


 نهليلط لسمك

 :: هنايه

 ةنبريدم نم رصب ةلحم ةبرق يف م 184 ب ه !؟55 ماه هدبع دمحم دلو
 . ةيبرع مأو ينامكرت بال ةرحلا

 ظمئغاح ىلع نآرقلا ظفح . هنس نم ةرشأملا زواج نا دعب ةءارقلا مثكعت

 .يدبحالا عماجلا يف نآرقلا ديوجت نسي يك اذلعتط ىلا هدلاو هلسرآ . صوصخمب

 « افصنو ةنس ماقاف 4: م 1856  ه ١١4١ ماع عماجلا كلذب ملعلا بلط يف عرش

 جاورلا ررتو : هرداغ . بولمالا ةجاجفو : تامولعملا هروعول ايش مهفي مل هنكل

 . يدمحالا عماجلا ىلا ةدوعلا ىلع هربجأ هابا نك . يعارزلا لمعلاب قاحتلالاو
 ىلا قيرطلا ءانئا رف هنكل : ةطحملا ىلا هلمويل سابلا يوق الجر همم. لسراف
 ناكو : هيبأ لاخ شيورت خيشلاب كاته ىقثلاو © (نيروأ ةيينك) يف هبراقأ ضعب

 ذدخاق ة برفلا نيلبارط ىلا لمو ىتح ضرالا يف حام دقن  خيشلا اذه
 ٠ ةيقيقحلا ةيئ وصلا ةقيرط ىلع يبرتو ؛ يندملا ديحم ديلا نم ةقيرطلاو ململا

 . ىرخأ ابتكو اطولا ظفحو : نآرقلا مفتب ينعو
 نم المج هل ارعن نأ. هفلكو ٠ هب بحر هراد يف افيض هدبع دمحم لزن املف

 املق ارطسا ارق ىتح هب فطلتلا عم هيلع حلاف © كلذ ىباف : هب هءاج يطخ باتك
 مث 4 هل رفب داعو : ةءارقلا هفلك هيلا داع مث.. هل اهرفي خيشلا عفدنا اهارق

 قشع دقو الا سماخلا مويلا هيلع ءاج امف . ةبرقلا نابش عم بعلو وهلي ةكرت
 . كلذ دعب اهب لخاو مهتقبرط نع رسفتساو ©« بمللاو وهللا تقمو ةءارقلا

 ىلعلا هاحت هذع دمهم ةدقع لحب نأ ين وملا ميلا أده عاطتسا !دكهو

 ىلع بكناو ىديحالا مماجلا ىلا هدبع فيحم دامق : يكذ قبل بولساب ميلعتلاو
 : م 1856 ب ه ا1؟رملا ماع يف رهزالا ىلا كلذ دعب لقتناو . دهتحبو دجب ىململا
 لان . قطنلاو ةسدنهلاو باحلاك ملع لك ناقئتأ يف يشيورد خيشلا هبغر دقو
 . رهزالا يق انردم نيعتف © م ا!ملإل/  ه ١5946 ماع رهزالا نم ةرملاعلا ةداهش
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 . قالخالا ملع مهيلع !رقو «© نودلخ نبا ةمدقم بالطلا ىلع ىقلا

 ليمامسا نم اهاقلت ةوعدب ْم ا!ملإلا ماع رصم ىلا يبافنالا نيدلا لامج ءاح

 هيسيلج نم دصمقو ؛ ةناتمنآلا تالاجرو لوالا نيب فالح رثأ رصم يوندخ امكان

 ىلع ضصرحو «© نيذدلا لامجحب هديع دمحم لمتأ دقو . ةمسفنتل يواعفلا بكلا

 يسلق رثلا ينوساملا لقحملا ىلا بستناو ل امهنيب ةقالملا تسعل وتو © كةيسورت

 ةهجاو ناك يدلا ينطولا بزحلا يف لمعو ؛ رخآلا هسسا يذلا يواسنرفلا
 . لفحملا كلذدل ةيسايس

 علطتس ملو اهلدحا يتلا هيلاملا تاقئاشلا ةيسمصصلا مكحلا نم ليعامسا لزم

 دحاو « يئاففالا يديرم دحأ ناكو «© هدعب ةيويدخلا قيفوت ىلتعاو « اهلح
 دقف كلذ ممو «© ةيحالمالا هتابرظنب نيئمؤملاو © ينوساملا هلفحم ىلا نيبستنملا

 .(رصن ةلحم) هتدلب ىلأ هدبع دبحم يفنو © م 1ملإلا  ه 1555 ماع رصم نم هدرط
 يفن م امههلا  ه /1١551 ماع ةرازولا ةسائر ملتسا يذلا ائاب ضاير ىهنا

 4 رلا ةدب رجلا ريرحت ةسائر هملسو ٠ ةرهاقلا ىلا هداعأو © ةهدنع دمحم

 ٠ (ةيرصملا عئاق ولا)

 ةيبارعلا ةروثلا تبش امل نكلو ٠ مهتروت لبق نييبارملا هدبع دمحم ضراع
 ىلا مدقق .اهين مه عيمج ساتلا ةمهاسل ةكراثملا ىلا رطضا ع املا ماع

 . رصصم جراخ تاونس تذل هيفند محملا رشص أو 6 ةمكاحلا

 هنيب ةدعوم رثآ ةبوروا ىلا هرئاغ مت : ةنس وحن هيف ماقأو نانبل ىلا بهذ
 :ىفثولا ةورملا ةيعمج الكشو ؛ سيراب يف هب ىقتلاو ؛ يناففالا نيدلا لامج نيبو
 نيلوُؤسملا نم اددع لباق ثيح ا!رتلنا ىلا رفاس مث . ةيعمجلا مساب ةلجم اردصأو
 . رهشا ةرثع وحن سيراب يف هتماقا تماد دقو : زيلجنالا

 دئاقعلا سردف © رودصلا نع ىعثولا ةورعلا ةلحم فقوت دعب تورب ىلا داع

 . ىسكلا مماجلا يف نآرقلا رف رسفو : ةيناطللا ةسردملا يف ةيمالسالا
 هد وعل ةموكحلا ىدل ةميكاحلا ةرسالا تاريماأ ىدحا (يلزا) ةديلا تطسوت

 رمورك دروللا ققاوف : مدقلا هقفكدص ائاب ضاير اضبأ طسوتو .٠ هذه قمحم

 كلذ ناكو : (اهنب) ةيبدم يف ةيلهالا مكاحملا يف ايضاق نيعب نأب رمإو ٠ هتدوع ىلع

 . م الذيل  ه ".١7 ماع

 دمحم هب لصنا . م 18175 ماع هتافو رثآ قيفوت يويدخلا يناثلا سابع فلخ
 راب دلل ماعلا ماتفالا بصنم ىلوت مت - رهزالا ةرادا سلجم يف أاوفع هليمف هد

 دو اوضع بصنملا اذهل اعبت ميصأو : م 1455  ه ١١١1 ةنس ةيرملا

 م ...1١5 ه !؟١. ماع سارت . فاقوالا ةرادا يلجحم يفو : نيناوقلا ىرهش

 . ةيمالسالا ةيريخلاو ةيبرملا مولعلا ءايحإ يتيعمج

 . اهروهدت هحتفت رصاعو - رصم يف عاضوأالا هوس هدذع فمحم تاثن تففار
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  ةاهلودو ايوروأ كوني نم نوندلاب ةلودلا لهاك (املالا 1857 )ليعامسما لقثا دعن

 : مدقتلاو ولعلب هه بعش مهويللو . ةيذاكلا ةمظعلا رهاظمب هفن فرتيل اهلقثا

 حتفف «© نويدلا دادس نع زجعو اهلقثا . هبعشو هرمأ ةقيفح نع ابوروأ عدخيلو
 .رصمىلع ةرطيسلا يف اهمالح' اهلالخ نمقفحت ةصبرتملا ابوروال ةعساو ةرغشث كلذب

 لسرت نأ م ا1ملإلم ماع ايناطيرب نم ليعامسا بلط ناب يبنجالا لخدتلا ادب

 ىلع لصحي نا عيطتس يك رمم يف ةيلاملا ةلاحلا سردي اعفك ايلام ابودنم اهنع
 نظو © نيميسلا برح رئا هتنادا نع ةزجاع انرف دجو نأ دعب اهنم ديدج ضرت
 هثعبلا نكل . ةيداصتقالا عاضوالا ةفيقح نع فرتلاو خذدبلاب هليلفت هناكماب نا
 ةروشملل عفخل نا تحرتقاو : ةيرصملا ةيلاملا ةلاح ءوس ىلا اهريرقت يف تراشا
 :قوثوم صخش ةسائرب اهتيلام ىلع ةباق رلل ةحلصم ةموكحلا ءىنتنت ناب ةيبوروالا
 . ايناطيرب نوكي ناب احيملت تراشا

 . ةيئئادل هيلع هبرتملا نويدلا دادع نع م منال ناسيين يي ليعابسا رجع

 لفكب يذلا بيترتلا اوعفب نأ رمعم يف نيئئادلا ءالكو ىلا بلطن مهينرب نأ داراو

 (نيادلا قودنم) ءاشناب اعورشم نييسنرفلا نينئادلا ءالكو مدقف ٠ مهنويد مهل
 امال رابا ؟ يف ردماو بلطلا !لهل ليعامتأ باجحتسا . نويدلا ديحوتو

 ملابملا ملت ىلوتت ةماعلا ةنازخلل ةيعرف ةنازخ نوكي نأ هتميمو : هذفنب اموسرم
 6 ةيبرغلا تابريدم داربا هل صصخو (؛ ةبطملا حلالا نم نوندلل ةصصخلا

 داريا © ةيربئكنالاو ةرهاقلا يف ةيلوخدلا دياوع : طويسأ « ةريحبلا © ةيفونملا

 داريا ©« شيرملاو طايمتو ديشرو فيعس روبو سروسلاو ةيردنكسالا كرامج
 موسر «© ةيلهت فلا نناصم ؛« مسللا ةيرغ داريا ©« ناخدلا مومر ء ةيديدحلا ككسلا

 نايطا داريا ©« لينلا رصق يربوك داريا ©« لينلا يف ةحالملا دياوع © يرايكلا
 . ةيئلللا ةرئادلا

 ةرئادلاو ةموكحلا نويد ليوحتب يضقب امومرم 14973 رابا / يف ردصأ مل
 هين نوللم )41١( هردق دح ولا نيدلا يمس دحاأو ند ىلا ةرئالا نويدلاو ةينسلا

 ىلعا ىلئجم ليكشت ىلع صني رايأ 1١١ يف اثلاث اموسرم ردصأ مث . يزيلكبا
 سيئر نمو نيينطو ةمخو 4 بناجا ةمخ « ءاضعا ةرشع نم فلؤم ةيلاملل
 . يويدخلا هنيعب

 (رصم لخآد يف عمسوأ اذوفن دب رت تناكف © ايئاطب ربل تاءارحالا هده قرت مل

 ككسسلا مضوو ؛« ةيرصملا ةيلاملا ىلع ةيئانثلا ةباق رلا بلط ىلع انرف عم تقفتاف
 امخا ليمامسا خضرف : ةطلتخم ةنجل ةرادا تحت ةيردنكسالا ءانيمو ةيديدحلا
 . بلطلا اذه ةمواقم لواح نأ دعب

 اهيف « رابون ةسائرب ١ملإل4# ةنئ ةطلتخم ةرازو ةيثئانثلا ةباق رلا تيقعأو

 .لامشالا ةرازول يسنرف رخآلاو : ةيلاملا ةرازول يناطيرب امهدحا نايبوروا ناريزو
 تلاحآ اهنال م املإلإ طاش امل يف رابون ةرازو ىلع نويرصملا طابضلا راث

 . بناجالا تالامو «© نيينطولا قوقح تردهاو «© عاديتسالا ىلا اطباضش ١.0
 ىسلا ةرازولا امد امم . نييبنجالا نيريزولاو هسفن سيئرلا نورئاثلا برقو



 . فيرش دمحم ةسائرب ةديدج ةرازو ليكشت ىلا اعدو « يلاتلا مويلا يف ةلاقتسالا

 قيفوت ىلا ةيويدخلا داتساو ليمامسا ملخب يضقب ةناتدنالا نم موسرم ردص مث
 . م امهلالا نآريزمح ؟1 يف

 مث : يبنجالا لخدتلا ىلع املا ماع يبارع فمحا ةروثب ثداوحلا هذه تهتنا

 . اهلشف رئآ رصمل ىزيلجنالا لالتحالا اهالت
 ء امدعم .اهيقف ب هيسايسلا ثداوحلا هداه لالخ  يرمملا عمتجملا ناك

 .هتابجاوو هقوقعسب الهاج : ماكحلا هيلع اهفرفب يتلا تارخلاو بئارضلا همهرت

 هل نبيل © ماهوالا هيطتمتو © ةفارخلا هدوست « دايعتسا ىا ادبمتسمم « اجذاس
 . ةييئادحولل رهاظم كانهف « ظح هتقيفح نم الو © بيصن نددلا رهوح نم

 ناطلس تاذ ةيفوصلاو ؛ دومجو ةسابب هيف رهزالا . ةينثولا نم ةمج قئافحو
 . مارهناو ةمانتسا يف مهتادايقو ؛© روتفو روخ يف نوملسلاو ©« ناجلوصو

 اما ؛ نيدلاو داصتقالاو عامتجالاو ةسايسلا يف ةروصلا طويخ ضعب هله
 ضارمالا كهنتو «.اهمسبج ككفتلا خفي ةزجاع ةينامثعلا ةفالخلاف جراخلا يف
 نكلو « ةيويحلا رهاظوب اهنحشو « ةوقلاب اهقرز ءافلخلا شعب لواحي « اهنامثج
 _ هيداملا جراعم يس يفت رتو 4 ابوروا سميت لياقلا ف رطلا يف و . كلذ مهن ىسأ

 بابيلالا ٌرحتو « ةيرحلاو ةيطارقميدلا تاتفالب ناهذالا نتفتو « راظنالا رهت
 جستتو © تارماؤملا كوحت هسفن تقولا يفو « لدملاو ةأوامسملا تارامنب

 . اهتفبت يف رعم مقولتو «© ةينامثعلا ةئالخلا مسج قزمتل ؛ سئامدلا

 « نبملا يدسقت 6 ناولالا ةمئاق ةحول مسرت طويخلا هذه نا كش نم سبيل
 دقو . ءايض عامش الو : رون ةوك الف © سايلا فوتو ؛ سفنلا نوجش كرحتو
 . ىزيلسنالا لالتحالا لثمت ءاذ وس ةعقد فايضتاد امالظو ةياكد ةح وللا هذه تدادزا

 ( هتاهوشتو هتاخفت لك «© هترادقو همالظ لكب ملؤْلا دونالا مقاولا اذه نا
 هايس حالص الاب نمآق هركفتل ةيقلخ ةروصو 6 ةءامه الجطحم ةينهذلل امرأ ناك"

 . ةاجنلل ابولسا جردتلابو © صالخلل

 د د د

 : )١( يحالصالا هركفت رهاظم

 ةرظتلاهذه تعنت دقو. «ةجرشتلاةيحالصالاهترظن اهيلات زكتراةيفلخ ةروصو («هدنع

 حالصاب نمآف © ... خلا ةغلو مكاسمو دجامو نيد نم نووشلا فلتخم تلمشف

 هلازجاب (هذدعم كلشم مانالا ذاتمالا خيرا) يلف هذه ديحم“ رك رهاظم دصر يف اندينلما ل ١

 - هقيهات م ايتنزؤاو*« هةيلآ رئاملا ”يرقا هيإل انرع دبتر دبعم هدذيملثعل ةيالثلا
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 ٠ ملعتملا داجيال افيرط ميلعتلا جهانم حالصاب نمآو : ملسملا حالصال اليبس رعزالا

 . هداعباو ركفتلا اذه رهاظل نالا

 ١ . اشاب ىفاير ةرازو عم نواعتلا :

 ةينزح تاحالصا ةدم لفن دقو . م امل. ماع يف مكحلا اشثأب يضضاير ملتسا

 هدبع دمحم نيع دقو . ليللأ هايم ميزوت يف رظنلا ةداعا : ةرخلا هافلا : اهنم

 .اهيف مفغت ثادحا افداه (ةيرصملا عئاقولا) ةيممرلا ةديرحلا يف اثلاث اررحم

 سيل ةديرجلا رما نأ : باحاف كلذ نع هلاسو هاعنتسا كلذ ري مل امنيح هنكلو

 ب كلدعب . هلئيع . الف الاو هتبتك ءيش ينم بلط نا نيررحملا دحا انأ امناو يل

 مهعم نواعتلا ىلا نئمطب نيذلا نيررحملا نم اددع راتخاف ٠ ةديرجلل الوا اررحم
 هودعاسيل افو فيس.- : يوابلهلا ميهاربا : ناملس ميركلا دبع ©« لولغز دعب ٠ لثم

 . ريرحتلا ةمهم يف
 تاعوبطملا ملقل ةحئال  ةيرعملا عئاتولل هريرحت لالخ  هدبع دمحم عضو

 ةموكحلا تارادا عيمج نأ اهماكحا نم ناكف : اشاب ضاير اهلفناو اهزاحا

 ةديرجلا ةرادا ىلا بتكت نأ ةفلكم اهريغو ةمصاملا يف اهسللاجمو اهحلاصمو
 مكاحملا كلذدكو © همتت ملف تعرش امو : تمتاف تلمع امب ةربخم (هيرصملا عئاق ولا)
 نم ادقتنم هارت ام لك داقتنا يف قحلا اهل نآو . اهماكحأ جئاتن اهيلا لسرت

 يتلا ةيبنجالاو ةينطولا دئارجلا ىلع ةبقارملا قح اهل ناو ©« ةيموكحلا لامعالا

 يف رثني امع ةلودلا قيرط نع راسفتسالا قح اهلو : ىرصملا رطقلا يف ردصنت
 رركت اذاو 2: ةيزذاكلا ةفيحصلا راذنا قح اهلو © ةيموكحلا حلاصملا نع فحملا

 نم ناكو . ةرادالا اهارت يتلا ةدملا ىلا وا ةتبلا اهرادصا منم تارم ثالث رادنالا

 هيف رشنب يممر ريغ امسق اهيف لمجب نا ةيمسرلا ةديرجلا ريرحت سيئر قح
 . ةمالل ةعفان اهأري ةيبدا تالاعم

 امم : اديدش اداقتنا فراملا ةراظن دقتنا ام ةلمح نم هذدع دمحم دقتنا دفو
 ىلع اقفتاو : اهحالصا ةقيرط ىلع هذبع ديحم عم اشثاب ضاير مهافت ىلا ىدأ

 ذدفنيو © ةيمومعلا فرامملا ةرادا يف لصفلا هل نوكب فراعملل ىلعا سلجم ليكشت

 اموسرم قباسلا قافتالل !ذيفنت اشاب ضاير ردصاف . سلجملا كلذ هررقب ام رظانلا
 . هيف اوضع هدبع دمحم نيعو 2« فراعملل ىلعا سلجم ليكشتب يضعب ايويدخ

 : ةيوامسلا 'نايدالا نيب بيرقتلاو فيلاتلا ةيعيج ل ؟

 نم اهيلا هندوع رثأ تورب يف هب ريس ةيئد ةيلايس ةيعمج ددع ديحم فلأ

 نيب بيرغتلا ةيممجلا هذه فده ناكو : ىقثولا ةورعلا ةلجم ليطعت دعب ايوروا
 ةقرفلا لدب نوامتلا لالحاو ٠ اهلهأ نيب قاعشلا ةلازاو © ةئثالثلا ةبواملا نابدالا

 *  رصمالسالا مىفلا و7



 از ممو : اهماظنو اهتاثبا يف لواآلا يارلا بحاص هدبع دمحم ناكو . ماصخلاو

 زيلكتالاو نيملسملا نفعب اهيلا بتنا دقو . ايل ماعلا متركلا (رسومانلا) وه رقاب
 نيبدلا لامج عبات بارت يبا فراعو . ةدازرب : مهلمف نومللا اما . دوييلاو

 ءارزو دحا كللا ديؤفو . تورب يضاق كب زمار لجن كب لامجو . يناغفاإلا
 :مهنمف زيلجتالا اما .ةناتسالا يف ةيناربالا ةرافغلا راشتسم ناخ نسحو . ناريا

 اما . دنبلا ف سرادملا ىنكتفم رثنيل ودلبد يجو .٠ ندنل يف رليط قاحسا سفقلا

 . اماب يف لايوم نوهمش روتكدلا : مهنمف دوبيلا
 ةيعأاذد رانو مهثت . املسم ايناربا ةيعبحجلا مث ركس رقاب از رم» ناك دخو

 نيردلا لامجب ىفتلا . انحوي از مب ىمستو . نيرشيملل ةيعمج عم ةينارعنلل
 هلداجف . ةينارعملا ىلا داعدو . يسرافلا جيلخأا يف بشدب رغث يم يناغفالا

 لامج رماف . مالسلاو ةذالصلا هيلع يبلا يف نعم ةملك هنم تردن نيدلا لامج

 . ةتسا ىلع فحزي ٍجرخ ىتح هوبرشف . هوبرفي نأ همم نيذلا نييناففالا نيدلا
 . كلذ نيبو مهنيب ليح هنكلو . هنيب قارحا اودارأو

 ين ىقثولا ةورملا ةلجم يف لمعي ناك امنيح رقاب از م ىلع دمحم فنارعت
 ىعداو : نيدلا لامج فيسلا ةلباقم بلطر . ةلجملا بتكم ىلا ءاج دقف . سيراب
 ء(رقاب ازريم) مسالا اذهب عمي مل هنا :لاقو كلذ ديلا ركناف :قباسلا اميف راعن

 يستو مالسإلا ىلا داع هنن ذئلدنع ارثئاب از مد . هرخاو . :ركذن دآر امدنع هنكلر

 ناكو . هتمدخ يف لمس نإل دمتم هناو . ؛انحون از مم) نم الدب مالا اذِب

 ددئارجلا نم همهب ام هل محرت نا هفلكف . ةبزيلكنالا ةفللا نفتب اذه ءازرما
 ثيح ارتلكتلا مخالا راز اميح هدع دمحم رئاب أزرم ىحرت دقو . هئزيلكنإلا

 . زيلكنالا نيلوؤملا لباق
 يزيلكنالا يشتفملا رشن دقف . فحصلا يف ميتركف ىلا ةيعمجلا ءاضعا اعد

 تحت ا! ميلر طاش ؟ ين ًالاقم ةيندنللا «فارغلت يليدلا) ة دب رحب (رشنيل ريلبد يجا

 ءانبا اهلمحي يتلا ةهوشملا ميهافملا هيف محم (ةيدمحلا سرادملاو مالسالا) ناونع
 ةارلا قوقح نم افرط مضواو : (مثالل تاراغم) اهنأب ةيمالسالا بتاكملا نع هسنج
 ناسحإو] : لاقملا ةباهن يف لاقو « ارتلكنا يف اهقوقح عم اهنراقو مالسالا يف
 يف مهقافنأاو © برلا ىلا افبا عجرت يتلا مئاهبلا ىلع مهقافشاو مهيلاومل نيملسلا

 انليمت ناب ىرحا نيقداصلا نينمؤملا لاصخ نم يه يتلا ةجاذلاو رخلا لبس
 يف اودهاج ول ائيرشبم لمع نسحأ امو (بذاكلا يبنلا) ىلع حيصن نأ نم مهيلا
 . [ةدحاو مأ نم نيتخأ قيفوت ةيحيسملاو مالمالا نيب قيفوتلا

 ىدلا نيدلا يف ةيبصعلا مدع اهانعم نوكب نأ يفبني ةينيدلا ةيرحلا] : لاق مث
 وهو : مهدنع حلاصلا لضفال ميضرا جارخ نم ةصح اوطعي نا نييقرشلا لعجي
 بهن نا انيلع بجيف ةيزيلكنالا ةلودلاب نيململا قصلن نأ ديرن انك ناو : نيدلا
 امكف «ناماوت نيدلاو كلملا نا يدنه هاش ربكا نمآ امك نمؤنو «© ايندلاو نيدلا مبل

 ةلود لك اذكه 2 مودت نا ابل نكيب ال اهاباعر نيب ةيئبدلا راكفالا دمخت ةلود نا

 آخ



 . حاجتلا ىلع ردقت ال ءاولا مركلاو اهاياعر دئاقع لماعت ال
 نم ىسيل ةيهيسملاو مالمالا نيب داحتالا وهف هديكوت ىلع رسم انآ يذلا اما

 . اضبأ ةسايلا ةهج نم لب طقف نبدلا ةهج
 يمالسالا ملاعلل يعيبطلا رصانلا هناك يزيئكنالا ىلا رظني ملسملا ناك نامز رم

 نييدمحملل ةفيلخ مهناطلس دعب نبذلا « نيينامثملل ةميدقلا هتدوم لجا نم
 ةلمج نمو . اهديطوت بجي ةهدوملا هذه . مهسسنج نم انئئطو ءانبا رثكاو « نييتلا
 تاوجرلا دالوا اذدكو] نيململا نابسششلا لاخدأ اهيف عورشلا دكا يتلا يمالا
 ةيوست عمم مهمادشتسا دصت ىلع ةيبرحلا انسرادم يف (ةليبنلا ةيطوبجأرلا

 بجي يتلا ةلبقتسملا دنيلا ركاسع يف نييوابوروالا نيروماملاب ءاقترالاو بترلا
 . [ اهراثكا

 هدوجو لالخ ةيزيلكنالا هتلود ةمدخ هينيع بصن مفي ب نذا  ىشثتفلا ناك

 فشلا ىلا اهدشريو . اهمهف امك نيمللا ةلاح اهل روصب وهف : ةيعيجلا يف

 يف ايندأاو نيدلا نيب ةجوارملاب ايحصنيو : اهب نيملللا قاصلال اهقداو لخآادملا
 نيا . ةيبرحلا اهسرادم يف نيملسملا نابثلا بيردتب اهيلع ميثيو . اهمكح
 ملسر ناك اذا الا !!1؟ قباسلا همالك يف ةيحيلاو مالمالا نيب قيفوتلا ةحلار
 اهلئابح يف مهعاقياو « ةيزيلكنالا ةلودلل نيململا عاضخا ليبس ين ططخلا
 كن اقيفوت ينعب

 يف تالاقم بتكيو : ندنل يف ابطخ يقلب ناك دقف رليط قاحسا سقلا اماو
 ين هملق يرجي هذديبع ديحمو ةيبرملا ىلا اهمحرتب رقاب ازرم ناكم اهدئارج

 اهلقتت مث ء تورب يف (ةيمالسالا نونفلا تارمث) ةديرج يف رشنت مث © اهحيحصت

 . ةرهاقلا يف (ديؤملا) ةديرج اهنع
 علطاو « ةيررشبتلا تايلاسرالا نم ةوعدب رصم رليط قاحسا ىقلا راز دقو

 يف رمتسا هنكلو © نيململا حدم نع اهدمب فكف © فلختلا نيمبللا عضو ىلع

 لالخ نم ةيوامسلا نايدالا نيب بيرقتلاو .فيلاتلا يف ةيعمجلا ةركف ىلا هنوعد
 . هل اهلامرا يف ةيعمجلا ترمتسا يتلا تامولعلا

 نصهذ يف لمفت تيقب  نايدالا نيب بيرقتلا ةثول  ةئوللا هله نا رهظيو
 سروفتسنرخ) فاقفتنا دفف « ةرهاقلا ىلا تورب نم هلافتنأ دعب هدبع دمحم

 وفاكيش ضرعم يف ةيواملا نايدالا ديحوت ىلا امد يكيرما صخش وهو (ةرابج
 . اهيف يقوتو © رصم ىلا لصو ىتح هريغو

 يف تاومدلا هله بلك تفشك يتلا انرصع ةقيقحب هدبع ديحم بساحن نل

 :مالسالا ميهافمب بعالتلا وه ىذلا اهفده ترعو « اهفيز تناباو « نايدالا ديحوت
 مهنئاهذا تقيتفو © ١مثك مالسالا ءادعا تدوار ةينما يهو ٠ هراكفأ ءافمع ةلازاو

 نيب كلذ يف اوواسن نأ نودصتب مهو . اهثدحأ ةياهملا تناك © هدع ليح نع

 امهب تثاعو : يديآلا امهتلاط نيتللا ةيحيسملاو ةيدوهيلا نيبو ©« ةبج نم مالسإلا
 ركذلا ادلزن نحن انا] : لئاقلا هللاو ؛ كلذ مهل ىتنا نكلو ؛ ةيناث ةهج نم اداف

15 



 . [نوقناحل هل انأود

 ذدقاحلا ةيدوهيلا يديالا تفشك يتلا انرصع ةقيقحب هدبع دمحم بساحت نا

 .!نايدآ ال) ةلصحملا نوكتو اهمطحتل : ةينيدلا ميقلل معييمت ىوعد لك ءارو يه يتلا

 . ملا الو جرح نييمألا يف اهيلع سيلف : دوسالا اهدقح يلاتلاب يض رتو
 مالسألا ةقيقحب هيساحتس اننكلو : انرصع ةقيقحب هدبع ديحم بساحن نل

 . اهل وعديو ٠ اهب رقي يتلا ةعمانلا

 مهيلجي نأ لبق الاوط نين ةئيدملا درويب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رواج
 ملو ٠ مالسالاو ناببالا ةيلك ىلا هرودب مهاعتو : هوهصاخو اهلالخ هولداج . اهنع

 وا اريخ ملع ولو : امهنيب بيرقتلا ىلا وا - ةيدوهيلاو مالسالا نيب قيفوتلل مهعدي
 . . هلعفل كلذ يف ريخ ضعب

 هاعدق - ةنارصللا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نارجن نم دفو جاح

 هينارصنلاو مالسالا نيب قيفوتلا ىلا هعدب ملو : مالسالا ىلا ةيحان نم لوسرلا
 كريشن الو . هللا الا دعت الا مكتيبو انئيب ءاوس ةملك ىلا اولاعت باتكلا لها اب لق]

 اردبشا !ولوقف اولوت ناف ٠ هللا نود نم ابابرا اضمب انضمب لختي الو ٠ اًئيش هب
 . هلمفل كلذ يف رخ عب وأ ارخ ملع ولو )١1([ نوملسم انأب

 الاخنما ءاوسلا ةملكلا هلع ىلا باتكلا لها وعذب نأ ةهدذع دبحمجب ىرحالا ناك

 . ملسو هيلع هللا ىلص هيبئب ءادتقاو « هبر رمال
 بصعتلا لدين ىلا ميهموق ةوعد ةركفلا هذه يلماح نييبوروالاب ىلوالا ناكو

 كلذب نومدخيف . مهلاع بيرختو نيملسملا لالفتسا نع مهلود ىهنو ٠ دقحلاو
 . هءأوسلا ىلع نيملسملاو نييحيسلا

 اطخاو . نابدالا نيب بيرقتلاو فيلاتلا ىلا هتوعد يف هدبع دمحم اطخا دقو

 لودو تائيهل ةيطم رام ىتح . نابدالا نيب بيرقتلاو فيلاتلا ةيعمج ءاشنا يف
 عيتا لب : مالسالا دحح مزتلب مل هنال الا كلذ اهنكمب ناك امو « مالمالا ىلع ةدقاح
 ١ اعرف هرمأ ناكف هأوع

 : مدلعحلا حالصا- ٍِ

 دلما نابو : يرصملا عمتجملا ذافتا ليبس ميلعتلا ناب هدبع دمحم نمآ
 :نيتركذم مدق دقف ناميالا اذه نم اقالطناو . حلاصلا ملسملا داجيا قيرط جمارلا

 نع ةئاتسالا خيش نالعا دعب ةينامثملا تاطللا ىلا تورب يف اهمدخ ٠ ىلواآلا
 . ديمحلا دبع ناطلسلا نع ميلعتلاو سرادملا حالصاب ةينس ةدارا رودم

 . هافنم نم هتدوع ”بغ رمورك دروللا ىلا ةرهاقلا يف اهمدق ةيناثلا
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 . امهدامعنبأ رصبشت نيتحثاللا نيتاه نومضم صخلت نأ لواحتس نآلاو

 . ١؟.6 ةيناثلا يدامح ؟" يف ةناتسالاب مالسألا خيش ىلا ةمدقملا ةحئاللا
 هترئدقم ىلع ءاتثلابو © هلاجرو مالبإلا ميش حام ةحتاللا ؛ هذع فمحم مدق

 نيده داعأو © مهسفنا طاطحناو © نيملسملا عابط ىسساكتنا راوص مث . هملعو

 © فمضلا اله لالفتسا بئاجحالا ةلواحم نيبو : ينيدلا فعضلا ىلا نيقلخلا

 ةلودلا عاقب فلتخم يف ةئبنملا سرادملا قيرط نع نيملسلا بولق ىلا ذافنلاو

 هذه ررخ نيبو . ريرفلاو ةيرازملاو ةيعوسيلاو . ةيكبرمالا دهامملاك ةينامثملا
 ةيمالسالا سرادملاو بتاكملا ىلع جرعو : ةمللا ةئشانلا ىلع ةيبنجإلا سرادملا
 ةلمتشثم :٠ ةيناثلاو .. ةلمج ينيدلا ميلعتلا نم ةيلاخ © ىلوالا : نيتنفب اهددحن

 دمحم ىريو . رصتخم هجو ىلع تادابعلا ماكحا زواجتي ال هنم ليلق ءيبش. ىلع
 نورغي مهارت اذهل مهتاقبط فالتخا ىلع نيملسملا لمش دق ةديقعلا فعض نا هدبع
 ٠ ينبذدلا ميلمتلا روصق ىلا فعمقلاو نالذدخلا اذه ديعبو . ةيركملا ةمدخلا نم

 امآو : اهنوركذ ءامسأ الا نيدلا نم مهدنع قبب مل ةيحان لك يف ةماعلا روبمجن
 ضئارفو هساحنلاو ةراهطلا ملع مسهصملا» ناك ينيدلا ملعلا نم انيك اوباما نيالا

 ةباهن يف ب هديع دمحم نيسو . كلذ يف رمحنم نيدلا نا اونظو مايملاو ةالملا

 ضمعب جاردا ةيميلعتلا لوادجلا حالصا نم دري مل نيئمؤملا يما نا  ةمدقملا هذع
 . ةديقعلا هب ىوقت نف ىلا رظنلا هيجون ديري امنا . ةيبقفلا بتك"

