملا عمج ئدابملاو "ةفسلفلا ئدابم" يه هذهف ءرمألل الاثتما دجلا قاس نع ترمش

 :بتك ةثالث ىلع كلذ يف تدمتعاو .ءيش ءادتبا هب ام لك وهو

 يرحب دمحألا يببلا دبع لضافلا يضاقلل "ءاملعلا روتسدب يعقلملا مولعلا عماج" ١-

 .دئاوعلا مج دئاوفلا ريثك عتام باتك وهو ءرشع يناثلا نرقلا ءاملع نم

 يلع نب ىلعأ دمحم ةمالعلا لضافلا يضاقلل "نونفلا تاحالطصا فاّشك" -؟

 .هباب يف عيدب «ديفم باتك وهو ه١51١١ ةنس قوتملا «يوناهتلا يقورافلا

 باتك وهو ها يناودلا لالجلا ذيمالت نم وهو «يذبيملا ةمالعلا حرش -*

 .فصولا نع ّيبغ ءيسردم

 نأ ماركلا ةدئاسألا نم وعيرما# ةحاو نيش وه قتكلا اذه يسيرا ملا كقولا)

 اوضرعيو «نيئشانلا ناهذأ يف تاحالطصالا زيكرتو باتكلا ةدام ميهفت ىلع اوفتكي

 .دورتلل يه امنإف يشاوحلا امأو «نايبلا يف نانعلا ءاخرإ نع

 يبلاط عضاوتملا باتكلا اذهب عفنيو «يقالز نع وفعي نأ مالعلا زيزعلا هللا نم لوؤسملاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,رومألا يلو وهو ؛تاعماجلا ةبلط نم ةفسلفلا

 هبتك و

 يروب نلابلا دمحأ ديعس

 ههه



 نفلا اذه يف هركذ رركت ام يف 9 ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 [ةمدقم]
 [نفلا اذه يف هركذ رركت ام ِف]

 ئععمبب "اليف" نم ةبكرم ,ةمكحلاو ملعلا ىنعمب ةينانوي ةملك :ةفسلفلا

 .ةمكحلاو ملعلا نيعمب "افوس" نمو بحلاو راثيإلا
 ملعلا بحم ىئيعممب ةفسلفلا ىلإ نابوسنم :فوسليفلاو يفسلفلا

 .امهنع ثحابلاو ,ةمكحلاو

 نمو ةمكحلا يأ "افوس" نم ةبكرم ؛ةهومملا ةمكحلا ئه :ةطسفسلا

 :سيبلعلا أ "اعيمأ"

 ةتباث قئاقح ىلإ لوصولا ناكمإ ركني يذلا ميكحلا وه :يئاطسفوسلا

 ملعلاو عفانلا ملعلا نيعمب لمعتست اهرمأ ةيادب يف "ةفسلفلا" ةملك تناك :ملعلا ىنعمب

 «يحولا قيرطب يرشبلا لقعلا اهيلإ لصي يلا ةقيقحلا نع ثحبلا ىلع تقلطأ مث «يقيقحلا

 ةفسلفك «ةعامجلا وأ صحخشلا فقاومو ميهافمو تادقتعم ئيع, لمعتست انرصع فو

 ريكفتلا قيرط نم ةقيقحلا نع ثحبلل لمعتست كلذكو «نيوراد ةفسلفو ةيكارتشالا
 هسفن ىمم نم لوأ طارقس :امهنع ثحابلاو .مظنملا يلقعلا ملعلا نيععو «يقطنملا

 .نييئاطسفوسلا ةفئاط نع هسفنل ازييمت ؛ةمكحلل ابحم يأ افوسليف

 ا ةوس) ديدح وأ ساحن وأ هبش كلذ تحت امو «ةضف وأ بهذب هالط :ةهومملا ةمكحلا

 ودبت يلا ةلطابلا ةمكحلا يه ةهومملا ةمكحلاو .سيبلتلا وهو هيومتلا هنمو (اناهذج لاي اك ىدنإو

 ةطلاغملا نعم. ةطسفسلا لمعتستو .فرخزم لطاب ةقيقحلا يف يهو ءاقح يأرلا يداب ف

 .اضيأ ةيمهولا اياضقلا نم بكرملا سايقلاو
 ةغالبلا سائلا نوملعي اوناك ءطارقس لبق ةفسالفلا نم ةعامج ةيئاطسفوسلا :ميكحلا وه

 .(م ق 58٠0 - 485) سايج روج مهرهشأ نم «ءايشألا قئاقح نوركنيو «ةباطخلاو



 نفلا اذه يف هركذ رركت ام يف : ةمدقم

 .ةيردأ الو «ةيدنعو ةيدانع :مهو

 يدو نوطالفأو طارقسو سروغاثيف مه :نانويلا ةفسالف رهشأ

 ةلطاب تاللايخو ماهوأ امن اهنأ نومعزيو ءءايشألا قئاقح نوركني يذلا مه :ةيدانعلا :مهو

 .ءاملا ىلع شوقنلاك

 ءيشلا اندقتعا نإ ىح تاداقتعالل ةعبات ءايشألا قئاقح نإ :نولوقي نيذلا مه :ةيدفلاو

 توبث نوفني ةيدانعلاف .ثداحف انوا وأ ميدقف يدق وأ ضرعف 27 وأ رهوجف ارهاوج

 «داقتعالا ةيعبتب الو اهسفنأ يف اهل توبث ال هنإ :نولوقي عي ًاقلطم رمألا سفن يف قئاقحلا

 .داقتعالا ةيعبتب اقوبثب نولئاقو ءرمألا سفن يف اهسفنأ يف اقوبث نوفني ةيدنعلاو

 «نوكاش مهأ نومعزيو ههلوبن الو ءيش توبثب ماعلا نوركتي نيذلا مه :ةيردأاللاو

 .اضيأ ةكاشلا :مهل لاقيو ءارج ملهو نوكاش مهنأ يف نوكاشو

 وهو «حاورألا خسانتب نمؤي ءايماس لهأ نم (م ق ه.07 - ه١ يلاوح) :سروغانيف
 ءانيثأ لهأ نم (م ق 844 - ؛59) :طارقسو .نيصرلا لقعلاو نيتملا يأرلا وذ مهدنع

 تايقالخألاو تايهلإلا ىلع اهفانصأ نم رصتقاو «ءسروغاثيف نم ةمكحلا سبتقا دق ناك

 ةوعدلاو نانويلا ةحلآ راكنإب نيعبسلا نس وحن ف مقا يح سفنلا ةضايرو دهزلاب لغتشاو

 .مدعأو «مادعإلاب هيلع مكحف نابشلا لوقع دسفي هنأو ةديدح ةهآ ىلإ

 لئاوألا نيمدقتملا رحخآ وهو ءانيثأ لهأ نم وهو «يحلإلا نوطالفأ :هل لاقيو :نوطالفأو
 انيثأ يف سسأو «طارقس ىلع ذملت «م ق 47: 1ا1ا/ ىلاوح هرصع «نيطاسألا

 (م١٠18 - ١٠٠ه) نيطولفأ امأو .هتايح رخآ بح ةفسلفلاو ةضايرلا مّلع ثيح ةيكداكألا

 .رصم دالب نم طويسأ يف دلو «ةديدجلا ةينوطالفألا سسؤم وهو ءرخآ لجر وهف

 ةيعيبطلا ماسجألا ىري «ينانوي فوسليف (م ق 47٠ - 57٠١ يلاوح) :سيطارقم يدو
 (ساولاب كردي الو ةاكشو القنو امححت ةفاع ايسيط قف ةساجتت كارد: نم افلون

 وه يأ ,ماسحألا نوكتتو ضعبب اهضعب قصتليف ءامئاد كرحتتو .ئفت الو ءمسقنت الو
 .نيملكتملاك أزجتت ال يلا ءازحألاب لئاق

 .م ق 470 يلاوح هرصع (نانويلا) سوك ةريزح يف دلو ءبطلا عضاو :طارقبو



 نفلا اذه يف هركذ رركت ام يف ١ " ةعلقم

 .ًاضيأ مورلا ءامكح :مه لاقيو ءوطسرأو
 .سوطسارفواث هفلخو ءوطسرأ اهسسأ «ةينانوي ةيركف ةسردمل مسا :ةيئاّشملا

 اوم «نيهاربلاب لئاسملا تابثإو لالدتسالاو رظنلا ىلع دامتعالا :اهتزيم

 يف ًايشام رضاحي ناك ذإ ؛ميلعتلا يف وطسرأ ةقيرط ىلإ ةراشإ كلذب

 .نيملسملا نم انيس ُنباو يبارافلا اهعبتو ءانيثأ بعلم
 :اتزيم .نوطالفأ اهسسأ «ةينانوي ةيركف ةسردمل مسا :ةيقارشإلا

 :ةيرظنلا لئاسملا لح يف يرونلا قارشإلاو بلقلا ءافص ىلع دامتعالا
 خيشلا اهعبتو «قئاقحلا نع ثحبلا يف مهتقيرط ىلإ ةراشإ كلذب اومس

 .نيملسملا نم يدرورهسلا نيدلا باهش لوتقملا

 «لئاوألا مالك نم قطنملا هطابنتسال لوألا ملعملا وهو «ءسيلاطاطسرأ :هل لاقيو :وطسرأو

 - 777) هرصع ؛مظعألا ردنكسإلا ملعو «نوطالفأ ىلع ذّملت «نانويلا ةمكح هيلإ ىهتنا

 .هيدي ىلع ةيئاشملا ترهدزاو (م ق 7005 - 585) سوط سارفواث هفلخ (م ق 4

 رابك نمو «نيملسملا ةفسالف ربكأ نم (ه++5 - 77.) دمحم رصن وبأ :يبارافلا
 ءوطسرأ تافلؤم هحرشل يناثلا ملعملاب بقليو «نيئاشملا نم ٌدَعُي «ةينانويلا ةفسلفلا يمجرتم

 .قشمد ف يقوتو «ناتسكرت يف ةعطاقم بارافلاو ,باتك ةئام وحن هل

 ةفسالف رابك نم (ه478- 70) هللا دبع نب نيسح يلع وبأ سيئرلا :انيس نباو

 ةئام وحن هل «نيئاشملا نم دعي ءناذمُب تامو .ىراخب ىرق ىدحإ يف هدلوم «نيملسملا

 .ةمكحلا يف "ءافشلا"و بطلا يف "نوناقلا" :هبتك رهشأ «باتك

 ءيقارشإ فوسليف (هدهملا/ - ه48) لوتقملا خيشلا :يدرورهسلا نيدلا باهش
 نع ًازييم "لوتقملا" :هل ليقف لتقف همد ةحابإب ءاملعلا يفأف «ةديقعلا لالحنا ىلإ بسن

 بتك نم ."فراعملا فراوع" بحاص يدرورهسلا دمحم نب رمع صفح يأ هيرصع
 .ءامكحلا داقتعا يف ةلاسرو «رونلا لكايهو «قارشإلا ةمكح :لوتقملا خيشلا



 اهعاونأو ةمكحلا / ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 يلازغلاو يزارلاك نيملسملا نم مالكلا ملع باحصأ مه :نوملكتملا

 .نيئاشملا ةقيرط يه قئاقحلا نع ثحبلا يف مهتقيرط

 خيشلاك نيملسملا نم تادهاحملاو تاضايرلا باحصأ مه :ةيفوصلا

 .نييقارشإلا جهنمك مهجهنم «يرع نبا نيدلا يح

 [ةفسلفلا ملع تاحلطصمأ]

 سفن يف هيلع يه ام ىلع تادوجوملا نايعأ لاوحأب ملع يه :ةمكحلا

 .ةيرشبلا ةقاطلا ردقب رمألا

 هنامز دحوأ (ه“5٠ - 55 4) يزارلا نيدلا رخف رمع نب دمحم يزارلا رخفلا :يزارلاك

 يسوطلا يلازغلا دماح وبأ دمحم نب دمحم :يلازغلاو .لئاوألا مولعو لوقنملاو لوقعملا يف
 يلع نب دمحم :يبرع نبا .فّنصم ئام وحن هل ,ءفوصتم فوسليف (هه.ه - ؛ه.)

