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 رصاعملا يبرعلا رعشلا ةبرجت راطإ يف ًاصاخ ًاعوضوم ثحبلا اذه سردي
 ةروص , وه عوضوملا اذهو . ١97٠ 198٠ :يتنس نيب ةعقاولا ةدملا يف
 يف يجيلخلا ناسنإلا ةايحل ةماهلا رداصملا لحأ لاز امو ناك رخبلا نأل ./ رعشلا

 ناسنإلل ةبسئلاب ّرحبلا نإ .لورتبلا رصع ينو .ؤلؤللا ديص دهع يف . رضاحلاو يبضاملا
 يعيبطلا عقاولا تايئزج ا ًاضيأ وه لب ,بمحف قزرلل ًاردصم سيل جيلخلا ين

 دحأ رخبلاف ,رحبلاب ربلا قئاعتيو .ءاماب ءارحصلا ٌلصتت ثيح ؛هيف شيعي يذلا
 ٍق 0 براجتلا يف يلاتلابو :ةيعقاولا ةايحلا يف رثؤت يتلا ةليمجلاو ةيوقلا ةعيبطلا رهاظ»

 ةروصي اهزوربلو ؛رحبلاب جيلخلا يف َيرعلا ناسنإلا طبرت يتلا ةقالعلا هذهل ًارثفنو
 دنع ثحبلاو ةساردلل ًالاجم نوكيل عوضوملا اذه ُرايتخا ناك رعشلا يف ةحضاو
 ًالامث يتوكلا نم ءادتبا جيلخلا لحاوس لوط ىلع هب اومتها نيذلا نيرصاعملا ءارعشلا

 هبله نأل ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو رطقو نيرحبلا لودب ًارورمو «ًابونج نابع ىلإ
 فورظلا ةجيتن - ًاضيأ اهوارعش ٌلكشيو .ةيعاتجإ ٌةدحو نّوكت سمخلا لودلا
 نم ليصفتلاب زربتس يتلا ةبراقتملا اهحمالم اهل ةينف ةدحو  اهيف نوشيعي يتلا ةبباشنملا
 .ليلحتلاو ةساردلا لالخ

 - رصاعملا يبرعلا رعشلا دقاور نم ٌدفار يهو - جيلخلا يف يبرعلا رعشلا ةكرحو

 : ايهو مويلا نيفورعملا نيقسنلا الك يف  ةقيقشلا راطقألا نم اهريغك - رعشلا جستنت



 قسنو :ةيبرعلا ةديصقلا تامم نم ريثكب ظفتحي لاز ام يذلا يدومعلا رعشلا قسن

 نم مغرلا ىلع - ةيمستلا هذهو .« رحلا رعشلا ٠ هيمسن نأ انرثآ يذلا . رصاعملا رعشلا

 اذهل اديدحتو احوضو تاحلطصملا ٌرثكأ دعت - اهيلع قلطن يتلا تاظفحتلا نم ريثك

 مهجاتنإ يف نوعمجي ةساردلا مهتلوانت نيذلا ءارعشلا بلغأ نأ الإ . رعشلا نم عوتلا

 نأ ثحبلا ةعاطتساب نكي مل كلّذل“«رحلاو يدومعلا :نيقسنلا نيذه نيب يرعشلا

 .لوصفلا ضعب يف |هنيب لصفي

 بلاقلا وأ لكشلا ثيح نم نيقسنلا فالتخا نم مغرلا ىلع هنإف رخآ بناج نمو

 ةيؤرلا اهيف لخادتتو ؛فقوملا ثيح نم نابرتقي اههيلك نأ الإ ,ةديصقلا ءانبل ىنفلا

 ًانايحأ اهيف بعصي ةجردل يعقاولا ريوصتلاو يسنامورلا ربعتلا ن
 : جزملا ىلإ ليم

 نيحلطصملا نيذه مادختسا  ًانايحأ  ثحبلا ىشاخت دقف كل اوملا نيب لصفلا

 لاكشألا نيب لخادتلا نم ًاريبك ًاردق تّضرف ةرصاعملاف :( ةيعقاولاو مسالا

 . ةيبدألا بهاذملا نيبو ةيرعشلا

 ءارعشلا مظعم لثمت داكت ٌةريبك ةعومج نولكشي ةساردلا مهتلوانت نيذلا ءارعشلاو

 :رحبلا ةروصب اونع نيذلا مهأو .جيلخلا ةقطنم يف نيرصاعملا

 دمحأو ؛يتبسلا يلعو ؛نايقولا ةفيلخو :زيافلا دمج :مهنمو .تيوكلا نم ءارعش -
 .يبينعلا هللادبعو ,نائس هللادبعو ,فلخ لضافو . يناودعلا

 يزاغو :ةفيلخ هللادبع ٍلعو ,ةفيلخلا دم دمحأ :مهنمو نيرخبلا نم»ءارعش

 عيفر نمحرلادبنعو ؛ دادح مساقو « يمشاهلا يولعو ؛ ييصقلا

 .يفاث لآ فيس نب كرابم :مهنمو , رطق نم ءارعش
 . يئاطلا هللادبع : مهنمو ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا نم ءارعش -

 . يرماعلا رخص بايذو يوالقصلا ديعس :مهنمو :نابع ةنظلس نم ءارعش

 يتلا ةلحرملا يف رحبلا ةروصب اومتها نيذلا ءارعشلا زربأ لثمت ةقباسلا ءامسألاو

 هذه رايتخا ببسو .1940- 5 ةنس نم ةدملا يهو «ةساردلا اهتددخ ةرتفلا

 أ ناي نإب دك ماغ لبق بتك يذلا رعشلا يف .رحبلا ةروص .دورو ةلق. -

 لوصف ضعب يف ةزتفا هذه تقبس يتلا ارم دالصتلا نب اي ول
 5 ثحبلا صرح رخآ ب

 هحضوي نأ ثحبلا لواح ام اذهو .ًاضيأ نفللو عقاولل
 :لوصف ةثالث يف ثحبلا اذه عقيو .ةساردلا

 ةسارد مث «بدألاو ةفسلفلا يف فقوملا ىنعم
 ان ا ا 3

 ا بلا ةانا دصر مث م يضامب 51 فقاوم 0 98 9 مسقني يذلا راخبل

 ىلإ ةدوعلاو ةأرملاو تاذلا رودو م ص 7

 تالالد : ضي بناوج ةئالث نم نوكتي يذلا يزمرلا فقوملا وه يفاثلا
 براجتلاو «ةيئارتلا تايصخشلاو تاراشإلا ضعب فيظوتو :ةريشابم

 :ةيرعشلا ةروصلا : 1

 زربأا ةسآردأ ىلإ لقتني مث .رعشلا يف ةروصلا ةيمهأ نع ةمدقمب لصفلا اذ
 روصلا مث .ةراعتسالا 0 0 ارا 8 يهو ةروصلا



 نم لكش لك لخاد يفو .ةديصقلا لك يف دتمت ةدحاو ةروص ىلع مدقت

 اهتعببط مث ةروصلا رداصم : ةثالثلا ةيرعشلا روضلا بناوجل ليلخت كانه لاكشألا هذه
 .ةديصقلا لخاد يف اهتفبظو ًاريخأو

 :ىقيسوملاو ةغللا :ثلاثلا لصفلا

 ةغلئاب صاخلا ءزجلاو . رحبلا دئاضق يف ىقيسؤملاو ةغللا ينناج لصفلا اذه سرديو
 ةساردو.زحبلاب ةصاخلا_تاريبعتلاو ظاقلألا ويش :ابه نيتيبولسأ نيترهاظ  لواختي
 دقق ئعتسوإلب صاخلا «رذالكإلا راركتلا ةرهاظ مث.« يوينبلا يطبارتلا اهرودو اهتلالد

 :اقلاو نازوألا : اهنمو ةديصقلا .وملا رهاوظفلا زربأ لوانتا
 ةينفلا ةدحولا نع ةمتاخ لصفلا اذه ةيابن يفو .يوينبلا عاقيإلا رودلا لالخ نم

 .ةديصقلل

 نأ موي وه ابك لظي نأ ةعابطلل ثحبلا اذه عفدأ انأو تصرح دقف ...دعبو

 رظنلا دواعأ نأ عنمي ال اذهو .ةيملعلا يتايح تارتف نم ةرتف لثميل .ةشقانملل مدق

 .هدحو هلل لابكلاو ًابسانم هارأ ام فذحأ وأ فيضأف ةقحال تارتف يف هيف

 يذلا يمهف نسح رهام روتكدلا مركلا يذاتسأ ىلإ ركشلاب هجوتأ يننإف .امانخو

 هتقفاوم تكرر ساحل يملعلا ثحلا نيب قاوطخ ادب ذنم يل نيعم ريخ ناك

 . ريدقتلاو ءانثلا ىفوأ ينم هلف .هلاضفأل ًادادتما ةلاسرلا هذه ةشقانم يف كارتشالا ىلع

 هط روتك دلا لضافلا يذاتسأ ىلإ يركش ليزج مدقأ نأ الإ اذه دعب ينعسي الو

 .أ مركو هملعو هتقو نم ينحنم يذلا يداو

 .نانتمالا رفاوو ريدقتلا قيمع ينم هلف . يركلا هئاطع نم ًاءزج هيلإ درت نأ

 . داشرلاو ريخلا قيرط ىلإ ًاعيج انقفوي نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسأو
 مهردلا دم ايه

 ماه4 سرا ه1486 تجر

 لوالا)ثصقفلا

 ردي رب نقولا



 بلا ةفتلفلا ىف طقوم
 ىلع حلت يت ةماحلا تايطعملا دحأ جيلخلا يف يبرعلا ناسنإلل ةبسنلاب رحبلا لكشي
 تاقسلتق 2 ا : 2

 0 زل نضعب يق :ةياديلا ي عاش ينسي جالس دة

 يف نيرخآلابو هتكيبب يحلا نئاكلا ةقالع» :هانعمو :ةيدوجولا ةفسلف اهنمو ةئيدحلا
 ا 5 0 ب ةقالعلا هذهبو .نيددحم ناكمو تقو و ءايشأ نم هب طيحي اع ناسنإلا فشكي ةقالعلا هذ 1

 ولا ٠ :باتك يف رتراس نيب دقف ٠ . "7 هتيرح ليبس يف قئاوع وأ لئاسو اهفصوب
 : يه تافص عبرأ فقوملل نأ ؛ مدعلاو

 ىلإ عوزن كلانه ناك اذإ الإ هل دوجو الو تاذلا لعف ىلإ فاضم فقوملا )١( 1١

 .ةياغ ليبس يف ةيعقاولا تايطعملا ةزواجي

 . اهفقوم ريغ رخآ ًائيش تسيل تاذلاو ءاهلك تاذلا وه فقوللا 20

 .اعم هدعب ايفو عضوملا يف نوكلا وه فقوملا (")
 , 97 ةيرحلاو رهقلا نم بكرم فقوملا (4)

 اهب ينعن امنإ اننإف «فقوم ؛ ةملك قلطن نيح اننأ اهلمج يف ينعت تافصلا هذهو

 زواجتت ةياغ وذ لعفو ةئيعم تاذو نيعم عقاو كانهف .تاذلا دوجول يلمعلا ريسفنلا
 ىلإ عوؤن وه يذلا - اهدوجو رسفت تاذلاف .هاوس رخآ ىلإ عقاولا اذه تاذلا هب

 نيم نوح ندر مال را ةيزحلا

 ليبس يف ًائئاد اهعضي عفاود وأ قئاوع نم هيوحي امب عقاولا ملاعم :انل 3
 . رييغتلاو زواجتلا ةيلمع دعب عقاولا مث ,قئاوعلا هذه زواجت وحن هتكرحو درفلاو .درفلا

 .رخآلا اهنم لك رسفيو بنج ىلإ ًابنج .ريست فارطألا هذه لكو

 0 زاد .طا.يبدألا فقوما :لالم يميتغ دنع (1)
 190١ ص ؟ج اه توويب باتكلأ زاد . طيقسلفلا مجعملا :اييلص لي (6)

1 

 . علو ريغ مآ لعقيب اك ايعاو لعافلا ناكأ ءاوس نيعم ءيث هب دصقي ةرورضلاب يناسنإ لعق لك نأل .هتايحأ يف انيعم اكولس كلبي ًايداع ًاناسنإ تح وأ ًارعاش وأ ًاركفم ناك ءاوم ناستآلا ٠ لمجت يتلا ةيقطنملا 09 قامو قرا نيب نضنلفلا تقلب تول 7ان31000
 ةعومج فقوملا نع ثدحت .دألا ةماردلا لاجمت يف ةلوادتملا ةيدقنلا تا نم تحبصأو ةفسلفلا نم بدألا اهراعتسا نأ دعب اهتلالد ىلع ف 0 ير ا يا سك لك

 2 , 20, ايعامجا مأ ايتاذ اعقاو ناك ءاوس عقاولا اهب هبا راكفألل هريوصتو رعاشملا نع بتاكلا وه فقوملا ؛يبدألا فقوللا: ١ يف ىرخأ ةرم لوقيو 00, ءايشنألاو سانلاو دوجولا يناعم - تايصخشلا هب ددجتتو . ينغلا ملاعلا يف تايصخشلا طبترت هبو .ملاعملا ددحملا ىزت ةينبلا وه يبدألا فقوملا , :ةيحرسملا يف ةيماردلا تايصخشلا فقاولي يف لاله يمينغ دم لوقيف .يقوش دجأ رعشو يح“ ع هلو. ةيحرسملل هتسارد ءانث 5
 اة وأ (رشبلا) ةيناسنإ مأ (هللا) ةقلطم ىوقلا هذه تناكأ ءاوس هعقا يف اهعم لماعتي يتلا ةفلتخملا ىوقلا نم رعاشلا رم يني فقوملا ؛ :هلوق رعش :هباتك يف أ ركذ اك . "15 رشبلاو ةايحلل هتيؤر لغم بيدألا اك نإ لاق؛ نيح , يجان, نعش » :هباتك .يف فقوملا نع ثدحت دقف يداو هطا

 (ترو) رةرهاقلا -. ريمم ةضين راد .ط .دقتلاو بدألا يف ةرصاعم اياضق :لاله
 1٠ ص .يلدألا فقوملا :لالخ يل

 الح ره .ةيناثلا ةعبطلا . ةرهاقلا -. فراعملا .راد لم. (ةادألاو فاقوملا) |. يان. رمش :ءايكال



يف هتفسلفو هركف ةعيبط نعام لكشب يشي ىوقلا هذه نم رعاشلا فقومف (ةعيبطلا)
 

 9!« .. .هنف رارسأ ضعب نع يلاتلابو .. نفلاو ةايحلا

فلا فقولاف .فقوملل يدألاو يفسلفلا ىنعملا نيب
 رمي يفسل

يندألا فقوملاو :درجم زكشب نيرخآلابو هعقاوب يحلا نئاكلا ةقالع
 هذه فشكي 

 نإف رخآ بناج نمو : :بيدألا اهمدقي

 اقالعلا دكأتت انهو

 رخآ يدأ بهذم ىلإ يبدأ بهذم نم ريغتت فقوملل ةينفلاو :اسنإلا تارابتعالا

 اهروهمجو بهاذملا هذه نم بهذم لك ةفسلفل اعبتو هميمعت وأ هصيصختل اعبت
 يذلا

 ,9,هيلإ هجوتتا

مضملاو فقوملا نيب ةحضاولا ةقالعلا كلت يه ةماه ةبضق انمامأ زربت انهو
 يف نو

 اهنم لكشي يتلا ةفلتخملا يناعملا نم نوكتي ىوتحملا وأ نومضللاف «يذألا لمعلا

 بيدألا لكش هلجأ نم يذلا ببشلا نع ثحبي فقوملاو': 97 ةيبدألا هتبرت رعاشلا

 هلعجت ةصاخ ةينف ةفسلف بيدألكلق' ءاهيلع تجرخ يلا ةروصلا هذه ىلع هتبرجت

 نيب لضفلا عطتن ال كلذل ةتيور نع اا ريا صاع ناكل سس

تم |ههتجلاعمف يدألا لمعلل انليلحت يف فقوملاو نومضملا
 ةصي امدنعف .ةطبارتمو ةلص

 فقوملا امأ «نففوصوملا يعيبطلا رظنلاب تايئزج يف ثحبي :نومسضما «ءرجبلا  رعاش

لا فصو هلجأ نم يذلا ببسلا ءارو ثحبيفا
 يف ةزرابلا تازيم او /' هذبب رحب

اك ةنيعم ةيؤر نع فصولا اذه فشكي لهو فصولا اذه
 لاق امدنع رعاشلا اهاري ن

 . 18 ص 1941 ةيناثلا ةعيطلا ةرهاقلا - فراعملا راد . يحرسسملاو يئانغلا يقوش رعش :يتداو هل (1)

 31١ ص .يندألا فقر ا :لاله يمينغ دمع (8)

 نم ينفلا لمعلا هيلع لمتشي ام لك وه نومضملا: نومضملل هفيرعت يف يوابشعلا يكز دمي لوقي' (م)

 يخيرات نأش تاذ تاعوضوم نم كلذ ريغ وأ نيد وأ ةمايس وأ عاتجا وأ قالخأ وأ ةفسلف وا ف

 .ينطو وأ
 810 ةلاثا ةعيطلا - ةيردنكسالا د باتكلا ةماعلا ةيرملاةئيغا:يندألا دقثلا ايات :ةياتكأ جرب

 728 صا

 ريثم رخبلاف .هتايطعمو رحبلا لالخ نم دوجولاو ةايحلت رعاشلا ةيؤر ىلإ كوصرلا» 1
 ةيعاتجالاو ةيركفلاو ةيسفنلا لماوعلا هليكشت يف لخادتت افقوم رعاشلا ىدل لكشي يلوأ
 ةماعلا اهتالالد ليلحتو فقاوملا هذه ىلإ لوصولا لواحي للا انمي 1

 اذه لالخ نم هيسارد ب ثحبلا لوا يركف بناج يدألا فكومللك دلال
 .ةقحاللا لوصفلا يف يتأي ينف بناج مث

 نم.رعاشلا فقؤم نسكعي هلأ نشتكن فوس نحبلاب صاخلا رعشلا ةءارق
5 

 اف

31 



 0 2 اتبملا ا

 رثحتلا ُْفْصضَو ١-

 رحبلا ريوصت وه رحبلا نم رعاشلل رشابملا فقوملا ف انهجاؤت ةروص لْوأ

 رعشلا ىلإ هرّصأنع تدتما ينرعلا رعشلا يف دق نف فصولاو .فضولا رعشب انركذي

 اهئارو نم فشتسن اننأ ىتح فوصوملا عوضوملاب رصانعلا هذه تغبطصاو ,ثيدحلا

 يف لالطألا فصو ذئم رعاش لكل صئاصخملاو لب ءيفاكملاو ينامزلا عقاولا 5

 . رضاحلا انرصع يف ةعيبطلا رصانع نم رصنع يأ فصو ىلإ : مدقلا يلرعلا رعشلا

 كلذو :جيلخلا ءارعش ىدل هفصو يف ًاحضاو ًازيكرت ىرث رحبلا ىلإ دوعن نيحو
 ولا طابترالا كلذل مث :جيلخلا ةقطنم يف ةعيبطلا هوجو نم زراب هجو رحبلا نألا

 يئاطلا هللادبع نأ كلذ دكؤيو روصعلا رم ىلع جيلخلا له نيبو هليب

 :تايبألا هذه هيدل ددرتت هئودهو هلام رحبلا لمأتي

 ةدوقع ءاملا ىلع غاص دق رخبلاب ًابحرم

 ةديضن راتخيف ّردلا هحنمت امسلاو

 ةديدج ناولأب هاشغأ رتحبلا ءايضوأ

 ةدورو قفألا رثن ًاضور /ىطاشلا ادبف
 ةديصق فلأ انهو يديصق نع ينيلأست 0:

 ةحفص ءوذه ءرعاشلا عقاو يف رحبلا تامم ضعب حضتن تايبألا هذه لالخ نمو

 يقتتتو . عاقلا ىلإ ذفنتل ءاملا ىلع موجنلاو ردبلا راونأ ساكعنا مث , ءامسلا ءافصو .ءاملا

 71 ص 1814 - توريب .ط .ليوطلا ليللا اينأ اعادو يئاطلا هللادبع (1)إ

 ئطاش ىلع ليللا يف ءاملا ةحفصل فصو اذهو .ردلا اعتا عارتل ايل ١١

 هنيب ءاقللا كلذب هتحرفو .همامأ يعيبطلا رظنملا لابجي رعاشلا رثأت هلالخ نم حضتي

 رحتبلا نيدو

 :هلوق يف فيس نب كرابم رعاشلا ًاضيأ رحبلا لابجب باجعإلا اذه نع ريعيو

 كانث لاجلا فصو يف راتحاو ىؤرلا نع تزجع دق يف
 مادر وهف كيلع ءايشلا رشن

 ماس هثوح ام كهايم تّكع لود كيلع ىخ

 ماربهز ٌةرد هيف ردبلاو ٌرهاوج موجنلاو ليل ج
 (مابخ ٌنهلظو ليخنلا نيب ترس دق مئاسنلا نم تامعانلاو

 ىحضلااذإ ف افضلا فصو نعت رجعو

 تايبألا هذهف :ليللا يف ئطاشلا لامج تروص دق ىلوألا تايبألا تناك ذو
 ةخفص بسكت ىحضلا يف سمشلا ةعشأف .راهنلا يفو ليللا يف رحبلا لاج نع تربع

 ليللا يفو .ئطاشلا ىلع ليخنلا تحت ةبحرلا لالظلا دمتو ءزيمملا يبهذلا اهثول ءاللآ

 ردبلاو رهاوج موجنلاو ؛ ليل جوملاف ءاهيلع ةيفاصلا ءامسلا ةروص ةئداحلا هايملا سكعت
 ىلع ايعيبط ارظنم ناروصت ناتعوطقملاف . ءاملا ةحفص ىلع اهرون لاتكا يف ةديرف ةرد

 رظنملا لابجب رعاشلا باجعإ راهظإل ةلواحم هنأ ريوصتلا اذه ةلالدو رحبلا لحآسا
 ءاملا ىلع غاص دق رحبلاب ابحرم» رحبلا نيبو هنيب ءاقللا اذبي هبيحرتو + .هماعأ

 لاجلا فصو يف راتحاو ٠ لابجلا فصو يف تايبألا ةرْيَحب رارقإو لب
 ءوده :جيلخلا يف ةيعيبطلا ةئيبلل ىلوألا ةزيملا زربت تايبألا نأ بناج ىلإ اذه

 ءامسلا ءافصو . لخاسلا ىلع ءاملا ةكرشلا

 ةروص نيب مزالتلا يهو الأ ,جيلخلا رعاش ىدل رحبلا فصول ىرخأ ةمس كانهو

 ,181317 ص« 188+ ؛ةحودلا :ةينطولا رطق عباطم .ط .جب :فيس نب كرابم (1)



 لحاسلا رخآلا بتاجلا يف نوكي ءهؤلؤلو هتعرشأب رحبلا دنت نيحف :رحبلاو بلا
 :هرومتو

 ٌيظانلا ايعيو هب لايخلا ايعي ريغان لو ةعرشأو ب

 29ٌرهازأو ىذش اهب فافضلا اذإف اهتلامر ٌلاجلا ىَشو عيطارشو

 اهتذتا تاكوكسم ا ضعب .أ ىتح ؛ جيلخلل ًازمر عارششلاو ةلختلا تحبصأ كلذذل ,

 هتايحو هتزاجتو رذلا وأ :ةلخنلاو بكرملاو رحبلا :جيلخلا حاتفم وه اذهو .اه ةهجاو

 رحبلا ةراجت ةزجوم ىرخأ ةرابعب وأ . لبإو رومت نم هيق'امب يلمرلا ئطاسشلاو ؛ ةيرحبلا

 :ةيؤرلا نع هبجحي ام كانه سيلف ابباعش قوق' نسحلا ىرعت كلذلو : ربا ةواابو

 ةيحان نه قفألا دادتما ىلع لامرلا نم رجبو ةيحان نم قفألا' ذادتما ىلع رحبلا

 ,29ةيناث

 تسيلو « ليخنلا ئلآل ٠ اهرومت ليخنلا يدبب ىرخأ ةيفصو ةروص ف رحبلاو
 . يدق جيلخلا لهأ ةايح تماق اغم |ههيلعو ؛ رحبلا «ىلآل ىلإ ةفاضإ كلذلو , ءارحصلا

 :رحبلاو ربلا رضانعل حضاو جازتما اذهو

 ٌرطختو ذيذللا ملاك رمت
 20ٌيقوتي ىنغلا اهيف ٌةراتو

 اهنأسك لالظلا ةفراو: لخنلاو

 ابصلا رحسلا يف ءارحصلا اهلا يدهن:

 ةييز ئلآللا اهي دْهيب رسعتلاو

 نيرحبلا - ةيموكحلا ةعبطملا .ط رعاشلل ةلماكلا ةعومجملا نمض ليختلاو رمقلا :ةفيلخلا دمم دمحأ (1)

 هذ ص (ثاد)

 - تووبب - ةلاسرلا ةسؤم .ط .جيلخلا ةقطنمب ثيدحلا ينرعلا رعشلا روطت :يمهق نسح رهام (؟1)
 ل1 صقل

 برعلا ةريزج يف ةلحر - تازجعملا ضرأ :باتك يف هل ترشن ةديصق نم يغجلا هللادبعل تايبألا (م)

 149١ ريمتيس )4-١(: ددعلا :ةزهاقلا - فراعلك راد - «أرقا» ةلسلس نع عيطاشلا تنبل -

 312 صا

 يلايل يف رحبلا ئطاشل ئرخأ ةيفصو ةروص يف ةفيلخلا دمحأ رعاشلا لوقيو

 يناحلا ءايضلاو جوملا رظناو اديور بورلطلا ئطاشلا لغرس
 ينادلا يصقلا اهقفأ نم ٌمالحألا هبعادت ٌّرمقم ئطاق
 ينافملاو ىبرلا يذه ذهاشو يراسلا رمقلا ةعشأ لمأتت فق
 يناسملا تافئارب يحوت روحسلا ئطاشلا يف ليخنلا لالا
 يناجملا ضيفتسم ركنا. تائيضم لال بفيس لا

 (1) يناوح تاسعان لمرلا يف هيطش ىلع ليخنلاو رحبلا انهاها هد

 يودبلاف .جيلخلا يفو ةريزجلا يف يودبلا نيب قرافلا - رعشلا لالخ نم -
 نو لالطأ نم اهلامر ىلع ةايحلا رهاظم هرعش يف ددرتت ءارحصلا ©
 ةروص د ريهز نب شادخف .. .ىصخت نأ نم رثكأ كلذ ىلع ةلثمألاو

 نب ديبع أضيأ ."7هروخص نيب ىعرت ءابظلا ضعب هلوحو رفقلا يف سرا
 املك هنجش نم ديزتل ىحمت نأ اهالطأ تبأ يتلا هتبحاص رايد نع هثيدحو
 «ىؤنلاو نمدلاو دامرلا اياقب نم لالطألا هذه ملاعم فصو يف ىرحتيو
 كانه مث .20 لالطألا هذه اياقب نيب ىعرت ءابظلاو ماعنلا ناعطق رظنمب دهشما

 تا

 2ت.. ينولعلا تاداعسلا وبأ يلع
 رافدعب امو د- ص ةالو 2 ةزهاقلا -

 007 را ع لع



 ىلإ ؛لامرلاو تاولفلا نم اهملاعم ممر يف عدبأ يذلا ءارحصلا رعاش ةمرلا يذ تاحنول
 20 ناويحلاو تابثلا

 ناكف ءابب قيثولا هتايح طابترال ءارحصلا يف هلوح نم ةايحلا رهاظم ىتش فصو

 ءراحبلا ةيصخش عم يودبلا ةيصخش هيدل مزالتتف يجيلخلا امأ .اصلاخ ايودب
 مغت جيلخلا يف ةيعيبطلا ةئيبلا نأل . ©" ئاد ءارحصلاب ةطبترم رحبلا ةروص ضرعيف
 زيزعلادبع لوقي ايكو ءاعم اهيلكب تطبترا هتايح نإف يلاتلابو ؛ءارحصلاو رحبلا
 لورتبلا لبق يتيوكلا عمتجملا ناك ٠ :يتيوكلا عمتجملا نع هثيدح ضرعم يف نيسح

 فيصلا يفف 27« ببس رحبلا ىلإو بسن ءارحصلا ىلإ هدشي .ًايرحب ًايودب ًاعمتجي
 . صنقلاو حيورتلل ربلا ىلإ لزني ءاتشلا ينو .ؤلؤللا جارختساو صوغلا يف لمعلا نوكي
 عيبرلاو ءاتشلا مايأ ءارحصلاب عاتمتسالاو حيورتلل ربلا ىلإ جورخلا ةداع تلاز امو

 . مويلا تح
 صاخ روصت ثعب ىلإ يعيبطلا رظنملا تايئزج طاقتلا درجب ىطخت انه فصولاف

 يضاملا يف اهنيب يجيلخلا ناسنإلا ةايحو رحبلاو ربلل يعيبطلا رظنملا لمشيل دتما

 ..ضاحلاو

 يف قيقدلا هيرحت لالخ نم ةحضاو ميدقلا رعاشلا ةيصخشف ..

202 

 ءاهعلطم يتلا هتديصق هرعش نم كلذ لع لام (1)
 برت ٍةقربفم ىلك نم هناك  يكي ءاهلا اهنم

 .اهدعب امو - 744 ص برعلا راعشأ ةرهمج : يشر

 جذامن ةعجارم نكمملا نم «ةقباسلا جذالا ىلمإ ةفاضإف :جيلخلا ءارعش ىدل ةروصلا هذه ددرتن (1)

 - 8441 ص« 1601- ضايرلا -.مولعلارراد ةب
 ةرهاقلا ب ةيبرغلا تاساردلا دهعم ..ط.. تيوكلا يف يبرعلا عمتجملا نع, تارضاحم ءنيسحزيزعلادبع (5)

 الو ص فكل

 راتحتبلاو صوفلا ةروص -١؟
 نيح ةقباسلا ةرتفلا يف رحبلاب جيلخلا يف ناسنالا لاصتا هوجو زربأ ضوغلا لْثِي

 فافض ىلع ناسنالا ةايح تجبصأو .هزونكو هئلآلب رحبلا داجو ءضرألا حبش ١
 .لامآو تايدحت نم هِنَحي امبو رحبلاب مئاد هبش ًاطابترا ةطبترم جيلخلا |

 ينلا ةقالعلا كلت نم رصاعملا رعاشلا فقاوم ةسارد :انه صوغلا يضامب ينعنو
 ,ةقطنملل رصاعملا رعشلا ىلع ةوقب اهتروص تضرف ىتح نمزلا نم ةليوط ةبقحل تا
 روحملا لكشت اهل هتمواقم ةيفيكو ؛ةلحرملا كلت يف ناسنالا تدحت يتلا قئاوعلاا
 ةروص هيلع لدت حملم لوأو .رعشلا يف ىرخألا تايئزجلا هلالخ نم دتمت يذلا

 لثمت ةزراب ةقلح هرابتعاب صوغلا يضامب رصاعملا رعاشلا راختفا : يه ان

 بطاخي فيس نب كرابم رعاشلل صنلا اذه ىلوألا ةروصلا جذامن نم .
 «رصنلا ةدارإو ةاناعملا :فقوملا يفرط هديكأتب صوغلا لاجرب هرخف ملاعم مسر

 نآلا ىتح همامأ الثام لازي ام لاجرلا كئلوأب رحبت يهو صوغلا نفس

 رحبت كجوم جل يف اهتاوصأ
 تال مئازع لاجرلا ٌربص
 رمضلا نوبعتملا نورهاسلاو
 ردي فصعي جؤملاو اهتذر
 تدم كالهلاو فاغ توملاو

 00 اير مناي هللاب



 و ءىطاشلا نم لعجي ةفيلخلا دم دمحأو

 صوغلا

 هرت لزت مل ٌةيؤلؤللا يطاوشلا يذه
 حبلا عازفلا لماةابحلا ارشزرع يلق معارج ف يدع ليسو
 ب مل يذلا دجلا دعاس. نع اورو ءيملا ربجفلا عس اوران
 ريبكأ مخ ئيقحت ىلإ اوشمإ# ةقبقح لك لامآلا نم ارلانت

 ١ مصخلا رحبلا يف مزعلاب 2ىحضلا قلأ نم دجملا طوبخ اولزغ

 مل ئطاو. شلا نإ لب ؛ صوغلا يضام تزيم يتلا يدحنلا ىزعلاب راختفا اذهو

 نم ةليوط ةبقح نفسلا فيداجم تقناع يتلا ةيتفلا دعاوسلا كلن يف الإ اهدجم فرعت
 كلت حمالم صاوغلا كراش دف هتعرشأ
 لوقي :ةقيقحلا هذه نغ ربعي يكل رعشلا ءا

 ,وخصو هئطاوشب رحبلا نأكو .نمزلا
 نمو .رجبلا نيبو ةئيب ةقالعلا
 : عيفر نحر لادبع

 ٍدوهعلا قيحس نم تايرقبعلا دهمو لاجلا نطوم ينطوم

 زلا يف دجملا ةصق
 ةونبلا ضيب راحبلا يلاعأ يف

 بعص لكب ىلألل اهةو

 عارمشلا لالخ نم صوغلا يضامل اماهلتسا ىرن ةفيلخلا ددحأل ىرخأ ةعوطقم ينو

 رحبلا يف تآجافملا لوه طسو هتارماغمو

 41 ض .ناردغلا اياقب :ةفيلخلا دحأ (1)
 44 - 14 ص 181+ توريب - ةدوعلا راد .ط .ةعبرألا راحبلا يناحنأ :عيفر نمحرلادبع (؟)

 اقعلا
 ناهتتاج وطت»تاياقع
 20 راذتعا الب باعصلا وحن اوشن

 يامل ةديرف ةروص تيوكلا ةنيدمل ما ا روسلا اياقب يف ىري / دمج رعاشلاو
 اذه يف ناسنإلا عارصل ةصق عورأ اوتحن لاجرل رعاشملا لبنأ لمحت هتايركذو صوخلا
 نأ الإ ىبأ يذلا روسلا اذه يف روخصلا ايانث نيب .رخبلا فافض ىلع .ادوجاولا
 :روسلا اذه ًابطاخم زيافلا دم لوقي .ةلحرملا كلت ىلع رخقب ةدهاش .اقب كرتي

 لالطاك اقلخن اهيف تنك يقاوللا يلايللا ر ذأ لزأ مل
 لالا ةضف وأ ردص قرف ٍدقعك كيبناج رحبلا طبري
 لاجرلا ةائبلا ىلإ يفصأ تدك ىتح كروخص يف ٌركفلا فجزي

 رهدلا فعار نم ًةايحلا نوتحئي 10 لاوسطلا يلايللا ةوغر

 ةلالغتسا ةيعيبطلا ةروصلا رصانع لالغتسا رصاعملا رعاشلا عاطتسا دقف اذه ىلعو
 كلذبو .هفقوم ديكأت ديري هنأكو .رحبلا عم هتقطتم يضامب هرخف هكراشتل ايباجيإ
 .اقمعو ةيويخ رثكأ ةلالد اهبسكأو . ةيرعشلا هتيؤر طيحم نما عسل

 ةيصخش نسم اهفشتسن صوغلا يضامب رصاعملا رعاشلا رخفل ةيناثلا ةروصلاو
 صوغلا ةصق تلواثت يتلا صوصنلا نم ريثك يف ةّحضاو اهدجنو راخبلا

 ةيضعص ضتمعتو + يجرانللا فسمّولا ءنيززاب يلكش:انغاءرضف-ذخلا "ل
 0 عسلا#
 ,دغلا اياقب :ةقيلخلا دمحأ (11)
 ه6 ص . 1890+ .تيركلا - تيوكلا ةموكح ةعبطم - ط . سمشلاو نيطلا + زياقا دمنا ( و



 ةركللا  ىه نيلكشلا يد - 5 1 ١

 يه ني نيذه لالخ نم رعاشلا اهزربأ يتلا ىلوألا ةفصلاو «نساركلا

نمكم صوغلا ةصقف « رطاخم او لاوهألا
 راومأ نم ريثكل 

 قرسكم كاذو اذاجأ رطي © يريع اذه رجلا كرك 7

 ٌقرْقَي وه الو ٌراوخ وه الف ٌمبرم عاقلاهل صاّرغ كأذو |
 ماكل لوملاب وهو سأب ةديدش ًاقئالخ راحبلا عاق يف 2١

 قوعم تافصاعلا ريرهمز الو ميهفيخت تابخاصلا تائئاشلا

 قارؤملا ٌمهبلا ليلا كلولحا اذإ مهمزع رسأي لوهجملا ماع ا
 9!قّوشتت العلل قدص ُدانجأو ةمحر كئالم لب رحب ربا

 يدحت ىلع ةردقلاو ةيزعلاو

بلا لجأ نم اهيف تاسنإلا عارصو ةايحلا
 : ءاق

 رصيقو نامزلا يف داع لبق نم 00 م

 رتجقهتت مو: ةفلراطن نس 1: قفل مل : 3
 0 3 ٍةيقفو مفنللا رصحبلا ٌةصق ينم
 : 1 +: مث هرهدب باعصلا ىشذي نسم لكو لاحملا ىندتسي ٌمزعلاو

 يف يبرعلل صالخلا قيرط تناك اك ؛صاوغلل صالخلا قيرط ةميزعلاو ة ,
 دب الو :براحي نأ دب الو . لضاني نأ دب ال ةعيبطلل هتيباجم يف ينرعلاف ٠ :ءارح

 «يبرعلا ةقالطنا قوعت ةريقفلا ةفاجلا ةيوارحصلا ةايحلا
 هذه بيردتو دارإلا قيرط الإ قئاوعلا هذ

 اهب هرخف ملاغم ميرو: اهزاركت لاق دابعألا كلت نكذت: لإ |انوعديو

 ناسنإ تدحت يتلا ةاناعملا :فقوملا 1 0 0
 5 ارشتسا  ةلواحم يفرط دصريف . اهداعبأو اهملاعم فارشتسا :

: 

يسبلا لئاسولاو هرطاخمو رحبلا لاوهأ '
 هعارص يف اهيلع هداتعا ناك يتلا ةط

قت مو ةاناعملا هذه ىلع, ترصتنا يتلا ةيوقلا
 نم سمألا ةزجاع ف

 ةدارإلا كلن مث, شيعلا لجأ نم

 :زيافلا دمج لوقي ءاهمامأ
 ءالؤه ةايح تهجوو ؛ ءاوسلا ىلع ركفلاو دسجلا ىلع اهتدارإ تلمأ يتلا ةيويخل

 مهراعشأ يف حضتا ام اذهو 27 ةلوطبو مزعبو ةبوق ةدارإب ةعيبطلا يدحت وك م

 ناك امهمو . اههاجتا ناك اهم ةيلهاجلا ةديصقلا يف ةلوطبلاو ةساحلا تاهغا
 لزغلا رعش يف اهدجن (ك ,برحلا رعش يف اهدجنف ءاهتبسانم وأ يي
 40, فصولاو اك

 يبف ءارحصلا يف يبرعللو صاوغلل صالخلا قيرط تناك امك ةميزعلاو ةوقل
 يضامب رختفا كلذلو ءامئاد اهنع ثحبي وهف :رصاعملا ناسنالل صالخلا
 يذلا ببسلا انل رسفي اذهو .اهيناعم ىمسأ يف ةوقلا هذه لثمي هنأل بيرقلا

 (ةقطنملل يبعشلا ثارتلا ) صوغلا يضام ىلإ جيلخلا يف رصاعملا رعاشلا داع

 اقع اهّقش انهوإلظ تدشتخا اذإ .هرايحي لدي اهب ارو 1

 ىتقرأ اماع ارعلا مغر هب نأك 01
 هعاقل ىوابت صاوغ ركتذا عأ

 اقرطلا هل تلس تافآلا هتمت نمو
 5 ا هقؤف بصني جولاك ىجدلاو ىرس

 ارخ اهقوف دِحت مل ٌموسج ىسكتو هزسبخ مسفلا أل نأ ىلإ الاضن

 يف يضاملا كلذب هراختفا يف نيفرطلا نيذه دكؤي فلخ لضاف رعاشلا ًاضيأ

 +. يلآللا دالب ٠ :ناونعب هل ةديصق

 قروي لضانملا بعشلا هب شيعل ٌردصم عوملا سمألاو كتركذ

 147 ص (ت.د) - تيوكلا ةموكح ةعبطم

 114+ ص. يندألا دقنلا اياضق :يوابشعلا يكذ.

 18+ ص . قياسلا عجرملا :يواهشعلا يكذا

 ك0

 5 181 ص .ناردفلا اياب :ةفيلخلا دمت دعنأ ()

 5 7 9ص. 180 د تيوكلا -تيوكلا ةموكح ةعبطم  لخاذلا نم ونا زيافلا دنع (:)



 01 قرار ارحل ياعم لمحت يتلا راعشالا نم مكلا اذه هاطعأو

 عاطتسا نيح .هنطومب هراختفا عبانم نم ًاعبنم جيلخلا ناسنإ اهربتعي صوغلا ةضقف

 'زعو ةطيسب لئاسوب هئاقب ىلع ظفاحيل هب ةطبحملا راطخألا ةيباجم ناسنالا

 راثدنالا يف ذخآ دادجألاو ءابآلا هعنص يذلا ميدقلا دجملا كلذ نأب رعاشلا سحأ

 .ةديدجلا لايجألا مامأ ناوفنع لكب تفقوو ,ثيدحلا عمتجملا تايدحت ترهظ نيح

 لايجألا 0 ةقاط هب هراختفاو ثارتلا اذهل هتدوع يف رصاعملا رعاشلا ' ر انه

 رطخل ممألا نم ةمأ ضرعتت نيحف ٠ .عجارت وأ فقوت نود ريسلا ةلصار ىلف

 اهروذج ىلإ لعفلا در ةك كرم قم كر للا يو اما ب ما

مهادلا رطخلا اذه هجو يف اهنايك دكؤتل ةتاغسا يف اهب ثبنقدت ةيموقلا
 دعا تارثلاو ' 

 نأ لواخت جاير ةيأ ةهجاوم يف ةمأ لك اهيلع زكترت يتلا ةبوقلا 3 كلت نم

 ًاخسار انيقيو ,ةيموقلا اهتيصخشب ًايوق'ًاساسحإ اهحنمتف يموقلا اهدوجوب فصعت

 يبعشلا ثارتلا ىلإ عجر انه يجيلخلا رعاشلاو .27.اهتقارعو اهتلاصأب

 سحي ال رعاشلا هيلإ أجلي نيحو يح بيرق ثارت هنأل ةماه ةزيم يبعشلا ثارتللو «

 ثارقلا يف ةيبذاجلا نمكتو .تالكشمو تافالخ نم ليولتلا يضاملا ف امب لقنم هنأ
 ىلع لمعي كلذب وهف :هلوح نم سانلاو رعاشلا نيب ًادنمم ًارسج لثمي هنأ يف يبعشلا

 .9 «أيح هئاقبإو يموقلا زوعشلا ظاقيإ

 دقإ

 ىلإ ةفاضإ ةينآلا نيواودلا ىلإ عوجرلا نكملا نم , رصاعملا يجيلخلا رمشلا يف فقرا اذه ددرت لزح (1)

 :ةقياسلا جذانلا
 . 80 ض « ليختنلاو رمقلا  ؟/ ص: بارو جم :ةفيلخلا دي دحأ |

 154:84 15 1١ ص .ةدرجم فافض ىلع :فلخ لضاف +
 ١ - 8 ص . (ولوملا ذالب نم ) ةديضق ؛ لخاذلا نم رونلا : زيافلا دن -'

 154 - ١18 وبا و9/8 نارع ىطقسم ل .لمألا ةميئرت:يوالقصلا ديعت - 4

 ريثنلل ةماعلا ةكرشلا . رصاعلا ينزعلا رعشلا يف ةيئارتلا تايصخشلا ءاعدتسا :دياز يرشع ىلع (8)

 . 40ص 199/2 اييبل - شلبازط - نالعإلاو عي
 او ةفاقثللا ينطولا سلجملا  ةفرعملا ملاع ةلسلس .'رصاعملا ينرعلا رعشلا تاهاجتا : سابع ناسحإ (؟)

 18 ص - 189 رياربف (1) - تيوكلا  بادآلاو
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 نيح امأ .صوغلا يضامب رصاعملا رعاشلا رخفل يجراخلا لكشلاب لصتي ام 8
 رعاشلاف ٠ : اريثأت دشأو قمعأ ًادعب ذخأي فقوملا نإف صاوغلا ناسل ىلع رخفلا .
 نيح الإ (ةيصخشلا لالخ نم ثدحتلا) فقوملا اذه ةيثارتلا ةيصخشلا نم ذختيالا

 .اهحالمب  ةرداق ةيصخشلا نأو ,جازتمالاو داحتالا دح تغلب دق اهي هتلص نأب
 اغاسلب ثدحتيو ء امم دحتي هنإف مث نمو ةصاخما هتيرجت داعبأ لمحت نأ ىلع - ةيثا

 نسم هسفنل ًاريعتسمو :هحالم نم اهيلع ًايفضم .هناسلب ثدحتت يه اهع
 وه سيلو رعاشلا,وه سيل ًاديدج انايك ةيصخشلاو رعاشلا حبصي ثيحب

 ةنيلخلا دمج دجحأف . 2" ًاعم ةيصخشلاو رعاشلا - تقولا سفن يف - وهو
 : :صاوغلا ناسل ىلع

 ٍرسيصلاو دسجلا فيلج رسجبلا يف, صاوسسفلا انأ
 نجت يفو ٌربشكا يف جوملا عابيرلا عسم سينما
 مصلاو ةأزجلا بسب يريد يتسلع مستتخل
 ريسسجلا سسيممعلل مترات بلقب يبندؤولا
 ربجفلاو ة ةملظلاو ءاونألاو جوملا نيبا بكا
 ٍرسظخصلاو جوسملا نسيب لسسسبللا يف يستنيفس ا
 يدا يف لامآلاب قفخي ءىناه يبلقز
 ا0رهعقلا نسم اِيندلا يف ردانلا ؤلْوللا مك

 صاوغلا ةايح ب ةحضاولا ةقرافلاب ءاحيإلا يف انه ةرصاعملا ةبرجتلا حمالم وذبتال
 نأكو «٠ - لاقتنالا ةلحرم  ةيلاحلا ةلحرملا يف جيلخلا يف رصاعملا ناسنإلا

 دقفي يتلاو .ىنعملا نم ةيلاخ اهاري يتلا ةلهرتملا ةديدجلا ةب آد ةايخا د .
 يدحتلا ةايح- وهف ضصوغلا..امأ :.ةايحلا .ماحز يف مقر. درجم عنأل ةتاذ ناسنإلا |

 لا يف ةيئارتلا تايصخشلا هاعدتسا دياز يرشن
 ماج يدوم رز ربسس قيقا تاك د د

 . 48 نم": نيرخبلا يناغأ نم :ةقيلخلا

0 



 . 99 «ةديصقلا يف تارمو ةرمو ةرم ؛انأ» رركتت كلذلو «تاذلا روضحو لهرتلل 250

 مخضتو «تاذلاب يفتحت يتلا ةيسنامورلا ةيؤرلا نم بيرق تاذلاب يلاعلا رخفلا اذهو

 رضاحلا طبر ةروصلا هذه لالخ نم فدبي رعاشلاو . اهسفن نع ريبعتلا يف اهرعاشم

 لعجو «هتداعتسا ىلع اولمعي تح قيرعلا مهيضامب ةديدجلا لايجألا ريكذتو يضالاب
 . يضاملاب اقئال رضاحلا

 يف مهسأ رحبلا لاجر روهظ نإ ؛ :هلوق يف ؛ رشيف تسنرأ ٠ هركذ ام اذه دكؤيو

 نأل .ةيعبتلا مدعو ةيرحلاو ةرماغملاو ةلوطبلاب اهدرفتو ةيناسنالا ةيصخشلا ريوطت

 :هريصم ديس رحبلا لجر تلعج فصاوعلاو جاومألا برطضم عساش رمب قوف ةايحلا

 ضرألل ءالو سفن يف سيلو «ةرملا دعب ةرملا رطخلل هتايح 2 داتعا رماغم وهف

 بلقتملا ريغتملا رحبلل هؤالو امنإو . داصحلاو رذبلا يف ريغتت يتلا اهمظن لع ةظفاحلاو

 ةمق ىلع هعفري وأ عاقلا ىلإ هب طببي نأ عيطتسي يذلاو ةكرحلا نع فكي أل يذلا

 ىلعو .ةميزعلا ىلعو :ةيدرفلا ةعاربلا ىلع فقوتي انه ءيث لك .ةورذلا ىلإ هجاومأ

 20, ءاكذلاو ةكرخلا

 اهدجن يتلا - يرحبلا دايدنسلا ةيصخش جيلخلا ف رصاعملا رعاشلا فظو دقو

 نع ربعي ايزمر اعانق نوكت يكل - «9 ةليلو ةليل فلأ اهسالو يبعشلا بدألا يف ًاريثك

 : ٠٠١ ىص .عيلخلا ةقطنمب ثيدحلا ينرعا رمشلا روت :يمهف نسخ رهان(
 191/1 ةرهاقلا - رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةثيهلا . طا . ملح دعسأ :ةجرت .نفلا ةروريض :رشيف تسنزأ (7)

 60 - هذ ض
 هتارماغم ترمتسا يذلا داترملا باوجلا رماغملا كلذ وه هليلو ةليل فلأ صّصق يف يرحبلا دابدنسلا « ()

 تاكو :دابدنسلا اهقداصب ناك يتلا بئاجعلاو بئارغلاو راطخألاب ةئيلم تالخر عبس دادنما لغ

 ايادفاب الحمو .راطخأ نم هفداص ام لك ىلع ارطتنم تالخرلا هذه نما ةلحر لك نم دوعي

 نورظتتي اوناك نيذلا هباحصأو هئاقدصأ بل بلخت

 رنا تاينصخشلا ءاعدتا دياز ير لع 1..هتدزد
 ا! .ط :ةليلو ليل فنأ +يق'عبسلا دايدثنلا تالحتر رنا
 عمم جا

 ل فأل ةطاسبلا نم ردق سكعي ينفلا فيظوتلا اذه نأ ظحالن نكلو ؛ رصاغللا خا
 ةئراقملا نأ يفني ال اذه ناك نإو ؛طقف مسالا الإ دايدنسلا ةيصخش نم رعتسي

 ةعاجشو ةردق رثكأ اهيف هلعج ةجردب صاوغلا ةوقب ةغلابملا ىلإ ليمي رعاشلا تلعجا)
 ةيصخش دابدنسلا نأ ساسأ ىلع هذه هتيؤر مدقي رعاشلاو . دقلا دايدتسلا
 ل رعاشلا هاري ارك - هتديصق لطب صاوفلا اب , يبحشلا صصقلا يف الإ اه دوج

 زيافلا دمج لوقي :ةايحلا لجأ نم رحبلا يف لضانت

 ابدتسلا ثيدح ايندلل ديعأس
 ؟ذابدنسلا نوكي اذام

 ارت قالمعو ؛ نونجم لايخ نيب تاتش
 7 ٠.١ اوه ىلع راحبلا يوطي

 هعارشب .ةلابحب
 . مويغلا قوف

 201, ْموجنلا لجترت ءاقرزلا اهقورع داكت ديب
5 
 نيذلاءارعشلا نم هريغ ىدل هنع يافا دمع, رعاشلا ىدل دابدنسلا فلتتي نه

 ليلخو .29بايسلا ركاش ردبو .روبصلادبع حالصك ةيصخشلا هذه اوم
 يف ًارشابم ًامادختسا دابدنسلا ةيصخش مدختسي يجيلخلا رعاشلاف .. . مهريغو
 ةعيبط يف لدع دقف لاثملا ليبس« ىلع روبصلادبع حالص امأ ,ثارتلا يف هيلع تا

 هترماغمل ازمر هلعج امنإو .حالملا ةرظن اهيلإ رظني مل هنأل :ةيئارتلا ةيب
 مدختسا يواح ليلخ نإف كلذك .' :رعاشلا ةملكلا نع ثحبلا ليبس ف
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 ةدارإب



 :راحبلل ةيداملا ةاناعملا

 رخفلا يف اك  ًاضيأ نيلكش ةاناعملا هذه نع ثيدحلا َدْحَأ
 يهل

 + يجراخلا ريوصتلا :-

 اهيف ثدحت يتلا نانس هللادبع تايبأ هجذامن زربأ نمف يجراخلا ريوصتلا نع امأ

 : دايصلا نع

 ٍرهجلا َنَمَر هفاتكأ ىلع حولي
 لع الب هللهاك نم اهفرعتف

 ٍدهسلاب ةيغباشلا لالا يرطيو اربعلو يباب ابا ك1
 ٍديص الب اهنم داع م ةرطخ ىلإ جنا مس و لل

 20 دعلا ةحوبحب موقلا موون لاثو ىنغلا هوما رمال للا

 دلما وسل يسوع لا

 ه موي لك ةمامأ رركتت اهنأكو دايصلا ةروص تايئزج يصقت لواحي انه رعاشلاو

 دهجلا ملأ يناعي دايصلاف .ًايواسأم دعب اهحنم نيح ةروصلا هذه نم هفقوم حضتاو

 ينغلا ةروصب ينأي نيح يواسأملا دعبلا اذه حضتيو .نيعم نم امو رقفلاو ةخوخيشلاو

 هذه ةقرافملا ةروصو .27 دايصلا ءاثش ىقشب ال هنأ عم شيعلا دغرب معني يذلا

 نيب يعاتجالا لدعلا ققحتي ال اذامل : :ًائاد رعاشلا ةليفع ىلع حاي يذلا لؤاستلا تحرط

 هدئاصق ضعي يف يطولفنملا يفطل ىنطصم فقومب انركذت ةيؤرلا هذه ؟ عمتجملا دا

 نيب يعامجالا لدعلاو ةجحرلا ققحت ةرورض ىلإ لاع توصب اهيف وعدي يتلا هصصقو
 لماع ناسل ىلع اهلاق يتلا هتديصقك .نامرحلاو رقفلا يقتني ىتح عمتجللا تانف

 )١(( ص (ت.د) ىلوالا  تيوكلا - تيوكلا ةموكح ةعيطم .ط ,جيلخلا تاحفن :نانس هقلادبغ 87
 )( ص .نتاويدلا يف ةديصقلا رظنأ 83
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 لاح مدقتت ال يتلا ةيسنامورلا ةيلاثما نم ردقب مست رقفلا ةيضقل ةيؤرلا هذهو :
  اهيلع فطعلاو ةقفشلا ريثت ام ردقب ةلكشمللا

 رعاشلا صمقت وه ةيداملا راّحبلا ةاناعم نع ثيدحلا لاكشأ نم يناثلا هجولاو
 نع ثيدحلا هيف لخادتي اعانق راحبلا ةيصخش رصاغلا فظويل يكلاراحتبلا هك

 يف رهظ نيرعاش ىدل ًاحضاو هجولا اذه ىرنو . .ىرخأ ةرم رعاشلا نعو ةرم رآ
 (100 "اراب تاركذم» هناويد يف زيافلا دمم : هو زراب لكشب لوانتلا اذه [هرعشا

 ىلع اهلك تءاج لوألا ناويدلا دئاصق . 7 ىراوصلا ن أ :هناويد يف هغيلخ هللادبع'
 'توص لالخ نم راحبلا ةاناعم تروص يناثلا ناويدلا دئاصق مظعمو . راحبلا نال
 نيرخآ ءارعشل نيواود يف ترشتنا يتلا دئاصقلا ضعب ىلإ ةفناضإ ,هسفن راخبلا

 كلت يف ةزرابلا تايصخشلا لمشتل دتمت انه راخبلا ةيصخشو .رابلا ةاناعم تا
 ةجوزو ؛ؤلؤللا رجاتو . ماسقنلاو : (ةنيفسلا نابر ) !ذخونلاو ٠ صاوغلا

 . . ريبكلا خيشلاو لفطلاو ءصأ

 هجوتلاو ضرألا كرت هرارطضا راخببلا ةاناعم روص نم انهجاوت ةروص لوأو ل
 ىلإ رطضا يجيلخلا ناسنالا نكل .امئاد رارقتسالاو نامألا ينعت ضرألا .رحبلا
 حبصيو ءاهامر ىلع قزرلل رثأ يأ صنت ا

 مري رعاشلاو ءمحرأو ضرألا نم ىنحأ - ةرتفلا كلت يف  يجيلخلل ةبسنلاب رك
 : راخبلا نامل لع ةيساقلا ةروصلا#

 عوضي رطع الف تلت يتلا ضرألا نم ىنحأ ..راحبلاو
 ٌمورك تتبن الو ءاهيف

 51 ضف« 159 + ةرهاقلا - فراعملا ةعيطم .ط . تارظنلا : يطولقلل] يفطلا
 . رحبلا عم هتايركذ ةرسي رام تاس لع ةركذم نيرشع مغيو - زيافلا دنع رعاشال «لخادلا نم روثلا « ةعومجم نمض تاويذلا انه

 هللادبع يلع رعاشلل ىراوصلا يأ و
 باوبأ لع :هدئاضق ةغجارم

 1854 نيرحبلا -
 نينأو ٠ 47 ص قاوشالا ىدصو . 7+ ص لوألا ةلحرلا

 ا. اهريغو ... 82 سن يكحأ طشلا لاوأ مو 616 ص يا

0 



 ءامنلا لك ترطمأو :مويغلا تددبلت ايهم
 . 90 «ةاطعلا ىبأت ةليغب فكك ىقبت

فطاعتم هنأل ةلالدلا يف ةزشابملا لإ برقأ لكشب راجنبلا :اعم نع ربعي رعاشلا
 

 ب عي رعاشلاو

نم ةبيرق هتاناعما نوكت دق: يذلا راخببلا ةيصخيش
 ناك اهمق .هسفن رعاشلا ةاناعم 

 رعاشلا نأ الإ «ضزألا نم ىتحأ رخبلا نأ نم هفقوم ديكأت ىلع راّحبلا رارصإ

 تلعج يتلا ةيساقلا ةروصلا فارطأ ءاوتحا ةرشابملا ىلإ تيرقلا ريبعتلا اذهب 2

 . اذه هفقومب حرصي راحبلا

ما رطخ نأ ركذيف ةاناغملا ممر يف نعاشلا رْمِتسيَو
 نع راحبلا دعبأ يذلا وه تو

 - ضرألا نم ىنحأ حبصأ يذلا - رحبلا ضرع يف هقخالي رخآلا وه ماضرألا |

يتلا ةنيفسلا مظحتتو ؛فضاوعلا دتشت نيح كلذو
 اذهو . لبق نم نامألا أجلم تناك 

 :ةاناعملا كلتل لباقملا هجولا ره

 ٌراحبلا انظفلتو ءاندرطت ضرألا

 حايرلا اهلهاجم يف دبرعت ىأبظ لحاوسل وأ عاقل

 فافض نع ُثحبن حيرلا تحت نحن اه

 9” ؛ ةبابعلا اهرثعبي حاولأ يهف ةنيفسلا تمطح حيرلا

ل :نامألل أجلم صاوغلل .ةبسنلاب - رعاشلا هروصي اك - رحبلاف
 يف حبصي هنك

عاق نأل نامألل أجلم وه .فوخلل ًاردصم رخآ فقوم
 صاوغلل لفكيس ردلاب يللا ه

 نأ صاوفلا ةايع ”نأكو -تطقتو ,دعشي نيح فوخلل ردصم هنكل 21/1!

 ًائاد توما رطخ ةهجاومم الإ

 174-174 ص .لخاذلا نم ادم (1)

 . 751 ص . قباسلا ردصلا :زيافلا دنت
 2188-153 ص .لخادلا نم رونلا :زياقلا دم (؟)

 م

 بئاوج ضعب رعا للحي نيح صوخلا ةلحر ءانثأ ةاناعملا روص انمامأ قحالتت مت '

 .التملا تالؤاستلا هذهب صاوغلا توص انعلاطيف .صاوغلا ههجاوي يذلا باذعلا |
 :ملألاو ىسألا يناعم ةلماح اهيلع ةباجإلا ىراوتت نيح

 ؟ زيبكلا يعوشلاو لوبنسلاو َموبلا يلثم تيكرأ

 ؟ ريرمفلا ليللا يف حيرلا مامأ ةعرشأ تعفرأ

 ؟ ءاذغ نع ثحبت قامعألا ةجاجد توص تْعِمسأ

 ؟ينعلا لودلاو ءادوسلا ٌةمحللا كّتدراط له

 روخصلا كيتاه ءارو تيوزنا لهو
 «يفخحلاك كقلخ ياّمَرلاو .عاقلا يف

 باذنلا تقذ له ؟ صاوغلا دّصرتي

 27( ؟ بابعلا تعراصو يلثم

 راحبلا اههجاوي حيرلاو ليللا :ةيادبلا ذنم لؤهجملا اهفلي ضوغلا ةلحر نأكوأ
 عمو اهعم هعارصو ؛هدصرتت يتلا شوحولا كانه راحبلا قابعأ يف مث فارق

 نأل اقفوم تالؤاست لكش يف روصلا هذهل رعاشلا حرط ناكو .ةملظللا قامعألا
 نوكي اهل هروصت ناف انه نمو .راطخألا هذه نم ًايأ هجاوي مل هنأ دكؤملا نم

 ءاقشلا روص مسر يف غلاب دق رغاشلا نأب لوقلا عيطتسن الو . ماليا رثكأو اعقوا

 118-151 ص .لخادلا نم رونلا
 .نفسلا ءامسأ نم : يعوشلاو كوبنسلاو موبلا
 ودا ءاسألا نم : يامرلاو لودلاو ةمخللاو قامعالا ةجاجد

 يف اولمع نيذلا نم وهو) يفيلخلا نحرلادبع فسويب
 اب اهيلع هركم وهو لزنيف .صيفلا ىلع ةميظعو ةقاشرإمنأل (م
 يدش ةكرعم ضوخي هنأك صيفلا ىرتف ءادراي وجلاو

 - دهعلا عباطم .ط .ةيرطقلا تاداعلاو بادآلا يف ةيهبلا ةفحتلا :يفيلخلا نحر لادبع فسو

 "اع



 مظعأ رحبلا طسو دادجألا هاناع يذلا باذعلا نأ معن نيح صاوغلا ىلع عقو يذلا

0 

 لاني نل يذلا ؤلؤللا لجأ نم باذعلا اذه لك نوكي نيح ةاناعملا ةروص مخضتتو

ءانحلل غاصيسف راوسلا : امأ طقف هرجأ الإ صاوغلا هنما
 0 يف 

 9!,ءاقثغلا ىلإ نكفرسكتيم نتشتلا ردلاوو

 :ةيساقلا ةلداعملا هذه روص رعاشلا ىدل رركتت كلذل

 90, ؟ةداسو ىلع مانت ةيراج قنع يف

 ؛هعم اهبلجي يتلا ةريغصلا هايادببو ءاملاس هتدوعب الإ ماحت الف صاوغلا ةجوز امأ

 :ةجوزلا ناسل ىلع رعاشلا لوقي

 :بتكلا هذه ةعجارم نكمملا نم صوفلا ةنهم ةاناعم لوح ليصفتلا نم ديزمل (1)

 -- ثلاثلا لصفلا - ةيرطقلا تاداعلاو با بلا ةفحتلا :يقيلخلا نيحرلادبع فسوي - 1١

0 : 

 ةعبطم .ط .يلرعلا جيلخلاو تيوكلا يف ؤلؤللا ىلع صوغلا خيرات :نالمشلا قوزرم نيس - +

 79/8 - 544 ص لوألا ءزجلا - ١91/6 - تيوكلا - ثيركلا ةموكح

 تودي - نودلخ نبأ راد .ط .يعاتجالاو يمايسلا رييغتلا تالكشم «نيزحبلا :يجيمرلا دم - ٠

 52 ةعص 1511 -
 تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ط .ينرعلا جيلا يف يعانجالا يغتلاو لورتبلا

 ,74- 5١ ص 199/8 - ةرهاقلا -
 47 ص .لخادلا نم روثلا
 180 ص .قياسلا ردصملا

 .- 183 ص لغادلا نم روثلا :زياقلا دمم (4)

 رماغملا يراجب دوعيس يتراج اي

 ةريثكلا هاياده ينقرغت فوسلو

 ةروخبلاو ٌرطعملا ءاملاو ٌراجحألاو ٌرطعلا
 0) ,'رودبلا ردب هنأك دوعي امل هؤاقلو

 :اعملا بئاوج نم رخآ بناج رهظي انهو

 نايحأ يف ههجاوي نأ هيلع ناك
 ملظلا وهو «صارغلا ىلع تعقو يتلا

 كانه ةيساقلا ةلداعملا هذه ىلإ ةفاضالابف

 لك ربصلا يفو .صوفلا .يف هرمع فس هديقيو .هتايح لاوط هقحالي يذلا
 17 هرم, اهرمب وا ةئيفسلا ناير نم ةثادتسالا ىلإ .رطضم وهف .لالغتسالاف
 ىلع هلوصح مدعلو ةضورفملا ةدئافلا عافترال نيدلا اذه ديزي ةرم لكي

 9 ةاجنلا يف لمأ ىندأ امنثود رمتسم باذع .صوغلا مساوم ضعب نم هي

 , هتايح يئس اهكلف يف رودي نأ هيلع يتلا لرألا هتنع قزرلا نع ثحبلا
 يضرأو يقزر يتنحم
 ينجس قارعأ يف نوعطلا انأو

 را امن
 طش الب جاوما دّيقلا ديدحو
 20, باذع ٌنيكسو

 0 هاروت مهيلع عت نألا لهألا ىلإ نْيدلا لقتني صاوغلا تومي

 185 ١78 ص .قياسلا ردصللا

 اري ؛صاوغلا عم ةلماعملا روص ىسقأ نم ةين
 3 66 ص يبرعلا جيلخلا يف يعامتجالا يفتلاو لوزتبلا : يحيم

 11 - 3+ ض يعاتجالاو يسايسلا ريبغتلا تالكشم
 _ ه0 ص يراوصلا ن



اشلا ضرعي انهو .لزانتي نل نايّدلاف
 ريغصلا لفطلا نأ يه ء ءماظلل ىرخأ ةروص رع

 أدبيو .هتايح تاظحل لمجأ نم مرحيو .هدلاو نيد دادسل رحبلا يف لمعي نأ هيلع

 قيدص ىلع ىقلت ىرخأ ةيلوؤسمو ءديدج نم نارودلا يف ةغرفملا ةقلملا فرط

 : لفطلا ىلإ ثيدحلا اهجوم لوقيف بألا

 «يريغص ايو
 ؟نصالخلا فيك اذك لاخلا ٌمقاو

 ..كلاكفال
 سان
 3 يف نْيَدلا دادس نم

 يك ..توقب يتأت يكلو

 27 نصاغملا بكر يف رامبإلا مزلإ

 يف هلمع ةلصاوم نع ًازجاع حبصي نيح :صاوغلا ةايح رخآ ىلإ ملقلا اذه رمتسيو
 الاز ام رهقلاو نيدلاو , ئطاشلا ىلع هاقلأو هتّوق ءاقشلا صتما نأ دعب ءرحبلا

 ةعقاولا ماظلا ةو هزجع دنع هيمحي نوناق الو .هتخوخيش يف هل نامأ ال هناقحالي

 :رحبلا يف رطاخملا ةوسق نم دشأ ناسنإلا هيخأ ىلع ناسنإلا نم

 حاير نم انيلع ىسقأ راحبلا راجت ١ 2” زيبكلا توحلاو ريخبلا

 فيرشلا هعارصو : هلمحتو :هربص يف هاوس ىلع ًاقالمع انه صاوغلا ىري رعاشلاو

 : ءاقبلا لجأ نم

 71 ص يراوصلا نأ :ةفيلخ هللادبع يلع (1)

يف + ىلوالا ةلحرلا باوبأ ىلعو :ةلماك ةديصقلا رظنا فقولا اذهل ليصفت لوحو
 - 57 ص ناويدلا 

14 
 150 ص لخادلا نم روتلا :زياغلا دم (9)

 كايربكلا نيعط قالمعل ايو

 تافرلاك ئقلم ئطاشلا ىلع ناسنإ ضعب
 ةاغطلا ُنيناوق 1 رحبلا ٌةفاع

 ةايحلا بولصم رمعلا فس شاع نأ دعب
 . يدانت هاوقأ نيب

 , 20, تاه كني

 سمألا صاوغ ةاناعم نم جيلخلا يف رصاعملا رعاشلا فقوم جذافلا هذه نم حضتي

 اذه هريوصت يفو ؛ةلحرملا كلت ناسنإ ىلع عقو يذلا مفلاو .ءاقشلا رهاظم رب
 «ةيبصعلا ةايحلا كلت هجاو فيكو « صاوغلا فقوم نايب ىقبيو .اه ضفرو جان

 صاوفلا فقوم ملاعم مهأ دجنو . رصاعملا رعشلا ىلإ هرودب فقوملا اذه لقتنا ب

 درمتلا مث صالخلا يف لمألا ةوقو « ربصلاو :ةلماعما فرش :يف لثمتت

 ةظفاحملا لع صرحيو ,ةلماعمللا فرشو نمر ل اك صاوغلا

 دجنو . دوجولا اذه يف ةيناسنالا مق نم ةميق ربكأ دكؤي نأ كلذب ديري هنأكو ؛

 هذه عرزي نأ ديري وهف ءانه ًاحضاو بألا

 هللادبع يلع رعاشلا توصب هايإ ًابطاخم لوقيف ءرحبلا عم ىلوألا هتلحر بأ

 ةارذع ةراح ىلا تئج اذإو

 ديعس موي يف

 76 ص يراوصلا



 كرابو هللا دجاف
 خورج ا ىلع ري يكب : 3
 ةامسلا يف عرصيو احلم يسرع

 امذخو : غولضلا هل ُرَت توص م 50 0 جراب نئامتع ّ

 00, غومدلاَنيع اي ربصلاب يلمجتو
1 

 ل هحئاصن ىلوأو .بألا رودب مايقلل نبألا بيردت ةيلوؤسم هقيدص لمحي - صاوتلا : رذاح مم ..
 مهل ايئاد اقيفر ربصلا نم لعجي نأ يه ةلحر لوأ دن هناقملا مغر ىلع قدصلاب

 لطاخملا ايند يف دودكملا اشلاو
 ايدحلاك نك :فخت ال... ادولج نك ١

 الينع رابج ٌدصقت يذلاف
 جاومألا ىلع فيذاجملا يوهت امدنع

 قيلط فنع يف
 ..عارش انيراوص مش يلتعي
 ربصلا طويخ نم اعارش اي

 29 ليلعلا يردص يف

 ءاقرش.
 29, ءافولا دهعللو ,رهدلا نم ىفمأ انمزع

 . لمعلا قاشم ىلع ربصلا وه لب .مظلل قلطملا مالستسالا ينعي ال انه ربصلاو . ءا
 1 خآلاو : ءاقشلا روص ديكأت : اهدحأ نارود انه ربس

 ااف .رحبلا عم ةتاناعم نم صاوغلل ثلاث فقوم صالخلا يف لمألاف
 9 لمألل ًازمر نوكي هعم هعارص يف لاوهأ نم ناسنإلا هيقالي امو هيفام رك ع

 .اذعلا :نيضيقنلا رحبلا يف دجو ةفيلخلا ءدب ذنم ناسنإلاو ءضرألا با
 :باذعلا ىلع ربصلا طسو نم قئبني لمألا دجو

 رهظ ىلع لاحرلا سون يف ريصتلا ثعب يف حضاو رود ماهنللو .ةاناعملا هذه

 :رعاشلا لوقي .ةئ

 . 88-48 ص يراوصلا نين :ةفيلخ هللادبع لع (



 ٌراحبلا يف يلاذع نم يسوؤك يف ةرارملا نمو ,
 907٠ راهتلا لخد

 :ةاناعما لوط مغر راحملاو رحبلا طسو نم صالخلا رجف عولط يف ريبك لمألاف

 ٌةادغ اي لئاصألا ّرحس اي راخم اي رحب
 ةايحلاو يدالب يف قرشيس ادغ

 لامرلا يف ىتح بدتسا

 ٌراحبلا يف درشتلا نمو
 20, ئاهنلا ور

 ارلا كلت : ةئيزحلا ةروصلا هذه لالخ نم ةيعقاولا ةيؤرلا حضتت انهو

 نإ لب هت دعبو هتايح يف راحبلا اههجاوي يتلا ةملظملا تابوعصلا طسو لمألا ر

 قيدص دجنف . ةبالصو ةوقب هلمع قاشم ةهجاوم ىلع هناعأ راحبلا مامأ لمألا حوضر

 اب رميس يلا ةاناعملا لحارم هل يكمي وهو ريغصلا سفن يف لمألا ديكأت لواحي ب

 ريصلا نأ دكؤي فاطملا ةمتاخ يفو .بألا اهب رم اك رحبلا عم هتقالع ءدب نم

 ىلثم ةميق نالكشي نيذللا لالحلا بسكلاو فيرشلا شيعلا لجأ نم اناك ةميزب
 يف هلمأ يللاتلاب اهو :ةايحلا قاشم هتهجياوم نم اهيلع ةظفاحملا ىلع صاوغلا صرخي

 كا
 اوثدح ًارهد كولهأ اذكو ٠
 لاجرلا مزع نعو : ٌمهينافت نع
 ًئانعلا نم يف .. قيضلا يداهم ىف
 الحلا بسكلاو شيعلا اولاني يك

 708 ص لخادلا نم روتلا :زيافلا دمت (1)
 197 ص .قباسلا ردصملا زيافلا دمحم. ) 1

 فافعلا ىقبي كلو
 27  ءارقفلا ت

 3 اة ا
 نيح تاضافتنالا هذه ىلإ رصاعملا رعاشلا ةراشإ يقأتو . 00 نيرحلا ل مل

 ًاذهو ,ةوقلاو رارصالا ةريسم ةعباتم ةمداقلا لايجألل قيرطلا ريني ًاحابصم اهنم ّذ
 :لوقي نيح ةغيلخ هللادبع يلع رعاشلا ذك

 بولقلا يف ًاحارج َرهقلاو دقحلا انرذبو ٠
 ,ااصحلا هيف اسوم انرظتناو

 دومصلا نارينب انئرهطتل يأت ٌمالآلا اذإف
 كيس اح

 29 طيدج رارصإو رايْست نحل

 45 ص يراوصلا نينأ : ةفيلخ هللا
 ةقالع ديدحتل (فيرلكب ) يزيلجنالا راشتسملا هعضو يذلا نوناقلا تاضافتنالل رشابملا
 م15[ ماع يف كلذ بقعأو ,طقف نيصاوغلا بناج لع ضرف هنكل .ئفسلا راجتب

 ايحلا يف صاوفلا قتل لماكلا عايضلاو ؤلؤللا قوس داسك ىلا تدأ يتلا
 1995 - دادغي - سلدنالا ةعبطم نيرحبلا يف ةينطولا ةكرحلا .يديبعلا ها

 باحصأ هسرامي يذلا عشبلا لالغتسالا دض م 41
 .( يخل
 نشد



 لمألا برقب نامالا اهجوز كراشت نيح ًانابحأ رهظت اهنكلو ا 1مل ةروصلا و ” كلذل ءرحبلا يف ينشملا هلمع راحبلا كراشت ال عقاولا
 :لوقتف : عيمجلا هعمسي توصب هقمب ةبلاطملا هنم را

 ذاهّتسلا ليل يف ُمومحملا اهبأ»
 ذابدنسلا نبا اي مورحملا اهيأ

 دعصو. يتعمسأو ؛ايندلا لوا
 21ذيمت ال قح ةخرص اهسلل

 يف يناجيإلا درمتلاو ةروثلا ملاع ىلإ ةناهملاب ساسحإلا ايند نم هجرخت نأ دوت يهف
 ًقارشإ رثكأ رجف ىلإ لوصولا ليبسا

 ةروصلا هذه مسري نأ لواح راحبلا ةاناعم روضي وهو رعاشلا نأ حضتي اذكهو
 يتلا ةئيضملا اهنناوج وأ « ءاقشلاو ماظلاب ةلصتملا ةللؤملا اهبناوج ثيح نم ءاوس ةلماك

 نع رعاشلا لختي مل اذه ىلعو .ةروثلاو صالخلا يف ةبغرلاو رارصإلاو ربصلا نع ربع

 .هءازإ ليبنلا هفقومو عقاولا ةقيقح نع حصفت يتلا ةيبدألا ةبرجنلا مدقي يعقاو فقوم

 :راخبلا ةاناعمل ةينفلا ةلالدلا

 تالالدلا مهأ ديكأت نم دب ال راحبلل ةيسفنلا ةاناعملا روص ىلإ لقتنن نأ لبق

 :ةقباسلا صوصنلا يف ةيداملا راحبلا ةاناعم نم رصاعملا يجيلخلا رعاشلا فقومل ةينفلا

 «لعفلاب تثدح امك راحبلل ةيقيقحلا ةاناعملا ريوصتب لصتت تآلالدلا هذه لوأ
 ةدشو .ؤلؤللا نع ثحبلاو ديصلا لاجم يف ةبعص ةاناعم ىناع دق جيلخلا يف راحبلا نأ
 عبرات ظفح دقو .رعشلا يف اهدصرو اهليجست ىلإ رعاشلا عفاد تناك ةاناعملا هذه

 يف اهلباقي راحبلا ناك يتلا ةيساقلا مالآلا لوح تايركذلاو صصقلا نم ًاريثك ةقطتللا

 84 ص ..قباسلا ردصللا :ةفيلخ هئلادبع يلع (1)

 رباب -
 رد نع الإ ةماخ ةروصب :ريعيب ل, تقولا كلذ يعن رعاشلا اج ديقلا نع روعي ل رعاشلا نأ الإ شيعلا ةمقل لجأ نم, ينضلا حافكلاب صوفلا مايأ جيلخلا يف ةايحللا نأ نم مغرلا ىلع :

 : ءارعشلا ءالؤها
 .ه 7مم ةرهاقلا . ةيفلسلا ةعبطملا .ط هئاويد .م 1885 - ه 17 ةنس يقوتملا - يئابطابطلا ليلجلادبع

 نرقلا لئارأو رشع عماتلا نرقلا

 رب نارع ةفاقثلاو يموقلا ثاب
 2 ةحودلا  ةينطولا رطق عباطم .ط - هناويد

 19.20 هتافو - يقيلخلا حلاص نب جاما
 ءوحت

 .ه ٠مرب+ ةحودلا  ةيورعلا راق ع نيمثلا دفعلا :هناويد . 154 هتافو - نيمبثع ن هلادبع , 145/0 نيرحبلا - ةيقرشلا ةعبطما ,ط .يراصنألا رباج دم :قيقشأل .ةقيلخلا دمج نب مهاربا خيشلا راثآل ةلماكلا ةعومجملا ., 9٠ هتافو  ةفيلخلا دمع نب ميهاربأل ,م 10006 د ندرالا .بنارع - ةيجذرمنلا باطلا ةكرش .دط ؛ةذع ويب :ةمجارم .يملاسلا هلادبع دمع دعيج :هئاويد م1137 هئاقو - يملاسلا
 , ١98/9 ةعبارلا  تيوكلا سا . يراصتالا ايركز هللادبع ةساردو عمج - هئاويد عجارب . 81 هتافو -

 ةفيلخ لآ ىبيغ نب دمج ِ .(ت.ذ) تيوكلا - لمألا ةبتك .ارف راتسلادبع :ةعجارم - يمورلا ىشبلا دجحأ :عج  هئاويد , 1955 هتافوا بيضلا .م 184. ةيناثلا  تيوكلا  عيذوتلاو رشنلل نا آ لاف : ديزلا دوعس دلاخ باتك يف هرعشب ةعجارم نكمملا نم . 464 هتافو - جرقلا

 ال .نيميلع نب دمع رعش نم

 000 «ةفيلخلا دشار نب ىسيع :فارشإ .يئاويد 1974 هتاف
 طق ةمماج - ةيناسنالا تاساردلاو قئاثولا زكر“ .ط بدو رقَتو عرج .هئاويد . 161 ماع دلو *

 مجرلادبع دمع يروبجلا يي :
 3 اقع

4 



 رم" دال ١» ناكر

 هر لل سب يريح ل وهو ربلا يف هلمأل

60, ةحيحشلا ةئيبلا يف ةدادجأو هئابآل يعيبط دادتما
 رصاعملا رعاشلا ىأر كلذن . 