 .ةقبط لك ميلعتل ةعجانلا ةليسولا ددحيو « تاقبط ثالث ىلا سانلا مسقب مث
 ةءارقلاو ةباتكلا مىدام دنع مهب فقوبي نيذلا نيمللا دالوا مه :'ىلرآلا ةقيطلا

 عض وت نأ يفبنش اذهيلو . مهتالماعم يف مولعلا هذهب اومفتني يك باحلا نم هيشو

 : يتآلا هجولا ىلع ينيدلا ميلعتلا بن“ بل
 الب ةئنلا لها دنع اهيلع قغتملا ةيمالسالا دئاقعلا يف رصتخم باتك ٠ الوا

 , ةيمالمالا فئاوطلا نيب فالخلل ىن رع

 ةئيبخلا قالخالا نايبو لامعالا نم مارحلاو لالحلا يف رصتخم باتك : اينا
 . ةبيطلا تافص'او

 هيلع هللا ىلع يبنلا ةوس لمجم ىلع يوحب رصتخم خيراتلا يف باتك : اثلا
 . نيدضارلا ءاقلخلا خيراتب كلذ عبتب مث . هباحصا ةريمو ملسو

 ةيئاطلسلا سرادملا يف نوملظتن نذلا نيملسلا ءانبأ مل 9 ةيناثلا ةقيطلا

 نا مهنم ةلودلا مهي ىدلاو « اهولت امو ةيبطلاو ةيركسعلاو ةيعرشلاو ةيكللاو
 نأ دعب ةفعسبضطلا هذهو 8 اهتوؤش نم هيلع اوظفحتسا ال اظافح ( اهل ءاتمأ اوئوك

 بتك  مدقت امدعب اهل دازي ينبدلا ميلعتلا ادبم يف ةقبالا ةقبطلا كراشت
 ىلع ةبدادعالاو ةيلاعلا سرادملا يف مهل عضوتف اهفن نونفلا كلت نم ىلعأ
 : ينألا هجولا

 ءرظنلا لوماو قطنملا نف يف مهملا ىلع ىوتحي مولعلل ةمدقم نوكب باتك : الوا

 .٠ لدحلا بتادآ نم هيو

 قى



 عم يعطقلا ليلدلاو يلقعلا ناهربلا دعاوق ىلع عضوي دئاقعلا يف باتك : ايبا
 همزلتست ام حاشبال ىراصنلا نيبو اننيب اميف عسوتي نا الا طسوتلا مازتلا
 . حضواو ىلجأ هجوب مه دام

 8 لئاذرلاو لئاضغلا باوباو ٠ مارحلاو لالحلا هيف لصفب باك : اثلاث

 عشب هجو ىلع اهراثآو اهللعو قالخالا بابسال حيضوتو « ةيادبللا يف امم لمكا
 سفنلا هيلا نمطتو © لفقملا هب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيسس ليصفت ىلع يوتحي ينيد خيرات باتك : اعبار
 هب ءاج امو . ةفلتخملا نورقلا يف ةميظملا ةيمالسالا تاحوتفلاو : هباحصا ةريمو

 ضحعم ينبد هحو نم اله لك ىلع نايتالاو : كلذ نم نوسامثعلا ءاقلخلا

 نيتقبطلا بك نم مدقت ام اولمع نيدلا نيململا ءانبا مه : ةثلاثلا ةقطلا

 ددوصقلا تافصلاب ميعلشك و . اهميف يف مهزايتما ناحتمالا فثشثو «© نيتفباسلا

 ىتح . لمعلاو ملعلا نم املا ةجردلا مهب ىقرب نا ىلع كلذل اوبختناف . اهعضوب
 ةيلاعلا سرادملا يف ينيدلا ميلعتلا مهب طانيف «٠ ةلملا ةادهو ؛© ةمآلا ءاف رع اونوكت

 . ةيدادعالاو

 نود نرئفلا ىلع :ةقطلا دله هيلا جاتحت ام نايب يف هدبع دمحم رصتقا دقو

 . الملق الا بتكلا نايعال ضرمتلا

 ابلطتو امهفت نآرقلا أرقي هيلا باتحب ام مها وهو ٠ نآرقلا مسفت نف : الوا
 . ةمكحلاو رارسالا نم هيف هللا عدوأ ام

 امو يلهاج خيراتو نايبو ناعمو وحنو فرص نم ةيبرعلا ةفللا نوف : ايناث
 . ثيدحلاو نآرقلا مهف نم اهب نكمتيل كلذ عبتب

 : هل ائيبم : نآرقلل ارفم ذخؤي نا طرش ىلع ثيدحلا نف .٠ اثلا

 ام وحن ىلع ةلماك ةطاحاو مات ليصفتب ةينيدلا بادآلاو قالخالا نف : امبار
 . ءايحالا يف يلازغلا مامالا كلل

 . ةيعرشلا صوصنلاب لالدتسالا نكمب ام هجو نم هقفلا لوصأ نف : اسماخ
 عوبطملا يبطاشلا خِيشلل تاقفاوملا باتك دصقملا اذهل ديفي باك لضفا ىرنو

 . سنوت يف
 هللا ىلص يبنلا ةريس كلذ يف لخديو ثيدحلاو ميدقلا خيراتلا نف : اسداس

 كلامملا يف تضرع يتلا تابالقنالا خيراتو ©« هباسحصأ ريسو © ليصفتلاب ملسو هيلع
 نم مالسالا ضاهنأ يف اهنم ناك امو « ةينامثملا ةلودلا مسيراتو : ىلوالا ةيمالسالا

 . ةيبيلصلا بورحلا دعب ىطسولا نورقلا يف اهابك يتلا هتوبك
 يناعملا ربرقت نم نكمتلا ضرفل ,لدجلا لوصاو ةباطخلاو عانقالا نف : اعباس

 . ناهذآالا ين

 . بهادذملا فالتخاو : دئاقعلا يف رظنلاو مالكلا نف : انماث
 مالسالا خيش رظن تحت ةريخالا ةقبطلا هده نوكت نأ هديع دمحم حرتقبو

 نسنرفقشلا بولبأ ددحتو ؛ صرصخم كلل يف هتانع تعت اهترادا نوكتو ©« ةهصاخ
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 اهزهتل بولقلا ىلا يناعملا لسري يذلا يباطخلا بواسالاب ةمدقتملا مولعلا يف
 . ةرصبلاو هبنتلا تاماقم ىلا ةلظفلاو لومخلا ”راقم نم اهزفتتو

 ٠ نيدشرملاو ةاعدلا يف مالك

 ةليلت ةينامثملا كلامملا يف ةاشنملا سرادملاو بتاكملا نأ هدبع دمحم نئيبب
 كلذل « يلاهالا ددع ىلا ةبسنلاب ليلت اهيلا لخادلاف © نيينامثعلا اياعرلل ةبسنلاب
 ةلودلا ديفتست مهحاورا حالصاب ربكلا روهمجلا اذه ىلا تافتلالا بحاولا نمف
 مسريو . نيدشرملاو ةاعدلاب الا حالصالا اذه متب نلو ©« مهاوس نم اهتدئاف مهنم
 مهلاوما تالفف اولذبي نا ءاينقالاو نيرسوملا ضيرحت هنا : لوقيف مهتابجاو ضعب
 اهنم اهب اولحتب نأ بجي يتلا مهتافص ضعب اضيأ مسريو بتاكملا ءاشنا ىلع قفنيل
 قالخالا للعب املع مهعسوأو . ةيعرشلا ةيبدالا نوئفلا يف اعاب سانلا لوطا مهنوك
 .اهحلصي امب اهيلا لوخدلل بولقلا ذهاتم سامتلا ىلع مهردقأو « سوفنلا ضارماو

 ساتلل الاثم نونوكيف مهلوق مهلمع فلاخب ال : ةررس سانلا موقأ مهنوك اهنمو
 دجاسم يف ةبطخلا حالصا ىلا ةرداملا حرتقبو . اهنوفتبي مهل ةودقو « هنودتحب
 . اهرامث يتّوتل ةعمجلا

 اهبلطتت يتلا دوقتلا داجياو بتكلا عضو بقع ىلع ةرقفلا هده ةياهن يف دربو
 مهتكس نبذلا نيركفلا ضعب مدقت نل ةمالا نا ٠ لوقيف درب ©« تاحالصالا هده
 . كلذ هنم بلط اذا اههضو يف مهاي نال دعتسم هناو : بتكلا هذه لثم عضو
 .لدبلا ءادنلو : ةاعفلا بلطل نوبيجتي نبذلا نينحملا  كلذدك  مدقت نلو

 : ةرهاقلا يف رمورك دروللا ىلا ةمدقملا ةحئاللا

 ةجاح تسيل : لوعين موكحلاو مكاحلا نم مالكن هتحنال ةليف كمعدم مدلقب

 بحاص لثمي مث . هحالص ىلا مهتجاح نم لقاب نيموكحملا حالص ىلا مكاحلا
 : لماعلاب الا لمعت ال ةلآلا نا امكو © منصلا يف ةلآ موكحملاو © عناصلاب ةطللا
 فصيف كردتيو . هتلاب الا ليملا لماعلل نكمي ال كلذك هدب يف الا اهرثآ رهظ الو

 : ةداراو دوو نادجو 5 اهنأب 0 ةله

 يسارا ويسب سو راما وقيفا لصفلا اديب . بلاس

 نيب رصما نس وقن يف لعاف مظما نا . لوقيف نيب رسملا دنع نيذلا ةيمهأ ىلا ريلتالا

 .هفغس نورومام مكنأو : مكنيد نم سيل ةعفنملا هذه بحاص نا : مهل لاشي نأ

 ميراتلا رهظأ دق نكلو ٠ لوعيف فمضلاب رصم بمعش فصت يتلا ةمهتلا يفني مث

 يف امدق مهتباو © ممالا مجشثا نم مصخلا ىلع دشا اوناك دئاقلا دجو ىتم هنا

 لف



 كانهف ةحيحصلا ةيبرتلاب مهذخا : وهو نيبرصملا ىلا قيرطلا مسريو . نطاوملا
 ةطلسلا بحاص يدتهيو © مهبولق يف همارتحا ماظنلا ءىشنيو © مهلاوحا ملصنت

 مهروهمج دعب : لوالا نيبيسي ماظنلل نييرصلا راقتحا للميو . مهفيرصت قيرط ىلا
 سوفن يف عيبطت يتلا ةيبرتلا نم مهنامرح : يناثلاو © حلاصملا دوجوب ةفرعملا نع
 نيدلا لفلغت نيبيو . ةديقعلا ءوس ىلا رمالا عجرمو « ةدؤتلاو ةماقتسالا مهبلغا

 راص ىتح نيدلا ىلا دايقنالا تبرشأ نييرصملا سفنا : لوقيف نييرصملا سوفن ين
 حلاص ريغ اردب ردب دقف نيدلا قيرط ريغ نم اهحالصا بلط نم لكف « اهيف اعبط
 ىلع لثميو . هيعس قفخيو © هبعت عيضيو © تبني الف اهيف هعدوا يتلا ةيبرتلل
 يسسمالسالا نيدلا ةادامم مدع نيلتحملل مضوي مث . يلع دمحمب قافخالا اذه

 نيدلا ٠ لوقيف مهبلجو نيملسملا ىلع ةرطيلا قيرط ىلع مهلدبو 2« نييحي
 نسم نيملسملا مرحي الو © ةبحملا برح الو : ةفلالا ودع سيل يقيقحلا يمالسالا
 ةلمجلابو © نيدلا يف مهتع فلتخا ناو « ةحلصملا يف مهكراشي نم لمعب عافتنالا

 . لماعل ةلآ وا « سأرل اندب نوكت نال ةحلاص ةيعرلا لمجل لفاك لضفأ وهف
 براقي نيدلا عبتم وهو نآرقلا نا : لوعيف باتكلا لها عم نيملسملا براقت حرشو

 ضسمب يف الا نوفلتخي ال مهنا هيف لماتملا نظي ىتح باتكلا لهأو نيملسفا نيب
 رهزالاو ةيريمالا سرادملا حالصا ةطاسبو ةئوهس نيلتحملل نيزيو . ةلياق ماكحا
 © ةماعلا نم ةمواقم لقا دحب ال كلذ ىلا ناطلسلا ىوذ نم هجوتب نم ٠ لوعيف

 مبث . كلذ دارا نمل اهرغ يف دجوت ال ةصرف رصم يفو : ةصاخلا بلفا الو
 اهوسرفبو هلوصأ نيدلا نم  زيلجنالا نيلتحملا يأ  اوذدخاب نا مهلف ٠١ لوعب

 ال اهنع داز ال نوضرعتب الو « اهيلع ملعلا بالط سوفن اولمحيو ©« سرادملا يف
 . تابئالاب الو يفنلاب

 : ةيرصمالا سرانملا

 فرامملا نم اهيف سيل ةبريمالا سسرادملا : لوقيف اهتلاح هديع دمحم فصب
 ةراشاب اشاب يلع دمحم اهأشنا سرادملا هذه © ةحيحمصلا ةيبرتلا الو ©« ةيقيقحلا

 نم مل 5 ةيلاروملاو كارتالاو طووانرالا دالوا شعب ميلامعل نيب ون رفلا , ركل

 معض ونو : ليعاسسأ نمز اهيف سانلا ةضرو 6 سرادملا ةهلدهل دفسو ساسع لامها

 : ةموكحلا لامعا نم ام لمعب مايقلل هلهُّوي ام ذيملتلا ملعتب نا الا : لوقيف اهتباغ
 مالقأ يسارك نم ايسرك لفشب نا هل حيبت ةداهش ةهملب يف ٌن وكيل ىرخا ةرابعب وأ

 روصقلا آله اهبلا يدؤي يتلا ةحيتنلاو ٠ ىوبرتلا اهروصق رهظد و : نيواودلا

 سارل اندن نوكت نال ةحلاص ةيعر اونوكب نأ ىلا نيبرصملاب كلذ لوؤي الف : لوقيف

 ىف



 : ةييضحالا سرادملا

 ركنيو © ةيمومعلا ةيبرتلا يف ةيبنجالا سرادملا رثا فعض هدبع دمحم حرش

 ارئا ةيبنجالا سرادملا كلتل نا معز نم طلغ دق : لوقيف يبدالاو يسايلا اهرث'

 5 مهممأو سرادملا كلت ءاس زر

 : رهزالا عماجلا

 ةبقر اما : لوقيف رهزالا ىلا بالطلاب ثعبت يتلا عفاودلا هدبع دمحم ددعب
 مئ . تازايتمالا ضعب يف اممط اماو ؛ ةرخآلا باوث' ءاحر نيدلا مولع ميلعت يف

 بالطلا ةيسح نثأو حالصأ نع «هتلتاسأ عاشتماو ©« رهزالا يف ماظنلا هيواسم ركذب

 ماهوالاب ارثات برقا مهنأي هتلتاساآ فصيو : اهديفمتو هجمارب طاطحناو : هيف

 نوكيو ب رهزالا حالصا ليبس لسري مث . ةماملا نم سواسولا ىلا ادايقنار
 قالخال ذاتسالا دمهعتبو « ناحتمالاو سوردلا ماظن حالصاب  هيأر يف ةءادب
 . فاقوالا ةراداب وا فراعملاب رهزالا قاحلا حرتقيو : بلاطلا

 لثف بنيو « كلذ ةبوعص يفنيو « نيلتحملل رهزالا حالصا رما لهسيو
 © قثاللا جيرنتلاب دلخات مل اهنا ىلا اماع نيريثع ليق تمت يتلا حالصالا ةلواحم

 . رمآلا كلذ هب طينا اذا حالمالا اذهب مايقلل هدافعتسا حضويو

 : ةيلهالا بيتاتكلا

 بيلاتكلا ىلا ةيانعلا هيجوتب الا ملصت ال ةيريمالا سرادملا نأ هدبع دمحم ىربي
 ةيسباتلا ةمظتنملا بتاكملل ةبدغملا يه اهنال ندملاو ىرقلا يف ةرشتنملا ةرغملا

 ءيش مهناهذآ يف ناك اذاو © ىنعم رغب اظفل نآرقلا ظفح ىوس اميش نوف رعب
 . مقانلا ليصالا نود راضلا كئازلا الا وه امف نيدلا مساب

 نع ههعبو ؛« فرامملا قيرط نق ةمهشل كلذو ءاهعقلل جردتملا حالصألا حرتسو

 © بلقفالا يف دحاسملا ءادخ نيملعملا كلوا مظعم نا ةصاخو © فاقوالا قيرط

 دازي امم ىرصم اهنع ينغتسب ال يتلا ةبئانلا ةمفصلا بتكلا ضعب عبط حرتقمبو
 . بيلاتكلا كل يف نآرقلا ميلعت ىلع

 . ةيتادنيالا ةيمسرلا بتاكلا

 يف نهناب ؛ لوقيف ةيبادتبالا ةيمسرلا بتاكملا' ليمالت ةناهن هدع دمحم مسرب
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 ميلعتلا اذه نوكيف . كلذل دعمملا ميلعتلا ةباهن ىلا اويهذ نا نوعيطتسي ال بلاغلا
 . اعفان نوكب نأ لدب دالبلا ضارما يف ةدايز

 نسم مولعلا ءىدابم لاخداب : ديفغم ساسا ىلع بتاكملا هله حالصا حرتقيف
 بلاطلا ديومت حرتقيو . داللا ين ةيراجلا تالماعملا ىلع قبطني يذلا يليعلا اههجو
 يف هينامت ثناك امو دالبلا خيرات نم ءيش» هفاضاو « ةيعارزلا لامعالا ضعب

 دعاوقلا نم ءيشو : تاقوالا هله يف ةحارلا نم هيلا تراص امو « اهنمز قباس

 . «هف مل ىذلا ماظنلل ةماعلا

 : ةيلاعلا سرانلاو ةيزسههتلا سرادلا

 ركفلا بيذهتو ةيبرتلاب قلمتي اميف سرادملا هذه نع همالك هدبع دمحم رصحب
 نأ ىريو : اومنعت ام لاممتسا اونسحيل ليمالتلا سوفن يف حالصلا ادبم“ سرفو
 . دوقفملا اذه داحبا نيبرملا نم بلطي وهف كلذل اهيف ةدوقفم ةيبرتلا

 : مولعلا راد ةسردعو نويرملاو نوملءملا

 فر ركفيو - اهيلا باستنالا طورشو - مولعلا راد خيرات هدبع دمحم ضرمب
 يفارغجلاو ةسدنيلاو باسحلاو ءايميكلاو ةعيبطلا ىلع يوتحي يذلا اهجمانرب نم
 يف اذاتسا اينم هجرخنت دعب رهزالا بلاط نوكب نا يهو اهئاشنا ةباقو : خيراتلاو

 راد زاظن رما برفغتسيو . ةيمسرلا سرادملاو بتاكملا يف ةينبدلاو ةيبرعلا مولعلا
 نيرداق ةذتاسا نيوكت اهئاشنا نم ضرفلا نا عم ةيبرعلاو نيدلاب نيلهاجلا مرلعلا
 ديحونل رهزالا لحم مولعلا راد لولح ةيناكما ىريؤ . امهب نيفراع : ةيبرتلا ىلع
 . هتدمو . سيردتلا ةفقيرطب قلعتت احارتقا رشع ينثا ذافنا ةطيرش ةيبرتلا
 ... خلا رظانلاو

 1 رمورك درروللا يريلجنالا بلعثلا ىلا ةحنزللا هذهب ةديغع ديحم ةجحاوتن فيك

 هدشرب فيك !؟ نيملسلا رما حالصا هنم لماي فيك !؟ نيدلا ةرصن هنم وجرب فيك
 يف ةحلام ةلآ اونوكي نا نيملسملا ىلع ىنمتب فيك !؟ بعشلا اذه لخادم ىلا
 جفاربلا يف يضاملا عضولاب هتنراقمو يلاحلا عفولا ىلع ءانثلا حرتقب فيك !؟ هدب
 !؟ ةيساردلا

 زيلجنالا دقح تنابا يتلا انرصع ةقيقحب اشيا هدبع دمحم بساحن نل نحن
 داحلا مهقيزمتو : نيملسملا ةيلقعل قيقدلا مهبيرختو . مالسالا ىلع يميمملا
 . مهذالل

 مسلا ذافنأ يف ةديعبلا زيلجبالا ططخ تفك يتلا انرصع ةقيقحب هيساحن نل
 قسيهفحتل اهيلع اوراس يتلا ةمظنملا مهتاوطخو : يمالنالا عمتجملا داعبا لك ىلا

 . كاذ مهفده

 انما



 نم رذحت يتلا مالسالا ةقيقحب هبساحنس انلكل . قئاقحلا هذهب هبساحن نل
 . ةحضاو ةعطاق صوصنب مهل ميلستلا مدعو ؛ باتكلا لها ىلا نانئمطالا

 . (1؟.  ةرقبلا) [مهتلم عبتت ىتح ىراصنلاو دوهيلا كنع ىضرت نل]
 . (الا"  نارمع لآ) [مكبد عبت نم الا اونمؤت الو]

 مثتلم ام اودو الابخ مكنولاي ال مكنود نم ةناطب اودختنت ال اونمآ نيدلا اهيا ابز
 متنك نأ تابآلا مكل انيب دق ربكا مهرودم يفخت امو مههاوفا نم ءاضغبلا تدب دن

 (١١مث ٠ نارمع لآ) . [نولقعت
 اوناك ولو هلوسرو هللأآ داح نم نوداوب رخآلا مويلأو هللاب نرتنمؤب اموقك اموت الإ

 (؟؟ . ةلداجملا) . [مهتريشع وا مهناوخا وا مهءانبا وأ مهءابآ
 نوفلحيو مهنم الو مكنم مه ام مهيلع هللا بضغ اموق اولوت نيذلا ىلا رت ملأ]

 ١6( : ةلداجملا) . [نوملعي مهو بذكلا ىلع
 مهيلا نوقلت هللا نود نم ءايلوا مكودعو يودع اودختنت ال اونمآ نيللا اهيا اب

 هللاب اونمؤت نأ مكاباو لوسرلا نوجرخب قحلا نم مكداج امب اورفك دقو ددوملاب
 متيفخا امب ملعأ انأو © يتاضرم ءافتباو يليبم يف اداهج متجرخ متنك نا مكبر
 ملكل اونوكي مكوفقثي نا . ليبسلا ءاوم لض دقق مكنم هلعفي نمو « متنلعأ امو
 (؟١ ةنحتملا) . [نورفكت ول اودوو ءولاب مهتنلاو ميبدبا مكيلا اوطسبو ءادعا

 : رهزالا حالصا - 1

 : لطمالا) ٠ ظاقلا ةثالل هصاوخ ضعب ماما رهزالا ىلع هدع دمحم قلطا
 حميشلا هدبع ديحم باجأ دقو . ( «يرصم يلحم ظفل» بورخملا ©« ناتسراملا

 طظح يل ناك نا : هلوقب : رهزألا يف تملمعت دق تبأ ٠ هل ةلمج ىلع ىرحبلا دمحم
 نستكا نيئم رثع تثكم نا دعب الا هلصحا مل يئئاف ركذت يذلا ميحمصلا ملعلا نم

 نم هل ديرأ ام غلب مل نآلا ىلا وهو رهزالا ةخامو نم هيف قلع ام يغامد نم
 . . ةفاظنلا

 ناك كلذل : رهزالا نع هسفن يف هدبع ديبحم هنزتخب ىذلا عابطنالا وه ' اله

 يناثلا سابع ىلوت امنيح ةصرفلا هل تحال دقو ؛ هحالصأ يف ركفب نا نم دب ال

 سايم ردهمأف ٠ رهزالا ناش يف هثدحو : هب لصتاف ©: م امك؟ ماع ةب وب دخلا

 نوخكتن هناملع رياكا نم فلوم رهزالا هرادال سلجم ءاشناب يسفش امويرم اذه

 ةموكحلا امهتنيع دقف © نامل ىبركلا دعو هدبع دمحم امه نيلثثا اذم ام « اباختنا

 يف الو « امهباختنلا يف سلجملل الو «© امهب رهزالا ْميشل يأر ال 2« ىلجملا يف

 . امهب امهرش لاآادتسلا

 خيش نال : موسرملا اذه .رودص رثا رهزالل اليكو ةنوح خيشلا حبصا
 يبابتالا عانقا دعب هل اخيش حيصا مث ؛ اضيرم ناك يبابنالا دمحم رهزالا
 . ةيحالصالا هفادها قيقحتل هدبع دمحم عم نوامت دقو « ةلاقتسالاب

 ةنيزخ نم هينج يفلا غلبم ىلع لصحو يلاملا راشتسملا ىدل هدبع دمحم ىعس
 افي



 صرف يف مملبملا اذه ةدايزب دعولا مم 1840 ماعل رهزالا ةينازيم يف تمضو ةيلاملا
 يش يأرب ال مولعم ماظنب ملبملا فرصب نأ راشتسللا كلذ طرتشا دقو . ىرخا

 رسمهزالا يف تايترملل نوناق عضو طرشلا اذه ىلع هانب بلاطو .. داوهو رهزالا
 . هريغ وأ عماجلا خيش ىلا فلزت نود هذخاب ددحم بتار ملاع لكل نوكيل

 يارلا ناكو اهتابترمو فبرشتلا يواك نوناق نوناقلا اذه عضو الت دقو
 . هاشب نمع عنميو ٠ ءاثب نم يطمب عماجلا خيشل لبق نم اهيف

 مزاللا نوتاعلا مض وف .٠ ناحتمالاو سيردتلا ماظن ىلا ةديغع كيبحم ثفتلا مث

 ردصاف ٠ هذيفنتل لاملا هزوعا نكلو . هتاركاذمو سلحملا عامتجا دعب ضرفلا اذهل

 تنيب ٠ رهزالا عماجلل اهينج (؟77() فرصب فاقوالا ناوبد ىلا ارما يوبدخلا
 دب ددجح ماظن مضو مث . ةيرهزالا بتكلا راد ءاشنال ايينج (46) اينمو . اهفرامم

 . كلذدب نوناق رادصا دعب تابارجلا عيزوتل
 ىلا همدق كلذب اعورشم عضوف . سيردتلا بتك ىلا مث نم ددبع دمحم هجوت

 . هيف ثحبلل خويشلا رابك نم اماع نيثالث نم ةنجل تفلاتو . ةرادالا سلجم
 عورشملا نم عرف لك يف ثحبلل ىرفص ةنجل تبختنا من . هنم عفانلا رارقاو
 ىربكلا ةنجللا ىلا هتعنرو . اهلمع ةرغصملا ةتجللا نست' دتو . هيف اهبار ءادباو
 يف لمعلا فئوا ىريشلا ميلس ديدجلا رهزالا ميش نال هيف رظنت مل يتلا
 . عورشلا اذه

 ضعب ديدجت يفو . هنن عماجلاب هيحص ذاخيم ءاشنا يف هدبع ديحم حجن
 ة*لسل ضصاخ بيلح .يمت يو ىراخلا زناغلاب هةتراثا يف و . ةقوراألا ينابم

 . هل ةعبات ةيلذديصر
 ءاململا دالوأ تانرمو . نايمعلا ةبواز : اهنم دحملل ابافت ةدع لح دقو

 . ةيردئكسالا يف يتوسدلا دجم هب قحلاو . ميبلع رهزالا قفني نيذلا
 كلذو اهتباهن ىلا رهزألاب هتاحالصا يف يضمب نأ دديع ديحن عطتني مل

 . هابأ ةهتضفراعمو ٠ يىويدخلا عم همادطصال

 ىلا امهنيب ب  نيح دعب هتاليصفتل .ضرعتن يذلا _ مادصلا ىهتنا دقو
 رسثا رهزالا ةرادا ىلجم نم ناملس ميركلا دبع هليمز عم هدبع دمحم ةلاقتسا
 ينيبرشلا نمحرلا دبع خيشلا ىلع ةملخلاب ماعنالا ةلفح يف يويدخلا هاقلا باطخ
 دمتم هنا : هلوقب هذبع دمحم ىلا هيف حمل : م 15.25  ه 1755 مرحم 1إ/ يف

 . كلذ يف هتداع ىلع ابرج هليقتسي نم ةلاقتسا هلوبقل
 يف رهزالا ةرادا سلجم لامعا) ناوتع تح باتك امهتلاقتسا دمب ردص ,ىن

 يف نيب اضر ديشر دمحم نكلو «© كاذنآ هفلؤم مسا هيلع بتكي مل . !نينتس رشم

 ناملس ميركلا دبع حيشلا ذاتسالا وه هبتك يذلا نأ هدبع ديحم مامالا نع ههيران
 .*رمأبو ريخالا ةسف ره مانثا هتك هناو 3 لمعلا آد يف هلمزو © لس كمحم قب ملصم

 رضعلا اذهب دارربو (ةرادالا رلعم ءاضعأ دحا) ىلا باتكلا رثكا دنا دقو

 . ةءلالضف كابتححم
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 : ةيعرشلا مكاسملا حالصأ - ه

 نأربوعب ؟ يف ةيرعللا .رايدلا اينقب ةقيق دبحم نيني يااملآ مالا ردس
 نايبو ةيعرشلا مكاحملا شيتفت ءاتفالا هديلعت دعب ةموكحلا هيلا تدهع دقر <: 268

 بوجو نيثحابلا ضعب ىارو « اهللخ نم دالبلا تجض نا دمب اهحالصا يف هيار
 . ةيلهالا مكاحملا ىلا اهصاصتخا لدوحتو : اهئافلا

 ًءاقيقد اشيتعت اهثتفنف : يرحلا هجولا مكاحم رثكا هدبع ديحم فاط دقو

 ءاجف ةجلامملا بولساو ؛ للخلا هجوأ هيف نيب « ةحفص (م1) يف هريرقت عضو مل
 اهنكاما  ؟ . اهفئاظوو مكاحملا هلهىلا ةجاحلا ١ :ىلاتلا بيترتلا نمض مالكلا
 . ةبتكلا 2 *” .ةيلهالا مكاحملل ينابما اهتداشأ عم اهيف ةموكحلا رصقنتو

 ةمرسلا لفكب ام ا . ةيباتكلا لامعالا ١5 . باجحلا م . ةافقلا 1[ 
 نم ةيعرشلا مكاحللا ىلع درت يتلا دوقعلا 1 . رتاثدلا م . لمملا يف

 .ةيباسحلا لامعالا ١١ . ةظوفحلا رتافدلا نئازخ .١ . ةطلتخملا مكاحملا
 صاصتخلا 11 . ةمكحملا ليكشت ١١ . هيلع درب ام لك يضاقلا دييقت - 5
 بطلا وا نالعالا 1١1 . تامنارمللا ١١ . اناكمو ةدام ةيعرشلا مكاحملا
 روضح 15 . تاسلجلا 1١8 . تامصاخملا يف لكوتلا  ١ال . راذعالاو
 . مصخلا لاوس نود ىوعدلا هب لطبت ام ؟١ . ةمفارلا  _؟. . موصمخلا

 ىلع مكحلا يف ةضرامملا نم هعبتب امو عفدلا  ؟؟ . ةهلدالاو تادايشا "1

 ليفنتلا  ؟1 . ىوعدلا هيف حمست الام 50 . ماكحالا 156 . بئافلا
 ٠ شيتفتلا  ؟9 . ءارقفلل تاجوزلا ةريشك دسافم نم ىوكشلا هيفو

 يتلا حناوللا وأ ةحتاللا - ؟. . جاورلا دوقع ونوذام  ؟9 . نوماحملا  "؟ء

 . صقنلا نم اهيف امو مكاحملا هذهل ةيناعحلا ةرازو اهتعضو
 ٠ اهنلم تاحالصا ةدع ديفنت ريرقتلا ٍبلط دقو
 . ةيعرشلا مكاحملا نم صاصتخا ةرئاد عيسوت : لوالا
 براقتتل كلذو .٠ ةيفنحلا يف يعرشلا ءاضعلا بصتم رصح مادع يناثلا

 . ةيفنحلا هقف مهفب نأ ةيعفاشلا هقف يف عرب نمل نكميو ٠ ةعبرالا بهاالملا
 هيعرشلا تالماعملا ماكحأ يف باتك جارختسال ءاملعلا نم ةنجل فيلات : ثلاثلا

 . رصعلا اذه يف سانلا ملاعم ىلع قبطني
 : ةيعرشلا مكاحملا حالصا لوح نيناوقلا ىروش سلجم يف شاقن ىرج دقو

 عاطتسا نكلو ٠ ةحلام اهنأ ساسا ىلع اهحالصا يف رصمب يكرتلا يضاقلا عنامو
 : رومآ ةسمخ يف حالمالا ساساأ لسبو : سلحملا دييأت عزتني نأ هدبع دمحم

 ةفاضاو : ةبتكو ةاضق نم ةيعرشلا مكاحملا لامعل ميلعتلا ةقيرط ميوقت : اهلوأ
 ام ىلا تامولعملا نم اهب قلعتب امو يعرشلا ءاضقلا فلاظو هيلا جاتحت ام
 . نالا نوملمت

 . اهريس ماظتنا لفكي هجو ىلع ةيعرشلا مكاحملا حئاول ليدعت : اهيناث
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 مهف بيرقتل ةقيرط داجبا ىلع ةيفنحلا ويش نم ةعامج عم قافتالا : امهثلا
 . اهبسح ىلع سانلا ىضاقتي يتلا ةيعرشلا ماكحالا

 . مكحلاب هل موكحملا عافتنا لفكت ةيعرشلا ماكحالا ليفنتل ةدعاق عضو : اهمبار
 . ةلودلا يفظوم يتابب مهقاحلاو مكاحلا لامع تابترم ةيقرت : اهسماخ

 : عرشلا ةاسضق دهعم ل 5

 يحواف ههيجوت ىلع رطيسي ةاضقلل ادهعم ءىثنب نا رمورك دروللا دارا
 دقو . اهديفنتل ةموكحلا ىلا هرودب اهمدقيس ىذلا هدبع دمحم ىلا عورشملا ةركفب

