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الكتيب  و  الابع ا اتكتكببا ة عنبح يب  تببلنم  تاليبم  ببا ا  بعل يسبخ يبب    ب سح  ببع  ح 
   ععصاة    ايلاد اتؤلف  اجو ح لال عل يسخ     الل ةتع ه "هنج الكالغح".

 قبببل ابببف اتؤلبببف ال ببببطا ا  بببسوا اقاالقبببع  ببب  ا  الحابببح   ببب   عل  بببح  ببب  ال ببب ع  
 يع يخ بطه ا ايل، ةمبع ا  تانبح اتعسو بعت  تعتبح   ةبم د ل العبع  ا    البكالد العا يبح،   

لطلك قار اتؤلف ا  نسسك طاناع خمتسفع  غب   اسيبلخي صت با البو    نعبود ال التبعرن  البطخي 
   نغ     طكيعح احلكعل       يعدات ال ظعل.

طه ا ايل؟    البببلقيع اتسكببب     جبببه تبببعوا احلبببلنم  بببا ا  بببعل يسبببخ  ببب     طعلببب  بببب
اتؤلببف، عسببع  ال طسبب   بببخة  بب  احلكمببح  الامفقي ببح  ال   عجبببعة  ببا  ببع ر نعببا   عببب  
األ .  بو   نفعم ولك هبل  عهم اآل اة ا  طس  البلقيع  البلن ،  بم ا  اتسبفلح  ا تهبع ببخ 

 ععم ا تغعثح!
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 مدخل
 
 

 واا اتغساح  ز   األ
   طعل   قه قعل: * ر خي ي  يسخ     

اتفظوا يين مخسعً.  صعع  اتلةم إ  وقكه،   ناجو إ  ر ه،   نست خ  تل   كم إوا 
  م ي   خة  بو  نعسم    ناول    يسم.  اقه إوا ععرق ال   األ بور عسبلت.    بع رجبم 

 تكسه السساع  ظسمعً، عمعت   تكسه  عت  هيلاً،       ضا ه عمعت، عهو  هيل.
 

 تستاا    ةم ع   ستاا ()ا
 لأل شيهخ

 
لبي    بعل ال ب ع   يبعرات ةحب ة،  ز بع  ةو عق بع احلبعأل، تيبم األ بواا ةسهبع  وصبلة 
ت   راد الك م حبانح ي  طانق آ   لسكتع ح ناول عيه  ع نشعة  نسفل ي   ع نشبعة.  ضبغع  

اليببول،  اضببععً   تبالل. لببي  ب ببعجي  ب   بباا    نتكع ببع  با صبب ع  يبب   بللو ات األتببلا 
 ال اعط يس  تا   األز عت.

عبببببعتوالق ةحببببب ة    اي  بببببع اتععصببببباة،  الحابببببح  عل  بببببح  ببببب  ال ببببب ع   السيع بببببخ،  تانبببببح 
اتعسو ببعت  تعتببح   العببع  إ ان   ببالدع. لببطلك يو بب  ا    ببسك طاناببعً خمتسفببعً  غبب   اسيببلخي 

احلكببعل     بب  يببعدات ال ظببعل،     صت ببا الببو  ،  نعببود إل التببعرن  الببطخي   نغبب ان  بب  طكيعببح
تببم  بب   شببعبل لببع خي الكسببلا   اضبباااا السببكع   ابتببواز األرةببع ،    يسبب    ببواا السبب ح 

 األ  ة    الاا  العشان .
* * * 

لكم   ع  اعت ععصسح   تيع ه، نؤرخ   هع ب  تابًع ب تاكبح  ب   فكب ه،  ابلر  بع نبؤرخ 
لفباات  ب  صبعوده    بكوطبه،  بععد ه     عع بته، عاتبه      هع ب يبعدة ب   بلاايت    هنبعايت 

ق وطه،  باعيته    جك به، إزعزا به    إ فعقع به.     غسب  األتيبع     كبو  ببطه ا ابعت، 
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 عيح  ع    نو عً  عي بعً ا   ب ح  بلدة. غعلكبعً  بع  كبو   ااةمبعت أل بيعة    بيعة، ا بتسع عيهبع 
 لار عاة ز  يح  لدة.اخلعص الشال خ  لععل السيع خ، يس   

   تيبببعط  ابببح،  ببب   سبببح  ابببعت،  بيتهبببع)ز   األ بببواا اتغسابببح(، زمببب  يببب   بببااةم 
،  اتتالهلبببببع 1982األايل السيع ببببيح الببببب   سببببب  غبببببو  الاببببوات ان ببببباا يسيح لسك بببببع    قيسبببببع  