 - ه70) ربكألا خيشلاب بقلملا ءيبرع نبا نيدلا يحم خيشلاب فورعملا «يسلدنألا يئاطلا

 .مكحلا صوصفو «ةيكملا تاحوتفلا :هبتك رهشأ ءفوصتم فوسليف (ه 4

 :لوألا «نيهجو نم ةيلمعلا تالامكلاو قئاقحلا ةفرعم ىلإ قيرطلا نإ :ليقو :نييقارشإلا
 نوكلاسلاو .تادهاحملاو تاضايرلا لهأ ةقيرط :يناثلاو «لالدتسالاو رظنلا لهأ ةقيرط

 .نويئاشملا ءامكحلا مهف الإو ؛نوملكتملا مهف مالسإلا ةلم اوعبتا نإ ىلوألا ةقيرطلل
 .نويقارشإلا ءامكحلا مهف الإو «ةيفوصلا مهف ةعيرشلا اوقفاو نإ ةيناثلا ةقيرطلل نوكلاسلاو

 .ةيدرألاب "ةفسلفلا نيعم" :يباتك عجار «هيف ام هيفو (اصخلم ١4/١ :مولعلا عماج)

 ااوحأو تادوجوملا قئاقح ةفرعم ىلع روطفم ناسنإلا نأ ملعا :ةيرشبلا ةقاطلا

 وذ ناسنإلاف ؟هل ضرعي امعو هرظني امع لأسي لفطلا نأ ملعت تسلأ ءاهابسأ ىلإ اهعاجرإو
 امو تادوحوملا قئاقح ملع نم هدارم ىلع لصح اذإ الإ هلامك ةحرد غلبي ال ةقطانلا سفنلا

 راخبلاو راحبلاو لابحلاو ءامسلاو ضرألا نم تادوحجوملا يف ركف اذإف .لاوحألا نم اه
 ف ةفسلفلا يهو ؛ةمكحلا وهف هتردقم بسح ةيعقاولا اهاوحأ ملعو ؛«كلذ ىلإ امو باحسلاو

 - «ةيرشبلا ةقاطلا ردقب ةينيعلا تادوجوملل ةيعقاولا لاوحألاب ملع :ةمكحلاف .ماعلا فرعلا



 اهعاونأو ةمكحلا . ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 مث .لمعلاو ملعلا يناج ف نكمملا اهامك ىلإ سفنلا جورخ يه :ليقو

 .ةيرظن ةمكحو «ةيلمع ةمكح :نيعون ىلع ةمكحلا

 انتردقب اهدوحو ىلا ءايشألا لاوحأب ملع يه :ةيلمعلا ةمكحلا ١-

 رئاسو ءامهريغو ةاكزلاو ةالصلا نم ةيعرشلا لامعألاك انرايتخاو

 داعملا حاالص ىلإ يدؤي هنإ ثيح نم ةئيسلاو ةنسحلا| لاعفألا

 .طقف ملعلا نود لمعلا اهنم دوصقملا نأل ؛امب تيمسو «شاعملاو

 ةينيعلا تادوجوملا يأ يفيصوت بكرم هلصأ يفاضإ بكرم "تادوجوملا نايعأ" :هلوقف -

 "هيلع يه ام" ب دارملاو .ةيعارتخالا ةيضرفلا الو ةضحملا ةينهذلا ال ةيقيقحلا ةيعقاولا رومألاو

 ةيعقاولا ريغ ةيضرفلا لاوحألا نع ثحبلا نإف «ةينيعلا تادوجوملل ةيقيقحلا ةيعقاولا لاوحألا

 «لاوحألا ىلإ عجرت "يه" ريمضو .هجولا ةلوصوملا "ام'ب دارملاف ,ءيش يف ةمكحلا نم سيل
 سفن يف هيلع لاوحألا نوكت يذلا هجولا ىلع يأ «ةلوصوملا "ام" ىلإ دوعي "هيلع" ريمضو
 ناترابع امهو «عقاولا "رمألا سفن"ب دارملاو .لاوحألل ةيونعم ةفص اذه هلوق نأكف ءرمألا

 «رابتعالاو ضرفلاب هدوجو سيل يأ اذك هنأب مكحلا هيلع حصي ثيحب عوضوملا نوك نع
 دارملاو .ءيشلا وه رمألا ذإ ؛هسفن يف دوجوم هنأ "رمألا سفن يف ادوجوم ءيشلا نوك" نيعمو
 . .لفسلا ةياغ يف الو ولعلا ةياغ يف ال ءسانلا طاسوأ نم نوكي يذلا رشبلا "ةيرشبلا"ب

 نم يراعلا نأل ؛هل ةنكمملا ةيلمعلاو ةيملعلا هتالامك ناسنإلا ليصحت يه «ةمكحلا يأ :يه

 نمو .ءامنلاو ءاذغلا الإ ةايحلا نم هل سيل «ناويحلا ةلزنمب لامعألاو قالخألا لئاضفو ملعلا
 كرت نم اذكو «يملع لامك هنأ يف كش ال هنأل ؛اهنم اضيأ قطنملا لعج اذهبي ةمكحلا رسف

 .اهبلط نيعمب "سفنلا جورخخ"و ءاهنم قطنملا لعج ةمكحلا فيرعت يف "نايعألا"
 الاعفأ نوكت نأ امإ ةمكحلا فيرعت يف ةذوحأملا نايعألا كلت :رصحلا هجو :نيعون ىلع

 مسقلا نع ةثحابلا مولعلاف .ضرألاك ال وأ ؛ةالصلاك ةدارإو رايتخا اهداجيإ يف انل ءالامعأو

 ؛ةيلقعلا يأ ةيرظنلا ةمكحلاب يناثلا نعو «لمعلاب اهقلعتل ؛ةيلمعلا ةمكحلاب ىمست لوألا

 .لمعلا نود ركفلاو رظنلاب اهقلعتل



 اهعاونأو ةمكحلا ٠١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 اهدوجو سيل يلا ءايشألا لاوحأب ملع يه :ةيرظنلا ةمكحلا -؟

 ةيحراتلا :تادوجوملا .رئاسو-ءاسسلاو .نقرآلاك انرايتقما و“ انتردقإ

 .رهاظ ةيمستلا هجوو «ةيرظنلا ةوقلا ليمكت ىلإ يدؤي هنإ ثيح نم
 :ماسقأ ةثالث ةيرظنلاو ةيلمعلا ةمكحلا نم ةدحاو لكل مث

 :ةيلمعلا ةمكحلا ماسقأ

 ىلحتيل نيعم صخش حلاصمب ملع وه :قالخألا بيذحت ١-

 سوفنلا حالصإ نأل هب يمسو «لئاذرلا نع ىلختيو لئاضفلاب
 .هب لمعلا عم ملعلا اذه ببسب دماحما ليصحتو

 لزنملا يف ةكراشتم ةعامج حلاصمم ملع وه :لزنملا ريبدت -5؟

 لزنملا ماظتنا لوصحل هب يمسو ءةجوزلاو جوزلاو دلولاو دلاولاك
 ] .ملعلا اهي يس

 ةنيدملا يف ةكرتشم ةعامج حلاصمم ملع يه :ةيندملا ةهاجدولا هنو

 .امي دلبلا حلاصم لوصحلا امي يمسو ءمهحلاصم ىلع اونواعتيل

 :ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ

 ١- ةصوصخم ةدام ىلإ جاتحي ام لاوحأب ملع وه :يعيبطلا ملعلا ....

 «فيرعتلا يف مدق اذلو «قالخألا ديمح نع ثحبلا وه ملعلا اذه يف دوصقملا :صخش حلاصمب

 لوصح نع ةعنام مئامذلا نأل ؛ضرعلاب وهف تافصلاو قالخألا مئامذ نع ثحبلا امأو

 .هب ماق يأ :ةساّيس رمألا ساس نم ؛هحلصي امب ءيشلا ىلع مايقلا يه :ةسايسلا .دماحما

 ئىرمش) :ةيندملا ةسايسلاو .اهعمج امهمضبو ؛ةنيدملا ىلإ ةبسن - لادلاو ميملا حتفب - ةيندملاو

 ( اجو ما تلاع ىئاعم كبس كنك اننا حررط لسا اكك كت ديت اس ك- فاصنااو لادع نم , مانا ل وا



 اهعاونأو ةمكحلا ١١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 هنأل هب يمسو «ةينوكلا ءايشألاك لقعتلاو يحراخلا دوحولا يف
 .ًاضيأ تايعيبطلا :هل لاقيو :يعيبطلا مسجلا لاوحأ نع هيف ثحبي

 ةصوصخم ةدام ىلإ جاتحي ام لاوحأب ملع وه :يضايرلا ملعلا ١-
 ةيسدنهلا لاكشألاو ةركلاك لقعتلا نود طقف يحراخلا دوحولا ف

 ملعلا :هل لاقيو .هب سوفنلا ةضايرل هب يمس و (ةيباسحلا دادعألاو

 افي يميلعتلا

 ...يف ال ًالصأ ةداملا ىلإ جاتحي ال ام لاوحأب ملع وه :يحلإلا ملعلا -*

 نع ةرابع "نوكلا" نأل ؛ةيرصنعلا تابكرملاو ةيداملا ءايشألا يه :ةينوكلا ءايشألاك

 ملعلا يف ثحبلاو «ينأيس امك اهيف ةلصاح نكت مل نأ دعب ةداملا يف ةروصلا لوصح

 نم اهموهفم نع ال «ةداملا ىلع احلامتشا ثيح نم وه امنإ ةينوكلا ءايشألا نع يعيبطلا

 يعيبطلا ملعلاف «ةداملا عم الإ جراخلا يف دحوت الو ءاهنم ءيش لقعتت الف ءوه وه ثيح

 اهيلع لبج ىلا ةيجسلا يه :ةغللا ف ةعيبطلاو .ةيداملا ءايشألا عئابط نع هيف ثحبي

 دقو «ةدارإو روعش الب هيف وه امل ةنئاكلا ةيتاذلا لاعفألا أدبم :ءامكحلا دنع يهو «ناسنإلا

 .يعيبطلا هلامك ىلإ مسجلا اب لصي ماسجألا ف ةيراسلا ةوقلا امي داري

 ةطقن هلخاد يف ضرفي نأ نكمي (ْزج لوكرم) ريدتسم حطس هب طيحي مسج :ةركلا :ةركلاك
 ةركلاف ءاهزكرم ةطقنلا كلتو «ةيواستم هيلإ اهنم ةحراخلا ةميقتسملا طوطخلا عيمج نوكي

 ةضف وأ بهذ نم ةدام يأ ريغب اهلقعت نكمي ذإ ؛لقعتلا ف ةصوصحملا ةداملا ىلإ ةحاتحم ريغ

 ريغب اهلقعت نكمي عبرملاو ثلثملاك ةيسدنهلا لاكشألا كلذكو ءردم وأ رجح وأ بشع وأ
 ةيامن ال ام ىلإ دحاولا نم دادعألا كلذكو .اهريغب ترانا دعنا كلا «ةنيعم ةدام

 .امي الإ جراخلا يف دجوت ال نكلو ؛ةدوهعم ةدام ريغب اهلقعت نكمي ءاحل

 يميلعتلاب يمسو «يضايرلا ملعلاب ميلعتلا نوؤدتبي ءامكحلا ناك اذلو :هب سوفنلا ةضايرل
 :ةعبرأ يضايرلا لوصأو .يميلعتلا مسجلا نع هيف ثحبي هنأل وأ الوأ هب مهميلعتل اني

 .يقيسوملاو باسحلاو ةئيلاو ةسدنهلا



 تايعيبطلاب قلعتي ام ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ,مهمعز ىلع لوقعلاو هلالاك لقعتلا يف الو يجراخلا دوجولا

 ا تايهلإلا :هل لاقيو .هتاعوضوم فرشأ مساب هب يعسو

 .طقف ىهإلاو ىعيبطلا ملعلا نع ثح ”يدبيملا' حرش ُِق :هدئاف

 |تايعيبطلاب قلعتي ام

 .تايرصنعلا يف :ثلاثلا تايكلفلا يف :ىناثلا ماسحألا معي اميف :لوألا

 :لاقي ءايظفل افيرعت الإ فرعي نأ زوجي الف روصتلا يهيدب :دوحولا
 :ءاحنأ ةثالث ىلع دوجوملا مث .دوجوم وهف مدع نم دجو

 ,نهذلا جراخ دوحولاب هفاصتا نوكي ام وهو :يحراخلا دوحوملا ١-

 .اضيأ يعلا دوجوملا :هل لاقيو ءاعمو ضرأو ورمعو ديز دوجوك

 وهو «نهذلا يف دوحولاب هفاصتا نوكي ام وهو :ئهذلا دوجوملا -؟

 :نيمسق ىلع

 ةقيقح نهذلا يف ادوجوم ناك ام وهو :ىقيقحلا ئهذلا دوجوملا -أ

 .ةعبرألا ةيجوزك ضرافلا ضرف ىلع هدوجو فقوتي ال يأ

 نييعت :هنم دوصقملاو «ظفللا لولدم ريسفت هب دصقي ام : يظفللا فيرعتلا :ايظفل افيرعت

 اذه ئععم اهنأب اهروصتو اهيلإ تافتلالاو ةكردملا يف اهراضحإو ةنوزخملا روصلا نم ةروص

 ريغ ةروص ليصحت هدوصقمو تايتاذلا نم هبيكرتو يقيقحلا فيرعتلا هميسقو .ظفللا

 . كل :دوجوملاو ,ق“ غل دوجولاو .ةلصاح

 ىوقلا يهو ءرعاشملا نع جراخلا :هب دارملاو ,نهذلا هلباقيو جراخلا :نهذلا جراخ

 .مولعلا باستكال ةدعم ةقطانلا سفنلل ةوق :نهذلاو .اهتالآو سفنلا يأ ةكاردلا



 تايعيبطلاب قلعتي ام ١٠؟ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 نهذلا ف اضورفم ناك ام وهو :يضرفلا نيهذلا دوحوملا -

 .ةسمخلا ايحورك عقاولا فاالخ 0

 قلعم ريغ ايعقاو هدوجو ناك ام وهو :رمألا سفن يق دوحوملا -

 ةققحتم راهنلا دوحوو سمشلا عولط نيب ةمزالملاك ضرافلا ضرفب

 .اهضرفي مل وأ اهضرف ءاوسو دحوي مل وأ ضراف دحجو ءاوس ءاعطق

 اهي فملا
 لكف «يجراخلا دوجوملا نم اقلطم معأ رمألا سفن ٍ دوحوملا ١-

 .يلك سكع الب رمألا سفن يف دوجوم جراخلا يف دوجوم
 ؛هجو نم نهذلا يف دوجوملا نم معأ رمألا سفن يف دوجوملا ١-