 ىونسلا ريرقتلا نم 44 ةحفصلا 14 ةرقفلا يف ةلصفم دهمملا ءاشنا ةصق تءاج
 لصتا تنك] : هيف ءاج دّقف . 19.60 ماع هتموكح ىلا رمورك دروللا همدق يذلا

 تاذ تاعوضوملا يف ياأرلا لدابتل ةنسوبلا مكاح يئاط نورابلاب نيحلاو نيحلا نيب
 ىلع هفلخ ةدعامو هتدعاسم لففب لصحاأ نأ تعطتسا دقو : كرتشمللا عباطلا

 [وفيجاراسن) يف رجملاو اسمنلا ةموكح ايتاشنأ يتلا ةيلكلا نع ةيفاو تامولعم
 لك نم اهحاجن تنبثا ةيلك يهو (نيململا عرشلا ةاغق دمقب) ةاضقلا جيرختل
 ةزاتبم ةيبافك تاذ ةنجل فرصت تح' تامولعلا هذه تعفو دقو . هوحولا

 فورظ ملال ةهباشثم ةطخ عفو دصقب (هدبع دمحم) قبالا ربكالا يتفملا اهسارب
 ملقنلا تعضوو . قباسلا ةينوي رهش يف اهلمع ةنجللا تمتا دقو : اهتاجاحو رصم
 . ةيناقحلا ةرازو يف ثحبلا ديق نالا يبو © ةموكحلا فرعت تحل ةحرتقمللا
 يف بلاطلا رصحت ال يررحت عباط تاذ ةيفاقث جماربب بلاطلا دوزت مظنلا دذهو

 [ . ةصاخلا ةينيدلا تاساردلا

 يذلا ءاتنالا بصنمل امبت ىلعالا فانوالا ىلجم يف اوضع هديع ديحم ميعأ
 تاقوالا سلخم ىلأ قحالا حالصال ةحنأ مق فدقو ة م امكك ماع ةملتسنأ

 . اهب مث نم لمعلاو « اهرارتال
 ةفاضالاب باوبا ةعبرا ىلع يوتحتو ٠ نيرشمو اثالث ةحئاللا دله داوم ملتو

 يف ةماماإلا ةمدخللا بسترت يف وهو لوالا بايلا دح وبنو .٠ ةيمومعلا ماكحالا ىلا

 تغلتخا اذا الا دحاو نآ يف ةالصلل نيماما عامتجا عئميو © دجاللا عيمج
 ابتار ةمثآلا رفوا موقيو © ةبطخلا ةفيظوب مايقلا مامالا نم بلطيو . نئكامالا
 نيصنو 6 دهم لك يف نينذؤملا ةفيظو دحوبو . ةمثآلا ددمت لاح يف ةبطخلاب

 يئنذؤمو نيفلبملاو ةيئاقيلا قحليو . دجاملا ضعب يف ةمدخلل ايئر اظحالم
 يتلا دجاسللا يف الا اهتيلوُؤوسم دجاسملا يظحالم لمحبو . نينئؤلاب يناثلا ناذآلا
 : نيذامولاو ©« نيشارفلا لخدبو > بيترتلا لودج يف نوصوصخم ةنزخ اهل



 يسلمع عزوبو : ةمدخلا لفل تحت ... ملا نيباولاو © نيئاقمللاو « نيئالملاو

 . نيرخآلا دجسملا يفظوم ضمب ىلع يعادلاو رخبلا
 نينذؤملاو نيظحالملاو ةمنثألا بتاور تايئرملا يف وهو يناثلا بابلا ددحبو

 مم٠اوع يعاريو ؛ تاجرد ىلا تائفلا هله مسقيو © نآرقلا ءارقو ةمدخلاو

 . ميسقتلا يف ميلاقالا
 ارتاح نوكب نا مامألا يف طرنشيف ©« فظوتلا طورش ثلاثا بابلا مسريو

 : ناحتمالاب قثاللا بختنيف دجوت مل ناف ؛ ةيلهالاف نكي مل ناف ةيلاعلا ةداهشل
 هف رعم نزاخلا يفو . ةينبلا دوق : ةمدخلاو ٠ نينذؤلاو : نيظحاللا يف طرتشيو
 . ةباتكلاو ةءارقلا

 ىلع ايعومجم زواجتيب ال نا طرتشو : تاوالعلا عيزوت عبارلا بابلا ررقيو

 . ماقرالاب كلذ ددحب مث «© نالا هفرص راج وه ام
 ميهتابترمر نيعظولاب ناقلعتت © ةيمومملا ماكحالاب ناتقحلم ناتدام كانهو

 ْ . مهددع يف ةدايزلاو
 دقو . اهداوم مظعم رقأو . ةحئاللا هذه ىلعالا فاتوالا سلجم شتان

 ردصيو 2 اهلطعي لوالا لمج امم : هدبع دمحمو سابع نيب عارصلا اهرارقا تقاو
 . هفرط نم اهيف رظني ىتح « اهذيفنت فاقباب 11.4 رابا ١٠7خيراتب ايلاع ارم

 هيجوتب ةركلذم مدق ناب ةقباسلا ةبقعلا نم اءزج زواجت فاقوالا ريدم نكل
 فاقوإلا سلجم ىلا ةعباسلا ةحئاللا نم ايناج اهيف ىحوتسا هدبع ديحم نم
 . تدفنآو © لمفلاب ترقان « ىلعالا

 : نيناوقلا ىروش سلجم م
 بصتم هملت رثا نيئاوثقلا ىروش ىلجم يف امئاذ اوفع هدبع دمحم مبما

 ىوحبم هثفحف ؛ هنم ازيك اتقو لدخات ىلحلا لامعا تناكو : ةيرصلا رابدلل ءاتنالا
 نأ ١ . لاكو نق" ٠ س) مامالا سب رأت نم لراآلا ءزجلا يف ءاح امك اقر ديشر

 : رييغتلل ةفرع يهف ٠ ةتقؤم اهنيناوقو اهلامعا نوكت نأ هبشي ةيرصحلا ةموكحلا
 دعب يه ثبلت ال : دالبلل عفنا هنا ىرت ام ىلع ةموكحلا هرعتل امايا قفنت لمع برف
 قيقحت يف قفن' نا كشوبو . ليولطع وا مصق نمز دعب هنع عجرت نأ هرقت نا
 اهعنميو عفان هنأب عنتقت وا . ةموكحلا عانقأ ريتي ال مث ةريثك امايا رومالا سعب
 ام ناكل فبلاتلاو ةباتكلا يف تاقوالا هذه لثم تفرص ولو : هب لمعلا نم عنام
 ضرفلا نأ : هدبع دمخم لاقف . ةمالأ تيقب ام ةيفاب ةمآلا دهذهل ةياذه بتكت

 ثحبلاب مامتهالاو دجلا ىلع ءاضعالا عم نواعتلا وه سلجملا يف لمعلا نم لوالا
 ادادعا كلذ نوكيل ةمالا ين ماعلا يارلا ةيبرتو : دالبلا حلاصمو ةماعلا رومإلا يف
 ثب يتلا ةيبايتلا ةموكحلا يا) ىروشلاب ماكحالا يف لصفلل انم ةفئاط سوفنل
 اهتاق ىسللحملل ةرئاحلا ةاأيبلا يف هكلمللا هذه تعترأ اذاف (يناغفالا ةهذاتسا اهتركن
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 يف حالصألا ميئارج نم ةموثئرج كلذ نوكبو ايملخت يتلأ ةايهلا ىلا اهنم لقتنت
 | . داللا

 : ةيمالسالا ةيرخلا ةبصمحلا م

 رثا هئاقدصا نم رفث عم 1845 1 ؟١. ماع ةيممجلا هذه هدبع دمحم.سسا
 : تالفحلا نم ددعب ماقو رحم ىلا مدق ايسور ايواح اذوعشم نأ اهدافم ةئداح
 اضيا هلمف ام اذه ناكو : دلبلا ءارقفل ةريخالا ةليللا عير صصخي نا هئداع تناكو
 دمحم ماق دقن ةرهاقلا يف نيململاب ةصاخ ةيعمج دجوت مل الو . ةرهاقلا يف
 . اهئاشناب ةماع

 . اهينج (1.516) ذكئنيح اهلخد مبصا فقو م ..١4 ب 1؟]4 ماع اهسأرت
 . امس اهسرادمو ٠ انادف ؛05؟) اينايطاو

 هلاق اممو .٠ اهلاطبا لجال ةلتحلا ةطلسلا ىلا ةيعمجلاب صاخشألا ضمب ىمشو
 ةيعمجلا ىشيتفتىلا كلذ ىدأ دقو .اهدوقنب نادوللا يدهم دعات اهنأ : يشاولا

 نا هعتقاو هتدوع. رثآ رمورك دروللاب لصتاف . رصم نع هدبع دمحم بايغ لالخ
 لمحل دعتسم هنأو : ةمايسللل ةبئاش ىندا اهيف سيل « اهرهاظك ةيعمجلا نطاب

 ةيونس ةناما عفدي رمورك دروللا راص نا رمالا لآو . كلذ فالخ تبثت ةعبت لك

 دمحم نم بلطو ؛ ةيعمجلل ةعباتلا سرادملا بالطل مع ءزج هدبع فمحم رف
 . كلذ زجني مل هنكل «© هقففلاو دئاقعلا يف اجرنتم اباتك مهل عفب ناافر ديشر

 اهلكو مهأع اثاب نسح ركذ امك  ةيعمحلا هده ماشتأ نم هثياغ تناكو

 بولق رامشاو نواعتلا لجأل عامتجالا ىلع نيململا ديوعت : ةينيبات ةلفح يف

 لافتحالا يف كلدب حرصي ناك امك ءارقفلا ىلع ناسحالاو ةمحرلا ةفطاع ءاينغالا
 . ماع لك نم يونلا

 ٠ ةيبرعلا بنكلا ءايح] ةيعمج ل :

 .(ةيبرعلا بتكلا ءايحإ ةيممج) مسأ لمحت رصم يف ةيعمج هدبع دمحم سارت
 نبآال صعخملا باتك ميطب اهلامعأ تحتتفا . م 19..  ه ١14 ماعاهسا

 دوسمحم ديحم ميشلا عم ةحيحصت هدديع كمسم ىلوت دقو : ةقللا يف هديم

 يضر كلام مامالا ةنودم ءايح-! يف صصخملا مسلط دعب تعرش مث . يميتانشلا

 سنوت نماهيهخل رافحتسا يف ةربك ادوهج هدبع دمحم لذب دقو : هنع هللا

 . دالبلا نم امهرغو سافو

 ا د6

 ف 5



 . يحالصالا ركفتلا جئاعن

 رهزالاك هيف ةمئاقلا تاسسؤلا حالماب : نيّملسملا عمتجلاو درفلا حالصا نا

 .ةيرخلا ةيعبجلاك ةديدج تاسسؤم ءاشنابو « مكاحملاو ©« دجاسملاو « سرادملاو
 . ةهاضقلا دهعمو « نابدالا نيب براقتلا ةيعمجو « ةيبرعلا بتكلا ءايحإ ةيعمجو
 عقوأ دق مقاولا ةجلاعم يف بولنالا اذه نأ لقوا ©« يحالمالا قيرطلا اذه نا

 نحنو : ىرخا هيج نم ةيركف تافارحنابو : ةهجنم ةيسايس ءاطخاب هدبع دمحم
 . اهيفثب تافارحنالاو ءاطخالا ةلمج نضرعتسنس ناآلا

 ١ ةيسايسلا جئاتنلا :

 داجيا ىلا اليبس عمتجمللا يف ةيئاقلا تاسسؤملا حالصاب هديع دمحم نامبا نا

 ناك ولو ىنح 2 حالصالاب قعانت لك عم نوامتب هلمج نيَملسملا عمتجلاو درفلا
 اذه روص امأ . دمب يزيلجتالا لالتحالا وه وأ : ريلحنالل اليمع قعانلا اله

 : يهف هلحارمو نوامتلا

 ١ زيلجنالا ليمع اشاب ضاير عم نواعتلا :

 . يبارع دروث تقيس يتلا ةبرطخلا ةرتفلا يف ةرازولا ىلا اثاب ضاير ءاج '

 نوؤشلا يف رفاسلا بناجالا لخدت ىلع اجاجتحا تثدح يتلا لق العلا بفعو
 اوقففر نأ دعب نيحشثرم ةدع نيب نم هل زيلحتالا رايتخاب ءاح دقو . ةهبرصملا

 ةقالعلا رصمل يزيلجنالا لالتحالا دكا دقو . اهيف فيرش دمحم هفلس رارمتسا
 . اهلا ماع دعب تارم ةدع ةرازولا ةئائر ملتسا ثيح امهنيب ةنسحلا

 ةسائر ملتساف اشاب يضاير عم  اقباس انيأر امك  هدبع دمحم نواعت
 عم هنوامت ميتتما دقو : امهم. ماع (ةيرصملا عئاق ولا) ةيمسرلا ةديرجلا ريرحت

 يبارع دمحاب لثمملاو يبنجالا لخدتلل ءىوانملا رايتلاب مادطمأالا اثاب ئضاير
 ددعبو مهريكفت لطخ ىلا اهيف حمل هتديرج يف تالاقم ةدع بتك دقو هتعامجو
 . باوصلا نع

 ٠ يزيلجنالا لتحلا عم نواعتلا ؟
 .رصم ىلا دديع دمحم ةدوع لماوع نم ايساسا الماع ىزيلجتالا لالتحالا ناك

 نع ردص وفعلا نأ] ©: لاقف ةثيدحلا رعم هباتك يف كلذب رمورك دروللا حرص دقو
 . [يناطيربلا طقضلا ببب هدنع كيج

 ف دهلا نأب : لوقي لوالا . اهيلا هدبع دمحم هدوع دنع نارايت رصم يف ناكو
 نم دهروذج لامثتسا يف حالنمالا لك حالصالا نابو : لالتحالا درط وه لجاملا

 :يناثلا . دنب امين ينطولا هبزحو لماك ىفطصمب رايتلا !ذه لثمت دقو © رصم

 # _ .مالبالا ىفلا نفإ



 يرصملا بعشلا نوُؤوش فلتخم حالصا «© حالصالا وه لجاعلا فدهلا نأب : لوقب
 ةيدرفلا هفارمأ عازتناو © ..."خلا ةسايسو ريكفتو دامتتاو عامتجا نم

 دعب اميف رايتلا اذه روليت دقو : لالتحالا ةلازا كلذ دعب نكمي مث . ةيعامجلاو
 .٠ نيمأ مساق : لولغز دعس ٠ لثم هديمع دمحم ذيمالت مف ىذلا ةمالا بزحب

 .. خلا لولغز يحتن
 يحالصالا هطخ دفن . يناثلا رايتلا راصنأ نم  نذا ب هدبع دمحم ناك

 ةحئال  اقباس انيار امك  رمورك دروللا ىلا مدقو ©« يزيلجنالا لتحملا عم نوامتف
 . ةينواعتلا هتادادمتساب ا!رامشا ةحئاللا هذه تناكو : رحم يف ميلمتلا حالصال

 . لالتحالل قلطملا هميلت ىلا ةراشاو

 ناكو همم نوامتف . هدبع دمحم عم ةيحان نم ىزيلجنالا لالتحالا بواجت
 .عرشلا ةاضقل دهعم ءاشنا يف انبار امك هيلع ريسثي لالتحالا ديمع رمورك دروللا
 حضو دقو . ةماعلا ةبايتلا لاجر حيرت © اهنم ةريثك نوؤش يف هرثشتيو
 مامالا نع هخيرات نم لوآلا هزهلا يف دراشتسالا هله ةصمخ امر دكر دمحم

 نم ةماعلا ةباينلا ءافلا ىلع مزع رمورك دروللا نا ذاتسالا ملبإ : (155 : ص) لاقف

 ةاضفلا ىلع اهثالكوو ةبايثلا ءاسؤرو يمومعلا بئانلا لمع ةلاحاو ةيلهالا مكاحملا
 يف هرازف راظنلا ىلجم نم رارقب هذيفنت الا قب ملو كلذب ةموكحلا رمأ هنأو
 هب دروللا هربخاف : هريرقتل هيف راظنلا سلجم عامتجا ررقت يذلا مويلا حابسم
 ميظع ررضو : باوصلا لمتحب ال اطخ اذه ن ١ ١ هباجاق : هيق هبأر نع هلاسو

 ةاضقلا زجع اهمهأو : ةيتاغقلا ةيحلا نم كلذ هل حرشو : دالبللاو ةموكحلا ىلع
 نأ وهو رولا رظن يف مها وه ام كلذ ىلع دازو ٠ ةبايثلا لممب ضويهنلا نع

 اناسلو القعو املع دالبلا لاجر ىقرأ نم مه مهلمع ىغلي نيذلا ةباينلا لاجر
 و يروا قسيس الو هتفيظو ىفلت نم لك ةمه هجوتتنو : املقو
 اسم وأ . !مثك ايعت ماثقنلا نع نلووملاو دالبلا نوبعتيف ةئايلاب لامتشالا

 . داوحف اذه

 نيف راملا نم املك انرشتنسا دق نحنو هيحو مدلك اذه نا فسشيح دروللا لاق

 سلجم نأو انوقناو لب او هله لثم مهدنع دجن ملف ةرادالاو ءافقلاب

 ه1طقه ريرقتل ىويدخلا بانجلا ةسمائرب نيدباع يارس يف نالا معمتجس راظنلا

 كنزب مهئاذنا دعب نيدباع ىلا يفن , يباهذ نم كلذ فاشال دب الو ةلاملا

 سلجلا ةسلج رمخات ايجار هنيحمب يارسلا ربخاو ذاتسالا عدوف ماقو ٠ نوفلتلاب
 . [لمعلا اذه لطباو بهذن هروشح دعب ام ىل

 ..:ادخلم ىلا دادعنا لب رمورك دروللا دنع زيلكنالا عم هدبع ع ملو

 يف يئاضقلا راشتللا تيركلم موكلم رسلا ثدحت دقن ٠ مكحلا تايصخش

 مكاحملا نوؤش يف ميل هدبع دمحم داثرا حدتمان ء 156.2 ماعل مكاحملا نع هرب رقت

 دروا . هنافول فساو + نيناوقلا ىروش سلجم يف هتامدخ ىلع ىنثاو ٠ ةيعرشلا
 الوإ : 158 : ص) هخيرات نم ثلاثلا ءزحلا يف ريرقتلا اذه انر ديشر دمحم
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 ىلع  ملوكلم يلا يئاضقلا راشنسلا وه ثدحتملا يتاظحالم متح يمس
 ةبرصملا رابدلا يتفم ةافو نع ملكتأ نأ ريغب يضاملا ماعلا يف ةيعرشلا مكاحملا ريس
 يفسأ ديدش يدباأ نأو تلافلا هيلوي ربش يف هدبع دمحم خيشلا موحرلا ليلجلا

 ام لك يف انل دشرم ريخ ناك دقف هدقفب ةراظنلا هذه تباصا يتلا ةرابخلا ىلع

 نم ذدوزتلل امثك هيلا مجرن انكو ةيعرشلا مكاحلاو ةيمالسألا ةعبرشلاب قاعت
 لئاسلا يف ماودلا ىلع دؤارآ تناكو ةنيمثلا هتدعامب ةناعتناألاو هئارآ بئاص

 تناك ام اريثك . ركفلا يف ةعس نع ةرداص ةديدس ةينيدلاب ةييبسشلا وأ ةينيدلا
 ردعت ال ةليزج مدخب انل ماق دعف كلذ قوفو , اهلمع ين دراظنلا هذبل ناوعم يخ

 ةتقلعتلا تاحالصالا نم اريخا دانثدحا ام مظعم ين نيناوقلا ىروش سلجم ين
 ءارآ سلجملل حرشي ناك ذا ةيلاضقلا تاحالصالا نم اهريغو ةيئانجلا داولاب
 لاحلا ىمفتقا املك :يقيرفلا يضري لح نع ثحبيو اهنع لشضانيو اهتاينو ةراظنلا
 هيتعالطا ةعبو هكرادم ومسل ارث هتومب دانرسخلا ام يكبوعت بعصيل هنأو كلذ

 يف هفظوت ءانثا اهبستكا يتلا ةيصوصخلا ةربخلاو حالصإلا بورض لكل هليمو
 ةراظنلا ثناكو . ملعلا دهاممو ابدروأ ندم ىلا هتاحايسو فانئتسالا ةبكحم

 اهتبقارمو اهؤانم' عمزملا نييعرشلا ةاسضقلا ةسردم ميظنت رما هيلا لمكك نا ديرن
 مايعت' ةمزاللا تافصلا زئاح يرغ دحا دوجو ردعمت هناف نآالا امأ . ةيلمن ةبتارم

 ةيناقحلا دراثنأ نا ىنثكخا دذمه لكلف هنجحرد نم برقت ةحردب ولو ةميلا هديب

 . [ددقفب اهتراسخب رمثت نوط انمز لظنس

 . مين دارادم هناب زيلكنالا عم هدبع دمحم نواعت اقر ديشر دمحم ررب دعو

 نكمأ امل ةارادملا هذه الولو] ١ ( 45 - نمر هخيرات نم لوألا ءزجلا يف لاق دمن

 الف . رمورك درول ةيرح ةعسل اهنم زيلكنالا هجرخبي مل اذاف . رصم يف شيعب نا
 ديلا دوبا جرخا امك ايننم ينلج خيو هجرخب ناك ويدخلا نا يف كش

 . |[ نيدلا لامج
 ىسلا . ربكم يف اهلك ةنتحملا ةطللا زيلكنالا عم دديع ديحم نواعت زواجت

 .هب هعلطملا ميتفث حمضتنو . اهسفن ارتلكنا يف نيت ررشتسلا سيساوجلا عم نواعنلا
 لاؤس ىلع اباوج ؛تنلي) رتسلا ىلا نيتثرعبلا نيتلاسرلا يف مهعم ديعبلا هنواعتو
 بقع رصم يف تاشن يتلا ةدبدجلا ةيسايسلا ةلاحلا يف يتفملا يار نع رخإلا
 . ممأ بسانملا روتسدلا يف هيأر نعو : انرفو ارتلكت' نيب يدولا قافتالا ماربا

 نحبو ٠ هخيرات نم لوإلا ءزجلا يف نيتلاسرلا صن اغفر ديشر دمحم دروأ دقو

 نع امهلقنن امهيف اهنع ا عيضاوملا ةروطخل ارظن  انرودب  اميلقنن
 : (1.5؟ ب م15) تاحففسلا

 ةيمسايسلا لاحلا يف هيار يتفملا موحرملا !تنلب نواكس درفلو) رتسلا لاس]
 ًارتككلاو انرف عميق وت بقع ىدولا قافتالا ماربأ نع رصم يف تانشن يتلا ةديدحلا

 ةنس وبام 3 موي يف هل هثعب باتك يف لاؤلا كلذ ىلع هتليضن هباجأف . هيلع
 : ليلق يوغل حيحصنت عم هحن اذه - 1

 * ن



 . لالتحالا عم رصمب ةرادآلا لكش يف لوالا باتكلا

 ره ىلع دمحم ةلئاع يف ةيويدخلا تيفب اذا ةيرصملا هرادالا يف يار نا

 : يتاب امك

 نوكي ال نأ بحي هنا وه درادالا كلت يف ةيئاسا ةدماق مهأو لوا ١

 تاراظنلل ةبذيفنتلا تائييلا لامعا يف لخادتلا هلوخت ةطلس يا يويدخلا بانجلل
 لعمجي نأ يغبني ال هنأ ىنعمب : ةيعرشلا مكاحملا الو : رهزالاو فاقوالا ةرادا الو

 . اقلطم ةبرصملا ةرادالا يف ام رثا (يصخشلا هلخادتل)

 بيرفتلا هجوب يلاحلا ىروشلا سلجم قسن ىلع سلجم لكشب نا بجي 5
 نيفظولا رابكو ءارزولا نوكي نأ يغبتيو - هنم لثما بيترنو . موقأ ماظن ىلع نكلو
 يف رزيلخنالا نم نيفظوملا رابك ضعب ماظتنا نم علمي ام كاه سيلو . هيف ءافعا
 روس سلجحلملا اذه ساشسصتخحا نم نوكن و . ةلنلاقعإ كلل يف هن رهملا ةموكحلا

 . ةديدجلا نيناوقلا

 نوعطوملا ةيبقدلم ىذلا هن ذيمنتلا تاطللا لخادتل دودح عض وت نأ يفينب ا

 درجم نويرصملا نوفظوفأ نوكي ال ىتح . مهسفنالا مهريغو نيراشتسلاك زيلكنالا
 . مهسسفنأ ءاملت سم هنود يار لو مهل ةدارأ ال ءامع تال)١

 ةيلخادلاو ةينافحلاك تاراظنلا نم ةراظن لك يف ةراذدا سلجم لكشي نأ 4( 
 لك ةعيظو نوكتو . ركذلا مدعتملا ماعلا سلجملا ةطساوب هؤاضعأ بختني .٠ التم
 عنوو . ةمهملا لئاملا تاليصفن يف ثحبلا ةيرادالا سلاجملا هله نم سلجم
 . ةموكحلا حلاصم نم ةحلصم لكل تاماظنلاو نيناوقلاو تاعورشملا

 ةفلمملا نووشلل ةيستلاب ايرابجا نوب فراعملا ةراظنإ نوناق عفوي نأ ه
 مايقلل يمومعلا لحدلا نم مسن سمخي نا يفينيو ٠ ميلعتلاو ةيمومعلا فراعملاب
 يفكن ينفلا ميلعتلل ىرخاو . ماعلا ميلعتلل سرادم حنفل ايفاك نوكي ميلعتلا تاقفنب
 . مكل هنندب' دك ماع هج رب يبار وه اذه داللا تاحاح دل

 دمه هنارآ يف عسوتت ن' هلاسب نيرهشب كلذ دعب تنل رتملا هل بتكف

 ةهيور لوط دعب هيلع ىلا هياجاف رصم يق هلناخدا مورملا روتندلل اجذومن عفبو
 هضرع رخآ لازسو لاولا اذه يف مهلارآ ذخاو كلذ يف هلاقدما ةرواشمو
 مقوني ام دف تاطايتحالا نم فختب نأ يفبني امب قلعتي اغيا تنلب رتلا هيلع
 ددلاو هل روفغملا ديع ىلع عقو امك روتسدلاب يويدخلا بانجلا ةقئا مدع نم هثودح
 لقب نا نكمملا نم نألأ اذا امع اضبا هنم رفتساو . ةينطولا لامآلا ىلع ىنف امم
 بعم اذا ناطللا ةلالج ةدايس تحت يلاو ةفصب يبوروا مما نييعت نويرسصملا
 .ةيروتسدلا راكنالا نم امان اعيشن عيضتم ةيويدخلا ةلئاملا نم ريمأ ىلع لوصحلا
 : يتأآلا باتكلاب كلذ عميمج ىلع يتفملا موج رملا تباحاف

 هنامسضل طايتحإلاو روتسدلا جذومن يف يناثلا باتكلا
 . مرتحملا زيزعلا يفيدم
 م ين مرؤملا كباتك ىلع درلا يف يئاطبا نع كل رذتعاو يتيحن ميظع كبدها

 نشا ١



 . امهريغو رهزالاو نيملعلا ةسردم يف ناحتمالاب ادج الوغسشم تنك يناف ةينوي
 قبقد هعوتوم نأو اميسإل : اذه مكباتك ىلع هيف مكبيجال ايلاخ اتقو دجا ملو
 . رظن قيقدو ؛ ورث ديزم هزوعبو ةباغلل

 ىلع نيعمجم مهتدجوف نييرصملا لضافأ ضعب عم تركاذتو اليوط تركف دفو
 نامسضب ةيزيلكنالا ةموكحلا مايق وه ةيرصملا ةرادالا نحل تايرورضلا لوا نم نا
 ىلم ةظفاحملاو هبايتتسا بقارت ابنا كلذ ىنعمو : هتلافكو دالبلا يف ماظنلا

 ةضرع روتسدلا كلذ عدت ال ناو « رصمل حنئمي يذلا روتسدلا ىلعو هرارمتسا

 . نيوددخلا لخدت
 مكحلا ةطلس عزن ىلا ةجاح ىقيت ال روتسدلا منمو ةتايضلا دده تبنت ىلمو

 فداصب ال يبوروأ يما نييعت ناف يبوروا مما نييعت ىلا الو يلع دمحم ةلئاع نم

 . مهتلاح نيسحت ىلع مهدماسي او يلاهالا نم الوب
 :ةصاخةفصب ةيتآلا لئاملا نمدهركذام ام هيف ىعارب نأ يغبنيف روتسدلا اماو

 نيتيتآلا نيتطللا نم ةطلب ةموكحلا نوؤش عيمج طانت نا ١

 . ةيئاضقلاو ةيرادالا نيناوقلا نين ةيعيرشت ةطلب طالت : الوا
 ةلطللا رمحت نأو نيناوقلا كلت ليفنتب فلكت ةيذيفنت ةطلب طانت : ابنا

 ىروشلا سلجم هانعأا نع هتاثعأ ددع لد رد ءالك د وأ باآوت سلجم يل ةيعب رمثثلا

 هةحاأو نوكتو هتارارق مرتحت ثيحب ةهيلاحلا هتامامتخا ةرئاد نوكتو ٠ يلاحلا

 .لاوحالا فورظ تناك امهم اهتاعارمو اهمارتحا مدعب ءارزولل حمي ال ناو ليفنتلا

 . هئاضعا نيب نم ةرازولا بختنتو ةفاك نيناوقلا ناي يذلا وه سلجللا اذهو
 تامورثشم مدقت قح لوخت يتلا ةرازولا يف هةيديفنتلا ةطللا رمحت ناو

 صاصتخا نم وه ابن قح نإل : اهدحو اهلل رثاتت ال ثيحب نا

 . بأوتلا ى

 نيناوقلا نسب طابتراايفل سيل يتلا ةماعلا لئام عيمج طانت نأ 5
 "يس ةموكحلا لاعشا نم كرح ال ن نآو - نيشايتاو بترلا م 8-1925 يسع ةرازولاب

 ينيدلا ميلعتلاب ةصتخلا حلاصلا رما اضيا اهب طاني ناو © يويدخلا بانجلل اقلطم
 حمم نأ نود نيشاينلاو بترلا عيزوتو ةيلهالاو ةيعريششلا مكاحملاو . دريغو
 . املطم اهيف لخدت ياب هومسل

 نم نوسوؤرم مهل ناكو زيلكتالا نم ءارزولا ضعب ناك نأ ىضرف اذا  '"؟

 نويوناثلا ءارزولا وا نويرصملا نوسوؤرلا ءالؤه ىطعي نا يفبني هناف نييرصملا
 كلذ هبشا امو نيدلاب ةصتخملا لئاسلا عيمج يف اولصفب نأب مهل حممت ةطلس
 يف ةيوعلا درجم نويرصملا نوفظولا نوكي ال ثيحب نييلصالا ءارزولا ةيقارم تحت
 ءافتكا سراثتسلا عي فئاظو ىفلت نأ يعفو . نآلا لاحلا وه امك مهندبأ

 املسم ءارزولا ىيئر نوك ناي ةرورضلا يضفت ةلاحلا هذه يفو ءارزولا ءالؤهب
 ةراظن ةسائر لقش نأ نود ةسائرلا ةقيظ وب آد ءددحم يمسرلا دزكرم نروك كثيحت

 . ةموكحلا تاراظن نم

 اذ



 نا يشعا نييرصملا نم ةموكحلا يف نيرخآلا نيفظوملا عيمج نوكي نأ ا ة
 ةيئانثتسا وأ تناك ةيئادتبا ةيلهالا مكاحملا ةاضقو تايريدملا ءالكوو نيريدملا
 مسلييعتو نيشتفمك زيلكلا نييعت زوجيو نييرصم نونوكي مهريقو ةباينلا ءافعأو
 ةيانمصلا فئاظولا يفو فراعلاو ةيسدنهلا حلاصملا يف فئاظو ضعب يف اضيا
 ةطاحإلا هيف رفونت ىرصم دجوب مل اذا ةصاخ فراعم ىلا اهيف رمالا جاتحي يتلا
 . ةينفلا فراعملا كلتب

 وه اميف بناجالا نيفظولا كلوا لمع رصحب نا لاح لك ىلع بجي هنأ ىلع
 ال ثيحب ءارزولا ةبقارل نيمضاخ اونوكي نأو طقف ميصاصتخا ةرئاد نمض لخاد
 .نييرصملا نيفظوملا ذوفن فاعضا ىلا يففت ةيئاضف وا ةبرادا ةطلم لقا نولوخب

 ذيفنت نع راظنلا اولاي نأ يف قحلا باونلا سلجم ءاضعا لوخي نا  ه
 . لامعالا يف للخلا نم عقب وا اطخلا نم مهنم طرفي ام ىلع مهودعتنيو نينارقلا
 فالخ عقو اذاو © لامعالا نم هب نوموقب ام بابسا اونيب نا راظنلا ىلع متحتبو
 ءاضعأ ةمخ نم لكشت ةنجل ىلا فالخلا كلذ لح رما لكوي راظنلاو باونلا نيب
 ةمكحم ءاضعا نم نيرخآ ةسمخو .٠ يرسلا عارتت الاب نوبختني باونلا سلجم نم
 راظنلا سيئرو سلجملا سيئرو : يرسلا عارتقالاب مهلثم نوبختني فائدتسالا
 . ةقلطمللا ةيبلغالاب ةنجللا هله مكح نوكيو فانئتسالا ةمكحم سيئرو

 سلجم نم ايهيلع نيرخآ ءاضعأ ةفافاب ةنحللا هذه ءاضعا ةدايز زوحبو

 . فانثتمالا ةمكحمو باونلا
 ةموكحلا هتمفو اطمللا اذه ىلع ىروتسد ماظن مضو ول هنا دقتعا يناو

 . اليثم هل فرعت مل الالقتسا اهتموكح تلانو دالبلا ةجاحب ماقل ةبزيلكنالا
 نيتلاسملا نيتاه ناف ميلعتلاو فراعملا نوُؤوش ميظنت ةداعإ ىسنن ال نأ يفينيو

 . لافتشالا ةرشابمب باونلا نلجم ادب يتلا رومالا ىمأ نم ابع
 : ةيتآلا ةيثاحلا هللذ يف عضو باتكلا اذه نم هغارف دعبو