 35قكببم  لكبب  ت،   ل يعصببمح يا يببح  افبببع  قببلال الغببواة ان بباا يسي    ببط قيببعل الل لببح الع نببح
 بب ح   تي ببه. ةببم ولببك   ببع صببم   وبببول العببع  العببا  الببطخي    ببا   ظببعباة  اتببلة   
 وارع يواصمه، غضكعً    اتتاعجعً يس  بطا احلل  ااسم.   درة  ب ةغب خي ب   تي به  ق بع 
د س ببع   ي ببا الببطل العببا      الغببو  ان بباا يسخ  اتببتالل  بب  ت  ببع بببو إ ان  ببلاايت الببو   

   الادخية الطخي قعيشه   ط ولك احل .العا 
   سك الفاة احلاجح    ز   األ بواا العا يبح اتغسابح،   عكبعرع  سسبح  لسبواد،  قفسبيع  ع 
 حاسح  نتكعط،   قال  ع  غسمح  ليفس،  تيع  ع  عسوةح  تباارة،   اي  بع  سبياح  لاهبا، ة بع 

ك   ان    قتسببببباع األ كبببببعر  ببببب  انوايببببببعت  ببببب  ب    حبببببعأل ب    هبببببعجاع األ ر  يببببببح،   سببببب
  ال  ف،  غض   ع  عله غض ، إ ان  قه ةع  غضكعً يعجواً  عصااً   تاال عيه.

   سبك الفباة  لبطات، ة بب   ةتب   ابع ً  يع ببيعً   بكوييعً    سح)اتسبتاكم( الكعرنسببيح 
 بورخي،  ببخ ةعقب   ال  ةع  ن لربع    الععصبمح الفاقسبيح   تي به، الو يبم  ال بلنق قكيبم

 بب  ةبب ايت  ببالت  سببك الفبباة، عضببمان    تي ببه ةوةكببح  بب  صبب ععيخ  ةتانببعا العببع  العببا  
 الكعرزن .

  ببع بببطه األجببواة،  ز   ويببل  سببسيم  اببعأل األ ببكويخ،  اع اببوق   دا سببخ،  ببعيا 
 جببه  نببح  وطببفة العببعر الببطخي حلببق   ببع ةس ببع،  ي مببع األ ببوار الععليببح  ببل ت  ا فببا  ةحببا   ةحببا   

 ع لببح   ااقهببع.   درةبب   قببه لببي    ببعل ال بب ع   يببعرات ةحبب ة،  ببواة   ز بب  ا هنيببعرات 
ال فسيح       عل الك م ي  طانق آ     ع ظسمح  سك ب  ببطه ب األايل. عسبي  ب بعجي  ب  
 يع خ  باا    نتكع بع  با صب ع  يب   بللو ت  تبلا  اليبول، طموتبعً لسوصبول إل يبع  

 الغل.
بببات  بببعوا  كببب     نكتببب  ال ببب ع  دا بببم ببببطا البببو   العبببا  البببادخية،      بببها  ع كان

التمبببوق الببب  يع بببهع اتبببواط  العبببا    بببط الغبببو  ان ببباا يسخ لسك بببع ،   ببباوط األ بببح العا يبببح  ببب  
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 ياهببع إل  سياهببع،  يااعهببع     بب  د   ايااعهببع.  ببعوا  كبب     نكتبب  ال بب ع  العببا  
 اا يسخ(؟    جل  تلاً   العع   ياعه،  ك ين     طباق   به، أل بفله حت  ظالل )السالل ان

ي  الطخي جاى   اخي     ت ع،  ةيف  ك     حيسم أل   ضعيهع    نا لين إل إصبالتهع، 
 تم  صكح اليفس ةسمح قكاربع صكعح   سعة ةم هنعر.

* * * 
  يسبب  ر   بب  رعببو  ي ببل بببطا اتفبباق  قعبب  ييببين يسبب  ةتببعا )هنببج الكالغببح(   رةبب

 كتك   قل يباله الغكبعر، ألقبه    سسبه  تبل   بط    ريةب  يسيهبع قكبم  ب وات يشبا    نونبل. 
  لدت نلخي  عت ته  قسانك  صف ع ه،   ات  بعيعت، تو ب    باخي  عبلبع ط   طباق ببطا 

 الكعا األ ع خ      واا    ناد طس  بطا ال  ع  السع م احل ا . 
 يبب   ل شبق، ةببع  عيببه ةتبعا )هنببج الكالغبح(  فتببوح ال ببف عت    بع  ع، عاببل قشبفت  