 قئاقحلا يف لو لا | قارتفاو ,ةعبرألا ةيجوز ف امهعامتحال

 00 بذاوكلا يف يناثلا قارتفاو «ىلاعت هللا تاذك ةروصتملا

 بحجاولا يأ دوجوملل ةثالثلا ماسقألا لمشي ام يه :ةماعلا رومألا

 .ثودحلاك اهنم نينثا لمشي وأ .دوجولاك ضرعلاو رهوجلاو

 هيلع حصي ثيحب ءيشلا نوك نع ناترابع رمألا سفنو عقاولا نأ مدقت :عقاولا فاالخ

 .جراخلا يف ادوجوم رمألا سفن 1: يف دوجوم لك سيل يأ :يلك سكع الب .اذك هنأب مكحلا

 نهذلا يفو رمألا سفن يف ةدوجوم يهف ةعبرألا ةيجوز انروصت اذإ نعي :ةعبرألا ةيجوز
 هنألا ؛نهذلا :ق أل «رمألا سفن قف دوحتوم هنأش ىلاعت هللا :ىلاعت هللا تاذك ءامهيلك

 ةدوحوم يهف ةسمخلا ةيجوز انروصت اذإ يعي :ةسمخخلا ةيجوزك .هنكلاب هروصت نكممي ال
 تاموهفملا لوانتي ام يه "ةماعلا رومألا" :ليقو :ثودحلاك .ةيضرف اهنأل ؛طقف نهذلا يف

 .ةيهاملاو ةدحولاك عنتمملاو نكمملاو بحاولا يأ اهلك



 تايعيبطلاب قلعتي ام ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ورمعو ديزك ليصأ دوجوب ادوجوم نوكي ام يه :ةيقيقحلا رومألا

 .ءامسو ضراو

 :كامسف يهو .يليصأ دوحجو كودب لقعلا اهربتعي ىلا يه :ةيرابتعالا نومألا

 رومأ نم لقعلا اهعزتني ىلا يهو :ةيعقاولا ةيرابتعالا رومألا -أ

 ةعرتنملا ةّيتحتلاو ءامسلا نم ةعزتنملا ةيقوفلاك جراخلا يف ةدوحوم

 .ةيقيقحلا رومألا مكح ف يهو «ضرألا نم

 باينأك مهولا اهعرتخي يلا يهو :ةضحملا ةيرابتعالا رومألا -ب
 .اضيأ ةموهوملا رومألا :اه لاقيو «ءنيسأر يذ ناسنإو لاوغأ

 .ةيرثكأ الو ةمئاد نوكت ال يلا ىه :ةيقافتالا رومألا

 روصتك جراخلا يف قادصم هل نوكي ام يه :ىلوألا تالوقعملا

 .تاويحو كاسنإ

 200006 ءجراخلا يف قادصم هل نوكي ال ام يه :ةيناثلا تالوقعملا

 لاوغألاو (تنار يلون كل ) باينألا :لاوغأ باينأك .مرك هباب ءيوق تباث يأ :ليصأ

 مهلضتف «سانلل ىءارت تاولفلا يف ناليغلا نأ سانلا معزي (لذي ,قتومب) مضلاب لوغ عمج

 .ةريطلا باب يف دواد وبأ هاور ءلوغ ال :هلوقب نك يبلا هافنف ,مهكلهو قيرطلا نع
 دا ايؤاتيس ىإ :ايزتكا زا ءاننقاذ: ىركي ذأ نإ ةيقسلل لإ 'بقعلا ىدأت : ةجئاذ: قاوكت ذل

 ىمسي نيريخألا نيهجولا ىلعو ءايتاذ اببس ىمسي نيلوألا نيهجولا ىلع ببسلاف ءايلقأ

 .يرثكألاو يلقألا نيب ام :انهه يواسملاب دارملاو ءايقافتا اببس

 :اه لاقيو ءسرفو لمجكو ورمعو ديزك جراخلا يف قادصم ام :تاويحو كاسنإ

 اهنأل ؛ةيناثلا :اه لاقيو :ةيناثلا .رحآ روصت ةطساو الب ءادتبا يأ الوأ روصتت األ ؛ىلوألا
 ..جراخلا يف ءيش امهيذاحي الو «ناسنإلا روصت دعب يأ ايناث ر 7



 تايعيبطلاب قلعتي ام 6١ه ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .هتيعونو ناسنإلا ةيلك روصتك

 ٍف لوصحلا :لعفلاو ,.ءيشلا لوصح ناكمإ :ةوقلا :لعفلاو ةوقلا

 .ةنمزألا دحأ

 .ةيلقعو ةيسح :نامسق يهو «ءيشلا ىلإ ءامبإلا ةغللا ف :ةراشإلا

 كلذو «كانه وأ انه هنأب سحلاب ءيشلا نييعت يه :ةيسحلا ةراشإلا ١-

 .هيلإ راشملا ىلإ يهتنملا ريشملا نم ذخآلا موهوملا دادتمالاب نييعتلا

 تافتلاب كلذو «لقعلاب ءيشلا نييعت يه :ةيلقعلا ةراشإلا -1

 .هريغ نع ازاتمم نوكي ثيحب ءيشلا ىلإ سفنلا

 .ةيسحلا ةراشإلل لوبقلا وه :عضولا

 ىلويهلا :هل لاقيو «ةيمسجلا ةروصلا يأ رهوجلا ىرسم وه :لخحخا
 .هيف يراسلا لاحلا ىلإ جاتحم وهو ءاضيأ

 وهو ؛ضايبلاو داوسلل بوثلاك هب صتخملا ضرعلا لحم وه :عوضوملا
 .ضرعلا نع نغتسم

 مسا :لعفلاو ءدوجولا عقوتم هنوكو ءيشلا يف فصولا دادعتسال مسا :ةوقلا :ةنمزألا

 ابتاك راص اذإو «ةوقلاب هنع ربعي ناسنإلا يف ةباتكلا دادعتساك ارهاظ هيف فصولا دوحجول

 نوكي دقو ءايحطس ادادتما نوكي دقو ءايطح ادادتما نوكي دق دادتمالا اذهو :دادتمالاب

 يه "ةيسحلا ةراشإلا"و «ةرهاظلا ةسمخلا ساوحلا ' سجحلا"ب دارملاو .ايمسح اداذتما

 رخآ نيعم عضوللو «تاذلاب زيحتلا وه عضولا :ليقو :ةيسحلا ةراشإلل .ةيقيقحلا ةراشإلا

 .تاالوقملا نايب يف أي



 لوألا نفلا ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 لوألا نفلا
 ماسجألا معي اميف تايعيبطلا نم

 ضرعلاو لوطلا يه :ةثالثلا داعبألاو «داعبأ عمجلاو ,دادتمالا وه :دعبلا
 :ثاللثلا تاهجلاب اهنع ربعي دقو «قمعلاو

 .الوأ مسجلا يف ضورفملا دادتمالا وه :لوطلا

 .ايناث مسجلا يف ضورفملا دادتمالا وه :ضرعلا

 .اثلاث مسجلا يف ضورفملا دادتمالا وه :قمعلا
 دوحومو «نيملكتملا دنع ضحم ءيش ال يأ موهوم دعبلا :ةدئاف

 اكمل ليغ

 .طنخلا فرط يهو ءالصأ ةمسقلا لبقي ال ضرع يه :ةطقنلا

 .حطسلا ةياه وهو «طقف لوط هل ضرع وه :طخلا
 .مسج نود مسجب ةصتخم ريغ يه يلا لاوخألا قف ىأ :ماسجألا

 نأل حلاص «هسفن يف وأ مسجلا يف ضورفم موهوم دادتما :نيملكتملا دنع :موهوم دعبلا

 يميلعتلا مسجلاب مئاق دادتما :لوألا ؛نيعون ىلع ءامكحلا دنع وهو .مسجلا هلغشي
 .ءالمخ ناكل مسجلا هلغشي مل ول .هسفنب مئاق ةداملا نع درحم دادتما :يناثلاو

 نولوقي نوملكتملاو ءءامكحلا لوقي ايو «ةيضرعلا ةطقنلا يه هذهو :ضرع يه
 اضرع الو الوط ال الصأ مسقنم ريغ عضو وذ ءيش :مهدنع يهو ؛ةيرهوجلا ةطقتلاب
 .ازجتي ال يذلا ءزحلا يهو ءاضرف الو امهو الو ارسك الو اعطق الو اقمع الو
 طخلاب نولئاق نوملكتملاو ءءامكحلا لوقي هبو ءيضرعلا طخلا وه اذهو :ضرع وه

 وهو ءطقف لوطلا يف ةمسقلا لبقي عضو وذ ءيش مهدنع وهو ءاضيأ يرهوجلا
 .لوط الإ هل نوكي ال ثيحب ةيرهوج طاقن يأ «ةدرف رهاوج نم بكرم رهوج



 لوألا نفلا ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ءطقف نيتهج يف مسقنم يأ طقف ضرعو لوط هل ضرع وه :حطسلا

 نإف ءقمعو ضرعو لوط هل ام يأ ةثالثلا داعبألل لباقلا وه :مسجلا
 .يميلعت مسجف اضرع ناك نإو «يعيبط مسجف ارهوج ناك

 ؛ثالثلا تاهجلا يف ماسقنالل لباق رهوج وه : ىعيبطلا مسجلا

 ,ةيمسجلا ةروصلاو ىلويهلا نم ءامكحلا دنع بكرم هنم قلطملاو

 .ةيعونلا ةروصلا

 ىلا ءازحألا يأ .ةدرفلا رهاوجلا نم بكرم وه :نيملكتملا لنعو

 .مهدنع ةلطاب ىلويهلاو ؛أزجتت ال

 تاذلاب ثالثلا تاهجلا يف ماسقنالل لباق ضرع وه :ىميلعتلا مسجلا

 ىمسو ,داوملا نم ءيش ىلإ تافتلا ريغ نم ةثالثلا داعبألا سفن وه يأ

 .يميلعتلا ملعلا يف هنع اثوحبم هنوكل هب

 نولوقي نوملكتملاو ءءامكحلا دنع قحلا وهو ءيضرعلا حطسلا وه اذهو :ضرع وه

 اضرعو الوط ةمسقلا لبقي عضو وذ ءيش مهدنع وهو ءاضيأ يرهوجلا حطسلاب
 .طقف نيتهج يف ةمضنم ةدرف رهاوج نم بكرم رهوج وهو ءاقمع ال

 :مهنم نييقارشإلا دنع امأو ,ءءامكحلا نم نيئاشملا دنع اذه :ماسقنالل لباق رهوج

 يف ةلاح ريغ اهتاذب ةمئاق طقف ةيمسج ةروص وه لب «هيف بيكرت ال طيسب رهوج وهف

 - رظن ريغ نم اهرخآ نع قمعلاو ضرعلاو لوطلا ليخت يأ :داوملا نم .داوملا نم ءيش



 لوألا نفلا ١8 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 لاصتالل لباق رهوج يهو «ةداملاو لصألا يعم ةينانوي ةملك :ىلويملا

 ليكشتلل ةلباق ةنيعم ةروص الو ءصاخ لكش اهل سيلو «لاصفنالاو

 لحم يهو «ةيداملا ملاعلا ءازجأ اهنم ىلاعت هللا عنص «ريوصتلاو

 .اضيأ "ةداملا" :امل لاقيو «ةيعونلاو ةيمسجلا ةروصلا يأ نيرهوجلل

 يف ةكردملا ةثالثلا داعبألل لباق لصتم رهوج يه :ةيمسجلا ةروصلا

 .رظنلا يداب ف مسجلا

 ناويحلا نم اعاونأ ماسجألا امي فلتخت رهوج يه :ةيعونلا ةروصلا

 .دامجلاو تابنلاو

 .يميلعت مسج وهف كنهذ يف لصح امف «داوملا نم ءيش ىلإ -
 .صخشتلل ةضورعملا ةيهاملا يأ ةيصخشلا ةروصلا يه ةقيقح ةرصبملاو :رظنلا يداب

 «سرفو ديزك ةيحراخلا تادوجوملا نم هدهاشنو هارن ام نأ ملعا :ماسجألا ا فلتخت

 :ءايشأ ةعبرأ هيفف

 اذإ لاصفنالل اذكو ؛لاصتالل لباقلا يعيبطلا مسجلا يف يرهوجلا ءزحلا يهو «ةداملا :لوألا

 .ةرصبملا ريغ ىلويلا يهو هيلع أرط

 ةيمسجلا ةروصلا يهو ؛ةصوصخم ةروص ةظحالم نودب يأ اقلطم مسجلا ةروص :يناثلاو
 .ةقيقحلا ف ةرصبم ريغ اهنكلو ءرظنلا يداب يف ةرصبملا
 ,ىرخألا ناويحلا عاونأ نم ازيمتم هب اراص ام يأ سرفلاو ناسنإلا عون ةروص :ثلاثلاو

 .ةقيقحلا يف ةرصبم ريغ اهنكلو ءرظنلا يداب يف ةرصبملا ةيعونلا ةروصلا يهو

 ةضورعملا ةيهاملا يهو ءامهل ةيصخشلا ةروصلا يهو ءصوصنخم سرفو ديز ةروص :عبارلاو

 سرف صخشت عم سرفلا عون ةيهام اذكو ءديز صخشت عم ناسنإلا ةيهام يأ صخشتلل
 ,ةقيفح ةرصبمملا يه هذهو .نيعم