 0/ قباطنلا ئدم لع آغيأ لدي. اذه .ةقطتلا يف رصافللا رعشللا "0 ةرتفلاق :ةديدجلا لايجألا ىلإ اهزربيو اهتمص نم ةاناعملا كلت جرخي نأ هيلع ًامازلا

 راحبلا فقوم نيب لماكتلا اذهل ةجيتنو ءراحبلاو .رعالا:نيب وأ عوضوللاو نلف ل الا نا رتب رط عن نا

 :هلاقشو هلأ يف راخبلاو رعاشلا نيب ًاريبك ًافطاعت اندجو رصاعملا رعاشلا ل وكي نأ رصأعلا زعل عاطتسا انه نموأةقالعلا كلتا تيس نافل

درج يف ةحضاو داعبألا هذهو :ةديدج ًاداعبأ اهبسنكي نأو اهون ةساخلا
 .هل تعقو ةيطخش براجت يكحي را روص حرط 

 كن تي ل

 19817 ١ ج توريب .ط .تايرطقلا اربد 151١, ماع دلو  ةدواعملا مساق نجرلادبع 1 يه

 1530 - توريب - ةفاقثلا راد . ط .(يناثلا ءزجلا  تايرطقلا ) لبالبلا ةحود 3

 نابع ةنطلم - يموقلا ثارتلا ةرازو .ط .ةيرقبعلا يحو :هناويد .يليلخلا يلع نب هللادبع - ١

00 
----2 

 ىلع عيطقسيل'« 0 يذلا ا د روصص يذلاو ةقطنملا يف ًارشتنم لازي امو ناك يذلا (يطبنلا) يبعشلا رمشلا ًاضبأ دهنر

و فوخلا نم ةجردلا كلت هيف حضتن مل صوفلا ةاناعم نم ًائيغ
ةظحل لك يف همامأ رهظت يتلا تايذحتلا ىش هزل بعاصمو رحبلا نم ةبهرلا

 رصاعملا رعشلا نوكيو :

رعاشلا زاربإ يفف كلذل .هتمهم نم آريبك اءزج ىدأ ذك او مو ا عج ترم
 نم صاوغلا فقاوم 

 يف ةديكأ ةبغر ةروغلا م لمألا ةوقو «ربصلاو ,ةلماعلا فرش :يخو 00 مي

 ريس معيجرم ثيل ملغ نص قر كن لإ نيا ليلا 0 ٠ ترام تيارت تصيس و ل ١
 .رصافملا متل 1834 ةيثاثلا ةحودلا 0 ل .يفيلخلا حلاص نب

 « صوغلا يضامب رعاشلا رخف :نيفقوملا نيب لماكتلا ًاضيأ تالالدلا هذه - ةحودلا - ةبطولا رطق عباطم .ط .ةيطبن ىرخأ دئاصقو يناث لآ دمع نب مساق خيشلا ناوبد -
 نمو هيضامب رعاشلا ةزع مسرت ىلوأ طوطخ ةباثمب ناك رخقلاف .ةانا ف 17م4 ةساخلا

 نم مغرلا ىلع هنأ يهو . رخفلا بابسأ نايبل ةاناعملا روص تازجت نازتعالا[)

 .زجعلاب روعش نود رحبلاب هتقالع ترمتسا دقف راحبلا هل ضزعت يذلا
 - تيوكلا ةموكح ةمبطم . ط .يمورلا رشبلا دمخأ : مدقتو ةمجارم هيلسروب دشار دهف ناويد - 4

 بانك ةعجارم نكمملا نم - 6
 انلا ءزجلا - :ينرعلا جيلخلاو

5- 
 48١-187 ص هتايصق برحلا ديو -

 ديج ريثم ةباثمب تناك هعم ةيقيقحلا دادجألا ةقالعو رحبلا نأ دِجت

 404 - 400 ص هتديصق يلاذبلا دشرم -
 ملام -

 ةقطتمم ثيدحلا ينرعلا رعلا روطت :يمهف نمح رهام (1)إ

 اا

 144 ص هتديصق
 :ةلاسرلا نم عيأرلا ب... ... - ناو لوألا نالصفناو .كلاثلا



 ماك ا د يروا
 طوس نكلو :يسايسلا دادبتسالا ديق اوعلخ .راسإب ًاراسإ اولدبتسا مهغأ
 ةحرلا فرعت ال يتلا ةديدجلا ةيلآلا ةايحلا اهنإ :مهروهظ بهلي رخآ عون نم

 كلي نم مهتاماق اوبلص اذإ ىتح ءءايعأ اوطقسيو راودلاب اوباصي حل هقول
 تالايخ مهرطاوخب تفاطو ماحزلاو بلاكتلاو عراصتلا اذه ةشهدلا مهب تا

 : ئطاشلا ىلع ةفقو ؛ ناونعب هل ةديصق نم يروخلا لس ديشر لوقيف 27 مهن

 نم رصاعلا يجيلخلا رعاتلا فقاوم ليكشتل ٠
 رخفلا قيرط نع ءار

 ةدتمملا ةينمزلا ةرتفلا ابج ةربأأ يتلا مقلا فارشتسا ١. وأ «ةيساقلا ةاناعملا مسر وأ يضاملاب

 رصاعملا ليجلا ىلإ دادجألاو ءابآلا ليج نم

 عملا :ًاضيأ رصاعملا رعاشلا اهزربأ يتلا (صاوغلا) راحبلا ةائاعم روص نم
 ! /! ةتمآلا ةايحلا ىلإ ف نيجوزمملا نزحلاو ةيرغلا يف ةلئمتملا ةيسفنلا

 اهراطإ نم رصاعملا رعاشلا اهجرخأ هردص لخاد مومحلا هذه راحبلا ىفخأ نيح يفو

 ماقملا كيف باط ام اضيف لا للا لع تضفأ ول ليزارب لاز ام رعاشلاو راحبلا فقوم نيب مزالتلاف .( رعشلا ) بحرألا اهلي ىلإ ديعبلا قادلا

 مامتلا نييأ لالحلا نييأ سمشلا نسيأو كيف عيبرلا لصف ن
 ماربج كيف ةانهلا نآرزحيم» اهيضعو رادو دالبلا معن

 0 ارت كلا م ب شوو ىرولا نأكل
 ماحإ اجزلا اذه مالع ءاسأر ّجَش نسيجوءابكيم كل

 الصتم

 :ةبرغلا

 حضتت يكلو .ةبرغلا يف لثمتت راحبلل ةيسفنلا ةاناعملا هذه روص نم ةروص لوأ

 هفقوم نيب ةنزاوم دقعن ميدقلا صاوغلا ةبرغل جيلخلا يف رصاعملا رعاشلا ةيؤر انمامأ

 يف مقلا نم ريثك نادقفل ملألاو ,نطولا نع داعتبالا ةبرغ نع ربعي انه رعاش رعاشلا فقوم عم ةئزاوملا رايتخا يف ببسلا ناكو .يرجهملا رعاشلا فقومو اهنم

 ةبرغلا نإف كلذك . نطولا ١ ةطاسبو ةعيبطلا لامج ىلإ نينحو .ةديدجلا دال ةيرغلا هذه تايبسم يف هباشتلا وه ثيدحلا رمل ءارعش نم هش نود يرجو

 رعش دجنف بابحألاو لهألا نع ًاديعب رحبلا ضرع يف صاوغلاب تطاحأ ديد فالتخالاو هباشتلا هجوأ نايب ةنزاوملا نمضتت كلذل « نطولا نع دعبلا , :يهو

 يبعشلا رعشلا يف رحبلا ليواوم نم ةعساو ةحاسم ذخأي لهألا ىلإو ضرألا لإ م

 : هباشتلا هجوأ نم
 نع ثدحت يذلا رصاعملا رعاشلا ىدل ًاحضاو هدِهنو «صوغلا ةلحرم رضاعا

 :زيافلا دمم لوقي «صاوغلا ناسلب ةلحرْخا 8 8

 نم صالخلا يف ةبغرلا اهعفاد ةيرارطضا؛هنطو نع يرجهملا رعاشلا ةرجه نأ -

 داسف ةجيتن ةيداصتقالا لاوحألا لالتخا ةرجاهملا ىلع ربكألا ثعابلاو : داديتسالا

 ,29,ةيرادالاو ةيعاجالا دسافملا يثفتو ؛نمألا عضعضتو ؛ يدادبتسالا مكحلا

 دحي نأ ةلواحبو «ضرألا ةوسق نم ًارارف تناكف ةيزارطضا كلذك .نضاوغلا ةلشر]

 0 رحبلا يف هصالخ ناسنإلا

 ةقامألا وفي شبعا تكراللا

 - ةيبرعلا ثاساردلاو ثوحبلا دهعم .ثيدحلا ينرعلا رعشلا يف ةبرغلاو نينحلا :ي
 د ص 13 ر

 718 ص 183 ةيناثلا ةعبطلا توريب - ثيدحلا ىنرعلا ماعلا يف ةيبدالا تاهايتالا :يسدقملا سينأ (1) . 84 ص 1575 ليزارب - ولواب ناس - ةمركلا ةلجم ةعبطم . تايورقلا : يروخلا

 154-158 ص لخأدلا نم رونلا :زيلفلا دمج ناويد كلذكو لصفلا اذه نم 73 ص عجارت ([)

 ١ه



 غارششلاو يلابح الإ
 غايضلاو عباصألا ةحرقملا ىديو
 ٌبيهرلا عاقلا يف كامسألاو ..حيرلاو
 بيرغلا اهللاعب يتدراطت ىثرغ
 20],فينعلا يساقلا ملاع نع

 :نانحلاو ةمحرلا ٍدقتفي نيح ةبرغلا رأب صاوغلا ساسحا دتشي رحبلا عاق يف
 فوخملاو ةبرغلا يناعم لمحت اهلكو :ةعئاجلا كامسألاو عارشلاو لابحلا اهنم الدب دجيو
 . عايضلاو

 صاوغلا ىديلو رجهملا يف بارتغالا رعش نأ وهف [مهنيب حضاولا هباشنلا هجو امأ ١
 نيح رجاهملا رعاشلا ىلع ىغط يذلا روعشلا كلذ ؛تاذلاب يوقلا روعشلا هزربأ

 يذلا روعشلا سفن وهو .اهيلإ رجاه يتلا ةيبرغلا ةئيدملا يف ةايحلا ةأطو لقثب مدطصا
 ىلع  ةعداولا هتنيدم ١ تبلق نيح جيلخلا يف رصاعملا رعاشلاب طاحأ
 يتلا ةمداقلا ةثيدحلا تارايتلل ةعساو اقافآ تحئف ةبخاص ةيرصع ةئيدم ىلإ لحاسلا
 سكعناو ؛ةيرصع ةنيدم لك زيمي ام اذهو .درفلا مامأ ةدع تايدحت اهرودب تلكش
 . سمألا صاوغ ةبرغ ريوصت لالخ نم رصاعملا رعاشلا ىدل اهنم ءزجا

 نأ يهف يرجهملا رعاشلا ةبرغو صاوغلا ةبرغ نيب ةفالتخالا هجوأ زربأ امأ -
 نم لمح اهم نيعتملا هدوجو هل هنيعب ددحم ناكم ىلإ تناك يرجهملا رعاشلا ةرجه
 لهاجمب ءيلم رحب طسو تناك ةلصتملا صاوغلا ةلحر نكل «نطولا نع ةبرغلا ةوسق
 ىسقأ يهو .توملا نم فوخلا ةبرغ اهئاد صاوغلا ىدل دسجعت كلذل رألاو فوخلا
 رهاظمل هريوصت يف ةبرغلا هذه ةوسق دسجي رعاشلاو ,اهاوس ةبرغلاب روعش يأ نم اعقو
 ئجافملا توملا عقوتي ثيح رحبلا يف صاوغلا هل ضرعتي يذلا ءاقشلا
 : هلوقب رعاشلا هنع ربع ام اذهو

 جو نس نكاذ نم رونا ريلقلا دع 17

0 

 ةربك ةربقم . راقألاو مجنلل

 0 , نوكرحتي اهتاومأ

 طيحي لوهجملا عم اعارص كانه نأب رحبلا طسو ةبرغلاب صاوغلا روعش زيم
 را تارافل ةنياتم ىلغ اريج صاوتلا ناك عارملا اذه ١ لك
 20 كيألاد ةيديلقتلا هتنهم تناك يذلا هعمتجو .ةحيحشلا هضرأ ال
 هدصر يف صاوغلا ةبرغ يف لوهجملا عم عارصلا ةوسق مسرب رعاشلاو 64

 يف توملا نم فوذملاو ,هتنيدم فافج نم هبوره نم هب طيحت يتلا ةيساقلا
 : صاوغلا ناسل ىلع هلوق يف كلذو هلهأ ىلإ اماس ةدوعلا يف ةلشأو ١

 نوكي ام لجأ رجبلا
 عابضلاب يروعشي الول
 تومأ نأ ينوخو ىأيظلا يتنيدم فافج نم يلوره الولا

 توح نطب يف وأ .قامعألا يف تايرع ١

 ٌلايع هيف يلو ا
 20 اج ايقدلا يف "نب سأل

 . 199 ص لخادلا نم روثلا :ؤياقلا
 151 ص لخادلا نم روتلا اقل



 لبق برتغملا ناسنالا ةدارال عضخي بارتغا وهف يرجهملا رعاشلا بارتغا امأ ,

 همامأ تناك اههم دوعي نأ ءلحري ال وأ لرب نأ حيلتي ديل ا

 هنكلو :ةروظنم ريغ ىوق عم ًايجراخ ًاعارص لكشي ال انه بارتغالاف ..تابقعلا

 كلذل 31 دوعقلاو ةكرحلا نيبو . سأيلاو لمألا نيب ًايلخاد ًايسفن ًاعارص لكشي

 اءزج رجهملا ضرأ يف ءاقبلا وأ نطولا ىلإ ةدوعلا يف ددرتلاو ةريحلا تلكش

 وعلا ةيناكمإ لوح مهرعش يف لؤاستلا رثكو ,رجهملا ءارعش ىدل ةبرغلا ةاناعما

 :فولعملا ضاير لوقي , سفنلا عم يلخاد راوح لالخ نم اهعانتما

 نيإبيايدي د,دنورسا1 2

 9"”نابسمإزلا حسصسبيو ذو هولا قصف

 : ديلولا لضفلا وبأ لوقيو
 ٌماحو ةبرغ مأ ٌةداعتتو 6 ٌةدوع يظحأ ينطو اي كلاب

 رعاشلاو صاوغلا ىدل ةبرغلا ةيرارمتسا فالتخا ,ًاضيأ فالتخالا هجوأ نمو

 ضرألا ىلع ءاقبلا ةرتف نأل ؛مئاد عقوتب رركتتو ددجتت صاوغلا ةبرغف ,يرجهلا
 اذكهو ...ضرألا ىلإ ةدوعلا دعوم بقرت مث :ةيناث رحبلا ىلإ ةدوعلا

 .لبقملا مسوملا راظتنا يف لحاسلا ُلعو رحبلا طسو ةبرغلا رعاشم هيدل ددجتتتا
 تطبر دقو .رحبلا طسوو ضرألا ىلع ةبرغلا ةاناعم نم صالخلا عيطتسي ال صاوغلاف

 ىلع همزالت ةدوعلا بقرت رعاشمف .دهشملا اذه فارطأ نامألا ىلإ قوتلا ةدش

 دمه ىدل دهشلا اذه حمالم حضتتو ءرحبلا طسو همزالي توملا عقوتو «ضرألا
 :ةاناعملا هذه هضفر ًانلعم راحبلا ناسل ىلع هلوق يف زيافلا

 )١١( ص ثيدحلا ينرعلا رعشلا يف ةبرغلاو نينحلا : يمهف نسح رهام 978
 ص ثيدحلا ينرعلا رعشلا يف ةيرغلاو نينحلا :يمهف نسح رهام (؟) 44

 نص 1830 يناثلا  ةرهاقلا  فراعما راد .ط .رجهملا بدأ :يروعانلا ىسيع. (م)ا 84 -

 ةبيثك ٍراحب حورب فيخملا اهلاع ٌزاتجأ
 لايعلاو لحاوسلل ينغي ًادبأ

 دوعي اهك هتالحر نم دوعيو
 حافك ايندلاو . رافسألاو رحبلل

 حايرلاو ةعاجملا دن
 27 احبلا يف ةنوؤخلا حيرلاو ضرألا قوف عوبلا

 درجمب يهتنتو . نطولا ضرأ نع هداعتباب ةرمتسم يهف يرجاملا رعاشلا هب 1
 نيبو اهيلإ رجاه يتلا ةديدجلا ضرألا ب ًايئاد نزاوي رجهملا رعش دجنو هيل
 نانبل نيب اهبف نزاوي « رجلا لقع ::يرجهملا رعاشلل تايبأ فقاوملا هذه نم

 :لوقي .هيلإ ةدوعلا يف هلمأ ققحي نأ ًاقداص هللا وعديو رج

 يقلاخ اي زرألا لإ
 رسينتسلا قسفشلا لإ يف

 يتقي يف زرألا
 نيصلا لصف دهثأل ل

 ماكنا كش
 رجول لاك

 البلا يذه يدالب تسيلف

 ئاهولاو هًووض ىبرلا فسلي
 ًلقرلا يف هفيط يل ضرسعيو

 ٌرهزلا لصفو فيرخلا لصفو
 شتنا دكا نأ بسسحتفا
 29 'روسصلا كلت يدنع لداعي

 ردصملا :زيافلا دمحم :ًاضيأ فقوملا سفن يف عجاري . 188 - 16 ص لخادلا نم روثلا :

 :ةيلاتلا دئاصقلا عجارن رجهملا رعش يف فقاولا
 . 164 يفاغلا نيرشت ولواب ناس «سماخلا ددعلا «ةبصعلا ةلجم «نينحلا ة»

 . 84 ص 1913 تورهب ءرداص راد .ط



1 
 هتيرغ رعاشع ليت رعاشلل ةدتمملاو ةليوطلا رارقتسالا ةرتف تحاتأ دقف

 اهنيعأ ماهنلا ةهآ انعِمس تلا ةزرابلا فقاوملا نم فقول اذ أ ىتح ءنطولا ضرأ ىلإ مئادلا هنب
 0 يتلا ةزرابلا فقاوملا نم فقوملا اذه حبصأ ىتح ءنطولا ضرأ ىلإ مئادلا هنينحو

 تارئاغلا تويعلل .نينحلا رعش يف ةصاخ تامس رجهملا رعش تحنم
 ًابابض نزحلا بُّجَحي

 تانئابلا عومد نع رخل
 جيلخلا هام اي هيإ روص هيلع تناك اثم هيناعي ناك يذلا ءاقشلا نم صاوغلا نزح روص تقلطنا

 ُسمشلا اهثقزم نويع م« يتلا مومحلا كلتل ًاببس صاوغلا ةايح فلغ يذلا ءاقشلا يف ىأر رعاشلاف .هتبرغ
 داهسلا اهانضأ « ةسئابلا صوغلا نفسو ق يف حوضوب ىلجتي فقوملا اذه 7-0 هردص ىلع

 هلهأو رحبلا يف صاوغلا اهنم ىناع يتلا ءاقشلاو سؤبلا روصف , 27 فيس نب كرابمل

 :ةديصقلا دادتماب نزحلا يناعم ددرتت كلذل ؛نزحلاو ىسألا ىلع ثعبت لحاسلا ىلع

 ىلع راظتنالا ةرارمو «نيزحلا ليللاو + نيزحلا نحللاو ءعومدلاو مومهاو ءماهنلا ةهلا
 رركيو ..ًابئاخ ةليوطلا هتالحر ضعب نم ضصاوغلا دوعي نيح ىسألا ةرارمو «لحاسلا

 +صاوغلا ةاناعم نع ًاريبعت عطقم لك ةيادب. يف اخلا ءام اي هيإ ١ ةلمج رعاشلا

 ناسنإلا نم ىقبي ام يه ماظعو

 دوجولا كاذ يف

 تاعراض ب كأو

 نلابحلا اهنّزح «ٌسمشلا اهنا
 :خلاملا كّوام اهاوكو

 لاجل نعي : اهنم لوألا عطقملا يف لوقي ةاناعملا كلت يف هنم ةكراشمو

 لامايلا عم خربت مل يو جيلخلا ةام اي هيإ ٠

 27 «نيزحلا نحللاو خلاملا كءام انبرش م

 ًابيهلو ٌرخص ضرألا لامرو
 يتلا جيزاهألاو :مهتلحر ةراحبلا ابب أدبي يتلا عادولا ليواوم يف رعاشلا ى ْمومَتلا هيف يوتكي رج قوف

 اهنم هفقوم لثمتيو .ىسألاو نزحلا نم ةنيفد تانحشل اغيرفت ةلحرلا ءآنثأ

 يذلا ملألا عقاولا نم ًاروص انل لقنيل ؛ةيرحبلا جيزاهألا كلت يف ةينادجو
 ًاديلخت ناحلألا كلت يف ًاضيأ كراشي رهدلا نإ لب .هليواوم يق سكعئاو

 7+ ص 1881 توريب رداص راد .ط .ايندلا يه :ناويد نا
 ثوري ءرداص راد .ط .نوفجلا سمه :ناويد سارجألا ىدص :ةديصق, ؛ةم

 ا نص 0
 ما راد -ط لقاح :ناويد .تالمأت ةديصقو .ءامسلا يق رعاشلا :ةديصق ؛يشام وبأ ايا -

 1١144 ص : 171 نص 157+ توريب ؛نييالملل
 لوأل ةديصقلا ترشن -4  - 79 ص .فافضلاو ليللا :فيس نب كرابم (1)

 6+ محض لول

 روهدلا عمس يف ناتوألا تّزتهاو ؛

 وياني ءةحودلا ةلجب

 . صوقلا يناغأ مظعم يف رركي ءادن :
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 تناع رجاتح

 20, نينألاب تّجضو . نيطلاو حلما قاذم

 يذلا .صاوغلا لفط لوح رعاشلا هرّوص فقوم ًاضيأ صاوغلا نزح فقاوم
 يتلا ةنوشخلا ةايح ناوألا لبق ىعو هنأكو .رحبلا ىلإ هعم هذخأي 1

 قيمعلا نزحلا ىلع ثعبي فقوم . دهجملا لمعلا ىلإ هسفنب يقلي نأ دارأف ؛هلهأ

 اذه عباتي وهو يقلتملا بناج نمو :ًاركبم ةاناعم ا ةرارمب سحأ دقو لفطلا بنا
 ناسل ىلع رعاشلا لوقي .هنم ةيئزج لك يف راسكنالاو ىسألاب يحوي يذلا
 ؛ دهشملا اذه نع ًاربعم صا

 .خمئامتو تازرخ ٌراسكنا يف تلدن ردصلا ىلعو ٠

 « ماقّتسلل ًاعفد نيعلا ءاقتال

 «رارم نيعلا يلو يرجي ينءاجا
 .ساعن نم اياقبو

 ةيدقلا يقارازإ نم رازإ ففصن ًاسبال
 :ةميلك ٌتاءادن يهجو ىلع ربصلاو لاق
 ؟ةرم رحبلل ينذخأت الفأ تدع ْنسحأ يثنإ
 . .نرّيصتأ

 97, رثكأو هينآ فوس . ينم بلطي ام لك

 ؛ ريبكلا خيشلا فقوم روصيف :صاوغلا ىدل نزخلا ةانناعم رعاشلا عباتيو
 نزحلا طبر دقو « ئطاشلا ىلع نم لاجرلا عدو نأ موي تقلطنا يتلا هسيسا

 81 ص يراوصلا نينأ :ةفيلخ هلادبع يلع
 1٠ ص يراوصلا نينأ ةقيلخ هللادبع يلع ناويد عجارب ًاضيأ
 . 8 - م1 ص .يراوصلا نينأ :ةفيلخ هللادبع يلع ١(

 هقح طوقس مث , راحبلا لوه طسو .بادعلاو ةرماغملا تايركذ : ماكحإي
 01 وح .قافرلا عم عارصلا ةلصاوم نع ًازجاع حبصأ نأ دعب لاا :ايح

 نينأ يف يراوصلا كلث انيب
 نيزح نحل يف ماهنلاو يه
 07, قاطي ال

 هقوشف ,ةيسفنلا هتاناعم نم صارغلل ًاصلخم - صاوغلا ةجوز - ةأرملا روذ
 هتالحر يف هيلع ناقبطي نيذللا نزحلاو ةبرغلل ةيمتح ةجيتنا ضرألا لإ

 رعاشلا فقوم نم ًاريبك ًاءزج ءاقللا ىلإ قوشلا يناعم ذخات كلذل
 تالاعفنا طاقتلا ىلع رعاشلا صرح دقو .راحبلل ةيسفنلا ةاناعملا ن
 .دعوم برتقي نيحو . لحاسلا ىلع ه يتلا ةأرملا ىلإ ًائاد دوعي صاو لمشأ ًادعب ةاناعملا بسكيل اهزاربإو لحاسلا ىلع ةجوزلاو راحبلا نم
 ةبرغ نإ لب .ةقباسلا ةاناعملا مالآ لك ءاقللاب حرفلا تاظحل وحمت راي.

 امدنع كلذل .ةدوعلا يف لمألاب جزنمت نيح الإ اهتدح نم. ففخي لا
 ىرخأ صانع ىرن . ةقيقح ىلإ لمألا كلذ.لوحتيو..لحاسلا نم

 :ماسهتلا توصو :عارشلاو .حسبرلاو :موجنلا : ءاسقللاب ةتحرف



 نينرك ه ةبهرلاو تزحلاو لك هذه تربع دقو « ةقيتع سارجأ ن

 كلذك ٠ .برطو ودشو ءانغ ةقباسلا تايبألا يف ماهنلا توص نكل . ةقدب

 . عولقلا دنع عارشلا ل

 بيرق نآطشل ودشي انمابت ,
 :ةييبحلا اهلحاسب ىرأسا
 ٍبيبحلا ّراد اي كيلإ موجنلا ءوض ىلع اندع

 ماجحلا برس ةنأك عارشلاو « ىوشن ٌحيرلاو
 .ماهتلا توص ىلع راس

 ديعب نم لحاوسلاو مهني لظيو
 97« ديدشلا قوشلا نم انيف ام لك سكعت ةارفص انل ودبت

 17, عولض نم ترعت ةّئ

 مه ءاقللاو قارغلا نأكو ٠ ماهنلا توص ىلع راس مامح برس ٠ :ةدوعلا دنع هنكل

 يه انه ةأرملاو .هتلحر هكراشت يتلا رصانعلا نم صاوغلا فقوم نالكشي
 .رورمملاو حرفلاو : ةبرغلاو نزحلا : ًاعيمج فقاوملا هَذ

 ةمراعلا ةفهللا هريوصت يف يلامفنالا فقوملا ىلع ضبقي ةفيلخ هللادبع يلع
 .20:ةليوطلا صوغلا ةلحر نم دئاعلا اهجوز لابقتسال دعتست يهو ةجوزلا

 مساج مأ اي يتلاخ اي يدرغز»

 مساوملا َقاَرُط داع دق يدرغز
 نيمسابلا يتاه ةاّنحلا يزّهج

 نيمشلا ةوعلاو درولا ءام كاه
 19, ,ماوخلا ينيطعأو تشبلا يرطع

 عارشلاو موجنلا يهو - تايبألا هذه يف رضانعلا هذه فقم نيب نزاون نيحو

 لوألا :نيلماكتم نيرودب موقت اهارن صوفلا ةلحر ءانثأ اهفقومو - ماهنلا توصو

 فروخ رصنع ةلحرلا ءانثأ موجنلاف .ءاقللا ةحرف زاربإ يناثلاو ةاناعملا ملأ ديسجت

 هلأل انه ببحم اهؤض نكل . 97« رايقألاو مجنلل ةفيخم تاباغ ,.. راحبلاف ؛ :ةبهرو

 :راجبإلا ةظحل ماهنلا توصو ةراحبلا ءانغو ؛ةدوعلا قيرط ىلإ يده

 غالقلا باوبأ ريرصك ٠

 غغاق تالظ يف تاهألاك , رجفلا يف

 فديعب ةربقم قوف دعر يزدك
 ةقيتع سارجأ نينرك
 ماّقنلاو . رحبن نيح ةئيفسلا قوف انتاوصأ

 29 ةنيزح ناحلأب ودشي ةيدق تاراح بارغك
 يذلا قلقلاب ساسحإلا اذه نإ

 ..ةءابعلا وأ ثشبلا يرطع .كاه ءيقا
 نكلو ؛تايبألا يف رهظي يذلا هدحو قلقلا سيلو ءاليوط هاندقتفا

 فوخلاو بقرتلاو ةشحولا لمحت زياقلا دم رعاشلا اهروص يتلا تاوصألا هذهف 9 ةييغلا ل

 يف تاهآلاك ؛ ةميلألا ةبرغلاو ٠ رجقلا يف عالقلا باوبأ ريرضك ١ لوهجملا نم

 7.4 ص .جيلخلا ةقطنمب ثيدحلا يعل رعشلا روطت : يمه
 10 ص . يراوصلا نأ :ةف
 ل88 نص :قياملا عجرلا *

 186 ض لخادلا نم
 991 ص . قياسلا ردصمل
 138 نع .لخادلا نم رونلا

 3 ع ع



 اهتلاو ةريهظلا تبراح 00
 20, مالظ اهينيع راهقأ الب سمش

 9 ارق ردعلا باسح يف

 قوشلا فقاوم انحنمت :ةريصق لحاسلا ىلع لهألا نيب ةماقإلا ةرتف نوكت امدنعو

 ليحرلا دعوم بقرتت يتلا ةعقوتملا ةرارملاب ساسحإلا يف لثمتي رخآ ًادعب نينحلاو

 نم اجيزم قوشلا نع ريبعتلا حبصي كلذل .ديدج نم راظتنالا ملأ أدبيل «بيرقلا
 ةقباسلا تايبألا يف ةجوزلا ىدل هانيأر بقرتلاو قلقلاو حرفلا

 ةأرملا نأكو ,ضرألا ىلع ءاقبلل ةمراع ةبغر ىلإ رحبلا ىلإ 3 ةفشل لدبتتو |

 لامرلا ٠
 'راحبلا راح ا روص نيح مدقلا فقوملا اياوز ىلإ لصي نأ عاطتسا رصاعملا يجيلخلا رعاشلاف

 قوشلا اذه نع ريبعتلا حبصي انهو .هتجوزو صاوفلا نيب لدابتملا قوشلا تاظحل

 طسو عايضلاو ةبرغلا رعاشم داعبإل ةلواحم يف سمألا صاوغل ًافقوم فراجلا

 . بلا ىلع مه نلو . رحبلا

 ؛واز نم - صاوغلل رخآ فقوم انمامأ زربيو
 .| ةأرملاف «ةعجافلا لوبب سن انه .تتام دق اهدديو هتجوز

 محلا ىقبي نأ لجأ نمو , يه اهلجأ نم ةاناعم ا لك تناكو , ةسئابلا صاوغلا ةايح يف

 ريصلا كلذ لوحتيل : لمعلا قاشم ىلع ربصلا ناك اهلجأ نمو .الصتم ءاقللاب ليمجلا

 دعب نكل .ةقباسلا جذاغلا يف اهنم ًاروص انيأر .ةدوعلل نيمراع ةفشو قوش ىلإ دعب ابف

 نم هنضتحت تناك ليمج ىنعم لك هتاناعم دقفتو .هباذع فعاضتي تيفوت نأ
0 

 207, راحبلا قارعأ تْنكسل ةراحي

 ىلإ دوعي نيح - نينحلاو قوشلا
 نانحلاو ةحارلا عبن

 ةباثمب ناك راحبلل يسفنلا فقوملا اياوزل رصاعملا رعاشلا دصر نإف
 امنإ نيبناجلا الكو ةيداملا ةاناعملا ماعم هدصر يف لوألا بناجلل ممتلاو لباقلا

 ةميدق ةروص زربأ يذلا فقوملا كلذ ؛ةقطنملا يف رصاعملا رعشلل آزيمم ًافقوم نآلل
 نقوملا اذه ةيفلخ ةهجاوك ثدتما ةرصاعم ةروص اهالخ نم ثبو لحما 1

 ةاناعملا نيب عمجلا لالخ نم ميدقلا صاوغلاب رصاعملا رعاشلا ءاقتلا أدبي انها
 يف ًادتم يضاملا لمجي نأ ةميدقلا ةاناعملا هدصرب لواحي رعاشلا نأ يأ

 طبر ىلإ فيضي رعاشلا نأ امك « يضاملا ىلإ ةيوق روذجب - رضاخلاو ٠
 زواجتت راحبلا اعلا ةلماش ”قاناعم سكعت يتلا ةيْنإ ١. ليصافتلا ضعب ب رضاحلاي ,

 وأ درف ةاناعم تسيل ةاناعملا هذه نأ ىلإ يناعملا نم ىنعمب ريشي نأنأوإ حمل ١ | ص 6 :اعملل ةلماشلا ةيؤرلا هذبب هنأكف .هترسأ دارفأ ضعبو هتجوز ىلإ
 ةماخلا ةزكذملا « رامب تاركذم ,ةناويد نم نيتركذم «زيافلا دحم ٠ رعاشلا صصخي ةاسألا هذه (؟)

 زاخبلا" لدا كمه بحلأ نكران تع
 ناغصلا ايادحلا يعمو اهل ٌةيناث ةوعأل

 .ةعساتلاو
 189 - 108 ضر لخادلا نم روتلا :ناويد يف عجارت

 وهن خانت نش در
 124 ص لخادلا نم رونا :زيغلا

33 
38 



 نأ رعاشلا لواحي انه نمو .هلك عمتجتلا ةانامل زمر يه اثإو عمتجلا

ماع يلك فقوم ىلإ رحبلا لالخ نم هروصي يذلا يبسنلا فقوملا
 مالا سكعي 

 .هلامآ انايحأو

 راحيلل ةيفتلا ةاناعملا ةروص يصقت ىلع رعاشلا رارصإ ناك رخآ بناج

 هتاناعم سكعي رعاشلا نأكو ,رصاعملا ناسنالا ىدل ةاناعملا هذه ذورب.لإ ا

 يتلا ةنكمطملا ةنمآلا ةايحلا ىلإ: قوشلاو ةبرغلاو نزحلا رونم لالخب نم ةصاخلا ةي

 نيفقوم راحبلل ةيداملا ةاناعملا روص دصرو رخفلا ناك ايكو .راخبلا ملاعل اهمس

ل لمكم ثلاث فقوم ةيسفنلا ةاناعملا دصر نإف كلذك
 ًابايسأ هديسجت يف ام

 دادجألاو ءابآلا اهلّمت يتلا ةيسفنلا ةاناعملا كلت يهو هيضامب رعاشلا زازتعال ى

 ناسنإلا عيطتسي لاتحالاو ريصلل ًاديزف آجذومن تلكشو نمزلا نم ةليوط

 .ةصاخلا هتاناعم ىلع ءاضقلل هب ءاذتحالا

 ةروص تاعوضوم نم ًازراب ًاعوضوم جيلخلا يف صوغلا يضام ءاج دقف |

 ةديدع فقاوم ةراثإ هلالخ نم رعاشلا عاطتسا ةقطنملل رصاعملا رعشلا يف

 طسو ةصاخ ةمس جيلخلا يف رصاعملا رعشلا تبسكأو .ًاعم رضاحلاو يضالا تن

 ةقبطلا لغشت تلاز امو تلغش اياضق دب :

 عم هعارصو راحبلا ةيصخش لالخ نم اهضعب راثأ دقو
 ةبرجت ىلع زيك رتلا كلذ دعي ملف ؛ةفلتخم انه ةيؤرلا ةيواز نكلا

 نم هفقومو .ةبلاحلا ةرتفلا يف جيلخلا يف رصاعملا ناسنإلا ةبرجت ىلع لب

 جرم لالخ نم يراضحلاو يعاجلاو يدرسفلا ىوتسملا ىلع ثدحت يتلا
 , عارشلاو قروزلاو جوملا نسم :ةيونعملاو ةيداملا هتايئزجو رحبلا

 ...يسفنلا عارصلاو ةيركفلا ةلحرلاو ضومغلاو لوهجملا ىلإ

 لكشيل روصعلا رم ىلع هعم ناسنإلا ةقالعو رحبلا تايئزج زرب
 :نيزراب نيفقوم لاجملا اذه يف رعاشلل زيم نأ عيطتسنو .ةرصاعملا هتبرجت

 ةلصاوم ىلع ةردقلا نادقفو . عقاولا نع داعتبالا يف لثمتملا يبلسلا فقوملا



 يي ل ال ةقطنملا لود ىلإ ن نيريثكلا دوفو ةجيتن نيفظوملا ةقيطو.

 بتو ؛ةريغصلا ةرسألا ماظن ىلع موقي يذلا ديدجلا يعاتجالا لبكشتلل ًآعبت تزرب

 عيرسلا روطتلا ثدح انه نمو  ديدجلا ليجلا ءاتبأ كلاو ميلعتلا راشتنالا

 زيزعلادبع لوقي . ديلاقتلاو تاداعلا يفو ميهاقملاو ميقلا يفو ةيعاتجالا تاقالعلا

 يتلا ةيداصتقالا ةرفطلا دعب يتيوكلا عمتجملا يف تزرب يتلا رييغتلا ماعم مهأل هليلحت يف

 حورلا ىدحتت ةيدرفلا حورلا كلذ ءارج نم ترهظو ٠ :لورتبلا لالغتسا اهثدحأ

 نطاوملا ةريح يف ىلجتيت  عمتجملا دارفأ نيب ًاحضاو قلقلا رهظو ...ةقباسلا ةيعابجلا
 ةمقنلا وأ ديدجلا ماظتلاب فارتعالا يفو .ةلودلل وأ ةرسألا برل ءالولا يف يداعلا

 ايك .هيلع ممصتلاو ديدجلل عافدلالا وأ هب زازتعالاو ميدقلاب كسمتلا
 هلثمو هديلاقت ىودجب هكش يفو .هتاياغو هفادهأ حوضو مدع يف نلقلا لجني

 حضاو ميدقلا عمتجملا لظ يف اهبف مكحلا ناك رومأ ىلع مكحلا يف هطبخت يفو ,ةثوروللا

 ,117 ماعلا

 يتلا ةيدرفلا حورلا تزرب ةعيرسلا تاريغتلاو ةعساولا ةلقنلا هذه طسو يفف نذإ

 نم اهنكمت ال ةديدج ةايح تابلطتم اهدحو هجاوت ةأجف اهسفل ثدبجو

 ةاناعملا نم ريبك ردق دوجو ىلإ اذه ىدأ دقو .7نايحألا نم ريثك يف اهعم فيكتلا
 يه كلتو .يلاثم ملاع ىلإ عقاولا نع داعتبالا ةلواحمو قلقلاو ةريحلاب تزيمت ةيسفنلا
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 . 88 ص تيوكلا يف ينرعلا عمتجملا نع تارضاحع ؛ئيسح زيزعلادبغ (1)
 تاقبطلا زورب هنمو ؛ينرعلا جيلخلا يف ديدجلا عمتجملا ءانب يف لورتبلا رثأ لوح ليصفنلا نم ديزل (؟)

 راثآ نم اهريغو ..ةيدرقلا ةع ةلماعلا ةقبطلاو (ةيزاوجربلا) ىطسرلا ةقبطلا ,ةديدجلا
 '؟ عجز

 75 ص ينرعلا جيلخلا يف يعانجالا ريغتلاو لوزتيلا : يجيمرلا دم - ١

 .ةرهاقلا  ةيبرعلا تاساردلاو ثوجبلا دهعم .ينرعلا جيلخلا لود يف رييغنلا ماعم , داقعلا حالص - ؟

 لجو سم ص دوا
 ثأر يراشقحلا ءاقتلالا :فّيس ناطلل

 33997 - 19+ ص ١48/8 ةزهاقلا ةغماج  عاهجألا مسق - بادآلا ةيلك -
 .رطق يف ةرسألل يعايجسالا ءانبلا ريت يف

 لالخ نم تسكعنا .اجتسالا هذه . ديدجلا اهعقاوب اهينؤلع يف تاكا 5

 رودت  رخبلل ةروص لالخ نم - عقاولا نع داعتبالا رعاظم مهأ تناكف 89
 ةلحرلا مث .ىفاكتملا ريغ عارصلاو + يضاملا ىلإ ةدوعلاو «ةاجانملاو ىوكشلا لو

 نطاسشلا - هتايئزجو رحبلا نم رعاشلا ذختي ثيح .ملألا تاببسم نم ب
 همالآ يف اهكرشيو هاوكش اهثبي رواحم -...عا ارشلاو قروزل او جوملاو : يلِزلا
 اوال دوست ول ىثمتي هنع ةديعب تناب تايركذ نع اههالخ نم ثحبيو ٠
 نم بورهلل ةليسو اهلعجيو .دوجؤلاو تاذلا نيب عارصلل ةروص اهالخ نم

 ناسئالا وه بدألا روحم نأ داقنلا ضعب ىري ٠ .ديري يذلا يلاثملا ملاعلا لإ قف
 ةلعافتم هسفث دجي فوس هسفنل هسفن رارسأ فشكي نأ لواحي امدنع ناسنآلا

 اذه ةجيتنو . 27 :اهيناعم عسوأب ةعيبطلا هذه نم زج هسفن وه هلأل ا(
 «فقاوملا هذه لالخ نم هزربأو يتاذلا هملاع نع فشك دق انه رعاشلا فقوم

 نم ةيواز نم رعشلل يسنامورلا فقوملا ةروص ةياهنلا يف تلكش ةيتاذ فقاوم
 .رحبلا : يهو ةعيبل

 ليكشتل ًاعساو ًالاجم يسنامورلا رعاشلا حنم رحبلا ةروص يف اري كانه
 هعمو - نييبوروألا ةيسنامورلا ءارعش دنع رحبلا , :طقلا رداقلادبع لإ

 لاوحأ امهوادتت ؛دبألاو دادتمالاو رارسألل زمر  برعلا نييئادجولا دنع

 اهدهن صنلا اذه يف تدرو ينلا قئاقحلاو ..20تايركذلاو فارشتسال

 اال صا ا در د
 140/0, ةرهاقلا - بابشلا ةبتكم ل .رصاعملا ينرعلابرعشلا يف يئادجولا ا

 ةبادآلا ةيلك ءريتسجام .تيوكلا يف يعاتجالا ريغنلا يف ءرثأ 000 ع عب رع

« 



 مالا ئطاشلا ىلإ رعاشلا ىوكش نرح سس تنذو يجيلخلا رعاششلا ىدل: ةحضا ٠

 قمعو عاستاو ةناحر نم هيحوت امو هتطاوشب 32 0 لغلو 0 ا

 رارسقتسالاو نمألاب يحوي ؟ئطاشلا نأ ىلإ

 نب كرابم رعاشلاف .هيلإ ةهجوم بلاغلا يف رعاشلا ىوكش تناك كلذل « ةلضاطلا 07!

 ليللا » :ناونعب هل ةديصق نم ئطاشلا ىلإ هئيدح لالخ نم هتاناعم رحبلا ثبي فيس

 ١: فافضلاو

 طشلا فافض ايو

١ 

 اباثأ ىركذلا هب تفاط الك ٌداؤف
 20  اباذعلاو هيف ّنامرحلاو دعُبلا ذلتسي

 نع ريعيو همالآ ئطاشلا عيفر نمحرلادبع رعاشلا ثبي نيزحلا فقوملا سفن نعو

 : الئاق هاوكش ٠

 ينامأ يقف ٌلامآلا تءانتو ىرسلا يف لاط مالحألا ئطاش ايا

 كرام (1)
 7+ ص او

 لا . ؟8 +70 ص .فاغضلاو ليللا

 ينامز را ابباي ىحضأ رمعلا داصت
 (7نافكألاب هّنسك نونملا فك -ابصلا دهم يف لفطلا اذه -

 الا دبي نوار

 نودشني ؛ نيح ةعيبطلا نع نييسنامورلا ءارعشلا فقومب انركذي فقوم اهو
 يف نوليختيو .... اهرظانمو مهرعاشم نيب نورظانيو مهنزح اهنوتبيو اهيف نأ

 نوبطاخي اذلو ؛مهرعاشم اهنوك رشيف هركتو بحتف مهلثم سحت ًاحاورأ تأ
 اببس دعي ال انه رعاشلاو . "7, راحبلا جاومأو روخصلاو دورولاو موجنلاو

 يف لشف ببسلا نأ ىلإ تاراشإ كانه تناك نإو :مالالاو ىوكشلا كلتل اك
 رشابملا ببسلا نكت مل نإو ءام دح ىلإ ةمئاغ ةبرجتلا هذه نأ الإ :ةيفطاع
 : رعاشلا هيلا ريشي يذلا ملألاب د

 اسباثأركذلاهب تفاط املك داؤق لا
 «ابباذ علوه يف نامرخلاو دعبلا

 «ةاناعملاو عارصلا ىلع اهساسأ يف موقت ينادجولا رعاشلا دنع بحلا ةبإ
 هئادجول امئاد ءاذغ ملألا لظيل لشفلا بابسأ هسفنل قلخي هنأكو اهيف رعا

 ينو (مالحألا ئطاش) يلايخ ئطاشل انه ةاجانملا تناك كلذل
 دوجوم هنأل .لانملا بعص هيدل هنع ثحبي يذلا لمألا نأ ىلع رعاشلا ن

 ًاضيأ ليلد اذه يفو .همامأ ديحولا لحلا ىوكشلا لظن انه نمو :طقف لا
 .هل ةهجاوم تسيلو عقاولا نع داعتبالل ةلواحت انه ىوك

 هيلإ هاوكشو رحبلا نم لعجي نيح «هط دوم يلع » ىدل ًاضيأ

 (ت.د) نيرحبلا - مالعألا ةرازو :ةيموكحلا ةعبطملا .ط . ديعبلا لوح نارودلا :عيفق

 189-188 ص 18101 ةرهاقلا - رصم ةضبغ راد ءورلا :لاله
 878 صا رضاعملا ينرعلا رمشلا يف يقادجولا هاجتالا ٍ:طقلا



 انل فشكي مل يجيلخلا رعاشلا ناك اذإو .عقاولاب هتقالع يف مالآ نم هين

 هط دوم يلع ناف هل هتاجانمو رحبلا يف ءافشلاو ةمحرلا ىلع هروتع نع رشابع

 افشلا ىلع روثعلاو ىوكشلا :فقوملا اذه اتيواز يدل 8

 3 لام رادلا خزان

 يناذع نم ةحرو يماقس نم ةافش

 5 مومحلا ىوثمو رجب اي توملاو داليملا دهم

 27باقحألاو ةايحلا ةبعو يمه آلآ نأ

 فقوم هوجو نم رخآ هجو تايركذلا ثعبو يضاملا ىلإ ةدرعلا ةلواحمو

 نع الي ومي 0

 دعستل ىركدلا ةريحجب ىلإ اهب دوعي نأ ؛عارشلا نم ديرت «برحلا ديزا 3

 بايضلا اهقلغي ةيلابخ ةدوعلا ةلحر نكلو .كانه ابب ترم يتلا سمألا تا

 سمألا عارش :تايبألا ىلع ثغط يتلا ةيزاجملا تالابعتسالل كلذو « ,

 ماسنألا نم هتصق جسنتو . قبعلاو رونلاب سمألا حفاصت ةريحبلاو :ىرك

 يداهلا ئطاشلا بوص سمألا عارش اي يقمنل

 داشناو ديرغتي ىركذلا ةريحب بوب
 داعسإ دهع يبنو حارفأ دهع دن

 )١( ص 15287 توويب  ةدوعلا راد . ةلماكلا ةعومجملا  هئانلا حالملا :هلط دوم يلع 18

 دايعأب ًاجيزاهأ تناك انسمأ جهابع

 ,قفألا ةقرز قئاعت انتريجب اها

  قبعلاب راطعألاب رونلاب اتمأ حفاصت

 قسغلا يف ماسنألا نم تكيح ةصق جسنتو

 ١ قرو ىلع بتكت مو ايندلا ىلإ ابيدهتق

 نع داعتبالل ةلواحم يف ةرعاشلا لايخ اهجسن ةبرجت ىلإ اهلمم يف ريشت تايبأل
 دقر ....: :هلوقب ةرهاظلا هذه ىلإ ريشي طقلا رداقلادبع روتك دلاو "حقا
 ضعب ىلإ تاراشإ ينادجولا رعاشلا ىدل يضاملا ىلإ ةدوعلا روص ضب يق

 ليعبلا يدا تاهاتم 3 ودبت 0 2-6 0 0 0

 هلواخن رجبلا مامأ رغاشلا فقي يضاملا ىلإ ةدوعلا روص نم ىرخأ

 روخص ىلعو .فافضلا ىلع لامرلا تارذ نيب اهدقتفا ةزيزع تايركذ

 هتالؤاست ىلع بيجي نأ رحبلا نم ديري وهف كلذل :جاومألا ةكرح نيبو
 2 ةديعسلا يناوثلا كلتا

 ةالنشنر دق بع تاتعول ”ينلا ككل ل

 كاسملام ىلحأبسحلا يف ةينغأ [قاستشنللاك
 آلا تلاج ومب كتبا. ًاغن مهراسبخا نقلا

 385 ضو 18108: تيوكلا  لسالسلا
 .ةلواحم ىلع ىرخألا ةلثمالا نمو 7817 ص رصاعملا 1 رعشلا يف ينادجولا هأ
 ني
 1 .ا دم دخأ(

 ةةديصقو 18 ص ئطاسشلا ىلع تايسمأ د
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 منول 1 0
 ءوده ةرتف تاذلا حنمت مل كلذبو . ١ ةرفطلاب هبشأ جيلخلا يف روطتلا ةكرح تناك

 يف ثادح اك لهم ىلع يعاتجالاو يراضحلا روطتلا رهاوظ بعوتست ىتح يبل
 : .ام دح ىلإ ىرخألا ةيبرعلا تا

 ؟ةاركذ مجنلا يف وأ مشلا يف ةفقار هارت دعت مل وأ

 9 ؟هانضخ نحن مهو رحب لب يلمأ ىوفا اند نكي مل وأ

 اههعم راخبلا عاربصو جاومألاو حيرلا ةروث لالخ نم رعاشلا لكش دقو

 ملاعلا ةهجاوم يف ةديحو تاذلا هنم يناعت يذلا عارصلا ةعيبط ىلع لدي ًافقر

 يف درفلاو مطالتم رحب ةايحلاف , ئفاكتم ريغ عارص ةرورضلاب وهو ءافوح نم

 :يبيصقلا يزاغ كلذ روصي امك راطخألا ةبباجم ىلع ىوقي ال لفط

 اراتس يلوح دمت ىجايدلاو غاط ٌرحبلاو ٌريسملا نسيأ

 نع تالؤاستلا كلذك اهألمت ءهط دوم ىلعل ١ ةعوطقمب انركذت تايبألا هذه

 وه انه رحيلاو::نامزلا دي 'امتوط مث اهتاظحل لجأ رعاشلا نشاعةيفلباع ةبرغ 1

 الإ , 299 رارصإ يف اهنع هلئاسي وهف كلذل :هتع اهافخأ مث ةداعسلا كلت هحنم يذلا

 ديعسلا تاقوألا كلت نادقفب ةعيجفلاو رسحتلا مالآ سملن داكن اننأ

يحلل كلذو « هط دوم يلع ةعوطقم يف اهنم حضوأ لكشب  يوالقصلا دبعس»
 ةر

عاشلا اهيلإ هجو يتلا ةعيبطلا رهاظم نم يأ نم ًايفاش اباوج دجت ل يتلا
 ارارسبغلا ههتحفص ٌدبرتف نوكلاب فصعت ءاجوملا حايرلاو يف هتالؤاست ر

 ارادقألا عاصي لفط جاومألا ةروث يف ليئضلا يعارشو تايسمألا كلت ىلع تضق يتلا نامزلا دي رحبلا نم لعج «هط دوم يلغ» نأ نيح

 ىراوتو ىفتخا همثج الك ديب ينع ربلا ىلع اباوج كلذب دجوأف 7( رودقملا دي ينم اهتعزن يتاوللا يئايسمأ تيفخأ نيأ)

 ارارق يرظان نع يضْنَتو هوضلاب لخبت املاح رعاشلا فشكي مل نيح يفف «رحبلا ةاجانم نم رعاشلا فقوم يف انيأر اثم . هتالؤاست

 9”اراهنلا تيب ىجدلا ٌبوحشو يصعمس قلق جاومألا ٌبيدهو يلع ناف ءهل هتاجانمو رحبلا يف ءافشلاو ةحرلا ىلع هروثش نهارا لكل ىذا

 روثعلاو ةريحلا :نيفقوملا الك نأ عمو . (1) رحبلا يف ءافشلا دجو هنأب حرصي هط دوم

 حرط ىوتسم دنع تفقوت ابنألا امور ةيؤر نع نافشي رحبلا يف صالخلا ىلع

 اهمالآ نم تاذلا صلخي يناهيا فقوم ذاختا ىلإ اهاطختت ملو ,رحبلا يف ةيسفنلا مالآلا

 رعاشلا ىدل تالؤاستلاو ةريحلا هذه نأ الأ - هنع داعتبالا نود عقاولا هجاوت يهو

عتجلا يف تاذلاب ظيحي يذلا يسفنلا قلقلا نم ريبك ردق نع فشت يجيلخل
 

 روطتلا ةكرح نأل ,ةيبرعلا تاعمتجملا ىقا تاذلا ىدل |ههنم ربكأ ةبسنب يجيلخلا

 ؟يجيلخلا عمتجملا يف اهنم لوطأ ةرتف تذخأ ينرعلا نطولا يف رصاغما عمتجملا يف

 .تايدحت ةهجاوم ىلع ًارداق دعي مل هنأ ىلع رعاشلا ديكأت تايب

 هلارعتسا يف كلذو ءرعاشلاب طيمي يذلا فينعلا قلقلا ةروص ىلإ ةفا
 جوهو مالظلا دادتماو .جاومألا ةروث :نم رحبلا ةروثل ةيعيبطلا ةروصلا
 لالخ نم نايقولا ةفيلخ ىدل اهدجن ةيؤرلا سفنو ...لحاسلا ءافتخاو

 ابالقنا ناك طفنلا روهظ نإ ؛ :جيلحلا يف تثدح ينلا ةرفطلا ةرهاظلا لوح يمهف نسح رها

 يف ثدح يذلا عيرسلا مدقتلاف «

 6-2200 ألا ةمينرت :يوالقصلا ديعم (1)
 7 ةرسقا

 7/4 +1 ءال+ ض . لمألا ةميئرت : يو: 5
 .ءرطقل ماوعأ ةرشعو :تيوكلل اماع نورشع) خيراتلا اهفرع ام ةريصق ف

 . 48 ص ةلماكلا ةعومجملا هلاتلا حالملا :هط دوم ىلع ()
 واو 500

 48 ص . قياسا ردصملا :هط دون ىلع (م)ا
 7+ ص جيلخلا ةقطنمب ثيدحلا يبرعلا رعشلا روطت :يمهف نسح رهام باتك عجرم

 ..18 نص 183+ - تريب - بتكلا راد . ط :لؤللا رئازج نب 05 82 ص لصفلا اذه عجاري (4)



 يتفس هب يرجت ذإ جولاك 2 ا

 ينمفذت حيرلاو اهدوقأو تأ يما تاس لو 1
 يقرغتو يف يدوت داك بخاسص 20 عايضلا رجب يف فادجملا عم عاض يلمأ ؛

 نرجو يرودش يوي

 00! ينتُمس نسم ًتمصلا نأك ىتح
 لواحي هنأكو ؛روصلا هذه ممرل بضني ال ًائيعم رحبلا يف دجو رغاشلا نذإ

 هنكل هنم رفم ال مالستسالاف .تابوعصلا يدحت ةلصاوم ءارو ةلئاط ال هنأ انعانفإ

 , : ةفيلخلا دمحأ لوقي . تيم مالستسا

 تاذلا بناج نم مالستسالا هتيابن نوكت يذلا دوجولاو تاذلا نيب عارضلا ١ ا 2 : 1:

 جيلخلا اهب رمي لازي امو رم يتلا ةيراضحلا ةرفطلا هاجت لوأ لعف در هربتعت نأ ع 2 0 5-1 نا 2
 جيلحلا ناسنإلل اهيف حمست م ةجردي ةثيدحلاةنيدلا ماعم قفادتو :لورتبلا ل 0

 تاذلاو ؛هدشأ ىلع عارصلاف ةعيرس تاريغتم نم هلوح ام للحيو ءهسا ١ 26 0 لأ يب ةريز قمرا
 اهتاياغ ققحتو ءاهتسفن دمت نأ نع ةزجاع لئاملا ريدهلا اذه طسو ٍرفاكل عارشلا فوج يف تاما داش

 ةيعامجالا ةناكملا نإ ... ٠ : رشيف تسنرأ لوقي ءاهب تزرب د تاغ ليسو 1

 يأ ؛نيرخآلا سانلا نيبو هنيب طيسولا رودب ميدقلا ماظنلا يف موقت .داوسمي حل ةدنيصق يف يناودبلا دمنا ركعات نر خا
 «طيسو نود ًاديحو عمتجملا هجاوي درفلاق.يلاهمأرلا:ملاعلا يف امأ . ِ . 9!« ةئدصلا نييارشلا ٠ :هتديصق يف يتبسلا يلع رعاشلا دنعو 97, تارطخ

 ةيوقت ىلإ كلذ ىدأو .ةلئاخلا ءانأ اللا ةهجاوم يف ةدرفم «انأ» ءابوُ ان ةياهنلا يف يقتلت ىرخأ ةيواز نم فقوملا لوانتي يراصنألا ايركز هللادبع رعاشلاو

 ...عايضلاو ةريحلاب ًاروعش
 - 17 نع 181/4 تيوكلا - رشنلاو ةعابطلل لسالسلا تاذ.

 789+ نع ١81/4 تيوكلا - تاعوبطملا ةلاكو .ط.