دا معً إل جعق  الااآ  الكامي   فس  ااالل   ةت  األتعدنم ال كونبح اتالتسفبح.   وةبا   ع 
 ع زل    اتااتسح ا  تلا يح       زي  الانان ،  بلاين ثالثح ةت   سلة  َ بَم يسيهبع اببخ 

تيل )قضعل(  )ةسيسح  د  ح(     اتافا  )هنج الكالغبح( لسشبانف مبعة الطب  بخ: ةتع ه الو 
الاضخ.  لعسه  راد    ناول أل إهنع األرةع  الحالثح لتف ي   كتكتك  ستاكاًل. األ ل: ص ععح 

   يع ح.  الحعين:  دا  اترن .  الحعلم: دن   عسسفح.
الكتبب  الحالثببح البب      ببلعح يايكببح،   نسببسم  بب   كتكببح       يت ببع  ل شببق، إ ان بببطه

محستهببع  عببخ   باببااط اتتععقكببح يسبب   ببلى  ر عبب   بب ح.  ضببعي  بببطه الكتبب  الحالثببح  بب  
 ةوال ةت    باى  ابتمع بعت خمتسفبح  رعبو   وزيب  يسب   ةحبا  ب   يب     ةحبا  ب   سبل. 
إل    جعة نول  قع  نلخي يس  )هنج الكالغح( )صلعح     غب   عمانبل(، ةمبع نابول األ بتعو 

 ان عل الشي   مل يكله    ال ته لسكتعا.
 

قببارت     طبباق  ا   بب  اتببؤ    ان ببعل يسببخ  بب     طعلبب    ز ره   )هنببج الكالغببح(، 
  عيعً  راة تلنم ص ع   ا  سيفح ر ول هللا   الل  يل الشهلاة.

 بببكعط  26 بكبببطا ةبببع .   بببا  اتوضبببوع،  قشبببا احلبببلنم ال ببب ع    )اتسبببتاكم(   
1983. 
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     وةا     وضويعً ةتكته تم اآل ،   عقسته األنلخي  ةحا    بطا اتاعل.
* * * 

ي ل ع طاق   ا  يلع ان عل يسخ       طعل  قكم تواأل    يشباة  ب ح، ةبع    
نسكق أل    ياعته  ب  قكبم. ةعقب   عباع   به  با يح  اترصيبح ةمعاعبح اآل    ب  اتسبسم  

   حعأل.
سبب  يسيببه  بب  طانببق )هنببج الكالغببح( لسسببيل الشببانف الاضببخ،  بببو  ببع لك ببين أببا ت  د 

 ا تعره    ةال ه.  قل  تس  الشانف الاضخ  ععدط،  الر  ع  تس      اتؤ    ق  خ.
ي ل  ع عتح أل السيل الشانف الاضخ الكعا يس    ااييه   ةتع ه )هنج الكالغح(، ةبع  

 يانم يس  ةبمان  بخة تول بع.  يشب  ردتبعً ولك  ل سكح أل  عيعت ضيعة   ع ظسمح ةعق  
   األقوار   رتعا )هنج الكالغح(،  قل  ألين إتسعس  ةفق ع هنض ع    اقاعض البطل البطخي 

 متس  ع عيه ةس ع،   اج ع    درةعت الععر ال   صس عبع. 
  اتح أل السيل الشانف الاضخ ي   ايل طونسح، راتح ة ى،  عيلين عيهع  اح األ تعو 

ل الشي   مل يكله. بكطا ةع  احلبلنم ال ب ع  األ ل  با  بيلع ان بعل يسبخ  ب     ان ع
 طعل .

* * * 
  ببات يسبب  بببطا احلببلنم ال بب ع   بب وات  ونببل يسبب  ياببل  ق ببف العاببل  بب  الببو  . 

   عات حبعج  
 بلداً أل   طباق  ا  بيلع ان بعل يسبخ،  عببل    ة ب  قبل طونب  ةتع به لوقب  طونببم، 

 شببعغم الكتع ببح  الاببااةة    واضببيا  ببم، ةببع  ولببك   نببول  تسكبب  الببلقيع    قببل   عببل ين 
 جهبخ. ععبلت إل احلبلنم ال بب ع   عبه،  بعيعً إل  بخة  بب  احلكمبح،   با احلكمبح  ببخة 
 ببب  الامفقي بببح. ة ببب    بببا إل   عجبببعة  بببا  بببع ر نعبببا   عببب  األ .   نفسسبببف األ بببور،    

  شببخ بببو، إ ببع ناببول قولببه  عببل    نكببو  قببل  شببعه بببو، نكسبباهع   آ   عببعً.   ناببول قولببه 
  ةفهنع  ا  قل ةتك  يسي ع ةس ع.

