
 1101 7- ا رصنلل لع - 0 3 -
 ه2

 (1927) ةديعسلا ةييرعلا دالب ىف ةلحر



 ءاعنص ىلإ رصم نم

 ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحر

 م 1633-0

 مظعلا ديؤم هيزن



 ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحر / ءاعنص ىلإ رصم نم
 [يحيرسلا ىحي نب هللا دبع :اهل مدقو اهققح] فلؤم/ مظعلا ديؤم هيزن
 2011 ءىلوألا ةعبطلا

 ةظوفحم عبطلا قوقح

 6غ 2

 عيزوتلاو رشنلل يديوسلا راد
 44480 :ب .ص «يبظ وبأ

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 6312866 :سكاف :(6322079 :فتاه

 تيفي رصان نانفلا :فالغلا ميمصت

 يبظ وبأ/ندنل - يفارغجلا بدألل يبرعلا زكرملا :يئوضلا فصلا

 اطلق طومأع مجهإن طع ءعرملبءعلب داممعل ذه م ءءامعبول دزلواعمم هع خلا ةوطنك :ةوعصبعل الو مهم 01

 امقصكتل لعل لذه ةئتإل 0ص 0, طال همز ممعقمك ةتاطمالا ملمع معدمصتكستمس ص هن ماتمي هغ طع حدطاتعاطة؟.

 لاكشألا نم لكش يأب هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن يف هنيزخت وأ هنم ءزج يأ وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حسسي ال .ةظوفحم قوقحلا عيمج
 .رشانلا نم قيسم يطخ نذإ نود



 ءاعنص ىلإ رصم نم
 ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحر

1633-0 0 

 مظعلا ديؤم هيزن

 يحيرسلا هللا دبع :اهل مدقو اهققح

 قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج ىلع زئاحلا باتكلا
 2009 - 2008 تاطوطخملا



 ةلسلسلا هذه ىلع فرشي

 ةزرجلا] يقدف
 :ريرحتلا راشتسم

 ناعنك يلع
 :ريرحتلا ةنامأ

 يزاجح نميأ

 :ينغفلا فارشإلا
 تيخب رصان -



 ءاهقوف نوريسيو رانلا نولكأي ممتأ سانلا هلاحر ضعب مهوي ًابكوم دايعألا دحأ ف تدهاش"

 روضح يف كرتشيو .ليخلا بعلو صقرناب ضعبلا موقيو ؛ىدملاو رحانخلاب مهسفتأ مهضعب برضيو

 ًامادخ اوحبصأ برعلا نيينطولا ةيرثكأ نأ هل فسؤي امتو ءآلاجرو ءاسن تاقبطلا عيمج تالفحلا هذه

 .".ةثيندلا الإ لاغشألا نم نوطاعتي الف «بناحألل

 30 ص ةلحرلا صن نم

 مظعم عاتبي وهو «(وتارفيل) ةكرش اهاعد ةكرش فّلُأ ينانوي دحاو رحات ةديدحا يف دحويو"
 هبش هذهو «ةيلاطيإ ةكرش دحوتو ءايناطيربو اسنرفو اكريمأ ىلإ هردصيو نميلا يف نبلا لوصحم

 الاجر موقيو «ةيراجت اهنم رثكأ ةيسايس ةيموكح ًاضيأ هذهو .ةيسور ةلاكو أاضيأ دحوتو «ةيموكح

 ."قاطنلا ةعساو ةيعويش ةياعدب

 44 ص ةلحرلا صن نه

 تامامح لزانملا يف دجوت ال هنأل ءاعنص يف ةريثك يهو تامامحلا ضعبب يقيرطب تررمو"

 مدقلا يكرتلا زارطلا ىلع ةينبم يهو نيرشعلا نم رثكأ ءاعنص يف تامامحلا ددع غلب امبرو ,ةصاخ

 ."ماشلا يف اندنع فورعملا

 146 ص ةلحرلا صن نم





 ىلإ فدمتو 2003 ةنس يفارغجلا بدألل ةطوطب نبا ةزئاج نع نلعأ
 تالحرلاو رفسلا بدأ يف ثحبلاو فيلأتلاو قيقحتلا لامعأ عيجشت
 زكرملا" نم ًاناميإ ةزئاحجلا تسسأت دقو ءلمهمو ريطخ ناديم وهو «تايمويلاو

 يف ماهسإلا ةرورضب "يديوسلا راد"و "قافآلا دايترا- يئارغحلا بدألل يبرعلا
 ءاطعلا ريدقت يف يزمر فرعل ًاسيركتو «زئاوحلا حنم يف ةّرح ديلاقت ءاسرإ
 تاطوطخملا نم لوهجملاو ءوبخملا شبن ىلإ ةرورضلاب يدؤي امب ؛يركفلا
 ىلإ هجارخإو «ةيملاعلاو ةيبرعلا تابتكملا فنك يف دوحوملا ةيمالسإلاو ةيبرعلا
 «ناكملاب اهتقالع ربع ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةليلظلا اياوزلا ةءاضإ يلاتلابو «رونلا

 بدأ لالخ نم ءرخآلاو تاذلا ىلإ يبرعلا ةرظن نع فشكلاو ءهيف رفسلاو
 ًامامتها لني مل «يبرعلا ثارتلا يف ةباتكلا لوقح زربأ نيب نم هتفصب ةلحرلا

 ةيمهأ ديازتب هيونتلا عم .تافاقثلا فلتخم يف هل ةاطعملا ةيمهألاو بسانتي

 ءملاعلا اهدهشي يتلا ةيكيتاماردلا تاروطتلا لظ يف هتزئاجو عورشملا

 تافاقثلاو تايفارغجللاب نيملسملاو برعلا ةقالع ىلع ًايبلس سكعنتو
 نأ هنأش نم (ةيبرعلا ايفارغونتإلا ًانمضو) يبرعلا يقارغجلا بدألاف ,ىرخألا

 نع نوملسملاو برعلا امنّوك يتلا راكفألاو ةرظنلا ةعيبط نع فشكي
 اونّودو مهويفارغجو مهتلاحر اهداترا يتلا تايفارغحلا فلتخم يف "رخآلا"
 فاالتخالاو ةيناسنإلا ةراضحلا نع محب ةصاخلا مهتاروصتو مهتاعابطنا

 .اونح امثيح يراضحلا

 ةلئافتملا تاعقوتلا ةزئاحلا لصاوت ةقباسلا امتارود يف امك هذه امترود يف

 لالخ نم يئنارغحلا بدألاب مامتهالا ءايحإ فدهتسي يبرع يريونت عورشمل
 بدألاو ةلحرلا بدأ ىلإ يمتنت يتلا ةيمالسإلاو ةيبرعلا تاطوطخملا قيقحت



 ىلع برعلا باتكلاو ءابدألا عيجشتو «ةهج نم «ةماع ةروصب يئارغجلا

 مدقت يف ماهسإلا ىلع نيسرادلا ضحو ءرفسلا ف ةرصاعملا مهتايموي نيودت
 .ةلحرلا بدأ ف ىوتسملا ةعيفر تاساردو ثاحمبأ

 ءأدمت ال ىقيسوم ؟قدصي ناك نم ...ةلحرلا بدأل ةيبرع ةبتكم
 ةشهدم ةينف تاحول يه تانودم ةلاحرلا روطسو «يهتني ال بحصو

 دصرت روصو تاعابطناو رطاوخ «ةضايف ةينادجو تاجلخو ةميمح رعاشمو
 عقاولا قناعي لايخ «ريبعتلا ف لامجو ينف راكتباو يرعاش سدح «تايئرملا
 «ةديعبو ةبيرق نادلب «سكاعتت ايارم .شهدملاو عتمملاب ٍتأيف ةركاذلا ظقويو

 تحت يرسي امك رماغم قشاع اهداتري فشكتست مل اياوزو ةديدج نكامأ

 هبلق تانونكمب حوبلاو اهقانعب يفتكي ال وهو .ةبيبحلا ءاقلل ليللا حانج
 اهايافح ءالجتساب دعسيو اهيحاني ءاهحمالم يف قرغتسي لب ءاهيلإ هركفو
 فاشتكالا أدبي انه نمو «ةلحرلا يه كلت ...اهايارم يف هسفن لمأتي هنأكو

 .اط يقيقح مهف ءارو ايعس تاذلا فاشتكاو ناكملا فاشتكا «رييغتلاو
 تاغايص يف مسترتو «لابجلاو رامتألاو ندملا ةرشاعم نم ىؤرلا قثبنت اذكه
 ةرباع يه امك نامزلل ةرباع ةيح صوصن يف ريبعتلاو رظنلاو نادجولل ةديدج

 .ناكملل

 ىلع انفقو دقو امأ ةلحر ةئام ًاعم متحخخنس اننإ انلقو ,ةلحرب انأدب

 دايترا" عورشم لع صعب مو ..هذه ةزجعم يأف ةئاملا باتكلا باتعأ

 !؟ماوعأ ةعبرأ "قافآلا

 ؛رطخلاو ةشهدلا بورد نيكلاس «جوملا رامغ اومحتقاو دايحلا تاوهص

 ءامسألا تارشع علاطأ .هكلاسم يف اوقلأتو "قافآلا دايترا" عورشم اوبكاو
 نادلبلاو ندملا نيب انلقنت يهو ءبتكلا ةفلغأ امب نادزت يتلا نيوانعلاو

 يئاورلا اميدأ وعدبمو ةيبرعلا ةلحرلا ئلال وصاوغ مه ءالؤه «تاراقلاو
 ىلإ اهؤارفسو ءضرألا تاهج لك يف نيرظانلا نم ةمألا ةورث محنإ .ليمجلا



 عم راوحلا لهأو ةدهاشملا لهأ ؛تاربخلاو فراعملاو ىؤرلاب نودئاعلا «ملاعلا

 .بكوكلا اذه ىلع اكيرشو ىرحأ انأ هتفصب رخآلا

 ناولأب رمث راطقلا تاطحمو عيناوملاو تاراطملا كاشكأو ندملا قاوسأ يف
 .رفسلا تاكرشو قدانفلا تانالعإو تاعجتنملا روصو ةحايسلا تابيتك نم

 نيب ةرشتنملا ةثيدحلا تابتكملا نإف ؛مويلاو ؛ةلحرلا بدأ ريغ رخآ ءيش اذه

 زونك نع ينغتست نأ اهرودقم يف دعي مل ةيفاقثلا زكارملاو تاعماجلاو سرادملا
 .امب ةصاخ افوفر امل تدرفأ لب ءاهعئاورو ةلحرلا بدأ

 يلاتلابو «ةليخملا يف رفسو ضرألا يف رفس ؛هيلإ تلآ امك «ةلحرلا
 .دوحولا قو ةغللا يق ةرماغم اهصوصن نإف

 انتفاقث ف ةباتكلا ٍناولأ ٍقرعأ نم ٍدحاو َتْعَب ٌةلسلّسلا هذه ٌفدْهَت
 نع فشكلا بناج ىلإ «ةلحّرلا بدأ ٍتاّيكيسالك ميدقت لالخ نم «ةيبرعلا

 قامو اونودو ملاعلا اوباج َنيملسمو برع ةلاّخرو باتكل ٍةلوهحب صوصن
 (ٌةديعبو ٌةبيرق «هميلاقأ ٍِق ةوريخو هودهاش امل ًاروص اولقنو .محتاعابطناو

 ةيبرغلا ةبرجتلاب مامتهالا ةدالو ادهش نيذللا نييضاملا نينرّقلا يف اميسال

 ف ساّنلاو تاعمتجمبا ىلع فتعتلا ةلواحمو «ةفقثملا ةيبرعلا بخُتلا ىدل

 ةرهاظ نع رخآلاب يبرعلا مامتهالا اذه لزع نكمي ال هنأ عقاولاو «برغلا

 ًالمتس ًاروص هل اومسرو ءِقرَّشلا بورد اوألم نيذلا ٍنيفرشتسملاو قارشتسالا
 ةيناطألاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا تاعغللا ُُق ًاصوصخ ٌلددع 0 ال تادلجم

 قلطنم نمو «ملعلاو ملاعلا ةطراخن ىلع يوقلا مهعقوم نم كلذو «ةيلاطيإلاو
 يّذغت "ةليلو ةليل فلأ قرش" نع روص جيورتل ءيهتملاو ءءايشألاب رئأتسملا
 يركفلا وزغلل ايلات ماعلا يأرلا ُدّهمو .مهتالّيخمو نييبرغلا ناهذأ

 امتايعادت لكب ءرصم ىلع نويلبان ةلمح لعلو .قرشلا اذهل يركسعلاو

 تلد دقف .كلذل ّمتألا ٌجذومنلا يه «ةيبرعلا انتفاقث يف ةيركفلاو ةيركسعلا

 ةرهاظلل سسؤتل يسنرفلا عفدملا ةبرع ءارو ةروطقم رصم ىلإ ةيبرعلا ةعبطملا
 . يركفلاو يركسعلا اهيهجوب ةيرامعتسالا



 «نييقرشلاو قرشلا طيمنت نم نكمت دق يبرغلا ةلحرلا بدأ ناك اذإو

 ّيسوريألاو يرحّسلا ىلإ ٍةعئاج ٍةلّيع ةطساوب ءمهل ايند ٍروص مسر َرْبَع
 نم ٌحِضَتيِس امك .ملاعلاو برغلا ىلإ يبرعلا ةلحرلا بدأ نإف «ئيئاجعلاو

 ةضهنلا حمالم عبتت ىلع ءأساسأ ءزكر «ةلسلسلا هذه ٍصوصن لالخ
 ثداحلا روطتلا يف ةلثمم ةنرصعلا رهاظمو «نارمعلا رّوطتو «ةّيعانصلاو ةّيملعلا

 ىلإ برعلا ةلاحّرلا فرصنا دقل .قوقحلاو عامتجالاو ءانبلاو شيعلا طمن يف

 ابلاغ «نيعوفدم «تاعمتجما كلت يف ةثيدحلا ةضهنلا روصب مهنويع ليحكت
 فاشكتسالا يف ال ةفراحلا ةقيمعلا ةبغرلابو .ديدجلا نع ثحبلا فغشب

 ملعلا ٍبْلط باب نم ءأساسأ ءامنإو .يرعملا لوضفلا باب نم .طقف
 رثأ ءافتقاو «ثيدحلا روطتلا تايطعمب ذخألا ةلواحمو «براجتلا ماهلتساو

 ةسيرف مهسفنأ برعلا دجو يتلا ٌيراضحلا للّشلا ٍةلاح نم جورخلل رخآلا
 ةرظنلل ةسّسؤملا ةيساسألا رداصملا دحأ دّحْب «بلقنملا اذه ىلع ءانه .اهل
 اهتثادحو ةّيندملا ىلإ مّلطتملا ةرظن يهو :هتراضحو برغلاب ةشهدنملا ةيقرشلا
 .ديلتلا هيضام ىلع رّسحتملا «ةثيدحلا ةراضحلا شماه ىلع ىدألا هعقوم نم

 .ةيراضحلا ةيلعافلا بلق ىلإ ةدوعلا ىلإ قئاتلاو

 «ملاعلا ىلإ ةيبرعلا تالحرلا بتك نم ةلسلّسلا هذه فادهأ دحأ نإ

 .ةلحرلا قيرط نع لّكشت يذلا رحألاب يعولا ةعيبط نع فشكلا وه

 ممعرظن تريم يق جلا تاهابتنالاو «ةلاحّيلا روطس ربع تبّرست يتلا راكفألاو
 ورث لكشي نيصلا اذه ىلع ءةلحرلا بدأف . راكفألاو سانلاو لودلا ىلإ

 ةدام هنوك نع ًالضف ءراكفألاو رهاوظلاو صصقلل ًاتزخمو ا ةّيفرعم
 نويع هتطقتلا امم شهدملاو بيرغلاو فيرطلا ىلع يوتحت ةقّوشم ةّيدرس
 رهاوظلا بقاريو اهلّلحيو ءايشألاب جلي يعوو «ىرت امب لعفنت فنأو لّوجتت
 .امب ٌركفتيو

 ىلع مويلا تفراش يتلا ةسلّسلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ءريخأ
 صوصن نم ةفّلؤم ةلقتسم ةيبرع ةبتكمل «ىلوألا ةرمللو ءتسسأ باتك ةئاملا

 باب نم ةرماغملل هدادعتساو «قافآلا ٍدايترا يف ّيرعلا ةّمه نع فشكت هير يرن



 تاهج عبرأ ف رومعملا يطغت كاذو اذه ىلإ يهو «ةعتملاب ٌةنورقم ةفرعملا ليت
 ثحبلا .هملاعو رخآلا ةفرعم كادشت ىلإ عمجتو «سمخلا هتاّراق قو ضرألا

 تاللحرلا كلت لالخ نم نيملسملاو برعلل ةيراضحلا تاذلا تانوكم نع

 نم مهريغو ءءاملعلاو جاجحلاو ةفوصتملا»و نوركفملاو ءابدألا امب ماق يتلا

 .ةيمالسإلاو ةيبرعلا مهرايد ءاجرأ ف برعلا ةلاحّبلا
 نيمئاقلا نيعدبملا نيفقثملا كئلوأ ءرخآ زارط نم ةلاحر ىيحأ ءاماتخ

 نيذلا نيثحابلا نم هلوح نيقلحتملاو هيف نيلماعلاو قافآلا دايترا عورشم ىلع

 تاردقب ةيبرعلا انتفاقث نم ةلفغملاو ةسومطملا ةقطنمل هذه اوفشكتسا

 صوصتنلاو تاطوطخنملا اوسمتلاف «نيفشكتسملا بأدو ءاملعلا نم نيرماغملا

 اورهسو «ئلاللاب نوصاوغلا عحججري امك امك اوعجرو ملاعلا تابتكم فق ةردانلا

 مهدوهج ءارو نم انل نوكيل رونلا ىلإ اهجارخإو اهقيقحتو اهزومر كف ىلع
 اهلسالسو ىلاوتت اهنيوانع لازت ام ةلحرلا بدأ نم ةمظاعتم ةبتكم ةئيضملا

 عتمملا نوللا اذه لالحخ نم نهربت نأ ةيبرعلا انتفاقث عسو ف نوكيل ,ددعتت

 مُلاعلا تافاقث ىلع اهذفاون تحتف ةيناسنإ ةفاقث امنأ بدألا نم ريطخلاو

 ام ىلإ ىقرت ةيخيراتو ةيبدأ قئاثو مهتادهاشم اهتلاحر ثنودو «هبوعش براحتو

 بدأ يف مهتداير قافآلا محتداير عم اوزحنأف «نينسلا نم فلأ ىلع وبري

 .رفسلا

 يتلا لايجأللو .ةديدجلا ةبتكملا هذمك داجلا يبرعلا ئراقلل ائينهف

 . ماع ةئام دعب انؤرقتس

 يديوسلا دمحأ دمحم



 ىدم ىلع اهل ناك ةقيرع ةيماش ةرسأ ىلإ (!!ءظعلا ديؤم هيزن فلؤملا يمتني

 نيركفملا نم ددع اهئانبأ نم زرب دقف «زيمملا اهرود ثيدحلا ماشلا خيرات نم نينرق

 (يئادتبالا) يلوألا هميلعت ىقلت «م1890 ةنس قشمد يف فلؤللا دلو .ءارمأللاو ةالولاو

 ىلع لصحو يعماجلاو يوناثلا هميلعت اهيف متأف توريب ىلإ اهدعب لقتنا مث ,قشمد يف

 .م1913 ةنس توريب يف ةيكيرمألا ةعماجلا نم بادآلا يف سويرولاكبلا ةداهش

 ماشلا دالب ىلع رطيسي ناك يذلا) ينامثعلا شيلا فوفص يف اهدعب طرخنا

 ام ناعرس هنكلو «مزالم ةبترب (هيلاع) يف ةطبارملا ةيركسعلا ةقرفلاب قحتلاو 00
 اشاب لامج يلاولا دهع يف ةقطنملا يف ىكرتلا دادبتسالا ئواسم هل فشكتت ت

 دوجولا دض كانه ةجحأتم تناك يتلا (ةيبرعلا ةروثلا) فوفص يف كارتشالا ررقف
 ىلإ م1916 ةنس رفف مادعإلاب امكح هدض ةينامثعلا تاطلسلا تردصأف «يكرتلا

 ءمظعلا لآ ةرسأ دارفأ نم ٍديدعب لكن دق اشاب لامج ناكو ءرصم ىلإ اهنمو نيطسلف

 مهنم ريثكلا ىفنو ؛م1916 ةنس ويام/رايأ يف مظعلا ديؤم كيب قيفش همع مدعأف
 .لوضانألا يصاقأ ىلإ

 لقتعم عدوأو ءاهيلإ اورف نيذلا نيركفملاو راوثلا نم ٍددع عم لقتعا رصم فو
 هئالمز ىدلو هيدل تخسرت لقتعملا اذه يفو «ةيردنكسإلا راوجب (2"رشب يديس"

 ديؤملا رداقلا دبع نب نيدلا يقت نب هيزن :مظعلا لآ ةرسأ نع روشنملا باتكلا يف درو امك همسا (1)

 .84ص «م1960.ءاشنإلا ةعبطم :قشمد ءمظعلا رداقلا دبعل «ةيمظعلا ةرسألا : رظنا .مظعلا
 دعد .د قيقحت .'مظعلا ديؤم هيزن ةايح نم تاحفص“ باتك ةمدقم :يويدبلا ديرف يربص :رظنا (2)

 اذه يف فلؤملا قفار نمم وهو ءاهبتاك نيبي ملو ء16ص م2006 ةفاقثلا ةرازو :قشمد ءميكحلا



 .هلاكشأو هروص لكب يبرعلا ملاعلا يف يبنجألا دوجولا دض ةروثلا ئدابم نيلقتعملا

 .رصم يف ةيبرعلا ةضهنلا ءامعز نم ةيسايس دوه هنع جرفأو

 نع ةيروس لالقتسا نالعإو (م1920 ةنس «ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو

 (م1920 راذآ/سرام رهش يف) نيسحلا نب لصيف كلملا بيصنتو «ينامثعلا مكحلا
 امف لالقتسالا اذمب معنت مل ةيروس نكلو ءقشمد ىلإ فلؤملا داع «ةيروس ىلع أكلم
 ترهظ دقف «هنم ربكأ قزأم يف تعقو ىتح ةينامثعلا ةرطيسلا قزأم نم جرخت تداك

 ؛(روفلب دعو)و (وكيب -سكياس) ةرماؤم لالخ نم يبرغلا رامعتسالل ةتيبملا اياونلا
 تلتحاو ءيدنج فلأ ةئام هماوق اشيح تزهجو «ةيروس ىلع احكادتنا اسنرف تنلعأف

 :م1920/7/24 يف ةمظعلا فسوي اهيف دهشتسا يتلا نولسيم ةكرعم دعب قشمد
 .وروغ لارنجللا ةدايقب ةيسنرفلا تاوقلا تناكو

 لاضنلا نم ةديدج ةلحرم نيينطولاو ىرايغلا نم ةبخن عم فلؤملا لخد ٍذئنيح

 هرهص عم سسأف ءمهفوفصو مهدوهج ميظنت يف اوأدبو «يسنرفلا رامعتسالا دض
 .)7"بعشلا بزح" ردنبهشلا نمحرلا دبع روتكدلا (هتخأ جوز)

 (م1925 ةنس زوردلا لابج نم يسنرفلا رامعتسالا دض ةروثلا تقلطنا امدنعو

 هل ناكو «راوثلا ىلإ مامضنالا بعشلا بزح ءامعزو نيينطولا نم ددع عم فلؤملا ررق
 داق دقف ءنييسنرفلا دض راوثلا اهضاخ يتلا كراعملا ينو «ةروثلا هذه يف فرشم رود
 هل دهشو «تارم ةدع حرجو ءانسح ءالب اهيف ىلبأو كراعملا نم اًددع هسفنب وه

 راوثلا ممه دش يف لاعفو رثؤم رود هتاباطخو هتالاقمل ناكو ؛(9ةلاسبلاو ةلوطبلاب هقافر
 .ةروثلا بيطح قحب ناكف «مهفوفص ّصرو

 نأ بلغألاو ؛لقتعملا اذه يف اهثكم ىتلا ةدملاو ؛هتلقتعا يتلا تاطلسلا وأ ؛هلاقتعا ببس ءلقتعملا
 .هولقتعا نيذلا مه زيلجنإلا

 :هفادهأ نم ناك دقف «ةيبرعلا ةدحولا ىلإ ةيعادلا ةيبرعلا ةيسايسلا بازحألا لئاوأ نم بعشلا بزح ناك (1)
 ةيروهمج ةماقإو ءرامعتسالا نع (نيطسلفو ندرألاو نانبلو ةيروس) ةيعيبطلا ةيروس لالقتسال يعسلا
 .ةلقتسملا ةيبرعلا نادلبلا عيمج عم داحتا راطإ يف ةيروس

 قيقحت ؛(ردنبهش نمحرلا دبع روتكدلا تاركذم) ةينطولا ةيروسلا ةروثلا ءردنبهشلا نمحرلا دبع :رظنا (2)
 مايألا نم تاحفص ؛اهدعب امو 34ص م1992 ؛2ط «ةفاقثلا ةرازو :قشمد .ءبيطخلا لماك دمحم
 -65ص ؛:ما988 ؛رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب ء(صاعلا ديعس دئاقلا تاركذم) رمحلا
 115ص ء«م1991 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد ء(ةيسايس ةريس) :ءالجلا ىلإ نولسيم نم :يكلاملا رينم 3

 .نرق عبر يف ةيبرعلا ةيضقلل عماج لصفم خيرات :ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا .ديعس نيمأ ؛اهدعب امو
 .اهدعب امو 2300 /3 ء(تءد) «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم :ةرهاقلا



 دضو هدض ييسر لالتحالا تاطلس تردصأ «ةروثلا هذه يف هرودل ةجيتنو

 ربع رصم ىلإ رفف ,م1925 ةنس رخاوأ يف مادعإلاب امكح ةروثلا تادايق نم ةفئاط

 (ليلق دعب كلذ ىلإ ريشنس) نيرك زلراش يكيرمألا يسايسلاب ىقتلا كانهو «نيطسلف
 .نميلاو زاجحلا ىلإ هتلحر يف هتقفارم ىلع هعم قفتاف

 ,ةدوعلاب لالتحالا تاطلس هل تحمس امدنع م1930 ةنس ىلإ رصمب رصمب ماقأو

 ةيباينلا تاباحتنالل ًالقتسم حشرتو «يسايسلا لمعلا يف طرخنا ةيروس ىلإ هتدوع دعبو

 ىلإ ءاج هنأل اهيف ظحلا هفلاحي مل نكلو 00 ةنس لالتحالا تاطلس امترجأ يتلا

 رامعتسالا لاكشأ لك دض هلاضن اعباتم قشمد يف كلذ دعب رقتساو ءارخأتم قشمد

 بتك ةرتفلا هذه لالخو «م1939 ةنس جوزتو «ةصاخ ةيروسو ةماع يبرعلا حلاعلا ف

 تناكو «ةيروسلا تالحملو فحصلا نم ٍديدع يف نميلا ىلإ هتلحر نع تالاقم ةدع

 مظعلا هيزن ررق م1946 ةنس ةيروس لالقتسا دعبو ءاذه هباتك ةاون تالاقملا كلت

 رهظي ملو ,م1977 ةنس هتافو ىتح ةصاخلا (هتعيض) يف ةعارزلل غرفتو ةسايسلا لازتعا

 ةروشنملا قئاثولاو تاركذملا يف درو ام ىوس ماع طاشن يأ هرتفلا هذه لالح هل

 ةئيهل اماع انيمأ م1956 ةنس ناك هنأ ؛.(309-302ص) هتايح نع صانلا باتكلاب
 .نيتطوغلاو قشمدب نيدهاحجملا

 : ةيركفلا هلامعأ

 دادبتسالا دض لاضنلا يف مهم رود فلؤملل ناك هنأ ىلإ كبق نم انرشأ

 نم .هناسلو هملقو هسفنب دهاجف «يسنرفلا لالتحالا دض كلذ دعب م «ينامثعلا

 قحلا لوقلا) :باتك ةيزيلحنإلا نع محرتو «(!)اقباس انرشأ امك ؛هتالاقمو هبطخ لالح

 نيسبيو ردول .ف .يد .ج يناطيربلا فلؤملل (قارعلاو نيطسلفو ةيروس خيرات يف

 ف مظعلا صصخو ؛مهخيراتو مهاياضقو برعلل هتيؤرو برغلا رظن ةهجو باتكلا
 تامولعم نم باتكلا يف درو امم يك تير رن حرا ماواجلا هتمجرت ةمتاح

 .م1925 ةنس هباسح ىلع ق قشمد يف هرشنو «برعلا نع ةللضم

 امو 24ص ....هيزن هايح نم تاحفص" :هتايح نع ردص يذلا باتكلا يف هتالاقم صضعب ترشن )ا

  اهدعب



 لحبلا اذمب مامتهالا ىلإ ةيروسلا ةيملا تاهجلا تهبنت ةريخألا ةرتفلا فو

 هنع اباتك م2006 ةنس ةيروسلا ةفاقثلا ةرازو تردصأف «هداهجو هرود ريدقتو لضانملا

 ةلسلس نمض «ميكحلا دعد .د قيقحت "مظعلا ديؤم هيزن ةايح نم تاحفص" :ناونعب

 ةيمالسإلا ةفاقثلل ةمصاع بلح رايتحا ةسانمب ةرازولا نع ةرداصلا بتكلا

 نم ةعومجم رشنو «هتريسمو هتايحل ةزجوم ةمجرت باتكلا مضو :(م2006/ه1427)
 ضعب نمو «هئاقدصأو هقافر نم اهاقلت ىتلا لئاسرلا ضعبو «هلئاسرو هتاركذمو هتالاقم

 يتلا روصلا نم ايلاخخ ءاج باتكلا نكلو ءاهجراخو ةيروس يف ةسايسلاو ركفلا لاحر
 رويضلا اهني نس وكر ناو اهرشتا عا تيك نبانكلا ةحوق قانا: ريخأ
 .اهباحصأ حمالم نيبتت داكت ال ةفيعض امنأل ةلحرلا هذه يف ةروشنملا

 :باتكلا اذه

 يتنس نيب نميلا ىلإ فلؤملا امك ماق تالحر ثالث ةليصح وه باتكلا اذه

 .م1936و م7

 لامعألا لجرو يسايسلا ةبحصب م1927 ةنس علطم يف ىلوألا ةلحرلا تناك

 دق فلؤملا ناكو «نميلاو ةيدوعسلا ىلإ امب ماق ىتلا هتلحر يف ؛(!!نيرك زلراش يكيرمألا

 سيئرلا نم ادفوم هقطنملا ىلإ ريخألا مدق امدنع قشمد يف نيرك ديسلا ىقتلا

 (2ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب قئاقحلا يصقتل ةنحل سأر ىلع نوسليو يكيرمألا

 هذه هتلحر يف هتقفارل نيرك ديسلا هراتخاف «ةرهاقلا يف هافنم يف ىرخأ ةرم هلباقو

 .م1927 ماع رخاوأ يف نميلاو ةيدوعسلا ةرايزب اماقو ءاّمجرتم

 .فلؤملا ةمدقم يف هب فيرعتلا يتأيس (1)
 (/©0) ) جنيك يرنه نييكيرمألا نيثوعبملا مساب (نيرك-جنيك) ةنجل مساب ةنجللا هذه تيمس (2)

 ةئس سيرابب حلصلا رمتؤم يف ةنجللا هذه تلكش دقو ,(013/185 (031906) نيرك زلراشولك9

 يف نيطسلفو ةيروس يف بعشلا تابغرو بلاطم ةساردل ءنوسليو سيئرلا حارتقا ىلع ءانب م9
 ايناطيرب نم لك نم نيبودنم نم ةنجللا هذه لكشتت نأ ضورفملا ناكو ءريصملا ريرقت قح ةسرامم
 ءاهنع بودنم نييعت اسنرف تضفرو ءةنجللا نم اهبودنم تبحس ايناطيرب نأ الإ ءاكيرمأو اسنرفو
 يف ندملا مظعمل ةيناديم تارايزب ةنجللا تماقو .طقف نييكيرمألا نيبودنملا ىلع ةنجللا ترصتقاف
 عيراشم ضفرو «ماتلا لالقتسالاب ةبلاطملا ىلع يبرعلا بعشلا عامجإ ىلإ تلصوتو .نيطسلفو ةيروس

 ةروثلا :رظنا .قرو ىلع اربح اهتايصوت تلظو ءاسنرفو ايناطيرب بناج نم تضف اهنكلو «بادتنالا
 تاركذمو خيرات :اهلحارم فلتخم يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ؛47/2-83 ديعس نيمأ .ىربكلا ةيبرعلا
 نيطسلف خيرات 2 م4 «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم :توريب ءةزورد تزع دمحم «تاقيلعتو

 .135-138ص ء«م1979 ءرشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب .يلايكلا باهولادبع ؛ثيدحلا



 نيرك ديسلا نع ًابودنم ؛م1928 هيلي يذلا ماعلا يف ةيناثلا ةلحرلا تناكو
 طيطخت يف نميلا ةدعاسمل ةصاخلا هتقفن ىلع نميلا ىلإ نيرك اهلسرأ يتلا ةثعبلا ةقفارمل

 لراك يجولويجلاو سدنهملا ةسائرب ءاهيف لورتبلاو نداعملا نع فشكللو قرطلا ضعب
 رداقلا دبع هدروأ ام ركذأ نأ انه ةدئافلل امامتإ ىرأو .(14.5.1ة1ءطعا]) لشتوت

 ءاهيف فلؤملا رودو ةئعبلا هذه نع «فلؤملا ةمجرت يف "ةيمظعلا ةرسألا" هباتك يف مظعلا
 كلذ ناكو «برعلا ةريزج يف لورتبلا فشتكا يذلا وه هنأ كب هيزن ينملعأو" :(')لاق
 زلراش ريهشلا يكيرمألا قرشتسملا ةقفرب نميلا ىلإ هتالحر ىلوأ تناك .ةفدصلا قيرطب

 لامعلا نم اددع دهاش ميرب ةريزج ف يحاونلا ىدحإ يف رمي وه امنييو ؛نيرك
 مث اهرعق يف بارتلا ةحئار نومشي نيعم قمع ىلإ نولصي امدنعو رابآلا نورفحي
 ةحئارب اذإف اهمشف رابآلا ىدحإ بارت نم ةنفح ذحأو رمألاب هبتشاف ءاهنومدري
 لمعلا اذمب نوموقي نيذلا مه زيلكنإلا نأ ملعف ربخلا ىصقتساو «هفنأ المت لورتبلا

 اذهو «كلذب نيرك رتسملا ربخأف «برعلا ةريزج ف لورتبلا نورحتي محنأ هيدل ققحتف
 امهعم قفتا مث ءامحب ىقتلا امنيح رمألاب دوعس نبا كلملاو ىحي مامإلا ربخأ هرودب
 لورتبلا يرحتل ةصاخلا هتقفن ىلعو هلّبِق نم نيينفلا نيسدنهملا نم ةثعب لسري نأ ىلع
 كب هيزن اهقفارو م1928 ماع ةئعبلا نيرك رتسملا لسرأ لعفلابو .كلذ ىلع هاقفاوف
 نم برقلاب فيلصلا ةحلمت ف لورتبلا ةثعبلا تفشتكاف نميلا يف هلبق نم ابودنم

 جارختساب ازايتما اهحنم ةيبنجألا تاكرشلا ضعب تبلط كلذ رثأ ىلعو «ةديدحلا

 ةحيصنب المع بلطلا اذه ضفر ىبحي مامإلا نكلو «نميلا يف نداعملاو لورتبلا
 (2!هدالب يف ام ازايتما ةيبنحألا تاكرشلا حنمي ال نأب هاصوأ يذلا نيارك رتسملا هقيدص
 نوسدنهملا بهذف «لبقتسملا يف راطخألا لب بعاتملا نم ريثكلا هل ببسي كلذ نأل
 ةكرش زوربل ةعيلط كلذ ناكو اهوبلط يتلا تازايتمالا مهحنمف دحب ف دوعسلا نبا ىلإ

 ."برعلا ةريزج يف وكمارأ
 -ةجح -ءاعنص) قيرط طيطختب ماق سدنهملا اذه نأ ,فلؤملا ركذو

 ركذي مو عيش يأ اهنع بتكي ملف ةلحرلا هذه لماحتب فلؤملا نكلو .(ةديدحلا

 .قيرفلا اذه اهراز يتلا قطانملا

 .86ص ؛مظعلا رداقلا دبعل «ةيمظعلا ةرسألا (1)
 فيك الاو ؛ةيكيرمأ نكت مل زايتمالا اذه لثم اهحنمل تابلطب تمدقت يتلا تاكرشلا نأ حضاو :تلق (2)

 !؟اهلمع لقرعي مث ةصاخلا هتقفن ىلع ةثعبلا هذه لثم نيارك رتسملا لسري



 هلعلو (م1936 ةنس لئاوأو م1935 ةنس رخاوأ يف تناكف :ةثلاثلا ةلحرلا امأ

 ةيكيرمألا تاكرشلا ضعب نع الثمم نميلا ىلإ مدق يذلا لشتوت لراك ةبحصب ءاج

 ءايداصتقا هاودحج تبث امدعب ,ءفيلصلا حلم جارختسال ىبحي مامإلا عم قافتا دقعل

 .برأم ةرايز نم فلؤملا نكمت ةلحرلا هذه يفو

 هتلحر نع تاللاقم رشن دق «م1930 ةنس ةيروس ىلإ هتدوع دعب فلؤملا ناكو

 ةنس ةريخألا هتلحر نم هتدوع دعبو «ةيقشمدلا (ةريزجلا) ةديرح ف نميلا ىلإ ىلوألا
 يف اهرشنو برأم ىلإ ةريخألا هتلحر يف دجتسا ام عم ؛تالاقملا هذه عمج م6

 يبلحلا يبابلا ةعبطمب ةرهاقلا يف رشن (نيأزج نم نوكملاو انيديأ نيب يذلا وهو) باتك
 .م1937/ه1357 ةنس

 تامولعملا َّنأل هرودص دعب ةيبرعلا طاسوألا يف مامتهاب باتكلا ىظح دقو
 قيرط نع ناك اهضعبو ءأدح ةحيحش تقولا كلذ يف نيل مهيدل ةحاتملا

 راوسأ قارتحا ممل ردق نيذلا بناجألا (نيرماغملا وأ راجتلا وأ نيفظوملا نم) ةلاحرلا
 مهديلاقتو محتاداعو اهلهأو نميلل هفصو ناك ملسم يبرع فلؤملا نألو ؛نميلا
 مهمظعم ناك نيذلا بناجألا ةلاحرلا تاباتك نم ةيعقاوو ةقد رثكأ مهشيع بولسأو
 ةروصب نميلاو ,ةماع ةروصب اهديلاقتو امتاداعو ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا ةعيبط لهجبي

 نم ةيرخسلاو قئاقحلا هيوشتو مهفلا ءوس نم ريثكلاب محتاباتك تّجعف :ةصاخ
 اّمإو «ةفرعم مدعو لهجلا امإ ءامتاداعو امتادقتعم ىلإ ةءاسإلاو ةيقرشلا تاعمتتجما

 يف فلؤملا اهيف عقو يتلا تارغفلاو . نيرمخآلا فلختو ؛هقوفتو برغلا يقر تابثإل
 مامإلا قلمتل فلؤملا يعس نم تنأ -ليلق دعب كلذ ىلإ ريشنس امك- هذه هتلحر
 .بعشلا ىلع فلختلا بابسأ يف موللا ءاقلإو ىبحي

 لوألا هتلحر ليصافتل ًاقيقد ًافصو (ةلحرلا نم لوألا ءزجلا يف) فلؤملا لحس
 اهنمو ديعسروب نم رحبلا قيرطب ًامداق ندع ىلإ هلوصو ذنم ,م1927 ةنس نميلا ىلإ
 لّجسو ؛ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم هتلحر فصو مث ءاضيأ رحبلا قيرطب «ةديدحلا ىلإ
 صاخشألاو ءامب ّرم يتلا ندملاو ىرقلا فصوو «هتلحر ءانثأ يف هتاعابطناو هتادهاشم

 ءامج هتماقإ ةرتفو ءءاعنص ىلإ هلوصو تاظحل كلذكو .؛هقيرط يف مهاقتلا نيذلا

 ةنيدم فصوو ؛حلا..راجتلاو ءاملعلاو نييسايسلا نم ريثكلو ىحي مامإلل هتلباقمو
 يه «ةفلكتم ريغ ةلهس ةغل كلذ يف امدختسم .خلا...اهتآشنمو اهينابمو ءاعنص

 مامتهالا مدعو نحللا ةرثك اهيف عاش اذهلو ءىحصفلا ىلإ اهنم ةيماعلا ىلإ برقأ



 «ةيسنرفلاو ةيزيلحنإلاو ةيكرتلا ظافلألا نم اددع كلذك مدختساو «ةغللا دعاوقب
 .تالآلاو تاودألا ءامسأ يف ةصاخو

 جحل ربع ندع ىلإ ءاعنص هترداغم ةلحر فصوب اضيأ مسقلا اذه لمكتساو

 نم ةريخألا هتلحر يف دجتسا ام كلذ دعب هيلإ فاضأ مث .اًفنآ روكذملا هبولسأب
 عم ضوافتلل ءاعنص ىلإ تلصو يتلا ةيبنجألا دوفولاو تايصخشلا ضعبل تالباقم
 مسقلا اذه دوزو «(ةيراجتلا وأ ةيسايسلا) تاقفصلا ضعب دّقع لجأ نم ىبحي مامإلا
 ةيبرعلا لودلا نم ددع عم نميلا اتدقع ىتلا تادهاعملاو تايقافتالا صضعب صوصتنب

 .(1) نيرشعلا نرقلا نم تاّينيثالثلا دقع لالح ةيبنجألاو

 «برأم ىلإ هتلحر رابخأل فلؤملا هصصخ دقف باتكلا نم يناثلا ءزجلا امأ

 لوأو .برأم ىلإ ةلحرلا هذه لثمب موقي صخش لوأ هنأل «ًادح ًامهم ءزحلا اذه ناكو

 .رشع عساتلا نرقلا ةياحن ف برأم راز يذلا رزالج دراودإ دعب ةلاحر

 ةثعبلا ةقفرب م1929 ةنس نميلا ىلإ ةيناثلا هتلحر نع ءيش يأ فلؤملا ركذي ملو

 .ةيدوعسلا

 :ةلحرلا ىلع ةماع تاظحالم

 نيرك زلراش يكيرمألا لامعألا لجرو يسايسلل اقفارم ةلحرلا هذمب فلؤملا ماق
 صن ق هل ةفيفخ تاراشإ اهيفو ؛ةلحرلا ةئطوت يف كلذ فلؤملا ركذ دقو .هل ًامجرتمو
 بحاصو ةلحرلا لطب وه فلؤملا حبصأو امامت ىفتخا نيرك ديسلا رود نكلو «ةلحرلا
 ملكتملا ٌريمض اًميختسم ةلحرلا ف ةسيئرلاو ةمهملا بناوجلا يف ثدحتيو ءاهيف رارقلا
 ةّداتعملا لئاسملا فو .خلا ..مامإلا ةلالج يل نذأ ..ترز ..تلباق ..تلصو :(درفملا)
 :مامإلا نم نيقفارم هعم نأ ٍنايبل ءانلصو ..انرفاس :(عمجلا) ريمضب ملكتي ةريسيلاو

