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 رصتقأس يي و «هثيداحأو 5 نينسح دمحم نع ثيدحلل ليوط لاجم كانه

 اهامسأو . "17 ةسكنل اهّصخ يتلا / و ةريخألا ءداحأ من , ىلع 83 :لا ىف نآ

 تقفار يتلا فورظلا ىلع ثيداحألا هذه يف ءوضلا يقلي نأ لواحو . "7 مسالط)
٠ 

 دهمو كلا . . . ةيتارباخمو ةيبرعو ةيلودو ةيركسعو ةيسايس ثادحأ نم <ا/ ةسكن

 هنع عافدلا ْنأو ءاهطيحي امب طبترم رصم نمأ نأ ركذو ءرصم نمأ نع ثيدحلاب كلذل
 دبع ةيلوؤسم نم ةي نأ لواحي هنأب رعشي لكيهل عمتسملاو .ةزغ دودح نم أدبي

 -أ نم وهو ؛«برحلا هذه يف تعقو ىتلا ةسكنلا نع هعم ةذفنتملا تادايقلاو رصانلا

 : اهنم «رصانلا دبع بالقنا ءىجم تقبس ةّدع رومأ ىلإ ةسكنلا ديعي نأ

 . وف يمكارت خيرات تاذ ةيركسع ةسسؤمو ينطو شيج دوجو مدع -

 . رصم يف لتاقم بعش دوجو مدع -

 ' يف ةلود دوجو مدع -



 ميوقتو ةساردةرصاعم ءارآاوىؤر

 17 ةسكن نع هتاقلح ةيادب يف وهف «قّرفتم لكشب ةقباسلا رومألا حضو دقو

 ةربخ اذ سيلو «ةيلاتق ةديقعو ةيركسع ديلاقت اذ اينطو ًأشيج كلمت ال رصم نأ ركذ

 ايسيئر الماع شيجلا اذه لثم بايغ ربتعاو «ةعباتتم لايجأ ةّدع نم ةنّوكم ةيمكارت
 رشع عساتلا نرقلا يف هّجوت اشاب يلع دمحم نأ ركذو 2717 يف ةميزهلا لماوع نم

 «ةيجراخ ىوق نم لاشفإلا ىلإ تهتنا تالواحملا هذه ّنكل «ينطو شيج ءاشنإ ىلإ

 ةركفب متها يذلا وه اشاب يلع دمحم ةرسأ ءارمأ دحأ نأ ركذف نيرشعلا نرقلا يف اَمأ

 ةقيرعلا ةينطولا شويجلا نأ ربتعا دق وهو «قّقحتي مل كلذ ّنكل ءينطو شيج ءاشنإ
 تاربخو ةيلاتق دئاقع نم هتنزتخا ام تامزألا تاقوأ يف ديفتست يمكارتلا خيراتلا تاذ

 يناملألا وزغلا ىلع هشيج رصتنا يذلا يتييفوسلا داحتالاب كلذ ىلع لثمو «ةيعافد

 شيجلا هنزتخا يذلا يمكارتلا نوزخملا ىلإ كلذ داعأو «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف

 دوعي نأ ٌرطضا يتلا ةيونعملا بناوجلا ىسانتي مالكلا اذه يف لكيهو «ةرصايقلا ذنم

 اذه يف وهو ءاهباوبأ حتفت سئانكلا كرت هنأ وهو «ةيزانلا ايناملأ ةهجاوم يف اهل نيلاتس

 «ةيسورلا ةينطولاب لوقلا نيلاتس داعأو «نيدلل ركنتت يتلا ةيسكراملا هئدابم فلاخي

 يسورلا بعشلا ةراثتسا لجأ نم ؛هتلود اهيلع موقت يتلا ةيمألا فلاخي اذه يف وهو

 ةلودلا اهتلعف ىتلا ةرشابملا لماوعلا هذه لكيه ىسانتي .هدلبو هضرأ نع عافدلل

 رابتعالاب ىلوأ يهو «بعشلا كيرحت لجأ نم ؛اهئدابم عم ةضقانتملاو «ةيعويشلا
 راشأ يذلا يمكارتلا نوزخملا نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف كراعملا ليوحت يف ميدقتلاو

 ىلع ترصتتا يتلا ةلودلا يهو «ليئارسإ ذخأتلو ؟اديعب بهذن اذاملو «لكيه هيلإ
 ةديقعلاو ةقيرعلا ةيركسعلا ديلاقتلا وذ ينطولا شيجلا نيأف «ًابيرق الاثم ءرصانلا دبع
 نيدقعلا اهرمع زواجتي مل يتلا ةلودلا يهو ؟كلذ اهل نيأ نم ؟ةخسارلا ةيلاتقلا

 شيجب ليئارسإ شيج نراقن نأ نكمي لهو «ةدّدعتم بوعش نم طيلخ اهشيجو ءطقف
 ةيلاتقلا هتردقمو «خسرأ هديلاقتو «قرعأ رصم شيج ْنأ كش ال ؟رمألا اذه يف رصم



 ةهينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 اهتميزهف «ةخسارلا ديلاقتلا اذ ينطولا شيجلا اهنادقف سيل رصم ةميزه ببس ْنِإ . ىضمأ
 راصتنا كلذ ىلع لديو «ةيلات ةرقف يف هباوج دجنس ام اذهو «ىرخأ بابسأل تءاج

 . ةفصلا هذه كلمي ال يذلا اهشيجو ليئارسإ

 رضع بعبأا نأ ويف 51 ةميزه بابسأ نم لكيه هربتعا يذلا يناثلا رمألا امأ

 فارطأ مه هنع نولتاقي اوناك نيذلا ْنأو «ةيلاتق ديلاقت هيدل تسيلو «لتاقم ريغ بعش

 نأ نكمي يتلا ءارآلا برغأ نم يأرلا اذهو !ناريزح ةميزه تناك اذهلو «ةيجراخ

 «راتتلا ةميزه يف ايسيئر ًالماع ناك يذلا وهو : رضع بعش نغاهق تحت وأ «لاقث

 . ةيمالسإلا ةّمألا ىلع نيتمجه ىتعأ امهو ءنيّيبيلصلا ةميزه يفو

 نأل - نآلا - رطضنس كلذك ليئارسإو رصم شيج نيب ةقباس ةرقف يف انراق امكو

 ناك رصتنا يذلا ليئارسإ بعش له :لأسنف «ليئارسإ بعشو رصم بعش نيب نراقن
 بعش نم رثكأ ةيلاتق ديلاقت كلمي ناك لهو ؟لاتقلا يف رصم بعش نم ةقارع رثكأ
 نآرقلا يف انربخأ دق هللا نِإف سكعلاب «كلذ لوقي نأ نكمي ادحأ نأ ّنظأ ال ؟رصم
 َتنأ ْبَهْذاَف ل 2 اونا مالسلا هيلع - ىسوم اولذخ نيذلا مه دوهيلا ْنأب ميركلا

 دعب مهيف ًالّصأتم قلخلا اذه يقب كلذكو ء[4 : ةدئاملا] 4 َنودعاق اَنْهاَه اَنِ التاقف َكِبَرَو

 نم ليِئاَرسإ يب نم الملا ىلإ رت ْمَلأٍ : ىلاعتو هناحبس لاقف - مالسلا هيلع - ىسوم

 مكيلَع بك نإ ْمُعْيَسَع لَه لاَ هللا لس يف تاق اكلم ان ْثَعْ مُهَل ينل وُ ذِإ ىَسوُم د

 بكام اا اراد نم اجرح دو هلا لبس يف لاق لأ ان اََو وُ وُ الأ لاقل

 هللا لوق دعبأ «[745 :ةرقبلا] 4 َنيملاظلاَب ميلَع ُهَللاَو ْمُهِنَم اليلق الإ اَوَلَوَ لاَتقلا ُمُهْيََع

 بعش نأب لكيه معزي امك - نذإ - ةيضقلا تسيل ؟لوق كانه نوكي نأ زوجي ىلاعت

 يف راصتنالا نيبو رصم نيب تلاح ىرخأ ًابابسأ كانه ّنكلو «ًالتاقم ًابعش سيل رصم

 . اهنع ثحبنلف «ةكرعملا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 «ةلود دوجو مدع وهف "7 ةسكن بابسأ دحأ لكيه هربتعا يذلا ثلاثلا رمألا اَمَأ

 فادزوو هءارزو ءاسؤرو «نيطاللسو ءارمأو نيقباس اكولمو تاموكتس كانه نأ ركذو

 وهو .ةلود دوجو ينعت ال تايمسملاو ءايسألا هذه لك نكلو .خلإ . . . تاناملربو

 تارم ةدع ةسكنلا يف هرودو لماعلا اذه دوجو ىلإ راشأ دقو ءرصم هدقتفت ام

 .يلختلا باطخ ءاقلإل يناثلا مويلا يف رصانلادبع عم هثيدح يف ةرم : هثيداحأ يف

 رصانلادبع سلج دقف «رارقلا اذه نع عجارتلا رصانلادبع نم ةبلاط ريهامجلا جورخو

 : ةقلحلا ناونع ناكو «ةميزهلا بابسأ لكيه عم عجاري رصانلادبع أدبو «لكيهو

 ةيوجلا ةوقلاو تاسايسلاب قلعتت ةدّدعتم ابابسأ رصانلادبع ركذف ؟ةسكنلا تثدح اذامل
 ثيدح لك دعب كردتسا لكيه ّنكل «خلإ . . .اكيرمأ ةاداعمو يتبيفوسلا داحتالاو

 ةلود دوجو مدع وهو «رصانلا دبع هركذي مل اديدج ارصنع ركذو «ليوطلا رصانلادبع

 . ةسكنلا عوقو يف يسيئرلا ببسلا هربتعاو ءرصم يف

 نيب ةقرافملا ْنأ دكؤملا نمف «لماعلا اذه صوصخب لكيه ىلع ٌدرلا لاجم يفو

 لماوع نم ًايسيئر ًالماع نأ انربتعا اذإف «ءلكيه ىلع ّدر ريخ نوكتس ليئارسإو رصم

 يف هلعف لعفي نأ ىرحأ اذهف ءرصم يف ةلود دوجو مدع وه برحلل رصم ةراسخ

 كلمت رصمو «نيدقع اهرمع ناك ترصتنا امدنع ليئارسإ نأل ؛اهيف رثؤيو «ليئارسإ
 رصمو مزهنت ليئارسإ لعجيو جئاتنلا سكعي نأ ىعدأ اذهف ءدّكؤم لكشب لوطأ ارمع

 دج يأ ىلإ كردن انلعجي نأ ىعدأ اذهف «لاونملا اذه ىلع رجي مل رمألا ّنكلو ءرصتنت

 . باوصلا نع ًاديعب لكيه مالك ناك

 «هرظن ةهجو اندئفو 2717 ةميزه بابسأ يف لكيه يأر انضرع نأ دعب نآلاو

 نع دعتبا لكيه ْنأ دقتعأ ؟ةيزهلا تعقو اذاملو ؟ةسكنلا ببس ام :لءاستنو لقتتنل

 ةرشابملا يهو ءاهصحفتي ملو ءاهل ضّرعتي ملو ةسكنلا تعقوأ يتلا ةيسيئرلا بابسألا

 لك نكلو «نورق وأ دوقع ةذع يف نّوكتت يتلا ةديعبلا بابسألا ىلإ بهذو «ةبيرقلاو
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 : ليئارسإ يف ةرذجتم لب ةدوجوم تناك ةسكنلا ليلعت يف لكيه اهركذ ىتلا بابسألا

 لب «التاقم ابعش كلمت الو ةخسار ةيلاتق ديلاقت اذ اقيرع اينطو اشيج كلمت ال يهف

 ىلع ءانبو ليئارسإف «ديدم دوجو تاذ ةلود كلمت الو «لاتقلا نع نوكي ام دعبأ وه

 لك اهعمو رصم تمزهناو «ترصتتا دقف كلذ عمو ءرصم نم ةميزهلاب ىلوأ ركذام

 لكيه اهنع زفق يتلاو ”1 ةميزه ىلإ تّدأ يتلا ةبيرقلاو ةرشابملا بابسألا امف ,برعلا
 ؟اهلهاجتو

 117 برح عئاقو اهيف تعجار ريراقت تلمع ةلودلا تاسسؤم لك ْنأ لكيه ركذ

 «شيجلا عضو نع ًاريرقت ءانيس ةهبج دئاق ىجترملا نسحملا دبع ءاوللا مّدقف ءاهبابسأو

 .هبيردتو «هتحلسأو «شيجلاو طابضلاب قلعتت ةميزهلل ةددعتم ابابسأ ىجترملا ركذو

 «خلإ . . .ناردب سمش لوح تماق يتلا ةّيللشلا ىلإ راشأو «هتيبقانمو «هتيقالخأو

 راشأ امك «ةكرعملا ريس ىلع ئيسلا ريثأتلاو ةيبلسلاب ةقباسلا رصانعلا لك ىلإ راشأ دقو

 ةيفاكلا تامولعملا عمجت مل تارباخملا ْنأ ىلإ لضاف دمحأ همّدق يذلا تارباخملا ريرقت

 رصم نمأل ودعلا قارتخا ىلإو «هل ةقيقد ةعباتم كانه نكت مل هنأ ىلإو .ودعلا نع

 رابك اهداتري ناك يتلاو رصم يداون يف تدجاوت ةيجراخو ةيلخاد تاكبش لالخ نم

 ثدحتو «ةماع ناريرقتلا اهركذ يتلا لماوعلا ْنأ ربتعا لكيه ّنكل «خلإ . . . طابضلا

 معنملا دبع ءاوللا ريرقتب داشأ هنكل ءاهتميق نم للقو «ةنمزألا لك يفو شويجلا لك يف

 دحأك ةلودلا دوجو مدع ىلإ ديعب نم راشأ هنأل «ةيندرألا ةهبجلا داق يذلا ضاير

 . هرظن ةهجو معدي ام وهو « 77 ةسكن عوقول ةيسيئرلا لماوعلا

 تالاجر اهمّدق يتلا ءارآلل نزو يأ طعي مل لكيه ْنأ قبس ام لك يف انظحال

 زربأو «ريثأتلا ةدودحمو ةيعيبط اهربتعا لب «ةميزهلا بابسأ نع نولوؤسملا ةلودلا

 ةيزهاج مدعو ةلودلاو ينطولا شيجلا بايغ : لثم نم ةديعبلا لماوعلا - انيأر امك -

 رصانلادبع نم ربكأ لماوع ىلع ةيلوؤسملا ىقلأ زاربإلا اذه يف وهو «لاتقلل بعشلا



 انتو انج

 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر ا 0 ل 00 لاا 0 م 00

 نإ : لوقي هنأكو «هنع ةيلوؤسملا ففخي كلذب وهو ءرصانلا دبع دوجو نم مدقأو

 ءًاريبك أطخ كلذ يف ئطخم وهو ءرصمل مزال موتحم يخيرات عقاو ةجيتن ةميزهلا
 تارباخملاو شيجلا يف نولوؤسملا اهمذق يتلا ريراقتلا تلفغأ امك لكيه لفغأ دقو

 ءانثأ رصانلادبع اهابت يتلا ايجولويديألا ىلع ءاوضألا ءاقلإ «ةيندرألا ةهبجلاو

 يف نيدلا عم ةضراعتملا ةيسكراملا ةيكارتشالا ةيموقلا ايجولويديألا يهو .همكح

 ةيبرعلا ةّمألا ربتعت رصانلادبع دنع ةيموقلاف «يسكراملا يكارتشالاو يموقلا اهيقش

 اذه لك لقنت يهو ءاهليكشت يف نيدلا رود ركنتو « خيراتلاو ةغللا يرصنع ىلع موقت
 لب ءبسحف اذه سيل «نيدلا يداعتف ةيسكراملا ةيكارتشالا امأ «يرصحلا عطاس نع

 وه نيدلا اذه نأ ةّبحب ؛اهنايك نم نينّيدتملاو «ةّمألا دوجو نم نيدلا علتقت نأ تلواح