 لوألا نفلا ١8 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 :ةثالثلا رهاوجلا ماكحأ

 ىمسيو ءرخآلا يف امهدحأ لحي «نيرهوج نم بكرم مسج لك ١-

 يضلل 5 ووقلا لادا ع ل ويلا »ذك

 .يلقعلا ليلحتلا ف الإ ةيمسح ةروص ريغب ادبأ نوكت ال ىلويهلا ١-

 ةيعونلا ةروصلا بسح ءيش يأ نوكت نأل ةدعتسم ىلويهلا -*

 .اهيف لحت ىلا

 امجحو اهنا هلا اهأل كولا قب ذل نوكت 7 ةيمللا ةروسلا ك8

 .اهنع ةلقتسم, تسيلو ءاه

 ةروصلاو ءاهئاقبو اهدوحو يف ةيمسجلا ةروصلا ىلإ جاتحت ىلويهلا -5

 .اهلكشت يف ىلويهلا ىلإ جاتحت

 ةيرصنعلا ماسحألا داومو ةيعونلاو ةيمسجلا اهروصو كالفألا داوم -5

 .ءامكحلا دنع نامزلاب ميدق تاذلاب ثداح اهلك ةيمسجلا اهروصو

 .نيملكتملا دنع نامزلابو تاذلاب ثداح هئازجأ عيمجب ملاعلاو

 ... الصأ ةمسقلا لبقي ال .عضو وذ رهوج وه :ًارجتي ال يذلا ءرجلا

 :ارحتف ءيشلا أّرج :أزجتي ال .ةيعونلاو ةيمسحلا ةروصلاو ىلويهلا يهو :ةثالثلا رهاوجا

 ةراشإلا لبقي رهوج وهو ءمسقني ال يأ "أزجتي ال يذلا ءزجلا"و ءمسقناف همّسق يأ
 «يلقعلا ضرفلا وأ مهولا بسحب الو جراخلا بسحب ال ءالصأ ماسقنالا لبقي الو «ةيسحلا

 ةيعطقلا ةمسقلا نعم "اعطق" :هلوقو .ضعب ىلإ اهضعب مامضناب هدارفأ نم ماسحألا فلأتت

 - ىلع ردقي ال هنأل امإ ,ةمسقلا يف فقي امر مهولا نأل ؛مهولا دعب ضرفلا دروأو



 لوألا نفلا 1 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .درفلا رهوجللا :هل لاقيو ءاضرف الو امهو الو ارسك الو اعطق ال

 بكرم يعيبطلا مسجلاو .نيملكتملا دنع تباث وهو «ةيرهوجلا ةطقنلاو

 .ءامكحلا دنع لطاب ءأزجتت ال يلا ءازجألا نم

 :حالطصالا يفو «زارفإلاو زييمتلا :ةغللا ف :ميسقتلاو ةمسقلا

 :نيعون ىلع يهو ,موسقملا يف ةرثكلا ثادحإ
 يهو «جراخلا يف لاصفنالا بحجوت ىلا يهو :ةيحراخلا ةمسقلا ١-

 .ةيرسك و ةيعطق :نيبرض ىلع

 لاصفنالا بجوت ةذاح ةلآب تناك ام يهو :ةيعطقلا ةمسقلا -أ

 .مسجلا يف ذوفنلاب

 نم «عفاد عفدب بلصلا مسجلا لصف يهو :ةيرسكلا ةمسقلا -ب

 .همجح يف ءيش ذوفن ريغ
 يهو «جراخلا يف لاصفنالا بجروت ال ىلا يهو :ةينهذلا ةمسقلا -؟

 .ةيضرفو ةيمهو :نيبرض ىلع اضيأ

 .ايئزج مهوتلا بسحب تناك ام يهو :ةيمهولا ةمسقلا أ

 يلقعلا ضرفلاو «ىهانتي ال امج ةطاحإلا ىلع ردقي ال هنأل وأ هرغصل همسقي ام راضحتسا -

 .يهانتملا ريغو يهانتملاو ربكلاو رغصلا ىلع ةلمتشملا تايلكلاب هقلعتل ؛دح دنع فقي ال

 نوكتف ءبسحف تايئزحلا كردي مهولاو ءمهولاب نوكت ةيمهولا ةمسقلا :ايئزج مهوتلا
 كلذ ريغ ءيشلا اذه نأب مهولا مكحي نأ يه :ةيئزحلا ةمسقلاو «ةيئزج ةيمهولا ةمسقلا

 .ءزجلا كلذ ريغ ءزجلا اذه وأ ءيشلا



 لوألا نفلا ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .ايلك لقعلا ضرفب تناك ام يهو :ةيضارفلا ةمسقلا عب

 لاقيو «ةعستلا ضارعألاو رهوجلا ىلع قلطتو «ةلومحملا يأ :ةلوقملا
 .رشعلا تالوقملا :اهل

 لحم ىلإ جاتحي ال يأ ءعوضوم يف ال دوجوملا نكمملا وه :رهوجلا
 .ءامسلاو ضرألاو ملقلاو بوفثلاك تاذلاب زيحتم وهو «هل موقم

 :هماكحأ

 .ءانفلا ىلإ هدهوجو رمتسيو نينامز ىلإ ءاقبلل لباق رهوجلا ١-
 حصيو «كلذك مدعنيو قباس مدع نم هتلمجب ثدحي رهوجلا -؟

 ْ .هضعب مادعنا

 .ايدام ناك اذإ ةيسحلا ةراشإلل لباق رهوجلا -

 .ضعب ف اهضعب لخادتت ال رهاوجلا -4

 هئاقبو هدوجو يف جاتحي يأ عوضوم يف دوحوملا نكمملا وه :ضرعلا
 لب تاذلاب ةيسحلا ةراشإلل لباق ريغ وهو هل مّوقم لحم ىلإ هزيحتو

 موقيو هلحي مسج ىلإ هدوجو ف جاتحما هضايبو بوثلا داوسك ضرعلاب
 :نيعون ىلع ضارعألاو .هب

 ةمسقلا نوكتف «تايلكلا كردي لقعلاو «لقعلاب نوكت ةيضرفلا ةمسقلا :لقعلا ضرفب

 فصن ىلإ مث ءالثم فصنلا ىلإ ءيشلا لقعلا مسقي نأ يه :ةيلكلا ةمسقلاو .ةيلك ةيضرفلا

 .ةيلاع اسانجأ افوك ىلإ ارظن ؛اهتحت ام ىلع ةلومحملا يأ :ةلوقملا .ارح ملهو ءفصنلا

 .زئاج - درحملا دعبلاك - ةيرادقملا ريغ رهاوجلا يف لحادتلا :ليقو :لحادتت ال



 لوألا نفلا 7 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .داوسلاو ضايبلاك دوحولا يف هؤازحأ عمت يذلا وهو :تاذلا راق ١-

 دوجولا يف هؤازجأ عمتجت ال يذلا وهو :تاذلا راق ريغ -؟

 :كوكسلا و. ةك رخلاك

 :ةعست ضارعألاو

 :نيعون ىلع وهو «تاذلاب ةمسقلل لباق ضرع وهو :مكلا ١-
 دح ةضورفملا هئازحأ نيب نوكي ام وهو :لصتملا مكلا ةلافارا

 :نيمسق ىلع وهو «كرتشم
 ةكرتشم ةطقنلا نإف ءطخلاك ٌراقلا لصتملا مكلا وهو :رادقملا -أ

 نيب كرتشم نآلا نإف «راقلا ريغ لصتملا مكلا وهو :نامزلا -ب
 .نامزلا يئزح

 دحح ةضورفملا هئازحأ نيب نوكي ال ام وهو :لصفنملا مكلا :يباثلاو

 .طقف ددعلا وهو ,كرتشم

 فيرعتلا يف لحدف «قارتفالل ةبحوملا ةيجراخلا ال «ةيمهولا يه ةمسقلاب دارملا :ةمسقلل

 وه لب «ضرفلا كلذ عنمي ال لصفنملا يف لاصفنالا لوصح نأل ؛لصفنملاو لصتملا مكلا
 .ةمسقلا كلت ىلع مهولل نوعأ
 راق ريغو .حطسلاو طخلاك دوحولا يف ةعمتجم هؤازجأ تناك ام وه :تاذلا راق :راقلا

 .نامزلاك دوحولا يف ةضورفملا هئازجأ عامتحا زوجي ال ام وه :تاذلا

 ةةسمنلا لإ لوألا نقصنلا ىهتنا ًالغم نيفضت ىلإ ةرشعلا تمسق اذإ كنأل :كرتشف' دنع
 .ةرشعلا يمسق نيب كرتشم رمأ همث نكي ملف «ءسداسلا نم يناثلا فصنلا ءادتباو



 لوألا نفلا " ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 وهو «ةبسنلا الو هتاذل ةمسقلا يضتقي ال ضرع وهو :فيكلا -؟

 : ع اونأ ةعبرأ

 ءام ةحولمو لسعلا ةوالحك ةرهاظلا ساوحلاب ةسوسحملا ةيفيكلا -أ

 .لجخلا ةرمحو لجولا ةرفصك و رحبلا

 .تاالاحو تاكلم ىهو ,ةيناسفنلا ةيفيكلا سس فو

 وأ «عيبرتلاو ثيلثتلاك ةلصتملا تايمكلاب ةصتخملا ةيفيكلا -ٍِج

 .ةيدرفلاو ةيجورلاك ةلصفنملا

 .ةوقلاو فعضلا يهو «ةيدادعتسالا ةيفيكلا -د

 زيكا قف :هلوستش لإ ةيمدلا» مسحلل لصف صرع زهور نيألا -6
 : درا هنع ناش «دجسملا ُُق لجرلا نوكك

 «نيعملا نامزلا يف هلوصح رابتعاب مسجلل لصحي ضرع وهو :ىيملا - 4

 : فاحت هنع لاس ءاذك موي ف رفاسملا مودقك

 رمأ ةطساو الب يأ تاذلاب ةمسقلا هئاضتقال ؛مكلا نع زارتحا لوألا ديقلا :ةبسنلا الو

 بألا ىلإ ةبسنلا يضتقت ةوبألاك ًالثم ةفاضإلا نإف ؛يقاوبلا نع زارتحا يناثلا ديقلاو «رحآ

 لخديل ؛"هتاذل" :انلق امنإو .يقاوبلا اذكهو «نامزلا يف ءيشلا لوصح ةبسن يضتقي ئملاو

 .كلذ اهلحم ءاضتقا ةطساوب ةبسنلا وأ ةمسقلل ةيضتقملا تايفيكلا فيكلا يف

 ةلئاز ريغ يأ ةحخخسار تناك ام يهو «تايلاعفنالل لاثم لوألا :ةرهاظلا ساوحلاب

 .ةعرسلاب ةلئاز يأ ةخسار ريغ تناك ام يهو «تالاعفنالل لاثم يناثلاو «ةعرسلاب

 اههاوحأ ءادتبا يف ةباتكلاك لاوزلا ةعيرس تماد ام ةيناسفنلا ةيفيكلا :ةيناسفنلا ةيفيكلا

 امي سفنلا ةسراممو راركتلاب خوسرلا ال لصحو لاوزلا ةئيطب تراص اذإف «ةلاح يهف



 لوألا نفلا ؟ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .ةونبلاو ةوبألاك «رحآلا ىلإ سايقلاب ةلوقعم ةبسن يهو :ةفاضإلا -ه

 لقتنيو هب طيحي ام ببسب ءيشلل ضرعت ةئيه وهو :كلملا -5

 .صمقتلاو ممعتلاك هلاقتناب

 ىلإ هئازجأ ضعب ةبسن ببسب ءيشلل ضرعت ةئيه وهو :عضولا -

 .دوعقلاو مايقلاك هنع ةجراخلا رومألا ىلإو «هنم ضعب

 ام نّيخسملل ةلصاحلا ةئيلاك ؛ءيشلا يف ريثأتلا ةئيه وهو :لعفلا -

 .عطقي ماد ام عطاقللو ءنُخَسُي ماد

 نخستملل ةلصاحلا ةئيملاك «ءيشلا نم رثأتلا ةئيه وهو :لاعفنالا -

 .عطقي ماد ام عوطقمللو ,نّحخستي ماد ام

 نوكي ال وأ «ناويحلل باهإلاك ايعيبط نوكي نأ نم معأ هب طيحي امو :هب طيحي ام

 بوثلاك لكلاب اطيحم نوكي نأ نم معأ وه كلذكو «ناسنالل صيمقلاك كلذك

 .عبصألل متاخ اك ضعبلاب وأ غباسلا

 ناكملا ببسب ءيشلل ةيضرع ةئيه ناك نإو هنإف «"نيألا" ديقلا اذهب جرح :هلاقتناب

 .نكمتملا لاقتناب لقتني ال ناكملا نأ الإ ءهب طيحملا

 ؛كلذ ريغو ةرواج او ةاذاحملاو دعبلاو برقلاب يأ "خلإ ةبسن ببسب" :هلوق :دوعقلاو

 اهضعبو ءامسلا وحن اهضعب عوقوك «هنع ةجراخلا رومألا ىلإ هئازجأ ةبسن ببسبو
 ببسب صخشلل ةضراع ةئيه امهنم الك نإف "دوعقلاو مايقلاك" :هلوق ءضرألا وحن