 تاو

07 

 غاوشلا يوطم ئطاشلا انُقروز ىسرو»
 انيق فَّرط م قروزلا كلذ

 .ىؤرلا قافآ ربع

 ةرجت جدن لمكن لا لص
 هرهز ولح انقطق ام برد ون

 انعجرو
 تايركذلا لجس الإ اننيب ام دعي مل

 , 29, تابس مالحأ ناك ًايلح ناك ءيش لك

 ىلع ردسقي ال مالا نم ًارارق رعاشلا اهذختا ىرخأ ةليسو ألا تابيسم

 يذلا لمألا نع ًاثحب اهيف ىري وهو ةلحرلا ناسنإلا فرع ذمو . هعقاو يف يف اهتهجاوم

 نأل ءاملا رداصمو بشعلا تبانم ءارو لحري نا ناك ةيدابلا يف يبرعلاف .هتكيب يف هدحي مل

 ن رحبلا طسو لحري ناك صاوغلاو « ليحرلا اذه ىلع هتربجأ ةيوارحصلا هتثيب

 هتثيب نم رارفلا ىلإ هتجاحب رعشي ٠ فقوملا اذه يف رعاشلاو .لوألا هقزر ردصم ؤلؤللا

 يف دجيو «هلايخب اهئاوجأ .يف قل
 م يتلاو اهيف ايحي يتلا هتكيب نم قاض اع اضوعو هل ًاسفنتم اهباحر حبسف نم هروصتي

 لاحملا دودح ىلإ ةلحرلاو :مهولا نم انه قروزلاف كلذل 7, اهلاتحاب لبق هل دعي

 نأ ىلإو ةلحرلا نم فدها ىلإ لوصولا مدع ةراشا عارشلا ي :يرماعلا بايذ رعاشلا كلذ روصي امك يرعاش ملاع ىلإو
 5 يلاعت نايقولا ةفيلخ رعاشلاو .ًارصتنم قروزلا لصي مل كلذل ملح درجت

 :هلوق يف - ًاسئاب ةليوطلا هتلحر نم برتغملا ةدوع  ىنعملا اذه زاربإ 0

 ابرتغم بيغلل ةلحر نم تدعو يتحنجأو تاعارش ا مهولا نم
 ابضخ ام سمشلا عامشب .رّثعم» قفأ ىلإ جاد قف لاحملا دود ىتح

 9 ابحس ىجدلا بوث نم َمّقلت عام اهعبتي ٌراقألا بيرغ يرعاش ملاع ىلإ
 هنم فشتسن اننكل  نطولا نع ًايئاكم ًابارتغا نوكي نأ نكمملا نم 29:لايخلا ايندك

 عاس ....قفأ ىلإ جاد قفأ نم تردبأ ٠ :اهتيادب ذنم سأيلا لمحت
 ثناك كلذل .اهبحاصو ةلحرلا فلي ناك مالظلاف ..« ابحس ىلا
 .ةلحرلا لبق ناك ابك ب

 ألا عايضلاو ةبرغلاب روعشلاو بايضلا اهفلغي ًاض

 نم مالستسالا يه عمتجملاو درفلا نيب ئفاكتملا ريغ عارصلا ةجيتن تناك ايكو

 ,ولا ةلحرلل ةيابن سأيلل مالستسالا ناك قباسلا فقوملا يف تاذلا لبق

 رعاشلا لوقي .لانملا ديعب ملح اهلالخ نم هيلإ تاذلا ىعست يذلا لمألاف ,فقوملا
 لمألا لاز

 هل حبصت لمألا اذهل ةلالطإ نم ةلحرلا ولخت امدنعو .ًاديعبأ نامألا يييتعلا هللا دب : ىبتعلا هللا دمع
 : يببصقلا يزاغ لوقي . ريصملا ضومغب روعشلا دادزي

 - 121 نم وماي تالا هياط عسا ب دعو نه نم دعمت :يربستا بايخ 102 ص ييوكلا رمشلا تازيش* 34 ص ةّيكيتتامورلا +لاله يمبنغ دمي (1)
 75 ع .حايزلا عم تدر 3 3 .يرماعلا بايذ (؟)



 يلارتغا ايند يف ٌتْمهو ٌليحرلا ناح ذإ مويلا
 بابضلا يف رحبي تاققخلا نهاو يعا

 باذعلل ًاديحو ينكرتتو

 ينم نيرغت تنأو كيلإ ناتدودمم ياعارذ
6 

 » ينم نيرفت تنأو كيلإ ناتدودشم يانيعو 00

 _ عايضلا ليل يف حالملا كلذل تتر ام وأ

 27 غارشلا َقْفَخ ىوس هرماسي ال رفاسملا كاذ
 عقاولا نع داعتبالا فقاوم - فقاوملا هذه لالخ نه ىرن نأ عيطتست نحتف ند

 ةيواز نم هعقاوب هتقالعل اههالخ نم درفلا رظني يتلا ةيسنامورلا ةيؤرلا نم هن
 اهزواجت هنكمي ال تاقوعم هيلإ

 تاذلا عارنص لوح نارودلاو .ةاجاتملاو ىوكشلا تناك كلل ءاَهلع

 ديعب الح هيلإ لوصولا لظي يلايخ ملاع وحن ةيحورلا ةلحرلاو .مالستسالا
 هلإ ؛تاقوعملا كلت يطختل اهتلواحم يف تاذلا اهيلإ تأجل يتلا لئاسولا

 لثمأ لح نعت ثحب نود ملألا حرط ةلواحم دنع ةياهنلا يف
 عقاولاب درفلا ةقالعل ةيسنامورلا ةيؤرلا تناك انه نمو هلأ

 آمأ :ةمتعم تحبصأ ءايشألل
 | اذهو 3 ف
 ريم اذهو ؛بايضلا هفلي هلك هدغ .هرضاح

 بحلا جزتمي اذكهو .. باذعلل 33 ينكرتتو ينركدت مويلا ؛ يداهلاو دشرملا ىرب

 . 9!« ةيرغلاب ساسحألا قمعو رئاخلا نزح

 ١ سيلو دهاشملا رود تذخأ ةضماغلا ةلحرلا هذه يف ةأرملاف كلذلا

 ةتلحر نم ديري رعاشلا نألو .ةعئاضلا ةقيقحلل وأ لانلا ديعبلا لمألل ًازمر رعاشلا

نم اما لكل ةجاح يف وهق عقاولا ملأ نع الصتم ًاداعتبا نوكت نأ هذه ةيحورلا
 هناك 

 لمألل ًازمر ةأرملا نم لعجق :هنع داعتبالا تارربم :درفلا حنمو .مألا اذه يذغي نأ

 : يمشاحلا يولع رعاشلا لوقي .« لوطي ول ىنمتي ماح ٠ يهف ديعبلا

 حيرلا هقزمت ٌعارش ينمعلا نامي اي انأ ٠

 ناك“ نأ دعبف . عقاولاب هتقالع يف

 ققوملا اذه يف  تزرب .قباسلا

 الك يف رعاشلاف :صالخلا فراشم ىلإ دوقت نأ نكدملا نم

 انيب ءاداعتباو ًاروقن ناك لوألا فقوملا يف هضقر نكل ملألا يعاوذلا

 1-4 سع .ؤلؤللا رئازج نم راعشأ : يبصقلا يزاغ (1)

 80 ص 188/ توريي -ةدوعلا راد  ط . نزحلا هع يأ نمي م ل سس



 كلذب ت
 ةيناكمإي

 دو .لاضتلل ةلصاومو «ملألل دحت وت فقوملا اذه يف ضقرلا هجوا

 ءملألا تابيسم ىلع ءاضقلا بوجوب ناميإلا اهساسأ ةيعقاولا ىلإ برقأ

 نأ دعي ةليسو ةيؤرلا هذه لالخ نم رحبلا حبصيو .لضفأ دغ ىلإ كون

 .بوره ذفنم ناك

 ملا يناجيإلاو . عقاولا نع داعتبالا يف لثمتملا يبلسلا :نيفقوملا الك ىرن اننأ الإ

 مايألا مدقتب تفخ نإو .رصاعملا جيلخلا رعاش ىدل نيرصاعتم ملألا تاببسم للي

 يفاثلا رايتلل ايكاوم ىرخأ ةرم ةوقب زوربلا ىلإ دوعي هنإف «لوألا رايتلا ةدح

 يف رخآ عمتجم يأك - جيلخلا عمتجم أ نيرايتلا نيب بكاوتلا اذه بابسأ مهأ نم

 امو :هلخاد يف عساولا اهادم ذخأت ادحلا لماوع تلاز ام  يبرعلا نطولا

 رب ةحضآو ةمس ديدجلا وحن عافدنالاو مدقلاب كسمتلا نيب ددرتلاو ةريحلا تلاز

 عاستالا يف ةذخآ عمتجملا تاقبط نيبو : ءانبألاو ءابآلا ليج ن ةوهلا نإ لب . عمتجملا

 رثشابملا كاكتحالا ةجيتن ةديدجلا ريغتلا لماوعل رمتسملاو ئجافملا عافدنالل كلذو

 الا نم ةلاخ ىلإ دعب لصي مل ثيدحلا يبرعلا عمتجملاف . ةفلتخملا تاراضحلاب

 ناك كلذلو ىرخألا تاعمتجملاب هتقالع يفو :هلخاد يف دارفألا تاقالع يف يسنلا

 ىلع ءاضقلا ةلواحمو رعاشملا هذه ةهجاوم رايثل ابكاوم عايضلاو ةبرغلاب روعشلا

 , 91 اهتايبسم

 دارفأ

 قارن /

 رعاشلا ىريو رحبلا ةروص لالخ نم عقاولا نم ينايالا فقوملا اذه سردي نيحو

 يل ايطعم جزمب

 و عارشلا نم ةاجنلا ليلد ماهلتسا ,رحبلا اومأ عم ةهجاوملا ةوق .قارعألا ىلإ

 [ئطا ش ىلع رحبلاو ربلا ةروص نم هيلا قوتي يا ةلاصألا ماهلتساو .... ءانيملاو زاثملا

 315317 برح ىركذ نم هفقوم يف يبيصقلا يزاغ لوقي .جيلخلا

 35 نص . رصاعملا ينرعلا رعشلا تاهاجتا :سابع تانسحإ +عجارب يأرلا اذه لوح (1)

 اهرات يق نصْعو ىركذلاا

 ىلع رطخاو .ءاهكاوشأ لك
 اهراع ةرارق يف كحورب ف

 5 رابع ومس ّقشناو ءاهفايسأ

 دج انفوفص يف ةوقلا ثعب ةلواحم نود. ةعزملا مالا رتجن نأ نفل
 ديدج نم يف ةو 3 ايل
 : رصنلا يف امألا قيقبت ىلإ عفد ةوق ىركذلا هذه نم لعجن نأأ١
 نع ربعو . رصنلا يف لمالا قي ١ك 3

 توقد متت غلا , 5 رحبلا رارقو صوغلا ؛ :رحبلاو ناسنإلا نم لك يف ةوقلا نطاومب حل
3 

 لإ زوفلا عيطتسي ال كلذك ء رارقلا ةشحو لداعت وقب عتم نم الإ صوخلا
 ادختسا ناك كلذل . هيلع بلغتلا بوجوب نقوم وهو ملآلا مضخ يف هسفنب ©

 (قاذقاو (صخو ,بهرت ال :ريبك دخ ىلإ 0 0 : ' ًاقفوم يهنلا
 هج اوملاو يدصتلا ىلع ةردقلابو ةوقلاي يحوت لاعفأ يهو ...قشنا

 قافآ فشتكيل ريطي رسن ىلإ هثلوحو .يلاثم ملاعب لصاوتملا هملح نمل راحبلا لوه طسو هفيداجم رسكتو ؛ةفصاعلا بويه نم ذختي عيفر نحلل
 :لوقي ثيح لهجلاو ةناكتسالا راثآ وحمت ةروث همامأ ةرذ لك يف اك

 سمألاك محأ دعأ م١
 روحو نآطشب

 ةفصاعلا بوبه دعب

 روحبلا هيت يف يفيداجم تعاض نأ دعب
22211 



 اا اذه يف هارن 0 هقييو م ءاحألا

 مالآ ىلع درمتلل ةروص اهنم الدب ذختاو :ةبرغلاو نزحلا رعاشم

 تاتا نات !

 0 ره دعت مل

 ةقاش ةلحرلا تناك اههمو :اديعب ناك امهم هلمأ ىلإ لوصولا ىلع رثقم اهلالخ رعاشل

 رعاشلاف ءرحبلا طسو نامألا نطاومب (ئاد ةطبترمف انه ةأرملا ةروص امأ

 اهنم دب ال ةلحر هطسو يف ناسنإلا عارصو د

 يف ةلحرلاو .ديعب لمألا دوب
 اذه يف امأ . 9 ينإ

 :أرملا تذختا دقف عقاولا ةهجاوم ىلع ةردقلا حضتت امدنع

 تطبترا اذإ رعاشلا ىدل ددرتي رخبلا يف ةلحرلا ملاعم حوضوف ءأزيممو ًاوراب

 ءرانملا ءوض :لثم تايئزج يف هارن حوضولا اذهو .(لمألا زمر) ةأرللاب ابق

 : ليحتب /| دودح ابب ربعي نأ عيطن دبي ةوق هتحنم ةأرملا ةقفرب

 5 هلئا
 نانح نم ًاقروز يل تنك ايب

 8+ ص لصفلا اذه عجاري
 1/7 ىع .قئؤللا رئازج نم راعشنأ : يببصقلا يزاغ ناويإ

 23339.74 ص لصقلا اًده رظنأ (5) .

 اب هل قمري يذلا - لمألا ىلإ لوصولا ةراشب .دمتسي ةفيلخ لاف

 يراشتتابب يتا
 كييع ن ل فأ (9 را ذملا ”ءاز

 هدمتو ءامئاد ةأرملا 3 انهو . بعاتملا هك دق رعاشلا ةل ءا

 ةعيلطلا راد .ط .فيصلا موجن نم
 18١ ص .يراوصلا 7

 - تروي - بكل راد .دط م ص ء 1978 .ات نم تار

 114 ص وحك - توب -



 نيح ىلإ ولو ؛رارقتسالاو نامألا ىلإ لوضولا ةروص رعاشلا حنميف ًافرلا امأ
 اذه يف ناسنإللو هيلإ ةبسنلاب ةأرملا ىقبت نأ ىنمتي رعاشلاو .ةلحرلا هدعب 1

 :رفسلا هدهجأ |ملك هيلإ نكسي ةحر نطوم دوجولا
 نمحرلا وعذأ

 ىقبي نأ
 .ةملظلا هتكلمت ليل يف
 مايألا رحب يف ىقبي نأ

 راتب ل

 تنوك يتلا ىوألا عبانملا - ةلاصألا ىلإ ةدوعلا نم ذختا رعاقلا نإف كلذك

 يف هيلع ترطيس يتلا ةبرغلاو نزحلا رعاشم داعبال ًاحضاو اقيرط  ناسنالا ةيصخش

 (جيلخلا ) هرجبو هربب نطولا ينعت يجيلخلا رعاشلا ىدل ةلاصألاو .هتاذ نع هلجب قيرط

 ١ أ اهتفداصم ىلإ قوتي ةزيمم ةيلمم تاممو.ةصاخ تالالد نم هب رخزب امو

 ةبرغلاب روعشلا نكل هتسارد ةعباتمل ةلحر يف هنطو نع دعتبا يبيصقلا يزاغ رعاشلاف

 كيب يف هيلع رطيسي مل ساسحالا اذه نأ نيح يف .هتلحر ءانثأ هبلع ىغطي ناك

 لوقي .ةظحل لك يف همامأ ةزراب هنطو ملاعم نإف كلذل . ةنينألعلاو نمألاب روعشلا ناك

 اؤللا ةريزج ٠ ناونعب هل ةديصق نم

 ثبوردلا اهّظفلت للسيللا يف هسشيز يفاتمر تاذ.ن
 يبحلا الو يب لهأ الو هرأ هذ هل
 0 هسلاو عرازملاو «ىبطاوقلا عمم كانه يضر
 ليختلاو ةقيفملا سمشلاو فادصألا نيطوف يف

 يبصقلا يزاغ (1)

 ةضاقاابي لحاوسلا يف كءوسم تيدف' حالا
 تاك حماللا ة
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 يهاز كارأ جل يللا 0
 مااا

 ما

 ينك نر
 (!ةماسمز ةخق كليلع ىفوأ يقروز اذ ينطوم اكل

 ءافصلاو ةنيلأرطلا تاءاإ لمحت نطولا نم رصانع رعاشلا ىقتنا

 : د يفاغلا أفرملاو ؛ليخنلاو ؛ةئيضملا سمشلاو :لوهسلاو :ةدتمملا
 رضاعملا ناسنإلا هدقتفي ام يه اهتاءاديإي رصانعلا هذه نأ ىلإ ريشي هنأكو

 تلكش ينلا روذجلل زمر اهرودب رصانعلا هذهو .عايضلاو ةبرغلاب رعشي
 ةهجاوم « عمتجملاو درفلا عيطتسيل روذجلا هذبب ثبشتلا نم دب الو هدب

 يجيلخلا رعاشلا ركذي امدنعف .هرعبو هريب جيلخلل زمر رعاشلا دنع رحبلا نإ ل
 0 لم ةدرشلا ةلاشألا دخان ىلا هازجأ مقسم نسال 0

 (جيلخلا) نطولا ضرأ ىلإ هتدوعب رعاشلا ة ةحرق روصت اهلمج يف ةديصقلا
 «ةساردلا ةلصاوم لجأ نم تناك هنطو نع ًاديعب رعاشلا ةلحرو .بيغملا ل

 نم هيش ىلإ لوصولا يف لمأل

 يِرْبَخ نم تفشام لسمو ثدَح تاهف ةنه ىؤتلاب انيلع
 رطخ ىلإ .نمأ نم خبزا يب تزراط ةيدوأ تن ارحب نب

 عبلا مد يف نوح 1 رو يقرا تب ال الح ةذا

 1١ +5 +8 ص لؤللا رئازج نم راعشأ
 الب ةكرعم : رعاشلا ناويد يف ةلماك



 ىلع مسنلاب حاف َكّشْتأ نك
 ةمحلم نآرقلا يعمم يف بنمو
 اهثنجو َسمشلا ىوغت ئطاوشلا نع
 تّدقر اهفادصأ يف يلآللا نع

 جوملا :ييف اهيلإ لوصولا ىلإ قوتي رارسأب هدمت يتلا جيلخلا يف ةلاصألا روذجو
 .ةميدقلا صوغلا ةصقو فادصالاو ئلآللاو

 يف روذجلا هذه .جيلخلا ةقطنم يف اهفاشتكا نم دب .ال يتلا ةفرغملا ةراكب ىلإ زمرثا

 ابنأل هنطو نع ًاديعب اهنم ىناع يتلا نزحلاو ةبرغلا راثآ وحمت نأ عيطتست هتاذ تقولا
 ةفلألا نم روعشب جيلخلا بطاخي وهف كلذلو .ةايحلا ةطاسبو ةرطفلا ءاقن لمحت

 : مسنلاب حسما

 < نأب رعاشلا تاينمأل صيخلت ةديصقلا نم ةريخألا

 :هفيلح رصنلا نوكي اهرارمتسا

 ذاصلا ةقرزلاو ئطاوسشلاو

 او «لسو ثدح ؛ةفطاعلا قدصو

 ف .ةيمالسالاو ةيبرعلا

 اهُلقنت ةاضيب ةجوم اي جيلخ
 هتعالم وزغت نأ كهجو ذيعأ

 ُهَمف ىول ام ايبرع ُهُتاِهَع

 احصو افغ ام ايبرع ٌهُثدِيع

 "تاحفن ٠ : هتديصق يف نانس هللادبع رغاشلا ىدل كلذك احضاو هد فقوملا اذه

 ناسنإلا ماما فقت يتلا تايدحتلا ةهجاوم يف ةوقلا دادمتسا لواحي

 يرش يف جوملا شرو ىحرج تاهآ
 روصلاو ناولألاو َّلظلا ملاع نم

 رفقخلا رجأ ٍليصأ يف يمترتف

 رهسلل صاوغلا َنِّيعأ تفلخو

 رحبلا ةروص تايطعم لالخ نم رعاشل يناجيإلا فقوملا ماعم نإ
 قلخ ىلع درفلا ةردق زورب ىلإو :ديدجلا هعقا

 ١ الح نم ناونع ناسا نم ل باددلما تروق ولا تايدحتلا عم ربكأ

 ةأرملا نأ بئاج ىلإ ؛ةيرحبلا فصاوعلاو جاومألاو صوغلا ةروص اهب هدمت
 ةراشبللو ؛ ةلحرلا لالخ نامألا نطاومل زمر يهف :ةديدجلا فيكتلا ةلحو يف 5

 يف اهنم دب ال ىرخأ ةروص روذجلاب ثبشتلا ةلواحم تناكو لمألا ىلإ لوصولا ف
 لالخ نم رعاشلا اهيلإ راشأو .ةديدجلا تارابتلا هجو يف دومصلا ةلصاوم فدو

 ةقرزلاو ,أفرملاو . ليخنلاو ,ةئيضملا سمشلاو .ةدتمملا ئطاوشلا + يف

 :نأرطلاو ةطاسبلاو ةرطفلا ءاقثل زومر ...فادصألاو .آللاو
 ًاعم عمتجملاو درغلل ديدجلا راسملا يف نامألا

 اهلكو -

 تايبألاو ... بصو جوملا ش

 هتلاصأ ىلع جيلخلا :قأسنا
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 يرصب ىلإ يبلق نم قوشلا ٌمباصأ
 رفظلا ةمسب الإ فصاوملا

 رقتلا ئطاش نم ْتَرَجاه ةنكلب

 روسلاو زاجعإلا ةغل ىلع الإ

 نيذللا ءاقثلاو ةلاصألل زمر يهو

 .هيلع ةرطيسلا |مئاد لواحت يتلا



1 
 وأ يناثلا توصلاو 27٠ ةلالدلا يف يناثلا ىوتسملا وأ

 فقوملا يف ثحبلا اهوانت يتلا صوصنلا يف انل نيبت صنلا ريسفت ف يناثلا
 ناسنالا اياضقو صوغلا يضام تروص يتلا صوصنلل ةين

 .لوألا ىوتسملا ىلإ ةفاض

 رحتلازم يزكعلا ثيقوملا
 20 227 جس

 اياضق ىلع ةيزمرلا هتلالد يف ناك صوغلا ةصق لوانت يذلا رعشلل يناثلا ىوتسلا قش بم تقاوم ةّييزمَر ثالالد 11

 ةيزمر ةروص رحبلا عم ةيقيقحلا هتقالعو راخبلا نم لعج رعاشلاف . رصاعلا َن
 هريوصت يف وأ .يضاملا كلذب هرخف يف ءاوس ديدجلا هعمتجم عم ةرصاعلا أبا

 ةفيلخلا دم دحأل صنلا اذه لثمف , مدقلا ليجلا اهب رم يتلا ةيونعملاو ةي

 :صاوغلا ناسل ىلع رعاشلا هروصي يذلا رخفلا فقوم ءارو ىرخأ ةلالد

 بصلاو دجلا فيلح رسحبلا يف صاوسنلا ان
 وف يفو رك ين جونملا انرلا عم شكلا

 ٍرجفلاو ةملظلاو ءاونالاو جوملا نسبا
 خصلاو جوملا نيب لسيللا يف يتتيفس

 "!يردص يف لامآلاب قفخي ؛يناه

 ن»يزمرلا فقول تيعتضأ لولع
 : ١ جيلخلا عاشر دنع حبلا

 دعب رثكأ فقوم ىلإ ةبيرقلا ةلالدلاو رشابما فقوملا رعاشلا زوامت ةيفيك ىلإ ل

 م لاخلا يزمرلا فقول نأل «ةيزمرلا ةلالدلا ىلإ وأ ةرشابملا 3 لإ برذأ

 ٍبهاذملا يف صئاصخلا كلت تدرو انك رصاعملا يلرعلا رعشلا يف 0 3

 رمل » :هياتك يف دمحأ حوتف دم ةرهاثلا هذه لإ راشأ دقو .ةيبوروألا ةيبدألا

 ناد هلي صلال رشا زمرلاو
و ا سس طن

 ا

هذملل ةقيقدلا دودحلاب نايحألا لك يف مزتلت |
 0 هر دنع ه رع اك ب

 ادا لالخ نم رحبلا نم جيلخلا رعاشل يزمرلا فقوملا ةسارد نكملا

عاشلا فقوم فشك لواحن نيح , وللا يف ا
 ر

 ىلع حلت ةرصاعم ةبضق ىلع ةرشابملا ريغ وأ ةيزمرلا صنلا اذه ةلالد انل ىذ ةرشابم ةباجتسا ىلوألا ةجردلاب دعت
 ةأرجلاو مادقإلا ملاعم ىلا رقتفت يتلا اايحلا راكتإ: 7 " حرشو ريسفت ةلواح وه ةديصقلل (لوألا توصلا)

 يفاعم لكب زيمتت يتلا دقلا صاوغلا ةايح فراشم ىلإ لوصولا يف ةبغرلاو ؛ 2 " نكلو .صنلل ةماعلا ةلالدلا يف لوألا ىوتسملا لثي اذهو «بيدألا اهخاي
 اناا دعبلا حل نإ

 ةرشابملا - امود - زواجقي َّق درت
 نع داعتبالا : يبئاج يف .رصاعملا ناسنإلا اياضقل رعاشلا دصر نع - ةلداعتم ةازاومب - ريعي هنأ يأ ءةيبدألا ةيرجعلا ىف ةقلطلا خد 3

 تهمك
 - 41 ص :ةادألاو فقوملا 4
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 ع



 .فقوملاو « عقاولا

 رخببلا يف دي هنإف تايدحتو مالآ نم هريثي امب عقاولا بنجت رعاشلا لواحي نيحف
 : عيفر نمجرلادبع لوقي :هتاجاتمو هاوكش رعاشلا هئبي ابحر اناع

 ىرسلا يب لاط مالحألا ئطاش اي

 اًسباي ىحضأ رمغلا داصح اذه

 ةروص تايئزجل همادختساب رعاشلاف
 زج ددرتت ىرخأ صوصن يفو :مالحالا ئطاش :دجن كلذل يزمر.وأ رشابم

 ف ةيعيبطلا ةروصلا لخاد ةكرحلاف ...مهولا رجب «ىركذلا ةريدجب ؛ سمألا عارش : لثم

 ًايقيقح ًافصو تسيلو ةيسفنلا رعاشلا ةلاحل ساكعنا اهريغو. صوصنلا هذه

 ١ رحبلا رظانم

 نيب عارصلا فقوم يف كلذك رحبلا تايئزجل رشابملا ريغ مادختسالا اذه حضتيو

 رعاشلل صنلا اذه فقوملا اذه ةلثمأ نم .هلوح نم عقاولا تايدحتو رعاشلا تاذ

 : يبيصقلا يزاغ

 حاط رحبلاو ريسملا نسيأ نبأ

 نوكلاب فصعت ءاجوملا حايرلاو
 جاومألا ةروئ يف ليئضلا يعارشو

 63-133 نع ةرضافل اياضقلاب صاخلا ءزجلا يف تسرد يتلا صوصنلا يف تامادختسالا هذه رظنأ (1)
 78 ص ديعبلا لوح نارودلا :عيفر نيحرلادبغ (7)
 8. ىص ؤلؤللا رئازج نم راعشأ : يبصقلا يزاغ (5)
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 رحبلا تايطعمل يزمرلا همادختسا يف ناك عقاولا اذه نم

 قاجانملاو :حانيرلاو :جوملاو ,عارشلاو .قروزلاو .فافضلاف :ةيونغلاو ةيداملا
 اهتالالدب تمدختسا تايئزج ....ةاجنلاو ؛ةلحرلاو «صوغلاو «قرغلاو :عارصلاو

 , 9 تامادختسالا كلتل ارث انيعم رحبلا ناكو + ةيقيقحلا ريغ ةيزمرلا

 ينامأ يهف لاغآلا تءانتو

 «)ينامز رارضخالا دعب ٌدوساو

 ريغ مادختسا هنأ لوقن نأ عيطتسن انه رحبلا

 عارلا نيبو اهنبب عارصلاو ءجاومألا ةروثو «حابرلا فصتو يتلا“
 لخاد تاذلا عارصل ةيزهر ةروص ابنأ لوقلا عيطتسن اهلك ةروصلا هذه

 مدع تابئإلو عل . عارصلا اذه ةهجاوم ىلع اهتو
 : 8 ين آف رملا هذاختا مقاولا نم يباجيالا رعاشلا فقوم يف ةيزمرلا تاساكعنالا ةلثمأ نمر

 هتلخر يف رعاغلل ةبسنلاب نامألا رب اهرودب لكشت يللا
 :هفيلخ هللادبع ىلع رعاشلا لوق يف ارك .هلوح نم عقاولا تايد حلاو

 رملل ازمر راتملاوا عل

 00 «لقملا تاعارض نم افالتثاو

 رئاشبلا ئطاش ارهرودب ايعدتسا .ةآرملا انيع امهو يجاسلا ليللاو ناعارت
 يزمر مادختسا انهف .نويعلا نم ثعبنملا قلألا نم كلذو لمآلا ىلإ لوصولا

 يه ينلاو ءاه ةفص وأ ةأرملا نويعل زمر رئاشبلا طشو ليللاو ناعارشلا
 .هيلإ لوصولا رعاشلا ديري لمأل زمز

 ةكيهراكلإ تاّيِمْحَشلاَو تاراتنال ا ضعَب يظر

 اي رحبلا نم يزمرلا فقوملل رخآ ىوتسا
 يف ةيخيراتلا تاراشإلا قظعب نيمْضَت
 ةروص يف فرط ةباثمب ةيخيراتلا ةزاشإلا

 اراتس يلوح دمت يدلاو 1

 اراربغا هاتحفص دبر

 ؟اراتعألا راسي لش
 تايصخشل رعاشلا فيظوت

 ةيصخشلا نوكتف ؛ةديصقلا نم

 ليرد نيعم فقومل زمرو

 ب د. نص .يراوفلا ل

1 



 :وتي ءارثلا اذه 5 رعاشلا تا

 ةيئارتلا ةيصخشلا اهيف مدخت لا ةيرعشلا ةروصلا نوكت دقق ٠ . ةيرعشلا ةروصلا

 ايفارطا نا تر لد ةيانك وأ ةراعتسا وأ هيبشت - ةيغالب ةروص درا

 يعو نيب ةلصلا قيقحت هرجمب ةديصقلا يف اهتفيظو يهتنتو ,يدام يعقاو لباقم لإ

 عشت ةيزمر ةروص نوكت دقو .يعقاولا لباقملا اذه نيبو هئادجوو هركفو ىقلتلا

 رعاشلا حاجن نإف لاوحألا لك يفو .اهديدحت نكمي ال ةبيحر تاءاجيإب اهبف ةيصخشلا
 :ةيحان نم تاءاحيإلا نم دفنت ال ةقاطب

 نم قايسلا اذهل
 اروصلا نحش يف هقيفوت ىدمب ساقي

 ! تايضتقملل اهعيوطتو ةديصقلل ماعلا قايسلا ةمدخل اهفيظوتبو

 نم اهيلع ًاضورفمو ةديصقلا ىلع أرحقم يئارتلا رصنعلا ودبي ال ثيحب ةيناث ةيحان
 تاذ ةيثارت تايصخش ىلإ رعاشلا ةراشإ تناك رححبلا ةووصص لالخ نمو ا اا

 :مالسلا هيلع حونو دابدتسلا :لثم رحبلاب ني ءزج يف ةقالع

 ةقالع اهيف نوكت ةيراعتسا وأ ةي .... مالسلا هيلع نايلسو

 يتلا ةروصلا هذه فارطأ 5 عم يجيلخلا ناسنإلا

 :لثم ةقالعلا كلت نم ةبيرق اهتايح ثادحأ ضعب 3 تايصخش اهرودب يعدتست

 ةايحلا ةوق نم يجيلخلا ناسنإلا لاقتناو . صوغلا ةنيفس رهظ ىلع ةراحبلا ةاناعم

 .لورقبلا نمز ةحار رثكأ ىرخأ ةايح ىلإ صوغلا نمز ٠

 :لوقي هلمأ ىلإ لوصولا ليبس يف هتاناعم ريوصت يبتتعلا هللا دبع رعاشلا ديري نيحف

 فاؤطلا لوط نم لم يدابدنم ٠

 نم اهيف سيل روحي يف :

 - 5097 صح رضاعملا ينرعلا رعشلا يق ةيئازثلا

 اراهنلا ءوض تركنأ دق فهكأ
 5-5 سمألاب ناك يدابدتس

 هنيفسل اعارش نم انجسن

 هنيعللا ؛ زوديم ٠ ..نكل اهب ّرمعلا رب

 ينابع باحص عالقإلا ةليل يف تزجح

 يبابو يكابش  سؤبلل اي  رخصلاب تدصوأ
 00 ةنيزحلا يمالحأو يلامآ ةقارشا نود

 انك يف نيرصنع اتذخأ دنق ؛زوديم و ؛ دابدنسلا و يتيصخش نأ

 نم ذختا انه رعاشلاو "7: دايترالاو ةرماغملل زمر رصاعملا انرعش يف داب
 ام ةرماغملا ةعباتم نم للملا ةفص هبسكأ هنكل «ةليوطلا هتلحر يف هل اقيدص

 ةلوه يهو ؛زوديم ؛ نم ذ +لا رهوج ىلإ لصت الو ديدجب يف
 ةوقلل ًازمر اهدذتا 7, رخص ىلإ اهينيعب هانيع يقتلت نم ليحت قيرغالا

 رعاشلا مادختساف . فاطملا ةيابن يف ماستسا يذلا رعاشلا ماما لمألا باوبأ تقلغ
 وهو - دابدنسلا نأ ىتح اهملأو رعاشلا ةرماغم لوط نع ةيانك دابدنسلا
 «هتلحر يف رعاشلا ةعباتم نم لم دق - ةليلو ةليل فلأ صصق يف باوجلا
 قولخم يأ ةعاطتسا يف سيل ةوق نع ةيانك + زوديم ٠ ةيصخشل همادختسا نإ
 ملأ ىلع ليلد اذه يفو ؛فاوطلا ةعباتم نع هفقون نلعأ دقف كلذلو ءاهدض

 نيتاحل هتراشإي رعاشلاف .ريسلا ةعباتم نم هل اهعتمو رعاشلا هجاوت يتلا
 ىلإ تايبألا يف اههيتفيظو دادتمال تاءاجيإلا نم ةقاط فقوملا بسكأ ن
 ةروص يف نيفرط اهخوك درجم دنع فقوتت مو :ثارتلا يف امفنوح تراد.يتلا

 ث انينامأ

 11 نع :١40/8 :ةرهاقلا :مولعلا راد ةبتكم .ةثيدحلا
 12 - توريب - رشنلاو تاناردلل'ةيبرغلا ةسؤلا ' لا .رانلا قرس يذلا نع ءنتابعا
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 :زاوملا نم ءيش ىلإ رعاشلا ةراشإ ىرن زيافلا دمحمل رخآ صن فو
 : هلوق يف نافوطلا عم مالسلا هيلغ حون ةصقو «صوغلا ةنيفس رهظ ىلع ةراحبلا

 جون نافوط اي»
 ةميدقلا ايندلا ةمكح اي
 ةئيفلا كلت اي .تاملكلا ال رحبلا ناك ءدبلا يف
 نوثحبي كنتم قوف حوت انبأ
 27 , رام نع شتفأ انأو لحاس نع

 اذه نم بيرق صاوغلا فقومو .ضالخلا يف مهلمأ اوققح دق مهنأ الإ ةلي
 راخملاو راحم نع ثحبي ضاوغلاو .(صالخلا زمر ) لحاس نع نوثحبي مه «فقوملا

 نافوطلا حاتجا نيح صالخو نامأ أجلم هئانبأو حونل ناك رحبلا .(لمألا زم
 .ضرألا بدج دتشا نيح نامأ أجلم صاوغلل ةبسنلاب ناك كلذك .ةسبابلا ضرألا
 ققحت ناكمإلابف كلذل :لحاسلا ىلإ لوصولاو ةاجنلا يف هئانبأو ون لمأ ققحت دقو

 رحبلا يف دجو ةقيلخلا ءدب ذنم ناسنإلاف .راحملا ىلع لوصحلا يف ضاوغلا
 .باذعلا ىلع ربصلا طسو نم قثيني لمألا دجو هنإ لب .لمألاو باذعلا :

 لمألا ىلإ لوصولا ديكأت يف هققوم ترثأ نافوطلا عم حون ةصق ىلإ رعاشلا ةرا

084 
 نص لخادلل نم روتلاءزياقلا دم ناريد فب سلا رظنأ

)1( ١ 

 *( ص .لخادلا نم رونلا :زيافلا دمج 174

 ةاناغملا مغر . عايضلاو قرغل

 ققرلا اذه!
 .قيرطلا

 رعاشلا ةزاشإ تناك دقف مالسسلا هيلع ناولس ةيب
 :ةديعبلا صوغلا ةلحر يف بألاو . ريغصلا اهنبا لِ

 قيقحت ةيناكمإو رضاعملا ناسنإلا ىلإ هرودي زمريإ

 مألا ناسل ىلع اهبلإ

 فانجلا مايأَو .يدلو اي سائلا قذر رحبلا يف
 كابشلا قلي نمو .تحرب ام ضرألا يف
 راحبلا عاق يفو .لكأي
 00), ةيفكلا قزرلاو روحسملا مماخلا

 | تامزأ نم هيفا تمقو امن اهيجسيل ماخلا اذه 3+ تايصخشلا ضعبل انايحأ رهظيو .رحبلا تاكمس ىدحإ هتعلتباو دفا ناك ًايرحس ًاقاخ كانه نأ ركذت يتلاو  يبعشلا بدألا يف ةروهشملا د نايلس ةصق ناهذألل رعاشلا ديعي ةيزمرلا ةراشإلا هذهبو .هكمس فوجأ و ردقيإ ال ردك لت لوصخلاب ملحلا نع ةيانك انه روما 0
 رارمتساب رحدبلا عم رمتسم,قزر نامض ىندأ دجبو - ةيدقلا صصقلا 3 هل نكمأ دقف  (روحسلا متاخلا) رثكلا اذه ىلع لوصخلا ليبس يف لمتتلا ال رتب يف لازاام لمألا نأ ريغطلل نق ك0 و ءارث مألا فقوم تبسكأ عساولا اهايخو ةعتمملا اهتاسبالمب

 اي ىتاو ٠ مالسلا هيلع نايل ةيصخشب

 نكمملا نم

 كلذ ,ةوق
 ىلإ ريغصلا عفدت اذببو ٠



 يتلا تولاج هلنقو مالسلا هيلع دواد ةصق ىلإ فيس نب كرابم ريشي رخآ صن ينو 9
 .ر اهلعجيو 17 مركلا نآرقلا يف تدرو
 لا يف راهدزاو ءاخر ىلإ فافجلا كلذ ليوحتو .ةميدقلا ةايحلا ةوسقو.

 ةدوع ببس نع حلم لؤاست لكش يف تولاج دواد لتق ةصق هداريإب رعاشلاو
 نم ةايحلا دراوم حتفت نم ةشهدلا فقومل ديكأت جيلخلا ةقطنم ىلإ ىرخأ ةرم ءاخرلا

 ةيناكمإل ديكأت رخآ بئاج نمو ءرحبلا جاومأ ىلع اميدق يجيلخلا راصتنا ببسبا

 ةحودلا ةلجم يف ةرم لوأل ةديصقلا ترشن دقو 19+18, .فافشلاو ليللا :قيس ني كرابم (؟)١
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 نقوملا تايوتسم نم رخآ ىوتسم ةيفيرات ثادحأ وأ تايصخش ىلإ 0 سكعت اذكهو رشلاو يغبلا ىوق تناك امهم قحلا راصتنا ةيناكمإ نب تايطعمو .ةلماك ةصقلا نهذلا ىعدتسا  ةيانك ةروص كَ
 .رحيلا نه

 فافجلا ىلع جيلخلا يف ناسنإلا راصتنالا

 يقيدص اي»

 .أ نع لأست امبر ةريثك .ةايشأ

 ؟ ةيفاعلا جيلخلا اذه ىَرَذل تداع فيك

 ؟خيلخلا جاومأ هّثدرأ دق تايلوج ىرتأ
 ؟ رخص دراما ىلع ٌضقني فيك

 207 ؟اليتق هيدري مث

 ةيزشمرلا براجتلاا “
 نا ةيزمرلا مالم يأ سن كالا ةزيكرت رثكأ تالالد زمرلا ةطساوب كر رإا نودوب اياضق لع اهالخ نم ءارعشلا حلي ةيزمد هيث ل0 هذه لالخ نمف .ءاملا رويط وأ ءانيملا وأ .ةنيفسلا وأ .راحبلا وأ تجاهل صانع لكش يف تاج رحبلاب ةصاخلا ةماعلا ةروصلا تان عمجت يزمر دعب مهأ لعلو .رحبلا ةروص تايئزجل ةيزمرلا ةلالدلا نم رخآ : دهن ًاحوضو رثكأ لكشب رحبلا نم يزمرلا فقوملا نم رعاشلا بارتقأ يف

 .| دراوم حتفت نأكف ناك ضرألا ىلع ة نيديدشلا بدجلاو طحقلاب

 سضرألا تدسقل ضعيب مهضعب سانلا هللا عقد الولو ءاشي امم هملعو ةمكحلاو كلملا هللا هانآو تولاج ,6]«ةديصقلا ةدحو وأ زمرلا مسج يف ايح ًاوضع تحبصأ قي 5 ةاح لفقر هلل 0 8 0 انرصناو انمادقأ تيثو اربص انيلع غرفأ انبر مدكلا هدونجو تولاجل اوزرب الو :لاعت هلوق يف « 91 1 ا ,رفم ةملكلاف 5 ل كو
 .4 نيلاعلا ىلع لضق وذ هللا نكلو
 يف ناك عالقمب تولاج لثق دواد نأ ين هذه ريسفت يف رثك نبا لوقيإ
 تعن هرطاشيو هتنبا هجوزي نأ تولاج لتق نإ هدعو دق تولاط ناكو .هلئقف هباصأف هب هامر هديا

 هلا هحتم ام عم ماللسلا هيلع دواد ىلإ كلملا لآ مث هل ىفوف هرمأ يف هكرشيو
 ةرمملا راد .ط .يقشمدلا يشرقلا ريثك نب ليعابسا / ريثك نبا ريسفت رظنأ
 م06 ص اا

 زومرملا ةيونعملا تالاحلا ىوتسمو || ةيداملا روصلا وأ ةيسحلا ءايشألا ىوتسم :نييوتسم ما
 دخؤت يف

 لصحت نايوتسملا جمدني نيجو ءاهبلإ

 410 ص رصاعملا رعشلا يف ةيزمرلاو زمرلا * 1330/ هيتوي



 اقاط ةرصاعملا ةديتطقلا حتمت نأ عيطتست يت ايل خلاو تايطعلابو م
 هذلل هلالغتساب هنأ رصاعملا نعاشلا كردأ دقلو ءاامج ابيابسأ تلصو ول [بف آكل

 ( ويثأتلاو ءاحيالا ىلع

 اعونو ةمألا سوفل

 بيع يتلا ةقالغلا هذه ءنيوتسملا كتيذ' نيب 'ةقالع وجو نم ادب أال
 يف لئاهلا ابي دصقي ال يبا ةبباشملا ةقالع كلذب قتعنو"؟ ةفطانلا ليغنعلا'ةؤقأ زمَرلا
 لثم نم زومرملاو زمزلا نيب ةيلخادلا جئاشولا"كلت.ءابج"دضقن' لب :ةبسنملا خضاللا
 0 [يبلك يف يسغنلا عقولا دبات اهساننأ تامتن نس كل لإ انتو: بتانتلاو ماجتستنالاو ماقتل

 ةردقلا نم' بضني ال نيعمب
 ةساذاقلا“نم' اضاخ نول تشتكت ةيلا

 ةيثازنلا تايصخشلا هذه اهنادحتتساب ”رتماغملا ةزعاشلا 0 ًارئأت لئاسولا ىوقأب هيلإ لسوت دق نوكي اهئارت تاموقم ضعبل نع هتمأ نادجو ىلإ لوصولا ىلإ 'لشاؤتي نيح رعاشلاو
 , اذدنرزماؤ اكفؤلا ف

 روت رخبلا عنا يجبلخلا ناسنالا ثارت ّىلإ ةدوعلا نع تذدتا يتلا دئاَصقْلا ان
 عادل ؟تاركلا ليهو فيلا ١ 1ةاليصق رضاخلل اهتيؤر هلالخأ نم تسكت

 . ماهللا ةييصخش نيب ازاهصنالا نم ةريبك ةجرد متسرت :ديصقلاو . 1" ةفيلخ هلل
 ءاقملا قف تلثمت مآهنلا ةاناعم , رصاعملا رعاشلا ةاناغمو ماهتلا اكيؤر لوح رادأ ايزمر اروبخ هناناعمو ماهنلا ةيصخش نم رعاشلا ذخت
 ا 1 نّررلا كلل يف تلئمتف رعاشلا ةاثاعم امأ .ءاقشلا اذه لداعي يا ا قرأ واش مدع لإ ةفاضإ *ةنينسلا ره لع ةهجاويب نأ هل

 ةزرابلا دئاصقلا رحبلا نم يزمرلا
 اهنأ اندجو دئاصقلا مذهب يف تحضتا ,يتلا اياضقلا يصقت لالخو :ةيزمرلا اهتلالد يف
 ةيداملا هتايطعمو رحبلا نم ذاقْنإلاو ةاجنلا ماهلتسا : يهو ىلوأ ةيضق تخت جردتت
 يفف .يونعملا زمرلاو يناسنالا زمرلا :اه نيراطإ لالخ نم. كلذو ةيونعلاو
 ىلع رعاشلا حلأ يتلا تايصخشلا مهأ يجيلخلا راحبلا ةيصخش تناك يناسنالا زمرلا
 عم اهعاربصو ةيصخشلا هذهل يزمرلا هلوانت زيمث دقو . ةيزمرلا اهتابطعم نم ةدافتسالا
 ةالاعم :لمشي يماماف .لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا,ةثالثلا نمل داقيأ هتطاحإب رحبلا
 ةيناكمإ يف لمألا : لبقتسملاو .ةديدجلا لايجألا ةاناعم :رضاحلاو . دادجالاو ل
 تناكو ,ةاجنلا فراشم ىلإ اهب لوصولاو ةديدجلا لايجألا ةائاعم تاببسيم ىلع ءاضقلا
 لضفأ ىلإ اولصب نأ ًاوعاطتسا دادجألاو ءابآلا نأ : يهوإ اهعمجت ةدتحاو ةيؤر كابه
 ب عطقما اذبم ةديصقلا أدبت انام يف وخلا وطصاهنم تجرخ يذلا بل . ءابآلا ةاناعم ةوسق لثم يف نوكت نل رهظ ىلع ماهنلا ءانغ ناكو نرحلا اذه٠ تاببسم“ىلعتهب يمقي يناجي هز ابنأ كش الف ةاناعملا ةجرد هب تلصو امهم هنأل :امئاد ةمامأ لمألا ديدجلا ليجلا عضي از يرعلا زل اوي يذلاو :ةاواسلاو لادعلاو ةيرخا نع هنحي يف هبحا نأ نم لقأ الف ءباعص نم مههجاو أم لك عم رحبلا عم مهعارص ةابحلل ةفيص

 ةناهلتساو يبمشلأ هلوروم ىلإ رصاعملا رعاشلا ةدوع بابسأ مهأ حضتن انه نمو
 فقل يف انيأز اك هرتاتم ةقيرطت ماهلملالا كلذ" نآك 'ءاودئاسصق يل ةناستتا
 هيلا راهأ بابتسألا دم“ ايتزمزلا نفقولا يف أنآلا ره كا ةيتز ةقيرطإا وأ "رانا
 ةلضأخمل يرعلا رعاشلا ةدوعل ةينغلا لماوعلا نع هثيدح ضرعم يف دياز يرشع لع

 اتانكمالاب تير تارا رم ىدهج رشاغلا رعاشلا شالح » "11

 ةيدق خيراوت نم
 ينغأ سمشلا يف بولصلم  انأو 1

 نمزلا تاهافت قوقرايراع

 5 ١ 0و هع تاجا قرنق رقع القنا
 سيرت ا, نمو الور ماعملا' منا يف ةيزمرلاو زمرلا :دمحأ حوتف دمت (1

 نايل . نع .و - م نم . يراوصلا نيثأ :رعاشلا نازيق يف ةلماك 5
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 1 823 تاكا رج ا
 نفعلا قافآو حلملا ةقرح
 ٌريسأ تلز امو بردلا تخاش

 ىرخأبو :.فكب ينزح الماح
 .« يقف نازحأ لك

 ةنيفس رهظ ىلع مهلمع يف ةراحبلل ماهنلا ةكراشم نم ًاءزج مسرت عطقملا اذه ةيادب
 رعاشلاو .ةراحبلا ىدل طاشنلاو ةميزعلا حور ثعبت يتلا ليواوملا يدؤي نيح . صوغلا
 يذلا يعقاولا لولدملا اهالخ نم لكش ةيزمر تاراشإ ةروصلا كلت نم ىقتنا رصاعملا

 ..ينغأ سمشلا يف بولصملا انأو ..ةميدق خيراوت نم ) :لثم هيلإ لوصولا ديرب
 هذه يفف (...نفعلا قافآ ...حلملا ةقرح ...ريماسملا يمحل تقؤم ...ايراع

 مظلاو .ماظلا اذه رعاشلا ضْفرو . ماهنلا هاناع يذلا مظلل فيثكتو زا
 هعمسي دعي مل ماهنلا توص نأكو .ةليوط تارتف اهدادتمالو ةاناعملا كلت

 تالالد زمرلا لالخ نم هلمحيو توصلا اذه نلعي نأ هبجاو نم رعاشلا ىأرو , دحأ
 ةياهن يفف كلذل . ءاقشلاو ملظلا راثآ وحمي درمت ىلإ ءانغلا اذه لوحت ول دوت يتلا ضفرلا

 :لوقي نيح ايلج ماهنلا توص لالخ نم رعاشلا توص ودبي عطقملا

 زيسأ تلز امو .بردلا تخاش
 ىرخأبو فكي نزح الماح
 «زيقف نازحأ لك

 زمر نوكتل رحبلا ةايح يف ةبعشتملا اهفئاظوب ماهنلا ةيصخش مدختسي رعاشلاف
 | يف اه ةرظانم ىرخأ ةروص يألو ء(ريسأ تلز امو) ةاناعملا كلتل ضفارلا نالعإلل

 اذهو .مألا ]1 لوصولا يف رعاشلا لمأ ىلإ ىرخأ تاراشإ ةديصقلا عطاقم يقاب يف ددرتت

 :رخآ عطقم يف رعاشلا لوقي ؛صالخلا رجف ىلإ
 يرد رخآ اي كل
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 رعاشلا اهاتمتي يتلا ةنيكسلا هدهوا

 ايابصلا حرق ايو يمّلح اي تنأ
 يع ةلبل يف حبصلا راظتناب
 ةالص نويلم ُفلأ

 «يدحتلا رجق اي كل

 ةلإلا بلق يف ريخلا روذب اي
 ةالص نويلم لأ
 «ثليدج ارجف اياكل

 .ةاناعملا لوط دعب صالخلا ىلإ لوصولا يف لمألا يناعم لد نومر :..ريخلا روذبو ءيدحتلا رجفو ءايابصلا جرفو ءمحلاو .بردلا رخآف
 اذه ىلإ طقف تاراشإ لوألا 1 يفف . رعاشلا  ماهنلا نع عملا ملأ نم ًاءزجا ف يتلا ةبيبحل ةأرملا يهو . رعاشلاو ماهنلا ةيصخش ىلإ ةفاضإ ةثلاث ةيصخش كانف

 :لوقيف همالآو هتايدحت لكب عقاولا لبقتي نأ هيلعو : يذلا درمتلا نأ كردأ نيح كلذو ٠ عقاولا لبقت نم هبرقتو ضفارلا رودلا اذ هدعبت نأ رعاشلا اهنم ديري نيح ًاحوضو رثكأ ةأرملا ةروص ودبت يناثلا عطقملا (نفعلا تافآو حلملا ةقرح ,ويع تاحارج نع يدصف) :رعاشلا لوق يف دو
 اليلق ينيع يضمغأ

 ”نسولا فايطأ نفجلا يف يبكساو
 اوُحص ّيحور تبعت

 «ندبلا يفاشلا كنضح يف ىمتراو 2

 لاضنلا ةلصاوم يف ةيقيقدحلا هتبغر يفنت ال
 نكي يتلا ةحارلا نطاوم هيلإ ةبسنلاب نوكتو+ةيغرلا كللت قيقحت لع تنك 0 ةأرملا دوجو هلإ ةدعبي نل ةيناعي يذلا نزحلا ملأ نأ دكؤي ار



 يف هتبغر قيقحتو ؛رعاشلا يوكشلتاصنالاو ةاناعملا ملأ دص : رودلا اذه ت'

 ةحارلا تاقاط هحنمو . ضْفْرلا ةاناعم ,نحوهداعبإ تقولا سفن يفو ؛ةروفلاو د

 وص يف ةيونعملاو ةيداملا ةلالدلا ىوتسم نيب, ةبباشملا ةقالع نإف انه نمو

 اج ننؤا
 مالا ملأ ةراحبلا لضفَرل نالعإ ةباغمب ناك“ نصوغلاةئيفتيلا ماها“ ءانغ نآلاارلك نه

 نانئإلا ةاناغمل نالعإ هرعش نأ ئرب يذلا رتغاعملا“زعاشلا زود هأ كلانكو“:

 رضرلا يبوتشم نيب ةبجاشملا ةقالع قيقحت رغآشلا عاطتسا'انه :نئلو ': همم اي زب

 زازبإ لع ائونع ةقالغلا هذه تثاكو..زعاشلاو ماهنلا يتبضختش لالخ“ نم ا

 .ةرافاخلاو ياما تلوح ةيلومش

 ةلحر و :ناونعب يراصنالا رباج دم رعاشلل ىرخأ ةديصق يف اهيب . ديدجلا

 هلالخ نم سكعيل رعاشلا هفظو ًازمر .يرحبلا رئاطلا ىرن « يرحب رئاطل ةيوار

 يف تاذلا نع ثحبلا ةلحرم  ةيلاحلا ةلحرملا يف رصاعملا يجيلخلا ناسنإلا

 يذلا يزمرلا لولدملاف . هملاو ءىجافملا ريغتلا فلع نم هلمحت ام لك  ديدجلا

 ناسنإلا ةاناعم وهو .رصاعملولدم, يرجبلا رئاطلا :ةروص, لالخ نم,رعاشلا

 دعب زرب يذلا ديدجلا عمتجملا :ىلإ :دقلا عمتجملا .نم لاقتنالا ةلحرم, يف

 حايرلا هعفدت

 2: تاتماظلا يراحصلا ومت

 «قيدص ماهت:توض ال

 ..دازجلا ىدص زيغ ءينث ال
 عع ععععو

 روختملا ىلعَو

 تارغافلا ف هكلا نيب

 بائذلا يرعت
 ءامسلا وزغت اهتويعو

 يررجبلا رئاطلاو
 (: عيدبلا قلخلا دئارغل اي )

 (ىفصملا بهذلا نم شير)
 ( قابلا رطاخ يف ةميوبت :حانجلاو)

 .(:قيفرلا توصلاو,)

 (سودرفلا نم مغن )
 يرحبلا رئاطلاو ..

 امنيا عنج كلم
 , :قيرطلا يف ءىفارم الو

 . عوجرلل ئطاوش الو . .قيرغلل رئانم الوب
 # # خا# # #

 . .حابصلا فو
 :. خايررلا رودت



 نوللا بيرغ اشير
 «ديعبلا رققلا يف

 :رارق هل رقتسي ال

 !راحبلا ضرع يف جوماك
 ةلالدلا ىوتسم لوألا :ةلالدلا نم نايوتسم هل ةديصقلا هذه يف يرعشلا زمرلاف

 اديعب ءارجصلا ىلإ حايرلا هتعفد يذلا يرحبلا رئاطلا ةروص يف الثمم ةيداملا ةيعقاولا

 الف «ةيرحبلا هتثيب ملاعم دعتبت ثيح لوهجملا اهفحي ةلحر يف لوألا هنطوم رحبلا نع

 ىلإ يدتبي نأ عطتسي مل يرحبلا رئاطلاف كلذل ... ئطاوش الو رئانم الو ا

 زسيرغ حبصأ شيرلاف « عايضلا نم ةماود ىلإ ةلحرلا هب تهتناو ٠ حيحصلا ةارسم

 د داكت ال ةديعبلا رافقلاو «يراحصلا طسو هب ثبعت حايرلاو ؛نوللا

 .ناكم

 ةلالدلا :ةلالدلا نم يناثلا ىوتسملا فشتكن ةرشابملا ةروصلا هذه لالخ نم

 ناسنإلل زمر انه يرحبلا رئاطلاف ,.حوضوب اهحمالم ودبت ةلالد يهو «ةيزمرلا

 فاشت دعب ربلا يف رارقتسالا ىلإ هجتاو ةيرحبلا هتالحر كرت يذلا رصاعملا يجيلخلا

 .هنم هيجوت نود وأ ليلد نود لاز ام ةارحصلا وحن ديدجلا هقيرط نكل .لورتبلا

 اهيف دقتفي يتلا ةضماغلا ةلحرلا هذه ون ًاعفد هعفدت يتلا يه ةبيرغ فورظ كانهف

 ةئيبلا) ىلوألا هتكيب يف هب عتمتي ناك ام يهو»«ةبحصلا نانحو قيدصلا ةفطاع

 ديري رعاشلاو اليوطو ًاضماغ لازي ام ةديدجلا هتلخر قيرط نإف كلذل .(ةيرحبلا

 دقفت تداك ة دجلا جيلخلا تاعمتجم تزيم يتلا ةئجافملا ةرفطلا نأ ىلإ

 اهعمتجم ىلإ تلقتنا امدنعو ءاهتلاصأ حمالم نم ريثكلا ةدي ب
 باتت بيسب ىلوألا هتلاصأ تامس نم ريثكلا ًآضيأ دقف دق هتدجو ( ءارحصلا) ديدجلا

 قيرطلا نع رمتسملا ثحبلا ةلحرم يف تلاز ام تاذلاف كلذل . هيلع ةثيدحلا تاريغتلا

 . اهالخ نم اهتاياغ قيقحتلو :ةديدجلا اهتئيب قلخل ملسلا

 هب
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 ١ ةلالدلا نيب لعافتلا نم ةجرد قلخ ىلإ لّصِي نأ عاطتسا ةديصقلا هذه يف رعاشلاو
 وةيوارحصلا هتلحرو يرحبلا رئاظلا يرعشلا هزمرل ةيزمرلا ةلالدلاو لك
 .نيتلالدلا نيب لعافتلا ةجرد يرثي ام ةيوارحصلاو ةيرحبلا نيتيكيبلا ملاعم نم و
 ماهنلا توصو :(ةاجنلاو ليلدلل هب زمريو) عارشلا :كانه ةيرحبلا ةئيبلا
 ا عم يلا ةزطشلا كلك يرخكا ميتا ( صوغلا يضاعا) قل

 | نمو (رارقتسالاو نامألا) ئطاوشلاو :(ةيادها ىلإ زمرتو) رئاثلاو هولا
 .فوبكلاو ( ءارحصلا ةلاصأ نم طقف حمالم يهو ) دارجلا ىدص :كانه ةيوارح

 ناسنإلاف (فنعب اهوزغت تذخأ يتلا ةبيرغلا تاراضحلا ىلإ زمرت يتلا) ب

 ىلإ اهئافصو ةرطفلا ءاقنب معنت ةئيب نم لوحت ءارحصلا ىلإ رحبلا نم هلاقتناب
 .عايضلاو ةبرغلاب رعشي وهف اذهو . ءاقنلا كلذ اهيف دقن

 ةيؤر اهلالخ نم دادح مساق رعاشلا سكعيل ميدقلا يجيلخلا راحبلا ةيصخش
 سكع ابك ٠. ةراشبلا ؛ هتديصق يف كلذو ,جيلخلا يف رصاعملا ناسنإلا عضول ةيل

 يجيلخلا ةاناعم اهتاذ ةيصخشلا لالخ نم يراصنالا رباج دمشو ةفيلخ
 نيب دادح مساق ديصقلا هذه يفو .نيتقباسلا نيتديصقلا يف ًارضاحوا آف

 + صاوغلا ةيصخشل ةيبعشلا تالولدملاو « فيزيس » ةيم
 .يبرعلا نطولا راطقأ يقاب يفو جيلخلا يف ناسنإلا لبقتسمل هتيؤر سكعي اهلا
 رعاشلا مادختسا ةيلمع لحارم قيقحت هذه هتديصق يف دادح مساق عاطتسا
 يتيصخش ىدل ةاناعملاو باذعلا دادتما حمالم رايتخا دعبف 10 ةيثارتلا هي

 مثالي اصاخ اليوأت حمأللا هذه ليوأت
 ةراصاعملا ذعبألا هذه نغ .ريعتلا وأ :حماللا هذه ىلع رعاشلا ةيرجتل,ةرصاعملا داعي

 6 حماللا هده لالخ

 76+ ص.« رصافملا ينزعلا رعشلا يف ةيئارتلا تايصخشلا ءاعدتسا ٠ هياتك عا



 - ةديصقلا بلح ةبرجت مئالت نأ لجأ نم يجيلخلا ضاوغلاو في :

 ةعيبط مثالي ًاليوأت حمالملا كلت لّوأ - .- صالخلا:ي هلمأو رصاعملا ناسنإلا ةاناعب يهو.

 يف لمأ امتود باذعلل زمر ةينابنويلا ريطاسألا يف «فييزيسف و : ةبرجتلا: هذه

 -.هدعب نم رصاعملا :نايستإللو -: صاوغلا ةيصخش لالخ :نم,حيبصأ ؛هنكل 10١ صالخلا

 ًارود ةديصقلا يف فيزيم ةيصخش تذختا .اعملا لوط, دعب صالخلل زمر

 اارعا اؤر تزسيمت انه نمو, عقينانوبلا ةروطسألا يف, يبلسلا اهترودل ًارياغم

 رعاشلا ىدل ةاناعملا ةبرجتل ةرصاعملا داعبألا يفضيل ةئلاثلا 0 تءاج مث ,ةديصقلا

 ديبعقلا رواحم ليلحت لالخ, نم اذه حضتيو . حمالملا كلت, ىلع

 نم قاع طمنل .ايحأ - ةيزمرلاو ةيعقاولا اهتالالدب - ىرخأ ةرم هتصق لإ
 عقاولا دوم ىلإ ةراشإ (دامرلا رحب) و .هعقاوب فورظ عم ناسنإلا عا

 - (ناسنإلا ةرخصب ) رعاشلا اهيلا
 ةحضوم ةديصقلا عطاقم يقاب

 يف صالخلا قيرط ىلإ يوقلا هرارمتساب يدؤيس يذلا ديدجلا ضبنلا اذه
 ةاناعملا عاونأ نم ةديدجلا لايجألا صالخ نأ ٠ : يه ةدحاو ةيؤر اهعمجت ةيزم
 ةعباتم نم دب الف“ .لاضنلا ةغباتم لغ (صاوقلا) فيزيس زارصإ لالخ نم
 مؤقيلم اليدجلا «تيزيس ١ أ“: روضلا هاذه“ نم”: ةاناعملا" كلت تدنمأ' اهم ر

 فيزيس ىثأ - ايدج رون هيدي يفو - زادجلا ناوثف نصح .كدوإد
 ام. مغر. رجبنس دب انوعدي فيزيس ةئدص  انانغم نحل .لمكيو يذلاو

 انيدياو انلجرا

 ةديصقلا عطاقم يقاب يف. هئانئز حسضتت يذلا' ماعلا "وما 'مْسَريا لؤألا عطقلا

 يتلا ةدوعلا ةدنه؛ زعاشلا«عقاوأ ىلإ "(تصاؤغلا)! فيريت'ةدوتب ةزالعبلا اوما وحبل «اذال

 : عطقملا اذه ةيادب يف'رعاشلا:لؤقي '«نئضاغملا نأشنالا'ىتدلأةعيدقلا ةاناعملا ددحت ينعت

 اعتيب ةماهقوف تفزفزلا يقدلاو بنون اي

 ةراشبلا "يطفي

 ذاع باغا دق يذلا ٌكفيزيست نإ

 *ذامّزلا نحب اي ناسنإلا ٌةرخشص محي دات

 رثكأ |ةروضب__( تفيزيمل) "صاوغلا, ةيطخش نربت ةديصقلاب نم نيخنألا
 ةديدجأ قوق .اهنم ادمتسيو, ءةهادقلا ءنصوغلا ةروص رعاشلا ديعتسي نيا
 نم امهو لمحملاو موبلا) قوف ليحتسملا بلق حايتجاو .ليللا راجب يف
 : عطقملا اذه يف لوقي ء(جيلخلا يف ةميدقلا رحبلا

 راهنلل ُبهذن فو كلثمبفيزيس ٠

 ..راجبلا بلق يف صوغنس
لا صاوغلاف ..هتدوعب ةراشبلا تناك كلذلو ءضالخلا,يف هلمأ دّلوت ليحتسملا ةبلق ..ليللا ةيبلق حاتجن

 ضالخلا عنص ميدق

 لحرن ادغ .  ةشدحلا 0
دي نأ تاومألا ماع يف ةمآلا هيلع. تيكح يذلا ناسنإلا وه «فيزيس« )١(

 اةوعص ةبخنج ةرخيص جرج
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 لج ركاادغ 1 .ديالا ىلا باتعلا اذه ًةرختسم لظي نأ هيلعو يداولا يف رقتست تح تردد ةمقلا اهب غلب اذإف

 )17 ضروانلا قرت يذلا نم : سابع, ناسجإ
 لوألا انّبح اي ادغ

 ( مولا ] قوف ليللا رحب داترن ادغ تالا عل ةيبرعلا ةكرشلا ..ط ,ةراشبلا : دادح مماق رعاشلا ناويد يف ةلماك «ةراشبلا , ةديصق رظنا ()
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 لحرن ادغ

 يمأ أي راحبلا ةياكح ديعت
 نفسلا ليشي رحبلاف :ضنلا اذه روص يف .لوألا نم

 «هلسني «ئطاسشلا لمر دهدبيو نيرظتنملا بولقل ينغيو «قوشلا عمد
 يف نايإلاب ةطبترم رق از ام ليكتب و ناميإلاب ةطيترم (ادغ) ةملك ددرتت كلذل ,ًابوق لاز ام لبقتسملاب نامالاف هلئادج عصريو .هطئارش

 .الدعو ًاقارشإ رثكأ لبقتسم ىلإ لوصولا

 لصي نأ ةيروطسألا «فيزيس ٠ ةيصخشل يزمرلا مادختسالا عاطتسا اذكهو
 فوئص اهبرض يف ةوقلا هذهل يناثلا بناجلا ىرن ةديصقلا نم رخآ

 :هلخاد يف درفلا ىدل ها و يس . فرعلا ناسنالا لبقتسمل ةزيمتم ةيؤر زاربإل ديج ىوتسم ىلإ ةديصقلا هذ,

 ا مالآلا نم ضالخلاو ةاجنلا ماهلتسا يف. اهتليسو

 فيلأ ّرحبلا تيأر 3 : 1 5 . يقاودعلا دجأل «حون انديس ىلإ باطخ و ةديصقو «دادح

 2 طبخيو مجهلا َّن 0 دوقتو :مالألا وحمت يتلا ةوقلل ًازمر رحبلا ىرن رم ٠ ةديصق يف

 : اهنم عظقم يف رعاشلا لوقي :لمألا ىلإ هوبوملا ندملا فقس

 نيسومغملا نيرومغملا سانلا نازحأ ٌعفري
 ىلسكلا نفسلا ُليشي ع

 ٍلهجلا لحوب

 ليل عبوزي تايارلا ةدماهلا ندملا كلت قرغي
 ٍفرغلا 1

 مضلاب ةنوحشلا 0
 - «مغلا لصأو هلئادج كامسألاب تسر يو '

 دلجيو .فصعلاك لهصيو :(عافدنالاو ةوقلا يف) حيرلا فيلأ :اته لح ع يع

لا قرغي «سانلا نازحأ عفري .ةءوبوملا ندملا فقس طبخيو يدنكل ةملكلا رد - اة داك مدع مات روم مع ةديسم رج(
 ةدماهلا ندم

 ةدسجمو ةفثكم ةيزمرلا روصلا هذه ... مضلاب ةنوحشملا فرغلا ليل عبو 37

 دع هو ص .



 0 7 تيزقلا
 ةوجرت نم تاهو

 5 هع  صالخلا يف لمألا ققحتي اهذحو ةزؤفلابف . -رعاشلا اه ديري "يتلا ةروتلاو دارفتلا قيارطل

 :ماقتنالاو ةروثلل زكر انه قضاعلا زحببلاو « عمتجلا يف نايغطلاو متل انضأ م

 فلاخاملا دتشاو ؤمرلا ديكأتبت ةروعلا-هذغ؛ قيقت ىلإ: ةؤعدلا رتعاشلا لاخي ةدينصقلا ةيابت 'يفو

 :ةلوق يف ( ماقتنالا ةوقو رخبنلا) وهو ”يوتغملا هلؤلذمو

 لمرلا ٌرَمتعي كلآملا كلما ٌرَخْبلا' اذه,

 نابجلا جوملا محيري نبا
 20 تفئاخ نعألا لاني: نلو

 ٍسانلا مدق يف ٌمرثتيو
 .«سافلا دض سجرتلا برح
 اهجهنم يف فالتخالا نم ءيش نيتديصقلا نيب ةئزاوملا نم اعون دقعن نيح 5

 ةردقلا كلت يذلا بعشللو .درفلا ناسنالل زمر دادح مساق ىدل رحبلاف .