 ءالمعو ةنوخو نويعجر مه نينّيدتملا ءالؤه نأو «طاطحنالاو عجارتلاو رخأتلا لصأ

 دقفأو «هتيلعاف يدنجلا دقفأ يذلا وه نايذهلا اذه نإ . طاطحنالاو رخأتلا ببس مهو

 دمحأو ىجترملا نسحملا دبع ءاوللا اهنع ثدحت ىتلا رومألا لعجو .هكسامت يدايقلا

 ةيبتارتلاو ةيبقانملاو ةيقالخألاو طابضنالل نادقف نم ضاير معنملا دبع ءاوللاو لضافلا

 رايهنالا اذه يف ةيسيئر ابابسأ تناكو «ةميزهلل ةيقيقح ابابسأ ؛خلإ . . .ودعلا ةبقارمو

 نأ نكمي لباقملابو «قباسلا اهخيرات نم ةكرعم يأ يف انتْمأ هفرعت مل يذلا عيرسلا

 ءاعيمج برعلا تمزه يتلا ليئارسإ ىلإ انرظن اذإ رصنلا يف ايجولويديألا ةميق كردن

 اهبعش عمتجا دقو ءاثيدح اهتلود تماقو ءًاثيدح اهشيج نوكتو ءًاددع لقأ يهو

 ليئارسإ ةدايق ْنأ وه كلذ يف يسيئرلا ببسلاو ءرصتنا دقف كلذ عمو «ىّتش دالب نم

 نأش تزّرعو «بعشلا كّرحي يذلا يسيئرلا روحملا هتلعجو «بعشلا نيد تمرتحا

 مدع : : لثم نم ينيدلا مّيقلا معدت يتلا نيناوقلا تنسو .تاسّدقملا تلجأو «ةاروتلا

 ةريروع نب ادورهو لووره حم ادب ايتداث دكأو كسلا موي يف لمعلاب مايقلا

 تناك املثمو .اهتيرارمتساو ليئارسإ مايق يف نيدلاو ةاروتلا ةيمهأ «نمزياوب ءاهتناو



 ١ ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد,ثلاثلا بابلا

 تناك «ليئارسإ دنع رصنلا لماوع نم 555 الماع نيدلا مرتحت يتلا ايجولويديألا

 ةايح نم نيدلا لصأتست يتلاو رصانلادبع اهاّئبت يتلا ةيكارتشالا ةيموقلا ايجولويديألا

 . اندنع ةميزهلا لماوع نم ايسيئر الماع ءهدوجوو بعشلا
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 20 خا ذأ ذأ 22

 ؟ءارقفلا ىلع عّزوتل ةلمعتسملا بايثلا سايكأ نم نويلم

 ةبراحم يف ًادّيج ًامّدقت قّقحي نأ عاطتسا يذلا وهو دلاخ ورمع نع ثيدحلا اذا
 :م ريدقت ةداهش ىلع لصحو .«تارّدخملاو تاقلاو ةشيشلاو نيخدتلاك تافآلا ضعب

 ؟ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 ًالصاوت قّقحو رصعلا تاينقت نم دافتسا ىذلا وهو دلاخ ورمع نع ثيدحلا اذام
 ؟تنرتنإلاو نويزفلتلا لالخ نم نيملسملا روهمج عم اريبك

 ؟تاحاجنلا كلت لك كلمي وهو دلاخ ورمع نع ثيدحلا اذا

 لل

 : ةدع بابسأ هل دلاخ ورمع نع ثيدحلا

 نبت يذلا "ةايحلا عانص" جمانرب لالخ نم ةضهن ةماقإ فدهتسا هنأ :اهلوأ
 اهتاّيبلس دصرو ءاهميوقتو هتبرجت ةسارد انم يضتقي اذهو ءايعوبس ."أرقا'

 و



 جماربلا ضعبل ميوقت ذو ةسارد :تلاثلا بابلا

 لهو ؟ةّمألا يف ةضهن ثادحإ ةيناكمإ هتاحورطأ كلمت له ةفرعمو ءاهتاّيباجيإو
 ؟هفادهأ ىوتسم ىلإ هبيلاسأ يقترت

 نم هروهمج بلاغ ْنأو «ةرم نم رثكأ حّرص امك مالسإلا هتيعجرم نأ :اهيناث
 ىلإ هاّيإو نحن مكتحن نأ ةصرف كلغ كلذل «ًاضيأ مالسإلا مهتّيعجرم نيذلا نيملسملا
 هانكتساو «هاؤر يعو يفو «مالسإلا ماهلتسا يف اقفوم ناك دح يأ ىلإ ىرنل مالسإلا

 . اهلكاشمو ةّمألا اياضق ةجلاعم يف هقئارط

 ةينابايلاو ةيناملألا نيتبرجتلا نع دلاخ ورمع ثّدحت " ةايحلا عانص " جمانرب ةيادب يف

 لماكلا ريمدتلا دعب يأ «م ١9156 ماع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب اتقلطنا امهنأ فيك نيبو

 ىدمل ضّدعتأ نأ ديرأ الو ءدلبلا اينبت نأ اماع نيثالث لالخ اتعاطتسا امهنأو ءامهل

 امالك مّدقو «لقألا ىلع نآلا يمامتها لاجم سيل كلذ ّنأل «نيتبرجتلل هميوقت ةّحص

 . ةيبرعلا ةريزجلاو ةنيدملا يف لَو لوسرلا ةدايقب ةيمالسإلا ةبرجتلا حاجن نع ًاماع
 نم دب الف «دّيج رمأ اذهو «ةضهنلا نع هثيدح ءانثأ درفلا نع دلاخ ورمع ثدحت

 ضعب نع ددصلا اذه يف ثحت وهو .هتانب ةيفيكو هعقاو : ملسملا درفلا نع ثيدحلا

 امك «خلإ . . .لامعألا ناقتإ عدم و ةدارإلا فعضو ةيذجلا مدعو ةيبلسلاك هضارمأ

 لواتتأسو «خلإ . . . هلامعأل انقتمو ةدارإ اذو اًداجو ًايباجيإ ملسملا نوكي نأ ىلإ اعد

 ىلإو ءاهل هتجلاعم ةيفيكو دلاخ ورمع اهيلإ راشأ يتلا ضارمألا ضعب هذه يتسارد يف
 . مالسإلا عم ةقفاوتمو ةبيصم هتجلاعم تناك دح يأ

 :ةيباجيالا :الوأ

 ىلإ علطت يتلاو دلاخ ورمع اهنع ثّدحت يتلا رومألا زربأ نم درفلا يف ةيباجيإلا
 صّصخ دقو ءاهل ًاضيقن ةيبلسلا ربتعاو ؛ةضهنلا قيقحت لجأ نم درفلا اهيلع ىنبي نأ
 لقن امك «ةيباجيإلاب دوصقملا حضوت ةلثمأ اهيف درس :ىلوألا «ةفصلا هذهل نيتقلح
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 نع ةيناثلا ةقلحلا يف ثدحتو «مهريغو ةباحصلا نم نييباجيإ] صاخشأ نع ًاصصق

 : يه تاقوعم ةعبرأ ركذف ةيباجيإلا تاقوعم

 . سانلا نم لجخلا -

 . أطخلا نم فوخلا -

 . ىرخألا تالواحملا لشف دنع عيرسلا سأيلا -

 . ةيجراخلا تاقوعملا ةهجاوم ةلاحتساب روعشلا -

 هذه ىلع بلغتلل اهعبتن نأ نكمي يتلا بيلاسألاو ةقيرطلا دلاخ ورمع ركذي مل
 «ةوعدلا يف ةصاخلا هتبرجتب لشفلا نم فونخلا ىلع بلغتلل ةلثمأ ركذ لب ,تاقوعملا

 مث «هولبقي ملو ةليبق نيثالثو تس ىلع هسفن ِةِئكَي لوسرلا ضرع نم ةلثمأ مدق امك

 ةلشاف ةلواحم 4444 ب ماق ذإ نوسيدأب ًالثم كلذك برضو «ةريخألا ةرملا يف حمجن

 هبلغت يف - مالسلا هيلع - فسويب ًالثم برض مث .يئابرهكلا حابصملا عرتخي نأ لبق
 فاخي ال نأ ىلإ ملسملا اعد ةقباسلا لاوحألا لك يف وهو «ةيجراخلا تاقوعملا ىلع

 لحل ًايفاك سيل اذهو «ةيجراخلا تاقوعملا نم باهي ال نأو «ءسأيي ال نأو ءأطخلا نم

 لثم ىلع بّلغتي يكل مالكلا اذه لثم ًاناسنإ وعدت نأ يفكي ال ذإ «ملسملا دنع ةلكشملا

 ورمع ضرعتي ملو «كلذ ىلع هدعاست يتلا ةيلآلا مسر نم دب ال لب «تابقعلا كلت
 يتلا ةيلآلا يه امف «تاقّوعملا كلت ىلع بلغتلل مالسإلا اهمسر يتلا ةيلآلل دلاخ
 ؟دلاخ ورمع اهلفغأ يتلاو «لكاشملا كلت لح لجأ نم اهيلإ مالسإلا انهجو

 : فوخلا نم نيعون نع مالسإلا ثدحت دقل

 ناسنإلا قفاري ايرطف افوخ هربتعاو « لكاشملا ضعب دبعلا ةهجاوم دنع رهظي : لوألا
 ُرَضلا ُهَسَم اَذِإ 557 اَعولَه َقلُخ َناَسنإلا ّنِإ© : ىلاعتو هناحبس لاق كلذل «ةمئاد ةقفارم
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 ىلإ ميركلا نآرقلا راشأو 1١ - 1١[« :جراعملا] ؛ اعونم ُرْيَخلا ُهَسَم اَذِإَو 7 اًعوُرَج

 - مالسلا هيلع - ىسوم نع ىلاعتو هناحبس لاقف « لسرلاو ءايبنألا ىرتعا فوخ هنأ

 «[1؟ :ءارعشلا] 4 نوُبّذَكُي نأ فاَخَأ ىَنِإ ل :نوعرف موق ىلإ بهذي نأ هللا هرمأ امدنع

 4 ىَطَي نأ ْوَأ اَنْيَلَع طْرْفَي نأ فاَحَن اَنَنِإ اَنَبَر الاَق »9 : ىسومو نوراه ناسل ىلع لاقو
 امدنع - مالسلا هيلع - ميهاربا لاح نع ًاربخم ىلاعتو هناحبس لاقو «[:ه :هط]
 4 مِيلَع مالُغب ُهوُرَشَبَو ٌفَحَت ال اولاق ةفيخ ْمُهْنم َسَجْوأَف ل: : ةيرشب ةروصب ةكئالملا هتءاج

 راعشتساب نوكي فوخلا اذه ىلع بلغتلا نأ ميركلا نآرقلا نيب دقو « ١[ : تايراذلا]

 بلغتلا ةّيفيك - مالسلا امهيلع - نوراهو ىسومل انّيبم ىلاعتو هناحبس لاقف هللا ةّيعم
 ينَتإ اَقاَحَت ال َلاَق 422+ ىَفَطَي نأ ْوَأ اَنيَلَع طْرْفَي نأ فاحت اَنَنِإ انَبَر الاقل :امهفوخ ىلع

 الك َلاَق » :رخآ عضوم يف ميركلا نآرقلا لاق امك «[؛+ - ؛ه :هط] 4 ىَرَأَو ُعَمْسَأ اًمُكَعَم

 ٠١[. :ءارعشلا] 4 َنوُعِمَتْسُم كَم اَنِإانتايآب ابها
 ْمُكلَذ انِإ) :ىلاعتو هناحبس لاق «ناطيشلا فيوخت نم جتانلا فوخلا : يناغلا

 لاقو «[وابه : نارمع لآ] 4َنينمُْم مسك نإ نوُاَحَو ْمهوُفاَحت الف هالو وحي اطيل

 الضو ُهنَم ةَرفغَم مكدعَيُهّللاَو ءاَشْحَفلاِب مكرم مايو َرْقَملا ُمُكَدعَي ُناَطْيَشلا 8 : : ىلاعتو هناحبس'

 اموهوم ًافوخ دبعلا فوخ فيوختلا اذه نم جتتيو «[7/ :ةرقبلا ] 4 ميِلَع ٌعساَو ُهللاَو

 «يقيقح ريغ فوخ وهو «خلإ . . .هعاتمو هتححصو هلبقتسمو هدلوو هلامو هسفن ىلع

 ناَطِيَشلا نم َكَنَعَرَي اَمِإَو » : ىلاعتو هناحبس لاق «هللا ركذي نأب هيلع ملسملا بلغتيو
 هللا يضر - سابع نبا لاقو «[.. : فارعألا] # ٌيِلَع ٌعيِمَس ُهَنِإ هللاب َذعَتْساَف عْرَ
 نإف مدآ نبا بلق ىلع مثاج ناطيشلا ' : 4 ساَئَحلا ساَوْسَولا 9 ىلاعت هلوق يف - هنع

 هللا ركذب الأ إب :ىلاعتو هناحبس لاقو ,©0" سنخ هللا ركذ اذإو سوسو لفغو اهس

 . [1/ : دعرلا ] 4 ٌبولقلا ٌنئَمْطَ

 )١( ص 28ج ءروثنملا ردلا 15 .



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 مالسإلا هجلاع دقف ام فده قيقحت يف لشفلا دعب درفلا بيصي يذلا سأيلا امأ

 ايدام ناكأ ءاوس ءام فده قيقحت ىلإ هّجوتي امدنع ملسملاف ءردقلاو ءاضقلاب ناميإلاب

 هبيصيس وأ هل ثدحيس ءيش نم ام هنأل «هلل هرمأ ملسي مث بابسألاب ذخأي ءايونعم مأ

 يف ةّبيصُم نم َباَصَأ اًمإ» : ىلاعتو هناحبس لاق :ظوفسلل مووللا يف لجسم وهو 3]

 :ديدحلا] 4 ٌريسَي هللا ىَلَع لَ نإ ارت نأ ٍلبَق نم باك يف الإ ْمكِسْفنَأ يف الو ضزألا

 : ةبوتلا] 4 َنوُنمْؤُمْلا لكَيْلف هللا ىَلَعَو اَالْوَم َوُه اَنَل هللا َبَتَك اَمّألإ اَبيِصُي نأ لقط ['

 الإ كوعفني مل كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةّمألا نأ ملعاو :ِهِلَك لوسرلا لاقو « ه١

 هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو «كل هللا هبتك دق ءيشب

 . 2" فصلا تفَجو مالقألا تعفُر كيلع هللا

 اذهو «ملسملا بلق نع سأيلا دعبي يذلا وه ردقلاو ءاضقلل مالستسالا اذه نإ

 وه ثدح ام نأب نيقيلا ةجيتنو «هللا ميظعتب بلقلا ءالتما ةجيتن يتأي مالستسالا

 موي هتبترم يلعيسو رجألا هل مظعيس هيلع ربصلاو هل مالستسالا َنأو «هللا ةدارإ

 . ةمايقلا

 فانم وهف درفلا بيصي يتلا ةيجراخلا تاقّوعملا ةهجاوم ةلاحتساب روعشلا ام

 وه هللا نأ ساسأ ىلع موقي ملسملل يسفنلا ءانبلاف «ملسملا ةيسفن ءانب دعاوق طسبأل

 ال وه مث نمو «خلإ . . .تيمملا يبحملا رداقلا ريصبلا عيمسلا باهولا ينغلا يوقلا

 هزجعي ال هللاو ىلاغتو هناحبس هللا ةّوقب اههجاوي اغإ «هتّوقب ةيجراخ ةلكشم يأ هجاوي

 للذي ؛هعم هللا نوكيل هاوقتو هتماقتساو هتدابع يف هللا عم نوكي نأ طقف هيلعو «ءيش
 يك ملسملا نم ةبولطم تاوطخ ثالث كانهف «ههجاوي ام لك هل لهسيو «تابقعلا هل

