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 ادن نيس
 . هرجفو

 : سيد أو

 دلو .رضاحملاو ىفحصلاو بيطخلاو .بتاكلا بيدألا .ناديز نيسح دمحم
 ماع يف ةيمشاهلا ةبقارلا ةسردملاب جرو ءها8068٠ ماع ةرودملا ةنيدملاب وه

 رابك اهدقعي ناك يتلا ملعلا تاقلح ىف ىابص ذنم .طرخناو لها ؟*

 .ثيدحلاو .ريسفتلاو .هقفلاو .وحنلا : . مولع سردف .فيرشلا يوبللا دحسلاب خويشلا

 .اهريغو

 ع ةيوبرتلاو ةيملعلاو ةيفحصلاو ةيرادإلا فئاظولا نم ديدعلا «ناديز» لغش دقو

 .«ماتيألا راد» و .«ةيدوعسلا ةسردملا» نم لك يف «ةرونملا ةنيدملا يف سيردتلاب لغتشاف

 ةيرادإلا فئاظولا ضعب لغشو .ه708١ ماع ىلإ ه157١ ماع نم ةرتفلا يف كلذو
 ناك نأ ىلإ .جحلا ةيريدم ريتركسف «ةيلاملا ةرازوب قاروألا مسق سيئر : :لثم .ةفلتخملا

 . ةيلاملا ةرازوب ماعلا شتفملل ًادعاسم

 (دالبلا» ةديرج ريرحت ريدم ناديز نيسح دمحم ذاتسألا ناك دقف «ةفاحصلا لقح يف امأ
 نآلا وهو ايش ةمركملا ةكمب «ةودنلا» ةديرج ريرحت سأر اى ءاهريرحت سيئرف .ةدجب

 ,ةيخيراتلا ثاحبألل زكرم ةباثمب دعت يتلا .«زيزعلا دبع كلملا ةراد» ةرادإ سلجمب وضع

 ةصاخ ةيانع هجوت .ةمكحم ةيملع ةلجم يهو .«ةرادلا» ةلجم ريرحت ةسائر هيلوت بناج ىلإ اذه

 ةلجملا هذه ريرحت سأري «ناديز» لازي امو .ةيلصف ة ةفصب ردصتو .يبدألاو يخيراتلا ثارتلل

 .نآلا ىتح

 ًافلؤم ناديز
 لاقملا ريرحتو .فيلأتلا نيب «تناديز» ىدل يفاقثلاو يبدألا طاشنلا تالاجي ددعتتو

 ةيدنألا يف ء ءاوس «ةرضاحملاو «ينويزفلتلاو يعاذإإلا ثيدحلاو . يملعلا لاقملاو . يفحصلا

 يف هتالاقمو هتارضاحمو هثيداحأ نم ٌريثكلا عمج دقو . تارقمتؤملاو ةيفاقثلا لفاحملا يف مأ ةيبدألا

 هذه مهأو . . تاعوضوملا نم داجلا ديفملاو .نيوانعلا نم ق قئاش فيرط لك تلمح .بتك

 ل : هجاتنإل ةعماجلا تافلؤملا



 . تاللاقملا نم ةعومجم مضيو ءرمجو رمت +

 نم ةفئاط نع ٌكاضف .تاالاقملاو تارضاحملا ضعب مضيو ىملق تارمثو رمع داصح +

 .لاطبألا ريسو ةباحصلا مجارت
 . ةيبرعلا ةفاقثلاو خيراتلا يف تاودنو تارضاحم +

 .ملق تارمث*

 .رنو ص +

 . تاالاقمو خايشأ*

 . فصنو ةملك#*+

 «عبطلا ديق تافلؤملا نم ددع «ناديز» ل لازيامو . طسوألا قرشلا لوح اياضقو ثيداحأ *

 :اهنم

 .ةحنجم رطاوخ *
 .تايركذو تالحارو تادهاشم .«تايركذلا *

 .ريبثككللا نايكلاو ريزعلا دبع *

 :اهنمف «ةفلتخم ةيفاقث تالاجم يف اهب كراش يتلا هتارضاحم امأ

 .ه10١/ ماع ةمركملا ةكمب فاعسإلا ةيعمجب اهاقلأ ةرضاحم يهو .بابشلا ةياعر*

 .ها1١/ ماع لصيف كللملا ةعماجب اهاقلأ «ةراضحلاو مالسإلا *

 .ها1١/ ماع يبدألا ةدج يدانب اهاقلأ يناغفألا نيدلا لامح +

 اهيف كراش «ةيخيرات ةيملع ةودن عوضوم وهو .ةقيقحلاو ةروطسألا نيب لاله ونب *
 داحتال ةماعلا ةنامألا اهتمظنو «ةقيقشلا رطق ةلودب (ةحودلا) ةنيدم يف تدقعناو «(«ناديز»

 .ه791١/ ماع برعلا نيخرؤملا
 جدربماك 5 طسوألا قرشلا تاسارد زكرمب هاقلأ ثحب . ةزجعملاو صاهرإلا نيب برعلا +

 .ماوالك ماع

 ةيلكب .خيراتلا مسق يف اهاقلأ ةرضاحم «ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبروألا تالحر*

 م11 ماع ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجب بادآلا

 تاباتك ىلع اهبلغأو تاهاجتالا زربأ وه , يخيراتلا ثحبلا ىلإ هاجتالا نأ ىفخي الو

 . هتارضاحمو «ناديز»

 ةريسلا بتاك ناَديز

 هناونع لعج .دحاو باتك يف اهعمج .«تالاقملا نم ةعومجم يف ةريسلا نف «ناديز» جلاع

 غلب «مهنع هللا ىضر «تايباحصلاو ةباحصلا نم ةفئاطل ةيخيرات مجارت مض «(لطب ةريس)

 -اكاذدس



 «ريمع نب بعصمو .نوعظم نب ةمادق : مهنيب نم «ةيباحصو ًايباحص نيتسو ةتس مهددع
 نب هللا دبعو «نيقاطنلا تاذ ءامسأو «ةملس مأ دنهو .يسرافلا ناملسو .ةجيدخ نينمؤملا مأو

 . ةسبع نب ورمعو «ةناجد وبأو .شحج

 :امه ,نييساسأ نيفده ىلإ «هتمدقم ريشت اك ,باتكلا فدهو

 اهم ءيضتسي نأ يغبني «ةيحور ميق نم هّيَصخش اهب ٠ ءرّيسملا هذه ىلإ لايجألا ةجاح ةيبلت *

 . هلبقتسمو هرضاح ءانبل « ملسملا بابشلا

 ةقاب هذه» : ةمدقملا يف لوقي . مهريس لهج نأ دقي ةعماو هكرات لاخر اننايك قرع نأ +

 مهقلخب يناسنإلا خيراتلا هجو اورضن نيذلا ديك ءهللا لوسر ةباحص نيم نم ةرطع

 انملاع نم ربش لك يف ,ةديدجلا انلايجأ تفغفضأ دقو , مويلا اهرشنن « مهم مهتالوطبو

 يتلا «ةفيثكلا تاملظلا ربع هب يشمت «نيبملا رونلا اذه ىلإ ةجاح لا سمأ يف .يمالسإلا
 ءاطوح نم علعلت يتلا ةقاربلا تاراعشلاو ةيداملا ةايحلا فيز  هئوض يف فشتكتو .اهفنتكت

 . (اهلبقتسمو اهرتض حج اع طخستل دي نكمل

 قرش نم .ممألا ريهاشم نع انبابش فرعي نأ بلقلا نزحي امل هنإو» :لوقي نأ
 اوريغو ءايندلا اوؤاضأ نيذلا , مهخيرات عانصو مهتمأ لاطبأ نع نوفرعي امم رثكأ « برغو

 . «خيراتلا هجو

 ةايح ةروص مسر : ىلع موقي زاجنإ ف .هنإف (ةريسلا» ةباتك يف بتاكلا حبنم نع امأ

 نأ دعب كلذو ءاهصئاصخو اهفقاومو ةيصخشلا ةايح يف حملم مهأ زاربإ عم ,زجوم لكشب
 .اهتناكمو ةيصخشلا بسنب ةيادبلا يف ملي

 ةيانع عم .اهيلإ هيبنتلاو ةربعلا عي عيضاوم دنع فوقولا .هتمحرت يف .بتاكلا ىرحتي كلذكو

 . هشياعن يذلا ا ءرصاعملا عقاولاب ةيصخشلا ةريس طبرب ةحضاو

 ًاببحم ارمأ اردسلا ةءارق لعجي يذلا ينايبلا ءادألا عم .رسيلاو ةطاسبلا ىخوتت بتاكلا ةغلو

 خيراتو باسنألا ملفت تاكا ماملإ ة ةدوج ةريسلا نم ةعومجملا هذه ءىراق ظحلي اى . ًاعئاش

 يف ءابنيب ةباشتلا ُلَخْدُي يتلاو .ةبماشتملا باسنألا نيب ةمساحلا ةنزاوملاو .ةيبرعلا لئابقلا

 بتاكلا هعلاط ام ةرفو ىلإ اذه . ءاذس لع نير اقلازز تيسر اللا لع سلا" ناعبكلا نضع
 ًاثادحأو فقاومو الاجر : : يمالسإلا خيراتلاب ةفرعملا ةعس عم ءرداصملا نم هيلإ ٍعجرو

 ايار
 ارضاحم ناَديز

 لفاحملا يف ةرضاحملاب كراشي «ناديز نيسح دمه » بيدألا نأ ىلإ ةراشإلا تفلس

 دج ا/ “تح



 ةفاقثلاو خيراتلا يف تاودنو تارضاحم» : هناونع باتك يف كلذ ضعب عمج دقو «تاودنلاو

 . (ةيبرعلا

 يبرعلا خيراتلا نم جيزم وهو «بلاغلا وه «ناونعلا نم حضتي امك .خيراتلا رصنعو
 : نيوانعلا كلتب تارضاحملا هذه يف يقتلنو . يمالسإلا خيراتلاو

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبوروألا تالحر *

 . ةقيقح لاو ةروطسألا نيب لاله ونب *

 . ةزجعملاو صاهرإلا نيب برعلا *
 .ةراضحلاو مالسإلا*

 .مهتريزجو برعلا#*

 رودلا نع فشكت (ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبوروألا تالحرو» نع هترضاحمو

 ةيعاتجالا يحاونلا نم ةيبرعلا ةريزجلا هبش ةساردل نويبروألا ةلاحرلا هبعل يذلا بيرملا

 ءالؤه ناك انو . هكسانمو جحلاب ةلصتملا ةينيدلا ةيحانلاو 00 ةصيودلا ةاحيةقاعملا

 دقف «ةنيدملا ةرايز وأ ءرعاشملاو ةكم دايتراب مهل حمسي ال مث نمو «نيملسم ريغ ةلاحرلا

 اودتراو مالسإلا اوسردو «ةيبرعلا ةغللا اونقتأ امك ءًاروزو ًابذك مالسإلا قانتعا ىلإ اورطضا

 ءالؤه لوانت دقو . . مهتقثو مهتقادص اوبسكو ىودبلاب مهتقالع اوسقتو ائ .ودبلا سبالم

 هبش يف اهرثأو .«باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةدايقب ةيفلسلا ةكرحلا» ةساردلاب ةلاحرلا

 ةيفلسلا ةكرحلا نم ليلا 5 (يلع دمحن» هب ماق يذلا رودلاو «.ةيبرعلا ةريزحلا

 ةلود لوأ ءاشنإو ةيمالسإلا بوعشلا ةايح يف قيمع ريثأت اهل ناك ىتلاو «ةيحالصإلا

 : يلي |ميف لثمتت ةرضاحملا هذه ةيمهأو . هللا ةعيرش ىلإ مكتحت «ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإ
 «نيرصاعملا نيملسملا دض نويبروألا اهسرام يتلا ةثيبخلا لئاسولا نم ةدحاو نع تفشك *

 . ةينيدلاو ةيعاتتجالا مهتايح عئاقوو
 تاكرح ءارج نم « مهتاططخم مهيلع دسفيو  مهددهتي يذلا رطخلا نييبروألا راعشتسا *

 . ةيفلسلا ةوعدلا يف نماكلا رطخلا مجحل مهريدقتو «ةيمالسإلا ةظقيلاو حالصإلا
 ةيسنرفلا ةلمحلاو نويلوبان ةصاخبو وسلا ةكرحلا ةداقب نييبروألا ةلاح رلا ةقالع *

 . ليومتلاو هيجوتلاو طيطختلل تالحرلا هذه عوضخو ءيبررعلا قرشلا ىلع
 ةفصب ةيبرعلا ةريزجلا هبشو .ةماعب يبرعلا ملاعلا نع نييبروألا ةلاحرلا تامولعم نإ *

 .اهفادهأ نم ريثكلا قيقحتو «ةيسنرفلا ةلمحلا هيجوت يف ةياغلل ةديفم تناك .ةصاخ

 ةروطسألا نيب لاله ونب» اهءاونعف .«نييلالملاو لاله ىنب نع «ناديز» ةرضاحم امأ

 هب علطضا يذلا رودلا يف لثمتي «يبرعلا فقثملل «ناديز» همدقي ام مهأ نإ .«ةقيقحلاو

 د مال



 لامشلا لود يف مأ رصم يف ءاوس .«يوغللاو يقرعلا بيرعتلا ةكرح قيمعت يف نويلالهلا
 .هدعب امو يرجه لا سماخلا نرقلا لالخ ,«يقيرفإلا

 دعب تكرحتو .ةجوم َرْثِإ ةجوم اهيلإ تَمِدَق نأ دعب ءرصمب «ةيلالهلا» لئابق ترقتسا دقل
 وزغب ةيلالهلا لئابق ىرغأ نيح ,«ىمطافلا زعملا» دهع ذنم يبرعلا برغملا نادلب ىلإ اذه

 بهذملل اليدب ىنسلا بهذملا اونلعأ نيذلا ««نييجاهنصلا» ةلود ىلع ءاضقلل «ناوريقلا»
 ْ .ةرهاقلا يف يمطافلا ةفيلخلا ةعاط اوعلخو .يعيشلا يمطافلا

 : ىلي ايف ةرضاحملا هذه ةيمهأ صخلتتو
 حتفلا ةجوم ذنم «ةعبارلا ةيبرعلا ةجوملا ءرصمل ةبسنلاب «لثمت لاله ينب ةجوم نأ *
 . يمالسإإلا

 عم تدأ يتلا «(دجن) نم رصم ىلإ مهتاجوم تمدق «سيق ينب نم برع نييلالهلا نأ +

 ءايقرع : يبرعلا دوجولا قيمعت ليبس يف ازراب ايخيرات رود ةيبرعلا ريزحلا هبش قطانم رئ ئاس

 . اهئاد يبرعلا دوجولاب طبترملا , يمالسإلا دوجولا تقمع يلاتلابو . يوكل

 . ليصأ رود ةيبرعلا ةقطنملا يف اهرودو «ةقيقح يه لب «ةروطسأ تسيل «ةيلالغا» نأ *

 اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نم ًاريثك دافأ دق (ةيلالهلا» نع «ناديز» ثحب نأ حضاولا نمو
 نع تاقرو» هباتك يف «باهولا دبع يبسح نسحر لحارلا ريبكلا سنوت خرؤم

 ىلإ اوهبن نيذلا نيرصاعملا نيخرؤملا لئاوأ 17 ذاك ذإ .«ايقيرفإ يف ةيبرعلا ةراضحلا
 .نييلالهلاب ناوريقلا بارخ نرتقا نأ دعب ,بيرعتلا ةكرح يف «لاله ينب» رود

 نإ :انلقل .هتارضاحمو ةيخيراتلا «ناديز» تاباتكل ةلماش ةيؤر ىلإ صلخن نأ انئش ولو

 ءاهتنالا ليصأت وه «نيعم فدبهم ظابترالا ىلع ايئاد .صرحت «تارضاحملاو تاباتكلا هذه
 ىلع .ةصاخب «بابشلا ثحو .دعاولا رضاحلاب دلاتلا ىضاملا لصوو ,يمالسإلا يبرعلا

 .اهقيرط لهجت .اهخيرات لهجت يتلا ةمألا نأل . هثارت عالطتساو هحيرات ةءارق

 يماّيسلا لاقملاو ناّديز
 فوس اموحن ىلع .لاقملا نم ىتش * ًاناولأ جلاع اك ,«يسايسلا لاقملا»: (ناديز » جلاع

 :اهمهأو «ةيسايسلا هتالاقم نم ًاقرفم هرشنام هيف عمج ٠ الباع اراك رديضاك "لعب ايف نيف

 . يبرعلا عقاولاو ليئارسإ *
 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ,يتبيفوسلا 3 نيب عارصلا +

 . حالسلاب راجتالا يف رصاعملا رامعتسالا بيلاسأ *

 هك 9 نسب



 . يعويشلا رطخلا +

 . اهيف رطخنلا نماكمو ديفيد بماك *

 رضاحلاب طابترالا قيثو هنأ «يسايسلا ناديز لاقم» ىلع تاظحالملا نم هلجسن ام لوأو
 ًاقيلعت يمايسلا هلاقم يتأي انه نمو . ثادحألا نم ةيبرعلا ةحاسلا ىلع يرجي اهبو «يبرعلا

 . عذال رخاس بولسأ يف اهلقم ذقن «تافارحنالل ادقنو ءاهل هيلو.( تاكحألا هذه ىلع

 «يسايسلا لاقملا» جزمي نأ هتوفي ال ,ثاحبألاب هصخيو ,خيراتلاب متهي يذلا (ناديز»و

 0 ا «كلاثملا ليبس لع: كايتع : تش روض لغ ةدنع كلذ ُدريو . خيراتلاب
 كلذ للحيف « اهرظاني ثيدح فقوم ىلإ ةميدقلا ةثداحلا هذه نم قالطنالا مث ع ةيسايس

 ةطقن .هيدل «ةيخيراتلا ةراشإلا نوكت ال دقو .رضاحلاو ىضاملا نيب رصاوألا دقعيو .فقوملا

 . ةنراقملاو ةنزاوملا عم «لاقملا ايانث يف درت لب «ةيادبلا

 هيدل لصؤي ءرخآ سرد ىلإ «ناديز» دنع (يسايسلا لاقملا» 5 «خيراتلا» لوحتي اذكهو

 ىلع قيلعتلل ةلواحم درج نم 6-5 هيدل «يمايسلا لاقملا» لعجو ٍاهقمعيو ةيسايسلا ةيؤرلا

 ادادتما حبصيل ,.ثدحلا لاوز دعب ىقبي سرد وهلب ًايملاعو اير «رابخألاو ثادحألا

 .ةمألا عقاو يف 0

 . يملاعلا ثدحلاب هتيانع وهو .««ناديز» ىدل (يسايسلا لاقملا» وع رخأ ظحلم ةمث

 طبرلا عم «يبرعلا فقثملا رظن ةهجو نم . يملاعلا ثدحلا هلوانتو «يبرعلا ثدحلاب هتيانعو

 .ةدحاو ةقلح يف يبرعلا عق ةاولاو .يملاعلا ثدحلا نيب

 . ةعذاللا ةيرخسلا نم «نايحألا نم ريثكلا ف ىلخت ال ىتلا ,ةباعدلا

 : لثم ءريثملا فيرطلا ناونعلا ىلع ىمايسلا هلاقم يف (ناديز» صرحب كلذك

 . نطنشاو رتوتو وكسوم ءاخرتسا *

 . كركذ كل انعفرو «تاسمل *

 . ةجطلب حالسلا ةراجت +

 . ةرماغملا ىلإ ةرماؤملا نم *

 . قيفوتلا ةمعن . . تيقوتلا ةحلم *

 ىعامتجالا لاقملاو ناَديز

 ,ةيعاتجالا تاعوضوملا نم ديدعلا ,««يعامتجالا لاقملا» لالخ نم .«ناديز» جلاع

 كل اا



 ىلإ ةوعدلا عم ,ةضراعلا ةيعامتجالا رهاوظلاو ,تاداعلاو ديلاقتلا ضعب دْقنَتو ُرَوَصَن يتلا
 لابقإلا .روهملا يف ةالاغملا :اهوانت يتلا يارجال اياضقلا نيب نمو . يعامتجالا حالصإلا

 قدصو عقاولا يرحتو زاجيإلاو زيكرتلا ىلإ .يعاتجالا هلاقم 5 «بتاكلا 000

 ب «ةضبانلا ةيحلا ةروصلا هب جزميو هيلإ أجلي ءراوحلا بولسأب ًاريثك مرغي امك «عئاقولا
 تقولا يف .فشكيو .ةفيحصلا ءىراق هيلإ دشيو ,.ةيصصق حمالم لاقملا ىلع يفضي

 . ةيعاتجالا ةركفلا ديسجت ىلع هنيعي .بتاكلا ىدل ينف سح نع «هتاذ

 بيكرتلاو ةيماعلا ةملكلا مادختسا ىلإ .نايحألا ضعب يف ؛بتاكلا أجلي امك
 ىلإ اذه , عقاولا نم هملقب برتقيو .ءىراقلل ةيذاحلا ةقاطلا نم فعاضي ىتح , يماعلا

 . فلغملا رخاسلا دقنلا يف ًانايحأ اهب نيعتسي يقنلا .ةهاكفلا وحن هعوزن

 هللا لأسنو . .» :لوقي .سرعلا تالفح يف ةعبتملا تاداعلا ضعب دقن نع هل لاقم يف
 مايألا يفو .لسعلا مايأ ينو ءرمعلا ةليل يف ةحرفلا ةمعن ناسرعلاو سئارعلا ىلع متي نأ

 ةايح ىلع نابلغتيو «لايعلاب هبلغتو «لاملاب اهبلغي .ةديعس ةايحو ديدم رمع نم «ةيلاتلا
 ٍلخدن ءاهنم دب ال ةمدقم .ركشلاو ريصلاو ةفرعملاو ملعلاب .تاضقانتملاو تاريغتملاب ةرخاز

 ةبهاذ فيراصملا اهيف رثكت .(ةطيلبمزلاو ةطيزلا) الإ نوبأي مهف .ءابآلاو تاهمألا ىلع اهب
 !«. .نيعملاو حرفملاو حبرملا نم ريثكلا اوناصل اهوناص ول «ءابه

 ةروصلا بتاك ناّديز

 هيلع قلطن نأ نكمي .«ةيفحصلا ةباتكلا» ناولأ نم نول ريرحت بتاكلا سرام
 . قبس |يف هنع ثيدحلا 0 يذلا .لاقملا بناج ىلإ كلذو «ةحوللا» وأ ٍء,ةروصلا»

 .روص» ناونعب «ةروصلا يأ : لكشلا اذهل َنونَعُي ةداع وهو
 ل الماك ًاباتك يرثنلا لكشلا اذهب صخ دقو

 لوح اياضقو ثيداحأو .,فصنو ةملكو .ملق تارمث :لثم .ىرخألا بتكلا نم هعمج ام
 انل ددحي نأ لواحي , يرثنلا لكشلا اذهب هصتخا يذلا .«(روص» هباتك يفو . طسوألا قرشلا
 دق «ةملك نم ةميلك .ةلاقم نم ةلاق روصلا هذه نإ» :لوقيف .«(روصو» ظفل نم دوصقملا

 وه امل نوكت دقو .ةملك نم ةميلك .ةلاقم نم ةلاق نوكت دقو .حرجت نمل ملكلا اهيف نوكي

 .«لوبقلا ىقلت نأ ىسعف «ةاجزم ةعاضب يه .لقأ وه املوأ هردكأ
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 انعسوبف «بتاكلا ىدل «ةروصلا» نفل ًاددحم ًاموهفم انيطعت ال ءروطسلا كلت تناك اذإو
 اذه ددحتو .صئاصخلا صلختست «ةيصقتسم ةءارق لالخ نم موهفملا اذه فرعتن نأ

 عمتجملا ىلإ نيدلا نم « ىتش تاعوضوم يف عباتتت راصق تاحمل اذه ىلع روصلاف . موهفملا

 . كلذ ريغ و .ةسايسلا ىلإ بدألا ىلإ

 وأ «ةرباع ةرطاخل وأ ,بتاكلا تايركذ نم ىركذل 0-0 :روصلا هذه نوكت دقو

 ,ةرايسلا رابخألا نم ًاربخ نوكت دقو «هتاعلاطم نم هب ملي |هيف اهب بتاكلا أ «ةءورقم ةركفل

 . ةيملع وأ ةيخيرات ةقيقح وأ

 ءرصقأ اهنأب مستت « يعوضومل دارطتسالاو عونتلا بناج ىلإ « يهف لكشلا ثيح نم امأ
 . هتسرامم بتاكلا داتعا يذلا «يللاقملا لكشلا نم ًازيكرت رثكأو

 انتا ادرس رك كفاك ملاح اهعبزا فئات ازرع ةرؤملا نوكت دق كلذك
 «(«هروص» نم بلغألا معألا يف .بتاكلا ةيانع بناج ىلإ اذه . صقلا وأ راوحلا نمادرج

 .لاقملا ظح نم رّدوأ هنم هرّوُص ظح نوكي ثيح «ريوصتلا رصنعب

 عم .ةفرعملا عونت انل سهو ةناصرلاب مستا دق «ناديزو دنع يملعلا ثحبلا ناك اذإو ٠

 قرظلاو ةفخلاب مستا دق «بتاكلا ىدل (يفحصلا لاقملا» نإف ,خيراتلاب ةصاخ ةيانع

 ءًايميلقإ «شيعملا عقاولاب حضاو طابترا عم .هيدل ٍ«ينفلا سمحلا» انل سكعو ًٍاضيأ

 ىدل ريبعتلاو 0 عزانم تعونت انه نمو .ًاينيدو ًايسايسو ًايعاتجا .ًايلاعو ءًايبرعو

 يف .تنيابتو تعونت اى «ةينفلا ةينادجولاو «ةيلقعلا ةفرعملا بناج نم ءاوس «ناديز»
 اهدراومو اهرداصم يف .هفراعمو هتافاقث ,هسفن تقولا

 عيضاوملا

 ؟بتكأ اذام فرعيل تايركذلا هذه نع ةروص ءىراقلا يطعأ نأ ىلع صيرح ٍلعلو

 نأ ددملا رثكأو لب « «ملعي اب يندميل تلهج ام وأ تيس ااه: نفعب «فراقلا رم فرعألو

 ءادعا بادر العا تايركذلا هذه عيضاومل ةسرهف عبطأ اذهل «هيف تاأطخأ ام بوصي

 عيضاوملا مكيلإو , ينم رثكأ فرعي |ب ءىراق ينرصب ام اذإ ىنع ديقلا كفني دقو

0 

 . ةئيدملا يف ةأشنلا -

 . لذم ةدع ةنيدملا

 . تاداعلاو مك
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 . اطوح فوخلاو اهوح نمألا

 . ةرضاحلاو مكاحلا نيب ماصفنا - 5
 . ةيدابلاو ةرضاحلا نيب ماصخلا

 . سرادملاو بيتاتكلا -

 . هؤاملعو دجسملا -
 . ينامثعلا مكحلا ٠

 . كيرتتلاو نييداحتالا ةيناروط .داشر دهع .ديمحلا دبع دهع- ١

 . يباكرلا اضر يلعو ةكم ةرامإ نع ةنيدملا لصف - ١
 .ديدحلا ةكسلا 1١

 . ىكلساللا .نوفلتلا - 8
 2ةكيرزعلا ةروصقلا اع
 . سوفيتلا ال ةعجارلا ىمحلا ءماشلا ىلإ ةنيدملا لهأ ليحرت - 5

 ةريخذلل اعدوتسم دجسملا ناك نأ ةقامح - ١

 . ةئيدملا يف هلوح ىرجي اع ًائيش فرعي ناك ام اشاب يرصب ءاشاب يرخف -
 . ليقثلا مالسلل عدوتسم ربكأ ةعلقلا - 4

 .بورألا .نزخملا ,قاحولا «ةنيدملاو ىلع دمحم ةكرت ٠

 : تفيدنا, اح معي الا

 .اشاب يرخف نوع نع زجح ديشرلا نبا
 ميعنلا - 77

 زيزعلا دبع كلملا فقومو ةروثلاو دجن لئابق 4
 .فارشألا مكح 6

 .ةئالث ماكح ةنيدملا يف - 5

 . ةقزترم ةعومجم فارشألا شيج - ١

 . ةثالثلا دوهعلا يف مشاهافلألا , مهدينجتو ةنراكتلا -
 ةزمح « يبلشلا . يرمعلا ءارعش , يقشف رونأ .يبوكسألا «ةدارب ليلجلا دبع , خايشأ 4

 .زاجحلا ةديرج .يناهغعنلا نيدلا ردب .,ثوغ
 هلوبق ةنيدملل هتمحر ءزيزعلا دبع كلملا ةناصح .ةنيدملل يدوعسلا شيحلا راصح

 لاجرلا نفغي ةموكحلا سسؤي الس ةنيدملا لخدي زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا «يدحتلا

 . ةرامإلا ءالكو ةئيدملا ةرامإ دمحم ريمألا مهل دهع نيذلا

 2ك



 تحتف . يصمحلا دومحمف ءرقص دمحأف ,يبلشلا ,يخاى دمحأ .ةسردملا حتف - ١#"

 . حاجنلا ةسردم . ماتيألا راد ةيعرشلا مولعلا راد : سرادم

 . ميركتب اوعجرو ينذإب ةنيدملا لهأ ضعب سرادم - ”؟

 .نيسحلا ةضهن نع هنم دب ال ثيدح يف نيدباعلا نيزو يدرك رمع 3

 . ةنيدملاو زيزعلا دبع كلملا "8
 .ريبكلا نايكلا متيل زيزعلا دبع اهيلع ىضق فيكو نتفلا 0

 . فئاطلا ةلهاعم  ”“؟

 ىلع .داؤف كلملا فقوم .يلتوقلا يركش .ملكتي نالسرأ بيكش «ملكتي مدرم ليمج - ١"
 . لسابلا دمحم , مازع نمحرلا دبع ,رهام

 يف قوراف كلملا ,باجيإلا لهأ ,لكيه نيسح دمحم «ةبورعلا خيش يكز دمحأ -
 . ىوضر
 .زيزعلا دبع دي ايلعلا ديلاو تاقدصلاو ةيارحلا ىهتنا يرصملا لمحملا 9

 .دنهلل يتلحر- 5
 ةعاذإلاو ةفاحصلاو لمعلاو دعاقتلاو جرخلا ينو اهيف فئاظولاو ةكم ىلإ يمودق - ١

 .زافلتلاو

 .نيساي فسوي «نابصلا رورس دمحم «نايلسلا هللا دبع - ؛؟

 .ةبهو ظفاح «ةزمح داؤف .رظان ركبو ركاش ميهاربإو ينيوعلا - 5
 . ةهاخلا كلت لامو لاجمو لاوحأو لاجر - 5

 . جارحلا قوس لوألا يذاتسأ ًاريخأو  ؛

 ت5 دع
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 (0] ناكم او نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اهيلإ ةرجهلاف , ىتش معنب ةرونملا ةنيدملا ىلع معنأ . ضرألاو تاوامسلا رطاف هلل دمحلاو

 تمض اى .اهيف يفوت ذإ هلك هللا لوسر دسج تمض ءاهيلإ زرأي ناهيإلاو اهنم رصنلاو
 . نيرجاهمو ًاراصنأ ءالجألا ةباحصلا

 الو .هسفنل ملاظ الإ اهيلع قشني ال «نايبإلاو رادلا ةرونملا ةنيدملا تناك نأ هلل دمحلاو

 ءاهيلإ رجاه نم تبحأ بحلا ةنيدملاف .بحلا ةبرتل بحلا ةمعن مرح نم الإ اهيلع ىنجتي

 .رصنلاو ىوأملا تناكو ءامل بحلا مه اوناك اورجاه نيذلاو .اهيلإ رجاه نم اوبحأ اهلهأو

 نم تيأر فيكو «تفرع امو ,تدهاش امع يتايركذ بتكأ نأ يلع ةنيدملا قح نمف
 قح نم لب ؛ءارطالاو ءانثلا ىلع كلذ يف رصتقأ نلو .لاجر نم تفرع امو ثادحأو لاوحأ

 نم اوعزن دق مهنأ ىتح ءاهب اوفحجأ نيذلاو ءاهيلإ اوءاسأ نيذلا خيرات نفدي ال نأ ةنيدملا
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 اشاب يىرخف ةروص

 ةياده «ةرونملا ةنيدملا ةمصب هيلع تسيل ملسم كانه لهف . مارتحالا ضرأل ةمرح ا مهسفنأ

 ىلإ ءاضيبلا ةرغلا ليحي .ةمصبلا هذه خطلي نأ ناسنإل ىنست فيكف . . ؟ًابدأو العو ًارصنو
 ! ؟ءادوس ةخطل

 ءافو ءاهيلإ امو اهيلإ نمو ةنيدملا نع ةددعتم لوصف يف هتباتكل قفوأ نأ اوجرأ اذه لك

 لع الإ اوشيعي مل نمو .ةنيدملل اوشاع نم ةايحل اخيراتو «حيناتلا ندعوا هاكر اهقحب

 . ءانبألا ءافو اولعفي مل مهنأ اوردامو ءانبألا مهنأب نيرخاف .اهشماه

 .ءاقدصألاو باحصلا نم باتعلاو موللا ىلع قحف ءاهبتكأ ن 'تاسان تايركذلا هذهو

 ينأطخ مهضعب ؟بتكت ال اذا :ثدتكا "+ .اولاق مهيلإ هب تثدحت ًاثيدح اوعمس ام اذإ

 تينك ول نأ «رخأتلا اذه ركاش ينإف ام تقو يف أطخلا نع ترذتعا نئلو ينمرج مهضعبو

 ا دق انأ امم ريثكلا بهذل لبق نم

 تايركذلا هذه بتكأ أدبأ «ةميرحلا عفرأو أطخلا عفرأ نأ نسحأ امو .ترخأت نأ ةكربلاف

 ةنيدملا ةفرغج

 عيقبو دقرغلا عيقبو ريدغلاو ةضورلاف .ةعقبأ عمجم ءريبك ريدغ .ةضور ةرونملا ةنيدملا

 ةرحلا عارذب قرشلا نمو «ةضرعتسملا ةرحلاب بونجلا نم ترصح دق اهنأل اذه لك .ليخلا

 دجأ ىتح حايسنالاف لاهشلا امأ .«مقاو ةرح» رسيألا عارذلا برغلا نمو .«ةظيرق ةرح»

 . ةباغلا ىتحو
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 . ,كلذ نم ربكأو ضرعأ يهف ةعسنملا ةنيدملا امأ .ريدغلا ينعأ «ةضورلل رصحلا اذه نإ

 اهل عستم وهف بونجلا امأ .دنملا امل الاشو دخت ال ًايرغ ةرحلا دعبو «دتمت ًاقرش ةرحلا دعبف

 ليخلا نأل « بونحلا نم ىرغت ال يهف «ةرونملا ةنيدملل ظفاحلا يه تناك ةفرغجلا هذه نإو

 نمو . بونجلا لثم قرشلا نم كلذكو . برحل حلصي ًاناديم ةرحلا ىلع لاجم اه سيل لامجلاو
 .زجاح ال ثيح عستملا يف يأ «لامشلا يف تناك دحأ ةوزغ نأ كلذ ناهربو ءاضيأ برغلا

 ةنيدملا لامش يف (علس» و قدنخلا نيب هشيجو وه .اهناكم لك يبنلا ددح بازحألا ةوزغو

 مه اذإف ,قدنخلا ةهجاوم يف اونوكي نأ نوكرشملا رطضاف .دعبألا ةنيدملا برغ ىلإ برقألا
 عمجم باغز يف نوكرشملا لزنو» نوخرؤملا لاق اك يأ .ةانقو ناحطبي قيقعلا ىقتلم يف

 يرازفلا نصح نب ةنييع ةدايقب نافطغ تلزنو . ملسملا شيجلا ةهجاوم يف ««ةمورب لايسألا

 .لايسألا عمجمو دحأ نيب نويعلا ىلعأ يف

 لغأ نم ليسي ءاهطسو رمي «ءانونار» ناحطب .ةثالث نايدوب طاحت ةرونملا ةنيدملا نإ

 رمي «ةيبونجلا ةرحلا قناعي «ةنيدملا برغ قيقعلا يداوو .نابرقو ابق نيب نآلا هلايسم «ةرحلا

 قرش نم ليسي ةانق يداوو . مقاو ةرحو ءامحلا نيب هتهجو ىلإ باسني (رْيَغ» لبج نيبو اهنيب
 . هيلع فرشت يتلا موزحلاو دحأ نيب رمي «ةريحبلا ريدغلا «لوقاعلا» ألمي ةنيدملا

 يداو همسا حبصي اهدنع ءًادحتم ايداو ليست (ةباغز» يف عمتجت ةثالثلا نايدولا هذهف

 بتاع قثخ + مقنو نوت «هدحأ تاحش نم هدفاور لجأي + ةناخلا ىلإ ليسي  ”شوخلا

 .رحبلا يف بصي ىتح .«ةكربلا»و «كرابملا» لخنلا عبني فويخ نم نيفيخ نيب رمي «.ىوضر
 . (هجولا» لوح هنأ اوركذ دقف

 فرعأ ال ؟ةصقان لازت ام اهنإ مأ «ةيملع ةدئاف ال ,نايدولل ةبسنلاب ةفرغجلا هذه لهف

 نعو .تفرع امل لوألا ةانق ليسم نع تلئس ول .اهدمت يلا باعشلا الو .لوألا اهليسم

 :تآيدولا لك ىف عيضولا رهك يهيج ل قيبقتلا ليس
 لابجلاو نايدولا انل فرغجت نأ هايملاو ةعارزلا ةرازوو تاعماجلا بلاطأ انأو توص حب دقلو

 . ةرازوو ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ةرازو دنع لعلو .اهب عفتنن سلاطأ يف اهيلإ امو تاحاولاو
 . تارئاطلاب ضرألا اوروص نيح اهم اوماق ىتلا فوشكلا لالخ نم ةيملعلا ةداملا تالصاوملا

 ! ؟نئادم مأ . . ةئيدم

 نيب ماصفلا «ناكسلا فالتخا .ندم ةدع اهلعج اهعضو نكلو .«ةدحاو ةنيدم اهمسا

 «ةقيوسو نيسح ينب دعقمو تاوغألا ةراحو ناوراذو ةحاسلا لعج كلذ لك «ناكسلا

 .اهدحو ةنيدم اهنأك ,روسلا لخاد دجسملاو
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 ةصاخ ةجهلو ىشيعم زارط ىلع تاراحلا هذه يف هلخاد اوشاع نيذلا زجح روسلا امنأكو

 . ةلقتسم ةنيدم اهتلعج لاكآلا عاونأ ىتحو لب «ةرخاف تانعنعو ةمزتلم عزاونو

 نأ ىتح «ءانب ةخانملا يف ماقي الأ مازتلا كانه ناك دقف ءروسلا جراخ ةنيدملا تعستاو

 مل اهلك «(ةيدلبلا) بستحملا ةشعو يهاقملا ضعبو ةلاقبلاو ةخابطلاو ةراتتلاو ةبابحلا قوس
 نكمي قيدانصو ششع ىلع اهلك تميقأ لب «تابثلا هل ضرفي ردملا نم ءانب ىلع مقت
 حلاوشلا ىلإ دقت ل ئررصملا نفايلا مامأ روسلا جراخ دحاو خانم يف اهلك تعمجو .اهتلازإ
 تيقبف , (ةمامغلا دجتسم» لصملا دجسم نم ابيرق الإ دتمت الو لب , بونج ا ىلإ اهدادتما لكو
 ةعانملل امازتعلا فالق ناكو . كلذ ىلإ امو فداقشلاو جيجحلا لال ًارقم او 00

 . اهيف ءانبلا عنم .ًافقو اهلعج دق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ انل اولاق مهن

 ,روصنم شوح «ةيدومحملا بونجلا يف ,ةشوحأل عستي ءانبلا اذإف ةنيدملا تعستاو
 يف روسلا جراخو .ةخانملا ىلإ لصت ال بونجلا يف اهلك ؛ةيروجاتلا .يروجاتلا , ةيشكارملا
 ةشوحألا هذه ةياقول ناكو . ةلواخنلا ةشوحأو 0 تأشن مظنملا تمسلا 7 بونجلا
 ام اريثك يداولا اذه وأ ليسلا اذهف .«ةديج وبأ» ناحطب ليسل زجاوح ماقت نأ بونجلا ْق

 روصنم شوح نم ءادتبا يبرغلا بونجلا يف يتلا ةشوحألا هذه أطي هليست ناكو .امرع ينأي

 . ةيبيطلاو ةيشكارملاو ةيدومحملا أطي ام لوأو ,ةيروجاتلاو روجاتلا ىلإ

 لالتلا هذه ماقأ يذلاو ,ةشوحألا هذه أطي الثل ليسلا دصت صحا نم لالت تميقأو
 ةنيدملا يف ةميدق ةرسأ ةدارب تيب نأ ةمولعم فيضأ يلعلو «ةدارب لا دج ةديج ناك صحلا نم
 نم «ةرونملا ةنيدملا يف ميق باحصأ مهنمو .ءاملع مهنم ناكو ؛ناوريقلا نم اهيلإ اورجاه

 «قاجولا» ىلع ًاسأر ناكو ةنيدملا خايشأ دحأ ةدارب سابعو ملاعلا ةدارب ليلجلا دبع مه .رهشأ
 . تاقاجولا هذه نع صاخ لصف يتأيسو عبارلا

 لالتلا هذهو ةيفرشملا نيب ديدجلا هارجم يف حاسنا ليسلا دصت لالتلا هذه تميقأ نيحو

 هارجم دجاسملا ىلإ لصي ىتح ليسي .ةماغلا دجسم نيبو «اقنلا» ةيربنعلا دمص نيبو

 .لوألا ىعيبطلا

 انك « ليلا ةاطون عد تظتخ وف هرونلا فال يرضع و”ةتقوحالا نأ قلنلا عفو
 امنأك «ليخلا عيقب أطي لوألا هارجم نأل يبرغلا لامشلا يف يتلا ةشوحألاو ةخانملا تظفح
 . ليخلا عيقب ةب اهوأ ةحانملا

 وه (ىلصملا» ةماغلا دجسم نأ صوصنلا ضعب يفف .ليخلا عيقب , نع 2 كانهو

 عيقب بناجب يأ ةنيدملا 00 م ع اح حا ,عيقبلا بناجب
 . ليخلا عيقب نم قرشلا ىلع وهف .أطخ اذهو .دقرغلا
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 برغ ىلعو روسلا جراخخ ةرونملا ةنيدملا نم نايعأ ىنب ةخانملا طسو ءانبلا أوشاحت نيحو

 يدركلا تيبو سايلا تيبو «ةيرينعلا» اقنلا ةفاح ىلع يربلا تيبك « مهل 576 ةخانملا

 ىنب ام لوأ اذه ناكو .ةخانملا ةفاح ىلع مهتويب اونب .يتفملا ميهاربإو يناتسغادلاو يناروكلا

 .نيمدقألا ةنيدملا ناكس نم 0 ءالؤه نأل روسلا جراخ

 (نانش) نانس شوح «ةيربنعلا ةشوحأ تناك برغلا وحنف «ىرخأ ةرم ءانبلا عستاو
 اموأ اقنلا ىلع ناك ام ءاوس «ةيناطلسلاو عارذوبأو عانم شوحو مدهت يذلا اشاب دارم رصقو

 . ةديج وبأ ليس برغ ينب
 ىنب مث .حيسلا تويبل ادا دقما ::ةيووتلا ىمسي انف: ليسلا ةفاح لع ًاضيأ اتزيب:أونتناو

 ءرمق شوح .هللا ريخ شوح «ةدرو شوح .(دوسألا سأرلا) شاب هرق شوح «رايطلا قاقز
 . ةرزجملا درولا مأ ,نامسلا شوح « . ميته شوح «ةيبلش شوح

 ٍلع) يقيدصلا « ىثاشقلا .سيمحخ شوح ناكف يبرغلا لامشلا نم ةنيدملا تعستاو

 1 .ديسلا شوح .(رضخ
 . اهوح يتلا تويبلاو رفعج قاقزل ًادادتما ةشوحألا هذه تناكو

 ىمسملا بابلا حتف ىلإ اشاب يرصب رطضا نيرجاهملا ةرثكو ديدحلا ةكسلا لوصو دعبو
 نورمي قيرط نع يميحسلاو يديجملا باب ناكس لصتيل بابلا حتفيو روسلا مده همساب
 يف أدتبا ءانبلا نأل .هنم اولخديلو بابلا اذه نم اوجرخيل سبحلا قاقز نم وأ ةحاسلا نم

 . ةريثك تويب تينبف « يديجملا باب

 يذلا يوبنلا دجسملا ةرامعب ينامثعلا ديجملا دبع ناطلسلا أدتبا نيحو . يرصب باب لبقو
 بابو ةضورلاو بارحملا ىلإ ليربج بابو ةمحرلا باب نم ًءادتبا نآلا دعاب وه ام هترامع لثمت
 اهدعب امو ةوصحلا ليش ةمحرلا باب لامش نموه يدوعسلا دهعلا يف ديدجلا ءانبلاف «مالسلا

 .هلادقلا ل

 روسلا لخاد نم يديجملا باب حتف دجسملا ىلإ يناثلا دهعلا يف ةرامعلا داوم لصت يكلو

 . يرصب باب لبق
 ءانبلا عستاو ميكح دمحم هنع ليكو اهئانب ىلع ماق ,همساب اتويب اشاب ناشع ىنب انه نم

 .ةحلط وبأ لك هللا لوسر بحاص اهفقوأ مالسإلا يف يريخ فقو لوأ «ءاح» رئب لوح

 نييناتسكرتو ةبراغم «تويبلا هذه اونب نيذلا نيرجاهملا ةرثك نم ءاج عاستالا اذه

 مهلاومأب مهضرأ نم اورجاه «لاهب اوءاج مهنأ كلذ ينعيو .نييدجنو نييرصمو نييلوضانأو
 ةظفل نع ةفرحم ةظفللا هذهو ,«ةنراكتلا» ةنيدملا يف مهيمسنو رمسلا ةقرافألا امأ .ونبو اونتفاف
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 ةظفللا هذه نع اوفرحناو ««روركد ضرأ» ايقيرفإ ىلع نوقلطي لئاوألا برعلاف ««روركذ»
 ىلإ ةقرافألا ءالؤه نم رجاه دقف «(ورقين» ةجنرفلا ةغل نم اذخأ مهنومسي اوناكف رصم يف

 م - ةماعز - 0 2 ناتو ةنيدملا انكم ل اوءاج نوريثك ةنيدملا

 ارق يع |ى .رابك طابض مهنم ناكف انيق ا (ةنراكتلا» ءالؤه عج نأ اشاب ىرخف

 . نيسحلا نب ىلع فيرشلا ةنيدملا ريمأل س ارحلا مه اوحبصأ ىتح فارشألا مكح يف ًادونج

 . ةيلاتلا لوصفلا يف هحرش متي |هيف هدعب ام هل ةنيدملا ناكس يف عونتلا اذه نإ

 شاوحألا

 عضأ |نيح كلذو اهل ةعس نم مت اب ءىراقلا طيحن نأ ةرونملا ةنيدملل ةفرغجلا نم لعلو

 ةيدابلا نم ةطلسم ةفاخملا تناك نيح . .اهددع رثكأ امو . . ىنب اذاملو شوحلا مسا همامأ

 روس تويبلا فلخ « شاوحأ لخاد مهتويب اوني روسلاب ىلوألا 0 تطيحأو ةرضاحلا ىلع

 ًاطاضخلاو ارد ةشوحألا نم لخت مل روسلا لخاد ةنيدملاف .شوحلا ىلع تويبلا ةهجاوو

 دبع ىلإ تعمس اى هتبسن لعلو ءاشابلا شوح ةحاسلا لوأ ىلعو روسلا لخادبف . .ًانوصو
 قاقزو ريمألا ةفيقسو زاوف شوح مث . . .ميصقلا لهأ نم هناكس رثكأو . . سايلا نمحرلا

 دقو «ةينيعلا ناهشب ًابونج ةحاسلا نم جورخلا دعبو . .لامجلا شوحو سبحلا قاقزو لاوطلا
 .ديدحلا ةكسلا نابضق هطسو يف بصني اشاب يرخف هحتف نكلو روسلا لخاد أقلغم ناك

 لمح انا يرخف نأ يأ «ةريخذلاو حالسلا لمحي . .دجسملا ىلإ راطقلا اهنم لخدي
 نأ كاذنيح برعلا ءافلح زيلجنإلا تارئاط نم فاخي هنأل ةريخذلل ًاعدوتسم يوبنلا دجسملا

 هلامش يف يأ يوبنلا دجسملا لعج نأ يأرلا ةقامح نم ناكف ,ةعلقلا ىلع اهلبانق يقلت
 رمدي نأ دارأ ام اذإ يزيلجنإلا ةرئاطلا دئاق نأ اباسح بسحي ملوهو . .ةريخذلل ًاعدوتسم

 قاقز .يدنرزلا قاق) .صاصرلا ةفيقس ةينيعلا دعبو كسلا نا امو حالا

 هنأل مسالا اذه ىقبو تينب تويبلا نآل «تاوراز» يأ «ناورب» بونحلا ىلإ مث 5 ,نيطايخلا

 تويبلا فلخ تناكو . . يلاوعلا باب قيرط ىلعو تويبلا 0

 هللا ةمصع اهنع تباغ . .اهيف رحسلا تنفد ةيدوهيلا ةرحاسلا نأ اوثدحت ىتلا ناوراز رئب

 كيبااهفو دحيبملا قزف مرادي 1 اا ةراخ كلذ دعب يتأتو كي هلوسرل
 بابو يديجملا دجسملا باب مث يلاغلاو دوجلا وبأ باعشلاو اشاب يزاغو يراصنألا بويأ وبأ

 ريزولا نبا زيزعلا خيشلا تيبو ةيدادعإلا ةسردملا تينب رودبلا قاقز ىلعو يديجملا روسلا
 ةقزأ اهلك «نيسح ىنب دعقم .ةنوشلا ,قوسلا . .ةنيدملا «اوج» لخاد يفو . ىعافرلا تيبو

 .روسلا جراخ شاوحألا ةيناث ةقلح يفو «ةياحلا تلفك ةشوحأو
 كح



 (؟) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ناكملا ةفرغج دعب ناسنالا ةفرغج

 ةنيدللا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهمأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت ٍ

 ةنيدللا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع ائثدحتم ىيسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينائعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ربكلا نايكلا اذه دهعلا مث : فارشألا دهع مث يداشرلا

 خيراتلا نم خيرات كي قةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 دس نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمد

 وأ ةيارج ةداللا نوكت ال نيح ضعمبل مرش دشأ ام ماصخ

 ا براق انابخأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص |(

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو |(
 .«نحن» لا اهلك !نإو «انألا» اهيف سيل

 , عمتجملاو ناكسلا ةفرغج انيلع تيقبو ءاهركذ قبس ضرألا ةعيبط نع ةنيدملا ةفرغجو
 «نوروازتي وأ نولباقتي اهناكس لك اهناكس فرعي ةدحاو ةنيدم نوكت نأ بيجعلا نمف

 ال .روسلا جراخ مه نيذلا رثكأ نع فلتخي .روسلا لخاد مه نيذلا نم يدنفألا دجتف

 نيمثلا مازحلاو ةمامعلاو ةبحجلاب نويزتي روسلا لخاد نم مه نيذلاف ءدحاو سابل ىلع نوقفتي

 تناكام ءمزجو دلاوج ,كئلوأ ةيذحأ ريغ مهتيذحأو .(ةياشلا) نم ءزج هنأك .قيقرلاو

 .(امهريغو . . يدنفا ديعس لامح فراع) (ةيجردنكلا) مزحلا عانص ةنيدملا « يف نأل دروتست

 لاش يف ناكسلا رثكأو اشابلا شوح ناكسف ًاضيأ فلتخي مهسابل نإف ةنيدملا جراخ نيذلا امأ

 ءاوس «رتغلاو ةغمشألاو نيقلا دمحم ةعانص بصقملا لاقعلاب نويزتي اهلاش يفوأ ةنيدملا برغ

 (رايطلا قاقز) ةنيدملا برغ امأ .فيفخلا ريرحلاب زرطملا ينابغلا نم وأ شاشلا نم تناك
 يميلسلاب نومزتحي نوهايتلاو ,كامسدلا وأ يريمشكلاب نومزتحيف (ةيرينعلاو حيسلاو

 اهعنصي نم ءاوس نييدجنلا عنص نم مهتيذحأو .ريرحلا نم رمحألا ىمسي ربلاب نومتعيو
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 دجن ىلع نوقلطي مهنأل ,(ةيقرشلا) اهيلع نوقلطي ةديرب نم اهدروتسي نموأ ةنيدملا لخاد

 حلاشمف ةنيدملا بونج امأو ««قورشلا» مسا ءالؤه نم ةنيدملا ناكس ىلعو «قرشلا مسا

 لخاد .لاكآلا يف اوفلتخا .ءايزألا يف اوفلتخا اكو ءرثكألا يف اذهو ,ناليشلا نم مئامعو
 باب ناكس انيسنو . .تايوشملاو تاييقللا و فئانكلاو ىشاحملاو تاورضخلا روسلا

 (نيران نيب محلو لازغلا بعكو هسوكسكلا) ةيبرغم لاكآلاو فلتخت مهؤايزأف يديجملا
 يراخبلا زرلا ةيناتسكرتلا لاكآلا مث ءروسلا لخاد ةيدنفألا لاكاب نوكتام هبشأ ةيكرت لاكأو

 ناجيدناو دنكشاطو يراخب نم نويناتسكرتلاف .خلا . .ةزومرفلاو ةروشوشلاو شمغيلاو

 زيمتلاو رونتلا ىلوألا انمايأ يف فرعن ملف ءدونهلا ضعبك ةبراغملاك ًاتويب اونب ةورث لهأ اوناك
 مل ريتك تح قيد وكعب ةنينللا قل تبت لك ناو وهلا هذه ل[ دوجابع بع ل

 . .ريغص صرق (هنانح) نارفلل ةرجألاو .نارفألا يف زبخي اصارقأ هنوعنصي

 . لوضانألا نم كرت ءاهلمحي يتلا باقلألاب ةنيدملا نكاس لودجأ نأ ىلإ اذه ينعضخيو

 ةوق شيج وهو ليقع مهنم ناك نيذلا ميصقلا نم نويدجن .ةبراغم . ناتسكرت نم ناتسكرت
 .دوعلاو روطعلاو ريضملا :ىتح يديامعلا ناخدلاو حلاشملا نوعيبي راجت وأ ,ةموكحلل

 ةلمج نم نودعي مويفلا نم مهضعب ناك نإو ءانق نمو طويسأ نم مهبلغأ اورثك «ةدياعصو
 نمو فاقسلاو يرفجلاو يثبحلاو هيقفابو يفاصلاو ليللا لمج ةيولعلا ةداسلا مث «ةدياعصلا

 ءابقو نابرقو يلاوعلا يف وأ مهمساب فورعملا قاقزلا يف وأ ديسلا شوح يف ةلواخنلا , مهيلإ

 . .ةيرضخو نيرازج نولمعي ةنيدملا لخادو .ةحالفلاب نولمعي نويلخنلا مهف نويعلاو

 لعلو ةيمامإلا ةعيشلا نم «ةعيش مسالاب اوناك نإو كولسك مهيلع بيعلا ركنأ يلعل
 ليعاوسإ حار قداصلا رفعج مايأ عيشتلا تيب تناك اهلوح امو ةنيدملا نأ نوفرعي ال ريثكلا

 لتق ًايسابع روصنملا هلتق يذلا (نيدلا يكز) دمحم هنباو ضحملا هللا دبع همع نباو
 نويسابعلا امأ ,ديز هديفحو نيسحلا نينثا الإ اولتقي مل ةيمأ ونبف . يمشاه ينعي .يولعلا
 . .ناطلسلا نع عافدلاو ناطلسلا ةوهش . مهمع ينب لتق يف اوفرسأ دقف بيرقلا معلا ءانبأ

 نيرخآلا رثكأو ءاهيف اوملقأت (ةنراكتلا) نأ بجع نمو . سانجأ ةدعو ندم ةدع ةنيدملاف

 يداو نأ ىتح «ةنيدملا ىلإ نورجاهملا مه ءانبلا مهب عستا نيذلا نإ ,نيح دعب الإ اوملقأتي م
 هب عستا ةرجحلا عاستا نكلو هنع نودعتبي لئاوألا ةنيدملا لهأ ناك (يديجملا باب) طعشم

 روسلا جراخ ةشوحألا ىلإ دوعنو .طعشم يداو يف اونب مهريغو كارتألاو ةيراغملاف «ءانبلا

 شوح يملا .يثاشقلا ,سيمخ شوح) علس نود مزحلا ىلع يبرغلا لامشلا يف دعب

 يف وأ لبحلا حفس تحت اونبف نمألا ضعب لغتسا مهضعب نأ امك (يديشرلا شوح ءديسلا

 يولع ديسلا تيبو بلطملا دبع قيفوت تيبك .«علس نم سرضلا ةبضح لا ىلع لبجلا قرش
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 نر ل ع ضو را هلا ١ نيب اردد يماشلا حان

 هنكس « يديجملا باب برغو ةدعاس ينب ةفيقس لامشو رامتلا قيرط ىلع يماشلا باب جراخ
 فيرشلا هوخأو نيسحلا نب يلع فيرشلا اشاب يرخف مايأ لوأو اشاب يرصب مايأ رخآ يف
 .نيسح ينب فارشأ يلاوعلا لهأ عمو ةنيدملا لئابق ضعب عم ةروثلل نادعي اناك دقو « لصيف

 ثيدحللو . .اشاب يرخف هفرعي ملو يرمع نم ةرشاعلا غلبأ الو كلذ فرعأ نأ بيرغو

 نم ينعأ «ةنيدملا يف دحأ مهنم نكي ملو ةدجو ةكم يف اوناك نييمرضحلا نأ بيرغلا نمو
 نم ةثالث اندجو فارشألا مكح مايأ نكلو كارتألا ةدم لاوط «ةيولعلا ةداسلا ريغ

 ىلإ ةجاح يف اوسيل ةنيدملا لهأ نأ كلذ «لاوفلا رماعاب . . ىبظاب . .برداب .ةمراضحلا

 ةسرامم هيف نوعيطتسي يذلا وأ ,مهيلإ ةجاح يف وه يذلا دلبلا نونكسي ءالؤهو .ءالؤه

 . .اوملقأو اوملقأت ءامهلهأ ريخ نم اوحبصأف .ةكمو ةدج يف مهرثكأ امو «ءارشلاو عيبلا

 ةشوحألا
 ةيندملا برغ لامش يف .روسلا جراخ اهنم اددع ركذنلو ءروسلا لخاد ةشوحألا انركذو

 نم برع (مناكسو يشاشقلا شوح سيمخ شوح .علس نودو ةموكلا باب نم مزحلا ىلع
 هنإ اولاق . يديشرلا شوح مث «نولضف نبا .قلطم نبا «ريرصلا «رايحلا تيب ءاتش لئابق

 « يقيدصلا شوح .ةشوحألا هذه لباقيو «ناكسلا نم الخ دقو ( ينيهجلا يعداربلا كلم

 لقتسملا شوحلا برغلا ىلإ هدعبو : تاتو نقلا مخ انا و نأ ىفو ةرضخ ىلع وه وأ

 ةشوحألا فظنأ ناك نويلخن مهو .ةنيزم ىلإ مهسفنأ نوبسني هناكس .ديسلا شوح هتاذب

 شوحلا طسو يف لاجرلا عمتجي ليللا ينو «ءاملاب شري فيظن وهف تاناويحلا هلخدت ال هنأل

 .فوفدلا نبرضي « يعيجرلاب نينغتي لاجرلا نع اني نعمتجي تانبو تاهمأ ءاسنلاو

 ةسائرلا ناكم يف وهو ةنيدملا رعاش نأ ةفيرظلا فرطلا نمو اهنوعنصي مهف دروتست ال ناريط

 عباتلا ًاضيأ رعاشلا دباع دمحأ ذاتسألا هعمو شوحلا اذه ىلإ جرخي رفعج قاقز ناكس نمو

 نع ًاديعب امهدحو ناسلجي ءديسلا شوح نالخدي ًايوس ناجرخي ءهل ذيملتلاو رونأ يدنفألل

 .يوق هيف ةثارولا لماع قيقعلا نبا هنإ ءانغلا رونأ يدنفألا عمسيل لاجرلا نم ًابيرق ءاسنلا

 جرخي فيك يوسأ شيو . .ءاملا هبشي كقاس للاي . .ديساي) ةينغألا هذه علطم هرم عمسو

 لاقو «ةديصق يف مظني نأ نسحأ ام دباع دمحأل لوقي ,ىنعملا اذه هبرطأف (ءاملا نم ءاملا

 :رعاشلا لوقب اذه انركذي دباع دمحأ
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 هناك هنم نوفحلا يف أشر ةنانكلاي نيقشاعلا يف حاص

 هنانب 2ىيمدي ريرحلا سلو هيدخ حرجت  ميسلا تارطخ
 م

 شوح رايطلا قاقز هشوحأ مث ديبعلا شوح يف رفعج قاقز ىرخألا ةشوحألا يتأتو
 .ةضيرعلا «حيسف .نامسلا «ةيبلش «ةدياشرلا «يبرجلا ,ةدرو رمق .هللا ريخ . شابرك
 تيسن يلعلو .عانم «عارد وبأ «يعارلا ءرمج وبأ ,نانس شوحف ةيربنعلا امأ .شا,قلاو

 ,روجاتلا ةديدجلا :ةيبيطلا ,ةيدومحملا «ةيشكارملا روصنم شوح ةنيدملا بونج مث ءاهضعب

 نصح هنأك شوح لك فوخلاو رذحلا اهانب ةشوحألا هذه نإ .ةيروبربلاو ,ةيروجاتلاو
 ءانبو «ةرضاحلاو ةيدابلا نيب ماصخلا كتبي ناك ةنيدملا ةمرح نأل قدانبلا مهيدل ناكسلاو

 . .فهرم لاجرلا عمسو ليللا يف قلغت باوبألا .فوخ نعو ازرح الإ ناكام روسلا

 ل ها



 (5] ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا يف اشاب ىلع دمحم ةكرت

 . هيلع امو هلام ناسنإلا

 .ةفرغج ضرألا نع تايركذلا كرتأ

 ءاطوح نمو اهكاس اهاسنإ نع بتكأل لعل و
 عم ماصفنالا نوشيعي اوناك فيك

 وه نمو ٠ . مظوح يتلا ةيدالا عم ماصخلاو مكاحلا

 !؟ كلذ عناص

 اشاب ىلع دمحم |

 ,خيراتلا تاحفص يف ةميظع . .ملسملا سفن يف ةميظع ةرونملا ةنيدملا ةمرح يه مك

 نإ) ناهيإلاو رادلا يه . .ةرجحلا راد يه . .رخآلا خيراتلا وأ ملسملا خيراتلا ناك ءاوس

 ىتأتي فيك ةرونملا ةنيدملل ةميقلا هذهف ,«(اهرحج ىلإ ةيحلا زرأت اهك ةنيدملا ىلإ زرأيل ناهيإلا

 يل حصي ال ىتح ؟اهتمرح كتبي نأ ا هر يم
 ةمركملا ةكمو يه اهنأك ءاهقفو (لعو . .ارصنو !ءاويإ ءاهءاطع ىطعأ دلب نم ام لوقأ نأ

 . يف مهلك نيملسمللو لب ءاهلك برعلا ةريزج ضرألا هذه يدمرسلا رخذلاو زيرحلا زرحلا
 كتاهللا نأ .بجع نمو ةرونملا ةنيدملاك «نتفلا هتمرح تكته دلب نم ام لوقأ «ءناكم يأ

 الو يرتت الو يبيلص الو يلاغترب اهلصي مل ءاهينب نم مهلك اهيلعو اهيف ةنتفلا عناصو اهتمرحل
 نم الإ ناك ام اهاصتا ّقع يذلاو اهاصوأ قزمي داكو اهلصو عطق يذلا امنإ « يرامععتسا

 سابعلا ينب نم ناطلسلاو ءاهلهأ ضعب هيلع قشنا نيح كلذ لعف ةيمأ يف ناطلسلا ! !اهينب

 امو اهناميإ هركني ام لعفت يه اذإف تلعافتو تلعفنا اهوح لئابقلاو «ةيمأ نم رثكأ اهيف لعف
 . اهمارتحا هوفجي

 نع نورخأتيو اهب نورخفي اوناك كيلاملاو نييمطافلاو نامثع ينب ىتحو .فئاوطلا كولمو
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 ةرجحلا تقرس دقل ءاهلهأ ىلع اهلهأ نم ناودعلا وه امنإو .يبنجأ ودع نم ال ءاهتدجن

 ايولع ًايمشاه مكاحلا زجع هلعف كلذ لك .ةرم نم رثكأ ةنيدملا قاوسأ تببنو ةرم نم رثكأ

 تعبر اذإ اهوزغ نع رخأتي .مهفلأي ملو هوفلأتي مل ءافوح ىبقلا هلعف كلذ لك ٠ اا

 .اباهن ءاج عاج اذإ ىتح «ضرألا

 ,«كلذ ضعب لعف دقف اهللهش ناك نم امأ ,كلذ لعفت نأ لق «ةنيدملا برغ لئابقلاف
 ةنيدملا يف وأ ةكم يف ناطلسلا نأ ناكمب ةبارغلا نمو .كلذ لك لعف دقف اهقرش ناك نم امأو
 «يبنجألا عمطل عنام .ةرضاحلا نيبو اهنيب لئابقلا ةسارش نأ معزي ةفسلف بحاص ناك
 عضولا اذه نأ دقتعي نأ ىلإ رمألا هب لصو ىتح فئاوطلا كولم فيخي ناطلسلا نأ ينعي

 نأ ىرد امو . .اهيلإ لصي نأ راععتسالا فاخأ يذلا وه لئابقلا برحو .نتفلا عضو
 نم نيمرحلا ىمح يذلا وه كلذ لبق يقارعلاو .يرصملا يماشلا يدركلا نيدلا حالص

 انإو .ةازغلا نم ءايوقألا فيخت ال اهبرحو لئابقلا ةسارش .نيمرحلل هللا ةيامح كلذل مهعوط
 نيمرحلا ىلإ لصي نأ ىلع ؤرجي ملف رمعتسملا مهفاخ نيملسملا ةامح |نيب لبق هللا ةيامح يه

 .ناكمب زجعلا نم تناك «ةيناطلسلا ةفسلفلا هذه نكل

 ةنيدملا لخاد طيحي .ىَنْبَي روسلا اذإف .بلاس موي لك . باه موي لك «نتفلا ترشتساو
 ىلع اوراج اهيلع اوراج نيح نيذلا مه اهونب مهنإ ,نيبلاسلاو نيباهنلا زجحي .دجسملاو
 . فلخلا بسنلا نوكيل كرتي دحلا بسنلا حبصأ ىتح ءامسألا لدبت قزم مه اذإف مهسفنأ

 يلع دمحم ةكرت

 مهنأ عم نآلا هيف نحنام ىلع ءانثلاو اضرلا يلع نوركني سانلا نم كئلوأ ضعب لعلو
 ناكلو اضرلاب اوحرفل 2. نحن ةبرجتلا ليج .دمحلا ليج نم اوناك ولو .هانقذ ام اوقاذ ول

 .تاراغلاب سفانتلاو باقلألاب ذبانتلاو ةقرفلا ةمصو بهذتل .ريبكلا نايكلا

 هلك زاجحلا لهاك تلقثأ ةكرت .رصم يويدخ يلع دمحم كرت دقل

 : نيتروص ىلع كلذ ناك ؟كلذ ناك فيك . .رثكأ ةرونملا ةنيدملا ىلع اهلقث ناكو

 بدرألاو نزخملاك هتلازإ عطتست ملام ضعب يلع دمحم مكح نع ةنيدملا تثرو دقل ١-

 . قاجولاو

 .هرصن يذلا ليبقلل هءارو اهفلخ يتلا تاراضخلاو تاواتإلا - ”
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 راتمأ ةتس يرصملا ساقملاب وهو يدلبلا ساقملاب عرذأ ةسمخ يف ًاعارذ رشع ةسمخ نزخملاف

 يدلبلا ساقملاب وه |نيب « ًاعبرم ًارتم نوعبراو نانثا نزخملا ةحاسم نأ ينعي ءراتمأ ةعبس يف

 نم ةئام نم ادحاو يواسي نزخملا نأ وه يرصملا ساقملاف ءاعبرم اعارذ نوعبسو ةسمحخ

 يف ارتم نوتس) يه يتلا نادفلا ةحاسم ىواست ادحاو احطس نزخم ةئام نأ ىنعي «نادفلا

 . نزخملا يف ف عابت ضرألا اذإف ,ساقملا اذه ىقب دقو (ًارتم نيعبس
 ةيناث يرصملا بدرألاف ءرصم يف هنع ةئيدملا يف فلتخي ًاضيأ يرصم مساف بدرألا امأ

 فالخلا اذهو ءادم نورشعو ةعبرأف ينيدملا بدرألا امأ .تاقوأ تس دملا نأ يأ ءادم رشع

 انكار ان ار انو اهسبح حمقلا نم بدارأ يهو) ةيارجلا ةمسقل ةيلمع نيبدرألا نيب

 يرصملا بدرألا اولعج ثيح رفولاب اهب اولاتحا ادم رشع ةيناغلا د (ةنيدملا ىلإ ناسحإلا

 نيرشع نم رثكأ يف ةجيتنلا نوكت مك «قرفلا يف دادمأ ةتسلاف ادع ادم خب رخو كرا

 قرس دقو الإ ةكم وأ ةنيدملا ىلإ لصت ال ةيارجلا بادرأف اذه عمو .ةقرسك رفو ؟بدرأ فلأ

 اوقرس ام ناكم نوعضيو حمقلا نوجرخي ةطنحلا سيك ةبصقلاب نوبصقي اهيلع ءانمألا اهنم
 كيخأ لثم) ةماعلا لوقت اك حبصأو .نيمأ ىلإ نيمألا اوريغف كلذ مكاحلا فشتكاو كاب

 . كلذ ىلع مهلك ينعي (هلحت ربنع لثم
 همجرتيل ءايض زيزع ذاتسألاب نيعتسأ نأ ىنتافو «ةيبرعلا ىلإ هتمحرت فرعأ الف قاجولا امأ

 وه هفرعأ يذلا قاجولا نإ ,دعب اهبتكأ ةمجرتلاب لإ نفلتي تايركذلا هذه أرقي نيح هلعلو يل
 هنبال وأ همداخل ديسلا لوقي «فويضلل ةوهقلا هيف بصي يذلا يبرعلا ةرجه يف رانلا دقوم

 كلذ نم ةينامعلا ةلالص لهف «للصلا» دقوملا اذه نومسي دجن يفو (قاجولا يف رانلا بش)

 . يردأ ال

 ةعبرأ تاقاجو تناكف .ءامعزلا مكح محل نم ةنيدملا يف سسأ يويدخلا يلع دمحم نإ
 نم تويب هيلإ مضنت ايناث هشيشد دوعس مث الوأ رفاظ ة ةزمحل ,ةلايخلا ينعي .٠.ةيهابسلا

 ينعي « يجمقمق سابع ىلإ ت تهتنا .ةيجعلقلاو « . . مهريغو جوخ ةشيشدلا رفاظ . . ةنيدملا

 باحصأ ينعي ةيرادقريبلاو «ةدارب سابع ىلإ تهتنا باوبألا ةامح ةيشتابونلاو «ةعلقلا ةامح
 تيبو ءالؤه ناك دقف «هلاوح ديعس دمحم ىلإ ت تهتناو (ةيارلا وأ ةريدنبلا وأ ملعلا) قريبلا

 تناكف «ةرونملا ةنيدملا يف امداقت رثكأ مه ساحنلاو سابع تيبو ينراوكلا يدركلاو ىربلا

 يهتني يذلا وهو ءرصان بايدل تهتنا (برع باب) ةفيظو ثدحأ (ىك ,فئاظولا هذه مهل

 : ةرمكحت اوفلتخا ام اذإ «ةيبرعلا لئابقلا رمأ هيلإ

 «ةنيدملا ىلع مهناطلس نوينامثعلا طسب نيحو « يلع دمحم ةكرت نم ةنيدملا يف ناك اذه لك

 .هلك زاجحلا ىلع رشتنا دق دعسأ دمحأ ذوفن نإ لب اهيلع هذوفن دعسأ دمحأ ديسلا طسبف

 د 5مل



 ذوفنلا حبصأف ةميدقلا تويبلا ترخأتساف .هل ناك فيصن رمعو هب ناك نوع فيرشلاف

 ا رك يل يول ناحل ب ااا كك

 ءاوس اشابلا نإف ةنيدملا لخاد نمألا صخب اهيف امأ .هيف عسوت أ ليصفتل كلذ كرتأ ينوعدو

 ةوظح اذ ناك هنأل مهمامأ دعسأ دمحأ ديسلا ذوفنو الإ نوكرحتي ال مهف ًايرصم وأ ًاينامثع ناك

 .ديمحلا دبع ناطلسلا دنع

 خسارلا ميدقلاو دعسأ دمحأ ديسلا ذوفنب ةديدجلا ةنيدملا تويب نيب ماصخلا عستا انه نم

 0 « مهيلِإ نمو يناتسغادلاو ىربلا تيب نم ةنيدملا خايشأ ضعب ليحرت نأ ىتح «ثرو امل

 تافداصملا نمو .فئاطلا ىلإ مهافنف مهب كسمأ .ةموصخلا هذهم ارسم اشابلا لمع نم

 نفدو فئاطلاب تام يذلا اشاب تحدم يفنل ًابكاوم فئاطلا ىلإ مهيفن نوكي نأ ةبيرغلا

 ايكرت ىلإ هتافر اولقنيل تحدم ربق شبني نأ لاك ىفطصمل ْنع اذإ ىتح .عيرلا باب مامأ

 دمحم ناقيدصلا الإ تحدم ربق فرعي مل ,كلذب زيزعلا دبع كلملا مهل نذأ دفو ءاجو

 اهرقي ال ديلاقت .تافرلا اولمحو ربقلا اوشبنف يكرتلا دفولا اولد هجوخ لاك هوخأو ءهجوخ
 ْ . مالسإلا

 ما ا ا ا
 كلذ ةدج لهأل نودمحي ةنيدملا يف انؤابا اذإف «نزحلا اودبأو تيناوحلا اوقلغأف فقوملا اذه

 نوري ال اورمف نوع فيرشلا مهب أبعي مل ةمركملا ةكمب اورم نيحو ء مهغيب بحلا خسرت يتح

 درا مح ا رسارتلاط) يبقا دع نامل ددقازإ نع ةنئاطلا ل اك تح لع رع

 دنع ءادغلا « مهءاوبأ نوحتفي مهيلإ نمو برع ىضاقلاو لامك تيب فئاطلا لهأ نم نايعألا

 فئاطلا لهأل نودمحي ةنيدملا يف انؤابا اذإف ءالؤه دنع ةماركلاو ءالؤه دنع ءاشعلاو ءالؤه

 . ليمجلا مهعينص

 رمع تامو .نوع رصع ىهتناو ,دعسأ دمحأ ذوفن شمكناف ديمحلا دبع رصع ىهتناو

 . .زاجحلا يف ريثكلا مهم ريغتي ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع اوراث نيذلا نويداحتالا اذإف فيصن

 نويداحتالا

 وهو .ةيسنرفلا ةروشلا نم اسبتقم ناك مهراعش «ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع اوراث

 اذه يفانت ةيناروطلا ةيموقلا نأل راعشلا اذه قبطي ملو ,.(تاواسم . .تالادع . . تايرح)

 ةرشع يناّث ةنيدملا يف اوحتف دقف ,كيرتتلا ةعزن نييداحتالا ىلع اوركنأ برعلاف .راعشلا

 يتلا يهف «ترمثأ يتلا ةسردملا امأ «كيرتتلل اهوعنص .فرحلا كف الإ رمثت مل ,ةسردم

 اهنم جرخت ءاهتذمالت دحأ تنكو اهانثرو ,«يديجملا باب يف ديمحلا دبع ناطلسلا اهسسأ

 ا



 !؟ قاجولا ىنعم : ءايض زيزع ناتسالا ىبويالا نيدلا حالص

 تناكو ,نيملعملا راد تيمس ةسردم تسسأ امك « كلذ ىلإ امو خيراتلاو ةضايرلا يف ءالع

 ليكولا ناكو يرصملا اشاب مولظم تيبل اكلم ناك « (ةنوج راد) همسا تيب يف ةحاسلا يف

 ةمداخملا نييزامجلا انق فارشأ نايعأ نم وهو رقص دمحأ ديسلا انذاتسأ وه هريجأت يف مهنع

 « (يلع نب ذاحش) فيرشلا نإ ىتح .زامج دجلاب نولصتي نيسح ونب يلاوعلا فارشأو مهف
 د ءرقص دمحأ ديسلاب دجنتسا ,فارشألا ةدم ةنيدملا ماقمئاقو نسح ينب فارشأ ميعز
 الخن «لاوعلا اشاب يرخف كته موي تقرتحا مهيدل يتلا ةرجشلا نأل بسنلا ةرجش

 : اناس

 : الاخ اوناك يرب نيزو رقص دمحأ ديسلا نأل ,«ةبوجعأ اهيف نيملعملا راد ةسردم

 ءاهسفن ةسردملا يف ًاذيملت لح نيسلا نبا الفطر قص دمع ذيسلا ناكو .ةسردملا يف اوذملتت

 ,ةنيدملا يف شيعي هوبأ ناك موي ءاشاب يودب ديمحلا دبع يرصملا ملاعلا روتكدلا هئالمز نمو

 ديمحلا دبع مدقي وهو ,نيسح هط روتكدلا ةملك نم هانفرع انإو انلهأ نم كلذ فرعن مل
 فرحلا كف ام لوأ ثيح ةنيدملا ةكرب هتفح دقل) نيسح هط لاق دقف .ةغللا عمجم ىلإ اشاب

 .(اهيف
 نإ .كيرتتلابو ةيزكرملا ءاقبب اهوقزم ةيوطاربمإلا ءاقب ىلع اوصرحي مل ,نييداحتالا نإ

 تحمنا دق «ةرونملا ةنيدملا نأ اهنم لاونلا ناك امنإو .كيرتتلا تلان ام ةسردم ةرشع ةيناثلا

 ضايرلا نيب ديدحلا ةكسلو يكلسالل اوناك ءاهئانبأل لاجملا عستا انه نم «ةيمألا اهغم

 كلذ لكل اولمع نيح مهرثكأ اف «ةيلاملاو عافدلا ةرازولو جرخلا عورشمو ءاسحألاو
 هه



 ةنيدملا يف بئاغلا رضاحلا . .اشابلا »

 . اهلهأ ىلع اهلهأ نم . . ةنيدملا يف ناودعلا »

 !ةنيدملا يف ةيمألا تحم . .كيرثتلا سرادم »

 يناثعلا بالقنالا داق يذلاف .خيراتلا لمهأ ال يلعلو

 دومحم وه رونأ لبقو اشاب تعلط لبق نييداحتالل ميعز
 تمكح هوخأو وه ناك هنأل ىقارعلا ىسكرشلا اشاب تكوش

 دزاك كارم نم اوناك قارعلا ىف: ةرون تلج قذلا ةنابلج
 كصو قارعلا يف اكلم سسأو ناطلسلا ىلع راث يذلا اشاب
 يف ةفيلخ كانلعج نإ دواد اي) اهيهجو دحأ ىلع ةلمع

 ىلإ هولحر هورسأ اذإ ىتح ناطلسلا هيلع رصتناو «ضرألا

 ناك يماشلا باب جراخ ةيدوادلا ناتسبف ةرونملا ةنيدملا

 © ةنيدملاب ةيدوادلا لثم ةكم يف ةيدوادلا له يردأ الو همساب

 نيِزعلادبع كلملا هل روفغملا ةلالج .رخآ دوادوه مأ

 هنأل ًايضاير ًاملاع ناكو بالقنالا داق كرتتسا اذإ ىتح ًايبرع ًايقارع قرعتسا تكوش دومح
 ةخسن الإ دجن مل تامترغللا لوادج ىلإ انجتحاو ةضايرلا انملعت ام لوأ «ةيعفدملا حالس نم

 .تكوش دومحم اهفلؤم ةيكرتلاب يزاين دمحم خألا دنع ةدحاو

 ناطلس الب مكاحلا

 نأب عمسي .نمألا ظفحيل هناطلس سراهي ال زمرلاب هبشأ ناك «ةنيدملا يف يكرتلا اشابلاو
 ديسلا هوخأو . ريبكلا تيبلا نم ,يندم كلام ديسلا لتق دق ةنيدملا نايعأ نم الم ميهاربإ

 0 يعافرلاو كبزأو يجنزربلاو دعسأ تيبل رهصلاو نورخآلا ةوخألاو . يدم هللا دبع

 يندم هللا دبع ديسلا ٌفعع دقل 3 ؟لتاقلا لك يباقعلا اهابلا مفي ل ذاع .ًايوق ًاذوفن مهل

 وعدي الو ,باقعلا اشابلا نم بلطي ال ءالم ميهاربإ قحالي نأ ,نيمأو ديبع نيديسلا دلاو

 ميهاربإ حارس قلطأو كلذ نع هناوخإو هللا دبع ديسلا فع رأثلا نخب نئاتقلا نم اقيلحخ

 تام نيحو .:نيسلا عستي الثل رمألا اوكرتو ةهاجولا لوبق اوضفر يندملا تيب نأ ىتح الم

 ,ةيرحلا الم ميهاربإ كلميل رأثلا نع وفعلا يندم نيدباعلا نيز ديسلا نلعأ يندم هللا دبع

 رباد عطق ٠ ءالضف ناك وفعلاب نيمألا نكلو .هديبع ةسارحبو هتعاجشب ًاتصحم ناك هنأ عم

 نم ةدم يناعلا اوطعأف يناولحلا ءانبأ دحأ دوجلا وبأ دلو لتقو ءاشابلا هعطقي مل يذلا ءرشلا

 محا



 هوبأ بهذ يناعلا مت اذإ ىتح ربيخ ىلإ بره دوجلا وبأ دلو نأ ريغ ءرأثلا نوذخأي ال نمزلا

 تين يف ءاكبلا ناكو ءدوحلا ىبأ تيب ُْق احرف لافتحالا ناك مودقلا ةليل يفو «هب قايل

 نم رأثلا ذخأي نأ دمحم دلو نم يدجلا حلاص هفيلح نم بلط ناولحلا نأ ريغ ,يناولح ا

 ينعي (بيدلا ميكش) همسا انفرع ءدحأ نم ترض لبجلا يدجلا بكرف .دوجلا وبأ دلو

 5 يدحلا حلاص اذ اذإف فيدر نبالاو دادشلا يلع وه «هنباو دوحلا وبأ رمو .بيدلا رفشم

 يناولح ا لعمال 1 دوحلا يبأ دنع حرفلا اذإف ءدوجلا ابأ لتقي ةصاصر قلطي هنمكم

 ةنيدلملا يف شن مويفلا نم يرصم باش كانه ناكو ءاشابلل لمع الو يرجي كلذ لك ؛ ع

 طلستو ءاشابلا هبقاعي ملو دحأ هنم رأثي مل مهمدب ىشمو نينثا لتق ًاسرش ناكو .يوق لضع هل

 ناكو ماع ةدم هيلع ريص «يدلاو ناديز نيسح ىلع ةنوحاط بحاص ناكو يمويفلا اذه

 ةملكب دلاولا ريثي ريرشلا اذإف «برغملا ةالصل دجسملا ىلإ بهذي ناكدلا (لّزع) اذإ دلاولا
 .ةنس هيلع يدلاو ربص .ديعصلا ةغلب هريعي «( طوبعزلا مك نم توبنلا سشوح . .ناديز)

 ناكو .ريطم نم هؤاقدصأ هعاتبا ام نمث ضبقيل يلاوعلا ىلإ دلاولا دعص مويلا كلذ يفو

 (كلعجرأ نيحد) : يبأ هل لاقف ةرياعملاب هتوص عفري دلولا اذه اذإف «ةيروبربلا ىلع هرورم

 رضخأ هنأل ' «ليقث عاب هلوط اهنم ًادوع عطق .لثإ ةرجش ىلع رمو ةعاضبلا نمث ضبقو

 اليلق هسفن عفد هرهظ ء ءارو اصعلاف «ناتيلاخ هاديو ءريعملا اذه ىلع لبقأو هرهظ ءارو هعضوف

 اليلق دلاولا رخأتف نادي زر نبع نلت نأ ديرب ارهتع لتس عملا ضيق هنتر هلغ

 هل ناكو ,رجنخلا طقسي هعارذ رسكي هدي ىلع هبرضي ةلثألا بحسو ةوقو لضع اذ ناكو

 تطقتلاف رجنخلاب يننعطي داك : لاق (شيل . . شيل) سانلا ءاجو اعيرص هتقلأ ةيناث ةبرض

 نم عقو ام رثكأ امو هب اشابلل نأش الو يرجي اذه لك ٠ ,يسفن نع عفادأ ةفداصم اصعلا

 . كلذ

 ممول هد رو كك سب هللا همحري الم ميهاربإ نع ةياكحو

 نيسحو انب ديعو يكعك نيعملا دبعو ةينانلا حلاصو لولحسلاو نابل ةزمح هؤارشع ةيدنفأ

 ديس همسا انل مع نبا هعمو يدلاو جرخو قيقعلا لاس نأ فداصو ةلكاشملا نم ناك .رماع

 طسو ينو .قيقعلا ليس يف هتروص اوري نأ اوبحأ لينلا ءانبأ امنأك قيقعلا ىلإ نابهذي مارك
 شركي الم ميهاربإ اذإو يواهشلا ةقيدص هعمو نوشلا هديبو الم ميهاربإ لبقأ . مقاو ةرح

 ءاهرخا يف دلجب ةبصعم يأ (ةرقزم نوش) ةمع همم نأ ذاكر ىدحتي ضرأا يق امم

 لضعلا يوق الاوط الجر يبأ ناكو .(ميهاربإل انأو يواهشلا لغشأ) مارك ديسل يبأ
 راطأ ءالم مزهي نأ نم يدلاو نكم لوطلا ناكو . ىصعلاب نابعلي ناعشاقتي اذخأو 0

 . .ناقناعتي . .نيسح اي عدج لوقي الم ميهاربإ اذإف هذي نم ةاصعلا
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 لتق ناتسكرتلا نموهو ىخامكلا مداخب باقعلا لزنأ ىخامكلا تيب مزحبو اشابلا نكلو
 اذه مهلاتغا نيح اوكله لافطألاو مألاو بألا اذإف ,مهلاتغا . يخاكلا تيب نم ةرسأ

 اشاب يرصب يلع رصأف اهتاضقو ةنيدملا لضافأ دحأ , يخاك دمحأ خيشلا ملعو «مداخلا

 هودجي ملف هلجر بكر هنأل . .هودجي ملف ةنيدملا لخاد هيلع اوشتف . .لاتغملا نع شيتفتلاب

 ةلودلا عم مائو ىلع كيريبم نبا ناك دقو ,كيريبم نب نيسح هب كسمأ .غبار يف الإ

 اهطسو لتاقلاو ةعساو ةقلح يف نوقلحتي ةنيدملا لهأ نم عمج اذإف لاتغملاب اوءاجو «ةينامثعلا
 اناك لصيف هاخأو نيسحلا نب ىلع فيرشلا نأ فرع فيك يردأ الو «نينيعلا بوصعم

 فحنزي نيفقاولا دحأ تنكو لتاقلا تيأرف «لاتغملا لتق نادهاشي ةقلحلا قرش يف نيفقاو
 اعطقو هب اكسمأو هنع ادعتباف ةعافشلا مهنم بلطي «نيفيرشلا ىلإ لصيل جرحدتي ًاقرشم
 تيب رارصإب امنإو هنم عزاوب ال باقعلا ماقأ اشابلا نأ كلذ ىنعمو .فيسلاب هسأر

 . . يخالا

 د ا""#ثل



 (4) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 مالسإلا يف ةعماج لوأ دجسملا

 ماشلل ةئيدملا مض  ةيديدحلا ةكسلا  دجسملا

 هل بجي ام نمو لب ركذ يغبشي انم ريثك ىلع لمشي يوبنلا دجسملا نع

 ةعامللا ةالص نأل ةلصلا وهو ةالصللو ةعماج ةسّردم ناك دحسلاف : مالكلاو

 ا لب ل د لاوادو هوانعب د

 .«هنسحأ نوعشيف لوقلا نوعمسي

 ةسردملا تناك افصلا ىلع ةلاسرلاو . .ىلوألا ةسردمللا تناك «أرقا» ءارح ىلع ةوبلاف
 «مقرألا يأ ندب مقرألا» راد ف يهف ًاضيأ افصلا ىلع تناك دقف ةثلاثلا ةسردملا امأ ةيناثلا

 ةوصئلق عزتنال مقرألا راد يف قاطلا نم هدي دم ًادحأ نأ ول اولاق + فلا ىلع فرشملا

 دحسملا ىنعأ مالسإلا يف ىلوألا ةعماجلا يهف ملعلا اهيف عستاو تربك ةعبارلا ةسردملا امأ

 .يوبلا

 دق ةفوكلاو ةرصبلا دبرم نيدبرملاو . يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا نيدجسملا نإ
 . ةعماج وأ ةسردم نم جيرخ لك ىلع عبرألا هذه نم ةعماج لك ةمصب تعبط

 ىتحو برغملاو رئازحلاو سنوت يف عملوجلا ىلعو نيدبرملاو نيدجسملا ةمصب رهزألا ىلعف
 يف مامإلاو نيدجسملا يف مامإلا وه ءالؤهل لوألا ملعملا لوألا مامإلا «سلدنألا يف ةبطرق

 الإ نكت مل برعلا رحب قرشو سيوسلا قرش تاعماجلاو عماوجلا لك ىتحو نيدبرملا
 ل ا ا ا ا نع

 اهب مكركاذأ هيف ةالصلا 7 دجسمملا ء 0 00 نأ ينوعدت

 تيأر نأ ةلحرمو يناثعلا دهعلا يف دجسملا ء ءاملع نع تعمس نأ ةلحرم ني ردن اركذم

 . دعب |هيف
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 انفرع .ةرجهلا ىنس نم تاينيثالثلا ىلإ تانيرشعلا دعبو عمسأ نأ وأ ىرأ نأ لبقف

 زيزعلا «سينولا نب نادمح هلك برغملا نمف .مه نمو يوبنلا دجسملا يف ءاملعلا رثك فيك
 بيطلاو .يرزحملا نادمح رمعو «يميهاربإلا ريشبلا .سيداب نب ديمحلا دبع .ريزولا نب
 «يتالفلاو مشاه افلألا ,يطيقنشلا ينكحلا يبأيام نب رضخلاو ,بيبحلا خيشلاو يبقعلا

 يقابلا دبع دنحلا نمو . يتكبمتلاب فورعملا يراصنألا بيطلا دمحم ؛ةديمح خيشلاو يلاملاو
 .دواد يبأ ىلع حرشلا يف دوهجملا لذب بحاص دمحأ ليلخ دمحأ نيسح «يراصنألا

 رقص دمحمو رقص ىفطصمو .ليوش دومحمو .يميمحألاو ,شياعلا خيشلا رصم نمو
 : يكرتلا ٍلعلا دمحم « يبيغزلا حلاص (ميصقلا» نمو رعاشلا نسحو

 لامجو يناثلا يبلشلا يسلبارطلا رداقلا دبع .لوألا يسلبارطلا رداقلا دبع ماشلا نمو

 . اهمايأ لطت مل ةروز يف يمساقلا نيدلا

 يتفملاف ةنيدملا لهأ نم مه نم امأ :نيريثكلا دافأ يذلا نمحرلا بيبح ناتسناغفأ نمو

 يجنزربلا يكز هنباو يجنزربلا دمحأو يجنزربلا رفعجو يناتسغادلا ركب وبأو يناتسغادلا
 يدركلا رمع هتخأ نباو يرب نومأم مهلبقو دهاز دمحمو يرب رمع هنباو يربلا ميهاربإو
 ذخأ يذلاو يلاعلا دنسلا هيلإ ىهتنا يذلا يناروكلا يدركلا ميهاربإ خيشلا ديفح يناروكلا
 . «يخاى دمح» مث باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش هنع

 يتأن نأ دب الو ًامالعأ اوناك ءاملعلا ءالؤه ىلع هاوقتو هالح طسب يوبنلا دجسملا ناك

 . اهانفرع مهضعب نع فرطب
 ىلع هيشاوح يف نالسرأ بيكش بلاغوبأ نايبلا ريمأ هبتك ام هنع انأرق سينولا نب نادمح

 لداع ةمجرتلاب انوعبشأ نيذلا دحأ ضبيون جاجع ةمجرت «يمالسإلا ملاعلا رضاح» باتكلا

 .لولغز اشاب يحتف ءرتيعز

 دحأ شيواج ز زيزعلا دبع رصم نم هعمو ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو دق بيكش ريمألا ناك

 ةيدلا لل "اود: امافو ايوقم مالعألا دحأ يبرغملا رداقلا دبعو ينطولا بزحلا ءامعز
 ءاهروس ضعب عفتراو .ساسألا مث .لعفلاب ءانبلا أدبو . «ةيمالسإلا ةيلكلا اوسسؤيل
 الو شيواج زيزعلا دبعل أرقن مل «ىلوألا ةيملاعلا برحلا رذن تأدب نيح فقوت لمعلا نكلو

 .دجسملا ءاملع نع اوبتك ام يبرغملا رداقلا دبعل

 ثيدحلا اذه نأ معزأ داكأ ىتح سينولا نب نادمح هبجعأ نالسرأ بيكش ريمألا نإ

 نيح بيكش عنص نم الإ لقألا ىلع انيدل رهتشي مل يمالسإلا ملاعلا رضاح يف هبتك يذلا

0 



 ىلع ةلكألا ىعادتت | ممألا مكيلع ىعادتت نأ كشوي»وه ثيدحلاف سينولا نبا نع ملكت

 مككردي |نإ ليسلا ءاثغك ءاثغ نكلو ال ِةْكَي لاقف .هللا لوسراي ةلق نمأ اولاق . . عصقلا

 ْ . نهولا

 . هللا لوصراي نضولا امو :اولاق
 ةيهاركو ةايحلا بح» لاق |مكوأ «ةرخآلا ةيهاركو ايندلا بح» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . (توملا

 ةيدنهلا ةعماجلا خيش دمحأ هينيحع حيشلا هبجعأو سينولا نباب بيكش ريمألا بجعأ

 دمحأ نيسح هيلع اوقلطأ ىتح اضيأ ةنيدملا نبا وه دمحأ نيسحو .لدنابويد ةعماج ةيمالسإلا

 لوأ دمحأ ليمج هوخأو ةيعرشلا مولعلا راد سسؤم «يدابا ضيفلا» دمحأ ديسلا 3 يندملا

 كردتسأ نأ يغبني انهو .تانيرشعلا طساوأ يف ةناتسآلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم ثعتبا نم

 هلبقو دمحأ لميج هلبق نأل زاجحلا نم ثعتبم لوأ وه نابص فؤرلا دبع نأ اونظ نيذلا ىلع

 . داوحلا دبعرداقلا دبعو يبريغملا دمحم هلبق ناك اك .هللا دمح ركب وبأ دعاره نسخ افنأ

 سابع يويدخلاف سابع يويدخلا جح دعب ه0 ماع رصم ىلإ ثعتبا فؤرلا دبع

 ةنيدملا نم ذخأ |مك ٠ «كانهو انه نم الاجر هلوح عمجي نأ ديري دميحلا دبع ناطلسلا دلقي ناك

 وأ هل ادنس نوحلصي مهنأ نظ نيذلا ضعب هلوح فتلا اكو رصان بايد نب رصان نسح

 بودنملل ًاباسح بسحي مل هنأك كلذ ناك فيك يردأ الو: .اهيف عمطي يتلا ةفالخلل ةاعد

 نييدجسملا خيب سيداب نب , ديمحلا دبع ركذ [ىو دمحأ نيسح هدعب ءاج نمو رمورك يماسلا

 رجاه دمحأ نيسح نع ركذ ام ذخأت يذلا سيداب نب ديمحلا دبعف ,رئازجلا مهب تضمن نيذلا

 اذامل :هل لاق .دمحأ نيسح ديسلاب عمتجا اذإ ىتح يبسنرفلا رامعتسالا نم ًارارف ةنيدملا. ىلإ
 لاقف . . نييسنرفلا ىلع برحلا نشل حنست ةصرف لعل ركفأ :لاق ؟عنصت اذامو انه تئج

 دبع داعو . رئازجلا ىلإ عجرا . . داهجلا نقر ل نكد داع كوم ١ اذإ دحأ ةييحكما

 عانس هلال ابرد نرجع كنا رق رئازجلا ةروثل لوألا خيشلا ناكو سيداب نب ديمحلا

 نينرقلا يذ دنج نييريمحلا لاسنا نم يريمحلا مهبنن ريربلا نع انظقسأ اذإ «ئيربرب

 . ٍناهيلا ثراحلا نب بعصملا

 هبرعي ملأ . .ربكأ هللا . . ًاقارعتسا يبرعلاو ًاقرعم ملسملا وهف ًاقرع ًايبرع نكي مل نإ وهف
 . نارقلا

 ضعبف لاله ينب نع عفاد نآرقلا نم عبش نيح يجاهنصلا اذه سيداب نب ديمحلا دبع,

 ينارقلا اذه لاقف . . جاطرقب اوثبع نيح اوبرخ مهنأب ميلسو لاله ينب مذي كانه مه نم

 تا



 حتفلاف قدص دقل اوبرع مهنإ : لقنلف اوبرض مهنإ ليق نثل . .برعلا نع عفادي يبرعلا
 ميلس ونبو لاله ونبف ةرثاكلا ةرثكلا برع يذلا |منإو برغملا نم «ةيرثكألا برعي مل لوألا

 نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا دبع نب سيردإ نب سيردإ نم لسانت نم ىسنن الو
 .طبسلا

 دمحأ كاذنيح ةنيدملا ملاعب لصتا دقف ريسفتلا بحاص يفلسلا ملاعلا مساقلا لامح امأ

 كلذ .برشملا يف افلتخا ثيح يبلشلا رداقلا دبعب هتلص عطقو |هنيب تقثوت ةلص يجنزربلا

 . هتاركذم يف هيلع اسق هنأ ىتح يدروتام يناثلاو يفلسلا

 ضعبل عستت تايركذلا تماد امو .دجسملا يف ملعلا ةبلط ىلع مهتامصب ءالؤه كرت دقل

 انكو كانه ليقن ءاقدصألا نم ةعامج رهظلا لبق ةينارمعلا ناتسب يف انك , عسوتألف فرطلا

 نمب انرطخي يذلا سراحلا اذإف «افجف وفجي فيك هوملع» باهولا دبع دمحم ةينغأ عمسن

 . يرب ميهاربإ خيشلا عرسي وهو انريخأ ةينغألا عمسن نحنو هنم يحتسن نم وأ هفاخن

 خبخلا ي ا همخرب 0 هر 0

 رم

 يبأ نب ةيواعمل ةقباس يلاب ىلع ترطخو . . باهولا دبع دمحم هنإ . . يقوش دمحأ هنإ

 يربلا لاق ,همع نبا رفعج نب هللا دبع نع ثرو دق قيقعلا نبا يربلا ميهاربإ (نأك نايفس
 ناك موي يقيقعلا يلح ثرو .بلاط يبأ نب يلع نب ةيفنحلا نب دمحم دلو نم مهنأ انملع اك
 نايفس يبأ نب ةيواعم هرازو برط هسلجم لك «نفلا سراح بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع
 . فرتلا اذه رفعج نب هللا دبع ىلع اركني نأ امهمزع وأ امهمعز يفو صاعلا نب ورمع هعمو

 امك  ءانغلا تكسأ صاعلا نب ورمعو ةيواعم روضحب رفعج نبا ملع نيحو برطلا اذه

 يردأ ال توص عفتراف هيف تنك ام دعأ هللا دبعل لاق هسلجم ةيواعم ذخأ اذإ ىتح انلعف

 نوه ورمع :هل لاقف ايرط ايراعم دكا انا ويوم هاا نبا نير ترص رفا

 . بورط ميركلا نإف ينعد : ةيواعم لاقف ؛ هيلع ركنت تئج

 ديدحلا ةكسلا

 . .روطتلا ثدحي دعب وه اذإف ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةيديدحلا هتكس ىلع يرجي راطقلا لصوو ه»
 يوافايلا خيطبلاو لاقتربلاك ماشلا نم بولجملا ةرثك لاكآلا عيونت . .نيرجاهملا ةرثك
 تاريخ قوش تحبصأ ةنيدملا [نأك «.شيمايلا عاونأو نالوحلا ةطنحو «ةخرفلا» قيقدلاو

 . ماشلا
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 ةعانص يهو ةزيم ةنيدملا نم ذحأي وه اذإف رئاطفلا هنم عنصت قرع هل «ةخرفلا» قيقدلا

 ةيعملا ةطنح نأل اذهم زاتمت ةنيدملا تناك . . قبطملاو كيروبلا عاونأو رئاطفلا يأ قرلا سوق

 ىتح رئاطفلاو قاقرلا اهنم نوعنصي قرع اهل دجن ةيلاع تابن نم وأ ةنيدملا تابن نم يه يتلا
 .رئاطفلا نوعنصي ةنيدملا لهأ نإ ةكم لهأ لاق

 عناصلا ةعنص نم سيل زايتمالاف «ونيفلا» قيقدلا ةنيدملا ىلإ لصي مل ثيح كلذ ناك

 لك حبصأ ضيبألا قيقدلا رثك نيحو .«ةيعملا قيقد نم قيقدلا ةنورم نم وه |منإو بسحف

 ناك ةيعملا ىلع برح روطتلا لوأف «هوقلتسا نجلاو هوبيس هلهأ» ينعي ايناقبطم بدو به نم
 . هتعنص يتلا ضرألا نم ونيفلا ضيبألا قيقدلا مث .ماشلا نم ضيبألا قيقدلا

 اذه يف كراشي رضح نم فرعن نأ ًالفط تنك دقو انيلع زعو . .راطقلا مودقب اولفتحاو
 انملع ليوش دومحم خيشلا انقيدص ةلص نأ ريغ . .ةملسملاو ةيبرعلا راطقألا نم لافتحالا

 لماك ىفطصم قيقش «ءاوللا بحاص لماك يلع اوناك لافتحالا اورضح نيذلا نم نأ هنم

 يلع خيشلاو .ةمألا بزح لاح ناسل ةديرجلا بحاص ديسلا يفطلو رصم يف ةينطولا ميعز
 هنأل كلذ فرع نيح ليوش دومحمو ءايويدخو ياريت ناك يذلا ديؤملا بحاص فسوي

 ؟كلذ ناك اذامل . .ديؤملل السارم هراتخاف فسوي ىلع هصنتقاو هب لصتا

 ةفالخلا رصم» لماك يلعو ةنيدملا يف يرجي اهب هل نأش ال «اهدحو ةمأ رصم» ديسلا يفطل

 ل ا



 ديسلا ىفطل روتكدلا سيداب نب ديمحلا دبع

 ينتقي نأ بحأ يويدخلا ىوهلف فسوي يلع امأ ةنيدملا يف لسارم ىلإ جاتحي ال «ةيناونعلا
 .. هلوح لاجرلا ضعب عمج يف يويدخلا ةبغر يه اك السارم

 اهعم ءاج اينإو ماشلا ع لعو قيقدلا ىلع اهريوطت رصتقي 5 ةيديدحلا ةكسلا رك

 نيصرخلاو نييفسلا ثم وقت وع نازوادلا وقتال ةكم تنانردكل ةغبات ايذلقت .ةنيذلا تقاكو
 ةكم نع ةنيدملا اولصفي نأ ةيديدحلا ةكسلا روطتبو نويداحتالا مزعف . .زاجحلا ةدحو ىلع

 ةسائر ىلوت نييروسلا م غباون نم ًاطباض «يباكرلا اضر ىلع مهءمودنم ناك |نإو ايكرت اوبدتنا اف
 ا ل .ندرالا قو ماشلا قف ةدعت ةرازولا

 00 : ننانع نوك لا

 نوثدحملاو هبلط اوبلي مل رسألا نم ىمادقلاف اهلهأ نم رابكلا ىلإ ىعسو ةنيدملا ىلإ ءاج
 يلع اوقفاو ءالؤهف نامسلا نسحلا وبأ خيشلا الإ ةميدقلا رسألا نع ذشي ملو . . هل اوناك مهنم

 ناكو ه1176 ماع ةئيدملا ىلا عود لا . فارغلتلاو راطقلا 2 لاصتالا ةعرس

 اميب لايعألا .نم اريثك رسي دق كلذ نأ عقاولاو ةنيدملا لصف متو . .رصان يلع ةرافخ يف

 هه ا



 1 و را ال

 . يوبنلا دجسملا ءاملعل فقاوملاو فئارطلا نع تايركذلا ضعب درطتسأ نأ نم يل دبالو

 . قبس ام ىلع مامتلا نوكيل

 ةملسملا ةعماجلا ىلإ بهذي اهنم جورخلا عمزي مل هلعلو ةنيدملا يف ناك دمحأ نيسح ديسلاف

 ,قحلا وه كلذ نكي مل هنأ عقاولا انيب .تودف تملع ينأ تروصت ببسل هنكلو «(دنبويد)

 ىلإ دوعيل سيداب نبا حصني دجسملا ءاملعب هتالص تعستا دقو «ةنيدملا يف وهو نظأ تنك

 (هللا ناسحإ) نأ نظأ تنك هب نالسرأ بيكش ريمألا بجعيو تركذ نأ قبس امك رئازجلا

 , مهيديأ ةضبق يف عقي. ه4 ةوصيراب محادإف ".تاطيربلا كارراخملا ىلإ هل اريرتت بكد

 نويلم نم رثكأ غلبت الاومأ عمج هنأ حيحصلاو ءًاتطاخ نظلا اذه ناكو ءاطلام ىلإ يفني
 ةموكحف يلع نب نيسحلا فقوم دض يكرتلا اشابلل ًانوع فئاطلا ىلإ ام بهذف ع

 دي هيلإ لصت ال ةنيدملا يف ناك دقو هنأل اطلام ىلإ ىفني . .زيلجنالل هتملس ينلا يه فيرشلا

 : 1 ؟هنلا ةاسخإ وهن نمو . .:ريلحتالا

 ءاسنلا باب ىلع ًاباوب ةرونملا ةئيدملا يف ًاماع رشع ةينامث ةدم ىقب دنهلا يملسم نم لجر هنإ
 يعو يديستتتلا قمل دع قيوخألا قيقيدنعلا قيبو:هنيب + ىرتشلا دحسملا :تاوبآ ديحأ
 ةنيدملا لهأ فرعي مل هلاحل ةرتاسلا ةبارقلا هذه تناكف «ءاسنلا ةيحان نم ةبارق رينع ديمحلا

 اوناك .ةنيدملا لهأ نم الاجر تشهدأ يتلا ةبارغللايو .دجسملا باب ىلع باوبلا هنأ الإ هنع

 ضعبو .يندم نيزو يفاص نيز مهنم «ةنيدملا نم اشاب يرخف مهلحر .نيح قشمد يف
 نيح قشمد نيسحلا نب لصيف لتحا اذإ ىتح مهريغو ركاش ميهاربإ ينوزبرط دعسأ بابشلا

 لاشرملا .اوأر اذإ ىتحو ,كارتألا مكح ىلع ةلودلا تلاد نيحو اشاب لامج اهنع حزن
 ناسحإ ءاسنلا باب ىلع باوبلا اوأر لصيفل رمألا دطويل قشم مد لاخاد ( ىبنللا» يزيلجنإلا

 رشع ةيناث ةدمل ناو يلق يقي كلذ مهشهدأ .«ىبنللا» عم لخدي ًاريبك ًاطباض هللا

 لاشرملا ةيشاح يف رابكلا طابضلا دحأو ةيناطيربلا تارباخملا 0 نه وه انين انباع
 يرصب ناك ءاوس يكرتلا اشابلا نأ ىتح ةلفغلا يه مأ هرمأ متك هؤاكذ وهأ 2! !يناطيربلا

 نيسح ىلع زيلجنالا ضبقو ! ؟يناطيرب تارباخم لجر هنأ هللا ناسحإ نع افرعي مل يرخف وأ

 .ةملسملا دنملا خويش دحأ نوكيل هحارس قلطأ مث دمحأ

 خيشلل يتبحصب دنهلا ىلإ يلحر يفو باطخب هتييحف ةرونملا ةنيدملا يف انتسردم رازو

 يف هفرعن مل لوط هلو ةهكن هل ًازرأ هلثم قذأ مل ًءاشع انل دعأو دنبويد يف هانرز «ليوش دومحم

 تو



 ,ٍنابيشلا نسحلا نب دمحم وأ يواحطلا ةذمالت نم هنأك ةفينح يبأل بصعتم هنأ ريغ

 ذوفن يوقف ةفالخلا متطقسأ :دنهلا راعتسا يف ببسلا برعلا متنأ :لاق هعم انفلتخاو
 طقسأ يذلاف .برعلا رامعتسا يف ببسلا يه دنهلا ةيروطارما هتبجأو . دنهل يف زيلجنإلا

 برعلا ناك نيحف سيوسلا ةانق ىلع اهءاطلس صضعبو دادغب نيلرب طخ وه ةيناثعلا ةلودلا

 تأي مو نيركاش هانعدوو .رصم امههلبقو نيطسلفو قارعلا زيلجنإلا رمعتسا دنهلا قيرط يف

 .ريخلا هل ركذن نحنو الإ ةطقنلا هذه يف فالخلا

 دمحأ ليلخ هخيش ةنيدملا يف ىقب فارشألا مايأ رخاوأ يفف ركذي ءيشلاب ءيثلا ماد امو
 انف ناكو ةنيدملا يف هلمكأ (دوواد يبأ حرش دوهجملا لذب) هامسو «دوواد يل هحرش لمكيل

 ذحا نيبلا دعا نين وخأ ةذيملت هقيدص اهسنأ يتلا ةيعرشلا مولعلا راد يف اهنا
 دمحأ ليلخ ميضأ دقف نييناثعلا ريصن هنأل دمحأ نيسح ديسلا ميضأ اىو , يدابأ صضيفلا
 فارشألا دهع رخاوأ يف ةيعرشلا مولعلا راد يسلبارطلا يبلش رداقلا دبع خيشلا قلغأ يع
 لهأ دنبويد ةعماج لكو دمحأ نيسحو دمحأ ليلخ نأ د ,ةيباهو ةسردم اهنأ ةجحب
 رداقلا دبع خيشلا امأ .يواحطلا ةقيرط ىلع انلق اك ,ةفينح يبأ بهذم نورصني ثيدح

 ءارآ مهل نيذلا .فانحألا مسق نم اناك دقف ءوانكل نم وهو يراصنألا يقابلا دبعو يبلش

 .اومعز (ى هللا لوسرل بحلا نم تسيل

 زيزعلا خيشلا ىلع ناسردي رقص دمحم ديسلا انذاتسأ هلماز دقف . ىميهاربإلا ريشبلا امأ
 قاقز يف ةنيدملا يف ريبكلا هتيب نأل يرئازحجلا تحجرو .يبسنوتلا وأ يرئازجلا ريزولا نبا
 000 نينمؤملا مأ ةشئاع تملع يذلاو (عصانملا) يبنلا دهع يف همسا ناك يذلا رودبلا

 0 ا 00 تيب نإ ءةجاحلا يضقت ةيصانملا ةيهاذا هز اينعع نم

 ظفاحو -0-0- ناك يعافرلا تيب قيرط ىلعو 1 0 ا

 بحاص هنأ ريشبلا 17 نمو 86 دمحأ ديلا هتلص تقثوت 0 5
 9 .رئازجلا ةروث يارس كو ان وحمل 0

 ا ا ل الل ةياورلا

 تن ١ دج



 يناتكلا يحلا دبع خيشلا ديسلا كلذ يف عزاني ناكو .ةنسلا هيلإ ىمرت ام فرعيو هقفلا رشتني

 .ميركتلا لكب لصيف كلملا هطاحأف ةكلمملا ىلإ يميهاربإلا ريشبلا أجل اهدعبو ةروثلا نابإو

 كلملا ميركت قيرط نع الإ نكي مل , يميهاربإلا ريشبلل امركم نابصلا رورس دمحم فقومف

 نينسح دمحم قباسلا رصم يتفم ناكو نابصلا رورس دمحم ىلع ًافيض ًاجاح ناك ؛ هل لصيف

 نودفاوتي جاجحلا نم نوتفتسملا ذخأو .تافرع يف ناويصلا |مهعمج ,كلذك ًافيض فولخت
 شيإ) فولحم خيشلا هلأسي هتلأسم لئاسلا حرط اذإ ىتح ةيرصملا رايدلا يتفم نولأسي

 دمحم نم بلطي ريشبلا دتشاو ,بهذملا لوقب هاتفأ ءبهذم ىلإ بستني ناك اذإف (؟كبهذم

 فرعت تنأف بهذملا نع لأست اذامل : فولخمل لاقو دحأ لخدي ال ناويصلا قلغي نأ رورس

 ىأر ناو هيلع رسي اسر عر نإ .يتفملل بهذملا .هل بهذم ال يماعلا ةيلوصألا ةدعاقلا

 رئاصبلا نويع عبط دارأو بهذملا مزه الو قحلا هب رصتني قح ةملك .هيلع رسع ًافرسم
 تعبط مث «لام ىلإ جاتحا نم ىلع لاملا قفنأ ريشبلا نكلو عبطلا ةرجأ رورس دمحم هاطعأف

 .انءاملع هللا محري . . ىرخأ ةرم رئاصبلا نويع

 دعسأ دمحأ ذوفن بهذ دقو هيسفانم نأل لزع هنكلو ىتفملا ناك دقف ىجنزربلا دمحأ امأ

 .يمساقلا نيدلا لامج نيبو هنيب ةلصلا تمت اذإ ىتح .هلزع ىلإ اوعس نييداحتالا ةلوصب

 نقب: (ةتارك ذم قيدلا لاح كلذ ركذ ءاقالل دري هل فسم نأ نيالا لاح مفتي

 00 اذه لصأ نوفرعي ال نيذلاف (يجنزربلا) ةبسنلا هذه فرعن نأ

 لصأ نإ .ءاذغلا وأ ءاشعلا ينعي (ةناوركلل) دونجلا اهب يداني يتلا (هتيبورطلا) وأ (نازربلا)

 ىفطصم مهميعز مسا متعمس مكلعلو قارعلا لاش يف ةينازربلا داركألا ىلإ ةبسنلا هذه

 مهنيب نم ناك ماشلا يفريبك تيب مهنمو ,يزارب ماشلا ينو «ينازرب قارعلا يف يهف «ينازربلا

 نم .قارعلا نم ةنيدملا ىلإ اورجاه « «ةيكرتلا ةقيرطلا ىلع يجنزربلا ةنيدملا يفو ءارزو سيئر

 بيط ةنيدملا ىضاق مهرخآ ,ملع تيبوناكو ةداس مهف فارشألا نم مه اهنيب يدركلا مسقلا

 .دعب يتأي ام ىلإو يندم نيمأ ديسلاو ديبع ديسلا لاخ يجنزربلا يكز ديسلا ركذلا
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 (2) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 فئارطو فقاوم . . يوبنلا دجسملا ةمئأ

 اى ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 وكت ذأ انينه: نسل يلا دهاشم امأ تاي كذلاو

 ًاثدحتم يسفن محقأ نلف .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع ْق ةرونملا ا نع ثيدحلا وه انإو يصخش نع

 مث فا رشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناشعلا
 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا
 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خيرات
 اوشيعب نأ اهلهأ ضعبل تاط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهمرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سبل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعاشي ام ار شك تانعنعلابو
 .«(نحن» لا اهلك انإو «لنألا»

 نيذلا ةمئألاف ءالعلاب مكانركذ اك نذؤملاو مامإلاب مكركذن نأ انمزلي يوبنلا دجسملاو © ©
 مهو مهريغ ال فانحألا نم ءابطخلاو ةمئالاف . .اهزايتما امل ةقبط اوناك سانلاب نولصي

 يه امنإو هيقفك هب لهؤم وه اهب بيطخلا وأ مامإلا نكي ملو ايلعلا ةقبطلا مهنأ يأ (ةنادناخلا)
 . .نامرف اهب ردصي حنمو اهب نوزاتمي بتر ةمامإلا ىنعأ -

 يناهثعلا ناطلسلا بهذم نأل ًايفنح نوكي نأ دب ال رمألا لوأ سانلاب يلصي يذلا مامإلاف
 يدنفألا نوكي نأب نامرفلا ردص اذإف . . ةفينح يبأ بهذم وه  رصم يف يويدخلا بهذمك

 كفي مل ولو مهنم دحاولاف ةفيظولاب اوموقي نأ نولأسي الو .ةمامإلا نوثري هئانبأف امامإ (نالف)
 ءادأ يف هنع بوني ًائراق ذختي ةالصلا ءادأل بيترتلا هيلإ لصو (دإ ىتح هثارولاب مامإ - فرحلا

 مامإلا اهيدؤي ةعماجلا ةالصلاف . .اهيلع نوصرحيبو اهب نوزاتمي راختفا بتارم يهف . .ةمهملا
 بحاص ًاضيأ وهو ىلوألا ةعامجلا اوكردي مل نيذلاب يلصي يعفاشلا مامإلا يتأي هدعبو يفنحلا
 . .نامرفلاب ةمامإلا حنم ةبتر
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 يف هروص نم ًاريثك انيأر ليلجلا يناويدلا طخملاب ًابوتكم يناطلسلا موسرملا وه نامرفلا نإ
 بارحم يف يلصي كلام بهذم ىلع مامإ يتأي نيلصملا ضعب فلخت نإو . .فاقوألا ةرادإ

 تحنم يتلا ةوظحلا هذه نم ظح هل سيل ةرجحلا راد مامإ نوكي نأ بيجعف . .ةهجاوملا

 . ةيعفاشلاو فانحألل

 ةمامإلا حنم دق كلذب نكي مو رقص دمحأ ديسلا انذاتسأ ةيكلاملا ةمئألا نم فرعأ

 وهف نامرفلاب فرشملا يكلاملا مامإلا امأ نامرف الب مامإ» فيلكتلا ءادأب وه انإو فيرشتلاب

 ١ . (ظيفحلا دبع تيب نم

 سيل . .دمحأ مامإلا بهذمل عبات فارشألا دهع وأ كارتألا دهع يف مامإ نع لأست كلعلو

 دومحم ناطلسلا ةكرت نم تءاج ةروصلا هذه ىلع ةنسلا رصان بهذمل ةوفحلاف . .دحأ كانه

 نم دجوي هنأ عم ,باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيشو دوعس لآ دض مهيرح يف ىلع دمحو
 .دمحأ بهذم ىلع مهف ناعنلا تيب ىمادقلا ةنيدملا لهأ

 ناكف مهتوص مهفرش راتسلا دبعو يراخب نيسح نأ ريغ نوينامرف مهلجو نونذؤملا نأيو» »

 . يناطلس نامرفب ال يلحم ر رمأب اوفلك مهغأ ياا و .نامرفلا ىلع انام

 دجسملا نومدخي مهنأ مهفرشي بتر باحصأ اضن مهو نيسانكلا يف كلذ لثم لقو ©«

 . هنوفظنيو

 ةدملا ينعأ ًاماع نيرشعو دحاو ةدمل ةليوطلا يتماقإ لالخف اهب مك ركذن نأ دبال ةرهاظو هو

 رينملا ىقترا نم فرعأ ال فارشألا دهع يف اهتشع يتلا ةدملاو كارتألا دهع نم اهتكردأ يتلا

 . يرب نيز .سايلإ جرفلا وبأ «ءسايلإ لالج .يبوكرأ ةزمح :ةعبرألا ءالؤه ريغ ماودلا ىلع
 ناك لبق نم انركذ امك - يرب نيز نإ . . ةبانإلاب مهريغ بجاوو مهبجاو نودؤي اوناك مهلعل

 هلهعتي . .هل عمتسي . .هيلع اهأرقي رقص دمحم ديسلا انذاتسأ ىلإ ةعمجلا ةبطخب ينأي

 نأ نولصملا بحأو تيصلا امل عاذ نيمامإ كانه نكل .ةركف ال ًافرصو اوحن باوصلاب

 امه يقيسوملا مغنلا ىلع ليمحلا توصلاب ناقتإلا ديوجتلو ديوجتلا ناقتإل امهءارو اولصي

 انقيدص دج) قيفوت دعسأ هوخأو (نمألل ريدم ناك يذلا قيفوت بلاغ دج) قيفوت لماك

 لبق  (هلعلف نسحلا توصلاو راقولاب هللا امهلمج قيفوت دعسأو قيفوت لماكف (قيفوت متاح
 دعسأو قيفوت لماك عمست ذإ نذألا دعسأ اف ماغنألا ملس انقتأ  دومحم يلعو دمحأ ايركز

 اناك نأ ربكألا ظحلا املو ةيناطلسلا فقو يف ظح امل ةيسكرش ةيكرت ةرسأ نم امهو ! ! قيفوت

 + اهتمت نسحأو ةنيدملا نايعأ نم

 لوأب ًالافتحا ةيقارلا ةسردملا تماقأ موي ه1147 ماع رخآ يف فقوملا اذه امه ناك دقل
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 . يبرحلا يملاسلا يجورملا يليجحلا ملاس دمحم) نودمحملا ةعبرألا مهو اهنم نيجيرخلا رخاو
 ناقرو مشألا لبخحلا باعش نمو ءاحورلا لوح حسجس يداو نم ميسنلا حورتسي شن ىذلا

 .رخآ تيب بقل وه امنإو نيقباسلا نيمامإلاب هل هبارق الو قيفوت سايلا دمحمو رعشألا «وأ»
 ةملسم ةرثك اهيفو ءاضيبلا ايسور نم ناكو (ينازاقلا) يزاين دمحمو كارتألا ىمادق نم

 تاذلاب طويسأ نمو رصم ديعص نم هوب أ روطسلا هذه بتاكو روطسلا هذه بتاكو كاذنيح

 ريسب لفتحاف لاجرلا نم ملعت ًادبآ ًايودب رعش تيب يف أشن دجن لئابق نم لوضفلا نم همأو

 نولاص يف لفحلا ميقأو ةيقارلا نم جرخت نم رخآو لوأ مه نودمحملا ةعبرألا ءالؤه لاجرلا
 فرخزلا كانه ناك امنإو يدام فرخز كانه نكي ملو (دعب ةيرصانلا) ةيقارلا ةسردملا

 دقو .لفحلا لكو لب لفحلا ةحتاف نارقلا نارقي دعسأ هوخأو قيفوت لماك ناك . . يونعملا
 تعبطو ًاكلم حبصي نأ لبق نيسحلا نب يلع فيرشلا كاذنيح ةنيدملا رب ,مأ لفحلا اذه رضح
 ليكو ىلإ ةسردملا ديمع يبلش رداقلا دبع خيشلا عجري مل اك «رفاس ريمألا نكل تاداهشلا

 قيدصتلا رخأت ىلاتلابو تاداهشلا ىلع قدصيل روصنم نب دمحأ فيرشلا وه ناكو - ريمألا

 رمألا اولوادتف يبلشلا ىلع ًائيرج ناكو رقص دمحم ديسلا انذاتسأ ىلإ انأجلف اعرذ انقضو
 ةنيدملاو علس ةعلق يفوهو اهقدص . . يركسعلا مكاحلا اشاب ديجملا دبع تاداهشلا قدصو
 . .ريبكلا نايكلا اذهل نيوكتلا ةتاخ اهمض نوكيل ةرصاحم

 نم ذاتسأ  ينانبلا ناك ةفارطلا هذه ركذن ماغنألا ملسو قيفوت دعسأو قيفوت لماك نعو
 . ةالصلل ريكي يذلا وه  ماغنألاب فراعلا . . ىنغت

 من نم حرك ناعلا نأ يه ةقيرطلاف . قيفوت دعسأ وأ قيفوت لماك وه مامإلا ناك اذإ

 يدحت عم اريسي نأ اهتزجعي ال ةءارقلاب اروع اقر كسار ٍلماك ىدحتيل ربكي وهو مغن ىلإ

 نذؤملاو مامإلا نأل ةالصلا بدأ نع مهب جرخي هبسحأ نكلو ابرطم ائيش كلذ ناك . ..نانيلا

 ناك اذكه نكلو . .مغنلا يرحتب نالوغشم

 ددع نع يناغألا يف يناهفصألا هركذ ام ىلإ ريشي مهنم هانفرع يذلا ىقيسوملا ملس نإ
 اذإ) دصر كانهف . .كلذب ركذأ نأ الإ ديرأ الو تاوصأ ةثالث . .ناتوص تاوصألا
 مغن نإ . . يكرتلا ملسلا هيلع سسأتو يسرافلا ملسلا ساسأ وه (يدصرأف كليل نج
 أي مث ٠ :.ساسألا يقي( نيسلابر كرا اذكه وه امنإو داصلاب سيل - ساسأك  دصرلا
 . . تاوصأ ةثالث ينعي اكيس يتأي مث (نانثا ينعت ودف) ناتوص ينعي (اكود» مغن هذعب

 وه اكراجلا هدعب يتأيو . . توص ىنعي «اكو» ةثالث ينعي «ىبم» وه يسرافلا بيكرتلاف

 نأل تاوصأ ةسمخ ىنعي «اكجنبلا» 58 يتأيو 5 ا ىنعي ناهجو ءاكرايحتو ةيسرافلاب
 ْ جنب ءراهج يم وود . .كب :اذكه ةيسرافلا ماقرألا
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 نم ةئاملاب نيعبس نم رثكأ ناك نإو اهفرعأ ال ىرخأ ماغنأ سسألا هذه نم تغرفتو
 . كاذنيح ملسلا اذه نوفرعي اوناك ةنيدملا بابش

 مالسلا دبع رمع ينابلا قيدصو «هدارب يلعو ءراتسلا دبع :ًاضيأ نيفراعلا نم ناكو
 . ماغنألا هنم بابشلا ملعتي هسلاجم ينو  دادح وهف هراهن لوط ديدحلا قرطي ناك يذلا

 تويبلا هذه نم تيب نم امف .يكرتلا ملسلاب رثأت الق ةرونملا ةنيدملا يف ءانغلا نإ تلق انه نم

 دنعو ةبابرلاف ةيدابلا دنعو نطولا يفو ةنيدملا جراخ امأ ,نامكلا .دوعلا برطلا ةلآ هيفو الإ

 ىحوبلا نم رامزملا نونقتيف  ةنيدملا لوح نايدولا لهأو .ةلكاشملاو ةيوالشلا  ةراحلا دالوأ

 «رازلاو» «ريزلاو » «يردبلا يلع يديس» نوميقي نيح ةصقارلا ايريتسملاو بذجلا عناص وهو

 ماهوألا هذهب مهسفنأ نوضرمي مه |نيب تالفحلا هذبب نجلا فيرصت نودقتعي «رامزملا» و

 . لاز هنكلو ناك اذكه

 ٍشاوحو . .فئارطو . .ةمولعم

 ةفاضإلا يه قبس اهيف ينتفت مليتلا ةمولعملاو
 وه نم انفرع (هللا ناسحإ رتسملاب) فيرعتلا ىلإ
 فرعن نأ ىقب .قشمد يف وه نمو ةنيدملا يف

 لماعتلاو ةدهاشملاب تفرع .ةدج يف وه فيك

 كلذ اهدنا ١ متين 1 قلب
 .كاذنيح ىمظعلا ايناطيرب ناطلس تحت وه ام

 .ةدج يف ةيناطيربلا ةيلصنقلا يف وهو هانفرع

 2 فرعي ناك .«ليكو نم ربكأ وأ اليكو ناك ء ءاوس

 سابع ىويدخلا وه امنأك .ءالدألاو نيفوطملا نع ءىش لك

 . نولصي ثيح ةباقرلا نوكتل مهيلع بيقرلا
 .ريبكلا نايكلا دهع .دهعلا اذه لئاوأ ىلإ اهيف يقبو فارشألا دهع يف ةدج ىلإ لصو

 .دنهلا ةيروطاربما ىلإ لوخدلا ةريشأت ىلع انلصح ه707١ ماع ةيناثلا يدامج رخاوأ يفو

 ىلع نيفيض انك اننأل ةلهس ةريشأتلا تناكو ليوش دومحم ذاتسألاو روطسلا هذه بتاك

 فرعي هللا ناسحإ ناكو .هتمحرب هللا هدمغت فيصن رمع ٍنيسح دمحم خيشلا فايضملا

 ءايبيلو زاجحلا يف ةناكم هل يذلا .يرهاظلا حلاف خيشلل ًاذيملت «ةئيدملا نم ليوش دومحم

 ةرخابلا تسر نيح كلذ يل فشكناو «سابع يويدخلاب هتلص ليوش دومحم نع فرعي اك

 ّدعأ بتكم ىلع سلج .تازاوحلا طباض ىلع انفقو ءانوعدي دانمب اذإو .ندع يف (يولع)

 همامأ انفقو ءاريثك كلذ نكي نكي ملو نيجاحلا ةيقب مهو دنهل ىلإ نيرفاسملا تازاوج يف رظن . .هل
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 هلعل .هرعشك ةرمحلا ديدش ًارعش رأ مل «ةنمسلا ىلإو رصقلا ىلإ برقأ هعبر . سيلوب طباض

 ظلغتسي رهفكا .كلذ ريغ وأ ةيزيلجنإ مألاو ايندع بألا (يسالخ) دلوم هنأ وأ ءانحلاب هغبص
 ةردابلا عيرس دومحم خيشلاو . «ربخ اندنع ةرخابلا اوتبكر ام ةعاس نم» ؟ليوش دومحم :لاق

 نم عون مكتباقر نأل ,كلذ انرسي :هل تلق ءانأ هتبجأو بيجي الأ هديب تكسمأ ,بوضغ

 يه امنإو ديدهتلا يه تسيل «ةباقرلا هذه دجن نوكن |ثيحف ءانيلع ةياحلا وأ انل ةسارحلا
 انب دتما نيح انعمس مث عمسو «عمسنس . .عمسنس :لاق هنكلو مستبي داكو ,مكصرح
 . ناتسدنهلاو ناتسكابلا اهيمسقب دنهلا لالقتساو ةيروطاربمالا لاوز ءرمعلا

 ناسحإ نأ ةمولعمك يننوفي الو .هرطخ رشتناو طر مع اجل هللا ناسحإ ناك اذكهو

 تايسنج نولمحي اوناك ولو «ةياعرلا نم ءىشب ةيناطيربلا ةيسنجلا نولمحي نيذلا طيح هللا

 كلذ ناك ريخألا يناهثعلا دهعلا يف ةدج يف اسنرفل لصنق لوأ نأب مكركذأ ىلعلو .ىرخأ
 نييزانلا لالتحال ةمواقملا رصانع نم (ورتاك) لارنحلا حبصأ يذلا (ورتاك) باشلا طباضلا

 مزه نيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ماشلا لتحا دق ناك دقلو .لوجيد لارنجلا ةعيش نم
 ايروس نم ءالجلا هيلع اوبتك دق . لشرشت رتسملاو يناطيربلا (زربس) لارنجلا نكلو .نويزانلا

 نأ لوجيد لارنجلا ركذي نأ بحأ» : لشرشت هيلع درو ءزربس متشي ذخأ لوجيد نأ ىتح

 . (ةمواقملا معزتو ةيزانلا نم اجن ثيح ىلإ اسنرف نم هلمح يذلا وه زربس

 فئارطلا

 بيطلا دمحمو يكرتلا يلعلا دمحمو مشاهافلألا عم .رابكلا انخايشأ ضعب نع يه

 . سينولا نادمحو يرهاظلا حلاف نعو ءاهب ينوفرش ٠ مهعم ةهفاشم نع تناك , يراصنألا

 ةنس نابعش رهش يف يصوصخلا ناحتمالا يفو ةيقار ةعبارلا ةنسلا يفو اديب نك

 تاناحتمالا مايأ ذيمالتلاب يهابي ةسردملا ديمع يبلش رداقلا دبع خيشلا ناكو ده 55

 ناك هلعلو ذيملت لكل تامالعلا اوحنميلو نيزيممك ؛ نايعألا وأ ءالعلا رابك ضعب وعديف

 عيبو جح» ينعي خيشلل ةلماجيو ذيملتلاب ًاحرف ةيفاضإ ةمالعب ذيمالتلا ىلع نودوجي مهكسمي

 ةذمالتل ناك لب ةيقارلا ةعبارلا ةنسلا ةذمالت نحن انل ناحتما موي مويلا كلذ نكي ملو «حباسم

 ةرسأ نم يقيدصلا يقف نمحرلا دبع ميهاربإ انقيدص لصفلا سيئر ناكو .ةثلاثلا ةنسلا

 ديسلا هئالمز نمو . .رابكلا رايطلا تيب نم همأ تناكو ةنيدملا هوبأ نكس .ةكم يف يتفملا