 قارت     قول حبلنم ص ع  جلنل   و ا  ا  يلع ان عل   بتعيل عيبه  بع ة ب  قبل 
قا  ببه  بب  قكببم،  ببويخ الشببكعا اتاكببم يسبب  عهببم احليببعة الببلقيع، ألعهببم اآل بباة.  لببي    بببطه 
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لنببل   نكبب  ي ببلخي  بب  قكببم،    إياببعا  بب مع تيببعة  عبب ان     ع لببح ا ع لببح دعببق   ببع  ج
 نيعدة عهمه     فس ه. إ  ا ع لح   سع    ةم ولك. إهنع ا تغعثح.

  والببب  األ ببب سح،   بببع ةبببع   ةحاببببع.  طعلببب  األجو بببح   بببع ةبببع    بببالعبع.  أل  األ ببب سح  
 بب ح.  1400قكببم تببواأل  ةعقبب   بب   اقببا اليببول، ةعقبب  األجو ببح حتكببخ ر نببه    بببم ز عقببه،

 لك  ر نه    بم  سك الكالد  ع زال صعحلعً إل اليول   قظا يسمبعة السيع بح اتععصباة.  ةبف  
 التعرن    نغ     طكع ا بطه الشعوا،    نعسمهع در عً  اتلاً. 

 ةمع ناول  يلع ان عل، َ   عكانا    عل السفا، ا تعل. ععس  الاغم     عباع  مبشبعق 
عطا الاانق الطخي إ ط ه لسوصول إليه، ة    يسم يسم اليا     ا تعلادخي   نك  ةععيعً.  خم

 إ ان  قين  قل  .
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 احلديث
 
 

 ) ع  ةحا الع    قم ا يتكعر(
)قعببل  عع نببح  بب      ببفيع   لكوعببح نكببعنا ال ببعس يسبب  البب اةة  بب  يسببخ  بب     طعلبب ، 

 عةةم    قت ا     واتةم!عاعل له رجم: اي     اتؤ  ي   قايا  تي
 ععلتف   عع نح إل اتغ ة،  قعل له: بطا رجمان عع توص  ه   اً.(

 
 )العال الفانل(
     يكل ر ه

 
 

 ةع    ل     لانح حللنحخ  ا ان عل يسخ       طعل ، عع تفوقته  سؤاأل األ ل: 
  تك؟*  يلخي     اتؤ   .  ع قولك ي  الو ع  الادخية الطخي  عيشه  

)أيط يسب  ال بعس ز بع    ناباانا عيببه إ ان اتعتبم.    نظباان  عيبه إ ان الفبعجا،    نضببعف 
عيببه إ ان ات  ببف. نعببل   ال ببلقح عيببه غيا ببع.  صببسح البباتم َ  انببع،  العكببعدة ا ببتاعلح يسبب  ال ببعس. 
 ان عع ل ولك نكو  السساع  مبشورة ال سبعة  إ بعرة ال بكيع    بل   اخل بيع  )...لكب ( إوا  غب

 السساع   غ ان الو ع (.
* لك  ةيف نواجه اتاة، اي     اتؤ   ، آلح احلكم   ساع  احلعةم  الوضا العا  ةمبع 

 قعاعه اليول يعجو   شسول ؟
 )       ال م  ي  احلكم ةمع  قه        الاول  اهم (.

م نتسببع او  إل *   نعببل ااببور اي  ببيلخي   ببوراً عاببع  شببالن احلببعةم، ععل ببعس  ببيعه
 ا  تكلاد  كعضهم الكعض!

) عضمي الو دة َ    اخ  لعلل  و ةاه،  ا تملَّه َ   أيط  عله. )... ( السساع ي الفعضبمي 
بب   عصَّبته  يع َّت ببه، تببم  كحيببا    ببو الببطخي حيبباسي الفضبع م،   ببودي هبببع َلمبب  د قَبه،  نايعبببع   
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لكب  ( ز بع ي اابع  ا  ب  السبالط    البوي ة  ق با  ب   اي ه،  نت سَّ  هبع َ      ك  عيبه. )...
ه.  ببببل،  العببببعدَل  ي ببببس ح،  إعسببببعدي الشببببخة   بببباَع  بببب  إصببببالت  ز ببببع  العببببعدل. أل  ااببببع َا  يفس 

س    بو إوا   عَة َ جل َ   نيوةَّيه  َ لتيه(.  )...إ ع( ياكعً لسسساع ، ةيَف حيي
 بببع زل بببع ب  عبببل ةبببم ببببطه األيبببوال ب ريبببعاي   د ل  بببالط   عكببب   بببع ببببو  بببل     * 