 ..اًمدختو اًسارح

 «نميلا خيرات :يعساولا عسماولادبع خرؤملا باتك يف تدرو تايقافتالاو تادهاعملا كلت صوصنت مظعم )0

 نأل ءرخآلا نع لقن امهنم نم يردأ الو ."نميلا خيراتو ثداوح ىف نزحلاو مومهلا ةجرف' ىمسملا
 .ةقباسلا ةرشنلل (ةثيدح) عبط ةداعإ يه يعساولا باتك نم يدل ةحاتملا ةيناثلا ةعبطلا



 ةنميهم هتامصب تلظ ةلحرلا نم هقيفر دعبتسا دق فلؤملا نأ نم مغرلا ىلعو

 .ريبك لكشب ةلحرلا ىلع

 ةلحرملا يف كاذنآ تنك امبر) رمعلا نم ةركبم ةلحرم يف ةلحرلا تأرق دق تنك

 :نارمأ ٍذئنيح ينفقوتساو (ةيدادعإلا

 .(باوجو لاؤس) «راوح لكش ىلع ةلحرلا صوصن نم ريبك ءزج دورو :لوألا
 طخ لوط ىلع هيف لزني ناكم لك يف دوهيلاب هيف غلابملا همامتها :رّخآلاو رمألاو
 ف ةلحرلا ةدام مظعم رشن هنأ فلؤملا ركذ امدنع-ٍذئئيح-ينهذ ىلإ ردابتو .هتلحر
 لكش ىلع صوصنلا ضعب تءاح اذل ءايفحص لمعي هنأ ةيقشمدلا (ةريزحلا) ةديرج
 -باتكلا قيقحتب يلاغتشا دنع- دعب اميف تفرع م 2( باوجو لاؤس) يفحص راوح

 «مجرتملا رودب موقي ناك هنألو «ةرشابه ةلحرلا تايموي مظعم دودي ناك فلؤملا نأ

 مامتهالا) يناثلا رمألا امأ .هتركاذ نم عيضي نأ لبق هصنب راوحلا نودي ناك دقف
 فلتخت ال نميلا يف دوهيلا ةلاحف «ءيقطنم ريسفت يأ -ذئنيح- هل دجأ ملف (دوهيلاب
 روحم نكي مل اذه نأ يأ «ةيروس اهنمو «ةيبرعلا لودلا مظعم يف مهتلاح نع ًاريثك
 يف ةليوطلا هتلحر ماهم نم ناك دقف ؛نيرك زلراش مامتها نم وه لب «فلؤملا مامتها

 يموق نطو ءاشنإ ةلأسمل هلبقت ىدمو يبرعلا ماعلا يأرلا عالطتسا ةيبرعلا لودلا
 تاطحم يف دوهيلا ةرايز ىلع يكيرمألا يسايسلا صرح كلذلو .نيطسلف يف دوهيلل

 ةلاكولاو نيطسلف يف دوهيلاب مهتقالعو مهلاوحأ نع مهلاؤسو «نميلا يف هتلحر
 .خلا . .ةيدوهيلا

 ةنس نميلاو زاجحلا ىلإ هتلحر نم ةرهاقلا ىلإ هتدوع دعب نيرك ديسلا ناكو
 ةلحم اهترشنو «"ةيقرشلا ةطبارلا ةيعمج" يف كلت هتلحر نع ةرضاحم ىقلأ دق م7

 .هترضاحم ِق نيرك زلراش هركذام ضعب ةلباقم نمو ,(!)تاقلح ثالث ُُِك "رانملا"

 ىلع ٌلاثمو .هسفن ىلإ ةلحرلا ثادحأ فلؤملا بسن فيك انل نيبتي «فلؤملا هركذامب

 :نيرك ديسلا ةرضاحم يف درو ام كلذ

 .ةطرلا هذه قحلم يف ةرضاحملا صن رظنا (1)



 ةياغ يف «دارفنا ىلع مامإلا انلباق (ْكب بغار دمحم ةلباقمل) يناثلا مويلا فو"

 ذآ نأو «ةيرحلا مامتب تتش ثيح بهذأ نأ يل نذؤُي هنإ يل لاقف «ماركإلاو ةوافحلا

 .(1)"...هتيصخش مسر ادعام ناك ايأ ديرأ ام (ةروص) مسر

 :ةيتآلا ةغيصلاب ربخلا اذه مظعلا ركذو

 نيب لوثملاب هتلالج يل نذأ ءءاعنص ىلإ انلوصو ىلع مايأ ةثالث يضم دعب"
 :تلق ؟مكراد يف نوحيرتسم مدتأ لهو ؟اهءاضق نوديرت ةحاح نم له :لاقف ...هيدي
 ماري ام ةياغ ىلع مكتتافتلاو مكراظنأ بسحب اننإ «مامإلا انالومل ركشلاو هلل دمحلا

 دالبلا انترايزل ىركذك اهظفحنل اهيحاوضو ءاعنص ىف روصلا ضعب روصن نأ بغرنو
 (158 ص) "...انأ يادع ام تئش نمو تعش ام روصت نأ كل :لاقف «ةديعسلا

 يتلا هتابغرو نيرك ديسلا تاينمأ نم ةرايزلا كلت تناك دقف برأم ةرايز ىتحو
 نكي مل نمألا نأل وأ ءبناحألا يف ىيحي مامإلا كش ببسب امإ ءهل ققحتت مل

 يف ةبغرلا ديدش تنك" :نيرك زلراش لاق .ىحي مامإلا هعنقأ امك العف كانه ًابتتسم
 اهبصخ ردصم ناك يذلا ميدقلا دسلا ةدهاشمل صوصخلا ىلعو ءأبس ىلإ ةلحرلا
 هنأ الإ ءبلطأ ام لك يئاطعإ ىلع صرحلا ديدش هنأ عمف .مامإلا امأو ..اهوهزو

 كلت لئابق نأل ..تاليحتسملا نم ةلحرلا هذه نإ :ةينمألا هذه نأش يف يل لاق
 برتقي وأ همدق أطت نأ يبنحأل نونذأي الف ..بصعتلا نم بناج مظعأ ىلع ةيحانلا

 برحلا لبق ةيحانلا كلت يف ثحبلل تبهذ ةيناملأ ةثعب نإ :مامإلا يل لاق امثو ...اهنم

 (440 ص) ."اهاجر نم دحأ ىلع ودبلا قبي ملف «ةيملاعلا

 ةنس نميلل ةريخألا هترايز دنع مظعلا هيزنل تققحت برأم ةرايز يف ةبغرلا هذهو

 .م6

 ديسلا رود دعبتساو هسفنل ةلحرلا يف يسيئرلا رودلا بسن امدنع فلؤملا لعلو
 ىلع هرشنو ةلحرلا نم لوألا ءزحلا هريرحت دنع ةيسفن بابسأ نم قلطني اهيف نيرك
 لآ ةرسأ ليلس وهو ءايحتسا اعرف ءقشمد يف فحصلا ىدحإ يف تاقلح لكش

 مث ءالوأ ينامثعلا دوحولا دض لاضنلا يف فرشملا يلاضنلا هرود هلو «ةقيرعلا مظعلا
 .يبنجأ صخشل قفارمو عبات درج نوكي نأ ءكلذ دعب يسنرفلا لالتحالا دض

 ةلجم «ةيقرشلا ةطبارلا ةيعمج يف نميلاو زاجحلا - وأ - برعلا ةريزج نع نيارك رتسملا ةرضاحم (1)
 .باتكلا اذه قحلم يف اهرظناو :«498 ص (927!4 ويام /ه1354 لاوش) 3ج 28 م ءرانملا



 امل ءنيرك ديسلل هاطعأ امم رثكأ ريدقتلاو مامتهالا نم هاطعأ ىبحي مامإلا نأ دقتعأو

 نيملسملا ريغ اميس الو ء«بناجألاب قشي ال يذلا ىحي مامإلا ةيصخش نم هفرعن

 نع هترضاحم يف نيرك زلراش كلذ ىلإ حملأ دقو .ةينيدو ةيسايس بابسأل ءمهنم
 ديزم هتلباقم نيح يل ىدبأ نإو ,مامإلا نإ مث" :لاق .هل ىبحي مامإلا ةلباقم بولسأ

 طق يل رهظي نأ ةمكحلا نم ري مل «صالخإلا ةياغ ىلع ثيدحلا يل حابأو «ةلماجما
 لب ميظعلا لالقتسالا ماقمب ظفتحي نأ هل يرورضلا نم ناك ذإ ءروهمجلا مامأ ةيانعلا
 دودحلا ف نيبصعتملا ةيبرعلا لئابقلل ةاعارم بناجألاب فافختسالا نم لش

 .(1)". .ةيقرشلا

 داعبتساو ةلحرلا يف هرود ميخضت ىلإ هعفدو .هب ىحي مامإلا مامتها هارغأ امبرو
 هتلحر نع هرشني ام مامإلل لسري ناك فلؤملا نأ ححرأو «نيرك زلراش هقيفر رود
 هثيدح رشنف ءكش الب هتكرابمو ىبحي مامإلا ىضرب ىظحيس اذه فلؤملا فقومو
 ببسلا اذهو .ملسم ريغ يبنجأل كلذ بسني نأ نم لضفأ ملسم يبرع عم هتلباقمو
 ىتح «هتسايس نع عافدلاو ىبحي مامإلا ىلإ زايحنالا ىلإ فلؤملا عفد يذلا وه أضيأ
 لب .بعشلا ةماع هشيعي يذلا رقفلاو فلختلاو سؤبلا رهاظم هتلحر ف فصي وهو
 ىحي مامإلا دوهج ةلقرعب مهمامتاو نيينميلا ىلع موللا ءاَقلإ ىلإ لاحلا هب لصو
 يضارألل هفصو يف لاق .يعارزلا لاحملا يف ةصاخبو «نميلا ريوطت ىلإ ةيمارلا هتموكحو
 وحن ءاعنص نع دعبي يذلا نارهج لهس يف زرألا ةعارز حلصتو" :نميلا ف ةيعارزلا
 «هايملا ةريثكلا يضارألا نم اهريغو فودحلا يضارأ يف زرألا ةعارز حلصت امك م0
 ةعارزلا ةيقرتل مهتموكحو مهمامإ دوهج مغرب نويناميلا متهي مل فسألل ايو نكلو
 ًادوهج لذبي مامإلا ةلالجو .ةلئاطلا حابرألاب مهيلع دوعي يذلا يفاكلا مامتهالا

 همامإ رزاؤي نأ اضيأ بعشلا ىلع بجاولا نم نكلو «ةعارزلا ةيقرت يف ةنسح
 (232 ص) ."ةبولطملا ةدئافلا لصحتل هتموكحو

 اذإ الماك راوحلا صن تبغي هدحب ةيعامتجالا تائفلا فلتخم عم هتاراوح فو
 ٌءيش راوحلا يف ناك اذإو «ةلحرلا يف تاراوحلا اذه رثكأ امو ؛مامإلل ٌحدم هيف ناك
 ًادقن عم اذإ امأ .ارصتخم هلقني وأ .هنم برهتي هنإف هتسايس وأ مامإلل دقنلا نم

 دوهيلا دحأ عم ثدح امك هيلع دريو دقتنملل ىدصتي هنإف مامإلا ةسايسل احيرص

 نم يدوهيلا اكش ْذِإ .ندع ىلإ هقيرط يف (رداخملا) يف فلؤملا مهلباق نيذلا

 .499ص .قباسلا ردصملا (1)



 نأ هل نيبو فلؤملا هرهنف ءاهليصحت يف فسعتلاو (نيملسملا ىلع) ةضورفملا بئارضلا

 لظ يف نطاوملا اهعفدي ناك يتلا بئارضلا عم ةريسي دعت مامإلا اهذخأي يتلا بئارضلا
 .ينامثعلا مكحلا

 تقولا كلذ يف ةعماج مهأ ف هحرختو فلؤملا عالطا ةعس نم 0 ىلعو
 تناك لود ةدع نيب هلقنتو «ةيركفلاو ةيسايسلا رو (توريب يف ةيكي . يرمألا ةعماجلا)

 هلعج ىبحي مامإلا بناج ىلإ فلؤملا زايحنا َّنأ ٌدحب ؛نميلاب ٌةَتَّراوم ةمدقتم كاذنآ دعت

 امك هتلزع نم جورخلاو هب ضوهنلاو نميلا ريوطتل مامإلل رشابم حصن يأ بنجتي

 تءاحو «ىحي مامإلا ءاقل نم اونكمتو «نميلا اوراز نيذلا برعلا نم هريغ لعف
 ءامعزلاو كولملا لكل ةهجوم ةماع ةحيصن لكش ىلع باتكلا يف ةديحولا هتحيصن

 برغلا ىلع حاتفنالاو ةراضحلا بابسأب ذخألاو ميلعتلا رشنل مهايإ ًايعاد برعلا

 مهلهؤت يتلا ةئيدحلا مولعلا ةساردل ةيبرغلا نادلبلا ىلإ ةيملعلا تاثعبلا لاسرإب

 ةدافتسالا مهنكميف برغلا ىلإ مهدالوأ لاسرإ يف اوبغري مل اذإو ..محتادلبب ضوهنلل

 ميلعتلا ةيمضهأ ركذ دعب فلؤملا لاق .ماشلاو رصم ُِْق برعلا مهتاوخإ تاربح نم

 نأ مهئارمأو برعلا كولم ىلع بجاولا نم راص كلذلو" :برغلا ىلع حاتفنالاو
 مهدالوأ نم تائعب اولسريف برغلا رطش مههوجو اوريدي نأو رومألا هذه ُِك اوركفي

 مهدالب ةيقرتل ةيرورضلا نونفلاو مولعلا اهيف اوسرديل ةيبرغلا دالبلا ىلإ مهاياعرو
 الف .مهريغو نييركسعو ةلدايصو ءابطأو نيسدنهمو عار ىلإ ةحاحب مهف ءاهمدقتو

 اولسري نأ نييئاصخألا ءالؤه جرخت سرادم مهدنع دجوي ال ماد ام مهيلع ريض

 هذه اهلماعمو اهسرادم يف اوملعتيل برغلا رايد ىلإ مهدابكأ تاذلف نم تاثعب
 رصملب اونيعتسيلف برغلا ىلإ مهدالوأ لاسرإ يف نوبغري ال اوناك اذإو .مولعلاو نونفلا
 نإ .خلا ..نيرايطلاو نييركسعلاو نيسدنهملاو ةلدايصلاو ءابطألا مهل امدقتل ماشلاو

 نع مهدعبت امنأ مهنم ًانظ اهيلع نيظفاحم انكولمو انؤارمأ لازي ال يتلا ةلزعلا ةيرظن
 ناريطلاو ءابرهكلا رصع رصعلا اذه يف تحبصأ تايدعتلا نم مهدالب يمحتو رطخلا

 (228 ص) ."عوج نم يننغت الو نمست ال ةيلاب ةيرظن

 هتارايز يف فلؤملا اهظحال يتلا ةريثكلا فلختلا رهاظمو تايبلسلا نيب نمو
 ناك ةحيرصو ةرشابم ةروصب فلؤملا ههجو يذلا ديحولا دقنلا نإف «نميلل ةددعتملا

 هثيدح ءانثأ يف لاق .مهبكزو مهيديأ ليبقتب سانلل مهُحامس كلذو ؛نييمشاهلا ةداسلل

 دق (برأم لماع) لماعلا تيأر رادلا ىلإ اًدئاع تنك امنيبو " :برأم ىلإ هتلحر نع



 ةعادوو فطلب مهتيحت ّدري وهو هيتبكرو هيدي نولبقي اوذحأو هفلح موقلا جرخو «جرخ
 يدي نولبقي ال مهنأ قثاو انأو ,ديدانصلا برعلا ءالؤه دنع ةبيرغ ةداع هذه قحلا فو

 توملا نوباهي الو ءىفلزلا نعم نومهفي ال موق ممتأل .هنم اًقوخ وأ هيلإ اًقلزت لماعلا
 ديسلا اذه بسنل مهمارتحا ىوس رهاظملا هذمل مهعفد امو «ىدرلا نوبهري وأ

 نمو ةداسلا مولأ ينكلو هلي هللا دبع نب دمحم رشبلا ديسل يمتني يذلا فيرشلا
 رشبلا دّيس نأل موللاب ةداسلا ّصخأو ءاهليبقتل مهريغل مهدي ءاطعإ يف مهوذح اذح
 نأ مهب ريدحو ءاهنع ىهنيو ةداعلا هذه هركي ناك هيلع هللا تاولص مظعألا مهدج

 مامإلا نود ,برأم لماعب ضيرعتلا انه فلؤملا راتخا دقو .(36] ص) "هوذح اوذحي
 .هتلود لاحر رابكو هدالوأو ىبحي

 :قيقحتلا # يلمع

 الو هتلحر يف فلؤملا اهيف عقو يتلا ءاطخألا حيحصت عاطتسملا ردق تلواح .
 ..ءايشألاو تاودألا ضعب ءامسأ كلذكو «نادلبلاو مالعألا ءامسأ يف هؤاطخأ اميس
 اهنع لقن يتلا رداصملا ضعب نع لقنلا يف فلؤملا عرست ىلإ امإ كلذ عجريو ..خلا

 ىلإ امإو ؛(!!يعساولل (نميلا خيرات)و ينادمهلل (برعلا ةريزج ةفص)و (ليلكإإلا) لثم
 مهلباقو مهيقل نم ضعب نم اهاقلت يتلا ةيوفشلا تامولعملا ضعب ىلع دامتعالا

 رداصم نع اهلقن ينلا ءاطخألا كلت ضعب نأ دقتعأو ؛نميلا يف هتالقنت لالح

 فلتخم ف نيملعتملا ريغ ةماعلا ىدل اميس الو «تاجهللا فاالتحاا ىلإ عحجرت هيوفش

 مهتجهلبو (مهتيحجس ىلع نوملكتي -ةهداع- ءالوهف لامك م يتلا نميلا قطانم

 لبقو ؛برعلا نم مهريغب نيينميلا طالتخا لبق كاذنآ تاجهللا رثكأ امو «ةيلحملا

 ءطقف نميلا ف ةيلحملا تاجهللا باحصأ نيب سيل تبرق يتلا مالعإلا لئاسو عويش
 .يبرعلا ملاعلا يف تاجهللا فلتخم نيب لب

 هنأ [ةلاحرلا] بياعم نمو" :اهرودص دعب ةلحرلا هذه ىلع هقيلعت يف يلمركلا يرام ساتسنأ بألا لاق (1)
 دقو ..ميظع بيع اذهف ءعضاوملاو لاجرلا مالعأ نم ًاريثك .ةرابع طبضي الو «ملق طبض طبضي ال
 ناعتسا يذلا فنصملا ركذ امنيحو ءاهباحصأ ىلإ ريشي ال هنكل ؛همدقت نمم اهسبتقا تارابعب نيعتسي
 الثم عجار .هفرعت داكتال هنم سبتقا يذلا لصألاب اهتلباق اذإ كنإ ىتح ءالخم ًارييغت هترابع رّيغ هب
 لصألا نأ مكحت نأ نم نكمتت ال كنإف .يعساولل نميلا خيرات نع هلقن امو (238/1) يف هبتك ام
 يضاقلل ءمامإو كلم نم نميلا كلم ىلوت نم يف ماتخلا كسم حرش يف مارملا غولب :رظنا ."..دحاو
 قحلم «م1939 «يريتربلا :ةرهاقلا ءيلمركلا يرام ساتسنا بألا قيقحت .يشرعلا دمحأ نب نيسح
 .265-266 ص باتكلا



 ؛مالعألا عيمجب فيرعتلا يل رسيتي ملو ءفلؤملا اهراز يتلا يحاونلاو ىرقلا ضعب
 ةينميلا عجارملاو خيراتلا رداصم هركذت مل مهضعب نأل ,مهنم نيروهشملا ريغ ةصاخبو
 تارامإلا ةلود) يف نميلا جراح انأو ةلحرلا هذه تققح يننأل ,يدل ةحاتملا ةثيدحلا
 .مهنع مهراقأ وأ ءنسلا رابك لاؤس نم نككمتأ ملف (ةدحتملا ةيبرعلا

 تاودألاو نكامألاو ,مالعألا سراهف :باتكلل ةينف سراهف تعنص
 .باتكلا نم ةدافإلا رسيت يتلا خلا ..ةيراضحلا

 يسايسلا ةقفرب نميلا ىلإ هتالحر ىلوأب ماق فلؤملا نأ ىلإ قبس ام يف ترشأ .
 ةطبارلا ةيعمج يف كلت هتلحر نع ةرضاحم ىقلأ ريخألا اذه نأو «نيرك زلراش يكيرمألا
 يف تاقلح ثالث ىلع ةرضاحملا كلتل ةمجرت "رانملا ةلجم" ترشنو «ةرهاقلاب ةيقرشلا

 اًءزج اهفصوب ةرضاحملا هذه ةيمهأل ارظنو ,.م1927 ةنسل «نيرشعلاو نماثلا دلجما
 .باتكلا اذهل اًقحلم اهرشن تيأر .ةلحرلا هذمل المكم

 لضفلا بحاص يديوسلا دمحأ دمحم رعاشلل ليزحلا ركشلاب هجوتأ ماتخلا يفو

 ءايحإل يعاسلا "قافآلا دايترا" مهملا يريونتلا عورشملا نمض باتكلا اذه رشن ف
 هنم تالحرلا بدأو «ةماع ةروصب يبرعلا انثارت يف (يسنملاو لمهملا) يفارغجلا بدألا
 يلع رعاشلاو حارجلا يرون رعاشلا :نيزيزعلا نيقيدصلا ركشا هعمو «:ةصاخ ةروصب
 .يبرعلا يدايرلا عورشملا اذه يف نيلماعلا ةفاكو ,ناعنك

 .ماتخلاو ءدبلا يف هلل دمحلاو

 ه1430 ةنس نابعش رهش نم ثلاثلا يف ,يبظ وبأ

 م2009 ةنس زومت /ويلوي رهش نم نيرشعلاو سماخلا :قفاوملا

 يحيرسلا ىيحي هللا دبع
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 ةئطوت

 بوعشلا قيدصو «ريبكلا يكريمألا يرشملا () ديرك سلراش رتسملا تفرع

 ءاتفتسالا ةنحل سأر ىلع ةيملاعلا برحلا دعب ةيروس ىلإ مدق امدنع ميظعلا ةمولظملا

 ؛ةينامثعلا ةلودلا نع تلصفنا يتلا ةيبرعلا دالبلا ةلاح سردل ءافلحلا اهدفوأ يلا

 سوكسمد قدنف يف ذئموي هتلباق دقو ,مهريصم ريرقت يف اهلهأ تابغر ىلع فقتلو

 رابك نم .يكيرمأ لامعأ لجرو برعتسمو يسامولبدو يسايس :©01831185 1. ©0806 نيرك زلراش (1)
 مزاول جاتنإ يف ةصصختملا هتاكرش نم هتورث عمج م1858 وغاكيش ةنيدم يف دلو ءاكيرمأ ءايرثأ

 (وغاكيش فأ ينابموك تنمبيوكإ مورثاب نيرك) ةكرش لثم ةركتبملا ةيحصلا تازيهجتلاو تامامحلا
 ماع ىلإ ةيبرعلا ةقطنملاب نيرك ةقالع دوعت «(كرويوين فأ ينابموك نيرك) ةكرش يف مويلا ةجمدملا
 كلذ نم ويلويو وينوي يرهش لالخ عيباسأ ةدع اهيف ماقأو ؛نانبلو نيطسلفو ايروس راز امدنع 9
 «نيلربوأ ةيلك يف روسفورب وهو ءجنك لشترشت يرنه روتكدلا هيلإ ةفاضإللاب مضت ةثعب نمض ماعلا
 يتلا لودلا عاضوأ ةساردل م1919 ةنس ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعب نوسلو سيئرلا اهلكش يتلا
 :يسايسلا اهلبقتسم رايتخاو ءاهريصم ريرقت يف اهيوعش ءارأ عالطتساو ةينامثعلا ةرطيسلا تحت تناك

 ىلع يسنرفلا يناطيربلا بادتنالا عورشم ثحب ليبق كلذو (نيرك . جنك) ةنجلب ةنجللا هذه تفرعو
 ىلإ ريشي ريرقتب ةثعبلا تداعو ؛(ياسرف رمتؤم) سيراب يف حلصلا رمتؤم يف طسوألا قرشلا دالب
 اميس ءافلحلا نكل ؛«نيطسلف ىلإ ةيدوهيلا ةرجهلا فقو ىلع لمعلاو .لالقتسالا يف ناكسلا ةبغر
 يف ةلحرلا كلت نم اريثك دافتسا نيرك زلراشت نكلو ءريرقتلا كلذ ىلإ الاب اوقلي مل اسنرفو ايناطيرب
 هترظنو ؛هتيصخش يف فعضلاو ةوقلا رصانعو هريكفت ةقيرطو ؛يبرعلا بعشلا ةعيبط ىلع فرعتلا
 اهدرفمب اهربتعا ةجرد ىلإ نيرك رظن يف ةنيمث تامولعملا هذه تناكو «نييبرغلا اميس بناجالا ىلإ
 يف يكيرمألا سيئرلل اراشتسم اهدعب نيرك حبصأ اذلو ؛ةلحرلا كلت يف لذب يذلا دهجلا قحتست
 تاكرش ةصاخو «ةقطنملا يف ةيكيرمألا تاكرشللو يكيرمألا ذوفنلل دهم يذلا وهو «ةيبرعلا نوؤشلا

 لوأ تناكو :م1931و 1922 يماع نيب (دعب اميف ةيدوعسلا) زاجحلاو نميلل تارايز ةدعب ماق «لورتبلا
 ىقلاو ةرهاقلا نيرك راز م1927 هسفن ماعلا عيبر يفو «م1927 رياني رهش فصتنم يف نميلل هل ةرايز
 دمحم ديسلا اهرشن ءزاجحلاو نميلا ىلإ هتلحر نع ةرضاحم ةرهاقلا يف ةيقرشلا ةطبارلا ةيعمج يف
 .نورشعلاو نماثلا دلجملا «يناثلا ءزجلا يف ىلوألا «تاقلح ثالث ىلع (رانملا) ةلجم يف اضر ديشر
 28٠م «4ج :ةثلاثلاو «202-208 ص ء«[م1:28]1227م ,3ج :ةيناثلاو 132-0139ص م7 ةئسلا

 :قشمد «نميلاو رانملا :هباتك يف يرمعلا هللا دبع نيسح روتكدلا اهرشن داعأو «289-292 :[م1927]
 ةيطفنلا تافاشتكالا ىلوأ قيقحت يف لضفلا نيرك زلراشل دوعيو :«486-508ص «م1987 ؛ركفلا راد
 ةبتكم :ةرهاقلا ءنرق فصن يف يتاركذم :اشاب قيفوت دمحأ :رظنا .مإ939 ةنس يفوت ؛ةيدوعسلا يف
 «ندنل ءةنواعطلا ماهد ةمجرت ءةكلمملا :يسيل تربور :313/3-323 ؛م1936 .ةيرصملا ةضهنلا
 .ركفلا راد :قشمد .دط .يرمعلا نيسح ةمجرت .برغلاو نميلا :وروم كيرإ 1610-١178 صع م7

 «م1982 ؛ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم توريب .برعلاو ةيكيرمألا ةسايسلا :145-146ص :ءم7
 .26-32 ص



 لوح ةديدش تاشقانمو ليوط ثيدح هعم يل ناكو ؛ماشلا قشمد ةنيدمب سالاب

 عيمج نم مغرلاب أتاب ًاضفر بادتنالا اوضفر نيذلا ةمدقم يف تنك ذإ «؛بادتتالا

 ءاكريمأ بادتنا اوبلط نيذلا دهعلا كلذ يف ةينطولا وعّدُم امب موقي ناك يتلا تاياعدلا

 وأ ءايح نود اومصوو ءأتاب ًاضفر اسنرف بادتنا اوضفرو ءايناطيربف اكريمأ نكت مل نإو

 انف ءاهدصا نت ناي ياصالا ضنر نم لك لج
 هفطلو ةفورعملا هتحارصب يل لاقو ءاذه يفقوم نم نيرك رتسملا بجعت

 يف ةيكريمألا ةعماجلا يجيرخ نم دالبلا هذه يف هتلباق صخش لوأ كنإ :روهشملا

 يفقوم نم ّرس هنكلو ؛لودلا نم اهريغو اكريمأ بادتنا ضفرب نيلئاقلا نمو «توريب
 ذحأو هناونع يناطعأو عامتجا لوأل اننيب ةقادصلا ىرع تنكمتو .هعم يتحارصو

 ؛ةيروسلا ةروثلا دعب اهيلإ يئاجتلا ءانثأ يف رصمب هتلباق 1926 ةنس رخاوأ فو «يناونع

 .ةلحرلا هذمب مايقلاب تيضرف «نميلاو زاجحلا ىلإ ةلحر يف هقفارأ نإ يلإ بلطف
 ف ةدم كلانه انيضقف زاجحلا ىلإ 1926 ةنس لوألا نوناك رخآ ف انرفاس لعفلابو

 نوميملا نميلا رطش انهحو انيلو مث .دوعس لآ لصيف ريمألا ومسلا بحاص ةفايض
 هذه انتلحر يف ًافويض انللحو 1927 ةنس يناثلا نوناك رهش فصتتنم يف هيلإ انلصوف
 انكو - نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا - نيدلا ديمح ىبحي مامإلا ةلالحلا بحاص ىلع

 نيرك رتسملا هل حضوأو ًارارم هانلباقو .هفطعو هتوافح عضوم نميلاب انثكم ةدم لك
 ينلعج ام ةنيمثلا حئاصنلا نم هل مدقو «ريثكلا ءيشلا نيرمعتسملاو رامعتسالا نع

 ةرصن يف هينافتو برعلل هبح ةديكأ ةروصب يل تبثو ءأريثك لحرلا اذه مرتحأ
 .فيعضلا

 بتكأ نأ ءايفوألا ءاقدصألا نم نوريثكلا يلإ بلط نميلا نم انتدوع بقعو

 ةينيطسلفلاو ةيرصملا دئارجلا يف تالاقملا ضعب تبتكف ؛هذه يتلحر نع ًائيش مهل

 ءاريثك هلاوحأ تسردو ةثلاثو ةيناث نميلا ىلإ تلحترا ءانثألا كلت قو «ةيروسلاو
 تاللاقملا هذه نم يل راصف «ةيقشمدلا (ةريزجلا) ةديرح يف هنع ةباتكلا تلصاوف

 تاللاقملا هذه عبط يناوحخإ نم ريثك يلإ ذبح دقو ءاهرحآ ىلإ اهوأ نم يتلحرل فصو
 دالبلا فصو هيف يدئارو ؛باتكلا اذه تعضو محتدارإ دنع ًالوزنو ءصاخ باتك ف
 ةمدخلا كلذ نم يدصقو ءامتدهاشو اهتيأر امك ًاحيحص ًافصو ةديعسلا ةيبرعلا
 .دصقلا ءارو نم هّللاو ؛ةماعلا



 "ةيركسعلاو ةيراجتلا اهتيمهأو ندع"

 ةيلاطيإ ةرحئاب تنكرف «نميلا ءاعنص ىلإ رصم نم ةلحرب ماوعأ ةعضب ذنم تمق

 اذه تازجعم نم ةرجعم تءاجو تاالصاوملا تلهسو تافاسملا تبرقف ناسنإلا

 لحم ال تاسفانمو ًاداقحأ بوعشلا ضعب نيب فسألل ايو تدجوأ اهنكلو «نامزلا
 ءاهزكرع ةميظع اهنكلو ءاهقيضو اهمجح رغصل ةريقح احمتاذ يف يهو «نآلا اهركذل

 .برغلاو قرشلا نيب لصوملا رصتخملا قيرطلا امنأل

 رمحأ هومس يذلا رحبلا كلذ ءعساولا هللا رحب ىلإ ةانقلا نم ةرخابلا تحجرخ
 هلحاوس ضعب ىلع ءارمح ةيناجرم بعش اهللختت ةريثك ةيرخص باعش دوجول

 باعشلا هذه هايم حطس ىلع ناسنإلا ىريو «يبرعلا جيلخلاو ندعو ةدجك ةيرخصلا

 ام يف ريثأت تابنلا اذمل ناك امرو «متاق رمحأ امتول يئام تابن قاروأ امتاهج مظعم يف
 .ةرثكب روخصلا نيب دحوت يتلا ةيناجرملا كامسألاو ءارمحلا فادصألا نم هلوح شيعي

 تقو سمشلا قورش لبق دهاشي ناسنإلا نأل رمحألا رحبلا يم هنأ ضعبلا معزيو
 لصتي نأ ىلإ كلذك لظيو «ةقرزلاب ًابرشم أامتاق رمحأ ًانول ًايموي لصحي يذلا رزجلا
 .ميظعلا رحبلا ضرع يف ىربكلا ءاملا ةلتكب

 نم ةدحاو ءانيم ىلع اهيف جرعت ملو مايأ ةعبرأ يف رحبلا اذه انترخاب تزاتجا

 عوصمو نكاوسو كادوس روبو «يويسآلا لحاسلا ىلع ةدحجو عبنيك ةريثكلا هيناوم

 نورقلا ذنم تلاز ام - نادوس روب الح ام - دالبلا هذه نأل كلذو .يقيرفإلا ىلع
 ف الإ نفسلا اهدصقت الو «ةراجت الو اهيف ةعانص الف ةيعيبطلا امترطف ىلع ىلوألا

 شيتفتلا دعبو ءءاسملا يف - تحب ةيزيلكنإ ءانيم مويلا يهو - ندع ىلإ انلصو
 ءربلا ىلإ لوزنلاو ةرخابلا ةرداغمب انل حمس رفسلا تازاوج ةبقارمو يكرمجلاو يحصلا



 ىلع هتدحوف "ليتوأ دنرج" ىمسي ريبك قدنف ىلإ أوت تدصقو .نينمآ ةنيدملا انلخدف
 .بناجألاو نييناطيربلا نم هينكاس َلُجَو ثيدحلا يبوروألا زارطلا

 نم مسقلا كلذ يف فوطأ تذحأو قدنفلا نم تلزنف حابصلا يف تركب

 دقو «دونحلا ضعبو نييبروألاو نييناطيربلا زكرم وهو ؛"يهاوتلا" هل لاقي يذلا ةنيدملا
 ةأطو ففخي زارط ىلع هلزانم تينبو ءتلفسإلاب تشرفو أديح ًاديبعت هقرط تَدَبُع

 مدقلا ةرك بعالم تميقأو قئادحلا ضعب قرطلا بناوج ىلع تسرغو ءديدشلا رحلا
 .ةيضايرلا باعلألا نم امهريغو سنتلاو

 ةهوف يأ "رتيرك" ةيزيلكنإلاب اهل لاقي يتلا نيينطولا ةنيدم ىلإ تدعص مث نمو
 ءانسح ًاميظنت ةمظنم امتدحوف «تارتم وليك ةعضب يهاوتلا نع دعبت يهو «ناكربلا
 ىلإ نحشلل امهّدعتو ةرثكب دولحلاو نبلا عاتبت يتلا ةيبنجألا تالاكولا نم ريثك اهيفو
 .برغلا

 دلبلا ةراحت رصحنتو .برعلاو لاموصلاو جونزلاو دونما نم طيلخ ندع لهأو
 ةميدقلا ممتاداعب نيكسمتم نويلوصألا ناكسلا لازي الو «ءابرغلاو دوهيلاو دونحلا يف
 محنأ سانلا هلاجر ضعب مهوي ًابكوم دايعألا دحأ يف تدهاش دقف «ةبيرغلا محتافارخو

 موقيو ؛ىدملاو رجانخلاب مهسفنأ مهضعب برضيو ءاهقوف نوريسيو رانلا نولكأي
 ءاسن تاقبطلا عيمج تالفحلا هذه روضح يف كرتشيو «ليخلا بعلو صقرلاب ضعبلا

 الف «بناحألل ًامادخ اوحبصأ برعلا نيينطولا ةيرثكأ نأ هل فسؤي امئو ءالاجرو
 حسمو ةلامحلاو كمسلا ديصو لزانملا ف ةمدخلاك ةئيندلا الإ لاغشألا نم نوطاعتي

 يفو .ربلا ىلإ ةيراجتلا نفسلا نم زاكلاو محفلا ًاصوصخو عئاضبلا لقنو ةيذحألا
 نومتل رمحألا رحبلاب ةراملا رخاوبلا عيمج اهيلإ دفت محفلل ةدعاق ندع نإ ةقيقحلا

 سسأ دقو «برحلل ةدعاق ًاضيأ يهف محفلل ةدعاق امنأ ىلع ةوالعو .اهنم اهسفن

 نم اهريغو تومرضحو جحلو نميلا ىلإ اهنوريسي «ممتارايطل ًاراطم اهيف نويناطيربلا
 عفادملاب اهوززع ةنيصح ًاعالق ةيلاعلا اهلابج ىلع اوماقأ ممنأ امك ,ةيمحملا دالبلا

 دنع رخاوبلا زايتحا نود لوحتو ءرحبلاو ربلا نم موجه لك ندع نع أردتل ةمخضلا
 نم ةلسلس ندع ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإ دجويو ؛بدنملا باب قيضم موزللا
 اهنم دحاولا عسي ةميظعلا جيراهصلاو دودسلا امباعش نيب نومدقألا ىنب ةيلاعلا لاب



 ىلعألا ئلتمي امنيحف ءضعب باقرب اهضعب ذحأيو «تانولاغلا نم ةفلؤملا فولألا

 .اهعمجأب ئىلتمت نأ ىلإ كيلاود اذكهو ءلفسألا ىلإ ههايم ضيفت

 ًانوزخم ىقبيف «لابجلا يف رطمت يتلا راطمألا نم جيراهصلا هذه ىلإ ءاملا يرجيو
 .مهجئاوح ءاضقل سانلا هلمعتسيف ظيقلا مايأ ىلإ اهيف

 نم ةفئاط هتماقأ لكيه ندع ةنيدم نم ةبيرقلا يباورلا ىدحإ ىلع دحويو

 اهمهتلتو ريطلا حراوج يتأتف هحطس ىلع محتاومأ ثفج نوعضيو .هيف نوّلصي سوحما
 .ةميظع ةعرسب

 نيب ةداع رفاستو «ةديدحلا ىلإ ينلقت ةرحاب رظتنأ مايأ ةدع ندع يف تمقأ

 رخفأ تبكرف ظحلا يدعسأ دقو .ةرم مايأ ةرشع لك ةريغص رخاوب ةديدحلاو ندع

 اهتلومحو "ايقيرفأ" اهمساو "ةحالملل ةيدنه ةكرش يهو" يجوهقلا ةكرش ىدل ةرخاب
 ةجردلا فو «ةيبور 45 ىلوألا ةجردلا يف بكارلا نع ةكرشلا هذه ىضاقتتو نط 0
 مهعيمج لب ءاماكرل ًاماعط ةرخابلا مدقت الو «تايبور رشع رهظلا ىلعو «30 ةيناثلا
 ندع نيب ةفاسملا نأ عمو «مايأ ةعبرأ وأ ةثالث رفسل فاك ماعطب مهسفنأ نودوزي

 انتنيفسف موي نم لقأ يف ةريبكلا نفسلا اهزاتحت ًاليم 235 ىلع ديزت ال ةديدحلاو
 اذإ مايأ ةتس وأ ةسمخ ًانايحأ ىقبت امتأ انل ليق دقو ءمويلا فصنو نيموي يف امتزاتحا

 .ايزطصم رحيلا ناك

 لايقتسا ريخ هفويض لبقتسي دمحم مالسإلا فيس ريمألا

 ةليمج قحلا ف يهو «ةديدحلا ىلع انلبقأ رحبلاو ةنيفسلا نيب ميظع عارص دعبو

 ناردج ىلع ةيبهذلا اهتعشأ ةلازغلا تقلأ دقو ءًاحابص تقولا ناكو «جراخلا نم ًادج
 اذه نأكو «بولقلا عماجمب ذحأي ًاساكعنا راونألا كلت تسكعناف ءاضيبلا ةنيدملا

 هيلع ديزم ال ءطبب ربلا نم برتقتو انيوهلا ريست تذحأف انتنيفسل ذل ليمحلا رظنملا
 ناكو ءًاميظع ًادادتشا دتشت حايرلاو ًائيشف ًائيش صقانتي ناك ءاملا قمع نأل كلذو
 هيمسأ نأ عيطتسأ الو ءأفرملا نم انبرتقا املك ةصاخ ةلآب ءاملا قمع سيقي انتراحب دحأ
 نكمي الو «ةريبكلا ندملا يف ةيعانطصالا رحبلا تامامح هبشي ريغص ضوح هنأل .أفرم

 .فصاوعلاو عباوزلا نابإ هيلإ ئجتلت نأ ًايعارش ًاقروز نيرشع نم رثكأل



 يتلا ةريبكلا جاومألا ةيشح أفرملا نم ةديعب ةفاسم ىلع اهاسرم ةنيفسلا تقلأ

 موي لبق تريط ينأل ًالاح ربلا نم بكارملا انيتأت نأ ًارظتنم تنكو ءاهفذاقتت تناك

 اهيف هئبنأ مالسإلا فيس دمحم موحرملا ةديدحلا لماع ىلإ ةيكلسال هيقرب انلوصو
 ةعساتلا ةعاسلا برق الإ بكرم لوأ انتأي ملو ينظ باخ ظحلا ءوسل نكلو ءانئيجمب

 ىلإ ةلاسر تبتكف «لوزنلاب ناطبقلا انل نذأي ملف اهيلع بيبطلا رضحي ملِو .فصنلاو
 بهذف «ربخلا ةقيقح اهيف هومسل تنيبو بكرملا نابر عم اهتلسرأو مالسإلا فيس
 ,حيرلا حانج ىلع انيلإ رياطتت ةيعارشلا بكارملا اندهاش ليلق دعبو «هيلإ امب نابرلا
 سرافلا دوقي امك ةبيرغ ةقدب اهدوقي امتابر ناكو «هللا مساب انرسو (!)اهادحإ انيطتماف
 ةروهشم ةديدحلا نأل لمعلا اذه يبرعلا راحبلا نسحي نأ بيجعلا نم سيلو «هداوج
 ءامسأ مهدنع الو «ةرثكب امنوعنصي مويلا اذه ىلإ مهو ؛ةيعارشلا اهنفسب مسقلا ذنم