 .هنع ةحراخلا رومألا ىلإو ءضعب ىلإ اهضعب هئاضعأ
 ةراق ريغ ةلاعباول نعي ماد: اهب نكتملاف ءازاشو اان هةلع قا هع وحسب
 .ئييحخستلا ريثأتلا يهو

 رثأتلا نم ةراق ريغ ةلاح هل نّكستي ماد ام نّكستملاف ءاراح راص يأ :نحست :نخست

 .عطقي ماد ام عوطقملل اذكو «نيخستلا



 لوألا نفلا 6 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 يف ءدحاو تقو يف امهعامتحا عنتع ثيحب نيئيشلا نوك وه :لباقتلا
 :ماسقأ ةعبرأ وهو ؛ةدحاو ةهج نم ءدحاو لحم

 فقوتي الو «نييدوجو نالباقتملا نوكي نأ وهو :داضتلا لباقت ١-

 .ضايبلاو داوسلاك رخآلا ىلع امهدحأ لقعت

 فقوتيو «نييدوجو نالباقتملا نوكي نأ وهو :فياضتلا لباقت -؟

 .ةونبلاو ةوبألاك رحآلا ىلع امهنم لك لقعت

 ايدوجو نيلباقتملا دحأ نوكي نأ وهو :ةكلملاو مدعلا لباقت -“

 مدع ىمعلا نإف ؛رصبلاو ىمعلاك يدوجولل الباق ايمدع رخآلاو
 .اريصب نوكي نأ هنأش نم امع رصبلا

 ايدوجو نيلباقتمللا دحأ نوكي نأ وهو :بلسلاو باجيإلا لباقت - 5

 ناسنإ ديزو «ناسنإ الو ناسنإك يدوحولل لباق ريغ ايمدع رحآلاو

 .كاسنإب 0 ديزو
 (ءيشلا يف ءيشلا لوزن :ةغل وهو ءءاحلا مضب لحي ءردصم نيتمضب :لولحلا

 صاصتغالا وه لولحلا نأ نيرخأتملا دنع يضرملاو .هتيهام يف فلتحاو

 .نيلباقتملاب نايمسي نائيشلاو «تافدارتم تاملك فلاختلاو ةلباقملاو لباقتلا :لباقتلا

 ةوبألا نيب لباقت ال هنإف ؛نيفياضتملا لاخدإل "ةدحاو ةهج نم" ديق :ةدحاو ةهج نم

 زوجي ال يأ ءلقعلا يف هعانتما عامتجالا عانتماب دارملاو ءنيتهج نم ديزل نيتضراعلا ةونبلاو

 نم اءزح مدعلاو بلسلا نوكي ال ام :انهه يدوجولاب دارملا :نييدوجو .امهعامتجا لقعلا

 .دوجوملا نم ص ىعملا اذه يدوجولاف ءال مأ جراخلا يف ادوجوم ناك ءاوس .هموهفم

 .دوحوم ال يدوحو الثم ئرابلا كيرشو ءاقنعلاو ءالخلاف
 - صاصتا :ليقو «هيف ايراس هب اصتخم نوكي نأ ءيشلا يف ءيشلا لولح :ليقو :هتيهام



 لوألا نفلا "5 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 قلعتلاك رحاآلل اتعن نيئيشلا دحأ هب ريصي يذلا صاخلا قلعتلا أ قيغانلا

 .لحم هب توعنملاو لاح تعانلاو ,"ضيبألا مسجلا" يف مسحلاو ضايبلا نيب

 .ينايرطو نايرس :ناعون لولحلا من
 نم ءزج لك ف ايراس لاحلا نوكي نأ وهو :يايرسلا لولحلا ١-

 يف ضايبلا لولحك لع ىرسملاو اح يراسلا ىمسيو «لحملا

 .درولا يق درولا ءامو بوثلا

 ءرخآلل افرظ نيئيشلا دحأ نوك وهو :قايرطلا لولحلا -؟

 .طخلا يف ةطقنلاو زوكلا يف ءاملا لولحك

 :حالطصالا يفو «ضعب يف ءايشألا ضعب لوحد :ةغللا يف :لحادتلا

 يف لحادتلاو ءرادقمو مجح ةدايز الب رخآ ءيش يف ءيش لوحخد وه
 .زئاح ضارعألا فو «لطاب رهاوجلا

 ةلصاحلا ةئيحلا وه :حالطصالا يفو ,ءيشلا ةروص :ةغللا يف :لكشلا

 فصنو ةركلاك ةمات ةطاحإ هب دودح وأ دح ةطاحإ ببسب رادقملل

 .ثلنملاو ةركلا

 ءيشلا لولح :ليقو «رخآلا ىلإ ةراشإلا نيع امهدحأ ىلإ ةراشإلا نوكت ثيحب ءيشب ءيش -

 لولح يف امك اقيقحت امإ ءامهيلإ ةراشإلا دحتت ثيحب هيف الصاح نوكي نأ ءيشلا يف

 ملعف «كلذ ريغ ليقو «تادرجملا يف مولعلا لولح يف امك اريدقت وأ ,ماسحألا ف ضارعألا
 .هتقيقح ىلإ دحأ لصي ملو ؛دودح ال لولحلل موسر هذه نأ فالتحالا اذه نم
 «ةيوازلا جارخإل "ةمات" ديقو .طخلا هب دارملاو «نيئيشلا نيب زحاحلا وه :دحلا :ثلكملاو

 و و «ني و و .دودح ةثالثل "ثلثملا"و «نيدحلل "ةركلا فصن"و «دحاولا دحلا ةطاحال لاثم "ةركلا"
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 ,ءيشلا هيف عضوي ام :ةغللا يف وهو .عضوملا نيعم. فرظ :ناكملا

 يف فلتحاو «ءريرسلل ضرألاو ءاملل زوكلاك «هيلع دمتعي ام اذكو
 :ةثالث ةروهشملا بهاذملاو «هتيهام

 سامملا ؛يواحلا مسجلا نم نطابلا حطسلا :ةيئاشملا دنع وه :لوألا

 .يوحملا مسجلا نم رهاظلا حطسلل
 .ةداملا نع درجم دوجوم يرهوج كعب :ةيقارشإلا دنع وهو : يناثلا

 .هيف مسجلا لوصح رابتعا عم موهوم دعب :نيملكتملا دنع وهو :ترلاقلا

 نيعمب ناكملا نم معأ وه :ليقو «روهمجلا دنع ناكملا وه :زيحلا

 هءارو سيل ذإ ؛ناكم يف سيلو زيحتم مظعألا كلفلا نأل ؛حطسلا

 .ةيسحلا ةراشإلا يف ماسحألا هب زاتمب ام :مهدنع زيحلاف .هب طيحي مسج

 :يرسقو يعبط :نيعون ىلع زيحلا مث

 رجحلاك ءمسجلا تاذل امئالم نوكي ام وه :يعبطلا زيحلا ١-

 .ضرألا ىلع

 رهاظلا حطسلا زوكلا نم نطابلا حطسلا سامي ءاملا نم اءولمم زوكلا نوكي اذإ :يوحما مسجلا

 :ةيقارشإلا دنع ناكملا :ةداملا نع درجت .هعابتأو وطسرأ دنع ناكملا وه اذهو «ءاملا نم

 .ةداملا نع درجمب وهو .هسفنب مئاق لغاشلا نع يللاخلا زوكلا لحاد ف دوحوم دادتما

 اغارفو اليخختم ادادتما هيف ىرت ءاملا نم ايلا زوكلا نوكي اذإ :هيف مسجلا لوصح

 .هيف ءاملا نوك ظاحل عم نيملكتملا دنع ناكملا وه اذهف ءامهوتم

 لوحتي الو ءالوح هنع يغبي ال «ةنينأمطو رارق يعبطلا زيحلا يف مسجلل نوكي :ضرألا ىلع

 .ضرألا ىلع عوضوملا ءيشلاك ءرساق رسقب الإ هنع
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 رجحلاك مسجلا تاذل امئالم نوكي ال ام وه :يرسقلا زيحلا ١-

 .رساق رسقب هنوكل هب يمسو ءءاضفلا يف

 لاقتنا يه :ماعلا فرعلا يفو ,نوكسلا نع جورخلا :ةغللا يف :ةكرحلا

 ءدجسملا ىلإ تيبلا نم ديز ةكرحك رحخآ ناكم ىلإ ناكم نم مسجلا

 .ىحرلا ةكرح يف امك هئازجأ لاقتنا وأ

 ,جيردتلا ليبس ىلع لعفلا ىلإ ةوقلا نم ءيشلا جور :ءامكحلا دنع يهو

 يف كلذ لبق ناك نأ دعب ناكم يف ءيشلا نوك يه :نيملكتملا دنعو

 .عطقلا عمو طسوتلا يعم. :نيينعم ىلع قلطت ةكرحلاو .رحخآ ناكم

 .ىهتنملاو أدبملا نيب اميف مسجلا نوك يهو :ةيطسوتلا ةكرحلا ١-

 ءاهرخآ ىلإ ةفاسملا لوأ نم دتمم رمأ يهو :ةيعطقلا ةكرحلا -؟

 .ةيطسوتلا ةكرحلا ناليسب لايخلا يف لصاح ءءازحألا راق ريغ

 ام وه :مسجلل يرسقلا زيحلاو ءبرض هباب ؛هيلع ههركأ :رمألا ىلع انالف رسق :رساق

 رجحلاو اهدئاقب ريطت ةرئاطلاو هتدارإب وحلا يف ريطي رئاطلاك ءيجراخ ببسب هل نوكي
 ةدم اهيف ماسحألا نوكت «رساق لحأل ةنكمألا هذه لكف «يمارلاب دعصي ءاضفلا يف يمرملا

 ىلإ جرخ اذإ ةوقلاب دوحوملا :ليبس ىلع .اهل ةيعيبطلا زايحألا ىلإ لوزت مث رساقلا رثأ ءاقب
 ءاملا بالقناك .داسفلاو نوكلا وهو ةدحاو ةعفد نوكي نأ امإ جورخلا كلذف ءلعفلا

 .هريغو تابنلا يف ومنلاك ؛ةكرحلا وهف جيردتلا ىلع نوكي نأ امإو ءءاوه
 نوكي نأب «ىهتنملا ىلإ أدبملا نم ةيراجلا ةكرحلا يه ةيطسوتلا ةكرحلا :ةيطسوتلا ةكرحلا

 ةدوجوم عملا اذه ةكرحلاو «ةياغلا ىلإ غلبي املو ةفاسملا دودح نم دح ىلإ الصاو مسجلا

 ءدتمم رمأ كانه ليختي ىهتنملا ىلإ أدبملا نم ءيشلا كرحت اذإ :ةيعطقلا ةكرحلا .ج راخلا يف

 ,عطقلا ئيعمب ةكرحلا وه مهوتملا رمألا اذهو «ةلاوحلا ةلعشلاو ةلزانلا ةرطقلا ف امك

 دحوت مل ىهتنملا ىلإ لصي مل ام كرحتملا نأل ؛جراخلا يف اهل دوجو ال ىععملا اذهب ةكرحلاو

 .اه دوجو الف ةكرحلا تعطقنا دقف لصو اذإو ءاهمامتب ةكرحلا
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 [:ةكرحلا عاونأ]

 :ةيضرع وأ ةيتاذ امإ ةكرحلا مث

 كرحتملا يف ةلصاح ةكرحلا نوكت ام يه :ةيتاذلا ةكرحلا ١-

 .يشاملا ةكرحك «ةقيقح

 نراقي ءيش يف ةلصاح ةكرحلا نوكت ام يه :ةيضرعلا ةكرحلا ١-

 نم مسجلا ضارعأ ةكرحك ءاعبت ةكرحلاب وه فصويو «كرحتملا

 .هتيعبتب ضايبلاو داوسلا

 عم كرحتملا مسجلا ةعيبطب نوكت يلا يهو :ةيدارإلا ةكرحلا ١-

 .ناويحلا ةكرحك ءاكب ةكرحلا أدبم روعش

 ريغب كرحتملا مسجلا ةعيبطب نوكت يلا يهو :ةيعيبطلا ةكرحلا -؟

 ةعيبط ىضتقم فالخخ ىلع نوكت ىلا يهو :ةيرسقلا ةكرحلا -*

 .قوفلا ىلإ يمرملا رجحلا ةكرحك «ءرساقلا رسقب كرحتملا

 ةلوقملا كلت عون نم ءيشلا كرحتي نأ يه :ةلوقملا يف ةكرحلاو

 ىلإ درف نم وأ اهنم رخآآ فنص ىلإ فنص نم وأ اهنم رحخآ عون ىلإ
 «سكعلابو داوسلا ىلإ ضايبلا نم مسجلا لاقتناك ءاهنم رخآ درف

 .هنم ىرخأ ىلإ



 لوألا نفلا ب ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 نيألاو فيكلاو مكلا يهو :تالوقم عبرأ يف تاذلاب عقت ةكرحلاو

 .ضرعلاب يقاوبلا يثو «عضولاو
 ىرخأ ةيمك ىلإ ةيمك نم مسجلا لاقتنا يهو : وكلا يف ةكرحلا ١-