 ناكو , يجنزرب يداملا دبع ديسلاو ليعاسإ نسحو يندم دجام ديسلاو ينلم فسوي

 !؟ مه نم اوروصت «نوزيمملاو رقص دمحم ديسلا هذاتسأو ثيدحلا حلطصم يف ناحتمالا

 نيمألا دمحم انقيدص دلاو وهو طيقنش نايعأ نمو ثدحملا ,ينكجلا ىبأي ام نب رضخلا

 د ا عالال



 مشاه افلألا خيشلاو يبرغملا بيبحلا خيشلاو يربلا ميهاربإ خيشلاو قياس نورألا رف
 اذإف جازملا داح وهف دقتني رضخلا قطنف اباوص بجي ل يتفم ميهاربإ لعلو .يتالفلا يلاملا

 ةفرعم نم ةجرد ىلع سيل وهف لدجلاب داقتنالا دري هتوص عفرييبلشرداقلا دبع خيشلا

 رقص دمحم انذاتسأ اذإف .نورخآلا لخدتي ملو لدجلا عيبا ءرضخلا خيشلا اك حلطصملا

 . (ةجعلا كف لخدا) لاق (كيبل) (!؟ . .ناديزلا نيف . .ناديزلا نيف) ةبلحلا نم جرخي
 كفت حار يللا تنإوه . .داو اي لخدا) :لاق ةثلاث ةنس ناحتما وه انلوه سيل :تلق

 تملس .نالداجتي ناخيشلاو تلخدو . حيحصلا باوجلا ىلع ينذأ يف سمو (ةجعلا

 يف ذيملت انأ :لوقأ يتوص عفرأ يسركلا ىلع تسلجو خايشألا مالسلا درف ريهج توصب

 ينلأسي قفطو .رضخلا انخيش يمالك بجعأ |نأكو , ينطقسي فوخلا ينوبعرت ال ناحتمالا
 الو .لعب ينع ىرج اذام ردأ مو .نيخيشلا نيب ةفصاعلا تأدهو .تبجأف باوحلا نع

 قاقز يف هتيب يف ءانبلا عافترا دهاشي ناك دقف ةباعد هيف رضخلا خيشلا نإ لوقأ نأ ينتوفي

 ةافحلا نم ةعاسلا تامالع نم انأ) هتيشاحل لاقف .ءانبلا عافترا دهاشي وهو ةرم فقوف رايطلا
 ناك دقف .عمسأ ناضمر رهش يف ةرم تاذ هسرد ىلع تفقو . .(ناينبلا يف نولواطتي ةارعلا
 هتوص عقتراف ماليقلا دعب مداعتلا لبق رتهبلا ةوجس ع كيدعلا ناكر طيحت يلا

 نع مالسلا لبق دوجسلا نأ ملع كلام رد هلل) لوقي هيلع تقاض دق هتءابع نأكو نينرب

 تيشمو ((ئاد مالسلا دعب الو (ئاد مالسلا لبق ه هرصح ايف ةدايز نع ماسلا دعبو صقن

 لهأ ةءارق ىلعو ةنيدملا لهأ بهذم ىلع نيظفاحملا اولازاف ظافحلا لهأ ةبراغملا اذكه

 هربقو عيقبلا يف نفد يذلا .ميعن يبأ نبا ىلوم عفان ةءارقو كلام بهذم ينعأ ةنيدملا

 .رمع يبأ نبا ىلوم عفان هنوبسحي ءالدألا ءىطخيو كلام ربق بناجب

 باب قاور يف تنك .دعب هتملع دقف يروصلا ناحتمالا نم تجرخ نأ دعب ىرج ام امأ

 (مق ناديز) يسأر ىلع فقي مشاه افلألا خيشلا اذإف ناذألا ةعاسو برغملا ةالص لبق ةمحرلا

 . . يدلاو ىلإ ربخلا لصي (سانلا فوش لاعتو) . . ةضورلا ىلإو هبناجب ريسأ يديب ذخأو
 ا دعبو .ءاقدصألا ريكو كلذ اوربكأ ,.ةضورلا يف يلصي دلو هعمو مشاه افلأ خيشلا

 ملقلاب تكسمأ .ةرطسم ةقروو صوبلا ملقو ةاودلا جرجا ةظفحملا خيشلا طسب سرغملا

 . اذكه ينيلمي ذخأو

 دقل ديز ىنثم هل َناديز ملعلا درفملا نإ ُناديز اي . .نادزي ملعلا ةنيزب نم اي ناديز ايد
 .«ناد ملعلا نم يبوبحم ىلإ كنأل يسفن ىلإ كتفضأ يناديزاي . .اناد

 ققحف ناديزلا مسا بارعإ يف اوفلتخا ناحتمالا نم تجرخ نيحف ببسلا تفرعو
 , ىنثملا بارعإ ال درفملا بارعإ هبارعإ مشاه افلألا

 بل غد



 ره قو ىعنطلا يف هسرد) قلوه اضبأ مشاه افلألا نع ةقلحلا هذه يف ةمتاخاو
 كل ريخ ةرخآللو# ىلاعت هلوق رسفي وه اذإو ةسردملا ىلإ بهاذ انأو عمسأ تفقو .ناضمر
 مث ءايندلا ةايحلا ىلوألاو . .ةمايقلا موي ةرخآلا هيلع عمجملا ريسفتلا ىقلأ .*ىلوألا نم
 نم كل ريخ «ةنيدملا» ةرخآلا مهضعب لاقو) لاق ةيقيرفإلا ةيلاملا هتجهلبو كلذ فدرأ
 ىلع ظفاحي يبرغم يقيرفإ :تلق ىتح ءاظ داضلا هتجهلب اهيقلأ تفرصناو («ةكم» ىلوألا
 هللا همحري . . ةتنيدم بحي ينيدم دعب وهو كلام بهذم

 . . قحلم فئارطللو

 :ةلقوحلم

 امنإو . . روتكدب سيل هنأب الع . . روتكد بقل ديسلا يفطل مسا مدقت ةقباس ةقلح يف
 . ةرتاكدلا وبأ وه

 ب اد



 (5) ناكملاو نامزلا ىف ةلحر ..ةبيط

 لاجرلا نم هيلإ نمو . . يناثعلا دهعلا

 . . ارامعتسا نيينامثعلا يف برعلا ريمه
 يطنزيبلا زارطلا ىلع ىوبنلا دجسملا ىئب ديمحلا دبع ناطلسلا ه

 ةئيدملاب لبج نم اهم اوءاج ةيناوجرألا دحسملا ةدمعأ »

 يوذ فارشأ نم يديلقتلا اهربمأ .فئاوطلا مكح مايأ ةرودملا ةنيدملا

 نويديلقتلا ءارمألا نيب .بلاط يأ نب ىلع نب نيسحلا دلو نم يأ .نيسح تناك و

 .نيبتكملا يف ناطلس مط .بلاط يأ نب يلع نب نسحلا دلو نم ةكم يف

 سيل .ةكم يف ريمألا عم ةبيط ةقالع ىلع ةنيدملا يف ريمألا نوكيل مهيب وحلا وفصي انايحأف
 اوعضخي مل . . نيترسألا نيتاط يفئاطلا كلملا نم مييقتلا وه امنإو ةعدار ةوق مهيدل

 مايأ كلذ اوناك انإو .نييسابعلا مايأ دييقتلا اذه مط نكي لو . . هيوب لاو نييقوحلسلل

 رون دومحمل الإ ناطلسلا اذه ماشلا مكاحل نكي ملو .كيلاملاو نييبويألاو رصم ىف نييمطافلا

 موي. .كيلاملا دحأ سربيب رهاظلا نأ ىتح .نيدلا حالص قيرط نع هلعلو .يكنز نيدلا

 نوفرعي هلبق نمو هدعب نمو وهف (هتيلفذ فيرشلا) وه يديلقتلا مكاحلا ناك ةنيدملا ىلإ لصو

 لئابق يف اوداس نييولعلا نأ يه اهركذن نأ دب ال ةرهاظو .ةمداقشلاب اوفرع مث نامح لآب

 .ةليبقلا خيش فيرشلا نأ ىلع ةروصلا يه وأ ةليبقلا لع ةارامالا نم ةروص ىلع برعلا

 نب نسحلا دلو نم ةيرثكألا الإ كانه رضيخألا ونب ناك موي دجن يف ىتحو زاجحلا يف نكي م

 .ةرونملا ةنيدملا يف نييزالا الإ ناطلس هل ناك نيسحلا دلو كانه سيلف .بلاط يأ نب ىلع

 دلو نفي مع مهنل اوداس نيل ةكراطاإلو  ليذهو ةنيهز يدع ىرخألا لئابقلا امأ

 نمو هرقل ةنيدملل ةعبات كلذك (ةنفحلا) ةيرقو ةنيدملا قرش (ةيجاروسلا) ةيرق تناكو

 مضناو «نوينيسح نويزامح ةيرصملا ةظفاحملا انق فارشأف «نوينيسح فارشألا نم اهيف

مهلابا ىلإ بسنت رصم يف يوانفحلا ةرسأ ىتحو «ةمطاف يداو فارشأ نم نوينيسح مهيلإ
 

 برق ةنيدملا لابج نم سرلا لبجب عقت ةنيدملا برغ يف ةيرق نأ ىسنأ الو «ةنفحلا ةيرق يف

 ةريمأ ةنبالا ثحب لالخ نم كلذ يل دكأت دقو ريعلا وأ ءاحلا سيراضت نم هلعلو ةفيلحلا يذ



 هذه من نميلا 5 يلع نب دمحم 1 1 مام هوا ناونعب 1 0 ف 0

0 
 ميرك يلع مامإلا مهدج كالمأ نم اوثرو اهيف اوثكم مهنألف .ةنيهج يف اوداس نيذلا امأ

 5 . برغملا ف ةكلاملا ةرسألا منهو (راجه يوذ) اذهم نوفرعيو هنع هّللأ ىضر هجولا

 نييمطافلا وأ نييبويألل ناطلسلا !منيب هل ًافيرشت يديلقتلا مكاحلا نيب رمألا ناك اذكهو
 تحت برعلا لك لخد فئاوطلا لع ربتلا ينامثعلا ميلس ناطلسلل مت |نيحو . كيلامم لا وأ

 ناك اهنإو ءاراعتسا كلذ يف نأ برعلاو نوملسملا برعلاو نوملسملا ري ملو نييناثعلا ناطلس

 اوناك نيذلا فئاوطلا كولم نمدرتكأ عيمج ا تمض ىتلا ةدحولاب زاتمي هلعل ملسم ناطلس

 مامأ اودمص ىركني ال لضف مه نوينائعلاف «نييبيلصلا ةمواقمو راتتلا دص نع نيزجاع

 لئابق يف عيشتلا راشتنا اوفعضأ مهنأ امك ءاودوعي ال نأ نييبيلصلا اوزجحو كنلروميت
 اهيف ىقب ةنيدملا قرش برعلا ا ناجل يل تب ناو نمبلا ل ىشدتاو ا

 وسلا 2 تقفص 5 اجلا 0 هنأك نآلا حبصأ لب «ةيمالسإلا
 . ةيميلقإلا هذه تقفص نإ يدي تلش هيف نحن يذلا لاحلابو نآلا ينكلو

 دجأل ,خيراتلا ءارقتسا نم حمالم يه امهنإو خيراتلا لك يه سيل ؛ ول ا

 دهعو ديمحلا دبع دهعو ديجملا دبع دهع ,ةيناثع دوهع ةعبرأ نع تايركذ لجسأ يسفن
 لبق ةنيدملا يف ارثأ ركذأ ال ءداشر دهع نم بسحي ناك دإو .نييداحتالا دهعو داشر دمحم

 «ةيدومحملا ةبتكملا الإ رثأ تفرع اهيف دومحم ناطلسلل سيل ًالثمف ٠ هلهجأ ينأل ,دوهعلا هذه
 :اللثم يرصملا بابلاك دومحم ناطلسلا راثآ نم اهدعنل يلع دمحم ةكرت نع زواجتلا نكميو
 . ةيرينعلا ينعأ ءاهجراخب ةنيدملا لخاد لصي خزربك «ةيربنعلا جردمو ةموكلا بابو

 وه دومحملا هرثأف ,دوحجملا ريغ رخآلا رثألاو دومحملا رثألا هلف .ديجملا دبع ناطلسلا امأ
 يردأ ال ميظع سدنهم هقيسنتو هميظنت ىلع ماق ةنيز .ةفحت حبصأ ءانب , يوبنلا دجسملا ءانب
 (ايفوص ايأ) زارط ىلع دجسملا اونبف قوذلا اوكلتما نوؤانبو نوسدنهم هعمو اشاب نانس وهأ
 يف هنأ حتافلا دمحم يطعي امم دجسم ىلإ اهوح لوبنطسا ين ىربكلا ةسينكلا يه ايفوص ايأف
 اوعيطتسي مل كيلاملاو نييبويألاو هيوب لآو ةقجالسلاو ةلودلا فيسو ةيمأ نأل .نيحتافلا دادع
 رمعت ةملسم ةمصاع لوبنطسا ةطنزيب لعجو اهطقسأ يذلاف «.ةيقرشلا امور طاقسإ
 ًارمعتسم مالسإلا كولم يف سماخلا كلملا دعن نأ بيعف . حتافلا دمحم الإ ناك ام .دجاسملاب

 ا



 نيح 25 00 [لالفنإو ايكافو ايريلجتلا راععتسالا يننأطو يذلا انننأ ليهف اي

 ضرأ نم تامورلا مكح وا يذلا ىلع قدشتأ يقادشأ حتفا هل بطقتسملا :تحبصأ

 ؟مالسإلا

 يردأ ال .ءيشب نيسدنهملا ىلع لخبي مل يوبنلا دجسملا ىنب يذلا ديجملا دبع ناطلسلا

 فيك فيك .بابقلا اهيلع موقت ةديدجلا ةناوطسالا بصن دقو صرح يذلا سدنهملا فصأ اذاب

 ىقبو اهؤانب اهلكش حيزا ةميدقلا تاناوطسالا لكف «ةميدقلا ٍةناوطسالا نع اهدعبي مل

 رزجعلا مهذخأي مل ءاهريغو هنع هللا ىضر ةبابل يبأ ةناوطسا اوقبأ الثمف « اهعوضومو اهعضو

 زارط ىلع هنإ انلق يوبنلا دجسملا . اوماتسي نأ خيراتلاو قوذلاو نفلا مهذخأ |منإو اومأسي نأ

 انإو «يقوذ وأ يمهف يمهف وأ يملع نم ةفرعملا هذه حرطأ ينأ ىعدأ ال ءايفوص ايأك ؛ يطنزيب

 يرصملا يسنوتلا يناليكلا رداقلا دبع دمحم انخيش وه ذاتسألاف .سدنهمو ذاتسأ اهينملع

 ءايفوص ايا امك « يطنزيب يمور زارط ىلع يوبنلا دجسملا نأ ينربخ ,خأ « ينيدملا ينانويلا يكرتلا

 زارطلا مسر نيح سدنهملا نأ وهو ةموهفم يل تفضأ دقف ةمولعم يل تفضأ نئل هل تلقف

 . . نفلا ىلع هنف بصو نفلا مسر هنأ ينعي ءايفوص ايا هنأك ءانبلا اذه لعجت ةهبش يأ بنجت

 دكأف هتفرع « ممم ةيئار عزابلا يرصملا سدنهملا وهف ربخلا اذه دكأ ئذلا نسددهملا امأ

 نوللا تاذ تاناوطسالا نأ اوفرع له انكشف ايي يدل لاس كيا نكلو .ريخلا اذه

 هذه .ف رعي ال مهرثكأ نأ يدنع نيقيلا ؟ةنيدملا رجح يه مأ ؟ ديعب نم تبلج ي ناوجرألا

 لكب ةنيل .ام اعون ةيساق ءارمرم الو اناوص تسيل يلمرلا رجحلا نم ةيناوجرألا تاناوطسألا

 ىلإ متلمو لع رابأ ىلإ مترسول (ءارخلا) لخاد.قف ابنإ ؟اهوعطق نيأ نم ثوردتأ + ءاملا ءاطع

 اهتيأر رجحلا اذه عطاقم نودجتسف ءامجلا لبحجلا باعش وأ لاحد يف نولخدت نيميلا

 ةفاح ىلع لبحلا يه ء ءاىجلا «لعفنا يذلا قوذلل قفصأو لعفت يتلا ةوقلا مرتحأ .تربكو

 يأ ةناطلس يأ صايعألا ةحاب نم لوألا فرطلا ىلإ يلع رابآ نم اهوط برغلا نم قيقعلا
 صاعلا نب ديعس اهانع يتلا يه ءاجلا هذه .ةيمالسإلا ةعماجلا ناكم يأ لايسألا عمجم

 هريغ قبي مل ميتيلا هنأك « .اهسفن ةلمرألا وه |منإو ةجوز دقفب ال لمرت يذلا رصقلا بحاص

 لاق , خيراتك هلكأي مل نمزلا نكلو ءانبك «نمزلا هنم لكأ نيرادج وأ ارادج اهقا ردو ةليخ

 :لاقف ءانيلا لاعت : قشمد يف مهو هل نويومألا

 نوريج باوبأ نم بلقلا ىلإ ىهشأ امهنيب ءامحلاف لخنلاف رصقلا

 . قشمد ءاسأ نم نوريجف

 تويبلا ينب يرفجلا يناص ديسلل هؤاطع وه سيلف ديجملا دبع ناطلسلل يناثلا رثألا امأ

 ايزل ماعلا نب عا و عيل لا رتلا كم يحن اك ناو هةحاما قف ةيبكلا

 تت



 ةلمح ىنعأ .ماشلاو رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا هتبلج دق يسرفلا لايرلا اذه نأل .يبسرفلا

 الو رصم هب لماعتت 1 يبسنرفلا لايرلاب اهيذل لماعتلا ىقب يتلا يه برعلا ةريزجف «نويلبان
 لاير وه |هنإو ايسنرف "لاير نيل قهَو «نميلاو زاجحلاو دجن يف هب لماعتلا ناك لب «٠ ماشلا

 مأ ءاسمنلا ةروطاربمإ (هزيرت يرام) ةروطاربمإلا ةروص يه هيلع يتلا ةروصلاف يواسمن
 . ةلصقملا ىلع ةيسنرفألا ةروثلا اهتلصق يتلا يهف (تيناوطنا يرام) ةروطاربمإلا

 . ءاغوغلا لعفت اذكهو

 اهمساو ةللهلا ةيكرتلا ةلمعلا تعاش (ى .يداشرلا لايرلاو يديمحلا لايرلا عبط مت

 ينامثعلا بهذلا هينجلاو .لكينلا نم تراص مث ساحنلا نم ٌلوأ تناك (هول ةلاه) ينانوي
 ىبدرفإلاو وكسوم ىلإ ةبسن يفوكسملاو ينامثعلاو يزيلجنالا تاهينجلا نم ٌالاكشأ انفرع دقف
 هيلع اوقلطأ برغملا يف هينحلاف بلاجلا وأ ردصملا ء ءامسأ اهيلع قلطت ةلمعلا نإ (وتنبلا) همساو

 لايرلاب لماعتت مل ماشلا نإ (ةزول) ريغصت هنأ نوبسحي ةماعلا ضعبو سيول ينعي (ازيول) مسا
 «نانبلو ايروس ىلإ لصي ةيناثعلا ةلودلا ىلع اشاب ميهاربإ ةلمح نم تثرو اهنكلو يسنرفلا
 (يراصم) نانبل يف (تايرصم) نوقلطي ايروس يف ةلمعلا وأ دقنلا ىلع نوقلطي مه اذإف
 د لا ةديرج يف ًايحاتتفا ًالاقم تبتك نإ ىتحو ءرصم ىلإ ةبسن
 . انيف ريبكلا بجعأ (ريصملا نانبل مأ يراصملا نانبل) ناونعب

 اهماثل لع ًانبضع لاز الف يتريشع مارك ينع تيضر اذإو
 نعش نعت وه [مك «نويدلاب ةلقثم ةكرت تزيريمألا يلوت ديمحلا دبع ناطلسلل يأن

 يف اشاب دواد لالقتسا .ةناتسألا باوبأ ىلع يسورلا شيجلا ناقلبلا يف ةروث .لولغز
 ,روتسدلاو اشاب تحدم .نميلا يف برحلا يلاطيإلاو يسنرفلاو يناطيربلا رامعتسالا .قارعلا
 نوكي نأ ىلإ رطضاف . ةلكشم موي لك دلت مايألاو ءاماع نيثالثو ةثالث ديمحلا دبع ثكم
 «ليئارزد» ةعواطمو (كراسب) نوعب عاطتساف ةيوقلا ةيروطاربمإلا ايناملأل نع 527
 يسورلا نيرتاك ةروطاربمإلا شيج نم نوبلطي نيلرب يف عمتجي نأ ةيناطيربلا ةموكحلا سيئر
 انظ ةعبرأ لاجرب هسفن طاحأ دق ديمحلا دبع ناكو .ةيناثعلا ةلودلا دودح نع باحسنإلا
 اذإ يذلا قرطلا خيش يدايصلا ئدشا نأ مهو . هيلع ةروثلا نع مهئاطوأ نوتكسي مهأ هنم
 سيئر دباعلا تزعو .لوهجملاو مولعملا هن كر نويسلا يلو ًارقيلف هفرعي نأ مكدحأ دارأ
 يندملا دعسأ دمحأ ديسلا امهف نارخآلا نانثالا امأ نايماش امو يكلملا ناويدلا ينعي نيبابلا
 ةرسأل ةمجرت عضأ يلعلو ءايبيلو زاجحلا ةئدهتل ًانوع |مهنم ذختا .يبيللا يندملا رفاظ دمحمو
 را يراصنألا مجرت ,نيبحملا ةفحت اهمساو (يراصنألا ةيمرق) نم اهتذخأ دعسأ دمحأ

 - ةهاثال



 ا ا ا

 . غارف نم زكرملا اذه ىلإ لصي مل دعسأ دمحأ

 . .ةرونملا ةنيدملا يتفم «يدنفأ دعسأ ديسلا تيب»

 دودح يف ةرونملا ةنيدملاب رواجملا يرادكسألا هللا دبع نب دمحأ نب يدنفأ ركب وبأ مهلصأ

 طابر يف نكس . د كل ورح هج نبا دك يول ةنس

 هعيمج يف روطسملا هفقاو طرش ىرجأو .روكذملا طابرلا ىلع اخيش راص ىتح «شاب هرق)

 رواجملا سردملا ميهاربإ ديسلا قفا :لملا مأ ةفيرشلا جوزتو هنم جرخ مث .رومألا

 .اه65 ةنس يف بقعي ملو تام ميهاربإ ديسلا هاخأو دعسأ ديسلا اهدلوأو . يمورلا

 نم مولعلا بلطو أشنف ه٠ ةنس دودح يف ناك هدلومف روكذملا دعسأ ديسلا امأو

 ىضاقلا تنب ميرم جوزتو .نايعألا نم راصو .نارقألا قاف ىتح عربو . موهفملاو قوطنملا
 هللا دبع ديسلاو .دمحم ديسلا مهربكأ .داجمأ دالوأ ةدع اهنم قزرو «يدنفأ يكم دمحم

 . . ةمطاف ةفيرشلاو «ميهاربإ ديسلاو

 هل ضرعو ءاتفإلا بصنمب هل لزن ةيلهألا لامك [هيف] يدنفأ يكم دمحم هرهص ىأر او

 مث يرلا بيطخلاب ه١١١ 7 ةنس يف عفر مثاه٠ 457 ةنس يف كلذو .ةيلعلا ةلودلا ىلإ

 ل ل ل

 يف دهتجاو دجو ه784١١ ةنس يف هدلومف روبزملا دمحم ديسلا امأف ه١1١١ ةنس ناضمر

 كلل رمل نأ ىلإ ه4١1١١ ةنس يف ةرونملا ةنيدملاب ءاتفإلا بصنم ىلوتف .يلاعملا بلط

 جارعملا ةليل دهشتسا نأ ىلإ ةيلعلا ةلودلا ىلإ رفاس مث : يتفيلخلا ميركلا دبع بيطخلاب 6

 000 ا ل

 + :.لاعت هللا ةلئاق < ىريقملا تاب قلك لاق لغ نقتقو : نحب

 بحيو نيح اصلا ىلإ ليمي .ةيضرم تالاكو ةيضر قالخأ اذ  [ىلاعت] هللا همحر  ناكو

 ةنس تيفوت (ةحلاص» اهامس اتنبو «نسحملا دبع هامس دلو بقعأو .نيكاسملاو ءارقفلا

 ..ها١١ا/

 ةفيرشلا جوزتو .هدلاو رجح يف أشن ه7١١/ ةنس دودح يف هدلومف نسحملا دبع امأف

 ةنس يف هدلوم ميلا ةعم هيلا هام ادلومل تةلووبب . هللا دبع ديسلا همع ةنبا ةسيفن
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 . ميقع هلعلف «٠ هل دلوي لو ,يديعصلا نامثع ديسلا تنب ةنمأ ةفيرشلا جوزت دقو هه

 : .ه196١١ ةنس رخآلا عيبر يف يفوتو

 يلع خألا نب سابع اهجوزت (ةيدعسو مست ًاضيأ اكتب نوكالملا سحملا دبع ةيسللو
 . .نآلا ةدوجوم يهو ,يراصنألا

 ةنس هدقوم' : لاليفلا نيرخملا يالوم تنب ةمطأق ةقيردلا خم لطحع ىمسي ًاضيأ دلو هلو
 . . «ةحلاص» ىمست ةرصاق تنب نع ه195١١ ةنس مارحلا مرحم يف وتو هه

 سوؤرلا هتءاجو . . نسحملا دبع ديسلا ءاتفإلا بصنم ىلوت هللا دبع ديسلا ةافو دعب مث

 دمحأ نيهاش هيلع ضبق نأب ه1/5١ ةنس يف نحتما نأ ىلإ ايتفم ىقبو مالسإلا خيش نم
 ةيناطلسلا ةعلقلا يادختك [فيس] ديسلا هلثمو . دعاسم فيرشلل ةكم ىلإ هلسرأو اشاب
 دعاسم فيرشلا بضغ ببسب ناضمر لاله ةليل يف كلذو بيذعو ءرضحخ دمحأو ءافاع

 جاحلا لصو نأ ىلإ ًامايأ هدنع هسبح دعب فيرشلا هخبو ةكم ىلإ اولصو املف .مهيلع
 يف اهيلإ لصوف .هبصنمب ةنيدملا ىلإ هدرو فيرشلا هنع حمسف اشاب نامثع هل عفشتف يماشلا
 ىلاعت هللا همحر روكذملا مرحم 78 يف ىفوت نأ ىلإ اهب ىقبو . يماشلا جاحلا ةبحص مرحملا لوأ
 . ةعساو ةيعر

 حمس نأ ىلإ اهيف اوسبحو ةدفنقلا ةريزج ىلإ ديدحلا يف مهولسرأف ةثالثلا هباحصأ امأو
 ءرحبلا يف ىفوت هنإف «فيس» ديسلا ادعام . مارحلا بجر يف ةكم ىلإ اوعجرف فيرشلا مهنع

 . . لحاسلا فرطب نفدو

 دهتجاو دجو ةحلاص ةأشن أشنو ه ١٠١9٠ ةنس دودح يف هدلومف دعسأ هللا دبع ديسلا امأو
 سرني ناكوردم ١1007 ةنش ىف :مورلا ىلإ وئاسو . موريام اهنم غلب ىتح مولعلا بلط يف
 نحتماو .دمحم ديسلا هيخأ ةافو دعب ءاتفإلا ىلوتو نسح رثنو مظن هلو . . يوبنلا دجسملاب
 ىبحي ديسلا تنب ةيكملا ةمطاف ةفيرشلا جوزتو ه0١١ 4 مرحب 4 يف ىفنو رارشألا نم ًاريثك

 مأو ,ةسيفنو ه560١١ ةئس يف هللا دبعو ه5١١ 5 ةنس يف أدمحم هل تدلوو ,يرهزألا
 . ةشئاعو .ىدهلا

 نم نسحملا دبع ديسلا همع نبا ةافو دعب ءاتفإلا ىلوتو . ةحاص ةأشن أشنف دمحم امأف

 جات بيطخلا هجوتف ءاهيف ريرقت مهنم هتأي مو ,ةلودلا ىلإ هل ضرعي ملو ,فيرشلا فرط
 نسحملا دبع ديسلا لولحم يف هل تهجوف «مبغم اهبلطو ةيلعلا ةلودلا ىلإ هسفنب سايلا نيدلا
 هنأ بجومب يفيلخلا هللا دبع بيطخلل تهجوو ءهنع تعفر مث ه85١١ ةنس يف كلذو

 لكلا ١ | ةققلا



 جاحلا تنب ةصفج دمحم ديسلا جوزتو ه84١١ ةنس يف ديمحلا دبع ناطلسلا ةشارف ليكو

 . . ةايحلا ديق يف نودوجوم مويلا مه تانبو دالوأ ةدع هل تدلوو «يب رغملا هللا دبع

 راجحلا نامثع نب دمحأ خيشلا تنب ةديبز جوزتو . ةحلاص ةأشن أشنف هللا دبع هوخأ امأو

 . ها1/5١١ ةنس يف اهنع تامو

 بحي ناكو . ةح اص أشن أشنو ه١٠٠٠ ةنس دودح يف هدلومف دعسأ ميهاربإ ديسلا امأو

 نمحرلا دبع بيطخلا ىلع تجوزتو .داعس اهامس اتنب هل تدلوو .. ىرهزألا ىيحي
 تنب ةمطاف ةفيرشلا جوزت اهتافو دعبو . يرايخلا ىلع بيطخلا هدلو ةدلاو ىهو . يرايخلا

 هل تدلو «ةبيبح اهمسا ةيشبح ةيراج ىلع ىرست مث . ءارقاع تناكو .ازريم دمحأ ديسلا

 . ه١٠8١١ ةنس يف وتو .دحاو ماع يف نيقهارم اتام نيدلو

 . تيفوتو يولعاب فاقسلا هللا دبع ديسلا ىلع تجوزتف ةيدعسألا ةمطاف ةفيرشلا امأو

 : ةظوحلم

 يذلا رقص دمحأ ديسلا سيلو ةيكلاملا ةمئألا نم ًادحاو ناك رقص دمحم ديسلا انذاتسأ

 . ةقباس ةقلح يف درو [ىك فانحألا نم ناك

 هل ©50-



 (7) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 زيزعلا دبع كلملا دهع يف
 نمألا ةمعن ةنيدملا تفرع

 | اك ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 دوكت نأ اهم سيل .ةييرات دهاشم امأ تاب وكذلاو
 اثدحتم ىسفن محقأ نلف .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةرونملا ةنيدملا نع ثيدخلا وه انإو يصخش نع
 مث فا رشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامشعلا
 'تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا
 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خبراتلا نم خيرات
 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اهوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو
 | .«نحن» لا اهلك انإو «انألا»

 ناطلسلا ىلع ناطلس هتيزوقلا . .ل ناك
 . تايروطارمالا ةفا ةيزكرملا

 لالحنالا كلذ دعب نوكيل سمملا اهنم ىتأتي

 نيناثعلا دهع
 املاجرو ديمحلا دبعو ديجملا دبع

 رسأ تيقب اهيف ءاوأللا تدتشا الكف ترباصو تربص ًاديدش ًاتنع تيقل ةرونملا ةنيدملاو
 اذ ءافلخلا ثلاث ,دشارلا ةفيلخلا ةانجلا لاتغا ىتلا ىلوألا ةظحللا نمو .ءاوأللا ىلع تربص
 دشارلا ةفيلخلا اهتعاس ةنيدملا نم جرخ يتلا ةيناثلا ةظحللا نمو .نافع نب نامثع نيرونلا

 هد مال الا



 ةنيدملا تغرف نيتظحللا نيتاه نم «نامثع نعو هنع هللا ىضر بلاط يبأ نب يلع ءافلخلا عبار

 يف اهلهأو «نورئاث اهلخاد يف اهلهأ ءةنتف ىلإ الإ ةنتف نم جرخت ال يه اذإف ءاهتامح نم

 تائم ءاهب اوثبع اوعاج نإو ءاهوعبشا اوعبش اذإ ءاوح نم برقألاو ,نورأثي اهجراخ
 وه نم .نوبهذمتي ةملسملا ةمألا نم سانلا اذإف خيراتلا ىكبأ دق ةنيدملا لاح ناك نينسلا

 نيذلا الإ دجت الو ءالؤه اوضترا نيذلا الإ دجت الف ,يفئاط وه نمو يسابع وه نمو يومأ

 كلذ اهنم ثعبنا دق حتفلا ةيادهو رصنلا رون اهنم ثعبنا يتلا ةنيدملا (نأك ,ءالؤه اوضغبأ

 لوألاو «مارحلا دجسملا دعب مالسإلا يف يناثلا دجسملا اهيف نوكي نأ بيجعو «قاقشلا

 الو .دجسملا ةمرح نم نوثباعلا ىشخي الأ بجعلاف «مارحلا دجسملا لبق نيملسملل

 اضيأ بيجعلا وه يوبنلا دجسملا نكل ءاهيلإ امو ةرجحلاو اهعيقبو اهتضورو اهارث نومرتحي

 مهتايح تناك «تباث نب ديزو يبأو رمع نب هللا دبع اهيف ىقب بلاط يبأ نب ىلع جرخ نيحف

 ارماع دجسملا ناك «ةرحلا ةعقو يف ةنيدملا تكته نيحو .دجسملا يف ملعلا ةايح اوتام ولو

 ركب وبأ وه يردأ ال . مزح نباو يأرلا ةعيبرو ةنيذأ نب ةورع هدعب نمو بيسملا نب هعس

 ىركب يبأ نبا دمحم نب مساقلاو «نيدباعلا نيز يلعو ءرمع نب هللا دبع نب ملاسو ءرمع مأ
 لتق نيح ,خيراتلا مهل مستباو هقفلا اوكحضأ مهنكل «ىنازح :ءالؤبم ارماع دجسملا ناك

 سنأ نب كلاعب ارماع دجسملا ناك ةنيدملا لخاد «ةيكزلا سفنلا» هللا دبع نب دمحم روصنملا

 |نأك «ةفينح وبأ ىتحو يروثلا نايفس ىتحو حابر نب ءاطعو ةنييع نب نايفس هيلإ لصي

 نم ةرجهملا راد مامإ سنأ نب كلام ,نيرخآلا نع ىأنيو نيرهاطلا يداني هرهطب دجسملا

 يلامو ؟رمع نبا ىلوم عفان هخايشأ قصلأو هخايشأ لوأ ىسنأ اذاملو .قداصلا رفعج هخويش

 ىلوم عفان وهو الأ دقرفلا عيقب يف ربقلا بناجب ريقلا «سنأ نبا ربق هربق قناع يذلا ىسنأ
 روزي نمل نولوقي ءالدألا ضعب طلخيو . ةعبسلا ةظفحلا يف لوألا «نآرقلا ظفاح ميعن يبأ نبا

 دجسملا |منأك «ميعن يبأ نبا عفان ريق هنإ ا .رمع نبا ىلوم عفان ربق اذه روبقلا

 نإ تلق انه نم .هئاملع ىلع اميعنو انوص دجسملا اهبب ناك ةنجلا ةضورلا اهنأك وأ ةريظح

 ةمعنلا هذه نم متام مهيدي ىلع متيل ناطلسلا نع لصفنا دق نيدبرملاو نيدجسملا يف مامإلا

 . يرصبلا نسحلاو يروثلا دومص هيوبيس باتك كلام أطوم ةمئألا هقف ثارتلا بتك تألم

 هوناصف مالسإلا مهناص دق مالسإلا اذبم مهلكف هدجاسمو مالسإلا نم اوبجعت ال . . يو

 ىلإ سانلا لحريو لاجرلا ةنتفلا فطختت نحن انمايأ يفو مايألارخأ يف ىتحو . . هب اونادزاو

 يربلاب ارماع لاز الف هلوح نمب ثرتكي الو هيف نمع لأسي ارماع ىقب دجسملا نكلو ماشلا

 . ءالع رقص دمحمو يميمخإلاو شياعلاو هديمحو مشاه افلأو يخامكلاو يجنزربلاو

 .دجسملا اهق وط مهتويب نأ لب مهتيب دجسملا

 هس 8 سا



 مايأ ام نمأ البو ام ًاعون رارقتسالاو ءاخرلا نع هلوأ . . اهدعب ام امل ةمدقملا هذه
 ال ةحيرصلا ةملكلاب ىمأر عفرأ يف نوعدو ديمحلا دبع ناطلسلا مايأو ديجملا دبع ناطلسلا
 لوقلا حيرصب خيراتلا قدصو م انإو هينب قلم الو نمرلا دبع نب زيزعلا دبعل هيف فدجأ
 هركي ًايفنح وأ «ةريونلا نب كلام لجأ نم ديلولا نب , دلاخ بسب اهيمت نودلقي نيذلا ضفرأ
 لو اهلاوحأ رقتست مل لبق نم تركذ اب اب ةرونملا ةنيدملا نإ ةمليسم لجأ نم ديلولا نب دلاخ
 ول حضاو رمأ نيمحرلا دبع نب زيزعلا دبع رابتعالا اهل در نيح الإ هاجر نمأي لو اهلاجم عستي
 :ادشنم تلقل يمشاه ه هركنأ

 نادملا دبع |ونب هتلؤخ يمشاب تيلب ينأ ولو
 ينالتبا نمب اورظناف اولاعت نكلو ه.ىقلأام ىلع ناه

 ال هلمش سبلي يلبق عم اورفانتول مه امنإو يفنلا يف لو ريعلا يف اوسيل نيذلاب ايلب دقل
 يلاهأ نينثا» «يلاهألا نحن» الإ اولوقي نلف ؟متن نأ نم :مهل لاقلو مهرفنل هغاسرأ ىطغت
 ىهتقو يقأيس كلذف نآلا هركذب لجعتسأ ال نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نإ ( يقرش دحاو
 تبسلا راهن ىحض يف ةعاسلا نم هنإ : لوقأ ام ناكام ىلع ة ةرمحو ةمدقملل ًاحرشو كلو
 موي مويلا كلذ نم «.ةركاذلا ينتناخ نأ .ىلوألا وه نم وأ ةرخآلا يدامح نم رشع عساتلا
 00 نمألا شيعت ةنيدملا تحبصأ ,ةيرجه "54 ةنس يدامح نم عساتلا تيسلا
 ال ؛لينق ةخانملا ةحاسأ يف لتقي الو ةرافخ الو ةواتإ الب دجسملل نولصي جاجحلا فالاو
 ال مهنأكو اولتق ة ةثالث تيأر دحاو موي يفف « ,مكاح ىلإ هلتاق داقي الو يركسع هب ينعي
 هج ال تاعاس لظ .سابكلا مامأ ةخانملا يف لتق ديشر ينب خيش ةرمس نبا ! .ءيش
 الف «يليحر لتق رصعلا دعبو يدمحم لتق ةعاس دعب جرد شوح يفو .ربق ىلإ نوملسملا
 . صاصقلاف عقو نإو لتق الف مويلا امأ . ماقمئاق الو نيمأ الو ركسع

 ديحملا دبع ناطلسلا

 تاريخلا رثكت يوبنلا دجسملا ىنبي ديجملا دبع ناطلسلا يلوت ذنم ءاخرب ةنيدملا تمعنو
 دمحب ديجملا دبع رصعف «تيقب يتلا تانحشلا لماوعل ت الاحلا ضعب يف الإ سانلا أديب
 اذهب ءانحشلاف «ءاخرلا نم ءيشب وه انإو ة ةوقلا ناطلسل بتتسي مل نمألا نأ ريغ نينانعلل
 نيرواجملاو يلاهألا نأ عم .اودبو ةنراكتو نيرواجم يلاهأ» ةنددملا :نانكيس نيب ءكياشتلا
 ديجملا دبع ناطلسلا دهعف نآلا تام نحاشتلا اذه .نيرواجملا ءانبأ الإ اونوكي مل ةنراكتلاو
 ءايجملا دبع لاجر نم ناك دقو ,ديمحلا دبع دهع الإ هيلع قوفتي مل «ةينامثعلا دهعلا ريخ ناك
 كرحتي دعسأ دمحأ رود أدب نإو يرفجلا ينفاصلا ديسلاو ,دعب هنع ثدحتنسو ليللا لمج
 . ليمحلا دبع رصف و ةووذلا لإ لصبل
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 ديمحلا دبع ناطلسلا

 فارغلتلاو ةيديدحلا ةكسلا اهيلإ لصوأ .ديمحلا دبع دهع يف ةنيدملا يف ءاخرلا رشتناو

 «نيملسملا فاقوأ نم يه لب ةلود يأ ةينازيم نم ةياطعلا هذه نكت ملو .ةياطعلاو ةسردملاو

 بلاطي ال زيزعلا دبع اهنع عنتماو لب ةيموقلا تلعتشا موي زاجحلا نع ميلاقألا ماكح اهعنم
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 نويبروألا هقلطأ يذلا بقللا ,ضيرملا لجرلا ناونعوه ناك ديمحلا دبع ناطلسلا نإ

 دبع ناطلسلا نإف «رازوألا نم ريثكلا هانلمحو راعتسالا انوفج نئلو ةيناثعلا ةلودلا ىلع

 هكيحت ام كردأ ول ناقلبلا هيلع تراثأ ةمراعلا ةيزكرملا نأل .كلذ ةيلوكيم هيلع كيلا

 لامشلا اسنرفو ايناطيرب تلتحا نأ دعب ايبيل لالتحاب ايلاطيإ هتلعف امو اسنرفو ايناطيرب

 حبصت ةرمعتسم نوكت نأ لدبف اهالقتسا ناقلبلا لود ىطعأل كلذ ىلإ تفتلاول .يقيرفإلا

 يويدخلا لماجي نأ رطضا الو ةيبرعلا ةيموقلا نرق رذ الو ,نمرألا ةحبذم ترج املو ةقيدص

 .لالحنالا كلذ دعب نوكيل سمملا اهنم ىتأتي .تايروطاربمالا ةفآ ةيزكرملا نإ .رصم يف

 فلاح .تاذلاب كراسب فقومبو ايناملأ ةقادصل ةعنم يف هنأ نظ ديمحلا دبع ناطلسلا نإ

 جيلخلا ىلإ ناملألا لوصو نأل رمنتت ايناطيرب اذإف دادغب نيلرب طخ زايتما تذحخأ ىتح «ايناملا

 قرطلا تحتفو ايناملأ ىلع قيرطلا تعطق « «هيلإ امو دنهلا ىلإ لوصولا هانعم دادغب قيرط نع

 ةلودلا قزمتتو ايناملا مزه ىلوألا ةيملاعلا برحلا هنم تتأ قرشلا ناكف ءايسينودنأ يف ءادنلوه

 اذإ ىتح اهيلع اولكتا ايناملأ ةيميداكأ نم اوجرخت ًاركسع اوناكو نييداحتالا نأل ,ةينامثعلا

 . نيمزهنم اوناك تمزه

 دباعلا تزعو قاايصلا ىدملا وبأ لبق نم انلق 5 مهف ديمحلا دبع دنع لاجرلا امأ

 . هيلع امو هل |ب مهنم دحاو لكل مجرتنسو رفاظ دمحمو .دعسأ دمحأو

 اوناك |منإو هل اونوكي لو هعم ناك مهضعب هيلاوح نيذلا لاجرلاف . تاتا ديغ مب تزال

 . هيلع اوناك امو .هعم اونوكي ملو هل اوناك لاجرلا ضعبو هيلع

 نيذلاب نظلا نوئيسيو كلذ نولهأتسي ال نيذلاب نظلا نونسحي ةرطابألا يضمي اذكهو

 يدايصلا ىدهلا وبأ ,«نويقرطلا مه هيلع اوناكو هعم اوناك نيذلاف ,نظلا نسح نولهأتسي

 ىدهلا ابأ نإ .كارتألا ء ءاملعلا .خيش يربص ىفطصم راصنأ مه نيذلا ةيشاتكبلاو هيلإ نمو

 هيلع اوناك امو هل اوناك نيذلا لاجرلا حبصي نأ. ديمحلا دبع ناطلسلا ىلع رج يدايصلا

 اس ا م , مهحصن لبقتي مل هنإ ثيح نم مهدعبأ وه هنع نيديعب

 اوناك تاوغألا ىتح . نوبضاغ كربلا نم بابشلاو داركألا اذإف «ةنيدملا ىلإ يدرك رداقلا
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 .ناطلسلا نم برتقي نم لك ىلع مهناطلس نوضرفي
 دبع ناكو (كيلمرحلا» نم مهاطلس نودمتسي مهخأل
 مالكلا ناك اذإ اصوصخ .كيلمرحلل عمسي ديمح ا

 نإ ,يروطاربمالا رصقلا «زدلي» يف ىلوألا ةديسلا نم
 .ءارمحلا ةدرولا يأ «هتيزوقلا» اهمساو ةديسلا هذه
 : ةرظحت ا :ناظاديلنسلا لع .ناطلس كلذ :قبيتاك

 يف لاجرلا ىكذأ نم مظعألا ردصلا ناك دقل
 هوبَقل داؤف همسا (داؤف يلد» وهو ديمحلا دبع رصع

 (يلد» ةملكف هماكحأ ةقدلو هئاكذ طرفل نونجملاب
 سيئر يأ ردصلا اذه نإ .ءنونجملا ىنعت ةيكرتلاب
 ةيناثعلا ةلودلل يسورلا وزغلا جلاعي ناك ءاوتؤلا
 ربكألا سرطب اهجوز تفلخ يتلا نيرتاك ةروطاربمإإلاف
 ,لوضانألا ىلع اهشويج تدشح سورلا شرع ىلع
 يلد سلج دقل ,ةينيطنطسقلا ىلع اراصح تبرض

 كراسسب نيب نيلرب «رمتؤم نع مجنيام رظتني ركفي داؤف
 يدوب وهو ايناطيرب ءارزو سيئر يليئارزدو ايناملأ دحوم

 ناك ,نيظفاحملا بزحل اسيئر ناكو , حسمتلاب رهاظت

 نأ وأ اهشويج نيرتاك بحست نأ رظتني ركفي داؤف يلد
 تاوغألا ريبك رم كلذك وه انيبو ثدحيس رخا ارمأ

 هيف شيإ» داؤف يلدل لاقف ,كيلمرحلل لوألا سراحلا
 كلاح يف كيلخ» : مظعألا ردصلا لاقف (؟اشاباي
 يلد هبيجي فيك اغألا جادوأ تخفتناو (ءيش يف ام 3
 كيلمرحلا ىلإ بهذيل تفتلي داك امو .اذكه داؤف

 ريبك رهني فيك ريبك أطخ ىلإ داؤف يلد نطف ىتح
 ةرئاث هيلع ريشي كيلمرحلا ىلإ بهذيس «تاوغألا
 ابرل وأ هليقي |مبرل ناطلسلا بضغي .هتيزوقلا
 رظتني وهو كلذ لعف فيك ؟اذه فيك . . ليقتسي
 رك يداني 7 0 00 باحسنا
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 هوي .. هوي» ريبكلا اغألا لاقف «كلذ يف ركفأ انأف ,ةناتسألا باوبأ ىلع ىسورلا شيجلا

 . . سور نيدعب ىونثم نوأرقي ءالضف ءاربك ءاملع . . كجنصلا ردنب انالوم نيحد اشاباي

 ناك يذلا يمور نيدلا لالحل يونثملاو قريبلا ىنعي كجنصلا . . فوه . . فوه . . فوه

 ش . ناثع ل ىلوألا مألاو ةقجالسلا ةمصاع «اينوق» يف

 ةسار عفر ءانبألل ءابألا كارتألا اهيوري ةروهشملا ةملكلا لاقف اغألا مالك داؤف يلد عمسو

 ,روطاربمإلا ناك اذكه (ننجي يلقع ذخأي وأ حيرتسأ هلقع ينيدتاي براي :لوقي وعدي ءامسلل

 لاحلا لظ اذإ ةيروطاربمإلا لالحنا اوأر نم هيلع راثو ,ةملسملا بوعشلا هتبحأ كلذ لك عمو

 باتك هل اقارعإ ىكرتلا اقارعتسا يرصملا رثانلا رعاشلا نكي نيدلا يلوف .لاحلا اذه ىلع

 يبأ نعو ديمحلا دبع ناطلسلا نع ريثكلا فرعي نأ دارأ نمف (لوهجملاو ملعلاو مسا

 هينادهأ نكلو باتكلا اذه فرعأ تنكامو .لوهجملاو مولعملا أارقيلف يدايصلا ىدمحلا

 . هللا همحري ىشأ باهولا دبع قلخلا لماك قيدصلا

 دمحم ىلإ ناطلسلا رمأ ردصيو :لي ام ىنعت باتكلا اذه نم اهظفحأ ةرقف كانه

 هيمري ديدحلاب لقثم لاوش يف هعضي يسكرجلا هب كسمي نيرخآلا امك نالف دوقيل ىسكرجلا
 ميعزلا اذه تيب ىلإ ناطلسلا لوسر لصي ىتح مايأ يضمت الو .توحلا ماعط روفسبلا يف
 «براي» نيدلا يلو لوقي انه «مكيماح نينمؤملا ريمأف مكيماح باغ اذإ» هلهأل لوقي كلاحلا

 تنأ نكلو نيكاسملا نوعدخي مهنإ «ناطلسلل ءاعدلا مهنم نوقرسي كدابع نوعدخي منإ

 يف ىكلهلا ةياكحلا ميهاربإ ظفاح لاق انه نم «نيملاظلا نم مقتنملا . . كدابع قوف رهاقلا

 : ةليوط ةديصق نم تيبلا اذه لاق ,توح ماعط روفسبلا

 دونبلا تحت دونجلا عيجفو اياربلا موحل نم توحلا عبشم

 دعب شيج مهل ناك نيذلا امأ ,ءشيج ديمحلا دبعل نكي مل هنأل ظفاح قدص

 مل برع طابضو .رابك داوق مهنم زرب [يظع اشيج اونوكف اطابض اوناك مهنأل ,نويداحتالاف

 ميلسو يمشالا هط هوخأو يمشاحلا نيساي برعلا نم رابكلا طابضلاف «ميلعتلا اولمكي
 رفعجو ديعسلا رونف برحلا ناكرأ ةيلك اولمكي مل نيذلا امأ يرصملا يلع زيزعو يرئازجلا

 ءالؤه نم ناك ينيطسلفلا ميعزلا ينيسحلا نيمأ نإ مكل لوقأ نيح اوبرغتست الو يركسعلا

 يمسدقملا يلعلا نيسح هقيدص نم اذه تفرع ةساردلا متي مل يذلا ينعأ «داز من» طابضلا

 قرافي مل ةنيدملا ينيسحلا نيمأ راز نيح ةقادصلا هذه تيأر ينيسحلا نيمأل اقيدص ناك ينيدملا

 . ةليلق تاعاس الإ يلعلا ينسح
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 ديمحلا دبع لاجر
 0 ا ا ا

 قاجولا مهخأل ةلايخلا ىنعي (ةيهبسلا» ةدايق وأ ةماعز مهل ةنيدملا يف ريبك تيب نم ينيدم وهف
 نإ 0 سأروه ةشيشد دوعس ناكو .تاقاجولا ةعبرألا نم لوألا
 هل و ا ابر و عال ورقم وب ناحل ادد
 ةزمح وه يغبني اب مهرصبو نييبيللا ضمنأ نم لوأ نأ هيف ةيبيل ةديرج يف ربخ يدي يف عقو
 دمحأ لوألا .ديمحلا دبع ناطلسلا دنع يناثلا لجرلا رفاظ دمحم دلاو هنأ تردق يندملا رفاظ
 هلأسأ سانلا ةيقب يندم ديبع ديسلل تنفلتف رفاظ ةزمح ع نتكأ فرعأ نأ تدرأو دعسأ
 ديصدسا ةكح ,ةيبيللا سلبارط خيرات نع باتك يف روكذم حيحص اذه لاقف
 ٍضمعأ فيك رفاظ ةزمح ةميق تفرعف .باتكلا اذه يناطعأ (نإو ةنفلتملا ةباجإلاب ايفتكم
 ًايندم رفاظ دمحم ناك نئلف اذه عمو «يسونسلا دمحم هثدحأ ام ةروص ريغ ةروص ىلع نييبيللا

 ابيل يف هابأ رفاظ دمحم فلخو ًاقارعإ ًايبرغم ناك نإو قرعتسم يكم يسونسلا دمحم نإف
 بصني يوادعسلا .ريشب اهنبا .لوضانألا نم ةعطق اهنأكو ةيناثع تحبصأ ايبيل نأ ىتح
 اشاب ليلخخ همعو اشاب رونأ نأ ىتح نينامثعلاو نييبيللا نيب ةنيكم ةنيتم ةلصلا ,عبني ماقمئاق
 اوناك مهلكو .يلاطيإلا وزغلا ةمواقم يف يسونسلا دمحأل ادنس اوناك نالسرأ بيكش |مهعمو
 يكس اف نكح ال الاعر

 ءايبيل نع عافدلا يف نيكرتشم اوناك نييرصملا نم ةثالث نع هفرعأ ام نإف ًاضيأ ىركذللو

 ظفاحو «يبرغم يأ نم رثكأ ًايبرغمو يبيل يأ نم رثكأ ايبيل ناك يذلا ماع نمحرلا دبع مهلوأ'
 ًاءدر ةرهاقلا يف ناك دقف .مازع نمحرلا دبع امأ ابحسنا ديسو ظفاح .لماك ديسو . يفيفع
 . يوادعسلا ريشب مهرخا سيلو ةبيقر وبأ مهوأ سيل ةبراغملا لكل انوعو

 ايبيل يف دافحأو ةنيدملا يف نيدلا مجن هنبا رفاظ دمحمل ىقبو ديمحلا دبع رصع ىهتناو
 ىلإو ىلابح نامزلا نم ىللايللاو . ةيلاطيإلا ةرافسلا يفو ةدج يف لمعي ناك ادحاو مهنم تفرع
 . ىرخأ ةلمكت
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 (4)ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 . ناطلسلا نذإب الإ فظوملا لعسي ال : يناثعلا دهعلا يف

 . تامتيراغوللا كفي ممعملاو . . خيراتلا سردي تايضايرلا ذاتسأ-

 ةرجه لا راد يف ةبرغلا شاع 58 .ةرجهلا راد ماما بهذم]

 امك ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 ردوكت نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ تاب وكذلاو
 اثدحتم يسفن محقأ نلذ ءةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع ف ةرونملا ةنيدلملا نع ثيدحلا وه انإو ىصخش نع

 مث فارشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامثعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خبراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهمرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًاباحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .(نحن» لا اهلك انإو انألا»

 مهل لاجرب ةيبرعلا بوعشلا اوداق «مهنأ نينامثعلا رخاوأ ىلع تبسح يتلا ذخاملا نمو

 بضغ نم هيمحيو لب اذه رقي ناطلسلا اذإف ميلقإ ىلع ًاكاح مهنم دحاو لك اوبصن ةماعز

 يفو (يباهشلا ريشب) نانبل يفو «قشمد يف ناطلس بحاص (فسمويلا) ايروس يف .بعشلا

 يفو (يابلا) سنوت يفو (يويدخلا) رصم يفو (نرازجلا) نيطسلف بلغأ ىلع بصن ظاكع
 يتاذلا مكحلا ينعي الو «ميعزلا اذهل ًايديلقت ًازايتما الإ كلذ نكي ملو .(ةكم فيرش) زاجحلا

 . .رهظملا يف ةيناثع ميلاقألا هذه نأ يفكي .بعشلا نم ىوكشلا لوبق ىتح الو ميلقإلل

 ميال ضرأ مسق يذلا وه هنأب يسنرفلاو يزيلجنالا راعتسالا مهتن نأ بيجعو

 دشأ ةرهاظو «ةيناثعلا ةلودلا دهع يف مت ميسقتلا اذه نإ «نانبل . .نيطسلف . . ايروس»
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 نذأتسي نأ دعب الإ كلذ نم ًائيش لعفيوأ ًافظ وم نيعي نأ عيطتسي ال ميلقإلا مكاح نأ ةبارغ

 هبلاطم نم ديريام اهب لعفيو .ماكحلا اهب عتمتي ةملاظ ةيزكرم الو ةمراص ةيزكرم يف ناطلسلا
 ىتلا ةنيدملا ةسردم يف ةضايرلا ذاتسأ نييعتل ةبسنلاب ثدح ام ةيزكرملا هذه ةوق نمو ..

 ةسردملا تجاتحاف ىلعأ الصف ةنس لك ءاهيلع فيضي ناكو ؛ديمحلا دبع ناطلسلا اهسسأ
 ذاتسألا مهلصوف (نيباملا) يناطلسلا ناويدلا ىلإ بلطلا اوبتكف . . ةيلاع ةضاير ذاتسأ ىلإ

 باسحلا نم فرعي ال .يشثاتاكب ممعم خيش وه اذإف ٠ .ةيلاعلا ةضايرلل العم هوبلط يذلا

 تعقوف بدألاو خيراتلل اذاتسأ اوبلط هسفن تقولا يفو هل ًابتار اهضبقي تاديجملا ددع الإ
 «ىضايرلا بتار ضبقي ممعملا . داؤف ريشب ىضايرلا ذاتسألا ىلع ةفداصملا وأ ةعرقلا

 ريشب ضمنو خيراتلا سورد ممعملا اوطعأ لحلا اوعضوو .ممعملا بتار ضبقي ىضايرلاو
 انقيدص هذمي الت غبنأ نم ناكو تامتيرغوللاو ةلباقملاو ريجلا ملعي قحب ىضايرلا ملاعلا داؤف

 وه |منإو «ةحاسلا يف ريبكلا تيبلا لها نييوسوملا مشاه تيب نم سيل وهو (مشاه لماك)
 بجعي داؤف ريشب ناكو ؛ةملكلا ىنعم لكب اناوض ناحتمالا ٍىدأ 1 . مشاه هيبأ مسا

 للا ا 0 ةحلا ترهظو. ءاضبأ ىضاير.هنأل لماككب

 (نيرفأ . .نيرفأ . .وفارب . .وفارب . .وفارب) حرش اهيلع لماك ةباجإ الإ ءرثكأ الو «ةرشع
 هنطاري «لماك هذيملت هعجارف .ةرشع نم ةعست حيحصلا باوجلا ىلع ةمالعلا عضوو
 ريشب كحضف . . ةرشع نم ةرشع انأ مزال ءرشع نم اعست ينيطعت ذاتسأاي فيك . . ةيكرتلاب

 ةرشع نم ةعست تيطعأ املانأ ,داؤف ريشب ةرشع نم ةرشعال . . ال : . هذيملت باجأو .داؤف

 . (نينثا مقر داؤف ريشب تنأ ينعي

 لوقن ثيح ةيبرعلا ةيماعلا اهتفرح (نيرفأ) ةملكو ,هسفن لماك اهب ينثدح ةصقلا هذه
 سردن .«نيدمحملا ةعبرألا نحن انك دقف ركذي ءيثلاب ءيشلا مادامو (كيلع مرافع)

 .رمقلا رونب سونافلا ىلع نيعتسن هر ل

 ذاتسألا دجن جردلا ىلع ضكرن . . ةسردملا ىلإ ةليلق تاوطخ . . دجسملا يف برغملا ىلصن

 يف يمشنلاو يلاوعلا يف مرفلاو ءابق يف شيودلا ,ةرصاحم ةنيدملاو كلذ ايحن انك ءسلج دق

 . هلاح ىلع لك ةعبرأ ماكحب ةموكحم ةنيدملاو نويعلا

 ىرخألا دعب ةدحاو «ثالث لبانق ةسردملا ءاس ىلع ترم .أرقن نحنو يلايللا ىدحإ يفو
 هللو اهبنكلو ءانيلع ةلبنق طقست نأ ديعبب سيل « انلقف ةنيدملا بونج ىلع (علس) ةعلق اهتقلطأ
 ام ىلإ ماكحلا ةرثعب نمو كيرتتلا نم صالخلا  دمحلا هلو - ًاضيأ اندهشو طقست مل دمحلا
 . نآلا هيف نحن

 ينعيو .هنأ - هللا همحري نودلخ وبأ - يرصحلا عطاس ركذي ميلاقألا ماكح نعو
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 اوعمتجا دق ءاكع مكاح رازجلاو ريمألا وه وأ نانبل مكاح يباهشلاو قشمد مكاح «فسويلا»

 6 نولصفي رك لا د هرم اعل

 يرحل ا نإ . (ةياهولا ب امرا ظولشا مهو مكساوع 371 نوعجري ءامعزلا
 ةيناعلا ةلودلا اوذقلاو انوع نسوق و ا ركب لا كا اذه دروي

 هنأل كلذ نم حرتل نآلا ىلإ شاع ولو يموق هنأل كلذب 5 يرصحلا 0 ناك ,ةيناثعلا

 + ايهبلفإ نيل

 لاجرلا

 ناكملا نع الماش ثيدحلا نوكي نأ يغبني .تايركذلا يف مهنع ثدحتن نيذلا لاجرلاو
 مهيلعو مهناسحإ مهلف ءهب اوطلست يذلا ناكمإلاو مه يتلا ناكملاو هيف مه يذلا

 ةرامإلل ةميدقلا ةثراولا قيرط نعو ةيعرشلا اهمكاحم يأ - اهؤاضق لظ ةرونملا ةنيدمل 0
 هقف ىلع اهؤاضقو مكاحملا هذه تلظ ةانوط ًارهذ“ت تشاع يتلا نييزاحجلا نيسح يوذ

 امدنعو  يمامإلا بهذملا سسؤم (قداصلاب) بقلملا دمحم نب رفعج هقف ينعي ةيمامإلا

 ىلإ مهضعب رجاهت تحت ميديم يف :عازتلا ببسي «نيسح يوذ فارشألا ةاطلس لحما

 انق يه ديعصلا ىصقأ 2 اضرأ - «بويأ حلاصلا» هبسحأو .- ناطلسلا مهعطقأف رصم

 يلاوعلا يف ثكم مهضعبو ةنفحلاو ةيقراولا ىلإ اوحزن مهضعبو .نآلا ىلإ اهيف اورشتناف
 يعيشلا ءاضقلا ىغلأف (نوحرف نبا) اهكلم يتلا ةوقلا ناطلسبو زجعلا اذهب ةصرفلا تناحف

 ًايعفاش ًانايحأو ناطلسلل ًاعبت رثكألا يف ًايفنح «ةعبرألا بهاذملا هقف ىلع مكاحملا تحبصأو
 ْ +: ردات ًايلبنحو لقأ ايكلامو رثكأ

 تنكو اهتلق ةرجه لا راد يف ةبرغلا شاع دق. ةرجحلا راد مامإ بهذم نوكي نأ بيجعو

 امو هتيحل ىخرا دق ضيرع ليوط ذاتسأ :ءاجو ًارئاز ةكم يفو تايلكلا :ضعب يف ًاسلاج
 تلقف ءدمحأ دنسمو ةفينح وبأ دنسم طخ : يناتسكابلا ةبتكملا رومأمل لوقي هتمانع ترغص

 نيح كلام تفصنأ دقل :تلق (نيدعب . . نيدعب) خيشلا لاقف !؟ كلام أطوم نيأو ةقرحب

 الو ةيجزت الإ لبنح نب دمحأ تركذام كبسحأ . . هنطو يف ةبرغلا شيعي هنأ انل تلجس
 !؟:اذه نفح... اذه وم” د فيضعلل لانقون رتهنكاو رواق. انياقم ةيره نم ةيكذن

 تن تك



 ًابضاغ فرصناف ,كلام بهذم ىلعو ةرجهلا راد نم ملع بلاط :هل تلق ,«يينعي»
 . . هللا همحري هل وعدأ ينكلو

 نأ ةيمالسإلا ةعماجلا وجرأف . طوطختو دوجوم هباتكو ةبقحلا هذه نع خرأ نوحرف نبا نإ
 نوحرف نبا خيرات ةصالخ) ناونع تحت هنوصخلي لاجر ضبغيلف هعبط نع هرخاوأ يفام لاح
 «يقابلا عبطي الو باتكلا نم ءزج عبطي نأ نم اجورخو جرحلا نم اجورخ (هيلإ ام وأ
 . صخلام بتكلا مظاعأ نمف .زئاج صيخلتلاف

 طغضلا نم ًاعون عاشأ «ةنيدملا لخاد يف هلوح فتلا يذلا فيفللاو نوحرف نبا عينصو
 . . مهريغ نم وأ فارشألا نم اوناك ءاوس يمادقلا ةنيدملا لهأ ضعب ىلع

 ديمحلا دبع رصع رثكأو ديجملا دبع رصع اياقب نم هلعل ليللا لامج ديسلا نع انعمسو
 ةداسلا نايعأ نم وه (ليللا لمح) ةنيدملا يف اهقطنن ليللا لامج .كلذ لبق ىلعألا دجلا وأ
 . . ةناكمإو ةناكمو ةرثك تومرضح يف مهلسن مظع (يولعاب لآ)

 فاكلاك) ايسنودنأو ايزيلام يف مهنم نايعأ رشتناو .لوألا ماقملا هل تومرضح يف ديسلاف
 ساطعلاو يشبحلاف ,ريبك مارتحا مهو .ةكم يفو ةنيدملا يف رشتناو (ليللا لمجو فاقسلاو

 ماهو مهبسل نوظفحي ءالؤه لك ,يرفجلاو دينجابو مورابو رابلاو راضحملاو يتيبلاو فاقسلاو
 فارشأ نوينيسح لاف يلع نب نيسحلا ةيرذ نم مهو .بسنلا ريحت انويف فارشألا ديك

 نويناتكلاو يراخب يف نيدلا ردب لآو انق يف ةمداخملاو ةخطاطبلاو يولعاب لاو نولوألا ةنيدملا

 ةنيدملا يفو ةكم يف ةداسلا خيشف «زايتما يولعاب لآل ناكو . نوينيسح ءالؤه لك برغملا يف

 فاقسلا رمع ديسلا دج فاقس يولع ديسلا مه خيش لوأ ةنيدملا يف تفرعو .مهنم وه

 ةنيدملا نم تجرخ نأ دعب يردأ الو .هيقفاب ديسلا مث ليللا لمج هللا دبع ديسلا مث ريزولا

 . . خيشلا وه نم
 لذ طقم ديا نسر زا ههوونوا جاك ا دسع لع هنن: بلل لع ترف

 ريبكلا تيبلا هل ديسلا اذه نإ ةتلاسال ف اقلعس مآل قاكول « كلذ ناك اذامل « ةعيشلا

 وه .«يرصملا باب ةاذاحمب ةنيدملل يبرغلا روسلا ةفاح ىلع نيسح ينب دعقم يف أخف ًارصق

 ل ل .دعت يتلا روصقلا نم

 تيبو ليللا لمج تيب |نأك روسلا ةفاح ىلع ةنيدملا قرش يف يعافرلا تيبو مامغلا دجسم

 اذه كلمي نأ تيبلا اذهل ىلعألا دجلا ليللا لمج عاطتسا فيك لأسأ ينإ ,ناتعلق يعافرلا
 هكلام نم هارتشا له « , مهمساب يمس نيذلل ًانكس دعقملا اذه ناك دقو «نيسح يب دعقم يف

 هتدج نأ يملع ىلإ ىمن هنأل ؟ةثارولاب هكلم له ءريمألا رصق ناك هلعلو ؟ينيسحلا لوألا
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 تيبلا اذه نإ . . ةعيشلا تويب مدقأ نم خيشملاو ساحنلا تيبك مه نيذلا (يتبس تيب نم)

 يف يدادغب ىسوم تيبب نوكي ام هبشأ وه (هيز تيب يل تيلاي) لوقي نأ هأر نم لك يرغي
 خنتسسشملا ارنهفلا وأ اريش رصقب هيبش وه سيلو «هيلإ نمو يلافج بتاكم حبصأ يذلا هدج

 («ناوحخأ يلافج» اضيأ) قورحملا رصقلا ينعي ةكم يف

 يفاصلا ديسلا

 , يرفجلا يفاصلا ديسلا وه ديمحلا دبع رصع يف ىذأ هقحلي ملو ديجملا دبع لاجر نمو

 ديمحلا دبع رصع ينو يناغفألا نيدلا لامج عم ةيوق ةقادصب طبتراو لوبنطسا يف اريثك شاع

 10 ار ا رزرتال رداحلا يح حلا ماع هتدهش انأ ,ةنيدملا يف اخيش راص

 ةثالث) نولوقي تارهوجملا ىلغأ ىنتقاو «ةحاسلا يف هتويب ىنب «يثملا عيطتسي ال هنأل همداخ

 بسحأ ام ةدئاملا تاودأ (يفاصلا تيب نم ةيراج غاصمب اولحتي نأ نكمي ةنيدملا يف سيارع

 ,قوذلا ال لاجعتسالا هسبل فرسلا نم ءيشب عاض فرتلا نأل ,نآلا دحأ دنع ةدوجوم ابنأ

 . ةنيدملا يف عئالطلا دحأ ناك دمحأ هنباو ربكألا يفاص نيز هنبا

 ىبحي يندم هللا دبع ءامههلبق يدرك رمع .يفاصلا دمحأ .يلع ديسلا نب يشبح رفعج
 اونابف اوناك «يناتسغاد نسح . يخامك دمحأ رصان ىلع ءرصان بايد «ثوغ ةزمح «سورحم
 ْ . هللا مهمحر ي

 ةداهش يفاصلا ديسللو دعسأ دمحأ ديسلا عم تناك ؛ءايربك اهيف هفرط يفاصلا .ديسللو

 لديق جحلا ةضيرف ىدأ هللا همحري يناغفألا نيدلا لامحو «يناغفألا نيدلا لاججب هتقالع نع

 نيلفغملا ةيبصلاو نيفلذحتملاو نييقرطلا نكلو مالسإلا نع لضان فلسلا ةديقع رصان

 . .هل ةمرح ال توملا حبصأ ىتح هيلع نوهفاستي

 دمحأ ديسلا عجر نويداحتالا لوغتساو داشر ىلوت امدنع هنأ دعسأ دمحأ ديسلا عم ةفرطلا

 تيكاجلا يأ (وقاص) دمحأ ديسلا ىلع ىري وه اذإو يناصلا ديسلا هرازف ةنيدملا ىلإ دعسأ
 ةمارك نم يفاصلا ديسلا ىهتنا الف ريرحلا ىلغأو فوصلا ىلغأ يميلسلا نم هيدتري يذلا

 . .اوأرقا وأ عنص اذام اوعمساو ةحاسلا يف ريبكلا هتيب يف ءادغلا ىلإ دمحأ ديسلا اعد روازتلا
 (! ؟اوأرقا نم لدي اوعمسا لوقأ نأ ينتلمح ةعاذألاو ةزفلتلا يهأ)

 باب نم يميلسلا رجلا شرف هنأل ؟اذامل «جردلا ددع رثكيل ىلعألا سلجملا يف ةدئاملا دعأ

 - هيف مازحلا ناك يذلا يميلسلا ريرحلا شاهقلا اذبم يقوفلا سلجملا ىلإ ةبتع ةبتع تيبلا
 ديسلا هشرف يذلا يميلسلا رجلا اذه ةميق مكفأ بهذ هينج ةئام نم رثكأب 'نامزلا كلذ يف
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 ديجملا دبع يل عنص اذكه هل لوقي وه وأ دعسأ دمحأ ديسلل ةيحت جردلا ىلع هتيلح يفاصلا

 .ديمحلا دبع كل عنص اذاف

 : رباكأ لغش

 دنع موي رصع انك دقف نيدلا لامج نع امأ
 نوعمتجملا ناكو يسلبارط رداقلا دبع خيشلا
 ناديز دمحم رقص دمحأ هط نيسح ىقشع دجام
 بسي خيشلا اذإف ثيدحلا ىرجو , ظفاح ناهثع
 «يناهبنلا فسويل اقيدص ناك هنأل نيدلا لامح
 .نيدلا لامح يف اههبأر امل يناهبنلاو يبلشلاف
 ام نيدلا لامج يباهو :رداقلا دبع خيشلا لاقف
 ال :لوقي رقص دمحأ ديسلا ضهنف « ىبنلا بحي

 ىلإ نيدلا لامج نم ًاباتك ينيعب تيأر انالوماي
 جحلا ةضيرف ثيدأ دقل) هيف ءاج يفاصلا ديسلا
 يوبنلا دجسملا نع ليفلا سباح ينسبحو
 يمالس هئرقت هللا لوسر ريق فقت نا كوجرأف
 ظفاح نامثع ديسلا كئرقي نيدلا لامح كمداخ كعبات » لوقت
 . . هوجو ترهفكاو هوجو تقرشأو (مالسلا

 0 ءابآلا بسب ءانبألا ىذأ نع فكلاب ىنمحراو تاومألا بس نع ينعنما مهللا
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 (3) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 فارشألا نم دحأ كلم رداصي مل زيزعلا دبع كلملا

 ٠م ةنيدمللا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نوكت نأ اهم سيل ,ةييرات دهاشم اهأ تايوكذلاو

 ةلودلا دهع َْق ةرونملا د نع ثيدحلا وه امإو يصخش نع

 مث فا رشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامثعلا

 تايركذلاذ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خبراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًاباحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةكدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«(نحن» لا اهلك انإو «انألا»

 .. اماع نيسمخ نم رثكا اهرمع ةروص

 مدس /لءال



 دعسأ دمحأ ديسلا

 ةبسنلاب ةماعلا ةرظنلا انرظن اذإ ديمحلا دبع ناطلسلا دنع لاجرلا لوأ دعسأ دمحأ سبيلو
 لاوط ناك . .رصم ينو زاجحلا يف لعف امل ةبسنلاب لاجرلا لوأ وه امنإو ةيناثعلا ةلودلا نوئشل
 هديري اب وأ زاجحلل يغبني اب ًافلكم - ديمحلا دبع ناطلسلا مايأ - اهشاع يتلا هتايح

 دمحأ عاطتسا ىمن يبأ نم ايلدبع قيفرلا نوع فيرشلا ناك ةكم يفو ديمحلا دبع ناطلسلا

 دمحم ةرسأب ةيوق ةقالع تاذ تناك يلدبعلا ىمن يبأ ةرسأ نأل رصمب هتلص بحسي نأ دعسأ

 تر ورع ا ا ا

 وه |منإو ةوفحلا لك رصم فجي مل هترامإ ىلع قيفرلا نوع فيرشلا ظفاحي يكلو .
 اضوؤ ةمطاف انيك نأ ييخاو ههنا دعا نينلا اص ع م وج

 نوع فيرشلل تطعأ يتلا ةرهاصملا هذه تناك . . قيف قيفرلا نوع نب زيزعلا دبع فيرشل

 ىلإ تلصو ىوكش اهيأف ناطلسلا ىلإ هنم ىوكشلا ةرثك مغر لزعي ملف هترامإ ىلع تابثلا
 (نيياملا ىلإ) تلصو ىوكش رخاو ناطلسلا ةبغرب دعسأ دمحأ اهاري ديمحلا دبع ناطلسلا

 يردأ ال يبيشلا لآ ديمع ةياورلا قيرط نع مهنم تفرع ةكم نايعأ اهعقو ةطبضم تناك
 اهلسرأو دعسأ دمحأ هطبضملا ذخأ مهيلإ نمو يكلام دباع خيشلاو هريغ وأ رداقلا دبع وهأ

 اوعقو نيذلا ءالؤه نم اذخأ عدي ملف ةمكحب رمألا ريدي فيرشلا اذإف نوع فيرشلل

 فيرشلا نأب ءالؤه ربخي نأ بتاك شيورد دلاو بتاكلا دحاولا دبع دمحم رمأ لب ةطبضملا

 فئاطلا يف اونمأ فيك . . بجعلا انهو . .. فئاطلا ىلإ اوجرخو هشطب اوفاخف مهنع ملع

 ايفس ينب ىلع . . فيقث ىلع . . فئاطلا ىلع ايوق سيل هذوفن نأل مأ مهكرت هنأل له

 . نيريثكلا نع نيلقملا وأ ةيرثكألا نع ةيلقألا اوعفري نأ مسقأ نوع نكلو نايس رومنلا ىلع

 هتمحرب هللا هدمغت نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا نم انتم اضن ةنيلكلا 531

 دبع نب زيزعلا دبعف كلذ ديؤأ نأ يب ريدجو قبس نم لثم نوكي نأ هسفن نع عفدي وهو

 (نيح نوع ءانبأ ىتح ءوسب مهنم ًادحأ أزري لو فارشألا نم دحأ كلم رداصي مل نمحرلا

 لف نضرالا نم اربش مهل رداصي مل بلاغ لآو نوكلميام مهعمو مالسب اوجرخ مهرمأ فشك

 مهوعجري مل مهمع ءانبأ . . لوضانألا نم ةكم ىلإ اوعجري نأ مهاعد هلعف نم ميظعلا لعف

 .نوبرتغي ال نطولا يفو نوشيعي ةزعلا يف مه اذإف نوكلمي ام مهاطعأو زيزعلا دبع مهعجرأو

 يفو ديمحلا دبع رصع رخاوأ يف نوع تامو هتايح لوط هترامإ يف ًانوع تبث دعسأ دمحأ
 ةلدابعلا فيلح يدادغب ىسوم ىلع هرصني هدعاسي فيصن رمع يدنفألا عم ناك ةدج

 يبرغملاو هليبط تيبو لينز جاحلاو يزازه دمحأ هرهاصي ةدج يف ديسلا فيصن رمع ثكمف
 فيصن نيسح دمحم يدنفألا تيأر دقو ريثكلا ءيشلا فيصن رمعل دعسأ دمحأ عنص دقل
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 ةرسأل يفولا هتيأر ميرك ماقم انخياشمو دوعس لآ دنعو يمالسإلا ملاعلا ينو ةدج يف هل ناكو

 7 .دعسأ دمحأ

 دمحأ ىلإ أحل ليعامسإ يويدخلا نا انعمس ةاورلا ىلع ةدهعلاو ةبيجعلا يهف رصم يف امأ

 رمألا لوتي ملف هينبو ليعامسإ يف ةيويدخلا ةناؤؤ يصح ناطلطللا وم انامرف راتبا لعسأ

 للوت - زيلجنإلا دي ىلع سابع علخ نيحو سابع هنباو قيفوت هونب الإ ليعاسإ دعب رصم يف
 داؤف كلملا اهالوت مث ةنطلسلا اوثدحأو ةيويدخلا اوغلأ زيلجنالا نأل لماك نيسح ناطلسلا

 ىلع ةديكأ ةلالد لدي كلذ نإ «سانلا نيب اهوادن مايألا كلتو» قوراف هنبا مث ليعامسإ نب

 نب ديمحلا دبع فيرشلا ةنبا انيد ةكلملا نأ ىسنأ نأ ديرأ الو دعسأ دمحأ عنص ام ةروطخ

 . دعسأ دمحأ تنب اهتدج تناك نوع نب زيزعلا دبع

 !ءافدنعا وا اراهصأ دقبا ديعأل' اوتاك انيذلا نسأل نقفيزذف عفترا ةرونملا ةئيدملا يفو

 تخسرت يتلا ةديدجلا رسألا يه امنإو ةميدقلا رسألا ىلع دعسأ دمحأ طغضي مل فاصنإللو

 اهثيدح ءامسألا ركذل ةجاح الو دعسأ دمحأ ذوفنب تعفترا يتلا يه ةنيدملا يف مادقأ اهل

 .اهميدقو

 هنباب اذإف  دعسأ دمحأ نب دوعسلا وبأ ديسلا دي - تغرف فارشألا دهع يفو مايألا تلادو

 رصم يف نوشيعي دعسأ نسحو دعسأ نسحملا دبع ديسلاب اذإو ةيدلبلا يف شتفم مشاه

 . هعينص دعسأ دمحأل ظفح رصم يف رصقلا نأل كانه اولسانتف

 دعسأ دمحأ ديسلا بهو نامرفلا ىقلت امدنع ليعامسإ يويدخلا نأ ىرخأ ةرم ىسنأ الو

 وأ ارجأ ذخأ ال :لاقو دعسأ دمحأ اهوبق ضفرف ةديحجلا ضرألا نم نادف فلأ رشع ةسمحخ

 . ناطلسلا ىدل هيف طيسولا تنك لمع ىلع ةوشر

 - دمحأ دوعسلا يبأ نع نيربخ صقأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دهع  دهعلا اذه يفو

 - ةثالث رابخأ امه

 دمحأ ديسلا دلاو اضر دمحم ىلع دعسأ دمحأ ديسلا ةنبا جاوز لفح يف ناك لوألا ربخلاف

 فيصن رمع بهذيو ناطق فسوي اهسأر ىلع هاقيسومو هلثمي نم نوع فيرشلا لسرأو اضر
 فادري حيشلا ىلخ) فيصن رمعل دوعسلا وبأ لاقف تيبلا لهأ نم هنأك فويضلا لبقتسي

 لكوم وه ايف هماقم لع ظفاحي هيلخ اسس لاا

 . (هيل

 0 ىلإ لصو ةيرجحلا تانيسمخلا لئوأ يف نوميملا دهعلا اذه يفو يناثلا ربخلاو

 هجاناب اشاب هللا دبع نأ اوفرعت مل مكلعلو ةنيدملا يف ًاضرأ يرتشي نأ بغرو سابع هنباو ناطق
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 نيز يندملا لآ ةداسلا ةطساوبو رصم يف كلم باحصأ اوناك هلدابعلا ضعبو ناطق فسويو
 مامأ ليبسلا ضرأ نم هتصح ىرتشاف دعسأ ميهاربإ دعاني وطيب ارح يياادلا
 دوعسلا وبأ عيبي كصلا ةباتك دنعو م لا لمنلا خيش : مامأ يماشلا باب

 دوعسلا وبأ ملعي الأ هيلع زعف يجنزربلا دمحأ ها

 مويلل كصلا ةباتك لجأ ىرخأبو ةروصبف نيمسق ليبسلا ضرأ مسقي يذلا اذه نع دعسأ

 فسويل فصنلا عيب غرفإلا صني ىضاقلا داك امو ةقفصلا نع دعسأ دوعسلا ابأ ربخأو يناثلا

 لطعيل كلمي ام فقوأف ًاعاشم ليبسلا فصن دعسأ دوعسلا وبأ ديسلا فقوأ ىتح ناطق

 اذه ةميق ىلإ ةسام ةجاح يف ناك هنأ عم ءايربك يأو ءايربك هيخأ نبا كلمي امل عابت ةمسقلا

 وع زيزعلا دبع كلا نكلو دعسأ دوعسلاوبأ ىحجي نبدا بصعتلا غلبو هعابول فنصنل

 . ةيرينعلا مزح نم قرشلا ىلعو «هديج وبأ» ناحطب ةودع ىلع ةيدارملا ضراب ناطق سابع

 يف داوجلا دبع نيدلا حالص قيدصلا دنع سلجأ تنك موي ىحض يفف ثلاثلا ربخلا امأ

 دو ا ةيح نم مذاق سلع كيك لإ لصو دعسأ دوعسلا وبأ اذإف ةقيوس يف هيبأ ناكد

 قيض عراشلاو انمامأف دجسملا ىلإ يرصملا باب ةهج نم مداق ةشيشد دوعس دمحأ وبأ اذإو

 ىتح هييحتل فقي ملو دوعسلا وبأ ىلع مالسلا ةشيشد دوعس ءىرقي ملف نيلجرلا افتك يذاحت

 اهنإ . . ةقراح ةقرتحم ةرظن ةشيشد دوعس ىلإ رظني دعسأ دوعسلا وبأ تفتلا ةوطخ رم اذإ

 دوعسف ديمحلا دبع ناطلسلا ةافوب امل ءىش لك لاز نأ دعب دعسأ دمحأو رفاظ دمحم ةموصخ

 ١ . لود مايألاو رفاظ دمحمل ناك ةشيشد

 اهوجيرخو ةسردملا

 ةسردم . . ماع ةئام نم رثكأ لبق ةنيدملا نم تحمنا دق ةيمألا نإ ةرم نم رثكأ تلقو
 راد ةسردمو ًاباتك رشع ةسمخ نم رثكأو . . ةيريضحت ةسردم ةرشع يناثو . .ةيدادعإ

 . :فئاظولا ءبغ نولمحي ةئيدملا ءانبأ اذإف ةيمألا احم دجسملا ىلإ ًافاضم مكلا اذه لك نيملعملا

 ةيمألا . . ىرخأ حلاصم يفو عافدلا ةرازوو ديدحلا ةكسلاو جرخلا عورشمو يكلساللا يف

 . مهلتسرأ تدتشا نيح ةوسقلاو مهتلصأ تحمنا نيح

 فئاظو جتحت م . ةنيدملا يف لاجرلا ةعيلط اوناك ةيدادعإلا ةسردملا نم اوجرخت نيذلا نإ

 لوألا ا هذه نم اوجرخت نيذلا ءامسأ درسأ يلعلو دعاقتم وأ بولجم ىلإ ةلودلا
 دماح , يظفح ليعامسإ .ينارولكأ .يدرك حلاص .دمحأ دومحم ,. يقشع دجام .دمحأ ليمج

 دمحأ ,هط نيسح مهدعبو قيفوت هللا دبع ,قيفوت سابع «قيفوت بلاط مهدعبو . . هللا دمح
 ىفطصم مهدعبو داوحلا دبع رداقلا دبع «يبريغم دمحم .هط يلع دمحم هللا دمح ركب وبأ

 تا 77 تح



 : . مشاه لماك «هدلئس عراز دمحأ هللا دمح ىلع ,. يجقشاخ دمحم .هلوط حلاص .راطع

 . ةعيلطلا اوناكو اولمع ءالؤه لك

 ةسردملا مهتجرخ نيذلاو مهتركذ نيذلا نم دحاول ةمحرتلا وه سيل ًافيرعت عضأ نأ بحأو

 وأ ةفداصمو وأ ةرشاعم مهرثكأ تفرعو مهتيأر مهلك هب تفرع يذلا ردقلاب مه فيرعتلا

 . اعامس

 ىقشع دجام

 نع دعتبا ءًاقيدص قدصلا لكب حلاصلا وه (منإو ًابحاص حلصي ناك ام يقشع دجام ديسلا
 بحلا يف اهرصح هتفطاع نأل ,هتفطاع نم ىوقأ هلقع هقداصت ةلق هنم تبرتقاو ريثكلا

 وبأ قيفوت نيدباعلا نيز ةنبا يهو ةبيبحلا هذه جوزت .بحلا اذه ىلع ترصتقاف ميظعلا
 ةرهاق مايأ يف ءاسفن تتام اهنكل اهم دعس .اهبحأ .هتمع لسن نم يهف ,هلاخ دجام ديسلا

 ةبيرق يه يتلا تويبلا ىلع اهلبانق تفذق نييلاتتم نيموي . . ماشلا باب يف ةعلقلا تقرتحا موي

 مو برغي ملو «يبونجلا تمس ىلإ هجتي مل قيرحلا ناك (ديبعلا شوح .رفعج قاقز) اهنم
 انذاتسأ ةنبا جوزت مث جوزتي مل ًاماع رشع ةيناث دجام ديسلا ىقبف ةجوزلا تتام .لماشتي

 ةسردنملل ًاريدم نيع دجام ديسلا جرخت نيحو .نآلا هينب مأ يهف ٍناجيدنا مساق خيشلا

 . نانثا ةدج ةسردم ةرادإ ىلوتي نأ - ةبيبح ىه وأ - ةبيرغ ةفداصمو .ةدج يف ةيدشرلا

 يف رقص دمحأ ديسلا يناثلاو كارتألا دهع يف ىقشع دجام لوألا رفعج قاقز نمو ناقيدص
 ..:انل قيذاتساك نيليمز دعب ناتثالا حبصأو .فارشألا دهع

 عوجرلا بحأ  ةنيدملا ىلإ عوجرلا ىلع مزعو ةزاجإلا تناح .هفرط دجام ديسلل تثدحو

 ةينامث نم رثكأ غلبت اهلعل ةليوط لحارملاف ةنيدملا ىلإ ةدج نم لمجلا بكري مل . . ًاعيرس
 نم ةليل يه . . نامزلا زصتخي نأ دارأف « عبني ىلإ ةرفاسم ةيعارشلا ةنيفسلا نأ فرعف ٠ , مايأ

 ا سك يالا ل ب ياسيلم موسم

 ىلإ لصي مل نكلو ليمجلا هجولا ةيؤرب لءافتف هيعدوم دحأ هجو ىلع لالهملا ىأر .لالمحلا

 . ةيعارشلا ةنيفسلا تسكاع حيرلا يأ (ةياحلا) نأل امون تقع ةينارك دخن الإ عبني

 « يقشع دجام ديسلا يع اناقيو ةمق اريك العر حبصأ باشلا اذه اذإو موي ءاجو

 نآلا هتيأر نيحو ,باش دقل هل تلق .ةصقلا ه ذه لع ّصقي مث هردص يف ةكحضلا متكي

 ةرئازلا ىلإ ناكملا كرتيل ماق ةروز رخا يفو ينروزي ناك ةئرلا تاذب تضرم «لالحلا نكي مل

 . بع ضرملا تقرحأ يتلا (ةقرتحملا)
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 تناك :لاق ةهاقنلا رود يف انأو ةسردملا روزأ تجرخ نيحف .ًاقاوذ دجام ديسلا ناك دقل
 يلا ىلوألا هحارج ءكن هدرا نالاوخلا فدعا نيحو .ةيفاعلل ةيفاعلا يه ة :رئازلا كلت

 .٠ >--: .اهاناك وه نإ اهانث اف

 هللا دمح دماح

 تيب نم عبني لهأ نموه . ةيديمحلا ةسردملا نم اوجرخت نيذلا نم لوألا جرفلا نم هلعل
 اني اناب يرختف مايآ عيني قف هنبار , عراز لآ همع ءانبأو هللا دمح يلع هاخأ عرازو هللا دمح

 ناك الاوط ضيبأ ادماح تيأر . ةسردملا ريدم ناك هللا دمح ركب وبأ همع نبا ءاهيلإ انرفاس

 ديسلاو هدبع رداقلا دبع دعب ةيدلبلل انس ةمالساب نيسحو تايقوسلل اريده عسبني ف

 هنومسي ام ءاوس .يفيرشلا شيجلا نيونمت يه تايقوسلا ؛ماقمئاقلا بيطخلا ىفطصم
 ضرع وأ «صيعلا يداو» يف هللا دبع فيرشلا ضرع وأ «شيرفلا» يف ىلع فيرشلا ضرع

 نكل ءرخآ قيرط نع هل نيومتلا ناك ةبقعلا دعبو ةبقعلا ىتح لماشت موي لصيف فيرشلا
 ؟تايقوسلل ًاريدم حبصأ فيك

 ركسلاو قيقدلاو لاملا نم يزيلجنإلا نوعلا قيرط نع عبني ىلإ لصي ام لك ملستي
 حبصأ يذلا يرصملا ىيحي اشاب قداص تايقوسلل لوألا ريدملا ناك . كلذ ىلإ امو ياشلاو

 |مكو يرصم يلع زيزعب قاض امك هب يلع نب نيسحلا قاضو ,ةيرصملا ةيبرحلل ًاريزو دعب اهيف
 دماح ناكف تايقوسلا ريدي ,يزاجحب يل نم هللا همحري نيسحلا لاقف باصقلا لماكب قاض

 .اهب كسمأ يذلا وه هللا دمح

 هللا دبع لبق ةنيدملا ةرامأ ناويد ةسائر كلذ دعب ىلوت دقلو هءارو ةورث كرت ام هنأ بيرغلاو

 تايقربلا نع ًالوكسم ناويدلا يف ناكف هللا دمح يلع هوخأ أ امأ .يدنفأ ديشر لبق وأ ريمع

 كنب ريدم هللا دمح دماح روتكدلا دلاول نامع امه هللا دمح ٍلعو هللا دمح دماح ةرفشلاو

 ةيبرعلا ةكلمملل ةيلأملا ريزول ازيزركس ناك ىذلا هللا دمح دماح دلاو هللا دمح ىلعو ةرهاقلا

 . . ليخلا ابأ دمحم ريزولا يلاعم دهع ىتح ةيدوعسلا



 )6١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ! ؟توملا ةوحص ناك له . .نييداحتالا دهع

 اي ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 ا اك نجل 0 دهاشم هنأ تايوكذلاو

 ةلودلا دهع ف ةرونملا 7 نع ثيدحلا وه انإو يصخش نع

 مث فارشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينايشعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ربكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ءاصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو

 .(نحن» لا اهلك انإو انألا»

 0 ةئيدملا تفرع . ا

 نويداحتالاو داشر دمحم ناطلسلا

 تشاع . .تانيثالثلا لئاوأ ىلإ تانيرشعلارخاوأ يف «داشر دمحم ناطلسلا دهع يفو

 . لئابقلا نم اطوح نم وأ ةرضاحلا يف ءاوس فرتلا دح غلب ءاخر يف ةرونملا ةنيدملا

 وأ هل براقملا دجسملا لاش يف ءانبلا نع نودعتبي لئاوألا ةنيدملا لهأ ناك دقف «ءانبلا اهيف

 لهأ نأل «ةيحانلا هذه ىلع مسالا اذه بلغ . يديجملا بابب ىمسي ام ىنعأ «هنع ديعبلا

 . مه ىورت ةدقع نع كانه ءانبلا اوبنجت ةنيدملا

 دل الكا



 نوبحي الو عيقبلا نم نوبرتقي ال ةنيدملا قرش ءانبلا اوبنجت امك ,ءوبوم طعشم يداو نأ وهو

 .روسلا برغ يف ناك روسلا جراخ ءانبلا عستا ام لوأف ةقدصلا ضرأ يف ليخنلا اوعطقي نأ

 يروجاتلا بونجلا يفو ءاهتشوحأو ةيربنعلاو حيسلاو رايطلا قاقزو علس حفس يف ةشوحألا
 ةرجاهملا ةرثكلا نكل «يلاوعلا باب ىتح نييلخنلا ةقزأو « ةيروبربلاو ةديدجلاو ةيروجاتلاو
 يه مهل تعستا يتلا ضرألا تناكف ءانبلا يف اوعسوت ةبراغملاو كارتألاو نييناتسكرتلا نم

 يف مهلمع نم لاومأب مهيلإ تمنو لاومأب اوءاج نيرجاهملا ءالؤه نأل « يديجملا باب ضرأ
 (تافرغ) يقوفو (تارجح) ىضرأ نيقباط نم اشاب ناثع تويب وه ماق ءانب لوأف «ةنيدملا

 ىلع ءانب يندم ليلجلا دبع كلذك ىنبو مهتويب ةزع وبأو قانشبلا ىنب مث (ءاح) رئب لوح
 تيب درفنا دقو , يكرتلا بيبطلا يدنفأ نيمأ روتكدلا تيب مامأ يديجملا باب يف نيعراش

 دلاو يبيصقلا نمحرلا دبع خيشلا ىلإ ءارشلاب هتيكلم تلأ دقو .ضيبألا نوللاب بيبطلا
 يتماقإ نم مايألا رخآ يفو تيبلا اذه نكسي ةنيدملا ىلإ لصو الكف يبيصقلا يزاغ روتكدلا

 «نيرجأتسمل رايطلا قاقز يف انتيبو حيسلا يف انتيب تكرتو يديجملا باب تنكس ةنيدملا يف

 يتلا ماتيألا رادل برقلا نمو سوعادوبأ دمحم ةجوزلا دلاو تيب نم ًابيرق نوكأل كلذ ناكو

 نمحرلا دبع ةنيدملا لصو املكو .اهيلع هللا دمحأ ةسامح . ليللا ضعبو هلك رابنلا ينم ذخأت

 , يابموب يف انك موي ليوش دومحم خيشلاو انأ هتفرع ام لوأف هب ةلصلا بيرق تنك يبيصقلا
 نأل ةرخابلا ىلع ةنيدملا ىلإ ليحرلا ةعرس انل ءيبي نأ لنيز يلع جاحلا بتكم عاطتسا امف

 انل لجعي نأ عاطتساو يبيصقلا ىلإ انأجلف ,ه107١ ماع لاوش طسو يف تناك ةدوعلا

 . هانفرع انه نم ءرفسلا

 ىبحم ديسلا تيب ,«تويبلا هذه تناكف روسلا يف بابلا اشاب يرصب حتف نأ دعب ءانبلا امأ
 تيبلا اذه ناك دقو . يبهذلا يلع ديسلا تيب مث دجام ديسلا دجو دعسأ ديسلا دلاو نيدلا

 نأل يقشمدلا يبرغملا رداقلا دبع عم وه ةنيدملا ىلإ ءاج موي نالسرأ بيكش ريمألا هيف لزني
 بيكش ريمألا ناك مايأ ءايبيل يف هتلص نم تتأ يبهذلا يلع ديسلاب نالسرأ بيكش ةلص
 نأل .يلاطيإلا وزغلا ةمواقمل يسونسلا فيرش دمحأ ديسلا عم اشاب ليلخو اشاب رونأو وه

 نم يه يتلأ ةيزوريفلا لخدم ىلع ًاضيأ تيبلا اذه ناكو ءايبيل نايعأ نم يبيل يبهذلا

 هب عفتني ل ًاريبك ًاتيب يندم نيدباعلا نيز ديسلا ىنب يبرغلا لخدملا ىلعو «دامح تيب كالمأ
 لق ندم للا هع دنيسلا نأ [ك «ياليجلاا اياب تيب عتب 1 ندم ليلا دبع ديسلا نأ

 م لكك لوسرلا دهع نم ميدقلا ناتسبلا (ةدايص) لوح يديجملا باب يف ريبكلا تيبلا ىنب

 ناك ثيح يندم هللا دبع ديسلا ينبال عفنلا ناك نكلو قدنفك هؤاني ناك ا

 نابصلا رورس دمحمل ةقادصلا نم ةناكم هلو هماقم هلو ىروشلا سلجم وضع ديبع ديسلا
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 هللا هجري دوعس كلل ىلإ رورس دمحم ةطساوب قدنفلا اذه عيبي نأ ديبع ديسلا عاطتساف

 ةكربلا عضي ب هللاو .هةارتشا نملو هعاب نملو قدنفلا ىنب نمل ركشلا نم ةميق هل كلذ يف ناكو

 . ءاشي ثيج

 كلذكو «كانه هتويب يشبح يلع ديسلا ىنب ثيح رامتلاب لصتا دق يديجملا باب ناكو
 نم ينولجلا تيب لبق نم انركذ امك «ناريهش ناتيب كانهف يماشلا باب جراخ امأ «نورخآ
 يداو ةفاخ ىلع ديسلا فيخو نابرق يف ةينولجلا .ةنيدملا يف كلم مهل ناك دقو رص ءاينغأ

 كلملا اذه «جارف يلعو جارف ديع دلاو جارف ميهاربإ ىرتشا دقو ,نويعلا لخذم ىلع :هانق

 نم كلم امل ةبسنلاب سورحم دمحم نم ةيناث ةروص .ىلع هلعل جارف تيبو ٍينولجلا نم
 ءانق ةيريدم نمو رصم ديعص نم سورحم دمحتو جارف ميهاربإ نأ ةفداصمو « . ليخنلا

 جارف ميهاربإ نإ يل اولاقو (دونبأ) نم نويعلا يف ريبكلا كلملا بحاص سورخم دمحم نأ فرعأ

 زيزعلا دبع كلملا ىلإ يلع نب ذاحش فيرشلا باتك لمح يذلا رجاتلا لاعلا دبع ىفطصمو

 وه ًاضيأ لاعلا دبع ىفطصم ؛ (لس ةنيدملا لخديل هينب دحأ لسري نأ هنم بلطي هللا همحري

 «دونبأ نمو انق نم كئلوأ نأ ريغ ,روطسلا هذه بتاكك .سورحم دمحمك رصم ديعص نم
 دونبأ لهأل ةرياعم كانهو .تاذلاب ةعيطملا ةيرق نمو طويسأ نمف روطسلا هذه بتاك امأ

 نم هيلإ نمو سورحم ريذن نبالا بضغي الأ وجرأو هركذأ لاملا عمجو ةراجتلا نوفرتحي مهنأل
 . ةرياعملا هذه ركذأ نيح معلا دالوأ

 اذه حص دقو .لاملا عمج يف المع رثكأ مهنأ ينعي (! ! يدونبأ رشاعت الو يدوهي رشاع)

 ةرثعب ةوادبلا نم ثرو دقف روطسلا هذه بتاك امأ .مهانركذ نيذلا نم لاملا عمج يف لثملا

 .لاملا

 اوناك امك داشر ناطلسلا دهعب نورشبتسي ةنيدملا يف سانلا لعج ىخرلا دهعلا اذه نإ

 .ديمحلا دبع ناطلسلا دهعب نيرشبتسم
 هوفقلت ام راعش تحت ىقرتلاو داحتالا بزح ةروثب نامثع لا كلم داشر ناطلسلا ىلوت دقل

 نكي مل راعشلا اذه نإ (تاومخأ . .تاواسم . .تالادع . . تايرح) ةيسنرفلا ةروثلا نم
 ةاواسم الو نمرألل ةلادع الو ناقلبلل ةيرح الف .طقف ناطلسلا ىلإ اليبسو تانعنع نع الإ

 5 . ةصاخ روصب رصم عم ةوخأ الو برعلا عم

 سرادم يف اوملعت طابض مهرثكأف ةريهج ةروصب ايناملأ عم نواعتلا اونلعأ نييداحتالا نإ

 «يبرعلا ملاعلا يف تعلط مسا رش را اب متيللل طيعلا ريصعلا رولا سيئر ناك «ايناملأ

 رابك نم يزاين ناك امك ,رونأ مسا رش رشتناو اشاب رونأ نييداحت الا رابك نمو ءارزولا نم: ناكو

 د امد



 ينعيو «نييداحتالا نم مهلكو 0 لام مسا رشتنا امك .,كلذك همسا رشتناو نييداحتالا

 اهفرعول ةجيتنلا نكلو تبجع أ فطاوعلاف باجعإ ناكم مهن :أ ءامسألا هذه راشتنا نم كلذ

 تناك ةيناثعلا ةلودلا راطقأ لك .نييداحتالا ءامسأل 0 اذه كانه ناك امل فطاوعلا لهأ

 ءارو نم لبقتسملا هب رذني ام نويداحتالا لقع ولو يتاذلا مكحلا ضعبب «ةيزكرماللاب بلاطت

 ةيموقلا هذهب اوفرسأ امل مهل نييسنرفلاو زيلجنإلا ةوادعو ايسور نم مهتفاخمو ايناملأل مهتقادص

 يف ميلعتلا «سرادملا يف كيرتلا اوبصن دقف ناسلب اهوركذي مل نإ «ةيناروطلا اونلعأف ةيكرتلا
 رمتؤم اسنرف تنضتحاف قاطيرمألا اذه دعي 0 .ةيكرتلاب اهلك اهريغ ىلإ ةيريضحتلا ةسردملا

 نمو مهريغو ينارهزلاو ميركلا دبع ليلخ مهيلإ نمو نييروسلا بابشلا نم لكشملا سيراب
 .دهعلا بزح سيسأت

 يلع زيزع اومهتا املو برعلا نم مهريغو نيسحلا نب هللا دبعو لصيف يمشاه لا نيساي

 ةلودلا داوق رابك نم يرصملا زيزعو يمشاملا نيساي عم هنوقنشي اوداك :ىتح يرصملا
 نأ ىلإ ةلودلا عم يبرعلا يموقلا وهو .نماثلا شيجلا دئاق يرصملا زيزع ىقب دقل ةيناثعلا
 طابضناو يبرع ءافو «قشمد نيسحلا نب لصيف لخد نأ ىلإو قشمد يف اشاب لامح طقس

 نيساي ةناكمل ةبسنلاب ةطيسب ةثداحك ًافقوم ركذأ نأ دب الو يمشاحلا نيساي هللا همحري يركسع

 يف خيراتلا يف ًاسرد يقلأ تنك .ًاماع نيسمخ نم رثكأ لبق رمحأ ًايموق تنك موي يمشاهلا

 نيدلا ماسح ذاتسألا يندصقي دصاق ءاجو .ءاهيف اذاتسأ تنك موي .ةيريمألا ةسردملا
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 ةروث : يل لاق ءاج ةسردملا يف ةيزيلجنإلا ةغللا سيردتل بدتنملاو يكلساللا رومأم ىفطصم

 يتبكر ىلع ضرألا ىلع تسلج كسامتأ نأ تعطتسا اف , يمشاهلا نيساي لتق قارعلا يف
 5 ىفطصم نيدلا ماسح .«تيبلا ىلإ بهذأ نذأتسأ لصفلا نم تجرخ اريخأو ة ةرنسح

 نأ دعب رصعلا ل ا كر نأل .يكلساللا نم هعمس ربخلا

 قارعلا يف همد اوليسي مل مهنأ ينعي اشاب نيساي لتقي مل ليصفتلا تفرعف هيلإ تبهذ تحرتسا

 . توريب يف تومي دادغب نم لحر نيحو هولتق مه امنإو

 . لاجرلا نم ءىبسلاب برعلا ةراسخ رثكأ امو لاجرلا ءالؤمل برعلا ةراسخ رثكأ ام

 تلعشأ يتلا بابسألا نم ناك يذلا ببسلا ايناملأب 0 نويداحتالاو
 نييداحتالا دهع (نأك ضيرملا لجرلا ىلع زهجأ يذلا فيسلا وه وأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 اديدج ًاحالنس اونتقاو ًاشيج اونوك ةينامثعلا ةلودلا ركسع لاقي قحلاو هنأل توملا ةوحص

 نييسنرفلا ذوفن دادزاو زيلجنإلا ديك دادزاف ءايناملأ نم اددم تقولا كلذ يف ًاروطتمو

 نيلرب طخو حالسلاو شيلا نيوكتو ايناملأ ةقادص (نونحلا مألا اسنرف) ماشلا لهأ نيب
 . ضيرملا لجرلل توملاب تلجع يتلا يه دادغب

 ىلإ ايناملأ لوصو نأل زيلجنإلا بضغ ببس ايناملأل ىطعأ زايتما دادغب - نيلرب طخ نإ
 ال لاك ىفطصم ضبنو يناثعلا شرعلا طقس نيحو .دنحلا مهوصو ينعي جيلخلاو دادغب

 اشاب رونأك نكي مل .لوضانألا عم هفطاوعو هلقع لك ,لوضانألا ريغ ميلاقأ نع لأسي

 ةرطيسلا ىلع سورلا زيجي وه اذإف اينارفط يناتسكرتلا رونأ بهذ ةلودلا ةميزه دعبف ايفطاع

 .ريعبلا رهظ تمصق ةشقلا يه انإو ببسلا اذه رونأ لمتحي نأ نكمي الو ناتسكرت ىلع

 . كلذب لجع رونأ لمع نأ ريغ ناتسكرت لتحي نأ دب ال ةديدجلا ايسور يقيفوسلا داحتالاف

 ريغ مهنم وهو نييداحت الا بيعي ام دادغب - نيلرب طخ نع هتاركذم يف بتك لاك ىفطصم

 اريبك أطخ ناك دادغب  نيلرب طخ زايتما نأ لاق ,دهعلا لوأ رابكلا تالارنجلا نم نكي مل هنأ

 تاطحملا ةماقإ وأ نابضقلا رمت يف هتحاسم رصحنت ال طخلا اذه نأ زايتمالا صن يف ءاج دقف

 وليك ةثالث كالتما يف قحلا كاذنيح ايناملا ةيروطاريما زايتمالا بحاصل نأ صنلا يف ءاج لب

 وليك ةتس يه |نإ راتمأ ةعضب تسيل طخلا اذه رورل ضرألا ضرع ينعي طخلا قرش تارتم
 تارتم وليك ةتسلا هذه نإ لاك ىفطصم لوقي «برعلا طش ىلإ لوضانألا لإ مش نم تارتم

 ةتس نوحبصي نيح ناملألا ءالؤه عم عنصن اذاف يناملأ نييالم ةتسل ًاكلمو ًانكس حبصتس

 ضرألا بلس ةينطولا ةيحانلا نم زايتمالا اذه بيعي هنإ «كارتأ نوكي ال فوس ناملأ نييالم

 . ضيرملا لجرلا توم يف ببسلا هنأب هريغ هباع |منيب
 هد مع



 )1١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةرع هتاءوس ركذو 3 . ةظع ىضاملا ىلع ءانثلا

 نييناثعلا ىلع برعلا راث . .كيرتتلا ببسب

 امى ةنيدمللا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 ٍذوكت نأ اننم نسل ةيغرات دهاشم اببأة تايروكذلاو

 ًاثدحتم ىيسفن محقأ نلف .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةرونملا ةنيدملا نع ثيدحلا وه انإو يصخش نع

 مث فا رشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خسيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهبذ سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابي ام ًارشك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو هانألا»

 ركذن نأ ىغبني «نييداحتالاو داشر دمحم ناطلسلا دهع نع تايركذلا درسب أدبن نأ لبقو
 تحت ىلدنألا نا ارا قياثلا اقودلا) دوهبف ههلكف: نم نتسحلا" ديمحلا دبع ناظلسلل
 اولعف نابسألا نإ «ةناتسألا يفو ريمزأ يف ةلوص باحصأ اوناك شيتفتلا مكاحم طغض

 هلك برغملا أاحلأف .دوهيلا عم نويزانلا هلعف امم ةعانش دشأ وه ام دوهيلابو برعلا نيملسملاب
 مالسإلا ىلع مهريجأ هنكل ل برغملا كلم نايلس ناطلسلا أجلأ (ى  نيملسملا
 كلذ ىلع نهربيام هب نودم برغملا خيراتو . «نيملسملاب اونوكي ملو رهقلا تحت هب اورهاظتف
 رحبلا نأ ىتح هعزاني نم دجي ال ًاناكم ةوقلا نم غلب دقو «ينوناقلا نايلس ناطلسلا نأ امك

 رصاحو لب ايفالسغويو ناقلبلا وزغ يف عسوت ىتحو ةيناثع ةريحب ناك طسوتملا ضيبألا
 ةديس ةعافشب كلذ لعف ءدعب ايف هقلطأ مث رسألا يف اسنرف روطاربما عقوأ دقو ءانييف
 هتمظع ىلع نوناقلا نايلس ناطلسلا اذه «ةيسنرف تناكو هيدل ةوظحلا تاذ كلمرحلا

 تيما



 أجلي ملو سلدنألا نم اهيلإ د يب ع ةلودلا هدهع يف تلتعأ  ملسم روطاربماك

 ىلع ةيكابلا ةديصقلا بحاص يدنرلا ءاقبلا وبأ ناك انه نم , يملدنأ يبرع لوضانألا ىلإ

 :اهعلطمو .ةديصقلا هذه يف ءاحأم لكب نايلس ناطلسلا ينعي ناك سلدنألا

 ناصقن مت ام اذإ ءيش لكل
 ناسنإ سشيعلا ابيطب رفي الف

 لود اهتدهاش امك  رومألا ىه
 نامزأ هتءاس نمز هرج نم ١

 :ناهيلس ناطلسلا ينعيو لوقي مث

 ةعد ىف  رحبلا  ءارو نيعتاراي
 ناطلسو رع مهاطوأب

 ؟سلدنأ لهأ نم اب مكدنعأ

 نابكر موقلا ثيدحب ىرس دقف
 تعلط اذإ سمشلا نسح يف يه يتلا ةلفطلا افصاو لوقي دعب ءاجام يناعم رشنا مث

 الف ةنزحملا ةاسأملا ءاقبلا وبأ عرفأ دقل «نيزح بلقلاو ةيكاب نيعلاو ةهركم جلعلا اهدوقي

 لقنيل كرحتي الو أريسأ قلطيل اسمدلا ةمضاع انييف رضاحي نائيلس ناطلسلا الإ :تتاعب نمادخي
 نم ينوناقلا نايلس ناطلسلاف كلذ عم نكلو شيتفتلا مكاحم روج نم هدجاسمو همالسإ
 . .ةملسملا كولملا مظاعأ

 يف ناطلس تاذ تناكو تعمل ءامسأ مهنم اولجسو نييناثعلا خيرات ونود انودلا دوبي نإ
 يتلا ءامسألا 0 0 ةفرعملا ديري نم نييناثعلا خيرات ىلإ 00

 ةينويهصلا س أر يدوهيلل لاجملا اوحسفأ دوهيلا ءالؤهف ءانودلا دوه نم مهنإ نم دكأتأ ال

 ناطلسلا ىلإ لصو دقو يموقلا نطولاب دوهيلل رشبملاو لاب رمتؤم عناصو تالوكوتوربلا عناص
 ديمحلا دبع ضفرف «نيطسلف يف ضرأ ةعطق يف دوهيلل ًانكس بلطيو هضوافي ديمحلا دبع

 ةنسح هذه ريتعتو .دوهيلل يموقلا نطولا قيقحت يف ىلوألا ةلوجلا لزتره رسخو كلذ لك
 ةثلاثلا ةنسحلاو ةنيدملاب قشمد لصي يديدحلا طخلا ءانب ةيناثلا ةنسحلاو ديمحلا دبع ناطلسلل
 نينرادملا خم رثكأف ةملسملا ضرألاب نناسملا ضفري الس ناك ضيرملا لجرلا وهو ناك هنأ
 .دومحم ناطلسلا ةبتكمو تمكح فراع ةبتكم تظفحو . ةرونملا ةنيدملا يف

 000 لعلو كلذ ءارو ناك ايناملأ روطاربمإ لعلو .ديمحلا دبع ناطلسلا علخو

 انأ اهبابسأ نم ناك دنهلا قيرط ىلع زيلجنإلا لاوغتسا لعلو كلذ بابسأ نم ًاضيأ ةيسورلا
 ةربع ىضاملا ةءوسل ركذلاو .ةظع ىضاملا ىلع ءانثلا لعل هب , ركذأ (نإو ًالصفم ًاخيرات ركذأ ال
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 ىلوملا ىبسكرشلا ريبكلا طباضلا وه ديمحلا دبع ناطلسلا علخ ىلوت يذلا نأ بجع نمو
 نمو ءاشاب تعلط اهسأر |منإو ةيداحتالا ةموكحلا سأري مل .تكوش دومحم يكرتلا يقارعلا
 لبقف .ةيناروط ةموكح تناك دقل . يرخفو لامحو ديواجو ليلخ همعو اشاب رونأ اهسوؤر

 يف مهسرادم اورشنو اهب اورهج نيداحتالا نكلو ةئداه ةمعان ةيناروطلا تناك نييداحم الا

 اذإف ,كيرتتلل نارقلا ةغل كرت نوقيطي برعلا اوبسح مهنأك كيرتتلا سرامت ةيبرعلا ميلاقألا

 ا يف بلطت 0 1 ماا

 اسنرف نيب ةينامثعلا ةيروطاربمالا تمسقو (وكيب سكياس) ةدهاعمب قرف برعلا اذإف

 حبصأف .ةيرصيقلا اوطقسأ نأ دعب نويعويشلا اهنلعأ نيح الإ برعلا اهفرعي ملو ايناطيربو
 . يموقلا نطولاو دوهيلا (روفلب) دعو مامأ مهسفنأ برعلا دجو مث ءهيلإ نمو نينيل رصيقلا
 برعلا فاصنإ هسيئر نلعي نآلا ايناطيرب يف رارحألا بزح فقوم ىلع جرعأ نأ ينتوفي الو

 دعوب يمس نأو وهلا نبأ يذلا نه وج كيولف لوألا ةماعلا بح نقاط ةرازول

 دحأ نيع انيح هخسر 5 اذهب رارحألا بزح فتكي ملو «ةيجراخلا ريزو» روفلب

 بودنملا هونيع  يدوهيلا رارحألا بزح ةسائر يف جروج تيولف فلخ يذلا  هئاضعأ رابك
 يف مهنوقلعي زيلجنإلا طابضلا اوقنشي نأ دوهيلل نكم يذلا وهف ,نيطسلف يف لوألا يماسلا

 . مادعإلاب همكح يناطيربلا ء ءاضقلا ردصأف نجيب ميحانم نم تبضغ

 ع م ةلود اوناك دقو هب اوكسمي نأ ًاديعب نكي ملو

 رك سأري وهو نجيب مياس نو نإف اذه عمو 00 بعشلا داما ًايلحم اكالهتلا

 .«لود اهتدهاش (ىرومألا يه » .ءاضقلاب ةيوخسلاوه انإو يمسر وفع ردصي مل ذإ

 ناكو لوضانألا جراخ ةيناروطلا نع لأسي ملو لاك ىفطصم راثو ةينامثعلا ةلودلا تهتناو
 مل هنكلو «ليندردلا ةلمح مزهو نانويلا ىلع رصتنا .لوضانألا يف ةلود ايكرت ىقبت نأ همه لك

 . دجسم يف ةرانم مدهي نأ لوضانألا ةيناروطب رصتني

 اهيلع ةرانم مدهيل عضخي ملو رييغتلا ضعبل عضخ« ءاملسم لوضانألا بعش لاز الف

 . يراصنألا بويأ يب رَأ ريق مامأ نذؤملا
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 سلجم ) مسا تحت ناك «ناملربلا سيسأت نم نويداحتالا هعنص ام ركذتأل دارطتسالا انذخأو

 كيزتتلا ةغل نكلو .نيعتنملا وأ (نيثوعبملا سلجم ) اولاقل هوبرع ول ةيكرت ةيمست (ناثوعبملا

 نيثوعبملا ركذأ نأ ىنمهبو «باختتالاب ال رايتخالاب سلجملا اذه ناك دقل .كلذ ىلع ترصأ

 نيذلاو زاجحلا نم نيئثوعبملا نإ .ىرخألا ميلاقألا نم نيثوعبملا فرعأ مل ينأل زاجحلا نم

 نب لصيف فيرشلا هوخأو نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا ةسمخ اوناك سلجملا اذه يف هنولثمي

 لنيز مساق ةدج نم ريتخا امك رايتخا وه ءاهعم فئاطلا نع وأ اهدحو ةكم نع نيسحلا

 ةرونملا ةنيدملا نع امأ «لنيز فسوي جاحلا وخأو حالفلا سسفؤم لنيز يلع دمحم جاحلا وخأ

 يرب نومأم ةرونملا ةنيدملا نالثمي سلجملا اذهل ناراتخملا ناكف هلحم رايتخالا فداص دقف

 قبست مل ةميقو ةرونملا ةنيدملا يف ةقباس مدق امل نيتيب نم نالجر .مشاه رداقلا دبع ديسلاو
 ةفارعو ةنيالللا يف ةفارع هل تاع تيبو ىربلا تيم رفاظ ةلمحتو ةمسا دعا ةدذلا لخاد

 دعب فارصنالا وهأ راتخا يذلا نم يردأ الو هلحم يف رايتخالا ناك تلق انه نم بسنلا

 نيذه ةميقب نافرعلا وه مأ رفاظ دمحمو دعسأ دمحأ لاجر نع ديمحلا دبع ناطلسلا طوقس

 ؟نيخيشلا

 ةوتوحملا هيلع سانعاو. نئلجلا نيم ارازق ازدبضكسا: دقق ةليضفا نيكيدنلا كيذنشو
 .دحأ ىلع ناسل نسلتي الو دحأ ىلع دي دتمت ال ةيساوس ةنيدملا لهأ نأبرمألا ناكف نورخآلا

 اهلاش يف نمو ةنيدملا قرش يف نمو نويعلاو نابرقو ءابقو يلاوعلا لهأ نم نوفعضتسملا اذإف
 ريغ هنع جورخلا ناكمإلا يف ناك رارقلا اذه نكلو .مهنع ميضلا عفرو اوفصنأ دق ءاهيرغو

 ءاخرلا نأل رارقلا اذه تبث يذلا وه نيلماعلا طاشنو ةنيدملا عاستاو لاملا ةرثكو ءاخرلا نأ

 لخنلا عرز رثكو عرازملا تمنو ةنيدملا تعستا نيحف .دحأ ىلع دحأ روجي الأ لفك يذلا وه

 .رضي مع سانلا ضعب فكناو عفني |ب سانلا لغش

 ةنيدملا ماكح ةريخ نم ناك اشاب يرصب همسا كاذنيح ةنيدملا مكاح ناك يذلا اشابلاو

 اذه سارح نم ناكو . . ءيش لك فرعي . .رصق يف هسفن سبحي مل قاوسألا يف ىشمي
 اندانسإ ينثدح دقو ا .رارقلا

 ا «ةحانملا ا يف ةراع رخا ًالوبخمو 0 0 0 ةلوبخت نأ رقص دمحم ديسلا

 كاس كب مرسال ل رد

 فرعي ال ديسلا ناكو ؟اذه ام  ةيكرت ةنكلب اشاب يرصب هلأسف رقص دمحم ديسلا انذاتسأ

 حبقأ ظفلب وأ «نونجم كنإ» ينعي ام ةيكرتلاب هل لاق «نيناجم ءالؤه لوقي نأ نم الدبف ةيكرتلا
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 اناا ار نيس ةودجلا يره قيقفارلا دعنا: لب سقت لفرع هدر [اساتقإبلا نقي
 .نيناجم ءالقعلا ضعب نألو ءالقع نيناجملا ضعب نأل

 . .انقاب يرخف هنع الذب اولوق «ىوألا ىربكلا برخلا تادب امدنعاشاب يرضب ىهتناو
 نيسحلا نب ىلع نيفيرشلا دوجوو اشاب رونأ ةرايزو اشاب يرخف نع عسوم ثيدحب يتأنسو
 يف هبوبأ ىلع يتأت عستيو عستي كلذ نع مالكلاف كاذنيح ةنيدملا يف نيسحلا نب لصيفو

 . ةيلات تاقلح

 عرضلاو عرزلا

 فلألا دعب عبس ةنس ليس دعبو ىلوألا هتاونس يف رشع ثلاثلا نرقلا لهتسي داك امو

 ةرضاحلا نيب لحمضي ماصفلا أدبو رشتني ءاخرلا أدب دقو الإ لهتسي كلذ داك ام «ةئاثالثلاو

 الو ةلودلا ةوق عفادب ال «ةيدابلاو ةرضاحلا نيب ماصخلا ىهتنا امك ٠ هجراخ وأ روسلا لخاد

 ةنيدملا جراخ لخن هل يرضح نم امف .فلحلاب لماعتلاو ءاخرلا ريثأتب وه |منإو ةافاصملا عزاوب

 , عقوملا كلذ يف نأشلا تاذ ةليبقلا نم فيلح هلو الإ ءابقو نابرقو يلاوعلا يف وأ نويعلا يف

 ليخنلا نم عرزلا ةدايزب وأ ليخنلا نم نوكلميام ةنايصب نونعي ةرضاحلا نم نوريثكلا أدبف

 لب .ريعشلا ىتحو (ةيعملاو ةطنحلاو « يميقللا) ثالثلا اهعاونأب ةطنحلا ةعارز يف عسوتلاب وأ
 فقسألل ديرجلا ةنايص لب . ةجئار ةراجتو ناويحلاو عرضلل ًافلع ةاونلا ةنايص كلذ نم رثكأو

 يأ ليبانزلاو فصخلا نوعنصي ةرسأو فصخ نوعنصي فعسلا ةنايص كلذك عوذجلاو

 جراخ ةرضاحلاو ةيدابلاو نييلخنلا نم ىمادقلا ةنيدملا لهأو . ةئراط ةملك ليبنزلاف .لتاكملا

 .ررسلا نوعنصي ةصافقلا ناك ديرجلا نمو .ةفقلا لدب وأ ليبنزلا لدب لتكملا نولوقي روسلا

 فلعو لتاكملاو ةرسألا نم يتاذ ءافتكاب عتمتت تناك - كلذ لكب - ةنيدملا نأ ينعي اذهو

00 

 هنم نولمعي هنوغبديو هنوحلمي اوناك [نيب .دلجلا يمرن نيتاش وأ ةاش انحبذ اذإ مويلا اننإ

 . .اهنوطمصي اوناك منيب مداقملا يأ عراوكلا يمرن مويلا نحنو . كلذ ىلإ امو برقلاو دعاوجلا
 ال جاجدلا ىتح . .اهمحل نولكأيو اهتقرم نم ديرثلا نوعنصي . .اهنوخبطي . . اهنوفظني

 امك .ةلابزلا ىف ا د ها تيسن لعلو .ةمعنلا انو

 . . مايألا هذه لعفن

 |مف «عرضلا ءانتقا ىلإ نوتفتلي ةنيدملا لهأ لك اذإف .ءاخر ءاخرلا ىطعأ نوصلا اذه
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 ىسنرف ريسأ لجأ نم انييف رصاح ينوناقلا

 شيتفتلا مكاحم نم همالسإ ذاقنإ نع دعقو
 نيناجم ءالقعلا ضعبو . . . ءالقع نيناجملا ضعب

 نيسحلا نب لصيف 7 نيسحلا نب هللادبع فدرشلا

 ايع دخلا

 0 لا 7



 , ماعطلا ةدئام ىلع ةيلح هنوضمحي وأ لافطألل ءاذغ اهنوبلحي نازنعلاو زنعلا هيفو الإ تيب نم

 نمسلاو نبجلاب يتاذ ءافتكا اهيدل ةرونملا ةنيدملاف «بئارلا نبللا وأ يدابزلا نبل ناك ءاوس

 وأ ةرصبلا نم ةطنحلا نودروتسي دقف ةطنحلا نم ريثكلابو لب نبللاو محللاو (طقيلا) ريضملاو

 لبق اهيلع انك يتلا ةرثكلاب كلذ ناك امو ماشلا نم وأ ةيارحجلا ةطنح رصم نمو دنحلا نم

 ادنك نم ةطنحلا دروتسن دعن ملف يتاذلا ءافتكالا انتحنم يتلا ةطنحلا ةعارز يف نآلا عسوتلا

 1 ل ال ا نب صا ءاكيرمأ وأ ايلارتسا وأ

 سفانتلا نأ ىتح .رمخملا شوشدملا ىونلا وأ ريعشلا وأ ميسربلا نم ءاوس هيدي نم اهفلع
 ةئيرم يأ (يرمت) هدي نالف ديسلا :نولوقي نورخافتي عرضلا اذهل نيكلاملا نيب كلذ يف

 وم اس حو 00 ل ل

 ةدالو رثكأو ابيلح رثكأ ةيرصملا ة ةثالث زعاملا عاونأ نأ سنا الو هدحاو فلعلا نأ عم

 ةيرصلا ندا دلال سارلشلا لع نو عر اهلج , يقرود هنأب اهعرض نوحدمي

 :رثكأ امو جاعنلا ينتقي نم مهنم ليلقو ءايلخ كفار ءاعرض رغصأ ءادوسلا 0

 انديس هللا لوسر ثيدح نم كلذ اوذخأ مهنأك نبللا تاذ نوحبذي ال مهن :أ ىلع مهصرح

 هللا لوسر ناك دقف ءادغلل ةاش مهل حب ءْذيل فرتحي (ناهيتلا ن نبا) هبحاص ىأر موي ل دمحم

 حبذ نال (نبللا تاذو كايإ) لوسرلا هل لاقف ناهيتلا نبا ىلع ًافويض رمعو ركب وبأو دلك

 ريمحلاو لاجلا عم ةيقاسلل ناريثلا نيقش ىلعف رقبلا امأ .ةيناويحلا ةورثلا هب لقت نبللا تاذ

 نيذلل هنوعيبيو اهدبز نوعنصيو اهبل نوبلحي ةنراكتلا يأ ءروركد لهأ دنع ىئنألا ةرقبلاو

 نمل ضيبلا نوعيبي نييلخنلا نم قيرف هينتقي جاجدلا ىتح لمعي لك . .زعاملا اونتقي مل
 ةعارز ةرثكو . .دمحلا هللو نآلا وه امك يتاذلا ءافتكالا هنم ناك ضيبلا نأ ينعي هيرتشي

 يف رصان بايذ . ضرأ نم كلمي ام ةحالف نع هسفنب خمشي ريبك كانه سيل «ليخنلا
 .هلاوس يف تاحش فيرشلا .سرغلا يف هجاوخلا .راودلا يف هشيش دوعسو ةيليقعلا

 تناجت ةتاكيإ يف ملم نب هللا ذيع يتيما يف ىعاقلا خلاط. ةيرالبلا يف رضان كايررقلاو

 ىتحو «سبييابعلل ةيسابعلاو . يعافرلل عدجلاو يعبرلا يف يجقشاخلا .ءابق دجسم نم

 نات تست عل ةقيلل اكلم حبصأ ءارشلاب - مث ابق يف ناتسب هل ناك نوع فيرشلا

 فرجلا لهأ وأ يلع رايبأ لهأ ءاوس يارسلا اهكلمي فرجلا يفو يلع رايبأ يف نيتاسب كانهو

 ف مريشخ فسوي «ةنيدملا لاهش عرصملا يف يندم نيدباعلا نيزو .ةمعانلا يف يراصنألاو

 ,ةيناعوجلا يف سامحم هوخأو ليخد نب هللا دبعو ناعوج نبا .عرصملا بناج ةيمريشحخلا
 نيدلا ءاهب دج يجقشاخ قوتعمو .ضيبلا مأ يف يديسولاو «ةيتفملا يف يناتسغادلا يتفملاو

 انويعو اهورمثتساف ةدعم ارابأ اودجو كئلوأ . .رخآ نأش هلف سورحم دمحم امأ «ةيلبينشلا يف

 يف قيقعلا طسو نم ةرهزلا نيع رفتحا .نأش هل ناك دقف سورحم دمحم امأ ءاهورمثأف ةدعم
 بج ماا



 وليك ةرشع نم رثكأ غلبي دق ليوط لبدلاف «نيعلا ءام هيف ريسي البدو أزرخ عنصي هناطلس

 امهو يناب نيعو ةيعفادملا نيع يف فيظنتلا ةيلمع داز (ى اهنامرو ةرهزلا لخن عرزي تارتم
 ملاس ينب ضرأ ىفف ةرهزلا امأ ةيبرحلا حورسم ضرأ يف ةنيدملا قرش لامش نم ناعبني

 دلو نيو نفاس هلعيو ردع ند قعس ةةداحألا نم ةيفلاخ كلمتام نوبل اذه .ةيبرحلا

 نبا فلاح حورسم نمو .دعس همساو سارلا يلع دمحم دلو خيش يفيوحلا فلاح دمحم
 هنأ ينعي فرع يف حاشا ابك نم دقرمتوربا فلاحو «ينارلا لعرمع يب خش دير

 نم كلم دحأ اف , يناب نيعو ةيعفادملا ليخنو ةرهزلا ىلع دحأ يدتعي الثل يملاسلا فلاح

 ل ل ويل ا

 ائيش كلمي ال هنأل هيلإ ةعاضب لسري ال أ سيوسلا يف هليكو نورغي هيلع نومان نسلتو هدي

 لآ نم لجر ةميقلا دادس نمضي الامج يرتشي ب لئاح ىلإ ىبجي هنبا لسري نأ هؤاكذ هل قتف

 رصم ىلإ لصي هئافلح ضعبو هديبع هسرحي اهداق ةنيدملا ىلإ لامجلا تلصو نيحو ديشرلا

 رول يال ذعر دا دلع لادم ال يي رسل وهلم نإ بي دك سكب لاح يب

 هلباقي مل هليكو ىلع لخد نيحو .بهذلا نم بارج هدي يفو تودلا نم ًابوثو ءاقرب ةلمش
 بلطو هايحف همسا نلعأ مث ,سورحم دمحم نم بودنم هنأ نلعأ نيح همسا ىفخأ هنأل
 لامجلا ةميق ددسيل ريثكب هجروا ونيت لاملا يدؤيل رتفدلا ديق ليكولا نم سورحم

 هبشأ ارا ناكر ةرهزلا نامر نم (مك ىدهأ هنأ ىتح هانب ام متيل ريثكلا ىقبو لئاح لهأل

 ةيدحلا لمح ْنَمو ؟ نامرلا ىدهأ نملو  فئاطلا نامرك سيل ةنيدملا نامر نأل .طويسأ نامرب

 ةنيدملا راز دومحم اشاب دمحم دلاو قالطإلا ىلع ديعصلا ميعز .اشاب نايلس دومحمل هادهأ ؟

 ةيدهلا لمح يذلاو نيسح ينب رصق يف ليللا لمج تيب يف لزن مكاحلا نم مركأو ججح نأ دعب

 ناكو هتوزع كلت ىنيلسلا دلو «نامهيلس دومحم هفرعي هسفن نلعأ اذإ هنأل يدلاو ناديز نيسح

 ةيدهلا ينيلسلا دلو لبقتو ميلس لحاسل ةعبات ةعيطملا ةيرق نأل ةوزعلا هذه ىلإ يمتني يدلاو

 دومحمو ةنيدملا يف قرعتسا سورحم دمحم نكلو . يديعصلا روزي يديعص سورحم دمحم روزي

 بهذو ىبأف سابع يويدخلا طوقس دعب شرعلا هيلع ضرع ىتح رصم يف قرعأ نايلس
 دومحلا اقيدص ناكؤ .ناطلسلا بقلب رمألا للوتيل داؤف كلملا وخأو سابع مع لماك نيسحل

 لبقي مل اذإ اوداك زيلجنإلا نأل كلذ ىلع هثح طويسأل ريدم لماك نيسح ناك موي ناهيلس

 لاتنئتنوكلا قدنف يفو رصم يف ناكو ناخ اغأ ليعامسإ اوجوتي نأ ناطلسلا لماك نيسح

 يأ «.هئابا نييمطافلا ةلود دجم ديعيل رصم يف شرعلا ىلع ظملتي ناك ناخ اغأ ليعامسإو

 نأ ناخ اغأ عابتأ ةيليعاسإلا عاطتسا رصانلا دبع لامج دهع يفو انه نمو . ةينطابلا ةلود

 . .رصم ىلإ نودوعي مهلعل ةرهاقلا دعب ةينطابلا زكرم ناوسأ يف نفدي

 - ملال



 يديسولا دمحم ادعف ةيبارغلا نيع كلمي ناك ,لبنس رهاط خيشلا وكذأ نأ تيسنو

 ظاتغاف ةصاصر هيلإ بوصي لبنس رهاط دبع ىلع ادع مدلا فلح اهل لاما فلحانفيلح

 لميوه نب هللا دبع مزاوحلا خويش دحأ هنم اهارتشاو هيلع ةزيزعلا ةيبارغلا عابو لبنس رهاط
 ءاطعملاو فايضملا لميوه نبا جوحأ نمزلا لوط نكلو ءابهذ هينج فالأ ةعبس اهتميق عفد
 ةثاثالثو فلأب ةيبارغلا عيبي نأ نمزلا هجوحأ هينج فلأ ينابق ىفطصم هقيدص ىطعأ يذلا

 . .زيزعلا دبع يجيرخلا وأ ديبع فسوي دمحم هنم اهارتشا لاير فلأ رشع ةثالثو هينج

 . .دمحمو

 . .تايركذلا يوري ةركاذلا يف وأ ساطرق ىلع ًللجس خيراتلا لازامو مايألا تلاد اذكهو

 ل مؤ



 (67) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 داهحلل يبأ دعتسا

 نسوعلا ف“
 ةئيدملاب ةروثلا هتقبأف

 . ةرشاعلا يف
 ةروثلا رسب حبأ ل

 ايدك ضرأ نكدرلل فرخ د تيما

 هارد د ل روحا ةنيدمللا ا

 مث فا رشألا دهع مث يداش رلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامثعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خبراتلا نم خيرات
 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ار ثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو انألا»

 اشاب يرخفو نييناثعلا ةيقب
 ننال ل .ديمحلا دبع رصع بهذو 5

 مهيلع تقشن تقشنا نئلف .ةيالو ناطلس مهديب ناك نييداحتالا نأل .ءالولا ةفالخلا يطعي داشر

 ةيناثعلا ةلودلا دض تاروثلا مايق بوعشلا مهنع تذحخأ نيذلا مه (نإف ةيبرع ميلاقألا

 وه امىكوأ .سابع يويدخلا نم ءالولا وه | ةينامثعلا ةلودلل الكش ةعباتلا ةيويدخلا رصمف

 دعب رصم .لماك ىفطصم أدبم وه اى يزيلجنإلا رامعتسالا ةبراحمل ًايونعم اهب طابترالا

 هد 8مل



 حبصأ ا ا رع ل ا ول ل

 مه اوناك زيلجنإلا نأ عم .ءارفسو ةيجراخ ةرازو اهل ةلود رصم تحبصأو ءًاكلم ناطلسلا

 ىلع ةروشلا اولعشأ ءايعزلا نم ةيرثكأو يرصملا بعشلا نكلو .ءايشألا لكل ءيشثلا

 هس ع ةب ةلتحم تسيل ةلود تحبصأ تاونس دعب رصم اذإف .زيلجنإلا

 نيطسلف اهميسقت ىلإ عضخ :أ ال يتلا ماشلا امأ «لالتحالا دونج سيوسلا ةانق ىلع بعوتست

 ةئضأ لإ ابوتوت ناعم نم 0 ًادحاو ًايلقإ الإ تسيل «ندرألا قرش ايروس نانبل
 «رامعتسالا اهمسقي مل ءًاقرش تارفلا ىلع ةريزجلا ىلإ ابرغ حفر نمو ًالامش ةنوردنكسإلاو
 لوألا ردصملا ماشلا تناك دقف ءاوكرداف اوكرتتسا ماكح تحت ةمسقم تناك كلذ لبقف
 لبقت نأل دادعتسا ىلع ماشلا تناك نيرئاثلا عمج يذلا سيراب رمتؤم دعبف «ةيبرعلا ةيموقلل

 0-0 يأب ربدت مو يلع نب نيسحلا ةروث ىلع تلبقأف «يبرع رثأت يأ

 00 .نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ناك كاذنيح ناطلسلا بحاصف

 نوكي نأ هتميزعو همعز ينو ناك .قشمد يف شرعلا رسخ يذلاو قشمد يف كلملا نيسحلا
 ينوعو مدرم ليمجل افيح يف كلذ لاق وه .ةكم يف هيبأ ىلإ أجلي الو ,زيزعلا دبع كلملا عم
 نم رثكأ يفو ةرم نم رثكأ كلذ تركذ دقو .متسر رديحو ديعسلا يرونو يداها دبع

 موي امو ءال ةروز لوأ يف ةيقارعلا ةفاشكلاب ةكم يف انلفتحا موي هتركذ ام لوأو , عوضوم
 . ةرونملا ةنيدملا يف مدرم ليمج نم كلذ تعمس دقلف ءرسب ةميلح

 ام لك .ةدج يف عضولا ام فئاطلا يف دادعإلا ام ةكم يف رمألا ام , يردأال زاجحلاو

 نب نيسح لبقلا اهريمأ ةرمإ تحت غبار يف فقوملا نعو ةرونملا ةنيدملا يف عقو امع هيردأ

 ةحلم ركذأ ينإ ىتح «ةيناثعلا 0 1 . كيريبم

 .ةيبرح ا ةيحورسملا ا الاصتا نيلصتملا دحأ فوع وبأ ديعس اهلاق

 «ردانكلا» ىتح لوبنطسأ نم ءيش لك نولسري اوناك طلغ برعلا اهبراح كارتألا :لاق

 نب نيسحل ءالولا ودعم ىلا اج رئاك هنأ مهمحري ناينب نب رصان وبأ ناينب نب تيخبف
 كلير

 ةعاطلا نع ذشي ال رضح دقو كيريبم نب نيسح لايتغا مت ةكم يف لورج يفو انه نم

 يتأن زيزعلا دبع كلملا عم يباجيإ رود هل كيريبم نب ليعامسإ هوخأ اذإف .كارتألا لاوز دعب
 طابض نم |مهعم نمو يركسعلا رفعجو ديعسلا يرون زجح غبارل رودلا اذه نإ دعب هيلع

 مل .نيسحلا نب , لصيفل ًاددم مهلسرأو رسألا نم زيلجنإلا مهحارس قلطأ نيذلا قارعلا

 ءىطخيو ءيناصح نبا رابا يف اورصحف لوصولا نم مهرقب "لعاسلا اوبكري نأ اوعيطتسي
 أطخأ امك ءانيس داصلا لعجي ناسح نبا رابا لوقيف «ةيبرعلا ةروثلا باتك فلؤم ديعس نيمأ
 . «قناخلاب» زيلجنإلا نع ًاذخأ هيمسيف دحأو ةرحلا نيب قيضملا «قنخلا» مسا يف

 تا



 رولا تلف

 تقوب تملع دقف ةروثلا تأدب نيح ةدهاشمو ًاعاس اهنع يتايركذف ةرونملا ةنيدملا امأو
 اهب رشفأ «ةرشف» كلذ نكي ب ملإ ؟كلذ ناك فيكف , يرمع نم ةرشاعلا يف لفط انأو اهمايق

 ةرونملا ةنيدملا تناكو يرخف ىلوتو اشاب يرصب لزع «ميقلا رادهأ وأ ةميقل اعلظت اهنقرتفأ وأ

 , حارفأ اهدعب ام حارفأو ليللاب ٍتارهسو راهنلاب لمع ةئداه ةمعان «ناكسلا ةرثكب جوت

 ثدحتي لك ءاشاب رونأ ءيجمب ًارشب رثكأ تناكو يرخفب ترشبتسا اهنإ ىتح كلذك تناك

 ةنيدملا يف رونأ دوجو يفو ناكو . خيراتلا هيردي ام دعب رهظ نإو هيردأ الام يرخف عم بتري
 يف لصيف ريمألا هوخأو نيسحلا نب ىلع فيرشلا ريمألا ناك نييداحتالا نم يناثلا لجرلا وهو
 رونأ نئمطيل ناتنيهر ةنلعم ريغ ةروصبو امه (نأك يرخف نوقرافي الو رونأ نوقرافي ال ةنيدملا
 نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا امهاخأ نأ عم .كارتألا دض كرحت يأ نع امهدوجوب يرخفو

 تاباطخلا نالدابتي «نوهمكم يرنه رسلا» ضوافي تاذلاب تقولا كلذ ينو رصم يف ناك

 باتكلا نتقيلف تاركذملا هذه فرعي نأ ءاش نمو كارتألا دض ةروشلا بيترتل دوعولاو

 قارعلا نم هتبلج دق ينكلو عاضو يدنع ناك . يقورافلا فيلأت «ةيسايسلا قارعلا تاردقم»

 اكرحت ام اذإ زجحلا نافاخي روسلا لخاد انكسي ملف نافيرشلا أطخأ دقلو اروصم ماع لبق

 م اهلجأل ًاديدج ىنب وه امنأك ميلس ىفطصم تيب يف يماشلا باب جراخ انكسف رفسلل

 ةدعاس ينب ةفيقس نع دعبي ال رامتلا دودح لوأ ىلإ هرهظو ةبراغ هتهجاو 0

 نم ادنجي نأو اشابلا انئمطي نأ امل مت ثيحو ًاريثك ةيدابلا نكس نطعلا نع دعتبي الو ًاريثك

 | ءرصان هوخأو يلع نب ذاحش فيرشلا مهمعزتي ةيلاعلا لهأ نم لئابقلا نم (مهعاطأ

 نب دمحأ انفيلح مهسأر ىلعو عرفلاو عابض وبأو نايرلا يداو 0 ينب ضعب امهعاطأ

 ورمع ينب خويش ربكأ وهو تاذلاب قبير نباو ورمع اونبف الإو هتعوط عماطملا نأ ,ناعيمج
 جورخلا نافيرشلا عاطتسا «قيبر نب عيزب» مهريبك هللا دبع فيرشلا هلتق دقف رأث بحاص

 نأل تعاطأ يتلا لئابقلا نم سارح مهعم ةريشع قيرط قنخلاو ةرحلا نيب قرشلا قيرط نم
 ءءاحورلا ريد .ججس يداو شيرفلا يناطلسلا قيرطلا امأ امل نمألا هيف قرشلا قيرط

 نيرمأل نما ريغف «غبار» ةفحجلاف «ةروتسم وأ ناصح نبا رابآ ءءارفصلا يداوو ديجيسملا

 ْ , كيريبم نب نيسحو ناينب نبا اوفاخ مهنألو ضوافتلا مهنيب مت ام ةنيدملا برغ لئابق نأل

 .اضيأ نايئب نبا نانمأي ال اهنأل «نافسع . . ةشره . .رياغلا ةصحلا قيرط اكلسي مل بأ امك

 قوس يف ناكدلا يف اهموي تنك دقو كلذ دحاو ببسب ةروثلا مايقبو كلذ لكب تملع دقل
 انتس ليبس» ىمسملا ءانبلا كلذ دعب يرصملا باب نم جراخلا نيمي ىلع ناكو يناث ةبابحلا

 هب كسمي قريبلا وأ كجنصلا وأ ملعلا يرصملا باب دنع اذإو ناكدلا يف تنك ,«ةمطاف

 تاؤا ادع



 داهجلا سيوسلا ىلإ ,ءنيملسم اي داهجلا ربهج توصب نايداني (مشاه دمحو هيقفاب» ناديسلا

 لإ ريثكلا بهذف ءادنلا كلذ 0 عمسو .رصم نم سيوسلا نم زيلجنإلا اوجرخأ

 ًابابح ناكو ناكدلا يدلاو قلغأ ي أ لّزع دقو الإ ةظحل نكت ملف .داهجلل نودعتسي مهتويب

 تنك انش :ىرتكلا هجوز دتعزيكلا هيث ىف نكأ مو .رصعلا دعب تيبلا ىلإ يدي نم ينرجو

 تيبلا لخد اذإ ىتح بهذأ ينكرت ام « سيمخ شوح يفو رعشلا تيب يف يمأل يتدج دنع

 تلاق ءحالسلا ىوبي ناك دقف « عبصأ مأ قدنبو هدنع ناك فيسب كسمأو ةءابعو ًابايث بلط

 انأ ناكدلا يف يتلا ةعاضبلا اوعيب بهذلا اذه يذخ لاق «شوبرم كبشأ» عنصت ام : هتجوز

 ريغ ديري ام لعفي هتكرت اهرثأت نلعت مل ةجوزلا نكلو يبأل يتاوخأ تكب ءانتهب .داهجلا بهاذ

 ىلإ سيمخ شوح ىلإ رايطلا قاقز نم تجرخو ليل يف اهتءالم تسبل لوغشم وهو هتلفغ اهنأ
 . .اهل حتف بابلا تقرط «ناعيمج نب يداب ريبكلا لقعلا وذ هوخأو ناعيمج نب دمحأ تيب

 ديري هلام كرتو هحالس عمج» تلاق «نيسح باصأ شيإ هتيخباي كلام» ناعيمج نبا اهفرع
 لصوو .تيبلا تلصو . كءارو نآلا انأ ىبهذا» ناعيمح نب دمحأ لاقف «داهجلا ىلإ باهذلا

 : لاق «يبأ هلباق ءاهءارو دمحأ

 ةكم يف نيسحلا اهبشي كارتألا ىلع اهبشن ةثالث مايأ الإ ىقب ام حيار تنأ نيو لوبهماي»

 اذه .كلايع عم سلجا دوعت نل كنإ .«يلاوعلا يف تاحش اهبشيو ىلع رابا يف انأ اهبشأو

 ىضرو (هنيهوم زيلجنالا برح . .ءانيس ف اوكلهتل ةنيدملا نم مكنوجرخي لايع بعل

 . يدلاو

 نأ عيطتسي يبرع هنأل نالعشلا اشاب بلاغ يدلاو ربخ الو ةنوخ انك ولو ربخلا اذه انملع

 |هتايح ىلع ىقبي ال لصيفو يلع نيفيرشلا كسميو دعب يرخف كلذ ملعيل ةيبرعلاب هملكي
 الو يدلاو نوخأ لفطلا تنك اف اوبرغتست الف رسلا اذه انص . . صاصرلا قلطنا ام اذإ
 ا يا

 "ل هر دار

 ىلإ هيديفحو هيتنبو هيتجوز لخري عرسأف ةنيدملا ليحرت نم يرجي فوسام يدلاو نطفو
 اوبكر ةنيدملا يف قرعتسا مويفلا لهأ نم وهو يدوحجلا هللا دبع نم لام ةثالث رجأتسي فرجلا

 عبني ىلإو شيرفلا ىلإو ءامجلاو ناقحر نيب هالحأ ام داو ةيسرفلا ىلإو ءامجلا لامش نمو لاوجلا
 نارف داوع لخن نورتشي عيبرلا امهلبقو فيرخ او فيصلا لصف نوضقي لخنلا عبنيف بديل ذ ءرحبلا

 ! ؟كلذ ناك فيك ,لهألاب انقححل ىتح مايأ ضمت مو هعم سلجأ يب !«كاشنمأو هزم نوئاتفي

 ل و



 (9 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا تعاج

 !ةمختم اهتاعدوتسمو

 . ةثاغالا ىلإ عرسأ ميصقلا تناك
 مد ةرطق كفست نأ نود ةئيدملا لخدي زيزعلا دبع نب دمحم ربمألا

 اى ةنئيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 ٍدوكت نأ اهم سيل . .ةيخعرات دماشم امأ تاي كذلاو

 ًاثدحتم يسفن محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةرونللا ةنيدملا نع ثيدحلا وه انإو ىصخش نع

 مث فا ركل د مث يداش رلا دهعلاو ائديمحلا دهيعلا ةيناهشعلا

 حلاو لاصفتالاو لاصتالاو لاوحألا 0 خيراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهمرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو هانألا»

 هيلإ امو اشاب يرخف .