 طابض ضعبو يزيلكتالا رادرلا نا : لوقان ةيرحلا ىلع ملكتا نأ تيسن دق»
 نم يفي ام نويرصلا لغشي نأ بجنب نكلو يرصملا يشثيجلا يف نوقبي زيلكنالا
 ةموكحلا تارو كلذ ناث تابوعص ضمب تماقو ضرف !ذاو : يشيحلا فئاظو

 . [ «كلذ يف ررف الف (تاواشثشاب) ينعأا هيف ريلكنا داوق دوحجو بوحو ةبزيلكنالا

 : يناعلا سابع عم مادطصالا - ؟

 ةطلب : ناتطلس كاذنآ رمعم يف تناكو ١ 14855 ماع مكحلا ىلا سابع ءاج

 تلثمت . ةيعرش ىرخالاو : ةيمتفم امهادحا . ةبويدخلا ةطلسو  لالتحالا

 . يناثلا سابع يويدخلا يف ةيناثلاو © رمورك دروللا زوجعلا بلعثلا يف ىلوالا
 دحلاو + ةلعحلا ةطللا م ررحتلا يف هتغرو 0 هيانشو يصاصش عاق دنا كارح دكو

 نا



 ىتح هترئاد تعستا : اريرمو اديدش الاتق ناكف . امهنيب عارصلا اهترطيس نم
 ب هلالخ  ىنناع عاطتسا م ملا ءارعشلاو ةموكحلا رئتاودو شسشيجحلا : تليش

 . هناح ىلا هلك بمعشلا بكت نا

 هحتتإو 1 هلاهربألا ىلا :هتفظيإ .ن 916 .جابع هلاوقا هتنقشبإ نإ رمورك دروللا دارا

 امدنع ىلوالا ةمرفلا ثءاجو : هتبرخ قفحيل ص رفلا نا نيحتو هيقارف . ا ددرمتا ن . يق

 هدم الدب يرخف نيسح نيعو . ةرازولا ةسائر نم يمهف ىفطصم سابع لزع
 ةلاقا ىلع يويدخلا رجأو . دروللا زهتناف . كلذ رمورك درروللا ع الباب افتكم

 رادتعا باطخ لامرا ىلع هريجأو . هنع افوع اثاب ضاير نييعتو ىرخف نيسح

 هتانع هجوب نأ يف ةديدش ةبفر بفري هنا ١ يلاتلا لكشلاب هتروص ددح هبلا
 بح ومب أضر للغش ريس هنأو ة ارتلكنا رع ةيدولا تاق العلا قده داحبا ىىلا

 . ليفتللا يف ةمهلا لئاسملا لك يف ةكلملا ةلالج ةموكح ةحيصن

 نع ايمسر رذتعي نا هنم بلط امثيح سابع يف ىرخا ةبرض رمورك قفحو
 ىلا اهادبأ يتلاو ٠ ىشيجلا بيردت ىلع هئاهر مدع نع منت يتلا هتظحالم
 ةفيحصلا يف راذتعالا رشف «© دارا ام ناك دقو . كاذنا شيجلا راذرس (رتفثتكاو

 . لالذالا يف ةدايز ةيبرعلاو ةيبوروالا فحملا هتلقانتو . ةيمسرلا
 . رموركل امئاد اهتباهن يف ةيلغلا تناك .. . تايرغفو تادبرض اهتعنتو

 اوحدميل : ءارعشلا ضعب ةلايثساب عارصلا تاعناسم رمورك دروللا لمكتسلاو

 . ميسن دمحأ رماشلا مهسأر يلع ناكو ؛ زيلكنالا تاحاالصاب اوديئو .٠ ةكبلا

 اا سايعب هدع ديحم لصتا عارصلا نم مومحلا وجا اله ةبادب يف

 للا اهعلا كب نأ ددع دمحم لواح دقو . رهزالا ةهرادا سلجم يف اودع

 مادصلا فنعو « ةلتحلاو ةيويدخلا نيتطللا نيب ةكرعملا ةرارح نكلو : اهفصمت:-

 نم اصملا كمي نأ نم هل دب ال ناكف كلذ نم هنكمب مل © رموركو سابع نيب
 نيمصاختلا نيف رطلا نحا بناج ىلا فعب نأ نم هل دب الو « ابيفرط دحا

 عارصلا مدتحاف 6 رمورك دروللا ةيأر تحت لاللتحالا بتاج دنع دمحم راتخا

 اههردصأ يتلا هدبع دمحم يواتفب سابع رلهشف . ةرشابم هنيبو ىساع نيب
 ؛ هل ةديّلا فحصلا قيرط نع مفوتلا قودنص ىوتفو ةيلافنارتثلا ىوتفلاك
 ءاهمكح سيسأاتل ةيوللا ةبسانملا يف ةيولعلا ةرسالاب هتيحان نم هدبع دمحم رهشو
 فاقوالا يف ةيحالصالا هذبع دمحم عيراشم سابع فقوأ . ةثيلا اهراثآ د ادعو
 ضعب ىويدخلا لادبتتنا لباقلاب هدبم دمحم ضراع : ةيعرشلا مكاحملاو رهزالاو

 . ةصاخلا هكالمأب فاقوإلا

 اهادعو رمورك دروللاب هذيع فيحم ةقالعب امر ديشر دمحم افرتعأ دقو

 هضهيرا' نم لوالا ءزجلا يف لاقم سابع عم مداصتلا ىلا تدا هلال بايسا دحا
 . (ها/ل6 © ص١

 دقف © رمورك درولو خيمشلا نيب ةقالعلا نسح نم ناك ام : ثلاثلا بسلا]
 ةمهملا ةيموكحلا لئاسلا ضمب يف هميثشتيو « هرفق هردقب و هلحب دروللا ناك

 بمس بير
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 مهب رادب ذاتسالا ناكو زيلكنالا ىلع يقارلا هبزح نادجوو هنادحو جيهب نأ ىماحتو
 اله نم هلحم يف اذه ركذنسو) كلذ نودب رصم يف ءاقبلا عيطتسي ال هنا هملعل
 اهناب ويدخلل ةقالعلا هله نوروصي (نوماّمنلا) نولاحملا نودسفملا ناكو (خيراتلا
 نا نظاو لئالا ىلع هومس صخفش ىلع وأ دالبلا ىلع يتاطيربلا لالتحالل ديبات

 هعفرت يف باتري الو « هدالبل هصالخاو خيشلا ةينطو يف كنب نكي مل ويدخلا
 وهف : هريمال صالخالل عفرتلا اذه نكي مل ناف © هترياثب دروللا ىلا برقتلا نع
 . [اهئاباو هفن ةماركل

 .ددضف ةهجوملا تاماهتالا ةلمح يف ددبع دمحم بناج ىلا رمورك دروللا فقو

 هل اهترثن جنرنالا ءماسن .ضعب عم هل ةيمش ةروصب هوءاج امئيح هنع عقاد دقف

 فرع يف ءاتنإلا اصح ءاردزا اهم !1لذه ناب هعانخأ اودارآو (ةررحلا) ةادن رج

 نسم لوالا ءزجلا يف افر ديشر ديحم هلقن امك رمورك باوح ناكف © نيملسملا

 هله نأ : لاقو ةفاخسلا هذه نم ةيرخس دروللا مسبتفإ ١ 08 ©« ص) هخيرات
 ىدال هلجم رفحتو انه انروزي ذاتسالا نكلو لصأ يدنع اهل تبثي ال ةروملا

 متهن نأ حصب ما ا١! انت وا هل ةناهأ دمن نأ ممي لهف + انلئاقم نم اهرغو رمورك

 . [اذهك امهم المع هيلع ينبتو ءالهجلا نيبصعتملا روعشب
 دقو . رمورك دروللا كلذب حرص امك ءاتفالا بصنم يف ةلتحلا ةطللا هتمعدو

 خيشلا نايإ : وهو 2.١( © ص) هخيرات نم لوالا ءزجلا يف حيرصتلا اغر لقن
 دروأ فقد. (اهل ةلتحم ىمظعلا ايناطيرب تلظ ام رصم يف ايتفم لظب هدبع دمحم

 دقوإ : (556 © ص) ءاج ثيح اهباشم احيرصت لوالا ءزجلا نم رخخآ ناكم يف

 يتفملا دف خيباشلا ضعب كيرحت ناك نأ ٠ ويدخلل لاق رمورك دروللا نأ قفحت
 يف ذوفن ىمظعلا ايناطيربل ماد ام هنأ لوقا نأب يل حملاف ءاتفالا نم هلصف لجال

 [ . تومب ىتح يتفملا وه نوكي هدبع دمحم خيشلا ناف رصم

 ىلا هانعت نكلو رصم دودح يف هدبع دمحم يزيلكنالا لالتحالا معد فق. ملو

 هرفس رماب رمورك دروللا هذبع دمحم راشتسا دقف . اهيلا هرفم نيح ةناتسالا
 :امل17/ ؛ ص) هخيرات نم لوالا ءزجلا يف كلذ اضر حضو دقو ؛«هءيش لك لبق اهيلا
 رمورك دروللا كلذ ركذدف ةتاتسالا ةرايزب ادبب نأ  هدبع دمحم ىا هل نع دقو]

 كلذ مم ساب ال هناو ةرايزلا هذهل رب هنأ نظب ال هنا هيأر ناكف هعم هل ثدبدح يف

 . [ةيخيراتلا ةلودلاو ةميدقلا ةمصاعلا هذه لاح فرصب ناب
 نم لوالا ءزجلا يف كلذ اغفر حشفو امك كانه ةيزيلكنالا ةرافسسلا هتمح دقو

 ةنئاتمالا مدع دمحم ىأا) خيشلا راز املو] : لاق ثيح (ه55 ©« ص) هخيرات

 هعامتجا دعب اميسالو اهيف سيساوجلا ريراقت نم بعرو هترايزل ناطللا برطضا
 ماقتنالا داراو . نيملسلاو مالسالا ةلاح يف امهرواحتو كلانه مالسالا خيشب
 ناطللا باتك سيئر ىدل يملا صلخأ قيفث دمحأ ىعس لئليحو © هلم

 ريق نم ةناتسالا نم ذاتسالا جرشب نأ لحال زيلكتالا ةراقفس ىدلو (نيباملا بتاكشاب)

 .856٠(: ©« ص) رفملاس فن لوح هخيرات نم رخآ عضوم يف لاقو .[هف رش سمب نا
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 ذاتسالا سيحب نأ يحليوملا مهرشو سيساوجلا ةياعمو نئاندلا نم دارملا ناكز

 ال اهناو دامرلماب تناك ةيناطيربلا ةرافسلا نا نولهجب ال مهو : ناهي وا مامالا
 . [هيللع تمدقا ول كلذ ىلع ةبديمحلا ةموكحلل تكت

 هتلنو ثيدحلا يمالسالا ركفلا) هباتك يف يهبلا دمحم روتكدلا عفاد
 هنيب ةنراقلا هدقع نيما ديكأ ديلا ىلع ركناو هدبع ديم نع (يبرغلا راممتسالاب

 ةهباشلا برقتساو .(ثيدحلا رصعلا يف حالصالا ءامع ز) باتك يف ناك ديحا نيبو

 ناك هنا ةلتحملا ةطلسلا مم هذبف فمحم مهأاقت يبهبللا روتكدلا ررب دقو . امهنب

 لاق ةيناث ةهج نم فاقوالا ةيفصت رارمتسا نود ةلوليحللو ةهج نم ةباقولل
 ةضطلسبو لالتحالا ةطلس : ناتطلس رصم يف دجوت تناك دقل] : 01515 . ا
 يله : ةدحاو ةطلس دنهلا يف دجوت تناك امني «٠ يويدخلا ةطلل يهو ةيلحم

 نيب يلاتلابو . رصمو دنهلا نيب ةقرافملا نم عون كائهف . يزيلكنالا لالتحإلا ةطلس
 ةلطللل هالامملاف . ناخ دبحا ديس مسلا فقومو هدع دمحم ميشلا فقوم
 «رامعتسالل تامدح قيقحتل وأ ذيصخش ةعفنم قيقحتل ةحضاو تناك كانه ةمئاقلا
 نود ةلوليحلل وا ةياقولل ناكف ةلتحلا ةطللا لثمم عم رحم يف انه مهافتلا اما
 ىرخا ةبجو اههيجوتو نيملسملا فاقوأ ةيفضتل ةعوفض وملا ةطخلا ليفلت رارمتلا
 . [نيريخلا نم تفقو يتلا ريغ

 تاطلس عم هنوامت نال هدبع دمحنم نع هعافد يف ءىطخم يهبلا روتكدلا نا

 وأ ةمالسلا راثبا انربتعا اذا الا « انيدو التع ةتللا م يزيلحنالا لالتحإلا
 : نييلاتلا نيببسلل كلذو . اندنم الوقعمو الوقم اقطنم ةليسولا ررم ةبافلا اذم

 امهيفنتف ب ةيويدخلا نم ةباقولا اهنا مضاولاو  ةباتولا ةجح اما ١

 رمتب نا نكبب ناكو . ١8415 ماع همكح ةبادب يف سابع عم ةنحلا هتقانم

 ؛رمورك دروللا عم نواعت نيح اهيلع ىضقو « اهيلا ءاسأ هنا الول ةقاذصلا هذه ىلع
 . يرزيلحتالا لالتحالا ةوق ىلا لماكلا زايحنالا زاحناو

 ةميدقلا ةقالعلا اهيفنتف نيململا فاقوأ ةيفصت نود ةلوليحلا ةحح امأ  ؟
 ىفنلا نم هتدوم ةبادب ىلا عجرت يتلاو ٠ يزيلجنالا لالتحالاو هدبع' دمحم نيب
 مادطصالا امأ ١ : ٠ ميله ماع رمورك دروللا ىلا ميلعتل ا حالصال ةحبال مدق ثيح

 بصنم هيلوت فعب ناك دقف فاق والا ناثي سابع يويدخلاو هدبع دمحم نيب لوالا
 . م 1819 ماع ءاتفالا

 5 : لضصتلا دوحو ريرمت ب 1

 ناكو 8 يرصملا ممجتجلاا نم فلختلا هةلازا يه هتماقآ لالخ اهب ىدات يتلا ةضب رعلا

 نييئامثعلا ملظو ايناطن رب لدع نَح نويراقت هتامعدو يناطنربلا رامعتسالا ءالمع
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 . ةيناث ةهج نم مهدادبتتساو نيينامثعلا بيرختو : ةهج نم مهتيرحو
 لتحمللا مم يد يز تاذ ةيرهزا ةيصخش# ددبع دمحم نواعت امئيحو

 .هلطاب معدو : لالتحالاب داوعد هل ررب دقق : ةيحالصالا هحمارب ديقتت ىلع يبنجالا
 ك2 2 ارب رورو رح يو

 وو

 8 هنو ومس لس هب
 وييووبببسرسجوجو

 هرم سعت سجس ووجوب

 . طلمع فههق يأ ةيسايس ةسرفمف نيوكت ه ©

 . هضارغأ ققحت ةيسايس ةسردم هذيمالتو هدبع دمحم ين لالتحالا دجو
 ةثيدحلا رصم باتك يف اهنع رمورك دروللا لاق دقو : اهانمنو اكاعرن ٠ ةبرام ذفنتو

 ةبيرق . ةئيدح ةيركف ةسردلاسؤم ناك هدبع دمحم نا] : (16. 7 194 - صا
 .[ةركيلع ةعماج سسسؤم دنهلا يف ناخ دمحا ديسلا اهسسا يتلا كلن نم هبشلا
 لكتب نوريدجو : يبوروآلا حلصملا نوع مهنا دكؤيو هدع دمحم دذيمالت حدتمبو
 موعب هنا ىلا مجرت ةيسايسلا هتيمهأ نأإ : قباسلا همالك اممتم لوقيف ةدعاسم

 هتلردم ليمالتو وه هنأو نيململا نيبو برغلا نيب لصفت يتلا ةاوهلا بيرقس
 نويميبطلا ءافلحلا مهف عيجشتلاو نوعلا نم نكمب ام لك مهل مدقب ناب نوقيلخ
 . [يبوروآلا حلصملل

 نو بملأ دديع دمحم دذيمالتل مدقق . هل ططخ ام رممتملا قفح دق العفو

 -«-لطس ىلع لولقز دم وهو مهدحا افط ىتح طيشنتلاو فطعلاو : ميجشتلاو

 . رصحل عزانم الب اميعز حمصاو 1919 ةروث رثا مهامحلا
 ةييسسللا

 : ةيركفلا جتاحنلا . ب

 تقولا يف نمي ناك هنكلو . رما لك يف اهل هديلقتو ؛ لاجم لك يف اهنم
 ساكتنالا نمؤي الو ةهج نم نيململاو برفلا نيب ةمئاق ىقيتس ةوهلا ناب  هفن
 ادوهج بص دقف كلذل : هتقيقحو هتعيبط ىلع قاب مالسالا نا املط ةينا' ةهج نم
 مهدلاو © ىركقلا دنلا يطفل : لخادلا نم مالنالا لوحبو : روحت يك 5 مسك

 .ىرخا ةيحان نم جرحتلا نود اهلوانتو ةيحان نم ةيرغلا ةرافحلا تايطما ينبدلا
 يف كاذ هفده هل ققحت يتلا هتلاف هدبع دمحم يف رامعتلالا دجو دنو

 لبوحتلا كاَذ يف ىلوالا 5 وطخلاب هل أدت يتلا لق وأ 6 رب وحتلاو لبوحتلا

 دروللا هتك ام انأرق اذا ةقيمحلا هذه ةحص نم دكاتن نا نكمنو 2 ريوحتلاو

 5 يمالسالا ملاعلا يف يركفلا هدم كدمححم رود نع 135. ماع هرب رعت يف رمورك

 امأإ وهو :٠ ((996 © ص) هخبرات نم ثلاثلا ءزحلا يف ديشر ديحم ةلقث يذلاو
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 مينكلو ةباجتلاو ءاكذلاب نوفوصومف نوقداصلا هعابتأاو هدبع دمحم خخيشلا وديرم

 ةيسنرفلا ةروثلا يف تسدنورجلا ةلزنمب ةّيللا ةضهنلا ىلا رظنلاب مهو نوليلق
 نع جورخلاو لالضلاب مهنومري ميدق رمأ لك ىلع نوظناحملا نومطنتملا نومائاف
 نوريسيو مهيلا نيظفاحملا مالّوه نوليمتسي مهنأب لمي داكي الف ميقتسملا طارصلا
 مسالا ريغ مالسالا نم مهيف قبب ملو اوجنرفت نيذلا نويلملاو . مهليسس يف مهب
 «٠ نيبناجلا داقتنا ضرف وا نيفرط نيب طسو وهف . ةميظع ةوهب مهنع نولوصفم
 ةضراعم نا ريق نيرخآ نيبرزح نيب طئلوتم يئايس بزح لك لاح يه امك
 عممسب داكي ال ءالؤه ذا نيجنرفتملا نيبرصملا ةضراعم نم مهأو دشا مهل نيظفاحملا
 . توص مهل

 هدبع دمحم خيمشلا ناك يتلا ةئفلا هذه رمأ نم نوكب ام هللا الا ىردب الو

 ةئيهلا نم للختت اهؤارآ تناك اذا ام رهظب ىذلا وه نامزلاف اهربكو اهخيش

 يسلاوت ىلع اهءارآ ليقت نا ةيعامتجالا ةئيهلا ىسعو . الوا ةيرصلا ةيعامتجالا
 ممسيشلا موحرملا هيلا دشرأ يذلا ميوقلا ليبلا نا يف يدنع بير ال ذا مايالا
 ينبل هنم مخلا نيمللا نم حالصالا لاجر لمؤي يذلا ليبسلا وه هدبع دمحم
 نسم طيشنتو فطعو ليم لكب نويقيفح خيشلا عابتاف هيف اورام اذأ مهتلم
 . نييبوروالا

 اينيد مهل لح هنال هدبع دمحم 11.60 ماعل هريرقت يف رمورك دروللا حدتماو
 ثلاثلأ مزحلا يف كلذ اغفر ديشر فذمحم لفتو ؛ مهتيجأو يتلا لكاشملا ضعب

 تحبصاف ناشلا :ريطخلا ءاتفالابمتم ىلا يتر 855١ةنس يفو] :لاقف ((56 ©( ص)
 عم .يمالمالا عرشلا مولع يف هملضتل ةنييث ةميق تاذ بصنملا اذه يف هتروشم

 اهاتفا يتلا ىوتفلا هلمع عفن ىلع الاثم ركذاو نهذلا ةرانتساو لقعلا ةعس نم هب ام
 اباب مهل دجو دقف ريفوتلا قيدانص يف مهلاوما ممثت نيململل لحي ناك اذا ام يف
 . [ميش ين يمالمالا عرشلا اوفلاخب نا مف نم اهيف مهلاومأ ممثت مهل لحب هب

 ةوكلا اهورتعاو © اعئار ابيحرت هديع دمحم ةمردمب نوق رشتسلا بحر دقو
 (دجصحإ حمض و دكقفف . نيملسلا نيظف احملا رادج قرتخت نأ نكمد يتلا ةديحرولا

 رود ةقيفح ةيجراخلا ةرازو يراشتسم دحاو ©« مهشلا يزيلكنالا قرشتسللا
 داليلا لك يف نا] : (15 : نص) مالنالا هحتن نيأ يلا باتك يف هدبع دمحم ةمئردم

 طساوا نم ءازحا ضمبو ناتسناففاو برعلا ةريزج هبش ءانثتساب  ةيمالسالا
 ةيمالسالا دئاقعلا ليوأت ىلا يمرت اعاناو ةوق فلتخت ةنيعم تاكرح # ايقيرفا
 وحن اهبعشو اهعورف لكب هدبع دمحم ةسردم تهجتا دقو : لوقي مث . اهحيقنتو
 مارا اودان نيبيذدلا نيلفتسملا ءاملعلا نم ريثك رهظ دفل أب . فددهلا اذه قيمحت

 ليدعت نم مت ام نئظعم نا وه عقاولا نكلو . دنهلا يف اميسال ةأارجو امدقت رثكا
 يف ءاج ام يأرلا اذه عم قفتب اممو : ةيحطلا ةرظنلل ودبي ال يفخ ريوحتو

 نأ نم ©« هفن باتكلا نم ثلاثلا لصفلا يف ربافمماك ينامالا قرثتلا لاقم
 يحسم يدلا وحنلا ىلع يمالسإلا حالمألا ةكرح نأ ىرب © رثشملا (ثرتاب) بالا
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 . [ميجشتلاب ةيبرفلا ةيحيملا نم لياقت نا بجي ب نالا هيف
 ةثيدحلا تاهاحتالا) وه هل رخآ باتك يف هدع دمحم ىلع بج روتكدلا ينشو

 لوهعيف ديول فوفصلاب نوجزتمب نيذلا هتذمالت ىلعو « (مالمالا ي
 ءهالثنا تثششنا يتلا ف وفملاب نوح زتمب نييفيعحلا هنالمألت ناإ ٠ ىلا : ص

 نيهاهتا يف ءالؤص عمم نورب مهتكلو ةيئاملعلا تافلحلل نومضنتيو ايبوروا
 ةياعدل اددم > ىقيتسو ٠ تناك اهعيمج هراثآو ددجم حلصم هنأ كاذ . نيسكاعم
 ةيوق لاصتا ةقلح دلختلو ء ةئايلاو عامتجالا يناديم ين ديدجتلاو حالمالا

 ةوقف . يروتلب ال احالبو بفن ال ائيعم مودتل لب 2 ثيدح لكو ميدق لك نيب
 يفكي ذأ . فلس اميف هب حوبلا نع اورجع لصأ يأ بعشلا نيعلت مهلوخت همسا

 . باوصتسإلاو ناحتسالا لاني ىتح هيلا يارلا بسني نا
 يتلا ةوهلا قون اريج علم دق دهدبع ديحم خيشلا دجن ىرخأ ةيحان نمو

 يذلا  ويرافملا بهدمل عضاخلا يرصعلا ميلعتلا نع فاجلا يديلقتلا ميلمتلا لصف
 . [برغلا نم قرشلا ازف

 حاطحل قبالا باتكلا نم (1.  ملو) تاحفصلا يف بج روتكدلا نيببو

 يتلا ةديدجلا ةيرافحلا لكاشملا لح يف ريتع عساتلا نرقلا يف ةيرغلا ةيكلا
 يمالسالا نيدلا نا  هسفن تقولا يف نيبو . رشع نماثلا نرقلا لالخ اهتبجاو
 هلوقعم لولح ميدقت ىلع هءاقب ففويو . رثع عساتلا نرقلا يف لكاشلا هذه هجاوي
 امبوإ : (1. . ص) ةيلاتلا ةقيفحلا ررقب مث . ةيلكلا اهتطعا امك لكاشملا هذهل
 ريكفلا ين الئامم اروطن رظتنن نا عدب الف جئاتنلا تاذ يطعت بابسالا تاذ نا
 . ١[ نذا روطتلا اذه لصو ةطقن ةبا ىلاف . يمالسالا

 نيمللملا تافلؤم رثاتت مل : لوقيفف قبالا هلاؤس ىلع بج قرشتملا بيجي
 ةجينلا ىلا صلخيو ٠ ةيبرفلا ةيناملا دعاوقبو ةيويندلا ميلاعتلاب ديعب دح ىلا
 برقلا نيب ارمثات رثكالا قفراوفلا فحا موقفي انيف] : لوعيف (1. « ص) ةيلاتلا

 نرطعي ٠ مهسفنا نييناحورلا نأ برغلا يف دجن امنيبقف يمالسالا ملاعلاو يحيسملا
 ال . يخيراتلاو يفلفلا ركفلا ىرجملو رمعلا قوذل مئاللا ديدجلا ينيدلا لكشلا
 . ةيريحلا مهصقنت مهنا كاذ : نيمللا نييناحورلا دنع اذه نم ائيش دجن
 لكشب كلذ لوانت دق هدحو هناف . هنع انملكت يذلا هديع دمحم خيشلا الا مهللا
 ةيناحورلا ةيكيلوثاكلا ةطللا فقوم هش نينمللا ءاملعلا فقومف . ادج دودحنم
 لزنتت ال ةبالص هيف دنشم ضف رب صخلتت يهو . انتيندم نم ةلكشملا هله هجو يف
 . [ةديدجلا ةفسلفلاو ملعلل ميلست يأ يضترت الو

 لوقيف اهرامث توت مل هدبع دمحم تاميلعت نأ نم بج .قرغتلا بجمتي
 ايميفت ىلع مهفحو ٠ ءاملعلل اههمر يتلا هذبع دمحم حئاصن مقربف] : (45 : صا

 ةشثدحلا مولعلا ةفرعم مهل ميتن اينال ةوق نم اوتوا ام لكب اهنع عافدلاو اهقانتعاو
 ءىدابملا بالطلا يطعت لازت ال يرهزالا ميلمتلا قرط ناف . سانلا نيب اهتماشاو
 . [ركفلا لاحم يفو ملعلا لقح يف ةثبدحلا ةيئدملا هلا تلمو امع هبحطلا
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 ىرير .٠ رصم يف اينم دنهلا ين حجناو ىوقأ ةينابلملا ةكرحلا نا ىريو
 لواآل طخ زربادإ : (].9 هه ص لوقيف حلفا كانه ليواثلا ةسرفم نا  كلذك

 نع ملت تناك 18348 ىنرتملا) ناخ فمحأ ديلا اهدات ةيدنه ةبديدجت ةكرح

 .تحبصأ يتلا «درافيلا» ةيلكل ساسمالاب . مجري اهيف لخفلاو . مظتنملا اهروطن
 ةينيدلا دعاوقلا جزمت نا اهنم ةياغلا تناك يتلاو . ةيمالسالا ةعماجلا 111 دنم
 هتابثو ٠ هتطخ يف ىنمملا ىلع اهسسؤم رارصا ناو . ةثيدحلا ةيملعلا سوردلاب
 ةةعيطلا هتفباطم“و يمالسألا نيدلا ةحم ىلع ناهرلا لجحا نم : هتبرظن معد يف

 . [ . «يراشين» مسا ةسردملا هذهب اقصلا دق نارما
 باهذ مدع نمو . هباقن ىلع ةينيدلا ةديقعلا رهوج ءاقب نم هجاعزنا رهظيو

 درفتن | ٠ (١؟56 : س) لوقيت ىصتخالا اهانم ىلا ةيدناقعلا رومالاو نآرقلا ليوات

 ةحصو . يمالسالا نيدلا يف ةليم١ ةديقع هدحو جين هنوكو هباب يف نآرقلا
 بتكلا صوصعن داسفا يزاوي . نيريثكلا خسانتلاو ريفتلا مقر ل هتيعرشو هع
 ةيانع اذه هلكش ىلع هناقب يف نا ظحول دقو : ةيحيسملاو ةيدوهيلا ةسدقلا
 بجيف . لوقلا اذه نم رثكا ىلا جانحت درمامملا ةيمالسالا لايجالا نكلو . ةينابر
 مدعل لئابلا نم الو طخلا نم الو ضقانتلا نم نآرقلا يف ءيش ال نا تبشن نا
 ايش فشتكي مل رصاعلا يخيراتلا يئاورلا وا يملعلا ركفلا ناو : نمزلا هتففاوم
 ىلع اندمتعا اذا ايفلت ال ةجيتن ىلا اهب لعن .٠ درماوأو نآرقلا ةطلب ضراعب

 بوسلطملاف . اريتك وا ًاليلق هيف ضوخلا زوجي ا هئابو هللا مالك نم هناب لوقلا
 مسمانلا نايبل الو . ىمنلا يف ليدبتلاو ميفتلاو ىفقنلل ال . ليواتلا وه اساسا
 هنيق راهظا لبت هةيدالا» نآرقلا ةميق زاربال لب . .سشئانتملا خوسنملاو
 . #« ةيحورلا م

 سارملا بمحلا قيقدلا لكشلاو . هدع لاكشا تحت ريظب ليواتلا اذهو
 ؟يلعلا» ركفلا ىلا تسب ام عيمج نع . ةينارقلا رولا يف ثحبلاب صخلنب
 بهدملا اذهل رظالاب «بوركيم» ب الثم *نجد» ةملك مجرتت نذأ . ةلصب ثيدحلا
 وحن انتمقانأ ليم نم امكيت رثكا ينيل رمألا اذه نآإل . «يملعلاب هيبسشلا» يلقملا

 دنالا ليلأ نم وأ . شضرالا تانيط ماعر «نيركتلا رفد خيرات نيب هةساللا»

 . ةيبعش ةيملع تاحالطصا ىلا ةينيدلا قلاقحلا ةمجرت وحن
 هسردعب مهبيحرنو -م1لإلا ليوات ىاع نيقرشنسملا رارصا انيار نا دعب ناآلاو

 ماق يذلا ليودنا اذه وه امف . اتنديلا اذه نم امزج تعقح يتلا ددنع لمحم

 ىلع بيجن نأ لوادتس ١ هتاباتلا لداخ نم دداعبا يه امو ١ ددبع دمحم هب
 ٠ اياوز ثالث نم نيلاؤسلا نيذع

 ١ رانملا يسفتب ىمسملا نآرقلا ريسفت .
 . فيحوتلا ةلاسر سس ؟

 , ىواتعغلا  "؟

 هبت دب دبع
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 ١ - راثملا مسقت يف ليواتلا )١( ,

 .٠ ةكئذلملا مويفم لبوات_

 ريسسفت نم لوالا ءزجلا ىف نييداملا لوقع . نم ةكئالملا مويفم هدبع دمحم برقب
 ةكئالملا .مهف يف رخآ اهذم نيرفملا يفعب بهذو] © لوقيف 501ه : ىص) رانملا

 تاب ءامثا نم لامعالاب نيلكوم مهنوك نم ةكلاللا ين درو ام عومجمم نأ وهو
 :ةرايملا رهاظ نم قدا ره امب ةماخلا ىلا ءامبا اذهف نانا ظفحو ناويح ةقلخو

 تناكف ةردبلا يف هللآ هخفن صاخ حورب الا نكب مل تابنلا يف ومنلا اذه نا وهو
 لكف ٠ ناسنالاو ناويحلا يف لافب كلذكو . ةمومخملا ةيتابلا ةايحلا هذه هب
 هماوق امنئاف . هداحبا يف ةيهلإلا ةيكحلا هب تمت صومخم ماني مئاق يلك رما

 فيقوتلاب ةيمتا يف لاس مل نمو . اكلم عربشلا نال يف يمس . يبلأ حورب
 وه ام الا ناكمالا ملاع نم فرعب ال ناك اذا ةيعيبطلا ىرقلا يناعملا دله يمس

 . اهرثآ رهظي ةوق وا ٠ ةعيبط
 . اهطانم وه ارما ةقلخلا نطاب يف نا وه هيف عارزن ال يذلا تباثلا رمالاو

 يحولاب نموا ريغ ركنا ناو هركني نا لقاعل نكمي ال : اهماظنو اهماوف هبو
 يحولاب نيتمرملا يفعب ركنأ وا . ةكئاللا دوجتو ىلع ليلد ال هنا معزو اكلم هتيمت
 عرشلا يف درت مل هامسالا دذه نال . ايميبط امومان وأ ةيعيبط ذوق هتيمسن

 دوجوب رقيب لكف . تايمملا نع ءامنإلا هبجحت ال نم لتاملاو ةدحاو ةقيفحلاف

 ىلا هلقعيب لعي و : ميفلا قح همهفي 7 هناب ف رتعيو سحبو ىري ام ريغ ءيش
 بيغ امب فرتعا دفو بيفلاب نمؤي إل هنأ معزي يذلا ىلع اذامو . هيك كاردا
 مص قفتيأ درد# هرفقأ ال تنك ناو درث' فرعاو بينب قدما : لات ول هنع

 ىظحي امب ىظحيو يحولا بحاص ناسل ىلع درو ام كلذي مهفيو بيفلاب نينمؤملا
 ؟ نردمؤلا هب

 هجو هيف رماب مهي امدنع هرطاوخ نب نزاوو هفن يف رك نم لك رعشي
 افنتاه نأو هفن يف اعزانت كانه ناب . رشلل و١ لطابلل هحوو . مخلل وا قحلل
 دمب ال دخلا ىلا يعادلا فتايلا اذهو . هع هب عندي رخآو . ريخلل هب فتهب
 . [اناطيث ىمعي رشلاب فتابلاو : اكلم هللا هيمي نا