 الل ع    الاواق . 
عمبببعوا ن  بببح  بببب  السبببسف، الضبببب عاي  ببب  اخلسَبببف،   وصببببعً    ااع عبببعت احللنحببببح   

  لرانس الايعاي   علي  الت ا   ا السالط ؟ 
ضبعه )... (  ضباا األ بيعة )صبعت  السبساع  ةااةب  األ بل نغبَكعي مبوقعبه  ببو  يسبم مبو 

يسيك     يعس َم ر يَسك  قَّك  يبا   لااي بح   به. )...  (اصب  يسب   بساعقك   تعجع بك، 
 عسس   ة   غسه،    َك ق والي   اه.)..  ع(

إوا قعلت ي ل  ساع  عسيك   ي بك   ي به  اعبلي رجبم، عسعسَّبه    أي يبه َ ب  ببو آثباي ي بله 
بب  يبب نببَل     ت  َّ    سسببك، عيكببو  ولببك قا ببعً يسيببك   ببي عً. )... ( إوا  ببل َ    ببك، ع ي

 ر يسعً عال  سَك   حَم ثو ه،     اة   حَم  اةو ه، 
     ستاللل ةالل ه، ععسعجي  سسم   ه. )... ( إوا زادجي اتسك أتقيسعً، عو دهي إجالً (.

ةببم العالجببعت   * اي  بب  اتببؤ   ، الشببع  العببا   كتببمك  ل لببه  تكع ببه  إل اآل      فببا
 عمع العمم؟

)صببوااي الببا خي  لببل ل: نياكببمي وقكعهلببع،  نببطب   ببطبعهبع. )... ( إزالببحي ااكببعل   ببهم  بب  
علابببه  إزالببح  د لبببحك  قكسببب ، عع بببتعي وا  ن  نورثهبببع  ببب  نشببعة. )...لكببب (   بببا ي اتسبببوجي َ ببب    صي

حَببم
َ
ب ةَاببول َرقيببوا جببكالً طَّ  ببَااوا  الَكاَببا،    حييببم يبب  احلببق.)... (  صبب عا السببساع   ب   ات

ا َبَا (.
ي
   ه، عفقاهبييم إل اهلََسكًح  التَّسف    عليبيم ةع    ات

 ناعل  السساع   لعلل ع دا  ضيق ال لر، عمع بو الل اة؟
 )آلح الااي ح  عح ال لر )... (    ضعق يسيه العلل ععاور يسيه  ضيق(.

 توااي ال  يس  احلعةم    نتا كهع؟ *  ع بخ اي  يلخي     اتؤ   ، ا
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)  ن كغخ    نكو  الواأل )...( الكاليبم، عتكبو      بواهلم هنمتبه.    ااعببم، عيضبسهم 
جبهسه،    ااع ، عيااعهم جبفع به،    احلبع ف لسبل ل عيتالبط قو بعً د   قبول.    اتا شبخ   

 احلكم، عيطب   حلاوق  ناف هبع د   اتاعطا(.
 ا ي  العل ؟*   عو

 )إوا قلرت يس  يل جي ععجعم العفو ي ه  كااً لسالرة يسيه(.
   قالر يس  إ اا يم اي  يلخي ان عل، لك  ع قعيش ي ا التاكيا  عهع عهم ق عحل؟

)   ببلعع  صببس عً ديببعجي إليببه يببل جي  ن عيببه رضبب . عببن    ال ببسح ديببح ا ببودجي  راتببح 
حلببطر  بب  يببل جي  عببل صببس ه، عببن  العببل  رمبببع  بب  مو ببك     ببعً لببكالدجي.  لكبب  احلببطر ةببم ا

 قعرا ليتغفم، عالط  حلول  الم   ولك تس  الظ (.
 *  ن  الوط  اي  يلخي ان عل،  قل  صك  ع ةس ع قعيش   غا ح قع يح؟

)لي   سل طتق  بك  ب   سبل،  ب  البكالد  بع محسبك. )...( الغب    الغا بح  طب   الفابا 
   الوط  غا ح(.
 و  ل ع الفاا اي     اتؤ   ،   ي ا الغ  العا .* إهنم نونان 

)    قببم   ببين  مبببل  بب  احل فيببح:اي  يبببين إين   ببع  يسيببك الفابببا عع ببتعط  ن   ببه، عبببن  
الفابا   ا بح لسبلن ،  لبشبح لسعابم داييبح لسماب  )...( الفابا ببو اتبوت األةب  )...(  لبو  