 ؛ةميعزلاف «ةريطقلا مث يروا :اهرغصأل لاقيف «بكارملا مجحلا ةبسنلاب ةبترم ةددعتم
 انتنيفس نع يعارشلا انقروزب دعتبن اندك امو .ةنيفسلاف «ةلغبلاف :ةيعاسلاف ءكبنسلاف

 ميلا يف اهنم هسفنب ىقلأ لحجر ىلإ اهنابر راشأف ةيعارش ةنيفس انتلباق ىتح "ايقيرفأ"
 لمحي مالسإلا فيس لوسر هب اذاو ءانتراحب هطقتلاف ءانوحن لبقيو ةفخب حبسي ذحأو
 «ةرخابلا نم هيلإ اهتلسرأ يتلا ةيكلساللا انتيقرب ذحأي مل هنإ :اهيف لوقي هنم ةلاسر يل
 اهريسو كيبانسلا دادعإب رمأ هنأو «حايرلا ةدش ببسب بعص انيلإ لوصولا نأ ركذيو

 نأب هيف هل نذأي ًاصاخ ًاريرحت بكرملا ناطبق ىلإ ررحو ؛تابوعصلا عيمج مغر انيلإ
 .روتكدلا ءيحم مدع مغر ربلا ىلإ لوزنلاب انل حمسي

 ةديدحلا ءانيم #

 المخ ربلا ىلإ بكرملا نم لاحرلا ضععب انلقتف ءانكمنأ دق بعتلاو أفرملا انلصو
 نم دفوم هنإ لاقو «ةديدحلا ةطرش ريدم اضر يدنفأ دمحم يلباقف ,«فاتكألا ىلع

 فيس ومس رقم ىلإ هاّيإو تدعصف ءانلابقتسال مالسإلا فيس دمحم ريمألا لبق
 مث ,ةوهقلا نم ًائيش انبرشو «ةفولأملا تالماجملاو ةبيطلا تايحتلا انلدابتف «مالسإلا

 ةمودهملا رودلا ضعب قيرطلا يف يرظن تفل ءيش لوأو .انلوزنل ةدعملا رادلا ىلإ انبهذ
 ناونع اذه :لاقف ؟اهرايمتا ببس نع رادلا ىلإ انقفار يذلا ةطرشلا ريدم تلأسف

 .صنلا يف تدرو امك اهانكرت دقو ءركذم بكرملا (1)



 نايلطلا برض اياقب هذه :لاقف !حصفأ :تلقف «ةينفلا اهراثآ نم رثأو ةيبرغلا ةيندملا

 .اهدعبو ىمظعلا برحلا لبق يأ 1915 ةنسو 1912 ةنس يف ةنيدملل ناطيربلاو

 رودلا :راودأ ةثالث تاذ ةحيسف ًاراد اهاندحوف انلوزنل ةدعملا رادلا ىلإ انلصو

 رود ضعب ةديدحلا رود هبشتو ءنكسلل ثلاثلاو يناثلاو ءتاناويحلل صصخم لوألا
 ففختتل ةريثكو ةريبك ذفاون تاذ سلكلاو رجحلاب ةينبم اهعيمجو ؛زاجحلا يف ةدج

 .رحلا ةأطو

 مالسإلا فيس دمحم موحرملا بتكم اهنم تيأرف ذفاونلا ىدحإ يف تسلج

 يف نوللا رمحأ ملع هباب ىلع فرفري راودأ ةعبرأ وذ محخف رصق وهو ةديدحلا مكاح
 .ةيلكوتملا ةموكحلا ملع وهو موحب ةسمخ هبناوج ىلإو فيس هطسو

 ةملك نميلا يف هيلع نوقلطيو "ياشلا" نم سأكب ينيتأي نأ يهاطلا ىلإ تبلط
 هتحولم بهذت الو حلام ةديدحلا ءام نأل ًامغرم اهتبرش ّيلإ امب ءاج املو "يهاش"

 اهيحاوضو ةديدحلا يف رصبلا حّرسأ ًاسلاج تنك امنيبو ءركسلاو ياشلا عم: دج

 يهاشلا برشو ًاليلق حارتسا ام دعبو ءانب بيحرتلاو انترايزل ِتأي ةيدلبلا سيئرب اذإو
 ةبسنلاب ةريغص امتدجوف ءاهقاوسأو اهعراوشو اهنقزأ يف انفطف ةنيدملا ىلإ هتبحصب انلزن
 «يعارشلا رداقلا دبع ديسلا اهتيدلب سيئر ةمحب كلذو «ةفيظن اهنكلو ءاندالب ىلإ
 يهو ءنْبَلا نزاخم يفاوط ءانثأ يف تدهاشو ؛«طيشنو يكذ رمعلا لبتقم ف باش وهو

 اهضعب ف لمعت ةريبك فرغ اهفارطأ يف حيسف نحص امل ةريبك تاناخ نع ةرابع

 سلجي نزحخملا بحاصو ؛نحشلا وأ نزخلل هريضحتو هريشقتو نبلا فيظنت يف ءاسنلا
 .هتليكرأ نحخدي هنزم باب ىلع ريرسلا هبشي ريبك يسرك ىلع ةداع

 بحرف هرقم يف ةيمبر ةرايز هترايزل - هللا همحر -ريمألا وم اناعد رهظلا دعبو
 مامإلا انالوم نم ةددشم رماوأ ىقلت هنإ :لاقو فطللاو ةشاشبلا نم هيف دهُع امب انب

 نم وأ هنم ردبي دق امع ًأمدقم انل رذتعاو ءانتحار نيمأتو انب ةيانعلاو انماركإ بوجوب
 .ةيعيبطلا محترطف ىلع نولازي ال ممنإ :ًالئاق انوحن ريصقتلا نم دالبلا لهأ



 سلا في نلمساو فانشلاو يلا ةعارؤب ةياتفلا

 ينطولا ديشنلا يأ لمازلا

 نبلا نميلا تاعورزم مهأ نم 1 :لاقف ةعانصلاو ةعارزلا نع هوعم عم تنحنب

 ةعقاولا دالبلا عيمج يف اهممعيو ادئاز امامتها امب متهي وهف كلذل «بوبحلاو كابنتلاو

 نم ةددعتم عاونأ سرغ ىلإ ةريثكلا براجتلا دعب لصوت دقو ؛همكحو هذوفن تحت
 أومن تمنف ءاهيف ةفورعم نكت مل يتلا دالبلا نم اهريغو ديبز ةهج يف كابنتلاو نبلا

 نم روذبلا بلجيو نطقلا سرغب ًادج متهي مامإلا انالوم ةلالج نإ :لاقو ءًانسح
 ًاومغ دالبلا نع ةبيرغلا ةديجلا عاونألا هذه تغ دقو «دالبلا نم امهريغو اكريمأو رصم

 ضعب مامإلا بلحج امك ءأيجيردت اهسرغ نم نورثكيسو «عاقصألا ضعب يف ًانسح
 نأ نم دب الو هسرغ ىلع بعشلا عجشي ذحأو .نطقلا جلحل تاودألاو تاللآلا

 شوقنو هباوبأ ةفرخزو هبيترتو مالسإلا فيس رصق ةماخف نم انشهد دقلو اذه
 مل ةيتيز ةنهدأب هفوقس ناهدو ةيبرعلا راعشألاو ةينآرقلا تايآلاب هناردح ةنيزو هذفاون
 اذه رمأ نع نيلهألا دحأ تلأسف «نميلاو ةديدحلا رود عيمج يف اهلثم دهاشأ
 الو «رجاتك ةديدحلا ءاج يذلا تومرضح ءاينغأ دحأ رصقلا اذه ىب :لاقف «رصقلا

 ةيآ ءاجف نميلا جراخ نم هل هونب نيذلا لامعلا بلحجو اهنطوتسا اهيف ماقملا هل باط

 .اهروصقو نميلا رود ىلإ ةبسنلاب عادبإلا يف
 ميلس يركسعلا ماقمئاقلا "ماعلا شيلا دئاق يأ" ةديدحلا شيح ريمأ انراز دقو

 ؟ةيركسعلا هسورد اهيف ىقلت يتلا ةسردملا نعو هلصأ نع هتلأسف «يروخاف كب
 يف ةيركسعلا مولعلا سرد هنإو «يروخافلا لآ نم ةرصانلا نم هلصأ نإ :باحأف
 ةدم لك ناكو «نميلا ىلإ ءاج اهدعبو ءاطباض ًاماع 14 ايكرت يف يقبو ةينيطنطسقلا
 مامإلا شيح يأ ,يلكوتملا شيلا يق هتمدخب ًادح رورسم وهو ءاهيف ىمظعلا برحلا

 باجأف ؟ةيرايتخا مأ ةيرابجإ نميلا يف ةيركسعلا ةمدخلا له هتلأسف هللا ىلع لكوتملا
 دقو «برحلا مايأ لاحلا ةعيبطب دونج دالبلا لهأ عيمج نكلو ؛ملسلا مايأ ةيرايتحا امنإ

 ةتس يدنجلل عفدت ةموكحلاو ,مهرافظأ ةموعن ذنم قدانبلا لامعتساو لاتقلا اوفلأ

 امتأ امك «ةئسلا يق نيترم ةسبلأ هيطعتو «ةرهاشم «لابجلا يف ةسمخو (ةماهت ف تالاير



 غوبصملا وأ ضيبألا تيشلا نم بوث وهف يمسرلا سابللا امأ ءابارشو ًاماعط هل مدقت

 اهنمف ءاهبحاص قوذ فالتخاب امتول فلتخي ةريغص ةمامع سأرلا سابلو «قرزألاب

 ةمخضلا ةيركسعلا ةيذحألا امأو ,ةشكرزملاو ةنولملا اهنمو ءاقرزلا اهنمو ءاضيبلا

 .ًائيش نوسبلي ال مهضعبو ةفيفخلا لدانصلا سبلي مهضعبف «نميلا يف ةفورعم تسيلف

 دنحلا ضارعتسا يرجيو «ةالصلا دعب ةعمجلا موي دنحلا ضارعتسا تدهاش دقو

 "مكاحلا يأ" لماعلا دوعي امدنعف ءاهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا دالب يف ةعمجلا موي

 يننإ لاقي قحلاو .همامأ شيحلا رمي ةعمجلا ةالص نم نميلا قطانم نم ةقطنم يأ يف

 ءدب ئداب هتيأر دقو «ءاهبلاو قنورلا نم ةصاخ ةحسم ضارعتسالا اذه ف تدجو
 دونجلا سوؤرو ةيكرتلا ماغنألا ضعب همامأ فزعت هاقيسومو ةيركسعلا هتيشم ًايشام

 دشنيو ةيداعلا هتيشم يشمي وهو ةيناث لماعلا مامأ دوعي هتيأر مث «مئامعلا اهقوف عملت

 ديشن امأ .ًاليمج ًاصقر رجانخلاو فويسلاب صقريو ”لمازلا امل لاقي ةينطو ديشانأ

 ءصاخ لماز مامإللو «زوردلاو برعلا دنع ءادحلا هبشي ًادج بيهر وهف لمازلا
 ةالصلل هجورخ ءانثأ يف "هسرح يأ" ('!هتفكع هدشنت ءصاخ لماز مالسإلا فيسلو
 :مالسإلا فيس ةفكع لماز اذهو دالبلا فارطأ يف هفاوط وأ

 بتارملا ىلع قدي يذلا مالسإلا فيس

 دوعسلا دعس ةعلاط

 هتلود دناعي نم

 هنجسي رفاك لقأل ريبك نم

 بتارملاو رئازخلا هنم بعترت دومع وه

 دوهيلاو ىراصنلاو

 دعاقو متاق نيملسملا عيمجو

 انيلع ةبجاو هتعاط

 بحجاو ضرف

 دوهعلا قيثوت دعب



 دناعي وأ هسأر لش نمل دب ال
 دوقولا ران ىقتسي

 رصانملاو مدخت نجلا هرمأ تحت

 دونحملاب قلعت ام



 ةيعامتجالا تاقيطلا

 ريربلاو لامعلاو راجتلاو ةداسلا

 ةديدحلا ىفشتسم

 دجوي «معن :انل ليقف «دلبلا يف بيبط دحوي ناكاذإ انلأسف انمدح دحأ ضرم

 فظوم وهو «بيبطلا اذه هيلع فرشي ةموكحلل ىفشتسم دحويو «يلاطيإ بيبط
 ىلع قفنت ةموكحلاو «نيملسملا لام تيب نم هبتار لوانتيو مامإلا ةموكح ف يمسر
 ةيودألا مهنم ريقفلا ىطعت امنأ امك ءًاناجم هلوخدب نيلهألا عيمجل نذأتو ىفشتسملا

 ةينف ةفرغ هيفو بيترتلاو ةفاظنلا نم ةياغ يف هتدجوف ىفشتسملا اذه ترز دقو .اناحب

 دعاسيو «ريقاقعلاب ةءولمم ةريبك ةيلديصو ةلماك ةيحارج تاودأو ةيحارجلا تايلمعلل

 .عّوصُم نم هعم هترضح مهبلج شابحألا نم نيدعاسملا ضعب يلاطيإلا بيبطلا
 قيقر ءرشعملا سينأ ءفطللاو فرظلا نم ةياغ ىلع هاندجوف بيبطلا اذه انيعدتسا

 هنيبو اننيب ليوط ثيدح راد ةمزاللا ةيودألا هاطعأو انضيرم ببط نأ دعبو «ةرابعلا

 يف مدخأ تاونس ةدع يل راص :باحأف «نميلا يف ةماعلا ةحصلا نع هيف هانلأس

 مهضارمأو اهلهأ لاوحأ ىلع تفقوو نميلا دالب يف ًاريثك تفط دقو «مامإلا ةموكح
 بط ال هنأل ةفينع ةمواقم ضارمألا عيمج مواقت مهماسجأو ًادج ءايوقأ محنأ كش الو

 ىمحو يردجلا يه ًاعيرم ًايشفت نميلا يف ةيشفتملا ضارمألاو ,مدقلا ذنم ءاود الو اهيف
 «سفنألا قشب الإ يرورضلا محتوق ىلع نولصحي الو ءارقف يلاهألاو ءايرالملاو ديئوفيتلا
 .ةئاملا يف نينامث غلبت مهلافطأ تايفو نأو «ةددعتم ءاسن نوجوزتي منأو

 لسن نم ءافرشلا مهو ىلوألا ةقبطلا :تاقبط ثالث نميلا يلاهأ نإ :لاقو

 ؛مهيديأ لبقي مهآر نم لكو ءأدج نيلهألا رظن يف نومرتحم مهو ,نيسحلاو نسحلا
 :ةثلاثلا ةقبطلاو ؛هبشأ امو لامعلاو راجتلا نم فلأتت :ىطسولا ىهو ةيناثلا ةقبطلاو

 نم عئاضبلا لقنب نولغتشي اهدارفأ مظعمو «ةياغلل ةطحنم هذهو ربربلا نم فلأتت

 مهتانب نم مهوحوزي ال مهونطاومو "مادخألا" مهل لاقيو ؛,مهروهظ ىلع هيلإو رحبلا



 ربربلا اياقب نم مهنأ ىلع لدت محتأيه نكلو ءلوهجم مهلصأو ءمهنم نوحوزتي الو
 .ًاعيدق نميلا فارطأ ضعب ب اوحتتفا نيذلا

 رخاوبلا ضعب هيلع فقت يذلا ديحولا نميلا ءانيم يه مايألا هذه يف ةديدحلاو
 رهدلا لكأ دقف ةديدحلا نم مظعأ ءانيم ىضم اميف تناك يتلا اخملا امأو «ةيراجتلا

 ادبأ ةريبكلا ةيراجتلا رخاوبلا امب رمت ال ةياغلل ةريقح تحبصأو .«برشو اهيلع

 ةريثكف هتادراو امأو «بوبحلا فانصأ ضعبو دولجلاو نبلا ف نميلا تارداص رصحنتو

 ةيبروألا تاعونصملا عيمجو تيربكلاو تيزلاو زاكلاو كابنتلاو اهعاونأب ةشمقألاك
 نع يتأي اهضعبو «ةديدحلاف ندع قيرط نع أت تادراولا هذه مظعمو "تاودرخ."

 .نميلاف جحلف ندع ىلإ ربلا قيرط

 دويزلا ضعب مهنيب نإ الإ عفاوشلا نيملسملا نم ةيديدحلا ناكس ةيرثكأو
 .ةراجتلا نوفرتحي ءالؤهو دونهو نييروس نم ءابرغلاو

 ةديدحلا يف رحلا نأل رحلا ةأطو تفخ نأ دعب ليصألا يف موي تاذ تحرخ
 امب انلزن يتلا رادلا حطس ىلع مانأ يناثلا نوناك رهش طساوأ يف تنكو - ًادج ديدش
 ضعب ف يرظن ىعرتساف ءاققدم اثحاب دلبلا عروش فوطأ تذحأو - هتدش نم
 ءانثأ فو ءبيهر لكشب بابذلا ةرثك تايولحلاو تالوكأملا عيبل ةّدعملا قاوسألا

 دقو دنحلا ضعب هسرحي نيديلا فوتكم الحر تيأر ءأدج ًابيرغ ًادهشم تيأر يفاوط
 عمج ناكو ؛لبطلا كلذ ىلع برضي دونحلا دحأ ذخأو ءًريغص ًالبط هرهظ ىلإ اودش
 خب خب :ًايدانم ًابحاص أطخاس راس امفيك بكوملا اذه عبتي لاحرلاو دالوألا نم ريفغ
 .رمخلا براش اي

 رقاعي وهو ضبقلا هيلع يقلأ دقو ريكس هنإ يل ليقف ؛لحرلا رمأ نع تلأسف
 ريهشتلاو دلجلاب هيلع تمكحف «ناركس وهو ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ قيسو «ناحلا تنب
 هذه قبطت تناك ول اذبح اي :يسفن يف تلقف «ةفصلا هذه يه ريهشتلا ةقيرطو

 ..اندالب يف ىراكسلا ىلع ةدعاقلا



 ةديدحلا 2 ةيعرشلا ةمكحملا

 ىلع علطأل ةنيدملا ياوط ءانثأ يف امترز يفإ :لوقأ ةيعرشلا ةمكحملا ركذ ىلعو
 وكشي لحجر اهيلإ مدقت نأ امل رايز موي فداصو ء,ماكحألا رادصإو ةمكاحملا ةيفيك
 سلجيو ةمكحلا ردص ف سلجيي يعرشلا يضاقلا ناكو «هراد هباصتغال هبراقأ دحأ

 اهيف هلل دمحلاو - نيماحملل رثأ الو ؛هيلع ىَعَّدملاو يِعّذملا امهمامأو «هبتاك هبناج ىلإ

 ةلئسأ امهيلع حرطو «هيلع ىَعّدملاو يِعَّدملا ةدئاز ةقدب يضاقلا بوجتسا نأ دعبو -
 ةياحمن يف همكح يضاقلا ظفل ءصاخ لجس يف يعرشلا بتاكلا اهلجس ةريثك
 هذه يف عنصتلا وأ فلكتلل رثأ الو :ةعاس فصن نم رثكأ قرغتست مل يتلا ةسلجلا

 اهمكحو ءاهفلخ نم وأ اهيدي نيب نم ةيبوسحم الو سامتلا اهلخدي الو ,ةمكحملا

 .لاحلا يف ذفنيو ءرثكألا ىلع نيتسلج وأ ةسلج يف هيلع ناسنإلا لصحيو ءمربم
 «ةنيدملا يف ةيفارغوتوفلا روصلا ضعب ذحآ نأ تدرأو ةمكحملا نم تجرخ

 مهضعبو «ينروص ينروص :لوقي مهضعب «لاحرلاو دالوألا نم ريفغ روهمج ينعبتف
 ًائيش مهدحأ ىطعأو طلغ نإ ءرملل ليوو !شيشخب شيشخب :هتوص ىلعأب يداني
 .دنحلا ةوقب الإ مهيديأ نيب نم صلختي الو ؛هيلع روهمجلا موجحل ةضرع حبصي هنإف
 «نميلاب مهفاوط ءانثأ يف دنجلا ضعبب هفويض بحصي نأ مامإلا ةلالج داتعا كلذلو

 جارخإ نكمي ال هنإ همهفأ اذإو «هتروص بلطي لاحلل هنإف ًأدحأ ءرملا روص اذإو
 .قدصي الو بضغي ًاروف ةروصلا

 ودبلا نم خويش

 «ةرايزلا هل درأل ريدملا ىلع تحتعف ةطرشلا ةرئادب يفاوط ءانثأ ف تررم
 ءارحقلا ةليبقب يدامجلا ةريشع خيش يوغبلا ليعامسإ خيشلا :نم الك هدنع تدجوف

 :ًالئاق اممب هترضح ينفّرعف ءارحقلا ةليبقب رماضلا ةريشع خيش ريغصلا ميهاربإ خيشلاو
 ناك امدنع (لحاب) ف م1919 ةنس (!7بوكاج لينولولكلا ارسأ ناذللا امه اممنإ
 .مامإلا ةلالج ةلباقمل ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم ًابهاذ

 ءاهبادآو ةغللاب ملم ؛يزيلجنإ قرشتسمو يسايسو طباض (بوكاج) بوقعي .ف دلوراه :لينولوكلا (1)
 يماسلا بونملل ادعاسم لمع «ةيبرعلا روطعلا يف باتك هلو ؛ءفيرشلا ثيدحلاو نآرقلل سرادو



 ةرازوب نيطبترملاو نيقرشتسملا زيلكنإلا طابضلا دحأ وه بوكاج لينولوكلاو

 ف عورشم لمعلا اذه لهو ؟مامإلا فيض امترسأ اذامل :امهتلأسف «ةيناطيربلا ةيحراخلا

 رمآتيل اندالبل ىتأ يزيلكنإ سوساح لحبرلا اذه نأ (آ)انب لصتا :يناباحأف ؟امكفرع

 امثير ةنيهر اندنع هانيقبأ دابعلاو دالبلا ىلع ًاصرحو هرش نم ةفيخف ءاهيلعو انيلع
 فيض هنأب انئيني مامإلا لوسر انءاج الو «هرمأ ةقيقح نع مامإلا ةلالح عم انمهافت

 .لاحلا يف هحارس انقلطأ هتلالج عم ةرباخملاو ةرواشملل ىتأ

 امهو ءامهتجاذسو امهتسبلأو امهرظنمو نيلجرلا قطنم - لاقي قحلاو - ينبجعأ

 نيرزئم الخ نيدسملا ايراع - ةنسلا ىلع -- نيتيحللا (2اقيلح نيبراشلا اقيلح

 لدت ةلوتفم امهتالضعو «يساحن رممأ امهتولو ءرتستلا دصق امهطسو ىلإ امههادشي

 ةوطسلا ميظعو ةعاطلا مدعب كرتلا مايأ ذنم ةروهشم مهتليبقو ,سأبلاو ةدشلا ىلع

 ىلع يوغبلا ليعامسإ خيشلا ضقنا دقو ؛عفاوشلا نم اهعيمجو ةماهتلا نطقت يهو
 هتريشعب مامإلا لاجر كتفف .مهيلإ هتريشع عم مضناو ؛(2!قينارزلا ةروث موي مامإلا

 تاظفاحملا) ندعل ةرواجملا ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج تايمحملل ايسايس ادمتعمو ءندع يف يناطيربلا
 «ةقطنملا يف ةيناطيربلا ةسايسلا سسأ ميعدت يف اماه ارود ابعل «(نميلا نم ةلتحملا ةيقرشلاو ةيبونجلا

 نييسسايسلا نيبودنملل ايسايس اراشتسم لمع (م1914-1919) ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يفو
 ماقو برحلا كلت يف ازراب ارود بعل «(يبنللا تنوكسفو)و (تنجيو دلانجير) رصم يف نييناطيربلا
 يسيردإلا فيرشلا عم نيتدهاعم دقعف ءءافلحلا حلاصل اهئامعز دو بسكل قطانم ةدع ىلإ تالحرب

 عانقإ يف حلفي مل هنكلو «ةينامثعلا ةلودلا ىلع برحلا نلعيو ءاقلحلا ىلإ مظني هتلعج ريسع مكاح
 نم برقلاب ءارحقلا ةليبق هترسأ ةديدحلا قيرط نع م1919 ماع نميلل هترايز ءانثأو ؛ءىيحي مامإلا
 ةيبرعلا ىلإ مجرت يذلا هباتك يف هرسأ ةصق نع الصف بتك .رهشأ ةعبرأ اهرسأ يف لظو .لجاب

 تاساردلا ركرم :ءاعنص ءيحاوضملا دمحأ ريفسلا ةمجرت "ةيبرعلا ةريزجلا هبش كولم' :ناونعب
 نب عساولا دبع :اضيأ رظناو ءهدعب امو 263 ص :(م1983) توريب ءةدوعلا رادو ءينميلا ثوحبلاو
 ةبتكملا :ةرهاقلا .نميلا خيراتو ثداوح يف نزحلاو مومهلا ةجرف ىمسملا نميلا خيرات :يعساولا ىيحي
 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب ءبرعلا كولم :يناحيرلا نيمأ 4262-٠263 :ه1346 .ةيفلسلا

 .دعب اميف بوكاج لينولوكلا ةثعب رابخأ ليصفتلاب فلؤملا ركذيسو :197/1-205 (م1980) رشنلاو
 .انغلب يأ :انب لصتا (1)
 .اقيلط :اهباوصو اذك (2)
 ىلإ نوبستنيو ؛ةماهت لئابق قرعأو رهشأ نم قينارزلا ةليبقو .قينارزلا ةروث دعب اميف فلؤملا ركذيس (3)

 ةيلابهلاو دينجلا ونبو روهشم ونبو لوبقم ونبو دمحم ونب ؛مهعورفو ةيزاعملا لئابق مهنمو ءةرعاشألا
 فرطلا لهأ :هيقفلا تيب بونج نيذلا ىمسيو ءهيقفلا تيب ةنيدم مهدالب زكرمو ءمهريغو ةرداهبلاو

 .ةماهشلاو ةعاجشلاب قينارزلا لئابق زاتمتو ءيماشلا فرطلا لهأ :اهلامش يف نيذلا ىمسيو ؛يناميلا
 .739/1-740 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «636/2 «394/1 اهلئابقو نميلا نادلب عوجم



 ةديدحلا كب ةلوج

 لامعلاو عانصلا ضعب تيأرف ةنيدملاب يفاوط تمحمتأو ةطرشلا ةرئاد نم تحرحخ

 «يدنهلا بنقلا تابن نم لابحلا نوعنصيو ءاهفلو ةظيلغلا لابحلا لتفب نولغتشي
 انعانص اهعبتي يلا ةقيرطلا سفن هتعانص ف نوعبتيو اندنع بنقلا تابنلا اذه هبشيو

 نفسلا لجأ نم ةظيلغلا لابحلا هذه نولمعتسيو ؛بنقلا رشق نم لابحلا لمع يف
 .ةريبكلا

 لمعي حيسف ناكم رحبلا ئطاش ىلع دجوي لابحلا ةعانص ناكم نم برقلابو
 هذه ءانبل بشخلا نويلجيو «ةيعارشلا بكارملا ءانب يف راهنلا ةليط نوراجنلا هيف

 برقلابو «ةريبكلا اهجارحأب ةروهشملا ةيناميلا عاقصألا نم اهريغو (سنآ) نم بكارملا
 (ةرون) نميلا ف سلكلل نولوقيو سلكلا ةعانص اضيأ تيأر ناكملا اذه نم
 ةقيرطلا سفنب ئطاشلا ىلإ جاومألا اهفذقت يتلا ةيرحبلا ةراجحلا ضعب نم هنوعنصيو
 مهأ يه هذهو ؛ءطيسبلا نوتألا ةطساوب يأ ءاندنع سلكلا امب نوعنصي يتلا
 .ةديدحلا ف اهتدهاش يتلا تاعانصلا

 دجوي ناك اذإ ةراملا دحأ تلأسف مالظلا لبقأ تادهاشملا هذه نم يئاهتنا دعب

 كلت رطش يهحو تمميف ءاهتهج ىلإ يل راشأو ؛معن :باحأف «ةديدحلا نم هاقم
 اراونأ اهرثكأو اهربكأ تبختناف ضعب نم اهضعب ةبيرق هاقم ةدع ىلع تلبقأف ؛ةهجلا

 دونهلا تيأر ,مهدالبو مهسانحأ ةبسنب اهيف نيسلاج سانلا تدجوف اهيف تسلجو
 ةيحان يف نيسلاج نيملسملا ريغ يأ (17"ناينبلا" دونهلاو «ةيحان يف نيسلاج نيملسملا

 نيسلاج دويزلاو «دويزلا نع نيديعب مهدحو نيسلاج ةماحت لهأ تدحجوو ؛ىرخأ
 ءةلواطلا وأ درنلا وأ قرولا بعلي ًادحأ دهاشأ مو ءعيمجلا نع نيديعب مهدحو

 «(ويناب) ةيتيركسنسلا ةغللا نم يهو «ينايناب اهدرفم :ناينابلا :اهباوصو .فلؤملا اهدروأ اذك :ناينبلا (1)
 دونهلا راجتلا ىلع ةصاخ ةروصب قلطي حلطصملا ناكو ؛توناحلا بحاص وأ رجاتلا ينعتو

 رظنلا ضغب يدنه لصأ نم نيذلا وأ دونهلا راجتلا ىلع دعب اميف قلطت تحبصأ مث .(سودنهلا)
 لحاوس يف كلذكو «ةينميلا ةيلحاسلا ندملا يف ةددعتم ةيداصتقا ةطشنأ ةئفلا هذهل ناكو .مهنيد نع

 دنهلا رثأ :نافنانوب لوب :رظنا .يداليملا رشع عبارلا نرقلا ذنم ندع يف يح مهل ناكو ءايقيرفإ قرش
 2 ددعلا «(ءاعنص) ةيعامتجإلا مولعلاو راثألل يسنرفلا دهعملا «ةينمي تايلوح ةلجم ءديبز ةنيدم يف
 76-77 ص :(م2003)



 عيمج عنم - هللا همحر -مالسإلا فيس دمحم نإ :يل ليقف ؟كلذ ببس نع تلأسف
 .رسيملا راشتنا فوخ كلذو «ةمامتو ةديدحلا يف مكحلا مامز ملست ذنم باعلألا

 ديسلا ناك مايأو .كرتلا مايأ امب ًاحومسم ناك باعلألا عيمج نأ يثدحم نربخأو

 ةيحورلا تايورشملا تناك كرتلا مايأ فو .ةديدحلاب مامإلل الماع رداقلا دبع نيسح

 ىلع نيملسملاو دوهيلاو نييحيسملل ةينلع ةروصب يواهقلا يف نئابزلا ىلإ مدقت ًاضيأ
 نم مهمظعمو افلأ نيعبسلا ىلع وبري ذشقو ةديدحلا سوفن ددع ناكو «ءاوسلا
 .ريخألا ءاصحإلا بسحب افلأ 12 ىلع ديزت ال امنإف مويلا امأو «ءابرغلا

 يف بئارغلا نم تعمس امو تيأر اميف ركفأ انأو رادلا ىلإ ةوهقلا نم تدع
 تلوانت مث «مويلا كلذ نع قاركذم تنودف ةريغص ةلواط ىلإ تسلحو «راهنلا كلذ

 ينتمجاه ضوعبلا نم اشويج نكلو «مانأل رادلا حطس ىلإ تدعصو ماعطلا نم ائيش
 ذئدنع تمنف شارفلا ف ةيناث تيقلتساو ةيسومان عضول تررطضاف مونلا ينتمرحو
 .ائداه امون

 مامإلا فويض

 مث «ةماهت لابج فلخ سمشلا قورش تدهاشو ءاركبم تضمن حابصلا يفو

 :لوقأ ماعطلا ركذ ىلعو «رادلا ىلإ تلزنو ماعطلا تلكأو ياشلا نم اليلق تبرش
 مركت دقو «ةلماعم لضفأ لماعن انكف ,مامإلا انالوم ةلالج ىلع افويض انك اننإ

 مشحلاو مدخلا انيلإ لسرأف -هللا همحر - مالسإلا فيس دمحم ومسلا بحاص

 ضيبلاو نبللا :موي لك انل نومدقي اوناكو ءانتدعاسمو انتسارحل دنجلاو ءانتمدخل

 مزاوللا نم هيلإ جاتحن ام عيمجو راضخلاو محللاو زرألاو ركسلاو ياشلاو ةوهقلاو
 مل اذإو ,مهمزاول عيمج نومدقي محنإف مهفويض ميركت يف محنأش وه اذهو «ةيرورضلا
 هتدارإ بسح هماعط هل لمعي. اصاخ اخابط هل نولسري مهتإف هاط فيضلا عم نكي

 .دالبلا لهأ ةداع بسح ال



 ةديدحلا لزانم

 نأ تظحالف هب طيحت ىتلا لزانملاو انلزنم يف ةذفانلا ىلإ سلاج انأو تلمأت
 لخادلا نم ةسلكم اعاد «سلكلاو نيطلاو رمحألا رحجآلا نم ةينبم اهعيمج

 ةرونلا تانسحم نمو "رحبلا ةراجح نم هنوعنصي يذلا سلكلا يأ" ةرونلاب جراخلاو
 ضرأ نأ تظحالو ءاهيلع ءرملا أكتا اذإ ةسبلألاب قصلت ال ضايبلا ةعصان ءاضيب امتأ
 ةريبك يهو حوطسلا كلذكو (17"ةسدعلا" نم ةعونصم لخادلا نم لزنملا فرغ

 .ةريثك بيرازم اهو ةحطسمو ةعستمو

 «ةليمج ةزراب ناولأب نوهدملا بشنخلا نم ةعونصم نميلا يف تويبلا فوقسو
 ذفاونلا باشخأ كلذكو ءاليمج ًارفح ةروفحمو «ًاضيأ بشنلا نم ةعونصم باوبألاو

 يتلا زجاوحلاك (صاصعخأ) ةيبشخ زجاوح اهيلعو ءليمج ًارفح ةروفخم ًاضيأ يهف
 رمحألا نوللا نوبغري مهو ؛نولم نايحألا بلغأ يف اهجاحزو ءقشمد يف لمعتست
 لوخد هعم نكمي يسدنه زارط ىلع ةينبم لزانملا عيمجو ءاريثك قرزألاو رضنألاو
 ًادج راح ةديدحلا فيص نأل ةرثكب ءاوهلا

 بلجلا لوألا رودلا ىلإ حطسلا نم ةدتمم ةحوتفم ةحسف دجوت لزنملا لخاد فو
 عبارلا رودلاو ثلاثلاو يناثلا رودلا امأو ءنزخمك ابلاغ لوألا رودلا لمعتسيو «ءاومما

 يأ نئازخلا نم ريثك اهناردج ف دجويو ,نكسلل اهعيمج لمعتستف نايحألا ضعب يف
 نم ينبم جردب ابلاغ يناثلا رودلا لإ دعصيو «سبالملا عضول لمعتست (بيلاودلا)

 ملالسلا هذهو .بشخلا نم عنصتف عبارلاو ثلاثلا رودلا ملس امأو ,نيطلاو رحآلا

 اهئيضتل ةريثك ذفاون اهب طيحت ةضيرع

 نم جيزم وهو ؛.(ضاضقلا) :نميلا لهأ ةيماع يف اهلباقيو «ةيقشمدلا ةيماعلا تادرفملا نم :ةسدعلا (1)

 لبق هايملا برستو ققشتلا نم اهتيامحل دودسلاو لزانملا حوطسو ناردج هب ىلطت ىصحلاو ةرونلا
 ةيقبتملا ناردجلا نم ريدك لازت امف ءهنم الكش لمجأو «تنمسإلا نم ىوقأ ناك هنكلو «تنمسإلا روهظ

 هيلع ضمت مل اهب مدختسملا (ضاضقلا) نأكو ةكسامتم ةيوق - لاثملا ليبس ىلع - برام دس نم
 ةدعل ه ةريضحت جاتحي ذإ .هدادعاو هريضحت ةقيرط ىلع صضاضقلا ةءاذرو ة هدوج دمتعتو .؛دوقع ةعضي الإ

 ةدع هب تايضرألا وأ ناردجلا ءالط دعب هنودهاعتي كلذكو «ةبيلقتو هطلخ يف اهلالخ نورمتسي «مايأ
 زكرمو فيفعلا ةسسؤم .2ط ءةينميلا ةعوسوملا :رظنا .فجي ىتح ءاسلم تاودأب كيلدتلاي مايأ
 .3-2403 (م2003/ه1423)ةيب برعلا ةدحولا تاسارد



 ةديدحلا 4 بناجألا

 ةدع نم فلأتت يهو ءاهعيمج اهتفطف «دلبلا يف يفاوط ممتأل رادلا نم تحرخ
 طيح «ضعبب اهضعب لصتم ةيراحب قاوسأ ةثالثو «لزانملا اهبناج ىلع تميقأ عراوش

 ىلإ ةشمقأ نم ةفلتخملا عئاضبلا قاوسألا هذه يف ضرعتو «ةيحان لك نم لزانملا امب

 .تاودرخو ركسو أشن ىلإ كابنت

 وهو «(وتارفيل) ةكرش اهاعد ةكرش فّلُأ ينانوي دحاو رجات ةديدحلا يف دحويو
 ةكرش دجوتو ءايناطيربو اسنرفو 5 ىلإ راجعا نميلا يب نبلا لوصحم مظعم عاتبي

 ةيسايس ةيموكح أ اضيأ هذهو «ةيسور ةلاكو ًاضيأ دجوتو «ةيموكح هبش هذهو ,ةيلاطيإ

 يبروأ رجات دحوي الو ؛قاطنلا ةعساو ةيعويش ةياعدب اهلاجر موقيو «ةيراحت اهنم رثكأ
 دونهلا راجتلا نم ريثك كانه نكلو «ثالثلا ةيبنجألا تاكرشلا هذه فالخ دحاو

 .نييروسلا نم دحاوو «كارتألا نم راجتلا ضعبو ؛(ناينبلا)و نيملسملا

 ةشمقألا عايتبا ىلع نييناميلا لابقإ نم مغرلاب هنأ فسألا ىعاود نمو

 عيسوتب نويروسلا متهي ال (اهدلا)و (ةيريرحلا تاياصلا)ك ةرثكب ةيروس يف ةعونصملا
 داوسلا نأ تلق اذإ غلابأ الو ءال ةياعدلا نم عون يأب نوموقي الو «نميلا عم مهتراحت
 فارشألا عيمجو ءاندالب (اميد) نوسبلي ىطسولا ةقبطلا نم نميلا ناكس نم مظعألا
 نحنف كلذ عمو ءامب نوهابيو «ةيريرحلا (انتايااص) نوسبلي ايلعلا ةقبطلا نم ةداسلاو

 اليثمت انلثي نم نادقف نع الوأ جتان كلذو ءانتاعونصمل ةياعدلا يف ادج نورصقم
 اطق نوديري" :يماعلا لثملا لوقي امك انراحجت نأل ًايناثو «دالبلا كلت يف ًايمسر ًايجراخ

 ىلع نوفرشي الو ؛مهتعاضبل ام ةياعدب نوموقي الف "لكأي الو داطصي بشح نم
 لثم ىلع ينإو ,ندع يف الو ةديدحلا يف ءالكو مهل دحوي الو ىتح :,مهسفنأب قاوسألا

 ىتمو .اهعمجأب نميلا قاوسأ ىلع اولوتسال نوؤشلا هذمب اليلق اومتها ول محنأب نيقيلا
 ةيمهأ كردي نييالم ةسمخ وحن مهددع غلبي نميلا ناكس نأ ميركلا ئراقلا كردأ

 .اهقاوسأ ةيمهأو دالبلا كلت عم ةراجتلا



 ريبكلا دجسملا ةرايز

 هتنب دقو «عماجلا هل نولوقيو ريبكلا دجسملا ىلع تجرع قاوسألا ٍئاوط دعب

 ولح وهو «فارزلا ةئبا ةمطاف اهل لاقيو «ةنس ةئام ثالث ذنم طقسم لهأ نم ةأرما

 شوقن هبارحم قوف دحوي الو «ليمجو عستم هنكلو ءاهريغو طسبلاو داجسلا نم
 ةميدقلا راثآلا ضعب اهيف ظفحت ةيحاحز ةذفان هل ريغص بالود هبش دجوي لب ءاهريغو

 كب مدن دومحم يلاولا ءايشألا هذه بلح دق ؛"ملسو هيلع هللا ىلص" يبنلا دهع نم
 .ةينامثعلا ةلودلا مايأ عفاوشلل ءاضرإ زاجحلا نم

 يرحبلا ديصلا

 كمسلا يدايص نم ريهامج تيأرف رحبلا وحن ترسو عماجللا نم تجرخ

 ال ةنهم ةديدحلا قف كمسلا ديصو ؛ةماعلا ةحاسلا ِق هوعيبيل مهديص نولمحي

 .محللا صخرل ليلق هيلع بلطلا نأل ؛ةياغلل صيخرو ديحج كمسلاو ءاكحب ناهتسي

 ريمأب بقليو «ميهاربإ دمحأ ىعديو انيملا سيئر ترزو ءانيملا ىلإ يفاوطب تلصو

 .يكرت لصأ نم هلاخأو ءاديج ةيكرتلا نقتي نسم لحجر وهو ءرحبلا

 يدشرلا بتكملا

 ؛يراخبلا قداص يدنفأ دمحمو «نابتسكلا دومح هيقفلاو ,يريثكلا يدنفأ دمحأ

 نوملعتي «نيتئام وحن هيف بالطلا ددع غلبيو ؛مهريغو «يراخبلا قداص ناميلسو

 مساب اضيأ نميلا يف فرعيو «(بيتاتك) هعمجو (باّتْكلالِب يبرعلا نطولا يف فرعي ام وه :بتكملا (1)
 كلذكو هنودوجيو نآرقلا نوظفحيو ةباتكلاو ةءارقلا ئدابم اهيف نوملعتي لافطألا ناكو ؛(ةمالعملا)
 يف نوكتي «ةمالعملا وأ بتكملا ناكو ,ءباسحلا تايلوأو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا ئدابم نوملعتي
 نم (يدشرلا بتكملا) نأ كلذ دعب تفرع مث :تلق .هراوجب وأ دجسملاب ةقحلم ةدحاو ةفرغ نم بلاغلا
 يف ةيكرت تاملك :عوكألا ليعامسإ يضاقلا :رظنا .ةيوناثلا ةسردملا ينعتو .ةيكرتلا تاحلطصملا
 .149ص «[م13]1980 ؛يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم «ةيناميلا ةجهللا



 كلذ ريغ ىلإ «ةيفارغحلاو باسحلاو هقفلاو نآرقلاو وحنلاو فرصلاو ةباتكلاو ةءارقلا
 هتبغر - هّللا همحر - دمحم مالسإلا فيس ومس يل ىدبأ دقو «ةيئادتبالا مولعلا نم

 اذه ىلع اوفرشيو دالوألا اوسّرديل ةيروس نم نيملعملا ضعب بلج يف ةديدشلا
 دهاحجملا قيدصلا خألا تعنقأ رصم ىلإ ٍتدوع دنعو «بتاكملا نم هريغو بتكملا