 ءامالا ذاتسالا ضرغ نا] : لوقيف رسفتلا ادله ىلع انر ديشر دمحم قلعيو
 : مهدوج وب ةكتاللا ركنم عاتقا دراقالابو ءايبالاب هنع رع ىذلا لبواثلا اده نم

 . [مهلوقع هلبقت مهدنع فولام ريبمتب

 ر هسنشلا سقت يش غامض مقسم مامآالا عوبيمو تانك يدنا يانملا ريسسفل ةسمارت يف اآايدعتعنا ب ١

 9 هيناسك هللآ دعلا « رس رخل
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 : هلع سيلبا عانتماو ةكتاللا دوجس ليوات - ب

 عانتماو ٠ ناسنالل ضرالا ىوق رخب مدآل ةكئالملا دوجس هدبع دمحم لآوا
 : (581 : ص) راثملا مقت نم لوألا هزجلا يف لاقف «© رشلا ءارغا ةوقب هنع سيلبا

 ىلا ةيآلا يف ةراشالا نوكت نا دعبسب الف ريسفتلا اذه ىلع يرجلا حص اذان]
 ايهماوق اهب يتلا ةياحورلا دوقلا نم ءاش امي اهربدو ضرالا قلخ ال هللا نا

 هادعتب ال تاقولخملا عاونا نم عونب اموصخم ىوقلا نم فنص لك لمجو .اهماظنو
 داطعاو نانالا كلذ دعب قلخو .٠ هب سخ يذلا رثالا نم هل ددح ام ىدمت الو

 . ضرإلا ةرامع يف اهيختو ىوقلا هذه عيمجب فرعتلل ادعتسم اهب نوكن ةوق
 .٠ مرخستلاو عوضخلا ىنعم ديني يذلا دوجسلاب هل ةوقلا هله ررخنت نع ربعو
 هفيلخ دريغل لعب مل يذلا فرصتلاو . هل دح ال ىذلا دادعتسالا اذهب هلعجو
 ىوقلا هذه نم ىنثتساو . سئرالا هذه يفي تادوجوملا لمكا هنال : هفرا يف هللا
 يتلا يهو ازل ملاعلا اذبب هللا اهزل يت'ا ةوقلا يهو سيلباب اهنع ربع ةدحاو ةوقف

 نع دصتو قحلا عابتا يف ىنراعتو صقنلا ىلا لماكلاب وا لامكلل دعتملاب ليمن
 اهب متن يتلا حلاصملاو عقتاملا ىلا داوق فرح يف ناسنالا عزانتتو ريخلا لمع

 . اهيلا لوصولل دمتم قلخ يدلا يدرجولا لامكلا بتارم ىلا لصيف هتفالخ
 هلا ىمي اهلإ ملاعلا يف نأ اويعزف اموق اهراثآ تلف يتلا ةوقلا كلت

 . وه الا هنمكح رارسا ملعب ال هلإ ةنحم اينكلو هلإب يه امو . رشلا
 دجن مل ليواتلا اذه لويق ىلا تلام افن نا ولو : اقلعم مامالا ذاتسالا لاق

 ام ىلا نفنلا نوكرو بلقلا نانئمطا ىلع ةدمعلاو . كلذ نم ايعنمب ام نيدلا يف
 . [قحلا نم ترمبا

 : مدآ ةيصعم ليوات 2 ى

 سم ةيرشبلا راوطا ىلا مشت اهنا ىلا حملاو : مدآ ةيصمم هدبع دمحم لآوا
 نم لوالا ءزحلا يف اذه هليوات نيب . ءاوتساو دشر : سعفان زيممت © ةلوفط

 داري نا حصيف : ةصقلا نم يغب اميف ليثمتلا اماو] : ((85 © ص) لاقف هريفن
 . ةفلاخملاو رشلا ىنمم هرجشلاب داري نا حميو ميعنلاو ةحارلا ةنجلاب

 ةبرطغلا راوطألل ليثمت ةبوتلاو مدنتلا مث ةرجشلا نم لكالاو : ةنجلا ىلكضف
 .٠ ةهيآلل يه ر ملسملا

 ينوي ةيفر نفقاثلا زييمتلا روطو .٠ هحارو ميعن روط وهو ةلوفطلا روط
 وهو ءاوتسالاو دشرلا روطو : ناطيشلا ةنروسوب ىوهلا عابتال ةسضرع ناسنالا
 ايلعلا ةيبيغلا ةوفلا ىلا ةدسشلا دنع هيف ءىجتليو ثداوحلا جئاتني هيف ربتعي يذلا
 لاثم ددارن' يف نانزإلا ناك ا!ذكين : ءلك رمإلا مج رب اهيلاو ءيش لك اهنم يتلا

 . هعومجم يف نانأآلل
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 موق .٠ ةرطفلا ميلس اجذاس آادتبا ةيعابتجالا هنايح يف ناسنألا جردن نأك

 اسم عفد ىلع انوامتم ٠ لدعلاو دصقلا ىلع هتاجاح بلم يف ارهتمم : هحرلا

 فلئاوط ميه هركذت ىذلا رحعلا وه اذهو . نوكلا تاحعزم نم هييع هاسع

 . يبهذلاب هيومسيو رشبلا
 سيل ام لواثت ىلا مهيدبأ مهدارفا ىفعب دمف هفرملا ميعنلا اذه هفكي مل مث

 يف املئاث ناك ام كلذ نم هينتو : ةذللا لايخ عم ًالبمر ٠ ةويشلل ةعالع :مهل

 روطلا وه اذهو © ءاقششلا فزئتساو : فالخلا مظعو عازنلا راثف مهرئاس سوفن

 . ممالا خيرات يف فورعم وهو يناثلا
 نازيمب رششلاو مخلا نزوو . ربدتلاو لقعلا رولع وهو 'ثلاثلا روطلا ءاج مث

 مسلس اهدنع فقيو تاويش' تاعزن اييلا يبتنت لامعالل دودح ديدحتو رظنلا

 . هللا ءاش نا ةباديلاو ةبوتلا روطع رهو تاغرلا

 ٠ مالسلا هيلع ىسيع قلخ ليوات ب د

 يىوق دافتما : لوالا : نيبجو دحاب ماللا هيلع ىيع قلخ هدبع دمحم لاوا

 نخرملاب دافتعالا نوكي ام اريثكو .٠ ايب لمحلا ثدحان اهب ميرم بلق ىلع ىلونسا
 ءاهب ميقلتلا ثدحان . ميرم ىلا هللا هلسرأ فيطل حور : يناثلا . هل ايبسم الثم
 5 ةقيثكلا ماسجالا يف ةقيضللا حاورألا رث اون ام ابلاغو

 (|!.34 ٠ سص) 5 مسسقت نم ثيلاثلا ءرهلا يف ليوا اله 3مل اهتم حضو

 عومجملا ىلعو بلقلا ىلع يلوتسي يدلا يوفلا دامتعالا نا ٠١ لوألا هجبولا] :٠ لاقف
 نسم يمكن . داتعملا ف الخ ىلع نوكب ام راثآلا نم دداملا ملاع ين ثدحبي يبهعلا

 ضرملا اذه ميئارج نم يش دهبدب يف سيلو اذك نتربب باعم دنأ دقتعا ميلس

 وأ حارقلا ءاملا ىعس مءيرما مكو . اضيرم رايو ميئارجلا كلت دداقتعا هل دلوق

 بابلا اذه يف ثداوحلاو . هب امومهلم تامف عفان مس هنأ ادقتمم هبرشف هوحن

 نم يه ام ىلع يهر . هتردق شحمب ادلو اهل بييس ىلاعت هللا ناب ترث
 محرلا يف لعف ٌرلامغلا دامتعالا اذيب اهجازم لمفنا . نيقيلا درتو ناميالا ةحم
 يفو .٠ تومي رأ ضرميف ميلسلا جازم يف يوقلا داقتعالا لعفي امك + حيقلتلا لعف
 . ريثدلا اذهل اممتم ىرخأ ةروس يف درو يذلا جورلا خفن ناكو 'ربيف ىفيرملا جازم

 فقوت هنايبو قداو ىفخأ ناك ناو قحلا ىلا برقا وهر : يناثأ هجولا
 : نامسف تاق ولخملا نأ يهر حاشألا يل حاورالا رقاق يف دزيتحو هةمدقعم ىلع

 ام يحلا فيذكلا يف ثدحب يذلا. وه فيطللا ناو . ةفيطل حاورأاو ةفيثك ماجا

 اذا هئايبآ نم ناك كلدذلو + حور ءارهلاو : ءهايحالا دذه تئاع امل ءاوهلا الولف

 . هيسانتل ءاب وارإا ثيلق ركل! لجالو ءارلا ركب حور اهلصاو . حيرلا كرحت
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 لاح يف نوكي داكي وهو . نيفيطل نيحور نم يح ءيش لك هنم يذلا هءاملاو
 نم ةيئابرهكلاو © يناثلا ىلا برقا هئنكو فيطللاو فيثكلا نيب اطسو بيكرتلا
 امانيمس يتلا ةفيطللا تادوجوملا هفهف . حابشالا يف اهلمفب كيهانو حاورالا
 انيار. دق اننأ ىتح «نوكلا يف دهاشن يدلا ريغتلا مظعم ثدحت يتلا يه احاورا
 . انتفمالف ءاملق نم دحا لاب ىلع رطخي نكي مل ام اهرارما نم رصملا اذه يف
 ناك اذاف . مظعاو لجأ لبقتسملا يف اهنم رهظيس ام نا مويلا انؤاملع دقتعيو
 زوجب ال ملف © ديرتو كردت اهنا ىلع اندنع ليلد ال يتلا حاورالا يف كلذك رمالا
 . مظعا ةديرملا ةلقاملا حاورالا ريلات نوكي نأ

 لسرا دق تانئاكلا يف ةئبنملا حاورالل رخملا هللا نا : لوقئف اذه دهمت اذا
 يف حيقلتلا هتخفن تئدحاف اهيف خفنو ارشب اهل لثمتف ميرم ىلا هدنع نم احور
 ١ ال ما ةدام ةخفنلا كلت ابيلا تلمح لهو . ماللا هيلع سيعب تليبحف ؛ اهمحر

 .ةكلالملا عرشلا نال يف ىمت يتلا ماورالا هذه لثمت يف ثحبلا امأ ٠ ملعأ هللا

 ارشب اهل لثمتف انحور اهيلا انلسراف) ىلاعت هلوق رسفت يف هيلع مالكلا يتايسف
 . [لمملا اذه يف يضملل انقفوو لجالا يف انل هللا انآ اذا . (ايوم

 : نجلا ليوت  ه

 رانغملا ريسسقت يف ثلاثلا مزحلا يف لاعف بو ركيم لاب نهملا 5اس .المطحم لاوأ

 ماسجالا نا : لاعب نا مصب هنا : ةرم رغ (رانمل) يف انلق دقو] : (55 © ص)

 تابوركيمابىمتو ؛ ةركملا تاراظنلا ةطساوب رصملا اذه يف تف رع يتلا ةيفخلا

 يف كلذ انلق ©« ضارمالا رثكال للع اهنا تبث دقو . نجلا نم اعون نوكت نأ حصي

 لياد ال امم ءيش ةفاضا وا : ءابطالا هررقو ملعلا هتبثا اميف عازنلا ىلا ةجاح
 نآرقلا نا ىلع هللا دمحنف ةيداحآلا تاباورلا ضمب حيحصت لجال هيلع ملعلا يف
 . [ملعلا همراعي نا نم عفرا

 : (ىتوللا هلثا يمحي كلذك) ةبآ يف ءايحالا ليوات - و

 اهيف متاراداف افن متلتق اذاو) : ةيلاتلا ةبآلا يف ءايحالا هذبع دمحم لوا

 مكتريو ىتوملا هللا ييحي كلذك اهضميب هوبرضأ انلقف .. نومتكت متنك ام جرخم هللاو
 . يدام ءايحا هيف دوصقفملا نا عم : يونعملا ءايحالاب (نولقعت مكلعل هتابآ

 انقف) © هلوق امأو] : (908. : ض) راما مسفن نم لوالا ءزجلا يف ءاج
 نووريو . نومتكي ام جارخال نايب وهف (ىتوملا هللا يبحي كلذك اهضعبب هوبرغا
 اهذخفب ليقو اهناسلب لوتقملا اوبرضا دارملا نا ليق ةرثك تاياور برضلا اذه يف
 نبا وأ يخا ينلتت : لاكو ةايحلا هيلا تداعف ه وب رش مهنآ اولاقو 8 اوحضاي ليفو

 5 ب .مالسالا ىفلا 15 0



 رهاظلاو . هليصفتب فيكف هلمجم يف تسيل ةبآلاو . اولاق ام .. خلا نالف يخا
 يف عزانتلا دنع ءامدلا يف لمفلل مهدنع ةليسو ناك لمعلا كمذ نأ انمدق امم

 نمف « هريغ نم يناجلا فرعيل هلتاف فرعي ملو دلب برق ليتقلا دجو اذأ لتاقلا
 تبت لعفي مل نمو مدلا نم ءىرب ةعيرشلا يف كلذل مسمر ام.لمفو هدب لصغ
 نال ةضرع تناك يتلا ءامدلا ظفح اذه ىلع ىتوملا هايحا ىنممو « ةيانجلا هيلع
 اذهز . ماكحالا هله لثمب اهييحب يأ سفنلا كلت لتق يف فالخلا ببسب كفت
 مكلو) هلوقو (اميمج سانلا ايحا امناكف اهايحنأ نم) : ىلاعت هلوق فح ىلع ءايحالا
 مث . نيتلآلا يف ىنمملا وه امك ءاقبتسالا انه هانمم ءايحالاف (ةايح صاصقلا يف

 «تاوادعلاو نتفلا بايسانم ليزيو تاموصخلا يف لصفي امب (هتايآ مكبريو) لاق
 ( هللا كارا امب سانلا نيب مكحتل قحلاب باتكلا كيلا انلزنا انأ) ىلاعت هلوقك وهن
 هلسر قدم ىلع ةلادلا هقلخ يف هللا تايآ .يف ريبعتلا اذه لثم لمعتبي ام رثكاو

 نومهوتت الق «© ةعبرشلل عوضخلا ةدئافو ماكحالا رارسا نتوهقفت يأ (نولقمت مكلعمل)

 هللا رمأ اوقلتت نأ بجي لب ٠ تقولا اذه يف ةعقاولا هلهب رصتخم عقو ام نا
 .٠ [تدعت رغ نم لوبلاب تقو لك يف

 :٠ ردعمسلا يفئ م ن

 هينوك ركمبو ؛ هب نآرقلا رارقا يفنيو : رحسلا ةقيقح هدبع دمحم يفني

 نيطايشلا ولتت ام ارمعبتاو) : ةيلاتلا هبآلا رسفب امدنع ةينيدلا ةديقعلا نم اءزج

 رحسلا سانلا نوملعي اورفك نيطايشلا نكلو ناميلس رفك امو ناميلس كلم ىلع
 امنا الوقي ىتح دحا نم ناملعي امو تورامو توراه لبابب نيكللا ىلع لزنا امو
 نيراقب مه امو هجوزو ءرملا نيب هب نوقرفي ام امهنم نوملعتيف رفكت الف ةنتف نحن
 نمل اوملع دقلو © مهثفعفني الو مهرشب ام نوملعتيو . هللا نذاب الا دحا نم هب
 ب لوعيف . (مهسفنأ هب اورشث ام ىلبو 0 قالخ نم ةرخآلا يف هل ام دارتشا

 ال نآرغلا يف كاصقلا هذه ركذ نكلإ ١11( ٠ سع) راتملا مفت نم - ءزجلا

 هذه يف رحهسلا ركذن احهيحص سانا نع اهيف ىكحب !م م لك نوكي ن ,) يمختس

 ناميلس ىلا رفكلا ةيسن نا امك : هنم سانلا فقثعب ام تابثا مزلتب ال تابآلا

 مل ولو نآرقلا يف تركذ اهنال ةحيحص نوكت نا مزلتست ال يفنلا نم تملع يتلا
 . يفنلا قايس يف اهركذ نكي

 ال رابتعالاو هظعوملا لجال نآرقلا يف تءاج صمقلا نأ ةرم مف انيب دقو
 يكحي هناو : نيرباغلا دنع رابخالا تايئزجب داقتعالا ىلع لمحلل الو خيراتلا نايبل
 مست ذاع نمو ء بذزاكلاو قداملا مهديلاعت نمو 0 لطالأو قحلا مه دئاسع نم

 ةرملا مسض وم ودعت ال نآرملا ةباكجف 5 . راسشعالاو هظعوملا لجال * راضلاو عفانلا

 بولساو قايلا وا ةرابعلا يف يتان نا دب الو ©« ةيادهلا نطوم زواجتت الو
 . [حيبقلا ناجهتساو نسحلا ناسحتسا ىلع لدب ام مظنلا



 لوقي مث اهثقايو د نآرقلاب رحسلا اهيق درو يتلا تابآلا عومجمم ركدي مل
 ؛ ةذوعشو ةليح امأ رضلا نأ ىلع لدب سس وصلا هذه عومجمو] ٠ (6.. 5 ضل

 اهب لمعلا نوميف نورثكالا اهليجيو .سسمانلا ضعب اهف رعي ةيفخ ةيملع ةعانم اماو
 يف ةشناسنالا نسسفنلا رثاثت هنم دعب نا نكمبو . هدذخام فطلو هيبس ءافخل ارهسم

 د نوعرق ةرحسم نأ هب نوخرؤملا لاق دقو . ةلعلا هله لثا ىرخا سفن
 لجرختو نيبامثلاو تايحلا“ روصب يصحملاو لابحلا راهظا ىلع قبئزلاب اونامتسا
 . ىعست اهنا

 نأ شاعملل ةليسوو ةعانص ةيسفنلا تارئاتلا اودختا نيذلا 'داتعا دقو

 نيطايشلا ءامسأ نم اهنا سانلا دنع رهتشا ةبيرغ ءامساو مهبم مالكب اونيعتسي
 اده لثلو : يعادلل نيرخم نونوكيو اهب اومد اذا نورضحي مهناو ناجلا كولمو
 نيطابسشلا نا مهاولا داقتعا هببسو : ةبرجتلاب فرع مهولا ةراثآ يف رثاك مالكلا

 سيلو رثاتلا ةيصاخ هيف نا دقتمي 'نم مهنمو ؛ هرمأ نوعيطيو هئراقل نوبيجتي
 لحتنم ينفي ام ةمهاولا سفنلا يف لمفت ةدمافلا ةديقعلا كلت امناو « ةيصاخ هين
 نا ءامهدلا داقتعا يف ببلا وه اذهو . هتدارا ريثاتو هتمه هيجوت نع رحلا
 نوملكتلا فلتخا دقو : بكاوكلا حاوراو نيطايسشلاب هيلع ناعتسي رحلا
 قراوخ نم مهقمب هاذعو : هماكحأ يفو رحسلا ةقيقح يف ءاهقفلاو نورفلاو
 ىقلتي رجلا نا مهقورف يف اوركذي ملو ةزجمملا نيبو هليب اوفرفو تاداعلا
 . [ةزجملا فالخب امطق يداع رما وهف لممعلاب رركتيو ميلعتلاب

 : دقعلا يف تانافتلا ليوات ب ح

 قلفلا ةروس يف تدرو يتلا . دقملا يف تانافنلا) ةبآ هدع دمحم لآوا
 دقملا يف تائافتلاب دارملاو] : (158 ٠ ص) مع ءزح ريسفت يف لاق دقف (نيمامنلاب
 . مهملامن مارض نم اهيلع نوقلن امب اهل نوقرحملا ةفلالا طباورل نومطقملا نوماثمنلا
 كثلواب مههيشي نا دارا هناش لج هللا نال دقعلا يف تانافنلاب ةرايملا تءاج امناو
 امين الثم هحوزو ءرملا نيب ةبحملا ةدقع اولحت نا اودارا نيدلا نيذوعشملا ةرهلا

 يتلا ةدقعلل الح كلذ نوكيل اهولحو اهيف اوثفن مث ةدقع اودقع ةماعلا هب نومهوب
 نيب ام لوحت ابينال رحسلا نم ايرض نوكت نا هبشت ةميمللاو © نيجوزلا نيب
 نادجو للفت ةميمئلاو « ةبذاك ةيفخ ةليسوب :ةوادع ىلا ةيحم نم نيقىدصلا
 قسافلا ركذ بقع اهركذ اذهلو . هتملظب هيف يسب نم ليللا للشب امك نيشدصلا
 ام كنع ركذب هناف ماثئمثلا نم ظفحتلل لاتحب نأ ذحا ىلع لهسب الو © بقو اذا

 اميرف كءاج اذاو : لوغي نا نكمي ام الو لوقي اذام ملعت ال تناو كبحاصل ركذب
 مظعا ةوق نم كل دب الف هبيدكت كنكمي داك ال ىتح قدصلا هبش امب كيلع لخد
 . [هللا ةوق يهو هيلع اهب نيعتست كتوق نم

 مآ



 :٠ ليجسلا ةراجحو ليبابالا ربط ليوأت بس د

 ةراجحو ٠ بابذلا وا ضوعبلا سنج نم هناب ليبابالا ريط هدبع دمحم لتوا
 لاق . ةبصحلا وا يردجلا ضرم ميئارج يه مومسم سباب نيط اهناب ليئجسنا
 ةروسلا هذه انل تنيب دقو] : "مع ءهزج نم ليفلا ةروس يفت يف هدبع دمحم
 ىلع تطقس ةسباب ةراجح نم تاشن ةبصحلا كلت وا يردجلا كلذ نا .ةميركلا
 . خيرلا عم هللا هلسري امم رطلا نم ةميظع قرف ةطساوب شيجلا دارفا

 لمحي ىذلا بابذلا وا ضوعبلا ننج نم ربطلا ادله نأ دقتعت نا كل زوجيف
 يدلا سبايلا مومسملا نيطلا نم ةراجحلا هذه نوكت نآو : ضارمالا ضعب ميئارج

 ؛هماسم يف لخد دسجب لمتا اذاف «تاناويحلا هذه لجراب قلعيف حابرلا هلمحت

 اريثك ناو . همحل طقاتو مسجلا داسفاب يهتنت يتلا « حورقلا كلت هيف رائاف
 نم هكالها درب نم كالها يف هللا دونج مظعا نم دعب ةفيعضلا رويطلا هذه .نم

 جرخي ال  بوركيملاب نالا هنومي يذلا  ريفصلا ناويحلا اذه ناو + رشبلا
 . اهئثراب الا اهددع يصحب ال تاعامجو قرف وهو . اهنع

 هيلا لصوي ام ريطلا نم هيلع هللا لسرأ © تيبلا مدهي نا دارا ةيغاطلا !دهف
 . ةكم لخدب نأ لبت هموت تكلهأو هتكلهاف © ةيصحلا وأ ىردجلا ةدام

 مصي ال امم ويف كلذ اذع امو . ةرولا يفت يف هيلع دامتعالا حصب اده.
 . [ةتياور تحص نأ ليواتب الا هلوبق

 موف ىلع يحولاو لقملا نيب ةلصلا ىلا هدبع فمحم ةرظن (يبرفلا رامعتمالاب

 امهنال ٠ لقعلا عم قفتي نا بحي يحولا نآب نمو هنأ ىلا لصوف © ديحوتلا ةلامر

 . لقملا رودل ميخضت اذه نأب كض ال . هللا ذننع نم ةيانه ارنمم

 هباتك نم (يحولاب لقعلا ةلص يف) ناونع تحت ةرقف يف يهبلا روتكدلا لوقي
 لاجرب لقملا لاجر ةلض وا © يحولاب لقعلا ةلص هحيضوت يفو] : (1597 © ص)
 ين دقر نبا هر اام هدبع دمحم ميشلا ىري ب ةيمالسآلا ةعامجلا يف صنلا

 «ةرحهلا نورق نم ثلاثلا نرقلا يف ةيميت نبا هآر امو ©« يرجولا سداسلا نرقلا

 : لوقي لقملا عم قفتي نا بجي يحولا نأ نم
 رهاوظ نم انيديأ نيب اميف : لقعلا لامعتساو رظنلاب باتكلا رمأ دقف»

 اًمهنو . هيلا اناده امب نيقيلل اليصحت « هقئاقد نم هيلا ذوفنلا نكمب امو « نوكلا
 ديلقتلاف ... مهؤابآ هيلع امب لخالا يف ممالا لاوحأ نم ىكح امب : ديلقتلا نع

 مق



 . )١( «ناسنالا لاحب لمكب الو © ناويحلا اهيف رذطعب ةلضم

 : ٠ اشيأ لوعبو
 نيد ال (« فئارقملا يف لديصحوت ند يمالسإلا نبدلا نا ٠ هداقتعا انيلع يذلاود»

 هءهارو امو ؛ هناكرأ ىونا يره لعتلاو 0 هتاوعأ دشا نس لفملا ا دفعا وقلا يش قب رفت

 . (59) «نيطالس تاوهش وا « نيطاخ تاعزنف كلذ
 راثآ نم اضيا رثا يناسنالا لقعلاو « هللا راثآ نم رثأ ةيهلالا ةلاسرلاب يحولاف

 ضرامب الو ؛ ضعب عم اهيهشضعي مهني نا بحب هللا راثآو © دوجولا يف هللا

 نيب ضقانت كانه نا ليحي يرشيلا لقملاو : اقلطم الامك لماكلل راثآ اهنال
 تضقانت وأ تفراعتولف 2« صقن لامنالا يف ضقانتلا نال «٠ قلطملا لماكلا راثآ
 قلطملا لامكلا مدع ىلع اهضقانتو اهمراعت لد : دحاو ردصم نم ةرداصلا راثآلا

 . فرصتلا اذهل
 امهالكو :افيأ ةياده رضصم يناتآالا لقعلاو © ةياده ردصم يحولا نال

 ةياُغلا ديدحت ىلاو © ناسنالل ةايحلا يف ميقتسملا قيرطلا ديدحت ىلا فدهب
 دب دحتلا يف اقفتب نأ دب ال ؛ ناشلا اذه امهناش نارمأو . دوحولا اذه يف ةرخالا

 . هدوجو يف هتياغو 2« هتايح يف نانالا قيرطل- . لقالا ىلع  يلامجالا
 ناك «© لععلا مادختساو يحولا هلامر قيمت نيب انالتخا كلاته نا ادب ناف

 . لقعلا مانختسا ءوس وأ ٠ يحولا ةلاسر فيرحت امأ : فالتخالا اذه اكنم
 : وه © ينانالا لقملا مادختسال ءيسملا كلذكو «© ةيواملا ةلاسرلل فرحملاو
 ميلِبَتل ىفطصلا لوسرلا الو « يحولاب لزن يذلا كلملا نسسيلو كانهو انه «٠ نانالا
 . ةلامرلا

 ارثنصم امهنأال 2« نذا ينانالا لقعلا ةعيبط قفاوت نأ بحبي يحولا ةعيبط

 | . قلطم لامك دحاو لماك نم 2« ةدحاو ةباغل اردص ةئباده

 2 د د

 : ىواتفلا - ؟

 ىلع اياوح ءاوهالاو عدلا لهاو راقكلا عم نوامتثلا زاوحب © كيسق اوفس ىتفا

 دمععم نثح كلذدلت ةرك ةحض يىوتفعلا هذه تراثا فقو . دنهلا نم هءاجح ءاتفتسنا

 . هبأر اهب مع كي يك ىرخالا بهاملا ىواتف هذاتسا هلق نمو ار دضر

 راقكلا حم نواعتلاب هئاعفأ رب رمتل ةددعتم ةيخد رات ثدآوح © كسه كايبكسس قال

 ١ ص) : هبجرتا ةلاسر : ©#)( .

 ؟  هبسوتلاأ ةلاسر ٠ ؟؛ نص]) ١6( .
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 باب ةيمهمسلا جردتت © راقكلا ءارزولاو باهحلاو بتاتكلل ءافقلخلا مادختسا ىلا 0 ةممأ

 عرشلا هزيجي الهو « اهحلاصمل ةمدخ .رافكلا ضمب عم ةيمالسالا ةلودلا نواف
 مالسالا نايك ميدهت يفبت ةرفاك لود عم نيملسملا دارفا نواعتب نأ اما . لقعلاو
 خيرات نم ةدحاو ةثداحب انل تايلف الاو © عرشلا يف ليلدلا هيلع مشد مل ام كلذف

 ةلود عم ةباحملا دحسأ نواعت وأ هنواعت حض ول مالسلاو ةالمعلا ةيلق لوسرلا

 : يمالسالا عمتجملا يف اهريثات قمعو « ىوتفلا هده ةروطخب سحن نا نكميو
 حتف ثيح نم ةلماك شويج هققحت مل ام زيلجنالا تققح دقف . رثع عساتلا
 . مهعم نواعتلا رسيرتو : ميسئامدل س وفنلا

 ضرمتن نل نحنو . رفوتلا قودنم يف لاومالا رامثتسا لالحبو « ليئامتلاو
 ة:درلاو طلخا ةاعدم كلذ نذل 0 يواتعلا هله اهيلع تسمافق يتلا 6 ةيهقفلا سس

 تايطعم لوانتب صيخرتلا وه اهعمجي ادحاو اطبار نأ ىلا هين نأ بحن اننكاو
 : ةيبرغلا ةراقحلا

 دبع دبا د

 ٠ يه هدبع دمحم هيلع جهن يذلا ليواتلا بهذم دامبا نا : ةمالخلاو

 عمو ةهج نم لقعلا عم ىشمتي امب ةيمالسالا :ةديقعلا تايطعم ليوأت ل ١
 : ليبابالا مط «٠ بوركيملاب ؛ نجلا ليواتك ةينا ةهج نم ةيبرغلا ةراضحلا تازجنم
 تائافنلا « ةيمحلا وأ ىردجلا موثرحب : ليثدلا ةراجح 6 بابذلا وأ يضوعبلاب

 ىسللع يلوتسا يذلا يفنلا داقتعالاب : ىيع قلخ :' نيمامنلاب : دقملا يف
 .... خلا ميرم

 زثيح قيشفت ةلواحمو « ةهج نم يحولاب هتاوامو لقعلا ميخضت ل ؟
 . ةيناث ةهج نم الثم رحلا ةقيقح يفنك ةيمالمالا ةديقعلا يف تايبيفلا

 لاومالا رامثتسا ةحاباب ءاتنالا لثم ايئيد ةيبرفلا ةراضحلا لوانت ريرت  ؟
 1 رف وتلا قودنص يف

 ها



 ين نب كلام

 : ةيقظطلا هركفت ةروصو « هنتاب> رحوم

 نيوبال 11.6 ماع يرئازجلا رطقلا نم ةنيطنق ةنيدم يف يبن نب كلام دلو
 ىلع لصحو ء اهيف هتلئاع ماقم رقتسا ثيح (ةست) ةنيدم يف اشن مث ٠ نيملم
 ةسدنهلا ةيلك لخد ثيح ىيراب ىلا رفاس مث رئازجلا يف ةيوناثلا ةداهتلا
 . ايئابرهك امدتهم اهنم جرختو

 ةغللا لهجب ناك . ١16 ماع نم اءدب ةيسنرفلا ةغللاب بتكلا نم اددع فنلا
 ةباتك ميطو ةمحرت لجأ نم 11067 ماع ةرهاقلا راز امنيح اهملعت هنكل . ةديبرملا

 ةرتف لالخ ايروس يف لوجنت . (جنودناب رمتؤم ءوض يف ةيويساورفآلا ةركفلا)
 . اهندم ين ةدع تارضاحم ىقلاو ]١95( ب 5١مم ةدحولا

 اهيف سسرد دقو ٠ (ةراضحلا تالكشم) ناونع تحت هبتك يبن نب كلام لل
 ىلا لصوف ٠ صاخ لكشب رامعتسالا ةلكشم ضحمو « يمالسالا ملاعلا لكاشم
 نائثواو ضرمو رقفو لهج نم فلختلا لماوع ةلصحم نأ . يه ةمهم ةجيتن

 نا نيبو . نامعتسالا ىلا تدا نب دح وملا هع ام مهتعسم يف ساكتناو طاطخناو

 باسا اهمعلت © ةيلخاد ةرهاظ وه ام رئقب ةيحراخ ةرهاظ نيل راممتسالا

 مسأ لخادلا نم عمتجملا رخنت يتلا لماوعلا هله عومجم ىلع قلطاو : ةيعامتجا
 . (رامعتمالل هيلباعلاز

 مسهفن اذهبو] : يمالسالا ملاعلا ةيجو باتك نم (441 : ص) يف هاج دقف

 دلب نيب ةيسانرأ ةقرفت انه ثدحت نأ بجيف (ةيخيرات ةرورض) هرابتعاب راممتسالا
 ناسسنالل قباب بيكرت دجوي ىلوالا ةلاحلا يفف . رمعتسم دلبو لتحم وزفم
 ىلواآلا ةلاحلا يف اما ©« راممتسالل لباق ريف ادرف عتتي وهو ٠ تقولاو بارتلاو
 . راممتمالل هتيلباق ىلع لدت درفلا طوحت يتلا ةيعامتجالا فورظلا ميمح نا

 [ . اموتحم اردق «© ارامعتسا يبنجاآلا لالتحالا مبصب ةلاحلا هذه يفو



 (ةضهنلا طورخش) باتك يف رامعتسالل ةيلباقلا نع اصاخ الصف كلام دقع دقو
 نحنو] : (؟.35 © ص) لصفلا اذه يف هلاق اممو (1١؟  ؟.") تاحفصلا يف معقب

 ىلع لبقي يذلا درغلا نطاب نم ثعبني رخآ لماعل ضرعتن نا ديرن لصفلا اذه يف
 ددحو راممتسالا اهممر يتلا ةفيضلا دودحلا كلت يف رمسلاو 0 ةغمصلا كلت هفن

 [ . هتايحو هراكفاو هتاكرح اهعم

 ادي اهئارو نم لصحي ةلاطب انم ديرب رممتملا نا] : (1.9ل © ص) لاق مث
 ةمهلا انم بقرتت ةيدذج لامعالا امنيب : نيدعاقتم انم دهيف سخب نمثب ةلماع

