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 «ةمزال نكت مل ةمزأ) نع :ةمدقم

 00 أ[! لمتكت مل ةمارد ىلإ ةكلاس ريغ قيرط

 «ةمزال» نكن حل «ةمزأ» نع

 هاه اشو .ءاواه ءافا6 5 5 2 5 2 3 1267 ماع ةروصلا *

 نك ا و علا اي ع ا لف قي زد لايخ 4 وك نو اي" ايات ةسارذلا لوح تاللسارم ل

 ةأرج رثكأ تارارحو ..ل

 تالافملا ةعومجم

 (لمتكت حل ةسارد)

 شاقنلا زجوم

 6 د تل 2 اهلل كفو نق أ كلفت“ لقا نفل" حف هاو عنا حركه داو افا درفت دهأا اق هن مأمن ها ها يا "يلوا او
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 تايونحملا سرهف

 تاراوح

 «نآرقلا ىف نمرلا» نع موهينلا عم

 5000 ....2..... (ينوشقان مل : ىتملك لرقأ ينوعد)

 نودب حيسملا لظي نأ ذب ال اذامل :بيرق نم ةروص

 1ظشظ 0 0

 2” ةلثمألا

 70 ا تازجيعملا

 12110 ةباجحسالا

 21ظ0ا جورخلا -

 هللا ملاع نع عافدلل اوّدصت :موهينلا قداص عم ءاقل
 ا !ايدموكلا ةلفاح ةحمل ىف ..بحرلا

 تاشقاتمو دودر

 2كظه 070000 ءىراقلا ةماركو بتاكلا ريف

 525020006 (نآرقلا يف زمرلا ةمارد) يف موهيلا عم

 00 ......... سان اي انيف هللا اوقتإ

 111011 1 1 1 ]1 ةينارقلا ةصقلا عم

 000000 (..مدآ لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ)

 ةلاقكلا رقت ضفرت اهرداعم دذعت ىلع ةغللا بتك

00000 0 

 انتم ةيادب (0)

 ا ا و ا ل حجهنملا *

57 

121 

1033 

109 

15677 

171 

101 

17 

151 

153 



 الثم برضو *

 700000000 ةيئارقلا ةمقلا *

 257000 ا نالاؤس *

 نورتمي هيف يذلا قحلا لوق ميرم نب ىسيع كلذ (3)

 00*20 ا 111 0 هلك كردي ال ام *

 ل ةئاجه فورحب هدلاو ءميرم ةروس #*

 ميرمو نارمع لآ ةروم نيب ايحي هدلوو ايركز *

 2000 مم هو هموم وج .ماوتلا ةسفقلا 9

 2010 00000 ىلوألا ىلإ *

 ةقللا ةراشلا ءةكلذف *

 ل ةقديزلاو عالمإلا نيب ةقرمفتلا لصيف لل

 *77110أ0اأ111]ز]ؤزؤ]#]ؤ]#1]ؤ 4100و نوناقر هصو *

 33 77 ... رخآلا

 0 | ؟فيجلا نوشهئيو نونعطي نيذلا «

 ا ا موهيلا ملكت اذكه *

 107000 ةركاذل #*:

 00000 مهحاورأ دوقت مهتسلا برعلا *
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 9٠ .٠ ه0. ٠ 9 و . 9 يأ 9 وى ال 9 9 (ءانمألا عيس اهلمح ةئامأ 1
) 

 6 0 ل 8 ٠ ٠ . ل ل . .٠ . 9 ٠ .٠ ٠ ا ام

 0 00 ٠ و ..اطخأو ..اطخأ موهينلا ) أطخأ

 00 9 يبدألا يرفللا جهنمل :

 8 ... سهنملا هلذخف 1 ا

 0 لا  جهتملا *: 000 : 8 - ١ لذخي 5 نارقلا لوق تغيب 0 و«

 0 ةزجعملاب

 00 1 نوملاعلا لاق اذامف «#

 8 م ةيضف ىف ب ري اب يفق يفر

 0 هب لوقن يا ظ

 : 2 يا لاق (7)

 00 ١ موهينلا ةيفلخ ىف أطخل 9 ل ةق . | . 1

 الا -6 نيب ركفلا 0 : او يداملا فذملا ا
 ملعلاو ةغللاو ةفرعملاو 0

 03 نيداملا مامأ لاو قلعت 6 7

 ْنم ليزم #* لافهج و نيداملل ةلغسألا :

 هاه مه جاو او ا هاه »© 00 ا سو

ا

 

 ه ها م ادفع اه ده ها دقاق هده ادها ه8 #0

 هه. هلأ ىف هه [< ©

 مهفشكت ركفل 1 مهترظن *



 000 ملعلا متاع ميركلا نارقلا لماعي اذكه (9)

 ل م ملعلا ملاعو نآرقلا »

 0000000 ىلوألا أطخلا ةقطنم ىلإ ةراشإ *

 . نانويلا ةفسالق ضعب مهو يف مقن ال ىتح *
 انرظتنت لامعأو ..فاطملا ةمتاخخ (10)

 0 ا ا ل ا ال تم ب راقب 1 11 4 بيلا ملاع ©

 000100 0 000رمر ةناعلا أطخلا ةقطنم *

 اليلق الإ ملعلا نم متتوأ امو *

 50000 الثم الإ اذهب تدرأ اه *

 00001111 1 0 ةزجعملاو يحولاو ةوبلا 3

 5200 ل ةثلاعغلا أطخلا ةقطنم *#

 هم ةزجعملل ىرخأ بناوج 0

 525000 رجعملا نآرقلا تايآ ءهّللا لومر ةيآ *

 ا 4 ا زجعملا نآرقلا :ءدب ىلع دوع *

 ا ب رولا ا ا يلوا أ قي ينو عع ل اا هعمص ماهم 1

 70000000 ةمألا رخآو ..رمألا رخآ هل

 اا قاتعنإلا ةيؤرو قالفنإلا ةدقع نيب موهيلا قداص



 تايوتحملا سرهف
 ك1 نآرقلا يف زمغ مأ زمر (1)

(2) 

000 

 شيوشتلا ةنحم شيعي مروهيللا :نآرقلا يف زمرلا لوح

 0 هوذقناف يركفلا

 000 ؟نارقلا يف زمرلا ةمارد» لوح

 00-5 ............. ةيشيراتلا ءاطخألا :ًالوأ

 2000000000020 ةيركفو ةيثحي ءاطخأ :اناث

 121070 0000 ؟ديدقلا لكأ نم

 0 .فيلاكتلا ةظهاب ةبعل ديعلا ةجعن

 ا فاطملا ةياهن

 . ؟«ةلاغترب ةبهارل ىذبت ءارذعلا ميرم» اريحم ينيد زغل

 ريرفت
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 .ارشرل)

 ..ةدددللا ةفاحصلا ىلإ

 ..دوؤدولا و تاراوحلا و ةساودلا توشد يذلا

 (..ةيرح لكد



 هنإف بنذ لك يبنذ ناك نأو»
 «ابثات ءاج نم وحملا لك بنذلا احم

 (يبنتملا)



 «ةفزال» نكت 7 مل :ةمذأو ,.نخ





 : له دعم
 1 ةمزالا نكت ممل 1 ةمزأ“ نع

 !!لمتكت ممل ةسارد ىلإ هكلاس ريغ قيرط

 قوف ايبيل قرش ةعباقلا يزاغنب تناك :1937 ماع

 ةنيدم ..نيتيقيرغإلا (قينرب)و (سريريبسوب) يتنيدم اياقب

 رجح ىمرم ىلع يئارلل ةبيرقلا اهدودح حولت ةريغص
 لثم مانتر «نيطبارملاو ءايلوألا ةحرضأب اهبورد ءىلتمتو

 يضمنتو ىلاطيإلا لتحملا نيع تحت ةيللا نذملا نم اهريغ

 فيلا تردي تناك ةيعب ىلع .:ةياترو لقافت اهف ءادألا
 قطام فلتخم نم بايش «بلاغلا يف ءاهدوقوو ةلعتشم

 ملاعلا قفأ يف بهتلتم ةناثلا ةملاعلا برحلا رداوبو ..اييل

 .نيماع دعب

 عاطقنا الب ًاريزغ رطملا لطه ثيح ماعلا كلذ يف

 .موهينلا قداصلا دلويس ةنيدملا كلت يف ..مموملا ضافو

 ..شيشحلا قوسب ةلئاعلل ميدق تب يف «يبل لفط يأ لثم

 دحأ هنم ةييرق ةفاسم ىف هرواجي يذلا ريغصلا يحلا

 تاقرطو ةقزأ هيف ٌّبصتو يلاطيإلا شيجلا تاركسعم

 رخآلا ملاعلا ىلإ هتدلاو لحرتسو ؛يقتلتو عطاقتت ..ىرخأ
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 هلاوخأ ىدل دعب نم ًاختيسو :هتدالو نم عوبمأ كعب

 يذلا (نيسح يديم) :ديعب رخآ يح يف يجاهنملا لآ
 ةيفنلا نع نسارشلا هيت مم ةلاطبألا تتاطلسلا كرم
 هغولب ىتح حالسللاب نوججدم ادنجو ةباوب امهنيب تلعجو

 نمحرلا دبع بجر هدلاو بوص دوعيف (1945 ماع) ةنماثلا

 قوقح نع مفادملا يباقنلاو رجاتلاو راحبلا ..موهينلا

 ودغيم (1967) ةدالولا نم رخآ ًاماع نيثالث دعبو .لامعلا

 نم رّوطي (ةقيقحلا) تاحفص ىلع ًازراب ابتاك موهينلا اذه
 قرطيو ةيبيللا ةيبدألا ةايحلا يف دئاسلا ةلاقملا بولسأ

 رشنيو هلوح نم راغلا ريثيو ةقلغم اهباوبأ تتاك تاعوضرم

 .(نآرقلا يف زمرلا) نع لمتكت مل ةمارد

 :عقاو ىلع ةلالطإ *

 يبيل ليج نم وهو .ةربك ةبهوم بحاص مرهينلا ناك
 عوجلاو رّمفلا نم ةمتعم اياوز هتايحو هفورظ ترتعا
 ةيملاعلا برحلا دعب ام ماوعأ يف أشنو «ةئابلا ةجاحلاو

 هلالخ تثدحأو هرسأب ملاعلا ىلع اهلالظب تقلأ يتلا ةيناثلا

 ,نفلاو ةفاقثلاو ركفلاو داصتقالاو ةمايسلا يف ةريبك تالدبت

 نم .ايدلا نم ةّيصق تاحاسم ىلإ لالظلا هذه تدتما دقو

 رثآ نم هجولا رودجملا دلبللا ,موهيلا نطوم ءايبيل اهنيب
 رجفت لبق ءارحصلاو رحِلا نيب دتمملا .برحلاو لالتحالا

 .ةلئاهلا هلامر تحت نم طفتلا

 ةطقن لاوطلا اهيلايلو اهمايأب ماوعألا كلت تناك

16 



 «ةمزال» نكن مل «ةمرأ» نع ةمدقم

 ليجلا دارفأ مظعم ناكو «ءنييللاو ايل ةايح يف (ةلصفم)

 لبقتم ىلإ شظعتي اهماغلأو اهاظلب ىوتكاو اهثياع يذلا

 نم بارتفالا ىلإ قاتشيو ةفرعملا ىلإو ةيرحلا ىلإو ؛نمآ
 فطصا دقلو ءاهب كاكتحالاو ىرخألا تافاقثلا رداصم

 بئاقحو ةثر سبالمبو ةديدع ريباوط يف دارفألا ءالؤه لج

 ندملا يف ةقيتع ٍنابم مامأ برحلا داتع تافلخم نم ةئدص

 نيملعم نم ةبطرلا اهلوصف يف سوردلا اوقلتيل ىرقلاو
 ءاطعلا يف الاثم  نمزلا كلذ  اوناك نييرصمو نيبي

 .ةيحضتلاو ردانلا

 رهاقلا مقاولا مكحبو ءاهلمجم يف ءدالبلا تناك

 :همهأ ءءيش لك يف شحوم غارف نم يناعت بعصلاو
 اهادبأ يتلا تالواحملا مغر ؛(يفاقثلاو يركفلا غارفلا)

 رورمب تعّونتو امحال رداعملا تدجاوت اميف لاجرلا ضعب

 يف ةصاخ «ليجلا كلذ نم نيريثكلا نيعأ مامأ تقولا

 .دامح ةيتكم «هيقزوب ةتتكم ءصيقيعقوب ةبتكم :يزاغنتب

 ىلإ نيملسملا ناوخألا ةعامج نم نييرصم ةثالث ءوجل
 ةلاصو «يكيرمألاو ؛ءيرصملا يفاقثلا زكرملا .يزاغنب
 ءامنيسلا رود ؛ةلوجتملا ةبتكملا «ةيتاطيريلا ةعلاطملا

 يزاغنب ىف اهسيسأت دعب ةيبيللا ةعماجلا ىف داورلا ةذتامألا

 وطشان :ةيهوتملا ةيفاقثلا اهمساومو 5 ماع رخاوأ

 يف لعافلا رودلا باحصأ نم ةنيدملا يف يلهألا لمعلا

 ةمألا وحمل ةيليللاو ةيبعشلا سرادملا لالخ نم عوطتلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نم انه مرهينلا ناك) سانلا نيب يعولا رشنو رابكلا ميلعتو

 لازي ام وهو لوصفلا كلت يف ميلعتلل اوعّوطت نيذلا بابشلا
 ال ٍدح ىلإ قيضي غارفلا أدبو ؛(ةيوناثلا ةلحرملا يف ًابلاط
 اهب تمتها يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا راشتناب رصبلا هئطخي

 برعلا نيملعملا نم ديزم دفاوتو ؛ةثشانلا ةلودلا

 (رمحأ) ناك يذلا طخلا ىلع تايففلا لوخدو «بناجألاو

 .ريونتلاو ةفرعملا نم نهظح لِي يف

 ناك هليج نم رفن عم ءعقاولا اذهل ًاقفو :موهينلا
 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ءرداصملا هذهب ًاعبشتم
 زواجت هعالطاو هتئاقثب هنأ حضاولاو «ةرمتسملا ةءارقلابو

 ثدح زاتجالا وأ زواجتلا اذهو «(ظفاحملا) عمتجملا قافآ

 اهيلع لاعتي مل هنكل هعم مدطصاف ..ةلماك ةقثب هنم

 تاداع نم عمتجملا ماوق تلكش يتلا قافآلا هذه

 تلعج .ةسارثب اهنع عافدلا متي ةثوروم ةفاقثو ديلاقتو

 نم هيلع اولّصحت امب نورئأتي ءهرمع يف نمو ؛موهنلا
  ةدودحم تناك نإو ىتح  ةفرعم نم هويتككا امو تاءارق

 ذيزملا ىلإ هناوقنعو بابشلا ةمامح يف مهو اهنم نوعلطتيو

 ىرخأ داعبأ ىلإ - رصاعمو  مهيأر يف - شهدم وه امم
 كلت تناك .لوصالاو روذجلا نع ىلختلا نودو ًاقارشإ رثكأ

 «بلص راطإ نم جورخلا وحن هليجو موهينلل ةوطخ هيادب
 ةجئار تناك (ةفرعم) يف دذحت .هقارتخا ريسعلا نم

 يذلا (طيبلا يقفلا ةريخو ةفاقث) يه ملاعملا ةحضاوو
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 «ةمزرال» نكن مل «ةمزأ» نع ةمدقم

 ةفاقث «يعو الب اهثراوت ةئّوشم تايناكمإب نايبصلا مّلعي
 ريطاسألاو تافارخلا نم فيثك راتسب ىطغم اهيف نيدلا ناك

 يتلا ةنولملا قرايلاو ةحرضألاو تارازملا يف دقتعت تلظو

 ةنجلا نم اتطبه ىقفلا كلذ ةقلفو اصع نأ ربتعتو اهبابق ولعت

 نيباعثلاو رويطلاو رجشلا نم ةنيعم عاونأب كربتلاب نمؤتو

 ىتح جحلا ىلإ بهاذلا تيب ىلع قلعت يتلا ءاضيبلا ةيارلاو

 ةباتكو روخلاو عومشلا داقيإو نيطبارملاب فلحلاو هتدوع
 عمتجملا يف تحس رت تاداع نم اهريغو ..مئامتلاو ةبجحالا

 هتباهمو هلالجب ميظعلا نيدلا ناكو ءاهنود نم وأ هتدارإب

 ىفو ايل يف ٍذثنأ سانلا لظو «ءةلصب اهل تمي الو اهجراخ

 اهتحصبي نومزجي ءانلاو لاجرلا نم ةمخاتملا نادلبللا ضعب

 دعبأ ىلإ ءرجعلاو فوخلاب اهءازإ نورعشيو اهتسادقو

 عيمجل نودصتيو ءاهبيبب مهيلع لحت ةنعلل ءاقتا «ىدم

 ةفلختم ةفاقث تناك ؛ء(اهردق) نم صاقتنالا تالواحم

 ءطاطحنالا روصع اهتّذَعو ةيمالسإلا تاعمتجملاب تقحلأ

 اوناك نيذلا بناجألا نولتحملا اهعيجشت يف مهمأ امبرو

 اذه نإ .وحنلا اذه ىلع (ًايدلب) مالسإلا ىقبي نأ نوديري

 لظو موهينلا قامعأ يف ةذحب مكارت (يئادبلا) نوزخملا

 ىلع ةفلتخملا هتاباتك ىلإ هتركاذ نم ههعذتي هيدل ايبح
 «تاداعلاو ميهافملا يف روطتلا ثودح نم مغرلاب ماودلا

 عمتجملا يف ةيمولا ةايحلا هجرأ يفو ءةفرعملاو ركفلاو

 طيبا يقفلا) نأ ىلإ ةراشإلا يرورضلا نمو ؛يبيللا
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 نم ريثكلل ىرخألا ةروصلا لثمي ال (تاردقلا عضاوتملا

 لايجأ مهتفرع نيذلا نيرّونتملا نييبيللا ءاملعلاو ءاهقفلا

 ىلع فلتخم رخآ نأث مهل ناك كئلوأف ءاهئانبأ نم ةديدع

 نورخملا كلذ نع أشني نأ ًايعيبط ناك .!نمزلا ىدم

 يف وهو ؛نيريبك فالتخاو مادطصا رودصلا يف لصاحلا

 ًاعارص هقايس ىف لّثم امئإو (طقفو ..ًامادطصا) سِل ةقيقحلا

 :نيليجو «نيملاعو ؛«نيفاقث نيب ًالج

 لكب ترمهناو تلصو ةددجتم ةفرعمو «ةديدج ةفاقث نيب

 نأ دب الو (ظفاحملا عمتجملا) يف تلغلغتو لئاسولاو قرطلا

 ميدقت نع اهبئاوج ضعب يف تزجع ةميدق ةفاقثو ..هيف رثؤت
 هتحامسو هرهوجل اهمهف نع جرخت ملو .هللا هدارأ امك نيدلا

 .ةروطسألاو ةفارخلل دلصلا راطإلا نع ىأنمب هتمظعو

 ةفارخلا شيعت نأ نكمي ال رصاعمو ثيدح ملاع نيب
 هلئاسوو هفراعمو هتينقتو هروطتب رهظي أدب ءنيدلا مساب هيف

 ىف لغروم رخآو ..نيزاتمم نيد ءاملع نم هيف امي ..ةلهذملا

 ربا نم كاكفلا وأ هترفط نم: وجيسلا طعس مل لختلا
 .هفث هيف عضو يذلا راطإلا

 مم ًاطاشنو ةوقو ةعرس دقتي حومط بثوتم ليج نيب
 يف هناكم ذخأو رييغتلاو حالصإلا يف ةبغرلا هيدلو مايألا

 هتايبلسو هؤاطخأ هل تناك نإو ىتح ..نيرخآلا عم عمتجملا

 هذقتعي ام رييغتب هعانقإ «ليج اياقي وأ «ليجو ..هلكاشمو
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 «ةم زال نكن مل «ةمزآ» نع ةمدقم

 بتاوج ضعب جضن مغر «ةلمنأ ديق هنع موري الو هب مزجيو
 .ةياغلل قاش رمأ ءةايحلا يف هتبرجت

 لك لصاح وه طيبلا ىقفلا ةفاقثب (مادطصالا) ناك

 ناك امل تاريثأتو ةرياغم ىرخأ ةفاقثل ةيعيبط ةجيتنو ..كلذ

 ءةظحل لك لعافتلاو ةكرحلاب ٌجاضْلا ملاعلاو ةقطنملا دوسي
 ىدل ركبم لكشبو ءًاحوضو رثكأ مادطصالا اذه ادبو

 ديدحتلابو  ابوروأ يف ايلعلا ةماردلل هباهذ ذنم موهيلا
 رشابملاو ديدجلا هرثأتو 1962 ماع رخاوأ ةيبرغلا ايناملأ

 ةفاقثلا رداصمو تاعماجلا طسو هتماقإو كانه ةاتححلاب

 كلذ نع دحأ هل يكحي نأ نود هينيعب ةدهاشملاو عجارملاو

 قشمدو توريب نم ؛يزاغب ىف امك ءًامجرتم هيتأي وأ

 شاعو ..طيسمو نودو ةرشابم ملاعلا سمآل دقل .ةرهاقلاو

 .لوصولل ىلوألا ةظحللا ذنم (ةمدصلا)

 ةعاذإلا جمارب ىدحإ يف عيذأو هعم يرجأ راوح يف
 يوادتلا ةرهاظ)و (يقفلا) لوح 1968 فيص ةبيلا

 موهيلا دجو (ءاهقف نومسي نمم ىدل ءافشلا سامتلاو

 ةرهاظ اهنأو .؛ءاكذلا نم عون تي) :اهنأب لوقلل ةصرفلا

 نم برقي ام ىلإ ةراضحلا يف لّصأتت روذج تاذ ةيخيرات

 زفقي نأ قالطإلا ىلع عقوتملا نم سيلو ؛ماع فالآ ةعبس
 (..ةدحاو ةظحل يفو ةطاي اذكه ..تاعمتجملا ذحأ اهقوف

 لالخ ةرخأتملا ةيفاقثلا اهترتف تشاع ابوروأ) :نأب راشأو

 «يبوروألا خيراتلا عجاري امدنع ءرملاو «ىطسولا رومعلا
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يف ًاضيأ تلّثمت يتلا ىفاقثلا رخأتلا رهاظمب مدطصي نأ دب ال

 شيعي يذلا  يبيللا هيقفلا  ًاصوصخ هيقفلا) : نأب هراوح ىف

 فصوي نأ نكمي الو فلختمو ريقق قولخم ةبجحألا عيب ىلع

 نيد مالسإلا) :نأب  ةحاتم ةصرفلا تماد ام  ًادكؤم (ءاكذلاب

 نيدلا .ةنهم سيل نيدلا نأو .يقملا نيد سيلو ناسنإلا

 كلم نيدلا .ةينيدلا ةنهملاب فرعي ال تاذلاب يمالسإلا
 .(ىوقتلا هساقم هللا نم برقلاو ناسنإلل

 حولي ناك يذلا يقفلا نم هفقوم موهينلا صخخل ءاآذإ

 عمتجملا ملاعمو تايصخش نيب نم هتبرغ يف ًايوق هل

 هلغش وأ ديحولا هعوضوم هنأكو .بتكي ام لك ىف هبحاصيو

 هنلعي مل نإو ءيفخ فرط نم  امبر  ًاحملم ؛«لغاشلا

 قح نم مالسإلا يف ةنيدلا تاعوضوملا ةشقانم نأب ةحارص

 كلذب موهينلا .رخآ نود دحأ ىلع ًاركح تسِيلو عيمجلا

 (عمتجملا يف ةطلم)و (ًاسدقم ًائيش) هجاوي هنأ كردي ناك

 أآهاوس دحأ الو (يقفلا) يف هلثمم

 :رمرلا ىلإ قيرطلا *

 ةلحرمل ًاجاتن موهينلا ناك ةعطاقتملا رئاودلا هذه لك يف

 امي ةيجراخ مث ءملحو حومطو رخأتو رقف نم اهيف امب ةيلحم
 هرواست نأ نم ذب ال ناكو .قالطناو مدقتر ةيرح نم هيوتحت
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزا» نع ةمدقم

 يف يه تامامتهاو تالؤاست هؤلمتو قلق هيرتعيو نونظ

 هتثياعم ربعو ةلوفطلا ذنم هردص ةيح ءانفلسأ امك ءلصألا

 ىف وهو . ىقفلا ةفاقث لالخ نم عمتجملا تادقتعمو فورظل

 نع ربعي مل ةماردلل يزاغنب نم ةرم لوأل هرفس لبق - مقاولا

 ةفيحص يف تالاقم ةعضب رشن هنكل «ةباتك راكفألاو ءارألا هذه

 ناكو 1959 ماع علطمو 8 ماع رخاوأ يزاغنبب لمعلا

 يهو «بادآلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق يف ةيناثلا ةنسلاب ًابلاط

 وحنت اهتومضم يف ةطيسب تناكو ءاثشنإلا ىلع دمتعت تاالاقم

 ظعولا بولسأو فصولا ىلع دمتعتو عمتجملا دقن هاجتاب

 لعلو ء(ىداص) بقل نرد ةهمسا اهردصتي ناكو .دائرإلاو

 هرامسأو هتاشقانم ىف ًارياغم اعباط ذخأت تناك ةسيبحلا هؤارآ

 ةيوناثلا يف هتذئاسأ عم هتارواحم وأ .ءاقدصألا تاسلج ىف

 هركذي امل ًاقفو موهينلا ناك - ةريثك نكت مل نإو  ةعماجلاو

 هعمتجم ةفاقث نم (ًارخام)و (ًادرمتم) ةلحرملا كلت ىف هولياجم

 .عبطلاب اهنم ءيربلا نيدلا ىلع ءىكتت ىلا هتاداع صعبو

 هاهب زاتما يتلا (ةربكلا هفاقفغلا) تناك اذهيو

 تاوطخلا ىلوأ امهب ٌفِرَع نيتللا (ةيرخسلا)و (درمتلا)و

 .ارصبلا عادخ ضعب هباش يذلا ..زمرلا ىلإ قيرطلا ىلع

 تدهش نيرشعلا نرقلا نم تانيمخلا ماوعأ ىف

 خياشملا نم ةعومجم نيب تاشاقنو تاباتك يزاغني فحص

23 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ناك ءدجاملا رباتم قوف ةعمجلا بطخ عم تمزالت

 ةمازاب دمحأو يتارفصلا دمحم نيخيشلا نيب راد ام اهرهشأ

 (نابعش نم فمصنلا ةليل ءاعد)و (باتكلا لهأ ةحيبذ) لوح

 مالسلا دبع خيشلاو  ةيناث ةرم  ينارفصلا دمحم خيشلا ني

 اهفلأي مل تاباتكلاو تارواحملا هذهو :؛ةنرد يف نارمع نبا

 اهيف ناكو ءاردان الإ فحصلا ىلعو ةروصلا هذهب سانلا

 فارطأل يصخشلا داقتنالا عم ؛قافتاو فالخ هجرأ

 سلبارط) ةفيحص لالخ نم سانلا ملع مث ءرواحتلا

 اهب ماق يتلا تالاقملاو بطخلا نم ةريبكلا ةلمحلاب (برغلا

 نييرصملا رهزألا ءاملع دحأ ,نيهاش ديمحلا دبع خيشلا

 ةيئاهبلا ىلع ءهتارصم ىف ينيدلا يريوقلا دهعمل اريدم ناكو

 هباتك رودصب تهتناو «ماوعألا كلت قرشلا يف تطشن يتلا

 هذه تناك ء(اهورذحاف داحلإو رفك ..ةيثاهبلا) ناونعب اهنع

 !لاوحألا لك يف نكاسل ًاكيرحت ةينلعلا تاشقانملا

 رعشلا لالخ نم تدي ةوارض تاباككلا رثكأ نأ ريغ

 ةيبرعلا ةغللا مسقب بلاطلا ةيبغز دلاخ رعاشلا رشن امدنع

 ين (اندالي) ةريهشلا هتديصق ءاهفن ةنلا يف موهيتلا ليمزو

 ناك .1958 /11 /11 موي رداصلا اهددع يف (نازق) ةفيحص

 اييل يف ةديدجلا ةيرعشلا ةكرحلا تاوصأ دحأ ٍذئنأ ةيبغز

 رازنو «يتايلا باهولا دبع دئاصقب اهتايادب يف ترثأت يتلا
 هدئاصق رشني ناكو ؛مهريغو ...بايلا ركاث رديو .«ىيناق

 ةديصقلا كلت رشن رثأ هنكل «ىلبارطو يزاغنب فحص يف
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 «ةيم زال د نكن حل ,ةمزآ» نع ةمدقم

 دقو ءاهبس ةئيذمب دالبلا بونج ىف رذصت ةفيحص ىف

 نيذلا نيدلا لاجرو خياشملا ضعب نم طخسب تلبرق
 :ةيبغر لاق ةذصقلا نم ءزرج يف .مهل ةهجوم اهورتعا

 هقيرع اندالب)

 رودصلا يف روطسم اهخيرات

 نيمرضخملا مجامج يفو

 هلسرملا ىحللاو ءاضيبلا مئامعلا يوذ

 نوفرعي ال امب نوفرهي نيذلا كئلوأ

 هالصلا ىف ءابه مهرامعا نوقفتيو

 ءارمحلا منهج مهيقت يكل
 ءايلع عماوص نونطقيو

 (*!(ءاحيفلا ةنجلاب نوملحي اهيفو

 ايرتبش آّدر تبجوتساو ةعذالو ةنخامس ةلذيصقلا تناك

 سلبارط ىف (ىنيدلا اثاب دمحأ) دهعم ةلط دحأ نم ًافينع

 (ًاقحال روتكدلا ذاتسألا) يدادغبلا ىلوملا دبع بلاطلا وه
 /ر ياني 1 موي يراغنبب ةرداصلا (نامزلا) ةفيحص يف ةهرمكب

 لوألا هئاريد نمض ةفيفط تارييغت عم ةديصقلا ةيبغز رشن (*)

 رشتنلا راد نع ىلرألا هتفط يف ردص يذلا (ريبكلا رولا)

 .كاذنا هترداصم تمتو 1964 زومت /ويلوي «سلبارط .ةيبللا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 : اهيف درو يدومع قسن ىلع :1959 يناثلا نوناك

 اباصاق هيأرب ٍبيألا ىلدا
 اياهاف ىرولا بدأ هب امسو

 هربكفت نع (بادآلا) هنقفت مل

 اياترم ًارئاح ركفر ادغف

 اهتاب ةالصملا ىلع بيدألا مكح

 ابامهرإلاو مدهلا كيحي لمع

 ًارخاس مئامعلاب دّدني ىضمو
 ايالطلاو ملعملا ناشأ ىتح

 ىدُهلا نم تجرخ دق كنإفق سرخا
 اباذك ًابحلم انيف تعمفلطو

 عراس ذإ دحلا اذه دنع أرعش رواحتلا هتني ملو

 ةفيحص يف اهرشن ًاضيأ ةيدرمع ةديصقب هرلاب ةيبغز
 159 يناثلا نوناك /رياني 7 موي يزاغنبب ةرداصلا (لمعلا)

 هليمز رثت نأ فداصت دقو (ناطيشلا بهارلا) اهاممأ

 «ةكرعملاو ..رعشلا نع ًاديعب لظ يذلا ءموهيلا قداصلا

 اعوضوم اهيف لوانت (نوهفاتلا) مماب ددعلا اذه ىف ةلاقم

 .يزاغنب يف جيسلل منصم يف ةلماعلا ةأرملا نع ًايعامتجا

 ددرتلا ةاعد ىلإ) :هلوقب ةليوطلا هتديصق ةيبغز رذصو

 نورتتي نيذلا ىلإ ءةيعجرلاو تمزتلا ةاعد ىلإ ءةميزهلاو

 ةعيرشلا اوهّوش نيذلا ىلإ ءهنم نوبسكتيو نيدلاب
 :اهنم ىضعب ىف ءاجو «(خلإ ...ءارب مهلم يهو ءءاحملا
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزا» نع ةمدقم

 اباعو «:ةاكشلاب (ممعملا) ٌجض
 اياقر ءديعولاب ددهي ىضمو

 هريكفقت نع (بابلجلا) هنغي مل

 اباوص موري ال ,قطرهي ادفف
 ةحاقو راقولاعلخ هلابام

 اباخو باوصلا نع داحف .ءهنم

 ًارئاث ودبي (نيدلا يماح) لاب ام
 ابآمو اهجرم (ةمامعلا) بسح

 (ةمامع)و (ةبج) ةنايدلا بسح
 اباجعإ ىرولا ىلع هيتي ادغف

 (احباسم)و (ةيحل) ةنايدلا بسح
 (ابابلج) وأ ناميألا نع ينقفت

 ١ يذلا رفكلاو ,داحلإلاب ينامرو

 (اباق ىندأ نيسوقلاب) هثم وه
 ًاذخام ةمئ نيدلا يف ىرآ ال انأ

 اياهمو ًالماك ءامود ناك لي
 عمتجملا اهب ءىجوف يتلا ؛ةديصقلا رخآ ىلإ ...

 عم ةيبغز دلاخ بلاطلل ةلكشم (اندالب) اهتقباس عم تببسو

 ىف ةماردلا نم اهرثأ ىلع لصفي نأ براقو ءءاضقلا

 ران أفطأ نييرصملا هتذتاسأ ضعب لّخدت نكل .ةعماجلا

 ريدم عم رمألا ةيوستل مهطسوتب ةعماجلا لخاد ةلكشملا

 ةيركفلا كراعملا راثآ اوشياع ةذئاسألا كعلوأ ناك .ةعماجلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 هطو قزارلا دبع ىلعل ًاليوط انتو تماد يتلاو ةرهاقلا يف

 يف مهريعو ..يعفأرلا ىمفمطصمو داقعلا سابعو نيسح

 ةمالع ثدح ام نأ اوربتعاو «مالمإلاب قلعتت تاعوضوم

 نم بقاري ..ًاتماص ؛موهيلا ناك دهشملا اذه يف

 .(تارواحملا) وأ (كراعملا) هذه يف كراشي مل ءديعب

 اهرشن خيراتلا نع ةلاقم ةباتكلا يف ىلوألا هتيادب تناكو

 1957 ماع ةيوناثلا ةلحرملا نم ةريخألا ةنسلاب بلاط وهو

 يف زمرلا) ةسارد رشسيل مث ..يزاغنبب ةسردملا ةلجبمم يف

 ةوطخلا نيب ةلماك تاونم رشع .1967 ماع (نارقلا

 ةعماجلاب هقاحتلا تذهش «ةساردلا كلت نيبو ؛«ىلوألا

 هجرختو «لمعلا ةفيحص يف ةلوجخلا تاباتكلا ضعبو
 ةيبرعلا ةغللا هقف يف ايلعلا ةساردلل هدافيإو .11961 فيص

 (ًافرتحم ًايتاك) هدنلنفب يكسله يف هتماقإ مث ءرصمو ايناملأب
 .يزاغنبي ةقيقحلا ةفححص ىف

 :1967 ماع ةروصلا *

 اهدادعأ لوأ يف ةقيقحلا يف هتالاقم لوأ موهينلا رشن

 يتبرجت هذه) اهناونع ةلاقمب «1966 راذآ /سرام ىف ةيموللا

 مايألا يف هلوقا ام نأ دحأ ىبي الأ وجرأ) :هلوقب اهمتخ (انأ

 يتبرجت هذه» طقف تاملك ثالث صالخإ لكب ينعي ةمداقلا

 مث ؛(ام وحن ىلع هتبرجت لوقي نأ يف قحلا انم لكلو ..«انأ
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزأ» نع ةمدقم

 ةأرملا نع ثيدحلا)و (ةروصلاو ةملكلا) نع هتساردب

 ام ةمجرتو تاياكحلاو صصقلا ضعب ىلإ ةفاضإ (تانايدلاو

 تّلظ يتلا ةيعامتجالا هتالاقمو «ةيبوروألا فحصلا ىف رشي

 مث «ةحضاو ةيرخم ىف اهدقنتو ديلاقتلاو تاداعلا (فكانت)

 ناكو يتايبلل (يتأي الو يتأي يذلا) ناويد نع ةلوطملا هتماردب

 رمع رعاشلا ةايحو ةيفوصلاو ةروثلا هيف ًامهلتم ًائيدح ردص دق
 لاجر عم ةرم لوأل ةرشابم ةهجاوم ىلإ موهينلا لصوو ؛مايخلا
 يحاضأ اهيف لوانت يتلاو (؟ديدقلا لكأ نم) هتلاقم يف نيدلا

 ناكف ةيداصتقالا ةيحانلا نم اهددصب قافنإلا ريفوت ةركفو ديعلا

 اهتلجم ىف رشُن ةيمالسإلا ةعماجلا نم (ًافيفخ ًاَّدر) لصاحلا

 لك موهينلا بكتك نيحو ؛ةقيقحلا ةفيحصو (يمالسإلا ىدهلا)

 فلتخم ىلع ةغهدلاب ءاّرقلا رعش تاساردلاو تالاقملا هذه

 نم ةيبرغلا تاعمتجملاب لاصتالا مهل تحاتأ دقف مهتايوتسم

 احارب ترفو امك ,كانه اهرهاظمو ةايحلا نع هتامجرت لالخ

 اياضقو ينابق رازنو يروتيفلاو يتابلا ىلع فرعتلل اعماو

 ..نفلاو ركفلا تاعوضومو ةأرملا ةلكشمو ةيمنتلاو فّلختلا

 ضرعف (ءىراقلا ديري !ذام) طبضلاب فرعي موهينلا ناك .اهريغو

 ريبك سايقيو ايلحم هيف رهت منا تقو يف فيصرلا قوف هتعافب
 ىوتملا اذه ىلع رودي امم ًائيش برعلا ءاّرقلا فرعي نأ نودو
 ارخأتم تقو ىف هيلإ اونطف مهنكل ..لخادلا يف

 هعم فلتخيف لدجلا هلوح ريثي نأ موهينلل آضيأ ناكو

 وأ ةيسامحلاب امهاوس رعشيو «نورخأ هعم قفتيو «نوريثك
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ناك ضاخمم وهو «هرشني ام هاجت ةفطاعب باجعإلا وأ ةريغلا

 ًاثطخم ناك امبرو «تقولا كلذ يف حوليو زربي نأ يعيبطلا نم

 عئار بولمأ بحاص موهينلا نأ دقتعا نم  عبطلاب ةين نسحب

 ءاوس لاصتاب هرطاخ ىلع حلت ةركف بحاص نكي ملو ءطقف

 .قيرطلا يف ترثعت مأ باوص ىلع تناك

 تاقلح لاسرإب (رماغف) فقوت الب موهينلا رمتساو

 يف عرش تالاقم ةلسلس يف ةسارد يهو (نآرقلا يف زمرلا)

 عيباسأ ىدم ىلع رشنُتل (1965) نيقباس نيماع ذنم اهتباتك

 دنع فقوت مث 1967 لوليأ /ريمتبسو زومت /ويلوي يرهش ىف

 نم) هتياور عم هلعف هسقت رمألا نأ ظحاليو ءةعباسلا ةقلحلا

 دعب اهرشنو 1965 ماع ًاضيأ اهبتك ىتلا (انه ىلإ ةكم

 باتك يف تردصو 1970 ماع ةقيقحلا يف تاونس سمخ

 .تاعط ةدع

 ايجع ًاعوضوم نكي مل (نآرقلا يف زمرلا) نأ عقاولاو
 نكل «ةغلابملاو ليوهتلا لهأتت يتلا ةجردلا كلتب ًايرغ وأ
 تاراوحو دودر نم اهنع ىعادت امو اهرشن نأ اهيف بيرغلا

  (!ءىطاخلا هيأر) ىلع ٌرصأ يذلا موهينلا نم ةئيرج

 ةظفاحم ةيعامتجا فورظ يف زرجنأ  ةرتف دعب هنع عجارتو

 اميف هابتنالا يعدسي وأ ثدحي مل ًائيش نأكو ..ةيديلقتو
 .يكسله ىف هيلإ رشن مل يتلا تاقلحتلا ةنقن تدنعأ

 1967 ماع ءًامومع ايبيلو ءيزاغنب يف ةروصلا تناك
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 «ةمزال» نكن حل ه«ةمزام نع ةمدقم

 ثتدادزاو ضعبلا ىلع طفنلا ةمعت ترهظ :ةعونتم

 اآفوت ردصت ةفقسلا تلطظأو «تاقافنإلاو تاعورشملا

 عيزرتلاو ةعابطلاو جارخإلاو ناولألا يف روطتم لكشبو

 موهينلا ناكو ءايبيل يف قطانملا فلتخم ىلإ تلصوو

 اياضت لوح أشنت ةيبدأ كراعم ةمث ناكو .ءىلجملا اهسراف

 يف ةيِللا ةعماجلا ةبلط ناكو ءاهتاحفص ىف نفلاو رعشلا

 اذكه اوّلَظو مهداحتا نيوكتب نيلاطم نومصتعي ماعلا ةيادب

 ةطللا مهّسمت نأ نود اهمامأ عراشلا طسو ىف ٍلايلو امايأ

 ةيلك ةقيدح يف ةريهش ةيمأ مقل ينابق رازن رضحو ءءروسب
 نم ةوعدب يروتيفلا دمحمو يتايبلا باهولا دبع مث «بادآلا
 ةبِل ةفيحص لوأ ًاضيأ ماعلا كلذ يف تناك ىتلا ةقيقحلا

 ملاعلا ثادحأل روص طاقتلا يف أدبت ةيبرع ةفيحص يناثو

 ارئاتم بابشلا لظو ؛يلاتلا مويلا ددع يف اهرشنتو ويدارلاب
 سبالمو (زلتبلا) سفانخلا ةقرفو ظفاح ميلحلا دبع يناغأب
 قئاضم قالغإب رايأ /ويام رخاوأ فقوملا لعتشاو «(ورآلا)

 عيضتو ناريزح /وينوي يف ةتسلا مايألا ةسكن ىلإ لصل ناريت

 تعاذدتف اييل ترثأتو «ةدحاو ةطبخ يف ةيبرع ضارأ ثالث

 سىلبارط ىتنيدم ىف تارهاظملا ترجفناو ىمحلاو رهسلاب

 ادامر هلك قفألا راصو ءامهب قئارحلا تعلدناو يزاغنيو

 لود ىلإ طفنلا حض فقوتو «لوجتلا رظح ضرفو ءدومأ
 لقُّتعاو ءحدصتو علعلت ةيمامحلا ديشانألا تلظو ؛برغلا

 برعلا نييموقلا ةكرح ىلإ نيوضنملا بابشلا نم ةعومجم
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 مهدلع وهو :(106) مماب ترهتشا ةيضق يف اومكوحخو

 لمحلا) اهناونع ىرخأي يتايبلاو (ةسكنلا رتفد ىلع شماوه)
 هل ءهاركو هنذم يف .يبيللا نطاوملا رمتساو ؛(بذاكلا

 بطخو دعس دمحأ تاقيلعتو برعلا توص هعادإ هنذأ عم

 رابخألا تارشن امهنم عباتي ..ندنل ويدارو ءرصانلا دبع

 نيب ةمايسلاو يمركلا نسحل لوق ىلع لوقو يناغألا رخآو

 .هئاجوم لالخ نم يتأت مئازهلاو تاراصتنالاو «لمألاو

 تارايلا وأ تويلا وأ تيناوحلا ىف هيلإ عامتمالا ناكو

 ءايشألا نم رئاجسللا ساقنأو ةوهقلاو ياشلا تافشر عم

 !ةيننامور لجت ةظحل اهنأكو ؛«ةبحملاو ةمزاللا

 امو ماعلا كلذل ةعونتملا ةروصلا هذه ءاوجأ ىف

 مث نارعلا يف زمرلا ةمارد ترشن ناولأو دهاشم نم هلمحت

 ىلع دّوعتي مل يذلا (ظفاحملا عمتجملا) ةمدصل :تفقوت

 لماكلا عانتتالا مدعو «لبق نم لكشلا اذهب ةءارجلا هذه

 موهيلا نكي مل نيذلا ءءاهقفلا ضرعتل اذكو ءاهيف درو امب
 نم (تانعللا) هيجوتو اهل داحلا دقنلاب ؛ءمهعم قافو ىلع

 ةعماجلا فوقولو ءذجاسملا ربام ىلع نم مهفعب

 اميف رشنلا نع اهفاقيإ بّلطت ًاديدش ًافتوم اهنم ةيمالسإلا
 ىلع تنقر ةحفص (11) غلب ريغص ببنك ىف ًادر تدعا

 هرشن ةعماجلا ترركو دودحم قاطن ىف عزوو ةبتاكلا ةلآلا
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 «ةمزالو نكن مل ىةمزأ» نع ةمدقم

 (برغلا سلبارط) ةفيحص نم دادعأ يف تاقلح ىدم ىلع

 نإو  اهموجه نم مرهينلا ملسي مل ىرخأ دودر ىلإ ةفاضإ

 مل يتلا ةماردلا تقال رخآ بناج يفو  ةرشابم ريغ ةروصب

 زجاومو ءىراوطلا فورظو برحلا رابخأ مغر ؛لمتكت
 تايدتنملا يف شاقنلا نم ريثكلا ؛ةرهاقلاو ندنل يف ءابنالا

 مهلكو ...ةعماجلا بالطو نيفقثملا طاسوأو لمعلا نكامأو

 «هتسارد يف درو اميف موهيللا مم اوقفتي مل عقاولا يف

 !ًاديج هرومأ طبضي ملو ..عّرت هنأب اوراشأو

 اظفاحم لازي ام ايبيل يف هتّمرب عمتجملا نأ مغرو
 نم ةئجافملا ةمدصلا ثودحو  هظحلي يذلا روطتلا عم -

 ةديلاب قلعتي امل ةمارذلا تاقلح ضعب ىف مرهينلا ريسفت

 (دهطضي) مل موهيلا نإف .ةفكج حملا ىيع اهنباو ميرم

 نم عنمي ملو .هتالاقم ةيقب رداصت ملو ؛ةباتكلا نم منمي وأ

 زاوج هنم بحسي ملو «ءدارأ ىتم اهترايز وأ هدالب لوخد

 ريتخاو لب .(ءادوسلا ةمئاقلا) يف همسا عضوي وأ هرفم

 تاودنو تارمتؤم يف ةكراشملل ةييل ةيبدأ دوفو يف ًاوضع

 ةيرحلا نم عساو را كانه ناك .جراخلاو لخادلا يف

 ةلودلا ةزهجأ لخدتت ملو عوضوملا اذه يف يأرلا ءادبإو

 .لاكشألا نم لكش ىيأب ةيمألا وأ ةيسايسلا

 تقبس امك ؛موهيلا ةيضق وه (طيسبلا ىقفلا) لظ دقل

 نأ هرّوصت يفو ءةساردلا رشن فقوت دعب ةصاخ «ءةراشإلا

 براحي رمتماف هب فرتعم ريغ مالسإلا يف (نيدلا لجر)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

  ةرشابم ةقيرطب يقفلل ةهجوم نكت مل نإو  (ةفرحلا) هذه

 .«برغلا يف ةسواقلاو ةسينكلا ماظنل هدقن لالخ نم نكلو

 هتيقحأ يف ةجح وأ موهبنلل ًالوقعم ًارربم طعي مل كلذ لعلو

 يف زمرلا ةسارد ءانثأ اهيف (عّرست) يتلا ةقيرطلاب نآرقلا ريفتل
 ةريبكلا ءاطخألاب ةئيلمو ..ةشوشمو ..ةمئاغ تءاجف ..نآرقلا

 ءىش يف فلاخم يأر لوبت هعم ليحتسي ظفاحم عمتجم طسو

 موهيلا داع .رومأالا ءوده دعب كلذ ممو .ةلوهسبيو سدقم

 تيرجأ تاراوح ىف ةينالع اهب ةادانملاو هئارآب كسمتلا ىلإ
 (ةيبيللا ةعاذإلا) ةلجم ىف ةرداصم وأ فذح نود ترشنو هعم

 قحاللا عم قباسلا مكار رمأ وهو ..(دئارلا) ةقيحص مث

 .ةوق اهضعب يف تاشقانمو دودر هنأخي تلصحو

 :ةساردلا لوح تالسارم *

 نم هيدي ضفن :اهاذؤم ةعانق ىلإ موهيلا لصو
 نم هب ملع وأ هلصو ام ىلع درلاو ؛ةساردلا ةلصاوم

 ًارثؤمو «بايإلاب ةمينغلا نم ىفتكاو «تابيقعتو تاشقانم
 1967 رخاوأ ينوهلا داشر هقيدص ىلإ لمرأف «ةمالسلا

 ىلع دمحم ذاتمألا ركشأو ..انه كركشأ نأ ديرأ ..) : الئاق

 ىف ادب يذلا ةيمالسإلا ةعماجلا ّدر هاجت يىعاولا امكفقوم
 7-5 ناك دقو .دحأ ةعمب قلي ال يداع مت درجم هياهنلا

 نأ ديرأ ال انأف .لضفأ ةروصب شاقنلا ةصرف يل تحيتأ ول
 ءابحأ عم راج يف طروتأ نأ ىنمتأ الو ءءاهقفلا متشأ

 نآرقلاف .ةعماجلا فرصت مامأ ًاريثك ملألا ينباتنا دقو .هللا
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزاو نع كم دقم

 ةفيحص قوف  ينرعدي يذلا شهدملا خيشلل اكلم ىِل
 ابيل ىف نولوؤسملاو  ةمألا ماظع يف رخنت ةدود ةيمموكح

 امنإ ءراهنلا حضو ىف تاهافتلا هذه باكتراب نوحمسي ذإ

 رفاظأ نم ةيقيقح ةلصقم تحت ةئابلا ايبيل قنع نرعضي
 .(مهئاتدصأ نسحأ نودقفيو ..ةلهجلا لاجرلا

 يقتلن نأ ررقت اذإ) :ىلإ هتلاسر ةمتاخ يف ىهتناو

 يف زمرلا ةمارد تاقلح لك كعم يل رضفحت نأ وجرأف

 ًاضيأ يل رضحأو هرشنت مل يتلاو ترش يتلا نآرقلا
 نأ ديرأ انأف .اهرشن مدع مترّرق مكنأ ودبي يتلا تالاقملا

 .(ةيلاحلا يتبرجت ءوض ىلع ىرخأ ةرم اهأرقأ

 شاقنلا رارمتسا دوي ناك ءانه موهينلا نأ ودبيو

 اوررق ةفيححصلا يلوؤسم نكلو .راشأ امك (لضفأ ةروصب)

 اركردأ مهنأل دحلا اذه دنع فقوتلاو ثدح امي ءافتكالا

 ةراشإ ةمثو .(لضفأ) نوكي نل عوضرملا يف شاقنلا نأب

 امبرو ءهبتك ام ةءارق ةداعإل موهينلا دافعتساب ديفت ىرخأ
 اقح كلذ عقو لهف ..ثدح ام ءوض ىلع «هيف رظنلا ةداعإ

 ضعب نأ ولو .ءكلذ نع ًاحفص برض مأ ..موهينلا نم
 ناونعب 1969 ماع اهرشن ىتلا هتسارد نأب ديفت تالالدلا

 ضعب لالخ نم ةدوع اهيف (رحبلا ىلإ ةئزحملا ةدوعلا)

 ةيلاخو ..ىرخأ ةقيرطب نكلو نآرقلا يف زمرلا ىلإ اهتاقلح
 !ءاطخألا نم
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 قتلي مل ذإ «تاقلحلا ةداعإب هبلط راركت داعأ دقو

 لسرأف «ةرهاقلا يف كلذ متي نأ ًاررقم ناكو ينوهلا داشرب

 ةليوط ةلاسر ىرخافلا ةفيلخ بتاكلا هقيدص ىلإ ةرملا هذه

 ىقيدص اي ةيناثلا ةمهملا ..) :اهيف ركذ ء1968 /1/11 موي

 يتسارد ءازجأ لك دمحم هيخأ وأ داشر نم بلطت نأ ةفيلخ

 يل اهثعبتو رشنت مل يتلاو ترشن يتلا نآرقلا يف زمرلا نع
 رمتؤمل ةساردلا هذه ذعأ انأف لجاعلا ديربلاب انه

 نأ حضاولاو .(اهنم غرفأ نأ دب الو خينوبم يف نيقرشتسملا
 ةمث نأ ودبيو موهيلا مالك هيلع ضرعو داشرب لصتا ةفيلخ
 ام ىذلا اهرابغو ةماردلا تايعادت لوح امهنيب ثدح اشاقن

 اهيلع ّدر ةعيرس ةلاسر يف كلذ لقنو ءوجلا يف اقلاع لازي
 :هلوق اهي ءاج 20/2/1968 ىف يكنسله نم موهينلا

 تيقتسا يننأ ديفي ةيمالسإلا ةعماجلا در نإ كل لاقو ..)

 انأو «يناملأ قرشتسم باتك نم نآرقلا يف زمرلا ةمارد

 يقفلاف ليبقلا اذه نم ءيش هب سيلو ءانه درلا صن كلمأ

 يب قصلي نأ عطتسي مل «ملعلا ةديرج ىلع ينمتش يذلا

 .(لقألا ىلع ةكرلا ةمهت

 يف يرغل لمع يهف يتسارد امأ ..) :هلوق اآعناو

 يتدافإ نع نوزجاع ناملألا نوقرشتسملاو ؛ىلوألا ةجردلا
 هتعنص ميظع لمع قرع اهنإ ..ًاقلطم ارجع هاجتالا اذه يف
 نأ ينرهلا داشرو نوقرشتسملاو ءاهقفلا عيطتي نلو يديب
 مَّدقأ فوسف ةصرفلا يل تحيتأ اذإو .ةقيقحلا هذه اولدبي
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 «ةمزالد نكن مل هةمزأ» نع دم دقم

 ةعبرأ دعب ىتأي ًاريسفت ؛نآرقلل ًالماكتم اريسفت ءام ليجل

 .!!(اهلك ةقيقحلا فشتكيو ءتيم فصن لجر نم ًانرق رشع

 لئاسرلا نم ردقلا اذه دنع ةيضفلا .عوضوملا فقوتو

 وأ ةرشام ءاّرقلا هب لصتي نأ نودو «ةثالثلا ءاقدصألا نيب

 تلصو ةماردلا نإف ودبي ام ىلعو ءكاذنآ ًائيش هنع اوفرعي

 نوكي دقو ءاهب ظفتحاو يكنسله يف موهيلا ىلإ اقحال

 هراوح يف درو امك «ةيبرعلا ريغ (ىرخأ تاغل عبرأب) اهرشن

 :نكلو «لئاسرلا كلت م (دئارلا) يف يكتهلا عم
 حصفُي وأ موهينلا هرفي مل ام كلذف ءفيكو ىتمو ُ

 هروضح  نآلا ىتح  دكؤي ام دوجو مدع ةظحالم عم ههنع

 ةماردلل هميدقتو خينويمب نيقرشتسملا رمتؤم يف هتكراشم وأ

 وأ هنصرف قيقحت ديؤي ام ..اضيأو ؛هتاسلج نم ّيأ يف ين

 كلذ نأ لهو ..نآرقلل (لماكتم ريسفت) ميدقت يف هريكفت

 .(الماش) نوكيم مأ ..طقف (نآرقلا يف زمرلا) ىلع رصعقي

 :هنأ يرحخافلا ةفيلخل هتلاسر ىف ةراشإلا هذه نم دافتسيو

 ةقباسلا) هتسارد يف رظنلا ةداعإ (كشمو ىلع) وأ (ددصب)

 امو تايعادت نم اهرشن نع جتن ام ءوض ىلع (ةلجعتملاو

 .(روصق) وأ (للخ) نم هيف ثدح

 :ةأرح رثكاأ تاراوحو ... *

  ديعبلا لازلزلا راثآك  ةيلاوم تايعادت ين
 ففيص يزاغنب ةرايزل موهيكلا رضح (زمرلا ةفصاع) ءوده
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف نمرلا

 نالثك ناميلس هعم اهيف ىرجأ ًامايأ اهب ىضقو 8

 نع ردصت يتلا (نويزفلتلاو ةعاذإلا) ةلجم ىف هرشن ًاراوح

 .ةفاقثلاو مالعإلا ةرازو يه ةمسر ههج

 رشنيو موهيتلا عم متي يفحص راوح لوأ كلذ ناك

 نآرقلا يف زمرلا لوح ةلئسأ نع باجأ هيفو ءايبيل لخاد
 ديسلاب لصتت ىرخأو .ةساردلا رشن نم ماع دعب
 ًاضيأ ةأرجلاب تمستا ءارآ نم هادبأ ام مغرو .ةنحيسملا

 ارباع ًارورم ارم اهلالخ مرهينلا هب ملكت امو ةلجملا نأ الإ

 ىلع هنأشب دودر وأ (ريفكت) وأ شاقن يأ يعدتي نأ نودو

 ىلإ دوعت بابسألا لعلو ءءاّرقلا وأ نيدلا لاجر ىوتسم
 ةئف ىلع اهراصتقا وأ ءاهراثتناو ةلجملا عيزوت ةيدودحم

 تناك ءاوس «ةيمويلا فحصلا سكعي ءارقلا نم ةنيعم

 .(رهشلا يف نيترم ردصت ةلجملا تناك) .ةصاخ وأ ةيموكح

 رشن ةاعإل هدانعتسا راوحلا اذه يف موهينلا دكأو

 جتني ام اهليمحت عم اهتاحفص ىلع نارقلا يف زمرلا ةسارد

 !بعاتشم نم

 نع زجع اميف عسوتلل موهيلل ىلوأ ةصرف كلت تناكو
 /ريمتبس ىف ةيناث داع مث ءةساردلا كلت يف هب حاصفإلا

 باّنكلاو ءابدألل لوألا رمتؤملا ىف كراشل 1968 لوليأ

 مهبلغأ هيلع فّرعت دقو :سلبارط يف دقع يذلا نييللا

 نع ةيعاذإ ةلباقم يكتهلا دومحم هعم ىرجأو «ىلوألا ةرملل

 ءةراشإلا تقبس امك ءًادكؤم ةبجحألاب يوادتلاو (يقفلا)
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزا» نع ةمدقم

 هاجت ثدحي ملو يمالسإلا نيدلا ىف ةنهملا هذه دوجو مدع

 ابيرقت ةلماك ةعاس ىدم ىلع (ةلودلا) ةعاذإ ربعو هب ىلدأ ام
 امك مالسب ةلياقملا هذه تضمو (لعف در) وأ (ةلكشم) ةبأ

 نم اتمت راوحلاو ةلياقملا :نيحثالاو «فالشك راوح ىضم

 .!ةعومسمو ةءورقم ةعاذإلا لالخ

 ةدوعب 1969 راذا/سرام ىلإ لظ (ماللا) اذه

 يف يبيللا دفولا ةيوضع ىف ًاكراشم سلبارط ىلإ موهينلا

 هناونع اثحب هيف ىقلأو «يبرعلا برغملا باّتكو ءابدأ رمتؤم
 تافاقثلا) :نأب ةيادبلا ذنم هيف حّرص .(انلكاشم شاقن)

 نأ عيطتسي ام أوسأ عقاولا يف يه ةقطنملا يف ةفلختملا

 رهقلا نم عون اهنإ .اضيأ نيرخآلا هجاوي ام أوسأو ءانهجاوي

 هذه هجاون ايبيلل يف) :اننأ نيلإ حملأو (ةمواقملل لمع

 هجاون انأدب اننكلو «ةباتكلا ملعتن الز ام نحن ..ةلكشملا

 يذلا لباقملا يركفلا رايتلا نم ًارشايم ًاطغض نآلا ذنم
 لماكلا ريغ يعرلاف .هفاقثلا هينححم رغ هءارو ممتجملا هرجي

 الو «نزتملا شاقنلا يف هتردق ىلع دمتعي نأ عيطتسي ال

 ريغ فنعب ًامئاد دري هنإ .هبناجب ًاثيش لبقي نأ ًاضيأ عيطتي

 .(..هفن ريغتلا

 مامأ هاّملأ يذلا لّوطملا هدحسب يف موهيلا نأ ادبو

 كنز يف كجيرت :٠ ضاخلا هن رطب (نييراتسلا) ةفاثز
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 يذلا ؛يبيللا لجرلا نع لوقلا نم ديزمل ةيتاؤم ةصرف
 نقلا لارتأي همآر اغا هناي هرج عم وحنا قراجا
 تاضيب ثالث لباقم عماجلا ىف ةفرعملا هل عيب يذلا يكرتلا

 لك عضي يكل هتايح ةيقب مطنلا قوف لج مث .عوبسألا يف
 ردقلا عبصإ يف همالحأ قلعيو ؛ناطيشلا قتاع قوف هبونذ

 ؛ةنجلا ىلإ باهذلا راظتنا ىف هدالوأ هجتنيام كلهتيو

 هفتوم نإف هعهمتجم هاجت انوع لع نأ موي تاذ ررق اذإف

 ميحجلاب ديدهتلا ىلع ماقم ذمعتم ضفر درجم بلاغلا يف

 سائلل ّدعم ناكم درجم ميحجلا ناك ًاضيأ هللا بضغو
 رصع ىف ةدالولا ةصرف مهل حتت مل نيذلا ظحلا يثيسللا

 .(يكرتلا ىقفلا

 زمرلاف ..(يكرت يقف) يأ دصقي ال موهيلا ناك عبطلابو

 : نأ ىلإ زمر الب ًاضيأ  ًاريشم ؛ةلضفملا هتيعل تناك

 نأ نود ءذّمللا تازخو نولمتحي ال انعراوش ىف سانلا)

 هلأ آهب مسك ىلا ةطرقنلا ةيساسللا ةببنت مهرس اردني
 هينيع ضمغي نأ عيطلاب عيطسي ءرملاو .ةجفان ريغ ةفاقث
 هنكلو ءعاجشلا دقتلا بجاو ةيدأت يف هظح بّرجي نأ ررقيو

 أجاقُي امدنع هييع قالغإ لصاوي نأ هعموب نوكي نل ديكأتلاب
 عربتي يتلا ةيرانلا تالاقملا ةيرف عقو دق هنأب يلاتلا مويلا يف

 يف ضهني نأ عيطتي هنإ .ءيش يأ نع عافدلل ةقزترملا اهب

 ريكس ةرهاع نبا وأ «ينوهص سوساج هنأ فشتكيو حابصلا

 ىلع دح ةمث سلف ءهئطوو هنيدل ودع وأ حئاضفلاب ءيلم
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 «ةمزال» نكن مل «ةمزآم نع ةمدقم

 نأ ءرملا عيطتي يتلا ةّلمملا مئاتشلا ةعومجمل قالطإلا

 .(هب نمؤي أثيش لوقي نأ موي تاذ رّرق اذإ اهل ضّرعتي

 ةمزحب (هعوضوم) ءارو ًامرتمتم موهينلا لظ انهو

 انيدل «نآرقلا انيدل نحن) :ًالئاق لصارف تاملكلا نه ىرخأ
 لكب قوئولا نكمي يذلا ملاعلا يف ديحولا يواملا صنلا

 ىتلا ةثيدحلا تاسارذلا نم هلئاه حئاتن انيذلو ءهق ةملك

 لعجن نأ عمزن نحنو .تاهاجتالا لك نم عاطقنا الب انلصت

 .شاقنلا عيضاوم ديدحت يف اننيعأ بصن ميظعلا باتكلا اذه

 ىلإ ةجاحلا هذه رعشتي اال دحاو ىبيل بتاك ةمث سيلف

 اهرود يدؤت نأ لب ال انتاسارد نكلو .قيرطلا ملاعم كيدحم

 .(حوتفملا ملاعلا يف هناكم ىلإ يلاتلا ليجلا ميدقت ىف

 ةييدلا تاساردلاف ..) :هلوقب ليصافتلا يف بهسأ مث

 لبقي نأ عيطتي ال ءرملاو ءيواملا عيرشتلاب اهل ةقالع ال

 ةنهم سيل نيدلاف ءمهذحو ءاهقفلا ةجحب اقلغم بايلا ءاقبإ

 نع جّرخت هقلخ نم ناسنإ نيبو هللا نيب ةقالع هنإ .دحأل
 يواملا صنلا كلمن .نارقلا كلمن نحنو .ىقفلا صاصتخا

 هلقنت نأ انعطتسا اذإف الماك ملاعلا ىلإ 5 يذلا ديحولا

 عقوتأ انأف ءانسفنأب انئاميإ دقفن مل اذإو .ةنامأب هيلإ

 رصعلا اذه ناننإ نيب ةناتم رثكأ رج داجيإ يف مهان نأ

 .(..هللا نيبو  ةينيدلا ةيكيتنامورلا يف هناميإ دقف يذلا -

 :- ليصافتلا كلت نع ًاعافد ةنراقملل لقتنا مث
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لقع براحت تناك اهنأل اهتكرعم ترسخ ةيحيسملاف ..)
 فاصنأو نيسيدقلا نع تافارخلاب هرطمت تلظ دقل .نانإلا

 عيبو ةدقعملا رعشلا دئاصقب هلقع نهتمت تلظو .«نيسيدقلا

 ررقو مروي تاذ للملا هارتعا ىتح ةنجلا يف ةرغاشلا نكامألا

 «خفلا اذه بتجتن نأ دب ال انه اننإ .ميحجلا ىلإ بهذي نأ

 نع ثحابلا يرغلا لقعلا قيرط يف هفقن عضي اال مالسإلاف

 .كانه هعضي نأ لواحي نأ دحأ ةحلصم نم سيو .ةفرعملا

 امو ءهّللا ةدارإ دض لمع درجم فاطملا ةياهن ىف كلذ نال

 هذه نم انمرحي نأ عيطتسي نمف .فرعن نأ ديري هللا ماد
 رغث يذلا ثحلا اذهب .(ةراخلل ضرعتي نأ نود ةحنملا

 لمن ؛ةقيقحلا ةقيحص نم نيددع يف رمتؤملا ءاهتنا دعب
 ابيل نع ةديعب تيل (ةيجراخ ةحاس) ىلإ هتكرعم موهينلا

 كلذ نم ًاذختمو ؛ةرشابم ةيريرقت يف اهحرطي نأ نودو
 دوسي يذلا (يركفلا فلختلا) ىلإ هقوف نم ريشي ارسج

 لوقي ناك امدنع وهف ءءاتخما البو ءاهلماكب ةيرعلا ةقطنملا

 يفو ؛ىلوألا ةجردلا يف نييبيللا هينطاوم ينعي هنإف (نحن)
 مهلا) يف انلكف ءًاعيمج (برعلا نحن) ينعي رخآلا اههجو

 ةقطنملا هتدهش يذلا داديبتسالا نم زمغي ناكو ء(قرش

 ةيثزجلا هذه يف ًاضيأ موهينلا ادبو !يتيدلاو يمايلا هيعونب
 ةئلتمم ةقلح يف ءيفوص لثم (يبراغملا) هثحب نم ةليوطلا

 (صاخلا هعوضوم) برس ءءاكذب ءهنأ مهملاو نيديرملاب
 وأ شيوشت وأ سبل يأ همالك بوشي نأ نودو ..ام لكشب
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 «ةمزال» نكت مل «ةمزآ» نع ةمدقم

 رمتؤملا يف قالطناب ثيدحلاو ثحبلا اذه نكل ءمهف ءوس
 ًاضيأ ًايفاك نكي مل (يبيللا نامئربلا) ةعاق هتدهش يذلا

  ةيلات ةلحرم يف  نوريثكلا هيلع ىئمت يذلا موهينلل ةبنلاب
 ًاناج (نيدلا) ةعوضوم عدي نأ هؤاقدصأو هوعباتم مهو

 تاساردلا يف اهداجأ يتلا هتاباتكو هتامامتها ىلإ فرصنيو

 .هل ىدجأ كلذف ..ةعامتجالا اياضقلاو ءدقتلاو ؛ةيدألا

 ؟رمتؤملل هروضح شماه ىلع ثدح ىذلا امف

 ىكتهلا دومحم هارجأ رخآ رارح ىف ةيناث سلج

 5 حطسلا ىلع (نآرقلا يف زمرلا) توام سبا ع بل

 ءانه «لوانت .رّصقي ملو ..هتباجإ ىف موهيدكلا ضافأو ديدج

 ةدالوو ميرم ةديسلا ةلافك عوضوم ةفوشكمو ةحيرص ةروصب
 رمتؤملا يف لاق امك  ادنسم هتازجعمو حيسملا ديسلا اهنبا

 ءاهقفلل اكلم تل ةينيدلا تاساردلا نأ ىلع  طبفلاب

 .مهدحو

 ترجفنا ..ةرملا هذه تاشقانملاو دودرلا ترجفناو

 لمتحي) موهينلا هلاق ام دعي ملف ةقباسللا ةرملا نم رثكأ

 :راوحلا ترشن يتلا «(دئارلا) ةفيحص تحتفو (توكلا

 نيب ءارآلاو دودرلا كلت تنيايتو ديزملل ًاعساو بايلا

 هب حّرص ام نال ًايماق ناك اهضعبف ..نيدلا لاجرو نيفقثملا

 اهضعبو ءًاثداه اهضعبو ءاضيأ ًاهداصو ًايساق ناك موهيشلا

 ميهاربإ يماحملا در اهلوطأ ناكو ؛ًالوجخ وأ ًادياحم ناك
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 كالتما) مدع نم رخآ راوح ىف موهينلا هانثتسا يذلا ليوغلا

 .(شاقنلا ىلع ةردقلا

 نآب «هنيح يف ظحول امك ءرمألا يف بيجعلا نأ ىلع
 هيمرت وأ رفكلاب موهينلا مهتت مل - اهتدش ىلع  دودرلا ضعب
 ملو «ةمكاحملل هميدقتب بلاطت ملو ءداحلإلاو ةقدنزلاب

 !هيلع ٌدحلا ةماقإو همد رادهإ ىلإ ةوعدلاب دحأ عرب

 ىلع - ديزي وأ ًاماع نيعبرأ يضم دعب  ىقطنملا نمو

 اذه ءازإ لوهذب ءرملا رعثي نأ تاشاقناو تارواحملا كلت

 مل اميرو يبيللا عمتجملا هدهش يذلا (بيجعلا فقوملا)

 وأ ءاهسقن ةروصلاب ءِذننا ىرخأ ةيبرع تاعمتجم يف ثدحي

 فورظ يفو - يبيللا عقاولا ريغ  عقاو يف ًاقحال رركتي مل

 (ةريغص ةيرق)و ًاحاتفناو ًامدقت رثكأ اهيف ملاعلا ىحضأ

 فلاخي كلذ مغر .عفاو ..تايئاضفلاو تالاصتالا لضفب

 يه ىتلاب لاذجلا) ةعورو دولخو تاب هناوج صضعب ىف
 .ميركلا نآرقلا اهب ىدان ىتلا (نحأ

 هتأرجبو نآرقلا يف زمرلا نع هتماردب موهيلا قبس دقل
 جراخ ةصاخ - ةرتفلا كلت يف نيريثكلا اهنأشب هتاراوح يف

 اراك - برعلا نيفقثملا وأ ءاّرقلا نم دحأ عمي ملو ايل
 الب شاقنلا اهيف راد يتلا ةحاتملا ءاوجألا نع  ًاراغصو

 ىلع .«ثدح امي ةنراقم ..ةياقرلا نم وأ ةطللا نم فع

 يذلا (ينيدلا ركفلا دقن) هباتكو مظعلا قداصل ءلاثملا ليس

 نيب ريبكلا فالتخالا مغر  توريب يف ةمكاحملل هبب مَدَق

44 



 «ةمرال» نكن مل «ةمزأ» نع ةمدقم

 ..احاتفناو ةيرح رثكألا ..ينانبللاو يبيللا نيعمتجملا

 | اقالطناو

 يف ةثالثلا هتك تردوص يذلا موهينلل ثدحي مل كلذ

 يف مالسإ - سانلا توص) :يهو نيرهشب هتافو دعب نانل
 راد) اهرشن توت يعلاو (مالسإلا دض مالسإ  رسألا

 (موهيلل ثدحي مل ام) ديكأت راركت انه تدصق دقو (ةينانبل

 ءاهنيح يف تاراوحلاو لمتكت مل يتلا ةساردلا رشن دعب

 نم مغرلاب توريبو سلبارط ..يزاغنب يف نيففوملاب ةنراقم

 :ةرم نم رثكأ ءهب حيرصتلاو هلوق ىلع أرجتي ام ةيساسح
 ةيبيللا ةلودلل بحي مهمو لصاف ءيش وهو «ةمات ةيرح يف

 نود رشنلا ةلوؤم تلمحت يتلا اهتناحصو  (ةظفاحملا)

 اركذت رئثاخ ةيأ

 خيراتلاو هثلا ةّمذ يف نآلا «ءموهينلا

 (حيحص) هنأ دقتعي ناك ثيح نم لواح هنأ كش الو

 مل مأ انئش .ءعوضوملا نكل ءةكلام نكت مل قيرط يف رثعتو
 لسل ابدعو اديقو ..ًالدبخ ناناو .. اهكاين كر ءاشت

 ةدودشم لظتو ..هيلإ رقتفت ةرصاعملا ةيبرعلا ةيركفلا ةايحلا

 .هوحن اهرصبب

 يف اندنع ىرج ام ركذ باتكلا اذه تاحفص ىفو

 وأ برعلا ءاّرقلا نكي متلو (1969 -1967) لالخ ال

 ةعيرأ ثضم دقو ءهب ةلص ىلع (ةفقثملا ةيبرعلا بخنلا)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 وأ ةيركفلا هكراعم ضعب نع ءيش ةمث فرعي نأ نود ..هنطو

 .كلذ لبق (هتارثع)

 ءيش الو (خيراتلا) ةناخ يف َبصت تاحفملا هذه نإ

 .دودرلل رزاحنالا وأ موهبلا نع عافدلا اهب لدصقفب الو .هريغ

 يف ىهتنا عوضوملاف ءديدج نم رابغلا رشن يف ةبغر وأ

 وأ ةقيرطب .هضرعو هقيثوت نم ديفتي نأ يقبو ..هنيح

 تاعوضوملاو اياضقملا هذه لثمل نوعباتملا .ىرخأب

 «خيراتلا ءاعدتساو ..ةنراقملاو لمأتلل نوبحملاو ..ةيركفلا

 ماوعألا نم ةرتفل صاخلا يفيشرأ ةيبح تلظ نأ دعب

 اهلعل عوضرملاب ةهلص تاذ موهينلل تاللاقم اهعم تقفرأو

 .هليصافتب ماملإلا ىف ديفت

 عمضوب ىوس درو اأمف لخدتأ مل يتنأب ةراشإلا دوأو

 رأ مالعألاب فيرعتلاو تالاحإلاو شماوهلا يف تاقيلعتلا

 رفاوت امم ءاأوس كلذ نم تذخأو .هلصلا تاذ تاعوضوملا

 ةعوسوملاك) رداصملا ديدع نم وأ يصخش ىوتسم ىلع يل

 ةيبرعلا ةعوسوملاو يمالسإلا سرماقلاو ةرسملا ةيبرعلا

 كلذ نأ تيأرو :(تامولعملا تاكبش عقاوم ضعبو ةملاعلا

 ءاوضألا يقليو ..تئدح امك ةروصلا يطغي يرورض رمأ

 .موهينلا مامأ ًادبأ ةكلام نكت مل قيرط نع ..ءىراقلل

 يتبكلا ملاس
 18/ 12 8 :ىراغتب
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 الو .(ًاّيقف) تسلو .نآرقلا ريسفت يف لمعأ ال انأ

 .موي تاذ ةقاشلا ةنهملا كلت فرتحأ نأ ميطتسأ ينأ دقتعأ

 ةملكلا) يف ةسارذب موقأ تنك يننأ ءرمألا يف ام لك

 دودح ءارو زمرلا داعيأ ىلع فرعتأ نأ ًالواحم ''”ةةروصلاو

 يف هللا مالك ىلإ ةيادبلا ذنم يعجارم ينتداق دقو .ظفللا
 نمض سدقملا صنلا مهفل ايبناج ًادهج تلذبو ؛نآرقلا

 اميلس ًاقيرط تدجو يننأب يداقتعا مغرو «يتسارد راطإ

 ةصرف لانأ امثير يجئاتن رشن رظتنأ نأ ترثآ دقف ءًاحضاور

 .ةعجارملا ةلصاومل ًأتايث رثكأ

 نم 0 لكدعب 2'هاعلا ناكملا اذه ىف ءانهو

 راذآ /سرام نم ًارابعا تاقلح ىدم ىلع موهيلا اهرشن ةييدأ ةمارد (1)

 ةئس باتك يف ثردصو «يزاغنب «؛ةقيقحلا ةفدحص يف 6

 .يتبكلا ملاس قيقحت « توري :«يبرعلا راثتالاو .هلات راد 2

 فقوي نأ لبت ةساردلا رشن ثيح .ةقيقحلا ةفيحص هءدصقي (2)

 ىلإإ زوم /ريلوي نم نيرهش :ىدلم .ىلعو تاقلح مس ىف اهرشن
 . 27 لوليأ /ربمتم

 هذه ةباتك يف أدب موهينلا نأ كلذ نم مهفيو 01967 ةنس (3)
 .1965 ةنم ذنم ةماردلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لمعأ الو (ًايقق) تملو ؛يدل ام رشنأ نأ عمزأ انأ ءددرتلا

 ضرعأ نأ ىوس ائيش قّمحأ نأ ديرأ الو .نآرقلا ريسفت يف

 ينعي كلذو .زمرلا داعبأب ةسدقملا صوصنلا مهفل يتلواحم

 ةنيعم ةيزمر تادحول ًاقبط اهريسفت نكمي تايآلا ضعب نأ
 تايآلا هذه انه ضرعأ نأ عمزأ يننأو ظفللا دودح ءارو

 .اهداعبأ لخاد زمرلا ةلكشم لح ًاحرتقم

 افده ددحأ نأ دوأ الو .نيعم جهنم ةمث يدل سيلو

 ضرعأ نأ ةلمأ أم لكو .ةلواحملا هله ءارو نم ًاذعلاو

 اذه زاجن] يف يننيعي .عون يأ نم ةطخ نود زمرلاو صنلا

 نم ةيزيلجنإ ةخسن اهمهأ ءأريبك ًاعجرم نوثالث ثيدحلا
 .«.سوماقلاو .'”(ىلع دمحم انالوم) اهتك ناآرقلا ريسفت

 .ةذمتعملا ةيبرعلا تارفتلاو

 روبمار يف دلو «يبعش بقل 'انالومهو «يدنهلا ىلع دمحم وه (1)
 مثاهيف جّرختر ةيمالمإلا اهتيلكب سرد ؛1878 ةنس دنهلاب

 داعو ءايلملا اهتداهش لانو ايئاطيرب يف دروفكأ ةعماجب قحتلا
 ةقاحصلاب لغتشاو اهكرت مث فئاظولا ىيضعب يف نيعو .ءدالب ىلإ
 .يناطيربلا لالتحالا ةمواقمل هدالب يف ةبطولا ةكرحلا يف لمعو

 مدع يف همم كرتشاو 1920 ةنم يدناغ امئاهملا ىلإ مضنار

 هيخأو لقتعا .ةيزيلجنإلا عئاضبلا ةعطاقمو ٌريلجنإلا عم نواعتلا

 امهيلع مكحو ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف (يلع تكوش)
 رفاسو ؛«ينطولا رمتؤملل ًائر بختنا .نيتتس قاشلا نجسلاب
 .نارقلا ريسفت :هل .مالمإلا ةمدخل ةريثك دالب يف لوجتو

 .نذنل ين 19831 ةسم يفوت .دمحم ةاح يف ةمساح تاعاسو

 - نيبأت ةلفح هل تميتأو «سدفلاب ىصتألا دجسملا يف نفدو
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 تالافملا ةعومجحم

 :ةميركلا ةيآلا هذه نم .فهكلا ةروم نم يتيادبو
 "7409 اَعَي اودادزأو تريني َمَنأِي تن رهفيك يف امملو»

 مان لهو ؟ةّرجعم ثودح انه نآرقلا يوري له : لاؤمللاو

 كا لوركف ٠ ةئ الث فهكلا باحصأ

 ةباجإلا دمتعي نأ عيطتي ءرملا نأ كش ةمث سيلو

 هللا نأو ؛تانايدلا مظعم يف ةرهاظ ةزجعملا نأ رابتعاب
 .؟رخخآ قيرط ةمث سِيلأ !نكلو «ريدق ءيش لك ىلع

 يف فدهت ةيزمر ةثداح اهرسأب ةصقلا نأ ضرتفأم انأ

 خيرات نع ثيدحلا ىلإ عقاولا يف فدهتو «لايجلا

 .ضارتفالا كلذ ىلإ يقيرط اذهو ءاهتاذ ةيحيسملا

 ال ةلدأب نآلا تبث دقو «ليجنإلا معزي امك لوألا نوناك

 ًايلاح دمتعملا خيراتلا لبق دلو دق ىسيع نأ كشلا لبقت

 اهءاج ميرم نأ ركذي نآرقلاو «لقألا ىلع نيئس سمخب

 ناكملا اذه ىلإ نآرقلا راشأ دقو ؛ةلخن بناجب ضاخملا

 هين ءاثر ةديصت يتوش دمحأ اهيف ىقلأ «ةرهاقلا يف ةريبك
 : اهعلطم

 هئامسو ىدهلا ضرأ ىلع تيب»
 مءهئاثسب ُسأو هطئاح قحلا

 (2ط «تورري :يمالسإلا برغلا راد .ةدقرشلا حمالعالا : رظنا

 .تادقوشلاو « 4

 .25 :ةبآلا «فهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآأرقلا يف زمرلا

 دق ناك ةلخنلا حلب نأ ىلإ كلذ دعب ريشي يكل تاذلاب

 .ابطر راصو ىوتسا

 نمف «لوألا نوناك/ربميد ىف جضني ال حلبا نألو

 لفتحي يذلا يلاحلا داليملا خيرات ضفري نارقلا نأ حضاولا

 ءاملع تبثي نأ شهدملا نم هلعلو .نويححيملاهب

 حيسملا نأ نآرقلا لوزن نم ًانرق رشع ةئالث دعب نييحيسملا
 تبثأ مث ءالعف لوألا نوناك /ربمسيد رهش يف دلوي مل

 نأو) ءًاحيحص سيل هتاذ داليملا خيرات نأ (زنراب) فقسألا

 اذإف «(نيثس تس وأ سمخب كلذ لبق دلو دق ناك ىيع

 لك لثم  هتوعد رشن يف أدب حيسملا نأ ءرملا ضرتفا

 دق نوكت ةحيملا نإف «لاجرلا غلبم غلب نأ دعب  ءاينألا
 ةنللا يف سلو «داليملل نيرشعلاو ةسماخلا ةنملا يف تأدب

 .ىسقلا معزي امك نيالثلا

 ةثامثالث ذعف .ةياغلل ةمهم نمخلا تاونلا هذهو

 ةلودلا نيد ةيحيسملا تحبصأ طبشلاب ًاماع نيرشعو ةسمخو
 دمتعا امدنع ةرم لوأل اهتينادحو تدقنو «ىمسرلا

 نأ تبث ةيداعلا باسحلا ةلمعو «ثردلاثلا ةيرظن روطاربالا

 ةدابع لظو .طبضلاب ماع ةئامثالث ًادراطم لظ ديدجلا نيدلا

 عجارملا لكل اقبط فوهكلا يف نويدقلا اهلوازي ةيرس

 لوث كلذ رفي الأ .؟2”نيطنطسق رصع ىتح ةدمتعملا

 نيذلا نامورلا ةرطابألا لوأ 4(م337 )275  :ريبكلا نيطنطسق (1)
 ه5 داعتسا .ريكلا نيططفق مماب هفرعيو «ةيئارصنلا ارلخد
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 تالاقملا ةعومحم

 تسيلا :؟4تييس ْمَئْأِم تلت ْمهِنْبَك يف اُئِلَرط :نآرقلا
 تالواحم ىدحتت تفقو ىتلا زاجعإلا ةطقت طبضلاب هذه

 ال هنكلو .ظفللا دجي نأ عطتي رعاشلاف ؛هديلقتل ءارعشلا

 ةمث سيلو ؛ةيخيراتلا هرصع تامولعم زواجتي نأ عيطتسي

 ةثداح ليصافت فرعي نكي مل هرسأب ملاعلا يف ادحأ نأ كش

 .دحلا اذه ىلإ دالملا

 رهتيك يف ائِلَو» :لوقي نآرقلا نإ :ىرخأ ةطقن ةمل

 ؟ةدئازلا تاونلا يه امف ؛«اعَت اوداَدرأَو تربي ٌوئَأِم تنلظ

 رادقمب ديزت ةيسمش ةنس ةئام لك نأ ةلهذملا ةباجإلا

 نوبسحي نويحيسملاو ؛ةيرمق ةئس ةثام لك نع تاونس ثالث

 خيراتلاب نوحي برعلاو يسمشلا خيراتلاب داليملا خيرات
 هنأ ىلع مساح ليلد قرفلا ىلإ نآرقلا ةراشإو ءيرمقلا

 «ةقدلا نم ًاريثك بلطتت ةيخيرات ةقيقح نع انه ثدحتي

 ريغ رخآ اثيش ةثداحلا كلت نوكت نأ لمتحملا نم سيلو

 .نآلا ملاعلا هاتي يذلا يحيملا خيرأتلا

 حوضوب ثدحتت تايآلا يقابف دعي لمتكي مل زمرلا

 روَرَت تعلَط اَذإ سْمَّشلأ ربو :لوقت امدنع نيعم فهك نع
 ْمُهَو ٍلاَمَعلَأ َتاَذ عهّضرْفَت تيرَغ اَذِإَو ِنيِمَيلا َتاَذ ْمهِفِهَك نع

 ةينارصنلا ةينكلا تحبصأو دبعتلا ةيرح همكح لالخ ىراصتلا -

 ةييطنطقلا اهاممأو (نآلا لوبنطسا) ةطئزيب ءانب داعأ .ةيععرش
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 انه سمشلا ةكرحو .274هَّسأ تي ْنِي كِل 8 قرجُف يف
 قوف مقي يلامش لخدم يذ فهك يأف .ةزجعم تسيل

 سمشلا هلصت ال ىلامشلا ةركلا فصت ىف ناطرلا رادم

 هذه ىلإ ءرملا فاضأ اذإف .راهنلا تاقوأ نم تقو يأ ىف

 رادم قوف ابوروأ ىف ًالوأ ترشتنا ةيحيسملا نأ «ةقيقحلا

 ةثداحلا لوحتو ؛ةقدلا نم هتياهن لصي زمرلا نإف ناطرلا

 باحصأ ةصق يىورت تاملكلاف «ةزجعم ةيغالب ةروص ىلإ

 يف هعنقم ةروصب يقطنمو قسانتم هرسأب صنلاو اهب دحأل

 .نيتلاحلا الك

 حطس تحت قسمانتلا اذه ضرع لصاوأ نأ عمزأ انأو

 تايلك ىلإ لخدم درجم نوكي نأ ميطتي فوهكلا
 ملاعلا بادأ يف فورعم لمعلا اذهو .ةماع ةيخيرات

 ةرهاظلا هذه حراسم مهأ ةريصقلا ةصقلا لعلو ؛ةرصاعملا

 .نآلا اهشعت امك

 .لومشلا قيقحتل زمرلا تادحوب لمعي صاّصقلاف

 .قيرطلا اذه ربع ةمقلا جهنم عبتي نآرقلاو

 .17 :ةيآلا نم هفهكلاةروس (1)
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 تالاقملا ةعومجم

 لومشلا ةطقن فاشتكا نم ثحابلا عنمي ام ةمث سلو
 فادهأل ةرحخم اهلك نآرقلا صصق لعلف .جهنملا كلذ ىف

 باحصأو ءزومرلا هذهل ًارصاعم ًاريسفت انيدل لعلو ءزمرلا

 حهنم اهتياور يف نارقلا ةقيرطو ؛ةلماك ةريصق ةصق فهكلا
 زمرلا داعبأ نع ثيدحلا ةلصاوم نأ دقتعأ انأو .رخآ ىصمصق

 لصفم فقوم ىلإ ةياهنلا يف يئدرقتس ءظفللا د ءارو

 ةرم أديأسو «تاملكلا حطس تحت ةئماكلا ةيقيقحلا ةصقلل

 : ةيادلا نم ىرخأ

 : انه نم فهكلا ةروم يف ةصقلا أدبت

 اَتياَم ّنِم أنك رِفَرلآَو ٍفْهَكْلا بنحصأ نأ َتْبِيَح رأ»
 كندل نم اَنئاَ آَّبر اولاَقَف فْهَكْلا لإ ٌهَيْنِقْلا ىوأ ذإ ©9 اسمي

 يف مهناذاء َلَع اَنيرْصَف 9 اًذََسَر نم أ نيب اَنل يمر هني
 امل ئصحأ نير ّىأ رمل ند بسس ّرث (8) اََدَع كرسي ٍفْمَكْل

 2740 ادمأ ْآُمَ

 اولخ ولخي صنلا نأ رسيب ظحالي نأ عيطتسي ءرملاو
 باحصأ ددع ىلإ ةراشإ ةمث ىيلف .ليصافتلا نم ًادمعتم

 فهكلا ناكم وأ كانه اهوضق يتلا نيسلا ددع وأ فهكلا

 تاملكلا موهفمل صاخ ديذحت ةمث سلو ءهفشث

 نم مهانعنم) ينعت 4هاَذآء هلع اًنيَرَسَف# ةبآلاف ..ةلمعتملا

 ةيآلا نكلو .قلغأو دس :«(برغ) يناعم دحأو ء(عمملا

 .12 9 :تايآلا ءهفهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةيرعلا ةغللاو ؛.(مهلوح نم ملاعلا نع مهالزع) آفيأ ينعت

 ىنعنو (ةلزعلا نم ًاراتس هلوح برض) ةلمج لمعتست لازت ام

 ؟برقأ نيريفتلا يأف .(هب طيحي امع ةيلك هلزع)

 قيرطب ةلزعلا ةركف ىتبتت ريسفتلا بتك نأ فررعملا
 ةروطسأ ىلإ ىلوألا ةجردلا يف دنتست ةركف يهو «مونلا

 دحأ ىلإ اوأجل حيسملا عابتأ نم ةعبس نإ لوقت ةيحيسم

 روطاربمألا رصع يف ينيدلا داهطضالا نم أبره فوهكلا
 مهيلع اوّدِسو مهرمأ ةطرشلا تفشتكا دقو :'"'”سويكيد)