 مل يتلاو ةيبرعلا ضرألا ةيامح ةيلوئسم اههبنم لك لمح دق اشاب لامجو وه (نأك اشاب يرخفو

 ثيح نم ةدارإلا قلطم ناك ماشلا يف اشاب لامجف « سيوسلا قرش ينعي ءراعتسال عضخت

 ناك لب .هلثم اشاب يرخفو «ءءاشي نمبو ءاشيام لعفي ةدارإلا قلطم وه ةدارإلا ديقم هنإ

 لامح نأل "5 لخاد يبرع لكب ًاقيض دشأ اشاب يرخف

 اهنأ اوركنأ يتلا ةينامثعلا ةلودلا دض مهنأ ملع نيذلل نوجسلا حتفو قناشملا قلع دق اشاب
 ا : رك ماللا يف تلاغيو': نهب درحل تركت اهل مهتلود

 - ة8#ادل



 ماشلا يف اشاب لامج ؛ةجح ناكل ,كيرتتلا ةيلمع هقبست ملول لوقلا اذه نإف .ءىراوطلا
 «نيلحرملا رثكأك , ماشلا ىلإ اهنم ةنيدملا لهأ لحري نأ اشاب يرخف نم لبق رمأ يأل يردأ ال

 تناك ثيحو لصألا مهل تناك ثيح اهدجن ىلإ يأ اهقرش ىلإ اولحر ةنيدملا لهأ ضعب نأل
 لب ماشلا ىلإ رجه مل ةنيدملا لهأ ضعبو «ةيناث ةراجتللو «ًالوأ نمألل عساولا لاجملا مهل

 عبني ىلإ لحر انريغ بسحأ امو ءرحبلا عبني ىلإ مهريغ لحر امك ؛ قل ىلإ لحرر نطقت
 . لخنلا

 ىضرع) هنومسي اوناك يذلا (شيرفلا يف) نم هيلع راصحلا نكي مل اشاب يرخف نإ
 نم ضرألا ىلع ضرألا قيض هيلع اقيضم رايضللا ناك الو. (نيسللا ني. لع: كيرشلا

 ةزجعلا اشاب يرخف زجع دقل .(نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا ىضرع) صيعلا يداو
 الو عيب الف ءاهناكس نم ةرثاكلا ةرثكلا نم اهغرفأ ثيح هيلع ةنيدملا قلغأ ثيح .ىربكلا
 نيجارعلا ربكتو علطلا علطي هسفنب موقي يذلا وه اهلخن ناك (نأك عرض ال عرز الو ءارش

 يلاوعلا تناك امو هيلع ابرح نويعلا تناك امف .يرخف مهلسري نم ضعبب رمتلا دجيو
 ؟لاجرلا نيأ نكل .هتزوح يف الإ ءابقو نابرقو

 نيتعلقلاب اسورحم علس تحت نطولا يف ًاقوس حتفو اليلق نطفت ولو هسفن رصح اذه لكب
 ةنيدملا قرش يف مه نمو ربيخ يف ةزنعو ديشر ىنب ىرغأل .علس ةعلقو يماشلا باب ةعلق
 باوبألا قلغأ .ةطنحلا ىتحو منغلاو نبجلاو نمسلا زع املو قازرألا اوبلحل اهيلإ نمو ريطم

 يذلا رمتلاب تاعدوتسملا المي نأ همه لك .ءادعألا مهن :أك ةيدابلاو ةرضاحلا يف سانلا لعجو

 «صاصرلا نم تاقلطو لبانقو اعفدمو اقدنب ةريخذلاب تالا كنار ايحف نكي مل

 نيب تاباصع برح مظن هنأ ولف .ةميزهم لا نلعت نأ لبق رسألا ةضبق يف هسفن لعج دقل

 تناك امف « عبنيو غبار ىتح ةنيدملا برغ نيبو هنيب راصحلا كفل شيرفلا ىلع رخآلاو نيحلا
 .هسفن ىلع بلغت وه |نإو اهيلع بلغتلا عيطتسي ال فارشألا ىدل ىوق كانه

 يداو ىلإ هللا دبع فيرشلا لصو امو .شيرفلا يف يلع فيرشلا نكي ملو رمألا لوأ يف

 لير يتغ لحاسلا ملأ يالا نوبل نب لمت تيرالا درزي ىرح هام ماو صحا

 فيخ نيب لصيف رصحناف «كاتف حالسو رارج شيجب اشاب يرخف همجحاهو «لخنلا عبني

 ةلودلا دي يف تلاز ام يتلارحبلا عبني نيبو اشاب يرخف اهلتحا يتلا خلا عبني يف كوابل

 ةنحل سيئر دعب ايف حبصأ يذلاو كرتلا عم ناك يذلا (يبيللا يوادعسلا ريشب) اهمكاح

 نب زيزعلا دبع كلملا طالب يف ناك يذلاو «نييسنرفلا مكح مايأ ماشلا يف ديدحلا ةكسلا

 .ايبيل لالقتسا ىلع رصم يفو ايناطيرب ضواف يذلا وه ىرخأ ةرم يذلاو دعب نمحرلا دبع
 دهع .نوميملا دهعلا اذه يف اهحرش يتأي انه همايأ لوأ يفو ماشلا يف ناك مايأ هب ةقالع انلو

 -ةهد



 .زيزعلا دبع كلملا ناطلس تحتو ةملكلا ديحوتو ديحوتلا ةملك تحت ةريزجلا ةدحو

 عطق دوجو مغر رحبلا عبني محتقي نأ ردقي الو يرخف ةهجاوم عيطتسي ال لصيف رصح
 فيكو هشيجب يرخف عجر فيك نكلو ءرحبلا عبني ىلإ هلوصو رظتنت يناطيربلا لوطسألا نم
 نبا ميركلا دبع فيرشلا ةمزعب كلذ ناك دقل ؟رحبلا عبني لصيف لتحا فيكو لصيف اجن
 دبع فيرشلاف .ةنيهج يف ةرمإ مه ةيشايعلا(راجه يوذ) فارشألا نايعأ دحأ « يويدب

 ةدايق نيب ًاروصحم يكرتلا شيلا لعجف يرخف ءارو نم ةنيهج ليخب ءاج يويدب نب ميركلا

 دبع نب ميهاربإ دلو نم امهالك ينل يابا ا ا ب

 هذه يف اشاب يرخف رصح بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ىنثملا نسحلا نب ضحملا هللا
 ىلإ لصيف راسو ءاهيف رصحناو ةئيدملا ىلإ عجر ىتح ةنيهج دراطي ءارولا ىلإ تفتلاف ةلمحلا

 . يزيلجنإلا لوطسألا ةيعفدم هيلع تقلطأ نأ دعب اهءاوبأ حتفت رحبلا عبني

 ليحرتلا

 كاسمإلا وه امنإو كلذ اونلعي مل ةنيدملا لهأ ليحرت ىلع اشاب يرخف ةمزع تدتشاو

 ىلإ بريي ةنيدملا يف مهابأ اوكرتو اهيتنبو ةأرما اولحر ,فسع هدعب ام فسعبو ءايمع ةروصب
 تعاضو مألا تتام «ةياعرلا ىلوتي نم ماشلا يف اهتانبو مألا شيعت فيك اولأسام عبني

 عم ةرخابلاب تلصو دقو عبني يف اهيبأ نع اهولأس ءاهدحو تنب ةنيدملا ىلإ تعجرو تنبلا
 ب 0 ةيغانلا) اهنإ !؟يل ةبسنلاب ىه نم نوردتأ . .هيلإ اهوملس اهابأ اوفرع ةنيدملا لهأ

 هنكم ولف (يناركسلا قلط) فيرشلا دض هعم ناك دقو ةصرف اشاب يرخف ىدل ناك

 ول ورمع ينب نم حيلف نب نيسح هعم ناكو هعم نوبراحي دمحم دلو نم هتليبق ضعب بلجل

 برعلا) هقيرط ىلع كلذ لك نع ىماعت يرخف نكلو ىرآث اهو ورمع ينب بلأل هب ناعتسا

 مهرخا سيلو نالعش اشاب بلاغ مهلوأ سيل برعلا نم ارابك ًاطابض هيدل نأ عم (تانايخ

 ين نوكي نأ لبق ةمردنجلا نم ناك يذلا يمهفو .يسدقملا يلع ينسحو يبيللا يدنفأ ماس

 .ةيلديعلا

 دعب هاندجو ففحجب شيع (ةطينقلا) شيعلابو رمتلاب هنآلم تاعدوتسملا «ةنيدملا تعاجو

 ىفطصم دعأ دقف ىركذللو .ططقلا نطولا يف ةيدابلا تلكأ سمأ ففج هنأكو تاونس

 ريدم يلعلا ينسح مهم طابض ةثالثل ءادغ دعأ .ينريصلا رعاشلا دلاو يبقعلا ينريصلا

 دلاو وهو رمألا رخآ ماتيألا راد ريدمو دعب ةدج ةطرش ريدمو دهعلا اذه يف ةنيدملا ةطرش

 ءارفج ءادغلا يفريص ىفطصم دعأ «فراع روصنم ًاقباس ريفسلا رهصو يلعلا تزع ذاتسألا

 تع 1 أ



 . مكاحلا ملظ ناكو حشلا ناكو ءالغلا ناك اذكه . . ايناثع اهينج

 اشاب رديح

 ةئيدملا ىلإ هنع ليدبلاب اوءاجو ةكم ةرامإ نم يلع نب نيسحلا علخ نويداحتالا نلعأو
 نيذلا بلاغ لأب اوناعتساو ةلدابعلا اوضفر مهنأ ينعي «بلاغ لآ نم اشاب رديح همساو ةرونملا

 برق) زيزعلا دبع كلملا ةفاصح نع بتكن نيح ركذ مهل يتأي نيذلاو .لوضانألا يف اوناك
 ًانالعإ اشاب يرخف رقم مامأ ةخانملا يف اليبس اشاب رديحل اونبو «(بيرقلا دعبأ امو ديعبلا

 اوبرقت نيذلا ضعب ريغ اهلهأ نم ةنيدملا تغرفو راصحلا رمتساو ءاشاب رديح فيرشلا هرمأل
 خيشلا هحصن اشاب يرخف نأ ريغ ءرخآ بولسأب وأ اشاب نمحرلا دبعل وأ نالعش بلاغل
 مهنم ادحأ لحري مل اشاب يرخف مهاقبأف ءارثك ةنيدملا يف اوناكو ةنراكتلا ميعز مشاهافلا
 ىلإ اشاب يرخف ءالج دعب اوحبصأ مهنإ ا ل كر

 قثي الو مهب قثي هنأل يلع فيرشلل سرحلا مه ًادونجو ًاطابض هيلع مه | اوحبصأ ءرسألا
 نويماش . . : يدع را ىراجس هل نابل طرح هنزل مسالا لك 1 يلا يح

 نم ةدباعملاو نييلورحلا ضعبو ةارسلا خيراش نمو نويقارعو ةرارقلا ديبع نم نوينيطسلف

 .هشيب ىلإ نوبسني (هشايبلا) نومسي اوناك نيذلا

 اشاب يركش يقشمدلا ميعزلاوه شيجلا دوقيو ةنيدملا مكحي يركسع مكاح لوأو
 ا : اشاب ليمج ىلوتو قشمد ىلإ عجرف لاحلا هبجعي ملف يبويألا

 يوارلا اشاب ليمج رمأ ىهتن . .قارعلا مهدلب ىلإ ا

 ل ا ل م تروا ل ةدج يف قارعلل ًاريفس نيع نأ ىلإ

 فرعي عفدملاو ايعفدم ناك هنأل لب ةماقلا ريصق هنأل ال (دنوهلا) انودب هيمسي يذلا اشاب

 نبا دمحم ريمألا اهلخد ىتح ةئيدملا راصح مواق يذلا وهو ,دنوه ا نواهلاب اولدبأف نواملاب

 يدامج نم رشع عساتلا تبسلا موي كلذ ناكو مد ةرطق كفست ىل ًامالسو ًايلس زيزعلا دبع

 ىلإ نوعجري سانلا رطاقتو «ةيرجه ١755 ماع تيسن دقف ةيناثلا يدامج وأ ىلوألا
 يف نوزخملا رمتلا اوجرخأ . . تاهج ثالث نم ةريثكل اهنإ . . قازرألا نيأ نمف . .ةنيدملا

 لبجلا هنأكو ةبابحلا قوسو ةيدلبلاو ةمامغلا دجسم نيب ةرامتلا قوس مامأ هوموك تاعدوتسملا
 عرسأ تناك دجن ةيلاع ميصقلا نكلو .رحبلا عبني نم ياشلاو ركسلاو زرألاو قيقدلا نمو
 نبحلاو نمسلاو ةطنحلاو ةبعملاو ىميقللاو ةطنحلا لمحت دوسلا لالا ترطاقتف ةثاغإلا ىلإ
 ةمطقو تالاير ةعتشب تحبصأ تاهيبلاب تفاك ىلا" قمسلا ةقأ اذإف ةيركسلا خم.رمكلاو
 نإ . .شورق ةعبرأب محللا ةقأو تالاير ةتسب تحبصأ تاهينجلاب تناك يتلا قيقدلا

 د ةالال



 ملف ميسربلا ةعارز اندرأ انإ لب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع هعنمي مل ةنيدملا ثاغأ ميصقلا

 ةرزب نم همأ نآلا ىلإ ةنيدملا ميسرب لكف ميصقلا نم اهانبلج انكلو رزبلا نم ةيقوأ دجن
 ريخلا اذإف «ةانقو ناحطبو قيقعلل كحض ةمرلا يداو |منأك «ةمرلا يداو نم تيقس ميصقلا

 ضرم نم لوضانألا ينو ماشلا يف مهنم ريثكلا كله نأ دعب ةنيدملا لهأ داعو رشتني

 ىمحلا تناك ا|منإو سوفيتلا ىمح نكي ملف ةنيدملا يف عاش يذلا ضرملا امأ (سوفيتلا)
 مل نكلو يثملا نع ناسنإلا زجعيو هنم بكرلا ملأتت (بكرلا وبأ) ةنيدملا يف اهنومسي ةعجارلا
 دحأ اهنم تمي

 ةنيدملا نم انتلحر

 ركذأ ام مامأ ةرذعم هذختأ لاحلا نايغط نكلو تايركذلا هذه يف (انألا) نوكأ الأ تدعو

 «ةلئاعلا ليحرت لبق هنأل كلذ لعف وه ةنيدملا يف بأ عم تيقبو عبني ىلإ اورفاس انلهأ .نآلا
 نب ىملع يلاخ هل دعاف كاسمإلا فاخ نولحري ءاسن وأ الاجر سانلاب كاسمإلا دتشا

 قا بريسلاف «يشاشقلا شوح ءارو ليلد عم ةقان « ليقع شيج يف ناكو حيمرلا ناضيمر

 ليلدلا هعمو لولذلا بكري شوحلا جراخ ىلإ تلسني رادجلا قلستي لاخلا تيب نمو ليللا

 ىلإ برهو هلهأ كرت فيك ردي مل هدشر عاض .ربيخ ىلإ مث (طيوحلاو طئاحلا) (كدف) ىلإو
 رعاناكو دورك دمع انمع خرا اشم محاد راطلا قاهر ىلإ كش اكوا ةلخ كو . .ربيخ

 . مهمع نبا نم تانبلا رتستو تيبلا لخدف «كاذنيح ةيدلبلا سيئر يفاص دمحأ ديسلا لاجر
 سايكأ ةثالث ةطنحلا . . قازرألا ءافخال انطتحا اننأ يردي امو قازرألا نع شتفي ذخأو

 نم تانبلا سابلو مألا بايث اهيف (شقبلاب) تيطغو ريبك (مسيس) قودنص يف تعضو
 مونلا سلجم يف نولاصلا يف هانشرفف رمتلا امأ ,.خسو اهضعبو فيظن اهضعب ىتشلا عاونألا
 قودنص ىلإ بهذ هنكل هب سح ال اليلق هلجرب طغض ول «حابسلاو ليلالجلاب ه هانيطغو

 يه «هيلإ سانلا برقأ نم (رارض تنب هتيخب) ىربكلا يبأ ةجوز هل تلاقف هحتفي مسيسلا

 قودنصلا يف شيإ كيلع صخي) : همع ةنبا هل تلاق قودنصلا حتف نيح يدمحأ وهو ةيدمحأ

 كيلع صخأ . . قودنصلا تحت كحبد ناك انه نيسح ناك ول . اور

 تيقلام) هعم يذلا قيرفلل لوقي بهذو رومأم انأ لاقو لجرلا رقهقتف (كيلع . .وفت

 . (ءيش

 ربيخ نم ةبيرقلا ديدحلا ةكسلا ةطحم ةيده قيرط نع ربيخ نم ةنيدملا ىلإ يدلاو عجرو
 . .ةيديدحلا ةكسلاب ةيدهب ربيخ لصي نأ اشاب رونأ ىلع نالسرأ بيكش ريمألا حرتقا يذلاو

 راطقلا فقو . . كلذ اوعنصي ملف دجن نم ريثكلا ىلع طيسب اشاب يرخف رهظ يمحي كلذ نإ

 كلا



 رخآ ىلإو يدلاو لسناف .اشاب يرخفل ًاددم ماشلا نم حمقلا تابرع لمحي . .ةيده يف
 ةيربنعلا يف ةطحملا برق ىلإ راطقلا لصو اذإ ىتح حمقلا سايكأ يف نمكي بابلا حتفي ةبرع

 وهو راطقلا نم زفقف ىرخأ ةكع ىرخألا يفو نمس ةكع ىنميلا هدي ينو بابلا ىو
 لخدي ضرألا ىلإ الاس لصي ناتكعلا هيدي يفو يدلاو زفق . . ةطحملا لخديل انيوها ىشمي
 ىلع درولا مأ نم لخدي تيا نيرا رع ترم ف تابلت نيكي ةنفاقلا ل نقدا

 نيب ةحتفلا ءارو رتست ليللا يف لازام هنأل بابلا قدي ال «تيبلا ىلإ لصي ناحطب ةفاح

 قدت مل اذامل هل تلاقف ًائيش هنع يردت الو بابلا هجوز تحتف حابصلا يفو شوحلاو بابلا

 نأ رفسلا نم راج 5| لورلل خب لوترومر ايوسلا تحلا تدير" كلل املا

 يلاوعلا يف سراف نب نيسح فيرشلا ناتسب اني دراشاو ةلئاقلا لخروا اليل ا هك كفل
 ثكمن ىملو .. . . اندالب يف اهعرزي تابن ةتس علتقاف نوميللا تابن يبأل نازف رمتلا فرتخن

 هنوبط درا افلح ورحم يب نويل نان يملا نإ قرض ذك قربسلا قم يار دقق ايزل
 ىشمو (كدلجب ذفنا . .انه انمآ سلجتو يرخف براحي كفيلح ناديزاي . .ناديزاي) لوقي
 ام كب لعفأس الإو ةملكلا هذه ىلإ دوعت نأ كايإ :هل لوقي هيلإ عجر مث اليلق يدلاو
 نل فخت ال حيلف نب نيسح لاقف نآلا نم كفيلأ نوكأ نل ينكلو يفيلح تنأ . . فرعت

 ةيسرضلا ىلاو يدوحجلا هللا دبع نم المج رجأتسن فرجلا ىلاو هوتل يدلاو عجرو دحأل لوقأ

 . لخنلا عبني ىتح نامألا ىلاو شيرفلا ىلاو ناقحرو ءامجلا نيب ليمجلا يداولا

 مق :لوقي تاحش فيرشلا ىوخ يأ يدراوبلا ءاج ه57١ وأ ه١15١ ةنس يفو

 تابن تعلق : هللا همحري تاحش فيرشلا هل لاق لصو اذإ ىتح فيرشلا ملك نيسحاي

 يدالب يفو هدالب يف تام نوميللا لك :يبأ ا ل
 خيش لحان نب بالغ ريبخأ نم يردأ الو .هوسبح أ فيرشلا لاق : شرق الو ملسأ ام

 ةنيدملا ىلإ هترافخخ تحت قارعلا جاجح لصوي ناك نال[ دخت وس نع :ةفاحالا لحاونلا
 بالغ ءاج دقف ,ناقحر لهأ لب ةرقفلا لهأ ةدماحألا همع ءانبأ ىلإ مهترافخ كرتيو «ةرونملا
 هسباح تلق . دمحم اي كوبأ نبو : يل لاق (تيمك) جرس الب سرف ىلع دعب ةلوهكلا غلبي لو

 يزج نب دعس همع نب لحان نب فلخ همع لحان نب فلص دلو بالغ لاقف .تاحش

 +. وهو ياللا لوف هقلطأ ازيرع نأ تاجير هس نلسماو مقلط دلو نأ رواق «ةرقفلا نتف

 مكولتق نيذلا سبحأ ,كيلع اهبش ال هللاو انفويسب كارتألا انيلج يذلا انح : هلوقب فيرشلا
 . . يلاوعلا يف

 -١ؤ -



 9 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 حيرجتلا ال حيملتلا تايركذ
 . . ةفيذحاي تنأ ىتح : هللا دبع فيرشلا لاق نيح

 ! ىقوش ةحئان وهف نالسرأ بيكش امأ برعلا ةحئان ىقوش ناك

 ٠م ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 ٍدوكت نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأتاي ,.كذلاو
 ًاثدحتم سفن محقأ نلف ءةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةرونملا ةنيدملا نع ثيدحلا وه اننإو ىصخش نع
 مث فارشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامشعلا
 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا
 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«(نحن» لا اهلك انإو انألا»

 نيذلل .حيرفتلا اهيف نوكي دقو . حيرجتلا ال حيملتلا اهيف بتكأ يتلا تايركذلاو

 نحن امل نيبتو «عقو امل نايبت اهنكل ءاوبركأ نيذلا نع ًائيش ديفي نلف حيرجتلا امأ ءاوبرك
 وه نيبلا |منإهلل اهنع نيبن الو اهب نيابتن نأ الإ نكمي ال نمألاو اهشيعن يتلا ةدحولاف «هيف
 . ىضاملا نع حيملتلا اذه

 ةيار تحن دحوت دقف .ًابرع ةيرثكألا ناسل اهب دحوت نإ ةغلو . . دحاو نيد . .ةدحاو ةمأ

 مظعأ ًاحتفو .ًانيبم ًاحتف ةدحولا ىبضام ىلإ نحن ال فيكف .ملسأ نم لك ابنآرق
 .ةدحاو ةيروطاربمإو

 ام اذإ يلاغن ال يتلا ةعيجفلا هذهو عجولا اذه لالخ نم ىضاملا اذه ىلإ نحن نأ دبال

 دهع نمو لب ءنآلا ةيبرعلا ةمألا دهع نم ريخ نييسابعلا طوقس دعب فئاوطلا دهع نإ انلق
 تت[



 مهنم دحاو عضخي مل هنكلو . . مهرمأل اوبصتناف مهتاوذ اوبصن . .نآلا ةيمالسإلا ةمألا

 هل ةرصانلا اهبسحي ةوقل وأ . .هيلع ةيغاط ةوقل بصنملا نوكيل
 هب عفتري ساربن .نواعتلا سلجمو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نآلا ةريزجلا ةدحو نإ

 الو اهب ففختأ ةيلح كلتو ءاوقرفتي الأ اوعمجأو اوعمجيل اوعمتجا .ساوسولا درطيو سأرلا
 ىبقعلا ىلإ «انألا» ليباقع نم صلختلا نوعيطتسي اوصلخأ ام اذإ لاجرلا نأل اهيلع فاخأ

 هل رصنلا ةوق نأل . .هيلع برح اب أئاد رصتني مالسإلا تلق امكو ءهتوقو هللا لوحب ةرصتتملا
 .ركذلا ظفاح هللا ةوق نم يه

 اهنكل . معلا ءانبأ مهنأل الإ مهرخف ناك امو معلا ءانبأ مهو مهنم حالسلا اوعزن برعلاو

 تلاز اهف دودو يعسو دولو مأ ءرعشلا تيبو ءارحصلا امهالك . .رعشلا تيب هنكل ءارحصلا

 . هخيرات يبرعلل ديعت يتلا ةوقلا امه رعشلا تيب تحت سمشلا ةرارحو ءارحصلا ةبورع

 برعلا ةمأل تيقب نكلو ةسائرلاو ةسايسلا يف .. ءيش لك نم ريثكلا بهذ دقل

 ةراضحلاو طيحملا ىلإ جيلخلا نم نونحلا ضرألاو ةرعاشلا ةغللا . .ثالث تايروطاربما

 . هتراضح ضرأ لك يف تعرزو يراضح عرض لك نم تعضر يتلا طيسولا

 وأ نييدارفنا اولاز ام نيذلل لوقأ انإو تبتك امع رذتعأ ال «انألا» يه ةمدقملا هذه نإ

 نيثراولاو ميظعلا حتفلاو نيبملا حتفلا ةمظعل نيثراولا متنك اذكه مهيضام نم نوأربتي ب نيذلا

 .اهوسكي يذلا محللا نم نايغطلا اهدرج ةمظع الإ نكي مل يذلا نالذخلل

 اشاب يرخف

 نرغب اذ دعت وللي لكنني زاخو ةنينملا و لت هس اذان ا اغا: يرختت قزادوعو
 تاريخ لكيو اهلئابق لكب دجت تناك دقق: نحرلا .دتع نري ةيزغلا دبع« لطنلا ترحملا
 هيلإ درت تسيل تاريخلاو هعم اوسيل اوناك لاجرلاف « مهيلإ لصتال اهئاسحأو اهتمايو اهميصق

 .دوسلا لامجلا ىلع

 مهبايع | ًافافخ  انهدلاب 2 نورمي
 بئاقحلا رحب نيراد نم  نعجريو

 نيطسلفو ندرألاب كسمي اشاب ليمجلا ًافيدر انوع ناكو 1 ا

 سنارولو ةبقعلا يف وهو لصيف فيرشلا زجعي نأ يناملألا هبرح ناكرأو داؤف دمحأ عاطتسال

 اونوكي نأ نع يلبوالورلاو رخص ينبو ةيطع ىنبو تاطيوحلا زجحلو ةكسلا بيرخت نع
 اجر تسلو . قشمد يف هسفن رصح لامجو ةنيدملا يف هسفن رصح يرخف :ناخ نع ايوح

 آا4١١ 



 ةيجيتارتسالاو كيتكتلا نع ملكتأ ايركف

 كيتكتلل بألا وه خيراتلا امنإو

 هشيجب حزن يرخف نأ ول «ةيجيتارتسمالاو
 لاشتاخأل تاع ناعم لمحاو راوحملا
 ةملكلا لاق ىتح سدقلا لتحي نأ «يبنللا»

 بورحلا تهتنا مويلا» نآلا ىتح انريثت ةريثملا

 ليعاسإ ناطلسلاك ناك لامج + نإ «ةيبيلصلا

 نيساي ىتحو داؤف دمحأو يرخفو لامج نألو
 : نيدلا الصك ارنركن 1: نما ا

 ارا ضف ني ناسك تايون
 يذلا عالبسلاب ىرقأ ةروصب نط د زاخ
 ةنيدلا ىف يدلل هتكلو هياط ويرد هجم
 .اهلهأ نم اهغرفي

 نالسرا بيكش

 ةنامألا

 يرخف لأسو «هيلإ يرخف هلسري لاملا نم ًاغلبم قشمد يف روصحم وهو اشاب لامج بلطو
 نأ عيطتسي ال ركنت امهم يكرت طباض يأو ةعوطقم ديدحلا ةكسلاف « ,غلبملا لسري نم عم
 ديسلا انذاتسأ دلاو ناثع نيسح دمحم هط ديسلا الإ همامأ دجي ملف .لامح ىلإ لاملاب لصي

 ًاينافع ايهذ هيج قالا ةعئرأ هذه ذخا“ يرخف هادان .هط نيساي ديسلا انيخأو نيسح

 نولحري ال ةكم ىلإ هلهأ لسري نأ ا ءاشاب لامح ىلإ اهلصوأ

 مونلا نع هلغشت هينج فالا ةعبرأ غلبملا هط ديسلا ذخأو .عوجلا نم مهذقني .ماشلا ىلإ

 يجيرخلا ميركلا دبع هقيدص ةزينع يفف .دجن ىلإ لصي ةنامألا سبل امك ةظقيلا سبلي

 ةنوعمب ةعاضب يرتشي ,يجيرخلا دمحم ميركلا دبع نباو يجيرخلا زيزعلا دبع ذيملتو

 ثدغلا اهيف ناكو ةعاضبلا عاب . قشمد ىلإ لصيو ليلدلاب اور ةالفلا بكريو ةجارخلا

 هذه قدصت يهو لبق نم اهتيمس ميصقلاف «ةطنحو . .رمت . . ميصقلا ةعاضبف عايجلل

 نمسلا مأ هعاونأب رمتلا مأ اهعاونأب ةطنحلا مأ يأ «برعلا ةريزج ايناركوا» نآلا ةيمستلا

 اهلتحي قشمد نع بهذي نأ ديري هبئاقح مزحي اشاب لامج ناكو هعاونأب محللا 1 هعاونأب

 . .غلبملا هل لسرأ هن ا ع
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 ىسن وه (منأك «ءانمأ برعلا يف نأ تبثت نأ الإ هط ديساي تيبأ» ةروهشملا هتملك لاقف ءانيمأ

 نع لأسي هلعجت مل ةنامألا هذه نكل 0 ا
 يمشاهلا نيسايو هيدي نيب برعلا باقر عضي يذلا وه ناكر يقش رّقش دعسأف « برعلا نم

 ةيمالسإلا ةعماجلا لاجر نم نيدلا لامج ذيملت نالسرأ بيكشو يركسعلا مسقلا ريس

 ب ل

 ةردان

 ناكو رثكأ ةنيدملا غيرفت يرخف بحأو
 فرشأ» همسا عمسن انك ام اوفن دق نويداحتالا

 بحأ «يثكلا دلو» بقلب ةماعلا هفرعتو «(كيب

 نم ةنيدملا غرفي نأو هنم صلختي نأ يرخف
 يكرت هيف سيل ع عمجي نأ هفلكف اهءابش

 ةيوالشلا كيب فرشأ عمجف دحاو

 وبأو ةقولدلا مهنم نإ يل اولاق .هيجبرعلاو
 بحاص ساحنلا ةفيذحو يوازمحلاو ةملح
 .فرشأ ىثكلا شيج يف ناك «ةردانلا هذه

 نم ميدقلا تيبلا نم وه ساحنلا ةفيذحو
 كارتألا دهع لبق اهيف اوناك ىتلا ةنيدملا تويب

 يي علا لهأ مه ,نيسح يوذ نييزامجلا مكح مايأو
 نونكسي ةعانصلا هذه نوفرتحي دهعلا ةثيدح ةلئاع ىلع ساحنلا مسا دجويو هللا ريخ شوح
 انقيدصو انذيملت دلاو دمحأ همسا رخآ ساحن كانهو ةدياشرلا شوح يف نكلو رايطلا قاقز
 دحأ ىلع سبتلي الثل كلذ تحضوأ .يدوعسلا شيجلا طابض نم ناك يذلا ساحن دلاخ
 . ساحنلا ةفيذح نع هركذأ ام

 قدنبلا لاجر نمال ةوتفلا يأ ,ةلكشملاو اصعلا لاجر مه نيذلا نم عمج امب فرشأ راسو
 نيسحلا نب هللا دبع فيرشلا مجاهي نأ ديري ةنيدملا لامش نويعلا ىلإ فرشأ راس . . عفدملاو
 ىلإ هعم نمو لصي كيب فرشأ دكي ملف . .ديدحلا ةكسلل زجاحلا صيعلا يداو يف ميخملا
 در مه نيذلا يميمتلا دلو نم هعم نمب «يويلخ نب ءاجر» هيقل ىتح ضمحلا يداو ىندأ
 رسأف ًامرتحم ًالاوط الجر ناك هفرعأ انأو ءاجر مهأجاف . . نوميم اهعرفو ملاس ينب ندا
 ةفيذح انمع ىرسألا نم ناكو مهنطو ىلإ نورخآلا عجرو هعم نيذلا نم اريثكو فرشأ

 تك مآ لاو 0



 نادوسأ نارامح اهدوقي ةبرع هدنعف قزتري الجر ناك .معاي هل لوقن انك اننأل .ساحنلا

 سانلا ضعب هيرتشي ام ةبرعلا ىلع لمحي « ًافيرظ الجر ناك هنأل امهامس وه «نومكو لفلف»

 مامأ ىرسألا لثمو «لمحي ام ىلع نيمأو تيب لك فرعي وهو .ةطنحلاو زرألا نم مهتويبل
 ةميدقلا ةقالعلا نم هفرعي هنأل ساحنلا ةفيذح ىري وه اذإف نيسح نب هللا دبع فيرشلا

 اباوج هباجأف طي الجر ةفيذح ناكو «انيراحت ةفيذحاي تنأ ىتح» هللا دبع فيرشلا لاقف

 غثلي غلا هنأل (هفيثب برضأو ينارثنلا شيع لك . .لثملا فرعت تنأ يديس اي» نيدح اذ

 فيلح ناك هللا دبع فيرشلاف «ةميتش اهنأ يردي ال ةباجإلا هذه .ءاث نيسلا لعجي نيسلاب

 باتك يف اهب ظفتحا يتلا نوهمكم يزته ربشلا نيبو هنيب لئاسرلا بحاصو وه زيلجنإلا

 ةدهاعمو روفلب دعووه ذفن يذلا لب ذفنت ل ةبعل تناك دوعو « (ةيسايسلا قارعلا تاردقم»

 ةباجإ نم هللا دبع فيرشلا كحضو .يسنرف وكيبو يزيلجنا سكياس (وكيب سكياس»

 ةلفغلا

 اشاب بلاغ هدنع نأ عم «ةنيدملا يف يرجي امع ةيفاك تامولعم يرخف ىدل تناك امو

 ىدل تناكام «.هوناعأو هيلإ اوبرقت نيذلا هريغبو لاعلا دبع دمحمب ةيوق ةلص هلو نالعش

 بحم ديسلاو باصقلا لماك خيشلا ةنيدملا ىلإ لصو دقف «تارابختسا ةزهجأ اشاب يرخف

 اهيف لصيف فيرشلاو يلع فيرشلا ناكو ةنيدملا ىلإ اولخد ءودبلا سابلب بيطخلا نيدلا
 بحت ىلوتو فراعملا ةيريدم باصقلا ىلوتف ةكم ىلإ اولصو اهنمو يللاوعلا ىلإ ليلب اوقرسناف
 يلع زيزع عطتسي مل اك ءاقبلا اعاطتسا ام |هنكلو . .ةلبقلا ةديرج جارخإ بيطخلا نيدلا
 نيدلا بح الإ هدلب ىلإ 0 ءاقبلا يلكرزلا نيدلا ريخو نيساي فسويو يرصملا

 ءارهزلاو حتفلا ةلجم انتفاقثل جرخأو رصم نكسف يواطنطلا يلع انذاتسأ لاخ بيطخلا
 ةعبطملا نيدلا بحم سسأ فيك فرعي ءرثكألا فرعي يواطنطلا يلعو ةقيدحلا ةليلسا
 ريمألل ناك يذلا قيدصلاو زيزعلا دبع كلملل قودصلا قيدصلا حبصأ فيكو ةيفلسلا

 بيكش ءاقدصأ لكف «ةيبرعلا ةيموقلا ىلإ ءامسلا ءام نب بلاغوبأ داع موي نالسرأ بيكش

 عم ام اعون نيابت نإو ىقورافلا ىجاتلاو ىنيسحلا نيمأ ,بيطخلا نيدلا بحم ءاقدصأ اوناك
 يلعل ههجوأ ءاجر يلو نالسرأ بيكشل ىروشلا ةديرج يف رشنلا ةزيكر رهاطلا يلع دمحم

 يف ىرخألا ةديصقلاو يقوش ءاثر يف نالسرأ بيكش ريمألا ةديصق يل روصي نأ يواطنطلا

 نالهأتسي |مهنإف «يلإ اهلسري نأ يواطنطلا وجرأ « ىبيشلا رداقلا دبع دادحلا دبع نبا ءاثر
 . يقوش ىلع ةحئانلا بيكش ناك دقف برعلا ةحئان يقوش ناك نئلف «مايألا هذه يف رشنلا

 هس أ



 ةديرحلا

 عانص اهبلج يتلا ةيمالسإلا ةيلكلا ةعبطم دجو دقف ءزاجحلا ةديرج اشاب يرخف سسأو
 نوعبو يبرغم رداقلا دبعو شيواج زيزعلا دبعو نالسرأ بيكش اهؤانب متي مل يتلا ةيلكلا هذه
 نكلو ثوغ ةزمح ديسلا اهريرحت سأري زاجحلا ةديرجلا تناكو ءرضخلا لماك نم ددمو
 رداقلا دبعو يرمعلا ناكو «ينانبل هلعلو ماشلا لهأ نم ناسعنلا نيدلا ردب اهيف لاعفلا
 ةايح ىلع ةديرجلا هذه تقبأ ,فيرشلا ىلع ةلمحلاو وجه لا اهيف نارشني ىسلبارطلا يبلشلا
 ءاهل الهأ ناكو ةرهشلاو ةناكملا ثوغ ةزمحل تطعأو ةنيدملا يف ناشيعي يرمعلاو ىسلبارطلا
 رصان اناخأ ريغصلا هنبا 0 رداقلا دبع هدلوو وه اهيلإ رفاس نيح ماشلا يف هءاقب اوقيطي مل
 كلملا مادخ نم ناك نأ ىلإ هؤاكذ هب راسو مايألا هب تراسو .هلاوح دمحأ هلاخ دنع ثوغ

 يف ًاضوافمو ةنيدملا ةرامإل ًانواعم زيزعلا دبع
 الجر ناك .ناريإو قارعلا يف اريفسو رقعلا

 لاك ىفطصم دنع قبي مل همدق ءىطوم فرعي

 الو يسونسلا دمحأ فيرشلاب هتقالع مدت ملو

 نم هسفن مزلأ مب تماد يه امنإو ديشرلا نباب
 محري زيزعلا دبع كلملل صالخإلاو بدألا
 . عيمجلا هللا

 خيشلاو يبلشلا رداقلا دبع نأ ركذي اممو

 فارشألا نم اوبقاعي ملو ءوس مهلني مل يرمعلا
 .زاجحلا ةديرج نم مهفقومل

 مأ ءاملع مهنأل مارتحا وهأ يردأ ال
 8 ةامح 0 نييماشلا نم طابضلا

 ىواطنطلا ىلع خيشلا لبقمو لوبقم ورمع ينب نم يرمعلا ءاقدصأو
 . هل ةامح اوناك ينارسلا
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 !بهذلا نم ةرص الول

 اي ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 وكت نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ تاب كذلاو
 ًاثدحتم ىيسفن محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةروثملا ةنيدملا 1 ا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلململا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًابابحأ ةدامللا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا»

 . .رصنلا ةريسم ةرحملا راد 3 . ةرونملا ةئيدملا

 مالسإلا يف يناثلا دحسملا

 ةملعملا ةسردملا ءافصلا ىلع مارحلا دجسملا يف مقرألا يبأ نبا مقرألا راد تناك نئلف

 ملعملا نم ملعلا نوقلتي ريخلا نولاني اوقبتسا نيذلا باحصلا نم نيلوألا-نيقباسلل «ىلوألا

 ىهمأ ف ال . . راغلا ف «ءارح لبجلا ىلع (أرقا) هتوبن دمحم ,ىوقلا ديدش هملع لوألا

 ز . . .يلع . .ركبوبأ . .اهتذمالت « ىلوألا ةسردملا يه .رعشملا افصلا |نأك ءافصلا

 در ب رايح نب دلاخ .دعس . .رمع . . ةرمح

 نوكتل « «قحلا رصني جرخف قحلا فرع ًانمؤم . نيعبرألا مهددع ناكو مهريغو .رساي

 اهخأل ,جحلا تيب اهنأل ملعلا ثبي ءايب مالعإلاو اهيف نالعإلاو اهنع نالعإلاب ةثلاثلا ةسردملا

 , مارحلا دجسملا رطش ههجو ىلوي . . اهيلإ دجاسلا هجتي ةلبق . . ةلبّقلا ًاضيأ اهنألو ةلبقلا
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 عكرلا بلق اهب نئمطي دجاس لك نيبج ىلع ةكم اهعبطت ًامالسو ًامالسإ ةلبقلا يهو
 .دوجسلا

 «ًادبرم ناك يذلا ةئيدملا دجسم اذإف ,ةرجهلل رصنلا هللا لمكأو ؛ةرجهلل رصنلا متو
 ضرفي ملسملا شيجلا هيف مظني (تايلمعلا ةفرغ) حبصأ لاحرلا هيلإ دشت دارملا وه حبصأ
 |نأك .ةنمؤملا سفنلا ىلع رصنلا داهجو «نيكرشملا ىلع ردب يف رصنلا داهج .داهجلا هيف
 امو فيسلا اف .سفنلا ىلع ىلع راصتنالا يف ربكألا وهو ,ودعلا برح يف رغصألا وه داهجلا

 ةنمؤملا سفنلا نوكت نيح الإ ةلعفنمو ةلعاف «رمتلا بارج امو ناصحلا امو مهسلا امو حمرلا
 نانا نضتق اهناظينط فراخ احاللبتل. : افيس

 نم نوبحي الاجر اهيف هللا لحأ لخن تاذ . .ةعقبأ . . ةحاو . .برثي «ةرونملا ةنيدملا
 ىوأي ينعي ءاهيلإ زرأي مالسإلل ًازرأم ةنيدملا ةميقل ريسفتلا هنأ الإ سيل بحلاو , مهيلإ رجاه
 دجسملا ىلإ ةعجرلاف .ةرم لوأ جرخ امك دوسلا تايارلاب ىرخأ ةرم ابنم جرخيل ءاهيلإ

 ةسينك الو دوهيلل ةعيب نكي مل هرمأ لوأ نم ىصقألا دجسملاو ,ةملسم الإ تسيل ىصقألا

 انك امك ةيناث ةرم هيلإ دوعنس .دجسملا هنإ الإ لاز امو ناك امف .كلذ اولواح نإو ىراصنلل
 ىلوألا ةلبقلا ناك دقف .دجسملا هنإ الإ ىنعت ال سدقلل ةيمستلاف «ىلوأ ةرم هاندعأ | هيف

 «هيلإ رصنلا ةبلاج هيلع برحلاف ,داهجلا نوقدصي نيذلل «يناثلا لابقتسالا دعب نوكيسو
 اراصن سوفنلا قرتحتل قيرحلا يف هنكلو سوفنلا تنكسل ةنيكس يف ىصقألا دجسملا ناكول
 . اداهجو هل

 دق (منأك ةرونملا ةنيدملا . .نيديعبلا اونوكي نلو نوتا مه .لاجر ناهيإلاو ,ناهيإ لاجرلاف

 ةيسداقلاو اهرصن كومريلاو اهحتف ةريح لاف ءاهنم رشتنا رصنلا نأل مالسإلا خيرات اهيف رصح
 مل نإف «ةدايقلا ةونب ةليبقلا ةونب مالسإلا ةونب . .اهينب حالسب ناك ميظعلا حتفلاو اهراصتنا
 اهينب نم اهسمام مغر .هل يه تناكو . .اهل ناك . .اهب ناك لكلا نإف ءاهنم لكلا نكي

 ىلإ ةنتف نم شيعت يهو ةنس فلأ نم رثكأ «اهوناب اهبرخو اهونب اهمده» ام ةرتف يف انلق ىتح
 دجسمو مارحلا دجسملا يف نيملعملا مه اوناك « مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا ءالع نكل .ةنتف
 . ةرجهلا راد

 الأ تعنتما اهنكلو ,قاسفلا تعنم ام بارحملاو ربنملاو ةالصلاو ناذألاو دجسملا ةمرحف
 : نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع خيراتل يتأنس نيح نكلو اهرابتعا ردهأ دقل ةيقاب نوكت نأ
 مهنإ زيزعلا دبع هنإ . .اهب رهجأل يتأنس ,برعلا يف كولملا سماخو مالسإلا يف كولملا عباس
 .رابتعالا در يذلا وه . . هونب
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 :فيرشلا مكح

 نم ةيقب .طابضلا ءالؤه نم ىقبو هطابضو هدنج نم نورثكألاو اشاب يرخف جرخو
 .يلديصلا يفايلا ديجملا دبع هناجه ليلخ .ىيسدقملا يلعلا ىنسح كرتلا ضعبو برعلا

 ملاس طباضلاو يببلل يبليارظلا يلع دمحم بيبطلاو يلديصلا يكرتلا كيب نيدلا ءايض
 ملعتي ًايلجم حبصأ مث ؛ ةمردنج ناك يذلا يمهفو .فورعملا كيب يدهمو يبيللا يدنفأ

 يذلاو .ةمردنجلا نم ا هنأ سانلا ىسن اندنص حبصأ نيسحو . يكذ وهف رابكلا نم

 يفايلا ديجملا دبع نألو «ةيلديصلا ةئيبلا ريغ ةيركسعلا ةئيبلا نأل ,ةمزجلاب ًازيزع برض

 ةيقالخأ ةئيب اوناك يسلبارطلا يلع دمحمو نيدلا ءايضو

 هيلا رصنلا ةبلاج .. هيلع برحلا : ىصقالا دجسملا

 رايطلا قاقز يف تاقبط ثالث نم ًاتيب نأ «ىسنأ نأ ديرأ الو ءاشاب يرخف جورخ لبق

 روتكدلا مع نبا «ديبع فسوي دمحمل اكلم ناك «ديشر ينب شوح مامأو نامسلا شوح مامأ

 7 !! زر سيكب هعاب دقل ؟هعاب مكب نوردتأ . .ديبع اضر

 انأو م سك اهنا ةيتلفلا خيش ىفطصم دومحم انمع هارتشا انعمس ا .يروجاتلاو

 ينعي «ةنيدملا قرش يف تناك لاير ةئام يناثب نزاحم ةيناث تعب ءريثكب كلذ دعب 2« ىسفن

 بهذ .نوخن الف نمتؤن  نيح دعب ببسلا يتأيسو نكلو «ةورث تناكل تيقبولف ءًارتم 5
 ىلإ اولحر نيذلا رثكأو هللا همحري نيسح فيرشلا مكح يف ةنيدملا تلخدو ءاشاب يرخف

 تا



 لبقو سنارول طيطختبو زيلجنإلا لمع نم كلذ ناكو « عبني ىلإ رخاوبلاب مهوعجرأ ماشلا

 اجن دقو ةنيدملا ىلإ ءالؤه لصو .نيسحلا نب لصيف كاذنيح ماشلا كلم دهجب كلذ لك

 ىربكلا ا  عبني يف ترشتنا يلا دي

 نم ةنيدملا لهأ نم ءازعألا ضعبو .نوريثكلا تامو .رغصألا يمعو ىربكلا ىتخ

 نيذلا برعلا نمو ماشلا لهأ نم اوثبغأف ماشلا يف مهعم ناكام لك غرف .هاجلا 0
 1 ل در مل ب جا ع ب اتا

 وأ كرتلل ًاريصن ناك نم ىلإ رصان فيرشلا تفتلي ملو ةماركب ةدوعلا نم هتنكم هينج فلأ

 را . وعلا لهأ لع كرتلا عمًاساق ناك نم

 رابكإلاف «ببس |ههنم لكل نكلو ؛هينج فلأ ينابق ىفطصم هقيدص ىطعأ ءارفصلا يداو
 . لميوه نبا لمع نم ناك ةقادصلل رابكإلاو رصان لمع نم ناك ةنيدملل

 يركسع مكاح لوأف ةدحتم تسيلو ةدحاو تسيل نكلو ,ةموكح ةنيدملا يف تلكشتو

 لاحلا هبجعي مل نكل ءاهيف نيرئاثلا زربأ نمو قشمد نايعأ نم يبويألا كيب يركش ناك
 مايأ لئابقلا نم وه «لئابقلا نم ناك شيجلا نأ سانلا ضعب مهوتيو « قشمد ىلإ عجرف

 .ميلاقألا لك نم ةقزترملا نم شيجحلا ناك ةنيدملا يف ةموكحل رمألا مت نيحو ,ةنيدملا راصح

 عم ناك نم الإ طابضلا نم قبي لو نوريثك ضفناف ةريثك هيف بتاورلا تناك ًالوأ رمألا نأل

 نباو يبويألا يركش دعب يركسعلا مكحلا ةسائر ىلوت يذلا يوارلا اشاب ليمج فيرشلا

 مساقو يريدلا رداقلا دبعو يماش كيب تزع مهعم ناكو .يوارلا اشاب ميهاربإ همع

 هللا لاط زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا مهبحصي نويعلا ىلإ جرخ موي ركذ امل يتأيسو « يريدلا

 ةرخآلا وأ ىلوألا يدامج رهش نم رشع عساتلا كسلا موي ىحض يف ةنيدملا لخديل .هءاقب

 ًاريثك ناكو اوكرت ام ًائيش اودجي مل مهتويب ىلإ سانلا لصو نيحو «كلذ يتركاذ نم عاض . .

 امنإو ركسعلا هقرسي مل عاض كلذ لكو .خبطم تاودأ الو تايفنح الو شارف الو شاير الف

 . ليلق لمعلا امنيب ريثكلا فلكتف ائيش دجي مل مدق نم لك اهنأك « .ركسعلا ريغ نم قارسلا

 يف ىقب ًاصخش نإ اولاق ىتح سانلا يديأ يف يرجي بهذلا ناك رمألا لوأ يف نكلو

 دحأ ىلع لخب ام أيرك ناكو .بهذلاب ناتئيلم ناتحيفص هدنع اذإف اهنم جرخي مو ةنيدملا

 دجسملا يف ةالص لك يف وهو الإ تمي مل .هللا همحري بتاك نيعملا دبع هنإ ؟وه نم نوعب
 . هللا همحري يوبنلا

0 
 زدفلا ورم ابعت اشار رشف ماوتروانقق ىنأنلا ندانلو ةاقجا عدريل ةوقلاب كسمي نكي مل
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 ,ةيدلبلا مامأو مامغلا دجسم مامأ ةبابحلاو ةرامتلا قوس رخآ يف هوعضوو نزاخملا نم هوجرخأ
 ناكف رمتلا امأ عبني نم ريخلاو ميصقلا نم زبخلا مهءاج ةجاح يف اوسيل ةنيدملا لهأف

 . ماكح ةعبرأ ةنيدملا يف ,تاركسملا ةدام ناك .قرعلاو رمخلا هنم نوعنصي سانأ هيرتشي

 ملف ءريمع هللا دبع ىلإ ىهتنا مث يدنفأ ديشرو هللا دمح دماح رمألا لوأ هسأري ناويدلا
 دبع ناك يوارلا ليمج دعب يركسعلا يناثلا مكاحلاو يا

 روصنم نب دمحأ فيرشلاو ةرامإلا ليكو ثلاثلا مك .كئلوأ ٍلك نم اريخ ناك دقو ديجملا

 نيسح دمحم انوخأ هناويد سيئر ناكو دحأ ىلإ رضب ذب هدي دم ام ًالقاع يلح ًالاوط الجر ناك

 بِحاص انقيبصل ًاقيدص ناكو «روصتم ني. دعأ ةيطل انوع .قناك هيف ةنيطلاف .ليوش

 ةقادصلا هذه تناك دقف «ةزينع خويش رابك نم يضاقلا ميهاربإلا حلاص انيلع لضفلا
 حلاص ناكف «ةزينع نم مهرثكأو ميصقلا لهأل ةياعرلاو ةياحلا اهيف ةنيدملا راصح مايأ

 دبعو يمشنلا ميهاربإب وه الإ دحأ اهفرعي ال ةلص هل «نامتكو بدأب راصحلل انوع ىضاقلا

 3 همحري دهيلب نب دمحمل ًانيعمو ًاقيدص ناك يذلا ناميغدو رغلا نسحملا

 هتلص تعطقنا امو ةنيدملا قرش عوط دق ريبكلا وهو لقع نب حلاص ناك رمألا لوأ يفف

 دمحم دهيلب نبا فيلأت راثآلا حيحص يف ركذ ناميغدلو «هريغو ناميغد لاثمأ نم هعم ناك نمب

 نباو يجيرخلا زيزعلا دبع ةقادصك روصنم نب دمحأل ىضاقلا حلاص ةقادصف هللا دبع ال

 دبع اهدسفي داك دقو .دجن لهأل ةيامحلا اهيف ناك تاحش فيرشلل يجيرخ نب دمحم هتخأ
 مرطألا ناميلس ةعاضرلا نم يلاخ ةنبال جوزك هل ءافولا نآل همذأ ال هللا همحري ماجحلا زيزعلا
 .هركذي ال بتاكل ةمذملا هيف خيراتلا نكلو «مذلا عنمي

 «لتقيف ةيدلبلا مامأ رمي نم ىلع هتيب نم ةصاصر نم رثكأ قلطأ ماجحلا زيزغلا دبع ناك
 دعتبا يذلا ديشر نب يراضل نيعباتلا نم اناك هابأو ماجحلا نأل دعب الإ كلذ فرعن مل انكلو

 ا ا ىلإ أحلو دجن نع

 . ةنيدملا يف هومس ةرمإ مايأ هيعبات نم حبصأ هنأل زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا هءانبأو وه
 ةخانملا سابكم مامأو موي ىحض يف .فرصتي ال مكاحلاو موي هنم ولخي ال لتقلا ناك دقل

 دحاو لتق لقأ وأ نيتعاس دعبو لتاقلاب دحأ كسمي ملو ديشر ينب خويش نم هرمس نبا لتق

 ةلحرلا دحأ لتق مويلا كلذ نم رصعلا دعبو «لتاقلا بهذو جرد شوح يف دمحم دلو نم
 دحأ يف سدني هيلتاق نم بربي ىربلا تيب تحت دومحم ةوهق ىلإ ىوأي ةثالث هءارو يرجي

 . نوكرحتي الو نوسلاج سانلاو هنوعطقي ةثالثلا هب قحلي يساركلا

 ين ل يوطبسلا ىفاءا انعو ةظلاوراجملا لغ ةييضاقلا'ى اندالاب ىف اديب ىذلاو كيا دقن
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 انيلع ىقري ال ىتح انعم دقريل هعم ملسلا بحسي مث هيلع ىقرن الس عنص لب ًاجرد حوطسلل
 ِ. برهيل شخشخملا اذه لوح ةصاصر قلطي ةشخشخ عمس اذإ هبناجب قدنبلاو ىدحأ

 يمت سف ةدماحألا خيش ةفيذح نأل هنم هتليبق أربتت يتلا يدمألا ديقعلا ىسيع ةياكحو

 دحأ لوح ناك اذه ديقعلا ىسيع «هديصي ةصاصر ةنيدملا ةهج يف ريطلا ىلإ هجوي الأ

 ىلوألا ةياكحلاف «ناتياكح تثدح دقو هنوكشمي ًادونج هيلإ مكاحلا لسري ملف سانلا بلسي

 ىسيع هبلسف ريبكلا هناتسب ةرهزلا نم ةنيدملا ىلإ لزني ًاسرف بكري سورحم ظيفحلا دبع نأ
 الإ هرتسي ال ةنيدملا ىلإ لزني هكرتو سرفلاو بوشلاو لاقعلاو ةعاسلاو حلشملا .ديقعلا
 دلو خيش يفيوحلا دعس مع نبا (يفيوحلا ىضف) ةنيدملا يف ناك نكلو لاورسلاو صيمقلا

 دبعل درو ًافيس الإ لمحي ال ديقعلا ىسيع ىلإ بهذو كلذب ىضف ملعف .سارلل ىلع دمحم

 ىضف هجو هللا ضيب) نوداني ةخانملا يف سانلا اذإو هنم بلس ام لك سورحم ظيفحلا

 . (يفيوحلا

 حالس ال ًاريصق ًافيعض الجر ناكو «ينامي ىلع سيرلا ةياكح يهف ةيناثلا ةياكحلا امأ
 لبقو .ةعجر الب ديقعلا بهذي هعم نم هنواعي هب كسمي وه اذإف هبلسيل ديقعلا هلباق ءهعم
 دومحم هقيدصو وه يندم نيدباعلا نيز نبا يندم مشاه ديسلا ناك ىسنأ نأ ديرأ الو كلذ

 ىسيع نوّدحتي ةبكر مأ . .اسمح مأ . .ةقدنب اهنم لك لمحي عرصملا ىلإ نوعلطي يلويد
 .امهنم برتقي الف ديقعلا

 : ةردان

 هلفطو هتجوزو وه رفاس يئانبأ مأ يتجوز دلاو ناكو اهشايرو اهثاثأ نم ةنيدملا تلخ
 ةئيدم يفو لوضانألا ىلإ مث 5 بلح ىلإ لحرف شيع مهل بيطي نكي ملف « .ماشلا ىلإ

 ىلإ اوعجرو يفلح نكن دباب نولوقي امكو . حمقلا نحطي هنوحاط رجأتسا (لوتيدلا)
 وبأ دمحم عم سيلو فسخلا الإ اودجي مل يديجملا باب يف اتيب اونكسو يرعلاو عوجلاب ةئيدمل
 نوكي نأ ديري قوسلا ىلإ جرخ ءاللماح تناك ىتلا هجوزل ءىشب يتأي أشرق يرهص سوعاد

 يتيب يف نآلا ةضيرملا يئ انبأ ةدج تناك نكلو ًائيش دجي مل « :نيملعملا نِمٌوَهَف نارق دنع ًايببنغ

 لب ٠ اع او مسفال يلا ووو دو ناقل لل ا دق نيعستلا ىلع تفغين دقو

 تضبنف ةباد هتبسح صقارتي ًائيش اهمامأ رادجلا ىلعأ يف قلطلا باذع يف يهو تأرف ءام الو

 ةسمخ هتالجؤف هتذع تهذ اهيف ةرصي ةلسع ىف اذإو هترج لعج وه اذإف هب تكسمأو لقاتت

 نم .ثوغلا ةرصلا هذه يف ناك ءانرف حتف لاملا هتطعأ اهجوز تدان ءًابهذ اهينج نيثالثو
 نيعي هللا هنأ الإ لوقأ ال ؟ لبجلا كرحت اذال ؟ تيبلا اذه يف الإ اونكسي مل اذال ؟اهعضو
 . نيكاسملا
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 ([9) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 ناصح و لمج و فيس يبرعلا

 ةطنحلاو رمتلا نم بارجو

 انب براحيل انقرف باطقتسالاو . . هبراحنل اندحو رامعتسالا
 اهمأل تناك . .اهبلب تعرز ول ةاونلا : ةعارزلا ةرازو ىلإ

 امى ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 ٍدوكت نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ تاي كذلاو
 ًاثدحتم يسفن محقأ نلف .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع 6 ةرونملا ةنيدملا نع ثيدحلا وه انإو يصخش نع

 مث فا رشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناهشعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا
 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خيراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اهوح نمب تيلتبا فيكو
 ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو انألا»

 ةوقش مهؤاضغبو . . ىوقت هبحصو لوسرلا بح
 . ةوسألاو ةردقلا اهنعو . .ةظعلاو ةربعلا اهيف ةريبك ةريثك ةرونملا ةنيدملا نم تايركذلاو

 باذعلا نم ال اهخيرات ضعب نم يكبتو 55 باذعلا ضعب هيف ناك ولو اهخيرات لكل كحضت

 3 0 . . ءافلخلا ارثاتجاو نذفلا واعشاب عييربرما نغ اوقنف :نبذلا ةأرج نم اهنإو اهل

 رمأتف دقحلاب ةؤلؤل يبأ سفن تلاتغا يتلا تالا ردد تيس قيل, دخلا هذه يرقبع

 نم ديزي ال كلذ نإف هفلخ ينارصنلا ة ةنفجو هءارو ىسوجملا نازمرملا ناك ءاوسو رمع لاتقب

 ةأرجف . .رمع لتق مكلذ بابلا رسك نإ نايصعلا لكو ةنتفلا لكو ةدايزلا لكف ءىش يف رمألا
 يه نيرونلا اذ . .نافع نب نامثع اولاتغا نيذلا ةأرج نكلو ودعلا هنأل بسحت ال ىسوجملا
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 !؟ةفيلخلا ةمرح متكته فيك ةنيدملا ةمرح متكته فيك مهل لوقت يتلا يه . . بسحت يبنلا

 دوسي انه نم نوذخؤت انه نم معن نوملسم متنأ هيدي نيب فحصملا نم اوحتست مل فيك
 نامثع اولاتغي نأ لبق ةنيدملا ةمرح اوكته نيذلا نيلتاقلا ءالؤه نوفصي انخيرات ةاورو . خيراتلا

 نييرصملا اونوكي ملو نييفوكلا اونوكي مل :لوقأف خرصأ انهو نويرصمو نويفوك مهنأب مهنوفصي
 انه نم برع مه امنإو رصم ءانبأ نم نييرصم الو .قارعلا ءانبأ نم نييقارع اونوكي مل ينعأ
 نييرصملا ىلع ةظيفحلا ران اولعشأ كلذ اولاق نيح نيخرؤملا نإ رصمو قارعلا اوحتف نيذلا
 رتشألاو رصيوخلا وذف قارعلابو رصمب ةمهتلا تقصلأ ىتح كلذ اولعف نيذلا نييقارعلاو
 . .كانه نم ال انه نم الإ اونوكي ل ثعشألا نباو ةفيذح يبأ نب دمحمو ركب يبأ نب دمحمو

 . . هللا لوسر دجسم مامأ ةنيدملا يف نوكت نأ ةميرجلا ربكتو ةميرج ناك نامثع لايتغا نإ

 ةنيدملا يفو نامثع لاتغي فيك لأسأ نأ ديرأ الو راصنألاو نيرجاهملاب ترمع يتلا تويبلا مامأ

 ءاضغبلا نمو ةنتفلا نم هللاب ذوعأ يننكلو سانلا لك قوفو سانلا لك لبق سانلا مه سان

 .ةوقش ءاضغبلاو ىوقت مهل بحلا نإ ,ريخلا لك ريخلا هيف هللا لوسر ةباحصل بحلاف
 تحت تحبصأ امنإو ةملسملا ايندلا ةمصاع ةرونملا ةنيدملا حبصتل ال ,نتفلا تعباتتو

 . نيرئاثلا لتقي ناطلسلاو نورئاث اهلهأ ةملسم ضرأ ىندأ يه |نإ اهوعضو نيذلا فيس

 ملف اهلبقأ ال هذهو ةيواعم نب ديزي ةرمإب ماشلا شيج اهداق ةرحلا ةعقو نإ نوخرؤملا لاقو

 نب ةبقع ةدايقب مه امنإو ماشلا لهأ نم دحاو ةرحلا ةعقو يف ةنيدملا اوكته نيذلا نم نكي
 هنوفرعتأ اهيمسي اهدئاق نكلو ةليبقلا ىمسأ نأ يحتسأ دلبلا اذه لهأ نم يعرملا ملسم

 ءامسأ اهل مهنم ةحلاصلا ةيقبلا انإو ىلوألا مهئاسأب ةيقاب مهنم قبت مل اوبهذ دق ءالؤه نإ
 . ىرخأ

 عربتأ ال ماشللو رصملو قارعلل ةئربتلاف انسفنأب هانلعف ام ماشلا يف انموق لمحن ال نأ ديرأ

 . . اهباصن يف رومألا عضنلو ءاضغبلا وحمأل كلذ ىركذ نم عروتأ امنإو اهب

 ىركذ
 حتفلا نع رخأت امو ةمألا عمجف ةيثالثلا ةفالخلا دعب كلملا نايفس يبأ نب ةيواعم ىلوتو

 هموق بحي ًايموق ناك هنع هللا يضر ةيواعم نأ يه اهبتكأ يتلا ىركذلا نأ ريغ ميظعلا

 نم ليبقب رصتنا زاجحلا ينو ماشلا لئابقب ماشلا يف رصتنا امنإو شيرقب رصتني مل برعلا
 دجن يف اهنم ريثك ىقبو قارعلا تنكس ميمتف ميمت مهيف سيل ةدعلا يوق ددعلا ريثك زاجحلا
 كلذ لبق امأ ةيمأ دهع يفو ةيواعم دهع يف اذه ةنتف ىلع انوع نككت ملو ةئتف فخت ملو ةنتف رثت م
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 هللا دبع وبأ ةفيلح هقيدص هبناجب ناكو ةيواعم رصق مؤت لئابقلا تلبقأو كلذ ريغ ءىشف

 لئابقلا تلبقأ ءرصم يف رغألا مويلاو كومريلا يف ضيبلا مايألا بحاص صاعلا نب ورمع
 راصنألا ءالؤه نم ناكو ءاهباسنأو اهئاسأب لئابقلا ىلع يداني نأ ةيواعم ىلإ ورمع راشأف
 ملف جرزخلا لهأ اي لا ا كل ا واسم

 اولاق و اوفقو ,نوملسي اولبقأ امو ءادنلا اوبل ام .

 . . هللا لوسر اناس اذكه .. راصنألا نحن مويلا جرزخلا الو سوألا 0

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا دبع نبا

 دعس نب سيق اذإو اولخدف راصنألا لآ اي اودونف كلذو رمع نم عمس نأ ةيواعم عزجو
 هللا ىضر نايفس يبأ نب ةيواعم روطاربمالا كلملا يموقلا اذه دنع ةوظحلا لهأ نم ةدابع نبا

 تناك ةيمأ ينب ةيموقك ةيموقلا مهترثعب بقللا اذه ىلع راصنألا تابث نإ ,نيعمجأ مهنع

 ريغ نم نيملسملا نإف برعلل الإ ناطلس الو لوح اماع نيعستلا مهدهع يف نكي مل ةبورعلا
 مه اذإف عيشتلا ىلإ اوأت+ل مهنكلو اهب اورصتني نأ اوعيطتسي ملف ةيبوعشلا مهلكأت برعلا

 0 لا ها ا ملا

 . مهدعب ايكرتو مصتعملا دهع ىلإ ايناسارخ ًايبوعش ًاشرع ناك مركأو هب معن أ سابعلا

 ا لاوز يف ببسلا كلذ ناكو حالسلا نر نت دا ف سا كلذ

 ايسايع برعلا ناطلس 00 فلئاوطلا كولم ىلإ مالسإلا كلم لاحتساف نييمطافلا

 نيبصنم اونوكي ملو مهسفنأ اوبصن كيلاملاو نييبويألا ىتحو فئاوطلا كولم نكلو ًايمطافو
 راح الاد اعف يلع بردو ءاحلا برحلا اوبصتنا هيف ام ريخ اذهو بيلص وأ رتت نم
 لوقي ىبنللا لاشرملا دعي ملف نييبيلصلا جوم رسحنا نيينامثعلا كلم عستا اذإ ىتح ةح اولعف ام
 وهو (وروغ» لارنجلا لقي ملو «ةيبيلصلا بورحلا تهتنا مويلا» سدقملا تيب لخاد وهو هتملك

 مايأ كلذ اولوقي م «نيدلا ح الص اي اندع مويلا» الئاق نيدلا حالص ربق مامأ فقي قشمد يف

 مو ةيمالسإلا ةعماجلا 5 ةيناثعلا ةلودلا يتأت نأ موي كلذ اولاق امنإو فئاوطلا كلم

 مهنا ىلإ هاجتالاب اعد مه اننإو هيلع بوحلاب ءالؤه هجاوت نأ برعلا نم ةلقلا عطتست
 مالسإلا موي ءدوعوملا مويلا ىلإ علطت يف انلز الو دوعولا اوفلخأو دوهعلا اوناخف ضرألا ءافلح
 . ةملكلا ديحوتو ديحوتلا ةملك لالظ تحت نودحتي نيح برعلا فويسب رصتني يذلا

 اهتلق ةملك لوقأ نأ يحتسأ الو رامعتسالا ىلع اورصتنا مك باطقتسالا ىلع اورصتنيل

 باطقتس الاو هبراحنل انلجو رامعتسالاف باطقتسالا نم اريخ ناك رامعتسالا نإ لبق نم

 . .انب براحيل انقرف
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 عرضلاو عرزلا

 يه انضرأ ىلع تبنت ءارضخ ةتبن لك نإ :لوقأل عرضلاو عرزلا نع بتكن ةيناث ةرمو
 . لخنلا ناونصو بنعلا داوعأو حمقلا لبانسب رضخت انضرأ مويلاو ةمعنلا

 نيرا تلا ردا د وم ل ا س8

 نإ ل ب يرسل سام يذشب عج ىرعا وص لع ردسي وهف هدا

 يذلا وهو ةلخنلا عرز يذلاوه هنأ فرعتسف ناصحلا وأ لمجلا وأ ةلخنلا ىأر اذإ يبرعلا

 ناصحو لمجو فيس يبرعلاف «ليخلا نونتقي ىرخألا ميلاقألا يف هلهأ لعجو لامجلا ردص

 . ةطنحلا نم شيشدو رمتلا نم بارجو

 ردك ا ا ا ع راس

 ل سل ا ا 0 هم ضرألا كرت دقل

 ل نيكولا لقال روت دنع قولنا لام تيب ةلودلا

 اللضف لخنلا دازو لب . . لخنلا مكتامع اومركأ :لاق لي يبنلا نأ ًافرش هيفكي لخنلاو
 هثرو ناملس ناتس .يسرافلا ناملس دقتعي اب ةباحصلا يفيل ن ناونصلا هديب سرغ |هنيح

 فرعن انك تويبلا ينبن . . ضرألا عابتل ضرألا عطق مأ نآلا ىلإ قاب وهأ يردأ ال مالسإلا
 . (ريقفلا» همسا نأ

 دقف ةماهيلا امك رجه اهك نارجن [ى لخن تاذ ضرأ اهنأل ةنيدملا يف تناك هذه ةلخنلا

 هرمأ هللا نكلو برثي ريغ اهنأ ًانظ لخن تاذ ضرأ ىلإ ةرجحلاب رمأ دقو كي هللا لوسر ناك

 الإ ملاظ اهيلع طلست ام . ةرونملا ةنيدملا ة ةرجهملا راد ناهيإلا راد ةبيط ىمستل «(برثي» نوكت نأ

 .ءاملا يف حلملا بيزذي اي هللا هباذأ

 ونصلاف يندب يندبلا ونصلاو ةولح ةولحلا ونص همأل ونصلا ناونص ريغو ناونص لخنلا
 . همأل

 ةيوغرملا ةزتعلا نأ انلق اذإ اوبجعت الو انول وأ الخ وكي ام ًارككف تنني'نيح قاونلا امأ
 .اهسفنب تلصأت يه امنأك «ىون» هتبن الإ نكت مل جاجحلل

 ةليقث ةضيرع ةخيش يه اذإف ةتبن تناك يديسولا دالب ضيبلا مأ يف خيشلا نأ فرعأو
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 : عونك اهددع مكفرعأ ىرخأ ةرم لخنلاو محللا

 . يزومرهلا .ةديوسلا .ةبلحلا ءيوافصلا ,كوشملا يبلشلا . ضيبلا . ينربلا .ةولحلا
 ةرهاظ نأ ريغ نولف ةيقبلا امأ اهضعب تيسن يلعلو لئاصأ اهلك ةيحربلا . ةيدنفألا . يموتكملا

 بطرلا نم عون كلذ دعب يتأي مث ةيلحلا بطرلا قوذن ناطرسلا لوأ يف اهفرعن نأ يغبني

 .رخآلا

 ًابطرو ًاوهز لكأت اهدعب ةبلحلاو ًارمتو ًابطرو رمأ ًاوهزو «نابرس» ءارضخ لكأت ةولحلا

 . ارمثو
 .ًارمت ال ًابطرو ًاوهز لكأت ةيحربلاو ًارمت الو ًاوهز ال ًابطر نالكأتف ةناثورلاو ةديوسلا امأ

 لب كلهتست ال رخذلا اهنأك طقف أرهت لكأت اهلكف ىبلشلاو كوشملاو ىن ربلاو ضيبلا امأ
 . نزحت

 فيص عيب دقف ىركذللو ًابطر لكأت ام نسحأ ةيدنفألاو ةيموتكملاو يزومرهم لا تيسنو
 يقجشاخ نيدلا ءاهب دالب ةيلبينشلاو بهذ هينج ةئاسمخو فلأب تانيعبرألا لئاوأ يف و ةرهزلا

 . بهذ هينج ةئامعبسب اهتنس اهفيص عيبب

 بدرأ فلأ نيسمخب ىهزأ دقو رمتلا صرخ دقو ابدلاو دارجلا علط ىرخأ ةرم ىركذللو
 . فصنلا نم لقأ وهام الإ بدرأ فلأ نيسمخلا نم قبي مل ىتح بدلا هلكأف

 . ةعارزلا ةرازو ىلإ

 ها مال ملف اهبتكأ هتبنك ةاونلا نع ربخلا يه وأ ةحيصنلا عبتأ نأ تلفغ

 تعرزول ةاونلا نأ ةديرب لهأ نم نيميثع نب حلاص يذاتسأ ينربخأ اماع نيرشع نم رثكأ

 نأ ةعارزلا ةرازو نم وأ نيعرازملا نم وجرأ اهمأل الإ نوكت نل ةرمث تعرز ول ينعي اهبلب

 قداص ربخلا لعل رثك عاونأ نم ةرمثلا عرز برجت
 . ةبيجعلا يتأتل رثكت ناونصلا لعلف كلذ انعرز امأ ةليلق ناونصلاف

 رتسم ةيبرعلا دالبلا فاط موي كلذ ناك ةيحربلا ىتح لخنلا اينروفيلاك تعرز فيكو

 ةطساوب ةنيدملاو ةماميلاو ميصقلاو ةرصبلاو رئازجلا نم ناونصلا ذخأف . يكيرمألا «نيرق»
 نم بجعأل ينإو رمتلا ردصت يه اذإف اينروفيلاك يف ناونصلا عرزف برعلا نم هئاقدصأ

 ةنيدملا يف تعرزو «ملقأتت ملف ميصقلا يف تعرز اهنكلو اهوزجح ةرصبلا ةلخن يه ةيحربلا

 ملسم نب هللا دبع هرهصل ةيده هللا همحري زاجح نب يميوش ةيحربلا نم نيونص بلج دقف
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 ملقأتت ملف عئارشلا يف تعرزو ملقأتت ملف ترمثأ «تيلح انقيدص دلاو خيشلا يداحملا
 ملف ميصقلا لهأ ضعب دنعو ةدج ماقم مئاق دنع ةدج يف تعرز اهنإ كلذ نم برغأو

 . ملقأتت

 يف نزخي رمتلاو كوشملا اهنأك تحبصأف تملقأتف رئازجلا ةلخن «رون ةلقد» انعرز امليب

 ناتشلا يف انشيأ نزخيو ؟ ترسكت مأ نآلا انم ءيش دجوي له يردأ ال ةيبرغملا رايزألا

 نوكيام هبشأ «فعسلا نم» فسخلا نم دالجملا |منأك ديلاجم عنصي امك حئافصلا ينو اياشح

 .رجه لالقب

 ةلخنلا نوجرعو ةطنحلا ةلبنس نيب ىخاوت نأ نسحأ ام ةطنحلا نم يتاذلا ءافتكالا نإ
 . هركذأ لثم نم دب الو رمتلاو ةطنحلاب ءافتكالا نوكيل

 . ءاملاو رمتلا نادوسألا اهيفو عوجت ال ةنيدملا نإ ةكم ءارمأ دحأ لاق
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 7 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ريبكلا نايكلا يف ةبيط تلخدو

 برعلا كولم سماخ زيزعلا دبع

 امك ةنيدلا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 زدوكت نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ تاب وكذلاو
 اثدحتم يسفن محقأ نلف .ةيصخش تاركذم

 ةلودلا دهع يف ةرونملا ةنيدملا نع ثيدحلا وه انإو يصخش نع

 مث فارشألا دهع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينامثعلا

 تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه دهعلا

 لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع خبراتلا نم خيرات

 اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب تيلتبا فيكو

 ةيارج ةداملا وكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ الب ماصفلا

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص وأ

 اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتيام ًارشك تانعنعلابو

 .«(نحن» لا اهلك انإو «انألا»

 دوعيس لأ نيزعلادبع كلملا ©
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 ةمتاخلا ةمدقم

 ءًاجايسو ًامرح ةسدقملا انضرأ نأل ةفيحص يف تايركذلا ترشن نيح تأطخأ ينبسحأو
 لمع ىضاملا نأل ,رضاحلا ىلع ةفاخم رثكأ سمي ال ىضاملا ىلع فوخلا اهناسنإل تطبعأ
 اب حرفي , مويلا ناسنإ عنص نمف رضاحلا امأ .دادجألا ميركت ىلع انبعش عبطو دادجألا

 .هرضاحب لاتخأ نأو ,هيضام نم لاني نأ ىلثم زوجع نم ىشخي وهف ريثكلا ىطعأ دقو ىتوأ
 اوملعتو اونأمطاو اونمأ هب مهنإ لوقأ نأ مهعزجيو هيف مهام مهبجعي ال دارفألا ضعبف
 اذه يف مهلعلو ةءاسإو 0 ىضاملا نع زواجتأ تايركذلا متخأ نأ تررق اذهل ءاوملعو

 ءاهكرتأ نلف تايركذلا نم ةيقبلا امأ ينع عفادت ةنسلأو .ىلع نسلتت ةنسلا نونعاطتي هلك

 نم يندرجي نأ نم رثكأ أطخلاب ينرصبي ءىراقلا دي يف باتكلاف . عبطلل اهزهجأ انأو اهرشنأ

 . باوصلا لك
 . أطخ دجو ام اذإ رشن ال بيوصتلا رظتنأ ينإف اذه عمو

 «قوقعلاب ينمهتي نأ بذاكل حمسأ الو اهب بذكأ نلو اهيلع بذكأ نل ةرونملا ةنيدملا نإ

 فيعضلا مامأ فيعضلا نوكأ نأ ينتملع . .بحلا ينتملع ةلزغلا ضرألا ةرونملا ةنيدملاف
 مثلأ ال فيك ؟اهبحأ ال فيك .بحلا ينملعت يتلا ةنيدملا .ءايوقألا طخسل ضرعتأ ال نأو
 ةظقيلا مالحأ يف ينإ ىتح اهددم ناك يناعملا ةورث نم ينادجو يف ءارثلا لك .اهارث بحلاب

 اهنإف ًاريثك ءاطع ةمركملا ةكم ينتطعأ نئلو «.ةرونملا ةنيدملا الإ لثمتأ ال ماتخلل نسحلا لامأو

 ال ىسني نأ هتروثو مالحألا هتورث لفطلا زوجعلاف ةظقيلا مالحأ يف ولحلا لاثملا ًاضيأ

 لوح تابيرشلا يف وأ قيقعلا يف وأ سيراهملا يف وأ لوقاعلا يف وأ ءابق يف هتشع :اليمج

 لامجلا ىنعم بابشلا نحن برشنو شطعلا درطي ءام اهلهأ اهنم برشي رثبلا كلت (ةكسام)
 يلايلف هب لزغتتل كل لزغتي ةرونملا ةنيدملا يف ربش لك .لامكلا هصقني ال لالجلا هطوحي
 كلذب لزغلا كلذ نم رابخألا لكو رابشألا لك اهيف تعمتجا رفعج نب هللا دبع مايأ قيقعلا
 يلع ديسلاو يندم ديبع ديسلا ءانبأ نأ ولف ريغت فيكلا نكلو هرثكأامو دوجوم مكلاف .بحلا
 دلق ديدج فيك ىلع قيقعلا لزغ متيأرل مهئئازخ يف يذلا رعشلا نورشني اوطشن ظفاح

 . ثيدحلا داجأو قيتعلا

 ىلإ تمضنا فيكو ةرونملا ةنيدملا نع يه قبس ام تبتكف ءاهب متخلا تدرأ يتلا ةمتاخلاو
 ملعلاو نمألا نيوكت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هذه نيوكتلا اهب متو ريبكلا نايكلا

 .بيقلتلاب رفانتلا طاقسإو باقلألاب زبانتلا كرتو .نارمعلاو رارقتسالاو
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 ةنيدملا راصحو زيزعلا دبع

 نوكيسف كلذ دعب هبتكأس ام امأ «ةديرجلا يف رشنت تايركذلل ةمتاخ كلذ نع بتكأس

 . . باتكلا ىف

 . كلملا دبع . . ةيواعم . . برعلا يف كولملا سماخ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 ,نيملسملا يف كولملا عباسو .نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع . . لخادلا نمحرلا دبع . .روصنملا

 ةيقرشلا امور ةلود حازأ يذلا يكرتلا يناثعلا حتافلا دمحم تركذ يتلا ةسمخلا ىلع اندز اذإ

 راو ع رجعو ا ارد نويسابعلا عاطتسا الو اهليزت نأ ةيمأ عطتست مل يتلا

 لهأتسي حتافلا دمحم « مورلا ىلع ًابرح برعلا رخآ نوكي نأ ةلودلا فيس تطعأو فئاوطلا

 هللا معنأو نيملسملا كولم نم سداسلا ناكف ميلس ءاجو .نيملسملا كولم سماخ نوكي نأ

 كولم يف عباسلاو برعلا يف سماخلا «نيملسملا كولم يف عباسلا نوكي نأ زيزعلا دبع ىلع

 . نمزلا بيترت وه |نإو ميدقت الو ريخأت الف نيملسملا

 الو تيبلا ردهأ يذلا ىفقثلا نكي مل هنإ نآلا اهب رهجأ . ع ب ماجا

 هللا امهمحر ءرادهإلا ىلإ تيبلا ضرعي مل يذلا يشرقلا وهف .هقح يلع نب نيسحلا سخب

 نولأسأ . . رادهإلا ىلإ ةنيدملا ضرعي مل افيظنو افيصحو اكنحم ناكفز 0

 ؟كلذ ناك فيك

 «ةنيدملا نم ءزج يأ ىلإ هصاصر لصي ال ًاديعب ءابق يف ةنيدملا رصاح شيودلا لصيف

 خيش اهنبا اهلصو دقف «يلاوعلا ىلإ لصي مل هنأل .هل تددح ءابق |منأكو اهبنع زجح وه امنأك

 وه .ميصقلا يف نيذلاو يلاوعلا لهأ يلع ينب خيش مرغلا نسحملا دبع ةنسح وخأ اهتليبق
 ىلإ لصي نأ شيودلا عنم مرغلا نسحملا دبع «حورصم يف سأر وهو .برح خيراش نم

 امو يلاوعلا يف ناكف نسحملا دبع مرغلا امأ (ةئيدملا روس نع اديعب .ءابق يف ه هزجح يلاوعلا

 نأ شيودلا زجعف ءزيزعلا دبع كنحملا لمع هنأل ؟كلذ ركذأ اذامل «ةنيدملا روسل اهبرق دشأ

 لوبق زيزعلا دبعل ىطعأ يذلا وه لمعلا اذه ءابغبا هنإ اهلخدي نأ مرغلا ىوتنا امو اهلخدي

 ىمرت ءارضخلا ةبقلا نأ نوفئاخ مهو ةنيدملا لهأ ضعب قربأ .دمحأ ناريإ هاشل يدحتلا

 يأ نأ ملعلا لك ملعي هنأل زيزعلا دبع جاجتحالا ىدحتو ناريإ هاش جتحاف .صاصرلاب

 0 اا دعما ىلإ ضتاال نسيوفلا ينةقلط
 دمحأ انقيدص هقفاري يناريإلا ريفسلل نذأو ةيلاعلا لوأ وه يذلا عيقبلا رادج ىلع وهو هلوانتي

 ًاديعب اهلامش نم ةنيدملا رصاحي يذلا يمشنلا ميهاربإ هلبقتسي ةنيدملا ىلإ لصي ًاسورحم ىرال
 زيزعلا دبع هلسرأ يذلا باتكلا تأرق دقل ؛ةصاصر قلطي مل ًاضيأ وهف ةرهزلا لوح اهنع

 نذإب ةنيدملا يناريإلا ريفسلا لخدو هماركإو يناريإلا ريفسلا ةياحب هيصوي يمشنلا مي ميهاربإ ىلإ
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 دمحأ رفاسف .رفاسي نأ ءاقبلا قيطي الو رفسلا ديري نمل دمحم ريمألا نذأو «ةيلاملاو ةيدلبلا نم

 يدرك رمع رفاس فيك نكلو رفاس هناويد ريكأو ريمع هللا دبعو ةمطاف يداو ىلإ روصنم نب
 نأل رفاس اهيضاقو ةنيدملا رعاشو يلع نب نيسحلا رعاشو يناروكلا يدركلا مي ميهاربإ ديفح

 ند نع مهدلجا نم كيرلس ىف رجو ةنيقلا نايعأ هرضح ةيدلبلا يف دمحم ريمألا هدقع ًاعاتجا

 اولوق لوقي دعسأ دمحأ ديسلا اياقب نم نايعألا دحأ اذإف (نيسحلا ةضهن مايأ كلذ ناك دقل)

 ناكامو ليحرلاب دمحم ريمألا نذأتسي ماقو ىدرك رمع متغاف (نيسحلا ةضبه ال نيسحلا ةقهن)

 لاخ يدرك رمع . يماس هنباو دمحم هنباو حلاص هوخأو ظيفحلا دبع هوخأو وه لحرف .هيوني
 دبع نكلو حلاص هوخأ تام امك كانه تامو قارعلا ىلإ لصو بجر نيدلا ءايض انقيدص
 د ءاضقلا 0 ظيفحلا دبع خيشلا داعأ دق نمحرلا دبع نب زيزعلا

 20 . هرابتعا

 ديسلا ركشأ ينإف ةمتاحلاا متت يكلو

 لعل يئاطخأ هيف بوص ًالاقم بتك يسيردإلا

 قيدصلا نبالا لإ لسرأو .مايألا عم 0
 ةلاسر سورحم يداملا دبع قيدصلا نب

 م الل

 ينكلو ًاصن اهرشنأ ديقعلا ىسيع نعو سورخم
 كبعب اوس درأ ١ سورحم لآل قيدصلا انأو

 . ظيفحلا
2. 

 اي هللا كحماس

 نم هل ناك امو ديقعلا ىسيع ةصق لوح

 طق صاصرلا هباصا ام : يوبنلا دجسملا © عم هللا همحري سورحم ظيفحلا دبع يدلاو رمأ
 :روكذملا

 ديحولا كلاملا هنأل دحأ لبج دنع يدلاو دصرتي ناك ديقعلا ىسيع نأ اهيف امو ةصقلاف

 .ةرهزلا دالبل مايألا كلت يف

 0 يدلاو نأ ديقعلا اوربخأ ةاشولا ضعب نأل

 ةديكملا كلت هل لمع كلذ لجأ نمو كاذنا روكذملا اهم موقي ناك يتلا ةيفسعتلا تاءارجآلا

 لزني يدلاو كرت ديقعلا نأ مترشأ ثيح .تمت يتلا ةروصلاب اهءاطعإ قيفوتلا كبناج يتلا

 كي ل ديقعلا ىسيع نإ ذاتسسألال لوقأ نأ بحأ انه لاورسلاو صيمقلا الإ هرتسي ال ةنيدملل
 ىدج عمسأ نأ ىلإ ةنيهر هلعج لب اهنع ترشأ يتلا ةلاحلاب ةنيدملل لزني هنإ ىتح يدلاو
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 كانه ىلإ حارو رمألاب هريخأو ديماحملا نم مهفيلح يفيوحلاب لصتاو رمألاب سو رح قداص

 ملعت تنأو ذاتسأ اي متركذ (ى ةياكحلا وأ ةصقلا يه هذه . هسبالم لك ًايدترم يدلاو داعأو

 وأ هلثم ىظح هنامز يف لاجرلا نم ليلق ةيهافرو ةقانأو ةقاشر نم هب عت عتمتيام عم يدلاو نأ

 هيونتلا تببحأ ًاعيمج هللا مهمحري هدلاو ىدل ةزع نم هلامو خيراتلا كلذ يف هتناكمل ىتح اولصو

 كئاقدصأ دحأ ىسنتال ىتحو أطخلا نع داعتبالاو باوصلا ىلإ ةداعالل كلذ نع مكل

 سو رحم يداها دبع

 دبعاي كركذأو فيصل ًاكلام ناك امنإو فقو يهف ةرهزلل اكلام نكي مل ظيفحلا دبع نإ
 ءاملا لعب مقالا ريعان حلا هءاج سرح قداص ا يداملا

 ع لس ا 0 م اول ام

 عطتسي ملف لادحلا ىرجو ودبي [ى هل نأش الو انفيلح ناعيمج نب دمحأو دقوم نب براحمو
 الإ ةيعفادملا ترجام» لاقو حرش ناعيمج نب دمحأ نكلو حرشي وأ دعوتي وأ ددهي نأ براحم

 دقوم نب يلخ دمحأاي كصخ شيو» يداب نبا لاقف «نآلا قلغت فيكف ءاطعب الاو نذإب

 .معن قداص لاقف (؟أل الإو قيبر نب فيلح تنأ قداصاي» :ناعيمج نب دمحأ لاقف «ملكتي

 يرمع انأو يرمع وه قيبر نبا شان ام ينشوني يلوضف ين ام انأ زيزعلا دبعاي عمسا لاق
 لاجرلا حفاصتو عضولا ىهتن تناو «كلذ دعب اهدس لاعتو نيعلا حتفن نآلا براحمو انأو

 يننكلو ريزن اهفرعي ال دقو ةصقلا هذه فرعت ال دق يداهلا ديغاي هثننأ . .نيعلا تحتفو

 نم ةيقبلاو سورحم مالسلا دبع دمحم يبأ كيبأ مع كلذ دعبو ناعيمج نب دمحأ نم اهتفرع
 «تنانكلاب نحت ايلكل وأ تفلاع اهليلو كفناجم اهلك تايركذلا
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 64) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 تازايتما الو ةيقبط ال . .زيزعلا دبع لوخدب

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ امم سبل .ةيخنيرات دهاشم اهأ اكتتاب كذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت ٍ

 ةنيدلا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع اثدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 | ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات ا .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع
 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرف دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدامللا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارثك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 رهام اشاب ىلع ©

 ةنيدملا يف زيزعلا دبع كلملا

 دعب ًايرك ًاعادو زيزعلا دبع نب دمحم يكلملا ومسلا بحاص اهريمأ ةرونملا ةنيدملا تعدوو
 ةرامإلا ناويد . .هلاح ىلع ءىش لك ىقبأف .مكحلا ةزهجأ سيسأتب اهيف ماظنلا ماقأ نأ
 ماعلا نمألل ًاريدم اهنم لقتنا يذلا كيب يدهم اهسأري ةطرشلاو . . يظفح ليعامسإ هسأري
 ملاعلا يربلا رداقلا دبع ميهاربإ خويشلا خيش لوألا اهيضاق ةيعرشلا ةمكحملاو .ةكم يف
 انذاتسأ سيل وهو . يفيلخلا ىضاقلا هنواعي 00 هيلإ رشلا فرعي مل يذلاو ملاعتي ال يذلا
 ءدحاو بقل امهلعل وأ دحاو بسن نم امهلعلف يكملا دجسملا يف مامإلا يفيلخلا هللا دبع
 اهالوت ءدجسملا ةرادإو فاقوألا ةرادإ عمجت تناك يتلا ةنيزخلاو .كلذ حضوي نم دجأ ٍلعلف

 خيشلا ةسائرب حالصإلاو شيتفتلا ةئيه دعبو .ىضاقلا ميهاربإلا دمحم .دعب تملع اك

 عينصلا ميه اربإو يكرتلا يلعلا دمحم يب ضهانلاو يخيشو يذاتسأ ةيوضعو ةبهو ظفاح
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 نيع ةئيطلا هذه دعب ,«فيصن حلاص دمحمو يكملا يحبس دمحأو يكرتلا ناميلسلا دمحتو

 ديسلا ٌلوأ اهيف نيعو مرحلا ةرادإ نع تلصف ثيح فاقوألل اريدم هط نيسح ديسلا انذاتسأ

 |ىو «ةيلاملا هيلإ تمضو نسح وبأ رصان بايذ اهيف نيعف ةيدلبلا امأ «يندم ليلجلا دبع
 زيزعلا دبع كلملا نأل رصان بايذب نيعتسي نأب دمحم ريمألا هنبا ىصوأ ابرل هنإ لبق نم تلق

 اشاب تعلط نييداحتالا نم مظعألا ردصلا وأ داشر دمحم يناثعلا ناطلسلا نأ كلذ 0

 ضوافيل هدفوأ تانيثالثلا لئاوأ وأ تانيرشعلا رخاوأ يف اشاب يرصب مايأ اشاب مظاك دفوأ دق
 اهيتمو انيعف ضان بايذ هعم اشاب مظاك بحطصاف .كاذنيح زيزعلا دبع ناطلسلا

 مل زيزعلا دبع ناطلسلا نأ عم تاضوافملا حجنت مل نكلو زيزعلا دبع ناطلسلا+ |هلبقتساو

 . ءاسحألا مض نأ دعب ةيناثعلا ةلودلا دض ًانكاس كرح

 وه |نيب ةرامإلل اليكو زيزعلا دبع كلملا نم فيلكتب ةنيدملا ةرمإ ىلوتو دمحم ريمألا رفاس
 ىري الف نييعتلا اذه دنع فقي خرؤملاوأ بتاكلاو (ناهبسلا ملاسلا ميهاربإ) وهو اهيف ريمألاو

 ناهيسلا ملاسلا ميهاربإ يلوي نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نم كاردإلاو ةفاصحلا وهو الإ كلذ

 نايعأ نم ريمألا اذه نأ يهو اهمهف يف ءىطخأ ال يلعل رومأ ةدعل ةرونملا ةنيدملا يف ًاكاخ

 نم مهلثم يرمش هنأ الإ بسنلا ةلصاوال محرلا ةلص ديشرلا لآ نيبو هنيب لئاحو رمش

 لئاح نم ةبيرق ةرونملا ةنيدملا نأل ةنيدملا لهأ نم اريثك فرعي ةفصلا هذبم وهف رمش نابعأ

 دعب اهيلإ أحل دق ديبعلا دومح نأ ىتح ءالؤه نمو ءالؤه نم ريثكلا اكس ةزينع نم اهمرقك

 هلو ءارث هل الجر ناكو يدهشملا يبوبح نارمع ديسلا ةفايض يف لزنو بعتملا ز زيزعلا دبع لتق

 لهأ نم ةيلعلا مضي هسلجم ناك رصان بايذ ضان تارذل اقيدطع ديعلا قرح ناكو هني

 ءاجر يمأل ىدج ناجوعلا فيس ليخد نب هللا دبع نيسحلا فاسع «لئاح لهأو ميصقلا

 ةياعرب هطوحي بعتملا هللا دبع لفطلا ديبعلا جومح عم ناكو .مهضعب نوفرعي .نولضف نبا

 (نأك يعمو يمأ هعضرتل هذخأي نولضف نب ءاجر ىدج اذإف تاعضرملا هل اوبلط ًاعيضر ناكو

 مضري الأ يدجو يتدجو يتدلاو نم بلط يدلاو نأ ريغ ًامايأ هتعضرأ .ةدحاو نس يف نحن

 العفو الجر تحيصأ نأ دعب يدلاو نم كلذ تفرع .ديشر نبا وأ اشو نبا هدلو عم

 . لفحم بيطخو نايبصلل

 وأ ديمحلا دبع ناطلسلا لاح ىلع تسيل ديمحلا دهعلا اذه يف ةرونملا ةنيدملا تناك

 اهرهشو اهموي تيسن ةرتفلا هذه يف .ماصخلاو ماصفلا زيزعلا دبع لتق دقف .داشر ناطلسلا

 ناهبسلا ملاسلا ميهاربإف ىقبط عضو نع ىضر |مف ةرونملا ةنيدملا ىلإ زيزعلا دبع كلملا لصو
 نمو روسلا لخاد ةنيدملا لهأ نم لبق نم مهفرعي ناك نيذلا هئاقدصأب ءىلتمي هسلجم ناك

 رماعلاو يجيرخلاو يكرتلاو يبيغزلاو ىضاقلا ةزينع لهأ امأ ,نارمع ديسلاو رصان بايذ
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 ناهشلا اعتناق تينبلا وله كلذ ناك: «ةملجت دور نم )ووكر ملف ليلو يقولسشلاو
 يندملا لآ مهتعيبط يف روسلا لخاد نم ةنيدملا نايعأ عمس ؟كلذ مت فيك نكلو «ةنيدملا نم
 طباضملا نوبسحي ةطبضم اوبتكف رخا ريمأ نييعت ديري زيزعلا دبع كلملا نأ ىرب فراعو

 ةمحار ةروث ًارئاث مهعمجي هبضغ نلعي وه اذإف زيزعلا دبع كلملل تمدق ءرعس اه حبصأ
 دعي مل هنأب ناهبسلا مي ميهاربإ ربخي رمعم نب ميهاربإ لسرأ مهمامأو رثكأ اوملعيلو رثكأ اومهفيل

 يذلا نأ تملعو , ماصفلاو تازايتمالا ىلع ءاضقلاو ةيقبطلا لتقل اسرد كلذ ناك ريمألا

 . يضاقلا ميهاربإلا حلاص يل رصانلا بألا قيدصلا ناك ةطبضملا ىلإ عفدو ةعاشإلا لسرأ

 دندن طق كندر هسا ىو فراشم رمألا ةرمإلا ىلوتو

 ةكسلا راطق بكري ءاوهلا مسنتي ناكو قبس ام انركذو زيزعلا دبع كلملا ةنيدملا ىلإ لصو
 تامولعملا دخأو فاشكتسالاو ةيشمتلا بولسأب ريوبلا ىلإ هب لصي ةرم لوأل ديدحلا
 لجر ةنيدملا يف ناك رهشأب ةنيدملا ىلإ زيزعلا دبع كلملا لوصو لبق ؛ةيضق هيلع تضرعو
 ةثالث هنمثو (ةفانكلا يسبت) يرتشي طويسأ نم طولفنم نمو اهديعص نمو رصم لهأ نم
 ةلاخ جوز وهو بيطلا ميركلا لجرلا فرش حلاص خيشلا وهو ةفانكلا عئ د عيديحس الابن
 نباو تارايسلل ةيبرعلا ةكرشلل اريدم ناك يذلا هللا اطع نسح نبالا مأ يهو . يدلو مأ
 هنأ سانلل روص نيهيبتجر أ اهينج عقدي ةفانكلا يبسبتلا يرتشي . هللا اطع رداقلا دبع مع

 هل قلحي ىدعب ةكم يف مامحلا لغش يذلا ركب وبأ خألا ناكو قالحلل بهذيو «يرث لجر
 ةروسكم هلجر لوستم نم ذخأ هنإ ىتح ًابهذ ًاهينج هيطعي لب الاير وأ لاير فصن هيطعي ال
 اهب تفل يتلا ةبلجلا يف تاهينجلا عضي لوستملا كلذ ناك «نيهينجوأ هينجب تاهينج ةسخ
 ءاطعلاب ًالوأ هارغأ .محفلا عيبي ناك يدنه لجر نمف رثكألا ذخألا امأ ةروسكملا هلجر
 نجح ٠٠١ ةفانكا عئب نمو أ هنج نيعبس قالخل نم ذعأ دف نيرخألا عم عفاكرثك
 امايأ ةفانكلا عئاب نع عطقني بيرغ هبولسأ هةدينج 40: :نهرتكأ معافلا عتاب يدنا نمو

 عم لعفي اذكهو ءاسولف هل اولسري م دالوألا نأب سرخأ هنأكو ريشيف (خيشاي كنيف» هيداني
 نولسريس دالوألا نأل مهنم ذخأ ام هنوطعي راذتعالاو بولسألا اذهب ,محفلا عئابو قالحلا
 دبع كلملل هنوكشي رمألا اوعفرف هرمأ فشك باصن هنأل سولف الو دالوأ ال هنأ عم ًاسولف هل
 هيف اولمعت الو هولحر .. مهبلسف مهعمطأ هنم اوذخأيل هوطعأ مه» هللا همحري لاقف زيزعلا
 لثملا اذه نولوقي بابشلا ذخأو اهباحصأ ىلع سولفلا تعاضو لجرلا لحرو «ءىش
 فراعملا ريدم ناك ةسردملا ركذأ نأ تيسنو «هيف هل نكس يجنسلف تيب هل ىنب يجنعمط»
 دقف لوألا دوعس ينب دهع يف امأ يسلبارطلا يبلشلا رداقلا دبع فارشألا دهع يف اه لوألا
 « يقشع دجام « سردم ديعس ءهط نيسح ءرقص دمحأ ةذتاسألاو يخاك دمحأ خيشلا نيع
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 تنيع يذلا مويلا يف دعب نيع امنإو رقص دمحم ديسلا قحب ذاتسألا نيعي لو ملاس نب فيرعلا
 . حالصإلاو شيتفتلا ةئيه وضع يكرتلا يلع دمحم ميمصتو يأرب ءاذاتسأ هيف

 يف هراصتنا دعب ةيناثلا ةرملا ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصو هتمحرب هللا هدمغت زيزعلا دبع كلملاو
 زاجحلا ىلإ اداعف ضايرلا يف اناك نابص رورس دمحمو ليوطلا دمحم هتيعم ناكو ةلبسلا
 ريمألا هنبا هبناجبو يجيرخلا تيب يف هسلجم ردصتي زيزعلا دبع كلملا ناك ةردان ركذأ نأ ديرأو

 يلا تاضوافملا نع اريرقت هيلإ لمح هيبآ دعب ةئيدللا لإ[ لضو نيزعلا هع قب لضيف كلملا

 ىلع ضبقلا اوقلأ ناخد اهيف ةرايس هيلإ اولمح لاقب ,نيسح نسح انقيدص اذإف اهارجأ

 حامسلا بلطي زيزعلا دبع كلملل اهمدقو ةضيرع بتكف فورعملاب رمألا ةئيه نم ناخدلا
 كلملا بطاخي لوقي شعتري ىتفلا اذإف هوسبحا لاقو زيزعلا دبع كلملا هرهنف كرمجملا ناخدلل
 هل اودر فيض ينإ هللاو) لوقي زيزعلا دبع خمشف (انسبحت ياج الاو فيض ياج تنأ وهاي)

 يف امايأ سلج ءزيزعلا دبع نم نوبجعي مهرودص لخاد نوفتهي سولجلا سانلا اذإف (هقح

 سسأ «ميني الو ماني ال تلق اك وهف ءىش لك فرعي نأ ديري هنأل لاوحألا دقفتي ةنيدملا

 يف هنإو ةبوجعأ خيراتلا يف هنإ ,ريثكلا ليلقلا نم عنصو هتريزج يف برعلا دحوو هكلم

 . خيراتلا سيطارقو خيراتلا عمس يف لازي ال عقاولا

 حبصأ يذلا قوراف كلملا لبقتسا نيح يهف ةنيدملا ىلإ اهيف لصو ييتلا ةثلاثلا ةرملا امأ

 ناك كو طعن نمو لبق قف انيدعلا يقي | .ةقيدصا كلل دز رطم تيس لولا الو انين
 ظفح رصم خيرات يف ةنيز رهام يلع دمحم وبأف .بابسألا لتقو بابلا حتف يذلا وه رهام يلع

 بحأ نم لك هللا محري ءاطعو ءافو ءيش لكب هل مه اذإف فقوملا اذه ةيدوعسلا كولم هل

 دونكلا فرعي ال ركشلا دلب دمحلا دلب ءاطعلا دلب دلبلا اذهف ,قشناو قع نم لك هللا يدبيو
 . ةلبقلا يه هتلبق نأل «بحلا وه همالسإ نأل دوحجلاو
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 رشلا ضعب هنم انعقوت ولو . . ةضيرفلا ءادأ نم جاحلا عئمن ال
 يناليكلا بلق نم لغلا تعزن ةديصق

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةييرات دهاشم اهأ اكتايوكذلا و
 محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم نوكت /

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينايثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 دب ءاصتلا اوديعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمد

 وأ ةبارج ةدالا نوكت ال نيح ضعبل مهرق را ا ماصخ

 نوبراقتبي ًابابحأ ةدامللا نوكت نيح هماصق ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًاربثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهي سبيل

 ميهاربا ظفاح
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 نايبلا ريمأ ةديصق
 ءارعشلا ريمأ ءاثر يف

 هتامث بدنب مهزجعي مويلاو هتايح لوط ءارعشلا زجعأ دق

 هتاغل 2 لثمب ١ هيئريل وفك مهنم ةيربلا يف دجوي تاهيه
 هتايار نم لظلا يف مهاسرف ةنتسم  مهشيحل ريمألا ناك

 هتاياغ نع بخلا يف اورصق دق مهنأ ةيرقبعلا لهأ باعام

 هتاط قتف ذنئم عمجأ قرشلا ىف عفادم ريغ رعشلا ريمأ اذه

 هتايا نع يىحولا تكاذ ل دمحم ىحو دعب ىحو ناك ول

 هتاربن ىلع تصقر اهب ىنغ (فيكف ءبولقلا هتمغنلا تقر
 هتاشل مالغلا دوق اهدوقيف ةزافم سمش يهو يناعملا ودغت

 هتاحس ريظن تقر هضارغأ نم ءاميصلا ةرخصلا دارأ اذإو

 هتاصحب اهميمص باصأ الإ همظن يف ةمكح دراش مارام

 هتارظن نم سمشلا اهيلع ىقلي انأك ءرومألا هل هلإلا ىلج

 هتاود زرط ريغ نم تلخ اللح هنابب جيسن نم ةعيبطلا اسكف
 هتارم يف يهو ةعيبطلا ريغ اط هترظن لبق ةعيبطلا ىرتف
 هتافصو هتاذبب ءىضي ١ انهو هتاذب نويعلا يف قرشي نسحلاو

 هتابتع نع  مادقألا رصاقتت هداع عيفر يف تيب لك نم

 هتموسن يف محبصلاو «هتامسق يف ردبلاو هتاعل يف ردلاك

 هتابلح يف قابسلاب تبرضو هداحا نع رعشلا تيور دقلو
 هتاراون ريخ هنم تفطقو يتبابصو يقوبص هيف >تيضقو

 هتاز, بهش قافآلا يق ترطأو هلوحف لون ءاديبلا ف ترثأو

 هتانقل  هتانق زبي 2 انرق هرصع يف عدي مل يقوش تيأرف
 هتاظعو هلاثمأ ف ذفلاو هحاونو هحادمأ يف درفلا

 هتايقوش  ريظن  مارغلا ةغل لهف مارغلل ضرعت اذإو

 هتاهمو هيبظك بيسنلا يف وأ هنينحو هدجوك  مايهلا يفام

 هتابن 2ىشو ريبحتلاب كاسنأ هضورو عيبرلاب ثدحت اذإو

 هتارفب 2اهجاجأ ليزي ًالوق ةملم لك تارمغ ىلع يقلي
 هتاليل نع رجفلا قشت اررغ ادّريش دئاصق اهلسري 2لظيو
 هتابس لقث مالسإلا نع ىرس يذلا توصلا ىه هدئاصق تناك
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 اهنأك ةايحلا حور هب تثعب
 يذلا ءادلاب سانلا ىردأ ناك دق

 اهالحمضا يف قالخألا وه ءاد
 هلاضن ميدقلا قرشلا نع يفو
 هبلبو هبلقب هنع دداذ دق
 هثارت بالتسا هرذحي 2ضام
 هفاصوأ يف قرشلا رانم ىلعأ

 يتلا قرطلاب ىقرشلا ىلإ ىحوأ
 ايداوع بائذلا ةحفاكم ىلمأ

 هرحببو هربب نيسلاجلا

 هعرضلو هعرزل نيبلاسلاو

 هدولج ريخ مالسإلا كب يكبي

 هنازحأ نم لينلا يداو نأكو

 اط ىحصفلا ةيبرعلا بداونو
 مهتكرت فيك ناوخألا ىلإ رظنا
 هحورب كادف حخأ لاحل رظنا
 هنيع ةرق رمعلا لوط تنك دق

 يف نحنو نوعبرألا نونسلا تضم

 لع يناعرتو دعب نع كاعرأ
 ايثار يل ىرت نأ عمطأ تنك دق
 هعوقو لبق كادر فاخن انك
 هؤاسم نوكي دق سشيعل ابت

 هتاقعز يف ليفارسإ هروص يه
 هتاوهص نع قرشلا اذه طح دق

 هتاصو سأر قالخألا ىرت اذلف

 هتافو مويل هتأشن موي نم

 هتاكرت نع دوذي ىبألا نأش
 ارت ذخأل هزفحبو هنم

 هتاملك يف ىقحلا ةايحلا دجت

 هتاكسب اضقلا لزن نأ لبق نم
 هتاعلت يف ركفلا دايج ىعرت

 هتاح بر قرشلا ىئريو ًادبأ
 هتارفزر نم نيطشلا ىلع ىقلي
 هتانر يف بيذي كيلع بدن

 هتارمج ىلع عجطضم لك نم
 هتادف مرع تبيملا ىيحجب ناك ول

 هتاربع نم نخسلا ىرجت نآلاو
 هتاوهق نم زمن ءاخإلا اذه

 هتابذع نم بطرلا زمن دهع
 هتاثر نيب مويلا تودغ نماي
 هتاشهد نم مويلا نامألا انلف
 هتادغب هرو رس ناكو احون

 نع ءىش يأ ثدحلا نم طبنتسي الو ثدحلا لجسي ءارقتسا نوكت دق خيراتلا ةباتكو

 انمد امو جحلا رهش يف انمد امو ,هعنص ىلع ثدحلا عناص تلمح يتلا عفاودلا نع وأ هبابسأ

 ةنايصو ديبعتلاو ريمعتلا نوكي نلف اهعسو لك ةلودلا لذبت ثيح هيف نحن امل نانتمالاب رعشن
 ةلودلا هترقأ يذلا نمألا ةميق وه اهنع ثدحتن يتلا ميقلا لوأ مويلاف يتايولوأ لوأ وه نمألا



 نم ثدحي ام فرعت اهنأ كلذ لمتحي ال ام لمتحت يتلا

 نم عنم ىلإ أجلت مل اهنإف اذه عمو كلذ يلي امو بغش

 نادزي هب اهيلع هللا معنأ اب تعنص يذلا نمألاف

 اذهرشلا يضحي هم انعقوتاولو جا, يأل عنملا مدعب

 نأ ىضاملا تايركذ نع بتكي نيح خرؤملا دعاسي عقاولا

 نكي م ًاماع نيتس نم رثكأ لبقف اهياصن يف رومألا عضي

 . عما كاع
 0 وهو نمألا برخ يذلا نع اننويع ضمغن

 نا يعل برت ن1 لع هيلا ا

 و نرسل ل رجس ل كلا لع

 نوحنمي اب انلئابق ىلع اوضرف ءالؤه لك ةيناثعلا ةلودلا

 رثكألا يفو ةيملاس  ةيبرح ةنيدملا برغ يف ةليبق لك
 ملاس ينب نمو برح نم برح مهف مزاوح ا امأ نوميم نم
 ةلمح احس لااعلا وع ملا نم مهنكلو

 نأ الإ دع نام مكاحلا هرقأ عيزوت ٠ .زايتمالا

 لخاد اوناك اذإ مهسفنأ 5 كلذ اودقتعي نأ وأ نيمرح لا ةامح مهنأب رطقلا جراخ اوركذي

 :نيلثم برضأ كلذ ناك فيك . . م مكاحلا . . نيمرحلا

 زجحي نأ بيجعلاف . . ٍناريإلا جحلا نع يناثلاو . . يرصملا لمحملا نع لوألاف

 000- ىلع ررقملا مسرلا ةدماحألا خيش ءازج نب دعسلا ملسي ىتح يرصملا لمحملا

 وأ اوزجحي نأ نود نورمي رصم ديعص نمو ايقي رفإ لك نم وأ يبرعلا برغملا نم جيجحلا
 هذه يدمح الل ضرف ذإ رصم يف مكاحلا عنص نموه عضولا اذه يف رمألاف ازايتما اوعفدي نأ

 (نيمرحلا ةارم» يفو .هعفد ررقملا مسرلا يدؤيل فقي يذلا وه لمحملا دئاق اشابلاف تاررقملا

 . مويلا اذه يف اهتدجو اذإ اهتروص رشنأ يلعل ةقيثو تعفر اشاب ميهاربإ فيلأت

 اذهف «رورملاب مكل انحمس دق تعفر اشاب ميهاربإ ىلإ ءازج نب دعس نم» هتصالخو
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 . يويدخ رمأب وأ يناطلس نامرفب ررقم وه ام هعفد يغبني ام ملس هنأل حاسلا

 تاررقملا هذه اوملسي ال يكلو رخآ ىلإ يويدخ نم رصم يف مكحلا ناطلس ريغت نيحو
 اقباس ناك امك هرحبلا عبني» يف لزنت الف سارحلاو هعم يتلا ةيعفدملاو لمحملا لوزن نع اولدع

 نب ناميلس» ىلإ ةرافخلا نمثو زايتمالا ضعب ىطعأو «هجولا» ءانيم يف لمحملا لوزن حبصأو
 نع ةليبقلا «ةنيهج» يفو ةليبقلا «يليب » يف رميو هجولا يف لزني . .اشاب بقل هوحنمو «ةدافز

 لبجلا ىلإ يدمحألل بيرقت تاذلاب دمحم دلول «برحل» نطاوم ءىلإ لصي «طاوب» قيرط
 نبا اورغأ الو اولعف ام مهنكلو ةينيهجلا ىلع فرشي «ةرقفلا» وه وأ «ناقحر» بيبحلا مشألا

 رمألاف ةوظحلا ضعب لمحملا نم لاني .نأب هيلإ نمو يفيوحلا يبرح لا يملاسلا ينوميملا مهمع
 . مكاحلا عنص نموه نذإ

 و ا ا ا لا ل وا

 ةرمجو ةكوش ةدماحألا نأل .كلذ الإ اودارأ ام اهب نمو ةكمو اهيلإ امو ا «لوبانتسأ»

 : مهتصق مكيلإف نويناريإلا جيجحلا امأ هل نمأو مكاحلل ًانوع

 دجن لئابق ىلع نورميو فجنلا يف ًابلاغو لامشلا نم برعلا ةريزج دودح 1 نوعمتجي
 ليحان نب فلص نم بالغ ثروف «افلخ» هوخأ وأ فلص «ليحان نبا» ةرافخ يفو اهلك

 نم ناك نم اهوأ سيل .دجن يف ةليبق يأ . .دصي ثيحب ةوقلا نم نكي ملو ءزايتمالا اذه

 الو ليبق مهيلع ضرتعي ال . . سرفلا ةعيبر نم ناك نم وأ «رضم» نم ناك نم وأ «ماي»

 . .كلذ ررقي مل مكاحلا نأل ًاررقم نوعفدي

 نموه ليحان نب نوكي نأ ناكمب بيجعلا نمو ليحان نبال ةرافخلا ررق يذلا وه هنكل
 نبا تازايتما عم ةيحيسملا تازايتما تنرتقا فيكف . .ايملاس ايري دعا نيعنا برع
 . ةدماحألل مكاحلا هاطعأ زايتمالا نم ءاج كلذ . . ليحان

 رشع ةثالث هترافخ لظ تحت ليحان نب بالغ لمح ةيرجه ١747 وأ ١74١ ماع يفو
 نأ دعب «يديمصلا» همع نبال مهكرتي مث ةنيدملا لإ فجنلا نم مهرفخ يناريإ جاح فلأ
 01 يناطلس نامرفب نومدقي ةعيشلا نم نويناريإلا جيجحلاف ليلدلا رجأ اوملس

 هفرع أ ىفطصم ديسلا نأل لوحلا اهيلع لاح امف هينج فلأ رشع ةثالث رجألا راطع ىفطصم
 فلأ رشع ةعبس نم رثكأب هل ًانيدم مزلي كص ىلع بتك فالتم هنأ هنع فرعأو يقيدص هنأل
 دارأو هدادس عيطتسي ال نيدب هيصو قهري الف حماستي هنإ «نيدلا ينلصو» ةملك . . هينج

 نع ررقملا زايتمالا يديمصلل عفدي نأ نم دبال نكلو ةكم ىلإ اوريسي نأ نويناريإلا جيجنلا
 . ةواتأ وأ ةرافخ
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 نييناريإلا جاجحلا رابك هيلإ لسوتف ةنيدملا يف ميقي اهمايأ يف نيسحلا نب يلع ريمألا ناكو
 نم لقأ وه اممو ميدل اب لبقي نأ ةدماحألا خويش نم يدمألا لصيف ىدل طسوتي نأ

 فيرشلا هضوافو ةميق هل ًالاوط ًاباش ناكو  يدمحألا لصيف ىلإ يلع فيرشلا لسرأو ررقملا
 ةاورلاف هقدصأ ال ايذلك لاقر اعين ىناذ ةجراعش نول عاجحلا ربل ريكا ود خارق لع

 الإو الماك ررقملا اوملسي نأ دبال فيرشلل لاق هنأ وه هرشن عيطتسأ ام لك نوديازي ربخلل

 ىتح ررقت ام نويناريالا جاجحلا عفدو ءىش نع لزاننتي ملو . .«ديجيسملا» مشخ مهنود

 .هريغ نم وأ ليلدلا نم ضارتقالا ىلإ مهضعب رطضا
 نأ نكمي ناك لمحملا لدع !ى قيرطلا اذه نع ىلع فيرشلا لدعي مل اذامل لأسأ انهو

 قيرط نع «هسجلا» قيرط نع نويناريإلا جيجحلا رميل «ناينب ىنب» وأ ةعيبر وبأ وعدي
 لعفي مل اذامل «ةيدالبلا» و «دبعم» و «رشب» ةرافخ يف مث (فوع» ةرافخ يف «ريافلا» و (هشرح»

 مهو اهيلإ نمو «فوع» نوكت نأ ديري ال هنألو ماكحلا هررق امريغي نأ ديري ال هنأل . . كلذ

 . ةدماحألا ريغل زايتمالا اذه لعجي نأ ديري ال وهف «كيريبم نم» ةبيغ يف

 نأ نآلا هل يغبني منيب لطابل بصعتي هنإف مويلا ليج عزج اذإو ًاحيرجت ال ًاخيرات بتكأ انأ
 - ةرقفلا» ىلإ دبعملا قيرطلاب يدمألا رخفيلف «نارمعلاو نمألاو تاعماجلا ليج هنأب زتعي