 طيسبلا دهجلا كلذ مواقن اندجيف ؛ مهلفتسي ةلهج انم ديري وهو . طاشنلاو
 . (ماململا ةيممج) دهج وهو ةيمالا دض اندنع لودملا

 يتلا ةلذرلا كلت + اننيب ةليذرلا عيشنت يك قالخالا يف اطاطحنا انم ديرب وهو

 اهرشن لواحب يتلا ةليضفلا ةبراحم ىلا عرتسا اندجيف (« (ةلقلا) لجر ةيسفن ن'وكت
 ًَ ايازحاو اعمض هدارفا قبرفتو انعمتكحم تيتشت ديرب وهو © اندالب ين ماملعلا

 ةسيحاتلا يف نولشاف مه اسمك « ةيبدالا ةيحانلا يف لشفلا مهب لحي ىتح
 اهليبس يف فرصن يتلا « ةيباختنالا تاسايسلاب نيقرفتم اندجيف © ةيمامتجالا
 رهظيو «© خاسوالا مهرمفت ادارفأ نوكن نا انم ديري وهو © ةمكحو لام نم انيدل ام
 خاسوالل هسفن ملي ارقتحم اميطق نوكن ىتح « حيبقلا قوذلا مهتافرصت يف
 . هتوعد ةيبلتل نيطشان اندهيف ىراخملاو

 يذلا يرامعتسالا لماعلملا ءاذب انرمهخ املكف ؛ ةجودزم ةلعلا نوكل كتبو

 لماعملل بيجتسي اينطاب الماعم هفن تقولا يف ىرن انناف © جراخشلا نم انيرتعب

 . [انيدباب انتمارك نم طعحبو يح راخلا

 املقو © هبتك فلتخم يف  رابمتمالل ةيلباقلا ةركف  ةركفلا هذه كلام ررك
 ًاضرا فظظتملا عيفقا اولا ناك املو 5 ةفلتخم روص يف اهيلع دكأو اهتم باتك الخ

 كلذك . حالصالا بعهذم ىلا همند ركفتل ةيفلخ ةروصو «© هدبع دمحم ةينهذل
 ينسف قالطتا ةطقن تناكف © هسفن رودلاب كلام دنع (راممتمالل ةيلباقلا) تماق
 يسصه ةدحاو ةسرشم يف هدبع دمحم مم هتعمج هريكفتل ةيفلخ ةروصو «© هنهذ

 . (ةيحالصالا ةسردللا)

 إم دا دبا

 : يحالصالا هركفت رهاظم

 ىلا "هتمند كلام ركفتل ةيفلخ ةروص نذا  (راممتسالل ةيلباقلا) تناك

 : ةيلاتلا رهاظلا تناكف : اهلزب وأ © اهتدح

 مك



 : ةثيدح ةراضح ليبس جنودناب رمتؤم ب ا

 ةركقفلا ) ناونع تحن اباثك كلام فلاف © 1966 ماع جنودناب رمتوم فقعنا

 ءمافقللا ناب هناميا هيف ىلحتيو © (جنودناب رمتّوم ءوض يف ةيويمآلا ةيقيرفالا

 . ةيبرغلا ةراضحلا فلخت ةثدح ةبويساورفآ ةراضح

 ىلع ةفشاك ءاوغا ءاقلالو © هراكفأ ةروطخو « باتكلا عوضوم ةروطخل ارظن
 هيلع درلا يفو باتكلا ضارمتسا يف لصفنس «© كلام ركفت نم ةحاسم ربكا

 . ةحدافلا هءاطخاأ نيستنل

 لصفلا (ةيويسرفالا ةركفلا ءانب) باتكلا نم يناثلا ءزجلا يف كلام ىري ا

 ةعزولا رصانعلا عمج] جنودناب رمتوم نا (158 ؛ ص) «© (ةر ضحلا ةلكشم) عيبارلا
 رصاتملاو] ؛ اهسفن ةقفباسلا ةحفصلا يف لوشب مث . [لك يف مهستت نال ةحلاصلا

 يا ©« ةرئؤلا فورظلا دجوت مل اذا افيلات جتنت نا نكميب ال جنودناب يف ةعمتحملا

 ىدل تافللاو سانجالا ددمت قئاع ىلع دريو . [خيراتلا ةرهاظ قلخب يذلا لماعلا

 اللاق درب «© ةسئاجتم ةراضح ءاشنا منمب دك ىذلا ةبويسرفالا بومشلا

 عتاولا يف ةيمهالا ةميددع رصانم تيل. سنعملاو ةمللا نأإ ١١15( © صر)

 عمهاولا اذه لمجل ةيمتحلا طورشلا لثمت نأ نع ةديعب اهنكلو 2« يناسنالا

 ال اهنأإ ١548(.: © ص) لوقيف (برفلا) ةملكو عقاوب دهثتسيو [ةراضح ىوتسم
 ةركفلا ف"رعي مث . [انيعم ايفاقث ابكرم ينعت امناو ةيوغل وأ ةيرصنع ةدحو ينعن
 ينمزلاو يسفنلا بكرملايه ةيويسرفآلا ةركفلاو] : .١6( © ص) لوقيف ةيويسرفالا
 ةيسنانا ةركف ىلا ةطيسب ةيسايس . ةظفل راطا نم لوحتلا اذه نع جتني .يوللا

 . [هب طيحملا راطالاو ناننآلا لكشت نيحح يخيراتلا عقاولا كب رحت ىلع ةرداق

 ادهبو] ٠ (11. ( ص) ررغيف جراخلاو لخادلا نم ةبويبألا ةركفلا هجاوب مل

 ةركفلا ىلا رظنن نيح اههحاون ١ جودرملا اهلكش يف ةلكشملا هحاون نا اننكمب

 يىويسرفالا لح رثل حاتت يعل ةرورض يهف « ةيلخادلا اهرصانعل ةسيئلاب ةبويسرفالا

 قلخ ىلع ارداق لجرلا اذه نوكي ام ردقب ةنكمم اضيا يهو « وبنلل ةينغ صرف

 ةبسنلابق © يملاعلا عضولا قئاقحل ةيسنلاب جراشلا نم اههجاوث نأ اننكميو

 يحل “ء نرعلا ةرورض ةيويسرتالا ةركفلا ربسشعت اهعومجسم يف ةينانالا .ف ادهالل

 هركف ناو . ةيحورلا اهدراومب نازيملا يف يفلت نيح ؛ ص رفلا ضعب ماللل حيتب

 ةيقطنلا ةرورضفلا ةهدذهو « نيرثملا نرقلا ةامام لحل ةيرورضل #فشتملا مدلع»

 يف رثؤت نيحو «© ملسلا قيرط يف بوعشلا طاثن هجوت نيح ايعيبط اناكما قلخت
 . [ةدحتملا ممالا ةيصح وت

 سس 518 وه عقاولا نكلو] : لوعيف ةيويسرفالا ةرهاظلا ىلع كيتكلايدلا قبطبو

 راوطأ نم روط يف ىربضخا نمو ؛© نزحملا ماقنالا راوطأ نم روط يف ةيحان

 ماي“



 نيذه يف لممت يتلا ىوقلاو « عساو قاطن ىلع يرجي :يذلا بيكرتلاو فيلاتلا
 هعيمجت ىلا فدهب ةئهارلا هرصانع ىلا ملاملا كيكفتف . انايحا ةدحاو نيهاجتالا
 عسمجتلا ةلحرم ىلا زيمتلاو ةثزجتلا ةلحرم نم هريرحتل ةحلاص ةديدج رصانمب
 . ةسلملاعلاو

 . [ايويحو ايقطنم : دحاو قسن يف ناتطبترم ناترهاظلا نائاهو
 اهيلا رقتفي يتلا ةيتالخالا ةعفدلا لمحت ةيويسرفالا ةركفلا ناب كلام نمّوبو

 ةيعانصلا هتوق - هسفن تقولا يف اهب نزاوتو © وكموم ب9 نطتشاو روحم
 ةيمانصلا ةوقلا ءيهت وكسوم  نطنشاو روحم ىلعو] 2[١( ٠ © ص) لوقيف

 هليلحتل لماوع قلخت تقولا سفن يف اهتكلو « ملاعلا ةدح ول ةيداملا فورظلا عيمج

 دفنه يسيئر رطخب ةظحل لك يف ينانتالا ممفلا ىلع طغضتو © هتئزجنو

 ايقالخا ادح عضن مل املط الئام رطخلا اذه لظيسو . ءانفلاب خيراتلاو ءاشالا
 دقل . ةوقلا تاقالع لظ يف حالسلا عزن ثحب ناك املالطو © توربجلا ةسايسل
 الباق حيصب نا نالا ضرفي بجاولاف (امفص) اقيض ملاعلا ةيعانصلا ةوقلا ثلمح
 نم ناكمالا اذه ةدحاو ةمفد انيطعت ةيوينرفالا ةركفلاو ©« ةشاعلاو ةنكاسملل
 رمالا رصحتيو «© ةيعمامتجالا ةهجولا نم هابا انيطمت نا يقبو « ةيقالخالا ةهجولا

 . [ملاعلا يف اهرودب موقت يك اهديحوتو ةيويسرفالا بوعشلا ةيلمع ليجعت يف
 صالخلا ملاعلا تحنم دق ةبويسرفالا ةركفلا نا ليختيف همالحأ يف يلافيو

 :دمت اميف لايجالل لوفي حيراتلا لملو] : (1415 © ص) لوقيف ةدرابلا برحلا نم
 يهذ اهمسا اهيلع قلط نأ لبق © صالخلا ملاعل تبهو دق ةيويسرفالا ةركفلا نا

 يس تنوك ؛( ةبدايح ةيسايس ةروص يف نيملتكلا 7 مارحلا ةمطنملا اهتاشتاب

 . [ةنخاس برح ىلا اهلوحب اتوق هيف دجت ةدرابلا برحلا دعت مل افارف ةقيقحلا
 ةيحور نم ةدمتملا ةيئانثلا ةجيتن ةيويسرفالا ةركفلا نع فنملا ةفص يفنيو

 .ةيحورلا زكارملاب قلعتب اميف] : (168 : ص) لوقيف ةيسودنهلا ديلاقتو مالسالا
 اهنع يفنت ةيسودنهلا ديلاقتو مالسالا ةيحور نم ةدمتسملا ةيئانثلا اهتفص ناف
 ب رح) وست رمالا يضتش امدنع مزاللا (ةديفعلا فيس) ىفسسل يذلا ءيثلا كلر

 يا اتلطم لمحت ال ةفصلا هذهب ةيويسرفالا ةركفلاو (ةسدقم برح) وأ (ةيبيلص
 ١ ّْ . [ةينيد برحل رطخ

 اذكهو] : ١61( © ص) لوقيف لصفلا ةباهن يف ةمماحلا ةجيتنلا ررقي مث

 نيب ام اهدادتما لمشي ةراضحل ةيثمزلاو ةيسفنلا رصانعلا عيمج جنودناب تعمج
 ضرع طخ يبوتج ةمقاولا تاحاسملاو : اتركاج يفو ةجنط يف لوطلا يطخ
 | . [ رئازجلا

 ةيفصتل ١466 ماع جنودناب يف ةيويسرفالا لودلا ءاقتلا نا كش نم سيل

 يف لمع : نيرشملا نرقلل ةيمايلا ةايحلا يف فطمنم : مخفض ثدح راممتسالا

  نطنشاو روحم ةسايس نم اءزج لدعم « ةيويسرفالا بوعشلا ضمب ريرحت
 . يلاعلا رتوتلا ةدح نم فقخ « يويسرفالا ملاعلا هاجت وكسوم

 هيث



 لوحت ٠ةطقن جنودناب رمتؤم نوكي نا هيف كوكسملا نكل ؛ هيف كش ال اذه لك
 تناك يذلا اهعضوب  رمتؤملا يف ةلثمملا ةيويمرفالا لودلا نوكت نأ ©« يراضح
 للمو ميقو تاعلطتب ةيانالا دفرت « ةزيمتم ةراضح ةبادب  كاذنآ هيلع
 يف هل روذج ال لؤافت « .هلمخ ىلع جنودناب رمتؤم ىوقي ال لمع كلذ . ةديدج
 اهلعجيو ةيويسرفألا بوعشلا ردخي قيفلت « اهثاقل نيح ةيويسرفالا لودلا عقاو
 . قحلا يراضحلا قيرطلل بيبغت © ضرالا ىلا هدعب لقاشن

 ةدودحم ةرظن  يعويشلاو يلامسارلا  اهيقشب ةيبرغلا ةراضحلا كلمت
 اذ © داعبالا دنحم اعمتهم اهنانا ىلع تنب دقو © ناسنالاو ةايحلاو نوكلا نم

 ةديدج ةرظن ب ءادتبا  مدقت نا بجيب ةديدج ةراضح لك نا . ةتيعم تاقالع

 ةيلخاد تانالع اذ اعمتجم اهبده ىلع ديشت مث © نانآلاو ةايحلاو نوكلا نع

 ةراضحلل اداتما تناك الارز . هيفعش يبرغلا جذومنلا تاف الع نع ة زيمتم ةيحراخو

 . اهلوصال ارارمتساو « ةيبرغلا
 نع جنودناب رمتّوم لاجر رابك نم ةثالث اهلمحب ناك يتلا ةرظنلا نالا سردن

 © ورهت © يال نأ وش مهو ١5606 ماع هداقعنا ةيشع نامنالاو ةايحلاو نوكلا

 ماع تاوئس رشع دعب ةيناث ةيراضحلا مهترظن سردنلو . رصانلا دبع لامج
 . ةيراضحلا م هتاعلطت ىلا اديدج تبلح ةرشثملا تاونسلا هذه لك . 6
 ملاعلا باطقأ دحا مبصا يذلا اناغ ةيروهمج سيئر اموركن يماوك مهيلا فضنلو
 © ةيراضحلا تارقظنلا قمعا كلمو © 14137 ماع مكحلا نع هتحازا لبق ثلاثلا
 ! . اسناجت اهدعباو

 دانآعنا ةيشع ناسنالاو ةايحلاو نوكلا نع ةيبرغلا ةرظنلا يال نا وش راتخا
 . هل اجذومن يعويشلا ماظنلا  يلاتلاب  راتخاو © 10١1ه ماع جنودناب رمتؤم

 . ةيلامسأرلاو ةيعويشلا نم ةيقيفلت ةرظن راتخا دقف ورهن اما
 قعدرط هل ملت ةلماكتم ةرظن ةبأ نم اولخ كاذنيح ناك دقف رصانلا دع اما

 . قوراف ىلع هبالقنا ةادغ اهنلعأ يتلا ةتسلا ءىدابملا نم الا مهللا لمعلا
 تيقبف «© دنهلاو نيصلا جاهنم تاونس رثع دمب ىا © 11126 ماع ريغتي رمل

 . يقيفلتلا اهقيرط يف ىرخالا ترمتساو 4 يمويشلا اهطخ يف ىلوالا
 حمضتاو © ينطولا قاثيملا رودم دنع 1157 ماع رصانلا دبع ةرظن تلماكت

 . ةيقيفلتلا دنهلا ةرظن نم هبارتقا نيبتو « ةيعويشلاو ةيلامسارلا نيب هطلخ
 . (ةينادحولا) باتك يف (ةينادجولا) ةامسملا هتفلف حرش دقف اموركن اما

 ةداملا دوجحوب رارقالا عم ةبركفلا اهسأ يف ةيكيتكلاب دلا ةيداملا هتقلف دمتعت

 , درفلا ةيرح ةينادحولا دمتعتو . ةيكراملا لوقت امك دحوالا ىبللو ىلاوالا

 « ةي حيسلا ةيبرغلاو © ةيمالسالا رصانملا يلمعلا اهجهنم يف مضهت نأ لواحتو
 #يموي شلل ةيقيفلتلا ةرظنلا  نذا  اموركن ةفلف. راتخت . ةيئئولا ةيقيرفالاو
 . ةيعويسشلا ةرظنلا ىلا بارتقالا عم © ةيلامسأرلاو

 : ةءيواسرذالا١ ةراضحلل ةزيمك كلام اهب ىنفتي يتلا ةيحورلا ةسرف لبدتس
 وى
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 يهف . ثلاثلا ءامعز جمارب يف اهل ةباهر ال هنال © برقغلا يف تتام امك تومت مث

 . اير جاتحتو 34 ةظف «بلطتت ةمئرغ لكل

 يف ثلاثلا ملاعلا لاجر رابك ةرظنل ةزجولا انتسارد نم  نذا  ظحلن

 مهله وت ناسنالاو ةايحلاو نوكلا نع ةديدج ةرظن نوكلمي ال مهنا 2« نيدعابتم نينمز
 (اهيقشب ةيبرغلا ةرظنلا تناك امناو «خيراتلا يف اديدج ايراضحىرجم اوقشب نال
 قيفلتلا وأ سابتقالا ةجرد يف فالتخاو عونت ىلع ء مهدئار امهنيب قيفلتلاب وا
 . بعشلا اهب رمي يتل؟ ةيراضحلا ةلحرملل اعبت

 ةفاقثلا يف ةماع تارظن) لمصمم يف ةيويسرفالا ةفاقثلا رما كلام ثحس
 .ثهحب . هل تقاوملا ةفاقثلا غوري يفتش دديدج ةراضح غورزب نال © (ةيويسرفالا

 ةفاقثلا ناف هيلعو] : (157؟ + ص) لوقيف يويسرفالا ثارتلا ماهلتما ررقيو
 يفختخت « رامعتسالل ةاداعلا ةعزن درجم يف اماهلا دجن نا نكمي ال ةيويسرفالا
 يف يقالخالا اهحور نع ثحنبت نا بجيف « راممتمالا : وهو اهببم ءافتخاب
 نم عونك ةيويسرفالا بوعشلا اهرقت يتلا ةيخيراتلاو ةيحورلا ميقلا نم عومجم
 : برفلا ىلا ةينيتاآللا ةيفيرفالا ةينانالا هتمدق يذلا ثارتلا هيث. ثارتلا

 سايديف نم هترفيع هنم ىدغف يذلا ردصملاو «٠ اهدازو قيرطلا ليلد هيف دجوف

 .[تراكيد ىلا وطسرا نم يلقعلا هميظنت سابقم اهيف دجو يتلاو جنآ ليشثيم ىلا
 .ةسسودتهلاو مالسالا يف ةلثمتملا يريسرفالاثارتلا ةيحاودزا ةهضش ىلع دردو

 نأ نكمي ال نايدالا نأ] ؛ (١همل ؛ ص) لوميف امهنيب ديحوتلا ةلاحتسا ىلعو

 نم امرد ذخان نأ اندرا اننا ولو « تايافلا هذه لثمال لئاسوك لفتست يكل لزانتت

 ةيبرفلا ةراضحلا ناف «© هايأ انيطعب برغلا خيرات ناف ناديملا اله يف يضاملا

 ةيرورضلا ةينولاو كسامتلا اهل حاتأ يحيسم قالخا لكيه ىلع اهتيادب يف تماق

 لكيه ىلا اًئيثف اًئيش يديقعلا ساسالا اذه ربغ دق اهروطت نكلو « اهراهدزال
 رسحلا ركفتلاب ىمسي امو يتناتستوربلاو يكيلوثاكلا ريكفتلا هيف .ىلجتي طاتخم
 .'[امامت ةقفاوتم ةروصب يىدوهيلا مكفتلاو

 لوقب ثيح اهنم يف الخالا ركذيف ةب ويس رفالا ةفاعثلا رصاتع ضعب ددحتو
 تةببكولل يف الوا مه مهاتس لدف نأ نكمد يويسرفالا ثكارتلاو| ٠ (1117 6 ىع)

 نيب ةكرتشم اميط اهنال ©« ررحتلا لجا نم عارصلا يف ارود تيبعل يتلا ةيفنلا
 يللا هاجتالا لماوع يف اهذجيس هنا مث عارصلا اذه ما يتلا بوعشلا عيمج
 رصم ماكحأ نع ربعي يدلاو ملاعلا يف < ساخلا اهتهحو ةيويسرفالا ةركفلل طخ

 ةفاقثلا ماهلا ناك اذا . برحلا رطخ ءاول تحت ةرئاسلا بوعشلا نيب كرتشم
 رثكا يلامجلا قودلا وحن هجتا دق ةصاخب ةيبوروالا ةضهنلا رصع يف ةيكيسالكلا
 نرقلاب ةصاخلا ةاسالا بيسب ةمزلم ةيويسرفالا ةفاقثلا ناف © رخآ ءيش يا نم
 اهقفدهو ىلعألا اهلثم ديدحتل يقالخالا جهنملا وحن الوأ هحتت نا ىلا نيرشملا

 > . [ دوشتلا

 ةزكفلا دجتسو] : (118 ءاص) لوقيف فنملا مدعب يناثلا رصنعلا ددحيو
 ؛ فنملا مدع ةركف يف يناثلا ادبلا - يحورلا اهجاودزا ىضتقمب  ةيويسبرفالا
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 ىتح مهلي لاز ام يدلاو © دنهلا ريرحت يف كقنملا هوون فرمعن يذلا ادبملا كلذ

 تالواعملا نع  نيحلا كلذ ذنم  كاكفنالا لبق ال نوناقل يلودلا راوحلا مويلا

 .٠ [يسايسلا ناديملا يف ةينانالا

 ناإ ١١1( ٠ © ص) لوميف ةيفلخلا جذاملاب يويسرفالا ملاعلا ىنخ حدتمب مل

 يكل « لثملاو ءامسالابو « ةليلجلا دوجولاب ةينغ ايقيرفاو ايسآ يف تاعدوتسملا

 . [ءامظعلا لاجرلا روع يىوتحت يتلا ةمخفلا ءاهبالا دحا يف

 يمالسالا ثارتلا مهلتست ةبويسرفا ةفاقثك لكشي نا  نذثا كلام ديري

 . ةيناكمالا هذه ىلع اذهاثو ادئار ةيبرقلا ةراضحلا مدقبو « ميدعلا يدنهلا

  يمالسالا ثارتلا يلا ةدنتسم ةهدحوم ةيويسرنا ةفاقث ليكشت ضقانب

 « لاثملا اذه يف ديحوتلا ةلاحتسا ىلا ةفاغا © تافناقثلا نيوكت خيرات يسودنهلا

 : ةيلاتلا طاقنلاب كلذ مضون نا نكمبو

 ب كلام لاق امك  يهيسم قالخا لكيه ىلع ةيبرغلا ةراضحلا مقت مل ١

 ةيناتستوربلاو ةيكيلوثاكلا نم طلتخم لكيه نم قثينت ملو . هضاقنأ ىلع تماق لب

 نيب عارصلا ةاسام امو (« اهتعزاتمو اهتعرالم نم تفثينا امناو © ةيدوهيلاو

 نم ةيرفلا ةرافحلا لكشتت مل : لق وا . انتاهذا نع ةبئاقب نيفلاو ملعلا
 اهميث ةاداعمو © اهميهافم ةفقانم نم تلكشت امناو ©« ةيحيسلا بهاذملا فالتلا

 . اهل ةيبرغلا ةراضحلا هتكرت يذلا زيحلا قيض كلذ ىلع ليلد رخو . ةيحورلا
 ةدحوملا ةركفلا وه قباس سانا ىلع ىنبت الأ ؟ ةدحوملا ةفاقثلا ىنبت مالع  ؟

 ةظحللا يه ام : لات احوضو رماآلا دادزب ىتحاو 0 ناسنالاو ةاحلأو نوكلا وف

 اهلثم مهلتسي ةينيتاللا ةيقيرفالا تايناسنالا ىلا يبرغلا اهيف داع يتلا ةيئمرلا
 7 اهتايلامجو

 رفك يتلا ةظحللا يه تايئنانالا كلت ىلا يبرغلا دام يتلا ةينمرلا ةظحللا نا

 نسسسمآو قالخالا اهف لدين يتلا هلظحللا يه 1 ةداملاب نمآو عيسلا ةيحورب اهف

 لشمك ةوقلا اهيف دلجم يتلا ةظحللا يه © رثبلا نيب تاقالملل رسيجك عارصلاب
 . ءادئالا اهلحتسي ةذللا ىلع اهيف ”بكنا يتلا ةظحللا يه « ىلعالا ةايحلا

 يتلا ةلئحللا يف ةينيتاللا  ةيقبرفالا تايناسنالا ىلا  نذا  يبرغلا داع

 . ناسنالاو ةايحلاو نوكلا ىلا يئامورلا يقيرغالا نانالا عم هترظن اهيف تدحوت
 5 يسودنهلا ثارتلا ىلا دوعب نأ ملسملل نكمي فيك : نآلاو
 ؛ةدحاو ةقيفح ييجوك دسجلاو حورلاب نمؤي دحاو بر دوجوي دقتمي ملسلا

 :يسودتئهلا ثارتلاو . هلثمب ءادتعالا دري ©« طضشملا نانسأك ةيناوس سانلا ربتعب

 4 تاعبط ىلا سانلا عسصتلا دشحلا ىلع حورلا لضفب ( ةددعتم بتايراب نمو

 ٠ مالمستسالا ىلا وعني

 هله دوجو عم يسودنهلا ثارتلا مهلتسب نا ل نذاأ  ىلسملا نكمب فيك

 ؟157 ناسنالاو ةايحلاو نوكلا تالاجم ضعب ىلا ةرظنلا يف ةيسامالا قورفلا

31 



 ءيىدابم ) ناوئع تحت لصف يف ىويسرفأالا دامتفالا ةلكشم كلام ثحب

 يسينودنالا داصتقالا ميظنتيف (تخاش) لشثف ديعيف . (لامف يويسرفا داصتقا
 بعشلل ةينانالا ةلداعملا هلافغا ىلا يناملالا داصتقالا ميظنت يف ميظعلا هحاجن عم
 مالكلا اذه نم صلختسن نا اندرا ولو]إ ٠ (!9795 : ص) كلام ررفو © يسينودنالا

 يتلا ةينفلا طورشلا يف ركفن نا مزاللا نمف © يويسرفا داصتقا ءانبل ةجيتن
 ةلاداعملا نيبو ةفلختملا نادلبلاب ةصاخ ةينانا ةلداعم نيب قيفوتلا اهبلطتي
 . [نيرشملا نرقلل ةيداصتنالا

 مدع ىلع يوتحت اهنأ نيبيف يويسرفالا ناسنالل ةيناسنالا ةلداعملا ددحيو

 عباطلا سفنب عتمتي رخآ رصنع كانهو] : 4171 © ص) لوقيف نمزلاب ساسحا
 وه رصنعلا كلذ « يفانتلا اذه يف هباح هل بحن نأ بجيو © يفنلا
 ةيرظنل اعبت ثيدحلا ملاعلايف لمعلا ميظنت يف ادج ةيساسا دمت يتلا نمزلا ةركف
 ةعاسف « ةيجاتنالا ةردقملا ميهافم رئاس ىلع ةيرظنلا"هذه ترطيس ثيح (روللات)
 يلق تقولا.سفن يف مدختل يناوثلا باح يف مدختسنت يتلا (رتمونوركلا)

 ريبعت وه لب تاملكلاب بعللا ليبق نم (ةلمع تقولا) مهلوق سيلو جاتنالا يمت
 عمتجملا يف طاشنلا ناولا عيمجف . زيلكنالا رظن يف يداملا عقاولا نع قيقد
 يف امأ © لمع تاعاسب موقتتو 5 يداملا نمزلا دودح يف ومنت ثيدحلا يعانمصلا
 لمملاو طاشنلا ناولأ ومنت ذا ةصاخلا ةلمعلا هذه اوبرجب مل مهناف ةفلختملا نادنلا

 فدهي ال هنال ؛ ةيدبالا قاطن يف يأ يقبزيفاتيملا نمزلا دودح يف ةيديلقت ةروصب
 امك © ةيسفتنلا عاضوالا ص ةيفانتملا اهئثدام قطب الو «ةوقلا» حرص دييشت ىلا

 يدبت الثم ةيكيسالكلا ةينيصلا ةفاقثلا تلظ ثيح «© نيصلا خيرات يف كلذ ىرن
 . «ةوقلل» ةيديلقتلا (تاودالا) كثلوا : برحلا داوقل البوط انمز اهراقتحا

 ملظنل لمعلا ناولا نيبو «© ةلوروملا ينابملا هذه نيب يفانتلا ناك دقلف نذاو

 . [اموتحم ارما يفانتلا اذه ناك © ثيدحلا عمتجلا يف تقولا
 يداصتقا يمو مدع نم فوخلا وه اكان الماع ةينانآلا ةلداعملا ىوتحتو

 طف دق لخدلا نإ يه و ةشثهد تراثا ةرهاظ كانهن] : (١ا/ا/ « ص) كلام لوقيف

 اهررحت رثا ىلع ةنملاب الح يلاوحب رامعتمالا من نم تررحت يتلا دالبلا ضعب يف

 تانيوكتلاو عاضوالا ىلا ايئزِح هماجراب طوبهلا اذه رفن نا كش الب نكمملا نمو
 لاقتنا ةلحرم يف رثؤت يتلا ةيسايلا لماوعلا ىلع ءانبو + ةيملاعلا ةيداصتتالا

 : ةيملاملا قولا ىلع ارثات يجيتارتسالا عباطلا تاذ لماوعلل ناف © ةيرطضم

 اله يمن نكلو « انه هلافغا نكمي ال مئات وهو ةيلحملا قاوسالا ىلع يلاتلابو
 ةصماخلا ةيناسنالا ةلداعلا رصانمب يا : ةيسفنلا لماوملاب الصتم اءزج طوبهلا
 رهظب ال يذلا لطعلا اهريئاتو ةيلحملا تاعزنلا اهيف ىلجتت ثيح ؛ دالبلا كلتب
 ةلطشنم لماوع يراممتسالا ماظنلا ةرطيس تحت ةيجاتنالا اهاوق تدجو املاط
 قبطي لاز ال يذلاو : ايينودنا هتقاذ يذلا يرابجألا لمعلا اميسالو . ىرخا
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 «لمملا روتسد# رودم نم مغرلا ىلع ةيسنرفلا ةيبرفلا ايفيرفا قطانم ضعب يف
 . فكبدحلا

 بناجب اهانعضو ام اذا ةيلح ةروصب ليطمتلا !ذيل ةيداصتتالا ةيمهالا زرسو

 كلت يف لخدلا نم ةرمثتسملا ةيببرقتلا ةبسللا لثمب يذلا وه «ةللاب ؟» مقر
 .اهساسا نم داللا هذه يف ةيدامتقئالا ةلكشلا لواتتن نا: نذا مزاللا نمف . دالبلا

 , ةيسسفتلا اهرصاتع نم ءادتنا يا

 ام لكب «يداصتنا يعو» نيوكت يف ارصحنم اهلج نوكي ىوتسملا اذه يفو
 يفو © هطاشن قن يفو : هتاداع يفو ٠ درفلل يمختا نيوكتلا يف همبتتبي

 . [ةيمامتجالا لكاشلا ماما هفقاوم

 ١758(: ةصد لوقين عوجلا نمفق وخلا وه اثلاث الماع ةيئاناآلاةلدامملا ىوتحتو

 تاقيط عيمح يف ريظب ىدذلا . عوجلا فوخ هتيسفن يف رامعتسالا ىمن دقلفإ

 فاخي يدلا لجرلا قلخو . امئاد عئاجلا لجرلا هنم قلخ ٠ رمعتسلا عمتجلا
 نئاكلا دنع امطح دقف . فوخلا رره نم ناتروملا نائاهو ؛ عوجلا حق امئاد

 نرعلا يف ةيداصتقالا عاض والاو تان روغتلا م فيكتلل ةيناكما. لك رممتسلا

 . نيرشملا
 ىلجنتيو . عوجلا .ةيزاوجروبا ةقبطلا ىسئخت الثم ةيلامشلا ايقيرفأ يفنف

 كليهتست يتلا ةيرئازجلا ةرسالا كلت ةلاح اهيلع لدت © (ةنطب) ةروص يف اهفوخ
 فوخ ىلجتبو . (1151) ماع رهشلا يف دبزلا نم وليك ةئام صاخلا اهلامعتسال
 نيم فاال؟ا مالّؤه دنع اممسالو (ةيتسم) ةروص يف ةحداكلا ةقلعلا يف عوجلا

 ةجيتن نوتوميو © اسنرف يف لمعلل نوبهذب نيذلا ةيلامشلا ايقيرفا يف لامعلا
 يف لمعلاو خانلا عم وأ ٠ ةديدجلا مهلئاسو عم ممالتب ال يذلا : ةيذدغتلا صقن

 . [ عتاضلا
 ماما هجول اهجو. هينا يرويسرنالا ناسنالل ةينانالا ةلداعملا رمانع انعفت

 بجي اهنأ حفوتو ؛ اهتيمهأ نيبتتو © ناسنالاو ةايحلاو نوكلا نع ةركفلا ةيفق
 يراضح لبع يف قالطنالا ةطقن نوكت نا

 مالطمتلا نم هيوحت امب ملسملل ةيتاسنالا ةلداعملا نيب قيف وتلا يضفتقيف
 يضتعي 6 خروحجلا نم فوخلاو م يىداصتتالا يعولا مادعتاو )1 نم زلئاب ساسحالا

 . اهتالآ لطع يذلا زابغلا حيمتف + ملسملا ةديقع ىلا ةدوعلا طقف انم قيف وتلا

 ىلا ةدوعلا قيفوتلا انم يضتقي . اهقيرب تبهذاف اهب تقصل يتلا باشوالا ليزنو
 تايطمملا كلمت اهنال ٠ مخضلا اهديصر ةيلجتو © ةيفاصلا ةيمالسالا ةديقعلا عبانم
 . اين راكو اب رظن كلام اهدارا يتلا

 دبع امدق لوزن ال] : لوقت ذا نمزلاب ساسحالا يمنت ةيفاصلا ملللا ةديقعف
 :هالبأ اميف هدمصح نعو ؛ هاتفا امينف هرمع نع ٠ عيرأ نع لاسب ىتح ةمايقلا موب