 ةع  الفاا رجالً لاتسته(.
      اتؤ   ، تم نول ةحا  عل ع.* لال  ح ياعاع اي

)   ستح    إياعة الاسيبم عبن  احلا بع   قبم   به.)...(   ب  ةحبات ق َعبمي هللا يسيبه ةحبات 
 توا ج ال عس إليه.)..(

إ  إيابببعة اتبببعل   غببب  تابببه  كبببطنا  إ ببباا ،  ببببو ناعبببا صبببعتكه   البببلقيع  نضبببعه   
)...لكبب (  ببع  قببكح اخلضببوع ي ببل احلعجببح  اافببعة اآل بباة،  نكاان ببه   ال ببعس  نهي ببه ي ببل هللا. 

 ي ل الغ .)...( ععتعل   نكا  لك     كا  له(.
 * لك  احلعجح  لعا إل الاس   تيععً ةح ة اي  يلخي ان عل؟

)إ  تفبببا  بببع   نبببلنك  تببب  إألان  ببب  طسببب   بببع   نبببل غببب جي.   ببباارة اليبببفس  ببب   ببب  
 الاس  إل ال عس(.
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 ما  تونل   ه!* قاى صعت  اتعل نا
 )الاما رق  ؤ ل(.

 *  ع الفاق    الععقم  األمحق اي     اتؤ   ؟
 )لسع  الععقم  راة قسكه  قس  األمحق  راة لسع ه(.

 *  عوا ي  األمحق؟
 )إقه إ  ن فعك نضاجي(.

 *  الفعجا؟
 )عنقه نكيعك  لتععه(.

 *  الكطاا؟
 الاان (.)عنقه ةعلسااا نااانا يسيك الكعيل  نكعانل يسيك 

 *  لي     ال ع  احلكم يس  ال وااي اي  يلخي ان عل؟
 ) ع  ضما  تل  ي عً إ ان ظها   عستعت لسعقه  صف عت  جهه(.

 * لال ا تسع ي لع احلق  لكعطم عكيف  يانو  ي همع؟
)الكعطببم     اببول بعبب   احلببق     اببول ر نبب )... ( الااضببخ  فعببم قببول ةعلببلا م عيببه 

 م    طم إمثع : إط العمم  به  إط الاضب   به. )... ( َ ب  صبعرع احلبق  عهم،  يس  ةم دا
 صايه(.

 * الكالل ي  الظسم ةح  اي  يلع،  ن  نكل    ن  ن تهخ؟
 ) يوةا ي ل الظسم يلل هللا عيك،  ي ل الالرة قيلرة هللا يسيك(.

 * لال  صكح الظسم     عع    تك اي  يلخي ان عل. عكيف ات ته ؟
ثالثبح: ظسبم   نيغفبا،  ظسبم   نيباجي،  ظسبم  غفبور   نياسب . )... ( نبول اتظسبول  )الظسم

يس  الظع    ل    نول الظع  يس  اتظسول. )... ( نول العلل يس  الظع    ل    نبول اابور 
 يس  اتظسول(.

 لعلل؟ * الفوض  ةك ة اي  و خي، ععحلا نيطلان  األ غعد ناعا  فهنم  ن علو  احلظوة عفن  ا
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)العبببلل  عضبببم  ببب  الشببباعيح، أل  ال بببعس لبببو ا بببتعمسوا العبببلل ب يمو بببًع ب    بببيعهم، 
  ببتغ وا يبب  الشبباعيح. )... ( يببع سوا األتبباار  لكاا ببح ا ضببح،  األ  ببعط  لاغكببح  الابكببح، 

  السانفسح  هلوا (.
ي ا السب ا  * نعيش العع  اتت ضا اي     اتؤ      ي ا العسم،  ي مع    قعيش  

  الشعووة اتتسا  للن  عمعوا  اول؟
) عسَّمبببوا العسبببَم صبببغعراً،  سبببود ا  بببه ةكببببعراً،  عسمبببوا العسبببَم  لبببو لغببب  هللا، عنقبببه  ي بببب  ن. 
)... (  عسَّموا العسم،  إ      علو  ه تظعً، عس   نيبطلَّ الو بع  لكبم..  تسب    ب     نيبطلَّ   كبم. 