 يبلف «ةديدحلا بتكم ةيريدم ملستو نميلا ىلإ هباهذ موزلب يسلبارطلا يدماحلا لداع

 .اذه انموي ىلإ كانه لازي ال هلاححأو روف نميلل رفاسو - هللا هظفح - يبلط

 ىلع مهتدجوف مهضعب تثداحو هتبلط تضرعتسا نأ دعب بتكملا نم تجرخ

 تلباقف كرمجلا ةرادإ ىلإ تبهذ مث «ةيزيرغلا ةهابنلاو يرطفلا ءاكذلا نم ميظع بناج
 نم لحر يرجخلاو ,موسرلا نأشب اليوط هعم تثداحتو ؛(!!يرختلا دمحم يضاقلا
 ةبحم هبحي مالسإلا فيس دمحم موحرملا ناكو ءعاجشو طيشنو يكذ «ةفورعملا لئابقلا

 ةفيظولا هذمب ماقف كرامجلل ًاريدم هنيع دقو «دئادشلاو تاململا دنع هب نيعتسيو ةمج
 حيدملاو ءانثلا رطعأ هنع تعم دقو ,فطللاو نيللاب سانلا لماعي ناكو «مايق نسحأ

 .مهتفداص نيذلا راجتلا عيمج نم

 يذ) يف دلو ءنيعر يذ رجح ىلإ هتبسن «ةباسنو «خرؤمو «هيقفو ضاق :يبرجحلا دمحأ نب دمحم (|)

 ىلوتو .ميريف «مونهألاف ءرامذ يف مث هدلب يف بدأتو هقفتو «ميري ءاضق «نابخ لامعأ نم ء(عرشي

 ةبساحملا ةسائر هالوو تامهملا ضعب يف ههجوف «نيدلا ديمح ىيحي مامإلا نم برقتو .ميري فاقوأ
 لتق املو .ةيدوعسلا ةينميلا دودحلا نأش يف ضوافتلل ما922 / ه1340 ةنس هبدتناو ؛ةلودلل ةماعلا
 ممالا ةمظنم يف هدالب ليثمتل هراتخاو ءهتناكم يرجحلل ظفح ءدمحأ مامإلا هنبا هفلخو ىيحي مامإلا
 عماجملاو ةيبرعلا ةعماجلا تاعامتجا ضعب يف كراشو «ةيلود تامهم ةدع يف هدفوأو «ةدحتملا

 وج يف ةرئاطلا تقرتحاف (نيصلا) نيكب ىلإ ةيتايفوس ةرئاط ىلع ةقادص ةلحر يف دفوأو «ةيملعلا
 ناكو :م1960/ه380 ةنس ءاعنص يف نفدو نميلا ىلإ لمحف هنامثج ذقنأو ءاهباكر لك يفوتو ءايناركوأ
 «م1940 ماع ءاعنصب عبط (اعنص دجاسم) اهنم ءابتك فنص دق ةيموكحلا هلامعأ بناج ىلإ

 يف عبط (اهلئابقو نميلا نادلب عومجم) و :م1944 ةنس عبط (اثيدحو اميدق نميلا خيرات نم ةصالخ)و
 ليعامسإ يضاقلا قيقحت ةمدقم يف هرابخأو هتمجرت رظنا .عوكألا ليعامسإ يضاقلا قيقحتب نيدلجم
 رانملا :يرمعلا نيسح ءلوحت/] :م1996/ه6 .هط « اهلئابقو نميلا نادلب عومجم باتكل عوكألا

 -1000/2 ةينميلا ةعوسوملا «24/6 يلكرزلل مالعألا ء«1987 ءرصاعملا ركفلا راد :قشمد :نميلاو
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 ةديدحلا راوجب ىنبي يسنرف أفرم

 لبانقلاب يديدحلا طخلاو افرملا نوبرضي نايلطلا

 ةديدحلا كرمج

 ةعساو ةحسف اهيف (ةلاكو) نم فلأتي وهو ءفيظنو مظنم ةديدحلا يف كرمجلاو
 فرغو تايانب ةدع تينب ةحسفلا هذه بناوج ىلعو ءءاوهلو سمشلل ةفوشكم

 .تايجاحلاو عئاضبلا عاونأ نم عون نزخل ةدعم ةيانب وأ ةفرغ لكو «ةريغصو ةريبك

 عيمج ىلع ةئامل نم فصنو نانثا هردق ًايكرمج ًامسر ةديدحلا يف نوذخأيو
 هردقو مسرلا اذه نوذخأي لب ءامسر اهيلع نوذخأي الف تادراولا امأو «تارداصلا
 .كالهتسالا ناكم يف ًاضيأ ةئاملا ف فصنو نانثا

 اهانب ناك يتلا تاعانصلا ةسردم ترزف ةنيدملا رهاظ ىلإ كرمحجلا نم تبهذ

 ذإ ؛ناسنإلاو نامزلا دي امب تبعلو تمدحت دق امتدحوف ةينامثعلا ةلودلا مايأ كرتلا
 تكف «ةماعلا برحلا دعب يسيردإلا شيحو مامإلا شيج نيب كراعم املوح تماق

 .ًاسرد اهالطأ تسّرّدو اكد اهملاعم ضعب

 ىبو ءاهمئادحو اهتينبأ ضعبب ب ىتعا - هّللا همحر - دمحم مالسإلا فيس نكلو

 راجشألا ضعب سرغو «ةريحب يأ (اناورداش) اهيف ماقأو قئادحلا يف ةريغص ةيانب

 تارايت اهنع عنميل ةسبايلا تاتابنلاو شقلا نم نوصحب قئادحلا نصحو «تانتابنلاو

 ةقيرطلا هذهبو «ىرخأو ةنوآ نيب ةمامحت فارطأو ةديدحلا حستكت يتلا ةفراحلا لامرلا

 .ةعيبطلا موجه اهنع عفد

 يكلساللا فارغلتلا ريديو «يقيرفإلا لحاسلا يف ةرمسأو عّوصم زكرملا اذه لساريو
 .(ءاوهلا راط) ب نميلاب يكلساللا نوعديو نايلطلا نم نييئاصخألا ضعب



 هايملا رابآ دتع

 اهقمع غلبيو (17يلاحلا" رابآ ىعدت ءاملل رابآ ةدع دجوت (ءاوملا راط) راوجبو
 رابآلا ءام نم ةحولم لقأ يهو برشلل رابآلا هذه ىلع ةديدحلا لّوعتو راتمأ ةسمخ
 .رحبلا ئطاش نم دعبأ امنأل ةنيدملا ف

 ةيانب مهل ىنبو «دنجلا نم ًاسرح اهيلع -هّللا همحر- مالسإلا فيس ماقأ دقو

 لقنيو «نيرتم وليك وحن ةديدحلا نع رابآلا هذه دعبتو ءاهتسارحل اهيف نوميقي ةصاخ
 ىلع ةيودي ءالدب ءاملا اهنم نوجرختسيو «تابرعلاو تاناويحلا ىلع اهنم ءاملا سانلا

 اهنم ءاملا عفر نكمأل امك ًاليلق ةموكحلا تمتها ولو ءاندنع ةفورعملا ةميدقلا ةقيرطلا

 ًاريثك المع سانلا ىلع رفوت كلذبو «ةيديدح بيبانأب ةنيدملا ىلإ اهبحسو تاخضملاب
 اميظع ءانعو

 بيثكلا سأر 4

 سأر) :هل لاقي رحبلا يف سأر ةديدحلا نم لايمأ ةرشع دعب ىلع دحوي
 ءانب مهوخي زايتما ىلع ةينامثعلا ةلودلا مايأ ف نويسنرفلا لصحتسا دقو (بيثكلا

 ًافرم ءانبل حلصي عساو يعيبط عقوم هنأل هايإ مهرايتخاب ًأدج اوباصأ دقو .هيف أفرم
 .ةريبكلا ةيراجتلا نفسلاو ةريغصلا ةيعارشلا بكارملا ىلع لهس هلوخدو «نيمأ

 اورفحو «تاودألاو تالآلا ضعب اوبلجف هيف مهلمع نويسنرفلا رشاب دقو
 امك هيف وسرت نأ نفسلا مظعأ ناكمإ يف راص ىتح هقمع يف اودازو ضوحلا ضرأ
 ىلإ - توريبو قشمد نيب يديدحلا طخلاك - ًاقيض ًايديدح ًاأطخ هبناحي اودم
 طخلااذه ىلع تاراطقلا تراسو «لجاب نم برقلاب ةريغص ةيرق يهو «ةيمنطلا

 م1912 ةنس ةينامثعلا ةلودلا ىلع برحلا ايلاطيإ تنلعأ امل نكلو «ةزيجو ةدم لعفلاب
 «نويسنرفلا هانب ام عيمج تبرخف ناكملا اذه تبرضو ةيبرحلا اهنفس ضعب تلسرأ
 ةرسكملا تارطاقلا اياقب ضعب نيعلا مأب تدهاش دقو

 حلاملا ريغ (بذعلا) يأ ءولحلا ىنعمب ةيماعلا ةجهللاب وهو .يلاحلا :باوصلاو ءيلحلا :عوبطملا يف (1)

 .لبق نم راشأ امك .رحبلا هايم نم رابآلا كلت برق ةجيتن ةحولملا ضعب اهيف ةديدحلا هايم بلغأ نأل



 ضعب يف هولمعتساو يديدحلا طنخلا نويناميلا علتقا ىمظعلا برحلا مايأ فو

 دوعي نأ ناكمإلا يف ناك ًاريبك ًاعورشم ترس دق نميلا ةمامت نأ ةصالخلاو .مهتينبأ
 .ةريثكلا تاريخلاو ةلئاطلا حاب رأآلاب اهيلع



 لل



 ةفايضلل ةدم لقأ يه هذهو «ةديدحلا ىلإ انلوصو ىلع مايأ ةثالث يضم دعب

 ايتللا" دعبو ؛ءاعنص ىلإ رفسلاب انل نذإلا - هّللا همحر - مالسإلا فيس نم انبلط

 .انبلط ىلإ انباجأ " يتلاو

 ومسلا بحاص يثوأ نأ ةديدحلا نع ثيدحلا كرتأ نأ لبق يب ردجي نكلو

 هفصأف هب ينطبرت يتلا ةقادصلا قوقح نم ًائيش مالسإلا فيس دمحم موحرملا يكلملا
 دقفب نميلا تباصأ يتلا ةميسجلا ةراسخلا ىريل هلامعأ ضعب ركذأو «ميركلا ئراقلل

 :لوقأف ميظعلا ذفلا لحرلا اذه

 مالسإلا فيس ريمألا

 هسورد ىقلتو ؛مامإلا هدلاو ةلالج رجح يف ىبرتو ,ءءاعنص يف هللا همحر أشن

 ميظع بناج ىلع ناكو ءرعشلاو ثيدحلاو ةينيدلا مولعلا يف عربف ؛مالعأ ءاملع ىلع
 يف ةيسايسلا ةيمهألا نم أفرملا اذهل امل ةديدحلا ىلع هدلاو هالوف ,ءاهدلاو ءاكذلا نم

 لك هتفيظو ةرادإ هومس نسحأ دقو ؛ءاوسلا ىلع بناحألا رظنو نييناميلا رظن
 ةيبنجألا تاموكحلا ضعبو نميلا ةموكح نيب لصولا ةلص ناكو ءناسحإلا

 ثراوك عوقو نود ةديدع فورظ يف - هّللا همحر - لاح دقو «سورلاو زيلكنإلاك
 «ةيناميلا ةيزيلكنإلا ةدهاعملا دقعل قيرطلا يسايسلا هئاهدو هتمكحب دّهمو «ةريثك

 ةيعارز تاودأ بلجف ةعارزلاب متهاو ؛جراخلا نم نيملعملا امل بلجف سرادملاب متهاو

 سرغ اهيف برج «دالبلا نم امهريغو ةيديزلاو ةديدحلا يف قئادح ةدع ماقأو ؛ةثيدح

 لا .. نقتلاو سديرالكلاو نطقلاو ياشلاك نميلا نع ةبيرغلا تاتابنلا ضعب

 دقو :مهوقع ردق ىلع سانلا ملكي ًاميكح ًاميحر ًاقيفش هّللا همحر ناكو

 ةنر هدقفل ناكو «ةديمحلا عابطلاو قالخالا هذمب ةيعرلا عيمج بولق هيلإ بذتحا



 موي مامإلا انالوم ةلالحجل تبتك دقو ؛مدقلا ذنم اهلثمب عمسن مل نميلا يف ىسأو فسأ
 ميركلا ئراقلل رهظي مامإلا ةلالج باوج ىلع عالطالا نمو «ةيزعت باتك هتافو

 ةيحتلا دعب هتلالح لاق :ميظعلا لحارلا كلذ دقفب نميلا تباتنا يتلا ةبيصملا ةحادف

 :هصن ام

 نم ةافوب ميسجلا بطخلاو ميظعلا باصملا يف مكتيزعت باتك انلوانت دقو"
 دهع نع دعبي وهو هراوج ىلإ هلقنف .هدشأ غلب ام دنع ؛هدنع ام هل هللا راتخا

 اذهو «بانجلا ولعو ةخسارلا مالحألا يوذ نيب مدقتلاو ,باهإلا ةوارطو بابشلا
 اضرلاب الإ انكسمت الو ربصلا ريغب عرذتن ملو «ءايحألا نم اهيف نم نأشو ايندلا لاح
 ءةمحرلا عساو زيزعلا ديقفلل ىلاعت هللا لأسنو ؛رمألاو يهنلا هل نم مكحل ميلستلاو
 ."مالسلاو ءازعلا نسحو ءافولا ىلع ىنسحلاب ةأفاكملا مكلو

 ىلوت يذلا مامإلا انالوم لحب نيسحلا ومسلا بحاص نم ًاباتك أضيأ تذحخأو

 ىعني قيقر باتك وهو «مالسإلا فيس دمحم موحرملا هيخأ دعب ةديدحلا ىلع مكحلا

 :هصن ام -هللا هظفح - لاق «نميلا ىلعو هيلع باصملا ةدش فصيو «هاحأ هيف

 ولح ىلع مكيلإ هللا دمحن انإف :دعبو «هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلا"
 ءأقفاد عمدلاو ءاقفاخ بلقلا ناك نإو «هرمأل ةعاطوا همكحل ًاناعذإ ٍّرمو ءاضقلا
 ملع وه ميسج ءزرو «يلاعملاب خانأ ميظع بط نم ءقدحم ىسألاو .ًاقبطم بركلاو
 ليبس يف دهاجملاو «ريبكلا حلصملا ,نيددحملا ةغبانو «نيدلا ردب ةافو يلاعلا مراكملا
 ءداشرإلا تايار رشن يف دجملا ,دابعلا نم دحأ لك ىلع قيفشلا «ريدقلا كلملا
 دمحم :مايألا ةنسحو «مالسإلا فيس .دالبلاب ةداعسلا جوأ ىلإ ضوهنلا ف دهتحاو
 نإو ءايلعلا هتافص اهنم تدل دقف ايندلا هتاذ تقراف نإ يذلا نينمؤملا ريمأ لحن

 الا راد نع تععفر ناو ةليمجلا هراثآ تدقف امف «ةليلحلا هيعاسم هنطوو هبعش دقف
 هتبرت ىلع هللا ضافأ «ةرطاعلا هاركذ ناسلب اهنم تعفترا امف «ةرهاطلا هحور رادك
 ؛ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت ةيكرلا هحور ىلع ملسو «ةبيصلا هتمحر بئاحس ةيكزلا
 .ةنسح ةنس نس نم باوث هل لزجأو هنطو تافرغلا العأ ف لعجو



 ديهش «ةمحرلاو ةفأرلا ديهش :اديهش تام هاوثم مركأو هل رفغو هللا همحر هنإو
 يذ رهش نم 16 ف جرح هنأ كلذو «ةدجنلاو ةعاجشلا ديهش «ةءورملاو ةيناسنإلا
 مامحتسالل هُواَمْفر هعمو ,ةحابسلا ديجي ناكو «لحاسلا برقب ةريزج يف هزنتلل ةجحلا

 ةثالث هئاقفر نم ناكو ءرحبلا برطضا ذإ كلذك مه امنيبف «ةسماخلا ةعاسلا وحن يف

 ةيلاعلا هسفن تقلأف «ةمالسلا ءاحر نيبو مهنيب جوملا لاحف .ريعقلا ىلإ اولغوأ دق

 مث لوألا دقنأف ءايانملا بلاخم نم كفئلوأ ذقنيل مطالتملا رحبلا جلل ف رهاطلا هنامثج

 .همكح ذفنو هملع يف قبس ام برلا ىضقف هب قلعت ثلاثلا ىلإ داع امل مث «يناثلا

 اناو ءنويعلا ىرجأو بولقلا ىروأ نإو .هاضق ام ىلع هلل دمحلاف ؛همكحل بقعم الو

 ."نوعجار هيلإ هلل

 ةماهت

 ومسلا بحاص انل لسرأ «ءاعنص ىلإ لاحرلا دش ىلع هيف انمزع يذلا مويلا يف
 تراسو «انجئاوح لمحتل لاغب ةدعو دنجلا نم ًاسرح مالسإلا فيس دمحم موحرملا
 رمحألا رحبلا نم دتمملا لهسلا يه ةمامتو «ًاليل ةمامت عطق نم نكمتتل ءاسم لاغبلا

 نم اهضعب يف غلبيف «ةددعتم نكامأ يف ًانيب ًافالتختا هعاستا فلتخيو «لابحلا لوأ ىّتح

 هترارح أبنجت ًاليل لفاوقلا هعطقتو ًأرتموليك نيثالثف نيرشعو ةسمخ ىلإ ارتموليك نيرشع
 نمو ءلجاب ىلإ انلصوتل ةرايس انيلا لسراف كلذك ريمألا ومس فطلتو «ةديدشلا
 ةيلاطيالا ةكرشلا دنعو «هوممس دنع الإ ةدوجوم ريغ ةديدحلا يف تارايسلا نإ ىهيدبلا

 .اهريسل ةحلاص قرط نادقف نع ىئشان تارايسلا نادقفو ؛ةيراجتلا

 نم امنإ مغر «ةيلود ةرايس اهعومجم يف تناكو هللا ةكرب ىلع ةرايسلا انيطتما
 اهكوشتواكو ءايلاطيإ عنص نم ةيمامالا امتالجع تناك «دروف لماعم تاعونصم

 ىرمخألا امأو ؛ةيزيلكنإ ةيفلخلا تالجعلا نم ةدحاوو ءاسنرف عنص نم يلخادلا
 زاكلا قيدانص اياقب نم نيعونصم اناك اهفقسو يبشخلا اهقودنصو «ةيكريمأ تناكف

 تداكامف ؛هلكلكب اهيلع خانأ دق رهدلا ناك املو «ةيلاطيإلاو ةيكريمألاو ةيزيلكنإلا

 اهحالصإ ىلإ انررطضا دقو «لقاثتملا ريس تراس ىتح ةديدحلا نم انب جرخت
 ىرق نم ةريغص ةيرق برق ليللا انكردأف «ةريثك تارم اهتييزتو اهئام رييغتو "اهطيبرت"و
 «قيرطلا بناج ىلإ ةليللا كلت ءاضق انررقو ءاهنم انلزنف «(ليهس ريد) اهل لاقي ةماحت



 ةدبعم قيرط الو ءامل حيباصم ال ذإ ليللا ريسل دادعتسا ىلع نكت مل انترايس نال
 انضمت حابصلا حبصأ املو ءءامسلا فحتلتو ضرألا شرتفن انتليل انيضقف ءاهيف ريست

 «ةراحلا دالبلا يف الإ دجوت ال يتلا ةبيرغلا راجشألا ضعب انبناج ىلإ اندهاشف نيركبم
 ةيربلا باشعألا ضعب ًاضيأ اندهاشو "84/2053" اسوميملا عاونأ نم عون يهو

 لامجلا تناكاذإ امع نييورقلا دحأ تلأسف «ةرذلاو نحدلاك ةيلحلا تاتابنلا ضعبو
 .باجيإلاب باجأف «ةبيرغلا راجشألا كلتو ةيربلا باشعألا كلت نم لكأت ةيشاملاو

 اهؤام لمعتسيو ًارتم 55 اهقمع غلبي ءام ركب ةيرقلا نم برقلاب اندهاش دقو
 لاوقأ انهاه تركذت .هيف ةحولم ال ذإ ةديدحلا ءام نم لضفأ وهو ءطقف برشلل

 اولاقو نميلا دالب اوراز نيذلا برعلا ءانبأ ضعب لاوقأو ةحبرفلا نم نيقرشتسملا ضعب
 مالكلا اذه نم تنقيأف "565116" يأ ةحلام ةلحاق اهتبرت نإ محتافلؤم يف ةماحت نع
 ال يتلا يه يملعلا ىنعملاب ةحلاملا يضارألا نأل ؛نولوقي امب ملع ىلع اونوكي مل محنأ
 .تابن اهيف تبني الو اهيف ةايح

 «ةيبرغلا تافلؤملا نم ريثك ف طالغألا هذه لاثمأ دحب نإ بيجعلا سيلو

 نم ملعي ال دالبب رمي يبنجألا لاحرلا وأ حئاسلا دحب نأ باجعلا بجعلا نم نكلو
 اهيف ثكميف ءريسبلا رزنلا الإ مهقالخأو اهلهأ تاداع نم كردي الو أئيش اهتغل

 يف ةقزترملا نم مهوذح اذح نمو ةمجارتلا ضعبب ًابلاغ هيف عمتجي ,رهش ضعب وأ ًارهش
 هدالب ىلإ بهذي مث ؛هتاركذم يف مهلاوقأ نوديو ؛ةريثك ةلئسأ مهلأسيف «دالبلا كلت
 ءوسو هتيارد ةلقب اهرسأب ةمأ ةعمس هوشيف ء.مخض فلؤم يف لاوقألا كلت عضيو

 ةريصقلا باوثآلاو ةعبقلا نسبلي تاديس

 عطقني ال ءاوحلا نأ تظحالو «ليخنلا هبشت ةيرب ًاراجشأ ةمامح ِِق تدهاشو

 اهؤام لمعتسي الو ؛ةفلتخم داعبأ ىلع ةميلق رابآ اهيف دحويو ءحابصلا يف الإ اهيف
 دجو ول نكلو «بعص ةريبك تايمكب اهنم هجارخختساو «ةقيمع امنأل برشلا ريغل

 وأ ةيكيناكيملا تاخضملا لامعتسا نم اونكمتل نييورقلا ىدل ٍفاكلا لاملا

 نطقلاو ليخنلا سرغ يف هلامعتساو ريثكلا ءاملا اذه جارختسا يف ةيئاوحلا ”تابملطلا"

 يه امك أديج ًاومن ةماحت ف ومنت امنإ كش ال يتلا ؛ةراحلا قطانملا تاتابن نم امهريغو



 نويكريمألا نكمت يتلاو ءهبشلا لك ةمامت هبشت يتلا اينروفيلاك تاهج ضعب يف لاحلا

 ةلوهأم ةرجشم ةطوغ ىلإ ةرفقم ءادرحجج ءارحص نم اهولوحي نأ مهلامو مهلمعب

 .ناسنإلاو ناويحلاب

 ةرذلاك لابحلا نم ةبيرقلا ةمامت فارطأ يف تاعورزملا نم ًاريثك تدهاش دقو
 «(نالجلج) وأ (لجلحج) انه هنومسيو مسمسلاو ءارمحلاو ءارفصلاو ءاضيبلا اهعاونأب

 .(1)(يكمنسلا)ب رصم قو اندالب يف فرعيو «سوسلا

 نب ميركلا دبع ديسلا اهمكأح اندجوو ءرهظلا لبق اهيلإ انلصوف .(لجاب) ىلإ هللا

 باب ىلع دنجلا نم ةلث َفّص دقو «ةموكحلا يارس مامأ انراظتنا يف نابكوك ليعامسإ
 لمحي دونجلا دحأ ناكو ؛لماعلا رثأ يف يارسلا ىلإ انلخدو اهانضرعتساف «يارسلا

 "؟نورشقتتأ" :لماعلا انلأس م «(يهاشلا) باوكأ انيلع اورادأ ثيح ةحيسف ةفرغ

 نم ءيش برش يف نوبغرت الأ :لاقف ؟نورشقتت ىنعم امو :هتلأسف ءهدصق مهفن ملف

 «هنم ًابيرق ًايدنج هترضح رمأف ءاحاضيإ هتدزتساف ,دصقي ام ًاضيأ كردن ملف ؟رشقلا
 راخف قيربإ هديب لمحي يدنجلا داع ىتح ةظحل الإ يه امو ءرشقلا انل بلجي نإ

 برشأ ينأك ةبوعصب هتبرشف لإ هعفدو ًاناجنف هنم بصو «راخبلا هنم دعاصتي ريغص

 :باجأف ؟مكتوهق هذه له :تلقف «ةوهقلا معطك ًامعط هيف تدجو ينكل عاود

 كرتلا دنع ةداعلا يه امك نبللا نم ةعونصم تسيل اهنكلو ءانتوهق هذه معن

 .رشقلا نوبرشت يأ ”نورشقتت" ىنعم تكردأ انهو «هرشق نم لب ءمهريغو

 انرشقت ام دعب ءرشقلا نوبرشي لب ةوهقلا نوبرشي ال نميلا فارطأ عيمج فو
 «ىولحو ًارضحخ 6 ًاجاحدو ًامحلو ازرأ ناكو ,ماعطلاب انيلإ ءيحجو ةطمسالا تدم ًاعيمج

 ماعطلا دردزن انحرو طامسلا لوح انسلجف «ءضعب بناج ىلإ اهضعب ًاعيمج تعضو
 نم ةريبك تايمك اهلك ةمعطألا يف نأل «ةمقللا علتبا انأو قنتحأ ًارارم تدكو ءانيديأب
 !!ةلوهسب "اتومهتلي"و ةراحلا تالوكأملا لوانت ىلإ نويناميلا ليميو «ةراحلا لفالفلا

 .ةمركملا ةكم ىلإ ةبسن ءيكملا ىنسلا يأ (1)



 ًابكوم تدهشف الوجتم اًلوح تفطو ماعطلا لوانت دعب يارسلا نم تحجرخ
 «لحرلا ودبلا دنع رعشلا تويب هبشت شقلا نم ةعونصم تويب وحن ًارئاس سانلا نم
 نذحأو «تاريثك ءاسن اهنم تحرخ تويبلا ىلإ لصو املو ءبكوملا كلذ تعبتف
 ذحأو تويبلا كلت نم تيب لوح روهمجلا فتلاو «ةبيرغ ةيلاع تاوصأب ندرغزي
 ذحأ امك ءلوبطلا برض ىلع ىدملاو فويسلاو يصعلاب نوصقري لاجرلا ضعب
 .اهنم ءيش مهف نم نكمتأ مل ينكلو «ةفيطل ماغنأب ةفلتخم ديشانأ دشني ضعبلا

 جاوز ةلفح

 ىلع ةاتفو ىتف لك ءنجهللا ىلع نيبكار تايتفلاو نايتفلا ضعب أضيأ تدهاشو

 امهمامأو انيجه نيبكار ةرشع ةيناثلا امهنس زواجتي ال ةاتفو ىتف مهنيب ناكو ؛نيجه
 تيب نم نامداق ءسورعو سيرع امه :يل ليقف ءامهرمأ نع تلأسف «ناريغص نالفط
 ةيونعم ةراشإ هذه يل ليقف ؟امهمامأ نيبكارلا نيلفطلا نأش امو :تلقف «سورعلا

 ءاهعونتو ءايزألا فالتخا هءامبو ينطولا بكوملا اذه لامج داز دقو «نينبلا بلطل
 نوسبلي اوناك مهضعبو ؛مهطسو يف رزعم الخ بايثلا نم نيراع اوناك لاجرلا ضعبف
 ةليوط ًاناصمقو ةليوط ليوارس نسبلي نك تاديسلا ضعبو «ةنولم ةشكرزم ةسبلأ
 ءطيسب رزئم نم الإ تايراع لاحرلاك نهضعبو «هوجولا تارفاس نهنكلو مامكألا

 نهسوؤر ىلع نعضو نهضعبو "هتلوكيد" ةريصق ًامامكأ تاسبال نك نهضعبو
 شق نم ةعونصم "ةطينرب" ةعبق باجحلا اذه قوف نعضو نهضعبو «دوسا ًاباجح
 «نهعنص نم يهو «ةقرحملا ةمامت سمخ ةعشأ درتل ريبك مجح تاذ (ااريعشلاو حمقلا

 ام نسبلي لب «نوناق وأ ةداعب نديقتي ال نأ عارتخالا مأ يه يتلا ةجاحلا نهتملع دقو

 .نحتاجايتحاو نهطيحم قفاوي

 عيمج لكأف ةطمسالا تدم مث ,ةليوط ةدم صقرلا مادو ديشانألا تماد

 نيسورعلا يدلاو اوئنه امدعب مهنزانم ىلإ اوقرفت بورغلا دنعو ءأئيرم أائينه نيوعدملا
 .ةبيطلا ةايحلاو نينبلا ةرثك نيسورعلل اونمتو



 لمازلا

 مث ىىاشعلا ماعط تلوانتو يارسلا ىلإ بكوملا اذه ةدهاشم دعب تدع
 ءءامسلا ىلإ رظنلاب عتمتأو ,موجنلاو رمقلا ءوض يف ةليللا يضقأل حطسلا ىلإ تدعص
 دنجلا نم ةمذرش انحطسل لباقملا حطسلا ىلع تدحو يننكلو «ًاليلق يسفنب درفنأو
 ضعب فزعت ىقيسوملا تذعحأ ةيلاوز ةنماثلا ةعاسلا تغلب املو ءاهاقيسوم اهعمو

 ضععب ًاضيأ نوفزعي اهيف دونجلا ناكو «ةماهتلا قرفلا ىدحإل ركسعم يهو «ةيبار
 وحن اذكه فزعلا رمتساو «فزعلا نع يارسلا ىقيسوم تفقوت املك ةيكرتلا ماغنألا
 كيش يأ -_ صاخملا (مهلماز) نودشني ينم برقلاب دونجا ذحخأ مث «ةعاس فصن

 :ينأي امك وه -مهتقرف
 (!ا)بياصغلاب الإ ياي ام يموق نايبصايزعلاو

 (2بياش سأرلاو هلصح ام هباش لوأاب ينجي يذلاو

 (رارق)

 (3)يفاو ع ب اطي ام دبإال 1 ةيرح دمت :٠ ما 7

 يف ةرعش لك نإ ينطولا مهديشن نودشني دونجلا ناك امنيب قحلا أو ترعش
 كلذو ةميظع ةيبرح ةكرعم ىلع مداق ينأك ءيمف نم جرخي يبلق داكو تفقو دق يسأر
 ناك تاربنلاو ماغنألا نكلو ,نودشني اوناك امم ةدحاو ةملك مهفأ مل يننأ نم مغرلاب
 .ةعاظفو ًالوه كراعملا دشأ يف هسفن ءاقلإ ىلإ نابحلا ىتح عفدت نأ اهرودقم يف

 .(فلؤملا) ةوقلاب (!)
 :هتياور يف روهشملاو .فلؤملا هدروأ اذك :تلق (2)
 بياش سارلاو يجي ام هبابش لوا يف يجي ام (يذلا) يذ
 .(فلؤملا) وفعلا (3)

 (فلؤملا) حلصلا (4)



 دعبو ؛مهتبواجم ىلإ ةعلقلا دنج رداب ديشنلا نم يارسلا دنج ىهتنا املو
 ًابرض لوبطلا يارسلا دنج برضف لوبطلا برض رود ىتأ ديشانألا نم ءاهتنالا
 تمتخ مث مكرضك برضب ةعلقلا دنج مهيواجف ,باصعألا جيهيو روعشلا زفتسي
 قوح مهاشداب" ...مغنلا ىلع (هالكوتماو) ةملكب ةادانملاب .مهدنعو اندنع ةلفحلا

 بر ىلع لكوتملا نيدلا ديمح ىبحي مامإلا ةلالحجلا بحاص ةحص ماود ىلإ ةراشإ "!اشي

 .نيملاعلا

 اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا دالب يف ءرملا عمسي ال ةبيهرلا ةعاسلا هذه يفو

 قوب برضي ذئدعبو (هالكوتماو) :متوصحو مهعالقو ممتانكت يف دونجلا ءادن الإ
 عراوشلاو ةقزألا ىلإ لزانملا نم جورخلا حبصيو مونلا ىلإ ندملا لهأ عيمج بهذيف مونلا
 !دنجلا الخن ام عيمجلا ىلع ًاروظحم

 لاغبلاو ؛لاغبلا انبكرو اهيلع انمحرتف ةريخألا اهسافنأ لجاب يف انترايس تظفل
 لابجلا قلستت امنأل ًايناثو «ةيوق امنأل ًالوأ ,نميلا يف بوكرلا تاناويح لضفأ يه
 «ةبوعصب نكلو ةرعولا لابحلا دعصت يتلا ليخلل ًافالخ ةمات هلوهسب ةرعولا ةخماشلا

 .ًارحب لاموصلا دالب نم نميلا ىلإ لاغبلا نوبلجيو
 ًامسمس ةسورغم ةبصخ ةعساو لوهس يف تاعاس عبرأ ةفاسم لاغبلا ىلع انرس

 انهو «(حيحبلا) اهل لاقي شقلا نم ةينبم ةريغص ةيرق ىلع رهظلا وحن انلبقأو «ةرذو
 زواجتت ال ةريغص ةاتفب نطحأ دق تاعبقلا تاوذ نم تاديسلا نم ًاعمج تدهاش

 ًاليمج ًاصقر صقرت يهو فوفدلا ىلع نبرضيو امل نينغي نكو «ةرشع ةئلاثلا اهنس
 اهفويضل ةيلست اهسرع حابص صقرت سورع هذه :يل ليقف ءاهرمأ نع تلأسف
 !اهراوزو

 ةعاس اهيف انيضقو «(ةياهقم) :ةماحت يف ةوهقلل لاقيو «ةوهق يف انماعط انلوانت
 ال ذإ «قدانفلاو معاطملا يه ةمامتو ةديدحلا يف يهاقملاو ؛ةحارلل ًابلط نامزلا نم
 «نييروسلا رشاعم نحن همهفن يذلا ىنعملاب دحاو قدنف اهعيمج نميلا دالب ف دحوي

 ..!هتلحارو وه رفاسملا اهيلإ يوأي تاناح و هاقم يه نميلا قدانف لب



 نميلا ل هل دوجو ال قرلا

 تظحالف ةجرفلل نيلهألا نم ريثك انيلع لبقأ ةياهقملا يف نيسلاج انك امنيب

 ةديدحلا لهأ نع ةينبلا بيكرتو ةئيملاو نوللا ةهج نم ًاريبك ًافالتخخا نوفلتخي ممنأ
 مل مهنأل يهيدب رمأ اذهو ءلحاسلا ناكس نم امد ىقنأ ممنأ ينظ ىلع بلغيو
 ةراجتلا دصقب نميلا لحاوس ىلإ نوتأي اوناك نيذلا ةيقيرفألا ةراقلا لهأب ًاريثك اوطلتخي
 ضعب يف تأرق تنك يننأ نآلا ٍنرضحي هنإف «قيقرلا ركذ ف تمد امو .قيقرلا عيبو
 رثأ الف لطاب ءارتفا اذهو «نميلا يف ةدوجوم تلاز ام قرلا ةراحت نأ بتكلاو فحصلا

 ذنم ةراجتلا هذه عنم - هللا هظفح - مامإلا نأل «نمزلا اذه يف نميلا دالب يف قرلل
 تناك ةاتف نم هجوزو هللا هجول هقتعأف ماصمص ىعدي دبع هدنع ناكو ءمكحلا ىلوت
 .فئاظولا ىدحإ هفظوو هتمدخ يف

 عالقلا هيشت نميلا تويب

 انتقفرب ناك «ةيناثلا انتطحم يهو (لاَبُع) ىلإ (حيحبلا) نم رهظلا دعب انبكر

 ءاهيف مكحلا نعو ءاندالب نع يبلأسي ذحأو مهدحأ ينم برتقاف دنحلا نم سرح
 ةبوجأ هتلئسأ نع هبيجأ تنكف «لامك ىفطصمو كرتلاو «نيملسملاو مالسإلا نعو

 :لاقو «برغلا ىلإ عقاو لاع رعو لبج ىلإ قيرطلا يف يل راشأو «هتيلقع قفاوت ةرصتخم
 عقو دقو «تابنلا نم كلذ ريغو زوملاو تاقلاو نبلا نم ريثك هيفو عرُب لبج وه اذه
 -يسيردإلا ديسلا ديب ةماحتو ةديدحلا تناك امنيح يأ - ةماعلا برحلا دعب هيف

 ترصتنا تايلاوتم تارم عبرأ قو ءيسيردإلا دونجو مامإلا دونج نيب ةريثك كراعم
 سأر ف ةنئاكلا ةعلقلا لالتحا نم اهنكمت ملو مامإلا دونج ىلع يسيردإلا دودج
 تاهجلا نم عرب لبجب طاحأو لحاسلا مامإلا لتحا تاونس عضب ذنم نكلو ؛لبحلا

 اذه يف لتق هنأ لاقيو ؛ليلقلا اهنم رفو اهمظعم لتقف يسيردإلا ةوق رصاحو «عبرألا
 يسيردإلا دونج نم فاللآ ةثالتو مامإلا دونج نم نيفلأ وحن لبجلا



 مامإلا نيب تعقو يتلا ةنحاطلا برحلا بابسأ نع قيقدلا ثحبلا دعبو

 لاتق ىلع يسيردإلا نوضرحي اوناك نييناطيربلا نأ يل رهظ «نمزلا نم ةدم يسيردالاو
 اهكرت يتلا ةماحمت نع يلختلا مدعب هنورغيو «داتعلاو حالسلاو لاملاب هنودميو مامإلا

 لازي الو ,ةمواقم ريغ نم يسيردالا ديسلا اهلتحاف مامإلا دونج نم ًارارف كرتلا

 مهاوق فعضتل لتاقتلا ىلع مهءارمأو برعلا كولم نوضرحي مويلا اذه ىلإ نويناطيربلا
 !عماط يبنجأ لكل ةغئاس ةمقل اوحبصيو

 تناكو ءانلوزنل ًاصيصخ تدعأ ةحيسف "ةياهقم" يف (لابع) يف انتليل انيضق
 نورفاسملا اهيلع ماني "بطاصملا" ضعب اهبناوج ىلإ دحوتو «شقلاو رجحلا نم ةينبم
 نميلا يهاقم نم اهريغك "ةياهقملا" هذهو ءاهطسو يف دواذم ىلإ مهتاناويح نوطبريو
 يساركلا ضعب ىوس اهيف دحوي الو «شاير وأ ثاثأ هل لاقي ءيش لك نم ةيلاخ
 ."ليتوفلا" هبشت يهو «تاتابنلا روشق نم ةلومعملا

 دعب اهيلإ انلصوف «(ةليجحلا) انتهجوو لاغبلا انبكرو نيركبم انضمن حابصلا يفو
 ةبيرغ ةريثك رايطأو راجشأو ةيراج هايم قيرطلا ةليط انل ودبت تناكو ,تاعاس عضب

 ةموكحلل راد اهيف ةريغص ةيرق (ةليجحلا)و .منغلاو رقبلاو زعاملا نم ةميظع شورطو
 نم ةينبم امتويبو لابحلا لوأ يف ةعقاو يهو .فارغلتلل زكرمو دنجلل زكرمو لماعو
 .شقلا نم ال رجحلا

 (ةحانم)و (لسو) ىلإ بهذي عرف :نيعرف ىلإ قيرطلا مسقني ةليجحلا نم ءادتبا
 :هل لاقيو (يلباقلا تيب) قيرط نع بهذي عرفو «لاغبلا ريغ هكلسي الو رعو وهو
 وهو ءهيف ريست اهنم ةدئاعلاو ءاعنص ىلإ ةبهاذلا لامجلا لفاوق نال "لفاوقلا قيرط"

 تارايسلل ةديدج ًاقيرط مامإلا ةلالج ةهرب ذنم دبع دقو !هنم لهسأو لوألا نم دعبأ
 ام دعب ءدحاو مويب ءاعنصو ةديدحلا نيب ةفاسملا عطق ناكمإلاب راصف ربعم قيرط نع
 .لاغبلا ىلع مايأ ةتس قرغتست تناك

 نيب (لسو) ىلإ انرس ًاليلق انلاغب انمعطأو رفسلا ءاثعو نم انحرتسا ام دعب
 تفرج لويسلاو راطمألا نأل اهيلع ريسن قيرط كلانه نكي لو «ةيدوألاو لابجلا
 دحأب قيرطلا اياقب ىلإ يدتمن انكو ءنينس ةدع ذنم نيع دعب أرثأ اهتلعحو قيرطلا
 ةميظع ًاجارحأ قيرطلا يف تدهاش دقو «ليلد ةفيظو هسفنل ذختا يذلا اندونج

 لابحلا كلت نيب دوعص يف انقيرط مادو «"نوبابلا" عون نم ةريبك ةدرقو ةبيرغ ًارايطأو



 ىلا ديدشلا رجلا ةأطو نال تقولا لوطب رعستبن م اننكلو «تاعاس عضب ةرعولا

 ديرغت توصو ةقهاشلا لابحلا رظنمو أريثك انه تّمَح ةماحت ف انسافنأ دمخت تداك

 لامج ىلإ قيرطلا ءاثعو نع انمامتها لّوح كلذ لك ءاغببلاو ةردلاك ةقطانلا رايطألا
 .بعتلاب ًابعن نأ كودو امي رعشن نأ كود تاعاسلا تضمف ةعيبطلا

 نم امتويب «ةريغص ةيرق لسوو «ةريبك ةياهقم بناح ىلإ (لسو) يف انتليل انيضق
 عالقلا هبشت يهف ريثك نآلا ىتح اهانيأر يتلا تويبلا نم اهريغ نع فلتختو ءرجحلا

 اهملالسو «ةديدحلا ذفاون سكعب «ةليلقو ةريغص اهذفاونو (!!(تايامر) امناردج ينو
 ؛عالقلا هبشت يهف نميلا ف ةيلبحلا ىرقلا عيمج يف ءانبلا نأش اذهو «ةقيض ةيبلول

 نوراتخي اوناك كلذلو ءضعب عم مهضعب مئاد لاتق يف اوناك لزألا ذنم نييناميلا نأل
 ءرملا رم ولف ركذلا ةفنآلا ةقيرطلا ىلع امنونصحيو ,مهنكاسم اهيلع نونبي ةعينم ًالالت
 :ًالوأ « ءاهنيبتي داكي ال هنإف ةيرقلا بناج يف ءراتمألا نم تائم عضب دعب ىلع ولو
 لاثلا نت روت ةيوازالل بت لاخلا ق امل :ايناثو ءهيلع ةينبملا لبحلا نول نم امتأل