 ىرحخأ ةيفيك ىلإ ةيفيك نم مسجلا لاقتنا ىهو :فيكلا ف ةكرحلا -9؟

 ىمستو (هدربتو ءاملا نحخستك «ةيعونلا ةروصلا ءاقب عم اجيردت

 .اضيأ ةلاححتسا ةكرحلا هذه

 ءاجيردت رخآ نيأ ىلإ نيأ نم مسجلا لاقتنا يهو :نيألا يف ةكرحلا -*

 ةكرحلا يه هذهو .ةلعش ةنز ىلع ةلقث ىمسيو ,يشاملا ةك رحك

 .ماعلا فرعلا ُق

 ءايردت ىلا لإ ةنعيورم متمشلا لاقثلا يه :عضولا ف ةكرحلا -4

 :(اناهحر م) لوبذلاو .هيلإ مضني امب مسجلا مجح دايدزا :(ىرتصُي) ومنلا :فئاكتلاو

 (انوم ىلاخ سس ©: 8: ءانوم داوم اطاكازجا كس زج ىل) لحلختلاو .هنع لصفني امه مسجلا مجح صاقتنا

 وه (انوم نايك ,انوم اعراك) فئاكتلاو .ءيش هيلإ مضني نأ ريغ نم مسجلا رادقم ديزي نأ وه

 .ءيش هنع لصفني نأ ريغ نم مسجلا رادقم صقتني نأ

 ءاقب عم :انلق امنإو «لاح ىلإ لاح نم مسا لاقتنال ؛ةلاحتسالاب اهتيمستو :ةلاحتسا

 :دربتلاب ةيضرألا ىلإ وأ نخستلاب ةيئاوهلا ىلإ ةيئالا ةروصلا تلاز ول ذإ ؛ةيعونلا ةروصلا
 .داسفلاو نوكلا هيلع قلطي لب ءايعفد هنوكل ؛ةكرحلا هيلع قلطي ال اذهف

 يف ةرصحنم تسيل ةيعضولا ةكرحلاو ءرخآ ىلإ عضو نم لقتني دعاقلا نإف :مئاقلا دوعقو

 .ةرادتسالا ىلع ةكرخلا



 لوألا نفلا ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ةكرحلا مدع وه :حالطصالا يفو «ةكرحلا فوقو :ةغللا يف :نوكسلا

 سيل ذإ ؛ةنكاس الو ةكرحتم ريغ تادرجم اف ءكرحتي نأ هنأش نم امع

 نأ دعب ناكم يف ءيشلا نوك وه :نيملكتملا دنعو «ةكرحلا اهنأش نم

 .ناكملا كلذ يف كلذ لبق ناك

 ,دوجولا رهاظ وهو ءاريثك وأ ناك اليلق تقولا :ةغللا يف :نامزلا

 :لاوقأ ىلع هتقيقح يف فلتحاو ,ءلصاح هب ملعلاو
 .هتاذل مدعلا لبقي ال درجم رهوج وه :ةفسالفلا ءامدق ضعب لاق ١-

 كلفلا ةكرح رادقم هنإ :ءامكحلا نم نوققحملاو وطسرأ لاقو -؟

 وه نامز مهدنع سيلف «لبقتسم وأ ضام امإ وهو .مظعألا

 ٠ .موهوملا نآلا وه رضاحلا لب ءرضاح

 ةكرحلا نأل ؛ةكلملاو مدعلا لباقت ءامكحلا دنع نوكسلاو ةكرحلا نيب لباقتلاو :ناكملا كلذ

 وه نوكلا ذإ ؛داضتلا لباقت :نيملكتملا دنعو ,يدوحولل لباق يمدع نوكسلاو ةيدوجو
 .داضتلا لباقت امهنيب لباقتلاف ءرحآلا ىلع امهدحأ لقعت فقوتي الو «نايدوجو امهف دوحولا

 .ماوعألاو روهشلاو مايألاو تاعاسلاب هوردق مهلك ممألا نأل :لصاح هب ملعلاو

 مدعلا لبقي الو «ةداملل انراقم امسح وه سيلو «هتاذب دوجوم نامزلا يأ :هتاذل مدعلا

 نامزلا نأل ءءامكحلا نيب روهشملا وه اذهو :مظعألا كلفلا .تاذلاب ابجاو نوكيف هتاذل

 «ةيلاتتم تانآ نم ابكرم نوكي الف الصفنم امك سيلو ؛.مك وهف اناصقنو ةدايز توافتم

 نأ بجيو «ةكرحلا يهو «ةراق ريغ ةئيل رادقم وهف ءراق ريغ هنأ الإ لصتم مك وه لب
 يه ةمئادلا ةكرحلاو «داعبألا يهانتل ةعطقنم ةميقتسملا نأل ؛ةمئاد نوكتف ةريدتسم نوكت

 كلفلا ةكرح الإ كلذ سيلو ءاهئيطبو اهعيرس ؛تاكرحلا لك امي ردقي ّيلا ةيكلفلا ةكرحلا
 لبقتسملاو يضاملا نيب كرتشم دح موهوملا نآلا :موهوملا نآلا .اهل رادقم وهف ءمظعألا

 .طخلا يئزج نيب ةطقنلا ةلزنمب



 لوألا نقلا 02020200 5# 00 ةفسلفلا ملع تاحلطصم
 ,ءازجألا لصتم ءراق ريغ موهوم دادتما وه :نوملكتملا لاقو -“+

 امك .ءموهوم رخآ ددجتم هب رقي مولعم ددجتم رمأ وه :ليقو

 .سمشلا عولط دنع كيتأ :لاقي

 .تانآ عمجلاو «نامزلا ءازجأ نيب لصاف دح وه :نآلا

 ام :يدبألاف «لبقتسملا بناج يف ٍهانتم ريغلا نامزلا وه :دبألا

 .امدعنم نوكي ال

 نوكي ال ام :يلزألاف «ءيضاملا بناج يف وانتم ريغلا نامزلا وه :لزألا

 .ديدملا ليوطلا نامزلا وه :رهدلا

 هل ةياهن الو هل ةيادب ال يذلا نامزلا يأ ,دبألاو لزألا ئيعع, :دمرسلا

 .هل ةياق الو هل ةيادب ال ام :يدمرسلاف

 دإ ؛يقيقح دوحوب ادوحوم سيل «موهوم يرابتعا دتمم رمأ وه يأ :ءازجألا لصتم

 وهو ؛لكلا دوجو نودب ءزجلا دوجو مزلتسي رضاحلا دوجوف «لبقتسملاو يضاملل دوجو ال
 لصفني ال ا ءازجألا لصتم وهو ءاعم هؤازحأ دجوت ال يأ تاذلا راق ريغ تامزلاو «لطاب

 (موهوم لجارلا ءيجحبو .عولعم ددجتم سمشلا عولطف 2 دنع كيتأ .صضعب نع اهضعب

 .ماميإلا لاز موهوملا كلذب موهوملا كلذ نرق اذإف
 ,ةمزال حالطصالا ف تسيل "لاو" «ةبرعم ةملك يهو ءرضاحلا تقولا :نآلا :تانآ عمجلاو

 .ةمزال ةدئاز وأ فيرعتلل امإ هيف "لا"و «حتفلا ىلع ٍئئبم فرظ مسا وهف ةيبرعلا يف امأو

 .يهانتاللاك ةبكرم ةملك '"هانتم ريغلا" :مدعلاب اقوبسم



 يباثلا نفلا م١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 يناثلا خرفلا

 تايكلفلا يف تايعيبطلا نم

 ىلع تاذلاب كرحتم سفن وذ طيسب يورك يمك مسح :كلفلا
 كالفألاو .يوامسلا مرجلا هيف حبسي يذلا رادملا وه :ليقو «ةرادتسالا

 كلفلاب ىمسملا كالفألا كلف يهو .ةعست دصرلاب ةتباثلا ةيلكلا

 مث تباوثلا كلف هتحتو «تاهجلل ددحملا وهو مظعألا كلفلاو «سلطألا

 كلف مث سمشلا كلف مث خيرملا كلف مث يرتشملا كلف مث لحزلا كلف
 .رمقلا كلف مث دراطعلا كلف مث ةرهزلا

 :ماكحأ ةعبس ءامكحلا دنع كالفأللو :هماكحأ

 طخ لك ىواست ةطقن هطسو يف انضرف ول ثيحب ريدتسم كلفلا ١-

 .هيلإ اهنم ج رخي ميقتسم

 .عئابطلا ةفلتخم ماسجأ نم بكرتي مل يأ ءطيسب كلفلا -؟

 ءزكرملا ةجراخ ةينامثلاو ريوادت اهنم ةتس ءرشع ةسمخ ةيئزحلا كالفألاو :ةعست دصرلاب

 مسا :دصرلاو .ةئيهلا ملع ف ليصفتلاو ءرهزوجلاب ىمسي زكرملا قفاوم رحآ كلف رمقللو
 .بكاوكلا نع جذاسلا :سلطألاو ,ءبكاوكلا تاكرح هيف نيعت عضومل

 «كلذ نع اوثحبي مل :تلق ؟قرف امهنيب مأ دحاو ءيش كلفلاو ءامسلا لهو :ةدئاف

 هيف حبسي يذلا - نارودلا عضوم - رادملا وه كلفلا نأل ؛نانئابتم نائيش امهنأ رهاظلاو

 ةسوج) ةيئزحلا كالفألاو ,ةعست (ليرام ذب «كالفا شي) ةيلكلا كالفألاو ءيوامسلا مرجلا
 ةعبسف تاوامسلا امأو ءنورشعو ةعبرأ اهعومجم ءرشع ةسمح (خلار كوت «لالفا

 «ثيدحلا يف درو امك ءفوفكم جوم يه نآلاو ءاناخد تناك اهرمأ ةيادب يف يهو .طقف

 .كلذ نم رثكأ اهنع فرعن الو



 ياثلا نفلا م ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 سيل وهو «مائتلالاو قرخلا الو داسفلاو نوكلا لبقي ال كلفلا -“

 .ليقت الو فيفح الو دراب الو راح الو سباي الو بطرب

 .امئاد ةرادتسالا ىلع كرحتي كلفلا - :

 .ةدارإلاب كرحتم كلفلا -د

 «ةعبطنملا هسفن يهو «ةينامسح ةوق كلفلل ةبيرقلا ةكرحملا ةوقلا -5

 .انيلإ لاه هيسك فالقلا لإ اهعبمن
 .ةيكزلا هسفن يهو «ةداملا نع ةدرحم كلفلل ةديعبلا ةكرحملا ةوقلا -

 «متاخلا يف صفلاك كلفلا يف زوكرم طيسب يورك مرج :بكوكلا

 ءسمشلا نم دافتسم هرونف ءرمقلا الإ اهتاوذب ةئيضم اهلك بكاوكلاو
 .تباوث اهلكف اهادع امو ؛ةعبس ةراّيسلا بكاوكلاو

 ءزج ال ام :حالطصالا يفو ءروشنملا وهو طوسبملا :ةغللا يف :طيسبلا

 :يقيقح ريغو يقيقح وهو .هماسقأ عيمجي بكرملا هلباقيو هل
 .ةطقنلاو هلإلاك الصأ هل ءزج ال ام وهو :يقيقحلا طيسبلا ١-

 :نينثا اهنم ركذن «ٍناعم ىلع قلطي :يقيقح ريغلا طيسبلا -؟

 نإو ءسحلا بسحب عئابطلا ةفلتخم ماسجأ نم بكرتي ال ام :لوألا
 .. ءاضعألاو كالفألاو رصانعلاك رمألا سفن بسحب ةفلتخم تناك

 نم ةدافتسم بكاوكلا عيمج راونأف :نيملكتملا دنع امأو .ءءامكحلا دنع اذه :سمشلا نم

 "ةرايسلا"ب تيمسو «لبق نم اهركذ رم ىلا :ةعبس ةرايسلا بكاوكلا .سمشلا رون

 اهضعب عاضوأ تابثل وأ اهريس ءوطبل  تارتلا تب كيم :تباوث اهلكف .اهريس ةعرسل

 .ةاذاحملاو دعبلاو برقلا يف ضعب نم



 ياثلا نفلا مو ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .مظعلاو محللاك «ةيناويحلا ةمياشتملا

 ىلإ ةبسنلاب ةطيسبلا اياضقلاك «ءيش نم ءازجأ لقأ وه ام :يناثلاو

 .ةبكرملا اياضقلا

 قنامسج امإو ,ةدرجملا سوفنلاو لوقعلاك ناحور امإ طيسبلا :ةدئاف

 .رصانعلاك

 .يقيقحلا ديدحتلاب دحي ال ىقيقحلا طيسبلا :ةدئاف

 :يناثلاو «ةيسحلا ةراشإلا ىهتنم :لوألا «نيينعم ىلع قلطت :ةهجلا

 .ةميقتسملا تاك رحا ىهتنم

 نيميلاو فلخلاو مادقلاو تحتلاو قوفلا :تس تاهجلا نأ روهشملاو

 .يقاوبلا فالخب نالدبتت ال ناتيقيقح اهنم تايلوألاو :لامتشلاو

 .رمقلا كلف رعقم :ليقو ءمظعألا كلفلا بدحت يه :قوفلا ةهج ١-

 يح رخآلا امهنم لك هبشأ يأ :ناكيشلا َهَباَشَت :لاقي «لئامملا :هباشتملا :مظعلاو محللاك

 .مظعو محل مظعلاو محللا نم ةعطق لك نأل ؛ةهياشتملا ءاضعألا نم مظعلاو محللاو ءاسبتلا
 يف ناروصتي ال ناذو «لصفلاو سنجلاب نوكي يقيقحلا ديدحتلا نذل : يقيقحلا ديدحتلاب