 : ةيجراخ تاقّوعم ٍّيأ ىلع بلغتي

 .797ص .١ج «لبنح نبا دمحأ مامإلا دنسم «لبنح نبا دمحأ مامإلا )١(



 . فدهلا قيقحتل ةيويندلاو ةيداملا بابسألاب ذخأي نأ : ىلوألا

 هناحبس لاق «هل هللا دييبأت بيست ىوقتلا هذهف ..ىوقتلا ّقح هللا يقتني نأ :ةيناثلا

 «[-؟ : قالطلا] 4 ُبسَمْحَي ال ُتْيَح ْنم ُهقْرَْيَو < اًجَرْخَم هَل لعْجَي هللا تي نَمَو ف : ىلاعتو
 هناحبس لاقو «[4 :قالطلا] 4 اًرْسُي هرْمأ ْنم ُهَل لَعْجَي هللا ىّتَي نَمَو : ىلاعتو هناحبس لاقو

 .[*4 : ةرقبلا] «َنيِقكُمْلاْعَم هللا نأ اوُمَلْاَو هللا اُقئاَر ) : ىلاعتو

 : ىلاعتو هناحبس لاق «هفده قيقحت ىلع هنيعي ْنأب هللا ىلإ ءاعدلاب هجّني نأ : ةغلاغلا

 َكْلَأَس اَذِإَو 9 : ىلاعتو هناحبس لاقو :رفاغ] 4 ْمكَل ْبِجَتْسَأ ينوُذا مكبر َلاَقَو )

 يف دبعلا ٌرمتسيو «[10> :ةرقبلا ] 4 ناعذد اذإ عادلا ةَوعَد ُبيِجأ ٌبيرق ينإف ينَع يدابع

 لك هل ققحيو «هتاوعد لك ىلع هبيجيو هللا هّبحي ىتح لفاونلاب هللا ىلإ بّرقتلا
 يل ىداع ْنَم" :لاق هللا ْنِإ :ِةيلَت لوسرلا لاق هللا رادقأ نم ارَدق حبصيو «هينامأ

 لازي امو هيلع تضرتفا امم ّيلإ ٌبحأ ءيشب يدبع ىلإ بّرقت امو برحلاب هدأ دقف ًايلو
 هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هّبحأ ىتح لفاونلاب ّيلإ بّرقتي يدبع
 نئلو هئيطعأل ينلأس نإو اهب يشمي يتلا هلجرو اهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا
 توملا هركي نمؤملا سفن نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو هنذيعأل ينذاعتسا

 . 0" هتءاسم هركأ انأو

 فوخ نم ملسملا هجاوت يتلا تاقوعملا نع دلاخ ورمع ثيدح ءاج :ةصالخلا

 امك ءاهيلع بلغتلا ىلإ هتوعد ىلع رصتقي ًاثيدح «ةيجراخلا تابقعلل ميخضتو سأيو
 تايلآ مسر يف ةينغ مالسإلا ميلاعت نأ عم ءاهيلع بلغتلل ةيلآ يأ ديدحت نم ًايلاخ ءاج

 هذه ةجلاعم يف ةريبك ةصرف دلاخ ورمع تّوف كلذل ءأقباس انحّضو امك اهيلع بلغتلل

 . اهتجلاعم ةّيفيك يف مالسإلا رود زربي مل امدنع ةّيقيقح ةجلاعم تاقّوعملا

 7١/84. ص 1 .يراخبلا حيحص ,يراخبلا مامإلا ()



 .ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 :ةيّدجلا مدع ءايناث
 يناعي ماع لكشب انعمتجمو صاخ لكشب انبابش نأ ىلإ دلاخ ورمع ةيعادلا راشأ

 صلختتلا ىلإ اعدو « "ةفايهلا "و " ةهافتلا " يناعي هنأ قدأ ةروصب ركذو «ةيدجلا مدع

 نع ثّدحتف ءاهتالاح ىهبأ يف ةيدجلا نولثمي صاخشأ نع ثدحتو «ضرملا اذه نم

 يضر - زيزعلا نب رمعو صاقو يبأ نب دعسو قيّدصلا ركب يبأل ةّداحلا فقاوملا ضعب
 نأ ربتعاو «ةعويملا جيورتل ةأرملا دسج لغتسي مالعإلا ْنَأ ربتعاو «- نيعمجأ مهنع هللا

 «ةشحافلل ةعاشإ تافرصتلا هذه لثم نأ ربتعاو «ةأرملل راقتحا لالغتسالا اذه لثم

 . اهدسج لالغتسا مدعب نوكي ةأرملا مارتحا ْنأو

 انبابش نادقف نع دلاخ ورمع ةيعادلا مالكل قباسلا انضارعتسا لالخ نم ظحالن
 ةلثمأ اهلك ةقلحلا لالخ مّدق امنإو «كلذ ىلإ تّدأ يتلا بابسألا ددحي مل هنأ «ةيدجلل

 جالعلا ددحت نأ عيطتست ال كنإ .ةيخيراتلا تايصخشلا ضعب دنع ةيدجلا دوجو نع

 نم سيلو «ةيدجلا هب ينبت يذلا قيرطلا تددح اذإ الإ ةيدجلا مدع ةرئاد نم جورخلل
 ؟مالسإلا اهانب فيكف «ةيناسنإلا سفنلا يف ةيدجلا ينبي نم ريخ يمالسإلا اننيد نأب كش

 لاقف «قلخلا هفادهتسا دنع ىلاعت هللا نع وهللاو بعللا ميركلا نآرقلا ىفن

 الإ اَمُهاََقَلَح ام 2+ نيبعال اَمُهَنْيَب اَمَو ضْرَألاَو تاَوَمَسلا اَنَقَلَخ اَمَو 9 :ىلاعتو هناحبس

 هللا قلخ نع ثبعلا ىفن امك «[م-4 - م :ناخدلا] # َنوُمَلْعَي ال ْمُهَرْثكأ َنكَلَو َقَحلاب
 29+ َنوُعَجْرُ ال اَنْ ْمُكَنَأَو انبع ْمُكاَنفَلَح اهنَأ ْمُعِيسَحََأ ِ» :ناسنإلل ىلاعتو هناحبس
 تراشأو «[11 1٠١ :نونمؤملا] 4 ميركلا شْرَعْلا ُبَر َرْه لإ لإ ال قحلا كلما ُهَللا ىَناَعتق
 ّمْسا حّبَس »9 :ىلاعتو هناحبس لاقف هللا هقلخ ام لك يف ةمكحلا ىلإ ةينآرقلا تايآلا

 نيبو «[+- ١ : ىلعألا] 4 ىدَهف ّرَدق يذلاو < ىَرَسَف َقَلَح يذلا < ىلغألا كبَر

 هناحبس لاقف ءاهلهج نم اهلهجو اهفرع نم اهفرع ةمكحل رّدقب قولخم ءيش لك نأ

 نوكلا قلخ نع ثبعلا يفن دعب .[:؛+ :رمقلا ] 4ردقب هاَنقلَح ءْيَش لك انِإ : ىلاعتو
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 هناحبس لاق ..هلاؤسو هتبساحمب كلذ نوكيو ناسنإلا قلخ نع ثبعلا يفن يتأي
 : ىلاعتو هناحبس لاقو «[> :ةمايقلا ] 4 ىدس كرت نأ ْناَسنِإلا ُبَسْحَيَأ » :ىلاعتو

 نأ ىلاعت للا نيو «1+ :فارعألا] «َيَِسْرمْلا نسل مهل لسزأ نيا نسف ل
 لاقف ءرانلا نيصاعلا لاخدإو «ةنجلا نينسحملا نيعئاطلا لاخدإب نوكت ةبساحملا ةجيتن

 مُهبَر مهانآ ام َنيذخآ (12)+ َنوُيْعَو تاَنَج يف َنيقَتُملا َنإ» : ةّئحلا نع ىلاعتو هناحبس

 ْمُه راَحْسألابَو <10 َنوُعَجُهَي اَم ليلا َنَم ًاليلق اوُناَك 4150 َنيِبسْحُم كلذ َلَبَق اوثاك ْمُهَنِ

 : ةّنا لهأ ميعن نع ًاضيأ ىلاعتو هناحبس لاقو «[18 - ٠١ :تايراذلا] 4 َنوُرِفغَتْسَي

 130 ِدوُصم حْلطَو 452): ِدوُضَخَم رس يف 4100 ِنيِميلا ُباَحْضَأ ام يملا ُباَحْصأَو إف

 ©2) ةَعوُتَم الو ةَعوطفم ال (27) ةّريثك ةَهكاَفَو (20)> بوكس ءاَمَو (22) دوُدَ َلظَ
 <27 اًياَرَثأ اًيْرُع 200 اًراكبأ َنْهاَنلَعَجَف م + ًءاَشنإ َنهاَنَسنَأانِإ ©22)+ ةَعوفْرَم شوفو

 لاقو «[4. - ,٠ : ةعقاولا ] 4 َنيرخآلا َنَم ةلثَو (25)» َنيلوألا َنْم ةلث (22) نيمَيلا باح

 <17 لاَمَشلا ُباَحْصأ اَم لاَمَّشلا ُباَحْضْأَو > :رانلا لهأ باذع نع ىلاعتو هناحبس

 لبق اوناك ْمُهْنِإ ؟8)+ ميرك الو دراَب ال 52)» ٍموُمْحَي نم ٍلَظَو <57) ميِمَحَو موُمَس يف
 نكَو نم اذئأ َنوُوَُي اوناَكَو 6520: ميظغْلا ثدحلا ىَلَ َنوُرصُي اوُاكَو 52) َنفَرُم كلذ

 0830 نيرخآلاو لوألا نإ لف 6522 ولولا انْؤاَمآ وأ <52 نوع اَنأ اًماَطعَو ار

 نم نولكآل <17 َنوُبَدُمْلا َنولاَصلا اً أ مكتإ مث جنا: مولغت مْوَي تاقيم ىلإ َنوُعوُمَج
 وئراَفف )مَا َنِملع نواف 5 20 نوط اهْنم َنوُقلاَمَف <25): موُقَر نّم ِرَجَش
 ديغ ىلاعثو هتاحببس لاقو «[ه5- 41: ةعقاولا ] 4 نيا َمَْيمُّلُُن اَذَه 6257 ميهلا َبْرَ

 ال 222 اًباَقْحَأ هيف نيثبال (22): اَبآَم نيغاطلل (20)+ اًداَصْرم تناك منهج نإ اضيأ رانلا

 ال اوناك ْمُهَنِإ 550+ اَقاقو ًءاَرَج 527+ اَقاَسَعَو اًميمَح الإ 520 اَباَرَض الَو اًدْرَب اًهيف َنوقوُذَي

 نلف اوقوذَف 55) ابا ُهاَنْيَصْحأ ءْيَش لكَو 4527: اًباَذك اَتايآب اوُبَدكَو 05507 اًباَسح َنوُجَْي
 . [م. - ٠١ :أبنلا ] 4 اًباَذَع الإ ٌمكَديرَ



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ءًالاؤس كانه َّنأو «ةقيقد ةبساحم كانه نأ ناسنإلا نقوي امدنع ةيدجلا دّلوتت
 نكميو . ةيدجلا أدبت باسحلا دوجو نم دكأتي امدنع «ةّنج كانه ّنأو ءآران كانه ْنأو
 اوّدج امل مهيتأتس ةلئسأ كانه نأب مهنيقيو ناحتمالا الولف «ةسردملا ذيمالتب لّثمت نأ

 مهدنع دلو يذلا وه حاجنلاو بوسرلاب مهنيقي نإ ءرهسلاو باعيتسالاو ظفحلا يف

 . ةيساردلا داوملا عم لماعتلا يف ةيدجلا

 انرق رشع ةعبرأ رادم ىلع يمالسإلا خيراتلا قف ةّداجلا تايصخشلا تألم دقو

 نيقيلا ببسب «ةينفلاو ةيسايسلاو ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيملعلا تالاجملا لك يف

 «ناسنإلل هللا اهبهو يتلا ةددعتملا هللا معن نع ةرخآلا يف لاؤسلاو باسحلا دوجوب

 نأ نكمي انه نمو . [+ :رثاكتلا] 4 ميعَتلا نع ذعمْؤَي َنلأْسُعَل مث : ىلاعتو هناحبس لاق

 ميعن فصو يف تلّصفو «رانلاو ةئجلا نع تئّدحت يتلا ةريثكلا تايآلا نأ ىلإ ريشن

 ديلوت اهنم دصقلا ءاج امنإ ءاثبع تأت مل ؛رانلا باذع نع ثيدحلا يف تبنطأو «ةّئجلا

 : نيريصم دحأ كانه نأ ىلإ هتيعوتو «هتلفغ نم هظاقيإو «ملسملا ةيصخش يف ةيدجلا
 كمسجو كتحبص نم ةدافتسالا يف اًداج نوكت نأ كيلع كلذل ءراَّتلا امإو ةّئجلا امإ

 ريخلاب كيلع دوعي اميفو «ىلاعت هللا يضري اميف كملعو كتقوو كلامو كلقعو

 . اقيثو اباسح اهيلع بساحتسو «مّعنلا كلت لك نع لأستس كنأل «كعمتجم ىلعو

 هجويو ءرخآلا مويلاب ناميإلا نكر زربي نأ دلاخ ورمع ةيعادلا ىلع ناك كلذل

 ىلع زكري نأ ىلإو «هللا ةئنج ءاجر ىلإو هللا ران نم فوخلا ىلإ هيعمتسم بولق
 اهروص عورأ يف ةيدجلا دلويس اذه لك نإ ؛دبعلا. هل ضّرعتيس يذلا قيقدلا باسحلا
 ءدلاخ ورمع هب مقي مل ام وهو «ةقباسلا نينسلا تائم رادم ىلغ نكرلا اذه اهدلو امك

 . ةديفمو ةديدس ةجلاعم عوضوملا جلاعي مل هنأ رّرقن نأ عيطتسن كلذل
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 ورمع امهل ضّرعت نيملسملا نيب نيرشتنم نيضرم نع ةيضاملا ةقلحلا يف تثحت

٠ 

 ىتلا بابسألاو تاقّوعملا نع ثذدحت هنأ تنّيبو .ةيدجلا مدعو «ةيبلسلا :امهو .دلاخ

 اذه ىف تاوطخ ّىأ دّدحي نأ نود اًيباجيإ نوكي :أ ىلإ هاعدو :اكليم ملسملا لعجت

 ةيبلسلا كلت ىلع بلغتلل تايلآ ميدقت يف ةينغ مالسإلا ميلاعت نأ تنّيبو ءددصلا
٠ 

 ع هيل

 ةيفيك يف مالسإلا رود زربي مل امدنع ةريبك ةصرف توف دلاخ ورمع ن تحضو كلذل

 . ةيبلسلا ب | ةكاعم
٠.٠ 9 

 8ع

 انبابش نيب هدوجو ركذ هنأ تنّيب دقف ةيدجلا مدع ضرم نع دلاخ ورمع ثيدح اَمأ
 «يمالسإلا انخيرات يف ةيدجلاب تمستا يتلا تايصخشلا ضعب نع ثدحت مث «مويلا

 الماكتم ًاجهنم كانه نأ تحرشو ءاهديلوت ةيفيك نّيبي مل هنكل «لعفلاب ةريثك يهو
 هنم دفتسي مل يذلا رخآلا مويلا هرصانع زربأو مالسإلا يف ةّداحلا ةيصخشلا ديلوتل

 . ةديفمو ةديدس ةحلاعم عوضوملا جلاعي مل هنأ انرّرق كلذل ءدلاخ ورمع
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 «ةملسملا ةيصخشلا ءانب يف نيّمهم نيرخآ نيقلُح ةشقانم ىلإ لقتنأس نآلاو
 ةجيتن ءاج امهنع دلاخ ورمع ثيدح ْنأ يعيبطلا نمو .ةدارإلاو «ناقتإلا :امهو

 نم ةيعامتجالا ةايحلا ءانب يف امهتيّمهألو .ةهج نم امهعم لماعتلا يف دوجوملا للخلا
 باوصلا ىدم نّيبَأسو «ةدارإلا نعو ناقتإلا مدع نع هثيدح لوانتأسو «ةيناث ةهج