 ذفانم تاوذو ةريغص لابحلا لزانم مظعم فرغو ءأريثك راصبألل ضرعتت ال يكل
 مادقأ ةثالث امباب عافترا تدحوف ربعم ةيرق يف فرغلا ىدحإ ةرم ُتْسِق دقو «ةليلق

 ةعبس اهلوطف ةريغصلا امأ «ةريبكو ةريغص ذفاون عبرا وأ ثالث ةداع ةفرغلا فو ءفصنو

 رشع ةثالث ةفرغلا لوطو «ةينامث اهضرعو ًأطاريق رشع ةثالث اهلوطف ةريبكلاو ؛طيرارق
 .مادقأ ةعبس اهفقس عافتراو «مادقأ ةينامث اهضرعو ءأمدق

 هلثم رأ مل ارظنم تدهاشف لاع حطس ىلإ تدعصو ًاركبم (لسو) يف تضمن

 - اياغرس لبج يف نحلا وبأ روهظ سأرو ؛خيشلا لابج ةمق يف الإ - يتايح يف
 تيأرو «ةدئاز ةعرسب يتحت رمي ناك يذلا ميغلا نم ىلعأ يسفن تدحو ينأ كلذو

 ناكو أرابكتساو ًاهيت باحسلا قوف اهسأر ولعي ءازوجلا حطانت ةميظع ًالابج يلوح
 ف راحت ًانول اهبسكيف ةيبرغلا ةهجلا يف مويغلا لالخ نم ةفيعضلا هتعشأ لسري رمقلا

 ةشاشح نم ةيقابلا ةيقبلا ينتعّدو ىتح نمزلا نم ةهرب الإ يه نإو «لوقعلا هلامج
 عومج ددبت تذحأف «ةفيثكلا ةيوقلا ةلازغلا ةعشأ قرشلا نم تغزبو «ةفيطللا هراونأ

 هذه يف رابجلا قلاخلا ةمظع رهظتف لوهسلاو ةيدوألاو لابحلا ءيضتو مويغلا كلت
 .رايدلا

 .بورحلا ءانثأ قدانبلا وأ ماهسلاب ةيامرلاب سارحلل حمست راوسألا يف ةريغص تاحتف :تايامر (1)



 عولط بيقع اهنم انرس دقو .مادقأ 4410 رحبلا حطس نع (لسو) ةيرق ولعتو
 رجش اهتاردحنم ىلعو امتايدو يف اندهاش «ةرعو لابحلا قوف انقيرط تناكو ءسمشلا

 تاذ راهزألا نم ةفلتخم ًاعاونأو نيحايرلاو يربلا نيمسايلاو ةرابصلاو نبلا رجشو تاقلا

 بيلدنعلاو لبلبلا اهتلمج قو رايطألا نم ةبيرغو ةريثك ًاعاونأو «ةيكذلا ةيرطعلا حئاورلا
 .رازهلاو

 (1(ةراّثعلا) :اهل لاقيو (ةحءانم)و (لسو) نيب ةريغص ةيرق ىلإ رهظلا وحن انلصو
 ذاوش نم ةدعاق لكل دبال هنأ تبثأو «ةرئاسلا لاثمألا فلاح ًارظنم ابرق تدهاشف
 انهو "دحاو حطس ىلع ناعمتجي ال ءاتشلاو فيصلا نإ" :لاثمألا يف نولوقي ذإ
 اهضعب «ريعشلاو حمقلا نم ًالوقح تيأر ,دحاو نآ يف ًافيرخو ءاتشو ًافيص تدهاش

 نم برقلاب تفقو «أديدج ًاعرز عرزت اهضعبو «ةسباي ءارفص اهضعبو ةعناي ءارضح
 تايآ نم ةيآ هب اذاف ريغصلا يداولا كلذ يف يرظن تحّيسو «ةليمجلا ةيرقلا كلت

 درب ال نكلو ءءاتشلا لصف لصفلاف «يللاعتملا ميظعلا هلإلا ةردقم هيف رهظت «لامجلا

 ؛ليلع اهؤاوه ,(2!(نادولب) لابجك ةيلاع لابج قوف نحنو ؛(2راطمأ الو كلانه
 يقست ال ءام نيع امجاضه نيب باسنت «ليمج اهؤانبو ريثك اهرجشو «ليبسلس اهؤامو

 .ليلغلا يورتو ليلعلا يفشت اهنكلو «ليلقلا الإ عرزلا نم

 تيأرف «(ةخانم) ىلإ انقيرط يف اندعصو ؛هعدوأ الأ يدوبو رظنملا اذه تعدو
 ةحلاص ةريغص ةعطق اهيف ىري ناسنإلا داكي الو ءاريعشو ةطنحو ةرذ ةعورزم ًالابج

 ءانب وأ ًاتاقوأ ًاريعش وأ ةطنح اهوسرغ ؛ةيعارز لوقح ىلإ نويورقلا الوحي مل عرزلل
 مويلا مهانيأر اذإو .طاشنو دح لهأ ميدقلا ذنم نييناميلا نأ ىلع لدي امم اذهو

 يتلا ةينامثعلا ةيروطاربمإلا ىلإ دوعي كلذ نأ كش الف ممألا نم مهريغ نع نيرخأتم

 ربتعت تناكو «لامهإلا لك ةيبرعلا راطقألا نم هريغ تلمهأ امك نميلا نأش تلمهأ

 ةيابج ريغ مه اه نكي ملو «ةئيس ةلماعم اهلهأ لماعتو «ةريقح ةرمعتسم نميلا دالب

 .هلاجرو اهلهاع نطبل ًاعابشإ ةينامثعلا ةمصاعلا ىلإ اههاسرإو بئارضلا

 طخ ىلع رطيسي نصح وهو ءزارح يف (ةخانم) يبرغ عقاولا (راسم) لبج يف نصحو ةدلب :ةراتعلا (1)
 .1013/2 ةينميلا لئاابقلاو نادلبلا مجعم .ةماهت ىلإ ةلزانلا ةليجحلاو ةخانم نيب ام قيرطلا

 .ةيفيص نميلا راطمأ (2)
 نانبل لابج ةلسلسل يبرغلا حفسلا ىلع عقتو «ةيبونجلا ةقطنملا يف ايروس فياصم مهأ نم :نادولب (3)

 رحبلا حطس نع عفترتو ؛ينادبزلا لهس ىلع نادولب لطتوءمك45 وحنب قشمد برغ لامش ؛ةيقرشلا
 .ماعلا لاوط هايملا لوادج اهيف يرجت و :ةرمثملا راجشألا لوقح اهب طيحتو ءرتم 1500 نم رثكأ



 ًارثأ ةينامثعلا ةلودلل دحي ال اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا دالب ءرملا فاط اذإو

 ةيقربلا كالسألاو ةيركسعلا تايفشتسملا ضعبو عالقلاو نوصحلا ريغ ةيندملا راثآ نم

 نميلا ىلإ نولسري ال ايكرت يف دئابلا دهعلا لاجر ناكو «ةعانصلل نيتسردم وأ ةسردمو
 ةردقملا ىلإ نيرظان ريغ .نييركسعلاو نييكلملا نيفظوملا نم هيلع بوضغم لك الإ
 .مهفئاظو لامعتسا نوئيسي نوفظوملا ءالؤه ناكف ,ةيصخشلا ةيلهألاو ةيملعلا

 رطاوخ راثأ امم اذهو ,«تاوشرلاو ايادهلا نولوانتيو «تامرحماو تاقبوملا نوبكتريو
 ةنايص نم كرتلا نكمتي ملو «ةينامثعلا ةموكحلا عم مئاد بارتحا يف مهلعجو نييناميلا

 ديمح ىحي مامإلا ةلالحلا بحاص لضفبف مويلا امأ ,.مهمكح ةدم نميلا ف نمألا
 ءأنمأ ملاعلا دالب لضفأ نم نميلا دالب تحبصأ ذاذفألا هتموكح لاحرو نيدلا

 يدعي الو دحأ هضرتعي الف اهضرعو دالبلا لوط يف هدرفمب ريسي نأ ءرملل نكميو
 ةيمالسإلا ةعيرشلا دعاوق قيبطت ىلع مامإلا صرح ةدش كلذ يف رسلاو ,دحأ هيلع
 قرف الو «ريغلا ىلع يدعتلا وأ نمألاب لالخإلاب هسفن هئّدحت نم عيمج ىلع ءارغلا
 هدي عطقت قراسلاو «ًالاح لتقي لتاقلاف ؛ىتغلاو ريقفلاو عيفرلاو ريقحلا نيب هتلالج دنع

 ...ارج ملهو ءرهشيو دلجي ينازلاو ,ةقفش وأ ةمحر الب

 نويبروألا اهعيذي ...تاهرتو ريطاسأ

 ؟عفاوشلاو دويزلا نيب ينيد فالخ ال

 روذب رذب ىلإ نوعسي نميلل مهمكح مايأ عيمج يف ةينامثعلا ةلودلا لاجر ناكو
 .دويزلا ممب نوبرضيو عفاوشلا مهيلإ نوليمتسي اوناك ةراتف ءدالبلا لهأ نيب قاقشلا

 نميلا دالب لحاد اوثب دقو ؛عفاوشلا برضل دويزلا ضعبب نونيعتسي اوناك ةراتو
 مهنأو ءاضعب مهضعب بحي ال عفاوشلاو دويزلا نأ اهتصالخ «ةلطاب ةياعد اهجراخو
 «مهنيب ةينيدلا دئاقعلا يف ًافالتخا كلانه نأو ءضعبب مهضعب عاقيإل صرفلا نونيحتي
 ةياعدلا هذمب نوذحأي تقولا اذه ف برعلا باتك ضعب دحنب نأ هل فسؤي اممو

 .ليطابأ اهلك بابلا اذه يف الوصف برعلا نع نوبتكيف
 .دويزلاو عفاوشلا نيب ةيوناث ةيبهذم تافالتحخا ضعب كلانه نأ ركنأ ال انأ

 ةينيدلا ةهجولا نم الو ةيموقلا ةهجولا نم اهلل نأش ال هنأل «ةيمهأ ةيأ اهريعأ ال ينكلو

 :ةلثمألا ضعب كيلإو



 نأ مهدنع زوجي الو ؛هيلع ئعدملاو يعدملل نيميلا فيلحت دويزلا دنع زوجي

 لحرلا لوق ربتعي ال ؛قالطلا يفو .ميركلا نآرقلا ةحتاف ةءارق ةياحن يف نيمآ لاقي

 دارأ نم ىلع بجيف .ةدحاو ةرم كتقلط :هلوق ةباثمب لا ثالث كتقلط :هتأرمال

 م ام ةفيلخب دويزلا فرتعي الو «تارم ثالث ةرابعلا هذه ديعي نأ ًانالث هتأرما قالط

 «(يديز) عمج :دويزلاو .ةريسيلا تافالتخالا نم كلذ ريغ ىلإ ءتيبلا لآ نم نكي

 زوجي الف :ةلزتعملا بهاذم عورف نم عرف يلع نب ديز بهذمو «يلع نب ديز ىلإ ةبسن
 ؤرجي نيملسملا نم لقاع نم امو «ةينيدلا ةهجولا نم دويزلا يف نعطي نأ هذه ةلاحلاو
 يف نميلا اوراز نيذلا ءابدألا دحأ لاق دقو «يلع نب ديز بهذم يف نعطلا ىلع

 ءيبرع مكح ال يديز مكح نميلا يف ىحي مامإلا مكح نإ :هتلحر نع هبتك باتك
 اهيف غلابم لاوقألا هذهو ءفئاظولا نم نومورحم محناو هنع 0 اوسيل عفاوشلا نإو
 هتيعر قوقح نيب قرفي الو ءاوسلا ىلع دالبلا عيمج مك كي مامإلا ةلالجف ءاريثك

 ًاضيأ دوهيلا مرتحي لب ءطقف عفاوشلا مرتحي ال وهو «مهنيد وأ مهبهذم فالتخال

 ردص يف مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا ةلماعمك مهلماعيو ةليئض ةيلقأ مه نيذلا

 00 ىلع 6 ءًاريثك مهمرتحي وهف عفاوشلا امأو «ةمذلا لهأل مالسإلا
 و عقاوشلا نم (!7يجاجزملاف «ةفلتخم فئاظو يف نيريثكلا مهنم نيع دقو مهاجر
 0 5 ةمالساب دمحمو (ديبز) ف لماع هللا دبع هوخأو محلل ف مامإلا لماع

 ؛فطل جاحلا همساو عفاوشلا نم مامإلا ةنيزخ رومأمو «عفاوشلا نم أضيأ وهو (27(بإ)
 رهاط خيشلا كلذ ىلع لاثملاو ؛عفاوشلا نم مه عماوجلا ةمثأ نم نيريثك نأ امك

 امأو «رابكلا نيفظوملا نم مه تركذ نم عيمجو ؛ءءاعنص يف (بزعلا رثب) عماج مامإ
 ريزو نأ امك ,.مهددع ىصخي ال نميلا يف نومدختسملا عفاوشلا نم راغصلا نوفظوملا

 لصأ ىلإ بسنيو ءاضيأ عفاوشلا نم وه بغار دمحم يضاقلا مامإلا ةيحراخ
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 لآو «(يبظ وبأ) يف باتكلا قيقحت ءانثأ يدل ةينميلا رداصملا ةحشل همسا ىلإ دتهأ مل :يجاجزملا (1)

 .ةماهت يف ءاملعلاب ةروهشملا تويبلا نم مهو ءديبز نم ةبيرقلا (ةجاجزملا) ةدلب ىلإ ةبسن يجاجزملا
 1405/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم ١707/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم :رظنا

 دنع فلؤملا هركذيس «ةمالساب دمحم نب ليعامسإ :باوصلاو ءعوبطملا يف درو اذك :ةمالساب دمحم (2)

 .بإ ىلإ هتلحر ركن
 .ةلحرلا هذه يف ليصفتلاب اهفصو يتأيس .رسكلاب .بإ :باوصلاو ءدملاب ءبآ :ط يف )3(

 يف دلو «لصألا يكرت «كنحم يسامولبدو «يراداو «يسايس «كب بغار قيفوت نب بغار دمحم وه )4

 ةيبرعلا ةغللا داجأف «ةثيدحلا سرادملا يف ميلعتلا صرف هل تحاتأ لاحلا ةروسيم ةرسأ يف لوبناتسا
 هتنيعو ء(ايسور) جروبسرطبو انييف يف ينامثعلا يسامولبدلا كلسلا يف لمع «ةيبروألا تاغللا ضعبو



 برحلا بيقع نميلا نع اوبتك نيذلا باتكلا مظعم نأ انه ركذلاب ردجيو

 ةيبنجألا لودلا ضعب نأل كلذو «ضارغألاو تاياعدلا نم محتاباتك ولخت ال ةماعلا

 نيريثك نيبودنم ءاعنص ف دحنو الإ ةنس رمت الو دالبلا هذه ىلع محازتت تذحأ
 نوؤشلا ضعب يف مامإلا ةلالج ةضوافمل ةيبنجأ تاكرش وأ ةفلتخم لود ممتدفوأ
 ةددعتملا يتالحر ىدحإ يف ءاعنص ترز امدنع يننأ قفتا دقو «ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 نأ :لوقأ فسأ لكبو «ةيسورو ةيناطيربو ةيلاطيإو ةيكريمأو ةيناملأ دوفو اهيف تناك
 نيروجأملا ةاعدلا ضعب نميلا دالب جراح اهسفنل تدجو تاكرشلا كلتو لودلا هذه

 ءايشألا هذه مظعمو .هتحفصل اديوست ةريثك ءايشأ نميلا نع نوبتكي اوذحأ نيذلا
 .قالتحاو ءارتفا

 ًاباوبأ تقرطو ةلحرلا ليبس نع كب تططش دقل ميركلا ئراقلا اهيأ ًاوفع

 ةيبنجألا سئاسدلا نم ةلقتسملا ةيبرعلا دالبلل كاحي امم ةنيب ىلع نوكتل كلذو ةيسايس

 .اهيلع ءاليتسالاو اهقيزمتل

 ةمذلا لهأ نم دوهي ءالؤه

 حالسلا نولمحي الو رمخلا نوللحيو مهفلاوس نوليطي

 ا ةةسورفلا ةملع اهنأل ليقتا:اوبضكريا نا هيلع نحو

 لكش ثيح نم سرفلا ةوهص هبشت يهو «(!!(ةحانم) انل ترهظ قيرطلا فو
 يف دنجلا نم ةّلثو لماعلا اندجوف ةموكحلا راد ىلإ ًاوت انبهذ اهيلإ انلصو املو ءاهئانب

 ةميزه دعب نميلا نم يكرتلا شيجلا بحسنأ املو ,ةديدحلا ءاولب افرصتم نميلا يف ةينامثعلا ةرادإلا

 ديمح ىيحي مامإلا عم لمعو «نميلا يف ءاقبلا راتخا نمم ناك «ىلوألا ةيملاعلا برحلا يف ايكرت

 ةنس ىيحي مامإلا لتقم دعب لمعلا نع دعاقت ءيحي مامإلا مكح ةليط ةيجاخلل اريزوو هل اراشتسم .نيدلا

 ةنس يفوت .ةيجراخلا تاقالعلا ضعي ةماقإ ىلع ىيحي مامإلا ثح يف لضفلا عحري هيلإو م8

 .هذه هتلحر يف هب هؤاقل فلؤملا هركذيسو «1372/2-1373 ةينميلا ةعوسوملا :رظنا .ما958/ه8

 000-2 ع ءاما!برخ . عكلر ا :ةديدخلاو . اعتني نيب اورق قيراتلا «فيشتنم يك ةقاتم ةدعا1)

 وحن رحبلا حطس نع عفترتو ءزارح لبج سأر يف ةخانم عقتو ءمك120 ءاهز اهنع دعبتو ؛بونجلا
 ةوهص هبشتو .لبجلا ةمق ىلعأ يف اهعقومو .15/03ضرعلا طخو :43/43لوطلا طخ ىلع ءرتم0
 ةيدوأ ىلع اهئاحنأ عيمج نم فرشتو ءرادحنإلا ةديدش اهلابج حوفسو- فلؤملا لاق امك -سرفلا
 زكرم قباسلا يرادإلا ميسقتلا يف تناكو ؛ءءاعنص ةظفاحم لامعأ نم ةخانم ةريدم زكرم يهو «ةقيمع

 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :«719/2 :253/1-255 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم :رظنا .زارح ءاضق
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 يف انتبغر نكلو «مونلاو ةحارتسالل فرغ اهسفن (يارسلا) يف انل تدعأ دقو انراظتنا
 انجرخ ىتح ٌكليلق حيرتسن اندك امف «ةحارتسالا ةدم ريصقت ىلع انتلمح «ةدلبلا ةيؤر

 .دلبلا ةدهاشمل

 مهنيب نأ تظحال دقو «(ألدالوألاو لاجرلا نم ريفغ مح قيرطلا يق انعبت

 (2(تايبنحلا)و ةسبلألاب وأ «ةليوطلا فلاوسلاب ءاوس ءمهريغ نع نوفلتخي ًاصاخشأ
 لوأ يف امي تررم يتلا ىرقلا لهأو ةماحت لهأ دهاشأ تنك امنيبو -رجانخلا يأح

 نوسبلي مهريغو مئامع نوسبلي ةعامج انه تدحو «ةفلتخم مئامع نوسبلي لابجلا

 نم مهريغك مهطسو ىلإ نودشي الو «شامقلا نم ًاعطق اهيلع فل مهضعب (ادبل)
 .مهنع تلأسف ءاحالس الو ًاداتع نولمحي الو ءيدملا يأ (تايبنجلا) دالبلا لمهأ

 نولمحي الو مهفلاوس نوحري اذاملو :تلقف «ةمذلا لهأ نم دوهي ءالؤه :يل ليقف

 حالسلا لمح امأو ؛محتاداع نم ةداعف فلاوسلا قالطإ اَمأ :يل ليقف ؟احالس
 امنأل ؛ليخلاو لامحلا بوكر ًاضيأ مهيلع روظحمو ,ةموكحلا لبق نم مهيلع روظحمف
 ًادحأ اولباق اذإ ممنأ طرشب ءريمحلاو لاغبلا بوكرب مهل حمسي نكلو ةيسورفلا ةمالع
 .ًاميظعتو محل ًامارتحا اهنع نولزني ةداسلا نم

 نم ًاريثك امنزاخم ف تدهاشو «ةريقحو ةقيض امتدحوف دلبلا قاوسأ ُتفط
 تايمكو ءايناملأ تاعوتنصم نم اهرثكأو ,ةيبروألا تاودرنخملاو كابنتلاو غبتلاو ةشمقألا

 يقرشلا يلامشلا دلبلا فرط ىلإ تلصو «هكاوفلاو ىولحلاو ركاكسلا نم ةرفاو
 رغصأ يهو ةينبألا نم اهريغ نع هتينبأ ةسدنه فلتختو دليلا نع ةلزع يف هتدجوف

 دقو دوهيلا يح وه اذه :يل ليقف «ريقحلا يحلا اذه نع تلأسف ءرقحأو اهنم
 دالوأ ةسبلأ نع فلتخت مهتسبلأ تيأرف دالوألاو تاديسلا نم ًاريثك هيف تدهاش

 نسبليو .دوسأ ًاباقن نهسوؤر ىلع نلدسي تايدوهيلا تاديسلاف ؛مهئاسنو نيملسملا

 ةلق ببسب ةيئانلا قطانملاو ىرقلا يف يبنجألا رئازلا ءارو راغصلا دالوألاو ةيبصلا رهمجت ةداع تناك (1)

 كلت ىلإ تارايزلا هذه لثم ثودح ةردنو ءبناجأ مأ ابرع اوناكأ ءاوس ءاهيلإ نولصي نيذلا ءابرغلا
 يف فلؤملا عم لصحام اذهو .مهيدل فولأم ريغ ابيرغ ايز سبلي رئازلا ناك اذإ ةصاخو «قطانملا

 .«فورعملا ينميلا رجنجلا يه :ةيبنَجلاو :يبانج ىلع عمجتو ,ةلق عمج وهو «ةيِبْنَج عمج :تايبنجلا )2

 ينميلا سابلل لمكم ءْزِح ةيبنجلاو «خلإ..همازحو هضبقمو هلصنو رجنخلا ىلع ةيمستلا قلطتو
 ددعتب اهطامنأو اهلاكشأ ددعتتو «ةجرحلا تاقوألا يف سفنلا نع عافدلل حالس يه اضيأ يهو ؛يديلقتلا
 يبانجلا نم زيمم لكش اهل ناك ةيعامتجإ ةئقو ةقطنم لكف ؛ةيعامتجإلا تاقبطلا توافتو قطانملا
 «؛هئافصو هتواقن ىدمو ءاهلصنو ء(اهضبقم) اهسأر ةيبنجلا نمث وأ ةميق ددحيو ءاهريغ نع اهزيمي
 904/2-910 ةينميلا ةعوسوملا يف (ةيبنجلا) ةدام :ليصافتلا نم ديزمل رظنا .اهمدق ىلإ ةفاضإلاب



 امنيب ؛ةرفاس نههوجو ىقبتو .ةضفلاو بصقلاب (ةشكرزم) ةعبق باقنلا اذه قوف
 رتسي ًاباجح نعضيف ندملا يف تاملسملا امأو «تارفاس نهدحو تايورقلا تاملسملا

 ءيش مهنم رهظي الف لهاوكلا ىتح هفارطأ لدسنتو ءنههوجوو نمنويعو نهسوؤر
 ةئيه نع ًاريثك نمتأيه فلتخت تايورقلا تايدوهيلا نأ تظحال دقو للحم وأ مرحم
 .ةينامثعلا ةلودلا مايأ نهسنج ريغب نهطالتخال كلذو «تاملسملا تاديسلا

 ًاقفارم ناك يذلا: نيملسملا ةالزأ دحأ بضفق ًايذوهي ًادلوووضأ نأ تدرأ
 بضغخف !رمخلا براش اي ؛ثيبخ اي بهذأ :هل هلوقب يدوهيلا متشو طلتخملا يبكومل

 كوكشأف لماعلا ىلإ بهذن يعم لاعت :ملسملا هقيفرل لاقو «ةناهإلا هذمل يدوهيلا

 فرتعاف أقح ًاعاجش تنك اذإو ءكيلع دهشي -يلإ راشأو - بيرغلا اذهو ءهيلإ
 ديدهتلا اذه مامأ «ةفش تنبب سبني نأ ملسملا دلولا رسجي ملف !ةميتشلا هذمب همامأ

 وأ أيمذ متشي نم لكف .ًادج مراص ةمذلا لهأ ةلماعمب صاخلا نميلا نوناق نأل

 ىلع عزوتو حبذتل ةجعن وأ لمج وأ ةرقب امأ ةحيبذ مدقتب مرغيو نجسي هيلع يدعي
 هذه نم نوذختي نيطسلف اوُّمأ نيذلا نوينويهصلا دوهيلا ناك ول اذبح ايو .ءارقفلا

 .ةظعو ًاسرد ةلماعملا

 مهو ؛ةصاخ سرادم ًاضيأ مهلو ءصاخ سينك ةخانم يف دوهيلل دجويو

 يف مهتانبو مهدالوأ نوملعيو ءامنوديري يتلا ةقيرطلا ىلع مهتادابعو محتالص نوسراعي
 نم دبعم لك يف دجوتو .ةيلحملا ةموكحلا جماربل ًاقفو ال نوءاشي امك مهسرادم

 بتك ضععب ًاضيأ مهدنعو «ةيربعلا ةغللاب لازغلا قر ىلع ةبوتكم ةميدق ةاروت مهدباعم
 دقلو ؛جراخلا نم ةينويهصلا تايعمجلا مهل اهتلسرأ اسمنلا تاعوبطم نم ةاروقلا

 ةلماعم نم نورورسم مه له نميلا يف مهتلباق نيذلا دوهيلا نم نيريثك تلأس
 ال قوقحب نوعتمتي مهمناو ءأدج نرورسم منا عيمجلا ينباجأف ؟ال مأ ممل نيملسملا
 ًاموسر الو ةرطف الو ًاراشعأ الو بئارض نوعفدي ال مهف ؛مهسفنأ نوملسملا امب عتمتي
 هتموكح ىلإ ملسملا فلكملا هعفدي ام ىلإ ةبسنلاب ديهز ءيش يهو ةيزحلا نوعفدي لب
 راجنلا ىرتف ؛مهيديأ يف ةيوديلا تاعانصلا عيمجو «ةفلتخملا بئارضلا عاونأ نم

 رمخلا نوعنصي مهو ؛مهنم خلا يقريصلاو رجاتلاو رامعملاو ءانبلاو غئاصلاو دادحلاو
 .نيملسملل اهوعيبي نأ مهل نذأت ال اهنكلو ؛ةموكحلا مهعنمت الف امنوبرشيو



 "تناقل نيرسال موجب املا
 ؟هتذل ىه امو : هنوغضمي فيك :تاقلا سلجم

 دنع تدحوف ةرايزلا هل درأل لماعلا راد ىلإ تبهذو «دلبلا يف يفاوط نم تدع
 يه امو «هترايز ديرأ بابلاي يفأ هغلبي نأ مهدحأ ىلإ تبلطف .دونحلا ضعب هراد باب

 اهنكلو ةريبك ةهدر ىلإ .هفلخ تلخدف !لضفت :ًالئاق يدنجلا داع ىتح ةظحل الإ
 طبختأ ترص اهلخاد يف هفعضو اهجراخ يف رونلا ةدشلو !اهيف ذفاونلا نادقفل ةملظم
 ىلإ ىمعألا رصبلا حيحص دوقي امك يدنجلا ينداقف ؛يقيرط فرعأ ال مالظلا يف
 رودلا ىلإ تلصو نأ ىلإ ءانعب هتدعصف ءاندنع نذآملا جرد هبشي قيض يبلول جرد
 ًالفقم ًاريبك باب تيأرو «ةريغص ذفاون نم ثعبت ةعشألا ضعب تناك كلانهو «ثلاثلا
 رابك ضعب هلوحو لماعلا ةرضح تدحوف ,هتلخدف حتُق نأ ثيل امف يدنجلا هعرقف

 ةشورفم ةريغص سفانط ىلع نيسلاج اوناكو دلبلا هوجوو ةموكحلا ف نيفظوملا
 مالسلا :تلقف ,(!7تاقلا نلوغضعيو (ةليكرألا) نونخدي مهعيمجو «يمجع داجسب

 مادقألا ىلع اوضمنو «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلع :عيمجلا باحأف ,مكيلع

 وحرأ :لاقو «هبناج ىلإ ينسلحأو ًاليمج ًابيحرت يب ابحرم ينحفاصو يلإ لماعلا مدقتو
 !تاقلا سلجمب نحنف "ةريغصلا ةفرغلا هذه يف يأ" انه كلابقتسا نع رظنلا ضغ
 تاقلا نم ةمزر هترضح يل مدقف .هسلجمو تاقلا دهاشأ نأب ًادج رورسم ينإ :تلقف
 هتيده ىلع هتركشف هغضم ىنعمب هنُّرخو تاقلا لكأ :نولوقي مهو (!كك اًيه) :لاقو

 اهغضمأ تذحأو يمفب اهتعضوو بيجعلا تابنلا اذه نم قاروأ عضب تذحأو
 لب ءام ةذل هيف دحأ ل ينكلو «يتايح يف هلثم قذأ مل ًابيرغ ًامعط اهيف تدحوف

 «ةلفقم اهعيمج ذفاون عبرأ اهيف تيأرف «ةريغصلا ةفرغلا كلت يف فرط تحّرس
 عنصتو «ليكارألا هيلع تعضو رفصألا ساحنلا نم ريبك (ردص) ءانإ اهطسو ينو
 اهو (ةعاّدم) امنومسيو ةميظع ةيانع امب نونعُيو ءساحنلا نم بلاغلا يف ليكارألا
 نم عنصتو «(ةزملا)و (نيعلاو ميملا رسكب) يِعذلا :اهنم .ةددعتم ءامسأ مهدنع

 نم كلذ ريغ ىلإ (نيفاكلا مضب) ركركلاو ديدحلا نم عنصتو (يشرفلا)و راخفلا
 (فلؤملا) ةيرصملا ميجلاك ”فاقلا" نوظفلي (1)



 هلو «راتمأ ةعبرأ وحن هلوط غلبيف نميلا ف لمعتسملا (!!(شيبرنلا) امأو ةبيرغلا ءامسألا
 ناولألا رايتخا ف هقوذ رادقم نع نهرييو هب هبحاص يهابي شكرزملا ريرحلا نم فالغ
 دسف دقو ةرثكب ليكارألا هذه نم دعاصتي لماعلا ةفرغ يف ناخدلا ناكو «ةليمجلا

 «يردص يف ضابقناب ترعشف «ليكارالا ناخدو روصحملا سفنلا نم ةفرغلا ءاوه
 اننإ «دربلا نم :لاقف ؟ةفرغلا ءاوه ريغتيف ذفاونلا هذه نوحتفت ال اذال لماعلا تلأسف

 لهو :ًالئاق فدرأو ,.ةحصلاب رضم دربلاو ؛ةدراب اهارت امك انلابجو ءًأريثك دربلا ىشخن

 يفو ءأريثك مكدالب نم دربأ اندالب نإ معن :تلقف «؟اندربك درب مكدالب يف مكدنع

 موي لك انتويب ذفاون حتفن نحنف كلذ عمو ءارارم اهلابج ىلع جولثلا لطمت ءاتشلا
 هل ضرعت اذإف ءرضم نميلا درب نإ :هترضح لاقف .اهئاوه رييغتل ةرم نم رثكأ

 هب يتعانق مدع نم مغرلاب باوجلا اذهل ٌثكسف .ًاروف ضري هنأ كش الف ناسنإلا

 ةدحاو لك مامأو تاقلا غضمب نيكمهنم مهتيأرف سولحلا ضعب ىلإ يرظن تلوحو
 هلمعتسيف قيربإلا امأ «ةيضف ةقصبمو يراخف قيربإ بناج ىلإو «ةريبك ةمزر مهنم
 حرطلو قاصبلل اهلمعتسيف ةقصبملا امأو «ءرخآو نيح نيب همف (2)ةرغرغل تاقلا غضام

 يف همف نم اهحرطي مث اهءام صحي لب اهعلبي ال يتلاو اهغضمي يتلا تاقلا قاروأ ةيقب
 .ءاسملا ىتح ًارهظ ءاذغلا دعب نم تاقلا سلجم موديو .ةقصبملا

 وأ (سويدا اتاك) ةيزيلكنإلاب هل لاقيو ةردخم ةدام هيف بيرغ تابن تاقلاو

 طسبب هرملا رعشيف اهردخيف باصعألا يف رثؤي هنأ هصئاصخ نمو «(يلاكسروف)
 ؛ماعطلل ناسنإلا ةيهش نم للقي هنأل ًاريثك ةحصلاب رضم هنأ ءابطألا لوقيو .حارشناو

 ءاهريصع نم للقيف ةدعملابو ءاهدوسيو نانسألاب رضيو ءاملا برش ىلإ ليملا هيف ديزيو

 امب نميلا لهأ ملع نم مغرلابو «راضملا هذه عيمج نم مغرلابو .هفعضيف لسنلابو
 بحاصادعام مهعمجأب هنولمعتسيو «هايازمب دئاصقلا نودشنيو .هنوحدتمي مهف

 لازي الو «تاونس ةدع ذنم هلامعتسا نع صاخلا ةبيبط هعنم دّقف ىبحي مامإلا ةلالحلا

 .مويلا اذه ىلإ هنع ًاعنتمم هتلالح

 نمو .؛نخدملا مف نيبو (ةعادملا) ةليجرانلا نيب ناخدلل لصوملا بوبنألا وأ ةبصقلا يه :شيبرنلا (1)

 .هتئرو نخدملا مف ىلإ ةعادملا نم قيهشلاب ناخدلا رج عيطسي اهلالخ
 نوكتالو ؛تاقلا لوانتو ليقملا ةسلج ءانثأ برشلل مدختسملا ءاملل ءانإك مدختسي راخفلا قيربإ :تلق (2)

 يف تاقلا اياقب نم هفيظنتل مفلا نم تاقلا جرخإ دعب سلجملا ماتخ يف الإ ءاملاب (ةضمضملا) ةرغرغلا

 .مقلا



 يف قرف ال «تاقلا يف مهتقوو مهتورث نوعيضي نييناميلا نإ :لوقأ فسأ لكبو
 كنرفب هرامت لك لغتشي يذلا عناصلا دحبو ,كولعصو ينغو دوسمو ديس نيب كلذ
 لوصحلل همامتها نم رثكأ هيلع لوصحلل متهيو «تاقلا ىلع همظعم قفني دحاو

 ماعطلا ىلع هنولضفي مهنأ :نولوقي نيريثكلا تعمم دقو «يرورضلا هتوق ىلع
 .بارشلاو

 ةرارحل ضرعتت ال يتلا ةعفترملا ةيدوألا ف نبلا سرغي امك تاقلا رجش سرغيو
 اهؤامسأ فلتخت «ةفلتخم عاونأ هنم دحوتو «مويلا يف تاعاس عضب الإ ةداحلا سمشلا
 ىزعتلا تاقلاو ,يداولا تاق كلانهف ءهيف سرغتو هنم درت يذلا ناكملا فالتحاب

 ضعب تاقلا هبشيو «ةميرو ؛عربو ءزعتو .يداولا ىرق ىلإ ةبسن «يمرلاو ؛يعربلاو
 ضعب زاتعو ءراتمأ ةسمخ انايحأ هترجش لوط غلبيو ءاندنع ريغصلا روحلا هبشلا

 يواستو «نميلا يف تابن ىلغأو نمثأ تاقلاو .لوطلاو ةوالحلاب اهضعب نع عاونألا
 نأ تاقلا نع تعم ام فطلأ نمو «تاكنرف ةثالث وحن هنوصغ نم ةريغصلا ةمزرلا
 ًامود اوناك مهنكلو ءامنوهبنيو لفاوقلل نوضرعتي اوناك ةينامثعلا ةلودلا مايأ صوصللا
 .ىذأب مهل اوضرعتي نأ نود مهقيرط يف اورعي نأ تاقلا راجتل نوحمسي

 ناحخدلا ةدشل يباوص اهيف دقفأ تدك ةعاس عبر وحن تاقلا سلجم يف تسلج
 ينحضوتسا نأ دعب يل نذأف «فارصنالاب لماعلا تنذأتسا ًاريخأو ءءاوهلا سابتحاو
 اننإ :تلقف ؟ةدعاسم يأ ىلإ ةجاح يف نحن لهو ءانبرشمو انلكأ ام نعو انتحار نع

 .يارسلا ىلإ تدعو ماري ام ةياغ ىلع هلل دمحلاو

 نميلا ىلع قينارزلا ةروث
 مامإلا دنع نئاهر هوجولاو ءارمألا دالوأ

 اهتننظ ةعستم راد نحص يف نوبعلي ةيبص يارسلا يف يتفرغ ةذفان نم تيأر
 ًايدنج مهنم برقلاب تيأر ذإ نظلا اذه لدبت ام ناعرس نكلو «ةسردم ةلهو لوأل
 ضعبلا تلأسو «بيرغلا دهشملا اذهل تشهد دقو «مهتسارحل ًافقاوو «هتيقدنب ًالماح

 !نئاهرلا نم ءالؤه :يل ليقف «ةيبصلا ءالؤه رمأ نع



 نأ ىلوألا روصعلا يف مهكولمو برعلا ءارمأ نم مهريغو نميلا ةمئأ داتعا دقو
 نم عقص ْف مكحلا هنولوي نم نوذخأي اوناكف ؛نئاهرلا ةقيرط ىلع دالبلا اومكحي
 رش اونمأي يكل ةنيهر مهدنع هنوظفحيف هتوحا نم ًايعأ وأ هدالوأ نم دلو عاقصألا

 تمظعو هتكوش تيوق اذإ درمتلا وأ نايصعلا ىلع مدقي الف لماعلا وأ مكاحلا كلذ
 دالبلا هوجو مظعم نم نئاهرلا ًاضيأ نوذحأيو هيأ وأ هنبا ٌةايحل ًاأظفح .هتلود

 نم عونلا اذه مامإلا ةلالج ىلع ضعبلا باع دقو .مهرش اونمأيل اهخويشو ةيئانلا

 يف تيقب نميلا دالب نأل ؛هيلع هورذعل اوفصنأ ول مهنكلو «(لمدلاب) هوتعنو مكحلا
 «فيعضلا لكأي يوقلا «ةمئاد ىضوف يف يهو ةنس 400 ةينامثعلا ةلودلا مكح

 الف وزغلا ىلإ نولايم مهتعيبطب مهو ءضعب عم مهضعب ةرمتسم برح يف سانلاو
 نئاهرلا ةقيرطو «ةدشلاو باهرإلا نم ءيشب الإ مهتكوش دضخي نأ مكاحلا عيطتسي

 يهو «دالبلا يف ىضوفلا ىلع ىضق ىتح مامإلا اهلمعتسا يتلا قرطلا ةلمج نم يه
 (!!ةيرابجإلا ةماقإلاب" اهتومسيو مويلا اذه ىلإ مهدنع ةلمعتسمو نييبرغلا دنع ةفورعم

 ."هيسروف سناديزير -

 لاملا ريدم

 ةخانم نإ :لاقف ؟(2هئاضق تادراو نع هتلأسف «لاملا ريدم (ةحانم) ف تلباق

 نم ريثك ءيش هيفو ءاهربكأو نميلا ةيضقأ ىنغأ نم ءاضقلا اذهو (زارح) ءاضقل زكرم
 غلبت هتادئاع نإ :لاقو (2!(نافعص) وعدملا بيرقلا لبحلا يف ًاصوصخو تاقلاو نبلا
 نودصقيو «يزيلكنإ ةينج فالآ ةثالث يأ ءيواسمن لاير فلأ 30.000 ةنسلا يف

 صخش رابجإ يه :ةيربجلا ةماقإلاف ءقالطإلا ىلع نئاهرلا ماظنب ةقالع اهل سيل :ةيربجلا ةماقإلا (1)
 تناك اذإ ةسارحلاو ةبقارملا هيلع ضرفت دقو «لقنتلا يف هتيرح نم دحتل ءهلزنم يف ةماقإلا ىلع
 نامضل نوجسلا يف نوعضويو لئابقلا ءامعز نم نوذخؤي اوناكف نئاهرلا امأ ءهرطخ ىشخت ةطلسلا
 .ماظنلل ءامعزلا ءالؤه ةعاطو ءالو

 ءاقباس انرشأ امك ءزارح ءاضق زكرم ةخانم تناك (2)

 ءمك 8 ةفاسمب راسم لبج نع دعبيو (ةخانم ةنيدم) نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقي روهشم ليج :نافعص (3)
 لكشي وهو ءرتم3000 وحن رحبلا حطس نع عفتريو «15/11 ضرعلا طخو ؛43/33 لوطلا طخ ىلع
 اهئانب ماوق ةميدقلا لزانملا نم اددع نصحلا مضيو ءحوتم نصح اهزكرمو .ءءاعنص لامعأ نم ةيريدم

 ربع نصحلا ىلإ لوصولا نكميو :لكشلا ةيرئادلا جاربألا هللختت روس هب طيحيو ؛ةمدنهملا راجحألا

 ةيريدم نوصحو ىرق ىلع لطي يذلا نصحلل ةديحولا ةباوبلا ىلإ يدؤت راجحألاب ةفوصرم قيرط
 نميلا نادلب عومجم :رظنا .نبلا ةعارزب رهتشت يتلا ةليمجلا ةيعارزلا تاجردملا ىلعو «نافعص

 910/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «254/1 اهلئابقو



 تالايرلا نم ةددعتم ًافولأ غلبتف بئارضلا ةيقب امأو ؛كرامجلا تادراو تادئاعلاب
 قوتستو .اهتلق وأ راطمألا ةرثكو مسوملا ةدوحب بسحب ةيتنملا ضعب يف فلتخحت

 يتلا عئاضبلا عيمجو .(!!(وكريولا)و ةاكرلاو راشعألا اهنمو ءألدب وأ انيع بئارضلا
 ةلسرم نكت مل اذإ اذه «ةيكرمج ةبيرض ةئاملاب ًافصنو نينثا اهنع نوفوتسي ةحانم لحخدت

 .ءاعنص ىلإ (تيزنارت)

 ديقيو «ةميلقلا كرتلا رتافد نم هب اذإف لاملا ريدم تاباسح رتفد ىلع تعلطأ

 نعت ملو ,ةيبهذلا ةلمعلاو ةيضفلا ةلمعلاب جرخو لحد نم هيف هتاباسح هترضح

 لمعتست لازت ال يهو امتالماعمب ةصاخ قاروأ عبطب مويلا اذه ىلإ نميلا ةموكح

 نافعص لبج

 ,هزومو هتاقو هنبب ينغ وهو «ةحانم نم برقلاب روهشم لبج نافعص لبج
 برحلا بقع يسيردإلاو ىبحي مامإلا هعزانت دقو «تاتابنلاو رامثألا نم كلذ ريغو
 لتحا :لاق كراعملا هذه نع ضعبلا ينثدح دقو «ةريثك كراعم هيف تعقوو «(2ةماعلا
 هيف ترجو «نميلا نم ةينامثعلا ةلودلا شويج تبحسنا امدنع لبجلا اذه يسيردالا