 . [ةيف لمع ام هملع نعو © ةهعضو نيبآو هتكا نبا نم هلام نعو

 ةيوقت ةيقيقحلا اهتروص ىلع اهئادا نيح هديفت اميف ملسملا ةالصلا ديفتو
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 دالص ءاداف ء هنهذ نع يقزيفاتيملا نمزلا بيغتو - هروعش يف يقيقحلا نمزلا
 دنع برغلا ةالصو « اهلاوز دنع رهظلا ةالصو « سمشلا عولط لبت حبملا

 . شاسحالا كلذل ةيمنت الا وه نأ اهبايغ
 هعضتو : هسدقت لب : هيلع ضحتو « لمعلا مرتحت ةيفاصلا ملسملا ةديقع

 ٠ لوقت ةديقملا . ةدابملا فاصم يف

 هيلاو هقزر نم اولكو اهبكانم يف اوشماف الواذ ضرالا مك لمج يذلا وه]
 . [ روشنلا

 . [هل اروفغم ىسمأ هدب لمع نم ”الاك ىسمأ نم]
 . اهسرفي ىتح موقت الا عاطتساف © ةليسف مكدحا ديبو ةعالا تماق نا]

 . [رجا كلدب هلف اهسرغيلف

 غرفتو ةالصو موص نم ةدابعلاب هتفو يضقي مهل خا ىلع ةباحملا ضمعب ىنلا]
 هللا ىلص لاق . هللا لوسر اي انلك : اولاق ؟ هلوعي نمف يبنلا مهلأاس ؛ كلذل
 . [هنم ديعأ ةياور يفو هنم ريخ مكلك : ملسو هيلع

 لمعلا نم سمللا ةنثخ اهدجوف ادب ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا سصفام]
 . [هلوسرو هللا اهبحب دب هذه : لاقو اهمفرف

 : لوقتف عوجلا نم فوخلا لتقت ةيفناصلا ملسملا ةديقع
 . [نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا ناز
 لك اههتوتسمو اهرفتسم ملعبو اهقزر هللا ىلع الا ضرآالا يف ةباد نم امو]

 . [نيبم باتك يف
 .[ميلعلا معيمسلا وهو مكاياو اهقزرب هللا . اهقزر لمحت ال ةباد نم نياكو]
 ةهلداغعملا نيبو ملسملا ناستالل ةيئانألا ةلداعملا نيب قيفوتلا انيفتش

 كلةاعلا وبوس كلمت اهنال ململا ةديقع ىلا عوجرلا نيرشعلا نرقملل ةيداصتقالا
 « ملسلا تاذ يف ءيسش ىلا عوجرلا قيف وتلا يضتقي لقوا «© ةبداصتقالا

 . هلخآد يف « هنايك

 نال ©« هجراخ نم الح انيضتقيف يدنهلا يويسرفالا ناسنالا دنع قيفوتلا اما
 ةلداعملل ةيفانملا ةيناسنالا هتلدامم ىلذفت نانالاو ةايحلاو نوكلا نع هتركف

 : ةيعبطلا قورفلا ةيمتخب : يدانت ةركفلا هذهف . نيرشعلا نرقلا يف ةيداصتقالا
 .٠ حورلا صالخ لباقم هبيذدعتو دسجلا راقتحاب © دهارلا كولسلابو

 .ناسنالاو ةايحلاو نوكلا نع يدنهلا ةركف ميفت نذا قيفوتلا انيضتق
 يف ثدح امك ةبيرغ ارامث يطميف يبرغلا جذومنلا ىلا رميفتلا اذه هجتي نأ اماو
 نورعلا يف ) قفعحت يذلا يمالسألا جذومنلا ىلا ههتب نأ امأو ؛« نابايلاو نيملا

 . ةديدج ارامث يطميف نيرشعلا نرقلا ملاع يف دمب ققحتبي الو ةقباسلا
 (هئاتبل حورلا مادعنا ميطحتو © برغلا دوجول قالخالا ةمزا دددهت كلام سلو

 لاقف هوشملا ءانبلا له مامتا يف ةيويسرفالا ةركفلل ةيملاعلا ةئاسرلا مسرف
 اللص لق يف نثا ادبت ةيويسرفاآلا ةركفلل ةيملاعلا ةلاسرلاف] ١ (؟.7 «© ص)
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 . [ةوقلا روحم ىلا يقالخالا اهحور عامشا لمحي يذلا لوحتلا

 نم ميقلا ضمب لقن لالخ نم دوجولا ىلا نيعم يرافح بيكرت قاثبنا نيبو
 بومشلا لوخد نا] : ١65( ؛ ص) لاقف ةوقلا روحم ىلا انركاج  ةجنط روحم

 : ةنيعم ةفيرطب يمايسلا يفارغفجلا جاودزالا داعأ دق حرسملا ىلع ةيويسرفالا
 لمعي ديدج شياعت تايناكمابو ملاملل بيكرت ادبمب بوعششلا هذه تتا نكلو
 نم ارمبعت نوكت ال ةرافحل ةيقالخالا طورشثلا ينعأ . اهتيرقيبع عباط حوفوب

 . [ةمانصلا وا ةوقلا
 «حورلاو» ٠ ةرطيللا «ةوقلات# ]| : ٠ ١.(( صر رخآ مضوم يف لاقو

 ةجيتن نوكي امنا يئابنلا يويحلا بيكرتلاو : عارص يف انه امه ةقلطلا ةررحلا
 دوهع نم ديدج دهع ىلا عارصلا اذه يدؤي اثيحب . عارصلا اذه يف ايتمهام

 دوبع نم دهع ىلا اماو © رمعتسملاو رمعتسما لجرلا امه هالطب ؛« ةرطيلا
 . رحلا لخرلا ضرهنو ريرحتلا

 تقو يف نيروحملا الك ىلع «ممجتو للحت» ةيلمع ماما انناف رمالا ناك اه ابا

 يف هنزاوت دقف يذلا خيراتلا نأ . امييلك يف اهصئاصخب اهظافتحا عم دحاو

 . ديدحلا هلقث زكرم دجيب نأ يف داج نيتيملاملا نيبرحلا لمقل ةنهارلا ةبقحلا

 تددح دق تناك ةوفقلا نا ثيح ء وكسوم ب نطنشاو روحم ىلع دجن اننكلو
 ةكرحملا ةبرهوجلا هلماوع نالا دجن ؛ رثشع مساتلا نرعلا يف ىديلعتلا هلمث زكرم

 يفكت ال لماوملا هذه نا عم : ملاعلا يف ةنهارلا ةلاحلا تابلقت انل رفن يتلا
 ضمب انرابتعا يف لخان نا بجي هنأ عقاولاف « تابلقتلا هذه ريسفت يف اهدحو
 عفاود ةروص يف ملاعلا هاجتا ىلع رتاونس رشع دنم رلؤت يتلا ىرخالا لماوعلا
 ءازا هيدل لعفلا در ىلع امومع مجرتت يهو : رخآلا روحلا نم هيلا درت « ةيقالخأ
 دقع ىذلا وه «دافملا اهرئاوو ةوقلا «رثأا» نيب ضرامتلا اذهو «ةوقعلا» لماع
 ١ . [ةريبك ةجردب ةنهارلا ةلاحلا دقعو + ةبقحلا روطت

 ةوقلا روحم ىلا ةديدج ةيقالخا اميق تلقن جنودناب ةركف نا كلام دقتعاو
 وهو  يدايحلا رايتلا ىرن اذكهو] ؛ (١1؟ : ص) لرقين يسايسللا لاجملا يف

 ةيبايسلا فورظلا ام دح ىلا قلخ دقو ب جنودناب رمتؤم ةركف ساسا
 يرويسرفالا ينالخالا حورلا عباط لجت ادلكهو © ديدج يلود وجل ةيقالخالاو
 ناو «© ةديدجلا ةيلودلا فورلطلا يف جنودناب رمتؤم ذنم ةماخبو ائيشف ائيش

 يقالخا هيجوتو ؛ يحور عفاد درجم هنوك نم رثكاب عقاولا يف هل نيديل شياعتلا
 رصاتمب هل نيدي هنا لب ةوقلا ىلا ءوجللا نع يروص لزانت ىلع لمتسب ضماغ
 8 [ا قي دحدت رثكا

 نأ لبإ : (1؟.١ ؛ ص) لوقين يداصتقالا لاجملا .يف  اضبا  تلقنثو

 ىلا ةرطضم اهلفن ىرت © عضولا اذه قيقحت نع ةلوؤسم ربتعت يتلا ةسايسلا

 .ةيداملا ملاصملل اهرابتعا بناج ىلا ةيسفنلا فورظلا ضعب اهباسحح يف دلدخات نا
 ال 2« يقالخالا قاطنلا يف هبجوتو يداصتقالا مقاولا يف رثؤت ةيفنلا فورظلاو '
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 دق يداصتقالا ناديلا يف ينالخالا ادبملل لخدتلا اذهو . يعانملا ناديملا يف
 تعضو اذاف ٠ يسايسلا داصتقالا تايرظن ضعب يف ىتح 2« روهظلا يف العن ادب

 ىوتسملا وهو ب يملاعلا ىوتسملا يف يداصتقالا نزاوتلا ةلكشم داصتقالا سرادم

 ةساردب اًئيشف ائيش متهت اهناف  نيرشعلا نرقلا عمتجم يف ةلكشملل يعيبطلا
 ماقرالا راتس تحل يقالخالا ادبملا لخدت ا!دهبو © ملاملا يف نيرعملا تاجاح
 مسلع دهعم يف © ةيسنرفلا ةمردملا يف امامت هاجتالا اذه رهظيو تاءاصحالاو
 يلف لخدتت ةيويسرفالا ةقيقحلا ناف © رمالا ناك ام اياو © يقييطتلا داصتتالا
 . [ايصيئارتساو ٠ ايداصتقاو © ايحور ل ىرن امك  ىثياعتلا ةلكشم

 !جنودناب رمتؤمك يجراخ لماعل ةوقلا روحم ىلع ديدجلا يملاعلا شيامتلا دوعيأ
 شامتلا باسسأ للحن نأ كب رت 1 أ روحملا لخاد نم ةيملع فورلفل ل وعد مآ

 .ديكاو مساح لكشب هيلع بيجي نمزلاكرتن امناو «ةوقلا روحم ىلع ديدجلا يملاعلا
 «ةيبرغلا ةراضحلا يف قالخالاو حورلا مادعنا ةرهاظل اممتم الاوم حرطن نآلاو

 هئانب يف حورلا تمدمنا اذامو 0 برعلا ةسايس - قدلخالا تدقففنا اذام : وه

 7 ىراشحلا

 ساكعلا ةيبرفلا ةراضحلا داميا فلتخم يف حورلا ةمزا نا كث نم سيل
 ةجلاعملا قلطنت نا بجيف . تاللا يف اهمادعمنال ةلصحمو + درفلا دنع اهتمزال
 : هلخاد نم ء ناستالا تاذ نم ةرافحلا يف قالخالاو حورلا ةمزأل ةيفيقحلا

 . هرودج نم
 لالخ نم اهمسج يف حورلا قاصلاب ةراضح ميمرت مت ال هناب دكؤن اذل

 5 تودحم ةهدمأان ميمرتلا اله حاستب اثيلس اذأو 0 ةنيعم ةيسسايس تامضخاوم

 ىتح مسجلا رخن يف  اهدمبو قاصلالا رتف لالخ  رودلا ريتيو
 . هيلع يتاب

 . افادامحرو . ةفيوي بلطت ٠ ءاهوش فظت ةنزاوتم ةراضح ءانب نا

 مل . رودللا ةيعب عمم اهدوع يوتنبو © دتشثتو « هاياثث يف حورلا ةرذب ومعتل

 . ةعئارلا ةدالولا يتات امرخاو . هموم هنع يفنيل ديلولا زهي افينع اضاخم
 .(؟.. ةهنص) لوقيف راممتسالا ضرمنم ملاعلا ذداعنا اكن رمأ نم كلام بلطب دع

 دعاتتنا اهيف عميطظتسست تناك يتلا ةيخيراتلا هةلظحللا 1 ماع اكنرمأ تنوف فقل |

 بلطبو [ . ةديدج ةلحرم لخدب اميك ةيداملاو ةيقالخالا هتايعع زايتجا ىلع ملاعلا
 ناك دعف هيلعو] : (؟ 5 © ص) لومين رابمتسالا ةيفصت ةدحتلا ممالا ةثيه نم

 يأ يضف 1158م ماع )١( مقر عوضوملا راممتمالا ةيفصت عوضوم نوكي نأ بجي
 . [ةدحتلا ممالا قاثيم يف حيرصلا يرهوجلا صنلاب رئاتتت نآو ماللل جمانرب
 اميرو] : ((. ©« ص) لوقيف اهب موقت نأ بجي ناك يتلا تاوطخلا اهل مسربو
 ءالؤهو ءالؤه منقت نآو ميدقلا زاهجلا اذه يفلت نأ ةدحتملا ممالا ةثيه تعاطتسا

 : ةيقالخا وا ةيداصتقا ةراسخ يا لمحت نود هنع اونفتسب نأ نوميطتسي مهناب

 ؛ةديدج طباور رممتسملاو رممتملا نيب هرقت نيح اذه لمفت نا عيطتس يهو
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 مم قفت' ٠١ ىرورفلا لاصتالاو لامفنالل ةطخ ساسا ىلع امئاق تاق العلل اماظنو

 اذهب اهنأ يف كش الو « عيمجلل ةيفاقثلاو ةيداصتقالا الا حلاصلا عمو ضعبلا حماطم
 . [تاونس رثع ذنم اهتاليو قاذ ةيماد ثادحا نم ارطيس ام ملاعلا ىلع رفوت

 ول. [؛55 1114م ماع ملاعلا ذقتت.نأ اكيرما نم كلام 3 فيك يردأ تسل

 لمآلا كلذل ناكل ٠ يراضحلا اهناينب يف ابوروا نع ةفلتخم ةروص اكيرمأ تناك

 هترظنو «جرعالا اهريكفت يف : هيش لك يف ابوروال ةروم اكيرمأ نأو امأ ©« لحم

 قراف عم : كلهلا اهرورغو 2« ىداملا اهفلصو : يكيناكيلا اهههوو © ءاوشعلا

 تبوروأ نأ نيح يف ؛ ءارلعلا ةيويح اهلاثحا يف لمحت اكرمأ نا وه طيب
 ياريس زوحملا مشع تف راش

 يرامعتسالا زاهجلا يفلتنا ةدحتلا ممالا ةئيه نم كلاملماي فيك يردا تسل
 تسيلا 1 ةدحتلا ممالا ةبصمع يه ةلئامم ةبرحت انيدب نينو لماي فيك !:!157 مدقلا

 .ةيبرغلا ةراضحلا تاسسؤم نم ةسسؤم ممالا ةبصع اهتقباسسك ةدحتملا ممالا ةئيه
 ملا 7 اهتقباس نادأ امك ةئيهلا هذه راتلا ندب ملأ ؟ اهدوجو نع عاف دلل تقثينا

 هستيرح لان بعش يأ 1 ةيبرغلا ةراضحلا لوحو طق ازواجتت مل امهنأ تبثي
 يناق ؛ لالقتسالا رهم عفدي نا لبق ةدحتملا ممالا ةزهجا لالخ نم هلالقتساو
 ةلثمالاو ؟ ديرجتلا يف كميل م 1 هلاج ىرثو هضرا ىلم اياحفلا يلاغو « مامدلا

 انرف زاهج ةدحتملا ممألا ةئيه تلا له . رئازجلا ةروث اهنمو انماما ةددعتلا
 ممالا مركتت نأ لبق هفرا ىلع هاغلا يرئازجلا بعشلا نا مأ ؟ اهيف ىرامعتسالا
 !؟9١ ةيدقملا اهتانتع طن ناب يرئازجلا بمشلا بودنا عدس و ةدحتلا

 نأ ىرب وهف 6( كلام هب نمؤت ام بحجعأ نم ةيبرفلا ةرافحلا دولخ ل و

 هبار اهضوم كلام لوقي . .اهتيملع ببسب اهيلع قبطني ال ةيخيراتلا تارودلا نوناق
 هتوق لضفب ناكمللا يف ةراضحلا دادتما ققح نيح برفلا نكلو] : (7.5 © ص)
 ودبي اميف ةرافحلا دمت ملف ةيخيراتلا اهتعيبط يف الوحت ثدحا دق « ةيعانملا

 رصع يف اضشياو : نودلخ نبا رصع يف اتناك امك «تارودلا» نوناقل ةعضاخ
 . «برغلا لوفأ» نع بتنت ناك امدنع دلحتبسا

 ناك يدلا رصعلا يف يرلاف يار  ةريخالا تاروطتلا ءوض يف انعجار ولو
 ةروملا كلت يف اهنع رثبع نيح + ىلوالا ةيملاعلا برحلل ةمقوتملا جئاتنلا لماتب هيف
 هاندجول مويلا يريلاف يأر انمجار ول «تايناف اننا تاراضحلا نحن انكردأ نالا»
 اهلدب دن اهقاطن نال .« ةيناف نوكتل ةراضحلا دعت مل تقولا كلذ يف ذا اطخا دق
 . [ةدلاخ تراص كلذبو ةيملع تحبضاف « رخآ اقلخ

 لوقيف اهتعرز يتلا روذبلا ةرثك ىلا ةيبرفلا ةراضحلا دولخ كلام ديعيو
 اهلقح اهنم لكل ناك نيح هةيناف» تناك امنا تاراغحلا ناو] : (؟!١ ©« ص)ر

 ال ةيركفلا اهتلاسر لماح ناكو : ةيروطاريمأ دودح يف امومع وهو © صاخلا
 راقتفاو ةيروطاربمالا رايهنا مم ثبحي لوفالا ناكف © ام سلج ةبرقغبع زواجت
 يتلا رودبلا ناف © اهدحنو اهفرأ زرصانع لمفبو ددجتت نأ نع ةزجاعلا ةبرقبعلا
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 اف مويلا امأ . ةيريحلا نأدقف و ضارفتالاب يهتنت ضرالا ىف ىقلتل دوعت

 ومنيو جضني هنكلو انه نينج لعاضتي دقلو © ناكم لك يف ترشتنا دق ةرذبلا
 اهاوتتم يف ةراضحلاب ظفتحت ةصاقملا نم الاكشأ امئاد فداصن نحنف « كانه

 ةيناسنالا ةلكشملا ديحوت ةجيتن يه كلتو «© لوفالا نيبو اهنيب ةلئاح اهتب ويح يفو
 ىلا نانالا ةردقم تلصوا نيح ديحوتلا اذه ةيبرفلا ةيرقبعلا تققح دقلو
 يفر ةيسايسلا هتاليكشت يفو بمش لك ةايح يف ىلجتب وهو يملاعلا ىرتسلملا

 . [يمامنجالاو ينفلاو يلقعلا هطاشن ناولا
 نم خيراتلا اهانثتسا  اهدحو ب اذامل !7 اذامل !!55 ةدلاخ ةيبرفلا .ةراغحلا

 !؟ دولخلا ةممن هللا اهابح ب اهدحو ب اذامل !؟ يعيبطلا هنوناق

 ىتقح هب لقي مل « ءاره ةيبرغلا ةراضحلا دولخب لوقلا نا كش نم سيل
 عفترت مهنم نب يثكلا تاحيص ناف كلذ نم سكعلا ىلعو ©« مهسفنا برغلا ءاملم
 ةرافحلا ربقتت نأ كشوت يتلا ةقيحسلا ةيواهلا ىلا ةيمشم ىرخاو ةنوآ نيب
 .ءالؤه نمو ةيئزجلا لولحلا ضعب ةمدقم 2« فقومللا جالع ةرورض ىلا ةهبنم « اهيف
 . رلجتبشا « نوناق زنارف © لسار « نوسلو نلوك ؛« ليراك سيسكلا

 عم ب ةيبرغلا ةراضحلا ةيملاعب انملب اذا ؛ اهدولخ بيس ةرافحلا ةيلاعأ
 ىسسلع طق حتفنت ملو ةداملاو ةيموقلاو قرعلاو سنجلا ةمسمأ تناك امود اهنا
 ؟ةيملاع ةينامورلا ةراضحلا نكت ملا ؟ دولخلل ابيس ةيملاعلا تناك ىتمن  ناسنالا
 « دولخلا ببس اهتأ ىريو . كلام اهب عرلتي يتلا رودبلا اما ؟ يغرقنت مل وا
 يل لمخت اهنا الاط  ةريثك تناك امهم  روذبلا هذه وينتس فيك : لاسنف

 ؟ اذساف اشفتم اينأف اسيشثر اهتاون

 يس اهتازجتم عيمتع نأ وه كيسي ةيسسنأ ةيلآق ةيرفلا ةراضحلا امتح

 ؛ ةرطفلا ءانب سكامت عامتجاو داصتقاو حورو ركف نم ناسنالا قافآ فلتخم
 ىيفقالتت نا  اينآ  تعاطتسا نأ يهو . اهتاتأ مطحتو « اهنايك رمدتو
 لسماغلا يرلذلا مانفلا يه اهف رح ايفصصصبلا بورحلا يف لثمتلا يجراخلا رعممدتلا

 مسسمدتلا ىفالتت نا عيطتنت نلف ب هتيلوأو هتماركو ناسنآلاب اناميا سيلو
 ةراضحلا طوفض ىلع اليوط ةرطفلا تريص دقف . اهيلع يتايس يذلا يلخادلا
 اهدادتماو يعميبطلا اهعضو دخت نا نم كب الو © اهمومسو «( اهدويقو « ةييرغلا

 .هيوشتلاو.ْمسلا ىلع متحما ناسنالا راصتنا هنال ©« ديكا ةرطفلا راصتناف . حيرملا
 هرامعتسا قطانم يف ابصخم انيرف فلخي هنال رامعتسالا ىلع كلام ينثي ل ز

 يدلا ضاقنالا لقح ىلا !ديج رظنن امنيح اننا عقاولاو] ؛ (9.؟ © ص) لوقيف
 هيف دحتس بصخم نبرغ .ىطقم هارت انئئاق © اهءارو ةيرامعتسالا ةحوملا هتفلخ

 لبق نم تناك يتلا دالبلا يف اهراهدزال ةيرهوج رصانع المن ةديدجلا ةايحلا
 9. | ةرمعتسم

 يضاملا نرقلا فصن لالخ تاضهنلا عيمج بابسا دحا نيرغفلا !ده نأ دقتعيو
 ومش عما يف روتلا تار ىلا ٠ تافهنلا ميمجف | ه [”.# ص) لوقيف
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 ةجوملا هيف هتمدوأ يذلا نيرفلاب هفن ممضلا اذه يف تدفن دق ةرمعتسلا

 . [ ةيبوروالا

 - ةيرئازجلا تاروثلا باطقأ دحا  سيدابنب ديمحلا دبع ةيتاذو يعو للحبو
 : (9.6 2« ص) لوقب . بيصخلا ةيراممتسالا ةجوملا نيرغل نانادم امهنا ىرف
 ةبرجتب اينغ ناك ايقيرفا يف سيداب نبأ ناسلب ملكتي ىرخا ةرم ادب يدلا يعولاف]
 لمكت ةيسفنلا ةقيقحلاف ٠ ةديدح ةيتاذب انضبأ اينف ناك هنكلو ( امطق ةبساح

 ميغ لظت ما مالظلا يف اينرج كلذ نود لقبن امبر يتلا ةيخدراتلا ةميمحلا انه

 اذا الا اهتاذ يف حضتنت نا نكمب ال ةدبددجلا : :ةمللا ةيسسفئلاف كلذ ىلعو ةموهفم

 . [ةيبرغلا ةراضحلا نيرف نم هيعو افدمتسا يتلا ةيتاذلا ٍتاورثلا انرتعا

 سيلو ابارخو ارامدو امومس الآ انملاع يف ةيبرغلا ةراضحلا فلخت مل امتح
 نم ةرذممو  ةبوعص وأ «٠ ةلوهم ناهذ يا نم اقالطنا اذه لوقت ال : انبرغ

 نمُّؤن امنا : يبدالا نامرحلا روم نم ةروص ةبا نم وا  حيضوتلا اذهل كلام
 .امهنيبسق التلا ةليصخحو ©« برغلا عق ةاوو : ىراضحلا انمتاوا يلج مهق ةحيتن اذهب

 سفنلا لخاد ىف امومس الا مالا املاع يف برفلا فلخي مل امتح
 هاذه تنآ دقو 8 ايس قاس نسب للي لك ىف .٠ عمتجلاو ةرسآلا يف : اهجراخو

 يسف لئاقلا جضنلا ىلا يستو « تالاجملا ضسمب يف تيملا اهلكا مومسلا
 . ىرخا تالاحم

 : ةيقد رفاآلا ةضهتلا لثمم نسيداب ن ديحلا كاسه يعو اهديميتسنا تاورث هنآ

 : نيلماعب تكسامتو تحنفتو تنوكت دق هتيناذ نا ؟ ةيبرغلا ةراضحلا نيرغ نم
 ةرافحل لضف الو . ةيصخش لماوع : امهينا' . ةيمالسالا ةديقملا : امهلوأ

 ةيلك بلاط ىلع لتاقلا مرجملا لضفك الا : هتيتاذ ءوشن يف اهئيرغ وا ةيبرفلا
 . ةعباتتم اثثج حرش نا هل ميتب ىذلا بطلا

 اذاو 5 ةيبرغلا ةراضحلا نيرغ نم سيداب نبا يعو اهدمتسا تاورث ةيا
 هءولشن رفن اذامبف « ةيبرغلا ةراضحلا نيرفب هتيتاذ ءوشن ميسفت ىلع انررصا
 ةراضحلا نم اذييعب ةيبرملا ةريزجلا ءارصص يف باهولا دبع نب دمحم يعوو
 !!!! اهنيرغو ةيبرغلا

 : ةيفلغتو ةيديقع لكاشم لحل يمالسا ثلونموك  ؟
 يمالسا ثلونموك ءاشنا نأب (يمالسا ثلونموك ةركف) هباتك يف كلام نمؤي

 كاردتسا يف ديفيو ةيفيظولاو ةيديقعلا ململا لكاشم لحب « يناطيربلا رارغ ىلع
 يمالسالا ثلوتموكلا نيب قراف ةاعارم عم ؛ ماملا روطتلا ىلا ةبسنلاب فلختلا

 ثلوتموك يناثلا نأ نيح يف «© بوعش ةعومجم كثلونموك لوالاف ©« يناطبربلاو
 لاممتمسا ةلكشم لح يف حرتقمللا ثلونموكلا رود كلام حضوبو . لود ةعوبحم
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 ناسنالا ةلكشم ناب لوقلا ىلا يدوي الهو] : (16 * ص) لوقيف هتديقعل'ململا
 فرعب ال ىذلا ناسنالا ةلكشم ينعا © رمالا ةقيقح يف عمضوت يتلا يه ةديقعلا

 يتلا لئاضفلا ىدحا ناو . ةيمامتجا ةادا اهرابتماب هتديقع لمعتسي فيك ةتبلا
 ممث 2« ململا ناسنالل لامعتسالا اذه عاجرا يهل ثلونموكلا ةركفب اهطبر نيعتب
 . [ملاعلا يف عامشا نمو ؛ ةيلاعف نم ةباهنلا يف هتاذ مالسالل ام عاجرا

 بجي الو] ؛ (/1 ؛ ص) لوقيف فلختلا ةلكشم لح يف ثلوئموكلا رود نيبو

 ٍةحلسملا ةيرشبلا نكمي نا بجي (ةيفيظولا) رظنلا ةهجو نم ثلونموكلا نا ىسنن نا
 : ماعلا روطتلا ىلا ةبسنلاب اهفلشت كارئتساو « اهرخات كارنتسا نم اينيساسا

 نأ ىرن نحنف مث نمو . صوصخلاب ةططخلا ةربكلا تاحاسملا ىلا ةبسنلابو
 نم ديزمب اذه ودبو . تاهباشملا نم دعبأ بهذت : يناطبربلا لاثملا عم هتاقرافم

 (اواتوال' تايقافتاو (رتسنمتسو) ةحلالف . امهنم لكل يفيظولا رودلا يف حوضولا

 الامجا ربعت يتلا ةيسايسلا ةيفارغجلا لكاشملاب ةيفيظولا امهتقالع يف اتددح دق
 برحلا تيقعا يتلا تاوئس رشثعلا يف تدبت ابك « ةيناطبربلا (ةوقلا) ةلكشم نع

 . ىلوالا ةيملاعلا
 اذه ناف : ثلونموكلا ةحلال ديدحت بجو ام اذا كلذ نم سكعلا ىلعو

 ىدبتت يتلا لكاشملاب ةيفيظو ةقالع نم هل ام ىلا ليمأ ادكؤم نوكيس ديدحتلا
 . [ماهلا دودح يف مضوت نأ بجيب يتلاو

 دإل د دا

 لااقتسا دعب ام ىلا !465 ماع لنم ةليوط ةرتف ةرهاقشلا يف كلام ماقا

 : مهيلا اهيف نومكاحلا هبترق . اهقاوبأ لالخ نم يبرعلا ملاملا هفرع « رئازجلا

 . مهتازجنمب داشأو © مهترو' نع ارارم  هتيحان نم  ثدحتو
 دفق | 5 ةروثب تادعبا لق يمالسالا ملاملا يف ءانملا ةيلمع نأ دقتع كلايق

 ملاعلاب !دب مل ءانبلا ةيلممف] : (11؟9 ©« ص) ةيرئارج قافآ باتك يف لاق

 ءانبلا يف ثيدح) وه رخآ باتك يف ةركفلا هده رركيو . [116١؟ ةنس الآ يمالسالا
 ديدج روط يف تلخد كش الب ةيبرملا ةضهنلا نا] : ١6١( ؛ ص]) لوقيف (ديدجلا
 لطليفنتلل تعضو يتلا تاعورشملا نا كش الو 1١489 ةنس ويلوي (؟57) ةرول ذنم
 . [ةيبرعلا ةمالا خيرات يف ةيئانثتسا ةرفط ققحتس

 ين هوداشأ يذلا ةباحصلا ءانبب اهقحلاو ءانبلا يف رصم ةبرجت حدتما دقو
 يعوث نع ثدحت نأ دعب (عمتحم داليم) باتك يف لاعف © نىدشارلا ءافلخلا رعم

 لاق فحاولا رجحلا يذ جذومنلاب يمالسالا عمتجملا قحلاو ؛ خيراتلا يف عمتحلا

 ايل



 يسطارقميد عمتجم ديدحت  لوالا يمالسألا عمتجملا يأ  وه] .1١( ٠ © ص)
 ناك. هنا ينعا « ةيطارقبيدلا رهوجب هتاسنؤم يف نكي مل نأ هتاهاحتأ يف ظفتحب

 يف يه ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةنهارلا ةبرجتلاو ©« تاقبط الب اعمتجم
 . [ةثيدح ةروص يف رهوجلا اذه نع ريبعتلا ةداعال ةلواحم عقاولا

 يلع ةرم لوال انمضت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عيراشم ناب كلام نمؤي
 نم] : (44 2© ص) «© (فيدجلا ءانبلا يف ثيدح) باتك يف لوقيف هراضح باوبا

 ةيروهمجلا يف موقت اهارن يتلا عيراشملا ةروطخب رعشن نا انيلع بجو دقف انه
 فعن خيراتلا يف ةرم لوال ب يه عيراشلا هذه ناق . ةدحتملا ةيبرعلا

 2 .  [ةرافسلا باب ىلع

 د راضح بيرت ىلا فدهت ه: ةدحتملا ةيبرملا ةيروهمجلا عميراشم نأ نيسو

 ةططخملا تاعورشملا نا نآالا فرعن انناإ ٠ (1 « ص) هسقن باتكلا يف لرقيف

 ةراضح بيكرت ىلا اساسا فدهت ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف مويلا ةمئاقلا
 نانأالا يه هيلا لوصولل اهللاسو نأو : فدهلا اذه وحن ما عيرست ىلاو
 . تقولاو بارتلاو

 رصانعلا هلكليب لصتت يتلا تالكشملل ةيسانملا لولحلاب يتات نيح اهنأ ملعن و

 تارورف ىلا ةيئلاب شسراتلا مس عم ماجلاإلا طورش تفققح دق نوكت ةئالثلا

 تمفاسو يبرع لك مصم تررق دق كلذ نوكتو . جراخلا تارورضو لخادلا

 . [ةيئاسنالا مصم ريرفت يف ةيدجح ةمهام

 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف روطتلا ةعرس ىلع اضنا قباسلا باتكلا يف - ينشو
 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف مويلا ةمئاقلا تاطيطختلاف] : (١١؟ « ص) لوقيف ةدحتملا
 نم ماعلا نوناقلا عمم اهماصضستال ايماسأ ارهتم ةيبرعلا ةضهنلا يف نوكت ةدحتملا

 هاست تلخا ةيرعلا ةضفهنلا نا لوقن نا نذا نكمين . روطتلا ةعرس ثيح

 يتلا يباجيالا دايحلا ةسايس لضفب حيحصلا هاجتالا ©« ةيحراخلا تارورفلا
 تارورض ءازا ءاحتالا سفن هحتن اضبا تاآدب امك 2غ رصالا دبع سيئرلا اهمزتلب

 ةيروهمجلا يف ليفنتلا ىلا اهقيرط تدخا يتلا ةططخملا تاعورشلا لضفب لخادلا

 . [ةدحتملا ةيبرملا
 لرقين يباجبالا دايحلا ةسايس دليفشت يف ةيذالوفلا رصاتلا دبع ةدارا حدامب و

 ةبسنلاب ام دح ىلا ةيفاك ةرظنلا هله نا كش الو] : اهسفن ةقبالا ةحفصلا ين
 ةدارا ىلع الا هديقتت فقوتي ال يباجبالا دايحلا ادم نآل جراخلا تارورض ىلا

 ىلع نهرب رصانلا ديع سيئرلا نا كلش الو دايحلا ةسايس نع ديحت ال ةيذالوف
 . [فورظلا نكت امهم ديحب ال هنأ

 خوراصلا دهع لخدت رصانلا دبع اهل ططخ يتلا ةضهنتلا ناب كلام دقتميو

 4 حوراصلا دهع انتضهن لخحدت !دكهوإ ٠ قباسالا باتكلا نم ٠5( : ص) لوغقيف

 ريصم نم اييصئو يبرع لك ررصم قفحيل رصانلا دبع لامج سيئرلا اهتبار عريو
 :اممتم لوقيف' ةجيعحبصلا اهتهجو ءلخان ادتضهن ناب  اضفبا  دقتعبو . [ةينابسنالا