 . نيقلخلا نيذهل هتجلاعم يف صقنلا ىدمو
 :ناقتالا :اثلاث

 نكل لمعن اننأ نيبو «ةيباجيإلا نع هثيدح دعب ناقتإلا نع دلاخ ورمع ثيدح ءاج
 رضاحملاو بيبطلاو سردملاو يكيناكيملا نم الك ناقتإلا مدع لمشيو ءانلامعأ نقتن ال
 مهناقتإ مدع ببسب نيملسملل برغلا ةرظن نع ثدحت مث «خلإ . . .يضايرلاو

 نأ دلاخ ورمع ربتعا دقو «مالكو تاراعش بوعش مهنأب مهل مهفصوو «مهلامعأ
 دحأ ىلع يوتحت يتلا ثيداحألاو تايآلا نم اددع دروأو «ناقتإلا فداري ناسحإلا

 ءانيح اذه يف أطخأ وهو «ناقتإلا ينعت اهنأ ىلع اهرّسفو ناسحإلا ةملك تاّقتشم

 نم ىنعم عسوأ ناسحإلا نأ ةقيقحلاو «ةريثك نايحأ يف يعرشلا ىنعملا نع دعتباو
 . .ءاطخألا نع زواجتلا وأ ء.حفصلا وأ ءقّدصتلا : ىنعمب انايحأ يتأي وهف «ناقتإلا

 امك ناميإلاو مالسإلا دعب ايندلا يف ايلعلا ةبترملا هنوك وه هل يعرش ىنعم زربأو «خلإ
 ناميإلاو مالسإلا نع هلأسو هءاج يذلا ليربج ثيدح يف ِهكَي لوسرلا كلذ حضو

 - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع هحيحص يف يراخبلا لقن دقف «ناسحإلاو

 بايثلا ضايب ديدش لجر انيلع علط ذإ موي تاذ لك هللا لوسر دنع نحن امنيب " :لاق

 هلك يبنلا ىلإ سلج ىتح دحأ انم هفرعي الو رفسلا رثأ هيلع ىرُي ال رعشلا داوس ديدش
 ؟مالسإلا نع ينربخأ دمحم اي : لاقو هيذخف ىلع هيفك عضوو هيتبكر ىلإ هيتبكر دنسأف

 هك هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا : لَك هللا لوسر لاقف

 : لاق . اليبس هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو ناضمر موصتو ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقتو



 7! ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 نمؤت نأ :لاق ؟ناميإلا نع ينربخأف :لاق . هقدصيو هلأسي هل انبجعف : لاق . تقدص

 . تقدص :لاق .هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب

 . كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ : لاق ؟ناسحإلا نع ينربخأف :لاق

 ينربخأف :لاق . لئاسلا نم ملعأب اهنع لوؤسملا ام :لاق ؟ةعاسلا نع ينربخأف :لاق

 نولواطتي ءاشلا ءاعر ةلاعلا ةارعلا ةافحلا ىرت نأو اهتبر ةمألا دلت نأ :لاق ؟اهترامإ نع

 : تلق ؟لئاسلا نم يردتأ رمع اي : يل لاق مث ًايلم تثبلف قلطنا مث :لاق .ناينبلا يف

 . 27" هكنيد مكملعي مكاتأ ليربج هنإف :لاق . ملعأ هلوسرو هللا

 ريغب ةيعرش تايّمسم تاذ ءايشأ هتيمست دلاخ ورمع دنع أطخلا ةورذ تناك امبرو

 رمألاب دوصقملا ْنأ عم ةالصلا ناقتإ اهاّمسف «"ةالصلا اوميقأ" :لثم نم اهئامسأ

 ' ءوضولا غابسإ ' ربتعاو ءاهنئسو اهتابجاوو ةالصلا ناكرأب نايتإلا وه ةالصلا ةماقإب
 نم دب ال ءوضولل ناكرأ كانهو ءوضولا ننس نم ةّنس غابسإلا نأ عم ءءوضولا ناقتإ

 . ءوضولا حصي نأ لجأ نم اهنايتإ

 نم اهلامعأ ضعب يف تنقتأ يتلا ةيخيراتلا جذامنلا ضعب دلاخ ورمع زربأ مث

 لوسرلا لمع لثم نمو «ةتؤم ةوزغ يف - هنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخ لمع لثم

 مث «ناقتإلا ىلع ًازراب الاثم ةينيطنطسقلا حتف ركذ مث «خلإ . . . ةيوبنلا ةرجهلا يف هلل
 : يهو «ناقتإلا مدع بابسأ دّدع مث «ناقتإلا مدع نم جذامت ىرخأ ةلحرم يف ركذ

 . ةيدام بساكم ققحيل ناقتإلا مدع دمعت -

 .لهخلا -

 . لساكتلاو لامهإلا -

 : ناقتإلا ةذل كاردإ مدع تسب

 )١( ملسمل ظفللاو هيلع قفتم .
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 : يهو اهددعف ناقتإلا لماوع هثيدح نم ةيناث ةرقف يف ركذ مث

 . ةايحلا ىف فده كدنع نوكي نأ -

 . ةيوق ةدارإ -

 .ربصلا -

 . ةربخلاو ملعلا -

 بابسأ اهنأ دجن همدعو ناقتالل دلاخ ورمع اهركذ ىتلا ةقباسلا بابسألا انصخفت اذإ

 :ةيدرف تالاحب ةظبترم سابسأ اهنأل ؛ةيسيئر ًابابسأ تسيلو «نايحألا بلاغ ىف ةيوناث

 لامهإلاب وأ «لهجلاب وأ «ةيدام بساكم قيقحتب طبترم ناقتإلا مدع ْنأ ركذ دق وهف

 «ةيدام بساكم ّيأ قيقحت نود هلمع نقتي الأ نكمي اصخش نأ ةقيقحلا نكل «لساكتلاو

 نقتي ال نأ طيشنلا صخشلل نكميو «هلمع نقتي الأ ام رمأ يف ملاعلل نكمي كلذكو
 لمعلا ناقتإ بابسأ نع ثيدحلا ددص ىف دلاخ ورمع اهركذ ىتلا بابسألا ام .هلمع

 ىهف ؛ةربخو امللعو اريصو ةيوق ةدارإ كللد#و :ةايحلا يف فده كدنع نوكي نأ : يهو

 ىوتسملا ناك امهم لمع يأ ءادأل ةبولطم ىه لب «ناقتإلاب اصاخ ًاطابترا ةطبترم تسيل
 نم ةدارإ نم هل دبالو «هئادأ لبق هل فده نم لمع لكل دب الف «لمعلا هيف ىَّدؤي يذلا

 . هزاجنإ ةيادب لبق ةربخو ملع نم دب الو «هزاجنإ ءانثأ ربص نم دب الو «هزاجنإ لجأ

 ناقتإلا مدع بابسأك دلاخ ورمع اهركذ ىتلا بابسألا اندنف نأ دعب :نآلاو

 رظن ىف ناقتإلا دلوي يذلا ىسيئرلا لماعلا ام :لأسن «ناقتإلل ةرشابملا بابسألاو
 وأ هللا ةبقارم وه ملسملا دنع مالسإلارظن يف ناقتإلا دلوي يذلا يسيئرلا لماعلا ؟مالسإلا
 ملسملا هّْجو كلذل «هللاةبقارملةيولوألا نوكت نأ ىلع مالسإلا صرح دقو « سانلا ةبقارم

 ملعيو ءانلامعأ ىريو ءانلاوقأ عمسي - ىلاعت - وهف :هل هللا ةبقارمب نيقيلا ديلوت ىلإ

 .انرودص ةسوسوو انرارسإ



 ةيئتويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد:تلاثلا بابلا

 نم ِّزع لاقف ىلاعتو هناحبس هعمس نع اَمأ «ناقتإلا دلوي يذلا وه نيقيلا اذه نإ

 الو كلَ نم ىذا ْمُهْسِداَس مال ةَسْمَحالَو ْمُهِباََوْمالإ الف ىو م ُنوكي ام : : لئاف

 : ةلداجملا ] 4 ٌميلَع ءْيَش لكب هللا نإ ةَمايقْا موي وُلمَع امي مُهْنَيَمُك اوناك ام َنْيَأْمُهََم وه الإ َرك

 ْنم هْيَلِإ ُبَرقأ ُنحَنَو ُهَسْفَن هب ُسوْسَوَناَمُمَلْعَنَو َناَسنإلا اَنقَلَخ دَقَلَو )» : ىلاعتو هناحبس لاقو «[

 هَل ٍلَْق نم ظفي ام 60 دي لامها ٍنَعَو نمي نع نامل ىلإ (55) ديرو لب
 ّميلَع هن هب اوُرَهجا وأ ْمُكَلوق اوُرسَأَو > : ىلاعتو هناحبس لاقو « [ 1+ - +٠ : ق] 4 ٌديِتَع بيق
 هتيؤر نع اّمأو «[14 ٠١ : كلملا] 4 ُريبحْلا فيطقلاَرْهَو َقلح م مليا <72 ٍروُدُصلا تاَذ
 َنوَُمعت الو نآرف نم ُهنم ول اَمَو نأ يف ُنوكت اَمَو ) : لاق دقف لعفن امل ىلاعتو هناحبس

 ضَْألا يف ةَرَذ ٍلاقْفَم نم كبَر نَع ُبْْغَي امَو هيف َنوُصيِفُت ْذِإ اًدوُهُش ْمُكيلَع انك الإ لَمَع ْنم

 هملع نع اَمأ « ١:[ :سنوي ] 4 نيبُم باك يف الإ َربكأ الو ُكلَذ نم َرْعْضَأ الو ءاَمَسلا يف الَو
 رَيْلا يف ام َُْعيَو وه لإ اَهُمَلْعَي ال بيلا َتاََم ُهَدبعَو ِ» :لاق دقف لمعن امب ىلاعتو هناحبس

 يف الإ ساي الَو ِبطَر الَو ٍضَْألا تاَمْلظ يف بح الو اَهُملَْ لإ ةقرَو نم طقس اَمَو ِرْحَبْلاَو
 لجأ ىَصُْيل هيف مكن مثالا مُكْحَرَ ام ملَْيَو يلا مافي يذلا َوُهَو 23 نيبُم باك
 ةبقارم نع اّمأ 2+. - ه٠ :ماعنألا] 4 َنوُلمعن ْمُسُك اب مكُنبي مُث ْمكْعِجَْم ِيَلِإ مُك ىّمَسُم
 : ىلاعتو هناحبس لاقف هللا ةبقارم دعب ةيلات ةبت ةترع يف مركلا نارقلا اهعضو دقف سانلا

 . ٠٠٠[ :ةبوتلا] 4 َنوُْؤُمْلاَ ُهلوُسَرَو ْمكَلَمع هللا ىَريَسف اوُنَمْعا لق »
 ثيدحلاو ميركلا نآرقلا ظافلأ ضعب ريسفت يف أطخأ دلاخ ورمع ْنأ ةصالخلا

 لماوعلا ديدحت يف أطخأ امك .رخآ انيح اهل يعرشلا ىنعملا نع دعتباو ءانيح فيرشلا
 «ناقتإلا ىلإ يّدؤت يتلا بابسألا ديدحت يف أطخأ امك «ناقتإلا مدع ىلإ يّدؤت يتلا

 ةينآرقلا تايآلا تدّدعت كلذل «هللا ةبقارم نيبو ناقتإلا نيب طبري مالسإلا نأ انحًضوو

 .خلإ . . .انراهظإو انرارسأو انلاوقأب هملعو هتيؤرو «ىلاعت هللا عمس نع تثذحت يتلا
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 يك ملسملا دنع - ىلاعت - هللا ةبقارمب ساسحإلا اذه قّمعي نأ دلاخ ورمع ىلع ناكو

 . هدنع ناقتإلا دلوي

 :هدارالا :اعبار

 عانص " عورشمل ةيناثلا ةلحرملا يف لصألا اهربتعاو ةدارإلاب دلاخ ورمع ّمتها

 كف ىلوألا ةلحرملا يف مت نأ دعب «نيملسملا دالب دويق كف اهيف متيس يتلا "ةايحلا

 ةلئاهو ةيفخ ةوق ةدارإلا" :لاقف ةدارإلا دلاخ ورمع فّرعو «يصخشلا ملسملا ديق

 نم رخآ عضوم يف لءاست مث « ' ربكتو وبحت ةدارإلاو «بئاجعلا لمعت تجرخ اذإ
 : باجأف ' ؟ةدارإلا ينبن فيك" :لاقف هجمانرب

 . فدهلا لّيخت ىلع ةردقلاب -

 . هجئاتنو فدهلا ليصافتب لقعلا ءلم -

 . ةنجلا لّيخت -

 ضعب نع ثّدحت دق وهف «ًقيقد افيرعت ةدارإلا فّرعُي نأ عطتسي مل هنأ ةقيقحلاو

 ةّوق ةدارإلاف ءاهئانب ةيفيك ددحي نأ عطتسي مل امك ءاهدوجو جئاتنو ةدارإلا لامعأ

 ةجيتن يتأتو «هتاذب مكحتلا ىلع ًارداق ناسنإلا لعجت ةنّيعم ةيبرت ةجيتن دلوتت ةيسفن

 ماعطلا بح كانهف .اهل عوضخلا مدعو اهعاضخإو اهيف مكحتلاو تاوهشلا ةدهاجم

 دبعتست يتلا يه تاوهشلا هذهف ؛خلإ . . .لاملاو ءاسنلا بح كانهو «بارشلاو

 ناسنإلاف كلذل «ةدارإلا يّوقت يتلا يه اهتدهاجمو .هتدارإ فعضتو ؛ناسنألا

 دّبعي نأ امإو «ةدارإلا فيعض حبصيف هتاوهشل هتاذ دّبَعُي نأ امإ :نيقيرط نيب رّيخم

 لّيختب ةدارإلا ءانب نع دلاخ ورمع ثيدح ْنِإف كلذل «ةدارإلا يوق حبصيف هلل هتاذ

 نع ًاحيحص اثيدح سبل «ةّئنملا لّيختو هجئاتنو فدهلا ليصافتب لقعلا ءلمو فدهلا



 لّيختو فدهلا ليصافتب لقعلا ءلمو فدهلا لّيختف «ىطاخ وه لب «ةدارإلا ءانب ةيفيك

 يف ينبت يهو .ةدارإلا نع ةديعب ةيلّيختو ةيلقع لامعأ يه لب :ةدارإ دلوني ال هيلا

 نوكي نأ بجي ةّنجلا عم ملسملا لماعت نأ ةقيقحلاو «لقعلاو لايخلا لاوحألا نسحأ

 ينيب اهاذه ءاهميحجو رانلا نم فوخلاو ءاهميعنو ةثأبا ءاجرب لب :ةئحلا لّيختتب سيل
 . تاوهشلا ةرطيس ىلع بلغتلاو اهتيوقت ىلع دعاسيو ةدارإلا

 ةتس ةفاسمل موي لك يرجلا اهيلإ نيدهاشملا دلاخ ورمع اعد يتلا رومألا برغأ نمو

 قابس ةفاسم لداعت يهو .ارتموليك (41) ةفاسمل عوبسألا يف يرجلا حبصيو تارتموليك

 نكميو ءاهيّوقتو ةدارإلا ىنبت ,ت يتلا ةيسيئرلا ةليسولا اهربتعاو ءايملاع روهشملا نوث ذاراملا

 لئاسو الو ًاجهنم كلوي ال ملسم ريغ صخش نم ةلوبقم ةوعدلا هذه لثم نوكت نأ

 نلعأ يذلا دلاخ ورمع نم ةوعدلا هذه يتأت نأ نكل «هلوح ْنَم ةدارإ ءانب ىلع هدعاست

 اهتيوقتو ةدارإلا ءانبل لئاسولا تارشع كلتمي مالسإلا اذهو «مالسإلا هتّيعجرم نأ

 ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا لمشت يتلا تادابعلا اهزربأو «ةليللاو مويلا يف اهذحشو