 ةيرق امل لاقي ىتلا ةينغلا هارق ىدحإ يف ةصاخو «لافطألا اطوه نم بيشت كراعم
 ةعيبط ريثأت رادقم انهاه ىلحت دقو «عفاوشلل ًاروطو دويزلل ةرات رصنلا ناكو ؛(حارحلا)
 لهأ نم عقاوشلاو ؛لبجلا لهأ نم مامإلا لاحر دويزلاف «نيبراحملا ف يضارألا

 ًايلاغ ةمامت يف رصنلا ناكو «دويزلا فيلح ًامئاد لابجلا يف رصنلا ناكف ؛«لوهسلا
 .عفاوشلا فيلح

 دويزلا ناكف .همصحخ يف فعضلا ةطقن نيبراحتملا نيقيرفلا نم لك كردأ دقو

 لغوتلل لاحملا مهل نوحسفيو «نافعص لبج لفسأ يف عفاوشلا مامأ نورقهقتي ًانايحأ
 عقاوشلا عم لاحلا ناك اذكهو «مهيبأ ةركب ىلع مهنولتقيو مهيلع نولمحي مث «هيف

 تقو ىلإ يأ ءرهظلا تقو ىلإ مهنع اوضاغتو ةماحت يف دويزلل لاجملا اوحسفأ ام ًاريثكف

 «م1839 ةنس ذنم ةينامثعلا ةلودلا اهتضرف يتلا ةيراقعلا بئارضلا نم عون يهو ءةيكرت ةظفل :وكريولا (1)

 ةبيرضلا هذه ىلع ىقبأ ىيحي مامإلا نأ ودببو «ةينبأ وأ ةيعارز ضارأ نم دارفألا كالمأ ىلع تضرف
 .نيينامثعلا ةرطيس تحت تناك يتلا قطانملا يف

 .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن دعب دصقي (2)



 نأ يهيدبو «مهيلع نورصتني نايحألا بلغأ يفو .ممنومجاهي ذئدنع ءرحلا دادتشا

 ةمامت ةرارح ةدش اولمحتي نأ ممتردقمب سيلو «ءاملاو ءاوهلا لادتعا اوفلأ دق لابحلا لهأ
 مامإلا دونج نيب برحلا لاط كلذلو ءاهيف اوباشو اوبش يذلا اهلهأ اهلمحتي امك

 مامإلا لاجر بلغت رمالا ةياحن ف نكلو ًالاجس امهنيب رصنلا ناكو يسيردالا دونجو
 ةماحت عيمجو ةديدحلاو لحاب ىلع اولوتساو «قزمم رش مهوقزمو ءيسيردالا لاحر ىلع
 .ريسع ف يسيردالا ةرامإ دودح ىلإ

 ةبطعقو علاضلل زيلكنإلا لالتحاو قينارزلا ةروث

 مامإلا بورح نايب ىلع ًافنآ انيتأ انمد ام ءركذي ءيشلاب ءيشلا ناك املو

 لتق يتلا ةميظعلا ةروثلا كلت «قينارزلا ةروث نع ًائيش ركذن نأ نم سأب الف يسيردإلاو
 هذه تعقو دقو «ةيبنجألا عماطملا ليبس يف ءايربألا نيملسملا نم ةريثك فولأ اهيف
 دونحلا تدهاش دقو «نميلا يف ةنسلا كلت يف تنك نأ فداصو 1929 ةنس ةروثلا
 .بوصو بدح لك نم اهتلتاقل قاست ةيلكوتملا

 تيب) امتدم مهأو ءديبزو ةيديدحلا نيب ام ةمامت يف (!!قينارزلا ةليبق نطقت

 ملو ؛عفاوشلا نم مهعيمج 90.000 وحن غلبي اهسوفن ددع نأ لاقيو ؛2!(هيقفلا
 اهسأب ةدشل ةليبقلا هذه عاضخإ نميلاب اهتماقإ ةدم لك ةينامثعلا ةلودلا عطتست

 .قينارزلاب فيرعتلا قبس (1)
 يف رتموليك 60وحن دعب ىلع عقتو ءةديدحلاو ديبز نيب ام ءةماهت ندم مهأ نم :هيقفلا تيب ةنيدم (2)

 «ةمير زاوحو رمحألا رحبلا لحاس نيب ًابيرقت ةفاسملا فصتنم يف ةديدحلا ةنيدم نم يقرشلا بونجلا
 يف اهطاطتخاب ماق يذلا (ه 690 ت) "ليجع نب ىسوم نب دمحأ" هيقفلا مساب ةنيدملا تيمس

 ةيرقلا نع اهل أزيمت “ ليجع نبا هيقفلا تيب " رمألا لوأ يف تيمسف ؛(يرجهلا عباسلا نرقلا فصتنم)
 حبصأ ' ربيشح نبا هيقفلا تيب " ةيرق راثدنا دعبو «ةيديزلا -- ةرواجملا ' ربيشح نبا هيقفلا تيب "

 تيب نع ةرابع رمألا لوأ يف تناكو ؛ةيمستلا هذهب ترهتش " هيقفلا تيب " ةنيدم اهيلع قلطي

 ةيمارتم ةيلمر نابثك نع ةرابع وهو - * ةكوش بيثك ' ل دل امهانب دجسمو

 هيقفلا تيب راوج ىلإ اونكسو سانلا ءاجف . ةيكوشلا راجشألا اهيف رثكت يوارحص عباط تاذ فارطألا
 دفاوتي عاعشإ زكرم اهرابتعاب ةيملعو ةينيد ةيمهأ اهسيسأت ذنُمو كلذل ةنيدملا تبستكاف ؛" ليجع نبا '
 يف ربقو (ه 690) ةنس هللا همحر هيقفلا ىفوت نأ ىلإ هناكسب عستي ناكملا ذخأف ءملعلا بالط هيلإ

 نم ديدعلل ارازم لازي الو ناك يذلا هحيرض لوح هيقفلا تيب ةنيدم تمنف «ةيرقلاب هانب يذلا هدجسم
 ةيحورلاو ةيفاقثلا مهتمصاعو قينارزلا ةليبق لقاعم مهأ دحأ هيقفلا تيب ةنيدم ربتعتو «ةماهت ناكس
 نب دمحم قيقحت :ءيدنجلا نيدلا ءاهب يضاقلل كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا :رظنا .ةيداصتقالاو
 -636/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم «415/1-423 «(م1993) داشرإلا ةبتكم :ءاعنص :عوكألا يلع
 1221/2-1222 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «8



 لفاوقلا ىلع اهيدعت نأشب اهعم لهاستلا ىلإ رطضت ام ًاريثك تناكو ءاهسارمو
 للوتسا املو ؛ةقادصلاو ةوحألا مساب ايادحلاو لاملا اهخويش رابكل مدقتو «نيرفاسملاو

 وأ ريخب امل ضرعتي ملو امنأشو ةليبقلا هذه كرت ةديدحلاو ةماحت ىلع مامإلا ةلالح

 لفاوقلا ىلع دتعت ملو «ةماتلا ةنيكسلا ىلع تاونس ةدع تظفاح اهرودب ىهو ءرشب

 نييناطيربلا هناريجو مامإلا ةلالحج نيب ةعقاولا تعقو امل نكلو «نيرفاسملا ىلع الو

 ةبطعقو علاضلا نأ نويناطيربلا ىعداو ؛ةيمحملا ندع ةيالو دودح ىلع اوفلتخاو

 ,ةدهاعم بحومب ةيمحملا عستلا ندع يحاونل اهمض ىلع كرتلا قفاو يتلا يضارألا
 فرع 5 دالبلا هذه نال ءبلطلا كلذ مامإلا ضفرف ءاهنع لزانتلا مامإلا نم اوبلطف

 ميلستلا هضفرو هكسمت ىلع ءانبو ؛نميلا نم أزجتي ال ءزج هتموكح فرعو هتلالح

 هنم دالبلا هذه اوعرتناو «ةرغ نيح ىلع مهشويحو محهرايطب هومجاه زيلكنإلا ىعدا امي

 «صاصبرلاو قبئزلاك نداعملاب ةينغ امنأ وه اهل مهذخأ يف رسلاو ,ةونع اهوذخأو

 ةلتحملا مهشويحل ىفشتسم اهيف اوئبي نأ نوديري مهو ءديح انهجاتمو «لولع امزاوحو
 اهنيب قيرط ديبعت اومتأ دقو ,ندع يف ةنطاقلا محتالئاعلو مهل افيصم اكوذحختيو «ندعل

 دمحأ خيشلا مّدق ؛نميلا بونج زيلكنإلا هيف مجاه يذلا تقولا سفن فو

 مامإلا ةلالج ءاليتسا ىلع ًاجاجتحا ممألا ةيعمج ىلإ قينارزلا ةليبق خويش ريبك ينيتفلا
 لوقيو «قينارزلا كالمأل ممتم ءزج دالبلا هذه نأ ىوعدب «ةديدحلاو ةمامت ىلع ىبي

 ةعبار يف تاقرطلا ىلع بهنتو بلست قينارزلا نم تاباصع تذحأ دقو
 ةديدحلا بونج ف مامإلا دنج رفاخم نم ًارفخم اومحاه نأ مهتأرج نم غلبو «راهنلا

 ًاديدش ًابضغ قينارزلا تافرصت نم مامإلا ةلالج بضغف «هدونج نم نييدنج اولتقو

 راشملا ديسلاب مهخويش عمتجاف «ةاصعلاب ليكنتلل ةداسلا دحأ ةدايقب ةلمح لسرأو

 تيب) نم بيرق ناكم ىلإ هوعدو نيمرحب او ةاصعلا ميلستب هودعوو هب اوركمو هيلإ
 .ةلتق رش مهولتقو هدونجيو هب اوردغ كانهو (هيقفلا

 خيرات يف ليثم امل قبسي مل يتلا ةنايخلا هذه ىلع أربص مامإلا ةلالج قطي مل
 ءاليتسالاو مهييدأتل مالسإلا فيس دمحأ ومسلا بحاص هدهع يلو بدتناف «برعلا



 ىلإ هقيرط يف !!!(ةجح) يف هزكرم نم ةريبك ةوق سأر ىلع هوم راسف ءمهدالب ىلع
 تانيزلا هل اوماقأ دق نيلهألا نأ هغلب ذإ اهلخدي مل هنكلو ةديدحلاب رمو «قينارزلا دالب

 موقن نأ انيلع راعلا نم هنإ مهل هباوج ناكو ءأمخف ًادادعتسا هل هلابقتسال اودعتساو

 ضرألا ف ثيعي انودع انبناج ىلاو ةريثولا شرفلا ىلع ماننو تارهاظتلا هذه لثمب
 هومس نع روهشملا نمو ؛مهلالحو مهحاورأ ىلع يدتعيو نيلهألا ةحار بلسيو ًاداسف
 مولظملا ىلع هفطعو هليمو .هتعاجشو هتلاسب ميظعو «هتمه ولعو ,هتيطارقمعيد ةدش

 ءأطاشنو ءاكذ نادقتت نيوادوس نينيع وذ نوللا يطنح ةماقلا عبر وهو «ملاظلل ههركو
 ةصاخلا ضعب هدسحي ...دوسحم هنكلو ءأمج أبح ةماعلا ةقبطلا نمو هدنج نم بوبحم
 قّفي الف ًاسلاج وأ ًابكار هركسعم يف ءرملا هآر اذإ هيف ةميركلا تافصلا هذه زوربل

 ءمهيزب ايزتيو مهماعط لكأيو مهسابل سبلي هنأل هدونج نم يدنج يأ نيبو هنيب
 تامداصم دعب ("!(ةمهيردلا)و ("(ةعوارملا) دالب لتحاف قينارزلا دالب ىلإ هوم راس
 قيرط نع ىمظعلا لودلا نم ةدحاو نم رثكأب نولصتم قينارزلا نأب رعشو «ةفينع
 نأ نم ًالدبو فقوملا ةروطخ لاحلل كردأف «حالسلاو داتعلا اهنم نوبلجي مهنأو ءرحبلا
 (4 اجلا لتحاف ةيرحبلا اهئطاوش ىلع ًالوأ ىلوتسا دالبلا ةيلخاد وحن هراكفأ هحوي

 ةمصاعلا برغ لامش عقتو ؛ةجح ةظفاحم زكرم «ةليمج ةنيدم ؛ميجلا ديدشتو ءاحلا حتفب :ةّجَح ةنيدم (1)
 ." دشاح نب مشج نب ديز نب يلع نب ملسأ نب ةجح " ىلإ بسنت ؛مك 127 يلاوح دعب ىلع ءاعنص
 ريغص لبج سأر ىلع ةنيدملا طسو ةعقاولا «ةرهاقلا ةعلق لثم اهيلع ةلطملا ةنيصحلا اهعالقب رهتشتو
 لامشلا يف يلهاجلا ةعلقو ؛:ةجح بونج ةوبر ىلع عقاولا نامعث نصحو «ةظفاحملا زكرم ىلع لطم
 ىلع ًايرغ لطتو ءرتم 1900 وحن رمحألا رحبلا حطس نع ةّجح ةنيدم عفترتو «ةنيدملا نم يبرغلا
 -242/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم ؛(ةجح) :نادلبلا مجعم :رظنا .(ةماهت) يلحاسلا لهسلا قطانم

 .994/2 ةينميلا ةعوسوملا «423/1-425 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم 6
 ىلع ةديدحلا ةنيدم قرش عقتو «ةديدحلا ةظفاحم لامعأ نم ءماهس يداوب ةرماع ةنيدم :ةعوارملا ةنيدم (2)

 يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ترهدزا ءءاعنصو ةديدحلا نيب يسيئرلا قيرطلا طخ ىلع ءمك 30 يلاوح دعب
 ينب ةلود دهع يف ةصاخو ةينيدلا مولعلل لقعمك ترهتشا اهنأ امك «ةيخيراتلا ءاردكلا ةنيدم راثدنا دعب
 تاقبط يف كولسلا ءا03/1 ةيلوسرلا ةلودلا خيرات يف ةيؤلؤللا دوقعلا :رظنا .ةيرهاطلا ةلودلاو لوسر

 لئابقلاو نادلبلا مجعم ٠١704 :638/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم 2361/2 :384/1 كولملاو ءاملعلا
 .1482/2 ةينميلا

 يف عقت ءةرماع ةيماهت ةنيدم يهو ءمهرد ريغصت :يمهيردلا :باوصلاو ؛فلؤملا اهبتك اذك :ةمهيردلا (3)
 نم بونجلا يف رمحألا رحبلا لحاس نم برقلاب . نونلا نوكسو ميملا حتفو ءارلا رسكب . ناَمِر يداو
 .مك35 وحنب هيقفلا تيب برغ لامشو ءرتموليك 20 وحن اهنع دعبتو ءاهلامعأ نمو «ةديدحلا ةنيدم
 نب ركب يبأ نب يلع نب رمع نب دمحم نب ميهاربإ نب ىيحي نب دمحأ نب يلع ' ديسلا اهطاطتخا
 لئابقلاو نادلبلا مجعم 330/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .(ةيرجه 815) ماع ىفوتملا " لدهألا يلع
 .611/1 ةينميلا

 عبتتو ءمكإ5 وحنب ةينيسحلا ةنيدم برغو ءمك 58 وحنب ةديدحلا ةنيدم بونج عقت ةيلحاس ةدلب :حاجلا (4)
 لمجأ نم اهئطاش ربتعيو ؛14/17 ضرعلا طخو «43/03 لوطلا طخ ىلع عقتو «هيقفلا تيب ةيريدم



 ًانوصح اهيف ماقأو ,0قفيلغ ءانيمو -ًاعبط زاجحلا فئاط ريغ يهو- !!!ئاطلاو
 ؛ةديدحلا ىلإ اهلسرأو ةيعارشلا قينارزلا بكارم ىلع ىلوتساو ؛ئطاوشلل ًاسرحو
 راوسلا ةطاحإ ممب طاحأو «رحبلا ىلإ لوصولا نم قينارزلا عنمو ديري ام هل مت كلذبو
 .يجراح ددم لك مهنع عطقو «مصعم اب

 ةروثلا هذه ببسم ربكألا مهخيش رفف ءممب قدحملا رطخلا ةدش قينارزلا كردأ

 موي ةريسم ىلع عقت يتلا 27نارمق ةريزج يف زيلكنإلا هئاقدصأ ىلإ أجتلاو «ينيتفلا دمحأ

 عمر يداو بصم دنع وهف ءةقسابلا ليخنلا راجشأ هللظت ةمعان ةيلمر نابثكب زاتمي «ةينميلا ئطاوشلا
 ةيرهاطلا ةلودلا دهع يف ضرعت يذلا لفسألا حاجلاو ؛ىلعألا حاجلا نيمسق ىلإ حاجلا مسقي يذلا
 لخن ددع ردقيو ءًالخن تعرزو دعب اميف هضرأ تحلصتسا مث «هلخن قرح ىلإ (ةيرجه 923 - 858)
 رشتنتو ؛ليخنلا راجشأ تاباغ كللظت لايكأ عضب ريسلا كنكمي ثيح ةلخن نويلم يلاوحب ًايلاح حاجلا
 اهزارطب تزيمتو «ةنيدملل ةيخيراتلا ملاعملا لثمت يتلا ةيبرحلا نوصحلاو عالقلا نم ددع حاجلا يف

 قيئارزلا ةليبق عم هبرح دعب ىيحي مامإلا اهترامع ددج دقو «ةيقاب هراثأ قر ام يذلا ميدقلا ”قرامنلا
 عقوم :271/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم ء171/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .(ةيرجه1349) ةنس
 الاالالال/ 12.9010 .الع/ .تينرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملل ينطولا زكرملا

 تيب برغ لامشو «مك5 وحنب ةديدحلا بونج رمحألا رحبلا لحاس ىلع ميدق ءانيمو ةدلب :فئاطلا )ا

 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .14/37 ضرعلا طخو «34/00 لوطلا طخ ىلع عقتو «مك37 وحنب هيقفلا
 .953/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم : 72

 لامش عقتو ءرمحألا رحبلا ىلع ةيلحاس ةدلب يهو «ةقفالغ :اميدق ىمست تناك :(ريغصتلاب) ةقفيلغ (2)
 ضرعلا طخو :«42/00 لوطلا طخ ىلع «مك35 وحنب هيقفلا تيب ةنيدم برغو ءمك42 وحنب ديبز برغ

 يرمعلا هللا لضف نبال راصمألا كلامم يف راصبألا كلاسم :(ةقفالغ) :نادلبلا مجعم :رظنا 6
 .219 عوكألا ليعامسإ يضاقلل يومحلا توقاي دنع ةيناميلا نادلبلا «272/2 «(انقيقحتب)

 نم يهو . نون هدعبو ةلمهم ءار فلألا لبقو ميملاو فاكلا حتفب . :نارَمُك :اهقطن يف روهشملاو :نارمق (3)
 زاجم امهنيبو .فيلصلا ءانيمو ةريزج هبش ةلابق ءرمحألا رحبلا يف ناكسلاب ةلرهأملا ةينميلا رزجلا
 وحنب ةيحّللا ةنيدم بونحو ءمك60 وحنب ةديدحلا ةنيدم برغ لامش عقتو «دحاو ليم وحن هضرع

 دهع يف تناكو ءأعبرم اليم 35اهتحاسم غلبتو ء15/19 ضرعلا طخو 42/34 لوطلا طخ ىلع م5
 نأ دعب كلذو ءما513 ةنس مايأ ةعضب نويلاغتربلا اهلتحا دقو «يزيلجنإلا لالتحالا تحت فلؤملا
 /ه 92 ماع ”يدركلا نيسح" ةدايقب كيلامملا نويرصملا اهلخد امك ندع ةنيدم مهيلع تصعتسسأ

 بول ' ةدايقب نويلاغتربلا اهيلع ىلوتسا ءم 7 ماع يفو «ةنابجو آادجسمو انبصخت اهب ىنبو م5

 ءاوضنا دعبو .؛دنهلاف ندع ةنيدم ىلإ اهجتم اهرداغف ءرهشأ ةثالث اهب لظو انصح اهب ىنيو ' زيلوس
 مكح ةرطيس تحت نارمك ةريزج تلظ ينامثعلا مكحلا تحت نميلا يف ةدجاوتملا كيلامملا تاوق
 ىلع ينامثعلا لوطسألا رطيس م1882 ماع يفو :ما867 ماع يف ايناطيرب اهتلتحا ىتح نيينامثعلا

 دافتساف ؛جاجحلل ًايحص ًارجحم اهب اوسسأ ماعلا سفن يفو ءاهنم نييناطيربلا درطو نارمك ةريزج
 نم بذعلا ءاملا ريطقت ةطحم ءانيب نوينامثعلا ماق م 1ظ0ؤ5 ماع يفو ءاهب جاجحلا رورم نم اهتاكس

 تحت تلظو نييئامثعلا نم ةريزجلا نويناطيربلا عزتنأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يفو ءرحبلا ءام
 «نادلبلا مجعم :رظنا .م 1967 ماع يناطيربلا رمعتسملا ءالج ىتح يناطيربلا لالتحالا ةرطيس
 يومحلا توقاي دنع ةيناميلا نادلبلا :189- 187/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم «(نارمك ةريزج) :انقيقحتب

 تامولعملل ينطولا زكرملا عقوم ء1352/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «77 عوكألا ليعامسإ يضاقلل
 الاياقلالا . 1. 0150 الع/ .تينرتنإلا ةكبش ىلع



 ءطرش وأ ديق نود مالسإلا فيس ىلإ خويشلا ضعب ملستساو ؛ةديدحلا لامش ىلإ
 هيقفلا تيب ىلإ ءاجتلالا ىلع مهمظعم هركأو .هئادعأ نم ًاريثك ًاقلخ هوم رسأو

 يلو رمأ ةليبقلا هذمب قحل يذلا ررضلا ةدش مامإلا ةلالج ىأر املو ءاهيف مهرصحو

 حاورأب ةمحر كلذو ءاهتمجاهم مدعو محندم مظعأ يهو هيقفلا تيب راصحب هدهع
 ًالاير بيلحلا لطر نمث غلبف اهيلع راصحلا ددشو هدلاو ةدارإل هوم لثتماف «عيمجلا
 نيعبرأ زبخلا لطر نمت غلبو «ةيداعلا تاقوألا ف هنمث فعض نيسمخ يأ ايمامإ

 مالسإلا فيس ىلإ اوملستساف راصحلا اذه يف ماودلا قينارزلا قطي ملف ءًافعض
 .لئابقلا نم مهريغب ةوسأ (!!نئاهرلا هوطعأو

 ةجشلا ليقن
 (©!ةّحّشلا ليقن هل لاقي ليقن يف ًامدق 7330 اهولع غلبي يتلا ةخانم نم انلزن

 ءاذاذر لطمت راطمألا تناكو «ةرعولا ةيلبحلا قيرطلا ىلع نميلا يف ليقنلا ظفل قلطيو

 ةيلابم ريغ ةميظع ًالاقثأ لقنت ةمخضلا ةيلبحلا لامجلا قيرطلا اذه يف تدهاش دقو

 نأ ملع ىتم شهدي ئراقلا نأ كش الو «لبحلاو رعولاب ةثرتكم الو طوبهلاو دوعصلاب
 ريغ اهكلست ال قيرط ىلع ةليقثلا اهلامحأب مدق 10.000 ولع ىلإ دعصت لامحجلا

 ىلع ًابطح نلقني ةوسن ليقنلا اذه يف ًاضيأ تدهاشو ءزعاملاو لاغبلاو ةدرقلا

 اورفول مهلبج اورجش نييورقلا نأ ولو «ةحانم ىلإ قيحسلا يداولا لفسأ نم نهسوؤر
 ءأنسح اومن لبجلا اذه يف ومنت راجشألا نأ هيف بير ال امو ءأريثك ءانع مهئاسن ىلع
 .يداولا تابنج ىلع اهاياقب تدهاش ينأل رباغلا نمزلا يق ةريثك تناك امنإ كش الو

 .ناهرلا :لصألا يف (1)

 نيب طبري ةينامثعلا ةلودلا هتطتخا لفاوقلل قيرط وهو ءزارح لبج يقرش يف (قيرط) ةبقع :ةجشلا ليقن (2)
 نم هل ذاحم تارايسلل رخآ قيرطب ايلاح لدبتساو «ةميحلا يف يدهم نبا ةرجح نيبو (ةخانم) زارح
 :يبظ وبأ ءعوكألا ليعامسإ يضاقلل نميلا فيلاخم ء106 برعلا ةريزج ةفص :رظنا .لامشلا ةهج

 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «446/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم ؛«51 ص ءم2002 «يفاقثلا عمجملا
851-850/1. 



 ةمراكملا نصح

 هلوح ًاريبك انصح قيرطلا نم ةبيرق ةيبار ىلع تيأر يداولا اذه فصتنم ف
 ةلودلا مايأ نصحلا اذه ناك :يل لاقف هنع دونجلا دحأ تلأسف «لزانملا ضعب

 ةئف ةمراكملاو «ليعامسإ هل لاقي ةمراكملا نم الحر صخي وهو .دونجلل ًارفخم ةينامثعلا

 لبج يف مهمظعم نطقيو «زارح ءاضق يف اونطوتو دنحلا نم نميلا اوتأ ةيليعامسإلا نم
 تاداع مهلو ءفالا ةرشع وحن لبحلا اذه يف مهسوفن ددع غلبيو ءيقرشلا ةحانم

 ىلع ًاريخأ اوِبلَع مهنكلو نمزلا نم ةدم مامإلا اوبراح دقو ؛:ةصاخ تادابعو ةصاخ

 نع عالقإلاو مهمالسإ ديدحت ىلع مههركأف .مامإلا ةعاط ف اولخدو ؛مهرمأ
 دحاولا نأ ممتافارخ ضعب نمو «ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخملا ةبيرغلا ممتاداع

 رخآ غلبمبو ةنجللا يف اعارذ هب هنم عاتبي لاملا نم ًاغلبم هدقنيو هخيش ىلإ بهذي مهنم
 ىلإ هتلالج لسرأ ذإ تالبعزنخلا هذه تلاز مامإلا لضفب نكلو «هاياطخ هل رفغي
 فينحلا نيدلا دعاوق مهونقلف لضفلاو ملعلا لهأ نم نيحلاص ةمئأ سانلا ءالؤه

 .مهرفكو مهتافارخ نع اوعلقأف دحألا دحاولا ةدابع ىلإ مهودشرأو

 ةيدنجلل نوعدي ةحاحلا دنع مهنكلو «ةيماظن ًادونج مهنم مامإلا ذحأي الو
 فرش نأ انه ركذلاب ردجيو .مامإلا ءادعأ ةلتاقمل مهسفنأ ءاقلت نم نوعوطتيف

 دشاح نم ناك نم الإ ىلوألا ةجردلا ف هيلع لصحي ال يلكوتملا شيلا يف دينجتلا
 ًاعرز مهانغأو ًابعك مهالعأو أسوفن نميلا لئابق رثكا امه ليكبو دشاحو ؛ليكب وأ
 دئادشلا دنع لوعي امهيلعو راسيلاو نيميلا مامإلا اعارذ امهو ءاعرض مهرثكأو

 .تاململاو

 اهيف انطبه ةعاس فصنو ةعاس انيشم نأ دعب ةحشلا ليقن لفسأ ىلإ انلصو
 فخسأ امو ؛ءاعنص ةديدحلا قيرط ىلع «طوبهلاو دوعصلا رثكأ امو ًامدق 0
 دقو ءأبرح ةديدحلا قيرط نع ءاعنص ىلع ءاليتسالا ناكمإلا يف هنأب نيلئاقلا
 دونج ةرشع نأ تلق اذإ يلاغأ ال ةنيصحو ةرعو ةددعتم نكامأ يسأر ينيعب تدهاش
 .ددعلاو ةدعلا ةريثك ةمظنم ةلمح ريس نود نولوحي



 «ىصخت الو دعت ال لالتو نايدو نيب ةجشلا ليقن لفسأ نم قيرطلا انب تراس

 «ناقهاش ناميظع نالبحلا ناذهو ءانفلخ ةحانم لبجو ءانمامأ (!) سيمخلا لبج ناكو

 نايدو امهنيبو ؛مدق 8000 يناثلا ولعيو رحبلا حطس نع مدق 10.000 لوألا عفتري

 ةرمثملا راجشألا ضعب امهيفو ءضعب باقرب اهضعب ذحآ لابحلا نم لسالسو ماكاو
 ريغ راجشأ اهيف دحويو «نويورقلا هلكأيو ءرورعزلا هبشي رمحأ اهرمثو ءردس اهل لاقيو

 .دوقولل حلصت يهو قسعلاو رطفلا اهل لاقي ةرمشم
 تلسرأو «ءسمشلا تقرشأو «يداولا لفسأ ىلإ انلصو امدنع راطمألا تعطقنا

 دحأ ردص حرشناف ةيعيبطلا ةرارحلا انماسحأ ىلإ تداعأف ءاضفلا يف ةيبهذلا اهتعشأ

 4 ينكلو «فيطل مغنب ًاليمج اديشن ميحر توصب دشني ذحاو رظنملا اذهل اندونج

 ةرضح يف يسفن تلو هليترتو هنيحلتل برطلا لك تبرط امنإ ءأئيش هظافلأ نم مهفأ
 ؟دشنت اذام :هتلأس ةزيحو ةهرب دعب سولجلا انب رقتسا املو ؛ينميلا باهولا دبع دمحم

 :لاقف هنم ًائيش ينعمسا تلقف «هتقول يلاب يف رطخ اديشن دشنا تنك :لاقف

 ةحار قارفلا دعب دجي دح دع ةخانم لبج اي مكيلع هللاب

 هبيبح ىري دعام نامز ىقبي 20( هنينح مكو يبلق ىلع يسنبغ

 انه امتوعديو ءءاضيبلا ةرذلا نم ًالوقح ماكآلاو نايدولا هذه نيب تدهاش

 ناكو .دالبلا هذه نم اهلصأ نأل «مورلا دالبو ماشلا ىلإ ةبسن "يمور" وأ "يماش"

 ذنم دودمت وهو انقيرط بناج ىلإ ريسي "كلس" نميلاب هل نولوقيو فارغلتلا طيرش

 ضعب قف طوبرم وهف «ةينف الو ةيضرم ريغ ةرضاحلا هتلاح نكلو ؛ةينامثعلا ةلودلا دهع

 نم ةيلاخ اهنكلو ديماوع ىلإ اهضعب يف طوبرمو راجشألا ناصغأ ىلإ نكامألا
 مايأ تارباخملا فقوتت ام ًاريثك كلذلو «ةياغلا هذهل لمعتست يتلا ةيفزخلا نيجانفلا

 .راطمألا لوطه

 نأ ىلإ ,ةعاسلا فصنو نيتعاس وحن نايدولاو ماكآلا نيب لاونملا اذه ىلع انرس

 ىلإ ترظنف .ةحارتسالاو ماعطلا لوانتل ريسلا نع انفقوت انهو «ةياهقم ىلإ انلصو

 يف عقيو ؛هسفن مسالا اهل يتلا ىرخألا عضاوملا نع هل ازييمت ءرويذم سيمخ ىمسي :سيمخلا لبج (1)

 ءاعنص برغ بونجو :«مك25 وحنب ةخانم قرش لامش «ةيجراخلا ةميحلا لامعأ نم .فالخملا ةقطنم

 :310/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .15/08 ضرعلا طخو :43/57 لوطلا طخ ىلع ءمك40 وحنب
 .581/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم



 انك اننأ يأ ؛مدق 5000 ولع ىلإ انطبه اننإ تدحوف ءالعلا ةمئاق يأ (رتمينلالا)
 رهظلا دعب ةدحاولا ةعاسلا يف ةرارحلا ةجرد تناكو ءأمدق 2330 ب ةحانم نم أطوأ
 مويلا نم تقولا اذه لثم يف ةخانم يف تناك امنيب تيمراف نازيم يف ةحرد 3

 .تيمئراف 70 يضاملا

 مههوجو لينلاب نوغبصي

 «ةدبعم ريغ قيرط ىلع (!!(قحفم) ىلإ انرس مث «ًليلق رفسلا ءاثعو نم انحرتسا
 امنإ ,ركذي ًاريغت تاتابنلا ةعيبط الو ضرألا ةعيبط ريغتت ملو «ةريثك باضهو نايدو نيب
 لامجلاو «لامجلاو زعاملاو منغلا نم ًاميظع ًاددع يحاونلا هذه ف انه ىرن انرص
 ىرقلا نم ولخ يهف يضارألا امأ ءباشعألا لبق راجشألا قاروأ لكأت فارزلاك

 نيب ةقرفتم لحرلا ودبلا تويبك ةريغص توبيب يف نونطقي احياحصأو .ةرماعلا ةريبكلا
 !راظنألا نع اهيراوتو اهمجح رغصل اهاري ال ءرملا داكي ؛راجشألا

 :ةرذلا فالخ ةميحلا ضرأ يف سرغيو «(2ةميحلا ةيحانل ةعبات يضارألا هذهو
 تاقلاو نبلا نم ريثك ءيش ةيلامشلا احنايدو يف سرغيو ,ةطنحلاو ريعشلاو سدعلا

 نصح وهو ؛(قحفم) ةميحلا لماع هنطقي يذلا ناكملل لاقيو ؛)وكنملاو زوملاو
 صصخو هل ًابتكم لماعلا اهذختا رودلا ضعب اهلفسأ يف ةيلاع ةمكأ ىلع مئاق

 مل نكلو ءاهيف انتليل انيضق دقو «مامإلا ةفايض يف نيلزانلا نيرفاسملل اهنم ةدحاو
 انتمجاه رمحألا لمنلاو "نالكألا" قبلا نم ًاشويج نال ىركلا معط اننفج قذي
 .اتيمتسم اموجه

 راهنلاو ليللا يف امترارح ةجرد نال دربلا مايأ ىتشم نوكت نأ قحفم حلصتو
 ةميحجو نميلا وبق" :(هباتك يف يناحيرلا ذاتسألا اهنع لاق امك سيلو «ةلدتعم

 ةميحلا (ةيحان) ةيريدم زكرم يهو مك ءاهز اهنع دعبتو ءءاعنص برغ بونج يف ةدلب :قحفم (!)

 عومجم :رظنا .ةخانمو ءاعنص نيب قيرطلا طخ ىلع عقتو ءءاعنص ةظفاحم لامعأ نم «ءةيجراخلا
 .1601/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم 0715/2 اهلئابقو نميلا نادلب

 يحاون نم يهو «(ةيلخادلا ةميحلا) ىرخألا ةيحانلا نع اهل ازييمت «ةيجراخلا ةميحلا اهب دارملا :ةميحلا (2)
 يقرشو روضح نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقتو ءزارح ءاضق لامعأ نم اقباس تناكو ءءاعنص ةظفاحم
 .ةقباسلا ةيشاحلا رظنا . زارح

 .وجناملا يأ :وكنملا (3)
 .239/1-241برعلا كولم :هباتك يف قحفمل يناحيرلا نيمأ فصو رظنا (4)



 دعب تغلب اهيف ةرارحلا ةحردو ًامدق 5530 رحبلا حطس نع اهعافترا نال "هرقمو

 .تيهراف 77 رهظلا

 ("!(هنتم) ةيرق انتهجو تناكو ًاحابص ةعباسلا ةعاسلا وحن (قحفم) نم انمق
 ةموكحلا تناك نايدولاو لابحلا نيب ةدبعم قيرط ىلع نيتعاس وحن ًادوعص انرسف

 مل ةلصاوتملا تاروثلا ببسب امنإ الإ دونجلا لقنو عفادملا بحسل امتدبع ةينامثعلا

 نيتعاس ريسم دعبو «راطمألاو لويسلا فرج نم ةبرخم نآلا يهو اهزاحنإ نم نكمتت

 ٍضعب اهيف ةريغص ةيرق يهو (07(سيمخلا) ةيرق ىلإ انلصو (قحفم) نم ةعاس فصنو
 اريخخأ اهنم لقتنا لماعلا نأ الإ «ةميحلا لماعل ًازكرم ًالبق تناكو «نيرفاسملل يهاقملا

 .ةلودلا تادراو ةهج نم (قحفم) ةيمهأل مامإلا ةلالج رمأب (قحفم) ىلإ

 طاشنب انرعشف ًاليلع ءاوهلاو ًاليمج حابصلا ناكذإ ًاليوط (سيمخلا)ب فقن م
 ضعي قيرطلا ىلع رخآو نيح نيب انلباقي ناكو «ريسلا ةموادم ىلع اندعاس ديدش

 ةليمج ةيرطع ةحئار مهنم انيلع حوفت تناكف «ةداسلا يأ ءفارشألا نم نيرفاسملا

 ةلينملا ممبايث ةحئار ار مهنم انيلع بهتف ءانب نورمي اوناك نيذلا سانلا نم ةماعلا فالخب

 «ةيحراخلا ةينطقلا مهياوثأ ليينتل ةيلخادلا تاضايبلا ليينتل نحن اهلمعتسن يتلا ءاقرزلا

 مههوجو نوليني مهنأ امك «ةقرزلا ةقماغ ءاقرز ع ميظع دح ىلإ اهتوليني مهنكلو

 .ًاضيأ ةلينلا هذمج مهدسحو مهيديأو

 !؟ةروصلا هذه ىلع مكداسحأو مكبايث نولينت اذامل :سانلا ضعب تلأسو

 لضفأ نأ ةبرجتلا دعب اندجو دقو ءأريثك انب رضي دربلاو ًادج ةدراب اندالب نإ :اولاقف

 تعنتقاف .©اداسحجألاو بايثلا ليينت يمه دربلا نم هسفن ناسنإلا اهيف ظفحي ةقي

 ةسبلأ نيب قرفلاو هللاب الإ ةوق الو لوح ال يسفن يف ًالئاق !!!ىقطنملا باوجلا اذمب

 ةداسلاف «دالبلا رئاس يقءارقفلاو ءاينغألا ةسبلأ نيب قرفلاك ًادج ميظع ةماعلاو ةداسلا

 وحنب ءاعنص برغ عقتو ءرطم ينب ةقطنم يف نامهس لقح فرط يف يراجت زكرمو ةيرق :هنثم (!)
 :ةميحلا قرشو و مكث

 نم ءاطسبلا ءالوهف «باوجلا اذهب هوباجأف هلاؤس نم اورخس مهنأ ودبيو ؛:ةحيحص ريغ 5 هذه 0

 ةكيكر ةلينلاب ةغوبصملاو ايلحم ةعونصملا بايثلا هذه تناك نكلو «ةلينلاب مهسفنأ نوغبصي ال سانلا

 اهب كتحي يتلا قطانملا يف ةصاخو ءاهسبلي يذلا صخشلا قرعب رئاتت تناك دقف ءةتباث ريغ اهناولأو

 اهراثآ ىقبتف .ةهبجلاو ةبقرلا لثم اهتحت ةيلخاد سبالم دوجو نود مسجلاب ةرشابم سابللا نم عونلا اذه

 يداوب ضعب يف بايثلا نم عونلا اذه ةركبملا يتلوفط يف تيأر دقو .طقف مسجلا نم ءزجلا اذه يف

 .نميلا



 يف ةيلاغلا خاوجألاو ةليمحلا فاوصألا نوسبلي ءاهيف نولفري ىتلا ةيريرحلا تاياصلا ادع
 م وفو 2 يي ب و (ةدر انغألا دولج اهقوفو اميللا نوسبلي «ةدرابلا دالبلا قف بعشلا ةماعو «ةدرابلا دالبلا
 .هبشأ امو

 انيأر ام ةعيبطك (سيمخلا)و (قحفم) نيب تاعورزملاو يضارألا ةعيبط تناك
 نمو هريبصلا نم ًاعاونأ اندهاش اهيلع ةوالعو .تاعورزملاو يضارألا نم لبق
 ةدبعم امنا اهنع لاقي نأ نكميو ًاريبك ًادوعص انب دعصت قيرطلا تأدتبا (سيمخلا)

 هذه ىلع انمدو «يبلول لكشب لابحلا فارطأو لالتلا سوؤر ىلع ريست تناكو ؛ًايئزج
 (!!(ناعوب لبج) وأ (سيمخلا) لبج ةمق انغلب نأ ىلإ يأ «نامزلا نم ةهرب لاحلا
 انه ةرارحلا ةحرد تناكو مدق 10.000 رحبلا حطس نع اهولعو (نرقلا) اط لاقيو

 ددعو (ةمالسلا تيب) ىعدت لبحلا اذه يف ةيرق ىلعأو «تيفنراف 67 رهظلا تقو
 لكش ىلع رجحلاب ةنيبم اهعيمج .ًالزنم نيثالثلا وحن اهنزانمو «نيتئام وحن اهناكس
 ىلع انيأرف برغلا ةهج ىلإ رصبلا انحرسو ةيرقلا هذه نم برقلاب انفقو ءنوصحلا
 اننيبو ,ءامسلا يف موجنلاك لابحلا سوؤر قوف اهزانم ألألتت ةحانم ةيرق ديعبلا قفألا
 نم رخاز رحب مامأ اننأكف « ىصختي الو دعي الام ماكألاو لابجللاو نايدولا نم اهنيبو

 لوهسلا هحطسو لالتلاو ماكآلا هجاومأ ءهرخآ نم هلوأ ناسنإلا كردي ال ةسبايلا

 سوؤر ىلعأ فو ءمحنوصحو ةمراكملا لقاعم تديش جاومألا هذه قوفو «نايدولاو
 نسم ةيعارشلا نفسلا اهضايبب هبشت اهعيمجو مهعالقو دويزلا لزانم «لابجلا كلت
 .راحبلا تارخام

 ثيح نم كلذو ءماشلا دالب يف هلثم رأ مل لابجلا يف ًارظنم تدهش انهو
 ينأكو «لبانلاب لباحلا طالتخا ضعبب اهضعب طالتخاو امترثكو لابحلا هذه ةمظع
 .هتارذ نم ةرذ الو مضخلا رحبلا اذه نم ةطقن يواست ال اهلابحو ماشلا نايدو مظعأب

 ف نميلا سمشف «ءسمشلا ةرارح ثيح نم عساش كلتو هذه نيب قرفلاو
 ةفيطل ماشلا لابح يف يه امنيب «ةقرحم ةديدش لابحلا يلاعأ يو ةنسلا لوصف عيمج

 يبرغ عقيو ءءاعنص ةظفاحم لامعأ نم رطم ينب (ةيريدم) ةيحان لابج نم خماش لبج :ناعوب لبج (1)
 سيمخلا موي هقوستي يبعش قوس ماقي اهيفو .ءانبلا ةميدق ةقهاش ةعلق هتمق يفو ءمكت0 وحنب ءاعنص