 لبجلا اذه ّيلِإ بيبح . . ةيدملا اضم نوكمم ناقد افشلا لسع وه هلسع («ناقحر

 «ءارفصلا» يداو ىلع «جس ججس» يداو ىلع مشألا لبجلا «رعشألا نادرول» يبحك مشألا

 . «ناقحر» هيخأك

 ةرثكل ناقرو لبحجلا تمسو قيحرلا ةرثكل ناقحر لبحجلا تمس ةرعاشلا ةغللا ىلإ اورظنا
 نإ رحبلا ىرت «ناقرو رعشألا» ةورذ تيلتعا اذإ هلهأ ضعب نم مهو انل اولاق .رجشلا

 . تقرش نإ ةنيدملا ىرتو تبرغ

 :ةصاخ ىركذ

 هيمسن ينيدملا ينانويلا يكرتلا يرصملا يسنوتلا يناليكلا رداقلا دبع دمحم ركفملا انذاتسأ

 دبع دمحم ذاتسأللل نيباتكلا هيلع انأرقو نودلخ نبا ةمدقم هيلع انأرق اننأل «نودلخ نبا»

 تايعمجلا» رخآلاو ءاينابسأ يف برعلل ىرج امع «شيتفتلا ناويد قيقحتلا ناويد» نانع هللا

 ةروصب يبرع يموق هنأ فرعأ تنكو هب ًاقاصتلا هتذمالت دشأ تنك «ةمادهلا تاكرحلاو ةيرسلا

 0 ا م ا ما «ةديدش

 تامو نالسرأ بيكش ءامسلا ءام نب بلاغ ابأ» نايبلا ريمأ هركي اضيأ كلذ لجأ نمو اشاب

 ءاثر نالسرأ بيكشل ةديصق بيطخلا نيدلا بحم اهردصي يتلا حتفلا ةلجم ترشنف يقوش

 --١7990ا -



 خيشلا ىلإ لص ىكل ةحاسلا لوأ يف (رهظم طابر» ىلإ تبهذو ةلجملا تذخأ يقوشل

 :لاق باحرتب ينلباقو «يناليكلا»

 ؟كب ءاج ام

 . يقوش يف بيكشل - هركت نميف هركت نمل ةديصق :تلق ل ل
 عمس نيحو . . معد معن نوكي ةرعاشلا ةغللا يف رعشلا :تلق .الا .لاق اهعمست نأ كديرأ

 تنسحأ . .لوقيو ناعمدت هانيع اذإف ةديصقلا تأرقو ءناعن لاقو زتها رعاشلا ةغل ةظفل

 نشأ [دهب .نالسرأ بيكش انل هللا ظفحو يتوش هلا محري ٠ . الغ يردص نم تعزن ّيلإ

 ىنيجعت تلازام اهنأل ىركذلل ًاديكأت ةديصقلا

 انجرخ . انهن تكا اوربت اجدع يحمر ةديصقلا رشنأ نأ لبقو

 هعم تفقو ( يفيشح نسحو ناكد مامأو ة ةفيشح ةموك مامأ افقاو هتدجوف ةعمجلا ةالص نم

 رضخلا» رهزألا ةلجم ريرحت سيئرو ةغللا خمج وضع رهزألا خيش ةمالعلا اذإو هيلع ملسأ

 0 ديري يعبي سيلو ًاليلق فنون هك انذاتسأ م مع

 تنكو قاحسإ نب دمحم نب سنأ نع كلام ةملك راعتسا «ةلجاجدلا نم لاجد» 4 ىنعد

 هنإ «سنأ مل يلعل ةبارق ةقالع  «سنوت» نطولا نم رثكأ  نيسح رضخلا نيبو هنيب نأ فرعأ
 دعبو نودلخ نبا هحفاص امو هللا همح ري نيسح رضخلا ١ سرس

 دقو نيسح رضخلاب قاحللا ديري هنأك عرسي «يسنوتلا ليضفلا نب , حلاص» خيشلا رم

 اك فلا



 ةنبا اهنإ سنأ مل نإ يلعل نيسح رضخلاب ةبارق اه حلاص خيشلا ءانبأ مأ نأل هيلع ًافيض ناك
 . . أطخ ناك نإ اذه حلاص خيشلا نبا يسنوتلا نمحرلا دبع ذاتسألا يل ححصيلف - هيخأ

 نبا اذه انذاتسأل تلقف نودلخ نبا ملكي نأ ديري ناك ةظحل يسنوتلا حلاص خيشلا فقوو

 . . ءالؤه نم نوكت نأ كايإو هقفلاو كايإ لوألاب قحلي . . هعد لاق . .فقو دق ليضفلا

 يواطنطلا يلع انذاتسأ نم اهتبلط . . ةديصقلا مكيلإو ميلعلا زيزعلا ريدقت :كلذ . . تلق

 تنك ينكلو ءيش ينلصي ملف بيطخلا نيدلا بحم هلاخل تناك نإو هتلجم حتفلا ةلجم نأل

 ريدم ديبع اضر روتكدلا انقيدص نم تبلطف فيصن دمحم يدنفألا ةبتكم يف اهنأ فرعأ

 ةبتكم يفو حتفلا ةلجم يف اهدجي نأ نكمي هنإ تلقو ةديصقلا هذه زيزعلا دبع كلملا ةعماج

 ومسلا بحاص ىلع ملسن نحنو هنم اهتلوانت هنم ينتلصو ام عرسأ امو فيصن دمحم يدنفألا

 .زيزعلا دبع نب هللا دبع ريمألا دهعلا يلو يكلملا

 يبلط نيينانبللا نييفاحصلا دحأ أرق دقف ةردان ىسنأ نأ ديرأ ال ةديصقلا رشنأ نأ لبقو

 يمه ةيناثلا نكت ملو يح وهو يقوش حدم يف اهبتك يتلا بيكش ةديصق لإ لسرأف ةديصقلل

 يذلا صنلاو لسرملا مساو ليصفتلا ركذأ ةيناث ةقلح يفو ءاهريغ تناك امنإو ديرأ يتلا

 : هنم يبلصو
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 (؟: ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 ةرونملا ةنيدملا

 ديلاقتلا . . تاداعلا

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةيخضيرات دهاشم اهأ اكتابكذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت 5

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل تاط فيكو اطوح نمد

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرف دشأ ام ماصخ

 نوب راقت ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابي ام ًارشك تانعنعلابو

 .(نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 «لفطلا نع ديلاقتلاو تاداعلا نع بتكأ نأ هيلإ وعدتام يه وأ ,تايركذلا قح نمو
 مويلا غلب اذإ ىتح .لهألا ديراغزو بألا ةحرفو مألا ةاجنبو هب نولفتحي لفطلا 8 اذإف

 يأ (ةيادلا) يتأت .ديلقتك هب اولفتحا امون نيعبرألا غلب اذإو «هتيمستب اولفتحا عب
 مألا لمحتو ةيادلا يتأت ءرصم ديعص نم اهلصأ (ةمحر يتلاخ) تايادلا رهشأ ناكو 0
 هلخدي (اغألا) هملستي . . يوبنلا دجسملا ىلإ نبهذي ةدجلا وأ اهتاوخأ ضعب اهعمو اهلفط
 نع رخآ ديلقتو ءنآلا ىقب دق هبسحأ امو ,نونس هيلع تضم ديلقت «ةيوبنلا ةرجحلا ىلإ

 ا ا ا ا
 دوجوم ريغ حارجلا بيبطلا نأل .هجالع يف رثعتتو مألا هقيطت ال فعاضم ملأ نم نم عيضر وهو

 كك



 وأ (ةتسخلا) انبحاص وأ (ثوغ معلا) قالحلا هيلإ عُدُي ناتخلاف «ربخم ال رهظم ىفشتسملاو

 ام اذإ عيطتسي ال هنأل ,عضري الفط نتخي نأ ضفري قالحلاف «حارجلا ميهاربإ انقيدص

 عبرأ نم رثكأ غلب ام اذإ لفطلا نتخي اذهلف .تيبلا ىلع ددرتي نأ تافعاضم تلصح

 قالحلاو «قالحلا ىلإ بهذي هيلجر ىلع يشمي تافعاضملا جالعل رمألا اعد ام اذإف «تاونس

 دقف ركذي ءيشلاب ءيثلا مادامو .روتكد ينعي (روتخد) بقل ذخأي اندوجنو انمئابت ضعب ف

 «شيودلا شيج نم ناوخإلا حورج جلاعيل ءابق ىلإ حارجلا ميهاربإ لاضفملا انقيدص جرخ
 حارجلا ميهاربإ نأل ةنيدملا راصح موي زيزعلا دبع كلملل ريصنلا اوناك لاجر كانه ىلإ هلسرأ

 .اهيلإ امو ةلبنق ةيظش نم حارجلا جلاعي ةءافك هيدل

 هيلإ ىعدي لافتحالا وه امنإو «قالحلاو لهألا نيب ًارس رمألا نوكي ال لفطلا نتخي نيحو
 زرلا ناقتإب روهشملا خابطلا هخبطي (صمحب زر) ماعطلا . .ءادغلا ىلع ءاقدصألاو براقألا

 ةرافح هيف دجوي يذلا ناكملا . .ةروشرش نم بضغي ال وه (ةروشرشب) بقلملا صمحلاب

 هنونج نجي |امنإو كلذ نم بضغي ال ,.شعنلاو ءاسنلل صفقلاو لاجرلل ىتوملا لساغو روبقلا
 رايتخا اهلح يغبني يتلا ةلكشملا تناكو خبطيل يبأ هاعد (ءارمح هناجنتب) لوقي نم عمس اذإ

 (ارمح هناجنتب) هيداني ,بابشلا ينعي «تيرافعلا» نم دحأ هاري ال ىتح خابطلا اذهل ناكملا

 |نإو شوح يف ىناتخب اولفتحا نيح صمحلاب زرلا خبطي مل اذهل ,بربمو يرجي خيبطلا كرتيف
 ناويدلاو . . ةفيظنلا رجحلا ىلع ةجوزلا تبضغف تيبلا لخاد ناويدلا يدلاو هل راتخا

 ةراهطلا يوست مزال ينعي . .نتخنا ام دمحم ورمع هللا ءاش نإ) خيبطلا نوكي . .فيظنلا

 دعصف دلاولا اهعنقأ (رعشلا نم هتدج تيب يف سيمخ شوح يف هتيوس ناك ام . .يتيب يف

 لفسألا يف راهنلا . . فيصلا يف رجهت سلاجملاو ًافيص نمزلا ناكو ءقوف سلاجملا ىلإ ءاسنلا
 :لاقف ؟نيسحاي خابطلا نيم تيرافعلا دحأ لأسو ء ىضم موي هنكلو ,حوطسلا ىلع ليللاو

 كوجرأ يدلاو هباجأف .نسحأ خبطي وه ةروشرش تبجام : هيل تيرفعلا باجأف «ةرمح وبأ

 لاخ رارض نادمح تيب يف ماعطلا ىلإ اوسلج امدنعو ,«بيط خابط ةرمح وبأ نسحأ تكست

 هفرصو ةروشرشل رجألا يدلاو ىطعأ «كلذ دعب انرهصو كاذ نيح انراج رسع تيبو يتاوخأ

 (هرمح هناجنتب) لاق هروشرش ىأر نيح تيرافعلا دحأ هطلس باب ءارو سدنم باش اذإف
 (عصمي) باشلاب كسمأ نأ الإ يبأ نم ناك اف يرجي ذخأو ةدعلا يمري داكو خرصي قعصف

 . . (انيلع دكنت يغبت حرف يف انحا داوي) لاقف هينذأ

 . .ىركذ حبصأ نيح هلمجأ ام ليلقلا اذه ىلحأ ام

 هيلع بجي الو ملحلا غلبي مل نيحف لفطلا رمع يف لوألا جحلا يه «ةرورصلا» ةرارسلاو

 بكري شكرزم جرسم ناصحب هولباق مدق اذإف «بكرلا عم جحي نأ ىلع نوصرحي جحلا
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 نم لاجرب فزي , يجساطلا تيبل ةررقم . . رومزو لوبط ةساطلا قدت همامأو لفطلا
 ال يرصملا باب نم لخدي مالسلا باب ىلإ لصي ةساطلاو ناصحلا ءارو نوشمي ءاقدصألا
 ةينيعلا عراش نأل .رماعلا قوسلاب رم اذإ ولحي لافتحألا نال يديجملا نمو يرصب باب نم
 ىلإ ًاقيرط حبصأو ةينيعلا ناتسب ىهتنا . .اشاب يرخف مايأ حتف لب ,كاذنيح حتفي مل

 . حتف نأ دعب ةرورصلا هيلإ لخديل دجسملا
 ةيكرتلا ةقيرطلا ىلع ةبسنلا تبكرف «لبطلا عم ةلآ . .ةساطلا ىلإ ةبسن يجساطلا ةظفلو

 ملعلا لهأ نم ةنيدملا يف ريبكلا تيبلا هب بقل يذلا (يجنزربلا) بقل نأ ىتح (يجساط)
 ىلإ ةبسن اهنأب ,تبكر فيك ةبسنلا هذه فرعي ال نم نظي يجنزربلا ةبسنف .,ءاضقلاو
 ! يه ىحصفلا ةغللاب ةبسنلاف ,كلذ ريغ اهنأ عم ,ةمردنجلاو شيجلا قوب (نازربلا)
 يف ريبك تيبل ةبسن وأ بقل وهو (يزاربلا) ماشلا يف يه .قارعلا يف داركألا ءامعز «ينازربلا
 يكرتلا بيكرتلاب ةبسنلا ىلع ىقب ةنيدملا يفو ءءارزولا سيئر 0 نسحم مهنم ماشلا

 (دوع اهيف دوسحلا نيع) حلملاب شري ناصحلا بكار وهو ةرورصلا نأ تيسن يلعلو ( يجنزرب)
 . .صمحب ًازرأ ًالافتحا ءادغلا نوكيو ةيصمحلا ةوالحلاب شري تيبلا ىلإ لصو اذإ ىتح

 هل برجألا ميركلا دبع ةكم يف رهتش ةشا اك .صمحلاب زرلا ديجي روهشم هروشرش نإ

 نأل د فد نكلو خبطملاب لفحأ قاوذ نا را الو .يناطفلا تيبب ةقالع
 خبطم اولاق نئلف ؛ ,عاونألا لكل عستا اذه اندلبك ادلب نأ نظأ الو يراضح ملعم خبطملا
 يكرتلاو ينيصلاو يدنهلا خبطملا ىوح دق هنأل .عستا دق اندلب خبطم نإ لقنلف عسوأ نيصلا

 . .يلباكلاو يراخبلاو يواجلاو يماشلاو يرصملاو يقيرفإلاو يبرغملاو
 مويلا كلذ ناك اذامل يردأ الو بجر ١١ موي يفف (ةيبجرلا) دعت مل يتلا ديلاقتلا نمو

 ١57 ماع يف هنأ ةبيجعلا ةرهاظلاو زاجحلا ندم نمو لئابقلا نم نيرئازلاب ةنيدملا هيف ءىلتمت
 ثيح عرصملا ىلإ نودعصي ءالؤه لك أبكر رشع ةث ةثالثب ةكم لهأ ةنيدملا ىلإ لصو ةرجهلا نم
 ىلإ ةرحلا برغ نم ةحابلا حبصت بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس ربق ثيح دحأ ةكرعم
 دق كيراتألا نأل تافرع اهنأك ةحاسلا كلت اذإف ةليللا نورهسي سانلاب ةصاغ ةيتفملا قرش
 هنأل كلذ بهذ دقل .هدئاصق مهعم دشنملا دشني بكر لك ىلإ رونلا لسرتل ءاضت تلصو

 اذإ ىتح (ىولحلا) كبشملا ةليل جارعملا ةليلب لافتحالا وه رخآ ديلقت كانهو ,ثدحم ديلقت
 و ل ا جرخي هنم فصنلا ةليل يفف نابعش له
 تحاطنا الو انيج ام ةجاوخ الول . . تيبلا لهأاي ةقرم ةقرخ تيبراشاي نيهاش يديس)
 ةذفانلا نمف (ناشورلا نم ةسورع الإو راشف الاو كبشم امإ . .انيطعيو سيكلا لحي انيفاوك
 تيب لهأ مهطعي مل اذإو كبشملا ىتحو ةيلحلا رمتو راشفلا مهيلإ يطعي بابلا ءارو نم وأ
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 هوطعأ نإ امأ اهتباتك عيطتسأ ال ىرخأ ظافلأو (هتيرفع تيبلا تس هتيربكاي هتيربك) نومتشي

 . . (هنويزم تيبلا تس هنوميلاي هنوميل) نولوقيف
 ةخانملا لخدي ال ةحاسلا ذو يي ةخئشب رعت ةكشب لك نأل ءامد لبستو ةشوفلا رودنو

 نمو ظافلألا هذبم ىتأ نم يردأ 5 ع ناكام رمأ ءرايطلا قاقز لحخدي ال ةيربنعلا دلو

 . كلذ ىلع لدت هجاوخ ةظفلف يدنه عضو نم اهنأ ىلع لدت ظافلألاف .ةعدبلا هذه عدتبا

 لاجرو . .ةلاوح ديعس دمحم بكرو نابل ةزمح بكر .نيبكر ترصاع دقف بكرلا امأ

 عمج .ريمحو نصحو لاغبو قون . .نابللا وأ ةلاوحلا قريب مسا تحت جحلا نومزتعي نابشو
 ينانبلا وأ يراخب نيسح دشنملا دشنيو ةمامغلا دجسم مامأ نوبكار مهو عيمجلا فقي ريبك

 قيرط ليوطلا قيرطلا نوبنجتي ةكم ىلإ مهقيرط يف اوراس هلمكأ اذإ ىتح ًاديشن امهريغ وأ

 قيرط نأل ,«قيرطلا رصق نوئسحتسي «رياغلاو ةشرحو ةصحلا قيرط نع نوريسي يناطلسلا
 .يناطلسلا قيرط نم برقأ ةصحلا

 يف ترشن ينلا ةيئاتلا يهو يقوش ءاثر يف نالسرأ بيكش ةديصق تايركذلا يف تبلطو

 ةديصق نأ تركذو اهترشن اذإ ىتح «يواطنطلا ىلع ذاتسألا نم اهتبلط .ةقباس تايركذ

 ,هملعب انعفنو هرمعب هللا دمأ يواطنطلا يلع انذاتسأ 0 تلسرأ يرخأ

 انذاتسأ نأ ناوخإلا ضعبل تركذ لآ عم ةباجتسالا مدعب هتمهتا ىف أ ينبسحي ًابتاع

 يفنأ هيلإ ترذتعاو انه ىلإ اهب ءاج ام ةعساولا هتبتكم نأل اهلسرأل هيدل اهنأ ول يواطنطلا

 ءارهزلاو حتفلا ةلجم تناك موي هب تعفتنا دق قيدص يواطنطلا ذاتسألاف ,.نظلا ءوس

 اهلسرأ يتلا ةديصقلا رشنأ امك هصن رشنأ باطخلا اذه ىنلصو دقلو . .ةقيدحلا تالسلسمو

 ءابآلا نم خويشلا خيش نأ شيواشلا ريهز ذاتسألا لسرل ركذ دقو «ءاثرال حدم يهو
 ناك اذكهو .هتذمالت ريخ هنأب نالسرأ بيكش ىلع ىنثأ ثيح يناتسبلا هللا دبع نييحيسملا

 ةبورعلا ةمدخ الإ كم سا ا و ءابآلا

 . .ةبكنلا ةحيضف يف مويلا شيعن اذالف ةضبغلا عئالط اوناك ,ةغللا ةمدخو

 . يقوش موي يحيسم وهو لوقي طالم ٍيلبش
 دمحم لضف لثمب نامزلل نم

 باطخلا ةلادعك ةلادعو

 ب رعي ةما دامع ل وسرلا عفر

 باحصألاو لآلاب اهزعأو

 ليزاربلا نم ةديصق لسري يروخلا ميلس ديشر يورقلا رعاشلاو « مويلا هلثم دجن لهف

 :اهنم
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 ةباهم لابحلا تاعنام رجحت

 ديشت زاجحلا لمر ىلع تيبل

 دج .:روييشلا صكوأ كيكو يمت
 ْ هيسيش .راذنإ لبق  اهرتكللا' .هبيسش

 «ءدعجتي نأ سمشلا دخ كشويو
 ؟نآلا هلثم انه لهف

 لكد راكنإلاب برعلا ىلتبا ام دشأ اهف ًاركان ال ًاركاش امهرشنأ ؛ةديصقلاو باطخلا مكيلإو
 . .«نوحرف مهيدل اب بزح

 هللا هظفح ناديز نيسح دمحم ذاتسألا ريبكلا بيدألا
 :دعبو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 قوف . عفنلا مكبراجت نم انل ناكو تبتك امم دافتسا نم اننأب لوقأ نأ لوقلا ةلفان نم نإف
 . . ًءاطعو ةردق هللا كداز ,ةداعسلاو ةعتملا

 ىثر يتلا ةديصقلل يواطنطلا يلع خيشلا اندلاوو انذاتسأ لاقم نم مكبلط ىلع تعلطأ
 اهب مكل ثعبأ نأ تببحأف . . يقوش ةدمحأ ءارعشلا ريمأ «نايبلا ريمأ بيكش ريمألا اهيف
 رصمب رانملا يف عوبطملا بيكش ريمألا ناويد نم ةروصم يهو .«ةعرسلاب ةبغر ةرشابم
 .. م1910 ه4
 . . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 يروخلا ميلس ديشر رعاشلا



 اهءادن تعطتسا ام ةحيرقلا دان

 نم نإف دومجلا اهنم لئي امهم
 اهقفأب 2 مويغلا تمكارت مهم
 بئاون ركب  اهنع رذتعت ال
 ترم اذإ باحسلا تمه ام مهأف
 انإو دانزلا يروتسي كحجلاو

 ةناتم فاقثلاب بسكي ١ حمرلاو
 اهقدوب نضت نأ حئارقلا اشاح
 هتالك يذلا ذفلا رعاشلا
 لئاو لئاوأ هتحاصف تسنأ
 ةديصق فزي ةئئاك لك يف

 هل اكلم اهلك يناعملا تدغ
 ًافراطم يبرعيلا ناسللا اسكو
 هميركت نم ناطوألا دلختس

 الكاوش باصأ عوضوم لك نم
 اهلاثمأ ىلع «ريبسكش» يكب
 مهدنع ةحاصفلا تالآ نأ ولو

 هتارين يذلا قرشلا ةجانص

 هعاري فورح نم فرح لك يف
 ةملم سأب مالسإلاب لح ام
 اهوه عسويو  اهتعاظف يدبي
 هدالب ثعبل هدئاصق تناك

 ةمأ ززعت ال يلايللا ىرأو
 هتاحفص يف حخيراتلا تبثأ مك
 ةليبق ةايحلا يف ىيرمعل تلض

 اهعومج ععمجب أدبتال برعلاو

 )١( هللا همحر هئاثر يف ىنعملا اذه تررك :

 حور هب تيك

 يه

 ةايحلا

 اهءام رجفي ام دمحأ زاحعإ
 اهءالج ديعي ام تكدنع مويلاف

 اهءاوسو اهجهن اهيلع 2تدس
 اهءاخسو اهرد فصاوعلا جوه

 اهءاضم لاقصلاب مراوصلا ىبرت
 اهءاليخ ااهودع رهظي ليخلاو
 اهءاونأ الفاك يقوش ماد ام

 اهءاقب نامزلا ىلع غوبنلا نمض
 اهءادف فيقث عم نزاوه تدغو

 اهءام 2تانئاكلا عيمج | يوت

 اهءاش ركب لك اهنم باصأف
 اهءانف نامزلا رظتني تاهيه

 اهءامسو اهضرأ قبطت 2 ىركذ

 اهءافش رودصلا اهلتقمب تغلب
 اهءايلع ًادساح (ةتوغ» تيبيو

 اهءاولغ (تففخ ىقوش نكردأ
 اهءانغ ااهدنع تقراشملا ولجت
 اهءاكبو اهرورس  ريثي 2 رتو
 اهءادصأ هرعش عجرو ٠ الإ
 اهءاودو اهءاد رركذيو افصو

 (١)اهءايحإ ىلبلا نم دارأ ًاروص

 اهءارعش اهساوس نكي مل نإ
 اهءاشنا اهداشنا ادغ امم ل

 اهءادحو اهديشن تعمس الإ

 اهنأك
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 ىحهم ألمتف هدئاصق ولتأ

 يل نأكف اهب ارختفم لظأو
 قماو  ةدوم يسفن هل 2تلخن

 اهلصأ ةناتم مخل ىلإ وزعن
 ةملث مئانلا اهنم يجترت ال
 يتدومب يفي نأ يرعش تدشان

 هنأك ضيرقلاب يدهع راص دق
 هب ىض رأ يذلا أي الف وعدأ

 الئان رئامضلا مسرام رعشلاو
 الثم  يناعلل كرت ام رعشلاو
 ااق اذ نم لاقي ثيح رعشلاو
 ىلتأت <-ام ةرم -6"سفن كانهو

 الوأ ةجاجعلا يف يندجت مل نإ
 ىرولا ىلع قابسلا يقوشاي ترفو
 اهتاياغ 20نع  قانعألا -عطقتت
 اهقح  ةسايرلا >تيطعأ  هللات

 مهلك ةيرقبعلا لهأ تذذبو
 اهبيلق تحزن دق  كتيأر امل
 ىتلا رعشلا ةرامإ سشرعب دعساف

 ةيب رع ةمأل قباو نبتو

 . يبنتملا نيسحلا نب دمحأ (؟)

 اهءايس الماح )١( دمحأ حور يف
 اهءانعو اهمومه ليزي احرف

 اهءانسو اهءانث مانألا نود

 اهءانإ اهدوهع () داهع يفو
 ) )اه ءافص ءامسلا ءام نم رمت و

 اهءانب تانملا يه روت الو الك

 اهءافك ءىجي نأ زجعي هارأو

 اند اع حاي رلا اهتضاقت نمد
 اهءاضر سوفنلا دجت نأ رعشلاو

 اهءانحأ ًجفان نئانكلا -هنم
 اهءابه فكألاب سملت داكتف

 اهءاق اذ نم لاقي ثيح رعشلا ام
 اهءاوهأ العلا نم ىلع يلمت

 اهئانثو 2 اهثالث 20ىلع تركن
 اهءارو قابسلا تاب  ةسايرب
 اهءاذح موحت ال ينامألا ىتح

 اهءابح تلنو (ه)اهتوبح تدقعو
 اهءايشأ رقبع ةنج (5) تززبو
 اهءاشرو اهولد ىنع تيقلأ

 اهءالوو اهءاول كيلإ تقلأ

 اهءايضو اهنيع ةرق تلز ال

 . ةفشر ءاملا نمو ءاهسلا ءام لآو مخل يهو اهيلإ يمتنت يتلا ةليبقلا ىلإ ةراشإ (4)
 . بوث وأ ةمامع نم ءرملا هب ىبتحي ام (0)

 . هبلس يازلاب ةزبو ةبلغ لاذلاب ةذب (5)
 يقت ليلخ حيشلا بيدألا هلأس نيمويب هتافو لبقو تاونس عضب ذنم انخيش يناتسبلا هللا دبع ذاتسألا ةافو تناك (1)

 نالسرأ بيكش ريمألا يلإ يذيمالت بحأ : هباجأف ؟ كيلإ بحأ كذيمالت يأ :هل هلوق اهنم ةلئثسأ ضعب نيدلا

 يتلا ةديصقلا كلت لسرأو ةبرغلا لوط عم ينسني ملوهو : هلوق لقنن امنإو انه اهلقن ىلإ ةجاح ال ءايشأ ركذ مث
 . . .ةيبرعلا ةغللا ىتمدخل ةنس نيسمخلا ديع ةبسانمب اهلسرأ
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 (59) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 بيوصتلاو . . بيبطتلا

 ةنيدللا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسل

 نأ اهم سيل .ةينيرات دهاشم اهأ اكتايروكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةئيدلا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ائدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع ف ةرودألا

 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فا رشألا دهع مث يداشرلا

 خيراتلا نم خبرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةبارج ةدالا نوكت ال نيح ضعبل مهرق ا

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصخ ىوقأ امو ٌهَه

 تايركذلا هذه بتكأ 2 نودعابتي ام ًارشك د

 .«نحن» لا اهلك انإو انألا» اهيف سيل

 يسيردالا رداقلا دبع ىقيرعلا دهف ذاتسالا هط نيساب ديسلا لصيفلا دلاخ ريمالا ومس

 سس ١490



 نم وأ مهئابا نم بيبطتلا اذه اوقلت لاجر هفرتحي «ةنيدملا ءانبأ نم ىضرملل بيبطتلا

 نم اهيف دجوي ام ليلقو ,ديحولا ىفشتسملا يف الإ ةيلديص ةنيدملا يف نكت ملف .مهيملعم
 يذلا ضوعبلا ةرثكل ايرالملا نأل ءأبارش (ةنيكلا) الإ عفني ءيشال مسا وأ مسر يهف ءاودلا
 امأ ءدجوي داكي ال يردجلا دض ميعطتلا ىتحو .دحأ اهنم تلفي مل ءاهبوركيم لمحي
 ,درابلا ءاملاب لسغلاو . . رمحأ غوبصم بوثلا . .ةدجلا وأ مألا هسرامت 0 ةبصحلا
 نآل .عومسلا اهحنفلي نيح اهؤام دري بارشلاوأ ريزلا نموه امنإو .ًاجلث كانه نأ اوبسحتال
 هنأك ادراب اهؤام حبصي مومسلا اهحفل اذإ ىتح ءاملا نم اهيف ام ضعب حضني اماسم اهيف

 اب تادجلا وأ يلبقلا لا بلا هحلاعي لافطألا هب باصي هعاونأب دمرلاو .فيفخ ىلع جلثلا
 . ءاقرز ايتوت) دمرلا جالع هناكد 7 ىضرملا ضعب ببطي راطعلاف .راطعلا دنع دجوي
 ةفصوب دمرأ نم نوجلاعي فيك انؤانب أ فرعي لهف (منهج رجح . . هرازنج . . ءاضيب ايتوت
 ! ؟ءامسألا هذبم نويعلا بيبط

 نيح ملألا ففخي ءاهبذهب ةراطعلا هذه ذخأ دق ؛مويلا تايلديصلا ألمي يذلا ملعلا نإ
 مألا وأ ةدجلا تناك اهريطقت لبقف ,كنزلا ةرطق يه .ءاقرزلا وأ ءاضيبلا ايتوتلاف ءاهلاعتسا

 اذإف «لفطلا نيع يف ايتوتلا سبكت وأ رذت لفطلا نيع حتفتف ءاهيعبصأ نيب ايتوتلا كسمت
 نآلا تحبصأ ةرازنجلاو ,رطقت مل اهنوك نم فخأ ةداملا هذه لعج ةررقم بسنب نآلا ريطقتلا
 منهج رجحو .لفطلا نيع قرحي (سوبك) تناك نأ دعب ةففخمو ةرطقم ساحنلا تافلس
 لفطلا فكي الو يمدتف اكح نيعلا نوكحيو دورم هنأك هب نوكسمي اوناك ةموخارتلا جالعل

 تارتن) نآلا همساو ,كحلا اذهب ملألا نم للقت ةيوثم ةبسنب ًارطقم نآلا حبصأ .خارصلا نع
 ًاجالع تناك .ةضفلاو ساحنلاو كنزلا نداعملا نم ةثالثلا هذه نأ ىنعي اذهو .(ةضفلا

 . . هفرعأ مل كلذ ريغ ديدج وهام بطلا يف نأ لعلو «٠ ءريطقتلاب نآلا تحبصأو ةفاج ةداك

 نيعلا ىلع تاهمألا صرحتو لفطلا زجحي لفطلا مسج يفوأ ةنيدملا يف رشتني ذإ يردجلاف
 ءاوهلا نوعنمي ةفرغلا يف وحلا بلقت ىلإ لفطلا ضرعتي ال يكلو سوبكلا اذه لامعتساب
 بطحلا نوبنجتي مهنإ تلقام اذإ اوبجعت ال . .تباث قسن ىلع ةفرغلا ةرارح نوتبثي فيكف

 هنم رشتني [حفو ةرارحلا هب دتشت ارمح ةرارحلا بلقتم هنأل محفلا نوبنجتيو ةرارح دشأ هنأل

 (رقبلا ةلج) يف كلذ اودجو مهنإ «تباث لاح ىلع ةفرغلا وج نوتبثي اب اذإ «قناخ زاغ
 لفطلا نوبنجي «ةرارحلا تباث ةفرخلا وج لعمت كلذب يهف اهتولعشي نوناكلا يف اهنوعضي

 نيعلا بيصي هجولا يردجلا هوش مكف سمأ امأ .يردجلا ىهتنا هلل دمحلاو مويلاو
 دحاو ماع يف ةبصحلاو .هريغ امك يردجلا ةيحض ناك نيسح هط لعلو . يمعلا ىتحو روعلاب
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 يتنبا نأ ىتح .ةلفطو ًالفط نيعبرأ ةبصحلا تكلهأ دحاو عوبسأ يفو ةيربنعلاو حيسلا يفو
 هتلفط ت تتام انل قيدصو هالفط تام انل راجو نيعبرألا ءالؤه نيب نم ةبصحلاب تتام ركبلا

 تايمحلا امأ ,(ءاملا يريدج) زقنعلاو ةبصحلل ًاجالع نافرعي ال راطعلاو ىلبقلا ببطملا نأل

 نآلا ملعلا انقزرو ,ىرخأو ىمح يأ نيب قرفلا فرعن ال ةدحاو ىمح اهنأ الإ نوفرعي الف
 .ديئوفيتلا ءايرالملا . .ةريثك تايمحلا نأ انفرعف ليلحتلا لماعمو ءابطألا نم ةرفولا

 لاعسلاو ,ضيرملا هقشنتسي ركسلاب روخبلا هجالع ماكزلاو ءاهريغو .ةعجارلا ,.سوفيتلا
 لكو نانجاد لوزايبيس تيربكلا تابكرم تءاج دقف مويلا امأ «ةرامحلا نبلب حجلاعي يكيدلا

 . ةياهن ىلإ يكيدلا لاعسلاو ديئوفيتلا اذإف نيسياملا تارضحتسمو لوزيلا عاونأ

 . .ملعلا رون يف مويلا ايحنو لهجلا لالظ يف انشع دقل
 دقف ةيك نيثالث نم رثكأ هيف متدجول يدسج متفشك ول رانلاب يكلا اهجالع ةئرلا تاذو

 ضرملا نم توجن تايك ةتسب (يرهاظلا زج) خيشلا وه لوألا ببطملا ناك نيترم اهب تبصأ

 زجف «ببطملا اذه قذحل انوع ناك كلذ لك رعشلا تيبو ةدحلا صرحو ةيمحلا نأل

 ضرم هباصأ هللا دمح ىلع انقيدص ناك .نآلا اهب ىرطن ةحلم كانهو . كرابم لجر يرهاظلا

 ةيكلاو ةرئادلا طيحم تايك عبرأ ةرئاد تلكش تايك سمح هيوكي يرهاظلا زج اذإف هتدعم يف

 ءدحاو ساقم زكرملا ةيكلاو ةرئادلا طيحم نم ةيكلا نيب نإ بيجعلاو ةرئادلا زكرم ةسماخلا

 هنطب ىلع فشك نيحو ليعامسإ روتكدلا ىلع هسفن ضرعي لجر وهو رصم ىلإ انقيدص بهذو
 ةمظتنم ةرئاد تايكلا هذه لكشت نأ بيجعلا نكلو يكلاب بجعأ مل اذه ام :لاقو رهبنا

 سايقم هعم ناك له . . قيدصلل لاقو ,تايكلا لك ساقم وه زكرملا ىلإ ةيك لك ساقمو
 عم عضولا اذه ةيكلا عضوو رامسملاب كسمأ ال : قيدصلا لاقف ةرئادلا طبض «ةفاسملا ددح

 نم ةحربم مالاب باصي هط نيساي ديسلا انقيدص ناك ىرخأ ةثداحو ,ىرخألا تايكلا
 ةيرصملا ةيكتلا بيبط قداص روتكدلا هل لاقو نيتيلكلا نم هنإ ةكم يف ءابطألا هل لاق صغملا

 مزمز الإ برشي ال ديسلا حبصأو «جرخت وأ ةيلكلا يف ةوصحلا بوذت مزمز برشا :ةكم يف
 رونأ روتكدلا ىلإ بهذو رصم رازو هباتني صغملا لاز امو لوبلاب ىصحلا ضعب جورخ مغرو
 نإ دبكلا يف ةيلمع تيرجأ له :لاقف ةعشآلا ىلإ يتفملا روتكدلا رظنو عرابلا بيبطلا يتفملا

 . .بيبطلا حصنب ءاود تلمعتسا له سلكت دق جارخ دبكلا يف

 اذاب روتكدلا لاقف ءًائيش دبكلا نع يل اولاقام ال 2 لاقف ءاودلا فصوف ءادلا فرع

 اهب ينحصن اهبرشأ تنك مزمز يه |منإو ءاود لمعتسأ مل :ديسلا لاقف «جارخلا سلكت
 ةثعب عم ةنيدملا ىلإ لصيو جحي ابلاط ناك موي قداص روتكدلا فرعأ تنكو «قداص روتكدلا

 ديسلا وهاهو ةيكتلا بيبط حبصأ جرخت اذإ ىتح نيمأ دمحأ روتكدلا ةسائر تحت ةعماجلا
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 . مقس ءافشو معط ماعط مزمز اهنأل صغمب بصي مل انمامأ نيساي
 مالسلا هيلع نييناندعلا دج امنءاو رجاه نييناندعلا ةدج ىلع معنأ نيح هلالج لج هللاف

 وبأ يدين هيلع شاع مزمز ام (هل برش الل مزمز ءام) مزمز يف ةكربلا هناحبس عضو مزمزب
 ملسيل رذوبأ يتأي هللاب نايإلا ةكرب نم كلذ ناك هنطب نكع تزرب ىتح اموي نيعبرأ رذ

 . . مزمز هماعط ًاموي نيعبرأ شيعي
 . اهب هللا معنأ مزمز ةكرب نم انوعنمت الو ملعلاب انوعتم معنلا يلو هللاب ناويإلا شعن انوعد

 نأ نآلا, متفرع دقو .سانلل ءافش هيف لسعلاو . ءافش انضعب قيرب انضرأ بارت :رثأ يفو
 ينعأ بارتلا نموه لسلا ىتحو ديئوفيتلاو يكيدلا لاعسلاو تابوركيملا لتاق لوألا ديسلا
 نكلو نيسيامرولكلا فرعن نكن مل ركذي ءيشلاب ءيشلاو . .نيسياملا تابكرم نم قتشا ام

 ا
 .ىبجي نم ءاودلا نوذخأيف بيبطلا فصي ةجاناب نايفس نب ةجاناب ىبحي دنع هعدوأ هنم اى
 ةكم يف هضعبو ًاناجم عزوي ةدج يف هضعب نيسيامرولكلا نم أرك يلتبرش نسح ديسلا ذخأو
 زربأ اذإ الإ ءاودلا باهولا دبع يطعي نأ بعصلا نم ناكو .ةنمؤم باهولا دبع هرهص دنع
 00 يكيدلا لاعسلا هجوخ يحتف انقيدص ةنبا باصأو «بيبطلا ةفصو هبلاط

 انأو .هيطعي هيطعيل باهولا دبع خيشلا تملكو كلذ يل ىكشف ةنمؤم نم نيسيامرولكلا ذخخأ
 . .ءاود لكب تايلديصلا تألتما مث هعيبي ال هنأ نماض

 ريمألا يكلملا ومسلا بحاص لوقي |ى اهيف رمألاف ةبعص فقاوملا ضعب تناك اذكهو
 . (رهق انتكس نإو انيكب انيكح نإ) لصيفلا دلاخ

 ةمحش داوسلا ىلع وأ ىرسيلا ينيع اذإف تاعاس نم رثكأ اهيف موعأ ةكربلا كرتأ تنكو
 ةحفل اهنإ لاق , ماتيألا راد يف انليمز ينلضألا دمحم روقولا 0 لاق .ءاضيب

 تايلديصلا يف نآلا اهمسا فرعأ ال حي درلا ةغمص نم أك يدلاو يطعأو هذه ذخ ءاوه
 لع متل رزق عنو يرلا ةطيم يكتسي راسم هنأ ىطغ دق وهو اهضعبب رخبتي
 نيعلا نأو تباذ دق ةمحشلا نأ مكل تركذ ام اذإ اوبجعت الو .نيعلا جراخ نيعلا بازرم
 ضرمو « حيرلا ةغمص اوفرعي نأ انتايفشتسمو انتاعماج يف نيثحابلا وعدأ ءءوسب سمت مل
 ىفطصم ديعس روتكدلا ءاجو ةعفترم هترارح تناك هترايزل انلتكت يليجحلا ملاس دمحم انقيدص
 تيأرف هيلع افشك ملاس دمحم نادوعي يجقشاخ دمحم روتكدلا انليمز هعمو عراب بيبط وهو

 لوأ ناك دقف توملا يقيدص ىلع فاخأ ينيع تعمدو اجرخو اجالع افصي ملف [هعزج
 يحوه له يقيدص ىلع رمأ ًاحبص تيبلا نم تجرخو انجرخو .ءاقدصألا ىنوأو ءاقدصألا
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 دمحمل تلق «ًاراح هدسج دجأ مل هتلبقو هتحفاص نيح ًاكحاض ينلبقتسي وه اذإف تام مأ

 نأ دعب :لاق ,يليجح يحورم يملس يبرح لبق يودب ةوادبلا ةجهلب لاق ؟فيك ملاس
 ةنوعلملا اهنإ :لاقو «يديب اوكسمأو ّإ اورظنف انتليبق نم هلامج انيلع طبه اليل متجرخ

 سأرلا طسو نيتيوك تيوكف ٍيليجحلا دمحأ يمعو مه يب اوكسمأو «راوحملا رانلا اوتاه ىمحلا
 : . مسجلا ةدوربب ترعش ىتح رانلا ةرارحب ترعش اف

 ءاوكلاب ًاجلاعمو . . ًاضيرم يكلا تفرع ©
 دبكلا ءاد تجلاع مزمز ءام . ةحارج ريغب ©

 اهب تيوك ىمحلا هذهل نييك يسأر طسو يف نأ تركذت انهو «ةبيرغل اهنإو ةبيجعل اهنإ

 سانلا نم مكو قاتفلا نع مهاوك سانلا نم مك «ببطتي ناك دقف يبأ يناوك عدج انأو
 ل ل ا

 لوقأ باصم ينراز املك نآلا نكلو .ماهبإلا ةياهخ يف غسرلا ىلع ةرقنلا 0 .نيعبسلا

 . .قاذح ءابطألاو ةريثك تايفشتسملاف يوكأ نل هل

 نم نآلا تويبلا لك اهب تينب يتلا تنمسألا نأ يهو اهنوفرعت ذإ نوكحضت ةبيجعو
 كربلا وأ رايزألا محلتل ةيقو نم رثكأ يرتشن ةيقولاب عابي راطعلا دنع الإ دجويال ناك انعناصم
 يور راحل ولا كو جلا داي ول محلا اهيف قش يأ نم

 ةجوز نأ ىسنأ ال يلعلو ,روعشلا ضرمو رعاشملا ةراسخ اهيف نكي مل ,قلقلا برك اهيف نكي
 فسوي - يرصملا ىفطصم ديعس روتكدلا اهجالعل ءاج اهيدث يف مرو اهباصأ قيدصل
 ٍسجو فشك ءاشاب مازع نمحرلا دبع قيدص رصم يف طبارملا شيجلا دئاق ىفطصم كيب

 ًانخاس ًءامو ةفشنم بلطف جلث ال . :جلتل ن نيأف ةرارحلا فيفخت نم دبال طبنتسا هنكلو

 اذإف ةفشنملاب هفلو مومسلل يدثلا ضرعو ةظحل مومسلل اهضرعو نخاسلا ءاملا يف اهسمغف

 داكي ال لاهسإب ةنيدملا نم لجر ضرم نيحو . مرولا فخو ةرارحلا تفخ ةدراب ةفشنملا

 ءانس نبا وأ راطيبلا نبا وأ دواد ةركذت أرق هلعلو ىفطصم ديعس روتكدلا هيلع فشكو فكني

 بهذا 0 اذإ ىتح ءاملا يف اهعقني ةمعان ءانحلا بلطي وه اذإف

 لاهسإلا نم لجرلا ىفش موي ضمي ملف ءانحلا عوقنمب ةيجرش ةنقح لمعتساو مامحلا ىلإ
 . . لجرلا ىفشو ءاعمألا عم غبادت وأ جرشلا غبد دق ءانحلا عوقنم |منأك
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 بيوصتلا
 نم يبسفن ءىربأ تسلف «بيوصت ىلإ علطتأ تنك تايركذلا ءالمإ لبقو «ةرم نم رثكأو

 ىلحأ (ف ف بيوصتلاب حرفأ ( ديور : ايو ىلإ تمي اذن نإو .نايسنلاب اهأزرأ الو أطخلا
 ينلأسي ,نوسح يلع قيدصلا نبالا اذإف ةنيدملا ةديرج يف تنكو .باوصلاب ينفحتي أطخلا
 لك هت تالا اك ع كال هدير را يلا وا ا حا
 .ءارقتسالا نع زيجعتلا هنم رشأ ةءارقلا نع زجعلا .أرقتس أ لو أرقأ م :تلق ؟تايركذلا

 م ا ل
 .اهل ًاحيضوتو تايركذلل ةلمكت بيوصتلا رشنأل

 ةيؤرلا ليجست وه لعفأ ا سراب ور م اح
 نيدم انأ مك .لقأ الو رثكأ الف حرشيو حضوي يأرلا نأ تدجو ام اذإ يأرلاب هطيحأ عامسلاو
 ذاتسألا تبلاط دق تنك اذهل ءًاضفار ىتحوأ . . هل أدقان وأ هب اعنتقم تبتك اب لفحي ءىراقل
 هبتك ام رشنأ ىرخأ ةرم اذهلو «هرشنأل دقن وأ بيوصت نم هيدلام ىلإ لسري نأ ظفاحلا دمحم
 كلن نع ضرما ناكام اذإ (اهباعشب ىردأ) وهف ةفرعم نع ًابيوصت يفيرعلا دهف خألا

 رايدلاو يلهأ لهألاف) ,يفيرعلا دهف هبتك صنلا اذه مكيلإو ءاهنم وه يتلا باعشلا
 . .ٍيلكرزلا نيدلا ريخل وه اى (يرايد

 ناديزلا تايركذ شماه ىلع

 يفيرعلا دهف
 ةنيدم نع هتايركذرخآو تقو نيب (ظاكع) يف ناديز نيسح دمحم لضافلا ذاتسألا بتكي

 دجي تايركذ يهو .زيزعلا دبع لطبلا دي ىلع ةريزجلا هبش ديحوت دعبو لبق مظعألا لوسرلا
 نم ريثكلاو . ةيناسنإلاو ةيلوطبلا فقاوملا نم ريثكلا عم ةفرطلاو ةدئافلا اهايانث يف ءىراقلا
 ةيعاولا لوقعلا باحصأ رايخألا ءانمألا الإ هنودي 5 بجي ةنامأ خيراتلاو .خيراتلا ربع
 نم هيلع ينجتلا لب !! (هحيلمت) وأ مييعا 00 نوكردي نيذلاو . . ةيقنلا رئاضلاو
 . . كئلوأ (رطاخ ريجو) كاذ (اضر) لجأ

 00200 ًاعتمم ًاتقو اهعم شيعأ لازأ امو تشع دقو

 ركذ ءاج امدنع : : الوأ : كلذ نمو بيوصتلا ىلإ جا اتحي ام تاقلحلا ىدحإ يف تدجو دقو
 : ناديزلا ذاتسألا لاق . . نمزلا كلذ يف ديشرلا 5 ةلص هلو ةنيدملا لهأ نم وهو (ماجحلا)
 . .(خلا . .قارعلا ىلإ ابره دق هيخأ نباو ديشرلا يراض نإ)

 -90؛١ -



 مل ديشرلا يلعلا ديبع دافحأ نم وهو ديشرلا ديهفلا يراض نأب لوقأ خيراتلاو ةقيقحللو

 ىلإ هباحصأ ضعب اهيلع الولذ (١؟) يلاوح هعمو ةنيدملا نم بهذ لب .قارعلا ىلإ بري
 نبا قارعلا يف ىقبو هنم داعو قارعلا ىلإ بهذ مث . . يلع فيرشلا مهلبقتساو . .ةكم

 . . ضايرلا ىلع ددرتي ذخأ مث (ديشرلا نسحملا دبعلا دمحم) همساو هيخأ

 امدنعو . . هللا ةمحر ىلإ فوت ىتح زيزعلا دبع كلملا ريدقتو ةياعر تحت لظ دقف وه امأ

 عيدو) ذاتسألاب دنهلا يف ىقتلا دقو جالعلل دنهلا ىلإ زيزعلا دبع كلملا هثعب ضرملا هيلع دتشا

 ءانثأ عيدو ذاتسألا نم بلطب لئاح ةرامإ نع (ةيخيرات ةذبن) ءالمإب يراض ماقو (يناتسبلا

 لبق رساجلا دمح خيشلا انذاتسأ دنع اهطوطخم ىلع تعلطأ دقو ةيرجه )١11( ةنس كلذ

 انذاتسأ راد يهو رشنلاو ةمجرتلاو ثحبلل ةمايلا راد نم اهرشنو اهعبطب خيشلا موقي نأ

 . .ه5/١١ ةنس دمح خيشلا انبيبحو

 دنهلا يف يفوت دق يراض نأب لاقيو . .(دجن نع ةيخيرات ةذبن) مساب باتكلا عبط دقو

 . .يناتسبلا ىلع (ةذبنلا) اهب ىلمأ يتلا هترفس سفن يف (م1917) ه171 ةنس

 مسالاو 3 هاوس مسالا اذهم ىمستي نم ةيديشرلا ةرسألا يف دجوي الو) يراض ناكو

 ةليبق ميعز ةلاوط نب يراض خيشلا وهو دحاو صخشل الإ نيلبحجلا ةقطنم يف عئاش ريغ

 . .ةريزجلا دحوم ةيصخشب نيبجعملاو نيبحملا نم رمش نم (ملسألا)

 لوخد دعب ةنيدملا ىضاق نواعم نإ لاقو ةنيدملا ةاضق ىلإ ناديزلا ذاتسألا راشأ مث :ًايناث

 لئاح ءانبأ نم يفيلخلا نايلس نب هللا دبع همسا ًاضيأ وه ىفيلخلا نإ :ذاتسألل لوقأو

 نب دومح خيشلا بلط نأ دعب ءاضقلا ىلوت كلذكو . .ديشرلا دهع رخآ يف ءاضقلا ىلوت دقو
 مكاحم سيئر بئان محاز نب هللا دبع خيشلا هتداعو لئاحب ءاضقلا ةسائر نع ءافعإلا نيسح

 . . ًايلاح ةنيدملا

 ةفاقث اذ ةينيدلا هتفاقثو ةيعرشلا هتليصح ىلع ةدايز ناك هللا همحري يفيلخلا خيشلاو

 . كلفلا ملع يف ةديج ةربخ هلو .اهريغو ضئارفلا يف تاموظنمو ,تافلؤم ضعب هل «ةيلاع

 بوقث نع ةرابع وهو . .هسفنب هماقأ سمشلا ةكرحب يئادب دصرم لئاخ ةنيدم يف هيدل ناكو

 . ايموي اهعولطو سمشلا ةكرح اهلالخ نم دصري ةقيقد ةددحم
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 : للئاق ناهبسلا مي ميهاربإ ا نذأ يف سم مث

 دقف لعفلابو 1و را اهل ىلا نا الا ل. دق تحس الإ

 ! !اهوعاشأف فسخ

 زيزعلا دبع لتقم دعب ةنيدملاب ديشرلا ديبعلا دومح ةماقإ نأب ناديزلا ذاتسألا لوق امأ ًاثلا
 هئانبأ لتق دعب تناك ةنيدملا يف هتماقإ نأ خيجصلاو .كلذ ريغ عقاولاف . .ديشرلا بعتملا
 دبعلا بعتم مهو ديشرلا دومحلا ىضوم مهتخأ ءانبأو مهمع ءانبأل (لصيفو دوعسو ناطلس)

 فيانلا لالط مهعمو دمحمو لعشم هيوخأو لئاح ةقطنمل اريمأ ناك يذلا ديشرلا زيزعلا

 ناك امدنع هنع يوري . . ميكحو يبعش رعاش وهو رشلا هركو ءافولا هنع فرعو . .ديشرلا

 . .ركسع ءاضوضو ىقيسومو ًارمزو البط عمس هنأ ةئيدملاب

 تاوصأ هذهو ةعمج ا ةالصل دجسملا ىلإ باهذلل دعتسي اشاب يرخف اولاقف : لأسف

 . . مهاقيسومو دونجلا

 كتشف

 ! !(ةنوخ ةيجت) :لاقف

 ؟ةنوخ يه نمو :اولاقف

 ! !ايندلا : مهل لاق

 0 ا

 00 دارأ ل , ةينامثعلا 0 ع يلا تقح ثيحو ال 0 نم هيدل اب
 يف ديبعلا دومح ءاقب نم ًادكأتم تسلو ةيناثعلا ةلودلابو اشاب يرخفب تقحل يتلا ةميزه ا

 .اشاب يرخف دهع ىلإ ةرونملا ةنيدملا

 لآ نع يسيردإلا رداقلا دبع تابثألاو تبثلا لهأ نم ليلجلا ذاتسألا هبتك رخآ بيوصتو
 ولا و هللا مرك ىلع نب نيسحلا ةيرذ نم مهنأ ىلإ تعمس | مهتبسن يناتكلا

 وعلا 0 ا ا

 نم ةنشل باور 0 يناتكلا يحلا دبع خيشلا نأ اوركذ .هتعمس ربخ نع اننإو هتأرق
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 ةدارب تيب امأ .يسيردإلا رداقلا دبع بيوصت نسحأ امو عامسلا يف أطخلاف ,نيسحلا دلو

 سنوت ىلإ مهوبسن . يدوعسملاو ةدارب نيترسأ ىلإ ةنيدملا يف رطشنا دقو عامسلا رق اضيأ وهف

 نييبيللا ىرن ةنيدملا يف نحنف اذه عمو . عامسلا أطخل ًاحضوم بيوصتلا ءاجو كلذ تبتكف

 يفو برغملا لك يف ةدارب تيب راشتنا لعلو ةبراغم مهلك نييشكارملاو نييرئازجلاو نييسنوتلاو
 . .يسردإإلا قيدصلل اركشف ءعامسلا للض دق اهريغ يفو رصم

 . .الاكو ًاليمكت 7 بيوصتلا ءىراقلا نمرتجأ .رارتجالا هبسحأ تايركذلا يف أطخلا نإ



 [؟9 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 نادوسألا اهبو . . عوجت ال ةنيدملا

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةييرات دهام اهأ اكتايوكذلا و

 محقأ نلذ .ءةيصخش تاركذم نوكت /

 ةنيدللا نع ثيدحلا وه امنإو يىصخش نع ائثدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةروخملا
 ربكلا نايكلا اذط دهعلا مث فا رشألا دهع مث يداش رسلا

 خبراتلا نم خيرات 00 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نجح هماصف ىوقأ امو ةكدص

 تايركذلا هذه بتكأ 5 نودعابتي ام ًارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 -اهزآاد



 برثي ةطنح تلق اذإ

 ميصنلا نم صولا ءاج

 ا ل ا ا

 : يناوسلا

 ةملكلا 0 0 يواوسلا نقدا نأ دبالف تعنص امو . نئاكملا تركذ 0

 1 يف «دالبلا» هيمسن اكوأ «ناتسب ل ك0 بهذن اندوعت (ى انك دقف 0 0

 نأ اندوعت دقلف «دالب» ناتسبلا يمسن انمايأ يف و ًاطئاح ناتسبلا نومسي اوناك ةباحصلا

 يع حل هيا ولا

 عقبلا ءابق يفو 0 ةمعانلاو ةينولجلاو ةيردبلاو ةلاوس . .نابرق 0 .ناونصلا نم
 . عزجلا ىسنأ الو افيصلا . .ةيسابعلا ةينسحلا

 تيب كلم ركذأ اهيف دالب وأ ناتسب ريشنلا يف ليقن ةكشب نحنو انراز «ةفيع وبأ ىسوم

 نمث اذهو .طقف اهينج نيعبرأو ةسمخ غلبمب ناهيملا زيزعلا دبعلا حلاص مهنم هارتشأ .هدومح

 ايفصلا .رسع هزمح روتكدلا دلاو رسع رضخ انرهص ىرتشا [ى مايألا ةوسق اهنكلو .ليلق

 . ماكحأ امل ةرورضلا اهنكل سخب نمث تح حش

 ينوزبرط رظتنم ينوزبرط دعسأ . يدب زيزعلا دبع راطع ىفطصم . .ريشنلا يف ليقن انك

 هئاقدصأ نم يدع ادا للا دولا سلع داكابو ,. ظفاح 5

 «بنعلا تييحأ تنأو اشاب يرخف مايأ يلاوعلا تتام (ك تام دقلف هدحم بنعلل تدعأ

 ةنيكاملا دمحم خأاي : ىسوم لاقف ؟يناوسلا ىلع تيقبو رئبلا ىلع ةنيكام بكرت مل اذامل : كلأسأ

 يدنفأ فيرش علطي ىتم . . حلصت ىتم ءىش اهيف برخي وأ رسكت نيحو ءرئبلا حزنت
 حاط اذإ يناوسلا امأ ةنيكاملا لغشي دحاو دلو ,نيلطاع نوحبصي يئانبأو يتانب مث ءاهحلصي

 يرثب غرفت الو يرجش تومي ال برقلا اهيلع دشا ةعاس دعبو قوسلا لزنأ رامح وأ لمج
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 ىتح «ةيناسلل ًافلع ليجنلا نوفني بورقلا «نوغبدي اشرلاو مامزلا نولتفي دالوألا لغتشيو

 افلع هبسكأ «ليجنلا نم راحجلا ضاوحأ نوفظني ناريجلل ةعزفلا مساب يدالوأ ضعب نأ
 هتملك يبرغيملا باطتساو .مولعم ردق ىلع «ةيناسلا ءاب عرزلا يقسأ «ليمجلا اذه مساب

 لجر هفيع وبأ ىسوم «لصت مل نئاكملا تيل : يسفن يف اسماه تلقو «تفرع نآلا :لاقو
 . ثراو . ميدق حالف هنكل  يماع

 ةثاثالث ىنعأ «نزاخم ةيناث تعب ينأ لبق نم تركذ دقف ءاهنمث سخب يتلا ضرألا امأ

 ماع لبق تقبس مايأ يف عابي يذلا رثملا نأ نودجت اهوبسحا «لاير ةئمناثب ارتم نيثالثو اتسو

 . نامزأ هتءاس نمز هريس نم . .لود مايألا اهنإ .ليلق

 رمأ نيحف .«لخن تاذ ضرأ اهنوك رمألا لوأ نأل «ةرجه لا راد تحبصأ ةرونملا ةنيدملاو

 رجابم يتلا ضرألل ةروصلا هل تحضتا «.ةرجملاب ِةَْي دمحم .لس رلا متاخ ءهللا لوسر

 ؟برثي مأ ,ةماميلا مأ رجه مأ .نارجن يهأ .روصتلا يف ناكو ءلخن تاذ ضرأ ءاهيلإ
 اهنع بهذ «ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجهلا نوكت نأ راصنألا ملسأ نيح هللا هأيه اهب هللا رمأ اذإف

 ناميإلا نإ» : ناميإلا زرأم يه «.ناميإلاو رادلا يه ةرجه راد .بيرقتلا ال ىقبو بيرثتلا

 ةوبنلا دي يف ةيحلا نإف «ىعفأ ةيحلا تناك نثلو ءاهرجح ىلإ ةيحلا زرأت يك ةنيدملا ىلإ زرأيل
 . فصولا ةقد اهب تءاج امنإو «ةباعم تسيل انه ةيحلاف ,ةرحسلا عنص ام فقلت ىسوم اصع

 سوألا ,«نيددؤسلاو «ءاملاو رمتلا «نيدوسألا اهب نأل ةرجحلا اهيف ترصتتنا ةرونملا ةنيدملاو

 هلا «نيثيسلا هيف نأ ابك «برعلا لك .برعلا لئبق اح :ريثكلا داوسلاو «جيزخلاو
 .راصنألا بصع دش ءاهسرام يتلا تايبلسلا لكب «قفانم وأ يدوب ءيسلا نأل .قافنلاو

 لئابقلا داوس اذإو ءرصتني ددؤسلا اذإو .كلهي ءىسلا اذإف «ةوخألا تبثو ةسامح ا لعشأو

 . ًاجاوفأ هللا نيد ف نولحدي

 ضعب لوق هلعلو اولاق ىتح .ةرونملا ةنيدملا ف ىقبألا توقلا عاملاو رمتلا «نادوسألا

 .نادوسألا اهيفو 0 ال ةنيدملا اهنإ :اهل نيملاظلا

 0 لإ هير نيو ًاينعو ًانامر ,ةهكافلاو رمتلا روت
 و 2« شيرجلاو ةبروشلل «ميقللا» ةئ ةثالغلا اهعاونأب ةيفاك ةطنحلا .اهيلإ ماشلا نم ديدحلا هك

 2 0 ل



 اذه ءريطلاب باصت وأ ةفأب باصت ةطنحلا لعلو ءريطفلل «ايعملا» و ءريمخلل «ةطنحلا»

 لاكأ ةطنحلا لكأل سراحلا لفغ ول ريطلا اذه «,ةنيدملا لهأ هيمسي امك («يصرحلا» روفصعلا

 ىرقلا يداو نم «ميصقلا» دجن ةيلاع نم ثيغملا فيدرلا ءاج ةطنحلا تلق ام اذإف 0

 .اهيلإ امو ةيكانحلا نم ىتحو «طيوحلاو طئاحلا» كدف نم ءربيخ نم «ءايتو العلا»

 مطامطلاو ةيخولملاو ءايمابلا عم ةنيدملا لهأ لماعتي اذهل «؛ةيمسومف تاورضخلا امأ

 ازهاج هنودجي , عانعنلا ىتح رضخلا لك نم تايمك نورتشي ,فيفجتلاب دوسألا ناجنذابلاو

 نكت مل موي ايتاذ ءافتكا ,نمسلاو نبحلاو لصبلاو موثلا نونزخي مهنأ امك .هب نيهكاف اوشيعيل
 . داريتسالا يف راعسلا اذه نكي مل موي ءتالصاوم اهيف

 ينذخأيف «مويلا امأ ءعرزلا نوقسي .ءضرألا نوثرحي لاجرلا ناك ,كلذك انك نيح

 نم ايقسلا نإ ؟عرزلا نوقسي اذاب .هديهشت ىلإ جاتحي الو دهاشم عقاولا نأل .توكسلا

 هَعاضُي «ٌءاحريب هلاوس 2 سرغ قَعملا» :اهنم انفرع يتلا ةميدقلا تاكءاوس ٍرابآلا

 يلاوعلا يف رابآلا هذه .عسوتلا هيضتقي اب رابآ ترفح مث ءاهريغو «ةورع «سيرأ ءاموُز

 نيع) ةيراج نيعف :نويعلا ءاهتماهت «ةنيدملا لاش امأ .قيقعلاو ةقدصلاو ءابقو نابرقو
 يف يتلا نويعلل يوارملاف (ةيتفملا «ةرهّزلا «ةيلبينشلا ,ضيبلا مأ «ةيعفادملا «ةيبارغلا «يناب
 برغ يِنلا امأ «ةنيدملا قرش نم اهعبانمف ,قيقعلا قرش «ةانق يداو ةفاح ىلع دحأ حفس

 |ف ءاهلبدو اهزرخ اونب .لاجرلا اهرفح .هنم نمايت امو .لايسألا عمجم نم اهعبانمف قيقعلا
 !اوعنص ام ىوقأ

 . مهيلع هللا معنأ |ب ءربصلاب «ةميزعلاب ,حورلا ةوقب تنيزت لضعلا ةوق

 «نابرقو ءابقو يلاوعلا يف 0 ةولح اهرثكأ امو نويعلا يف اهرثكأ ام ,ةلخنلا ىلإ يتأنو
 نم اهبحاص ناك نم «ةلاوس نوفرعتأ ءاهلثم ةلاوسو ةرماد ةيمرملا تيأر نيح ينيع تعمد
 اهتيكلم تلآو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ ؛فوع نب نمحرلا دبع يديس هنإ ؟ةباحصلا
 تلاوويبت ايش ةدادجأ نع ًايديلقتولو ةرامإلا ثراو «يلاوعلا فارشأ نم يلع فيرشلا ىلإ

 .رصان هنبا ىلإ ةيردبلا تلآ امك «تاحش هنبا ىلإ

 فلأ نيسمخ ةاكرلا ةياحل هرمتلا صرخ» ناك ةيرجحلا تانيعبرألا 9 ىدحا قف
 تايقوألا نم مكلا اذه انلوح اذإف «تايقوأ تسدملا ءادم نورشعو عبرأ بدرألا «بدرأ
 لهأ عبشي «نط ةئاسمو ًافلأ لداعي ام يأ ءرمت وليك نويلم فصنو انويلم غلبي وليكلا ىلإ

 0 :ًاكربت رمثلا نورتشي جاجحلاف ءاوعاب ام اذإ ءاونزخ ام اذإ ءاولكأ ام اذإ ةنيدملا

 «ًارمتو ًابطرو اوهزو «نابرس» ًاحلب لكؤتف ةولحلا امأ «ًارمتو ًابطرو ًاوهز لكؤت ةيلحلاف ,ةلخنلا
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 نكلو . هبشأ امو «يزمرهلا»و «اديوسلا» اهلثمو ءًأرمت نزخت .ًابطر لكؤت ام نسحأ «ةناثورلاو
 ةياكبل يرافصلاو كوشملاو يبلشلاو ضيبلا ىنربلاو ةولحلا نم نوكي ماعلا لوط نيزخلا
 .دالقلا امك .ءارفص يداو نم وأ ,ناقحر مشألا لبجلا نم هرثكأف كيعكلا امأ ,.ةخيشلاو

 .ءارفصلا يداو ءانبأ دحأ 0 «ةنيدملا نم ةينوفيلت ةملاكم ركذأ نأ ينتوفي الو

 نوكت اهنإف «ةرمت عرزت ينعأ ءاهبلب «ةاونلا» عرز نع تبتكام أرق دقف «تيسن اب ينركذ
 ءارفصلا يداو يف نحن» : ىتفلا اذه لاق ءاهتمحل نم ةدرجملا ةاونلا نم سكعلا ىلع اهمأك

 تماد ام ةاونلا عطقن يأ ءاهيصخن ءاهيصخن ءرفحن «ضرألا يف تتبثو تمن اذإف ةدرجم ةاونلا عرزن

 كاذ نيح اهنإف ءاهوصخ :هيمسن تتبنأ نيح ةاونلا عطقف ا ا
 ةرازو لوقح برجن لهف «هتيسن ينكلو «كلذ فرعأ تنكو «أاركذ ال ىثن هنأ ةلخن نوكت

 .نيتروصلا اتلك ىلع .كلذ ةعارزلا

 دجي الو ءاهرمتب ليخنلا تنجرعت نيحف ؟بدرأ فلأ نيسمخلل عقو اذام دعب نوردتأو
 7 انزجع ةفأ ناك (دعب رطي امل يذلا دارجلا وهو) ابدلاو دارجلا ,ةفآلا تءاج .دعب

 رثكأ لكأ ابدلاو دارجلا نأ ينعي ,بدرأ فلأ نيرشع نم لقأ ةليصحلا اذإف ءاهتمواقم
 : نطقت [(عاضبوع ءاهقرشو ةنيدملا لاش نم ءاج ددملا نكلو .ةورثلا

 انبل «عيبلل اهعرض .ةليلق يهو .ةنيدملا يف نم ضعب وأ ةنراكتلا دنع راقبألا . عرضلاو
 : عاونأ 00 ينوه ريثكلا عرضلا نكل «ريثكلاب سيل هنكلو دوجوم ءيش «ةدبزو
 ىدثت نأ انؤابا لاق [ى هبشلا هجوو (ةيضراعلا زنعلا) اههبشت يتلا اهتخأو (ةيرصملا زنعلا)
 زنعلا» امأ .«قرودلاك «يقرود اهيدث» (هيلع نوقلطي لوط هيف يناوطسأ ةيضراعلاو ةيرصملا
 نك اصوضتو «تيب ولخي الو ,ريغص قيقد اهيدثو ءاهنطبب قصتلي داكي اهعرضف (ةيودبلا

 عرضلا نمو «تيبلا تس اهبلجتو «تيبلا ديس اهفلعي ءزعام دوجو نم ءروسلا جراخ مه
 «ريثكلا عرضلا مهيدلف «ديشر ينب نم يأ « كدف ةرح نم يقرشلا ةنيدملا لامش نم انيتأي ام
 لك «تيب لك نيش وعلا ةنيدملا يف نبجلا ناك اف نيضلاو نمتسلاو قيطاب نرتأب

 نوذخأي ةنسلا فصن يف ,.ةمخض ةيبرغم رايزأ يف لوحلا هيلع رمي .نبجلا نزخي رجات
 لوط نبجلا لكأن لظنو .هنوحلمي «.ءاملا نوريغي ,نمسلا اهنأك «نبجلا ريزنم «ةفطقلا»

 مويلا اهترارم دشأ امو ءاهترارم ىلع مايألا كلت ىلحأ ام ,نيزخلا وأ ديدجلا دراولا نم ماعلا
 .اهتوالح ىلع

 ينعي .ًارحفو ًابطح دوقولاب هنم ددملاف اهبرغ امأ .ءىش لك يف ددملا وه اهامشو ةنيدملا قرش
 قاجولا وه امنإو « يئابرهك نرف الو زاجوتوب الو روباو ال .دوقولا يف ىتح ًايتاذ ءافتتكا
 .نرفلاو رونتلاو نوناكلاو
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 « ىثنألا نبللا تاذامأ ,كلذك روزجلاو رثكألا يف نأضلا الإ ةنيدملا يف نولكأي ال محللاو

 مهيلع اهطلس ىرخأ ةلع نيدملا يف نكلو ,نأضلا رثكي نأ كلذ يف ةلعلا ءاهنع نوعنتميف

 مهو «لمح اهنطب يف نوكت امبر اهنأل ,رضم ةرقبلاو زنعلاو ةجعنلا محل نولوقي مهف .ظعاولا
 يه امنإو . حبذت ال لوجعلا نأل رقبلا نولكأي مهنم ليلق .نبللا تاذ لكأ كلذل نوهركي

 نوللعتيو .نولقألا الإ اهلكأي الف . حبذلاب اهنوكرادتيف ضرم اهبيصيوأ ءاهنس ربكي ناريثلا
 ءانبألاو .لوجعلا محل دض ةدجلاو مألاف ,نآلا كلذ ينقحل دقو ءرضي دراب رقبلا محل نأب

 . لوجعلا محل نوبحي تانبلاو

 ىنسن ريمح «ناريث .لامج «يناوسلا » ةيناسلاب ىقسلا ناك «ءاملا ىلإ يتأن ىرخأ ةرمو

 رثكأ ءاملا عيضي «ةرطنقلا يف قلطي .ةكربلا يف بصي هرئبلا نم بوزعلا ءىلتمي ءاهيلع

 ىلع نئاكملا نوبكري عرزلا لهأ اذإف .دمحأ دومحم ديسلا اهبلج .نئاكملا تءاجو .رثكأو

 هنأل حشي ام ًاريثك وهو .زاكلاب اهكرحم لمعي نئاكملاف «الئاح وأ ةدقع كانه نأ ريغ .رابآلا

 ةنيكاملا يف حالفلا عنصي اذاف «نمثلا يلاغ هنأ وأ «لش « موكاف ينوكوس» ةكرام نم دروتسم

 , مرحلا ءابرهك ريدم يدنفأ فيرشب نيعتسي نأ دمحأ دومحم ديسلل ةليحلا تقتف ءاهاح اذهو

 نع اضوع محفلا زاغف .محفلا اهيف لعتشي انارفأ عنصي ب زاكلاب تاكرحملا لدبتسي وه اذإف

 اهنأل نارسخلا نم ءيش اهيف ناك نئاكملا نكلو .نئاكملا لمعت نأ رسي عراب لمع .زاكلا

 باسني «ءاملا قفدتي «ديشرت كانه سيلو دشرلا مهتاف .ءاملا نوبحسي مهف .رابآلا تقهرأ

 ميسربلا» : نولوقي .فعض هبيصي عرزلا ضعب نأ ىتح ضاوحألا ءىلتمت ,رطانقلا يف

 اهيف لقي رئبلا نم ءاملا حزني نيحو . عرزلا فلتي ريثكلا ءاملا نأل «تام سنودقبلا .جمخ

 رئبلا قمع نأ يردي امو « .ءاملا ديزي هنأل «رئبلل رفحلا قيمعت ىلع كلاملا وأ حالفلا لمعيف

 تحبصأ انبحاص رئبو «ةيلاع تلاز ام راجلا رئبف «راجلا رثب نم ءاملا قرسي ضفخنملا

 امو ءرفحلا قيمعت ىلإ هرثب ءام حش يذلا راجلا دمعيو ,لفسأ ىلإ ءاملا ردحنيو .لفسلا

 ةئيدلملا ةلفانم ىلإ ءاملا هيحس.دق ركلا نحعَص ىف اريك ركبلا قمع حبصأ دقو ءاملا نأ اورد

 رابآلا عبشي يذلا وهف قيقعلا يداو ليسل ةبيغلا مث .رابآلا ىلع تنج نئاكملاف ,(نويعلا)

 ةيرخص ةبلص ضرأ ىلع ناليسي امنأل «ءاملاب رابآلا نادوزي الف ناحطبو ةانق يداو امأ ءاملاب

 امور ىلإو «(ةناطلس) صايعألا ةياهن ىلإ سبانعلا نم ءادتبإ ليسي قيقعلا امنيب ,ةصج وأ
 يارا نياك كرعل ,رابآلا دوزت ءاملا اهتبرت صتمت ةيلمر ضرأ ىلع فرجلاو ةرجش مأو
 «ليسغلا ضعبل ةراتو برشلل ءاقرزلا نيعلا ءام .رئب هيف ةنيدملا يف تيب لك نأل ,تويبلا

 فرصلا ديشرت اهيف تويبلاف ,نوباصلا ىلع اهؤام ىصعتسي .ةحولم اهيف رئبلا تناكام اذإو
 ءيش يأل وأ .مومسلا حفلأ نم ةدوربلا بلاج رجحلا ليسغ ءاوس «ليسغلل رابآلاف «ءاملل
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 ءءاقرزلا نيعلا ءام عزو فيك ميظعو .طقف برشلل وه ءاقرزلا نيعلا ءام نأل .لسغي

 نيرونلا يذ دي نم طقس هلك هللا لوسر متاخ (متاخلا رئب) سيرأ رئب نم ءاملا باسني
 يفو .ءابق لصو ام اذإ .سيرأ ىلإ سلجي نأ هيلإ ببح كي هللا لوسر ناكو .رئبلا هتعلتباف
 عم رمعو ركب وبأ هيفو يبنلا سلجم ىلإ نافع نب نامثع نيرونلا وذ لخد دقو هتاسلج ىدحإ
 . مشتحا هنأل قطان ريغ لاؤس ىلع بيجي «نامثع هرهصو هبحاص هللا لوسر مرتحاف هللا لوسر
 ةكئالم هنم يحتست لجر نم يحتسأ الأ» ِةْيك ةمحرلا يبن وهو لاقف نامثع لبقأ امدنع
 لاثمأ , يلع لاثمأ «نامثع لاثمأ ةميقب نولابي ال نورفانتي نيح برعلا يموق نكلو «نمحرلا
 وه ءالؤمل لايتغألا نأك يو «ةرطعلا مهريسب خيراتلا فحص تخمض لاجر نم ىلتقلا
 اهتايفلخ نم ناك لايتغالاو لتقلا يف ةءاسإلاف ,«خيراتلا تاحفص ىلع مهريس ىقبأ يذلا
 . سيطارقلا تاحفص يف ديلختلا اذهب ناسحإلا

 هريغب تام فيسلااب تكثسمي مل نمو

 دحاو توملاو بايبسألا تعولنت

 رثب ءام ىقب اك سيرأ رئب يف اهؤام قبي مل .بذعلا ءاملاب ةنيدملا ثوغ «ءاقرزلا نيعلا نإ

 حاسني تازرخ هيلعو لبد : نيتروص ىلع ىرجملا اونبو اوعنص لاجرلا نم نورابجلاف ءامور
 «تويبلا يف رابآلا لك نم ءاملا ضعب هيلإ مضيل ءاملا ظفحي هتحت لبد ىلع ينبي «ولحلا ءاملا هيف
 علس هيلع لطي «تاوغألا فيخ ىقسي ءاملا اهلبد يف ليسي ىرخأ نيع ىتحتلا لبدلا نأك
 . فرجلاو صايعألاو ةرجش مأو امور ىلإ قيرطلا هنأك

 نيع ىلإو « يماشلا باب نيع ىلإ ءاملا لصي .لوبدلا عنصتو .ءاملا ناصي فيك اورظنا
 !نورابجلا لاجرلا عنص فيك اورظنا ,تاوغألا ةراح نيع ىلإو « مالسلا باب

 لاجرلا نيع «ةيربنعلا اقن ءدمصلا مزح نم يناوألا ىلع .ليخلا عيقب ةفاح ىلعو
 لاجرلا نم ةاقسلا . حئافصلاب ةاقس ءاسنلاو برقلاب ةاقس لاجرلا .ءاسنلا نيع اهبناجبو
 ءاقسلا ضرم اذإ ءالمز لاجرلا ؛ةنراكتلا نم نهلك ءاسنلا نم ةاقسلاو «ىلاوملا نم مهرثكأ
 لامح وأ ءاقس ضرم اذإف ءالمز لامحلاك ءاهيقسي هليمز ناك يتلا تويبلا ىقسب هليمز ماق
 كلذ .نوعلاو ةفطاعلاو قالخألا اهمكحت ةينواعت ةباقن اولكش مهنأك «ءيش لكب هليمز لفكت

 نيع ىلإ تبهذ هب مكتبرك يذلا بركلا دعب اوكحضت نأ ديرأو ءاسان سانلا ناك موي
 .نيعلا ةجرد ىلع ةكد يف ةاقسلا ةيعمج تيأرو , عنصي اذكه مألا ميتي «يبايث لسغأ لاجرلا
 تيبلا «ىواتبلا تيب يلاوم نم هلعلو ةرارقلا ىلاوم نم ناكو ,ردصلا يف ةاقسلا خيش سلج
 ؟ مكاحي يذلا وه نمو .ةمكاحملا ترجو هلوح ءابقنلا ةاقسلاو خيشلا سلج .ةكم يف ريبكلا

 اا تا



 .كارع يأ يف باسح هل بسحي «قيلاطملا نمو تاوغألا ديبع نم (نيرشع وبأ ديعس» وه

 .ديئساي » :لوقي مهخيش تعمسف ةمكاحملا ةئيه طسو سلجو ةاقسلا نوناق عاطأ هنكل
 « ىصإ رشأب هيلع مكحأ .ةءامجاي «لخانملا ءىطقي ةلبرغلا رتك .لابحلا ءىطقي دشلا رتك ٠

 ىلإ زفقيو هتزيجع ىلع ًافيفخ ًاقرط اصع هبرضي دالجلا ءاجو نيرشع وبأ ديعس حطبناو
 ء ميسرب ةمزح يمري نيدهاشملا دجأ اذإو ,تاوصع هعبرأ كلذك هبرضيل يناثلا بناجلا

 ماقو ,دولجملل عفشت ةرضخلا تناك فيك اورظنا «ةعفاش ميسربلا ةمزح نأل ؛دلجلا يهتني
 مهنأل ءاديبع اوناك ولو سانلا ىدل مرتحم ةاقسلا نوناق نأل ءازجلل عضخ ء«كحضي ديعس

 . اان اوناك

 ةرح ا حفس ىلع يتلا ضرألا وأ ليسلا اهؤطي يتلا ضرألاف « عاونأ ةثالث ةنيدملا يف ةبرتلاو

 ةناطلس (ى ةيلمر ةبرتو .خبسلا نم ءاملا اهلسغ ةبرت «ةولح ضرأ نابرقو ءابقو يلاوعلاك
 ةنيدملا براق ام امأ . حلملا تلسغ ةثالثلا لويسلا نأل ةولح ةبرت كلذك نويعلاو .فرجلاو

 ءانبلا عستا نيح اذهل ,ةخبس ةبرتف «ةيضاقلاو تبحم ضرأ امأو ,ةصجف يقرشلا اهلاهش يف
 ىلع .اهيف ناتسب انلو ,ةيضاقلا يفو تبحم ضرأ يف مهتويب ةدياعصلا ىنب ,ةنيدملا يف

 ناحطب يداو نمو اهلصي الف قيقعلا يداو نم ترصح تبحم ضرأو ةيضاقلا نأل ءاهتفاح

 تيبلا تناك اهيف ءانب لوأو ءاهيف سانلاب تلستغا ىه ا(نإو ءاهتبرت تلسغ اف ءاهلصي الف

 . يواردندلا دمحم قيرطلا خيش عابتا هانب (ركس مامح)
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 9 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةبتكملا ىلإ باتكلا نم . .ةأشنلا

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ امم سيل .ةيخضيرات دهاشم اهأ اكتابكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يىصخش نع اثدحتم يسفن
 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع يف ةرونملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع
 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ
 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارثك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو هانألا» اهيف سيل
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 ا . ملعلا

 0 1 .ةرونملا ةنيدملا يف تأشنو

 هذه طقسأ لعفلا در ناكو .سانألا فطعب ىظحأو « سانلا نم شحوتسأ ًادبا ًايودب تأشن

 وبأ لفطلاف ,سانلا لكلو سانلاب سانلا عم شيعأ سناؤملاو سنؤملا يب اذإف ,ةدقعلا
 لمتكا اذإ ىتح .نوه دعب . اوه اهنضلرب تادنلا اهحيضقر نيد دقعلا نكل ءلجرلا

 «يرمع نم ةنماثلا تغلب ىتح رعشلا تيب يف تثكم ءاهب رشلا عاضو اهنم ريخلا ىقب الجر
 روعشلا ناك امنإو لفط انأو اهدقمر رعبا .تتام مألاف ,ةدجلا نضح يف شيعأ تنك

 دجيل تفلتي ةلوجرلا ىلإ جردي باشلا نأش كلذ ةشحولا| نم انينأ نانحلا ىلإ انينح اهدقفب

 دق ةخوخيشلا ا دجولا اذهلو يلامو !دجو دقو ا 0 نإ ةبيبح . . ةسينألا

 نيع ىلع ةعمد ىرأ نأ هركأ «اتنب اتخأ امأ ىثنأ لك ىرأ تحبص تحبصأ ىتح « .لفط ىلإ ينتداعأ

 .قالخألا ةمحرو . .ةفعلا قافشإو ةوبألا ةفطاعب نيتك نع عومدلا تحسم دقلو « ىثنأ

 ردم تيب نكست مل «(سرلا) ةنيدم نمو دجن ةيلاع نم يه (ءاثيم) اهمساو ةدحلا هذهو
 ب نازك ىف ني ةوراصلا نب همس ىف لزألا اهحوز نم عيورل ناضيمز نإ لع اهنا
 نم تيب امل ناك ابل رت ا

 رعش تيب نكست نأ الأ تبأ اذالف . .ردمل

 .هيرئاز نمولخي ال ًانولاص ناك رعشلا تيب نكلو «كلذك نكت مل سرلا يف تناك نيح
 لب .«تيبلا ىلع رم املك مالسلا اهؤرقي اهنع لأسي ناجوعلا فيس ليقع ةقرف دئاق نإ ىتح
 انفيلح يتجوزبو (ءامشو ةرينم) ناجوعلا فيس يتخأب اهسلجم ءىلتمي ءاهدنع ليللا ةرهسو
 نب دمحم يتأيو «ميصقلا نم نهلك . نهريغو ( ىضومو ةدرو) امهو يرمعلا ناعيمج نب يداب
 باتك يف أرقي , هتامع ىدحإ يتدج تناك .ةمومعلا تانب ىلع أرقي د اداب نينلك نروملا رظس

 هتصالخ ام أرق دقو ,صنلا اذه الإ يرمع نم ةعبارلا نبا انأو تعمس ام ينهذ يف قبي مل

 (مكنيب تيحن |مك) مالسلا هيلع لاقف ,رصنب هنورشبب كلب هللا لوسر ىلع ةنيزم نم دفو مدق)
 لاز الو مسالا اذه ينهذب قلعف (مكعم ناك .تيحن همساو مكيف ميعزلا اذه |ى ينعي

 ا
 حتفلاو داهجلا لاطبأ نمو ةباحصلا نايعأ نم ةنيزم نم مهفرعأ نيذلاف ,ثحبلا عزاوب ال
 يف نيقباسلا دحأ صاقو يبأ نب دعس فيلح ةيسداقلا نايعأ دحأ ناوزغ نب ةبتع مه

 00 ىونلا انلكأ ىتح) لوقي يذلا وهو بعشلا يف اورصح نيذلا دحأ لب مالسإلا
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 فنأ مغر  مالسإلا يف ةثلاثلا ةعماجلا اهدبرم «ةرصبلا رصب يذلا ةيناث .ةرم وهو .(ردسلا

 نيفعماع ةيدتعسملل نردملا وهو ألا قرح يفاك حا لهف «نيدتمل امحهيو ةيركاتلا
 لهو «ةفوكلا دبرمو ةرصبلا دبرم نيدبرملل نيدملا وهو الإ يبنلا دجسمو مارحلا دجسملا
 نبا رمأب ةرصبلا ّرصب ناوزغ نب ةبتع .ةفوكلا يهو الإ هلك قرشلا تحتف حتف ةدعاق كانه

 نم ىندألا ىلع ةرصبلا رصب هل لاق ءرمع ريعألا صفح يبأ ةمألا هذه يرقبع باطخلا

 حتف بحاص ةنيزم نم رخآلاو ,ةمظاك نضتحت .برعلا طش ىلع يهف .برعلا دودح

 .نرقم نب ناععنلا يديس حوتفلا

 حتاف «ةنيزم مهب فرشت الأ مهلك برعلا مهب . فرش ,ةعستلا ةوخإلا دحأ وه ناك

 موي . . ًاسان برعلا ناك موي كلذ ناك . هاعتي مع زيا ىقري ءاهوح ًاديهش لتق ءدنواهن
 هدانا نق هس اعرو انو ان انمو نا ةدجلاو> . ًارمت دازلا ناك موي ًاسنا مالسإلا ناك

 «نآلا ىلإ هتفرع مف تيحن نباو تيحن امأ ةنيزم نم ءالؤه ,(ايجولونكتلا) اهنومسي ةّدعلاو
 كانهو ءاهلماح وه ناك بسع نبا باغ اذإ اهلك ةليبقلا برح ةيار لماح هنأ هفرعأ ام لكف

 ءادنلا رظتنا ةنيهج نم يلبق وهو راطملا يف تاقالعلا ريدم دنع تنك .تيحن نبا نع ةياكح

 هعمو اريصب ةماه لجر لخدف .ةرخمشملا ةمايلا رجح ضايرلل ةلحر يف ةرئاطلا بوكرل
 .ةجهللا تبنكتساو (بيرغ انأ ينعنس) ٍتاقالعلا ريدم ةماحملا لجرلا لاقف رصم نم هقيفر

 «يبرح :لاق «(لجرلا نم) هل تلق .ًايبيتع وأ ًايبرح هتلخ .يموق تاجحلل برعأ انأف

 تيحن نبا نظي فيك «تيكب ينأ مسقأ «تيحن نبا انأ :لاق , يحورم مأ يملاس :تلق

 بيرغلا تسل ال :هل تلقو ءرضاحلا اهرباد عطق ىضاملا ةثارو اهنإ «هضرأ ىلع بيرغ هنأ

 اذه :ريدملل تلقو «تيبلا دعاوق ميهاربإ اهيف عفر يتلا ىلوألا ةظحللا نم كضرأ هذه

 . ةيودبلا ةأشنلا ريثأت اذكه .فقوملا هالمأ مارتحاب ريدملا باجتساف «هعئس كمع نبا

 مزحلا نم اوءاج ام اذإ هنم سانلا ردحني يذلا ةموكلا باب مامأ ناك .باتكلا ينولخدأو

 دجوهو اهموي ةداسلا خيش ناك فاقسلا يولع ديسلا فقو باتكلا . علس سرض نم دتمي

 يف ةيرق ىشوم ىلإ بسني (يشوملا دمحم) باتكلا خيش ناكو ءريزولا فاقس رمع خيشلا
 وه فيرعلا |منإو ذيمالتلاب طوحي ال خيشلاو ناتكو باتكلا ,طويسأ يف اهلعلو رصم ديعص
 تلخد رحبلا عبني ينو اشاب يرخف مهلحر نيذلا عم لخنلا عشب لل انا رولا
 ا لا ا ءانق نم هلعلو رصم ديعص نم اضيأ وهو ليصب خيشلا باتك

 ليمز هللا دمح ركب وبأ دمحأ ذاتسألا اهريدم عبني يف تحتف يتلا ةسردملا ىلإ ةبلطلاو هخيشب

 ةسردملا نم اجرخت نيح قشمد يف ةيناطلسلا ةسردملا ىلإ ةثعب يف اناك هط نيسح ديسلا انذاتسأ

 خيشلا ةسردملا هذه يف يتذتاسأ نمو ًازاتمم ًاينفايز ناك امهنم لك ةنيدملا يف ةيدادعإلا
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 . .رايخألا ةنيدملا لهأ نم فرش ينغلا دبع هيقفلاو ىضاقلا

 ةزمح «عراز ميهاربإ اهيف يئالمز ةسردملاب ينع قيضلا جرفناو باتكلاب قيضأ تنك
 . هللا مهمحري هب لمجت ام هئاطع نم لمحت مهنم لكو مهريغو رمع يكز ,دوهرف

 نسح ديسلا هيف خيشلا . ىشاشقلا باتك همسا باتكلا تلخدو . . ةنيدملا ىلإ اندعو

 نوينيسح انق فارشأ نم مهو ءرقص دمحأ ذاتسأو رقص دمحم انذاتسأ مع نبا رقص

 نومتتيو انق ةيريدم اونطوتساو مهءارمأ نويزامجلا ناك موي ةنيدملا نم مهدج لحر .نويزامج
 (ةخطاطبلا) بقللا اذه ىلإ يمتني مهنم يناثلا مسقلا ناك امك « (ةمداخملا) بقللا اذه ىلإ

 انقيدص دلاو ناثع نيسح دمحم هط ديسلا مهنمو دمحأ اشاب نيساي ًاعيمج ءالؤه ميعز مهنمو

 . هط نيساي ديسلا

 هيلع دمرستملا يذاتسأ اهريدم ناكو ةيلدبعلا ةسردملا ىلإ تلخدف .باتكلاب تقضو

 ةلياوكملا 0 «ةباعد هيف ًارعاشو ًابيطخو ةعيلط ناك رقص دمحأ ديسلا
 ذاتسألا اهريدم ةيولعلا . . عبرأ سرادم ةنيدملا يف تسسأ رمألا لوأ يف هنأل «ةيلدبعلا

 سيئر يدرك حلاص امهوخأو امهو يضاقلاو رعاشلا يدرك رمع خيشلا هوخأ يدرك نيساي
 8 فلأ ينملعو ءاب فلأ هتملع ,بجر نيدلا ءايض يذاتسأو يذيملت لاوخأ ةرامإلا ناويد

 تهتنا يذلا «يناروكلا يدركلا ميهاربإ وه ةرونملا ةنيدملا يف مداقتملا تيبلا اذه دج ميم

 هتفرع يذلا .يرهاظلا حلاف ةفصلا هذهب هدعب ءاج «يلاعلا دنسلا بحاصك ةلحرلا هيلإ

 دجسملا ىلإ لاحرلا دشو حججح نيح يرهاوظلا يدمحألا رهزألا خيش ىتح ةملسملا راصمألا

 يردأ الو ةكم انكس يلعو ركب وبأ امه هل انلق . يرهاظلا حلاف ءانبأ نع انلأسي ذخأ يوبنلا

 خيشلا هيلع ذملتت يرهاظلا حلاف خيشلاف ؟بسنلا برق نع مأ ملاع نع هلاؤس ناك له:

 ةنس ةرونملا ةنيدملا يف هللا هافوت دقو هيلع اوذملتت نيذلا نم هريغ فرعأ الو ليوش دومحم

 . لكرزلا نيدلا ريخل مالعألا باتك يف كلذ درو امك ةيرجه

 مسا تحت اهعمج ناكو اهيلع قافنإلا حشل ةدحاو ةسردم يف تعمج ةعبرألا سرادملا

 يهو ةيرصانلا تيمس يتلا ةيدادعإلا ةسردملا يف امههلك ةيريضحتلا ةسردملاو ةيقارلا ةسردملا

 تيب اهءارو عصانملاب ىمسي ناك ام لوأ ىلع يديجملا بابو دجسملا نيب يديجملا باب يف

 انذاتسأ ةيلصيفلا ريدم اهل ًاريدم نيع دقو , يعافر ةزمح ديسلا تيبو ريزولا نبزيزعلا خيشلا

 ةيبناج تاقالع هل سيل نيسح ديسلا نأل قيفوتلا نييعتلا اذه فلاح دقو هط نيسح ديسلا

 ةيلدبعلا يدرك نيساي اهريدم ةيولعلا ةسردملا .هوعفني ال نيذلا نيرئازلا لجر عطق دحأ عم

 ,ريضخ يحلا دبع خيشلا اهريدم ةيديزلاو هط نيسح ديسلا ةيلصيفلاو رقص دمحأ اهريدم
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 ا ا ديسلا حبصأ دقو
 نيبسلا اضيأو لع هتياغر طسبو دجسملاو ةسردملا يف يقيقحلا يذاتسأ رقص دمحم ةذتاسألا
 اشاب يودب ديمحلا دبعلو رقص دمحأل ًاذاتسأ ناك يذلا يسردم ديعس دمحم يقشع دجام
 مشاه بقارملاو ماس نب فيرعلاو يماتكلا دمحم خيشلا مث * «نيينامثعلا مايأ نيملعملا راد يف
 لغ ابار ةسردملا هذه ىلع دمتعملا وه يسلبارطلا يبلش رداقلا دبع خيشلا ناكو , يخاك

 مل «ةرونملا ةنيدملا يف يرادإلا زاهجلا ليكشت زيزعلا دبع نب دمحم ريمألا أدب نيحو «ءالؤه
 لضافلا ىضاقلا وه ةريصق ةرتفل رمألا ىلوت يذلا لب هناكم يف يبلشلا رداقلا دبع نيعي

 دهعلا اذه ين رمألا لوأ فراعملل ًاريدم ناك دقو باصقلا لماك نكلو  يخاك دمحأ خيشلا
 تجرختو ةسردملا هذه يف تذملتتو ةنيدملا يف فراعملل ًادمتعم يبلش رداقلا دبع نيع رهازلا

 ريمع هللا دبعل بهذن مل اذامل يردأ ال ,ةداهشلا متخي نم دجن ملو ١1757 ماع ةيابن يف اهنم

 يللاو اشاب ديجملا دبع ىلإ انبهذف «ةرامإلا ليكو روصنم نب دمحأ وأ صاخلا ناويدلا سيئر
 نودمحملا ةعبرألا ةيقارلا ةسردملا هذه نم اوجرخت نيذلا ناكو ةداهشلا انل متخي علس ةعلق
 جرختي مل .ناديز نيسح دمحم «يزاين دمحم «قيفوت 4 دمحم .ٍليجحلا ملاس دمحم

 . دحأ مهدعب الو دحأ مهلبق

 يتسارد تناكف ملعلا نم دوزتا نأ الإ ىبأ هللا انو لك لاخر حكم

 بهذلا روذش ىدنلا رطق وحنلا يف هتفلأ .رقص دمحم انذاتسأ دي ىلع يوبنلا دجسملا يف
 اولاق يذلا ماشه نبا قشعي خيشلا ناك دقف .بيبللا ينغم ليقع نبا حرش كلام نبا ةيفلا
 رصتخمو ناوريقلا ديز يبأل ةلاسرلا .كلام نب بهذم ىلع هقفلا يفو ةيوبيس نم ىحنا هنإ

 يثاوحلاو ليلخ
 يدؤي نأ ءاسفلا ةبرق لمح اذإ يلصملل زوجي له ءاسفلا ةبرق انأرق .. اليلق اوكحضتلو

 لهاف محفلا ركذ ءاجو ا ءىلتت فيك ؟هتالص

 عنميل احلم محفلا ىلع شرن نأ انملعي ىشاوحلا يف لوق هيف اذإف ةيانحلا يف هنونزخي ةنيدملا

 جرح الو يأرلرلا نماذسأ لاف تيرا اعلا .محفلا لكأ نم نجلا
 . (ةينج مهمأ ناشع حلملا اوطحي ام طامس زرلا اولكأي يواجلا مهنبصغ

 لاير ٍليبجت كلغشأ سولفلا بحأ انأ داو اي عمسا :يل لاق ملعتأ نأ الأ يدلاو ىبأ
 ىقسلا نبا ىقب داواي عمسا) ةيديعصلا هتجهلب ملكتو (ملعت ؛ «كلذ ديرأ ال نكل يديجم

 نم وهو تيخب دمحم خيشلا ينعي (ةيرصملا رايدلا ىتفم حبصأ نيط شولم يللا دلولا

 . (شملعتتم نيط وبأ اي تنأو .هتايدلب
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 ةصاخ ةسردم يف هل ًادعاسم ميلعتلا سرامألو هتمدخل يبلش رداقلا دبع خيشلا يناعدو
 ةرماع ةبتكملا تناكو اهرظان وه ناكف ةيرهوجلا ةسردملا يفو ةبتكملا يف مانأ تنك ءاهحتف

 يسدنهم دحأ يزغلا يدنفأ ديشر نم ترعتسا مث .أرقأ ىتح مانأ ال تأرقف ثارتلا بتكب

 نك ينراعأ ,ةنيدملا يف يبدألا يدانلا سيئر يديشر مشاه ذاتسألا دلاو ديدحلا ةكسلا

 ليمش ىلبش اهيف بتكيو فورص بوقعي اهردصي ناك .«فطتتقملا ةلجم نم ًادلجم ًاءزج

 . مويلا انأ . .هيلإ امو يه اذإف اهلك اهتأرق .ثارتلا لهأ نم رابك باتكو

 . .يتأت ةيقبلاو
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 ([[8) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةبتكمو باتكو مهن : . ملعلا

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةييرات دهاشم امأ اكتابوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع ًاثدحتم سفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا

 خيراتلا نم خيرات تي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةدالا نوكت ال نيح ضعبل مرت دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك اينإو انألا» اهيف سيل

 يطيقنشلا نيمالا دمحم ناكرحلا دمحم
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 حالصإلاو شيتفتلا ةئيه رمأب . . ًاذاتسأ تنيع 8

 نيتنئاب يئاقدصأ هيلع درف . . ةديصقب . .«نامس» يناجه

 ةيناثلا ةجوزلا ىل تبلج . . ةشقانملا ىف ىتعارب

 لماك نيع نيحو «نيلوألا اهتذتاسأب يه اذإو لوألا اهناكم يف ىه اذإف ةسردملا تحتفو

 عبتو «لبق نم هناكم ىلإ داع ثيح .فراعملل ًادمتعم يبلش رداقلا دبع خيشلا باصقلا
 ةيدوعسلا ةيريمألا ةسردملا ىلإ «ةعيلط ةذمالت اهيفو ةصاخلا ةسردملاب لقتنن انلعج ام كلذ

 دارأ رداقلا دبع خيشلا نكلو ,ةصاخ ةسردم ةيموكحلا ةسردملا لخاد نوكت نأ يغبني ناكام

 |نيبو ءاهب لوغشملا انأ تنكو ,ةسردملا ردص يف ىتلا ةعاقلا يف ةصاخلا انتسردم اذإف كلذ

 ةسردملا وبأ ناك لب .ةسردملا باوب ليمج جاحلا ءاج ةذمالتلا ىلع ايفارغجلا سرد يقلأ انأ
 عم ذيملت» الذتبم سأرلا فوشكم تنكو «كوبلط . . تاج ةئيه هيف «قوف ملك» ينيداني

 3 الولف .نولاصلا ىلإ تدعصو , يئاقدصأ كاذنيح يتذمالت لكف «يباحصأ

 .تفقو . . تملس . . نمثلا صيخر شاهق «يفز» بوثلا سبال سأرلا يراع . . ينودرطل
 ا نمزلا .زيزعلا دبع كلملا اهليكشتب رمأ ء«حالصإإلاو شيتفتلا ة ةئيه تناك

 نسيسفتلا ةعيع. .:تقولل حيضوتلا هيف اذاتسأ ينييعت رارق نكل «رهشلاو مويلا تيسن» ٠

 زيزعلا دبع كلملا ةقثب عتمتي ناكو ةبهو ظفاح خيشلا لاجرلا ءالؤه نم تفلأت حالصإلاو

 حلاص دمحمو يكرتلا ناهيلسلا دمحم ,عينصلا ميهاربإ « يكرتلا يلعلا دمحم خيشلا ..

 نم تناك ةيرثكألا نأ ريغ «ًاعيمج ءالؤه يف تلثم دق ةكلمملا ناك ء يحبس دمحأ « فيصن

 ةرظنلاف ءاهنايعأ نمو ةدج نم مهلك فيصن حلاص دمحمو نايدجنلا يكرتلاو عينصلاف «ةدج
 فيك يردأ الو ةدج نايعأ نم نكي مل يكرتلا ناهيلسلا دمحم نأ ىلإ تحنج قيرفتلا مساب

 . اهايعأ نم نوكي الأ ةدج يف قرعتسا ام اذإ «ةزينع يف تيبلا اذه نبا نوكي

 . ماصفلا سرامت يتلا ةنعنعلا نم انوعد

 خيشلا ةذمالت نم ناديزلا اذه» يب ًايفح ناكو يكرتلا يلعلا دمحم خيشلا ملكتو تفقو

 ىلإ ةصاخلا ةسردملا اومض . . اذاتسأ هونيع ٠ .نآلا ىلإ ًاذاتسأ نيعتي , اذامل رداقلا دبع

 لوقي . .ةبهو ظفاح خيشلا تفتلاو بحرو نوعماس ةئيهلا ءاضعأ لكف «ةيريمألا ةسردملا

 ٍنأل ةباجإلا تيدأف ؟اذك قيضم نيا اذك جيلخ نيأ ءامص تناكو ةطيرخلا ىلع فق :يل

 اذاتسأ تحيض هقل ,ظفاح خيشلا لاق ةئيحلا هجاوأ تردتسا اذإ ىتح ءايفارغجلاب ليفح

 لاقو . ءءفكلا مكيف مادام ًايبنجأ لمع يأ يف نيعتال مكتموكح نأ اوقث ةثو ,ةسردملا هذه يف

 دمحم ءاجو ؛يليجحلا ملاس دمحم يفولا يقيدص ينعي ءملاس دمحم نيأ : يكرتلا يلع دمحم
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 اوناك نيدمحملا نيذه نإ :ظفاح 0 ,ةذمالتلا اوعمجا ظفاح خيشلا لاقف ملاس
 رداقلا دبع خيشلا نكلو «ًاذاتسأ تحبصأ اهموي نم - ةذتاسألا اوحبصأ «ةذمالتلا

 وش» لاقف «ةبتكملا ىلعو هلهأو هتيب ىلع نيمألا همداخ يف يم ب
 ملف «سيوك نسبلإ كتبايث ريغ» .. ةينانبللا ةيسلبارطلا هتجيهلب , (اهيف تن أ يتلا هندلوله

 ال نيرغصألا نكلو نيمنلاو اغلا: تجب سيل »د ىش لك انالوم ان :تلقف لجخأ ملو لفجأ
 نمي نأ هللا وعدأ ءاسلا ىلإ يدي تعفر «هللا نم ةحنم امه : يكرتلا يلع دمحم لاقف ناسبلي

 بسحو ىرخأ ةروص ىلع ادعم , تاظوفحملاو خيراتلاو ايفارغجلا ملعأ أ ًاذاتسأ تحبصأو
 ةحلم تناكو ءاهسردي يتلا سوردلا ءاقلإ يف بئاغلا ذاتسألا نع بونأ نأ كؤدحلا تينت
 ناكو هسرد تلخدف , يماتكلا دمحم خيشلا ديوجتلاو نآرقلا ملعم انذاتسأ بيصأ .ةفيرظ

 .ةدارب مظاك « ءهط نيساي ,ةضايرلا ةغبان عيكو دمح ,نأش مهل حبصأو ءايكذألا نم ةذمالتلا
 ىلع ىنيع .ه .أ :اهيف ءاج .ديوجتلا باتك يف ةيشاح نع ينولأسو .يندم دمحم
 .أ :تلق «؟كلذ ىنعم شيأ» ةذمالتلا لاقف هردصم ىلإ نتملا يف صنلا بسن .يراخبلا
 حتف بحاص رجح نبا ة ةجوز هتخأ ينيعلا مامإلا بقل ينيع .ىهتنا ةملكل راصتخا ه
 نبا هرهصل ارصاعم ناكو يراخبلا حرش ينيعلا مامإلاف ٠ ,مامإلا» ينعي يراخبلا يرابلا

 نارقلا ظفاح انذاتسأ تلق . «يراخبلا ىلع ينيعاي هأ» هانعم انل لاق ذاتسألا :اولاقف ءرجح
 نم . . باتكلا نم :تلق «كفرع شيإ» لاقف .هديوجتو نآرقلا ريغب نعي ملو تاعءارقلا لكب

 تلق هيلع بيجت لاؤس لك بيجع :اولاق .باوجلا اودجت ءىش يأ نع ينولأسأ . . ةءارقلا

 ملعلاف «باوجلا دجأ ةبتكملا عج ارأ باوجلا تلهج نإو تبجأ باوجلا ينرضح اذإ معن
 ةسردملا تمضو «ةبتكملا ا انإو اضخش اولاست ال ةتكم ملعلاو باتك ملعلا و مهف
 . ةماعلا ةسردملا ىلإ ةصاخلا

 يقيدص ناكو ذاتسأ ةفاضإب ةكم يف فراعملا ةيريدم رمأ ردص «ةفيرظ ىرخأ ةياكحو

 ٍليجحلا يودبلا يبلش رداقلا دبع خيشلل صاخلا ريتركسلاو ةسردملا يف ذاتسألا ماس دمحم
 كلمي يبلش رداقلا دبع ذاتسألا ناك امك طخلا ليمح « اطاطخ ناك يبرحلا يملاسلا يحورملا

 هذه يف ناديزلا نيعنام هيل» رداقلا دبع خيشلل ملاس دمحم لاقو ليمج طخ وذ هنأ يه ةوق
 لنغأ ينعي ةلسارم ينعي لوسر ناديز نيع : هللا همحري رداقلا دبع خيشلا لاقف . . (ةفيظولا
 ملاس دمحم بضغو خيشلا ينعضو اذكه .هذيملت بايغ نع رمألا يلو لأسأ نيبئاغلا رتفد
 ملاس دمحم لاقف «يخامكلا نبا نم نسحأ وهوش : 39 لاقف «كلذ لبقيال» ناديز لاقو

 ايمأ لازاف هريغ امأ ملعتم ذاتسأ ناديز
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 ةئيه لوصو لبقو تبرك دقو يلعلو «ةءاسإلا لتق ًاناسحإ يكرتلا يلعلا دمحم ناك انه نم
 دجأ ليربج باب نم دجسملا لخدأ ينأ تيأر ءتقدص ايؤر تيأر حالصإلاو شيتفتلا

 يف قراود ينعي «ناليبس كانه ناكو يوق شطع ىنسم «كاذنيح ةداعلا امك لسغت ةرجحلا

 ليبس ىلإ تاوطخ تيشمو ينعنمف برشأ نأ تبلط ضيبأ لجر ليبسلاب فلكملا ضوح
 تدج مث «تيوترأ ىتح تبرشو تبرش - قرودلا ينلوان رمسأ لجر هيلع ميقلا  رخآ

 دمحم ناكد لوح قرشلا ةهج نم ةيدلبلا تحتو كانه اذاف ءايؤرلا هذه ىلإ ةفيدر ةيناث ايؤر

 رقص دمحأ ديسلا هيف سلجم . يكملا صاصق ليلخ ةوهقو ديبع اضر روتكدلا دلاو ديبع ديعس
 اذه وهأ» لاقو ريثو يسرك ىلع سلجف هط نيسح ديسلا انذاتسأ ءاجو .يرب نيز يدنفألاو
 انذاتسأل قيدصلا وهو يرب نيز يدنفألا اذإو ( مداوألا ضعب هيلع سلجي ناك يللا يسركلا

 ةهلط وب كفل لع اذن ل وقيد يولعلل يولعلا ةيلعلل ةيلعلا ةقادص رقص دمحأ ديسلا

 .همع نباو معلا نبا نيب لخادت ال .. يدنفأاي ال :تلقف ؟رقص دمحأ ديسلا ينعت
 ةفاطلا كيرف ىس ورب دش 1 ةررجيمو»ب مع ءانبأ هط نيسحو رقص دمحأ ناديسلاف

 , يبلش رداقلا دبع ضيبألا لجرلا نم اهبرشأ مل يتلا يكرتلا يلعلا دمحم رمسألا لجرلا نم

 ليلحلا دبع ديسلا تنيع دق ةئيهلا تناكو ,فاقوألل ريدم هط نيسح ديسلا ةئشطا تكيعو

 ليلجلا دبع ديسلاف «ةنيزخلا ريدم لوألا اهمسا لدب مرحلل ًاريدم ةنيدملا نايعأ نم وهو يندم

 سلجف يكرتلا كيب بلاغ دهع يف كلذ ناك [ى فاقوألا لمشت «ةئيزخلا ةيريدم فرعي ناك

 يقرشلا هلاش يف يوبنلا دجسملا نم فرطلا ىلع يتلا ةنيزخلا ينو فاقوألا ريدم يسرك يف

 تنأ ليلجلا دبع ديسلل تلاقف ةئيهلا تءاجو .ةمحرلا باب ىلإ قيرطلاو ةفيشح ةموك نين
 حبصأو .فاقوألا ةرادإ نع رحل ةرادإ اولصف دق مهف هط نيسح فاقوألا ريدمو مرحلا ريدم

 للعلا دمحم خيشلا نأ تين وأ .هط نيسح نم تلخ نيح ةسردملا ريدم رقص دمحأ ديسلا

 اهقفو ًاوحن ليجلا ذاتسأ رقص دمحم نيا لاق ءرقص دمحم ديسلا انذاتسأ نع لأس يكرتلا
 ؟ةديقعو

 نييعت ناك اذكهو . هتيب ىلإ هديعأ ًاذاتسأ هونيع يكرتلا يلع دمحم لاقف نيعي مل هل اولاق

 .هل انوغو ةسرددملا لع ةمعت رفض دمع كيسلا

 ًاذيملت تنك امدنع كلذ ناك ءتعقو فيكو يكرتلا يلعلا دمحم خيشلا عم يتصق أدبتو
 .برغملا ليبق رصعلا دعب تقولا ناكو ,فارشألا دهع يف ه57١"1 ماع ة ةيئاهنلا ةلحرملا يف

 «ةمالس شيورد» يفولا قيدصلا رظتنأ ةمحرلا 0000-0 ىلإ دتعسأ ًاسلاج تنكو

 همحر ي وه « يصوصخلا ناحتمالا دعب ةعبارلا ةنسلا ىلإ فرت أ حنم هنأل ةيفارغجلا يف هركاذأ

 فيلأت ايفارغج باتك يدي يف ناكو هركاذأ نأ يبلش رداقلا دبع فراعملا ريدم نم بلط - هللا

 اعمال



 نم ينع عمس دق هنأكو يلعلا دمحم خيشلا رمو « يعدربلا قيفوت ةمجرت يسنرفلا «دزميش»

 نم هريغ هل اهمظن امنإو اهمظني مل - ناس مشاه قيدصلا اهب يناجه يتلا ةديصقلا لالخ
 . .ةديصقلا علطم ناك «ةيوحن كراعم مهنيبو اننيب تناك نيذلا

 ىنتجعزأ كانتيع ناديزايأ

 ىنساشلا :ظيفتلاو رراذقألا نم
 مايأ - ديربلا ريدم - فصان وبأ ديعس دمحم خيشلا نأ ىتح ةديصقلا هذه ينترهشأ

 ةديصقلا هذهل ًانمث ضرف فئاطلا ةنيدم يف دهعلا 0 ا ا

 ةديصقلا تناكو يوبنلا دجسملا ءابرهك برق ةفايضلا راد يف انأ انيبو ءاهب هيتأي نمل يديجم

 2 ةزمح روتكد يئاقدصأ بهو .اهذخأو كحضف «لاير شالبو ةديصقلا هذه ذخ»

 حبصأ يذلا يطيقنشلا نيمألا دمحم ينكملا يبأيام نب رضخلا نب نيمألا خيشلا ذاتسألاو
 0 ءاهيف شيعي هتنيدم ىلإ دوعي ٍىحضأ يذلاو ةدج يف ندرألا ركل ار

 ءالؤه ثلاث ظفاح نامثع ديسلا ناكو ءابنم اتيب يورأ نأ يل لمجيال عذقم ءاجبب ءاجمحلا

 نازوأ فرعيو مظنلا سرامي ناك هنأ او تل ىفتكاف

 .ليلخلا

 هبيجأ تمقف ينلأسي فقو «يلإ يلعلا دمحم خيشلا رظن تتفل يتلا يه ةرهشلا هذه تناك

 تلق «ةيضرألا ةركلا نع هيفو لاق ايفارغج باتك تلق .كدي يف يذلا باتكلا اذه ام لاق
 اهلل نسرالاو يورك اهلكو بداوكلا ندر تتر يفرك رو ضرالا كيرا لاكاوعت
 ذاتسألا شئاعلا خيشلا مع نبا وه نيساي همسا ٍلجر نيفقاولا نم ناكو .لدجلا عستاو

 ذيملتلا ا نمو خيشلا عض داع نق طيس كاوخ ناكو .نيقلا هللا دبعل ديحولا

 يلاغلا سبلي مايألا كلت يف ؛ ح11 لع دبع ناكر: «يرشما نانا كاجت ذقف عيشلا فرضنا
 . ىرج اهب يبأ رشبي نيساي بهذو « يريمشك لاشو هتفب بوثو بصقم رهش وبأ حلشم -

 ةنبلا ىلإ بعذأ له هريشتسأ هنيبو ينيب دتما رمألا نإ ىتح يلاعلا دمحم خيشلا ينفرع انه نم
 دسحم ا درل كك يدعكأ نيدلا يلو ديسلاو اطش دمحم ديسلاو يبرعلا دمحأ ديسلا عم
 نم تجوزت ', . هحصن تيضرو . «ًاعيرس جوزتو كلمعب ضمنأ يفكي ام كدنع :لاقف

 اهتنضح ًاتنب يل تدلو ءابنيبو ينيب قارف ناكو ل ا يار
 لافطأ اهنم كله ىتلا ةبصحلا ءابو نم تنام اهنكلو «سوعاد دمحم ةمطاف نينبلا مأ ىجوز

 انراج» :هل لوقي يأ ىلإ ءاج لماحلا نيشاي لجرلا اذه نأ ةبيجعلا ةفدانصملا 0
 نكل «ةفداصملا هذه ةبيرغ «ماوق دمحم جوز كدلو دمحمل ةجوز حلصت تنب هدنع سوعاد وبأ
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 يدالوأ مأ يهو ةيناثلا ةجوزلا يل بلج يلعلا دمحم نيبو ينيب لدجلا ناك موي يب هباجعإ

 تنب فوش» يل لاق دقف ةسردملا ريدم يقشع دجام ديسلا تركذ يبأ يل اهركذ نيحو .نآلا

 ةسردملا ىلإ هلخدت .ًالففط نمحرلا دبع هاخأ بحصت ةسردملا ىلإ يتأت «موي لك سوعاد وبأ

 يقشع دجام حيشرت ناكف .ةجوز كل حلصت اهنإ .ناه ةجوخ ةسردم ىلإ بهذت مث

 . هللا هردق ام عضوم وه وأ ينم اضرلا عضوم وه نيساي حيشرتو

 دبع خيشلا «يلاعلا ميلعتلا ريزو دلاو ,نسح نب هللا دبع خيشلا لزع مايأ تضمو
 هلزعل زيزعلا دبع كلملا رمأ نم انيوح ا الولف تيقوتلا ةقدب ,فراعملا ةيريدم نم ىبلش رداقلا

 ,دهيلب نب هللا دبع هب فلك امل ةباجتسالا وأ ةباجإلاب ىلاعت هنأل دهيلب نب هللا دبع خيشلا
 ةيفلسلا ةديقعلا ىلع فالخلا مسابو تقولا ناح ىتح .كلذل هلزعت نأ ةفاصحلا تبحأ |مف

 سردت نأ هللا دبع خيشلا رمأ يبلشلا لزعي نأ نسح نب هللا دبع خيشلل مت ةيوشحلاو

 ةلاسرلاو ينالقابلل ةرهوجلاو ةيسونسلا نع الدب ,لوصألا ةثالثلاو ةيطساولا فلسلا ةديقع

 .فلسلا ةديقع سردي نأب يراصنألا دمحم انذاتسأ هللا دبع خيشلا فلكو «هدبع دمحمل ش

 اذإف مهنيب تنكو ةذتاسألاو ريدملا عمتجاو لودجلا فرعيل يراصنالا دمحم خيشلا رضحو

 نم رثكأو ةيناث نم رثكأ يهو .لوصفلا لك هل نوكرتي ,يراصنألا خيشلا نوجرحي مه
 كرتي لهف كلذل ةأفاكم طعي ملو «ريثكلا هفلكي كلذ نأ عم سيردتلاب موقيل ةعاس نيرشع

 فلكي نأ هل رطخ امو ءاهيف بترم هلو دجسملاو «ةيعرشلا مولعلا راد» ةسردملا يف هسورد

 امههضرع ول هلعل بجر نيدلا ءايض ذاتسألاو ناكرحلا دمحم خيشلا نيصاخلا هيذيملت دحأ

 . لبقن ال ةذمالت ءالؤه ةذتاسألا لاقل

 نيتعاس خيراتلا اوقبأو تاظوفحملاو ايفارغجلا ينع اوليش لوقأ» :تضبنف , خيشلا جرحتو
 ال ينكلو ةذتاسألا ضعب عزج . لوصألا ةثالثلا سردأ انأو ةيطساولا سردي وه خيشلا

 بابسألاو ينوفجي ناك نأ دعب ينصلختسي يراصنألا بيطلا خيشلا اذإف كلذ متو «يلابأ

 لداءلا١ا 



 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 !داريتسالا اذبم (ةعاضم» تحبصأ ةعانصلا لك

 ةنيدملا طرأ «ضرالل ةفرخجا الإ كيني
 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتابوكذلاو

 محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم نوكت

 0 نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ًاثدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع ف ةرودلا

 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلململا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو

 . «نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 ةيوديلا مهفرحب ًايتاذ وفتكا ةليدلا لهأ

 ةيعرشلا مزلعلا راد حتف ديعأ

 قيفوت رمع دمحم

 ل )الا



 نع ىركذلا حرشأ يلعلو سرادملا نع مالكلا هيلع ليطأ ذإ ءىراقلا قيضي ال نأ وجرأو»

 نيذلا ىلإ يباستنا مغر امل ينكلو اهب الو اهيف تنك ام يتلا ةيعرشلا مولعلا راد نيتسردملا

 . اهو اهب اهيف تنك دقف ماتيألا راد امأ اهوقلغأ نيح اهوقاعأ

 يوابظيفلا دمحأ ديسلا اهب ضهانلاو اهرمأ ىلع ميقلا اهحتف ةيعرشلا مولعلا راد
 بستنا ام .ةيرجهلا تانيعبرألا لئاوأ يف فارشألا مايأ رخآ يف تحتف ام لوأ . يدنابودلا

 م اهحتف ديعأ نيح اهوفرع نيذلا دعب اهفرعأ ام ةئشان الإ دعت مل اهنإف ةلق الإ كاذ نيح امل

 رداقلا دبع خيشلا كاذ نيح فراعملا دمتعم اهقلغأ يذلاو تقلغأ ىتح اهباوبأ حتفت دكت

 (ةيباهو» اهنأل اهقالغأب رمأ يبهذملا فالخلا مكحبو هرظن يف امنأل يسلبارطلا يبلشلا

 اوناك نإو كلذك فانحأ دنهلا يف ىربكلا ةسردملا «دنبوير» ءالعو بهذملا ىفنح ىبلشلاف

 نيبو نييفلسلا ثيدحلا لهأ نيب طسولا مهنأك ةيوشحلا نع اودعتبا مهنأ ريغ ثيدح لهأ
 «هللا 0 دمحأ نيسحو دمحأ ليلخف رمألا نم ريثك يف اوطرفأ نيذلا نيرخآلا فانحألا
 ام برقأ مه طيرفتلا لهأ نم الو طارفإلا لهأ نم اونوكي ١ «داجأ مالكلا يبأ ) ىتحو

 تربكتسأ 0 رمل كلان تيرك ةيغرشلا 00 نيحو ةيفلسلا ىلإ نونوكي

 ةنيدملا ىلإ ءاج «دواد يبأ ىلع حرشلا دوهجملا لذب بحاص دمحأ ليلخ خويشلا خيش مرتحي الأ

 يف مهتافلؤم نومني نيثدحملا قارع ىلإ لزن دوهجملا لذب لمكيل يوبنلا دجسملاب كربتي

 دجسملا يف حيحصلا ثيداحأ نم ًاريثك بتك يراخبلا ليعاسا نب دمحمف يوبنلا دجسملا

 ال يوبنلا دجسملا يف هأطوم بتك ةنيدملا نبا وهو سنأ نب كلام ةرجحلا راد مامإو يوبنلا

 لمكأ دقف ةسردملا قالغإ ىلع ربصلا هنكلو دوهجملا لذب بحاص نم حتسن مل فيك يردأ

 ديعأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا اذه مايأ نم موي لوأ نمو .هفلؤم دمحأ ليلخ
 اهوفجأ ال ًاذاتسأ تحبصأ نإف اهقلغأ نم دي ىلع ذملتتأ تنك نئلف ةيعرشلا مولعلا راد حتف

 هتيب يف ةنيدملا يف ناكو يا باهولا دبع ذاتسألا هيلإ ىعد ه 8 ماع يف الفح تماقأ دقف

 تيبو ةكم يف تيب تلق اى ىلا نأل بجر نيدلا ءايض ذاتسألا تيب هل ةقادصلا تيب

 هتخأ نبا تيبو يدركلا تيب نأ اك ةنيدملا لهأ نم قيرعلاو رعاشلاو ىضاقلا يدركلا رمع
 تيبو وه ةنيدملا يف يناولحلا تيبف ةدومحم ةرهاظ كانهف يشآلا تيب وه بجر نيدلا ءايض

 دبع دماح تيب وه يشبح ىلع ديسلا تيب نأ [ك يناولحلا تيبوه اطش تيب و ةكم نم اطش

 تنك دقلو ةيلعلاب ةيلعلا طابرو ةرسألاب ةرسألا ةقالع امهيلإ نمو سدق هيل دبعو نانملا

 مولعلا راد نم ةوعدلا ىقلتي وه اذإف هقرافأ داكأ ال هب تمزتلا دقف يشأ باهولا دبع دنع

 بهذأس ينأل يل ةرسم ثعبم اذهو «ةوعد ينتلصو ام» هل تلق لافتحالا روضحل ةيعرشلا
 ايليفط تيمقو ءاطخلا مكلتو تبهذو اهيلع نكأ مو اه ينأ ةيعرشلا مولعلا رادل كينأ ايليفط
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 ًاذاتسأ تنك ثيح «ةيريمألا ةسردملا يف ىتفيظو نع ترخأتو .ةسردملل ةيحت ةملكلا لجترأ
 مولعلا راد لفح يف تلق ترخأت اذامل ةسردملل ريدمك ينهبجي رقص دمحأ ديسلا يذاتسأب اذإف
 دك سل ل 1 ا كا 00

 يتأت تنأ ًاريثك انعج نأ يفكي ذيملت ةئام اهيف ةسردم نم رثكأ اهب ٠ لفتحأ ذيملتو ذيملت ةئام

 لوقيو أدهي وه اذإف كلبق قاو رخأتتو رهظلا دعب كسورد تلودج اذهل موي لك ًارخأتم

 ةيعرشلا مولعلا راد تأالتماو «هدك لازأامو » . معن تلق «هدك تنإ وه .. داواي» بيجع

 نيمألا خيشلاو يراصنألا بيطلا دمحم ءالعلا نم لاجر ىلإ تنسحأو اهنم جرختو اهمالطب

 دجي ملولف ةيساق مايألا يذاتسأو يقيدص يناليكلا رداقلا دبع دمحمو قيفوت رمع دمحم ذاتسأ

 . شيعلا ةليسو مهتبعتأل ةياعرلا هذه يناليكلاو يسابارطلا

 . ماتيألا راد

 ذاتسألا تلكو نم يناكم لحف ةزاجإلا رهش ىهتناف ةلحرلا تلاطو دنهلا ىلإ ترفاسو

 تعجر نيحو . .دعب اهتايركذ يتأتسو رهشأ ةتس دنهلا يف تبغ هللا همحري فيرش ميركلا دبع
 تناكف ماتيألا راد يف ًاذاتسأ تحبصأ ىتح نيموي وأ اموي قبأ مل ينأ ريغ يتفيظو دجأ مل
 اهدوجول تيبثتلاو اهلجأ نم ماصخلاو ماتيألا راد نع عافدلا لالخ نم اهب ترهش ةقالطنا
 نيح ةموصخل ا مهرهصت لاجرلاف حب طلال ا فايع .ةعت كفاك كلذ يف تمهاس

 نيذلا عم ةسردملا ةكرعم ءرشلا مم ريخلا ةكرعم الإ كلت نكت ملون ةنكرضم يف نورصتتي

 ينغلا دبع جاحلا اهسسأ اهتئيشم ضعب تنك لب ماتيألا راد يف ء ءيشلا تنك سرادملا نوبراحي
 نيمرحلل دي نم مهناوخإ دنهلا يملسم نمو نميملل مكو نميملا نم دنهلا يملسم نم اداد
 دنم لا يملسم تاعربتف ةديبز نيعو ةكم يف ةيتلوصلاو احب يف جدافلا ةسردمل نوعو حتف

 ناسحالاو ءاقرزلا نيعلاو ماتيالا رادو ةيعرشلا مولعلا راد ةنيدملا يفو تناغأو تذقنأ ءالؤه

 .دنلا يملسم ءاطع نم كلذ لك ءارقفلا ىلع

 نولوقي اوناك مهيلع برحلا تنكو ماتيألا راد ىلع ًابرح ةنيدملا لهأ نم لاجر كانه ناك
 قلطني ةنراكت ةملكل فصتنأو «ودب» ةملك ىلع روثأو «ةنراكت ودب الإ اهيفام ماتيألا راد شيإ»

 زيزعلا دبع كلملا مداخ ريزولا ماتيألا راد راز دقو لفح لك يف بطخأو سلجم لك يف يناسل
 د 0 وجل وح اس اع سنا

 ماتيألا راد نولوقي .لوقأ ةملكلا تلجترا هفيضو ريزولا سلج نيحو رصم يف رصقلا ةوفج

 يف مهاسملا وه «حالفلا وه يدنجلاو وه اهنبا وه ىودبلا نِإ «ةنراكتلاو ودبلا الإ اهيف سيل
 يودبلا اذهب ضن مل اذإ انيف ريخ الو ًادييطبو ارقو انبجو انمي قاذلا ءاقتكالا نمريثك
 لبجلا نم هبيجت يللا يودبلا وهأ ريزولا يلاعم اي» ناهيلس نبال لوقي برح تعلط ملكتو
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 يتلا ةزع وبأ تيب ءارشب ماتيألا راد ناميلس نبا دمأو «كتمأ ءانب هيف عفتري ةسردملا يف هملعت

 نيرضاحلا ةثالثلا ءالؤبمب فرش دقو يونسلا لفحلا انمقأو رادلل اكلم نوكيل رادلا هنكست

 دمحم روتكدلاو ميهاربإ نب زيزعلا دبع خيشلا ةنيدملا ةرامإ ليكوو ديهيلب نب هللا دبع خيشلا
 ودبلا ةملك براحأ باطخلا تيقلأو ريبكلا ريزولاو ريبكلا يرصملا بتاكلا لكيه نيسح

 يلع لبقأ باطخلا ءاقلإ نم تغرف نيحو تنسحأ لاق امنإو قفصي ال ديهيلب نب هللا دبع اذإف
 ءانبأ ودبلا ىنعم فرعي ناك هنأل عدج كيلخ داواي هدك وه» لوقي ناملس نسحلا وبأ خيشلا
 ريدم رفاسو هيلإ نمو نالس ديج رضحلا عم اودبو ودبلا عم ارضح يلاوعلا لهأ نم همع

 وي بني ال يدش ار دقق يدي نأ قيدنص يسال طياقلا ملا يح ماجا

 اريدمو , يرخف شيج يف أطباض ناك ىلع ينسح ةساردلا يف هليمز نع ةنيدملا ىلإ ءاج نيح

 الو ًافوخ نكي ملرمألا يلو هنع ضري مل فقومل اهدع ًالوزعم ةدج ةطرشل ًاريدمو ةنيدملا ةطرشل

 دنع عدوأ دقو هبئان تنكف ةكم ىلإ كب ينسح رفاس يبنجأ ريفس عم ًافرصت ناك امنإو ةميرج

 ل ا ل هم ايوا جراسا ا يع

 ةعماجلا ةثعبل الفح تمقأ نيحو اداد ينغلا دبع اهسسؤمل لاير فلأ رشع ىنثاب ةنيدم ماتيألا

 ظوفحم يلع خيشلا رهزألا ةكج صارو نيف دمحأ روتكدلا ةعماجلا 0 ناكو رهزألاو

 ةسمخلا تادلجملا تهتناو تاعربتلا تلاهناف ماتيألا رادل ةياعدلاب هبشأ لفحلا اذه ناك
 لاير فلأ نيرشعو ةينإث غلبم ماتيألا رادل تعمجف هليكوتب ىرخأ تادلجم عم تلماعتف

 ةجاح يف تنك ينإ عم ًادحاو ًالاير قرسأ مل ينإ باقعلا ديدش ىونلاو بحلا قلافب مسقأ
 ماتيألا راد نم فيغر هلخدي مل يتيب نإ ةيناث ةرم مسقأو ًالاير نيثالثو ةسمخ يبتار ناك دقف

 دو 1 ايس يجت رحسلا نر تلج

 قدصي اال وه اذإف كب ينسح ءاجو ميتيلا لاب يتجاح دسأ ن نأ يل ناك امو ةجاحلا دسل

 ائيش هنم ذخأي مل لاملا اذه عمج ناديز ذاتسألا لوقلا ةقدصي وه اذإف بيقرلا لأسو تعمجام

 حاتفم ذخ كب ينسحل لاق ةنيدملا نبا يدنهحلا قالحلا يمهف اداد ىينغلا دبع مداخ نكلو

 قودنصلا حاتفم لاير فلأ 78 قودنصلا يف تكسا ينسح لاقف ناديز نم قودنصلا
 فرعي ام قودنصلا حاتفم ذخ لوقأ . ىمسال هركذ تعمس دقو تلخدو ناديز عم ىقبيس

 يمارح تسل انأ امنإو يردأ ال تلق «يمارح انأ» يمهف لاق يمارحلا الإ يمارحلا

 كلملا ةلالج نم لاؤس اذإف نونظلا ضعب ىلع رج دق رهزألاو ةعماجلا ةثعبب يلافتحأ ناكو
 هتلالج رمأ اذإف ءالؤهب لافتحالا ىنعم نع حوضولا لكب تبجأف رمألا حضوتسي زيزعلا دبع

 كب يدهم ناطلس تحت ةكم يف ماتيألا راد ىلإ ةنيدملا يف ماتيألا راد مضيل هتمحرب هللا هدمغت

 تنكسو تلبقف ةكم يف ةواجلا خياشم تيبل ًاريتركس دلاولا قيدص ىسوم نسح ينحشرو
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 امو دحأ نم تملظ امو يبجاو تيدأ اهرمأ نم ًائيش ماتيألا راد نع اهدعب ردأ مو ةكم
 .ًادحأ تملظ

 فرحجملا

 زارخلاو قالحلاو طايخلاو ناطقلاو راجنلا يتاذلا ءافتكالا تطعأ ةرونملا ةنيدملا يف فرحلاو
 ءبع لمح وهو ريبكلا ءبعلاب ماق ةرونملا ةنيدملا يف راجنلاف كلذ ىلإ امو خابطلاو يجردنكلاو