 يآ



 رصاثلا دبع لامج سيئرلا ةرظن نا ملعب يبرع لك ناف لوالا بناجلا نم اماف]
 مم ماجسنالل لوالا طرشلا ققحب يذلا حيحصلا هاجتالا ةيبرعلا ةفهنلل تطخ
 رمصلملا ةدحو ةيفق نال ©« رصملا ةنحو صخي يذلا طرشلا وهو ماعلا نوناقلا

 هتسايس طخي نمو . ماللا ةيضق ميمص يف يه اهب رمن يتلا فورظلا ين
 تغفشك دقو ل رصانلا دبع لعف ام لثم يباجيالا دايحلا اذدبم ىلع ةيجراخلا
 ةيج راخلا هتنايس مسرب نم ادملا اذهب هكمت ةدش نع ةرخالا ثداوحلا

 انف ماعلا نوناغعلا مم ماضصصنالا طرش اهتضيهنلو ةيبرعلا همالل نسضت هياق اذكح

 . ريصملا ةدحوب لصح
 ةيرويمحلا يف نالا ىرجنت يتلا تاطيطختلا يف دجن انناف ىرخا ةيحان نمو

 نوناقلا نم ىناثلا بناجلاب لصتب ام عم ةفهنلا ماجنال اًعيقحت ةدحتملا ةيبرعلا
 ناف . ىلاعلا يف روطتلا ةعرسو خيراتلا يف ميرتلا لماوعب قلعتب ام رهو «ماعلا
 عاضوالا يف رثؤت افنال ثيدحلا ملاملا يف اماه ارود بملت طيطختلا ةركن
 كلذب عرزتف اهقيقحت لبق تابافلا يعخشت اهنا ذا : اعم ةيعامتجالاو ةيسفنلا
 . [ليملاو ةيححضتلا حور اهيف ثبتو ةجماطلا سوفنلا يف لمآلا

 دفف ٠ ربانتلا دبع لامج نيئرلا لاوقاب رخآو نيح نيب دهشتسي كلامو
 ده+دلصهس مو ىلعد| ١ كب دحلا ءانملا يف هك تجح) باعك نم ١( 541 “ ص) يف قاقح

 :لاق امتيح سما هئاحيرصت ين رصانلا دبع لامج ميعزلا هب ىنع ام مهفن تاملكلا
 . [ةيحور تاتاطو ةيداصتقا ةيمنت بلطت» عمتجملا ءانب نا

 . رصانلا دبع لامج مهيف امب ةيرصملا ةروثلا ةداق ىلا هبتك ضعب ىدهأ دفو
 لاق دقو © (جنودناب رمتؤن ءوض يف ةيويسآلا ةيقيرفالا ةركفلا) باتكب هصخ دقف
 ةرولشلا : ناتروث هيف لثمتت يذلا رمانلا دبع لامحج سيئرلا ىلا] : ءادهالا يف

 ملاعلا يف نلعت يتلا ةيسفنلا ةروثلاو ٠ ةيرويمجلا رصم تطعا يتلا ةيسايلا
 تادايقلا ىدبا نم عخيراتلا دوقم ماتت يتلا : ةينفلا ةدايقلا روهظ يمالسالا

 ظ . [ ةيوضوفلا
 ىلا) : لاقف نيسح نيدلا لامك ىلا (يبرعلا عمتجللا يف تالمات) باتك ىدهأو

 ةرفث ىلع فق نا رادقالا تدارا يذلا لحرلا ىلا . نيح نيدلا لامك فلا

 .[1185 ويلوي ؟؟ موي رمانلا دبع لامج نيثرلا اهتار عفر يتلا ةكرعملا يف ةماه
 كلام تاقالع صوصخب « انيلع اهسفن ىربك ماهفتسا ةراشا  نالا  ضرفت

 ديرفلاو ميظعلا كلام مهف نم ةراشالا هذه ادبت . مهطشل هحادتماو ةرهاقلا لاجرب
 بوعشلاو دارفالا ةبراحم يف راممتسالا بيلاسال يمالسالا ملاعلا يف هعون نم

 دنع  ةراشالا دله سا يهتنتو : (ةرمعتملا دالبلا يف يركفلا عارصلا) هباتك ين

 ةضهنلا ةاونضايجا يف مهرودو « اكيرماب ةرهاقلا ماكح ةقالعل مهفلا اذه قالغتسا
 رودو . تايتيسحخلا ف دم يف يرصلا بعشلا دنع ةيفاصلا ةيراغحلا
 قيرطلا نع هدامباو : ةمام يبرعلا بعشلا ليلضت يف ةمخفلا ةيداملا مهتازجنم
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 . هن وحمود هنايك ويست نم عبانلا ىقحلا يرافحلا

 ديت دبا دبا

 : سارجلا يف .ةموهفملا ةلكشم ب

 نأونع تحل 6-7-1934( خيرانب ةمصاعلا رئازجلا يف ذرضاحم كلام ىفلا
 قافآ) باتك يف ةيرملا ةغللا ىلا ةيجرتم ترشن دقو . اةيمرهفملا ةلكشم)

 ةديقعلا  ةيموهفملا ةلككشم ةببها ةرعفاحملا هله ةيادب يف ررق دقو . (ةبرئازج

 ىوتسللا ىلع راثت . ايجولوبدبالا  ةيموبفملا ةلكششم ناإ : (15) . ص) لافن
 راوطأ نم نيعم روط نم ةمئاخلا اهبطورش اهيف تضرف دلب لك لخاد ينطولا
 يلاتلاب هبيكرتو يدرفلا طاشنلا ميظنت يف هيموهفملا رود سردب مث . [ايهخيرات
 ةلاآلا ناف ةيموهنملا دمتقت اميحإ : :155؟ - ص) لوقيف يعامجلا طاشنلا عم

 طامضشن نا الا|إ : (115 - صد لوفيو . [تانزحلا ىدحال ةدقاد لظت ةيعامتجالا
 ىتحم © ةيدرفلا تاطاتنلا عومجم ذرجم نم هطاسب يف نوكح ال كرحنلا عمتجلملا

 سفن يف اهلك ةدحتم تناك ولو ىتحو ٠ سنجلا سفن نم ةريخالا هذه تناك ولو
 طلطخم» بح يلامجالا طاشتلا فلك يف اهميظنت متب نأ بحجب ذا . داجتإلا

 ةيدرفلا تاطاشنلل «ميظنتلا»ه اذيف . طاشغنا اذه ةيلاعف ديدحت ىلوت «يميظنت

 ةلكشم ةقدلا هجو ىلع عضي يذلا وه كرتشم يلامجا طاشن فنك يف تاذلاب
 .(1816 © ص) لوقيف ةيبنانالا سفنلا يضيورت يف ةيموهفملا رود نيبيو . [ةيموهفملا
 لمحت نا كلذك نيمتي ةقالطنالا ليحت نا بجب يتلا ةيمويفمللاف ىرخا هيحان نموإ

 6« هقن ضورب نا هيلع نيعتب ةعيبطلا عمتجلا ضوري نا ليعف : ايماظن ادبم
 . [كرتشملا ليملل يرورضلا رايعملا عم طقنيو . ةدعاقلا ىلا عاصلب ثبح

 يمامجلاو يدرفلا طاشنا نع همالك دعب ةيرئازجلا ةروثلا نع ثدحتي مث
 ٠ نيتلحرم ظحاليف ثدحتب .٠ ةيموهفملاب امهتق العو

 حلسم يمامج طاشن ىلا بعشلا عيمج تداتفا دق . ةروثلا ةلحرم : ىلوالا
 بعشلا لموت دعنإ ؛ (151 : ص) لوفيف هطاثنب درف لك هنمف طرخنا

 «تاونسم عبس لالخ يلوطبلا هديج تيربك ةروث لالخ نم لالقتسالا ىلا يرئازجلا
 . [ةيروثلا ةقالطنالا نهض ظفحت :نود تاطاشنلا عينج اهلالخ تمحتلا

 ةمدزنتلا زوربو ؛« طاشنلا ةلعش وبخب فرتعيف ةروثلا دعب ام : ةيناثلا
 طاشنتلا يف راصحنالا هبشب ام فئدنع ثدح] : (١إل. ١ ص) لوقيف ةيدرفلا
 ةيدرفقلا تاعزنلا روهظ هنم جتن امم : كرتشملا طاثنلا نم بحسنا ىلا ىدرفلا
 نأ حلا راملا قالطا فو نم ءادتا نكلو : ١51( ؛ ص) لوشو [ىرخا ةرك

 درفلا اهيف ددج يتلا ةدبدعلا تالاحلا كلت نمض . دبدج نم تدلو دق ةبدرفلا

 ا



 ايقنود الخد اردت يتلا فئاظولا ىدحا ىلع ضمني يكل ةيعامتجالا هظباور بجس
 . [يبك لمع

 . تايبدعتلاو ٠ تافلاخملاو : لامهالاك ةلحرملا هذه ضارمأ ضمب ضرعب مث

 وا تافلاخملاو ؛ ملاصلا ضعب يف لامهالا هوجوفإ ' (9١لا © ص) لوقيف

 اهرابتعاب رسغت نا اهتكمي ةيدرفلا كولسلا بورغ ضعبيف اهظحالن يتلا تايدعتلا
 تافلاخملا نع ثدحتبو . [ةيروثلا دعب امو ةيروثلا ةلحرملا نيب ةلقنلا هذهل اضارعأ
 بئارضلا مفدب ثارتكالا ليلق ايرئازج دهاشن امدنع نحنف] /١9( ١ © ص) لوقيف

 نأ ضفرب وأ : هزاجنا هيلع بجي يذلا ليملا لمهن انطاوم وأ © هيلع ةقحتبسلا

 اذه يف ىرن انناف : نآلا 6«نيرقتفم» دعن مل اننا ةجحب لومفملا دفان اماظن يعارب

 ةقاطلا يف ريطخلا طوبهلا كلذل ةمالع يا : اهزاتجي يتلا ةينايبصلا ةمزالل ةمالع
 .هلذب ىذلا دوهجملا دعب هنافنأ عاج رتسا ددصبعمتحملا نا ىلا مشي ىذلا ةنماكلا

 . [ةيلاوما ةلحرملا يف طزخنب ىتح
 ينئاكسلا لماعلاك  ةلحرملا هله يف  ىرخالا تابوعصلا ضمب حضويو

 يمومعلا عاطقلا رجحتو : يعامتجالا لماعلا طيبي يذلا
 غارسفلا ىلا ةقبالا ضارمالا زوريو : يدرفلا طاشتلا وبخ كلام ديعب

 دجوب هذه يفوإ : !|١"لك . ص) لوفيف رئارحلا ةرون هشيعت يذلا يميهاقلا

 امب دعب يرئازجلا بعشلا هيف عب مل يذلا نحلا نفن يف يميهافم غارف رئازجلاب

 . [كرتشملا هطاشن ةديدجلا ةللعملا ثعاوبلا ةبافكلا هيف
 . اةيرئازجلا ةيروهمجلل تقلا ةموكحلا) ءاضعا ىلع ةفينع ةلمح لمحي مث

 فيبزتلاو . باصتقغالاو ؛ ةياوهشلاو : ةيصخشلاو « ةيدرفلاب مهمهتيو
 . رصبتلا مدعو

 اهجناتنو ٠ .يميهافملا غارفلا ةلكشم.لح دق ةلبنب دمحا سيئرلا نا كلام .دقتعي. '

 هقيقحت ىلا ةفاضالاب ٠ (مالسا « ةبورع : ةيكارتشا) رامش قلطإ امنيج اهلويذو>
 ةلب نب سيئرلا ناك ةيمايسلا ةيوازلا نمو] : (؟.9/ :.ص) لوقيف سباب إرط .جمانرب
 يلهو : مالبالاو © ةبورعلاو ؛ ةيكارتشالا يف ةلثمتملا هتفيصم قلطا يلا ره

 ثيح .٠ :ديدحلا كرتشملا هطاشن نمض يرئازحلا بعشلا فحوتس يتلا ةغيصلا

 . ةمالا قاثيم يف ةلطيم: اهنا
 بعشلا لبعل يميهافلا يروا ةفجتلاو ةعفد يف فرمت ةئالثلا تاملكلا هلهو .
 طاشتلا اذه مس طرشت يتلا قئارطلا يلاتلاب ددحت امك ؛ كرتشلا .يرئازجلا

 يسايلا انثريس طغخب ةقلعتملا لئاملا ميمح ناف ىرخا ةراسصبو . ةللعملا .هثماوبو

 ايهتروحا دحت نأ نيمثبب . 45 نوكب اذالهو 45 نوكل فيك» ©: نيلاؤم لكش يف

 . يميهافملا ىوتحلملا .1ده نمبض .

 ماهملا دادعت ىلوت فخ ناك اذا سليارط 8 جماترب# ناف صيصختلا' هج" .ىلغو |

 دوسيسعلا كَ بد نأ ان مفي هد نأ. اثيلع يأ : اهراجخنا 0

١ . 
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 : (؟:م٠8© ص) لوبقي ايلمعو ايفايص انف اهرابتعاب ةيكارتشالا حدتمب مل
 قرطملا رثكا .لثمت امك .كرتشملا لمعلا ىوتسم يف مقت ةيكارتفالا نا مقاولاف]
 اهزابتماب ةاهتيفيك» نس تقولا سفن يف اهتيلاعف رثاتتو « لمملا زراهنال ةيلاعف

 رجلا .ةهجو نمو ؛« لكك ةينطولا ةعامجلا ىلع اقبطم ايعامتجا «ايغايص انف»
 ةروصب كرتشملا طاشنلا نمض يدرفلا طاشنلا جامدال الماع اهرابتماب ةيناسفنلا
 هءايشأاو © عبتجملا صاخشا ىصقالا دحلا ىلا دنجت ةيحان نم يهف ةلماكتم
 يطمت اهنا ثيح نم 'ةيلاعفلل افعاضم المامم حتمت ىرخا ةيحان نمو «© هراكفاو
 ةركفللو © هفادختسا طورش لضفا ءيمشللو « ةيوقلا ةللطملا ثعاوبلا ىمخشلل

 نارتقا ةهبضش ىلع دوف كردتي هلك . [اهمادختسا قرط لضفاو «© اهرود

 افق انتيكارتشا ىنعم نا ىلع ةوالعإ : (؟16 © ص) لوقيف ةيداملاب ةيكارتشالا
 «© مالسالا : ين ياللا ايدول طبيعيا لالا وبلا ةالا بأ # 

 2 . [ ةبورملاو
 ملايسسي ذا روافبقا 25 5 .ملسملا ةقاستسا مدعو « همالك طلطشب كلام سحب

 اتخجاهتم يف اهحرادن نأ بجي يتلا ةيمالسالا هفاربلا يه امإ ٠ ((18 © ص)

 ةميق ىلع مكحلا بصني ال يعامتجالا ديعصلا ىلعف] : لوقيف بيجيب [؟ يميهافملا

 قيرط نع ىرخا ةرك انه سملت نحنو © يناسنا طاشن ىلع بصي امئاو © ةيبيغ

 ةهقفلمتم ةلكشم .هنمض .تعضو يتلا ةيمالسالا ةضهنلل ةرمث دوحو تاعحارملا

 ةداما يف وأ نيف يف لثمتت ال ةلاملاف : هيف ةراثم ريغ يه ناكم يف ناميالاب

 يف اهتينامفو اهمادختسا اهنيقلت ةداعا يف لثمتت اهنكلو © هتديقع ملسملا نيقلت
 : انرودب لأسن نحنو . [ةلكشملا هله مضو اولفغأ دق نيحلصملا نا الا . ةايحلا
 ! ةيكارتشالا قسيرط نع اهتيلامفو هتديقع مادختسا ملسمللا نيقلت نوكي له
 كراع :كانهف ( هن مالسالا قرط نع نوكد نا ىلوالاو ردجحالاف . ال : باوجلا

 : ثيدحلا رطعلا يف:.ىتح اهتيلاصف تتيبلو (© مالمألا اهفام ىتش

 ُةَفرلا دحل هنم هللا يضر رمع عفرب فورظلا عم عالسالا فيكتل لثمي مل

 انابست امناو © نيدلا .ةيفرحب كسمتي مل رمع نآب : قلعسو.«© ةدامرلا ماع يف

 نق ب هنكلو © نيدلا ةيقرحب كيسمتي مل رمع نأ حيحص ٠ لوقت نحنو . هرهوجب

 ةبلضممللا لح نع اثحاب رخآ ئلا نيدلا ليبس نع جرخي مل هسفن تقولا
 0 . هتهجاو يتلا

 أ ةيكارتسالا) ةئالثلا تاملكلا ٍتاذ ةلب نب دمحا ةسايس نأب كلام نغاواو
 لوقيف يمالسالا ملاعلا هشيعب يللا قزامكلا ثلح دق (مالمالا © ةبورمعلا

 لثم هجاوي هلمجت هخنرات نم ةمزاب يمالسالا ملاعلا رمي مويلاو] : (؟8١ © ص)
 -رصتقي ال هنا تمزتملا فلؤلا ىلع بلاغلاو « هاطخ نم ةوطخ لك يف قزألا اذه
 هناذ دح يف قلخب تمزتلاف ؛ بحت ةمنصلا ةظفحت يال تاضتقالاب لالالا .ياع

 اع » ةماع ةروصب م المس الل ايدام افق اوم

 يدببا هنمزتلا يف فارثألا نا 6 كارم" راازببلاب موفي دف هله يفاو 0

 . 86 هاا 2 * عا 0 : ع
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 . [مدقتلا لثمي هنأ دقتعب يذلا داحلالا نيبو « مالسالا لثمب هنا يعدب
 نيب اسمارص كانه نأبو «© ةمئاق ةمزالا هذه ناب كلام عم الدج انملم اذاو

 يتلا ةئالثلا تاملكلاب نوكي ال لحلاف . داحلالاو © تمزتملا مالمالا : نيقيرط
 مالت نأ هنكبب ىذلا يفاصلا مالسألا راعث حرطب نوكي (لب 2( ةلب نب دمحأ اهمفام

 . [فورظلا تايطعم مم ةلوهس لكب

 ةموكحلا اهب تماف يتلا تاوطخلا صعب ىلع هترفاحم ةياهن يف كلام ينش

 يعارزلا حالصالا لثميو] : 19١( ©« ص) يعارزلا حالصالا نع لوقيف. ةيرئازجلا
 ؛ لئاشملا هاه لح وحن ةيدج ةوطخ «© هقيرط يف اطاوشأ مدقت .نا قبس يذلا

 يهو يعامتجالا انومهن لحارم نم ةيناثلا ةلحرملل قبرطلا حتفت نأ 2 اهنأاش نم
 يلف ةصاخو «© ىرخالا يه اهيف عورشلا ددصب نحن يتلا عينصتلا ةلحرم

 . [ طفنلا ناديم

 ةروثلا دمب هضارماو يميهافملا غارقلا رهاظل كلام صيخشت ناب كش نم سيل
 داضتراو ةلب نب دمحأ همضو يذلا لحلا نكلو © لوقعمو ديج صيخشت ةيرئازجلا
 . هصيخمتو هدنتع فوقولا انيفتع كلام

 اطاشنا دجوت ىتحو .٠ ةيرئازج نوكت ىتح ةسايسلا نأ هادتبا كلام رعب

 لكف] : ١164( + ص) لوقيف ةمالا يف ةيحورلا ميبانيلل ةيفو لظت نا بجي ايعامج
 اهميباثيل ©: ةيفو لظت نأ بجي « ةنرئازج ةسايسك اهفن فرعت يكل ةسايس
 . مايحالا فقومو : ءادهشلا ةلاسرلو © ةيحورلا

 نا اهنكمي ال ٠ بعشلا حور لخاد اهروذج كلتمت ال يتلا ةسايسلا نا كلذ
 يىسمسأب يدرمفلا طاشللا دم نم ةرزرسحام ن وكت اهنال ايمامح اطاشخن لح وت

 : ةللعلا هثمأوب

 امدو : ةيحورلا ميقلل ةيرئازجلا ةسايسلا صلخت نأ  نذا كلام طرتشا
 ةيحورلا ميقلا ضقانتو براحت يتلا ةيداملا ةيكارتشالا ىلأ  هسفن تقولا يف

 يف ب جاورو © هرودح نم . بعشلا ميمعم نم عبنت نا طرتشا . ةمات ةضفقانم

 . هديلاقتو بعشلا نع ةبارغلا لك ةبيرغ ةركغل  هسفن تقولا
 اهبلهو ةيكارتشالا بلش + هيف كلام مف و ىدلا ضقانتلا اده نم اجورخ

 ددسحملا رود وه هدنع  نذا - مالمالا رودف . (ةبورملا : مالسألا) نيدحلاب

 . بمسحف لمافقلاو

 مقو هنال . ال : باوجلا ؟ هفقانت نم صلخب نا كلام عاطتسا له نكل
 . رخآ لاكش! ىف

 . ماظنو ةديقع ةيكارتشالا نا فورعم
 يه . ةداملل اناكمتا ركفلاب © نوكلا ساسا ةدالاب نامبالا : يه ةديقملا

 اليبم ةيومدلا ةروثلاب ©« خيراتلل اكرحم يقبطلا عارصلاب « ملعلاو لقعلاب ناميالا
 : يكارشفالا ناسنالا اهيف لمعي يتلا رطالا : وه ماظنلا . فادهالا قيقحتل
 . ةديقعلا نع ةقئثبتم اهلالخ كرحتب يتلا مِيصلا

 ايك



 ةديقعلا عطتقيسف الل «© ةبورعلاو مالسالاب ةيكارتشالا دح دق كلام ناك املو

 يقبينسو © مالسالا عم ايلك اضرامت ضرامعتت اهنال اديمب اهب يمريو ةيكارتشالا نم
 يه ةديقملا نأ !! ةييهافملا ةلكشملا لح يف ماظنلا ءانغ ام نكلو . ماظنلا ىلع

 يتلا ةيلقملا فت نا : عمتجملا رصاوا نيب طبرت نأ « طاشنلا يكدت نا نكمي يتلا
 . ثادحالا هحاوت

 عفد يتلا تالاكشالاو تاضفانتلا ةهجاوم نم انغرف نا دعب  نالا غوصن
 سفنب يسميهافملا غارفلا ةلكشم لحت اهنأ نظ يتلا طويخلا عيمج اهب كلام

 ةبورعلاب ةدودحم) ةيكارتشا + سلبارط قاثيم : ةلداعم لكشيو ٠ هبولسا
 . يميمافملا غارفلا ةلكشم لح ل لبقم عينصت + يعارز حالصا  (مالسالاو
 نأ ميطتنت له ؟ يميهافملا غارفلا ةلكشم لحت نا ةلداعملا هله عيطتست له نكل
 نأ « هلعشت نأ ؛ يدرفلا طاشنلا يكذت نا نكمب له ؟ ةبدرفلا ةلككشم لحت

 قلخت نا نكمب له ؟ عمتجملا نم ةرذرللا ةرهاظ ليزت نا نكمي له ؟ هجج
 يدرفلا طاشتلا نيب قفوت نا نكمب له 1 هزئارفو هتاذ اطباض اطورشم اناسنا

 باوجلا ؟ يرئازجلا عماولا ةبرت يعارتو «© امهنيب قلتو «© يعومجملا طاشتلاو
 ةيدرف ةلكشم كلام اهئنيب امك يميهافملا غارفلا ةلكشم نال . ال : ةطاب لكب
 جالع لكف . هسار لخاد نم 2 هحور نم © هنايك نم © نانالا تاذ نم عينت
 هزلئارغ ىلاو «© اهلفغصيف ناسنالا تاكلم ىلا هجتب نا بجد ةلكشملل يميمص

 . اهقلطيف هحور ىلاو « اهيبرف هفن ىلاو © اهطضيف هئاوهأ ىلاو © اهطرشيف
 بيصب ال جالع وهو «© ةقباسلا ةلداعملا يف بارتلا ةلكشا اجالع الا ظحالن ال امنيب
 . ةلكشملا رهوج

 . كلام دنع يحالصالا رمكفنلا جتاتن

 ءاطخا يف معقب هتلمجف « كلام ةينهذ (راممتسالل ةيلباعلا) ةركف تكرح ١| 
 (رامعتسالل ةيلباقلا) نم ررحت صيصب جنودناب رمتوم يف ىأر امنيحف . ةحدافن
 يف ايلعلا يقارملا ىلا اهب قلحو « ةركفلا ءارو ادع غ ايسآو ايقيرفال قالطنا رداوبو
 كلذ ليضفت انبار دقو («© هلمح ىلع وقت مل ام اهلمحو «© ابيلقت اهكهنا مث «© لايخلا

 . (جنودناب رمتؤم ءوض يف ةيويسآلا ةيقيرفالا ةركفلا) باتكل انتشقانم دنع
 جنودناب رمتوم نا هروصت وه حداف اطخ ىلا قيلحتلاو ودملا اذه لك ىدأ دقو

 هاطخ دكؤيل تاونس رثع نم لقأ دمب ءاج نمزلا نكل ©« ةديدج ةراضح دلويس
 يف رئازجلا يف اهل ناث عامتحأ فقع درحم يف جنودناب رمتؤم لود تلشف امدنع

 . ىمسه مغ ءاقل ىلأ يرضحتلا عامتجالا ضفنا ثيح © ١116 ماع لوا نيرشت

 (راممهعتسالل. ةيلباقلا) تايسرت ضعبل ةلازا ةرهاقلا يف كلام ىأر 5
 . طيطختلا جاهتناو « تاسسؤلا ءاشناو ©« عمئاصلا ءانبك ةيدام تاحالصاب

 ذياب



 قيفحلا فقوملا نع ىاتناو .٠ ميحملا ىرافحلا قيرطلا ةبؤر نع هاتيع تيشفأف

 ةرتف ين مهنووشو نيمللا رمأب مهلا ةرهاقلا ةموكح نم مالمت هعقن نأ هب

 . اهدمب امو

 :هتينهذل (رامعتسالل ةيلباقلا) كبرحت نع جستن ىركف اطخ يف كلام مقو م"

 : ةلداعلا هله عضو ذا هدودح نع ةدئاز همي بارتلا ىطعان

 . ةراشح سه تقو 4 بارت رى نانا

 . ةايحلا يف ام نمثأ هنال « ةراضحلا سايقم وه ناسنالا نا كنث نم سيل

 ماجنالا ىديب < هب رارضالا وأ عفتلا ىدمب ناماش اهداسفو ةراضحلا حالمن

 . هعم رفاتتلا وا

 نسحا  نالا  بارتلا لفتت ةيبرغلا ةراضحلا نا ركن دحأ نم ىيل

 ب كلذ ةجيتن  هتطعا دقو . ةدافتسا عورا تقولا نم ديفتستو «© لالفتسا

 . ةعبأسم ةيخيرات ةيفح هيأ هدهشت مل امخض ايبارت اماكر

 امك ةقباس ةيخيرات ةبقح ةبا يف نانالا قنتخي مل : هسفن تقولا يو

 ملو . اننرق يف يقش امك هتقوو هبارتب ناسنالا قشب ملو « انرصع يف قنتخ

 . ةهلآلا ناسنا ىذات امك هتازحنمب ناسنالا 3

 ب ةرورقلاب  يلطعب اال تقولاو بارتلل  نذأ  ناسنالا لالغتناف
 .٠ ةلداعلا بح ةراشح

 : نوكيب دقف . ةراضح م بارت ب تقو يب نانا
 . رامد بارت ب تقو ري نانا

 . ةراقح س نزاوتم نانا ٠ وه ةلداعملل ميحملا عض ولاو

 : ينتآلاك ةلداملا ةروع حبصنتت « انزاوتم  امتح  ملسملا ناك الو
 . ةراضح 5-5 ملسسم نانا

 انئاف ا!ذل ©« نزاوتلا ققع نأ هنكمس ىذلا ديح ولا ناسنالا وه ملصلاا ناك املو

 : يلاتلا لكشلاب ةعبالا ةلداعملا طقفن نا عميطتل

 . ململا نانآلا طفف ةراقحلا

 : نازيلا يف ةيحالصالا ةسردلا

 امك هرربت نأ امأ يهف : نيفقوم عقاولا نم ةيحالصالا ةسردملا فقت ل ١
 دمحم فقوم يف امك هممرت نأ اماو رئازجلاو ةرهاقلا يف يبن نب كلام فقوم يف
 فقوم 5 نيفق وملل أرياقم افق وم مالسس لل نكلاو : هتايفمحو هةحيمأ رب يف ه دنع

 بيلاسالا لالخ نم دسافلا عقاولا ضاقنا ىلع ململا عمتجملا داجيا وه مالسالا
 عمتجملا ءائب يف هتباحم عم ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا اهمدق يتلا

 + 022! يضالتتالا

 ايرخ



 رتسستتو © نيطلستملا ماكحلا عم نوامتت اهناب ةيحالصالا ةسردملا زيمتت ل ؟

 يف هديع ديحم ىدل ةرهاظلا هله انمل دق . مهذوفن نم ديفتستو © مهب

 ةطللا مم بئبذتملا هتوامتو © رصميف يزيلحنالا لالتحالا ةوقل ةمئادلا هتقادص

 ةرهاملا ماكحح عم هنوامت يف يبت نب كلام دنع  كلذك  اهملنو . ةب وندخلا

 ايناث رئازحلا ماكح تافرصتل هتفلف مث « الوا

 اذامو 5 لالتحالا ةرفقك ةوق ماما هدديع دمحم لمفب نا كلمن اذام : لاش دق

 لخدتت ثيح 2 رئازجلاو ةرهاقلا يف مضولا ةروم ماما لمفي نأ كلام عيطتب

 0| ؟ اهحمالم حيضوتو «© ةروصلا ثتيبشت يف ةديدع لماوع
 مل نأ يتلا «٠ قحلا ةخرم اخرصب نا وه ب ةطاب لكب  هناكلمب ام نا

 ءاهيف عرزتف © ةيعاو انذا  لقالا ىلع  دجت نأ دب الف ©« لطابلا ناكر لزلزت
 . احأوف ىده رهزت مل © معربت مت

 قبيرط ىلا اريشنو امهتوص اعفري نا « هبلطو « مالسالا فقوم وه اذه
 هللاو © امهيلهاك نع ةيلوّروملا ايقلا فق امهف © كلذ دعب امهيلع سيلو «© داشرلا

 . امهلبقو «© امهدعب رمآلا لكوتب
 ةيلباملا) وا (دسافلا عقاولا) حالصا يف ةيحالصالا ةسردملا قلطنت

 . رطالا هذه يف عونت مم «© رطالا حالما لالخ نم (رامعتسالل
 بلقخو 4 جماربلا راطا حالصا لالخ نم مثيب هدابع كيندم كلاتف ميلععلا حالصاف

 ديعم راطا ةداشاب عرشلا ةماقاو ©« دحاسملاو رهزالا راطا حالصاب ململا ميهاغم

 تايعبجلا راطا لالخ نم بدالاو ةفللا ءايحاو © مكاحملا راطا حالصاأو ةاضقلا

 .كلام دنم كلذك . هب رخلا تايعمجلا راطا لالخ نم ربلا سائلا ميلعتو ؛ ةيبدالا

 ةيلاعفلا ةداعاو ©« جنودناب رمتؤم راطا لالخ نم متب ةديدج ةراضح قاثبناف

 رصم يف ةراضحلا ةلكشم لحو «© ثلوئموكلا راطا لالخ نم ملسملل ةيعامتجالا
 نم رئازجلا يف ةيميهافملا ةلكشلا لحو ؛ تامؤلاو مناصملا راطا لالخ نم

 . ةدودحملا ةيكارتشالاو يعارزلا حالصالاو سلبارط قائيم لالخ
 مهاولا حالصا ىلا يدؤي  ةيحالصالا ةسردملا رظن يف  رطالا حالماف

 5 يمالسأإلا عمتجملاو ناسنالا داحبأ يلاتلابو ©« فياقلا

 حالصاو 2« جماربلاو رهزالا ريوطتف . ةلطاخ ةبرظنلا هذه نا كش نم سيل

 كلوتموكلا ءاسششناو © تارمتؤملا دقعو © تايممجحلا ليكشتو «© مكاحملاو فحاسما

 6( هرهوج سمت الو : هرهاظ © ناسنالا جراخ سملت رطالا هله لك ©« ... خلا
 . نيدودحم رثآو دمأ تاذف ريفتلا يف تحجن نا يهو «© هلخاد

 تاذ نم قنلبنت ةيلخاد ةيئابرهك ةيلمع « هبلق © دسافلا عمتجملا ريف' نا
 . ديدج يتايح رايتب هنحشتو ©« طيحملا رجفتن © ناسنالا

 ةيبرت ىلا هختب مل ام ىدس عيضب (© دسافلا مقاولا حالصا يف دهج لك نا

 .٠ اق الخأو ةدقع . هناذ مان ىلآو : ادذحجو لامعو اجور .٠ الوأ نانالا

 ( الوأ ملسملا ناسنالا قلخ متحت فسافلا مقاولا بلق يف مالسالا ةبرظن نا

4 



 « ناميالاب هليكمتو ؛ ةديفعلاب هنيصحتو ؛ لفملاب هتفايصو : ةيبرتلاب هداجيا

 عسق اولا بلق ىلا هجتب نا ب كتدعب ب نانآلا اذهل نكميف . قالخالاب هطبرو
 بسانتي ام ممريو © هتديقع عم ىفانثي ام مدهيف - هلوعم هيف لمعيو : دسافلا
 . ديفملا حلاصلا يقبو ؛ اهعم

 بهذت ام ديؤت ةوعدلا يف هتريسو : مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةايح نا
 رطالا ماكر لالخ نم الوا ململا ماللاو ةالصلا هيلع لوسرلا غاص دقف +: هيلا

 اله ميمرت وأ © ريوطت وا : حالصا ىلا ةدجاو ةظحل هجتي ملو ٠ ةيلهاجلا
 تاسسؤلاو رطإلا كلذ دعب قلخي نا ململا نانالا اذه عاطتسا مث «ماكرلا
 1 يتاذلا هئانب عمم بسانثكتو . هتدفع اهيتحت يتلا