 امو اقوف هسأر يلي ام رصي مل اسوكنم راص اذإ مئاقلا نأل :يقاوبلا فالخب .هل ءزج ال ام

 نم نإف «تاهجلا يقاب فالخب «قوف نم هلجرو تحت نم هسأر راص لب ءاتحت هيلجر يلي

 نوكي برغملا ىلإ هجوت اذإ مث .هفلخ برغملاو همادق قرشملا نوكي قرشملا ىلإ هجوت
 :ةيَدحلاو ُصَللا هبدح نم لوعفم مسا بدحملا :رمقلا كلف .هفلخ قرشملاو همادق برغملا

 رهظب هوهبش «كالفألا كلف نم يرهاظلا بناخلا "ناخااف دارملاو ءرهظلا ُق غو

 ءيش لك نم رعقلاو «هقمع يأ :ءيشلا رعق نم لوعفم مسا اضيأ رعقملاو .بدحألا

 .هقمعو رمقلا كلف نطاب هنأل ؛ضرألا يلي يذلا بناجلا هب دارملاو ؛هقمع ىهتنم فوحأ



 يباثلا نفلا م ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ف ةموهوم ةطقن وه يذلا ملاعْلا زكرم يه :تحتلا ةهج -؟

 .ضرأآلا نخ

 وهو ءهيف مسجلا لوصح مدع رابتعا عم مهوتملا غارفلا وه :ءالخلا

 .ءامكحلا دنع لطاب «نيملكتملا دنع زئاج

 غارفلا وه :ليقو «ناكملل ئلمم هنأل هب يمحو (مسجلا وه :لملا

 .قئاقحلا ةفلتخم رومأ هيف دحوي ال مسج وه :هباشتملا الملا

 .ءاوه ءاملا بالقناك ,ةعفد لعفلا ىلإ ةوقلا نم جورخلا وه :نوكلا

 ءاهيف ةلصاح نكت مل نأ دعب ةداملا يف ةروصلا لوصحلا مسا وه :ليقو

 .داسفلا هلباقيو ىانإلا 5 نيطلا لوحتك

 :حالطصالا قو «ةبغرلاو بحلا :ةغللا يق وهو ناليملك ردصم :ليملا

 20 ا ةكرحلا نم هعنامي امل اعفادم امب مسجلا نوكي ةيفيك

 نيزوكلاك هيف مسحلا لوصح ربتعي نأ ريغ نم موهوملا دعبلا وه ءالخلا يأ :هيف مسجلا لوصح

 يف دتمم موهوم دعب امهنيب نوكيف ءيش امهنيب نوكي الو ناسامتي ال ثيحب نيعوضوملا
 .ءالخلا وه دعبلا اذهف «لغاشلا نع لاح نآلا هنكلو ءمسمجلا هلغشي نأل حلاص ثالثلا تاهجلا

 ةروصلا نأل :ءاوه ءاملا بالقناك .ةكرحلا وهف جيردتلا ىلع جورخلا ناك اذإو :ةعفد

 .ةعفد لعفلا ىلإ اهنم تحجرخف ةوقلاب ءاملا يف تناك ةيئاوملا

 ف ةيفيك ليملاف «هايإ هعزان : ىتشلا هَعَنلامو هاحن و هدعبأ كلا هنع َعفاَد نم :اعفادم

 ل < تيفي كيا ل ) قيرطلا نع هّيحنت ءيش هعزانو ام ةهج ىلإ مسجلا كرحت اذإ مسجلا
 ىلإ ولعلا نم رجحلا كرحت :الثم (ب قاور ل تكرت وك لا وج بس اناثب تس هاد وكر ج لا م هلدذ كس

 نع هدعبي ليملاف .ةهجبا كلت 8 ةكرحخلا نم هعنمو ء يش هعزانو «سكعلاب وأ لفسلا

 .ةياغلا ىلإ رجحلا مدقتيو «قيرطلا



 ثلاغلا نفلا ساب ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 ارجح لمح نم نأل ؛يرورض هب ملعلاو يهيدب ماسحألا ف هدوحوو

 .لفسلا ىلإ اليم هنم سحأ اليقن
 [:ليملا عاونأأ
 :يرسقو يعبط امإ ليملاو

 ليمك «لحملا ةعيبط يف نوكي يذلا وهو :يعبطلا ليملا ١-
 .ضرألا ىلإ رجحلا

 لحنا نع جراخ ببسب نوكي يذلا وهو :يرسقلا ليملا ١-

 .قوفلا ىلإ ىمرملا رجحلا ليمك

 اهيف امو كلفلا ىلع قلطيو ءيئاصلا دسحلاو ءاقلطم دسملا :مرحلا |
 نك اوكلا قرف

 .ايولع املاع ىمستو ؛ءبكاوكلا نم اهيف امو كالفألا يه :ةيريثألا مارجألا

 كبلاقلاقرفلا

 تايرصنعلا ف تايعيبطلا نم

 يو «ةينانويلا ةغللا ف سقطسألاك لصألا :ةيبرعلا ةغللا يف :رصنعلا
 .بكرملا هنم نوكتي يذلا طيسبلا لصألا وه :حالطصالا

 ناكرألاب ىمستو «بارتلاو ءاوحملاو رانلاو ءاملا يه :ةعبرألا رصانعلا

 .داسفلاو نوكلا لوصأو

 500 اب تيممس «تاناويحلاو تاتابنلاو تايندعملا يه :ةثالثلا ديلاوملا



 ثلاثلا نفلا 8 ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 مات :نامسق وهو «قئاقحلا ةفلتخم ماسجأ نم بكرتي ام وه :بك رملا

 :(صقانو مات ليغ

 هبيك رت ظفحت «ةيعون ةروص هل نوكت يذلا وه : ماعلا بونك رمل ذل

 .ةئالثلا ديلاوملا يف رصحنم وهو هب ادتعم انامز

 ظفحت «ةيعون ةروص هل نوكت ال يذلا وه :مات ريغلا بكرملا -؟

 اهضعب ءيشلا ءازجأ طاللتخا يأ جازتمالا ئعمم. ةغللا ْف :جازملا

 دادضألا نيب ةطسوتم ةهياشتم ةيفيك وه :حالطصالا ٍيقو «ضعبب

 ضرألاو ءامسلا نيب اميف رصانعلا نم ثدحي ام يه :وحلا تانئاك

 . .جلتلاو رطملاو باحسلاك «جازم الب

 ةرهاظ ساوحلاو ةينامسجلا تايئزحلا امب كردت ىلا ةوقلا ىه :ةساحلا

 .سمخح امهنم لكو ,ةنطابو

 هنوك ققحتي مل يذلا ماتلا بكرملا وه :يندعملاو .دولوملا عمج ديلاوملا :ةعبرألا رصانعلا

 .ةدارإو سح اذ هنوك ققحتي ملو ءامت اذ ماتلا بكرملا وه :تابنلاو ءءامثو سح اذ

 . (هراساوم نول ) ءاضفلا ِق حبسي عماللا ءيضملا مجنلا وهو :تافشلا عمج :بسهشلاك

 اك را رصانع ل سر دادضألا نيب ةطسوتم (تيفيك لج ىلل) ةقاشتم ةيفيك :رصانعلا جازتما

 .( وم ايكوم 2 دات



 ثلاغلا نفلا مهم ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 .سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا يه :ةرهاظلا ساوحلا

 ةظفاحلاو مهولاو لايخلاو كرتشملا سحلا يه :ةنطابلا ساوحلا

 .ةفرصتملاو

 .قئاقحلا كاردإ نم نكمتت اهب «سفنلل ةيزيرغ ةوق :لقعلا

 ةدرحملا تايئزجلاو تايلكلا اهب كردت مسجلا ةايح هب ام يه :سفنلا

 .اضيأ حورلاو ةقطانلا سفنلاب ىمستو

 لصو اذإف «نذألا خامص لاد يف ةبصعلا يف ةعدوم ةوق :عمسلا :ةرهاظلا ساوحلا
 يف ةعدوم ةوق :رصبلاو .اهيف ةعدوملا ةوقلا هتكردأ ءاهيلإ توصلا ةيفيكب فيكتملا ءاوهلا

 غامدلا مدقم نم نيتتبانلا نيتدئازلا يف ةعدوم ةوق :مشلاو .نينيعلا ىلإ لصي هنمو ؛رونلا عمجم

 يف ةعدوم ةوق :قوذلاو .امب فيكتملا ءاوحلا ةطساوب ةحئارلا اه كردت .يدنلا يملحب نيتهيبش

 ةوق :سمللاو .ةيباعللا ةبوطرلا ةطساوب ةقئاذلا اه كردت ,ناسللا مرج ىلع شورفملا بصعلا

 ىمست ةوقلا هذه تاكردمو «دلجلا اميس ال :«ندبلا رثكأل طلاخملا بصعلا يف ةئبنم

 .كلذ ريغو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلاك ءتاسوملم
 ساوحلا يف ةعبطنملا روصلا لبقت ءغامدلا مدقم يف ةوق :كرتشملا سحلا :ةفرصتملاو

 :لايخلاو .ةرهاظلا ساوحلا نيب يأ اكرتشم اسح يمس اذلو .هل سيساوحلاك يهف ؛ةرهاظلا

 كرتشملا سحلا اهركذتيف «ةبوبيغلا دعب اهلثمثو تاسوسحملا روص عيمج ظفحت غامدلا يف ةوق

 ,ةيئرحلا ناعملا اه كردت ةوق :مهولاو .كرتشملا سحلل ةنازحخ وهو «اهيلإ تافتلالا دنع

 .ةرهاظلا ساوحلاب كردي ال ام :يناعملاب دارملاو .هنع بورهم بئذلاو هيلع فوطعم دلولاك

 ,غامدلا يف ةوق :ةفرصتملاو .ةيئزجلا يناعملا نم ةيمهولا. ةوقلا هكردت ام ظفحت ةوق :ةظفاحلاو

 .ضعب عم يناعملاو روصلا نم ةظفاحلا وأ لايخلا يف ام ضعب بيكرت اهفأش نم

 ةيرطفلا ةوقلا يه - ةمجعملا نيغلا دعب ةلمهملا ءارلاب - ةيزيرغلا ةوقلا :قئاقحلا كاردإ

 ,يسفنلا طاشنلا روص نم ةروص :حالطصالا فو .ةيجسلاو ةعيبطلا :ةغللا يف ةزيرغلاو

 .(ةايحلا ملع) ةيجولويبلا ةثارولاو «ةرطفلا ىلع دمتعي كولسلا نم زارطو
 -.فيطل راخب نم أشنت «ةينامسج الو مسحب تسيل يأ «ةداملا نع درحب رهوج :حورلاو
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 تايفالاب قلقا
 بجاو :نيمسق ىلع وهو (همدع عنتع يذلا دوجوملا وه :بجااولا

 .هريغل بجاو و هتاذل

 نوكي ال يأ هتاذل هدوحو نوكي يذلا وهو :هتاذل بجاولا ١-

 .ىلاعت هللا وهو «هريغ ىلإ هدوجو يف احاتحم

8 00000010 
 .مهمعز ىلع لوقعلاك «ءانفلا هيلع

 هل كيرش ال هدو: ةلاش» ىلاعت هللا وه: ضايقلا ادنملاو ادنملا

 ةيهاملا نوكت نأب «مدعلاو دوحولل تاذلا ءاضتقا مدع وه :ناكمإلا

 .هئازحأ عيمجب ملاعلاك ,مدعلاو دوحجولل ةلباق يه يه ثيح نم

 :نيمسق ىلع وهو .دوجولا ناكمإ ال وأ مدعلا بوجو وه :ع انتمالا

 دوج ولا مدع تاذلا ءاضتقا ةرورض وهو :ياذلا عانتمالا تا

 .ئرابلا كيرش عانتماك «يحجراخلا

 ءريغلا ىضتقمي همدع بوحجو نوكي ام وهو :ريغلاب عانتمالا ا

 .مهمعز ىلع لوقعلا مدعك

 سح اذ ايح ريصيف دسجلاب قلعتت «ندبلل قرشم «ةدارإلاو سحلاو ةايحلا أشنم يهو -

 لعفت ال يأ ءاهلاعفأ يف ةداملل ةنراقم يهو ؛ندبلا نع اهئوض عاطقنا توملاو «ةيدارإ ةكرحو
 .هريغل ابجاو ءيش نيملكتملا دنع سيلو :مهمعز ىلع .ةداملا يف تناك اذإ الإ لاعفألا

 -نلسوم نروجوم قش :دوجولا ناكمإ ال



 تايهلإلاب قلعتي ام ١ ةفسلفلا ملع تاحلطصم

 هتبثأ ئيعملا اذمي لقعلاو .هلعفو هتاذ يف ةداملا نع درحجمب رهوج :لقعلا

 لوألا لقعلاو ؛ةرشع لوقعلا نأ روهشملاو ءنوملكتملا هافنو ءامكحلا

 :تارابتعا ةثالث هلو «ىلاعت هللا نم لوألا رداصلا وه

 .هسفن قف هدوجو ١|-

 .ريغلاب هبوجو - 5

 .هتاذل هناكمإ -77

 هسفن يف هدوحو رابتعاب هنع ردص «رمأ رابتعا لكب هنع ردصف

 هناكمإ رابتعابو ,.مظعألا كلفلا سفن ريغلاب هبوجو رابتعابو ءناث لقع
 سفنو ثلاث لقمع يناثلا لقعلا نم ردص كلذكو ءمظعألا كلفلا مرج
 .ناث كلفو ةيناث