 راجنلا هعنصي كلذ لك قيدانصلا بيقابقلا فوقسلا نيشاورلا ذفاونلا ريمعتلا يف عاستالا

 نم انفرع باوبألا ىوقأ امو ذفاونلا ىهمأ امو نيشاورلا لحاف دلبلا جراخ نم دروتسن ال

 راجتلا اهعنصي اهتوقو اهتئيز ىلع ديعلا قيدانص ىتح . .ةيناثلاو لولحسلا ةراجتلا خويش
 يفو روسلا لخادو روسلا جراخ ةنيدملا يف تينب يتلا تويبلا ددع انروصت ول ةيناثلا حلاص

 اهاطعأ مك ةيضاقلا ضرأو ةبحم ضرأو تاوغألا فيخو رامتلاو ةقدصلاو يديجملا باب

 ا

 اهيلإ نمو ليقع وأ قورشلا قوس يف راجتلا ءاوس ةزينع لهأ
 نيعملا دبع لولحسلا قيلاطملاب هتلص قيلاطملا نم الإ ةيناثلا حلاص نأ فرعن انك امو

 ةينانلا نايلس وخأ هنإ !وأ ة ةزينع نم هنإ فرعن ام مهريغو .ةلابرد وبأ .نابل ةزمح « . يكعك

 ةماقلا ليوط ناك هنأل ًايرصم هنظن انك «ريبكلا نايكلا اذه دهع لوآ ف لحاوسلا رفخ ريدم

 رمأب ةرايسلا يف ينقفار دقو جرخلا ىلإ رفاسم انأو ةرايس يف كلذ تفرع ينكلو نوللا ضيبأ

 ةيناثلا هبقلو همسا ركذي باشلا اذه اذإف ةيناثلا نايلس هلاخ دمحلا ناميلس يقيدصو سيئر

 نأ تفرع انه نم ةنيدملا يف ةراجنلا خي خيش حلاص دلو انأ لاق تابلت دلو تينا كوبا نم تلق

 ” قيلاطلا نم ًايرن ميبعقلا لها نح ًاديعب ناك قيلاطما نم راجتلا' اذه

 امأ .جراخلا يف طاخت ال اهيلإ امو تاوكألاو تاياشلاو ببجلاو باوثألا طيخي طايخلاو

 معط قذأ مل . ىرخألا عاونألاو عنص ام بيطأ ام يتاقبطم عنصي ام نسحأ ام «لاوف» خابطلا

 نحن يلمج ةدبكو يناض ةدبك .ناضمر معلا جاص نم نكت مل اهنأل ةنيدملا جراخ ةيلقملا ةدبكلا

 هلكأي ىنافت اذإ الإ حبذي ال رقبلا نأل روزجلا محل لكأن اننكلو رقبلا محل لكان ال ةنيدملا يف

 امو تفللا عم هبيطأ ام لكلكلا روزجلا محل ءروزجلا اودجي مل اذإ | نطولا ةيداب نم ريثكلا

 همحل تبيطتسا رادحلا هنأك ادوقم رازجلا دنع تدجو ةدج يفو ابابك خبطي انور دنا

 نم رثكألو ًامورفم هتلمع نحن هلكأن امك نولكأي ال مهنأل تيبلا نع هرتسأ يكلو امك تذخأف

 تن دك دق دمحاي وب تاما تلاقف لج مل هل مهام ىهتنا ىتح ًابابك هولكأ موي

 (« .نكحضف هنم متعبش ًاذيذل ناك هنكلو تلق « شاشغ
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 حبصي ةكم لهأ لصي نيحو «يريفانصلاو» «مدرز» يناقبطملا خابطلا هعنصي قبطملا

 لك «هوقلتسا نجلاو هوبيس هلهأ» اولاق اك اذكهو محفلا ةقر ىلع سمألاب ناك (نيب ةريطفلا
 تناك قرو سايكأ تحبصأ فعسلا ليبانز داريتسالا اذهب ةعاضم تحبصأ ةعانصلا

 اف ةقاذحلا تعاضو ىونلا عاضو دير | عاض ةدروتسم ديرحلا نم ررسلاو ةولحلا تءاكم

 فرحلا نمو كبيج سيك نم تناك اذإ ةقانألا ةولحلاو كيدي عنص نم تناك اذإ ةقافلا ىلحأ

 خيباربو بارشو «قراودو راغص رايزأو رايك نايا : .راخفلا ةعانص ةحلمتسملا

 . ضيحارملل

 ميهاربإ معلا نبا رجحلا شاقن انرصاع دقو شقنيو تحبني ءانبلا ةدام وهو رجحلا نأ اك

00 

 .رعشلا لزغو دولجلا غبد ىتح تهتنا تاعانصلا هذه لك

 ب الكل



 (©) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 .(ايرمع» زيزعلا دبع ناك . . يناثلا ةدامرلا ماع ْق

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ اكتايوكذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت ٍ
 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو صخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خبرات 00 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تسيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 ب مضنلا اعتعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداللا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابي ام ًاربثك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك !نإو انألا» اهيف سيل

 زيزعلا دبع كلملا هل روففملا ةلالج

 سل اا/لالا



 لوألاف ,تفرع ام دودح يفو . .ةرونملا ةنيدملا يفو . .تقولا ديدحت يف ,ناث ةدامر ماع

 نم لاجرلا ع نحأو باطخلا نب رمع ةيلهاجلا يف مهاسقأو لاجرلا بلصأ . . دهع يف ناك

 اونوكيل مهاياعرل ةمحر اونوكيل ناهيإلا مهرهصو ناطلسلا توربج نم مالسإلا مهرهط نيذلا

 اورميل .قيرطلا ىلع اونوكي نأ الإ كلذب نوديري ال كلل تا علا ب

 0 أ نأ تببحأو . 58 اونسحأ ام ءاقل طارصلا ىلع

 اوناك عوجنلا لهأو رعشلا تيب نكلو ةريثك اهنإف «ةدامرلا ماوعأل ًارصح كلذ سيلو «ةدامر
 . تيتشتو عوجو ضارمأب رعشلا تيب ىلع بص باذعلا رثكأ اف ,رهقلل رهقلا

 هلاسنأب وهو نيحتافلا هلاسنأب وهف ددملاو «دولولا دودولا رهدلا ىلع ىقب رعشلا تيب نكلو
 .نينبلاو تاهمألاو ءابآلاب ةيبرعلا ضرألا ألم دق ,نيرجاهملا تاجوم نم

 نوكت نأ اهمالسإ اهاطعأ دق يه امنأك «نييالملا ةغقل تحبصأف ترشن ةرعاشلا ةغللاف

 يبرع ناسلب نآرقلاو . . نآرق مالسإلا .دوجولا خسار اهب نوكي نأو ,مدقلا ةخسار هل

 ىعر باحصأ مهلكف اهقرشو ةنيدملا لامش يف برعلا لئابق ترهدأ ناثلا ةدامرلا ماع يق

 0 ا و

 « ةحالف لهأ ةماحف هباطح ةلامج . .لامعأ لهأ مهنأل ,ثيغلا سبحنأ "ا

 ناك ءارفصلا يداو امك . . هلحنو هلخنو هرجشب ينغ لبجلا نأل عوجت ال «ةرقفلا» ناقحرف

 . هنايعأو هنويعب اينغ

 . . مهيلإ نمو ريطم نمو 0 ينب نمو دمحم دلو نم اهيلإ نيحزانلاب ةنيدملا تألتماو
 ديلا تعطقناف يردجلا رشتن . .لوألا ةدامرلا ماع موي مهدادجأ لصو (ى اهيلإ اولصو

 يف ب ةيدابلا وحن ةرضاحلا نم ةفطاعلا

 ,ةيدابلا نم ريثكلا ىوأم نطعلا بناجبو يماشلا بابلا جراخ ةيدؤادلا رمادلا ناتسبلا

 ةنيدملا نبا قيدصلا كاذنيح ةنيدملا ةيلام ريدم دي يف اهترادإل ةدهعلا تناكو ءارب ةربملا تناك

 دجي ال ةيرصملا ةيكتلا نأل عايجلا ةربملا تثاغأ .ليقعلا هللا دبعلا رصان ةزينع نبا وه امك

 ىلع عزوت زرلا ةبرشو «ةرضاحلا نم سانأل تاررقم شيعلا ةفغرأف اهيلإ قيرطلا يودب
 . ةرضاحلا ءارقف ضعب

 لب اهيف نكأ مل ينأل ًارئاز ةيريمألا ةسردملا ريدم انذاتسأ بتكم ىلع موي ىحض يف تلخد

 ىلع ةذفانلا ىلع لطي ًاسلاج ناك لب هبتكم ىلع سلجي ال وه اذإف ماتيألا راد يف تنك ٠

 نيدلا ءايض انذاتسأو انذيملت دلاو بجر ةزمح خيشلا اهيلع ميقلا تيب بناجب ةروشرشلا
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 تبرق لاق «يكبت اذال ؟كب شيإ» تلق «هنيع يف عومدلا تيأر ذاتسألا ىلع تملس .بجر
 هشعن لمحي نم تيملا دجي مل ,دحاو لجرو ةوسنلا نم ثالث اهلمحي ةزانج تيأر دقل ةعاسلا
 يودب ةزانج اهنإ « عيقبلا ىلإ ترم قئاقد لبق «شعنلا نلمحي ءاسنلا تداجف لاجرلا نم
 فلك سوردلا لظع ءائيش عنصت مل اذالو تلق «يودب ًاضيأ لجرلاو تايودب ةوسنلاو
 ينتيل لاق .ضرألا هذه نبا لب < ليم يرغ ثيم شعت اولمحيل اولزني نأ هدايا
 نم مكف رود ماتيألا رادل ناكو «ةئ ةثالث لاجر اهشعن لمحي يودب ةزانج تيأر نإ مث .تلعف
 راد ىلإ هانلمح دحأ الو بأ الو مأ ال رادج تحت ليعاسإ نسح ذاتسألاو انأ هتدجو ميتي
 مامحلا ىلإو هانذخأ ىفش ًارودح ناك .خسولا نم راضوأ هيلع هدلج بوثلا قزمم . . ماتيألا
 ناك لادا .هانفرع نيسح دمحم دلو نم ناك «لفطلا لسغأ انأو ءالا بصي نسح

 0 ل د ل
 نيح ىكبي داك ةيواخ هتدعم نأل ةمختلا نم هيلع انفخ هنع نحصلا انعفر تاييقل لكأ اذإ

 ْ . لكأتل هايإ كيطعن ةعاس دعب هل انلق «نحصلا انعفر
 نيملاظلا ضعب ناك لب لمعن انتكرت ةنسلألا تيلو «يناثلا ةدامرلا ماع انشع اذكهو

 هتيلا ىقبو مهبراضم ىلإ نوفاعملا عجرو ثيغلا هللا لزنأو ماتيألا راد ىلع ًابرح مهسفنأل
 انلو مهل فرشم ناكم يف مهنم ًالاجر ان انيأر نأ انتداعس دشأ امو .ماتيألا راد ةياعر يف
 . ةعارزلا ةرادإ يف ًافظوم حبصأ نم مهنم . . يمال رطل نم مهنم . . مهنطولو

 دقل ,ودبلا ءالؤه نم ماتيألا ةحيرق اهب تداج . . فرطلا ضعبب ب مكنع ًاليلق هفرأ ينوعدو
 نم اهبنم لك ناتديس رادلا تراز دقف ةنيدملا ىلإ نيمداقلا ةيلع نم ماتيألل نورئازلا ناك
 تلصو اذإ ىتح اهفلخ ترس اههجو رتستال ىلوألا تلبقأ ,ةقومرم ةناكم يفو ةميرك ةرسأ
 تلأس «.نونحلا مألا ةيؤرب ماتيألا ةداعس فصأ فيك فرعأ الف اهمامأ ترس لصفلا ىلإ
 يف ةعمد ىرأال يكل اههجو ترادأ . . ةباجالل اوقباست .. لافطألا فرعي ام ضعب نع

 ةديسلا اهنإ ةديسلا كلت انلهأ فرعي نأ اهقح نم اهمسا ركذأ ال يلام ةمحار تناكو اهينيع
 عمدلا تيأر . 0 ل ا ةلاخ ةرفظم
 يلع هللا دبع تنب ةمطاف ةديسلا  اهمسا سن :أ مل يلعلو - اهنإ اهمسا ركذأال يلام اهنيع يف
 ارمأ امههعربتو نيتديسلا ةرايز تناك «لنيز اضر يلع هللا دبع يلعو دمحم تخأ لنيز اضر
 نم لجر انيلع لخد سرد ىلع نكي ملو بتكملا يف تنك امنيبو . ماتيألا راد هب تزتعا ًاديدج
 ىلإ تفتلأ ملو هب تبحر «ودبلا يمع ءانبأ روزأ نأ تببحأ يبراوشلا حالص انأ لاق رصم
 دقف هترايزل لوصفلا دعأ هتنذأتسأو يبرعو ملسم لكل مع نبا يبرعو ملسم . . ةمومعلا هذه

 ,خويشلا سلجم يف وضعو رصم لاهش يف ةيبويلقلا خويش يبراوشلا تيب نم هنأ هنم تفرع
 دس !١ا!لؤ



 لوقي يدمحألا دمحأ دمحم لصفلا سيئر اذإف «رئازلا مساب ماتيألا ربخأ لوألا لصفلا تلخد

 .هردص حرشناف هل لفطلا ةفرعمب هتربخأف فيضلا ءاجو .ذاتسأاي انم يبراوشلا يمع دلو

 اذإف رصم خيرات يتريجلا تلوانت تبثتلا تدرأو .ةرقفلا روزأ ريمألا نذأتسأ يلعل :لاقف

 لوصفلا ينو ,بويلق خيش براوشلا وب أ مساب يتربجلا هركذي ىلوألا لوصفلا يف يبراوشلا

 . يلع دمحم دهع يف رصم نكس هلعلو «يبراوشلا هيلع قلطي ةيلاتلا

 نيذلا ةنيدملا نايعأ دحأ هعم ناكو ماتيألا راد روزي لبقأو ناطق سابع خيشلا ةنيدملا رازو

 00 «بيجن انكو .ودب الإ اهيفام ماتيألا راد شيإ .نيلئاقلا دحأ وهف مهريعت نم انعبش

 نكأ مل لوصفلا دحأ ىلإ هقيفرو سابع خيشلا عم تلخدو « ماتيأ مكنيب نم نوكي الأ هللا

 : تلق يلحرلا يلهس هللا دبع تضما .أيوفع يلاؤس ناك لب هب ديكأ اضرغ يسفن يف تيب دق

 نييكملا لكو ناطق سابع فرعأ ينأل دمحم انديس لسرلا متاخ بسن نع ظفحت ام انعمس

 تفرتحا انهو .هللا لوسر بسن ظفحي لفطلا باجأو «ةنيدملا يف مهدوجو نومرتحي فيك

 ناطق سابع هسأر حسمف يدجوه هللا لوسر دجوه لاق ؟ناندع نم :هل تلق ضرغلا

 يف ةميزه لا تيأرو .هلل دمحلا لاق . ضرألا هذه نبا تنأ ىنعي .دلواي 2ع

 نيعلا لجرلا عم لعفأ فيك يسفن نم تيبحتسا ينأ هللا ملعيو كحضأ مل ءركنملا سفن
 .نيعلا ةفرط

 ةسردملاب مهنكسم يف ءاشع لفح نيمأ دمحأ روتكدلا ةسائرب ةعماحلا ةثعب تماقأو

 ماتيألل ماعطلا ميدقت رشابي مازع باهولا دبع روتكدلا . 0 ماتيألا ناك ؛ةيريمألا
 نم مظعأو ءامهلثم يدابعلا مالسلا دبع روتكدلا كلذ لعفي يدابعلا ديمحلا دبع روتكدلا

 ةقيرط ىلع داوسلا نسبل يفطل نيمأ اتميرك امه ةعماجلا ةثعب نم ناتنب هتلعف ام كلذ

 بيجن دمحأ هيلع رهقلا طلس لب هفصني مل نيح بائتكالاب تام هنأل |مهيبأ ىلع ًانزح نييرصملا

 ناتاه تناك «يشارقنلا يمهف دومحم يفطل نيمأ قيدص كلذ لجأ نم هبراح يذلا يلالهلا

 ىرأ انأو هل تلق هعم فقأل فقو دقف نيمأ دمحأ امأ « ماتيألل لكألا نامدقت ناتميركلا

 تايزلا حبصأ دقل :نيمأ دمحأ لاقف ءاجر هنبا ةافو دعب تايزلا ذاتسألا لاح فيك ماتيألا

 وهو هالت ميركلا نارقلا نم تايآلا ظفحأل . هتظحل تملعتف هنيع تعمدو هنبا نودب |يتي

 0 ا شخيلو» ماتيألل رظني
 اوءاسأ ءابآ نم ءانبألا لكف هوبأ يلإ ءاسأ ًانباوفجأ ال «تلثتمأو تظفح «أديدس آلوق اولوقيلو

 . ءاقدصألاو بابحألا اوحبصأ يلإ

 .نيمأ دمحأ روتكدلا نم هتملعت ام كلذ ناكو ميركلا نارقلاب هللا ينمركأ
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 (©) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط
 «بعشلا ةملك» . .انأ تيقلأو

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتايوكذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةئيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع ًاشدحتم سفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرونملا
 ريكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات تايب .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمد
 وأ ةيارج ةداملا ٍذوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ ش

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصق ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابي ام ارثك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل
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 لأملا اهب راسو . .لاحلا هقئاع . . ناسحإ ةءاسإلا

 ناسحإلا نمف ةياهعلا نم تبرتقا دقو تايركذلا نكلو ءانألا تكا نأ «بحأ تنك امو

 ىنعم نع ًازواجت ذاتسألا بقل لمحأ ًاباش تنك . اهيف وأ اهيلع ًاناسحا نوكي نأ يغبني اهب

 ا امأ «بقللا اذه ىلع اوقلطأ ةذمالتلاف « نايبص ملعم الإ تنك اف يميداكألا بقللا

 ء مهعم ريبكلا تلك نإو مهنيب ريغصلا تلز (ف داواي لاعت : نوداني ىلإ نوببحتي مهف

 ائراق تنك نيح ءادألا نسحأ ايدؤم نوكأ نأ لع بتك .ملعملا عم ملعملا ةلامز يف ريبكلاو
 ادا مافطساو ارعنوا انرس تح اق: رقع دمع جملا ياسا ينبدؤي دجسملا سرد يف

 يف ابيطخ ءاقلإلا ىلع نارملا (هنأك وصخ نيغو ريتخ ريغ وهف كوصلاب ناب ألو اريخ

 ةثعب مامأ اهلجترأ ةملكلا تيقلأو .ةرونملا ةنيدملا اوراز لاجر ميركت يف وأ ةيسردملا تاالفحلا

 يف هانمقأ لفح يف لكيه نيسح دمحم روتكدلا ميركت يف ةملكلا تيقلأو .رهزألاو ةعماجلا

 ةينارمعلا يف هانمقأ ,برح اشاب تعلط ميركت لفح يف ًاباطخ تيقلأ اك امك ؛ةينارمعلا ناتسب

 نيح ىرخأو هب انلفتحا نيح ةرم ؛ يجقشاخ دمحم روتكدلا ميركت يف كلذكو ايظا

 ناك لفحلا ةليل يفف يل هرايتخاب احرف تلزاف يندم ديبع ديسلا سانلا ة ةيفب هب انلفتحا

 نم ةكم ىلإ لصي زيزعلا دبع كلملا ةلالج لابقتسا يف ةنيدملا دفو يف ًاوضع ةكم ىلإ هرفس

 ةرادإ يفو روتكدلل ًايركت ةملك ءاقلإ يف هنع بونأ نأ ديسلا ينفلك ,ةداعلا ترج امك ضايرلا

 وه امأ « ءاهوعنطصا ةوفج مهنيبو ينيب باحصب ًاطاحم ناك هللا همحري ديبع ديسلاف .لفحلا

 . هيلع مهام ىلإ داقني نأ نم ربكأ ناكف

 . .مهوخأ مهبجعأ ءًانابشو ابيش لاجر نم ريدقتلا عضوم يف ينتعضو ةباطخلاف
 ةرثكلاو نيبمانلا لك دنع ينإف رواجملا لوهكلا ضعب دنع تنك نئلف «مهنم باش مهبجعأ

 ناك ام مويلاوه اذإو .رمألا لوأ هب انبرك هانشع لاوز ىلإ ىهتنا لاح ةنيدملا نبا نييندملا نم

 لهأ دعب اونوكيل ءافجلا اوسرام نيذلا بحب ينعتم ةنيدملا نع بارتغالا نأل ءزعملا الإ
 نزحو نوكي نأ زجع خيشو «نأش كل عفتري نأب كيلع لخبي ديرت ءافجلا نمو .ءافصلا
 ةيدلب سيئر ةنيدملا ىلإ مدق دقف .يه ةصقلاو ,كلثم ينعي (كامك) نبا هل نوكي الأ

 دعسأ دمحأ ديسلا تيب 1 لزنو «ناطق سابع خيشلا ةمركملا ةكم ةسدقملا ةمصاعلا
 قاقز امك .ةخانملا نم ةحاسلا لخدم ريمألا ةفيقس ىلإ الاشو ةينيعلا ىلإ يونج ضرعتسملا

 مهو ءاقدصألا اذإف برغملا دعب جورخلا نع تيبلا يف ترخأتو هنع يرد أ نكأ مو «لرطلا

 ةيرونلا يف تيبلا ىلإ ينالصي قاقد يملحو يرب زيزعلا دبع . .ةيلست لهأ ال قدص لهأ

 لاعت) يلع اودان «خيباربلا لخدم ىلعو ناحطب ليس (ةديج وبا) ليس نم ىنميلا ةودعلا ىلع

 ءًأبهذ تاهينج ةتس ةتميق رهش وبأ حلشم سبلأ شمقت ؛مقتأ أ تلزنو (كاغبي ناطق سابع ماوق
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 زيزعلا دبعو ىسوم نسحو قيفوت بلاط :لاق ,ناطق سابع خيشلا ىلإ ءاشعلا دعب تبهذو
 ىلإ جمانربلا تلسرأو (ناديزلا) زيزعلا دبع كلملا باطخ يقلي نم نسحأ يل اولاق يرب
 .جمانربلا يف ءاج اهب رابكلا ةنيدملا نايعأ ضعب ريخأ نم يردأ الو .ظفاح نامثع ةعبطم
  مهتقفاو «دابج نيسح خيشلا كلملا باطخ يقلي نأ اوبلطو . .كيلع اوضرتعا هيلإ اولصو

 ىسوم نسحو قيفوت بلاطو اهيف نيقيرعلا ةنبدملا نايعأ نموهو يرب زيزعلا دبع راشأ نكل

 يف اذا ءاقلألا ذاتسأو ريبك بنوا وها رض _ ديسلا تر ديمع باطخلا يقلي نأ

 29 تيكا ايزيعا: سابع خيشلا لاقف باطلا كانا حام: ها

 وجرأو باطخلا بتكأس كيلع ام تلق ,ةلفحلا يف الإ حتفي ال وه باطخلا تيرق ام تنأ
 بعشلا مساب ملكتأ يرايتخاو هلب نيطلا داز رقص دمحأ ديسلا رايتخا ناكو .كبجعي نأ

 مالا لخدم ىلع راطع ىفطصم ديسلا تيب يف ةيرودلا ىلإ تبهذو ىرثكأ هلب نيطلا داز

 عيمجلا هللا محري نامحرتلا كالمأ نم

 ترطفأو «(ةيلقم) ةيمعط نيتللهبو نيتللهب (هريحس) ةكيرش فصن تيرتشا حابصلا يفو
 باطخلا تأرق ,ناطق سابع خيشلل تبهذو باطخلا تبتكو ياشلا تبرشو ماتيألا راد يف
 فيك باتكلا تفشام تنإ بيط :لاق .هبجعأف هيلع هتأرق «ةنيدملا ةديرج يف رشن دق هلعلو
 ةملكلاو ةدج يف ةملكلا ىقلأ  هتمحرب هللا هدمغت  زيزعلا دبع كلملا  :هل تلقف اذه تبتك
 هتلالج باطخ نأ يدل دكأتف ىرقلا مأ ةديرج يف ناتملكلا ترشنو نيعدوملا مامأ ةريشع يف
 شيل . .هوارب . .هوارب . . سابع خيشلا لاقف .هريشع يف هتملكو ةدج يف هتملك لثم وه

 «دابج نيسح امك رقص نيسح ديسلا اهك يلاهأ ينام رواجم ينأل :هل تلق ؟كيلع اوضرتعا

 ةءارق ىلع اوضرتعا نيذلا اذإف يبيج يف هعضأ باطخلا تيوطو «لوزي نأ وجرأ لاح هنكل
 نسحأب ةيحتلا نودري رايخألا نم مهنأل مالسلا اودرف مهيلع تملس نولصي كلملا باطخ

 . اهنم
 .«بعشلا باطخ أرقي هترتخاف كلملا باطخ ىرقي انيضرام : اولاق مه :أ دعب تملعو

 هللا دبع ريمألا ديدجلا اهريمأ ليكو لبقتسأ «ةنيدملا ةرامإ لثمأ نآلا نأ سابع خيشلا لاقف
 نب زيزعلا دبع خيشلا قباسلا ةرامإلا ليكو نم هدهعلا هذه تملست دقو .يريدسلا دعسلا

 ةنيدملا لهأ عمسيل ديدحلا ةكسلا ةطحم يف لفحلا دعأو هب ترمأ ام اوضراعت الف « ميهاربإ

 يذلا ,رواجم ,دشرم قداص نارقلا ءىراق .لفحلا متو لأسأ مل ينكلو (حلمو شيع) مهعم
 نآلا اهنؤرقت تايركذك اهبتاكو رواجم . .رقص دمحأ ديسلا ذاتسألا كلملا باطخ ىقلأ

 .رواجم
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 نونعي ال مهنأك مهتاوصأ نوعفري قيرط يف تيشم املك «ًاراغص ةمليغأ ىلع اوطلسو
 سبل ةيابكلا دعب يديعصلا ىتيدر اينداي هللا) 1ع بكرا كرامح باغ اذا) نولوقي

 يف يذيملت لافطألا ءالؤه ميعز ناكو «ريست ةلفاقلاو حبنت بالكلاف كحضأو (ةيابعلا
 ةدلج ةئام دلج ول سرش وه اذإف اهئاخر دعب ايندلا هيلع تسق يراخب دمحأ همسا ةسردملا

 «تيدغتام شيل دمحأ اي هتيدان ,ءادغلا ةحسف يف هتدصرت هيلع تفطع .ةعمد هنم تلاس امل

 نم هيلع دشأ ةوسقلا ةيرض نكل اليلق قضحتسا هذي نم هتذخأ ءءيش يدنعام :لاق

 . . ماعطلا ةعاق يف يجوهقلا ديعس جاحلل تلق يعم راس . . هانيع تعمدف اصعلا ةبرض

 ىهتناو .دمحأ ىضرو (يباسح ىلع هنبجو هكيرشو يهاش دارب دمحأ ىذغتي موي لك ديعساي)
 ينع عفادت ةباصع ميعز دمحأ حبصأ دقف بابسلا

 ناك ةكم لهأ نم هنإ ,ةايحلاب قيضي ًاسرش ًاريقف اذكه حبصأ يراخب دمحأ اذامل لاؤسلاو

 ٍغلبم اذإو حبصأو ىسمأف -وكسوم ىلإ ةبسن  ينوكسم هينج نويلم عابرأ ةثالث كلمي هوبأ
 ارهق تام بألاف .طقس دق رصيقلا نأل ءادحاو ًالاير يواستال هينج فلأ نيسمحخو ةئثا,عبس

 يتأي يفاصملا لفسأ ىلإ لزني لطسلا ذخأي دمحأ ناك ءاملا ىتح مألاو لفطلا ىقبو ةيبلق ةمزأب

 فلتخا مث ةيلاملا ةرازو يف لام ريدم نيعتف هتدعاس قيدص وه اذإو دمحأ ربكو .همأل ءاملاب

 دمحأ بهذو مايألا تبهذو ةكرشلا يف ًافظوم هللا همحر ي ركاش ميهاربإ هنيعو مالسإ ميهاربإ عم

 لاقف ل مرع كرع رجول داو ميهاربإ هل تلق . .هنع يردأ الو يراخب

 رعشأ ىلفسلا ديلا انأو ايلعلا ديلا وه هيل همتشأ انأ لضفلا اذه لجأ نم اهاضرأ ال : ةملك

 . هترفك نإ ةزعلاب رعشأو هتركش نإ ةناهإلاب

 دق مهتملا ناك ةعبطملا يف ةنامأ ناك يذلا لفحلا جمانربب نايعألا ملع نم لأسن نأ ىقب

 لإ تهجو ةءاسإ نم امف درو يذلا ناسحالا اذهب تضف يتلا ةءاسإلا تين ينكلو هتفرع

 مهنأل اونسحأ نيذلا ركشأو اونسحأ مهنأل اوءاسأ نيذلا ركشأ اذهل اناينعا يلإ تبلجو الإ

 .اوثيسي م
 دعصأ انأو يتملك مهتبجعأ نيح باطخلا ءاقلإ دعب ينادان امهنم لك نيخيش ىسنأ الو

 نيا
 مو (دحأ مكنم نكرحتي الو بعشلا ةملك اوعمساف كلملا ةملك متعمس سانلا اهيأ)

 خيشلاو قرعملا تيبلا نبا ملاعلا يضاقلا يناتسغا ركبوبأ 0

 تنسحأ :لوقي ينذأ نم يبكسمأ يناتسغاد رك وبأ . ًاضيأ ةقارعلا لهأ نم ناس نسحلا وبأ

 ناسل هب قلطنا اذإ هب زتعأ ًابقل داواي ةملكل محرفو داوي كيلع هوارب :.نامسلا خيشلاو داواي

 نامع يف راح ا ىمسي امكو قارعلا يف يدركلل ةرياعملاك يه كديوملل ةرياعملاو ءالؤه لاثمأ
 . ماصفلا تامو ماصخلا لتق نيح نآلا تهتنا ةرياعملا هذه نم د يرصملا هنومسي

1884 - 



 3 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ !اكتايوكذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت /

 ةنيلملا نع ثيدحلا وه امنإو ىصخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرونملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع
 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل ب باط فيكو افوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا دوكت 0 نا لطعيلا ميرا دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نجح هماصخ ىوقأ امو ةكدص

 تايركذلا هذه بتكأ 3 نودعاستي ام ارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 دحاو عوبسأ يف «زايتما» ةعبرأ
 1 . حاجنلا . . بتاور الب نوملعملا . . ةسردملا

 .دعب هحرشأ ام وه |منإو .بيترتلاب ينعأ الو هبتكأ ام ينعي .هتعضو يذلا ناونعلا اذهو
 لهؤملا ىنعي ,ليهأتلا همسا لصف اهنيبو ةيريضحتلاو ةيقارلا ,نيمسق تاذ ةدحاو ةسردم
 جبمملاو «تاونس عبرأ ةيقارلاو ,تاونس ثالث يريضحتلاف «ةيقارلا ىلإ بلاطلا هب لصي
 ةبسنلا ىتح لوصألا ىلإ ماقرألا ةفرعم نم باسحلاف «ةداملا نيعت ال سردلا مسا ينعي
 ىضايرلا .ةسردملا ريدم هب عربتي ليل سردو .بكرملا حبرلاو طيسبلا حب رلاو بسانتلاو
 هيلإ اهو ربجلا هيلع ةضاير باسحلا لمكن .هط نيسح ديسلا عرولا يقتلاو عرابلا
 امزلم ًابوتكم سيل جبمملاو .ًاضيأ خيراتلاو ايفارغحجلاو كلذك وحنلاو اهيلإامو تامتيراغوللا
 . ديفي امبو هب ملعملا مازتلا وه امنإو ملعملل

 ل مخه



 اكو « مهيديأ ىلع لايجأ تجرختو ًالايجأ تجرخأف ديمحلا دبع ناطلسلا اهسسأ ةسردملا
 .بيتاتكلا اهفدارتو ناطلسلا ةيدادعإل افيدر نويداحتالا اهسسأ ىتلا سرادملاف لبق نم انلق

 هبلطتت امل ةزيكرلا مه ةنيدملا ءانبا اذإف ءاندعب لايجأو انلبق لايجأ نم .ةيمألا تحم دق
 . فئاظولا

 ًابرح زاجحلا ةديرج يف بتكي ةنيدملا يف ناك « ةفجلا يلخلا رذاقلا ع نع نرمتعلاو

 لماك لعلو .فراعملل اديمع هونيع لب .هوبقاعي مل نيرصتنملا نكلو برعلا ةروث ىلع
 ةجوخلا قداص مع نبا قشمد نم يماش هلصأ ءًريبك ًارجات . . هاج بحاص ناكو .ةجوخلا

 ماشلاو ةدجو ةنيدملا يف ةجوخلا تيب ناك دقف .ةيساخلا ةكرشلا بحاص ةجوخلا لداعو

 نولكأي نوينانبللا» ىلوألا ةيملاعلا برحلا مايأ اولاق ىتح راجتلا ربكأ نم قشمدو توريبو

 ناك ةجوخلا لماك لعل «ريعش اهفلع ةجوخلا قداص ليخو ريعشلاو ةرذلا نودجي الو ةئسركلا

 خيشلاو مشاه افلألا ملس [ى باقعلا نم ًاملاس يبلش رداقلا دبع نوكيل عيفشلا وأ طيسولا

 ديسلا وه ةيريضحتلاو ةيقارلا ةسردملا ريدمو ؛ءاقشلا مهبنج ءاملعلا مارتحا لعل وأ يرمعلا

 دروس طع جلال للا نيالا قس دل يلا هبط ا اج طل

 بقارملاو يماتكلا دمحم خيشلاو سردملا ديعس ذاتسألاو ملاس نب دمحم فيرعلاو يقشع دجام
 . يخاك مشاه مث (هب محر ةلص انل) يماتكلا ةلص انل .داج ركب وبأ

 ةيناث تغلب رهشأ مهيلع تضم ءءانبألا اوناك ةذمالتلاو ءابآلا اوناك نوملعملا ءالؤه

 «تاحش فيرشلا نأ عم ءانميلعت نع اوعطقني مل مهنكلو بتاور نوضبقي ال ًارهش نيرشعو
 فلأ رشع ةسمخ فرص نيح هيلع تينثأ فظوم اهيف ماقمئاقلاو يديلقتلا اهريمأو ةنيدملا نبا

 دمحم ميركلا ريمألا هنبا لخديل راصحلا ليوطت يف زيزعلا دبع كلملا ةبغر ققحيل ًابهذ هينج

 كفست مل مالس يف ه1 44 ةنس ىلوألا يدامج نم رشع عساتلا تبسلا موي زيزعلا دبع نبا
 بتار فرصيل ةظحل تفتلي مل لالا كلمي وه تاحش فيرشلا اذه ءدحأ مضي ملو ءامد

 هرثكأ فرص لام هيدلو ريمع هللا دبع هلثمو ةنيدملا ءانبأ يملعمل ًاهينج نيس غلبي دق رهش

 يجبساحملاو هب وه عربتي وأ ملعملا بتار فرصب ًارمأ ردصي ركفي مل «شيجلا ةشاعإ يف

 نويقارع تاوشاب طابضلا رابك نأل ةناكم اذ حبصأ .«كيب يكز همسا يقارع ةيلاملا ريدم

 وأ هيدل نيفظوملا بتاور فرصي وهو عيطتسي ناك يجبساحملا اذه مهل بألا هنأكو هنومحي

 الا يذلا 0 جام رك .طابضلا بتاور

 نع اوفرصنا مهلك نكلو «بتاور فرصيل يجبساحملا ملكي نأ عيطتسي ناك قيفوت
 . ابتار نوضبقي ال ًارهش نيرشعو ةيناث نوملعملا ربصو مهمه ال رمألا نأك .فرصلا

 سم 186 -



 لوسرلل بحلا نع هثيدح نلوقشعي نيذلا ةماعلا نمو ةجوخلا رابك نم نوع هل ديمعلا

 ءاهب ماضي ةجاح الف ءراجتلا رابك نم ىرث هط ديسلا هابأ نأل ىنغ يف هط نيسحو . كي
 هل ررقت «كلذ ريغو . .زبخو .. قيقد .ةيرصملا ةيكتلا يف تاررقم هل رقص دمحأ ديسلاو

 ةنيدملا ىلإ رجاه رهزألا يف ءاملعلا رابك دحأ رقص ىفطصم ديسلا هيبأ نم هثرو نيح كلذ
 نم ناعي رقص دمحم ديسلاو .هيلإ نمو يواونلا نوسحو يرشبلا ميلسل ًاديدن ناك دقف
 ةطنحلا نم ةيفاك هفغرا زبخلا ثعبي دابع دمحم نارفلا هل هللا رخس دقو ةيرصملا ةيكتلا
 فيغرلا لكأي رقص دمحمو ةرذلاو ريعشلاب ةطنحلا نوطلخي هط ديسلا تيب اولاق ىتح ةيفاصلا
 .ءيشب طلخي ال ًايفاص

 ةمالعلا هذاتسأ كرت ام ضعب نم ةليخد هدنعو «باّتكلا نم لخد هل ملاس نب فيرعلاو
 يرئازج ماس نب فيرعلاف ,يبرغم مأ يرئازج مأ يسنوت وهأ تيسن دقل ءريزولا نب زيزعلا
 يف نكسي ىبقع هل همع نبا يفريصلا نسح رعاشلا دلاو ينريصلا ىفطصم ىتح ىبقع
 ريزولا نب زيزعلا تيب وه ىعافرلا تيب بناجب ةسردملا فلخ رودبلا قاقز يف ريبكلا تيبلا
 نيذلا نم ىبقعلا بيطلاو يميهاربإلا ريشبلا هتذتاسأ نمو .رقص دمحم ديسلا انخيش ذاتسأ
 نأ معزي يذلا جاحلا لاصم داهجلا نع مهفرصي مل ,ديهش نويلملا ةروث رئازجلا ةروثب اوضمن
 نأ معز يذلا يناتكلا يحلا دبعل اوعضخي مل مه امك «ةالصلا اهيف زوجت ال رفك ضرأ رئازجلا
 . نامزق امك ضرألا لجأ نم نوبراحملا الإ مهام رئازجلا راوث

 ناك موي ءاخرلا ءاطع «ةيقاب ةيقب نمو هل سانلا مارتحا نم هيفكي ام هيدل سردم ديعسو

 «(ةنوج راد» اهمسا ناك ةحاسلا يف نيملعملا راد يف اشاب يودب ديمحلا دبع اوملع نيذلا دحأ
 نوكي نأ ةقرافملا نمو ءرقص دمحأ ديسلا اهذيملت اهيلع ليكولا يرصملا اشاب مولظم اهكلام
 نآرقلا ظفاح يماتكلا دمحم خيشلاو .اهيف أذيملت دمحم هنباو ةسردملا هذه ذيملت رقص دمحأ
 نومرتحي نيذلا نم نارقلا مارتحا وه اهنإ يردي ال ثيح نم هقزر هيتأي تاءارقلا ملاع
 ديدنلا اهنايعأ دحأو اهتيدلب سيئرو ةنيدملا رعاش هوبأف يقشع دجام ديسلا امأ . .نارقلا
 ءًأرهش نيرشعو ةيناث ابتار ضبقي مل دجام ديسلا اذه «يبوكسم ميهاربإو هدارب ليلجلا دبعل
 دقل ؟شاع فيك قحب ًايبرمو قحب العم ناك «قفرملا ىلع ةعقر هيلعو دودلا نم هبوث تيأر
 درولاو ةدوسلا ةبحلاو ةحتانلا ريطقت ملعت (يكاطنألا دوواد ةركذت» باتكلا ىنتقا نيح شاع

 دق نكي ملو ,نيراطعلل كلذ عيبي اهرطقي يتلا اهيلإامو روهزلاو باشعألا نم كلذ ىلإ امو
 انزح جاوزلا ديريال اماع رشع ةيناث ثكم هنآل .نآلا لضافألا هينب مأ ةيناثلا هتجوز جوزت

 هّدجو ةدج يف ميقملا نآلا مكيدل فورعملا قيفوت نيدباعلا نيز ةمع هيلإ ةبيبحلا هتجوز ىلع
 يدرك نيمأ روتكدلا اننبا هرهص .قيفوت يسايأ دمحم انوخأ انليمز همع قيفوت نيدباعلا نيز
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 يذلا قيرحلا برك نم ءاسفن ةجوزلا هذه تتام ,ىربكلا يتنبا اهما ةيلاغلا ةديفحلا جوز
 .دجام ديسلا مرح ةجوزلا هذه تتام «ةعلقلا يف بش

 دمحأ انفيلح عم .رامتلا يف فاطصن يبأ عم تنك دقو .ظئاق رهظ يف بش ةعلقلا قيرحو

 يف الو قدانبلا يف بش ام قيرحلا نأ بيجعو .«يبرح لا يحورسملا يرمعلا ناعيمج نبا
 نم ةعلقلا يف كلذ رثكأ امو تيمانيدلاو لبانقلا قيرح يف ناك هريعس امنإو صاصرلا تاقلط
 ىلإ ةيظش لصت ملف قرشت نأ حيرلا اهعنمت لبانقلا قيرحلا فذقيو ءاشاب يرخف تافلخت
 قوس سمي الف بونجلا ىلإ اهاياظش لصت ملو .هللا نم دجسملا ةيامح ةحاسلا وأ ةطامحلا

 شوح لبق الإ لصت الف يبرغلا بونجلا ىلإ اياظشلا تهجتا دقف .ةمامغلا دجسم الو ةبابحلا
 مامإلا دجسمو يدركلاو سايلاو يناتسغادلاو ليللا لمج تيبو ةبقلا 00 ولك
 يولع ديسلا تيب لاني ريمدتلاو قيرحلا لصتا اهنإو ءاذه لك ىلإ ةيظش لصت ىل يلع

 يتفملا تيب ناك ديبعلا شوحو شابرك شوح رصان بايذ تيبو ناقرس شوحو فاقسلا
 رصعلا نذؤي داكامو ءاياظشلا زجح دق ليبسلا مامأو ةخانملا ةفاح ىلع زرابلا يناتسغادلا
 مامأ ليبسلاف ءاهسفن ةروصلا ىلع قيرحلا لعتشا يلاتلا مويلا يف هنكلو قيرحلا دمخ ىتح
 . ةيظش هلصت مل ةطرشلاو يركسعلا مكاحلا رقم هيف ةعلقلا

 . .ةياقولا مدع هنإ :اولاق . .؟قيرحلا لعشأ نمو
 بيطلا نسحملا دبع طابضلا اهب ءىزر دق ةمهتلا نكلو

 نسحملا دبع ثدحتي « نايسنوت امهو زيزعلا دبع هوخأو

 ديع نا ركيقي كاشي دب طباتخ ناك هنأ, ا رهف ءاقلت ناح

 وه يبلاعثلا زيزعلا دبعو .هلاوخأ نم يبلاعثلا زيزعلا
 دع ديغ دسا ةرقد ال راتجسالا ديدظ را لا
 ىلإ أحل «سنوت زيزع . .هيب . .هيب» لاق يناليكلا رداقلا

 الو ميقلا ىلع ظفاحت رصم نأل رصم هتنضتحاف رصم

 ءلم رصم يف يبلاعثلا ناك ذقف «ميقلا ردهأ نمع لأست
 نضتحملا ناك مازع نمحرلا دبع نأل ءرصبلاو عمسلا

 نيبللل حيراتلا بتكي لهف + رغم ىرع لكل ريضنلاو
 ؟نوخرؤملا مهيسن

 ها ميما كد 7
 مكاحلاف حالسلل نيومتلا ردصم تناك ةعلقلا نإ .
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 دبع شيج اهب رصتني ةدع وه (نأك .دجن لئابق هورتشا نيذلا رثكأو حالسلا اذه لئابقلا
 . نمحرلا دبع نب زيزعلا

 . تاقلطلاو قدانبلا عيب نم نوتاتقي سارحلا طابضلا ضعب نأ امك

 حاجنلاو ذيملتلا
 انذاتسأ لصفلا لخد موي لوأ يفو باتكلا نم ينتجرخأ اهنأل ءاهب حرفأ ةسردملا تلخدو

 دلو تنأ لاق ناديز نيسح دمحم تلق ؟ كمسا ام ينلأس .هط نيسح ديسلا ةسردملا ريدم
 دمحم ديسلا همع نباو هرهص ةياعر (نأك يناعري يندهعت اهتعاس نم . معن تلق نيسح معلا

 يا ا ا و لا كاما اك

 نم رقص دمحم ديسلاف ؟رصم ديعص نم انلكف ةوزعلل ةبرقلا ةياعر مأ يل ةباجنلا ةياعر
 نوينيسح مهلك ةخطاطبلا عرف انق فارشأ نم هط نيسح ديسلاو ةمداخملا عرف انق فارشأ
 0 ل وا مهعطقأو رصم ىلإ رجاه يذلا ىلعألا مهدج نويزامج
 ءارمأ نيينيسحلا نيزامجلا دحأ ناك هنيهج نم مهو تايمحلا ةليبق الإ مهكراشت ال نآلا اهيف
 نم مهلك . . مع ءانبأ هيلإ نمو تاحش فيرشلا يلاوعلا فارشأو مهف .لاط نمز يف ةنيدملا
 اهامس ةعيطقلا اهمسا ناك ةبيلص برع اهلهأ ةيرق نمف روطسلا هذه بتاك امأو زامج
 دمحأ ديسلل ةبسنال .ةدمحألا ىلإ ةبسن يدمحألا ةيرصملا رايدلا يتفم تيخب دمحم .خيشلا
 ملظلا عفر اهعوط نيح ةعيطملا تحبصأف عاطقإلا نم ةعيطق تناك ةعيطملا اهامس « يودبلا
 . يزيلجنإلا لالتحالا دعب اهنع

 . .دعب ةصق كلذلو

 ينقهرت تناك ايرالملا وأ «بغلا» ىمح يه يتلا برثي ىمح مرايا ًاذيملت تنك دقل
 ملاسلا دمحم نيدمحملا يئاقدصأ نأل ينتفي مل سرد يأ ينكلو انابأ يتس ردم نع تيغأ

 . حاجن ىلإ انأ اذإف ةركاذملاو سردلا ٍمهدنع دجأ يزاين دمحمو قيفوت سايإ دمحمو ٍليجحلا
 ةنسلا نم يناثلا لصفلا ىلإ ىلا ناحتما نع ينترخأ ىمحلا هذه نكلو

 نيسح ديسلا هرهص ريدملا ملكف ًابسار نوكأ نأ ىب 0م ا
 اذإف ةيصخشلا ةلباقملا امأك لصفلا ينلخدأف ةتحشسلا ةفيضب قاكلا لضصفلا لإ قرأن
 ذيملت أرقو رقص دمحأ انذاتسأ هنع بانو لصفلا ذاتسأ باغ مايأ ترمو «بسرأ الو 7 "

 ىقلأو «لامرلا يف ضيفي وأ ةريحب وأ رحب يف بصيل يرجي بذع ءام» . .ربنلا فيرعت
 : نسح لاقف ؟بذعلا ءاملا وهام : هللا همحري ظفاحلا دبع نسح انمع نبا ىلع لاؤسلا ذاتسألا
 مهددعو ةذمالتلا تكسو .«جاجوعالا فرعي هيدي لامأو (هدك . .هدك يرجت يللا ةيوملا وه
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 ةزئاجلل دعملا رتفدلا ذاتسألا كسمأف ىلحلا ينعي بذعلا لوقأ يدي تعفرف انأ | امأ .نورشع

 ذاتسأ ءاج يناثلا مويلا ينو .ةزئاج ىلعأ زايتما يمسا مامأ بتكف ءازايتما ًادينسحت ًافيظلت

 نامثع ديسلاو يبرعلا دمحأ ديسلا انلصف ىلإ مضنا دقو ةذمالتلا لأسو رقص دمحم ديسلا

 ؟يمجعأ مأ يبرعوهأ يسركلا نع ذاتسألا لأس « ينم انس ربكأو تاجرد ىلعأ يف امهو ظفاح

 تاومسلا هيسرك عسو» ينارق يبرع هنإ لوقأ نيضرعأ ضيصأ تعفرو , يمجعأ هنإ اوباجأف

 دمحأ ديسلا سرد يفو هسفن عوبسألا نم رخآ مس َِفو هنااا ذاتسألا بتكو «ضرألاو

 نم رشع سداسلا موي يف سمشلا تفسك دقل» هيف اذإو يدوهسملل ءافولا ءافو نم أرق رقص

 :حلاعلا وهو هنم ربدت نود لاقف أطخ طلغ اذه ذاتسألل لوقأ تضرتعاف . .«رهشلا

 الإ هللا ردقب فسكت ال سمشلا نائطخملا امه ةعبطملا وأ خسانلا تلق ؟طلغي يدوهمسلا

 لأس ءاعبرألا موي يفو ٠ .زايتمالا بتكو ذاتسألا كحضو رهشلا رخآ 5 قاحملا يف رمقلاو

 نم ءاتلا مهترغ لعف اولاق مهلك لعف مأ مسا يهأ «توافت» ةملكلا نع رقص دمحم ذاتسألا

 0 نم» نيونتلاو رجلا فرح ةمالعلاو مسا يه لوقأ يعبصا تعفرف «تينأ» فورح

 ناديزلا اذإف ز زئاوجلا مهيلع عزوت ةذمالتلا فطصا | سيمخل ا مويو .زايتمالا ذاتسألا بتكو

 . ءاقدصألا ةفز نع دعتبأ اركاش فدو اوقفصو تازايتما ةعبرأ
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتابوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدلا نع ثيدحلا وه امنإو ىصخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فا رشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع
 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ
 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايرركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام اريشك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك امنإو «انألا» اهيف سيل

 ًاريمعتو ةيامحو ًامارتحاو ةمرح . .نيمرحلا مداخ
 ديحوتلا ةملك لظ يف ةملكلا ديحوتل ةعد ؛ .دوعس لآ
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 بكاوت نأ نسحي لب «ينمزلا بيترتلاب ًاديقم اهبتكأ نأب «ينمزلت تايركذلا تناك امو

 فرعا الداجإ و ايفر حرشلا ىلإ وعدت ربخلا ةبكاوم نأل ءاهل نالعإلاو اهم ريكذتلا ىركذلا

 عضاوت هب دهف كلملا سبل بقل وهف «نيفيرشلا نيمرحلا مداخ» بقللا اذهل ىنعملا ءىراقلا

 نع الإ كلذ نكي ملو ءامهو اب نمألا ينعت نيمرحلا ةمدخف هعفر هلل عضاوت نمو» ءايريكلا

 لوألا وه هل كيرش ال ًادوبعم ًاهلإو ًاقلاخ ًابر ىلاعتو هناحبس هب ناميإلا هللا لعج دقف «ناييإلا

 «جاحلا ةياقسو دجسملا ةرامعب نورخفي اوناك نوكرشملاف جاحلا ةياقسو دجسملا ةرامع مث

 . ناثوألا تيب ال نايإلا تيب دجسملا نأل .لوألا وه نايإلا نإ .هب اونمؤيل هللا مهرصبف

 بقللا اذه نأكف « .فيلكتلا ةمظعب فيرشتلا هبوهزي بقل «نيفيرشلا نيمرح ا مداخ»

 حلاصل لاجرلا لمعف .هلمع نم الإ كلذ نكي ملو .هل ليجبتلاو كلملل لالجإلا لمحي
 فرتعي نأو دبال ءامههجايسو نيدجسملل نمألا ةميق فرع نمف . مهيلع ءانثلا وه لايعألا

 .دهف كلملل ليجبتلا لكب

 هارت ماكر للا ديحوتل ةاعد اوناك . .مهرمأ لوأ نم دوعس لآ نإ

 مامإلا ىلع ةمعنلا هللا متأ ىتح مهلاوحأ تلدبتف ءاهلجأ نم اومصتخاو اهنع اومصاخ

 نمحرلا دبع نب دعس نب لصيف ريمألا ةرم يل لاق ,نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ناطلسلا

 يتلا يهو الإ ةيقب انم [ف نحن اهكرتن ال فلسلا ةديقعو ديحوتلا ةملك نأ فرعاو عمساو»

 . كلذ الإ وهام زيزعلا دبع نبا نيفيرشلا نيمرح ا مداخو كلذك مهلك (ديحوتلا ةملك رصنت

 بقلب مهسوؤر نوعفري مهلك اذإف نيطالسو تاوشابو ءارمأو لهاوعو لايقأ لوادتو

 ىتح نيمرح ا ةيامح نم نكمتي مل مهضعبو ةياحلا مهيلع ركننال مهضعب «نيمرحلا يماحو»

 ةمدخلا ىنعم ناك .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نايكلا اذهل ةدحولا تمت نيحو . . مهكولس نم

 |ىم ةيامحلاو امل ةياحلا نيفيرشلا نيمرحلل

 . .ًاكرابم ةكبب سانلل عضو تيب لوأوه . 0 ل

 نمو 0 ! ءايبنألا وبأ اهبراح يتلا ,بكاوكلا ةدابع ىلإ مهنم موق عجرو ميهاربإ ةلمب

 . مالسلا |مهيلع ليعامسإ هنبا 0

 لا اير دولار كلا اديعلا يي كيبل ادهن قا راس نا رع درك

 دحاو «عبت» ءاجو . . لشفلاب اوءابف نوينثولا حجبت . مالسإلابو مالسإلا دعبو مالسإلا

 كيلا نم:لاتم»نأ ةسفتاهل لوتس [ناطحق ا ءاوزألاو لايثألاو لهاوعلا رباكأ نم

 نأ رشبلا نم دحأ عاطتسا امف « ةبعكلا وسكي هدشر ىلإ | عت عجري هيمحي تيبلا بر هللا اذإف

 .تيبلا رصن يذلا وه تيبلا بر نكلو هدري
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 يثميو دوهيلا ىبسي نيطسلف ىلإ لصي , يماسلا يرباعلا ينادلكلا (ذخوبن» راسو

 لب ؟ ةكم ىلإ لصي مل اذامل ؟ءاميت يف هسبح نم (ءاهيت) ىطختي ال ىرقلا يداو ىلإ ًاردحنم

 8 ملايناد) يبنلا نع اريخ انأرق نأ ىتح «.ليفلا سباح هسبح ؟برثي ىلإ لصي لصي مل اذال

 نب ادعم لمحي نأ هيلإ ىحوأ هللا نأل ةكم ىلإ لصوو ىبسلا نم اجن ليئارسإ ينب ءايبنأ
 لا ا هيلإ لصي الثل لبج ىلعأ هب ىقري ناندع

 لاينادو تيبلا ىمح هظفحي يذلا وه هللا نكل .هيلع ىشخي لايناد هلمحف هللا دبع نبا

 نيد مالسإلا اذهب مهلك ناسنإلا ينب ىلع برعلا ىلع ةمعنلا هللا متأ نأ ىلإ هينبو ادعمو
 .قحلا

 رزأم حبصتل «برثيل لبقتسملا ةيامح هنأك برغي ىلإ ٍلبابلا ينادلكلا لصي الأ ةبيجعلاو
 هباحصأ ةرجهو اهيلإ يبنلا ةرجهب اهيلع ةمعنلا متي ةرجهلا راد . .ناهيإلاو رادلا . .ناهيإلا
 انكي هةعاجبتإ نوكيل ءافصلاو ءارح نم هتسبتقا . .رونلا قرشم يه اذإف «هراصنأ 0

 هيف نونمؤملا . .نينمؤملا ةعيدو وه اذإف رمت عدوتسم ؛ًادبرم ناك يوبنلا دجسملا .

 . «ءاملا يف حلملا بيذي (ى هللا هباذأ ءوسب ةنيدملا لهأ دارأ نم» 3

 عناص دهف كلملل ىرشبلاف ؟ناسحإلا عنص نمل ءازجلا نوكي فيكف ءوسلا دارأ نم اذه
 .ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمع نيذلا نينسحملا نم نوكي نأ ناسحإلا

 عتمت زيزعلا دبع نب دهف لمع نكلو نيفيرشلا نيمرحلل ةمدخلا ىنعم نع ملقلا زجعيو
 ديحوتلا ةملك لظ يف نمألا ةمعن انيلع ميدي نأ هللا لأسأف .زيجعتلا رهاق وه اذإف لاكلاب

 . ةملكلا ديحوتو

 ةنيدملا ةديرج
 (ةنيدملا نم ىفنأ تدك هتبتك لاقم ببسب»

 ةديرج رادصإب امل حامسلا ظفاح نامثعو ظفاح يلع نيوخألا بلط نع ملعأ نكأ ملو
 ردصو «نامتكلاب ةجاحلا ءاضق امه مت دقو ,نامثع ديسلا نع قرتفأ داكأ ال ينأ عم ةنيدملا

 ةعبطملا ناكلمي اههنأ نيديسلا ناعأو ءزيزعلا دبع كلملا ناطلسلا مامإلا نم ميركلارمألا
 دقو ةفرعملا نم هل رسيت ام عبطلاو ةعبطملا نع ملعتيل دجيو دكي داكيو .نامثع ديسلا اهبلج

 ضعب |مههضرقأ ,ظفاح نامثع ديسلل قودصلا قيدصلا ليوش دومحم خيشلا كلذ يف امناعأ
 يدنفألا هقيدص دنع ةنامأ اهعضو ًابهذ ًاهينج نوعست هردقو .كلمام لك وهوأ كلم امت لاملا

 .نيمألا نم غلبملا بحس نامثع ديسلل نوعلا دارأ اذإ ىتح فيصن دمحم

 «ةيناثلا يتجح ءادأ دعب ةكم نم تدعو ,ةينيعلا يف نوكت نأ اهل متو ةعبطملا تسسأتو

 يف انتيب ىلإ لخدأ ةئيدملا ىلإ موي رصع تلصوو ,ماتيألا راد يف نايبصلا ملعم تنك اهمايأ
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 ةيقب ةيقب ةثالثلا ءالؤه بابلا قرط ىتح ةحارلا نم ًائيش ذخآ دكأ مو اك احلم ةاكو ةيوزوعلا

 تبجعو مهب تبحر « ناثع هوخأو ظفاح ىلع سانلا نم نانثالاو ردب ديبع ديسلا سانلا

 نسح وأ داج دمحأ نم امإ ةيربنعلا باب نم يمودق اودصرت مهلعلو «يربخ اوفرع فيك
 اوملكتو .مهعم لمعلا نع رذتعأف براغ وأ ةورذ يف دحأ ينلتفي الإ اودارأ مهنأك .قاقد

 نوكي نأ ىلع ىلع ةقفاوملا هصن يفو رادصالارمأ نع ينريخأ .أدب يذلا وه ديبع ديسلا لعلو

 يف رثأ هل دتما ىتح ّدجو دك يذلا ديبع ديسلا وخأو دايإ ديسلا دلاو يندم نيمأ ديسلا

 ًاطاحم نوكيل كلذ نع لزانت دق نامثع ديسلا امنأك «ريرحتلا سيئر نوكي نأ ىلع « خيراتلا

 ذيب ,ديسلا اقدم نما اره ةنيذلا ةديردت ينمعلا ىتاتيلو هيخأو ديبع ديسلا دييأتب

 ديسلاف «ديبع ديسلا ةعامح نع ةميق ةميق الو ةسامح لقت ال يه يتلا انتعامج نم بصعتلا وه [ى

 طرعلا دعو نالطع ىتطفم ةقا دبع هل ظفاح ناكع كيسلاو ديعيديسلا ةنادلص هنالظفاح لع
 .روطسلا هذه بتاكو داوحلا دبع نيدلا حالصو ثوغ رداقلا دبعو ينوزبرط لعشلاو يرب

 بجر نيدلا ءايض ذاتسألاو رينع ديمحلا دبع ذاتسألا نوكي نأ ىلع ةقفاوملا ًاضيأ رمألا يفو

 يحومط نأل «ضفرأ ملف ةقف ةقفاوملا ىنم اوبلطو «ريرحتلا ةئيه ناديز دمحم نايبصلا ملعمو

 تفرش يتلا ةدهعلاب مزتلملاو نامثع ديسلل مزالملا ةسردملا نم تغرف ام اذإ تنكو يبضفري ال

 تمصق ةشقلا تءاجو ءاهيف ةباتك رثكألا تنكو .هل بجي ام ءادأب فيلكتلا لالخ نم اهم

 يذلا يروسلا سورحم داؤف بيبطلا فرصتب ددني ًاريخ نايثع ديسلا رشن دقف «ريعبلا رهظ
 ىضاقلا انذاتسأ نأ هيف ربخلاف ,ةدج ىلإ لقتنا نيح يروسلا بيبطلا شيحم لداع فلخ

 روتكدلا عجاري ىفشتسملا لخد .هوفملا بيطخلا يناتسغادلا ركب وبأ ريبكلا تيبلا نباو ريبكلا
 رشنف ناثع ديسلا ريخأو عزجف خيشلل نذإلا رخأتف ةضيرم ىلع فشكي روتكدلا ناكو

 00 بيبطلا دنع ماظنلا» ناونعلا اذه تحت ًالاقم تبتكف .ربخلا
 وخأ يرصملا ىفطصم ديعس روتكدلا اهيف ىنعأ تنكو لاقملا يف ةرقف تءاجو («ةنايصو

 7 «مازع اشاب نمحرلا دبعل قيدصلاو طبارملا شيجلا دئاق ىفطصم كيب فسوي طباضلا
 0 ل ناك
 بيبطلا نإ :تلق ةرقفلا هذه . مهب ىنعي نم ةرايز يف هنأل هيلإ اوجاتحأ ام اذإ هنودجي ال

 ديسلا ءاجو «ليلد ربكأ بدأملاو ءايادحلا يفو هنم ىلغأ وهام ذخأي ارا ذعحأي ال يذلا

 ايادهلا يفو ةرقفلا هذه فذحف هصفو هصنب عبطلل دعم وهو لاقملا أرقي راطع ىفطصم

 شيجحم لداع روتكدلا ءاقدصأ راثف «هنم ىلغأ وهام ذخأي) ةملكلا تيقبو ليلد ربكأ بدأملاو
 لداعل اوبتكو .عظفأ وهام ىلإ ضارعألا ةمارك نم لانأ ينأب ين ومهتاو هتينع ينأ نوبسحي

 اوفلكو ةراثإلا هذهل سمحتملا يمسأ نأ ديرأ الو لاير فالآ ةتس مهل لسرأف ةدجب شيحم
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 لهأ بسأ ينأب ينمهتي ىوكش يدض عفري ًايماحم يناتسغاد دمحم يدنفألا بيطلا لجرلا

 نب زيزعلا دبع ةنيدملا ريمأ ليكو دهع يف ليوش دومحم خيشلل ىرج اى اهنم يفنأل «ةنيدملا
 دبع ريمألا هتيامح ركشأ يذلا ةنيدملا ةرامإ ليكو دهع يفف يلع ىرجام امأ هللا همحري ميهاربإ

 عمس «يريدسلا دعسلا هللا دبع هللا محري 0 0 لاخ يريدسلا دعسلا هللا

 ثوغ ةزمح ديسلاو ناس نسحلا وبأ خيشلا س بهذأ ن نأ هبلطرخا ناكو كلذ ريمألا

 مار هن ا سن اع ًاوفع |هنم وفعلا نوكيل
 دبع كلملا ىلإ اهعفرب اودده ةطبضم اوبتكو هب يلع اوبغش امل فارتعا كلذ نأل «ةزمح ديسلل

 طمسلا ىلع ةيرينعلا باب جراخ هللا ديبع ةوهق ىلإ رصع دعب تجرخو .فيجترأ لو ءزيزعلا

 نوجراخ سانلا اذإف سردلا رضحألو برغملا ةالص كردأل اعرسم تعجرو نقاو ةرح مزح

 حلاص همسا ةماقو ةماه بحاص لجر مهمدقتي ةمحرلا باب نمو برغملا ةالص نم

 نم وه ءرسب ةميلح موي امو .هومتأ رمأل اوضمن اذإ نيذلا ذاذفألا لاجرلا دحأ .ميهاربالا

 يدنع ءاشعلا اولوانت مهنم نانثا ةثالث هئارو نم ناكو .ةنيدملا خويش نم حبصأو ةزينع خويش

 ابأي ام نبا و د دا ا ب

 |مهف لك ىلعف امههيمسأ ال «هتيب يف ايوس ءاشعلا انلوانت سمألابو هيلع نارماتت |متنأ , ينكجلا

 :لاق ءاشاب ينام :تلق ءاشاب ناديز الهأ) لاقف ىضاقلا ا «ءاقدصأ

 «نآلا اشاب تنأف تاوشابلا نع نوبتكي اوناك (ك ةطبضم كنع اوبتك ةنيدملا لهأ نم ءالؤه
 ضايرلل بكرأل اهوقزمام نإ هللاو ءسأر ةلبقب ضارعألا ةمارك نع نوفعي له فدرأ مث

 بتكأ داواي هللاي : لوقي رقص دمحأ ديسلا انذاتسأ ينءاجو «طباضملا ثبع زيزعلا دبع فرعيل
 ةنيدملاف كلذ درأ ل ينأب اراذتعا تبتكف ,كلذب كريخأ نأ ينفلك هللا دبع ريمألاف راذتعا

 0 ا ةرهاط

 نكلو ينع تعطقنا يه وأ ةديرجلا نع تعطقناو عوضوملا حاضيإب ولو ةديرجلا يف ًاررحم
 همالك يف ينيرطي يب ًارخاف ةكم يف ينروزي ةطبضملا بتك نم ضعب نأ ىتح ءاقدصأ انلزال
 هدنع يتروص ىأر سورحم ريذن هنع اولأساو دونكلا دوحجلا لازام ًادحاو الإ ًابيبح ًاقيدص
 لهأف لك ىلعو .هب ظفتحأ انأف يذاتسأ يقيدص لاقف .كدنع هذه ىقبم شيل :لاقف

 مهل وه نمل لهؤم لك يلهأ مهو ىدقح الو ةيهارك ينسبلت ال هلل دمحلاو حالم اوتام حامسلا

 . مهو

 -اؤ6ه



 7: ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل ظ
 نأ امم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ اكتابوكذلاو

 محقأ نلف .قيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدلا نع ثيدحلا وه اهنإو يخش نع اك دحتم ىيسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع ف ةرودملا

 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا

 خبراتلا نم خبرات تاع .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو ءانألا» اهيف سيل

 دنهلا ىلإ يتلحر
 دنهلا يف ةليصأ ةيمالسإ روذج

 بابسألا هذه دسأ دمحم نع تضرعأ

 نم كاذنأ تناك يتلا ءدنهلا ىلإ ةلحرلا يف تركف دق نكأ ملو .رفسلا ةوهش ينكلمتت ملو

 نيعلاو ةديبز نيعو سرادملل ايدام انوع تناك ةملسملا دنهاف .دلبلا اذهل نوعلا رداصم

 ملسملاو يدنهلا ملسملاف «دلبلا اذهل ًاقزر اهقازرأ ردصت عدوستملا يه تناك [ى ءاقرزلا

 لب «برعلل برعلا ءاطع لق موي تضم دوهع يف دلبلا اذهل امهءاطع ىسننال يسينودنألا

 ةلحرلا ىلع تمزع ينكلو .دلبلا اذه لهأل دلبلا اذه فاقوأ نودؤي ال برعلا نض موي

 ةلص هنيبو اننيب نأل رازتعالاو لب هب ةقثلا ينذخأت « ليوش دومحم ذاتسألا رارصإل بيجتسأ

 حيت وبأ زكرمل ةعبات ةعيطملا نم انأ ءرصم ديعص نم انالكف ةوزعلا ةلصب اهتوق تداز محر

 . ةنيدملا ىلإ هوبأ رجابي نأ لبق هئابا نطو
 -اةؤ5



 ةقاش ةيرحب ةلحر
 ةرونملا ةنيدملاب ثيدحلا راد سسؤم يولهدلا دمحأ خيشلا .ةثالث نحنو ةرايسلا انبكرو

 ءامجلا ىلإ ترظن قيقعلا ةرايسلا تطسوتو ناديز نيسح دمحم نايبصلا ملعمو ليوش دومحتو

 نعام حاناو ةلزغلا ةبرتلا ريثأت كلذ نيع تعمدف ةورع رئب ىلإ ريع ىلإ
 ,ىولع ةرخابلا رظتنن مايأ ة :رشع انمركأف .فيصن دمحم خيشلا يدنفألا تيب فايضملا تيبلا
 جيلخلا اذه نم جرخن اندكامو .ندع جيلخ ىتح رمحألا رحبلا يف ءاخر انب ريست اهانبكرو
 طيحملا اذهو سطسغأ رهش : يف ًافيص نمزلا ناك دقف .طيحملا راود يف انعقو ىتح بيبحلا

 اومان دق فلألا نوغلبي اهبكر نم لك اذإف ةرخابلا اهب حجرأتت فيصلا يف لابجلاك هجاومأ
 ناك ,راودلاب بصي مل فيك يردأ ال ليوش دومحم خيشلا الإ ىرحبلا راود نم ظاقيأ مهو
 رطفي ةجاجد ق قلسي ,فرغلا يف ال حطسلا ىلع نحنو «روفادلا» لعشا مئاص وهو نينثا موي

 00 لامع نم يكودنه لبقأو .!«روفادلا» هب رثأتي ل راودلا ناكو ردقلا عضو ءاهيلع
 وه وأ ىلوألا يدامج رهشلا رخآ يف تفسك دقو سمشلا ىريل ءامسلا ىلإ ريشي خيشلا ملكي
 فوسكلا ةالص يلصي ًافقاو بصتناف ء ءامسلا ءىلإ خيشلا رظنو . ه١1765 ةنس ةيناثلا يدامج
 اذه نأ ةبارغلا نمو ناتتباث هالجرو ًانيح لياهتي راودلا هيف رثؤي لو ,نارمع لآو ةرقبلاب
 0 عا مما و . لصيوه |منأك هعم فقو يكودنهلا
 دورقلا فالا ونكل يف انيأر انن أ ىتح كيدانملا اهو اهيف ام لكب ةايحلاف «٠ ءرهملاو درقلا اهرخآ
 يقت انخيش نأ ىتحو ةدرق هفطخت ال هلفط ىلع فاخي ناسنإلا نأ ىتح تويبلا لخاد نوثبعي
 لخاد درق اهرثعب ءاوه لا يف رياطتت هقاروأ ىأرف (جنق ةرضح» عراشلا يفرم دقو يلالهلا نيدلا

 . همايأ يف ثبعتو هماعط يف ناسنإلا كراشت دورقلا هذهف «تيبلا

 ؟ىتم موذجملا نم رارفلا
 ةملسملا دنهلا ءاربك دحأ ىلع ًافويض انلزن دنسلا يف روصق ىلإ اهنمو يشتارك ىلإ انلصوو

 مانن حطسلا نم لزنن رجفلا يفو .ةبدجم ءانهد يف تينب ناتلم ىلإ اهنمو .روصقلا رداقلا دبع
 هلخدن الو هب رمن انل دجسم برقأ ناكو ةرونملا ةنيدملا يف 0 ىلع مونلا ركذتن اننأك هيف

 صخش مومأملاو مامإلاو نذؤملاف هيف نولصي ال ثيدحلا لهأ هلوحو ٍليرب يفنح هانب نم نأل
 يف انيلص ولف ,ثيدحلا لهأ دجسم يف يلصن هزاتجن يبهذملا فالخلا ةيكن كلذ .دحاو
 . ناتلوم نم اندرطل دجسملا كلذ

 ثيدحلا لهأ نم ل

 ىرجو ؛هتيرق ىلإ عجرو رابكلا اهلهأ نم جوزت دقو ةرونملا ةنيدملا يف هانفرع يلع دمحم همسأ
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 لاقف «دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» (رفص الو ةريطالو ىودعال» ىودعلا نع ثيدح

 :تلقف «ةياورلا هذه يف هيلع ةعبتلا 0 : ليوش دومحم خيشلا

 لمعلا ىلع مدقم يبنلا رمأو لمعف موذجملا عم لكألا امأ عاطل وقيم موذجملا نم رف
 شيا» ابضاغ دومحم خيشلا لاقف موذجملا عم لكألا الإ هلمعب دارأ نمل ةودقلاو هرمأل عابتالاف

 هنإ : ليوش دومحمل لوقي روقولا خيشلا ملكتو «كفرع شيا» ًابضاغ خيشلا ملكتو «كفرع

 هرمأو صاخ هلمعف .هلمع نم عابتالاب ىلوأ يبنلا رمأ لوصألا يفف ,كنم فرعأ هذه يف

 . كتقفر ىلع تصرح اذهل «كيلع الو يلع مولال :لوقي دومحم خيشلا أدهو ماع

 هللا دسأ دمحو .: انأ

 تيب يف انلزنو .اهمالسإ اهمصع يتلاو «تناك يتلا ةمصاعلا روهال ىلإو ةيرقلا هذه نمو

 راهن ىحض يفو «هلل ةيدوبعلا تيب يف يتيرح تكلم كاذنيح ءدجسملا ىلع ًافويض ملسملا

 يذلا ,يواسمنلا برعتسملا هللا دشأ دوغ ني ناك هفراعت نع تفرصناو هفرعأ لجر لبقأ

 اهلغشأ الثل ةءارقلاب يسفن تلغش باتك يدي يف ناكو ليوش دومحم خيشلا هب ىفتحا ملسأ

 نم جرخأ مل اهموي ,ببس كلذلو «نينثالا عم تسل ينأكو هنع تفرصنا دقف اهب لفتحأ

 تيفتحاف هللا دسأ لبقأو يواجلا ميركلا دبع طايخلا ناكد يف رصع دعب ًاسلاج تنكو ةنيدملا

 ءارو اولصي نأ نييفلسلا نم ةيقبلاو اضر ديشر ىضر فيك : لوقيل ملكتي ًافقاو ىقبو هب

 اشاب ناميلسو شفيطا ميهاربإ ىضابألا ىلص اى :تلق ءاطغلا فشاك نيسح دمحم يعيشلا

 ءارو اوفلتأف فالخلا ٍاوطقسأ نيملسملا اوناك مهلك مهرثكأ امو ىوشحلا ىلص امك «نورابلا
 نييبروألا كموق ىلإ ريق «نيملسملا ةدحو مالسإلا ةدحول اونوكي نأ اوبحأ دقف دحاو مامأ

 ءاوملظ ام رثكأامو وكيب سكياس ةدهاعمب نيناثعلا ةكرت اوقزم امو روفلب دعو اوعنص ام يذلا

 ةملكلا لاق ىصقألا دجسملا يف جارعملا ةليل يف ءاطغلا فشاك اهلاق ةملك لوأ نم ريذنلا اذه

 ديحوتلا ةملك نإ» لاق . ىتش بهاذم نم نورقؤملا اهعمسي اهددرأ تلزامو اهتقشع ىتلا

 راوحلا ناك نيح براق يعيشلا مامإلا اذهف «مهب ىلص «مالسإلا اتماعد امه ةملكلا ديحوتو
 ناك .ركاش دومحم خيشلا وخأ ركاش دمحم خيشلا نبا .ركاش دمحأ خيشلا نيبو هنيب يرجي

 دسأ ينعأ هل تلق .داقتعالا ةيبوعش وأ داعتبالا ةرارح هيف سيلو 0 راوح

 دق (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو ةملكلا نع نوبراحي يمالسإلا رمتؤملا يف . هللا

 .ينيسحلا نيمأ هسأر يذلا .رمتؤملا يف نكي ملف .لاجرلا يف نودقتعي ارغ فالخلا 0

 لتفناف .«هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال» مهلك ,ءىوشح ىفلس ىضابأ يعيش كاذنيح

 دمحم يتفملا خيشلا ىلع ريدقتلا لكب محرتأ انهو .هعم نوكأ الأ قمتن لع تلخأو ءافتساك

 دق هنأل باهولا دبع نب دمحم مامإلا خيش نييفلسلا مامإ هدج فيطللا دبع نب ميهاربإ نب
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 ينيسحلا نيما 0
 جارس نيسح 00

 .داعبإلا لهأتسي ام ف رع نأ دعب هدعبأ

 دنهلا يف ىتح هولح هولحلا

 انفيضم دنع انلزن يلد ىلإ روهال نمو «ةبرغلا نم مغ دعب يردص حرشنا ءروهال يف
 دومحي خيشلا ىعدو (دمحم رابخأ» ةلجملا بحاص دمحم خيشلا ثيدحلا لهأ نم ىفلسلا

 0 م و يور نا رسما مارس بح

 5 0 قالا 7-1 يروق

 يرتشي دومحم خيشلا فقو راطقلا بكرن ثيح ةطحملا يفو .روبنرهس ىلإ يلد نمو
 ليضفلا نب حلاص خيشلا نيبو هنيب ىرج انتدوع دعبف .ىولحلا بحي ناك خيشلاف ,ىولحلا

 !هقفلا داوم نم ةدام ىولحلا

 خيسل ا عم ليوش دومحم ةصق

 ىنعجوأف ةبرعلا نع يندرط « .خيسلا دحأ بابلا ىلع فقو دقو ةبرعلا بكرأ تمدقتو
 حرصو ديف عمل هل ناك يف ةادغ مم لوط الجر الك ومع عيش كلذ ىأرو

 نولسني اهوركتحأ نيذلا خيسلا نم ةبرعلا يف نم لك اذإف يناغفأ يناسرخ انأ ينعي «ناتاب»
 دومحم الإ اهيف سيل ةغراف ةبرعلا تحبصأو «.ناتابلا اذه نم انو لجاو هع ادا و رق

 . هقيفرو ليوش

 | اؤؤ ل



 0 لا تك ل علا يك يح ا كا
 اهوبأ امأ ,ليوش دومحم اهلاخ هجوزف ليوش دومحمل ارهص ناك هنأل يبرغملا يلالهملا نيدلا

 املعم انذاتسأ نيدلا يقت ناكو .«ةعيطملا لهأ فلاس انتوزع نم يدمحأ بيطخلا ليعاسإف

 . ءاملعلا ةودن يف

 اتكلك ىلإ ونكل نم
 ةودن تدعأ ىتح «ةثالث مايأ ضمت ملو «يودنلا نسحلا يبأ خيشلا ىلع ةخيشم هل لعلو

 اا لع دمع هليكوو: قيس نيم سينرلا يماللس لا رقؤلا سيئر هيف ليتتلمت الفح ءاملعلا

 نع لأسي ال رصم لثمي ناك ,طويسأ نايعأ نمو لب نييروتسدلا رارحألا نايعأ نم «ةبولع

 0 سيئر ناكو رّمؤملا دض رصقلا ناك دقف  مازع اشاب نمحرلا دبع اك رصقلا فقوم

 تلبقأو ةبولع ملكتو ينيسحلا ملكتو .يقدص اشاب ليعاسإ رصم ءاظع دحأ كاذنيح
 .امههيلع ملسأ

 انربص ةيراجتلا قوسلا فرعن انكو .لاكآلا بيطأ تقذ اتكلك يفو اتكلك ىلإ ونكل نمو
 ليئارسإ ونب ىنمت دقل .قمرلا دس الإ لكأ ال رهشأ ةثالث «لادو يتابش .دحاو ماعط ىلع

 يراجتلا قوسلا ىلع ليلدلاو ,ىولسلاو نملا تينمت ءاونمتام فالخ ىلعو هيلإامو سدعلا
 دنهلا ىلإ لحرف ةنيدملا يف هيبأ عم شيعلا هب قاض ىدحألا دبع ليوش دومحم خيشلا نبا ناك

 «تكرام ربوس» يراجتلا قوسلا ىلإ ينذخأ .اهملعم سوماق هنأكو هيدلدنللا تحبصأ دقو

 لاو لمضتلاو دولز دق رفا ى لك نم رمح :نايلاو هيراارتلاجالا تنكرت
 ثيح نم نكلو ةرثكلا ثيح نمال «لفاح ءاشعو ءادغب تمعنو تيرتشاو تيهتشا

 : . ةبغرلا

 كودنملا مالسإ ةصق

 نينذؤملا دحأ ,رونلا وبأ ركب وبأ ينيدملا كلذل نيرئاز ريبكلا دجسملا ىلإ انبهذ ءاتكلك يفو

 ا ا ا ا و يالا

 وه |هنإو اثدحم الو اهيقف نكي م وهف .رونلا يب أ دي ىلع مهمالسإ نونلعي رخآلا دعب ادحاو

 قرفي مل هنإ ىتح ناهيإلا ناكرأو مالسإلا ناك نيتداهشلا مهغقلي ناكو ءامامإ حبصأو نذؤم

 نمؤت نأو لوقي «رادقملا» يأ «لادلا نوكسب ردقلا نيبو ناهيإلا ناكرأ دحأ .ردقلا نيب

 دقو خيشلا تيأرو ةرشع نم رثكأ ملسأ ءابنكسي اهنإو لادلا حتفي ال «هرشو هريخ ردقلاب

 .رذقلاو رّدقلا نيب قرفلا هملعي رونلا يبأب فطلتو بضغلاو جازملا ةدح كرت هانيع تعمد
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 رمتؤملا ةسائر يف يدناغ دعب يناثلا لجرلا دازأ مالكلا وبأ انرز يناثلا مويلا يفو

 ةيكم ةغلب ىحصفلاب ملكتي ذخأو ءورهن لال رهاوجل ليمزلاو ديدنلا هنأكو «سرجنوكلا»
 ةنيدملا نيب تأشنو زاجحلا يف تدلو دقل :لاقف هتجهل نم انبجعت ىأر هلعلو « ينيدم سرجو
 كاذنيح ظفحأ ملام حرشو .قداص تيب يبراقأ نم ,ةموكحلا ةعبطم ءارو قاقزلا يف ةكمو
 ءاسن «تانبلاو تامعلاو تاللاخلاو تاهمألا نهن :! ءانهه هلهأ نم اهتيقلت هل ةمحرت رشنأ اذهل

 يسرافلاو قداص تيب انه 8 نأ اهيلع ديزأ ةرصتخم هتمجرت رشنأ ,دعابألا نبرقي

 ةروتكدلا نأ ركذأ ةمجرتلا رشنأ نأ لبقو ء لضاف فسوي ءاوللاو سدق دمحمو يكملاو يسافلاو
 0 رو ا د ا ل ل سك نا ولا

 عفن هنأ تملع ًاريرقت تبتكف :نيزعلا دبع نب ناللس ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ىلإ

 ءاقل «دنهلا يف نيملسملا ةوخإلا نوعل باجتسا دق نالس ريمألا ومس نأ تملع امك اهنيعي

 انلزن اتكلك ىلإ انقيرط يف «ةحلم ركذأ ةمحرتلا لبقو «ريرقتلا يف كلذ تحرش دقو اونسحأ ام

 لجفلا انيأر هيلع لخدن نأ لبقو انب لفتحا «ناخ هللا لمزم همساو ًافويض باونلا دحأ ىلع
 لهأ ةجهلب لاقو انلبقتسا هيلع انلخدو . عرضلا تاوذ نم اننأكو هلكأن هانبلطف ناتسبلا يف

 . . سمدم لوف ؟اورطفت اوغبت شيإ ةركب :لاق روسلا لخاد نونكسي نيذلا لئاوألا ةنيدملا
 لك تبجعو ؟ روشمالاو يدنآلاو ةيماب موتحم ءاذغلاو ,ةكوشكش . . بوصعم . . قبطم

 : لاق ةرونملا ةنيدملا يف تشع له هتلأسو خبطملا اذه هدنع فيكو ةجهللا نقتا فيك بجعلا
 7 .لاكآلا لكو مالكلا ينملع (هدارب نيدلا دعس يديس» يدنع ناك انه ةنيدملا تشع دقل

 0 نايعأ نم نيع هدارب ليلجلا دبع نبا وه هدارب نيدلا دعس هللا محري
 ًانايعأ ٠ , يقشع رونأو يبوكسا ميهاربإو ةدارب ليلجلا دبع ةثالثلا ءالؤه تناك دقف ءاهاحو

 . هللا مهمحري اوفستعُي ملو اوفستعي مل نايب باحصأ
 . .دازا مالكلا وبأ ةمح رت مكيلإو

 ميحرلا نمح نمحرلا هللا مسب

 دالب نم ريمشك ةدلب يف ميقي ناكو «لصألا يناغفألا «نيدلا ريخ يولوملا جاح ا وه هدلاو
 ماعلا يفو .هدالبل عجر مث سدقلاو ةرونملا ةنيدملا رزو ه٠ ماع خيشلا اذه جح .دنملا

 . مارحلا هللا تيب دنع ةماقالاو جاوزلا ةينب ىرخأ ةرم جحلل مدق ه١ يلاتلا

 ربقل نيرواجملا نم «مشاه دمحم» اهيخأ عم تناك «بنيز» ىعدت ةنيدملا نم ةاتف جوزت -

 ديعس دمحم .هيدلوو هتجوزو اهيخأ عم شيعتو ةطيسب ةيداملا مهتلاح تناكو ِةْكَو هللا لوسر
 . عيعش لمحو

 هد - 7١١



 ةلحم يف اولزن ثيح « مارحلا دجسملا برق ًاعم اوشيعيل ةكم ىلإ هعم باهذلاب مهعنقأ مث
 .افشلا ةعاق يف ةيماشلا

 ضعبب يقأيو هلاعأ صيلختل دنهلل رفاسي يولوملا :تقولا نم ةرتفل لاحلا مهب ترمتسا -
 أدب ام لوأو . مارحلا هللا تيبل امزالم ناك يذلا مشاه دمحم اهضرعيل مسوملا يف عئاضبلا

 ناكد ممل حبصأو مهيلع هللا حتف مث (حبسلا ىلعأ يف لتكلا» حسلا رماجمب رمألا مهب

 ٍ .ريرح او زبلا ةراجتل
 دايج ةلحم يف اضرأ اورتشاف نكسم ءارش يف اوركفو ةيدقن مهل ترفوت هه6 ماع يف -

 ةعلق ىلإ لصوملاو ىفاصملا ليس ليسم ىلإ لصوملا عراشلا يف ةيناثعلا ةموكحلا ةعبطم فلخ
 .دايج

 كلذ هل متف سنجتلا ةيناثعلا ةموكحلا نم ىولوملا بلط ه1107١ لوألا عيبر رهش يف -

 . ةيناثعلا ةلودلاو ةموكحلل نيعباتلا نم حبصأو

 دمحم ثلاثلا هنبا مشاه دمحم بجنأ نيح يف تانب ثالثب ةرتفلا هذه يف يولوملا قزر -

 . ةثالثلا مهتمع تانب ىدحإ مشاه دمحم دالوأ نم دحاو لك جوزتي نأ قافتالا ناكو . يكم

 وبأ بقل ريغ رخآ مسا هل  «دازأ مالكلا وبأ» هامس ركذ دولومب يولوملا قزر 10 5 ةنس يف -
 دقو يابموب يف ه77/5١ ةنس يفوتو . ةيدنهلا ةموكحلا يف فراعملا سأرت يذلا وهو - مالكلا

 .رهزألا يف هميلعت ىقلت مث دنلا ىلإ فصنو ةنس يلاوح هرمعو ةكم رداغ

 هتانبو هتلئاع هعم ذخأو هرهص عم فالخ دعب زاجحلا يولوملا رداغ ه0١7١ ةنس يف

 دج وه اذهو . مالكلا وبأ تخأ جوزتيل «مشاه دمحم نب ديعس دمحم» هب قحل كلذلو

 - مالكلا وبأ نأ يأ .ةيدنحلا تارازولا ىدحإ يف نآلا ةلوئسملا هللا ةبه ربكأ ةمجن هروتكدلا

 .اهدلاو لاخ وه هللا همحري

 ةعماجو نيسح ركاذ روتكدلا نعو ةيناثلا ةلحرلا نعو يابموبو نوقنار نع ةيقب ةلحرللو

 .رق ىلع
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 ()ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سبل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم نوكت :

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع اثدحتم ىسفن
 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع ىف ةرونملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو هانألا» اهيف سيل

 ! نكلو . . «نايبص ملعم» ةفيظو تدقف

 !اهنوهؤي دنهلا يفو . . تارشحلا نولكأي نيصلا يف

 ىلوألا ةيقب . . دنهملا

 يف ةقلح ينأك .لقعلا ةريسم نم رثكأ فطاوعلاب ًاريسم ًاذوخأم تنك دقو «ةلحرلا تلاطو
 ام اذإ مالت ال اهضعبو «قوف ىلإ كب عفتري اهضعب بئاجع اهيف ةراق دنا تسيل وأ ةالف

 يف .مويلا ناسنإ دهع ىلإ مدا دهع نم رشبلا خيرات قوفلاف .تحتلا اهنأكو ءاهيلإ ترظن
 .دقتعي (يف . . برشي ايف . .لكأي |يف . . سبلي (يف الثمم ناسنإلا دجت راطقلا ةبرع

 1 « ِلصن نحنو انب اذإف .اتكلك ىلإ «سرانب» نم ةبرع يف نحنو «رجفلا علطو

 ةباغلا نيطب فحتلا .دبآلا ناسنإلا لثمي وه امنأك .رهغلا نيط الإ هتأوس ىطغي ال انايرع

 ةبيقح حتفو ينغيل ةراثيقلا دش رخاو « . .دسألا نم شحوتسي نيحو .ليفلا سنأتسي نأ لبق
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 بارشلا كلذ نم سأكلا عرتأف وه امأ .هلفط اهصتمي تارطق اهنم بصي ةجاجز اهنم جرخي
 يدناغ . .دنهلا يف اذكهو . . جناجلا رهن ءربنلل ةيحتلا يقلي ةذفانلا حتتف ثلاثلاو 2 . مرحملا

 مهلاثمأو  حانج لع دمحمو . . نيسح ركازو . .ورهن لال رهاوجو . .دازأ « مالكلا وبأو 1

 انأو تركذتو ءارقفلا رثكأ امو .ءاينغألا اهيف اك . .ذوبنملاو دبآلا اهيف امك لاجرلا رابك نم

 فرعت ال نيصلا نأ ملعي مل بتاكلا نإ (ينيصلا ةيخولملا؟ نع ظاكع يف بتك ام .يلمأ

 (سويشفنك) ىلإ اهبهذمو نيصلا نأل ,ريصارصلا ةقرم ىلع اهتخبطل اهتفرع ولو ةيخولملا
 نومركي لب «تارشحلا ىتحو تاناويح ا لك لكأت لب «ناويحلا هلؤ اوت ال .جردو بدام لكأت

 خلا قعلي د ةقرطملاب هسأر خشفي فيضلا هب كسمي ايح هنومدقي .درقلا خمب فيضلا

 ناويحلا هل اؤت ةيذوبلا دنحلا |نيب ءريصارصلا ةقرم ىلع ةيخولملا خبطي نأ دعبتسن الف « ةقعلملاب

 1 يل ءءاسفنخلا ناويحلا رخآ سيلو «ةرقبلا ناويحلا لوأ سيل
 . : اي انافتإ تنحل وأ برقع لجأ نم ىئنلتقي «تادقتعملا ةروطخ انه . . كولتق ابرل

 .ناويحلا رئاسل ةدابعلا هذه يفو ناسنإلاو ناسنإلا نيب حباذملا هذه يف ةايحلا مارتحا

 قطني ناك دقف ,برعتسملا يدنهلا ذاتسألا ىلع ًافويض انك ,لحرن نأ لبق «سرانب» يفو
 كالسأب هزرطي ريرحلا جسني هنأل «يريرحلا هبقل . . جسانم هيدل ,نوكي ام حصفأك ةيبرعلاب

 .رعاش اهب ىنغتو الإ ةيناغ هتسبل ف .«يراسلا مساب يناوغلا هسبلت .بهذلاو ةضفلا

 ,راععتسالا هبذعو رصم هتتضح يذلا يبلاعثلا زيزعلا دبع (سنوت زيزع) نع انثدحو
 لهأ نم يدمحم رابخأ بحاص .دمحم خيشلا ةبحصب ناكو انه يبلاعثلا انراز :لاق
 وهو هيلع تتحن ميدق رثأ ىلإ رظني يبلاعثلا فقو اذإ ىتح ةئالثلا نحن انبهذو ,ثيدحلا

 انأو .هفيضل يبلاعثلا لاقف ىتش روص ىلع ىئنألاب ركذلا ةقالع لثمت روص ,بشخلا نم

 . (اهجوزب ينزت فيك ةأرملا نوملعي مهنإ) : دمحم خيشلا لاق اذه ام : عمسأ

 مهنإ لقي ملو .ةيذوبلا رئاعش نم وه |ب كلذ نع ربعي ملف ةيبرعلا ةغللا هيلع تزع

 . «نوجنار» ىلإ اهنمو اتكلك ىلإ انلصوو « . . ىثنألاب ركذلا ةقالع نوروصي

 نوحئار

 اذاملو ءنوجنار ىلاو ةرخابلا انبكر ه57١*7 ةنس نابعش رهش نم رشع عباسلا مويلا يفو
 دنهلا نم يأ اتكلك نم دوعن نأ تدرأ ينأل كلذ !؟هريغ ظفحأ ملو خيراتلا اذه تظفح

 رصأ ليوش دومحم يقيفر نأ ريغ «ةبغرلا ديدش تنك دقلف ءاندلب يف ناضمر موصن ءاهلك
 انفيضم اذإو ةرخابلا وسرت انلصوو . كانه ناضمر موصن .نوجئنار ىلإ بهذنت همزع ىلع
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 لبق يأ «ةيلاخلا مايألا كلت يفف « لبق نم هيلإ بتك دق خيشلا ن نأل انلبقتسي ًايتآ دواد جاحلا

 ماظتنالا وه مأ ؟مكاحلا نم ميظنتلا وه له ءدنهلا ةيروطاربما يف ًاعيرس ديربلا ناك ًاماع 7
 ؟نيموكحملا نم

 «هيلاش ىه وأ اليف يأ «ةلقنب» يف نيفيض انلزنو

 لمكأو «لماك ءيبش لك ءاهيف انخابطو ءاندحول اهنكسن
 الو ينيقال» بعش نم نحنف ,فيضملا ةشاشب كلذ يف ام
 يف انقرغ انكلو «يتابشلا» و «لادلا» ىهتناو .«ينيدغت

 انك اف «طيبنرقلا تيأر ةرم لوألف «ةرهزلا» طيبنرقلا
 نأ ريغ .هنع انانغأ بنركلا (نأك .ةنيدملا يف هفرعن
 فوفلملاو وأ فافللا وه سيل «قاروأ ةنيدملا يف بنركلا

 يداوريالا رهن ىلع نحن» : يقيفرل تلقو .نآلا وه اك

 موي لك . .كمسلا بلطنلف .طيحملا لحاس ىلعو
 ءاجو .(دحاو ماعط للع ريصن نأ بعصف .جاجد

 «سدعلاب زرلا انيهتشا دقف .سدعلا عجريل كمسلا
 حلصأل خبطملا تلخدو .كمسلا وه ةوهشلا بلاجو

 نسح نمو .هخبط فرعي ال انخابطف .سدعلاو زرلا
 انيبو ءانوته ترطمأف ةمئاغ ءامسلا تناك نأ ةفداصملا

 «سيراهملا انركذت كمسلاو سدعلاو زرلا لكأن نحن
 ءاهيلإ جرخن ءدحأ لبج طسو يف عقت سارهم نم رثكأف
 هب تأالتما دقو رطملا ءاب هخبطن سدعلاو زرلا لكأن
 سارهملا يف ءاملاو ليلظ لظب دحأ انطيحي .سيراهملا
 عضأ نأ ينتوفي الو .دربلا بوذ هنأل مبش . فيظن فيظن

 راصمألا لهأ نم نوريثكلاف سيراهملا نع ةمولعم

 هبناجب لتق يذلا ليتقلاو سارهملا نوفرعي ال برعلا

 رعاش فيدس سابعلا ينب ىلومل نيتيبلا نيذه اوأرق ام اذإف
 ,دنزلا فيس لبق ةملكلا فيسب ةيمأ ينبل لتاقلا مهتروث
 ينب ىلع ضرحي دشنأ ام رثكأ امو ,حافسلا مامأ دشنأ دقف
 : لاق ةيمأ

 حاتع ىلع دمحم



 اننا ر نيسحلا -عرصم  اوركذا

 سارهملا بناجب اليتقو

 ىسمأ  نارحب يذلا  مامإلاو
 يسانتو ةبرغ يف ربق نهر

 ديهش ا ينب معوه ا بناجب ل .كلملا دبع نب ا هنا ةيديزلا
 وهف نارحب مامإلا امأ .ليتقلا اذهو سارهملا نوفرعي ال ريثكو ,بلطملا دبع نب ةزمح .دحأ

 .روصنملا وخأو هوخأ وهف .حافسلا لبق

 رهش مصأ مل نيناغثلا تزواج دق انأ اهو , يدلب ريغ يف موصأ ن نأ تعزجف ناضمر لهو

 :رصم يف «جرخلا يف ,نوجنار يف .اثالث تارم الإ يتنيدم ريغ يف ناضمر
 هناسل سبح لجرلا اذه ولف «لايل تس يف نارقلا متخي . حيوارتلا يلصي دومحم خيشلا ذخأو

 !هناسنإ ناصل

 ىتح دجسملا يف رجفلا ةالص انيدأ دقو «لاوش رهش نم ثلاثلا مويلا ينو .ديعلا لهو

 يدنه لبقأ سلج املو ءهللا همحر مزح نبا اهل حاتري ةنسب المع ضرألا دسوتي ملس اذإ

 (مكتدجوف تلصو نآلاو ( متجرخ مكدجأ ادلب لصأ , يلد نم مكءارو تنك انأ» :لوقي

 :لوقي ملع بلاط ثيدحلا لهأ نم يدنهلا اذه ملكتو . «الهسو الهأ» :خيشلا لاقف

 داضلا ففخ  نيلاظلا الو ىه تأطخأف نيلاضلا الو تأرق ىهلد يف انب تيلص نيح»

 يف هبرضي هلجر عفري ,بضغي دومحم خيشلا اذإف ديدج فرح اهنأكف ءاظلا تلقث امو
 تنزحو (؟ىتغل ىنملعت نأ ديرت .ةقاحلا هذه لجأ نم ةقاحلا هذه بكترت» لوقي ءهردص

 00 .اذكهوه ليوش دومحم نكلو هيضرتسأ تعرسأ «ملع بلاط ةناهال

 يف تايركذلا نمو « ةدج ىلإ و يابموب ىلإو اتكلك ىلإ انلحر لاوش نم سداسلا مويلا ينو
 بونج يف ءاتشلا ةهكاف ءاينابسأ بدع انهسنفت ةلئاملا : لغو ايلارتسا الاقتران انلكأ انأ نوجنار

 . ءاوتسالا طخ لامش يف فيصلا ةهكافو ءاوتسالا طخ

 اهؤرقي يذلا ير م مل ا

 ةشفن مربلا ل ىضقألا قرشلا ىلإ
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 ةحلم

 ةرجهلا تعستاف زيلجنإلا اهرمعتسأ امروب نم يه |نإ دنا نم تسيلو ,نوجنار يفو
 قب ةكيدحب جيلا زام رفسلل ةليسوك قارئاطلا نأ رهظيو نيملبس غو نيكلئم دتحلا راجل
 نوبكري راطملا ىلإ نوجنار ناكس نوعدي اهبوكر يف بيغرتلاو اهنع نالعإلا اودارأف ءامروب
 قئاقد عضب يف ةنيدملا لوح مهم ةرئاطلا رودت تايبور رشع غلبت ال دق ةرجأب ةرئاطلا

 نم عومجو راطملا انلصو ىتح اهقوسي وهو ةرايسلا بكرن انفيضم لضفتو اهملاعم نودهاشي
 ًاصيمقو ضيبأ ًانولطنب سبلي ابصلا ةعيم يف ًاباش ىرنل انتفتلاو ةرثكلا مه بابشلا نيينامروبلا

 ضايبلا . .رفانتلا اذكهف الامج صيمقلا تداز ءادوس طقن هيلع تشقن ريرحلا نم رضخأ

 ناك دحاو نولب زربت ناولألا هذه تطلتخا دقف . . لالا نوكتل تلماكت داوسلاو ةرضنخلاو

 . شايق نم هنأك رضخأ ًابوث سبلت ةاتف اذإف ةرئاطلا نم باكرلا لزنو ريوصتلا ةلآ لمحي
 هنا راجح هلل يروم كحل ١ . دحاو لاهجلاو دحاو نوللا لب ىتفلا صيمقو ةاتفلا ناتسف

 ىلع الو نيينامروبلا لوغملا ةنحس اهيلع سيلف ةيدنه اهنإو ةملسم اهنإ ,نظلا بلغأ اهمأوت
 ةيكودنهلا راعش ءارمحلا ةطقنلا اهتهبج

 ىتح هبتار دومحم خيشلا يلصي ءاشعلا يلصن ءاشعلا لوانتن برغملا يلصن انتيب ىلإ انعجرو
 ل كول نوعا نايس اوس ديك ا حا

 ادوجو ةظحل يف حبصأ نامرحلا سؤب نم انسفنأ ىلع كحضن .كحضلا يف انقرغو .لاوجلاو

 ايريتسهلاب باصن نأ كحضلا ةرثك نم تفخ دقلو ًامدع دوجولا حبص ا

 7 ا ب يي :أ ىفك خيشلل تلق

 هب تبهذ دق ناسنإلا نكلو بهذلا نم ةبقلاو بهذلا نم اذوب لاثمت نويذوب نوينامروبلا

 ْ . ةينثولا ةلالض

 :يابموب ©

 انلزنو يابموب ىلإ انلصو ةبرعلا نجس يف نحنو ًاراهنو ةليلراطقلا بكرن اتكلك ربع انعجرو
 يناثلا مويلا يفو ثيدحلا لهأ نم مه فيصن هللا دبع روتكدلا لاوخأ نيدلا فرش تيب يف

 رومنلاو دوسألا . .ناكملا محدزا اينامرج «نافوه كريس هم همسا (كريسلا» دهاشن انب اوبهذ

 دسألاب ناسنإلا ةبعل ينلوهتسي مل ناويحلاب ناسنإلا ةبعل تسنؤتسا شوحو . . نييباعثلاو .

 ةركلا مهيب رب اوفذق ناكم يف فقو دحاو لك رحبلا بالك نم ةثالث لوهتسأ يذلا امنإو

 ىلإ طقست م ثلاث اهطقتي قوف اهنذقي . بلك اهطقتلي قوف ىلإ اهفذقي . . بلك اهطقتلي
 نييسرافلا نم ةيسراف اتنب تيأر ينأل هتكرت نأ عرسأ ام نكلو رظنملا اذه نم تبجع ضرألا
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 ينرهبي مل يرناملا مهبهذم ىلع اولازامو ىرسك كلم مالسإإلا قزم موي دنهل ىلإ اوأحل نيذلا

 هذه تديسج قيقعلا تن ةقلتؤملا ةقرتحملا اهناكو هبشلا اننإو هسبلت بهذملا يراسلا الو اهلانخ
 . ميرلا كلت ىلإ رظنأ تذخأف رحبلا بالك لامو يلاف تنبلا كلت ةروص تنبلا

 ترفو اهظحل يمهسب يىنتمر مير

 ترفو امل يقاوشأف يرابطصا عرد

 . حونأ نأ ةيشخ حوبأ الف يسيفن ىلع ردصلا متخأ تيبلا ىلإ تدع نيح ىبسافنأ تمتكو

 مرحلا رهشألا نم نكي مل نإو جح رهش لاوش نأل «ةرخابلا يف ًاناكم دجن ملو رفسلا اندرأو
 دلاو يبيصقلا نمحرلا دبع خيشلا ىلإ انأجلف حالفلا سسؤم لنيز يلع دمحم جاحلا دجن ملو

 ةركذتب ادثاي الوسر تعبي ةكرشلا لإ نفلت اشاي' اخاه اناقتشأف يبيصقلا يزاغ روتكدلا

 ناكو ينثدحي هيل | ثدحتأ يترايزب لضفتي هروزأ ةنيدملا لصو املكف هب تلصتاو . 8 بوكرلا

 ريبكلا تيبلا مامأ ضيبألا تيبلا ىرتشا دقف اريخأ نكسأ تنك ثيح يديجملا باب يف لزني

 هعاب يدنفأ نيمأ يكرتلا بيبطلل ًاكلم ناك ضيبألا تيبلا اذهف يندم ليلجلا دبع ديسلل

 . ىبيصقلا نمحرلا دبعل ةثرولا

 ةلطصح

 هنأك دنهلا يف هرأ مل دوسألا يقيرفألا اذهب نينثاب حرفأ ةرخابلا نم تلزنو ةدج تلصو

 دقف كمسلا ةحئار امأ تامالعلا نم هنأل قهنلا رحب تحرف (ى يدلب تامالع نم ةمالع

 ال ثيح انم نيريثكلا بكرم ناك اماي ناك دقف راحلل اوركنتت الو نوجنار يف هنم انعبش

 هنأل هنم اننوعنمي ةنيدملا يف انؤاباف بوكر ةلآ تيلكسوبلا دجو نئلو تاتيلكسب الو تارايس

 ناكو ةعانصلاو ملعلا ةسلابأ . .ةسلابألا عنص بكرنس انأ اوردامو .«سيلبإ ناصح»

 . ناكاماي

 ةنيدملا ©

 تناكو تلاط ةزاجإلا نأل ةسردملا يف نايبصلا ملعم ةفيظو دجأ مل ًاحرف ةنيدملا تلصو
 ةورث لمحأ تعجر ينأ ىسنأ الأ بجيو . ماتيألا راد يف نايبص ملعم ينتدجو ينأل ةمعن كلت

 عونلا نم يريمشك شايق ةعطق لمحي ناكو . ليوش دومحم اهلمحي ناك اى - ةيبور 50٠"
 يدرو يراسب تعجرف انأ امأ ,ظفاح نامثع ديسلا انقيدصل هادهأ (نإو هسبلي مل زاتمملا

 . هلهأتست نمل هتيدهأ

 هد [؟ةللالل



 62 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةييرات دهاشم اهنأ اكتايوكذلا و

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدلا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ًاثدحتم ىيسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع ْق ةرودلا

 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث : فارشألا دهع مث يداشرملا

 خبراتلا نم خيرات تيكا .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 دي ماضغلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةبارج ةدالا نوكت ال نيح ضعبل مهرف دكة ماصخ

 نوبراقتب ًابابحأ ةداملا نوكت نجح هماصق ىوقأ امو ةكدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارثك تانعنعلابو
 .(نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سل

 : ىربكلا ليئارسإ ةبذك
 !برعلا دض ةيراضحلا برحلا

 اهتهجو ةوعدل ةباجتسا تناك اهنإو ينم ةبغرب نكت مل ,تانيعبسلا يف تمت ةيناثلا ةلحرلاو
 .دنهلا ةيروهمجل نيسح ركاذ روتكدلا ةسائر نابأ دنلا ةموكح يف ةيجراخلا ةرازو ىلإ

 ريغ يابموب 0 نأكو , يابموب ىلإ اهتبكر ا 3 0 مرااعا تو

 ا ا ةنيكسلا تعا ةعانقلا 00 «تايرورض

 مخفلا قدنفلا يف نولزنأ « يلد يلاو . .ةيجراخلا ةرازو بودنم فيضملا ينلبقتساو

 كك ل



 يناطيربلا جاتلا ةرهوج ةيروطاربما تناك يتلا ةثيدحلا ةلودلا تايضتقم بسح دجتسا يذلا

 انأك .ناتسكابلاو دنهلا . . نيرطش بعشلا رطشنا . . ةيروطاربمالا يه تسيلو تحبصأف

 ةدحو ىلإ ًازفاح نوكي هلعل ءاكبلا رثكيل (نإو اوكحضيل ال اهينب تكبف اهونب اهبكن ضرألا

 بعشل ةمألا تلازام اهيف نم لكبو اهيفام لكب دنهلا اهنكل . فئاوطلا تفلتخا نإو ضرألا

 ورهن لال رهاوجب برعلا ةسايسل ًادييأتو «ناسحإلل ةجاح يف انك موي ًاناسحإ هفقاوم هل اندمح

 اضيقن ناك موي يدرو رهسلا ديفح تباع دنحلا نأ ىتح « يثالثلا وزغلا مايأ « نونمانشركو

 لهف «نيدلا حالص هلتق يذلا يدرو رهسلا هدج نع ةيفوصلا ثراو هنإ «نونمانشرك فقومل

 . هدج رأثب ذخأي رصم نم رأثي ديفحلا ناك

 .ةيروهمجلا سيئر نيسح ركاذ روتكدلا ةلباقمل ةيجراخلا بودنم ينبحص ناثلا مويلا يفو

 لثمتو دنهملا لخاد روطاربمالا يماسلا بودنملل ناكملا ريبكلا رصقلا «ةيارسلا» :كلت ِق

 ةفرعم ثيدح نكأ ملو نيسح ركاذ روتكدلا ينلباقو ,ندنل يف اهشرع ناك يتلا ةيروطاربمالا

 ضرأ يف تسسأت (ةيلملا ةعماجلا) يف هب تيقتلا نيح دنهلل ىلوألا يترايز يف هتفرع لب هب

 نيسح ركاذ روتكدلا ناك ءاورفانت نإو ةرثك اهيف كودنهلاو اورثاكت نإو ةلق اهيف نوملسملا
 ةيلملا ةعماجلا اذإف «نيملسملا نم رابك لاجر ىلإ دنتسي ميلعلا دبع روتكدلا هدناسي ميعزلا

 ميعزو كدانهلا ميعز ينعأ . حانج يلع دمحمو ورمن لال رهاوج نامصخلا لوألا اهموي ف

 مالسإلا ةبرغ نأل «كلذ هل اندمح ,نيسح ركاذ اهلك دنهلا تربكأ ةظحل تناكو «ناتسكابلا

 تاعماجلل اهسفن تنلعأ ةقيقحلا هذه نكلو .دنملا ضرأ ىلع ةقيقحلا ىه نوكتل ترهاظت

 جات اوسنت الو دجسملا اوسنت الو (دابأ رديح يف ةينامثعلا ةعماجلاب) (ءاملعلا ةودن) (رق ىلع)
 نم حبصأ ةراضحلا ريرقتب ءاج امنإو ,ربق ىلع ءانبلا اذه مالسإلا رقي ال اربق ناك نئلف لحم

 برعلابو عبس نم رثكأ تناك دق مالسإلابو يه انإو «عبس يف رصحت ال ايندلا بئاجع
 . ةعباس لكل ةسماخ لكل ساسألا تناك نيلوألا

 .ثيدحلا عم راوحلا ةرادإلو ثيدحلا يقلتل دعتسأ نيسح ركاذ روتكدلا ىدل تسلجو

 نوكي الأ لواحن دنحلا يف نحن) نيسح ركاذ ميظعلا ركفملا لاق .ةشاشبلا ءاقلو ةيحتلا دعبو

 ىبوطلاب الو تاينوطالفالاب ققحتي نل كلذ نإ تلق (موكحم وأ مكاح ضرألا هذه ىلع اننيب

 ناطلسب الإ تاضقانتملاب الإ مامإلا ىلإ اضكار امالقت نؤكد نل ناسنإلاف «لمكأ وه اب الو

 0 هذه لكبو فئاوطلا هذهب دنلا نإ يل حمسإو «موكحم ةعاطو مكاح

 عقاو ىلإو برعلا عقاو ىلإ ريشي هنأكو همكح ردصي هللا همحري ناك دقو «ديرت امك

 ف نكأ را ةرايزلا ت 32 ,(حاجنلا هللا نم دمتسأ يدهج ىعسأس) لوقي مستباو

 ينكلتما وأ ةبهرلا ينتصمقت ةت دقو تنك ىلوألا ةلحرلا يف هيلع تررم نيح يذلا رصقلا اذه

 تك ا



 ال ؛نيسح ركاذ روتكدلا وه هنكاس نأل بعر الو ةبهر الف مويلا هتلخد دقو امأ .بعرلا
 . كلت ةرثكلا اوغلبي مل مويلا مهلعلو ءاوناك نيح 8 . تادروللا رثكأ امو دروللا

 هر ا ل ا «لحم جات ىرأل اركأ ترزو
 مأ «لحم زاتمم ةبيبحللو قشاعلا روطاربمالل دجملا له لوقأ ينأ ريغ تايركذلل اهمضأ هنع
 سدنهملا ركذي الو روطاربمالا ركذي نأ بيجع . . لامعلا نونفتملاو سدنهملا نانفلا دجم وه
 0 اوداش نيذلا نيسدنهملا فرعن ال اذكهو .سدنهملا اهعنص ةراضحلا ةميق نأ عم
 دق نوسدنهملا ءالؤه (نأك .ءارتبلا يف رجحلا يف لبجلا اوتحن نيذلا وأ لباب قئادح . .رصم
 .رامنس ىزوج امك لعف نسحو ربك نع ناليغلا ابأ ىزج . .رانس ناكو قوقعلا مهب قبس
 . سدنهملا مسا باذو ناطلسلا مسا يقب ى.دمحأ ناطلسلا دجسم ىتحو

 دبع روتكدلا كاذنيح اهريدم نوكي نأ ةفداصملا نسح نمو ملسملا عماجلا هركيلع يلإو
 ةيروهمجلا سيئر ركاذ نينثالا نيب نارقلا وه «ةيلملا ةعماجلا يف نيسح ركاذ ليمز ميلعلا
 لاف دكت معلا هير ااا ةركف نووري ينوراثأو ءهرق يلع ةعماجلا سيئر ميلعلا دبعو
 كلذف نيدلا قانتعا دارأ نإ : مهل تلقو , مالسإلا لبق ةقالع برعلاو دنهلا نيب سيل)
 كلذف ًاريكمو ايو ادرومتوو | حاف ناسنإلاو ناسنإلا نيب ةقالعلا يفن نإ امأ ,حيحص

 نع نالصتيو نالصاوتي |ىنإف طيحملا اهلصف نا ناتراج دنهلاو برعلا ةريزج حيحص ريغ
 «ةيعارشلا نفسلا قيرط نعو لب .ناسرخو سرافو ناتسجولبلا قيرط نع قيضملا قيرط

 برعلا نإ مث برعلا قيرط نع لباوتلا ةراجت . م ا
 . .دنهملا 0 ,دنه نهؤاسسأ تناك يتاللا نه مكف «دنه» نهتانب مظعأ اومس
 ديلا ثارت نم ناك فوقعملا بيلصلاو «ةرتنع رعش نم .بضقلا ةيدنهلا . .يناودنهملا
 (نإو رلته راعش وه سيلف «برعلا قيرط نع نيينامرجلا ىلإ لصو . .اهيلإ امو فاقحألاو
 . مويلا ىراصن ههؤي يذلا بيلصلا لبق هنإ يأ .برعلا ةريزج يف انيفد هاندجو

 «نيئداه ًاسانو ىتش ملاعم تيأر تلوجت دقو دابأ رديحو روسيمو سرادم ىلإ هركيلع نمو
 تقذو اهرمث اذهو هانعرز هانبلج فئاطلا بنع داوعأ نم هنإ :اولاق بنعلاب اوتأ ءادغلا ىلعو
 رواشب بنع هالحأ دنهلا يف بنعلا ,.هعرسأ ام لب تابنلا ملقأت دشأ امو ملقأت هنكلو بنعلا
 هتبح يزاجحلا نابنع اندنعف ةرونملا ةنيدملا يفو فئاطلا يف يفويرشلا بنعلا هنأك رذب الب يتانب

 . يدلب ىلإ تدعو :ةريغص هتبحن ًاضايب دنعأ قويرشلاو ةزيبك

 سل 75١١



 - راوح

 تلقف كلذ نع ثيدحلا ىرجو برحلا ةفاح ىلع ًابعص ناتسكابو دنهلا نيب رمألا ناكو

 يكل هتنذأتسا يذلا ةلحرلا هذه يف ىرج ام فرعيل هب ىلوأ وه نم ىلإ ًاريرقت اذهب تبتك دقو
 خيراتلا رجف نم دنحلا قيدص انأ :ةيجراخلا ةرازو يف رابكلا نيفظوملل تلق ءاهيلإ رفاسأ

 ال معن دنحلا قيدص انأ «ليئارسإ ةلودب فرتعت مل اهنأ دنهلل ىسنن نلف رضاحلا انرصع ىلإ

 ىلع هدي عفري قيدصلا ىرأ نيح نكلو قيدصلا ىلع ابرح نشي نأ يناتسكابلا يخأل بحأ

 . قيدصلا دي هنع درأ يحخأ عم الإ نوكأ نلف يخأ

 دق ينإف هورجن لآل رهاوج اهدوقي كاذنيح ليئارسإب فرتعت مل اهفقوم دنهلل انركش نئلو

 بجعأ لاقم هنأل .ءاوتلاو يأل دعب رشن دقو ةيدوعسلا دالبلا ةديرج يف رشنيل ًاعوضوم تبتك

 «هرشن ىلع رصأ يرمأ تمزح كلذ نم تافلاسلا يه امك «هل هديري ءريرحتلا سيئر
 اهمسا ةلودب فارتعالاب ةدحتملا ممألا ةئيه تارارق اهنع تردص يتلا ةيرثكألا نأ هتصالخ
 دنحلا امأ «لاشرام جروج كلف يف رودت يتلا ةثيدحلا لودلا نم اوناك ةكرابلا ضرألا نيطسلف

 تبأف برعلا ةراضحب ةلصلاو دهعلا ةميدق ةيراضح اهبوعش لودف نيصلاو اينابسأو نانويلاو

 رارقلا عم تيوصتلا تضفرف اهتراضحل اهمارتحا ثيح نم برعلا ةراضح مرتحت نأ الإ

 00 اراض ارعتمب ل كوفرعي منال نطسلف يف هارد نولكشت هزهبلاب فرحت

 تضفر ةيراضحلا لودلا هذه «برعلا ةراضح ىلع ةيراضح ابرح نشت ليئارسإ نإ لاقي

 لوقي رصم ةفاحص يف ريرحتلا ءاسؤر دحأ ىعباتلا دمحم اذإف لاقملا رشنو .برعلا ةناهإ

 انقبسي فيك تبجعو لاقملا اذه تأرق دقل ءزاينالم يدشر مامأو نابصلا رورس دمحمل
 «ةيراضح ةميدق ممأو ةثيدح ممأ ىلإ ممألا ةئيه تمسق ةركفلا هذهب يدوعسلا مكبتاك

 يدشر تركشو «ىعباتلا نم ءانثلا اذهب تحرف دقل «نابصلا رورس دمحم اهب يلع لخبو

 ينع رصانلا دبع لامج لاؤسب دعب ىلع لخب دقف «نابصلا رورس دمحمب دعب رفكأ انو الم
 نم رمأب ةرهاقلا يف نوميقملا نويدوعسلا هماقأ همامأو دوعس كلملا مامأ باطخلا تيقلأ موي

 نع ةكم نع دعب تايركذ يف كلذ لصفأسو «نابصلا رورس دمحم قيرط نع دوعس كلملا

 .دعب وه أع رصم نع جرخلا نع ةفاحصلا
 ىرخأ ةرم نيسح ركاذ

 «دنهلا وحن ةقايللا نم هب قيلي ًابيحرت ةلودلا هب بحرت ًارئاز نيسح ركاذ روتكدلا مدقو

 دبع خيشلا مهتعيلط يف نويدوعسلا دنحلا وملسم هل ماقأف ةدج ىلإ ركاذ روتكدلا لصوو

 قدنف يف لفحلا اوماقأ «بيحرتلا ةملك يقلأل هيل ! تيعد ًايميركت ًالفح هيلإ نمو رهبم نمحرلا

 ىهتنإ اذإ ىتح .دنهلل عنصامو هتميقو روتكدلا ميق ركذأ باطخلا تيقلأو .ةردنكلا رصق

 - #١



 ءارغا وه :تلق ؟ءارهلا اذه لوقت نأ تعطتسا فيك) يل لوقي يديب ذخأي يلع لبقأ لفحلا

 بولسأب كلذ لاق مستباو «(كلو كب ناك نيح قحلاو نيمثلا هنكلو كريغل وأ ينع ناك ول

 . ءايربكلاو رابكلا ةنيز عضاوتلا

 .رامعتسالاو دمحأ نيسح ديسلا

 ةعماجلا روزنل «ليوش دومحم خيشلا ةلحرلا قيفر يل بيجتسي هرارصإب يرمأ تمزحو
 يف خايشألا دحأ وه (ى اهيف خيشلا اهملاعب ةلصلا ديطوت ىلع تصرح أل (دنبويد) ةملسملا

 فيرشتلا انإو يدنبويدلاب بقلي ملف يندملا دمحأ نيسح ديسلا وهو الأ . . يوبنلا دجسملا

 ءدنهلا ىلإ يرفس لبق ةسردملا يف انراز نأ ةعاس ةنيدملا يف هتفرع ,يندملا ناك نإ بقللاب
 سيلو رقص دمحأ ديسلا انذاتسأ نم هنع ريثكلا تفرع ىنكلو ةهفاشملاو ةهجاوملا ةفرعم تناك
 نالسرأ بيكش ريمألا ةقالع نع هب ينثدحي اب كلذ ناك امنإو ءاههنيب ةقالعلا نسح نع كلذ
 سردلا تاقلح يف خايشألا عمسي نايبلا ريمأ بلاغ وبأ ناك دقف .«يوبنلا دجسملا ءاملعب
 دبع كردي / هلعلو «سينولا نب نادمح خويشلا خيشو دمحأ نيسح ديسلا نانثا هبجعأف
 نادمح مامأ ةليوطلا هتماق ينثيو دمحأ نيسح ديسلا ىلع ينئيريمألا ناك .سيداب نب ديمحلا

 ةغللا نم همجرت باتكلا يمالسإلا ملاعلا رضاح ىلع هيشاوح يف هركذ .سينولا نبا
 وه ناك دقف ببسلاو بسنلا يزرد ناك نئلو .طيهون جاجع ريبكلا بتاكلا ةيزيلجنإلا

 بسنلا نوكي نأ بيجعلا نمو «يبرعيلا ببسلاو .ململا بسحلاب ناكسمي بيكش ريمألاو
 قرتحا ةرمجك ثيدحلا اذهل هعاس بيكش ريمألا ركذ دقف . اينخ تسلا نوكيرنا وأ ايم
 مكيلع ىعادتت نأ كشوي) ثيدحلا اذه لجس .قيرطلا هيدهي رون نم عاعشك وأ اهم
 هللا لوسراي ةلق نمأ :- ةباحصلا ىنعي  اولاقف ,ةعصقلا ىلع ةلكألا ىعادتت (ى .ممألا
 هال ل د سلا هاو داع كرد ماسلا ع اوج بحاص وهو  لاقف
 نمو (توملا ةيهاركو ةايحلا بح :لاق وه وأ .ةرخآلا ةيهاركو ايندلا بح :لاق .نهولا امو
 سالحأ نم امهو ةملك يأ وأ ربخ يأ ,نالسرأ بيكش ربمألا يقيفر نع عمسأ الأ بجع
 رثكأ عالطالا بحي ريمألا ناك ليف «يبرغملا رداقلا دبعو شيواج زيزعلا دبع ءدجسملا
 ؟مهنم عامسلاب ظحأ مل هبنع ةاور كانه مأ ؟ايبنم

 لهأ نم هنأ مغربو .دمحأ نيسح ثدحملا خيشلا ديسلا انلبقتساف «دنبويد ىلإ انلصوو
 نسحلا نب دمحمو يواحطلا ىلإ ليمي ناك فنحت نإو هلعلو بهذملا يفنح ناك دقف ثيدحلا

 . عيمجلا هللا محر ,فسوي يبأ نع دعتبي مل نإو .فسوي يبأل هليم نم رثكأ .ٍنابيشلا

 نكلو «نيعرابلا ةاهطلا دي نم زرألا نم تلكأام رثكأ امو ًازرأ ناكو ءاشع انل دعأو
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 لوط هتبج «ةزملا زرألا نم ًاضايب دشأ عصان ضايبلا «دنبويد زرأ لثم قذأ مل ينإ ينوقدص

 نم :لاق ؟زرألا اذه نيأ نم :هتلأسو «هريغ زرأل نكي مل معط هل ةقسانتم هتابح ةريعشلا
 فرعت ال اهلك زاجحلا ندم وأ ةرونملا ةنيدملا نأ عم .هدعب رأ ملو هلبق ةرأ مل «رونب رهس تابن

 زرلا تالاح لا ضعب يف اهيلإ درو نإو «يرونبلا . . ةروهلا . .ةزملا . . يدنهلا الإ زرألا نم

 ايف ربضملا ام وبرتعلاوروتفو 1 نين اردألا" نم: كلملا درآلا نفع نأ .تارغلا نس خلا
 ...:اسنلاو يدنحلا لع كيرمألا نرالا ىعط ةناعلا ةيملاعلا "ترد دعيو::ةدعت الإ هضأز
 و « نسحأ ناك نإو «يرونبلا» هنأك «تنب وبأ»و ءاهواش غلبي , نإو ةزملا هنأك فويس وبأ

 برعلا متنأ انعدوي نأ لبق انل لاق ,ءاشعلا دعبو .نسحألا ناكامو ةروه ا هنأكو (نب لكنأ»
 يتلا ةينامثعلا ةلودلا متبراح نييموقلا متنك نيح دنهلل زيلجنالا رامعتسا خيسرت يف ببسلا
 نإ : ديسلل لوقأ تملكتو بضغ نإو دومحم خيشلا تكسو راعسسفالا 1 راجتل اهوكيرن اك

 يهو «.دادغب نيلرب طخ لجأ نم ةينامثعلا ةلودلا قيزمت يف ببسلا يه دنهلا ةيوطاربما
 اهئاقب ىلع ايناطي رب صرح الولف . جيلخلا لحاسو قارعلا رامعتساو رصم لالتحا يف ببسلا

 برعلا نم مكاوكش مكل ءاهيلإ امو ندعو جيلخلاو قارعلاو رصمل اهراعتسا ناك امل دنهلا يف
 لواح دقل ءزيلجنالا نم اهيلع عمتجن نأ يغبني ىوكشلا نأ عم دنحلا نم انكاوكش انلو

 ترفحو .دنهلا ىلإ لوصولا نع ىرخألا ابوروأ لود عنمتل سيوسلا ةانق رفحت الأ زيلجنالا
 سيوسلا ةانق يف رصم مهسأ يليئارزد يرتشي نأ اهتفي مو كارتشألا صرف اهتتاف «ةانقلا

 يتلا بابسألا يه ةريثكو . سيوسلا ةانق ىلع ةدايسلا اهل تناك دق لب اسنرف ىلع ةبيقر نوكتل

 : هللا همحري يقوش لوق نسحأ امو , يزيلجنإلا رامعتسالا اهب طلست

 قرتست اهانق ىللع فيكفذ

 ةانق قنعي .ةانقلا لجأ نم تقرتساو ترمعتساو انق حمر لكف ,حامرلاب تررح

 . نيركاش هانعدوو يراوح نم ديسلا عزج امو « سيوسلا
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 (© ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ امم سيل .ةيخنيرات دهاشم اهنأ اكتايكخلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيلملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع اثدحتم يسن
 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةر ونلا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات 00 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيتا فيكو لاحرلاو لاصفنالاو لاصتاللاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةدالا نوكت ال نيح ضعبل مرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًاريشك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 تاهينجلا تراطف ةكمب ةيضق يف تعفارت

 ةنيدملا ىلإ ةعبرألا
 ىمظعلا برحلا تلعشأ يننأب مهدحأ ينمبتا

 يندشي .ةدشلا يوقو لب ةوقلا ديدش «بحلاو ابصلاو ةأشنلاو ةدالولا نطو 5 قلعتلاو

 ةداملاف :ايوتعت ةريثكلاو ايدام ةليلقلا يهو . يلاوغلا ىلع ءاقبإلا كلذ: ينأل هيف ءاقبلا ىلإ

 ماجلب ينمكحت «٠ «سفنلا ىلع تبكُر يتلا يه يناعملا يه امنإو «رادج يف ةنبل نوكأل ينبكرت م
 9 0 رااح ا 0 يل لوقي

 بيطأ امو اهيف نكسلا ىلحأ امو اهنكسأ ,ةمركملا ةكم يف نوكأ ن أ ىلإ ينتعد «تدبتساف
 لنضنلا اه خللا تيو ةكم نآب فزتعا إف «بخدملا نكل ام ايم كنك نقلك ءابب ةةيكشلا
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 دجسمو هللا مرح ءامهنيب لضافأ نأ ىسفن نع دعبأ ناتكملا امه .لضفلا كلذ ةنيدملل اك

 . هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هالع زع هلل لالجلاف هللا لوسر

 ءاهبيصأ ايندل ةينلا ضعب ناكو .جحلل ةينلا تناك «ةيناث ةرم حجحأ .ةكم تلصوو

 : يل لاق ,.ىسوم نسح «نيدمت يذلا يكملا كلذ «يل قيدصلا مث دلاولا قيدص نأ كلذ
 لصتأ ملو جحلا تيدأو ءًاريتركس هيدل لمعت نأ ةبغر هيدلو ريخب كركذي ناطق سابع خيشلا

 رورس دمحم خيشلا كاذنيح قيدصلا ةرايزل تبهذ ينأ وه ببسلاو ناطق سابع خيشلاب

 لوأ يف تارداصلا ةكرش بتكم يفو .ءاكذلا ةعاربو . .بصنملا وهز يف ناك مايأ نابصلا

 ترز .ىعسملا ىلع ناك يذلا ةجاناب تيب نم ءزج هنأكو «سرادملا هاجتا يفو ةيشاشقلا

 عجريل هعجار نم ضعب الإ كانه نكي ملو .هركذأ ال موي رصع دعب نابصلا رورس دمحم
 الإ اهقيطي ال معن ةملك نأ فرعي وهو فرعأ ينأ عم (ال» لوقي نأ لق رورس دمحم ' معنب

 يذلا وه له يردأ الو ؛ (معن» ةملكلا ةعبت نم صلختلا اهنإف (ال» ةملك امأ «لاجرلا

 ثيدحلا نأ هيردأ ام لكف ؛ هبلط يذلا وه مأ ناويدلا سيئر ليقعلا نايلسلا ميه اربإ بلط

 ميهاربإ دتشي .هعم فالخ ىلع امهنأ يل حضتاف ,ناطق سابع نع ناك ةنفلتلا ربع |هنيب
 سابع ىلإ بهذأ ملف «هبيلاسأ كلتو رورس دمحم هنع يخرتسيو هبولسأ كلذو ناهيلسلا
 لانيام رثكأ فالخلا شاشر نم رثانتام هلاني دق عباتلاف ,ءالؤه نيب ةكرعم لخدأ يلامف ,ناطق

 . عوبتملا

 ىلإو «ةنيدملا ىلإ تعجر «ةيرجه ١75 ماعلا ةجح يف كلذ ناكو ةنيدملا ىلإ تعجرو

 قوذأ نذألاب ةءارقلا بحأ ينألو .ىرخألا تالجملاو ةلاسرلا ةلجم ىلع توحصف ماتيألا راد

 أرقي نأ هوعدأ ليعاسإ نسح ذاتسألا يقيدصو ليمز تدجو ةرعاشلا ةملكلا سرج

 لوألا هقيدصو نيسح هط نأ فيك تبجعو «ةبشخ ينيردو تايزلاو يعفا رلا تالاقم

 قاروأو رمحألا باحسلاو نيكاسملا تأرق نيحو «ةلاسرلا ٍِق ابتاك نوكي ال فيك «تايزلا

 يعف ىعفارلا تأرق نيحو رصبلاب تناك ةءارقلا نأل مهفأ نأ فشتسأ نأ يعفارلا ينزجعأف درولا

 دق يطولفنملا يفطل ىفطصم ناك نإو يعفارلاب هترأ يب اذإ اذإف «ةريصبلا ةءارق تناك نذألاب

 نيمأ دمحأ لقعو «تايزلاو يعفارلا بولسأ يلإ ببح ناكم ىلإ سرجلا ةبوذعب ىنعفر
 . كيكشتلا بولسأ نع عجارت نأ دعب بتك |هيف نيسح هط فرتو «داقعلاو

 « هللا ةمحرب ىعفا رلا تامو فارتحالا ةبهو «ةبهوملا ةفرح اهب تمن دق نوئسلا كلت تناك

 تبتك ءاهب نوكأ نأ تمرح نيحو اهيف تنك نيح اه تنك موي ةنيدملا ةديرج يف ًالاقم تبتكف
 تحرف «ةلاسرلا ةلجم يف تايزلا دمحأ هرشن دق لاقملا اذه دجأ انأ اذإف يعفارلل ءاثر لاقملا

 ةلاسرلا ةلجم يف رشني ةنيدملا ةديرج يف هبتكأ لاقم .فرشلا ماسو تلن دق ينأكو ينبرطأ ًاحرف
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 . هتلهأتسا دق ينإ تلق ام اذإ ىبسفن ىلع لخبأ ال ,رابكإو ةحرف هللاو كلت اهنع ًالقن

 يدابز نبلو نمسو لوف . ىسوم نسح راطفالل يناعد 17208 ةنس ىلوألا يدامج يفو

 دقو نانملا دبع دماح -- لاق .هبلطم عم نهادتال يمف نهدي نأ دارأ هنأك ء.سيمتو

 نوكت نأ كديري كيلع نم ريثكلا كنع فرع امك ماتيألا راد راز موي ةنيدملا يف كفرع

 ا ءاهقيطأ دعأ مل يتلا فورظلا تبأو «ةواجلا خياشمل ًاريتركس

 ضعب هيف ناك ىرج يذلا بيتترتلا نكلو هب ةيضأ هل لابو "0 بتارلا ناك «يناعملا

 : دابع نب ثراحلا لاق اى رمألاف ,بيذعتلا

 هللا ملع اهتانج نم نكأ مل

 لاص مويلا اهرحب ينإو
 لامعألا حلاصو يبر ريغ - : لاوزلل هريصم ءيش لك :اهعلطم ةديصق نم تيبلا اذه