 نادلب عومجم :رظنا .ليلق دعب فلؤملا هفصيس ؛قطانملا نم اهرواج امو ةميحلاو رطم ينب يلاهأ
 .204/1-205 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم ؛120/1 اهلئابقو نميلا



 دعبو ءاوتسالا طخ نم نميلا دالب برق ىلإ دئاع كلذ ببس نأ يهيدبو (ةكئفاد

 .طخلا اذه نع ماشلا

 يديدحلا طخلاو يرجحلا محفلا

 نانس) لبج يف ةمق انيأرف اهوحن ريسن يتلا ةيقرشلا ةهجلا ىلإ رصبلا انحرس

 (رطم ينب) لابج نم ةميظع لسالس انيأر بونجلا ىلإو ءباحسلا حطانت (!!(اشاب
 انم مدقتي اندونج دحأب اذإ ةعيدبلا رظانملا هذه ةدهاشم يف نوكمهنم نحن امنيبو

 انراصبأب انهجتاف !يرجحلا محفلا نم وه عماللا دوسألا لتلا اذه ىلإ اورظنا لوقيو

 رونلا ساكعناو هداوس ةدشل كلذو راظنألا يعرتسي ًاناعمل عملي دوسأ هانيأرف هوحن

 نمو يدنجلل انلقف ”نويدسبا" عون نم يناكرب يرجح لت هب اذإف هيلإ انرسف .هنع
 دقو «ينامثعلا شيجلا يف ًايدنج كرتلا مايأ تنك لاقف ؟يرجح محف اذه نأ كربخأ

 ةيديدحلا ةكسلا قيرط ةسدنهل كرتلا مهبلج نيذلا ءابرغلا نيسدنهملا ضعب تقفار

 مترفح اذإو ءيرجحلا محفلا نم ىلتلا اذه نإ :مهدحأ انل لاق دقو ءذتتقو هؤانب عمزملا

 نم انكحضف «ضرألا حطس ىلع يذلا عوتلا نم لضفأ عون مكل جرخي قمع ىلإ
 ءابرغلا اودهاشيل اوعمجت نيذلا سانلا انلوح نملو يدنجلل انلقو سدنهملا اذه لهج

 اوتأف ران اومرضأو هنم ًائيش انل اوبلحا :ًامحف سيل رخصلا اذه نأ مهعنقن يكل

 قرتحت مل لاحلا ةعيبطبو رانلا يف ةعطقلا كلت انحرطف ةيماح ًاران اومرضأو هنم ةعطقب
 اهذحأ ةيرجحلا ةعطقلا تدربو رانلا تدمح املو أئيش بيهللا ةنسلأ امي تلعف الو

 محفلا ةحئارل ًارثأ دجي ملف اهمشف ءاهمش :هل انلقف يه امك اهدحجوف هديب يدنجلا

 «نيئزهتسم ضعب ىلإ مهضعب نورظني اوراسو سانلا عيمج نم بجعلا ذخنأ دقو ءاهيف
 نوسدنهملا لاق ةقيقحأ -ةمالسلا تيب ةيرق ناكس نم مهمظعم ناكو - مهلأسف

 مهتأ مهضعب باحأف ؟يرجحلا محفلا نم لتلا اذه نأ كرتلا مهبلج نيذلا بناحألا

 نب ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب روضح ىلإ ةبسن روضح لبج وه :اشاب نانس لبج (1)

 يبنلا ريغ وهو ءلبجلا ةمق يف هربق نأل ءبيعش يبنلا ليج اضيأ ىمسيو ءرغصألا ابس نب ريمح
 يذلا روضح نب مدقملا نب مدهم نب بيعشوهو ءميركلا نآرقلا يف روكذملا -نيدم بحاص - بيعش

 ىوتسم نع عفتري ءةماع ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف لابجلا ىلعأ نم روضح لبجو .هيلإ لبجلا بسن
 اهنع دعبيو ءبونجلا وحن ريسي ليم عم ءاعنص برغ عقيو ءابيرقت (رتم 3760) يلاوح رحبلا حطس
 نائس لبج ةينامثعلا ةلودلا مايأ يمسو :35/19 ضرعلا طخو :43/57 لوطلا طخ ىلع .مك30 ءاهز

 .ادجسم هيف ىنبو هقيرط حلصأ يذلا نميلا يف نيينامثعلا ةالولا دحأل ةبسن ءاشاب



 يضارألا كلتب ةربخلا لهأ نم نم مهتفصب نيسدنهملا ةثعب نوقفاري مهسفنأب اوناك

 .ًارارم لوقلا اذه اولاق نيسدنهملا نأ انل اودكأو «تاقرطلا عيمج ىلإ مهودشريل

 يديدح طخ دمل نميلا ىلإ اوتأ امل نيسدنهملا ءالؤه نأ بارغتسالا بحوي امو

 انليلدو ءامنوبقعتي اوناك يتلا قيرطلا نم ءازجأ يف ًاريثك اوأطحأ ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم
 لبح ةمق يف مدق 10ر000 ولع ىلإ طخلا اذمب اودعصي نأ اودارأ مهنأ كلذ ىلع

 اودارأ ول دوعصلا اذه نع ىنغ ف مهو .مدق 7500 ولعل ءاعنص ىلإ اوطبهي مث «نرقلا
 ةيناثلا قيرطلا فشتكا دقو «قيرطلا هذه ريغ ةيناث قيرط ىلإ اوفرحنيو هوبنجتي نأ
 مهلسرأ نيذلا نييكريمألا نيسدنهملا ضعبو نميلا ةيجراخ ريزو بغار دمحم يضاقلا
 ةينارمعلا تاعورشملا ضعب يف مامإلا اودعاسيل هتقفن ىلع نميلا ىلإ نيرك سلراش

 اودمعت امبرو «ءابرغلا اهوسدنهمو ةينامثعلا ةلودلا اهتبكترا يتلا ةيناثلا ةئيطخلاو

 امك ةيرتم وليكلا ةنامضلا ةفصب نميلا ةيلام نم ءزج ىلع اولوتسي يكل دمعت كلذ
 اهريغو ةيروس يف بيترتلا اذهل ةعضاخلا ةيديدحلا طوطخملا نم ريثك يف ثدحيو ثدح
 طنخلا نأ يهيدبلا نمف ءاعنص ىلإ ًايديدح أطحخ مهدم ةركف يه «ملاعلا دالب نم
 ىلإ جاتحي رحخآ نم لوأ امل فرعُي ال يتلا ةقهاشلا ةرعولا لابجلا هذه يف يديدحلا
 هيلع ةظفاحملل ةضهاب تاقفن ىلإ جاتحي هنإف هؤانب مث ىتمو «هئانبل ريبك لام سأر

 مايأ لابحلا يف لويسلا ةرثكل رطخلل ضرعم أدبأ وهو «نيفظوملا تابترم ديدستلو
 ىلع اهنحش نكمي يتلا تادراولاو تارداصلا رادقم فرعو نميلا فرع نمو «رطملا

 ركفي نأ لهجلا نمف كلذل .هتاقفن ددسي نأ هيلع ليحتسملا نم هنإ كردي طخلا اذه
 ام يأ :ةماحت يف امأو ؛لابجلا يف اذهك يديدح طخ دم يف رضاحلا تقولا يف دحأ
 طوطخلا ىنبت نأ ناكمإلابف اهريغو ةيديزلاو هيقفلا تيبو ةليجحلاو ةديدحلا نيب
 نوسدنهملا حرتفا كلذلو «راطخألل ةضرع نوكت الو ةطيسب تاقفنب ةيديدحلا

 عورشما اذمحك موقي ال نأ مامإلا ىلع نميلا ىلإ نيرك رتسملا مهدفوأ نيذلا نويكريمألا

 ىغصأ دقو ءطقف تارايسلا ريسل حلصت قيرط ديبعتب رضاحلا تقولا يف يفتكي ناو

 فشك ىلوتي نأ نيسدنهملا ءالؤه دحأ فلكو ءامب لمعو ةحيصنلا هذه ىلإ هتلالج
 ةمهملا هذه يف (!!لشتوت رتسملا وعدملا سدنهملا اذه قّقُو دقو ؛تارايسلل ةح اص قيرط
 قيرطلا ديبعت مامإلا ةلالج متأ دقو ؛ةديدحلا ىلإ ةجح ىلإ ءاعنص نم ًاقيرط ططخو

 ريراقتلاو ءنميلل هترايز ركذ دنع اقحال هب فيرعتلا يتأيس :(16.5. 10/1676©/) لشتوت .س لراك وه (!)
 نميلا يف نداعملا نع ىيحي مامإلل اهررح يئلا



 نم نيمداقلا دحأ ينربخأو «عئاضبلا لقنو تارايسلا ريسل ةحلاص مويلا تحبصأو

 قيرطلا هذه نع ودغتو حورت تراص رضاحلا تقولا يف تارايسلا نأب اثيدح نميلا

 لبق داحألاب دعت تناك امنيب تارشعلاب تراصف اهددع دادزا دقو «ةرمتسم ةروصب
 ر را ؟ةرهعسم ةزوصب

 ناعوب قوس

 ىلإ (ناعوب ليقن) هل لاقي ليقن يف مث قيض داو يف (ةمالسلا تيب) نم انطبه
 نم فلأتت يهو «(ناعوب قوس) امل لاقي ةريبك قوسو يهاقملا ضعب ىلإ انلصو نأ
 اهل ذفاون ال نيطلاو ةراجحلا نم ةريقح (!!(أششع) نولهالا اهيف ىنب ةقيض ةقزأ ةدع
 نوباجيو ءسيمخ موي لك يأ «ةرم عوبسأ لك سانلا اهيلإ ٍقأيو «فوقس الو باوبأ الو
 ةبيرقلا ىرقلا ناكس قوسلا هذه يف كرتشيو ؛كانه امتوعيبيف ةفلتخم عئاضب مهعم

 ةفاسم نم يأ «نالوخو ناحنس دالب نم اهيلإ اوتأ دق ضعبلا تيأر دقو ؛ةديعبلاو

 رشق نم نولهألا اهيلإ جاتحي يتلا ةفلتخملا عئاضبلل ًاضرعم اهيف تدهاشو «مايأ ةثالث

 غبتو اهعاونأب تاناويحو ةفلتخم ةشمقأو لورتبو تاودرخو سدعو ريعشو ةطنحو نب

 تيأر ام فطلأ نمو ءًأاجيجع سانلاب جعت تناكو ءءايشألا نم كلذ ريغ ىلإ كابنتو

 هنولمحيو ةرم عوبسأ لك يف اتيز نوعاتبيو قوسلا هذه ىلإ نوتأي ةبيرقلا ىرقلا لهأ نأ
 ةريغص ةجاحز مجح ىلع اهنم دحاولا مجح ديزي ال كنتلا نم ةعونصم قيرابأ يف
 لورتبلا نولعشي مهو «الماك ًاعوبسأ مهدحأ يفكت ةيمكلا هذهو ؛مارغ ةئام عست

 اهسفن ةياغلل نولمعتسيو "ةياوض" حيفصلا نم ةعونصم ةريغص حيباصم ف ريونتلل
 ءارشلاو عيبلا قو ءرمرملا رجح نم ةعونصم حيباصم يف هنولعشيف نوتيزلا تيز
 تدهاش يتايح يف ةرم لوألو ءاهنيعب “'تايجاحلا”* نولمعتسي وأ دوقنلا نولمعتسي

 يأ .داصتقالا بتك ف انوفصي امك اهريفاذحب قبطت ةيلوألا ةيداصتقالا ةدعاقلا هذه

 ةطنحلا نم لاوش ريغ كلمي ال وهو ًالثم قوسلا ىلإ حالفلا قأيف "ةضياقملا" ةدعاق

 لمعتسي نأ نود نم همزاول نم كلذ ريغ ىلإ ًاماخ وأ انبو ًازاك لاوشلا اذمب ذخأيف
 .دوقنلا

 .خوكلا :ةّشع عمج ءنيسلا رسكب :ششعلا )١(



 نملا عاونأ

 :هل لاقيو اهنب ةدوجب ةروهشم يهو رطم ينب دالب عقت (ناعوب) بونج ىلاو
 يعربلاف -ةميحلا نم -- يميحلا نبلا هيلي مث نميلا ف نبلا عاونأ لضفأ وهو "يفاصلا"

 ضعب يف هبشي وهو «نبلا رجش تدهاش دقو 0
 جضنيو هوغ متي امدنعو تاج بح هبشي نوللا رمحأ هرمثو ؛نوميللا رجش هوحولا

 حبصيو فجبي نأ ىلإ حوطسلا ىلع هنرشنيف نهرود ىلإ هنذحأيو ؛عءاسنلا هعمجت ًامامت

 نبلا بح ىقبيو ءادوسلا ةرشقلا هنم جرختف ةيودي نيحاوطب هنشرجيف دوسأ هنول

 ادن بحملا دراسس الو صابخلا مكورشمل رشقلا نويناميلا لمحتسيو «ءيقفاصلا

 وأ لالا بح ًانايحأ هعم نولغيو ًأدح مسجلل ديفمو بطرم رشقلا نأ نولوقيو
 .نميلا عنص نم ةصاخ ةيراخف قيرابأ يف ةفرقلا

 ءانيم نم ةيجراخلا دالبلا ىلإ نحشي ًايدق ناكو «نبلا نميلا تارداص مهأو
 مويلا امأ ,(اخملا) مسا الثم نييكريمألاك ةيبرغلا بوعشلا ضعب هيلع قلطأف اخملا
 هيمسيو ءربلا قيرط نع نميلا يلاعأ نم ندع ىلإ وأ ةديدحلا ىلإ لسري همظعمف
 بناحألا راجتلا ضعب ةديدحلاب دحويو ءندع قيرطب تآ هنأل ,يندعلا نبلا ضعبلا

 عاونألا نوطلخي مث هنوقنيو هنوفظنيو نيينطولا نم هنوعاتبي ءالؤهو «وتارفيل ناوخاك
 ةلسارفلا نم حوارتيو ءندعو ةديدحلا نم جراخلا ىلإ امنولسريو ضعبب اهضعب ةفلتخملا
 ةرشع ةلسارفلا نزتو «ةيروس تاقرو سمخلاو عبرألا نيب يأ لاير 11ر9 نيب ةديدحلا يف
 نوءاشي امك نبلا نامثأب بناحألا راجتلا ءالؤه بعالتيو ءًافصنو تامارغ وليك
 مهنب عيب نم نويورقلا نكمتي يتلا ديحولا ةطساولا مه ممنأل مهعامطأ ءاشتو
 ملاعلاب مهتفرعمو ليلق نيينطولا راجتلا لام سأر نال كلذو «جراخلل اهتطساوب
 .ةدودحم هقاوسأو يحراخلا

 ةميلا كب كيفشلبلا

 نميلل رخسف سانلا لاومأ نوركتحما راجتلا ءالؤه فرزدتسي نأ هللا خي نكلو

 نبلا راجت براضت تذعحأو 1928 ةنس تتأ يتلا ةيسورلا ةيراجتلا ةكرشلا ًاريصخأ



 ًاسأر نبلا نوعاتبي قيرطلا يف امترسامس تيأر دقو ؛عئاضبلا تشب راجتلا نم مهريغو
 زاكلاو قيقدلاو زرألاو ركسلاك ةفلتخملا علسلا نم ًائيش تبلح دقو «نييورقلا نم
 ىلع تلوتساو «ةريثكلا عئاضبلا نم كلذ ريغ ىلإ ةشمقألاو تيربكلاو بشنخلاو
 امفيك امب نويعالتي راجتلا ناكام دعب تايجاحلا نامثأ تتبثو ةيراجتلا قاوسألا

 سانلا مظعم امب ذأ دقو «نميلا يف ديعب رثا ةيفشلبلا ةياعدلا هذهل ناك دقو ءاوءاش

 ةموكحلا تمتها دقو ىانثلا بيطأ اهيلع نونثيو ةكرشلا هذه نوح دتعي اوراصو

 ىلإ دوسألا رحبلا يف اسيدوأ نم اهرخاوب ريست تراصو نميلا رمأب ًاريثك ةيسورلا
 امباهذ يف ةديدحلاب فقتو رمحألا رحبلاب رخاوبلا هذه رمتف ,مجعلا يف سراف جيلخ
 اذه اهلمعب تبرض دقو «محازت ال ةسخب نامثأب جاجحلاو عئاضبلا لقنتو امتايإو
 نال ةيضاق ةبرض رمحألا رحبلا ئطاوش نيب ريست يتلا ةريغصلا ةيراجتلا نفسلا

 ةلوقعم ريغ ًاروجأ مهنم نوضاقتيو راجتلا لاومأ نوفزنتسي اوناك نفسلا هذه باحصأ

 ىلإ ندع نم نطلا ةرحأ نولوانتي ممنأ تلق اذإ ًايلاغم نوكأ الو مهعئاضب لقنل
 تتأ امل كلذلو ؛كرويوينو ندع نيب ام نطلا ةرجأ ةريبكلا نفسلا لوانتت امك ةديدحلا

 ةنيفس ىأت الو اهريغ نع اوفرصناو اهوحن مهرظن راجتلا لّوح ةيسورلا ةكرشلا هذه
 ةديدحلا نم دوعتو تايحاحلاو عئاضبلا تشب ىألم يهو الإ ةديدحلا ىلإ ةيسور

 .نبلاو دولحلاب ىألم

 رضاحلا تقولا ف نكمي ةدبعم قيرط ىلع (ةنتم) ىلإ (ناعوب) نم انرس
 داو لب ال لهس اهبناح ىلإ ناكو «ةمات ةلوهسب ءاعنص ىلإ اهيلع ريست نأ تارايسلل
 دعبو «ةرذلاو ةطنحلاو ريعشلا هيف عرزيو ةريغص لوادج لاحملا ضعب يف هقرتخت عستم

 نيثالثلا ىلع اهنزانم ددع ديزي ال ةريغص ةيرق يهو (ةنتم) انلصو ًابيرقت نيتعاس ةريسم
 مدع نم رضاحلا تقولا يف اتبرخت امهنكلو نيتنكث اهيف ةينامثعلا ةلودلا تنب دقو

 ةلالح مكح لظ يف امهل موزل قبي ل هنأ تكردأ دق ةعيبطلاب ٍنأكو ءاممب ءانتعالا
 دعب ًارثأ امهتلعجف اًهويسو اهرطمو اهريصاعأو اهحايرب امهيلع تلامف ءىحي مامإلا

 مكح لظ يف رفاخملل الو ةيركسعلا تانكتلل ةجاح ال هنإ لاقي قحلاو نيع
 ال هتدسو هشرعب مهقلعتو هتلالحل نيلهألا بح لضفب هنأل ,مامإلا ةلالحلا بحاص
 لتق وأ بمن وأ بلس ةثداحب اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم دالبلا باج اذإ ناسنإلا عمسي

 نولوقي امك ءرملل نكميو «نميلا ىحاون نم ةيحان لك ف بتتسم نمألاو ءردن ام الإ

 وأ ضرتعم هضرتعي نأ نود ءاش امنيأ نانئمطاو نامأب ريسيو بهذلا لمحي نأ



 نمو ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم دنج وأ سرح نود ةرم يسفنب ترس دقو «دتعم ىدعتي

 ينردكي ام دهشأ ملف ًاموي نيرشع وحن يعم ةلحرلا هذه تقرغتساو ندع ىلإ ءاعنص
 تبهذ امنيأ لباقأ تنكو ؛ءيدحول اهقرشو ءاعنص يلامش يف ةرم تفطو «ينفيخي وأ
 ملاعلا نع ةريثك ءايشأ ُِق يننولأسيو 2 نوسنأتسي موقلا ناكو ماركإإلاو ةوافحلاب

 .لامك ىفطصمو ايكرتو كرتلا نع ةصاخو يجراخلا

 ينميلا يدنجلا
 9180 ةنتم ولع نال ًابيرغ كلذ سيلو ًاديدش دربلا ناكو ءاسم (ةنتم) انلصو

 لوانتل قيرطلا يف اوفقو ممنأل انعم اولصي ملف اندونج امأو ءرحبلا حطس نع أمدق
 فتقوتلا مدعو ةعرسلا موزلب مهل انتيصوت نم مغرلا ىلع كلذو تاقلاو رشقلاو ماعطلا
 ناح ام اذإ ىتح تاقلاو رشقلاب مرغم ناي لك نأ يهيدبلا نم نكلو «قيرطلا يف

 اميف امأو ,يهانلا وأ رمآلا نأش نكي امهم يهنل يغصي الو رمأل تفتلي ال امهتقو
 لكألا ليلق «ةكرحلا فيفخ ءمسملا ريغص وهو ًادج عيطم ينميلا يدنجلاف كلذ ادع
 نأ نود داتعو حالس نم لاقثألا لقنيو ؛باعتألا لمحتي «نيلحرلاو نيديلا ريغص

 ىلإ تايلاوتم تاعاس رشع رفسلا ءانثأ يف موي لك ريسي لب «ةفش تنبب سبني
 هذه مدت امهم رمذتلا وأ لملمتلا تامالع هيلع ودبت الو لاغبلا وأ ليخلا بناح
 ًاطسق الإ ةحارلا نم الو ةليلق ةيمك الإ ماعطلا نم رفسلا تقو لوانتي الو لاحلا

 عبس رفس دعب نيعم ناكم ىلإ انلوصو بقع انليخ نم سرف موي تاذ رف دقو أريسي
 ودعي سرفلا لظو هفلخ نودعي اوذحا نأ الإ اندونج نم ةثالث نم ناك امف تاعاس
 "ةياهقملا" ىلإ هبلجو هيلع ضبقلا نم اونكمت ًاريخأو ليللا فصتنم ىلإ نودعي مهو

 .ةيناث

 لسبأ نم وهف ؛جرح الو ينميلا يدنجلا نع ثدحف ةعاجشلا ةهج نم امأو

 نم كرتلا عم ينميلا يدنجلا بورح نع تعمس دقو « يا لت اذإ ملاعلا دونج

 ناك ينميلا يدنجلا نأ لاقي ام لقأو «لافطألا هلوط بيشي ام تاياكحلاو رداونلا

 شويحلا كلت ىلع بلغتي ناكو «يصعلاو يرابشلاو رجاسلاب يكرتلا شينللا محاهي
 هذه ىلع دمتعي وهو «لاوحألاو كراعملا نم ريثك يف اهداتعو اهحالس ىلع يلوتسيو
 .هبورح عيمج ف اهلمعتسيو ةلاسبلا



 تاكنلا دوبحيو «مهتعيبطب حازملا كَ نوليكو «مهرطفب ًادح ءايكذأ نويناميلاو

 مهئدابم يف رارحأ مهلكو ,مرشاعم ناسنإلا لمي ال حورلا فيفخ مهلجو «ةفيطللا

 مهرغصأ ىرتف «عونخلاو لذلاب نوضري الو ميضلا ىلع نوميقي ال مهيأر يف نولقتسم
 هبوث فرط وأ هبتبكر وأ هيدي لبقيو ةداسلاو فارشألا نم اماقم مهعفرأ ىلإ تأي ًاردق
 ةحارصلا نم ريثك يفو لجو وأ فوخ ام نود هحول ًاهجو هل لوقي مث امارتحاو ًابح
 يقح نع لزانتأ نل ٍنإو «كقح سيلو يقح اذهو «كاذ ديرأ الو ءاذه ديرأ :ةأرخلاو

 ةجهلب بطاخملا ديسلا هبواجيف هللا مالك ىلإ مكتحنف تيبأ نإو ,كاوسل وأ كل
 «أدئاز ًامارتحا عيضولا مرتحي عيفرلاو ءليمج بولسأب امل أدقان وأ هتابلط ًاديؤم ةفيطل
 وأ يديألا ليبقت سيلو «ناوهلاو لذلل هناعذإ مدعو عيضولا سفن ربكل الإ كلذ امو
 .دج نع ًابأ ميدقلا ذنم اهوفلأ ةداع يه لب نييناميلا دنع ةصيقنب بوثلا وأ بكرلا

 .ةيحتلا دنع يديألا ليبقت مهولدابي ءالؤهو مهباسنأب

 ًاموجه انمجاه يذلا (قبلا) ةرثكل ةنتم يف ةياهقملا لحعاد مانن نأ عطتسن مل
 انررطضاف رفصلا تحت ةرارحلا ةجرد تناكو ائداه امون انمنو حطسلا ىلإ انأجتلاف ًافينع
 ليبق انضمت حابصلا يفو ءانبايثب مونلاو انعم ةدوجوملا ةيطغألا عيمجب انسفنأ ةيطغت ىلإ

 انمدخو اندونج دقفت ال ةياهقملا ىلإ تلزنف دئاز طاشنب ترعشف سمشلا غوزب

 .مهضعب ءاطغ يرظن تفل دقو ماين ًاعيمج محتدجوف

 سايكألا ب مونلا

 مهنم دحاو لكو «ماخلا نم ةعونصم سايكأ لخاد ماين مه اذإف مهنم توند

 هنم جرخو هسيك طابر كفف مهدحأ تيدان «هيف هسأر لحدمو هسأر قوف هسيك طبار

 الأ تلقف ءدربلا نم ينيقيل هيف مانأ يسيك اذه لاقف ؟اذه ام هل تلقف هتيقدنب اطبأتم
 هيف مانأ نإ الك باجأف ؟سفنتلاب قياضتت الهو ؟كردص يف ضابقناب هلخاد رعشت
 وه اذإف هتلمأتو يديب هتذخأف ءهيلإ رظناف سيكلا اذه نم دربلا لحدي الو احيرتسم
 ام ىلع نميلا يف لابحلا لهأ عيمجو ءًادج ةيوق هتطايخو كيمسلا ماخلا نم عونصم

 الو مهسبالم عيمج اوعلخي نأ دعب اهيف نومانيف سايكألا هذه نوملعتسي تملع
 مدع لقألا ىلع وأ مهقانتخا مدع ريسفت يف ءابطألا تارضح لوقي اذام ملعا



 ال ءاوها نأ يهيدبلا نم هنأل مهماسحأ اهزرفت يتلا ةينوبركلا تازاغلا نم مهممست

 ال يذلا شامقلا نم اًنوعنصيو اهطابر نومكحي ممنأل سايكألا هذه لحاد ددجتي
 ًادجسم اهجراخ تدهاشف ةياهقملا نم تجرخ ؛هماسم نيب لدي نأ ءاوهلل نكمي

 لبس دجي ناسنإلا راس امنيأف !نميلا يف دجاسملا هذه رثكأ امو ءام ليسو ارغص

 نم سانأ اهانب دجاسمو «نورفاسملاو نوراملا اهنم يوتريل تاقرطلا يف تميقأ ءام

 ءاهعير نم اهيلع اوقفنيل ءايصوألا ارماقأو فاقوألا اهيلع اوفقوو ناسحإلاو ريخلا لهأ
 ةنكذو ةريبك ءام ةكرب هيفو (اشاب نانس) دجسم وه قيرطلا يف هتيأر دجسم لمجأو
 دحأ مساب اشاب نانس ناكملا اذه ىم دقو «.(بيعش) يبنلا ربق هيف نأ لاقيو ,دنجلل

 ىلإ ةلحرم رخآ وه اشاب نانس عماجو «نميلا ىلإ اوتأ نيذلا نيينامثعلا تاوشابلا
 .ءاعنص

 ءايشألا ءامسأ

 تحت ةرارحلا ةحردو ءأدج أدراب ءاولا ناكو سمشلا عولط دعب (ةنتم) نم انرس
 .ةيومدلا ةرودلا طيشنتل بوكرلا نم ًالدب مادقألا ىلع يشملا انلضفف ءرفصلا

 ضعب يف اهللخت دقو ('!(نامهس) عستملا يداولا بلق يف رمت انقيرط تناكو
 دقو . ((رِصَع لبح) ةمق انلصو نأ ىلإ كلذكادلز امو ءاطوبهو ادوعص نكامألا
 اذام اندونج دحأ تلأسف ضرألا يف مهبوبح نورذبي عارزلا قيرطلا يف اندهاش

 باهذلا ىلإ عالطتسالا بح ينعفدف ربلا ىنعم كردأ ملف «(رُب) :يل لاقف ؟نوعرزي
 اذإف هبح نم ًائيش يناطعأو كلذل عرازملا ىلع لخبي ملف عرزي ام ةيؤرل عارزلا دحأ ىلإ

 ًاميظع أفالتخا كلانه نال ءايشألا ءامسأ فرعأ يكأمئاد عنصأ تنك اذكهو
 جيردتلاب هنكلو ينميلا مهفي نأ يماشلل نكمي ال ةلهو لوألو «نميلا ةغلو انتغل نيب

 ميركلا ئراقلا ىلاو «نييناميلا عم مهافتلا هناكمإ ف حبصيف هنع ةبيرغلا ظافلألا ملعتي
 (طلظ) :دوقنلل نولوقي مهف :مهدنعو اندنع ظافلألا فالتحا يف ةلثمألا ضعب

 نيسلا رسكب :نامْهِس عاق وهو ءهانتبثأ ام باوصلاو ءريغصتلاب .ناميهس :عوبطملا لصألا يف (1)
 مجعم .اهعاونأب بوبحلا عرزي ءاعنص يبرغ نابيعو روضح يلبج نيب حيسف لهس وهو ؛ةلمهملا
 .823/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا



 (!!(ةيبنجلا) :نيكسللو (ةكّرِش) محللو ؛(رحب) :رئبللو «(شارق) :تاناويحللو
 :ةءارقلاو ةباتكلا نقتي نم لكلو «(ليغلا) :ءاملا ةيقاسلو «(ةاقشلا) :لامعللو

 .خلا .(زبلا) :ةشمقأللو «.(يعرشلا مكاحلا) :يعرشلا يضاقللو (يضاق)

 فدخل رشم اي اهنس ان كفاله ةالاس

 الةنينسلا وأ رصع لبج

 دتمت انتحت ءاعنص انيأر انه نمو «نامزلا نم ةهرب (رصع لبج) ةمق ىلع انفقو
 ناكو «ةفلتخم داعبأ ىلع بوصو بدح لك نم لابحلا امب طيحتو عساو لهس يف
 ةميدقلا ةنيدملا لزانم ىلع ةيبهذلا اهتعشأ سمشلا تلسرأ دقو رهظلا لبق تقولا
 امتاردج ىلع راونألا كلت تسكعناو لامجلا تايآ نم ةيآ تدبف امنذآمو اهعماوجو

 ًاماسر تنك ول تددو مكو «لامج ىلع ًالامج امتدازف نولملا اهذفاون جاحزو ءاضيبلا

 امتذآم دعب نع ءاعنص يف راظنألا يعرتسي ام رثكأو ..ناولألاب ةروصلا هذه مسرأل
 .عافترالاو لاكشألاو ناولألا ةفلتحملا ةريثكلا

 مالسلا" :دحاو ناسلب اودان ءاعنص اورأو لبجلا ةمق ىلإ اندونج لصو املو
 مكيلع مالسلا" مهعم ًاضيأ تيدانف "!هللا ةمحو مكيلع مالسلا . هللا ةمحرو مكيلع

 ىلع دونجلا دحأ تلأس ةهينه دعب نكلو «كلذ يف رسلا كردأ نأ نود "هللا ةمحرو
 ؟ةفيرشلا ةرضحلا رقمو ةفالخلا راد يه ءاعنص نأ ملعت الأ :لاقف ؟نوملست نم
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا" :ملع نع ةيناثلا ةرملل تملسو ؛ءكعم قحلا ,معن تبحأف
 ."هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 حرفلا عومد ترئانتو رورسلا ةياغ تررس ةفيطللا ةقيقحلا هذه تكردأ امدعب

 رختفي ةفيلخ هل نال «نميلا يف رقبلا ىعار لب ال «ينميلا يدنحلا تطبغو ينيع نم
 ءاملاو ءامسلاو نايدولاو لابجلا هذه نأ ملعيو لالقتسالاو ةيرحلا كلمي هنألو هب

 !عزانم اهيلع هعزاني الو محازم اهيف همحازي ال هنطوو هكلم يه ءاوهلاو راجشألاو

 هلصنو رجنخلا ىلع ةيمستلا قلطتو .فورعملا ينميلا رجنجلا يه :ةيبْئَجلاف .نيكسلا ريغ ةيبنجلا (1)
 .اهب فيرعتلا فيرعتلا قبس .يديلقتلا ينميلا سابلل لمكم ءزج ةيبنجلاو .خلإ..همازحو هضبقمو

 ابلاغ قطنتو «ءايلا دعب نونلاب ءةنينسلا باوصلاو «ءايلا دعب ءاتلاب «ةتينسلا :عوبطملا لصألا يف (2)
 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .ءاعنص يليامم رصع لبج حفس يف ةقطنم يهو .(عمجلاب) تانينسلا
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 هلذبب ديعسلاو هتفالخب ديعسلا «هتيرحب ديعسلا !ديعسلا ينميلا اهيأ كل ًائينه
 .هنطوو هتمأ ىلع ةظفاحملا ُِق هتححهم

 ةموعن ذنم تيحض نم اي نيمألا لوسرلا ديفح ايو نينمؤملا ريمأ اي كيف كروب
 رين نم كبعش تررح ىتح تيمتسملا لاتق تشلتاقو كدسجو كتحارب كرافظأ

 .رامعتسالاو دابعتسالا

 ًاقوش بوذت يسفن تناكو مويلا كلذ يف تاركذم تمت ةرثؤملا ةرابعلا هذمي
 !!ماشلا لهأو ماشلا ةيؤر ىلإ

 لقنل ادق اهودبع دق كرتلا ناك ةيبلول قيرط ىلع رصع لبج نم انطبه
 ًاديور ترسو يتلغب تكرتف امنارود ةرثكل ًابنحتب بوكرلا ىلع يشملا تلضفف .عفادملا

 .مادقألا ىلع ًاديور

 ماشلا ىلع نوراغي برعلا
 يناسفلا لجرلا ثيدح

 :لاقو ٌةلينم ًاناطفقو اهيدلا نم ًارزئمو منغلا دلج نم ةورف دترم لجر ينءاج

 نم نوتآ متنأ له :لاقف «ماركإلاو ةمحرلاو مالسلا مكيلعو :هتبحأف ؛مكيلع مالسلا

 ءاهجراخ نم نوتآ لب «نميلا لخاد نم نيتآ انسل نحن ال :تلقف ؟لحدم دالب

 ؛لحدم دالب نم مكنأب مكتئيه نم ملعأ .معن :لاقف .دالبلا هذه نع ءابرغ نحنو

 ءاج ناسغ ينب نم ماشلا نم أضيأ نحن انلصأو ؛ماشلاب عمسأ ءمعن :لاقف ؛ماشلا
 ةحارب ةينامثعلا ةلودلا مايأ انكو «نالوح دالب اونطوتساو نميلا ىلإ ًايدق اندودحج

 اوناك كرتلا نال بئارض الو "رشع يأ" ًاروشع امل عفدن الف ءاهيلع نيصاع نانئمطاو

 ةرارحلا شويجلا جارحإو ةوقلاب الإ لئابقلا نم ءيش ليصحت ىلع نووقي ال ءافعض
 تالمحلا جورخ لبق انكو ؛نايحألا بلغأ يف ًارذعتم ناك لمعلا اذهو ,«تالمحلاو
 تلدبت دقف نآلا امأو «ةيناث دوعنف ةلمحلا رمت امثير انبراضم نع لحرنف امب ملعن

 لهأ برضو دابعلاو دالبلا ىلع ىلوتسا هنإ مامإلا ظفحي هللاو ءاهيلع نمو ضرألا
 نئاهرلا عيمجلا نم ذحأو «ءبونجلا لهأب لامشلا لهأو برغلا لهأب قرشلا



 فيلاكتلاو بئارضلا نم ديري ام عيمجلو نيعئاط هرمأل اوحبصأف هناطلسل مهعضأو
 ؟هيلع ةينامثعلا ةلودلا نولضفت مأ مامإلا نوبحت لهو تلقف «نيعفاد

 نأ رداقو ىوق ةلودلا سكعب هنأل «هريغ ًادحأ بحن الو هبحن هللاو يأ :باحأف
 يوقلاو فيعضلاو ءانيلع يدعتلاب مهسفنأ محترواس اذإ انخويش نم انقح انل ذحأي

 نم ًادحاو لضفي ال وهف "ضعب لثم مهضعب يأ" ضعب عسب هدنع ريقفلاو ينغلاو
 باهي الو مولظملا ةياكش عمسي لب ءرخآلا ىلع هبسنو هبسح وأ ههاجو هلام لجأ
 مكلاح فيكو هتلأسف .هنأش ناك امهم هدح دنع هفقيو هنجسيو هيزاجي لب .ملاظلا
 فلاخت الو انيلع ام عفدن انمدام انعم دنجلل لغش ال :باجأف ؟لامعلاو دنجلا عم
 نكلو لاملا تيب قح نع ةدايز انم نوذحأيو اننوملظي ًانايحأف لامعلا امأو ءانتعيرش
 .مهسفنأ لامعلا نم ىتح هفصني هل هرمأ اوكشي نم لكف مامإلا ظفحي هللا

 «كرتلا نعو «نميلا نع اهدعب نعو ءماشلا يدالب نع هرودب وه ينلأس مث
 امدعب ماشلا نع اولحر دق كرتلا نأ هل تلق املو ؟ال مأ مهمكحب نيرورسم نحن لهو

 بضغ «سدقلا ىلع زيلكنإلاو ماشلا ىلع اولوتسا نويسنرفلا نأو نميلا نع اولحر
 . !هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقو

 تدبف «نيتنس وحن مهوبراحو نويسنرفلا ىلع اوراث نيروسلا نكلو :هل تلق مث
 يف اوبلُع ماوشلا نإ :هل تلق امل نكلو .رورسلاو حرفلا تامالع ةهجو ريراسأ ىلع

 نيأ !ربكا هللا ربكا هللا" :لاقو دتحاو بضغ «ةوقلل اوعضخو مهرمأ ىلع ةياهنلا
 اذامل !نيفيرشلا نيمرحلا ثلاث سدقلا اهيفو «ةسدقم ماشلا دالب !؟ايندلا يف نوملسملا

 نم دهاجنو حورن "نحن يأ" انحإ هللاو ؟مكعم اوبراحيو ماشلاو سدقلا اوصلخيو اوتأي م
 :تلقف ءسدقلاو ماشلا ادفو نيملسملا ادف يحور ءايندلا رخآ يف نيملسملا لجأ

 يذلا هللاو ال لاقف .ندع يف مكباحصأو مكناريج زيلكنإلاو زيلكنإلا ديب سدقلا
 «ةيمح و ةريغ هلك ريثك مالكب فدرأو ..مزال هيف داهجلاو انبحاصب وه ام اندالب ذحأي

 نم نميلا لهأ مظعم نأب لوقلا يننكمي امنإ .. ةيهيدب بابسأل نآلا هركذ ينعسي الو

 ةحيحص ةينيد ةريغ ةرومعملا عيمج يف نيملسملا مهناوحنإ ىلع نوراغي عفاوشو دويز
 مهضعب نم تعمس دقو «مهلاوحأ نع راسفتسالاو مهرابخأ عام" يف ًاريثك نوبغريو
 نيلوؤسملا ريغ سانلا ةماع ةهج نم اذه ىناسغلا انبحاص لاوقأ نم ةسامح دشأ ًالاوقأ
 مهعيمجف ةلودلا ةسايس نع نيلوؤسملا ةهجو ةصاخلا ةهج نم امأو ؛ةسايسلا نع

 دالبلا نع مهدعبل مهنكلو ؛ليملا نيع نورهظيو روعشلا سفن نورعشي ًاضيأ



 نوؤشب مهتفرعم مدعو برعلا ةملك ديحوتل ةيفاكلا ةياعدلا دوجو مدعلو ةيمالسإلا

 تايندملا ءاسنلاو تايورقلا ءايسنلا

 عم وأ نهدرفمب تابهاذ تايورقلا ءاسنلا نم ريثكانب رمي ناك قيرطلا ءانثأ فو

 نميلا يف تايورقلا ءاسنلاو ؛ةفلتخملا لامعألا ءاضقل لابجلاو لوقحلا ىلإ نهاحر

 ةعارز نم لاحرلا لامعأ مظعمب نمقي برعلا ةريزج يف ىرقلا ءاسن نم نهريغك
 كلذ ريغ ىلإ هريشقتو نبلا بلحو تالصاحلا عيبل قاوسألا ىلإ باهذو لقنو ةثارحو
 نمقي نمنإف لامعألا هذه يف لاجرلل نهتكراشم ىلع ةوالعو ؛ةنشخلا لامعألا نم

 ًادج تاطيشن نمنأ تظحال دقو «نهطلافطأ ةيبرتب نينعيو «مايق ريح نهلزنم لامعأب

 اطسق الإ ةحارلا نم نلوانتي الو «للم وأ للك نود رام ليل نلغتشيو لمعلا ىلع

 فالخ اذهو ةرفصلا ىلإ لوهسلا يفو «ةرمسلا ىلإ لابحلا يف ءاسنلا نول ليمو
 ليمي ةداع لابجلا يف ءاسنلا نال «ل اوحألا هذه لثم يف ناسنإلا نهذ ىلإ ردابتي ام
 ءماسحألا قرحو 0 ريغت نميلا سمن ”٠ ةرارح نكلو .ةرمحلاو نضابيلا ل نفل

 ةرمحلا يف "تيلاوتلا" لامحلا نأ برغلا ءاسن ربتعي امك رافصلاو رامسلاب "تيلاوتلا"

 .ضايبلاو

 نم تابجحتم ءاعنص ءاسن ىري تايراع فصن ةماخ لئابق ءاسن ناسنإلا دهاشي

 بيكرت نم ىري نأ ءرملل هعم نكمي ال لكشب مدقلا صمخأ ىلإ سأرلا ىلعأ

 ةكرح نم الإ نههوجوو نهروهظ نيب قرفي نأ ردقي الو ىتح ءائيش نهماسجأ
 ةفلتخملا يلحلاب نييزتلا نم نميلا ءاسن رثكيو «تاربدم وأ تاالبقم نك اذإ نهريس

 ءردصللو لحاكللو دنزللو مصعمللو فنأللو نذأللو قنعللو سأرلل يلح نهدنعو
 الو مامكأ الب ًاباوثأ نسبلي نهنم ًاريثك تيأر دقو مسجلا ءاضعا غيرنا راضتخالابو
 رواسألا نهدونز قوف نسبليو ءًاريثك اندالب تاديس ' 'ةضوم' ' ةداع نع فلتخت



 وهلا

 "ةصلخم" اهل نولوقيو ةضفلا نم ةعونصم يلحلا مظعمو ةضفلا نم ةعونصملا ةمخضلا

 نع مهدنع اهؤامسأ فلتختو ءصلاخلا بهذلا نم اهضعبو ءبهذلاب يلطم اهضعبو
 موسر نع اولقن دقو .ًاعيدب اناقتا امتونقتيو دوهيلا اهتعانصب موقيو ءاندنع اهئامسأ
 .لامجلا ةردان تءاجف ةددعتم اموسر ةيكرتلا ىلحلا