   األرض، عم   راد هللا  ه   اً اقتك    ه(.)... ( العع ي   كعح هللا 
 *  ع الفاق    العع   ااعبم؟

)  ل ر خي الععقم، آ ا ر خي ااعبم. )... ( ااعبم صبغ   إ  ةبع   بيالعً،  العبع  ةكب  
 إ  ةع  تلاثً. )...لك ( العع     يا      ع نيعسَبم   ج ب   بع   نعسبم قسيبم، ععبلَّ قفسبه 

ع يبا   ب  ولبك   طسب  العسببم اجتهبعداً.  ااعببم  ب  يبلَّ قفسبه مببع جهببم  بطلك جبعباًل، مبب
    عاعح العسم يعتعً،  ةع   ا نه  كتفيعً(.

 *  نهمع نفضم يس  اآل ا العسم  ل اتعل اي  يلخي؟
)العسم  ب   ب  اتبعل.  العسبم حيا بك   قب  حتباس اتبعل. اتبعل   ا به ال فابح  العسبم نوةبو 

 يس  انقفعق. 
 سم تعةم  اتعل  كول يسيه. )...( إ  اتعل    غ  يسم ةعلسع ا يس  غ  طانق(.الع

* لبببي  ةبببم  بببع حيبببل   ببب  ظبببوابا دن يبببح   العبببع  العبببا ، ن اسبببق  ببب  البببلن  تابببعً. ببببم 
  شعرةين الا خي اي  يلخي؟

)إ    و  األ يعة يس  بطه األ ح    اللَّجانعل،   مح  ضسو ،  ببم را بعة  ببم الكبلع. 
( إ  ةببالل احليكمببعة إوا ةبببع  صببوا ً ةبببع  د اة،  إوا ةببع   ابببف ةببع  داة. )...( إتبببطر )... 

 التَّسو    اللن (.
*  تببوال العكببعدة   يعت ببع قببل  ببعةت اي  ببيلخي ان ببعل.   قعببل قببلرخي ال ببواا   يكببعدة 

 ال عس اليول اي     اتؤ   ،   راة  خي إ عل ق سانخ؟
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يكبببعدة التابببعر.  إ  قو بببعً يكبببل ا هللا ربكبببح عتسبببك يكبببعدة )إ  قو بببع يكبببل ا هللا رغكبببح عتسبببك 
 العكيل.  إ  قو عً يكل ا هللا  كااً عتسك يكعدة األتاار(.

 *  ن  تكمح  غ يع  ع اليول،     قعيش   ي ا بلر اتعل العا ؟
)إ ع   أتما احلكمح  اتعل، لعوة  جود الكمعل. )... (  ق  خمب     انتسبع  إل  ب  

س   إليه،   ال   ل ال انتسع  إل َ    تسب   إليبه، ألقبك إ  قاعتبه عابل  بلر َبه،  إ  حتي
، عنقببه   سببقي لسغبب ،   جببلر   بلر َببه..عسم ععستببه! )...لكبب (  ببعرةوا الببطخي قببل  قكببم يسيببه الببازقي

 وقكعل احلا يسيه(.
 * إ  اتعل  عسل تيع  ع،  قل  كعل  ال عس يسيه، اي  يلخي. عمعوا  اى؟ 

ا شببببخ   )ثببببال
ي
  نيببببؤث ا   اتببببعل يسبببب   قفسببببهم: اتجببببا الك ببببا،  صببببعت  السببببساع ،  ات

احلكم. )...( إ  هللا ب  ك عقه ب عاض     وال األغ يعة  قبوات الفابااة، عمبع جبعع عاب  إ ان مببع 
  يتان ا  ا غين.  هللا  ععل  ع سهم ي  ولك(.

  قتابباق  بب  قانبب      عيببل * لاببل  ببارع اي  سيفببح ر ببول هللا يسبب   واضببيا  ببم  لك  ببع 
 يس  الكالم  الكالالة. 

    ك    لك آراة  اض ح   بطا اجملعل.
)إايجي    عدقه الكاليم، عنقه ناعل  بك ي بل  تبو   بع  كبو  إليبه. )... ( الكالبم جبع ا 
تسع ىة العيوا،  بو ز عل نياعد  ه إل ةم  وة. )... ( الكاليبم  سبتعام الفابا: نعبيش   

 فاااة،  حيع     اآل اة تسعا األغ يعة(.اللقيع ييَش ال
 *  ع الفاق    الكاليم  السالخ اي     اتؤ   ؟

بببالخا نكاَلبببم  ببب  ي اضبببه  )الكاليبببم نسبببالو  ببب  ي اضبببه مبابببلار  بببع نكاَلبببم  بببه  ببب   علبببه،  السَّ
مبالار  ع نسالو  ه     عله. )... ( السَّالخا  اعع الاس ،  الكاليم  باعع الوجبه. )... ( 