 ةغلب ططقلا ينعي ءابلا مضب «سوسبلا» برح تناك امنإو سوسبلا برح نكت مل اهنكلو
 اذه تعمس ام لوأ (ساّسب» ىلع ال (سوسبا) ىلع «سبلا» ةملك نوعمجي .دجن لمهأ

 عم انيقالت ةفداصملابو ,ةعاذإلا انلخد موي نيميثع نب حلاص يخيشو يذاتسأ نم عمجلا
 0 ع « حلاص خيشلاو انأ عيذن ام ىلع بيقرلا ناك يذلا ليمشاب ألا

 نولكأي انسوسُيف .شئاشحلا نولكأي تومرضح يف رمكسوسب ناك نإ يديلواي» هفرعي
 لكأت اهتكرت يهال .ةره يف رانلا ةأرما تلخد» لاقف اثيدح عاذأ دق ليمشاب نأل «شاشخلا

 ا ا ا ل ا ا شئاشح نم

 تحبصأ . .ةكم ىلإو ةرايسلا يتقان تبكر ,ٍناعملا اهيف تردهأ فورظلا كلت طغض تحتو

 ريثكلاو نانملا دبع دماح خيشلا ةيامح يف تنكو «ةحارلا ىلإ تنكرو .ةواجلا خياشمل افرك

 يواكم ىقتلا ام دماح خيشلا ينعي اونسلت نيذلا ضعب ىلع رصتنأ ,ةواحلا خياشم نم

 دبع حبصأ ةنيدملا يف .لوقأو كلذ عمسأ «!؟ةنيدملا نم اذه انل بياج هل ريتركس ريصي

 ىسوم نسحو اهنايعأ نم يتفم دعسأو اهنايعأ نيعل ًاجوزو اهنايعأ نم يقيدصلا يتم نمحرلا
 ؟(مكباج شيإ» مهل انلقام نوريثك مهريغو كلذك

 الإ ةروصلا هذه ىلع هملستأ مل ًابهذ «ءتاهينج ةسمخ شاعملا ناك ,ربصلاب كلذ ىهتناو
 ةدحاو ةرخاب الإ تأت لو رهشب ةكم ىلإ يمودق دعب تراث دق ةماعلا برحلا نأل ةليلق رهشأب

 «نيهينج حبصأف شاعملا اذه ىقبي نأ دماح خيشلا عسو يف سيلف «نييواجلا جاجحلا لمحت

 نبا:قيدصلا نم ةقياضملا يع وأ قيضلا ضعي تدعو مث يفكت ال يهوا .الاير 7

 هللا دبع كقيدص ذاتسأاي لاعت» كحضي وهو ينءاج دقف «نانملا دبع ةقدص دماح خيشلا
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 هلادب ليدنق دمحأ خألا نيعو ةنيدملا عجري هيلخ اولاقف ليدنق دمحألو هل كتوكش دقو فيرع

 كنأل كوحصن» تلقف كلذ ةقدص يل لاق ,«فيرع هللا دبع نيعوأ .هيمسأ ال ثلاث :لاقف

 دمحم يل هعنص «ةيلاملا ةرازو ىلإ هيف لقتنأ مايأ دعب رارقلا ردصيس كرشبأ «.كلذ تبلط
 دحاو حلصي ال ذاتسأاي فرعت ةأجافم» لاقف . . «امهدحأ نيعت نأ رح تنأو نابص رورس

 الو هللا اهجرفي برحلا يهتنت نيح جاجحلا لصو اذإ ,دحأ نيعن حارام كدعب ءانل مهنم

 . «كلذ نوكأس انأ ريتركس ىلإ ةجاح

 ديسلا عمو يبتك نسح ديسلل ًافلخ قاروألا مسق سيئرل ًادعاسم ينييعت رارق ردصو
 ةنس ةيناثلا يداج ل هك تلصو ندم نزف ناو عدلا وحلا علو يقف نسح دمحم

 لاير ةئاوب اهعفانمب نيتعاق تيب دماح خيشلا يل رجأتسا دقو فئاطلا ىلإ اندعص ءه 4
 .ةدج يف نآلا وهو ةعاضرلا نم يدلو عفان هللا دبع هنئبا حبصأ عفان نب زيزعلا دبع نم

 اذإف قوستي بهذو ينيبهر ىفطصم ناكد يف سلجأ ينكرتو نانملا دبع ةقدص عم تلزن

 شيج يف ًاريبك ًاطباض ناك فشاك يلع هاخأ نأل ةنيدملا يف هتفرع فشاك دمحم خيشلا

 ءزوريف يناه دج زوريف دجام دلاو زوريف رمعب ةقيثو هتقالع مارتحاو راقو هل لجر ,فارشألا

 سسأ لينز يلع دمحمل يوسن شيا وهأ» لاقو ةببحملا هتقيرط ىلع نسلتي فشاكلا ملكتو
 نحنو ةحاسلا نم انودرطو ةيدنفأ اوحبصأ .دلاولا ةعنص اوكرتي دالوألا ىلخو حالفلا ةسردم

 نآلاو . . خابط خابطلا دلوو راجح راجحلا دلوو راجنراجنلا دلو ينيع ةبحاي ناك «ةيدنفألا

 (ةيتابدألا فوشن انالخ لنيز لع دمح هللا محريإ) ينيبهرلا لاقف ةيدنفأ دالوألا ءالؤه لك

 ناك هنكلو انجأ كرتام ناسل اذ ناك دقو هللا همحري فشاك دمحم نم «ةعزرلا» هذه تلكأو

 هذه ةبيجعلا فياش) لاقف .,باحصأ انحبصأ نأ دعب هنم تعمس ةرمف «قيطي الو قاطي

 ,طئاغلا ينعي وهو ,فشان حوطسلا كعك عمجي ايعيش ناك رقاب دمحم دج ينعي «رقابلا»

 بلطي ناعمتجي نيح يرال يلع دمحمو يزازه دمحأ روزيو ةضضفم ةبلع يف هطحي هقحسي
 نوتأيو تيربكلا قخ ردقب ةيضفلا ةبلعلا جرخبو ربنعلا اوقوذت يهاشلا اوتاه ,«يهاشلا

 اذه يزازه دمحأ برشيو يرال دمحم برشيو ربنع هرابتعاب حوطسلا كعك رذيو يهاشاب
 . فشاك دمحم ىتح ءالؤه لك ىلع محرتنو كحضنو .حوطسلا كعكب ربنعملا ياشلا

 لائمو لاوحأ

 خياشملا داجتسأو ٌكامع تدجأ ٍنأل «نانملا لدبع دماح خيشلا نم ةياعر تدجو دقو

 عطقناف .كلذ ىلع ىلع ىنتدعاس ةيساقلا فورظلا لعلو ,لكاشملا نم ًاريثك تدرط  يتلماعم

 «ةمهتلا هذه فرشلا اذهل اوكحضاو ةيناثلا ةماعلا برحلا تلعتشاو «نييواجلا نم جيجحلا
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 بلط ثيح ناهيلس نب هللا دبع كاذنا ةيلاملا ريزو ىدل نانملا دبع دماح خيشلا طسوت دقف

 فارشإ تحن ضرقلا عيزوتب تمقو .ةفلتخم بسنب مهيلع عزوي ةواخلا بابل اضرق

 نباف ءًاصاخ كل سيل ضرقلا اذه» هل تلقف ريبك تيب نم خياشملا دحأ ءاجو «خيشلا
 تببس هذه ةبيصملا تبج يللا تنأ وهأ» لاقو بضغف ؛هنيبو كنيب مسقي نأ بلط كمع
 انأ ينعي» هل تلقو .ةمهتلا هذبم تحرفل تننج دق تنك ولف تكحضو .«برحلا لاعشا 0

 ةيغاط انأ اذإ .برحلا هذه اولعشي نأ .نيلاتسو لافالو نيلربمشتو ينيليسومو رلته تيحوأ

 فطلب هفرصيل دماح خش تيدانو اذه نم ترخس .(«ناخزيكنج نم مظعأ نامزلا

 سومشو يكلفلا رشعم وبأو يجريازلا ةعامج نم يل مهتملا اذه ناك دقف .هيلإ هرمأ ردصيلو

 دلاخ وه رشعم وبأ باسح ينعي للا باسحب رلته نإ :اولاق نيذلا نم وهف .راونألا
 . يرعملا لوق دشنأو . .هلك كلذ نم اوكحضاو . .ديلولا نبا

 ادييشافر ,سانتلا“ق.- ليها تتار انف

 لهاج  ينأ نظ ىتح | تلمهاجت
 ةميمذ ةايحلا نإ رز توم ايف

 لزاه -كرهد نإ  يدج  سفنايو
 .ديري امل لاعفلا وه هللاف .هل نأشال نمزلاف ,رهدلل هفصول يرعملا ىلع ةعبتلاو

 «ةواج خياشمل ءالكولا بيقن نفلت تلصو ةريخألاو ىلوألا ةرخابلا يف رخآ عوضومو
 :لوقي نانملا دبع دماح خيشلل نفلت «ناكمإ اذو ةناكم اذ ناكو .رادخج رون دمحم خيشلا
 ؟كخيش نم ينعي «انم خيش» خيشلا نع لاؤسلا ىضق «جاجح ةعبرأ

 ةنوميم ةخيشلل اولسي نملف نالقم دمحم مساب اترك اوزربأ مث «نالقم دمحأ» اوقطنف
 ةفداصملابو ؟تركلا بسح اهوخأ نالقم دمحمل مأ ,قطنلا بسح اهدلو دمحأ نأل «نالقم
 و والا ءرخأف ةعمتجم ءانمألا ةئيه تناك
 اندنع ةنامأ مهعضن مهلسر 1ظ2011110 همعل يبصلا لاؤس .همأل نبالا
 نوملسي جاجح مهنأب ماظنلا بسحو ءانمألا رارق ردص هسفن تقولا ينو رارقلا ردصن ىتح
 ردصي ىتح ةنامأ اوقبيل جاجحلا لصوو .؛نالقم دمحم خيشلل ال .نالقم ةنوميم ةخيشلل
 ةربعلاف «قطنلا دعب وأ قطنلا لبق تركلاب ةربع ال ذإ , ماظنلا بسح رارقلا ذيفنتل ةباينلا رمأ
 . قطنلاب

 تقداصف .هللا همحري ينبل دمحم خيشلا اهسأري «زييمتلا ةئيه ىلإ رارقلا ةباينلا تلاحأو
 رارقلا ردصو ىروشلا سلجمل هتلاحأف ةباينلل عفرو , ماظنلا بسح هنأل رارقلا زييمتلا ةئيه
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 دمحأ مسا نيب نوقرفي ال نييواجلا جاجحلا نأ ةجحلاو «رارقلل افالخ ىروشلا سلجم نم
 . كلذ ٌديُأ تركلاو قطنلاب اودارأ مهف ءدمحمو

 مسا ال دمحأ مسا ىلإ ةئطف ةنامأو رادخج رون دمحم ةريخف الإو ًاضارتفا اذه ناك دقل

 رارقا ذه ىلعاقفاو ىروشلا سلجم يف ناوضعامم « لهم : هل تلقف «رارقلا ىلع درلا ابتكيل

 ةعبرأ ينيطعت سيكلا ىلع كدي سب 1 ل ا ا ا ع

 نيدلا بحاص ينمركأ دقف ءرهشوبأ حلشم ةميق 2 نيد اهم ددسأ رارقلا اذه ةرجأ تاهينج

 ”01 .ةنيدملاب فورعملاب رمألا ٍةئيه سيئر .ءورمع نب يدنا تما

 رصأو رارقلا قفخأ اذإ طرش يلع كلو هللا همحري ًاطاسقأ ولو غلبملا درأ نأ هنم ةقث ىنلهمأو

 عرسأو «هينج مصخا رهش لك يبتار نم تاهينج ةعبرألا مسحا لوألا ىلع ىروشلا سلجم
 رارقلا بتكملا ىلإ تبهذو ةئيحلا عمجا هل تلقو ,«تاهينج ةعبرألا ينلواني هللا همحري خيشلا

 .نيدلا نم صالخلل تاهينج ةعبرألاب يمزع دتشأ دقف ةئيهلا لع ضرعي

 نأ ىه ةدحاو ةطقن ىلع رارقلا تينب دقل هيلع اوقفاوف رارقلا تأرقو ةئيطلا تعمتجاو

 نم ةملسملا نييالملل ماجتإ هنإ دمحم مساب الإ مالسإلا مهنم لبقي ال نييواجم لا جاجحلا

 نيتداهشلاب مالسإلا يف لوخدلاو .ةماقإلاو ناذألاف .دمحم مسا نوفرعي ال مهنأب نييواجلا

 يف دمحم مساب اوقلطني مل اذإ مهمالسإ لبقي الف .نويدمحملا مهن ل نريواحلا اهنردي اهلك

 . ةملسملا نييالملل يرجت هيف ضارتفأل اذه نإ . نيتداهشلا

 لودعلا نم : ءيش هيفو سلجملا ر ارق ردصو ىروشلا سلجم ليحأو ةباينلا ىلإ رارقلا عفرو

 «نالقم ةنوميم ةخيشلل جاجحلا ملسو ,ةواحلا خياشم رارقب ةعانقلاو لوألا رارقلا نع

 تربكأو «الف الإو هدك وهأ داواي اركش : خيشلا لاقو ةنيدملل تاهينج ةعبرألا تراطو

 . مهيلع محرتن لاو اوناكف .دانعلا الو تنعلا مهذخأي مل ىروشلا سلجم

 لوح نيفوطملا نايبص ىلع قلطي نيرارجلا بقل تشحوتسا دقف ,ىرخأ ةياكحو
 لجرلل نوعلا ناكو «نايبصلا ماظن مسا تحت ماظن عورشم لمعن نأ تحرتقاف «ةبعكلا

 هنم ةفرعملا .«ينيجاعم دمحم» ةواجلا خياشم بيقن نايبصلاو نيفوطملا لاوحأب فراعلا

 ىلإ عفرو تقفاوو هيلع تقدصف زييمتلا ةنجلل ليحأو ةباينلل ماظنلا انعفرو , ينم ةغايصلاو

 سيئرو وه رضحيل دماح خيشلل ىروشلا سلجم نفلتو ,ىروشلا سلجمل ليحأو ةباينلا

 هللا مهمحري رهظم نمحر لا دبع خيشلا دونلا يفوطم سيئرو ,يناسره دمحم خيشلا نيفوطملا
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 نابصلا فوؤرلا دبع يبريغم دمحم بيطخ ديمحلا دبع نم ةنحل تلكش ثيح اورضحيل
 . حيتف يبريغملا دمحم انيخأ رمع هللا لاطأو عيمجلا هللا محري . . . . مهعم ماظنلا سرادتل

 فلكف نيتماشلا نم ًارذح رتستي نأ بحي هرصب فك ةحصلا لتعم دماح خيشلا ناكو

 .هعم ينلسرأو «ةواحلا خياشم نم ريبك تيب نم وهو روكشلا دبع نمحرلا دبع خيشلا هبئان
 :تلق ؟رضحي مل اذامل دماح خيشلا نع لأسي يناسرهم لا دمحم خيشلا اذإف ةنجللا تدقعناو

 :لاقو يناسرلا بضغف .هل انوع نوكأ نأ ينفلكو هبئان هنع بانأو ضيرم هنإ
 فرعي هنإ :تلق .«ةواجلا خياشم نم ربكأ نييفوطملا نإ فرعي ام دماح خيشلا وه»

 سيلف .ريبك ماقم اهلل ةواجلا خياشم نم ةكم يف اتويب نإ «نيفوطملا ردقيو رثكأ ةواجلا خياشم

 نم «ريغ الو برع ليلق مهجاجح نأل يراخب دمحأو قنوقلاو كشوك نآلا نيفوطملا يف
 «تيش ةزمحو روكشلا دبعو يشآلاو يناطفلاو ناطق سابعو يقارعلاو ىواتبلاو ةواحلا خياشم
 مو .ةنجللا نم جرخو بضغف .مهنيبو كنيب قرفلا فرعت تنأو .ةكم رباكأ نم مهلك

 .كلذ مهيلع تذخأف ةملكب ىروشلا سلجم ءاضعأ كرحتي

 :لاقف ةياكحلا دماح خيشلا فرعو انعجرو
 حشر نم لوأ وه ,نسح هوخأو .روكشلا دبع نمحرلا دبع مرتحي ال فيك هللا هحماس -

 خيشلا اعد مايأ دعبو .يناسرملا ىضرأ نأ يلع نكل .هقيدص ناك هنأل ةسائرلل يناسرملا

 ينم هبضغ يناسرهلا نم حازناو ءايفاصتو لورج يف هتيب يف رخاف ءادغ لفح ىلإ يناسرهلا
 . مارتحالاو دولا هنم دجأ جحلا ةرادإ يفو انأ اذإف

 . الاجر هللا مهمحري اوناك دقو تلخ مايأ كلتو
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 8 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ اكتابوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت َ

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرودللا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو
 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 ندملا ىقسو روغثلا حتف . . نيمرحلا مداخ
 زيزعلا دبع ءانبأ مئازع تداجف اهريخب ضرألا تداج

 ةيلحتلاو نيعلاف ةسادنك . . جيراهص . .رابا رغثلاو ةئيدملا يف ءاملا

 ةريسم ىلع ديهشلا ةريصبب ةراتو ةعقاول عضخ دهاشملا يرصبب ةرات اهبتكأ تايركذلاو
 نيذلا عقاو نع ةلئسأ لجسأ اذهل ؟شيع ديغرو ةايح ةدام سانلا ايقس سيلفأ « خيراتلا

 مهنأ مأ ؟رقفلا زجع «نيزجاع اوناك مهخألا ؟ءاملاب هناسنإ اوثيغي ل فيكف «.دلبلا اذه اومكح

 نيبو مهيلإ نمو نييناثعلاو فئاوطلا ناطلس نيب ماصخلاو ماصفلا زجاوحب نيزوجحملا اوناك
 . ةليبق يأ «ةليبقلا يف ريمألاو «ةيرقلا يف ريمألاو «ةنيدم يأ «ةنيدملا يف ريمألا ناطلس

 ءاملا سانلا لمحي تافرع يفو سانلا اهنم برشي رابأ . . ةمركملا ةكمو ةرونملا ةنيدملا يف
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 الافق الما ل ل
 « متاخلا رثب ينعأ .ءابق يف سيرأ رئب نم اهؤام دتمي نيعلاب ءاملا لصوأ مكحلا نب ناورم نإ
 رايسألا عمجم ىلإ ةظيرق ةرح نم ةانق يداو يف ًانيع طبنتسي رفحي ذخأ ناورم نإ اولاق امك

 ا ري د 1 هم قا هم

 ركذأ يلعلو ءعامسلا اذكه . .مزحلا ىلإ ضرألا هلكأت مل اهنم لك دسج لقنف ءامهعرصم
 نب هللا دبع هنإ نولوقيو هعم هللا دبع مسا نوركذي .ةزمح ىلع نوملسي نيح ءالدألا أطخب
 هعم دجو يذلا وه هعم نيفدلا ديهشلا نأ دقتعأ اك باوصلاف ءةرعضلاخ مم نكذب ناجح
 «مارح نب هللا دبع نب رباج ةيوارلا يباحصلا دلاو مارح نب هللا دبع وهو الأ عرصملا يف
 انل اولاقو «ليج دعب ليج ريمعتلاب اهودهعت ءاقرزلا نيع ةئيدملا يف تحبصأ نأ كلذ ينعيو
 . تادجلا نم ةثارو .ءاقرز تناك دقو مكحلا نب ناورم نيع ىلإ ةبسن ءاقرزلا تيمس اهنإ

 باب يف يهو يراصنألا ةحلط وبأ ريخلا يباحصلا اهكلام ءاح رثب يهف ناس الا اه

 يلاوعلا ةيلاعلا يفو ,ةدايصو ةضايب هنم ًابيرق (طعشم) يداولا سفن ىلعو اهدعب امك يديجملا
 تبتاك ني ءاقو لخفلا ناونص ةباحصلاو هللا لوسر عرز يذلا طئاحلا ءريقفلاو سرغو ةصبلا
 ثحبي هسفن قرتسا نيح الإ ناسنإ هقرتسا ام يسراف قرلا نم قتعيل يسرافلا ناملس هيلع
 لا انم نالسإ وه اذإف «ناهيإلا نع ًاثحب راطقألا بوجي وهو ةنيدملا ىلإ لصي .ىدهلا نع
 . يلعو سابعلا امك مشاه ينب نم دن هنأكو ءىبفلا ذخأي حبصأ ه(كيبلا

 اندهاش ىتح .دعب نوكل ام اهيلع لوادت فوع نب نمحرلا دبعل ًاكلم تناك دقو ةلاوسو
 .زاحش فيرشلا دلاو يزامجلا يلع فيرشلل اكلم تحبصأ اهنأ

 اهنم برشي اهؤام بذع « يدوهيل ًاكلم امور رثب تناك لايسألا عمجم يفو لامشلا يفو
 مسقتال هرثبلا فصن نيرونلا وذ نافع نب ناثع ىرتشاف ءاهبحاص اهددح ةميقب سانلا

 «ةميق الب سانلا برشي نامثعل مويو ةميقب سانلا برشي يدوهيلل موي ةمسقلا |نإو نيفصن
 رطضاف ؛ددحملا هموي يف ءام براش هيلإ يتأي ال يدوهيلا قاض نيح اهلبسف نامثع اهارتشا

 نع هللا لوسر لوقي ةرسعلا شيج زهج . . نامع قدصت ام رثكأ امو نامثع ىلإ همسق عيبي نأ
 نارقلا ناطلسب نيدلا اذه ةوق الولف .هولاتغا مبنكلو (مويلا دعب لعف ام نامثع رضامإ اذه

 . ةراضح تغبن الو حتف مت امل نايإلاو

 سابعلا ةديفح اذإف .ءام اهيف ةيكر تافرع يف نكت ملو .رابآلا تناك ةمركملا ةكم يفو
 ,تافرع يف ايقسلا اهل نوكت نأ الإ ىبأت ديشرلا جوز ةديبز نينمؤملا مأ بلطملا دبع نبا
 ىلإ نيعلا ةديبز تلصوأ « مزمز نم ايقسلا هل تناك سابعلا اهدجف .قرع كلذب تعزتنا
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 ىلع الإ ةكم ىلإ ةديبز نم ءاملا لصوت كلذ دعب نمزلا ىدم ىلع مكاح دي دتمت لو تافرع

 . (ةناديحو) يدنهلا ملسملا مهتعيلط يف رايخأ لاجر دي

 مل فيك .دلبلا اذه يف ءارمألاو نييبويألاو كيلاملاو نيينامثعلاو فئاوطلا كولم لأسنو

 ءاريثك دعبت يتلا نويعلا نم ءاملا دمب ىرخألا روغثلاو عبني انرغثو ةدج انرغث ةثاغإ ىلإ اوطشني

 لامجلا ىلع اهلمحي برقلاو كربلاو جيراهصلا ءام نم برشت اهدهع لاوط ةدج تناك دقف
 . كلذك عبنيو «ءاملا براشل اهنوعيبي

 ايم يم ةمطاف يداو نويع نع دعبت ال رغثلا . . ةدج نإ
 ىلع هب معنيل كلذ رخدأ دق هللا امنأك ؛ ةمطاف يداو نم اهل ءاملا بلجي نأ مكاح دي دتمت ملف

 انإو ًاريثك لاملا ناكامو ءاملا دمي ,كلملا ناطلسلا مامإلا دوعس لا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع

 بهذت .ةدج ىلإ ةمطاف يداو نم نيعلا ءام لصوف «ربكأ ةحلاصلا ةينلاو ًاريبك مزعلا ناك

 يف ًارثؤم ًارثأ كلذ ناك مك . . كربلاو جيراهصلا دهع يهتنيو يفكت تناك ام يتلا ةسادنكلا

 .زيزعلا دبع ىلع هب هللا نم سانلا ةايح سانلا ةايح

 نيعبرأ نم لقأ لمجلا ىلع ةليل ةريسم الإ لخنلا عبني 0 « عبني رغئلاو

 تيرس نمل نا نإ مرش ةداخ ما د نايل مكاح دي دمت مل ارتم اوليك

 تحلص ول ,«نيسح فيخو ىونلا نيعو ةيرباجلا امهءارو ءام نم وأ ةكربلا فيخ وأ كرابملا

 لاجرلا نأ عم «نويعلا ء ءامب عبني ثيغي نأ مكاحلا عطس ماصفلاو ماها نكي لو تادلا

 اودم اجلا ةمطاف يداو نويع اودم لاجرلاف «فويخلا يف نويعلا دم ىلع اونواعت دارفأك

 لجر اهارجم ريسو اهعبانم رفح ةرهزلا نيع نإ «ةنيدملا نويع اودم لاجرلاو لخنلا عبني نويع

 صايعألا نم راك لل ع ل ا يل د

 اهتعنص |منإو مكاح اهعنصي مل ىرخألا نويعلا كلذكو «نيعلا تدتما ةرهزلا ىلإ (ةناطلس)
 .لاجرلا مئازع

 زيزعلا دبع دلو نم كولملا مئازع تداج هللا نم ةمعن اهريخب ضرألا تداج نيحو

 نيمرحلا مداخ دهف كلملا ةميزع تغبنو نويعلا نم ءاملا بلجو نويعلا ىلع ظافحلاب
 رطقملا ءاملاب ندملا ىقسيو روغثلا ىقسي ةيلحتلا زاجنإ ىلع ممصي وه اذإف نيفيرشلا

 سرادملا ىلع رصتقن ال همئازع ركذن نيح دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ نإ . بذعلا

 ٍناوملا حالصإ هل امهركذ لق ناتمزع هلف ءاهرصنو اهتبث تاعماجلا ىلع الو ءاهرشنو اهرثكأ

 ةيلحتلا ءامو ءاهلمح غرفت نأ تاعاس الإ ءانيملا يف رخأتت ةرخاب دعت ملف هب تمظتنا ًادهج

 ةمعنلا يلو هللاف خب . . خب ةارسلا ىلع يلاعألاو رحبلا حطس ىلع ةيلحتلا «يلاعألا ىلإ لصي

 . اونسحأ امل نينسحملا يزجي وهو
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 اذه بتكأ ال. .هونبو زيزعلا دبع مدقتيل اورخأتسا ءارمألاو ماكحلاو نيطالسلا

 «ينادجو قاطنتسا نم يفرحو يملق اهب قطني ةقيقحلا يه |منإو ًاقلمت الو ًاقافن الو ًاءادجتسا

 يف دحوت بارتلا اذهل بح نع الإ كلذامو . ةقيقحلا هسرخت تمضي نكاش ريغ انابل لغلف

 ركشلا ليج بكاون دمحلا ليج نحنف « ماصفلاو ماصخلا نيب اقزم ناك نأ دعب ةدحاو ةكلمت

 . (هلل ركشلاو هلل دمحلا) اولاق ملوح اورظن اذإ نيذلا نورثكألا مهنأ يبسحو

 اذامل ( عبني يف وأ ةدج يف تناك ءاوس ةسادنكلا نع ةياكح يدل نإف ركذي ءيشلا ما

 خارصلاو كارعلا نود ةلوليحلل لمعلا نع تمصلاو ةناكتسالا اذالو ؟تناك امم ربكأ نكت مل

 ؟ةسادنكلا ءام 0 ةسادنكلا ءام 7 سانأ نود سانأب 5

 ينلواني .ةيفاعلاب هيلع نمو «هرمع يف هللا دمأ مم انرعاش قيدصلا

 يذلا يفريص سابع خيشلا ةيلاملا ةرازول دعاسملا ماعلا ريدملا نم هيجوتلاب ة ةحورشم قاروألا

 همحري دعب ةصق كلذلو ,قيدصلا يب يفحلا ناك هل تنك نيح يذلاو يلإ حاتري نكي مل

 مجانلا دمحم عبني ةيلام ريدم نم باطخب اذإف حرشلا قبط تاركذملا بتكأ تأدبو . .هللا
 هللا همحري ناهيلس نب دمح كاذنيح ةيلاملا ةرازو ليكو دنع ةلزنم هلو ناييملا دمح فلخ يذلا
 نيتريخ نالمحت رابك نيترايس دادعإب رمألا رودص بلطي باطخلا تأرق «ةزينع نم امهالكف

 0 ل ا ا ا و

 نأل بطحلا بلجل نيتربخلاو نيترايسب بلطلا ددح ًايبرح عبني برغ نموأ ايولب انيهج عبني

 بلطلا اذه ىلع ة ةقفاوملل حرشلاو باطخلا تأرق .همازتلاب في مل ةسادنكلل بطحلا دهعتم
 نع لأسأ مو هنع مجني اذامو لاخلا نضر تفقوت هللا همح ري يفريص سابع حراشلاو

 وأ لاير فصن نع ديزي ال ةرونملا ةنيدملا يف هتميق تناك بطحلا لمحف .فيلاكتلا ةماخض
 م فيلاكتلا نع رظنلا تفرص .فيلاكتلا ةظهاب ةروصلا هذه ىلع ةيلاملا هبلجت اذاملف «لاير
 نردطتو ةيلذا لويز امرأة, نب مججني انوه يجحت حرا ليدفت بكا ةجح اهلعجأ

 ضعب مهمواقيف عبني :ي لاش نم وأ نيينهجلا ضعب مهمواقيف ىوضر ناسك نما محا

 1 تو ير ةنتفلا تناك نييبرحلا ضعب مهمواقيف اهبرغ نم مأ 0

 ةروصلا هذه ىلع باطتحالا تلق دقف ءحرشلا ليدعت بلطي نأب يقف نسح ديسلا عنقأ

 ةلالج نعوأ هللا همحري لصيف ريمألا نع ردصي نذإ نم دب ال لب فظوملا حرشب نوكي نل

 ىنهج نم وأ ىنهج ىلع ىوخ نم ةساصر تراث ولف .هتمحرب هللا هدمغت زيزعلا دبع كلملا
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 تفخو صاصرلا قلطأ نم بدؤي ًاشيج لسرأ انبرلو زيزعلا دبع كلمل بضغل ىوخ ىلع
 را يا حرشلا كاه بتك . . يضمتف يريغ اهبتكي نأ

 كرا هانم ب هب بلا اللا نك نإ تعسف ا تر سنا

 هذه هيف تسيلو عيقوتلا ىلإ فلملا لسريل جو رخلا يف ت رخأتو .ةلجاع ةقفاوملا بتكيال

 سابع ىلع لخدأ ةركذملاو باطخلا ذخا روضحلا يف تركب يلاتلا مويلا حابص يفو «ةقفاوملا
 ل

 ىلع ةسادنكلل هديروت اوحرطاو قوسلا نم بطحلا اورتشا حرشلا نوكي نأ وجرأ ةنتفلا نع

 اورتشا حرشلا لدعو بقاوعلا فرع نيح هبنت دق يفريص سابع نأكو .هب نوقثت مزتلم

 .رخآ ًامرتلم نركيلو .قوسلا نم بطحلا

 وأ لاير نيرشعب المح نيرشع 0 و ا و او

 ديسلا اهأرو ةركذملا تبتكو ,.بلطلا 0 ا لس وح

 يدوعس ديب يدوعس نم لاس اذإ مدلا نإ هل تلق ين أ ريغ يعينصل حتري ملف يقف دمحم

 « ىضرأ رابشأ فرعأ يودب ينأل الإ ينم اذه ناكامو «كلذ تلعف ذإ ينرذعاف . لمتحيالر مأ

 جرخلا ينأشن اى لخنلا عبني ينتأشنأو رعش تيب يف تأشن دقف ءاهراجشأو اهءارحصو

 . ةماهت قمعو ةارسلا خيرامشو

 ىرخأ ةياكحو
 ةرازو يف ءامدقلا نيبراحملا دحأ روقولا خيشلا هسأري يللا سلجملل ًاريتركس تلقنو

 ةبساحملا يوادنه قزارلا دبع نيواودلا ءاسؤر نم نوكم سلجملاو «بوهلش دومح ةيلاملا

 يقف نسح دمحم شيتفتلا ليمج زيزعلا دبع نيفظوملا رماع يلع تادراولا يثأ باهولا دبع

 نسيسأتا ةرونملا ةنيدملا لهأ نم ًامدقم بلطلا ناك ةلماعم سلجملا ىلإ تلوحو «قاروألا

 نيحو .كلذ ةنيدملا ةرامإ يف ةرادإلا سلجم رقأف «ةرونملا ةنيدملا يف ةيدادعالا دعب يوناث مسق

 فرظلا نأل ليجأتلا رقأ ا أدبملا رقأ غابدلا رهاط ديسلا ناك دقو فراعملا ريدم ىلع ضرع

 سلجمل ليحأو تانيتسلا لوأ يف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايأ يف ناك هنأل كلذب حمسي ال

 يل ترطخ هيلع عوضوملا ضرعب سلجملا عمتجي نأ لبقو «فراعملا رظن ةهجو رقأف ىروشلا
 مهب قثأ ينأل رماع يلعو يشأ باهولا دبعو يوادنه قزارلا دبع ىلع اهضرعأ تضم ةركف
 ريضحت ةينازيم قلغت ال نأ ريغ فراعملا يأر ىلع ةقفاوملا ةركفلا تناك «يب نوقثي مهو

 بلاطلا ناك « ءًايرهش بالطلا ددع ىلع فرصلا لظي نأ يارا رس رخل تاع

 نيح اهيف نيبستنملا ءاوس بلاط لكل فرصملا اذه لظي نأ ةركفلا تناكو ًالاير ١9 فلكي

 مهترشتسا نيذلا قفاو ,ىرخألا ندملاو ةدجو ةنيدملا نم اهب نوقحتلي نيذلا وأ ريرقتلا
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 سلجب رارق ةنيدملا لهأ بلط هلك عضولا تضرعتسا دقو سلجملا ىلع ضرعيل رارقلا تبتكو
 فرصملا ىقبي نأ ساسأ ىلع سلجملا رارقب ةجيتنلا تعضو مث ىروشلا سلجم رارق ةرادإلا
 قفاوو «نييدوعسلا برعلا انئانبأ نم اهيف ماظتنالا لهأتسي نم لك ةسردملا عقاو عسي ًايرهش
 دعاسملا ماعلا ةيلاملا ريدم يفريص سابع ناكف « يأرلا اونسحتسا نيح اذه ىلع 00

 ةيرثكألاب 3 رارقلاب تبهذف ةسلجلا رضحي نأ لق هيدلاب لاغشنالاو سلجملا يف

 اهيف سسؤي نأ قحتست ةرجهلا راد ةنيدملاو» صنلا اذهم ةرقف كانه تناك أرقي أدب 0 ىتح
 سابع أرقو حارتقالا اهدعب تقسو . .«كلذ تلجأ دق برحلا فورظ نأ ريغ يوناث مسق
 ةنيدملاو هناسل هب جوعي رخاس ظفلب لوقيو رارقلا عضي وه اذإف ةرجح ا راد ةنيدملاو» هللا همحري

 نب ديلولا تنأ الف ةرجطا يه لوقأ هنم رارقلا تعزتناف .ةرجه لا راد ةنيدملاو ةرجه لا راد
 كبحصي ال ىقوزرم ةزمح ديسلا كقيدصل نفلتأس نآلا ىنكلو ذاعم نب دعس انأ الو ةريغملا
 ال . . ال . .ال :لوقي فجتريوه اذإف سابع قافاو .كلذ لوقت تمدام ماع لك ةنيدملا ىلإ
 . ةنيدملا بحي هنأ فرعن نيذلا نم هللا همحري وه [نيب ةلزب ذخأ دق هنأك

 لصي نأ لبق هسفن ىلع فرسأ دق مهنم دحاو ناك ولف «ةنيدملا نوبحي مهلك نويكملاف
 . باقعلا اهم هللا لجعي ةنيدملا يف ةلزلا نأ دقتعي هنأل هيلع ذخؤي ام لعفي ال هنإف اهيلإ

 حرشب ىروشلا سلجم ىلإ رارقلا ليحأو ءاذكه الإ سابع ناك امو نييكملل ةزيم كلت
 رثكأ امو ىروشلا سلجم هرقأو هنسحتسا دقو ةيلاملا ةرازو بودنم وه نوكيل رورس دمحم نم
 . اهريغو ةدجو ةنيدملا نم تاثعبلا ريضحت يف مظتنا نم

 زيزعلا دبع نيبو هنيب ةموصخل لمعلا نع فقوأ نيح يفريص سابع عم ءافصلا يتأيو
 0 ا ا و
 نايلسلا هللا دبع رماوأ نيب أطيسو جرخلا يف نوكأ رايسلا يباسحلا مسقلا سيئر ىلإ يلاملا

 . ةيلاملا ةرازو نيواودو

 سابع هعمو ليللا رخآ يف ضايرلا ىلإ ةكم نم صاخلا هبتكمو ناهيلسلا هللا دبع رفاسو
 ذخأو .نييهاذ انك انأل رفسلا اذهب ربخن ملو «رادنزخ يلع دمحم ةسائرب صاخلا هبتكمو يفريص

 بكرن انوحصو «يفريص سابع مهعمو اهنوطتمي ةديدج «سكوب» تارايس صاخلا بتكملا
 ركب وبأ ةثالث انكو ىحض تقولا ناك ,برشو اهيلع رهدلا لكأ ليدوم ةريغص دروف ةرايس
 .دودحلا ىلإ روبعلا عطتست م ةرايسلا تحكو تايركذلا بحاصو يبرغم دمحمو 0

 تعفتراو ناهيلس نب دمح نب ناهيلس قيدصلا خألا كاذنيح ةيلاملا ةرازو ليكو انفعسأو انعجرف
 نيلطعم هعم نمو ناهيلس نب هللا دبع اندجو دقو ةريشع انلصوف  ةرايسلا تحلصاو سمشلا

 اندعب الإ ةيوملا ىلإ اولصي مل ددملا مهءاج اذإ ىتح «تاسكالا» اهيف رسكتت تاسكوبلا نأل
 ل اال



 ناييلس نب هللا دبع مدقت دقو يفريص سابع ىلع تقفشأو . ةميدقلا ةرايسلا باكر نحن

 قئاس ناكو «انترايس ف هلمحأ هتمركأ ذإ سابع ينمركأف هءارو انترايسو ةيولملا ىلإ اعرق

 «ناهيلس نب هللا دبع عم ةيولملا انلصوف ةنراكتلا انتعامج نم بيبح همسا ًاديجم ًاقئاس ةرايسلا

 يفريص سابع َندْؤي بتكملا باتك ضعب اذإف ءاشعلا دعأ ءاشعلا دعبو قافرلا رخأتو

 لاير ةثاب اهيف وه يتلا ةعاقلا رجأتسأ ىنيوث نب دوعس بلطأ تجرخف ةقئال ريغ تافرصتب

 ةرايس جرخلا انلصوو هتمدخب موقأ كئلوأ ةبحص نع همركأ .اهيف انعم سابع لقنأ اهعفدأ

 نم ريزولا اذإف ةميدقلا دروفلا ةرايسلاب نحنو نولاب تارفكب ةديدج دروف انمامأ ناهيلس نبا

 . نيرخآلا عم هترايسل ًاقئاس قئ ئاسلا اذه بيبح ذخأي اهتعاس

 زيزعلا دبع كلملا ةلالج ىلع ملسي ناهيلس نبا هذخأو ينريص سابع عم لعفلا اذه رمثأو

 :لاق ةميركلا ها ءامركم اززعم هناكم ىلإ دري هنع وفعيل

 ال ةمكاحملا هذه عيضيس كنع وفعلا :تلق ة .ليمج زيزعلا دبع ةمكاحم بلطأس»

 باهولا دبعو دعس هللا دبعو ناودع نب هللا دبع ملكأ اعرسم تبهذو ىبأف ةيضقلا فنأتست

 هيلإو فئاطلا لهأ نموهو هللا همحري يضاق هللا دبع سمي عوضوم يف ةئيه اوناكو يشآ
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 نأ اودعوف سابع أطخب مهتربخأ .ةرونملا ةنيدملا ةيدلبب نيمألا ىضاق رمع سدنهملا بسني

 ف ازا ركل عبنيو لخنلا عبني يف ةلوفطلا ليمز تدجوو انناكم ىلإ تعجرو هوحصني

 ةثالث غلبي ال قيض قاقز الإ همأ جوز يداب فيرشلا تيبو نارفلا يتيب باب نيب سيل كرابلا
 ةوظح هل ءرمع يكز كاذنيح ءاسحألا ةيلام ريدم وهو الأ رحبلا عبنيب ب ةسردملا ةلامزو عرذأ

 تلخد هدرا د اللا اب تر نام حر اندتسا حاسم نو دورا ذيع كلاما دع

 ىلإ تفتلي وه اذإف تسلجو ةلامز قيدص ينلبقتسي يكز قيدصلا ضمن (ف مالسلا أرقأ

 ريخلا هابص» كتيحت يكزاي ال :هل تلقو ةيدجن ةجهلب «ريخلاب كيس» لوقي هتافتلا فصن

 ةلامزلا قح فرع دقف بضغي ملو قرعلا يكرت هللا همحري هنأل ةيكرت ةجهلب «فيرش ماشقا

 يكز قح نمو . . هللا همحري كرامجلا ىلع ًانيمأ حبصأ موي ةدج يف روازتن هيدل ميركلا انأ اذإف

 ىلإ ينريص سابع عجر نيحو اهدعبو عبني لهأ نم فرع نم لك ىلع هئافول ريخب ركذي نأ
 سفنتي نأ هتداع نمو يفريص سابع ناك فئاطلا يف يتلئاعو جرخلا يف انأ فيصلا يفو .هلمع

 ا ا هورق يف يقوزرم ةزمح ديسلا هقيدص عم ءاوه لا
 نم ةطنح سيك بح سيك انيرتش هل اولاقف مهلأس ةرم يفو مهتجاح نع يتلئاع لأسيل
 ذخأ را ا ل ىلإ تفتلاف سوسلا هلكأ دقو هاندجو ليومتلا

 سيكلا هل اوجرخأو .«ةفيظنلا ةطنحلا نم ًاسيك هنع ًاضوع مهل لمحأو سوسملا بحلا سيك
 . ةديج ةطنح سيكب مهيتأي فئاطلا لخاد ىلإ هب لزني ةرايسلا يف هلمح

 . ةحامسلاب اهبحاص اهلتقي ةموصخلا ىلع ريصلا لمحأ امو لاجرلا يف ءافولا لمجأ ام

 ينفرعي نأ لبق ينمصاخ :تلق «يفريص سابعل تيوس شيا» رورس دمحم ينلأسو

 . هتفرع نيح هتيفطصاو ينفرع نيح ينافاصو
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهنأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةئيدلا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع ًاثدحتم ىيسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئانعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات تامل .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 24 ماضغلا !اويثيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارح ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مرش نيالا ان ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 . (نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سبيل

 ! ميسربلا نم ةيخولم ةميلو تمقأ . . جرخلا يف

 ريصحلا نم افيكم يسفنل تعئص (مومسلا» تبه نيح

 ترهفكا ام اذإ رهفكت ءاندوفنو انؤارحص

 جيم جوز لك نم تبنت وبرتو زتهت مستبتو . .ءامسلا
 .لاقثلا باحسلا لسري ءامسلا ءاب هللا اهثاغأ اذإ

 دربلا ءارو يرجنو رطملاب حرفن ةنيدملا يف انكو

 ةيولملا نم انرسو .سدعلاو زرلا خبطن هبرشن هعمجن

 . .رطع ميسنبو ةدراب حايرب معني قيرطلا اذإف
 هءوعط . .رسلا دوفن ىلع انلبقأو سمشلا تقرشأو

 (زيرغت) ىشخن اهيلع رورملا ىقوتن نابثك لمرلا نم
 ناودع نب هللادبع لمرلا ناك + ليل ةأده ىف لإ اهب رمت الق. تارايسلا

 اح



 انعنمي وه (نأك ظقيتسا لمرلا نأل راهنلا يف رورملا بنجتن .«ءيش انقوعي ال هاطختت ًادماه ماني

 هذهل بحلا ران نم ينيع تعمدو ةملكلا هذه تبتك . . رعاش انلمر ىتح .هيلع ةأطولا نم

 نلف هتفلأ رمأف ينومتبذك نإو .ركشأل ينوقدص «ضرألا هذه ناسنإل بحلا رونو ضرألا

 هذه بيجع «.ةرهزم ةنج يف ىنتدجو ىتح رسلا دوفن نم لوألا ربشلا وطخن اندك امو

 رمحأ . .نول لك نم رهزلاف «ريهازألا تحت لمرلا دبلت ,تثيغأ اذإ عرمت اذكه ضرألا
 انحبصأ اهاشخن انك يتلا دوفنلاف .ىرخألا عم تقشاعت ةرهز لك |نأك ضيبأو رفصأو

 «ةريجش لتقي وأ ةرهز ةرايسلا قئاس أطي نأ ىشخن . .تارايسلا ةأطو نم اهيلع ىشخن

 ثيغلا ةمحر نم اهلايو «لامجلا ةنتف . .ثيغلا ةنتف نم اهلايف ءاناته اذاذر ءامسلا ترطمأو

 :لاق .فق .قئاسلل تلقو .رهزلا اهيف تبني تمحارت ذوفنلا اذإف ةمحر ضرألا ىلع ضافأ

 رصقلا ىلإ وه .هيلإ لصي يذلا ناكملا يف هاقلنس :تلق ءانتوفي نأ ىشخن انقبس ريزولا

 0 :ل روهزلا ةايحب انهن ةظحلا فقن انعدف « ضايرلا يف عبرملا يف نحنو

 نأ اوفرعتلف روهزلا هذه متيأرأ : يبحاصل تلقو .لائلل ةيحتلا يدؤت لالا تقشع يلا

 فصي مل روهزلا فصو نيح ةرعاشلا هحوربو ةرعاشلا هذه هضرأبو ةرعاشلا هتغلب يبرعلا
 «لينلا عرت ىلعوأ ىدرب لوح هل اهوفصو وأ تارفلا ءىطاش ىلع اهآر ةرهز وأ ًادروتسم ًارهز

 موصيقلاو حيشلاو لفلاو نيمسايلاو درولاو ناوحقألاف ,هفرع يذلا رهزلا الإ فصي مل هنإ

 .قيغلا هشنت: فار حت اردن ناك ةيارت' لع ارخذ اهفرع نيح اهققع . اهار اهلك

 . اهعمو اهلو اهو اهيف تنك تاظحل .عرمأف . .اهاقس

 ءاملا سبحت مل جالفألا امك جرخلاف , عرازملا هيف ترثك دقو جرخلا ىلإو ضايرلا ىلإ انلصوو

 يا ل ا و و ا ااستلا
 ىسنأ الو ءاهنويع ترجفتف ءاملا نزتخت نأ جالفألاو جرخلا ضرأ تبأ «ةماهيلا رجح ءرجحلا

 امو علضلا نيع ىلع علض هءانحنا اهنأك .لبحلا اهيلع ىنحنا نيع «ةرغد سفخ سفخلا

 ةمرلا يداو نم ىلعألا ءاطع نم ريفاون يف وأ يزاوترا جيلخلا ءايف .جيلخلا ىلع ءاملا سبحنا
 .ةارسلا عئارش نم ىتحو يمداودلا ةبضه نم ىتحو .رساودلا يداو نم ةفينح يداو نم

 «بضني ال ٍدع نم ءاملا حتمت نئاكم اهيلع تبكر ةحمس نيعلا نم ءاملا اهيلإ ليسي عرازملا
 0 0 لوادج لودجتي مث ةرطنق يف ليسي
 ىلع اهنايعأ نيع نم لب ةنيدملا لهأ نموه دحاو الإ ميصقلا لهأ نم ةرثكلا .ضرألا عطق

 دهنأ نم ؛ةمعان ايندلا تناك نأ موي ناك يذلا دوجلا وبأ ةزمح ريبكلا هوخأ هعمو دوجلا وبأ

 نم هيت ىلإ عضخيو ءاخرلا ةرفو نم ناك يذلا هيتلا ىسني وه اذإف ءاهايت ةنيدملا يف نايتفلا
 تفلظسسلا مق
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 نم مهنإ «تامسبلاو تامسلاب مهفرعأ تنك نيح جرخلا لهأ ينفرعف يبتكمب تكسمأو
 نوملسم ريبكلا نايكلا اذه يف نحن لبق نم اهانلق دقف .ةملسملا يتمأ نم مهنإ برعلا يموق

 امو قرفت ةرعن لك مالسإلا درط دقف «ةيجاودزا ال جوازت مانسلا ىلع نويبرع ةورذلا ىلع
 (رضنلا دلو نم انأ ,بلطملا دبع نبا انأ بذك ال يبنلا انأ) هموق ىلإ ملسم بستني نأ ركنأ

 برعلا ىلع اوركنتي نأ برعلا ريغ ىلع مالسإلا ركني امك مالسإلل ركنتت يهو حابت ةيموق الف
 . (نودبعاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ)

 جرخلا فرش ضيبأ موي ينو جرحلا يف يناقبأو ةدج ىلإ ناهيلس نب هللا دبع ريزولا عجرو
 ةلكشمل ضرعتأ انأ اذإف «.نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ناطلسلا مامإلا عمجملا لوصوب

 ءاينانتدت ا مسق نسارأ رهزولا تكفا تناك الا انآ ان «لمح الو يل ةقان الف اهب يل نأش ال
 ديعبو عورخلا تيزب (اهتيزت) نأل ةدحاو تلطع ثالث ةحمس ىلع ةبكرملا نئاكملا تناكو

 ةثلاثلا تناك ولف .لوطي |مهليغشت نأ ريغ نيتيفاك ناتنيكملا تناكو «برحلا مايأ يف لصي نأ
 «يفكت نل لمعت ىتلا ةنيكملا اذإف نيتنيكملا نم ةنيكم ترسكو ءامهلغش لاط امل لمعت
 اولاقو « يفكت ال ةدحاولا ةنيكملا «ءاملا حش نع هنوربخي «جرخلا ريدم ىلإ نوعرازملا عرسأف
 نأ هناكمإ يف ناكو «نبللا نم اباب نايلس نب اهيلع ينب نزحم يف ةنيكم دجوت :ريدملل
 دوجوملا زيزعلا دبع كل لا ةلالج ىلإ ةيقرب مهل بتكي نيعرازملا ىرغأو ءأربت هنأ ريغ فرصتي
 ةماعلا لوقت اكو «نزخملا يف ةنيكم زجاح ناديزلا» اهيف بتك دقو عضولا نوحرشي جرخلا يف
 هللا ةمحر ينتكرداو .نيكسملا انأ هقيطأ له ءزيزعلا دبع بضغ قيطي نمف (هللا كل لفاغاي»

 ىلإ ويدارلا رابخأ لقني ناك يذلا ينادوسلا يرصملا يبرعلا ديعس دمحأ ناك دقف ةفداصملاب

 بئان هلأس ىوكشلا ىأرف ناويدلا ىلإ ديعس دمحأ تداق ةفداصملاو ءزيزعلا دبع كلملا ةلالج

 هل ةقالع ال ناديز ديعس دمحأ لاقف اهموي ًابئاغ ناثع نب هللا دبع ناك دقف ناويدلا سيئر

 «لحلا نوكيل ,نآلا بهذأس رصعلا دعب الإ - ال ىوكشلا رخا كوجرأ .ءكلذب

 ىتح بيدأتلا بهرأ بضغلا فاخأ ربخلا عمس أ تدك امو اعرمم كفي دمحأ ينربخأو

 جرخن بابلا مده هعم تعرسأف قلخ اذ ايران ل سدنهملا تيدان

 مو ءاملا قفدت ام عرسأ امو اهبكرام عرسأ امو ةحسم ىلإ بهذي يروللا ىلع اهلمحن ةنيكاملا
 ناقتاف كلذب عنقأ ملو رسكت مل ةنيكام نأك ةحمس هايم تقفدت ىتح رهظلا يلصن دكن

 تبكرو بابلا تمده ٍنأب هربخأ ناميلس نب هللا دبعل قربا ينلعج اهلعفأ مل ةريرحجل بضغلا
 كراب تنسحأ :ريزولا نم باوجلا ينءاجو ىتيقرب نم ناويدلا ىلإ ةروص تيطعأ ىلعلو ةنيكاملا

 يناثلا مويلا ةحيبص يفو . .اهليباقع نم ناك نإو نكت مل نأك ىوكشلا تضمو مكيف هللا
 نب هللا دبع ثلاثلا ناكأ يردأ امو دعسلا هللا دبعو يوادعسلا يرون يبتكم ىلإ لصو
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 ىوكشلا نأل اهتزجح يذلا انأ ينأك ةنيكاملا زجح نع ٍنولأس . . تيسن دقف هريغوأ ناودع
 كلذ ناك (منإو اهعنمي ال اهزجاح وه ناميلس نبا باوجلا اهيفو ةيقربلا تجرخأف كلذ تلاق
 تلصو دق تاجعزملا نم ءيش الو اوأر اب | اوعنقو جرخلا عرازمل ةثيذملا اهاندجو ىتحبهنم ةطيح
 ءيش لك لبقو ًالاث نائعلا دهف لضفو ًايناث ديعس دمحأ قيدصلا ءافوو الوأ هللا ةمعن هيلإ
 باقعلا ناك |نإو باقع يلع ء يجي مل كاذنيح جرخلا ريدمل حامسلا ءيش لك دعبو هلل لضفلاف

 .ىوكشلا ةميزهل
 ةريبك ةعرزم كانه تناك دقو «ةرغد» سفخ يفو ةطنحلاو ةرذلا نع :ىرخأ ةياكحو

 ناكو ناهيلس نب هللا دبع دنع ايوخلا رابك نم «لدوبحلا مي ميهاربإ» اهب فلكملا جرخ لا عورشل

 ىيف اهدصحو ةيوتش ةعرز . .ةطنحلا عنز دا يدؤيو ةيلوئسملا لمحي الجر

 اهنازيك توتسا ىتح ترمثا ةرذلا تجاهو ةيفيص ةعارز ةرذلا عرزي ٍضرألا ثرح مث اهنابأ

 نيح بيجعلا نكلو ناويح فلع بصقلاو اهعمجي ةرذلا تابح . . اشحن اهشع داوعأ لغ

 اهراثت نم. ىقب نيح ةرذلا تحت تعبت ابنه اسايكأ عم اهل يف ةطنخلا دتسو ةردلا ناجح

 اهنكلو فيصلا يف ةطنحلا تبنت :: فيك ةبيجعك اهعمجي لبانسلا ةئيلم تبنت يه اذإف ضرألا يف

 دق بضقلا نم ناديعلا لظ اماك ةطنخلا تابنل ًاخانم ةئيب تعنص تجاه يتلا ةرذلا
 ضرألا تطعأ ةدوربلاو بصقلا نم ليلظلا لظلاف . . ةطنحلا ببسب تعرمأ ًادرب تثدحأ
 ديفتسن انلعل نكلو ةبيجعلا اهنأل ال كلذ بتكأ . . حمقلا اهيف تبني ةيتشملا اهنأكو نوكت نأ

 . ةئيبلا بحاص نكي مل تقو يف تابنل ةئيب عنصن دق يأ ةرهاظلا هذه نم
 ريغل ةليصحلا نأل كلذ عيطتسن ال نكلو اهلكأن تاورضخلا ىلإ جاتحن دق جرخلا يفو

 يع نسح نأ تعمسو . «جرخلا قكاش يمحي ال ليلق وغو اهنا دوجولا نالو تاورضخلا
 تقلس برجأ نأ تدرأو ةيخولم هنأ ىلع ميسربلا نوع فيرشلل خبط دق رهاملا خابطلا
 تفطقو قولسملا يف ائين موثلا ترثكو ةيللا نم عطقو علاضالاو صفلا نم مسدلا محللا
 ءاذغلا تددعأو ا ل يللا لاح ةيخولملا هنأك هتمرفو 00 قرو
 ةحئار موثلاو محللاو مسدلا عاضأ دقف اولكأو . . ةيخولم انؤاذغ مويلا مهل لوقأ .. المزلل

 اولاق امو مهدحأ ةدعم ركعتت الثل يناثلا مويلا يف الإ مهربخأ مل اوعبش ىتح اولكأف . ا

 ميسربلا الإ نكت مل هذه ةيخولملا نكل اولكأ نيح اوركنأ امو ائيش
 نساقعي لع ةريضح ل صقا ةليحلا ل تعتنتو مومسلا ىقوتأ فيكف فيصلا دتشاو

 ىلع هتقلعو ةريصح لا ىلع هجسنأ أرفض ميسربلا ترفضو ةضيرع ةليوط تناكو ةذفانلا

 اذإف ثالث وأ نيترم ءاملا شرأ تقو دعب الإ فجي ال ءاملا كسمي ميسربلاو ءاملاب اهشرأ ةذفانلا

 لضعلا يف ةوقو سفنلا يف ةوق اهنأل ةيساقلا مايألا كلت ةولح . . يوارحص فيكم وه
 كلا ويري



 . بابشلا هب ايحيال دق فرتلاو لاجرلا هب ايحي فظشلاف

 مهبتار ناك لمعلا نوسراهي هنم ًانوع ناميلس نبا مهدعأ ةنيدملا نم بابش كانه ناكو

 ريدم ىلإ يردنرد هلالا دبع نبالا مدقتو بتارلا ةدايزب ريزولا رمأ نع ارمأ تردصأف اليلق
 لاقف ةفرعملا قح باشلا فرعي ملو ًالوغشم ناك ريدملا لعلو ةرضخلا ضعب بلطي جرخلا
 نآلا هل تلقف وكشي ءاج ىتفلا ينءاجف «ةرضخ نولكأت مكتيب يف متنأ ينعي .ةرضخ شيفام»

 نايعأ نم يردنرد نيمأ هوبأ يردنرد هللا دبع اذه :هل لوقأ ريدملا ىلإ تبهذو كفرعيس

 ناطلسلا دنع لوألا لجرلا ,مظعألا ردصلا هنإ هفرعت كلعل همأل هدجو زايتما هل ناك ةنيدملا

 باشف يويدخ ليعامسإ ىلع دي هلو فيصن رمع ىلع دي هل نوع فيرشلا هرهص ديمحلا دبع
 فرع نيح ريدملا بركف ؟هتيب يف راضخلا لكأي ال راضخلاب ةئيلملا ةنيدملا ءانبأ نمو هدج اذه
 لك تمي امهالك . .قرعلل نحي قرعلاو هيوم ريصيام مدلا :اولاق اكو باشلا ىلع فطعو
 ةروسكملا اياصعلا تعاضو ةروسلا تمت بيتاتكلا ءانبأ لوقي امكو . . كارتألا ىلإ مهنم
 .دعب هركذ يتأي لمع نم رثكأ ىلإو ةكم ىلإ دوعأ . . جرخلا ىلإ يتلحر تهتناو
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 5 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيضيرات دهاشم اهأ !اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت /

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع اثدحتم يسفن

 ةيملاو ىديمحلا دهملا ةياوعلا ةلوذلا ةهغ قف ةروشلا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خبراتلا نم خيرات تاي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 دب ماصيلا اوشعب نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةبارج ةداملا نوت ال نيح ضعبل مهر دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 نمألاو جحلا . .زيزعلا دبع كلملا

 رصم نم جاجحلا قفدت . .ىوضر عامتجا دعب
 . هنمو هبو زيزعلا دبعل اوناك مهرخآ ىلإ مهوأ نم ةيبرعلا ةيموقلا ةاعد

 نأ ىلع صيرح ينأل (انألا) نع تبتك نأ ينبسحأ امو «ةياهنلا ىلع تايركذلا تبراقو
 نع ثدحتلا نم كلذ سيلف «(انألا) ضعب ءاج نئلو .تملع ام . . تدهاش ام بتكأ
 ءالؤه ركشأل يلمأ انأو تخرص انألاف ,نايس ءابضاغ وأ ًابتاع مهضعب سفنت نإو سفنلا
 انبونذ انل رفغي نأ هللا لأسأ . .دحاوب مهسفنأ اولغش نيذلا

 خيرات لجعتسأ تنك امو .ناونعلا عرش يف لخدألو فان الو اهب سفنتأ هذه ةمدقملاو

 ني رهط ىف تايركذلا هذه ٍلمأ نأ موي يل لاق نيفقثملا نم ًاباش نكلو .هبتكأل لطبلا
 ىتح ةيقرشلا ةقطنملا يف ناجرهملا ركذ ءاج دقو نهشلا اذه نم نيرشعلاو عبارلا سيمخلا
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 نع هتالاقم بتك نيح لكيه نينسح دمحم ىفحصلا بتاكلا ىنبجعأ لاق ثيدحلا دتما اذإ

 دمحم تلق «فرعأ ام ىلإ ةدوعلا ىلإ عارسإلابو ةبيدبلا ةعرسب هل تلقف ءزيزعلا دبع كلملا
 ةيموقلا نلعأ دقو رصانلا دبع لامج نأ امك .رصانلا دبع لامح هديس توص لكيه نينسح

 لسابلا دمحو مازع نمحرلا دبعو يرصملا يلع زيزع توص الإ نكي مل رصم ةبورع نلعأو
 نويموق مهلك .ماشلا لهأ نم ةرثكلا عم مهتاوصأ تبكاوت نيذلا «ةبورعلا خيش يكز دمحأو
 كلملاف .هسفن توص ناك دقف يرصملا يلع زيزع الإ ,يرصحلا عطاسل ىدصلا مهلك لب

 نأ ىتح «ةيبرع 0 ةضمن نييموقلا رظن يف اوناك مهلك ,دوعس لا هؤابأو زيزعلا دبع
 مكاحو .يباهشلا ريشب نانبل ريمأو رازجلا اكع مكاح عامتتجا نع بتك يرصحلا عطاس

 ةكرحب مايقلل نورمآتيو نورمتأي اكع يف اوعمتجا ةثالثلا ءالؤه نإ لاق( ىتورتلاو قم

 مه |نيبو «ةيناثعلا ةلودلا نم اهيروسو اهنانبلو اهنيطسلف اهلك ماشلا لالقتسا نوعزتني ةيموق
 دجن هذه اولاقف .ماشلا ىلإ مطوصو عستا دق ةيبرع لئابقو ةيبرع ةجوم نأ اوعمس نوعمتجم
 ضفناف .باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش ةوعدو دوعس لا ةكرح لمحت اهلئابق تلصو

 يرصحلا عطاس قيلعت ناكو هميلقإ نع دحاو لك عفاديل يباهشلاو فسويلاو رازجلا عامتجا
 يه ام دوعس لآ ةكرح نإ لوقيوه مث ماشلا ةروث نم ةيناذثعلا ةلودلا اوذقنأ دق دوعس لآ نإ

 فقوم ىلع رثعأ مل يلعلو ةرظنلا ا ىلإ اورظن نويموقلا اذكه «ةيموق ةكرح الإ
 أشنتو ءاعنص يف الفط أشن يبلح هنأ عم يرصحلا عطاس هبتك «نميلا عم ةينامثعلا ةلودلا
 نإ هنأ ريغ هيلع ًاقح نميلل نأ عم 0 هاتلعج ءاعنصو بلح (نأك رمال ل

 هيلع ةينامثعلا ةلودلا ا ةكرح نأ |برلف ةينامثعلا ةلودلا نم نميلا فقومل ركدتي مل

 رظني ملو «نييموق نميلا هركذ نع هزجح بهذم ةيديزلا نأل «ةيموق يرصحلا عطاس هاري ال
 يف برعلا لئابقب يرصحلا عطاس رثأت نأل ,دوعس لا اهرصنب ضب ةيفلسلا ةوعدلا ىلإ

 رهاظ نأل ,هرهظأف ةفرعملا نماك ىلإ داع ءاورصتنا مبو اورصن امل هتفرعمو ءارحصلا ودجن

 كلم نيسحلا نب لصيف نأ ةبيجع كلتو نأ (ك .هنادجو يف ًانيمك هل ذختي مل نميلاب هتفرعم

 دبع نب زيزعلا دبع الإ برعلا ةضه: دوقي برعلا يف اهيعز ري مل مدرم ليمج انربخأ امك «قارعلا
 . هنمو هبو زيزعلا دبعل اوناك مهرخا ىلإ مهلوأ نم ةيبرعلا ةيموقلا ةاعد نا ةليصحلاف نمحرلا

 نيديؤملا اوناك مهيلع راعتسالا ناطلس مغرو مهبهاذم فالتخا ىلع نويمالسإلا امأ

 «هورصانف زيزعلا دبعب اورصتنا نويفلس نويمالسإ دنملا ف ثيدحلا لهأف ءزيزعلا دبعل

 لمشلا عمج هنأل ,بهذملا فالتخا مغر هب تبحرو زيزعلا دبعب تحرف ىرخألا بهاذملاو
 تلثم دقو ةكم يف دقعنملا يمالسإلا رمتؤملا نإ ىتح ةرافخلا حاذأو ةواتإلا عفر جيجحلا نّمأو

 هللا راج ىسوم ةماعزب ناتسكرتلا اوملسم . . لوضانألا اوملسم . . نيملسملا : 0
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 لكيم نييسح دمحم . ل

 دبع كلما مهولثمم عياب دق مهريغو . .ةفالخلا ةيعمج . . ثيدحلا لهأ دنا وملسم ..
 .زاجحلا ىلع اكلم دجن ناطلس زيزعلا

 تطعأ دق «ةيبرعلا راطقألا لك يف برعلا نييموقلا ةقادصو .يمالساإلا رمتؤملا ةعيب اذإف

 ينو رقؤملا يف ملسملا عامجالا ةعيب نأل رمتؤملا لبق ناك ام لك ءاغلإ زيزعلا دبع كلملل
 زاجحلا كلم بقللا حبصأف .رمؤملا لبق ناك ام لك تح دق .زاجحلا اولثم نيذلا مهتعيلط

 نم ةماعزب ةيبرعلا ةيموقلا هب اوكرحتف لطبلا اودجو نأ نييموقلا ةقالعو نمألاو جيجحلاو
 .اهل ناك

 ىلع ىغطي الأو برتقي نأ هللا دمحي درمتملا وأ ديعبلا بتاكلا نكل :لوقي باشلا سفنتو

 ا ل ا ا 4 ريوق يد

 0 ا راو روكا . 0 ا

 دوواد رصمت يماشو ةدوج وبأ لاشيم دحاو ٍنانبلف ريصقلا يسايسلا لاقملا امأ «دايرصم

 ناسحإو داقعلا ردق صقتنا ام كلذ يف سيلو .ةزمح رداقلا دبع ميمصلا نم يرصمو تاكرب

 ريغ ,ريصقلا لاقملا يف نيمأ ىفطصمو ىلع ردق صقتني مل اك ليوطلا لاقملا يف سودقلا دبع

 ىلإ عجرت مل يتلا عقاولا نع ةفيرطلا ةركفلا ريغ يه بولسألا ةيرطتب يأرلا ةبالص نأ
 .ديلتلا
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 ةءارو يرجأ هبلطأ تلزام. ءةسدقملا ةماعزلا نع لكيه نيسح دمحم روتكدلل ًالاقم نإ .

 ف هتداهشب ساحنلا سند يذلا وه اذإف هتملك مرتحي مل هنكلو .ساحنلا هيفطصي ناك موي

 . ساحنلل ةباثملا هللا لأسنو ةباعملا هقحلت مركم «ةروثلا مكاحم ىدحإ

 ةلبقلا ىلإ هجتا نم لك ةشهد نكلو نآلا ىلإ ًالئثام كلذ لازام . .جحلاو نمألا نعو
 ده عييصب ردا دعبل نعول دبع ني ريالا دبع اطما تح يلا راو هيلع

 . (هللا ةمعن كلت) اولاق اوبجع اذإ ىتح .نمألا

 نيحو ةرافخ مهسرحت الو ةواتإ نوعفدي ال نينما جاجحلا شيعي لامجلا ىلع جحلا ناكو
 ةرايسلا يطتمي جيجحلا حارتسا ,تاكرشلا تدحوتو تاكرشلا تسسأتو تارايسلا :كترثك

 جرخملاو موقملا ىلع زيزعلا دبع كلملا معنأو ةجارخلاو ةماوقلا تيغلاو «ةيطم لمجلا دعي ملو

 مهلك  نيجرخملاو نيموقملا ءالزبك فراعكو حشا ةرادإل ريتركسك هفرصب موقأ نأ تفلك نوعب

 . ءالؤه فرعي ايودب 5 يذلاو ةبآلل ةباغلا نم ةيبرحلا ةنيدملا نباو .برح نم

 نم نوجرختيو ًارضح نولمعي مه اذإف «رمألارخآ كلذ دمح رمألا لوأ عزج نم لعلو

 وه ىضمام لك نع فارصنالا ناك « ادونجو طابق سرحلاو شيجلا| يفو ةرتاكد تاعماجلا|

 .هيف مه ام وأ هيف مه نم لكل ةمعنلا
 رورس دمحم فلك يتلاو ةيلاملا ةرازوب ةطبترم تناك يتلا جحلا ةرادإل ريتركسك تفلكو

 نم جاحلا هعفدي ام ة ةميقب تاقاطبلا تلح دقو (ءةدح ف نحن اذإو .اهريدي نأب نابصلا

 ا اذإو هلادرعلا مساب اًهياَس ناك ام ءاخلإب ارغألا مزلف روجأو عسر

 .فللذ" لإ اهو

 رخاوبلاب نولصي برعلا نم جيجحلا ناكو ةدج يف جاجحلا ليحرتل جحلا ريدأ نأب تفلكو

 دبع كلملا «نيكلملا نيب ىوضر عامتجا ناكو . يقيرفإلا لامشلا نمو ماشلا نمو رصم نم

 برح تعلط هلعف امو لب ءرصم نم جاجحلا هب رثاكت دق هللا اهمحري قوراف كلملاو زيزعلا

 ما تول تل ل

 :ركذت نأ دبال تايركذ اهيف نأل ! ؟كلذ ركذأ
 0 ب ا ورسم ما ا لخد ١

 تم ةقالطقلا نوم ال وهو نسم نم لدعو ةزعع لع لك : ةئازك ينم
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 نآلا نحن) خأ اي :لاق ملس نأ دعبو ,جاحك عفدي مل هنأل .هزاوج تازاوحلا ريدم رون

 ًاناوخأ انك دقل «كل هللا رفغ : هل تلق ىوضر يف ناكلملا عمتجا ام دعب اناوخإ انيقب

 نيكلملل دمحن انك نإو «نيكلملا عاتجا لبق .رهزألابو دجسملابو ةغللابو نيتداهشلاب
 دمحم ءرون حلاصل تنفلتو ,برعلا لكل ريخ وه برعلا لك نيب مائولاف ءالعف ام

 . اهنم جحيسو ةنيدملا ىلإ بهذيس جاجحلا ةلماعم لماعي ال ةيكتلا بتاكشاب يسرملا

 رافغلا دبع اشاب دمحأ يدنع :ةيرصملا ةرافسلا لامعأب مئاقلا ربج دمحأ ىلإ نفلتو - ١

 دمحأف تبهذو .ةكم ىلإ مهرمأ ربدن انفرش لاعت ,نيسح لالجو مانغ ناميلس دومحمو

 رونأ هيف (ن يذلا تيبلا نم ةيفونملا نايعأ دحأو نييروتسدلا رارحألا وضع رافغلا دبع
 اذإو ةكم ىلإ عولطلاب امهرمأ تربد .دفولا ءارزو دحأ مانغ ناميلس دومحمو تاداسلا

 قيدص انأ فرعي ام وه يزاوج بحس رون حلاص دلولا فوش : يل لوقي نيسح لالج
 ام رون حلاص .«نوعمسي نورضاحلاو :هل تلقف رورس دمحم قيدصو نايلس هللا دبع

 ةقاطبلا لمحت مل فقوملا اذه يف كسفن تعضو تنأ .ةفيظولا بجاو ىدأ دلو شوه
 كل نوحمسي رورس دمحم وأ نايلس هللا دبعل نآلا نفلتت نأ امإف ءزاوحلا بحسف

 :هلمحي يذلا فلصلا لكب رافغلا دبع دمحأ ملكتو ,بولطملا عفدت نأ الإو زاوجلاب
 :ريج دمحأ لاقف .كسفنل اذه تبج تنأ

 . موسرلا نم ىفعأ ثيح زاوجلا انبحسو رورس دمحمل تنفلتو ,تنأ نفلتت نأ كوجرأ

 ةسائرب مهلابقتسا متو ءةيرصملا بطلا ةثعب لبقتسن نأ يلاغ مالسلا دبعو انأ انفلكو -“

 ةرادإ يف ةيلاملا نوئشلا ريدم تدجوف يبتكم ىلإ تعجرو «رامع نمحرلا دبع روتكدلا
 مكيدل :هل لاق نيساي فسوي خيشلا نأل ةمزأ هتبكر دقو هللا همحري زازق دباع جحلا

 نم ةباجإلا ىقلتي ىتح رص امو .هوذفنت مل اذال ,ةيرصملا ةيبطلا ةثعبلا لابقتسا رمأ

 لخاد ناك اهبتكمو ةيجراخلا يف نيساي فسوي ديسلا تبلطف كلذب دباع ينملك «دباع

 ,نوفيلتلا يلع فسوي خيشلل اريتركس ناكو يوارصب ديرف نبالا قيدصلا اذإف قدلبلا
 كلذ ريغ هل لاق نم بذاكو ةرخابلا يف ةثعبلا انلبقتسأ انأ فسوي خيشلا ربخأ : هل تلق

 فسوي خيشلا لصتا دقل :لاق ديرف ينملك ,ريصق تقوب اهدعبو .هتميق تناك امهم

 «كلذب ريج دمحأ ملعو لوألا ربخلا تغلب يتلا يهو ةقيقحلا فرعو ةيرصملا ةرافسلاب

 يذلا .أطخلا اذه نع رذتعي ربج دمحأ ءاجف بتكملاب رورس دمحم ناك ةفداصملابو

 . فسوي خيشلا عم انجرحأ

 نويرصم نويروس جاح فلأ رشع ةثالث ةدج يفو ةليلق تارايسلاو نماثلا مويلا ءاجو - 5
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 يف ةيوحلا نم رورس دمحم ىلإ نفلتو ءًادغ جحلاو« ةيورتلا موي مويلاو «كارتأ ةبراغم
 الو رهظلا دعب نحنو جاح فلأ ١7 :تلق ؟كيدل اذام :زيزعلا دبع كلملا ةمدخ

 ريمألا نآلا مكل لسرأ عافدلا ةرازو رمأف زيزعلا دبع كلملا لضفت :لاق «تارايس

 ضبقلا قلأو كدنع نيذلا جاجحلا لمحت ويلبد فأ ةرايس 0٠ زيزعلا دبع نب روصنم

 : لاق « يعم نوكي ةطرشلا ريدم هناجه ليلخل نفلت :هل تلق «ةيضاف ةرايس لك ىلع

 بابلا يف شيتفتلا ةياهن نع ينوزبارط رظتنم تملكف « يتيلوئسم ىلع تئش ام لعفا

 وبأ حلاص دمحم تملكو .جحلا دعب تاقاطبلا .تاقاطب ال : نيفوطملا سيئر تملكو

 ىلع جحلا دعب ةكرشلا باسح .جاجحلا لمحتس عافدلا تارايس «ةكرشلا ريدم ةدانز

 بهذت اهكرتأ مل تارايسلا تلصوو رون حلاص دنع اهتزجح يتلا تازاوحلا باسح

 جاركلا ىلإ ةورضخ حاجخا نأ : شقتي هللا ديع:بيقتلا تملك  ءالكولا تيب لإ

 ليلخ يعمو جاركلا يف تثكم تافرع رحال لاجم الف شفع نودب نوبكري
 . عيمجلا لحر ىتح ليللا فصتني دكي ملو «هناجه

 تلق «نييروسلا مدق يل لوقي بيصعلا مويلا كلذ يف نيساي فسوي خيشلا ىلإ نفلتو -5
 همحري جاح ىلع جاح ميدقت نكمي ال هنأل مهفو كحضف (هديبع ابأ اي كريغ اهلاق ول)

 . هللا

 ايحي نوفتهي مهو يبتكم ىلإ ةرثاك ةرثكب نويرصملا جاجحلا ءاج مويلا كلذ ةحيبص يفو -5
 ىلع تفقوو .ةجعلا كف ايه هللا همحري زازق دباع لاقف «قوراف ايحن . .دوعسلا وبأ

 يف متنأ دحأل فاته ال «كيبل مهللا كيبل جحلا يف قوسف الو ثفر ال : لوقأ ةفرشلا

 . .اوفرصناو ,تافاته شيفم ليكولا اولسرأو اوبهذا جحلا

 دقو . .تاقاطبلا ةيحان نم دا رفألا ضعب سمت ةليقث اهنكلو اهتيسن ام ىرخأ تايركذو

 . «نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو وفعلا ذخ» هلالج 0

 معيد وب يندعسأ اف سفنلا ةحار اهيف ترسخ . .فئاظولا تايركذ تهتن

 اباوص ديرأ ام سفنتملا نوكأ نأ ينتطعأ اهنأل دعاقتلا ىلإ تلحأ 0

 كيأر بتكا :لاق دقف يبسوتلا يدايعلا نداكلا عمم ايد تيم تاراطع > وأ
 :لذنلا يتاكلا وكت نأ كايإو اطنغ وأ ًاباوض
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 7 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل
 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهنأ اكتايركذلاو

 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت ١

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ائثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناقعلا ةلودلا دهع ىف ةروشملا

 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث د فا رشألا دهع مث يداش رلا

 خيراتلا نم خيرات تاي كدت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا ذوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةكدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو

 .(نحد» لا اهلك انإو «لنألا» اهيف سبيل

 ًايكم ةمركملا ةكم يف يسفن دجأ ينإو 05 ,ةديرجلا ةنيدملا تقرافو
 لكل بحلا شيعأ ينأل نيتكملا ىلع كلذ رصتقي الو .ةكم لهأ نم اينيدم ةنيدملا لهأ نم
 ربانملاو بيراحملا ترثكو اهيف نذآملا تعفترا ضرأ لك نم وأ ةيبرع ضرأ يأ نم ريش
 ىلع ةملكلاو .رونو ةياده بارحملا يف نارقلاو «ةرانإ ةرانملا ىلع ناذألاف ,.دجاسملا ترمعو
 كسمتلا ىلإ مهوعدي نيلصملل مامإلا مالعإو نيتداهشلا نالعإ ,مالعإو نالعإ رينملا
 . «ةعاجلا ىلع هللا دي نإ» و «ةعامجلا عم هللا دي نإ» ةعاجلاب

 موقأ نأ الإ يل مهال ميقتسملا قيرطلا كسمأ ءاهيف يسفن تمركأو .ةكم ينتمركأو
 تعطتسا امو لمعلا ديس نم وأ بهاو نم قحلا مرحأ الأو ةعاطتسألا ردق ىلع بجاولاب
 لوأ اوناك دقف « مهب ًاطيلخ تنكام ريرحتلا ا «لاقم بتاك ةفاحصلا ىلإ دوعأ نأ
 . مهسفنأل الإ اوعستي ملف نييماظع . .قوفلا لهأ نمرمألا
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 ىلع مظاعتي هتفاقثب ًايماظع هللا همحري ناك هنأل ءرشنلا نع دعتبي هتاحش ةزمح ناكو
 ىلإ يتلحر موي ةدج يف هتفرع « «نميظاعتملا نم اونوكي مل نيذلا هب مظاعت ًايبعش «نيمظاعتملا

 ؟هتاحش ةزمح باجعإ عيطتسي يذلا وه نم نكلو هب افسم تنكر لنملا

 هقيدص روزي هتاحش ةزمح لصو .فيصن يدنفألا تيب يف ةماقألا يلايل نم ةليل يفو

 نم هب عمس دق هلعلو يمساب هتفرع ءاذه نم لأسو فيصن نيسح دمحم نيسح ذاتسألا

 :لاقف رخاسلا هبولسأب دبزلا ضخمي نأ دارأف «ةنيدملا ةديرجب يتلص نمو ةباطخلا ينارتحا
 0 نأ ىنعي ب اذه : :ًاكحاض هل تلقف ؟يقوش نم رعشأ وهام سونرع قداص كيأر شيإ

 هتبجعأو ناحل ةزمح نم رعشأ وه كاوسملاب رعشلا نازيم سيقي يذلا يلاغنبلا ةلفسملا

 سرتفا دقف يقوش امأ حتفلا ةلجم يف سنرعتي ناك هللا همحري سونرع قداص نأل ةباجإلا

 اذإ ىتح طيقنش ءاملع دحأ ىلإ ثدحت دقل : هل تلقو .طيحملا ىلإ جيلخلا نم يبرعلا فقثملا

 ءارحصلا يف ًاحاحقأ ًابارعأ متلزام ةغللا ظافح طيقنش لهأ متنأ : خيشلل تلق راوحلا دتما

 ملاعلا لاقف ,ليذه رعش متربكأو ةيلهاجلا رعش يف مكسفنأ مترصح اذهل «ةيقيرفإلا

 'دشنأو مهل ظفح تييلا اذه لثم نوثدحملا لاق اذإ يطيقنشلا
 اهتاوهص | يمح  ليخوخأ نكل

 ءاحيملا اهفارعا نم راداو

 الوأ :لاقف ءراتخملا رمع ءاثر يف هتديصق نم ىقوش وه ثدحمل تيبلا اذه :هل تلق

 ْ [ يرش عش طلح انا

 عفد انه نم . هب اوطلتخي مل نيذلاب هل نأش الو هطيلخ عفري هتاحش ةزمح ناك ىرخأ ةرمو

 نيرا اسير لاقم هيكاك“# هل سانلا اهفرع ةرادجب نوكي نأ ىلإ فيرع هللا دبع قيدصلا

 يف رخآل نيح نم بتكأ تدذخأف .فيرعلا نيبو ينيب ةلصلا تدطوتو .ةيدوعسلا دالبلا

 ناك دقف «نيتريهش نيتعمس فيرع هللا دبعل يطعأ هتاحش ةزمحو «ةيدوعسلا دالبلا ةديرج

 اذه ىلع درلا بتكي مث هعيقوتب لالا نع ًاضيفتسم ًاثحب بتكي فيرع نم عفريل ةزمح

 ةيناثلا ةعمسلاو «هئاضمإب اعقوم فيرع هللا دبع هرشني بولسألا يف ةقرافملا دمتعي ثحبلا

 قيفوت رمع دمحمو ليدنق دمحأ نم ةكراشم كانه تناك لب « ءاهيف ديحولا ةزمح نكي مل يتلا

 جرخأف فيرع هللا دبع كلذ بعوتسي ةيصخش ليلحتو راكفأ حرط كلذ ,تايركذلا بتاكو

 «ليدنق نمو ةزمح نم راكفألا رثكأ « نابص رورس دمحم نع «لمعو لجر» ناونع تحن هباتك

 باتكلا ةيمست ىتح ءالؤه نم دحاول ةيلحلا ضعب ناك نإو فيرع بولسأف بولسألا امأ

 دمحم عم ًاديطوت رثكأ تناكو ,فيرع هللا دبع نيبو ينيب ةقالعلا تدطوتف ءاهبحاص تنك

 امأ ءرمألا لوأ تيكاملا جارخإو ةديرجلل طيطختلا يف هل نوعلا اناك دقف «ليدنق دمحأو رمع
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 0 هل رهسأو يدنع رهسي ,قرتفن داكنال .ةبئاش اهبشت ملف هب يتقالع

 هللا دبع ىلع اهتيلمأ 0 ل ل

 ةديرجلل نوكت نأب حصن فيرع هللا دبع نكلو  يئاضمإب اهعقوأ نأ تيشاحت امو فيرع

 الجبر نأ ناكمي ةبارغلا كفؤ همساب ةعقوم اهرشني اهبتكي اهيلمأ تيضرف .ًاعقو دشأ حبصتل

 . تالاقملا بحاص وه هنإ لوئسم ريبكل لاق رابكلا نم

 هيلع زع لب ءاهريعب بكري مل ثيح «اهريعن» ةماعلا لوقت امك تايركذلا بتاك يفكيو

 انين ٍنوراتخاو تاسسؤملا ماظن ناك اذإ ىتح بابسأ كلذلو انقرتفاو .اهريغع بكري نأ

 كلذب لع سانلا رثكأو تلقتساف دحأل ةبعل نوكأ نأ يسفن دجأ م .ةودنلا ةديرج ريرحتل
 فرع اذإ ىتح لأس يذلا ريبكلا ميظعلا وه «قيفوت رمع دمحم وه فيرع هللا دبع وه

 نإو ةعدو نمأ يف شيعأ كلذ دعب انأ اذإف قيفوت رمع دمحم هنم ًابدتنم لئاسلا ناكو فصنأ

 لاجل ميركت لفح يف ًاباطخ يقلأ نأ رصم يف انأو تفلك ينأل .تقولا ضعب كلذ ردكت
 لصي نيح دوعس كلملا لفحلا فرشي «ةرهاقلا يف نوميقملا نويدوعسلا هميقي رصانلا دبع

 دبعو ناهيلسلا ميهاربإو رورس دمحم نم رارصإب فيلكتلا ناكو ءارسيوس نم ةرهاقلا ىلإ
 ركاش داؤف . 00 ناكو ل

 .كلذل ينودارأ مهنأ ريغ «بجر ءايض ليدنق دمحأ هتاحش ةزمح

 ءرورس دمحم ريتركس «ينانع ليلخ دمحم ذاتسألا خألا نأل ,ةوعدلا ةقاطب تيأرو

 اهيف اذإو ةقاطبلا تيأر «ةيرصملا ةيجراخلا ةرازوب لاصتالاو ذيفنتلا |ىيدل زاينالم يدشرو
 ةيبرع ضرأ يأ يف يبرعلا :امل لوقأ كلذ تضفرف .خلإ . . مكوعدت «ةيدوعسلا ةيلاحلا»

 يدشر اهذخأف «ةقاطبلا تلدعو تاماعزلا تفلتخا نإو هضرأ يف ميقم وه (منإو ةيلاج سيل
 سلجم ءاضعأ لك لفحلل ىعد دقو «كلذ اورقأف .ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو ريشتسي الم

 نييدوعسلا نم انرايخ فويضلا لبقتساو «نييعاذإلاو ءابدألاو نيخرؤملا نم ريثكلاو ةروثلا
 . لضفلا دمحم هللا دبع مهرخآ سيلو يندم ديبع ديسلا مهلوأ سيل

 ديعس دمحتو يشكبش ديجملا دبع نم تبلطف ًايوق نوكأ نأ تعنصتوإ 00
 سي فسوي خيشلا ناكو شاعترألا نم يسفن ظفحأل |هيلع ء ءىكتأ ادنس انركينأ

 . .اذكه باطخلا ةصالخو د ا ع يك

 . .نورضاحلا اهبأ . . ةماخفلا بحاصاي . .ةلالجلا بحاصاي

 مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإ» «ةدحاولا ةمألا اننأ ينعي لامح لابقتساو دوعس لابقإ

 حتفلا ةريسمل تعرفت ةرونملا ةنيدملا ةرجهلا راد كدلب نم . . ةلالخلا بحاصاي «نودبعاف
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 ةدعاقو « برعي مل بابس الو حتفلا اهنم قرش قشمد يف ةدعاق ءافلخلا دهع دعب .,ناتدعاق

 . برغعف حتفلا اهنم برغ «ةرهاقلا» طاطسفلا

 تيبو ةييدملاو ةكماانمذاتن] نيدلا نسف مقل ةماختفلا يامر لذا نضفانشاب

 ربش لكو ضايرلاو ةرهاقلاو دادغبو قشمد ريصملاو خيراتلاو مدلاو فرعلا سّدق دقف سدقملا
 فو ةرونملا ةنيدملا يف اهتلق دقف ةرم لوأل اهلوقأ ةريخألا جلا .ةيبرع ضرأ ةيأ نم

 ينيسحلا نيمأل ًايركت «تارضاحملا ةعامج نحن هانمقأ ميركت لفح يف ةسردملا نولاص
 ىلإ اولصو زيزعلا دبع كلملل نيرئاز ,يوادعسلا ريشبو هزورد تزعو حلصلا ضايرو
 نحن هانمقأ ميركت لفح يف تارضاحملا ةعامج ينو اهتلق اك «نيملسمو نييدجسم ةنيدملا

 دبع كلملل ًاقيدص ناك نيحو ًارئاز ناك موي يلتوقلا يركش ميركت يف تارضاحملا ةعامج

 . هتمحرب هللا امهدمغت زيزعلا

 يم ايركز ءارو يرجي ًالفط لازام ا يدلو ناكو «لفحلا ىهتناو
 يف يرال دمحأ انقيدص ناكو ءايركز مستب . .ايوبأ اذه ءايركز . .ايركز : يداني نيدلا

 دمحأل لوقي ةروثلا سلجمل فيدرلا 0 لاجرلا دحأ هبناجبو لفحلا نم ةرادصلا

 دارم ليقو هرمأ رخآ يف ناك هنكلو همسا تيسن .«قاثيم وه (نإ (ناطخ اذه سيل : يرال

 يتيفوسلا داحتالا يف ًاريفس ,بلاغ

 علخي رصانلا دبع لامجو دوعس كلملا عدو نأ دعب «ريفسلا ليقعلا نايلسلا مي ميهاربإ عجرو

 ةيلام ريدم يواجنل نمحرلا دبع هللا دبع ينادانو « ىلإ اهيدهي .همصعم نم (نورشيف» ةعاس

 نأ ىربك ةبذكو كلذ ريغ نكي ملو دوعس كلملا رمأ نع يرصم هينج ةئاثالث ينلواني ضايرلا

 . كلذ ريغ ناك
 لأسي ؟اذه نم :ريفسلا ىلع رصانلا دبع لامج هحرط لاؤسلا اذهب نوفراعلا يلع لخبو

 رورس دمحم يل اهلقي مل ءاذه لثم مكدنع نأ بسحن انكام :لامج لاقف هيلإ يناسف «ينع

 دعسلا هللا دبع يفولا قيدصلا تاونس ثالث دعب يل اهاق يذلا نكلو .ناهيلسلا مي ميهاربإ الو

 مهلاف لاملاب اولخب دقل «ةرافسلا نع ىصقأ نيح توريب يف ناميلسلا ميهاربإ نم اهعمس
 ؟ءانثلاب نولخبي

 .الفط داع يذلا زوجعلا ةحار ءاهيلإ حيرتسأ نيح اهركذب ىرطتأ تضم مايأ كلت

 بودنم ءاجو .نويفحصلا اهنوانت باطخلا نم ًاخسن تعبط دقل ,ةكوحضأ يتأتو

 «لسارملاو ىرال دمحأ قيدصلا يعم بكرو تيبلا ىلإ ايه :تلق ةخسن بلطي رابخألا
 اذه تبتك يللا تنأوه» لاقف ءرابخألا بودنمل اهملسأ ةخسنلا لمحأ ةقشلا ىلإ تدعصو
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 اذه لاك قلايرب ةديسلا نقيوارد نع نكيوردلا كحتر ال: ارخابتت :كلقف ؟ناظحلا
 برعلا يف نأب فرتعي ال مكنم ريثك اذكه :تلق ,فسا :لاق ,ةيرخسلا فرعف «باطخلا

 . بطخي نم وأ بتكي نم
 يديعص طويسأ نم يلصأ نأ بتكي «ةيدوعسلا ةينطو ينبلسف الملا لامكل ًاقيدص تنكو

 دمحم اهدعب يل لاقو «ديعصلا لهأ فلاس .وه (ى خالملا لامكل يودبلا ينأ كلذ ينعيو

 دقل ,.يدوعسانأف الإو «ديارج مالك :تلق ءانيلع كورثكتسا :دمحلا نايلس مامأو رورس

 ءيدابم رجأ ناك له : يباوج ناكو لعجب كلذ يلع اوضرع موي ةرهاقلا يف ةماقإلا تضفر
 نوكأ نأ الإ انه مكل عنصأ اذام ؛ ل ؟ةلامع مأ

 داؤف (ى لتلا هللا دبع [ى يئارماسلا قئاف اك .ىرخأ ىلإ ايرتفك نم برشم ىلإ برشم نم
 نيح لك ةماقإلا ددجأ ضرأ يف ميقأ نلو يكلم اهيف ريش لك ضرأ ىلإ بهذأس 0

 نوكأ دق يدلب يف نوكأ نأ ديرأ 00 نوثالث هدادعت دلب يف ريخألا نوكأ ن أ ديرأ ال

 يضرأ يفو ينفرشي نويلملا اذه نم دحاولاف «نييالم ةسمخ وأ انويلم مقرلا ها

 لجأ نم تعب ًانيد لمحأ يدلب ىلإ تعجرو «نويلم نيثالثلا ةياهن يف ريخآلا نوكأ نأ

 حلا نيل نطو فسر قلل ندرمت هن نا رابقلا 1 تقلا 3 ياس

 دوعس كلملا ترزف هلك نيدلا ديدست عطتسأ مو ثراحاب دمحم خألا قيدصلل رماع يلع

 اهريغ سيلو لاير فلأ 77 تحنمف نيدلا ديدست تبلطف دالبلا ريرحتل ًاسيئرا تنك .موي

 .دوعس كلملا نم ةحنم

 ديعل هلسرأو كدنعام بتكا .ريثكلا كدنع دبال : يل لوقي فيرع هللا دبع خألا ينءاجو

 بتكأ ملو .ملاس نب ديع لاثمال بتكا امل يدنع ناك ولو ءيش يدنعام :تلق « ءملاس نبا

 هيف يدر ناكو «كلذ هيضري ال نم ينم بضغي ةطيروت تناك اهنأ كلذ دعب تفرعو ًافرح

 . ليكولا معنو هللا يبسحو .ةمالسلا

 «يقلح كف يدياب» ةماعلا يأر ىلع وأ لاير ١7٠١ دعاقتلا بتار ناكو ةكم تلصو

 ناكو ًاثيدح ينم ذخأ يرفج هللا دبع ديسلا «كلذ لك يللاو كلذ دعب ينولا قيدصلا ينرازف

 سيئر هب قثي ةكم يف دالبلا ةديرج بتكم ريدي ناك يذلا قيفوت رمع دمحم قيدصلا عم

 رمع دمحم قيدصلا نم نوعلا ءاج دقو الإ ثبلأ ملو ءزازق يح ا دبع نسح قيدصلا اهريرحت
 بتارلاو بيحرتلاب زازق نسح ينلبقتساف «دالبلا ريرحتل ًاريدم ينحشريف ينراتخي قيفوت

 تايركذلا بتاك هب حبحبي ةدايزو يفكي «لاير 0٠" يلخد حبصأف لاير ٠٠

 . فالتملا

 نسحل ًافيدر سا ريرحتلا ةسائر يف كيرشلا ركاش داؤف ذاتسألا لاق دقف ىرخأ ةكوحضأو
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 نييالم ةسمخ هدنعو زازق نسح تحت نوكي نأ ناديزلا ىضري فيك :رورس دمحمل لاق زازق

 ةعاشإ ينتبكرو «عمجي فرعيام ناديزلا ,كنيع ىلع يهلتا» رورس دمحم هباجأف «لاير

 كفقح لكاي ام ناديزلا : هل لاقف لوئسم ىلإ نينئادلا دحأ يناكش دقف لاير نييالم ةسمخلا

 رهشأ ةعستل دمجملا دعاقتلا بتار .تبركو ,كيطعي هيلإ عجرا لاير نييالم ةسمحخ هدنع

 اهوعمجأ . .لاير فلأ 7 دوعس كلملا ةحنمو لاير فلأ ”” تيبلا ةميقو لاير ٠6٠

 ينبهوف رورس دمحم اهفرع لاير فالأ 4 تيقب نيدلا لك ددست مل لاير فلأ 7١ اهودجت
 فلأ نيناثلا اهب تفلكت رصم يف يتماقإ نأ كلذ ينعيو .نيدلا نم تصلختو فالا ةعستلا

 نسحأ ام ايه . .لاير نييالم ةسمخ كلمأ سانلا ضعب دنع تلز ال اذه عمو ًابيرقت لاير

 ضعبف .(هيلع قفشملا لجرلا نوكأ نأ نم اريخ دسحملا لجرلا نوكأ نأل» لثملا اذه

 . ةتاش قافشإإلا

 دقف «لاير نييالم ةسمخلا دنع فقورمآلا تيلو
 ذاتسألا تابثإلاو تابثلا بحاص قيدصلا ينءاج
 ةديرجلا ةكرعم دوقأ تنك موي يعم ًافطاعتم لامج دمحأ

 دمحأ ذاتسألا يل لاق .رصمو ةكلمملا نيب فالخلا عم

 لاح فيكو رصمب كترامع يف تلمع شيا» لامج
 «ةيردوجلا» رابخأ هذه :هل تلق ؟ةرهاقلا يف كدالوأ

 ندنل يف مهربكأ انه يدالوأو رصم يف ًاربش كلمأ ال انأ
 يف ةرامعو لاير نييالم ةسمخ ةجيتنلاف ,نئمطاف

 ضايرلا كنب سلجم سيئر تملك ينأ تيسنو ءرصم
 نهر لباقم لاير فلأ نيسمخب باسح فشك بلطأ
 فشكأو لاير «نييالم ه كدنع :لاقف ةكم يف ىيب

 ناني كل

 اهريرحتإ اسيقرب مث داللبلا نييرحتل ًاريدم تنكو

 نسح خألا ىلع ينم ءادتعإ الو ةوهش ال رمأل و

 ينيطعي اضرع تضفر نإ لب نوؤخلا تسلف زازق

 0 الا ةكرش مهسأ ةيكلم

 امك كل فق ةودنلا نينرمجما اسبر وراجع

 د 545-



 زافلتلا ءاجو . .ًاثيغ اهرجأ ناك «فصنو ةملك» عيذأ تحبصأ رخآ بولسأبو ,تركذ

 خلا لالا ميلعتلا ريزو ميركلا قيدصلا ينراتخا مث ءاهنوفرعت يتلا ثيداحألا تزفلتف
 اهردصأ نأ يل حابأ .ةلجملا ريرحتل ًاسيئرو ةرادلا ةرادإ سلجم يف ًاوضع خيشلا لآ يح
 ةرجأو اهنم رفسلا ركاذت «لاير ٠٠٠" ناك بتارلاو ضايرلا يف ردصت نأ الأ تيبأف ةدج يف

 ًاريثك تبركو ءاهريغ (ى ةلجملل ةصاخ ةينازيم تلمعامو اهنم ةرايسلا ةرجأو اهنم ليتوألا
 فيرشتلا اذبم يندعسأ اف ءزيزعلا دبع كلملا ةسسؤم يف ًاوضع فرشلا تلذو رثكأ تريصو

 .فيلكتلا بولسأب

 . لاخلاو بآلاو رعشلا تيبو نطولاو ةماقإلاو ةلوفطلا نع ةدحاو الإ تايركذلا يف قبت لو
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 8 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدللا ضرأ .ءضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتاي .كذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيلملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع اثدحتم ىيسفن
 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع ىف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خبرات كيس .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو

 .(نحن» لا اهلك انإو «انألاو اهيف سيل

 00 عب رأ يل حبصأف يمأ تتام

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ د رداغو هرامح ىبأ عاب

 الأ ينمزلي «ةايحلا عزاو تحت اهل ةيابنلا ديرأ تنك ينأ عم , يهتنت نأ تايركذلا ىبأتو

 ولو ةحضاف ريثت نأ ناكمب ةباعملا نمف .هنع نامزلا تكس نم قطنأ توصلا ريهج نوكأ

 ىلوألا ةروثنملا ه©

 اذه يف نيميلا ةعيلط مويلا مه |نيب نييراسي «ةضراعملا بولسأب اوناك نيذلا ءالؤه نع
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 مل مهتوفج نأل .فرح ىلع اولازامو اوناك نإو .رثكأ ْمُهّبِحنل اوداع دق مهأك «نوميملا دلبلا
 تنك دقف , مهيضام نوركذي اولخ ام اذإ ءافجو ءاقللا نيح بيحرت ءانتوفص اهيلع يضقت

 ىلع حلي .دالبلا ةسسؤم ءيف اوضع ناكو مهضعب نأ ىتح «نيينطو اوسيل نيذلا دادع يف

 . .اننألو . .اننأل .بتكن ام انل رشني الأ .يشكبش ديجملا دبع يزوف يبأ ريرحتلا سيئر

 ايلشل اناعإ انف ادخلو ناك يشكبش ديجملا دبع نأ ىسن امنأكو ءاننألو

 الإ هيلإ لصي مل قومرملا زكرملا يف هنأ فرعي الأ «تايبلسلا نم ةدئافلا نع يردأ الو

 .تارامعو روصق . .نييالملا باحصأ نم تنأ :ةرهاقلا ينو مهنم دحاو يل لاق «ةيباجيإلاب

 ام كلمي ال نآلا وهو (يبن ةمهم) ىدأ دقل ,هلوق نم هللاب ذوعأو .ىدأ دقف نالف امأ

 ام لك نع ًالزانت بتكأ يراقعلا رهشلا ىلإ ايه :هل تلق ,كلاثمأو كمامعأو تنأ « متكلم
 شيا) رباكي ذخأو تهبو .كلمي ام فصن نع لزانتلا كبحاص بتكي نأ لباقم كلمأ

 «يردت نآلا تنأ اه تلق .يردأ تنك ام :لاقف «ةنراقملا بولسأب هل تحرشو (شيا
 !؟مكنم وه ىنعي :لاقف

 . مكنم نوكي نأ ططشلا هفلكيو ءانم نوكي نأ انفرشي :تلق

 ةيناثلا ةروشنملا ه»

 دبع كلملل صلخملا مداخلا ىلع ةوظحلاو ةقثلا باحصأ نم حبصأ دقو , مهضعب نسلتو
 ناتسب ذخأ ىتح ؛ «مناركاو ندعو حا ناصع لاق .ناهيلس نب هللا دبع زيزعلا

 اف .جرخلا يف نيتاسبلا ت رسلان ينعمسأ نمل تلقف كلذ تعمسو «ةدجب رسي جرف

 اهل ةنيدم تحبصأ .«قيرطللو ضايرلل ةيامح جايس ةيركسع ةنكث جرخلا نأل الإ كلذ ناك

 تناك دقف ءادح امأ .زيزعلا دبع كلملا رمأب الإ كلذ نكي ملو .نآلا اهنأش ربكأ امو ءاهنأش
 رمأبو ناهيلس نبا اهارتشاف ,ءادح قاقز يف تبكترا ةميرج نم مكف .قرطلا عاطقل ةرؤب

 نأل ق قيرط عطاق وأ ديرط وأ ديرش اهيلإ يوأي ال قيرطلل ةسارح جايس ءزيزعلا دبع كلملا

 ءاهب ةنايصو اهل ًانوص فلزللا فلما ةقبت نوكت نأ هيعازو رزق ة جر كو قو قيوطلل نهألا

 ىلإ ةكم نم قيرطلا ناك موي ةكمو فئاطلا نيب نمأ ةسارحو شيتفت زكرم « ع كارشلا كلذكو

 سأر ىلع قيضملا دنع يذلا (نارهظلا رم) يداولا نم ةيناميلا ةودعلا ىلإ ءايزلا ىلإ عئارشلا

 .ةمطاف يداو ىمسمي هنوميللا يداو دعب لاس اذإ ىتح نوميللا يداو ىمسي ةيماشلا ةودعلا

 . ةرم ةرشع ىدحإ دحاو ماع يف لاس دقو هتيأر ءرحبلا ىلإ مث ءادح ىلإ لصي
 نيعابلج يذلا ةدج لعأ نمي عرف ضرار «ةهزت ناكم ال ةساريت ةلفقت ع كارشلاف

 « نايس نيا اكله ان رك اذا بجارلا نم كاك قاتسلا اذه لإ «ةماغرلا موك نم ةيريزولا
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 وه ناك ناكملا زيزعلا دبع كلملا ةعماجل زع اذإ ىتح لعف ةلودلا كلماوه تيب امنا

 ءزيزعلا دبع كلملا رمأب الإ نكي مل كلذ لك هاا ل يع ىلا ناكل نر نا كاجول

 كلم زيزعلا دبعل كلم ءيش لك دعبو ءيش لك لبق يه ضرأ يف ةعماجلا نوكت نأ يرحف

 . ةردنكلا راطمل امنإو ةردنكلا قدنفل ال اهؤارش ناك «ةردنكلا ضرأو هتعماجل

 .رصبلاو عمسلا ءلم اوحبصأ ةيباجيإلاب نآلا مه (نيب ,نوينطولا مه نسلتلاو ةيبلسلاب

 ناعيا يدع: اه ايركتلا نها الا لبخلا روكا نا ديرإ الو لا نامل نو يلايللاو

 . (دلت داكت الو ىلبح)

 ةثلاغلا ةروثنملا ©©

 مدعلاب ةخوخيش هتلوفط |منإو دحأ ىلع لفطتي ال زوجع تايركذلا بتكي لفطلا اذه نع

 .اهشيعي يتلا ةظقيلا مالحأب ةلوفط هتخوخيشو هشيعن انك يذلا

 يلاخ يل لاق «نولضف نب ءاجر اهوبأ ةمطاف اهمسا ةيلبق ةيودب مأ نم لفط يأك تدلو

 مو «ءاعاجش براق ناك نولسف هدج .دجن ةيلاع نمو لوضفلا نم مهنإ نولضف نب دمحم

 نم وهو رايحلا فسوي .هلهأ رباكأ نمو سيمخ شوح يف انريشع نأ ريغ كلذ ىلع د دري

 يلإ نولضف ريبانزلا موي اهلايخ ) لوقي يذلا وه نولضف كدج لاق «ةرقفلا لهأ ةدماحألا

 . لبألا نم ةينثب ةانق ىرشأف هتانق ترسك نيح كلذ لاق (ةينثلاب انقلا دوع ىرش

 ناك نأل له .نينألا تفرع امو نينحلاب شيعأ .نانحلا عاضف ايريتفيدلاب مألا تتامو

 شوح طسو رعشلا تيب يفو ؛ءايمعلا ةحيسكلا يتدج لوح مهو تاهمألا نم يلوح نيذلا
 ناتخألا ةرينمو ءامش . .ةعبرأ نه ؟نه نم ؟موؤرلا مألا نهنم ةدحاو لك ناك له . سيمخ

 يرمعلا ناعيمج نب يداب انفيلح اتجوز ىضومو ةدروو (ناجوعلا فيس) كاذنيح ليقع ريمأل

 . يتاهمأ نهلك , عابض وبأو نايرلاو عرفلا يداو لهأ نم «ةنيدملا قرش ورمع ينب نم
 «تاجوزو او : . ءالؤه نم ةياعرلا عضوم زوجعلا ةدجلا تحبصأ فيك يردأ الو

 .رعشلا تيب .يف اهدنع ليللا ةرهس

 ؟اهردق اوفرعف ردقلا ةريبك تناك لهف

 باتك يف أ ارقي ءرطم نب دمحم رسلجملا حتتفا ةليل يفو بنجلا تاذب ًاضيرم تنك مويو

 تركذ |ىك عجرم يف اهدجأ ن ا ل ا جم ارحم

 مدق :لاق .اهيف ةحصلا ىدم نع انملعي  عجرملاب اندمي بارت اب أ انخيش لعلو لبق نم

 همسا .مهنم دحاو مسا ينعي (مكنيب تيحن (ى) هك لاقف ءرصنب هنورشبي ةنيزم نم عمج
 دك ل



 يف ةيارلا بحاصو ةنيزم يف تا لازال تيحن نبأف «ًايقاب مسالا اذه لاز الو «تيحن
 فرعأ اذه يف سيلفأ ,مسع ءانبأ نم دحاو كانه نكي مل اذإ عمتجت نيح اهلك برح ةليبق
 دربلا نم يلع تفاخ .«تتام ىتح اهقرافأ ال يب كسمت ةدجلا يلع تنحو ,ةدحلا ةناكم هنم

 انأ ينعست «نيطلا نم با ا ل ا
 . ةرجحلا فقس يسأر سمل تفقو ول يهو

 ةعبارلا ةروثنملا ه»

 يرمع نم ةنماثلا وأ ةعباسلا تغلب دقو «ًاجاوزم ناكو يبأ فنك يف انأ اذإف ةدجلا تتامو
 يتلا ىلوألا هتجوز نم ةثالث نم الإ دلو هل نكي ملو ةأرما ةرشع ىدحإ يدلاو جوزت دقلو

 ىلإ ةبسن (هيتخب) اهمسا ىلوألا ةجوزلا . ةسداسلا هتجوز نمو يمأ نمو اليوط هعم تشاع

 ةدماحألا رباكأ نم رارض همسا اهوبأ رصم ديعص نم ةليبق نم يهو .تخبلا قونلا
 يدل نوكت دق بألا ةفطاعبو ينكل ,بألا تاجوز نم ةوفجلا مأسأ تشعو ءاهئايرثأو
 خف لالجتسا انحإ يودبلا لوقي امك ,ناكدلا 5 تاجوزلا لدععا  يسفن لضع

 اريدكت بلجأ وأ دلاولل ًاردك تدحأ نأ نم تمل «لالقتسالا ينعي (لالجتسا
 . تاجوزلل

 اهلعجف اهمسا لدب يتلا (ةعيطقلا) ةيرق نمو طويسأ ةيريدم نمو رصم ديعص نم يدلاو

 رصقلل ًاريصن هللا همحري ناك دقف ؛ةيرصملا رايدلا يتفم تيخب دمحم خيشلا اهنبا هعيطملا
 يف اشابلا ةماعزب اهنأك رصقلل ةعيطملا نكت مل اهنأل ةعيطقلل ةيهاركلا ضعب لمحي يذلا

 اهعرطا|ك اهعرطي ) تيدي دمع لق نبا اه ناقو رضقلا لغ ارح كت ميل لكاس
 شتفملا قيدص ليعاسإ يناثلا يويدخلا وه ؟وه نمف .هعم عيارم ال اذ «تيخب دمحم
 شتمفملا مأ تعضرأ دقف « ليعامسإ يويدخلا ةعاضرلا نم هيخأ ذوفنب رصم مكح يذلا

 كرتتساف رصم مكحي ًايماظع حبصأ دقو هنأكو رصقلا بيبر اهنبا أشنف . يويدخلا ليعاسإ

 هر ا وا ) هل لقي مل نإ
 أ وأ اضرأ كلقال اعأ انإف «ميضلا نم تبره اهنأ بسحلأو ةرهاقلا يف قزترت ةعيطقلا نم
 هشيرك وبأ نمحرلا دبع ةدمعلا بلاسلا ءاهريغ نم نيضارألا تبلس اى اهنم تبلس اهضرأ

 : يقوش لوق هيلع قبطنا دق شتفملا ليعامسا نأكو .تاوشابلا دحأ باسحل

 انَنيَف لضخ ريطلا ىسعدف

 نسجتتألا رودك كيألا ريص ١

 مسف ديبعل ريخلا اذإو

 نيحسلا يعل هل ديهنلا خمجو

 د ه١



 ناسل بيطخلا نبا حشوم هب ضراع لخادلا نمحرلا دبع نع يقوش حشوم نم ناتيبلا
 كانه لهو ,لخادلا نمح رلا دبع باصأ يذلا سحنلا نم دشأ سحن كانه لهف «نيدلا
 ليعامسا مأ نوكت نأ نم دشأ سحن كانه لهو ,لخادلا نمحرلا دبع ىلع هب هللا معنأ دعس

 مكحي ليعاسإ ىلع ةمعن سحنلا اذه نوكي نأ دعس كانه لهو .رجأب ةعضرم شتفملا
 ؟؟رصم

 . ةسماخلا ةروثنملا ©

 هماس نيح هضرأ كرت يليبق نأل اهب ًارخاف تنك لب ءرصم ديعصلل يتبسنل تركنت امو
 (ةعياطقلا) انليبق ناك قدنبلاو فيسلاو اصعلا مايأ يفف .ةرونملا ةنيدملا يف ةزعلا دجوف ميضلا

 اراجت اوناك"# ءاهب مهسفنأل اورصتنا يتلا فقاوملا يه ريثكف ءاوفصتناف اوفصنأ ميض مهلاني ال

 دقو شوقط وبأ . .ةدماحالا . . ثالث لئابق ىلإ اوبستنا نيتاسبلا اوعرزو رودلا اونب الامحو

 ًاراج دالبلاو رودلا كلم «مرابلا لاعلا دبع نيسح كلذ امك رارضو . :ةيلإ رايك ارا ناك

 هويلعو بهدلا وبأ نسحو جارف ديعو ةبوسح ةيرماعلاو عرف وبأ تيبو دالبلاو تيبلا يف انل
 «ريزم تيخبو يلاقعلاو ديز وبأ هوخأو نارمعو لامح لا خيش نيدلا رونو ناديز . .ةيساقعلا
 رسكت مهيصع تناكو الإ مهنم دحاو ىلع اصع تعفترا ام ةدحاو ةوزع لئابقلا هذه لك

 ؟ةنيدملا ىلإ بأ لصو فيك نكلو ءاصعلا كلت

 سيل لاؤسلاو ,ببسلا حاضيإ نم دب ال نكلو ءاولصو امك لصو انلقل ببسلا انكرت ول

 طويسأ نم جيت وبأو ةعيطقلا نم ةنيدملا اونكس نيذلا ةرثكلا هذه نع وه امنإو ببسلا نع
 .امجريغ نم سيلو انق ةيريدم نمو

 لئاوأ لبقو « ,زيلجنإلا لالتحا لبق ينعي .ةيبارعلا ةروثلا لبق ةنيدملا ىلإ يدلاو لصو دقل

 هتخأو نسح رغصألا هاخأو همأ كرت ءاماع رشع ةعبس هرمع ناك ةرجهلل رشع ثلاثلا نرقلا

 ةيريدم نم وهف ءاطهط نم هلعلو ةشيرك وبأ نمحرلا دبع ةدمعلاف ميضلا نم ًابراه «ةدرو

 ةلعأ دقق قوم انثاي هع كلاوانعاب ناييلس دومحم هلعل ذوفن بحاص هبصن جاهوس

 ضرألا غرفتل ءرخآ دلب يأ يف ليحارت لامع اونوكيل ةيداهجلا مساب بابشلا ليحرت ةدمعلا
 يدلاو كسمأف ةيداهجلل ذخأي ال هايانث ترسك نم نأ نلعأ «ةندفألا تاوشابلا لتحيلو

 حبصيل نيتينثلا علقي هلجر ضفني هيتينث يف ةرابدلا كبشو هلجر عبصأ يف اهطبر ةرابد باشلا

 دقف كلذ عفني ملو .هتخأو همأ يمحي هنيط عرزي هضرأ يف ىقبيل كلذ لعف «نيثينث الب دردأ

 هبكرمو تاهينج ةتسب (يواصحلا) هرامح عابف ةيداهجلا نم ىفعي ال نيتنثلا روسكم نأ اونلعأ
 بكري ,رحبلا لحاسلا ىلع ريصقلا ىلإ لصي ديعصلا ىصقأ ىلإ ردحني هدلج بوثلاو هالجر
 كرتو ةنيدملا ىلإ عبني نم لمجلا بكر هنكلو هيمدق ىلع ىشم رحبلا عبني ىلإو ةيعارش ةنيفس
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 ؛ةيداهجلل لختؤي ال روغألا نأ نلعي ةدمعلاب اذإو: اعيش ةتزسا نع ىردبأل رغضالا هانغأ

 هنيع تعلقف هدرو هتخأ ذخف ىلع هسأر عضوف هوذخأي نأ فاخو ناديز نسح يمع بشو
 |ى برهف ذخؤي روعألا نأ اونلعأف .كلذ لعف هريغ لعلو .ذخؤي الف روعأ حبصي ىرسبلا

 . ةنيدملا ىلإ لصوو هوخأ بره

 وبأو «جيت وبأ زكرمل ةعبات اهنإ ؟ةعيطقلا ةيرق ىلع ملظلا اذه لح اذاملو ءاذهك ملظ يأ
 ةيريدم نم رجاهم ملف ءاشاب نايلس دومحم كلذ موي مهديسو .ينيلسلا دلو ذوفن تحت جيت
 نسح ةلحرلا هيلإ تناك يذلا نارقلا ظفاح انذاتسأ وهو ردنبلا نم رجاه دحاو الإ طويسأ

 يروقابلا نسح دمحأ خيشلا دلب يه (ى ةعيطقلا بناجب يهو روقابلا نم رجا ملو ,رعاشلا
 نم اهرثكأ ام ةرجهلا نكلو ,«يروقابلا لاعلا دبع همسا دحاو الإ اهنم رجابم مل .هللا همحري
 اوناك دقل «ةنيدملا ىلإ رجاه نم نيمسالا نيذه ريغل نكي ملو .ةعيطقلا نمو جيت وبأ
 مولملو يوارعشو يمت خيشلا ناك لهف .دحأ رجابي مل اينملا ةيريدم نم «ةنيدملا يف نيريثكلا

 يديعصلا ةرجهف اوميضي ملو اوسقي ملف حالفلا ةدبللا سبال عم نوفطاعتي ناطلس رمعو
 ,ناوسأ نم الو اينملا نم الو جاهوس نم دحأ سيلف انق نمو انركذ امك طويسأ نم ةنيدملا ىلإ
 تاديمحلا نيب كراعملا نم شيعلا ةوسق نم امننإو .مكاح ميض نم نكت مل انق نم ةرجحلا

 فارشألا نيبو «نادوسلا لامشو رصم بونج ةنيهج اهتسسأ يتلا ةلودلا ةيقب ةنيهج نم مهو
 .فلأ ةئم ىلع اوبرأف ءانق ةيريدم اونكسو مهتمومع ءانبأل ةنيدملا اوكرت نيذلا نييزاجلا
 مهو ثلاث ليبق اذإف تاديمحلا نيبو مهنيب كارعلا لحفتسي ةكوشلا باحصأ اوناكو

 . ةنيدملا ىلإ مهنم نورجاهملارثك ,نويوالبجلا

 كرتي ةعيطقلا ىلإ يدلاو عجرف رصم زيلجنإلا لتحاو ميضلا نم ناك ؟كلذ ناك اذاملف
 نسح دمحم هيخأ نباو همأ لمحيو اهجوز عم هتخأ
 يف يتحرلا نكيعلا د لولد .«انمأ ةنيدملا لإ ناديز
 قهتنأ دقق نطو. ىلإ داعل اهيف كلم انو: ةئيذملا
 هتيب يف ةرهاقلا نايلس دومحم اشابلا نكسو ةدمعلا

 هنبا دومحم اشاب دمحم لعلو . يكلفلا عراش يف ريبكلا
 حتفي ميضلا عفري ليبنلا وه اذإف لعفلادر هيدل ناك

 يلدع لبقتسي الو ديعصلا نم وه نم لكل هتيب باب
 امأ دعوم ديدحتب الإ |مهلاثمأو تورث قلاخلا دبعو نكي
 ءانبألا نم ريثك . حوتفم تيبلاف دبللاو بيبالجلا لهأ
 ليعامسا ىويدخلا . مهؤابا [ى اونوكي الثل لعفلا در مهذخأي
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 ةسداسلا ةروثنملا ه©

 لعفتل هلقع لمعتسي لاوط محللا نم ليلقو مظعو بصع لضعلا يوق يدلاو ناكو
 ةكرعم انه ركذأ ينكل ةكرعم نم رثكأ يه ءاهيف رصنلا زاح يتلا تاياكحلا يه مك .هدي

 يلع فيرشلا ةدايقب يبرعلا شيجلا زكرم «شيرفلا ىلإ رحبلا عبني نم ةعاضب لمح لقعلا
 باف دبع يرحل ةدابق تحد | كري صبا يداو امك ,ةنيدملا رصاح موي نيسحلا نبا

 نسح خيشلل ثلثلاو هكلم فلألا ثلث اوه هيج فلا ةييقلا عانفلا ناك قيس

 .رماع بعش نم نايكم امهو .روقانلا نايلس ثلاث كيرشو ىسوم

 ينب ديبع نم عوبرج همسا هفرعي صخش هيلإ ءاج اهلك ةعاضبلا عاب دق مايألا رخآ يفو
 «ءافعضلا ببني يلاوعلاو ةنيدملا نيب يبيلعلا هليمزو وه قيرطلا دعقي ناك يلاوعلا لهأ ىلع
 حيت وبأ نسح :لاق , عوبرجاي الهأ «نيسحاي مالس :هفرعي ناك يدلاوو عوبرج فقو

 نيسح لوقي نالعز ليخلا دئاق ىلع فيرشلا دبع ليدنم دنع نوجسم وه كنم نالعز
 نجسي هلام نوبلسي هب اوكسمأ ميخملا ىلإ لصو اذإ ةديكملا يدلاو فرعو «ينرازام ناديز

 اولتقو نيترم زوزع ىفطصم اوبلس دقف ءاشاب يرخفل انيعم ةنيدملا ىلإ لباسي هنأ ةمهتب
 قيرط نع غبار ريمأ كيريبم نبا نيسحب هتلصل ,فوع وبأ ديعس دمحم وخأ فوع وبأ نسح

 ايه «يللوقت امو نسح نع يردت عوبرجاي يخأ لاقف يدلاو كلذ فرع «ناينب نبا تيخب
 ديصلاب عويرج عزنو كاتم ندحو ان ىدخلا لصبو شيعو بين سار اياعملخأ ينينا

 يدادغب نيدباع ىلإ عرسأ « يهاش قيدانص ةتس الإ هدنع قبت مل يدلاو ثيرت امو بهذف

 نيثالثو نينثا ةقوألا ةميق تناكو ءاورتشت يهاش قيدانص ةتس يدنع ءصاصب ليلخو

 ِهرهظ لوح بهذلا عم هطبري ًابهذ نمشلا ضبقو عابف «نيرشعو ةيناثب يرتشن اولاق ءاشرق
 ًاحوتفم اهباب كرتي فلخلا نم ةميخلا قشي دو هفيسو هتءابع سبلي ةميخلا ىلإ بهذو .هنطبو

 يف انأ لوقي ةلحرلا نم ًالامج دجوف «ديعب ريغ بهذي مل ىتأول عوبرج نئمطيل هكرت نازيملاو
 يليحرلا عرشأو «ليدنم نم فاخأو يوكاكم دحاو تبرض ليخد ينارت يخأ نبااي كهجو

 نيسح لاقف مايأ ةثالث ةبزعملا دنع سلجأ ةريدلا ىلع رمأس عبنيل بهاذ ينام انأ :لاقو ةيقدنب

 يودبلا ردحنا ىتح دعبي ملو هلمج بكرو .,فيضو ليخد ترص ىغبأ تنك ام اذه :ناديز

 رمتو ةلم زبخلا «مايأ ةثالث يدلاو سلجو ةرادصلا دعب جسجس يداو باعش نم بعش ىلإ

 1 ا ا بكرو «نبلو لسعو
 يوذ لخنلا عبني ل و ا لا

 هد يرق دعو وحلا ينغلب :لاقف هفرعي ناكو .هيمحي اليخد هيلع لخد «راجه

 لصوو كارو انأو امهعطق نيلحار اوموقي مل اذإ كفيس بحساو العم هجو يف انأ امل لقو بهذأ
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 نويعلا ديبع نموه راوجلا ناخ هبرش دمحم , عوبرجو هبرش دمحم شهدف ىهقملا ىلإ يدلاو

 العم هجو يف انأ : لوقي يدلاو فقو «تبحم ضرأو ةيضاقلا يف الافطأ هتانب عم بعلن انكو

 اوعجرف «ةدرجلا بحسو نآلا مكتعطقل شيرفلا ىلإ ا اوموق

 شيج يف صيعلا يداو يف يرتشيو عيبيس شيرفلا ىلإ دوعي نل هن أ هنم اوعمس دقو نيبئاخ

 . شيرفلا نم انمأ دشأ ناك دقو نيسحلا نب هللا دبع

 . لماخلل ناوهلاو لماكلل ةزعلا تناك موي لعفلا ةميزعو لقعلا لمع
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهنأ اكتاييكذلاو
 محقأ نلذ .ةيصخش تاركذم نوكت ٍ

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ائدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةينائعلا ةلودلا دهع ف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا

 خبراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعب نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب
 وأ ةيارج ةداملا ذوكت ال نيح ضعبل مهبرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةدامللا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ 0 نودعابتي ام ًارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «لنألا» اهيف سيل

 . .رشعلا تايسنملا

 !اضيأ راكنالاو . .ركشلا تلئف «لهملا ةبئذ» رس تفشك

 ل هكا



 تايركذلا

 ةيسنم تايركذ
 ىلإ حاتري اهناسنإ يسانت نم وه اهنإو «ةركاذلا نايسن نم كلذ سيل «ةيسنم تايركذ

 ركاذأ نأ لع تضرف نيعبرألا تلمكت هذه لعب تايركذلا هذمل ةمتاخلا نكلو «اهنايسن

 . هيلع ةظيفحلا بلجت الو هنع ظفحت ةجيتنب جرخيل ناحتمالا لخد بلاط ينأك ةركاذلا

 نم ريثكلل ةرجه راد نيفيرشلا نيمرحلا ةسادقبو زاجحلا حبصأو :ىلوألا ةيسنملا
 راتخاف نيمرحلا ىلإ اولصو ميدق نم اورجاه نيذلا ضعبف «برعلا نم ليلقلاو نيملسملا
 تيبو هدارب تيبو يربلا تيبك .ىمادقلاف «ةرونملا ةنيدملا نورثكأ راتخاو ةكم مهضعب

 ةقارع مهدي يفو اوءاج «نوملعتيو هيف نوملعي دجسملاب اولصتاف ةنيدملا ىلإ اولصو مشاه
 امو دحأل اوفحجي ملف .ةلاصألا مهتطعأو ماوعألا تائم ءاولصأتف .لام مهويج يفو
 . تانامارفلاب اوصاعت امو تانامارفلا مهتعوط .