 اماع نيتامثو ةعبسمو ةئام هلخادب نيمئان اولظف «فهكلا ذفنم

 اماع نيعمسو ةمخو ةئامئالثو «تاياورلا ىدحإل ًاقبط

 ءهيقني الو معزلا اذه تثي ال نآرقلاو .ىرخأ ةياورل أقبط
 ينارقلا دمعتلا ةركف ىلإ ريشي ليصافتلا نم صنلا ولخو
 تاذلاب (مونلا) ةملك بنجتو ءطمولا فقوملا اذه رايتخال

 .ًالومش رثكأ رخآ ريسفت نع ثحبلل دّدحم حارتقا ةباثمب ودبت

 ةملك ركذ ىلع رارصإلا ودبي كلذ بناج ىلإ
 ةروطسألا لوبق يف ثيرتلل ةاعدم رثكأ ةرهاظ 2”(ميقرلا)

 يراجتلا طاشنلل ددحم حضاو زمر (مققرلاف) ءةيحيملا

 ىلع ةيرافلا هبورحب رهتشا ينامور روطاربمإ .«سايشد) ءوأ (1)

 .اهعابتأو ةيحيملا

 تبكك يذلا يرجحلا حوللا ؛ هنأب ميقرلل ريسافتلا يضعب يف درو 020

 هيف ناك يذلا يدارلا وأ لبجلا مسا هنأيو ءةيتفلا ءاممأ هيلع

 .فهكلا
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 تالاقملا ةعومجم

 ءةثيدحلا روصعلا يف ةيحيملا ممألا هب تزّيمت يذلا

 ةريدألا يف ينونهكلا طاشنلل ددحم رخآ زمر (فهكلا)و

 نيتملكلا عضو بيترتو ؛لابجلا يف كاّنلا عاقبو ةدحوتملا

 لهذم صيخلت ةباشمب ودبي (ميقرلاو فهكلا) صنلا ىف

 نابهرلا فوهك يف تأدب يتلا اهرسأب ةيحيسملا خيراتل
 ًاضيأ وهو ؛كونبلاو ةريبكلا ندملا تاصروب يف تهتناو
 .حيسملا ميلاعت يداملا ريصملاب ةحضاو ةءون

 رابتعا ىلإ ةياهنلا يف وعدي نأ دب ال حارتقالا اذهو

 ىلإ حوضوب ريشت دهاوشلاف ءادمعتم ًايزمر ًالمع اهلك ةصقلا
 طاقنو .ليصافت ةيأ لخاد ةنيعم ةثداح درسي ال نآرقلا نأ

 : وحنلا اذه ىلع ىلاوتن حارتقالا

 يف ىهو .؛(مونلا) ةملك لافغإ صنلا دمعت :ًالوأ

 ثودح دكؤت نأ اهعسوب ناك ىتلا ةديحولا ةملكلا عقاولا

 (ةقراخ) نع ثيدحلا ىلإ يمري نآرقلا نأ ولو ء«ةزجعملا
 ةملكلا كلت لافغإ دمعتي نأ ًاقح دعتتملا نمف ؛ةعيط رغ

 .يلك حوضوب اهركذ بنجتي وأ

 نود زاجيإلا غلاب صن يف (ميقرلا) ةملك تدرو :ًاناث

 ولو ءةزجعملا ليصافتب ةرشابم ةقالع ةمئث اهل نوكي نأ

 ناك امل طقف ةيعيبط ريغ ةقراخ ثودح يورت ةصقلا تناك

 .الصأ (ميقرلا) ركذ ىلإ ةححلم ةجاح ةمث

 هروصحم رعغ هروص ةميركلا تايآلا تمدق : اهلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نم ًانيعم ًاددع ءام فهك ىلإ اوأجل كانا نم ةعومجمل

 ةيأب تايآلا مدقتت ملو ؛«ةياهنلا يف هورداغ مث نينلا
 ال نآرقلاو .اهثودح مدع وأ ةزجعملا ثودح تيخل ليصافت

 ناك اذإ الإ برلسألا اذهب ةيعيبطلا ريغ رهاوظلا عم لماعتي

 .ديدحتلا قيرط ضرتعي ًالامتحا رثكأ رخآآ ريفت ةمث

 : صنلا اذه يف كلذ دعب أدبف ليصافتلا امأ

 ره |(01 هني من1 نعل مشأت يلع سن نت
 الل

 رتل تال هر
 بَ اَنير ولاَ اوماَق ذإ ٌرهبرلت لع انطبرو © ىده مُهَكدزَو

 اذإ آنك دف اهلِإ ونود ني وعد نل ٍضْرأْلاَو ٍتّوْمَسلَأ

 تروثأي اَلْرَل ٌهَهِلاَع هدنرد نم أوُدَححَأ اَنْمْرَه هالو ©9 اًططش اًطَطَت

 69 ميك هم لع كرت نسم ملطأ نحن نطلب مِهيَلَع

 3 ي ٍفْيَكلأ َلِإ انا هنأ الإ ترُدْبْني 9 مهوملرثعأ ذإَر

 ."" "كافر ري ركرمأ نم : ركل يو ءهيَمْحي ني مكي

 ةروث لوأ ىلإ ريشي نآرقلا نأ نآلا ىتح حضاولاو

 اهعابتأ فرعي يتلا ةروثلا كلت يهو ء«ةيحيملا يف ةينيد
 يف (نوركفملا) مسمابو ؛قفرشلا يف (نودحوملا) مساب

 (ةهلآلا)و .ثيلثتلا ةديقعب فارتعالا نوضفري مهنأل برغلا

 تروثأي اَلوَلظ :ةيآلاو ءءارذعلا ميرمو حيسملا ىسيع يه

 نيدحوملا ةجح ىلإ ةلهذم ةراشإ 4ْنَيَب ٍنَّطْلَس مهْئَلَع

 .16 13 :تايآلا ء«فيكلا ةرورم (1)
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 تالاقملا ةعومجم

 حيسملا ىسيع نأ اوتبثي نأب ثِلثلاب نيلئاقلا اوّدحت نيذلا

 ىلع نابهرلا لمعيس ام وه طبضلاب كلذو هللا نبا هنإ لاق

 .لوألا نرقلا ةياهن يف تبتك يتلا ليجنإلا خسن يف هريوزت
 مهوملزععأ ذإو» :نآرقلا لوق يهف انه شاقنلا ةطقن امأ

 مظعم يف ةفورعم ةثداح لازتعالاف هنآ الإ ترُدْبمَي ام

 نيدحوملا ٌصخي اميف ةيخيرات ةقيقح ًاضيأ يهو ءتانايدلا
 :ةزجعم ةيأ ثودحب انه دحاو حارتقا ةمث نيلو «تاذلاب

 يتلا ثيلغتلاب ةلئاقلا قرفلا ةيقب نولزتعي لاجرلا ءالؤهف
 ىلإ ةراشإ ةيأ نم ًايلاخ ًايداع ًالازتعا هّللاب كرشلا مثإ فرتقت

 .ةيعيبطلا ريغ قراوخلا

 : رثكأ ليصافت لصت مث

 يملأ تاَدذ رهفهك نع روزي تعلط اَذإ سْمّتلا ىَريو»

 نم َكِلَم ذنب َوْوَجَم ىف ْمُهَو ٍلاَمِيلا تاك ْمهستَت تّيرع اد

 74ه كَ
 ناكمل ليصافتلا درس وه رثكأ انه رظنلا تفلي يذلاو

 كلذ نأب ىلوألا ةلهولل يحوي امم فهكلل ةبنلاب سمشلا
 ىذد ءىرما يأ نأ فورعملا نكلو ءةزجعملا نطوم وه

 ةكرح نأ دكؤي نأ ميطتسي ةدوذحم ةيفارغج تامولعم

 لخدملا وذ فهكلاف ءةزجعم ةيأ حرتقت ال انه سمشلا

 .17 :ةيآلا ءفهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 اهنأل ةرشابم سمشلا هلصت ال ناطرلا رادم قوف ىلامشلا

 .ماعلا مايأ لاوط هراي نم برغتو نمي نم قرشا

 ؟طبضلا هجو ىلع صنلا حرتقي اذامف

 سمشلا ةكرح اوربتعا ىمادقلا نيرسفملا نأ فورعملا

 يأب صنلا حور فلاخي ال ريفت وهو «ةزجعملا نم أءزج
 رثكأ رخآ ريسفتب مدقتت رصعلا اذه تامرلعم نكلو ؛لاح

 ةيحيسملا راشتنا قطانم يف ةدئالا ةعيبطلا فورظلل ةقباطم

 ىلع عضوملا اذه يف ةزجعملا ثودح يغلتو ءىلوألا

 يف ةصلخم ةلواحمل ةدعاق لظي نأ نكمي لمع وهو «لقألا

 ةمداقلا تايآلا لعلو .صنلا ةيقب يف زمرلا داعبأ نع ثحبلا

 : ةطقتلا هذه ىلع ءوضفلا نم اديزم يقلت

 * ص اط ع 7 7

 ٌتاَدَو ِنيِمَمْل تا مهسلقنو دوكر مهو الغاحمتأ ها

 ."06ديِمَوْلاِب ِهْيَعاَنَذ طيب مُهَبْطَو ٍلاَمْميل

 سكع هرابتعاب (مونلا) ىلإ ةراشإ لوأ درت انهو
 هناكمو ةسارحلا بلكب ةصاخلا ليصافتلا ةيقب درتو ءَهظَقِلا
 لاؤلاو ءةايحلاب لفاح ددحم عضو ىف لخدملا دنع

 درس يف زاجيإلاب زيمتملا نآرقلا ةقيرط هذه له :رشابملا

 ٌتاذو نيل ٌتاَذ مهبل ىنعت أدامو ؟ةقراخلا ثداوحلا

 ؟افرح ًاريفت حرتقي صنلا ناك اذإ 4 ُلاَمْثَلأ

 .18 :ةيآلا ء«نهكلا ةروس (1)
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 ًاديدحتو ًارسي رثكأ ودم ةلثمألا ةباجإ نأ دقتعأ انأ

 نأ لواحأ فوسو .ةروصلا تادحو لكل يزمر ريسفت ربع

 .حارتقالا اذه تبئأ

 :لوقت ةيآلا

 َتاَّذَو ٍنيِمِلا َتاَد م 0 ُمُهَو اًلهاحقنأ هي

 َتيَلَوَ بلع َتْفلْطَ ل ديصولاب هيعارذ طب ل لامس

 ."76 يعز مين َتْنِلَمَلَو اًناَرِف ْرُهْنِم

 هْطَقن نيرسفملا مظعم اهربتعي يتلا ةروصلا هذهو

 نم ًاديزم  عقاولا يف  ريثت ؛فهكلا لهأ ةياور يف ةثداحلا
 تادحولاف ءرياغم عون نم يزمر ريسفت ينبت ىف ةقثلا

 فهكلا لخاد نيسيدقلا ةروص ديدحتل ةصصخملا ةيظفللا

 : زمرلا رهاوظ نم ةداح رهاوظ عبرأب زيمتن

 4 مهو الاسمي 0 ببحَ» لوقت ةيآلا نإ .ىلوألا

 ةيسيدتالا نم نملاو را عم داس ةروصلا تناك ولو

 ديدحت ىلإ ةجاح ةمث ناك امل فوهكلا دحأ يف نيمئانلا

 عيمج نم ةيداع ةرهاظ مونلاف .رهظملا يف (ذوذشلا) ةظحل
 فهك ىف نوقلتسي لاجر هعفب همنا رد ايت ةوملا

 ناك اذإ اَّلِإ مولل نوعجاه مهنأ هنهذب رطخي ام لوأ نإف ءام

 ةراشاو هيدل يعيبطلا لعفلا در قيرط ضرتعي داش ءيش ةمث

 ,18 :ةيألا .فهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 درجم اهرابتعا نكمي ال تاذلاب ةهطقنلا هذه ىلإ ناآرقلا

 .ةيداع همظفل ةلح-و

 َتاَدو ِنييَيْلأ َتاَذ َمُهِبلقنو9 لوقت ةيآلا نإ :ةيئاثلا

 مونلا نم ةحضاو ةلاحب ريسفتلا لمتحت ةكرح يهو ِلاَمَتل
 رخآ ريسفت نم رثكأ لمتحت  ديكأتلاب  اهنكلو .قلقلا
 ةعضبل ةدلحم ةدحاو ةررص عم لماعتي نآرقلا ناك ولو

 براسم لك دعبتسال ءام فهك ىف مونلل نوأجلي نيسيدق
 .ةناجلا تاريسفتلا

 ةمارحلل بهأتملا بلكلا عضو ىلإ ةراشإلا : ةثلاثلا

 يهاضي ةيلصألا ةروصلا نم يبناج ءزج فهكلا لخدم ىف

 حطسلا ءارو مئاقلا لصألا داعبأ يف ةلماعلا زمرلا ءازجأ

 كلذ نودب ةلمتكم ةروصلا نأ كشئ ةمث ىيلو .«يظفللا

 نأ دب ال زجوم صن يف هركذ ىلع رارصإلا نأو ؛ءزجلا
 .اقاطن عموأ فادهأ اذ ًالمع نوكي

 ْمُهْنِم َتيَلوَل ْحتَع َتْنَلُطَأ وله لوقت ةيآلا نإ :ةعبارلا
 اهريفت نكمي ال ذوذشلا نم ةلاح ىلإ ةراشإ يهو ©ارارن

 دحأ يف نيعجاهلا نيسيدقلا ةروص داعبأ لخاد ةيلك

 ةيآلا يف ةيظفللا تادحولا نأ ؛هلك اذه زجومو .فرهكلا

 : نيرهاظب زيت

 فورعملا ريفتلا دودح عم ًامامت قباطتت اهنإ : ىلوالا
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 تالاقملا ةعومجم

 روطاربمإلا رصع يف '”سويفيإ) نابش ةصق ىنبتي يذلا
 .(سوئكيد)

 يف يتأت سدقملا صنلا يف ةلمج لك نإ :ةيناثلا

 | .اهدحو ةصقلا كلت داعبأ نم ًاعاستا رثكأ ةفيص

 ايفخ ًايزمر ًارايت ةمث نأ انه حرتقأ نأ عيطتسأ ينلعلو

 نآرقلا نأو ةياورلا يف ةرهاظلا ثادحألا حطس تحت يرجي

 فرهكلا دحأ يف لاجر ةعفل ةددحم ةروص نيب عمجي

 .اداعبأ رثكأ زمرل ةلماش ىرخأ ةروص نيبو ةيئانلا

 ًازمر ذر َمُحَو اظاحقإأ َمُييََو9 ةيآلا حبصت انهو
 ىسيع داليم نيب ةيحيسملا خيرات يف ةفورعملا دوكرلا ةلاحل

 تزيمت ةرتف يهو .نيطنطسق روطاربمالا رصع نيبو حيسملا
 قطانم ميمج ىف يلكلا دومخلا نم ةداح ةلاحب

 ,ديذجلا نيدلا

 ارمر 4مل تاتو نيل َتَد ْمُيِقَو ةيآلا حبصتو
 «ةرتفلا كلت يف ةيحيسملا عابتأ اهشاع يتلا هيتلا ةلاحل

 ايويثأ نيبو ابوروأ نيب حيسملا ميلاعت رشنل مهقيرط نيسمتلم
 .رمحأالا رحللا لاجج يف نابهرلا فوهكو ءانيس ةريدأ ربع

 ةراشإ 4ديِصوْلاِب ِهْيَعاَدو طيب مُهُبطَوط ةيآلا حصتو
 يف هراشتنا لصاوي ناك ديدجلا نيدلا نأ ىلإ ًاحوضو رثكأ

 لهأ باحصأ اهيلإ يمتني ىرغصلا ايمأ يف ةئيدم :سسويفيأ (1)

 .ةسيراتلا رداصملا ريثت امك فهكلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف رمرلا

 ةفرح يهو يعرلا فرتحت يتلا بوعشلاب ةلوهأم قطانم
 ناكس ةفرحو .ةماع ةروصب ةرتفلا كلت لالخ ابوروأ بوعش

 ةيآلا حبصت مث .ايبويثأو ةرواجملا ةيبرعلا قطانملاو ءانيس

 4اتبقي ميني َتنِْيلَو اري زمني َتَلَل مَع َتَْلا رت»
 لئاوألا نييحيملا تداس يتلا ةرتفلا كلت ىلإ ىرخأ ةراشإ

 نيبو دبعتلا نيب طبرت تلظ يتلاو  ابوروأ يف ةصاخ

 قاطنلا زواجت دح ىلإ فرطتملا يحيسملا لهزلا ةسرامم

 ةايح نوسرامي اوناك ناهرلا مظعم ىتح ؛ريثكب يعيبطلا

 مهاحل نوقلطيو «لاغدألا يف نيشحوتملا ةايح ىلإ برقأ

 نوشيعيو مهرفاظأ نوليطيو لغلا نع نوفزعيو مهروعشو
 تلاز ام ةيذوب ةرهاظ ىهو .ءةقزمم حوم ىف هلك رمعلا

 .نآلا ىتح ةفورعم

 وعدي ٌدح ىلإ رريفتلا اذه قفاوي هرسأب صنلاو
 : ليصافتلا نم ًاديزم لمحت ةيآلاو ؛هتابثإل

 مك ْمْبنَم ُلْيَك له مس الكاتيل رهتتَسي َكِيَدَكَرل
 ْرْثِْل امي ْدَلَمَأ مْكيَر الات روي ضي وأ اَنرَي اَْفَب ولت مْشنَب
 ٌنَزأ اَيأ رظسيف َةَسِدَمْلا لإ ءيذنه مكَفروب مكحدسأ اُتَمِبأَت
 مكحب َنَرِهْنم لَ فطْللَو ُهَنم قرب كيه اًماَمَط
 ف كودي وأ ركوُمُجَي لكيم اورهظب دإ نإ © اَنَحت

 ."29(4”2) اًدذحبأ اذإ اَوُحِيْفْت نّلو نو ْمِهَنْل

 .20 19 :ناتيألا ه؛فهكلا ةروس (1)
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 تالاقملا ةعومجم

 ىلإ ةراشإ ةمث سيلف ءدحلا اذه ىلإ ةيداع ةصقلاو

 نيب تعقو امك ةثداحلا يوري نارقلاو قةزجعم ةيأ ثودح

 هوضق يذلا (نمزلا) ىدم ددحي نأ نود فهكلا باحصأ

 نإ لوقت ةيحيم ةروطسأ نم يتأت ةزجعملا نكلو ؛نيمئان
 ن7 يوكل باع همماو  ماعطلا يرتثيل بهذ يذلا لجرلا

 رصع نم ةيضف ةئمع مئابلل مّدق نأ دعب هرمأ فشكنا

 وأ دعب نم ةثداحلا هذه ىلإ ريشي ال نآرقلاو .سويكيد

 فشكنا دق فهكلا باحصأ نأ حوضوب تبثي هتكلو «بيرق

 عتو لهو كلذ ثدح ىتم دّدحي نأ نود ةياهنلا يف مهرمأ

 :نينس ةدع دعب مأ مويلا سفن يف

 أو َّنَح هََّأ َدْعَو تنأ اَُيَلَسِل مَع هرم َكَِدَحَرِ>
 مهلَع اون اوُناَقَف مهَرمَأ مبني َنوُعَرَتتِب ذإ آَهبف بر ال ةَعاَتلآ

 4 اديس ع

 : ةدلحجم عئافو ثالث حتفتت انهو

 مهيلع مكح دق فهكلا باحصأ نإ :ىسلوألا

 تيرأ اوُملَمِلا» :هلوقب نآرقلا هلإ ريشي ام كلذو ءتوملاب

 .4ْذَح أ دع
 ءاخيلمت ءانيملسكم :ىيلاتلاك مهؤامسأ رداصملا يضعب دّدحت (1)

 مماو «سنوطتسين ءىناونوذ «ىسئوبراس «ننوني ءىنوطرم

 .21 :ةيآألا «فهكلا ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف نمرلا

 ين  لثمي ناك مهيلع رثع يذلا قيرفلا نإ :ةيناثلا
 مكحلا رادصإ قح لان دقو ةيثولا ةلودلا ةطلس  همظعم

 .ىوقألا ةطللا لثمي هنأل يئاهنلا

 نيب تناك نييححيملا نم ةعومجم ةمث نإ : ةثلاثخلا

 فيهكلا باحصأ ذاقنإ نع اوزجع دقو «ةقرفلا كلت دارفأ

 ريثي ام وهو «ءنييدق مهرابتعا اوررق مهنكلو توملا نم

 موضوب ًانلعم ةاَدِجَْم مِيِلَع َتَدِحَتَلا» :هلوقب نآرقلا هِلإ
 ةماقإب ةحيسلا خيرات يف فرعتس ىتلا ةرهاظلا كلت ةيادب

 .نيسيدَملا ةداعو بصنللا

 هاور يذلاف :ةزجعملا نم ولخت لازت ام ةصقلاو

 دق ةيديحوتلا عابتأ نم لاجر ةعضب نأ نآلا ىتح نآرقلا

 مهرمأ فشكنا مث داهطضالا نم ابره ام فهك ىلإ اوأجل

 مهدض ردصو ةرواجملا ةقطنملا يف راظنألا اوتفل نأ دعب

 اهدحو ةحملا ريطامألا نم ىتأت ةّرجعملا نكلو . ءادهش

 ةثداحللا نم لعجتو ديقعتلا ةغلاب ليصافت ىف لخدت ىتلا

 :حضاو يضفار فقوم ريطاسألا هذه نم نارقلا

 رو ل < رس هارع رع ,ررع 2 هكر سم | سد رعسس

 . 9 رم #آ - 8 للا ىنرترل ” لخر ل للا راس هسا د <67 [م هم هم هرترع -

 مهنمأتو 00 ترولوفيو بيغلاب امجر مس مهد
 7 2< ىبإ ءهريكعل 2 ًً م, 2 ىن ؟روعم

 ٍراَمك الق ٌليَق الإ ْمُهُملْنَي ام ميتَدِسي ملعأ َنَن لف ميلك
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 تالاقملا ةعومجم

 204( اَدَحَل رُهَنَم مهيف ِتْنَتَْت ثنا آم الإ يف

 نمو «قالطإلا ىلع نييحيسملا ينعت (مهنم) ةملكو

 نأش يف نريحيسملا هاا نآرقلا نأ حضاولا

 «كاذحأ رهن  مهيف# هلوقب ريشي هنكلو يوم وب

 .نيحيملا نم العف اوناك فهكلا باحصأ نأ ىلإ

 نأ ىلإ ةراشإلا نكلو ؛نآرقلا يف ةصقلا ةياهن هذهو
 روطت نم ةصاخ ةلحرم يف كلذ دعب يتأت ماع ةئامئالثلا

 يكل ىرخأ ةرم ةصقلا تادحو عيمجت نم ذب الو «صنلا

 اذهو «قحالتملا يظفللا عيزوتلا ربع ةثداحلا ةطقن حتفتت

 .صاخ لصف يف هب موقأ نأ دب ال هتاذب مئاق لمع

 نيترم ىورت اهنأ فهكلا باحصأ ةصق يف ظحالملا
 زريمتت ىلوألا ةرملا هدحاو يرعش دعب لخاد يلاوتلا ىلع

َ 

 3 نم اننا آَنَبر ًاوُلاَتَف فهكلا لإ هَتِفْلا ىرأ ذإ»

 ف عن اذا ع اتيرضف

 امل ع

 ع اَنيرَصَص 69 اَدَسَر ةِرْنأ ني اَنَل ْنَمْمَو هي
 ىَحأ يل نأ دن عمتي ّرث ©) اَدَدَع تريب فيكلا
 . 201م ومس

 يسيئر عضو تاذ طاقن عبرأ مضي ماعلا لكيلا اذهو

 :ةصقلا ىف

 .22 :ةيآلا .فهكلا ةررس (1)

 .12 10 :تايآلا ء«فهكلا ةروم (2)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ةبسنلابو ةصقلا لاطبأل ةبتلاب ددعلا لافغإ :ىلوألا

 .فهكلا لخاد ةلزعلا تاونل

 ةقيرطب تمت لهو ؛ةلزعلا (ةيعون) لافغإ : ةيناثلا
 خيرات يف ًامئاد ثدح امك يداع وحن ىلع تّمت مأ ةزجعملا
 .ةنيهرلا

 :تابثإ اتطقن ةمث زاجيإلا يتطقن لباقم ىفو

 ةحلم ةينيد ةجاح ىضتقمب ّمت لازتعالا نإ :ىلوالا

 ضشاقن يف نالخديس نينيعم نيبرزح ةمث نإ :ةيناثلا

 حرتقي ال صنلا نأ ىلإ درلا ريشي نأ ذب ال انهو

 يرعش ّدح عم لماعتي هنأو ءاهيفني الو ةزجعملا ثردح

 .ريسفت نم رثكأ لمحت ىتلا ةيظفللا ةدحولا قاطن لخاد

 ءارو اهقالطنا) ىئعمي (ممألا ثعب) حالطما لمعتت

 لود لوحي ام ةمث سيلو .(لضفأ لئاسوب ةليدج فادهأ

 .صنلا داعبأل ةبسنلاب ىنعملا اذه ينبت

 ليصافتب ىرخأ ةرم ةصقلا يوريف نآرقلا دوعي مث

 : رثكأ
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 ها سلك علل مع كم هر 22م و 0 4 وَ
 مهرب أوما هيف مهنإ يحلب مهأن َكِبلع صفن نحن»

 ل م رخ مس م رعاص ٠ 5 لكلا اسم م هرم مم( سرص م ع

 بر انبر اولاقف اوماق ْذِإ مهبولف لع اًنطيرو (ي) ىدحه مهلندزو
 عجم مث دك مصعب 222 ظل مرعل2ا < همس مس
 6 اًطَطَس اذ انلق دل اهنلإ هونود نم أوعَدن نل ضَرالأَو تارمللا

 طع
 كح تس سرا يو

 مع -_ ."740©) ابيك ول َكَع كر ِنَئِ ُمَلظَأ ْنَمَم ّدِيَب نطلب

 نم ةعومجم ةصق عم لماعتي نآرقلا نأ انه حضاولاو

 اوضفرو ثولاثلا ةيضق اوضفر نيذلا نيحيملا (نيدحوملا)

 ال ةلطاب ةركف (ثيلغتلا) نأ نينلعم هللا نبا حيملا رابتعا
 .اهيلع ليد

 ةهل ىف :انهتاذ (هللا ننا) ةملك نأ قوزفملاو
 ةفقلان ء(هّللا مداخخ وأ هللا دع) اضيأ ينعت  حيملا

 حيسملا نأ كش ةمث سيلو «نيعم زمر ريفت يف فالتخا

 ,زمرلا داعبأ يف ًالاغيإ ءاينألا رثكأ ناك

 ةقيرطب انه ةركفلا هذه عم لماعتي ينآرقلا صنلاو
 :فهكلا مقوم ديدحت ىف أدبي امدنع ًاصوصخ ةدمعتم

 اَدِإَو ِنيملا َتاَذ مهفْهَك نع ٌرْوُرَت تملَط اَذإ سْمَّشلأ ىّرَو»

 اذ هو «©04ةنَي َوَوْجَم يف ْمُهَر ٍاَمِقلأ َتاَد ميس تبرع
 يزمرلا دعبلا تاذ هتاراشإ ربع حيملا بولمأ طبضفلاب

 ةقيرطب زمرلا طخ رهظت يتلا ةروصلا هذه لصت مث ءرشابلا

 .15 13 :تايآلا ءفهكلا ةروس (1)

 .17 :ةيألا .فهكلا ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نيِمَيْلأ تا قي ا ّحُهَو اطاحَمْيأ َِبحَتَ) :ةدمععتم

 مَع َتْعَلْطَأ ل ٍديِصَولِ ِهِيَعاََذ طيب مُهَبكَو ِلاَمْيلَأ َتاَد
 ال نآرقلا نكلو ." هاتبقز ْمُهْنِب تنمو اناري ْمُهْنِم تيل نا ( هر مريع مس ع تكا سلا .ريعا تس كا
 أم ةصقملاف .هل عقاو ال اصاخ ايحيسم ازمر انه لمعتسي

 راطإ لخاد اهعم لماعتي صنلاو ءاهرسأب ةثداحلا دامع لازت

 ىتلا فهكلا باحصأ ةصق نأ ىنعي اذهو «لماشلا زمرلا

 قوف انه ىورت ءرخآ يخيرات عجرم نم رثكأ اهيلإ راشأ
 ىف ةيمهأ رثكأ أطاقن دّدحت نأ اهنأش نم ةماع ةيزمر ةدعاق

 ئئداس ةمخ تو زل رقتيا نكن ةؤتس) 5 هك ب 0 عا ل رع ع ل
0 

 باحصأ ددع ديدحتل ل نأ ظحالملا

 ضعب ناك اذإو «نارقلل ةنلاب ةضوفرم تالواحم فهكلا

 «هدحو درو هنأل (ةعبس) ددعلا اونبت دق نيململا نيرفملا

 ماد امو ؛هيلع ليلد ال صاخ داهتجا درجم كلذ نأ عقاولاف

 .18 :ةيآلا ء«فهكلا ةروس (1)

 .22 :ةيآلا ء.فهكلا ةروس (2)

 .26 25 :ناثيآلا .«فهكلا ةروم (3)
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 تالاقملا ةعومجم

 نوكت نأ دعبتسملا نمف ليل اِّإ ْمُهْمَلْمُي انط :لوقي نآرقلا
 .ددعلا عقاول ةقباطم ةروكذملا ماقرألا نم يأ

 ةراشإ نود نآرقلا يف يهتنت ةصقلا نأ ينعي كلذو

 اهوضق يتلا نيسلا ددع امأ ؛فهكلا باحصأ ددعل ةمساح

 نيتيآ دعبو ءاهتاذب ةمئاق ةدحو يف كلذ دعب درتف فهكلا يف

 نإ ِءَىَأَنِل َنلوُفَن الو# :ةصقلا مسجب امهل ةرشاب ةقالع ال
 تبي اَنِإ فير رُكْذو ُدَمأ هاَمَب نأ الإ 6 اَذَع تلد لع
 ىف اْثَلَو © انّنر اَنَع ني ٌبرْكَأل نر ِنَسِدَبِي نأ َيََع لكَ

 ددعب نينسلا ددع نوقمحلي نيرسفملا ضضعب ناك اذإو

 أعم نيددعلا نوربتعيو ةقباسلا تايآلا ىف فهكلا باحصأ

 اذه نإف ءهنع حصفي نأ نارقلا أشي مل يذلا رسلا نم اًءزج

 نأ ةيبرعلا ةغللا حور ىلإ برقألاو .هيلع ليلد ًاضيأ ريفتلا

 ةفصب زيمتي ًاريرقت .4رهنهك يف ْاْئِلَوظ ةيآ ءرملا ربتعي
 ةيرمقلا نينسلا ىلإ نآرقلا راشأ نأ دعب ًاصوصخ .تاإلا

 .ةريبكلا ثداوحلا خيرات يف ةقدلل الط ةدئازلا

 حصمي مل يذلا  ةلزعلا تاوئس ددع نأ ينعي اذهو

 ةياور تهتنا نأ دعب درو دق  ةصقلا لخاد هنع نآأرقلا

 ةحضاو ةياهن ىلإ اهتاذ ةصقلا تلصو نأ دعبو ثداوحلا

 عيطتي لهف «نيتلماك نيتيأب تاريرقتلا ةيقب نع اهلصف متو

 .25 23 :تايآلا ءفهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 نآرقلا يف درت فهكلا باحصأ ةصق نأ ضرتفي نأ ءرملا

 يتلا ةثداحلا نأو ؟ظافلألا حطم تحت ةيزمر هداعبأ ةيدأتل

 ؛نينسلا نم ام اددع ام فهك ىلإ لاجر ةعشفب ءوجل ىورت

 لود رثكأ ةدلذحم اروع  ةيظفللا اهداعبأ لخاد  مفت

 نيتطقن ىلع يضارتفا ميقأو «ءكلذ ضرتفأ انأ

 :نعساسا

 يف تدرو ىتلا  فهكلا باحصأ ةعق نإ :ىلوألا

 امامت ةدرجم ىنآرقلا صنلا ىف داعت  ةيحيسملا ريطاسألا

 ىلإ ريشي ال نآرقلاف «ةزجعملا ةركف نم عضاوملا لك يفو
 ثودح حرتقي الو ءمونلا ةركف ىلإ ريشي الو نينسلا ددع

 .لاح ىأب ةزجعملا

 ثدح  نآرقلا هدروأ يذلا  (ديدحتلا) نإ : ةيئاثلا

 مضوملا .ةيحيسملا خيراتل ةبسنلاب نيماه نيعضوم ىف
 رهو ؛ناطرسلا رادم قوف فهكلا مقوم ٌصخي :لوألا

 عضوملاو «ةماع ةروصي ةيحيسملا راشتنا ناكم طيضلاب
 لصأ نع ًالصفتم ءاج يذلا نيتسلا ددع ٌصخي :ىناثلا

 طبضلاب وهو «ةيرمقلاو ةسمشلا تاونلاب ًاددحمو ةصقلا

 ةلودلا اهانبتت نأ لبق ةيحيسملا اهتضق يتلا تاونسلا ددع

 .يمسرلا ةلودلا نيد حبصتو ةيامورلا

 يونأ انأف «يل ودي امك املس ضارتفالا اذه ناك اذإو

 يف تدرو امك  فهكلا باحصأ ةصق نأ انه حرتقأ نأ
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 تالاقملا ةعومجم

 رصع ىف ةيخيراتلا ملاعلا تامولعم زواجتت تناك  نارقلا

 ذافنلا هعسوب نكي مل لئاوألا نيرفملا نم ًادحأ نأو «يبنلا
 .اهكلمي ال تامولعم ىلع ًالصأ دمتعت يتلا زمرلا ةقطنم ىلإ

 ىلع نآرقلا رارصإل يقيقحلا ردصملا وه كلذ لعلو

 4 مهناذاء خلع اًبرَضَف# :لثم ةعساو ةيظفل دودح لامعتسا

 دوجو نأ عقاولاو .«رهفُمُك يف اوْئْلَو» :ةيآلا ريخأت لثمو
 «ةقيقحلا هذه ىلع مماح ليد ةدذعتملا ريسفتلا تالامتحا

 ىلإ نئمطي يكل ةلثمألا نم ديزم ىلإ ًامئاد جاتحي درلا نكلو
 يف ذفنملا اذه انل مّدق دق نارقلا ماد امو «ضارتفا يأ

 دق كلذ نإ لوقلا نود لوحي ام ةمث سيلف .فهكلا ةروس

 .ىرخألا روسلا ضعب ىف ًاضيأ ثدح

 نأ عمزأو .ةقيقحلا هذهل يخيرات دنس نع ثحبأ انأو

 ملاعلا هفرعو نآرقلا هركذ يذلا ''”نينرقلا يذ ةصق يف هدجأ

 نم ًاديزم فرعأ نأ ثحبلا فده لازي امو «(ريكألا اراد)

 ةيخيراتلا قئاقحلا عم لماعتلا يف نآرقلا ةقيرط نع ليصافتلا

 .يبنلا رصع يف ملاعلل ةلوهجملا

 لصت ةماع ةمدقم (نيئرقلا يذ) نع ثيدحلا ةيادب

 : فهكلا ةروس ةياهن برق

 يف ميركلا نآرقلا يف مهركذ درو نيذدلا مالعألا نم :نينرقلا وذ (1)

 ىلع نورسفملا عمجأو «فهكلا ةروس يف اهعيمج عضاوم ةثالث
 يف ملِب هنآأل كلذ «ينودقملا ردكماإلا وه نيئرقلا او نأ

 .(اهينرق) يأ ءسمشلا يعلطم هتاحوتف
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا ىف زمرلا

 هني مكي اكتأس لق نيَرَفلا ىذ ع كسي

 ."7هانيَس وع لك نم ُهَنَلاََو ٍضْرَأْلا يف مل اَنكَم اَنِإ ع اركز

 يف نارقلا جهنم حضتي ةزجوملا ةمدقملا هذه ريعو

 عستتو ريسفت نم رثكأ لمحت ةعساو ةيظفل دودحل هرايتخا
 يذ) ةملكف «ةعقوتملا ةيخيراتلا قئاقحلا لكل ماودلا ىلع

 :تاريفت ةثالث لات (نيرقلا

 ريثك دقتعا امك (ربكالا ردنكسإلا) ةينك اهنإ :لوأالا

 ةيخيرات تامولعم ىلإ مهراقتفا ةجيتن نيململا ءاملع نم
 .ةقد رثكأ

 ىثلا 2!لايئاد يبنلا ةيؤر ىلإ ةراشإ اهنإ :ىناثلا

 ىذ سيكلاب ةعلع رْسف امدنع ثلاثلا حاحصإلا يف تدرر

 تحت سرافو ايديم يتكلمم داحتال ةيؤر هنأ ىلع نينرقلا

 .سوريك مكح

 [ 230 بكألا اراد كلملا ىلإ ةراشإ اهنإ :ثلاثلا

 سماخلاو سداسلا نينرقلا نيب شاع يذلا لوألا سويرام

 .84 83 :ناتيألا ءعفهكلا ةروس (1)

 يررت. ميركلا نآرقلا يف هركذ دري مل ليئارسإ يب ءابنأ نم يبن (2)

 هأور نع اهنمو .ةروطسألاب لاخلا نم ريكلا تاياورلا هده يف

 يف هتعاربو لباب كلم (رصن ذخوب) رصق يف هيس دعب اهآر يتلا
 .نيريثألا هتصاخ نم حبصي هلعج امم كلملا مالحأ ريفت

 ءامدقلا سرفلا كولم نم نينا ىلع ةييرعلا مجارملا هتقلطأ مما (3)

 - نم ةيناثلا ةقبطلا يهو ةيتاعنكلا ةرمألا ىلإ ناتني
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 تالاقملا ةعومحم

 كلمت اهتاذ (نرق) ةملك نأ انه حضاولاو ءداليملا لبق

 رايتخاو «نمزلا نم نرق وأ ناويحلا نرق امإ يهف ؛نيينعم
 هرعدأ نأ ديرأ امل حضاو جهنم تاذلاب ظفللا اذهل نآرقلا

 .(عماولا يظفللا دحلاب) انه

 .هاوس نم رثكأ ةقبالا تاريسفتلا دحأ حيجرت امأ

 ةصقلاو ءاهدحو ةميركلا تايآلا هب موقت نأ دب ال لمع وهف

 : تالحرلا ىدحإب أدب

 ىف برنت اَهَدَبَو نيئّتلا برقم َمَلَب اَذإ َهَّيَع ©
 نأ نإَو ٌبْدَُس نأ آَمِإ نيرا اَدَي اَنلُق امْره اَهَدنِع َدَجَوَو ٍةَنِح تع

 َهَرَج ملك اًكِلَص ٌلِيَعَو نماء نم اَمأو 699 اركك اباذع ٌمِيِزَسِِف ير

 29 اب انرثأ ني مل لوُقتسَو قتل
 ربكألا ردنكسإلا راتخي يذلا ريفتلا نأ حضتي انهو

 ةلاسر يذ كلم نع ثدحتي نآرقلاف ؛ةقدلا هصقنت رفت

 نأ ىلع يخيرات ليلد ةمث سلو  صنلا نم ودبي امك ةينيد

 نم لب لاح ةيأب ةلامرلا كلت كلمي ناك ربكألا ردنكسإلا

 ةقيقح يهو ةريخألا تاونلا يف اهلإ هفن ربتعا هنأ دكؤملا

 .صنلا اذه نم ةيلك هدعبت نأ اهنأش نم

 رادو ءرغصألا اراد وأ لوألا اراد :اأمهو كولملا كتعلرأ -

 .ربكألا ردتكسالل ًارصاعم ناكو «هنبا ..ربكألا

 .88 85 :تايآلا .فهكلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ناآرقلا ةراشإ ريع ودبتف انه ةيممهأ رثكألا ةطقنلا امأ

 ةملك نأ فورعملاف ةثمحلا نيعلا ىف سمشلا برغم ىلإ

 نم عمجم لك يه (نيعلا)و ءدوسألا لحولا يعت (هنمخ)
 هدنع يهتنت يذلا دومألا رحبلا وه طبضلاب كلذو ءءاملا

 نينرقلا نيب شاع يذلا سويراد ةيروطاربمأل ةيبرغلا دودحلا

 .دالملا لبق سماخلاو سدالا

  ًايخيرات تبث امك - سويراد نأ حارتقالا اذه دكؤي

 فادهأ اذ ًادحوم اكلم ناكو ؛''”تشدارز عابتأ نم ناك

 ةرشع نم رشكأ يف هيلإ ريشي ليججنإلاو ؛ةدودحم ةينيد
 ءانب ةداعإب دوهيلل حمم يذلا كلملا هرابتتعاب عضاوم

 ىتح ًايئاهت لظي نأ نكمي ال حارتقالا نأ ريغ ءدبعملا
 : ىرخأ ةلحرب أدت 0 «تايآلا يقاب قباطي

 ملطت اَهَدَبَو نيمّشلأ مِلظَما ّمَْب اَذإ 1َْنَع 69 اًبَبَس انيس مَن شط

 .©9©4 مي اهم نم رجل ل ور

 رحبلا ئطاوش ىلع ةيربربلا لئابقلا ىلإ انه ريشي نآرقلاو
 دالب) مساب ةفورعملا لوهسلا نونطقي ارناك نيذلا يبيساكلا

 اهلعجي تاعفترملا نم ةقطنملا ولَحف :«(ةقرشملا سمشلا

 ةديقعلا هيلإ بنت ةميدقلا ناريإ سوجم ءايبنأ نم يبن (1)

 تناكو ؛داليملا لبث سدالا نرّقلا رحن يف شاع «(ةيشدارزلا

 ةوعدلا ررهظ دنع سرفلا نيب مئاشلا نيدلا يه هثتافع

 .ةيمالسإلا

 .90 89 :ناتيآلا ءفهكلا ةروم (2)
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 تالاقملا ةعومجم

 هذهو ماعلا لاوط بحسلا نم ةيلاخ «.سمشلل ةضرعم

 .سويراد ةيروطاربمأل ةقرشلا دودحلا ىه طبفلاب ةقطنملا

 : ىرخأ ةلحر أدبت مث

 نودي ال اًمْرَق اًمهِنودذ ني َدَيَو تسلا نيب مب اذإ هَ
 سار م ل عدم

 ٍضْرأْلا ىف َنوُدِيفَم وجو وجاي نإ نيئرملأ اذن ولاَ © لَو َنوُهَفْع

 .074() اذ منبتو انبي لمي نأ َكلَع اًمْيَح كَل ُلَمَم َلِهَ
 نارقلا لوقو «ناجيبرذأو اييمرإ البجج امه ناذلاو

 هذه ناكس نأ ىلإ ةميلس ةراشإ الق َنرْهَفتي َنوداَكَب ال
 ةغللا نوثدحتي ال اوناك - سرافل مهعوضخ مغر  ةقطنملا

 وأ يدنه وأ يناريإ لصأ نم اونوكي مثلو ؛ةيسرافلا
 لئابقلاب مهنوقحلي نيخرؤملا مظعم نأ عقاولاو «يبوروأ
 نع ثدحتي انه صنلاو .ةقطنملا يبرغ شيعت ىتلا ةيزاقوقلا

 نأ ىلع ناريإ ةلودل بئارض اهبجومب مفدت ةيركسع ةدهاعم

 نم مهتيامحل مهدودح ىلع ةيركسع اعالق ةلودلا ينبت
 جوجأي) ةرباربلا كثلوأ وعدي نآرقلاو «ةرباربلا تامجه

 ضومغلاب لفاح خيرات وذ دودحم مما وهو ”(جومأمو

 .94 93 :ناتيآلا ء.فهكلا ةروس (1)

 «لوغملاو رحلا :يتليق امهنأ ىلإ ءامهنع ريسافتلا ىضعب ريثت (2)
 امهو (نيدلا) نيب ايمآ ةراق نم يلامشلا ءزجلا ناتككت اتناك

 نيوُرَف رحب نيب وأ «ناجيبرذاو انيمرأ نيب ناميظع ناليج
 ميركلا نآرقلا يف ةيناثلا ةرملل امهركذ درو دقو ءدوسألا رحبلاو

 وجاي ٌتَحِيَف اَنِإ تّرحطظ :ءايبنالا ةروس نم 896 ةيآلا يف

 41 يلع لكس نو مثل علت
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةدنعتم تاراشإ لئابقلا هذه ىلإ ريثي ليجنإلاو ءماهبإلاو

 ىلع نوقفتي ال نوخرؤملاو «مضاوملا رثكأ يف ةضقانتمو
 ةفصب فرورعملا نكلو «فالتخالا اذه بابسأب ةصاخ ةطقن

 يقرشلا لامشلاو لامشلا يف ةقطنملا نكست تناك ةيركسع

 حججرملا نمو «(وكسيمو لابوت) ًانايحأ ىعدتو دوسألا رحبلل

 موقت يذلا وكسيم رهنو لابوت رهنل اهمسا تطعأ دق اهنأ
 خيراتلا اذه عبتتي ال نآرقلاو .ةيلاحلا وكسوم ةئيدم هيلع

 ةبنلاب ةميلس ةراشإ لئابقلا كلت قطانم ىلإ هتراشإ نكلو
 اذ نأب رخآ ديكأت ًاضيأ يهو ةرقوتملا تامولعملا لكل

 ايخيرات تباثلاف ربكألا سويراد وه ءانه دوصقملا نينرقلا
 بضنت ال بعاتم ردصم تناك ةيريربلا لئابقلا نأ

 اهعاضخإل ةلمحب ماق سويراد نأو «ةيسرافلا ةيروطاربمألل
 .داليملا لبق 512 ماع

 سويراد تالحر لوانتي هرسأب صنلا نأ ظحالملاو

 لبق 482 ماعو 521 ماع نيب ةيروطاربمألا نيمأتل ثالغلا

 :دالملا

 رحبلا دنع تهتنا دقو برغلا ىلإ ؛«ىلوألا ةلحرملا

 :ةوشالا

 ءىطاوش ءارو تهتنا دقو ءقرشلا ىلإ ؛ةيناثلاو
 .يبسماكلا

 .اييرأو ناجيرذأ لاج ىح لامشلا ىلإ ,ةئلاثلاو
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 تالاقملا ةعومجم

 ديحرتلا ةنايد ىلإ نارّقلا تاراشإ ءرملا ظحال اذإف

 ينعت يتلا (نينرقلا يذ) ةملك مث ءاهتلامر كلملا لمح يتلا

 رخآ نرق ةيادبو ينمز نرق ةياهن نيب شيعي نم لك ًاضيأ
 لئابقلا دض بررحلا ىلإ ةحضاولا تاراشإلا بناجب
 ربكألا سويراد دصقي نآرقلا نأي حارتقالا نإف «ةيزاقوقلا

 :ةماه قئاقح ثالث هدكؤت ًاتابث رثكأ ًاحارتقا ودبي

 .تشدارز يبنلا عابتأ نم ناك سويراد نأ :ىلوالا

 ةيادبو سداسلا نرقلا ةياهن يف شاع هنأ :ةيناثلا
 .سماخلا نرقلا

 دودح نيمأتب لفكت يذلا يسرافلا كلملا هنأ : ةثلاثلا

 قرشلاو برغلا ىلإ ةعقاولا قطانملا لوط ىلع ةيروطاربمألا
 .لامثلاو

 ءانب ىلإ نآرقلا ةراشإ ربع يتأيف مساحلا ليلدلا امأ

 : زاقوقلا لئاق نيبو ةيروطاربمألا اياعر نيب ةيركسعلا عالقلا

 كنيو لكسي لجل رطب نوت ُّديَح قر هِف قُكَم ام لد
 أرحفنا لاق ٍندنَّصلا نب ئواس اَذِإ َمَوَح ديرلُل رْيَر نونا 9 اًمدر

 اوكنطسأ ام © انطق هيلع غرفأ ونا لاَ اان ٌمْلَعَج اَذإ َمَوَح
 إم فن ني ةَمَب ادم لت (©) اع ُمَل أرشطَتَسآ انو ُهوُرْهَظَب نأ
 .274(©) اَقَح ِقَر دعو ناو َةكَك ٌمَلَمَج َنَر ُدْعَو هج

 .98 95 :تايألا ىفهكلا ةروسم (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ضعب هفصو ميظع طئاح ةيركمعلا ةعلقلا وأ «مدرلاو

 اذه ىلع ةئاطيربلا فراعملا ةرئاد هفصتو ىمادقلا نيرفملا

 مسا وهو «دنب راد» وأ ؟تلب ريد* مساب فرعي) :وحنلا
 ىلع ناتجار ةيآلو يف ايساقوق ندم ىدحإ نم قتثم
 «ردنكسإلاّذب# ًانايحأ ىمسيو .ىبرغلا ىيساكلا ءىطاش

 مادقأ 10 هكمسو ءامدق 9 هعافتراو ؛ًاليم نومخ هلوط

 دق هنأ فورعملاو .ةبقارملا جاربأ دنع ةيديدح تاباوب هلو

 ةسرافلا دودحلا ةيامحل داليملا لبق سماخلا نرقلا ىف ينب

 .(نيزاقوقلا نم

 ىلإ ةحضاو ةراشإ 4ٍديِدْلَل َرْير نرئان» :نآرقلا لوقو
 مسا امأ «تاباوبلا ةماقإل لمعتت تناك ديدحلا نابضق نأ
 نيبو سويراد نيب طلخلا ةجيتن ءاج دقف (رذنكمإلا دس)

 .ىمادقلا نيرسفملا ضعب دنع ردتكمإلا

 هلماعت ىف ًائيعم اجهنم كلي نآرقلا نأ انه حضاولاو

 ىلإ فدهت ةقيرطب ظافلألا لمعتيو «ةيخيراتلا قئاقحلا عم

 حطس تحت داعبألا كسامتملا يزمرلا لاجملا حاسفإ

 ؟جهنملا اذهل ىرخأ صئاصخ ةمث لهف ءهرشابملا ريفتلا

 نيخرؤملا تامولعمب هتنراقمو قبالا صنلا ةمارد نإ

 ام اذهو ؛ةقثلل ةاعدم رثكأ ةباجإب مدقتت نأ عيطتست ةتباثلا

 .نآلا هلعفأ نأ عمزأ

 ةدحو ..خيراتلا قئاقح عم لماعتلا يف نآرقلا برلمأ

 قاطن ربع ماودلا ىلع ددجتت «قمعلاو زيكرتلا ةديدش ةيظفل
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 تالاقملا ةعومجم

 زمرلا تايآ يف ةرهاظلا هذه عبتت لعلو ءةداحلا طوطخلا نم

 نأ عيطتست نينرقلا يذ ةصقو فهكلا باحصأب ةصاخلا

 :فاطملا ةياهتن ىف ىلك لاثم ىلإ دوقت

 يذ ربخلا ةينيقي ىلإ ةراشإلاب اعم نآدبت ناتمقلاف

 074 قحلاي مهاب َكِيَلَع صن ُنَْخط صلاخلا ىهلإلا ردصملا

 ؛نز كب ارتاح لب مرقل ىِذ نع َكتولتتو» كلذ دعبو
 م مج صد تس

 امي اًءلمحأ لقو كيك » ىرخأ ة هرم ةراشإلا درت مل 0 (20 ينم

© 0 1 

 درجم سيل نيقيلا مازتلا ىلع حضاولا رارصإلا اذهو
 ةينيميلا ةفرعملا ةميق ىلإ ةراشإ هنإ .ةصاخ ةظفل ةدحو

 ىدعتت يتلا ةياورلا ضارغأ ىلإ ةراشإو ؛خيراتلا قئافحل
 .يصصقلا فرتلا دودح

 عساولا يظفللا دحلا رايخا يف لثمتت ىرخأ ةرهاظ

 227 لثم ةغايصلا نسمح ريسفت نم رثكأ لمتحي يذلا
 ةروص يهر '*7:49 اَدَدَع تسي ٍقْيكْلا يف ُمهْناَذاَء لع

 دوكرلا ةلاح وأ ةرجعملا بجومب مونلا ةلاح لمشت

 تعلط اَذإ سَمّشلا ىَريو» :نآرقلا لوق كلذكو .ءيعامتجالا

 تاَّذ بصرف تيرع اذِإَو ِنيملا َتاَد ْمِهْفْهَك نع رو

 .13 :ةيآلا ء«فهكلاةروس (1)

 .83 :ةيآلا ءفهكلا ةروس (2)

 .31 :ةيألا ءفهكلا ةروس (3)

 .11 :ةيآلا ءفهكلا ةروس (4)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لامفأ نم (ضرقي) لعفلاو (نع روزي) لعفلاف 2 '”4ِلاَمَّيلآ
 ناك دقف ةزجعملا ثودحب نيرسفملل ىحوأ ام وهو (دمعتلا)

 نكلو .فهكلا بنجت (دمعتت) سمشلا نأ حضاولا نم

 سمشلا ةكرح يف نوناقلا ةعيبط ىلإ ًاضيأ ناريشي نيلعفلا
 .اهرودب ةدمعتم ةعيبط يهو

 ةيظفل ًادودح نارقلا لمعتسا نينرقلا ىذ ةصق يفو

 ىف بر اَعَدََو نيمّقلأ َبِرتَم ْمَلَب اذِإ َهَيَحش لثم تو ةديدبش

 ةروطسألاب ريسفتلا قباطت ةروص يصو 27ج م يبيع

 لصو سويراد نأب ثيذحلا ريفتلا ًاضيأ قباطتو ةميدقلا

 لثمو ؛دوسألا رحبلا دنع ةيبرغلا هتيروطاربما دودح ىلإ

 ني مهل لمت رَّل مْ لع ملط اَهَدَجَو نيدّشلا ميطم َمَلِب اَنِإ ّيَح»

 ةيربربلا لئابققلا ىلإ ةميلم ةراشإ يهو 49 ارمي اهتود

 لحارس ىلع ةحطسملا لوهلا يف شيعت تناك يتلا

 ني َدِجَو بْنَ نيب مب اَذإ وح نآرقلا لوق مث ؛يبيساكلا

 ىلإ ىرخأ ةراشإ ىهو 8 40 يي ٌنوهَففي يوداَكُي ِ موق اًمهنود

 .ناجيرذأر اييمرأ لابج ىف ةيزافوق تاغلب ةقطانلا لئابقلا
 لكل معتم ىظفل دح اهتاذ (نينرقلا يذ) ةملك نإ لب
 .ءاوسلا ىلع ةثئيدحلاو ةميدقلا تاريفتا

 .17 :ةيآلا .فهكلا ةروس (1)
 .68 :ةيآلا .فهكلا ةروس (2)

 .90 :ةيآلا .فهكلا ةروس (3)

 .93 :ةيآلا ءفهكلا ةروم (4)
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 تالاقملا ةعومجم

 ةيدأتل بولسألا اذه راتخي نآرقلا نأ حفاولا نمو

 تافاقثلاف ءروطتلا رهاوظل ةبسنلاب ةدقعملا ريبعتلا ضارغأ

 ةلصاوتم ةيقنت ةيللمعل عضخت روصعلا فراعمو ريغتت ةماعلا

 وذو ءروطتلل عضخت الو ريغتت ال اهتاذ قئاقحلا نكلو
 اكلم سداسلا نرقلا فراعمل ةبسنلاب ناك يذلا ًالثم نينرقلا

 اذه يف همما حبصأ ؛ًابرغو اقرش ملاعلا قرتخي ًايروطسا

 ريغص يخيرات عجرم يأ ميطتسيو (لوألا سويراد) رصعلا

 تاذ تحبصأ اهسفن ةصخشلاف «ةغلاب ةقدب هتاوزغ دّدحي نأ

 ثداوحلاو فراعملا تحبصأ كلذكو ةديدج حمالم

 ةغلابلا ةرهاظلا هذه عم لماعتي يذلا نآرقلاو .«حئاتنلاو

 نأ نود ةريغتثملا ةفرعملا تاعوضومل ضرعتيو ءديقعتلا

 ةقيرطبو حوضوب ريشي ءاهتاذ تاضقانتملا ةقلح يف طروتي
 دهج يأ قوف يلاعتملا يهلإلا هردصم ىلإ لدجلا لبقت ال

 : ةطقنلا هذه ىلإ ًاريشم (ورآ) قرشتسملا لاق دقو «يرشب

 نود نآرقلا مهفل ءرملا مّدقتي نأ شيطلا نم هنأ يل تبث دقل)

 لك نأ مقاولاف «ةيبرعلا ةغلل ةياهنو ةلماكتمو ةذيكأ ةفرعم

 ليجنإلا ريطاسأ يقاب لثم ةروطمأ درجم هربتعأ تنك ام

 ًايوغل ًالمع ؛ةغللاب يفراعم تلمتكا امدنع كلذ دعب هتدجو

 طبفلاب هذهو .(ىرخأ ةغل يأ ىف هروصت نكمي ال ًاقراخ

 .ةساردلا هذه لاوط اهيلإ لوصولل دعتسمأ تللظ ىتلا ةطقنلا

 يغالب دح درجم سيل نآرقلا يف عساولا يظفللا دحلاف

 نرملا يف ةلوادتملا ةغللا رهاظم نم ةيوغل ةرهاظ درجم سيلو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 تاموقم لك كلتمت اهتاذب ةلماك ةدحو هنإ .ىداليملا عباسلا

 نأ اهتأش نم قمكلا ةقعاص ةيزمر ةدحو ءزاجعإلاو ةئاصألا

 اهبيصي نأ نود ةريغتملا فراعملا تاعوضوم عم لماعتت

 امع رصقت نأ نود روصعلا دحأ هفرعي ام عم لماعتتو ءريغتلا

 نأ نود يروطسأ لقع عم لماعتتو ءمداقلا رصعلا هفرعيس

 ال راطإ ربع قحلاو رعشلا عم لماعتتو ؛ةيملعلا اهتلاصأ دقفت
 .لاح يأب هديلقت وأ هتاراجم نكمي

 :ةلثمألاب ءارثلا اذه لك عبتتأ نأ عيطتسأ ال ينلعلو

 نيب ةلهذملا طبارتلا تاظحل رهظأ نأ عيطتمأ ال ينلعلو

 لذبأ نأ عمزأ ينكلو «تالاحلا لك يف مقاولا نيبو زمرلا

 لوصحلا ةياهنلا يف لمأ نأ عمزأو . لئاسملا نم نكمم ددع

 ىدحإ وه عماولا يظفللا دذحلا نأ ىلع اتابث رثكأ ليلد ىلع

 رثكألا قيرطلا وه زمرلا نأو «نآرقلا يف ةزجعملا تامالع

 .ىرخألا ةغالبلا تاميسقت نم ةيبرعلا ةغللا مامأ احوضو

 ىلإ انه رظنلا تفلأ انأف .فهكلا ةروس ٌصخي اميفو

 ءزجلا ءاهنم نيلماك نيأزج شاقن نم تغرف دق تنك يننأ

 مضي ىناثلا ءزجلاو .فهكلا باحصأ هصق مضي لوألا

 باحصأ ةصقل يزمرلا ريفتلاو .ربكألا سويراد ةصق

 ةيحيسملا خيراتل ئجاقم درس ةباثئمي وديت يتلا فهكلا

 أدب (فهكلاف) .ًاضيأ اهتياهنو ةروسلا ةيادب قباطي اهرمأب
 لَو بككلا ِهِدْبَع ل د أ ني ُدبْللط :وحنلا اذه ىلع
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 تالاقملا ةعومجم

 حاجن ىلإ ةحضاو ةراشإ هذهو ؛ "14 نبع ل ل

 يف  عساولا يظفللا دحلا قيرط نع  ينارقلا صنلا

 هبيصي نأ نود ةريغتملا ةفرعملا تاعوضوم عم لماعتلا

 حضاو قسانت يف اهناكم ذخأت ةيآلاو .جوعلا وأ ضقانتلا

 باحصأ ةصق مم لماعتت ةرولا نأ ءرملا ركذتي امدنع

 .رجكألا سويراد خيراتو فهكلا

 الاَق كيلا ٌرْذَنْيَو :ةمماحلا ةراشإلا هذه لصت م

 زمرلل ًايقققح ًاديهمت انه ودبي راذنإلاف 2206و هنأ َدَسَحعأ

 اَث) :ةيآلا يقاب لوقتف .فهكلا باحصأ ةصق يف مداقلا

 نإ مهر نب ٌحُينَغ هيَ تربك مهيأ الت لع نب هاب مل

 لهج ىلإ نآرقلا ةراشإو .”9©4 بدك الإ توم

 ريسفتلا تابث نم ديزي حارتقا حيمملا خيراتب نييححيبملا
 ال انه لادجلا نأ مقاولاف «فهكلا باحصأ ةمقل يزمرلا

 ةلواحم يف حيسملا ةايحل يخيراتلا درسلا لوانتي نأ دب

 ةحيملا ىئانكلا راذصإ ربع ةعقوتملا ضقانتلا ةطقن ةئ زاربال

 .هسفن يبنلاب ةينيقي ةفرعم نود ثيلخلا رارقل

 تعز ىلا نفانكلا نأ تبتو نآلا اذه تبثاهقو

 اعيش متاولا يف فرعت نكت مل هللا نبا هنإ لاق حيسملا نأ

 .1 :ةيآلا .افهكلا ةروس (1)

 .4 :ةيآلا ءففهكلا ةروس (2)

 .5 :ةيآلا هفهكلاةروس (3)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 رارق نأو ؛هداليم خيرات كلذ يف امب حيسملا نع ًامساح

 لاوقأ ىلإ ًاداتسا داليملا نم ةنس 325 دعب ردص ثيلثتلا

 نيدحوملا ةروث نأو ةبيرملا ةعملا ىوذ نيرصاعملا ضعب

 يف نارقلا مهبلإ راشأو حيضملا ةيهولأ اوضفر نيذلا

 ِلَرَ يل هويود نم اوُدَفغأ اَتموَق ,الزتح» :مهلوفو .فهكلا

 دعب أدب عازنلا نأ ىلإ ةراشإ '”4ْنْيَب نطْلُس رهِيَلَع وأب
 يوحت نكت مل هتاذ يبنلا لاوقأ نأو ؛2”ىسيع يبنلا توم

 كلذ دعب فيضأ دق فارتعالا كلذ نأو «هتيهولأب افارتعا

 فهكلا ةروس ةياهن نإف اذل «(هّللا ةملك) حملا نأ رابتعاب

 َدَِنَل قو ِتسَِكَل اًداَدِ ٌرْخلا نك ول لّثظ :درلا اذه نمضتت

 . 746م .ولنسب انج ْرَلَو َنَم تك دعت نأ لَه رحل

 ليجنإ نم لوألا حاحصاإلا يف درو امل هجوم ذدرلاو

 ينعت نآرقلا يف ةملكلاف «(برلا ةملكلا تناكو) انحوي

 نأ ًاضيأ ينعنو .ءاهل ةياهن ال تاقولخملاو «قولخملا

 .15 :ةيآلا ء.فهكلا ةروس (1)

 0 حِين الم اَنإ َمِهِلَوُقَو» :ميركلا نآرقلا يف درو ام فلاخي (2)

 نيل نو مح هش نكتتو ةوْبَلَس امو هولك امو ِهَمَأ لوس مع نبأ
 رق انو تا مل الإ لع ني .دي مل ام هني ٍِلَع ىنل هين اهئَتعآ
 ناتبآلا 46 ايِكَح 71 همأ ناك هل ُهَهَأ ُدَمَقَد لب © انِقِب

 الإ بتكلا لهأ ني نإوط..و .ءانلا : ةروس نم :(158)و (157)
 ,.(159) ةيآلا اديك َمَبَع ُن نوكي َةفْلا مْونَو يوم لق هلي نينا

 .ءاسنلا ةروس نم

 .109 :ةيآلا ء.فهكلا ةروس (3)
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 تالاقملا ةع ومحم

 .ةيههتماللا هتاملك نيب درك درجم ميرم نبا ىسيع ربتعي نارقلا

 يتلا تايآلا ربع عطاق حوضوب ىلجتت قئاقحلا هذه

 ميرم همن يف حيجلا قرات عم لداص
 ةصق ربع ينأرقلا صنلا اهاتبكتي يتلا ةيظفللا ةدحولا

 حارتقا .'”نادمعملا انحوي داليم ةصقو حيملا داليم

 يئاور ىرتمب نيئداحلا لماعي نأ دمعتي نارقلا نأب حضاو

 .ةفدصلا درجمب متي نأ نكمي ال لمع وهو ءدحاو

 ال  هّللا نبا حيملا نأ معزي يذلا ليجنإلا نأ فورعملاف

 يوري لب .نادمعملا انحوي ٌصخي اميف معزلا اذه ىبي
 تاراشإ لك نم ةيلاخ  نارقلا اهيوري امك  هداليم ةصق
 كل دلتم :هل لاقو ءايركزل كالملا رهظو) :ةزجعملا
 لوقي كلذ لباقم يفو .(انحوي هوعدتو دلو تيازيلا كتأرما

 . 274 خي ممَسأ لقب َكَرَشن اَنإ انركحْري » :نارقلا

 يف طروتي ليجنإلا نإف ءحيملا داليمل ةبسنلاب امأ

 يرشب ريغ لفط ىسيع نأب الإ اهريسفت نكمي ال تاراشإ
 يف ءهذحو ليجنإلا لاوقأ ىوس هيلع ليلد ال لمع وهو

 يىسيع نأ ىلإ تابثب ريشت يتلا عئاقولا نم ةعومجم لباقم
 نيوبأ نم ةيداع ةقيرطب دلو يداع لفط درجم ناك حيسملا

 دمعتي يذلا نآرقلاو «ملاعلا يف رخآ لفط يأ لثم نيفورعم
 داليم ةصق هب يوري يذلا دحلا سفنب هدالم ةصق يوري نأ

 .نريحيملا هلجي «ليئارسإ يتب ءاينأ دحأ :نادمعملا انحوي (1)
 .7 :ةيآلا ءميرم ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 يف طروتلا بنجتي هنأ ىلإ حوضوب ريشي «نادمعملا انحوي

 ىسيع ريتعي ال هنأو «ضقانتلا يف ةلغوملا ليجنإلا تافارخ

 ًايعامجإ قافتالا ماد امف .عون يأ نم ةيهلإ ةرهاظ حيملا

 ماد امو «تيبازيلاو ايركز لفط وه نادمعملا انحوي نأ ىلع
 حرتقت انه زمرلا ةدحو نإف ءىسيع داليم ةصق يوري نارقلا

 الإو ءرخآ لفط درجم ًاضيأ ىيع ربعي نآرقلا نأ تابشب
 .ةفدص درجم لظت يىواملا صنلا لخاد ةيظفللا ةدحولا نإف

 ةرهاظلا نكلو «ةيواملا بتكلا يف ليحتسم لمع ةفدصلاو

 لظي لب طق ىسيع دلاو ىلإ ريشي ال نآرقلا نأ ةحضاولا

 مظعم اعد امم (ميرم نبا ىسيع) ماودلا ىلع هوعدي

 حيسملا نأ هادؤم ًاريفت اونبتي نأ ىلإ نيململا نيرفملا

 .بأ نودب - مدآ دلو امك دلو

 ةقيرطي ينارقلا صنلا قباطي ريفتلا كلذ نأ عقاولاو

 كش ةمث سيلف .ةلاصألا يف لغوملا يمالسإلا ديرجتلاب قيلت

 نكلو ءةرم نم رثكأ قلخلا ةزجعم ةداعإ ىلع قلاخلا ةردق يف
 ءزمرلا داعبأ شاقن يف ًاليلد هدامتعا نكمي ال بألا ركذ مدع

 ةصق ىور امدنع ًاضيأ ىسوم دلاو ركذي مل نآرقلا نأ عقاولاف

 حرتقي نم ةمث سيلو نادمعملا انحوي ةدلاو ركذي ملو ؛هداليم

 .درسلا يف زاجيإلا نم ًايداع ًالمع سيل كلذ نأ

 نأ دعب حيملا نع ثدحتي نآرقلا نأ ةماهلا ةطقنلاو

 نمو ءهرمع نم ىناثلا دقعلا ةياهن ىف هتلامر ءادأ أدب

 ةيخيراتلا رداصملا هوعدتو - ند دلاو نأ حجرملا



 تالاقملا ةعومجم

 نكي ملو «ليوط نمز ذنم تام دق ناك  ؟'”راجنلا فسوي

 .زجوم ينآرق صن يف هركذل وعدي ام ةمث
 ماودلا ىلع تلظ حيسملا مأ ميرم نأ ةيناثلا ةطقنلاو

 لك هفرعت لمع همأ ىلإ دلولا ةبسنو ؛هدلاو نم ةرهش رثكأ
 هسفن ليجنإلا نأ عقاولاو .ةيبرعلا ةغللا ًاصوصخ تاغللا
 اقول ليجنإ نم نورشعلاو سداسلا حاحصإلا تاذلابو -

 نأ دعب ىسيع داليمب ىرشبلا تملتسا ميرم نأ ًادكؤم نلعي

 هذه ىلإ ريشي نآرقلاو «راجنلا فسوي ىلإ اهتبطخ تمت
 ىرلجسأَو كبر ينثأ ميرمي# :نارمع لآ ةروس يف ةقيقحلا
 ار ْفَيِإ در يتلا هنأ ني َكَِذ (© تييكتلا مم ىو
 تنكح نر قع لتكت ريل يتم تروقلي ذإ مهيدل تكا

0 © 24 

 ينعت لب (ةلفط ميرم لفكي) ينعت ال (لفكي) ةملكو

 كبر يأ ٌمَيِرَمَي» :ةقباسلا ةيآلا نإ ذإ (ةجوز اهذختي)
 امأ ؛ةلفط نكت مل ميرم نأ ىلإ حوضوب ريشت «ىْجْسََو

 نأ نم ليجنإلا هيوري ام ىلإ ةراشإ يهف (مهمالقأ نوقلي)
 ءميرمب جاوزرلل مهنيب ةعرقلا اورجي نأ اورّرق دبعملا مادخ

 .راجملا فسوي زافف

 يف هيلإ راشي راجنلا فسريو ءمرهيلا اهيف عفو ةربك ةيللاكشإ (1)
 .كلملا دواد ةرمأ نم راجن هنأب تاعوسوملاو مجارتلا ضعب

 ملو حيملاب نمآ .نيطلن يف محل تيب ةرصانلا لهأ نم

 .هتوعد يف كلي

 43 :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 هه َّنإ يرمي ةكبتلملا ٍتَلاَم ٌدإ :ةيؤرلا تثدح انهو

 وس ع هممأ هه َةَمِلكِي درجتي

 - ليجنإلا لوقي امك  ميرم نألو .''"4َنرمَمْلا َنيَو َةَرِحَألاَو
 اهتحطخو ءدبعملا يف ةعرقلا أبب تعمم دق نكت مل ًاضيأ

 ْتَلاَق» :اهتيؤر تاّثإ لواحت ترداب دقف ءهراجنلا فموي ىلإ

 نآرقلا ةباجإو . 20425 ينحت َرَلَو دَلَو ىل نكي َّنَأ ْبَن
 جاتحي ال قلاخلاف هعضوم يف سيل هفن لاؤسلا نأ ةعقوتملا

 شاقنلا ةطقن هذهو .هتدارإ ثادحإل ملاعلا سيياقم ىلإ

 ةشهذلاب ءىلملا جذالا اهلاؤس ىلع ميرم بيجي ال نارقلاف

 نأ ِثِلَدَح لاَ :ديرجتلا دعاوق رعدبم ةذعاق ررقي لب

 7 ا را ا ا اي

 0 50 باثك نم ءرملا اهعقوتي ةباجإ  مقاولا يف

 بِجِف ناآرقلا رداي نأ وهف دحأ هعقوتي نأ عيطتسي ال يذلا

 جوزتتم اهنأب دلو ىلع لصحت فيك اهلاؤس ىلع ميرم

 .ناجتلا هفضوت

 ددرتت نآرقلا ةباجإ نأ انه ءرملا ظحالي نأ دب الو

 يديرجت أدبم يهف ؛نادمعملا انحوي داليم ةصق يف صنلاب
 ترتعا يتلا ةغمدلا تاالاحل شاقمن درجه تلو لماش

 .ريغتلا لبقت ال ةريكلا ءىدابملاو ءايركزو ميرم

 .45 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)

 .47 :ةيآألا ءنارمع لآ ةروس (2)

 .47 :ةيألا ءنارمع لآ ةروع (3)
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 تالاقملا ةعومجم

 :شاقنلا زحوم

 حضاو يخيرات عباتت يف ميرم ةصق يوري نآرقلا نإ

 دبعملا اهلوخدو ءاهداليم ةصقب أدبيف ءهقن صنلا لخاد

 عباتلا اذهو ىسيعب اهريشبتو اهجاوز مث ءاهل ايركز ةلافكو

 ةثداح عم لماعتي نآرقلا نأب الإ هريفت نكمي ال يخيراتلا

 اذه ىلع ثداوحلا أدبتو ءةزجعملا تافص نم ةلاخ ةيداع

 ع متم 0

 # :داليبعملا 2
 صرف ساعامس ل 2 لحاص رص بخ ع رول رت
 اهتعضو ىلإ بر تاق ايتعبصو أحلف

 . ون 2 2

 تكلي اًهُديِعَل ّْيِإَو ٌَمْيْرم اًيِيَمَس ٍنِإَو) :اهتيمست - 3
 . 3” ويجي نطبشلا ّن 7 اهتيرذَو

 0 م 2ك

 اهير اهلبقثت» :ايركز ةلافك ىف دبعملا موش
 0 اهلْقَكَو ام ا 2 مر هك أو ٍنََح لوبقب

 نإ ميني ٌةكبهتنلا لك زك :ءاسنلا غلبم اهغولب - 5

 .35 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)

 .36 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروع (2)

 .36 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروم (3)

 .37 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروم (4)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآأرقلا يف زمرلا

 ."9©(4 تييلسلا كسي َلَع ِتئطسَو ٍكَرَهطَو كدّئطشآ هن
2 
5 

 هج ةسءعا ترم ما م

 م © ري لإ هون ٍبِيَعلا وانا َنِي كلذ :(!؟) اهجاوز 6

 274 هيرم ُلُمْكَي هنأ مهملقأ تروقلي ذإ مِهْيَدَل َتنُك اَمَو

 كريم هنأ نإ ميمي ةكبلملا تلا ةإطظ :ىرشبلا 7

 .7 4مم نبا ىسع ٌعيتْلأ ةنك هني َومِِكي
 ءرشابملا درملا اذه ىف ةزجعملا تاحارتقا نيأف

 ىف ةمدخلاب ةمئاقلا ةيدوهلا تالئاعلا ىدحإ ىف دلوت ةلفط

 نم ملت ىتح رابحألا دحأ ةلافك نيف ىبرتتو ءدلعملا

 .حيسملا ىيع

 نأ لمتحملا نم سيلو كلذ ريغ لوقي ال نارقلا نإ

 ربتعي ناك هنأ ول وحنلا اذه ىلع ةصقلا ليصافت نآرقلا يوري

 .عون يأ نم ةيرشب ريغ ةرهاظ ىسيع داليم

 تافص لك نم حيسملا درجي يذلا حارتقالا اذه

 «نيململا ءاملعلا مظعم تاريسفت ًامامت قباطي ال ةزجعملا

 حيسملا نأ ءاملعلا نيب ًالوبق تاريفتلا رثكأ نأ عقاولاف
 :اهنم ةفراخ تازجعمب ءاج

 .42 :ةيألا «نارمع لآ ةروس (1)
 .44 :ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس (2)

 .45 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (3)
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 تالاقملا ةعومجم

 .دهملا يف ملكت هنأ - 1

 .ىضرملا ءىربيو ئترملا يحي ناك هنأ - 2

 .اهعوقو لبق ثداوحلاب أنتي ناك هنأ - 3

 .ءامسلا يف شيعي لازي ام هنأ 4

 صنلا نم صلختسم ريمسفتلا اذه نأ فرعأ انأو

 يف ةعماولا ةيظفللا دودحلا نأ فرعأو ءام ةقيرطب ينارقلا

 ريسفت هنأ دقتعأ ال ينكلو ءهدنست نأ عيطتست صنلا كلذ

 ال ليجنإلا نأ نآلا تبث يذلاف «هبناوج ميمج نم لماك

 نم ايأ عنص دق حيملا ىيع نأ ىلع ًادحاو اليد كلمي

 هرودذب نارَقلا نأ آغيأ هتانإ نكمي ىذلاو «تازجعملا كلت

 .ليجنإلا معازم ضفري
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 تاراوح

 موهينلا عب

 «نآرقلا ىف زمرلا» ,ن.خ





 (ينوشقان مث يتملك لوقأ ينوعد)

 (")فالشك ناميلس .راوح

 .(ةقيقحلا) ةديرج تاحفص ىلع ًامئاد ناك هعم يئاقل

 ىضمي '”(ينوهلا داشر) ىلإ اهب عي لئاسر ةيادلا

 ماع سلبارط يف دلو .يبيل دقانو بتاك :فالشك ملام ناميلس (*)

 ين اطباض لمعو «يزاغنب يف ةيركسلا ةيلكلاب قحتلاو 7

 ين هتالاقم رشن , 5 ماع ىلإ 0 ماع هجرخت ذنم شيلا

 تافلؤملا نم ةعومجم ردمأو ا ب حج

 ةصمقلا ين تاسمارد)و (ةلل تاباتك) :اهنم دقتلاو بدألا ىف يف

 موي يفوت .اهريغر ..(نيكلا لرحو سمشلا)و (ةريصقلا ةللا

 ةعاذإلا ةلجمب هرشن يذلا راوحلا اذهو .2001 3

 ىرجي يفحص راوح لوأ ربعي ؛.1968 زومت /ويلوي ؛نويزفلتلاو

 .هبل ةلجم يف مرهيلا 0

 يبيل يفحصو بتاك .(1937 )1993  :ينوهلا ريشب داشر (1)

 لدنم ةققحلا يعج يارولا ديحت طه مسرادأ .فقورعم

 يف رودصلا نع اهفتوت ىلإو 1964 ماع يزاغتب يف اهيمأت

 يف ندنل يف برعلا ةفححص سسأ :1872 يناثلا نرناك /رياني

 .ينرهلا داثر «ليدانقلا تيز :رظنا) .1977 ناريزح /وينوي

 « ليضفلا ةيتكم تاروشنم ؛يتبكلا ملاسل .(صوصنتر ةريس
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 قيرط نع هب يتقالع ترّوطت «قداص ..لوألا همساب اهيلع
 تناك ثاحبأو تالاقم نم هرشني ام لغأ ةعباتمب  ةءارقلا

 ةيضق هسفن (موهينلا قداص) اهبحاص حبصيلو ؛ةجض ريثت

 ..هبولسأ ..هنطوب هطايترا ..هتبرغ ..شاقنتلا اهلرح ريثأ

 تنكو .نيريثكلا دنع لعف دودر ثدحتل اهريثي ىتلا اياضقلا

 ىدل راوحلا ريثي حبصأ يذلا بتاكلا اذه دهاشأ ول ىنمتأ

 هعم لدابتأ نأ ..هتوص عمسأ نأ ىنمتأ «نييبيللا نيفقثملا

 :فيدحلا

 تلصتا .دوجوم هنأ تملع يزاغنبل ةريصق ةلحر يفو

 .طيسب نانإ «موهينلا قداصب كانه تيقتلاو ةقيقحلا رادب

 صيمق ؛«يكيرمأ نولطنب :هنع يل نوكحي اوناك امك ءامامت

 فيحن ..باش رمسأ هجو .ةحوتفم العلا هرارزأ قماغ رمحأ
 ةريغص ةرقف أرقي ..ةيبرغم ةديرج حفصتي هترصبأ ؛ًاليلق ةينبلا

 شمركتتو ..(؟قطنم اذه ..كيلع هّللاب) ..قلعي مث ةلاقم نم
 .ةديدع قاروأ بناجب ضرألا ىلإ اهقيرط ذخأتل ةديرجلا

 لك هنم فشكتأ تنك قداص عم تاسلج ةذع لالخو

 ةذيدع ثيداحأ .ةملكلا ملاع 55 فرطنو : ديد انش موي

 للتي قطنمو «ةطيسبب تاملك يف هيفش نيب نم جرخت تناك

 .ءوده يف نادجولا ىلإ

 ريطاسأ ءأطخ هلك ةبلطلا هسردي يذلا نآرقلا ريسفت *

 الو بذكي ال هّللاو ءيش لكل عماج نآرقلا ءمهيلع ةرّرقم
 ةيقاط سبلي لجر هنأ هلل يبيللا ناسنإلا رّوصت .ءىطخي
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 «نأرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 .رشبلاب مكحي ءامسلا يف يمرك ىلع سلجيو ةيودب سبالمو

 ةيعامتجالا ةيخيراتلا ةيملعلا ةقيثولا ..نآرقلا *

 هذه ريفت نحن مل نحن :«ةايحلا تابلطتم لكل ةلماشلا

 تام تاونس عبس ءحضاو ةققحلا هذه ين زمرلا «ةقيئولا

 يف تبعت ..(نآرقلا يف زمرلا ةسارد) زجنأ يكل يتايح نم

 تاراق تفط ؛ةساردلا هذه ىف ءىش لك نم دكأتلا ليس

 مل حيسملا «ةيخيراتلا تامرلعملا ةحص نم ىينيقي دادزيل

 رفي .2104 َدْبْش نكيلَو ُهَوبَلَص امو هولك اًمَر») ءبلصُي
 .هتوعدو حيسملا ئدايمل قنش اهنأ ىلع ةيألا هذه ضعبللا

 نأ ءبلصلل ددحملا موهقملا ءبلصي مل حيسملا ءأطخ

 .بيلصلا لثمت ةحول ىلع ريمامب هامدقو ناسنإلا ادي قدت

 قلع حيسملا .ةلودلا ةقفن ىلع كلذ دعب نفديل هامدق رسكت

 .ةلودلا ةّقفن ىلع نفدي ملو هامدق ركت ملو بِيلمصلا ىلع

 ..(ريمشك) يف نآلا دوجوم هربق ..بره ..هعابتأ دحأل مْلُس

 .هربق نم حيمملا ماظع جارخإل ..كلذ تاثإل دعتم

 :ثينأتلاو ريككذتلا ..نيتيلخلل زمر ءاوحو مدآ

 ةيادب «مهفلل ةيافكلا هيف ©04نَع ءَْع ّلُك للا ني اَنمَجَرو
 امهل تفشثكنا) ءءاملا نم ..ةدحاولا ةيلخهلاب ةايحلا

 ةماع ىثنألاو ركذلا ..ءاوحو مدآ ءرخآ ًاليلدو ””(امهيتروع

 .157 :ةيآلا مانلاةروس (1)

 30 :ةيآلا ىاتألا ةروس 22(

 .[121 :هط] اهل ان ْتَدِْي» ةيآلا دمقي هلعل (3)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 امدنعو ءرعشلاب ةاطغم تناك اهنأل مهتروع نوري انوكي مل

 هرعش طقاتي نأ يرورضلا نم ناك ةباغلا نم نانإلا جرخ

 هيرظن ءاقترالاو ءوشنلا ..ءالخلا يف ةايحلا ةعيبط مئاليل

 .اهب كشلا نكمي ال ةححص

 ابالا ..نيدلاب ةراجت ىطسولا نورقلا يف ناكيتافلا *

 نوتّدصي نيكاسملا ءاطسبلا سانلاو نارفغلا كوكص عيبي

 «نيدلا مدخي ةلودلا نم ًاترم ذخأي نانإب نمؤأ ال .كلذ

 .ءيش لك لبق ناميإ نيدلا ةمدخ

 يف (نآرقلا يف رمرلا ةسارد) رشن ىلع ضرع #«

 ءافقوم تبثأ نأ ديرأ .ءضفرأ تلز الو ءتضفر ؛«باتك

 هذه ىبيللا بعشلا أرقي نأ بجي ..هلعفي امب بتاكلا ناميإ

 اذإ امن عانقالل دعتسم ..ةشغقانملل دعتسم ءهّمهت ..ةماردلا

 ريغ دودرلا ..ةطلسلا دادعتسا ..فاقيإلا ..يئثطخ تبث

 ةصرفلا يل اوحيتأ «يسفن يف ززقتلا ريثت ءايشأ «ةيقطنملا

 .ينوشقان مث يمأر ءاديإل

 ةلجم يف (نآرقلا يف زمرلا) ةسارد رشنل دعتسم *

 .بعاتم نم مكيلع هرجتس اميف اوركف طقف .ةعاذإلا

 وأ ئراقلا ينفرعي نأ مهملا نم سيل .طيسب ناسنإ انأ

 .هلوقأ ام مهفتي نأ مهملا .ءيتروص ىري

 لك يفو ءىرخأ ةيواز نم أديل ثيدحلا يهتنيو *

 رثكأ لواحأو ءانثيدح طاقن ميمجت لواحأ انعمجت ةلج

10 



 هنأرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 ىلع اهسفن ضرفت ةديدع طاقن عمجتتو قفخأ ىرخأ
 :ةلخمأ لكش

 ىلع ىقبتس له «نيفقثملا نيب ًاشاقن تراثأ كتبرغ *

 ؟تنأ كيأر ام ..ال مأ كنطوب كطابترا

 ءاهدحو ضرأالا ةعطق سيل نطولا .ةيجولويديإ نطولا
 ضرألاب ىطابترا ريصم تررق دق ةدقعملا ىفورظ تناك اذإو

 انأف ايل بارت نم يعالتقا ينعي كلذ نأ دقتعأ ال انأف

 نأ تدرأ اذإ امتح كلذ ىسنأ نأ عيطتمأ الو مكنم ءزج
 .هاسنأ

 يف ةرفط مرهينلا ًاقداص نإ نيفقثملا ضعب لوقي *

 ؟ةقيقحلا هذه له . يبللا بدألا

 دقتعن امم ةلاض رثكأ ةفاقثلا هفورظو ..ريغص دلب ايل

 فرتعي يكل ةعاجشلا نم ريثك ىلإ جاتحي ءرملاو .ًاعيمج
 ةبرتلا ريفوت نع ةزجاع لازت ام تاناكمإلا هذه نأب هفنل

 ..لمعت انوعدف .يعيبطلا ريغ وأ يعيبطلا ومدلل ةحلاصلا
 .رطملا رظتننو

 .ةليل فلأ ريطاسأك ةيقرش تاميوهت هيف كبولسأ *
 ؟ميدقلا يبرعلا بدألاب رثأتم تنأ له

 نم ٌرْفم ال حمالملا ةلمتكم ةيقرش ةامأم ةليل فلأ

 دازرهش لامعأ ينعأ ال انه انأو .روصعلا لك ىف اهئادأ

 ةدحاو ةلواحم درجبم لامعألا كلت نأ عقاولاف .اهدحو
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 اهددجت يلاوت لظت فومو .دحاو رصع يف ةامأملا ءادأل

 اعيمج اننإ .ميدقلا انترش هجو قوف تربكنعلا تبني ىتح
 .مكنم دحاو انأو ءهاجتالا اذه ىبن

 ةطيبو ةريغص كتاباتك يف ةركفلا نوكت انايحأ *

 ؟اذامل ..ةربك ةحام ذخأتل رودتو اهلوح تلت

 ىلع فرعأ نكلو ءيردأ ال ..؟اقح كلذ ثدحي له

 تقرلا نم ريثك ىلإ ةجاح يف تلز ام يننأ طيغفلا هجو

 .يتنهم ملعتأ يكل
 ؟وه ام ..بيدألا دنع مازتلالا *

 قلخلا تايوؤم ةهجاوم ىف ةنامألاو صالخإلا هنإ

 تاملك لكل قرعلا تابحب دقن نمثلا عفد هنإ .فداهلا ينفلا

 .نيرخآلل لاقث

 له .برع ءارعثل نيواود نع ثاحبأ ةذع تبتك *
 نم دحاو ىوتسمم ىلع فقي ام ةمث يبيللا بدألا يف سيل

 ؟كتبرغ ريئأت نم اذه مأ «يبرعلا بدألا

 رثكأ ىرخأ ةساردو «''”ىتايبلا نع ةمارد تبتك

 ..77ىروخفلا لمحم نع ازاجيإ

 ماع ةقيقحلا يف اهرثن دقو ؛(يتام الو يتاي يذلا) هناويد نع (1)

 ةبثكم ةللس نمف .ىتبكلا ملاس اهردصأو اهققح مث ؛,7

 .2002 .سلبارط «ةلات راد نع , مرهيلا

 .1966 ةقيقحلا يف (ايقيرفا نم قشاع) ناويد نع تناك (2)
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 «نآرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 (عانقلا) ةيرظنل ةصاخ دناسم نع شتفأ تنك

 ةمث يدل نكي ملو ؛مزتلملا رعشلا يف ةيجنزلا ةيجولديألاو
 نود رصاعملا يبيللا انجاتنإ يف كلذ دجأ نأل ةذحاو ةصرف

 .جئاتلا ةددحم ريغ تاضارتفا يف طروتأ نأ

 ةلحرم ىلإ رصاعملا يبرعلا بدألا لصو له *

 ؟يناسنإلا بدألا

 اذه قيقحت ىلع نوردات صاخ زارط نم ءارعش انيدل

 رازنو يتابلا باهولا دبعو نيماج حالص مهنم ىوتملا

 ىلإ ةجاح ىف اولاز امف ةحرملاو ةصقلا باتك امأ ءيناق
 يبرعلا بدألا ٌصخت ال ةلكشملاو .تقولا نم ديزم

 ين اهجضن تادب ملاعلا بادآ مظعم نأ مقاولاف ءهدحو

 .رعشثلا ناذيم

 ةصقلل نكي مل يبعشلا بدألاو رعشلا اذع اميف *

 ىتلا ةفلتخملا تارتفلل خيراتلا لاجم يف ةكراشم ةياورلاو

 ..لالتح لاو ةضهنلا نم ةريثك دوهع ربع ال اهب ترم

 ؟كلذ بس ام

 ىلإ سوريموه نم ملاعلا بادآ مظعم يف ثدح اذه

 بيم ةمث سيلو «نيكشوبو ريبسكشو سيقلا ءىرما
 لامعأ نأ حضاولا نمف ؛ةرهاظلا هذهل صاخ يقيزيفاتيم

 قلخلا نم ًاديقعت رثكأ ماودلا ىلع لظت ةياورلاو ةصقلا

 .صلاخلا يرعشلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ؟ليوطلا ثحبلا نم كقرت له ةريصقلا ةلاقملا *

 .ءائرلا ىلإ وعدت ةروصبو ؛لجأ

 يف زمرلا) كتسارد يف هلوقت نأ ديرت تنك يذلا ام *

 ؟(نآرقلا

 نآرقلا نإ لوقأ يكل ةصرفلا يل حات نأ ىنمتأ تنك

 ةباتكب اوماق نيذلا نينانويلا باّتكلا معازم نم ًائيش دذري مل
 تتبثأ يتلا ةثيدحلا ثاحبألا جئاتن نأو «ليجنإلا خت

 دنس ىلإ رقتفت ليجنإلا تاياكح مظعم نأ  ةعطاق ةروصب

 تاسارد قيرط نع ىرخأ ةرم اهقيقحت نكمي حئاتن «١ يخيرات

 .نارقلا يف زمرلا تاساردو ةفللا هقف

 يف ليجنإلا رياي مل نآرقلا نإ لوقأ نأ ديرأ تنك

 كلذ نكلو .ةصرفلا يل حاتت نأ ىكعتا تنكزو ,هئاطخلأ

 .متي مل
 ؟كتاءارق يف ثحبت امع *

 .ىتفو يواسي ءىشت يأ نع

 ةفرعم مأ ءروطتت ةباتكلا يف ٌتالواحم بيدألا #*

 ؟ةعساو ةكافتو بدألا لونفي

 ينعأ ..صلخملا لمعلا نم ًادج ريثكو ةبهوم بيدألا

 .قرعلا نم ادج اريك

 امم ءنيبللا نعو ابيل نع تبك كتالاقم يف *

104 



 «نآرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 ةمث ناك اذإ) .(ًاّيبيل ناك اذإ ىتح ناهي ال ءرملا) :هتبتك

 يف انه اننأ دب ال هفني لهجلا نه تومي نأ عطتي بعش

 محدزملا عراشلا ربع جراخلا ىلإ قلزنأ) .(ةميدق ةريقم ايل

 ؟نييللا يف كيأر

 نأ ينديري لاؤسلا اذهو ..مكنم دحاو ًاضيأ انأ

 .كلذك تمل ينأ ىنرعشي
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 :بيرق نم ةروص

 !؟بأ نودب حيسملا لظي نأ دب ال اذامل

 "!ىكتهلا دومحم .راوح

 هللا مالا همحم لوألا هلعملاو .رونلا لوضرولات
 هلق أطخأو دهتجا نمو نارجأ هلف باصأو دهتجا نم) :هيلع

 ثحبلا عجسشي مالسإلا نأ ينعي اذهو ..(..دحاو رجأ

 ..ركفلا ةيمنث ىنعي .علطتلا ىلإ نامنإلا عفد ينعي ..سردلاو

 .هلقع مارتحاو نانإلا ميركت ىنعي

 داهتجاب نيئحابلا دحأ عم عوبمألا اذه انؤاقلو

 ىف زمرلا نع داجلا هثحب ؛ةلوهجملا قئاقحلا نع فشكلل
 ةشقانملاو ميقتلا ىلإ ةجاح يف ةداج ةيملع ةسارد ..نآرقلا

 وهو .دحاو رجأ هلف أطخأ نإو ءنارجأ هلف ايصم ناك نإف
 3 ميركلا دبع ..دلو هلو جوزتم 41937 ةنس ايل ديلاوم نم

 رثن «يعامتجالاو ينطولا لمعلا يف طشن .يبلل فقثمو بتاك (*)

 صضعب مذدقو ؛(دئارلا)و (برغلا سليارط) ةفيحص ىف هتالاقم

 .نييبيل نيفقثم عم تاراوحلا ديدع ىرجأو ؛ةيعاذإلا جماربلا

 .ةمايسلاو ركفلا يف تافلؤملا ضعب هل تردص

107 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 ."”ةغللا هقف ةدامل يكتله ةعماجب ديعم ..فصنو تاونس

 ءاجو :22”لوألا نييبيللا باتكلاو ءابدألا رمتؤم يف كراش
 ءابدأ رمتؤمل يبيثللا دفولا يف وضعك مضتعيل نآلا

 لجرلا عمو ؛ةفشاكملا ةجردل يعقاوو بيط ..©”برغملا

 نم ودبت امك هتروص ىف موهيلا قداص ءانس باشلا ..القع

 ؟ةساردلا هد

 .ةغللا هقف يف رتجام

 نم بيرق هنأ رعشتو هب تمق يذلا لمعلا وه ام 2#

 ؟كيَسفن

 .نآرقلا يف زمرلا

 ؟نآرقلا يف زمرلاب ينعت اذاه

 انه زمرلاب دصقأ يننإ ةعنقملا ريغ دودرلا دحأ يف لق

 ةخراكيم ةحكا نآرقلا ةقيقحم كاقللا هجاوي نأ ررقي مل هللا نأ

 .مهفلا اذه ةجاذسم ىدم ىرت نأ عيطتست كنكلور ءةينانإلا

 ةفيخم ةركف نع ريبعتلل ةليسو درجم سيل زمرلا نأ عقاولاف
 نم ةعومجم زمرلل نإ لب ءةرشابم اهنع ريبعتلا نكمي الو
 :اهنم ىرخألا تامهملا

 الو ,كاه ًامققم امنإو ًاديعهم نكي مل موهينلا نأ باوصلا (1)
 .راوحلا يف دراولا (ةسارنلا لاؤم) نع هتباجإ مم كلذ ميقتسي

 .1968 لوليأ /ربمبس .سلبارط يف دقع (2)

 .1969 راذآ /سرام ءاميأ ىلبارط يف دقع (3)
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 «نآرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 زمرلا ىف ثدح امك ..ةلامجلا ةيحانلا داجيإ 1
 .يرعشلا

 زمرلا ةردقب ةرجاعلا ةطيسبلا ةيئاسنإلا ةغللا دم 2
 .ريعتلا ىلع

 اديقعت رثكأ ةركف نع ريبعتلل ىلثملا ةقيرطلا داجيإ - 3

 .ةيداعلا ةفللا لمتحت امم

 تنك نارقلا ىف زمرلا ةساردب تأدب امدنع انأو ..