 نوكي ثيح رجفلا ناذأ ذنم ةدارإلا ءانب أدبيو «خلإ . . .نآرقلا ةوالتو ركذلاو جحلاو

 ىلإ مايقلا ىلع ملسملا اذه تحي نأ دلاخ ورمع ىلع ناكف «هشارف ىلإ ادودشم ملسملا

 باهذلاو مونلا ةوهش ةدباكم ْنأل ؛دجسملا ىلإ باهذلا ىلعو ءاهتقو لوأ يف ةالصلا

 نم بلطي نأ دلاخ ورمع ىلع ناك مث «ةدارإلا ينبت يتلا لئاسولا لوأ نم دجسملا ىلإ

 سيل ' : لوقي سابع نبانأل «مامإلا نم هعمسي اموأ «هتالص يف هأر قيام لقعي نأ ملسملا

 يثلا لئاسولا مهأ نم عمسي اخي ول أرقي اخ لقعلا الهو +“ تلقع ام الإ كتالص نم كل

 مكحتلا ىلعو «ينهذلا تّشتلا مدعو زيكرتلا ىلع ار داق اهبحاص لعجتو ةدارإلا يّرقت

 مازتلالا ىلإ ملسملا وعدي نأ دلاخ ورمع ىلع ناك مث .هتاذب - ةياهنلا يف -

 يف ًالّمنتم مايألا ضعب موصي نأ ىلإ هوعدي نأو ءناضمر رهش مايصب
 اذه يف ملسملا عنتمي ذإ «ةدارإلا يّوقي مايصلا اذه نأل ؛ىرخألا رهشألا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 بارشلاو ماعطلا تاوهش يهو هتاذب ةقيصل ةبوبحم تاوهش نع مايصلا

 هبلق هيجوت عم تاقدصلا جارخإو ةاكزلا ءادأب مازتلالا ىلإ ملسملا وعدي نأ - اضيأ -

 جارخإو ةاكزلا ءادأف «ةدارإلا يمني كلذ لمع نأل «ىلاعت هللا ناوضر لين ىلإ

 .هقافنإ يف لخبلاو «هب قلعتلاو «لاملا ميظعت ىلع هللا رمأل ميظعت هيف تاقدصلا

 ثحي نأ كلذ دعب دلاخ ورمع ىلع ناكو . ةيرشبلا ةرطفلا لصأ يف سورغم وه يذلا

 عوضخ حجحلاب مايقلاف «ةدارإلاب يقتري كلذ لمع نأل «جحلا ةضيرف ءادأ ىلع ملسملا

 نع داعتبالاو بعاتملاو لاوهألل سفنلا ضيرعتو هقاشمو رفسلا ءابعأ لّمحتب هللا رمأل

 لخبلاو ةمالسلاو ةحارلا يف سفنلا ظوظحل عوضخلا مدعو «لاومألا قافنإو « لهألا

 الو مدسملا مالسإ متي ال تادابع يهو .ةدارإلا يوقت يتلا لئاسولا ضعب هذه

 هيعماسو هيدهاشمل نيبيو اهيف قّمعتي نأ دلاخ ورمع ىلع ناك ىتلاو ءاهئادأب الإ هناميإ

 تادابعلا نع كيهان «ةميلسلا ةيعرشلا اهتروص يف اهنودؤي امدنع مهتدارإل اهتانب ةيفيك
 . خلإ . . . ىحضلا ةالصو رافغتسالاو مايقلاو نآرقلا ةوالتو راكذألاك ىرخألا

 هثيدح يف بصي مل امك ءاحيحص ًافيرعت ةدارإلا فّرعُي مل دلاخ ورمع ْنأ ةصالخلا

 يف جحو ةاكزو مايصو ةالص نم تادابعلا رود نع ثدحتي ملو .اهئانب لماوع نع

 . ملسملا ىلع اهضرف يف ليصأ فده هنأ عم ءاهب ءاقترالاو اهريوطتو اهتيمنتو اهئانب

 يوضهنلا هعورشم يف دلاخ ورمع اهل ضّرعت قالخأ ةعبرأ قبس اميف انض رعتسا

 اننكل «ةدارإلاو «ناقتإلا «ةيدجلا «ةيباجيإلا :يهو .ملسملا ناسنإلا ءانب لجأ نم

 كلذ نم مهألاو ءأطنخلاو ةيحطسلا نيب حوارتت اهل هتجلاعم ْنأ ةياهنلا يف اندجو

 ريوطت يف هتاحورطأو هآؤرو هتايلآ نم ةدافتسالاو مالسإلا ماهلتسا ىلإ هّجوتلا مدع

 . هيناعت ام لك نم ىفاعتلا ىلإ اهعفدو ةملسملا ةيصخشلا
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 عانص" جمانربو دلاخ ورمع نع يتسارد يف نيتيضاملا نيتقلحلا يف تئدحت

 ةيدجلاو «ةيباجيإلا : يه يوضهنلا هعورشم يف قالخأ ةعبرأل هتحلاعم نع " ةايحلا

 آلاو ءأطخلاو ةيحطسلا نيب حوارتت اهل هتحجلاعم نأ فيك تنّيبو .ةدارإلاو «ناقتإلاو
 وف هتاحورطأو هاؤرو تايلآ نم ةدافتسالاو مالسإلا ماهلتسا ىلإ هّجوتلا مدع كلذ نم

 ةالخألا هذهب يفتكأسو «هيناعتام لك نم يفاعتلا ىلإ اهعفدو ةملسملا ةيصخشلا ريوطت

 يتلا قالخألا ةيقب كرتأسو «ملسملا درفلا قالخأ اياضق ةجلاعم يف جذامنك ةعبرألا

 رمع اهراثأ يتلا اياضقلا نم رخآ عون ةسارد ىلإ لقتنأل تمّدق امب ًايفتكم اهل قّرطت
 . لقعلا مادختساو «تقولا ةيمهأ : لثم نم ةضهنلاب ةطبترم يهو دلاخ

2 

 :تقولا ةيمهأ :الوأ

 هل ةميق ال هنأو تقولا ةيمهأ ىلإ تقولل اهصّصخ ىتلا ةقلحلا ىف دلاخ ورمع راشأ
ٍ 

 يف هتقو نم 1/17 قفني اندنع نطاوملا ْنأ :اهنم تايئاصحإب كلذ لك ىلع للدو اندنع



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 طسوتمو «ةقيقد 71 انيدل لمعلا طسوتم ْنأو ءاهل ةميق ال ءايشأ يف /78و «نويزفلتلا

 ميسقت ىلع نيدهاشملا ثحو «عبس ىلإ تاعاس تس نم برغلا يف مويلا يف لمعلا

 لاجم يف اعدف «عامتجاو «ةضاير «ةدابع «لمع : طاشن تالاجم ةعبرأ ىلإ مويلا

 عبرب رجفلا لبق مايقلا ىلإ ةدابعلا لاجم يف اعدو «ديفملا لمعلا تقو ةدايز ىلإ لمعلا

 يف اعدو «خلإ . . .نآرقلا ةوالتو ركذلاو ءاعدلاو رجفلا لبق نيتعكر ءادأ ىلإو ةعاس

 لصاوتلا لاجم يف اعدو «مويلا يف ةعاس فصن رادقمب اهتسرامم ىلإ ةضايرلا لاجم

 .خلإ . . .براقألاو نيدلاولاو دالوألاو ةجوزلل ةعاس فصن صيصخت ىلإ يعامتجالا

 .هتيمهأل رصعلا ةروس يف تقولاب مسقأ هللا نأ ركذف مالسإلا يف تقولا ةيمهأ نيب مث

 لقنو ؛جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم اننيد يف تقولاب طبترم ءيش لك نأ حضوو
 ال ينإف ينمنتغاف ء.ديهش كلمع ىلعو «ديدج موي انأ" : لثم نم ةروثأملا لاوقألا ضعب

 اهتقو تلغتسا يتلا تايصخشلا ضعبل يمالسإلا خيراتلا نم ةلثمأ برضو « "ادبأ دوعأ
 ىلع هدعاست حئاصن دهاشملل مدق مث «ثيدحلاو ميدقلا انتْمأ خيرات نم لالغتسا عورأ

 اهيف لودجي يتلا تقولا ةقرو مادختساو .فدهلا ديدحت :يهو .تقولا نم ةدافتسالا

 مدع ىلإ هيدهاشم اعد امك «هديعاوم لودج اهيف بتكيو «هلمع دوي ام اهيف بتكيو هتقو

 . موي لك مهسفنأ ةبساحم ىلإ مهاعدو «نيغرافلا سانلا ةبحص

 :رواحم ةثالث لوح راد هنأ اندجو تقولا نع دلاخ ورمع هلاق ام انضرعتسا اذإو

 دقعو ءانعمتجم يف هنم ةدافتسالا مدع وأ تقولا رادهإ ةرهاظ صيخشت : لوألا

 . تقولا لالغتسا يف يبرغلاو يبرعلا : نيعمتجملا نيب تانراقم

 ىلاعت هللا مسق لثم نم تقولا ةيمهأ ىلع ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأ ميدقت : يناثلا

 نع ةقئثبنملا ديعاوملا قدأب جحو ةاكزو مايصو ةالص نم تادابعلا طابترا حيضوتو هب

 تلغتسا يتلا ةيخيراتلا جذامنلا ضعب نع ثيدحلا ليصفتو «رمقلاو سمشلا يتكرح

 . خلإ . . .لالغتسا عورأ اهتقو



 .. ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 .مويلا ميسقتو لمعلا تقو ةدايز لثم نم جالعلاو لولحلا حارتقا : تلاغلا

 رجفلا لبق مايقلاو اهذيفنت دارملا لامعألا ليجستو تقولا ةقرو لمعو «هتلودجو

 . خلإ . . .ةعاس عبري

 ثيدحلا ْنأ اندجو «تقولا نع ورمع ثيدح اهلوح راد يتلا رواحملا انشقان اذإو

 تقولا ةيمهأ ةلدأ نع ةئثالثلا رواحملا يف همالك ْنأو اديدج ًائيش سيل ةرهاظلا نع

 .ةعمجلا ةالص ىف ءابطخلاو «دجاسملا يف ظاعولا مالكل لئامم ةحرتقملا لولحلا نعو

 «خلإ . . . مهتاودن يف نيرضاحملاو «مهعابتأ عم نيّئرملاو «سرادملا يف ةذتاسألاو

 فاعتت مل اذاملف «ديزيو نرق ةدمل اهسفن ةرهاظلا يناعي لاز ام عمتجملا نإف كلذ عمو

 ؟ةرهاظلا هذه نم نآلل ةّمألا

 هذه دوجو ءارو يسيئرلا لماعلا ددحي نأ لواحي مل دلاخ ورمع نأ ببسلا

 تّدأ يتلا لماوعلا ةعومجم وأ يسيئرلا لماعلا ديدحتب نوكت ةجلاعملا نأل «ةرهاظلا

 . كلذ دعب لولحلا لودج عضوي مث «ةرهاظلا ىلإ

 نادقف وه هعايضو هلالغتسا مدعو تقولا لامهإ ىلإ ىّدأ يذلا يسيئرلا ببسلا
 ةيمنتب جالعلا نوكيو «يونعملا ءالتمالا فعضو «هتاذب ساسحإلا اندنع درفلا

 بابسألا انضرعتسا ول اننأ كلذ دكؤيو «يونعملا ءالتمالا ةيذغتو «تاذلاب ساسحإلا

 اندجول «هنم ةدافتسالا ىلع ًاصيرح «تقولا ةيمهأل اكردم يبرغلا درفلا لعجت يتلا

 امك سيلو ًانزو هل نأبو هصخش ةيمهأب روعشلا ةجيتنو هتاذب ساسحإلا ةجيتن كلذ
 تاذلاب روعشلاو ساسحإلا اذه «هتلودو هطيحمو هعمتجم يف ارود هل َنأبو ءالمهم

 . هتقو نم ةقيقد لك نم ةدافتسالا ىلإ هعفدي يذلاوه

 يف لالغتسا نسحأ هتقو لغتسي ناك يذلا ةيضاملا روصعلا ملسم ْنأ كلذ دكؤيو

 نم يونعملا ءالتمالا كلذ ىلجتو ءايونعم ًائلتم ناكو «هتاذب سحي ناك «يضاملا نمزلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراو ىؤر

 برل ةيدوبع يهف «ىرخأ ةيدوبع يأ نع فلتخت يهو ىلاعت هلل هتيدوبعب هنيقي لالخ
 كلت هحنمتو «خلإ . . .ريصب عيمس كلام عساو يوق قلاخ قازر مويق رداق ميظع

 ةبسنلاب ينوك رود ءادأل ههّجوتو «هتاذ ةيمنت ىلع ًاصرحو «ةداعسلاب اروعش ةيدوبعلا
 . هتقو نم ةيناث لك نم ةدافتسالا ىلإ تامهملا كلت لك هعفدتو «ةطيحملا قئالخلا لكل

 ءالتمالا ىلع ةيضاملا روصعلا ملسم تدعاس يتلا "”ىرخألا لماوعلا نمو

 لسرلا ريخ وه يذلا كك دمحم لوسرلا عابتأ نم هنأب هنيقي .- اضيأ - يونعملا
 ريهطتو ىلاعت هللا ةدابع يف هتّنس ىلع صرحي وهف كلذل «مهفرشأو مهمركأو

 لك نم ديفتسيو «تاقولخملا نيب لدعلاو «قحلاب عدصلاو «سانلا ةيادهو «سفنلا

 . كلذ قيقحتل هتقو تايئزج

 بسانم لح ىلإ لصوتي مل دلاخ ورمع نأ يه اهيلإ يهتنن نأ نكمي يتلا ةصالخلا

 يتلا لماوعلا ددحي مل هنأ كلذ يف ببسلا و «رصاعملا ملسملا دنع تقولا لامهإ ةيضقل

 . ةيضقلا كلت تدلو

 :لقعلا مادختسا :ايناث

 يف ركفي نأ ديري ال ملسملا نأ لقعلا مادختسا نع هثيدح يف دلاخ ورمع ربتعا
 ددعو «نيجتنم انسلو نوكلهتسمو نودلقم نحنو «عرتخي ال وهو ء«رضاحلا تقولا
 : بابسأ ةعبرأ ركذف كلذ بابسأ

 ١ - يقلتلا ىلع مئاق ميلعتلا بولسأ :ميلعتلا .