 ؟اهءابسأ امو ةنيدملا ىلإ ةرجحلا تعستا فيك نكلو

 : ةيناثلا ةيسنملا

 يرشغغزلا» يواخسلا . .يبرغملا اشاب قورز رابكلل ًالوأ ةرجهلا تناك دقف تلق امكو
 ةعاط ةرجه .«نوحرف نبا ..رجح نبا . . يمتيهلا يراق يلع الم . . فاشكلا بحاص

 . برقت ىنكسو

 : ةثلاثلا ةيسنملا

 ىلإ اولصي نأ نييناتسكرتلاو نييناغفألا لمح ًاييض ناك ةملسملا ميلاقألل رامعتسالا نكلو
 .«فئاطلا يف ةينالسلا ةراحو ةكم يف ةينالسلا ةراح اونب ىتح اهيف نييناغفألا رثكأ امو ةكم
 ءالمعلا دادبتسا نمو ايسور ميض نم نييناتسكرتلا ةرجهف .ةنيدملا يف ناك مهنم ليلقو

 . كلملا هللا بيبح مايأ دنهلا ربع زيلجنإلا اهنش يتلا برحلا ميض نم نييناغفألا ةرجهو

 ًايسنرفإ . .رامعتسالا ميض نم تناك ةقرافألا ةرجهو 0 لويانألا :ك 318
 نييلاغنس نييلام ةقرافألا ترجه امك ,ءنيملسملا برعلا ىنعأ ,يقيرفإلا لامشلا ىلع
 ضعبو شيعلا بلط ناك لب ,ةرجه يبرعلا نادوسلا نم نكت ملو «كلذ ىلإ امو نييرجين
 يسنوتلاف لجأ ان ابيرغ اذينم وأ هزثكأ ام ًايبرع ًاليبق نادوسلا ىلإ ةرجه هب تدتما ميضلا
 ءاملعلا مهنمو ملع بالط مهنم رودلا اونب ,ءايرثأ ةنيدملا ىلإ اولصو يشكارملاو يرئازجلاو

 . عرضو عرز لهأ مهنمو

 هد ؟ةاللادل



 :ةعبارلا ةيسنملا

 نم نيريثكلا بلج تومرضح يف شيعلا قيض «ةنيدملا ىلإ اورجاه ليلقف برعلا امأ
 ةكم يف اورثك «نويولعلا ةداسلا الإ تدخلا يال درللا ل نكي 1 دكر هكد اونكس مراضحلا

 دهع يف ميضلا نم مهامح دق ماشلا لهأف ءايزيلامو ايسنودنا يف اورثاكت اك .ةنيدملاو

 (طوؤنرا) نوينابلا لصألا يف مهو مظعلا ديؤملا تيبف .مهنم ماكح نييناثعلا نيطالسلا

 ل و لا رو ا ا اوناك

 نم اوملسي مل نإو ةياقولاو ةياحلا اوناك اكع يف رازجلا (ى نانبل يف يباهشلا ريشب امك
 اوزتعا اراجت اوناك ةنيدملل اولصو نيذلا ضعبو .«ماشلا نم ةرجحملا تلقف .دادبتسالا

 يتفملاو ميكحلا دبعو يشيبرطلاو ةيطعلاو اجوخلا تيب مهرهشأ نم ءاوزعأو

 : سماخلا ةيسنملا

 رقفلاو ميضلا ناك زيلجنإلا اهلتحي نأ لبقف . سكعلا ىلع تناكف ءرصم نم ةرجملا امأ

 .رصم ديعص نم ةرجهلا ببس

 ةروثلا ةميزه دعبو قيفوت يويدخلا مايأ رصم زيلجنإلا رامعتسا نيحو لبق نم انركذ اك
 تيب ةنيدملا يف اندجو دقف رصم لامش نم امأ ءرصم ديعص نم دحأ رجاب مل ةيبارعلا

 دمحمو « يماشلا باب يف ريبكلا تيبلاو ديسلا فيخو ةينولجلا ناتسب مهل ناك نيذلا ينولجلا
 . اوعجرف نامز مهب لطي مل اشاب ديمحلا دبع دلاو يودب

 يف سكعنأ دق رمألا نإف ,مهماضأ نيذلا نم ةرجحللا رثكأ ًايض رامعتسالا ناك كلف

 مهنع حازأو .لهألا نايغطل اوعضخي ملف .دمعلاو ماكحلا دض يديعصلا ةيبلس ءرصم
 ىلع برح نم دعب ىرج ام نأ ناكمب ةبارغلا نمو «ةبيرغ كلتو .رمعتسملا نايغطلا
 دمحأ مزه نئلف «يبارع ةروثل رصنلا هب ناكو لب ءرصمل ًاراصتنا ناك يزيلجنالا رامعتسالا
 .هل اوناك راصتنالاب مه اذإف .هب اوناك نيذلا رصتنا دقلف «يبارع

 : ةسداسلا ةيسنملا

 .نييفرحلا اوناك مهنم ليلقو نيينميلا نم ةيلع الإ ةكم ىلإ لصو اهف نميلا امأ
 نيب ماصخلا خسر «ةرضاحلاو مكاحلا نيب ماصفلا نأ ريغ .هرضاوحب زاجحلا رمع اذكهو

 نايكلا اذه ةدحوب اهلك برعلا ةريزج ىلعو لب ءزاجحلا ىلع هللا نتماف ةيدابلاو ةرضاحلا

 . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا

 : ةعباسلا ةيسنملا

 «ريتاكيراك» ةكحضملا ةروصلا هذه هللا همحري يحابصلا ىفطصم ذاتسألا نمو انعمسو
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 حالفلا ناك :لاق «مالكلاب تروص دق يه امنإو ٍليكشت مسرك قرولا يلع ةروصم نكت مل

 نم رخآ حالف هيلع فقوف .(ةموشلا) هاصع ىلع زكتري ةرجش لظ يف اسلاج طويسأ نم
 لاق (ةيريدملا نم) (ياج نينمو . . مالسوكيلعو) سلاجلا لاقف (مكيلع اومالس) . . هتعامج
 يف يللا ريبكلا) فقاولا لاق (هيلو) سلاجلا لاق (نيقلعم) فقاولا لاق (؟كانه هياو) سلاجلا
 الأو انعاتب وه) سلاجلا لاق (لطي ياج) فقاولا لاق (؟هيإ زواع) سلاجلا لاق (ياج رصم
 هانشحو ينعي) ةيرخسب سلاجلا لاقف (زيرقن الا هوبكر يللا) فقاولا لاق (زيرقن الا هوبكر يللا
 - .داؤف كلملا زيلجنالا عاتب امأ سابع يويدخلا (انعاتب) ةملكب ينعيوه (يوق

 م مهلعلو ءرصقلا نمو يزيلجنإل رامعتسالا نم ةرارملا ةروصلا هذه مهيطعت اذكهو

 مهيدل هردق عفر زيلجنالا نم هلزع نكلو لبق نم سابع اوبحي

 لضاني تقؤملا عوضخلاب وه اذإف اح روعكملا ميضل عضخ اهضعب بوعشلا راذكهو

 نوزجاعلا مه اذإف ءاومعزت نيذلا مهعضخي بوعشلا ضعبو «ءرمعتسملا ىلع 58 دوقيل

 ةماعزب بعشلا اهنأك ءًاراطشأ مهرطشي نأ مهنبا وهو عيطتسي هنأل ميعزلا اذه ةبراحم نع

 ,ربصلا نع زجعلا ىتحو لب ةمواقملا نع ازجع هسفن لتقي «هنبا
 هبزح تنأ ىذلا .ىندألا كقع اذإ

 دكا هلآ كتففاشأ . نإ" يشع اوف
 ةضاضغ ديبشأ يبرقلا يوذ ملظو

 دنهملا ماسحلا عقو نم ءرملا ىلع

 : ةنماثلا ةيسنملا

 ترمعتسا ىتلا بوعشلا دحو لب .هيلع بوعشلا راثأ راعتسالا نإ لبق نم انلقو

 عضو ةقادصلا مسابف «بوعشلا قرف دقف باطقتسالا امأ «(لحرو هاصع لمح) ءاهبراحت

 اسنرفو ايناطيربك نيرمعتسملا نأ ةبيجعو .هابقع دمحت ال عضو يف اوقرفت نيذلا ءامعزلا
 دقو .مهبوعش ىلع مهل انوع نونوكيس مهل ةرمعتسملا بوعشلا نم بابشلا نأ اوروصت

 مهنم ملعت يذلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللا داجأو ايناطيرب يف ملعت يذلا بابشلاف ءرمألا سكعنا
 .روجنس دلوبيل دومحم دمحم . .ورهنو يدناغ . .رامعتسالا ىلع برحلا مهو ءاوحبصأ

 مهيوعش اولانأف رامعتسالا اوبراح نيذلا مه ءالؤه لاثمأو . .اموركين . . تاحرف سابع

 ءادونج مهلعجف نيفعضتسملا ىلإ دمع نيح ميخولا رثألا كرت رامعتسالا نأ يك لالقتسالا

 تددعت ثيح تاروثلاب مهبعش نوبراحي مويلا اوحبصأ هنورصني هعم ًابرح اوناك دق

 ٠ . تاماعزلا

 هه



 00 مهلاثمأ (ى نآلا مهو زيلجنإلا شيحل دونجلا اوناك خيسلا ةفث ةفئاطب هبرضأ لثملاو

 وأ اهيف تلزاف ىرخألا لاثمألا امأ «هركذ عيطتسأ لثملا اذه « مهضرأو مهبعش ىلع برح ا

 . ةحضاف ةحضاو تلازام خيراتلا ءاوضأ نكلو ءام همف يف عدفضلا اهب وأ اهنع
 : ةعساتلا ةيسنملا

 دجسملا سردب لوغشم نيرشعلا غلبأ املو تنك ؟تأرق اذامو تأرق فيك انه لاؤسلاو

 يف تعقو ةيماشلا 2-- ةديرح كلو ًافيفع ارهاظ يذلا ل .ةءارقلا نع ًافوزع

 ةحفصلا ىمر ء«رقص دمحأ انذاتسأ اهبحي ةينيحطلا ةوالحلاب تخستا ءابنم ةحفص يدي

 : يقارع رعاشل نيتيبلا نيذه تأرقو «بوتكملا تسحلا امنإو ةوالحلا سحلأ ال اهتذخأف

 ١ لزنمب يدلنع تنأ

 قاحسإ اهنباو ىملس ريغ هلئي
 لوجع ريغو قبمرخت انأ

 يقابمرخ ىوهلا يف لاط دقلو

 لصي نأ ديري ًاعلطتم ًازفحتم هسفن دعأ يذلا اهنأكو اهتدجوف (قابمرخ) ةملكلا ينتذخأو
 «فرعأ ام لكب اهل نيدم انأ يتلا ةءارقلا ىلع تذملتت اهموي نم ,قاحسإ اهنباو ىملس ىلإ
 نيرو تالاجملا لكو ثاريملا بتك نم ريثكلاو ثارتلا بتك نم ريثكلا تأرق

 : قيدصلا وه باتكلا ناك ىتح ائراق الإ مانأ ال .(تاديرجلا)

 حباس جرس ىرولا يف قيدص ريخف
 باتك مانألا يف  قيفر |ريخو ش

 : ةرشاعلا ةيسنملا

 .ءاملعلا ةودن يف ناك دقو يلاله ا نيدلا يقت انذاتسأ بتكم يفو دنحلا يفونكل ةنيدم يفو

 دنع 0 «ةيزيلجنإلا نع ةمجرتم نويعماجلا اهردصي ةأزجم فراعملا ةرئاد تدجنو

 ةبورعلا خيشب اوناعتسا دق مه |نأكو فيرعتلا ةمجرت اوعضو (فيدلالا رزجب) 000

 «لهملا ةبيذ» رزج يه فيدلاملا رئازج) حرشلا اذه شماه لا ىلع اذإف . يكز دمح دمحأ ذاتسألا

 تعجرو ءاذه تظفح (فيدلام حبصتل «ةبيذ لهم» مجاعألا ةغلبو ةفاضإلاب تحبصأف

 نودم جاجحك رزجلا هذه ريرقت نأ يهو ةيضق ةرادإلا سلجم يف اذإف ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 ىأرو «هيقفاب هللا دبع ديسلا هنبا هئري هيقفاب يكم ديسلا تيبل نامرفلاب يبرعلا مسالاب

 اهجاجح هل حنمي نأ بلطف (فيدلاملا رزج) مسألا اذه ةفرغجملا ةطيرخلا ىلع مهدحأ

 دبع ديسلا اكشف ,«فيدلاملا رزحل ليلدلا نوكي نأ هيطعي رمألا ردصو . يكلم رمأل ليلدك

 كا



 ىلع تسيلو ةبيذ رئازج اهنإ لوقي ديسلاف ةرادإلا سلجم ىلإ ىوكشلا تليحأو هيقفاب هللا
 ذاتسأو ةسردملا ريدم رقص دمحأ انذاتسأ ةرادإلا سلجم ىتفتساف مسالا اذهب ةطيرخلا
 فراعملا ةرئاد ين دوجوم وه امك تالحرلا بتك يف دوجوم هلعل ثحبلا هل عستي ملو ءايفارغجلا
 مسالا اذه ةطيرخلا ىلع سيل :هللا همحر مهباجأف ةسردملا ةبتكم يف ةدوجوم فراعملا ةرئادو
 خيش حرش هل تبتكف كلذ نع يلإ ثدحت ساطع ميهاربإ ديسلا نكل نكي ملف «(هبيذ)
 ةباجإلا تقثوو .لهملا ةبثذ رزج يه فيدلاملا رزج نأب فراعملا ةرئاد شماه ىلع ةبورعلا
 ركش الإ ةأفاكم لنأ لو .هبحاصل قحلا ةدوعب ةرادإلا سلجم رارق ردصف ةحفصلاو ردصملاب
 يف تفلسأ اى ةرئاث يلع راثأ يذلا ساطع ميهاربإ ديسلا ركن الإو هيقفاب هللا دبع ديسلا
 نوعبرألا ةقلحلا يهف ةدحتملا تايالولا ىلإ يتلحر ةماحلا ةيسنملا تيقبو .تايركذلا هذه
 . ةمتاخلا

 بناج لك نم يب طاحأ يذلا اهبتك ةمدقملا لوقأف ؟ةمدقملا بتكي نم ينلأسي ابرلو
 ضياع ذاتسألا نم ظيرقتب اهفدراو تيزلا ةلفاق ةلجم يف لاقملا بتاك بناوجلا لكب ينطاحاو
 . نيذه ريغ ةمدقم ىلإ ةجاح الف يدادرلا

 ةظوحلم

 ىنغلا دبع رونأ هديفح ىلإ لسرأف يرب نومأم خيشلا مسا ءاج تايركذلا فلاس يفو
 . هل اركشو هدحل اريدقت اهرشنأ نومأم خيشلل ةروص يرب
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 (6:) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم امأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت 7

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو صخش نع اثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا

 خيراتلا نم خيرات تايركذلاف .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا دوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ .. نودعابتي ام ارك تانعنعلابو

 .«(نحن» لا اهلك انإو «لنألا» اهيف سيل

 ماس معلا دالب يف ىتلحر

 .دوهيلا هلاتغاف . .ال لاق يدينك

 نيللاتس ىدينك نوج
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 ةدحتملا تايالولا ىلإ يتلحر
 ىلإ دنهلاو رصم ىلإ الإ لبق نم يدلب ترداغ نكأ ملو .ةدحتملا تايالولا ىلإ تلحرو

 لاصتا ىلع تنك .اهدعب ىرخأ ةلحر مث ةدحتملا تايالولا لبق دنهلاو ةرم نم رثكأ رصم

 اى هعم اولماعت نيذلا هب قثي «ةرافس الب اريفس ناك يذلا غابصلا ليلخ ىسيع انقيدصب

 ناك هنعو هنم هتفرع ايف ريفسلا اذهو «(تراه ركراب) ةدحتملا تايالولا ريفس كاذنيح هب قثو

 ةيبرعلا ملعت هنأ ىتح برعلل ةقداصم ةقيدص نوكت نأ ةدحتملا تايالولل نوبحي نيذلا نم

 اوناك دقف .دوهيلا ةسرطغ نم دعب ةيجراخلا ةرازو يف هناكم نع يصقأ هلعلو ,باطخلا ةغلب

 ريثك ىلعو (تيارب لوف) عرابلا يمايسلا سرجنوكلا وضع ىلع برحلا اوناك امك هيلع ًابرح
 مهنأل «ةيكيرمالا ةرادإلا حصن نع نوتكسي .اونيهصي ملف اونيهصتي مل نيذلا نم امثريغ
 . مهتيروطاربمال صالخإلاو دحاولا ءالولاب نومزتلي

 .ديدجلا مهنطول نوصلخي اوكرمأت « ىتش سانجأ نم ةدحتملا تايالولا لاجر لاز اف
 عنصي دوهيلا دي يف لاملاف كرمأت يدنلريأ وأ ينامأ وأ يدنلوب لثم نكي مل كرمأت يقرشم اهبرلو
 .دوهيلا مهرجأتسي مل ناكيرمألا ضعب نكلو مهل ليملا

 حوفيو الإ اهضرأ أطت داكت ال لالظلا ةفراو ةنجلا (خونخأ ةنابل) نانبل ىلإ لصأ تلحرو ا
 نييناطحقلا نييناعنكلا نيقينيفلا ركذت كءارو تفتلتل .حافتلاو زرألاو فاصفصلا ريبع

 يجاطرقلا (لابلا ءىناه) (لاب يناه) ةدايقب نيذلاو ضيبألا رحبلا مهفس تكلم نيذلا
 اذكهو ببيتلا ربخ يأ (ةيربط) مسا هيلع نوقلطي ربغلا اذإف ءامور لتحا ءايبرع ؛ ًايقينيف
 ىمسملا مساب ةلماك ًاضرأوأ ًالبجوأ ةنيدم وأ ًاربن هب ىمسي هيلع زيزعلا مسالا لمحي يبرعلا
 :ةيلإ تينا

 «ةنج اهتباصأ ةنج ؟دبعلا ةزراب ةاتف تلظف دهعلا اهيلع مداقت يتلا توريب يف تثكمو
 ولف «نانبل رمدتل اهبطقتسي نم عم ةفئاط لك تفلتئاو فئاوط اوفلتخا نيذلا اهئانبأ نونجب

 قثو لوح فوطت ةفئاط تناك امو ليئارسإل اليمع ينورام شيج ناك امل ىرخأ ةرم فلتئا

 .رهقلا حالسب عنص دق وه اذإف .رهطلا ديب عنص دق هتبسح

 لزنأ يتلا ىلوألا ةطحملا امور يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرافس ىلإ توريب نم تنفلتو
 ,هخيرات ينعأ ,كرمسيب قلق دشأ امو «ةيبرغلا ايناملأ يف ةيناثلا ةطحملا ىلإ اهنم بكرأ اهيف
 « نيرطش ترطشنا دق ايناملأ نأ ناعمسي نيح ءهتيركسع ينعأ «غروب ندنه عومد دشأ امو

 امور يف انترافس ىلإ تنفلت ءاونظ (ى .رهقلا لوزيل كرمأتي يبرغو ءرهقلاب اوفشلبتو يقرش
 هب دتشي ينلبقتسي نيح راطملا يف هلبقتسال يجنزربلا دجام ديسلا قيدصلا نبالا نع لأسأ
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 وهو باجأ يذلا وه قيدص نبا هناكم يف لح .هدجأ لو ينطو نم دحاو ةيؤرب حرفأ يرزأ

 ملف اهدلو ةنيدملا نبا وه «ليقعلا هللا دبع نب رصان نب زيزعلا دبع همسأو باجتسا يذلا

 مهتنيدم لخاد نودعابتي دق نويندملاو «ةنيدملا هتدلو لب ةزينع هدلت مل هوبأ ىتح «ةزينع هدلت

 . ةلحرم ديق الإ اودعتبي مل ولو «ةنيدملا جراخ نوقالتي نيح مهتياعرو مهتفلأ دشأ ام نكلو
 (ليتوأ دنارج) قدنفلا يف يلوزن نوكي نأ دمعتو «ليقعلا رصان نب زيزعلا دبع ينلبقتساو
 زيزعلا دبع نب لصيف ريمألا نأل كانه لزنأ ينلعج هقوذو هتنطف نأل

 ريمألا ةرايزب تفرشت ريصق تقو دعبو «قدنفلا اذه يف لزن دق ناك اكيرمأ نم لصو دقو

 ام لك :تلق ؟كانه اذام ؟كيدل اذام : ينلأس .هتمحرب هللا هدمغت زيزعلا دبع نب لصيف

 يف برحلاو تقولا كلذ ناكو .كيلع دوقعم لمألاف كلوصو نورظتني كانه نم لكو كانه

 لأسو ءاهم نوكت ءالعل اهلو اهيف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تناك دقو .ةأطولا ةديدنش نطميلا

 نيح ةنمأ ةنيكسب ترعش «(لاقي ملعي ام لك امو) ةباجالا نسحتمسا هلعلو «لاؤس نم رثكأ

 ؛ اكلمو اريمأ هنم ةياعرلا فنك يف ينتدجو

 ديرف روتكد نآلا وه يذلا ناديز ديرف يدلو ىرأل ًادمع اهدصقأ جروبماه تلصوو
 هب فرشي اب فلكملاو .نداعملاو لورتبلل دهف كلملا ةعماج يف ذاتسألا ناديز نيسح دمحم

 يف ءابرهكلا يف هتسارد ىضقف «ةيناملألا ةغللا ملعتي (جروبانل) ةنيدم يف ناك دقو .لاجرلا

 ءىشب ةرايسلا قئاس ىلإ يدي دتمت جروبانل ىلإ جروبماه نم ةرايسلا تبكرف (ورسلرابك) ةنيدم

 نم رثكأ ةلحرلا لوط ناكو ءماحز قيرطلاف ةدايقلا نع يهلتي ال هنأب ريشي عنتماف هصتمي

 كلذ تربكأ ٠ ا ا ءرشبلا نم قيرطلا الخ اندعتبا اذإ ىتح «ليك ةئم

 يلاخ ةنبال ًاجوز ناكو ءاهفارشأ نم ثراحلب نموهو ةدج يف يترايس قئاس نأ تركذتو هنم

 اوبكر يلافطأ نأ تركذت «ةردنكلا يف يتيب نم ةيحان يف نكسي «حيمرلا ناضيمر نب ىلع
 ناك اهلبقي هتنبا ىلإ تفتلي ىرخأو ةظحل دعب ليميو ةرايسلا قوسي ةلفطلا هتنبا هعمو ءهعم
 نيبو «ةرايسلا ةدايق همه لك ماحزلا يف ةراجيسلا برشي ال يناملألا قئاسلا نيب ًاريبك قرفلا

 هب يضقت اكو .ركذي ءيشلاب ءيشلا ماد امو «ةرايسلا دوقي وهو هتنبا لبقي يبرعلا قئاسلا
 هجوزو فلخلا يف هترسأ ضعب .للثم ةلزان ةرايس ىدملا نم لزان انأو تيأر دقف «تايركذلا

 ملأ «لارجلا نضتمي ىدحلا نم ةردجتملا ةرايسلا قئاس اهتجوو ةلوأتت (يللا» تكسمأ «هبناجب

 . كارجلا صتمي اذهو ةراجيسلا صتمي مل كلذ ٍ ؟هتمهم نم يهتني ىتح ربصي

 جرخأ انا ةراينم' ةتاي نأ ظوفحم نب ملاس تيب مامأو .ةدج يف ماعلا عراشلا يفو

 . هماحز رثكأ ام عراش يف قوسي وهو هسأر رعش حرسي ةارملا يف رظنيو ةرايسلا قوسي طشملا
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 تدعو . . ةيلوئسملا مرتحي الو فرتلا فرتحي نم نيبو ةيلوئسملا مرتحي نم نيب قرفلا اذكه

 وأ ناطقلا روتكدلا هلعل باش يل مجرتي قيرطلا ينلدي ركاذتلا ةعئاب لصأ جروبماه ىلإ

 هتلعف ام دهاشأل ,نيرطش ىلإ نيلرب رطش روسلا ىرأل نيلرب ىلإ رفسلا ديرأ :تلق ءهوخأ
 ةيروطاربما تحبصأ ىلا ةدحتملا تايالولا ىلع ,(رلته) و (نمورت) ىلع نيلاتسا ةسرطغ

 . ىمظعلا ايناطيرب دعت مل يتلا ايناطيرب ىلعو ىمظع

 تيبلا ةيروطاربمإ نيتيروطاربمإ ماقأو اسنرفو ايناطيرب نيتيروطاربمإ طقسأ رلته اذكهو
 .نيلميركلا ةيروطاربمإو ضيبألا

 نمف .كل مجرتيل سنوت نم يبرع هيف دجوي قدنف يف ةفرغ كل زجحأس : ةاتفلا تلاق

 ولو كنأل كنومرتحي |ىك مهتاباترم نم أطسق عفدت كنأل كنولماعي ءالؤهب حرفت نأ نزحملا
 ناكو نيلرب تلصوو «فرصنملاو دراولا نيب نزاوتلا هبومني ًاطسق عفدت قدنفلا يف ةليل تمن

 «ةجنرفلا ريغ دنع اذه دجت نأ لق .ةرضاح ةفرغلاو يمامأ مجرتملا ٠ .ريخلا قدنفلا دنع

 مايأ ,ةيداليم ١9557 ماع فوخلا مايأ مايألا كلت تناكو مجرما يعمو روسلا 0000

 ضفري ةدحتملا تايالولا ةمظعب كسمأ يدنك نوج سيئرلاف ءابوك يف خيراوصلا ةمزأ

 «نيلرب روس ثيغ يه . .ايروك يف برحلا ثيغ يه ابوك يف خيراوصلاف «تيفوسلا ةسرطغ
 دودح نم هشيج بحسي نأ نيلاتس مزلي تلفزور ةخرصك ةخراص يدينك ةفقو تناك
 نأ ءارو دوهيلا نكي مل اذإ ديرت ام لعفت نأ عيطتست مويلاو سمأ ةدحتملا تايالولاف «ناريإ
 اذه لكو نايدوبهب نيبور دلاوزوأ لاتغاو .دلاوزوأ هلاتغا يدينك نوج . .نوديري ام لعفت
 لعتشت نأ فاخت الأ : مهدحأ يل لاق .دوهيلا هلاتغاف دوهيلل ءال : لوقي ناك يدينك نأ ينعي
 كانه ضرألا ناسنإل كالحلاف برحلا تعقو اذإ :تلق .خيراوصلا ةمزأ لالخ نم برحلا
 اذه رفاست مل اذامل : دولاب .نيسح هط روتكدلا ةباجإلا هذهم تقبس دقو ءرخآ كانه يف وأ

 «برحلا تراث اذإ دوعت الأ تفخ كلعل : اولاق ةةفراص فرصا لاقف « ؟ابوروأ ىلإ ماعلا

 ءاهريغ يفو ابوروأ يف كلاه ضرألا ناسنإف رامدلا ةحلسا لبق كلذ ناك : نيسح هط لاقف
 . كلذ يف ركفي الف مويلا امأ دوعي نأ ركفي سمألاب ناك .ةدوعلا زجاوح يف ركفي ال اذهل

 ىعمو ىبسكاتلا تبكرو .«كانه سردي ناكو ناديز نيسح يئنبا ىرأل ندنل ىلإ تلصوو
 فطلب رذتعي يسكاتلا بحاص قئاسلا اذإف ةرايسلا تفقو قيرطلا فصتنم لبقو «ناونعلا
 اهعطق يلا ةفاسملا نع هبساحأ هيلإ يدي تددم بكرأ نأ لبقو .ىرخأ ةرايس يداني

 يفطاوعب ًاريصن ةيناثلا ةماعلا برحلا يف تنك ينأ مغرو « مايأ هنالذ ندنل,يف تنكوو « ضفرف

 .ندنل . . برعلا يف هتلعف ام ريسحلا تحبصأ ٍنإف «ندنل وحن
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 نأ يف ترصح اهنكلو سانلا نم ريثكلاب تلبلبت يتلا كرويوين ىلإ لصأ ةرئاطلا تبكرو
 اهنإف . .ريثكلل تعستا نئلف سانلا نم ليلقلا اهرصتعي اكيرمأ يف ةديدجلا تيبأ لت نوكت
 ناكو رئازلا نعو ةلحرلا نع ربخلا هيدلف مجرتملا تدجمو راطملا يفو .دوهيلل اهتعس تعاب دق

 نطنشاو ىلإ تلحتراو «ةدحاو ةليل الإ كرويوين يف ثكمأ مل «.(يرق) داؤف همسا ًاينيطسلف
 يناطيربلا يلده درول) ةرسأ نم تفرع (ى هلعل (يلده) رتسم بتكم ىلإ مجرتملا يب بهذيل
 يلده رتسم ينلبقتساف (ةشير وبأ رمع ذاتسألا هركذي لازام يذلاو .همالسإ نلعأ يذلا

 ةدج يف ةدحتملا تايالولا ةرافس نم يلإ تهجو يتلا ةرايزلا جمانرب يل عضي وه وأ عضنل

 . .ولفب . . ايفلداليف روزأل جمانربلا عضو متو ءاهل ةيكيرم 7 ةيجراخلا ةرازو نم هيجوتك

 ةيرقلا يف ةعماجلا . . سالاد . . يدنكلا ءىطاشلا . .وغاكيشو ديردود . .ارجاين تالالش

 . ساجيف سال . .رفوهدس . . نتسويه . . ساسكت . .(اكناب) يكيرمالا فيرلا نم

 قيزرط ني عجرألا .ه.ولرلونوها رييوكسيسترق :نانس تي نورلجلا :نسول د شناؤإ ودارولك
 اهيلإ اوردحنا ايقيرفإ ناكس نإ : يلده رتسم لاق 00 00 نابايلا

 يف ناسنالا ناك دقل ءابوروأ ينعت مأ يبرعلا لامشلا ؟ينعت لاهش يأ :تلق «لامشلا نم
 اهيلإ لصي مل ءجلثلاب ة ةرومغم ابوروأ تناك موي ءابوروأ يف ناسنإ ال ناك موي ةراقلا هذه

 ًايكيرمأو ًايقيرفأ مث ًايويسآ ناك ام لوأ ناسنإلا : :هل تلق ذإ عنتقي ركفو .دعب الإ ناسنإ
 0 ءابوروأ يف ناسنإلا لبق

 ينتوفي الثلو كلذ لبقو ءايفلداليف ىلإ تلصوف .جمانربلا بسح فوطتأ تلحتراو
 كراشي يسنرفلا (تيفال) لارنجلا ريرس دجأل نطنشاو تيبو ضيبألا تيبلا ترز لسلستلا

 كلذ نيح ةدحتملا تايالولا عم اسنرف تناك دقف «لالقتسالا برح يف نطنشاو جروج
 نم اوصلخت رثكألا ا مهف ل هقافرو نطنشاو عزتناف

 رجاهم يأ نوكيل ةكرمألا هب تلصأت ًاديدج ًاسنج اوحبص أ مهامنأك يناطيربلا ل

 مو ةنكسلاو ةشياعملاب اوكرمأت . . مهدحو م اولزاف ديلا الإ ايكيرمأ سنج أ نم

 نإو ًاضحم ًايكيرمأ حبصي كرمأت اذإ هنإف ينانبللا مهيلع ساقي الو .ءامتنالا لماكب اوكرمأتي

 نلعي تاقرط هقرط . .لالقتسالا سرج . .(سرحجلا) تيب روزأ نأ دبال ايفلداليف يفو
 «يناسرخ شوبرط (قبلق) سأرلا ءاطغ علخأ نأ تيسنو تلخد (نوسرفيج) لالقتسالا اهب
 ءاطغ انيدل ةيحتلاو سأرلا فشك مهيدل ةيحتلاف .قبلقلا علخأ نأ ينم بلطي سراحلا اذإف

 بحاص («نيب ساموت» تركذتو ةدحتملا تايالولا ةانب دحأ نوسرفيج تركذت .«سأرلا

 ال ثيح) :لوقي ةيرحلا راعشب يداني يدوبي نيب ساموت «(ةفاصحلا) ةلجملا وأ ةديرجلا
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 هقافرو نوسرفيج راعش ناك دقف «(اهنع براحيل نيب ساموت دجوي نأ يغبني ةيرحلا دجوت

 لجأ نم اوبراح . .لالقتسا نودب ةيرح ال : نوسرفيجل لاق نيب ساموت نكل «ةيرحلا بلط

 «رايعتسالا ىلع ًابرح تلقزور رضع ىتح ناكيرمألا ناكو ءاولقتسيل اوبراحف «لالقتسالا
 تايلكب اكيرمأ توص لثمتي سمألابو مويلاو .هودعبأف هيف نفدي ارق دج ١ نيب ساموت

 ناك «ةيكيرمألا ضرألا نم رابشألا نع هودرطو راعشلا هنم اوذخأ .نايغطلا نع نيب ساموت

 ال كالتمالا ناطلسب دوهيلا هكلمي ةدحتملا تايالولا نم ربش لكف مويلا امأ ,سمأ كلذ

 . كالتمالا كصب

 ءيفلا دالب مسالا اذه ينعي لهف (ءاقلبلا) نامع ةنيدم هب تيمس نانوي مسا ايفلداليف

 ؟ةيكيرمألا ةنيدملا ةيمست لبق هب تيمس نامعف .لظلا يأ

 . ىرخأ ةقلح ىلإو ةليوط ةلحرلاو
 كاردتسا

 دق هنأ همسا يلمأ انأو يردأ تنكامو ليقعلا رصان نب زيزعلا دبع نبالا مسا تركذ دقل
 هيلإ انإو هلل انإو ًاعيمج هلهأل ءازعلاف ةريرسلا بيط قلخلا ىضر ناك دقف هللا همحر ي يفوت

 .نوعجار
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 [6!) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ امم سيل .ةيخيرات دهاشم اهمأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ًاثدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرونملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خيرات 0 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا ادوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي انا ةداملا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارثك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو انألا» اهيف سيل

 ! ليئراسإ تماقف شاهقلا ةراجت نامورت رسخ

 نامورت



 . اكيرمأ ىلإ ةلحرلاو
 ,ةنيدم نوكتل تعستا ةيرقو «ةيرق اهنأكو ةنيدم «ولفب» ىلإ لصأ ايفليدالف نم تلحرو

 ندملا ىدحإ تناكل تكرمأت ولف  ينتبجعأ . . ةيرقلا ةوافحو ةنيدملا ءاطع نيب عمجت يهف

 .سمألا ربوتكأ وه (ى دربلا يساق ربوتكأ رهش نكي ملو لامشلا يف يه ءامل كرماتأ يتلا
 تتاحع نك ةيجعلا كلزت ارحات تالالث دفاتن انام :فيضملاو مجرتملا توعدو

 ىتح هلوح مكارت اب هوهوش هارم ينذخأي مل نميألا ربغلا ءىطاش ىطختأ تلصو 0

 ال ادنك ىلإ تلخد ام عرسأ امو «عناصملا هفذقت اب ربنلا ثيولت ىدم اوفرع دق نآلا مهن

 فوخلاب رعشي ال نمألا شيعي بعش مهنأل « لضفت : اولاقف رئاز ينأ اوفرع .فوخ ال شيتفت ثيتفت

 اهنكري 0 برشا ا سراح وه بعشلا ناك ؛نمألا ىلع ةموكحلا رهست نأ لبقف

 وأ 1 00 قدلا دلبلل فيرد لمحي رئاز لك نأك هبئاقح ثحبت كرامجو

 : ايناهرإ هنوبسحي هب طيحت ةباقرلاف مويلا امأ سمألاب كلذ ناك امك « ًايراه

 هللا عنصام لوصي ناسنإلا ةوافح ايو هللا عنص ام ةعورايف .رسيألا ءىطاشلا تدهاشو

 لغو اننا هةراقلا رو ل نسل رديعلاب التما ًافيظن ًائيرب يدنكلا ءىطاشلا ناك دقلو
 رمرملا نمالو ضيبألا رمرملا نم تسيل ةنوله رجحت نم ادوقع نوعيبي «ناتس ة هروص ىلع

 عاعشإ هل سبيل هب قصتلا نولب سمشلا ةعشأ هتفرخز يذلا رمرملا نم يه امنإو .دوسألا

 قلاخ عنص نم نيوكتلا ةعيبط هتفرخز . .رجحلا ةوالح سفنلا يف عيشي نيولتلا انإو
 .نوكلا

 نيسح دمحم لصيف .د» ينبا نكسي ثيح سالاد ىلإ ةرئاطلا بكرأ «ولفب» ىلإ تعجرو

 لبع داتسألا تنس يلامو .نوثعتبي نيذلا باللطلا هتوخإ ائ ًافعتبم ملعلا بلطي «ناديز

 1 ربكألا مهوخأ هنأكو نييدوعسلا ةبلطلا ىعري نيفظوملا ريخ نم ناك يذلا روقنملا زيزعلا

 اذاتسأ ناك , قيرفأ نود ةبلطلا نم 0000 ةعيبط هبكرت مو حا ارخسم نكي

 0 هع تالا لع اذ: ةيلطلا نيبو

 عناصم تيأرو .وغاكيشو تيورتيد ىلإ «ولفب) نم تلجع سالاد ىلإ لصأ نأ لبقو
 . يكيرمألا خيراتلا يف عملي أرسا ىقبيس دروف نكل «تارايسلا نم اهجاتنإ رثكأ امو .دروف

 .ديعبلا تلوانتو تافاسملا تبرق ناسنإلا اهبكري ةرايسلا عنص هنأل .ناسنإلا خيرات يفو لب

 نئلف اهتريسمل قرطلا تدبعو اهريسل قرطلا تءاضأ اهنإ لب ءراطقلا نم ةيرح رثكأ يهف
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 ترثكأ اهنإف تاوملا تيحأ نئلف ًايراضح لمع حبصتس اهنإف ًايندم المع اهتاذ تناك
 شيطلا وه اهقئاس وه لتاقلا نكلو لتقت ال اهنإ . .لوألا لتاقلا يه ةرايسلاف .تاومألا

 : يبنتملا لاق [ى ءروهتلاو
 ةانق نامزلا تبنأ اهلك

 انتانع  ةاحكملا .ق» .ةردللا .ةتكر
 نم اهتعانص تحبصأف نابايلا اهتعنص دقو نآلا ىه اذإف ًايكيرمأ المع . . اهعنص دروف

 ْ ,ةيفاضتقالا نرخلا ةحلبأ

 مهنكلو .ةيرحلا مهتزربأو لالقتسالا مهعنص لاجر .نوسيداو . . رلفكورو . . دروف نإ
 هءارو سيل شيج ايأف «ةدحتملا تايالولا ةيروطاربما اهب تنوكت «ىلوألا مئاعدلا اوعنص

 اهدئاق ناك ءاوس . .ًايرتت ًاشيج خيراتلا يف حبصي «ةنيدملا قوفتل لاجرلا اهعنص ةريخذ
 . ناخزيكنج اهدئاق ناك وأ كلتأو

 نيومتلا , يسفنلا م ةوقب سيل نيزاوملا بلق يكيرمألا شيجلاف

 تارضاحم نولسري 6 ! لب ا 00 ءارداب 0 سفتتلاو ٠ تابلعملاب

 اهيلإ امو ءايسورو ايلاطيإو ايناطيربو اسنرفو ايناملأ شيج ىتح رمألا لوأ شويجلا تناك

 . لتحملا بعشلا

 نيومت شيجلل نيومت وه ام اى كلذ نإف « عون لك نم تابلعملابو يكيرمألا شيجلا امأ
 . لتحملا بعشلل

 رداون

 ناك .هتداقو ىكيرمألا شيلا نع ثالث رداون كانهف ,ركذي ءىشلاب ءىبثلا ماد امو

 قربأ دق . ىصقألا قرشلا يف نابايلا تلوغتسا موي نيينابايلا براحي وهو يكيرمألا شيجلا

 نم نولكأي امع اولأس «ةرضم مهقحلف باشعألا ضعب دونجلا لكأ نيح «نوجاتنبلل» هتداق

 ترقأ ءاللعلا نم ةداهش كلتو .(ريمجلا هلكأت امم اولك .نوجاتنبلا ءاللع مهباجأف .باشعألا

 لاقف ؟تاباغلا يف نولتاقي نيذلا نم عجشأ نم :ناكيرمألا ةداقلا دحأ اولأس «ةيناثلاو
 . تاباغلا نوليزي ءالؤه» : لاق ؟ناكيرمألاو : هل اولاقف «نوينابايلا

 كل لل



 اكيرما ىف باحسلا تاحطان ىدحا

 هنكل ناملألا يرجاهم نم وهو برغلا يف ءافلحلا شيج دئاق رواجنزيا لاق . . ةثلاثلاو
 : لشرشتل رواهنزيا لاق ا لازامو ٍكرمأت رجنسيك لثم نكي ملف ةينطولاب كربفتف كرمأت

 باطنخملا بدأ اوملعت «بيذهتلا نم أاريثك اوملعت ,كدونج ةرشاعم نم اندونج عفتنا دقل

 لشرشتو رواهنزيا لارنجلا مامأ يكيرمأ يدنج فقو ىتح هتملك نم يهتني دكي ملو طابضلل
 ضرغ ءاضقل كترايس ذخا نأوجرأ :رواهنزيا بطاخي يكيرمألا يدنجلا لاقف .هعم سلاج

 بلطي نأ يدنج ؤرجي فيك ءاذه يف بيذهت يأ :لوقي لشرشت بجعو ءرواهنزيا هلوانف
 .نذأتسي نأ نود اهذخأي هنإف مكورشاعي نأ لبق مهنإف ءاذهاي رواهنزيا لاق ,كترايس

 تيأر دقو .تاباصعلا لاجر نع ةئيس يبرعلا ءىراقلا ىدل ةعمس اهو فغاكيش تيأرو

 الو «تارايسلل فقاوم رشع ةعست قباوطلا كلت نم ءاقناظ نيتسو ةتس نم تنوكت ةرامع

 عست تارايسلل فقاوم اهتيانب ىدل يتلا وغاكيش ةيدلب مأ تيورتود ةيدلب يه له يردأ
 . ةرايس فالا ةرشع

 تاباغلا رثكأ ام : يل لاق «ةلوهكلا ىلإ بابشلا ىطخت ًالاوط ضيبأ الجر فيضملا ناكو
 ىلع اهطلسي ريزانخلا ينتقي اهلازأ هنكلو . يعافألا رثكأ امو ضرألا رمعي يكيرمألا أدب موي

 , مايألا كلت يف ضرألا نارمع نأ كلذ ينعيو .«تارامعلل ةدهم ضرألا اذإف ,يعافألا

 .ريزانخلل ةنيدم يه (ىك يكيرمألا ناسنإلل ةنيدم
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 مهب نوقلت دوهيلا نودعوتت برعلا متنأ : يل لوقي ةرايسلا قوسي وهو قيرطلا انب دتماو
 سأل ءىطاشلا ادنك تلتحا ول :تلق .ًايدوهي الإ هبسحأ امو ًارخاس اهلاق ,رحبلا فوج يف
 كيسكملل رطخ ولو .رحبلا يف مهنوقلت وأ رهغلا يف ادنك ةازغ نوقرغت الأ ارجاين تالالشل

 نابايلا متقرحأ متنأ اه ءرحبلا يف مهنوقلت الأ اكيرمأ برغ نم اهوح ام ضعب وزغت نأ
 متنأو لب ءابوك يف نوكت نأ خيراوصلا متعنم مكيدل ةوقلا لكب متنأ اهو «ةيرذلا ةلبنقلاب
 برعلا مولت فيكف «نوريثكلا مكنم كلهو نوبراحت نم متكلهأف «نيتيماع نيبرح متضخ
 موي يتأيس كلذ دعب كل لوقأ ينكلو , ؟ةازغلا نم مهضرأ صيلختل ركنت ام اولعفي نأ

 .اينابسأ تلعف ام نولعفت رحبلا يف مهنوقلتف مكيلع دوهيلا نايغطب نورعشتس

 حابصم اهنأكو اهلك ضرألا اذإف تحت ىلإ رظنأ اليل تقولا ناكو سالاد ىلإ تلصوو
 (اهيف تبكر ءامس نأك» قشمد يف ةكربلا فصي يرتحبلا لوق تركذتف .دحاو يئابرهك
 ودع .عزانم نود لوألا يكيرمألا هنإ عارتخا فلألا عرتخم «نوسيدأ» تركذتو

 ساسأ ىلعو براجتلا ءارجإب فشتكا «يئابرهكلا حابصملا اذهب (نإو .فلألا تاعارتخالاب
 رانلا فشتكم ناك نئلف .رونلا ناسنإلل يدب. وه اذإف .هللا اهقلخ يتلا ةعيبطلا نوناق نم
 ةيناسنإلا ىطعأ حابصملا اذبم نوسيدا نإف مدقتلل ةعساو تاوطخ ناسنإلاب تطخ ءاهادهأ
 . مدقتلا ىلإ عسوأ تاوطخ

 نمو لب «راكدلا تعي لن زاةتوب هيد داو زيقرك امل ز تاي دق لالا روس داك إو
 «ناكم يأ 5 ليللا مالظ لك ٍحابصملا ريني نأ دارأ دقل «هيف ةليبنلا فطاوعلا عنص

 «حابصملا رشتنيل نمثلا صيخر أكلس ديري وهو نمثلا ةيلاغ رمألا لوأ اهبرج يتلا هاالسآلا
 اهريغو 5 .اهريغو ساحنلاو نيتالبلاو ةضفلاو بهذلا نم كالسألا تاعم برج هنإ اولاق

 دق وه [نإ ضيبألا تيبلا يف نوكي نأ ىلع حابصملا رصتقي ملف .نآلا وهام ىلإ ىدتها ىتح

 . برغلهو قرشملا يف خاوكألا ريني حبصأ ىتح رشتنا
 ىلإ قرشملا ةنهك دحأ لصوولف .رارسألا نزتخي قرشملا يف ةنهكلا دحأك نوسيدا نكي مل

 نم ةيمابلا ةخبط نإ .اذوب دبعمو نوعرفلا و روطاربمالا تيب يف هرون رصحنال حابصملا اذه
 تاعارتخا تحضتاو قرشملا رارسأ تنفد اذكهو «ةنايبصل اهملعي ال ريبكلا خابطلا رارسأ
 . برغلا

 «لهسلا نم نوكي دق عارتخالا زاربإو «لهس عارتخالا يف ريكفتلا نإ :نوسيدا لاق
 ةيروطاربمالا ناطلس طقسأ ةملكلا هذه يف هنإ بعصلا وه عارتخالاب عفنلا ميمعت نكلو

 حابصملاو ضيبألا تيبلا يف حابصملا .صيخرلا كلسلا دجو اذهل «ةيناسنإلا ناطلس نلعأو
 . ءارحصلا يف ةيئان ةيرق يف
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 نأل ماني نم لوأ وه اذإف ةعيبط وه سيلو ةداع مونلا» :لاق باوصلا اهبناج ةركف هلو
 . (ةداع ال ةعيبط مونلا

 هنكل ,كلذ نكي مل نكلو «لاثمت ةيالو لك يف هل نوكي نأ مهتقيرط يه | روصتأ تنك

 تايالولا بعشل ىدهأ دقف حابصملا ىدهأ نئلف سيطارق يف نودم ةيرشبلا خيرات يف لاثم

 جروج ةمظع ىبحت هتمظع فقت نكلو رلفكورو دروف نم مظعأ هنإ خي يراتلا يف ادجم ةدحتملا

 . نلوكنل ماهارباو نطنشاو
 لاقف روطا ريمالا رصق رظني رمف «نابايلا يف سيبوتألا بكر ًايكيرمأ نإ اولاق رطاخو

 تايالولا نوكت نأ لبق :ينابايلا لاق ؟رصقلا اذه ىنب ىتم ذنم :هبناجب يذلا ينابايلل

 . ةدحتملا

 «ليمج فير تاليتوألا تاليتوملا تارامعلا ال ةعماجلا ةنيدملا ال ةيرقلا سالاد يف تيأرو

 يف ابلاط «ناديز نيسح دمحم لصيف .د يدلو ناكو ,فيرلاو ىرقلا يف تاعماجلا نونبي

 ةعماجلا بالط نم ىتف ينراز «ناثلا مويلا يفو ياي تمقأ «ةلودلا نم ًاثعتبم ةعماجلا

 وه [ى «ركشلا ديع» ةليل يف ءاشعلا ىلإ دعاقتملا ميدقلا لارنجلا هدلاو مساب ينوعدي يكيرمأ
 فيك : ينبال تلق «ءامسلا مهثيغت نيح نوركشي رمح لا دونها نع كلذ اوثرو مهديلقت

 تدجوف ةعماجلا ىلإ تيبلا نم لصأل يترايس باب حتفأ تدك :لاق . ينوعدي اذالو ينفرع

 ,يترايس نم يفلخلا دعقملا يف اوسلج دق .ةعماجلا يف تابلاطلا نم ةاتف هعمو باشلا اذه

 مو ٠ اطل ركل ينوعدي وه اذإف ءاهبيطخ هلعل .ءاقللا ةصرف مهل كرتأل عجرأ تدك
 ع ىعم تسيل يرايسف ةاتفلا تيب. ىلإ اثب لضت'نأ كوجرأ .مهتغلب انإو برعلا ةغلب نكت

 «لصيفل قيدص ىتفلا اذإف نوديري ثيح ىلإ مهلصوأو لصيف بكرف «ةرايس اهعم تسيلو

 ,ةعراصملا ىتح باعلألا لك فرعي «ًايطربسا» نوكي نأ هوبأ هملع لوطلا عراف ىتف ناكو

 هطسو لوح فتلا دقو الإ رعشي ملف ؛ ,ليزاربلا يف ميظعلا رهغلا ,نوزمألا يف حبسي ةرم لزن

 را مارخو نبط كللدل أدعتسم ناك « يطربسا» هنأل خرصي ملو عزفي ملف « شنح

 ضرأ يأ يف تافآلا رثكت نيح اذكهو .هنم صلختي شنحلا طسو عطقي رجنخلا لتساف

 . تافآلا نم نوصلختي فيك لاجرلا ملعتي

 اذإف .هتخأ انل كحضتو همأ انب بحرتو هوبأ انلبقتسي ءاشعلا لوانتل ىتفلا ةيرق ىلإ انبهذو
 .لوألا نويراوحلا اهذخأ .ىلوألا ةيحيسملا ديلاقت نم كلذ («ىمور» كيد هيلع ديرث ءاشعلا
 . كمسلا رشق نم ناوجردالا نم نويقينفلا اهعنصي ناك يتلا تاءابعلاو سنالقلا اوذخأ امك

 «مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع ميرم نب حيسملا ركذ ءاجو .ةدئاملا ىلع انسلجو
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 ءارذعلا ميرم همأ يبن لوسر هنأ دقتعن انإ رمألا لوأ حيسملا يف مالسإلا ةديقع تحرشف

 نإ : لصيف ينبا هل مجرتي كلذ عمسي وهو لارنجلا لاقف عسوتب كلذ تحرش «بأ هل سيلو

 ةرم لارنجلا ملكتو , حيحصلا هجولا ىلع ىسيع نومرتحت مكنإ كلذ انوملعي م ةسواسقلا

 لازلز ثادحأ ةثالث ىسنن ال نييكيرمالا نحن انإ :لاق نيطسلف لجأ نم انلماجي هنأك ىرخأ

 « شامقلا ةراجت يأ «ةروتاف ىنملا» هتراجت يف «نمورت» ةراسخو وغاكيش قيرحو وكسسنرف ناس
 هودعاس دوهيلا هيلع ذوحتسا امل ر سخي ملول لاق «هتراسخ نوسنت ال «نمورت» ةقالع امو : تلق

 .دوهيلا عم مكيلع نوكيلو سيئرلا نوكيل سيئرلا بئان نوكي نأ

 فاخي هنآل تيبلا ىلإ انب لصيل نيسدسمب رضحتي ةلماك هتلح سبلي لارنجلا اذإف انيهتناو

 .انتيب ىلإ انلصو ىتح ةرايسلا قوسي ناك «نيثباعلا نمو قيرطلا نم انيلع

 نورخفيو بوعشلا ضعب ىلع ةءاسالا نوركني مهخيرات ناكيرمالا ضعب فرعي اذكهو
 .ناسنإلا ينبلو مهسفنأل اوعنص اب

 تخس اكيرمأ :تلقو ينباب هتقالع تمرتحاو هنم ءافولا تربكأف ينعدوي ىتفلا ءاجو

 هذه عنصي نأ ناسنإلا زجع امو رايثلا جرخت ضرألا تلخب امو راهنألا اهدمت ءاسلا اهيلع

 .رامدلا ةحلسأ نم ىوقأ 3 0 اهداصتقاو اهحمق حبصأ يتلا ةيروطاربمالا

 ميركلا قيدصلا نتسويه يف تفرعو ًارثك اوناكو انبالط تيأر ساسكت ىلإ سالاد نمو

 هتفرع يذلا مويلا يف يدنع ريبك وه مكو دهف كلملا ةعماج ريدم ركب هللا دبع ركب روتكدلا

 . فورعم نم يل عنص اب مويلا ىلإو
 شيجلا ناك دقف ,.ةحلم كانهو ءاهضرع طخ ىلع ميلقإ يأب انركذت ساسكت نإ

 نورخافي مهن : ا ا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا مايأ رئازجلا يف يكيرمألا

 نديرئازجلا اوبضغت الف «متنأ | اهب رختفيو هدلبب زتعي يرئازجلا نإ : ممل لاقف ساسكتب
 ل نوكتل مهلالقتسا لجأ نم نوبراخيس ضام باحصأ مهنإ «مهيلع رخفلاب

 لولف براحي ناك يذلا لارنجلا مهدئاق كلذ مهل لاق ساسكتب ناكيرمالا رخفك برعلل

 .روحملا شويج ىلع برحلا ةياهن يف رصتنا يذلاو لمور
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 47 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدملا ضرأ «ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه امنإو يصخش نع ًاثدحتم يسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيئاثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذط دهعلا مث " فارشألا دهع مث يداشرلا

 خبراتلا نم خبرات 80 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 ديءاصعلا اودي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا دوكت ل نوح ضعبل ججرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ايايل ةدامللا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ًارشك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو هانألا» اهيف سيل

 !نابرلا تبن تلكأ . .ولولونوه يف



 . سالاد فير يف يمايأ لوطت نأ يف ةبغرلا ديدش تنك ىلعلو ساسكتو سالاد ترداغو

 نإو ةنيدملا يف اوشاع نإو مه امنأك ,ةولج هل فيرلاو «ةولح ةدحتملا تايالولا يف ةيرقلاف
 تايالولا ىطعأ يذلا الإ وهام فيرلا يف جتنيام نأل فيرلاب الافتحا دشأ «ةنيدملا تربك

 .قوفتلاو ةوقلا ةدحتملا

 مويلاف حالفلا بلاج حالسلا وه مويلا ىلإو دعب نمو لبق نم ةرذلاو زرألاو حمقلا نإ
 قوفتت اهزرأ ةرفوو اهحمق ةرثكو اهداصتقا ومن وه ةدحتملا تايالولا هب تحلست ام ىوقأ

 عيوطتلا بلاج اهنم لك دعي مل خيراوصلاو ةاونلا لبانقف يتيفوسلا داحتالا ىلع كلذ لكب
 داحتالاف « يعارزلا قوفتلا وه لب يداصتقالا قوفتلا وه هل عيوطتلاف يتيفوسلا داحت الل

 هفلكت اهنأل نكلو «هب قوفتم ريغ هنأل سيل ةرمدملا ةحلسألا ضيفختل هحاحلإ دتشي ىتيفوسلا

 قيرط ىلع قافتالا وه يتيفوسلا داحتالا هديريام لك هتنازخ رقفأو هلهاك لقثأ يذلا ريثكلا
 نيب ةدرابلا برحلا نأ ينعت اذإ ةلاحلاف جاتنإو لام هيدل رفوتي قيفتسي هلعل .قافولا

 .رمعملا ألو ,رمعملا حمقلاب امنإو .رمدملا حالسلاب نكت مل نيتيروطاربمالا

 طقسأ روصق نم تاذلاب دنهلا ينو ايقيرفإ يف راهنألا ضرأ باصأ ام يردنال اذكهو

 رصمو نادوسلاو دنهلا ضرأك ةعرمملا ضراللا تسيل ايلارتسا نإ . عرضلا لقأو خيرلا

 قرعلا نوكيل قرعلا ببصتي ىقشي عرمملا وه يلارتسالا ناسنإلا نكلو . ايسينودنأ ضرأكو

 نم بستكملا لاما ديرث وه امنإو ةفغرألا ديرث وه سيلو ديرثلا هيلع ًاقرم ىرخأ ةروص ىلع
 اهب برتقي . .ةفاسملا دعب مغرو .ءاوجألا بلقت مغر . يلارتسالا هعرزي ,حمقلا ريدصت

 . حاجنلا نم ىبرقلا ىلإ دعبلا ةفاسم هيوطب نابل

 «رامقلا ةنيدم» ساجيف سالو ادافينو «رفوه دس» دهاشأ . ال يتلحر فل ةلأ تلصوو

 نولبقتسي :ارخاهم نركلا هي يدك ادناك رثازلا ليقتس هتعشلا ليق نموه انك تناآرف

 ضرألا ميض اورجه نيدلا نيرجاهملا نم الإ نكي مل ةدحتملا تايالولا بعش نال نيرجاهملا
 ةريزج لبق ةدحتملا تايالولا تسيلو .رجاهملاب نوبحري ةرجملا ةانب نم مهف ضرألا ءاخر ىلإ

 ةريزج | نادوسلاو رصمف ةريزجلا بعش نم اونوكيل نونطوتسي نيرجاهملا تلبقتسا برعلا
 دمحم انديس هللا لوسر نع ربخلا يف ةحيلملا ةفرطلا ركذأ يلعلو .نورجاهملا اهرمع . . برعلا

 رصيق ملعيل كوبت ىلإ لصي ةرسعلا شيج هللا لوسر داق دقف راوحلاو فلحلاو ءالولا نع هك

 ماشلا فراشم ىلإ لصي شيج هيدل ًادمحم نأ ةنفج دالوأ نم ماشلا كولم وأ ماشلا يف مورلا

 . مهويخ اولعنأ دق رصيقلا ناطلس مهيلعو .بلكو ءاهرب مهعمو نييناسغلا ةنفج دالوأ نأل
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 ءافلح داعجلا راصقلا لاب امو» :رافغ لاق وأ «ملسأ ءافلح لاوطلا طثلا لاب ام» : لأسي كي

 مع ؟096--



 ءاثلاب يازلا لدبتسي سانلا حصفأ اهقطن (طزلا» مه لاوطلا طغلاف ملسأ لاق وأ «رافغ

 راصقلا امأ .مهفل فل نمو دنسلا نم وأ ناتسجولبلا نم مهلعل ةريزجلا قرش نم مهو

 ناك نم ضعب نأ (ى .مهفل فل نمو شابحألا ينعأ ايقيرفإ قرش نم ةقرافأ مهف داعجلا
 عسو يف نأ عم ءاقرأ ءالؤه لك نكي ملف « ميت ءافلح «ةخبالجلاب» ىمسي طزلا ءالؤه نم

 قيقرلاف مهومركأ (ىدبعلا» ءاوقرتسا نيح برعلاو .ءافلحلا اوناك امنإو , مهقاقرتسا برعلا
 نم ىللوملا ةملك نوكتل «ىلوملا» هيلع اوقلطأ ءرسألاب وأ ءارشلاب دبعتسا وأ قرتسا يذلا

 بحاص يالوماي . . كالوم» هذه يف دهاشلاو .دبعلا وه ىلوملاو ديسلا وه ىلوملاف دادضألا
 ةمألاب فيرعتلا اوقلطأ نإو ةيراحلا وأ «ةاتفلا» ءالؤه نم ءاسنلا ىلع نوقلطيو . .«ىتجاح

 اوناك دقف «انصحت ندرأ نإ ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركت الو» نآرقلا . .اذه يف دهاشلاو
 ةاتفلا اوربجي الأ ميركلا نارقلا مهيدأف .ءاغبلل اهصخرأ نم ةيراج ىغبلا لاني نأ نوحيبي

 يف سانلا ضعب ناك نإو « ةيطاق انزلا ميرحتب ةيآلا هذه تخسن دقو «.هيف ةبغار نكت مل نإ

 مظعأ امو ,.مهديبع رثكيل تايتفلا نم نورثكتسي ءاهخسن ىريال سانلا ميلاقأ نم ميلقإ
 (مهنم موقلا فيلح . . مهنم موقلا ىلوم» فلحلا طقسي مو ءالولا مرتحا هلك كلذ يف مالسإلا

 هقحلي اهل عبات وه رحلا نم اهدلو نأ امك اهديس كلم يهف ةقيقر رحلا جوزتي نأ ٠ هرك هنكل

 . . تاوهشلا اهقرتست ال ةلماك نوكت نأ يغبني ةيرحلا نأ دارأ ءادبع رح لا نبا نوكيل قرلا

 . مالسإلا اذه ميظع

 فشتكت نأ لبق نيرجاهملا اولبقتسا برعلا نأ تبثأل كلذ يف تدرطتسا ىلعلو

 ةنراقملا بولسأب هيف عسوتي نأ بتاكلا عيطتسي |يف عسوتلا عزاوبو ةنراقملا عفادب . .اكيرمأ
 . ةقرافملا رباد عطقيل

 ىرأ نأ ينتشهدأ ةفداصم لوأو سولجنأ سول ىلإ تلصو ىتح ايط يتلحر تيوط

 ةليمج تناك كرويوين ىلإ ندنل نم اهيف تنك «ناكيرما ناب» ةرئاطلا يف تناك يتلا ةفيضملا

 فرعأ ال ثيح يمامأ عضاوتتو ثيدحلاب اهبلجتسي نمع عفرتت .قلخلا ةليمج . .قلخلا
 امنإو اهلامج ينذخأي لو ,تباجأ الإو تمهف الإ ربعأ ةراشألابو ديرأ بلط نم اف ثيدحلا
 . ةعاس نيعبس تلاط اهتيلو تاعاس عبس نوكت ال ةلحرلا ترصقف اهنانحو اهقفر ينذخأ

 نع تلحترا . . ةلحترملا يه ا!نإو ةفيضملا تسيلو اهتيأر سولجنا سول ىلإ ةرئاطلا يفو

 ينتقطنأف ,سرخأ بيرغ . .ينتفرع نأ بيجع نمو ينتأرو ءاهلهأ ىلإ لصتل اهتفيظو
 تلزامو ملحأ ال تنك موي اهتيسن «ةظقيلا مالحأ ىؤر نم تحبصأ ةرئاطلا ةيؤر .ةيحتلاب
 الإ هيلع يلمأ نم ىبأو «ميطفلا ىلع تاعضرملا ونح» يلع تنح .زوجعلا لفطلا انأو اهركذأ
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 نم تايبالا هذه هملع ال تدشنأف . . تاعضرملا ونح» ةملكلا تءاج نيأ نم فرعي نأ
 : سلدنألا رعش

 داو .ءاضمرلا ةحفل اناقو

 ميمعلا ثيغلا فعاضم هاقس

 انيلع انحف هحود انلزون

 ميطفلا ىلع تاعضرملا ولنح

 ىراذعلا ةيلاح هاصح عورت

 ا دقعلا بئاج سملتف

 كاش د انقيدص ملعو اينروفيلاك لك يه ابنأك ةريبك ةنيدم سولجنأ سول ينتبجعأ امو
 انرباكأ نم مهرثكأ.بالطلا نم ةوخإ اذإف ءاشعلل يناعدف ةدوم هنيبو ينيب تناك دقو ابمأ

 ىتح ماعطلا عنص يف كراشي هللا همحري فيصن دومحم اذإو ءانرباكأ نم ريبكلا» ريبكلا مهيفو

 نخاسلا ىلع جلثلا بلاق حرطأ تذحأ من٠ : تلهمتف رمألا لوأ ًاتتخاش راوخلا ىرجو «كيربلا»

 اوفلك نيذلا مه كانه اوناك نيذلا اذإف ءانارمعو ةيمنت بيرقلا لمألاب رشبأ راوحلا نم

 نوفرشتي مه اذإف اوفلك «مويلا قوفتلا ديشن مهب حبصأ نودشني اوناكام لك ءانه نيوكتلاب
 ةريح لا طقسأ يذلا وه مويلا حبصأ ةريح ا نم ءيش هيفو كانه مهراوح انأك فيلكتلا اذهب

 .دمحلا هللو نآلا هيف نحنام ىلإ

 مل بحلا يف ىتح .هبحأ ال انإو ماحزلا فاخأ ال ينأل اهتفخو ءوكسيسنارف ناس تلصو

 نمل ملسو لب ينملاس نمل ملس . .ةعراصملا سرامأ الو كارعلا هركأ ينأل بيبح ىلع محازتأ

 . ينبراح

 ةيقرشلا ةيلوغملا كلت «ولولونوه» «ياواه» ةحيلملا ضرألا كلت ىلإ وكسيسنارف ناس نمو
 اهراهن ؤلْؤللا ةءانه» يه |نأكو ولولونوه ىلإ تلصو .كرمأتلا نونج اهسميال تيقب يتلا
 عمزأ دقو ةرم هط نيساي ديسلا قيدصلل تلق ءاهرصعك اهاحضو اهرهظك اهحبص يدمرس

 هئانإ نولب لكشتي ضيبأ نولب هرت ءاملا ىلإ رظناف ولولونوهه تلصو اذإ ءاكيرمأ ىلإ ليحرلا
 ولولونوه يف ءاملا نول تقدص دقل :لاق داع نيحو ضييبأ هتيأرل رضخأ سأك يف بسر ول
 . ضيبأ

 ,كانه اهرثكأ اف ةزوكاتسألا نابرلا تبن نم تلكأ ةيناكربلاو ةيلوغملا ضرألا هذه يفو

 يف يلاشلا انلحاس ىلع اهنإ ةزوكاتسالا هذه نع انسفنأ بساحأ ةرم لوألو اهقوذأ ةرم لوأل

 نأ اولاق ىتح اهنولكأي الو اهنوديصي ال «ةريثك ةبقعلا ىتح ءابضو هجولا لوح رمحألا ٍرحبلا

 سايكألاب لمحت اهيرتشي انإو ةزوكاتسالا ديصي ال يلاهشلا انلحاس ىلع هترخاب لسرأ ًاينآتوي
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 اذإ ىتح ضاوحألا يف شيعت ةزوكاتسالا جرخي ًاضاوحأ هترخاب يف دعأ دقو تالاير عضبب
 ينيلرتسالا هينجلا ناك موي هينج نويلم فصن بسكف اهنورتشي اهفرعي نمل اهعابف لحر يفتكا
 ديصي انحبصأ مويلا نكلو ,فصنو نيشرقب بهذلا هينجلا ةميق نع ديزت هتميق ءاهينج
 .رثكلا تالايرلاب حالش دنع عابت ةزوكاتسالا انموق

 اذامل يسفن تلأسو ءويكوط ىلإ اهنمو ,.ياوه تحبصأ يه |منأكو , ياواهملا يف تحرتساو
 ىلإ تلو اينروفيلاك لبق يأ سولجنا سول لبقف مدارولك» دارطتسالا اذه يف تيسن

 ينذخأو , ياواه لا يف ينبجعأ ام ىرأ نأ لبقو «ولفب» ينتبجعأ [ى رفناد ينتبجعأو ودارولك
 تكسامت ةوه ىلإ ردحنأل ضرألا ىلع ينحرطت داكت حير يه اذإف لبجلا ىلإ دعصأ مجنتملا
 ةلآ مجرتملا ذخأف لبحجلا طسو ىلإ اندعتباو .طقسي الثل رخآلا ٍلقثي انم لك مجرتملاو انأ
 لا ا ارا تنأ :لوقي يكيرمأ باش اذإو .ًاروص يل طقتلي ريوصتلا

 الف تايروطاربمالا وبأ . . كولملا وب ا ا :تلق .كلم
 نوسفانت اكلم :نوكي نأ ديري هنأب يدينك نوج نع نوثدحتت متنأ انإ ,مالحألا ىلإ ةجاح

 جروج كلملا ملكي يذلا يكيرمألا كلذ تيسن .كلم الب متنأو كلم مهدل ايناطيرب

 رودس لع كالا: رويت .اقلل يك تعقب لم تن كلتا كلوت هن راد رهو شفا

 .ناسنإلا ةروص ريغ ىرخأ

 حلم الب نييسينودنالا ماعط انلمتحا ,ينيص معطم يف ءاشعلا انلوانتو ةنيدملا ىلإ انلزنو

 تيلحتسأ تلكأ .ركس هلكو ينيصلا ماعط لمتحأ نأ يلع زعو كلذ ةجلاعم لهسلا نمو
 ربوسلا ىلإ ايه . . مجرتملل لوقأ تعرسأف يسفن يلع تشاغ . .تيهتنا اذإ ىتحرمألا لوأ

 يف مهتعضو .شيع فيغرو موث سأرو لصب سأرو ضماح نبل ةيدبز تيرتشاف .تكرام
 ضماحلا نبللا ىلإ نيصلا ركس نم جورخلا ىلإ ةجاح يف انأف قدنفلا نع كلذ زجحأ ةفافل

 .ركسلا كلذ نم ةيشاغلا درطأل موثلاو لصبلا مخزو

 .ايكرت ىلإ تالحرلا ةمتاخب اهليذأ ةمداق ةقلح يف دعب ويكوط ىلإو
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 (6؟) ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 نأ اهم سيل .ةيخيرات دهاشم اهمأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلذ .ء.ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ثيدحلا وه اهنإو يصخش نع ًاثدحتم ىسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناهعلا مودل اك ف ةرونلا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 واب ماضقلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ابابحأ ةدالا نوكت نيح هماصف ىوقأ امو ةقدص
 تايركذلا هذه بتكأ . . نودعابتي ام ارشك تانعنعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «انألا» اهيف سيل

 بهذلا ةدعاق ترسك نابايلا
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 نابايلا
 نم تلحترا له لوقأ اذام يردأ امو

 ىلإ ولولونوه نم يأ «قرشلا ىلإ برغلا
 . . برغلا ىلإ قرشلا نم لحار انأ مأ ؟ويكوط
 راهن ويكوط ليلو ءويكوط راهن ولولونوه ليل
 طخلا مأ قرشلا يه نابايلا لهف ولولونوه

 وأ قرشلا ةياذب برغملا ةيابغ لوط
 ليلا روكي» ىلاعتو هناحبس هللا وه ؟سكعلا

 ءابرغ نوكي ال قرش * كانه سيلف «راهنلا ىلع

 .اقرخ نوكيال برع ةلاثه نسبلو

 قراشملا هذه نع نآلا هملعت ا.لبقي فيكو: لب لقا تيك .ئرخأ ةزم ءقرفأ الو
 طخل برغ وهو .هدعب لوط طخل قرش وه مقر يأ ىلع وه لوط طخ يأ نإ «براغملاو
 يذلا راهنلا فلاخي ضرألا ىلع راهن كانه سيلو» لوقي ثدحتم نم لبقي فيك ؛ هلبق لوط

 ضعب هنع ىضريل ملعلا فرتحت ةلماجم نع وأ لهاج ملع نع كلذ لاق وه له «هيف تنأ

 «شتنيرج» رفصلا طخ قرش الثم ؛٠ ضرع طخ ىلع نحن . .هلوق نودقتعي مهنأ نظي نم
 لمحيام وه مهيدل رفصلا طخ ناك قبس اميف برعلا انيب ءنآلا سانلا 0 يذلا

 برغ يرانكلا رزج يأ «تادلاخلا» رئازج ىلع هعقوم اوددح يذلا ابيرقت نآلا 2٠١ مقر

 رفصلا طخ وه سيراب ىلع راملا طخلا اولعج قبس اهيفو نييسنرفلا نأ امك . ىصقألا برغملا
 نيبو اننيب دعبلاف 5٠ ١( طخلا ىلع ويكوطو نيعبرألا طخلا ىلع انك اذإ .لوطلا طوطخل أدبم

 سمشلا قرشت .ةقيقد نوعبرأو تاعاس تس يأ ةقيقد يأ ةجرد 2٠١١١ ويكوط

 قرش »4١«( طخلا ىلع ىرخأ ةرم انك اذإو ءانيلع قرشت تاعاسلا كلت دعبو ويكوط ىلع

 «ةقيقد 85 يأ ة ةجرد ١١5 وه اهنيبو اننيب دعبلاف برغ ا/5 طخلا ىلع كرويوين ةنيدمو

 دعب الإ سمشلا اهيلع قرشت ال ليللا يف ةقراغ كرويوين نوكت انيلع سمشلا قرشت نيحف
 . ةقيقد نيثالثو تسو تاعاس عبس

 ؟أدحاو ًاراهخ كرويوين يفو ةدج يفو ويكوط يف راهنلا لعجي نأ ثدحتملا اذه حص فيكف
 صنلاف « ١ مولا سجل وع د اع ع احا ملعي ملأ

 تقو تام ابأ نأ ولف ,يقرشلا| ثري يبرغلاف دحاو تقو يف ناثراوتم نانثا تام اذإ) وه

 0 ا ترغملا تفو يف عيل قف هنبا 'تامو ليبجلا يف بورعلا

 ىلإ اندشري الثم ضايرلا برغم نع نلعي نيح زافلتلا وأ ةعاذالا عمسن اذهلو .ليبحلا يف

 لكما



 مامأ هعضأ ناهرب دحاو تقو يف اتام اذإ يقرشلا يبرغلا ثري يهقفلا صنلاف تيقوتلا قورف

 قراشملا هذه فلتخت مل ولف براغملاو قراشملا نع انملع نارقلا نأ فرعيل ثدحتملا اذه
 . عمجلا اذهب صنلا ناك امل براغملاو

 يف انترافس نم همسا تفرع ًافظوم بلطأ ويكوط يف انترافس ىلإ ولولونوه نم تنفلتو
 دحأ دلو نم هنأك .ىواتبلا تيب ىلإ هتبسن ظفحأ تلز امو مسالا تيسن دقلو «نطنشاو
 هنوع بلطأ هيلإ تنفلت هللا همحري يواتب يلع دمحم ةكم 0 لب ةواحلا عجم نايعأ

 ينأكو «ةرئاطلا تبكرو .لاصتالا ىبرق مايألا كلت يفو عرسأ امو .راطملا يف ينلبقتسي

 قرشلا ولولونوه ىلإ قرشلا ةدج 200 ىلإ تلصو ينأل ضرألا لوح فوطأس
 انيلإ ةبسنلاب قرشلا ويكوط ىلإ ًابرغ قرشلا وأ ًاقرش برغلا ولولونوه نم تلحرو «برغلاوأ
 تبهذ ىتح قدنفلا يف حيرتسأ دكأ ملو .هيلإ هللا نسحأ يلإ نسحأو يواتبلا ينلبقتساو
 الأ تدوعت دقف «رابجلا دبع ليلخ دمحأ قيدصلا ءذاتسألا اهموي ريفسلا ناك دقو ةرافسلل

 «ةجاحلا هيلإ وعدت ام عزاوبو مارتحالا عفادب ةيلصنقلا وأ ةرافسلا روزأو الإ دلب ىلإ لصأ
 دنسلاو نيعملا اهنإف ةكلمملا لثمت ذإ لكشلاو عوضوملا اهنإف يدوعسلا تيبلا يه ةرافسلا نأل

 . يدوعس يبرع لكل

 يف سيل ,ناسنإ عكستي ال قيرطلا يف أكلتي نم اهيف سيل تاذلاب ويكوط وأ نابايلا نإ
 تفتلي ال ضرألا ىلع طقسو ةرايس هتمدص ةراملا دحأ نأ ول تلق ينإ ىتح لوضف اهناسنإ

 . ءانب اوداعأ .لوضفلل مهيدل تقو ال هنأك ,فاعسإلا نأش كلذ هب مهل نأش ال «دحأ هيلإ

 !!ًادحاو ًاعكستم رأ مل ويكوط يف
 اهتعانص مهيلع ترصتناف . . لبانقلاب نابايلا اومزه
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 ةيعانصلا لودلا داصتقا مامأ فقي ةعانصلا ءانب نم اهداصتقاف «ةيداصتقا ةلود نابايلا

 مظن نأشب نابايلا ضوافت .ركنت ال ةيداصتقالا اهتمظعو ةدحتملا تايالولا ىتح «ىربكلا
 ةثالث الإ مقأ ملو ويكوط نع بهذأ مل ةلماش ةياعرلاو فيظن قدنفلا تادراولاو تارداصلا
 «نابايلا يف مالسإلا ىلإ ةيعادلاو ينابايلا ملسملا «اتيم رمع» خيشلاب يقتلأ نأ تصرح مايأ

 عطس يتلا ضرألا نم ةلبقلا ءانبأ نم ينأل يب حرف .هدوهج ربكأ هيلإ تثدحت هترايزب تفرشت
 نيصلا لاهش ايروشنم ف نإ» :لاق .ةمولعملا هذه هنم تملعتو ,مالسإلا رون اهيلع

 ربخ «كلام بهذم ىلع مهلك « 0 جر لل

 1 توم ركب نر نا فيك اركفم ثحبأ نأ ىلإ يندشو هفرعأ

 اوناكل اهيلإ امو نيكب قيرط نعوأ (ةيقرشلا ناتسكرت» رغشاك قيرط نع مهلصو مالسإلا نأ

 حجارلاب دقتعأ ا ,ةفينح يبأ بهذم ىلع
 5 برغملا نم وأ ايسينودنا نم امإ مهلصو دق هيلإ ةيعادلا مااينولا لا نأ نظلا نم
 بهذم ىلع اهيف 0 اذإف ةبراغم ةاعدلا ناك ايسنودنأ يف رشتنا ام لوأ مالسإلاف
 نميلاو تومرضح نم ةرثكلا رتاوت نأ ريغ «نييكلام اوناك رمألا 00 كلام
 ةاعد نم كلام بهذم اوقلت نييروشنملا نأ كلذ ينعيو , يعفاشلا بهذم اورشن دق

 لاصتا ةكم يف ةيمالسإلا ةطبارلا نيبو مهنيب له يردأ امو «ةبراغموأ رمألا لوأ نييسينودنأ

 ؟دعب متي مل وه مأ

 مدقأ كلام بهذم لوقأف ؛ ةفينح يبأو كلام نيبهذملا راشتنا ركذن نأ ةفارطلا نمو

 قيرط نع ءاوس قرشملا يف ًاراشتنا عسوأ ةفينح يبأ بهذمو .«سلدنألاو برغملا يف اراشتنا

 . .لوضانألا نم وأ ةيبرغو ةيقرش ناتسكرتلا يف كرتلا قيرط نع وأ دادغب

 كلذ انإو بسحف ةيداصتقالا ةيروطاربمالا نع كلذ سيلو نابايلا نع ةملك نم دب الو

 . لبقتسملاو رضاحلاو ىضاملا نع وه وأ ةيركسعلا ةيروطاربمالا نع

 ةرطابأ تالارنجلا اذإف ايسور يف رصيقلا ةيروظاربما ىلع رصنلا ةرمخب تركس نابايلا نإ
 ةدعاق نع جرخت ايناطيرب رطضت يتلا يهل اذإف نابايلا ةعانص تمظاعتو .ةيروطاربمالا ىلع

 اذإف « صيخرلا نمثلاب هتردص «جيسنلا اصوصخو ةعانصلا نم نابايلا تارداصف .بهذلا

 يف راجتلا ضعب ناك ىتح ةسكنب ةشمقألا نم ردصملا باصي حرب ناسفتام يف عشا

 نايفصي هجوخلا قداصو ةدج يف يبلدألا ينغلا دبع اذإف «ةسكنلا هذبم اورثأت دق انقرش

 ةبرض تناك «ةدج يف ءالؤه ةيفصتلا ينعأو اهركذأ نأ دب ال ةرطاخ كلتو وه انأك ءاههلامعأ

 يبلدألا نم ًافلكم سلج ينيوعلاف «ركاش مي ميهاربإو هحلاص بيجنو ينيوعلا نيسحل ظحلا
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 ةكلمملا يأ ,ةموكحلل ًاليمع .ةوظح بحاص وه حبصأ ام ببسلو يراجتلا تيبلا ةيفصتل
 باحصأ مه اذإف ةحلاص بيجن رود يتأيو .ركاش مي ميهاربإ هعم ىظحيو .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نوكيل .نانبل يف ءارزولا سيئر حبصأ ةكلمملا هتحنم |ب ييوعلا نأ ىتح ةعساولا ةورثلا

 ننبلتي دلبلا نبا وهف ركاش ميهاربإ امأ .ينيوعلا ةرازو يف ًاريزو «يزردلا ةحلاص بيجن
 . اهيف هللا هافوتي ةنيدملا نكسيو انيح

 سيئر دلانودك ام يزمار رتسم هئارزو سيئر وعدي سماخلا جروج كلملا ,تعد نابايلا
 ىرج «ةيداليملا تاينيثالثلا طساوأ يف لاهعلا بزحل ةيناثلا ةرملا يف ةرازولل ًاسيئر لامعلا بزح

 ةلاقتسالا ءارزولا سيئر ضرعف «تارداصلا ةمزأ نع هئارزو سيئرو روطاربمالا نيب راوحلا

 جرخ نيح دلانودكام لاقف ؛ةاجنلا ىلإ ةنيفسلا دوقت نأ دبال :هل لاق جروج كلملا نكل

 جورخلاب ةمزألا نم ايناطيرب تجرخو «هتقرف يف لوألا نوكي الأ بلاطلل ريخ» لحلا سمتلي
 .نابايلا رعس محازت ةميقب جيسنلا عابيل بهذلا ةدعاق نع

 اوزغي نأ تالارنحجلا باصأ ةعانصلا يف راصتتنالاو ايسور ىلع رصنلاب قوفتلا اذهف
 أطخأ دقل «ةلوهسلاب لانت ال نوريثك رشبو ةعساو ضرأ نيصلا نأ اوكردأ امو .نيصلا

 نإ .ةيناثلا ةماعلا برحلا ناديم ةدحتملا تايالولا نولخدي ربكألا أطخلا ءاجو تاللارنجلا

 بوعشلاو ادنلوهو اكيجلب ةميزهلا تقحل [ى رلته نم ةميزهلا مهتقحل ءاسنرفو ايناطيرب
 ةيملاعلا برحلا يف مهرصن اى مهرصنيل تلفزور رتسملا مهلك نوخرصتسي «ةيفاندنكسالا

 ديول » ايناطيرب ىلع ةنيغضلا لمحي لازام ركفي لازام ةدحتملا تايالولا بعش نكلو «ىلوألا

 ةدحتملا تايالولا سيئر نم ارخس رصنلا دعب [هف «وصنميلك» اسنرف ىلعو «جروج

 نع ٍلختلل اوبيجتسي مل رصنلا اوكلم نيح مهنأل رشع ةعبرألا ءىدابملا اوطقسأ «نوسليو»

 اعمتجم ناكو ياسرف رصق نم جرخ نيح «جروج ديول» ةملك ةيرخسلا كلت نمو «رامعتسالا
 تكرت دقل :لاق ؟كانه اذام نويفحصلا هلأس ءاكيرمأ «نوسليو» و اسنرف «وصنميلك» عم
 حيسملا نوكي نأ ديري رخآلاو «وصنميلك» نويلبان نوكي نأ ديري امهدحأ نيلجر ةعاقلا يف

 نابايلا يف تالارنجلا ةقامح نكلو .برحلا ةدحتملا تايالولا لوخد رخأت دقل ,.«نوسليو»

 نفسلا نابايلا تارئاط تمجاه نيح كلذو برحلا لخدي نأ ىكيرمألا بعشلا تعد
 برحلا نأ ينعي ءاكيرمأ ىلع نوينابايلا ىدتعا «روبراه لريب» .ياواملا يف ةيكيرمألا
 نومزه ىصقألا قرشلا نم ريثكلا اولتحا .ةمراعلا ةوقلاب اهولخدف  مهيلإ تلصو

 بعئشلا اذإف ةيرذلا ةلبنقلاب يكازاجنو |يشوريه نوقرحي ٌتاجاع راصتنالا اوبلطو .«نيينابايلا

 رصنلا تبلج نابايلا نإ انلق اهمويو .ملسلل عضخبي تاالارنجلا طقسي قيفتسي ينابايلا

 .برحلا اكيرمأ تلخد نيح ابوروأل
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 نمف «مويلا ةيداصتقالا برحلا يف رصنلا ببس تناك برحلا هذه يف نابايلا ةميزه نإ
 رضاحلا ىلإ كرحتت ال يكازاجنو |يشوريه مامأ فقت ىضاملا رتجت ال اهنأ نابايلا ايازم

 رضاحلا عنصتل تملاسو ةدحتملا تايالولا نيبو اهنيب ىضاملا لك تسانت .لبقتسملاو

 اهدي تدم 0 0 م ل داقحألا ذا «موبلا قوت يه اذإف سما

 يه مك ًالثمف .ةسايسلا يف قوفت لبقتسملاو رضاحلل لمعلاو ىضاملا ىسانت اذكهو
 نييسنرفلا نكلو . ةميزه نم درتكأ اسنرف تقاذ دف  ؟اسنرفو ايناملأ نيب ةيديلقتلا ةوادعلا

 مهتلكشم برعلا انموق |نيب «لبقتسملل اولمعو ًائيفد ًادقح هنوقدنصي ىضاملا 0 ناملألاو

 نم ةميزهلا فقوم يف اولازاف «عقاولاب نوفرتعي الو هداقحأب ىضاملا نوشيعي مهنأ ىربكلا

 خيراتلا دوجي دق انيفد ادقح ىضاملا قبيلو لبقتسملل اولمعل رضاحلا برعلا كردأ ول
 . مهلبقتسمل مهرضاح يف برعلا قوفت ام اذإ هل ماقتنالاب

 ف انلزن .ريسلا لصاوت مل ةرث ةرئاطلا نأل .ةعاس 0 3 ةدمل ةرااكلا ا تعجرو
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 49 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ..ةبيط

 ةنيدلا ضرأ .ضرألل ةفرغج الإ تسيل

 نأ اهم سيل .ةيغيرت دهاشم ابنأ اكتايوكذلاو
 محقأ نلف .ةيصخش تاركذم نوكت

 ةنيدملا نع ةيدقلا وخل انناو يصخش نع ًاثدحتم ىيسفن

 دهعلاو يديمحلا دهعلا ةيناثعلا ةلودلا دهع يف ةرودملا
 ريبكلا نايكلا اذه دهعلا مث فارشألا دهع مث يداشرلا
 خيراتلا نم خبرات نا .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تيلتبا فيكو لاجرلاو لاصفنالاو لاصتالاو لاوحألا نع

 الب ماصفلا اوشيعي نأ اهلهأ ضعبل باط فيكو اطوح نمب

 وأ ةيارج ةداملا نوكت ال نيح ضعبل مهرق دشأ ام ماصخ

 نوبراقتي ًابابحأ ةداملا نوكت نيحح هماصق ىوقأ امو ةقدص

 تايركذلا هذه بتكأ .. نودعابتي ام ًارشك تانعتعلابو

 .«نحن» لا اهلك انإو «لنألا» اهيف سيل

 !توريب ينتقرس

 . نانبل ىلإ ةلحرلا

 زرألاو ىرشثلا ةحئار نكلو .ةدج ىلإ دوعأ راطملا نم لحرأل توريب ىلإ تلصو

 ىلإ لزنأ نأل اهلك ينتعد «ةيبرعلا ضرألا يف ةيبرعلا ةغللاو ةيبرعلا هوجولاو فاصفصلاو
 ىقبأ نأ ينتقرس توريب نكلو .ةدج ىلإ ! لصأ ًالجع تنك ويكوط يف ع. امان ميقأ توريب

 ةنيدم يأف «(قورسلا) مسألا اذهب توريب تيمس اذهل «ةدج ىلإ تلصو انأ (نأك ءاهيف

 « . .ةبيبحلا يهو الإ . .قورسلا يهو الإ هدلب ىلإ لجعي الو اهيف ميقي ناسنإلا قرست
 ءىش يأ ىلعف .اهكاله قشع دق اهقشاع (منأك « اهوقرتسا نيح اهوقرس مويلا اهلهأ نكلو

 نيملسملا ضعب ؟ىرج اذام . .نيناجم اهلهأ حبصي ضرألا ىلع ةنجلا نانبل . . !؟نولتاقتي

 سس يس ا «نيملسملا مهناوخإ نولتقي

 ا ؟مكادسل



 « مهلثم ةينانبل ىرخأ ةفئاط عم ةحلاصملا نوضرفي ءايوقألا اونوكيل ,زوردلا ةوق ىلإ ةنسلا ةوق

 ! ؟نيملسم ريغ اوناك نإو
 «نويعوسيلا ءابآلاو نويجيزابلاو قايدشلا دمحأف «نارقلا مهف ذ نم نامرحلا وه ببسلا نإ

 قايدشلا دم اذإو . .برعلل برعلا مه اذإف :نآرقلا ناب مهولق يف قرشأ . .نايبلا اوقاذ

 هب عفترا اب ةبورعلا ردق نم عفري . . ملسي نأ ىلإ ةرعاشلا ةغللا نايبو نارقلا ةغالب هذخأت

 . . ةيناطيش تانبل ىلإ خونخأ ةنابل لاحأ . . ؟نانبل يف غبن ناطيش يأ ٠ . . مالسإلا ردق نم

 ىتوملا لكأ مهل حابيل نارئفلاو ططقلاو بالكلا نولكأي اعوج نوتومي نيينيطسلفلا ترصح

 : ىبرقلا ملظ هنإ

 .نيلتاقلا فكي نأ هدي يف ناطيش ةعزن اهنإ . .رعاشملا ملظ هنإ

 دوهيلا عم فاصتي مهضعب |منأك «نوينانبللا دحوتي الف ,نانبل نم ًاضرأ نولتحي دوهيلا نإ
 لب . .اهب نوثرتكي نيذلا ىلع يه امنإو .نانبل ىلع تسيل ةثراك اهنإ . . برعلا عم ىفاجتيو
 . ةاهلم اهبسحي ةاسأملا شيعي يذلا ىلع

 «ليجنألا ةمجرت اوبذهبم نأ ةسواسقلا ضعب دارأ دقف .سراف دمحأ قايدشلا نع ةفرطو
 «ةيبرعلا ىلإ ليجنألا مجرتي ندنل ىلإ قايدشلا سراف دمحأ اوعدف .دوهيلا بولسأب ىقبت ال
 ركذلا ظفاح هللا وه اذإو .ىحصفلا ةغللاب ةينايب يه اذإف ليجنألا نم عطاقم ضعب مجرتف

 يأ نآرقلا بولسأب ةمجرت اهنإ :اولاق قايدشلا ةمحرت نع ةسواسقلا فرصي هلالج لج
 نانبل لل قايدشلا اوعجرأو . نارفلا ف الإ د حا نع ةينايب

 م ا ةغللاب 1 نيك نا 0

 نايلس ديشرو يورقلا رعاشلاو طالملا يلبش نعو يروخلا ةراشب نع نيديعبلا مهسفنأ
 0 ع عب د حجما .مهيلإ 0 دوادو ليمجلا ناوطنأو

 7 هك دن نر ع انا .نيابتلا

 ريغ ,ناك يذلا ريغ نوكي نأ ناكمإلا يف سيلو ناكام ضعب تلجس بسم .ةلحرلا تهتناو
 ماشلا نإ . .نانبل يف يفئاطلا نيوكتلا اذه نم فرعي ام ضعب بتكأ نأ ناكمإلا يف نأ

 ب 58الا-



 اهلا بثي .دسأتست ةيموقلا تذخأ «.ةيومألا ةيروطاربمالا ةمصاع قشمد تناك نأ ذنم اهلك

 اوناك ملسي مل نمو ملسأ نم ماشلا برع نأ باوصلا زواجتأ ال يلعلو ,دحاو موق مهلك نايك

 ىلإ ينذخأي ,مثإ هضعبو نظلا نأ ىتح .«بئاقحلا رثعبتت ملو بايعلا رثكت ملف .ةدحاو ةبيع
 ضرفت مو ,.يمذلا ةملك هيلع قلطت مل اينارصن ناك نإو ةيموقلا دهع يف يبرعلا نأب لوقلا

 . ةيزج هيلع

 مالسإلا رمأ ناك رمألا لوأ يف ,روص ثالث ىلع برعلا ىراصنل ميسقتلا عضأ انه نمو
 يف ةدحولا مظتنتل ملسي نأ امإ هنأل ,هنم ضفرتو هيلع ضرفت ال ,.يبرع نم ةيزجلا لبقت الأ

 نإ لب .ةمألا اهم رثعبتت دئاقعلا فالتخاف .ةدحاو ةمألا نوكتلو ءديحوتلا ةملك لظ
 ينعأ فيسلل عضخي نأ امإو «ةديقعلا مسابو «ةمألا ةرثعب ةديقعلا لظ يف بهاذملا فالتخا



 (نيب .دجنو ةارسلاو ةماهت يف ًاعيمج برعلا ملسأو .لتقي نأ امإو ملسي نأ امإ يبرعلا نأ ١

 نيح ىلوألا ةوطخلاب دتمأ ,رخآ نأش مهل ناك اهيلإ امو رصم يف نورخا برعو ماشلا برع

 يف اهيلإ نمو بلغت نمو ةريحلا يف (مخل) نم ةلق مهو برعلا ىراصن نم ةيزجلا تذخأ
 . ةريزجلا يف يقرشلا يلامشلا فرطلا

 مهتلمح نييماش اوحبصأ مه اذإف (بلغتو مخل) ىلع ةيزجلا برض يف يه ةيناثلا ةروصلاف

 . ءارهبو بلكو . .ناسغ ماشلا لئابق زرح يف اونوكي نأ ىلإ مهتديقع

 نع نويسابعلا لغشو ,ةيزج مهنم ذخؤت ال مهل زايتمالا اهنأك يمهو ةثلاثلا ةلحرملا يتأتل

 نم ةرثكلا ىلع مهباقع بصنا دقو نيملسملا ريغ نوبقعتيال ,برعلا ةريزج اولغشأ (ى ماشلا
 برعلا مكح يذلا ديسلا وه بهذمتلا نوكيل .مهريغل اوعيشت مهنآل ,برعلا نيملسملا

 . برعلا نييسابعلا ناطلس هب مكحو هس

 تيحسملا هكرت كيوز اك نووشابغلا دع ماثلا ل يهداخبلا كرش تيركؤلك اذه نمو

 نأ ينعأ ,كلذ يف لادج الو برع . .ًابرع اوناك نانبل يف ىراصنلا ءالؤه نكلو .نانبل يف

 مه اذإف نيينامثعلا رصع ءاجو . نيملسملا ىلع تلماحت ام ًاليلقو مالسإلاب تمتحا مهتبورع

 لجرلا فعض اذإ ىتح ام انوه . نارك . مهنع برعلا دعتبي امك برعلا نع نودعتبي

 سراهي هنأ [مك مهنع ًاداعتبا يراصنلا دنجي الف .نيملسملا الإ دنجي ال هرماوأ ردصأ ضيرملا

 نم رفي يباهشلا ريشب مهتعيلط يف نورصنتي نانبل يف نوملسم لاجر اذإف مهل لالذإلا

 «نيفعضتسملا بورهو ءافعضلا ةسايس كلت « . .هريغ رصنت دقو هترامأ ظفحيلو دينجتلا

 نم صصخغلا عرجتن مويلا نحن اذإف ءاهريغ عمو اسنرف عم فطاعتي فقوملا اذهب نانبل ذخأو
 لازام نانبل نأ ريغ «نييمذلا ةياعر يف مالسإلا مكح اوفرعي مل نيذلا نمو نييموق اوناك نيذلا

 نانبل ريغ يف ىربكلا دئارجلاف .ضبمأف ضمن يذلا وه نيملسملا بلق ينو برعلا سوفن يف
 نكلو يبرعلا ناك يماشلا نانبلف «ةينانبل تناك نانبل ريغ يف ىربكلا تالجملاو ةينانبل تناك 2#

 -  .بهذي داك ناسلو بهذمت بلق . .بلق الب ناسل مويلا ةبورعلا
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 [48) لايف و مايأ

 .مالصإلا دعبو مالسإالا لبق يبرعلا نيب
 ةرساكالا دهع يف هيرواجم عم تلصأت ةقالعلا و

 هضرأ ربعت ةراجتلا دهع يفو .ةرصايقلاو
 مه وأ نولحارلا هب رميوأ .برغلا يف غابت قرشلا نم بلجت
 .قرشلا ىلإو برغلا نم ةلاحرلا

 وه الو .هلوح نمو هلوح ام لهجي يبرعلا نكي مل اذه
 . .ةقادص . .لاصفناو لاصو .هلوح نم هلهاجت يذلاب

 يبرعلا ذع كلذ لك اهنأك .مالسو . .برح ..ةوادعو

 تناك انه نمو .ةملكلا ديحوتو . .ديحوتلا ةديقع لمحيل

 . .ةشبحلا كلم يشاحنلا مهلبقتسي ٠ .ةشبلا ىلإ ةرحطا

 0 . مكوكرت ام كرتلا اوكرتا» ٍةِيَو هلوق ىرخأ ةرم انه

 ناك ول» ليو هلوق ةثلاث ةرم انه نمو . .(مكورذو ام ةشبحلا

 .«سراف نم لاجر هلوانتل ايرثلاب اقلعم ملعلا

 ايكرت ىلإ ةلحرلا تايركذ
 لوضانألا نكي ملف « ناسارخ قرشبو ناسارخ لامهش 0 يذلا كرتلاو

 ءرصعلا كلذ يف ةينامور . .رهدلا فلاس يف ةيئيح لوضانألا ضرأ تناك لب «كرت ضرأ
 ىلإ بهذأ ملف .هنع فرحنأ الو هفرعأ .كلذ لك يب لصتاو هيلع تأشن يذلا رمألاف

 اهيلإ باهذلا نأ عم سراف ىلإ بهذأ ملو ا يندهشي اهيف حايسنالا نأ عم ةشبحلا

 ضعغبملا تنك امو 0 لوضانألا ىلإ ىنع أ ءايكرت ىلإ تلحر نكلو «يتفاقث ديزي

 لهو كرتلا تحتأ ينأ + ةيلهاجلا مهفب وأ مهفلا ةلاهجب نوبصعتملا ين زأازر نإو كرتلا بعشل

 فيسب طقست مل يتلا مورلا ةيروطاربما طقسأ يذلا حتافلا ًادمحم بسي نأ ملسم عيطتسي

 هتركذ ام يلع هبص ماهتالا اذه نكل «ةلودلا فيس ةمهب وأ نييسابعلا ناطلسب وأ نييومألا

 ميلعتلا نع تناك دقو ءاهئاضعأ دحأ تنك يتلا «تارضاحملا ةعامج» يف اهتيقلأ ةرضاحم يف

 رادو «ةيدادعإلا ةسردملاو ةيريضحت ةسردم ةرشع يناث حتف نأ تركذو «ةرونملا ةنيدملا يف
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 ناطلسلا اوبصنو هشرع نع ديمحلا دبع ناطلسلا اوطقسأ موي ,نويداحتالا اهلغتسا نيملعملا
 رشن سرادملا هذه اودارأ «ةيناروطلا ةيموقلا ةقاحب نويداحتالاف هشرع ىلع داشر دمحم

 كرتلا اذإو ءادعا برعلا اذإف .ءابغلا مهيلع طلست فيكف ءايكذأ اوناك دقل .كيرتتلا

 ةرضاحملا هذه تيقلأ «نييموق اوبصتعا مه اهنإو مالسإلا لظ يف اوبجتحي مل مهلك .ءادعأ

 ةرازو ىلإ وكشي ةدج يف يكرتلا ريفسلا ريثي مهضعب بتكف «بعشلا بسأ ملو ةركفلا تلوانت

 هللا دبع ريمألا كاذنيح يريمأ فلكيف , عوضوملا نع ةنيدملا ةرامإ ليكو لأسي ةيجراخلا

 ةرضاحملا عمسي ناك دقو ءرقص دمحأ ديسلا يذاتسأ فلكي .هللا همحري يريدسلا دعسلا

 اريرقت بتك ءاهأرق ةرضاحملا هتلوان ؛ةمهتلا هذه نع فيلكتلا عفادب ينلأسيل اهتيقلأ نيح

 باوثلا تلن كلذ دعب امنإو باقع ينلني ملف «يلع لماحتي الو ينلماجي ال .ةمهتلا يفني
 . ةمركملا ةكم يف ةنيكسلاب تعتم نأ دعب ايكرت ةرايزل ىعدأ

 ؟كارتألا بست فيك» : يل لوقي ةنيدملا يف سانلا طساوأ نم دحاو يلع لبقأ «ةكوحضأو

 قح فرعأ ينكل «ميظعلا عناملا اذه فرعأ مل :تلق «ةيكرت يمأ مأ يتدج نأ فرعت ام تنأ
 . تيبح امو تيبس ام انأ لالحلا دلواي .هعيب هقنع يف وه نم ىلع ناطلسلا

 قيفش همساو انقيدص ينلباق ,ةيكساخلا يف تيب مامأ ىعسملا يفو . . ةمركملا ةكم يفو

 نب رمع لفطلا اهبارت سم موزخم لزانم تناك يتلا «دايجأ ةلحم نكسي ًايكم حبصأ يكرت
 لهج يبأ نب ةمركعو ديلولا نب دلاخ نيلفطلا سم اى ةيموزخملا همأ هتدلو موي باطخلا

 ينلباقا ها : وع هاما نم ناك امك «بيسملا نب ديعس يديس دلاو بيسملاو

 نيح اللف تينامسا تيجا ال تلاهقو ةعاشإلا هتغلب دقف ؟كارتألا بست اذامل : ينلأسي
 هوبأف «سردملا ديعس خيشلا هوبأ ؟نيردم لع قيدصلا يذاتسأ نباو يذيملت ,تدهاش

 يودب ديمحلا دبعل لوألا ذاتسألا ناك وه اى رقص دمحأ ديسلا يملعم ذاتسأو يذاتسأ ناك
 .وكسسنرف ناس قاثيم اوغاص نيذلا دحأ نيناوقلا ملاع يف ملعلاو لب ءرصم يف ملعلا اشاب

 دبع ناطلسلا الإو لاك ىفطصم ؟نسحأ نيم يلع اي تلق ءانيلع ملس «سردملا لبقأ

 لهف ؟تعمسأ : قيفشل تلقف «ديمحلا دبع ىلع محرتو لاك ىفطصم ىلع نسلتف ؟ديمحلا
 ينع كربخأ نمل لق ءانأ اذكهو تلق ءال لاق ؟ كارتألل ابس هذخأت يكرت وهو يلع هلاق ام
 .(الو ةملك

 ,ةثيدحلا ايكرت ةرايزل اهتوعد ىقلتأ نأ ةدج يف ةيكرتلا ةرافسلل باط بتكأ تحبصأ ذنمو
 . ةمرتحملا ةديسلا هينب مأ هعمو يومألا بيكش قيدصلا ةلحرلا هذه يف يعم قيفرلا اذإف

 كف ةلؤدلا نب ةانست ازرخ لك ىفطسم هذا «ةديدخلا ايكرتاةمضاعا هرمنا ل] اكو
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 ٠ لشرشت ىلع راصتنألا الإ كلذ ناك ام نانويلا ىلع رصتنأ نيح وهف ,يراغلب يناقلب ناودع

 ةيناثعلا ةيروطاربمإلا ذقني مل رصتنأ نيح لاك ىفطصمف «.كاذنيح ايناطيرب ىلعو تاذلاب
 راصتنالا بلج ايناطيرب ىلع هراصتنأ نكلو .لوضانألا يف ةلود هبعش ذقنأ (نإو .تهتنأ دقف

 اهلئي مل .هقداصت يه اذإف امل ةقادصلا دي لاك ىفطصم دمف ءاهسفن ىلع اهسفن ايناطيربل

 ددحو ايناملأو ايكرت نيب ةقالعلا ىصقأ «ةيناثلا ةماعلا برحلا تلعتشأ موي ايكرت نم قوقع

 تناك دقف ءاهموي يف وه نكي ل نإ .ءافلحلا عم دايحلاب ةقالعلا ددجو ايسور عم ةقالعلا

 نوكت الئل ةينيتاللاب بتك ءاهدحو نوكت نأ ايكرتل دارأ دقو اهمايأ لك يف يه هتسايس

 وه ىتح .أيوقو ايقاب لازام يكرتلا بعشلا مالسإ نكل ناذألا 0 «ةيبرعلا فورحلا

 ,كروتاتأ بقل هيلإ فاضأ هنا طع عا لاز اف .همسأ ليدبت عطتسي مل هسفن

 ليدبت اوعيطتسي مل , . . يحتف . .مظاك . .تمصع ةيبرع مهؤاسأ تيقب هناوعأ لكو
 سيلفأ «يبرعلا اهفرعي ةرقنأف «لاجرلا ىلع اهناطلس تضرف لافطألا بولق نأل مهئامسأ

 انلئابق هيمست يتلا يرهزلا ضرم ةودع يه |نأك حورقلا هتباصأو اهراز دق سيقلا ؤرمأ

 (رارملا لكأ» هيبأ رأثب ذخأيل رصيقلا دجنتسي بهذ .سيقلا ؤرمأ حورقلا وذف ««رجشلا»
 . هولتق مهنكلو ءاهكلم نوكي نأ دسأ هيلع ترثكتسا ام ةدنك نموه .دسأ ىلع كلملا رجح

 ةنياندعلا ىلع ةيلعتسملا اهبلغتو اهنابيشو اهركبب لئاو تناك موي بلغتل هترهاصم لعلو

 هضرفي ام ريغ ىلعو ةرذانملا هيهتشي ام ريغ ىلع تناك اهيلإ نمو لئاوب سرفلا ةعيبرف اهلك
 . ةرساكألا

 مورللو ماشلا لئابقلو رصملو شابحألل برعلا ةفرعمو «ةرقنأل سيقلا ؤرمأ ةفرعم نإ
 .فرحلا اوبتكي مل ةيمألاف .هيف مه امو هيلع مه ام نوفرعي اوناك مهنأ ىلع ناهرب .«سرافو
 .ركفلا ةيمأ نكت مل اهنكلو

 لودج ناك «ةحارلا ةنيكس انتذخأ اذإ ىتح مجرتملا فيضملا انلبقتساو ةرقنأ ىلإ تلصو

 ةمصبو مدقلا تمس اهيلع ةقجالسلا ةمصاع «ةينوق» ةنيدم ىلإ ةرقنأ دعب أدبي ةرايزلا
 بحاص يمور نيدلا لالج اهنمو اهيف نألو مهمصاوع ىدحإ اهنأل كارتألا اهمرتحي .ةقارعلا

 « «نييشاتكبلا» نييقرطلا زئاكر نم ةزيكرو كارتألا ةفاقث نم ءزج . . هيلإ بسني باتك يونثملا

 ءاهب ىنتعاو اهانتقا ىربك ةبتكم بحاص دمحأ همسا ملسم خيشل ةرايزلا تناكو اهيف انلوجت

 اهيفو تاطوطحم اهيف . . ةبتكملا هذه يف هرخفو هثاثأو هشاير . . ثاثأ الو شاير هيدل سيل

 اهرولب ول مجحلا ةريبك . . ةماخ لزت مل يهف «سلكلا نم ةعطق اهنأك رولبتت مل ةسام

 داوعأب ةفقسم «نبللا نم انتويب فقسب نوكي ام هبشأ هتيب فقس 1 . ًاريثك ًانمث هيلع تضافأل

 نيعلا نوقطني ةجنرفلا ةغل نم هوذخأ (مثألا) ةرسيملا ةعوسوملا 06 «(مثعلا) رعرعلا
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 لباقت يتلا (يناصح نبرابا) اهيف دجت «ةيبرعلا ةروثلا نع هباتك يف ديعس نيمأ لعف |ى «ةزمه
 دجني نيح ةظيرق ةرحو ةريعو نيب قيضملا (قنخلا) بتك اك (ناسح نب رابأ) اهبتك «ءاوبألا
 . (قناخلا) اهبتك «نينيدملا

 نييالم هل أوعفد ةجنرفلا ضعب نإ اولاق ةبتكملا روزن انئكرتو دمحأ خيشلا انلبقتسأو

 لع ايلاع ناكر ةاهغب ملف ةرهوجلاو تاطوطخملاب «ةلفاحلا ةبتكملا اورتشيل تارالودلا
 لسري ملف يبرعلا هدلب يف اهعبط ةطوطخم روصو هراز ًايبرع نأ انل اكش دقو «ضرألا

 برعلا نحن انمرحو ناسحإلا ةذل خيشلا مرح . عوبطملا نم ةخسن دمحأ خيشلا اهبحاصل
 . خيشلا نظ ءوس انفلكو خيشلا ءانث نم

 .(ةصروب) ىلوألا نيينامثعلا ةمصاع .ةملسملا ةيناثلا ةمصاعلا ىلإ ةرقنأ نم ريسن انعجرو
 ندملا امأ ءاهتقارع كرهبت ةميدقلا ندملاف «ةقارعلا راثآ انيأر .ةنخاسلا تاماهحلا اندهاش

 يئابرهك قودنص يف 0 9 ل 1 0 نيع 7 راقتنالاب اهسفن وهزف ةديدجلا

 . . (هذمحب حبسي الإ ءيش

 مصاوع نم ةمصاعك رخف لاحم يه يتلا ةنيدملا ىلإ انلصوو (ةصروب) ىلإ انترايز تهتنأو
 (ةناتسألل) تلق . ةبطرقو سافو سنوتو ناهفصأو دادغبو طاطسفلاو قشمد اهنأك 000

 امو .مورلا ةيروطاربمإ تطقس دق كبف « 000 . الهسو ًالهأ . . لوبنطسأ ةينيطنطسق

 ولو داهجلا ىلإ ريسي فنأي م يذلا ليلجلا يباحصلا كلذ يراصنألا تا يبأ ربق كيف لاز

 .نايفس يبأ نب , ةيواعم نب ديزي هريمأ ناك

 ةيحان يأ يف تقطن ول . .تلق ول ةبيجعلا هيفو دمحأ ناطلسلا دجسم دهاشن انلوجتو

 ةبيجعلا لحم جات نأك «هربنمو هبارحمو دجسملا ةقورأ المي اهادص تعمسل (ركأ هللا) ةملكلا

 تاربكملا نم ىوقأك ىدصلا عمست ةرهاظلا كلت يف دمحأ ناطلسلا دجسم لثم دنهلا يف

 | . .(نوفوركيملا) ةيتوصلا

 عفر ًادجسم حبصأف ءايفوص ةسيدقلا مساب تيمس ةسينك ناك (ايفوص ايأ) انرزو
 « يراضح رثأ نم مخف ءانب . . نارقلا تاياو ناذآلا توص هتابنج يف ىودو هنم بيلصلا
 سلدنألا اذإف ار ايأل نورأثي سئانك ىلإ اندجاسم اولاحأ اينابسأ يف كيلوثاكلا |نأكو
 همأ هل تلاق موي هللا دبع وبأ (رمحألا ونب) كولم رخآ ىكب اك اهدجاسم يكبت

 ًاعاضم ًاكلم ءاسنلا لثشم يكبأ

 لاجرلا لثم هيلع  ظفاحت مل
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 نيينانويلا اولتاقو عاج دقل «راثآلا ىلع ظفاح فيك يكرتلا بعشلا ةبيجع انرز اهدعبو
 اذه نأ انل اوركذ رادلا هذه انرز (يابوق بوط) مهراثأ راد يف هورخدا ام اوعيبي ملف .ةافح
 ىلإ اهوبسن ةدرب هذه نأو راقفلا وذ وه فيسلا اذه نأو نافع نب ناثمع فحصم فحصملا
 بكوكلا اهمسا يتلا (ةساملا) ةرهوجلا يهف !ريثكلا . .ريثكلا نمثلا تاذامأ هي هللا لوسر

 يف ظفحت ةنوصم اهلسرأو اشاب يرخف اهم كسمأ .ةيوبنلا ةرجحلا يف ةقلعم تناك «يردلا

 ىفطصم نأول «هيف تناك يذلا ناكملا ةميقو رهوجلا ةميق «ةريبك ةسام اهنإ (يابوق بوط)
 «ةارعلا هدونج ىسكو ةافحلا هدونج لعنأل ناكيرمالل اهعاب عاج |منيح لامك

 : هيارخو همدق نلعي يقوش هفصو يذلا روغسلا نسج لع انيشمو روضقلا انرزو

 اري تيأر نينئمؤملا كما

 هيلع الو طارصلا ىلع دفا

 دجسم يدانلا بناجب ناك دقو ناذآلا انعمسو ليل دان يفو معطم يف ءاشعلا انلوانتو

 57 ءاشعلا لوانت دقل ؟ناذآلا ا .رايط طباض وهو مجرتملا انل لاقف .ءريغص

 نكلو ءدجسملاو ةرانملا مدهب هرمأ ردصأ ناذآلا عمس نيحو لاك ىفطصم ينعي .كروتاتا

 ةمصاع تلازام ةناتسألا نأك ,همالسإ ىلع ىكرتلا بعشلا ءاقب تيقب ةرانملاو ىقب دجسملا
 بويأ يبأ ديز نب دلاخ ليلجلا يباحصلا ربق مامأ فقن انبهذو ؛لوضانألا يف ملسملا خيراتلا
 وضع (ناقزوأ حلاص) ذاتسألا انعم ناكو هنع ةيضرتلاب انقطن انإو هلخدن مل «يراصنألا

 . كانه انأ :لاقف يكرتلا بعشلا لثمي ةيمالسإلا ةطبارلا

 دقل :لاق امهالك لدعلا ريزوو لارمد ناميلس ءارزولا سيئر انلبقتسي ةرايزلا تهتناو

 برغلا برحب انلحر نيحو ,نيطسلف نم دوهيلا نكمن نأ انيضر امف مالسإلل اندهع انظفح

 ام وه امنإو روفلب دعو وه انإو برعلا مه سيل :تلق .نيطسلف نم دوهيلا نكمت انيلع
 انعجرو انيلإ متعجر ولو ةرورض كلت :لاق «ليئارسإل ريفس مكدنع اذامل ينم رثكأ فرعت
 انولصاو .مكنع عنمت ال انتارداص هذهو ةحوتفم انروصق هذه .نوكي الأ نكمأل مكيلإ

 تعسنا اذإ قيضلا عستي دق نآلاو انضرأ نم ريشب طرفن ملف قيض يف انك دقل ءمكلصن

 برتقن برعلا نحن اذإف مايألا هذه تءاجو نونس تضمو ءاندنع ةحايسلاب ولو انل مكبولق

 .نودعتبي ال كرتلا مه اذإو
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 ناكملاو نامزلا يف ةلحر ةبيط
 ةريسخألا ةقلحلا

 كلت ىلع دحاولا اهنأك ةمدقملا ديزتو .ةقلح نيعبرأو عبرأ يف تايركذلا
 اهب قدصتي قيدص نم اهيدجتسأ له ركفأ ىنتذخأ ةمدقلاف .تايركذلا تهتنا و

 نم يسفن تلأسو . .تايركذلا أرق وأ .ةريسملا قداص ام اذإ ىلع

 نأ 0 برك نم هيف ٍناعلا ءادجتسإف .كاذ نع دعتدأ وأ اذه دعبأ !نيبو !؟ نمو

 وهام وأ كيف ام ضعبل ناك نإ رابكتسإف .يناعملا ءادحتسإ امأ ةحاحلا دس ةداللا ءادحتسإ

 .كل سيل ام ضعب كحنمب اديزت نوكي دق هنإف .كل

 (يجيرخلا زب : علا دبع ةرونإ ةرونملا ةئيدملا ةئبإ ةريدملا ةذاتسألا ةيلاغلا انتنبإ ىلإ تنفلتو

 :نايبخ ميعارإإ ب ىطضم ووكاللا هيك (تدزلا ةلفاقإ ةلجملا ىف رشن لاقم نع ينربخت

 ذاتسألا ميركلا نبالا ينربخأو .ةلجملا ديربلا نم تملستو .كيلإ ةلجملا ثعبأس :تلاق

 ءىرقتسأ يب اذإف .يدادرلا ضياع روتكدلا اهبتك ةضايف ةملك نع بيطخلا ميركلا دبع

 هلاق ام يسفنل لوقأ .نيريخملا نمو نيبتاكلا نم ميركتلا اذه ريسأ ندجأل نذألاب

 يذلا ىفطصم روتكدلا لاقم نم ةنوكم يهو ةمدقللا ىنعأ ءاهتدجو دقل (سديمشرأ)

 قارعأ نم وهف .كلذك يدادرلا ضباعو .ميركتلا لكب ىنطاحأو تيسن ام ضعبب يب طاحأ

 جاحلا نولمحم ربخلا الإ مهنع فرعنا ال ةدادرلاذ .يبرح يملاس ينوميم تلصأت نيح تباط

 مهمع ءانبأك مهلثم . .اهيلع نونقؤملا مهو عبني نم ةنيدملا ىلإ ةنوؤلا نولمحميو مه نمأي
 0 مهو .ةلامج . .مزاوحخلا ةحوارملا مهمع ءانبأك مهلثمو ديماحملاو ةلحرلاو ةلححلا

 .ةذتاسألاو ةرتاكدلا اوججنأ

 الإ دجأ الو . . اهتيدهتسا ينأك امنإو اهتيدجتسا ام ءروتكدلا ةمدقم رشنأس هلك اذهلو

 هنلعأ امنإو همتكأ نل ركشلاف « يدادرلا ضياعلو هل ركشلا

 ةنيدملاب دلو .رضاحملاو يفحصلاو بيطخلاو .بتاكلا بيدألا «ناديز نيسح دمحم وه

 ذنم  .طرخناو هام ماع ف ةيمشاهلا ةيقارلا ةسردملاب جرختو ا م ماع ةرونملا

 سردف .فيرشلا يوبنلا دجسملاب خويشلا رابك اهدقعي ناك يتلا ملعلا تاقلح يف هابص

 تهب 75580 تت



 لغتشاف «ةيوبرتلاو ةيملعلاو ةيفحصلاو ةيرادإلا فئاظولا نم ديدعلا «ناديز» لغش دقو

 ةرتفلا يف كلذو . (ماتيألا راد» و «ةيدوعسلا ةسردملا» نم لك ف ةرونملا ةنيدملا ف سيردتلاب

 : لثم «ةفلتخملا ةيرادإلا فئاظولا ضعب لغشو .ه ماع ىلإ ه5 ماع نم

 شتفملل دعا ناك نأ ىلإ .جحلا ةيريدم ريتركسف « ةيلاملا ةرازوب قاروألا مخ سيئر

 «دالبلا» ةديرج ريرحت ريدم ناديز نيسح دمحم ذاتسألا ناك دقف .ةفاحصلا انتخذ ١

 نآلا وهو امنا ةمركملا ةكمب «ةودنلا» ةديرج ريرحت نسأر (ئ ءاهريرحت سيئرف .ةدجب

 .ةيخيراتلا ثاحبألل زكرم ةباثمب دعت ىتلا ,«زيزعلا دبع كلملا ةراد» ةرادإ سلجمب وضع

 ةيانع هجوت .ةمكحم ةيملع ةلجم ىهو « (ةرادلا» ةلجم ريرحت ةسائر هيلوت بناج ىلإ اذه

 هذه ريرحت سأري «ناديز» لازيامو «ةيلصف ةفصب ردصتو .يبدألاو ىخيراتلا ثارتلل ةصاخ

 .نآلا ىتح ةلجملا

 افلؤم ناديز
 لاقملا ريرحتو .فيلأتلا نيب ««ناديز» ىدل يفاقثلاو يبدألا طاشنلا تالاجم ددعتتو

 ةيدنألا يف ءاوس «ةرضاحملاو «ينويزفلتلاو يعاذإلا ثيدحلاو , يملعلا لاقملاو « يفحصلا

 يف هتالاقمو هتارضاحمو هثيداحأ نم ريثكلا عمج دقو . تارمتؤملاو ةيفاقثلا لفاحملا يف مأ ةيبدألا

 هذه مهأو . تاعوضوملا نم داجلا ديفملاو .نيوانعلا نم ى قئاش فيرط لك تلمح بتك

 . هجاتنإل ةعماجلا تافلؤملا

 . تاللاقملا نم ةعومجم مضيو ءرمجو رمت +

 ةفئاط نع الضف «تالاقملاو تارضاحملا ضعب مضيو .ملق تارمثو رمع داصح +
 .لاطبألا ريسو ةباحصلا مجارت

 . ملق تارمث +

 .روصص #خ

 .تاالاقمو خايشأ *

 . فصنو ةملك *

 . طسوألا قرشلا لوح اياضقو ثيداحأ +
 -50ؤ5 



 : اهنم «عبطلا ديق تافلؤملا نم ددع («ناديز» لل لازيامو

 . تايركذو تاالحرو تادهاشم «تايركذلا *

 .ريبكلا نايكلاو زيزعلا دبع *

 :اهنمف ةفلتخم ةيفاقث تالاجم يف اهب كراش يتلا هتارضاحم امأ

 .ه175١/ ماع ةمركملا ةكمب فاعسإلا ةيعمجب اهاقلأ ةرضاحم يهو .«بابشلا ةياعر*

 .ه1917١ ماع لصيف كلملا ةعماجب اهاقلأ ,ةراضحلاو مالسإلا *

 .ه191١/ ماع يبدألا ةدج يدانب اهاقلأ يناغفألا نيدلا لامج *

 .«ناديز» اهيف كراش «ةيخيرات ةيملع ةودن عوضوم وهو .ةقيقحلاو ةروطسالا نيب لاله ونب *

 نيخرؤملا داحتال ةماعلا ةنامألا اهتمظنو .ةقيقشلا رطق ةلودب (ةحودلا) ةنيدم يف تدقعناو

 .ها91ا/ ماع برعلا

 جدربماك يف طسوألا قرشلا تاسارد زكرمب هاقلأ ثحب «ةزجعملاو صاهرأللا نيب برعلا *

 .ما151/5 ماع

 ةيلكب  خيراتلا مسق يف اهاقلأ ةرضاحم ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبروألا تالحر +

 تاباتك ىلع اهبلغأو تاهاجتالا زربأ وه , ىخيراتلا ثحبلا ىلإ هاجتألا نأ ىفخي الو
 . هتارضاحمو (ناديز»

 ةريسلا بتاك ناديز
 هناونع لعج .دحاو باتك يف اهعمج .تالاقملا نم ةعومجم يف ةريسلا نف «ناديز» جلاع

 غلب  مهنع هللا ىضر «تايباحصلاو ةباحصلا نم ةفئاطل ةيخرات مجارت مض .( لطب ةريس)

 «ريمع نب بعصمو .نوعظم نب ةمادق : مهنيب نم . ةيباحصو ايباحص نيتسو ةتس مهددع

 . ةسبع نب ورمعو ,ةناجد وبأو « شحج

 :امه ,نييساسأ نيفده ىلإ .هتمدقم ريشت امك .باتكلا فدهبيو

 نأ يغبني «ةيحور ميق نم هتصخش اب .ريسلا هذه ىلإ ةديدجلا لايجألا ةجاح ةيبلت +
 . هلبقتسمو هرضاح ءانبل .ملسملا بابشلا اهب ءىضتسي

  ؟ةؤالال



 ةقاب هذه» :ةمدقملا يف لوقي ,مهريس لهج نأ دعب .هتمأو هخيرات لاجر انبابش فرعتي نأ *

 مهقلخب يناسنإلا خيراتلا هجو اورضن نيذلا لك هللا لوسر ةباحص ريس نم ةرطع

 انملاع نم ربش لك يف .ةديدجلا انلايجأ تحبصأ دقو «مويلا اهرشنن ,مهلثمو مهتالوطبو

 يتلا .ةفيثكلا تاللظلا ربع هب يشمت «نيبملا رونلا اذه ىلإ ةجاحلا سمأ يف .يمالسإلا

 اهوح نم علعلت يتلا ةقاريلا تاراعشلاو ةيداملا ةايحلا فيز , هثوض ىلع فشتكتو ءاهفنتكت

 فرعي نأ بلقلا نزحي امل هنإو» (لوقي نأ ىلإ . «اهلبقتسمو اهرضاح طيطختل هب نيعتست و

 عانصو مهتمأ لاطبأ نع نوفرعي امم رثكأ ,برغو قرش نم «ممألا ريهاشم نع انبابش
 .«خيراتلا هجو اوريغو ءايندلا اوءاضأ نيذلا .مهخيرات

 ةايح ةروص مسر : ىلع موقي ءزاجيإ يف ,هنإف .«ةريسلا» ةباتك يف بتاكلا جهنم نع امأ

 نأ دعب كلذو ءاهصئاصخو اهفقاومو ةيصخشلا ةايح يف حملم مهأ زاربإ عم .زجوم لكشب
 .اهتناكمو ةيصخشلا بسنب ةيادبلا يف ملي

 ةيانع عم .اهيلإ هيبنتلاو ةربعلا عضاوم دنع فوقولا .هتمجرت يف ,بتاكلا ىرحتي كلذكو

 . هشياعن يلا رضاحلاو .رصاعملا عقاولاب ةيصخشلا ةريس طبرب ةحضاو

 اع ارفأ ينبلا ةءارق لعجي يذلا ينايبلا ءادألا عم .رسيلاو ةطاسبلا ىخوتت بتاكلا ةغلو

 خيراتو باسنألا ملعب بتاكلا ماملإ ةدوج ةريسلا نم ةعومجملا هذه ءىراق ظحلي امك . ًاعئاش

 يف .اهنيب هباشتلا لخدي ىتلاو «ةهباشتملا باسنألا نيب ةمساحلا ةنزاوملاو «ةيبرعلا لئابقلا

 بتاكلا هعلاط ام ةرفو هلا اذه عارم لع ةيكراقلاو: رس الا لع نمتلا ةادكألا ىفعب
 اناالجأو تفقاومو الاخر : يمالسإلا خيراتلاب ةفرعملا ةعس عم «رداصملا نم هيلإ عجرو

 .اياسنأو

 : ارضاحم ناديز

 لفاحملا يف ةرضاحملاب كراشي «ناديز نيسح دمحم » بيدألا نأ ىلإ ةراشالا تفلس

 ةفاقثلاو خيراتلا يف تاودنو تارضاحم» : هناونع باتك يف كلذ ضعب عمج دقو «تاودنلاو

 . (ةيبرعلا

 يبرعلا خيراتلا نم حجيزم وهو «بلاغلا وه «ناونعلا نم حضتي (ىك  خيراتلا رصنعو

 . يمالسإإلا

 : نيوانعلا كلتب تارضاحملا هذه يف يقتلنو

 . ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبروألا تالحرو
 . ةقيقحلاو ةروطسألا نيب لاله وئب»

 لامة؟ 



 . ةزجعملاو صاهرإلا نيب برعلا »
 . يناغفألا نيدلا لامج »
 . ةراضحلاو مالسإلا»

 . مهتريزجو برعلا »
 رودلا نع فشكت «ةيبرعلا ةريزجلا هبشو دجن ىلإ نييبروألا تالحر» نع هترضاحمو

 ةيعاتجالا ىحاونلا نم ةيبرعلا ةريزحلا هبش ةساردل نويبروألا ةلاحرلا هبعل يذلا بيرملا
 ةلاحرلا ءالؤه ناك امو .هكسانمو جحلاب ةينيدلا ةيحانلاو «ةصاخ 01 ودبلا ةايحب ةقلعتما
 اورطضا دقف «ةنيدملا ةرايز وأ ا حمسي ال ال مث نمو «نيملسم ريغ

 سبالم اودتراو مالسإلا اوسردو «ةيبرعلا ةغللا اونقتأ اك ءاروزو ًابذك مالسإلا قانتعا ىلإ

 ةلاحرلا ءالؤه لوانت دقو .مهتقثو مهتقادص اوبسكو .ودبلاب مهتقالع اوقثو (ى .ودبلا
 ةريزجلا هبش يف اهرثأو «باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةدايقب ةيفلسلا ةكرحلا» ةساردلاب
 ناك يتلاو ةيحالصإلا ةيفلسلا ةكرحلا نم لينلا 2 «يلع دمحم ) هب ماق يذلا رودلاو .ةيبرعلا

 .«ثيدحلا رصعلا يف ةيمالسإ ةلود لوأ ءاشنإو «ةيمالسإلا بوعشلا ةايح يف قيمع ريثأت اه
 : يلي اميف لثمتت ةرضاحملا هذه ةيمهأو هللا ةعيرش ىلإ مكتحت

 نيملسملا دض نويبروألا اهسرام يتلا ةثيبخلا لئاسولا نم ةدحاو نع تفشك »
 0 .ةينيدلاو ةيعاتجالا مهتايح عئاقوو « نيرصاعملا
 تاكرح ءارج نم . مهتاططخم مهيلع دسفيو مهددهتي يذلا رطخلا نييبروألا راعشتسا

 . ةيفلسلا ةوعدلا يف نماكلا رطخلا مجحل مهريدقتو ةيمالسإلا ةظقيلاو حالصإلا
 ىلع ةيسنرفلا ةلمحلاو نويلبان ةصاخبو .ةيرامعتسالا ةكرحلا ةداقب نييبروألا ةلاحرلا ةقالع»

 . ليومتلاو هيجوتلاو طيطختلل تالحرلا هذه عوضخو .يبرعلا قرشلا
 ةفصب ةيبرعلا ةريزجلا هبشو «ةماعب يبرعلا ملاعلا نع نييبروألا ةلاحرلا تامولعم نإ و
 .اهفادهأ نم ريثكلا قيقحتو .ةيسنرفلا ةلمحلا هيجوت يف ةياغلل ةديفم تناك .ةصاخ

 ةروطسألا نيب لاله ونب» اهناونعف « نييلالم او لاله ىنب نع «ناديز» ةرضاحم امأ
 هب علطضا يذلا رودلا يف لثمتي ,يبرعلا فقثملل «ناديز» همدقي ام مهأ نإ .«ةقيقحلاو
 لامشلا لود يف مأ رصم يف ءاوس .يوغللاو يقرعلا بيرعتلا ةكرح قيمعت يف نويلالهلا
 .هدعب امو يرجهلا سماخلا نرقلا لالخ ,يقيرفألا

 دعب تكرحتو .ةجوم رثأ ةجوم اهيلإ تمدق نأ دعب .رصمب «ةيلالطلا» لئابق ترقتسا دقل

 وزغب ةيلالهلا لئابق ىرغأ نيح «يمطافلا زعملا» دهع ذنم يبرعلا برغملا نادلب ىلإ اذه
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 بهذملل ًاليدب ىنسلا بهذملا اونلعأ نيذلا «نييجاهنصلا» ةلود ىلع ءاضقلل «ناوريقلا»
 .ةرهاقلا يف ىمطافلا ةفيلخلا ةعاط اوعلخو . يعيشلا ىمطافلا

 : ىلي ايف ةرضاحملا هذه ةيممأ صخلتتو
 حتفلا ةجوم ذنم «ةعبا رلا ةيبرعلا ةجوملا ءرصمل ةبسنلاب .لثمت لاله ينب ةجوم نأ »
 . يمالسإلا

 رئاس عم تدأ يتلا (« دجن» نم رصم ىلإ مهتاجوم تمدق سيق ينب نم برع نييلالهلا نأ.