 رحبلاو .ةملاسملاو ةناكتسالاب اهيف ىحوي يتلا ةظحللا تاذ يف ةلماش ةروث دا
 ٍبعشلا اهكلمي يتلا ةّيفخلا ةوقلا نع ةيانك «َسافلا د سجرنلا بريف «

 فو .كلذ ىلإ وعدت عمتجملا عاضوأ تناك اذإ ةلماش ةروث ةروص يف اهنالعإ

 .صالخلاب لمألل زمر, فصاوعلا ئطاشو .همالآ لكب عقاولل زمر ةئسا ةاقنالا ىنعم لمتكل ركنلا ةروبصل ةيزمرلا تالولدملا فيثكت رعاشللا عاطتسا ةديصقلا

 عقاولا كرتعم يف لوخدلا ىلإ ةوقب ىوعدلا لالخ نم يزمرلا هفقوم لكش نم ًاردق لغتسا دقأ نؤكي اذهبو . .ةروثلا مث«

 ةيبلسلاو راظتنالا فقوم نع ىلختلاو“ءهتاضقانتو هعارص لاكشأ لكب 8 يف لاجلا هوجو نمآةجو زحبلاف“ :ْرَحَبلا ة ةروص اهب اندمت يتلا ةديدعلا ثايطعملا

 نل ؛ ؛ةاجنلل قيرط ىلا انب يهتني نل فوخلاو ددرتلاف .لكاشملا ةهجاوم يف ىلإ وهو ,بوعشلا نيب 'لاصتآلا لئاسو نم ةليسوو“ محروق زر ردصمو .ةعيبطلا

 انا لرعألا نم دي الب كلذل , /فئاخ نمألا يف ضقانتلا ءا ةلخاد يف فضاوعلا تراث اذإ نايفطو فوخ ردصم كلذ بناج

 لصن انلعل رحب ىلا رحب نم انذخأتل (جاومألا) تلا ةهج قاولا| ىوتسملا ىلإ ةراشالا نم نكمتيلو ةديصقلا ءازجأ يف ةيوبحلا عيشيل نيتلالدلا نيتاه

 اذه يف هتاقالع لاكشأ لك يف اهنع ثحبي نابنالا لاز ام يتلا ةقيقحلا نم ؟ م «ةفأرلاو نانحلا مضي ذه كلتي يذلا ناسنالا وهو زمرلا اذه نم يناثلا

 رحبلا ريوصت يف ينفلا قيفوتلا نم ًرانق ققح دق رعأشلا "نأ ودبي اذه ىلعو .ةروثلا

 ةروشلل ًايزمر ًالداعم هرابتعاب
 هذه كلت (عقاولا) .رحبلاف , رحبلا يغفل يمي ال رجبلا ني

 وهو هبيقنتو هثحب لصاوي ناسنالا عدي لب .هنم ءزج يف اهناكمب حا

 رارضالا ليبس ةعباتم ىلع ةردقلاو يوقلا نامألا ك

 ايف ةنس وبأ مهاربا دحم فقوم هنم برتقي ةديصقلا هذه يف يزمرلا فقوملاو ا تقتل. 0

 مالآ نم يوقلا صلخملاو ذقنملل ًازمر رحبلا هذاختا يف «اندعوم رحبلا , هتديصق

 :ةديصقلا هذه يف لوقي : عقاولا

 انادعولم'زحتيلا"#

 تفضاوعلا نقلا

 كفوا

1 



 :فدلا لإ يل

 يواكب حان ليس درب يدحتلا قيرط ةلصاوم نأ

 ةنيفسلاب ُناقوطلا رهقآي تأ لبق نم

 ءايضلا ةلظم ُضرألا دقفتو
 مالظلا ركاسع ىلإ تيلاقملا ىقلأ ملاع يق

 مارحلاو لالحلا نيناوق هل تعرشف

 أ
 ا

 ظ ماع فلآ

1 

 ءايحألاو ةايحلاب داعو
 ش

 ا

 ا

 فقوم «ياودعلا دحأو مهلتسا دقف «حون انديس ىلإ باطخ , ةديصق يف امأ

ع يذلا نافولعلا ءانثأ مالسلا هيلع حونل ة يكحملا ةدايقلا
 نم الإ هنم جني مو ضّرألا م

 ةتيؤر رعاشلا رادأ حوت اهداق يتلا ةاجنلا ةنيفس لالخ نمو .ةنيفسلا يف ناك

 407, ةيزمرلا

 نامزلا ريفاحأ يف هّترمطو

3 : 
 انكردأ جوتي

 اهيلع ٌةأجف ُبابضلا لمتشا
 2. ددإ جار

 وسر هج ع
 ةايبنألا نيب تنأ الإ سيلف

100 
 نافوللا ىلع داس

 مويغلا ليلاضأ يف رودت تحبصأو

 حايرلا ام تقصعو

 خاولألا ضقنت «عارشلا قزمت

 نابرلا دي يف ُناكسلا برطضاو

 « ناطلس الو هل يأر ال راحو

 ٠ ..نامألا رب ىلإ ىدملا ةنيفس ىلع

 اهدارأ يتلا ةيزمرلا ةيؤرلا سكعي حون ىلإ هجوملاو ةديصقلا يف رركتملا ءادنل

 : يه. رواح ةثالث لوح زمرلا راد ثيحب :نافوطلاو ةئيفسلا ةصق هداريإ

 قبقحو حالصالا ىلإ يمرت ةروثل زمر انه ةاجنلا ةنيفسف .حونو نا

 «ةروثلا هذبب تطاحأ يتلا راطخألل زمر نافوطلاو . عمتجملا دارفأ نيب

 .حيحصلا اهراسم (ةروثلا) ةنيفسلل ديعيل بعشلا ه
 وحن اهقيرط يف يهو اهتحاتجا

 مق ةفصاع ىلع بلنتلا لواحت 2
4 3 

 كف يف تذخأو ءعارشلا

 تقزم دقف ءًاحاتجأ دشأ و ءاعلا نكل , ئطاشلا

راجبو هتنيفس ذاقنإ اهعم كلك ال ةرح يف يبو ذيفسلا نابر امأ :حاولألا
 كوم نم هت

جرب نح رزيق لاير 01
01 ل[ دنا رخاشلا 

 

لا فقوملا اذه كاردإل
 بيصع

اهيلع ناقوطلا ىغطي نأ
 : 

و اهنظو «ليوط دمأ ذنم بعشلا اهرظتنا املاط ةروثلا
 ىلثلا صالخلا ةليس

ستو ءبناج لك نم اهب طيحت تأدب راطخألاف :كلذ ريغ
 وحن اهب عر

 هذه راسمو فده ريغت ىلإ ةياهنلا يف دوعي هلعل :بابسألا نم”ببس

 ملو .همامأ ايؤرلا تيرطضا دقف ةروثلا دئاق امأ . .حالصالا نم الدب داسفلا

 ل هنأ نلعي رعاشلا نأكو . ديري يذلا اهراسع هتروتل ديعي رارق ذاختا ىلع

هانمتيو بعشلا اهديري يتلا ةميظعلا حالصالا ةكرح د
 . ا
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 7 8 0 يل
 .ةروثلا هذه ىلع رطيست ىرخأ ةرع عابضلا ىلإ ةدوعلا نع فوخلا ةاناعمف ٠

 يذلا نافوطلا ءانتأ نامألا ري ىلإ هتتيقسب لوصولا يف حون ةمكح رعاشلا مهلتسي انهو

 بعشلا رظتتي ثيح رصاعملا فقوملا تالولدم اهالخ نم سكعيو ضرألا مع

 ةريصب هل نوكت يذلا صلخملا

 دقو .هتم قاعي ام صلختي ىتح ةزجعم ىلإ جاتحي بعشلا نأ ىرخأ ةهج نم اذه

 اهيرقب ةديصقلا هذه يف زمرلا رواخمل يناثلا ىوتنملا وأ يزمرلا دعبلا تالالد ثزيمت
 مالسلا هيلع جون ةيصخشب صاخلا ثلاثلا روحملا يف ةصاخ لوانتلا يف ةرشابملا نم

 ًاضيأ دكؤي ةديصقلا ناونعو". فقوملا ذاقنإل ةرركتما هتاءادن رعاشلا هيلإ هجو يذلا
 هتالالد سفنب حون ةيصخش انه مدختسا رعاشلا نأل .زمرلا فيظوت يف ةرشابملا هذه

 , ةيئارتلا

 بلطتي ةرشابملا مدعو ةيتفلا نم ًاردق يزمرلا دعبلا ءاطعإ نأ هيف كش ال يذلاو
 ةلق رس وه اذه ناك امبرو .ةديصقل ملا لخاد هفيظوت رعاشلا .< ىتح ةلحرم

 ةيحانلا هذه يف يجيلخلا رعاشلاو جيلخلا رعش يف رحبلا روصت يتلا ةيزمرلا براجتلا
 ةفصب رصاعملاو ثيدحلا ينزعلا رعشلا نأ دن ثيح'ءينرعلا رعشلا حورأ نم .ٍتيرق

 . يزمرلا ريبعتلا ىلإ ًاريثك ليمي ال ةماع

 يتعي دق اك .هتحم نم هداقنالاحوت ةمكح نم بر
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 ةقرععلا ةزرثصلا ديت"

 نأ دعب تارابعلاو ظافلألا هذختت يذلا ينفلا لكشلا يه رعشلا

 ةيرعشلا ةبرجتلا بئاوج نم بناج نع .ربعيل صاخ يئايب قايس يف رعاشلا اهمظني

 عاقيإلاو بيكرتلاو ةلالدلا يف اهتاناكمإو ةغللا تاقاط امدختسم ةديصقلا يف ةلماكلا

 ريبعتلا لئاسو نم اهريغو سناجتلاو ةلباقملاو داضتلا» فدارتلاو زاجملاو ةقيقحلاو

 ركل

 يذلا لكشلا وه لوألا بناجلا :ةيرعشلا ةروصلا نائوكي نايسيئر نابناج كانهو

 ةيقيقحلا روصلا ضعبو «ةراعتسالاو هيبشتلا :لثم ةديصقلا لخاد روصلا هذختت

 هذه قيرط نع اهزاربإ رعاشلا ديري يتلا ةركفلا وأ ةيرعشلا ةبرجتلا بناج وه يناثلاو

 .نابناجلا ناذه هيلإ لصي يذلا جامدنالا ىدم نم ةديجلا روصلا نوكتتو 32

 يذلا يماسألا طسيسولا ٠ يه ةروصلاف ةيرعشلا ةروصلا ةيمهأ حضتت انه نمو

 ال مهفلا اذببو ...ماظنلاو ىنعملا اهحنمي يك اهمهفتيو هتبرجت رعاشلا هب فشكتسي

 ةيمتح ةليسو حبصت امنإو هفذح وأ هنع ءانغتسالا نكوي ًايوناث ائيش ةروصلا حبصت

 حبصتو .هليصوت وأ هكاردإ نع ةيداعلا ةغللا زجعت قئاقحلا نم زيمتم عون كاردإل

 نم ةيفخ بناوج ىلع فرعتلاو فشكلا ةئيرق عدبملل ةروصلا اهحنمت يتلا ةعتملا

 , 29, ةيناسنإلا ةبرجتلا

 قباسلا لصفلا يف اهنم ءزج سرد دق رحبلاب ةصاخلا دئاصقلا تناك اذإو

 لالخ نم رعاشلا اهلكش يتلا يناعملاو نيماضملا بناج وهو :(رحبلا نم فقولا

 ةروصلا ةسارد اهنع فشكتس ةبرجتلا هذهل ىرخأ ةينف بئاوج نإف .رحبلا ةروص

 878 ص رضاعملا ينرعلا رغشلا يف يئادجولا ةاجتالا :طقلا زداقئادبع (1)
 رروغتسع دجعا نيالا 1

 154 ص 151/6 :ةرهاقلا
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 - رشنلاو ةعابطلل ةفاقثلا راد .ط .يغالبلاو يدقنلا ثارتلا يف ةينفلا ةروصلا

 كلت ءاهتساردو ةين ١ ةروضلل ىرخأ ةيمهأ ددحتت انه نمو . لصفلا اذه

 يذلا ىنعملل هابتنالا نم ًاعون انيلع اب ضرفت
 درجم ىنعم كانه .هب رثأتنو ىنعملا كلذ عم لعافتن انلعجت يت

 هيلع لدت وأ ىنعملا كلذ يوتحتف ةروصلا يأت م ةروصلا نم ةبيغ يف

 ةلزع.يف وه اك هضرعت ال اهنأ كلذو ءةتفال ةيصوصخو ًازيمم ًاريثأت هيف كح

 تم ىرخأ رصانع ىلإ تاراشإلا نم ةلسلس ةطساوب هضرعت امنإ «نييتاذ ءا

 يرطلا هذببو . ءاحنألا نم وحن ىلع هب طبت

 « ىنعملاب هئاقتلا عاقيإ ئطبت اهخأ كلذو , ةظقيلاو هابتن'

 يقأت فوس قباسلا لصفلا يف رحبلا نم فقوملا اهحرط يتلا يناعملا نإف ٠
 رعشي يذلا زيمملا ريثأتلا اهحنمتو ,يناعملا كلت يوتحتل لصفلا اذه يف

 ىلإ انلصوت ةيعرف تاراشإ ىلإ ةظقيلاو هابتنالا قيرط نع ٍقأي يذلاو

 ةقباسلا بناوجلا حضوي رخآ بناج ىلإ ريشت ةيعرفلا تاراشإلا هذهو .داركلا
 نع باحسنا ةروصلا ؛ :هلوقب سيول .يد هنع ثدحت يذلا وهو :ةينفلا ةرر
 ةقالع يه ةحجان ةروص لك نإف كلذلو .اهعم لضفألا لعافتلا لجأ نم

 يف ةلوانتمل دئاصقلا نوكت نأ يرورشضلا نم ناك اذهلو . ١ عم حجان ءاقل

 ةيرعشلا هروص ةقيقح ماستي نأ عيطتسي ال رعاشلاف ٠ : دحاو عوضوم تاذ ةسارا

 عوضومو ؛ةديصق يف لكشتت نأ دعب الإ هلابب رطخت يتلا روصلا ةقيقحو
 فوس يتلا صوصنلاو .27:ةديصقلا ةركف اهيلإ دنتست يتلا ةماعدلا وه ة.

 كلذل «صوغلا ةيضقب ةصاخلا دئاصقلا يه ةيرعشلا ةروصلا ةسارد يف اهيلع

 دع



قلا يضام لكش يل دئاصقلا نم نوكيس رايتخالا نإف
 ءاوس اهيف ربك روع صو

 نم مأ «ةتيدملا روس نم مأ عارشلاو ةنيفسلا نم مأ :يعيبطلا رظنملا نم تلكشت

 دئاصقلا اهيلع دنتست يبلا ةماعدلا يه صولا ةيضق نإف اذه ىلعو «هللاعو صاوغلا

 .ةيرعشلا ةروصلا ةساردل ةراتخللا

 يدومعلا : اره : ريبعتلا طامنأ نم نيطمن لمشي  ةساردلا روح - رغشلا نأل' ًارظتو

 رخاو
 تلكخت دقو . اههيف ةينغلا روصلا ةسارد مث ؛رحلا رعشلا نم دئاصق تسو .يدوسعلا

 نم رثكأ نم ةبكرملا ا هيبشتلا : يه ةيغالب عاونأ يف روصلا هذه

 ةديدجلا ةيمازدلا روصلاو «ةينغلا ةروضلا لاكشأ نم دحاو لكش

 ىلع موقتس يتلا - ةساردلا
 ىرنل ءاهتفيظوو اهرداصمو عاونألا هذه ةعيبط ليلت عم رعشلا نم نيعونلا الك يف

 . ةروصلا عم لماعتلا يف رعشلا نم نيعونلا فالتخا وأ براقت ىدم

 يمه رحلا رعشلا نه.ةساردلل ةراتكملا

 نينأ ناويد 6+ يكحأ طشلا لاوأ نم و

 رعشلا 'ن دئاصق تس لثمت ةنيع رايتخاب غم .اهلمثقت كوس ةناردلا نإف .٠

 نيبت فوسو

 اهمادختسا رثكي عاونألا يأ  روصلا هذه نم جذامن

 : .دومعلا رعشلا نم ةساردلل ةراتخملا دئاصقلا
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 يه يدومعلا رعشلا نم ةساردلل ةرا 7
0 

'لخادلا نم رونلا :ناويد :«ولوملا دالب نم :ةديصق «زيافلا ادم 1(
 ها 4 19-5 ص )

(2 

(2 

0 

() 
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 - 49 ص) لخادلا نم رونلا :ناويد :« ريبكلأ رونتلا , :ةديضق : زيافلا دم
 تي ب زيا

 '0 0 م
 585 ص ) سمشلاو نيطلا :ناويد :+ روسلا ىلع ةفقو ؛ :ةديصق ءزيافلا دم

4 

ياقب :ناويد :« عارشلا دلي , :ةديصق :ةفيلخلا دمغ دجحأ
 < 5٠ ص) ناردغلا ا
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 ناردغلا اياقي :تاويذ :«درمتملا عارشلا» :ةديصق' ؛ةفيلخلا دمع دجحأ

 .(5١١-دده صرب



077 
 6 ياميات همن رحل

 0 فشلا لمتخاتكلا ٌرَوضلا
 درفملا تاهيبشتلا ىلع ءزجلا اذه يف ةساردلا رصتقت

 اب ها 5 ءاعتسالاب امات الاصتا ةلصتملا تاهيبشتلا امأ

 راطمألاو +0« راوتألا ابك رحبلا عاق يف ةراحبلا ماظع : راوتألاو
 يف لالملاك روسلا » لالملاو , 29 راطمألا اهتأك لاعرلا ىلع ةراحبلا ءامد؟

 اهبلغأ يف رداصملا هذهو ... 9: رئانتع ؤلؤل جوملا » ولؤللاو 7و ةتيدملاب هل

 ةيادهلاو ةوقلاو لاجلا يناعم ىلإ اهنم ريبك ءزج يف ريشت ةموسحم ةيدام ر
 . ةبكرملا روصلاب صاخلا

 جاومآ :لثم رصانع ةعيبطلا نم اهرداصم يقتنتف رحلا رعشلا دئاصق تاهيبشت هيبشتلا » :هلوقي هيبشتلا يناوريقلا قيشر نبا فّرعي
 سيدق ليللا مومه ؛ بارسلاو . 7 طش الب جاومأ صاوغلل ديقلا ديدح وأ ةدحاو ةهج نم

 قوف ةراحبلا تاوصأ ؛ دعرلا يودو +7:بارسلا ودبي (ملثم ديدحلا
 راخبلا ٠ ةفيخن تاباغو 7 ةديعب ةربقم قوق دعر يودك نورحبي
 لثم ةراخبلا نيدح ٠ اهيلع تسبب اهقاروأ معاربو +” رابقألاو مجنلل

 ةيونعم قئاقح ىلإ اهلمج يف ريشت رصانع يهو ...7"2 اهيلع تسيي اهقا

 .لاوحألاو تافصلا نم ةعومج وأ :ةلاح وأ ةفص يف اوكا وأ اهداحتال

 || وأ مكحلا يف ةبباشم ىلإ دنتست دقو .ةيسح ةبباشم ىلإ دئتست دق ةقالعلا

 ارتشي نأ يرورفلا نم نوكي نأ نود ؛نينراقملا نيفرطلا نيب طبري يذلا ينهذلا
 . ٠) ةسوسحملا تافصلا نم ريثك يف وأ ةيداملا ةئيهلا يف نافرطلا

 دئاصق يف صوغلا يضامل رعاشلا ةيؤر نأ ةيادبلا يف ظحالن فوسو
 يف اذه دعاس دقو ءرحلا رعشلا دئاصق يف اهنع  بلاغلا يف  فلت# يدومعلا

 ١ رثأ نيبن يكل يتأن نيحف .اههنم لك ىدل هتفيظوو هتعيبطو هيبشتلا رداصم
 ل ماد اذه دن

 اهنيوكت يف انيلإ اهلقني ال هنكلو ؛ةروصلا تانوكمب رعاشلا دادمالا ل

 ابناج اهسفن نم هيرت وأ اهنم ىريف لدج يف اهعم لخدي هنإ ةيعوضر

 يف ةيؤرلا ةيواز تناك اذإو .7آعم ةيصخشو ةيئوك ةقيقح كاردإب '

 ل, راقألا ابنأك نئافسلا ؛ رابقألاو ”« رام ةحاو.نطولا لمر نابثك » ةحاولا

 لخبلا عاق يف صاوغلا انيعو راهنلاو . 7: رسكت مهن اهنأك يراوصلا جرسس ؛ مجنلاو

 :ةيراجتلا ةبتكملا .ط .هدقتو هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا :يناوربقلا قيشر نب نسحلا (1)

 م1 ص ١ دج 1638 ةئلاثلا
 8+7 ص ةينقلا ةروصلا : روفصع دأ باج (؟)
 8 نص لخادلا نم روثلا :زيافلا دمح (ع)

 .8 صةقياسلا ردصملا :زيافلا دم (4)
 + ص هسقت ردصملا :ذياقلا دمم (5:و)

 1871 نع قياسلا ردصلا
 1977 ص هسقت ردصلا

 5+ ص 18/1١ ؛ةرهاقلا ءفزاعملا راد . ط . يرعشلا ءانبلاو ةروصلا :هللادبعا
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 ' هرابتعاي جيلخلا يف صوغلا يضامب رخفو باجعإ نع ربعت يدومعلا رعشلا .دئاصق
 رخلا رعشلا دئاصق فو :هلوح نم راضتناو ةوق ةقالع

 اذه نإف «قزرلا ىلع لوصحلا ليبس يف لصاوتملا هلأو راحبلا ةاناعم ةيؤرلا كلت بن
 .ةعيبطلا نم رعاشلا اهاقتنا

 ١ تايدحتو ناسنإلا

 لأ هيبشتلا رداصم فالتخا ىلإ ىدأ يذلا وه فالتخالا

 ىلع هسقن ضرفي رح يئاقلت قاثبتاو ة وصلا نأ تبثأ دق ءاقتنالا اذبب رعاشلاو

 ماجسنالا نم ةلاح يف دسجتت نأ ديرت ةيلاعفنا ةيسفن ةظحل نع ديحو ريبعتك رعاشلا
 دق ًاضيأ رعاشلا ةيؤر دجتو . 7: راوغألا ديعبلا اهردصم يه ثيح نم ةعيبطلا عم
 رعشلا دئاصق تاهيبشت يقتنت عقاولا نمف ء يبشتلل ىرخألا رداصملا هءاقتنا تددج

 اليو رانملاو ٠. رماجم اهناك فافضلا ىلع عالقلا ٠ رماجملا :لثم رصانع يدومعلا

 نم نورخاسلا ةراحبلا ٠ رارجلاو لبانسلاو , 20٠ رانم عارشلا ىرس تحت صاوغلا
 اهيظفلت يف ضرألا » ريبكلا رونتلاو . 17 رارجو لبانس لامرلا قوف مهنأك فافجلا
 دئاصق تاهيبشت اغيب :.. 7٠ ردان زنك صاوغلا ؛ ردانلا زنكلاو 7 ريبك رونتك
 27 «باذع نيكس صاوغلل ديقلا ديدح ٠ باذع نيكس : لثم رصانع راتخت رحلا رعشلا

 | قوف ةراحبلا تاوصأ ةقيتع سارجأ نينرو عالقلا باوبأ ريردو

 5+ ض يرعشلا ءانبلاو ةروصلا :للادبع نسح دم (1)
 18 ص لخادلا نم روثلا :زيافلا دمج (8)
 3 ص قباسلا ردصملا :زيافلا دمم (5)

 نم هسقت ىدصلا
 سرس ماعلا را

 83 [رس راخلل ةلماكلا ةعومجملا نم ليخلاو:رمقلا :ةفيلحلا دمت دحأ ()
 مق نم يراوصلا ننأ :ةقيلخ كاديع لع( )
 178 ص لخادلا نم روتلا :زيافلا دمحم (4)
 31/1 ص قباسلا ردصملا :نياقلا دمج (1.م5)'

00 

 رداصم نم ًاثلاث ًاردصم خيراتلا يقأي عقاولاو ةعببطلا رداصم ىلإ ة
 نيتهدقلا ءامور» و ؛مودس ٠ يتنيدم رايتخاب رحلا رعشلا دئاصق درغنتو
 «ًاقباس اهيلإ انرشأ يتلا رعاشلا ةيؤر دكؤت اذهب يهو .2) امي نصوغلا 5

 اهب لزن يتلا طول موق نئادم نم ؛مودسو ٠ هروص رداصم زا
 موق نئادم نف ةنيدم مودس» :نادلبلا مجعم هباتك يف يومحلا تإ

 يضاق نم روجأ :لاقيف لثما هب برشي ناكو مودس هل لاقي اهيا
 : رغاشلا

 90 ممر مهبودس يف فصعك اوحضأ نيح طول موق

 ديكأتب يدومعلا رعشلا دئاصق تاهيبشت يف ينيدلا ردصملا م

 نمو .ائيدح جيلخلا ضرألو اميدق صوغلا لاجرل ءاطعلاو ةيحضتلاو

 رخآ ردصم كانهو 220 :ةءوبخم ةنج هنأك ضرألا نطاب يف لؤرتبلا | ة*
 ةلطعتملا صوغلا نفس هبشي رعاشلا دن ثيح ؛مدقلا يبرعلا بدألا :

 , 9 هدهع مدا 1

 «دابدنسلا» ةيصخش يف ًالثمتم يبعشلا ثارتلا ًاضيأ

 يف ةلثمتم ايقيرفا لحاسو دنهلا عم ةيراجتلا تالحرلاو 7 دابدن
 , 9 راهبلاو ركسلاب رحبلا ج

00 



 0 وصلا ليكشتل ردصملا ددحت يتلا يه رعاشلا ةيؤر نأ ن انه نمو

 ركشلا ةناصقا يف تركت نطولل ءالور بح لع لدن ةيوو مو لذا يس

 يف رح ا رعشلا دئاصق يفو جيلخلا يف صوغلا يضامب باجعإو رخف ةروص يف يدومعلا

 لوصحلا ليبس يف ةاناعملا روص ىلع صاوغلا راصتنا يف باجعإلا كلذ تاببسم دصر

ح نإ : : هلوقب داقنلا ضعب اهنع ربع ةيبدأ ةقيقح كانهو قزرلا ىلع
 انعفدي ءيثلا ب

 , 207 هيبمشتلا ىلإ

 : اهنم رهاوظ ةدع ظحالن هيبشتلا ةعيبط ىلإ لقتنن نيحو

 ءرحلا رعشلا دئاصق يف اهنع يدومعلا رعشلا دئاصق يف تاهيبشتلا ددع ةرثك

 نيعبرأو نا يدومعلا رمشلا يف ًادرفنم هيشنلا ايف درو ينل لمجلا ددع ناك نيف

علو ًاهيبشت رشع ةعست رحلا رعشلا يف ددعلا ناك ًاهيبمتا
 لكشلا نأ ىلإ ريشي ريشي اذه ل

 نأ دجنف ءهروص ليكشت يف اكسامت رثكأ ءانب ىلإ ليه ةثيدحلا ةديصقلل ديدجلا

 رحلا رعشلا دئاصق يف ًادورو رثكأ ةيحوملا ةقيقحلا روصلابو ةراعتسالاب هيبشتلا نارتقا

 نإف هيبشتلا صئاصخ ثيح نم امأ

 هيبشتلا يفرط

 رسكتملا مجنلاب يراوصلا جرسو « رايقألاب رحبلا طسو ةرشتنملا صوغلا نفس رعاشلا

 جيلخلاب تطبه يتلا ةنيدملاب يراوصلا جرس ءايضو رارشلاو

 فصت ةثالثلا تاهييشتلاف هب هبشملاب هبشملا نرقي الباقت اعم نيتروصلا لباقت ناهذألا

 : رعاشلا لوقي . ليللا ءانثأ رحبلا يف صوغلا نفس ةروص

 "”راقألا اهّنأك راحبلا ءلم ُةُئيفس ثيح زوريفلا ّلحاس اي

 نيب عمجت يتلا ةنراقملا ةقالع اهمهأ نم

 هيشي نيحف .ةحضاو هذه ةنراقملا ةقالع دبف ةقباسلا تاهيبشتلا يفو

 ىلإ رضحتسي هنإف

 ١ نس ةيقفلا ةروضاب يروا ص لس 1
 ) )9م 0 ص لخادلا نم روتلا :زيافلا دمج

 ةئراقملا هجو يعدتسي نفسلل فصولا اذه .« رايقألا هبشت نفسلا ٠ :يف

 دمملا ءاطعلابو رشتنملا ءايضلابو ضايبلا ةدشبو لابجلاب زيمتت راقألاف .

 يف اهققحت ىدم ةنراقم نهذلل تعدتسا راقألل اهريغو تافصلا هذه ...د

 ةلج يف اعم نيفرطلا نارتقا الول ققحتيل ناك ام ءاعدتسالا كلذو .صوغلا

 ! نإف كلذلو .ةدحاو
 عاطتسلاو «راهقألاو نفسلا : هيبشتلا يفرط نيب ةنراقملا ةقالع تدقع يتلا يه - «

 رخفلا فقوم) ديري يذلا فقوملا قئاقد ىلإ اهالخ نم انب لصي نأ
 .(باج

 29رارشو اهقوف َرّمكت من

 ةقالع تدقع يراوصلا جرسو رارشلاو رسكتملا مجنلا

 راع حالا قررت يف ةرقن ةكرتلاو تمؤتلا ءانلا ١
 اهيلت ينلا ةيبيبشتلا ةروصلا يفو .ءاطعلاو ريخلاو ةيادحلا ًاضيأ لمحي يذلاو «

 يف تلعبه يلا ةئيدملاب يراوصلا جرس ءايض ةيبشت يف اهنم ةبيرق تاءاميإ

 : رون نم ملاعب وأ

 90ناون ملاع وأهب تّطبه ٌةنيدم نأك اهب ٌجيلخلا



 :رعاشلا لوقي نيحف ءآضيأ ةحضاو ةنراقملا ةقالغ دجن رحلا رعشلا تاهيبشت يفو

 طش الب ٌجاومأ دّيقلا ديدحو ٠
 20 بادع ٌنيكسو

 جوملا ةروصو :(نيدلا ديق ) ديقلا ةروص - :هيبشتلا يفرط نيب ةنراقملا هجو نإف
 ةرود يف جوملاف . ديقلا اذه ملأ ىدمب يحوي فافض ىلإ لصي داكي ال يذلا مطالتملا

 يذلا نيدلا ديق وه .كلذكو .رارقتسالا مدعو بارطضالاو ةكرحلا نم اهل ةياهن ال

 يفاعي الصتم ءاقش هعم مزلتسي هنم كاكفلا عيطتسي ال لصاؤتم نيد « صاوغلا ىلع عقي

 يحوتل رحلا رغشلا تاهيبشت يف ةنراقملا ةقالع انب دتمتو . ربلاو رحبلا يف صاوغلا هنم
 «ةاناعملاو ملألا ةروص :يهو دئاصقلا يف اهزاربإ رعاشلا ديري يتلا ةيؤرلا داعبأب

 :لثم هيبشت يف اهدجنو
 ةئيفسلاو . ١

 بابعلا طلو

 قيرحلا بش يتلا «امور ٠ وأ «مودسك ٠
 20, ...نونجملا كلذ برطيل اهيف

 اهيلع عقو يتلا مودس ةنيدمو بابعلا, طسو صوغلا ةنيفس : امه هيبشتلا افرطف
 ةنيفسلا يتروص نيب ةنراقملا ةقالع مقن نيحو .ةقرتحملا امور وأ كلهملا باذعلا

 ىرن مودس ةئيدم ةروص لالخ نمف . رعاشلل ةزيمم ةيؤر اياوز انمامأ حضتنا

 يف ةراحبلاو ءابب عقي نأ دب ال ققحم كاله ملأ يناعت ةنيدم رحبلا طسو ضؤغلا ةني
 ةروص لالخ نمو .ةميزعو ةوق نم اوتوأ امهم كالخلا اذه بنوت نوعيظتسي'ال اهلخاد

 لعتشم قيرح ىلإ تلوحت دق صوغلا ةنيفس يف لمعلا ةاناعم ىرن ةقرتحملا امور ةئيدم
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 43 - دله ص يراوصلا نينأ :ةفيلخ هللادبع ىلع (1)
 3175 ص لخادلا نم روتلا :زيافلا دمج (؟)

1 

 نم صالخلا نولواحي مهنأك ينضملا مهلمع يف ةراحبلاو :ةنيفسلا يف ةيواز لك ٠
 ةقالع هتزربأ يذلاو - هيبشتلا اذه: يف زيمتلا ناكو .ةلضتم ةاناعملا نكلو :ا

 قيمعلا ملألا ءاجيإ اهباسكإو ء صوغلا ةئيفس رهظ ىلع ةاناعملا اياوز هيصقت
 . اهيلع نمو ةتيفسلا رصاحي يذلا كالخلآ

 نم نيعونلا الك تاهيبشت يف تحضتا هيبشتلا يفرط 3
 تناكأ ءاوس ديري يتلا داعبألا اهباسكإو رعاشلا ةيؤر زاربإ ىلع تدعاسو ءر

 امك ةائاعملا ملأل ًاديسجت مأ .يدومعلا رعشلا يف اك صوغلا يضامل باجعإو بح

 ةتاهيبشت لالخ نم ديري رعاشلاو ؛ةقباسلا تاهيبشتلا نم ريثك يف هيبشتلا يف.
 8 :وق ةروصلا يطعي ام اذهو ءهيبشتلا يرصنع نيب داحتالا ةجرد ىلإ لو

 ةذه يف ةحضاوف ةيسحلا ةهباشملا» :يهو هيبشتلا يفرطل ةيناثلا ةيصاخلا
 ةيسحلا تاكردملا نم ًاحوضو رثكأ ةيرصبلا ةيسحلا تاكردملا نأ الإ تأ

  ةيصاخلا هذه توح يتلا تاهيبشتلا ةلثمأ نمف «رعشلا نم نيعونلا الك يف ىز
 :يدومعلا رعشلا يف اهيلإ راشملا دئاصقلا يف  ةيرصبلا ةيسحلا تاكردلا

 9راقّتو ٌرسْكَس كرب جاجأو " ٌراطعم ٌةحاو كلمر نبك
 ؟"ناقألا هنآك راجبلا ءلسم ُةُنيفس ثييح زوريفلا لحاش ا
 (9كارشو اهقوف رّسكت مهن اهنأك بابعلا يف يراوصلا جرا“
 40 راونألا ارك ةقرشم عاقلا يف هقافر ماظع تحري ام نآلل -

2 



 © راتلاو اهليتف هلم رطعلا ٌرماجي عالقلا كلت امنأكو م

 29 رايد قافضلا قوق اهنأكو تلّطعت عولقلا نع صاغملا نفس -
 © اقرطلا هل تدس تافآلا هتحت نمو هقوف بصني وملاك ىجدلاو ىرس -

 «0لالماك ًاقلحم اهيف تنك يقاوللا يلايللا ركذأ لزأ مل -

 69 رضخأ جرم قوف ةشارفلاك وه حبا ًعارش ايؤرلاك ٌفريو -
 (9ٌئانضم ولؤل اهيف جوملاو اهفافض ءايضلا يف حبست فيصلا يف -

 بابعلا طسو

 قيرحلا بش يتلا ءامور وأ « مودسك ٠

 27 نونجملا كلذ برطيل اهيف

 بئاج ىلإ ةيعمسلا ةيسحلا تاكردملا ىلع حضاولا هداتعاب درفني رحلا رعشلا نأ ١
 :لثم تاهيبشت يف كلذو ءا

 عالقلا باوبأ ريرصك - 4
 عاق تاملظ يف تاهآلاك .رجفلا يف

 ةديعب ةربقم قوف دعر ّيودك

 يضامب رعاشلا رخف :رصبلا تاكردملا نأ دجنو
 ةراحبلا ماظعو «رابقأ  لامج زاربإو .صوغلا
 نأكو ...رثانتم ؤلؤل جوملاو :ةشارف عارشلاو ؛لاله روسلاو , رماجم عالقلاو «راونأ
 فقوم 2 يلاتلابو ناهذألا ىلإ ةروصلا بيرقت ىلع ةردق رثكأ ةيرصبلا تاكردللا
 رحلا رعشلا دئاصق تاهيبشت يف ةيرصبلا تاكردملاو .اههالخ نم هدصري يذلا رعاشلا

 اهتلثمأ نمو .راحبلا ىدل ةاناعملا ةوسق هدصر يف رعاشلا فقوم زربتل
 تع سارجأ نينرك : صارخا :ناسل ىلع زيافلا دم لوق

 رجين نيح ةئيفسلا 7 9 رحبن نيح ةئيفسلا قوف انتاوصأ 5207
 مالو و .90 , نينجا تامابب ةضخام لثم يلازت مو. سمأ سمأ.نم

 ةميدق تاراح بارغك

 , 0 ةئيزن ا

 ماهلا توص ٠..
 ماظع ىلكتلا اهحاولأ ةيرحب ٌةراثق

 ش 0. .لولسم ردص نم

 117/1 ص .قباسلا ردصملا :زيافلا
 . 50 ص .سمشلاو نيطلا :زيافلا دمع (4)'



 ريرصك ةتيفسلا عالقإ ةظحل ةراحبلا تاوصأق .رحبلا يناغأ يف رعاشلا اهدجو راحبلا ةاناعمل ىرخأ ةروص وربي افرط جذاملا هذه يف هيبشنلا اه
 ىلكتلا اهحاولأ ةيرخحب ماهتلا توصو ..: عاق تاملظ يف تاهآلاكو حالقلا باوبأ
 . ءانغلا كلذ نم ثعبتما ملألا ةوسق ةؤقب دسجت نأ تعاطتسا دقو :لولسم ردص نم ماع

 ىلع ًاداهعا رثكأ يدومعلا رعشلا دج اننإف سكعلا وأ يوتعلاب يسحلا هيبشت يلو
 ههيبشن ةلثمأ نمف . راحبلا ىلع عقت يتلا ةاناعملا مأ ةون زربيل كلذو .يونعملاب يسلا 00 وأ يسحلاب ونعمل هيشيف «ةينخملا تاكردبلا ناجح لإ ةيرندلا تاكردملا عم لماعتلا ىلع ةردق رثكأ ناك رحلا رعشلا نأ نيح يف أعم هيبشتلا يفرطل ةيسحلا تاكردلا
 : لثم تاهيبشت يف كلذك :ةيسح تاكردم يهو باذعلا نيكل طش الب. جاومألاب رغاشلا ههبش يونعم كردم (نيدلا دبق وهو) ديقلا ديف 207, باذع نيكسو طش .الب جاومأ ديقلا .ديدحو ٠ :رعاشلا لوق يسحلاب يونعلا
 ديدجلا رجفلا ئري سيدق لبللا مومهو - ها

 297, بارسلا ودبي ملثم

 وعي نلو بارقلا بهذ ؛ -
 راهتلا حضو يف دورطلاك داع يلارغ الإ
 , 60) , رابغلا اهولعي ءادوس ةلاسرك

 81 - م8 ىع . يراوصلا يأ
 م3 ص . قباسلا ردصملا :ةقيل

 . 010 نص . لخادلا نم روثلا
 11/8 نع .قباسلا ردصملا :زيافلا هن 4
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 رجفلا ىري يذلا سيدقلاب (يونعم كردم يهو) ليللا مومه رعاشلا 5
 كردم) ةراحبلا نينح كلذك .(يمح كردم وهو) بارسلا ودبي امل

 هيبهتو .(يبح كردم يهو) .اهيلع تسي اهقاروأ معاربلاب رعاشلا ههبن
 راجبلا مالآ دسجي نأ رعاشلا عاطتسا تاهيبشتلا هذه ينو .(ةيسح تاكر. رابغلا اهولعي ءادوس ةلاسربو دورطملاب (يونعم كردم) ؛مؤشلا اه وهو

 تاكردم هلالغتساب كلذو. مؤشلاو .نينحلاو .ليللا: مومهو «نيدلا ةاناعلا
 ةردف رثكأ تلاز ام ةيسحلا تاك ردملاف . مالآلا كلت زاربإ ىلع اهرودب تاذعات
 يقلملاو رعاشلل ينهذلا روصتلا نم اهبرقل كلذو ةيب ثدلا ةروصلا داعبأب ءاحي

 نأ الإ .يونعملاو يسحلا نيب تججزم يلا مأ .طقف ةيسخلا تاكردلا لك ل يتلا ءاوس هيبشنلا يفرط نيب" ةحضاو براقتلا ةقالغ نأ
 وأ ,ةشارفلاب عارشلا وأ :لالفب' ةئيدملا روس رعاشلا هبشي نيحف .ينمذلا نم ةيسحلا تاكردملا برقل كلذو . يسحلاب يسحلا هيبشن يف احوضو 2

 ربكأ ةجردب هيبشتلا يفرط نيب برا : تاباغ
 معاربب ةراحبلا نينح رعاشلا هبشي نيح امأ ًاقباس نهذلا يف

 كردم ةروص يق نينحلا كلذ ديسجت الوأ يعدتسي نهذذلا نإ
 كلذ دعب ثدحبل مث  ءانلاو ةبوصخلا لمحت يتلا - معاربلا ةروص نم بن

 نأ ىتح لوطي اهراظننا نأ الإ ءاهلاو.حتفتلا رظتنت معاربأ هنأك هتوسقو هذا نو .مئادو لصتم رارقتسالاو نامألاو لهألا ىلإ ةراحبلا نينحف . انت
 براقتلاو فالثئالا ثدي نأ عاطتسا .رعاشلاف : رمثت نأ نود اهيلع تسي أف
 نيب براقتلا نأ الإ .ةيسحلا فارطألا نيب ناك ايك يبسحلاو يوتعللا ِط
 يسحلا هيبشت نوكي كلذبو .روصتلا نم نيتجرد دعب ثدح يسخلأو 49
 دعاس دق رخلا رعشلا تا يف ةيونعملاو ةيسخلا تاكردملا نيب. براقتلا هلا نيابتلا نإف رخآ بتاج نمو .حوضولا يلاتلابو براقتلا نع ربكأ ةجرد ىلع لي
 نطاعتو راتحبلا ىدل .ةاناعمل ملأ ءاعم رعاشلاو راحبلل فقوملا قمع زاربإ ىلع



 يف ةروصلا قرط روصت يف نهذلا هلذبي يذلا دهجلاف .ملالا كلذ عم رعاشلا لبق

 ابنومضم رثأ يلاتلابو يقلتملا ىدل ةروصلا رثأ قيمعت ىلإ ىدأ يسحلاب يونعملا

 .ةديصقلا لخاد ةروصلل ةينغلا فئاظولا مهأ نم دعي اذهو ,همسرت يذلا فقإ

 تيرقتسا اذإ» :هلوقب «ةغالبلا رارسأ» هباتك يف يناجرجلا رهاقلادبع اهيلا را

 جعأ سوفنلا ىلإ تناك دشأ ناك املك نيكيشلا نيب دعابتلا تدجو تا

 تعمجت دق اهنيب طبرت ةرهاظ ةقالع الب ةدعابتم ءايشأ ةمث نأ أجف كردي يقلتملا

 عقي الو ءرطاخلا هيلإ للام مرا تق اذوب كرت كلو رجب لما فلا

 اذإف . هبارغتساو ءىراقلا ةشهد ريثت

 .يلاتلاب فارطتسالاو باجعإلا
 فارطتسالاو باجعإلاو ةشهدلا دودح دنع ةركفلا هذه يف رهاقلادبع فق

 حبصي مهفلا اذهب هيبشتلا نأ» اهادؤم ىرخأ جئانن اهنم ثيدحلا دقنلا

 نم نكمتو .مهتيؤر ىطختو .هنارقأ زواجت رعاش اهيلإ ىهتنا ةديدج ةربخ ة
 ردقت الو سانلا ةماعل رسيتي ال يذلا رمألا فورعملاو لوهجملا نيب

 نم ديدج عونل الصوم - مهفلا اذبب  ديجلا هيبشتلا حبصيو هليصوت ىلع

 ء انلوح نم عقاولابو انسفنأب انيعو  ةديصقلا لخاد اهريغ عم اهرإ
 . ©07»لضفأ ًاكاردإ ءايشألا كردن

 نيح ينو 2:

 تاكردملا تعاطتسا يتلا ةزيمملا تاهيبشتلا ضعب كلذك تاهيبشتلا هذه

 رعشلا يف اهتلثمأ نم ,ةيكرح ةروصب يحوت نأ اهيف هيبشتلا يفرطل ةيونعم او

 راد .ط .اضر ديشر دمحو ءهديع دمج خيشلا :حيحصت  ةقالبلا رارسأ :يناجرجلا رهاقلادبغ (1)
 1١5 ص 1941 ؛توريب «ةفرعملا

 788 ص .ةينفلا ةروصلا : روفصع رباج (1)
 عا نع

 الإ ,ةعارضلاب نفسلا يراوص .يونعمب ايسح هبشي هنأكو ودبي
 .. ءامسلا ىلإ ءاعدلاب ةدتمملا يديألا ةروص + يهو ةيسح ةروصب يحدي ير 001

 جزملا اذه لالخ نمو :ةيونعملاب ةيسحلا تاكردملا تجزم هيبشتلا اذه يف ةروس
 نع ثحبت نفسلل راوص ىلإ اهوهتو ىشطعلا ضرألا راجشأ لاقتنا ةكرح َك

 فافج ببسب رحبلا يف لمعلا ىلإ ههامتاب ناسنالا لعف اك رحبلا طسو اهقز

 .يجيلخلا رعاشلل ةزيمم ةروص يهو .ضا

 ناتيحلا بايسناب قارعألا يف ةراحبلا بايسنا هيبشت ًاضيأ ةيكرحلا تاهيبشتلا نمد

 ()راحبلاناتيح باسنت رك امود قامعألا ف نوباشبو

 - توحلاب راحبلا وأ صاوفلا هيبشت درج نم يقلتملا ىدل ةروصلل عسوأ تاءاحيإب
 1 . ةروصلا داعبأل أ

 :ةروص رحلا رعشلا يف ةيكرحلا تاهيبشتلا هذه ةلثمأ نمو.

 ايوطلا فيداجملاو ٠
 انلا عولضلا تحت

 تايواخلا نوطبلا تحت
 . 19 طبخت تيرفع ُتاسفر

 ام هيبشتلا اذه يف ةكرحلاو .طبخت تيرفع تاسفرب فيداجملا ةكرجت رعاشلا

 119/0 - 1/+ ص . لخادلا نم رونلا +زيافلا دم ([])



 هبشملا ةروص يف رعاشلا هثدحأ يذلا ليصفتلا الول ةرثؤملا ةروصلا هذبب زربتل تناك

 رهاظم مهماسجأ ىلع ودبت لاجر يديأ ةطساوب ةوقب كرحتن يهو ةليوطلا فيداجملاف

 ودبت ءةيواخلا نوطبلاو ةئئانلا عولضلا يف صوقلا ةنيفس ىلع ينضملا لمعلا نم ءاقشلا
 .طبخت تيرفع تاسفر اهنأكو :فيداجملا هذه

 تلا ةروصلا يف ًاضيأ هيبشتلا يق ةكرحلا هذه دجنو

 ..راخبلاوو

 ةريبك ةربقم ...

 217 نوك رحتي اهتاومأ

 نأب زيمتت يتلا 'ريبكلا ةربقملا يهو هب هبشملا ةروص يف ىتأ انه يكرحلا ليصفتلاو

 نم فوخلا داعبأب ىحوأ تاومألاو ةربقملا ةروص يف ليصفتلا اذه .نوكرحتي ابتاومأ

 كلذ رحبلا لخاد ةدتمملا مهتلحر ءانثأ ةراحبلا ىلع ىغطي يذلا لوهجملا بقرت

 ةرثؤملا ةروصلا هذه يف هدسجف رعاشلا ىلإ هرودب لقتنا يذلا روعشلا

 نيهيبشتلا نيذه يف ةكرحلا تعاطتسا كلدبو ةيدسجا ةاناعملا داعبأب يحوت

 رهاقلادبع راشأ دقو .ةزيم ًاروص اهرودب زربت نأو .راحبلل ةيسفنلاو

 نأ ًارحسو ةقد اصح 'رحلا تاهيبشتلا ىلإ يناجرجلا

 ديسلا اهنع ثدحت ةيصاخ كانهو (" 7: تاكرحلا اهيلع عقت ١ تائيهلا يف ءيبجي

 نأ وه ةيسيئر ةروتعب هبلطن ام: نإ: :هلوقب ةراعتسالا نع هتلاقم يف ؛نوتلدم ٠

 لكشي ظحالي وأ ظحالم ريغ نوكي نأ بجيو ًاقداص ًاهيبشت نوكي نأ بجي هيبشتلا
 يف ةحضاو ةيصاخلا هذه دجنو 27 فاشتكالا ريثأت بستكي يك انلبق نم فيعض

 001 ص . قياسا ردصملا :زياغلا دم (11
 088 ص .ةغالبلا رارسأ :يناجرجلا رهاقلادبع (؟)
 71 ص .ةيرعشلا ةروصلا : سيول يد (5)

 لي

 لن ف يونعملاب يسحلا جزمبو ءاهلخاد يف ةكرحلاب تزيمت يتلا تأ
 بستكا هيبشتلا اذه , ضرألا راجشأ ةعارضي بابعلا يف يراوصلا هيبشت يف ابك"

 :اهيف ةروصلا فرط نيب رعاشلا اهزربأ يتلا ة
 يف انلمأت لوطلو . ىشطعلا ضرألا راجشأ ةعارضو ءامسلل ةدتمملا نفسلا يرو
 راحبلا هيبشت يف كلذك .انيلإ ةبسنلاب فاشتكالا ريثأت ايهرودب ابستكا نيفرطلا َني

 و هيبشتلا اذه يف ثدح فاشتكالا | رأتف وكرم ميومأ :ريبكلا

 ..قيمللا 1 ثادحإ ىلع

 :تافيبشنلا هذه ىلإ ةفاضإ ىرخأ تاهيبشت يف ةحضاو أ
 :رعاشلا لوق يف ,ىقشت اهران يف ثعبلا ليبق موسجب ضرألا لمر هيبشتا

 () ىقشت اهراث يف ثعبلا لبق ٌموسج اهلمرف ربك رونتك
 ةزيمملا ةقالعلا نم ءاج تيبلا اذه يف هيبشتلا هبستكا يذلا فاشتكالا
 يف لورتبلا ةرارحو جراخلا يف سمشلا ةرارح انرعأ يتلا ضرألا لمر,نيب

 نكت مل ةقالعلا هذه .ثعبت نأ لبق را موسج اهنأك تدبق ن
 فاشتكالا ريثأ تكا كلذبو ءفيعض لكشب تظحول اهنأ وأ انلبق نما

 ديدجلاو ةركتبملا تاهيبشتلا زب

 زربتل تءاج اهنأ ىرن . دئاصقلا يف تدرو يتلا تاهيبشتلا ةفيظو وو ىلإ يتأت
 امسر ناك وأ .صوفلا يضامب باجعإو بح فقوم ناكأ ءاوس رعاشلا فقوم دك

 دنع هيبشتلا فئاظو مهأ حضتت نيفقوملا نيذه مزالت لالخ نمو .ليجلا ك
 : يلب ايف يدومعلاو رخمإ رعشلا ب

 :لثم تاهيبشت يف كلذو .رعاشلا هنع ربعي يذلا ىنعملا تايئزج لامج زاربإ (1

 1١1 ص .لخادلا نم روتلا :زيافلا دن

 و



 جرس » - «راقألا اهنأك راحبلا ءلم نئافسلا» - «راطعم ةحاو لمرلا نابثك «
 هتطاخإ يف لالخلاك روسلا : - «٠ رارشو اهقوف رسكت مهن اهنأك بابغلا يف يراوصلا

 - «رهازأو ىذخ فافضلا» - «رفخأ جرم قوف ةشارفلاك عارشلا ٠ - « ةنيدملاب

 :ةعيبطلا تايئزج لاجج رهظتل تءاج انه تاهيبشتلاف .....«رئانتم ؤلؤل جوملا«

 فقوم مدختل كلذو ميدقلا راحبلاب ةلص تاذ تناك يتلا يداملا عقاولا رصانعو

 رصانعو ةغيبطلا نأكو .صوغلا يضام .نم رعاشلا هذختا يذلا باجعإلاو رخفلا

 .ةرشابم يَغ ةزوصب:ولو ذاملا كلذب هناتتفاو هباجعإ رعاشلا كراشت يداملا عقاولا

 .هيبشتلا ةطساوب هدسجو هريغ نود ديرفلا لاجلا كلذ اهيف ىأر يذلا وه رعاشلا نأل

 ماظع » :يف تلا لالخ نم رعاشلاف . هب هعانقإو يقلتملا ىلا ىنعملا بيرقت )3

 انأك لاسرلا ىلع ةراحبلا ءامد ءاطعو :.. راونألا ابك رسحبلا عاق يف ةراحبلا

 صولا ليج اهب ماق يتلا اهروصو ةيحضتلا يناعم برقي نأ ديري 27: راطمألا

 نم ةروصلا عبنت نيح اذه . دادجالاو ءابآلا قيرط عابتا ىلع اهثحل ةديدجلا لايجألل

 - ىنعملا بيرقت يهو - ًاضيأ ةفيظولا هذهب موقي هيبشتلا دجنو .باجعإو بح فقوم
 دتمملاو عساولا ىدملاب ءاحيإلا رعاشلا ديري نيحف .يبسفنلا ملألا دصر فقوم يف

 نم تايئزج راتخي صاوغلل ةيسفنلا ةاناعملا فارطألا

 روص يف افرط اهعضيو :تاباغلاو «فهكلاو :بارسلا :تايئزجلا هذه نم , ةشحولاو

 ودبي الثم ديدجلا رجفلا ىري سيدق ليللا مومه ٠ :لثم ةفيظولا كلتب موقت ةيهيبشت

 ٠٠ رابقألاو مجنلل ةفيخع تاباغ راحبلاو ب 27, مومهلل فهك ضرألاو ٠ ٠ بارسلا
 بناج نع فشكي اذهب رغاشلاو افا تي اقاررأ ايلا لشام اظن أ

 .اعم لالخ نم اهسكع يتلاو اهيناعي يتلا ةرصاعملا ةب

 ىلع ةنابإلا مهفن نأ طرشب ةنابإلا ىلإ فدي دق ليصألا هيبشتلا :

 رعاشلا اهيناعي يتلا ةبرجتلا نم ةضماغلا بناوجلا ىلع فرعتلاو فشكلا نم عون ابنأ

 | ديري

 ذادتمالاب زيمعت

 . 4 نص .لخادلا نم روتلا :زيافلا دمحم (1)
 . 12٠ ص .لخادلا نم رونلا :زيافلا دمع (؟)
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 مارا د يزت يتلا ةضراعلا ةيلحلا ليبق نم هبيبشتلا حبصي الا
 هسفنل نيبيل رعاشلا اهب لسوتي ةيرورض ةليسو هيبشتلا حبصي امنإو

 , 90 اهنم ةيفخلا بناوجلا حضويو ءاهيناعي يتلا ةبرجتلا

 ملظملا رحبلا عاق يف صاوغلا انيع ٠ :لثم تاهيبشت يفف :هتيوقتو ىنعملا ديكأت (©
 فافجلا نم نورخاسلا ةراحبلا » 27 «رانم عاربشلا ىرس تحت هديو - (

 ةوقلا يناعم دكؤيل هيبشتلا فظوي رعاشلا نادل

 ابملا تناك كلذلو . مدقلا
 ىدل ةميزعلاو 5

 ؛هفقوم زاربإ ىلع رعاشلل انوع انايحأ هيبشتلا يف

 يف صاوغلا انيع ٠ : يف هيبشتلاف .
 باجعإ ديكأتب ماق ٠. رانم عارشلا ىرس تن

 بحلا ف قوم ديكأت : اهالوأ ءعم يقلتماو رعاشلا ىدل نيتمزالتم ْن

 ةلواحم :ىرخألاو .رعاشلا لبق نم بأ

 :و ىنعملا ديكأت : يهو ًاضيأ ةفيظولا هذه حضتتو .يقلتلا
 ديدح ٠ : ديسجتلا اذه توح يتلا تاهيبشتلا زربأ نمو سمألا ةاناعم يف ملألا ةب

 هضخام لثم اهفافج يف ضرألا  «باذع نيكسو طش الب جاومأ صاوغلل '
0 

1 



 ..:لولسم ردص يف ماظع ىلكتلا

 . سمألاب رحبلا اجر اهنم ىناع يتلا ءاقشلاو ملألا يناعم

و ؛ةروصلا ينناج مسر يف ةقزافملا رصنع زا
 تحضتا يتلا تا | نم

 :« زيافلا دم » :لوق

 اتقنعلاو ردَسلا نير نم تفرع لهو“ ءاهذوتقع كلج ءاجشا ف0 له

 90 ىتقرفغ راو ضاونغ: رامات امو هتدترا ام ايلح تسيلف

يذلا ءاقشلا هجوأ نيب اقرافملا ةروص مسري هيبشتلا اذهف
 ليبس يف صاوغلا ههجاوي 

 يفنلاو ماهفتسالا ابولسأ ءاجو .ؤلؤللا اذهب ةفرتملا || معنتو :ؤلؤللا جارختسا

ةروص نيب توافتلا عضو رعاشلا راكنتسا ادكؤيل
 ٠ اهدوقعب ثبعت يهو ةفرتما ءانسحلا 

 اذه نم ةدحاو ةؤلؤل ليبس يف ءاقشلا عاونأ دشأ ىقلي يذلا صاوغلا ةروص نيبو.

 نيب ةقرافملا ملأ نم ىقرغلا ةراحبلا رجاحمب للا هذه رعاشلا هيشو .دقعلا

 تزربأ يتلا رملا رعشلا,تاهيبشت نمو .ًاعم اهروصت ةرورش ىلإ .هبنيلو « نيعضولا

 : ب يصاوغلا
 .:ثولزغي ةارع٠

 .:سرع ليلكا
 .. نوعنضي ا

 97 زوريفلا نم العن

 44 ص .لادللا نم رونلا :زيافلا دمع (1)
 191 ص .لخادلا نم رونلا +زيافلا دمخ (8)

00 

 تحضتا يتلا فئاظولا ناف اذكهو

 ةيبشتلا ةمهم تسيل ٠ ذإ ,ةيركفلا ىلوألا اهتمهم بناج ىلا ةينفلا اهتمهم

 نأ ةيساسألا اهتمهم اغإو هديكوت وأ ىنعم ريرقت ةدحاولا ةديصقلا لخاد ةراعتسا

 ديدحتو رعاشلا ةيؤر زاربا ىلع اهريغ عم نواعتت نأو ةديدج ةيسفل ةقيقحا

 ذل
 ٠ هروصي يذلا ءيشلا نم فق

 اهنأ دجت فوس ةراعتسالا اهلكشت يتلا ةينفلا روصلا نع ثيدحلل لقتنن نيح

 يف ةدرفنم درت مل اميب «يدومعلا رغشلا دئاصق يف روصلا نم اهزيغ نع ةدرفنم تءأب

 يف انتسارد رصتقت كلذل زوصلا نم اهريغب ةطبترم تءاج لب .رحلا رعشلا دئاشلا

غ نع ةدرفنم تءاج يتلا تاراعتسالا ىلع ءزجلا اذا
 دئاصق يف كلذو روصلا نم اهري

 20 ل

 ءينشلاب ءيشلا هيبشت ديرت نأ» :هلوقب ةراعتسالا يناجرجلا رهاقلادبع فرعي 1

 هيرجتو هبشملا هريعتف هب هبشلا مسا ىلإ ءيبتو ءهرهظتو هيغتلاب حصفت نأ عدت

 يف اهتطساوب نهذلا عمجي يتلا ىمظعلا ةليسولا » : يه ةراعتسالا ثيدحلا دقنلا يفو |

 فئاوملا يف ريثأتلا لجأل كلذو ءلبق نم ةقالع اهنيب دجوت مل ةفلتنع ءايشأ

 نهذلا اهثد# يتلا تاقالعلا نعو , ءايغألا هذه عمج نع ريثأتلا اذه مجنيو عفاوذلاوا

 48 ص :ةيفدألا قنا ايا
 ءةرهاقلا «ييغاخلا :ةبتكم :ط .ركاش دم دونع :قيقحت ,راجعالا لئالد



 اهف ةراعتسالا لاكشا طسيأ انذخأ ولو . هع :ركفلا هذعو
 لالخ ًاعم نالمعت نيفلتخم نيكيشل نيتركف نع ةرابع» اهتأ دجنسف ٠ زدراشتيو » لوقيا
 ةلصخم  ةراعتسالا - اهانعم نوكيو «نيتركفلا اتلك معدت ةدحاو ةرابع وأ ةملك
 عمجت ةصاخ ةقالع ءازإ ةراعتسالا يف نحنف 29 , اههلعافتل

 ءايشألا نيب ايف تالالدلا لعافت ىلع دمتعت ةقالعلا هذهو ,لبق نم ةقالع اهنيب
 ةرعاشلا تاذلا لعافتل ديسحتو ساكعنا  هرودب وه يذلا لعافتلا كلذ «ةفلتخملا
 لعاضتلا يه ةراعتسالا قرط نيب ةقالعلل ةزرابلا ةيصاخلاف نذإ ءاهعوضوم عم
 يتلا ةيصاخلاف ميدقلا امأ . ثيدحلا دقنلا يف اذه .نيفرطلا نم لك رصانع نيب دحوتلاو
 ق «يناجرجلا يضإقلا ؛ لوقي .ءاعدالاو لقنلا ةيصاخ يه هيدل ةراعتسالا 222

 تلقنو لصألا نع راعتسملا مسالاب اهيف ىفتكا ام ةراعتسالا« :« ةطاسولا » هبانك
 ةراعتسالا ... ٠ .| رهاقلا دبع ٠ لوقيو . 7 اهريغ ناكم يف تلعجف ةرا

 , 190... ءيشلل مسالا ىلعم ءاعدا يه امنإ

 دقنلا رظن ةهجو لالخ نم رحبلا دئاصق يف ةيراعتسالا روصلا سردن فوسو
 امنإو نيزيامم نيتبا | ةراعتسا لك يف - » نحتف .ثيدحلا

 يفرط نم فرط لك نإ .هنم لدعيو رخآلا عم اههنم لك لعافتي نيفرط ءازإ

 رت «يدألا دقتلا .ةئدابب ,راشتير )١(
 01 ص 1978 :ةرهاقلا

 ةيرعتلا اذه (؟)
 املا

 50+ ص .ةينفلا ةروصلا :روفصع دخأ رباج :نع القن صنلا اذه (5)
 ةبتكم .ط .نيزلا فراع دجأ :حيحصت ف

 ةماعلا ةيرضملا ةسسؤملا ط يودي ىقطصن

 :يرعشلا هانبلاو ةروصلا :هللاديع نسح دمج :باتك يف درو دقو ءدير تريره دقانل

 اد ا ا

 عم هلغافتل ةجيتن ًاديدج ىنعم بستكيو لصألا هانعم نم ًانيغ
 ىنعم .ءازإ انسسل نحتف ساسالا اذه ىلعو ..ةزاعتسالا قايس لخاد «

 .عبان ديدج ىنعم ءازإ - ةقيقحلا يف - نحن لب :لوألل ةج وه يزاجب ىن
 ديدجلا قايسلا لخاد ةراعتمالا يفرط نم فرط لكل يدقلا تاقايسلا لب

 رداصم يف ثحبلا لاجم يف ةحضاو لعافتلا ةيصاخ و /
 . يرعشلا صنلا لخاد ةينفلا اهتفيظوو اهتعيبطو

 ةلاح هيلع رطيست رعاشلا نأ دجنف ةراعتسالا ليكشت رداصم ثيح
 :هلوح نم ءايشألا رهاظم نيبو هنيب ماجسنالاو دحوتلاب روعش ىلإ هعق

 رهاظم ةعيبطلا رهاظم بئاج ىلإ لمشتل
 دحوتلاو ماجسنالا ةلاح يقأت مم ؛ةموسحملا تاكردملاو يونعملاو يا

 راالا از ؛ةهج نموا هضمي رداصلا كاتبا 00ج |

 0 ع 1 ا
 ءالظو 27« تفطلت ةريهظلا ممح ؛ :ةريهظلا مجو : 7 راحبلل عضخت رايتلاو
 ةنيدملا روس يف تأبخ تاريهظلا ١ تاريهظلاو . 9. دشتحت راحبلا دك

 ليل قمت سمشلا ٠ سسشلاو 6 ضرألا لمر فزني رحبلا: رحال[ ؟



 هدرت مئاسنلا ٠ مئاسنلاو : 7: راخفلا يورت ئطاوشلا : ئطاوشلاو . 7 «ضرألا

 .هيبشتلا رداصم يف تددرت يتلا ىرخألا ةعيبطلا رصانع بناج ىلإ ... 9 :ناحلألا

 رداصم يف درت مل يتلاو  ةسوسحملا تاكردملاو «ةيونعملا رداصملا يف حضتا .درفتلاو
 تنبل ىمحلا ىلإ راحبلا نينح الوله رافسألا :نيردصملا نيذه رصانع نمو - هيبشتلا
 لعلاو ؛ 6 فافضلا يف قفدنتي رحسلا» ربحسلاو 40, افشارح رافسألا هيلع
 19 ءلاحملا يندتسي مزيعلا» مزعلاو ٍ ًاريهد, ىلعلا 6 ىلألا ةديابرلا»

 9, دعاصتي ولوهلا نحل ؛ ولوملا نحلو ... 7 ةراحبلا ينضت قاوشألا ؛ قاوشألاو
 عاستالا اذه لالخ نمو ..."7رارق الب :رحبلا ناحلألا , ةيرحبلا ناحلألاو

 نيب لعافتلاو دحوتلاو ماجسنالا ةلاح تحضتا تاراعتسالا رداصم يف درفتلاو

 رعاشلا نيبو :...راحبلا ءايلظو ةريهظلا مدح :يف دهن اك ضعبلا اهضعب رداصملا

 ةيداملا هتايطعمو رحبلل يعيبطلا رظنملا ةعيبط لعلو..هلوح نم دوجولا رهاظمو
 دق - دئاصقلا يف صوغلا ةصق لالخ نم  اهعم ناسنإ ةقالع تاءاحيإو . ةيونعملاو

 دحوتلا كلذ هيدل ةراعتسالا رداصم يف دحوتلاو دادتمالا يحانمب رعاشلا تدوز

 كلذ ىلإ ةفاضإ . اهتفيظوو ةراعتسالا ةعيبط ةسارد يف رثكأ هتالاجم حضتنس يذلا

 ةيؤر رخآ بناج نم تسكع دق (ةراعتسالا لخاد اهتغايصو اهءاقتنا ) رداصملا هذه
 . وغلا يضامب زازتعالاو بحلا : يهو يدومعلا رعشلا دئاصق يف ةبلاغلا رعاشلا

700 

00 
 يه ةراعتسالا فارطأ نيب لعافتلا ةي اخ ىلوألا

 1 :تادوجوملاو ءايشألا يف

 .ةيوتخملا تاكراذلا ١

 ةايحلا ثعب :ا|مهاذحإ ؛نيتروص يف صيخشتلا زرب ةعيبطلا ا
 "تافص نيب لعافتلا :ىرخألاو . ةتماصلا ةعيبطلا ره ىلع ناسنإلا تافص

 ةلثمأ نمف .رخآ رصنع تافصب ةعيبطلا رصانع نم نع رصنع فصو يأ : ة
 افلا دم لوق . ىلوألا ةروضلا يف تأ

 راجبو لسجاوس سمأ .سمأ ننم هلل ْتََّنَع يذلا .ولوهلا نطوم
 ()كافق راخبلا ىلإ هتمر اسس

 راسبخألا مسكلت
 09 راسيتلاو حسيرلا هيلإ تسعضخ

 كاوسسألا .اسهئاسنبب تّرسخافتل
 29 راحبلا براحي فسيك تسفرسعلا
 كيبل ينعلا جوملا نسم هيف

 00 رابغ بابعلاو وحص ضرألاف
 4 ص .سمشلاو نيطلا :زيافلا دمج (1)

 41 ص .ناردغلا اياقب :ةفيلخلا دم دجحأ (0)
 115 ص .قباسلا ردصملا :ةقيلخلا دم دمحأ (م)
 5. ص .لخادلا نم روثلا :زياقلا دم (4)
 40 ص .نازدفلا اياقب :ةفيلخلا دم دمحأ (0)
 81 ص .قياسلا ردصللا :ةفيلخلا دمحم دحأ ()
 6 ع .هسفن نتصل ةقيلحلا نبع دحأ (و/)
 115 صادقت رتل :ةثيلحلا دمت دخأ (]
 11 نتن لخادلا نمووتلا «زياقلا دحن (4)
 +115 ص .ناردقلااياقي :ةفيلخلا دم دخأ (1)
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  ...لمرلاو جيلخلاو «راوسألاو رايتلاو «حيرلاو ءدا
 ةقالع رعاشلا ماقأ ٠... امدلا نم لقاثت يدنلا لمرلاو ٠ .«نيفسلا نم جيلخلا عيرو » :«اهلمر ثدحت لحاوسلاو : .« راوسألا اهئانبب ترخافتل ...راوسألا فرعت ولو :«درارلل تعضخ رايتلاو حيزلاو ؛ .و راحبلاب تمر ,رافقلاو «. ٠ ولوملا نطومل تنغ راحبلاو لحاؤسنلا».: لثم لمج لالخ نمو .ةيجيلخلا

 تاب ةراعتسملا ةيعيبطلا رضانعلا نأل  لعافتلاو بسانتلاب تزيمت اهنيب ةقالعلا هذهو :ناسنالاو ةعيبطلا رصانع :امهو راعتسملاو هل راعتسملا :ةراعتسالا يفرط نيب ةصاخ
 ام اذهو ..نمزو ةكرخ ىلع لدي ةلالدلا ثيح نم لعفلاو .لاعفألا نم ةعومج لالخ نم نيفرطلا نيب لعافتلا زرب دقو .جيلخلا ةقطنم يف ناسنإلاب ةقيثو ةقالع
 ليختلا هيلإ لصي ام ىصقأ لمشيل دتمي ةلمجلا هذه يف ةراعتسالا ءايإ نإف ؛ولوهلا نطومل ينغت راحبلاو ,لحاوسلا نإ ٠ :رعاشلا لوقي امدنعف ٠ ااعتسالا بسكي
 نطومل تاجعإب ينغت راحبلاو لحاوسلا هذه. لك .ىراحبلاو .لحاوسلل ةروصا نع
 راحبلاو لحاوسلا ةروص هب زيمتت ام ىلإ ةفاضإ كلذوت .رعاشلا نطوم وهو .ولوهلا
 ةوقب تزربأ انه ةراعتسالاف .أ .رحبلاو ربلا هج نم دادتمالا ةباحرو .ةعسلا نم
 نم ءانغلا لعف تلوح ابنأل هلوح نم ةعيبطلا رهاظمو ناسنإلا نيب لعافتلا ةروص
 يفت تناك ىتلا يه راحبلاو لحاوسلا نأ ميهو ىرخأ ةروص اب اوزيمت يتلا يدحتلا حورو سمألا لاجر ةوق يف ىأر رعاشلا نكل ؛رحبلا يف لمعلا قاشم ةهجاومل سوفنلا يف ةيزعلاو طاشنلا ثعبل ناك ادق راتحبلا ءانغف ءراجبلاو لحاوسلا ىلإ ناسنإلا
 .ينغي ناك يذلا وه راحبلا سيلو هنطومو راحبلل

 7 .رحبلا عم هتقالع يف راحبلا اهتقح يتلا راصتنالاو 5 يحوت راخنبلا تالوجف ٠: هتالوج يف راحبلا ةصق ايو :تيبلا نم لوألا 02مل رأ. هلوح - نم ةيساقلا ةغيبطلا رهاظم عم راحبلا هققح يذلا راصتنال
 تاءاحيا لمحت « دراملا راحبلل تعضخ رايتلاو حيرلا يف ةراعتسالا نإف ك

 ةئيفسلل ةاجنلاو ةلحرلا رارمتسا : راحبلل ينعت طشنلا رايتلاو ةئداحلا حيرلاف ءزآ 0 لاب اهيفرط نيب. ةقالعلا: ليلخت لالخ نع مدقلا راحبلل راصتلا
 , مدقلا راحبلا تزيم يتلا يدحتلاو ةوقلا ةدارال ًاديسجت (رحبلا طسؤا ةوقلا ةروص نالث اههو) رايتلاو حيرلاب « عوضخلا , لعف طابترا ءاج اذهو ثارتلا صصق ين ةفارخلا دابدنسلا تاياكح ىورت .امك هرابخأو هصصق انلا ىرام انه راحبلا نأل .راحبلا ةدارإل ةبيجتسمو ةعضاخ ةروثلاو ءودهلا يتلا رابتلاو حيرلا نم تلعج ةراعتسالا نكي . كالهاو تول . ءاهيك

 ءاج كلذلو .ةيرعشلا هروص يف اهزاربإ ىلع رعاشلا رصي ينلا ةفصلا يهو :ةوقلا يلاتلابو : ةيئامناللاو ةرثكلاب اهئاحيإ يف ةصاخ ةمس يا ةروتقلا بسكأ لمرلا ىلإ ثادختلا لعف بسننو' .ةرتقلا كلك يف“رحبلا عم عارم تدهش يتلا ةعيبطلا ماعم قربأ نم لحاوسلا نأل ءاهلمر ثدحت ادق ولا || ةراعتسالا يف ًافرط هماقأو لحاوسلا لمد راتخا رعاشلا نإف .ءانبلا كلذ اوداشأ نيذلابو اهئاثبب ترخافتل ( ءامدلاو لمعلا قرع يف تا لاعم ىلإ ةراشإ) اهلمر ةئبط هب تجزم امم راوسألا تملع ولف .يضاملاب رخ هفقوم دكؤت ةيراعتسا ةروص هلالخ نم مقي | نككمملا نم افرط ةنيدملا روس أ رءاشلا دجو كلذلو . لمعلا كلذ ليبس يف اهؤانبأ اهذب يتلا تابحضتلاو 5 ١ اهيلإ ينأي رطخ يأ دصل اهلهأ اهانب يتلا ةيدقلا تيوكلا ةنيدم راوسأ ىلإ «رآوت اهئانبب ثرخافتل ..« راوسألا فرعت ول: :ةيلاتلا تاراعتسالا يف رعاشلا
 ليكأت .ةباثم « راحل براي فيك تفرعل  :ةراعتسالا
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 ةروص مسرت ةراعتسالاف .ةعيبطلاو ناسنالا : اهيفرط نيب داحتالاو لعافتلا ةقالعلا رخآ ايناج زرهتف . ءزحبلا ىلإ راخبلاب تمر راغقلا , :يناثلا تيبلا يف ةراعتسالا امأ
 كلتل رعاشلا نم ًاديكأت (ىمر) لعف ءاجو ءاهيف ةوسقلا رهاظم عم لعافتلا لالخ نم اهيلع بلغتلا عاطتسا كلذ عم ناسنالا نكل :راحبلا نطوم يف ةوسقل
 لعق لالخ نم يحوت نأ تعاطتسا رحبلا عم راّحبلا ةصق اهتمسر يتلا ةوقلا ملاعم نكل .رحبلا لهاجب ىلإ نانإلاب تقلأ وأ تمد ىأرظلا رافقلاف .ةعيبطلا نم ةوسقلا



 انه وهو ) جيلخلا :اهيفرط نوك دقف :نيفسلا نم جيلخلا عير ١
 نيفرطلا نيذه نيب رعاشلا طّيرو .(عايترالا) يهو ةيناسنإ ةفصو (جيلخلا رجب
 .ةراعتسالا هذه يف ةزيمم ةينف ةميق زاربإ ىلع دعاس (عاترملا رحبلا)
 وجو صوغلا نفس ةرثك لعج رعاشلا نكل , راحبلل ةبسنلاب فوخلاو ةبهرلا
 يف هجومف ؛رحبلل عايترا ردصم عاقلا يف نيصاونغلا ةكرخو رحبلا حطس ىلع
 فلا اهتميق ةراعتسالا هذه تبستكا كلذبو د داكي ال قحالتم بارطضا
 يذلا جيلخلا رب بوت يهو نفسلا ةروص :ةلماك ةحوللا نهذلا نيح ةزيمملا
 تاءاجيإ نم ةحوللا هذه هلمحت امو الاجر ةوقو اهترثك نم ابرطضمو اعاترم ودبي

 نم يدنلا لمرلا لقاثت ٠ :يف ةراعتسالاو . رصاعملا رعاشلا فقومو ةميدقلا ةروصلاب
 نم رحبلا عاق يو لحاوسلا ىلع يدنلا لمرلاف : ةقباسلا ةروصلل ةممتم تءاجج ؛ امدلا

 رخآ ىلإ ناكم نمه كرحتلا هناكمإب دعي ملو لقاثت هيلع تبكس يتلا ةراحبلا ءامد ةرثك
 .وحص ضرألاف ) رحبلا طسو ىلإ ضرألا نم تلقتنا ةايحلا ةكرح نأل كلذو
 تايحضتل لمرلا عوشخ :وهو رخآ ىبعمب يحوت ةراعتسالاف ًاضيأ .( رابغ بابعلاو
 هذه .تايحضتلا كلتل ًاريدقت ةرمتسملا هتكرح نع عجارت هنأ ىتح سمألا لاجر
 تافص علخو ةايحلا ثعب :وهو ةعيبطلا صيخشتل لوألا لكشلا تلثم ةراعتسالا
 يناثلا لكشلا امأ .ةتماصلا ةعيبطلا رهاظم ىلع ناسنإلا

 : زياغلا دمم لوق هتلثمأ نمف رخآ رصنع تافصب ةعيبطلا رصانع نم رصنع
 ٌرادقألا كتحت اهئرجف دق' ةمايغ يأ سمشلا لامر هيإ
 "7 راجحأ تربطمأو لامرلا كيف تقربأو كسيتحار نسم انسلا لاس

 فصو :وهو ةعيبطلا

 فارطأف .رطمت ةراجحلاو قربت لامرلاو .لسيسي ءاسيضلا وهو انسلا دجنف
 اهتيب داحتالاو لعافتلا ءاج كلذل .ةعيبطلا نم اهعيمج روضلا هذه يف ةراعتسالا

 ءادنلا ينولسأ نم يغالبلا ضرغلاف ًاضيأ .هنم ةدمتسملا لاجملا ةدحول آكسانم
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 (. .ةفاغ يأ ١ سمشلا لامر هيإ) :«بجعتلاو وهو لوألا تيبلا قا مَ

 ولسالا هرب

 يخلو ةدغملا ا بيكو نوفل ةعاقدلا يف طقنلاف « ىشطعلا ضرألل و
 .راجحلا نيب نم لطب راطمأو «قربو «لامرلا نيب نم ليس هوم

 ةروصل ءامسلا نم اهوطهو ضرألا نم هايملا قن
 .اعم ناسنالاو ضرألل نيتروصلا اتلك هبلحت يذلا حضاولا رثألل اقفوم طف

 ليرتعلا تاكردملا صيخشت :رهف ةراعتسالا يف صيخشتلل يناثلا بناجلا
 خلا دمج دمحأ رعش نم تايبألا هذه يدومعلا رعشلا دئاصق يف هل

 :لوقي ثيح رحبلا عم ةراحبلا عأ

 ربكأ ملح قيقحت ىلإ اوشمو :ةقيقخا للك لاتمآلا ف

 روزألا ٌمهخلا رحبلا يف مزعلاب 2 رخحصلا قّلأ نم دجملا طوبخ
 2)ركذي مل هرهدب باعصلا ىشخي نسم لكو لاحملا يندتسي مّرَعل

 «لامآلا نم ةقيقحلا اولان ةراحبلا؛ :يف تءاج تايبألا هذه يف ةرا
 :يف تلثمت اهفارطا نأ دهنو ؛؛لاحملا يندتسي مزعلاو ٠ .: دجملا طويخ
 ناسنإلا مث , دجملاو (لزغلا لعف يف) ناسنالاو :ةقيقحلاو (ليثلا لعف) يف

 اهدسج ةيونعم تاكردم لاحملاو دجملاو ةقيقحلاف .لاحملاو ( ءاندتسالا
 وص نم ةروص زربيل :ىندتستو لزغتو لائت ةيسح تاكردع ةروص يف
 بيرقتو كاردإ ىلع ؛ اولزغو اولاث ٠ :يف لاعفألا تدعاسو . سمألا لاج
 لعج امأ .اهلخاد يف لعفلا ثودحل ةررقم تءاج اهنأل ةيراعتسالا ةروصلا
 «ىلوألا ةراعتسالا يف لامآلاو ةقيقحلا : اهو نييونعم نيكردم ةراعتسالا فر
 ةليسول ةينفلا ةميقلا زاربإ ىلع دعاس ذقف ةثلاثلا ةراعتسالا يف لاحللاو م
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 . ريثأتلاو ةيويحلا نم ربكأ ًاردق ةراعتسالا حن

 ةاناعم لوح هتاراعتسا اهالخ نم رغاشلا لكش يتلا ةيونعملا تاكردملا رو.