 (.الكيالم يعر
 * ةيف قعا  ااعبم  اتهع   الطخي أوز يسيه الامحح اي     اتؤ   ؟

)ااعبم نيعا   س    عل: الغض     غ   خة،  الكبالل   غب  قفبا،  العايَّبح   
باان ،  الحاببح  كبم  تبل. )... ( مثعقيببح  غب   وضبعهع،    ان نعببا  صبلناه  ب  يببل ان ه،  إعشبعة السان 

 ان  قفسبهم: اآلط طعع بعً   نيبلَع إليبه،  اتتبف ان ا يسب  را الكيب     يتبه، إوا  يبي وا عال نسو بو  إ



 13 

فا  لسببببساع ،  سببببتال 
ي
 طعلبببب  اتعببببا    بببب  غبببب   بسببببه،  الببببلَّا م  بببب  اث بببب    نيببببل اله،  ات

ياببباَّا. 
ياكبببم حبلنحبببه يسببب   ببب    نسبببمعيه،  َ ببب  جببباَّا ات

 اابببعل   سسبببعً لبببي  لبببه طببببم،  ات
امحو : يعقم  اخي يسيه تكم جعبم،  ضعيف   نل ظع  قوخي،  ةاميي قبول )...لك ( ثالثح ني 
 اتتع  إل ل يم(.

 * ب عجي  يع رعيا    الطل  الكاا ح.  لي  ةطلك اي إ عل؟
،  رغكتيبك   زاببل عيبك ولا قفب . )... ( التَّبطلام  )زبليجي   راغ  عيبك، قا بع  تباانك

 ا (. سك ح. )...لك ( التواضا إتلى   عنل الشَّ 
 * الكآ ح بح    بعت بطا الع ا، عمع بخ   كعهبع؟

ا يهم الكآ ح: عا  تلنمي يهل  غ ،   كحا  صع  يس   عله،  طعلب   ا كبح  ) تح    ي
 عوق قلره،  احلسود،  احلاود،  خمعلع  بم األدا،  لي  طدن (.

 *  عوا ي  إقكعل اللقيع  إد ربع اي  يلخي ان عل؟
ع يسب   تبل،  يعر به  ع ب  غب ه،  إوا اد بات ي به  بسكته  ع ب  قفسبه. )إوا  قكس  البلقي

)...  (  إوا  نسببباَت عكببببم الاجبببعل رجعلببببك،  إوا  يسببباَت  قكبببباجَي  بسبببك )... ( إ  ة بببب  
جعزيعً يس   ع نفس ي    نلنك، ععجوع يسب   بع   ن بم إلب . )... ( إوا  راد هللا    نسبسع 

 تع لاً(. يس  يكل يل اً   نامحه  سَّع يسيه
 * لال َصعيَك  الكتع ح يسي ع بطه األايل، اي إ عل؟

بالهنع إل ر بك، عبعقظا: يسب   سبخ يسب  ةع كيبك صب يفح نبيَوصان  )أت َّم  ع  ت لَّ   ه، عن بع متي
سخ،  إل     كت ؟(     متي

 *  ع بو اللليم إل العمم ال عحل   يهود الفسعد؟
  العالقيبح.  اتبطر ةبم يمبم إوا  ب م  )إتطر ةم يمم نعمم  ه   السا  نست     به

 ي ه صعتكه  قكاه    ايتطر   ه(.
 * إق ع قعيش ز   اهلوا م اتاناة  اتتكارة، عمع العمم؟ 

 )اللبا نو ع : نول لك  نول يسيك. عنوا ةع  لك عال  كاا  إوا ةع  يسيك ععص (.
 لعا ؟* ااميا  ت نعتال    الادخي احلعأل يع ل إل  سم   التكون  ا

 )    ضا قفسه  واضا التهمح عال نسو        عة  ه الظ (.
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 *   صاايع  ع العا يح يلع إل الع كيح ااعبسيح  دات   الغ اة عهم    ق ي ح؟
 )   ةحا قوايه  اهم دال يمعه ي  احلق(.
 * لال  صك  ع اليول ةف ح    غ   صلقعة؟

  ياو   به  ب  ضبيانا  ب  ظفبا  به  ب هم. ) ياوي ال عس    ياو ي  اةتسعا األ وا ، 
 )...لك (    تالط 

 يل  صلناك صلناعً عتععدخي صلناك(.
 * بم مثح   م  عل ةم بطا اي     اتؤ   ؟

 )    ثق مبعة   نظمف(.
 *        سك  تعل حللنح ع بطا اي  يلخي     اتؤ   ؟

 ) ع  ةحا الع    قم ا يتكعر(.
 
 قته  الكتعاا