 هللاف ؛ةيوغللا ةدحولا هذهل ةثلاثلا ةمهملا ينيع بصن عضأ
 نأ نكمي ةيبرعلا ةغللا نكلو ءهزجعلاب فصوي نأ نكمي ال

 يذلا نآرقلاو ..ىرخأ ةيرشب ةغل ةيأ لثم زجعلاب فصرت
 نأ دب ال «ميظعلا ملاعلا نع ريبعتلل ةادأ ةغللا هذه راتخا

 داجيإ يف يرشلا زرِجعلا ةيطغتل زرمرلا ةدحو ىلإ جاتحي
 .ظافلألا ربع قئاقحلا ءادأ ىف ةلاعف اهرثكأو لئاسولا برقأ

 لظي يكل همدختسي نآرقلا نأ فرعأ يذلا زمرلا وه اذه

 .ناكمو نامز لكل ًاحلاص :ءاهقفلا لوقي امك

 :ةلئمألا د

 ؟ةلثمألا ضعب كيدل له #*

 .هه ىيع حيسملا ةصق لوانتن انعد ..لجأ

 ؟حيسملا ىسيعل ةينلاب اذامو *

 :اهنم ..ةريثك ءايئأ

 .سأ نودب دلو حيسملا نأ نوررقي نورفملا 1
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ليلجلا يف تازجعملا ةعانص لوازي ناك هنإ - 2

 .سدقملا تيو

 .ءامسلا ىلإ عقر لب بيلصلا ىلع عضوي مل هنإ - 3
 .اضيأ ءامللا يف ..ايح لازي ام هنإ 4

 كلذ نأ ةقابلب نومعزي هالعأ نورركذملا نورفملاو

 نارقلا صوصن أرقن انعدف ..نآرقلا صوصن نم دمتسم هلك

 نيرسفملا دمت ةميركلا تايآلا تناك اذإ امع انفنأب ثحبنو

 .مهمعازم تابإل ٍدِجم ءيشب

 :تنايآلا د

 ؟تايآلا أديت نيأ *

 نكامأ ةعضب ىفو ..نارمع لآ ةروسو ؛ميرم ةروس ىف

 .ىرخأ ةقرفتم

 يفو ..بأ نودب دلو 82 ىيع نإ نآرقلا لوقي الأ *

 اهلوأ نم حيسملا ةصق درت ..تادلاب ةروسلا هذه ىف

 ميِهربإ لاو اونو ْمداَء حّيطمأ َهَّنَأ ّنإ# :نارملا لوقي امدنع

 هذهو ."74 تب م اهب ةنيذ 9 َنيِيلعْلا َلَع َنْرْسِع ّلاَمَو
 ِتَلاَم ْدإ» :ةيلاتلا تابآلا يف  ميرم داليمل ةمدقم ةيآلا

 كنإ قم لّبتتَك اررعم نب ىف ام كلل ترن نإ بر َنَْمِع ترم سي هلو 2 2و ليا ىلا مح 2 سم ساس ١ مح نع 2 2 ير ص دعوا

 .33 32 :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 «نآرقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 و روع ريو

 هدو نأ انعحَو نإ بر تلك اَبْنَكَحَو اَنْ 5

 وَ يبايع قنألاك كالا سلو ْتَصَصَو اَمِب ٌدَلَع
 لوبتي امير اهنيك © ريل ما م اهو كلب هديب
 تفلأ 9 59 انأو .24 ايكو اَهَلَئكَي انتح داني اَهََبْنكَ ٍنََح

 مث «ميرم ةلاعإب لفكت يذلا وه ايركز نأ ىلإ اه كهابتا

 أدبت ةصقلا نكلو ءهفن حيسملا داليم ركذ ىف تايالا أدبت

 إ ميني ٌةَكِكتلا لك لل :وحنلا اذه ىلع ميرم ةبطاخمب
 وجرأو ؛'4”7 ترييتتلا يكن َلَع ِكلئلْسأَو ٍدَرهْطَو ِكدّئطسَ هَ
 باطخلا نأ فرعت يكل #تييلملا ءكَي» ةملك ظحالت نأ

 ةيآلا لوقت مث ءدشرلا نس تغلب ةأرما ىلإ هجوم انه

 .*4 تييكألا مم ىبكرأَو ىرجْساَو ِكْيرِل ىف مرمي :ةيلاتلا

 ىلإ هجوم باطخلا نأ ىرخأ ةرم انه ظحالت نأ وجرأو

 :ةرشابم كلذ دعب تايآلا لوقت مث هدشرلا نس تغلب ةأرما

 ترومأي ذإ ْمِهْبَدَل تنك اَمَو َكْلِإ هيِسُو بملأ نأ ني َكِيَدِد
 ةملك نأ ظحالت نأ وجرأو ؛ 30 مب 000 مهملقأ

 نأ تفرع اذإف ..لوعيو ىعري ةيبرعلا ةغللا يف ينعت (لفكي)

 نأ ًايخيرات تباعلا نأو ءدشرلا نس تغلب دق تناك ميرم

 نم اوددحي يكل مهني اميف ةعرقلا اورجأ دق دبعملا نابهر

 هيلإ دهع يذلا ايركز نأ تظحال اذإو ..ميره جوزتي مهنم

 .37 35 :تايآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
 .42 :ةيألا .نارمع لا ةروس (2)

 .44 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (3)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يتلا (لفكي) ةملك نأو ءاآيح لازي ام ناك ميرم ةلافكب

 ..جوزتي ًاضيأ ينعت نأ ًايوغل نكمي ةيناثلا ةرملل تدرو

 ةيلاتلا ةيآلا يف درو يذلا حيسملا داليم نأ يعم تحأ

 ينعي ال كلذ :ةيداع ريغ ةزجعم عقاولا يف نكي مل ةرشابم

 ينعي هنكلو ..بأ نودب حيسملا قلخ نع زجاع هللا نأ
 لآ ةروس يف حيسملا نأشب ةدراولا ةينآرقلا تايآلا طبفلاب

 .ًايداع القع ًاريفت ًافيأ اهريفت نكمي نارمع

 :تازحجعملا

 ؟ 98 ىيع تاّرجعم نع اًدامو #

 ..تازجعملا هذه ثودحب مزجي نيرفملا ضعب

 لك ىلع هّللا نأل ةنكمم تناك اهنإ :لوقي رخآلا مهفعبو
 انأف ..يل ةبنلاب امأ .ثدحت مقاولا يف اهنكلو ءريدق ءيش

 نكمي تازجعملا هذه نأشثب ةدراولا تايآلا نأ دقتعأ

 .زمرلا داعبأل ًاقبط اهريفت
 قام نأ ْمُكَيَد ني رقيب مُكُكْنِح َدَق نأ :لوقن ةيآلاو

 ندب ايَط ُنْوْكَيَم ِهيِف منت ريا ٍةَكِيمَك نيليلا تي مكت
 ني مكي هما نذإب َّقّرَلا قلو ىو همححألا ةهرأو هن
 014 كحتولم يف َنوُرِضَتَت اَمَو َنوَُأَت

 نأ عيطتسي ناك حيملا ىسيع نأ ينعت ةريخألا ةيآلاو

 ًاضيأ ينعتو ..مهتويب يف اورخدا امو سانلا لكأ امب أبي

 .49 :ةيآلا .نارمع لآ ةروم (1)
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 «نارقلا يف زمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 ربخي يكل ءاج دق حيسسملا ىسيع نأ ةزجعملل ضارتفا نودب

 ايندلا عاتم نمو لكألا نم هب ارفتكي نأ بجي امب سانلا

 .ةورثلا نمو

 .ةدحاو ةظحل يف نيينعملا نيذه يدؤت ةيآلا تاملكر

 ناسناإلل انه زمرلا نأ دقتعأ انأف صربألاو همكألا ءافش امأ

 نم ملاعلا يف هللا ثتايا ىري نأ ميطتسي ال يذلا ىمعألا

 ملاعلاب طابترالا نع ةيلك نوزجاعلا مهف ىتوملا امأ .هلوح

 ىتثوملا ةملكو ..ىمعألا ةملك نأ ينعي اذه ءيحورلا

 ًايلقع نيزجاعلا سانلا كتلوأ ىلإ زمرلل نآرقلا ىف نالمعتت

 ءافشل ءاج حيملا ىيعو ..يولعلا ملاعلاب طابترالا نع

 نأل ..دجلا ضارمأ ءافشل سىيلو يحورلا ضرملا اذه

 .ءايبنألا ةمهم نم سل عقاولا يف كلذ

 ..ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ينإ هلوق امأ

 طيترملا نانإلل يأ ضرألاب ةطبترملا ةداملل زمر نيطلاف

 ىسيعو ..يحورلا وملل ٌرمر ريطلاو ءيداملا هملاعب
 بارتلا ملاع نم طيسبلا نانإلا لقنل ءاج يذلا حيسملا

 ةمهم يدؤي عقاولا يف ناك ..بحرلا هللا ملاع ىلإ ةداملاو

 .ةرئاطلا ىمدلا ةعانص درجم نم اديقعت رثكأ

 هنكلو ..ةزجعملا قيقحت نع زجاع هّللا نأ ينعي ال اذه
 فشتكي يكل هتصرف هيطعيو يناسنإلا لقعلا مرتحي هللا نأ ينعي
 .ضضماغلا ةّرجعملا ملاع نع ًاديعب اهدحو هتردقب هقيرط

 فرش هل كرتيو ..ناسنإلا ءايربك مرتحي هنأ ينعي اذه
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 رهاظمب هّلش ىلإ دمعي نأ نود هسفنب ةقيقحلا فاختكا

 انأو .هّللاب نمؤأ كلغم انأ ىرخأ ةرمو .ةقراخلا ةزجعملا

 ىرت نأ كديرأ ينكلو ريدق ءيش لك ىلع هنأ فرعأ كلثم

 .ثيعلا درجمل قلخت مل انلوقع نأ

 ؟ءاملا ىلإ حيملا عفر نع اذامو *

 َكَمْياَرَو كليِؤوَتم نإ خيي هنأ َلاَك ذإ# :لوقت تايآلا
 ينعي ال انه عنرلاو ."'”4اررمَك َنِدْلأ ني َكَرَيِطمَد ل
 قرزألا ملاعلا نإ .قالطإلا ىلع ءامسلا ىلإ عفرلا ةرورضلاب
 ءيلم رخآ غارف هيلي غارف درجم انسوؤر قوف هارن يذلا
 نورفملا ضرتقي يتلا (ءامسلا) ةملكو ؛موجتلاو بكاوكلاب

 نم دب ال ةغللا يف ظفل درجم قرزألا ملاعلا اذه اهنأ

 اهلمعتسي نآرقلا نإف (عفرلا) ةملك اهأ ..ًايزمر ًاريفت هريفت
 انأو ءهّللا ملاع نم برقلا ىنعمب عضاوملا نم ريثك يف
 .انه دوصقملا وه كلذ نأ دقتعأ

 :لوقي لب ..يح حيسملا ىسيع نإ :لوقي ال نارقلاف

 .ةميركلا تايألا لك يف حيرصو حضاو اذهو تيم هنإ

 ؟طيضلاب حيسملا ىسيع نع لوقت نأ ديرت اذام *

 نيرسقملا ةركف نإو «ميرك يبن هنإ :لوقأ نأ ديرأ

 «نزتملا يديرجتلا ركفلا ةميق عم ًامامت قفتت هنع نيملسملا

 .55 :ةيألا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 حيسملا قلخ ىلع ًاضيأ ريدقو ..ريدق ءيش لك ىلع هّللاف
 ةميركلا تايآلا نكلو ءةقراخلا تازجعملاب هدمو بأ نودب

 لثم ةيداع ةدالو دلو دق حيملا نأ رابتعاب اهريسفت نكمي

 جهوت نم الإ «ةيداع ةايح شاعو ..رخآ يرشب لفط يأ

 مهفلا قاطن يف لخاد هلك كلذ نإو ؛ةميظعلا هتلامر

 .يرشبلا

 ؟نييداع نيوبأ نم دلو حيملا نأ ينعت له *

 ةوخإ هل ناك هنأ ينعأو ءطبضلاب كلذ ىنعأ لجأ

 .ةيخيراتلا رداصملا يف درو امك تاوخأو

 يتلا ىسيع نع نيرسفملا ةيبلاغ ةركف ضفرت له *
 ؟سنأ توذب دلو هنأ لوقت

 ءأطخلا ةقطنم تاثال ًاسرملم ًاليد كلمأ ال انأ ..ال

 .اضيأ انئركف نورفملا لبقي نأ ىنمتأ ينكلو

 نم هريغك ناك حيمملا نأ تبثت نأ كمهي اذامل *

 ؟ىداع تاأسنإ ذرجم ءانألا

 فرعأو هللاب نمؤأ انأو ءنانإلاب نمؤأ يديم اي انأ
 اذإف ءاثبع مت دق نوكي نأ نكمي ال ملاعلا اذه يف ًائيش نأ

 دق هنإ هتايح لاوط طق لقي مل حيسملا ىسيع نإ كل تلق

 عمطأ انأف .اضيأ كلذ ىلإ رشي ملو ..ةيداع ريغ ةدالو دلو

 دق ناك ءاوس ةدلحم ةميق تاذ هتلامر ءادأو هفادهأل ةنلاب

115 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 .ةزجعمب دلو دق ناك وأ «.نييداع نييرشب نيوبأ نم دلو

 ةقراخ ةقيرطبو ءبأ نودب ام دحأ ضرتفي نأ هركأ انأو

 نم اذه .اهءارو فادهأ ال ةرزجعم قيقحت درجمل ةداعلل

 ملاعلا ىلإ حيسملا ةداعإ نإف ى رخأ ةيحان نمو .ةيحان

 ومسل ديطوتو ءهسفن نآرقلا ءىدابمل ديكأت طيبا يناسنإلا
 يناسنإلا هرهوجي عاطتسا يذلا نانإلا يف يحورلا رصنعلا

 .حيسملا هزجنأ ام لك زجني نأ هدحر

 قيقحت ةمهمب هيلإ هللا دهع .ميظع قولخم ناسنإلا
 هللا ملاع ىلإ ينيطلا دجلا لقن ىلع رداقلا يحورلا قفدلا

 اناننإ لظي نأ حيسملا ريضي امم سيلو «ناميإلا قيرطب

 هتعفر يذلا حيسملا ىسيع نأ فرعي نأ نانإلا مهي هنكلو

 ناك ..ةهلآألا فاصنأو ..ةهلآلا فاصم ىلإ ةيئادبلا تافاقثلا

 .لاسنإ درجم عقاولا يف

 ؟كتمارد رشن نع تفقرت اذامل *

 عبرأ يف ةماردلا هذه ترشن دقق .فقوتأ مل انأ

 ءوس نم تيقل اهنم ةيبرعلا ةخنلا نكلو .نآلا ىتح تاغل

 يف انه اهرشن فاقيإ ىلإ يناعد ام مهفلا ءوسو ..ظحلا

 ينمتشي نم ةمثو ءرفكلاب ينمهتي نم ةمث ضهن دقف ..ايبيل
 اذه ىلإ ًائيم عقاولا يف تسل انأو .متشلا ةمهم ءادأ درجمل

 يننكلو ..ًاثنطخم نوكأ دق يننإ ءًاضيأ ًارفاك تلو ..دحلا

 ىدوب ناك دقو ..نورخآلا هب نمؤي امك هللاب نمْؤأ دكأتلاب
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 مل كلذ نكلو مكدنع نزتملا شاقنلا دجأو ..ةيادهلا دجأ نأ

 انأو ءءاقرخلا مئاتشلا نم ةعومجم هنتدجو ام لك ..تالحي

 ديزمل يعاد الف ..ةهيركلا ةعاضبلا هذه نم يتجاح كلمأ

 :ةياحتسالا

 ؟ىرخألا تاغللا يف كْؤاّرق كل باجتسا له *

 .ىرخأالا تاغللا يف كلذ ثدح دقل .يديس اي لجأ

 .ةيبرعلا ةغللا يف ثذدحيي مل هتكلو

 .باوص ىلع يئنإ اولوقي مل نيرخأآلا نإ ؛لجأ

 يتصرف ينوطعأ دقف يمتش ىلإ اوعراي مل ًاضيأ مهنكلو
 .مهل هتلق ام ةميق ىدم مايألا تبثت نأ يقبو شاقنلل ةلماك

 رربم ال فنعب تلبوق دقف ةيبرعلا يتسارد ةخسن امأ

 نأ كلذ ببس لعلو ءنزتملا شاقنلا قح نم تمرحو ءهل
 ةيبرعلا ةغللاب نوبتكي نيذلا سانلا نأو اهسفن ةيبرعلا ةغللا

 ةجيتن نزتملا شاقنلا ةملك ينعت اذام دعب اوفغتكي مل ًاضيأ

 .ةقطنملا يف ةدئاسلا ةيفاقثلا فورظلا

 :جورخلا

 ؟فورظلا هذه نم جورخلا نكمي في #*

 .مكسفنأ اوهجاوو «ملاعلا ىلع مكتدفاون اوحتنا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 لماوعل ماحفإ نودب ةيقيقحلا اهتميق لانت ءايشألا اوعدو

 قلخي مل هَّللا نأ اوركذتو .مكفنأب اونمؤت يكل نانإلاب

 انذفاون لقت ملو ءمكفنأو ..مكذفاون :تلق اذامل *

 .ةيفاقثلا مكفورظ لبقأ نأ عيطتسأ ال يننأ ينعأ انأ

 نم موي يف اهلبقأ ال يكل يعسو يف ءيش يأ لمعأ فوسو

 بحو..نانإلا اياضق ناضتحا نع ةزجاع تماد ام مايألا

 .نانالا

 ؟ًايفنو ًايفاقث انع كلاصفنا اذه ىنعي الأ *

 ؟تنأ نم *

 ميدقلا يتوم نم تشعب يننأل تيم فصن ناسنإ انأ

 .نيرخآلا عم ةايحلاب روعشلا نع تزجعو مكنيب

 .يردأ ال

 .ًادج ةريثك ءايشأ لجأ
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 «نآرقلا يف نمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 ؟ةنيعم ةئمأ كل له *

 .اييل مم هللا نوكي نأ .لجأ

 ؟ًائيش لوقت نأ ديرت له *

 .4ايِفَص ِفاّيَر م اَمُهَسْنَأ بر لثر»
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 :موهينلا قداص عم ءامل

 .. بحرلا هللا مئاع نع عافدلت اودصت

 !ايديموكلاب ةلفاح ةحمل ىف

 هه( .
 ١ يريرحلا دمهحا .راوح

 همّدقأ نأ نم ربكأو ..هنع ثدحتأ نأ نم ربكأ لجرلا

 : ةنتورلا ةقيرطلاب

 ..ينالفلا نالف

 ..اذك ديلاوم نم

 ..اذك ىف أشن

 ..اذك ملعت

 يف دلو .يبيل يفحصو رعاش :يريرحلا مساقلا وبأ دمحأ (#)

 مدقو ؛ةفلتخم ةيبل فحص يف هجاتن رشن .1943 ماع .لبارط

 يف هارجأ موهيدكلا عم راوحلا اذهو ءةيعاذإلا جماربللا نم ديدعلا

 .ءمولاةفي يف ماع دعب هرشنو .1969 راذا/سرام

 ةلباقم نم ًاءّرج هنّمض امك 21970 ىناثلا نوناك /رياني «ىلبارط

 ةعاذإلا ةلجم يف ةررشتملا موهينلا عم فالشك ناميلس
 .1968 زومت /ويلوي «نويزفلتلاو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ..اذك لمحي

 ةمحز ربع هسفن نع ثحبي طيسب نانإ درجم هنإ
 قراغ كانه وهو ..انيسأم لك شيعي ءاننيب انه وه ..ةايحلا

 قوس يفو يزاغنب يف وه ..ةينانإلا ةفاقثلا قامعأ يف

 مالظ يف نانإلا شياعي ..عرعرتو دلو ثيح نا تيفسلا

 هبراجت نم ريثكلا هيطعي نأ ًادهاج لواحيو ..ةايحلاو ركفلا

 نم فالآ ةعيس ةفام ىلع كانه وهو ..ةيفاقشلا

 اهلاكشأ لكب ةايحلا ملاوع بوجي ..تارتم وليكلا
 ..اهناولأ لكبو ..اهروص لكب اهقناعيو ..اهداعبأو

 نأ ًاقبسم فرعأو ..هنع ثدحتأ نأ نم ربكأ لجرلا

 فمأي الو فسأي هلعجتس ..هملؤتس ..هحرجتس ةلمجلا هذه

 ..هتفاقثب ..هراكفأب ..هب اهيف تطبترا ىلا تاظحللا ىلع

 ام لكبو ..ءىدابم نه لمحي ام ا ::ةعتاستإب

 ام لكبو ..عضاوت نم لمحي ام لكبو !قئاقح نم لمحي
 .ةبيط نم لمحب

 حماستيس هنأ فرعأو ءيهجو ىف روثيس هنأ فرعأ

 نود ناسنإلا لجأ نم قرتحي ناسنإ هنأب فرعأ يننأل ءىيعم

 فرعأ يننإ لوقأ الو «كلذل نمث مضوب ركفي وأ ىضري نأ

 اذه نع اهلقأ لب ءءايشألا ضعب فرعأ يننكلو ..ءيش لك

 ثيح ؛مسالا اذهب موهينلا أشنو دلو ثيح ءمضرملا رهتشا (1)
 داومو  ميسربلا  (ةفصفصلا) تابتو باشعألا غابت تناك

 .ىرخأ
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 «نآرقلا يف نمرلا» نع موهينلا عم تاراوح

 يكلو ءاهتونب فرش لمحي يكل ايل هتبجنأ يذلا ناسنإلا
 تلصو دالب يف ةيفاقثلا تايوتملا ىقرأ نيب اهلثمي

 00 .ةديعب تايوتم ىلإ ةيفاقثلا اهتراضح
 ًاققثم ابيدأ ..هتفرع امك مرهينلا قداص اذهف ..دعبو

 رثكأ ةقادصلا داعبأ ىطعأ ًاقيدصو ءردصلا بحر ًانانإو

 مم ىيئاقل اذهو «ناميإو صالخإو ةدوم نم هقحتت امم

 ةطسيم ةروص يطعأ نأ وجرأ اعف رج ىرج امك قداص

 : هفاقثو هراكفأ نم ةئيضم اهربتعأ بناوجل

 نا ِتنأ *#

 نامسنإ انأ ءفلألا ةرملل مكل لوقأ «رركتي لاؤس

 ؟كلذ ىنعي اذام *

 نأ ًانايحا عيطتست رطملا ءام اهلصو اذإ ةتيملا ةبشعلا

 ةيلك ايحت ال ةتيملا ةبشعلاو ءاهروذج ىلإ ةايحلا ديعت
 يف جيردتلاب ومنت ةايحلا نإ .رطملا ءام اهلصي نأ درجمب

 دسجلا يف جيردتلاب ومني ًاضيأ توملاو ءتيملا دجلا

 ءرطملاب ةيرغلا ينتلغ مث ةفاج ةبشع تنك انأو ءيحلا

 يشملا ةبرجت ربع يقورع يف بدت ةايحلاب تسسحأو
 1 ةبرجتلا نإ .نيمدقلا يفاح ملاعلا ةدراطمو ةدحولاو

 لازي ام هكلمأ ءيش لك نكلو ةأجافم ةايحلا ةشعر ينتحنم

 ال كنإ كل لوقأ انأو ءروذجلا تيم ملاع ىلإ يمتني
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ينمهتت نأ عيطتست الو ًامامت ًايح ًانانإ ينوعدت نأ عيطتست

 .ةيلك توملاب

 ؟نيدلل يقيقحلا كموهقم وه ام *

 هلايح روعشلاو هفاشتكاو هّللا نع ثحبلا هنإ
 .ناتماب كلذ راهظإل رئاعش تادابعلاو .«نانتمالاب

 ىف ىبرعلا بيدألا هجاوت ىتلا لكاشملا ىه ام *

 0 | 000 ؟كيأر
 يف ةفاقثلا ةنحمب نآلا ىعدت ةدحاو ةلكشم اهنإ

 نينت لثم مجحلا ةلئاه ةدحاو ةلكشم اهنإ «يبرعلا عمتجملا

 نم ًاريثك كلمي ال سئابلا بيدالاو «سأر نويلمب يفارخ

 يف لازي ام هنإ .يركفلا باهرإلا اذه مامأ ةيقيقحلا صرفلا

 حبذم ىلع سدقم فصن نابرق درجم ةيرعلا نادلبلا لك

 .فيصرلا ىلع هتعمس عابتو ةقزترملا همحل شهني نينتلا
 ةدرق لثم هغارف تقو لالخ ةجرفلل عمتجملا هضرعيو
 ًاضيأ هنكلو ءاكبلا ىلإ وعدي كلذ نأ عقاولاو ؛يواحلا

 اذه هجاوي نأ دب ال يبرعلا بيدألاو .دانعلا ىلإ ينوعدي

 ثدح أم طبضلاب اذهو ..هءاقب نمضي يكل يدحتلا

 .نآلأ ىتح

 دومحم) ليمزلا كعم هارجأ يذلا قيقحتلا راثأ *

 لك ىلع ةريبك ةجض ..ءارغلا دئارلا ةفيحصب (يكتهلا

 رخآلا ضعبلا كمهتاو رفكلاب ضعبلا كمهتاو .«تايوتسملا
 ؟كلذ رفت فيكف ..لهجلاب
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 هنآرقلا ىف رهزلا» نع موهبنلا عم تاراوح

 ةياهن يف ادبو ؛همهف ءيسأ هيلإ ريشت يذلا قيقحتلا
 يف ةقزترملا راغص مامأ حاتت ةحيبق ةصرف درجم فاطملا

 دقف ؛يتكج نم اديزم اومهني يكل ةيبيللا فحصلا ضعب

 اودصتي يكل نيبضاغلا مازقألا ميطق لثم ًاعيمج اوضهن

 ةحمل ىف داعبألا يمارتملا بحرلا هللا ملاع نع عافدلل

 نأ نود درلل اودصت دقل «مألا ريثت يتلا ايديموكلاب ةلفاح

 نأ نود ثيدحلل اودصتو ؛ًالصأ درلل ةجاح ةمئ نوكي

 تأرق دقو «شاقنلا ةطبرب ةفرعم مهنم ىندأ دحأ ىدل نوكي

 تففك يننأ الول كحضلا نم تومأ تدكو اوبك ام ضعب

 مهب ذحأ ةمث نكي ملف ءةبسانملا ةظحللا يف ةءارقلا نع

 كلتمي مهنيب دحأ ةمث نكي ملو ..حيسملا نع ًائيش فرعي
 ميهاربإ خألا ءانخماب ءاعيمج اوناك دقل .شاقنلا ىلع ةردقلا

 نيذلا ءاهلبلا ةيراشكنالا دونج نم ةمزح درجم :ليوغلا

 ةيرك لياقام انئلآلا ةناوش نب ميبتارر نفت ىلع اردومن
 ًاصلخم كل لوقأ يل ةبسلابو ءميرحلا رصق مامأ ةسارحلا

 امك ةيبيللا فحصلا يف دقنلا ةلكشمب طق ىحأ مل ىننإ

 .شاقنلل حيملا عوضوم ضرع لالخ اهب تسمحأ

 يرورض مازتلالا له ءامزتلم ركفملا ربتعُي فيك *
 ؟هل ةينلاب

 هيدي نيب اهلمحيو ةركفب ءرملا نمؤي نأ ينعي مازتلالا

 ةمهم ءادأل حارتقا درجم اهرابتعاب نيرخآلل اهمدقي يكل
 لمحبب ءرملا مزتلي نأ ينعي كلذو ..لضفأ ةقيرطب مدقتلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 اذإف ..هرمأب ملاعلا لخادو ةصاخ هعمتجم لخاد ءبعلا

 وأ ةهّوشم تناك وأ ء:ةلمتكم ريغ بتاكلا ةركف تناك

 ىقلت ةداعلا يف اهنإف ةئين وأ ةصقان وأ ةقساف وأ ةروجأم

 امك اهفتح ةلتكلا ىقلت نأ يف ببت وأ هروفلا ىلع اهفتح

 مازتلالا نإ .ةيعويشلاو ةيزانلاو ةيشافلا بازحأ لخاد ثدح

 ىلوألا ةجردلا يف نانإلا اياضقب مازتلالا ينعي نأ دب ال

 بتاكلاو ءراطإلا كلذ لخاد عمتجملا اياضقب مازتلالا مث

 ةياهن يف عيطتسي ال قيرطلا اذه فاشتكا نع زجعي يذلا

 .ام خف يف هقنع قدي نأ نود يثملا لصاوي نأ فاطملا

 عضو يف اهيلع تدمتعا يتلا عجارملا يه ام *

 ؟(نآرقلا يف زمرلا) كتسارد

 نيذلا نيملسملا ءاملعلا تاريسفت مث «هسفن نارقلا

 ةمث سيلو ءريسفتلا ملع ةياذب ذنم لقحلا اذه ىف اولمع

 هبكك ام ددرأ يننإ اولاق نيذلاف ءهيلع تدمتعا رخآ عجرم

 لعفأ مل يننأل دمعتملا بذكلا ةليذر نوبكتري نوقرشتملا

 مل ناكمو نامز يأ يف نيقرشتسملا نم ًأدحأ نالو .كلذ

 ربكأ هيدل ثدجو يذلا ديحولا ثحابلاو هتلق امم ًائيش لقي

 يلع دمحم ةمالعلا مامإلا ةليضف وه ةياذهلا نم ردق

 ةغللا ىلإ ميركلا نارقلا ةمجرتب ماق يذلا يولوملا

 متي مل ميظع ركفم لجرلا اذهو  ناتكابلا ىف ةيزيلجنإلا

 .ةرضاحلا بصعتلا فورظ ببب ةيرعلا ةغللا ىلإ هميدقت

 ؟ناسنإلا يف يركفلا بصعتلا ةرهاظ رسفت فيك

126 
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 عون هنإ «ةقلختملا ةفاقثلا رهاوظ نم ةرهاظ بصعتلا

 دمتعتو ةفلختملا ةفاقثلا هشيعت يذلا يركفلا عارصلا نم

 لقعلاف .جراخلا نم رايت يأ دض اهفن نع عافدلل هيلع

 ةباحرب رماغي نأ عطتي الو شاقنلا لمتحي ال فقثملا ريغ

 .ةدودحملا هتايناكمإ يف قثي نأ نع زجاع هنأل ردصلا

 لثم هتهبج ماظعب كمدصير هينيع ضمغي نأ عقرتملا لحلاو

 دقفي ةينثولا جونزلا لئايق يفف ءحاطنلا ىلع بردم شبك

 يفو «ةليبقلا رحال ًانابرق مدقي نأ ضفر اذإ همأر ءرملا

 هركف مدقي نأ ضفر اذإ همأر ءرملا دقفي ةفلختملا انتاعمتجم

 ةحاتم ريغ نزتملا شاقنلا صرف نأل «ةلتكلا تابغرت ًاثابرق

 نأ دب ال فلختملا ركفلا نألو ءةحيبقلا ةمتعلا هذه لخاد

 يفاقث ضرم بصعتلا نإ .هءاقب لصاوي يكل فنعب امئاد ّدري

 .ةافولا ببسي نأ عيطتي ًاضيأ وهو .ضارمألا ةيقب لثم

 لازي ام هتلكشم شاقن ىلع تنأ ّرصت يذلا يبللا نانإلاو

 اهرهاظم لكل ًاعضاخ لازي امو .ةقلحختملا ةفاقثلا شيعي

 وأ هتلبتل بصعتي هنإ .بصعتلا ةرهاظ كلذ يف امب ةرطخلا

 دجيو هللاقتو هتاداعل ًافيأ بصعتيو «هعراش وأ هتيرف

 (صالخإلا) لثم ةبيهملا ءامسألا نم ًاريثك هبصعتل
 نم ةنهار ةلاح درجم هلك رمألا نأ مقاولاو «(«ءالولا)و

 ةفاقث يأ لخاد اهءاقب رربت نل ىتلا يركفلا مقعلا تالاح

 .رذصلا ةحر ةجضا



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 فيكن ..كيلت ين هللا نإ لفط تنأو كل ليق *
 ؟كجفضن دعب كلذ ترف

 هللا نإ .هجراخ هتدجوو ؛يبلق يف اقح هتدجو دقن

 هبلقب هسحي ءرملاو .ًاضيأ ناكم لك جراخو ناكم لك ىف

 امك هتردق بجومي كرحتن ملاعلا رهاظم ىريو هييعب هحبو
 .ءامسلا هاجتا ىف ناخدلا كرحتيو ةلتلا لفسأ ءاملا كرحتي

 ةعاطلا رهاظمب ةرماعلا ناوكألاو تارجملاو موجنلا كرحتتو

 رمعي هللا نإ الفط تنك امدنع ىل اولاق دقل «ةدابعلاو

 رهاظم ىف هءارو يرجلا نم اماع نيرشع دعبو .كلقت

 .هجراخخ ًاضيأ هنأل ..ىبلق ىف ًاقح هنأ تفشتكا نوكلا

 هبعلت نأ عيطتتت كنأب تعنتقا يذلا رودلا وهام *

 ؟كعمتجم نانإل ةبنللاب

 اذه ربع يقيرط يف هدجأ ام لك هل لقنأ نأ ديرأ انأ

 انأ .راتتخالل ةلداع ةصرف هل حيتأ نأ ديرأو مخفلا ملاعلا

 لكاشم شيعي نأ بّرجي هكرتاو ةذفانلا هل حتفأ نأ ديرأ

 كلذ ققحأ نأ تلواح دقو «ةرشابم ءروضلا تحت ةيؤرلا

 ام يتصرف تناك اذإو ءقرولا ىلع اهتعضو ةملك لك لخاد

 يتردقب منتقم يتنأ لقألا ىلع نآلا فرعأ انأف ةدودحم لازت

 جئاتن نع ثحبلل رربم ةمث سيلو «ةريبكلا ةمهملا ءادأ ىلع
 لوقحلا ومنت ال كرحتملا رهنلا لثم ركفلاف ءلمعلا اذه

 هارجم يف رقتسي امدنع هيناج ىلع ومنت لب هعبانم دنع ةداع

 .نيحالفلاب رمعتو همامأ ضرألا دتمتو
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 ءدحلا اذه ىلإ موهينلا قداص عم يثيدح ىهتنيو

 ةريبكلا ةروصلا نم نكمم ردق ربكأ يطعأ ىكل يفن دجأو

 .تامولعملا نم ديزملل ًاجاتححم ..فقثملا باغلا اذهل
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 تاّشقانمو دودر





 (*!ءىراقلا ةماركو بتاكلا ريمض

 يتلا ةيحضألا نع ًامالك رشن نأ بتاك نم سانلا ركتتسا

 ةيحضتلل زمر رحنلا موي مهئارقفو مهئاقدصأل نورموملا اهمدقي

 يف نيمدعملا ىلع ةعسوتو ؛ءاينألا يبأ ليلخلاب ءادتقاو ءادفلاو

 دولا ءافص ىلع بولقلا عمجيو رعاشملا دوي ءديع موي
 .مايألا ةوسق نع لفاغتلاو محرلا ةلصو ربلاب يداهتلاو

 داصتقالاب رضي جاعنلا حبذ نأ بتاكلا لعج دقف

 نم ناريح الإ وه ام اهب ةيحضتلا ىلع مدقُي نم نأو ينطولا
 عابسلا كلت دمعت نأ ىشخي هنأب فرظتي مث عبرالا تاوذ

 هادتنا يذلا ليعاممإ نوحبذيس نيحضملا يأ مهنأ وأ هلكأتن

 !!ميظع حبذب هير

 نم ناك لب ءاوركنأو اوضغ نأ بجعلا نم نكي ملو

 أزهو .«تارامجع مهلعج نم ىلع اوبضغي الأ بجعلا

 تاسرتفم اعابس ةيحضتلاب نينمؤملا لعج ثيح مهئيدب

 نع ةرداصلا (يمالسإلا ىدهلا) ةلجم ريرحت هئهه مساب رشن 6(

 (6) ةنلا نم (2) ددعلا ءايبل ءءاضيبلا .ةيمالسإلا ةعماجلا
 موهينلل (؟ديدقلا لكأ نم) ةلاقم نع ًادر 21967 زومت /ويلوي
 .باتكلا يف اهرظنا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 مغرلا ىلع حبذلل ةضرع ليعامسإ لعجف مهنارق يف نعطو
 مهلعجف مهدادجأو مهئابأ نم رخسو «هأدتفا دق هللا نأ نم

 نأ اّلِإ مهبنذ امو لوقعلا يدقاف ريكفتلا فاعض ةاغط ةاسق

 اهب نومعطيو نيبارقلا هذه هلل نومدقي مهءاينغأ
 .نيكاسملاو ءارقفلا

 ءالؤه نم دحاو اّلِإ هّللا هانه بتاكلا اذه امو

 وهو اهباوبأ برقأ نم ةرهشلا ذخأ نولواحي نيذلا نيئئانلا
 نأ نوعيطتي الو روذحملا باكتراو روهمجلا ةفلاخم

 الو اهتالكشم لح وأ اهدساف حالصإب ةايحلا اوجلاعي

 قحلا مالعأب اودتهي وأ لقعلا ءوض يف اوريسي نأ نوكلمي

 طبري قلخ نع هيف ارمع وج يف اوعرعرتو اوّبش مهنأكو

 سبتلاف .يدهي نيدو مصعي قطنم نع اومصو ريغي ملعو
 لطخلاو ءةحصلا نم ريخ ةلعلا نأ اونظ ىتح رمألا مهيلع

 عفنأ مدهلاو «ناميإلا نم ىدجأ بللاو .ءقطنملا نم ىلوأ
 .نايبلا نم

 ىلع اندهاشو تالجملا ضعب ىف انأرق ام ًاريثكو

 نوصم ىلإ سسدتلاو نوجملاو ةعالخلا صصق تاشاشلا

 ىلإ ةرفاسلا ةرعدلاو ناودعلاو مئإلاب ةاجانملاو «ضرعلا
 نركتل نانفلا ةثيرب لذاملا كلت ريوصتو .ناطيشلا نئتافم

 لمحي ملقب ةيقالخألا دسافملا فصوو ؛ءارغإلا يف نعمأ

 لسعلا مم باصلا نم ضوعلا لمحي ام ةغالبلا نوف نم

 .للعلا يوذ نم ءاحصألا ىلإ ىودعلا لقنيو
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 تاشقانمو دودر

 ال للحتم قيرف :نيقيرف نم ةدحالملا ولخي ال اذكهو

 باح ىلع ولو ئراقلا ةذل الإ بتكي ام ءارو نم ىغبيي

 قيحس ناكم ىف هب فذق ولو عماسلا ةراثإ الإو قالحخألا

 ديفي الو دلي ظفللا قيرب ىلع فرحنملا هملقب ريسي لازي الو
 نع ًاصصق لقنيو هّبني الو لغشيو .يذغي الو غوسيو

 ةرداقي تسل ذإ ؛يهلي اهعوضومو ذلي اهريوصتو بذجي

 ةفاقث نم ةقثبنم اهنأل «ءيصقتلا لامتحاو دجلا ةاناعم ىلع

 .ىمعأ ديلقتو ةلزاه ةاحو ةلحض

 عفترا املكو .ةمواملا قوس ىف هب فقين همعطم هرهظ

 اذإف نورتثملا ديري امثيح هيجوتلا ىلع ردقأ ناك نمنلا

 ذخالل انف لمحي هنأ ملعاف ريجألا ملقلا اذه لثم تيأر

 اهيف خفني ةزيرغو ءابإلاو قلخلل القع ال ىوهو «ءاطعلاو
 .قدصلا لوقت ةعبط ال قزرلا ردت ةعاصو  ناطيغلا

 ةمادهلا سهاذملا يوذ نم هيرجأتم نأ كلذك ملعاو

 قراف ال هنأب نيدتو قلاخلا دوجو دجمتو نايدألا ركنت ىتلا

 ناسنإ نيب الو ماظنو ىضوف نيب الو مارحو لالح نيب
 اهمزاول نم تلخ يتلا كلت الإ ةايح مهيدل تتبملو تناوحو

 .نوصنو ماشتحاو ةمعو ةأيح نم ةيناستإلا

 قيرف ..نيقيرفلا نم ةلقلا هذهب ىلتبم يبرعلا انقرش نإ
 ةررقملا ميقلا نأو ثيعو فخم ةدرجملا ةاحلا نأ ىري
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 : لطاب ءانع اهديقتو ةايحلا مهف ةلواحم نأو روزو كفإ

 رخاوا روماللف ذلو معناق
 لئاو_نهل تنتاك اذإًادبأ

 امنإف ةايحلا برأ نم تشع ام

 لئاز لظ كيلع بابشلا فور

 2201107 نمو ًالولذ ةيطم هملف نم ذختا قيرفو

 وأ اهزجاوح مظح هقيرط يف قالخألا تفقو اذإف .ًاليقمو
 جيورتل هورّحخسم نم ءاضرإ دحوألا هّمه .اهذفاتم دم

 ةميكحلا اهثدابم يف كيكشتلاو ةديقملا ةعزعزو ليلاضألا
 .لماكلاب اهماظنو

 ةيمالسإلا اندالب ىف رومألا ةالو ىف ريبكلا لمألا نإ

 نينجاملا يديأ ىلع اوبرضي نأ ةصاخ ةيبرعلاو ةماع

 فحصلا ضعب نم نيذختملا ءانيابشل نيدسفملا ءانقالخأب

 قلمت ةزيرغلا ةسيهبل اقلطنم امنلاو نزيرفلتلا تاغاعو

 رعاشملا نامرتحيو دئاقعلا نايمحي فرعلاو نروتاقلا نإف ورغ

 اورتي نأ ةنمؤملا ةعامجلا ىلع نيجراخلا نم نابلطتي امك

 ةئباعلا مالقألا هذه ضعب نأ اننظ ربكأ نأ ىلع .ريصملا

 ةديقعلا نع نيعفادملا فص ىف فقتو هللا رمأ ىلإ ءىفتس
 فحزت تذخأ يتلا ةماّدهلا تاوعدلا هذه لايح عمتجملاو

 نيعألاو رئاصبلا ىثغي اهناخد ذخأو ديلاقتلاو دئاقعلا ىلع
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 تاشقائنمو دودر

 نيعألاو هوجولا ءاذهإ ىلع ريصاعألا لمعت امك لمعتو

 قيرطلا اهب مّيضي ضرالا رابغ نم ةرشنم افحص سافنألاو

 مَعَ اَم اَمأَو هم ْبَهْدي ُدبَرلا اأن هللا قدصو .وجلا ملظيو
 274 ضْرْدْلا يف ككَتم سان

 .17 :ةيألا .ذعرلا ةروس (1)
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 يف موهينلا عم

 (نآرقلا يف زمرلا ةسارد)

 ا"! ىدهملا راتخملا دمحم

 ةلزع ىلع تضم يتلا ةليوطلا ةدملا تعاطتسا دّقل

 نيقعان ًاذاذش انل خّرفت نأ قيبطتلا نع يمالسإلا عيرشتلا

 «نيلماحتملا نيقرشتسملا مهتذتامأ تاوصأي مهتريقع عفترت

 اوزّكر مث الوأ نيد لك نم اوأربت نيذلا نيماّدهلا نيدحلملاو

 هجو ىلع يمالسإلا نيدلا ىلع مهدقحو مهتوادع

 مهتديقع نع سانلا فرص نولواحي اورمتساو .ءصوصخلا
 ..ةقيقحلاو ةيعقاولاو قدصلا ىلع دمتعت ىتلا ةيمالسإلا

 وهو نايدألا لك ىلع نميهملا وه نيدلا اذه نأ ررقت يتلاو
 «ريفتلاو فيرحتلا دي هلانت نأ نم هباتك ظفمح ىذلا ديحرلا

 ةيمالسإلا ةعماجلا يف لمع .ابل ىلإ رهزألا ةثعب ءاضعأ دحأ ()

 مساي موهينلا ىلع دّرلا ىلوتو .داشرإلاو ظعولا ةرادإب ءءافيلاب
 مث برغلا سلبارط ةفيحص ىف ًالوأ رشن يذلاو ينفلا اهبككم

 يناثلا نيرشن /ربمفونو لوألا نيرشت /ربوتكأ يف  ًاقحال - ملعلا
 ةلالا ىلع نوقرم ريغص بيك يف ةعماجلا هترذصأ امك ه7

 ..ةفرو (11) ىلع ىرتحا ةبتاكلا
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ىلع دمتعت اهتأ نيعّذم ةثيدحلا ةينفلا ةصقلا ءارو اورّسستو

 حدمب نويعلا ىف دامرلا ٌرذ ىلإ اودمعو .«لايخلاو زمرلا

 مذ هنأ ةقيقحلاو ةثيدحلا ةصقلا سيياقمل رياسم هنأب نارقلا

 رداصلا يلاعتملا دلاخلا نآرقلل ناك امف ..حدم ةروص يف

 هملاعم ذختي ًارصاق ايرشب ًاجهنم عبتي نأ ريبخلا ميلعلا نم
 اوحجبت مهنأ اذه نم رثكأ لب ..ةيناسنإلا براجتلا نم

 ىلع ررصعلاو روهدلا ربع ظوفحملا دلاخلا نآرقلا اوساقف

 نم رفاو طسق هيلع دفو يذلا لديملا فرحملا ليجنإلا
 نم نرفدهي مهو «ءحضاولا ضقانتلاو ؛ةفلتخملا بيذاكألا

 يف نيململا سوفن نم ةقثلا ةعّرعَر ىلإ سايملا كلذ
 ١ .نارقلا اذه

 ءريصقلاب سيل نمز نم نيقرشتسملا رمأ فشكتا دقلو

 ىرهلل ًاديبعو رامعتسالل ءالمع مهتقيقح ىلع اورهظرو

 ضعب هتضبق يف تعقو امنيح رامعتسالا نأ كلذ «ضرغلاو

 مل اهيف بعشلا نأ هل نّيبت ةبلغلاو رهقلاب ةيمالسإلا داليلا

 ليخد ودع هنأ ىلع هيلإ رظني لظ لب هبلقو هحورب هل عضخب

 يف رملا نأ مهفي نأ عاطنسا ططختلاو ةماردلابو ..رفاك

 يذلا مالمإلا اذه ىلإ اريخأو ًالوأ دوعي ةماركلاو ةزعلا هذه

 اهحنم دق هنأو هدحو هلل ةزعلا نأ سانلا بولق ىف عرزي
 ..هملاعتو هتاهجوتب نيمصتعم اوماد ام نينمؤمللو هلوسرل

 هيلع نوريسي يذلا جهنملا رييغت نم مهل دب ال ناك انهو

 بوعشلا ىلع مهترطيم تيعل ةوقلا لامعتساب يضقي يذلاو
 يىيركعلا رامعتسالاب اولدبتساف ؛ةبولغملا ةرمعتملا
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 تاشقانمو كدودر

 بوعشلا تايوئعمب كتفلا يف ةوارض دعا ايركف ًارامعتسا

 نم امكن: اقبح اونزكف ..مهذض اهتاروث نم اوملسي ىتح

 اولكوو .ةصاخ هيفارشتسا سرادم مهل اوحتفو نيسرادلا

 ىتح ةيبرعلا ةفاقثلا عورف نم اعرف مهنم ةعرمجم لك ىلإ

 ىلإ لوصرلا ةيفيكل اوططخي نأ اهتسارد دعب اوعيطتسي
 ؛نيململا سوفن ىلع ةيمالسإلا راكفألا هذه ريثأت فاعضإ

 نيقرشتسملا نم اشيج انيأرو اودارأ ام ضعب مهل مت دقلو

 يلهاجلا بدألا نأ تغب ء؛ نأ همه لكو يبرعلا بدألا سردي

 هم ةضراعم كانه سلف ًاذإو ءهب قوثوم ريغو هق نوعطم

 يبدأ ثارت كانه نكي مل ذإ مئاق يبرع بدأل ميركلا نآرقلا

 اوتأي نأب برعلل نآرقلا يدحت لطبي كلذ ىلع ءانبو

 نيسرادلا نم عونلا اذه كلذك انيأرو ..نآرقلا اذه لثمب

 تافاشتكالا ىلإ نآرقلا صصق عضخي نأ لواحي بدألل

 هتبثي مل امو ًاقدص ناك فثكلا هتبثأ امف ..ةثيدحلا ةيملعلا

 ..ءاشي ام ثيدحلا ملعلا هيف ررقي نأ ىلإ هيف ًاكوكشم ناك

 ريمابا حم امي يحل ا( هيو السما

 ترهظو يخيراتلا امهدوجو تبثب ال هثيدح نكلو ليعامسإو
 لكو .ةايبسلا نركللا للا ىف كاره نع وايلد شوج

 ةمثاوتكي نأ دعب نوؤاشي ام اهيف اوسدي نأ مهفده

 هذه دقفت ىتح ضرغلا يف ميظنتلا هوجو ضعبب ءىراقلا
 مهنمف ..نيململا ىلع اهريثأتو اهتيلاعفو اهحور تافاقنلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةيلضفأ ىنعمب يسنجلا قوفتلا ةركف مالمإلا يف نأ ررقي نم

 ءاسنلا اهب اوريثيل يرصتع ساسمأ ىلع ةأرملا ىلع لجرلا

 جوري نم مهنمو ..ةلكمملا ريغ هقلطملا ةاواسملاب نبلاطيل
 نم اوملسي ىتح عانقولل ةملس ةليسو داهجلا نأ ةركف

 ال نيد مالمإلا نأ ةركف ىنبتي نم مهنمو .بوعشلا تاروث

 ةيحيسملا رارغ ىلع نيدلا نع ةلودلا لصفنت نأ بجيو ةلود

 ةيئانثلا ثدحتفن عقاولاو ةديقعلا نيب ماسقنالا لصحي ىتح

 دقلو ءريثكو ...ريثك كلذ ريغو ململا ريمض يف جاودزالار

 ةيملعلا تاصصختلا ضعب ىلإ انتجاح لالغتسا ارعاطتسأ

 مهنم ضعب نيقلت يف ملعتلل مهدالب ىلإ انباث ضعب اشعبر

 بابسأو عفاودب راكفألا هذه اورشنيل ةبيرغلا راكفألا كلت

 ..ماعلا ذديمصلا اذه ىلع اهركذل يعاد ال تايرغمو

 راكفألا هذه بتكتو حّججبتت نأ ةمذرشلا هذه تعاطتساو

 لعفيو نوملسملا هأرقي يبرع بولسأب مالسإلا نع ةديعبلا

 ةعيرشلا ةيحنتو ةيمالسإلا مَقْلا فاعضإ يف هلعف مهن

 ءالؤه يمسن نأ انلو .ةنميهلاو مكحلا نع ةيمالسإلا

 اناسل تويقرش مهنأل ..نيبرغتسملاب نيدلقملا نيملسملا

 رخاوأ يف نربرغتسملا ءالؤه رهظ دقلو ..ًاراكفأ نويبرغ

 ءيش لك اورشنو ..نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع مساتلا نرقلا

 يتلا ةبلصلا ةرخصلاب اومدص مهنكلو ..نوقرشتسملا هلاق

 اوؤابف مالسإلا ءاملع يف ةلثمتم مهلامأ اهيللع تمطحت

 نظن انك دقلو ..ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف عيرذلا لغفلاب
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 تاشقانمو دودر

 مهضارغأ تنابتسا دق ذإ كلذ دعب ةمئاق مهل موقت الأ

 ءاملعلا رارحألا دض اهنولمعتسي يتلا ةيوتلملا مهقرطو

 باخ دقلو ..نيدقعم (شيوارد) نيدماج نييعجر مهنوميف

 اهدقرم نم ةيحلا لطت امك ديدج نم مهسوؤرب اولطأف اننظ
 ناكو هيجوتلا تالاجم ىلع مهترطيس كلذ ىلع مهدعاسو

 :ليق امك اوراص نأ كلذ رثأ نم

 يرفصاو يضيبف وجلا كل الخ)
 (ىرقنت نا تئش ام يرقنو

 قداص) يفحصلا ديدجلا برغتملا انه رهظو

 سيل هنأو مالسإلاب لهاج هنأ هفن نع نلعي يذلا (موهيلا

 رارمتسابو ًامئاد هنإف كلذ عمو مالسإلا ىف مالكلا لهأ نم

 قيرط نم مالسإلا ىلع نعطلا يف الإ هيدل افنتم دجي ال
 نيدب مكهتلاو ةيرخسلا بولسأ ًالمعتم رشابه ريغو رئابم
 ..هملاعتو هتاعيرشثتو هللا

 ىتح عضوم نم رثكأ يف مالسإلا نع ثدحتي هعمستلو
 هنم وه امب هايإ نومهتم هيلع نولماحتم اننأب دحأ انمهتي ال

 : ءيرب

 ىلع هرشن يذلا  ديدقلا لكأ نم  لاقم ىف - 1

 متنأو) :لوقي 1967 /4 1 خيراتب (ةقيقحلا» ةديرج

 نوحبذت مث ملاعلا يف ةجعن رخآ ضرقنت ىتح نوقبتم
 دقو  فيلاكتلا ةظهاب ةبعل - ةيححضألا يمسيو (ليعامسإ
 هني لف :لاقملا اذه ىلع انددر
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا ىف زمرلا

 يمالسإلا هقفلا يف فورعملا يهيدبلا نم ًاضيأو - 2
 امدنع ىلمت ءاقتسالا ةالص قست ةعورشم ةالص كانه نأ

 هللا ةئيشمب نوهرم رطملا لوزن نأل هدعوم يف رطملا منمي

 ..قرشلا اهفشتكا ةفارخ هنأب لمعلا اذه فصي موهينلا نكلو

 رداصلا اهددع ىف ًاضيأ (ةقيقحلا) ةديرج ىف ثدحتي هعمسا

 :(يتأي الو يتأي يذلا) ةيدقنلا هتسارد يف م67 /4/15 ىف
 ببسلا كلذ اهنم ةرياغم ىرخأ بابسأل سجحني رطملاف)

 ةجيتن رطملا سابحنا ىف نريقرشلا هفشتكا يذلا يفارخلا

 اررْدََأ» ميركلا نآرقلا لاق ولو اذكهأ (!. ناميإلا خفت
 دددْسيو © اناَرذُي ربع هاكلآ ٍلِرب © اداَنَغ نك ٌمنِإ ْمُكَبَ

 سوك كمت ص عل ١ يل ص2 سمع . ري | مرصع

 .”4بنأ كل لعجتو ِتنَج دلل لمجيو نينو لو

 ةديرج ىلع رشن يذلا (بيرجت) لاقم يف - 3
 مكح نم رخسي م87 /4/24 ددع ىف اشيا قيقا
 يتلا ةولخلا كلت ؛ةينجألا ةأرملاب ةولخلا ةمرحب مالسإلا

 ليللا لالخ تركذتو) :لوقيف ناطيشلا ءاوغإ اهيلع بترتي
 انقيدص تدقتفاو ةيلاخ ةفرغ يف ةأرما عم نلجأ يننأ

 ةأرماب يلتخي لجر ىلع مكحي ئراقلل عدو |!(ناطيشلا

 ..نأرقلا ريسفت يف ثدحتي مث كلذب رختفيو ليللا يف ةيدجأ

 ريفكت نم وداعا هررقي امب مكهتيو رخي لاقملا سفن يفو
 هللا ىلإ ابرقت يدهلا نوحبذي نيذلا جاجحلا بونذل هللا

 ءازهتسا يف طلاغيو مالمإلا رئاعش مهأ نم ةريعشل ًاذيفنتو

 12 . 0 : تايآلا حوت ةر وص )010
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 تاشقانمو دودر

 مل نم نإ نولوقي نيململا ءاملع نأ وأ مالسإلا نأ معزف

 ناك ولو اهلخدي اهكلمي نم نإو ةنجلا لخدي ال ةجعن كلمي
 أرق يتلا نارفغلا كوكص نع ثدحتي هنأكو |ةريسلا ءىيم

 هعمسا ..مالسإلا خيرات يف ال ةيحيسملا خيرات يف اهنع

 ربع هب زفقتو اهرهظ قوف ءرملا لمحت ديعلا ةجعن) لوقي
 زفقي نأ هيلع نإف ةجعن كلمي ال ءرملا ناك اذإ امأ ..مهج

 اميحو (فيلا دح هبثي يذلا طارصلا قوف يشميو هسفنب
 ىكل) اهل لوقي ؟كلذ لعفي اذامل هتقيشع وأ هتقيدص هلأت
 كانه ىلإ لوصولا نيعيطتست ال تنأ ينعأ ةنجلا ىلإ لصي

 اذإ كنإ قرشلا ىف نولوقي مهنإ ةجعن نيكلمت ال تك اذإ

 ةبكار ةنجلا ىلإ نيلصت فوسف ٍتيحْضو ةكم ىلإ ٍتبهذ
 نيومتل ةدهعتم وأ ةريلا ةئيس ةأرما تنك نإو ينعأ ءةجعن

 نم نيململا ءاملع نيب لهو مالسإلا ىف لهف ..؛(لامعلا

 نإ لوقي نم ًاقالطإ نيملسملا نيب له لب ؟كلذب لرقي
 نمضت نأ عيطتت ةرجافلا ةأرملا نإ وأ قسافلا لجرلا

 مل ام ةجعنلا اهحبذو ةكم ىلإ اهلوصو درجمل ةنجلا اهفن

 ؟ةبوتلا هذه اهنم هللا ليقتي مل امو حوصن ةبوت اهنم نكت
 دصقلا وه امف ءاذهب لوقي نم نيملسملا نيب نكي مل اذإو

 .رخالا بولسألا اذه نم

 ةديدج ةللم موهينلا أدب ًارخآ سيلو ًاريخأو - 4

 ءاملعلاب مكهتلاو ةيرخلا حور ؛حورلا ىفنب اهأدب ةليوطو
 اهتاموهفم ىقو ةيبرعلا ظافلأالا تالولدم يف نعطلاو

 (نارقلا يف زمرلا ةسارد) ةامسملا ةلسلسلا كلت «ةيوغللا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 رثكأ ررقي هنإ ..اهيق درو ام لك مدهت تاملكب اهأدب هنأو

 يف لمعي ال) هنإو هريبعت ّدح ىلع (ًايقف سيل) هنأ ةرم نم
 ىلع لفطتم هنأب هفن ىلع مكحي كلذب وهو (نآرقلا ريفت
 رصع) ىمسي رصع ىف ةحاجبو ةلاذر يف بايلا اذه
 هعجرم نأ ركذي هنأ اذه نم فرطألاو  (ىملعلا صصختلا

 ..ىلع دمحم يالومل نآرقلا ريفت نم ةيزيلجنإ ةخن مهألا

 يذلا ىلع دمحم يالومل ؟نملو ةيزيلجنإ ةخن |!!اذكه

 زيلجنإلا اهتضتحي يتلا ةفرحنملا ةيئايداقلا ةقرف ىلإ يمتنب
 ءارآ نم اهيف درو ام ةشقانم ديرن انك ام اذهل ..اهتأخن ذنم

 مويلا شقاننم نكلو ..ءارهلا ىلع درلا نع عفرتن انك ذإ ةهفات
 ديري نم حيضوت يف انيلع ءازعألا ءارقلا قحل الإ ءيش ال

 ثيدح مويلا انل ناك نإف ةيواهلا ىلإ مهقوسي نمو للزلا مهب
 هتضقف ..هعم مالك ال موهينلا نأل ..ريغ ال ءارقلل وهن

 نمؤم امإ نيعضو نيب ململا رمأو سمشلا حوضو حر
 ءاج ام لكب ملي نأ ناميإلا اذه هيلع ضرفيف هبتكو هللاب

 تاذلاب نآرقلا اذه نأل هيوثت وأ فيرحت نود هللا باتك ىف
 راك انإو «ةفاخ ةبانمب ةلعو زج ىلاخلا نالل نم ظرتحي
 ال ىتحو ءاطلا جذلا هب عدختي ال ىتح كلذ نلعيلف هب

 ةيضق مكيلإو نمؤم ءيرب وه نم ةيناطيشلا هليباحأ يف عقي
 ..؟زمر ةملكب دصقي اذام :نارقلا يف رمرلا

 وه ًايحالطصاو ..ءاميإلاو ةراشإلا :ًايوغل يتعي زمرلا

 ىنعم ..نطابو رهاظ هلف هب يحوت امب ةقيقحلا نع ريبعتلا

 نم ةعنقم ةركفل ةيمنت يزمرلا لمعلاو ..يمخ ىنعمو ىلج
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 تاشقانمو لودر

 ىلإ هرطضي ال ةداع زمارلاو ..روهمجلا اهلبقي ةياكح ءارو
 فدهلا نوكي نأب حيرصتلا نم فوخلا الإ عونلا اذه

 ادقن وأ ..ةطلسلا مهيديأ يف نم رعاشمل أحرج دوصقملا

 داكت ال كلذلو ءبيدألا رظن يف قورت ال عاضوأل ًاعذال

 تبكو داهطضا روصع ىف الإ يزمرلا عونلا اذه ىرت
 يبرعلا قالخأ نم نأ يهيدبلا فورعملا نمو ..تايرحلل

 ةمول ىشخي ال ..لوقلا يف ةحارصلاو قحلا يف ةعاجشلا

 مكحتلا ةايح دوعتي مل هنأل ةرق ةيأ نم فاخي الو مئال

 مدعو اهتيرحو اهعاتا يف ءارحصلا تناك لب ؛«ةرطلاو

 ديلاقتلا الإ مهللا فورعم نوناقل وأ نيعم مكاحل اهعوضخ
 أجلي مل انه نم ..ةيبرعلا لئابقلا ىدل ةذئالا تاداعلاو

 فرع هنكلو ىلوألا اهروصع يف هتغل يف زمرلا ىلإ يبرعلا

 نيتعم لمحتي يذلا ظفللاب يتأي نأب ةيروتلا ىمي رخآ اثيث
 بيرقلا نود ذيعلا دصقيو ..ديعب رخآلاو بيرق امهدحأ

 بدألا نم عونلا اذه فرع دقلو ..ةيلاقم وأ ةلاح ةنيرقل

 ًازراب ًايدأ ًالمع كانه نأ ريغ ًابجو ًافقوحخ ال ًءاكذو انفت

 (ةنمدو ةليلك) باتك ةمجرت وه كلذ ..حوضوب زمرلا هيف رهظ
 ىلع دمتعي يذلا باتكلا كلذ ..يسابعلا رصعلا ىف

 اذه رهظي ملو راكفأ نم ديري ام زاربإ يف رويطلا تاثداحم

 ةيعرلا بجاوو ةيعرلا هاجت ماكحلا بجاو حيضوتل الإ عونلا

 ىلع هب موقي نأ حيرصلا بدألا عيطتسي ال امم ماكحلا هاجت

 ةضهنلا يف عموأ ةروصب زمرلا اذه رشتنا دقلو .هجولا اذه
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 تفتوو ابوروأ ىلع ملعلا رون مش امنيح ةثيدحلا ةيبوروألا

 غارفإ ىلإ ءابدألاو باّتكلا أجلف ةسينكلاو ةطلسلا هقيرط ىف

 نأ ةطلسلا عيطتست ال يزمر بولسأ يف ءارآ نم مهيدل ام

 ىلعو رعاشملا لسارت ىلع هيف نودمتعي ذإ هب مهذخاؤت
 .ةضماغلا فلا تاءاحيإلا

 نآرقلا نإ لوقي نأ دحأ عيطتسي ال زمرلل ىنعملا اذهب

 نم رداص هنأ كلذ هصصق يف زمرلا ىلع دمتعا دق ميركلا

 هديب) دحأ نم فاخي الو ميمجلا هفاخي يذلا يوقلا رهاقلا

 لئاقلا ماد امو (هيلع راجي الو ريجي وهو ءيضش لك توكلم

 ..ةبراوملاو يفختلا ىلإ هب ةجاح الف ةوق ةيأ نم فاخي ال
 اهنأ ًاررقم اهناوفنع يف سرفلا ةلود ىّدحتو حرص دق هنإ لب

 زمرلا ىلإ أجلي مل هنإ لئاق لوقي دقو نيم عضب يف مزهتم
 ام اذهو هرصع تامولعمل ةظحالم نكلو دحأ نم افوخ

 نأ حرتقأ نأ يرنأ انأ) :م67 /8 /5 ددع يف مرهينلا هلوقي

 زواجتت تناك ميركلا نأرقلا يف ثدرو امك ةصقلا هذه

 لءاستن اننكلو .(يبلا رصع يف ةيخيراتلا ملاعلا تامولعم

 تاوملا نع ثدحت اذاملف نآرقلل ًادصقم كلذ ناك اذإ

 ثّدحت اذامل لب اهئيوكت لبق تناك فيكو عبلا نيضرألاو

 ريثك هيف درو اذاملو ضرألاو تاواملا اهضرع ةنج نع
 نانإلا ملع ىدم ناك ةمخض قئاقح ىلإ ريشت تايآلا نم

 ثادحألااهنع تفشك نأ ىلإ ةياغلل ًادودحم اهتع

 هذه ىلإ لصو دق يناسنإلا ركفلا ناك لهو ؟ةلبقتملا
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 تاشقاتمو دودر

 نآرقلا اهنع ثّدحت يتلا ةيمايلاو ةيئانجلاو ةيندملا نيناوقلا

 زونكلا اهنم فشتكي مويلا ىتح ملاعلا لاز امو ميركلا
 تامولعم زواجتت ال نآرقلا ىف ةصق كانه لهو ..؟رئاخذلاو

 ةياورلا يف ةقدلا ثيح نم يبنلا رصع يف ةيخيراتلا ملاعلا

 يف نآرقلا نإ .؟ثادحألا يف ةربعلاو ثيدحلا يف قدصلاو

 َنِمْنظ تامولعملا هذهب لومرلا ىلع ن ب هصصق نم ريثك
 نإو َناَءَرُّتْلا اذه َكِبَلِإ كحبأ آب سَسَقْل ا

7 
 باي تك اًبو» 2'""#؟َتفَتلا نيل ءِديَبَق نم َتنُع م ص له 5 01( 00

 2784 يدِهَتل نس تك امو 7” ىسوم إ كت بت دإ َنِرغلأ

 نآرقلا لعجي اذكه ”41اَنْيدان ْذِإ روطلا بنا َتُك ابر

 يحولا قدص ىلع ًاليلد طبفلاو ةقدلا هذهب ةصقلا ميركلا

 نم ةضوقنم ةيضق كلتف اذإو ..ِةْقو دمحم انديس ىلإ
 زمر هيف سل نآرقلا نإ لوقت نأ عيطتست كلذبو ..ساسألا

 صصمصق يفو نآرقلا يف كانه نكلو ثيدحلا ىنعملا اذهب

 فايس نم مهفت فادهأو ضارغأر تاحمل تاذلاب نآرقلا

 ظافلالا رارسأ نم نوخسارلا ءاملعلا اهكرديو ةصقلا

 ةْغللا هذه رارسأ ةفرعم يف ءاملعلا قّمعت املكو ..ةيبرعلا

 تايآ نم نوّححتمي ءاملعلا لظيسو ةديدج ناعم مهل تنيبت

 يف كردت رارسألا هذه نكلو ةديدج ناعم ميركلا نآرقلا

 .3 :ةيآلا ءهفسرب ةروس (1)
 .44 :ةيألا .صصقلا ةروس (2)
 .46 : ةيذلا : صصمقلا ةروس و30
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 نيماّدهلا نيلطبملا فده اذهف هَّللا باتك يف فيرحتلاو
 .مويلا موهينلا راكفأ يف فيرحتلا اذه ىلجتيو

 هيدل سيل هنأ هسفن نع نلعي لجرلا نإف ةبارغ الو ..
 ال ًالعف همالك نإف اذه يف قداص هنأ دهشنو ..نيعم جهنم

 ةقرفتم تالالضو تاطيخت هنإ ..يملع جهنم يأ ىلع ريسي

 لالخ نم نآرقلا يف نعطلا وه دحاو ءيش الإ اهعمجي ال

 67/7 /8 ددع يف هب حّرص اميف كلذك قداص وهو ..زمرلا

 دودح ءارو ةنيعم ةيزمر تادحول أقبط نآرقلا رسفي هنأ نم

 ءارو ةديدج ناعم عرتخي هنأ يف كلت هتداهش انيفكتو ءظفللا

 اهيلع لمحي ةتيعم ةيزمر تادحوب ديقتم هنأو ظفللا دودح

 دعبأ ىلإ بهذي هنإ لب ..ًارسق اهيلع هرسقيو ًالمح نآرقلا
 ديدحت ةمث سيل نأ 7 /22 ددع ىف رّرَقي نيح كلذ نم

 تدقف ةيبرعلا ظافلألاف ةلمعتسملا تاملكلا موهفمل صاخ

 نم هعم أدبن لوقن يذلا اذه نيتلو ةيوغللا اهتالولدم هدنع

 ةصقلا هذهو ..فهكلا باحصأ ةصقب أدب دقل ..أدب ثيح

 ًاميدق نوقرشتسملا هب أدب يذلا لثملا ىه تناك تاذلاب

 اهنأ اوتثي نأ نيللواحم ةينارقلا ةمقلا بكار لنحت

 اهيمسي نأ لدبف ءيشلا ضعب فّرصت هنكلو 204 ٌركهيوُل

 .118 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (1)
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 تاشقانمو دودر

 امم دعبأ ىلإ بهذ هنأ ريغ ..ًازمر اهامم مهلثم ًالايخ

 نكمي يذلا وه طقف صصقلا ضعب نإ !ولاق مهنإف ..اوبهذ

 ةقلح يف لوقي انه هنكلو ةيلايخلا صصقلا نم نوكي نأ

 زمرلا فادهأل ةرخسم اهلك نآرقلا صصق لعلو) م67 /7 8

 7/22 ةقلح يفو (زومرلا هذهل ًارصاعم ًاريسفت انيدل لعلو
 اهلك ةصقلا رابتعا ىلإ ةياهنلا يف وعدي نأ دب ال اذهو)

 مّدَق دق نآرقلا ماد امو) 8/5 ةقلح ىفو (ًادمعتم ًايزمر ًالمع

 نود لوحي ام ةمث سلف ففهكلا ةروس ىف ذفنملا اذه ان

 ..(ىرخألا رولا ضعب يف ًاضيأ ثدح دق كلذ نأب لوقلا

 اهنأب اهلك نآرقلا صصق ىلع مكحي نأ ديري لجرلا اذكه

 ناك دقل !!هوقبس نمو هتذتاسأ قاف دق نوكي كلذبو اازمر

 يزيلجنإلا قرشتسملا ةيرفلا هذه نع ثّدحت نم لوأ

 هيلع ّدر دقلو) 1925 ''(تويلجرم) مالسإلا ىلع لماحتملا

 (عبلا تاقلعملا) هباتك ةمتاخ يف (ربرا) رخآلا قرشتملا

 اهقاس ىتلا ةلدألا ضعب يف شغلاو ةطفلا نإ) هلوقب

 يف جرت مل ديدشلا فسالل نكلو (ًأدج نِّيب رمأ تويلجرم

 يبرعلا ثارعلا بتك نم ًاريثك قّقح .قشمد يف يملعلا
 ةأكن)َو (ماللسزلا ررهظر دمحتم) :هتافلؤم نمو ؛«يمالسإلاو

 .(مالسإلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف رمرلا

 راكفأ اهنأل (ربرا) نود تويلجرم راكفأ الإ نيكملا قرشلا

 ولو ةرهشلا تناك يأ ..ةرهشلا ىلإ اهرشني نمب يدؤت ةفرحنم

 نع لءاستي وهو موهيلا ىلإ دعنلو !اداسفلاو رشلا قيرط ىف

 انأ لوقي مث ؟نورق ةثالث ًاقح اومان له :فهكلا باحصأ

 خيرات نأب لدتيو ..ةيزمر ةثداح اهرمأب ةصقلا نأ ضرتفأم

 اهدّدح يتلا ةدملا هذه عم ًامامت قفتي ةيحيسملا داهطفا

 ليلدلا قاسي فيك يردأ الو ..ةيتقلا ءالؤه مون ةرتفل نآرقلا

 يتلا ةيحيسملا داهطفا ةرتف نإ ءىفنلا ىلع ًاناهرب تثملا

 عتو نورق ةثالثو ةتمش نرورق ةثالث يوات اهنأ تل

 ةظحالم دعب ةصقلا ثودح يّوقتو حشرت ةيرمق تاونس

 عناملا امف ..ةتامإلاو ءايحإلا يف هّللا ةردقب ًالوأ فارتعالا

 ةقيقح اهنأ ىلع نآرقلا اهيوري امك تعقو دق ةصقلا نوكت نأ

 يف ررقي نيح ءاعمج ةيرشبلا فراعم اهتياورب ىدحتيو ةعقاو

 ًاضيأ لدت اذه عمو 17ج تحل مهب َكبَع َكْلَع ٌّصْقَن نََع» اهثدب

 ءالؤه تلعج ىتلا هيلا كلت قا داهطضا ةرثف ىلع

 ..لابجلاو فوهكلا ىلإ ليكنتلاو شطبلا نم نوبرهي ةيتفلا

 هللا ةردق ىدم اهب نوفرعي سانلل ةيآ مهلعجي نأ هّللا دارأف
 وه عناملا اذه له ءروبقلا نم ىتوملا ءايحإو ثعبلا ىلع

 يف ةرغث نكت مل ولو ةرغث يأ نملت نم موسرملا فدهلا

 .13 :ةيآلا ءفهكلا ةروم (1)
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 ال ذإ ملعأ هّللاو كلذ هنظأ ؟مالسإلا يف نعطلل رمألا عقاو

 مهأبن صقيس هللا نأ ةصقلا ءدب لبق أرقي ًاقلطم ملم دجوي
 أاقح تل ةصقلا هذه نإ لوقيل كلذ دعب يتأي مث قحلاي

 نم ناميإلا رون ءىفطأ اذإ الإ ..ةيزمر ةئداح اهنكلو اعقاو
 مالسإلل ًايعدم هرابتعاب هفن عم ًاضتانتم راصف هلق

 .نآرقلاب قيدصتلاو

 يتلا ةماردلا هذه يف نأ ضقانتلا اذه حضوي اممو

 عاونأ ىتشب ةئيلم نيماع ةدمل هئم ددرت دعب موهينلا اهرشني

 سيل) 7/22 يف لوقي هنإ ..ةحضاولا ةحوضفملا برافتلا

 ىتلا نينسلا ددع وأ فهكلا باحصأ ددع ىلإ ةراشإ ةمث

 شاقنلا ضفرت يتلا ةيآلا يوري هنأ نيح يف (كانه اهوضق
 دحر هللا ىلإ كلذ ملع درتو .ةيتفلا ءالؤه ددع ىف

 ترولرفيو مهب ْمُهْساَي هنت َنوُلوُفَِيس» صاخ فدهل
 5 هلم قي نم كل ير ور
 هلم الإ يف راك انك ليف الإ مهنتي اثم دعب دعب كلعأ يَ

 تقولا نفن يفو '”4اَدَحَأ ْرُهْنَم ا: رهيف َتْنَعَد الر رهط

 ةيمش نورق ةئالث اهنأ ًاررقم اهوضق يتلا ةدملا للحي يذلا

 .نآرقلا رّرق امك يرمقلا باحلاب ًاعت ديزتو

 !له نم ريثكلا هيذلف هرخآ الو ضفانت لوأ اذه نِل

 22 :ةيآلا ءفهكلا ةروس (1)



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يق زمرلا

 امامت ..ريطاسألا ىلع دمتعي هنأب نآرقلا مهتي هنإ :برافتلا

 مهمون ةركف نإ لوقيف كلذب هنومهتي ةكم رافك ناك امك

 نم برغألاو ةيحيسم ةروطسأ ىلإ ىلوألا ةجردلا يف دنت

 نآرقلا ىلإ ال نيرفملا ىلإ مونلا ةركف دني هنأ كلذ

 هذه نأ معزيو مونلا ظفل هيف تأي مل نآرقلا نأ يعّديو

 ررقي هنأ نيح يف كلذ ديؤت تناك يتلا يه اهدحو ةملكلا
 يف سوماقلا ظفلو (طيحملا سوماقلا) هعجارم نمض نم نأ

 :ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا دوقرلا ةملك ىنعم ريسفت

 نأ نم ةغللا بتك صن اذه :دوقرلاو داقرلاك مونلا :دقرلا

 ناتفدارتم ناتظفل دوقرلا وه مونلا نأو مرنلا وه دوقرلا

 ةظفل راتخا اذإ ريض نم نآرقلا ىلع لهف ءدحاو ىنعمل

 ةركف نأ هيف رّرقي يذلا تقولا يفو ؟ىنعملا يدؤتل امهنم
 لوقي هارن 7 /22 ةقلح يف ةحيم ةروطمأ ىلع دمتعت مونلا

 راشأ دق فهكلا باحصأ ةصق نإ 8 /5 ىرخأ ةقلح يف

 ةصق نإ ةقلحلا سفن يفو رخآ يخيرات مجرم نم رثكأ اهيلإ
 داه ةحيجلا ريطاسألا يف تدرو ىتلا فهكلا باحصأ

 ةركف نم عضاوملا لك ىف ًامامت ةدرجم ينارقلا صنلا يف

 ! !ةرجعملا

 اوؤرجي مل مالسإلا ءادعأ نم نيئدحتملا نيركفملا نإ

 مهزجعل نيلوألا ريطاسأ هنأب نآرقلل مهماهتا يف اولوقي نأ

 نم هنأو نآرقلا ةيرشب ءاعدا ىلإ اوأجلو هيف لذخ راهظإ نع

 لكي كلذ لوقي ململا موهيلا نكلو دمحم نفن يحو
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 تاسقانمو دودر

 رركيو ديعيو ..خيراتلاو ةقيقحلا ىلع نجتو ةحاجبو ةأرج
 :ةيحيسم ةروطسأ ىلع دمتعت ةزجعملا نأ 7 /29 ةقلح يف

 جهنملا سفن وه ةساردلا هذه يف موهينلا جهنم ناك دقلو

 ةيعقاو يفن يف لبق نم نرقرشتسملا هتذئامأ هعبتا يذلا

 نكامألل نآرقلا ديدحت مدع نإ اولاق دقلف ةينآرقلا ةصقلا

 ىلع ليد ينآرقلا صمقلل هتياور يف صاخشألاو ةنمزألاو

 نأ كلذ ةحوضفم ةعينش ةطلاغمل اهنأو ةلايخ صصق اهنأ

 تسيل ةصقلا جسن يف برغلا اهثدحتسا ىتلا طورشلا هذه

 اقح طرش اهنإ .مهحالطصا يف ىتح ةصق لك يف ًأطورش
 ةينفلا ةصوصقألا امأ ..يخيراتلا صصقلا وه دحاو عون يف

 الو ةنكمأل الو ةنمزأل ضرعتت الف ثيدحلااهانعمب

 يتلا فقاوملا ىلع دامتعالا لك دمتعت لب ..صاخشأل

 ىندأ نود ةصقلا درس نم دوصقملا فدهلا ىلإ اهب ىدؤت

 ىلع نارقلا زيكرت نم ذختي موهيلا نكلو ..رخآ ءيشل رابتعا

 ىلعو ةيتفلا ءالؤه فرصت يف ىلجت يذلا يناميإلا فقوملا
 مث ةليوطلا ةدملا هذه 56 يتلا هللا ةردت ىدم راهظإ

 اهنإ ةصقلا هذه نع لوقيل هل ةأكت اذه نم ذختي ءمهتنعب

 هبشأ امف نيقرشتسملا هتذتامأ جهن ىلع ًايرج ةيزمر ةئداح

 !!ةحراباب ةلللا

 رشاعم انلنع فهكلا باحصأ ةصق ىف ام ةصالخو

 كانه تناك هنأ اهنم مهفي ةيعقاو ةيقيقح ةصق اهنأ نيململا

 كلذ نكلو «اهتذم اهنم مهفت دقو» ةحيملل داهطفا ةرتف
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 (دودرلا  تاراوحلا ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 يف هسفن نآرقلا رّرق نأ دعب اهثودحو اهتيعقاو نود لوحي ال

 الإ نعل دب اًدامك» .“"”4قحلآي مُمآبَت َكِنَلَع ٌسْقَن ُنْحَت اهئدب
 204 برو نك ّلَكِّم 56

 فشكو فيزلا نيبتو شاقنلا لمتحت ةيفقلاو انه ىلإ
 دقف هل الخ دق وجلا نأ يف موهيلا ركف دقو امأ «فيرحتلا

 ءم1967 /9 /2 يف ةنماثلا ةقلحلا يف حرصو هفن نع نلعأ

 ام ىلع عالطألا اهيف انل حتي مل ةرتف دعب اهب انتجوف يتلا
 زمر نود ءيش لكب حرص ...فهكلا ةصق ةياهن نيبو اهنيب
 ةعرسب هفده ىلإ لصي نأ لجرلا دارأ دقف ....ءاميإ الو

 دقات نودو تابقع نود هيلإ قلطتي هفن ىأر دق هنأ ةصاخب

 حيرص بيذكت ةقلحلا هذه يف ادب دق هنأ كلذ ..بقر الو

 لمتحي ال بيذكت «ميركلا نآرقلا ىف ةدرو أمل حضاوو

 دوهيلا مهتل ديدرتو .. ناك اهيم دحا ىلع نكي الو ليوأتا

 ةنبا ءارذعلا ميرم ةرهاطلا لوتلا ةنذيسلا اهب اومهتا يتلا

 ةصق ضرع ىوسم اهيللع دمتعي ةهبش نم هيدل سيلو ..نارمع

 قطنميو ..ىيحي هنباو ايركز ةصق دعب ميرم ةروس ىف ميرم

 ىسيعلف بأ ىيحيل ماد ام هنأب امهنيب طبري بيجعو بيرغ
 لوقع هب همسي يذلا بيرغلا سايقلا اذهب اذكه !!كلذك بأ

 نم ةيداع ةقيرطب دلو يداع لفط درجم ىيع نإ» مث سانلا
 لكب هيأر اذه «ملاعلا يف رخآ لفط يأ لثم نيفورعم نيوبأ

 .13 :ةيألا «فهكلا ةروس (1)

 .2 :ةيآلا «١ سن رب ةروس 02(
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 ملأ دنع ئبِع لَم ّثِإ# :ميركلا نآرقلا لاق ولو ةحارص
 "74 نركيك ك دل 15 رش باث ني ٌمكَلَع مد ٍلَتََك
 ال وه ذإ !!..نيرفملا ىلإ موهينلا اهبسني يتلا ةيآلا كلت

 فقومل هنإو .ريفت وه امو نآرق وه ام نيب زيمتلا عطني
 ةعومجمب اهطاحأو هيف هفن فقوأ يذلا كلذ اقح كبترم

 نآرقلا فّروحيو ءءاشت امفيك هيلع يلمت .ةيزمرلا راوسألا نم
 |لوقي وهو هيلإ عمتسا ..ةيزمرلا ةدحولا هيضتقت امبسح
 يظفل ٌدحب ىيحي ةصقو ىسيع ةصق يوري يذلا نارقلاو ...»
 يف ةلغوملا ليجنإلا تافارخ يف طروتلا بنجتي دحاو

 ماد امف ..عون يأ نم ةيهلإ ةرهاظ حيسملا ربعي الف ىفقانتلا

 ايركز لفط وه نادمعملا انحوي نأ ىلع ًايعامجإ قافتالا

 يوري امك هداليم ةصق يوري نارقلا ماد امو ..ثيازِلاو

 نارقلا نأ تايثب حرتقت زمرلا ةدحو نإف ىسيع داليم ةصق

 ةيظفللا ةدحولا نإف الإو رخآ لفط درجم ًاضيأ ىسيع ربتعي
 لمع ةفدصلاو ةفدص درجم لظت يواملا صنلا لخاد

 ول بيجي اذامب ىردت الو .«ةيواملا بتكلا يف ليحتم

 : ةلخمألا هذه هانلأس

 اذاملف يعّدي امك راجنلا فمويب ةجوزتم تناك ول
 ىف ةبارغ كانه له ؟هدلوم نيح ىربكلا ةجضلا كلت تماق

 هلإلا ةجرد ىلإ ضعبلا هعفر اذامل مث ؟ الفط نابجني نجرز

 .59 :ةيآلا ,نارمع لآ ةرروسم (1)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ناك ول ..ناتهبلاو كفالاب همأ مهتاف رخآلا ضعلا هعضوو

 لمحلاب ثسحأ امنيح ميرم باصأ اذاملو ..؟جاوز كانه

 يصق ناكم ىلإ رجاهت اهلعج نزحو مغو مه اهنطب يف

 ىلع ةايحلا ةقرافمو توملا تلضف ضاخملا اهأجاف امنيحو
 رظتنت ملاعلا يف ةجوزتم ةأرما يأ نأ عم ..اهموق هجاوت نأ