 وهو «"لاعفلا لقعلا" ب لقعلا اذه ىمسيو ءرشاعلا لقعلا ىلإ اذكهو

 ىلع ضارعألاو سوفنلاو روصلل ضيفملا ؛ىلفسلا ملاعلا ىلويه ف رثؤملا
 نم ةيببسملا تادادعتسالا نم ال لصحي ام ببسب تابكرملاو رصانعلا

 .اهعاضوأو ةيبكوكلا تالاصتالاو «ةيكلفلا تاكرحلا

 هقلعت ىلع هلاعفأ فقوتي الو ءاينامسحج الو امسج الو ايدام وه سيل يأ :هلعفو هتاذ يف

 .  .ةينامسج تالآ نع هتيلعاف يف نغتسم وه يأ ءمسجلاب
 يف ةكئالم لوقعلا نإ" :ليق امو ,نوسمح اهنأ ىلإ لوألا ملعملا بهذو :ةرشع لوقعلا
 ةلكشتم «ةقاش لاعفأ ىلع ةرداق «ةينارون ماسجأ ةكئالملا نأل ؛نيمختو نظف "عرشلا فرع

 لمعلا نع ةلطعم «ةداملا نع ةدرحب مهدنع لوقعلاو ءساوحو ةحنجأ مهو «ةفلتخم لاكشأب

 .رشاعلا الإ
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 | :لقعلا ماكحأ |

 :ماكحأ ةعبس مهدنع لوقعللو

 .ةدام يعدتسي ثودحلا نأل ؛ةثداحب تسيل اهنإ ١-

 كرت نع ةرابع داسفلاو نوكلا ذإ ؛ةدساف الو ةنئاكب تسيل اههإ ١-

 .بكرملا يف الإ روصتي ال اذو ءىرخأ سبلو ةروص

 هل نكلو يلك لقع لك يأ .هصخش يف رصحنم لقع لك عون -*
 .سمشلاك .طقف دحاو درف

 تاللامكلا نم امل نكمب ام يأ ءاتالامكل ةعماج لوقعلا تاوذ -:

 .رظتنم لامك اهل سيلو امئاد لعفلاب اهل ةلصاح يهف

 .اتاوذل ةلقاع يه -ه

 .طقف تايلكلا لقعي هنإف ؛درجم لك اذكو «تايلكلا لقعت اهنإ - 5

 تايئزحلا لقعت نأل ؛ةيئزج اهنإ ثيح نم تايئزحللا لقعت ال اهنإ -

 .ءيش يف جايتحالا نم تسيل لوقعلاو «ةينامسج تالآ ىلإ جاتحب

 وهو «ليوط نمز هدوجو ىلع ىضم :ءيشلا مدق ئععمو ءردصم :مدقلا
 مدعلا نوكي ال يأ ,مدعلاب قوبسم ريغ ءيشلا نوك :نيملكتملا دنع

 :نيعون ىلع ءامكحلا دنع وهو ءامئاد ادوجوم نوكي لب هيلع اقباس

 اذكو يل اك هيمسق لكل لماش ماع نئعم ءامكحلا دنع مدقلل سميلو :مدقلا

 .ثودحلل
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 «ريغلا ىلإ هدوجو يف جاتحم ريغ ءيشلا نوك وهو :يتاذلا مدقلا ١-

 وهو «هريغ نم هدوجو نوكي ال يذلا دوجوملا وه :تاذلاب مدقلاف

 .هذحو ىلاعت هللا

 متدقلاف ,مدعلاب قوبسم ريغ ءيشلا نوك وهو :ينامزلا مدقلا -؟

 مدعلاب اقوبسم هدوجو نوكي ال يذلا دوحوملا وه :نامزلاب

 .مهمعز ىلع كالفألاو لوقعلاك
 نوك :نيملكتملا دنع وهو «مدقلا ضيقن وهو ءردصم :ثودحلا

 :نيعون ىلع وه ءامكحلا دنعو «مدعلاب اقوبسم ءيشلا

 ةلعلا ىلإ هدوجو يف اجاتحم ءيشلا نوك وهو :يتاذلا ثودحلا ١-

 هريغ نم هدوجو نوكي ام وه :تاذلاب ثداحلاف ءمدع قبس ريغ نم

 اهداومم ةيكلفلا سوفنلاو ةرشعلا لوقعلاك ءامئاد دوجوم وهو

 اهروصو اهداومم. ةيرصنعلا ماسحألاو ؛ةيعونلاو ةيمسجللا اهروصو
 .مهدنع نامزلاب ةميدق تاذلاب ةثداح اهلك هذهف «ةيمسجلا

 اقبس مدعلاب اقوبسم ءيشلا نوك وهو :ينامزلا ثودحلا -؟

 ةيدعب همدع دعب هدوجو نوكي ام وه :نامزلاب ثداحلاف ءاينامز

 .نيملكتملا دنع ئوعملا اذه ثداح هلك ملاعلاو «ةينامز

 .ةصقانو ةمات يهو ,ءيشلا هيلع فقوتي ام يه :ةلعلا

 عولطك «هدنع لولعملا دوجو بجي ام يهو :ةماتلا ةلعلا ١-

 .راهنلا دوجول ةمات ةلع سمشلا

 ها ها اه دنع لولعملا دوجو بجي ال ام يهو :ةصقانلا ةلعلا -*
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 .ريرسلل هريغو بشنلا نم ةيداملا ةلعلاك

 نيتلعلا دراوتو «ةرورضلاب لولعملا ققحتي ةماتلا ةلعلا دوجو دنع :ةدئاف

 .لاحم ءيشلا ىلع نيتماتلا

 | :ةصقانلا ةلعلا ماسقأ]

 .ماسقأ ةعبرأ ىلع ةصقانلا ةلعلاو

 .ريرسلل راجنلاك .لولعملا هنع ردصي ام يهو :ةيلعافلا ةلعلا ١-

 :ريرسلل بيشكاك «ةوقلاب ءيشلا هب ام يهو :ةيداملا ةلعلا -؟

 .ةيريرسلا ةئيهاك «لعفلاب ءيشلا هب ام يهو :ةيروصلا ةلعلا -“

 .ريرسلا ىلع سولجلاك ,ءيشلا هلجأل ام يهو :ةيئاغلا ةلعلا - 5

 نوكي ال يذلا وه :ريخألا لولعملاو «ةلعلا نع ردصي ام وه :لولعملا

 .رخآ ءيشل ةلع

 ةسمخح ماسقأ امملو ءرخأتلا هلباقيو ءالوأ ءيشلا نوك وه :مدقتلا

 :ةروهشم

 .رخخآ ءيش ىلع هدوجو دعب فقوتي ال عي «ءيشلا دوحو هدوحول نراقي ام يأ :لعفلاب
 .سكعلاب رمألاف جراخلا يف امأو ءطقف نهذلا يف ةلع ةيئاغلا ةلعلا :ءيشلا هلجأل

 ةلع سيلو طقف سمألل لولعم مويلاو «هدعب امل ةلعو هلبق امل لولعم سمألا< :رخآ ءيشل

 ام دوجو يف لخدم اهدوجو دعب اهمدعل نوكي يلا يهو «ةدعم ةلع هذه نأل ؛هدعب امل

 .ريخخأ لولعم مويلاف .دغلا دجوي ّنح مدعني امل دوجوم مويلاو ءاهدعب
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 مدقتك «رخأتملل ةمات ةلع مدقتملا نوكي نأ وهو :ةيلعلاب مدقتلا ١-

 .اضيأ تاذلاب مدقتلا :هل لاقيو ءراهنلا دوجو ىلع سمشلا عولط

 رخأتملا نوكي ال نامز يف مدقتملا نوك وهو :نامزلاب مدقتلا -؟

 .الئاقلاطااماع ىسيع انديس ىلع ىسوم انديس مدقتك «هيف

 ء.مدقتملا ىلإ اجاتحم رحأتملا نوكي نأ وهو :عبطلاب مدقتلا -*؟

 دحاولاو «ةالصلا ىلع ءوضولا مدقتك «هل ةمات ةلع نوكي الو

 .نينثالا ىلع

 ,نيعم أدبم ىلإ برقأ مدقتملا نوكي نأ وهو :عضولاب مدقتلا - 5

 لاقيو «مامإلاو بارحملا ىلإ ةبسنلاب يناثلا ىلع لوألا فصلا مدقتك

 .ةبترلاب مدقتلا :هل

 ىلع لضف ةدايز مدقتملل نوكي نأ وهو :فرشلاب مدقتلا -ه

 قيدصلا ركب يبأ انديس مدقتكو لهاجلا ىلع ملاعلا مدقتك ءرخأتملا

 ةباحصلا عيمج نعو امهنع هللا يضر قورافلا رمع انديس ىلع

 .نيعمجأ مهعم انعو

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ؛باتكلا مت هبو

 .ةفسلفلا ميلعت هب أدبي ام يأ ,ةفسلفلا ئدابمك ءيش ءادتبا هب ام لك وه أدبملا :نيعم أدبم



 ةيلمعلا ةمكحلا ماسقأ

 تايعيبطلاب قلعتي ام

 2ظ1000111 ةيرابتعالا رومألا

 1 ةيقافتالا رومألا

 000 ةيرظنلا ةمكحلا ماسقأ

 ع5

 تايوتحما سرهف

 ل

١5 . 

 : ونصأو حج وض ىوملا

 0 ع طولا ةيعونلا ةروصلا

 ا ةثالثلا رهاوجلا ماكحأ

 ا ا أزجتي ال يذلا ءزجلا

١# 0 



 و



 عري رصخ (رلجم) ىفاثعريضت

 ةدلجم ةنولم ةعوبطملا

 (نيدلجم) دمحم مامإلل أطوملا (تادلجمال) ملسمل حيحصلا

 ارا 900 تارا (لتكر السا ميلتت .١ ماعلا تعم ماكحالا تابطخ
 تادلجمع| حيباصملا ةاكشم :.آ قلا ف نايتلا 50 1 ' :

 دس ل | يسيل 010 02
 يواضيبلا ريسفت دئاقعلا حرش 8 58 1 1

 ثيدحلا حلطصم ريسيت (تادلجم» نيلالجلا ريسفت لكك 2 ا 7 . ١ ( تح نمت) رولز يقل“ | ( يبيح ك تع مشلالا بز

 مظعألا مامإلل دنسملا | «نيدلجمر يناعملا رصتخم ١ 0 د
 يماسحلا ةيديعسلا ةيدهلا نإ |ملعم 9 تل اضف

01 

 «(نيدلجمر راونألا رون يبطقلا 7 لاك كير

 (تادلجممر قئاقدلا زنك يشاشلا لوصأ ترشاعملا باد ممل تءايح

 برعلا ةحفن بيذهتلا حرش ريعسلاو از نب رلا مييخ

 يرودقلا رصتخم هغيصلا ملع بي رعت بدالا ةضور لامعالاءازج

 حاضيإلا رون ةحضاولا ةغالبلا لشن |  (نشيؤزايرج»(اناكازتج )ماجا
 ةسامحلا ناويد :تملا ناويد قلفلا نيم ( قيما( ب بحت كتبو مشكلا ب زحل

 (هيوناث ءهيثادتبا) حضاولا وحنلا ةيريرحلا تاماقملا نارا فيس لرسم (ىيج)( يبيح نجر مظكلا بز

 ننسلا راثآ 0 3

 يوقم نوترك ةنولم 1 لوصالا ني“ | ( موس مودم لون) نآرقلا نلاسل حراتفم

 يجارسلا يتفملا مسر دوقع حرش قلنا سيت هدعاق ناسآ اكن ابا
 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم ميكدتاو هرعاق ناسآ اك اب ز راف

 حاتفملا صيخلت ةاقرملا و مالسا رات
 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز وخا مع ( نييرخ ع نيلوا) فرصلا ملك

 ةيفاكلا وحتلا لماوع نآرقلا لامج رواصملا ةوفص لع
 ملعتملا ميلعت لا ةياده

 وصألا ئداب يجوغاسيإ 0 0 لوصأل 5 0-0 قدتبلا ليم | دونسيمد» ليج ملا نام
 ةفسلفلا ئدايم لماع ةئام حرش | رع 0 ( مدابج ءموسسمدد«لؤل) ملحم كيف رع

 تمكحلا ةياده | يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم هياط 3 ٠ / تايباحاري 900

 ركفلا ةبخن حرش (نيرامتلاو ةصالخلا عمر وحنلا ةياده مم أن هني اهيرك

 عبسلا تاقلعملا رب بفقرص قف لوصأ ناسآ
 كى : باول الا رسمت

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم يبوشنمو نأ يم قرب ١ ل 0 - 2 05 يس وصف
 | ٍيذمرتلل عماجلا ىراخبلل حيحصلا ةروس لليزاف

 قرطساه فاح ريب نآرق لت يماجلا حرش نيل ةروس 0

 دنا ب 6 ردودي

 قوما ذه ؟هعاتكا ( لمت نآرقلا ناي زامناسأ ار لو
 0 لب /انوجت )هرعاق ارو
 4 رتل سي

 هاءاناعطبا مهمس (3هلاز تعمان##]
0005 “20002 
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 مال
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