 ءايقرع . .يبرعلا دوجولا قيمعت ليبس يف ازراب ايخيرات رود ةيبرعلا ةريزجلا هبش قطانم

 .اهئاد يبرعلا دوجولاب طبترملا . يمالسإلا دوجولا تقمع يلاتلابو . اوكار

 . ليصأ رود ةيبرعلا ةقطنملا يف اهرودو « ةقيقح يه لب ,ةروطسأ تسيل (ةيلالطلا» نأ »

 اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نم ًاريثك دافأ دق (ةيلالملا» نع «ناديز» ثحب نأ حضاولا نمو

 ةراضحلا نع تاقرو» هباتك يف «باهولا دبع ينسح نسح)» لحارلا ريبكلا سنوت خرؤم

 «لاله يئب» رود ىلإ أوهبن نمذلا نيرصاعملا نيخرؤئملا لئاوأ نم ناك ذإ . «(ايقيرفأ ْق ةيبرعلا

 .نييلالهلاب ناوريقلا بارخ نرتقا نأ دعب «بيرعتلا ةكرح يف

 نإ :انلقل . ,هتارضاحمو ةيخيراتلا «ناديز» تاباتكل ةلماش ةيؤر ىلإ صلخن نأ انئش ولو
 ءامتنالا ليصأت وه ,نيعم فدهب طابترالا ىلع ءامئئاد . صرحت ,تارضاحملاو تاباتكلا هذه

 ىلع ةصاخب .بابشلا ثحو .دعاولا رضاحلاب دلاتلا ىضاملا لصوو , يمالسإإلا يبرعلا

 . اهقيرط لهجت ءاهخيرات لهجت يلا ةمألا نأل هثارت عالطتساو هخيرات ةءارق

 . يسايسلا لاقملاو ناديز

 فوس ام وحن ىلع .لاقملا نم ىتش ش ًاناولأ جلاع اك .يسايسلا لاقملا :«ناديز» جلاع

 :اهمهأو «ةيسايسلا هتالاقم نم ًاقرفم هرشن ام هيف عمج م16 رانك ردصأتا مدع نان

 . يبرعلا عقاولاو ليئارسإ »

 . ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو يتيفوسلا داحتالا نيب عارصلا ه

 . حالسلاب راجتالا يف رصاعملا رامعتسالا بيلاسأ »

 . اهيف رطخلا نماكمو ديفيد بماكه

 رضاحلاب طابترالا قيثو هنأ «ىسايسلا ناديز لاقم» ىلع تاظحالملا نم هلجسن ام لوأو
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 ًاقيلعت يسايسلا هلاقم يتأي انه نمو ,ثادحألا نم ةيبرعلا ةحاسلا ىلع يرجي اهبو «يبرعلا
 . عذال رخاس بولسأ ف انلعي ادقن «تافارحنالل ادقنو امل كايلحتو «ثادحألا هذه ىلع

 «يمايسلا لاقملا» جزمي نأ هتوفي ال .ثاحبألاب هصخيو ,خيراتلاب متهي يذلا «ناديز»و

 0 لاثملا ليبس ىلع ؛« اهنم : ىتش روص ىلع هدنع كلذ دريو . خيراتلاب

 كلذ للحيف ءاهرظاني ثيدح فقوم ىلإ ةميدقلا ةئداحلا هذه نم قالطنالا مث «ةيسايس

 .رضاحلاو ىضاملا نيب رصاوألا دقعيو .فقوملا

 ةنزاوملا عم «لاقملا ايانث يف درت لب ,ةيادبلا ةطقن .هيدل .ةيخيراتلا ةراشإلا نوكت ال دقو

 . ةنراقملاو

 هيدل لصؤي ىرخآ سرد ىلإ «ناديز» دنع (يبايسلا لاقملا» قف «خيراتلا» لوحتي اذكهو

 يلع قيلعتلل ةلواحم درجم نم رثكأ هيدل «يسايسلا لاقملا» لعجيو اهقمعيو ةيسايسلا ةيؤرلا

 ًادادتما حبصيل «ثدحلا لاوز لعب ىقبي سرد يه لب ءاماعز ًاينرع .رابخألاو ثادحألا

 .ةمألا عقاو يف 5

 . يملاعلا ثدحلاب هتيانع وهو ««ناديز» ىدل «ىبايسلا لاقملا» نع رخآ ظحلم ةمث

 طبرلا عم .يبرعلا فقثملا رظن ةهجو نم . ىملاعلا «ثدحلا هلوانتو يبرعلا ثدحلاب هتيانعو

 .ةدحاو ةقلح يف يبرعلا عقاولاو يملاعلا ثدحلا نيب

 حورب قيلعتلاو ليلحتلا جزم عم .يوغللا ءادألا ةطاسب «ناديز» لاقم صئاصخ نمو

 . ةعذاللا ةيرخسلا نم .نايحألا نم ريثكلا 5 ىلخت ال ىتلا ,ةباعدلا

 : لثم «ريثملا فيرطلا ناونعلا ىلع ىمايسلا هلاقم يف «ناديز» صرحي كلذك

 . نطنشاو رتوتو وكسوم ءاخرتسا

 . كركذ كل انعفرو «تاسمله

 . ةرماغملا ىلإ ةرماؤملا نم»

 . قيفوتلا ةمعن . .تيقوتلا ةحنمه

 : ىعامتجالا لاقملاو ناديز

 ةيعاتجالا تاعوضوملا نم ديدعلا ,«يعامتجالا لاقملا» لالخ نم ؛«ناديز» جلاع
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 ىلإ ةوعدلا عم ,ةضراعلا ةيعاتجالا رهاوظلاو .تاداعلاو ديلاقتلا ضعب دقنتو روصت يتلا

 لابقإلا ,روهملا يف ةالاغملا :اهلوانت يتلا ةيعامتجالا اياضقلا نيب نمو , يعامتجالا حالصإلا
 ءابآلا لانا رهاظم رفعي .ةيرسألا تارابتعالا ىلإ رظنلا نود « يرثلا لجرلاب نارتقالا ىلع

 . خلا . . ءانبألا ةلماعم يف

 قدصو عقاولا يرحتو زاجيإلاو زيكرتلا ىلإ ,.يعامتجالا هلاقم يف .بتاكلا ليميو
 امم «ةضبانلا ةيح لا ةروصلا هب جزميو هيلإ اويلي «نارخلا ينولساب رك مرغي اك . عئاقولا
 تقولا يف .فشكيو .ةفيحصلا ءىراق هيلإ دشيو ءةيصصق حمالم لاقملا ىلع يفضي

 . ةيعاتج الا ةركفلا ديسجت ىلع هنيعي .بتاكلا يدل ينف سح نع «هتاذ

 بيكرتلاو ةيماعلا ةملكلا» مادختسا ىلإ «نايحألا ضعب يف .بتاكلا أجلي امك

 ىلإ اذه , عقاولا نم هملقب برتقيو .ءىراقلل ةبذاحلا ةقاطلا نم فعاضي ىتح .(يماعلا

 . فلغملا رخاسلا دقنلا يف ًانايحأ اهم نيعتسي يتلا .ةهاكفلا وحن هعوزن

 نأ هللا لأسنو» :لوقي «سرعلا تالفح يف ةعبتملا تاداعلا ضعب دقن نع هل لاقم يف
 «ةيلاتلا مايألا يفو .لسعلا مايأ ينو رمعلا ةليل يف ةحرفلا ةمعن ناسرعلاو سئارعلا ىلع متي

 ةرخاز .«ةايح ىلع نابلغتيو «لايعلاب هبلغتو .لاملاب اهبلغي .ةديعس ةايحو ديدم رمع نم
 ىلع اهب لخدن ءابنم دبال ةمدقم .ركشلاو ربصلاو ةفرعملاو ملعلاب .تاضقانتملاو تاريغتملاب
 ول .ءابه ةبهاذ فيراصملا اهيف رثكت «ةطيلبمزلاو ةطيزلا الإ نوبأي مهف .ءابآلاو تاهمألا

 «. .نيعملاو حرفملاو حبرملا نم ريثكلا اوناصل اهوناص
 . ةروصلا بتاك ناديز

 وأ ةروصلا هيلع قلطن نأ نكمي «ةيفحصلا ةباتكلا» ناولأ نم نول ريرحت بتاكلا سرام
 نونعي ةداع وهو . قبس ايف هنع ثيدحلا انزجوأ يذلا .لاقملا بناج ىلإ كلذو «ةحوللا»
 ( . . .روص» ناونعب ,ةروصلا يأ : لكشلا اذهل

 رئاس هنم لخت ملامك . . هروص» هناونع لعج ءاالماك ًاباتك يرثنلا لكشلا اذهب صخ دقو
 لوح اياضقو ثيداحأو ,فصنو ةملكو .ملق تارمث : لثم ىرخألا بتكلا نم هعمج ام
 انل ددحي نأ لواحي «يرثنلا لكشلا اذهب هصتخا يذلا «روص» هباتك ينو . .طسوألا قرشلا
 دق .ةملك نم ةميلك .ةلاقم نم ةلاق روصلا هذه نإ» :لوقيف .«روص ظفل نم دوصقملا

 وه ال نوكت دقو .ةملك نم ةميلك .ةلاقم نم ةلاق نوكت دقو .حرجت نمل ملكلا اهيف نوكي
 .«لوبقلا ىقلت نأ ىسعف .ةاجزم ةعاضب يه .لقأ وه املوأ ءرثكأ
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 انعسوبف «بتاكلا ىدل «ةروصلا» نفل ًاددحم ًاموهفم انيطعت ال روطسلا كلت تناك اذإو
 اذه ددحتو . صئاصخلا صلختست .ةيصقتسم ةءارق لالخ نم موهفملا اذه ىلع فرعتن نأ

 عمتجملا ىلإ نيدلا نم « ىتش تاعوضوم يف عباتتت راصق تاحمل اذه ىلع روصلاف . موهفملا

 . كلذ ريغو .ةسايسلا ىلإ بدألا ىلإ

 وأ «ةرياض ةرطاخل وأ مقيتاكلا تايركذ نم نركذل ليت ةروصلا هده نوكت كنقو
 .ةرايسلا رابخألا نم ًاريخ نوكت دقو ,هتاعلاطم نم هب ملي |ميف اهب بتاكلا ملأ «ةءورقم ةركفل

 . ةيملع وأ ةيخيرات ةقيقح وأ

 رصقأ اهنأب مستت « يعوضوملا دارطتسالاو عونتلا بناج ىلإ  يهف لكشلا ثيح نم امأ

 . هتسرامم بتاكلا داتعا يذلا «يللاقملا لكشلا نم ازيكرت رثكأو

 ارِشاَس ادرس نوكت دق اى .ةصلاخ ةياكح وأ اها ًاراوع ةروصلا نوكت دق كلذك

 «هروص» نم بلغألا معألا يف «بتاكلا ةيانع بناج ىلإ اذه . صقلاو أ راوحلا نم 0

 .لاقملا ظح نم رفوأ هنم هروص ظح نوكي ثيح .ريوصتلا رصنعب
 عم «.ةفرعملا عونت انل سكعو ةناصرلاب مستا دق «ناديز» دنع يملعلا ثحبلا ناك اذإو

 فرظلاو 0 مستا دق «بتاكلا ىدل « «يفحصلا لاقملا» نإف , خيراتلاب ةصاخ ةيانع

 «ًايميلقإ « شيعملا عقاولاب حضاو طابترا عم ٠ هيدل ء «ينفلا سحلا» انل ٍسكعو ءًاضيأ

 ىدل ريبعتلاو 7 عزانم تعونت انه نمو .ًاينيدو ًايسايسو ًايعامتجا .ًايلاعو ءًايبرعو
 تقولا يف «تنيابتو تعونت !ى «ةينفلا ةينادجولاو «ةيلقعلا ةفرعملا بناج نم ءاوس «ناديز»
 . اهدراومو اهرداصم يف .هفراعمو هتافاقث ,هسفن
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 ناديزلا تايركذ

 كلاسم يف مهبراجتو مهاتركذم نوجبدي مايألا هذه يف نيرصاعملا انئابدأ نم ريثكلا ذخأ

 هتايركذ يف ناديز نيسح دمحم انذاتسأ لاق امك نكلو ترصق وأ تلاط نإ ةعساولا ةايحلا هذه

 :لاق نأ ىلإ . . ضرألل ةفرغج الإ تسيل تايركذلا» : ظاكع ةديرج يف ًاعابت اهرشني يتلا

 نع ىه ناديزلا انذاتسأ تايركذو «نحنلا اهلك انإو انألا اهيف سيل تايركذلا هذه بتكأ

 نيلسرملا ديس دلب ةبيطلا ةبيط «ءايضلاو رونلا ةنيدم نع اهمركأو ضرألا هذه يف ةعقب رهطأ
 ىلع لطأ مث فارشألا نع مث يداشرلا دهعلاو يديمحلا دهعلاو ةينامثعلا ةلودلا دهع يف هلك
 ةنامأ تايركذلا هذه يف ام لمحأو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ريبكلا نايكلا دهع اذه اندهع

 كلذ نم» :لوقي ذإ ةمداقلا لايجألاو لايجألا هذحل اهتبثأو انذاتسأ اهدروأ ةقداص ةيخيرات

 نمألا شيعت ةنيدملا تحبصأ ه55١ ةنس ىلوألا يدامج نم عساتلا تبسلا مويلا

 عستي ملو اهاوحأ رقتست ملو ةرافخ الو ةواتإ الب دجسملا يف نولصي جاجحلا فالا .رارقتسالاو
 .«نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع رابتعالا اهل در نيح الإ اهاجر نمأي مو اهلاجم

 سملنو انباتك نم لبق نم دحأ هيلإ قرطتي مل ًاديدج ًائيش خيراتلا اذه يف سملن انلعل
 ةملكلاو داجلا عاريلا بحاص اهتبثأو اهلجسو اهدروأ يتلا ةيخيراتلا ةنامألا يف قدصلاو لامجلا

 ةبتكملا يف ةماحملا عجارملا نم ًاماه ايو ارك هتايركذ لظتس يذلا ناديزلا انذاتسأ ةحنجملا

 ةيخيرات ةبقحل ًالماكتم ًالقتسم ًارثأ ةنيمألا تايركذلا تءاجو «ليوطلا انخيرات ربع ةيدوعسلا

 « ةجضانلا هتانتخوخيش حماطمو ةعساولاو ةريزغلا هتفاقثب هعاري اهجبد ةنيدملا خيرات نم

 ريخ ناديزلا انخيش نأ خيراتلل ةنامأ انه اهدرون قح ةملكو هرمع يف لاطأو هيف هللا كرابف

 يدوعسلا بدألا ايند يف رثألا نم انل هكرت ال كلذل لهأ وهو ةيريدقتلا ةزئاحلا قحتسي نم

 ةيفحصلا ةضبغلا بكاو يذلا وهف .خيراتلا يف رصاعملا انبدأ ممق نم ةمقو ةزراب ةمس وهو

 ةديرج ريرحتل ًاسيئر اهيف لمعو ةديدعلا اهتالاجم يف سرمتو ةمقلا ىلإ حفسلا نم ةيدوعسلا
 ناديزلا انخيش لازي الو «ةرادلا» ءارغلا انتلجم ريرحتل ًاسيئر رضاحلا انتقو يف لمعيو .دالبلا

 نيلوألا رابخأو ةايحلا نوؤش يف ثيدحلا بذع كثدحي هعم تسلج اذإو ءاطعلاو ءاطعلا هدنع

 باش وهو هتايح ةيادب نم ةريثكلا هتءارق ةجيتنو ةفرعمو ملع ةعوسوم قحب وهف نيرضاحلاو

 ناديزلا خيشلا ىلع ةمعن مظعأو ,ديدجلاو ميدقلا خيراتلا ميس الو بتكلا تاهمأ فلتخمل

 .ريثكلاو ريثكلا انيطعيل هرمع يف هللا ليطي نأ وعدأ .ةهيدبلا روضحو ةركاذلا ةوقب عتمتي هنأ
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 ناديز نيسح دمحم

 اهسرادم يفو ءأشن اهو م909١ |ه١ 10 ةنس يف ةرونملا ةنيدملا ديلاوم نم

 هتايح أدب .ها7١ 1414 ةنس يف اهيف ةيمشاطلا ةيقارلا ةسردملا نم جرختف . ملعت وه

 دعاقت نأ ىلإ اهيف جردتو .ةماعلا فئاظولا كلسب قحتلا مث .اسردم ةيلمعلا

 ةديرج ريرحتل اريدم ةفاحصلاب لغتشاف ..ةباتكلاو بدألل اغرفتم لها ال؟ ةلنس ف

 رتخا مث .ةكمب (ةودنلا) ةديرج ريرحتل ًاسيئر مث ءاهريرحتل ًاسيئر مث .ةدجب (دالبلا)
 ةعيفر ثوحبلاو تاساردلا يف ةصصختملا تالجملا ىدحإل ريرحت سيئر لوأ حبصيل

 لاز الو .ضايرلاب (نيزعلا دبع كلملا ةراد) نع ردصت يتلا (ةرادلا) ةلجم يهو .ىوتسملا

 .ةعابطو ءاجارخإو .ةدام عيفرلا اهاوتسم ىلع ًاظفاحم ناديز نيسح دمحم التسألا

 .ًاريرحتو
 ىلع ءارقلا روهمح دنع ةيبعش ةيدوعسلا فحصلا باتك رثكأ وه ناديز نيسح دمحمو

 خيراتلا مهلتسيو .هتاباتك يف نئفتي .ديرف زارط نم ةلاقم بتاك وهو .مهتايوتسم عيمج

 نكمتملا ثحابلا جاتنتساو ليلحت يف رضاحلاب ىضاملا ثادحأ طبريو .ثيدحلاو ميدقلا

 .ريدقلا

 ةجابيد يف اهتغايص يف ننفتي لمج يف ريوصتلا نسمي هبولسأ يف ناديز نيسح دمحمو
 فحصلا ءارق لك سوفن ىلإ اببحم هلعجي اذهو . حضاو يقطنم عانقإ يفو .ةقرشم ةلهس

 ثادحألا اهيف بكاوي ام ةداع ىتلاو .ةليوطلاو .ةريصقلا .هتالاقم رشن يف قباستت ىتلا

 .فهرم سحو .صلخم ىنطو يعوو .ليصأ ربن ركفب

 يف بناوجلا يعوسوم عالطالا عساو ةفرعملا ريزغ هتاباتك يف ودبي ناديز نيسح دمحمو

 نم هريغل د ميظع ةعساولا هتيبعشو هملع ىلع وهو .ديدحت الب اهوانتي يتلا رومألا
 ا ,ةيفاقثلا مهتايوتسم تفلتخا امهم .ءارقلا لعجيو .ةعفر هديزي اذهو «ءاملعلا
 .ةديفملا ةعتمملا «ةقيشرلا ةقنأتملا هتاباتك ىلع ًالابقإو

 نئفتي يذلا باذجلا هبولسأب هيلإ عاسألا دشي قبل بيطخو رضاحم ناديز نيسح دمحمو

 نم رثكأ هتارضاحم عمج دقو .ةبوتكملا هتالاقم يف ننفتي اك - 0 الاهترا هيف

 يبرعلا باتكلا ةلسلس يف بتك ةثالث ةماهت ةسسؤم هل تردصأ امك اى .ةعوبطم اهردصأو ةرم

 (58) مقرب يناثلاو «ملق تارمث» هناونعو «ةلسلسلا يف )١8( مقرب اهنم لوألا ,يدوعسلا
 دمحم مدق (ى .«ةحنجم رطاوخ» هناونعو )١١( مقرب اهنم ثلاثلاو «فصنو ةملك» ناونعب

 ميدقت يف اهيف ننفتي ناكو «ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا جماربلاو ثيداحألا تارشع ناديز نيسح

 ككل نا نإ



 ريكفتلا يف ةصاخ ةلاصأب .هنسحي يذلا ليمجلا مالكلا نم ةقرشم روص يف ةمولعملاو يأرلا

 .ريبعتلاو

 ذخأيف ءامههيف ضومغ ال رسيو ةلوهس يف اهم قلحي «ةملك نانف ناديز نيسح دمحم نإ

 مايأ نم ليمج موي ليصأل هفصو لثم «رعشلا ةقر قوفت دق ةقر يف ملاح ا هوج ىلإ ءىراقلا هعم

 بهذ :اولاق امك ىرأ هتاظحل يف جرخأ . .مويلا لطعت ليصألا» :هيف لاق راوح يف «ةدج
 . «ءاملا نيحل ىلع ليصألا

 ىلع ةناته . . ةنزملا هذه نم . .ءايحلاب تعقربت دق سمشلا امنأك . .ليصألا اذه دجأ مل

 . ليصألا بهذ باذأ دق . . ءاملا نيج حبصأف ةدج

 ! !حوضولا يحاصلاب وه الو متعملا ملظملاب وه ال . .نانجلا مايأ نم ًارصع ناك
 امو انافاو دق ميعنلا (نأك . .بولقلا يف تاحرف اهب تقرشأ . .ءامسلا يف ةنزم تناك

 يف لمار ..ءاناتععل ةحارتتماو. .::ايلادحيو ف ور نم امانجا ىلع هسحن ميعن ءاناطخت

 . ليصألا بهذ ىلع نيجللا رون نم «عيبرلا رون
 «ىدنلا سورعاي ريطت :تلق . .ريطي داك . . يبناجب ناك ًاباش تشعنأ . .ةناتف ةناته

 ! ؟ةلمرأ كرتتل

 «لمرتلا نع قشاعلا اذه ديعب . . تومي ال جوز قشعلا نإف . . ةلمرأ كبحاصل دعي مل

 . ”«ةايح يف موي لك هنأل . .متيلاو ,لكثلاو
 فيكو «بابشلا بطاخي فيك فرعي «ًأيئاد بابشلا دام حب ناديز نيسح دمحو

 ليلحتلا ىلع ةردقو .ساسحإ قدصو «بولسأ لامج ف 00 ةقيرطب مههجوي

 خيش تنأ :لاق» :لوقي بتك مهنع (راوح) يف وهف .مهنم هنأ مهرعشي وهف «ةقئاف ةراهمب
 بلطت تئج ةايحلا سرع تدقف |نيحف !!جدوه يف كوفزيل بابشلا قلعتت . .يباصت
 قر
 قوفتلا عناص لجرلا يف ٍلمأ . . لجرلا يبأ لفطلل يبحف . . عقاولل مئالم ريغ اذه تلق -

 سخبأ مل ةلحرم لك يف . .نايبص ملعم هيف تفقو موي لوأ نم يعفادوه . . لبقتسملا يف
 و ع نع با :هقحخ اناننإ
 عجشت تنأ : : ًاماع نيثالثو ةسمخ لبق مهدحأ اهلاق ةملك نم تأربتو . . داحلإ نم تئرب

 ؟كلميو كاسنيس قوفت اذإ هنأ فرعت الأ !ًانالف

 هنوصب زتعا ءانب يف ةنبل عضاو يسفن ىسنأ ينإف . .هيف قوفتلاب هسفن ركذ ام اذإ :تلق -
 . هثانو

 . 1517 ص .ناديز نيسح دمحم فيلأت «فصنو ةملك» باتك )١(

 اك ولالا 0-7



 . . مهتعراقمو نابشلا ءالؤه ةعراصم نع نبجت تنأ :رخا لاقو»
 نومري رجح لوأ نوكي نأ ذبحأ ينإ لب ' . مهنم ينلاني ءيش ىلع مهعم فلتخا مل :تلق

 . نيئطاخلا نم تنك ام اذإ رجحلا فده تنك ولو .أطخلا ىلع طلسملا رجحلا وه هب

 0 . مهسفنأ ىلع اوفلتخا نإ امأ

 . لطابلا نع مهعدري نأ يريغ نأشف .قحلا نع اوفلخت نإو

 !!قوسلا يف محللا فشكأ نأ بحأ الو 0

 يعفاد الإ ينمهم الو .ةقيقحلا ىلع ةأرج هنأل وا مل ..كلذ الاقامه »

 . .نكلو . يعزاوو
 . مهمأر دسفتو .مهل سوسوتو . مطوقع سوست كنإ . .ال. .ال :ثلاثلا لاق -
 يبلص نم يدلو تيلف . . كدصق ءوسو ,كدقح عفاد انه . .رطخلا نمكي انه :تلق -

 . ينطوو يسوقو يبارت يف يبأرو ينايإ ىلع ريسي
 : .هذه ريغ لاق

 أو . .رهجلا بحأ ينأل يأرلا رواحأو . .طاشنلا طلستأو . .ةأرجلا عفدأ نإ

 .تبكلا ضفرأو . . سمها
 . لاجرلاو ءاقدصألا زيبمت يف هتءافك هبلست نأ ديرت تنأف ءدحاول اذه لوقت منيح كنأ قث
 دقحلاو بلقلا داوس امأ . .نيقوفتملاو قوفتلا لكل بحلا وه انإ . .داسفإ ال ,دقح ال

 .(مهدحو اوشيعي نأ لوبحي نيذلا عاتمف ,رهاقلا

 دشني يذلا «ناسنإلا سيساحأ قدصب اهيفومسي ةملك نانف ناديز نيسح نب دمحم نإ

 .هرمع يف هللا دمأ ,قرشملا لمألاو ,ةجهبلاب ةايحلا نيزيو .بحلا رشنيو ريخلا

 و



 يأ نم - ثيغتسللك - وح تفلت .ظفحت ىف باتكلا اذه روطس لالخ
 نيسح دمحم ركف نم عساولا مضخلا اذه ىلإ يقيرط سملتأ .لخادملا نم

 نكلو .ةعونتملا ةعوسوملا هذه مامأ ةريح نم هب ترعش ام يفخأ الو .ناديز
 ام حرشأل الو .لوق نم اهبتاك صقني وأ ءاهصقني ام لوقأل اهوانتأ ال يننأ وه . يتازع

 بيجتسأ انأ انإو  ةعتمملا هتلوهسب فورعم ناديزلا التسألا بولسأف  هراكفأ نم قلغتسا

 ىلع ءىراقلا لابقتسال يحيشرت وأ .يعيجشت اهب دارأ ابر .فلؤلا نم ةميرك ةوعدل
 هللا دبع ذاتسألا قيدصلا دعب .هذاتسأل مدقي ذيملت يناث ىلعلو . . ميقلا لجسلا اذه باوبأ

 ةمظع نمكت هنم عضاوتلا اذه لثم يفو . .(ملق تارمث» :هباتكل مدق يذلا يرفج

 نيركفملا ةحامسو .ءالعلا لالج عشيو . ملعلا

 ةبسنلاب ةردان ةصرف هذه نأ الإ  فيرعتلا ىلإ ةجاح ريغ يف ناك نإو  ناديزلا يذاتسأو

 نيديعبلا نم يريغ اهفرعي ال ابر- اياوز نم هب يتفرعم نع نلعأل امنإو ,هفرعأل ال . .يل

 ايقلتمو . تانيناثلا ذنم . هيدأو . هركفل ًاعباتمو ءائراق . هب يتلص لالخ نم كلذو ةنع

 دم ادعو ناكو ظاكعو 0 .اهريرحتل ًاسيئر ناكو  ةودنلا فحصب لمع لالخ . هيلامأل

 الو .نيزرابلا امهباتك دحأ وهو .ةنيدملاو .دالبلاو - اهيررحمل ًايحور ًابأو .اهباتكو .اهترسأ
 ! . فج الو . بضني ال نيعم نم ضيفي هملق لازي

 عتمتي . .ةهيدبلا رضاح .ًابتاك .ناديزلا يذاتسأ تفرع .ةبرجتلا هذه لالخ نمو
 نم ىوقأ نم وهو . هيفراع ىدل فولأملا هلاجترا لالخ . هراكفأ بيرت ىلع ةقئاف ةرذقب

 وأ .هل أرقي امدنع . ًابتاك هبولسأ نيب قرفي هعمتسم داكي الو :اروضقو .ةركاذ مهتفرع

 نع  ةداع منت يتلا ةيصاخلا هذهب نوعتمتي سانلا نم ليلقو . . هيلإ يغصي امدنع ًاثدحم

 . . قفألا ة هعسو .ةلاصألاو نيكمتلا

 ليعرلا ءابدأ برقأ وهف .انضعبب هتفرعم ناديزلا ذاتسألا فرعن ليجلا اذه ءانبأ نحنو

 انضعب دهع ةيادب ذنم ةضغلا انيراجتو ءانتالواحمل ًاشقانمو .اندحو : هدو انيلإ لوألا

 مكحي ابو . .ريبعتلا اذه حص نإ «فحاصتلا»و . ةفاحصلا وأ . بدأتلاب انضعبو . بدألاب

 ا ل



 .ةتاباكل الهوا. اعهئازه وأ ءاناك وأ, اركاز + .ةياةرشمملا انثاءاقل

 00 ناديزلا ذاتسألا تالاقم نم ةاقتنم ةعومجم باتكلا اذه ىتفد نيب
 يننكلو . .ركذأ ال . .ةنيدملاوأ . ظاكع وأ .دالبلا وأ .ةودنلا يف .ّيلع هيلامأ نم . اهنم اريثك

 «فتاحلا ربع اهتازابغ نم هتحضوتسا ام اريك ركذتأو ؛ةملك . .ةملك نآلا اهضعب ركذتأ
 - مث . .بجعلا دشأ كلذل بجعأ تنكف ليجست زاهج ناكول امك - لع اهديعي ناكف

 | . ةشهد نم هريثي ناك امريثي ال . يدل ًافولأم ًارمأ حبصأ - مايألا رورم عم

 .بدألا نيب .بتاكلا ذاتسألا لقنتي  باتكلا اذه همض امم  ءىراقلا يدي نيب ايفو

 . هاياضقو  عمتجملا مومه نم ىرخأ نوؤْشو «ةيبرتلاو , عامتجالاو .ةسايسلاو  خيراتلاو

 يذ ركفو 0 ل .ةيركفلا ةحايسلا هيمسن ايف

 عم . ةفلتخم نيدايم يف ةليوطلا براجتلاب ةينغ . ةليصح اهنإ . .ةزيمتمو . ةليصأ صئاصخ

 اذه ناكف .طابحإلاو علطتلاو .حاجنلاو قافخإلا نيب ةاناعملا اهيف . .سانلاو .ةايحلا
 . سانلل همدقي يذلا عئارلا ءاطعلا

 :ةفصو «ةيعوسوملا هتفصب .رصاعملا ركفلا ىلع ًاحاتفنا انباتك رثكأ نم ناديزلا ذاتسألاو
 . ةفرعملا تالاجم نم ريثك يف أرقي وهف ءرابكلا انئابدأ نم ًارثك تمزالو ,هتمزال يتلا ةعباتملا

 هنأب . بدألل ئئازتلا تفيرعتلا حرم اقالطنا انو .. قش تالاغق انا

 ُ ! . . «فرطب نف لك نم ذخألا»

 واولا ديدشتب) موقأ نأ لواحأ ال يننإ  ةمدقملا هذه تايادب يف - تلق نأ قبس |امكو

 امدنع .ءاهنود انأ ,ةمهم كلتف . هتميق ريدقت وأ .هريسفت لواحأ الو .لمعلا اذه  (هرسكو

 نع زجعأ يتلا هتفاضتسال بيجتسأ امنإو . .ناديزلا ذاتسألا ركف وه ,اهعوضوم نوكي

 . . اهل ينانتما نع ريبعتلا

 دشأ ههاجت ظفحتأ ءأدبمف «سانلل ردصي باتك يف ةروشنملا تالاقملا عمج ًادبمامأ

 («مييقت»و ميوقتب ينعت ةهج بايغ يف بابشلا باتك نيب ىشفتت داكت ةرهاظ يهو .ظفحتلا

 ,ةقالخلا راكفألا نم اهضعب يف امم مغرلا ىلع . . تاروشنم نم ةيبدألا ةحاسلا ىلع حرطي ام

  اهومنو اهجضن لبق  رشنلا يف عرستلا نأ الإ . . ةقفوم تاعادبإ رداوب نم اهضعب يف امو

 ! . نيوكتلا ةرتف يف اهضهجي

 : بابسأ باتك يف ةروشنملا تالاقملا عمج - هاجت يظفحتلو

 اهتم المو قيلستلاو «ليلجتلا قيوهوأ هل اليلحت وأ رح لعالم تاع ت5

 ةلجاع فورظ يف بتكت تاباتكلا هذه مظعمو . لوانتلا ةقيمع «ةينف ةباتك بتكت

 ا ماا



 ضا ارغألا هذه قدصب .اهضا ارغأ دفنتست تابسانم ةديلو نوكت تالاقملا هذه نم ريثك - ”؟

 عمتجملا ةأرم ةفاحصلاف ,كاذوأ « يأرلا اذه عم ابواجت «نمزلا عم اهفورظ لدبت وأ

 . .ةداع باتكلا اهمجرتي يتلا هتاعلطتو ,هلامآل ساكعناو

 هرثأو هتميق رابتعالا اذهلو «باتك يف دعب (|يف ءاهمضل ها 0 0

 ةرهاظ اوفرعي مل نيذلا رابكلا انئابدأ جاتنإ ىلع لوقلا اذه بحسني ال . .لاخلا ةعيبطب

 مهنأل عرستلا

 الو . ميلعتلا جهانم يفال . . مويلا بابشلا اهيلع أشني ال ةنيتم ةيملع سسأ ىلع اوأشن - ١

 فيظوت ىلع ةردقو ءامضهو ءاكاردإو . ايولسأوا د ةغل . . ةرحلا ةيفاقثلا مهتليصح يف

 ةيفاقثلاو ةيملعلا مهتالصحم

 . .ةلوصومو .ةعونتمو «ةريزغ ةيملعلاو ةيفاقثلا انئابدأ ةليصح نأل -؟

 . مويلا اهدهشن يتلا ةروصلاب مهب ايش ةرتف ةرتف يف رشنلا رود ةلقل - ؟

 .عبطلل اهتئيهتل ةروشنملا مهتالاقم ةعجارم ىلع - 0 - نوصرحي رابكلا انءابدأ نإ 5

 . ةريبك ةيركفو ةيبدأ ةميق تاذ - الصأ - اهنأ . بناج

 يذلا «فصنو ةملك» ناونعب ءىراقلا يدي نيب يذلا ناديزلا ذاتسألا باتك نأش اذهو

 ةيبرعلا ةكلمملا ةعاذإ نم تعيذأو ةيلحملا انفحص نم ديدعلا يف هتاعوضوم ترشن
 ءاركفو ءالع ,ةمداقلا انلايجأل دتمت رثأ تاذ لظنتسو هر ولأ امل ناكو 1 . ةيدوعسلا

 ! . ةليصأ دفاور يذ . ليصأ ركف لك نأش اهنأش اسمو ايتو



 يرفج هللا دبع ذاتسألا ملقب

 ناك هنكلو .بضغلا بتاك :ةفص اكيرمأ يف هيلع اوقلطأ بيدأ :كاورك
 يسفن ىرأ يننأ الط : .ددريو .بابشلاب متهم ناكو ارثك مالحألا نع بتكي ناوج

 لب .ادبأ خيشأ نلانأف . .يريكفت يف مهب سحأ وأ .بابشلا اذه يف (انايحأ)

 رلاحلا بضاغلا يكيرمألا بتاكلا نكلو . .!رمعلا يب غلب مهم ًاباش لظأس
 ادادتما داقنلا ضعب هربتعاو .ددرتت هتالك تيقب كلذ عم . .ارثك رمعي مل «كاورك»باشلا

 !«رتكوف ميلو» بتاكلل

 نوماني ةفرغلا فقس ىلإ نوقدحي نيذلا :هلوق . .هليحر دعب تمخضت ىتلا هتايلك نمو
 !1نيركبم

 دمتسم («كاورك» 0 فرت نأ وأ «فرتب ةنيزح ةرابع اهنأ دب الو

 سفنلا يف نزحلا نيب ةمءاوملا وأ ضيوعتلا عب كلذب وهو , يمفنلا قاهرإلا ماحز نم

 ةءاخرتسا ىلإ هبلقب عفتري انايحأو ءهبلق طقسُيو مسري هنأك . .ةملكلا ةغايص يف فرتلاو

 ىلع نيرداق اوحبصأ ءارعشلا الو نونانفلا الو ةفسالفلا الو نوركفملا ال . . نكلو ,سانلا

 !هلك ملاعلا فقس يف وأ ةفرغلا فقس يف ًاليوط قيدحتلا

 بيدألا سفن نم ثعبنت نأ دبال لب . .ةباكلا روعشب فصوي ال هلك كلذ نكلو
 !ينامألاب ةايحلل تالمأتو .بحلا نم تاضبنو «لمألا نم تاضمو :بتاكلا

 دمحم» ؛ٍليج ذاتسأ ردص لخاد نم بتكأل . ينك يرقي لخدملا اذه نأ بسحأو
 نو ايقعيو .هركف تادبهن نم ًاضعب مضي باتك ثدحأل ةمدقملا هذه .«ناديز نيسح

 !ةباشلا حو رولا اع سداح نم اقف «هبضغ

 نم ذيملت اهبتكي نأ :ناديز ذاتسألا رصأ يتلا ةمدقملا هذه يف «بيرغلا» نكلو

 ,هبدأو هتاحملو هركف نم اولهنو اودافتساو اوملعت نيذلا رثكلا هئانبأ نم نباو ,هتذمالت

 : يل لاق لب «يننكمي ملف رذتعأ نأ تلواحو ,«جرحو بعص فقوم يف يسفن تدجوف

 عنمت ىرخأ ةايح ينحنمي مكليج يف ضاخملا اذه عدو .مكرعاشم أرقأو عمسأ ينعد -
 !سانلا نايسن يف ريكفتلا يسأر نع

 نم باتك ةمدقم بتكأل . . يل اهحنم يتلا ةميقلا هذه يسفن نع عنمأ فيكف د

 !؟ةملك نانفو «ةباسنو خرؤمو بيدأو ركفم : فيلأت

 د١١" -



 ةبحملاب مود ضيفيو ,تاياكحلابو «براجتلابو . نجشلاب ء ءيلم لجرلا اذه ردص نإ

 ةدادن يه هيأر يف  ةيهاركلاو ا * تسيلو ةسايس يه هدنع ةنيغضلا نإ . .سانلل

 راقتحالا نإ : : لوقي وهو « هرقتح هنإف هسفن نم اذجتاو طقسي نيح هنكل ناد تسيلو

 !يل اذن نوكي نأ ةصرف هرقتحأ نم يطعأ الئلو .دقحأ الثل رقتحأ انأف «ةءاسإلل نايسن

 نم غلب امهم ناسنإلا بابش ىلع يقبي يذلا رشؤملا وهو «ةايحلا وهف هدنع بحلا امأ
 ظ رو

 ىلع ردقت ةكسامتم ةعامج عمتجملا جذانو .امهدابكأ تاذلفب نيدلاولا طابتراو .مهتاهمأو

 .ريمدتلاو فنعلا ذبنو «ةيناسنإلا هتافص ىلع زيكرتلاب ملاعلا ةضهنو ءروطتلاو عادبإلاو لمعلا

 .لبقتسملا بابش بحي نم ف قري (ةوطخلا قئاو» قشاع ةوعد . .بحلا ىلإ هتوعدو

 ةمزح يه لب «بحلا يف ثالثلا لحارملا نيب ماصفنا الف . ىضاملا تايركذو .رضاحلا ةيؤرو

 هتافصل ءافولا ىلع ناسنإلا ةردق نمو «نادجولا نمو «ىؤرلا نمو .رمعلا نم ةدحاو

 لكلا
 يف ناسنإلا نع مويلا ىتح اهبتكي يتلا تايلكلا ىلحأ عشت دن هرذص ف ىدصلا ةرئاد نمو

 : . هرعاشم لك

 و ىف لاطبألا نعو , خيراتلا نع بتكي وهو هتافسلف قثبنت هنهذ يف ةركفلا قلطنم نمو

 ركفلا نع بتكي وهو . تاضمينلاو ممألا ةعانص ُِق لاجرلا نعو .ةيمالسإلا ةوعدلا ة ٍةرييسم

 هل هتلق يذلا ار ناكو:# ناسنإلا ةناكمب مرا ةفاقثو « ةيعوتو ناتو هيلو ما

 :لاق لب . . ينم يأرلا اذه مضيي مل هنكلو . ًاييذأ كنم رثكأ اركفم تأ ةديعب كاولس نم

 !حورلا ءاوتراو .لقعلا ةرايضنا اع انعو .دحاو اهف .بدألاو ركفلا نيب لصفت ال

 نادجو نع بتكي (نيح اهلسري يتلا هناملك يف ًايئاد مغنلا يرسي هردص ضبن نمو

 ضكري (نإو طقسي الو .ءوضلاك ددمتي !نإو شمكني ال هنازحأ ةدباكم يف وهو .ناسنإلا

 : .ليللا يف ةداسولا ىلع هسأر عضي |نيح الإ حاتري ال هنإ 5 . نمزلاك

 يننإ) همسا ىنم عاض بتاكل حابص تاذ اهانأرق يتلا ةرابعلا هذه يعم ركذتي هنأك وأ

 ! !(ينرظتني داعيم الو «حابصلا ةبكر ىلع يمأر ًاكرات : . .ليللا ةلوفطب يمتحأ

 نع يرام كالو ركل ناز ةاريراكلاااو ودينا درا كوفي 52 0

 اك قشعلا ناك اذإ ًاقشع سيل عايضلاف :ايضلل بنت ملأ الو :ةهافت ىلإ .لوذسي لوطن

 د -5١19



 أي دوقولاو «ةايحلا ديدجتل دوقولا وه ناسنإلا هوحن ضكري ام لك نإ . عايضلا دلوي نولوقي
 ةذللا اوغتبا : هلوق يف ناربج اهنع ربع يتلا «يتنروقلا سوطسرأ» ةفسلف يه او ملألا يف
 !بحلا يف ملألا اوغتباو «ملألا

 ٍِق
 ف

 ءافولا لومش ىلإ لوانتلا ديدحت نم نادجولاب عافترالا يفو «قارفلا يف يتأي دوقولاو
 ! ةقفخلو .فقولو .ىركذلو 2 ضالو «لاقت ةملكلو .ةظحلل

 ! ؟ملحي لاز ام لجرلا اذه نإ :لوقن نأ انل نكمي لهف

 الو تاحومط هل ىقبت ال . .توميو خيشي همالحأ دقفي (نيح ناسنإلا نأ كش ال
 .تاشمأ

 رعشت . .ههجو تاريبعت ىلعو .هناسلبو هسأر يف هبتكي ام ءالمإل أيهتي امدنع ناديزلاو
 - ةأجف - هارتف عمدلا دودح ضيفلا اذه هب غلبي دقو . كلذ دعب ضيفيو ألح ءىلتمي هنأ

 نيذلا رثكأ وأ «هنم ةزيملا هذهب سانلا دعسأ يلعلو .ءاكبلا يف طرخني هتملك كيلع لمي وهو
 ينبجعت ال ةرابع دنع هفقوأو انايحأ هيحالأ دقو ءهركف ةفسلفو هسفن ضيف مهيلع لمي

 ةلماشلا ةيرحلا يف يبرعلا ناسنإلا مالحأ نعو . .يبرعلا ملاعلا عقاو نع بتكي وهو قفدتي
 دييشتو «لاجرلا فقاومبو تالوطبلاب لفاحلا ليوطلا هخيرات نعو «ةيبرعلا ضرألا لكل
 .لاطبألا

 ةليبنلا ةفصلا لجأ نم بضغيو «ةيرحلا لجأ نم بضغيو .بحلا لجأ نم بضغي
 . ناسنإلا يف

 «ةبحملاب ريثك ثارتكا مهيدل دعي مل ءايحألا نأ كلذ . . توملا لصاوفب طبارتي هبضغ نإ
 ةماركو «ةيرحلا نع مئادلا هثحب يف اهناسنإ عيضيو . ىتوملا رعاشم يف اهوربق مهنأ ىتح
 . تاقولخملا رئاس نع ناسنإلا زيمت ىتلا ةليبنلا ةفصلا رادهإ نم فوخلاو .ناسنإلا

 رصع يف طيسقتلاب ةطبغلابو .لمألا ىلإ نينحلابو .ىوه ا ثعاوبب رخاز ميمعلا هنرح

 !يبارم

 ًانايحأ حوطتت هسأر !مّسبتلا هكحض ّلج نيلسرملا ديس ناك دقل : للئاق ددريو مستبي هنإ
 دسجي نأ ردقي الف «هسأر ىلإ هردص نم نجشلاب دعاصتت وأ «ةركفلا ةاناعم فشاكتت |نيح
 . يبضيو اهلجأ نمو اهيف ثحبي هنكلو 3 هلا
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 «مالحألا يف نيحلا ضعب ب حاترت ةيناسنإ ةقيثو .هنع ةرداصلا تاقفخلا لكو .هردص

 ثدحلا نيب دًحويو .هذه هتيمارد لصاوي وهو .هحور بابش يف نايحألا رثكأ ددجتتو
 قاحللا لواحأ . . تقولا ضعب هفلخ درطتسأ يندجأو . بجشلاو رارطضالا نيبو . ةبغرلاو

 ىلإ ةدوعلا» ب يدان اننإ :لوقيف ًامستبم يوحن تفلتيو .هنوجش عم لمازتلاو «هراكفأب
 سفن يمه دوقفملا ءيشلاو .هسفن دقفي نأ لجأ نم هسفن نم خلسني ناسنإلا . .«ناسنإلا

 ءهنمو هيف ةقشلا تفزنو هتايركذ هنع تبرغت يذلا رصاعملا ناسنإلا اذه نم ناسنإلا

 ! لتبملا لمرلاب خورشلا ءيلتمتل هردص يف نينحلا خرشناو

 بولسألا نيب عمجي وهف «عيقوت نود هأرقت ثيحب درفتم 0 بتكي ناديزلاو

 انيحو «كلذ لعفي ةسايسلا يف بتكي امنيح . .ةيفارغلتلا وأ ةعيرسلا ةبطاخملاو رشابملا
 كيطعي . .تاينادجولا بتكيو خيراتلا بتكي |منيح هنكلو ءًاضيأ يعامتجالا دقنلا بتكي

 ىلع دمتعا نإو  خيراتلا نأ هيأر نمو «ناولألاب ةيريوصت ةرابع . .ةقسومم ةحنجم ةرابع

 ! !ةينادجو ةرابعب خرؤملا هبتكي نأ دب الف  قئاقحلا

 . اهل هئانب ةقيرطو «تايزلا» ةرابعب ةملكللو بدألل هقشعت علطم ْق هرثأت ركني ال وهو

 ءاسأ ددري هعمستو «ةركفلل ةحلاعملابو بولسألاب باجعإلا هأدتبم ناك رثأتلا اذه نكلو

 هرثأتو هباجعإ ءىفطني مو .«ةلاسرلا» ةلجم رودص مايأ اوعدبأو اوطعأ نيذلا ةملكلا ناسرف
 هط «.داقعلا  يعفارلا «نالسرأ بيكش .تايزلا « لكيه نيسح دمحم : ءالؤبم نآلا ىتح

 , ظحاجلاو عفقملا نبا بدأ دنع ًاليوط فقوتو ثارتلا نم لمن دقف اعيمج ءالؤه لبقو . نيسح

 . . ةغالبلا جنو

 نعو . يبدألا بولسألا نع ةرصاعملا ةملكلا داعبأ يف رواحتن هيلإ سلجأ تنك موي تاذو

 . .ةينادجولا ةباتكلا نعو «ةنيتملا ةينايبلا ةروصلا

 ديعتست لهف « يعفارلا تارابع ضعب ةداعتسا ىلإ قاتشت نآلا ىتح تلز ام كنإ -

 ؟اهب كبابش

 ضعب نكلو .توملا ىتح بابش ىننإ . . ؟اموي يبابش تدقف ىننإ كل لاق نمو : لاق -
 يف هباشتي ناسنإلا نإ !ةبلعملا كمالحأ ىلإ كتسرامم نم كذخأي ىركذلا ضعبو «نينحلا
 نوللا كلذ نم يتركاذ يف ىقبت ةبت ام ضعب نآلا كعمسأ لهف .هتايدام يف رفانتيو ,هفطاوع

 ؟موي تاذ يعفارلا هبتك امم . .ردهملا يبدألا

 ملكتت . .اهفرعأو ينفرعت امنأل الإ ءيش نم ال . .اهفرعأ الو ينفرعت ال اهديرأ) :أرقو
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 مالك لمع نيبلقلا يف هل نكلو ,ثبعلاك عئاض تمص .يتوكسب اهيلع درأو «ةتكاس
 . (ليوط

 ناس وها يدع م حو را لولا ا لا

 ا مئاغلا ةميخ يف تراوت ام امنأ كيلإ لين ًاعوطس دعب نم عطست مث

 ىلع هنم ينفي هلذب ناك ذإ . انع بيغيف انيف تبثي *. نأ قوشعملا لامجلا ديري . ىرعتتو ةفافشلا

 الاب ادنن لاهو 4 هل اهدي سف ىلا هلاع ناك . هلانم زعو عنتما وه اذإف ٠ , يطعي ام ردق

 وأ رمتسملا ةعراارلا ب ع تالا بلاك عامتجا نم هل ناكو ءانيف يه يتلا

 نسحلاب عاتملا نمو ,نمزلا لوط نمزلا رصق ة نم لامجلا انل قلخ ىتمو .نونجملا ظيغلا ملأ

 ! !(يملإلا هرس ةيحان نم انءاجو انتيناسنإ نع عفترا دقف . . هينمتب باذعلا

 «مويلا امأ ,سحلاب ًادغر .ةفطاعلاب ًارعنم ناك دقو .قباسلا نمزلا يف كلذ :فاضأو

 بثوتملا فرطلا ناك . .ىنيبو ناديز ذاتسألا نيب ةميدق ةرواحم تركذت . . ةبسانملا هذهمو

 :هل لوقي ناديزلا وحن تفتلاف ,يريدسلا لعشم بئاغلا انقيدص اهيف عشملاو

 امورو ءاهقشعت نأ ةطيرش ءامور ىلإ كدوقت كرظن يف تاهاجتالا لك . هايحت يذلا رصعلا

 بهذت . . ءيش ىلإ جولولا نم زجعت |نيح كنإ . ىلعألا لثملا يه وأ «ءانسحلا ةداغلا يه

 !ًاعئار الاثمت هنم عنصتل دوعت مث .هتتفتل هضيقن ىلإ

 ضعب ىلع فرعتن نأ دب الف . .ىدص امل ةملك بحاصك ناديزلا نع انثدحت اذإو

 هيف نتاكلا:ةيلوؤسم لالخ نع هئابباعإ
 عم دعب |يف كلذ بكاوو «ةيبرعلا - ةيقيرفإلا تاقالعلا نع ثدحت بتاك لوأ هنإ -

 . يمالسإلا ٍنماضتلا ةوعدب هتادانم يف ةيقيرفإلا لودلا ىلإ لصيف كلملا هل روفغملا تالحر

 اهتنواعمو ءايداف اهمعدو ,انيلإ ايقيرفإ ةلاتساب ريثكلا بسكن اننإ : كاذنيح ناديزلا لاقو

 .اهعقاوو اهسفن ريوطت ىلع

 هملح ققحت ىتح هتباتك لصاوو «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيسأتب بلاط -
 .اذه

 زيزعلا دبع نب لصيف لحارلا كلملا هقفاوو (مالسإلا توصو ةعاذإ مسا رييغت ىلإ اعد

 ٠ . كلذب رمأو
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 ةنيزم ةمركملا ةكم نإ :لوقي ناكو .اهيلإ مداق فيض يأل ةمركملا ةكم نييزت مدعب حلأ

 اذه يف لثمتت اهتنيز نأ يفكيو . .اهيلإ دفاو لك ىلع اهتنيز يفضت يتلا يهو ءاهتميقب
 . اهتيناحور نم عشملا رونلا

 .دعيو
 هرمع فقوأ يذلا لجرلا اذه وحن يردص يف فجت ال يتلا نانتمآلا .ةرطق يه كلت

 ةعساولا هتفاقثب انبدأ ىرثأ يذلا ركفملا اذه نخأ انيك اهعف ًانيرخو ءًانيح ةملكلل ًادشنم

 روصلا نم ديدعلاب ةيبرعلا ةرابعلا ىنغأو . «نيمدق ىلع يشمت يتلا ةعوسوملا» ب هتفصو ىتح
 ةحلجملا تايلكلا ربع هحوبس انتدعفأ ىورو « ةميسوو ةقرشم حمالم تءاجف «تاحمللاو

 .روفصع شيرك ةنولملاو

 يف هلثم هنكلو . . يركفلا ههاجتا يف «كاورك نوج» لثم لعفي مل ناديزلا انذاتسأ نإ
 ا ميلو» بولسأي بتكي مو ممر ل ةباشلا هتاعلطت

 دقي هنآل ديو هنن ل رجلا + ا اركي

 . . هينامأ لذخي مو همالحأ

 اريضقت لأ لب . . عدبملا بتاكلا اذه ءاطع هب تروص اب تغلاب يننأ بسحأ الو

 بيدألا لعف اهب ىجبمأ ةءارق اهنكل . .ركفملا اذه ةيسفنو ركف ةءارقل ةلواحم عضأو ىهوحن

 ! !هتمأ ينامأو تاحومط لجأ نم ركفملاو

 يرفج هللا دبع
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 5: .اههانفو ةحنجملا ةملكلا يرقبع

 فيك يردأ تسل .ةقرولا قزمأو ةديدع ًارطسأ بتكأ ةقرو نيرشع نم رثكأ
 اذه ىلإ لخدأل تالكلا يقتنا فيك ؟قالمعلا ذاتسألا اذه نع بتكأو أدبا ينفذ

 ةغلو ةسايسو رعشو خيراتو بدأو . .ةفاقثو .ركذ لكب ءىلتمملا ماعلا

 ؟(!!ةقهارمو) . . باسنأو

 بحلا لئامخ يف عتري هبلق لازام انس ريبكلا لحجرلا اذه نأ نوبجعتت دق ةقهارم معن
 ريغو كئلوا لك «طالبلا ةحسامو جلثلا تنبو ةقرتحملاو ةيمناغلا تلازام .لامجلاو قشعلاو

 هبحب نعتمتي نهو نيتايركذب وه عتمتي هنادجوو هداؤف نبجيو نحرسيو نحرمي نلزام كئلوأ
 .بحلاب ضبانلا رماعلا هبلقو ريبكلا

 نيعلا لبق قشعت نذألا و) (رظنلا ىري الام داؤفلا ىري) لوقي امدنع راشب هنأك
 قشعيو ىشعأ بجعلا لكو ًابجع « . . ىشعأ دراملا قالمعلا اذهو ىمعأ راشب . . (انايحأ

 . هنذأبو هبلقب ؟فيك لامجلا
 : هظابأ يركف هلاق ام همامأ دشنأ فقأ ينارأو بحي لازام

 مكلابقع بحاب تلق بحتب يلولاق
 ؟مكلام رجغاي وتئاو بيع شم بحلا
 مكلاف الو هللا لاف ..تربك يل اولاق

 مكلاح ىلع يكبأو . .مكل يئرأب انأ هد

 مكلام رجغاي وتناو هلو يأ بحاب
 يناحورو ينطاب مكل لوقيب بطلا
 ىنات ءىبش رمعلاو ءيش قلخاي بلقلا

 يناف دسج  نكاس بتابش هلك بلقو

 مكلام رجغاي وتناو بحب هويأ بحاب

 يناث ريبخ شيف الو بولقلا ربخ انأ

 نايخ يناتلاو بطر هاقلت بلق هيف

 ناطيش يناتلاو كالملا ىر بلقو
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 مكلام رجغاي وتناو بحي  هويأ بحاب

 مكسراف اوسنت هيل ىوهلا وتيعدا يللا
 مكسرادو مكرباخو , مكنجاع اناو

 مكسرافو مكدياك بحلا نم للا اناو

 مكسرادم نم الو بتكلا نم شوبمتدخام

 مكلام رجغاي وتناو بحاي ءهويأ بحاب

 .اذكه لازام , يفطاعلا يبدألا يخيراتلا يناقثلا يركفلا دراملا اذه لازام معن

 هاديو رظنلل هانيع عبرأ هيف ترعست لجرلا ةلوحف تلحمضا اذإ) دراملا اذه لوقيو

 سيل) نزحلاو ضغبلا هركيوهو ءاضيأ لوقيوه اذهو (عمسلل هانذاو ليبقتلل هاتفشو سملل
 ينتلمحت لاقثا كلتف ,نزحلل الو بضغلل الو بحلل الو «لاعفنالاو ةيهاركلل تقو يدنع
 ىلإ دوعيو (اهن ءافولاب ًابلاطم تسلف خيش اهلمحتأ نأ عيطتسأ الو اهيلع المح تنك دقف ًاباش

 ةذل اهنم بسكي .قشاعلا اهدعب قيفتسي نادجولا اهثعبي ةلاسر عومدلا نإ) لوقيو عومدلا
 «ناسنإ بحملا) لوقي نيح هعورأ امو (رجملا ةوقش نم ةعتم وأ لاصولا قمع نم ىركذلا

 «لالمإ دحاو لاح ىلع ةيدمرسلاف ,تاضقانتملا ةبلح يف نوكي نأ الإ ناسنإل ةعتم الو

 الك يف . . عومش عومدلاف) لوقيو (جضنلا براجتو براجتلا جوضن اهيف لاوحألا بلقتو
 . (نادجولا نم قرشي ديدج ءوض اهنأل . . عيضت الو عوضت نيلاحلا

 بحأ ينأ لبق نم فرعت مل كلعل) نيمسايلا نع هتفسلف يف ةحنجملا ةملكلا يرقبع لوقي

 نيمسايلاف ءرطعلا نيمسايلا بحأ الو «ةيدنلا ةرهزلا يف ةمعانلا هترفصب «نوللا نيمسايلا

 يف نيمسايلا ةرفص تضيبا دق ءاضيب . .اهتروصب ينركذي وهو «هزتبا الو هب زتعأ نوللا
 تصخرأو «ةرهزلا تلاحأ ةراصع الإ وه اف . .نيمسايلا رطع ..رطعلا امأ .اهيتنجو

 نأ دب ال نكلو اهمشأ ال دق . .ىلغألا ىه ةرهزلا انيب لاغ نمثب اهرظع نوعيبي ءاحلامج

 ١ . . اهارأ
 ! يه وه يدنع نوللاف

 نم مكف (!!) ةراجت ىلإ ليحتسي ناك ام اذإ هصخرتسن لامجلاو «ةراجت نيمسايلا رطع نإ
 نهيف ةديسلاو ةيحمق نهريغو ةيدرو نهضعب .تاليمجلا نم نك ةساخنلا قوس يف يراوجلا
 ىرتشا نم ىرن ال .ةساجن ةساخنلا قوس يف نهعيب نكلو نيمسايلا نول امل يتلا يه

 ! ىثنألاب ركذلا ةعتم نع امنإو .بح نع نهادحإ
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 قالمعلا كلذ لاقو . .لاقو (ةليمجلا دابعتساب ينركذي هنإ !نيمسايلا رطع ينع دعبأ
 ةعبارلا يف ًاهايت رطخي يذلا لجرلا اذه ىرت .لوقي لازامو اهنانفو ةحنجملا ةملكلا يرقبع

 ةليوطلا نينسلا نم ريبكلا مكلا كلذ نم لعج بحلا هنإ ؟. لوقلا كلذ لثم لوقي نيناثلاو

 هذهب عفدي نادجوب ةفوحجم ةليمجلا سيساحألاو فطاوعلاب ةوسكم ةحغاش ةيناديز (ممق

 ف انور اهشرفتف ةايحلا ةيدوأو لوهس ىلإ ممقلا يلاعأ نم ليست فطاوعلاو سيساحألا

 . لامجلا

 يتلا لايجألاو ليج ذاتسأو يذاتسأ نع بتكأ نأب تفرش - زازتعاو رخف لكبو - يننإ

 يذلا انأ يننإ لوقأ امدنع ًافرش دادزي فرشلا نأ امك «ناديز نيسح دمحم ذاتسألا ينتقبس
 دحأ يننإ اهيتو ءابإو رخف لكب لوقأو , مكيديأ نيب ينلا هتايركذ ناديزلا ذاتسألا هيلع ىلمأ

 ,ةسردملا هذه يف اوذملتت نيذلا نييفحصلاو باتكلا رابكل اليمز ةيناديزلا ةسردملا ةذمالت

 . مهسفنأ نوفرعيو مهنوفرعت

 ًاماسو هعضأ ةيذاتسألاو ةوبألاب ًاخمضم اليلكإ هايإ ينحنمو هيلإ تلصو ريبك فرش هنإ . .

 . .ةملكلا ركذ نم ترثكأو يرقبعلاب هتفصو نإ ينورذعاو . يقنع ىلع

 كنوبهري 2 سراوفلا لك 1 2 سراف كنأك يضم
 كنوحرجي 0 0نمع | فعت ليمجلا دولاب كارأو

 كنيبج  هلعشم ١ ءاضأ ميركلا حفصلا ىلإ ونرت
 كنوئش هب  تيعر  اذإ عيفرلا قلخلا عورأ ام

 كنوفج تطغ دق رمحلا عومدلاو ..ةماركلا يكبت

 كنوجش يوهتست نيح ١ لئاصألا كلت ىلع يكبت
 كلذك تنأ : هب ينتقوط يذلا فرشلا اذه ًاركاش كل لوقأ . . ميظعلا ذاتسألا اهيأ ًاريخأ

 . مهدعاست بابشلل كدي دمت .كلذ لكو امئاد

 كنعأبتاك اهب ىنفرشت يل اهدمت ءاضيبلا كدي مظعأام

 رداقلا دبع يلع لامك
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 تاذلا ةمكحم ردح «ةلادعلا تتنب)»

 ةحارصب نلعي

 ! . . ةباتكلا نع فقوتلا رارق ذاختا نع زجاع انأ ©

 ! . .ًايبرع ًايموق ىسفن ىلع تفرسأ »

 !! ثم توعتشلا تاقالعوا كفو نيكايسلا ءاضزلا نو: تافالكلا : اعاني هلق
 !هرشنأ نأ عيطتسا ال ام عمتجملا رارسأ نم يدنع نكلو رس يدنع سيل ©

 ! . .جلث مير نع هتبتك ام ىسفن يف تشاعو اهتبتك ةملك ىلغأ »

 ا: قايح ف ناعلا وهتض لإ ىداملا يرهق تلاحلا طالتلا ةخصاامذ
 ! . . مأ يدنع ىثنأ لكو تاهمألل ًاقاع نوكأ ال نأب متيلا ينرعشأ ©
 !«ةكرب حرطت رم ةرجش تنأ» يدلاو لاق اذال تمهف نآلا ©

 !ةميزهلا يه كلتو . .نيزح ءىراقلاو . . نيزح بتاكلا ©

 ! . . تدجو ام دقفت نأ نامرحلا امنإو .دجت ال نأ نامرحلا سيل ©

 كل نا



 ناديز نيسح دمحم ريسكلا بناعلا

 !هتاذ ...ةمكاحم يف

 ةدعل ذاتسأ مامأ فقأ ىنلعجت اهمأل .. يكابترا ريثت . . .مويلا تاذلا

 ءارو ضكري ال وهف هيدب نيب تالكلا عضخت . .فوسليفو لايجأ ةمكاحم
 نأ اط ديرب اك اهلكشيل ةيعاوط هيلإ ينأت فورسحلا نأل . .ىنعملا

 دمحم ذاتسألا ريبكلا فوسليفلاو بتاكلا هنإ !!ديرب يذلا بلاقلاو ىنعمللا يف ؛ . .نوكت
 قزمي ال . .نوشكي نميف اهدهعن ال تاردقب زيمتي بتاك هنإ . . .ناديز نيسح

 ةملكلا هومي ال هركذ تاحفص ىلع نودم وه ام ىتح وحمي ال . .بطشي ال . .قرولا

 .ةنلعم ةقيقح هسفنف . .روطسلا ءارو هسفن يفخي ال ! . .فورخلا ةمحر يف . .ىنعلاو

 يف دهشن لب طقف ًاركف أرقن ال انثأ هعم رعشنف . .ةايحلاب هتربخو . .هتيؤر فسلفت هراكذأو
 عم ةركفلا عارص وهف ناك نإو . .ارتوتم وأ . .ًاقلق سيل هنأ اك !ةمكحلا . .ركفلا اذه
 . .هلأسن امدنعو !ةقيقحلا ىلع سفنلا قلقف ناك نإو . . سفنلا عارص سمبل هنكلو ةقيقحلا
 ادعوا . .انم ذخأي نأ لبق ٠ .اناطعأ هنأب هعم رعشن اننأل شهدنن لب . . ةباجإلا رظتنن ال

 انك دعا لإ ملطع هدجت لب .ةقرولاو ملقلا ىلع هعباصأ بقرنال . . .هعم سلجن
 ! . .اهنم دعب همهفن ال ام مهفنف .نيلع ضمغي ام هنم انل أرقيل ةايخلا باتك حتفي

 ةكرحو ةايحلا سلاجأ ىننأب رعشأ لب . .دحاو نايك وأ صخش عم سلجأ ال ىننأب ينرعشي
 جورخلا يفو .. لوخدلا يف ناأتسأ امدنع موبلا يننإف اذل !صخشلا اذه يف ضيفت خبراتلا

 .لوخدلا ىف تنذأتسا نآلاو !١ خيراتلا ةباوب نم تجرخو . .تلخد ىننأب رعشأ

 هم ىنأد نرخشا ةرم.ل والو: + , .ةمعاحملا يف ل نس ل واب تاديو ف ةيراخلا تاب تقرطو

 . .ةلئسألا ةهجاومل دادعتسا ىلع تنأ له لوقأ نأ جاتحأ ال . .ةيصخشلا هذه لشثم
 ىلع تنأ له . .يتاذل لوقت يهو ىسفن عمسأ تنك لب !تاماهالاب حيملتلاو
 رك دا عم ٠ .ةهجاوملا هذه ىلع كسفن ترضحتسا له ؟؟. .داذعتسا

 تمسحو !!مويلا ةمكاحملا هذه يف . . يسفنلا دادعتسالل ةجاح يف انأ تنك ؟؟ . .لايجأ
 .لاؤس لوأ تحرطو . .قلقلاو عارصلا

 ليطت له . .ىرت الف اهيف قدحت نأ كنم تبلطو ةارم نآلا انمامأ ول . .ناديز ذاتسألا
 ؟! . .رونلا ءافطإ ديرت كنأ ةظحلا يف رعشت مأ . . . قيدحتلا
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 تاذلا ةمكحم

 ديعب نم اهلمأتي ىتح . .هسفن نم جرخي نأ ىلإ جاتحي امنأك . .ديعبلا ىلإ انذاتسأ علطتو

 نع لاقف . . .دايح يف ىري ام فصي ىتح قدحيو . .اهيف ةجالتخا لك بقاري . , اديحب

 لا هناجر هزم ةحرل

 . .ةأرملل رظنا |منيحف «ةيسنامور ريغ ةروص ىلع باوجلا ديريو . .يسنامور كلاؤس
 . .بياعلا نيش يفت ةقيدص لاح لك لعاب . ةآرملا قداصأو . . يسفن قدصأ

 . .نساحملا يرطك هب بذكت ًائيش يدبت الو
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 امنإو . .ةحضافلا وأ . .ةحضاولا يه اهدحو ةأرملا تسيلو . .اهيف قدحي نم ةرظنب ةريغتمو
 ايف وأ . . هب رعشي |يف ىفخت امهم ناسنإلاف . . حضتفاو ا ياي ل

 حاتريو . دش كلذ 2 يول . هفنأ مغر هلعفي

 ! . . هيلإ رخآ ناسنإ ةرظنب ةآرمما وه ناك ام اذإ

 ! . .ةارملا وه ريمضلا ©

 مومعلاو لومشلا ةيحان نم اذه « . . . فاضأ ريبكلا انذاتسأ يف اهاندهع يتلا هتفسلفبو»

 دقنلا يه ةماوللا سفنلاو . . حوضولا نع دعتبت ةرامألا سفنلاف . . ةصاخلا ةيحانلا نم امأ

 ىلإ لصأل هيلإ حيرتسا نأو . . سفنلل سفنلا ةارم . . موللا ىلإ يغصأ نأ امأف . .يتاذلا

 !ةارملا وه . . ةماوللا سفنلا وه ريمضلاف . . ةنئمطملا سفنلا

 ! ! . . تاضقانتملا شيعي ناسنإلا »

 ةقادص يف كسفن حفاصت نأ ديرت كنأب اهيف ترعش يتلا ةظحللا يه ام ىرتاي

 الب كتاذ نم جرخت نأ ديرت كنأب اهيف ترعش يتلا ةظحللا تناك ىتمو . . ةقيمع

 !! . .ةدوع

 هتصق طويخ (هل ىءارتت اك) ناخدلا رئاود يف لكشتتو . . . هتراجيس انذاتسأ لعشي انه

 ماما نأ انأ لواحأو اهيلإ علطتي ةددعتم فقاوم رئاودلا يف دسجتتو . .هسفن عم

 يسفن حفاصأ . نيعضولا نيذهب طاحم ناسنإلا :لوقي هب اذإو !!هلايخ يف . . .هلثم

 سانلا عم نإ .روعشلاب . .ةمحرلا عفادل . .قلخلا عزاول عضخأ (منيح اه ًاقيدص

 اهنأك . . هيلإ تنسحأ نم . 0 ل . سانلاب

 نم . .يتاذ نع دعتبأو . ىسيفن ىلإ الإ نسحأ مل . .ناسحاإلاب . . ةمحرلاب . . قلخلاب انأ
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 قح يف . .نطولا قح يف . . سانلا قح يف ةئيطخلا بكترأ نيح كلذو .يتاذ لاعفأ

 يف صخشلا ماوقف : . تاضقانتملا شيعي ناسنإلاف .ةمومألا مرتحأ ال نيحو . .ةوبألا

 اي اطلع ضنالا وكي ال نوح عئلرت صخشلا اذه ةمبل كلو ٠ .ضقانتلاب متي هتايح

 !! . . ةميرج ىلإ . . ةئيطخ ىلإ
 ضار كانأب رعشت اقح تنأ له . .ليجلا ذاتسأ !! . . ىسفن ضفرأ . .ةلاح نم رثكأ يف
 ١ 1: كلفت ىف

 يتلا ةباجإلل أيهم هلعجت نينسلا ةمكحو ةربخف . .ريكفتلل ةجاح البو . .ددرت الب . .لاق

 يتلا نينسلا ةربخ اهنإ . .ةركفلاو . . ىنعملا ةغايص يف ريكفت الب يفسلفلا عباطلا ذخأت

 ينأ تيعدا ول « عقاولاب ةعانقلا نيبو . . سفنلا نع اضرلا نيب قرف كانه :لاقف ثدحتت

 رثكأ ينو . يسفن ىلإ حاترأ ةلاح نم رثكأ يف . . قلخلاو قحلا تبناجل . . يسفن نع ضار

 عقي (ب اضرلا يه تسيلو . . يلع عقي اب اضرلا يهف ةعانقلا امأ . 0

 نا ب

 ! !ءادعأ ةرشع

 هتايح راوشم يف ناسنإلا انايحأ . .ناديز ذاتسأ

 لهف . . هسفن دض فقي هنأب هيف رعشي فقوم يتأي دق
 ؟؟ناك فيكو . . كسفن دض كلعج فقومب كتأجاف

 . . يسفن دض ينلعج يذلا فقوملا نوكي نأ نكمي

 !؟ةملكب يدلاو هّصخل

 ! !«ةكرب حرطت ةّرُم ةرجش تنأ» . .يل يدلاو لاق

 تمقأ نيح اههاق . .اهوقي هتلعج يتلا بابسألا فرتقأ . .ايدامتم الإ اهاق نيح نكأ مل

 ينلأسو . .ًاماع ه٠ لبق كلذو ًالاير ٠٠ اهتقو ينتفلك . . ءاقدصألا نم ريثكل ءاذغلا ةلفح

 دقوا نما تلق مه مكو لاق ًالاير ٠ :تلق ؟؟تقفنأ مك اهتقو يدلاو

 اونوكي مو ,كلذ قدصأ مل ؟؟ 1 اذال :تلءاست . .ءادعأ ةرشع تعنص دقل :لاق

 فرتقا ؛ . ينم اذخأ مهّدشأو . . يب ًاقاصتلا مهرثكأ ودعلا ناك امنإو . . ءادعأ ةرشعلا

 . .كلذ رركأ نأ ينم دري م ًادحاو ناك « ينعزجأو . . ينعزفأ . .ةنامألا ناخ . . ةنايخلا
 :: نالئام لش نولكألا مه :عيضأ نيخبق د صت بالا ةملك انإف ....ًاناربإ كدحزا: نكلر

 !! . .ةرشع نم رثكأ اوناك . . نم مهبويج تألتمأ نيذلاو

 مل



 قيس ع را م ا .ضيضخلا نم مهتعفر مهضعب
 . .يل الفط متيي نأ يف هللا فخي ملو ةقادصلا يف هللا شخي مل . . كاله ىلإ ينرجي نأ

 ! !ةّرْلا ةرجشلا ىنعم تفرع . .نسلا تلع نأ دعبو . .اهموي
 11: تمنت دقل

 ىلإ نمزلا ةداعإ ىلع ةردقلا اهيدل ةينمز ةعاس نآلا انكلتما ول ناديز ذاتسأاي اذام
 ا

 ! . .رخآ لكشب
 ىلإ ةعاسلا برقع ريدي انأك . .هقامعأ ين ةيلخادلا هنمز ةعاس ىلإ انذاتسأ علطتي

 ؟ . .تيسن دقل |: الئاق ذاتسألا ثدحتي انه . .ام ةظحل دنع نمزلا ضبن فقوتيل . . ءارولا

 ! !هب ريكذتلا نم امنإو . . ةركاذلا نم سيل ال . . ىسني ريثكلاف

 هتعطأ نكلو !«جاوزلا» . .وه لهألاو دلاولا نم ًارارق تعطاو . . هذفنأ مل يذلا رارقلا
 تادعسملا ىلع بلج هتذفن نيح مهرارق ناكو !! . .أطخ ذفن ول يرارق ناكف . . تعرسأف

 1 . تايقشملاو

 لضع اهب يوقي تاضقانتملا هذه يف ناسنإلا (نأك . . ضقانتلا سبلت تلق امك ةايحلاف
 الا هانا يلا دارت الا كاي رار وسم يوكو ل عروب علا
 . .هانمتأ تنك ام نوكي ال نأ وه هنع ديحأ الو

 . . يماقم نم عفري . 5 : د و

 ! . .تنك امك ىقبأل رخآ هضراعو

 فيقوتلا رارق ذاختا نع زجاع
 :لوقيو « . . .ةشهدو قلق يف ناخدلا ثفنيو . . .رثكأ هقامعا يف ةروصلا حضوتسيو

 هنأل . .ضراع يذلا ىلع ءانث دهشا نآلا ىنكلو . .دعاسملا دارأ اك نوكأ ال نأ تعزج

 دق هنأل ىذختسي . .دقفلا ةرسح هذخأت . .تقؤم ماقمل دقافلاف . . يذختسا ال نأب ينعتمي
 : يلوق قبطني كلذ ىلعو . . هي عطرا "ام هنو عابض

 .«(تدجو ام دقفت نأ نامرحلا امنإو . .دجت ال نأ نامرحلا 0

 . نسحم امهالك يفنلا بحاص ركشأ امك . . ءاطعلا بحاص ركشأ :الئاق د
 لختأ ا انأف . .تبتكو تأرق ينأ وه . .هذيفنت ىلع تمدن يذلا رارقلا 5

 ْ كاملا رار

 !! . .بتكأ مل ىنتيل »

 . .بحلا بناج نم هبذتجي (نأك . .راسيلا ىلإ ىرخأو . .نيميلا تاذ ىلإ . . هسأر زهسو
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 :لوقيف . .ةرسحلا . .رخآلا بناحلا نمو

 اهنأل . . .هتهابلا ءاوضألا هذه الب تشع ىنتيل !! . .بتكأ مل ىنتيل . .أرقأ مل ىنتيل
 نيذلل بيبح انأف . .فيرشتلا نوفطخي نوفطاخلا أدب . .فيرشتلاب ءاج نإ فيلكت
 نيب . .ةمذملا نورتجي مه (منإو . .نوأرقي ال نيذلا نم توقممو . .اولمي نأ نود نوأرقي

 . ال . . مهسفنأ اوهوش نم . .هيوشتلا ةفطاعب ىنعأو . .نوقراغ ةفطاعلا ةلاحض يف مه

 .نائيزح ءىراقلاو بتاكلا ©

 نع اذامو ؟! . .ناسنإلا ةايح يف ةميزه عشباو . .راصتنا لمجأ وه ام . . كيأر يف

 ؟! . . كتايح يف ةميزحلاو راصتنالا
 . .حرجلا لكشو رصنلا ماسو سسحتت نأ ديرت تناك (نأك . .كرحتت هدي عباصأب اذإو

 !هسفن قامعأ يف

 امو لك . .رعشي امو لك 0 . همئازه رثكتو . . هتاراصتنا ددعتت . .ناسنإلا ا

 : .ءوسب مهلنأ م نيذلا هوجو تدوسا نيح هيف انأ ام وهف يتابح ين راصتنالا امأ ..

 مهضوفب هي عينت .اناتهم . . ءوسلا يب ارب نأ ةادوس نيو هدرا فرو لعد نار

 نأ ّلعو . .مهرزو مهيلعف ةرسحلا ًادراط شيعأ د و نا .ةدقاحلا

 . .فلس اع هللا افع لوقأ

 ل
 ل تا ل ا

 . . ةلئاق هتالك

 اقتل قتل قأ نأ عيطتسأ ال . . ةوشعلا هذه اهيف انأف . . ةميزه لا امأ
 ! . .أرقأ نأ نودب . .هقفأ نأ نودب شيعأ نأ عيطتسأ ال ىننأل

 !ةميزه كلتو . . نيزح ءىراقلاو . . .نيزح بتاكلاف

 00 للا .ةهاعسلاب رعشب هحتفت نيح بتاكلا

 . .رابغلا هلكأي ًاقدنصم شيعي نأ ديري
 ًايبرع ًايموق يسفن ىلع تفرسأ ©

 مل كنأب عقاولا كل فشكو ,كتايح يف هب تنما يذلا ء ءىشلا وه ام ةحارصب . .ىرتاي

 نكلو .: . هب نمؤت نكت ملء ىش ًاضيأ سكعلاو . .ارخأتم فاشتكالا ءاجف . . قح ىلع نكت

 9؟ مهن نيلزت كلعض هدازلا

 . .ًايبرعو ًايموق يسفن ىلع تفرسأ : ناديز ذاتسألا لاق
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 نأب تعنتقا . .ةمألا مهب تقرفت ميلاقألا ةيبوعش يف انحبصأ دقو ..نآلا نكلو
 ررضلا لاوز نكيلف . . قبس اهيف ةرورض ناك نئلف . . ارض حبصأ ةيموقلا ىلإ زايحنالا

 نكلو . .برعلا هقيقحت ىلع فلتخي أدبم ةيموقلا نأل ةيمالسإلا قاطن يف ةيموقلا نوكت نأب
 الب ةيمالسإلا ةيموقلا عم جوازتت ةيبرعلا ةيموقلاف. . . فالخلاب ىضرت ال ةديقع مالسإلا
 نإ ملسملاو . .اميظع احتاف مالسإلاب هوفت دقو . .ءيش لك لبق ملسم يبرعلاف . . ةيجاودزا
 . ملسملا نادجو يف نارقلا نأل هنادجو ين يهف . . ةيبرعلا ملكتي مل

 !! . . ىسفن ديس تحبصأ ©

 تلذخ كنأ تئجوفو هلعفت نأ تعقوت يذلا ءىثلا وه ام . .ناديز ذاتسألا انبتاك
00-0 

 روص اهيف بلقي نأ ديري (نأك . .اديج اهكرفيو هينيع ىلع هعباصأ عضي هب اذإو
 قاروأ يف دجو اذام نكلو . .نمزلا اذه يف . .هرمع تاحفصو . .هتايح روصو . .نمزلا

 | علا

 نكلو . .قوفتلا يف ةبغرك . . عقو كلذ نأ يتنبا اي نظأ ال : الئاق هتوص ينعلاطي انه
 مو . .يسفن تلذخ ذئنيح . .ديسلا اذه تعضخو . . اديس تعبت نيح يتأت دق نالذخلا
 . ىسفن ديس تحبصأ نيح الإ اهذقنأ

 !!بألا ةجوز هوشتو متيلا ©

 . كتايح ىرجم يخت يف كل تببست ىلا
 نيأ فرعي ىتح اهيف قدحي . . هسفن ةآرمل انذاتسأ علطتي

 ةطقنب ثبشتت هرمع عباصأب اذإف فعضلا ةطقن تناك

 :لاقو « . .ةيلاتلا تاملكلا يف . .اهرهظتف فعضلا

 ل
 ةرظن يسفن يف تشاع امل. . تشاع يمأ نأ ولفءمأ يدنع

 . .مألا ةايحب ءافتكالا نأل 0-3 . تاهمألل يمارتحا

 . .يف ًادعبم نوكي دق

 يف هفقوتسي نم كانه نأب رعشي |منأك هسفن ةارمل علطتيو . . هثيدح يف انذاتسأ فقوتيو

 اهنإ . 5 ا :لوقي هب اذإو .. هسفنل حضوأ ةيؤرل هبذتجت اهنأك . . ةارملا

 !! . .يتاذب لالقتسالا ةوسقلا كلت ىينتملع . . .بألا ةجوز نم ةوسقلا
 . ةايحلا يف كتوق بابسأ نع اذاف . . . فعضلا طاقن يه هذه تناك اذإ
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 ينكلو دهجلا ردق مواقأو . . لمتحأف سرطغتي دق يوقل عضخأ ال ىننإ يتنبا اي :لاق

 ينفعضتسي يذلا يوق اأو . . .ّلع يوقلا وه فيعض اييأف . .ءافعضلل عوضخلا ديدش
 الإ اهميق فرعت ال سانلاو . . سانللو سانلابو سانلا نم ىننأل . . هل خضرأ ال نأ لواحأ
 !! . .ءافعضلا عم لماعتلا لالخ نم

 دن علا و

 . . سكعلا مأ . .ةايح لا فقاوم يف كتفطاع نم ربكأ كلقع له
 ذا ا ثبشتت ةفطاعلاو . .هبذتجي لقعلاف . .هسفن ىلإ علطت انه

 يلقع تايبلسلا يفو .يلقع نم ىوقأ يتفطاع . . تايباجيإلا يف :لاقف . . هسفن يف عارصلا

 ! ! . . يتفطاع نم ىوقأ
 ًادهيف ..هسفن يف ةفطاعلا ناوفنعو ..لقعلا رورغ ىضرتل تءاج هتباجإ امنأكف

 . عارصلا

 . .رقهقتي نم رقهقت فورظلا »
 ةيناسنإلا ةدارإلا 8 5 000 له . .ناديز ذاتسأ

 ا ا . كلذ تدارأ اذإ فورظلا ىلع بلغتت

 . . يضاملا تاحفص بلقي هنأ مغر . مامألا ىلإ علطتي

 سف اهمامأ رقهقتي نم رهقت فورظلا :لوقي

 8 ينعأ .. ةوقلا لعف امل درطلاو .. ةوق فورظلل ةعواطملاف . .هيلع تضرف

 . . ةمواقملل . . لمحتلا نم ةروص وه ًاضيأ اهدرطو ءلمحت . . عنصت امو فورظلل

 ! !ةلجبم يرظن يف ةأرملا»

 اذه لالخ نم اهب تجرخ يتلا ةمكحلا وأ لثملا وهام . .ةأرملا عم كلماعت لالخ نم

 ؟ . . لماعتلا

 اهل مارتحالاب الإ اهعم ٍلماعتأ نلف . .ةمومألا اهنأل . . ةلجبم يرظن يف يه . . ةأرملا
 ةأرملا .احضاف اناسل ال ارتاس ءاطغ اهمامأ يبسفن دجأ . .اهسفن ىلع تفرسأ يتلا ىتح

 يه . .ءاوحب الإ رشبلا بأ نوكي نا عاطتسا ام مدآف . .ةرسألل ءانبلا ساسأ يه

 !! . .اهمارتحا نم دب الف . . نكسلا يه . .سنألا

 . .هتذختا رارق عجشأ وه اذه
 عجشأ ىرت ايوه (ف ًاعاجش ًارارق ذخأي نأ ناسنإلا نم مزلتست فقاوم . . ةايحلا هذه يف

 © دكعلاب و. كتابى هدا قارق
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 قيدحت نم ودبيو . .رثعبتت ىضاملا روص ىري لب . .يناري ال هنأك . .هتايركذ يف بلقيو

 . ىئرم ريغ باتع يف هتايح أرقي |نأك لاقو . . هتفقوتسا ام ةروص كانه نأ هينيع
 . .كلذ يلع ضرُع دقف . .تاجوزلا ددعأ ال نأ وه . . تايح يف هتذختا رارق عجشأ

 نم رثكأ وه مأ ...رارق فعضأ امأ !!يدلو رثعبأ ال نأب يدلو مرتحا نا تعنتقاف

 !! . .رارق
 . .كنم اولان ب بذعتت ال نأ لوقأ نكلو ّرشأ مه اذإف . . سانلا ضعب يف تقثو انأ

 ! . . قيدصلا وأ بحاصلا اذه ترتخا نيح . . كسفن ىلإ نسحت مل كنأب كباذع امنإو

 !! . .مدن نم هب رعشت اهيف ملألا انإو . .لعف اميف ملألا سيلف

 نيتروص ىلع شيعي ناسنإلا ©

 يتلا ةفسلفلا سفنب اهتشع لهو . اكل كرا . ناديز ذاتسا

 . اهم ًانمؤم تنك
0000 

 ش ! . . هسفنل هعنصي امو

 سانلا نم . .ىذألاو ةجاحلاو ضرملا :لاق ! . .ةفسلفلا هذهل ريسفتلا نم ليلق :تلق

 الإ ناسنإ ةايحل ىنعم ال هنأل . .اهعنصي وه . .ءافولاو ةمحرلاو بحلاو !هيلع ةعونصم

 ةايحلا تحبصأل . . تاضقانتملا يف رفانتلا الولف . . تاضقانتملا عم شيعي . .ضقانتلاب

 !! . .ةلمم

 !! . .اهيلع لخبأ ال ىتلا كلت
 ا نيرخآلا ( امأ قلغم باتك نع ةرابع كتايح نأ . , ةظحلا يف انليخت ول . . انذاتسأ
 1 ل 8 حس ىلا هدول دبل ع

 00 . ينفرعت نأ ديرت ىتلا يه : لاق

 !!اليلخ ال . . ًاليلح ال نوكأ

 زيزعلا دبع كلملا ةيصخش ابهنإ ©
 ترثأو اهتلباق يتلا ةيصخشلا كلت يه نمف . .رمعلا قاروأ ًاعم انحفصت ول . .ىرتاي

 ؟! . . كيف
 مغر ملاعملا ةحضاو تدب ةيصخشلا نأل . . .رمعلا تاحفص بلقي نأ انذاتسأ جتحي ملو

 ! !صاخشألا رثاكتو . . ةلحرلا دادتما

 . . لطب ةروص ىلع ةيصخش اهنإ ثيح نم . . يتايح يف اهتلباق ةيصخش نسحأ :لاق

 لجر اهب تنك . . يلإ تنسحأو اهتلباق يتلا ةيصخشلا امأ .زيزعلا دبع كلملا ةيصخش يه
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 ةوطخ يف يب راس . .ينذقنأ . . يبضممأ . . يكرتلا يلعلا دمحم خيشلا ةيصخش يه . . نآلا

 ! هنم ةدحاو

 يجوز نم هتذخأ ام اذه ©

 نم هتثرو يذلا ام كانلأس ولف . . هيدلاو نم اهثريو تافصلا ضعب ذخأي ناسنإلا ةداع

 . ؟!لوقت اذاف كئانبأ نم تذحأ اذام اضيأو كتدلاوو . . كدلاو

 نم تثرو ام اهنم تذخأ لعل نكلو . . لفط انأو تنام اهنأل ًائيش ذخآ مل . .يتدلاو نم
 كل تا يايا ل ا ا

 . .اهيف نوكي الثل امنع ليمي يدي يف لاملا . .

 اع مهلأسأ ال .٠ :عئاطاو مارتحالا نا .ينع هوذخأ ام تذخأ ناسا نمو

 ...مهل ترفو ةلق نم .. هيف انا |: وهرغشا تكلم اع نولأس و . ؛اوكلم

 ركفأ نأ ...يدلاو نم تذخأو !..مهب ريثكلا ينأل ..محل ريثكلا نأ نوفرعيو

 !! . .لقعب
 ؟! . .اعم [ىتلحر لالخ كتجوز نع تذخا اذامو . .كل انلق ول ازواجت ريتعت له

 اولجرتسا اذإ ىتح . . ًالاجر لافطألا تأشنأ ىتلا ىه اهنأل . . ىلع تتاف دق . . ىتجوز
 !! .هيف مه امل اولصو امل . .يلع اوقب ولو مهميلعت ىلع تصرح . .يل ءاقدصألا اوناك

 . يبلق يف ةعوبطملا ةملكلا يه هذه ©
 اذامو تاملكلا كلت تناك نم . .هبلق يف تعبط ةرابع وأ . .ةملك ناسنإلا ةايح يف

 وه ام ىري ىتح . .بلقلا ةركاذ حتفي نأ جاتحيال ؟!كتايح يف . .نيماضم نم يوحت
 شخيلو : ةينارقلا ةيآلا هذه يف ةعوبطملا ةملكلا نإ :اهيف لوقي هتالك ينتءاجف ! عوبطم

 لعل ٠ «ًاديدس ًالوق اولوقيلو هللا اوقتيلف مهيلع اوفاخ ًافاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا
 ىحض)» بحاص نيما دمحأ . دوه عابطنالا اذه لّصأ يذلا ٍنكل . . كلذ ىلع اعوبطم تنك

 تنك نيذلا ماتيألا ةثعبلا تعدو . .اوجحيل ةعماجلا ةثعبل اسيئر ةئيدملا راز . . (مالسإلا
 نيثالثو ةسمخو ةئام ماتيألل 5 اودعأ . . . ةليللا كلت يف مهنع لوؤسملاو مه اذاتسأ

 ..: ةيآلا هله ولديو ةانيع عمدت نيمأ دخأ تيأرق .ًاميتي

 ! . .ًابولسأ اهرمأ تذختاو . .اهتظفحف

 . . هئانبأ ىلع فطعلا ديدش تنك . . .يلإ ءاسأ بأ نم مكو
 . («ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو»
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 . . يل تبتك ةملك ىلغأ اهنإ ©

 يكل . كل تبتك ةملك ىلغأ يه امو

 ؟؟تناك نمو

 ينع هبتك امو . . نامسلا ةداغ ىنع هتبتك ام : لاق

 تبتك يتلا . .ةملكلا يه امو نذإ . يرفج هللا دبع
 ثداوحلا يعجار نكلو .. نآلا ركذتأ ال ؟! كل
 ! !تالاقملاو
 . ةيرس اهنأب اهفصن دق . . ةصاخ قاروأ ناسنإ لكل

 . :سانلل اهركن ف ركشاال ضاع قازؤأ كل ليف

 ؟!ىرت اي يه اف . .تناك اذإو كسفنل اهم ظفتحتو

 . . عمتجملا رارسأ نم يدنع نكلو . .هرشنأ ال رس يدنع سيل . .لاق مث ًاليلق تمص

 !! . .هرشنأ نأ عيطتسا الام

 له . .ىرت ايف سانلاو هروهمج كلم بتاكلا نإ . . عئاش كلذو . .ناديز ذاتسأاي لاقي

 ؟! . .هسفن كلم مأ . .سانلل كلم اقح بتاكلا

 . ايناث سانللو . .الوأ هسفنل صلخملا بتاكلا

 . .قدصلاب ينعأو سانلا عم قدصي ال ديكأتلابف . .هسفن عم بتاكلا قدصي ىل اذإف

 عفتريو . .(انألا) لوقي (نيح . .بتاكلا طقسي . .فطاعتلا ةينانأ ال . .ةفطاعلا ةمارك

 . (نحن لا) . .لوقي انيح بتاكلا

 ياا ل ناسنإلل ةحار رثكأ اهيأ . .ناديز ذاتسأ

 عقاولا كل ديري امك مأ . .نوكت نأ بجي امك تنك لهف . .نوكي

 ل .ديرت (ىك نوكت نأ ةعتم . . .هيف ةدوهعملا هتفسلفب لاق

 دست دع يي

 0 ا

 مظعم يضقأ امدنعو . .تيبلا جراخ ليللاب م 0 7 ترعش

 . ةفيظولا يف رابلا
 ةياهنلا يف نكلو . . صاصرلا وأ ربحلا وأ فاجلا ملقلا مدختسي نم كانه . .ناديز ذاتسأ

 ا نر



 ىلإ لصت ىتح ًاريثك ةياحملا مدختست لهف همالك يحمُيو . .ةياحملاب هبتكام لك وحمي دق
 !! . .ديرتام

 هيلمأ ام نأل . . . هبتكأ ام لبق هترضح دق تنك . . هبتكأ ام نأل . . تبتك ام وحمأ ال تنك
 !! . . ةهيدبلا ىلع بيجأل ىسفن هترضحتسا وأ هترضح دق نآلا

 ةريس :لوقيو . .هساسحإ حفصتي !؟اذاملو . .كبلق ىلإ كبتك برقأ يه ام ىرت ايو

 اهيف ةحنجم رطاوخو . . لطبلل يبح نع ريبعت اهنأل . . لطب ةريسو !ةحنجم رطاوخو . .لطب
 ! !سانلل يتبحم نع . .اهل يبح نع ريبعتلا

 !! . .يتايركذ اهنإ ©
 يذلا يبدألا عورشملا وه ام بيدأكف . .هققحيل هدواري ملح وأ عورشم ناسنإ لكل

 !! . .نآلا ىتح هققحت مل كنكلو . .هيف تركف

 ! !هيلع لمأ نم دجأ مل يننأل . .اهيبغأ مل يتلا يتايركذ . .يتايركذ . .اهنإ

 بحلاب ةمومألا نانح ىنتطعأ ©
 يذلا فقوملاوأ تقولا وهام . .:تايركذلا هذه لالخخ نمو . . ةحارضب .. . ناديز ذاتسأ

 !! . . كبناجب ةأرمال ديدشلا كجايتحاب هيف ترعش

 بكرأ . .دنهلا يف تنك امدنع :لوقيو . .روصلا لمأتي . . تايركذلا ةذفان ىلإ علطتي

 نوكت ال دق ! . . ىمأ اي . .ىمأ اي تيدان . . قرغأ تداك . .ربنلا ب ضوخمي . .ليفلا رهظ
 1! . .بحلاب ةمومألا نانح ىنتطعأ نوكت دق اهنكلو . . ًالعف يمأ يه

 ' !! . .جلث ميرل هتبتكام ىلغأ
 ىهام . .لأسن نآلاو ؟!تبتك نممو . .كل بتك ةملك ىلغأ ىه ام . .اقباس كانلأس

 ْ !؟ . . كتايح ةلحر يف تناك نملو . .اهتبتك ةملك ىلغأ
 ام لك يف رادتقاب يناعملا غاصو . .ةريثك تافلؤم هلو تاملكلا نييالم بتك هنأ مغرو

 لوصي يذلا ىنعملا كلذ . . . يناعملاو تاملكلا كلت لك ماحز نم صلخ هنأ الإ . .بتك
 يف تشاع يتلا يه ةملك ىلغأ :لاقو تاظحل لب . . .اريثك رظتنا ملو . . .هسفن يف لوجيو

 !! : : : «طالبلا ةحسام» (جلث مير) نع هتبتكام كلذو . . يسفن

 !! . .ىناعملا رهصو طالبلا ةحسام ©
 كيحسم انإ تلقو ظالبلا ةحيسام نع تقدتوا . :زهقلا نع كتالاقم ثدخأ قف تكدحت

 ! ؟كتاباتك يف هنع ثدحتت رهق يأ . . كنع رهقلا
 نأ ىسفن يف تلعشأ دقف ! . . يناعملا رهص ىلإ ةداملا رهق تلاحأ يه . . طالبلا ةحسام
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 مامأ ةبيبحلا دسجي بحلا نأل ! . . ةبيبحلا نع دعبلا ناك ولو . .بحلا يف رهق الف . . بحأ

 ال يتلا ةنيدملا يف قرغي وه امنيب . . جلثلا نم لبج ىلع جلزتت ةيئان تناك ولو . . .بحملا

 يف اسمش تناك جلثلا مير نأب هركذت . .يدلب يف سمشلاف ! . .سمشلا اهنع بيغت:

 ! . . هنادجو

 !! . .بحب ًابح وممأ الو
 ةقرتحملاو . .حلثلا ميرو . .هيغافلا نع تثدحت كنأ ركذتأو . .تبتكام ىلإ دوعأ

 ديدج بح لك لهو . . .ةرم نم رثكأ بحلا يف عقي نأ ناسنإلل نكمي له . . .لئاستاو

 !كيأر اهف . .ميدقلا بحلا هيسني

 بحل ةايح ناك . .ديدج بح أرط ام اذإ لب ! . . .بحلاب بحلا وحمأ ال نأ تيون

 دسجي روصتلا نآل ! . .هيغافلا اهب ىسنأ ال . . ةقرتحملا اهب ىسنأ ال جلثلا ميرف . . هلبق

 !!اعيمج نه . .ةدحاو ةروص
 د . ةقرتحملاب . .اهتيمسأ اذاملو

 !ةصق هذهو . . ةقرتحم تنام اهنأل . . ةقرثحملاب اهتيمسأ
 0 ل

 !! . . اهقامعأ ىلإ نوئسلا هتذخأ
 رتفد يه . .رعاشملا ةقر نأل . .بحلا هنع ىلختي ال رعاشملا قيقرلا ناسنإلا . .ىتنبااي

 ١ !! . .بحأ هيف بوتكم
 نوكأ ؟!ميلعتلا نع لوؤسملا تنك ول نيتملك يف ةحارصب لعفت اذام . .ناديز ذاتسأ

 000 .ذاتسألا . . بألا

 !بتكأو . .أرقأو . .أرقأ !! . .ةفاقثلا
 . ثاريملا ىلع ظافحلاو ثارتلاب ةيعوتلاو . .قدصلا ؟!. 0 لئاسو

 ةيسايسلا تافالخلا لح !ناك ام عدبأ . .ناكمإلا يف ءيش ال !! . .دقنلا ةكرح

 !نمز بوعشلا تاقالعو . . تقو ءامعزلا نيب فالخلا . .ةملك اهتلق ! . .ةيبرعلا

 فيكو ةارملا اهمسرت فيكو . .اهيف كسفن ىرت فيك . .ةآرملل نآلا تعلطتول انذاتسأ

 !ةملكلاب ولو . .قرولا ىلع اهمسرت
 ! . .دنهلا ءا رقف دجأ ىننأك اهمسرأ وأ . . يسفن ىرأ

 ! ! لَقَعَت نونجملا ملاعلا اهيأ »
 . ىتم ملاعلا اذه هجو يف خرصت نأ ديرت كنأ ةظحل يف ترعش له . .ناديز ذاتسأ

 ؟! . .. كلت كتخرص هنع ربعت تناك اذامو
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 !!ةظحلل ولو لقعت . .نونجملا ملاعلا اهيأ لوقأو خرصأ نأ ديرأ ةظحل لك يف لب
 لوأ قلطت نم ىلعف . . ةيقدنب لمحت نأ كل ردق ولف . . شيعن نحن . .برحلا نمز يف

 ! . .ةصاصر
 . . ةيناث ةصاصر ىنيحمستساو ! . . ههجاوأ ينويهص لوأ ىلع اهقلطأ ةصاصر لوأ

 ْ !!يبرع ناّوخ ىلع اهقلطأ اهتظحل ديرأ ىننأل

 مدنلاب رعشأ ال»

 ؟!مويلا كتاذل كتمكاحم يف كسفن يطعت اذام . .ةحارصب ناديز ذاتسأ

 ةحارلا مامتب رعشأو مدنلاب رعشأ ال . .ليلقلا تيطعأو ريثكلا تذخأ ينإ . . يسفن يطعأ
 1 ىسفنل يطعأ نيضيقنلا نيب انأف

 ةمكحملا تهتنا اذكهو

 م #



 زاححلا يف ىعفارلا

 يعفارلا ىفطصم

 ناديز نيسح دمحم ذاتسألل

 هببسب انل تعقو ةثداح اهكلو ديقفلا هب ىثرأ ءاثر ةملكلا هذه تسيل

 بابش سفن نم ديقفلا ناكم سانلا ملعيل اهرشن يناوخإ بحأف
 .رصم و رطق لك يف برعلاو مالبسالا

 ةيزيلكتالا ةغللا ناركاذتي ًابناج انم نانثا ىحتتاف ةدئام لوح رمسن ةعبرأ

 ًاعوضوم بتكأ تنكذ انأ امأ  مالسإلا ىحض أرقي أرقي رخآ سلجو اذك
 يذلا ددعلا اذه انأرق نكن مو (ةلاسرلا) لمحب قيدص ءاجو (ةنيدلا)ةديرخل

 ىلإ اهتوطخو ةيحاتتفالا تحفصتف .اهتاه !ةلاسرلا ةلاسرلا :تلقف هلوصو رخأت ذإ .لمحي
 تلصو الف «عيبلل ءارمأ» يعفارلل تأرق نإ مث .ينزاملا ذاتسألاف .نيمأ دمحأ ذاتسألا ةملك

 أرقأ  ةعاس نمؤن انب ايه  ًهِلِإ اومله» يئاقدصأل تلقو ةلاسرلا تيقلأ لاقملا فصتنم ىلإ
 .نايبلا نوعمسي .نومهاس نوعماس مهو أرقآ تذخأف .ًأرقا أرقا :اولاقف «يعفارلا مكل

 ةمشاغلا ةوقلاب نوءزببو مالسلا دبع نب خيشلا ةلوطب .ةلوطبلاب نوبجعيو .يعفارلا نايب
 اذهو .انتدئفأ باحيعالا الم ىتح لاقملا نم انيهتنا امو حضافلا لهجلاو ةبذاكلا ةرإمالاو

 انافاو ىتح ةظحلا ضمت مل هنأ هبيجاعأو ردقلا فيراصت نمو . يماسلا يبأل انأرق الك انلاح

 انيلع لزنف .ديقفلا ةافو ربخ نزحملا عجافلا ربخلا اهيفو (ىرقلا مأ) اندحأ علاطف ديربلا

 انعلاطيو هناهيإو هنابي انعمسي ًايح لجرلا ناك ةظحلا لبق .قدصن اال اندك دقلو ةقعاصلاك

 نينأ هعمسن تيم وه نآلاو . قحلا ديسأتو قحلا يف ةمارصلاو ةحارصلاو ةلوطللا نم بيحعب

 نحن انمرح دقف يعفارلا يف ءازعلا مكل : :لوقيو يكبي اندحأ قفطو ىرأتملا ءاكبو نيزحلا

 هجلا نمز يف اذه انمرح .ةليضفلاو لبنلاو ىلاعلا بدألاو نايبلا هنم ملعتن ًاريبك ًاييدأ ةئشانلا

 ابدألا ءالؤه ام نوقوسي ةساسلا اصع مه ةماعلاو .ةماعلاو ةساسلا ءاضرإ ىلإ هؤابدأ

 لع مهتطلس كودعس مهأل ةماعلا يضري ا الإ نوكرحتي ال ةساسلا ءالؤه ناك نإو

 محريإ)» ماعلا يأرلا وهامو (ماعلا يأرلا» ءاجوعلا اصعلا هذه نم اهوؤشو ةمألا تاردقم

 ةديرج يف اثيدحو انثداح بتكا : لاق امكاو انتلا دقف كبسح : : تلق - «نيمأ مساق هللا

 هزعاتشي تعملو رعت ككرلاو ائاو نكت د نأ عيطتست ال كفرعأ ينإو اذه فرعيل (ةنيدملا)

 نكلو .زجاعل ينو ءاكب كفرعأ :تلق تلق .قرتحللا يداؤفو يعوم لد ديقفلا يحبأ انأ انإو

 (ةلاسرلا) مئاعد نم ةعبارلا ةماعدلا تمدهنا دقل عمسا هنود نوكأ نأ تدرأ امو عمسا
 مهفأ ل :لاق .مئاعد ثالث ىلع موقت مويلا يهف .دوعت نأ وجرنل انإو يعفارلا تومب
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 عبرأ ةلاسرلا مئاعد نأ ىرت الأ اذهاي :تلق .حصفأف

 : ةليضفلاو ناميإلاف .بيذهتلاو ةيرحتلاف , ملعلاو لقعلاف .رعشلاو ةفطاعلا

 ةمألا فطاوع بهليل هنينأو هنينحو هبلق نم هتفطاعب بتكي تايزلا رعشلاو ةفطاعلا لجر
 رعاشلا ةعيبط هيف نأل اذه لعفي .ىلعألا لثملا وحن هجتتف اهسامح دقويو اهروعش ظقويو

 . لمأتملا ملأتملا مهلملا

 نم اهملع يف ديزيلو ةمألا لقع ريثيل هملعو هلقعب بتكي نيمأ دمحأ ملعلاو لقعلا لجرو
 ةعيبط هيف نأل اذه لعفي .صحمملا ملعلاو رينلا لقعلا قيرط يف ريستف اهثارتو اهملع

 هبيراجت نم بتكي ينزاملا ةبرجتلاو ةيبرتلا لجرو . . . صلخملا ملاعلاو هيزنلا يضاقلا
 ثداوح نم ةبرجتلا ءوض ىلع ريسيف «بابشلا قالخأ نم بذهيل ةمألاو سفنلل هتساردو

 .يبرملا ذاتسألا ةعيبط هيف نأل اذه لعفي «ىضاملا

 تبثيو ةمألا 000 عفاديل هتديقعو هنايإب بتكي يعفارلا ةليضفلاو نايإلا لجرو

 ةحيرص قحلا يف ةئيرج ءيدابملا ةرهاط ةديقعلا ةتباث نايإلا رونب ريستف ءاهتديقعو ةمألا ناييإ

 ةثارؤو نه ارثأ هيف نألو ,ءدجسملا خويشو دجسملا ةعيبط هيف نأل اذه لعفي .لطابلا ذبن يف

 نيمأو رداقلا دبعو ينغلا دبع ىلإ هنع هللا يضر قورافلا نم عيفرلا تيبلاو ةديجملا ةرسألا
 اذه نإو :تلق .دزو تعمس :لاق ؟تيعوو تعمسأ .قداص ىفطصمو نمحرلا دبعو

 قيفوتو ةمألا ةبغرو ةمألا ةضبن بيجاعأ نم دمعتو لمعت نودب ةلاسرلا باتك نيب طابترالا
 راس نم تمضو ءىدابملا هذه نع اوذش نيذلا ءالؤه ريغ تكرتو تظفل دق يهف «ةلاسرلا

 اهوكرت مهنأ اومعز نإو ءدمع الو دصق ريغ نع ءالؤه ريغ تكرت اهتطخو اهجمن ىلع
 اهوديأ نإو ةلاسر باحصأ مه اوسيلف ,مهنع ىنغ يف اهنأ عم مهيلإ ةجاتحم اهنأ نيبساح

 تعمسأ «.لطابلا ةمحازمب الإ رهظي ال قحلا ءالج نإف .مهتضقانمو يبلسلا مهفقومب

 تيب دشنأ تقفطو ةربع ينتذخأو ؟كديزأ اذام :تلق .يندزف حيحص اذه :لاق ؟تيعوو

 .هب ىثري نأ هقحأ امو ءاشاب روميت دمحأ هب يثري يذلا يعفارلا

 عرتختف يذه انتبيصم امأ قسن يف ديلقتلاك بئاصملا يأت

 دقف يماسلا ابأ هللا محريو ءًائيش كلذ يف تدزام ىرج ثيدحو ةعقاو ةثداح هذهف دعبو
 .ءاشي فيك اهب بعالتي ظافلألا كلمو ٍناعملا قالخ هنإ .نايبلا يف ددجو بدألا نع لضان

 هللا هيزجي عاق طع يبنلاو نارقلاو نيدلا نع عفادو .رقتسي داك ىتح بدألا نع لضان

 . نارفغلاو ةمحرلا ىلو هنإ ءازجلا نسحأ هيلع

 ناديز نيسح دمحم ١
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ه58/57/55١ :قفاوملا دحألا

 نادسيز نيسسح دمحم :ذاتسألا ميركت ىف

 موي. يف ناديز نيسح دمحم بيدألا ذاتسألل ًايركت . .ًاعضاوتم ًالفح انيدان

 يلاعم مهنم .هفراعمو هئاقدصأ نم فيفل هيف ثدحت ىلكححلاد |« دحألا أ

 ديسلاو يربمألا ءام رمعو .ءايض زيزع ةذتاسألاو .رخلب هللا دبع ذاتسألا

 رعاشلاو .ديشر متاخةيغ /ذاتسألا رعاشلاو ءعانم هللا دبع روتكدلاو «يوداوز مشاه

 هللا دبع روتكدلا ذاتسألاو .ةجوخ دوصقملا دبع :ذاتسألاو .فراع دومحم |التسألا

 نيدم وبأ حاتفلا دبعو .يماذغلا

 خبش يركب |روتكدلا اهبتك هب ىفتحملا بدأ نع ةزجوم ةساردب ميركتلا اذه أدب اك
 ةليل تناك دقو .ةيبرعلا ةغللا مسق  بادآلا ةيلك  زيزعلا دبع كلملا ةعماج نم نيمأ

 تايلكلا تناكو . هب ىفتحملا ةملكب تمتتخاو .بحلا ءافوو دولا رعاشمب تحفط .ةليجح

 زيزع ذاتسألا ةملك ضعبو .نيمأ خيش يركب روتكدلا هبتكام ادعام ًالاجترا تيقلأ يتلا

 نم حصألا ىلع اهالمأ وأ .ةملكلا بتكذ .هروضح عقوتي مل هنأل ءةبوتكم تناك ءايض

 .ةيوتكللا ةملكلا ىقلأ مث .تالك لجترا رضح الو .هنع ةباين ىقلتل ضايرلا

 نع رببعت اهيفو .نيمأ خبش يركب روتكدلا ةملك . . «ةلباقملا وأ» ةيلاتلا ةحفصلا يفو

 هدا ىفتحملاو . . ءافتحالا

 دامو



 ه5١8/5/5:٠:1١ :دحألا

 ناديز نيسح دمحم / ذاتسألا ميركت يف

 نيمأ خيش يركب :روتكدلل

 نم ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .ملعي ملام ناسنإلا ملع .ملقلاب ملع يذلا هلل دمحلا

 . داشرلا لبس ىلإ ملاعلا ىدهو .داضلاب قطن

 . مراكألا تاديسلاو ةداسلا اهيأ . .يتاوخأو يتوخإ :دعب امأ

 وبأ حاتفلا دبع ريبكلا ذاتسألا ىلإ اريبك ركشلا ءاجزإ أ ينيضتقي بجاولا لعل

 و ل ا ا سك . نيدم

 يلع . .رمأ كلذو ديا هل اهاينإ آل .ةميرك ديو «ةيلاغ ةقث كلتو .ةئلألتملا 0

 . عيطم بحي نمل بحملاف . .

 : ميركلا لفحلا -

 بأو .ملعمو ذاتسأ ميركت ىلإ ىعسن نحنو .جيهبلا ناكملا اذه يف .مويلا انعامتجا نإ

 ةخمضملا «ةكرابلا ضرألا هذه يف .ركفلاو بدألا ةضبن كيمادم نم كامدمو «بيدأو

 اهءانبأ ردقت يتلا يه ةميركلا ةمألاف .رازتعا ثعبمو ةمارك زمرو «ةراضح ةمس جيرألاب

 نم ماركلا قح رفكت يتلا يه كولهلا ةمألاو .اهوسرحو ءاورهسو اهلجأ نم اولذب نيذلا

 «لفحلا اذه نطولا اذهل ائينهف .اهدجم ةيارو اهنأش عفر يف مهسأ نم لك قحو .اهئانبأ

 .هقحتسمو هلهأ ميركتلا غلبي ىتح اودجو اوعس نيذلا يف كروبو

 . دلبلا اذه تالاجر دحأ ىلإ بحلاو ركشلا ةملك مدقنل ةليللا هذه عمتجن ذإ انإو

 هيف مركت امنإف . . نرق فصن ىلع ديزي ام ًاضرعو ًالوط ةيركفلاو ةيبدألا اهتاحاس ىلع ددت

 .رمأو بجوأ ايف هللا عيطنو .هميركت بجوأو .هللا همرك يذلا ملعلا ةفص

 !ةداسلاو تاديسلا اهمأ

 يملعلا رشنلا ءاهرشن ينو مركملا راثا عمج يف نوكي .ركذلا دلخي يذلا قحلا ميركتلا
 ميوقتلا اهميوقتو «ةنيصرلا (ةيميداكألا) ةيعوضوملا ةساردلا اهتسارد يف مث . حيحصلا

 «ةبيط ةملك وأ «لفاح ناجرهم يف ودبي يذلا يداملا ميركتلا ىلإ ةفاضإلاب اذه . .لداعلا

 .رومأ نم كلذ ريغ وأ «ةينس ةزئاج وأ

 ىلع نيفرشملا .لضافألا ءاملعلا ةداسلاب بيهأف ةكرابملا ةبسانملا هذه منتغأ يلعلو

 مهفارشإ لظ يف اوموقيو «عيهملا اذه ىلإ مهبالط اوهجوي نأ ايلعلا ةيناسنإلا تاساردلا
 ةمداقلا لايجألا نم ملعلا بالط ءاج اذإ ىتح .يقلخلاو ينطولا بلطملا اذبب مههيجوتو

 ل و



 ةانبو , مهتمأ مالعأ نع ثدحتت «ةسيفنلا ةيملعلا تاساردلا تائم مهمامأ اودجو

 فراطلا اونرقيو « ىضاملاب رضاحلا اولصي نأ نوعيطتسي ذئنيحو .اهتراضح داورو .اهتضبخ

 .نورخأتي وأ ,نومدقتي اوناك اذإ ام اوفرعيو .يملعلا ملسلا يف مهعقوم اونيبتيو «دلاتلاب
 . نيدماج نوفقي وأ

 لعلو ءايلعلا ةيناسنإلا تاساردلا لقح نع ًابيرغ وأ ًاديعب لمألا بلطملا اذه سيلو
 ريثك يف . .ايلعلا تاساردلا بناوج ضعب نيوانع سرهف ىلع متفقو ول هيلع دهاش قدصأ
 ىلع بصنت ءاهتائم لقن مل نإ «نيوانعلا تارشع متدجول نذإ «ةيملاعلا ةيبرعلا راطقألا نم
 . هئاملعو دالبلا نم هريغ ءابدأ ىلع ,.كلذ دعب مث .هئالعو دلبلا كلذ ءابدأ

 دومحم سابع وأ «ولوبأ ةعامج وأ ميهاربإ ظفاح وأ يقوش دمحأ ىلع تبصنا ةسارد نم مك
 يكز وأ «تايزلا نسح دمحأ وأ «يعفارلا قداص ىفطصم وأ «ينزاملا ميهاربإ وأ ,داقعلا

 «ةشيروبأ رمع وأ يريمألا ءاهب رمع وأ ,ناقوط ىودف وأ .بايسلا ركاش ردب وأ «كرابم
 ليلخ ناريجوأ «ةميعن ليئاخيم وأ «نارطم ليلخوأ ,ريغصلا لطخألا وأ ,لبجلا يودب وأ
 وأ ,ظوفحم بيجن وأ .حلاص بيطلا وأ يفاصرلا فورعم وأ ,يورقلا رعاشلا وأ «ناربج
 . ؟ يوادنه ليلخ وأ ,نيسح هط

 تاساردلا سراهف يف اوباسني نأ نوقحتسي .الوحفو ءارعشو ءابدأو ءالع دلبلا اذه يف نإ

 ال دقو ,مهاوس نع ًاجاتنإو ةميق نولقي ال . . تاساردو تاسارد مهلوح رودت نأو ءايلعلا
 .هرخف مه سبيل اذه مهميركتو اومركي نأ نوريدج .لاح لك ىلع مهنكل . .نوديزي

 . هاندأ ىلإ هاصقأ نم نطولاو ضرألاو بارتلل وه امنإو

 :ةداسو تاديس ماركلا بحصلا اهءأ

 0 م ميركتب نولفتحت متنأو ؛ «ةجيهبلا ةليللا هذه يف مكقح نم

 ىلإ هتعفر هر يقلا ةفلتخملا لماوعلاو .هتايح ترطأ يتلا ىربكلا ةماعلا بناوجلا ىلع اوفقت نأ

 .ريدقتلاو ءافتحالاو ميركتلا ةبترم

 ةءارقو .رابخألا ضعب رشنو .رارسألا ضعب فشك انسفنأل حيبن «بناوجلا هذه نمو
 .راثآلا ضعب

 ةنس دلو هنإ ناديز ذاتسألا ةمجرتل تضرعت يتلا بدألا خيرات بتك لوقت

 ءابدألاب صاخلا ددعلا يف ءاج ام ىلع ًاثكتم ناك اهمظعم نأ اودبيو ,م ؟/هاا/

 ريغص رس نع ةليللا مكل فشكأو .ةبيطلا ةلجملا هذهل يضفلا ليبويلا ةبسانمب «لبنملا ةلجمل
 يتلا ةيزيلكنإلا ةعوسوملا تدروأ دقلف .هتبعادم دون انكلو .هفشك بحي ال دق ,هرمع لوح
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 8 . ةماهت ةعوسوم ديلاوم نم مأ لبمملا ددع ديلاوم نم ناكأ ءاوس ءانذاتسأ ىلع سأب الو

 ف كين «ةيفاعلاو ةحصلاب هعتمي نأ هللا نوعدي «ناكم لك يف لب ؛« ءانه عيمجلاف

 . المعو ًالوق تاحلاصلا يف هرمع ليطيو .ءاطعو

 : ةداسلا اهمأ

 رزأمو ىدهلاو ءاذشلاو رطعلاو رونلا دلب يف يأ «ةرونملا ةنيدملا يف ناديز نيسح دمحم دلو

 .اهب فيرشتلاب هللا هابح ةزئاج لوأ كلتو . .نيبحملاو ةبحملاو بحلا ةمصاعو .ناهيإلا

 .اهعيقب ف ءاوثلا نم ينمرحب الأ هللا لأسأ .ةنيدملا هذه ف ةداالولا ىلع هئنهأ دإ ينإو

 اقف لاق ادب هللا محريو

 اهنكل . جر دوب ةروزلا ةيدلا يق ةييتافا ةيدارلا ةييزدلا أ سدالإ :رداصملا لوقت

 . فيرشلا يوبنلا دجسملا وهو « بدأتو ملعتو سرد هيف يذلا رخآلا نطوملا ًاعيمح لفغت

 ف , يعماجلا قوف امو يعماجلا ىوتسملا كاذموي نالدعي مارحلا دجسملاو هنإ يرمعلو

 .(مهناكرأ نم نكر لك يف دقعت تناك يتلا تاقلحلا

 .ةءارق نمدم وهف .باتكلا ةقادصو ةءارقلا بح هبهو هلالج لج هللا نأ كلذ ىلع اوديز
 مويلا امأ ,ملعتأل أرقأ ىضاملا يف تنكو : ةرم لاق دقل ىتح أرقي وهو اهلك هتايح ىضمأ

 . «ملاتأ الل أرقأ انأف

 ؟ ناديز أرق اذام : لءاستنو

 ناديز لئسول ىتح ءأرق ام لكب ًاملع طيحأ نأ عيطتسأ ال ينأ لإ ليخيو «ريسع باوجلا
 فشت ام لالخ نم باوحلا سملتن نأ عيطتسن انأ ديب . باوجلا نع زجعل لاؤسلا اذه هتاذ

 . ةلجترملاو ةرباعلا هثيداحأ لالخ نمو «,ةزفلتملاو ةعاذملاو .ةروشنملا هراثاو .هتاباتك هنع

 نم سيل «بيدألا يف ةرثؤملا ةيفاقثلا لماوعلا سملت ىلإ نوأجلي نيسرادلا نم ًاريثك نإ
 ايانث يف ىدبتي ام لالخ نم |منإو .بسحف بدألا وأ خيراتلا بتك يف هنع هنوأرقي ام لالخ

 وأ ىبنتملا رعش لالخ نم فرعي نأ سرادلل نكميل ىتح .هسفن نع فشكيو .هجاتن

 1 . فراعمو مولع نم هيلع اعلطا ام رثكأ يرعملا
 «ًالوأ هثيدح لالخ نم ناسنإ ةفاقث ىوتسم اوردقت نأ نوعيطتست  ةداسلا اهيأ  مكنإ
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 ىدمو «هتفاقث نم ىرخأ بناوج اوفشتكت نأ متعطتسا .هنم متعمس وأ هل متأرق ام اذإف

 | . هترظن قيض وأ هقفأ ةعسو .هفراعم

 ىلع هييحنلو ركشو دو ةملك هيلإ فزنل ةليللا هذه انعمتجا يذلا لضافلا لجرلا اذه

 ءانثارت بتك يه تافاقثلا هذه . ىتش تافاقث هيف تعمجت .سانلل لب .دلبلا اذهل مدقام

 هبدأ سسأ ىنب اهيلعو ءعضر اهنم .ءارفصلا بتكلا تنب ةنيتملا هتفاقث نإ :لوقأ داكأو

 اى ناك الو «مويلا هيلع وه اى ناديزلا ناك امل ةميظعلا بتكلا هذه الولو .هنادجوو هركفو

 .هومتأرق وأ هومتعمس وأ هومتيأر
 «نيملسملاو مالسإلا مولع تضرع يتلا ةملسملا بتكلا الإ اهينعأ يتلا بتكلا هذه امو

 ةمألا هذهل دحم لك رقتسا اهيفو «هب زتعن ءىش لك ىوطنا اهيف ,نيملسملاو مالسإلا ةراضحو

 .اهمايأ مدقأ ذنم

 لك نم ذخألا : ىنعي يذلا وهو , يئارتلا هموهفم يف بدألا ةفاقث يه لجرلا اذه ةفاقث

 .فرطب ملع

 ء باسحلاو لوصألاو هقفلاو ميركلا نارقلا مولع نم ًائيش فرعي ىضاملا يف بيدألا ناك

 ايو هزاحبلاو تاننلاو ناويحلا ملع نم ائيشو .كلفلاو كلاملاو كلاسملاو ممألا خيراتو

 بدألاو هخيراتو رعشلا نع رثكأ فرعي اى .نيباشعلاو باشعألاو ءابطألاو هخيراتو بطلا نم

 ريسلاو .مهمالعأو داقنلاو مهرابخأو مهتاجردو باتكلاو «مهتاقبطو ءارعشلاو .هلاجرو
 .ريفولا ىيشلا كلذ نعو كلذ نم ظفحيو ,تاياكحلاو .لاثمألاو ,ريطاسألاو مجارتلاو

 .نيفلاسلا ءاملعلا نم مهاوسو قيشر نباو ةبيتق نباو ظحاجلا فرع يف بدألا ناك كلذ
 هراثا تنابأ دقلو ءامدقلا فرع يف بيدأ  هراثآ هنع فشتام لالخ نم /ناديزلا ذاتسألا

 . ةعماجلا ةماعلا ةيعوسوملا هذه نع

 اهنأب لوقلا ىلع تؤرج نإو «ةديلتلا هتفاقث نع لقت ال اهنأ نظنف .ةرصاعملا هتفاقث امأ
 ناك ديزي وأ نرق فصن ىدم يف ةفاحصلا يف هلمع نأ لإ ليخيو «بحرأو عسوأ نوكت دق

 .لومشلاو ةعسلا هذه بابسأ ضعب
 : ةداسلا اهمأ

 ةيمشاهلا ةيقارلا ةسردملا يف هتسارد دنع انفقوو .«ناديزلا ةايح ةمجرت نع ثدحتن انك

 ' اهدنع انفقو يتلا ةطقنلا ىلإ دوعن نأ انل ناو «ةفاقثلاو بدألا عوضوم ىلإ اندرطتساو «ةيندملا

 خيراتلا ةدام سردف .ميلعتلا كلسب قحتلا ةسردملا هذه نم جرخت نأ دعب هنإ :لوقنل
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 ةفيظولا ىلإ ميلعتلا رجه مث «نيماع كلذ يف ىضمأو .ماتيألا ةسردم يف ةيمالسإلا مولعلاو

 ددع يف بلقتو ءجحلا نوؤش ةيريدم يفو .ةمركملا ةكمب ةيلاملا ةرازو يف فظوتف ةيموكح ا

 دعاقتلا ىلع لاحيو ءايئاج ليسا هل ادب مث «ةبترم اهالعأ غلب ىتح |مههيف فئاظولا نم

 .نيعبرألاو ةسماخلا خرش يف لازيام وهو كلذ هل متو

 يمايأ رش نأ كيلإ نمو تنأ فرعت نأ ىقب» :اهيف لاق ةملك ةلحرملا هذه نع بتك

 ينلعج ام اهنم تملعتو «ريثكلا اهببسب تلهجو .ًادبع ًافظوم اهيف تنك يتلا مايألا 0

 «أينيتور» قاروألا بيلقت يف هنامز بوذيو «بشخ ءارو عيضي .فظوي نأ ركفلا ىلع قفش

 ىقلتي الف ,لوغشم سيئر ءارو يرجي . . هريغ نم ًاحورشم مزلي ام ذفني وأ 0
 يمايأ ريخو . ةرايسلا باب ىلإ نولاصلا نم لصوملا زيلهدلا يف .فاتكألا ءارو نم الإ اباوج

 . مايألا هذه اهيف الإ ينبسحأ الو ًالعم اهيف تنك يتلا مايألا كلت

 هريكفت يف يفيظولا لمعلا اذه رثأ نع لءاستن «ةينأتم ةفقو ةلحرملا هذه دنع فقنل

 لكشب جاجحلا عم لماعتلاو .حجحلا نوؤش ةيريدم يف لمعلا نأ انل ودبيو .هكولسو هتفاقثو
 تافاقثلاو ريكفتلا نم ًاناولأ نولمحيو عقص لك نم نودفاولا مهو ءرشابم ريغ وأ رشابم

 . ةيبدألا هلامعأ لك يف ريبكلا هرثأ هل . . كولسلاو

 يسفنلا دادعإلا روط يف ناك وأ كاذنا تاباتكلا ٍضعب لوازي ناك له يردن انسلو

 م ناديز ذاتسألا نألف باوجلا لهجن انك اذإو اعيش بتكي نأ نود «ةداجلا تاءارقلاو
 .اهرودصو اهرشن ركذي ملو «بتكلا يف اهرشن يلا هراثآ خرؤي

 ناك هنأكو ,ةفاحصلا ناديم ىلإ هتيلكب لزن ناديز ذاتسألا نأ ودبي ةفيظولا ةلحرم دعب

 ةيملعلا طاسوألا ف اردقمل .«سانلا نيب اءورقمو .هملقب ًاروهدتم ادغ وأ هبدأب افورعم

 ةسائر مث كلو دالبلا ةديرج ريرحت ةرادإ هبلإ تالدسأ ان كلذ الول , ةيموكحلاو ةيعاتجالاو

 .اديدم ادمأ ..يةودنلا ةديرج ريرحت ةسائر ىلوت مث ءايناث اهريرخت

 يف دجي ام ىلع عالطالا مئاد هلعج لوؤسملا يفاحصلا لقحلا يف ناديز ذاتسألا لمع نإ

 .ةيملاعلاو ةيبرعلا دالبلا يف يرجي امو ءاياضقو رومأ نم ةكلمملا بلق

 دق دفار ,تامولعملاو ةفاقثلا نم مخض دفار هيف قفدت بناجلا اذه نم وأ . . انه نم

 . . هلايذأ ررجي اداقنم هءاج امنإو ءادماع هدصقت ناديز نوكيال

 بدألاو خيراتلا يلقح يف ةصاخبو ةءارقلا يف ةمئادلا هتبغر انيسني الأ بجي اذه نأ ىلع
 .امهاوهم نيذللا
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 *ةداسلاو :تاديسلا ابعأ

 خيشلا عفد «ءاصقتسالا بحو ثادحألا عبتتو خيراتلاب ةليللا هب ىفتحن نم فغش نإ

 يف اوضع هنييعت ىلإ - هتنج حيسف هنكسأو هتمحرب هللا هدمغت - خيشلا لآ هللا دبع نب نسح

 ةسائر هيلإ فاضأ مث ءاهسلجم سيئر هللا همحر ناك دقو ءزيزعلا دبع كلملا ةراد ةرادإ سلجم

 ثارتب ينعت «ةمكحم ةيميداكأ ةيلصف ةلحم  مكيلع ىفخي ال اك  يهو .ةرادلا ةلجم ريرحت
 . ةيبرعلا ةريزجلاب ةلص هل امم ,يمالسإلاو يبرعلا ملاعلاو ةيبرعلا ةريزجلاو ءاهركفو ةكلمملا
 راثا يه نيأ :لئاق لوقي دق نآلاو» .اذه انموي ىلإ اهريرحت سيئر ناديز ذاتسألا لازي الو

 ؟؟ نيب نيب يه وأ تعاض وأ تعمج لهو . .ةعاذملاو ةروشنملاو ةعوبطملا ناديز

 نوطب يف ةيوطم لجرلا اذه راثآ نم ًادج ًاريثكو ًاريثك نإ /لوقن لؤاستلا اذه نع ًاباوجو
 رظتنيل هنإو .هاوس هعمج الو ,هبحاص هعمجي مل .ريثألا تاقبا ريعو تالجملاو فحصلا

 هذهم اوموقيل .نييملعلا نييميداكألاو ,.نيهجوملا نيفرشملا ةذتاسألاو «نيسرادلا بابشلا

 . فيرشلا بجاولا اذهب اوضبنيو ؛ةمهملا
 . هيلع انفقو ام ءامسأ ددعن ءالوأ . نحن اهو . .بتك ةروص ىلع رهظ راثآلا كلت نم ليلق

 الوانت فلزلا افوانتاو ةناحنسو ايانييف نيعبسو ةعبسل ةمجرتوهو ««لطب ةريس» باتك )١(

 لثملا صالختساو هل مجرتملا يف ةريعلا وأ ةمظعلا يحاون زاربإ همه ناك ذإ افي

 . هكلولسو هتايح نم ىلعألا
 يتلا تالاقملا ضعب هلصأ «اهنم ةثالث تيأر ,ءازجأ ةدع يف باتك اذه .«رمحو رمت» (0)

 ,ةيدوعسلا دالبلا يف امهلبقو «ةودنلاو دالبلا يديرج يف ,ةفلتخم تابسانم يف اهبتك
 نأ بحن» :ناديزلا لاق باتكلا اذه ردص يفو . شيقارقو رمجو رمت : نيوانع تحت

 ىودبلا داز شيقارقلاو رمجلاو رمتلاو «بتكي يذلا شماحلا ريبعت يف ةايحلا |ملل ديعن
 ينتتضحو .مأ هيف ينتعضرأ» هيف تأشن رعش تيب يف اهيلإ نحأ يتلا ةوادبلاو ,هتدعو

 هيف تبع الو ,ساق موي يف يلع مع نيع تكبو «بأ ينامحو «لاخ ينزعأو «ةدج هب
 ةنيدملا يف «سيمخ شوح» يف نآلا هناكم فرعأ رعشلا نم تيبلا كلذ . هئانف يف يبارتأ

 . (ةرونملا

 يبرعلا باتكلا ةلسلس نم (78» مقرلا لمحي وهو باتكلا اذه رهظ .«ملق تارمث» (9)

 دبع ذاتسألا هل بتك م١1٠5١/١148١ ةنس ةماهت ةسسؤم تارادصا نم .يدوعسلا

 ةريدج بناوج نع فشكو .هركفو ناديز ملق ليلحت اهيف لواح ,ةمدقم ىرفج هللا
 . ماتهالاب

 يف 08 مقرلا لمح .ةماهت تارادصإ نم مخضلا باتكلا اذه ,.«فصنو ةملك» (:)
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 هتمدقم بتكو م1187١/-ه57٠5١1 ةنس رشن .يدوعسلا يبرعلا باتكلا ةلسلس

 . ناثع يعابس موحرملا
 ١78 مقرلا لمح دقو ,م٠15١11815/1 5 ةنس ةماهت تاروشنم نم .«ةحنجم رطاوخ» (5)

 (ةينادجو رطاوخ - هناونع نم رهظي (ى وهو .يدوعسلا يبرعلا باتكلا ةلسلس يف

 ىلإ اهلقنف ءرطقلا هللب روفصع ةشاعترا هداؤف اهل شعتراو .بتاكلا رعاشم اهل تزتها
 . عومجم باتك

 ضايرلاب «بتكلا ملاع» تاروشنم نم اذهو «.( : ةفاقثلاو خيراتلا نع تارضاحم» (59)

 نم ددع يف اهاقلأ يتلا ثاحبألاو تارضاحملا ضعب ناك باتكلا نم لوألا مسقلا

 ةيملاعلا تارمتؤملا يف وأ «ةيبدألا يداونلا يف وأ ةيفاقثلا زكارملا يفوأ .ةكلمملا تاعماج
 ةيملاعلا مصاوعلا ىدحإ يف وأ «يبررعلا جيلخلا لود يف وأ ,ةكلمملا بلق يف ةدوقعملا

 . نيقرشتسملا نم ريثك هرضحي رمتؤم يف
 ول نأ دون مكو «لطب ةريس) باتك يف رشن ام ضعبل راركت هنإف : يناثلا مسقلا امأ

 . باتكلا اذه نم ةروركملا مجارتلا هذه تفذح
 هيف «ريبكلا نايكلا اذه سسؤم خيرات يف باتك هنإ .«ريبكلا نايكلاو زيزعلا دبع» (1)

 يف ةكلمملا اهتغلب يتلا ىربكلا قافآلا مسرو .ميظعلا ينابلا ةريس يف ناديز ضافأ

 ..هدعب ةنامألا لمح ىلوت نم دهعو .هدهع

 : تاديسلاو ةداسلا اهمأ
 داكي «ةزيمتم ةيصخشو .ةصاخ ةهكن هل «زيمتمو ديرف بولسأ ناديز ذاتسألا بولسأ

 ال حضاو «لهس طيسب بولسأ هنإ . . هيلع همساب بتاكلا عقوي مل ولو .ءىراقلا هفرعي

 .:ءاوتلا الو ىضومع الو هيق ليقعت

 ةقيرط ىلع بلقلا بولسأ يف ميس الو ,يعيدبلا فلكتلا نم ًانول هيف دجي سانلا ضعب
 نم رخآ ضعبو 0 سانجلا بولسأ ىلع وأ ,.«تاداعلا تاداس تاداسلا تا

 ين بليرق وف انايحأو «يعفارلا قداص ىفطصم بولسأ نم ةبيرق ةروص هنأ ىري سانلا

 داقعلاو يعفارلا نيقالمعلا نيذه بولسأ يف نأب فيضيو . .داقعلا دومحم سابع بولسأ

 ًانايحأ كلذكو . . عيرسلا لهسلا مهفلا ىلع ىصعتست يتلا «ةلازجلا وأ ديقعتلا خم اعيش

 . ناديز ذاتسألا بولسأ نوكي

 نايبو هليلحتو .بيدألا اذه بولسأ ةسارد ددص يف انسل ةجيهبلا ةليللا هذه يف نحن
 رقن انأ عم . . ليمجلاب فارتعالاو ءانثلا تايآ ةفزو «ةبحملا سرع يف نحن امنإو هيلعوأ هلام
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 ءرشب مهف قلخلا ةيقب امأ .زيزعلا هباتكلو هل الإ لامكلا نوكي نأ ىبأ هللا نأب فرتعنو

 .بيصن دهتجم لكلو . .انووتصب 0 زتطخ

 : ماركلا ةوخإلا اهمأ
 : نيفقوم يف نوكيام ىلحأو «ناديز بتكي ام لمحأ نإ : مكل تلق نإ ًافصنم نوكأ يلمل

 يف ثدحتي نيحو .ريبكلا نايكلا اذه ةانبو لاطبألاو تالوطبلاو ثارتلا يف ثدحتي نيح
 حلا

 هوذختا ام ضعبو بابشلا ضعب ةهافت نع وأ «ةيبرعلا ةمألا عقاو نع ثدحتي نيح امأ

 نأ رعشتو . . ةرارملاب ضيفي هنإف ,ليصألا يبرعلا قلخلا اهنم ىيحتسي «تاداعو كولس نم

 + .روطتملا قوق وهظت داكت' ةعمدلا نأو . .ةيقووخلا"ق قفدعي ريغسلا

 !! ةبحألا اهيأ

 ولحيو . .اهبعاتم نم مكبولق أدص اولجت اهلعل . .ةظحل ىلحألا بناجلا دنع ًاعم فقنل
 . . ةعاس يف هل ةلؤم . . مايألا نم موي يف قاذملا ةرم تناك نإو . .اهبتاك انذاتسأ ىدل اهعاس

 يف ةذللا اوغتبا : ناربج ةملك أمئاد ددريو لوقي يذلا وه هنأل . . فاطملارخا يف هذلت انأالإ

 .بحلا يف ملألا اوغتباو ءملألا

 :ناديزلا لاق

 م يتلا ةملكلا قطنأ ىسأر تحرأ نإ ةعاس ةداسولا ىلع ةدحولا يف ىنتعضو فيك يردأ ال

 فرعأ مل يننأل (هامأاي) اه لقأ لو « يمأ تتام دس قيم دقن ياو للطالب لأ

 يفو .ءارضخلا يتلوفط يف (هامأاي) لقأ ل .ةمومألا نانحب تيظح تنك نإو «مألا ئنعم

 ؟ يتخوخيش يف مويلا اهوقأ فيكف .يتلوهك يفو ءرضنلا يبابش

 .ةدجتسم ةلوفط ةخوخيشلاف ءًاديدج للفط داع دق خيشلا امننأك ءنزح ينكلتماو

 . يمأ ىلإ تثدحت دق نكأ مل انأو .ةدخملا ىلإ ثدحتأ

 . يتات» يل لقت ملو .تتام يمأ نأل انإو ءضرم نعال 3 يتلوفط تناك

 . .ةبتعلا يطخ ..

 فالأ 50 ةملكو .مألا 5 «لفطلا اهب حرفي يتلا ةملكلا ,«(يمأاي) لقأ مل
 . (هامأاي) لقأ مل نأ بركلا ىنضمأ دقف اهوقأ نأ تبذعتسا نإو مويلا يننكل «تارملا

 (يتزيزعاي) لوقأ تنك لب ءدحأ يأل وأ .ةدحاول اهلوقأ نأ ؤرجأ مل (يبيبحاي) ةملكو

 ةملك اهايأ ينتبلس دق (ةبيبحلا) ةملك (نأك «(يتيغافاي) . .(يتيلاغاي) . . (يتديساي) .
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 . اهتمرح يتلا (هامأاي)
 ينم تعاض نيح .يه |نأكف .«بحلا يه مألاف ءبلسلا اذه نم ًاعزاج تسلو

 . (ةبيبحلا) يناثلا اهمسا . . (بحلا) يناثلا اهمسا تعاضأ

 يلاعت) يتانب ىدحإ يدانأ . .ةنيزحلا ةركفلا درطأ ..ةدخملا نع دعتبأ تبصتنأو

 ءارهزلا ةمطاف هتنبا يداني هنأ اوركذ لكك هللا لوسر لئامش يفو اهيبأ مأ تنبلاف «(هامأاي

 نميأ مأ يتديس هتنضاحل ِةِلكَي لوقي ناك امك .(اهيبأ مأاي) ةمحارلا ةوبألا ةفطاعو ميركلا هلوقب

 . (هامأاي) نميأ مأ يتديس هتنضاحل ٍةِلَو لوقي ناك امك (اهيبأ هامأاي)

 :ةداسلا انيأ

 . .ناديز نيسح دمحم ذاتسألا يف لضفلاو بدألا بناوج عيمج ىصقتسا نأ ديرأ ال

 ريبعتلا ىلإ نوقوتي ءرثك نيبحملربنملا اذه كرتأ نأ رثوأ ينكل . .لوقلا نمريثك كانه ناك نإو

 . مهرمع قيدص ىلإ ركشلا تايا ءاجزإو ,مهفطاوع مخز نع

 -- تاديسلااهمأ

 «نيدلاو «ثارتلل صاالخإ «قفدو «بح رعاشم هبلق ضافأو . .بحأ لجرلا اذه

 . ًاعيمج نمانلاو «تابشلاو «قيتمؤملا دلبلا 0 .نطولاو «ةبورعلاو

 . ةيفاصلا ةملكلا قاشع نم ًاريثك حرفأو ءانايند هب رطعو .هتايح لاوط ءاخسب هبح رثن

 ةحصلا ءالأب هدميو «هتياعر نيعب هألكي نأ هللا اوعدأو ,ريدقتلاو ميركتلا هيلع اوضيفأ

 . ءازجلا ريخ مدق |مع هيزجيو «ةيفاعلاو

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 . .نيمأ خيش يركب /د
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 سرسسففلا

 110701010111 1 11111 هبدأو هركفو هتايح . . .ناديز نيسح دمحم

 ااا 0 11 تاركذمو تايركذ

 اراض ولا رص توحتما ف نما م ون وحج ماو )١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 31 ا ار وو ما حاف فا (؟) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 1 ا (”9) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 111 ا ملا يشل نوم ل ب ا ا (5) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا اا ااا ا (5) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 هد و مال واطلاق ا (5) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 كا ا (1) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ال ل م هاما مطل عين مت ماو و سقم لو (/) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 0000 11111121 (9) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا ا م و سل ا م م ل )٠١١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ل )١1١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا ل )١5( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 0 0 0 11111 )١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا و و ا )١5( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .ةبيط

 1 ا اة وخستم و ا ط ا ف )١5( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .ةبيط

 11 ا ا م ف طمورو سوح لة عسا )١57( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 11و سوا عحامس تعجبكم نسما )/١1( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 اك ب ساس ساب وول ل وم )١8( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 1 كوست هاف سا اخ طم )١9( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ب و صح ا ا م م )٠١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا و ا و ا سل م )7١( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 ا ا (؟5) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .ةبيط

 154 و حاجا ل (77) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 اا وطبخ و است همام تبق عج (75) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط

 11 اول وس ألا او لحلو جا (70) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . . ةبيط



 ناثع يعابس ملقب ةمدقم

 يرفج هللا دبع ذاتسألا ملقب ةملك

 مع مو مم مع علل

 (؟7) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (71) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .
 (؟/) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .

 )١9( ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .
 )١”7( ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (؟١) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (؟؟١) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (*”5) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (85) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .
 (؟05) ناكملاو نامزلا يف ةلحر 1

 (75) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (اا/) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (؟/) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (؟9) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (109) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .
 (4 ١١ ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 ((57) ناكملاو نامزلا يف ةلحر . .

 بس(:45؟) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 (179) ناكملاو نامزلا يف ةلحر .

 لاو ا. د. او ده واه د. عاق ده هده عاق ه عاق هاه هه هى ولاه

 ماو د. د. د .اث اد. ا. اوافق عاق عاع عاق. هى ه6 واه عاف اه داع
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