 اهلهأ اهطيحيو ةبغرو فهلتو قوش يف ديعسلا ثدحلا اذه

 نزحت الأ «ةدالولا ةعام تيدون اذاملو ؟زازعإلاو ةياعرلاب

 اهير ةياعر تحت يهف اهسفن ىلإ ًاليبس مهلل كرتت الأو

 00 ” 0 ال
 ع

 ا
 ص هس 9 اي

 تنافر يأ ىلع ا مولا أ 5 2

 ترمأ اذاملو «تازجعملا كلت اهل هللا اه: اذاملو ؟ةتيزح

 ماحفإب ريغصلا لفطلا لفكتي ىتح رشلا مم مالكلا مدعب

 ىسيعب اهنايتإ ةظحل اهيلع اهموق راث اذامل مث ؟نيلوقتملا

 امو ورم ارما كربأ ناك 1غ نوره تناب » :ةيلتاق نييححتم

 نيح ًافورعم اهجاوز رمأ ناك ولف ..؟ 74( اين ِكْمأ ْتَنك

 مامتها ىنعم ام مث ؟بينأتلاو بجعتلا اذه ناك اذاملف كلذ

 ..؟6 ىسيع دلوم ليصافتب ميركلا نآرقلا

 .26 4 : تايآلا هميرم ةروس (1)

 .28 :ةيالا ءميرم ةروس (2)
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6 - 

 يرس رشب ةروص ىف اكلم اهل هللا لسري نأ ىنعم امو

 يىيومض < لف

 لوقيف "''4يَيَي تك نإ كني مسلي ُدوعأ نإ هل لوقتف

 و ص هع (2) ايسر امَلُع ِكَل ٌبْهَأل ِقَيَر ُنوُسَر أنأ آَنإ) :اهل

 مم رص < ا 2 2 5 5 1

 ملو ملغ ل ا نأ» لوقتر ةأجافملا هله نم بجسعنتف

 6 1 7 . (3) لا هوا ما وهم ء امو

 هللا رمأ اذه نأب اهنئمطيف هايتي كأ ْمْلَو رب ىنلتُي

 لير لال هتدارإ ذيفنتل ةيداعلا بابسألا ىلإ جاتحي ال هّللاو
 اًرمأ تاكو انه ةَميَو نياّئلِل هيا ,هَلَمْحَنِلَو نِيَه َلَع وه
 00 وقم

 نارقلا اهكحي يتلا تاثداحملاو تالوقملا هذه له

 لهف تلمتحا اذإو ؟ةيزمرلا لمتحت حوضولا اذهب ميركلا
 بأ ريغ نم دلو دق ىسيع نأ ىوس هيلإ زمرت هجو كانه

 نوكلا مكحت يتلا سيماونلا هذه نأ دحأ نظي ال ىتح

 موهينلا ناك اذإو ؟هللا ةدارإل ةعضاخ اهنإف عوقولا ةيمحح

 ..ءاينألا تازجعم لك كلذك دعي نأ هيلعف كلذ دعتي

 ..ليلخلا ميهاربإل رانلا قارحإ مذع يف نعطي نأ هيلع

 امك ..ىمرم اصع ىفو حلاص ةقان يف نعطي نأ هيلعو

 كلذ نع هثيدح يورنس امك ؛«ىسيع تازجعم لك يف نعط
 تناك اذإ ةيآلا هذه نم نآرقلا ديري اذام مث !!ليلق دعب

 .18 :ةيآلا ءميرم ةررس (1)

 .19 :ةيآلا ءميرم ةروس (2)

 .20 :ةيالا ءميرم ةروس (3)

 .21 :ةيألا ءميرم ةروس (4)



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ري

 انمَستم اَهَجيَو تنصح لآ َنَرنِع بأ ميو ةجوز ميرم

 نه نو هيو اير تَمِلكِي ْتَقَدَصَر اور ني ِهِف

 اتخفتف ..ًافيرحتو ًاليرأت مالكلا اذه لمتحي له ''74َنددَْل

 اهرشبت نأ ىنعم امو .؟اهجوز نم ال ..انحور نم هيف

 ترم نيا ىبسع ميسعلا ةمسنا هللا نم ةملكي ةكئالاملا
 يىْنُس اذاملو ..نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا يف اهيجو

 ىلع ّلدتسا ىذلا اذه نمو ؟ًايداع ًالفط ناك ول هللا ةملك
 يعدن ىتح هبأ ركذ مدع درجم نم بأ نودب ىسيع ةدالو

 اذه ام مث !!؟رمرلا داعبأ شاقن يف ًاليلد حلصي ال هنأ

 الو ىسوم دلاو ركذي مل نآرقلا نأ نم هركذت يذلا سايقلا

 نأ ميطتسن الأ ؟كل ال انث اليد اذه نِلأ ؟ىيحي ؛ ةذلاو

 همأ ىلإ ًابوسنم ًاقلطم ًادحأ ركذي مل نآرقلا نإ :لوقن

 ىوس أقلطم ةأرما مما ركذي مل نآرقلا نإو 2حيسملا ىوس
 هركذب قلعتي ال هنأل ىسوم دلاو ركذي مل هنإو ءميرم

 ىلع مكحت نأ فيكو ؟اهنم ةربعلاو ةصقلا قايس يف ضرغ

 الإ ىتأتت ال ىيحي ةصقو ىسيع ةصق نيب ةبمانملا نأ

 ةيبرعلا ريفتلا بتكك نم ًاباتك تحتف له ءاذه كفيرحتب

 نأ فرعتل مهألا كعجرم يه يتلا ةيزيلجنإلا ةخسنلا ريغ

 ةبيرغ زومرب ميرم ةروص أدب نآرقلا نإ :اولاق دق نيرسفملا

 يف جّردت هنإو ..ةروصلا هنع ثدحتتم ام ةبارغب ًاراعشإ

 .2 : ةيآلا « ميرحتلا ةروس 0010
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 تاشقايمو دو در

 ًالوأ رقاع مأو مره بأ نم ىيحي داليم ةصق ركذف ةبارغلا

 ريغ نم ىريع داليم وهو كلذ نم برغأ وه امب ىنث مث
 ؟هيعّدت يذلا ءارهلا راوجب قسانتلا اذه يف كيأر امف ..بأ

 نع ثدحتي مل ناآرقلا نأ معزت نأ كل غاس فيكو

 هرمع نم يناثلا دّمعلا ةياهن يف هتلاسر ءادأ دعب اَلِإ حيسملا

 نارقلا ثيدح عضوم ام اذإ ؟راجنلا فسوي هوبأ تام نأ دعب

 ..ضاخملا اهءاجإو اهجرف يف هخفنو كلملا ءيجم نع

 ّرهب اهرمأو ٍظطعاس ةنينأمطلاب اهتادانمو ..داليملا ةعاس اهمهو
 ثيدحو مالكلا نع موصلاب اهموق اهتهجاومو ..لكأتل ةلخنلا

 نع نأرقلا ثيدح ناك له ..كلذ ريغو ..دهملا يف لفطلا

 ؟مدلوم بقعو لبق مأ هتلاسر تأدب نيح هلك اذه

 تاغللا لك نأ يعّدي يذلا ملعلا اذه كاتأ نيأ نمو

 وعالم نارقلا ناو: ةمأ ىلإ .دلولا بضع ةييرعلا اضربضتتو

 يف كشقانأ ال انأ ؟ةداعلا هذه ىلع ًايرج همأل ىسيع

 همأ ىلإ دلولا بتت نأ اهففل حيتت ىتلا ىرخألا تاغللا

 ةغللا نإ لاق نم نكلو ..ءاطقل نم اهيدل دجوي ام ةرثكل
 لاغم كيدل سيلأ ؟همأ ىلإ فيرشلا دلولا بنت ةيرعلا

 نم نويحتسي مهنأ برعلا نع ةفورعملا ةدعاقلا هب ضقنن
 يف تأي مل هنأو «ةماعلا سلاجملا يف ءاسنلا ءامسأ ركذ

 ملأ ..ًالثم ءاجهلاك ضرغل اَّلِإ همأ ىلإ ًابوسنم دحأ مهثارت
 اوكش نيح ىتح هنأ فرعتل ؛هيبأ نبا دايز» مسالا اذه عمست

 وعدي فيكو ..هيبأ نبا اولاق امنإو همأ ىلإ هوبني مل هيأ يف
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 َمهياَبَأِل مُهوْعَدَأظ لوقي وهو ببس الب همأ ىلإ 0 نآرقلا
 ىلع لدحت نا كل غاس فيكو ؟(04عأ دنع ٌطََقَأ ٌوْه
 ءيلم هنإ هنع لوقت يذلا ليجنإلا يف درو امب ميرم جاوز

 .؟ضقانتلاو تافارخلاب

 تلقف جاوزلا ىنعمل ديدجلا ظفللا اذهب تيتأ نيأ نمو
 ذإ مهْيدل تنك اَمو# هلوقب اهجاوز ىلإ ريشي 0 نإ

 يف ميرم جوزتي يأ “ ”4 ميم لثكي ره مهَشقأ تب
 لوقي للقب ةيآلا هذه لبق نآرقلا نأ عم ينال يبس

 كفنب تنأ تمهف امك ةلفط يهو يأ 204يوو اهَلَْكَ»
 ثتمقو هتلع :ةلافك ريغصلا تلفك :لوقت : ةغللا بتك نأ عمو

 فكر ؟..هيلع قفنيو انانإ لوعي ىذلا وه لفاكلاو .هب

 ةيآلا هذه ردص ىف نآرقلا نأ عم عباتتم درس كانه نوكي

 قدص ىلع ًاليلد بغلا ءابنأ نم هيوري ام ةقد ىلإ ريشب
 ةنردحل م ءاّملإ 0 ًارضاح نكي مل ذإ .كذمحم ائديسس

 امر َكْلِإ هيو بيتل لبا ني َكِلَد» ة ةريغصلا ميرم لفكي نم

 تح انو ريم لثكي زك هنآ مهملتأ تروقلي ذإ مهيدل تنك

 نآرقلا تبثي تاراشإلا هذه 38 و. نومي ذإ مهند

 وهو هفن نم لجخيل نانإلا نإ !!اهتوبثو ةصقلا ةيعقاو
 نارقلا نآل ..ةيملعلا نآرقلا قئاقح موهينلا لاثمأل حرشي

 .5 :ةيأآلا «بازحألاةروس (1)
 .44 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروم (2)

 .37 :ةيآلا ء,نارمع لآ ةروس (3)

 .44 :ةيآلا نارمع لآ ةروس (4)



 تاشقانمو دودر

 اننأ انررق دقو امإ نكلو ..لهأ امهلو ةمرح امهل ملعلاو

 ..رونلا اذهب ىلوأ مهف ملكتنلف ماركلا ءاّرَقلا عم ثدحتن

 ًاحيرص هيف درو امب الو نآرقلاب قدصي ال موهيتلا نأ كلذ

 ملكتي مل هنأب ف ىيع نع هثيدح متخي وه اهف ..ًاحضاوو

 ييحي نكي ملو صربألاو همكألا ئربي نكي ملو دهملا ىف

 مل .اهعوقو لبق ثداوحلاب أبتي نكي ملو هللا نذإب ىتوملا
 ررك امهم وه هيأر يف ىسيع انديس نم ةزجعم ةيأ ثدحن
 ِهْلِإ ٌتراَسْأَتط لوقي نآرقلا نإ ءهنم ةيآ ريغ يف كلذ نآرقلا
 هدأ دبع نإ لاك © اًيبَم ِدْهَملأ ىف تك نم ملكت فص ُاولاَ

 را لا م

 تنك ام َنْيَأ كرام ىنلَمَجَو (2 اََب ىلعجو بتكلا نتا

 ْملَو قتلي اَنببو © اح ْتَمُد اَم مباع ةراّصلاب ىتَّصَوَأَر
 سفن ةياكحبو ليصفتلا اذهب اذكه .''4اّيعَنب اراَبَج ِقِلَمَجي
 اهمرق اهب ىدحتي دهملا يف وهو ىيع اهلاق يتلا تاملكلا
 ىلع هنانثما ىف اذه ديعيو !!اهايإ نيمهتملا اهيلع نيرئاثلا

 ركز ص نأ ىسملي هللا َلاَف إ# :هلوقي ىسيع انديس

 َساّنلأ ٌ,لكَت نسدقلا جري تشتد ذإ َكْيدِلد لَعَو َكْلَع ىمعَي

 ةنرولاو ةمكللو بئكحلا َكيْمَْلَع ْدِإَو : 1 ٍدْهَمْلأ ىف

 اننا ُمُشنَتَك نفّذ ِرْيَظلا َةَنبَيُك ِنيليلأ َنِب قمع دِإَر ّلِمإلاَ
 ُيْخُع ذإَو ندب ترألا ةنخألا ُطْوْتَو ّقْذِإِب الع نكس
 ينأ :نلعأ ليئارسإ ينب ىلإ هللا هئعب املو 7”«ٌقْذإب ّقوَمْل

 .32 29 :تايألا ءميرم ةروس (1)

 .110 :ةيألا قدئاملا ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 نأ ْمكَبَت ني ريكي كتم ْدَق نأ ليلدب مكبلإ هللا لوسر
 اع ُدوكَيَم هيف سنت يللا ةكِضك نيلتلا تري مكحت قت

 أ ندب قوم يَ تى ألاو ةيكحألا كرو 6 ِنّدِإب

 بدل كلذ ف َّنِإ اكتر ىف دريت مو هاك اي كَ

 نآرقلا هرّرقي يذلا اذه لك مغرو (4)1 َينمْؤُم رسم نإ 14

 ثيح نازيم موهيلا رظن يف هل سيلف راركتو ديكأت يف
 تافص لك نم حيسملا درجي يذلا حارتقالا اذه2 :لوقي

 نيملسملا ءاملعلا مظعم تاريسفت امامت قباطي ال ةزجعملا

 حيسملا نأ ءاملعلا نيب ًالوبق تاريسفتلا رثكأ نأ عقاولاف
 ناك هنأو دهملا يف ملكت هنأ اهنم ةقراخ تازجعمب ءاج

 لبق ثداوحلاب أبنتي ناك هنأو ىضرملا ئربيو ىتوملا ييحي
 صنلا نم صلختسم ريفتلا اذه نأ فرعأ انأو اهعوقو

 ىف ةعساولا ةيظفللا دودحلا نأ فرعأو ءام ةقيرطب ىنآرقلا

 ريسفت هنأ دقتعأ ال ينكلو هدنست نأ عيطتست صنلا كلذ

 كلمي ال ليجنإلا نأ تبث يذلاو هبناوج عيمج نم لماك

 كلت نم ًايأ منص دق حيسملا ىيع نأ ًادحاو ًاليلد

 .«تازجعملا

 !١سايقلا كلذبو حجبتلا اذهبو ةطلاغملا هذهب اذكه

 هنإ .«تثش ام منصاف حتست مل اذإ» : هيي هّللا لوسر قدصو

 هصنب نآرقلا ال كلذ لوقت يتلا يه تاريفتلا نأ يعّدي

 كلمي ال ليجنإلا نأب هاوعد ل لدتسيو هظافلأو هصفو

 .49 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 تاشقانمو دوفدر

 بذك وهف هب ثدحتي مل ليجنإلا ماد امو ..كلذ ىلع ةليلد

 هنإ قيس اميق هنع لاق ولو هذنع دمتعملا وه ليجنإلاف

 يف ماد ام هنأ ةيمتحلا ةجيتنلاو ..تافارخلاب نوحشم

 ىنعمب نارقلا ريفتل سايقملا وه ماد امو تافارخ ليجنإلا

 كانه سيلف نآرقلا نم بذك وهف ليجنإلا يف سيل ام نأ

 نايدأ كانه سيلو ليجنإ كانه نِل امك دمتعم قداص نآرق

 ىقِبيف الإو رمألا عقاو يف موهينلا هيلإ يمري ام اذهو ةيلكلاب
 له ؟ليطابألا كلت رشن نم فدهلا وه ام ءامئاق لاؤلا

 ىلإ هجتاف ةأرجلا دجي الو هب حّرصي نأ ديري ءيش كانه

 عيطتسي ال ٍلاخ ناديم هنأ ًاناظ هتروث تانحش غرفيل مالسإلا

 ةرهشلا بح وه مأ ؟هعدريو همامأ فمي نأ هيف دحأ

 ىلإ دصقي مل هنإ هلوق يف قدص دقل ؟ديرب اذام مأ ؟روهظلاو

 لاجملا كرتن فادهأ ةدع هيدل نوكي دقف معن !ادحاو فده

 هدصقي امو هلاق ام ىلع اومكحلو اهوكردل لفافألا ءاّرقلل

 يف مه هوعضي نأ يف ةيرحلا مهلو ..لوقلا اذه ءارو نم

 نيذلا نيلفملا نيلافلا نيفرحنملا عم هب قيلي يذلا هناكم

 يف اومهسي نأ مهنم دوت تناك دقو ةمألا ماظع يف نورخني

 : نكلو اهنأش ةعفر

 اماهس ومهتذخت ءانباو)

 (يداؤف يف نكلو اهوئاكف
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 سان اي انيف هللا اوقتا

 _ ىتارصملا نادمح دمحم

 هرودقم يف ناسنإ لكو ٠. قطني نأ ا ا

 نانإلا ةعاطنسا ىف «تاءاعدالا ىتشب هفن نع ثدحتي نأ

 ربكأ انأ لوقيو «ةفاحصلا ءامس ىف عماللا مجنلا نركي نأ

 نانإلا نم ءاعدالا نإ .فوسليف مظعأو بيدأ ربكأو بتاك

 هبذك ولو ءيش لك لرقي نأ يحتي ال ةرهشلا باستكال

 .ءايحلا بهذ اذإ ايدلا الو ءريخ

 ديب مهئادعأ ىلإ لرسرلا يف ةوزيسي الل نيقلا ل
 تاياغلا نإ :قدأ قطنمب وأ ةفيرشلا ريغو ةفيرشلا قرطلا
 يأر وأ لوقف يأ مهنم برغتسي ال «لئاسولا رربت مهدنع

 مهملا افسح ضراأللا ناكم هلع امل ًافلاخم كلذ ناك ولو

 ينيذلا هميلعت ىعلتو 16 ماع هتارصم يف دلر ءيبيل رعاش 4

 .02 13 يئرت .ةيللا تاالجيملاو فحصلا نم
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 متشلاو بسلا ناك ولو نال لك ىلع اوحبصي نأ مهدنع

 ىلع مهروهظ ليبس يف كلذ لكب نونيهتسيل مهف ؛ريفكتلاو
 اذ نم لاقيل ..ءيش لك نوبتكيو ءيش لك نولوقي ءحرملا

 ام ًارفك وأ أطخ نإ  مهمهسألو ءاهبتك اذ نمو ..اهلاق

 ضوؤقيو دئاقعلا مدهيو ضهاني ناك ولو ..نوبتكيو نولوقي
 قرف ةيقب نم رفنو ؛ةدحلم ريباوط ةيقب مهف نيدلا ناكرأ

 تافسلفب ىرخأو ةنف نيب نيململا ىلع نوجرخي ..ةرسفم
 نيلابم ريغ نيململا روهمج هيلع ام رياغت ةيهاو ةديدج
 .مهتامدقم ةناهإو مهتادقتعم مدهو مهروعش حرحب

 ضعت اجيد ةسصا ىلا ةديدجتلا ةفرعللا نإ
 دئاقعلا ةمجاهم يه :اهباتك ضعبل وأ ءةبللا فحملا

 تاليدعتلا ضعب لاخدإ ةلواحم وأ «ةيمالمإلا ئدابملاو

 نوكلمي مهتيللو «بيقنتلاو ثحبلا ةيرح نيعدم ءاهيلع
 انرّبكو انللهل ًاذإ ءبيقنتلاو ثحبلل يفاكلا دادعتسالا

 :رعاشلا لاق امك مهنكلو ءددجلا نيدهتجملل

 احيحص ًالوق بئاع نم مكو
 ميقسلاوهفلانم هتفأو

 «ةفاقثلاو ةديقعلا ءافعض .صضعبل رهظت لئام كانه نإ

 مالسإلا ةفسالف نأ اوردي ملو ءًالوق وأ ًايأر اهيف نأ

 امب اهقئاقد لك ىملتو ءاهتثقانم نم اوعرف دق هئاملعو
 لبقي فرط اهيف دعي ملو ةريصبلا دافنو رصبلا ةوق نم اوتوأ

 .نيمختلا وأ ةشقانملا



 تاشقانمو دودر

 ميرم ةحص يف نوككشي مويلا ضعبلا ءاج نئلو

 نأي نوعيفي وأ ءردقلاو ءاضقلا ةْغَق نوشكاني وأ ؛ءارذعلا

 اهيلع ةباجإلا نع اورجع اياضف ىف نورئاح نيذلا ءاملع

 يف مهدوجو تابئإ ءالؤه زجع امنإ ..قطنملاو لقعلاب
 :ةديفم تاحرتقمو ةءائب ءاراو «ةرين راكفأب ىملعلا طسولا

 لبلبيو :نيململا ريهامج روعش ىمي اجهن اوجهن امل اّلِإو

 :نونوكيس مهنأ دكأتم ىتكلو «نيملعتملا فاصنأ راكفأ

 اهئهوبل ًاموي ةرخص حطانك

 لعولا هنرق ىشوأو اهرضي ملف
 ةبعش ةناكمب ظافتحالا ديرت ةفيحص نأ دقتعأ الو

 تافاخس رثثب ةملسملا اهريهامج ةراثإل ىعست ةقومرم

 نأ ةفحملا هذهب ىلوألاو .راكفألا للتو روعشلا حرج

 ددص ىف انسل ةريطخ ةلحرم يف نآلا اننأو ةصاخ ةملسملا

 انتايلوؤسم ىوتم يف ًاعيمج اهب ٌرمن يتلا ةلحرملا نإ
 انفورظ حمت ال تاهافتب انمالقأو انلاب لغشن ال ةيخيراتلا

 .موقألا ليلا ىلإ ًاعيمج هللا انقفو .اهنع ثدحتلاب نآلا
 .دصقلا ءارو نم هللاو
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 ةينارقلا ةصقلا عم

 "اىدهملا دمحم راتخنا دمحم

 ددج نوبرغتسم رهظو ..اهذقرم نم ةيحلا تلطأ مث

 مهتذتاسأ هيلع راس يذلا جهنلا سفن ىلع نوريسي

 اميف هانب اممو «؛مالسإلا ىلع نولماحتملا نوقرشتسملا
 امو اهحور يف يه ةديدج ةمغنب مهئريقع تعفتراو ءقبم

 ..1925 ةنم (تويلجرم) اهأدب يتلا ةركفلا سفن هيلإ يمرت

 ولو نمث يأب ةرهشلا اودارأ قرشلا يف هل ةذمالت اهانيتو
 يمسي نم سانلل نلعتساف مهتديتعو مهيد باح ىلع ناك

 ةدئام تناك ريطامأ ىلع دمتعي ايزمر ًالمع ةينآرقلا ةصقلا

 !!نآرقلا لوزن نيح برعلا ةرهمج ىدل

 اممح ةكم رافك هلاق ام ددرت ىتلا ةحاقولا هذهب اذكه

 تييرألا ُدِليل ارئاََوط :ةيآ ريغ يف هسفن نآرقلا هحرشي
 نأ بيرغلاو ."04الييأو ٌةَرْخبب ِهْلَع لش م اهب

 ةلاقملا هذه رشن دنو .باتكلا نم 139 ص ىف هب فيرعتلا رظنا ()
 نيرثت /ربمفون 6(2) هللا (3) دذعلا : يمالمإلا ىدهلا ةلجمب

 1 967 يناغلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يتلا اهسفن يه ةيرفلا هذه ديضعتل ةقوسملا تاهبشلا سفن

 ..نارقلا يف ةيلايخلا ةصقلا دوجوب لاق نم لبق نم اهقام
 فخت ةبارغلا نكلو «(ةقباسلا ةقلحلا يف اهاندنف يتلاو)

 تريلا َلاَم َكِلَدَك» :دحاو امهيلكل فدهلا نأ ملعت امني

 زمرلا نأ كلذ ."4مهّيوُلُ تَهَبَتَت مِهِلْوَك َلْنَم مهلك نب
 ءابدألاو داقنلا حالطصا يفو ..ءاميإلاو ةراشإلا :ًايوغل ينعي

 نوكي ثيح اهب ءاحيإلا قيرط نع ةقيقحلا نع ريبعتلا ينعي
 هنم دصقيو .يفخ ىنعمو يلج ىنعم ..نطابو رهاظ هل
 روهمجلاا يلقن ةناكح ءارو. نم ةعققم ةركف درع ةدحفلا
 ةيفنلا تاءاحيإلا ىلعو رعاشملا لمارت ىلع هيف دمتعيو

 فوخلا الإ عونلا اذه ىلإ هرطضي ال ةداع زمارلاو .ةضماغلا

 نم رعاشمل عرج دوصقملا فذدهلا نركي نأب حيرمتلا ع

 يف هل قورت ال عاضوأل اعذال ًادقن وأ ةطلسلا مهيديأ يف

 داكت ال كلذلو .هيلع ًارطخ هب حيرصتلا ىريو بيدألا رظن
 تبكو داهطضا روصع يف الإ يزمرلا عونلا اذه ىرت
 يف ءارآ نم مهيدل ام اوغرفي نأ ءابدألا ميطتسي ذإ تايرحلل

 ةضهنلا رصع يف ثذح امك ..ضماغلا يفخلا بولسألا اذه

 تفقوو ابوروأ ىلع ملعلا رون مش امنيح ةثيدحلا ةيوررألا
 !ةينكلاو ةطلسلا هقيرط يف

 يف ديدجلا نفملا اذه روهظل عفاودلاو تاررسملا هذهو

 لوزن نيح ةمئاق لاوحألا نم لاحب نكت مل ثيدحلا بدالا

 5 : ةيآلا .نائرملا هروس 210
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 تاشقانمو دودر

 ىف ًايرهوج ًافالخ كانه نأ ةلأملا ةقيقح نإ لب ..نآرقلا

 نوبرغتمملاو نوقرشتسملا ءالؤهف ..نارقلا اذه ىلإ ةرظنلا

 رشلا سياقمل عضخي يرشب لمع هنأ ىلع هيلإ نورظني
 امع ريبعتلا يف اهلفغتيو ةدئالا ريطاسألا ىلع دمتعيو

 نيقي مهيدل ناك ول هنإ ذإ ءمه نوفرصتي امك ًامامت ..ديري

 هنأ مهنهذ ىلإ قرطت امل هّللا دنع نم نآرقلا اذه نأب

 رخستي نأل هرعدت هّللا ةوق نم ربكأ ةوق ال ذِإ زمرلا لمعتسا

 مزهتم اهنأ أرّرقم اهناوقنع يف سرفلا ةلود ىدحت دقل

 نودب اذهب حّرصي يذلا نآرقلاو  مورلا مامأ نيم عضب يف
 هنإ لوقي نأ دحأ عيطتي ال ةبراوم وأ ٍفخت وأ زمر

 فقوم كانه ناك ام ذإ ثيذحلا ىنعملا اذهب ٌرمرلا لمعتسا

 نأ ىنعم ام مث .فئوملا اذه نم يفختلاو رمرلل ىعدأ

 ًابذكو ًاعادخ هب نأ ىوس ةدئالا ريطاسألا لغتي نآرقلا

 زمرلاب لوقي نم نيب يفالتلا ةطقن هذهو ءرشبلا ىلع ًاهيومتو
 زمرلا لمعتسي مل هنإ لئاق لوقي دقو ءلايخلاب لوقي نمو

 تامولعمو هرصع فراعمل ةاعارم نكلو دحا نم ًافوخ

 .كاذنيح ةيخيراتلا ملاعلا

 اذاملف نآرقلل ًادصقم كلذ ناك اذإ :لءاستن اننكلر

 تناك فيكو عبسلا ضرألاو عبسلا تاومسلا نع ثدحت

 تاومسلا اهضرع ةنج نع ثدحت اذامل لب ؟اهنيوكت لق

 قئاقح ىلإ ريشت تايآلا نم ريثك هيف درو اذامل ؟ضرألاو
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 (ىودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نأ ىلإ ةياغلل ًادودحم اهنع نانإلا ملع ىدم ناك ةمخض

 نآرقلا يف ةصق كانه لهو ؟ةلبقتملا ثادحألا اهنع تفشك

 نم يبنلا رصع يف ةيخيراتلا ملاعلا تامولعم زواجتت ال

 نم ةربعلاو ثيدحلا يف قدصلاو ةياورلا ىف ةقدلا ثيح
 آهنلتَم تك ان كَل 25 بَْيْلآ انآ نم تلليط. ؟ثادحألا

 ."0هاّدم لق ني َكمْرَم اَلَو تن

 مل ميركلا نآرقلا نأب مزجن نأ عيطتسن هلك اذه نم

 نكلو ءاقلطم ثيدحلا هانعمب زمرلا ىلع هصصق يف دمتعي
 تاحمل ءتاذلاب نارقلا صصق ىفو نآرقلا يف كانه

 ءاملعلا اهكرديو ةصقلا قايس نم مهفُت فادهأو ضارغأو

 نيب تانراقملا نمو «ةيبرعلا ظافلألا رارسأ نم نوخسارلا

 ىف ءاملعلا قمعت املكو ..ةفلتخملاو ةهباشتملا فقاوملا

 لظيسو «ةديدج ناعم مهل نّببت ةغللا هذه رارسأ ةفرعم

 ..ةليدج ٍناعم ميركلا نآرقلا تايأ نم نوحتمي ءاملعلا

 يف كردُت امنإ فادهألاو يناعملا هذه نكلو .ةديعب ًافادهأو

 الو لحمت نود ةيبرعلا ظافتألل ةفورعملا تالالدلا دودح

 نكلو نارقلا يف زمر كانه نإ لاقي نأ نكمي اذهب ..فيرحت

 ةدحاولا ةصقلا نم قخأن دقف .طقف يراشإلا يوغللا هانعمب

 ةصاخ ةفيظو ىيدؤي ةصقلا ىف فرح لك ذإ ضارغأ ةدع

 .ضرغلا هما نا نفلا ةيحان نم ءاوس

 .118 :ةيألا «ةرقبلا ةروم (1)
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 تاشقانمو لقدر

 ضارغألا هذه ضعب ضرعأ نأ ارطضم يندجأ انهو

 ينارقلا صصقلا نم اهلع فوقولاو اهجاتنتسا نكمي يتلا

 يه ام ىلع ةيناسنإلا ةعيبطلا ريوصت هيف ىرن ًالثمف ..ةلمج
 ىلإ كلذب ًافداه ءاهلّفستو اهيمات ىف اهزئارغب ..هيلع

 نم ناسنإلا ىدل ام نيب ىاتاو نزاوت ةماكإو اهبيذهت

 :ةحور تاحبس نم هيدل امو ةيناويح تابغر

 ةيئارقلا ةصقلا اهروصت (ءاقيلا بح) ةزيرغ هذه 1

 هير رمأل مدأ نايس ىف اببس اهلعجت ثيحب ريوصت قدصأ

 : نيفده قيقحتب هل حيرلتلاب الإ هءاوغإ عطتسي مل سِلبإ نإف
 مداني لاق ُنطِيّشلا ِهبلِإ َسْوْسرَفه :ةمئادلا ا دولخلا

 ببسب .'9©74 َنَبي ال كبَر لل َوَرَجَسس لع َكَلدَأ ْلَك
 اذهل ةجتلا تناكو 274 ونف مير مدا صعو» نيذه

 اَمِفَطَو اَمسَوَس اَنْ ْتَدَبط :ًالوأ ةحيضفلا اهيلع صرحلا
 يف ميعنلا اذه نم امهدراعو - «لل ٍقَرو نم اَمِبْيَلَع ٍنانِححب

 40م ضب رشم ع "ل ل 1 لامه : اناث ةنحلا

 عهنلا ليئازسإ ضي ىف نآس ايسقن ةييرعلا هله
 ْمَُنَدِحَتْلَو» .ةايحلا هذه تناك ْأَيأ ةةيحلا ىلع اوصرح

 .49 :ةيأآلا دوه ةروس (1)

 .120 :ةيآلا ءهط ةروس (2)

 .121 :ةيألا ءهط ةروس (3)

 .22 :ةيآلا «فارعألا ةررس (4)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ىلع روخلاو نبجلا اولّمفو «©04ََْيَح َلَع ساّنلأ تَصرخأ
 ةيقاعلا تناكذ ايل ىموم مهين عم مادقالاو لذللاو داهجلا

 هللا نس اوؤابو ةنكسملاو ةلذلا مهيلع هللا برض نأ

 ءايح مهيلع تضرُفو ةسدقملا ضرألا لوخد نم اومرحو
 ِضَرأْلا إن توُقيتي م نعبر بلع همر ُهمَدَم اَهنِإَهه :هيعلا

 ىلع صرحلا ةجيتن هذه 24 بينا ٠ ِمُوَمْلا لع سأت اََ

 ةصقلا هروصتف هتديقع مامأ اهب نيهتي نم امأ «ةايحلا

 ىلإ ناميإلا فلد نأ ةعاس نوعرف ةرحس فقوم ىف ةيئارقلا

 رمكَلِسأَو :ةَيِدل َيرمِطَتْدَت» :رابجلا ةغغاطلا معدتي مهبولق

 لجف هل نولوقيف ”4ِلْمّتلا ٍعْدُج يف ختم يل َنِي
 ضْقأَف 3 ىِرَلَو تدل نم امج ام لَم كين نإ :ناميإ

 تناك اذامف 00 ايدلا ريل هذه ىِضَقَن اَمَّنِإ ضاق تنأ آم
 ؟ةقاعلا

 همم نمو نموت ايضأو» 0 هنم مهرورمو ميلا رحبلا
 04 دل اقرغأ مك 0 1

 نوفقي (بازحألا) ةوزع يف هللا لوسر ةياحص ءالؤهو

 .123 :ةيآلا ءهط ةروس (1)
 .96 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (2)

 .26 :ةيألا ءةدئاملا ةروس (3)

 1 :ةيآلا .هط ةروس (4)
 .72 :ةيآلا ءهط ةروس (5)
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 تاشقانمو ىاوكدر

 رظنني نم مهنمو اهلذب نم مهنمف مهفكأ يف مهحاورأ نيلماح

 نم مهنم ِهئَلَم هللا اوُدَهَْع اَم اوُؤَدَس لاب َنيِربْلا َنَيظ :ناوألا

 حورلا هذه ةجيتن تناك اذامف .."04 كيني نم مينو مب نصت
 ًاورفك نَا هللا درو» :رصنلاو ةاجنلاو ةماللا اهنإ ؟ةلسابلا

 تن ا هو<- سك ا ع مر مم ل 0

 .(4”2 َلاَميْلا َنيِيِمْؤْملا ُهّأ َفَكَو ابَح أولا مهظيفب

 ءارمح) ىف نوفقي '””(دحأ) ىحرج ًاضيأ ءالؤهو
 دق ًاشيرق نأب مهنوفوخي سانلا ضعب مهيلع ّرميو '””دسألا

 : ًاتابثو اخوسر الإ نودادزي امف مكئاقلل اهعومج تعمج

 ْمُهَداَرَك ْمهوتْخاَم مل اومَبَج دك ساّلأ َّنِإ سال ْمُهَل َلاَث َنيِلأ»
 نوكنتر 204 ليحمل منيو هنأ اَْبَسَح ْاوُلاَثَو امني
 ٍلَضَمَو للا نم َةَمَعِب اوْلَقْنَتا» : كلذك ةاجلاو ةماللا ةجلا

 يف قّمعت نأ ديرت ةينآرقلا ةصقلا نأكو .'*”4هروْس ْمُهَسَسَمَي مَن
 توملا ىلع صرحا) :ةقداصلا ةمكحلا كلت نمؤملا سفن

 .(ةاححلا كل هوت

 .66 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (1)

 .23 :ةيآلا «بازحألاةروس (2)
 .25 :ةيآلا .بازحألا ةروس (3)

 نيب تبشن يتلا ةكرعملا هيلإ بسنت ةنيدملا نم برقلاب لبج (4)
 ثلاثلا ماعلا يف شيرق نم نيكرشملاو لئاوألا نيململ
 .ةرجهلل

 يمالسإلا خيراتلا يف رهثشا ةنيذملا نم برقلاب يخيرات مضوم (5)
 ال ىتح دحأ ةكرممل يلاتلا مويلا يف هيلإ جرخ ِة# لوسرلا نأب
 .نيململا ةميزع نم تفعفأ ةكرعملا نأ شيرفق نظت

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (6)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةأرماو (فسوي) ةصق اهرروصتف ىنجلا ةزيرغ امأ 2

 يف اهيماستو «نيفرتملا دايسألا ةقبط عم اهلفست يف زيزعلا

 .مهلاونم ىلع جمني نمو رايخألا نيفطصملا ءاينألا سرفن
 هنكل ..ًامداخ نكيلف ءهتديس هقشعت مداخلا فسوي اذه
 ئيهتو «ليملا اذه يف لميفلا وه لامجلاف ًاذإو ؛ليمج

  ةفافشلا اهسبالم ىتح  اهسفن ىتح ..ءيش لك زيزعلا ةأرما

 ةمئالملا ةرجحلاو ءريثولا ئداهلا ناكملاو ..رطعملا اهمجو

 َتْيَهظ ًامايهو أنانح ّزثت ةربن يف اهمداخ وعدت مث ءةرتتملا
 كلجأ نم ..كلجأ نم تادادعتسالا هذه لك نإ .46”"2 تل
 لك كل ..هيف امب رصقلا كل ..نآلا ًامداخ تسل كنإ !تنأ

 ءشيطلا اذه يضرت نأ طقف كنم بولطملاو .هارت ءيش

 رذ فسوي فقيو .امئاد اهتداعك ةليذرلاو ةليضفلا عراصتتو

 هتزيرغ نإ ءاقح باش هنإ .ةيساق ةنحم ىف رهاطلا ليذلا

 هنكل ..هللا ىري هنكل «نمؤم هنكلو «قرتحي هبابش نإ ءروثت

 انهو ؛تاهبشلا نعو ىجرلا نع ًاديعب عيفر ٍلاع ىوتسم يف
 20 راك ترويضكلا نمؤملا ثرصلا اذه قلطتب

 يتأتو ءةفمقد جرحأ يف ةلضملا ترصتنا اذكهو

 زيزعلا ةأرمال راعلاو يزخلا :بناجلا اذهل ةررقملا ةجيتنلا
 ل5 م 2 و 2.4 2و + رمل رهو رس مع مباع ب ير 1 98

 رمنإأو ءهديفن نع متدوار نأ يىحلا صحصح ّنَعلا» .اقركفت يهر

 .174 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروم (1)

 .23 :ةيآلا ء«فسري ةروم (2)
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 وهو كيفعلا هامور رهطلاو فرشلاو 1 8

 َ و نيا ف ١ كن 2 َكِيَدَكَب 29 تبع ا 5
 2و 0 0 6 ص ص سم ص

 َرْجَأ ٌميَِش ال هاش نس اعبر كين هاب ُثِْنَح

 .ميظعلا هّللا قدص .274َنِيْدْل

 .23 :ةيآلا ءفسوي ةروس (1)

 .51 :ةيآلا «فموي ةرومس 02(

109 





 (..مدأ لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ)

 (")ءوكانلا دومحم

 ةعمجلا موي رداصلا اهددع يف دئارلا ةفححص ترشن

 يكتهلا دومحم ليمزلا هدعأ ًايفنحص ًاقيقحت 1969 /3 4

 هانعااع لوح قيقحتلا عوضوم ناكو (مرهينلا قداص) عم

 ةزجعم لوح ثيدحلا راد مث (نآرقلا يف زمرلا) موهينلا

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ميرم نبا ىسيعع

 تفلأ نأ ديرأ موهينلا قداص مالك شقانأ نأ لبقو

 اهيف عقو يتلا ءاطخألا ضعب ىلإ يكتهلا دومحم هابتنا

 .دهجم هنأ (موهينلا) فصو امدنع

 .56 55 :ناتيآلا .فسوي ةروس (1)

 ناتنزلا يف دلو ؛ يبي يفحصر بتناك :عركاتلا دمحم دومححم (8)

 .بادآلا ةيلكب ةيزيلجنإلا ةفللا مق يف جّرختو 2.1939 ماع

 رشنو ءةيبيللا ةعاذإلا يف لمع .1963 ماع ةيبللا ةعماجلا

 درلاب ماق نم لوأ ناكو .ةيرعلاو ةلحملا فحصلا يف هتالاقم

 .ملعلا ةقحم يف هرثنو : يكتهلا عم هراوح يف مرهينلا ىلع

 (ةيركف فقاوم) :هتافلؤم نم .1969 راذا/سرام يف ىلبارط

 عم يتلحر)و (ندنل نم تالاقم) ..(بابشلا قيرط ىلع سابقأ)و

 .اهريغو ..(راكفألاو سانلا

101 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةحضاو ىسيع ةزجعمو ..صنلا يف داهتجا ال هنأ ًالوأ
 دنع ئسع لحم ّبإ# : : ةزجعم ناك هداليم نأو ؛نآرقلا صن يف

 "14 © ذك 16 ني ملح م0 لَك
 ِكِلَدَكم لاَ 55 تكي هني دلو هلم ىل نكي َّنَأ تن كت

 041 4 ك دل لودي انك نأ َىََت اَذإ ُدكَي ام ٌقلْخَي هنأ

 أ ملي رن يحتم ملم منغ ىل انكي نأ كلت)
 هياء ههَلَمَجَتِلَو نيه لع وه لير لاق ِكِلَدُك دك لاك 09 اي

 يأروهامن وًيِضْنَم أ 5 اَنْ ٌهَمْتَيَو سائل

 ؟ةحضاو تِلأ ؟..تايألا هذه يف (موهينلا قداص)

 لك اهيناعم كردي ةيلج ةحضاو صوصنلا يه هذه

 لأمأ نأ ديرأ مث «ةيبرعلا ةغللا مهف يف ظح ضعب هل نانإ

 قداص) ىدل داهتجالا تالهؤم يه ام ءدومحم خألا

 ىتم :رخآ لاؤسو ..ذهتجمك ءارقلل همدقت ىتح (موهينلا

 ىتح ًالهؤم نيييللا باتكلاو ءابدألا رمتؤم روضح حبصأ
 ؟سانلا هب مّدَقَ

 ضفرت له) :هلوق يكتهلا ليمزلا ةلئسأ يف ءاج مث

 دلو هنإ لوقت يتلا ىسيع نع نيرسفملا ةيلاغ ةركف

 ةلق ولو نيرفملا ضعب نأ ىنعي لاؤسلاو (؟بآ نوذب

 ا .ةلغألا نوفلاخي

 .59 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس («1)

 .47 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (2)
 .21 20 :تايآلا :ميرم ةروم (3)
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 تاشقانمو دودر

 ولو رسفم يأ ىلع انلّدي نأ دومحم خألا عيطتسي لهف
 نيرسفملا عيمج نأ هملعأ يذلاو ؟ىسيع ةزجعم ركنأ دحاو

 نيا ىسيع داليم نأب نوئمؤي نيملسملا نم ميركلا نآرقلل
 .ةزجعم لظيسو ةزجعم ناك ميرم

 يذلا دومحمل ةصاخلا يتاطحالم فقت انه ىلإ

 ضقانت يف (مرهينلا قداص) مضي نأ هتلثمأ ضعبب عاطتسا

 ةشقانم يف نآلا أدبلو .ًاركفو ةغل سلفم هنأب هرهظأ بيجع

 .(موهيلا قداص) ءارآ

 «ةيفحملا ةلباقملا يف ءاج ام ةياهن نم انتيادب نوكتو

 يتوهم نم تثعب يننأل ..تيم فصن ناسنإ انأ) :لوقي وه

 .(نيرخآلا عم ةايحلاب روعشلا نع تزجعو ءمكني ميدقلا
 وه ..تيم ففصن ناسنإ هنإ مالكلا اذه ينعي اذام يعم لمأت

 تيملاو ءثتيم فصن لاق لب ..تيم هفصن ناسنإ انأ لقي مل

 نع ثدحتي نأ هل زوجي فيكف ؛«هيف سفن الو ةايح ال نم
 ءريبعتلا ىف دافلا نيع اذه سيأ ؛تازجعملاو نارقلا

 نت روتلا بنلاعا يدنا مظحي نك نرزنا اذه ناسنإو

 ؟اننيب ميدقلا هتوم نم ثعب فيو ؟نارقلا

 امبرو مالكلا اذه مهفأ ال انأ (قداص) اي ينرذعا

 ىف كهقفت نأ امبرو ..ىكنله ىف ةغللا هقف سردت كنال

 ١ .حضاولا لهسلا ريعلا ىلع ةردقلا كدقنفأ يذلا وه ةغللا

 لديو «هل ةميق ال حبصي هضقانت حضتي يأر يأ نإ

 دقلو ءراكفألاو مولعلا قئاقحب هبحاص لهج نع ةنيب ةلالد
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 انل مّدقي نأ دارأ امدنع ًابيجع ًافئانت موهيلا قداص ضقانت

 عابتأل دكؤي نأ ذارأو . (نارقلا ىف زمرلا «ةديدجلا هتيرظن)

 امل ًافالخ  نييداع نيوبأ نم دلو 22 ىلع نأ مالسإلا

 ةئالث ىلع هتباجإ يف حضتي ضقانتلا كلذو  نآرقلا يف ءاج

 : يهو ةلاوتم ةلئسأ

 ؟طبضلاب حيسملا ىيع نع لوقت نأ ديرت اذام - 1

 ؟نيداع نيوبأ نم دلو حيمملا نأ ينعت له 2

 يتلا ىسيع نع نيرسفملا ةيلاغ ةركف ضفرت له - 3

 :راصتخالا عم يتالاك بيترتلاب ةباجإلا تناكو

 نيرفملا ةركف نإو ء«ميرك يبن هنإ لوقأ نأ ديرأ) - 1

 .(نزتملا يديرجتلا ركفلا ةميق عم ًامامت قفتت هنع

 هل ناك هنأ ينعأو ءطفضلاب كلذ ينعأ لجأ) 2

 .(ةخيراتلا رداصملا يف درو امك تاروخأو ةوخإ

 .(أطخلا ةقطنم تائال انوولك اللد كلمأ ال انأ) 3

 :«نيداع نيوبأ نم دلو حيسملا نإ ةرم لاق دقل

 مث ..ليلدلا كلمأ ال لاقو ىرخألا ةرملا يف هسفن ضقانو

 لهو رداصملا هذه ركذي ال مث ةيخيرات رداصم ىلإ ريشي وه

 ؟هعم تثعب روبقلا نم مأ ةيدوهي مأ ةيحيسم مأ ةيمالسإ يه
 لمحتأ نأ عيطتسأ ال انأ .ءءارقلا ةداسلا اهيأ
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 تاشقانمو دودر

 يف ءاج يذلا بيججعلا طلخلا كلذ ةشقانم يف رارمتسالا

 ةيملع ىسمأ ىلع موقي ال مالك هنأل (موهينلا قداصلا) مالك

 نأ نورقلا تارشع لالخ اولواح نيذلا نيقرشتسملا ىتحو

 كلتو ؛بيجعلا طلخلا اذه لثمب اوتأي مل نآرقلا يف اونعطي

 .ةميقسلا راكفألا

 يذلا ثبعلا حضوأ يكل ةلثمألا ضعب حرطأ انأ اهو

 نكمي «لفكي#» ةملك نإ) :لوقي وه .موهينلا مالك يف ءاج
 نأ موهينلا دجو سوماق يأ يف ..(جوزتي ينعت نأ يرش

 لوقي اذاملف ًادكأتم ناك اذإو ءجوزتي ينعت لفكي ةملك

 ؟نظلاو نيمختلا هنإ مأ ؟ةقلطم اهلعجي ال اذاملو «نكمي

 نع عاقدلا هب دصقي ال ريصقلا درلا اذه نإف ءدعبو

 ريفكت هب دصقي ال امك ؛مالسإلا نع عافدلا وأ نآرقلا

 ىضم دقو ءهظفحب هللا لفكت دق نآرقلاف ..(مرهينلا قداص)

 هلعف ام لك مغرو .ماع 1400 نم رثكأ نآرقلا لوزن ىلع

 دحاو ناسنإ عطتسي مل درهيلاو ,.نوقرشتسملاو «نورثبملا

 موهينلا قداصو ..زجعملا هللا باتك دافإ ةيفيك فشتكي نأ

 ةيئادتبالا اهسرادمب ملعت دقو ايبيل ضرأب دلو دق اذه
 ..رفكلاب هفصو ضعبلا نأ مغرو «ةيبيللا ةعماجلاو ةيوناثلاو

 .دّقعملاب هوفصو نورخآو ءداحلإلاب هقصو رخآلا ضعلاو

 «توعنلا هذه رركأ نأب يفنث حمسأ ال انأف كلذ لك مغر

 َةَمكَلاِب َكْيَر ٍلبَس ّلِإ ٌمْدأ» :هللا لوق ىسنأ الأ بحأ ينال
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 5 م٠ 2 0 “600 صار اكرام ح م لى” هم *ه رم

 دي بولقلاو 74 نحَأ ىف ىلا مهلددحو ةنمحلا ةظعوملاو
 و

 .ءاشي فيك اهبلقي ِهّللا
 «تاأرم ةدع ناآرقلا ةءارقف ديعي نأ قداص وعدأ انأو

 ىده هن بر ال ٌبككلا كلذ © َرلا>

 ' نمت بيلا دش ننل © يت
5 

 ىف © َتيعْنَي اَمَو ْمُهَشنأ لإ َتوُعَدخَي اَمَو اثم! َنيِدلأَو هَل رم 20 يلم
 . 2 -ٍ د م طق رن - 0000 58 1

 انك امي ْدِلَأ ُباَذَع َمُهَلَر اَّضَرَم ُهَّلا ْمُهَداَرَه ٌضَرَع مهبول

 (2)ق َنْوَرْكَي

 .125 :ةيأآلا ءلحتلا ةروس (1)

 .10 1 :تايأآلا .ةرقلا ةروس (2)
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 اهرداصم ددعت ىلع ةغللا بتك

 ا“ يرئاصخلا بغار دمحأ

 دهتحجا نم) :''”"ةمدقملا ىف قيقحتلا بتناك لاق

 .(دحاو رجأ هلف أطخأو 56 نمو ..نارجأ هلف باصأو

 ةينظلا لئامملا يف داهتجالا ىلع بصني لوقلا اذهو

 ال ةيصخشلا لارحألاو تالماعملاو تادابعلا يف ةصاخبو

 نإف ءنآرقلا حيرصو ليزنتلا قئاقحو ةديقعلا ئدابم ىف
 .اجورخخ دعي نيململا روهمج دنع كلذ ةفلاخم

 نآرقلا ىف زمرلاب دارأ هنإ موهينلا قداص ديلا لوقيو

 ىلوألا تارتلا ىف ىنلبارط ةنيدم ىف دلو :ىبيل بيدأو فقثم (#)

 ةيفاقثلا اياضقلا ةعباتمب متهاو ءاهب ملعتو نيرشعلا نرقلا نم
 ىف هتالاقم رثنو ءتاعوبطملاو ةعاذإلا ىف لغفتشاو «ةيركفلاو
 تاموكح يف ًاريزو ريتخا .ةيبللا تالجملاو فحصلا نم ديدعلا
 .تاونم ةدع يلودلا سلبارط ضرعم ةرادإ ىلوتو ؛«ةقاعتم ةل

 .موهينلا قداص عم يفحملا هراوح يف يكتهلا دومحم دصقي (1)
 ةفحصلا يف هذر رثن دلتو © 9 راذآ /سرام دئارلا ةفيححص

 .اهتاذ
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 وهو زمرلا عاونأل هحرش نم (3) مقرب هددح يذلا مرهفملا

 امم ًاديقعت رثكأ ةركف نع ريبعتلل ىلثملا ةقيرطلا داجيإ

 .ةيداعلا ةغللا هلمثحت

 دارملا ىنعملا ناك اذإ اميف يأرلا اذه يف هعم نحنو

 ملاعلاب لصتيو ةنانإلا مهفلا ةقاط زواجتي ىنعم هنع ريعتلا

 فيرشلا ثيدحلا رخآ عم ًايشمت ةعيبطلا ءارو ام وأ يرلعلا
 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام) : ةنجلا ميعن ىف

 .(رشب بلق ىلع
 ملاعلا اذه يف نانإلا ةغل رصقت دق يناعملا هذهو

 ركذو نانإلا قلخ امأ ء.حيحصلا اهموهفم نع ريعتلا نع

 طبأ هنع قضت ال ادج يداع هرمأف مأو بأ نم هتدالو

 .ةيبرعلا ةغللا هلب اهفعضأو ملاعلا تاغل

 ىلع هرقن ال موهينلا ديلا ةقيرط ىلع ًايرج انإف اذلو

 حيسملا داليم ةيقيك نع ريبعتلا ىلع قيضت ةيبرعلا ةغللا نأ

 ىلإ هريبعت دح ىلع  ىلاعتو هناحبم هللا جاتحي ىتح

 جاتحي ملاعلا نإ) :موهينلا لاق امك اهنع زمرلا ىلإ ءوجللا
 برقأ داجيإ يف يرشبلا زجعلا ةيطغتل زمرلا ةدحو ىلإ
 .(ظافلألا ربع قئاقحلا ءادأل لئامولا

 تازجعملا ةعانص لوازي ناك هكْغ حيسملا نأب هريعت امأ

 مث .نمؤملا لجرلا قوذ هججميو ةوبنلا ماقمب قيلي ال ريبعت وهف

 عازتنا ىلإ موهينلا ديسلا جاردتسا يف ثيدحلا بحاص جردتي
 ذاتمألا ىرن انه نمو ءحيملا داليمب ةصاخلا تايألا يف هيأر

18 



 تاشقانمو دودر

 ةيقب نآل - (ةالصلا اوبرقت الو) لوقي يذلا  ةقيرط جهني مرهينلا
 هللا لوقي ثيح ماركلا رم ا اع يالا

 امف .4”2ايِيَب هلأ ْمَلَو رب ىنَسََسَي ْمّلَو) :ميرم ةروس ىف ىلاعت
 ؟مرهينا ذاتسأالا يأر

 نم حيسملا ديسلاب تءاج امدنع ىلاعت هللا لوقيو
 سعوا .١.١.١ "تح

 ام نتورلف تخ تحاكي ج :اهموك ىلإ هتذبنا ىذلا يصقلا ناكملا

 اذه ىلعم امف 24 ِكمَأ 514 مو وو نك هكر 13

 بأ نم دلو حيسملا ديسلا ناك اذإ موهينلا ذاتسألا دنع

 هذه موهفم عم الك ىنانتي امم رشبلا ةيقبك ةيداع ةدالو

 :هلَصِجْنِلَول :هنأش لج هلوق يف ةحيرصلا ةحضاولا تايآلا
 .اهنيمطتل ميرم ةديسلا ًابطاخم '””4هيَ

 نس تغلب ميرم ةديسلا نأ موهيلا ذاتسألا هركذ ام امأ

 رسفو اهلفك !هقتايركز انديس نأو اهجضن ىلإ ريشي دشرلا
 دلذعت ىلع هللا ستك هابأت أم وهف ..جاوزلاب ةلافكلا هذه

 ثيح هفن هب ضقان يذلا هتفاهت نع رظنلا مطقب اهرداصم

  هيأر ىلع  ميرم ةديسلا جوز نإ '”قباس لاقم يف لاق
 .راجنلا فسوي

 .20 :ةيآلا ءميرم ةروس (1)

 .28 :ةيآلا ءميرم ةروس (2)

 1 :ةبآلا «ميرم ةروس (3)

 :(نآرقلا يف زمرلا) ةسارد يف مرهيلا تالاقم ةللس دصقي (4)
 .1967 يزاندب ءةقيقحلا

 1ظ9



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نع حاصفإلا ىلإ هثيدح ىف موهيللا ديسللا جردتي مث

 ةهاتم يف موحي انه هارنو ءىيع انديس تازجعم يف هيأر
 «ةشقانملا وأ لادجلل دمصت ال يتلا ةييرغلا ميهافملا نم

 ناسنإلل زهر صربألاو همكألا ءافش نإ هلوق كلذ ةلثمأ نمو

 موهفملا اذه نأ ًالدج انمّلس نإف ؛ةلاهجلا يف ىمعألا
 ّقشلا يف هيأر امف  همكألا لوألا قشلا ىلع قبطي

 + نصرت الآ ب ىتاثلا

 ىف هئارآو هتاءاعدا نع ًاحفص برضنر اذه

 ناسنإلاب هناميإو ءائبع قلخت مل اننوقع نأو «تاواملا

 ىرخأ تالاجم هلو حيسملا ديسلا عوضومب لصتي ال هنأل

 .اهتلامر نع دئارلا ةفيحص جرخت دق

 نسح انقزريو باوملا انمهلي نأ هللا لأن ءًاريخأو
 ىلإ عجريو هداشرلا لبس انرصبيو هزيزعلا هباتك مهف
 ءانب ةادأ نوكي ىتح الع ًازيزع ًاملم أخأ ةيفاقثلا انتريظح

 يمالسإلا ركفلاو يعولا رشن يف مهسن حالصإ ةليموو
 ميهافملا سشبن لدب ةيفاقثلاو ةيحورلا ميقلا نع هدوذلاو

 .بيجم عيمس هنإ .اهرشنو ةتطاخلا
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 تيري

)1( 
 ةشقانم ةيادب

 *!ليوغلا ريشب ميهاربإ

 نم ةروصل يرورضلا نم ناك هنإ ءمكل لرقأ قحلا
 ال انأت .«قداصلا» مم ةصاخو _ ةقداص نركت نأ 00

 مسرت نمل نعي ام لقنت نأ - ””دومحم خأ اي - كيلع بتعأ
 هل

000 

000 

 ًازاربإ لب .ةروملل ةلمكت .راكفأ نم بيرق نم ةروص -

 اهب مّلعتو «.1935 ماع سلبارط يف دلو «يبيل ماحمو فقعم ()
 يف جرختو ءرصم يف هتسارد لصاو مث ؛ةيوناثلا ةلحرملا ىتح
 يف طشنو سلبارط يف ةاماحملل ًابتكم حتنفاو .قوقحلا ةلك

 ةيجراخلا ةرازو يف ًاريفس ريتخاو «يعامتجالاو يركفلا لمعلا
 ءه4للا فحملا نم ديدعلا يف هنالاقم رشنو ©: 8 ماع

 :تافلؤملا نم هل .ثاودنلاو تارمتؤملا نم ريثك يف كراشو

 ميرحتلاو ةحابإلا لصألا ءداصتقالا تالكشمل مالسإلا ةجلاعم
 ..تاييقيلا ىربك لوح ىتف تالالغف :كلاثلا قيرطلا ءءاششتسا
 دئارلا ةقفيحص ىف تاقلح يدم ىلع هدودر رشن دقو ؟ءاهرغو

 22.1969 ناي  راذآ/ليربا - سرام لالخ
 يكتهلا دومحتم هررحيو هذعي نأك يذلا يعوبسألا بالا ناونع

 .ىسليارطب دئارلا ةفيحص ىف

 .يكتبلا دومحم لهي
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نانإلا هب هللا مرك ىذلا لقعلا وهو هلأ ..اهملاعم حضرأل

 .هب زيمتيو زيامتي امك هب هزيمو

 سيل هنأ ةيادبلا نم قفتن نأ ينمهيف ةبسانملا هذهبو
 نأ يف يحلل يعيبطلا قحلل راكنإ يأ ءأظحالم بتكأ اميف

 ولف ؛«هيمحيو هررقي مالسإلا انفرع قحل هنإو» :لوقيو ركفي
 تلقل قح هنإ لوقي دحأ هريغ وأ دلبلا اذه يف قب مل

 هنإ ءراثلا يف فذفأ انأو  ''"ءانمأالا خيش ريبعتبو  يدحر

 مصو يف كراشأ الو ءيريمض مامأ أربأل ءقح قح

 .ةمصولا هذه مويلا مالسإلا

 ًالجر نأ  نكمأ نإ قفحن نأو  رّرقأ نأ دوأ ىننأ امك
 :لوقيو - نورخآلا هب نمؤي امك هّللاب نمؤأ ديكأتلاب :  لوقي

 هنيدو هَّللا لوسرب نمؤي كش الب وهو ًاضيأ ارفاك تسل

 يرواملا نارقلا ىف يف مهفي امنإ هنأو «نأرقلا هباتكو مالسإلا

 قلص انيك داس نإ ام امين دوي العم ىف عهقر لب هام امهت

 دجأ نأ يدوب ناك دقو) ..(اثطخم نوكأ دق يننإ) ءاذه

 درلوملا :(1966 )1985  يلوخلا نيمأ خيشلا ىلع قلطأ بقل (1)

 ءرفمر يوغل ثحابو .بيدأ وهو ءرصمب ةينونملا يف نومشأب
 داور دحأ داقتا هرثعيو .رصم ىل يرغللا عمجملا ءافعأ نمر

 تاساردلا ىف ديذجتلا دئارو ريفتلا ىف ةثيدحلا ةسردملا

 امور يف ةيرصملا ةرافسلا يف لغتشاو ءرهزألاب ملعت .ةينارقلا

 :(ىطاشلا تنب) نمحرلا دبع ةثئاع هتذيلت نم جوزتو «نيلربو
 تالكشم :مالسإلا يف نوددجمملا ؛ةيرهلا ةغاللا :هئافلؤه نم

 .نيرشعلا نرقلا يف رهزأالا «ةيوفللا انتايح
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 تاشقاكمو دودر

 ىصقأو نزتم شاقن نم هل دب ال (نزتملا شاقنلا دجأو «ةيادهلا
 ..وأ ..رأ ..تفرسأ وأ تأطخأ هل لاقي نأ هعم هب حمسي ام

 .الف ترفك  تبثت وأ ءرحت يأ لبق هل لاقي نأ امأ

 ةبيرغلا رظنلا تاهجو ضعب شقانأ نأ دوأ اذه دعب

 .موهيلا قداصلا خألا عم بيرق نم ةروصلا يف تءاج يتلا

 يذلا جهتملاب شاقنلا أدب نأ قداصلا خألا يل حمم اذإو

 تثاآلالد قيقحت ىلإ يهتتننو برض يذلا لثملاب يشن مث عبتا
 اذه نأو قحلا نوكي نأ وجرن امل يهتننل اهيناعمو ظافلألا

 .موقأ يه نذل ىدهي نأرقلا

 :جهنملا *

 نآرقلا مهف يف يبدألا جهنملا مهل دلي نيذلا نم يننإ

 يف نييلوصألا جهنم نأ ربتعأ داكأ ايصخش ىننإو «هريسفتو

 مهفل ًاديهمت ظافلألا تالالدو ةيوغللا تامدقملاو ثحبلا

 روص نم ةروص وه امنإ ماكحألا جارختساو صوصنلا
 دعب صوصنلا مهف يف ةغللا هقف دمتعي يذلا يبدألا جهنملا

 ام حيضوتو قئاقحلا صالختسال ًاديهمت اهبيترتو اهعيمجت
 .راكفأ نم صوصنلا هيلع لمحشت

 ابناج هرابتعاب زمرلا ىلإ رظني نأ نكمملا نم ناكو
 ةيحاتلاب مامتهالا يف هعم ىقتلي وهف .ءجهنملا اذه نم

 ةديدج تاردقب ةغللا ٌدمب همامتهال هعم ىقتلي امك ةيلامجلا

 يتلا قرطلا نم ريبعت ةقيرط ريخألاب  زمرلا يأ - وهو
 .ةغللا يهو ةيلصألا رييعتلا ةادأ اهحيتت
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف ّرزمرلا

 انترظن نولي نأ ةجردل زمرلاب مامتهالا محضي نأ امأ

 ةدارإلا ىضرم وأ ةثباغلا راكفألا باحصأك انلعجيو

 اوسني الأ دادعتسا ىلع مه نيذلاو ([) دانعلاب نيباصملا

 زمر مهعباصأ نم نيعبصإ اوعفري نأ ىقرغ نوتومي مهو
 ال صقملاب عطقي امنإ خيطبلا نأ ىلع مهدانعو مهرارمإل

 نأ ىلإ ٌرجي ام وه اذهو ءهنيعب أطخلا وه اذه نإ .نيكلاب

 ريبعتلا ربتعن نأو ؛«ليوأتلا ىلإ ةجاح يف سيل ام لّوأتن
 دعت نأو ءريسفت ىلإ ةجاح ىف ًاهباشتم يداعلا يوغللا
 .اهنع ريعتلا ةيداعلا ةقللا لمحت ال ًاركف ةحضاولا ةركفلا

 :الثم برضو *

 .كلذ دعب موهينلا قداصلا خألا هبرض يذلا لثملاو

 مدقي ميرم نيا ىسيع حيسملا ةايحح يف هدجو هنأ ّنَظ يذلاو
 وأ هنّولي نأ هل يغبني ال نآرقلا سردي يذلا نأ ىلع ليلدلا

 هنكمي ال اذه لعفي يذلا نإ ذإ ءهيلع هتادقتعمو هءارا ضرفي

 نم ةميلم سسأ ىلع ًامئاق ًاديدم ًامهف نآرقلا مهفي نأ

 نم دمتسملا ديدحتلا ىنعملا ديدحت وأ مهفلاو سردلا

 ءارو نم برلطملا لوقأ داكأ يننإ لب ةينآرقلا ظافلألا

 يف لسرتسن نأ لبقو .هريغو ىنعم نم ةينارقلا ظافلألا
 نارملا يف ةيصصقلا ةدحولا نأ ظحالا نأ دوأ شاقنلا

 لسرلا تاصخش لوح لاوحألا نم لاحب رودت ال ميركلا

 ىلع ءيش لك دعبو ءيش لك لبق موقت امنإو ؛ّتت ءاينألاو
 ةيعامتجا نم ةيصصقلا ضارغألاو ةينيدلا تاعوضوملا
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 تاشقانمو دودر

 (")هّللا فلخ روتكدلا عم ظحالا نأ يل قحي هيلعو «ةيقلخو

 خيرات وه ثيح نم خيراتلا ىلإ دصقي مل ناأرقلا نأ - قحب -
 كلذ نم ىكعلا ىلع هنأو .هل مكح ال يذلا ردالا يف الإ

 .ناكمو نامز نم خيراتلا تاموقم ماهبإ ىلإ دمع

 نيح “!ةيضقلا اوسكع دق موقلا نأ تنيبت انه نمو

 ريغ يهو خيراتلا تاموقم نع ثحبلاب مهسفنأ اولغش
 ولو «ينأرقلا صصقلل ةيقيقحلا دصاقملا اولمهأو ءةدوصقم

 مهسفنأ اوحارأل ةقحلا دصاقملا كلتب مهسفنأ اولغش مهنأ

 نم ةيعامتجالاو ةييدلا بناوجلا اوزربألو ءريبك ءانع نم
 فطاوعلاو رعاشملا ّرهي ًاسوملم ًازاربإ ينآرقلا صصقلا

 نيدلل نونكمي اوناك كلذ دنعو .بولقلاو لوقعلا يف رثؤيو

 .ميركلا نآرقلا ىدهو نوريسيو هاياضقر

 ماع هاروتكذلا ةجرد ليل مدقت يذلا ءهّللا فلخ ذمحم .د (1)
 يف (ميركلا نآرقلا يف يصمصقلا نفلا) هتحورطأ نع «7
 دقو .اهنيح ةجض عوضوملا راثاو (ًاقحال ةرهاقلا) داؤف ةعماج
 تورس: ترعلا ناكفألا ناد تارااطقإ نمض. ةلاسرلا ةرخت
 ًايئرو ةيردنكسإلا ةعماجب بادآلا ةيلكل ًاديمع لمع . 1
 .1956 فيص يزاغنب ىلإ رضح .اهب ةيبرملا ةغللا مقل
 بادآلا ةيلكب ىلوألا ةنسلا تاناحتما ىلع فارشإلل

 نانإلا قوقح) نع ةرايزلا لالخ ةماع ةرضاحم ىقلأو

 .(مالسإلا ين

 مرهبلا ةسارد لوح تأدب يتلا عوضوملا تاشقانم دصقي (2)

 .هتاراوح-و
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 :ةدنآرقلا ةصقلا «#

 نيمدقألا تاسارد اهب انفع مل نإو ةينارقلا ةصقلاو

 موزللاو عموتلا لئام يف دجن نأ انل هنأ الإ ءًالماك ًافاعسإ
 دامتعالا نكمي ىلوألا ةلأملا نإف ؛نوعلا ضعب ليثمتلاو

 نكمي ةيناثلاو «ينفلا راوحلا رصنع ريسفتو حرش يف اهيلع
 نايبو ةةصصقلا ثادحألا نع ثيدحلا ىف اهيلع دامتعالا

 ةكاثلاو ءلايخلاو فرعلاب وأ عقاولاو قحلاب اهتلص ىدم
 نأ مزلي ال هب لثمملا نأ ناي يف اهيلع دامتعالا نكمي

 هلواذتملا تاروهشملاب ىفتكي دقف .قئاقحلا نم نوكي

 ْ .ةليختملا تايضرقلابو
 يف هب سأب ال انوع انل مٌدقت ريفتلا بتك نأ امك

 يتلا هقادهأو هصصق نم ميركلا نارقلا دصق نع اهثيدح

 اهداعبأ وحن تاساردلا هذه انعفد ام اذإف .اهِلإ يمري

 انتإف ءةرصاعملا ةينفلاو ةيبدألا تاساردلا يف ةحاتملا

 نآرقلا صصق نم ىنفلا وأ يبدألا دصقلا نع ثدحتنس

 دصقي ام ىلإ هصصق يف ميركلا نآرقلا دصق لهو ؛ميركلا
 ةفطاعلا ةرانتساو ينادجولا ريثأتلا نم نونانفلاو ءابدألا هيلإ

 ليلدلا ةماقإو ةيلقعلا ميفلا ميدقت ىلإ ةفاضإ لايخلاو

 ىلإ ةوعد وه امنإ ميركلا نآرقلا نأ انيأر اذإف «ناهربلاو
  ةيلقعلا ميقلا يأ  ةمكحلاب نوكت ةوعدلاو هللا ليبس
  ةفطاعلا ةرانتساو ينادجولا ريثأتلا يأ  ةنسحلا ةظعوملاو

 .ناهربلاو ليلدلا ةماقإو نسحأ يه يتلاب لادجلاو

 نأ انقح نم هنإف .ءكلذك وهو «كلتذك ىيأرلا ناك اذإ
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 تاشقائنمو دودر

 تنأف ءهصصق نآرقلا هب مظني يغالب يف سامأ نع ثدحتن

 ققحي ام ةيصصقلا ةيبدألا داوملا نم راثخي نآرقلا نأ ىرت

 ثادحأ نم هادع امع ضرعي هنأو ءدصقلاب يفويو ضرغلا

 هذه نأب لوقن نأ ميطتن ال انه نمو تاليصفتو صاخشأو

 فيرعتلاو عئاقولا ميلعت ىلإ دصقت كلت وأ  ةصقلا

 تلزن ةيبدأ ةصق اهنإ لرقن نأ عيطتسن انك نإو «خيراتلاب

 .(ًالثم) راذنإلاو فيوختلا وه يفطاع دمقل

 نارقلا نم يصصقلا عينصلا اذه ىلإ نطف دقلو

 يف "7 ينالا نبا لاثمأ ًاينق وأ ًايغالب وأ ًايبدأ ًاليلعت هللعو
 بحاص مهركذ ريثك هريغو ؟*”رانملا بحاصو رئالا لثملا

 .اليصفت ”(ميركلا نآرقلا يف يصصقلا نفلا)

 :قيدس ام ةصالخو

 ىف ةيبدألا ةساردلا جهنم لمعن نأ سأب ال اننإ 1

 ينونو لصوملاب دلو :ء(1239 )1163  ريثألا نبا نيدلا ءايض (1)

 رئاملا لثملا) اهرهشأ ؛بدالاو ةغالبلا يف تافلؤم هل ؛دادفب
 .(رعاشلاو بتاكلا بدأ يف

 نم فورعم ملاع .(1935 )1865  اضر ديشر دمحم خيفلا (2)

 .نانل يف سليارط نم برقلاب دلو ؛يمالمإلا حالصإلا لاجر
 .هدبع دمحمو يناغنألا نيدلا لامج :نيخيشلا راكنأب رئأت

 ريفت :ةروهشملا هراثأ نم .1898 ماع رانملا ةديرج ردصأ

 ءادن ءرانملا بحاصب هيلإ راشي ام وهو (رانملا) ميركلا نآرقلا
 .اهريغو ..مالمإلا ججحو ىراصللا تاهبش :ءفيطللا نىججلل

 فلس امك للا هفلخ ةنحم 3. 3
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 امك ينآرقلا صنلا لماعن نأ نم  لقأ ال  اننأ ىلع نآرقلا

 ىلع فقن نأ انل يغيني نحنف ءصوصنلا نم هريغ لماعن
 اهلوح ام سردنو اهعمجن نأو اهسرد داري يتلا داوملا

 ةيقفطاعلاو ةيلقعلا رهاوظلا حضوتو اهتايح خيرات نيبت ةسارد

 دارملا هذه سردن نأ ايلع نإ مث ءاهب ةطيحملا ةينفلاو
 مهفو ظافلألا تالالد ىلإ يهتنل ءًاطبضو ًاقيقحت

 .مهفلا نم نيعون نيب ةقرفت نم دب ال انهو ءصوصنلا
 ظافلألا ىنعم ةسارد ىلع موقي يذلا وهو  يفرحلا ' لوألا

 ةفماغلا تاقالعلا حيضوت ىلع موقي امك لمجلاو بيكارتلاو

 ريبك ٍدَح ىلإ فقوتت رومأ كلت لكو .ةيخيراتلا تاراشإلاو

 ةبنلاب اهطرش يتلا ةفاقثلا كلت ..سرادلا ةفاقث ىلع

 اهنيدام ددح يتلاو ءرسفملا يف نورفملا ءاذه انعوضومل

 وهو  ىيبدألا مهفلا :ىيناثلا .مهبتك تامدقمه يف نويلوصألا

 ميق نم صنلا يف ام ديدحت ىلع موقي يذلا مهفلا كلذ

 روص نم صنلا يف ام ىلع فق'نف ءةينفو ةيفطاعو ةيلقع
 ىرخأ نم ءارألا هذهو روصلا هذه قلخ امع ثحبنو .ءارأو

 هنأل امأ ءاهنع ريعتلا ىلإ ةجاحلاب صنلا بحاص رعشي مل
 اوناك هل نيرصاعملا نأل امأو ءههفن ىف اهمهفي ناك

 .هنع اهنومهفي

 نأ وجرن انك يذلا جهنملا وه اذه ناك نإ - 2

 ءوجرت انك ًاضيأ اننإف ءهعوضوم قداصلا خألا هب جلاعي
 ىلإ تفتلي نأ ؛نآرقلا صصق نم ةصقب ًالثم برض دقو
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 تاشقانمو لا و فار

 لاحب رودت ال اهتوكو ميركلا نارقلا يف ةيصصقلا ةدحولا

 مهيلع ءايبنألاو لمرلا تاصخش لوح لاوحالا نم

 ىلع ءيش لك دعبو ءيش لك لبق مرقت امنإو ؛مالسلا
 ةيععامتجا نم ةيصصقلا ضارغألاو ةيئيدلا تاعوضورملا

 .خلإ ...ةيقلخخو

 تاعوضوملا ىلإ فرعتلا لواحي نأ وجرن انك دقلو
 ةروصلاك ةروشنملا راكفألاو ءارآلا كنع عد - ضارغألاو

 ةصقلا هيلإ يهتنت يتلا  يصصقلا ضرعلا يف ةرثعيملا

 يف تدرو صصقلا نم ةعومجم اهِيلإ يهتنت وأ ةدحاولا

 ءانبلا ةقيرط يف هرثأ هل ءهدحاو دصقم اهل ناكو ةدحاو ةروس

 رصانعلا عيزوت ةقيرطو ضرعلا بولسأ يفو ؛بيكرتلاو
 .راوحو صاخشأو ثادحأ نم ةصمقلا

 ةفيظولا هتوفت نأ نانف يبدأ ثحابل ناك امف ؛ًاريخأو

 اهب مدختو عمتجملا يف ةصقلا اهيدؤت يتلا ةيعامتجالا

 اهعيمج نونفلا اهيدؤت يتلا ةفيظولا هذه ءءايحألاو ةايحلا
 .ةضافإلاو ءاحيإلا ةيلمع دنع يهتنتو بدألا اهنمو

 :نالاؤس *

 يبدألا جهنملا موهينلا قداصلا خألا عبتا لهف - 1

 ؟هل يغبني امك

 صصق يف تدرو امك ىليع ةصق نع اذامو -2
 ؟هيركلا نارقلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

2 
 نويلوصألا اهنيدابم دّدح ةفاقث

 بحر جاهنم يف ريسلا لصاون نأ انل نآ دقف ءدعبو ..