 :رازملا دعبو ءىونلاو .قارفلا ملأ :لوح رحبلا يف ةليوطلا هتالحر ا 2

 يف تحبصأ ىتح تاراعتسالا يف ًاريثك ةلوادتملا تاكردملا نم يهو

 مع + لثم نم ةبواقتم ناعم يف اهرصح رعاشلا نأ ىإ ةفاضإ

 :؛ صاوغلا فشي رازملا دعبو ؛ :: صاوغلا ينضي ىونلاو ٠ ١

 : ةصاخ ةيئاخيإ ًاداعبأ فيضت نأ 8-50 ملام 21) ةراحبلا ينضت

 ا 35

 يف لعافتلا ةفص ققحتل ةيناثلا ةروصلا ةليسولا هذه لثمت :تاكردملا لداب

 ساوحلا نم ةساح تاك ردم فصو : ينعتو .يدومعلا رعشلا دئاصق يف تاراع

 افلا دم لوق اهجذامن نمو .ىرخأ ةساح تاكردم تافم

 ؟”راصبألا هّيود عقول تفجو بخاص نحلب وُنوُملا دعاصتر |

 رجفتملا اهنحلب راخفلا يورت لزست مل ةيؤلؤللا يطاوشلا ىذه -

 نراك نينحلاب جّرمت انحل اوددرو قاسفرلا عم قافرلا احصو -

 هده عجارت 3
 11ص

 م١1 نص ,لخادلا نم رونا :ذيافلا دمع (1)
 98 +83 نضع .ناودقلا ايلقب :ةقيلخلا دمع دحنأ (م)

 ولوملا نحل» :يف انه ءاج تاكردملا لدابت ىلع مئاقلا يراعتسالا ليكشتلاف

 .ناردقلا اياقي :ناوبد :ةفيلخلا دمج دحأ رعاشلل , درمتملا عارشلا  ةديصق يف روصلا

 اعاصتيلا ةفص رعاشلا راعتساف .. جومتملا نحللا و ٠ رجفتملا نحللاو :

 نم وهو - نحلل - رصبلا ةماح تاكردم نم اعيمج يهو - جومتلاو
 ةقالع ثادحإب جذاغلا هذه يف ةراعتسالا تماقف - عمسلاو قطنلا يتساح ت

 ,ساوحلا يهو اهضعب نيب ةديدشلا ةلصلاب زيمتت فارطأ نيب داحتالاو
 اهعمجت جومتلاو رجفتلاو دعاصتلا يرحبلا ناحلألا ىلع رعاشلا اهملخ يتلا تأ 1

 موقت تناك رحبلا يناغأو .نينحلاو قالطنالاو يدحتلاو ةوقلا : يه ةماع
 - اهاسكإو تافصلا هذه رعاشلا ةراعتسا تءاجف .ةراحبلا ىدل رعاشلا هذه

 . اهالخ نم تقئبنا يتلا رعاشملا كلتل ةدسجم نا

 يف تاراعتسالا اهتذختا يتلا لئاسولا مهأ الكش تاكردملا لدابتو صين

 .ةعيبطلا رهاظم صيخشت :هيتروص يف صيخشتلا نأ الإ .يدومعلا رعشلا

 ثلاك تاكردملا لدابت نأل , اهفارطأ نيب داتالاو لعافتلا

 .امأ ,- ةيناسنالا ساوحلا يهو - ضعبلا اهضعب نم ةبيرق هيف ةراعتسالا

 . ةروصب ديعبف تاراعتسالا بلغأ يف ناسنالا وهو - صيخشتلا ةليسو يف هنم
  ةليسو مزلأ دعبلا اذه  ةيونعملا تاكردملا وأ ةعيبطلا رهاظم وهو  راعتسملا

  ثادحإ فار «اهيف ةراعتسالا فارطأ نيب بيرقتلل لاخلا ةكلم قالطإ

 لمعلا يف ةينفلا ةروصلا ليكشت لئاسو مهأ نم ةليسوك ةراعتسالل ةصاخلا

 رعاشلا اهلكش يتلاو رحبلا ةروص نم ةدمتسملا تاراعتسالا يف ةزيمملا روصلا

 :جيلخلا يف ضرألا فافج للعت يتلا ةروصلا هده صوغلا ةصق لآل
 لامر يف ماظ تعب ىأط' صفق اتيت د ٌرتحبلا فولت

 20 يلابيللا يف تقرشأ ضرألا ةزود الول َّيْهَف اهيل ٌسمشلا ُق

 - 82. + 30 نع . سسمشلاو نيطلا - قياقلا دن



 قشعت سمشلاو » :« ضرألا لعز فني رحبلا ٠ +يف تلد نيعيبلا يف ةزاعتسالا

 نيب رعاشلا اهثدحأ يتلا ةصاخلا ةقالعلا يف تاراعتسالا هذه زيمت ءاجو ٠+ ضرألا ليل

 رحبلا نم لك نع ء صرألا ليو سمشلا نيب م :نغرألا لمرو رحبلا

 ىدل ةقالعلا كلت هنعبت يذلا رثألا يفو قشعلاو . ءاملا فزن يف ناسنالاب سمشلاو
 اهيوتحي ءاملا نم ةرطق يأ صاصتماب موقي جيلخلا لحاوسب طيحي يذلا رحبلاف . يقلتما
 رحبلا نيب رعاشلا اهثدحأ ةصاخ هذهو .ةهايم ىلإ اهوحيل ضرألا لمر

 موقي ضرألا شطع يقست يتلا بحسلا نّوكي نأ نم الدب رخبلاف «ضرألاو
 اهل فافجلا ةيلمع ثادحاي

 5ع 0 ضرأ تاهن نم ةمس تحبصأ مشلا ناف كلذك

 سمشلل ةزيمم ةروص ًاضيأ هذهو .يلايللا يف قرشت « داكتف اهيل تتش ام اال
 رحبلا : اه ةعيبطلا رهاظم نم نارهظم نواعت دقف اذكهو .ضرألا ليل قشعت

 نارطضي اهنأكو ءضرألا أبظ ةوسق ديسهت ىلع - ةيراعتسا ةليسوب - نسا
 . ىشطعلا هضرأ ىلع هدجي مل قزر دروم نع ًاثحب رخبلا بوكر ىلإ ناسنالا

 :رحبلا عم راحبلا ةفلأ فصو يف ةروصلا هذه ًاضيأ ةزيمملا تاراعتسالا نمو

 29رافسأ ًافشارح هيلع تّنبل هلامرو ىمحلا ىلإ نينحلا الوب

 الولو ءرحبلا عم ةصاخ ةفلأ يجيلخلا راحبلا نّوك ةليوطلا صوغلا تالحرلف
 نم حبصأو كمسلا فشارحك افشا

 كردم يهو) رافسألا اهصيخشت
 ءايح نم هلوتحيل زاخبلا ىلع فشارخ ءانبب موقت

 تاءاجيإلا يف ًاضيأ تءاجو .رحبلا يف مئاد رارقتسا ىلإ ضرألاو رخبلا نيب ةلقنتم

 ءرحبلا نم راحبلا ةبهر لاوز :نيرظانتم نيبناج يف رودت يتلاو ءابب اندمت يتلا
 .هعم هتفلأ اهب انل يحوت يتلا ةوسقلا كلت رخآلا بنااجلاو

 ملا 0 رح هراقسأ هيلع تنبل ضرألا ىلع هلهأ ىلإ هنينح
 فلا ةميقلاو . رخبلا ءايحأ

 ةروص يف (ًاعم يونعمو يدام

 اج ةراعتسالا هذه
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 ريبعتلا ىلإ ةجاحلا يه ةزاعتسالا نإ + : 2 سيول يد ٠ لوقي
 يأ ١ يه ةجاحلا كلت ء رعاشملاو ءايشألا نيب م ءايشألا

 ةقباسلا تاراعتسالا يف انيأر اك ةقالعلا هذه تناك اذا
 ىدم نم تأت تاراعتسالا ةفيظو نإف .ةراعتسالا يقرط نيب دحؤتو

 عقاودلاو فقاوملا يف ريثأتلا ثدحي اهلالخ نم هنأل ءنيفرطلا نيب لعافتلا
 .©) ةراعتسالل هفيرعت ضرعم يف « زدراشتير ؛ هيلا

 - هعفدت

 ام يف ةقباسلا جذاملا يف ةراعتسالا فئاظو مهأ ددحتت قلطنملا

 ةروصب ةديصقلا تايئزج ىنعم يدؤت اهنأ يه ةراعتسالل ةيسامألا ةفيظولا
 ىنعملا وأ ةروصلاو ىنعملا :امه دحاو تقو يف نيرمأ يدا 0

 اهدعي ةفيظولا هذهو .هفيثكتو ىثعملا زا زايإي داقنلا هيمسي ام وه اذهو
 ريسيلاب يفاعملا نم ريثكلا كيطعت ٠ اهنأل ةراعتسالا بقانم ناونع ناجرٍجلا
 :و ,رردلا نم ةدع ةدحاولا ةفدصلا نم جرخت قحلا

 هجو ريغت نم هعبت امو .ضرألا َنطاَب نم ةلورتبلا' رجب
 يناعم انل تزجوأ تاراعتسالا هذه تاءاجيإف .زاهدزالاو ءائلا وحن
 هجوب رعشلاو بدألا فئاظو نم ةفيظو مهأ يدؤت كلذب يعو ؛ةعساولا *



 ٍْإ : رعاشلا لوقي نيحف ؛ةزراب - كاردإلا يهو - ةفيظولا هده دبع ديري يتلا ةينهذلاو ةيروعشلا قئاقحلا دسجت ةراعتسالل ىرخأ ةفيظو يفو ١(
 يف صيخشتلا :ةراعتسالا ةليسو يق ةفيظولا هذه تحضتا دقو 2 اهنع ربعي نأ رعاشلا

 يضامب باجعإلاو رخقلاب هروعش ديسجت رعاشلا ديري نيحف :ملألاو رخفلا ةروص
 :تيبلا اذه يف دجت (لثم روعشلا كلذ هكراشت اهلعجيو ةعيبطلا رهاظم صخشي صوغلا

 نعر نيكاولس لأ مآ قج ١ هناك يذلا ودؤللا نطوشااب

 ةيروعش ةقيقح تدسج ٠ ولوملا نطومل ينغت راحبلاو لحاوسلا » :يف ةراعتسالاف
 كلذك .رحبلا عم هئطوم يضامب رعاشلا رخف يهو ءاهنع ريبعتلا رعاشلا ديرب

 :ىرخأ ةيسفن ةقيقح تدسج يلاتلا تيبلا يف ةراعتسالا

 9رامبم اهحاولأ ىلع يكبي ةروجهم ةنيفس فافضلا ىلعو

 هتنعب قيمع يسفن ملأ ديسجت لواحت « رامسم اهحاولا ىلع يكبي ٠ يف ةراعتسالاف

 لخاد يف ئجافم ريغت نم اهعبت امو ءربلا ىلإ هثوجلو رحبلل يجيلخلا ناسنإلا ةرجه
 ةوق ىنعملا بسكي ديسجتلا اذه .ًايدق ابب عتمت يتلا ةلاصألا نم ًاردق هدقفأ عمتجلا

 تراعتسالا نيتاه تالالد نيب لعافتلا ناكو . ربكأ أريثأتو

 ةفيظولا هذه ًاققحم ةنيفسلا رامسم مث رحبلاو لحاوسلاو ءاكبلا مث ءانعلا يهو هتافص
 ةراعتسالا ةفيظو لعافتلا اذه ققح الثم , دقفلا ملأو رخفلا رعاشم

 افق راخخلا ىلإ ةمراك هنالوج قراكللا

 فصو ىلإ طقف فدبت ال «رحبلا ىلإ راحبلاب تمر رافقلا : يف ةرا
 ترطضا يتلا ضرألا ىلع ةعيبطلا ةوسق ىدم كاردإ ىلإ امنإو ءرحبلا
 ىسقأ ةعيبط هجاويل هيلإ .هيمرت اهنأكو «قزرلا نع نحب رحبلا بز
 « ىمرلا ١ لعف يف || يف هباشتلل انكاردإ لالخ نم اهيحوتسن ةوسقلا

 ةشحو نم رافقلا هب يحوت امل كلذو .رافقلا نم رداصلاو ةراعتسالا هذه

 نع ةباترلا ةلازإ يهو ةراعتسالل ىرخأ ةفيظو ةقباسلا كاردإلا ةفيظو
 وه هنأ يف زاجملا ةيمهأف ٠ دوجولا رصانع نيب ةديدج تاقالع نع

 «دوجولا رصانع نيب ةديدج تاقالع نع فشكيو . ءايشألا نع ةباترلا
 كري .شهدمو ديدج لكشب انسبالت يتلا هذه انسوفنو : ميدقلا اذه انل

 ىلإ يرششبلا نئاكلا ديعيو :ةراكبلاو ةراضغلاب روعشلا طشنيو لمأتلا ري
 ةفيظولا هذه حضتتو 27 ..هرهاوظو هرهاظم لكب ةقيمعلا هتلصو ماعلا

 ًاروصم رعاشلا لوق اهتلثمأ نمو ءاهليلحت قبس يتلا ةزيملا تاراعتسالا يف

 نم ةفص يف ناسنالا :

 وه نيابتلا يف هباتسا ثاردإ نإ » :هنع ريبعتلا دارملا ءيشلا ةروص كاردإ (

 «لاكلاو ماظنلا ىلإ يناسنالا نينحلا عبشي فشتكملا هباشتلا اذهو تاراعتسالا عبنم

 ةزاعتسالل ىلوألا ةليسولا لالخ نمو . (0:ةراعتسالا اهققحت ىربك ةذل ردصم اذهو

 لامر يف تدسجت ماظ تسنب ىأظ يِفف اهلمر ٌرحبلا ف
 يلايللا يف تقرشأ ضرألا ةرود الول يْهف اهيل سمشلا

 ةقالغ نع فشك دق ؛ضرألا ليل قشعت سمشلا » يف هتراعتساب رعا
 سمشلا نيب ةقالعلا يف ىنعملا ةباتر كلذب لازأو ء سمشلاو ضرألا" ليل 1 سدوم يرو كار رط شو

 4 ص .لخادلا نم روتلا :زيافلا دمع (؟)
 183 ص . رعشلا ءانبلاو ةروصلا :هللادبع نسح دمع (5)

 | 177 ص . قياسلا عجرملا :هللاديع نسخ 4+ ص :ةيرعشلا ةرولملا : سيول يد ءآضيأ رظناو
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 هذه اهيفضت يتلا ةيلابجلا ةميقلا ىدم ىرتل ةبكرملا روصلاب ضاخ زج اذه يق ةراعتسالا نإف كئذك .ليللاو سمشلا نيب ىرخأ ةقالع ىلإ اهوحيل زاهنلاو
 :تيبلا

 ٍق
 رعشلا دئاصق نم ضعب يف روصلا نم عونلا اذه حضتيو . رصاعملا رعشلا ل

 دانا انشأ هيلع تنبل ةلامرو ىَمحلا ىلإ نينحلا الول رعشلا دئاصق يف ةبكرملا روصلا هذه نمو .ةساردلا عضوم رخلاو يف

 هلوح نم ملاعلا رهاوظو ناسنإلا نيب ةقيمعو ةديدج ةقالغ دضرت ةراعتسالا هذه
 كلذ ثدحتل ةروصلا هذه تثاك امو ٠. راحبلا ىلع كمس فشارح رافسألا ءانب : يف

 ةيرحبلا تالحرلاو صوغلا ةلحرم يف يجيلخلا ناسنإلا نيب ةقيمعلا ةقالعلا كلت الول
 ةروصلا هذه تقلخ دق رحبلاو ناسنإلا نيب ةميمحلاو ةيقيقحلا ةقالعلا نأكف . ةلصتملا

 .هيدل ةراعتسالل ةفيظولا هذه يلاتلاب تزربأ يتلاو ؛ رعاشلا ىدل ةزيمملا ةينفلا

 ةادكتر اهلابح دشن اعرش الو الوم الراك ١

 انابآلا اعئايبق يف ٠ 2 لاج فلخ ءادحلا

 (0كاتوألاو «لامايلاو» حيرلا»و اهعرشو راجبلا ضقت

 رداصم يف دري مل ةروضلل رخآ ًاردصم كانه نأ دهن روصلا رداصم يعل (
 اذه ماق دقو .؛هلاج فلخ ءادحلا» ةروص وهو .نيتقباسلا ةراعتسالاو

 يف ةروصلاف .تايبألا هذه يف ةبكرملا ةروصلا فارطأ نيب طبزلا يف زراب

 الو الوه ال راجبلا لجرتو» :ل
 ءادحلا هنأكو ٠ :هلوق يف هيبشتلاب تبطبترا ةيانكلا هذه 27 لحاسلا ىلإ

 راحبلا ضفتنت ١ و «رابآلا اهناعيق يف هوعدت ؛ :هلوق يف ةراعتسالابو «
 ةلمجف ءروصلا ةيقب تدلوت لوألا تيبلا يف ةيانكلا لالخ نم هنأ دجتو

 ,و ةراعتسالل ةعمتجملا فئاظولا هذه

 روص كاردإو ؛رعاشلا ىدل ةيروعشلاو ةيسفنلا
 كلذ تدأ اك - اهحرطي يتلا اياضقلا نم رعاشلا فقاوم حيضوتو حرش ىلإ اهلمجم يف

 ةيلمع 27: عانقالا ةيلمع يف ةيلوأ ةوطخ حيضوتلاو حرشلاو ٠ - هيبشتلا فئاظو
 ةكراشم وحن يقلتملا عفاودو فقاوم يف ربثأتلا يف رعاشلا ةبغر اهتلكش يتلا عانقإلا

 اهيلا راشأ يتلا غفاؤدلاو فقاوملا كلت :هروض لالخ نم اهمسر يتلا هفقاوم يف رعاشلا
 نع رعشلا هيلإ ىعسي ريبك فده اذهو .ةراعتسالل هفيرعت ضرعم يف ؛ زدراشتير ٠

 .ةروصلا قيرط

 ةبطكولا زوضلا
 يصل نم توك امدح لإ ةردم ةروص سيكرت علا نغإ اشلا أجلي دق

 ! دوزعلاو ةيابعلاو ةرانتنألاو يلا نم ةعونتم

 قئاقحلا ديسجتو هفيثكتو ىنعملا زاجيإ
 فدهت ىنعملا نع ةباترلا ةلازإو ءيشلا

 عم. هتنيفس نم راحبلا لوزن ريغ رخآ ىنعم تابثإ رعاشلا اهب ديري « راحبلا
 ةدوعو جيلخلا يف صوغلا دهع ءاهتنا ىلإ ةراشإلا وهو - ىنعملا اذه

 ةطبترم يلاتلا .تيبلا يف ةروصلا تءاج كلذلو ءضرألا ىلع رارقتسالا

 «ةرهاقلا :ةيجذومنلا ةعبطملا .ط . يكاكسلل حاتفملا صيخلتل حاضيالا ةيغب -
 4+1 ص .ةينفلا ةروصلا + روفصع رباج دحأ (1) عسل
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 اس يلح 0
 شتناو كتلامر ىلع ب

 ارحصلا يف يودبلا هنأك قزرلا نع اتحب ضرألا ىلإ ههاحتاو هتنيفس نم هلجرت يف اهقاعف تاتماظلا
 رؤاحي ذورولا نم.هانبملا لوح ىريئاو ىتفحت دانك ةليج ةروص يعو : يليثمتلا هيبشتلا وه اذه .ةديعبلا رابآلا يف ءاملا ءارو هلامجب ىعسي
 رمهاوج جيلخلا طْمسو اهب اذإق هسئاسفجأ نسم ٌمالحألا لالخ ةراعتسالاو .يجيلخلا رعاشلل
 000 0 (صوغلا تالحر فقوت 1 دعاس اس لوزتبلا فاشتكا نأ نم هيبشتلا 0« يقروص

 !هلوق يف ةراعتسالا نأ امك .اهعاق يف رخآ قزر درومل راحبلا وعدت لورتبلا رابأ نأكو

 اقباسلا روصلل ةممتم تءاج « راتوألاو لامايلاو حيرلاو اهعرشو راحبلا ضفتنت نآلا ١
 .يناغألاو حيرلاو عارشلا لالخ نم رحبلاب ناسنالا ةقالع ءاهتنا نم

 00 نامللا كقطاوش ا ىئنأ

 هزاوس تنير

 ريكس  :يف ةراعتسالاف :هييبشتلاو ةراعتسالا روص رواجتت تايبألا هذه
 رذاحي »و « رماسي ئطاوشلا ىتأ و« اهفاعو.و ؛لامرلا مثس هو « ىشتنإ
 توصل وخدسي بارسلا و «بارسلا نافجأ نم رئاتت مالحألا «و

 طسو:بارسلا مالحأ : و ؛ىربناو ىفخت دايص بارسلا» : :هلوق يف
 يف دجوتلا اذه .1 بارسلا ه وه ًاعيمج روصلا هذه ردصم نأ ٍ

 ةراعتسالاو هيبشنلا نم ةيئرجلا روصلا يف يمانتلا ثادحإ ىلع دعاس
 رعاشلا اهليخت ةحول مسرت ةعمتجم روصلا هذهف . ةبكرم ةدحاو ةروص يا
 ةروصلا وأ ةحوللا كلت ءرحبلا راوج ىلإ ءارحصلا طسو نم بارسلا

 هي دا ىوتسملا . اهيف هنا ناراعتب كلا لكش اهتطساوب ْن كك رولا ينحل تالا لج نالوا رع جب ل
 4 يف قزرلا عبنم ىلا ءارحصلا يف ف ةاسحلا ةوسق ن 8 لا لاقتنا ون
 ١ نأ 1

 . | يذلا ىوتسملا كلذ . رحبلا نم هير 27 0 م امهنيب ايف داحتالا ةجرد ىلإ الصت مل نم ءزجب يقلب يذلا هتاذ 2 وه ئمالفلا 0 نأ 0 0 :
 0 اك :ةروصلا ءارو نم رعاشلا هدارأ صاخ لولدم ممر ىلإ اهادعتن مل نعلفلاو
 ةروصلا هذه تاما .«رذاس رجاوملا يف وه نأ ير رت والطول م اخ ًافقوم دصرت ةروصلاو .يودبلا وأ ءادحلا وه راحبلاف زيافلا دم تايبأ يف

 ل 1 8 ,جيلخلا ةقطنم يف رصاعملا ناسنالل نم . اهتاناعمل رحبلا يف دمت يتلا رعاشلا تاذ ىلإ بارسلا ةَرو و ٍ راب 5
 ,ةيمانتم ةروص لكشتل تايبألا يف هيبشتلاو ةراعتسالا روص تدلوت

 ,.,وندي .رثانتت . ىتأ .مكس «ىشتنا .ركس :لاعفألا نم تاراعتسالا ك
 بارسلاف .لاعفألا هذه تالولدم نيب عباتتلاو ةكرحلا نم اعون اهنا

 اًةدحاو ةروص انحنمتل اهتايئزج تطبارت دق اعيمج روصلا هذه نإف انه نم

 :دل ةروصلا هذهل ريظن نع فلتخي ًازيمم دعب اهبسكأ ةروصلا يف يمانتلا اذه .ةيمانتم
 :لوقي ثيح ؛ لينلا يداو يف ثداوحلا رابك ؛ :هتديصق يف ؛ يقوش دمجحأ ؛ رعاشلا

 تافخلا ٌنُهَحاِبْشُأ ىّلوتي ًانيحو ٌحونلت ًازوسط ٌنيفسو

 ؟!مادحلا نهزيي يداولاك تادعاص اهريس يف تالزان

 ١ دم دحأ لوق .يدومعلا رعشلا دئاصق يف ًاضيأ ةبكرملا روصلا نمو

 :جيلخلا ضرأ يف بارسلا ًاروصم

 37ص ١ ج 1951 ةرهاقلا :ةيراجتلا ةبنكملا . ط . تا
 87 ص . رعاشلل ةلماكلا ةعومجملا نع .ليخنل

 د
 ل



 ..ئطاوسقلا رماسيل فاعو مثسو «فافضلا رواجيل ىثتناو ركس

 ىقخت دايض بارسلا :يف اهالخ نم تاهيبشتلا تدلو دق ةبكرملا تاراعتسالا

 رهاوج جيلخلا طسو مالحألاف «بارسلا فافجأ نم مالحألا رثانت :يفو .ىربئاو

 نم ةدافتسالا ىلع هرودب دعاس هيبشتلاو ةراعتسالا روصل ومنلاو طابترالا اذه

 يف صيخشتلاف ءرخآلا لكشلا صئاصخ عم الخادتم اهنم ,لكش لك. صئاصخ

 ثدلا يفرط يف ةيداملاو ةيونعملا تاكردملا نيب فالتئالا عاقيإ ىلإ ىدأ تاراعتسالا

 11 موالد ةووبسمت كا كاااتم نقال نمو

 : ءىطاشلا ىلع اهلابقتساو رحبلا يف يف ضصوغلا ةلحر نم نفسلا

 يذلا ىلإ يتلا انهكرحي مه َنآ (لاَققلا) اذإ

 ألا حابج ىلع ريست  ةفاطل ضيب عرشأ
 اَخَقلا عم هيتي تيص مف لاجر يديأاهلاج

 هنلا عم بوذي (لاومب) قيرع (ماهت) ل
 رابكلا عم راغصلا ٌجيزاهأ اهيهدزيو ثويبلا ٌنادزتو
 يراوملا نم عولقلا ةدهاشم يغبت فيلل ةوبن عربتو

 20 يراربلا رطملاب لاتخت اك ايابصلاب ئطاوشلا ٌلاَتحتو

 هذه تايئزجو ؛لافقلا ؛ ةحول وه صنلا اذه يف ةبكرملا ةروصلا ردصم نأ دجنو

 ةراحبلا ةكرح عبتن ىلوألا روصلاف كلذلو .ئطاشلا ىلعو صوغلا ةنيفس يف ةحوللا
 .| ريبعتلاو ةراعتسالا اهفارطأ تلكش دقو. ةدوعللا مهدادعتساو ةئيفسلا ىلع

 نإ مث .« رايدلا ىلا بولقلا كرحي نينحلا» و :«وفهت بولقلا ٠و . داع لافقلاف ؛
 :ةبكرملا ةراعتسالا اهالخ نم تمن دق فاطل ضيب عرشأ تدم :يف ةيقيقحلا ةروصلا

 عم هيتي تيصلا» ةراعتسالا مث .. راكدالا حانج ىلع ريست ةعرشألا ١

 بوذي لاومب ماب 0 يف ةراعتسالاب ةجوزمم ةيقيقح ةروص اهعبتتو ١ راخفلا

 118-115 ص .ناردقلا اياقب :ةفيلخلا دجأ (1)

 16م

 مساوملا قارط داع دق يدرغز
 نيمسايلا يتاه  ةانحلا يزهج
 نيمثلا دوعلاو درولا ام كاه
 . اولا ينيطعأو تّثبلا يرطع

 يموق يحلا لهأب ىرُْبلا تف
 مومهلا تآلعت كنع يكرتاو
 يكحي فايسألا يف لكلا تغمس دق

 1 زاتجا ىدملا يف عارش نع

 .. مومّتسلا حفل وأ جوملا يلبي ال

 اهمظعم يف تءاج ابنا الإ ةدحاو ةحول مسرت اعيمج روصلا نأ عمو .
 مل كلذلو «لحاسلا ىلعو ةنيفسلا قوق: ةدوعلا ةكرحل ةقرفتم دهاشم

 ىنعملا يف هتفيظو اهنم لكش لك ىدأ لب ضعبلا اهضعب عم يمانتلا ةجرد
 يفرط تلكش يتلا ةراعتسالا يف جازتمالا نم هدجن ام ريغ :هيوتحي يذلا

 نإف اذه عمو .« رظملاب يراربلا لايتخاك ايابصلاب ئطاوشلا لايتخإ
 ةددعتملا اهتايئزجب ةراحبلا لابقتسال ةحول مسر يف مهسأ دق ةيرعقلا روصلا

 ينلا ةبكرملا روصلل جذامن اهيف تحضتا دق رحلا رعشلا دئاصق نإف للا
 يف ةفيلخ هللادبع يلع لوق جذاهلا هذه نم ؛ةيرعشلا ةروصلل ةدع لاكشأ نب

 :ضاؤفلا ةجوز تاسل لع «قاوشألا ىلا ١

 ٠ مساج مأ) اي. يتلاخ اي يدرغز (
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 مسجلا لحاتو» ٠ ريفصلا يبا قءاجو 6م ريغص ءزج يف شيخا م

 ...ةماستبالا ليدفاك انيح بلقلا يف ْتَقرْكر

 ةماح ((*! ناديم) فلخ تتح مم
 ةقباسلا روصلا عم ةمجسنم ةيزاجملا روصلا:رهظت انهو

 حضتيو . .هماج (ناذيم) فلخ تطح مث «ليدهاك انيح بلقلا يف

 لفطلا ةماستباف. .« ةزاعتسالاو هيبشتلا » :ةيئزجلا ةيزاجملا روصلا هذه فد

ا نادنيم فلخ. تطح مث ءبلقلا يف تفرفر ةماستبالاو (هيبغت)
 هم

 عطقلا يقاب يف ةيزاجملاو ةيقيقححلا روصلا نيب ىرخأ ةرم جزاتلا يضم -(را

 مجوب سأرلا يراع

 بيرق طش يف ُسمشلا ُهّتحول
 ةلوفطلا ةجو تّرتعاف

 مالنا راثآو شيعلا ٌةوسق
 راسيلا نفجلا ىلعف

 دق ةليختملا تايئزجلا هذه نأ كش الو ... ضاوغلا لفطل ,ىرخأ حمالم آر

 ْبيطي ال حرجل قاب رت
 . روصملا رعاشلا ىدل ةينف ةرذق

 ىلع دعاس دق ةيرعشلا روصلا هذه عاونأ نيب سئاجتلا نإف رخآ بئاجا زاسكنا يف َتّلدت ردصلا ىلعو

 هللادبع يلع رعاشلل'قباشلا صنلا يف اندطجتوا [ -اةبكرم ةدحاوأةروص قف مئامتو تازرَخ

 متل «يعادتلاو دلاوتلا قيرط نع روصلا لاكشأ نيب سناجتلا ءاج دقو د 2« ماقتل اعفد . .نيعلا ءاقتال
 هد عطقملا نم ريخألا ءزجلا يف اذه دهغ (ملثم ؛ةيزا

 «بيظي ال حرج قاب .رثأ ءراسيلا نقيلا لعف

 روصلا ىلإ هيبشتلاو ةراعتسالا نيب عطقملا اذه يف ةيرعشلا روصلا لاكشأ عوتتت ادن رادصلا لعو ١ :يف

 نول نيفدلا مألابو نزحلاب روعش يه ةدحاو ةيواز نم تقلطنا اهنأ الإ ,ةيقبقحلا

 |ليافت, دجنو .ةبكرم ةدجاو ةحول يف تجيرخ تح اهل حتا نر

:ةلمج يف عطقملا ةيادب ذنم ةراعتسالاو ةيقيقحلا ةروصلا تا
 ثاهل نم ليل دعب ؛ : 

ةروصلا طسوتت «ىمحلاو رقفلا ثاخو ةراعتسالاف .« ليوط ىمحلاو رقفلا
 

 نيتروص يف ليصفت كلذ دعب اهعبتيل .«ليوط :.. ليل دعب »

 اجملا ةروصلا هتدج يذلا

 . مئات

 هروص تايئزجل رعاشلا رايتخا صنلا اذه يف ىسألاو نزحلا دهشم روب

 «لقثلاو ؛مهلاو نزحلاو.:ليوطلا ليللاو :ىمحلاو رقفلا :كانهف ةيزاجلاو

 مئاغلاو تازرخملاو ءبسيطي ال حرجو .ةوسقلاو :ةددرتملا ةماستبالاو ٠
 عاونأ ةدع نم ةبكرم ةدحاو ةروص رعاشلا لكشي تايئزجلا هذه نمو د

 بألاو لفطلا ىدل ءاقشلاو سؤبلا ةاناعمب يحوتل عمتجت ةياهنلا يف ابنأ الإ

 .ةاناعملا كلتل رعاشلا نم ديكأت ةباثمب روصلا هذه يف يمانتلاو بيكرتلا
 ليقثلا يردص يف مهلا تاقراط يدهأو و ٠ نيزح

 أدبي يذلا نيزحلا دهشملا فارطأ عاقيإ دكؤتو ةيقيقحلا

 ف ةيقيقحلا روصلاف ءصاوغلا لفط حمالم ممر يف ةيزاجملاو ةيقيقححلا روصلا جزات
 يدومعلا نيرعشلا دئاصق نم ضعب يف ةبكرملا روصلا ةعيبط

 زاجم يأ ىلع موقت ال ةيقيقح ًاروص .ةيزاجملا روصلا بناج ىلإ تلمشو و

 - 40 ص. يراوصلا نينأ :ةقيلخ هادبع يلع (1) روصلا ةلزنم يف اهتاعج يتلا ةيئاحيالا تاقاطلا نم ريثكلا تمض .اهنكل ف
 طيسب يبشخ قودنص :ناديم (*) هشع مايحا هيف يئاغالا

 دنا
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1 . 

3 

اذه يف ةديصقلا نأل ءةبكرملا روصلا نع فلتخم اذهب يهو .«ةروصلا
 

 ومن نوكيف
 قباسلا عونلا يف امأ :ةدتمم ةدحاو ةروص لالخ نم اهلك لكفتت

 ةيؤرلا
 ةروصلل ماعلا سايقملا رصانع نإ , .لمشأو عسوأ ةيئايا تاقاط 0

1 

 ءاردفلا نآل كلذو ءرحلا رعشلا دئاصقا يف روصلا نم عونلا اذه حضتيو يتلا ةريغصلا اهتايئزج لكب مسر ىلع ةردقلا وه لماكتلاف . ءاجيالاو ةيوازلاو لماكتلا

 ءازجأ مغت ةيمانتم ةدحو نيوكت ديدجملا لكشلا لالخ نم نولواخي نيرصاملا ءةصاخلا اهتلالذل هدحو نانفلا رظن تفلت امثإو «يداعلا ناسنالا اهيلإ تفتلي هي

تلا تاما كلت قمة تا ل.
و سمي هت اه نوتكت ي

بربكم عل نم ديراب ١ 3 ر
علا ةديمقلل يدب لكشلا 

 نم روصلاف » ةما

1 
| 

تناك نأ دعبرادحوس ابيت تل
ه عورتو «ةيزاوتم طويخب هيشأ 

 هذ

نم عطاقم ضعب وأ عطقم يف ر اذه حنل ةلما
 .ةديصقلا 

 :يف صخلتت

ددحي يذلا عضوملاو ةفاسملا يهف ةيوازلا امأ
 ءاحيالا امأ .. .هتروص ىلإ رظنيل رعاشلا اه

متاءاميإ اه نوكت نأ دب ال ةروصلاف ٠ روصملا ىدل للا ةباثمب وهف
 ىوقأ تدقف الإو ا

 نييزحلا وأ رئاثلا وا ممابلا هجولا تاريبعت انيري لظلا قيرط نع روصملاو .اهتاربثأت
 د وأ

 , 9, اهلك ةديصقلا لمشيف دنت يل ءذهو . !!!«تاريبعتلا هذه لك انيريا ةيحولا هتاملإ قيرط نع رعاشلاو ءركفلا

صلا يف حضنت تناك نإو رصانعلا
 ةساردلل ةراتخملا تئاصقلا يف ةيلكلا روصلا نم علا اذه ززبت يتلا دئاطتلا نر «هروصلا نم اهريغ نع ةدرفنم درت يقلا ةيئزجلا رو

مب تاركذم نم (ةرئشع ةيداحلا ةركذملا :٠ اه ناتي 3”لصفلا اذه ل | ل طي ادبصم ةدخجو.نأر كلذ ..ةيكرمإ وصلا ل سر الإ
 رخال را

 قيقحت لع دعاس ةبكرملا روصلا يف اهالخ نم ةيئزجلا روصلا عباتت ةددحم ةيواز
 هللادبع يلع ٠ رعاشلل , ةحراجما رويطلا ٍبغز

 يلاتلاب (هعبتيل «ةيوازلاو لماكتلا : اهو ةروصلل ماعلا سايقملا رصانع نم نيرصنع

 . ءاجيإلا وهو ثلاثلا رصنعلا

م مهأ ناك اذكهو :«ةدحاوة
 ا

 ةريثك داعبأ نيب رصاعملا رعاشلا فلؤي نيح

 لماكتملا باطلا تاذ تامسقلا زاربإو ؛ديسجتلا ىلع رعاشلا ةردق نويرصعلا هدد

هشم وه اهيف روصلا ردصم نأ ده 5
 د

 اذه اياوز دصرتلاةيئزجلا روصلا يأتو ؛صوفلا ةنيفس رهظ ىلع ة

 .شاوطلاو ةئيفسلا نابرو ةراحبلاو هتجوزو صاوغلا نم لك ىدل هتاءاميإ

 لابعألا يف [هاقلن نيتيصاخ ىلع ةديضقلا هذه يف  ةروصلا.ءانب رعاشلا ماقأ

 يذلا صقلا ءانثا فور (6او»- 8و6 دادترالاو ءيصصقلا درسلا : انه ةيصن

 لع يئزج ضيفيل ةريثك تايئزج نعاشلا قوسي ةرطاعإا ةديصقلا ره

 ةيصصقلا ةكزحملا:طلقختو «نيعلا ثداحلا ءارو اه ىلإ ةريصقلا ةصقلا دتمتو ىلإ

 ةرومملا ةكّيصقلا
لا هذهو ءاهلك ةديصقلا يف دتمت ةدحاو ةروص ىلع دئاصقلا ضعب موقت

 ةروص

 ٠5 هناعلا رولا هوافت ياو نع هروب ذك :نول روصل درطم عباتت اهلكشي

 قدبيف «ىرخألا ءاوجألا ةدعاسمب هيف ءزج لك ومني يمارد ءانب لالخ نم ةديصقلا

 يه ةديصقلا َِك ةدحاو ةروص كانه نأكو
 ثبتو ةيرعشلا روضلا ءازجأ

 كلذ ليهو دئاصقلا ىلع قلطن نأ نكي ثيحب ءاحلالخ نم ةدتمملا ابتاءاجيإ
 معدل نا يش لع اتق يف اكدكتم قتلا كفوو طنا ةيعقاو تا

 +109 نص 1841 ةيئاثلا ؛توريب ءسلدنالا راد ط . ةيبدألا ةروصلا :فصات ىقطما

ونلا قيلفلا دم ناري يف ةلماك ةديصقلا جار ( اق - 155 نس 1 هج ةغئرتم فايق نب زلت رافال
 م7>:-168 ص .لخادلا نم ر

 بهاذلا ؛يمهف نسح رهام (1)





 وز صاوغلا ركذتي نيح ءارولا ىلإ روصلا انب دترت انهف
 :ؤلؤللا ىلع روثعلا ةظحل ةءاضال ًآيرورض ناك دادتزالا اذه نأكو ءؤلؤللا اذه

 ام ىوس :يقيقحلا ريبعتلا اهلكش اهمظعم يف روصلاو .صاوغلا ىدل ةصاخلا اهراثآو
 «راحبلا يف يناذع تلح ةدالق هيف عيشتس ديج يأ» :يف ةراعتسالاو هيبشتلا نم دهن
 آاضيأ « ىأظلا يعولضب : و «لايخلا راط ؛ و «حابصلا يف ةماحلاك يعولض تضفتناو
 :اجملاو ةيقيقحلا روصلا نأ الإ .«لابحلا اهصرقت يمادقأو ؛ :يف ةيانكلا

 ةقيرطلا رعاشلا عبتي دادترالا اذه يفو . صاوغلا ىدل نامرحلاب روعشلا دسجتل اهعيمج

 «تركذو :لأسأ تحرو ٠ :لاعفألا عباتن ىلع داتعالا يف يصصقلا درسلا يف ةقباسلا
 «ةرصاعملا ةديصقلا يف ةروصلا ءانب

 ريبعتلا ىلا احونج رثكاو ,يدرفلا كاردالا ىلع ءاكتا دشأ رصاعملا رعاشلاف ١

 ين عسوتلا نع الضف ماعلا ىلا صاخلا ,نم ذافنلا ةلواحو «ةغللا ةطاسبو يصصقلا

 .داملا لعفلا لثم نم اهنيوكت يف ةراعتسالاو زاجملا ريغ ىلع داتعالاو ةروصلا
 ةقيرط نيب جزميل رعاشلا دوعي ةديصقلا نم يلاتلا ءزجلا يفو .7«هءارو |رع بونيل

 تلكشت ىرخأ ةيئزج روص ءانبل دادترالا ةقيرطو لاعفألا

 | اولل ءارشل نشاوظلا مودقا دعم متسرل كلذ يراسل

 ام اذهو .:لايخلا راط .تضفتنا امدنع

 هراثيإ

 بابعلا نم دمت تيرفع فككو ٠
 ُباحصلا مستباو . ريطت ٌداكت ٌةيراص ترصبأ

 ْبارغلا داع

 ءاسنلا تيل : انضعب ىنغو . نبغ نم تْكحضو
 ثباذعلا نقذ دق راحبلا 'ىلآل تاسباللا

 . ةنيزحلا هتجوزك ايندلا ٌةرارمو
 :ةديحو ةملاح ينيطلا اهتيب يف

 )١(. ص .ةيبدألا ةروصلا :فصان ىفطصم 0

 ده

 ةديرف ةؤلؤلبا

 رماغملا يراجي دوعيس يقراج اي
 رطاخملا ايند نم دوعيس

 ةريثكلا هاياذه ينقرغت فوسلو

 زوخبلاو ءٌرَظعملا ءاملاو ءَراَجحألاو رطعلا
 رودبلا ردب هنأك . دوعي امل هؤاقلو
 « ةنيدملا ىلعو  عيمجلا ىلع .ةايحلا ىلع ذيذللا دقحلاب ترعشو

 ةيراصلاو ٠ « بابعلا نم دمت تيرفع فكك ةيراصلا ؛ :يف ىلوألا ثالثلا ر
 اهرصانع تلكشت روصلا هذه ٠ بارغلا داع + :يف مؤشلا نع ةيانكلاو .« ريت ١
 دعب صاوغلا اهيناعي يتلا نامرحلا رعاشم اهالخ نم رعاشلا دسجيل راحبلا فقا

 تأت مث .ةيراصلا كلت روهظ بحاصي مؤشلاف ءاهل ةعبات « بارغلا داع ٠
 ينمتلا بولسأ قيرط نع ىرخأ ةرم دادترالا ةظحل اهتلكش يتلا
 ابي ساسحالا ينمتو «صاوغلا ةجوز ىدل باذعلاو ةرارملا رعاشم نيب

 روصلا تعباتت أ ينمتلا بولسأ قيرط نعو .راحبلا ئلآل تاسباللا ءاسنلا

 اهجوز نم هرظتنت امو ء صاوغلا ةجوز ماح لوح رعاشلا اهمسري ولا ةيزاجلاو يق
 لبقتسملا ىلع ةلادلا تاودألا ضعب اهقبست روصلا هذه يف ةمدختسملا لاعفألاو دن

 ينقرغت فوسل ؛ و ؛ رطاضخمما ايند نم دوعيس هو « رماغملا يراحب دوعبس
 ردب هنأك دوعي امل هؤاقلو ٠ روخبلاو رطعملا ءاملاو راجحالاو رطعلاو ةريثكلا

 ىلع «ةايحلا ىلع ذيذللا دقحلاب ترعشو ٠ :هلوق يف ةيراعتسالا ةروصلاو .؟زل
 نأ ىلإ ئراقلا هبنتو ؛ةقباسلا روصلا يف دادترالا ةظحل متخت : ةنيدملا ىلع ؟

 .ةديصقلا نم قحاللا ءزجلا يف عقاولا روص كلذ دعب أدبتل .تهتنا دق ملا
 . صاوغلا ىدل عقاولا ملأو ماحلا حمالم نيب لصولا ةمهمب تماق ةيزاجملا ةروصلا

 كف



 نأ ىلإ هبنت عطقلا اذبب ةروصلاو « دوقنلا سيك ءريبكلا سيكلاو شا
 ةراعتسالاب ًاجوزمب هيبشتلا أ ؤلؤللا ريصع د

 نو ةنيزحلا انتنيفس يف طبيجو ولعي بارغلاك شاوطلا .. ؛:يف لو
 .ةديصقلا دهاشمل ةديدج اياوز ءيضت تاعاعشإ نم هحنمي ام ىلإ ةفاض" رارجأ نيب, لصولا :ماكحإ ىلع دعاس"ةيرعتلا روص يف

 هانثأ صاوغلا فقوم ءيضتل ةيلاتلا روصلا ىرخأ ةرم دادترالا ةظل |
 : صاوغلا ناسل ىلع رعاشلا ل ةجوز ىدل نامرحلا رعاشم نع تربع يتلاو ةديصقلا نم قباشلا ءْرْلا تاظنل اهتلكش يتلا روصلاب لصتتلو . شاوطلاو ةنيفسلا نابر نيب ءارشلاو م

 ,أفكو ٠

 ةيبجع ةؤلؤل ءوض بجحت ءارح ةقرخ نع
 ,٠ ةبيبحلا ردص ىلع ولحت

 رمتست م
 حابصلا يقو.ء رصم ضرأ يف ؛عرت

 . كلولماك ءاير يف لعسيو ًاتويلغ نصي سيئرلا سلج
 : ةيبكلا سيكلاو شاوطلا وه اذه

 5 بارغلاكو . دوقنلا سيك
 عيمجلاو ةنيزحلا انتنيفس يف طببمو ولعي
 ؟ عيبي مكب - نولءاستي

 ناشتفت سيئرلا بوث يف ناسدنت يانيع
 ةبيجع ةؤلؤل ءوض بجحت ةارح ةقرخ نع

 ناشتفت سيئرلا بوث يف ناسدنت يانيع

 دونهلا قاومأف اهذخا
 ةرارجلا اهنعلت ءادوس ةميغكو .اهلثم كلت تاهيه رغاشم نأل ةقباسلا تاظحللا ءازجأ نم رصقأ أ

 ا دي ىلإ فاطملا اهب
 راهنلا حسو يف ضللاك يذلا جازتمالا اذه :ةراعتسالاو هيبشتلا نيب جازتمالا اضيأ اهيف ظح'

 2امنلاو . وبع لكب نيحزرت ىلثم تلز ام :لمألا كلذ ىلع يضقتت ال احب اي : ديعب نم مت ضرألا نأ الإ .ةؤلؤللا كالتما يف ءاجرلاو لمألا نيب صاوغلا نيع ةكرح
 باب ريرصك ةكحضو دوقنلا ةئدند تعمسو « !«ةايح الب عيمجلا لع لطت ةتماص ءاسرخ

 دونحلا قاوسأف اَعَدَح
 نيضقلا نم رجلا اذه روص نأ ءزجلا اذه روص نأ دجتو «٠ اهلثم كلمت تاهيهي

 :روصلا هدادتما تعطق _«كولملاك ءاير يف لعسيو انويلغ ضي ريكرلا سلج .حابصلا قو ءرضم ضرأ يف ,عرتشكو :صضنلا ةيادب يف دتملاو بكرملا هيبشتلاق .اه صاوغلا تويع ةعباتمو شاوطلاو ةنيفسلا نابر نيب ةؤلؤللا لاقتلا

 دغاشم ضرع عباتت

 ةندئد تعمسو
 وف ةيقيقحلا ةروصلا نيب (واولا) فطعلا ةادآ تا
 نقوم ةقد ىلإ ذافنلا ىلع ٠.. باب ريرصك ةكحضو » ف هيبشتلا

 5 نامرخلاب روعشلا مالآ ةوقب زربأ



 كلذو ءاهلك ةديصقلا يف ةدتمملا ةيئزجلا روصلا اهتدصر يتلا فقاوملل ةيفلخ ةهجاو 7 اناني ةديصقلا يف ةريخألا روصلا ٍقأتو .ةظحللا كلت يف ضاوغلا لبق نع ىسألاو يرعاش لايخ ةعنص اياوزلا ةفاكل ًايليلحت ًادعب فقوملا تبسكأ ةيزا / 0 1
 :ىسألاو نزحلا رعاشم (س صاوغلا) رغاشلا كراشت ةعيبطلا نم ىرخأ رضانع رايتخاب
 لس ع ءادوس ةميغ نورخآلا اهكلميس يتلا اهئلآلب صوغلا ةنيفسف

 األ مشت ضرألاو ٠ ...بابعلا انتنيفس تقش ءرارجلا اهنعلت ءادوس ةميغكو
 5 عشت ضرألاو 3 :اهرهظ ىلع ناسنالا نامرح ةاناعمل رخآ اهجو راحبلا يف تدجو
 تب رصانعلا كلت كراشتف ءامسلا امأ .« ءبع لكب نيحزرت يلثم تلز ام راجب اي: ديعب
 .« ءايح الب عيمجلا ىلع لطت ةتماص ءاسرخ ءامسلاو ٠ :قبطملا اهتمصب نامرحلا مالآ

 اتدتما ةدحاو ةروص لكشت نأ ةديصقلا هذه يف ةيئزجلا روصلا تعاطتسا اذكهو
 هذه تزيمت دقو .شاوطلا دي يف ترقتسا نأ ىلإ ةؤلؤللا ىلع روثعلا دهشم نم
 : اهنم صئاصخ ةدعب ةديصقلا يف ةيمانتملا ةروصلا

 رعشلا يف ةروصلل زيمملا جهنملا» وهو ءاهنيوكت يف يئانبلا جهنملا مادختسا ١(
 لمعلا مص يف ًالصأ جردنت ةيوضع ةيئانب ةقيرطب ةروصلا مدختسي يذلا رخلا
 ,وجوملا اهتاديقعت لكب ةيؤرلا وأ ةبرجتلا وأ ةركفلا ةروصلا لمحت جاردنالا اذه يفو
 دجوتس يتلاو « صاوغلل نامرحلا يناعم لمحت انه ةدوجوملا ةيؤرلاو . ١ دجوتس ينلاو
 او نامرحلا طسو لمألل صيصب نع ثحبلا ةلواحم يه
 ؟فطعلا ةادأ مادختسا هئازجأ بلغأ نيب طبر دحاو عطقم يف ةديصقلا تءاج ةروصلا

 واول

 يصصقلا درسلا : يف يصصقلا بولسالا تايلاج ضعبب رسعاشلا ناعتسا دقو[
 0 ةكرحلا ةعاشإ ىلع دعاس امم ةديصقلل ةماعلا ةروصلا ءانب يف دادترا
 :يصصقلا درسلا لكش يف ةنيجراخلا ةكرحلا :اهدصرت ينلا دهاشلا

 :بابعلا نم دمت تيرفع فككو .:.نويعلا لك تقربأو ,تضفتناو تل
 ةيلخادلا ةكرحلاو ؛ ...بارغلا داع ..باحصلا مستباو .. ربطت داكت ةيراس اك

 يأ لأسأ تحروو» را وسال
 ىأيطلا يعولضب لايخلا راط ...نيل,تركذو ...ةدالق هيف عيشتس نالفا

 قئاقحلا ديسجت يف ريبك رودب موقت ةيكرحلا روصلاو
 :ديصقلا اهدصرت يتلا :ةزيمم ةديعب اياوز يف اهتاعاعشإ

 رويطلا بغز ٠ :ةديصق يه ءزجلا اذه يف ةرؤصلا ةديصقللا يناثلا جذومل

 يف ةروصلل يئانبلا جهنملا نأ ةيادب ظحالنو . 2” ةفيلخ هللادبع يلع رعاشلل
 انيبف . ةقباسلا ةديصقلا يف ةروصلل يئانبلا جهنملا نع هنم ءزج يف فلتخي ةديضقإ

 هارث . دادترالا ةظحلو يصصقلا درسلا ىلع (ةؤلؤللا) ةديصق يف وصلا ءأ
 يف ةدحاو ةيواز لالخ نم اهتيمنثو ةروصلا ديلوت ىلع ةديصقلا هذه يف

 نم سيلو ه دهشملل ةدحاو ةيواز نم قثبنت ةصاخ ةيلخاد انه ةروصلاف 18
 جهنملا اذه يف يهو :ةقباسلا ةديصقلا يف يصصقلا درسلا يف امك ةعبا

 نأ يف اهنع فلتخت اهنأ الإ ؛ دادترالا ةظحل ٠ يف ةروصلل يريبعتلا لكشلا
 يقاب يف ةيئزجلا روصلاب ًامات الاصتا لصتت ٠ دادترالا ةظحل » نإ

 «ةديصقلا يف ةصاخو ةلصفنم ةيئزج لكشت اهرودب يهو ؛اهنع
 .اهلك ةديصقلا لمشي لصتم دحاو لكش يف ةبكرم ةب

 اهلاو :اهعباتتو روصلا قحالت قيرط نع ةيزاجملاو ةيقيقحلا روصلا نيب جزلا (؟
 ةؤلؤل ىلع روثعلا ةظحل يف ةددعتملا هاياوز نم فقوملا سكعت تاسدع ةباثمب تناك
 دحو ىلع اهرودب تدعاس اعم ةيمساو ةيلعف لمج يف روصلا عياتت ءاجو .ةريبك

 افاكشأب ًاعيمج روصلا جزم يف رعاشلا اهعبتا يتلا ةقيرطلاو .اهمحالتو ةماعلا روصلا

 م 1 10 يدع :.اروتكد اسر, رصن يلا كيلط ”قازم :رعسفا يبيت ةروسلا ١ لالا نس م1
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 ةلفط وحن بألا نم حلم لؤاست ىلع ةديصقلا يف ةيئزجلا روصلا ءانب موقيو
 ءاظحل ءيضتو : اهلك ةديصقلا يف رمتست تالؤاستلا هذهو .هئاكبو هنزخ ببس لوح

 الوقب ةديصقلا روص ًادبتو ء رصاعملا ناسنالا ىدل اهتاساكعناو صاوغلا ىدل ةاناعملا

 رغاشلا
 بيبحلا لفط اي كانيع ا امو

 1 بيرغ تمص, يف عمألا نافرذت
 ءادنلا اذه امو كينيعل ام « ؟بيبحلا يلفط اي كيكبي يذلا ام

 ييرَملا ُثزحلاو كانب
 «بيضع موي يف مهبملا قلقلا ةافكناو

 ؟بيلك يئاتش موي يف سمّشلا ٌمومهو
 ةبيبحلا لفط اي كانيع اه ام

 ٠ ؟ ءاجرلا موهنم ةرينلا شعار الام

 قابطلا ءاجف ,ءادنلا روص نم ةروص عمدلا باكسنا يف

 .ةقباسلا روصلا يف نزحلا رعاشمل ًادكؤم نيتروصلا نيتاه يف ءادنلاو
 يقيقحلا ريبعتلا لالخ نم لواحت ةلصتم ةروصب ةديصقلا يف لوألا

 ةروصلا هذهو .لفطلا نويع يف بيرملا نزحلا كلذل فيفخت داجيإ اهيف
 0ص رصانعلا هذه :ملألاو نزحلا روص نم ةاجنلا حمالم ز

 :رعاشلا لوقي ثيح ٠ ةالص تالاهتباو .ةايحلاب

 بيرغ تمص يف عمدلا نافرذت

 نيريساخلا نيبنآخلا تميصإ لم

 ةالص يف تمص لثم
 ءادنلا اذه امو .كينيعل ام

 ؟ ءاجرلا موهفم ٍةربنلا شعار
 .يكالم اي

 ةايحلاب ءاشتناو ..ةارأ كيف ام لك
 ةالص تالاهتباو ةافشلا قوف َتَدَمَج تائمت

 .:!ضزألل ..رثسلا قوذعل يدلل

 يا م « ديرت ام يل لق

 « ةباجالاو لاؤسلا يف ماهفتسالا بولسأ قيرط نع يناثلا عطقملا يف ةروصلا 3 داشنا بولسأ مادختساب ةيزاجمو ةيقيقح ًاروصص لكش .دق انه رعاشلاف
 تالؤاستلا رارمتسا نأ الإ .ةديصقلا يف ةماعلا ةروصلا لاصتا ىلع ةّظفا نأل .ةروصلا يف دادتمالا قلخ ىلع رعاشلا دعاس بولسألا اذهو :(ماهفتسالا)

 لوصولل رعاشلا ىعسي ةنيعم ةيؤر اياوز ديدحت هعم رذعتي ىتح لوطي

 ةدح سكعت رخآ بناج نم يهو :ةروصلل ًاقهرم تالؤاستلا هذه عبا

 عياتتملا ماهفتسالا بولسأ يف يزاجملاو يقيقحلا ريبعتلا موقيو .رعاشلا
 ةافكناو «بيرلا نزحلا و : كانهف اهبلغأ يف ةيونعم تاكردم ىلع ةيئزجلا روصلا ءاكنأ
 نع ءيش ثادحإ ىلا ةفاضالاب «بيثك يئاتش موي ف سمشلا مومهو ءقلقلا

 00 3و



 يف تالؤاستلا عباتت نم دحلا عطقملا اذه يف ةبكرملا روصلا وصلا ضحي تلوم

 ءاعمأ عوجلا بان ضعو :يف ماهقتسالا دعب ةبكرملا ةروصلا يف دن اك
 رعاشلا لوق يف ةلصتم ةروص رهظت انهف « ؟ ..هيرزلا ين
 بيحرلا قفألاو رحبلا قحو .. ال٠
 لاجرلا تالاعفنا يف

 جارد تاقالطناو
 قيمع يجيلخ جلادتل
 بيلحلا ءادثأ لك

 تاهمألا رودص يف

 تالؤاستلا نم .رخآلا عم اهتم لك صئاصخ نيب جزاقلا يف زراب يئايإ رودبا
 : عطقملا اذه يف تدرو

 ؟ ةّيرط ءاعمأ 2 ضع

 .نكل يدنلا تمسمتلاف
 ؟ةيقب هيف دجت م

 نينسلا تاقايتشاو
 قيرطلا يف يِوَنَع ءاعدو
 .« ذيعب نم ٍتنآ دوشنلا دغلل

 لسجل اهتراثأ يتلا ملألاو نزحلا رعاشم فيفخت لواحت ةبكرملا ةروصلا «
 3 ْناطخلا كنيعل تناب ىرت له يتلا  «ةيرزلا يناغألاف ٠ اهسفن ملألا تاببسم لالخ نم كلذو عطقملا يف ةيمأ

 تاقايتشاو نينحلا تاضافتنا » ىلإ ةروصلا هذه يف لوحتت - ملألا تاببسم ْن تايضاما ليلا يف

 يحوت روص اهلكو ٠ ديعب نم تآ دوشنملا دغلل قيرطلا يف يوفع ءاعدو ثيودنلا 5

 تدعاس دقف انه نم .ةاجنلا فراشم ىلإ لوصولاو ةاناعملا نم صالخلا

 ءرعاشلل دحاو فقوم يف اهفيفخت ةلواحمو ملألا تايطعم نيب جزملا ىلع ةب

 اهب زيمتت يتلا ةيزاجملا تاقالعلل كلذو ؛ةروصلا تايئزج نيب لعافتلا
 زاربإ ىلع هرودب اذه دعاس دقو . ةيحوملا ةيقيقحلا روصلا عم اهنواعتو ةيرعشلا
 .ملألا لالخ نم ةاجنلا ىرت رعاشلل ةدحإ

 راسم لوحتيو . ماهفتسالا بولسأ يهتني ةديصقلا نم ريخألاو ثلاثلا عطقملا

 «؟ خيلخلا ءانبأ كدادجأ ديصلا موسج يف

 ىدلا اهساكعتاو ةاناعملا بابسأ ديدحت يف تالؤاستلا هذه يف ةروصلا رود ءاج دقو

 5 ةدوص يغف ( ءاقشلاو رقفلاو نامزحلا) :يف اهعالم تحضتا ةدتمم ةاناعم يهو «لفطلا

 يف زاجملا نأ دن :...تايضاملا يلايللا يف .بوطخلا كينيعل تناب ىرت له»

 3 يف رضاحلا ىتح اهدادتماو يضاملا ةاثاعم دمج“ دق ««بوطخلا كينيعل تناب »

 3 لفطلا

 ا الك



 ار رثكأ 0

 :رعاشلا لوقب عطقملا أدبي

 .ةدحاو ةيرعش ةروص لكشتل ةديصقلا هذه يف ةيئزجلا روصلا ترقاضت

 «ةدحاو ةيواز ىلع ءاكتالاب ثدحلا ديلوت بولسأ ىلإ ةيئزجلا روصلا

 اهيلع تحلأ يتلا ةيوازلاو «لفطلا ءاكب وه ثدحلاف ءاملالخ نم اياوزلا

 جزملا ةلواحم يه تحضتا يتلا اياوزلا يقابو «نزحلاو ءاكبلا كلذ بابسأ

 ىلإ لوصولا نكمي ىتح صوغلا نمز يف ءابآلا ةاناعمو رصاعملا ناسنالا

 ريمض لامعتسا ةديصقلا هذه يف ةروصلا ةدحو ىلع دعاس دقو . ص الخلا ي

 ىلإ ءوجللا ناك ًاضيأ . عطاقملا عيمج يف لفطلا ىلإ بألا نم ثيدحلا هيج

 ةروصلا لاكشأ نيب جزملا عم (ءادنلاو رمألاو ماهفتسالا اهنمو) ةيئ

 تالالدو ةعساو تاقاط ةينفلا ةروصلا حنم ابولسأ ةيزاجم مأ تناك :

 انزاوت ماقأف اهمادختسا رعاشلا نسحأ اذإ ةزيم نوكيا روصلا بكارتف# .