 . كلذك يقلتلا ىلع ةمئاق ةيبرتلا : لزنملا -؟

 ءاعدلاو هللا تافص لثم نم ملسملا دنع يونعملا ءالتمالا بّبست يتلا لماوعلا لكل ضّرعتأ نل )١(
 . كلذل عستي ال ماقملا َنَأل ,خلإ . . . ةكئتالملاب ناميإلاو لسرلاب طابترالاو
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 : لقعلا ءانمل ةديفملا جماربلا ءاقتنا مدع : مالعإلا لئاسو ا

 ةيمالسإ ةضيرف ريكفتلا ْنأب نمؤي نيملسملا نم ليلق :نيدلل ئطاخلا مهفلا -
 . اهكرتي نم مئأي

 ثدحت نيد رثكأ هنأ ركذف يمالسإلا نيدلا يف لقعلا نع دلاخ ورمع ثدحت مث

 : لثم نم تارم ةدع ريكفتلاو لقعلاب ةطبترملا تاملكلا ضعب تدروف لقعلا نع

 موقل" 2"نورصبي الفأ" .«"ةريصبلا" ."ةمكحلا" ."راصبألا" ."نولقعي'

 ؟مكبحاص لقع فيك " :لوقلا لثم نم ثيداحألا ضعب لقنو «خلإ . . . "نوركفتي

 ثيدحلا يف لوقلا لثم نمو « " مهلوقع ردق ىلع هللا دنع ةمايقلا موي سانلا مظاعتي امنإ

 . "”"بتاعأ كبو «بيثأ كبو .«ذخآ كب و ' لقعلا يأ" يطعأ كب ' : يسدقلا

 تاثلثملا ملع لاجم يف مهتاعادبإو لئاوألا نيملسملا نع دلاخ ورمع ثدحت مث

 ملع راكتباو ضرألا ةدود فاشتكاو فيصوتو مسجلا حيرشتو رفصلا عارتخاو ربجلاو
 .خلإ . . .ريوصتلا ةلآو وحنلا ملعو عامتجالا

 ددحف ريكفتلا ىلع ةردقلا ةيمنت ىلإ يّدؤت يتلا لماوعلا نع دلاخ ورمع ثدحت مث

 تالخدم ءاقتناو «سانلاب كاكتحالاو «ةريثكلا ةءارقلاو ةايحلا يف فده دوجو اهنأ

 . لمعلا تاعومجم يف كارتشالاو «لّمحتلا ىلع ةردقلاو «لقعلا

 ملسملا دنع عادبإلا ةمزأ نع ثدحت هنأ دحجن دلاخ ورمع هلاق ام انضرعتسا اذإو

 درو يتلا ثيداحألا و تايآلا نم دافتساو «لقعلا نع ماع ًامالك مّدقف «رصاعملا

 نع ثدحتف خيراتلا نم دافتسا امك «هيلع ضحلاو رّبدتلا و ريكفتلا ىلع ءانثلا اهيف

 ةمزأ بابسأ نع هثيدح يف قفوي مل هنكل «تاعرتخملا ضعب نعو نيعدبملا ءاملعلا

 لقعلا نع تدرو يتلا ثيداحألا لك " :لاق نيققحملا ضعب ْنِإ ىتح ثيداحألا هذه ةحص تبثت مل (1)

 5 " ءيش اهنم تبثي مل



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةيقيقحلا بابسألا يه تسيل دلاخ ورمع اهركذ يتلا بابسألا ْنأل «يلقعلا عادبإلا

 ىلع نامئاقلا ةيبرتلا بولسأو ميلعتلا بولسأ :امهو ءاهنم ناببس لب «عادبإلا ةمزأل

 امهو نارخآلا ناببسلا امأ ءرصاعملا ملسملل ةيوبرتلا ةلكشملا يف نالخدي «ىقلتلا

 امهف «نيدلل ئطاخلا مهفلاو لقعلا ءانبل ةديفملا جماربلل مالعإلا لئاسو ءاقتنا مدع

 . اهل آببس اسيلو عادبإلا ةمزأل ةجيتن
 : يه بابسأ ةدع كلانه ؟عادبإلا ةمزأ ىلإ تْدأ يتلا بابسألا يه ام :نآلا لاؤسلاو

 قيرط نع يتأي ةقيقحلا ىلإ لّصوتلا نأ ربتعا يذلا يلاغلا فّوصتلا :لوألا

 ةريسم ىف ىساسأ فاطعنا ىلإ ىذأ ام ىلقعلا داهتجالا قيرط نع سيلو فشكلا

 اذإ ةصاخبو ءهتوذج ءافطإو هعادبإو هتيلعاف نم بناج ليطعتو ىمالسإلا لقعلا

 . هاياوز لك يف خّسرتو يمالسإلا عمتجملا ءاحنأ لك يف رشتنا فّوصتلا نأ انفرع

 انإ اهتاذب لعفت ال بابسألا نأ ةيرعشألا ةديقعلا فانصأ ضعب تربتعا : يناثلا

 ثدحي امنإ ءاهتاذب عطقت ال نيكسلاو اهتاذب قرحت ال رانلاف «ىلاعت هللا ةدارإب لعفت

 ثيدحلا ملعلا هيلع موقي يذلا ةيببسلا أدبم نولطعي مهو «ىلاعت هللا ةدارإب كلذ
 مدقبو ملاعلا مدقب نيلئاقلا ىلع درلا اودصق كلذ اولاق امدنع مهو «ةبرجتلاب طبترملا

 نأب اننيقي عم اهتاذ بابسألاف «لباقم أطخ يفاوعقو أطخلا اوّدر امدنع مهو «بابسألا

 مهنع لاق امكو «قلاخلا نع ًاليدب تسيلو قلاخلا ةمظع ىلع لدت اهءارو ىلاعت هللا

 . ”«ايند الو ًانيد اوميقي مل» كلذ اولعف امدنع ةيميت نبا

 يندم :ميلعتلا نم نيعون ىلإ رشع عساتلا نرقلا يف ميلعتلا مسقنا :ثلانلا

 «يبوروألا جذومنلا هلقن ةرمغ يف رصم يف كلذ اشاب يلع دمحم أدبو «يعرشو

 يفاقثلا نايكلا يف ًاريبك اخرش كلذ لكشو «لوبنطسإ يف ةينامثعلا ةفالخلا هتعبت مث

 ١( كلذل عستي ال ماقملا نأل عادبإلا ةمزأ ىلإ ايدأ نيذللا نيلماعلا نيذه يف مالكلا لّصفأ نأ ديرأ ال .



 ١ ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 ناكو ًاقباس انرق رشع ينثا لالخ ةطبارتم ةيويندلاو ةينيدلا مولعلا تناك دقف «ةّمألل
 امثومنلا نع ةيعرشلا مولعلا تفقوت ماسقنالا كلذ ثدح امدنعف ءأضعب اهضعب يذغي

 دجت ترصو ؛«هعادبإو هتيلعافو يمالسإلا لقعلا ةيويح يف رومضو بارطضا ىلإ ىذأ
 . سكعلا وأ ةيعرشلا مولعلاب ًالهاج ةيرصعلا مولعلا ىلع ًاعلطم رصاعملا ملسملا ملاعلا

 بيرغت ةيلمعل نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا لالخ ةّمألا تضّرعت :عبارلا

 تححن امنإ ءكلذ يف حجنت مل اهنكل «مالسإلا لاصئتسا فدهتست تناك ةفصاع
 عادبإلاو يملعلا ءادألا فعض ىلإ كلذ ىّدأو ءاهزازتهاو ةملسملا تاذلا ةلبلب يف

 . ىلقعلا

 ؟رصاعملا ملسملا دنع يلقعلا عادبإلا ةمزأ لحن نأ نكمي فيك :نآلاو

 ةديقعلاو يلاغلا فّوصتلا ةجلاعمب كلذ نوكيو ةقباسلا بابسألا ةجلاعم نم دب ال

 امأ «لاجملا اذه يف ةميدقلا تاساردلا نم ةدافتسالاو ةثيدح تاساردب ةيرعشألا

 يف قّمعتيو رحبتي يذلا ملاعلا رفوتي نأ بجيف يعرشلاو يندملا ميلعتلا ةيضقل ةبسنلاب
 . ةيرصعلا مولعلاو ةيعرشلا مولعلا

 ةلكشملا يهو «يلقعلا عادبإلا ةلكشم يناعي رصاعملا ملسملا ْنِإ لوقن ةياهنلا يف

 بابسألا ديدحت يف قفوي مل هنأل اهل ًالولح مّدقي مل هنكل دلاخ ورمع اهصخخش يتلا
 . ةيقيقحلا

 : قباسلا انثيدح نم ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ صلخن نأ نكمي نالاو

 لاجم يف رصاعملا ملسملا اهيناعي ةيحص ريغو ةيضرم رهاوظ دلاخ ورمع دصر
 نم ريثك عم درلا اذه يف ىقتلا دقو «ةيعامتجالا ةايحلا لاجم يفو «ةيدرفلا قالخألا

 . نيرشعلا نرقلا علطم ذنم لكاشملا هذهب اوسحأ نيذلا نيحلصملا
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 قفوي مل هنكل .يلقعلا عادبإلاو تقولا يترهاظ صيخشت يف دلاخ ورمع قفو

 .امهل ةبسانملا لولحلا الو نيترهاظلا بابسأ ديدحت ىف

 عئاقولاو ةيخيراتلا جذامنلاب ادهشتسم «يمالسإلا خيراتلا ىلع ًاريثك دمتعا
 . هرظن ةهجو معدت يتلا ةيخيراتلا

 عوضومب قلعت يتلا راثآلاو «ةفيرشلا ثيداحألاو .ةميركلا تايآلاب دهشتسا

 .اهحرشو .هثيدح
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 " رونلا ' ةلجم يف دلاخ ورمعل " ةايحلا عاّنص "' جمانرب نع تالاقم ةلسلس ٌتبتَك

 ةديرج يف الاقم ترشن مث «تاللاقملا ىلع اهتدرو يتلا دودرلا ضعب ' ونلا" ترشنو

 انص " جمانرب) :ناونع تحت م5١٠1 /5 خيراتب هتاذ عوضوملا نع 'ةايحلا"

 تلقانت دقو :(؟ماهوأ عيب مأ ة . : لغف :دلاخن ورمع ينويزفلتلا ةيعادلل "ةايحلا

 -ٌقلعو "ةايحلا'و "رونلا" يف اهترشن يتلا تالاقملا تنرتنإلا ةكبش يف عقاوم ةدع

 ف " ةايحلا ' ةديرج ىف رشن ىذلا لاقملا ةينويزفلتلا " ةيبرعلا" ةانق تلزنأ امك ؛
 هه ©

 . هيلع تاقيلعتلا تارشع تدرو دقو .ىنورتكلإلا اهعقوم

 ذعب كانه نأ يل نّيبت دقو «ةعاطتسالا ردق دودرلا ىلع علطأ نأ يف تدهتجا

 رم سجوتلاب طبترم وهو «دلاخ ورمعل " ةايح ا عانص ' جمانربل يتعجارم نم سّجوتلا
 ريغ سّجوتلا اذهو «يمالسإلا يفاقثلا خانملا يف ماع لكشب ةشقانملاو ةعجارملاو دقنلا

 ضقانم وهو ؛ةرصاعملا ةيمالسإلا ةفاقثلا يف ريكفتلا ةيلعاف فعض ىلع ٌلديو «يَّبص

 ةف «رارمتساب تاداقتناو دودرو تاشقانم كانه تناك دقف «ةميدقلا ةيفاقثلا ةروصلل



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 امس ' ّمألا' باتك يف لماك لصف يف سنأ نب كلام هخيشو هذاتسأ يعفاشلا دقتنا

 اضيأ يعفاشلا در امك ءداحآلا ثيدح نم هفقوم هيف شقانو « "كلام فالتخا"

 تاالاجسلا تناك دقو «ينابيشلا نسحلا نب دمحم هذيملت لالخ نم ةفينح يبأ ىلع

 خيراتلا رادم ىلع ةرمتسم تاشاقنلاو تاداقتنالاو دودرلاو تاشاقنلاو تارواحملاو

 يتسردم نيبو «قّرفلاو ةاحنلاو نييوغللاو نيخّرؤملاو نيرّسفملاو نيثدحملا نيب يضاملا

 رادصإ يف ثيدحلا لهأو يأرلا لهأ ةسردم نيبو «ةغللاو وحنلا يف ةفوكلاو ةرصبلا

 ةيفاقثلا ةايحلا تاداقتنالاو دودرلاو تارواحملا كلت لك تَرْنَأ دقو «خلإ . . . ىوتفلا

 ريثك يف تدّدجو «مامألا ىلإ اهتعفدو «ةملكلا ىنعم لكب ةيح اهتلعجو «ةيمالسإلا
 .راكفألاو ءارآلاو لئاسملا نم

 ورمع دنع "ةايحلا عانص" جمانرب ةعجارملل تهجبوت امدنع يننأب حضاولا نمو
 نومضمل تضّرعت امنإ «خلإ . . .هتلتاعل الو هتئيهل الو هصخشل ضّرعتأ مل دلاخ

 اّيعرشو ًاّيملع اهشقانأ مث هرظن ةهجو ميدقت ىلع صرحأ رارمتساب تنكو « جمانربلا
 أطخلاو باوصلا ةفرعمل اهيلإ عجرأ يتلا ةّيعجرملا وه مالسإلا نوكي نأ ىلع صرحأو

 7 يف لئاوألا انئاملعل ًاعباتمو ًايدتقم تنكو «هماكحأو هتاريدقتو دلاخ ورمع لاوقأ يف

 .اضعب مهضعبل مهدقنو مهتاكاردتساو مهتاشقانمو مهتاراوح

 لحو ريخلا رشن يه دلاخ ورمع ةّين نأ يتالاقم ىلع نيبقعملا ضعب ركذ دقو
 «لمعلا اذهب همايقل يفكت اهدحو ةّيتلا هذهو «حالصإلا دصق دق وهو «ةّمألا لكاشم

 امك لب «لمعلاب مايقلل يفكت ال اهدحو ةرّيخلا ةّينلا نأب :لوقأف مالكلا اذه ىلع ٌدرأو

 نأ يناثلاو ءاضلاتخ ثوكي نأ لوألا : نيطرش نم لمعلل دب ال ضايع يضاقلا لاق

 نأ ينعي باوصلاو ءدصقلاو ةّينلا يف كرشلا ءافتنا ينعي صالخإلاو « 'اباوص نوكي
 «ةيدابعلاو ةيعرشلا لامعألا لاجم يف اذه «ذيفنتلاو لمعلا يف ةّنسلل ًاقفاوم نوكي

 ال ةصلاخلا ةّينلا نإف دلاخ ورمعو "ةايحلا عانص" جمانرب نع انثيدح ةلاح يفو



 1! ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 .اضيأ ةافوتسم ةيملعلا هتّدع نوكت نأ نم هل دب الف «لمعلاب مايقلل اهدحو يفكت

 عفنلاو ريخلا لمع بحي ًاح اص ًاملسم ًاصخش ضرفنلف «كلذ حّضوي الاثم برضألو
 نمو بلقلل ًاحاّرج نوكي نأ دازأو «هلمعي لمع ّيأ يف هلل ةصلاخ هتّينو «نيملسملل

 الف « مهل هتدافإ ٌمعتو نيملسملا عفنيو «نيملسملا ةعمس عفريل ملاعلا يف نيحاّرجلا رابك

 .هبلق يف ةنّيعم ةحارج ثدحيل هدسج ملسم ّيأ هيطعي يكل هدنع ةّينلا هذه رفوت يفكي

 عبتي مث «ةيقارلا تاعماجلا ىدحإ يف ةيملع ةساردب ةقباسلا ةّينلا فدري نأ نم دب الف

 يملعلا هنكمت تابثإب كلذ لمكي مث «ةروهشملا تايفشتسملا دحأ يف صصختب كلذ

 هترادج دكؤت نيصّصختم ءاملع مامأ اهيرجي تايلمعو تارمتؤم لالخ نم يلمعلاو
 :امهو «حيحصلا لمعلا يطرش ملسملا اذه كلتما دق نوكي اذهبو «ةيقيقح ةروصب

 «نيملنملا عفني نأ هنكمي ةروصلا هذهبو «ةيحارج ةّيلمع ءارجإل لماكلا ليهأتلاو ةّينلا

 .هبلق هملسُي نأ ملسم ّيأل نكميو

 لوانتأ مل انأف ءدلاخ ورمعو "ةايحلا عاّنص " جمانرب نع ثيدحلا ىلإ ةدوعلابو

 نسحأ انأو «ةهج نم بيغ اذه َّنأل ء.تاظحللا نم ةظحل يف اهدنع فّقوتأ ملو هت

 ةيفيك وه ينفق وتسا ام نكل «ةيناث ةهج نم لمعي اميف هدنع ةّينلا نسح ضرتفأف هب ْنظلا
 : رصاعملا ملسملا ضارمأل همسر يذلا جالعلاو ءاهنع ثدحت يتلا ضارمألل هلوانت

 فعضو «تقولا ةعاضإو «ةدارإلا فعضو «ناقتإلا مدعو «ةيدجلا مدعو «ةيبلسلا

 ةقيقد ةعباتم لالخ نم كلذ ىلع ليلدلا تمدقو تحضوأ دقف .خلإ . . .عادبإلا

 الو «ضرملل ةيقيقحلا بابسألا ىلإ لّصوتي ال نايحألا بلاغ يف هنأ جمانربلا تاقلحل

 ققحي نل هنأ ةياهنلا يف مكحأ ينلعج امم ءضرملا ةجلاعمل ةبسانملا لولحلا ىلإ لّضوتي
 جالع يف حجني هلعجت يتلا ةيعرشلاو ةيفرعملاو ةيملعلا ةليصحلا كلمي ال هنأل ةضهن