 امو ةساردلا داوم عيمجت جهنمب ريس هنأ الإ دودحم ريغ

 ثاملك يف ةماردلا داوم ىلإ موهينلا خألا راشأ .اهلوح

 ةروس ىف)  ؟تايآلا أدبت نيأ نع ةباجإ :لاقف ةبضتقم

 ةقرفتم نكامأ ةعضب يفو ؛نارمع لآ ةرومو ؛ميرم
 .(؟..ىرخأ

 : اهكيلإف ليصفتلا ىلإ برقأ هجو ىلع امأ

 25  ميركلا نآرقلا يف ركذ دق ىسيع مسانإ 1

 لآ يفو :253 .136 .87 ةيا-ةرقبللا ةروس يف ةرم

  ءاسنلا يفو «84 :59 255 452 5 ثتايا-نارمع

 .78 246 تايآ_ةدئاملاو :171 .136 2157 تايآ

  ميرمو «١ 5 ةيآ  ماعنألاو :غ1156 ك14 «2 0

 فرخزلاو ء13 ةيآ - ىروشلاو «7 ةيآ  بازحألاو 234 ةيآ

 .14 6 ةيأ . فصلاو 227 ةيآ  ديدحلاو :«63 ةيآ

 ءقرم 11  نآرقلا يف تركُذ دقف حيسملا امأ - 2

 نيتيألا يفو ءنارمع لآ ةروس نم 45 ةيآلا يف درو ام اهنم

 نم 172 ةيآلا امهيلإ فاضي ءءانلا ةروس نم 71 +7

 17 تايآ  ةدئاملا يف اهركذ درو امك ءاقنأ ءاسملا ةروس

 .31 30 يتيآ  ةبوتلا يفو «75 :(ناترم) 72 (ناترم)
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 تاشقاثمو دودر

 اهنم ءةرم 34  نآرقلا يف تركذ دقف ميرم امأ 3

 ةراشإلا فلاسلا ةرقبلا ةروس نم 253 ؛87 يتيا يف درو ام

 لآ ةروس يف اهركذ درو امك .ةننىيع ركذ يف امهيلإ
 فلالا) 45 .44 .43 ؛غ42 237 236 :تايآ  نارمع

 .156 ةيآأ ىف ءاسنلا ىفو ؛(اهركذ رركت دقو اهيلإ ةراشإلا

 ركذ رركت 1 ءامهلإ ةراشإلا فلالا 171 :157 يتيأو

 246 .(ناترم) 17 :تايآ  ةدئاملا يفو ؛ةريخألا يف ميرم

  ةيبوتلا ىفو 2116 :114 :112و :110 78 275 2

 0000 .34 .27 216 :تايآ  ميرمو .31 ةيآ

 ةيآأ  ديدحلاو 257 ةيا  فرخزلاو 67 ةيآ  بازحألاو «5

 ,12 ةيآ  ميرحتلاو «14 6 ةيآ  فصلاو «7
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يق زمرلا

 «85 ةيأ  ماعنألاو 238 ةيآ  نارمع لآ يف كلذو ءميركلا

 .20 ةيآ  هطو .90 ةيآ  ءاينألاو «12 - 7 ةيآ  ميرمو

 (لفكي) ةملك فرعتب لصتي هنإف ةماردلا لوح امأ

 رهاوظلا ىلإ فرعتلا ينعي امك ؛ةينآرق ةيبرع ةملك اهرابتعاب
 لكو ءانتسارد عوضومب ةطيحملا ةيفلاو ةيفطاعلاو ةيلقعلا
 مهف ىلإ انب يهتني هظافلألا تالالدل فرعتلا عم ءاذه

 لصتي يذلا يفرحلا ىوتسملا :نييوستم ىلع صومنلا
 ّىصلأ وه يذلا يبدألا ىوتسملاو .نيلوصألاو نيرسفملاب
 مغرو «ظافلألا تالالد ..ينآرقلا صصقلاو زمرلا عوضومب

 هرظن يف مرهيلا خألا هيلإ بهذ ام ةبارغ فشتكن نأ ةلوهس

 نأ يفخن نل اننأ الإ «ءًالثم (لفكي)  اهركذ تادرفمل

 يف اهرئأو ظافلألا تالالد جردت ةعباتم ديري يذلا بدأتملا

 عبتتي مجعمب انل نيأ نمف ءانمجاعم هفعست نل جردتملا اذه
 ةيراضحلا لماوعلا نم اهريغو ةيعامتجالاو ةيسفنلا رهاوظلا

 ةشايجلا ةكرحلا كلت لالخ ةيبرعلا ظافلأ ىلع اهرثأو

 عم تلوادت ةيفاقثو ةيمايسو ةينيد ةفهنب تأدب يتلا ةبئوتملا
 تالواحمو طاطحتالاو راهدزالا رورصع ىلإ مايألا

 ناولألا ةفلحخم ًاممأ تلمش ىتح تدتماو .خلإ...ضوهنلا

 .رضاحلاو يضاملاو ءامدلاو

 نم اهبيترت ىلع ةيرغللا يناعملا هيف زيامتنو ؛ظافلألا
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 تاشقانمو دودر

 نم رسقملل ىذدعم الف ..اهروهظ ىلع ةيحالطمالا ىناعملا

 اهيف يحنيل هريفت ديري يذلا ظفلل ةيرغللا ةداملا يف رظنلا

 ةيوغللا 03 عر يل راتب مل ضريلا نع ةوخلا يناعملا

 نم ءيش ل اقل اد اناا ىلع ها ا

 وه ناك ءةملكلل يرغل ىنعم حيجرت ىلإ هنم يهتني كلذ

 ام اذإو «باتكلا يأ يف برعلا اهتعمس نيح فورعملا

 جرختل هلك هيف اهدورو عن نارقلا يف يلامعتسالا اهانعم

 .ًالثم (لفكي)

 هقكي وهو فاك ىنعمب لفاكو ءلفك نم لفكي -

 هسفنب ليفك وه :لوقتو هلع قفئيو هلوعي ىنعمب هلقكيو

 تيار «لوقتو. .ةب لفكتو لانملاببهعيرخل هع, لقكو ةلاعتو
 هب لفتكاو ؛نالفل افيدر انالف تيأر ىنعمب نالفل ًالفك انالف

 .يئارو هتلعج ءىيشلاب تلمتكاو . هفذترا

 .هب مئاقلا ىنعمب هلفاك يلعج « لوقتو

 فعض : ءازجلا نم لمك هل .لوقتو

 .يلإ همض : هلام ينلفكأ «لرقتو

 3 :هط ةروس نم 40 ةيآلا يف تدرو 0

 صمقلا يفو 4 ملَثكَي نم لع ُيلدَأ له ُنُدَك كلتا 1
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 متولفحَي تيب لهأ َحْإَ يلتأ لَه َكلاَنث :- 13 ةيآلا

 0 نوقفنيو هنولوعيو هنوفكي ىنعمب يأ 24 مكن

 يماحلاو بيقرلاو رمألا ىلع مئاقلا ىنعمب تدروو
  ةيآ ءلحنلا ةروس يف ىلاعت هلوق يف هيلإ نكتري يذلا

 .4 الد ْْتصِيع َهَلَأ ُمُثْلَمَج ٌدَمَوط :- 9

 ةروس يذ ىلاعت هلوق يف فعضلا ىنعمب تدروو

 نيف 2 .هلوُسَرب ًاوُنماَدَو َهَشَأ أرُقَّتآ» :- 28  ةيآ ءديدحلا
 مو مح
- 

 ءةهيمحر نم

 ةبأ ؛« ص ةهروس يف لام ىلإ لاملا مض ىنعمب تدروو

 .4باطخلا ىف فّرَعَو اَبيِلْيْكأ َلاَمث© :- 23

 نركي دق موهينلا قداصلا خالا نأ  أذإ - ىرت تنأف

 رعي ملو اهلوح ام نيبتي مل امك ًاديج هتسارد داوم عمجي مل

 هل أرقت تنأو ةصاخ «مامتهالا نم اهّقح ظافلألا تالالد

 ًايوغل نكمي ةيناثلا ةرملل تدرو يتلا (لفكي) ةملك نأب لوقلا
 ؟حجوزتي ًاضيأ ينعت نأ

 :دعب اذامو

 تابككرملا ىف ةرظنلا يه اذه ىلت ىتلا ةروطخلاو

 نكلو ءاهيلإ امو ةغالبو وحن نم ةيبدآلا مولعلاب نينيعتم
 نوكي الو ءهتاذل دوصقم لمع ةيوحنلا ةفصلا نأ ىلع ال

 تاودأ نم ةادأ اهنأ ىلع لب ءاميدق لاحلا ناك امك ريسفتلا
 تاءارقلا يناعم قافتا يف رظنلاو ءهديدحتو ىنعملا نايب
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 تاشقانمو كودر

 ةلئامتملا تالامعتسالا ءاقتلاو «ةدحاولا تايآلل ةفلتخملا

 مهفلاب هتيمت ىلع انحلطصا ام اذهو ءهلك نآرقلا يف

 ددحو هطورش اوطرتشا دق نيرسفملا نإ انلقو يفرحلا

 .هدودح نريومصألا

 يه تسيلف تابكرملا هذه يف ةيغالبلا ةرظنلا نع امأ

 هنيعب يغالب حالطصا قيبطتب ىنعت يتلا ةيفصولا ةرظنلا كلت
 يف ةيآلا جاردإ وأ ءاذكو اذك نم ةيآلا يف ام نأ حيجرتو

 نإ لب ءالك ءرخآ مسق نود ةيغالبلا ماقألا نم مق

 لامجلا لثمتت يتلا ةينفلا ةيبدألا ةرظنلا يه ةيغالبلا ةرظنلا

 .لامجلا اذه فراعم نيتمتو ؛ينارقلا بولسالا يف ىلرقلا

 صئاصخ فشتسا دذف . عراب قوذ يف ءهتامف يىلجتنتو

 يف ةقيمعلا تالمأتلا كلذ ىلإ ًامضنم «ةيبرعلا بيكارتلا

 نيب اهب ةصاخلا اهايازم ةفرعمب ةينآرقلا بلاسألاو بيارتلا

 انف هتاعوضومو ينآرقلا لوقلا نونف ةفرعمل لب «ةيبرعلا راثآ
 ةسارد نإ انلقو .يبدألا مهفلاب هيلع انحلطصا ام اذهو انف

 ساسالا ةفرعم يضتقي هنأ انحضوأ امك ءهيف لخدأ زمرلا

 .نارقلا صصق مظني يذلا يغالبلا ينفلا

 :نالاوس *

 ؟نورسفملا لاق اذامف

 ةصقل هارن يذلا يبدألاو يفرحلا رفتلا وه امو

 ؟نآرقلا يف 122 ىسيع
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ل 3
 - ال يب رح يو

 توق ميرم نبا ىَيِع كيلذ»

 (074َنورنَي هين ىذْلا يحل

 : ميركلا نارقلا ىلإ *

 ًاروم نآرقلا ريفت يف جهنملا ريغتي نأ ىرن انك نكلو

 نم اهقرفتم ممجن تاعوضفوم هريفت ىلإ ءام بيترت ىلع
 ناكو «لثملاب لثملا رّسفنو ءهيشلا ىلإ هيشلا نرقتل ءهنكامأ
 ءاهجهانمب هيف ًاذخأو ةيدألا ةماردلا ىلإ ريفتلل ادر اذه

 ًاروس نآرقلا لوانت ىلإ مهريسافت ىف اوبهذ لوألا نأ الإ

 نأ الإ مهريسافت ضرعن نحنو انل سيلو ءام بيترت ىلع
 ةساردلاب اهلصول هذه مهتقيرط انتمزلأ نإو «مهيأر دنع لزنن

 بيدألا بدأ ىلإ انرظن بوجو ليبق نم اهربتعن نأ ةيدألا
 .ةكسامتم ةدحو هل نأ ىلعو - ىلعألا لثملا هللو  ةلمج

 ؛«ضعبب هضعب مهف هلماكتب انل أيهتيو ءًاضعب اهضعب ممل
 نأل رثان رش وأ ءرعاش رعش نم ًاعطق قوسن نأ ٌحصي ىِيلن

 ىف نوكي دقو ههيف يأر ةجح وأ ءهنع ةركف دهاش اهيف

 اذه ضقني ام «رثانلا رثن وأ ءرعاشلا رعش رئاس نم اهريغ

 عمجن نأ حصي ال هنإ لب ..ام هجوب هيلع رثؤي وأ ءهددحي وأ

 هخرؤن حورتف .هرثان رشتو هرعاش رعش نم ٠ًائيعم انف هنم
 مهفي لق هحيدم نأ نيسانتم «هنوئتف رئاس نع رظنلا نيعطاق

 . 4 : ةيآلا ١ ميرم ةروس 0
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 تاشفانمو كداودر

 ديزي وأ «نيئملا نيذه ديزي دق هعضو نإ ذإ «هئائرب

 ناجح. امهوحأ

 لوألا لصت ةاعارم ةدحولا هذه ةاعارم نم دب الف

 اذه ققحن نأ اننكمأ نثلو ءديعلا ىلإ بيرقلا درتو رخآلاب

 ةروم هلك نآرقلا انعبات نإ نآرقلل ةيبدألا ةساردلا نم ءزجلا

 مهقلا وأ يلخادلا جهنملاب ىّمي نأ نكمي ام ققحنل ةروم

 بدالا لصو قيقحت عيطتن ال اننأ الإ .فثتملا قّدلا

 انه نمو «هبحاص ةيصخشب بدألا مهفن ثيحب بيدألاب

 ىلإ هزواجتن الو هيغن ام لك وه ءينارقلا صنلل انمهف نوكي

 الو ءهيلإ ونرث ال قفأ هنأل ءهتايحو بيدألا خيرات نم ءيش
 صنلا مهفن نيح اننإو «هجئاتنو هراثآب الإ انتايح لصن

 بابسأو تابالم نم ؛هلوح امب يسفنلا هّوج نيبتن ينارقلا
 .لاوحأو مئاقوو لوزن

 :هلك كردت ال ام *

 ال انه اننكلو ءهّلج كرتي ال هلك كردي ال ام ليق دقو

 ضعبلاب ينم اوفتكت نأ وجرأف لجلا الو لكلا كردن

 .ريثك ضعبلاو

 ادب يتلا نيترولا عم موهينلا خألا عم فقن نأ لبقو
 خالا قّقح له :لاؤس يلاب رطخي ءامهسرد هنأ هئيدح نم

 بيدألا بدأ ىف رظنلا طرشب هيلع انحلطصا ام مرهينلا
 خألا شاع له «قدألابو ..؟هيأرب يلدي نأ لبق ةلمج

 ؟ةرعفل ولو اهأينتي نآرقلا لالظ يف لقألا ىلع موهينلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 :ةيئاجه فورحب ءدبلاو ءميرم ةروس #*

 هللا ديحوت ررقت يتلا ةيكملا رولا نم «ميرم ةروس»)

 يهو ثعلا ةديقع ررقتو ؛هب قيلي ال امع ههيزننو هتردقو

 دقو .ةئاجه فورحب تئدُب ةروس نيرشعو عست ىدحإ
 اهلعلو فولأم ريغ بيرغ نع ثدحتت رولا هذه نأ ظحول

 ءدبلا نوكيل كلذو .اهتاممبو اهئامسأب قطنت ىتلا ةياجهلا
 نمسلا فرعت ال بئارغ يقلتل ًادادعإو عامسالل ًاعرف بيرغلا

 .(ةفولأملا

 :ميرمو نارمع لأ ةروس نيب ىيحي هدلوو ايركز *
 0 8 داوي ا د

 سس ممكب 10 ع م ل ا نأ ارتملا نب لك نك

 0 9 بر لاَ 9 َنيِحاَّصلَأ 32 اينو انزصحو ادَيَسَو هللا

 لآ َتكَدِلدَك لاق رقاع َنَأَرَمآَو ركلا ىنلب دقو مدع يل

 نأ َكَحَياَ ّلاَك 1 ل لَمْج بر لاق ءاثد ام لمي

 خيصت امك دبي الو نم الإ هيل كلذ تددنأ هلك
 .' 4( ركبالاو َيِتَلأِب

 مدبع كير تمحر ركذ» :ميرم ةروسم يف تركدو

 .41- 38 :تايألا ءنارمع لأ ةررس (1)
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 تاشقانمو دودر

 نع نإ ب ر لاف 3 اَيِفَح ءاَدن مير بعدان ذإ 9 ايِركَر

 بر 0 نكح ْمْلَو ايس ابيع سأرلأ لمتساَو يم معلا

 ارقاع زارمأ را سلا يوم

 را مس م 6. 2 م 4 راسم و 3

 د لاء نم ثيرير نري اك

 دي ممم لقب كري ان ركب ب
 000000 مل لمحت

 سام ر.ع

 اًنَيِع ريثكحلا ّنِم ٌتغلب دقو اًرِقِاَع 0 ٍتناكو

 , ُلَبَم ني َكلُبفَلَل دقو ُنْيَه َّلَع وه كلير لاق َكِلَدُك

 كف لأ كليم لك يَ ل لكنت بر لا © اَعِيَع

 ٍناَرْحِملا نم ءهيرَق لع جرن ©9 اًيوَس لال تنل ىساتلأ
 بككحلا زُح َىِدَبي © اًبِيَعَو ٌهَرْكَم احبس نأ مبتلِإ حتنأ
 ا 27 ا نع مَمكَي 69 اتم قتل ُهتااَو روع

 هلع ملمو 17 اًيصع ار يع ني د دوو يي © ان
2 04 

 ةراشبللا نع نارمع لآ ةروس يف ثيدحلا ىرن اذكهو

 ركذب هقلكتو, «ةآ هل هللا :لعجي نأ ايركز بتلطو :ىبعب
 ةروس ىف دجن امنيب «راكبالاو يشثعلاب هحيبستو ري هبر

 نأ مهيلإ هئاحيإو بارحملا نم هموق ىلع ايركز جورخ ميرم

 .ىيحي ىلإ اهجوم باطخلا دجن امك ءايشعو ةركب اوحبي
 2204 درع بحكلا ذم ىْحَيي

 هر اشر رز 26 6

 رح ثعبي موبو تومي موبو دلو مري

 .159 2 :تايألا ( ميرم ةروس )010

 .12 :ةيآلا ءميرم ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 :ماوتلا ةصقلا *

 نارقلا ىخآ دقو «ميرم ةصق (صعيهك) ةروسلا ركذتو

 ةروس نأ رظنلل تفلملا نمو ءعضوم ريغ يف نيتصقلا نيب

 امنيب ؛ىسيعب اهتراشبو ميرم ةدالو نع تثدحت نارمع لآ
 اهلمح نع (صعيهك وأ ميره ةروس يأ) هذه انتروس تئدحت

 :ًايوس ًارشب هللا حور اهل لثمت امنيح اهفقوم نعو ىسيع

 يل نكي َنأ> : مالفلاب اهرشب امنيح ةيسفنلا اهرطاوخ نعو
 رطاوخلا تغمو ."”4مينَب أ لَو رشي ىنْسَسَمَي مَلو مدل

 ءاهمه فعاضتف عضولا نمز ءاج ىتح ميرم سفنب بعلت
 نونظ ريدقتل امنإو 0ك اكل ءاهئرح دتشاو

 ,204ينَت اًينن تحكم اذه لم تب ىتيلي#» :اهيف سانلا ها يح ل ا

 ًاراوح حوت يتلا ةميركلا يآلا 5 نأ مهملا نمو

 لاق ِقِلِلَذُك ٌلاَدظ :يهلإلا لوقلا لمحتو ايركز راوحب ًاهيبش

 1 ا ف ا يي كا

 انأ تات» :4ُنْوكتَم لك 1 ُلُوَي اني :ىضق اذإ هناو
 .404كضعَقَم

 جرخي ايركز دجن امك اننأ ظحالن نأ ًاضيأ مهملا نمو

 اننإف ميرم ةروس يف ًاطاخم ىيحي هنبا دجنو بارحملا نم

 .20 :ةيآلا ءميرم ةروم (1)

 .23 :ةيالا ءميرم ةروس (2)

 .21 :ةيالا «ميرم ةروس (3)

 .21 :ةيألا ءميرم ةروس (4)



 تاشقائمو دودر

 ملكي ىيع دجنو .هلمحت اهموق هب تتأ :ميرم ًافيأ دجن
 .ايص دهملا يف سانلا

 هلوق نيب ةنراقملا ميركلا ئراقلا ةنطف ىلع بغت الو

 ىلع ىلاعت هلوق نيبو 24د ايَبَو» ىبحي نع ىلاعت
 || يقدر ابو ىع

 كِلذ» :همأ ىلإ ىيع ةبسن ئراقلا نع بغت ال امك

 امر .©064© َنوُرْسي هف ىِزَل يحل 1 ص نبأ ىسع

 ىلِإ ءاملا ةلامر دهملا يف وهو ىسيع هب لمجأ ام ؛لمجأ

 !(قحلا لوق) ضرألا

 اهنأل ءاهيتبرجت لب اهتبرجت تفوتما دف هتلامرل اهنإو
 نالوسر امهب ماق ؛نيتوعدو نيتبرجت مقاولا يف تناك

 نبا ىسيعو ىيحي امهو «ةقيرطلاو ةعبطلا يف نافلتخم
 .ةيبألا ةمراصلا ةريغلا ةرعد .؛لاح لك ىلع يهو !ميرم

 وأ امراص قحلا لوق نكلو .ةيضرلا ةحمسلا ةريغلا ةوعدو

 :رورغلا دانعو تاوهشلا ةيامعب مدطصي نأ دب ال ًاحمس

 كلتو ةمدصلا هذه هرصع ىلع حيسملا ديلا ىصحأ دقو

 اولاقف برشي الو لكأي ال مهءاج انحوي نإ :لاقف ةمدصلا

 هنإ اولاقف برشيو لكأي ناسنإلا نبا ءاج مث .ناطيش سم هب

 .ةاطخلاو نيراشعلل بحم سيرش لوكأ نانإ

 .14 :ةيألا ءميرم ةروس (1)

 .2 : ةيآلا «ميرم ةروس (2)

 .34 :ةيآلا ءميرم ةروس (3)



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ىلإ وه هنأش يف سانلاب تذخأ يتلا ءاوهألا يه

 اميظع اناتهب ميرم ىلع هب لاق نم مهنمف) اش تاهح

 تاملك يف اذكه . .(ًادإ ًائيش هللا ىلع هب لاق نم مهنمو

 ىتيع كيذ# :هنُم سائلا فقاوميو ةتلاسربو فيا تره مللت

 اذإ يبر كناحبسم ©« َنورتس هيف ىِزْلَأ حلا ترو مم نب

 .نوكيف نك هل لوقت امنإف أرمأ تيفق

 :ىلوآلا ىلإ *

 نأ تدكو ضرعلا ةعباتم ىلإ ًابذجنم ينتدجو امنيب
 داليم ةصقل هارأ يذلا يبدألاو يفرحلا ريسفتلا ضرع أدبأ

 لوقي يفن نم يلع اقر نأكو ترعش نارقلا يف هن ىسيع
 دعو فق - ًافطل)  ماشلا لهأ انئاوخإ ةغل ىلعو - :ىل

 ءاذه كيضعقي كجهنم نإف ءاولاق اذامو نيرفملا ىلإ

 .(هنورظتني كءارقو

 :ةقدللا ةرافسلا ؛ةكلذف *

 ريلاب ةعراملا ينثحتي يلخادلا فئاهلا نأ مغرو

 عوضوملا طقن نم ةيناثلا ةطقنلا لقألا ىلع ٌمتال ىلوألا وحن

 نع اباغ دق نيلوصألاو نيرسفملا مهف نأ فشكت يتلاو

 مظني يذلا يغالبلا ينفلا ساسألا حيضوتب متخألو ؛موهيلا

 .هصصق نارقلا هب

 ةمتاخلا وحن ىطخلا لقئأ الأ ىلع يصرح مغرو

 نم يقبتملا زيحلا نأ يروعشل يننأ الإ «ةساردلا رامثأو
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 تاشقانمو دودر

 لاوقأ ىلإ ضرعأ نأب حمي نأ نكمي ال ةلاقملا هذه

 فشكت يتلا ةكلذفلا هذهب دّهمأ نأ تيأر دقف «نيرسفملا

 حيسملا نع يمالسإلا ركفلا دوسي ناك يذلا مهفلا نع
 تاريرقتلا نأ ىلإ رظنلا تفلأ امك «*ميرم نبا ىيع

 اذكهو :ليجانألا يف ءاج امل ًالامجإ ةبراقم تناك ةينآرقلا

 يف ماعلا نآرقلا بولمأ عم ةينآرقلا ةصقلا بولسأ قستي

 ىرقأ ةجحلا نوكتل ثادحألا نم فورعم وه ام اهداريإ

 دشأ هددص ىف نحن يذلا ميرم ةروس لصف يف اذهو .مزلأو

 بوجو ىلإ نيعماسلاب ةريخألا ةيبيقعتلا تايآلا بيهت «ةوق
 هليوأتو ًاحيحص ًامهفت نّودمو فورعم وه ام مهفت

 ىلإ ميقتسملا قيرطلا وه كلذ نأ ىلإو ءًاميلس ًاليوأت
 ,.ةقيقحلاو قحلا

 نيملسملا ءاملع دحأ نإ لوقت ةيخيراتلا ةكلذفلاو

 ةرافس لمعب موقي ناك  نآلا همسا ركذأ دعأ ملو  نيمهفتملا

 ةطللا تتاكو «ةيلاطيإلا نذملا ءارمأ دحأ ىدل نيملسملا

 ةطللا اهل ,ءنذدملا هذه يفو ؛ىطسولا نورقلا يف ةينيدلا

 ململا ريفسلا اهيف ناك ىتلا تابمانملا ىدحإ ىفو ؛ةينمزلا

 هتيشاح دحأ وأ ريمألا هل لاق ريمألا طالب ىلإ ةرايز يدؤي

 ىلإ ريشي ناكو (!؟دمحم ةيحيوص رايخأ فيك)  هدافم ام

 .كنفإلا ةثداح ىلإ حّمليو اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ

 .ةريغلا اهؤلمت سفن نم قحلا ةلوق تءاج انهو

 .ةقبللا ةرافلا بمانت يتلا ةيضرلا ةحملا ةريغلا اهنكلو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 امهمهتا ناتأرما امه)  هانعم ام ململا ريفلا لاقف

 .نارقلا اهأّرب دقو ءهلمحت اهموق هب تتأ امهادحإو ءامهلهأ

 .ا(امهثرن نحف

 وه اذه نأ ىلع ةلالدلا يف ىفخي الأ دهاشلا عضومو

 هللاب ناميإلا بقعت يتلا ميلستلا حورل هذهو يمالسإلا مهفلا

 الأ دهاشلا عضوم نأ امك «ءلسرلاو بتكلاو ةكئالملابو

 نبا ىسيع ةدالول نيطاخملا روصت نم ثدحتملا هقث فثكي

 لاوقأ نع هيف ثدحتن ءءاقل ىلإو .بأ ريغ نم ميرم

 دقو .ةينآرقلا ةصقلا بولسأ ىلإ صلخنو ءنيرفملا
 ءةصقلا ثادحأ نم فورعم وه ام قيقحت ثحلا ايفتقي

 ىلإ حوتفم جاهنم يف رين نحنو ءلبلا انب دتمي دقو
 ةرهاظلاو ةونبلا ةرهاظو ةينيدلا ةرهاظلا لصأ نع تاشفانم

 .خلإ..ةيآرقلا

 حهنملا مازتلا وه ءريغ ال دحاو ديقب ءاذه لكو

 .مكل لوقأ قحلاو «قحلا ءاغتباو

0( 
 عوضوملا لوح تاشقانم

 هميمص يف اهنكلو

 لاوتأ نع نوكي نأ مويلا لاقمل يطيطخت ناك دقل
 نبا ىسيع داليم ةصق نع هيئترن يذلا يأرلاو ءنيرفملا
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 تاشقانمو دولز

 ثاحبألاو «ةينآرقلا ةصقلا بولمأل ضرعتلا عم ؛ة8غميرم
 يقتلا نأ لبقو «''”يضاملا لاقملا رخآ يفو .خلإ...ةنراقملا

 يه يتلاب لداجتنو هرواحأو هنم تبثتأ موهينلا خألا عم
 جاهتم ىف رين نحنو «ليبسلا انمامأ دتمي دقو) نسحأ

 ةرنلا ةرهاظ ةييدلا ةرهاظلا لصأ نع تائقانم ىلإ ءحوتفم

 لوح نم تاشقانم نأ يردأ نكأ ملو .(ةينآرقلا ةرهاظلاو

 آمازل لعجتس «(قداصلا لوح نمو ؛قداصلا عم عوضوملا

 تفشتكا يننال ءاهريغ لبق اياضقلا هذهل ضرعأ نأ ىلع

 يهو «قداصلا خألا اهيلإ دلي يتلا ةيفلخلا نّوكت اهنأ

 يف هنم رظن يذلا راظنملا يهو ءهلخادب كرحتي يذلا راطإلا

 نيذلا لعجت ىتلا ىه ىهو ؛(نآرقلا ىف زمرلا) نع هتسارد

 «نونوكي ام ترئارإ 2000 ام دعبأ ريفكتاب هل اودصت

 .باوصلا نع

 :ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصف *

 هباتك يف ”يلازغلا دمحم وبأ مالسإلا ةجح لاق
 رفكلا ةقيقح نأ ملعاو) :هيلاعب روكذملا ناونعلا هاطعأ يذلا

 .موهينلا ىلع هدودر نم ةثلاثكا ةملحلا (1)

 ين دلو ؛(م1058-1111) فورعملا يمالسإلا ملاعلا (2)

 دعب نبقيلا غلب هنأب هلإ راشيو ةريثك ناذلب فاطو .ناسارخ

 نم ذقنملا) هياتك ىف اهروم فومتلاب كلشلا نم ةلحر

 .قالخالاو كوللاو ةديقعلا يف ةديدع تافلؤم هل .(لالفلا

 مولع ءايحإ :هتاباتك رهشأ نم ؛(ةيمالسإ ةيركف ةرهاظ) لثم دقو
 .ةينطالا حئافن ؛ نيدلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةسندملا بولقلل يلجنت ال لالضلاو قحلاو ءناميإلاو
 رارسأ ىلجتت فيكو» :لوقيو :(لاملاو هاجلا بلطب
 .مهتطالس مهدروعمو .ءمهاوه مههلإ اوذختا موقل تركلملا

 نم ءالؤهف .مهتلوعر مهتعيرشو ءمهرزئاندر مهمهرد مهتلقو

 ماهلإب له ؛ناميإلا ءايض نم رفكلا ةملظ مهل زيمتت نيأ
 لامكب مأ ءايدلا تاردك نم برلقلا اوغرفي مل مهو ؟ىهلإ

 تاساجنلا لئاسم الإ ملعلا ىف ةمهل ةعافب الو ءىملع

 نم ًاثيش اولاني نأ تاهيه تاهيه ؛ةطولخملا هايمملاو ةيسحلا
 ةيقب مهيف عيضت الف ءانيرهلاب لاني ال يذلا بلطلا كلذ

 در كو اَِْكَو نع كون نم نَع سرعت :ىلاعت هلوق أآرقاو كرمع
 نمي مَع وه كَم َّنإ ِدليلأ َنِب رتلم َكيَذ © ايدل ةزبحْلا الإ
 .1'' "#4 ئَدتمَ نسب دلع ٌوُهَو ليس نع ََص

 بتارم نع ةريغص ةمدقمل مالسإلا ةجح صضرعيو
 قيدصتلاو بيذكتلا دحب فيرعتلا يف ضوخي امك دوجولا

 نيثئحايلا ماقمو ىقلخلا ماوع ماقمل ضرعيو ءامهنيب قرفلاو

 ليوأت ىلإ ردابي نم سانلا نم ملعت نأ يغبني مث# :لوقي م
 هريفكت ىلإ عران ال ًاضيأ اذهف «نونظ درجمب صنلا رهاوظ
 ال رمأ ىف هليوأت ناك نإف لاق اميف رظني لب ءماقم لك يف

 قلف نإ لوقي نأك كلذو ءهرفكن الف دئاقعلا لوصأب قلعتي

 هنوك عم ليوأتلا اذه نإف ءرزجلا ةطساوب ناك ىسومل رحلا
 م در

 موطلاك ترف لك نكد :ىلاعت هلوف عم قفتي ال

 .30 29 :ناتيألا ءمجنلا ةروس (1)
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 تاسشقادمو دودر

 .«هئطخن لب ىحاص رفكي نأ عوسي ال هئإف #0 ريِظَعْل

 :نوناقو ةيصو *

 رفكي ال امو رفكي ام حرش نأ ملعاو» :لاق مث

 امأ .«نوناقو ةيصوب نآلا منقاف ءاليوط ًاليصفت يعدسي

 اوماد ام ءةلبقلا لهأ نع كناسل تفكت نأ يهف ةيصولا

 .امهل نيضقتانم ريغ ءهّللا لوسر دمحم هللا اَّلِإ هلإ ال نيلئاق
 .هِيَي هللا لومر ىلع بذكلا مهزيوجتب لصحت ةضقانملاو

 قلعتي مق ءنامسق تايرظنلا نأ ملعت نأ رهف نوناقلا امأ

 .عورفلاب قلعتي مقو «قبس امك دئاقعلا لوصأب

 ناميإلاو ؛هّللاب ناميإلا يه :ةثالث ناميإلا لوصأو

 ملعاو .عورف كلذ ادع امو ءرخآلا مويلاب ناميإلاو ءهلوسرب

 ركني نأ يهو ؛ةدحاو ةلأم ىف الإ عورفلا يف ريفكت ال هنأ

 حيحملا رتاوتلاو) عطاقلا رتاوتلاب في يبنلا نع تبث ًامكح
 رئاي ةمألا هلع تعمجأو (رتاوتملا ضيفتسملا ريغ

 .ناضمر

 :رخآلا مويلاو هّنلاب نامدإلاو ةيقسلفلا موهينلا ةيفلخ *

 ةجح يأر ضرع دعبو ؛نآلا كل حضتا دق هاسعو

 ناك هنأ (ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف) يف مالسإلا

 .13 :ةيآلا .ءارعشلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 تيغثتي ىتح ةلبقلا لهأ نع هنال تنكي نأ ضعبلاب ىلوأ

 امو ءةئالثلا ناميإلا لوصأ نم موهيلا فقوم نم - لقألاب -

 .(...عورفلا يف ريفكت ال هنأ ملعاو) عورف كلذ ادع

 يف اياضقلا هذه يف موهينلا ةيفلخ كل ضراع انه انأو

 هّللا اهيلع ينردقي ةجح ىوقأو ةروص غلبأو قطنم لمكأ

 (!)ءاتفإلا ىلإ نيعراملا نم ضعلا عّرتي الأ وجرأو
 نوكي دّقف يردي نمو ؛هيأر رقي هنإ نيلئاق ةصرفلا نوديصتف

 يبجعي اال امم نوكي دقو .مهبجعي ال وأ مهبجعي امم هيأر

 ةروص غلبأو عيطتسأ قطنم لمكأب هضرعأم يننكلو : ابقنأ

 !اهيلع ىوقأ ةجح ىرقأو كلمأ
 هب ًاعاشقا وأ هل ًارارق وأ يأرلل اسامح اذه سيلو *

 .هضقن وأ هرارقإو هدقنو هتشقانمل ًادههمت لب ءهل اجيورت وأ

 نيح  ىلعألا لثملا هّللو  ميركلا نآرقلا كلمك ًامامت

 غليأو قطنم مكحأ يف اهضرعي وهف ءاهرقي ال ءارأل ضرعي
 .زجعم هلك نآرقلاو ءال فيكو ء؛ةجح ىوقأو بولمأ

 اهقيز فشك ام اذإ اهنالطب نيبيو تفاهت نأ ثبت ال اهنكلو
 .ناهربلاو ةجحلا اهدض ماقأو اهجرهب نم اهاّرعو

 :!؟فدحلا نوشهنيو نوئعطن نيذلا *

 نوضري ال نيذلا نم ىنتأ ىرت تنأف ءاذكهو

 يضترأ ال يننأ امك حلا اوشهنيو اونعطي نأ مهفنأل

 ضعبلا نأ ودبي ام وهو «ةدماه ةثج ىلع زهجأ نأ يسفنل

 مث اتم لب ًاهوشم مصخلا يأر نوضرعي مهف .هلعفي لاز ال
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 تاشقائنمو تدولر

 خأ اي كل لوقأ نأ دوأ ةيساثملا هذهبو اهيلع لوزهجي

 ال ينال - يكتهلا دومحمل اهلوقأ نأ ديرأ الو - قداص

 مهل نأ ودبي نيذلا ضعبلا لواحي امك ةكرعملا يف هجمدأ

 شهني يذلا وه يحلا نئاكلاف «ءيح  اذإ  كنإ)
 اه كيمو انهو ء«شهنت الو نعطت ال فيجلا نأل «محلتلاك

 داوج ىلع ضكرلا نم كعنمي ضرألا يف ءيش الف

 يلا كتنحم يف كل لوقأ اذكهو !ميكحلا لاق اذكه

 .متياو ربصاف .اهب رمت

 :موهنتلا ملكت اذكف »

 فقوملا اذه فقأ نأ تزرحت يننإ ءمكل لوقأ قحلا

 دومحم خألا طبغأ يننإو .«بيرق نم ةروص هيف يطعأ يذلا

 عوبسأ لك ةمهملا هذهب عرقي نأ هباصعأ لمحتست يذلا يكحهلا

 تارم ىف نوفلاخي هنع ةرم ىلإ ةرم نم نوفلتخي صاخشأ هعمو
 ةعياتتم ةلوطم تاثقانم نم (سيلاوكلا ءارو) راد امل ؛ةديدع

 (2)(دئارلا) مكتديرج نم لغشت دقو «.تاعاسلا تقرفتسا

 قيرطلا تاوطخ يه ليصافت يف انلخدت دقو ءاريك ًاّيح ءاّرغلا

 .الجؤم وأ ًاميدق ارأث ىنعت «ةيماع (1)

 .انعأل ليوغلا دودررو .موهيلا - يكتهلا راوح رثث ثثح 22(
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ىسنن الأ ىلع ؛ثيرتت وأ عرستو ؛قيفت وأ عستن دق يتلا

 .جهنملا ىلإ ةدوعلا نم دب ال مساحلا قرتفملا دعو .حهنملا

 :ةركذن *

 نأ ميركلا ئراقلا ركذي نأ هلك صرحلا صيرح انأو

 نمزلا مرصت يل ةينمأ لقألا ىلع ققحأ نأ ىلع دقعنا دق يمزع

 ينع ينغي ال اميف يلاغشنا اهب مايقلا نع يناهلأو مايألا تنافتو

 شاقنلا اهيلإ ينظقيأ ىتح نيملاعلا برل سانلا موقي موي ًائيش
 يوغل جهنمل ةنطوت بتكأ نأ يتينمأو .مرهينلا قداصلا خألا عم

 .نارقلا ريفت تاسارد يف مهي نراقم يفن يبدأ

 قاستاو همظن ةغالب يف ةيبرعلا ةزجعم نارقلاو

 ىلع لزنأ ميركلا نارقلا نأ ىسنن الو) .هرارسأو هعاضوأ

 نم اهب لوانت امب نآرقلاو ءاعم هريثكو هليلق زجعم طمن
 اهرّوصو :؛زاجعإلا لالج ىف اهزربأ ىتلا ةقيتدلا ىناعملا

 يف ةعواطملا نم هب اهكر 7 ,زاجملاب اهقطنأو ةقيقحلاب
 اهرهظأ دق بيكارتلا ىلإ بكارتلا ليوحتو بيلاسألا بلقت

 ال هلك خيراتلا ىلع اهالجو هنم بجعلا يضتقي هبال ارهظم

 .(ةصاخب برعلا ليج ىلع
 ال يذلاو - صاخلا نآرقلا بولسأ نوفرعي ال نيذلاو

 اوئرع نإو مهنإف  مدلاو محللاب نآرقلا جازتماب الإ نوكي
 امنإو .نودعيم هنع مهنإف لمجلا روصو ظافلألا تادرفم
 نم تفرع يذلا ليجلا كلذ يف ميركلا نآرقلا بادآ تدرقفنا

 نايبلا ةفص يف هبشي امم .هيف اهلوانت يذلا بولسألاب هربخ
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 تاشقاكمو دودر

 اتبنم هدنع فقيو همهفي نم لك ىلإ ىحوي ًايحو نوكي نأ
 ذخأو لمأتلا نامدإبو رظنلا نم صحفو .يأرلا نم لاحب

 ةفاسم نم فرحلاو فرحلا نيب اه قيضأ يف يورتلاب ىفنلا

 الميو ركفلا رهبي ام ىلإ «بيكرتلا عادبإو مظنلا ةقدل ىنعملا
 اه |ريمفت نوكي نا هاه وأ «نيستت الهو. ابكع نوبصلا
 نيب ةوبللا جردتسا دقف هأرق نم) :نأ نم رثألا يف ءاج

 نيرسفملا مامإ هّللا محرو ءا(هيلإ ىحوي ال هنأ ريغ هيبنج
 ملو نآرقلا أرق نمم بجعأل ينإ) :لاق نيح '''”يربطلا

 ًاليوأت هديرن اننكلو (؟هتءارقب ْدتلي فيك .هليوأت ملعي

 بحاص موحرملا رييعتب «ةغالبلا ةقيرط ىلع قطنملا مكحم
 ,(20نآرقلا زاجعإ

 ءاريتساو ء«ىنعملا قيقحت اهب داري ةغالبلا ةقيرط)و

 رسفملاو خرؤملا 823(4 )839  يربطلا دمحم رمعج وبأ 010

 ةرمملاو دادعب يف ملعلل الط لقنتو ناكتيرط يف فلو «هقفلاو

 خيرات) : خيراتلا يف هتافلؤم نم .رصمو ايروس يف ماقأو ةفوكلاو

 يل نالا عماج) : هباتكو .(لاجرلا خيرات)و (كولملاو لسرلا

 بيدألا .(1937 )1880  يعفارلا قداص ىفطصم هفيلأتب ماق (2)
 هتاقفلؤم نمو .نيواود يف هرذصأو رعشلا مظن .فررعملا يبرعلا

 هط بانك ىلع ًادر (نآرقلا ةيار تحت)و (نآرقلا زاجعإ) ةريهشلا
 نيبو هيب تراد امك . 6 ماع (يلهاجلا رعشلا يف) نيبح

 دودر ىدم ىلع ظحاليو .ةفينع ةيدقنو ةيبدأ كراعم داقعلا ساع

 «ساوقأ نيب اهيلإ دنسب يتلا تاسابتالل هيمفن ليوغلا ذاتمألا

 قيض ىلإ درعي كلذ ببس لعلو ؛شماره يف اهركذ متي ملو
 .تالاقملا رغنل ةفيحصلا يف حاتملا زيحلا
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ىلع بهاذملاو هوجولا ذخأو ءهنم ةهبشلا خالتماو ءهتياغ

 ىلع يفوتت نأ دعب ءاهنم فلأتي يتلا هئازجأ نم سفنلا

 سفنلا هب رعشت نأ نكمي ام لباقي ءافتما مالكلا يف اهتهج

 ابهذم اهل دجت الو ءهنع فرصُت ال ىتح :؛ءازجألا هذه نم

 ينايبلا مازلإلا كلذ نم نوكيف ؛هيلإ دصقلا ريغ ًاهجو الو
 .(ايضقمم امتح ناكو مِلِلا ىنعملا ةعبط هحوت ىذلا

 «ةغللا تاقبط ىلعأ نع جرخي مل ناك نإو نآرقلاو)

 كلذب ىتأ هنأ ريغ ءاهفيرصت يف ةداعلا هوجو نع زرب الو
 ةقيرط همظن نم لعجف :ناسللا ءارو نم ال سفنلا ءارو نم

 هوجوو ننم ىلع ىناعملا رادأو ؛ةيناللا ةقيرطلا يف ةيفن

 سيلف «سفنلا يف يناعملا هذه بهذم اهنأك ظافلألا لعجت

 ةغل همكح ىف وه نم وأ ىبرعلا ىلع ةيآلا أرقت نأ الإ

 .(فلختت الو أنت ال :اهبهذم هفن ىف بهذت ىتح «ةغالبو

 :مهحاورأ دوقت مهتئسلا برعلا *

 مهتنلأ برعلا نأ نآرقلا زاجعإ بحاص لوقي امكو
 لزن كلذبو مهتنسلأ نم نآرقلا مهدات دقو ءمهحاورأ دوقت

 لك نم يلقعلا نيوكتلاب دبتت يتلا ةبلاغلا ةرطفلا ةلزنم مهنم
 قئاللا مامتهالا لنت مل ديدشلا فسألل ةقيقحلا هذهو .ةمأ

 .ةيسفئلاو ةيدألاو ةيوغللا اهبناوج نم اهتساردب كلذو ءاهب

 هللا مهحماس  انئاملع نم موقلا ضعب رثكأ دقلو

 اونّول يأرلا نم لئابقب اوؤاجو «نآرقلا زاجعإ يف مالكلا
 مهنأ ديب «تافلتخم ريغو تافلتخم ًاناولأ مهبهاذم اهيف
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 تاشفانمو دو در

 .جهنم الو قيرط ريغ ىلع ًاضرع كلذ يف نورمي
 :(ءانمألا خبش) اهلمح ةئامأ *

 اذهل ةتطوتلاو ةنامألا هذه نإف خيراتلاو ةقيقحللو

 انذاتسأ (ءانمألا خيش) ىبأ يسفنلا يبدألا يوغللا جهنملا

 لمحل ضهني نأو الإ يلوخلا نيمألا خيشلا موحرملا

 تمتها ودي ام ىلع اهككلو ءةمردم كلذل أعنأو اهتيلوؤسم

 هتذيملت ءاشتسابو «ىرخأ ةيبدأ صوصن ةماردل مسهت ام رثكأ

 مهعيمجو «نيرخآلا نم ليلق ددعو (0). طاشخلا تنب ةروككدلا

 هللا ىزجو ..مامألا ىلإ مدقتت ةلواحملا دجن ال نيرثكم ريغ

 .ريخ لك يلوخلا حفلا
 :نيرخآل يقتع يف ةنامأ *

 ىسنأ نأ يننكمي الف ءانمألا خيش انركذ دق انمد امو

 جهنملا اذه ةيمنت ىف لضفلا مهل ناك نيرخآ اخايثأو ةذتاسأ

 عيطتسأ ال يننأ مغرو «ةرشابم ريغو ةرشابم ةقيرطب ينهذ يف

 .(19988 )1913  نمحرلا دبع دمحم ةشئاع .د هب ترهش بقل (1)

 ةيبدالاو ةيمالسإلا تاساردلا ىف ةصصختملاو ةيعماجلا ةذاتمألا

 .1939 ماع ةرهاقلاب ةيبرعلا ةنللا مست يف تجّرخت .ةيوغللاو

 خيشلا اهذاتسأ نم تجوزتو 1941«2 ماع ريتجاملا تلائو

 يف تلمع .1950 ماع هاروتكدلا ىلع تلصحتو ءىلوخلا نيمأ

 نارقلل ىنالا رفتلا :اهتافلؤم نم .ةيدوعلاو برغملا

 ؛ةوبنلا تيب تاديم مجارت ؛نانإلا اياضنو نآرقلا «ميركلا
 .يبرعلا بدألل ةذيدج ميق
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زرمرلا

 ةغللا ةذتاسأ ركذأ نأ ينتوفي الف رصحلا ليبس ىلع مهركذ

 ""يفاحلا نيمألا ذاتسألا لاثمأ نم انمايأ ىلع نيدلاو ةيبرعلا

 37ةفرع يداهلا ذاتمألاو 2”ينالسملا دومحم خيشلاو

 روتكدلاو ؟*”ةرهز وبأ خيشلا ةمالعلا انذاتمأ ىسنأ نلو

0 

02) 

(3) 

(04) 

 بيدأو رعاش :(2004 -1916) :يفاحلا نيمألا دمحم

 برق (ةعمجلا قوس) هتدلب يف ميركلا نآرقلا ظفح.يبيل

 ةيلك يف جرختو ؛ةرهاقلا يف ينيدلا هميلعت لصاوو «سلبارط
 .سشلبارط ةيوناث يف امردم لمع مث .1946 ماع مرلعلا راد

 مرلعلا ةيلكل ًاديمعو «برفلا سلبارط ةيالو يف فراعملل ًارظانو
 .ناريد ىف هرعش ردصي مل .ةيِللا ةعماجلا يف

 0.2 ماع سلبارط يف دلو :يتالسملا رصع دومحم خيشلا

 هذلاو دي ىلع ةينيذلا همولع ىقلتو ميركلا نآرقلا ظفح اهبو
 سنلبارط ىلإ داعو رصم ىلإ رجاه .ءاملعلا راك نم ناك يذلا

 ةمردملاو اشاب دمحأ ةيلك يف سيردتلاب ماتو «1933 ماع

 لدعلل ارظان نّيع امك «ءسلبارط ةيوناث يف مث ءايلعلا ةيمالسإلا

 .1960 ماع ىتح برغلا سلبارط ةيالو يف

 «ملعمو رعاش :(1973 )1910  :ةفرع نب ريغملا يداهلا

 ةيملاع ىلع لصح مث .(هطامق) هتدلب يف ابتيد اميلعت ىقلت

 ةبلك نم سيردتلا ةزاجإ لانو :.1936 ماع رهزألا نم ءابرغلا

 لمع هدلب ىلإ هتدرع دعبو .1944 ماع رهزألا يف ةيرعلا ةفللا

 ..سلبارط ةيوناث يفو ءنطيلزب يرمسألا دهعملا يف اسردم
 يف هدئاصق رشن .ةيميلعتلا تاسؤملا نم اهريغو

 .ةهللا فحصلا

 ملاع :«(1974 )1898  :ةرهز ربأ ىفطصم دمحم خيشلا

 مث ءاطنط ين ملعتو ءرصمب ىركلا ةلحملا يق دلو .«فررعم

 ةيلك يف سيردتلاب ماقو ءةرهاقلاب مولعلا راد ةلك يف جرخت
 - هدعاقت ىلإ ةرهاقلا ةعماجو رهزألاب قوقحلاو نيدلا لوصأ
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 تاشقائمو دودر

 ديلاو ؟*”يميهاربإلا ريثبلا خيشلاو ''”ىسوم فسوي دمحم

 47 اماك زيزعلا دبع روتكدلاو "”بيطخلا نيدلا بحم

 ذومححم ققحملا ةمالعلا ذاتمألاو (5) يلق ليس موحرملاو

0 

02) 

0) 

(4 

000 

 خيرات ؛مالسإلا ين لدجلا خيرات :هبتك نم .1958 ماع
 تارضاحم :يمالسألا هّمفلا ين ةبرقعلا .ةيالسإلا بهاذملا

 .نايدألا ةنراقم «ةينارصنلا ىف

 ذاعسالاو هيقفلا :(1963 )1899  :ىموم فسري ذمحم .د
 هل .هناملع ةهبج ءاضعأ نمر .رهزألا يف نيدلا لوصأ ةيلكب

 يف مكحلا ماظن)و (مالسإلا يف قالخألا) :اهنم ةديدع تافلؤم

 .(مالمإلا

 ركفملا :(1971 )1889  :ىيميهاربإلا ريثيلا دمحم خبشلا
 خيشلا عم 1931 ماع سسأ رتاج ةمالعلاو حلمملاو

 اميف اهسأرتو (نييرئازجلا ءاملعلا ةيعمج) سيداب ديمحلا دبع
 .(رئاصلا) ةميحص ردصأ ءدعب

 دلو :يمالمإ بتاك 0 )1887  :بيطخلا ردا عب
 رادل انيأ بيطخلا حتفلا وبأ هدلاو ناكو ءملعت اهبو قشمد ىف

 سسأو ةرهاقلا ين ماتأ .قمشمد ين اهينأت ذنم ةيرهاظلا تكلا

 حتفلاو (ةيرهش) ءارهزلا :نيتذجم اهنع ردصأو حفلا راد
 .حيحصلا حيضوت «نآرقلا رئارس :هتافلؤم نم .(ةيعربسا)
 .يرصم بتاكو ركفم :(1991 )1919  :لماك زيزرعلا ذيع

 نم ايفارغجلا يف هاررتكدلا ىلع لصحو ةيردنكسإلا يف دلو
 يف ةرازولا 6. ائانو فاتوالل آريزو ريثخا .ةرهاقلا ةعماج

 تيوكلا هتلمج امك .ءرصانلا دبع لامج نيئرلا دهع يف رصم
 مالمإلا)و (ةصقر ةيآ) :اهنم تافلؤم ةدع هل ءاهتعماجل آيئر
 ةصق)و (ريغتم ملاع يف ةبورعلاو مالسإلا)و (ةيرصنعلا ةترفتلاو

 .اهريغو ..(انيك
 - يمالسإ ركفمو بتاك ,.(1966 )1906  :ميهاربإ بطق ديم
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف رمرلا

 مهنم دافأو ريخ لك انع هللا مهازج ريثك مهريغو «©"ركاش
 .ةملسملا ةيبرعلا ةمألا هذه باش

 :ةداهشلا ىلإ ةئامألا نم ةدوع *

 ًابوره نوكت دق ىتلا ةهجولا هذه ثيدحلا انّرج دقل

 .ةموصخلاو دودللا يف نلألا هب سرتمت امم اروع ل

 كلذ ءارو نلو ءلحنو بهاذم نم ضعلا ىلع ذخأي امو

 ةنتف مث «ريفكلا ةعاص نم سيياقملا هذه هرصحت ام اّلِإ هلك

 !؟ةداهشلا متكأ نأ يل فيك «نكلر

 ىلإو لاق امب دهشأ نأ دب الف يمامأ موهيلا ملكت دقو

 0ع مريب 00 يح مام

 هتالاقمو هرعش رشن .رصصب طويسأ يف دلو .رعاشو بيدأو
 ناوخإلا ةكرح باّتك زربأ نم ربتعي ء(ةلامرلا) ةلجم ىف ةيدألا

 نرقلا تاينيعبرأ تاونس يف اهيلإ هباستنا دعب اهتاعدو نيململا
 يف ملاعم)و (نآرقلا لالظ يف) :هتافلؤم زربا نم .نيرشعلا
 ةيعامتجالا ةلادعلا)و (ةرافحلا تالكشمو مالسإلا)و (قيرطلا

 .(نيدلا اذه)و (مالسإلا يف

 ءررهشم قمحمو ملاع :.(1997 )1909  :ركاش دمحم دومحم (1)
 هتالاقمو هئثاحبأ رشنر «ةرهاشلا يف سردو ءةيردنكسإلا يف دلو

 تافلؤم هل .ًاسردم ةيدوعلا يف لمعو .؛ةلاسرلا ةلجم يف
 اهرهشأ نم ميدقلا يبرعلا ثارتلاو بدألا يف ةديدع تاقيقحتو

 .اهريغو ..(رامسأو ليطابأ)و (يبنملا)
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 تاشقائمو دودر

 هيف وطخأ نأ توجر جهنم يف أطوش عطقأ نأ ًالمآ ..هللا ءاش

 !؟اذه ققحي نأ يلثم عيطتسي لهف «مامألا ىلإ ةوطخ

 زجعلا نم اوتوأ نامز لهأ نم يننأ رعشأ ىتنأ مغرو

 !ةردقلاو دجلا نم مهفالسأ يتوأ ام فاعضأ نواهتلاو

 ..وجرأ يتنا الإ

5( 
 موهدخلا ملكت اذكه :ءدب ىلع دوع

 يتلا عيضاوملل مويلا ضرعأ نأ لبق بسانملا نم هلعل
 دوعي نأ (موهيلا ملكت اذكه) اهادجم نوكيس ىتلاو ءانددح

 ءارآل ينثقانم هب تأدتبا ام ىلإ هتاركذم يعم ميركلا ئراقلا

 نأ ينمهيف ةبسانملا هذهبو) :؛ٍفئموي تلق دقو .موهينلا خألا

 قحلل راكنإ يأ ًاظحالم بتكأ اميف سيل هنأ ةيادبلا نم قفتن
 مالسإلا انفرع قحل هنأو .لوقيو ركفي نأ يف يحلل يعيطلا

 لرقي دحأ هريغ وأ دلبلا اذه يف قبي مل ولف ءهيمحيو هررقي
 يف فذقأ انأو  ءانمألا خيش ريمتبو . يدحو تلقل قح هنإ

 يف كراشأ الو ءيريمض مامأ أربأل «4قح قح هنإ» :رانلا

 .(ةمصولا هذه مالسإلا مصو

 ىف ةشقانملا ةطخ تعضو لوألا لاقملا سفن ىفو

 مدينملاب شاقنلا ادن نأ قداصلا خلا يل حمم اذإو) : يلوق

 قيقحت ىلإ يهتننو برُض يذلا لثملاب ينثن مث عبتا يذلا
 .(خلإ ..اهيناعمو ظافلألا تالالد

 مهف يف يبدألا جهنملا ىلإ ترشأ «جهنملا» يفو

227 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 زمرلا ىلإ رظني نأ نكمملا نم) :تلقو ءهريسفتو نآرقلا

 نأ ترعشتسا يننأك يننكلو .(جهنملا نم ًابناج هرابتعاب
 نآرقلا يف زمرلا ةساردب ذخأي مل نوكي دق قداصلا خالا

 ذإ «يبدألا يوغللا جهنملا اهيضتقي ىتلا تايوتسملاب اجردتم

 (زمرلاب مامتهالا درجمل) زمرلاب مامتهالا مشضي نأ امأ تلق

 وأ ةتباكلا راكفألا باحصأك انلعجيو انترظن نّولي نأ ةجردل

 .دانعلاب نياصملا ةدارإلا ىضرم

 نأ ىلإ ّرجي ام وه اذهو .هنيعب أطخلا وه اذه نإ

 ظفللا ربتعن نأو «ليوأتلا ىلإ ةجاح يف سيل ام لّوأتن

 دعت نأو ءهريسفت ىلإ ةجاح يف ًاهباشتم يداعلا يوغللا
 .اهنع ةيداعلا ةغللا لمتحت ال أركف ةحضاولا ةركفلا

 هل يغيني ال نارقلا سردي يذلا نإ ..) :ٍذئموي تلقو

 لعفي يذلا نإ ذإ «هيلع هتادقتعمو هءارآأ ضرفي وأ هنولي نأ

 سمأ ىلع ًامئاق ًاديدم ًامهف نآرقلا مهفي نأ هككمي ال اذه

 دمتسملا ديدحتلا ىنعملا ديدحت وأ مهفلاو سردلا نم ةملم

 ظافلألا ءارو نم لوقأ داكأ يننإ لب «ةينارقلا ظافلألا نم

 لوألا لاقملا نم ىقبت ام امأ .(هريغو ىنعم نم ةينارقلا

 يسفنلا يبدألا يرغللا جهنملل ليصأت وهف يناثلا لاقملاو
 امل نايبتو «فيرشلا ينارقلا صنلا هب لماعن نأ يغبني يذلا

 ةصق يف هب لاق امب لاق امنإ موهينلا خألا نأ نم هتدقتعا

 نيتي ملو ةساردلا داوم ممجي مل هنأ هعجرمف ىسيع داليم

 .اهظافلأ تالالدو اهلوح ام
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 تاشقانمو دودر

 لاوقأ فرعتل ةمدقملا ةياثمب ثلاثلا لاقملا ناك دقو

 دق موهينلا خالا نأ اندقتعا نيذلا نييلوصألاو نيرفملا

 عبارلا لاقملا يف اندعوم ناك امنيبو ءاهتعباتم هلع باغ

 لاوقأل ضرعن نأ (1969 /3 /25) سمألاب رشن يذلا

 نبا ىيع داليم ةصق نع هيئترن يذلا يأرلاو «نيرفملا

 ثاحبألاو ةينارقلا ةصقلا بولسأل ضرعتلا عم .ّ# ميرم
 لاقم طيطخت وه اذه ناك امنيب ..لوقأ «خلإ ...ةنراقملا

 عم عوضوملا لوح نم تاشقانم مامأ يندجأ يب اذإف سمألا

 ضرعأ نأ ىلع ًامازل لعجت «قداصلا لوح نمو .قداملا

 نّوكت اهنأ تفشتكا يننأل ؛«ةيفسلفلا موهيلا خألا ةيفلخل

 يذلا راطإلا يهو «قداصلا خألا اهيلإ دنتسي يتلا ةيفلخلا

 نع هتسارد يف هنم رظن يذلا راظنملا يهو :هلخادب كرحتي

 .(نآرقلا يف زمرلا)

 :كرم لف ال للهمت #

 اذكه) مولا لاقمل اديهمت تلق سمألا لاقم يفو

 : (مرهيلا ملكت

 فقوملا اذه فقأ نأ تزّرحت ىنإ ..مكل لوقأ قحلا)

 دومحم خألا طبغأ يننإو «بيرق نم ةروص هيف يطعأ يذلا
 لك ةمهملا هذهب موقي نأ هباصعأ لمحتستت يذلا يكحهلا

 هنعو ةرم ىلإ ةرم نم نوفلتخي صاخشأ عمو عوبسأ

 نم «سيلاوكلا ءارو» راد امل ؛ةديدع تارم يف نوفلاخي
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نم لغفشت دقو «.تاعاسلا تقرغتسا ةعباتتم تاشقانم

 يه ليمافت يف انلخدت دقو ءًاريك ًازيح «ءاّرغلا» مكتديرج

 .«ثيرتت وأ عرستو ؛قيضت وأ عست دق يتلا قيرطلا تاوطخ
 نم دب ال مماحلا قرتفملا دنعو جهنملا ىسنن الأ ىلع

 .(جهنملا ىلإ ةدوعلا

 عطقأ نأ يتيئمأ لك يذلاو «جهنملاب تركذ نأ دعبو

 ىلدأس ىننأ مكتدهاع «تالاقملا هذه لالخ نم ًأطوش هيف

 تنك ىتلا ةصاخلا انتالج ىف موهينلا هيف ملكت امع ةداهشب

 دقو «ءنمحأ يه ىيتلاب هلداجأو هرواحأو هنم تنشنأ اهيف

 لمكأ يف موهيلا ةيفلخ نع يتداهش نوكت نأ تدهعت تنك

 وجرأو# ءهّللا اهيلع ينردقي ةجح ىرقأو ةروص غلبأو قطنم

 نوديصتيف (!)ءاتنإلا ىلإ نيعراملا نم ضعبلا عرستي الأ

 دقو .مهبجعي ال وأ مهبجعي امم هيأر رّرقي هنإ نيلئاق ةصرقفلا

 قطنم لمكأب هضرعأس يننكلو ءًاضيأ ينبجعي ال امم نوكي
 .«اهلع ىوقأ ةجح ىوقأو كلمأ ةروص غلبأو عيطتمأ

 وأ هب ًاعانتقا هل ًارارقإ وأ يأرلل اسامح اذه سِلو»

 ءهضقن وأ هرارقإو هدقنو هتثقانمل ًاديههمت لب ءهل ًاجيورت

 نيح  ىلعألا لثملا هللو  ميركلا نآرقلا كلسمك امامت

 غلبأو قطنم مكحأ يف اهضرعي وهف ءاهّرقي ال ءارآل ضرعي
  زجعم هلك نارقلاو !؟ال فيك  ةجح ىوقأو بولمأ

 اهفيز فشك ام اذإ اهنالطب نييو تفاهتت نأ ثبلت ال اهنكلو

 وجرأ .«ناهربلاو ةجحلا امهدض ماقأو اهجرهب نم اهاّرعو
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 تاشقانسو دودر

 ام (لقن) لواحأ نأ موهينلا قداصلا خألا يل نذأي نأ

 اهيف هيلع تلقثأ دق نوكأ الأ وجرأ تالج يف هنم تعمم

 .اديج ًاعمسسم اهيف تنك دق نأ وجرأ لبق نمو ؛ةلداجملاب

 ناهتما نم لجخيو هئايربك نع ثحبي قداصلا خألا

 امدنع هنإ ذإ ؛«هللاب قلعتلا ديدش كلذ ليبس يف وهو هفن

 نوكلا اذه نأ ريقي هللا حورب قالمعلا نوكلا هجاوي

 يف انه رظنا) :ةلمن لثم هلخادب كرحتي هرسأب قالمعلا

 هرسأب قالمعلا نوكلا نإ .انه رظناو كنيع حتفا ءيردص

 ينعدف) :موهيلا حيصي ٍدئدنعو (ةلمن لثم يلخاد كرحتي

 نأ داكأ انأفن) :لوقي ناك نأ دعب كلذو (يئايربك نع ثحبأ

 يهانتملا قالمعلا نوكلا اذه ةضبق يف لجخلا نم بوذأ

 نع تفكيو هتماق عفري نأ همهي موهينلاف «(ماظنلاو ةماخفلا

 نأ داذعتسا ىلع اذه ليبس يف وهو .!ةلافلاب ساحإلا

 هعطقو نيرخآلا رجه ولو هسفن ريع هللا ىلإ هقيرط ّقشي
 رطضي امدنع ًالوط رثكأ ودبي قيرطلا نأ) :مغر «هدرفمب

 فيك ملعتي نأ ديري وهو ء(هدرفمب هعطقي نأ ىلإ ءرملا
 .هّللا حورب ملاعلا عم لماعتي

 وه - زدزملا للا ينساب يار ىلا رخ اب هللاف
 ةعيبطلا نم لقعلا اهجتنتسي يتلا ىريكلا ةيركفلا ةقيقحلا

 دوحجلاو كشلاو غارفلا ملأ نم اهيلإ لوصولاب حاتريو
 غارفلل ملأتت هسفن نأ موهيتلا كرعشي هللا نوديو ءراكنإلاو

 ىوقلا توربج نيب ميضتو ةملظلاو ةهثحولاو نوكلل لئاهلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف رمرلا

 نع كتدحي وهو .ةعيبطلا ىف ءامرخلا ءامصلا ءايمعلا

 يف تاومألا عم ثحيي ًاتيم اهاضق يتلا ءادولا تاونسلا
 !رودجملا ملاعلا هجو

 فشتكا وأ جتنتسا هنأ ىلإ نئمطي نأ دعب مرهيلاو

 يف نوكلا اذه نضتحاو ىلوألا ىربكلا ةيركفلا ةقيقحلا

 هلقع يف ةداملا لوحتف هللا حورب هعم لماعتي نأ ديري هردص

 ريكفتو بجعو ةئثهد ةادأو فيفش حور ىلإ هقوذو

 !فاثتكاو

 ىتلا بيجاعألا اَلِإ ةيعيبطلا نيتاوقلاو هللا ننس امو)
 لقعلا غرفي الو ءنركلل يداملا ءابلا يف قلاخلا اهعدوأ

 طقي عاعش نم اهيعو تاظحل نم ةظحل يأ يف بلقلاو

 هابثنالا ريغيف ةداملا قاقا نم قفأ يأ نم امهتسدع ىلع

 نأ ميطتست دق كنأ كل رطخ اذإو |ةدابعلاو بجعلاو

 لك نأل ءاعم كينيع علقت نأ ىتت الف ةقيقحلا هذه لهاجتت
 .(اهب كركذي فوم ملاعلا فقم يف كرظن هيلع عقي ءيش

 : نمؤملا لقعلا بحاص ةغلب كئثّدحي موهينلا خألاو

 ىلإ جوألا نم ةلئاهلا هتباحرو هعاتا يف نوكلا نأ نع)

 ةريغصلا تارذلا يف دحاو ماظنب يي .ضيفحلا

 دجلا وه ؛هكالفأو هموجن تارايلمب «ةريبكلا تارجملاو

 .(طقلا نيزاومو قحلاو ءهيف وهل ال يذلا

 ةرهاظ نيدلا نأ ىري حورلا هذه سفنب موهينلا خألاو

 ةيبذاجلا مكحت امك «هتراضحو نانإلا ركف مكحت ةينوك
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 تاشقانمو دودر

 هنأكو ودبي اذه ىلع نيدلاو) :اهروطت يف مكحتتو «ةداملا

 فوطي يذلا ءركفلاب اصاخ انوناق ينوكلا ماظنلا يف عوبطم

 مالسإلا ىلإ «ةيئادبلا تانيثولا نم» ةفلتخم تارادم ىف

 وهو «راصبألا هانس فطخي ءدحاو زكرم لوح ءهدحوملا

 .(دبألا ىلإ ..رارمألاب لناح

 ًاصاخ ًامامتها يطعي موهينلا خألا نإف ؛ةبساتملابو

 لامتكا ةراشإو ديحوتلا ةمق اهراتعاب صالخإلا ةروسل

 !نيبلا متاخ هَ ًادمحم نأ ةلالدو ةينيدلا ةرهاظلا

 ليبلاو ةلوؤسملا ةرطفلاو ةتباثلا ةعيبطلا هذهو

 الو اهردهي نأ ميقلا نيدلل ناك ام ءميدق نم ةقورطملا

 يعور تالاسر نم لقعلا ىلإ ههجوي امي اهباح بحي
 عيمج يف اهيلع سانلا هللا رطف يتلا ةرطفلل ىده اهنأ اهين

 ىلإ فرعتلا ىلإ مهدايقب ذخأت نأ دب ال اهنأو ءهروصعلا

 .لبسلا ىدهأو لئامولا رسيأب «(قلاخلا ربكألا نئاكلا هّللا)

 نارقلا لعج دقو) :ىري كلذ دعب موهينلا خألاو

 اهتيناوقو اهرارسأو اهدهاشمو نوكلل يداملا ءانبلا تانبل

 .قلاخلا هّللا ىلإ فرعشلا قيرط ىلع تامالعو ًاروص
 ىلعألا الملا دنعو هدنع ام مهفل تاودأو لئاسو اهلعجو

 هذه تايوسم ىلع انلوقع جردنتف «ةداملا ءارو اه ملاع نم

 اهتادرفم نيب ةريثكلا بسلا كاردإ ىلعو تايدجبألا

 تقذحو اهمولعب تاألتماو اهتم تغرف اذإ ىتح ءاهتاملكو

 ىلع هعيقوتو اهب قلاخلا دي عقارم تأرو اهيف ةعنملا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 هملعب اوطيحي نأ ءاشي ام ملعت يف هلع تذملتو ءاهئايشأ

 ..هتوك نم هيلع اوردقيو هورشسي نأ ءاشي ام ريخنت ىفو

 ام كاردإل تحلص دق نوكت انلوقع لعل .؛هلك كلذ نيح

 رسلا نع ىلقع ملع كاردإلو ءنركلل يداملا ءانبلا ءارو

 .(اهءارو رمعي يذلا ربجكألا

 ءاج دقو ميركلا نآرقلا نأ ىري  ًاريخأ  موهيتلاو

 قيرط ىلع ايذهو احوتفم اجاهنمو ةينيدلا ةرهاظلل الامتكا

 ملاع نم ىلعألا الملا دنعو هدنع ام مهفو هللا ىلإ فرعتلا
 .هاتركذ يذلا وحنلا ىلع  ةداملا ءارو ام

 نوركفملا هيف دجي نأو دب ال ميركلا نارقلا اذه نإ

 لواحت ىتلا ءارالا تاثدحتسم هب نوهجاوي اه رصع لك ىف

 ةايحلا دراومو ةنيتامطلاو نيقيلا رداصم نم لّقعلا نامرح

 باتتنالاب زازتعالاو ةينابرلا باحر يف ةديشرلا ةيركفلا
 هيبسنالاو قلاقتلا هللا يهارف نم نادعتمالاو هايل

 مرمي يذلا قطنملا وه دحاو قطنمب هتلماعمو «هعم ةايحلابو

 هعم ةايحلا داذتماو هلإ ريصملاب ناميإلاو ءدوجولا ءانب هلع
 .دابألا ىذم ىلع ثعلا دعب امف

 ....ىلإو زمرلا ىلإ موهينلا ىهتنا قطنملا اذهب
 هذه ىلإ ادانحلا موهينلا نأ قرت تنأف ءلاذكهو

 .(نآرقلا يف زمرلا) نع هثحب عوضومل ىهتنا دق ةيفلخلا

 ءاوم ..زمرلاب لوقلا ىلإ ةيهتنم دب ال اهتايطعم كلت ةيفلخف
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 تاشقانمو د و در

 ةتباثلا ةعيبطلا هذهو لوقلا ىلإ ادانتسا ةزجعملا تركنأ اهنأل

 نيدلل ناك ام ميدق نم ةقورطملا ليبسللاو ةنوتمملا ةرطفلاو

 لقعلا ىلإ ههجوي اميف اهباح بحي الو اهردهي نأ ميقلا
 نأب نآرقلا مهف طبر ىلإ تبهذ ءاوم وأ ..تالاسر) :نم

 تاثدحتم هب نوهجاوي ام رصع لك يف نوركفملا هيف دجي
 قطنم لخدم ىلع لقعلا نأ تأترا ءاوس وأ «(..ءارآلا

 !ميظعلا نوكلا اذهل ميظعلا أبلا ريفتل يرصع ديدج

 :فاقلا ىلاإز

 لقعلا قطنمب ريسلا هيف لصاونو «موهينلا هيف شقانن
 «يرشبلا ريمضلا يف يه يه يتلا لطالاو قحلا نيزاومو
 ركألا لقعلا ةدارإ يه يهو ءنوكلا مكحت ىتلا يه ىهو

 اهمكحت الو نانإلاو ةايحلاو نوكلا مكحي يذلا

)6 
 اطخأو ..اطخأو ..أطخأ موهدنلا

 يتلا ؛ةيفسلفلا موهينلا ةيفلخل ضرعتأ نأ انه ديرأ ال

 ضرتفأم امنإو ءريدقتلاو دقنلاب هريخالا يلاقم يف اهتضرع
 تايطعم نأ ضرفنلو هةميللس ةيفلنفلا هع نأ ًالدج

 ةّرجعملا ضفري يذلا ضرغلا ىلإ تهتنا دق ةيففسلفلا هتفلخ
 : يكتهلا خألا (اهلقن) امك موهينلا خألا ةغلب .لوقيو

 دلو ذق حيسملا نأ رابتعاب اهريفت نكمي ةميركلا تايآلا)

 .(ةيداع ةايح شاعو ..رخآ يرشب لفط يأ لثم ةيداع ةدالو

235 



 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا ىف زمرلا

 وأ هتيضرف ضرفي نأ ًايملع موهينلا خألل ناك لهف
 ناك هفن يملعلا جهنملا نأ مأ !؟نآرقلا ىلع هذه هتيرظن

 ناك فيكو !؟هتيرظن نم ققحتلاو هتيضرف رابتخا هيضتقي

 | ؟هيلإ

 :نوع ريخ ريسفتلل يبدألا يوقللا جهتملا *

 زوجي ال هنأ ىلع قفتن ًاعيمج اننأ دقتعأ يننأ امبو

 ينإف كلذل « يبدأ صن يأ ىلع ًايأر ضرفي نأ ءام نانإل

 هيف تبتك يذلا مويلا ذنم ءادبأ هانأ ال ام ركذأ تلز ال

 سردي يذلا نإ) :لوقلا نم ؛لاقم رخآ ىلإ لاقم لوأ

 ذإ «هتادقتعمو هءارآ ضرفي وأ هنّولي نأ هل ىغبني ال نآرقلا

 ًاديدس ًامهف نآرقلا مهفي نأ هنكمي ال اذه لعفي يذلا نإ
 ىنعملا ديدحت وأ مهفلاو سردلا نم ةميس سسأ ىلع امئاق

 لوقأ داكأ يئنإ لي ؛ةينارقلا ظافلألا نم دمتسملا ديدحتلا

 .(هريغو ىنعم نم ةينآرقلا ظافلألا ءارو نم بولطملا

 ىلإ عجري نأ «موهيتلاب ىلوأ ناك هنأ ءيدنع حصألاو

 ام ةحص مدع وأ ةحص ىلإ فرعتلا لواحيو ميركلا باتكلا

 ةزجعم دوجو مدع نم  موهيلا هيلإ بهذ ام يأ  هيلإ بهذ
 نأ رابتعاب) ةميركلا تايآلا ريسفت ةيناكمإ مدع وأ ةيناكمإو

 .(ةيداع ةدالو دلو دق حيسملا

 راخال لوع رخ زئجحفتالا ىبدألا يرغللا جهنملاو
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 تاشقانمو دودر

 ىلع موقي اذه اهجهنمر , اهتحص مدع وأ تايضرفلا ةححص

 : تايوتسم يف جردتلا

 نأو اهسرد داري يتلا صوصنلا ىلع فقن نأ :اهلوا

 اهتايح خيرات نيبت ةسارد اهلوح ام سردن نأ :اهيناث

 .اهب ةطيحملا ةيفلاو ةيفطاعلاو ةيلقعلا رهاوظلا حضوتو

 ىهتننل ًاطبضو ًاقيقحت داوملا هذه سردن نأ :اهثلاث

 .صوصتلا مهفو ظافلألا تالالد ىلإ

 موقي يذلا وهو «.يفرحلا مهفلا :نيعون ىلع مهفلاو
 يف رظنلاو .لمجلاو بيكارتلاو ظافلألا ىنعم ةسارد ىلع

 ةغالبو وحن نم ةيدألا مولعلاب ةناعتسالا انيضتقي تاجكرملا

 دوصقم لمع ةيوحنلا ةعنصلا نأ ىلع ال نكلو امهيلإ امو
 ىلع لب ءاميدق لاحلا ناك امك ريفتلا نوكي الو ءهتاذل

 ناقتا ىف رظنلاو ؛هذيدحتو ىنعملا ناب تاودأ نم ةادأ اهنأ

 ءاقشلا و ءةدحاولا ةيآلل ةفلتخملا تاءارقلا يناعم

 .هلك نآرقلا يف ةلئامتملا تالامعتسالا

 تاقالعلا حيضوت ىلع يفرحلا مهفلا موقي امك

 دح ىلإ فقوتت رومأ لكو .ةيخيراتلا تاراشإلاو ةفماغلا

 ةبسنلاب اهطرش ىتلا ةفاقثلا كلت ..سردلا ةفاقث ىلع ريبك

 اهنيدايم دذح ىتلاو رسفملا يف نورسفملا اذه انعوضومل

 وهف «يبدألا مهفلا امأ .مهبتك تامدقم يف نويلوصألا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةرظنلا ساسأ ىلع نكلو ءتابكرملا يف ةيغالبلا ةرظنلا

 نأ حيجرتو هنيعب يغالب حالطصا قيطتب ىنعت يتلا ةيفصولا
 نم مسق «ةيآلا ةيآلا جاردإ وأ اذكو اذك نم ةيآلا يف ام

 ةيغالبلا ةرظنلا نإ لب الك «..رخآ مق نود ةيغالبلا ماقألا

 يف يلوقلا لامجلا لثمتت يتلا ةينفلا ةيبدألا ةرظنلا يه

 يلجستو «لامجلا اذه يناعم نيبتستو «ينآرقلا بولسألا

 بيكارتلا صئاصخ فشتسا دق ,عراب قوذ يف «هتامسف

 بكارتلا يف ةقيمعلا تالمأتلا كلذ ىلإ ًامضنم .ةيبرعلا

 راثآ نيب اهب ةصاخلا اهايازم ةفرعمب ةينآرقلا بيلامألاو

 .انف انف هتاعوضومو يتآرقلا لوقلا نونف ةفرعمل لب :ةيبرعلا
 نآرقلا لالظ يف شيعلا يضتقي مهفلا اذه نإ انلق دقو

 - نآرقلا  صصق مظني يذلا يغالبلا ينفلا ساسألا ةفرعمو

 .ةساردلا هذه يف لخدي امم زمرلا ةسارد نوكت دقو

 :جهنملا هلذخف جهنملا لذح موهينلا *

 جهنملل هنالذخب فتكي مل موهينلا قداصلا خالاو
 هتايرظن نم ققحتلاو هضورف رايتخا هيضتقي ناك يذلا يملعلا

 جهنملا لذخي نأ لواح هنإ لب ءاهضرف نم ًالدب
 تاللالد قمحي ملو هتسارد داوم ممجي ملف .يبدألا يوغللا

 خيراتب يناثلا انلاقم يف انحضوأ ام وحن ىلع ظافلألا

 نيرسفملا لاوقأ نم دفي مل هنإف كلذك :«(1969 /3 /19)

 هنايبت انأدب ام وحن ىلع ؛«نييلوصألا لوصأب ديقتي ملو
 :ناونع تحت ثلاثلا انلاقم يف (9 /3/22) خيراتب
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 تاشقانمو دودر

 "04م دين ىِدلآ يحل كلن مَع نأ ىبي كن» 82 كه ا هروم تع يش و و
 نيرسفملا لاوقأ انداريإ دنع اذه انلاقم يف كلذ لصاونمو

 لمف .مومعلا ىلعو .8 ميرم نبأ ىيع داليم ةصق يف

 .جهنملا هلذخف جهنملا موهيلا لدخ

 :ةرجعملاب نآرقلا لوق تبثيو موهينلا لذخي جهنملا *

 كلذف «ةزرجعملا ةينالقعو ةيقطنم تئثمب انه تسلو

 حضوأ نأ انه ينمهي امنإو ؛ثيدحلا نم رخآ ناكم هعضوم
 يف يبدألا يوغللا جهنملا عبتت يتلا ةمهفتملا ةساردلا نأ

 صن وه ام ةحيرصلا ةمكحملا هتايآ يف ةدحاو نآرقلا ريفت

 ةقان نع انثدحي مئادلا زجعملا نارقلاو) «ةزجعملل هتابثإ يف

 .نيط نم جرخ ريطو ةيح تبلقثا اصعو ةرخحص نم تجرخ

 اجيرخت الو ًاليوأت لبقي ال ثيدحب تايآلا نم ريثك نعو

 .(هظفل هلمتحي ام ريغ

 نىاكح نأ لإ تيل ٌلِسَت نأ انهم اَنَو» : ىلاعت لاق
 ص سرع ظهر م صم عض هصاسا) 2000 يي ؟ مدد هر م 2

 تتليالاب لس امو اب اريلظف 77 ةقاثلا 0 اناء نولوألا بج

 .3 ميرم نبا ىيع داليم ةصق يف نورسفملا لاق
 يف نورفملا هب لاق امب هماملإ مدعب ًاضيأ موهينلا أطخأو

 .34 :ةيآلا ءميرم ةروس (1)

 .59 :ةيآلا «ىىارسإلا ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 برض دق هّللا نأ ىسانت وأ !يسنو ءًالثم انل برض ام
 نأو «نوركذتي مهلعل لثم لك نم نآرقلا اذه يف سانلل

 الإ انب قيلي الف ءهصصق مظني يذلا يغالبلا هبولسأ نآرقلل
 نأ بجي كلذ لبقو «لاثمألا انن هللا برضي فيك فرعن نأ
 ءاليبس ميطتن الف لضن نأ ةيشخ لاثمألا برض رذاحن

 ال هنإ مث «ًالدج اَّلِإ لثم نم برفن ام نوكي نأ ةيشخو
 ال نحنو ملعي هللا نأو ؛لاثمألا هلل برغت نأ انب قيلي
 ربتعلو ركفتنو هلاثمأ لّمعن ىتح ملعن نأ انل َدِب الو ملعن

 .نارقلا صمقب

 خألل يغبتي ناك هنأ ةتطوتلا هذه يف لوقلا ةصالخو

 نبا) برض امل دصي الو عمتي نأ موهينلا قداصلا

 فرعي نأ موهينلا قداصلا خالل يغبي ناك ءالثم (ميرم
 هسفن نع دصي الو لثملل عمتي نأو نيرسفملا لارقأ

 الإ [هذقعَب امو نيَِنلِل اهُيِرْسَن ٌلشْمأْلا كليَو» ملعي نأو
 149 ٌنوُمِليَمَمْلا

 :!؟نوملاعلا لاق اامف *

 ةصق ىف نوملاعلا هدروأ ام ةصالخل ضرعأ نأ لبقو
 هنكمأ نإ ميركلا ئراقلا وجرأ نأ دوأ ميرم نبا ىسيع داليم

 هترشن يذلا يلاقم  ةءارق ديعي وأ ىلإ هتركاذب دوعي نأ

 ناونع تحت (1969 /3/22) يف ءارغلا دئارلا ةديرجب

 .43 :ةيآلا .؛تربكنعلا ةروس (1)
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 تاشسقانمو دودر

 يذلا 20نوُبْنَي هن ىِرَلا ْيَحلأ تفوق رم نأ ىتيِع َكَِدِؤ
 :ىراقلل رذتعأو .عوضوملا اآذه يش اهب سأب ال ةمدقم هرعا

 يننأكو ديفي ًاماع اناونع تعضوو تزواجت اذإ ميركلا

 :ىوم علاطأ مل انأو .نيرفملا لاوقأ ةفاك ىلع تعلطا

 رفعج يبأل ؛نآرقلا يأ ليوأت نع نايبلا عماج 1

 ةاضقلا ىضاق ءالمإ ,.نعاطملا نع نآرقلا هيزنت 2

 دمحأ نب راججلا دبع نسحلا ىبأ نيدلا دامع

 نويعو ليزنتلا قئامح نع فاشكلا ريسفت - 3

 رمع نب دومححم هللا داجل «ليوأتلا هوجو ىف ليراقألا

 .يرثخمرلا

 .ىبرعلا نباب فورعملا

 .يبطرقلا يراصنألا دمحأ

 نب ليعامسإ ءادفلا يبأل ا 5 ريسفت - _6

 .4 :ةيآلا ١ ميرم ةروس )10
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا ىف زمرلا

 دمحأ نب دمحم نيدلا لالج نيمامإلا يفت 7

 .يطويسلا

 .يدجو ديرف دمحم ذاتسألل ءرفملا فحصملا 9

 .توتلش دومحم خيشلل ؛ميركلا نآرقلا ريسفت 0

 .بطق ديم موحرملل .؛نارقلا لالظ يف -1

 .هزورد ةزع دمحم ذاتسألل .ثيدحلا رفتلا - 2

 :رادتعا ديزم *

 زجعلا نم اوتوأ نامز لهأ نم يننأ رعشأ يننأ مغرو

 اَلِإ «ةردقلاو دجلا نم مهفالسأ ىتوأ ام فاعضأ نواهتلاو
 ىتلإف ءاقخنو آمرد ميدقلا لت وه ديدجتلا نأ ىرأ انأو

 ةديدعلا انريسافت عباتأو دهجلا لذبأ مل يتنأل رذتعأ

 عوضوم ةباتك قحالا ينأ يرذع لعلو «ناولألا ةفلتخملا

 ع يمودر يتحار ثقو نم هل سلتخأو .ةرايس ةقيحص ىلع

 .يريغ قح نم كلذ ادع ام نإ ذإ

 تذختا نيذلا يتذتاسأو يحنايشأل رذتعأ امك اذه
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 تاشقانمو دودر

 .مهركذب  زيزعلا ئراقلا اهيأ - كيلع لقثأ نأ يتعاطتسا

 مهفل يدشرم ناك نم مهنمف ةددعتم مهئيدايمو نورثك مهو

 حاتفم ناك نم مهنمو «ليمألا اهجهنم اهجهنمو ةيبرعلا صئاصخ

 خيرأت ىلإ ينلد نم مهنمو ٠ : ليواتلا رارسأو زاجعإلا زرنك

 تاساردلا قافآ يمامأ حتف نم مهنمو ؛«همولعو نآرقلا

 برعلا بابش مهب دافأو ءريخ لك انع هللا مهازجف

 .نيرسفملا نم ملعلا ولوأ هلاق امع بيرق ءاقل يف ثيدحلا

 .نيفح أ هلآ نلعو ةمحس انيس ىلع هللا نلصو

7 
 ىسيع داليم ةبيضق يف نورسفملا لاق

 انملحر لصاون نأ لبقو - ميركلا ئراقلا اهيأ  دوأ

 ناك هنأ ةراشإلا دنع ريخألا انلاقم ىف انفقوت اننأ كركذأ نأ

 «نيرمسقملا لاوقأل عجري نأ موهينلا قداصلا خلاب ىلوأ

 الإ .هتيقلخ هل تملسم ول ىتحح .هب ىلوأ هنأ انرشأ نأ دعب

 امك .نارقلا ىلع ةزجعملا ضفر يف هرظن ةهجو ضرفي
 ىلع نآرقلا مهمل ةدعلا ذختي نأ هب ىلوأ ناك هنأ ىلإ انرشأ

 .ةقباسلا انتالاقم يف هانلّمأ جهنم
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 خلاب ىلوأ ناك هنإ انلرقل حاضيإ ديزم يطعن مويلاو
 لاوقأ نم راتخدسو «نيرسفملا لاوقأ نم ديفي نأ قداصلا

 نأ قداصلا خألا بنجت تناك يتلا لاوقألا كلت نيرفملا

 |ميرم نبا ىسيع يف (نورتمي) نيذلا نم نركي

 ةركف نإ) :همللت دعبو .قداصلا خألا ناك اذإف

 .يديرجتلا ركفلا ةميق عم قفتت هئنع نيملسملا نيرفملا

 قلخ ىلع ًاضيأ ريدقو ء«ريدق ءيش لك ىلع هّللاف «نزتملا
 امنإ :(..ةقراخلا تازجعملاب هّدمو ..بأ نودب حيمملا

 نأ رابتعاب اهريفت نكمي ةميركلا تايألا) :نأ ىلإ فدهي

 لفط يأ لثم «ةموهفم» وأ ةيداع ةدالو دلو دق حيملا

 هتلاسر جهوت نم الإ ..ةيداع ةايح شاعو رحخا يرثب
 .(يرشلا مهفلا قاطت يف لخاد كلذ نأو «ةمظعلا

 مغرو . قداصلا خألا هل فده ام اذه ناك نإ لوقأ

 هجوأ ةيلات تالاقم يف حضونسو ريسفتلا اذهب ذخأت ال اننأ

 اذه لثم ىلإ مفدت اهارن يتلا للخلا هجوأو انتضراعم

 «نيرسفملا لاوقأ ىلإ ةجاح يف ناك ًاضيأ هنإف  روصتلا

 يتلا هتاضارتفا نم ربك ءزج ىلع هدعاي امه اهيف دجاو وهن
 لقعلل ةيفانم اهنأ هروصتو تازجعملل هراكنإ اهيلإ هعفد
 ةسارد نم هانبت ام ىلإ ةجاح نود كلذو ء«ىنوكلا نوناقلاو

 .نارقلا يف زمرلل

 لوانتف «موهيلا قداصلا خألا أدب ثيح نم أدبنلو

204 



 تاشقاتمو دودر

 داليم ةصق لوانتن مث ءاهنمز دادتماو ةلافكلا نع ثيدحلا

 .هعفرو هتافو ىلإ يهتنل .هتازجعمو ىلع

 : ىلاعت هلوق رسفي وهو هفاشك يف يرشخمزلا لوقيو
 همسأ هم َةَمِظكَب كرمي هللا نإ ير ةكجلملا يَا ّْدِإ»

 نوكت نأ يأ - لدي نأ زوجيو .''”4ميْرم نإ ىسع ٌعبِسْل
 ماصتخالا نأ ىلع (نومصتخي ذِإ) نم الدب (تلاق ذإ)

 .اذك ةنس هتيتل :لوقت امك ؛عساو نامز ىف اعقو ةراشبلاو

 اهلمحو خفنلا نم ءادتبا «داليملا ةصق يف ذجن مث

 ءاهتناو «ضاخملا اهءاج ذإ ًايمق ًاناكم اهذابتناب ًارورم

 نيرسفملل ًالاوقأ دجن لوقأ «هلمحت اهموق اهئيجمو داليملاب
 : يلي ام قداصلا خالل اهنم راتخن

 زوجي ال :مهضعب لاقو) :هريسفت يف يبطرقلا دروأ

 نم هضعب دلولا ريصي هنآل «ليربج خفن نم قلخلا نوكي نأ
 ىلاعت هللا نأ كلذ ببس نكلو ءىنإلا نم هضعبو ةكئالملا
 ىف ءاملا ضعب لعجف هتيرذ نم قائيملا ذخأو مدآ قلخ امل

 عمتجا اذإف تاهمألا ماحرأ يف هضعبو ءابآلا بالصأ

 يف ًاعيمج نيءاملا لعج هللا نأو ءادلو اراص ناءاملا

 ليربج هيف خفف ءهبلص يف اهضعبو اهمحر يف هضعب ءميرم

 .«لبجحت ال اهتوهش جهت مل ام ةأرملا نأل ءاهتوهش جيه
 يف ناك يذلا ءاملا عقو ليربج خفنب اهتوهش تجاه املف

 .45 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 !(كلذب تقلعن ناءاملا طلتخاف اهمحر يف اهبلص

 نم ًاضيأ يبطرقلا هدروأ ام ىلإ ةراشإلا نم امل دب الو

 ا ع 0 و و ل | نكي َّنَأ بر تاو : ىلع هقلعت

 ءاكش ىلاعت هللا ةردق نم تذعيتسا ام ليقفر) دروأ ذقف

 5 هللا هفلخي ب مأ لبقتسملا

 دي ديف هَلَمَحَف (#9 :ىلاعت هلوق ريفت ىفو

 دروأ «20ِنا ْعْنَع َّلِإ ُضاَمَمْلأ اَمَدَبلَك © اًيسيق نكت

 نا ع 3 © ركع رق قة نع 2

 ءافلا ه ذهف "4م اع #2 ا سو ري ع دلما اَثلَعَو سس تتسم ع رم

 سرس كرع ورع احح ريس مخ مج

 ءهب تدبشاف هتلمحف#) هريسفت يف يرشخمزلا دروأو

 همسااهل مع نبال تيمسم تناك :ليقو , 4 ايف [ناَكَم

 لتق اهيلع فاخ ءانزلا نم تلمح :ليق املف .هفسري

 .(اهي برهف ءكلملا

 هبشم نب بهو لاقو) ؛ هنأب لوقلا ريثك نبا دروأو

 .47 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (1)

 .23 22 :ناتيآلا ءميرم ةروس (2)

 .14 12 :تايآلا ؛نرنمؤملا ةروس (3)
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 تاشقانمو د ودر

 اهبرض رصم دالبو ماشلا نيب تناك املف ةبراه تبهذ
 .(قلطلا

 ءةرمثم ليقو) :ةلختلا نع هثيدح يف ريثك نبا دروأو
 :ىلاعت هلوق ريسفت يفو .(ةوجع تناك :دهاجم لاف

 ؛ليربج (نماب دارملا :سابع نبا لاق .4آبت ني اَهندافط
 .اهموق هب تتأ ىتح ىسيع ملكتي ملو

 دق# ىلاعت هلوق يف (يرسلا) نأ ريسافتلا تدروأو

 يأر ىلعو هب دصقي امنإ 2! 74يِرَس كنت ِكْيَر ٌلَعَج
 .ةلخنلا عذج بيرق ناك يذلا لودجلا  روهمجلا

 ماكحأ يف يبرعلا نبا هدروأ ام اذه ىلإ انفضأ اذإف

 وه امنإ *”4وَلسَتلا عنج ِكِيلِإ َىْرُمَر» :هلوق نوك يف نآرقلا
 اهيتأي كلذ لبق تناك دقو «قزرلا يف بسكلا فيلكتب رمأ

 تلح لكم انلط :ىلاعت لاق امك ءبتكت ريغ نم اهقزر
 ده لَك انه يلآ َّنَأ يتب لا اني اًهَدِع َدَجَو باميلا ايي
 004 باح ربعي كي نس كدي هَل نإ هلأ دنع َن

 نع اهتحراج هّللا غرفف ًاغراف اهبلق ناك :انؤاملع لاق

 هللا اهلكو ءهبحب اهيلق قلعتو «ىِيع تدلو املف «بصتنلا

 ام اذإو «بابسألاب قلعتلا يف ةداعلا ىلإ اهدرو ءاهبك ىلإ

 .24 :ةيألا ءميرم ةروم (1)

 .25 :ةيآلا ءميرم ةروس (2)

 .37 :ةيآلا ,نارمع لآ ةروس (3)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يبطرقلا هدروأ امب 8 ميرم نبا ىسيع داليم ةروص انلمكأ

 تثكمو ءاهموق اهب رعشي مل ثيح تدلو) :يبلكلا لوق نم

 !(هلمحت اهموق تتأ مث «سافتلل ًاموي نيعبرأ

 نكل بيقعتلل تناك نإو (ءافلا) نأ انركذ ام اذإو

 قزرلا يف بسكلا فلكت بحو هبحب ءيش لك بيقعت
 ىسفنلا ناثمطالاو ىرسلا نم برشلاو تارمثلا نم لكألاو

 | .هريدقت كرتن رمأ

 هلوقل هريفت يف يبطرقلا هدروأ ام ىلإ انعفعلا ام اذإو

 نأ ىور) :لاق ثيح 104 اهموَق هب َتَأَقظ :ىلاعت

 كلا نأ تمنع .«تايآلا نم تأر امب تنأمطا امل ميرم

 !ىصقلا ناكملا نم هلمحت هب تتأ ءاهرذع نيبيس ىلاعت

 | .(هف تذنا تناك يذلا

 ملكتي ملو) :سابع نبا لوق ركذت دعبو ءاذه لك دعب

 نوك مهف قداصلا خألل ميقتي ؛(اهموق هب تتأ ىتح ىسيع
 ظحاال دقو ل ا

 هتالصو هظعوو هحيبستو هقطن مودي ناك ول :هنأ يبطرقلا

 |متكتي ال امم هلثم ناكل ةدالولا تقو نم هرغص ىف

 يأ ءهيلع فطع (ًالهكو) ىلإ يرشخمزلا بهذيو
 .لاحلا ىلع بصنلا لحم يف (دهملا يف) ىلع فطع
 سانلا ملكي :هانعمو ؛ًالهكو ًالفط سائلا ملكيو) :ىنعمب

 .27 :ةيألا ؛ميرم ةروس (1)
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 تاشقانمو دودر

 لاح نيب ثوافت ريغ نم «ءايبنألا مالك نيلاحلا نيتاه ىف

 اهيف أبتيو لقعلا اهيف مكحتيم ىتلا ةلوهكلا لاحو ةلوفطلا
 .(ءانألا

 نم اذهب ربخأ امنإ هللا نأ هريفت يف يربطلا بهذيو

 رفكلا لهأ نم هيف نيمئاقلا ىلع هب ًاجاجتحا حيسملا رمأ
 ًادولوم (هأشنأ ذنم) ناك هنأو ءلطابلا ىراصنلا نم هّللاب

 ةنمزالا رورمب ريغتيو «.ثادحألا يف بلقتي : ًالهك مث الفط

 هنإو ءلاح ىلإ لاح نمو ءربك ىلإ رغص نم «مايألاو هيلع
 زئاج ريغ كلذ ىلع ناك ءهيف نودحلملا لاك امك ؛ناك ول

 .(مدآ ينب رئاسك ناك هنأ مهملعأ) هنأ ةصالخلاو .هيلع

 نع ءديعس انثدح .لاق ديزي انثدح :لاق رشب انثدح

 )4 تسلتلا نو الهكو دهملا ىف ساّنلأ ملكيو# :ةداتق

 اريك ًارغص مهملكي :لوقي

 نبا انثذح «لاق قاحسإ انثدح .لاق ىنثملا ينثدح

 دهملا يف سانلا ملخيو « خيرلا نع ءهيبأ نع ءرفعج يبأ
 .ًاريبكو ًاريغص مهملكي :لاقو ءالهكرو

 يف ناك نم ملكت فيك  هريفت ىف يبطرقلا دروأو

 ىف (نم) نأ حيحصلاو :اهنم ..لاوقأ ةدع  ًايبص دهملا

 يف نكي نم ريدقتلاو ءنكي ىنعمب (ناك)و ءازجلا ىنعم

 ناك نم ىطعأ فيك لوقت امك !؟هملكن فيكف ابص دهملا

 .46 :ةيألا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 فيك ىنعملا :ليقو .لبقي ال نكي نم يأ ءةيطع لقي ال

 .هرغصل دهملا يف موقي نأ هلبسم يف ناك نم ملكت

 ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا هميلعت نع ثيدحلا امأ

 لحم هنأ دقتعن الف ًايبن هَّللا هلعجي نأل هدادعإو ليجنإلاو
 هاهجو تاكا هانا هللا ليغ هنأ امو. ركذتنا ىلع لدع
 تام املو.(1) :هنآ (اناترغ) ركذو:(ىقف) ىروأ دقو .ات

  رصم يف  فسويل ملح يف برلا كالم رهظ سودوريه
 نرديري اوناك نيذلا تام دق هنأل ةيدرهيلا ىلإ دع (2) ًالئاق

 لفطلا ناكو  ميرمو لفطلا فسوي ذخأف (3) يبصلا توم

 عمس ثيح ةيدوهيلا ىلإ ءاجو  رمعلا نم نينس عبس اغلاب
 (4) ةيدوهيلا يف ًامكاح ناك سدوريه نب سواليخرآ نأ

 (5) ةيدوهيلا يف ىقبي نأ فاخ هنأل ليلجلا ىلإ بهذف

 ةمعملا يف يبصلا امنف (6) ةرصانلا يف اوكي اوههذف

 ةرشع يتنثا عوسي غلب املو (7) سانلاو هللا مامأ ةمكحلاو

 دجسيل ميلشروأ ىلإ فسويو ميرم عم دعص رمعلا نم ةنس

 (8) ىسوم باتك يف ةبوتكملا برلا ةعيرش بسح كانه
 اونظ مهنأل عوي اودقف نأ دعب اوفرصنا هتاولص تمت املو

 عم ميرم تداع كلذلو (9) مهئابرقأ عم نطولا ىلإ داع هنأ

 ناريجلاو براقألا نيب عوسي ناذشني ميلشروأ ىلإ فسوي

 طسو لكيهلا يف يبصلا اودجو ثلاثلا مويلا يفو (10)

 دحأ لك بجعأو (11) سرماتلا رمأ يف مهجاحي ءاملعلا

 وهو ملعلا اذه لثم يتوأ فيك :ًالئاق هتبوجأو هتلثمأب
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 تاشقانمو دودر

 اذام ينب اي ةلئاق ميرم هتفنعف (12) ؟ةءارقلا ملعتي ملو ثدح

 (13) [نانيزح نحنر مايأ ةثالث كوبأو كتدشن دقف اب تلعف

 ىلع مّدقت نأ بجي هللا ةمدخ نأ نيملعت الأ عوسي باجأف
 ىلإ فسويو همأ عم عوسي لزن مث (14) مألاو بألا

 .مارتحاو مضاوتب امهل ًاعيطم ناكو (15) ةرصانلا

 ٌبنكلا ُهَمِنَمْيَوط :نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاق
 ةروس يف ىلاعت لاقو 4( َليِغاْلاَو ةسرَولأو كحل
 اًييَص ٍدْهَملأ ىف تك مم كت نبك الك هلا تراست :ميرم

 امج ِقلمَجَو 9 ب حجو بتكلا دكا“ هلأ دبع ِنِإ لان ©
 60 0 اح تمد اَم 0 ةراّصلاي ىتَصْرَأَو تنكح ام َنْبَأ كرا
 ٌتدِلُو مو» لع ملتلاو فل 5 مري لع ملَحلآَو © اًيِقَس ارابج ىقلَمجَم ْمَلَو ٍقدِلوِي ارو

 4 يع تأ َوَيَو ثموُأ مَ
 نأ دهع نم حيسملا نع ليجانألا تتكس) :دقو

 .(نيرثعو ًاعست غلب نأ ىلإ ةنس ةرشع يتنثا هنس تناك

 دهملا ىف سانا ملكير» :لوقي ذإ ميظعلا هَّللا قدصو

 0 4 0 ا

 نم ليجنإلا نوتيزلا لبج ىلع ىقلتي  نيثالثلا نبا وهو
 : ىلاتلا هجولا ىلع ىرجت يهو (ليربج كالملا

 .48 :ةيآلا .نارمع لا ةروس (1)

 .33 29 :تايآلا ءميرعةروس (2)
 .46 :ةيآلا ء.نارمع لآ ةروس (3)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ينربخأ امك رمعلا نم ةنم نيثالث عوي غلب املو - 1

 .ًانوتيز ينجيل همأ عم نوتيزلا لبج ىلإ دعص هيسفقث كلذب

 تاملكلا هذه غلبو ةريهظلا يف ىلصي ناك امنبو 2

 ال قوجو هب طاحأ دق رهاب رونب اذإو (ةمحرب بر اي)

 .(هللا دجمتيل) :نولوقي اوناك ةكئالملا نم ىصحي

 .ةقارب ةأرم هنأك باتك ليربج كالملا هل مدقف - 3

 هللا لعف ام هب فرع يذلا عوسي بلق ىلإ لزنف - 4
 ًانايرع ناك ءيش لك نأ ىتح هّللا ديري امو هّللا لاق امو
 .هل ًافوشكم

 يبن لك فرعأ ينأ ابانرب اي قّدص :ىل لاق دقلو - 5

 .باتكلا كلذ ىف ءاج دق امنإ هلوقأ ام لكو ؛ةوبن لكو

 يبن هنأ ملعو عوسيل ايؤرلا هذه تّلجت املو -6

 :اهل ًالئاق كلذ لكب ميرم فئاك ليئارسإ تيب ىلإ لسرم
 ال هنإو هللا دجمل ميظع داهطضا لامتحا هيلع بترتي هنإ

 .اهمدخيو اهعم ميقي نأ دعب اميف ردجي

 . - سودقلا هللا مسا دجمتيلف دلوت نأ لبق كلذ لكب

 سرامي همأ نع عوي فرصنا مويلا كلذ نمو - 8

 .ةيوبنلا هتفيظو

 رشا ةمكيلاَو بتكلأ ُهئَْبَول :ىلاعت لاف
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 تاشقانمو دودر

 تازجعملا نع امأ ."74ليورشإ نب لإ الشتر © لي
 نبا دجنف ؛ةدئاملا تايآ يف نيرسفملا ضعب لوقل ضرعلنف

 نآرقلا صني مل ذإ «لزنت مل ةدئاملا نإ :لوقلا دروي ريثك

 نع اولدع دق ةدئاملل نيبلاطلا نإو «لعفلاب اهلوزن ىلع
 نمل ريظنلا عطقنملا باذعلا اذهب رذئي هَّللا اوعمس ذإ ءاهبلط

 : اهلورن دعب ركفي

 لزني ملو هللا هبرض لثم وه :لاق دهاجم نع ..)