 + لاثملا ليبس ىلع ةيئاشنالا بيلاسالاك ىرخألا بيلاسألا نيبو اهتيب 5

 ,. 977 «ةيئاهن ال روص ىلع لصحنل نيتلبا

 ةقيرط اهنم اهئانب يف ةفلتخمم جهانم «ةروصلا ةديصقلا ١ تذختا دقف انه

 - اهل ًاجهنم ىلوألا ةديصقلا اهتذ ١

 هتكلس يذلا ليبسلا يهو - فقوملل ةدحاو ةيواز نم اهتيمنتو ةروصلا
 نيب ةصاخ ةقالع دا

 فافضلا ىقبت نأ لجأ

 .« ءاطعلاب وخسيو «رونلا بكسي

 يقاب يف يربخلا بولسألا عم تنواعت (ءادنلاو رمألا يف ) ةيئاشنالا بيلاسألاف

 ! ىلع رعاشلا ةردق ةياهنلا يف ىقبيو.- .لالخ ةيئفلا 0000000 ريغصلا هلفط يف اثمتملا رعاشلا لمأ زاربإل عل عطقملا

 ايأ لصف عبطتسن ال: ةندكاتم ةدحاو ةروص نوكت ثيحب ف رمآلا بولسأف :ةيزاجملاو لمألا كلذل ةدسجم بيلاسألا هذه

 ام اذهو .ةياغلا كلت ليبس يف هذختا يذلا جهنملا ناك يأ رخآلا نع ةيزاجملا ةروصلاب تطبترا ةروص لكشي « ييبح عمدلا فكفك ١ :يف

 ازحلا) :يف قابطلا ءاجو .فطعلا واو قيرط نع 5

 ٍبيلاسألا يف ةيتفلا روصلاو .ملألا ةزؤاجم بوجو يف
 حارقأب نزحلا حسماو
 . 5+ ض .جيلخلا ةقطنمب ثيدحلا ينرعلا رعشلا روطت :يمهف تسحر أ ةبغرب يحويل (حرفلاو

 3 دال



 2 ةروصلاو ة

 محالتت نأو رفاضتت نأ بجي ةيئزجلا هروصو رعاشلا راكفا

 هلا نم عدبي قالخ بصخ لايخ نع فشكي اق كلذن ءةلمتكم ةب

 لا اذه: يف ةروصلا ةيمهأ ودبت انه نم 27« اهناكو اهمامت يف ةديصقنل

 رلا تاتش اهعمجو ءاهلخاد يف ةروصلا لاصتا هحنمب يذلا لماكتلا يف .دئاصقلا

 ثادحإ يلاتلاب عيطتست ىتح هدصرت يذلا فقوملا

 ةلالدو ًاقمع رثكأ ةروصب يقلتملا

 ةترععلا ةروصلاَو لابخلا

 نم ةدمتسللا ةديصقلا ف ةيرغشلا روصلا اهتذختا يتلا لاكشألا زربأ كلت تناك

و :جيلخلا ةقطنم يف صوغلا ينغام وه صاخ بئاج نم رخبلا ةروص
 مهأ ًاضيأ يه

 هيلإ ةراشالا بجت يذلا بناجلا نأ الإ .ةرصاعملا ةديصقلا يف ةيرعشلا ةروصلا لاكشأ

 نيب ةصاخ ةقالع داجيإو اهنيعب رداصم ءاقتنا يف لايخلا رود وه لصفلا ةيابت يف
 .ةفلتخملا ةينفلا روصلا لاكشأ يف تءاج يتلا ةقالعلا كلت . رداصملا هذه تايئزج

 وهف ء اهتغايصو ةيرعشلا ةروصلا ليكشت يف يساسألا رودلاب موقي لايخلا ١ نأ كلذو
 هذه نيب فيلأتلا ديعي يذلا وهو ءيسحلا يداملا عقاولا نم اهرصانع طقتلي يذلا

 نم هيف ام لكب رعاشلاب صاخلا يرعشلا ملاعلل ةروص حبصتل تانوكملاو رصانعلا

 . 990 ةيركفو ةيسفنو ةيروعش تانوكم

 لايخلاو
 تهجو ةصاخ ةيؤر كانه

 :ؤر يهو :ةيؤرلا كلتل
 ًاقفو اهتغايص ةداعإو ةروصلا رداصم ءاقتنا وحن رعاشلا

 تايلاج :يداو هط (1)
  ءانب نع : دياز يرشع ىلع (؟)

 14 ص .ةرصاعملا ةديصقل
 ل ص . ةثيدحلا ةيبرعلا

 ةماعلا ةروصلا قلختل

 نأل ءةيرعشلا اهروص ليكشت يف رثالا ربكأ هل ناك ةقباسلا دئاصقلا

 ايف تءاج : دئاصقلا نم نيعوتلا الك يف بحلا ةفطاع اهتلكش ةي

 يف رخلا رعشلا دئاصق يفو :باجعإو رخف ةروص يف يدومعلا رعشلا دئاص

 ؛ ةفطاعلا ةديلو يه ةروصلا هت دقف انه نمو .ةاناعملل

 جزملا اذه انب يدؤيل ةغراف ةفطاع نودب ةروصلاو . ءايمع ةروص نو.

 ىلع لمعي نأ يرعشلا لايخلا ةفيظو نم نأ يهو ةماه ةقيقخ ىلا ةروصلاو
 ماجسنالا امهنيب ققحي ناو روعشاللاو روعشلا نيبو ةروضلاو ةفطاعلا َن

 نأ»

 ىلع لمعلا :يهو يرعشلا لايخلل ةفيظولا هذه ققحت ىدم ن

 روصلا رداصم يف رعاشلل ةصاخ ةيؤر قلطنم نم ؛ةروصلاو ةفطاعلا

 ءاقتنا يف لايخلا رود ناك روصلا رداصم يفف .دئاصقلا يف اهفئاظووأ

 ةمهم لهست يك ...خيراتلاو يداملا عقاولا نمو راي

قف ةيرعشلا روصلا ةعيبط يف امأ . ديرت يتلا ةينفلا ةقالعلا ليكشت يف كلذ دعب نا
 د

 وأ ةراعتسا وأ هيبشت لكش يف ةروصلا رصانع نيب فيلأتلا يف آحضاو لابخلا رول
 لاكشأ ةدع

 هيبشتلا يفرط نيبف .لايخلا رود يلاتلاب زربأ جازتمالا اذه ءرخآلا نع

 نيبو «تافلتخملا نيب فالتئالا عاقيإو ةيسحلا ةبياشملاو داحتالاو ةنراقملا ةق'

 تاكردملا لدابتو صيخشتلا قروص يف ءاج يذلا لعافتلا ناك ةراعتسالا

 ةروسصلل ةسفلتخم لاكشأ نيب عمجملا يف لايخلا رود حضتا ةبكرملا روصلا فو يل
 عم ةديصقلا عطاقم نم عطقم رم ةدحاو ةروص ممر لجأ نم

 يف امأ .ضعبلا اهضعب عم ةيئزجلا روصلا لاكثا صئاصخ جزامت نم
 جورخلل اهتاتش عمجو ةيئزجلا روصلا راسم عبتتب لايخلا ماق دقف_ةروصلا 5

 اهلك ةديصقلا يف دتمت ةدحاو ةيرعش ةرول

 78 ص .يندألا دقتلا اياضق :يرايشعلا يكز دمحم ((1

 امل



 تزيم يتلا ةبلاغلا ةيصاخلا يه ةروصلا فارطأ نيب داحتالا ةيصاخ نأ دجنو

 بشت نم ةيرعشلا روصلا لاكشأ لخاد لايخلا تاقالع

 نيب ةيرهوج ةقالع قيقحت ىلع لمعي لايخلاف ٠ .ةبكرم مأ تناك ةيئزج

 رعاشلا نيب وأ ةعيبطلاو رعاشلا نيب مات داحتا ةيلمعب موقي نأب : ةعيبطلاو ناسنإلا
 29 ًازه رعاشلا زهت يتلا ةفطاعلا رفاوتب الإ داحتالا اذه متي نلو هلوح نم ةايحلاو

 رعشلا دئاصق يف ًاباجعاو ًارخف تءاج ةيرعشلا هروص لايخلا اهنم لكش يتلا ةفطاعلاو

 نيب قيثولا طابترالا نوكي انع نم .رحلا رعشلا دئاصق يف ةاناعملل آدضرو د

 رود حضتي اذكهو .ةديصقلا لخاد ةيرعشلا ةروصلا تاءاخيإ زاربإل ةفطاعلاو لابخملا

 رعاشلا ةفطاع نيب داحتالا ديكأت ىلع لمعلا يف ةيرعشلا روصلا ةفيظو يف لايخلا
 .بيرقتو , ىنعملا تايئزج لامج زاربإ: يف هيبشتلا يف هانيأر .هلوح نم ةايحلا رهاظمو
 مسر يف ةقرافملا زصنع زاربإو .هتيوقتو هديكأتو .هب هعانقإو ىقلتملا ىلإ ىنعملا اذه
 ةباترلا ةلازإو .هكاردإو .هفيثكتو ىنعملا زاجيإ ناك ةراعتسالا ينو .ةروصلا يبناج
 ظولا تناك دقف ةروصلا ةديصقلاو ةبكرملا روصلا يف امأ .هنع

 ةصاخلا اهتاءايإ اهباسكال و فقوملا

 ةلماغلا ةيئاسنالا ةبرجتلا مظنت ىلع هلمع يف ناك لايخلا رود نإف ةياهنلا ينو

 ةيرعشلا ةروصلا بسكأ يذلا رودلا كلذ ؛ دوجولا ةايحلل قمعألا ىنعملا نع فشكللا

 يه دئاصقلا يف روصلا اهيلع تحلأ يتلا ةيناسنالا ةبرجتلا تناكو 27 ىربكلا اهتميق
 ىلع ةقالعلا كلت تاساكعناو ؛صوغلا"ةلحرم يف رحبلاب يجيلخلا ناسنالا ةقالع

 ةغيص ىلإ لوصولا لجأ نم «ةاناعملا ليلحتو باجعالاو رخفلا يف رصاعملا ناسنالا

 .لبقتسملاو رضاحلا يف ةايحلل لضفأ

 ثلاشلا)ضفلا 202 ا

 قيتسولاو حسللا
 دمع

 77 ص .يبدألا دقنلا اياضق :يوامشعلا يكز دمج (1)
 31 ص لةق+ :ثدرالا رإ .ط . مامت نأ رعش يف ةيتفلا ةروصلا :يعابرلا رداقلادبع (؟)

 1م



 سلا 1 ا

 ةنرعِكل ةفللا ةيصونصم

 اياضق ةدع زربت ةلوقملا هذه درت نيحو .بدألا نونف لكو رعشلا ةادأ ةغللا

 اديصقلا هحرطت يذلا فقوملا نيبتن ةغللا قيرط نعف ؛ليلحتلاو ثحبلا بلطتت

 اهالخ نم تعس يتلا بناوجلا كلذك نيبتنو . 17 هتالالدو فقوملا كلذ تاوصأو

 :ينفلا ليكشتلا لئاسوو .ىقيسوملاو .بولسألاو ةروصلا نم اهتينب ليكشتل ةديصقلا

 يف ةصاخ ثحابم اهرودب بلطتت ةيئزج رواحم نم ةفلتخملا لئاسولا هذه ه

 .ةيئفلا ةساردلا

 :ةقباس لوصف يف ثحبلا اهوانت دق ةيرعشلا ةروصلاو يندألا فقوملا نأل ةحيتنو.

 بولسألا يهو ةغللاب ةصاخلا ىرخألا بناوجلا ضعب ةسارد لصفلا اذه يف ىقبي هئإف

 وه يندأ لمع لك نأ لوقلا نكميو بيدألا ةدام يه ةغللا ؛ نأ كلذ .ىقيسوملاو

 رمرملا نم ةلتك هنأب فصوي توحنملا لاثمتلا نأ ابك ًامامت ؛ةنيعم ةغل نم ءاقثنا درجت

 اهنأ نم ةيبدألا لاكشألا يف ةغللا ةيمّهأ يتأت اذه ىلعو .

 هرودب حضوي ؛صاخ قايس يف ظافلألا هذه ةغايص مث :ةنيعم ظافلأل ءاقتنا ةيلمع

 نم بناجل ليلحت يأ نإف كلذل .ةيبدألا ةبرجتلا اهيوحت يتلا ىرخألا بناوجلا ةفاك

 نوكت ةغللا نإف ىقيسوملا مأ بولسألا مأ ةروصلا مأ فقوملا ناكأ ءاوس بناوجلا هذه

 41 ص .ةادألاو فقوملا : يجان رعش :يذاو هلع

 بيطخلا ماسح :ةعجارم :يحبص نيدلا يب :ةجرت ءبدألا ةيرظن :كيليو هينير.«نيراو نتسوأ (؟)
 775 ص 181+ .قشمد ءبادآلاو نوتقلا ةياعرل لعألا سلجملا .ل.

 ةيلمع نوكتو ؛تالاجملا هذه نم لاجم لك تامس هانكتسا ىلإ لصوملا قير
 ىرخألا ةيمهألا كاردإ ىلإ ةلصوملا ةانقلا ةباثمب كاذ وأ بناجلا اذه لخاد ءآ

 ةيلمع نأل «ىوتسم نم رثكأ ىلع اوان

 ريغ يزمرلا ىوتسملا ىلإ زتشابملا يريزقتلا ئوتسملا نم ةغللا ج
 /| هتايوتسم يف يندألا لمعلا لوانت يقلتملل حيتي يذلا

 .يبدألا لمعلاب ةقلعتملا اياضقلا ةفاك ةراثإ ىلع اهتردقو صنلا لخاد ةيبدألا

 ءارث ىدم نايبل عب

 ةغل نيبو اهنيب قرفلا ديدحت يف ةيرعشلا ةغللا ةيمهأل رخآ بناج ًاضيأ زربي انهو
 ىوتسملا ىلإ رعشلا ةغل جورخ ىلع آئاق قرفلا اذه نوكي نيح - يندألا ريغ -

 «لقعلا ةغل رثنلا ةغلو ,ةفطاعلا ةغل رعشلا ةغل ٠ نأ |هنيب قرافلاف .يئاحيالا وأ يزمر

 نع رسي يف فشت نأ بهي هترابعف .بتاكلاو ملكتملا راكفأ لقن رثنلا ةياغ نأ ك
 ةياغلا ءاهتناب يهتنت لئاسوو ءاهيناعم ىلع تامالعو :هيريرقت هيف لمجلاو :

 وه بزاجتي ثيحب هلوح امبو هسفنب رعاشلا روعش ىلع دمتعي هئإف رعشلا امأ اهل
 يلو .روعشلا اذهل ةباجتسا نوكلا وأ سفنلا ايابخ نع ًاينف فشكلا ىلإ عفدنيف «

 هذه يفو :ةيث
 ا

 روص صعب اهب دصقي رعشلا يف تارابعلاو تارلكلاف . روص يه ةن
 . .ةغللا يف ةيرطفلا ةيريوصتلا اهيناعم ةوق تارلكلا ىلإ رعاشلا ديعي رب

 ةيحوم ةيزمر ةغل اهنأ اهنم ,رعشلا ةغل زيمت ةصاخ تامم كانه نأ نيبتن انه نمو

 هتالالد يف لمحي نأ دب ال زمرلاف .اهلك تافصلا هذه ءاحيالا ةمس عمجتو

 يف ةصاخ  زاجيالاو فيثكتلا يتمس يف ثحبلا نإف كلذك : ءاجيالا

 نع فشكلا ىلإ يدؤب حرشو - صنلا لخاد ةيزاجملا بيكارتلا
 .نهذلا ىف ةروصلا ريثت زومر ةغللاف» .امهالخ نم يئاحيالا بناجلا ققحت ىدم
 رصانع نم تاتشأ نيب عمجلا نم اهنوكي وأ جراخلا نم ناسنالا اهاقلتي ةروصلاو
 كلذبو :ةيلاعفنا ةقاط تاذ ةيلامج ةبيكرت يف تايلكلا لالخ نم فلتات ةيجراخ

 الاب ص ١91/6 توري «ةدوملا راد داط :ثيدحلا ىدألا دقنلا :لالح يمينغ دم (1)



 نإف كلذل . 20 ءةددخ ناعم لقنل ةادأ تسيلو ءاحيالل ةليسو رعشلا يف ةغللا نوكت

 بناجلا كلذ ظافلألل ةيئاجيالا ةميقلا ةيواز نم نوكيس لصفلا اذه يف ةغللا لوانتا
 صاخ قايس يف حضوت ةنيعم ظافلأل ءاقتنا اهرابتعاب يبدألا صنلا ةغل لوانتي يذلا
 ةنماكلا ةيريبعتلا تاقاطلا نع فشكت ب يداعلا طمنلا نع اهب ًاجورخا
 ماعو ًازيمتم امادختسا اهل درفلا مادختساب الإ رهظت ال يتلاو . ةيداعلا.ةغللا يف
 620, نيعم بيدأ ةغلل هتسارد نم ةيريبعتلا نماوكلا هذه ةسارد ىلإ فدي بولسألا

 اهلك رركتت « صئاصخ وأ تافص ةعومجم هنأ ؛ وه بولسألل رخآ فيرعت كانهو
 ةرابع نإ .ةنيعم ةينمز ةرتف وأ ام ناكم بدأ يف وأ ةفلتخملا بيدألا لامعأ يف , آعم
 يف ةيبولسألاو 20, ةفلتخملا ةيثيبلاو ةيفارغجلا ةيخيراتلا تاحمللاب يحوت ًاعم رركتت ٠
 ىري ..ًاسرجو ًاتوصو ةغالبو ًاقسنو ًافرصو ًاوحن ةغللا ليلحتب ينعي بهذم دقتنلا
 هجوب بتاكلا وأ رعاشلا ىدل بولسألا تانوكم ىلوأ اهنأ ةسردملا هذه باحصأ
 240, ماع

 يف بدألا ةغل ليلحتب ىنعت يهو .يبدألا دقنلا يف بولسألا تافيرعت ضعب هذه
 ةسارد يف ىنعنس اننأ الإ ةيغالبلاو ةيتوصلاو ةيفرصلاو ةيوحنلا :ةيبيكرتلا اهبناوج
 يف رركتت يتلا ةيوغللا صئاصخللاو تافصلا مهأب لصفلا نم ءزجلا اذه يف بولسألا
 زيمت يتلا صئاصخلا هذهل ةيئاحيالا ةميقلاو ٠ ورنوم ٠ فيرعت اهيلإ راشأ يتلاو , رعشلا
 ا[مهمف :ةبكرملا ةلمجلا يف وأ ةدرفملا ةظفللا يف تناكأ ءاوس هاوس نود رعشلا اذه

 .ءويلوي : عبارلا ددعلا . عبارلا دلجملا ءلوصف ةلجي .ةثيدح ةديصق قوذتن فيك :يماذغلا دم هللادبع (1)
 807 ص 1944 .ريمتيس ءسطسقأ

 ءويفاثلا ددعلا ,لوألا دلجملا .لوصق ةلجم «بولسألا ملع» يندألا دقنلاو ةغللا ماع :يحجارلا هدبع (؟)
 119 ص 141 ربا

 .يفاعلا ديمحلادبع ءايم :ةجرت .بؤلسألا موهفم :لدناس فلور :لاقم يف درو «ورتوملا» تفيرعتلا (7)
 الا ص 1307 عيد ٍ ثلا ةئسلا :لوالا ددعلا .ةيبنجالا ةفا

 دحاولادبع ةمجرت ؛ رعاشلاو ةغللا :فروب يرام (4)
 .. 84 ص 1547 عيبر :ةيناثلا ةنسلا .لوألا ددعلا : ةيبنجالا ةفاقثلا ةلج

 لكل

 هانعمب بولسألل اكرتشم ًايسآسأ ًاموهغم ةمنإق ٠ ينولسالا ثحبلا جهانمأأ
 يهو ةمهم ةظحالم عم :٠ يوغللا ريبعتلل ةزيمتملا ةيرطلا , يف هلمجت نأ انتكمي
 وأ «ةليخأ وأ ,ىفطاوع وأ .ناعم نم رعشلا هلمحي ام لك ىلع انلدي زيمتلا ؟
 20 ,فقوملا وأ ةيؤرلا رخآ

 حمالم مهأ نأ ظحالن اننإف - انتسارد عوضوم - دئاصقلا ليلحت ىلإ يقأت نيحوا
 ةدمتسملا تاريبعتلاو ظافلألا عويش ٠ يه دئاصقلا يف يوغللا ريبعتلل ةزيمتلا

 نم صوصنلا هذه ةغل ةماردل هعبتن يذلا جهنملا نإف كلذلا رحل رك
 نايبو .رحبلاب ةصاخلا تاريبعتلاو ظافلألا ةلالد ةسارد :يف يقأي حملللا اذه
 .تاريبعتلاو ظافلألا هذهل يوينبلا يطبارتلا

 لمجلا ضعب ذعب راركت ةرهاظ لوانتن لصفلا اذه يف ةغللا ةساردل رخأ بناج
 يف راركتلا اذه ةلالد عبتت ةلواحمو . ىرخأ رصانع نم وأ رحبلا ةروص نم 5

 .هب موقي يذلا يئاجيإلا رودلاو
 اره نيتيبولسأ نيترهاظ ليلحت لوانتب لصفلا اذه يف ةساردلا جهنم نإف اذه ىلع
 :رحبلاب ةصاخلا تاريبعتلاو ظافلألا عويش (1)

 .اهتالالد أ

 .يوينبلا يطبارتلا اهرود .- با
 .راركتلا ةرهاظ (؟)
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 14 1+ ص 84+ سرام ر/ رياريف / ريلتي « اثلا ددعلا ,ثلاثلا دلجملا لوصق لح

 م



 رثحتيلاب ةّصاخلا تارينجتلاو ظافلالا ضب عوُيش

 :اهتالالد -

 ظافلألا ضعي عويش يه ةساردلا عوضوم رعشلا ةغل زيت نأ نكمي ةمس زربا نإ

 دئاصقلا هيف رودت يذلا لاجملا هد أ ةيمتح ةجيتن هذهو . رحبلا ةروصب ةصاخلا

 - ظافلألا ضعب نأ دجنف .هب ناسنالا ةقالعو رحبلا ةروص وهو .تاعوطقلاو

 نفسلا ءامسأو «ؤلؤللاو ,قادجملاو ؛ عارشلاو «قروزلاو ؛جوملاو ءئطاشلا :لثم

 ىلع لدت اذبب يهو ؛ءارعشلا ةليخم ىلع حلت - اهريغو ...رحبلا يناغأو ؛كابسألاو

 هراطإ يف مهتبريت نولكشي يذلا دحاولا عوضوملا لالخ نم ءارعشلل براقتم

 يزاجملا مادختسالاو :ةيزاجملاو ةيقيقحلا اهتالالدب رعشلا يف تدرو رحبلا ظافلأت'

 تامس ضعب اهيف تدرو يتلا راعشألا حنممو «ةيلالدلا ابتالاجت عسوي ظافلالا هذهلا

 "الع اهيطعي تاملكلا نم ريثكل يزاجملا مادختسالاف » ,ةصاخ

 ةيزاجن ةروصب مدختست امدنع ةيلالدلا اهتميق ريغتت ةملكلا نإف .ةرشابملا ةلالدلا ٠

 اهنأل حوضولا نم ىلعأ ةجرد ديدجلا اهعقوم يف بستكتف .لاجي ىلإ لاجت نم”َلوحنتو

 . 297, ديدجلا اهقايس يف هابتنالا يعرتست ٠

 يدومعلا رعشلا يف تدرو ءاوس ةقباسلا تابلكلا نم ةظفل لك دنع فقوتن فوسو

 . اهل رعاشلا فيظوت رسو ةصاخلا اهتلالد نيبنل .رخلا وأ

لخ ندين وكتاداكت: لكعي رحيله ق ةلغفللا «ذعا ددرتتا
 هي ةصاخ ةمنثا ةلا

 نوكي ةعيبط ةروص نم اءزج اهارن اننإف يقيقحلا اهولدمو ةظفللا هذه ىلإ رل

 االدلا سسألا :يزاجح يمهف دومخ (1)
 نب ىرطق راد .ط .ليلتو ةسارد :ةيبدألا

 صوصتلا :نم سداسلا لصفلا ةيبرعلا صوصتلا
 7114 ص 1541 ةحودلا

 يتلا تاعوطقملا بلغأ يف ةحش

 7 قيرفللو «قامألاو ةمالسلا راحبلل ةبسلاب يمت يهوا

 طبترت يتلا ةصاخلا هتالولدم رعاشلا ذخأ ئطاشلا ةظفلل اهريغو تالولدملا هذها

 لا دمحأ رعاشلا دنع درت اهدجن اك ؛يعيبطلا

 ٠+ فيص ناجرهم ؛ :ناوتعي 5

 يناحلا ءايضلاو جوملا ٌرظناو ًاديور بورطلا ئطاشلا ىلع رس

 ينادلا يصقلا اهقفأ نم ٌمالحألا هّيعادت ٌرمقم ٌعيطاش

 ناخد همومك ودبت ءاوضألا ةلعش يف ءاضيبلا مويغلاو

 يفاعملا تاعئارب يحوت روحسملا ئطاشلا يف ليخنلا لالظو

 ١" يناوح تاسعان يم ا اس ف

 "!لامرلا هب حوببت ام عمستلا اليل, نآطعلابقرت تك

 اهعم مزالت يعيبط رظنمل فصو يف تءاج نيصنلا نيذه يف : ئطاشلا»

 اهدجن ةلالدلا هذهو ..ليخنلاو لمرلاو :مويغلاو جوملا :لثم ىرخأ تايئزجل
 نيب مزالتلا اذهو . "7 ةيفصو ةروصك رحبلا تلوا



 يعيبط رظنمك اههعاهجا يف ةيقيقحلا ةلالدلا ريغ ىرخأ ةلالد انحني ربلاو رحبلا ظافلأ
 رحبلاو ربلا :نيبناجلاب ةطيترم يجيلخلا ناسنالا ةايح نأ يهو :جيلخلا لحاس ىلع

 .آعم ةيودبلاو ةيرحبلا ةيصخشلا ءربلا ىلعو رحبلا يف لمعلاف عم

 فقوم ءزربأ ةظفللا هذه رخآ لامعتسا عاش ئطاشلا ةظفلل ةيفصولا ةروصلا نمو
 ةعيبطلا ظافلأ نارتقاب مستي لارعتسالا اذهو :ةعيبطلا نم يسنامورلا رعاشلا

 ةظفلو «تايركذلا ثعبو ةاجانملاو ىوكشلاو ةيلابخلا ةلحرلاو مالحالاو ىؤرلاب
 يف ًاكراشم ًارصنع ةلالدلا هذه يف تءاج  ةعيبطلا رصانع نم اهريغك - ئطاشلا
 ترهظ يتلا صوصنلا:نمف . يضاملا ىلإ ةدوعللو ىوكشلل أئجلم وأ ؛ةهزنلا وأ ةلحرلا

 دحأ رعاشلا لوق ةهزنلا وأ ةلحرلا لاجم يف ئطاشلا ةظفلل ةيسنامورلا ةلالدلا اهيف

 : ةفيلخلا

 ليجلا رحبلاو ةفضلا انه اه٠

 ليلقلا لففلاو ٌرسضخلا حوسفسلاو
 لبيقلاز انهيف ٌةوحلملا تباحقا

 ليطداي اليوط ف اهوسح
 (0,ليحرلاب يداتت ال لّقتو

 :ئطاشلل ةروصلا سفن درت يبيصقلا يزاغل ًاضيأ صنلا اذه ينو

 رمقلا زاذتعسا ام اذإ جيلخلا ىلع اترس نحن ول تليق

 رحسلا تايركذ ىلإ يغصنو هايماب اتتادقأ للبن

 رولا ليلب ...قاوقأل ليلب يدالب لي نكس
 56 للزي تع ع 1

 رذحلا عارش تحت - قراوزلا دوعت نيح  رجفلا يف ٌرحبنو

 5+ أنو ص .نيرحتول اغا نم :ةفيقخلا دحلأ (1))
 . 48 ص .ةيار الب ةكرعم : يببصقلا يزاغ (؟)

1 

 ينامأ يهف ٌلامآلا تءانتو 1 ىرسلا ين لاط _ مالحألا
 ْ 20 ينامز رارضخالا دعب ةوساو ًاسباي ىحضأ رمعلا ُداَصحا

 نب كرابم لوق كلا

 طشلا فافض اي ٠

 يدح نم يب امل وكشأ له
 كى نم يبلقب ام يرادأ مأ

 ةلففل لالخ نم رحبلا رعش يف حضتا يلالد لاح ًاضيأ تايركذلا ثعب ةلوأ
 :ئطاشلا ًابطاخم ةفيلخلا دمحأ لوقيف « لحاسلا وأ ْىَل

 ىراذعلا مالحأ طبهم اي ئطاشلا اهيأ»
 ىراكشلا تاءانملا دهم اي ماغنألا ىؤر اي
 ىراوت يضاملا نم ًادهع انل نآلا ددج

 60, ىرايحلا نيبحملا ليل يف ةحرفلا ثعباو

 1 ءىت ثيح 6 جيلخلا تاحفن » هتديصق 'نم نانس هللادبعل تايبأ
 كلذك دري ىنعملا اذهو :هتدوع رعاشلا ىنمتي يذلا يضاملا ىلع كدتل ئطاسغيل



 و ةتيزحلا ةيسمألا هتديصق يف لوقي يذلا هط دوم يلع يستامورلا قعابشلا ىدل
 تاسج ءاسيلع يف ١ َمَض ةرفنم طشلا يف قساب ابمضي تاقيوأ نم اهيلع اسِنَغ امو اهتليل فايطأ انتل ديعي نمو يقاجانم يداولا ىلإ ري نمو اهتطاش ٌداتري نم :ةريحبلل اي
 60 تاليمخلا ّلسظ يف ريطلا ٌحوانت اسهيداجي تيداحأ بولقللو

 : صوخغلا لاجر ةوقب رخفلا يف فل لضاف رعاشلا لوق ريدهلاب ةطبترم جوملا ةظفل اهيف تدرو يتلا صوصنلا نو

 . رصاشلا هيلإ قوتي يذلا يضاملا ةعور دكؤت رخآ بناج نم يهو ةيلايخ فقاوم اهبلغأ يف فقاوملا هذه نأ امه نييرخأ نيتلالد سكعتا ظافلألا هذهو .. تاقيوألاو فايطألاو ىراكسلا تاءانهلاو مالحالاو ىؤرلا ظافلأب اهنارتقا ةيسنامورلا راعشألا هذه يف ئطاشلا ةظفلل رعاشلا لابعتسا تامس نمو
 ئطاش ) .سمألا ىلإ ةفاضم انه تءاجو .هنع ًاديعب هتبرغ دعب هنطو ىلإ ةدوعلل رعاشلا ةفه ىلع ةلالدلل تءاج اهدهن .ئطاشلا ةظفلل رخآ يزاجن لامعتسا ينو

 . .رعاشلا نطول زمر انه وهو (سمألا
 0 آبهتلم دجولا رانب ابلقو ىّرح ادبك ةصغ نم ْنَزَأ مل يننإف ًابجتحم ناك دق ٍهَلَو يذل وفمت ةفشاي يغفلا كسلمر ىلإ ةبصتتم كليف اركي تيرا ماك يل اهني نم تاع او ٍسمألا ئطاش اي

 نادجوو حور همص ىلع هل انرطظاَرَخ ىوجت نم جوملا ا
 9 ناذآ حوبلا يف هل بئرشتف انقرؤز راس ىنأ صقُري

 «تلاح روصت يتلا ةيوغللا هتاريبعت يقاب.اهالخ نم رغاشلا عوصيل تاسنم عاقبإ تاذ ةكرح اهنكلو جوملا اهب زيمتي يتلا ةكرحلا ةفص ىقننا انه رعاشلا

 قيمتت ةحرح اهنكلو . جوملا يف ةكرحلا ةفص ىقتنا دق رعاشلا ذبغ رخآ ضي
 : دادخ مئاق لوقي ءقرشملا دعا ام موي يف هعم لمحي نأ دب ال ريغتلا اذه .رمتسم ريغت يف يهف كلذلو

 ' :لوقي يبتعلا هللادبع رعاشلاف .ريدملاو روقلا :لثم ىرخأ ظافلأل ةفدارم درت يهف كلذل ةيوغللا رصانعلا نم اهريغب اهطابتراب هتيؤرو رعاشلا فقوم دكؤت ةيزاجم تالالد ىلإ صاخلا يوغللا هلارعتساب تافصلا هذه لوحي رعاشلاو ,ةكرحلاو توصلا يناعمب - ةيعيبط ةروصك - طبترت
 هلا < 0:
 ما ص .ةلماكلا ةعومجملا :هط دوم ىلع (1)
 44 نص .حابرلا عم نورحبملا :نايقولا ةفيلخ ( 57

 4 نضأ ١ 8و ساما «نوطستلاو سداسلا ذدعلا :نايبل . يخألا

 . 84 صا 14107٠ رياتي ءنوعيرألاو سداسلا ةالعلا ءايبلا . عارشو راح
 68 ص .بارتسو ريجعا

1 



 غارشلا يوطم ئطاشلا انقروز ىسدع
 ١ فّرط م قروزلا كلذ

 :قروزلا فّوظ ..ىؤزلا قافآ ربع
 000 :ناوتعب ةديصق يف هلوق اهنم صوصن ةدع يف هذه ةيزاجملا اهتالولدمب (قروزلا) ةملك هيدل درت يبيصقلا يزاغ رعاشلاو . . .روضلا يف راجبالاو مالحألاو مهولا تايركذلا لجسالا نينا دعنو ”لنم ىرخأ تاللك ةملكلا هذه ىإ فيضي رهف كلذل ةيلابخ تالحرب اهبلغأ . انغجرو 1 يف تطبترا ىرخا تالولدم اهريغو تالولدملا هذه نم ذخأ رصاعملا رعاشلا نأ الإ هرهز َولح انقطق ام برد وحن :ةيرحبلا تاهزتلاو ديعلا تالحريو لقنتلاب ةظفللا هذه يقيقحا لولدلا تر جف جسن لمكن مل حبص وحن

 («ردكلاب يشتنت الو عومدلا بحال تلعر يناوتيدك روص يف رحبم قروز لع اهيف برت قئاقد يلاعت

 بيرغ يرعاش مما 9 علطتملا قروزلا هيف ُراتحي انبي لصفي تابلظلا نسم رحب ١ تيزغ ياما شرا راعلالا 7 8 0 ا 0 1 7 غم امقت ال ٌةوهو لايخلا ربع يسهست ال ةسلجر كتيير 7 لاحملا دودج عمدتي فرلطو ىمدت حئاو# ٠ ينثنو ءاسقللا ىلإ نسجت اذ م مهولا نم 5 1 5 هنااا يسجل قروز يف َرْب :لوقي ىرخأ ةديصق يفو
 20 ,لايخلا ايدك

 ةملكل ةيزاجملا تالولدملا هذه درتو

4 17 
 نيرخآ ءارعشل صوصن يف ًاضيأ ؛قروزلا

 با
١ 
 :لوقت نيح «قرزألا ئطاشلا » :ةديصق يف برحلا ديز ة نيزخإ راو سوح د

 نصررةراشبلب اديس معاق( 1
 ص .أظ نم تارطق : ييصقلا ياخ.( 04

 7م 150 ص .قباسلا ردصملا ؛يبصقلا يزاغ
 يزاغل ديعبلا كحابصم :ةديصق كلذك عجارتو. |١

 77-788 ص . يتيوكلا رعشلا ناويد :هللادبع نسح
 18+ ص . ديعبلا نمزلا نم دئاصق .يرماعلا بايد )



 مهددا كا «مالحألا قروز اي الأ
 قرزأ اي قوشلا انفرع هانرجه ذم 7

 قنخي انكشب داكت تسمأ هب انينامأ
 ايهف اهتدجنل انتج دقو

 تالا ةدع لوح ةلالدلا هذه ثرادو «ًاروشنم نوكي نع عرعااب طبقا
 اذه يفو ءرحبلاو ةقطنملا لهأ نيب قيثولا طابترالل جيلخلل ارمر عارشلا ف

 : :هنطو ًابطاخم ةقيلخلا دحأ لوقي

 2) قرغن نأ ()ِرَقْخُت ملةمذ يلاعمل يف كل رضخألا جيلخلا ىلع عارشلا

 كلذك ةزراب اهدجن قروزلا ةملكب ةطيترمل ةيلايخلا ةلحرلل عساولا دادتالا اذه
 ا

 ا اا 6-5 0 0 :لوقي ديزحلا ةيسمالا » هتديصق يفف هل دومخ يلع رعاشلا ىدل

 ٍتاجو فاسفض'نتتيب .قورزا يف اهيكاوك نع انلهذ دق اليل اي

 تالانعت يولع جلبي رح ةتعفدنت خييرلاو امر( 21

 تاجوم يرحس يف جوملا اهتمي ةينغأ تادجنت تالا ١

 ءايئد اهأنهأ ناك اه
جف يف وأ ءوحصلا اهليل يف او

 يقاشلا اهر

 0 را و تكرت امو اهبضام ثالابخ رب

 رارق الب ميهب مدح 2

 27 راحبلا لوه نم هاقلي امب

 : عيفر نمحرلادبع لوقيوا

 9 دوسنبلا ضيب راحبلا يلاعأ يف ترف عارشلا علقأ انه نم ّْ

 رخآ يزاجم لولدم كانه قروزلا ةملكإ ةيلايخلا ةلحرلا لولدم ىلإ ةفاضالابو

 اك «عايضلاو ةباترلا رعاشم نع ريبعتلا وهو ءةملكلا هذه لالعا نم رك |

 :يقبسلا يلع رعاشلل صنلا اذه يف دي
 احق رسفأ الوب اننهيف يرو ايرشمو احب مايألا يب !

 ل مغ.” .هلعأ عاف قروز

 يهو ىرخأ ةيزا مير ماكل خأ ةيزاجم ةلالد تذخأ روشنملا عارشلا اهلمحي يتلا ةوقلا تاءاجيإ نمو
 ناسل ىلع رعاشلا لوقي .صاوغلل ةبسنلاب لمألا ققحتو را 9 .ألا ققحتو راصتنالل زمر عارشلا

 يراوصلل يسأر عفرأ ىتمو ٠ الع الو هع ند
 0, راحبلا لك اضف يف يعارش لثم آعاش

 كحضتا يتلا ةلالدلاَنإف كلذل بكرا وأ ةقدوزلا يول هيلا وه عارشلا :عارشلا
 .8+ ص .ناردغلا اياقب :ةفيلخلا دحأ (

 تح 1١8 ص .قباسلا ردصملا :ةفيلخلا دمحأ (
 5ك عتيل ارا بذأ علاس دع لي و

 نم ةلماكلا ةعومنجملا :هل دودع ىلع(:
 الرس قاطلا ارفاق اتا هيي لع

 :راوصلا نينأ ةفيلخ هللادبع يلع عجاريا

 دو 84 ص . قياسلا ردصملا : ةفيِلُخ هللادبع يلع (؛])

1 
 ا ه2



 صوغلا لاجر ةاناعم ىلع ةلالدلل عارشلا ةملك رعاشلا ذختا رخآ لاجم فو

 ناسل ىلع ةفيلخ هللادبع يلع لوقي ثيح ةاناعملا هذه يف مهل عارشلا ةكراشمو

 صاوغلا

 انيراوص مش يلتعي ٠

 يف قارفلا مأ هلالخ نم روصيل ةيرعش ةروص يف افرط عارشلا زيافلا دمت فظويو
 صوخلا ةلحر ةيادب

 غولقلا دنع انعارشو ٠
 90 عولض نم ترعت ةئر

 نم كالهو بكرملا قرغ ىلع ليلد جاومألا قوف عارشلا طوقس ناف كلذكو
 : ةفيلخ هللادبع يلع لوقي ؛ةروصلا هذه لوحو ءهيف

 تمصلا راحب تناخ نئلف

 روسج راب

 عارعشلا هنم ىمترا

 20 ..جاجالا قوف اقم

 ةفلتخملا ةيزاجملا تاريبعتلل عونتم يلالد ءارث ردصم ٠ عارشلا : ةملك نإف اذكهو
 حمالم ريوصتو «راصتنالاو ةوقلا ىلع ةلالدلا :تالالدلا هذه نم ءاهنم ةدمتسملا

 . 0 ص .هسقن ردصلا :ةقيلخ هللادبع لع (1)
 0782 ص . لخادلا نم روثلا :زيافلا دمع (؟)
 .74 ص .يراوصلا نينأ : ةفيلخ هللادبع يلع (6)

1 

 تالاجملا هذه يف رعاشلا فقوم ديسجت ةملكلا هذه تعاطتسا دقو :كالخاو ةان

 ةكرح اهب يحوت يتلا ةوقلا ىلع ةلالدلل رحبلا رعش يف ةملكلا هذه درت

 ديكأتل عمجلا ةغيصب بلاغلا يف اهمدختسي رعاشلا نإف كلذلو .هتوصو فا
 ةوقلا ىلغ اهتلالد ةمدختسم ةملكلا هذه اهيف تدرو يتلا صوصنلا نمو . ةلالدلا

 :صوغلا لاجرب هرخف يف فيس نب كرابم جاومألا طسو فيداجملا توص نما

 ٌرحبت كجوم جل يف اهئاوصأ نزت
 ااشتال منارع لاجرل رص يسارك بول

 :راحبلا ناسل ىلع زيافلا دمج لوق كلذكو

 نتم ىلع اؤاج يتنيدم لاجر مه اه»

 57 ةنسلأ لثم ةليوطلا في. .اجملا توص

 ريغ ءيش ال ,70قحلا َر

 انه فيداجملا ةملك زاربا ىلع دعاس نيصنلا يف فيداجملاب توصلا ةظفل طابتزاف

 ةكرح نم ةئعبنملا ةوقلا ىلع ةملكلا هذه ةلالد امأ

 صاوغلا ناسل ىلع



 صوصنلا يف ةوقلا ىلع ةلالدلاب يجيلخ ا رعاشلا ىدل تطيترا «قيداجملا , ةملكف

 رعاش ىدل ةملكلا هذه ىلإ رظنن اننأ الإ ءرحبلا عم صاوغلا ةقالع تروص جلا

 لمألا بقرتو اهتوسقو ةبرغلا مالآ يف ةكراشملا وهو رخآ الولدم تلح ابنأ دهن
 لوقي « دعابتم نينأ انه فيداجملا توصق كلذلو . ءاقللاو ةدوعلا يف

 ٠: راتس و :هتديصق نم بايسلا ركاك

 ٌلاوطلا فيداجملا انأو :يئاشلا قروزلا «

 ءغافتراو ضافخنا يف وندتو ..لهم ىلع وندت

 لاهتبا هبش يق لإ كادي تدعمها اذإ ىتح
 هذهل رخآ ايلالد الاجم رعاشلا حنم

 و فيداجملا ةملك نيب طابترالا اذهو
 فادجملا ةكرح لالخ نم ةنيفسلا رهظ لع

 صوغلا لاجر ةاناعم ريوصت وهو .ةملكلا

 :زيافلا رعش يف دهن كا
 ف

 27 موجو يف ..موجو يف ذفاونلا نم كيلإ ونرت

 ةليوطلا فيداجملاو ١

 تائتانلا عولضلا تحت

 تايواخلا نوطبلا تحت
 8؟طبخل تيرفع تار

فتراو ةردنلا يقيقحلا ىنعملا ليبس ىلع نالمحت اههئإف ناتملكلا ناتاه درت نيح
 عا

قأي رعاشلا نإف كلذل ؛صوصنلا بلغأ يف اتدرو دق ىنعملا اذهب اهو 1
 اهب ي

 دقو .هب ةفرتملا ةقبطلا عتمتو ؤلؤللا لببس يف صاوغلا ءاقش نيب ةقرافملا زا

 _ ءارعشلا نم هريغ نود يجيلخلا رعاشلا ىدل ردلا ةملكل ةلالدلا هذه ت

 لوق ةلالدلا هذه زاربال ةملكلا هذه اهيف تدرو يتلا صوصنلا نمو .نيرصاع

 :ةفرتما ةقبطلاو صاوغلا لاح ةيليصقت ةروص يف

 يتلا ةوقلاو فادجملا ةكرح ن

 ةملكلا
 ١ لالخ نم تزرب دق ةاناعملا ىلع ةلالدلاف

 هذه ةلالد دكأتتو .ةراحبلا ماسجأ ىلع ودبت يتلا ءاقشلا حمالم نيبو اهبلطتي

لا صاوغلا ناسل ىلع رعاشلا لوق يف ًاضيأ ةاناعملا ىلع
 جب هتصق ةياهن يكحي وخو خيش

 قا
 1/8 ص .ةلماكلا ةعومجملا :بايسلا ركاش ردي (



 :ريمأ تءاش اهسح

 البلا ىنغأ يف .. ضرألا يصاقأ يف
 لالض نم روصق يف
 الد يف ىهشنت

 2 ,ةريضن ىلبُح ٌةرد

 : صاوغلا ناسل ىلع رخآ صن يف لوقيو

 ل

 20 «هنامأ - يقزر نم تاتقي يذلل - اهتظفح

 : ًاضيأ لوقي رخآ صن ينو.

 ويتأي ظحلا لعل وأ

 اهلثم ًانسح ٌصاوغلا ري م
 ٌراحملا بلق ىوح وأ
 دباعلا ٌةرظن اهنم ّيل
 20, ةريخألا اهالوأ

 : راحبلا ناسل ىلع هلوق يف ردلا ةملكل ةلالدلا هذه زجوي زيافلا دم رعاشلاو

 ١ ئاوس هّكلميس ارو ةءولمم راحبلاو ,0

 .ةردانلا ةريبكلا ةؤلؤللا يه هنادلاو . 44 - 1+ ص قياسلا ردصملا
 74 ص . قباسلا ردصل :
 7013 ص .لخادلا نم

 00, ءاقشلا ىلإ نحتو هعمجت ءاتسحلل ردلاو :

 ةصلخملا :وقلل ًازمر اه رعاشلا ذاختا يف ىرخأ ةلالد ًاضيأ ةملكلا هده زربتر
 اطاخم ةفيلخ هللادبع يلع لوقيف «لمألا ىلإ لوصولا يف ةدعاسملاو ةاناعملا

 :, يتآلا نمزلا يف مداق ٠ :هتديصق يف مداقلا

 ١ راحملا جفت ةميتي ةرد لاعت , )2

 .اشلا ىدل صالخلا ىلع روثعلا يف لمألا نع ربعتل ًاضيأ ةلالدلا هذه رر
 :هلوق يف اهنع ثحبي يتلا ةقيقحلل زمر ةؤلؤللا لعج ثيح يناودعلا د

 ةعامللا ةؤلؤللا اهتيأ ١

 29 , ٌزاهنلا كجاتب يهدزيو

 .لثم رصم يف نيرخآ ءارعش ىدل اهدهغ (ؤلؤللا) ةملكل ةيزمرلا ةلالدلا هذال
 :, راحملا » :اهتديصق نم اهوق يف زيزعلادبع كلم

 ةؤلؤل راحبلا فوج يف نكل ؛
 لدن

 يلمانأ اهنسمالت مل ال 2

 44 ص 1500 ةيناثلا نيرحبلا ,دغلا راد .ط .نطولا ةركاذلا
 ه4 ص . ةفصاعلا ةحئجأ :قاودعلا



 روخصلا كيتاه ءارو تيوزنا لهو
 20, ريفخلاك كقلخ « يامرلا ه و عاقلا يف

 (صوفلا تالحر يف مدختست ةيعارش نفسل ءاممأ يعوشلاو كوبتسلاو موبلاقا
 ةيسنلاب لكشت يتلا رحبلا عاق كامسأ نم يامرلاو لودلاو ةمخللاو قامعألا ةجاجد
 ءاجيالا ىلع دعاس دق اهل رعاشلا داريإ نإف كلذل :كالهلاو توملا رطخ صاوُلل

 كُمَسلم داؤفلا بلق يف سحأ

 راخملاو جوملا لغد فلخ نم
 كتعشأ يتئفدت

 ا اا ياش تسي ع 7 20 , رافقلاو راحبلا يل ينت
 ل

 . مدقلا فقوملا اياوزب ءاحيإلا نم ةعساو الآل
 ةلالد يف ؛كوبنسلا ؛ وهو نفسلا ءامسأ نم مسا دروي هدجن رخآ رعاشل صن فو

 :رعاشلا لوقي , ميدقلا فقوملا ن /

 ينأ «كوبتس»
 لالغالا يف فسرت تلاز ام

 ةايح ضعب اهيف ثعبي نم . اهتلالا يف كابسألاب ةصاخ هايسأو و
 20, تامسبلا ضيب اهيلإ ديعيو ديكأت ديري رعاشلا نأكو .ةيقيقحا اهتالالدب تلمعتسا دق ظافلألا هذه دبغ صنل
 :ةديصقلا نم رخآ عطقم يف ًاضيأ ل لوقيف .هروصي يذلا فقوملا اياوز كيدحت يف جيلخلا ةقطنمب ةصاخلا ةيلحملا ةمسلا

 : راجم تاركذم نم ىلوألا ةركذملا ةبا
: 

 « يكو بس و مطحي لاز ام نك «يعوشلا هد 0 د قيل اي دقاحلا ليسلا نكل ؛ : 2 .: ّ
 ارامسم اهددبيو ب ؟ٌريرضلا ليللا يف حيرلا مامأ ةعرشأ تْعفرأ

 -و
 ؟ ءاذغ نع ثحْبت قامعألا ؛ ةجاجد ٠ توص (9 , ءاهوش احاولأ

 ؟دينعلا «لودلا »د ؛ ءادوسلا » ةمخللا » كّنَدراط له

 -- 774 - ١88 ص .لخادلا نم رونلا :زياقلا
 18+ - 1317 نص .لمألا ةميترت :يوالقصلا - 88 ص  (ت. د) ةرهاقلا ءيبرعلا بتاكلا زاد , ط .تمصلا رحب ؛زيزعلادبع كلم ١



 حايرلا ككقاعأ َرْيَض ال تلق
 ام ةلسلا يف لمحت اكحاض
 (09حارو ٌروماه طيخلا لش فيك ٌةدعنك هبرد ترد

 يف انلمعتسا دقو جيلخلا ةقطنم يف كامسالا ءامسأ نم ؛ روماهلا »و « ةدنعكلاف ٠

 نزحلا رعاشم نع ريبعتلا يف ادرفت يلاتلابو ؛ةروصلا يف ًادرفت هعم لمح يزاجتي
 , رعاشلا ىلع ىغطت يتلا ةرسحلاو

 لكشلا ةثلثم ةميظع ةرخص يهو - « نسلا ؛
 هحاتجت يتلا نزحلاو مأسلا رعاشم ةأطو نع ريبعتلل - ةنيفسلا ءاسرال رحبلا عا يف ىقلت

 نيزحلا يجادلا انليل يف

 .ةصاخلا ةيريبعتلا ةقاطلا هذهب اهدر ركؤي هنأكو .ةيئرج روص ةدع دعب اهب ءاج دقف كلذل ءاهنع ريبعتلا ديري . لقثلا رعاشم ديسمت اهتعاطتساب ةيئاحيإ ةقاط «نسلا» ةظفل يف دجو دق رعاشلاف

 ةصاخ ةمس رعاشلا هيف ىري رحبلا يناغأ يف مولوهلا « ءادن ناف كلذك ا" صن يف يجيلخلا رعاشلا نطولل ةمس عارشلا ناك اكو ةيزاجمو ةيقيقح هل «لامايلا »و « ولولا ٠ لثم رحبلا يفا يناغأ يف ددرتت ظافلأ
 :زيافلا دم لوقي «

 60 رامبو لجاوس نمأ سمأ نسم
 18 راصبألا هود عقول تفجو
 (3”افسألا اهنأكو ةهئاخلأ

 نآلا ىتح ةوقب ددرتي لاز ام مدقلا ءادنلا كلذ نأكو « يضاملا اذبب هرخف ضرع اهروككي وهف كلذل .هتطوم يف صوغلا يضامل ةمس رعاشلا اهلعج «لوملا ؛



 رغاشلا هلم نأ لإ صوخلا ياغأ يف ددرت ةملك اجرك" هر تلمع ةملعلا هدي
 .ةصاخ تامس تاذ ةيريبعت تالالد

 رعاشلل صنلا اذه اهنيب نم 27 صوصن ةدع يف تدرو دقف «لامايلا » ةملك امأ

 : ةفيلخ هللادبع يلع

 روهدلا عمس يف ٌراتوألا تزتهاو

 نيزحلا نحللا يف لامايلا ةخرصل
 تناغ انح

 نينألاب تكنفو ع ٍنيطلاو حلملا قاذم

 نيبجلا يف ىّدملا يحرج اي ..بهاللا اهطوس اي
 ؟؟لوقت اذام

 اهرارصإ يف َمالالاو عوجلا تغمس نإ
 ٌلوبطلا ولعي
 7 .. راحبلا ربع ةيرغش (ةودح ) يف

 ١ تامالع نم ةمالع ؛ولوهلا « ءادن يف زيافلا دمج ىأر انيبو

نيفد وب رح صنلا اذه يف «لامايلا , ةخنربص يف يري ةفيلخ لا ذإط
 اهجرخي ني

 . اهتوسقو ةاناغملا لوط ىلع

 نيب تجزم ةيزاجم ةلالد يف 'تءاج. ذق:رب ولوملا », ةملك .ىزن رخآآ صن قو

 + (بولنب هرظتنت يذلا صلخملا وهو ) يسبع سراف راخبلاف . رحبلاو ربلا تايئزج

يلو داوجلا رهظ ىلع نم قلطنتس ةريبكلا ولوملاف كلذل
 ةراشإ كلتو ,ةن ١ نم س

رحبلاو ربلا حمالم نيب يوقلا جزاملا لإ
دادح مماق لوقي يجيلخلا رعاشلا ىدل 

: 

 ١ ةخرص يهف كلذل :هيناغأ ربع راحبلا

 . 8 ص ٠. سمشلاو نيطلا : :زيافلا دمع عجاري (1)
 ١١8 ص .لمالا ةمينرت :يوالقصلا ديعس كلذكو

 57 ص .يراوصلا نينأ :ةفيلخ هللادبع لع ( )ا

 صوغلا جيزاهأ يف لوبطلا عم قيفصتلاب فكالا هيف ركست يعامج ءانغ :هودحلا هب
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 راحبلا ةبيغت ىفَملا يف يبسبعلا ُسراقلا ٠
 .. عاقلا يف
 فادصألا يف

 ٌرابكلا رردلا يف
 ربخلا رظتنت نآطشلا يف بولنب

 بلا ةينغأ ديرتوا

 ةريبكلا ولوهلل قاتشت
 داوجلا رهظ ىلع نم

 7  داهولا يوطي ًارفاظ رماغملا اهسراف بلق نم

000 

 :رحبلا تادرفمل ءارعشلا فيظوت ىلع رصتخم

 ةريثك تالالد رحبلا نم ةدمتسملا ةيريبعتلا غيصلاو ظافلألا تلج دقف انه نم

 ىلع دعاس امم ؛صاخ يريبعت قسن يف اهعضوو ءاه رعاشلا لوانت فالتخاب تع
 ًاداعبأ اهب تلصتا يتلا ىرخألا ظافلألا حنمو .صنلا لخاد ةغللا «

 3 تسيل يهو .هظافلأ رعشلا صوصن يف اناقلي ام لوأ:

 نع نوربعي ال مهنإف . يجراخلا مهعقاو نم ةيسح ءايشأ ىلع ءارعشلا اهب لدي ل١

 مهسوفن هب جلتخت امو يسفنلا مهعقاو نع نوربعي امنإو :ةيقيقتحلا هتايمسمو عقاولا
 « يسحلا ءايشألا ملاع ىلإ سايقلاب اهظافلأ تددحت ان ةغللاو . سيساحأو رعاشم

 لازت الو ؛هيناعم ددحت نأ نع ةرصاق ةغللا ظافلأ لازت الف يونعملا سفنلا ملاع |

 000 ا ل تقام يقر هاللشلو ا

 نم ةدمتسملا ظافلألا ةلواحم يفو . © ”« هئازإب ددحم ظفل عضوي ثيحب اقبقد

 33 نص :ةراشبلا .ذادح ملل |
 . 154 ص (ت. د) ةثلاثلا ؛ةرهاقلا .فراعملا راد . ط .يندألا دقنلا يف :فسق يقوشا
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 تءاج رعاشلل يسفنلا عقاولا نع ريبعتلا رحبلا

 : اره نيبناج يف اهامجإ

 نكمي ةيزاجم تالالد تاذ اهبلغأ يف

 عم ةقفتم اهتلالد نأ دجن ظافلألا ضعبف :درفتلا وأ فالتخالاو قافتالا ١(

 « ئطاشلا ه ظفلف . ةلالدلا يف درفتلا ةفص ذخأ اهضعبو : نيرخآ ءارعش ىدل اهدورو

 ًائجلم ناك رخآ يلالد لاجم يفو .ةلخرلا ىلغ ةلالد يجيلخلا رعاشلا هنم دمتسا الثم

 .رصم يف نيرخآ ءارعش ىدل تحضتا ةلالدلا هذهو ؛تايركذلا ثعبو ىوكشلل

 بناج يف - هدورو ةلالد تقفتا «ؤلؤللا ؛ ظفل نإف كلذك .« هط دوم يلع » مهنم
 ثحبي يتلا ةقيقحلل زمر هلعج يف ءارعشلا نم اهريغو يجيلخلا رعاشلا ىدل - اهنم

 1 اؤللا ٠ : اهنم ةريثك ظافلأ يف هدجنف ةلالدلا يف درفتلا امأ .رعاشلا اهنع

 ءاقشلا كلذ ةليصحب ةفرتملا ةقبطلا معنتو هئاقشو صاوغلا ءانع نيب ةقرافملا ىلع ةلالد

 تالالدلاو ةيلحملا ةمسلا تاذ ظافلألا يف درفتلا اذه يتأي ًاضيأ .«ؤلؤللا» وهو

 يفاغأو كامسألاو نفسلا ءامسأ » :لثم اهنم يجيلخلا رعاشلا اهدمتسا يتلا ةفلتخملا

 ىلإ ةيقيقحلا اهتلالد يف ًاحضاو ظافلألا هذهل رعاشلا لارعتسا يف درفتلا ناكو .؛ رحبلا

 . ةيزمرلاو ةيزاجملا ةلالدلا بئاج

 - دئاصقلا يف دئاسلا طمنلا ناك اذإ :رحبلاو ربلا ظافلأ نيب جزملا (؟
 هذه ةلالد نإف .رحبلا نم ةدمتسملا تاريبعتلاو ظافلالا عويش وه  ةساردلا عوضوم
 ظافلأ م يكل رشابملا يلالدلا لاجملا اذه تزواجت دق تاريبعتلاو ظافلألا

 ئطاشلا فصت يتلا صوصنلا يف دهن اك .ربلا نم ةدمتسم ىرخأو رحبلاب ةصاخ

 يف كلذكو بارسلاو ليخنلاو لمرلاو جوملا :لثم رصانع نيب اهيف رعاشلا عمج نيح
 رردلاو فادصالاو عاقلاو راحبلاو داهلاو داوجلاو يسبعلا سرافلا : ظافلأ نيب جزملا

 «ةراشبلا ١ : دادح مساق ةديصق يف ولوهلاو
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 ال

 ”يوبلا كبارا |

 لواحي رحبلا نم ةدمتسملا تاريبعتلاو ظافلالا ةسارد لحارم نم ةيلات ةلحرم يف

 «صنلا لخاد يوينبلا طبارتلا قلخ يف ةيريبعتلا صئاصخلا هذه رود ةسارد ث

 .صئاصخلا هذه ابيدؤت يتلا ةيئاجيالا ةميقلا زاربإ يلإ

 فقوتي ةكساّم رهاوظ نم نوكم لك ابنأ ١ يه ةينبلل فيرغت طسبأ ناك اذإو ١

 60 ,هادع امب هتقالع لضفب الإ وه ام نوكي نأ هنكمي الو .هادع ام ىلع اهنما

 نم اهاوسب اهتقالع نايبو ,رحبلا ةروص نم ةدمتسملا ةيريبعتلا صئاصخلا ليلحت لإ

 ةينبلا لوح ام روصت ىلإ لوصولا ىلإ انب يدؤت يرعشلا صنلا لخاد ةيوغللا تا
 هب موقت رود يوينبلا يطبارتلا رودلاف ؛ةساردلا عضوم ةيرعشلا صوصنلل ةي

 اهنأل .ةديصقلا يف اهريغ نم رثكأ ةيمهأ تاذ اهنأل امإ

 يفضيو ؛ةينبلا هذه معدي لوحتلا اذهو ةديصقلا هذه ةينب يف لوحت
 يلالد زيكرت تاوذ  ظافلألا وأ تارابعلا - اهنأل امإو .لكلاو «

 يف ظافلألاو تارابغلا رئاس نم ىوقأ ةيريثأ

 اهتروص دحونيو ,ةديصقلا ةينب معدي ًاريثأت لكلا ىلع عشت يلاتلابو
 قايسلا ةسارد نم حضتي يوينبلا يطبارتلا رودلا

 يف ةصاخلا ةيمهألا تاذ ةيريبعتلا صئاضخلاو ظافلألا هذه

 اهتبسكا يتلاو اهلمحت يتلا ةيئايالا تالالدلا ىلإ هلالخ نم لوصولل يرعشلا صن

 ١: نيجسلا لمالا » ةديصق نم عطقم يف يبيتعلا هللادبع لوقي . ةصاخخلا

 يراظتنا لاط دق ئطاشلا ابمأ ؛

 رادجلا هجو يف تاقدلا ٌةلولعم يتعاس

 11/4 ص 184+ :ةزهاقلا : ةيريصملا ولجنالا .ط :يندألا دقنلا يف

 +فراغملا راد .ط .هرمشو لهاجلا رعاشلا ةايح يف اههرثأو ناكملاو نامزلا :ظفاحلادبع حالصا
 857 ص ١ ج 17 ةيردنكسالا
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 ةتيجس ىريح ةضمو نع ثحاب

 ةيوردلاو يلايللا لك يف قرشت ةمجن
 60,4 دوعتس اموي ئطاشلا ابيأ اهارتأ

 مذهق « يراظتنا لاط دق ئطاشلا اهيأ ٠ . ةعوطقملا تايب ين كت يف لتجلاو طانالا قايس هرودب عبتتخا يئادنا بولسأ يق تيب لوأ يف 0 «ئطاشلا  ة :
 اهتات ىتلا تاريبعتلا نإف كلذلو .راظتنالا لوط نم ىوكشلا توح ةيئادنلا ةلمجلا
 مدعو ةباقرلا ىلإ ةراشإ ؛ تاقدلا ةلولعم ةعاسلاف ٠ .ىوكشلا كلت لالظ لوح رودن
 .ثحبلا ىتح .مأسلاو ةشحولا رعاشم لمي «بيهر باك نك الا مل تاقدلا كلت ةيثبعب مادطصالا ىلإ ةراشا ًاضيأ « رادجلا هجوو ٠ ؛راظتنالا د
 لجن يف ةضمؤلا كلتلا ريسقتلا هيجي امدنعو .(ةنيجس' ىريخ ةضمو نع٠ وفف

 :راظتنالا اذه هكراشت يتلا ىرخألا تاي
 «ئطاشلا» ةظفل تلكش دقف اذكهو .ىوكشلا فقومل ديكأت ةباثمب ناك ةمجنلاو
 تاريبعتلا يقابل ةيقايسلا تاقالعلا صنلا اذه يف اهبف تدرو ناذللا ناريبعتلاو
 : ئاحيالا تاقالعلا اهرودب تسكع يتلا تاقالعلا كلت . ةيوغللا

. 
 صنلا لخاد ًايوينب ًاطبارت كانه نأ اهلالخ نم فشتسن يتلاو

٠ 

 ئطاشلاو فاغ ذلا :لثم رحبلا ةروص نم ةدمتسملا ظافلألا دبغ رخآ صن ايفو
 ةيرغلا ةوسقب اعيمج يحوت يتلا تارابعلاو روصلا يقاب .مسرل اروخم . .قراوزلاو

 :ةديصقلا هذه تايبأ همامأ لاثنتو ئطاسشلا ىلع ليحرلا ةظحل فقي. يبيصقلا يزاغف ٠ نطولا نع ليحرأ

 نطل 8# - فشل د
 781 نع .يتيوكلا رعشلا ناويد :هللادبع نسح دم (1)

 مالظلا ريغ ىرأ الف بيتكلا فرطلا بلقأو
 فافضلا ىلع بيهرلا شحولاك دنمي

 ليخنلا ىح
 ليقث تمص اهحاتجي
 رمقلا ُهقراق ءاًضولا ئطاشلا
 ٌموجنلا قفألا نم تَراغ
 نورماسلا باغو ُةُقراوز تمان
 موجولل اببم هوكرت
 07, قارفلا ىسقأ ام ..هاليو

 _ اءزج نوكت يتلا ةيعيبطلا رصانعلا ىلع ليحرلاو ةبرغلا رعاشمب يقلي انه رعاشلاف
 تاريبعتو روص اهلالخ نم تلكشت فافضلا وأ ئطاشلا ةظفلف ,ئطاشلا ةروص نم

 .«مالظلاف :تايبألا يف ةغلل يويئبلا طبارتلا ةمهم نم ريبك ءزج

 رصانع لشمت ظافلألا هذه ..موجولاو ؛نورماسلاو :قراوزلاو «قفألاو ءرمقلاو

 هه رمقلا داعتباو ؛ ٠ ليخنلا حاتجي تسصلاو ٠. ٠ بيهرلا شحولاك ماللا دادتماف

 .اسحا اهلكش دقو «ئطاشلا ىلع ةدتم روصلا هذه لك .« قبطملا موجولاو «

 | ةباثمب تايبألا ةيادب يف ؛ليحرلا ادغو ٠ ةلمج تءاجو .قارفلا ملأ رعا

 ان ىلع قايسلا اذه ماقو ءصنلا يف لمجلا قايس هلالخ نم دتما يذلا ثد
 ع مئاقلا اهؤانب اهلخاد يف ءاحيالا ةدايز ىلع دعاس يتلاو ءانيأر ايك“ةيئزجلا روصلا



 , ملألا اهدادتماو اهلَقثو ليحرلا تاظحل ةأطوب ءاحيالا ىلع  ءايلاو واولاو فلألا - ضنلا ودل ورح تدعابل دق حا بتاج نمو "سيتا رعاشلل ةيعيبطلا ةروصلا

 .صنلا ةغلل يوينبلا طبارتلا قيقحت يلاتلايو ءةيرعشلا روصلا دادتما ىلع ةمئاقلاو صنلا لخاد ةيئاجيالا تاقالعلا لل و رود كد لا دوم نم ةدصملا ردا تناك كلذبو

 :هلوقب - هيخأ ءاثر يف يهو - « عادولا تايبأ ٠ هتديصق أدبي ييصقلا يزاغ رعاشلاف «ةقباسلا جذالا يف هنع فلتخي يزاجم لارعتسا تاذ رحبلا نم ةدمتسملا ظافلألا دجن رخآ صن يفو

 اضو بيقلا يف ىطاشلا ىفتخا
 هقروز يف ٌحالسملا ىَوَمَو
 هقادجم هُتضِبق تسنتأفا
 قفأ اله فلحر تهتناو

 هده ديكأت ىلع دعاسو .دقفلا ةعولو يثالتلاو دعبلا تاءاخيإ لمحت تاريبعتلا هذهو .؛ عايض رجب الو هوعدي دعب قفأ ال هتلحر تهتناو ٠. ٠ عاعشلا ىضمو تي“ و, .,هفادجم هتضبق تتلفأو ١ .,ةقروز يف حالملا ىوه و 3 عارشلا تول : ب يتلا لمجلل صاخ قايس عباتت هرودب مزلتسا ئطاشلا ءاف , نواجه تايثزج زادفنل :تءاج ةلمجلا هذه" تلت ينل يؤنللا تارك ا انه نمو .بيغلا ءارو ىفتخا دق اهليحي يتلا نامالاو ةحارلا يناعمو عساولا هدادتمأب ئطاشلاف : عقو يذلا ثدحلا ةمظعل ديسجت اثمب ناك «عاضو بيغلا يف ئطاشلا ىفتخا ؛ تاسيبألا ةيادب يف ةيضام لاعفألا العاف اهثيجمو ٠ ئطاشلا ؛ ةئففلف
 همت يبس ا
 . +.٠ ص .ليبت ىركذ يف ؛ ييصقلا ىذاغ (1)

 م

 يذلا دقفلا ملأ دسجتل رعاشلا اهراتخا ةيضام لاعفأ هتلكش لمجلا قايم نأ تاغ
 ةادأ لايعتساب لاعفألا عباتت نإف رخآ بناج نم .يشالتلاو ءاهتنالا ينعي يع ..تهتناو ابخو تتلفأ او هقهرأو ,ىوهو :ىمتراو عاضو .ىقتخا :هيلعا

 .لمجلا نيب يوغللا طبارتلا قلخ يف زراب رود اذ ناك (واولا)
 اذه يف ةيرعشلا روصلا ليكشت رداصم نم ًازراب ًاردصم دعت رصانعلا هذه نيب © 5 احا نم هزيدت امو «ةيقزج رصانخا نم هتوح امو. حبلا ةزوص نال ادكهو

 يطبارت رودب موقت نأ - رحبلا ةروص - ةروصلا هذه تعاطتسا كلذيو «٠
 .صتنلا ةغل يف

 يوينبلا يطبارتلا رودلا نأ دهن ًادحاو ًافقوم ناروصي نيصن نيب ةئزاؤم
 هذه نم ؛ةدع بئاوج يف حضني رحبلا ةروص نم ةدمتسملا تاريبعتلاو ظ

 يف ةيوغللا تاريبعتلا ذخا لب .هيف ناقفني ال ام اهنمو ,ناصنلا هيف
 ةصاخ تامس

 :اهيف لوقي ؛« بر
 (!ابهتلم دجولا رانب ابلقو ىرح ادسبك ةضغ.نم لزأ ل ابجنحم ناك دق ِهَلُو يذل وفيت ٌةفش اي يففلا كلمر ىلإ نذ ابصتن كييف ارخص برشأ داكأ لف نم ُتادع ينإ سمألا طاش اي

 « يللا جارت لع وقاسم » هتدينعق نم كيس ني :كرابم عاش زخآلا 000
 بدم ىلا باطخلا ًاهجر



 "لبا لخاد يف ةدرفملا ةظفللا يتأتو .: ًآبهتلم دجولا رانب ابلقو .ىرحا
 .ادبكو وفهتو ءيذخو ءًارحص برشأو ءأرفلا :يف هتفلو رعاشلا هلو 5

 ةبورطلا فافضلا كلت قئاعي . ةجبب يف ئطاوشلا جوفمو
 بوردلا كلت لتقي ًارجفو ادبام اذإ حاصلا منو

 06 و 1

 ىلإ قوشلا ةدش وهو ابراقتم افقوم ناسكعي امأ نيضنلا نيب قافتالا رهاظم نمف
 رعاشم زربتل تءاج اههلخاد يف ةيوغللا تاريبعتلاو ظافلألا نإف كلذل . ءاقللاو ةدوعلا

 ابناج تذخأ رحبلا ةروص تايئزج نأ ًاضيأ قافتالا رهاظم نمو .ةفهللاو قوشلا
 ناقفتيو ..جيلخلا ايمو جوملاو فافضلاو نفسلاو لمرلاو ءىطاشلا : لثم اههيف احضاو
 ىلإ ينذخ » :يف رمألا ةغيص دن لوألا صنلا يفف .رمألا لاعفأ عويش يف ًاضيأ
 ينفسب يقلأ »و «بونجلا حاير ينيذخ ايهف ١ :يناثلا صنلا يلو .٠..يضفلا كلمر
 ظافلألا نأ اهنمف فالتخالا رهاظم امأ .؛ جيلخلا هايم ينيذخ ايهف ؛ و ١ ..ةفض ىغ

 حضوأ ةجردب نطولا حمالم تددح يناثلا صنلا يف رحبلا نم ةدمتسملا تاريبعتلاو

 تيبلا يف يناثلا رطشلا نم ءادتبا خمالملا هذه ًادكؤم ؛ دهشأل » لوألا صنلا يف اهنم

 يذلا عباتتملا قايسلا اذهو .صنلا رخآ ىلا ..بوبحلا سمهو ًارجف دهشأل « :يناثلا
 انيب . صنلا لخاد ةغلل يوينبلا يطبارتلا رودلا نم ًابناج ققح نطولا حمالم لصفي