 هجاوم يأ اهيف حجني نأ بجي يتلا ىلوألا ةوطخلا يهو ءرصاعملا ملسملا ضارمأ

 . ةضهنلا نوؤشل



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءاراو ىؤر

 «تبتك ام ائيش يتالاقم ىلع 'رونلا" امهترشن ناذللا نابيقعتلا لوانتي مل

 ام ءاهتحرط ةركف ّيأ ةشقانم نم ًايلاخ ءاج (رودق لاهتبا) تخألل لوألا بيقعتلاف

 ْيَملُح لاقملا كلذ يف تشقان ينأ عمو «هتمتاخو لوألا يلاقم ةيادب ىلإ ةراشإلا ادع
 دنع امهتجلاعم ةيفيك يفو امهبابسأ ديدحت يف روصقلا تنّيبو «ةيدجلا مدعو ةيبلسلا

 ناسنإلا ءانب يه ةضهنلا ْنأل عوضوم ا جلاعي مل هنأب عوضوملا تمتخو «دلاخ ورمع

 عمج ةضهنلا تسيلو «كلذ يف بصي مل وهو هضارمأ نم هصيلختو ًاحيحص ءانب
 كلذ عمو «ةقباسلا دوقعلا يف اهنم ريثكلا اندهش ةيريخ لامعأ هذهف «ةلمعتسملا بايثلا

 ءرابآلا رفح : لثم نم ءايسآو ايقيرفإ يف ريخ يأ لمع وأ ءابايث عمج نمم دحأ لقي مل
 لب «ةضهن ميقيس هنإ «خلإ . . . سرادملا ءاشنإو «ماتيألا ةلافكو «تايفشتسملا ءاشنإو

 عبشي وأ ءأشطع يقسي وأ ءأضيرم هيف بّبطي : انّيعم اًيريخ المع دصقي هنأ احضاو ناك
 يه لب «ةيريخلا لامعألا هذه ةميق نم للقأ ال انأو «خلإ . . .ًالهاج مّلعي وأ ءاعئاج

 بيقعتلا اّمأ .رخآ ءيش ةضهنلاو ءيش اذه نكل «ريبك رجأو ميظع عفن اهيف لامعأ

 نع يثيدح ىلع بقع دقف «(تاوخ وبأ دوجوملادبع دمحم) خألل ناك دقف يناثلا

 ميلعتلاو مكحلا مظنب طبترت ةرصاعم ًابابسأ فاضأو «رصاعملا ملسملا دنع عادبإلا ةمزأ

 بهذ اميف بقعملا خألا عم يقافتا عمو «خلإ . . .عادبإلل تاينازيم دوجو مدعو

 بابسألل تضّرعت ةضهنلل دلاخ ورمع ةجلاعم نع يثيدح يف يننأ ةقيقحلاف «هيلإ
 تاينازيمب قلعتي ام اّمأ «يعرشلاو يملعلا بناجلا يهو ءاهجلاعي نأ هرودقم يف يتلا
 نع تدعتبا ام اذهف « عادبإلا لكاشم لح يف تاموكحلا رودو ميلعتلا جهانمو ميلعتلا
 . ًالصأ دلاخ ورمع تاردق قاطن يف سيل كلذ ّنأل ءهل ضّرعتلا

 نأ :اهزربأ ءةدع رومأ ةّمألا ىف ةضهنلا ثادحإل ىدصتي نمم بولطملاو

 :اهنم  ةدّدعتم تالاجم ىف ًاقيمعو اديببااو اق رعمز اثيلعو اًيعرش ًاديصر كلتمي

 لماوعلا يأ ديدحت لاجمو «ةّمألا تفعضأ ىتلا ةيخيراتلا لماوعلا ديدحت لاجم



 ! ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 لاجمو .خلإ . . .يعامتجالا مأ يسايسلا مأ يداصتقالا مأ يركسعلا اريك دش

 ةلودلاب ءاهتناو ةدشارلا ةفالخلا نم اءدب ةّمألا اهب تّرم يتلا ةيسيئرلا تافطعنملا ديدحت

 يتلا رصانعلاو اهتارّوطتو ةيمالسإلا مولعلا ةسارد لاجمو «كلذ بابسأو ةيناطلسلا
 .يضاملا خيراتلا يف ملسملا ىلع اهتاريثأتو ةفسلفلاو قطنملاو ةّرذلا بهذمك اهتلخد

 ءاهتأشنو ةيمالسإلا قّرفلا ةسارد لاجم يف اّيملع اديصر ةضهن ثادحإ بلطتي امك

 لقعلا ةسارد ةضهن ثادحإ يضتقيو ءةّمألا نايك فاعضإ يف اهرود ديدحتو

 ملسملل يسفنلا ءانبلا ةساردو «هتيلعاف تفعضأ ىتلا لماوعلاو هتارّؤطتو يمالسإلا

 ةسارد ةضهن ثادحإ يعدتسي امك «هترقفأ يتلا لماوعلا ةساردو خيراتلا رادم ىلع

 ءاهتأشن ةسارد كلذ يعدتسي ءانتّمأل ايسيئر ايّدحت لكشت يتلا ةيبرغلا ةراضحلا ةبرجت

 ةدافتسالا ةيفيكو ءانتراضح نيبو اهنيب مداصتلا طاقنو .اهتوق رصانعو ءاهتارؤطتو

 اهلشف بابسأو ةرصاعملا براجتلا ةسارد ةضهن ثادحإ يعدتسي امك .خلإ . . .اهنم

 نيرشعلا نرقلا يف ةيموقلا ةبرجتلاو رشع عساتلا نرقلا يف اشاب يلع دمحم ةبرجتك

 . خلإ . . .ةينيصلاو ةينابايلا ةبرجتلاب امهتنراقمو
 «ةيادبلا ذنم ةّمألا يف ةضهن ثادحإل ىّدصتي نم هكلتمي نأ بجي ام ضعب اذه

 تاقلحل ةلّصفملا ةعجارملا ءوض يف كلتمي هنظأ ال ؟ديصرلا اذه دلاخ ورمع كلتمي لهف

 . ةقباس تالاقم يف اهتمدق يتلاو « " ةايحلا عان ' جمانرب
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 هل رفوتت نأ نم حجني ىتح هل دب الو ةّمألا خيرات يف ٌمهم ثدح بزح سيسأت نإ

 ةتنل ؟طسولا بزح ليكشت دنع كلذ لثم ققحت لهف «ةيتاذو ةيعوضوم طورش

 ؟ىرن اذامف انتمأب ةطيحملا ةيعوضوملا فورظلا

 : ةيلاتلا ةروصلا ىرن

 يلاحلا نرقلا لالخ يبرعلا يموقلا عورشملا اهقلطأ يتلا ةضهنلا مالحأ رّثعت - ١ -
 . خلإ . . . يراضحلا لعفلاو يداصتقالا ءاخرلاو ةيرحلاو لالقتسالا يف

 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا انتايح تالاجم فلتخم ىف تامزا دوجو -؟

 دعبو /١945 ماع ليئارسإ مايق دعب ةّمألا دوجو ددهت ةيقيقح راطخأ دوجو -"*

 . ١951 ماع برح اهزربأ ةذع بورح يف اهمامأ انمازهنا



 ١ ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد :ثلاثلا بابلا

 دودسم قيرط ىلإ اهلوصوو ةيمالسإلا ةكرحلا رثعتو «يمالسإلا لمعلا مزأت - 4

 . ناكمإلاو دوجولا زّيح ىلإ هجارخإو يمالسإلا يراضحلا عورشملا قيقحت يف

 ليكشتل لب «طقف دحاو بزح ليكشتل سيل ةبسانم ةيعوضوملا فورظلا نذإ
 ,ةيعوضوملا فورظلا نع اذه . ةجلاعملاو ميوقتلاو رظنلاب لكاشملا هذهل ىدصتت بازحأ

 ؟ةيتاذلا فورظلا نع اذامف

 ةقرحلا رعاشم دوجو وأ ءاهخيراتو ةّمألا وحن هيسسؤم ىدل ةشاّيجلا فطاوعلا دوجو

 يتلا بازحألا عيمج ءوشن تقفار فطاوعلا هذه لثم ْنأل ؛اهعاضوأ ءوس ىلع ملألاو

 اهزربأ نمو «ةيتاذلا طورشلا قيقحت لمكتست ملاهنأل كلذو ؛ ةيمالسإلا ةّمألل يراضحلا

 : ةيلاتلا رومألا - يريدقت ىف -

 ١ - هيف زربألا لماوعلاو هلحارمو ةّمألا رادحنا خيراتل ةقّمعم ةسارد :

 ىتلا لماوعلا ديدحتو «هلحارم فيصوتو «ةّمألا رادحنا ةريسمل ةقّمعملا ةيؤرلا ْنِ
 ديدحت يف ةيحطسلا نع اهدعبيو «جالعلا تايولوأ مسر ىلع ةدايقلا دعاسي ؛ هتبّيس

 عقاولا ضرأ ىلع ةيعرشلا ماكحألا لازنإ يف ةقدلا ىلع اهدعاسيو «ضوهنلا لماوع

 . سورحدلملا

 يف دنتسن يتلا ةيمالسإلا رييغتلا ةيرظن ةرولب ىلإ رقتفت يمالسإلا لمعلا ةحاس نإ
 ديفتسنو «مهماوقأ عقاول ءايبنألا رييغت نع ميركلا نآرقلا ثيدح ىلإ اهلوصأ عضو
 ةريزجلا مث الوأ ةنيدملاو ةكم يتنيدم عقاول هلك لوسرلا رييغت نم اهزئاكر ديدحت يف

 ىلع تماق ىتلا براجتلاو تارييغتلا نم اهتغايص ىف كلذك ديفتسنو «ايناث ةيبرعلا



 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ةلودو نيدحوملا ةلودو ةيكنزلا ةلودلا :لثم الود تماقأو يمالسإلا خيراتلا رادم
 . خلإ . . .نيطبارملا

 يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا دعاستس - كلت - ةيمالسإلا رييغتلا ةيرظن ةرولب نإ
 ةدايقلا نم لك تابجاو حيضوتو «هلحارمو هتايلآو هلئاسوو ربيغتلا فادهأ ديدحت ىلع

 دعاسي ةيرظنلا هذه دوجو نإ .خلإ . . .امهنيب ةقالعلا ةروصو امهقوقحو ةدعاقلاو

 «ةفطاعلاو لاجترالا نع هدعبيو «ةميكحلاو ةنزتملا تاوطخلا ىلع يمالسإلا لمعلا

 لقتني رضاحلا رصعلا يف هتاوطخ يف ًابرطضم هلعجي يذلا وه ةيرظنلا هذه بايغ ْنإو
 .مهتاداعم ىلإ لقتني مث ماكحلا ىلإ هدي دمي انيح وهف «ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم ًانايحأ
 ةيملس ةوعد نوكي ثلاث انيح وهو «ةيّرسلا ىلإ لقتني مث اينلع نوكي رخآ ائيح وهو
 اذه ءارو يسيئر ببس ةيرظنلا هذه بايغ نإ . خلإ . . .ةفينع ةوعد ىلإ لوحتي مث
 . تاضقانتلا نيب لاقتنالا اذه ءاروو «تاوطخلا يف بارطضالا

 : رصاعملا ملسملل ةيلقعلاو ةيسفنلا ةيلعافلا ليكشت ةداعإ - *

 نورقلا ملسم عم ةنراقملاب ةيلقعلاو ةيسفنلا هتيلعاف نم ًاريثك رصاعملا ملسملا دقف

 ْنِإو «ةيمالسإلا ةيجهنملا عم تلخادت ةيجراخ رصانع ببسب الإ كلذ امو «ىلوألا

 مدعو يمالسإلا لمعلا رثعت يف يسيئر ببس ةيلقعلاو ةيسفنلا ةيلعافلا يف روصقلا
 لبق نم ثحبو ةسارد طحم روصقلا اذه نوكي نأ ضرتفي ناك كلذل «هفادهأ قيقحت

 ؛ةيلقعلاو ةيسفنلا ةيلعافلا يف صقنلا رهاظم ديدحت لجأ نم ةرصاعملا ةيمالسإلا ةكرحلا

 اذه يف ًاريبك ًاصقن دجن اننكل «خلإ . . . ةجلاعملا ةيفيكو «كلذ ىلإ تّدأ يتلا لماوعلاو

 حاجنلا ْنِإو «نيوكتلا ىلإ علطتي بزح يأ تاّيلوأ نم نوكي نأ بجي ام وهو «لاجملا
 رصاعملا ملسملا يف هظحلن يذلا روصقلا نم ريثك ةلازإ ىلإ يدؤيس صقتنلا اذه دس يف

 ةيدودحمو «يعامتجالا طيحملا ءازإ ةيبلسلاو «يسفنلا ءانبلا يف ةلخلخلا لثم نم
 . خلإ . . . يملعلا عادبولا
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 : ةرصاعملا ةيمالسإلا براجتلا ميوقت - 4

 يف تحلفأو «ةيمالسإلا ناطوألا نم ددع يف ةددعتم ةيمالسإ براجت تماق

 .ىرخأ تالاجم يف تلشفو «ضارمألا ضعب ةجلاعم يفو تايباجيإلا ضعب خيسرت

 ؟اهيف روصقلا امو ؟تلشف ميفو ؟تحجن ميف ؟براجتلا هذهل يليصفتلا انميوقت وهامف
 ؟أطخلا ناك نيأو ؟لبقتسملا يف هبنجتن نأ بجي يذلا امو ؟هيلع ينبن نأ نكمي يذلا ام

 .خلإ . . . ؟باوصلا ناك ميفو

 «ناتسكاب يف ةيمالسإلا ةعامجلا :ًاديدحت رثكأ لاثم ىلإ لقتنن نأ نكميو

 يف انيعم أاجهن جهنو «م1944 ١ ماع يف ةعامجلا هذه يدودوملا ىلعألا وبأ أشنأ دقف
 يف تاحفصلا فالآ دّوسو «بتكلا تارشع يف ةيمالسإلا هءارآ حرطو ءاهيلإ هتوعد

 يتلا "نآرقلا نامجرت " ةلجم ىف هتعامج ىلإ اعدو «هيلإ وعدي يذلا مالسإلا حرش

 ضاخو «تاسسؤملا أشنأو «تارهاظملا داقو ءنرق فصن نم رثكأ ردصت ترمتسا

 ؟ةعامجلا هذهل انيوقت امف ؛خلإ . . . تاموكحلا نم ريثك يف كراشو .«تاباختتالا

 ىلعألا وبأ هبتك ام ميوقت نيأ ؟ترثعت ميفو ؟تحج ميف ؟اهتايبلس ام ؟اهتايباجيإ ام

 نظأ ال ؟باوصلل ًابناجم هبتك ام لك ناك له ؟ًاباوص هبتك ام لك ناك له ؟يدودوملا
 ام ؟هيف عدبأ يذلا ام ؟هبتكو هيلإ اعد اميف أطخلاو باوصلا بناوج نيأ نذإ «كلذ

 ةميق امو رييغتلا يف هجهنم ام ؟ةيبرغلا ةراضحلل هدقن ةميق ام ؟اهيف رثأت يتلا سرادملا

 ءاهنع ةباجإلا لجأ نم بتكلا تارشع ىلإ ةجاحب ةريثك ةلئسأ «خلإ . . .؟جهنملا اذه

 الو نمسي ال وهف اندجو نإو «ريسيلا رزنلا الإ ةيمالسإلا ةبتكملا يف اهنم دجن ال اننكل
 المع سرامت نأ ديرت يتلا تاعامجلاو بازحألا ىلع بجي كلذل ؛ عوج نم ينغي