 مهيلع يضر نيح اهوبأ ماعط اهيلع ةدئام ؛هنعو ..ءيش

 امل :نسحلا نعو «مهيلع لزنت نأ اوبأف ءاورفك نإ باذعلا

 ملف ءاهيف ال ةجاح ال :اولاق - باذعلا نع مهل لق

 دقو ء.نحلاو دهاجم ىلإ ةحيحص ديناسأ هذهو .لزنت
 يف وه سلو ىراصنلا هفرعي ال ةدئاملا ربخ نأب كلذ ىّرقتي

 يعاودلا رفوتت امم كلذ ناكل تلزن دق تناك ولو ؛مهباتك

 لقأ الو ًارفاوتم مهباتك يف ًادوجوم نركي ناكو ءهلقن ىلع

 .(داح الا نم

 ىحتن ذاتسألا ةظحالم درون نأ بسانملا نمو

 ةدئاملا لوزن نع تتكم دق نآرقلا تايآ :نأ 20نامثع

 .49 48 :نائيألا ءنارمع لآ ةروس (1)

 املا يف دلو ءرصم نم يمالمإ ثحاب :نامثع يحتف دمحم .د 020

 .ةرهاقلا ةعماج نم بادألا سناي ىلع لصح «(1928 ماع

 ين ءاروتكدلا ىلعو ؛ةيردنكسإلا ةعماج نم قوقحلا يناير
 - لمع .اكيرمأب نوتيرب ةعماج نم ىندألا قرشلا تامارد
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ءريذنلا دعب اهنع اوفرصنا دق موقلا نأ زئاجلا نمو .ًالعف
6 

 هللاب نونمؤي نيذلا حيملا ويراوح مه اهيلاط نأو ةصاخ

 .ةرخآلا سباذع نوشخيو

 يبنلل شيرق تلاق :سابع نبا نع دمحأ مامإلا ىور

 :لاق !كب نمؤتو ًابهذ (افصلا) لعجي نأ كبر انل عدا

 كبر نإ :لاقو ليربج ىتأف ءاعدف ..معن :اولاق ؟نولعفتو

 مهل افصلا حبصأ تئش نإ كل لوقيو .مالسلا كيلع أرقي

 ًادحأ هيذعأ ال ًاباذع هتبذع كلذ دعب مهنم رفك نمف ءاهذ

 .ةمحرلاو ةبوتلا باب مهل تحتف تئش نإو «نيملاعلا نم

 .!ةمحرلاو ةبوتلا باب :لاق

 انيفكيف كن ميرم نبا ىسيع حيسملا رمأ ةمتاخ يف امأ

 َحيِيْلأ التف انِإ ٌمهِلوهَو# :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق ركذتن نأ

 در ل هش كلو كو كولا نو هنأ لور 2 نا قع
 امو نطل مان الإ لع نم دب مك ام هني ِكلَح ىنَل هن امتحن
 740 اب هلأ نكي ير لل همر لإ © اني ذك

 ئ4

 ُهَلَأ َلاَف ذإ :نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاق دقو

 ةرادإلاب ةمجرتلل ًاريدمو :يرهزألاو يوناثلا ميلعتلا يف ًاسردم -

 ىلإ لخدملا) :هتافلزم نم .رهزألاب ةيمالسإلا ةفاقثلل ةماعلا
 ركفلا)و (عافدلا فقوم يف نيدلا)و (يمالسإلا خيراتدلا

 ةيمالسإلا تاهمتجملا يف ةيفللا)و (روطتلاو يمالسإلا
 .اهريغو (ةرصاعملا

 .156 157 :ناتيآألا ىىانلا ةروس (1)
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 تاشقانمو دودر

0 

 ارردك َنيِذلأ تري َكُرَهْطُمَو لإ َكَياَبَو كلْيَوُمُم نإ يي
 ل 2 َةَحَيَْل موي لإ اًيرفك ترزلأ قود كوع نذل ٌلِعاَجو

 2740 نوسِلحَت هيف رْسُك اميِف كَدِنِب مكححأت كحْجَرم

 ..اذكهو

 حيسملا ةداعإ وه موهينلا قداصلا خألا فده ناك ول

 ولو ..هسفن نآرقلا ئدابمل اديكأت طيلا ينانإلا ملاعلا ىلإ

 ناسنإلا لعجي نأ وه موهينلا قداصلا خألا مهي , ام لك ناك

 ىلإ ةيئادبلا تافاقثلا هتعفر يذلا حيملا ىيع نأ فرعي

 عقاولا يف ناك امنإ  ةهلآلا فاصنأ وأ  ةهلآلا فاصم

 .ًايين رشب درجم

 .موهينلا قداصلا خألا فده ره اذه ناك ول لوقأ

 دودح- ىف هتايحو حيملا داليم ةصق مهفي نأ فدهتي ناكو

 ىلإ ةجاح يف ناكل .يملعلا وأ يداعلا يلقعلا ريسفتلا

 اهنأ ميرم يمري نأ هتبجلو هتفعسألو ءريمافتلا ىلإ ةدوعلا

 .اهيلجرو اهيدي نيب هترتفا ناتهب تتأ اهنأ وأ ًايرف اعيش تتأ

 :هي لوقت ال امو نورسفملا هب لوقب ال ام *

 زواجت هنإ ءادبأ لوقن نلو «لوقي نم دجن مل نحنو
 ميرم همأ ىلع هب لوقلا وأ ءميرم نبا ىسيع يف ةارامملا

 ًاناتهي تنأ اهنأب اهيمرو ءاهجرف تنصحأ يتلا ؛لوتبلا
 .اَذِإ اعيش هللا ىلع هب نيلئاقلا لوق ضفرن امك ًامامت ءًاميظع

 .55 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

)8 
 اطخلا ةقطنم

 ةيفسلفلا موهينلا ةيفلخ يف
 نأ يف ئراقلا نذأتسأ نأ يقمطنملا نم هنأ دقتعأ

 ىلع ءاوضألا طيلست اهيف لواحأ ىتلاو .مويلا يتلاقم نُمضأ

 حرشلا نم ًاضعب (ةيفسلفلا موهينلا ةيفلخ يف أطخلا ةقطنم)

 يغبت يتلا ةقحلا ةيمالسإلا ةيفلخلا هربتعا امل ىفاولا

 ةرم ظحالأ نأ ينتوفي الو .رصاعملا ملاعلا يف ململل

 يأ ًاظحالم بتكأ امف سيل) : هنأ قفتن نأ ينمهي هنأ ىرخأ

 قحل هنإو «لوقيو ركفي نأ يف يحلل يعيبطلا قحلل راكنإ
 .(هيمحيو هرذقي عالمإلا انفرع

 نأ يف موهيلا قداصلا خألا نذأتسأ يننإف .دعبو

 امود رهظأ قداصلا خألا نأ مغرو :ةشقانملا عضوم (رّرحن)

 فلتخن الو (!) ركفملا نانإلل انروصت يف فلتخن ال اننأ
 نم يداملا ملاعلا وأ ..ةداهشلا ملاع ىلإ هفرعت قيرط ىف

 هناميإ ًامود رهظأ قداصلا خألا نأ مغرو .خلإ ..ةايحو نوك

 اهجتنتسي يتلا ىربكلا ةيوكفلا ةقيقحلا وه هللا نأب قلطملا
 غارفلا ملأ نم اهيلإ لوصولاب حاتريو ةعيبطلا نم لقعلا
 .راكنإلاو درحجلاو كشلاو

 يف (ررحي) نأ نكمي ناك ةشقانملا عضوم نأ عمو

 ملاع قئاقح ىلإ لوصولا قيرط ىه ام :وه دحاو عضوم

 .ةوبنلاو ىهلإلا يحولا وه امو «(بيغلا)
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 تاشقاسصو دودر

 رصحب تيفتكا نإ عيطتسأ تنك يننأ عمو *

 يحولاو (بيفلا) ملاع قئاقح ىلإ قيرط يف ةثقانملا

 اذه يف (ةزجعملا) نع ثيدحلا جمدأ نأ ًاضيأ  ةوبنلاو

 تيأر يننأ الإ ..ةوبنلا ةرهاظ نم ًاءزج اهرابتعاب «بناجلا
 ركفملا نانإلا نع ثدحتنف «ةيادبلا نم شاقنلا أدت نأ

 ةايحلاو نوكلا لصأ ريفت وه امو ءةفرعملا بسككي فيكو
 .هشقاننو يداملا ضرفلل ضرعتف «هيضترن يذلا نانإلاو

 ..قحلا هنأ ىلإ انيهتنا اذإف ءهققحنو يبيغلا ضرفلل يهتننو

 نوكيسم بيغلا ملاع ىلإ انقيرط نإف ءةوبلا ةرهاظ ةماردب

 .ًارريم ًالهس

 :يبدقلا بهذملاو يداملا بهذملا نيب ركفلا *

  زيزعلا ئراقلا اهيأ  كيلع لقثأ نأ ديرأ الو

 نيب زييمتلا ةبوعصو ريكفتلاو ركفلا نع ةليوط تامدقمب

 .ىرخأ ةهج نم ريكفتلاو ركفلاو ةهج نم ركذتلاو ميلعتلا
 لمشي ال ريكفتلا نأب نيلئاقلا ىلإ مّضنأ نأ ديرأ ال امك

 :لمثي ريكفتلا نأ قفتنل نكلو ءركذتلاو ميلعتلا نم رثكأ

 ليختلاو عادبإلاو «تارارقلا ذاختاو «تالكشملا لح

 ضرعت يذلا تالكثملا لح بناج نأ ملسلو ءملحلاو

 (ريكفتلا) نأ تحضوأ دق ةساردلا هذه نأو ءرثكأ سردلل

 مثهي يذلا يناسنإلا طاشنلل ةيناكمإك سردي نأ نكمي

 يتلا تاوطخلا كلت  تامولعملا ىلع لوصحلا تاوطخب

 - ًامدقم انيدل ةفورعم جئاتنل (راكذتسا) ىلإ رّوطت نأ نكمي
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 تامرلعم جتنتسي (ااهفرعن ال) ةددحمو ةصاخ تايمعبرو

 !! ةديدج ام هجوب وأ ءام ٍدح ىلإ  اهراتعا نكمي

 اننوكو ةددحملاو ةصاخلا تايلمعلا هذه ةظحالم انه مهملاو

 تايلمعلا نأ) ىلإ ريشي ضعبلا ناك نإو ءاهفرعن مل انلز ال
 .|(ةدقعمو ةعونتمو ةديدعل ريكفتلا لكشت يتلا تاوطخلاو

 ةقباس تامولعم لامعا وه ركفتلا) :قبس ام ةصالخو

 انيدهي لح داجيإل طيحملا نم تامولعم ىلع لوصحلا وأ

 !(قيرطلا ءاوم

 :هلعلاو ةغللاو ةفرعملاو ريكفتلا *

 هقبست نأو دب ال راكتيا ىأ نإ («نرجوأ) لوقيو

 .يركفلا راطإلا نوكت يتلا ةلوألا ئدابملا نم ةليصح

 نم نكر مهأو اهتاوطخ لوأو ةفرعملا لصأ ةفللاو

 !(ءانبلا ةمكحم ةغل ملعلا نإ) ليق دقو ءاهناكرأ

 اهّدعن انلعجي ًاضومغ ةضماغ ةيلوألا ظافلألا ةأشهنو

 .ةيناسنإلا ةفرعملل ًادج ةيرورض ىهو اهل ببس ال ةياهلإ

 ..ءايشألاب ملعلا لوأ ءاممألاب ملعلاو

 هامسآلا مدا َبلَعَول :لوقي ذإ ميظعلا هّللا قدصو

 .31 :ةيآلا ءةرقبلا ةروم (1)
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 تاشقاكمو دودر

 :!؟نييداملا مامأ الاؤس قلعتل *

 مامأ ًالاؤس قلعن نأ نود ةبسانملا هذه انتوفت الو

 فيكو ..!؟مكدنع ةفرعملا لصأ وه ام :مهلأسكف «نيداملا

 راطإلا  ةيئاسنإ ةعومجم لوأ وأ  نانإ لوأ يستكا

 ..!؟اوعدبأ وأ عدبأو هب  اوكرحت وأ - كرحت يذلا يركفلا

 !؟مكدنع ةيلوألا ظافلألا ةأشن يه ام لب

 نينثا نيلجر ىلع نانإلا فوقو ىلإ رمألا نوزعي دق
 .هنانمأو هكف مادختسا نم هافعأ امم  !هتماق هعفر رأ

 صلقت كلذ نع مجنو ءءاضعألا هذه تلطعت ىيلاتلابو

  ةمجمجلل ومتلا لاجم عتاو ؛ةيغدصلا ماظعلاو تالضعلا

 .خملا يلاتلابو

 عاتاف «ضارتفالا اذه تضقن براجتلا نأ عمو

 لاجم عاستا دعب اذامو :مهلأنسو .ىرخأ ةهجوب نييداملا

 ا؟خملل ومنلا لاجم عاتاو ..ةمجمجلل ومنلا

 نأ يننكمي فيكو ..!؟ةفرعملا نانإلا بستككا فيك

 وه يجراخلا ثداحلا ناك اذإ «يتاجاتنتسا ئدابمب دقتعأ

 ةليصح ىه زوسال ىلأو ..؟يسفن يف اهعدوأ يذلا هذحو

 ناك فيو ..؟ةعيبطلا حاتفم نوكت نأ اهدحو فورظلا

 فيكو ..؟اهتاجاتنتسا سفن عدوي نأ يجراخلا ثداحلل

 راطإلا نيأو ..؟ام رومأل ةليصح ينطعت نأ اهدحو فورظلل

 !؟اهنم ةدافإلاو اهيقلت نم ينئكمي يذلا يئدملا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف رمرلا

 مظعأ نم وهو 6' (نينيل) ىلإ اورظنا مث
 .دوجولل ًاساكعنا الإ يعولا سيل) :لوقي وهو  امهخاخمأ

 هجو ىلع حيحص ساكعنا لاوحألا نسحأ يف وهو

 .(بيرقتلا

 ةلاحلا تناك اذإ ام رَّرَقيس يذلا نم :لءاستأل يننإو

 !؟(لارحالا نحأ) وه ةصاخ يداملا يعولا وأ :ةنهارلا

 :نيدلدجلاو نيسداملل ةلئسآلا نم ديزم *

 ةيدام نيب طلخ اذه نإ :نويلدجلا نويداملا لوّميس

 ةيداملا نيبو '””(خابلوهو '"”سويتيفله ةيدامك) ةجذاس
 .ةلدجلا

 .ةعيبطلا بلق يف ةلدج ةكرح ةمث نإ - 1

 هدض ىلإ ديدجلا (ريصي) ةيلدجلا ةكرحلا هذهبو - 2

 .رخآ بكرم يف جمدنبل
 راكفألا نم ةركف نأ فيك فرعي انعيمج نأ كش الو

 ةيسورلا ةروشثلا ميعز :(1924 -1870) :نينل ريميدالف (1)
 .يتسنوسلا داحتالا يلؤمو

 «يسنرف فوليف 1771(4 -1715) :سويتيفله نايروأ درلك (2)

 .هتاقو دعب رشن (هتيرتو هتاكلمو نانإلا) باك بحاص

 ةنايدلا ضراع فولي «(17898 - 1723) : خالوه يرنه لوب (3)

 .ةيداملا رظنلا ةهجو دّيأو ةيحيملا
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 تاشقاتم و دودر

 لك نأ فيكو «ىرخأ ةركف يعدتت  ''”لجيه ةفلف ىف -

 ةكرحلا هذه ثعاب نأ فرعأل ينإو) .اهدض جتنت ةركف

 ءرضاحلا ىف ليقتسملا هثدحي يذلا بذجلا ره ةعساولا

 :(ءارجالا قاد فرعي نأ لبق ىتح لكلا هثدحي يذلاو

 : ساسأ ىلع موقي كيتكلايدلا نأ فرعن نحنف

 .هئازجأ يف مكحتي لكلا نأ 1

 .لامككالا ىلإ اهتاذ ءاقلت نم ليمت ةركفلا نأو 2

 .داعب الا ددعتم يبيكرت ءافترالا نأو 3

 راكفألا ةلمج لثمتتو اهتاذ يف مضت ةركف لكف

 نكمي ةتباث رصانع مكارت درجم تل روصتا ةيبو «ةقبالا
 .ىرخأ تابيكرم دلوتل ىرخأ رصانعب طبترت نأ ءاضتقالا دنع

 .ةدحوو عاظتناو لماكت كانه لب

 ءراكفألا لدج فرعن  ”رتراس لوقي امكو  نحتف

 يف بتك ءيناملأ فولليف 1831(2 -1770) :لجيه جروج (1)
 يتلاو ةلاغملا ةفلفلاب ىدان .نيدلاو خيراتلاو لامجلاو قالخالا

 بفهنمر ًاقحال ةيناملالا ةيمايلا ةفسلفلا تماق اهساسأ ىلع
 يف ةيفلفلا هءارآاو هههذم حرط .سكرام دنع ةيلذجلا ةيداملا

 .(ةيفللفلا مولعلا ةعوسوم)و (قطنملا ملع) :اهنم دع تافلزم

 «ىسئرف يدوجر فولي ((1980 )1905  :رترام لوب ناج (2)

 تاياورلاو تالاقملا يف ةفلتخملا هتافلؤم يف هنارآ نع نلعأ
 نم لتاق .اهي ملعتو سيراي دلر .تايحرسملاو صصتقلار

 هتلجم ىمأ .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيسنرفلا تاوقلا

 دوجولا) :هتافلؤم نم .1945 ماع (ةثيدحلا ةنمزألا) ةريهشلا

 .اهريغو ..(ركلا ىلع ةفصاع) :(«بايذلا) .(نايغلا) .(مدعلاو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 كيتكلايدلا نإ لوقن نأ ديرن اننكلو ءانيدل فورعم هرمأو
 .ميههافملا نّوكت لبق امع لءاتن نحنو «ميهافم ةكرح

 وه (يلدجلا) يكيتكلايدلا ءانتغالا عاوق نأ ءحضوأ ىنعمبو

 (لدج وأ) شاقن ىلإ مرهفم نم عقاو ىلإ درجم نم لاقتنالا

 ةلحرملا يف انلز ال نحنو ..اذكهو ةيلك ميهافم يف هلماكتو

 ةقرعم ليبس يأ  جاتنتمالاو ةظحالملا ةلحرم  ىلوألا

 ملعلاو  لوقن نحن ..انلوح نم طيحملا نع تامولعم

 .ةقاطو تاكرح اهرهظ ىلع لمحت ةرطاق ةداملا نإ  لوقي

 نم ًامود اهيتأت ىوقل عضختو ؛جراخلا نم ةموكحم ىهو
 !تخش نإ (فورظلا) اهّمس ءاهتاذ ريغ

 تاقالع دوجو ٌرقي «ءنايحألا نم ريثك يف .ملعلا نإو

 اقفو لبققتملا لوحتملا راتخيو تارهاظلا نيب ةيعبات

 ملاعو «ةيئامحإ ةداملا صئاصخ حضوأ نكلو .ةلوهسلل

 تارذو رصانع نم فلأتت ةداملاو ءيمك هفن ملعلا

 .خلإ ...تانورتوتو تانوتوربو تانورتكلإو

 لخدي نأ نود ضعب ىلإ اهضعب فاضُي رصانعلا هذهو

 :ةصالخلاو *

 ةذهاشملا ىلع ءانبو - نحلاو ةداهشلا ملاع نإ

 هتكرحو «نتسل ًاقفو رئاس ريغتم ملاع وه امنإ  ةظحالملاو

 يتلا رهاظملا يه امنإ هننمو هنيناوق ماظتناو هئازجأ طابتراو

 لب ..رهوجلا لوح لدجلا رثكي ال ملعلاو .ملعلا اهسردي
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 تاشقانمو دودر

 ديدحت نود ًاضارعأو ةرهاظلا رهاظمب مامتهالا رصقي

 ةظحالملاو ةدهاشملا وه ىملعلا ءانتغالا ماوقو .رهوجلل

 .خلإ] ..ضورفلا ضرفو فيصتلاو ليلحتلاو

 نيناوقلا مهفو تاقالعلاب متهي يئاصحإ ملعلا ملاعو

 !جراخلا نمو ًايئاصحإ

 !ةيلدجلا ةدحولا ضيقن ةيمكلاو «يمك ملعلا ملاعو

 ثيح نم ةيفيكلا نع ريبعتلل زمر يأ ملعلا كلمي الو
 210( دلجنإ) اهدروأ ةطلاغم كانه نإف ءةيسانملابو ..ةيفيك يه

 ! يفيك رّيغت ىلإ يدؤي يذلا يمكلا مكارتلا نع هثيدح يف

 ىلإ هلوحتو ءاملا نايلغب ًالثم (زلجنإ) برض دقف
 «ةيفيك وه يلغي يذلا ءاملاب (انروعش) نأ ًايساتم ءراخب

 دصق نإ امأ ؛ةيفيك رياطتملا راخباب (انروعش) نأ امك
 ىه  (نيتلاحلا) نم ًالك نإف ءاملعلا ىدل ةيمكلا سيياقملا

 لاجم ىف ىتحو «ىفيصت ىليلحت ملعلا ملاع يمك لدبت

 يتيكلايد ال يفيصت يئاقتنا روطتلا نإف *'(نوراد) ةيرظن
 ! يبكرت

 مهسأ ءايناملا نم يكارتثا ؛.(1895 )1820  :رزلجنأ كيردرف (1)
 يفر .ةيكارتشالا ةيرظنلا سسمأ عضو يف ىكرام لراك عم

 ملاعم) :هتافلؤمه نم 08 ماع يعريشلا نابلا ههغام

 .(ةصاخلا ةيكلملاو ةئودلا)و (ةيملعلا ةيكارتمالا

 ؛يريلجنإ يعيبط ملاع :1882(4 )1809  :نوراد ىلراشت (2)
 لصأ) هباتك لالخ نم (ءاقترالاو ءوشنلا) يف هتيرظنب رهتشا

 .1859 ماع (عارنألا
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 !؟ملعلا اهب لوقي يتلا ةيددعلا ةيداملا

 :ماهلا لاؤسلا *

 مظعأ ةملك ديعنو ؛نييلدجلا نييداملل دعنلو

 اماكعتا الإ يعولا سيل) :لوقي وهو  نينيل  !مهخاخمأ

 ىلع حيحص ساكعنا لاوحالا نسحأ يف وهو ءدوجرلل
 وه يذلا ىعرلا ناك اذإ :نييداملا لأسلو ؛(بيرقتلا هجو

 نوكي نأ ودعي ال  !لاوحألا نسحأ يف  دوجولل ساكعنا

 .ٍلات يبيكرت روطت نم ةظحلو ةيئزج ةرمث بيرقتلا هجو ىلع

 نأ ودعي ال (يعولا يأ) وهو «كلذك رمألا ناك اذإ

 ءدعلا لك ناتديعب اهتياهنو اهتيادب ةللس نم ةقلح نوكي

 وأ) كيتكلايدلا نأ (متيعو) وأ متفرع ةنامض ةيأبو فيكن

 خيراتو ةايحلاو نركلا ةينب يف ثحبلا جهنم وه (لدجلا

 نِل ىعولا)و نوثدحتت نيقلا نم ةجرد ةيأبو !؟نانالا

 هجم ساكفلا قارجألا نسحا ىفارهر ةدوجرلل اباكفلا
 |؟(بيرقتلا هجو ىلع

 :مهفشكن ركفلا ىف مهنرظن *

 مهنم نيلدجلاو مهعيمج نييداملا ةرظن نإف ءاذكهو

 «ةميلسلا ةيلقعلاو ةيملعلا ةعزنلل دض مهنأ فثكت .ًافيأ

 هضرفو يلاثملا كيتكلايدلاب مهلوقل نويقيزيناتيم نويلاثم مهو
 .ةايحلاو نوكلا لصأ ىلع
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 تاشقانمو دودر

 ىلع ذخأي يذلا يداملا ددصب) :لءاستأل ينإو

 ىلإ تردمعي ركفلا ىلإ ةداملا نودري ذإ مهنأ نييلاثملا

 لمعي هنأ نم يداملا يفعت نأ نكمي ةزجعم ةيأ «(اقيزيفاتيملا

 ال ةيرجتلا نإ !؟ةداملا ىلإ ركفلا دري نيح اقيزيفايتملا ىلإ

 حضوت نأب يفتكت يه امنإو «هعينص دييأت يف ًائيش لرقت
 اذهو ء.يسفن وه ام نيبو يجولويسف وه ام نيب طابترالا

 .ليوأتو ليوأت فلأ لوؤي نأ عقاولا يف نكمي طابترالا

 يجولريبلا ثداحلا هدذحي يسفنلا ثداحلا ناك اذإ مث

 ةلاح هدّدحت يجولويبلا ثداحلا ناك اذإو ءامراص ًاديدحت

 نأ نكمي يناسنإلا روعشلا نأ مهفن اننإف  ةيئايزيفلا ملاعلا

 ةركف ربعت امك ال .هتلع نع لولعم ربعي امك نوكلا نع ربعي
 لقعل نكمي فيكف .كلذك رمألا ناك اذإو .اهعوضوم نع

 نم لسالب هرّيستو «ةيجراخلا ءايشألا هب مكحتت ريسأ
 !؟ًآالقع لظي نأ ءءايمعلا بابمألا

 :ةلزهملا *

 ذحأ تلباق ام اذإ يلدجلا ركفلا اذه ةلزهم لمتكتو

 وهو ؛«ةيعوضوملا ةرظنلاب ركفي هنأ ِكل ىعداو هب نينمؤملا

 يف كججاحي نأ دارأو ءاهسأر ةمق ىلإ هناميإ يف سمغنم

 يف كججاحي نأ دارأ وأ ..اهروطتو ةينانإلا ةفرعملا لصأ

 .خلإ ...ةييدلا ةرهاظلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لخاد دودحم ساحإلاك ريكفتلا نأ نوربتعي نيذلا) ءاملعلا

 راطإلا نّوكت يتلا ةيركفلا سيياقملاو ميهافملا قاطن

 ىلع عضو دقو ؛«تابرعلا ّرجي يذلا ناصحلاك ؛«(يركفلا

 يف عقت يتلا كلت الإ ءايشألا نم ىري ال وهف ءراطإ هينيع
 .هراطإ لاجم

 يذلا لثملا وه !نانإلا اذه لثم كل هدروي ام لوأ

 كعانقإ كلذ دعب لواحيو ؛(عارتخالا مأ ةجاحلا) :لوقي

 روطت ىلإ تّدأ دق تاعارتخالا تاروطتو تاعارتخالا نأب

 اهب هَّللا لزنأ ام ةيخيرات لحارم يف اهيقرتو ةينانإلا ةايحلا
 [!ناطلس نم

 ةلكشثملا ددرتو ةييذلا ةرهاظلا يف كشثقان نإ هنأ امك

 لحارم عيمج يف ينانإلا ريمضلا ىلع  ماظتناب  ةيبيغلا
 يخيرأت ضراع درجعم نيذلا 0 نأ لواحي ةهدذجبب «هروطت

 .ةنانالا ةفاقثلل

 :مهليطابأ ىلع ضقنلو طبهنلف ءانب ايه *
 ةئراقم يرجنو «مهليطابأ ىلإ هيف ضرعن ءاقل ىلإو

 لواتتنو  هارث امك  يمالسإلا ركفلاو يملعلا ركفلا نيب

 كلذكو ةايحلاو نوكلا لصأ نم ىيداملا بهذملا اهدعب

 ةرهاظل ضرعتف ءةايحلاو نوكلا لصأ يف يييغلا بهذملا

 نمو ءاذه لكو «بيغلا ملاعو ةيئارقلا ةرهاظلاو ةوبنلا

 .موهيلا ريكفت يف أطخلا ةقطنم فشكن :؛هلالخ
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 تاشقانمو دودر

 :فاصتإو ةداهش *

 لاقم يف تحضوأ امكو  لوقأ نأ يل دب ال ءنكلو

 نم ريثكلا بنجتي قداصلا خألا نإ (مرهينلا ملكت اذكه)

 نأ كيستكما يننكلو «مهريغو نييلدجلا نييداملا ءاطخأ

 ةيفلخ نم هل مص ام تبثن ..اهلوأ نم ةشقانملا عم أدبأ

 .أطخ ةقطنم هدقتعن ام ىلإ ريشنو

0) 
 ملعلا ملاع ميركلا نآرقلا لماعب اذكش

 نيب ةتراقم ءارجإ ىلإ ريخألا انلاقم يف انيهتنا دقل

 يف ءانتغالا ماوق نأ فيكو ؛يملعلا ركفلاو ةيدجلا ةيداملا

 ليلحتلاو فيصتلاو ةظحالملاو ةدهاشملا وه ىملعلا ركفلا

 ركفلا ىكعب كلاود اذكهو ..اهقيقحتو ضورفلا ضرفو
 عقاو ىلإ درجم نم لاقتنالا وه هئانتغا ماوق يذلا يلدجلا

 ..ةيلك ميهاقم يف هلماكتو (لدج وأ) شاقن ىلإ موهفم نمو

 متهي يئاصحإ يملعلا ركقلا نأ ىلإ انرشأ امك ءاذكهو

 لرقي الف ؛ءجراخلا نمو ائثاصحإ نيناوقلا مهفو تاقالعلاب
 ..اهلخاد نم اهعفدت ةيمتح وأ ءءايشألا بلق ىف ةيلدجب

 ةدحولا صضيقن ةيمكلاو ؛يمك ملعلا ملاع نأ انحضوأ كلذك

 نم ةيفيكلا نع ريبعتلل زمر يأ ملعلا كلمي الو .ةيلدجلا
 «يفينصت يليحت ملعلا ملاع نأ احضوأ مثءةيفيك يه ثيح

 ال يفيصت يئاقتنا روطتلا نإف نوراد ةيرظن لاجم يف ىتحو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نم ملعلا هب لوقي ام ىلإ انرشأ ًاريخأو «يبكرت يكيتكلايد

 .خلإ ...ةيددعلا تاتاثلا

 :ملعلا ملاعو نآرقلا *

 نأ ميركلا نآرقلل سرادلاو ثحايلا رظن تفلي امم

 رصقي لب ءءايشألا رهوج لوح لدجلا رثكُي ال نآرقلا

 ةلادلا ةفلتخملا رهاظملا ددعي وهف ءاهتادارطتساو تارهاظلا

 وأ هنأش لج هللا تاذ ةفرعم ىلإ علطت نود هللا دوجو ىلع

 .ههنك كاردإل ةلواحم

 ءايشالا دوجو يفني امم سل هنأ ًايملع ررقملا نمو

 لاق امكو ءالإو ءاهرهوج وأ اهتقيقح ةفرعم نع زرجعلا

 ىوقلا) هباتك يف (نويرمالف ليماك) روهشملا يكلفلا ةمالعلا

 ؟ركملا وه ام نكلو ءركفن انارن) انإف .(ةلوهجملا ةعلطملا

 نأ ىرأ .كلذ دحأ فرعي ال .يلضعلا لمعلا وه ام نكلو

 ةيدام ريغ يفن صئاصخ ميمج نأو «ةيدام ريغ ةوك يتدارإ

 كرحت يتدارإ نأ ىرأ «يعارذ عقرأ ىتمف كلذ عمو ءاشنأ

 طسوتي يذلا طيسولا وه امو ؟كلذ ثدحي فيكف ؛يتدام

 نأ عيطتي نم دجوي ال .ةيدام ةجيتن جاتنإ يف ةيلقعلا ىوقلل

 ؟اذه لفعلا كردي فيك :يل لق لب .ًاضيأ اذه ىلع ينيجي
 .(يّحملا لمعلا ةعبط يه امو ؟هرقتسم نيأو

 عيطتسأ ينإف .ىفك ىفك نكلو «ةداسلا اهيأ يل اولوق
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 نأ مكيق سأر ربكأ عيطتسي الو «نينم رشع مكلأسأ نأ

 .يتلئسأ رقحأ ىلع بيجي

 كاردإ ىلإ انهججويو هروعشلا انسوفن يف تبثي نآرقلاو

 تاقالعلا ضعب نارتقاب متت امنإ ثدحت يتلا تارهاظلا نأ

 يه ةيببسلا نكلو ءأيئاصحإ ًارركتم ًانارتقا ضعبب اهضعب
 .ةقلطلا ةقلطملا ةدارإلا بحاص هللا ريدقتب

 ةينوكلا نيئاوقلاو نئسلاب ملي ناك نإو ينيدلا ركفلاف

 نحن انل ةيسنلاب لقألا ىلع لوحتت الو لدبت ال يتلا ةدورطملا
 لعج هنأ عم هللا نأ اَلِإ - نوكلا عقاول ةبستابو نيقولخملا

 ديقم ريغ «لوحتت الو لدبتت الو درطت نيناوقلاو ننسللا هذه

 .هتردقو هتدارإ ىلع اهل ناطلم الف نياوقلاو ننلا هذهب

 ةروصلا نأ حجري ينأرقلا ينيدلا ركفلا نإ ةقيقح
 تافصل ةكاعلا ةتباثلا ةراتخملا ةروصلا يه نوكلل ةنهارلا

 جحتسي ىنيدلا ركفلا نإ ةقيقحو ؛هتدارإ هاجتاو هلامكو هللا

 ميركلا نآرقلا لاوقأ نمو ؛هنيناوقو نوكلا ننس تاي نم
 تعضو ام اهنأ نعو ءاهلوحتو اهلدبت مدعو اهدارطا نع

 هتباحرو هعاستا يف نوكلا نأ) :نعو ءطسقلاو قحلاب الإ

 يف دحاو ماظني ريسي ضيضحلا ىلإ جوألا نم ؛ةلئاهلا

 هموجت تارالمب ؛«ةرييكلا تارجملاو ةريغصلا تارذلا

 نيزاومو قحلاو ءهيف رهل ال يذلا دجلا وه .هكالفأو
 نأ هلك كلذ نم جتنتي نأ ينيدلا ركفلل نإ :لوقأ .(طسقلا

 لامجلاو ريخلاو قحلا نئس عدبأ نوكلل راتخا دق قلاخلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآأرقلا يف زمرلا

 ةروص هلعجو هيفتري يذلا مئادلا لامكلا ةروص ىلع هماقأو

 ءاهنع نوكلا ردص يتلا ىنسحلا هءاممأو هتافص تسكع

 نم ررحتم «ةطاحإلا هذه طيحي يذلا ركفلا نإف «كلذ عمو
 .ةردقلاو ةدارإلا  رحآلا هلإلا  روصتي الو «ةيمتحلا راسأ

 نيب ريبك قرف) :نمؤملا لقعلا بحاص لوقي امكو
 .يداملا ءانبلا دودح دنع فقارلا لقعلا نيبو لقعلا اذه

 لوانتي ىذلا رحلا ريكفتلاب دودحلا كلت ىطخت نع رماقلا

 ىبأيو ؛ةلحرم ةلحرم هبحاصيو هئاهتنا دعبو هئدب لبق نركلا

 ةيلزألا نأب مكحي لب ءايدبأ هروصتي نأو ًايلزأ هروصتي نأ
 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهو: هدحو قلاخلل ةيدبألاو

 .(؟ميلع ءيش لكب وهو
 مركي نأ وملا ةياغ ماس ماقمل - قداص خأ اي - هنإو

 هذه نوكلا ىري هلعجيف !ميركتلا اذه ينانإلا لقعلا نآرقلا

 ماقم هيف همققيو ءهيدب نيب هعضيو .هنيع ني هيوزيو «ةيؤرلا

 ىلع ىلعألا الملاو قلاخلا هللا ةداهش عم ىمظعلا ةداهشلا

 حالصو دوجولا ءانب اهب ماق ىتلا ىربكلا ةيماسألا ةقيقحلا

 ةياعرلاب درجولا ىلع هماقو هللا ةنادحو يهو «ملاعلا
 :ةيك لاو

 نم ررحتت نأ كنكمي ناك - قداص خأ اي  اذكهو

 ريكفتلاب طخت اهنأ رابتعا ىلع ةزجعملل رظنتو ةيمتحلا راسأ

 عم ىمظعلا ةداهشلا ماقم ىلإ يداملا ءانبلا دودح نم رحلا

 .ىلعألا الملاو قلاخلا هللا ةداهش

 ىلإ رظنت نأ كنكمي ناك  قداص خأ اي اذكهر
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 ةياعرلاب دوجولا ىلع هللا ماي رهظم اهرابتعاب ةوبنلا ةرهاظ
 محلا ِنمَنلا © ييلتعلا بر هِي دمحكلا» :ةمحرلاو
 راظنالا هجوي وهو نآرقلاو .46 فنيل ٍمْرَي كيدم ©
 ًاماع ًانوك ضرعي هنإف ةعيبطلا دهاشمو نوكلا قافآ ىلإ

 لدبت هف يرجيو ثداوح هحرسم ىلع يرجت ًانوك ..الماش

 ءروط ىلإ روط نم هثداوح لقتنتو ةكرحلاب ٌريمتيو رييغتو

 قحاالو قباس نيب ام ءضعبب اهضعب طبترم ثداوح اهنكلو
 وه امنإ هللا ةنسو مظتنملا نوناقلا نكلو .دارطاو ماظتناب

 نيئاوقلا نم ىصحي اال دنعل لماش ماظن نم ءزج يهو

 ةعضاخ ةرثأتم ةلعفنم ةقولخم اهعومجمب يهو ننسلاو

 .اههجويو اهردقيو اهدجوي نم ىلإ جاتحت ةهجوم

 نم ةينوكلا ننسلا يف ام ىلإ انهبني نآرقلاو
 ىف ودبي امك «؛بامحلاو ددعلا ةيلباقو (ةيمكلا) ةفص

 ١ :ةلاتلا تايآلا

 مرق مصمم - ص اس ص سس ل ل ب ىو 24

 لص ني ابق نتنآَو ىساؤر اَهف اًنَمَقلَأَو اهتنددم ضرالاو »

 مل مل نمو َسيَِعَم ايف ركل اَنَحَيَو زنوروُم ووش
 رد ص ريرا تاس

 ٍرَدَقِب الإ هَلْ اَمَو مآَرَح ةدس الإ هن ني نلك © ديف
 3 #7 ٍررَلعَم

 (2)ي4 . ل« سا ثلث مدس آلا 7 ٍ 5

 .21 19 :تايآلا ءرجحلا ةروم (1)

 .12 :ةيآلا نسي ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 راد ٌمَدنِع هنن ُلُكَر)
 يف ام ىلإ ًاحضاو ًارركتم اهيبنت ميركلا نآرقلا هّبن امك

 اهف امو باك مدعو هباشت نم اهيف امو فالحخا نم ةعيطلا

 ٍٍتددَج امن ى ذل وهر# :ىلاعت لاق .فانصأو عونت نم

 سروُسرلاَو ماكأ اًنِلْع ل عيل او َلْخَّتلأَو تشو رغم ريغ ِتكسورعَم

 تو 7-2 0 ” ابيع ريو ترام اَو

 هب انحف هام كَمَا نب ٌلّرَنَأ هى ا : ىلاعت لاق
 و

 ل مس م ”د سم ربع يع 5 م7 ظ َنَحَمَلَو 2
 نيو اكمام بح هني عيخن ارِسَخ هم انجرح اه وْىَش لك َتاَبَ
 سا سل سرع حج رت 5 لا دال سل لقلت سو 2 -
 نامرلاو نوتبزلاو يأن نم ِتَدَجو هةيناد ناوي اًهملط نب م ٍلْحْل ا ١ أ زأد نا /

 30 هم ص حو 7 2 حم
 ٠١ ض < .و اهيتش

 ٌريِطي ريط الو ٍضرأْلا يف َوَّبَأَد ني امو » :ىلاعت لاقو
 404 لام م كما < لإ هَ 0

 ني نت مهم لَم ني يَ لع َقلح هلأ : ىلاعت لافو

 574 برأ لع ىِثْمَي نم مهنيو ِنيلعو لع ىِثْمَي نت مهيَو ءييطب لع

 .ملعلا ملاع ميركلا نآرقلا لماعي اذكهو

 ةظحالملاو ةدهاشملاو رظنلا ىلإ وعدي ميركلا نآرقلاف

 .8 : ةيآلا ؛دعرلا ةروسم )010

 . 11 :ةيآلا .ماعنألا ةروس 0020

 .8 :ةيآلا .ماعنألا ةروس )04(

 .45 :ةيآلا ءروتلا ةروم (5)
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 ةبئادلا ةعونتملا ةدتمملا ةعساولا قافآلا ربع دتمي لومشب

 يحوت ةروصب ةرركتملا تالدبلاو ثداوحلاب ةئيلملاو ةكرحلا

 يذلا ةداهشثلا ملاع وه اذهو «نيناوقلا ماظتناو ننلا دارطاب

 :رمتعسوو هركشتو هلقسو «هبارحب ةكرت ناننإلا هديشي
 .لامج نم هيف امب عتمتيو هعفانمل

 ريكفتلاو لمأتلاو رظنلا ىلإ وعدي ميركلا نآرقلاو

 ردقملا قلاخلا هلل لوصولل ًاقيرط قلطنملا اذه نم ًالعاج
 .نيناوقلاو ننلل

 :ىلوالا اطخلا ةقطنم ىلإ ةراشإ »

 أطخلا ةقطنم ىلع انعبصإ عضنل ةفقو نم دب ال انهو

 خالاف «(ةيفسلفلا موهينلا قداصلا خألا ةيفلخ) يف ىلوألا

 ليبلاو ةنونسملا ةرطفلاو ةتباثلا ةعيبطلا) هتذخأ دق موهينلا

 دنع هلقعب فقو دقلو ءاكاكف اهنم مطتي ملف (ةقورطملا

 رحلا ركفتلاب دودحلا كلت طختي ملو يداملا ءانلا دودح

 .ةردقلاو ةدارإلا رحألا هلإلا روصتي ال يذلا

 كلبقتي  قداص خأ اي  كراظتنا يف نآرقلا نكلو

 عضيو باحرتو سنأ نم يرشبلا لقعلا هب لبقتسي امب
 ثحب ىلع كعجشيو ءامسلاو ضرألا مولع حيتافم كمامأ

 هكالتما كلوخيو ةرارسأ هفرعمو هراتسأ عفرو ءيىش لك

  ةماع نانإلا نعو  كنع بهذيو «هريححستو هفيرعتو

 كل حتفيو ؛ةرابجلا ةيداملا ىوقلا نم فوخلاو عورلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ءاضفلا زاوجأ يف قبط نع أقبط اهيف كبكريو ةعيبطلا باوبأ
 لقعلا بحاص لوقي امكو .ةفنلا قامعألاو ىنوكلا

 اهابأت سفن ةيأو !؟هذه نم مظعأ ةمارك ةيأف) :نمؤملا

 اهسفن تهفس دق نركت نأ الإ اهب دتمت يتلا ديلا ضفرتو
 رجعلا فقوم فوقرلاو عايضلا تيضرو دشرلا تبناجو
 .(ملاعلا ىلعو اهتاذ ىلع ناوهلاو

 نوري الو نوكلل ةيداملا دودحلا دنع نوفقي نيذلاو

 دشرلاو ةماركلا هذه نوبأي نيذلا مه ءهئارو نم مهلرقعب

 مهسفنأل نوضريو ءهدومحملا ماقملا اذه أوبت نوضفريو

 نأ مهلوقع ىلع نورجحيو ؛لامكلا ىلإ علطتلا مدعو زجعلاب

 مكحلا نيزاوم نم نوكت نأ اهلهؤت تاقاط نم اهيف امب عفتنت
 ميظعلا ألا نع ثحبلا تاودأ نمو نوكلا يف يأرلاو

 نأ ىلع اهنولمحيو اهيف ثبيو هرمعي يذلا ريطخلا نأشلاو
 ىوقلاو تالآلا كلتك ءايمع ةوق وأ ءامص ةلآ اهتايح شيعت

 .اهءارو ام ىلإ علطتت الو اهدودح دنع فقت يتلا ةيداملا

 نيوكتلا رارمأ نم اومدلختساو اوفثك امهم مهو

 ةهجاومو داعبألا لازتخاو ريخستلا ىلع ةردقلاو بيرختلاو
 ينوكلا ءاضفلا زاوجأ نم اودعص امهمو ء.ءانفلا لماوع

 مهنإف «تاطيحملاو ضرألا قامعأ ىلإ اولزنو .بكاوكلاو

 دق :ةداملا دودح دنع فقاولا فئاخلا رجحتملا مهفقومب

 ءايحالا نم لب ءايلعلا تانئاكلا نم اوسل مهنأ ىلع اونهرب

 شيعت لب ادوجولا قح الو اهفلل قح فرعت ال يتلا ايندلا
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 تاشقانمو دودر

 اصعو يعرلاو موسلاو ًالكلا نع الإ لوهذ يف عيطقلا ةيلقعب

 اهتدجوأ يتلا ديلا امأ ءاهمأر ىلع اهارت ىتلا رهقلا

 هيف يه ام اهتلوخو ءاهيعسو اهيعر تاحاس ىلإ اهتقاسو

 نأ لواحتو اهنع عفدتو ءاهيمحت يتلا يهو .عاتمو ةايح نم
 ةماركلاو رايتخالاو مكحلاو دشرلا ىوتسم ىلإ اهعفرت

 ..نوكلا اذه هب ىنبي يذلا ميظعلا أبملا ىلإ علطتلا ةيرحو

 .اهارت نأ لواحت الو اهارت ال يهف

 عاتا)و نوكلا عانتا ةيؤر نع اهامع ناك انه نمو

 نانإلا لقع تاقاط ىدمو هقامعأ فاشتكاو (هكلام ةردق

 نمو ؛ميظعلا يداملا ءانبلا كلذ ءارو ام ةيؤر ىلع هتردقو

 ةداملا دودح دنع ةعقاولا لوقعلا هذه ىضرت نأ بيجعلا

 نوكلا اهيداني امنيب كنضلا وأ قيضلا اذه اهتايحو اهفنل
 نأ هيحرتو هنأب نآرقلا اهوعديو ءاهل ددع ال يتلا هفتاوهب

 دودح ءارو يذلا لوهجملا ىلإ ةيرطفلا اهقاوشأ ءارو قلطنت

 عم اهبأدو اهنأشك هيلإ فرعتلا لواحت نأو «يداملا ءانبلا

 .لرهجم لك

 :نانويلا ةفسالف ضعي مهو ىف عقت ال .ىدخ *

 نوكلا ننسو نيناوق عضي مل هّللا نإ لوقأ نأ دوأ
 ةردقلاو ةدارإلا رح وهف دافصألاو لالغألاك اهب ديقتيل

 نأ  نانويلا ةفسالف ضعب مهرت امك  مهوتن الأ بجيو
 .ةعيطلا نئس ةفلاخم ىلع ردقي ال هللا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 زجعم ةعيبطلا يف ءيش لك نأ ًامئاد ركذتن نأ يغبليو

 قلخلا لامعأ نم ةعيبطلا ىلإ ءيش ةفاضإ نأو ريحمو
 ثدحأي  ةرورضلا - يضقت ةيئانثتسا فورظ يف داجيإلاو
 الو ًابيجع ديزت ال ةفاضإلا كلت ءاهيف ةعفاد ةيسح ةجح

 وه امو .اهلبت دوجوملا نم اهريغ نم رثكأ ةئهد قحتست
 نم (بملوك) هيلإ بهذ ام ىوس ةرهاظلا يه امو «نرناقلا
 !ةرورض ةرهاظلا نأ

 ءةرهاظ ىهف ةرورض اهب تفف دقو ةرجعملاف

 مظتنملا نوناقلا نأ ومبتلا ال مل ءاهدوجو ليد اهرركتو

 ىلإ اهلوأ نم ءايشألاو رومألاو .ننسملاو نيناوقلا نم ىصحي

 مل انيديأب اهانقملحخ ولو .تاريحم تاياو تازجعم اهرخآ

 .ةشهدو ةريح نم اب ام بهذي

 .ليطأو اذه لوقأ) :نمؤملا لقعلا بحاص ريبعتبو
 ىلإ ةيوسنملا ةنسحلا تازجعملا مهمدصت نيذلل نيب ال

 ةروبلاب ناميإلا نع مهدصتو ءدمحم لبق نيقباسلا لسرلا

 امم ريدقتلا يف نوهأ اهرمأ نإ «سالا ررهمج دنع اهانعمب

 هللا نأل ءةغهدلاو ةريحلا هذه مزلتست ال اهنإو ءنوروصتي

 .(نييالملا نيبالم ةقيقد لك يف اهلثم لعفي

 تازجعملا لوأت عدو زمرلا  قداص خا اي كنع عدف

 مئادلا زجعملا نآرقلا)و اهدوجوب عطاق هثيدحف ؛نآرقلا ىف
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 تاشقائمو دودر

 «ةيح تيلقنا اصعو ؛ةرخحص نم تجرخ ةقان نع انثدحي

 ال حيرص ثيدحب تايآلا نم ريثك نعو «نيط نم جرخ ريطو
 .(هظفل هلمتحي ام ريغ ًاجيرخت الو ًاليوأت لقي

 :كل لوقأ نأ يقب

 باتكلا تايآ عبتت نم ودبي امك كل لوقأ قحلاو

 امهنم لكلو ءدوجولا قئاقح نم نيعون كانه نإ  ميركلا
 ملعلا ملاع وأ ةداهشلا ملاع كانهف هقئاقح فشكل قيرط

 ميركلا نارقلاو ءهيلع اثدحت يذلاو .يسحلاو ةدهاشملاو

 داؤفلاو رصبلاو عملا مادختساو ةدهاشم يف ةرظنلاب بلاطي

 قيرطلاو بيغلا ملاع كانهو «ًالوؤسم هنع ناك كئلوأ لكو

 .يهلإلا يحولا وأ ةوبنلا يه هقئاقح ىلإ ةلصوملا

)10( 
 انرظنتت لامعأو ..فاطملا ةمئاخ

 نآرقلا لماعي فيك يضاملا انلاقم يف انحضوأ دقل

 ىهتنا يتلا ةلماعملا يه ةلماعم سحلاو ةداهشلا ملاع ميركلا

 انيهتناو ءةليوط ةقاش ةلحر دعب ةيملعلا ةماردلا جهنم اهلإ

 لكلو ءدوجولا قئاقح نم نيعون كانه نإ) :لوقلا ىلإ
 ملاعو «ةداهشلا ملاع» كانهف ءهقئاقح فشكل قيرط امهنم

 نآرقلاو  هنع انثدحت يذلاو ءسحلاو ةدهاشملاو ملعلا

 .(هدهاشم يف رظنلاب بلاطي ميركلا
 نآرقلا ائبلاط فيك اليصفت حضوأ دق لاقملا ناكو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 دتمي لومشب ةظحالملاو ةدهاشملاو رظنلا ىلإ اناعدو ميركلا

 ةئيلملاو ةكرحلا ةبئادلا ةعونتملا ةذتمملا ةعساولا قافآلا ربع

 دارطاب ىحوت ةروصب ةرركثملا تالدبلاو ثدارحلاب

 نانإلا نيش يذلا ةداهشلا ملاع وه اذهو :ءنيناوقلا

 عتمتيو هعفانمل هرمشتسيو ءهريكفتو هلقعيو ءهساوحب هكرذُف

 .لامج نم هيف امب

 ريكفتلاو لمأتلاو رظنلا ىلإ وعدي ميركلا نآرقلاو
 ردقملا قلاخلا هلل لوصولل ًاقيرط قلطنملا اذه نم ًالعاج
 لالغألا عضي مل هللا نإ) :انلق دقو «نيناوقلاو ننلل
 رح وهف «دافصألاو لالغألاك اهب ديفتيل ائ؛نسو نيناوق
 شعب مهوتامك مهوتن الأ بجيو ءةردقلاو ةدارإلا

 .ةعيطلا ننم ةفلاخم ىلع رذقي ال هللا نأ  نانويلا ةفسالف

 ةبوسنملا ةيسحلا تازجعملا مهمدصت نيذلل انلق كلذك

 يي دمحم انالومو انديس لبق نيقباسلا لسرلا ىلإ
 نإ) سائلا روهمج دنع اهانعمب ةونلاب ناميإلا نع مهدصتو

 هذه مرلتت ال اهنإو ءنوروصتي امم ريدقتلا يف نوهأ اهرمأ

 نييالم ةقيقد لك ىف اهلثم لعفي هللا نأل ةشهدلاو ةريحلا
 قيرطلاو بيغلا ملاع كانهو) :لوقلاب انمتخو .(نييالملا

 .(يهلإلا يحولا وأ ةوبنلا هقئاقح ىلإ ةلصوملا

 :بدقلا ملاع *

 ذإ «يداملا بهذملا دنع هب لس ريغ بيغلا ملاع نإ

 ةياذلا ةطقن وه فلا ملاعو .ةداملا نع زريمتم ًأاذدهووه
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 ءنوكلا ربدمو قلاخ هّللاف ءيبيغلا بهذملا يف ةياهنلاو

 .بآملا هيلإو ءدوجوم لك هنع قثبني لوأ ببمو

 وه أدبملا اذه نأ نّيبأق عسوتأ نأ يدوب ناك مكو

 يف ًالغرم ًاضماغ ودبي يذلا ةداملا لصأ نايب ىلوتي يذلا
 اهتدارإو ةيبيغلا ةوقلا نأ امك «يداملا بهذملا يف ماهبالا

 ريمت ءاطعإ نع ةيعبطلا نيناوقلا زجعت نيح انفعت ةرداقلا

 .ريسفت ءاطعإ نع نيناوقلا هذه زجعت مكو ءرهاوظلل حضاو

 نطفي نيح يئيدلا ركفلا باوج يه ةيبيغلا ةوقلاو
 تايميدسلا ءارو اميف ءهدودحملا ىهتنملا هقاطنل ململا

 امبرو ةيئوضلا نيئللا نييالم ءارو ءدعبلا يف ةقيحسلا

 يتلا ةيئاهنالل اهل رارق ال يتلا ةيواهلا دتمت ءاهتارالم

 ركفلل ةبسنلاب اهكاردإ ىتحو ءاهيلإ لوصولا ليحتسي
 وهو صاخلا هعوضوم ريكفتلا اذه دجي ال ذإ ءىملعلا

 ؟ةلاح ةيأو ءةقالع ةيأو .مك يأف ..ةلاحلاو ةقالعلاو ءمكلا

 .ةداملا دوذح جراخ اهل ىنعم ال ةلئسألا هذه لك

 فقت يتلا ةريخألا تايميدلا ءارو هل ىنعم ال هفن ملعلاو

 .ةيداماللاو ةيئاهناللاو رهاوظلا ملاع نيب دودحلا ىلع

 نم ريسلا أدبلو ءبناوجلا هذه كرتلف .مومعلا ىلع
 ام ححّسصنتلو ؛موهيلا قداصلا خألا اهب ملي ىتلا ةطقنلا

 .أطخ هدقتعت

 ربعي يبيغلا بهذملا نأ ىلع قفاوي قداصلا خألا نإ

 ءايشالا طبر ىلإ يمري يذلا لقعلل ةيفلفلا بلاطملا نع
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 خألا قفاوي امك قستم فيلأت يف ًايقطنم طبر رهاوظلاو
 دردح زواجتي ارج سني يبيغلا بهذملا نأ ىلع قداصلا

 يساسألا فدهلا ىلإ ..يحورلا لامكلل ىلعأ لثم ىلإ ةداملا

 .هوحت هاجتالا نع ةراضحلا فكت مل يذلا

 :ةناثلا اطخلا ةقطنم *

 بهذملا نأ ىلع ققاوي وهو .قداصلا خألا نكلو

 ةجيتنلا بتري اال ؛«لقعلل ةيفلفلا بلاطملا نع ربعي يبغلا
 ةرقملاب تملس ىتم  كنم لعجت ىتلاو «كلذل ةيمطنملا

 قلخ نأ ىرت  (نك) ايلعلا اهتدارإل رهاقلا رمألاو ةقلاخلا

 نوكيس ةداملا هذه روطتو ءرهاقلا رمألا اذه نم جتني ةداملا

 ظحالي دق نيذللا قاستالاو نزاوتلا عزوت ةدارإ رماوأل ًاقبط
 روطتلا اذه لحارم ضعب نكلو ؛ةتباثلا امهنيناوق رشلا ملع

 نأ نود ملعلا لاجرل ةفولأملا تاظحالملا ىلع ىفختم

 هذه يقف ءام صقن ىلع اذه لجأ نم بهذملا يوطني
 ضراعت ال يتلا ةييغلا ةيمتحلاب نيعتسن ةيئانطسالا تاللاحلا

 .أدبملا ةعيط نيبو اهني

 ام ةرهاظ ىلع رطيي يذلا نوناقلا ًاتقؤم لهجن دقلو

 بهذملا نإف كلذ عمو ءاهئثوذح ةقيرط انيلع ىفخت تلاز
 هذه لثم نأ امب يماسألا هثدبم عم ًايقطنم ًامجسنم لظي

 ةيمتح ىلع ءانب يئاهنللا ليلحتلا يف اهفيوت نكمي ةرهاظلا
 .ءاشت امب يضقتو لخدت ىتلا هللا ةدارإ ىه ..ةقيلط ةقلطم
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 تاشقائمو دودر

 :اليلق الإ ملهلا نم متيتوأ امو *

 دئاقعلا نع هباتك ىف ''”(قباس ديس) ذاتسألا دروأ

 (ةايحلا عم مالسإلا) باتك يف ءاج :ىيليام ةيمالسإلا

 صصق ىف ءاج :؛سمشلا درو ثيدحلا ملعلا» ناونعب

 هّللا ءادعأ عم ةكرعم ىف ناك نون نب عشوي نأ :ءايبنألا
 نأ يشخف «لاتقلا يهتني نأ لبق برغت نمشلا تداكو

 :سمشلل لاقف ؛يلاتلا مويلا ىلإ لاتقلا دتما اذإ هوزجعي

 ىفقت نأ ِكلأمأف هللا ةعاط ىف انأو ءهّللا ةعاط ىف تنأ
 هللا: باجهن ات يبوركلا لك هتادعأ .نمدللا مقتني ىتح
 رصنلا 7 ىتح راهنلا يف ديزو «نصحلا تفقوو ؛ءاعدلا

 برضأ نأ خرم لإ امِبَحْرَن> : ىلاعت هللا لاقو .عشويل

 0 ررطلال فرو لك َنَكَمك نلقنات رحل َكاَسَمَب
 نم اويره هعم نمو 28غ ىسوم نإ :نورفملا لاق

 اودجي ملو ءرحبلا ىلإ اوهتنا املو «لتقلا فوخ نوعرف

 رحيلا برضي نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأ هبوكر ىلإ ًاليبم
 ىلع ءاملا عّمجت هب هللا رمأ اه لثتما امتيحو اصعب

 ةعيرشلا ةيلك يف جرختو :1915 ماع دلو يرصم ملاع (1)

 لشعشا .نيململا نارخإلا ةعامج ىف ًاوضع راصو .رهزألاب

 ءرصمب فاقوألا ةرازو ىف بصانم ةدع ىلوت .هقفلا ةساردب

 طابش /رياربف يف هتافو ىلإ ةيدوعسلا تاعماج يف سيردتلاب ماقو

 دئاقعلاو ءدلجم نم رثكأ يف .(ةْلا هقف) ردصأ 0

 .امهريغو ..ةيمالسإلا
 .63 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 جرخو «لابجلاك راص ىتح ءضعب قوف هفعب نيفرطلا

 .قيرطلا سفن يف هموقو نوعرف مهعبتو ؛هراصنأو ىسوم

 ءامو ءىسوم قيرط ىف ًاسبي رحبلا ناكو ءهّللا مهترغأف
 نيتزجعملا نم الك نورفاكلا بذكو .نوعرف قيرط يف
 : نيثداحلا وأ

 .ةعيبطلا نيئاوقل قرخ اهنأل :ًالوأ

 :ةينيدلا بتكلا يف اهركذ ءاجل تحص ول :ًايناث

 .ةيجعلا ةيملاعلا ثادحألا نم اهنأل

 (1957 /12/13) دذع ةيروهمجلا ةديرج ىف تأرقو

 ىربك ةجض راثأ دقو ءًاثيدح رهظ ةعيبطلا مولع يف ًاباتك نأ
 ماقرالاب تبثأ ثيح نيخرؤملا ىدلو ةيملعلا طاسوألا يف

 دك يف نمشلا فوقوو ءرحبلا قاقشنا ةعقاو ةسرحملا

 يف ةعيبطلا ءاملع نم يسور ملاع وهف فلؤملا امأ .ءامسلا

 ةعماج يف بطلاو نوناقلاو خيراتلا سردو جردبندأ ةعماج

 سردو «خرويز ىفو نيلري يف ءايحألا ملع سردو .هركسموم

 يتلا هثاحبأ نم فلؤملا جرخ دقلو ءانيفف يف يفنلا بطلا

 ديؤت ةيملع تاجاتتسا ىلإ تاونس رفع نف رفكأ ثترمتسا

 .هوت ءابنألا ةريسو ميركلا نآرقلا يف ءاج ام دصت نودب

 امك باتكلا نم تافطتقم ءارقلل لقنأ نأ تيأر دقو

 لوقي ءةديرجلا تلاق :ةيروهمجلا ةديرج اهترشنو اهتمجرت

 يف ةيضرألا ةركلا راوج ىلإ ّرم ًالئاه ًاكزين نإ :فلؤملا

 ىلإ ةرهاظلا تداع مث .ظِفكَب ىسوم ةفيلخ عشوي دهع
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 تاشقانمو دودر

 ةينوكلا ةرهاظلا هذهو ءماع ةئثامعبب كلذ دعي دوجولا

 يتلا تازجعملا رسفت ةيئرم ريغ ةقراخ ىوق اهريت ةلئاهلا
 .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاو ةيواملا بتكلا يف اهركذ ءاج

 رهاوظ ثدحي ضرألا نم كزين وأ بكوك بارتقا نإ
 فقي وأ لقي اهسفن لوح ضرألا نارود نأ اهنم ؛ةددعتم

 دكك ىف تفقو دق سمشلا نأ سانلا ىلإ ليشي ىتح

 يف ءامغلا نم ةذمعأ داقعناو رحبلا قاقشنا اهنمو ءءامسلا

 اليس رطمأف ةنعارفلا دهع يف بكوك ٌرم دقلو «ليللاو راهنلا
 ديؤي ام اذهو «مدلا نولب رحلاو لينلاو ضرألا عبط رمحأ

 هاَْجَاَو َنافوطلا ُمِيلَع اَلَسْرأَتط :ةميركلا ةبآلا ىف ءاج ام

 .*4دلو َعنَصلاَو لئلا
 نم ةقرفتم تاهج ىف رمحألا بارتلا اذه طقاست دقو

 ةعيطلاو كلفلا نيناوق لك قرخت ىتلا ةزجعملا نإ .ضرألا

 .هلحو قلاخلا ةردق ىوس اهعنصت ال

 داهطضا نم يسوم بره نيح ةزجعملا تمت دقل

 ءرحلا قشنا نكلو ءههشويجب نوعرف هعباتف ءرصم نرعرف
 هدونجو نوعرف مهعبتأ اذإ ىتح مالسب هعم نمو ىسوم ٌرمف

 علتباو نيدراطملا ىلع قبطناف «ىلوألا هتريس ىلإ رحبلا داع

 .دحأ مهنم جني ملو ناسرفلاو لاجرلا

 دهع لباقي يذلا دهعلا يف هنإ :فلؤملا لوقيو

 133 :ةيآلا .فارعألا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 مل كاذنآ سمشلا نإ :نوينيصلا نوخرؤملا لوقي ءىسوم
 اذكهو .دلجلا باذو «تاباغلا تقرح دقل ىتح برغت

 فرعي الو اهتعنص دق ةرابج ةوف نأك ةنكاس ضرألا تنل

 اهتارود عباتت نأ لبق اهفوقو رمتسا مك ديدحتلا هجو ىلع

 اهنارود ضرألا تعبات له نكلو .ىرخأ ةرم اهسفن لوح
 ىلإ برغلا نم رودت نآلا ضرألا نإ ؟ءاجتالا سفن ىف

 ؟ًامئاد اذكه تناك لهف قرشلا

 طئارخلا ىلإ لاؤلا اذه ىلع ةباجإلا يف انعجر اذإ

 اهمسر ىتلا طئارخلا نأل ءال ؟مىه ةباجالا نإف «ةميدقلا

 نأ ىلع لدن دباعملا دحأ 57 يف نييرصملا ءامدق

 اذهو برغلا ىلإ قرشلا نم اهفوقو لبق رودت تناك ضرألا
 ثيح لبق نم ةسايسلا نع هراوح يف ؟'”نوطالفأ هدكأ ام

 لعلو قرشت اهارن ثيح بيغت تناك لبق نم سمشلا نإ لاق
 274( نيرا ُبَرَو يَيِرَتْلا ُبَر» ةميركلا ةيآلا رفي ام اذه

 :الثم الإ اذهب تدرأ ام «

 امك  نييداملا نم نييفرحلا ضعب عراسي نأ لبقو
 يذلا لثملاب اوكمأو نيمالمإلا نم نيفرحلا ضعب عراس

 ىلع ذملتت «داليملا ليق شاعو دلو ينانوي فولي :نوطالفأ (1)
 هتيرظن ىلع تلمتشا تارواحم نع ةرابع هتافلؤم .طارقم دي
 .ةفلفلا

 .17 :ةيآلا ءنمحرلا ةروم (2)
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 تاشقانمو لودر

 كامإلا ىلإ  هجهنم اوسنو ءموهيلا قداملا خاألا هقاس

 اذهب تدرأ ام ءمهل لوقأ يننإف هب كحمتلاو الثم هتقم امب

 نم نإو ءًاللت الإ ملعلا نم انيتوأ ام انثأ ىلع ًالثم الإ

 رطيي يذلا نوناقلا ًاتقؤم لهج نإو يبييغلا بهذملاب نمؤي
 عمو  هنإف .اهثودح قيرط انيلع ىفخت تلاز ام ةرهاظ ىلع
 ذإ هبهذم يف يساسالا أدبملا عم ًايقطنم ًامجسنم لظي كلذ

 ةيممتح ىلع ءانب  يئاهنلا ليحتلا يف  ةرهاظلا غيوست نكمي
 .ةقيلطلا هللا ةدارإ يه ةقلطم

 نأ  ملعلا زجع ىتم  عيطتسي هدحو ينيدلا ركفلاو

 .  ملعأ هللا - :لوقي نيح انْيِب ًاحضاو ائيش لرقي

 :هرحهحملاو يحولاو ةوينلا *

 لصأ ناي ىلوتي هنأ ىلإ ةفاضإ) يبيغلا بهذملا نإ
 ءاطعإ ىلع ةعيبطلا نيناوملا زجعت نيح افعيو .دداملا

 مك :نم صاخلا هعوضوم ملعلا ركفلا دجي الو ملعلا زجعي
 اننكمي اميفف همعدي ىذلا ناهربلا دجي هنإف ؛(ةلاحو ةقالعو

  ةينآرقلا ةرهاظلا و (ةيوبلا ةرهاظلا)ب هيلع حلطصن نأ

 نيناوقلا بناجب ةينوكلا ثادحألا لجس يف نيدلا مضت يتلا

 .ةيعيبطلا

 نأ دون (ةيوبنلا ةرهاظلا) ةشقانم ىلإ لخدن نأ لبقو

 كلام نمؤملا ركفملا لضافلا انذاتمأ ظحال امك  ظحالن
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 مهف ىلإ يدؤت ال ؛ةزجوملا ةساردلا نأ يبن نبا

 ةددعتمو ةعونتم رهاظم اهل نأل «ةدقعملا  ةينيدلا ةرهاظلا -

 نع ةبيرغ تايرظن تماق دقلو ؛ةيناسنإلا تائيبلا فلتخم ىف

 نورضصاعملا ةوقلؤسلات ءاهكمراتو ةرعاظلا هله ةفينط

 جهنمل ًاعبت درجم يخيرات ريفت ءوض يف اهحرش نولواحي
 .يضرأ رايعم ىلإ ءيش لك مجري يذلا (2)(تراكيد)

 ركفلا لضأ دق (ةيتيدلا ةرهاظلا) ديقعت نأ ودل هنإو

 بهذمك ةئيابتم ثادحأ طبر ىلع لمتثت يتلا ةلكشملا

 .دحاو قاطن ىف ةئادحولاو كرشلاو دوجولا ةدحو

 لواح امنيح ثيدحلا ينانإلا ركفلا لض دق كلذك

 ليج ىلإ ليج نم تلقتنا دق ةينيدلا ةركفلا نأ ررقي نأ

 هاياضقو يمالسإلا ملاملا تالكشمب متها يرئازج ركفم (1)

 سردو .رئازجلا ىف ةطنقب 15 ماع دلو .ةرصاعملا

 ناك .ةرهاقلا يف مث سيراب يف هتايح نم ًاءزج شاع ؛ةسدنهلا
 هتافلّوؤم لوأ 2.1946 ماع ردص يذلا (ةنآرقلا ةرهاظلا) هباتك

 .(ترقلا دهاش تاركذم) .«(ةفهنلا طورش) :اهنمو تعباتت يتلا

 ..(ثيدحلا يمالمإلا ركفلا يف هرثأو نيقرشتملا جاتنإ)

 .1 3 ماع يلو .اهريغو

 يضاير ملئاعو فوليف :(1850 )1596  :تراكيد هينير (2)

 هتفلف ماقأو ةفلنلا يف يضايرلا جهنملا قيطت لواح .ينرف

 ركفأ انأ) :ةررثأملا ةراملا بحاص وعر .يجهنملا كنلا ىلع

 .(دوجرم انأ اذإ
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 تاشقانمو لاو ىلر

 يف ديزت ةطسبملا ةركفلا هذهو «ينطاب فاشكتا ةطساوب
 .دقعم هنأ انررق نأ قبس عوضوم ديقعت

 تانايد ةساردب منهي نأ سرادلاب ىلوأ هنأ دقتعنو

 ةنسلأ ىلع ىمسألا اهناهرب تمدقو تعباتت ىتلا ديحوتلا

 هصحف نكمي ليلد ديحوتلا تانايد عباتت نأ عقاولاو ,ءانالا

 ءدقتلا ساسأ ىلع موقي ًاصحف ةيداقتعالا ةيحانلا نم ًامئاد

 ةيدألا رهاظملا عيمجو ةوبنلا روهظ يف عباتتلا اذه لثمتيو

 .اهبحصت ىتلا ةيحورلاو

 اي ةوقب نوعوفلم دارفأ عباتت 22غ مهاربإ انذمم للنمو

 نولوقي  ةقلطم ةقيقح  نأب سانلا نوطاخي اوؤاج ءمواقت

 ىه ةيرم ةليسوب ةصاخو ءةيصخش ةفرعم اهنوفرعي مهنإ
8 

 هللا نم نولسري مهنإ لاجرلا ءالؤه لوقيو .يحولا

 نأ ءالؤه عيطتي ال ثيح رشبلا ىلإ هتملك اوغْلِل -
 هدهاش لضفي هسفن ضرعي ةوبلا أدم نإو .ةرشام اهرعمي

 تاذلا نع ةلقتنم ةيعوضوم ةرهاظك - ىبنلا  ديحولا

 :ةثلاثلا اطخلا ةقطنم #*

 ام هل لقتل قداصلا خألا مم فقن نأ انل دب ال انهو

 ال) :يبن نب كلام نمؤملا ركفملا لضافلا انذاتمأ هررقي

 «يبنلا ةداهش لالخ نم الإ ةوبنلا ةرهاظ ةظحالم عيطتسن

 قلعتي رمألاف ..ةلزنملا ةرئاوتملا هتلامر تايوتحم يفو
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 .ىرخأ ةحان نم  هيخيرات و .ةيحان نم «ةيفن» ةلكشمب

 سيل ءام يبن ثعب نأ ءيش لك لبقو ًالوأ ظحالن نأ انلو

 كلذ نم ىنكعلا وه لب ءابيرغ نوكي ثيحب ًادرف اندح

 ذنم «خيراتلا نم نيبطق نيب ماظتناب رركتن ةرمتسم ةرهاظ

 ادهاش ربتعُي رركت ةرهاظ رارمتماو بك دمحم ىلإ مي ميهاربإ

 .(اهدوجو أدم ريرمتل همادختسا نكمي ايملع

 اًمدِب تنك ام َلْثظ :ةميركلا ةيآلا ىنعملا اذهب لصتيو)
 274 لشرلا 0

 يتلا  (لجيه) رظن ةهجو ىلع ءاني مولعملا نمو
 ةيوبن ةلاح اندجو اذإ اننأ  رهاوظلا ةظحالم ىلع دمتعت

 ضعب لظ يف اهرركت نإف ءائيثش تبثت الو حرشت ال ةصاخ
 «ةمملس ةقيرطب ةرهاظلل ماعلا دوجولا ىلع نهري طورشلا

 صلختن يكل راركتلا اذه ةيهام يف ثحبن نأ انيلع ىقبير

 نأ نكمي يذلا ماعلا نوناقلا هب ةصاخلا هتافص نمو هنم

 .اهلمج ىف ةرهاظلا ىلع رطيب

 و وو وب اسوم الا

 ال هَّللا مالك هنأو هللا دنع نم ليزنت نآرقلا نأو ىحولا ليلد
 :روشلا مالك

 .9 :ةيآلا .فاقحألاةروس (1)
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 تاشقاكمو دودر

 :ركاش دومحم ققحملا ةمالعلا انذاتسأ لوقي امكو

 نم هلوصأ دمتي جهنم «كلام هكلم يذلا جهنملا اذهو)

 يف نيدتلا ةزيرغ يفو ةيناسنإلا سفتلا ةعيط يف ليوط لمأت
 مسوت ىتلا دئاقعلاو بهاذملا خيرات يفو ءرشبلا ةرطن

 لك يف نيدتلا ىوتسم نع فشكت اهنكلو .ًانايحأ ىفقانتلاب
 خيرات يف بئادلا صحفلا نم هلوصأ دمتي وه مث «نانإ

 .يمأو وه ىبأب .هّللا لوسر ةريس ىف مث ءاهصئاصخو ةوبنا
 يذلا اذه يف مث ءىلعألا قيفرلاب قحل نأ ىلإ هتأشت ذنم

 هللا مالك هنأو ءهسفن قدص ىلع ًاليلد «هسفنب نوكيل ءاج

 .(هيحاون عيمج نم رشلا مالكل ئقرافملا

 ليلد ةحص ىلع ليصفت ديزم فرعي نأ ءاش نمو

 يحولا ليلد قدصو «(ةوبنلا ةرهاظ) نيناوق ةقرعمو ةوبنلا

 باتك ىلإ عوجرلا هيلعف ءهّللا دنع نم ليزنت نآرقلا نأو
 مساب مجرتملاو يبن نب كلام نمؤملا ركفملا انذاتسأ

 .(ةيآرقلا ةرهاظلا)

 :حضتي ةيجهنملا ةساردلا هذه نمو

 ةرهاظلا) نكمم رخآ ريفت كانه دعي مل هنإ - 1

 ال ةييغ تاذ دوجو ىلع موقي ًاريسفت عضن نأب الإ (ةربلا

 . . يحولا  طابر ةيدذمحملا تاذلاب اهطبري

 دإ .يأرلا اذه معدت اهيعح ءايينألا ةداهش نإ - 2

 ةرشابم مهتداهشو  نوديحولا دوهشلا مهر  ًاعيمج مهنإ
 .يصخشلا مهنايك جراخ ةرهاظلا اوعضو دق عامجإلابو
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 اذه ههجو ىلع رمألا موهبلا قداصلا خالا كردأ ولو

 يذلا يفنلا رهقلا ةفص ةوبنلا صئاصخ نم نأ كاردإلا

 يحولا نأ كردألو ءتاذلل ىرخألا لماوعلا عيمج يصقي

 .ينطابلا فاشكنالا وأ فاشتكالا وأ ةفشاكملا ريغ

 امنأك لب الماك انيقي اهبحاص دنع جتنت ال ةفشاكملاو

 ىمسي ام ىلإ يدؤي ام ضعب يأ ؛نيقي فصن قلخت
 هذهو ءاهدعب اهناهرب يتأي ةفرعم لامتحالاو (ًالامتحا)

 نم يحولا نم ةفشاكملا زّيمت يتلا ىه كشلا نم ةجردلا
 .ةيسفنلا ةيحانلا

 كولسب ىبنلا مزلتو مغرت يتلا يسفنلا رهقلا ةفصو

 نم لماكلا يبنلا نيقي يف الإ اهريسفت دجت ال مئادو نيعم

 هتاذ نع ةجراخو ةيصخش ريغ اهنوكو اهب ىحوملا ةفرعملا
 قداصلا خالل ميقتسي ناك مهفلا اذهبو .ةرهاظ ةوق نمو

 درفلا ناهربلا اهرابتعاب ةزجعملا ةمهم فرعي نأ موهبلا

 ردصم ىف هنيقي ىبنلا ىطعي يذلا رهاقلا نيبتسملا ليلدلاو
 دنع نب لس هلا رات ىلا دن يلام اديس ةاردعلا
 :ةيتلاعت لمان ههه قلع «ىلعألا اللاب لوضصوف :ىللا
 نع لقعلا زجعل تازجعملاب تيمُس ام وأ  تايألا هذهو

 قوف  اهلثمب نايتإلا نع ةياسنإلا ةردقلا زجعت امك اهريسفت
 امف .خلإ ..مهفراعمو مهتاقاط قاطن جراخو رشلا رودقم

 نيناوق نم انفلأ امل ننلل ةفلاخم نوكت نأ منمي يذلا

 هّللاب نوئمؤملاو ؟ةفولأملا تاداعلل ةقراخ يه امك ةعيطلا
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 تاشقانمو دودو

 يذلا عطاقلا ليلدلاب تبث ىتم ؛ءيش قيدصت يف نوفقوتي ال

 ديقتي ال هناحبس هنأ نوملعي مهنأل كشلا هيلإ قرطتي ال

 .اهعضو يتلا نتلاب

 :ةرجعملل ىرخأ بئاوح *

 ءةدرطملا اهننمو ةزجعملا نع ثيدح نم هانمدق ام

 ةزجعملا لوحو «ةعيبطلا دجوم هّللاب اهتقالع لوحو
 ةيا نوكي ىذلا رهاقلا نيبتسملا ليلدلاو ناهربلا اهرابتعاب

 سانلاب ةرزجعملا ةقالع نع ثيدح ىقبيو .ءسانلل

 ةرورض كانه له  قدالابو  ةوعدلا يف اهراثاو مهلوقعو
 ؟ةرجعملا ةرهاظل

 عمتجملا روص رفحتسن نأ يغيني اذه ىلع باوجلل
 دنع ةفقئاولا «:ةيئادبلا ىلوألا هروصع يف يناسنإلا

 ال ءىرخألا نع ليبقو بعش لك ةلزعنملا تاسوسحملا

 ءءامسلا نم ًاقيض اقفأو ضرألا نم ةدوذحم ةعطق الإ ىرت

 رهاوظ ىرت يهو «باداو مولع اهل سيلو خيرات اهل سيل

 .اليلعت اهل عيطتست الو ةعيبطلا

 ميطحت اولواح فيكو ءايبنألا ةريس رضحتن مث

 ملاع ىلإ ةدهاشملاو سحلا ملاع نم عافترالاو تاينثولا

  ءايبنألا يأ - مهو هدحألا دحاولا هللاب ناميإلاو بيغلا
 نأ مهومهفي نأ اولواحو ءرشبلا قافا اوعموي نأ اولواح

 همظتت هسفن يناسنإلا عمتجملا نإ لب :«نيناوق همظتنت نوكلا

 .طقلا نيزاومو قحلا يه نيناوق
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 اهنيبننم ًالوسرو.الوسرةمآ .لكل.نأ ىضتتا ال مف
 .قاوسألا يف يشميو ماعطلا لكأي

 بيجتسي نم نأ كردن اننإف ءاذه لك انركذ ام اذإو

 لوأل قحلا ةملك يبلي نمم لقألا ددعلا وه لجرلا اذهل
 ةيلاغ امأ ءمه ام لق اننامز يف ىتح ءالؤهو ءاهب هعامس

 ىرخأ ةليمو نم مهتباجتسال ذب الف سانلا نم ءاطسبلا

 لقعلاو قطنملا ةليمو بناجب

 فيكقف) هدابع ىلإ هّللا ةمحر ةوبلا نأ انكردأ اه اذإو
 عيطقلا رثكأ سوفن ىف  ةيلفطلا تاعازنلا هذه هّللا لمهي

 ةجحلا ةماقإو سحلا قيرط نم مهمهفي نأ ريغ نم ينانإلا
 .(؟نوحرتقي ام بسح مهيأر يف  ةغمادلا

 لب ءةميظع ةياغ ةزجعملا نم ةياغلا نأ انملع ام اذإو

 ناميإلا ىلع سانلا نم ريثك لمح يهو ةايحلا تاياغ مظعأ

 نم لقأ ىلإ مهب لفسيو مهتمارك ردهي امم مهذاقنإو .هّللاب
 ةيرحلا عيبو هب ذايللاو منصل دوجلا وهو مئاهلا ةجرد
 .ةيصخشلاو ةيركفلا

 متحم رمأ ةرزجعملا نأ انل نيبت «كلذ انملع اذإ

 نأ دب الف ءاآريخأو .نانإلا ذاقنإ ليس ىلإ ىعلا ةلمكش

 نيرباكملا زيجعتل تيرجأ امنإ ةيحلا تازجعملا نأ ركذن
 ءاهدعب رذع ىلإ اوتلفي ال ىتح :مهيلع راكفألا قرط ذخأو

 يه تناك كلذلو مهتنعتب روعشلا ىلع ًالمح اولمحي ىتحو
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 تاشقانمو دودر

 .سانلا ةجاجل مهيبعت نأ دعب لسرلا ججح نم ريخألا رودلا
 سل م ف هد سوم نبأ للا 0 سرررر يمر .