 هدحيل ٠ سمألا ئطاش ايو :لوألا صنلا يف رحبلا نم دمتسملا يوغللا ريبعتلا ءاج

 نوكي نأ نكمملا نم سمألا ئطاشف .هيلا رعاشلا قوتي يذلا نطولل ةيزاجم حمالم
 عباتتملا قايسلا ققح انيب . رعاشلا هنع ثحبي يذلا لمألل وأ ةديعس تايركذل ًازمر
 غيصلا نإف .يفاثلا صنلا يف ةغلل ًايوينب ًايطُبارت ًارود يقيقح نطو حمالم لصفي يذلا
 يطبارتلا رودلا اذه تققح ءاقللا ىلإ قوشلا ةدش زربت يتلا ةلمجلاو ةئفللا يف ةيريبعتلا

 داكأو : .« |ظ نم تدع ينإ ؛ :ةلمج غيصلا هذه سا صنلا يف ةغللا ةينبل

 . كلمر ىلإ ينذخ ٠ :يف رمألا لعفو .٠ًابصتنم كيف أرخص برشأ
 ةصغ نم لزأ مل يننإ ؛ :يف ديكأ

 كلت لبقي رجفلاو ؛ ١بورطلا فافضلا ؛ و ؛ فافضلا قناعي جوملا ١ و 4 ةج

 يتغيص دكؤت اهنأكو ٠ جيلخلا هايم ينيذخ ايهف  ةريخألا ةلمجلا يتأتو ؛« بورا
 يذلا قايسلاو ٠٠ ينفسب يقلأ « و ٠٠ بونجلا حاير ينبذخ ايهف ٠ :يتلج يف

 ةفهللا رعاشم هتققح دق نيصنلا نيذه يف ةغلل يوينبلا يطبارتلا رودلا نإف انه نم
 ءزج يف ةدمتسم تاريبعتو ظافلأ لالخ نم تسكعنا يتلا رعاشملا كلت .ةدوعلا لإ

 يف ًاقفثم |هيف ةيوغللا تاريبعتلاو لمجلا قايس ءاجو .رحبلا ةروص نم اهنم
 .رخآلا بناجلا يف ةصاخ ةيوغل تامس ًاذختمو بنا

 لمج نيب جزملا ىلع موقي جذومنلا اذه ةغل يف يوينبلا يطبارتلا رودلا نأ دجتو

 ءادنلا ةفيصو
 او .ًابجتحم ناك دق هلو يذل وفيت ةفش ايو :يف

 ىلسكلا نفسلا لشي رحبلا ت

 قوشلا مد سي
 7+ ص. .فافضلاو ليللا :فيس نب كرابم (1) بولقل ينغيو

 ا ا 1



 ئطاشلا لمر دعني حبلا ٌتيأر
 ةَطئارش غيصيو هلسني
 ةلئادج كابسألاب عّصريو

 ليمج رحبلا ناك اليججو

 ينفذقي ُكحاضتي ينيع يف لخادلا ٌرحبلا ناك

 م

 حيرلا ٌفيلأ ّرحبلا تير
 ٌطبخيو مجمل َسارفأ ُدلثعو فصملاك ٌلهصي

 روصق َناردج ٌرسكي ةءوبوملا ندملا فقس
 يومدلا كلملا

 فكر يو
 ضكري

 نيسومغملا نيرومفملا سانلا َنازحأ عفري

 لهجلا لوب

عبوزي تايارلا ةدماهلا نام ا كلت قرْثُي
 ليل 

 فرغلا

 مضلاب ةنوحشملا
 غلا لصأو

 هلحاوس لك رداغي ّرخبلا ْتْيأ

 عوج ا تافرش يف ًاناظش نيسؤيو

 0 د سجزلا برح -يط]

 ولحلا ةينشلا نفس وعديو فوطي فولأملا حبلا
 اهيف لحريلا

 سودرفلا وحن اهلمحي
 ءانيملا ىلع رحبلا ناك
 27: كانه تنكو َّرحبلا تيأوإ

 يف يف ةديصقلا ءانب هيلع ماق يذلا زل ف

 ةيناكمألا هذهو ؛ماظلا راثآ وحمت يتلا ةروثلا ىلا تزمر ياو اهل

 - هذه ةيرارمتسا رخآلا بئاجلاو ةديصقلا عطاقم يف اهراركتوا

 |حسمو ليشي لاز ام رحبلاف ءعراضملا نمز يف ةيلعفلا لمجلا اهب يحوتو

 [مهزربأ ناذللا نابناجلا ناذه ... رسكيو طبخيو دلجيو لهصيو ٌفدقيو ك

 يف ةغال يوينبلا طبارتلا ماكحإ ىلع (هرودب ادعاس عراضملاو يضا

 ا سا



 12 رود ةديصقلا يف يدؤت نأ نكمي ينلا ةيوغللا لئاسولا نم راركتلا» 7
 رركللا رصنعلا اذه ةرطيسب وأ لكشب يحوي ءام ةرابع وأ ام ةقفل اركتف اك هل تنوك يلا ةيلعتلا لسجل قايم يف ياخ ل
 0, ىرخأل هلل ١ ىلإ ةياهنلا يف ىدأ امم .ىرخألا عطاقملا يف ةفينع مث ةديصقلا نم ىوالا عطاقلا يأ يف قعبني أتفي ال وهف مث نمو :هروعش ال وأ هروعش وأ رعاشلا ركف ىلع يف ةثداهةكرح يعو م ةروئلا ىلع اهتلالدوأ بسلاسل عك يس

 يف يرغللا جيسنلا يف لخدي نأ نم اهب نكمتي ايا ةقاط اذ رركملا رصنعلا نوكي نأ ديصقلل يريح ةديارتلا نو ردقلا
 ان ةقيقو ةلصراف نوكي رخآ بناج نمو .هيف رركي تيب وأ عقم 1 تدعاس دق رحبلا ةروص نم ةدمتسملا ةيوغللا تاريبعتلاو ظافلألا نإف ..اذكهو

 ةفيظوو تيبلا وأ عطقملا لخاد ةيئزج ةفيظو هل نأ يأ حضتا دقو ؛ةساردلا ف ةلوانتما تاعوطقملاو دئاصقلا يف يوينبلا طبارتلا جوضو لع ١
 دحأ لوقي «تاريبعتلاو ظافلألا كلتل يزاجنملا لامعتسالا قيرط نع رودلا اذه

 ” ١ راج تار ةريخألاو .تازاجنو لمجو تادرفم نوكتت ؟ ًايوغل ةديصقلا نوكتن مم .. ؛ :ني

 . يضعنا قرا مانا م ةظفل نوكت نايحألا ضعب يفو ؛ :لوقيو 27: ..ةيرعشلا ةغللا سسأ لكشت يلا
 نإ ي ديصقلا يف ( زاجملاو ةرابعلاو ةدرفملا) يه ةراتن

 «ريبك ليدنق لثم قرشت روسلا قوف سمشلا ١ :ةراب لب :القتسم ًادوجو دجوت وأ :ةدرجم ذخؤت الأ ىلع ءاهبف ةلالدلا زكرت وأ اهتلالذ
 الفا .ةرم لك يف اديدج اليكشت ةذختم ةدينصقلا تايب يف ةرابعلا هلع ٠ ييأ..اهدعب امو اهلبق امب ةيوغللاو ةيروعشلا اهتاطابترا لكبو .ةديصقلا لخاد
 راركتلا يفو «ريبكلا انبكوك قوق قرشت راقألاو سمشلا ت يناثلا اهزاخ تاريبعتلاو ظافلألل ةيزانجملا تالاغتشالا تئانكوا007:ةديصقلا يف امد
 دوعتف ةديصقلا رخآ يف امأ ؛ لئارخلا يف قرشت سمشلا ٠ ,لساوتلا كلت فدو يا تعاطتسا ثيحب ةلالدلا يف عساو ءارث تاذ رحبلا ةروص نم ةدمتسلا
 يفو .. ريبك ليدنق لثم قرشت روسلا قوف سمشلاو , : يف لوالا اهليكشت ل5 اهيف تدرو يتلا صولا يف يوبثب

 نم ةيئزجب ةلص تاذ نوكت ةرابعلا هذه اهيف رركتت ةرمال

 ابعب أدت ىلوألا ةديصقلا

 يذلا فقوملا تا
 : ١ :رماتلولن راركحتلا قماح -؟ ةيادب يف ةرابعلاف .قباسلا ليكشتلا نع فلتخي اليكشت ذختت كلذل .ةديصقلا

 موجنلا ا لخاد ديكوتلاو ءاحيالا ةقاط نم ديزي يكل ىرخأ رصانع نم وأ رحبلا ةروصا ا نم ةدمتسم ةنيعم ةرابع راركت ىلإ أجلي رعاشلا نأ رحبلا دئاصق ضعب يف دجن ع دق اثم ثنا || قوف كا

 .هرعشو يلهاجلا رعاشلا ةايح يف اهرئاو ناكملاو نامزلا ظفاحلادبع حالص +نع القن .ةرشع ةيئنل هلا« نكلا ةدملا - ةيقارعلا مالخألا لج ارسل ةارل 000007
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 ةيرث ءانسح راوسل .ةدالقلا

 هيصقلا ضرألا يف سيراب يف دنملا يف
 « ةنيدم الب تنك مايأ

 :ةجوزلا ناسل ىلع رعاشلا لوقي نأ ىلإ ةديصقلا تايبأ يف ةروصلا هذه رمتستو

 رماغملا يراخب دوعيس يقراج ايا
 رطاخملا

 هريثكلا ةاياده ينقرغت فوسلو
 روخبلاو رطعملا ءاملاو راججألاو رطعلا
 رودبلا ردب هنأك دوعي امل هؤاقلوب
 ةايحلاو ماحت لظتو

 ةياهن الب لوجي
 انلإ

 د

 «ةيادب البو

 ليدنق لثم قرشت روسلا قوف سمشلا ؛ ةديصقلا ةيادب يف تءاج يتلا ةرابعلاف

 اهنم تلكشت يتلا ةروصلاف .اهدعب تذتما يتلا ةيئزجلا فقاوملا صخلت افنأك ؛ ريبك

 لمألا ددجت ةيناكمإ هرودب سكعي يذلا ددجتملا قارشالا تالالد لمحت ةرابعلا هذه

 يتلا ةاناعملا كلت روص ىلإ انب دترت .يتلا تايبألا نإف كلذل .ةاناغملا روص مغر

 ملآلا اياوز زاربال لباقملا هجولاب رعاشلا يتأي اهنم ةروص لك ينو .راحبلا ىلع تعقو

 ملأو ءةيرثلا ءانسحلا ةدالق لجأ نم رحبلا قابعأ يف راجيلا ةماقإف : راحبلا ةاناعم يف

 حيرلاو عايضلاو ةحرقملا ديلاو عارشلاو لابحلا الإ هيف هكراشي ال عاقلا يف ةبرغلا
 لحاسلا ىلإ ةدوعلا ةلجرو .مالآلا نم ىرخأ ًالالظ دمت تايئرج يهو .كامسالاو

 ةديرف ةؤلؤلب هتدوعب ماحت ينيطلا اهتيب يف ةجوزلاو ءرحبلا ىلإ ىرخأ ةلحر اهولتتا

 14+ - ١57 ص .« لخادلا نم وتلا ناويد يف ةلماك ةديصقلا عجارت (1)
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 ةرابعلا دوعت انهو .ه ةيادب البو ةيابت الب لوي ملح و هنكل
 يهو ةديصقلا يف ىرخأ ةرم روهل

 «ريبكلا انبكوك قوف قرشت راقالاو سمشلاو ؛

 لاز ام صالخلا ىلإ لوضولاب ماحلا نأ ىلإ انهبني ةرابعلل رركتملا روهظلا اذه

 انه نمو «ةيقاب راخبلا ةاناغم روص نكل.« رايقألاو سمشلا قارتشإ ددجتي أ
 لوقي ؛ةاناعملا كلت ةزوص ىلإ ىرخأ ةرم ةدوعلاب ةرابعلل ةيلاتلا تايئزجلا م
 رخبلا ناسل ىلع ثيدحلا ًاعباتم رعت

 ريبكلا انبكوك قوف قرشت رابقألاو سمشلاو »
 يغصلا توحلاك قارعألا ةّره يف انه انأو
 خابضلا ناك الو تناك ام سمشلا ىذه نآكف

 ةيفيملا ليداعلاز عرش الا
 حاقألاو قئادخلاو تيب ريغب ءاضت ًادبأ

 خابرلاو ءيريغ لقح يف

 «روسلا» لادبتساو « رابقألا ٠ ةملك ةفاضإب زيمتي ءزجلا اذه يف ةرابعلا راركتو ا
 «قاناعملاو قارشالا يتروص نيب ةقرافملا هجو زاربإ ىلع دعاس ام ؛ ريبكلا انيكوك'

 قابعألا ةوه يف ٠ لاز ابف وه امأ ريغلا ىدل راحبلا هاري ددجتملا قارشالا نأ
 «ةقرافملا كلت اياوزل ىرخأ تامالع ةباثمب ةيلانلا تارابعلا تأت

 تناك ام سمشلا نأكف ٠ . ءزجلا ةيادب يف ةرركملا ةرابعلا نم ةدتمم تامالعلا هذ

 ««يتيب ريغب ءاضت ًادبأ ةريغصلا لييدانقلا ٠ و .ه يريغل الا حئاسبصلا ناك
 ديكأتل دوعت تامالعلا هذه ةيلاتلا روصلاو .؛ يريغ لقح يف حاقألاو قأ

 رهظ ىلع هدراطت ًادبأ حايرلاف ؛ رحبلا عاق يفو ةنيفسلا رهظ ىلع راحبلا 5
 .« راحملا فالآو نييدلاو بيسلاو توحلاو توملا ٠ :هدراطي رحبلا عاق فو « 0

 فير



 سمشلا .لخاوسلا كلت يفو ٠ :ديدج ليكشت يف ةرابعلل ثلاثلا راركتلا ناب

 يتلا تامرحلا ةروصل لمشأو عسوأ ءاحيإ فينت ليكشتلا اذهب يهو .لئابخلا يف قرشت
 رعاشلا دوعيو .نيتقباس نيترم يف اهراركتو ةرابعلا يف تحضتا يتلاو . راحبلا ىلع عقنا
 قباسلا ءزجلا يف ترركت يتلا ةقرافملا تامالع ةعباتم ىلإ ةرابعلا هذه لمجلا يف
 غاصيس راوسلاو .. يريغ نيع يف راهن ايندلاو ٠ : امه نيتلمج يف كلذو ؛ةديصقلا نم

 نأ الإ 9 لحابلا ىلإ ةدوعلا روص نع ريعتف ةيلتلا لمجلا امأ « يابمب »يف .ءانسحلل
 ددجت ًادكؤم ةرابعلل عبارلا راركتلا يتأي كلذل .راحبلا ةاناعم وحمت ال ةدوعلا هذه
 :؛ةديصقلا ةيابن يف رعاشلا لوقي ثيح . ضرألا ىلع ةاناعملا هذه

 ريبك لبدنق لثم قرشت روسلا قوف سمشلاو
 موجنلا هوض ىلع انك الثم اناطخ يدبت
 207 , ُموختلا كيتاه ربع يرسن ليللا يف

 يف ةلمجلا نأ الإ :ةديصقلا ةيادب يف اهتغيص سفن يف انه تءاج ةرركملا ةرابعلاو
 ةيادبلا يفف .ةديصقلا ةيادب يف اهتليثم نع ةفلتنع تءاج اهيلي يذلا ثلاثلا ثيبلا

 ربع يرسن ليللا يف ؛ :انه يهو ٠. راحبلا كيتاه ربع يرسن ليللا يف ؛ :تناك
 .ضرألا ىلع ىرخأ ةرم راحبلا نامرح ددهمت دكؤي رييغتلا اذهو ٠. موختلا كيتاه
 يف روهظلا ىلع حلي زيمم عاعشإ ةباثمب ةديصقلا هذه يف راركتلا ناك دقف انه نم

 ةينب معدي ًادتمم ءاحيإ لكش دق روهظفلا اذبب وهو .رخآو نآ
 .هسكمت يذلا فقوملاو ةديصقلا

 هل ةأرملا هحتمت يذلا ءاطعلا تايئزج ليصفت يف ةلمجلا هذه راركت لغتسيو :ةأركا

 )١( ص .نآويدلا يف هل ةيلاتلا لمجلاو ةرابعلل ثلاثلا راركتلا عجاري 174 184
 ) )5نط .لخادلا نم روتلا :16

14 

 . 00 : ىلوألا عطاقملا يف لوقي ثيح ءرحبلا ةروص تايطعم نم هدمتسا يد

 رحبلاك َنيطعتو »

 ةأرما اي . جوملا اهرعش
 اًهاتفش ٌةأرما اي

 بشعلاب فذقي ! رحبلاك نيطعتو ٠

 يذخأي . لئزلاو بطلا زلؤللاو

 أدبيل رحبلاو ةأرملا نيب هباشتلا اياوزل ديدحت ةباثمب ناك لوألا عطقملا نأ دجنق
 : عاقلا ةبيط اهنيعو ٠ «جوملا ةأرملا رعشف انلا عطاقملا يف اياوزلا هذه ليصف
 يف , رحبلاك نيطعتو ٠ :ةرركملا ةلمجلا لوانتت مث نمو .«قيّرغلا ثاعبنا اهاتفشإ

  هدج ء(88) يدوعسلا ينرعلا باتكلا ةلسلس .ةماهت .ط .ىمحلا :ناويد يف ةلماك ةديصقلا عجارتا )0
 11/4 - 154 ص ١921 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

1 



 يدل رحبلا عاتك ةأرللا 0 عطقملا يفق .ةديصقلا يف عطاقملا ءانب اهيلع

 عاقلا ادع ابيوحي يتلا ةتيقدلا رارسألاو .٠ لمرلاو بطرلا ؤلؤللاو بععلاب قدقي و

 نأ رعاشلا اهتم ديري يتلاو حبلا يف جوملا ةكرحك ةأرملا ءاظع ثلاثلا عطقملا فو

 : :| ًاقرملا ىلإ عايضلا يناوم نم.» هذخأت

 عيطتسي هنأل مركلاب زيمتي ءاطع وهو ىرحبلا ءاطعل ىرخأ ةروص ىديتن ةديصقلا

 ريعي ءاج يذلا اذه ةهبج وخرلاو دبزلاب حسمي + وهف : ؛رلعلا بعتو ةائاعملا راثآ ةلازإ

 نأ ىلإ ةديصقلا عظاقم يف ةلمجلا هذه راركت رمتسيو .« قيرطلا قوشو داهولا رج

 رعاشلا لوقي ثيح اهيف نيعطقم رخآ ىلإ لصلا

 رحبلاك نيطعتو »
 يتبرق يف رب اي كتل ٌعيطتسأ ول

 رحبلاك نيطعتو »
 بلا ىلإ دوعأ نيح رحب اي
 نر

 كلذن .ناسنالا قيرط مالي يذلا أفلا ىلع ءاضقلا هتعاطتسا يف لئمتي ءاطغلا اذه

 ىلع يبفقي يذلا ءاوترالا ىلإ لوصولل رعاشلا ةفخ نع اهتلالد ربعت ةاقتنملا لاعفألاف

 بارسلا كاذ رحب اي كتلخ ءعيطتسأ ول . أفلا كلذ

 د: قيفضلا

1 

 روص لكل ةعاخ ةرابعلا راركت نوكي ةديصقلا نع ريخالا عطقلا
 اياوز ديدحت ةباثمب لوالا عطقملا يق راركتلا اذه ناك ابك + عطاقملا يف لبق ن
 صاخت نأ عطتست مل نأكو .رحبلاو ةأرملا ءاظع نيب

 عاطتنا دق ءاطعلا اذه ناك نإ لءاستي عطقملا اذه يق وهف كلذل .هتاتاعم نم

 ىوس كتم لمحأس اذاع ربلا ىلإ دوعأ نيح رحب ايو هب طيحي يذلا فا

 ..ةصاخ ةفصب رحبلا رعش يف - ةدرفملا ةملكلا ةعيبطب لصتت ةريخأ ةفخ'

 رعاشلا اهمدختسي يتلا تادرفملا نأ يهو - ةماع ةفصب جيلخلا يف رضاعملا
 ةبعصلا ةغللا نع دعب دق رعاشلاف . رصعلا ةعيبطل فولأللا سوماقلا نع ةديعي ت

 ةغل نع ةبيرغ نوكت نأ اطرش سيلو ,بسحف ريبعت ةليسو هدنع ةغللاق
 نأ ىلا هبراجت لك نم ىعسي مويلا رصاعملا ينرعلا رعاشلاق .اهتع

 قوذتلاو:عدبملا نيب - لصاوتلا اذه قيمعت لجأ نم نيعتسي وهو .
 الاةغل ابأ يفني ال يجبر نا قو ةفولأم ةلهس

 اهيف رعاشلا هثيي امب الا ةديصقلا يف شيعت ت ال تايلكلا نأل ؛ .ةبصخ تالالد نما

 لإ دماج ءيش نم ةغللا لوجتت انه ءاهبق دج ةايحح ثعب يه ام
 ىلع اهتمهم لب .اهيلع ليكشتلاو ءايشالا

 ريغ تايناكمإ اهنه صلختسنل :ةعئاشلا اهيئاعمو اهدودح ريجَمَتا

 ةدام ىلإ ةفورعملا عئاقولا لوحت اهتايط يف لمحت ةشهدم ةنماك قامو ؟
2 

 «ةعق

 06 نم :ةزصاعللا ةديصقلا تايئاحج يدل هلا

 انا



 1 2 هر“
 ربلاوتيس 22 "

 بولسألا لثم  ةديصقلا يف ىرخألا ةينفلا تاودألا عم رعشلا ىقيسوم نواعتت

 ةادأ يأ ةسارد نإف كلذل ؛رغاشلا هروصي يذلا فقوملا زاربال - ةيرعشلا ةروصلاو

 لخاد هب موقت يذلا يئاحيإلا رودلا نع ثحبلا ىلإ ةيادب فدي تاودالا هذه نم

 .رعشلل ةينفلا ةفيظولا قيقحت ليبس يف اهريغ عم اهنواعت ىدمو :ةديصقلا

 دقو . يئاحيالا رودلا كلذب مايقلل ةصاخلا اهلئاسو تاودألا هذه نم ةادأ لكلو

 يف اهرودو ىقيسوملا انيدل ىقبتو .قبس ايف اهنم جذامن انيأر

 .عاقيالاو نزولل ةيئاحيالا ةميقلا نايب وه رعشلا ىقيسوم ةسارد نم فدهلاف
 عم . ةعوطقملا وأ ةديصقلا هريثت يذلا فقوملاو ةلمعتسملا نازوألا نيب لدابتما

 . اهحالم زربأ يف ةيعاقيالا رهاوظلا ضعبو ةيفاقلا لثم ىقبسوملاب ةصاخلا تئاوجلا

 نذإ :رودلا اذه

 نمو رعشلا تاودأ نم ةادأ لكل يئاحيالا رودلا حمالم عمجت ةديصقلا ةغل نإ

وألا ليبسلا يه ةنوزولا ةغللا نوكت  تاودألا هذه ىدحا يهو - ىقيسوملا لالخ
 ل

 رعشلا ىقيسوملا ةيمهأ نإف انه نم .ةديصقلا لخاد ةصاخ ةلالد زاربال

 عملا لالظ نع ريبعتلل ةغللا اهكلمت يتلا ةفهرملا لئاسولا ىدحا  ابنوك

 ٠ ةغللا مادختساف 27و ةيوغللا بيكارتلاو ظافلالا ةلالد ىلا ةفاضالاب

 00 عن اتم ةغل مدختسي - رعاشلا ايا كدنأ يني رعشلا

 97. زاجملا وأ ةراشالا ىوتسم ىلع ءاوس ظافلألل قمعأ تالالد قلخ ىلع

 79 ع (ت.د) ةيناثلا :ةرهاقلا ءرصم ةضبع ..ط .هنونفو بدألا : رودنم دمحم (1)

 1١١ ض يجان رعش :يداو هل (8)

000 

 ةصاخلا ةيلالدلا حمالملا و.

 كرحت ةيجراخلا تاريثلاف .يقلتملا وأ ئراقلا ىدل لاعفنالا اذه ةراثإ
 اهديسجت يف ةديصقلا يف ةتوزوملا

 نوناقف ؛ةيوق تالاعفنا يناعن نيح ةعقوم ةنوزوم حبصت انتاكرح نأ ةدهاشملا عئاقإ

 وأ اليلق لقتني غامدلا يف أشني يذلا رثأتلا وأ هبنتلا لعجي :الوأ « يبضعلا راشتلا

 :ًايناثو .ًانكاس ناك يذلا ءاملا ةحفص ىلع بارطضالا لقتني ابك , ءاضعألا ىلإ أ

 مظتنملا نزولا وأ جومتلا اذهف . 7 مظتنم جومت ىلإ بارطضالا اذه بلقي تاكرخلا

 غيرفتل ةزبم ةروص نع اهثحبو : اهبارطضاو رعاشملا لاعفنا وه ديعب ردصم ىلا عجل

 تانحشلا كليا .يقبسوملا نزولا يف رعاشلا اهدجو ةزيمملا ةروصلا هذه : ةيلاعفنالا

 ءاوتحا ؛ويرج ؛ دكؤيو. مدقلا يف رعاشلا نف امو ؛ :هلوقب لاعفنالل رعشلا نف

 ةروصلا وه هنأب ٠ :ًايرظن مظنلا فرعث نأ نذإ عيطتسن انلعلو .لاعفنالا عاقي ىلإ
 ا ناك اذإو ٠ لوقيو ؛....لاعفنالاب رومت ةركف لك اهذاختا ىلإ ليمت

 ره يحرف وأ يملأ نإ :لوقي هدحو كلذب هنأكف ًارعش ءرملا ماكت ىتم اذكهو .عما
 تابرض رعشلا عاقيإب ينأكو .ةيداعلا ةغللاب هنع ربعأ نأ 0 ال ثيحب ةوقلا

 يه قفخت مهيولق تذخأ نورخآلا اهعمس اذإف توصلا مظنتو نذألا اهعمست ب

 :60ع ماعلا ذم لا

 + يف ليصفتلاب ةيضقلا هذه عجارت (

 فلا ةقلسق لئاسم  ويوج يرام تاج ل
 راق .ط - ينوردلا يماس

 ةةيص .قيله جرت ءريزج يرام تأ(

 .ةرصاعملا
 131/0135 ص 1538 (ةيناثلا) :قشمد «ةيبرعلا ةظقبلا



 هتءارق يف انيعم ايلاتت عقوتي نيح بولسألاو ةيرعشلا ؛ مث نمو لاعفنا ىلإ يدؤي ريثم نم أدبت
 كلذكو .ةديصقلا تايبأ هلم يذلا ءاحيالا نم ز ىلإ لصوت يذلا رودلا ةيمهأل لوألا بناجلا لكشت ةلسلسلا هذهو .ةعقوم

 .ةميقلا ديكأت ىلع لمعت مظننلا عقوتلا لالخ نم ثدحت يتلا هابتنالا ةيلمع

 ىقيسوملل ةيمهألا هذه ىلإ لوصولل ةساردلا اهذختت يتلا تاوطخلا ىقتبتو

 دئاضقلا ىقيسوم هنع فشكت يذلا ءاحيالا ىدم :يهو رحبلا دئاصق

 ءاهنخ بئاوج ةدع
 00: هقرذخت عقر ام هيل اطدعس نال 9

 راغأ دقو .ئئراسلا لإ - - رعاشلا لاعفنا لقن دق ن
 هلوق.يف عقوتلا اذه قيرط نع ءىراقلا ىلإ لاعفنالا لاقتنا ىلإ « زدرا

 نحن اننوك ىلإ امإو ءانجراخ ام ءيش يف اطمن كردن اننوك ىلإ نزولا ريثأت
 نزولا تابرمض نم ةبرض لكف : صاخ وه ىلع انقسنت دق وأ ,نيعم طمن انيف

 ةيفطاع تابذيذ دجوتف نارودلا يف ذخأت عقوتلا نم ةجوم انس

 مالم

 . دئاصقلا اهيف تمظن يتلا ةيقيسوملا نازوألا 0(

020 

 . ةيلخادلا ىقيسوملا يف رهاوظفلا زربأ ()

 نم دست دق يذلا

 مث نمو ؛رعاشلا لاعفنال هديسمت يهو نزولا ةيمهأل ةثالثلا بئاوجل

 يتلا صاخلا ىئاحيالا رودلا يقلتملا لبق نم هابتنالا ةراثإو .عق
 :لثم ةديصقلا يف ىرخألا ةيئفلا تاودألا هب تماق يذلاو ءرعشلا ىقيسوم هلمحت



 سداسلا ددعلا / نايبلا ةلجم | طيسبلا

 8 ص ١41/4 سرام نوعستلاو
 727 ص تيوكلايف ةأرملا بدأ | جزم

 :رحبلا روصا 5 م16 ص تيوكلا يف ةأرملا بدأ | لل )"1 ا نم ةروص يف ةلماك تءاج يتلا يدومعلا لكشلا دئاصق نازوأ نيبي يلاتلا لودجلا
 05 ص جيلخلا تاحفن | ليوطلا

 ةحفصلاو ناويدلا نزولا ةديصقلا رعاشلا

 نم ةروص يف ةلماك تءاج يتلا رحلا لكشلا دئاصق نازوأ ن صاوغلا ةدوشنأ - ٠١ | ةفيلخلا دمج دمحأ
 عارشلا دلب - ٠ ةفيلخلا دم دحأ

 ١١6 ص.ناردغلا اياقب | رفاولا | درمتملا عارشلا ةفيلخلا دم دمحأ

 ١١8 ص لخادلا نم رونلا | لماكلا | نمةركذم ١ - ١4 هبه ص لخادلا نم روثلا 1 | كل 0 ص لخادلا نم رونلا | لماكلا | ولوهلا دالب نم - 8 ةحفصلاو ناويدلا انرولا | 2 ةديمألا ني وسلا يبا نيالا
 1 راحب تاركذم 54 ص سمشلاو نيطلا 0
 راحبلا 41 ص ؤلؤللا رئازج نم راعشأ 0 78 ص لخادلا نم رونلا | زجرلا | ةئيدمو رجفلا - ٠ 37 ص ؤلؤللا رئازج نم راعشأ 1
 م+ ص يراوصلا نينأ | لمرلا باوبأ ىلع - ١ 25 ص ةيار الب ةكرعم 7
 لوألا ةلحرلا ١5 ص حايرلا عم نورحبملا 0

 140 ص يراوصلا نينأ | لمرلا | قاوشالا ىدص 55
 م4 ص يراوصلا نينأ | لمرلا | رويطلا بغذ - ؟؟

 ةحراجلا
 4 لم يراوصلا نينأ | .لمرلا |. يراوصلائنأ - 54

 7 ص حايرلا عم نورحبللا
 ءعساتلا ددعلا / نايبلا ةلجم

 14 ص 1977 ريمسيد
 أ جيلخلا جارنا :٠ ص يراوصلا نينأ | لمرلا | طشلا لاوأ نم - 8 7+ ص فافضلاو ليللا | براقثملا ىلع رفاسم - ١4 | فيس نب كرابم
 ةيهاولا 181 ص يتيوكلا رعشلا:ناويد | لمرلا قروزلا - 11| ييثعلا لادبع ه.. ص يراوصلا نينأ | لماكلا | يضارألا رذب - 5 مله ص فافضلاو ليللا | لماكلا هرمزلا ري -. 16 | "نيس نب كراس

 انا
 ا



 ةحفصلاو ناويدلا

 هنإف ,رحلاو يدومعلا نيلكشلا يف دئاصقلا اهيلع تماق يتلا روحبلا
 :يلاتلا لودجلا يف اهعضو ن

 ٠١8 ص يراوصلا نينأ
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 78٠ ص يتيوكلا رعشلا ناويد كدا

 ىلع رحلاو يدومعلا نيلكشلا يف دئاصقلا اهيلع تما
 روحبلا هذهو .يبرعلا رعشلا نازوأ لك يهو ًارحب رشع ةتس نيب نمأ ارحب

 براقتملاو جزهلاو فيفخلاو ليوطلاو او طيسبلاو لمرلاو لماكلا :يه رشع
 .رقاولاو ببخلاو عرش زج

 ةركذملا :ةديصق ينهو رحلاو ئدومعلا نيلكشلا نيب تعمج ةديصق كانهو ٠
 تعج دقف .(ضرألا ىلإ ةدوعلا) زيافلا دم رعاشلل راح تاركذم نم. نورشعلا



 :جذاغ للتو رو

 .نومضلاو ىقيسوملا نيب

 حمالم زربأ ىلإ لوصولل اهيف تءاج يتلا دئاصقلا

 ةيفاصلا روحبلاو ,نيلكشلا يف دئاصقلا ىلع ةيفاصلا وأ ةطيسبلا روحبلا ةبلغ ( +
 رحب - ةقباسلا دئاصقلا يف - اهنمو .ةدحاو ةليعفت راركت ىلع موقت يتلا روحبلا يه

 روحبلا هذه ةبسن تءاجف ءببخلاو رفاولاو جزلاو زجرلاو براقتملاو لمرلاو لماكلا

 تءاج نيح ف .( /45,8) رحلا رعشلا يفو. ( /16 ) يدومعلا لكشلا يف ةعمتجم

 :لما عييرسلاو طيسبلاو لسيوطلا :لشم نيتليعفت .راردكت ىلع موقت يتلا ؛ةبكرملا رؤحبلا

 ةبسنب يدومعلا لكشلا يق تءاج دقف ةيفاصلا روحبلاب ةنراقم ةليلق بسنب فيفخلاو

 ( 7/7,3) ةبسنب رحلا رعشلا يفو ؛( /50)

 لثم رحلاو يدومعلا رعشلا نم لك يف دئاصقلا بلغأب ترئأتسا روحجب كانه (؟

 ةبسنبو يدومعلا رعشلا دئاصق يف ( /50) ةبسنب رسئأتسا ثيح :لماكلا رحب

 دئاصق يف ةبسن ىلعأب يح دقف لمرلا رحب هيليو ءرخلا رعشلا دئاصق يف ( /+0,)

 رعشلا دئاصق يف ظيسبلا ربو( /55,/) :يهو لماكلا رحب دعب رحلا رعشلا

 .(/19) ةبسنب يظح ثيح يدومعلا

 «فييفخلاو جزهلاو ليوطلا :لثم اهتقباس نم لقأ بسنب تدرو روحب يتأت مث (

 رعشلا يف درو ثيح زجرلاو ؛ يدومعلا رعشلا يف ( )1١/ ةبسنب اهنم لك درو ثيح

 .( 7/0/8 ) ةبسنب رحلا

 اذهل ناك دقو .رحلاو يدومعلا نيلكشلا يف دئاصقلا بلغأ رحبلا اذه نزو لتحل
 ةناكملا لتحي ناك دقف ٠ ؛هثيدحو هعدق يبرعلا رعشلا يف قبسلا عضوم ائاد

 .ناكو :يلرعلا رعشلا روصع لك يف ةطيسبلا روحبلا نيب راشتنالاو عويشلا نما

 روصعلا يف امأ «ثيدحلا رضعلا يف اهلك ةيليلخلا روحبلل ةبسنلاب ةناكملا سفنا
 نم رعشلا يف رحبلا اذه ةبلغ يقأتو . 27: ليوطلا رحب ىوس هزواجتي نكي ملف

 نم دعت (نلعافتم) هعاقيإ ةدحو نوك ىلإ اهدرم » ةيعاقيإ بئاوج
 ةريصق ةثالث اهنم عطاقم ةسخ نم نوكتت ذإ .ًاروهظ عاقيالا تادحو حمالم حم

 عاقيا ةدحو هغلبت نأ نكمي ام ىدم كلذو (نل - اف) ناطسوتم نانثاو (عب

 نم اه ضرعي ال لماكلا عاقيإ ةدحو نأ اذه ىلإ فاضي ...ينمز لوط نم

 انه نمو .( رامضالا) كرحتملا اهيناث ناكسإ وه دحاو نول ىوس ةعئاشلا تافا
 رفاولاو براقتملا : يهف نيلكشلا دئاصق يف ةبسن لقأب تيظح يتلا روحبلا امأ (ه لالجو زورب نم ةدحولا هذه راركت نع دلوتملا عاقيالا هب عتمتي ام ىدم انل

 .( /5,1) رحلا يف عيّرسلاو براقتملاو ؛( /0 ) يدومعلا يف

 1834 ةرتهانقلا ةعماج ؛مولعلا راد ةيلك :ريتسجام .رحلا رسعشلا ىقيسوم : دياز يرشعا « دوسلا ئناوملاو بحلا و :ةديصق يهو .رحلا رعشلا نم ةدحاو ةديصق فو (

 هتلامر يف يوارخبلا دنع ديسلا هدروأ يذلا ينرعلا رعشلا نازوأ روطت لودج كلذك عجاريافا اا 17 0005 قو لبق رع ل وألا اهتاج 3 0 0 تيح ءببخلاو لمرلا :اره رعشلا روحب نم نيرمب نيب جزملا دهن .يبصقلا يزافل
 ةرهاقلا ةعماج ءابنادآلا ةيلكب :.ريتشجام ةوللوبأ ةعامج دنع رمشلا ىقيسوم يف ديدجتلا ميل 3 ل ازج يف ةدي

 ما ص د يهو ةرخلاو يدومعلا لكشلا نيب تعج ةدحاو ةديصق كانه ًاَضبأ
 ةعامج دنع ثيدحلا رصغلا تح لهاجلا رضغلا نم ينرعلا رعشلا نازوأ روطت دصري لودجلا اًدهالا ارح زجرلا رحب ىلع لوألا ءزجلا لكشت ثيحت ءزيافلا دمحمل «ضرألا ىلإ

 ايدومع براقتملا رحب ىلع يناثلا
 ولقوبأ

 لوانتن نأ ىقبيو ءقباسلا لودجلا نم اهصلختسن يتلا تاظحالملا مهأ يه كلت
 ل



 اطرقلا مزاح راشأ دقو 20, ةماخفو

ماكلا نع بطلا هللادبع لوقيو 29 دارطا
 رعشلا روب رثكأ نم هنأ , ر

 نس

 ةيقيسوم ةمينوت :ةيئانغب ينعأ - ةضحع ةيئانغ لماكلا رعب ةقيقحو ... تاجر و ةلجلج

 اذه - ةلازجلاو ةماخفلا :نابهذم هتطساوب ءادآلا يف ءارعشللو ىقيسوملا ةصلاخ

 ان و ةقرلاو .بهذم

 انيديأ نيب يتلا جذافلا يف رحبلا اذه نزو ىلع تءاج يتلا دئاصقلا ىلإ اندع اذإو

يف ءاوس لماكلا رحبل ةيعاقيالا تازيملا تدس- دق اهدجن
 مأ يدؤمعلا رعشلا دئاصق 

 رعشلا دئاصق بلغأف : فطالاو ةقرلا م« ةلزبملاو ةماخعفلا : يناج يف رخملا رعشثلا دئاضق

يضام يف نطولاب اينغت تناك نزولا اذه تمدختسا يتلا يدومعلا
 يضاملا :هرضاحو ه

دقلا يجيلخلا ناسنالا ةقالع يف
أ يتلا راصتنالا حمالمو رحبلاب م

 : ةقالعلا هذه اهتزرب

 انزو رايتخا دعاس .دقؤ“. رحبلا حاس: ىلع .ذتمملا يعيبطلا رظنلا لاج يف رضاخلاو

 ذقن يتلا ةفلتخملا دصرلا اياوز يف فقوملا اذه زاربإ ىلع دئإصقلا هذه يف لماكلا

 . نطولاب ينغتلا يف زازتعالاو حرفلا رعاشم دينجتل اهالخا نم رعاشلا

كرابم رعاشلل « درمزلا رحب ٠ ةديصق كلذ لام
 تاليعفت موقت ثيح فيس نب 

 ءرخسا ةروص تايئزج لالخ نع وناب ازنغالا ساق ايست راد 1

 رحبلأل ةيعيبطلا ةروصلا نم ءادتبا تايئزجلا هذه عباتت يق"ققدتلا قرط نع كلذو

 حمالم نم هلمحت امو يضاملا ىلإ 5
 وعلا اياوز ىلإ ,ةديصقلا ةيآدب يف ثءاج يتلاو

 :ةديصقلا ةيادب يف رغاشلا لؤقي ءرحبلاب ناسنالا ةقالع يف راضتنالا

 ٌرْخَ كرد قشعب تايتاغلاو ٌرجفتي دجلتك كيف ءالا

 بمص ل 2

 - 511 نص .رحلا نعشلا ىقيسوم :دياز يرشع ىلع (1)
 دانا 1 وار كا دع ع كالا جارسو ءافلبلا جاهنم :يجاطرتلا مزاح (؟)

 718 صح 1873 سقوت ةيقرشلا بتكلا
 50150030 «تووب «ركذلا راع 1 ءاوسانمو برق شو ميت ا سب

 كشر

 رحب ةغيص ءيجب قيرط نع كلذو :ةماخفلاو ةلازجلا حمالم ىلع اهئاوتخاو اهحوش

 1 نك

 ٌرهوج كل ءامد يف رطقلاو

 روم عارذلاو دَقِع ديجلا

 ٌرضخأ ٍدَجْرَبْرلا نول نسم ءالاف

 م روخضلا ىلع يزمرقلاو

 ايبأ لقتنت رحبلل ةيعيبطلا ةروصلا حمالم نمو

اشلا لوقي ثيح . يضاملا اذهب رعاشلا رخف حما
 يق رع

 ديعبلا يضاملا ىلإ ةديصقلا تا

 ٌروحم ةراضحلل امؤد َتنأ لب اهتداع تذهث تاراضح نم

 ""اورقهتتو مهباقعأ ىلع ادم ْمُهَلولف تدهش دق ةازغ نم

 .نطولاب زازتعالا رعاشم زاربإ ىلع دعاس دق ايبألا يف ىقيسوملا عاقبإ نأ دجنو

 واو لامبعتساب اهعباتتو لمجلا قحالت ىلإ ةفاضإ «نيرطشلا يف ةمات ( نلعافتم)

 اذه .فقوتلل الام عدي مل لكشب ىدمع ىلع ةديصقلا ةيادب يف

 سساسحالا كلذ: ىفضأ لماكلا رحبل ةماتلا ةغيصلا ىلع اهمايقو . لمجلا "نيب

 ففصت يتلا تايبألا يف ءاوس هتديصق يف رعاشلا هيلا يمري ام وهو , ةماخفلاو هلا

 .يضاملاب رخفلا ىلإ رعاشلا لقتني ىنح ةديصقلا يقاب يف وأ رحبلا

, عارشلا دلب» اتديصق ةديصقلا هذه نم بي
 ©0:قلؤنللا رئازجو .10

سانتلا كلذ دهن ثيح :ةفيلخلا دمع دجأ
 لسماكلا رحب تاليعفت عاقيإ نيب ب

 «ناتديصقلا هحرطت يذلا

 4+ - 88 ص .فافضلاو ليللا :فيس نب كرايم ناويد يف ةل

 87 - 1١ ص .ناردفلا اياقب : رعاشلا ناب

 ٠ 91 - 87 ص .ليخنلاو رمقلا : رعاشلا نا

١ 1 



 ..عارشلاو ئطاسقلاو رحبلل ةيعيبطلا ةروصلا لالخ نم هنطومب رعاشلا

 ناستالا نيب راصتنالاو يدحتلا ةقالعو صوغلا ىضامب

 زازتعالاو رخفلا روص :لوألا نيبناجلا نيب مئاق ب

 زازتعا وهو

 زازتعالا حمالم اهولتت يتلا

 1 3 0 ٍ اذإ كانهف . رحبلاو مدقلا

 رحو رحبلا ةروص اهقالطناو ىنعم او ظفللا يف ةلازجو قفدت نم هبلطتي امو نطؤلاب

 زيمتت يتلا ةيقيسوملا هتدحوو لماكلا رجب :يناثلا بناجلاو .. عاربشلاو قفدتملا جوملا

 ١ اذه دجنو .ةلازجلاو ةماخفلاب اهؤاحيإو عباتتلاو قفدتلاب

 ”يقوش دحأ رعاشلل «ليتلا» ةديصق يف لماكلا رحو

 ىلع تماق يتلا ةيلاتتملا تاراضحلاو ٠ لينلا ٠ لالخ نم نطولاب زازتعالا حمالم يوت

 :لوقي ةديصقلا هذه علطمو هفا

(0 

 قدح نئادلا يف فك يآبو ققَدَت ىرقلا ف 0 دنا

 قرقرتت الوادج نانجلا ايلع نم ترجف مأ تن هامسلا نمو

 ىلع تدعاس دق لمجلا عباتت يف بايسنالاو قفدنلا كلذ نأ تايبألا يف ظحالنو

 جوملا ةكرح سحت كلعجي اب » . قفدتملا اهعاقيإو لماكلا رحب ةليعفت يذلا
 اربإ

. 

 ال (رعشلا ىقيسوم ) وأ عاقيالا نأ دكؤي ام اذهو .ًأاضعب هضعب قحالي

 لعجي :عوضوملاو تاذلا ني يلدج لعافت ةجيتن امنا : ًاطابتعا وأ اقافو يرقبعلا رعاشلا

 هتبرجتل ماعلا وجلاو مءالتي يذلا يقيسوملا عاقيالا عون ةينفلا هتعيبطب كردي رعاشلا

 , 090, ةينفلا

 نيب ةقالعلا ديكأت نم ًبناج دع «زيافلا دمحمل ؛ولوملا دالب نموا ةديصق

 ةديصقلا هذه تلكش يتلا زازتعالاو رخفلا رعاشمف نومضملاو لماكلا رخب ىقيسوم

 تاملكلا تنواعت,ٍدقو . ةماخفلاو:ةلازجماب ةزيمتملا.هاقيسومو لماكلا خي :رايتخا اهسا.

 «لماكلا رحب تاليعفت, عم زازتعالاو .رخفلا_فقومو قفتت يتلا تايبألا يف اا

 ديصقلا ةيادب يف رعاشلا لوقك

 ةوشلا :يقوش دحأ (1)
 77 ص - يحرمسملاو يئانغلا :يقوش رعش :يداو هظا (8)

 72 الا ص + ج

0 

 ا كرجب ُياجأو ٌراطعم ةحاو كلمر ناي
 ةاحبو لحارل ىصأ سمأ نم هلا تلنع يذلا ولوملا نطوللا

 راقالا امنأك زاحبلا لل

 60فق راجل ىلإ هر

 اي ..زوريفلا لحاس اي ..ولوملا نطوم اي :تايبألا يف ءادنلا بولسأ نأ
 و ءراجبو «لجاؤبس :يق عمجلا ةقيصو...ناتختااا
 رادهو .يودو .بيهتت :لثم تاملكو ..هّتآلا

 .لماكلا رحب تاليعفت عاقيإ يف بخاصلا قف

 ءرافقو ءراقأو .ةني
 كلذو بانت ادق هدجن ٠

 ةقحالتملاو ةرركتملا تاعاقيالا اهدسمت يتلا تاءاحيالل لوألا بناجلا وه اذ
 يتلاو ٠ فطللاو ةقرلا ١ يهو رحبلا اذه تاءاحيال يناثلا بناجلا امأ .لماكلا

 يزاغل «ؤلؤللا ةريزج ٠ ةديصق يف اهيلع الاثم دجنف 27 بيطلا هللادبع اهيل
 يف باسنت نطولا نع ليحرلا يف ةبرغلا ةاناعم ظحالن ةديصقلا هذه

 ةليعفت تءاجو .رعاشلا ىلع ىغطت يتلا نزحلا رعاشمو بسانتي
 ةيادب يف رعاشلا لوقي نيح .فقوملا اذه زاربإ ىلع دعاستل (نلعا

 بابشلا ةددبم ةعئاض ٌمالحألاو مويلا

 بارنسلا باينأب ةقزمم ءالشأ ٌرمعلاو

 اغا ايد يف ةتنحو ليصرل ناح ذب مولا
 تانقلا ف ريب تاقّتحلا نهار يعاتش نقع

 9 باذعلل اديحو ينكرتتاف

 71 ١ ج .برعلا راعشأ لإ

 * ص . ؤلؤللا رئازج نم راعشأ +

8 



 217 (لابج ايئدلا يف نأب سحأ ام

 8-5 رعاشلا دجت عطقملا اذها
 (ةقلعازشإا» اذملا

 (نلعافتم ) لماكلا رحبل ةماقلا ةليعفتلا نيب حواري

 1 اتعاطقسا دق ناتليعفتلا ناتاهو يدخر ركل

 هتقالع يف راحبلا لع ىغطت
 عاقيإو .عطقملا روطس عيمجج يهنت (نالعافتم) ةلاذلا ةليمفتلا نأ لإ ةفاضإ . رحبل

 ةلاذملا ةغيصلاف ٠ : رعاشملا كلت لقثب صاخ لكشب يحوي ةدتمملا ةليعفتلا

 يذلاو .اهيف يورلا لبق عقاولا دملا فرح ببسب عاقيالا ةنيزح ةغيص (نا
 ةفطاعلل ةبسانم تناك دقف اذهلو ؛عجوتلاو ن :ًالاب توصلا دادتمالا

 دجن ثيح : لماكلا رحب نزو ىلع كلذك اهبلغأ ءاج دقف رحلا رعشلا دئاصق امأ .

 ىلع تءاج دق - ةركذم نيريشع نيب نم - راب تاركذم ن

 يتلا ةماخفلا تاءاحيا تلمح دق رحبلا اذه يق تءاج يتلا يدومعلا رعشلا دئا
 عيمج نايهنت ( نئالعافتمو نالعافتم ) لماكلا رحبل ةلفرملاو ةلاذملا :نيتغيصلا دجنوا 9
 ةغيصلا تبمأ امك ؛رحبلا اذه نزو ىلع تءاج يتلا راجب تاركذم يف دئاصقلا فو - رحبلا اذه يف 6 0 دئاصق نإف 0 رخفلا 0 تل

 تفقبس يتلاو ؛ هلؤللا ةريزج ؛ يبيصقلا يزاغ ةديصق (نتالعافتم )

 رعاشم توتحا يتلاو يدومعلا رعشلا يف ىرخألا دئاصقلا نأ نيح يف ءاهيلإ
 عيج يهتنت نأ امإ يهَف ؛ناتغيصلا ناتاه اهيف تأت مل :نطولاب زازتعالاو و

 ةغيصلاب وأ ('! (لعافتم ) ةعوطقملا ةغيصلاب وأ (7( نلعافتم ) ةماتلا ةغيصلاب

 نيذللا ءاجيالا يبناج دكؤي ام 18 (افُثم ) ةرمضملا ءاذحلا ةغيصلاو (

 2 بطيخ تا فورشلا سف

 رحب ىقيسوم يف رخآلا بناجلا ىلإ ليمت دئاصقلا هذه لعجي امم . ١

 نم اه ًاجذومت ذات انملا نيماضملل رحبلا اذه ىقيسوم ةبسانم وهو :لماكلا

 رشاعلا ةركذملا نم لوألا عطقملا وهو .زيافلا دمحمل راحجب تاركذم دئاصق

 : راحبلا ناسل ىلع رعاشلا

 وكي ام ٌلمجَأ رحبلا»

 عايضلاب يروعش الول

 اوخو ىأملا يتنيدم فافج نم يبوره الول

 توح نطب يف وأ قابعألا يف نايرع
 .ةفيلخلا ددحأل , عارتقلا دلب « ةديصقو,

 ةياخا دحألا
 8 ص . لخادلا نم روثلا : زي ؟

 117 ص برحلا رعشلا ىقيسوم : دياز يرشع يلع (1) 1 05 نص . حايرلا عم قورحبما +



 هعاقتيإ ةلجلج مغر لماكلاق ٠ . لمأتلاو ينأتلاو :ةماخسقلاو ةلجليلا + لماكلا رحب اهب
 اهناتتالو .هيق عاقيالا ةدحو لوطل ةانألاو ءلبلا نم نول ىلع لمتمتب هتماخت

 ناكمإ يفو ؛ةليوط تاكرمب اهتلباقم نكمملا نم لقألا ىلع نينكاس نيتوص لع

 نمو . .ةليوطلا تاك رخلا نم راثكالا قيرط نع ةانألا هذهو , ءطبلا اذه زاربإ رغاشلا

 كلت ةلخلخ ىلع الوأ دعاي لماكلا دئاصق يف ةليوطلا تاكرحلا نم راثكالا نإف م

 «ةيحان نم نزولا ىلع. ىغطن يتلا ةيرتكشلا
 يفأتملا لمأتلا نم نول ىلإ جاتحت ينلا نيماضملل

 . 200, لجلجم مخف عاقيإ ىلإ جانحت يفلا

 عستي ثيحب هعاقيا

 نيماضملل عستي يذلا ءتقولا سفن

 نم لمرلا رحب ةليعفت فلأتت .نيطسوتم نيعطقمو :ةربصق عطاقم ةثالث نم لماكلا

 اذه نأ يف بير الو .م عو ريصق عطقمو .؛ نت - ال اف ةطسوتم عطاقم ةثالثا

 رحب نم ربكأ ادتمملا ةفصاعلاو لمأتلل لمرلا رحب عاستا ىلإ ىدأ دق فالتخالا

 لمرلاو ديدملا امأف ... ٠ :هلوقب رحبلا اذه ىلإ ينجاطرقلا مزاح راشأ دقو .لماكتلا
 907 ةلؤوتو نيل لترللو <. . « + رخآ عضوم يف لوقيو 7 «فعضو ل( 01

 71١ ص. رحلا رعشلا ىقيسوم : دياز يرشع يلع (1)
 جاهتم :يتجاطرقلا مزاح (1)
 . 5و ض .قيلملا عجرلا :يتجاطرقلا مزاح ()

 ف .لمرلا رحب نزو ىلع تءاج يتلا رحبلا دئاصق يف ةمسلا هذه

 «هتماخفو عاقيالا ةلجلج نم هيلطتت امو زازتعالاو رخفلا تالاجم لماكلا رح
 ظحالب ؛رحبلا اذهل ةلقرملاو ةلاذملا غيصلا اهتزربأ يتلا ةنيزحلا ةفطاعلاو لمأتلا ت

 ًاريوصت اهبلغأ يف تناك لمرلا رحب نزو ىلع تءاج يتلا رحبلا دئاصق ْن
 يدومعلا رعشلا دئاصق نمف . رحبلا مأ يدومعلا لكشلا يف ءاوس ةنيزح ةب

 يف ةرعاشلا لوقت ثيح ءينيرقلا ةنجل «هئاتلا» ةديصق نزولا اذه ىلع تءاجا

 بورغلا ىسرم ىلع نزحلا بكرم

 بيرغ نوزحمب مويلا كءاج

 بيهرلا ليللا ةشحو يف عئاض
 20 بيغملل قاتف ٌدجولا هله

 «بيترلا نزحلا رعاشم اهيف ةطسوتملا عطاقملا دادتماب لمرلا رحب ةليعفت تزربأ
 ايقيسوللا ةدحولا عم نواعتي يكل (نالعاف) ةريخألا ةليعفتلا يف

 عايضلاو نزحلا رعاشم يف دادتمالا ديسجت يف (نتا

 ..ًاعيمج تناك دقف ؛لماكلا رجب نزو ىلع تءاج يتلا رحلا رعشلا دئاصق امأ
 مالآ نم هسكعت امو ةيونعملاو ةيداملا اهروصب رحبلا عم ميدقلا راحبلا ةاثآعمل

 هذه نمو .دتمملاو بيترلا اهئاجيإب رحبلا اذه ةليعفت اهتبسان دقف كلّذلا

 نزح ةديصنلا هذه روصتو .ةفيلخ هللادبع يلعل ٠ يراوصلا نينأ , :ةديصقا
 لاثنت ثيح .صوغلا تالحر نم :دج ةلحر راجت بقري وهف هلأو خيشلا

 أدت .ةنمآلا ةابحلا يف هقح نادقف مم .ةلوفطلا نم ًاءدب رحبلا عم هتاناعم هَ

 :زاحبلا ناسل لع رعاشلا لوقب 8

 +08 نع .تيوكلا يف !! بدأ :حلاص دحم ىليأ :بانك يف ةديصقلا عجار '

 ١> طهي ة انزل ب يس ننس جعبة يع يبيت



 نوجشلا حيو .اورَحْبَأ دق مُهَحْيو ,

 أ ا حيو
 يناعا حي © يو

 اورجبأ دق مم اه الك

 قالطنا ءدب يف قوشلاب اوعُّرش
 ..رحبلا يف تضم فيذاجملاو

 قاستاو افتع

 -.نينأ يف يراوصلا كلت انيب
 نيزح نحل يف ماهنلاو يه
 010: قاطي ال

 ىلع عطقملا اذه يف اهرازكتو ؛ءايلاو فلألاو:واولا , دما فوز ثدعاس دقو

 امك :ةديصقلا هحرطت يذلا يسفنلا نومضلا قمعو تقئفنا ةقيمع نرح ةمغل ليكشت

 ةلاذم هيف ةريخألا ةليعفنلا ءيججو . :لمرلا رجب تاليعفت هحنمت يذلا دادتمالا نأ

 .ةمغنلا كلث زاربإ ىلع دعاس دق (نالعاف)

 دئاصق يقاب يف كلذك هدجن :دتمملا بيئرلا نزحلاب مستملا يسفنلا فقولا اذه

 لغتسا دق رعاشلا ناف ًاضيأ .لمرلا زب نّرو ىلع تءاج يتلا ىرخنألا ردلا لكشلا

رح ةعاشإ يف ةقباسلا رحبلا اذه ةليعفت تا داكمإ ًاعيمج اهيف
 لعج يقو دملا فو

 صوقلا نفسو . ءفيس نسب كزابم ةديضق اهنم 277 ةلاذم ابق ةريخألا ةليعفتلا

 يد يف ةلماك ةديصقلا رظنا )١(
 يف دئاصقلا هده عجارت (؟)

 36-01 ص .يراوصلا

 17 ع . يزئاوصلا نينأ +ناويد ءىلوألا ةلحرلا باوبأ لع ةديم
 .- 50 ص .يراوصت نينأ :تاويد قاوشالا ىدص ةديصق

: .3 
 روص ىلإو صوقلا يضام ىلإ ًآضيأ رعاشلا دوعي ةديصقلا

 00 اهيفو . رحبلا عم سمألا لاجر اهاناع يتلا «

 اي هيا  ةلمج راركت ءاجو . ةقباسلا ةديصقلا يف هاتدجو يذلا نيزحلا مغتلا كلذ

 11 دا ودل عكا نري دي

 انوه قو .'

 رحب ىقيسوم امموحت يتلا تايناكمالا لالغتسا رصاعملا رعاشلا عاطتسا دقف اذكهو

 يدومعلا اهلكش يف ءاوس رحبلا اذه يف دئاصقلا تءاج ثيح .دتسمل اهعاقيإو له

 يف - دسجي فقوملا اذه لعلو .ةباترلاو نزحلاب مستي ًايسفن آفقوم دصرَتل ركلا

 اذه نع هثيدح دنع ينجاطرقلا مزاح اهيلا راشأ يتلا ةلوهسلاو نيللا ةمس - هنم لِ

 ليز

 :ليوطلاو

 نيذه نزو ىلع - يدومعلا لكشلا نم - دئاصق سخ رحبلا دئاصق يف تد
 ٠٠ دايصلاو نائس هللادبع ةديصق ءابهو .ليوطلا نزو ىلع اهنم نات

 ةديصق ؛يهو طيسبلا نزو ىلع دئاصق ثالثو .. ريبكلا رونتلا

 ١- ص .يراوصلا نأ : يكحأ طغلا لاوأ نم ةديصق : ةقيلخ هاديع يلع 1١ ٠
  : 5ص .يراوصلا نينأ :ناويد تاينكلا ليهصو ٠١8 :

 - ص .فافضلاو ليلا :ناويد صومت ةتيغس اياقي :قيس نب كوابه /.
 .فقيس نب كرايع يع ,قافضلاو ليللا 86

 738 ص . ءافلبلا جاهتم  يتجاطرقلا مزاح



 قو .٠برتغملا ةدوع « نايقولا ةفيلخأ

 .. ريخألا ًافرملا ١ : يبتعلا هللادبع ةديصقو

 هيف دحت ليوطلا ضورعلا : :هلوقب نيرحبلا نيذه ىلإ ينجاطرقلا مزاح راشأ دقوا
 تامس نيب بيطلا هللادبع عمجيو . 27 ةوالطو ةطابس طيسبلا يف دحتو .ةوقو ءابب أدبأ

 اهييلاو «ةلالجو ةيبأ ابهمظعأو يبرعلا رعشلا روج لوطأ : اهنوك يف نيرحبلا نيذه

 ةلالجلا رحب هنأ ليوطلا ةقيقحو ٠ رخآ عضوم يف لوقيو 9, ةناصرلا باحصأ دمعي
 29, دجلاو ةلابنلاو

 قفتي اهضعب دجن نيرحبلا نيذه نزو ىلع تءاج يتلا دئاصقلا ىلإ دوعن نيحوا

 دم ةديصف .فلتخي اهضعبو نيرحبلا نازوأل ةقباسلا ةيئايالا تامسلاو هنومضم

 راصتنا روصو :ةقطنملا يف صوغلا يضامب رعاشلا رخف مسرت ٠ ريبكلا رونتلا » زيافلا
 نيب بسانتلا نم ءيش ثدح كلذلو :هلوح نم عقاولا تايدحت لع ميدقلا صاوغلا

 هذه يف رعاشلا لوقي ؛دجلاو ةناصرلا يف ليوطلا رجب تامسو ةديصقلا نومضم
 ديصقلا

 اقفع القئماادذش ااهماّبتو

 اقش اهقش اهوالظ ْتَدَشَتحا اذإ

 (0مرأ ناك ارعلا مغر هب نأك

 اقرز ةزرطم نآطش رْكذ العأ

 هراجب ليلب رامي رُكذ ذعأ

 هعاقل ىوابت صاوغ ْرُكذ دعأ

 لغ تايبألا يف ةزانخملا تارلكلا تدعاس دقو

 يضامب هرخف يف رعاشلا اهيلإ دصق يتلا ةمسلا ثاذ يهو .:ليوظلا رحب تاليعفتل

 تاملكو ةلمج راركت لثم .هنطوم

 دجلاو ةناصرلا ةنمس زارسبإ ىلل

 ةديصقلا يف ىلوألا تايبأ ةثالث يف هركذ دعأ , ةل

 نص قيال عجرم :ينجاطرقلا مزاح )١(
 758 ص ١ ج .برعلا راعشأ مهف ىلا دشرملا :بيطلا هلادبع (؟)

 115 ص ١ ج قياسا عجرملا :بيطلا هاديع (؟)

 . 897 ص .لخادلا نم روتلا :زيافلا دمت (1)
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 .بناج نم ...« ىقرأ اناعو .هعاقل يوابتو ءاقش اهقشو اهؤالظو .,تدشتحا :
 نلوعف ) رطش لك يف نيترم نارركتت نيتليعفت ىلع ليوطلا رحب لاتشا دعاس دقتف رن

 حاسفإ ىلع دعاس ؛ةطسوتملاو ةريصقلا عطاقملا يف عيونت نم هنايوحت امو (ن

 انيأر اثم .هنزو ىلع مظنت يتلا ةناصرلاو دجلا فقاوم يف ليصفتلل رعاشلا مامأ لاج

 . يفاعملا هذه لم اهنم بناج يف - اهتبسانمو لماكلا رحب يف عاقيالا ةل
 «دايصلا ؛ ةديصق يهو .ليوطلا رحب نزو ىلع تءاج يتلا ةيناثلا ةديصقلا امأ
 نومضم اذهو .ةقفشلا ىلع ثعبي لكشب دايصلا ةاناعم 8 اهنإف 27 نانس هللادب

 كلذك . ليوطلا رحب تامم نم اهنأ ركذ يتلا ةوقلاو ءاهبلا وأ دجلاو ةناصرلا نع
 ملأ يكحت ةيسنامور يناعم اهعيجج روصن طيسبلا رحب نزو ىلع تءاج يتلا دئاصقلا إف

 يناعم يهو :ةبرغلا هذه تاببسم ىلع يبضقي ام ىلإ وأ نطولا ىلإ ةدوعلا قوشو ةيرغأ
 ةناصرلا تاهس نع دعتبت يهف انه نم .لوانن : ٠

 قع 0 قابلا 0 اهيلا 0 0 6 طيسبلا ِ يي يخوي 8 دجلا

 مسرب ري ةديصقلا ةاذه نم تيب لك يف رغاشلاو :جيلخلا ضرأ ىلإ ةدوغلا ةحرف رو

 ةبرغلا ةاناعم نم هيلع يضقت نأ تعاطتسا امو .نطولا ضرأ زيمت ةيئزج ةرإ

 باطخلا ًاهجوم رعاشلا لوق ةديصقلا تايبأ ن

 او نآلطشلاو ملا تخاَس اي
 يرافق ف” تديئانع“ام نك اهئلح

 يرغص ىؤه نع ىفادقلا قايركذنع
 دولا ىلع اهانيشم يلاسيللا نع
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 هظقوأف يفاغلا ئطاخلاب ريأ

 - ؟هركذت  ناهولا كرعاش لرد

 رملا ىلإ هيداتآو
 رردلاو فادصألاب م

 رجلا أفرم الإ ئطاوشلا هل

 ل رطل يف
 تحتف اف ايندلا عْرَذ نأ دعب نم

 وسجب ُهٌقاوُمَأ تقلطناف نينيعلا قرزأ اي تحلو

 ةطسوتم عطاقم نم هنايوحت امو ٠ نلعاف نلعفتسم ٠ :طيسبلا رحب انليعفت تءاجف

 كلذل . عباتتملا جزحلا نم ءيبث يف هنطو ىلا هتدوعب رعاشلا ةحرف حمالم زربتل ةريضقو

 ةديصقلا تايبأ بلغأ يف ؛ نلعف .نلعفتم ٠ :ةبوبحملا ةغيصلا ىلا رعاشلا الل رين

 قحالن زاربال ةريصق عطاقم ىلإ اهليوحتو . |هيق ةطسوتملا عطاقملا دادتما نم فيفختلل ١"

 .ةحرفلا روص

 :براقتملاو جزهلا

 بلطت جزملا ةمغنف ٠ |متاليعفت ىلع ةيديشنلاو منرتلا ةبلغ يف نارحبلا ناذه قفني
 قيقحتو قيقدت ريغ يف رعاشلا ابي و ةركف هيلع رطيست اعيط السرم الوق

 مغنلا طيسب رحب هنأ هنع لاقي ام لقأ» براقتملا ناف كلذك ©
 07 _ 99, ىقيسوملا يلبط باسنم ليعافتلا درظم

 امهو :يدومعلا لكشلا نم جزهلا نزو ىلع ناتديصق تءاج رحبلا دئاصق فو

 ئطاشلا ٠ برحلا ديز ةمينغ ةديصقو ٠. صاوغلا ةدوشنأ ؛ : ةفيلخلا دم دمحأ ةديصقا

 يزاغل « رحيلاك نيطعتو ؛ :ةديصق ءامه براقتملا نزو ىلع نانديصقو .«قرزألا

 ىلع رفاسم ٠ :فيس ني كرابم ةديصق يدومعلا لكشلا فو .رحلا لكشلا يف. يببصقلا

 27 ص .ةيار الب ةكرعم ؛ يببصقلا يزاَغ (1)
 0ص ١ دج .برعلا راعشأ مهق ىلا دشرملا :بيطلا هللادبغ (+)
 715 ص ١ دج .قياسلا عجرملا :بيطلا هللادبع (1)

 نيذه نازوأ تاءاإ نم برتقي اعيج دئاصقلا هذه يف فق
 صاوغ ناسل ىلع تءاج ةفيلخلا دمحأ رعاشلل « صاوغلا 5

 ىلع ةعباتتت» روص يف امي ىتغتي ىتح رحبلاب هتقالع يف راصتنالاو
 : رعاشلا لوقي ءاهلك ةديصقللا ذأ

 ربضلاو دجلا فيلح رحللا يف صاوقلا انأ
 رف فو رك يف جؤملا حابرلا عيم. شيأ
 رجقلاو ةسلظلاو ءاونألاو جوملا نبا انأ
 رهدلا لوأ ىّتْغو حيرلا َعَراض نم اتأ
 رخمصلاو جوملا نيب ليلا يف يتنيفس ريت
 (يردتال حيرلا تامّدُمَد نم اباعرتت

 ىتح ماعلا اهنومضم عم ةديصقلا تايبأ يف جزحلا نزو تاليعفت ةكرح يحوتوا
 ةوشنو مءالتت اهلعج امه ؛ةباسنم ةروص يف هدارطاو جوملا عفادت انل لقتتا

 . صاوغلا ناسل ىلع رعاشلا ابب ىثغتي يتلا
 جاومأ ىلع رفاسم ٠ :ةديصق يفق .براقتملا رجب دئاصق يف ًاضيأ مرتلا اذه دِهت
 «نطولا ضرأ ىلإ هتدوعب رعاشلا ةخرف حمالم دارطا ىرن .فيس نب كرابمل ؛
 كلتل ةدسجم رطش لك يف تارم عبرأ اهراركتو رحبلا اذه تاليعفت تءاج ِك

 :ةديصقلا هذه يف رعاشلا لوقي ا

 ًابسيبح بسيبح ئحلك يلاعت ج
 ابيحر تاجئامل ىلع طشو تا

 سيفي دانكي انطق نينذأو

 اييطر رهز قاروأك سانو يتح



 نسا يت الأ هللا ا دارأ ةظحل بغت ملاغل

: 
 كلي

 بيرق يضرأب يئاقل تلقو نينحلا يفاوط نأ اج

 رحي نزو ىلع تءاج يتلا دئاصقلا يف روصلا يف قفدتلا اذه حملن اننإف كلذك

بصقلا يزا ديصق يف ابك . رحلا رعشلا يف براقتلا
 أ دقو ""'«رحبلاك نيطعتو : ي

حملم ىجب ظفاحي يكل ةديصقلا عطاقم بلغأ
 روص يف عياتتلا 

ا : اه رعشلا روجب نم نيرحب نيب تعج ةديصق رحلا رعشلا دئاصق نمو
 لمرل

 ثدحتي اهيفو !') ييصقلا يزاغل ٠ دوسلا نا
 وملاو بحلا  :ةديصقا يهو . ببنلاو عمتجملا

 تايدحت مامأ لوألا اهئاقن حمالم دقفت نيح ةرصاعملا تاذلا ملأ نع رعا

 .: دوسلا ئئاوملاب ٠ رعاشلا اهيلا زمر يتلاو ديدجلا

 رجب تاليعفت هيوحت يذلا يقيسوملا عبونتلا داعبأ نم رضاشلا ةداقتسأ تحضتا دقو

 لخدم مئالي ( نتالعاف ) لمولا رحب ةليعفت هب .زيمت يذلا دادتمالاف «بيجللو لمرلا

 ديصقلا

ح ءدملا فورح نم رثكأ كلذلو . هيلع ىغطي يذلا
 :لخدملا اذه يف لوقي ثي

 يسفنلا ملألا كلذ ببس نع ةيقابو ةدتمم تالؤاست رعاشلا هيف لكش يذلا

 اذه ةعرس نع ريبعتللو «ةميدقلا هتلاصأ خنمالم نم احملم دقفي دخأ ءانيم لك

 خلا رجب ىلإ ةديصقلا نزو لوحت هتبحاص يتلا مالا رعاشمو
 : رعاشلا لوقي , 7 ةيرثتلا نم رحبلا اذه ىقيسوم برق يذلا عيرسلا عان

 :لوألا ءانيملا ٠

 ًائيرب تنك
 ثباعلألا يوهأ
 ًاديعس قلطنأ نأ يوعأ

 باشعألا قوف

 ءانيملا اذه ىلع تْققوو

 بائذ عمج يمامأ تدجوف 3 5

 لاجر هزجوب
 رافظألا كنمدأ اح نإ

 باينألا كّتغار اوكحض نإ

 اذإو لافطألا اولكأ اويتشَع

110000006 



 لوقلا عيطتس ال كلذل . يعو نودب وأ يعوب ًارئاد لمعت يتلا

 كلت فقومو هتديصق رعاشلا هيف مظني يذلا رحبلا تامس

 :فاقنلا [نهعب اهبلا راشأ ينل

 ةيلا غادي نيرا فول نم لمزا نا اهي: 1

 ةينف ةيواز تسيل رعشلا يف ىقيسوملاف ..هتاؤيممو : ةرتشلا صلاسخل

 نإف اذه ىلعو ٠ .ًارعش رعشلا حبصي هب يذلا لوألا ساسألا يه امإو بم

 يطعت - اهيف ماه رصنع ءامدقلا نييوغللاو داقنلا ريبعتب يضورعلا نزولاو -

 '/ لواحو :رعشب سيل امع رعشلا ددت يتلا يه لب :هزايتما .رارسأ ضعب.