 لمعلا نوكي ىتح «ةقباسلا براجتلا ميوقت يف يتاذ دهجب موقت نأ ايرييغت ايمالسإ
 دهجلل ريفوت كلذ يفف ءأطخلا بّئجتيو باوصلا ىلع ينبي ًالصاوتم يمالسإلا
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 ينآرق جهن تايبلسلاو تايباجيإلا رصحو ةقباسلا لامعألل ميوقتلا اذه ْنِإو . تقولاو

 نوملسملا اهضاخ يتلا تاوزغلا مظعم نع ميركلا:نآرقلا ثيدح يف تلئمت ةيوبن ةنسو

 حصأو بوصأ وه ام ىلإ مههيجوتو ةنيدملاو ةكم يف تعقو ىتلا ثادحألا مظعمو

 . مهتافرصت لك يف
 لامعألا ميوقت يف دهجلا اذه لثمب ةيمالسإلا تاعامجلاو بازحألا مقت مل اذإ

 يسيئر ببس اذهو «هدوهج نم ديفتست نلو ءاهقبس نم ءاطخأ رركتس اهنإف «ةقباسلا

 .ةيمالسإلا لامعألا ىودج ةلق نم هارن اميف

 : ًاميلس ًايليصفت امهف عقاولا مهف -ه

 ةثيدحلا ةلودلا ءوشن مهفي نأ ىلإ عقاولا رييغت دشني يذلا بزحلا جاتحي

 ىربكلا لودلا تاسايس للحي نأو ءاهخيراتو فئاوطلاب طيحي نأو ءاهتيعرشو

 يف ةرثؤملا لماوعلا مسري نأو ءاهتمزأو ةيبرغلا ةراضحلا صخشي نأو ءاهتاعطاقتو
 مهف ىلإ بزحلا جاتحي . خلإ . . .يركفلاو يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالا عقاولا

 عقاولاب ءاقترالل ططخم عضو لجأ نم هتالّوحت ةطيرخ مسرو هب ةطاحإلاو كلذ لك

 ةميلسلا ىلوألا ةوطخلا وه حيحصلا يعولا عقاولا يعو َنأل «لضفألا وحن هرييغتو

 . هرييغت هاجتا يف

 هذه نم طسولا بزح هكلمي يذلا ام :ىلاتلا لاؤسلا انسفنأ انلأس ول نآلاو

 يف نوسسؤملا اهحرط يتلا تاحيضوتلا ءوض ىلع أقباس اهنع انئّدحت يتلا تاودألا
 : نيرمأ نوكلمي مهنأ دجن ؟قيلعتلا رادم ةودنلا

 . اهيلع ًاماكحأ مهتطعأ نيملسملا ناوخإلا عم ةيصخش ةبرجت : لوألا

 . نيرصاعملا باتكلا ضعبل ةديدج ىواتف : يناغلا

 :ةيلاتلا روطسلا يف نيرمألا نيذهل ضرعتأسو
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 ١ - نيملسملا ناوخإلا عم ةيصخشلا ةبرجتلا :

 دقو «نيملسملا ناوخإلا عم ةيصخش ةبرجت طسولا بزح يسسؤم ضعب كلتمي

 ةيلاكشإ يف نيملسملا ناوخإلا ةعامج عوقو مهبزح ءاشنإ يعاود زربأ نم نأ اوربتعا

 مدعو ضقانتلاو براضتلا ىلإ ىدأ طلخلا اذه ْنأو «ةسايسلاو حالصإلا نيب طلخلا

 تسيل اهنأو «بازحألا نم ربكأ اهنأ اهسفن اهرابتعا براضتلا اذه نمو .ىودجلا

 مث «عيمجلا نم ةلوبقم ةيعجرم اهنأو «هيجوتلا ىلع رصتقي اهرود نأو «دحأ عم افرط
 يف وأ ناملربلا يف دعاقم ىلع لوصحلا لجأ نم فارطألا يقاب عم ةسفانم يف لخدت

 نكمي الو بيع طلخلا كلذ ْنأ يضام العلا وبأ سدنهملا ربتعا دقو . ةيلحملا سلاجملا

 طلخلا ْنأ حيحص لهف ءامهنيب لصفلا وه بولطملا ْنأو ؛هيف رارمتسالاو هب لوبقلا

 نيب طلخلا جذومت ءاج نيأ نمو ؟ءاطخألا كلت زرفأ يذلا وه ةسايسلاو حالصإلا نيب

 ؟يعامتجالا انعقاو يف ةسايسلاو حالصإلا

 ليلدب ءاطخألا كلت زرفأ يذلا وه ةسايسلاو حالصإلا نيب طلخلا سيل هنأ ةقيقحلا

 «تاقوألا نم تقو يف حالصإلا سرامت ملو ةيناملعو ةيراسي ةيسايس ابازحأ كانه نأ
 عجرملا اهنأو «ةّمألل ةدئاقلا بازحألا اهنأب ءاعدالا لثم نم اهسفن ءاطخألا يف تعقو

 سفانت يف لخدت كلذ عمو «هريمضو بعشلا حور نع رّعملا اهنأو .«بعشلا عيمجل

 عقاولا ْنأ وهو موهفملا كلذ رضحي امدنعف «رصاعملا يمالسإلا لمعلا يف ةّمألا موهفم

 « لك نم ءزج اهنأ كردت ةعامجلا كلت لعجي «ةيمالسإلا ةّمألا نع ريبعت انب طيحملا

 يتلا لامعألا نم يتأت اهتيعورشمو ةعامجلا ةميق ْنأو « عيمجلا ةيعجرم يه ةّمألا لب

 نم سيلو ءاهتدحو زيزعتو اهنأش ءالعإو اهنايك خيسرتو ةّمألا دوجو ميعدتل اهب موقت
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 ميوقتو ةسارد ةرصاعم ءارآو ىؤر

 ؟ةرصاعملا انتايح يف ةسايسلاو حالصإلا جاودزا جذومن ءاج نيأ نم :نآلا لاؤسلاو

 ققحت يتلا ةقباسلا ةيخيراتلا لاكشألا نم ةسايسلا عم حالصإلا جاودزا جذومن ءاج

 هتذمالت عم ىدصتي يذلا خيشلا هيقفلا ملاعلا جذومنب لثمتملا جاودزالا اذه لثم اهيف

 ءارقفلاو نيفوهلملاو نيجاتحملا ةدعاسمو «سانلا ميلعتو «بولقلا حالصإل هيديرمو

 هسفن تقولا يف يدصتلاو «ةليضفلاو ريخلا رشنو ءاياوزلاو اياكتلا ءانبو «نيكاسملاو
 ةيجاودزا تءاج دقل .هتابجاوب مايقلا يف هريصقتو ناطلسلاو ةفيلخلاو يلاولا ملظل

 نأ يناهبنلا نيدلا يقت لواح امنيحو «يخيراتلا جذومنلا كلذ نم ةسايسلاو حالصإلا

 هبزح ارصاق ريرحتلا بزح ئىشنيو تاينيسمخلا يف يخيراتلا جذومنلا كلذب فختسي

 ريهامجلا دودحم ًابزح ىقبو حاجن يأ ققحي مل ؛ حالصإلا نع ادعتبم ةسايسلا ىلع
 لماوعلا دحأ - يريدقت يف - يخيراتلا جذومنلا كلذل هتفلاخم تناكو «ريثأتلا ليلقو

 بزحب ىرحألاف كلذل « عقاولا يف هريثأتو هبزح جئاتن ةيدودحم ىلإ تدأ يتلا ةيسيئرلا
 نكلو يخيراتلا جذومنلا كلذ ةافاجم مدعب يعامتجالا ةّمألا عقاو يعاري نأ طسولا

 . ةّمألا موهفم دامتعاب انركذ امك هتايبلس بنجتيو هيفصيو هيقنيو هبذهي نأ ساسأ ىلع

 : نيرصاعملا باّتكلا ضعبل ةديدج ىواتف -"؟

 ةودنلا نم نيفلتخم نيعقوم يف يضام العلا وبأو ناطلس ماصع ناديسلا ركذ

 ريغو طابقألاو ةأرملاب قلعتي اميف ةديدجلا ىواتفلا ضعبب ذخأيس طسولا بزح ْنأ
 فسويو يرشبلا قراطو يديوه يمهف :لاثمأ نيرصاعملا باتكلا ضعبل كلذ

 اهعضوو ةيقيقحلا اهتميق ذخأت نل - كلت - تاداهتجالا نكل «خلإ . . . يواضرقلا

 خيرات ةساردو ربيغتلا ةيرظن لثم «ةزجنم ىرخألا تاساردلا نوكت امنيح الإ بسانملا

 ةديدج اهنوكل تسيل ماكحألا كلت ةميق ْنأل ؛خلإ . . .اهفعض لماوعو ةّمألا رادحنا

 لالخ نم الإ ًاديكأ كلذ نوكي نلو «ديدجلا يتايحلا عقاولل ةبسانم اهنوك رادقمب
 . تاساردلا كلت نع ةقثبنملا ةقّمعملا ةيركفلا ةيؤرلا نيبو تاداهتجالا كلت نيب قباطتلا



 | ةينويزفلتلا جماربلا ضعبل ميوقتو ةسارد:ثلاثلا بابلا

 ةرصاعملا انتايح يف تايبلسلا ضعب ىلإ ةودنلا يف نوكراشملا ةثالثلا ةداسلا راشأ

 روصقلاو «نايحألا ضعب يف مهيلع ءالعتسالاو «نيرخآلا ءاصقإو «فنعلا لثم نم

 دمحم روتكدلا طبر دقو «نايحألا ضعب يف اهبابسأ ىلإ اوراشأو « ماكحألا ضعب يف
 ىلإ يضام العلا وبأ ديسلا راشأ دقو ,فنعلا نيبو يناوخإلا ةيبرتلا بولسأ نيب وروم
 . كلذ ريغ مهنأ فاشتكالا مث ارش نيرخآلا رابتعا وهو ناوخإلا ةيبرت نم رخآ بناج

 انتايح يف يسيئر موهفم بايغ ىلإ تايبلسلا كلت مظعم - يريدقت يف - دوعتو
 «ةسايسلاو حالصإلا نيب طلخلا نع ثيدحلا دنع أقباس هيلإ ترشأ ةرصاعملا ةيركفلا

 بزحلا وأ درفلا ةقالع دادسنا نم يتأي فنعلا نأل ؛ " ةيمالسإلا ةّمألا" موهفم وهو

 ءزج بزحك وأ درفك يننأ وهو موهفملا اذه رضحي امدنع نكل «عمتجملا وأ ةلودلاب
 ةّمألاب ةلصتم ىقبت بزحلاو درفلا ةقالع َنِإف «يب ةطيحملا ةيمالسإلا ةّمألا هذه نم

 يهتني كلذك «فنعلا باب قلغنيو دادسنالا كلذب يهتنيو «ةلودلا عضو ناك امهم

 داقتعالا يهتنيو «نحن كانه لب رخآ كانه سيل هنأل ءأرش هب نيطيحملا نيرخآلا رابتعا
 ذو :ةمآلا ب لكلا نع اليدب تركي نآ نكي ال «هدكلو هةقآ نع هوج دلأل ليدب هلأ

 ْنأل نيرخآلا ىلع ءالعتسالا ءاغلإ ىلإ يدؤي هب يعولا قيمعتو موهفملا اذه راضحتسا

 . هتاذ ىلع ىلعتسي ال ناسنولا

 ةيعمتجملا تاقالعلا ثلثم عم ًامئاد ًاعارص كانه نأ يضام العلا وبأ ديسلا ربتعا دقل
 علضملا اذه فارطأ لك ْنأو «ةيسايسلا ىوقلاو ةطلسلاو ةيمالسإلا تاكرح ا مضي يذلا

 ,ىرخألا فارطألا يصقي نأ لواحي فرط لك ناكو .ءاصقإلا ةسايس تسرام دق

 ابوروأ :اهلح ىلع نيلاثم برضو .يمالسإلا ملاعلا يف الإ ةدوجوم ريغ ةلاحلا هذهو
 يلاغملا نيدتملا ةيدوهيلا ةلودلا يف دجت كنأ ركذو ليئارسإ لاثم يف لّصفو «ليئارسإو

 يسامولبدلا كلسلاو ةيلخادلا ةرازو يف نيشياعتم هللحت يف ىلاغملا لحنملاو هنيد يف

 ملو ةيدوهيلا ةلودلا يف اذه ثدح اذامل :هسفن يضام ديسلا لأسي مل نكل «شيجلاو
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 يذلا يدوهيلا يموقلا ركفلا نأ كلذ يف ببسلا ؟ةثيدحلا ةيبرعلا ةلودلا يف ثدحي

 هقاطن ىلإ ًايفرح نيدلا عم مداصتملا يبرغلا يموقلا ركفلا لقني مل ةيدوهيلا ةلودلا أشنأ

 نيح يف «ةّمألا نيوكتو اهنيوكت يف ًايسيئر ارصنع نيدلا ربتعت ةيموق دمتعا لب «هلاجمو
 يمالسإلا نيدلا نوكي نأ ىفن ةثيدحلا ةيبرعلا ةلودلا أشنأ يذلا يبرعلا يموقلا ركفلا نأ

 ةيموقلا دئار ءيرصحلا عطاس ربتعاو «ةّمألاو ةيموقلا نيوكت رصانع نم ًارصنع
 تحبصأ فسأ لكبو « خيراتلاو ةغللا يرصنع ىلع ناموقت ةّمألاو ةيموقلا ْنأ «ةيبرعلا

 برحلا دعب اهتادايقو اهبازحأو ةيموقلا لودلا مظعم ىدل ةدمتعم ةيموقلا يرصحلا ةيرظن
 تادايقلا يعو لالخ نم ةيدوهيلا ةلودلا لاثم يف شياعتلا ءاج نذإ «ىل وألا ةيملاعلا

 ةلودلا لاثم يف ثعبنت ةلكشملا نأ نيح يف «يخيراتلا اهتمأ عقاول اهمارتحاو اهتيتاذل

 يفرح لكشب يبرغلا يموقلا جذومنلل ةيبرعلا تادايقلا لقن لالخ نم ةئيدحلا ةيبرعلا

 يفاقثلا انعقاو ءازجأ لك يف يمالسإلا نيدلا لغلغت يف لثمتت يتلا انتيتاذ لهاجت عم

 ثلثم ةلكشم لح يف دوعي نذإ ببسلا «خلإ . . . يسايسلاو يداصتقالاو يعامتجالاو

 اهمارتحاو اهتّيتاذل ةيدوهيلا ةيموقلا تادايقلا يعو ىلإ ليئارسإ ةلود يف تاقالعلا

 تادايقلا لهاجت ىلإ ةثيدحلا ةيبرعلا ةلودلا يف اهلح مدع يف دوعيو ءاهبعش خيراتل
 ءانتمأ خيراتل اهمارتحا مدعو انتيصخش نيوكت يف يمالسإلا نيدلا رود ةيبرعلا ةيموقلا

 ةلودلا هذه يف ةلعافلا بازحألل سيلو ةلودلل ةئشنملا تادايقلل ليئارسإ يف لضفلا

 نأ ديرأ يننكل «ةلكشملا هذهل جرخم داجيإل ىعسن ال نأ بجي اننأ يمالك ىنعم سيلو

 .هرظن ةهجو ىلع ادهاش حلصي ال يضام العلا وبأ هب دهشتسا يذلا لاثملا نأ ىلإ هّونأ

 ماعلا نأشلاب ةودنلا يف نيكراشملا ةوخإلا مامتهاب ةداشإلا نم دب ال ةياهنلا يف

 يف حاجنلل ةأيهمو ةجضان ةيعوضوملا طورشلا نأب فارتعالا نم دب الو «يمالسإلا

 لامكتسا يف طسولا بزح يف ةوخإلا حجنيس له نكل ؛بازحألا نم بزح ليكشت
 . مايألا مداقل هكرتنس ام اذه ؟مهبزح حاجنل ةيتاذلا طورشلا