 يليألاب لم امو ابي اُملَطَم ريم هَل مت اَنَباَدَو نورا اي
 سانلاو .ةجحلا مامتإل تيرجأ ةزجعملاف .74"2اَتيحع ا

 لئاسو عونت نم دب الو «عانتقالا قرطو ريكفتلا وعونتم
 ال لافطالاك نوكت دق ىلوألا اهنورق يف ةيرشبلاو ءمهعانقإ

 أ ءاطوس لا اههرف ..:ة رس وا نيك اوارءاذإ ةلإ ةودصن

 نآرملا  ةمئاذلا ةلقعلا ةجحلا اهدامعف ةريخألا ةلاسرلا

 : ه ةدنففلا

 :زجعملا نآرقلا تابآ ءهللا لوسر ةئآ *

 .(ةيا) ةملكب ةزجعملا نع ميركلا نارقلا رّيع دقل

 ةرامالا ىلع قلطت يهو ؛ةرهاظلا ةمالعلا ةملكلا هذه ىنعمو

 .ةيآ نآرقلا نم ةلمج لكل لاقيو ؛ةزجعملاو عطاقلا ليلذلاو

 نآرقلا لعج ىلعو ةزجعملا ىلع ةملكلا هذه قالطإ ىف نإو

 ىلع ةعطاق ةلالد لدت اهتاذ يف ةينارقلا تايآلا نأ 2 ام

 .اهف كش ال ةيهلإ ةقيقح اهنأ

 اهب ءاج يتلا ىربكلا ةزجعملا اهنأ ربتعت كلذلو

 ىلع تلزن ةزجعم مظعأ وه ناآرقلا نأ ةقيقحلاو ِهَدَبَي ىبنلا

 ليلد ىلإ جاتحت ال هتايآو ءايدلا تماق ام مئاق هنأل «يبن

 ءاهتحص ىلع عطاس ناهربو عطاق ليلد اهتاذب يه ءاهديأتل

 .59 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآارقلا يف زمرلا

 .روصعلاو مايألا قدم ىلع هللا: نهع نم لوحي قس انيفإو

 اهئامكحو لايجألا ءاغلب عيمج هماكحأو هتغالب ىدحت هنإو

 .اوصكنو ًاعيمج ارزجعف هلثمب اوتأي وأ هوكاحي نأ ىلع

 :زجعملا نآرقلا :ءدب ىلع دوع *

 يف ىقالتنل ةيمارتملا عوضوملا فارطأ دوعت اذكهو

 دقو «يسفن يبدأ يوغل هزاجعإو ءنآرقلا زاجعإ نع ثيدحلا

 خالل يتشقانم يل تحتف نأ ءىلوألا يتالاقم يف يل قبس
 هجلا نأ بيهتأ تنك (نآرقلا زاجعإ) يف لوقلل ًاباب قداصلا

 نإو ترّصقو كلذ يف ترصتخا يننأ عمو ؛هنود يفقن يقبأو

 دق نوكأ نأ ىشخأو «تلطأ يننأ ىأر دق ضعبلا ناك

 ناك ام عوضوم ىف بتكأ تنك يننأ يرذع نكلو «تللمأ

 .ةيرعلا ةغللا ةيرقبع انقاوذأ يف كلمن انلز ال اننأ ول راثل

 دعب ءهجضن لامتكا ساسأ نأ يه يبرعلا ةيرقبع نإ

 ملعتب هللا ةمحر باستكال ًاديهمت ؛نايبلا ملعتي نأ ؛هقلخ
 9 َندفاإلا ََنَلَح © َناَرفْلا آلَ 9 نمرلا» :نآرقلا

 مث «نآرقلا نم ةليلقلا تايآلا نإو .'9©74 َناَيَأ ُهَمَّلَع

 ىلع هتوالت يف ناك كلذ يأ هلك نآرقلا مث ءةريثكلا تايألا

 اذه نأب عطقي نأب هبلاطي يذلا ليلدلا ؛برعلا نم هعماس

 ءدحاو هجو نم كلذو ءهرشبلا مالك سنجل قرافم مالكلا

 يف نئاك (زاجعإلا) نأ حص اذإف .مظنلاو نايبلا هجو وه

 .1-4 :تايآلا ءنمحرلا ةروس (1)
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 تاشقانمو دودر

 نأو (نيعم ىبرع نالب هتئايبو همظنو نآرقلا فصر

 .مهتاب يف رثلا ىوق

 :نأ نم ركاش دومحم ققحملا ةمالعلا انذاتمأ هلإ بهذ

 «ةرداق ًازجعم نآرقلا اهب لزن يتلا ةغللا نأ :الوا

 نيب ةقرافملا نم لئاهلا ردقلا اذه لمتحت نأ ءيه اهتعيبطب

 مالكو .ءىرقلا هقيطت اميف نايبلا يف ةياغلا وه مالك :نيمالك

 .هوجولا لك نم هل ةئيابملا رهاظ نايب ىوقلا هذه عطقي

 زجاحلا اذه كاردإ ىلع نورداق اهلهأ نأ :ًايناث

 دق مهنأ ىلع لاد كاردإ اذهو .نيمالكلا نيب لصافلا

 هرارسأب ملعلا نمو .نايبلا قوذت فطل نم اوتوأ

 ءنآرقلا اذهب مهادحتي نأ هعم ٌحصي ًارفاو ًاردق .ههوجوو

 يبن مهيلع هيلات نأ ءهعامم دنع ؛«ةداهشلاب مهلاطي نأو

 لمرم هللا دنع نم

 اونوخي نأ نم لجأ مهسفنأ يف ناك نابلا نأ :ًاثلاث

 دقف .هيلع مكحلا يف فاصنإلا نع اوفحجي وأ ءهيف ةنامألا

 جرختسا ىتح ؛مهنايدأو مهمالحأ همسو مهرّيعو مهعّرق
 .مهادحتي كلذ عم لظو هل مهتوادع يف ةوارغلا ىصقأ

 اوفك لب ءهتضقانمو هتضراعم نع نايلا ىلع مهتامأ مهتهنف

 .ائيش اولوقي ملف مهتلا
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لب ءًامكح مهل بصني مل هنأ - ىرخأو .ةدحاو هذه

 ةقث ءهل نيضراعم هب نوتأي ام ىلع مكحلا نيبو مهنيب ىلخ

 نم ةبترم ةيلختلا هذهف .نايبلا ىلع مكحلا يف مهفاصنإب
 .ةترم اهينادت ال فاصنإلا

 :بعصلا قيرطلا *

 ءهبلطن يذلا ءيشثلا نأ فرعت نأ قيلخ تنأو

 ءركاش دومحم ققحملا ةمالعلا انذاتسأ لوقب هل انججتحاو

 رشبلا نايب صئاصخو نآرقلا يف نايبلا صئاصخب قلعتي امنإ
 .اذه جرخم ريغ اذه جرخم نأو ءمهتتلأ فالتخا ىلع

 هجاهتم نع فشكلا انلواح يذلا ءرمألا قلعتي امك

 ءالؤه مالك ةمص هيلع نوكت نأ يغبتي ام سامتلا .ههذمو

 :نآرقلا اهب لزنأ يتلا ةغللا هذه لثم ىلع اوردتقا نيذلا
 .هرارمأب ملعلا نمو ؛نايبلا ٌقوذت نم ردقلا كلذ اوتوأو

 ال مهف ؛هيلع مكحلا يف روجلا كرت نمو ؛هيلع ةنامألا نمو

 ءةنيملا مهتنسلاب ءمهفنأ نع بارعإلا يف اوغلب دق كش

 راهنيو «ةغللا هذه زجعب لوقلا راهني اذهبو .ىنادُي ال اغلبم
 ام ةزجعملا ضفرب لوقلا دقف امك ًامامت ءزمرلاب لوقلا

 .تايفلخ نم هذنسي

 :نأرقلا صصق نع ةملك *

 مالك نآرقلا اذه نأ نابلاو مظنلا هجو نم رارقإلاف

 نابتا اذإف هيف ءاج ام ةحصب رارقإلا بلطتي نيملاعلا بر

 2ظ56



 تاشقانمو كودر

 هجو نم «مهئايبو رثلا مظن نم هكاكفنا هنايبو همظن نم

 ديزتلا ليبق نم هنإف «نيملاعلا بر مالك هنأب عطقلاب مسحي
 نيملاعلا بر مالك هنأ متررقأ اذإ لوقن نأ ءلوقلا يف

 نإو قحلا صصقلا وه هب ءاج ام نأ اونمؤت نأ مكيلعف
 عم ؛«مكريغ دنع وأ مكدنع نم نّيأب وأ ,.نوفرعت ام ضقان
 هب تزّيمت يذلا يخيراتلا درسلا عباط نأ ةمئادلا انتظحالم

 يذلا نآرقلا عباط يه تل ءاينألا صمقل ةياتكلا ةياورلا

 سرادلا ىلع ىفخت ال ةيفن ةيوبرت دصاقمل ةصقلا قوي

 .نارقلا صمقل

 نم دصقملا ناك ميرم ةروس نأ  ًالثم  دقتعن نحنو

 اهرمأ نأ فيكو ةزجعملا نع ثيدح نم هِلإ انهذ ام اهئارو
 .خلإ ...ىسيع ىلإ ىبحيو ايركز ةصقب ءادتبا ..هّللا ىلع نّه

 :انرظتنت ةبعص ماهم *

 ىرتقيل ناك ام نآرقلا اذه نأ نمؤن اننإف ؛كلذ عمو

 ليصفتو ءهيدي نيب يذلا قيدصت نكلو) هللا نود نم

 تبثي نارقلاو (نيملاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا
 هذه دكؤي وهو ليجنإلاو ةأاروتلا نيو هني هباثتلا  دادتعاب

 باتكلاو نأرقلا نيب ةبارقلا قثوتت ثيح نكلو ء؛ةبارقلا
 .ةريثك ةزيمم مئالعب هلالقتسا نآرقلا دكؤي سدقملا

 يف فمسوي ةوخإ مدختسا ميدقلا دهعلا هةياور يمد

 ىلع ءنآرقلا ةياور يف (ريعلا) نم الدب (ًاريمح) مهرفس
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 الإ نييناربعلل ىنستي نأ نكمي ال ريمحلا مادختسا نأ نيح

 نع رجاع رامحلا نأ امك . ليلا يداو يف مهرارقتسا دعب

 .نيطلف نم ءيجي يكل ةعماش ةيوارحص تافام زاتجي نأ

 ينب روبع دهثمل (ةرجهلا رفم) ةياور يف ًاضيأو

 دجن هدونجو نوعرف قرغ ثيح رمحألا رحلا ليئارسإ
 ريغ وهو «عقوتم ريغ ليصفتب ضرعلا اذه لمكي نآرقلا
 ذاتسالا لوقيو  نوعرفل (ةيندبلا ةاجنلا) ىنعأ ..|يداع

  ةصاخب  ةيرصملا تاساردلا ءاملع) 0 نب كلام

 مل رصم كولم خيرات نأ نيعّدم «ةيباتكلا ةياورلا نومجاهي

 .(رمحألا رحبلا يف ىسومل رصاعملا نوعرف ءافتخا لجسي

 لبج نع ةيباتكلا ةياورلا ركذن نأ لبقلا اذه نمو

 يدوهيلا ريسفتلا دذحيو .نافوطلا ةصق يف ؟تارارأا

 نآرقلا ركذي مث (اينيمرأ) يف لبجلا اذه مقوم يحيملا

 «لصوملا يف عقاولا ؛(يدوجلا) لبج مسا وه ًاصاخ مسا

 دّدحت ةئيدحلا ةيرثألاو ةيجولويجلا تافاشتكالا نأ دجن مث

 ةهلجد ىقتلم نم بيرق ناكم ىف ناضيفلا ةرهاظ ناكم

 هلع مههاربإ دلو ثيح (را) ةدلب نم دعب ريغ ..تارفلاو

 :دعب امأ «

 ضعب .ةمألا هذه رخأآل رخدا دق هللا نوكي نأ ىعف

 ام اهرخآ دي ىلع متي نأ ىعو ءاهلوأ لضفب اهقحلي ام

 ةدشانمب ةرملا هذه يف فكم انأو .اهلوأ نع هللا اهأبخ
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 تاشقانمو لدودر

 رمأل اضهني نأ ةفاقثلاو مالعإلا ةرازوو ةيمالسإلا ةعماجلا

 نيذه لوأ ..ايل ىف امتي نأ نيلمعل انكميو ةغللا هذه
 ةلجم ىف هنع انأرق لمع وهو ةغللا ملاعم مجعم .نيلمعلا

 نيتس ىف مجعم وهو «(نماثلا) ءزجلا يف ةيبرعلا ةغللا
 تاحفصلا نم ةحفص فلأ ىلع اهنم دلجملا ديزي ءادلجم

 ام ىلع تاملكلا داريإ ىلع هيف فلؤملا ىرج دقو «ةريكلا

 لالعإو لادبإ نم اهتاقتشم ركذت امك ..اهتفيص هِيلإ تلا
 وأ اهمئالي ام ةملك لك ىف دروي مث «كلذ ريغ ىلإ ماغدإو

 تارايعلاو ظافلالا نم اهسبالي وأ اهلوح موحي وأ ءاهداضي
 :فلؤملا لاق ءلثم وأ ةملك نم اهيلع درو امو «لمجلاو

 نمضتت ؛ةحفص فالآ ةعبرأ ءاهز غلبت ةمدقم هل تلعجو

 ةفسلفو ءاهنازوأو تاملكلا لوصأو ةغللا نف يف ًاثاحبأ

 .اهبيكرتو فورحلا

 فورح نم فرح لك ةيزم تركذ دق ينإ .لاق مث

 نإ ثيحب ؛ًاطموو ًارخآو ًالوأ هدورو فالتخا ىلع ءاجهلا

 ىنعم ىتح فرعي نأ عيطتسي فورحلا ايازم ةفرعم ربدتملا

 فورح نم هنم تبكر اه ىلإ ةرظن درجمب ملكلا نم دباوألا
 .ةغللا رارسأ نم كلذ ريغ ىلإو

 .فورحلا بقاعت باب يف تعسوت دقو .؛لاق مث

 :لاقو ءةحفص ةئام عضب ءاهز ثحلا اذه فلؤي ثيحب

 اميم الو .«ةميدقلا ةغللا نم برعلا ةغل ماقم يف تثحبو

 فلتخم يف لامعتمالل اهتيحالص يف« ..ةئيدحلاو .ةيماسلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 لك نم نارمعلا ةاراجمل اهتيلباقو اهتنارم يفو لايجألا

 نقللا هنقلت كنإ ثيحب ؛ةيبرعلا وحن ةلوهس يفو ؛هجو
 يف ءامسألا نم عوفرملا عفر ةعاس نم لقأ يف ربدتف مهفلا

 رجو ًاعضوم رشع دحأ يف بوصنملا بصنو ؛عضاوم ةتس

 .لاعفالا نم عوفرملا عفرو ءهرجلا يعضوم ىف رورجملا

 .موزجملا مزجو اهنم بوصنملا بصنر

 تحنلا ىلع اذه همجعم ىف ًافيأ فلؤملا ملكتو
 قاقتشالا ىلع مث .مالكلا ممَص يناعم نم درفملاو

 ضورفلاو صئاصخلاو دادضألاو كرتثملا ظفللاو ءسايقلاو

 زاجملاو ءةحاصفلاو ةغالبلاو «لادبإلاو بلقلاو تاجهللاو
 يبرعلا طخلا عاونأو ءةيفاقلاو ضورعلاو «ةراعتسالاو

 يف درو امم كلذ ريغ ىلإ فلألاو ةزمهلا مسرو ةباتكلاو

 .اهيف قرفتو ةغللا بك

 نوكيس مجعملا اذه نأ رمألا لصاحو ءلاق مث

 هيف أرقن «برعلا بادآلو ةفللا هقفل ةرهمجو «ًائيدح ًاناويد

 .روصلا فلتخمب مهتخل يف مهتالخأو مهخيرات

 مجاعملا ىلع كلذ عمج يف رصتقأ ملو ؛لاق مث

 .نفلاو بدألا بتك نم تعمج ينكلو ءبسحن ةفورعملا

 ءمهيتك نم سردي هيلإ تلصو ام لك هيف تعمج لب

 لاق ام رخآ ىلإ ..ةحفص فصنو نويلم وحن هل تأرق دقو

 .ريثك وهو
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 تاشقانمو دودر

 رعشلا و (نآرقلا زاجعإ) ةسارد وه يناثلا لمعلا

 ققحملا ةمالعلا انذاتسأ ريغ لمعلا اذهل امو  يلهاجلا

 لاق دقو ءهنم داقأو هرمع يف هللا دمأ ركاش دومحم خيشلا
 لغش امك «نآرقلا زاجعإ) ينلغش دقلو) :لضافلا انذاتسأ

 (يلهاجلا رعشلا» اذه ًاضيأ ينلغش نكلو «ثيدحلا لقعلا

 ناحتمالاو رابتخالا لوط يناذأف ءهباحصأ ينلغشو

 راص ىتح ءهيلإ تبهذ يذلا بهذملا اذه ىلإ ةساردلاو

 اوهذ نيذلا هباحصأف ءهتوئثو هححص ىلع فاك ًاليد يدنع

 .ءايحأ رعشلا اذه ىف .مهنايعأ ىرثلا يف تدّدِتو اوجردو

 مهخيشو .هلهج هب وزني مهباش تيأر «نوحوريو نردغي

 «قرشي ىتح ههجو ريتب مهيضار تيأرو «هتمكح هب فلدت

 تيأرو ءهيلجر ىلع يداعلاو ءهداوج ىلع سرافلا

 .مهقاشع لزغ تعمف مهرضحمو مهادبم يف تاعامجلا

 تعممو .نولطصي مهو مهنارين يل تحالو ءمهتايف لالدو

 هتعمسو هتيأر كلذ لك ءنوعمزم قارفلل مهو مهاب نينأ

 رعشلا ظفل يف تعمم ىتح ءرعشلا اذه ظافلأ لالخ نم

 ةححرصو ءدجاولا ةرفزو «نيكتسملا ةحبو «سماهلا سمه

 مهدقفأ مل ينأك ينيع بصن مهرعشب اولثم ىتحو ؛عزفلا
 ينع بغت ملو مهدهاعمو مهلزانم دقفأ ملو «ءنيع ةفرط
 عش ينع اووطي ملف ينوفشاك ىتحو ءضرألا يف مهيهاذم

 امم الو اودجوو اوحأ امم الو ءاورصيأو اونياع امم

 ينع يفخ الو ءارناعو اوماق امم الو ؛اوكردأو اوعمس
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يف تيقب يتلا ضرألا هذه يف ًايح ىحلا هب نوكي امم ءيش

 .((برعلا ةريزج» مساب ةفورعم خيراتلا

 :ةمالا رخآو ..رمألا رخآ *

 حلص امب الإ حلصي ال ةمألا هذه رخآ نأ رمألا رخآو

 كلذك اهرخآف نايبلاب الإ حلصي مل اهلوأ ناك اذإف ءاهلوأ هب

 لقي رخآو ءاهنايبو هتفل لعقي أرمإ نإو .هب اَّلِإ حلصي نل
 نمل لقعلاب يئاعدو ..نيلجرلا لقعأ يناثكلاو ؛نالثمل ءهسفن

 تلذب ام اذهو .انتغل زجعب موهيلا قداصلا لوق مهرثي مل

 نم اهصّلخأو «ىذقلا انتغل نع ىفنأو ءهصحفأ نأ يدهج

 ةبرقلا تبلط ..هناحبس يبر ىلإ ةليسو كلذب اينتبم ؛ىذألا

 انديس ىلع هّللا ىلصو ..4”2ترمظي ال مهو َتَنِمَع ان
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 .111 :ةيألا «لحنلا ةروس («1)
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 ةدقع نيب موهينلا قداص

 قاتعنالا هيورو قالغنالا

 2! ١اهيلس لداع دمحم

 ةيادبلا يف حفاصتن ..ًاعم انادي «موهينلا قداص يخأ
 ..رداه جيجض الو ةجئاه ةروث نود ةيداهلا ةملكلل نيقيدص

 عفذن .ءوذهلا ةعادوو سمهلا ةفر يف اهلوقن .ةملكلل نيقيدص

 .ةعاضبلا هيرك ناللا قرخأ ينأ هجوت ةمهت فنع نّيللا اهقفرب

 ميلف ؛كل ىفك تحتفو ءكِيلإ ىدي تددم ىتمو

 سانلا لكل هّدويو ريخلا كل ٌدوي ناننإ بلق اَّلِإ كلذ ءارو

 ةوهش ىنتعفد امو .ساتنلا لكل اهانمتيو ةيادهلا كل ىنمتر

 صرح امئإو فيديا وأ بتكأ نأ ثيدحلا هغرو مالكلا

 هدي دج روص ىلع هدفاوت تحتفتا يذلا ملسملا ىلع ملسملا

 ءاوه هاتئر تليقتساو «ناولأو ةشير دباع اهلكيه يف ماقأف

 تافكناو ءادلا ةأبهو نهولا تارذ هيتثر ىلإ تقفدناف ايرغ

 نات /ليربا ؛«سلبارط ملعلا ةفيحصب هذر رشن نيح اهتثو ناك (8)

 يف ًايطخو «ةيرصملا داثرإلاو ظعولا ةئعب ارضع «9
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 هيضام لالجو هسمأ ءافص نع هتبجحف يئارملا هنيع ىلع

 .هلهأو هضرأ نع هتلصفف اييدلا هلقرم يف تعجهو

 اهيف ةفاط برهوملا ملسملا ىلع ملسملا صرح وه
 ًاخارص هتقاط عيضت نأ تاملكلا ءفدو بولسألا ةرارح

 برهي امك ىشالتيو عامي ًاحوحبم ًاهئات ًاتوصو ؛ابعتم ًاثهال

 لين يف ةقاطلا هذه عايضو قحلا روت لالج نم لطابلا شافخ

 نيح كلذب فرتعت تنأو ..نوئج ثيعلاو ,ثبع لطالا

 كردي نم ىلع مارحو (ثبعلا درجمل قلخت مل الوقع) :لوقت
 هنأ ًامهاو ءارآلا ثبع ىف هلقع ءارث دّدبي نأ ةقيقحلا هذه

 اهرقأ يتلا ميهافملا يف يعاولا مهفلل ًاديدج اطمن عضي كلذب

 هتمه فرصي نأ ىلوأ ناكو .سانلا لك اهيلع عضاوتو نيدلا

 خماش فقيو «قحلا نيدلا نع قحلا عافدلل هتقاط هججويو
 تاحاو شرفت امكو .نيزماغلاو نينعاطلا هجو ىف ةملكلا

 نويعلا ىرت الف هيتلا دهاصم ىف لالظلا حوارم ليخدلا

 لظلا ىلإ نوبعتملا ودغي امنيب ًالظو ًاليخت اَّلِإ ةرصاقلا
 مامكأ تاملكلا لمحت كلذك ءهيف بطرلا ميسنلا موهفمل

 حفنت امنيب لولذملا رهاظ الإ ميقلا مهفلا كردي الف يناعملا

 .ريبعلا يكزو كسملا حفاون ةقئاذلا ماهفألل مامكألا

 ثحبلا ماد ام مالمإلا ةعيرش «ةقيقحلا نع ثحبلاو

 «ضرغل عزان ريغ ثحابلا ماد امو ؛ةقيقحلل ةينلا درجم

 اهنم ًادحاو سيل مهفلاو ثحلاو ةساردلاو ..ىوهل دصاقو

 ءاهنيعب ةفئاط وأ ةئف وأ ةعامج وأ هنيعب دحأ ىلع ًارصاق
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 تاشقانمو كوفر

 ةقيقحلل درجتلا :وهو اهطرشب باوبألا ةحوتفم يه امنإو
 .اهترعم يف هيلا قدصو

 هل .؛ثيدحلا وأ ينآرقلا صصنلا يف داهتجالا نكلو

 ..ىرخأ طورش  اهتفرعم يف قدصلاو ةينلا درجت عم
 هملع ؛ةلماش ةطاحإ هعورفو نيدلا لوصأب دهتجملا ةطاحإ

 ةماعلا فراعملاو مولعلل هكاردإ ءلوقعملاو لوقنملاب

 ةئسلاو نآرقلا مولع ةفرعم «نيدلاب ةقلعتملا ةصاخلاو

 يف هللا دودح مازتلا هلك كلذ قوفو ءخوسنملاو خسانلاو

 نْنّسلاو ضئارفلا ءادأ عم ةيصعملا يهاونو ةعاطلا رماوأ

 .نطالا يف ةنئماكلا ىوقتلاو حالصلاو

 يف ةدوصقم اهلومشو اهانعمب هذه ىوقتلا ةملكو

 تلغ هللا رونب رظني فاّثك بلق ىوقتلا ءاروف ..داهتجالا
 اذإف .هيشاوحو هبناوج روئلاب ةعاطلا تألمو هناردأ ىرقتلا

 ريغ رونلا ةرظنف هسفنب ال هّللاب هيلإ هرظن ناك صن ىلإ رظن
 رارتجا يأر ريغ ةعاطلاو ىوقتلا داهتجاو ةملظلا ةرظن

 .نيدهتجملا مهف ىف ًاحضاو رونلا ىرت اذهلو ..ةيصعملا
 تاملك جرخت اذهلو .نيدقاحلا راكفأ ىلع ةيئار ةملظلاو

 مهريغ ظافلأ يتأتو .صنلا قيرط يف ءوض مزح نيدهتجملا

 ةلهاذ ةريح يف صنلا سامطنا ةلواحم لمحت ءادوم اعقب

 .باترم كيكشتو

 ةين مهقامعأ يفو - بابلا اذه اوجلو سانلا نم ريثكو
 ىلع اورهظف هتسادقو نيدلا بامح ىلع ةرهشلاو روهظلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 مهتكلو قامعأ الب ةيفاطلا عيقاقفلا رهظت امك ءاثغلاب سانلا

 ءايربك مامأ ةناهمو راغص يف اومطحتو ةياهنلا يف  اووه

 نورخآ نوريثك لازي الو ءدادنعاو خومش يف ةتباثلا ةقيقحلا

 ةظع نود «فالسألا ةين ىلع ء«بابلا اذه نوجلي  ادبأ

 داجلا ثحبلاو ءةعجر وأ ثدح نم ةربع وأ خيرات نم

 ام ةشقانملل ؛بيرق وأ ديعب سمأ ىلإ لهأ ةيعاولا ةماردلاو
 .ةيادهلا ىلإ علطتلاو ةقيقحلا نع ثحبللا فدهلا ماد

 طوطخلا رادم وه نآرقلا يف زمرلا نع ثيدحلاو

 نيب (1969 /3 /14) ةعمجلا موي (دئارلا) رارح يف ةذتمملا

 قداص) ذاتمألا ةباجإو (يكحهلا دومحم) ذاتسألا لاؤس

 دوأو ؛هترئاد زكرمو راوحلا يف ءدبلا ةطقن ..زمرلاو .(موهيتلا

 (ةفداه ةئداه ةيعوضوم ةشقانم راوحلا اذه ةشقانم  ًالوأ

 مدختسي) :ميركلا نارقلا نأ ىرت  موهيلا يخأ اي تنأو

 ةغللا اهلمحتت ال يتلا ةدّقعملا راكفألا نع ريبعتلا دنع زمرلا

 اهئارثب تعسو دقو ةيرع نآرقلا ةغل :انه نم أدبو .(ةيداعلا

 زمرلل ميركلا نآرقلا مادختساف «ةدقعملاو ةطيسبلا راكفألا لك

 .ًالوأ اذه ليلد ىلع مرقي ال ةدقعملا راكفألا نع ريبعتلا دنع

 اذإف «يبرع  مالسإلا باتك وهو  ميركلا نآرقلاو
 ملاعلا نع ريبعتلا نع لوقت امك  برعلا ةغل تزجع

 زمرلا ءاجو ةغللا زجع ةيطغتل زمرلا نم ذب ال ناكو ميظعلا

 ىلإ اهزجع نم تبره دق ّاذإ ةيبرعلا ةغللا نإف «كلذك ًايرع

 .ًايناث اذه ؟كلذك نيلأ ..اهزجع
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 تاشقانمو فاق قر

 ةغالبلاو ةغللا ةيحان نم ميركلا نآرقلا نأ .ةقيقحلاو

 ةلقعلا ةقيقحلاو «يرغللا زاجملاو ةيوغللا نيب عماج ةينايبلا

 كلذ ريغ ىلإ ..ةيانكلاو ةراعتسالاو هيشتلاو ىلقعلا ٌراجملاو
 ربعي ال هلك كلذ يف رهو ءهزجعملا لامجلا ناولأ نم

 وأ ةفيقحلا نوكت :ذقعم كف وض ذكلفم  كاهملاب

 «ةركفلا هذه نع لثمألا ريبعتلا يف هنود  ًالثم  ةراعتسالا

 نم هيف ءاج امب قحلا نع قحلا ريبعت ميركلا نآرقلا امنإو
 .اهتاذب زمرلا ةركف نع اذه .قحلا زيمتملا ريعتا

 عوضوم نع دعلا لك ةديعب زمرلا نع ةلثمالا ءيجتو
 ةراثإ درجم رارحلا نأ ىلع ةلالد كلذ يفو ةيادبلا يف زمرلا

 ةدالو نيبو زمرلا نيب ةلصلا ام ذِإ ..اهدماخل ءاكذإو ةنتفلل
 نآرقلا نأ تمهف لهو ؟بأ ريغ نم وأ بأ نم حيسملا

 ايركز نأ ىلإ كلذب زمر 7'2اَيِوَو اَهلَمكَول لاق امدنع ميركلا
 .؟ايركز نبا حيملا نأو ميرمب جوزت

 هضعب رّفي ميركلا نآرقلا نإ :لوقن نأ انلف أذإ

 بتكلا يف ْركَدَو» :حيسملا داليم نع لوقي وهو ءاضعب

 مهند ني َتَدَحَتاَت © اًييَرَس انكم اهيَمأ ني ْثَدَبْسَأ ذإ مر
 نإ َكلَق © يوم اَسِب اهل َلّثمَتَف اًنحِرَر اَهيلِإ انلِسرَأَك امج
 كير لرش ان آمثإ لَك © بيَن تح نإ كني نمي أ
 ًامالغ ِكل بهيل»  «ىرخأ ةءارق ةياور يفو» 4ِكَل ّبَحَأِ

 .37 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 هو ه7”

 أ ْمَلَو رشي ىنْسَسْنَي ْمْلَو ملط يل نكي َّنَأ كلا ابكر
 كي: كَصْمَتلَو ديه دع َوْه لير لَو ِفِيَدَك لَك (© اي

 هْنََمَحَم 09 09 اًيضَقَم ارْمأ تناكو اني َةَمحَيَو ساّنْ
 ملا عني َلِإ ُصاَكَمْلا ادب © ايس انك هدب تدي
 لوقي مث ."04يِسَم ابنت ُتدُكَو انه لبق تي تبل نلت
 كنك تمي دََل ٌُمَيرمَي اولاَم ذيع اَهَمْرَم ءيب نتأت» :نآرقلا

 ِكُّمَأ ْتنَك اَمَو وْرَس أرمآ كوب نك ام َتوُرَْه تحاتي © اير

 دهَمْلا يف ناك نم ُمْلكُت َقْيَك الك ِهَْلِإ ترا (© ِ
 9 يب 5 ىناعجو بتكلا ىنلتاع هلأ دبع ْفإ َّلاَث 69 اًئبَم

 ُتَمُد ام َةْرَكَرلاَم وَلَا ٍنمْرأَو تك ام َنْيَأ هَراَبُم نلَمَجَو
 , 274 يف ارابج نلمِحت و ٍقَدِلْرِب ابو ©9 ع

 لهف ..نيململا ىلع نيململا ةجح نارقلا وه اذه

 ؟حيملل بأ كلذ دعب لهو ؟زمر

 ؟مالغ اهل نركي نأ اهبارغتساو اهبجعت ىنعم ام ءأذإ

 ؟4ايعَب كأ لَو ءارو امر ؟4تي ىنَسَسْسَي د ملوف موهفم امو
 ماهتا ىوحف امو ؟ضاخملا ةظحل توملا اهتمت ةلالد امو

 اًربو## لاق ّملو ؟ايركزب تجوزت دق تناك نإ اهل اهموق

 ؟لبق نم ىبحي لاق امك يدلاوب لقي ملو 4ِقدِلْوِ

6١ ١ 

 .23 16 :تايآلا ءميرم ةروس (1)

 .32 27 :تايآلا ١ ميرم ةروس 02(
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 تاشقانمو دودر

 ةدالو امأ) :(ىتم) ليجنإ نم لوألا حاحصإلا يفو

 فسويل ةبوطخم همأ تناك امل اذكه تناكف حيملا عوسي

 ء(سدقلا حورلا نم ىلبح تدجو  اعمتجي نأ لبق -

 يف ناك) :هليجنإ نم لوألا حاحصإلا يف (اقول) ثدحتيو

 ايبأ ةقرف نم ايركز همسا نهاك ةيدوهيلا كلم سودوريه مايأ

 امهالك اناكو تاباصيلا اهمماو نوراه تانب نم هتأرماو

 هماكحأو برلا اياصو ميمج ىف نيكلاس ههّللا مامأ نيراب

 اناكو ًارقاع تاباصيلإ تناك ذإ دلو امهل نكي ملو مول الب
 هتقرف ةبون يف نهكي وه امنيف امهمايأ يف نيمدقتم امهالك
 ىلإ لخدي نأ ةعرقلا هتباصأ تونهكلا ةداع بسح هللا مامأ

 ًاجراخ نولصي بعشلا روهمج لك ناكو رخبو برلا لكيه

 حبذم نيمي نع افقاو برلا كالم هل رهظف ءروخبلا تقو
 هل لاقف ..فوخ هيلع عقوو برطضا ايركز هآر املف ررخبلا

 كتأرماو تعمس دق كتبللط نأل ايركز اي فخت ال .. كالملا

 ليجنإ لوقي نأ ىلإ .(انحوي هممتو آنبا كل دلتم تاباصيلإ
 ينآل اذه ملعأ فيك ..كالملل ايركز لاقف) :كلذ دعب اقول

 ..لاقو كالملا باجأف ؟اهمايأ يف ةمدقتم يتأرماو خيش انا

 كرشبأو كملكأل تلسرأو هللا مادق فقاولا ليئاربج انا

 .اقول ثيدح يف تاباصيلإ هتأرماو ايركز نع اذه (..اذهب

 حاحصإلا تاذ يف (اقول) لوقي حيملاو ميرم نعو

 يفو) :تاباصيلإ هتأرماو ايركز نع ثيدحلا دعب لوألا
 هئباب ايركز ةراشب دعب سدالا رهشلا دصقي - سداسلا رهشلا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نارقلا يف زمرلا

 ليلجلا نم ةنيدم ىلإ هَّللا نم كالملا ليئاربج لسرأ  ىحي
 همسأ دواد تيب نم لجرل ةبوطخم ءارذع ىلإ ةرصان اهمسا

 لاقو ءكالملا اهيلإ لخدف ءميرم ءارذعلا مساو فسوي

 يف تنأ ةكرابم ..كعم برلا ..اهيلع معنملا اهتيأ كل مالم

 نأ ىع ام تركفو ءهمالك نم تبرطضا هتأر املف «ءانلا

 ..ميرم اي يفاخت ال كالملا اهل لاقف ءةيحتلا هذه نوكت

 نيدلتو نيلبحتس تنأآ اهو ..هللا دنع ةمعن تدجو دق كنأل

 .(عوسي هنيمستو انبا

 فيك ..كالملل ميرم تلاقف) :(اقول) ليجنإ درطتسيو
 اذ وه ..كالملا بجِيف ؟ًالجر فرعأ تسل انأو اذه نوكي

 اذهو اهتخوخيش يف نباب ىلبح ًاضيأ يه كتين تاباصيلإ
 ءيش سيل هنأل ..ًارقاع ةوعدملا كلتل سداسلا رهشلا وه

 .نييحيسملا ليجنإلا ثيدح اذه .(هّللا ىدل نكمم ريغ

 نم دلو حيملا نأب دحأ  ديدجلا دهعلا يف لقي مل

 هدحو ينمضلا ىنعملا رابتعا نكلو ءميرمل ًاجوز ناك بأ

 مدخي ينمضلا ىنعملا اذه نأل  ةريثك ناعم لمتحت ةملكل

 ام ريغ ىلإ اهل ًاهيجوتو ءًآلقث ةملكلل ًاليمحت ربتعي  كيأر
 نيب ريبك قرفو ..هللا باتك يف ةحيرصلا تايألا هيلع ٌلدت

 ًارروصقم ىنعملا اذه نوكي نأ نيبو يئمض ىنعم رابتعا
 قاهرإ جاوزلا ىلع ةلافكلا كلمحف ؛هنيعب ًادارمو تاذلاب

 مدخي ال هنأ - نيمضتلا اذه كرابتعاو .نيمفتلا يف ةملكلل

 يذلا هللا باتك يف ةغمادلا تايآلا مقاو نم برره  كيأر
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 تاشقانمو دودر

 ميو :ناصحإلاو رهطلاو ةءاربلا ثيدح ميرم نع ثّدحت

 ."”اَنسوُر نم ويف اسخَقتت هجر تنَصَحأ لأ َنرْمِع تب

 نم بأ الب دلو ف حيسملا نأب كلذ نم جرخن
 بطلل زاجعإ كلذك هتدالو نأو رشب اهسسمي مل ءارذع مأ

 كلذ ىلع  هدحو  رداق هللا نإو ؛هدلوم دنع يرشبلا
 ةيادب ىلع ةيداع ةلالد ءارذع مأ نم بأ الب ىسيع ةدالوف

 ّلَثُم بِإط :نانإلا ةأشن يف مأ الو بأ الب مدآ يف رشبلا

 ك دل لاق رش باي ني ٌمَكَلَع مد ٍلَمَمُك أ َدنِع نبع
 ةيح كن ىيع تازجعمو ..بجع الو ةبارغ الف "274م

 نكي ملو  ىرخأ ةيئاغ ىلإ زمر نود  هرصع عقاو يف
 .تازجعملا ةعانص لوازي ىيع

 لوازي يذلا نأل ءالقعلا نم دحاو كلذب لقي ملو

 اذهب هتاذ لخادو هفن نم ًاعوفدم امنإ ةعانص وأ ًالمع
 نم ىليع تازجعم نوكت فيكف ..ةفرحلا كلت وأ لمعلا

 كلذ عم  نوكتو ةفرحو ةعانصو ًالمع نوكتو هتاذ
 ىسيعل ةجح هللا نم يهو هل ةعانص نوكت فيك مث ؟ةزجعم

 قولا أو تسربألاو همْحَألا ةعرأَو» : ِهَّللا نذإب هموق ىلع

 تايآلا نأ دقتعأ انأ) :لوقيف راوحلا يضميو 230 ندا

 داعب أل ًاقيط اهريفت  نكمي  تازجعملا هذه نأشب ةدراولا

 .12 :ةيآلا .ميرحتلا ةروس 01(

 .59 :ةيآلا ,نارمع لآ ةروس (2)

 .49 :ةيآلا :نارمع لآ ةروم (3)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآأرقلا يف زمرلا

 ريغ فقوملا نأ انيطعت ..انه - نكمي  ةملك نكلو ء(زمرلا

 ىلإ تايآلل هيجوت ناكمإ درجم وه امنإو ةيزمرلاب مزاج
 ضرفي هل فقوملا ماد امو «ةيسمحلا ةلالدلا قىرونعم موهقم

 ّدرن اننإف ءأطخخ هريغو باوصلا اذه انل لرقي الو ءًايأر الع

 :ةيآلا كاد حاربت ميخل نآرقلا نأب بدأ يف

 َكلِلَذ ق 3 مكبوس َّق نورد امو ٌنوُطأَت ام , بارو

 اهب ؛ رك نإ كَل ٌهَيَك

 امو اوبرش امو اولكأ امب هموق رابخإو ىيع ءابنإف

 ةيأ ربتعي  مهفنأ دنع رس وهو  مهتويب يف اورخدا
 ديري نمل هترين ىلع ةلالدو هموقل ةّرجعمو هقدص ىلع

 .ناميإلاو ةيادنهلا

 يكل ءاج دق حيملا ىسيع نإ) :لوقت امنيح تنأو

 عاتم نمو لكألا نم هب اوفتكي نأ بجي امب سانلا ريخي
 هسفن حيسملا لوق نم كلذ تذخأ امنإ ؛(ةورثلا نمو اينذلا

 لكب لب ٠ .نائإلا ايحي هدحو زبخلاب سي) : ليجنإلا ىف

 ؛يأرلا يف ًاديدج نيل وهف ©”(..هّللا مق نم جرخت ةملك
 رب رولا ا نسل رد اي ءركفلا يف افلم الو

 ؟أذإ لوقت اذامف «يمالمإ ريغ

 اهنأو «يبن لك ةزجعم نع ميركلا نآرقلا ثدحت دقو

 « هرصع سانو يبن لك موق اهيف غن ىتلا ةعاربلا قوف نول

 .49 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
 . عبارلا حاحص)رلا 2. ىثنم ليجنإ )2(
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 تاشفاسو دودر

 هميقو هّجوأ غلب دقو :هالجمو غوبنلا ناديم رحسلا ناك املو
 مهل لوقي نأ ةرحسلل ًازاجعإ سيلف - 32 ىسوم دهع يف -
 درل ًاذإ «غيلب ثدحتم انأ ..وأ . .رهام بيبط انأ . .ىسوم

 رلو «هيف ائزجعأل بطلا يف ًائيش ملعن ول ؛ةرحسلا هيلع
  ىسوم كلمي الف ..نيقطانلا نسلأ انسرخأل مالكلا انسرام

 .تمصلاب ذوليف ةجحلا همزلن نأ اَّلِإ  درلا اذه عم

 ىسوم ءيجي نأ رحاسلا رحل قحلا زاجعإلا نكلو
 ..طمسلا كلذ نم رخآ نولي رحسلا نم زارطلا اذه قوف

 يف هنكلو رحسلا سنج نم هنأ - سانلا نيعأ يف  هرهاظ

 يدي 104 نس ولك ام لُطبو نحل مكون ؛قح عقاولا
 (©9 تيرفم أولو كلاَه اًوبِلْعَمط :هديو ىسوم اصعب هللا
 ور © َنيِملَسْلا بر انما ًاَوُلاَ 01] نييحبم ُهَرَحَمل َيقلأَ

 2274 نوردَهَو سوم

 هموق هّللا زجعأف 92 ىسيع دهع يف بطلا ناكو
 . الك ىسيع دي ىلع صربألاو همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإب

 ٍهْيَي دمحم انالومو انديس هللا لوسر دهع يف نايبلا ناكو

 "تانيا ةهلاو نسنالا:ىدحتو نارقلاب ةمرق هللا نجعاف

 ًاعيمج اوؤابف هزارط نم ةروسب وأ هلثم روس رثعب وأ هلثمب

 هللا ص واي ميركلا نآرقلاو :تاوهلاو قحعلاو روضقلاب
 ٍنيِليلا تري مكن ّقانَل َنأؤ هللا لوقب دارأ ول  زجعملا

 .118 :ةيألا «فارعألا ةروم ()

 .122 119 :تايأآلا .فارعألا ةروس (2)
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 دارأ ول 204 هلا نذإي أيل ُنْوكَيَم هيف عند ريا ٍةَكِييَك
 ءاملا ىلإ حاورألا فيفر نيطلا نم ريطلا ةثيه قلخي نأ
 نود ؛ةحارص يف هريغو كلذ لوقي نأ هنكمأل «ناميإلاب

 (موهينلا قداصلا) ريغ سانلا نم اهمهفي ال ةمهيم ةيزمر

 .هللا قلخ رئاس نود هدحو

 ةزجعمل نآرقلا زمري نأ نكمأل دارم زمرلا نأ ولو

 قلخلا ةلصو ومسلاو ةيادهلا ةزجعم ىهو هِي هللا لومر

 ريطلا ةئيه قلخ لثم نم ءايشأب زمري نأ نكمي ناك  قحلاب
 ءىش لك نع ثدحت ىلاعت هَّللا نكل .كلذ ريغ ىلإ نيطلا نم

 نرد ةحضاولا اهروصو ةينايبلا ةغالبلا ناولأب هيف امو هل امب
 .(موهيتلا) دي يف هحيتافم عضو قالغتسا الو ضومغ

 ريغ يف لاقي نأ نكمي زمرلا نع ىخأ اي كمالكو

 هلسر نم دحاو ةزجعم نع هلل مالكلاو انآ هللا مالك

 ىتح مزلأو ىلوأ ةزجعملا ىلع صنلا ةلالد دنع بدألاف

 هناحبس هبر عم بدألا دودح دنع أفقاو ناسنإلا نوكي

 .جوهأ نونج الو ءاقمح ةأرج نود ىلاعتو

 يذلا ىمعألا نانإلل زمرلا هب ديرأ اذإ همكألا ءافشو

 نع ثيدحلا ريغ يف نوكي دق هللا تايآ ىري نأ عيطتسي ال
 ءيش يألو صربألا ءافش يف لوقت اذام نكل ..ةزجعملا

 هَمُكصألا ةهرأَو» :نارقلا لوق يف صربللازمري

 .49 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 صربلا لوقتو ةيزمرلا داعبأ يف يلاغت امبر “74 تسسربألاَو

 يف نونولتي نيذلا نيقفانملا زمر وهو رهاظلا نولت ىلإ زمري
 يف ًالعف كلذ تلق امبر ءرخآ ًابلق نورمضي مهو مهرهاوظ
 ىلإ جاتحي ال رهاظ نآرقلا حيرص نكلو ءدانعو ةالاغم

 لرقي (اقول) ليجنإ نم سماخلا حاحصإلاف تكش نإو «لرأت

 ءولمم لجر اذإف ..ندملا ىدحإ يف ناكو) :حيملا نع

 اي الثا هيلإ بلطو ههجو ىلع ٌرخخ عوي ىأر املف ًاصرب

 ::كزأ الئاق هملو هدي دمف ينرهطت نأ ردقت تدرأ نإ ذبس

 هذه زمرت نأ نكمي لهف .(صريلا هنع بهذ تقوللو .رهطاف

 ءافشل ءاج ىسيعو سحلا ءارو ىنعم ىلإ اهتيدامب ةئداحلا

 ..ءايمتالا عيمج ءاج كلذكو ءقح اذه .يحورلا ىضرملا

 ىيع ةرجعمو ناميإلا قيرط ىلع ةزجعم يبن لكل نكلو
 ةرهاظلا ةيحلا ءاودألاو للعلا نم داجألا ءافش سانلل

 ءافشل ًادههمتو اميدقت ناميإلا قيرط ةيسحلا هتزجعم نوكتل
 ىسيع ةزجعم نكت ملف ..ًاذإ .حاورألا للعو لوقعلا ءاودأ

 يه امنإو .رهاظلاب ةققحلا فشك نع نانتؤلل الثم هحلا

 ءارو ام ىلإ مهقالطناو «قحلا ىلإ سانلا علطتل عفد

 .نيقيلا روث قارشإو ناميإلا ءافص نم ةزجعملا

 ةدقع هتاملك لالظ يف ىرنف (موهينلا) ةدقع ىلإ يتنأنو

 ةرصاق .قفألا ةدولحم ةئيب ىف ءئئىشانلا ملسملا يبرعلا

 .49 :ةيألا ءنارمع لآ ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 يف ذفاونلا ةقلغم ءديلاقتلا ةقئاح .تاداعلا ةقيش ءميلعتلا
 «ةراضحلا قيرط يف دوذحلا ةةودم .تافاقثلا هجو

 نامزلا اياوز يف تعبق ءحافلا ققافآلا ىلإ علطتلا ةلولشم

 ةمقوق نم جرخي هب اذإ مث ه«طيسولا رصعلا كلاهت عم
 ءاوتلاو ةفاقثلا يف هيلع ةديدج ايند ىلإ ..ةدودسملا ضرألا

 ةوهشو «ةراضحلا روص ناولأو ءريثبلاو قارشتسالا ريباعت

 ةفاصم دعب ىأرو ؛«نيتيؤرلا لاصفنا هنيعب دهاشف ةتفلا جهابم

 اوقلغأ دقو ءمدقت الب نودودشملا هموق هلاهو نيقيرطلا

 اوحتفا :مهيع راثف يضاملا ةملظ يف مهسفنأ ىلع مهذفاون

 .مكسقنأ اوهجاوو ملاعلا ىلع مكذفاون

 دوذحم ايوَغ دلو هنأب هناحإف) .موهنلا ةدقع هذهو

 (..تيم ائه نم وهف ..توملاو قالغتالاب ساحإ ةفاقثلا

 هتوم نم ثعلاب ساحإ ةيبنجألا دالبلا ىلإ هجورخو
 هلعجي نيرخآلا عم ةايحلاب روعشلا نع هزجعو ء«ميدقلا
 سمألا نافكأ هقامعأ يف تبسرت ذإ دقعتلا يف ةياغ اذقعم

 اذهل وهو «ثيدحلا ءوضلا راهبنا يف ايحي وه امنب ميدقلا
 هللا ءايحا كيم تصت ناسا هنا هتاؤةزارق ىف سحب

 .نيمآ .نيمألا ىدهلاو دغارلا ناميإلاب

 ةيؤرو قالغنالا ةدقع نيب (موهينلا قداص) اذهف ءدعبو

 رججفو ريخلا ىلإ ههججوو ..هَّللا هاده ؛قاتعنالاو حاتفنالا
 نع اثحبو نيدلا نع اعافد رونلا قيرط ىف ةتماكلا هتقاط

 .ماللاو ةقيقحلا



)0( 
 نآرقلا ىف زمغ مأزمر

 («) يمانلا ة ع

 نع اندعبت ةلأمل لصفلا اذه يف ضرعأ نأ بحأ

 ضعب ديدجلا رعشلاب اهطبري ناك نإو ."”رعشلا ناديم
 تف زمرلا انفرع دقو .زمرلا ةلأسم ىنعأ ؛يناعملاو لالظلا

 ضعب ءافخإل ديدجلا رعشلا هذختي ريبعتلاو ريوصتلا يف
 عمتجملا طخس بنجتي حيححص ريغ ًاضرع اهضرعو راكفألا
 رعشلا يف بولسالا اذه رشتنا دقو .تاموكحلا شطبو

 دلو :يبيل رعاشر يعماج ذاتسأو ثحاب :يمانلا ةفيلخ ورمع ()

 ةغللا مسق يف جرختو 21939 ماع يبرغلا لبجلاب ترئان يف

 أديعم نبع .1926 ماع ةيبيللا ةعماجلا «بادآلا ةيلكب ةيبرعلا

 ماع هاروتكدلا لان ثيح جديربمك مث ةيردنكسإلاب سردر ةيلكلاب
 ةيلكلا يف امهتسارد ءانثأ موهينلاب ةقانص هتطبر «1

 ثالث تاغقلح ىدم ىلع هذه هنحثقائم رشن دقو «يراغبب

 ,1969 ويام /ليربا «سلبارط ءملعلا ةفيححمب

 موهينلا ىلع هّدر لبت تالاقملا نم ةللم رشن دق يمانلا ناك (1)

 .رصاعملا يللا رعشلا نع 19698 طابش /رياربف يف
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا ىف زمرلا

 يبرعلا رعشلا يف ةروملا هذهب ًافورعم نكي مل وهو ثيذدحلا

 رهقلا ةمظنأ نوهجاوي ال ميدقلا يف برعلا نأل ميدقلا

 ةرشابملا ةهجاوملا الإ اونرعي مل مهف .ةروصلا كلب شطبلاو

 نع زمرلا ربيعي نلو .(رئاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا

 ًاداسف هجاوت ةحضاو ةحيرص ةوعد زمرلا غلبي نلو ؛قحلا

 سبدتي نأ قحلل ديدشلا ناهتمالا نمو .ًايوق ًايرهاظ

 .رهاظملاو روصلا لك يف ًايوق لطابلا نلعتي امنيب ءهضرعب

 يف ةثيدحلا هتروصب زمرلا بولسأ فرعي مل كلذل

 كلذ نكلو زاجملاو لثملاو ةياتكلا اوفرع دق مهو «ىضاملا
 .ًانايحأ غلبأو لب ةرشابملا ةحيرصلا ةملكلا لمع يدؤي ناك

 «برغتسم ريغ رمأ ثيدحلا يف برعلا دنع زمرلا روهظو

 ةجيتن نكت مل نإ ءريبعتلا يضارغأ لك مهنيب ترهظ دق مهف
 .ىمعألا ديلقتلا درجملف ةلصأ رهاوظل

 بِيلاسألا هذه سلن نأ ًاقح برغتسملا نكلو

 اهباحصأ اهب رّبع يتلا ةميدقلا صوصنلل ريبعتلا يف ةديدجلا
 فررعتو ريبعتلا روص نم هودهع امب مهثاراو مهراكفأ نع

 نأ لواحن نأ وهف ادج نجهتسملا امأ .كاذتيح سانلا هيلع

 قداصلا فرعأ مل يننأ ولو .ميركلا نآرقلا كلذ سلن

 قداصلا فرعأ انأف ءرمألا اذه نع اذه ريغ تبتكل موهينلا

 ءبتكي وأ لعفي اميف ةحضاو سمأ نم قلطني ال ًاصخش

 نم هيلع أرطي ام وأ أرقي امل ةباجتسا كلذ عنصي وهو
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 تاشقانمو دودر

 .ةايحلل حضاو روصت اهمكحي ال يتلا هتاح فنتكت لاوحأ

 .دودحم تباث كولم وأ

 نآرقلا يف زمرلا نع هلوصف ضعب رشن امدنعف كلذلو

 .هلاوحأ نم هتمدق ام ىلع كلذ تبح ةقيقحلا ةديرج ىف

 يف ةميق يذ ريغ ءيش وهو .تءاج امب يضفمتس ةبون تلقو

 يملعلا ثحبلاو ةسارذلاو دهجلا ةيحان نم ال مقاولا

 .هجئاتنو هراثا ثيح نم الو .مللا

 نع مهل ثدحتي امدنع قداصلل نوأرقي سانلاف
 يف نييبيللا بولمأ اهبجعي ال يتلا ةينجألا ةحئالا هتقيدص

 مجرتي امدنع هل نوأرقيو .كلذ نم نوكحضيو :''”ةلزاغملا

 نعلي هتبيبح ىلإ رارجلا قئاس يكيشتلا لماعلا ةلاسر مهل
 كلذ نم كحفضي دقو «'2”يزاغنب يف بابذلاو سانلا اهيف

 ىف زمرلا عرضوم نورصبي امدنع مهنكلو .ًاضيأ مهضعب
 .هتءارق لبق نوكحضي مهف نآرقلا

 ءنارقلاب هلص فرعي برق نم قداصلا فرعي يذلاف

 ةغللا مقو بادآلا ةيلك جهانم نأ فرعي هفرعي ال يذلاو

 ثحبلا اذه لثم ةهجاومل اهيف بلاطلا لهؤت ال اهيف ةيبرعلا
 دحأ فارشإل ثحابلا اهف مضخي ةنيمأ ةيميداكأ ةياعر نود

 لالخ :؛ يرافني .ةقيققحلا يف اترشن موهيلل نِكلاقم ىلإ ةراثإ (2) (1)

 نم ديرب ةفاطب)و ء(مكصرقت يكل ال اوررز) 18 ماع

 .(يزاغني

23283 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 قداصلل رسيي مل رمأ وهو .نيصتخمملا ءاملعلا نم نيمراذلا

 نإف كلذلو .نآرقلا يف زمرلا عوضوم يف لقألا ىلع

 نم ريثكلا هفحت رمأ ةساردلا هذه لثمب ابحاص عالطفا

 ضقانلاو طلخلا كلذ يف كلذ انيأر دقلو رطاخملاو قلازملا

 دئارلا ةديرج ىف هتسارد نع ثدحتي وهو هيف عقو يذلا

 .تفلمأ امل هيفالت نكمي ال رمأ وهو «(485 ددعلا)

 درجم ةيضقلا هذه ربتعن نأ يضتقي ىملعلا جهنملاف

 ءعوضوملا يف ةلماش ةسارد دعب ىتأي ًاضيأ اذهو ءضرف

 نم قرطت دق عوضوملا نأ رمألا اذهل سراذلا فشتكي دقف

 ىأر اذإو ءاهب سرد يتلا ةروصلاب همييقت ىلإ دوعيف «لبق
 ةسارد يف أدبييف كلذ ىلإ فاضي نأ نكمي ام كانه نأ

 .هبتاوج عيمج يف عوضوملل ةلماش

 باتك ءاصقتسا ًالوأ يغبنيف قبالا عوضوملا لثم يفو
 هلت هللا لور ثيدح ةسارد عم ؛هرخآ ىلإ هلوأ نم هللا

 ةقبالا ريسافتلا لك ةءارقو ءعوضوملا فارطأب قلعتي اميف
 .مهريغو برعلا دنعو «ثيدحلاو ميدقلا يف تاساردلا لكو

 ددحيو هضارتفا ةحص دكؤي نأ كلذ دعب ثحابلا عيطتسي مث

 هذهو .هلامهإو هداعبتسا ىلإ يهتني وأ ءهرهاظمو هروص

 مغر هب ًامزاج اذه لوقأ انأو قداصلل لمتكت مل بناوج
 يقب نإ ظحلا ةئيلا ةيبرعلا ةخسلا لماك ىلع يعالطا مدع

 .عبرألا اهتاوخأ وأ ءرشني مل ام اهنم
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 تاشئفانمو دودر

 يف نيصصختملا ضعب قداصلا راشتسا ول هنأ امأ

 هذه ىلإ هوقبس دق ''”ةينطالا نأ دجول ةريخألا هتسارد

 هبّنجلو .فائعلا اذه نم هحارألو ًايقيبطتو ًايرظن ةماردلا

 .جرحملا هفقوم

 رشن يذلا يكتهلا دومحم قيقحت نع نآلا ثدحتنلو
 نع ريخألا اذه اهيف ملكت موهيلا قداصلا عم ةلباقم ىف

 زمرلا وهو «(نآرقلا يف زمرلا) هسفن ىلإ لامعألا برقا
 نآرقلا ريفتل  (معزي)  ةديدج ةلواحم يف همدختسا يذلا

 : نم حهنملا اذه هققحي امب

 هىفرلا ةزدقب ةظيمبلا ةناسبنألا ةضللا ذة
 .ريبعتلا ىلع

 رثكأ ةركف نع) ريبعتلل ىلثملا ةقيرطلا داجيإ 2و
 .ةيداعلا ةفللا لمحت امم (اديقعت

 ءاج اذه هفاشتكا نأ قداصلا رابخإ ىلإ ردابن نحنو

 نم هب لزن امب لزن دق نآرقلا نإف ءادج هتقو نع ًارخأتم

 يناعم نم هوفلأ امب هباحصأو هللا لوسر هاعرو قحلا
 مهمهف ىلع مهرمأ امب هللا اودبعو .مهبيلامأو مهتغل

 اوقحلو ءاضيأ كاذ مهمهف ىلع هقئاقح لك اودقتعاو «كاذ

 نيذلا مه ةينطابلاو .رهاظلا لباقم وهو «نطابلا ىلإ ةبسنن (1)
 قرف مهنمو .اليرأت ليزنت لكلو ءانطاب رهاظ لكل نرلمجي

 .ةيكدزملاك :ةيمالسإ ريغر ؛ةطمارقلاو ةليعاممإلاك :ةيمالسإ
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف نمرلا

 ةرجهلاو هلوسر ةبحصي مهمركأ امم هدابع ةوفص مهو مهبرب

 اذه رمأ نم اوفرع مهنأ ملعت امو ؛هترزاؤمو هترصنو هعم

 .ائيث زمرلا

 ام ريغ مهفلكي نل ىلاعت هللا نأ نيقي ىلع نحنو
 قح ىلع هللا اودبع مهارن لهف ءهغفيلتب هلوسر فلكو هومهف
 ىرخأ ٍناعمو رخآ ًارود نآرقلل نأ مأ ءهزمرلا اذه ارلهجو

 ةرخدم ىهو ءهبحصو هلوسر اهب هللا فلك يتلا كلت ريغ

 .؟اهي نارشبيو اهئانلعي موهيلاو يكتهلل

 نايأ دق وهو .برعلا ةغل ىلع نآرقلا اذه لزن دقل

 تايمعمب لزن ولو ء.حضاوو رهاب نايبب ةيهلإلا ةوعدلا نع
 دقو «نايبلا صئاقن نم اهرّدعلو ءهيلع اهوذخأل اهرعي مل

 بيذكتل اهنونيحتيو صرفلا كلت لثم نوزهتني نوكرشملا ناك

 .هبر نم هب ءيجي امف نعطلاو لومرلا

 دَع امم نآرقلا اهل ضرع ىتلا اياغقلا نإف كلذكو

 تأي ملو «هريسفت نع يرشبلا لمعلا رجع وأ بيغلا نم

 نع هيف عمس الو ءهناحبس هللا نم يقيفوت ملع هيف
 نيململا نم حلاصلا فلسلا جرد دقف «َي هللا لومر
 دق ىتلا تابيغلا قاطن ىف اياضقلا كلت لاخدإ ىلع

 لصألا نكلو ءفشكنت ال دقو سائلا ملعل ففكتت
 لئاسو نم هريغ ىلع نميهملا وه نآرقلا نأ وه ىساسألا

 .ملعلاو ةفرعملا
 يف نوململا هيف دمتعي موي يتأي نأ مقوتن ال نحنو
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 تاشقانمو دودر

 ميدقلا نيدهعلا وأ يدوهيلا دوملتلا ىلع مهنأرق مهف

 ."”يبنيوت دلونرآ تامارد ىلع وأ نيفرحملا ديدجلاو

 خرؤملا هفلسو ؟2”تنارويد ليو وأ «نييدوهيلا هيراشتسمو

 ديعم هلعفي نأ لواحي وأ هلعف ام وهو «نوفيموي يدوهيلا
 .(مرهيتلا قداص يأ) يكنسله ىف ةغللا هقف

 تاعوضوملا يف كلت هتلباقم يف ابحاص ملكت دقو

 :ةلاتلا

 جاوزب مث ًايعبط ًاداليم 82 حيسملا داليم ةلاح - 1

 هتلدأ امأ .تاوخأو ناوخإ حيملل ناك هنأ ررقو :؛ة ايركز

 دهثتسا يذلاو ءاعطق نآرقلا جراخ نم اهلك ىهف اذه ىلع
 دق نآرقلا نإ :اهنم جرخو نارمع لآ تايآ هللا باتك نم هب
 هللا اهلفك نيح دشرلا تغلب دق ةأرما ميرم نأ ىلع صن

 ىلع دمتعاو ءاقلطم ىايسلا هيلع لدي ال ام اذهو ءايركز
 الو ءًاعطق لطاب اذهو ءجوزت ىنعم لمتحت (لفك) ةملك نأ

 .دررمكأ يف سرد «1889 ماع دلو ءروهشم يزيلجنإ خرؤم (1)

 ام ىلع تاراضحلا مايت رف .ةيناطيربلا ةيجراخلا يف مدخو
 ةفملف ىلع خيراتلا ما ركني وهو «(ةباجتسالاو يدحتلا) هامسأ

 ءادلجم (12) يف (خيراتلا ةسارد) ةريهشلا هتافلؤم نم .ةيردق
 ..(ةيتآ ةيبرعلا ةدحولا)و ءم1961 1934 نم ةرثفلا يف هزجنأ

 يف ةرضاحم ىقلاو «1963 ماع رخاوأ ابي راز .اهريغو

 .1975 ماع ينوت .يزاغنبب اهتعماج

 يخرؤم رهشأ دحأ ٌدميو 1885 ماع دلو (ةراضحلا ةصق) فلؤم (2)
 .نيرشعلا نرقلا

33 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ةملكل لامعتسا دري ملف ء:ددصلا اذه يف دمتعي نأ نكمي

 نع نارقلا ىلختي نأ بيجعلا نمو ؛جوزت ىنعمب (لفك)
 اهلديو «تاذلاب عوضوملا اذه يف جوزت ةملك لامعتسا

 زواجتت ةريثك تايأ يف اهداريإ ىلع جرد دق امني لفكب

 حيوزتلاو جاوزتلاو جوزلا ظفلب رثكأ وأ ًاعضوم نيعبس
 ضرعلا وأ عيرشتلا ضرعم يف ءاوس ًاحضاو ًاحيرص

 ةياعرلا ىئعمب لفك ةملك نآرقلا لمعتسا امنيب ءيصصتقلا

 نم لع مْلْدَأ له لوقت تلتعل َىثََس ذإ# :ةيانعلاو ةلافكلاو

 لع ٌرَلُمَأ لَه َتَلاََط :ىرخأ ةيآ يف كلذكو .4”"2ْيُدْكي
 لفط ةلافك انه ينعت يهف 4« مْكحل مولي تيب لهأ
 اهبلق نئمطيل همأ ىلإ هعجريل عضارملا هيلع هللا مرح عيضر
 اذه َّنإ» :ةيلاتلا ةيآلا يف كلذك تدروو :ئ4ىسوم وهو

 يف نرَمو اَييِلْيْكَأ لاَ ٌةَدَِ» همم لو هم نرتْتَي عَن مل نأ
 يكلم يفو يل اهلعجا) انه اهينلفكأ ىنعمو **”# باطل
 كحمتلا كلذل ًاقلطم ىنعم ال هنأ دجت ال اذكهو .(يتلافكو

 .(جوز) لفك نم مهي نأ ديري يذلا دسافلا

 نكلو .شاقن ريبك ةلأملا يف نأل بتكا ال انأو

 ءالؤه اهب لواتي يتلا مهفلا ءوسو ةأرجلا ىدم ئراقلا ىريل
 نأ نوبلاطيو أوسأ يه ىتلاب نوأدبي مهف :ىلاعت هللا باتك

 , 40 : ةيألا .هط ةروس 60

 12 :ةيآلا .«..صصصقلا ةروم (2)

 . 3 :ةيآلا ١ ص ةروم )ن3(
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 تاشقانمو دودر

 .هّللاب ذايعلاو ًاحلس

 قايم ىف رمألا اذه يف ثيدحلل ضرعن نحنو

 انلطتم اهتفتاو انيحاص اهل ضرعت يتلا ةميركلا تايآلا

 00 هنأ نإ :نارمع لآ ةروس تايآ يهو «ثيدحل

 مسرلا هي محي ءو ريع ل ع 4 را ع 2 مو يل مآ ص ب 2 م

 م اًبيمعب هن ةيرذ © نيملتعلا لع َنرَمَع َلاَءو ميِهْرَبِإ لاو اونو
 تَرَ نإ ْبَر َنّرَمَع ٌتأرمأ يلف ْدإ 69 ميِلَع ميس هنو ضع ري 7 -ٍ ا

 املك © ميعْلأ عيِبلأ َتنأ َكَّنِإ وم َلّبََتك اَيَرتُم نلعب ىف اع كلل

 سْيلَو تمعصو اَمب د ٌرَلعَ هو ّىَنأ آهمعْصو نإ بر َتْلاَق اََتَعَصَو

 و اَهتْرمَو كلي اعل ةزإك ريم اًميَنَس نر قنألك وذل
 اكسس اهب اََتبَو ٍنح لوبي هير اهنيك © ويلا نطل
 دل كني بو تانيا اني اكهقخ ل ال يه

 ءاشيا نم وسيم ل درع رج جا و

 يوم

 صرلا 2-27 27 0 2 لد رم ع

 : نم فرب هللأ نإ هلأ ٍدنِع ني وُه تلاق انله فلا نأ مرمي
 0 ا ياس ارا ا الل يي لل ل هر

 نس يل بر لاق مير ابركحز اعد كلان © ٍباَسح رْيَعب
 رقم ل6 مم - 2< 5 7 3 006 مارت سم رودس 0 12

 وه ةكيللملا هتداف 9 ءاعرلا عي كلن هبّيط ةيرد تدنَدل

 هم مس هر ا مرمر مسمع ب ضظددو واصل 1 سس "مل ,ذ ه رصو رو ص
 هلتأ م مملحي افدَصم نحب كرسبي هللا نأ بارحملا يف لست مياك

 دي َّنَأ بَ لاك ©© َنِيِنَكلأ ني اَيِِيَو اًوُسَحَم اًدْيَصَي
 طك

 كَ مم 0 م ا لم يع ىلا

 لاق رقاع َقَأَرَم و ررحلا ىَمَلب ىملب دقو ملغ
 طلع

 َساّنلآ ريكي الأ َكْتَياَد َلاَك َدَياَع ] لّمْجأ َبَر ٌلاَف 29 ُدأتَي
 8 - ل ل هع ا 2 م هم رع

 يثملأب بسن ١ ارك كر 000 امر الإ مايا ةثنلث

 1 مورس س7 10 مل يسرع 0 -- 2 م "هكر

 ىرْجْسَو كير قب 0 © تيبتقأ قي لع قلعت
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 عر هس 9 50008
 امو كْلِإ ِهِحَو ييفلا ا نم كِل 9 تيكا عم ىيكرأو
 تنكح امو ميرم لفحي مهب مهمالتأ تروقلي ذإ مهيد 2ث 2 1 ري تر 0 - هه ةمد 3189

 ِدلَرشَنِم َّ' 3 مدرملب ةكَشلمْل تلاه ذ] 09 نودي ذآ مهيد

 رو تدل َ اهيحو 82 بأ ىسيع عييتلا ٠ تان ا ةعلكب
 ليد جا ص

 َنسَو الْيَكَو دهملا

 لاق رتب 2 ستي 7 37 1: د 1

 نك مل لوي إو
22 49 

 تلزن نارمع لآ ةروس نم تايآلا نإ تاياورلا لوقتو

 هترظاتمو نميلا نارجن ىراصن نم دفولا مودق ةبسانم ىف
 يهو ءميرم ةروم يف درت مل رومأ نع هلاؤمو :#8لوسرلل

 «ةرتفب ةرجهلا دعب تلزن ةينذم نارمع لاو ةيكم ةروس

 .ةرجهلل عساتلا ماعلا وهو (دونولا) ماعب اهتقؤي مهضعب
 فوقولا ينمهي يذلاو ءتقولا كلذ ىلع اهمّدقي مهضعبو

 قراخ اهلك رومأ نم تايآلا هذه يف عباتي أم وه هدنع

 يذلا ميركلا تيلا اذه ىلع هللا لاضفأ رّوصي ؛ةداعلل
 .ةياذهلاو ءافطصالاب هّللا همركأ

 نم هناحبم هللا هركذي ام لاضفألاو تايآلا هذه لوأو

 ير اكيّدَع لح 1 : امك» :ةأمطصملا ةرهاطلا ميرم نابع

 نب و كلا اذه يل ذأ ن2 107 هر اقع دمي كارتنلا

 .47 33 :تايآلا ؛نارمع لآ ةروس (1)
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 تاشقانمو ل ودار

 000 سر
 ةزجعم هذهف .2174باسح ريب هاني نم فري هَهأ َّنِإ هلأ دنع

 ريوصت ىلإ صنلا انب لقتنيو ءاهدنع فوقولا ليطن نل ىلوأ
 «ميرم فنص نم ةبيط ةيرذ ىلإ نحتو هفن قرت فيك ايركز

 .كلذب هبر ىلإ ءاعدلاب عرضي

 نم ىلوالا تايآلا يف ءاعدلا كلذ ةغيص تدرو دقو

 رمألا ناكو ؛ميركلا هبر هل بي

 نم بجعي ميرك يبن وهو هسفن ايركز تلعج ىرخأ ةزجعم
 يل نكي ْنَأ بر َلاَم9# :ىيحيب هرشبي يذلا ةكئالملا ءادن

 ام ْلَمْني ُهّمأ كديَدَك لك راع ٍنآَرْآَو محلا تب دك 3
 0 وت

 تيبلا اذه ىلع لاضفألاو تازجعملا ىلاوتت اذكهو

 ةقباسلا تايألا يف ديدجلا دهشملا انيلع لطيو ءميركلا

 ميس همسا هللا نم ةملكب ميرم نورشي ماركلا ةكئالملاب

 َبَر َتلاَق# :بارغتساو قافشإ يف لءاستتف ميرم نبا ىسيع

 7 ا كني هن( دك لَك 2ك ىنلكتي لَو دلو ىل ندي نأ

 ا نك مل 9 اَمَنإَه ارمآ مص اَذِإ

 و مدلغ يل نوعي َّنأ# :تلاق ميرم ةروس ىيفو

 ًاصن ناصنت ناتيآلا ناتاهف .'*©مينب أ رتل قسما

 هيو .كلذك ميرمه ةروس

 37 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)

 .40 :ةيآألا «نارمع لآ ةروس (2)
 .47 :ةيآلا ءنارمع لا ةروم (3)

 .20 :ةيآلا ءميرم ةروس (4)



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةبرغتسم تناك حيملاب ميرمل هللا ةراشب نأ ىلع ًاحيرص
 ءًايغب كت ملو «رشب اهسسمي ملو ؛جوزتت مل اهنأل اهلبق نم
 .سانلا ماهفأ يف ةيداعلا باجنإلا قرط يهو

 .ىربكلا قئاقحلاب اهركذي نيتلاحلا يف باوجلا ناكو

 :ءاثي امك ءاشي امذنع قلخلا ىلع ةيهلإلا ةردقملا يهو

 كبَر لاَ كلِلَذُك لَّيط :و 2( ام ٌّقلْنَي ُدَّمأ ِكِلَدَك
 نأ 26 أب هير نيد هبا كسجتت نه 1ع

 .274انْضَقَم

 هن حيسملا لمح نأ نادكؤت نيئتروملا 8 تايآلاف

 اهنأو ءرثلا نيب داتعملاو فولأملا قيرطلا ريغ ىلع ناك

 الو ًاحاكن ال رشب اهب مل ةايلع نفو انلو دلدم

 َنهَمَع َتَلَبأ ييو#و اًيضَقم ارمأ تاكو اني ةَمحَرو» :ًاحاقم

 كملي تدمر اعمر :نه وق اَنْخَفَ اَهَجْر َتَنَصْحَأ لأ
 230 ثنََملا َّض 00 00 احر

 ةروس ىف تايآلا نآرقلا قويو ءةحضاو انه ةيضقلاو

 اهأجلأ امذنع يهف ؛هدكؤيو ىنعملا اذه ىلع لدي امب ميرم

 اًدُه لق تب َتِْي» :تلاق ةلخدلا عذج ىلإ ضاخملا

 ةميلألا ةعراضلا ىوكشلا هذهو ايست ايش ُتنكَو

 .47 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)
 1 :ةيآلا ءميرم ةررس (2)

 .12 :ةيآلا ءميرحتلا ةروس (3)

 .23 :ةيآلا ءميرم ةروس (4)
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 تاشقانمو دودر

 نيذلا اهموق نم هجاوتس امم رعذلاو ةريحلا ىدم رّوصت

 اهل نوكي نأ ريغ نم دلت فيكف :ثيدحلا اذه نوركنتي

 الا هلي اهون وب تاتا تتقون انما ناك دقو ؟ عوز
 ِكربَأ نك ام ٌنيَرَه َتْحَأكَ 69 اًيِْذ اًكْيَس تم دقل ٌمَيِرَمَي

 074 ِقكّمَأ تناك اَمَو ورَس أرمأ

 نم موقلا سوفن يف لمتعي امل حيملت هلك اذهو
 ريغ نم دلوب مهيتأت يتلا لوتبلا ميرم يف كوكشلاو نونظلا

 نم الإ نوكت ال يتلا ةلعفلا هذه اهنم نوركتيي مهو ءجوز

 دهملا يف ىيع ملكت دقو ءاياغبللا تاهمأو ءولا ءابأ تانب

 هتوبن نلعيلو ءنونظلا كلت حازأو كوكشلا كلت ىلجأ امب

 ءاج امل ميرمل ًاجوز ايركز ناك ولو ءةافطصملا همأ ةراهطو
 امل كلذك كلذ ناك ولو «بارغتسالاو راكنتسالا اذه لك

 كرتي ال هئاحبس هللا نكلو ءىنعم تايآلا هذه لكل ناك
 رّوصت ىأل لاجملا ةعطاقلا ةحيرصلا ةحضاولا تايآلا كلتب

 »كن حيملاب ءارذعلا ميرم تلمح دقف ءاهلك ةيضقلا يف رخآ

 ره  هناحبس هحور نم ةخفنب كلذ ناكو ءهتدارإو هللا رمأب

 ىف تازجعملاب ًافوفحم هيي حملا ناكو .  اهتيفيكب ملعأ
 همكألا ءاربإو ىتوملا ءايحإ يفو دهملا يف همالك يفقو هلمح
 .دعب نم ريطلا قلخو صربألاو

 .28 27 :ناتيآلا ءميرم ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

2( 
 يف نأل مالكلا اذه بتكأ ال انأف ءىرخأ ةرمو

 اذه بتكأ يننكلو «شاقن ريغص وأ شاقن ريبك ةيضقلا
 ةصرف هل حتت مل نملو ءامهتديقع اححصيل يكتهلاو قداصلل
 ىدم ئراقلا ملعيلو ءهتماردو عوضوملا ىلع عالطألا

 .نآرقلا قئاقح ىلع ابحاص ةءارج

 دلوم ءارو نأ نودقتعي مهف  هّللا مهنعل  دوهيلا امأ

 ًاحافم هتلمح دق اهنأو ءفّرشي ال ارم ةروصلا هذهب حيملا

 اذه مهلوق نم ىلاعت هللا ىلإ أربن نحنو ..راجنلا فموي نم
 ريغ مهلوقو مهناتهب نم كلذف ءانه هداريإ نم هللا رفغتسنو
 اذه مهنم رثكتي الف مهولتقو نيبنلا اوبذك دق مهو ؛«قحلا

 .ةافطصملا ةرهاطلا ةيدقلا يف نعطلا

 ىلاعت  هَّللا نبا هنإ حيملا نع اولاقف نويحيملا امأ
 نيبي نآرقلا ءاج اذكهو ءهرخآ رش يف اوعقوف كلذ نع هلل

 ىَيِع كِلَذ» : 84 ىيع نأش يف حضاولا قحلا نيملسملل
0_0 

 يب نأ وب ناك ام © ندري هبي ىلا يْلآ تنزق ميم نأ رق نص لا م7
 00سم نك مآ ُلْرْمي انف ؟نأ حمص نإ ةتحِبم ولو ني

 ءركنم ءاره هقفلي نأ موهينلا ديري ام نأ نيتي اذكهو

 هذه ىف دوهلا ةديقع يف اليق لّدع نأ وه هلعف ام لك نأو

 الو دثتسم ريغ نم نآرقلا ىلع اهرّوزيل ءاجو ءةلأملا

 راجنلا فسوي نم الدب ىسيعل أبأ ايركر حرتقي رهف .ليلد

 .35 34 :ناتيآلا ءميرم ةروس (1)
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 تاشقافنمو كدودر

 دوهيلا صوصن هيلع صنت يذلا حافملا لدب جاوزلا حرتقيو
 ةريثكلا تايآلا لطيي اذه ليبس يفو ؛ةيخيراتلا مهبتكو

 .ةةجهتسم ةحو ةروصب هللا باتك مداصيو .ةحضاولا

 وه ابحاص هل ضرع يذلا «يناثلا عوضوملاو - 2

 زمرلا داعبأل اقط انل اهرسفي ءاج ىتلا 6 ىسيع تازجعم

 صربألاو همكألا ءافش امأ» :ابحاص لوقي ؛  (معز)

 نأ ميطسي ال يذلا ىمعألا نانإلل انه زمرلا نأ دقتعأ انأف

 .هلوح نم ملاعلا ىف هللا تايأ ىري

 كلذ نإ لوقي نأ نكلو ءءاشي ام دقتعي نأ انحاصلو

 مهفلا يف داسفو ضحم ءارتفا كلذف ةيآلا هذه يناعم نم

 هعنصي يذلا اذهل ةفص اهنكلو مئاتث تيل ظافلألا هذه)

 رثكأ يف ىمعلاو ىمعألا ظفل نآرقلا لمعتسا دقف (انبحاص

 ءاج دق كلذف ءادتهالا مدع نع ةلالدلل ًاعضوم نيثالث نم
 «بيرقلا هلولدم يف ظفللا لمعتسا هنكلو ةريثك عضاوم ىف

 عضاوملا يف كلذو رصلا نادقف وه يذلا ءىمعلا ينعأ

 لع اَلَو جرح عرفُتلا لَم الو ُيَح ئَمأْلا َلَع له ةيلاشلا
 يح قتلا َلَع نيل :ىلاعت هلوق يفو «4”"2ٌجَرتح يل
 نأ مُمِيشأ ع الو جك سيلا ىلع الو ٌعَيَح عرفألا لع ال
 عيرشتلاب ناصتخت ناتاهف «ةيآلا 14 كنب ني اوك
 عفرت ىلوالا ءةهاعلا يوذو ءافعضلا نم فنملا اذهل

 .17 :ةيألا .حتفلا ةروس (1)

 .61 :ةيآلا ءرولاةروس (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يف ضرملاو جرعلاو ىمعلا نم فنصلا كئلوأ نع جرحلا

 نأ يف جرحلا مهنع عفرت «ةيئاثلاو ..داهجلا ىلإ جورخلا رمأ
 نم مهقيدص هيلإ مهذخأي نم وأ مهئابرقأ تويب يف اولكأي
 .ةيآلا اهتدنح ىتلا تويلا

 نأ () َكَرَبَب ىبَع# :اهيف لوقي ىلا ىرخألا ةيآلا امأ
 . 2” هوتكم 1 نبا همسا فورعم يباحص وهف 0174 ىلا هد

 ةملك نأ ينعي اذه) :هتلباقم يف انبحاص لوق نإف كلذلو

 كئلوأ ىلإ زمرلل نآرقلا يف نالمعتست ىتوملا ةملكو ىمعألا

 لوق (..يولعلا ملاعلاب طابترالا نع ًايلقع نيزجاعلا سانلا

 نارقلا يف عضوم لك ىلع قدصي ال دساف ميمعتو تلفنم

 :ايحاص لوق امأ ا ةزجعم ةيآ يف ًاصوصخ

 14 ..ِريَطلا َدَكِبْمَك ِنيلْيلا تي مْكَل ُقَْأ َيَأط هلوق امأ ..)

 طبترملا نانإلل يأ .. 76 ةطترملا ةداملل زمر نيطلاف

 ىيعو ..يحورلا وملل زمر ريلعلاو ٠ .يداملا هملاعب
 بارتلا ملاع نم طيسبلا ناسنإلا لقنل ءاج يذلا حيسملا

 ةمهم يدؤي عقاولا يف ناك ..بحرلا هللا ملاع ىلإ ةداملاو

 : (ةرئاطلا ىمدلا ةعاص درجمم نم أديقعت رثكأ

 .2 1 :ناتيألا ءسبع ةروس (1)

 275 لوسرلا ىلإ ءاج ءرصبلا فيفك ناك :موتكم مأ نب هللا دبع (2)

 .همالك هيلع عطقف مالمإلل مهوعدي شيرق ءاربكب لوغشم وهو
 يهو «هقح يف (سبع) ةررسم تلف «كلذ هنم لوسرلا هركر

 .ةيا (42) اهتايأ ةلمجو ةيكم .نارقلا ررم نم نونامثلا ةروسلا

 .49 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (3)
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 تاشقاتمو دودر

 .مكنم سيلو «مٌكَل ُقَلَنأ»ط تلاق ةيآلا نإ :ًالوأ

 لمني ءاج حيسملا نإ قداصلل لاق نم :ًايناثو

 هللا ملاع ىلإ بارتلاو ةداملا ملاع نم طيبلا ناسنإلا
 الو اذه ال هنإ .ةرئاطلا ىمدلا منصي ءاج هنإ وأ ءبحرلا

 هللا هلعج يذلا نانإلا اذهل هللا ةلاسر غليل ءاج وه ءكاذ

 هلل هدبعي ءاجو ءاهيف هدبعيو .اهيف شيعي ضرألا ين ةفيلخ
 ةديدش ةمئاغ ةملك هذهف ..بحرلا هّللا ملاع ىلإ هلقنيل ال
 ةرجعملا نإف كلذك تل اهل نومضم اال ةموميغلا

 ةايحلا هيف ثبيف نيطلا نم ًارئاط حيملا اهيف قلخي يتلا
 عناصم يف مويلا عصي ام كلذف ءةرئاط ىمد ةعاص نيل

 نيطلا نم مهل ىقلخي ناك هنكلو .ةيبرغلاو ةيقرشلا ابوروأ

 نم لاثمت نم ..هللا نذإب ًارئاط حبصصيف هيف خفنيف ريطلا ةئيهك

 ةيأ هلك كلذو .ءشيرو مدو محلب يقيقح رئاط ىلإ ؛نيطلا

 ىنب ءابنإو ىتوملا ءايحإ كلذكو ءهّللا نذإبو ءهّللا نم

 ام لك كلذ سيلو مهتويب يف نورخديو نولكأي امب ليئارسإ

 ءاهريغ كانهف 8: ىسيع دي ىلع تازجعم نم هللا هرسي
 الو شاقن ريبك هيف سيلف ًاضيأ اذه يف ليطأ نأ ديرأ الو

 مالكلا كلذ حيحمتل اذه تدروأ ينئكلو ؛شاقن ريغص

 .ءيش ىلع هنأ سانلا نظي دق يذلا دساقلا

 :نأب فلم يذلا كلذ نع ًاحيبق ًاراذتعا رذتعي وهو

 نكلو ءةزجعملا قيقحت نع زجاع هللا نأ ينعي ال كلذ)
 يكل هتصرف هيطعيو ينانزإلا لقعلا مرتحي هللا نأ ينعي
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ةرجعملا ملاع نع ًاديعب اهدحو هتردقب هتقيرط فثتكي

 فرش هل كرتيو نانإلا ءايربك مرتحي هنأ ينعي اذه .ضماغلا

 رهاظمب هلش ىلإ دمعي نأ نود هفنب ةقيقحلا فاشتكا

 .(ةقراخلا ةزجعملا

 ةولخن يف يكتهلا دومحمل قداص ديسلا لوقي

 كلثم انأو هّللاب نمؤأ كلثم انأ ىرخأ ةرمو) : تالبعزخلا

 نأ ىرت نأ كديرأ نكلو ءريدق ءيش لك ىلع هنأ فرعأ

 ثلا نم دعبأ ينعي امبر  (ثبعلا درجمل قلخت مل انلوقع
 . - بتك ام هلع لمحن نأ نكمي ام كلذو

 يف يتولخ نم رخآلاانأ مكثدحأ اولاعتو

 ىلاعتو هتاحبس هَّللا نأ قداصلا ربخأ نم ءًالوأ :©”جدربماك
 ّقح ىف مارتحالا ةملك ينعت امو «ينانإلا لقعلا (مرتحي)

 .؟هناحيس هيلع ةزئاجلا تافصلا نم يه لهو ؟ىلاعت هللا

 الو ًائيعم اثيث مرتحي نأ هيلع زوجي ال ىلاعت هللا نإ

 ىلع هلقع هيف امب نانإلا قلخ هناحبس وهو «هريغ مرتحي
 نألو ءاهءارو ام لاني ال دودحب هّدحف ؛هدارأ يذلا قنلا

 ىلإ هتجاح ملعي هنألو ءهدبعل ناسنإلا قلخ دق هناحبس هللا
 ةيادهلا هذه لاني ال هنأو ءهنأشثو هقلخ نم هملعي امل ةيادهلا

 .لسرلا هيلإ لسرأ دقف (اهدحو هتردقب)

 لصاوي  موهينلا ىلع هّدرل هتباتك تقو  يمانلا ناك ثيح (1)

 .كانه العلا هتمارد

23214 



 تاشقانمو دودو

 .مهلوقع لامك عم ظليت مهلك لسرلا نأ انه ةيضقلاو

 غيلبتلا دودح يف الإ اهنوغلي ىتلا مهلئاسر يف نودمتعي ال

 قيرط نع هللا نم اهنوقلتيف ةلاسرلا امأ .هب لصتي امو

 يحولا ةرعمو يعول كلذ غلبت .نلعم انما معو ولا
 متي كلذ نأل «ةزجعملاب ميلست «هلوبق ميلستو هللا نم

 ةقيقح لوبققل كلذب ميلستلا نم دب الو «لقعلا قاطن جراخ

 ءاهمامأ نم ةقيقحلا هذه اتضفر دق نوكن الإو ةوبلا

 اهرضحي مل يتلا ةولخلا هذه نم مكل لرقا يننإف كلذلو

 كلذب نانإلا لقع مرتحي مل هللا نإ ءموهيتلاو يكتهلا

 ملاعب) هطاحأ دق هنإو «ًاقلطم انبحاص هضرع يذلا موهفملا

 .كلذك مهتازجعمو مهيدهو ءايبنألا لامرإب (ةزجعملا

 تانك ىفايأ*“" يفاكلا دبع رامع وبأ مامإلا لاق

 ىلعو دمحم ىلع هللا ىلص ىموم هللا ثعب :زجوملا
 كاذ ذإ سانلا ىلع بلاغلاو «نيلسرملا عيمج ىلعو ىسوم
 دنع دجوي ةعانص هوذختا ىتح مهيف ىشف دقو هرحسلا رمأ

 إف ىسوم يديأ ىلع هللا رهظأو ءمهريغص دنعو مهريبك
 عيمج رومأ هب خّود اه تازجعملاو دهاوشلاو تامالعلا نم

 نم سي هنأ مهملعأو هلثمب نايتإلا نع مهزجعأو ءةرحلا

 ماع يفوت ؛«سداسلا نرقلا يف شاع .ةيضابألا نم ريهش ملاع

 (زجوملا) هباتكب رهتشا دقو ةديدع تافلؤم هل ءك(ايرقت 1174)

 ةلاسر يف يبلاطلا رامع روتكدلا هقّمح :نيأزج يف مقي وهو
 .(ةيمالكلا جراوخلا ءارآ) هناونع لعجو ةيعماج
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 بالقنا نم ببس الو هجوب رحسلا نم هب نوتأي ام سنج
 مهلابح عيمج تطرتشا ىتح ءًانيبم ًانابعثو ىعست ةيح اصعلا
 ءاج ام عم رثأ اهل دجوي ملو تبهذن مهيصع عيمج تعلتباو

 ريغ نم ةيفاص ءاضيب تراص هدي جرخأ وه اذإ رونلا نم هب
 طلس امو ءأمد مههايم عوجر نم ناك امو ءءوس الو صرب

 راص ىتح رحب قلفو .«عدافضلاو لمقلاو دارجلا نم مهيلع
 هنم اوجرخف هعم نمو ىسوم هّقشف ًاعطاس ًاعقنو «أباي ارب

 هيف اولظف مهراثآ ىلع هدوئنجو نوعرف مهعبتأو «نيملاس
 دي ىلع ةروهشملا تايآلا كلت رئام يف ؛نيقراغ

 ىسوم هب ءاج يذلا نأ كلذ دنع ةرحلل نيبتف . 8 ىموم

 ةياهنب مهتفرعمل رشبلا نم دحأ لعف نم الو مهلعف نم سيل
 امو ىسومب اوئمأف ةجحلا مهل تحضتاف ؛هغلبمو رحلا

 ةرحسلا ناميإف ءهيلإ وعدي امو نوعرفي اورفكو ءهب ءاج

 ميمج ريذاعمر مرر عطقو هعم نمو نوعرف ىلع ةجح

 بلاقلاو نت ىيع هللا ثعبو ؛ةلاسرلل نيبذكملا نيلطملا

 هيفو نورختفي هبو يرادتلاو بطلا رمأ هنامز لهأ ىلع
 ىتوملا ءايحإب هللا دنع نم 8 ىيع مهاتأف :نوفقاتتي

 ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخيو .«صربألاو همكألا مهل ئربيو
 أربأ نأ امل هنأ كلذ لوأف هّللا نذإب ًارئاط نوكيف هيف خفتي
 هيبش نم اذه :اولاقو اوكشو اوراح صربألاو همكألا مهل

 ىتوملا مهل ايحأ نأ املف بطلا ةعانص لهأ هب يتأي ام

 اونوكي مل ائيث مهل قلخ مث ةجحلا تدكأتو ةلالدلا تداز

 نم مظعأب مهل ءاجف مهل ءايحأو هيف خفنف مهيديأ نيب هنوري
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 تاشقانمو د ودر

 نع هللا همحوب راسع نبأ كرست كو" 7(نلوألاو ةتافلا

 زجع يذلا ميركلا نآرقلا اذه يهو) : ف لوسرلا ةزجعم

 ةدحاو ةروسب وأ هلثم روس رشعب وأ هلثمب اوتأي نأ رافكلا
 كلذ مهزجعأف «كلذب مهل يدحتلا نلعأ دق وهو هلغم نم

 ةدش نم هيف مه ام عم نايبلاو ةحاصفلاو ةغالبلا لهأ مهو

 .(82 يبلل بيذكتلا يف داهتجالاو صرحلا

 ىلع عطاقلا ليلدلا يه ةزجعملا تناك اذكهو
 مهتارذقو مهلوقع دنع نم تيل ءاينألا تالاسر نأ

 تالامرلا هذه نأ كلذ ؛ىلاعت هّللا دنع نم اهنكلو رثك
 كلذ نأ اوفرعي نأ بجوف هلل مهديعتل سانلا ىلإ تءاج

 .هناحبس هللا نم

 همالك نأ وهف موهيكلا هقحلأ يذلا رخألا ريفتلا امأ

 فيكف ..(نانإلا ءايربك) مرتحي هناحيس هللا نأ ينعي قبالا

 هلهجن انك يذلا بيجعلا رسلا كلذب ثيبخلا ملع ىرت اي
 ثيدح يف هتولخ ليمزو وه لوقي امو ؟مويلا لبق

 لاق :لاق .هنع هللا يضر ةريره يبأ قيرط نع تت لومرلا
 : لجو زع هّللا لاق) :ملسو هيلع هّللا ىلص هللا لوسر

 امهنم دحاو يف ينعزاني نمف يئادر «ءايربكلا»» ؛يرازإ زعلا
 .(20(هتذع دقف

 .26 27 :ا1دح طوطخمم 010

 .ملم هاور 22(

337 



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 نم هب نوريكتي سانلا فلأ اميف ءايربكلا نأش كلذف

 هذه زواجي اميف ءايربكلا هذه نوكت امدنع امأ ؛مهنوؤش

 قئاقحلا ةفرعم ىلإ لواطتت نأ بحتو ءةيرشبا دودحلا
 نأ وأ .ءسانلل هللا ههدح يذلا قيرطلا ريغ نم ةقلطملا

 كرش ءايربكلا كلتف ديرت يتلا ةروصلاب قئاقحلا كلت روصت
 مم ىرن اذكهو .هباحصأل هللا هرفتفي ال امم ءسيسخ
 وهللاو ثبعلا نم رثكأ اعنص دق امهيلقع نأ ةولخلا يبحاص

 ثيعلا نيأو ..ىرخأ ءايشأو فيرحتلاو فيرختلاو طلخلاو

 ؟تازجعملاب انلرقع لشي هناحبس هللا نأب لوقلا نم رثكأ

 ..هدودح هرصي هنكلو ؛تازجعملاب انلّقع لشي ال هنإ

 ءةردقلاو ىدملا دودحم نانتنأآلا يف ءيش لك لقعلاو

 هذه يف نانإلا اذه رمع وه ًاعيمج انيلإ ءيش برقاو
 000- توملا قلخ دق هّللا نأ فرعي انلكف ضرألا

 هلقع ّدحي نأ ًاعدب سيلف ءايندلا هذه يف هلك ناسنإلا

 ناسنإلا يف لقعلا هّللا قلخي نأ بعللاو ثبعلا امنإو دودحب
 ؛ةقيقحلا كلتب نانإلا كلذ ملعي ال مث ةدودحم ةردقب

 هامل اَنَفَلَح اًمو# :لتاقلا وهو كلذ لك نع هّللا ىلاعتو

 2040© نيل انبي انو َسّيلَ

 .6 : ةيآلا ءءانألا ةروس )010(
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 تاشقانمو لودر

)3 
 هنإف ءزمرلاب نآرقلا رفي نأ ابحاص ديري اذامل امأ ..