 نكمي ام نأ دكؤت ةجردب.؛نيلمعلا نيب دب ابك ًافزف كان: نأ دعتسسف ا( ةيرالا

 لوحتت نأ وه ةطاسيب رعشلا نأ دكؤيي ام اذهو :رثالاب هلوق ًالفس سيل رعشلاب

 عد

 .ةفئاقلا تافيرعتلا نمو ءرعشلا زيمت يتلا ةيرورضلا طورشلا ىدحإ ةيقاقلا
 تايبأ نم ءتيب لك رخآ يف رركتي يذلا فرخ ملا يأ :يورلا فرح ابنأ هَ
 ! تيبلا يف فرح رخآ نم اهنإ ف + :هلوقب .دحأ نب ليلخلا اهقرع دقو .©7:ةذّكل

 قيرعت يف يهو ٠" نكاسلا لبق يذلا فرحلا ةكرح عم هليق نم هيلي نكاشا]]
 .«ةديصقلا نم تايبألا وأ رطسألا رخاوأ يف رركتت تاوصأ ةدع الإ تسيلو :و
 ”ةيقيسزللا لضاوفلا ةباثمب يهف .ةيرعشلا ىقيسؤملا نم ًاماه ًاءزج نوكي اذه اهو

 ةينمإ يف ناذآلا قرطي يذلا ددرتلا اذه لثمب عتمتسيو .اهددرت عماسلا عَ
 , 0مل

  اهتيمهأ اهحلمتو ةيفاقلا زيمت تامس ةدع كانه نأ نيبتي تاقيرعتلا هذه ن
 (٠ يقاعفنالا بناجلاب ةصاخ تامس ىلإ .مسقنت تامسلا هذهو :ةديصقلا لخاد

 نم ودبي ةيفاقلا هزربت يذلا يلاعفنالا بناجلاف

 هرودب ددهي يذلا راركتلا كلذ .ةئيعم تاوصأل
 ىلإ يدؤي ةديصقلا هيلع موقت يذلا نزولا ناك اذإف

 «نإق ينلتلا وأ ئراقلا بناج نم عقوتلاب

 ا 0 1
 ديدحتلا داكي ةيفاقلا اهيف لمعتست يتلا تالاحلا ضعب يف هنأ ثيحي كا



 نم عون ثادحإ ىلإ ًاضيأ يدؤي عقو هر :راركتلا اذهو ٠
 ةدحولا بئاوج نم ًابناج اهلالخ نم ققحتو ءةديصقلا ءازجأ لمشت ةيمغنلا ةدحولا

 هابتنالا يف ًاداصتقا ققحت ةمظتنلا ةئوزوملا ةغللا» تناك اذإو :ةديصقلا يف ةينفلا
 وص اياوز زاربإب موقت ةنوزوملا ةغللا هذه لخاد ةيفاقلا نإف , 20... ىلقعلا دهجلاو

 لمعت ةصاخ

 تايبأ نيب رعاشلا لاعفنا عبتت يف هلذبي يذلا يلقعلا دهجلا زكري مث نمو :ىقلتلا
 ًابناج ققحت هابتنالا زيكرتو .لصتملا مغنلا ةدحو نم اهلك تايلمعلا هذه .ةذيصقلا
 ةلماكتم ةذحو يف ةديصقلا ءانب طابترا بناوج نم ًاماه

 هرودب ريثي مظتنمو دحاو راسم يف ةديصقلا تاراسم عج ىلع

 ام تامسلا هذه نمو :ةيفاقلل يلاجلا يقيسوملا بناجلاب ةصاخ تاس كانهو

 .رعشلا رطسلا وأ تيبلا ةيابن يف ةئيعم ةيتوص عطاقم راركت ن

 ةيلمعب  رخآ بناج نم  موقي درطملا عاقيالا اذهو :ةديصقلا رخآ ىتح دتمي ًاصاخ

 ةيفاقلا الولو .« تايبألل ظنت ةيفاقلاف ٠ .ةديصقلا لخاد ةغللا تايئزجل ةلفاش مظنت

 تيبلا ةدم جرجرت ىلإ ًاليبم ةثيدحلا تاغللا زيمب يذلا عطاقملا ةدم جرجرت ناكل

 يف بيت لظتو ءاهفاشتكا عيطتست نأ نود لمجلا لصافم سملتت نذألاف ...هسفن

 اذه ىلع تلخدأ ةيفاقلا تءاج اذإف . هيلع ضبقت نأ نود نحللا سجوت . ىعسملا اذه
 نيب ًالباقت ةديصقلا يف فشتسن نب رونلاب هترمغو ًاماظن ضماغلا ماجسنالا
 اهضعب تايبألا تدش دق ٌةبذاج ةوق نأك .ًالدابتم ًاطابتراو ءازجألا

 ناك امب ركذي قسانت ىلعو .تاكرحلا ماظن ىلع دحاو كلف يف ًاعيمج رودت اهتلعجو
 ةعتملا انحني صاخلا يعاقيالا مظنتلا اذهو . 7 كالفألا ىقيسوم هنومسي نومدقألا
 .ةديصقلل انتءارق ءازإ اهب رعشن يتلا ةيقيسؤلا

 ًاعاقيإ زربي يرعشلا

 اذإف ٠

 ء ضعب ىلإ

 ١١١ لص .ةرصافللا نقلا ةفدقف لئاشم هويوج يرام انا +3
 100 نص . قباسلا عججرملا + ويوج يرام اج (3)

 تيبلا رخآ يف - ةيفاقلا لكشن - ةنيعم فورخل عبا
 سرجلاو يتوصلا سرجلا ةعتمب  عاقيالا ةعتم بناج ىلإ - انرعشي يزن

 نيب ماجسنالا اذهو 60 ,ةيوناثلا تاوصألاو ةيساسألا ةمغتلا نيب مك امنإ
 ورع تناك ءاون ا ىزخألا تقوؤتحلا نيبو ءيوزلا فرح وهو يماسألا تلال
 تناك يذلا سرجلا كلذ ةديصقلا تايبأ اهنم تلكشت يتلا ف رخلا مأ يأ
 نيعم ماظنل اق ن1 تا ةرارثإ اين
 الارث :ًايقيسوتا ًاتوص لب ًايداع انتوص عجري ال ىدص اهنكلو .ىدصلاب هبكأ
 املا هنأ كلذ ىلإ فضأ دف نم هتاذ يف ولي الا عيجرألا اذهو .نزوو عاقيال اقف
 ةيتوصلا فورحلا عونت نإف .صاخلا هسرج ةيتوصلا فورحلا نم .فورح لكل ناك
 , 09 ةيقيسوملا تالآلا سرج عونتب م نكي يناوقلا اهنم فلأتلا 9

 هباشت يف نمكي ةيفاقلا لامج ٠ نأ يف حضتي راركتلا اذه ىرخأ ةفيظو كانهو (
 اهلك رعشلا ةغلل فثكم زكرم جذومن ىوس ةيفاقلا تسيلو ىنعملا فالتخاو تا |

 ةعومج راركت ىلع دمتعي عاقيإلاف . ةقيمعلا اهتينب يف يزاوتلا ىلع ًاساسأ دمتعت يق!
 «كلذك ةيفاقلاو تاعاقيالا نم ةئفح راركت ىلع موقي نزولاو .ةددجملا عطاقملا نا

 «راكفالا وأ تاملكلا نيب يزاوتلا نم عون ديلوت يف لثمتت راركتلا اذه ةوق ن
 0 تاملكلا نيب. يوق زاوت هنع دلوت هتمغن وأ هنيوكت يف ًاحضاو يزاوتلا اذه ناك

 ضعب ديكأتو . رعشلا ىقيسوم قيقحت يف اماه ًارود ةيفاقلل نأ نب
 «ةساردلاب هلوانتن يذلا رعشلا يف ةيفاقلا ةعيبط ةسارد لواحن فوسو . ُ

 .ةلماكتم ةدحو تامس ةديصقلا حنم يف ةيفاقلا هب موقت يذلا زق

 0اال نص .دينقت عجرلل : زيوج يزال
 الام هدقح مجرما ؛قيؤي يرام
 مو ص :يدألا دقتلا يف بطتدلس ل

 وو



 ىلع موقت يتلا دئاصقلا + 000 0

 امأ - يعوطقملا لكشلا دئاصق ي

ة نأ دجنف ةدحاول ينل تا كسل / ١
 ةيقاق يه اهيلع تبلغ يتلا 

اصق' رغيف ترا تل 00107
 دئاصقلا ددع نه ةديصق ةرشع تس نم ةئ

 يف اهنم لك تءاج ثيح ؛ءابلا و و. فاقلا /ةيفاق اهيلع. لكشلا /ذه قت

 ةدحاو ةديصق يف |هتم لك تءاج ثيح «لادلا , و «,ماللا) ةيفاقلا مث «نينا

ي دئاصقلا هذه يف ةدحاولا ةب اقلا موقتو
يعم عطقمل درطم عقوت ثادحإ

 رركتي ن

 ثادحإب طبتري عقوتلا نهر تب ف
يف ةدتمملا ةيروعشلا ةدحولا

 ةديصقلا 

ولا عم نواعتت انه ةيفاقلاف
 ادحولاو عقوتلا ثادحإ ا

سني كيال غألا عطقملا يف - فورح ةدع وأ - نيعم فرح راركت
 لدن 

لا يقيسوملا سرجملا لإ ةفاضالاب :ةديصقلا تايبأ
 هيلإ انهنت يذ

ظو مهأ لعلو . .ىرخألا فورحلا ع 5 اهماجسنا
 اب موقت ةفي

 .تابثلا وأ ةدحولا لالخ نم عوتتلا راهظإ

 فالتخا عم ةقبالا ةملكلا رخآ عم

لإ ديدج ىنعم ةفاضإ وأ اهانعم
 لال عي بره اذه ةعباتم قرا ةقباطلا قاتل ى

ف اقلا هب موقت يذلا يقيننولا
 . دئانصقلا نم عونلا اذه ي

 اقلل ةريخألا ةفيظولا هذه ىلإ

ةديق يهو «ةدحارل ا تاذ دئاصقلا نم جذومت يف  ةيثوصلا
 ل بل 

هذه يف رعاشلا لوقي ثيح نايقول
 " نم يهو « بلهملا ٠ ناسل ىلع ة ةديصقلا 

 صوغلا دهعل أزمر ئطاشلا ىلع تكرت

 تحت 0 دق ةّبحألا نأ ٌمءالدق

 , ارممختف - ارطع - ارفعم - ىرذلا  اردكتف :تاملكلا نأ دجتقا
 رخاوأ قن

 ةعلك لك ىعم'نأ الإ .(دملا فلأ) لصولاو ؛(ءارلا) يورلا فرح يف اهتما لك

 انعقوت مزالتيو .تيب لك يف ديدجلا ىتعملل ًاعبت ةقباسلا ةملكلا ىئغم نع

 تاملكلا يناعم فالتخال انعقوت عم ةديصقلا نم تيب لك يف قّورحلا هذه را 3

 .ولاب روعشلا هعم قلخيو ةيقاقلا لامج زربي ان

 ديدج ىنعمب تيب لك يف مزالنت ةرركتملا ةيفا 0

 .ةدحؤلاو ةيقاقلا لامج لكشتي يف ذالاو فالتخالا عقوت نمو .

 فالتخالا يف عقوتلا نأل . ةايصقلا يف اهنبت يتلا ةيتوصلا ةمزاللا لالخ ن

 0000 ل ما تب

 يف ةيتوص ةدحاوا
 ا ا

 رخآ يف ةيفاقلا يأت هلا و

 0 0 متين

 دش ىلع لدت يهو :« ىسألا

 1 تدع راو لشلا كلذ رانك نس ناففك ايما رع 21:

ياعم نم ةييرق ياعم يوت « سنك ىوهفو «ىونلا ليلو :هعار دق
 

 ءملألاو ةرسحلا :يهو قباسلا تيبلا يف ات
 يف اذكمو .خومشلا

 «ةروهجملا قورحلا



 دئاصق عبرأ اهيف تءاج دقف ةعونتملا ةيفاقلا تاذ يدومعلا لكشلا دئاصق امأ

 يف اق ىلع دمتعت يلاتلابو ..ةديصقلا لخاد ريغتملا عطقملا ساسأ ىلع موقت

 ةديصقلا عطاقم نم ددع يف ةجودزم وأ ةدرفم :ةريغتما ةيفاقلاو ؛ .20 عطقم لك

 رمعلا يف هانفرع يذلا يسنامورلا رعشلل امزال نوكي نأ كشوي رصنع

 غتلا ىلإ هعفدي يذلا هقلقو .تيبلا دودح يف هكاسمإ لهسي دعي مل يذلا

 97,هل ةبسانملا ةديدش ةادأ جودزملا حاتفملا اذ نحللا لعجي يذلا مهبملا هقوشو

 دفلا اهتفيظوب موقت دئاصقلا نم عونلا اذه يف

 قفاوتلا يف حضتت ةفيظولا هذهو .ةدحاولا ةيفاقلا هل اهحيتت ال ةيرحلا نم نيش رعاشلل

 حملم لك يف ةيفاقلاو رعاشلا هنع ربعي يذلا فقوملا تاريغت نيب ثدحي يذلا

 ةيئزجلا روصلا ضعب اياوز عمجت عطقم لك يف ةدحاولا ةيفاقلاف .ريغتلا اذه حمالم

 يف ةيلكلا ةروصلا اياوز عمجت اهلك عطاقملا يف ةعونتملا ةيفاقلاو .رعاشلا اهدصري يتلا

 ةيفا

 هقفدتب ثيدحلا

 ١ تاذ دئاصقلا يف ةدحولا هذه ترهظ انيب .عوشلا لالخ نم ةدحولا عا

 رعاشلل ؛ؤلؤللا ةريزج ٠ ةديصق يفف .ةدحولا لالخ نم عونتلا عبتت نم ةدحاولا
 ةفلتخم ةيفاقب درفنت تايبأ ةسخ نم نوكتي عطقم لك عطاقم تس دهن يببصقلا يزاغ
 غ٠ ماللا» عبارلاو .« ءابلا ١ ثلاثلاو ««نيعلا» يناثلاو «ءابلا » هتيفاق لوألا عطقللاف

 .اهنم ريخألاو لوألا عطقملا ذخأن ةيفاقلا رود نايبلو .« ءاملا ! سداسلاو سماخلاو

 :لوألا عطقملا يف رعاشلا لوقي ثيح

 53-- دئاضتلا (1)

 :رزالا «ىطاغلا :برخلا
 وكلا رعشلا ناويد :قروؤلا : يبيتعلا للادبع د

 175 نع 9/2 ةيناثلا ءةرهاقلا «ةفرعملا راد . ط ..رغشلا ىقيسوم : دابع يركش (8)

00 

 بالا ةددنبم مالحألاو موسيلا
 تاربلا باسينأب ةقزم ةالتخفا رمعلاو
 يبارتغا ايند يف تئهو ٌليخرلا نا ذإ ..مويلا

 ريخألا عطقملا يف لوقيو

 ةضانق اي لعارسا قا عوع تيفي ..حال ءوضلا

 ةتاسيباك حبالملا ةيهاز كارأ جيلخلا
 ةجمالثلاب ةىبتي ٌمكشَسَو نافل افزإل

 ةتاتحلاك ُفرْفرت ٍةاَوَضُم ةنذئم .ءادنو

 ٌةَماَمَّر ْذُحَف كيلع ىقوأ يقروز اذ ينطوم اي

 ةددبمو ةعئاض 0 :تايلك يأت

 ..ليحرلا ناخ ؛ : ثلاثلا ينو ١. بارسلاو

 عطقملا يهتني ىتح اهيناغمو تارلكلا هذه يف ًادادتما عق .

 عقوتنل هفقوم نم ىرخأ .و رخآ عطقم ىلإ هدعب رعاشلا ل
 فقوملا ةيئزجو لوألا عطقملاب ةلصلا ءاقب عم :اهيناعمو تانكلا يف

 ةدحاولا ةيفاقلا يناعم عم اهيناعمو تانكلان عزاوتلا يقأي كلذفإ . هل

 ا اذه يفو .نطولا ىلإ ةدوعلاب رعاشملا كلت نم صالخلا لمحيل ريخألا عقل
 تاوصأ اهتزربأ يتلا ةدوعلاب ةحرفلا رعاشم عم ةمجسنم ءاطاو يملا ةيفاق تءاج عل

 تيب لك لخاد اهيناعمو تا
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 ءانبلا ةدحو لكشي يعوطقملا لكشلا تاذ دئاصقلا يف ةيفاقلا عونت ناف اذكهو

 لالخ نمو ءئراسقلا لبق نم رييغتلا عقوتو بقرتلا لالخ نم ةديصقلا يف ىلكلا

 . عطقم لك ايوجي يتلا تاملكلا يناعمو ةيفاقلا نيب يزاوتلاو ماجسنالا

 :رحلا رعشلا دئاصق يف ةيفاقلا - ب

ا لامتسأأ يف عنوأ ةيزح - لكم اذه: لالخ نب 2 راما عال تحيتأ
 يناوقل

ك: نإ ةيفقتلل قبنم ماظنأ لك .قم:ةرحلا:ةديضقلا تررغ
 تمزتلا دق: تنا

 يقيسوملاو يسفنلا قايسلا عم مئاوتت يتلا ةرحلا ةيفاقلا اهنكلو .هتاذ ىف ةيفقثلا أدم

 نكلو ةيفاقلا نع ينغتسيل رعشلا نكي مف .ةبلتجملا ةفلكتملا ةيفاقلا ال «ةديصقلل

 رماشلا .اندجتو انها مو !ءيؤتلا ةياجيزي ةرركتلا انا رول عيطتسي

مدقلا اهتروص يف /ا نبع ينغتسي ثيدحلا
 نم عوتب كلذ لباقم هسفن مزلي هنكل : ة

 نود فلاتو ماجسننا طابترا اهتاقحال وأ اهتاقباسب طبترت يتلا كلت :ةررحتما

 :يلي ام دئاصقلا هذه يف يفاوقلا لاكشأ زربأ نمو 07: يور يف مزلم كارتشا

 :ةعباتتملا ةيفاقلا تاذ دئاصقلا

 ءدحاولا عطقملا تاذ دئاصقلا : اه دئاصقلا نم ناعون لكشلا اذه يف لخديو

 ةدحاو ةيفاق دئاصقلا هذه يف رعاشلا ذختيو .ةددعتملا عطاقملا تاذ دئاصقلاو

 رعاشلا عبتا يتلا دحاولا عطقملا تاذ دئاصقلا جذامن نمف ةديصقلا رخآ ىتح رمتست

يح ءزيافلا دنع رعاشلل « راحبلا ةئيدمو رجنلا / ةّريشق دعا
 رركتت ت

 :اهيف رعاشلا لوقيو .ةديصقلا ةيابن ىتح عياتنو ءارلا

0 
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 يقل طحت

 طيز مغارب نم قلرلا قولو

 يل كينيع يفق امور قرتحتلا

 رمق نم لجأ
 يشب نم ضرألا يف ام لكو

 رجع
0 

 راركت عم مات مزالت يف اهنأكو .ةديصقلا رخآ ىتح ةديقملا ءارلا ةيفاق ا

 هذه يف ةيفاقلا هب موقت يذلا يئانبلا رودلا زربي درطملا مزالتلا اذهو :؛ رجغ»
 يتلاو ؛ةديصقلا رخآ ىتح رركتت يتلا ؛ رجغ ؛ ةملك ةلالد ىلا انهبنت ثيح

 تريغو هتنيدم تزغ يتلا ةبيرغلا سانجألل عيرسلا قفدتلا اذه نم راحبلا رب
 ةملك عم ةمزالتم ءارلا ةيفاق ترمتسا روفنلا اذه زاربإلو .ةميدقلا اهحمالم نم

 .اهلك ةديصقلا يف ةدرطم ةدحو ةماقإ يف يعاقيإلا اهرود دكؤت اذبب يهو 4 5

 ةديصق اهجذامن نمف ؛ةدحاو ةيفاق تعبتا لاو ةددعتملا عطاقملا تاذ دئاصقلا امأ

 ةيفاق ىلع ةديصقلا ءانب دجن ثيح .يبيصقلا يزاغ رعاشلل ؛ رحبلاك ن



 ةايوقالا ديرت رحبلا ٌةعرش ١

 غايع يمسج انأو
 ءابإ يفك نع فادجتلا نأ

 از نم يلام رجب اي .ًادبأ
 غومجلا يب تّحاص نيح

 عولقلل طبر ماكحإ يف يفد
 .هللا نامأ يف

 ةأرما اي . جوملا اهرعش ةأرما اي

 اهاتفش ةأرما اي .. عاقلا ٌةبيط اهئبع

 قيرغلا ثاعبنا

 بْطُعلاِب ف ذقي رختلاك نيطعتو ؛

 ٍدْحأي ..لمرلاو بطرلا ءولؤللاو
 ةابحلا رسب تاضبانلا هفيواجت يف
 207 قيمعلا هيفدلا

 60 ,قاطي ال حنميو ًاعيمج عطاقملا ءازجأ طبري عطقم لك ةياهن يف ةيفاقلا داحتا نأ كش الو .نيزح نحل ين (ماهنلا ) و يع
 كلذو :عطاقملا اهحرطت يتلا ةيئزجلا فقاوملا ةدحو معدت ةيقيسوم ةدحو ةدبصفلا
 يف اهراركت ةيناكمإ ىلإ 'ىراقلا ها يف ةدحاولا ةيفاقلا نأل
 ناك دقو .ةديصقلا ءازجأ لمشي ةدحولاب ًاروعش هعم قلخي امم :ىرخألا عطاقلا
 .اهعطاقم يف ةدتمملا ةدحولا زاربإ ىلع انوع ةديصقلا هذه روطس ثاياب يف ريودنلا
 . اهللاعم زاربإ يف ًارود ةيفاقلل ناك يتلا ةدحولا 'كلثا

 ةلختأ دتملاو ةعونتملا يفاوقلا تاذ ةرحلا دئاصقلا يف ةدحولا هذه ثادحاي موقي يذلا وه :أجافملا رصنع نإف الا تاذ دئاصقتلا يف ءانبلا ةدجو ءافضإ ىلع عقوتلا تاءاجيإ تدعاس نيبو . ةبيتر ةدحاو ةيفاق يف تءاج ول امم ربكأ ةجردب رعاشملا كلت قمع ىلإ ئراتقلا هايتنا بذج ( ءايلاو واولاو فلالا ) فورحلا هذه يف عيونتلا نكلو .صوغلا تالحو نم ةديدج ةلحر بقري وهد خيشلا صاوغلا ىلع يغطي يذلا قيمعلا نزحلا رعاشم ع ةمئالتم تءاج يقل دملا فورح ًاعيمج اهتلكش دق عطقملا اذه يف يناوقلاف 8 ديصقلا رطسأ دشنل رحلا رعشلا دئاصق يف ةلخادتملاو ةعونتلا يناوقلا تءاج دقو .قاطي ال - نيزح  نينأ - عومدلا - بيرق - عولقلل - متل  ءازع ب ءابإ  ءايع  ءايوقالا :يه رطس لك رخآ يف ؛تءاج يتلا تاولكلاف
1 

 :ةلخادتملا يفاوقلا تاذ دئاصقلا ( ؟

 - ةساردلا هيلع موقت يذلا  رحلا رعشلا دئاصق بلغأ هنم لكشتت قسنلا اذهو
 ةيابخ يف ةدحاو ةيفاق راركت دجت لب ءًانيعم ًاماظن عبنت ال دئاصقلا هذه يف يفاوقلاف
 ةيفاقلا ىلإ ىرخأ ةرم ةذوعلا اهيلت ,ىرخأ ىلإ اهرييغت مم رثكأ وأ نيرطس
 ةديصق نم عطقملا اذه : ةيفا | نم عوتلا اذه ةلثمأ نمو ءاذكهو ..اهريغ وأ ىلوألا

 هدم ادتعيحببجلا ا ةيفاقلا ةباتر نم فيفختلا لواحي رصاعملا رعشلا نأ ىلع ديكأتلاب ءزجلا اذه منو :خيبشلا صاوغلا نادل ىلع لوقي ثيح :ةفيلخ هللادبع يلع رعاشلل « يراوصلا نينأ ١
 .فاديع يلع (1)

 119 ص .ىمحلا : ييبصقلا يزاغ (1)
 ل 0و لع. يراوصلا
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 ةتيلخارلا ىقيليسوملا م“

 بناوجلا ىلإ ةفاضإ ةديصقلا لخاد ةنوزوملا ةغللا هب موقت ماه بناج كانه

 هزربي يذلا يلخادلا يقيسوملا عاقيإلا وه. بناجلا اذهو .(ةيفاقلاو نزولا)

 :اشلا اه. علا ةيروعشلا ةئئ ةقف أت :

 رعاخلا اهدصري يتلا ةيروعشلا ةظحللا عم ةقفاوتم يأت ىتح اهبيترتو.تابلكلا را

لخادلا ىقبسوملا ٠ هيلع قلطي ام وأ.« تايبألا يف
 ٠. ةي

 ضعب لالخ نم حضتت ةيلخادلا ىقيستولا:نأ ثحابلا ضعب ركذ دقو

 .... مسقتلا نحو ةلباقملاو قابطلاو سانيا : لن يدببلا
 .الاجم لوانتنس اننأ الإ خلا

ا يعاقيالا رودلا وهو :ةيلخادلا ققيسولا هذَا ًادحاو
 عياتت نم يقأي » يذلا يوينبل

: 
 ةلواحم ة

 ظافلأ

 رودب موقي وهف هيلعو ...لكلاب ءزجلا طبر ينوغللا ءانبلا

 ملا نم عفري ًايلخاد ًايقّيسوم ًاعاقيإ قسانتلا اذه لكشي ثقولا

 . 97, هيف ءاج يذلا ةديضقلا نم خلا اذه

 ىرخألا ةيعيدبلا تانسحملا ةيمهأ زربت يوينيلا 3

 ؛اسلا

 تانسحملا

 ةجيتن ءاج قسن وهو ...صاخ قسن يف فورح وأ تارابع وأ
 سفن يفو ءيوق ي.

 ةيريثأتلاو ةيريبعتلا

 الا رودلا اذه لالخ نمو

 تحك. هه هادا
59 535 577 00 

 تم .هرعشو يلهاجلا رعاشلا ةايح يف اعرثأو تاكملاو نامزلا:ظفاحلادبع حالص .(1)

 نم ديزم ءافضال ةديصقلا يف يلخادلا عاقيإلا اهيلا أجلي ةيوغل تاودأ اهرابتعاب

 رعشلا ىقيسومل ةيئاجيالا ةميقلا

 اهيلا أجلي يتلا ةيقيسوملا لئاسولا هب موقت يوينبلا يعاقيالا رودلا نإف انه
 «(ةيوئعم وأ ةيلفل :ةيعيدب تانسحم تناكأ ءاوس .صاخلا قسنلا كلذ ليكشتل رعاشلا

 ةيرعشلا ةلمجلل ًاصاخ ءانب وأ ,ةنيعم تارابعو لمج وأ تايلك وأ فورح راركت وأ
 اياوز ءارثإ يف ام رود اره ةيفاقلاو نزولا ناف كلذك .ةديصقلا نم ءزجلا اذه َريمع
 . اهفالتخا وأ ةيفاقلاو نزولا لئامت لالخ نم يوينبلا يعاقيالا رودلا

 :يدومعلا رعشلا دئاصق يف يوينبلا يعاقيالا رودلا

 :هلوق دنع ةصاخبو نايقولا ةفيلخل « بلهملا » ةديصق دنع فقوتن

 ىرثلا ُبرتقيو هل ٌراحبلا وئالت اهل ىَعَس طيحملا فلخ ةياغ <

 ىرشلا ليل يف رادنقألا عَّرط 8 هلاحرت يف جاونألا َعَراص م
 ارَبْذأ رم نإو ًاموي اهّقث نإ "ةبهر يف هنود وبكت حيزرلا
 ىرد ول بوص لك يف هحاولأ ىلع ْتَطُخ اذلق دجَملل ةحفص زك
 ىرس ال هئايلع يفمجنلاك هبارتأ ىلعامس نيبجلا يلاحت
 ©)ارّمستو ىرثلا قوف اثج ا ًاخياش ًاعينم ًانصخ هتلاختو

 ءانبلا اذه :ةيلعفلاو ةيمسالا لمجلل ًاصاخ ًاعباتتو ءانب ظحالن تايبألا هذه يف

 ءدتمم طبارت يف اعيج تايبألا ءازجأ دحو يلخاد عاقيإ زاربا ىلع دعاس عباتتلاو

 صنلل ةيئاحيالا ةميقلا ءافضإ ىلع ةرودب دعاسوا

 يف ةيلعفلا لمجلاب طبترتل ٠...ةياغ م٠ :ةيمسالا ةلمجلاب أدبي لوألا تيبلاق
 نيترم ٠ 8 ٠ رركتت ياثلا تيبلا يفو .« ىرثلا برتقيو ...راحبلا وندت

 14 ض 155 يشيد «عساتلا هدنلا ءنايبق لأ (17

 مد



 مك -..جاومألا عراض مي و :ًاحوضو رثكأ ًايعاقيا ًاعباتت كلذب ةثدحم ةيلعف لمج يف

م هولخ يف رخآ راسم لمجلا عاقيإ ذختي ثلاثلا تييبلا يفو +« رادقألا عوط
 , آلا ن

 يف لمجلا نيب جزملا ىلإ هئوجلو :يفاثلاو لوألا نيتيبلا يف نيترم ترركت يتلا (ع)

 ! » :يناثلا رطشلا يف لمجلاب تطبترا ؛...هنود وبكت حيرلا ؛ :ةلمجف 0

 « لوألا رطشلا يف طرشلا باوج ميدقتل كلذو :« اربدأ وه نإو ... اهقش

 هذه هتثدحأ يذلا عاقيإلا عباتت رمتسيل « مك ؛ ةادألاب ةيادبلا ىلإ لمجلا دوعت عبارلا

 :ةلمج نيب طبرتل تءاج « .. ىلع تطخ دق ةيلعفلا ةلمجلاو . ىلوألا تايبألا يف ةادألا

 ول بوص لك يف .هحاولأ يناثلا رطشلاو لوألا رطشلا يف « دجملل ةحفص م٠
 تيبلا يف .طبارتملا اهبيترتو لمجلا هتزربأ' يذلا صاخلا عاقيالا اذه رمتسيو ١. ىرد

د يف تاملكلا بيترت نإف . ريخألاو سداسلا تيبلا امأ « سماخلا
 مخي هنأكو ءاج هلخا

 . .انج الو . .انضح هلاختو و :لمجلاف . ةقناسلا تايبألا يف لمجلاو تاملكلا عاقيا

 تدصر يتلا - ةقباسلا.لمجلا اقبال, عيرسلا عباتتلا.نم .قؤذتملا تلقن :«.ارمستو

 ئطاشلا ىلع ةنيفسلل مئادلا وسرلا يف عاقيالا اذهل ةماخ ىلإ - رحبلا
 ةيعيدبلا تانسحملا يتأت يعاقيالا ءانبلا اذه لخاد يفو .ضوغلا ةنهم 1

 :لثم تا ألا يف اهدارطاو خومشلاو ةوقلا يناعمو مءالتت يتلا ةلزجلا ظافلألا رابتخاك

 انصح هلاختو - اهقش نإ - ةبهر يف وبكت حيرلا  رادقالا عوط - جاومألا عراص

 عاقيالا بناوج نم ماه بناجل ةققحم يقأت تاملكلا هذهف «ارمستو اثج - اعينم

 ةروهجملا ءارلا ةيفاقو (نلعافتم ) لماكلا رحب ةليعفت نإف كلذك .تا ألا يف ىلخادلا

 ىقيسومل ةيئاحيالا ةميقلا زاربإ يف يلخئادلا عاقيالا اياوز عم اتنواعت تيب لك رخآ يف

 . اهتيمومع يف صنلا

 ةينغأ » ةديصق» نم .رخآ صن يف ًاضيأ: يوينبلا يعاقيالا رودلا اذه لحالنو

 : صنلا اذه يف رعاشلا لوقي ثيح .يببصقلا يزاغ رعاشلل  جيلخلل

 يرّبَخ نم تِْش

 تيبلا

 ا

 ددجلا مد.يف نْوَح فتغأ ن

 20يررشيف جوملارشرو..يحرجتاهآ ىلع مسنلاب خماقف كبت ىتتل

 اغتال الع ةداعسلا تف

 يضاملا ةغيص يف لاعفألا قحالت نم ققحتي تايبألا هذه يف يعاقيإلا روذلاف

 تلكشو ةيلعفلا لمجلا تطبر صنلا ةيادب يف «جيلخ ه ءادنلا ةب

 صاخ عباتتب اناذيإ ءاج لوألا تيبلا .ين لاعفألا عاقيإف .ًاكساتم ًايعاقيإ ءانب
 ةغيص يف ًالاعفأ مث ٠ ترم ٠ يف يضاملا لعفلا دجن كلذل .هل ةيلاتلا تايبألا يف لاعقأ

 يف لصفت ىرخأ ًالاعفأ اهءارو مزلتست اهنأكو :« لسو .ثدحو :تاهف ٠ :يه
 اضيأ لاعفألا تءاج كلذلو اهنع جيلخلا راب

 - اهيلغأ يف - عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

 :داعسلا: تشع - تحن تكحش كا

 و ءرمأ

 رعاشلا_دويو .ترم يتلا يضاملا

 - تبج تبكر ٠ : يضاملا ة

 لاعفألا هذه ٠ نزح فنعأ تشعو

 .تايبألل ةيلخادلا ىقيسوملا ىرثأ أدته ًاعاقيإ اهعم تلكش ةيكرحلا اهتمس يف ةعبأ

 هذه نإف «بيكرتلا وحن ةدشب هبذجو هابتنالا ةراثإ يه ىقيسوملا ةفيظو تناك

 ًابقرت اهتعباتم بوجو. ىلإ ءىراقلا هابت : 1 لا
 اذه يفف ؛ سماخلا تيبلا يف اهدجن ةروصلا هذه ؛ عباتتلا اذه ةدح نم

 عيرسلا عباتتلا كلذل ةمتاخ عضي يذلا ثيرتلاو ءودهلا ىلا تاملكلا عاقيإ دوعي

 ًارشؤم يتأت تيبلا اذه يف  كتيتأ ىتح ؛ ةلمجف .ةقباسلا تايبألا يف لمجلاو لا
 عاقيإ حمالم روصت جوملا شرو - مشنلاب حسماف ٠ :اهدعب لمجلاو .ةمئخلا
 ةكرحف .يرينبلا عاقيالل ةلماكلا ةروصلا ليكشتل هبلطتت تايبألا تناك ْئآ

 ب طبر ًايلخاد ًاعاقيإ تلكش دق صاخ عيزوت يف

 نأ .تبذج ةدحاو ةئ

 ةروص يف تايبألا

 نم ماه ءزج قيقحتب تماق ةيعيدبلا تانسحملا ضعب ناف كلذك .ةعباتتم 5

 ترم ٠ :لوألا تيبلا يف هتلثمأ نمو .مسقتلا نسح :اهنم .صنلل يلخادلا عَ
 تبكر ٠ :يناثلا تيبلا يفو .«يربخ نم تئش ام لسو - ثالح  تاهف -

 8:8 نع. ةيار الب ةكرعم : ييصقلا يزلغ ا(

1 



 يقو ءرطخو نمأ : : يف ةنايقلو ا راو كان 8

زح فنعأو ةداعسلا» يفو و تغفو تكحف
 ٠ ت

 يدومعلا رعّشلا نم نييجذومنلا نيذه يف يوينبلا يعاقيالا رودلا نأ دن اذكهو

نيرطشلا نيب لمجلل صاخلا عيزوتلا يف 6
 ًيلخاد آعاقيإ زربي عيزوتلا اذهو «

ددحم تاليعفت عاقيإب مازتلالا هضرف ماظنلا اذهو « عباتتمو درطم ماظن وذ هنأب
 يف ة

 عاطتسا يلخاذلا عاقيالل درطملا ماظنلا اذهو .ةرركتم ةدحاو ةيفاق عم ءاثيب لك

ق تآيبالا حتت ىلع تاذعاس ةدحاو يب ةمقإ
 .الومش رثكأ ةيريبعت ةمي

 دمك

 دئاصق يف يوينبلا يعاقيالا رودلا
 :رحلا رعشلا

لا دئاصق يف يوينبلا يعاقبالا رودلا ذخبتي
 هنم ءزج يف فلتخي رخآ ًاقسن رحل رعش

 ماظنلا نم ائيش اندجو انيبف: «يدومعلا ارعشلا . دئاضقإ ا يذلا

 لكشي يذلا.- ةلمجلا ءانبو تايلكلا بيترت نإف ؛يدومعلا رعشلا دئاصق يف درطلا

 يرعشلا رطسلا تاقفدل ًاقفو..يتأي .رحلا رعشلا دئاصق يف - .يويدبلا يعاقبالا روادلا

ءزج وأ :رثكأ اوأرةلج فز نركدي دق يذلا
 هذه فو ..ةدجاو ةملك وأ ةلمج نم 

 ةيروعشلا :ةظحللا هيلمت ام ىوس ًادرطم ًاماظن عبتت ال يلا تافقؤلاو .تاقفدلا

 ديضق , نم عطقم ا. اذه يفف .ًاكسامت.رثكأ .ءانب هعم لكش دقو يلخادلا عاقيإلا

امل ىلع ٍةفيلخ هللادبع يلع, لوقي «,قاوشألا ىدص
 : راحبلا ةجوز ن

 يبيبح ايو

 قرح ليل نع كَل يكحأ فوس

 عومج نم قرْثَم لك يف
 قروطتو : .مالحأو ماهوأب تقولا ٌعطقت

 ثيدحلا ناجشأو تااعدلل باب لك

 قّرحملا ليل نع كَل يكحأ فوس
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 قرؤملا يانلا نم ولخي اميح

 أرمقملا يلايللا يف

 قّرحملا ليل نع كل يكحأ فوس

 م قرغي نيح
 مالظلا تاهاتم يف

 مانت ال .. ىرْيَح ليللا رويطو
 ..ماحز نم ارفق تاحاسلا ٌدصرت
 207 (جيجض نم

 :اهنم ةليكشتب ةبنف اياوز ةدع تماق صنلا اذه يف يوينبلا يعاقيالا رودلاف

 ةلمجف يرعش رطس لك يف لمجلاو تاملكلا ماظن هذختا يذلا صاخلا قسنلا ( ١
 ةيامن ىتح لمجلا عباتت اهفلخ مزلتستل عطقملا ةيادب يف ةدرفنم تءاج ؛ يبيبح اي

 نأل ءأمات الاصتا ةلصتم ءزجلا اذه يف تابلكلاو لمجلاف : عطقملا نم سداسلا

 ريبعتلاف ؛اذكهو ..هيلي يذلا رطسلاب ًاقلعتم ىقبي لب «رطسلا ءاهتناب يهتني ال

 قباسلا رطسلا يف يعتلاب الصتم ءاج - دحاو رطس يف رهو - هولخي نيحأل ل
 لك" ل يدزنت عومج نم ٠ :ةيلي يذلابوا «قرحلا ليل عا كل يكحأ قالا
 تقلا عطقت ٠ عومجلاف اميلي يذلا رطسلا نم زب ةلصتم ةريخألا ةلمجماو ٠ قر
 ةلج ةيادب دهن لب .دحلا اذه دنع يرعشلا رطسلا الو ٠ مالحأو ماهوأ

 تانباعدلل باب لكك ٠ :سداسلا رطسلا يف اهانعم ةمتت يقأتل ؛قرطتو «

 ناف اذكهو . عطقملا ةيابن ىتح روطسلا نيب لاصتالا اذه رمتسيو :«يشيدحلا ناجشأوا

رطس نم ءزج دنع فقوتي ال لمجلاو تارلكلا عاقيا
 اذهو «ىرخأ ةزم رمتسي ىتح 

 87-80 ص : يراوصلا نين :ةقيلخ هللاديع يلع (1)

 م



 يلاتلابو عطقملل ةيلخادلا ىقيسوملا نم ابناج لكشي يلاتتملا رارمتسالاو ينزجلا فقوتلا
 يوينبلا يعاقيالا رودلا نم ابئاجا

 يف يوينبلا يعاقيالا رودلا زاربإ ىلع ًاضيأ تدعاس يتلا ةينفلا اياوزلا نمو (+

 هدوء تارما ثالث مقرخلا ليل م كل نكحأ فون ةلج راركت عطقملا اذه

 ىلإ فاضي رخآ ىتعم لك يق لمحت اهنأل يعاقيالا اهرودب تماق ةلمجلا

 ًاعاقيا لكشي راركتلا اذهق . عطقملل ماعلا ىنغملا نم ًاءزج لكشيو .قباسلا ىنعملا

 . بايغلا ءانثأ ةاناعملا لوط دعب ءاقللا ةفهل هديكأت بتاج ىلإ ًايلخاد

 يلخاد عاقيا زاربا ىلع ًاضيأ دعاسي اهراشتناو دملا فورح ناف كلذك (+

 عطقملا نم ءزجلا اذه تالك ضعب يف دن ابك ,بايغلا ءانثأ ةاناعملا

 قرحملا ليل نع كل يكحأ فوس ٠

 قرغي نيج

 مالظلا تاهاتم يف

 مانت ال ..ىريح ليللا ٌرويطو
 مماحز نم ًارفق تاحاسلا ٌدصرت

 ١. جيجض نم

 قرؤملا - ثيدحلا  قرغم - قرحملا ؛ :يرعش رطس لك ةياهن يف ةيفاقلا ديبقت امأ

 مامتا ىلع هرودب دعاس دقف ٠... مانت ال - مالظلا  قرغي - نيزحلا - تارمقملا

 « عطقملا روطس نيب لمجلا لاصتا عم هحالتب كلذو «يوينبلا يعاقيالا رودلا اياوز

 انلعجي ةلمجلا ةياهن نع انثحب نأ الإ اليلق فوقولل انرطضت رطس لكل ةديقملا ةياهنلاف

 نيب طبري يذلا زيمملا ىقيسوملا عاقيالا زربي انه نمو ء...يلاتلا رطسلا ىلإ لقتنن

 . اجالت رثكأ ًايعاقيإ ءانب هعم لكشيو عطقملا تايئزج

 نم ىلوألا ةيوازلا لكشي يذلا وه ةيرعشلا ةروصلا ءانب نأ دهن رخآ صن يفو

 :ةديصق نم. صنلا اذهو م رحلا رعشلا دئاصق يف“ يوينبلا يعاقيالا 0 انا

 ا

 راحبلا ناسل ىلع زياقلا دمج لوقي ثيخ ءراحب تاركاقم نم « ةرشع ةنماثلا ةرك٠
 ا :ةديضقلا ةيآ

 ٌعولضلا هبرشتف ينذأ يف نري فوقدلا توص ٠
 نينحلا نم

 ٍتاقرشملا فافضلا ىلإ ّوسرلا لبق
 تاعلطتملا اًتئاسن . نهفوفدو انئاسنب

 فاطملا اهايعأ ءاضيب ةمايحك انّعارش ثيح رحبللا

 يف ٠ عولضلا هبرششت فوفدلا توص ٠ :يف ةراعتسالا نأ صنلا اذه يف ظح'
 ءةلصتم تلاز ام ةروصلا نأل .ةيلاتلا روطسلا يف لصتي ىنعملا تلعج, رطنلا

 رطسلا يف تءاج ٠ فاطملا اهايعا ءا حك انعارش || ةمتت ناف

 ةروص اهتلكش

 ةحرفك راحبلا سمش نم قوشلاو تاينغألا تالماحلا بولقلا حرفف
 روصلل لصتملا ءانبلا نأ دهن اذكهو «فوفدلاب حولت وأ برضت نيح ةقيشرلا

 بئاج ىلإ يزينبلا يعاقيالا رودلا نم ربكأ ءزجب تماق ةيريوضتلا ىقيسولا
 مظنملا ريغ مادختسالاو دملا فورحو ؛لمجلاو تاملكلا ءانب نم ىرخألا

 774 ص .لخادلا نم روتلا : زي

 مم



 ل ةرمولا وعدا ينقي وول لكن ابل ارا ار ول فر ني رك ل

 .ةددعتم
 ةيمقلا

لل ةيلخادلا ىقيسوملا ناف اذكهو
ارح مأ ًايدومع : .ناكأ ءاوس رعش

 0 

وكتل ةفاقلاو نزولا غم قئاعتت  ةلهادج يو
 رسل ةباعع وتم ةدنحو ن

 ىلع ءارعشلا صرخ دقف كلذلو « ةيرعشلا ةيلمعلا دعاوق مزلأ ةياهنلا 0

حتلا نم ردقب كلذ حيضوت قبس ابك - مهدئاصق يف اهزاربا
 مهأ حضوي ةساردلاو ليل

 ظخالن - زحبلا ةروصن صاخلا رعشلا اهيف انسرد يتلا  ةقباسلا لوصفلا لالخ نم

 ةدحولا ةمس اهيف تقق#ت دق رحبلا روص نم ةروص نع ةربعم تءاج يتلا دئاص

 نع اثحب ةديصقلا يف اهظح' رات نوأ يهو :ةيعوضوم ةدحو اهل ققحيل يقحرلا لاجله 0 نع ان لا يف اهظفحالن ة 1 قمر ءةيعوم ورم كو اني

 « ةينفلا ةدحولا بناوج نم رخآ ابناج لمكتل ةيرعشلا ةروصلا .يتأت مث :ةينفلا ابتدي ,

 فو

 ةروصب ةصاخلا تاريبعتلاو ظافلألا ةرثك ل لالخ نم تئاضتقا لفشب تعال ]

 هذه نأ ابك .ًاصاخ ارث ةديصقلا تحنم ةيونعم تالالد لكشت نأ
 3 ًايوينب ًاطبارت ثدحت نأ تعاطتسا دق رحبلا ةروصب ةصاخلا تاريبعتلاو ظاَفْلا

 .رحبلا دئاصق يف ةينفلا ةدحولا دفاور نم رخآ ًادفار هعم قلخ ةديب

 و ةصاخلا ةيئاجيالا اهنيواز نع ةربعم دئاصقلا هذه يف ىقيسوملا تءاج

 ةيفاقلا وأ ةديصقلا هتذختا يذلا نزولا يف ءاوس ةينفلا ةدحولا بناوج نم رخآ

 ةيلخادلا اهاقيسر

 ةلادلا ىقيسوملاو هنع ةربعملا ةروصلاو فقوملا نيب :اك ةقالعلا ناف انه نم

 يتلا ةينفلا ةدحولا فارطأ اهعم تققح ةقالعلا هذه .ةصاخلا ةيئاجيالا هتغلو

 .ةديصقلا

 نأب لوقلا عيطتسن ةقباسلا لوصفلا يف اهانمدق يتلا ةيليلحتلا ةساردلا لالخ نمو ١

 ةديصقلا رواحم لعجي نأ لواحي  هقسن ىلع بتكي يذلا لكشلا ناك ام ًايأ -

 م



 ةدحو ىلع الإ موقي ال دوجولا اذهو ..
 .و يندألا لمعلا ققحي يكل , ةلماكتم

  ةيرعشلا ةبرجتلا اياوز لك دحوت : ةلفاكتم

يثك يف لئاغلا وأ براق | نم ًاردق كانه نأ ًاضيأ ظحالن اك
 .ةانبلا تايئزجب نم ر

 دعا ءاىعيسولاو ةعللا :وأ[ةروصلا وأ كققزملا 1ىتوتستم. لع ءاوم ا, ةديسقلل ينفلا

 لإ يدؤتو 3بزاقنلا اذه صرفت ةرضاعملا نألا:رلاو :يدومعلا ا رغشل باحضأ

م ردق كانه ناك دقف كلذلو .ةرورغلاب
 نيب - ينفلا ليكشتلا تاودأ يف باشتلا ن

ا هديلاقت هل آنف رعشلا نوك مكي ام دح ىلإ نيهاهتالا ءارعش
 ىلع بعصي يتلا ةصاخل

 نيعونلا الك يف ةديصقلل ةيلكلا ةدحولا ناف انه نمو . اهزواجتي نأ رصاعملا رعاشلا

 دعاوقو عقاولا اياضقب رصاعملا رعاشلا يعو دكؤت امك .هدكؤتو لئاتلا اذه سكعت

لخ نوكيو ءيناسنإ فقوم نع حصفت ةبرجت مدقي نف بدألا و نأ كلذ ءرعشلا
 ءدو

 (جاوذ سمي نأ نكمي اع هريبعتو ؛مهتادجوب هماحتلاو رشبلا ةايح نم هبرق ردق ىلع

 ١ يف رصاعملا ينرعلا رعاشلا لواح ام وه اذهو .. 7 ةيئاسنالا

 .رحبلا ةروص لالخ

 ديدي

 تموت هموت تم او

 +14 نص :ةرصاعلا ةديصقلا تايلامج+ يداو هل.(



 :جيلخلا ءارعش نيواود أ
 ا

 احلا دمحم نب ميهاربإ -

 اويد :يناعلا ماسم نب ديعس يفوصلا وبأ

محم نسب مهاربا خيشلا راثآل ةلماكلا ةعومجملا :ة
 د

ةيقرشلا ةعبطملا + يراصنالا رباج دم  قيقحتو عج
 111146 نيرحبلا 

 نيسح :قيقحت . ينارعلا مام نب ديعس نا

 ١14 نابع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو : راصن

 رش . ةفصاعلا ةحنجأ :يناودعلا دجحأ

 .اةم٠

 : ةفيلخلا دم دحأ

 «فاشكلا راد . يرحبلا يناغأ نم -

 ١977 «نيرحبلا . بارسو ريجه -

 ءعيزوستلاو رشنلل ناعيبرلا ةك

 .19808 «توريب

 1535 «نيرحبلا ؛ةيقرشلا ةعبطلا ,ناردغلا اياقب -
 .(ت.د) نيرحبلا :ةيموكحلا ةعبطملا . ليخنلاو رمقلا -

 « يروبجلا ىبحي :قيقحتو عج . رباجلا فسوي دحأ ناويد :رياجملافسري 100

 او قئاثولا زكرم  دوفاق محرلادبع دم

 هوس ء عيزوتلاو رشنلل ناعيبرلا ةكرش .هراثآو هتايح , حرفلا دلاخ : ديزلا دوعس دلاح
 م٠194 «ةيناثلا ,تيوكلا

 حابرلا عم نورحبملا :نايقولا ةفيلخ -

 . 1981 ءرطق ةعماج : ةيناسنالا تانساردلا

 181/4 «تيوكلا «لسالسلا تاذ .

 1941 نابع ةنطلس : ةيملاعلا عباطملا . ديعبلا نمزلا نم دئاصق : يرماعلا بايذ -

 ٠ 1918 ؛ناع .طقسم . لمألا ةمينرت : يوالقصلا ديعس -

 ءيمورلا شيلا دج : عج يشن وع نر تعول
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 ءلمألا ةيتكم

 :(تاد) تيوكلا

 ع . ةرهاقلا .ةيفلسلا ةعبطلا . يتابطابطلا ناويد : يئابطابطلا

 : عيفر نمحر لا دبع

 1517٠ ؛توريب :ةدوعلا راد .ةعبرألا راحبلا يناغأ -

 .(ت. د) نيرحبلا : مالعألا ةرازو .ةيموكحلا ةعبطلا . ديعبلا لوح نارودلا -

 :ةدواعملا مساق نحر لادبع

 . 1501 ؛توريب . تايرطقلا -

 197٠ ؛توريب ,ةفاقثلا راد . لبالبلا ةحود -

 «ناع ةنطلس .يموقلا ثارتلا ةرازو .ةيرقبعلا يحو :ليلخلا يلع نب هللادبع -

 1واله

 .ةظقيلا عباطم . ةساردو عمج ,ركسعلا دهف ناويد يراصنألا ايركز هللادبع

 . 191/9 « ةعبارلا ءتيوكلا

 .(ت.د) تيوكلا . تيوكلا ةموكح . جيلخلا تاحفن :نائس هللادبع

 . 19174 ؛توريب . ليوطلا ليللا اهأ اعادو : يئاطلا هللادبع د

 :يبسلا ل
 ٠1976 ؛توريب ؛ةعيلطلا راد . فيصلا موبغ نم

 . 158٠ «تيوكلا ؛ةسايسلا راد . قلطلا ءاوهملا يف راعشأ -

 :ةفيلخ هللادبع لع
 . 1579 ؛نيرحبلا . يراوصلا نينأ -
 ..19101/ يناثلا « نيرحبلا : دغلا راد . نطولا ةركاذل ةءاضإ -

 191/8 .؛توريب .ةدوعلا راد .نزحلا ءيحي نيأ م : يمشاملا يولع

 يبصقلا يزاغ

 -1570::توريب ءبتكلا راد .قلؤللا رئازج نم راعشأ -
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 «توريب ءبتكلا واد - 1578 توريب .«بتكلا راد . أف نم تارطق -

 هيلدا

 . 15171 «توريب ءبتكلا راد , ةيار الب ةكرعم -

 . 19177 « ضايرلا .مولعلا راد .لزغ تايبأ -

 « ثيدحلا يرصملا بتكملا . ضايرلا تنأ -

 . 11415 دج ؟(6) ايدرتلا بزكلا ناكل 1 3

كلا .تيوكلا ةموكح . ةدّرجم فافض يلع :فلخ لضاف 5
 (ت.د) تيو

 (ت.د) ةرهاقلا

 :دادح مماق

 نيرحبلا , عيزوتلاو تالاكولل ةيبرعلا ةكرشلا . ةراشبلا -.
 191١ ٠ ء

 ١194٠ «توريب .رشنلل ةملكلا راد , ةمايقلا -

اطم . يفيلخلا حلاص نب دجام ناويد يفيلخلا حلاص نب دجام
 ؛ةينطولا رطق عب

 . 1955 ؛ةحودلا

 :فيس نب كرابم
 1921 «ةحودلا ,ةينطولا رطق عباطم . فافضلاو ليللا 58

 ٠1985 ؛ةحودلا «ةينطولا رطق عباطم . جيلخا ة رشلا

بطلا ةلاكو . يتيوكلا رعشلا ناويد :هللادبع نسح دمج
 ةتيوكلا .تاعو

 هد

 هللادبع دمت عج . يماسلا ناخيش نب دمحم ناوي :يماسا نيا

 191/8 ؛نارع :ةيجذومتلا عباطملا ةكرش ماسلا

رعش نم نيمثلا دقعلا :نيميثع نب هللادبع نب دمج -
 راد .نيميثع نب ذمج 

 .-ه ١585 .ةحودلا ,ةبورعلا

 :زيافلا دمحم

 1455 « تيوكلا «تيوكلا ةموكح ةعبطم . لخادلا نم رونلا -

 051١ :تيوكلا : تيوكلا ةموكح.ةعبطم . سمشلاو نيطلا -

00 

 ا

 يزارسب ءولواب ناس ,ةمركلا ةلجم ةعبطم .تايورقلا :يروخلا ملس ديشر -

 دشار نب دمحم :فارشا . يلئاولا ناويد 1

 ١51/05 «ةرهاقلا , ليكولا يضوعلا .ةعجارم .ةفيلخلا

 رخآ ءارعشل نيواود_- ب

 .يرجشلا نبا تاراتخم :يولغعلا تاداعسلا .أ يلع نب هللا ةبه «يرجشلا
 . 191/8 «ةرهاقلا ءرصم ةشين راد ,يواجبلا دم يلع

 ةضهن راد ,يواجبلا دمج يلع :قيقحت .برعلا راعشأ ةرهجج :يشرقلا ديز وبأ -
 / .(تيد) ةرهاتلا رسل

 . 1951 :ةرهاقلا ,ةيراجتلا ةبتكملا . تايقوشلا :يقوش دمحأ

 . 1930 ؛توريب ؛نييالملل ملعلا راد . لئازخلا :يضام وبا ايليا -

 راد .ةلماكلا ةعونمجملا :بايسلا ركاش:ردب ناويد :بايسلا ركاش:ردب ل
 1911 ؛توريب ةدوعلا

 «توريب ,ةدوعلا راد .ةلماكلا ةعومجملا .يواح ليلخ ناويد :يواح ليلخ -
 ءلقالا

 :بويأ ديشر -

 .,1915 :توريب , رداص راد . تايبويألا -

 .1909 .توريب ء رداص راد . ايندلا يه -

 قا

 . 1941 .ةسداسلا ,توريب ,قورشلا راد . يدالب يف سانلا : روبصلادبع حالص -

 «توريب ةدوعلا راد . ةلماكلا ةعومجملا ,هط دوم يلع ناويد :هط دوم ىلع -

 ا

 . 19/7 ؛ةرهاقلا ,يلوبدم ةبتكم . اندعوم رحبلا :هنس وبأ ميهاربا دمج -



 151٠١ .ةرهاقلا ءفراعملا ةعبطم .تارظنلا : يطولفنملا يفطل ىفطصم.

 .(تاد) ةرهاقلا ءيرعلا بتاكلا راد . تمصلا رحب : زيزعلادبع كلم -

 لوقو .رداص راد .نوفجلا سمه :ةميعت ليئاخيم -

 عجارصلا

 :ةيبرعلا عجارملا 0

 . 1505 «ةعبارلا .ةرهاقلا ,ةيرصملا ولجنالا , رعشلا ىقيسوم :سينأ مهاربا -

 ءدادقب .سلدنألا ةعبطم . نيرسحبلا يف ةينطولا ةكرحلا :يديبعلا مهاربا
 والك

 ءةرهاقلا :يهئاخلا .فوؤرلادبع نوع :قييقحت .يئاوقلا :يخودتلا لعي وبأ -
 والم

 سابع ناسحإ -

 ةفاقثلل ينطولا سلجملا ,ةفرعملا ملاع ةلسلس . رصاعملا يبرعلا رعشلا تاهاجتا

 . 191/4: رياربف ,تيوكلا بادآلاو نونفلاو

 . ١94٠ ؛توريب ,رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا ؟ رانلا قرس يذلا نه -
 بدألا تاهاجتالا : يسدقملا سينأ -

 ءلقاع

 ةفاقثلا راد . يغالبلاو يدقنلا ثارتلا يف ةينفلا.ةروصلا : روفصع دمحأ رباج -
 . ١51/6 ؛ةرهاقلا . رشنلاو ةعابطلل

 1947 .توريب .يناتبللا باتكلا راد ١ ج . يفسلفلا مجعملا :ابيلص ليج -

 :ةيناثلا «توريب .ثيدحلا يبرعلا ملاعلا يف

58 

1 

 ةرسألل يعاتجالا ءانبلا ريغت يف هرثأو يراضحلا ءاقتلالا :فيس ناطلس ةنب
 والم ةرهاقلا ةعماج :بادآلا ةيلك ( يتسجام . رطق يف
 1555 + سنوت ,ةيقرشلا بتكلا راذ .هجوخلا نيب بييبحلا دم :قيقحت . ءابدالا جارسو ءانغلبلا جاهنم يتجاطرقلا مزاح

 ةبنكللا .هدقنو هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا :يناوري
 ١ ؟+8 , ةثلاثلا :ةرهاقلا ب

 ,3809 , ةيناثلا ؛ةرهاقلا , ةفرعملا راد . يبدألا دقنلا : يوارلقلا ريهس
 ثرحبلا دهعم . نيرحبلا بدأ يف تاسارد دزحأ هللا فلخو .يواملقلا ريهس
 , ١99/9 .ةرهاقلا ؛ ةيبرعلا تاساردلاو

 .رللوبأ ةعاج دنع رعشلا ىقيسوم يف ديدجتلا :يوارحبلا دم ديسلا
 . 9109 .ةرهاقلا ةعماج ,بادآلا ةيلك , ريتسجام

 , يبرعلا جيلخلاو تيوكلا يف ؤلؤللا ىلع صوغلا خيرات :نالمشلا قوزرم فيس
 . 191/8 ,ثيوكلا ,تيوكلا ةموكح ةعبطم

 , 191/2: ةيناثلا ,ةرهاقلا ,ةفرعملا راد . رعشلا ىقيسوم داع يركش
 ,(ث.د) ةثلاثلا ,ةرهاقلا ءفراعملا راد . دألا دقنلا يف : فيض يقوش
 .هرعشو يلهاجلا رعاشلا ةابح يف (هرثأو ناكملاو نامزلا :ظفاحلادبع حالص
 ١ر18 ,ةيردنكسالا ءفراعملا راد ١ ج
 تانئارادلاو ثوحبلا دهعم . يبرعلا جيلخلا لود.يف رييغتلا ملاعم : داقعلا حالص
 . 191/8 ؛ةرهاقلا . ةيبرعلا

 «ةرسمانقلا ؛ةسيزصملا ودجالا . يبدألا دسقنلا يف ةيئانبلا ةيوطن لف: حالض
 الحلول

 : يداو هط

 ههه «ةيناثلا ةزهاقلا «فراعملا راد .ةادألاو تفقوملا . يجان رعش -



 0 رابلل زاد . يح رشلاو يتابلا فرش عشنا

 . 1547 :ةرهاقلا .فراعملا راد . ةرصاعملا ةديصقلا تايلاجج -

 تاساردلا دهعم . تيوكلا يف يبرعلا عمتجملا نع تارضاحم :نيسح زيزعلادبع -

 .1951 «ةرهاقلا ,ةيبرعلا

 . 192٠ ؛ندرألا . دبرإ . مات يبأ رعش يف ةينفلا ةروصلا : يعابرلا رداقلادبع

 :بابشلا ةبتكم . رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ينادجولا هاجتالا :طقلا رداقلادبع -

 3 | 191/4 ,ةرهاقلا

 :يناجرجلا رهاقلادبع

 :ةفرعملا راد ءاضر ديشر دمجو هدبع دمج خيشلا حيحصت .ةغالبلا رارسأ -

 .ءلقما ؛توريب

 . 19814 «ةرهاقلا .يجناخلا ةبتكم , ركاش دم دوم :قيقحت . زاجعالا لئالد -

 «توريب ,ركفلا راد . اهتعانصو برعلا راعشأ مهف ىلا دشرملا : بيطلا هللادبع -
 . 151/٠ ,ةيناثلا

 ةعبطملا . يكاكسلل حاتفملا صسيخلتل حاضيالا ةيغب :يديعصلا لاعتملادبع -

 .(ت.د) ةعبارلا ,ةرهاقلا , ةيجذومنلا

 «ةثلاثلا ,ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد . رصاعملا يبرعلا رعشلا :ليعامسا نيدلا زع

 هال

 ةعماج .بادآلا ةيلك ءريتسجام . نيرحبلا يف رصاعملا رعشلا : يمشاملا يولع
 . 191/8 ؛ةرهاقلا

 دجأ :حيحصت .هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولا :يناجرجلا زيزعلادبع نب يلع
 -(ت. د) ةرهاقلا «حيبص يلع دم ةبتكم ؛ نيزلا فراع

0 

 : دياز يرشع يلع -
 . 157/4 :ةرهاقلا ةعماج . مولعلا راد ةيلك : ريتسجام . رحلا رعشلا ىقيسوم -

1 

 ةماعلا ةكرشلا . رصاعملا يبرعلا رعشلا :ارتلا تايصخشلا ءاعدتسا -
 . 151/4« ايبيل «سلبارط نالعالاو عيزوتلاو رشنللا

 .ةرهاقلا ةعماج .مولعلا راد ةبتكم .ةثيدحلا ةيبرعلا ةديصقلا هاني نع .-
 , 191/5 ةيناثلا

 , ١507 ,ةيناثلا . ةرهاقلا ءفراعملا راد . رجهملا بدأ :يروعانلا ىميع -
 ةسازاوا (ةيبذألا صوصنلا :رطق"ةعماج ,تاّيناسنالا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مق
 , ١928 ,ةحودلا «ةءاجفلا نب يرطق راد . ليلتو

 . 19114: تيوكلا « لسالسلا تاذ . تيوكلا يف أرملا بدأ :حلاص دمع ليل -
 :يمهف نسح رهام ل

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم .ثيدحلا يبرعلا زعشلا يف ةبرغلاو نينحلا -
 191١. .ةرهاقلا ,ةيبرعلا

 «توريب ؛ةلاسرلا ةسسؤم .جيلخلا ةقطنمب ثيدحلا يبرعلا رعشلا روطت .-
 تقلا

 . +١548 ,ةحودلا ,ةءاجفلا نب يرطق راد . ةيدقنلا بهاذملا -
 .15/41 ةرهاقلا ,فراعملا راد . يرعشلا ءانبلاو ةروصلا :هللادبع نسح دم -

 :يحايمرلا دمج +
 تاساردلاو ثوحبلا دهعم . يبرعلا جيلخلا يف يعاتجالا رّيغتلاو لورتبلا -

 , ١91/0 .ةرهاقلا ,ةيبرعلا

 :نودللخ نبا راد . يعاتجالاو يساسيسلا رييغتلا تالكشم .نسيرحبلا -
 ١و5 «توريب

 :وامشعلا يكز دم -
 «ةفلاثلا «ةيردنكسالا :باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيخلا .يبدألا دقنلا اياضق -

 .اوالك

 080/4 :ةرهاقلا «فراعملا راد . ينايبذلا ةغباتلا -

 ل



 لاله يميدغ دم

 151/1 :ةرهاقلا ءرصم ةضبن راد . ةيكيتنامورلا -

 1571 «توريب «ةدوعلا راد ,ثيدحلا ىدألا دقنلا

 + 1591 «توريب ؛ةدوعلا راد . يبدألا فقوملا -

 .(ت. د) ةرهاقلا ءرصم ةضبن راد . دقنلاو بدألا يف ةرصاعم اياضق 5

 ءةرهاقلا «فراعملا راد . رصاعملا رعشلا يف زمرلاو زمرلا :دمحأ حوتف دم

 131/4 ةيناثلا

 .(ت. د)إ.ةيناثلا «ةرهاقلا ءرصم ةضبت راد .هنوئفو بدألا : رودنم دم

«ةيناثلا «توريب «سلدنالا راد , ةيبدألا ةروصلا :فصان ىفطصم -
 941 !.. 

يوبكلا يف يعاتجالا ريغتلا يف هرثأو لورتبلا : ىبوم نيسح ىبوم 5
 .ت

 +181 «سمش نبع ةعماج ؛بادآلا ةيلك ؛زيتسجام

 ٠هاروتكد . رصم يف ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف وصلا :يفايلا نسح معنا -

 ١ 19713/ ؛ةرهاقلا ةعماج ؛بادآلا ةيلك

 .ةيرطقلا تاداعلاو بادآلا يف ةيهبلا ةفحتلا يفيلخلا نحرلادبع فسوي -

 194٠ ءةحودلا «دهعلا عباطم

 رتاما عجارملا

 ةيرصملا ةسمؤملا ءيودب ىفطصم ةمجرت . يبدألا دقنلا ميدابم :زدراشتير .أ.أ -

 . 1978 «ةرهاقلا «رشنلاو فيلأتلل ةماعلا

 ء رشنلاو فيلأتلل ةماعلا ةئيملا ملح دعسأ :ةججرت . نفلا ةرورعض ؛رئغيف تنرأ -

 1511 + ةرهاقلا

 « يحبض نيدلا يم :ةمجرت . بذألا:ةنيربظن:كديليو هينير

 «قشمد ,بادآلاو نونفلا ةياعرل نلعألا سلجملا .بيطخلا ماسح : ةعجارم
 لدا

 راد ؛يبوردلا يماس :ةججرت .ةرصاعملا نفلا ةفسلف لئاسم يرام نآج -
 . ١9586 ءةيناثلا ءقشمد .ةيبرعلا ةظقيل

 ا فيصن دمحأ ةمجرت . ةيرعشلا ةروصلا :سيول يد ليسيس -
 قارعلا ةيروهمجلا . مالعالاو ةفاقثلا ةرازو . مهاربا نسح نايل

 رم كلام يبا
1 

 :تيوكلا «نايبلا - 
 1955 ريمسيد ععساتلا هدعلا

 . 1554 رياني ءنورشعلاو يناثلا دادعلا -

 . 151/٠ رياني «نوعبر و سداسلا ددعلا
 181/5 سرام ,نوعستلاو سداسبلا“هادلعلا

 1981 عيبر ؛لوالا ددعلا ,دادغب ؛ةيبنجالا ةفاقثلا» -

 ١19٠ يناثلا ددعلا :رطق ةعماج ,ةيعاتجالا مولعلاو تايناسنالا ةيلك ةيلوح -

 . 1949 يناثلا نيرشت «سماخلا ددعلا .ولواب ناس ,ةبصعلا -

 :ةرهاقلا ءلوصف .ت
 1941 رياني .يناثلا ددعلا .لوألا دلجملا -
 .1888+ سرام / رياربف / رياني ؛اثلا ددعلا . ثلاثلا دلجملا -
 1/84 ريمبس / سطسغأ / ويلوي « عبارلا ددعلا  عبارلا دلجملا -

”- 

1 
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