 : ةيلاتلا بابسألا كلذ لعمي

 ةصرف هيطعيو :«ينانإلا لقعلا مرتحي هَّللا نإ - 1
 ةزجعملا ملاع نع ًاديعب اهدحو هتردقب هقيرط فشتكي يكل

 نوؤششو تاّرجعملا نع ثيدحلل ىنعم الف كلذلو 2ىفماغلا

 بجي كلذ تجلاع ىتلا تايآلا لكو «نآرقلا يف بيغلا

 فيرختلا نم كلذ نأ انيأر دقو .زمرلا باسحل اهترداصم

 .ةلقاعلا ةساردلا لاجم ىف هل دنم ال يذلا ضحملا

 انمهف لعجي ريسفتلا يف زمرلا ىلإ عوجرلا نإ - 2
 مهفلا قاطن يفو .ةيخيراتلا رداصملا يف درو ام عم) اقفتم

 دوملتلا بتك يهو ؛ةيخيراتلا رداصملا ركذي ملو (يرغلا

 خرؤملا هدمتعمو «تنارويد لوو ثيدحلاو ميدقلا نيدهعلاو
 .خلإ ..يدرهيلا سوفيسوي

 دلو دق هنإ هتايح لوط طق لقي مل 852 ىيع نإ

 نم ىرعش تلو .طق كلذ ىلإ رشي ملو .ةيداع ريغ ةدالو

 لقف «ميرم ةروس تايآأ ىف لوقي اذامو .ءاعدالا كلذ هل نيأ

 ٌرلو يدلي اربو# :اذكه ُِِهَن ىيحي نع ثيدحلا دنع تدرو

 مالك ثدروأ امدنم امأ 040 يع ادي
 14 : ةيآلا (ميرم ةزروروس 010



 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 أم اهيف ءاج دقف هموق بطاخي دهملا يف وهو 28 ىسيع

 اذهر 743 اًبمَس ارابج يلعب ْمَلَو قدلوب ابو :يلي
 ال هنأل طقف هتدلاول هرّبب كف حيملا هيف هجوتي حيرص صن

 .هل دلاو

 ًاقلطم اذه ىلإ رشي مل هن ىبيع نأ انملسأ اذإ مث

 صقني الو ديزي ال كلذف  ةقيالا ةيآلا ليلدب لطاب وهو -
 ىلع ةجح نارقلاو .هيلإ راشأو هرّرق دق نآرقلا نأ ةقيقح نم

 امدنع ًاصوصخو ..هّللا قلخ لك ىلعو . هج ىسومو ىيع

 .نآرقلا يف زمرلا نع رمألا نوكي

 وأ هل ةبسنلاب نكت مل ه3: ىسيع ةدالو نإ . 4

 دق ناك ءاوس ةددحم ةميق تاذ هتلاسر ءادأو هفادهأل ةسنلاب

 .ةزرجعمب 5 ناك رأ .نييداع نييرشب نيربأ نم دلو

 يذلا هئاحبس هللا وه ةميقلا هذه ددحي ىذلا نأ ردقن نحنو

 .«سانلل ةيآ هلعجو ةيهلإلا ةلاسرلاب هلسرأو 8 ىيع قلخ
 امي انملس اذإ امأ ءكلذب ملي هلعلو موهينلا قداصلا سيلو

 نأشب نآرقلا يف درو ام لك نأ ينعي كلذ نإف انبحاص لاق

 نم هّللا ىلإ أربن نحنو .ةميق يذ ريغ ءيش هيف ىسيع دلوم
 .هداريإ نم ءارقللو انفنال هللا رفغتتو لوقلا اذه لثم

 نودب دحأ دلوي نأ ضرتفي نأ هركي انبحاص نإ 5

 نأ هل نإ ءًاقباس تلق امكو ةداعلل ةتراخ ةقيرطبو بأ

 .32 :ةيآلا ءميرم ةروس (1)
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 تاشقائنمو دودر

 ضعب كلم ول هنكلو هجازم هل ءءاشي ام هركي نأو بحي
 بيذكتو هللا باتك حرطل ًارربم يفكي ال نأ ملعل قوذلا
 امب نيرخآلا عانقإل ًارربم يفكي ال لقألا ىلع وأ «هتايآ

 .هنالعإ لواحي

 .نانإلاب نمؤي هنأل ًاضيأ كلذ لك عنصي وهو - 6

 قيقحت ةمهمب هّللا هيلإ دهع ميظع قولخم ناسنإلا نأو
 هللا ملاع ىلإ ينيطلا ددجلا لقن ىلع رداقلا يحورلا قفدلا)

 هّرلخو لرقلا اذه داف قبس امين انيأر دقو (ناميإلا قيرطب
 :ىتعملا نف

 ةضقلا يف ةقفص ىلإ يهتني كلذ دعب وهو 7

 فرعي نأ ..ًاناسنإ لظي نأ حيسملا ريضي امم سِيل) :اهدافم
 ةهلآلا فاصم ىلإ ةيئادبلا تافاقثلا هتعفر يذلا ىيع نأ

 .(نانإ درجم عقاولا يف ناك

 ةقفص يف مواي هنأ قداصلا ركذأ نأ يل بيطير

 مالقألا تفج دقف ةموامم الو اهيف عوجر ال ةاضمم

 ءهب ىضم امب كلذ ىف هللا مكح ىضمو .فحصلا تيرظو

 وأ ءنآرقلا يف ءاج امك قحلاب ملي نأ ناسنإلا ىلعو

 بّذكم كرشمو ىلوألا يف ملم وهف ءاشي ام دقتعيو هكرتي
 سلاجم هرّرقت امب نوتيدتي نمم انل نحنو .ىرخألا يف
 َّدتشا املك اهتادقتعم لّدعت ىتلا ةيينكلا لعفت امك ةصاخ

 يذلا نآرقلا اذه ىف امب نيدتن اننكلو ءدوهيلا ذوقن اهيلع

 | .هظفحب هللا لّفكت
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 عفرت يتلا ةيئادبلا تافاقثلا عم نآرقلا نأش نإ مث

 تايآ هتحّضوو هتنّيب فاصنإو ؛ةهلآلا فاصم ىلإ ىيع

 نيملسملا مهي ام كلذو ءاهضعب انيأرو هتلوانت يتلا نارقلا

 نأ حصن نحف ةيئاذبلا تافاقثلا باحصأ امأ .هرمأ نم

 .ديدجلا هئيدب مهنيب رشبيل مهيلإ بهذي

 كلت يف ةقّرغم اهدروأ يتلا هبابمأو هعفاود ىه كلت

 بابسألاو هوجولا هذهو يفكي امب اهيع انقلع دقو .ةلباقملا

 سفن المي يذلا ىوهلا نم ىوه اهنوك ىلع ديزت ال اهلك
 ةريحلل ارهاظم نوكت نأ تحلص نإ ىهو ءهلاثمأو قداملا

 حلصت ال يهف ةنيعم اياضق لوح انبحاص سفن يف عابفلاو
 اميف ًاصوصخو لكش يأ نم ةماردل ًاقلطنم نوكت نأ لاحب

 .نارقلاب قلعتي

 انيب ميدقلا هتوم نم ثعب يذلا قداصلل لوقأ انأو

 نيرخآلا ءالؤهو) «نيرخآلا عم ةايحلاب روعشلا نع زجعو
 يذلاو ؛(اذنلئف يف هراهصأو «ةيبرغلا ايناملأ يف سانلا مه

 ءيش يأ لعفي فوسو ةيفاقثلا انفورظ لبقي نأ ميطتي ال

 ةزجاع تماد ام مايألا نم موي ىف اهلبقي ال يكل هعسو ىف

 ..نانإلا بحو .ناسنإلا ايافت ناضتحا نع

 :مكدفاون اوحتقا انل لوقي ءاج يذلا قداصلل لوقأو

 انذفاون مظح دق هاياضق نضتحن نأ انديرت يذلا نانإلا نإ

 دقو اهحتمن ىتح ةقلغم ذقاون انل كرتي ملو الماك ًاميطحت

32 



 روصتلاو دسافلا ركفلا نم ةفيع تارايث كلذ ءارج نم انّره

 .دسافلا قلخلاو دسافلا

 ئيهن ملو ءدعب انذفاون حلصن مل اننأ يه ةلكشملاو

 ةذفانلا دجي ملو لاك اه لاق دق هفن هنأ ليلدب اهباوبأ اهل

 «هتليصف نم اننأ كشن ال نحنف ناسنإلل ةبتااب امأ ءةقلغم

 اننكلو «كلذب انناميإ ديكأت ىلإ جاتحن الو هريغ نم انسلو
 .نآرقلا هقلخ نوكي يذلا نانإلابو نآرقلابو هّللاب نمؤن

 نعو هنع انلّلفي نأ ديري رخآ ناسنإ لك كلذب هجاون فوسو
 .ةهجاوملا فانصأ لكب ههجاونس ءهاده

 افك دقو «ةيفاقثلا افورظ لوبقب كبلاطن ال نحنو
 كلمت ال كنأ نيبتت ذإو ءاهحلعي نمم نوكت نأ وجرن

 يف ةغللا هقف سردت نأ كل ريخف كلذ ىلع ةردقلا

 الو هب ثدحت امب ةريثكلا انمالآ ىلع انديزت الأو ءيكله

 نم تسيلو هدحو هللا نم اهنأ قثف ةيادهلا نع امأ .هيعت
 لثمل ىدصتت نأ لبق اهنع ثحبلا يف دهجاو اهسمتلاف دحأ

 .لوأب ًالوأ كرومأ مت نأ كِلعف اذه

 هلواحي ام لثم هعم لواح دقف هّللا باتكل ةبسنلاب امأو
 ىلإ اوضفأ دقو ائيش هنم اولان امق هل فالسأ مولا قداصلا

 انيحاص مهب قحلي فومو ءوه وه هللا باتكو ءاومذق ام

 يلقع فرت نم ربكأ رمألا نأ ٍذئدنع كردي فوسو .كلذك
 امهم هتوص نأو .هنهاوع ىلع هل ءاقلإو مالكلا اذهب ولو

 نيذلا تاماطلا.باحصأ نم ًارثأ غليأ نوكي نلف عفترا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 مامإلا نع ًالقث هرطانقلا باتك ىف ''”يلاطيجلا مهنع ثدحت

 يف انركذ ام اهلخديف تاماطلا امأو) :هلوق يف يلازغلا

 نع عرشلا ظافلأ فرص وهو ءاهصخي رخآ رمأو حطشلا

 ماهفإلا ىلإ اهنم قبسي ال ةنطاب رومأ ىلإ ةموهفملا اهرهاوظ
 هررضو مارح ًاضيأ اذهف «تاليوأتلا يف ةينطابلا بأدك ةدئاف

 ريغب اهرهاوظ ىضتقم نع تفرص اذإ ظافلألا نإف ميظع

 وعدت ةرورض ريغ نمو .عرشلا بحاص نع لقنب هيف ماصتعا
 هب طقسو ةقثلا نالطب كلذب ىضتقا لقعلا ليلد نم هِلإ

 قبسي ام نإف هن هّللا لوسر مالكو ىلاعت هَّللا مالك ةعقنم
 ضرامتت لب هل طبض ال نطابلا ءهب قثوي ال مهفلا ىلإ هنم

 .(ىتش هوجو ىلع هليزنت نكميو رطاوخلا هِف

 عيمج مده ىلإ ةيطابلا تلصوت قيرطلا اذهبو :لاق)

 لاثمو :لاق :«مهيأر ىلع اهليزنتو اهرهاوظ ليوأتب ةعيرشلا
 : ىلاعت هلوق ليوأت يف مهضعب لوق تاماطلا لهأ ليوأت

 وه لاقو ءهبلق ىلإ ةراشإ هنإ .'4”2ّىَلم ٌمّنِإ َنوَعرَو لإ بهذ
 هلوق يفو «ناسنإ لك ىلع يغاطلا وهو ؛نوعرفب دارملا

 دلو «يفايأ ملاع :(رهاط وبأ) يلاطيجلا ىسوم نب ليعاممإ (1)

 :هتاقلؤم نم ءةيوقلا هتظفاحب رهتشا ءابلل يف ةموفت لبجب
 ةيهقف ةعوموم يهو هءازجأ ةثالث يف (تاريخلا رطانق)

 نفدو يفوت .يمانلا ورمع .د لوألا اهأزج ققح «ةيقالخأو

 .م1349 ماع سنوت ىف ةبرجب

 .24 :ةيآلا ءهط ةروس (2)

34 



 تاشقانمو دودر

 هيلع أكوتي ام لك ىأ :204 كاَصَع قلأ ْنأظ :ىلاعت
 لاثمأو ..هيقلي نأ يغبنيو لجو ّرع هّللا ىوس امم هدمكعيو

 هرهاظ نع هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا نوفّرحي ىتح .كلذ

 .2)(..ءاملعلا رئاسو سابع نبا نع لوقنملا هريفت نعو

 انبحاص هدّدري ام نأ ميركلا ئراقلا اهيأ ىرت اذكهو

 سفنو «ةيدوهيلا ةطمارقلا ةوعد هب تءاج ام سفن ره مويلا

 ىسيع ىف دوهيلا دئاقعو دوملتلا صوصن هتجور ام

 هأرت مأ كلذ لك قداملا ملعي له ىرعش تيلف . ك8 همأو

 .اديدج اثش فشتكا لف همن بحي

 ةييصم كلتف يردت ال تنك نإف)

 (مظعأ ةييصملاف يردت تنك نإو

 ةلباقملا كلت ىف ىرخألا هتانه نع ىضاقغتن نحئو

 نأ ةقابلب ري هالعأ نوروكذملا نورسفملا) :هلوق لثم

 صوصن نم دمتسم  ةقابلب نومعزي هلوق لمأتو هلك كلذ

 اهنأ نورفملا ضرتفي ىتلا ءامسلا ةملكو) :هلوقو (..نآرقلا

 «نيرفملا ىلع وه هضرتفي ام كلذف .(قرزألا ملاعلا اذه

 ليختيو نظي امم رثكأ اهنأشثو ءاملا نع نوفرعي مهو

 نيذلا سانلا نإو اهسفن ةيبرعلا ةغللا نإ) :هلوقو ءريثكب

 شاقنلا ةملك ينعت اذام دعب اوفشتكي مل ةيبرعلا ةغللاب نوبتكي

 .117 :ةيآلا ء«فارعألا ةروس (1)

 277 271 :+ج «21965 ةرهاقلا ط «تاريخلا رطات (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 .هضعي متيأرو هبتك امل نزتملا شاقتلا ينعي وهو (نزتملا

 تنك ام يذلا بيعملا لواطتلا كلذ نم كعد مث

 نأ ىنمتأ نكلو) :هلوق ىف نيملعتملا قالخأ نم ههحأ

 ينعأ .هلك جلا كه كسر ((«انتركف» نورسفملا لبقي

 .يأرلا كلذ ىلع مه نمو دوهيلاو ةطمارقلاو ةيطابلاو وه

 هنإ) :هلوق كلذ لثمو «سأب الف كلذك رمألا ناك نإف

 ينعي الأ :هبحاص لاؤس ىلع بيجي (ينع مكلاصفنا ينعي

 ؟ايفنو ايفاقث انع كلاصفنا اذه

 لثمل جوري نم كلذ دعب نيدلا اذهل ناك ول هنأ امأ

 توجرلو «ىلابأ الو (ةّدرلا) ىلع ةروص يأ ىف لطابلا اذه

 تدذدحل نأش ىل ناك ولو .ثبعلا انزع لنا مح ةامح

 .©"0كلذ ىلع هّللا نم باوثلا

 تدهص تاراوحلاو ةمارذلا لوح تاثئانملاو دودرلا راطإ يف )010

 موي بطخ ءاَقلإ (1969 )1967  نيب ام ةرقلا كلت ًاضيأ
 مث يزاغبب ةكرلا دجاسم يف يريزقلا دومحسم خيشلا نم ةعمجلا

 .ساعتلا رهاطلا خيفلا نمو ؛.(يرلا) ةفمحمص يف اهرشن

 ركفلا ةيعمج يف اهاقلأ يتالملا دومحم خيشلل ةرضاحمر

 يف ماعلا بئانلا مامأ ةيركن ةرظانم تلصح امك .سلبارطب

 نم نيلئاو موهيلا نيب 9 راذآ /سرام ؛سىليارطب هبكم

 . نييرصملا طاعولا
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 :نآرقلا يف زمرلا لوح
 شيوشتلا ةنحم شيعي موهينلا

 هوذقنأف يركملا

 5 يكتهلا دومحم

 ددعلا ءءارغلا (ذدئارلا) ةديرجب ..بيرق نم ةروص ىف

 ًاراوح تيرجأ (1969 راذآ/سرام 14) خيراتب (485) مقر

 زّكرت دقلو .نآرقلا يف زمرلا :نع موهيلا قداص خألا عم

 قداص خالاف ..كِيت حيسملا ديسلا دلوم ةيضق ىلع راوحلا

 .راجنلا فسوي همسا بلص نم دلو حيملا ديلا نأ :ىري

 دصتي ثيدح ىف ىرثشتسا داقتعا ..يأرلا اذهو

 يكسهلا رشن : لقو .باتكلا اذه نم 107 ص يف هب فيرعتلا رظنا (©)

 /4 يف .سلبارط يف ةرداملا (غالبلا) ةفححم يف ةلامملا هذه

 هبككأ ام ضعلا رّفي دق) :هبسلا اذهب اهل مّدقو 270 5

 مل انأف . .موهينلا قداص خالل يتقادص نع تيلخن ينن نأب نآلا

 ال انأف .نآلا كلاب امن ؛يركفلا رهقلاو . .ةدشلا مايأ هنع ّلختأ

 ةرهاظ ربتعُي يذلا ..قداص خالل ًاقداص اقيدص لظأسو تلز

 يتلا ةمألا هذهل كلم ركفلان ءاهتياعرو اهنافتححا بجي ةيركف

 .(!ميلس لقع لك ىلإ ةجاح يف يه
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ارعدا نيذلا ةقدانزلا نييبوعشلا ضعب قطنم نم هروذج
 سملو .ةيرعلا ةفاقثلل طاطحنالا رصع طساوأ ىف فومتلا

 ءايبنألا اهب ءاج يتلا تازجعملا ةيضق :ًاغيأ عوضوملا

 رصبأو صربألا أربأ ثيح ًايلمع حبسملا ديسلا اهب رهجو

 .هبر نذإب ىتوملا ايحأو

 دكؤي  نيقرشتسملا يأرب ذخأي وهو  قداص خألاو
 نأ ينعأ ؛يبيغلا اهردصم ىفني هنأ الإ ..ةزجعملا ثودح

 يأر اذهو ءحيسملا ديلا ءاكذل اهبسني قداص خألا

 ؟كلذ فيك ..لهذي ام ةروطخلا نم هلو ءاضيأ يقارشتسا

 ميرم نبا ىبيع حيسلا ديلا دلوم ةصق ثيح نم

 ديكأت وه لب يداقتعا يف ةزجعمب سيل بأ ريغ نم دلو هنأب
 ةريخألا يفنف ديت مدا قلخ ةصق يهر «.تلصح ةزجعمل

 دوجو يفن ىلإ انرجتو ..ىلوألا يف هللا دوجو ذكؤت ةقياس

 :نلطتملاب انانأ ةوصتنللا رهو عملا

 يذلا قلطنملا ىلإ اتقوتت اغيأ ىهف «ةيناثلا امأو

 ؟ فيك ..هّللا دوج-و يفن ينعأ ..ىلوألا هلإ تلصو

 نم يتأت ال اهنأو .ةزجعملا دوجو مدعب عنتفم نجح

 نأ . ىنعي كلذف (ءايبتألا) ءاكذ مص نم اهنأو هللا دنع

 جيردتلابو (ةقراخلا) تازجعملا ثاذحإ مهناكمإ نيف رثلا

 نم مالك وه لوقنو ءةزجعم هنوك يفتنو نآرقلا ىلإ لصن
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 تاشقانمو دودو

 ةونلا رشبلا نم دحأ يعدي نأ وه . كلد نم رطخألاو

 ةزجعملا ينعأ ..همعازم دكؤي ناهرب ىلإ جاتحي نأ نود

 دقلو هللا دنع نم ةرورضلاب يه ىتلا .ةداعلل ةقراخلا

 هريسفت ةلواحم ىف دومحم ىفطصم رروتكذلا اذه نع فشك

 زجع نأ دعب ىنريصب حتف فاثتكا وهو يك0نآرقلل يرصمعلا

 ؛ةزجعملا يفنب ثشتلا ءارو نم رسلا فثك نع ىرصب

 .روتكذلل اركشف

 ّرم يذلا عوضوملا اذه يف ةيناث ضوخأ اذامل نكلو

 ؟نيتس نم رثكأ هيلع

 اذِإ اميف ..ةلئسألا نم ديدعلل تضّرعت يننإ :اهلوأ

 ال مأ موهينلا هلاق امب نموأ تنك

 هَّللا ملعي  ناسنإ فقي نأ ىلإ تضرعت :اهيناثو

 لوقأ ؛يريفكت رهشيو مالمإلا نم يجورخ نلعيو - هتريرسب

 لب «نمؤم انأف رفاكب تل يننأل «ءيرفكب سيلو يريفكت
 ىف اهب تقملأ يتلا بئاوشلا نم ةيلاخلا يتديقع قشعأ

 ْ ٠ .رهقلاو طاطحتالا تاونس

 ..نيريثكلا لبق نم موجهلل تضرعت يننإ :اهثلاثو

 اذه يف (ريرقت) هتلاقم يف موهيتلا هبتك ام رظنا ةلواحملا هذه نع (1)

 .ساتكلا



 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ء(طمشت) ةياذلا ةحلصملا عفادب (قهن) م مهنمو .ةديقملا

 نيرخآلا بيذعتب ذذلتي يذلا عولا نم مهضعبر

 ّىلعو قداص خألا ىلع ىدعتسا فنملا اذهف .(تيسوشام)

 .ماعلا بئانلا لبق نم يلكش قيقحتل تيعدتسا دقو ..ةطلملا

 :نيجحا ءيسفن نع عفادأ ملو .ملكتأ ملر

 يناميإ مث ؛ء ةذخاؤم الو - سفنلا ىف ةقثلا :لوأآلا

 يف هتطرو يذلا قداص خألا نع ىلختلا مدعب ينعقد يذلا

 هنأ مغر «قداصلا ناميإب ًاضيأ يناميإلو ءراوحلا كلذ
 .مالمإلل ةءامإلا دصقي نأ نود أطخأ

 مل دئابلا دهعلا تاطلس نأ وه ءمهألا رهو :يناثلاو

 يذلاو «ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع اهصرح ىف ةقداص نكت

 ىلع عمعيمجلل نهربأ نأ ديرأ يننأ وه توكلل ينعفد

 نكلو ؛ييأر لوقأ نأب ينترمأل ةقداص تناك ولو ءيقدص

 دهعلا ةطلس لعج ةيمالسإلا ةديقعلا يف يفشتلاو لامهإلا

 كيكشتلا اهساسأ ىتلا ةيضقلا كلت لهاجتتو ىنت رجافلا

 مكحتت تناك يتلا ةغابلا ةطللاف اذإ .ةمألا هذه ةدقع يف

 نكلو .ةملسم نكت مل ..مالسإلا مساب بعشلا باقر يف
 ءاج يذلا موهينلا قداص خألا ..زمرلا بحاص نع اذام

 !؟ةقمافلا ةيضرفلا كلت

 يف نحنو مويلاو «قبالا يف ييأر لقأ امل انأ ركذأ

 :لوقأ هتفاقثو بعشلا ةديقع ىلع صرحلاو .قحلا دهع
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 تاشقانمو دودر

 ةيفلخو ءةميلس ةرطف بحاص ؛موهينلا قداص خألا نإ

 اذهو ءةنمؤمو نمؤم نبا ..نمؤم ملسم وهف ةيفاص ةيفاقث

 هاوبأو ةرطفلا ىلع ءرملا دلوي) ناتإلا ءاب يف سامأ رمألا
 .(ثيدحلا رخآ ىلإ ..هتارضني وأ هتاجمي

 ىلإ قداص خألا رفاس يركفلا حتفتلا ةرشف ينو

 ءاهعيمج دئاقعلا بيرخت الإ اهن ّمه ال يتلا ءابوروأ

 رقتي نيحو ءايركعو ايفاقث تاذلاب ةيمالمإلا ةديقعلاو
 لوقعلا هفقلتت ..ابوروأ يف ناكم يأ يف ملسملا درفلا

 «ةرطفلا لخدتت انهو (خملا ليغ) ةيلمع أدبتو ةبرخملا

 لقعلا نأ اّلِإ «ةيفاقثلا تاريثأتلا دعب لزاعك اهفن ضرفتو

 ىلإ لصي شيوشتلا ضعب ثدحت يتلا راكفألا ضعب بّرشتي
 قداصلل ثدح ام اذهو ..يعو نود ككشتلا ةجرد

 !؟رفاك موهينلا قداص نأ كلذ ينعي له .طبفلاب

 ىلإ هب يهتنيس يذلا عارصلا شيعي هنإ ءال ..ال

 ىلإ قداص دوعي نأ وهو طرش هل رمأ اذهو .فوصتلا

 ةفاقث نم هبهتكا ام نيبو ..هئرطف نيب يزاوي يك نطولا
 ..هترطفب هينعأ يذلاو «قارشإلا ةذتاسأ يديأ ىلع ةيمالسإ

 هجزميو ؛ةفاقثلا كلت نم ديفي ام ذخأي نأ ىنعأو ؛هتديقع

 نم تافاضإ ىلإ ةجاح ىف انفاقث نأ انملم اذإ اذه ..هترطفي

 .ىرخألا تافامثلا لبق

 هتايح ةيقب قداص خألا شيعيف :؛كانه يقب ذإ امأ

 .هتنحم نم هوذقنأف ..ةبرخملا ةفاقثلا صفق يف ًانيجس
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ربتعُي قداص هب ماق اه له وهو ءموهم لاؤس ةمث

 ؟هعون نم لوألا

 ةيبرغلا ةفاقثلا ريثأت تحت اوعقو نمم ريثكلا كانه ءال

 مهنم ركذن ءمهناطوأ ىلإ مهعوجر دنع اهءارآ اودّدرو

 ؛يلفاجلا رعشلا ىلع ةروهشملا هتلمحو نيسح هط روتكذلا

 :(ةينآرقلا ةرهاظلا) هباتك يف يبن نب كلام ذاتسألا لوقير

 قرشتسملا هعضو يذلا (ضرفلا) ددري نيح هط ناك

 رشن دقف ..يلهاجلا رعشلا نع (تولجرم) يزيلجنإلا

 تالجملا ىدحإ يف 1925 زومت/ويلوي يف ضرملا
 هباتك نيسح هط رشن 1926 ماع لالخ يفو .ةيقارشتسالا

 نب كلام ذاتسألا درطتسيو :(ىلهاجلا رعشلا ىف) روهشملا

 ع هع افادت رسم ىقيراتلا لسلبتلا اةه.ا ؟ذائاثا ىت

 .نييرغلا ةذئاسألل ةيبرعلا ةفاقثلا ةداق ضعب

 ةكرعملا هذه يف يخيراتلا دقحلا حضتي انه نم ءأذإ

 ساسمأ يتلا ةديقعلا هذه يقنتعم انرابتعاب اهفرط نحن يتلا
 الب ةفاقث يناثلا اهفرط امأو «ماللا ةبحمو ماللا اهتفاقث

 ىلإ مهدقح مهّرجف انتفاقث ىلع دقحلا اهباحصأ قنتعي روذج
 .لبسلا لكب لخادلا نم انفاقث بيرخت

 وعدت يتلا ةوعدلا نم هّبنأ ينإف «مالكلا اذه لوقأ نيحو

 .ضعللا اهبغري امك تافاقثلا عيممج ىلع انذفاون حتف ىلإ
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 نارقلا ىف زمرلا ةسارد لوح

 (*) شار ردان

 ةلجمب ديدشلا يباجعإ نع رّبعأ نأ ةيادبلا يف دوأ
 هذه اهتروص يف رونلل اهجارخإ ىلع نيمئاقلابو ةرهاقلا
 فده لجأ نم لوذبملا ءانعلاو دوهجملا مك ىلع لدت ىيتلاو

 .يأرلا ةيرحو حضاولا ريوتلا

 ةبسانم نأ مغرب «ةرم لوأل مكيلإ بتكأ نأ يندعسيو
 اهربتعأ ءلاح ةيأ ىلع ..ترّيغت ول ىنمتأ تنك ةباتكلا

 ..يل متحمس اذإ ةيادبلا

 ريخألا ددعلاب روشنملا ثحلا يهابتنا تفل دقل

 ثحابلل «نآرقلا يف زمرلا ةسارد# ناونع تحت (164)

 نم ًاريثك هيف أرقأ نأ تعقوت ينأ مغربو ء«موهينلا قداص
 ةفرعملل ةديدج ًاقافآ حتفت يتلا ةيعوضوملا ةديدجلا راكفألا

 ىلإ ةرقف نم لقتنأ تنك فسآأللو  ينأ الإ ءةيمالسإلا

 لوليأ/ربمتبسس ددع ةرهاقلا ةلجمب هتلاقم رثن ؛يرهضم ثحاب (#*)

 تداعأ يتلا موهيلل (نآرقلا يف زمرلا) ةمارد ىلع أدر 6

 .1996 زومت /ويلوي يف رداصلا اهددع يف اهرشن ةلجملا
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 اهصقني ىتلا راكفألا هذه ىلع باتع ةروث ىلخادبو ىرخأ

 يذلا بتاكلا ىلعو ؛ثحيلا يف ةيعوضرملاو ةقدلا نم ريثك

 لئاسم ىلإ قرطتيل هثحب راطإ نم جرخي نأ هسفنل حمس

 ليجنإلا فيرحتب نييحيسملا ماهتا دح ىلإ تلصو ةيعرف
 تاماهتالا نم كلذ ريغ ىلإ ءةهلآلا ددعتو هّللاب كرشلاو

 ةلجمب أضيأ ةقئال ريغو لب يملعلا ثحبلاب ةقئاللا ريغ
 ًاديدع راثأو ينراثأ ىذلا ءالكلا اذه لثم رشنت نأ ةرهاقلا

 اهقلأت ىلع ًامود نيصيرحلار مهتلجمل نيبحملا ءاّرقلا نم

 .تاهاجتالا هذه لثم يف ضرخلا نود

 طاقنلا نم ًاددع ضرعأ نأ بحأ ىل متحمس اذإو

 : ةفقو ىلإ جاتحتو  ثحبلا اذه نأشب

 ةيخيراتلا ءاطخألا نم ريثك يف ثحابلا مقو دقل

 صاخلا ينأرقلا صنلا ريفتل هتلواحم يف ةيركفلاو ةيثحبلاو

 اهيلع ىنب يتلا راكفألا ضعب ًاصلختسم فهكلا ةروسب

 :ءاطخألا هذه نمو «ةياورلل هتاريسفتو هتاجاتتما

 :ةدخيراتلا ءاطخألا :الوأ

 نماخلا يف دلوي مل حيسملا» ثحابلا لوقي - 1

 ص ليجنإلا معزي امك لوألا نوناك /ربميد نم نيرشعلاو

 خيراتلا اذه ركذي ال ليجنإلا نأ ةقيقحلاو لوألا دومعلا 3

 نود هحرطي يذلا ماهتالا اذه ببس ام فرعأ الو هريغ وأ

 ؟كلذ تبثت ليجنإلا نم تايآب همالك قيئرت

 قبست يتلاو حيسملا ديسلا داليم ةنسل ًاقفو - 2
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 تاشقانمو دودر

 اموهو  تاونس 5 يلاوحب فورعملا يداليملا ميوقتلا

 داليم نم تاونلا ددع نوكت  ًاضيأ ثحابلا هلقتعي

 فرعي ام وهو ةيمسر ةنايدك ةيححيسملا نالعإ ىتحو حملا

 نوكت كلذ ىلع ءانب .''”ةيحيسملا قنتعا يذلا نيطتطق

 ىلع ةنس 318 يه م 313 ىتحو م .ف 5 نم ةدملا

 وأ ةنم 300 اهنأب ثحابلا هرّرقي اه فلاخي ام وهو بيرقتلا

 .كش نود حضاو باحلا أطخو ةنم 309 ىتح

 ديدجلا نيدلا» نأ - مجارم نودب ًاضيأ رّرقيو لب

 اهلوازي ةيرس ةدابع لظو طبضلاب ماع ةئامئالث ًادراطم لظ

 ىتح ةدمتعملا عجارملا لكل اقبط فوهكلا يف نويدقلا

 ةقباسلا ةرابعلاو (يناثلا دومعلا 3 ص) «نططططق رصع

 ةوعدلا ةيرس ىعدي وهف «ىرخأ ةيخيراأت ةطلاغم نمضتت

 (يداليملا عبارلا نرقلا يأ) نططق دهع ىتح ةيحيسملا

 لوألا نرقلا نوضغ يف هنأ هلاب نع باغ دق هنأ ةقيقحلاو

 دنهلاو ميلشروأ نم ترشتنا دق ةحيسملا تناك يداليملا

 ىلإ ًالامش دوسألا رحلا نمو ًابرغ انرفو اينابسإ ىلإ ًاقرش
 ؟ثحابلا اهنع ثدحتي ىتلا هذه ةيرم يأف ”ًابونج ايقيرفإ

 : ىرخأ ةطقن ىلإ اندوقي اذه لعلو

 ؛لرألا يحيملا دهعلا ىلإ لخدم «ءسراف ميهاربإ قحمإ (1)
 .148 ص

 .15 ص .قبالا عجرملا 02(
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ترشتنا ةيحيملا ءهرخآ عوضوم يف بتاكلا لوقي - 3
 ..يناثلا دومعلا 53 ص .؛ناطرملا رادم قوف ابوروأ يف ًالوأ

 ةيحيسملا ةوعدلا ةيرس مدع انل حضتا «ةقباسلا ةرقفلا نم

 دحاو نأ يف ةقرفتم قطانم يف ترشتلنا امنإو معزي امك

 يمتنت ىلا  اهريثب قطانمو  ةيريثبلا قرفلا ةمارد دكؤتو
 مهضعب ناك يذلا تقولا ىف هنأ لوألا يحيسملا دهعلل

 ىرغصلا ايسأ يف نورخآ ناك ةيدوهيلا يف ةيحيسملل وعدي
 ابوروأ ىلإ اولصو نورخأو دنهلا دالب ىلإ اولصو نورخآو

 نم ءيشبو لب ''"ايقيرفإو ايبويثأو رصم ىلإ ةفاضإلاب اذه
 نم ًادحاو ذخألف ؛كلذ حملن نأ عيطتسن زاجيإلاو زيكرتلا

 يذلا سقرم سيدقلا وهو  لاثملا ليبس ىلع  نيرشملا
 نم هريشبت يف لصو دقف «يداليملا لوألا نرقلا يف شاع

 سوقابو صربقو ايرومو ةيكاطنإ ىلإ نان لبجو ةيدوهيلا

 انه لاجملا سيلو *”رصمو سولوكو امورو ةيليفمب ةجربو

 ديلا ذيمالت اهيلإ لصو يتلا قطانملاو لودلا لك ضرعتنل
 .يداليملا لوألا نرقلا يف  طقف  حيملا

 ةيحيسملا نأ رخآ ناكم ىف ثحابلا فيضيو اذه 4

 اذه .يناثلا دومعلا 4 58 «نابهرلا فرهك يف» تأدب دق

 حيسملا ديسلا ذيممالت نم دحاو كانه نكي مل هنأ نم مغرلاب

 .69 68 ص ؛قبالا مجرملا (1)

.0 
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 تاشقانمو دودر

 لب ثحابلا هدصقي يذلاو مريلا همهفت يذلا ىنعملاب ًابهار
 لزتعت ةعامجك فورعملا اهانعمب أدبت مل ةنبهرلا ىتح
 ةصقل هريسفت يف ثحابلا هيلإ ىمر ام اذهو  عمتجملا

 انألا دهع يف الإ اذه اهلكشب رهظت ملو  فهكلا
 م 323 ةنم يلاوح ةكرشلا يبأب بقلملا وهو سويموخاب
 ةفص نم ةينابهرلل راص امل ةيادب خيراتلا اذه ربتعا دقو

 ةحيسملا تلظ هنأ دقتعا الو '؟”(ةيعامجلا ةايحلا) ةيريدلا

 ديسلا ذيمالت نأ وأ عبارلا نرقلا ىتح فوهكلا يف ةضبار

 ًاضيأ اذهو .ةيحيسملا رشن يف رود يأ مهل نكي مل حيملا
 تارابع عضب سابتقاب عيطتسأو ءخيراتلا بتك هلبقت ال ام

 ةيحيسملا رشن نم حضوأ نأ تنارويدل ةراضحلا ةصق نم

 نع تنارويد لوقي |!؟حيسملا ذيمالت مأ ..نابهرلا له

 ريغ ةطيسيلا ةريغصلا ةعامجلا هذه دي ىلع# ذيمالتلا

 .؟ملاعلا ىلإ هليجنإ حيملا لسرأ ةملعتملا

 :ةيركفو ةدثحب ءاطخأ :انناث

 ريطاسألا ضعب نييحيسملا ىلإ ثحايلا بسني - 1

 نود (ثلاثلا دومعلا 56 ص «ءلوألا دومعلا 584 ص) ةيبرغلا

 نم دكأتلا نكمي ىتح ةمزاللا عجارملاب هتامولعمل قيثوت

 !اهلقت ةقدو اهتحص

 دعب ثيلثتلا رارق ردص# دق هنإ ثحالا لوقي 2

 .12 ص (قباس عج رم : سرأف ميهاربإ قحسإ 00
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 ةعمسلا يوذ نيرصاعملا ضعي لاوقأ ىلإ ًادانتسا م 5

 هذه ىلع انل نأ ةقيقحلاو ءلوألا دومعلا 61 ص ؛«ةبيرملا

 :تاظح الم ثالث ةرقفلا

 كككفي نأ ثارتكالا مدع ىهتنمب بتاكلا لواحي - 1

 مغرب روكذملا خيراتلا اذه اورصاع نيذلا ءالؤه ةعمس يف

 مهذعت اهفئارط فلتخمب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةيكلا نأ

 .ةيحيسملا مالعأ نم

 يتلا ثيلخلا ةدققع يف كيكشتلا بتاكلا لواحي - ب

 ثيلثتلاو ةيحيسملاب ةراشبلا ةيادب ذنم ةسينكلا اهب تنمآ
 كانهو ليجنإلا اهنمضتو هسفن حيسملا ديسلا اهنلعأ ةقيقح

 خيراتلا قبسي دهع ىلإ ىقرت يتلاو ةيرئألا تاطوطخملا نم
 فصتنمل ىقرتو 22663 ةيدربلا اهنمر م 325 هالعأ روكذملا

 زدنالير نوج ةيتكم يف دجوتو يداليملا يناثلا نرقلا
 نمض 12453 ةيدربو ءارتلجنإب رتسشنام ةهنيلمب 5

 عجرت يتلاو (617[0165 8621 يتيب رتسشت تايدرب ةعومجم

 «نلبد ىف ةظوفحم ىهو ىداليملا ثلاثلا نرملا لئاوأ ىلإ

 رمدوب 527 تا ةعومجم نم 6) ًاضيأ كانه

 نرقلا فصتنم ىلإ ىقرتو ارسيوب فينج يف

 ."”اهريغ ديدع كانهو يداليملا ىنانلا

 هيوحت ام يوحت تاطوطخملاو تايدرلا هذه لك

 . 4 ص . 3 ص «تكلاشثلا ءزجلا .ةباتكلل فراعملا ةرئاد )10(
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 تاشقانمو دودر

 ةديقع اهنيب نمو دئاقع نم انيديأ نيب ىتلا ليجانألا

 ةديقع اهنأل سل ءتربتعا اهنأ ثحالا معز يتلاو ثيلثلا

 رارق ردص دق هنأل نكلو حيسملا دلا لبق نم ةئلعم

 يأ مغرب هتركف تبثي نأ ثحابللا لواحيو ..اهب ناميإلاب
 ام وه طبضلاب كلذ» لرقيف رخآ أطخ يف عقيف ءيش

 تبتك ىتح ليجنإلا خسن يف هريوزت ىلع نابهرلا لمعيس
 يأ لءاستأو ..ثلاثلا دومعلا 54 ص لوألا نرقلا ةياهن ىف

 ؛يداليملا لرألا نرقلا يف اوناك نيذلا ءالؤه نابهر

 ؟ليجنإلا ريوزتب اوماقو

 نأ نود ريوزتلا اذه لثمب مايقلا ءالؤهل ىتستي فيكو

 نايعع دوهش اوناك نيذلاو مهرصع لاجر نم ةمواقم اوقالي

 دهشتسا نأ انه دوأو ؟ليجنإلا يف ةنودملا ثادحألا لكل

 نرقلا (لعأ) عدب نمر# لوقيف داقعلل تارابع ضعبب

 نيمدقألا خيرات يف اورظن املك ماهتالا ةلوهس نيرشعلا

 اهنودهاشي ال تافصو اهنوغيستي ال ءابنأ مهمالك اودجوف

 اوناك اميف بذكلاب لسرلا مهماهتا كلذ نمو ءاهنولقعي الو
 دقتعن اننكلو .لقنلا بيجاعأ وأ نايعلا بيجاعأ نم هنوحشثي

 اقيدصت بعصأ هنأل ؛ماهتالا اذه ىبأي حيحصلا خيراتلا نأ

 بذكلا دمعت نم ءايربأ ةادعلا كئلوأ نأب لوقلا نع

 توملا يلابي ال يذلا نمؤملا لمع ناتشف «قالتخالاو

 هنأ ملعيو بذكي يذلا لاتحملا لمعو هتديقعل اندم

 مدقي ال اذه لثم «بيذاكألا ىلإ سانلا وعدي هنأو بذكي
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف نمرلا

 ملعي نم لوأ وهو ةلوخدم ةديقع ليبس يف توملا ىلع

 نم نيدماعلا ةبذكلا نيب دجوي نأ تاهيهو ءاهعادخو اهفيز
 ."'”نويحيسملا لمرلا لستسا امك هئيد رثن يف لبتي

 رداصلا ثيلثتا رارق» ىلع ةريخآلا ةظحالملاو  ج

 خيرات وه روكذملا خيراتلا نأ ظحالي 61 ص «4م 325 ةنس

 نم ايحيسم ًاققسأ 318 عمتجا هيف يذلاو «ةيقين عمجم»

 ىدان يتلا تادقتعملا رمأ يف اولصفيل ملاعلا ءاحنأ عيمج

 نالعإب ىهتنا دقو ةسينكلا ناميإ نع نيجراخلا ضعب اهب
 صن يف يحيملا ناميإلا  فالتخا وأ راكتبا سيلو -

 أدبي يذلاو يواقينلا ناميإلا نوناقب فرعي اميف ددحم
 يف ةنلعملا قئاقحلا نم ًاقالطنا ؟دحاو هلإب نمؤن» تاملكلاب
 وأ فلاخت ال ةقيقح وهف ثيلثتلا نع امأ سدقملا ليجنإلا

 امأ تاذلل ديحوتلاف ههَّللا ةينادحوب ناميإلا عم ضراعتت

 قئاقحلا هذه نكت ملو تاذلا تافص ةهج نم وهف ثيلثتلا

 ةسينكلا هتشاع اناميإ تناك امنإو عمجملا اذه راكتبا نم

 .2"هسفن حيملا ديلا نم ةملُم رومأك اهداليم ذنم

 نارقلا نأ حضاولا نم لوقي رخآ عضوم يفو - 3

 اوضفر نيذلا نييحيسملا نيدحوملا نم ةعومجم عم لماعتي

 .119 ص 18 ص .حيسمملا ةيرقع ىداقملا دومحم سابع )010

 رام انأ ريد «يلرمرلا سوناتا «نيكملا ىتم بألا )02(

 .327 ص
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 تاشقانمو دودر

 نأ نينلعم هللا نبا حيسملا رابتعا اوضفرو ثولاثلا ةيفث
 دومعلا 57 ص) اهيلع ليلد ال ةلطاب ةركف ثيلثتلا ةركف

 نأ نآلا ىتح حضاولاو «رخآ عضوم يف فيضيو (يناشلا

 كلت يهو ةيحيسملا يف ةينيد ةروث لوأ ىلإ ريشي نآرقلا
 قرشلا يف (نودحوملا) مساب اهعايتأ فرعي يتلا ةرونلا

 فارتعالا اوضفر مهنأل برغلا يف (نوركفملا) ممابو

 .ءارذعلا ميرمو حيملا ىليع يه ةهلآلاو ثيلثتلا ةذيقعب

 : طاقن ةدع انه ثحابلا ىلع النو «(ثلاثلا دومعلا 54 ص)

 ةروثب فرعي ام يحيسملا خيراتلا يف كانه نيل - 1

 هذه ردصم طيضلاب فرعأ الو (نثوركفملاو نودحوملا)

 ..هيلإ دنتسا يذلا عجرملا ىتح وأ ثحابلا دنع ةركفلا

 نييحيسملل كرشلا ءوده لكب ثحابلا بني - ب
 ىتلا تايآلا نم ديدع ىلإ ةفاضإلابو ةهلألا ددعتب مهناميإو

 هلإلاب ناميإلا ةئلعم هتفد نيب سدقملا باتكلا اهنمضتي

 ميرم رابتعاب ىدان نم ةيحيسملا خيرات يف سيل ؛."'"دحاولا
 ديلقتلا ىلع ةجراخلاو ةقشنملا تاعامجلا يف ىتح ةهلإ

 !نآلا ىتحو حيسملا دهع ذنم يحيملا

 مه ءالؤه فهكلا لاجر نأ ثحابلا ىأر دقت - ج

 (32:22 مص 19:8()2 ايبوط) (35:4 ثنف) (4:6 ثنف) (1)

 (7:2 زم) (21:45 شل) (13:12 ةمكحلا) (19:70 زم)
 (20:3 الغ) (6 :8 روكا) (30:3 ور) (29:12 زم)

 .(19:2 بوقعي)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 دق هنأ ةقيقحلاو ءثيلعتلا ةديقع اوضفر نودحوم نويحيسم

 مه نييحيسملا عيمج نإ :امهلوأ نارمأ ثحابلا ىلع طلتخا
 رمألاو ءهل كيرش ال دحاولا هّللاب نوئمؤي مهنأل نودحوم

 رصع نم ةيادب  طابقألا نابهرلا نع فرع ام وه يناثلا
 وأ دحوتلا ماظنب فرغ امف م 285 ةنم سوينوطنأ انألا

 اذه  ةيدرفلا ةلزعلا وأ ةدحولا ةايح ىلع ةمئاقلا ةنبهرلا

 ةيعامجلا وأ ةيريدلا ةنبهرلا نع فلتخي ةنبهرلا نم عونلا
 ةنس سويموخاب اينألا دهعب تأدب اهنأ انرشأو قبس يتلا
 انأ حجهن ىلع اوراس نيذلا نايهرلا فرع دقو م 3

 وأ نولزتعملا) مساب  ةيدرفلا ةرلخلا دصقأ - سوينوطنأ

 نايههرلا ءالؤه ةمت تراصو 3-85401ءاتع5 (نودحوتملا

 هذه نأ حضاولا نمو ''”نودحوملا# مماب ملاعلا نيلزتعملا

 نع رعت امنإو «ةيناميإ ةديقع وأ بهذم نع رّبعت ال ةمستلا
 ثحابلا دجن اذكهو ..ةنبهرلا عاونأ نم عون وأ ةنبهر هاجتا

 عيمج ناميإل ةيساسأ ةمس وه يذلا هللاب ديحوتلا نيب طلخي
 .«ناميإلا ضراعي ال ةنهر هاجئتاك دحوتلا نيبو نييحيسملا

 لاجر نأ هجاتنتسا اذه مهفلا ءوس ىلع ثحابلا ىنب دقو

 ناميإلا اوضفر - نييحيسم وأ اوناك  ًائابهر فهكلا

 اولزتعا ًاضيأ مث نمو نودحوم مهف مث نمو ثيلثتلاب

 :ققرشملا» ىنئانلا
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 تاشقائمو دودر

 لقت ال تاملكب هثحب ريدقلا ثحابلا متخي ًاريخأو 4

 يف كيكشتلا ًالواحم ةقبالا هراكفأ نع رعاشملل اهئاذيإ يف

 ءارذعلا ميرم نم يزاجعإلا حيسملا ديسلا داليم ةققح

 حاحصإلا تاذلابو هفن ليجنإلا نإ عفاولاو :لوقيف

 ميرم نأ ًادكؤم نلعي اقول ليجنإ نم نورشعلاو سداسلا
 ىلإ اهبطخ تّمت نأ دعب ىسيع داليمب ىرشبلا تملست

 اهيف يتلا ةديحولا ةرملا يف ثحابلا نأ ةأجافملاو

 مقي هدجن افول ليجنإ نم 26 حاحصولل عوجرلاب همالك قئوي
 حاحصإلا دنع يهتني اقول ليجنإ نأ امهلوأ نيأطخ ىف

 يناثلا رمألاو !؟26لا حاحصإلا نذإ نيا نيرشعلاو عبارلا

 ىرشبلا نأ نم مغرب لعفلاب هنأ وه هلاب نع باغ يذلا
 ليلد اهباوج يف هنأ الإ لعفلاب ةبوطخم يهو ميرمل تءاج

 فموي اهسسمي ملو ةيلكش تناك دق ةبطخلا هذه نأ ىلع

 اذه نوكي فيك :ةلئاق كالملا تباجأ دقف ًاقلطم اهل جوزك

 ةيآلا لوألا حاحصإلا اقول ليجنإ) ءالجر فرعأ تسل انأو

 اهنأ الإ ةنهكلا مامأ اهتبطخ مغرب هنأ حضاوو (4

 فسوي مرتحا دقو رشب اهسمي مل ةرهاط اركب تلظ
 ,20فللز اهلجر

 دجأ ةره لوأل ينأ يهو ةطقتلا هذه نأعب ةريخأ ةملك

 ./ ص
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 بلعت درجم نم رثكأ نكي مل قبس ام نأ مغرب  ثيدحلا قيلعت د ءم رثكأ ْ
 ..هثحب يف ثحابلا اهحرط ىتلا راكفألا ضعب ىلع زجوم

 .رحلا يأرلل مكرودص ةعس ركشأو مكر كشأ
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 ةلص تاذ تالاّقع
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 ؟(*!دبدقلا لكأ نم

 .بهذو ديعلا ءاج

 .ةنجلا ةرايزل ةدعملا ةلفاقلا ىف هتجعن ئرما لك لانو

 ضيا ةناطيلا كنحو سمشلا يف ديدقلا حئارش تفجو

 ضرعتي نأ نود مكيلإ ءرملا ثدحتي نأ ريا نم تابو

 مكثدحأ ينوعدو نآلا عطنلا قرف اولجاف ..يواطملا دحأل

 .ةنجلاو ..ةلفاقلا نع

 كلذو .ةجعن فلأ ةيام ديعلا اذه لالخ متلكأ متنا

 يكل تاهيجلا نم فصنر نيولم تعئفد دق ةلوذلا نأ ينعي

 ةغلابلا تاناريحلا نم ايروس هكلمت ام (نمث) مكل دروتت

 يتلا ةليلقلا جاعنلا بناج ىلإ .ءباجتإلا ىلع ةرداقلا

 نكت مل اهنأل يضاملا ديعلا لالخ اهولتقت نأ متيسن

 .ذكعب تدلو دق

 فصلا ةياهن نإف ءروباط يف مكجاعن متعضو اذإف

 نأ متعطتسا اذإو .ءاضيبلا ةنيدم يف هلوأو يزاغنب يف فقتس

 17 ناي /ليربا ٍضش ةقيقحلا ةقحصب ترشن ؛موهيلل هلاقم (#*)

 .اهتيح ىف ةيمالسإلا ةعماجلا نم أدر تعدتماو
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 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 املس مكل عنصتس ديأتلاب اهنإف اهسوؤر ىلع فقت اهولعجت
 .سمشلا ىلإ هنوقلت

 اوبهذت نل متنأو .اهسوؤر ىلع فقت ال جاعنلا نكلو
 .عيدبلا بكوكلا اذه قوف ءانه نرقبتس متنأ .سمشلا ىلإ

 |ليعامسإ نوحبذت مث .ملاعلا يف ةجعن رخآ ضرقنت ىتح

 : لهم ىلع ثدحتن انوعد .ةلجعلل يعاد الف

 فعض موي تاذ تناك تاهينجلا نم فصنو نانويلم

 (اناوتوب) ةيازيم فعض تلاز امو ءاهرمأب ابل ةينازيم

 .ولاج يف يقفلا تيب متقلت اذإ اهتيؤر مكنكمي يتلا

 نأ زوجي ال ةلئاه ةورث تاهينجلا نم فصنو نانولمو

 اذإ الإ ءًاديدق اهنم منصيو حلملا يف بوعشلا دحأ اهفمجي

 .فقوملا ديس حبصأو هلكاشم لك لح

 سيلأ .دعب مكلكاشم اولحت مل . ابيل يف  متنأو
 ؟كلذك

 ائيلم ايمان ادلب اناوستوب بعش لثم متلز ام مكنإ
 ليم فلأ دعب ىلع نوعقت متلز امو ءتافقانتملاو برقثلاب
 .لقألا ىلع ليم فلأ ينعأ ..شهدملا نرقلا اذه نم

 اهرمأب ايقيرفإ يف ديحولا بعشلا ىرخأ ةهج نم مكنكلو
 نأ نود ةمدقملاب قحليو ةفاملا هذه زفقي نأ عيطتسي يذلا
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 ةلص تاد تالاقم

 ملحي ام اناطعأو .اندالب ىف ًاببط ًارود ظحلا بعل دقف

 ملعتن نأ يقبو «قيرطلا ىلع اعضوو ءطبفلاب نورخآلا هب

 اي اوروصتف .لجرألا نم دحار جوز ىلع يشملا نحن

 نيراصملا خفن نع ماعلا اذه متيلخت ول :عابسلا يتوخإ

 لوقت امك رخآ ينواعت لمع يف مكدوضصن مععضوو

 فصنو نيئويلمب «لامعلل سرادم متينب ىنعأ ..تاياكحلا

 نم اهتجاحب اهدوزيو ةمردم يتئام ءرملا ينبي تاهينجلا نم
 لامع ةرشع ةمردم لكب قحتلا اذإف ..ريشابطلاو نيمردملا

 نيماعلا يف لامعلا نيب ةيمألا وحمتس ايبيل نإف ءطقف

 نود ىرخأ لايجأ ةعبرأل ميلعتلا تاجايتحا هجاوتو نيمداقلا

 .ةهليلج ةسردذم ءانل دحاو ءاطع

 ام ةموكحلا شيل) :هلهاجت نكمي ال مكلاؤس نكلو

 نإ «ينولكأت الأ وجرأو «ةباجإلاب مكل عربتأ انأو ."'"(ريدت
 فصنو نينويلم فيفجتل اهتينازيم يف ًادنب كلمت ال ةموكحلا

 هيلع تكس امل كلذ ةموكحلا تلعف ولو «تاهينجلا نم

 .ماع لك ديدقلا نوففجتو دنبلا كلذ نوكلمتف متنأ امأ .دحأ

 .ةرانصلاو معطلا نولكأتو

 هتايح يف ةدحاو ةرم ايل ةينازيم مكدحأ أرق ولو
 .قافنإلل ةددحم رداصم ىلع اهلك عّرزوت شورقلا نأ كردأل

 .(لعفت ال ةموكحلا اذامل) :ينعتو ةيماع (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 صاخ دني ىلع قدصي نل باولا سلجم نأ افنأ كردألو

 .تاهيجلا نم فصنو نيويلم ففجت

 سلجم ىلع ضرعت ال يتلا مكدونب رثكأ امف ءمتنأ امأ

 ءارشل مزاللا غلبملا ريقوت ىلع مكصرح دشأ امو .باونلا

 ؟ةلكشملا هجو متفرع لهف .ديعلا ةجعن

 يكل زيخلا ءارش نع ىلختلاب مكباطي ال ًادحأ نإ

 ةلودلا ةبلاطم نكمي ال كلذكو ؛لامعلل سرادم اونيت

 نكلو «سرادملا كلت ءال ةيويحلا اهتاعورشم نع ىيلختلاب
 نيئويلم فيقجتب مومي .ةلودلا وأ متنأ .مكدحأ ناك اذإ

 بلاطم هنإف ءيش ال لجأ نم ماع لك تاهيجلا نم فصنو

 .اهلكاشم اييل لحت امثير ةبعللا هذه نع تكي نأب

 ؟بعشلا مأ ةلودلا ؟ديدقلا لكأي نم :نآلا لاؤلاو

 ىتح ةرملا هذه ةباجإلاب مكل عربتأ نأ عيطتمأ ال انأو

 : قيرطلا

 عرزت نأ ايبيل عيطتست تاهينجلا نم فصنو نينريلمب
 هايم اهل رظقتو «ةرفقملا ضرألا نم عبرم رتم وليك ةيام

 ماع لالخ لمعلل اهذعت يكل اهتالآ لك يرتشتو رحبلا

 .نآلا نم دحاو

 لفكتن نأ عيطتسن اننإف ًانافوش ةقطنملا كلت انعرز اذإف
 حوارتي ةلمخد ققحتو ءةلماك نيم ثم ايروس مانغأ ماعطإب
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 ةلص تاذ تالاقم

 تاهينجلا نم ًانويلم نيئالث نيبو ًانويلم نيرشع نيب هتميق يف
 .ةرم ةرشع عبس 1952 ماع ايل ةينازيم ىنعأ ..ةبعصلا

 اناشنأو ءعوجلا نم تومت مانغألا كرتن نأ انررق اذإف

 رشع ينبي نأ ميطتسي ءرملا نإف ءاناضرمل تايفشتسم

 اهدؤزيو «تاهيجلا نم فصنو نيئويلمب ةقالمع تايفشتسم

 ءابطألاو جالعلا نانيم يف ملاعلا هكلمي ام لكب

 .ديردم نم تاضرمملاو

 انيبو نوتومي ىضرملاو مانغألا كرتن نأ انررق اذإف
 ًادعقم دجي فوس ايبيل يف لفط لك نإف .لافطألل ًافاير
 ءةمداقلا ًاماع نيرشعلا لالخ ةروسلا ةهجاوم ىف ًافيظن

 .ناجملاب هراطفإ لانيو

 :فيلاكتلا ةظهاب ةبعل ديعلا ةجعن
 نزحملا ملحلا هبشت  عابسلا يتوخإ اي اهلك ةبعللاو

 هاعدو ؛هدالب يف ''”دراهريإ همسا ىناملأ لجر هقّقح يذلا
 .(ةيداصتق الا ةزجعملا) كلذ دعب سانلا

 لوقي ناك .رِلا يف ةياغ دراهدريإ ةطخ تناك دقف

 ًاعنصم ئشنن ىتح مكتفغرأ يف ًادبز اوعضت ال ؛هيطاومل
 .ةحيصنلا هذه نومهفي هونطاوم ناكو .ديزلل

 لصح ءيناملأ يداصتقا ؛(1977 -1897) :دراهريإ غيفدول (1)

 يف دامتقالل ًاريزو ريتخار ؛ةيمايسلا مولعلا يف هاروتكدلا ىلع

 يفبر ,ررانيدأل انلخ 13 ماع اناملأل ًاراشتم مث ءاناملا

 .1966 ماع ىلإ بصنملا يف
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف ّرمرلا

 ؟نألا اناملأ نيأف

 ؟ديعلا ةجعن يتديسو ؛متنأ نيأو

 عطنلا قوف اوأدهاف ءمكبضغ ريثتمأ نأ ديرأ ال انأ

 انه ملحأ ينوعدو ءميحجلا ىلإ بهذي ملاعلا اوعدو
 : لولحلاب

 ةبعل ..(يعولا) اهنومسي رصعلا اذه يف ةبعل ةمث

 ليصافت يف قرغلا نم نانإلا ذاقنإ ىلإ فدهت ةدقٌعم

 اذإف تايئزجلاب ةئيلم  نوفرعت امك  ةايحلا رهاظمف .ملاعلا
 قرغي هنإف عيمجتلا ىلع ًارداق ًالقع كلمي ال ءرملا ناك

 .تومي نأ لبق - ةداع -

 ءرملا نأل ءنافوطلا اذه اياحض لهسأ لهاجلا لقعلاو

 نيب ةنراقملا ةصرف ريغب حيحصلا قيرطلا رايتخا عيطتي ال

 هنإ .ةصرفلا هذه كلمي ال لهاجلا لقعلاو ..قرطلا نم تارشع

 .هدادجأ قيرط ىلع يشملا ةلصاومل ءاقرخ ةلآ درجم

 عابلا يتوخإ اي اذلو

 لالهلا ربكي امدنع رانتلا نودقوت متلز ام متنأف

 هثوف تعضو يذلا ناكملا سفن يف ديعلا ةجعن نوحبذتو

 نوحلمتو ديدقلا حئارش نرففجت متلز امو .نيكلا ةمالع

 ..مكدادجأ لعف امك ًامامت .لوصولاب نوملحتو ةناطبلا

 امك  لالهلاف ءرصعلا ىفن يف سيل نكلو .حالسلا سفنبو
 .ةيركسع ةدعاق نآلا حبصأ  نوفرعت
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 :فاطملا ةباهن

 تفخ ىتح ترظتنا دقو .مكديع مكيلع صْعنأ مل انأ

 انأف ءةينيدلا مكرعاشم ءاذيإ ىلإ فدهأ ملو «لوبطلا توص

 سيلأ ءربكأ هللا نكلو ءهرعاثملا كلت ىوس كلمأ ال ًاغيأ

 ؟كلذك

 ولو «ةريغصلا ليحلاب هاضر ءارش نوعيطتستت ال متنأو

 لك تحتو تاقوألا لك يف مكجاعن اوحبذت نأ مكديري ناك

 ءىطخي ال هّلئاف .ةتمس مالسإلا دعاوق تحبصأل فورظلا

 .ريعتا

 ..ةراتصلاو معطلا نرلكأتو مهفلا ندوركيتف «متنأ امأ

 ءارشلل كلذ دعب  نوتأت مث .حلملا يف دايصلا نوففجتو

 .كملا قوم يف
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 اريحم يسيد زكل

 (7,ةيلاغترب ةبهارل ىّدبتت ءارذعلا ميرم»

 ةيرم ةلاسر ملتسا '''سداسلا سنوب) يلاحلا ابابلا

 تناكو .لاغتريلاب اراموك يف ريدلا سيئر متخ لمحت

 اهدي ةدرفم صاخ عضو يف فقتث ةبهار ةروص مفت هلاسرلا

 .ا(ءارذعلا ميرم تيأر اذكه) :قيلعتا اذه اهتتو ءىرلا

 لاغتربلا ىلإ ابابا راط 2'”يضاملا حصفلا ديع يفر

 ريظنلا عطقنم ًاينيد ازغل شيعت يتلا ةبهارلا عم ثدحتي يكل
 .1967 بآ /سطغأ يف ةقيقحلا ةفخححص يف موهينلا هرشن لاقم (8)

 .(نآرقلا يف زمرلا) تاقلحل هرشن عم آنمازنم

 بختنا ؛نيتاملا دعب نوتملاو يناثلا ابابلاو ءامور ةفقاسأ دحأ (1)

 .نيرشعلاو ثلاثلا انحوي ابابلل افلخ 1963 ماع ةيوبابلا يمركل

 1937 ماع راصو «نوناقلاو توهاللا سرد 21697 ماع دلو

 اباب لوأ ناك ةيجراخلل ًاريزو مث ناكينافلا ةيجراخ ريزرل ابئان
 يناثلا نوناك /رياني يف نيطسلن ين ةسدقملا ضرألا روزي

 يف ةيمومعلا اهتيعمج مامأ ةدحتملا ممألا يف بطخيو «4

 ماع رخاوأ ناكيافلا نم تردص هدهع يفر ء«هفن ماعلا ةياهن

 .1978 ماع يفوت ء.حيملا مد نم دوهيللا ئربت ةقيثو 7

 .1967 ماع نم (2)

371 



 (دودرلا - تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ريذلا كلذ ىلإ ابابلا لوصو ناكو .رصاعملا خيراتلا يف

 ةصق لقن ًامماح ًاثدح ةاعرلا ىرق ىدحإ يف عضاوتملا

 ةبهارلا .ملاعلا فحص ىف ىلوألا تاحفصلا ىلإ ةيهارلا

 : ىلاوتلا ىلع تازجعم ثالث تشاع يتلا ةديحولا

 نيطايشلاو ةئيخلا حاورألا اهنيعب تأر اهنأ :ىلوأالا

 ميرم عم هجول اهجو  تئدحت اهنأ :ةيناثلا
 ميرم جدر اضيأ تأرو .لمطلا عوسي تأرو .ءارذعلا

 ءارذعلا نم ملاعلا ةياهنب ةءوبن تعمس اهنأ :ةثلاثلا

 .نآلا ىلإ اهرب ظفتحت تلاز امو اهفن

 ىف ديدحتلابو «ليوط نمزب كلذ لبق أدبف ةمقلا امأ

 ايشول تناك امدنع ء«1917 ةنس رايأ /ويام نم رثع كلاغلا

 موقت نأ ةلواحم  ةمطاف  ةيرق لالث يف اهفارخ ىعرت

 لخد بناج ىلإ اهتلئاع توق بكل لمعلا نم اهييصني
 .ةيرقلا فرط ىف اهدلاو اهكلمي ىتلا ةريغصلا بنعلا ةباغ

 اهتاقيدص تناكو .«تاوئس رثع كاذ ذإ اهرمع ناك

 لالتلا سفن يف اهعم امهفارخ نايعرت (اكسيشنرف)و (اتنكاج)

 يف ءارذعلا ميرم نيأر َّنهنأ ثالثلا تايفلا تنلعأ دقو

 ,.1917 ةنم رايأ /وياه نم رشع ثلاثلا
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 ةلص ثتاذ تالاقم

 لافطالا ةفارخ قّدصي نأ دحأ أشي مل ةياديلا يفو

 ةريثم ةقدب نهتيزر فصرو ىقف نأدب امدنع ًاصوصخ
 يف نعقو دق تايتفلا نأ ةيرقلا سف نلعأ ىتح ؛كوكشلل
 ١ .بيذاكألا نم مهيدل ام نهنقلي لاجر ةضق

 اهايؤر نم اهذقني نأ ايشول دلاو ررق مويلا كلذ يفو
 ةاتفلا نكلو ءاهعالضأ قد ىتح هاصعب اهبرضو ؛ةدقعملا

 اهيلإ ثدحتتو ءارذعلا ميرم ىرت اهنأب اهمعز نع تاكت مل
 اهعم اوههذي نأ ةيرقلا ناكس ضعب ررق امدنعو ؛لالتلا يف

 ىوس ًائيش اوعمسي ملو ًائيش اوري مل ءناكملا كلذ ىلإ
 .اهدحو ةلفطلا مالك

 تايتفلا سبحب رمأي نأ كشو ىلع ةيرقلا رومأم ناكو
 اهفنب روهظلا تررق دق ءارذعلا نأ أعم َنلعأ امذنع ثالشلا

 نيرشت (/ر بوتكأ رهش نم رشع ثلاثلا يف راظنألا عيمج مامأ

 عمجتو .اهرمأب ابوروأ يف ربخلا ىرسو 7 ماع لوألا

 بصنو داعيملا يف ةمطاف لالت ىلع سانا نم فلأ نومخ

 ةروص طاقتلال ًادادعتسا ناكم لك يف مهتاريماك نوروصملا

 ررهمجلا نهاّح ثالثلا تايفلا تلصو امدنعو ؛«ةزجعملا

 .بيلصلا ةراشإب ريفغلا

 ىتح هريسفت دحأ عطتسي مل يذلا زغللا ثدح مث

 ,''”يح لازي نم مهنمو دهاشم فلأ نوسمخ ىأرو ءنآلا

 .1967 ماع ةثداحلا عوقو تقو (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ءامص اهروص رثكأ يف ةأجن ىلجتت مويغلاب ةدلملا ءامسلا

 نار نم طويت سصمقلا ةكي ايش وأ ن سسكلا اوأر مث

 ناولأب لالتلاو سانلاو لوهسلا ةقرغم نارودلا يف عرشتو

 .ةرفصلاو ةرمحلا نيبو ةنكادلا ةقرزلا نيب ىلاوتت ةقيمع

 كلاثلا مويلا) :اهل تلاق ءارذعلا نأب ايثول تنلعأ من

 برحلا يهتنت 1917 ماع لوألا نيرشت /ربوتكأ نم رشع

 ايشول ريغ  ًادحأ نأ مغرو ؛(دونجلا دوعيو ''"ةيملاعلا

 يف هتنت مل برحلا نأ مغرو ءءارذعلا ري مل  اهيتقيدصو

 ماعلا كلذ هتنت ملو «لوألا نيرشت /ربوتكأ رع نيشع قيلاخلا

 ةكرح نإف :1918 ماع ةياهن ىتح ترمتسا لب ًاضيأ

 معازم ىلع فاك ليد ةباثمب تناك ةئجافملا سمشلا

 .تاريغغصلا تايعاذلا

 نم ةروطسأ  ايثول - تحبصأ مويلا كلذ لنمو

 ماعلا يف اتتام دقف اهاتقيدص امأ «يكيوثاكلا ملاعلا ريطامأ

 ىرخأ ًاماع نوسمخ ترمو .نوعاطلا ءابو راشتنا رثإ ىلاتلا

 ملاعلا نع ةعطقنم ةمراص ةدحو ىف (ايشول انودلا) اهتضق

 نأ ةيادبلا يف سانلا لواح دقو ءارايموك ريد ناردج ءارو

 اهب حوبت نل اهتأ تنلعأ يتلا ةءوبنلا كلت اهنم اوفرعي

 ةبهارلا اوكرتو اهرسأب ةصقلا سانلا ين مث اهتعاشبل

 اهفني تنلعأف ثداع ىتح ءريْشملا اهملاع شيعت ةيجعلا

 .(1918 )1914  ىلوألا ةيملاعلا برحلا (1)
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 ةلص تاذ تالاقم

 برحلا نأب اهتربخأو ىرخأ ةرم اهتراز دق ءارذعلا نأ
 نأو هرشع يداحلا سريب ابالا رصع يف بشنتم © 0ةناعلا

 ةليل يفو .لامشلا ةهج نم ئجافم رونب ضموتس ءامسلا

 تنلعأ 1938 ماع يناثلا نوناك /رياني نم نيرشعلاو سدالا

 .يلامشلا رونا تأر اهنأ ريدلا سيرل ايثشول

 دكؤملا نمف  مويلا كلذ يف أدبت مل برحلا نأ مغرو

 /ر ياني نم نيرشعلاو عباسلا يف اسمنلا مض نلعأ رثتته نأ
 تام رشع يىداحلا سوي ابابا نأ فورعملاو .يناثلا نوناك

 اذإف .ًايمسر برحلا نالعإ لبق يأ ىلاتلا طابش /رياربف ىف

 اهايؤر نإف برحلا ةيادب اسمنلا مض ربتعت ةبهارلا تناك

 ىلإ نوفقي ال نيخرؤملا مظعم نكلو «ريبك دح ىلإ ةقداص
 .معزلا اذه يف اهبناج

 ادج ةقيقد ريغ ودبت ايثول انودلا تاءوب نأ عقاولاو

 اهايؤر ةأطو تحت اهنوخت اهتركاذ لعلو «فاطملا ةياهن يف

 وه ةباتكلاو ةءارقلا نع ماتلا هبش اهزجع لعلو ؛ةرّيحملا

 ام مغرو «ثداوحلاو ماقرألا ديدحت ىف اهكابترا رذصم

 ةيهارلا كلت تازجعم نع ارابموك ريد يف نولوؤسملا همعزي
 يتلا سمشلا ةرهاظ ءانثتساب دعب تبغي تبثي مل اهنم ًاثيش نإف

 امف يقابلا امأ .1917 ماع لوألا ل ل ل كل

 .فئاوطلا عيمج نيب ةبير مضوم لازي

 .(1945 )1939  ةيئاكلا ةيملاعلا برحلا (1)
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 اذه ةيادب يف ''"'نيداحم دئاخ لضافلا ذاتسألا مات

 ةلواحم ..نآرقلا) هئاونع باتكل لصفم هبش ضرعي '2رهشلا

 00 ىفطصم ىرصملا بييبطلا ملقب (يرصع مهفل

 .«باتكلا راكفأل ميقتلا رصنع ىلإ رقتفا ضرعلا كلذ نالو

 عادخل ةيلس ةلواحم ةباثمب ًانايحأ ودي ميتعتلا لافغإ نألو

 يف يرطن ةهجو بتكأ نأ انه تدرأ ذقف .يداعلا ءئراَقلا

 هز

00 

02) 

000 

 يذلا نآرقلا ريفت لوح ةقيقحلا يف مرهبلا هرشن لاقمل نارنع

 .دومحم ىفطصم هب ماق
 259 فيص يزاغنب يف لمعلل لصر ؛يندرأ يفحصو رعاش

 ةفيحصب اررحم لشتشا امك ءاهفحص ىف هدئاصقو هتالاقم بتكو

 .سليارط ىلإ لقتنا ثيح 1971 ماع ىلإ ةقيقحلا
 .تاضمر رهشل قفاوملا 2.1970 يناثلا نيرشت /ريمفون

 ه1 ماع هيونملا يف دلو ؛نيح دومحم لامك ىفطصعم

 1960 ماع نم ًارابتعا غّرْفت .1953 ماع جرختر بطلا سردو

 ين ةيملعلا جماربلا دادعإو «تالجملاو فحصلا يف ةباتكلل

 .(همرغ) ء(قاشع تافارتعا) :هتافلؤم نم .يرصملا نريزفلتا

 رصع) .(مالبإلاو ةكراملا) ء(دحلملا يقيدص عم راوح)

 تاقلح ةثيه ىف هرشن نآأرقلا نع هباتكر .اهريغو ..(دررقلا

 تاعط ةدع يف ردم مث ةرهاقلا يف ةيعوسألا فحملا ىذدحإب

 .رصمب فراعملا راد نع
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 كلمت ىربكلا ةيركفلا اياضقلا نأ راتعاب باتكلا اذه

 :ةحضاولا ةيؤرلل ةدحاو ةيواز نم رثكأ انايحأ

 هريسفت نع فلؤملا هركذ ام صوصخب :الوأ
 ىفطصم ذاتسألا راكفأ نأ ىلإ انه ريثأ نأ ديرأ ؛ءيرصعلا

 عقاولا يف تسيل  لقألا ىلع هباتك يف تدب امك  دومحم

 يف ةعضاوتملا انسيياقمل ةبسنلاب ىتح ينعأ ءًأدج ةيرصع
 ةدوجوم فلؤملا اهانبت يتلا تاريسفتلاف .طسوألا قرشلا

 ةنم روهال يف عبط باتك يف ًاييرقت دحاولا فرحلاب
 كلذ .طبفلاب ًاماع رشع ةئالثو نرق فصن ذنم يأ 6

 «نارقلل يبرع صن عم ةيزيلجنإلا ةغللاب عوبطم باتكلا
 ميعز (دمحم يالوم) هفلؤم مساو ؛(ميركلا نارقلا) همساو

 لصت مل يدمحألا ميعزلا راكفأ تناك اذإو .ةيدمحألا ةفئاط

 دب الف ةيضاملا ةنسلا يف الإ دومحم ىفطصم ذاتسألا ىلإ

 ةلكشم نم ًاقح يئاعن اننأ ىلع عطاس ليلد كلذ نأ
 عبطلاب هفن ليلدلا نكل ءطسوألا قرشلا يف تالصاوملا

 ءاوس ىنعأ .لاح يأ ىلع نيرصع انل اننأ حوضوب ينعي

 ريغ وأ ًادمعتم هتاريسفت دومحم ىفطصم ذاتسألا (راعتسا)

 نِإف - ببط لباقم روتكد بقل هفنل راعتسا امك .دمعتم

 ةعوبطم تناك («ةيرصملا) هراكفأ نأ لاح يأ ىلع تبانلا

 لازي ام يتلا ةيقشلا ايندلا هذه يف دلوي نأ لبق قرولا ىلع

 (يلع دمحم يالوم) نإ لب .اهلاح حالصإل هذهج لذبي
 نآرقلا يف اوفشتكا دق نيبتاريإلا نيرفملا ضعب ًاضيأ هعمو
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 ..نآلا ىتح دومحم ىفطصم ذاتسألا لابب رطخت مل ءايشأ

 : ىلاعت هلوق يف هودجو يذلا (يرجحلا محفلا) الثم اهنم
2 

 اناا ا ا 0 ا و

 امو .راثلاو ةنجلا نع دومحم ىفطصم ذاتمألا هلاق ام

 هلاق امو نآرقلا يف ةيملعلا رارسألاو «قلخلا ةصق نع هلاق

 باّتكلا تاريسفت يف هلك دوجرم يرصعلا هباتك ةيقب يف
 ءاوس ىنعأ ,2نرقلا اذه ةيادب ذم ايسأ ىف نيملسملا

 انأف :هقرعتر ملا ما كلذ هرج طب تانيا فرع

 ةقيقح نلعأ نأ ديرأ لب (اصل) حضفأ نأ ديرأ ال انه

 .طقف ةريغم

 جهانم ىف هل دنم الو يملع ريغ جهنم هنإ :ًايناث

 وأ ىنيد صن يأ ىلإ ءرملا أجلي نأ «ةثيدحلا تاساردلا

 هر ملعلا هفشتكا نأ قبس ام هيف (فشتكي) يكل يبدأ

 لفحم ةمث سيلو «ظافلالا ريفت ىف هتراهم ىلع ًادمتعم
 لمعلا اذه لثم ربتعي نأ عيطتسي ملاعلا يف دحاو ىملع

 لباق  ظفل يأ  ظفللاف .شاقنلا قحتي ائيش يرعشلا

 نم رثكأل ةلباف  ةلمج يأ  ةلمجلاو ءريسفت نم رثكأل
 .يداع يبدأ صن يف وأ ينيد صن يف تءاج ءاوس « ىنعم

 نب ةفرط ةقلعم فرعي دومحم ىفطمصم ذاتمألا لعلو

 .نيرشعلا نرقلا (2)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نأرقلا يف زمرلا

 (2'(دوزت مل نم رابخالاب كيتايو) اهيف لاق يتلا “”دبعلا
 أبكي ناك يلهاجلا رعاشلا نإ هل تلق اذإ ينقدصي هلعلو

 قطنملا ةرطيسل ةلباق ريغو ةلهم ةبعللاف .ويدارلا عارتخاب
 .ةيملع ريغ ديكأتلاب اهنكلو

 ًاغيأ ةفيزملا هتعيط نمو  جهنملا اذه نأش نم :ًاثلاث

 ضعبلا كرتيو تايآلا ضعب ريسفت ىلع رصتقي حراشلا نأ

 فرتقا دقو .هجهنمل ةعواطم تسيل اهنأ درجمل رخآلا

 صصخي اميف تاذلاب أطخلا اذه دومحم ىفطصم ذاتسألا

 ةرظن يقلي نأ هيلع ناكو «نآرقلا يف ةيخيراتلا ثادحألا

 هنم ملعتي يكل يدمحألا ميعزلا باتك ىلع ىرخأ ةيبناج
 ملع أضيأ خيراتلاف .ظافلألاب بعللا يف ةراهملا نم ًاديزم

 لوخد نيب ةعقاولا ةرتفلل ًالئاه ًاخيرات مضي نآرقلاو هب فرتعم

 سيسأت ىلإ '*”فسوي ةيامح تحت رصم ليئارمإ ينب
 لذب دقلو .دواد نب ناميلم رصع ىف ةيليئارسإلا ةيروطاربمألا

 .خيراتلا اذه ةعباتم يف ًاينضم ًادهج (يلع دمحم يالوم)

 كلذ نم ديفني نأ دومحم ىفطصم ذاتسألا عموب ناكو

 .جهنملا ءوس هنم ملعتي لقألا ىلع ينعأ ءام ةقيرطب دهجلا

 : ةقلعملا بحام .فورعملا يلهاجلا رعاشلا (1)

 دمهن ةقربب لالطاةلوخل)
 (ديلا رهاظ يف مشولا طخك حولت

 .(الفاج تنك ام مانألا كل ىدبتس) :تيلا ردص (2)

 .8855 برقعي نب فسوي يبلا (3)
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 ةلص تاذ تالاقم

 ةفيزملا هتعبط نمو جهنملا اذه نأش نم :ًاعبار

 ىلإ لصي يكل نآرقلا زاجعإ يف ثحبلاب أدبي هنأ ًاضيأ
 ميلستلا ىلإ رطضم ئراقلا نأ ًايسانتم (هتبوامس) تابثإ
 .هنم هلبقيو هحرش عباتي يكل نآرقلا ةيوامسب ًامدقم

 ىلع (رارمإلا) نم يتأي نآرقلا زاجعإ ىلع (ليلدلاف)

 ةجيتلا نأ يأ .ملعلا ليصافت نع رظنلا ىضغب نيعم ريسفت
 يتلا قطنملا دعاوق طسبأ مغر ةمدقملا نم افلم ةلصاح
 .ةيعللا هذه يف لوخدلا ضفرت

 ,نوطب يف مكَفلَب» :ىلاعت هلوق ًالثم أرقي فلؤملاف
 نأ ضرتفيو "”4ٍندَت يكنلُت يف ِقْلَح ٍدنَب ْنَي اَقْلَح ْمُكِيِهَأ
 نمكي يتلا ةثالثلا ةفلغألا ىلإ ريشي نآرقلا نأ هانعم كلذ

 (يمونمالا فالغلاو محرلاو نطبلا) : يه نيتجلا اهءارو

 ةيوامس ىلع ليلد كلذ نأب ًارصتنم هئراقل نلعي مث
 نآرقلا ةيوامسب ملي نأ دب ال ئراقلا نأ ًايسانم نآرقلا

 امح ىنعت ثالثلا (تاملظلا) نأ ىلع هقفاوي ىكل ًامدقم

 | .ًاقح (ةفلغألا)

 هنإف لضفأ قطنمب ةلاطملا ىلع ئراقلا ٌرصأ اذإ امأ

 ال نيجلا نأ ىلإ فوليفلا بيبطلا رظن تفلي نأ عيطتسي

 روصعلا عجارم يف الإ بحف ةفلغأ ةثالث هلصفت

 ةيداع فراعم ةرئاد يأ نإف رصعلا اذه يف امأ «ىطسولا

 6 :ةيآلا هرمزلا ةروس (1)
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 (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 يف يملع ريغ هسفن ميسقتلا نأ حوضوب دكؤت نأ عيطتست

 .هوجولا عيمج

 دلجلا نم تاقبط ةدع لب ًادحاو (افالغ) سيل نطبلاف
 عقي لب بحف نطبلا ةدلج ءارو عقي ال محرلاو ءةجنألاو

 رادجب قصتلت يتلا ةبصخملا ةضيبلا نإو ءاهل ًايزاوم ًاضيأ
 ايالخب لب بحف يسوينمألا فالغلاب ةطاحم تيل محرلا

 اهنا «نرجلا

 ففصولا لمتحي ًازجاح ىيل ريخألا فالغلا نإو

 .فافشو يجاجز هنأل (ةملظلاب)

 بيبطلا رظن تفلي نأ ئراقلا عيطتي كلذ دعبو
 يف (ةنجالا ملع) فرعي مل ناسنإلا نأ ىلإ دومحم ىفطصم

 .سيلاط وطسرأ رصع ذنم هفرع لب بسحف ثيدحلا رصعلا
 روطت عباتي ناك مدقلا يف هانتملا ميدقلا بيبطلا كلذ نأو

 ظافلأب ثبعلا يف هتقو عّيضي نأ لدب ةضيبلا يف نينجلا

 نطب رقب وأ هتجعن حبذ حالف لك نأو ؛ةييدلا صوصنلا

 ةدلجب طاحم (نينجلا) نأ فرعي ناك ةيليل ةراغ ىف هتراج

 يداعلا ئراقلا ّرصأ اذإ ينعأ .ةيئام ةقبطو مح رلاو نطبلا

 عيطتي ال ىفطصم بيطلا نإف «لقفأ قطنمب ةيلاطملا ىلع

 .سيلاط وطسرأ نم رثكأ ايرصع ودي نأ

 ةفيزملا هتعيبط نمو  جهنملا اذه نأش نم :ًاسماخ

 طروتلا بنجتي ىكل نآرقلا ةذحو لهاجتل رطفم هنأ  ًاضيأ
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 ةلص تاذ تالاقم 00 اااالا

 ىفطصم ذاتسألا اهب ماق ىتلا ةثايلا ةلواحملان .ضقانتلا ىف

 يف - تهتنأ «نآرقلا يف ررطتلا ةيرظن نع ثحبلل دومحم

 قط ءزج اههمت ةلواحملا نأل .ةيقلخ ةحيضفب  عقاولا

 ذنم يدمحألا ميعزلا هيف عقو يذلا أطخلا نم ًايرقت لصالا
 يذلا دومحم ىفطصم ذاتسألا نألو ءنرق فصن نم رثكأ

 : ىلاعت هلوق عبطلاب يسن ًانآرق ًازمر (مدآ) قلخ ربعي نأ ررق
 ."14باُر ني ٌمَكلَح مدع ِلَتَمَك هَ دنع سي َلَتَم تره

 ةقيقح لب ءايآرق ًازمر سيل ميرم نبا ىسيع يبلاف
 ال خيراتلا نأل ءزمرب هنراقي ال نآرقلاو «ةعقاو ةيخيرات

 ءاطخأ يف عقي ال نآرقلا نألو لاحب أرمر حبصي نأ نكمي

 ةدحول ًاقيط  ةيآلاب دوصقملاو .دومحم ىفطصم ذاتسألا

 نودب دلو هنأل هتاذ دح يف ةيادب ناك ىسيع نأ  نآرقلا

 .مدآ قلخل ةبسنلاب ثدح ام طبفلاب كلذ نأو 5'باآ

 ذاتسألاو ؛«نيناريإلا نيرفملاو ءيدمحألا ميعزلا نإ

 اوسن نرق فصن نم رثكأب مهدعب ءاج يذلا دومحم ىفطصم
 قلخ نيب طبري نآرقلا نأ ودبي اميف وهلا قيرطب  ًاعيمج
 نيثحاللا ىدل ةلوبقملا تاريسفتلا نأو ىسيع قلخ نيبو مدأآ

 ال ليجنإلا نأل ءانه ةلوبقم نوكت نأ نكمي ال ليجنإلا يف

 .9 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس )1

 «نآرقلا يف زمرلا ةمارد يف قبالا مرهيلا يأر يف حضاو لدبت (2)
 .يكتهلا مم هراوحو
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 يورو هروبي راس سس (دودرلا  تاراوحلا  ةساردلا) نآرقلا يف زمرلا

 ربتعي نأ عيطتسي ءرملا نألو ..حيسملاو مدأ نسب اها طبرب
 هنإف نآرقلا ىف امأ .ميدقلا دهعلا باتك يف ازمر (مدا)
 ش .طبضلاب حيسملا ىسيع لثم ةيخيرات ةقيقح

 سدقم ىنيد صن ىلإ ءيي هنأ فلؤملا يسن : ًاسداس
 هجهنم ثبع فشتكي يكل ةصرفلا هل حاتُت ئراق لك ىدل
 .يظفللا عاذخلا ليحب همارتلاو ةيملعلا ليصافتلل هلهاجتر
 ةيوامس ىلع ًاليلد هذحو ةيملعلا قئاقحلاب ؤبنتلا ناك اذإو

 رصع نع ةيلايخلا تاياورلا باّتك عابرأ ةثالث نإف ركفلا
 .ءامسلا ىف مهتاياور اوبتك دق يضاملا نآرقلا يف ءاففلا

 دق دومحم ىفطصم ذاتمالا نأ كش ةمث نسل :ًاعباس

 «نيلماك صالخإو عانتقاب يرصعلا هباتك يف فرح لك بتك
 نأ لاح يأ ىلع فلؤملا اهيمن يتلا  ةلكشملا نكلو
 (ملعلا) نكلو ءناتديمح ناتلصخ صالخإلاو عانتقالا

 .طقف (ةفرعملا) ىلإ جاتحي

 اياوز نم شاقنلل ةلباق ودب دق رظن ةهجو هذه :ًانماث

 نم ةدحاو ةلوج يف اهجئاتن مسح نكمي ال دقو .ةفلتخم

 نع انلغشت ىكل اهذم نكمي دقو .«نينخاسلا درلاو ذخألا

 ةدحاو ةطقن نكل ءملاعلا يف موي رخآ ىلإ ةيتايحلا اناياضق

 نإ .ةحطم ةقيقح اهنأ شاقنلل ةلباق ريغ ًامئاد لظتس اهيف
 يكل دومحم ىفطصم ذاتسألا اهلذب ىتلا (ةيرصعلا) ةلواحملا

 .لماك نرق يلاوح اهرمع يعجرلا انركف نم انذقني
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 ةلص تاز تالاقم

 دلاخ لضافلا ذاتسألا ركشأ نأ ديرأ انأ :ًاهسات

 باتكلل هسض رعب شاقنلل ةصرفلا هذه انل حاتأ يذلا نيداحم

 .نيلماكلا صالخإلاو عامقألا يتحلمب ادّوزم ئراقلا ىلع

23069 





 اهتباتك ىف م وهينلا قداصلا عرش تاالاقم ةلسلس يف ةسارد (نآرقلا يف زمرلا)

 ةفيحص ىف 1967 لوليأ /ربمتبسو زومت / ويلوي يرهش يف عيباسأ ىدم ىلع

 .ةسيللاةَعيَمَحْلا

 ةجردلا كلتب اًبيرغ وأ اًبيجع اعوضوم نكي مل (نآرقلا يف زمرلا) نأ عقاولاو
 نم اهنع ىعادت امو اهرشن نأ اهيف بيرغلا نكل «ةغلابملاو ليوهت!ا لهأتست ىتلا

 . .ةّيديلقتو ةظفاحم ةّيعامتجا فورظ ىف زجنأ موهينلا نم ةثيرج تاراوحو دودر

 . هابتنالا يعدتسي وأ ثدحي مل اًئيش نأكو

 نا عيطتسي ال ءرملاو ءيوامسلا عيرشتلاب اهل ةقالع ال ةينيدلا تاساردلاف . .)

 ةقالع هنإ .دحأل ةنهم سيل نيدلاف ؛مهدحو ءاهقفلا ةجحب اقلغم بايلا ءاقبإ لبقي

 .نآرقلا كلث نحنو .ىقفلا صاصتخا نع جّرخت هقلخ نم ناسنإ نيبو هللا نيب

 هلقنت نأ انعطتما اذإف الماك ملاعلا ىلإ لصو يذلا ديحولا يوامسلا صنلا كلف

 رثكأ رسج داجيإ يف مهاسن نأ عقوتأ انأف ءانسفنأب انناعإ دقفن مل اذإو «ةتامأب هيلإ

 .(..هّللا نيبو رصعلا اذه ناسنإ نيب ةتاتم
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