 مايقلاو ,نهنيدب نهكسمتو نهفافع ةدش نميلا تاديس نع روهشملا نمو
 ًاطغض نهيلع ءالؤه طغض نم مغرلاب نهيوذلو نهجاوزأل نهتعاطإو نهضورف عيمج
 لقأب ًاجوزتم ًالحر ناسنإلا دجي املقو «جاوزلا نم نميلا ف لاجرلا رثكيو ٌاديدش

 ددع غلب امرو «نهريغ نم جوزتنو هتاجوز جوزلا قّلطي ام ًاريثكو «ةثالث وأ نيجوز نم
 ىور دقو ءرثكأ وأ ةرشعلا وأ ةينامثلا تاقلطم ريغو تاقلطم نم مهضعب تاحوز
 «ثالث هدنع ىقبو اتس نهنم قلط تاجوز عست نم جوزت هنأ هسفن نع مهدحأ يل

 هتلأسف .ةعست هدنع ىقبو 16 مهنم تام ادلو 25 هتاحوز عيمج نم هللا هقزر دقو

 نميلا يف ءاسنلا نال ًادج لهس رمألا نإ :لاقف ؟نهنيب لدعي نأ هناكمإب ناك فيكو

 جاوزلا ىلع نهلاجر نذحاؤي الو ًاليبس نهيلإ ةريغلا دحب الف تاحوزلا ددعت نفلأ دق

 راجش نهنيب ثدحي نأ نود دحاو لزنم يف لجرلا تاحجوز ابلاغ شيعيو ؛مهنملي الو

 .ماصحخ وأ

 ةأرملا ىلع فطعي نميلا مامإ

 دالبلا عيمج يف اهنأش- نهفيقثتو نميلا ءاسن ميلعتب ةينامثعلا ةلودلا متت مل
 ؛ةملعتم ةأرما نميلا يف ناسنإلا دجي نأ ردنو -اهمكح تحت تناك يتلا ةيبرعلا
 ةأرملا عم كانه لجرلا عزانتي الف ..لاجرلا ظح نسح نم ناك لامهإلا اذه نأ نظأو

 اذه نع ًايضار نكي مل مامإلا نأ رهظي نكلو !ةيقارلا دالبلا يف 0
 نم اهريغو ءاعنص يف تدهاش دقف ؛هتيانع نم ًائيش ءاسنلا راعأ كلذلو لامهإلا
 ًائيشو ةباتكلاو ةءارقلا نسرديل تانبلا اهيلإ ٍقأت "سرادم يأ" بيتاتك ةريبكلا ندملا

 .ةينيدلا مولعلا نم

 لاجرلا عم نصقري نمكأ نارحب ةهج يف نميلا ءاسنلا نع تعمم ام فطلأ نمو

 "تورت سكوف" هبشي ًاصقر فوفدلا برضو بابرلا تامغن ىلع ًاجاوزأ ًاجاوزأ



 نميلا ءاسنلا ضعب كراشيو «ةديدع لايجأ نم تاداعلا هذه نفلا دقو "سلافلا"و

 .تاقلا "نيزخت"و رشقلا برش ف نهلاحر
 ىلإ تفتلاف «نامزلا نم ةعاس وحن ماد طوبه دعب رصع لبج لفسأ ىلإ انلصو

 لهأ هنم ذحأي يتاكرب لبج وهو ءباحسلا قوف أمتاق دوسأ ودبي لبحلاب اذإو ءارولا
 اذه راجحأ نع روهشملاو «ءمهرود ءانب ُُق اهتولمعتسي يتلا ءادوسلا مهتراجح ءاعنص

 ضرألا تاقبط

 ىتح انفلخ ىلإ تفتلن نأ ءاعنص ىلإ ميركلا ئراقلاب لخدن نأ لبق انب ردجيو
 يتلا لحارملاو ايجولويجلا ثيح نم اهانزتحا يتلا يضارألا ةعيبط نيبنو ؛ةديدحلا

 :لوقنف تقولا ثيح نم اهانعطق

 ةيلمر لوهس اهضرأو «لاغبلا ىلع لماك موي «ةلحرم لحاب ىلإ ةديدحلا نم

 .تارجحتملا نم ريثك ءيش اهيف "ىرتنعديس" ةيزيلكنإلاب اهل لاقي

 -تارجحتملا نم ءيش اهيفو «ةيسلكو ةيلمر ضرأ - ةليجحلا ىلإ لحاب نم
 .لاغبلا ىلع دحاو موي ةلحرم يهو

 اهلكو ءاهيف قيرط ال ةرعو لابج ف ,دحاو موي ةلحرم ةخانم ىلإ ةيلجحلا نم
 .ةيناكرب

 .ةيناكرب لابجو نايدو يف «لماك موي ةلحرم قحفم ىلإ ةخانم نم

 .ةيناكرب نايدوو لابج ف «لماك موي ةلحرم ةنتم ىلإ قحفم نم

 نايدوو ةيناكرب لابج يف ءأبيرقت موي فصن ةلحرم ءاعنص باوبأ ىلإ ةنتم نم
 .ةب 07 ا

 ًاعون ءاعنصو ةليجحلا نيب قيرطلا لوط ىلع نكامألا ضعب يق تدهاش دقو

 راجحأ نع ةيانك يهو "00معا2 د06" "ترمالكنوك" اهل لاقي يتلا روحصلا نم
 ريشت هذهو لويسلاو هايملا لعفب نيطلاو بارتلاب صعبب اهضعب قصتلا ةريغص ةيناكرب

 .اهيف ترم يتلا هايملا ةرثك ىلإ



 اندهاشو "[1ع,ج2[()ع" هل لاقيو ديدحلا ربت نكامألا ضعب يف ًأضيأ اندهاشو

 ىلإ لئام وهو "8طزومازإع" هل لاقيو راجحألا نم ًاعون ةخانم لبج لفسأ يف
 هدحن م فسألا عم اننكلو .هبناج ىلإ ساحنلا دحوي ةريثك نايحأ قو «؛ةرضنخلا

 نحن امأو «ةريثك نداعم نميلاب دجوي هنأ نيحرؤملا ضعب ركذيو .ءسانلا لوقيو ءانهاه

 دعب ةنيمثلا نداعملا ضعب اندجو اننكلو ,ءاعنصو ةديدحلا قيرطب ًائيش دهاشن ملف

 .دعب اميف اهركذ ىلع قأنسو ءاعنص ىلإ انلوصو

 رصع لهس

 هل لاقي عستم لهس يف قيرطلا تراسو انلاغب انيطتما رصع لبج لفسأ نم
 امهانب دجسمو ءام ليبس اهيف ةريغص ةيرقب ابيرقت هفصتنم ف انررمو ؛(')رصع لهس
 انلاغب انيقسف ًاليلق انفقو انهو ؛نيرفاسملا ةحارل ريخلا باحصأ دحأ قيرطلا بناج ىلإ

 اهتموعنو هتبرت نول نم رهظي يذلا عساولا لهسلا اذه يف انرظن انحّرسو انبرشو
 بجبعلا ينذحأف هيف عرز ال ًاروب لهسلا اذه مظعم تيأر ينكلو «ةبصخ امتأ اهقمعو

 دقو «لمعلا نوبحيو نوطيشن لابحلا ناكس ًاصوصحو نميلا لهأ نأل ءرمألا اذمل

 لوقح ىلإ لابجلا اولوح دق - ميركلا ئراقلا ركذي امك - قيرطلا يف مهانيأر
 ف رودي ناك لاؤس اذه ؟عساولا بصخلا لهسلا اذه اولمهأ دق محلاب امف ؛ةسورغم

 اوناك نيذلا سانلا نم دحاو ىلإ هتهجو دقو .لهسلا اذمب تررم امدنع يدلخ

 مهفأ ملف ءرسعتم هنم ءاملا جارخإو .ديعب انه رحبلا نإ :يل لاقف «قيرطلا يف انوقفاري

 عبن هانعم رحبلا نأ تملع باوجو لاؤسو درو ذأ دعبو «حيرصتلا اذه نم ًائيش
 اندرأ ول اننإ :لاق .حضوأ ةرابعبو .قيمع يأ ديعبو ءرئبلا يأ .بجلا لحاد يف ءاملا

 ءأدج ةقيمع نوكتس رعبلا نال الوأ ؛ءكلذ انيلع زعل لهسلا اذه يف ًارابآ رفحن نأ

 ةحص دعب اميف تققحت دقو «ةياغلل ًابعتمو أبعص نوكيس اهنم ءاملا جارخإ نأل ًايناثو
 اهقمع تدحوف لهسلا اذه ف اهتيأر ركب لوأ قمع تسقف يسفنب لحرلا اذه لوق

 نم ةعفارلا تالآلاب ءاملا جارختسا طئاسو نأ امبو ءأرتم 35 يأ ,فينو مدق ةئام
 لاوحألا هذه لثم يف نويناميلا ىفتكا كلذل نميلا يف ةرفوتم ريغ ةقيحس قامعأ

 يف هيلإ دتما دق (ةميدقلا ءاعنصو رصع لبج نيب عقاولا) فلؤملا هفصي يذلا حيسفلا لهسلا اذه :تلق (1)
 .رصع لبج حفس ىلإ دتمي ايلاح نارمعلا أدبو لب .لماكلاب هاطغو ءاعنص ةنيدم نارمعرضاحلا تقولا



 اوفتكا يأ ءطقف رطللا مايأ هتلكاش ىلع يتلا لوهسلا نم هريغو لهسلا اذه سرغب
 .ناروحو زوردلا لبج يف اندنع لاحلا يه امك ةيلعبلا ةعارزلاب

 ريثك اهسفن ءاعنص فو «ءاعنص لام ىلإ دتمملا لهسلا اذه فارطأ يف دحويو
 اذه يلامش يف دحويو ,ناجوز ةهكاف لك نم اهيف ءانغلا قئادحلاو تاعورزملا نم

 ةبيجع ةرثكب انه ومنيو «لثألا هل لاقيو رمثملا ريغ رجشلا عاونأ نم عون لهسلا
 دجويو «دارملاب يفي الو ًاريثك ومني ال مجحلا ريغص رجش هنكلو «دوقولل هنولمعتسيو
 لثألا نع ًاضوع اوسرغ محنأ ولو ضرألا حطس نم بيرقو ريثك ءام ةهجلا هذه يف
 ًالثم (سوتبيلاكيلا)ك تاهجلا هذه يف ةمخضلا راجشألاو حاودألا نم ةديج ًاعاونأ
 يف ممنأ قحلا فو «ءانبلا بشحخ ةيناثلاو ؛دوقولا بطح ىلوألا :ناتدئاف هنم مهل ناكل
 اهيلإ هنوبلجيو ةرملاب ًادوقفم نوكي داكي يذلا ءانبلا بشح ىلإ ةسام ةجاحب ءاعنص
 كرتلا ناك ءسوتبيلاكيلا رجش ضعب ءاعنص يف تدهاش دقو «ةديعب تافاسم نم
 رودلا ضعب فو تاعانصلا بتكم فو يركسعلا ىفشتسملا يف هوسرغ دق أميدق

 .اهيحاوضو ءاعنص ف ًاديج ًاومن ومني رجشلا اذه نأب نقيتم انأف كلذلو

 باوبأ دحأ ىلإ رصعلا وحن انلصو نأ ىلإ عساولا لهسلا اذه يق ريسلا انعبات
 ىلإ دتمملا لهسلا رخآ يف مئاق هنأل كلذب يمحو (دوهيلا عاق باب) ىمسملا ءاعنص
 حمسي ال هنأل اندونج حالس ذخأو انءامسأ بتكف يطرش انافاو انهو .دوهيلا يح
 ةباتك دعب يطرشلا انلأسو «ةنيدملا لخاد ًاحالس اولمحي نأ اهسرحو ءاعنص دونج ريغل
 انالوم ىلع افويض "نميلا جراخن نم يأ" لخدم نم نومداق متنأ له :انئامسأ
 .اولضفت ايه ,ةعسلاو بحرلا ىلع :لاقف «باجيإلاب هانبحأف ؟مامإلا

 اهروسو ءاعنص باويأ

 :باوبألا هذه ىعدتو اهفارطأ عيمج نم امب طيحي روسو باوبأ ةتس ءاعنصلو
 «(بوعش باب)ف ,(ندع وأ نميلا بابرف «(فيداقشلا باب)ف «(ةقلبلا باب)
 ًاضرع اهرثكأو ًاعنص اهنقتأو باوبألا هذه لمجاو «(مورلا بابرف ,«(ةميزخ باب)ف
 نبللاو نيطلا نم ةلومعم ةظيلغ ناردج نم ىنبمف اهروس ءامأو (ندع باب) ًابيترتو
 "تانوكرك" جورب ةبسانتم داعبأ ىلع روسلا اذه يف دجويو "يوشملا ريغ رحآلا يأ"
 ةيسدنه تافاسم ىلع ةمئاق جوربلا هذهو دلبلا ةسارح مهيلإ لوكوملا دونجلاب ةصاخ



 نيبقارملل ةصاخ نكامأو ءقينجنملا تايامرك تايامر اهيفو «باوبألا نم ةيواستم

 مهظقيت نم هتطساوب نودكأتي صاخ ماظن ليللا يف مهلو «رامت ليل سارحلا اهيف فقي
 ةفورعملا تارابعلا ضعب ديدرتو ضعب ىلع مهضعب حايصلا ةطساوب كلذو «مههابتناو
 يارس نم بيرقلا سراحلا ةداع حايصلاب ئدتبيو ءاهمهف نم نكمتأ مل يتلاو مهدنع
 ! مئاقلا رفحملا سراح لاخلا يف اهددريف ةفورعملا هترابعب يدانيف ءمامإلا ةلالح

 رودلا لصيو ةرابعلا هذه رفاخملاب سارحلا عيمج ددري نأ ىلإ كيلاود اذكهو .هبناج
 يفو صرحلا يف ةدايز ًانايحأو عيمجلا اهددريف ىرخأ ةرابعب يدانيف يارسلا سراح ىلإ
 ىلإ مهضعب غالبإ يفو ةيركسعلا رماوألا غيلبت يف قاوبألا نولمعتسي ةصاخ فورظ
 .ةمهملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ ةعاسلا وأ ةالصلا تقو ضعب

 ('!دوهيلا عاق 4 ءابرغلا بكوم

 ةيفدنبلا نم رثكا نهفيخت ريوصتلا ةلآ نميلا 2 ءاسنلا

 روهمج لاجرلاو دالوألا نم انعبت ىتح ةريسي ةفاسم دوهيلا عاق يف ريسن اندكام

 اهفلخ ُْتّمقو دقو «ًاليلق فشكت ذفاونلا رئاتسو حتفت تويبلا ذفاون تذحأو ءريبك

 ةنتافلا نهنيعأب مهيلإ نرظنيو ءابرغلا بكوم نضرعتسي تايدوهيلا تاديسلا ضعب

 تابراه ندرشيو «رئاتسلا نيحرأو ذفاونلا نلفقأ نيعلا ىلع نيعلا تعقو ام اذإ ىتح

 ءدوسأ وأ قرزأ ءاطغ نهسوؤر ىلع نلدسي قيرطلا يف نهضعب انيأرو ؛نهفرغ لخاد
 اهتحتو ءاقرز ' 'نيتاسف" اباوثأ ةداع نسبيليو «ةضفلاو زرخلاب ةشكرزم ةيقاط هتحن نسبليو

 نسبليو «ةضفو بصق نم ةيوديلا لاغشألاب ةالحم «لحاوكلا ىلإ غلبت ةليوط ليوارس

 قاوسألا يف نحجرخي نهعيمجو ؟كراوج ثدود نم ريصق بعك تاذ ةيذحأ نهلحرأ َِِق

 نلدسي نحإف «قيرطلاب انلثم اين يأ ًابيرغ نفداص اذإ نكلو .هوجولا تارفاس

 ريغ نهنم ءيش ةيؤر نم بيرغلا نكمتي الف نههوجو ىلع نهسوؤر ءاطغ نم امسق
 ريوصت نم تنكمت ينكلو ينم نرفني نكف نهضعب روصأ نا ارارع تدراو .نهنيعا
 يذلا هللا حماس نكلو" رصم ىلإ ديربلا ُُِق اهتنرأو ةديدع ًاروص ةسلح نهضعب

 ...ملعأ ال ثيح ىلإ اهرثكأ لصوأ

 ديهشلا مساب ؛يفلعلا عاق :ةروثلا دعب يمس ءاهنم برغلا يف «ةميدقلا ءاعنص ءايحأ نم :دوهيلا عاق (1)

 .يفلعلا هللا دبع



 ىدحإ ريوصت تدرأ ينأ ةرم قفتاو «أبيرغ ًاروفن ريوصتلا نم نرفني نك دالوألاو
 حيصت تذحأ اهوحن اهتهجوو ريوصتلا ةلا تحتف ينتأر املو «تايلبجلا تايورقلا

 دحأ لواح ًاثبعو .ًاعفدم وأ ةيقدنب اهيلإ تددس ينأكأرم ءاكب ىكبتو ثيغتستو

 اندعتباو انرس ىتح تكست ملف اهليوعو اهعور نم فشخي نأ نييناميلا نم يئاقفر
 ًاريثك اننوقياضي اوناك نيذلا لاحرلاو دالوألا فالخب اذهو «رانمألا تارشعب اهنع

 .نروص ينروص :مهتوص ىلعأب نيدانم رخخآ ىلإ ناكم نم انوعبتيو ءانرس امفيك

 ندع ةنج نم ةعطق ءاعنص

 ... !قشمد دعب نانجلا ةثلاث ىهو

 ىلإ يأ "فيرشلا ماقملا" ىلإ اودفوأ تح ءاعنص ضرأ أطت انلحرأ تداك امو
 نم يدنج دوهيلا عاق رحخآ يف انلباق دقو ءانلوصوب هنوملعي مامإلا ةلالح يارس

 رادلا ىلإ انيدهيل فيرشلا ماقملا لبق نم ًادفوم ىتأ "مامإلا سرح يأ" مامإلا ةفكع
 «يعم اولضفت ايه :لاق هتمهمب انفرعو انيلإ هسفن مدق نأ دعبو ءانلوزنل تدعأ يتلا
 راد) امل لاقي (بزعلا ركب) ةراح لوأ ف ةمئاق ةحيسف ةريبك راد ىلإ انمامأ راسو

 .(يديزلا
 ضرأ يف نيبرينلا يداو نيتاسب لاوحألا نم ريثك يف هبشتف رادلا ةقيدح امأ

 حافتلا رجش نم ًاريثك ًائيش تيأر دقو .ناحوز ةهكاف لك نم اهيفف «ةيحلاصلا

 تاتابنلا نمو ءصاحألاو نامرلاو ةمركلاو قاردلاو لحرفسلاو خوخلاو شمشملاو
 ايلوصافلاو عرقلاو قلسلاو خنابسلاو بنركلاو ةنخيلاو طيبنرقلا تدهاش رضخلاو
 اهتقفاوف ةيروس نم اهمظعم كرتلا بلج دقو «كلذ ريغ ىلإ موثلاو لصبلاو رزجلاو
 انلخد امدنع انرظن ىعرتسا ءيش لوأو «ةينطولا تاوارضخلا ةلمج يف تراصو ميلاقألا
 ةرحبلا وه (ناورداشلا)و ءاهطسو ف مئاقلا (ناورداشلا) وه ةقيدحلا باب نم رادلا

 اهتيأر ام دنع ريفاونلا هذه ينتركذ دقو «ةليمج "ريفاون" يف ءاملا هيلإ يرجي لزنملا يق
 .قشمدب ةوبرلا ريفاونب ةرم لوأل

 هبشت ةريبك ةيبشحع ةباوب نم اهانلخد دقو (يديزلا رادإ) رادلا هذمل لاقيو

 بابلاو ءسانلا هنم لخدي (ةحخوخ باب) ةريغص باب اهيفو ءاندنع قئادحلا باوبأ



 ةباوبلا فلخ هاندهاش ءيش لوأو «لامجلا اهيف امب تاناويحلا لوعدل صصخ ريبكلا
 ةيانك وهو ءاهتقيدح سرغو اهتسارح هيلإ لوكوملا "ينيانجلا" ةقيدحلا لماع لزنم وه

 .اهيف هتلئاعو نكسي ريبك شوح يف ةريغص ةفرغ امهقوف نيتيضرأ نيتفرغ نع

 ناتفرغ هفلخو ءراوزلل صصخ ريبك نولاص دجوي ينيانجلا لزنم بناحج ىلإو
 ريبكلا نولاصلا اذه بناج ىلإو «رادلا هذمي نولزني نيذلا فويضلا مدخل اتصصحخ

 رجحلا نم يكرتلا زارطلا ىلع ةينبم ةليمج راد اهطسو يف ةمئاق ةريبك ةقيدح دجوت
 .دوسألاو ضيبألا

 هايملا نإف ءاهيف ةيراجلا هايملاو ('اريعاونلا ءاعنص يف كرظن يعرتسي ام لوأو
 اهؤامف ريفاونلا امأو ءرمنألا هايم نم عمجت ثيح ةيلاع ةديعب تافاسم نم اهيلإ بلحت

 تاناويحلا ةطساوب رابآلا نم تانازخلا هذه ًالمتو «ةعفترم (كرب) تانازخ نم اهيتأي

 تاكنت عبرأ وحن عسي دلجلا نم ًاريبك ا ولد نوطبري ذإ ءلامجلاو رقبلاو ريمحلاك
 اذه نولعجيو ناويح ىلإ ركبلا لبح نوطبريو رئبلا يف هنولديو ركب ىلإ ءام (حئافص)
 نم ولدلا بحسيف مامإلا ىلإ رئبلا قمعل ةيواسم ةفاسم رئبلا ةفاح نم يشع ناويحلا

 دوعيف «نازخلا يف هؤام غرفي رئبلا حطس ىلإ ولدلا لصو ىتمو ءاهحطس ىلإ رئبلا رعق
 قمع تسق دقو ءارح ملهو ًاديور ًاديور رئبلاب ولدلا طقسيف رئبلا وحن هجاردأ ناويحلا

 ةحاسم فالتخاب همجح فلتخي يذلا ضوحلا ًالتما ىتمو ًامدق 82 هتدحوف انراد رئب

 يق دحويو ؛تاوارضنلاو راجشألا ةياقسل هءام نولمعتسي هنم برشت يتلا ةقيدحلا

 «ناورداشلا ءام نم برشت ةروصلا هذه ىلع قئادح اهيف لزانملا نم تائم ءاعنص

 ةانق يأ - ليغ عمج لويغلاو (لويغلا) ءام نم برشت ةريثك قئادح ًاضيأ اهيف دحويو
 زواجتت ال راغص دالوأ نايحألا رثكأ يف ركبلا ىلع تاناويحلا قوسيو -ةريغصلا ءاملا

 ةصاخ ديشانأو ءانغ ناويحلا عم ممبايإو محباهذ يف مهو «ةرشع ةيناثلا مهنس

 ىلع لابحلا كاكتحا توص يهف ديشنلا اذه ىقيسوم امأ ءراهنلا ةليط امتودشني

 اهعمسي ال ةفيطل ماغنأ لابحلا توصو دالوألا ءانغ نم دلوتت ةقيقحلا كو «ركبلا

 .دالوالا ءالؤه مهفي نأ بيرغلا ىلع رذعتملا نم نكلو ءءاعنص ريغ يف ناسنإلا



 رئيلا ةدوشنأ

 رثبلا ةدوشنأ تفرع دالوألا ءالؤه دشني امع يقافر ضعب نم ماهفتسالا ىدلو
 : يه هذهو

 ليدقق (!!ديلولاو ةعمش تسببلا ريبلا نم يعلاط اي كيلع هللاب

 يدالب يندرو حانجلا فص 2 يدامر ايريط اي كيلع هللاب

 ىلع نولمعي ءاسنو الاحر ءاعنص نع ةديعبلا نكامألا ضعب يف اندهاش دقو
 رثبلا ىلع لغتشي نأ مهنم دحاولا ناكمإ ف هنإ :انل ليقو :تاناويحلا نع ًاضوع رئبلا
 ىلإ جاتحي ال ضرألا حطس نم بيرق كلانه رابآلا ءام نكلو «ةيلاوتم تاعاس ةدع
 تاذ ةيحاحز ذفاون ا ةليمج ةفرغ ناورداشلا فلخ دجويو .هجارختسال ريثك ءانع

 نولاصك تسيبلا بر اهلمعتسي رضحخألا قرزألاو رفصألاو رمحألاك ةفلتخم ناولأ
 تناكو ؛ماعطلل ةفرغك اهانلمعتساف نحن امأ ؛تاقلا سلجم اهيف دقعيو لابقتسإلل
 رداغ املو «ةينامثعلا ةموكحلا مايأ ينامثعلا شيلا داوق دحأ صخت رادلا هذه
 نم ةدم مامإلا ةلالج اهنكس دقو «لاملا تيب ىلإ اهبحاص اهعاب نميلا نوينامثعلا

 ةفرغ هيفو لوألا رودلا :راودأ ةثالث نم ةفلؤم يهو «ةرماعلا هيارس ىنبت نأ لبق نامزلا
 فرغ ةعبرأ هيف يناثلا رودلاو .خبطملاو ةنوؤملل فرغلا ضعبو لابقتسالل ةحيسف
 اذه قوفو ءاضيأ مونلل ناتريغص ناتفرغ هيف ثلاثلا رودلاو «مونلاو نكسلل ةحيسف

 هلإ ال" :احتاردج ىلع بوتكم «ةرايط يأ «ةرظنملا ال نولوقي ةريغص ةفرغ دحوي رودلا
 عيمج نم ةقلطم يهو «ةينآرقلا تايآلا ضعب اهيلع روفحمو "هللا لوسر دمحم هللا الإ
 ذفاون ادع اهيفو «ةنيدملا عيمج ىلع اهنم فرشي نأ ناسنإلل نكمي ثيح تاهجلا

 جاحزك ذفاونلل رمرملا لامعتساو ؛رمرملا رجح نم ةعونصم ةريغص ذفاون نولملا جاحزلا
 هل لاقي ناكم نم ءاعنص ىلإ ةريبك راجحأك رمرملا بلجيو نميلا يف ادج عئاش
 ىلإ امنوبلجيو راجحألا هذه اهنم نوعلقي ةميظع علاقم كلانه اورفح دقو ("/ساّرعلا

 .نزولا ميقتسي ىتح ءريغصتلاب ؛ديلولا :باوصلاو .دلولا :لصألا يف (!)
 لامشلا يف ةيرثأو ةيعارز ةقطنم يهو «نيغلاب ؛ءسارغلا :باوصلاو ءءافلاب ءسارفلا :لصألا يغ (2)

 رجحلا (علاقم) عطاقمب ةروهشم لازتامو ءشيشُح ينب فارطأ يف ءمك25 وحنب ءءاعنص نم يقرشلا
 .(صقلا) سبجلا ةعانص يف مدختسملا يريجلا



 راجنلا رشني امك ةصاخ ريشانمب جاحزلا حاولأك ةقيقر ًاحاولأ احتورشني ثيح ءاعنص

 رود عيمج ىلع رادلا هذه فصو قبطنيو «جاحجزلا نع اضوع اهنولمعتسيو بشخلا
 اهتلود مايأ ةينامثعلا ةموكحلا لاجر يحلا اذه ىنب دقو «بزعلا رثب يحب فورعملا يحلا

 .ةحيرمو ةنقتم هرودو ليج يح ةقيقحلا ِق وهو

 يضورلا دئاق

 ىعدي لحجر انءاج ىتح رادلا هذه يف نامزلا نم ةعاس ماقملا انب رقتسي داك ام

 ةرسأ هعم انل بلج دقو ءانتحار نمؤيل فيرشلا ماقملا لبق نم ًادفوم يضورلا دئاق

 نم كلذ ريغ ىلإ تالواطلاو يساركلا ضعبو ًايمجع ًاداجسو ةريثو ًاشرفو ةيديدح
 نيعقوتم انك ام ماركلا فويضلا تارضح اي ًاوفع :لاق ةيحتلا دعبو «تيبلا مزاول
 امنِإو ءنآلا لبق رادلا مكل ّدعُت مل كلذل ءأدغ نولصتس مكانتظ لب «مويلا مكلوصو
 ريمأ انالوم ةلالج يترمأ دقو ءمكمزاول مظعم مكل تبلح دق اذنأاهو «عقاولا يف ةريخلا

 انأو نوءاشت ام اوبلطت نأ الإ مكيلع امف ؛نوهتشت ام عيمج مكل رضحأ نأ نينمؤملا

 متهيو مامإلا يارس ةشاعإ رومأم لحرلا اذه نأ دعب اميف تملعو ؛مكتراشإ نهر
 ءام نم تشرو تسنكو انراد تفظن ىتح ةعاس فصن الإ يه نإو ؛هفويض ةمدخب
 مون فرغو ماعط ةفرغو لابقتسا ةلاص انل راصف هعضاوم يف ثاثألا عضوو ناورداشلا
 .ملا نيكاكسو قعالمو انماعط اهيلع لوانتن ةدئامو اهيلع سلجنل ساركو خبطمو

 اننأل ءايشألا هذمب ًاميظع ناك انرورس نأب ميركلا ئراقلا اهيأ كيلع ركنأ الو
 يف ةذل ناسنإلا دجي ال ةقيقحلا قو" اهنم نيمورحم انك -كافخي ال انك- قيرطلا يف

 انمز هلامعتسا نم مرح ىتم الإ ةايحلا هذه تايرورض نم ءايشألا نم ءيش لامعتسا

 ."؟ايوط
 ناكو ياشلاو بيلحلا نم ًائيش انيهاط انل دعأ دقو ماعطلا ةفرغ يف انسلج

 ةقيدحلا هفلخ نمو .:ةصاخ ةجحو صاخ قنورب ناكملا نيزي هئامو هريفاونب ناورداشلا

 لبابلا امنأب نانفأ ىلع ىنغو «ةمركلاو شمشملاو فاصفصلا ناصغأ اهيف تسام دقو
 ياشلا انبرشف ؛هسنأ قوف ًاسنأو هلامج ىلع ًالامح فيطللا رظنملا اذه دازف رورحشلاو
 انلحو ءاهيلع نمو ايندلا انيسني ليلعلا فاحللا ءاعنص ميسن داكو «ريظنلا ةعطقنم ةذلب

 انل تبثو هبعاتمو قيرطلا قاشم عيمج انع تبهذف ءندع تانج نم ةعطق يف انسفنأ



 ثلاث يه ءاعنص نأ نم سانلا ضعب ةنسلأ ىلع رفسلا ءانثأ ف هعمسن انك ام ةحص
 .ندع ةنح ىلوألاو ءقشمد يهف ةيناثلا ةنحلا امأو «نانجلا

 انءاهتنا رظتني ناكو -- يضورلا دئاق ٍنءاج ياشلا برش نم تغرف نأ دعبو

 انالوم ةلالج فويض متنأ :فطلب لاقو -انع ةديعب ةفاسم ىلع ياشلا لوانت نم
 نم هنوحاتحت ءيش لك مكل بلجأ نأ فيرشلا ماقملا نع فلكم انأو «نينمؤملا ريمأ

 اندنعو «مكل هبلحي ًاضيأ فلكم ينإف هاط ىلإ ةحاحب متنك ناو ءاهريغو ةيئاذغلا داوملا
 الف يهاطلا امأ :هل تلقف .ةيكرتلا ةقيرطلا ىلع خبطلا فرعيو ًأدج قذاح هاط

 عم لبقتن اننإف ةيئاذغلا داوملا امأو ,خبطلا ىلع داتعمو انعم انيهاط نأل هب انل ةجاح
 ًاحابص ًأدغ -نسح يأ- يهان :لاقف «مامإلا ةلالج هب مركتي ام لك ليزحلا ركشلا
 مكيلعو :تلقف ءمكيلع مالسلاو «ءاقللا ىلإف «هللا ءاش نأ مكتاجاح مكل بلحأس

 .هتاكربو هللا ةمحو مالسلا

 هفطلو هبدأ يف ركفأ انأو يرصبب هعبتتأ تيقبو ًاعرسم رادلا نم لحرلا جرح
 دقو «فارصنإلا ديري ًالوغشم ناك هنإ مغر ياشلا لوانت تقو انايإ هجاعزإ مدعو
 ةظحالملا يف ةقدو نييناميلا دنع امج ابدأ تابسانملاو فقاوملا نم ريثك ف تظحال

 .مهينعي الام يف لحدتلا مدع ىلإ ًاديدش اليمو

 ةقيدحلا ىتاتسب

 تذحأو هيف ركفأ لازأ ال انأو يناكم نم تضم يضورلا فرصنا ام دعب

 ءاسم تدعسأ :هل تلقو «هيلإ تبهذف يناتسبلا ىلع يرظن عقوف ةقيدحلا يف ىشمتأ

 امو ؟يضورلا دئاق نوكي نم :هتلأسف «ةيفاعلاو ريخلاب هللا مكاسم :باحأف !مع اي
 «فيرشلا ماقملا يف ةشاعإلا رومأم وهو ءاعنص لهأ نم هنإ باحأف ؟هتفيظو يه

 بلجي وهو ءمهرشمو مهلكأمو مهتحار نيمأتو فويضلا نأشب مامتهالا هيلإ لوكومو
 مهترايزل ٍنأيو ؛مامإلا ةلالج يارسل مدقت يتلا تايجاحلا سفن نم محتايجاح مهل

 ةرثكب ومنت تناك يتلا ةبيرغلا باشعألا ضعب علقب متهم وهو ينملكي ناكو ءًيموي
 ءًادج طيسب باشعألا علقل هلمعتسي ناك يذلا لوعملا نأ تظحال دقو ءسخلا نيب

 ديدح نم بويصم ليوط وهو ءاعنص تاعونصم نم هتدحوف يديب هتبلقو هتذحأف

 نوملعتسي مهو ءطقف ديدحلا لوطب نوكت داكت ةياغلل ةريصق ةيبشخلا هديو ئطاو



 رئاس تسيلو «ةقيدحلا ف ءيش لكلو مدرلاو رفحلل "سرفم" هل نولوقيو لوعملا اذه
 - هنم يديدحلا مسقلا لوط غلبي ال مهئارحمف «سرفملا نم لضفأب ةيعارزلا مهتاودأ
 نوعنصي نايحألا بلغأ فو «تارتمتتس ةعضب -ضرألا يف لخدت ىتلا ةكسلا يأ
 تاريخن ردت اهلعحت مهيضارأ بصخ ةدش امنإ ؛,ديدحلا نع ًاضوع بشخملا نم ةكسلا

 ةيئادتبالا ةيعارزلا طئاسولا هذه نم مغرلاب ةريثك

 ىلإ مايأ ةعضب ريسم ىلع ةعقاولا فودلا دالب لهأ نم دحاو ريغ يل ىور دقو
 لب .امتوفرعي الو ىتح ًادبأ ككسلاو ثيراحما كلانه نولمعتسي ال ممنأ ءاعنص يقرش

 نوحرطي مث ةددعتم تارم ًابايإو ًاباهذ هيف يشمت امتولعجيو لقحلا ىلإ رقبلا نوبلحي

 نم نودصحي ممنأ بيرغلا نمو .ضرألا ف اهسرغتو اهأطتف مهلحرأ تحت مهروذب
 لقأ ىلع مهدنع دملا جتنيو «ةرذلاو ةطنحلا نم ةميظع تايمك يئادتبالا عرزلا اذه

 مهدنع دحوي ال هنأ فوجلا ىرق يلاهأ نم دحاو يل ىور دقو .ًأدم نيسمخ ليدعت

 .ىتوملا نفدل روبقلا رفح يف هنولمعتسي دحاو لوعم ىوس مهتيرق
 ىلع ةيقاب ةسبايلا ناصغألا نم ًاريثك تأرف يناتسبلا ةبحصب ةقيدحلا تفط

 مجحلا ةريغص نامرلاو خوخلاو حافتلاو لحرفسلاك راجشألا ضعب تيأرو راجشألا
 لباقلا يداو ةيرق قئادحو ءاعنص قئادح نم ريثك يف ًاضيأ تظحالو ناصغألا ةفيلكو

 نإو ةرايسلاب ةعاس وحن ءاعنص نع دعبتو "اندنع ةطوغلا ةباثمب مهدنع يهو'

 ةدئاف ال يتلا اهناصغأ عطق مدعو امك ءانتعإلا ةلق يف ةيربلا راجشألا هبشت اهراجشأ

 ةيربلا تاباغلاك قئادحلا تحبصأ ىتح ةعيبطلا بسح ومنت امنأشو اهكرتو اهنم

 نوكرتت اذامل نيحالفلاو نييورقلا ضعب تلأس دقو .ةبوعصب الإ الود رذعتي

 اهانفلأ اندنع ةداعلا يه هذه :اولاقف ؟ءانتعالا ةلق نم ةروصلا هذه ىلع مكراجشأ
 متملق مكنأ ولف لمعلا اذهب نوئطخم مكنإ :مهتبحأف !دج نع ابأ اهانئروو مدقلا ذنم

 ةديعب مكراجشأ متسرغو اهنم ةدئاف ال يتلا ةسبايلا ناصغألا مهتعطقو راجشألا

 لوصحمب مكيلع تضافو ًاديج أومن تمنو ةريبك ًاراجشأ تدغل ضعب نع اهضعب
 الو دحأ نآلا لبق نم اذه انفرع ام هللاو :اوباجأف «يلاحلا اهوصحم نم ريثكب لضفأ
 .. .ًاريخ اهيف لعل ةقيرطلا هذه برجنس هللا ءاش نإ «ةعارزلا ةيفيك انملع



 نوؤشلا ضعبب مهنم ملعأ ًالحر اوأر اذإ ممنأ نييناميلا دنع فيطللا نمو
 لامتحا اوأرو ممتاداع عم قفتت ال يتلاو اهوفلأي مل يتلا تاظحالملا ضعب مهل ىدبأو

 نإ !ال :مهريغ ريثك لوقي امك نولوقي الو ةميدقلا ممتايرظن نع نوعفادي ال امباوص
 سكعلاب لب !اهريغن نأ اننكمي الف اهيلع اندادجأو انءابآ اندجو اننإو لضفأ انتقيرط
 مهتاداعو مهتايرظن نم لضفأ اهودجو اذإف امتوبرجيو ةثيدحلا تايرظنلاب نوذحأي مه

 .نيمسلاو ثغلا نيب ةهادبلاب نوقرفيو ءايكذأ مهتعيبطب مهو .اهوضفر الإو اهوعبتا

 هذه ىلع اهكرت نم مغرلابو ًاينف ءانتعا راجشألاب ءانتعالا مدع نم مغرلابو
 خانملا ةدوح ىلإ دئاع كلذ لك .ةيهشو ةديح رامأب يأت يهف لامهإلا نم لاخلا

 دقو «ةريبك ةدايز مهتادراو تدازل ةينف ةيانع امب اونع ول محنأ كش الو ءضرألا ةبيطو
 تعرتساف «قاردلاو صاحألاب ةمعطم شمشملا راجشأ ضعب انلزنم ةقيدحب تيأر

 نأب تعمس الو ىتح اهيف دهاشأ ملف اهتهكافب ةروهشم قشمد نأ عمو ؛أريثك يرظن
 عاونألا هذمب معطي هنأ ةيعارزلا بتكلا يف تأرق الو قاردلاو صاحألاب معطي شمشملا
 هذه ىلع راجشألا ميعطت ىلإ مكاده يذلا نم :يناتسبلا تلأسف ءرامثلا نم
 دالب نم مهعم اوبلج ةينامثعلا ةلودلا مايأ كرتلا نيفظوملا ضعب نأ باحجأف ؟ةروصلا

 يف اهوبرحو لوقبلاو موعطلاو راجشألا نم ةفلتخم اعاونأ -نميلا جراخن ينأ - لحدم
 تمعو ترهدزاو تمنف ةبرتلاو ءاوهلا اهقفاو اهضعبف ءدالبلا نم اهريغو ءاعنص
 .اهتقول تتامف ةراحلا نميلا سمش اهتقرحأ اهضعبو ءاهتعارز

 رابآلاو دوسألا ليغلاو فالآ ليغ
 ءام لودج لوأ وهو ريغص ءام لودج انراجح ةقيدحو انتقيدح نيب تدهاشو

 ينعي ليغلاو - (فالا ليغ) اذه :يل لاقف هنع يناتسبلا تلأسف «ءاعنص ف هتيأر

 مظعم ىقسيو اريثك رطملا مسومب دادزي هنكلو راطمألا ةلقل ليلق نآلا اهؤامو -لودجلا

 ىلع لابخلا ف هعبنو ءءاعنص فارطأب ةيعارزلا يضارألا ضعبو بزعلا ركب قئادح
 هنم ربكاو ليغلا اذه ريغ رخآ ليغ ءاعنصب دجوي و ؛ءءاعنص نم تاعاس عضب ةفاسم



 هءام نولهألا لمعتسيو مامإلا ةلالج يارس ةقيدح لخديو ةرارشلا بابب رمبو
 ليغلا) هل لاقيو ,ءقشمد رمنأل ةبسنلاب ًاضيأ أريغص وهو «تاعورزملا يرلو برشلل
 دحجوي نكلو رهنلا نم موهفملا ىنعملاب ةريبك رمنأ نميلاب دجوي ال ةقيقحلا فو ,(دوسألا
 فو ءراطمألا عم ةبسانتم ةدايز راطمألا مايأ دادزتو انرمنأ لداعت يتلا رمنألا ضعب

 مث مايأ وأ تاعاس ةدع ةدشب نايدولاو باعشلا يف ةيمظع لويس ليست رطملا تقو
 ءانبل ىلوألا روصعلا يف نييريمحلاب ادح ام اذهو ءراطمألا ءاهتنا بيقع فشنتو حشت

 .ةريثك ًادودس ةفلتخعم نكامأ يف تدهاش دقو ةميظع تانازخو دودس

 ةفلتخم قامعأ ىلعو ضرألا فوج يف ةرثكب ةدوحوم نميلا يف هايملا نأ ديب
 اهقمع غلبي ةيلبحلا لاحما ضعب يفو ءأرتم نيعبرأ وأ نيثالثو دحاو رتم نيب حوارتت
 نكامأ ف رابآلا نم تائملا تدهاش يننأ امترثك ىلع ليلدلاو ءرثكأو ًارتم نيسمخ

 "فرت" ةيزيلكنإلاب ىعدت ةيبارت ةقبط نم اهؤام عبنيو ضعب نم بيرق اهضعب ةفلتخم
 دوجو ةرثك ىلع لدتو ضرألا حطس نم ةبيرق عيبانيلا هذهو ؛ةيرخص تاقبط نم ال
 بحس نم ناسنإلا رثكأ اذإ عيبانيلا هذه بضنت نايحألا بلغأ فو ضرألا يف هايملا

 قرتخا اذإ نكلو «ةرواجملا ةيبارتلا يضارألا نم ًاحشر اهيلإ حشري ءاملا نال ءاهئام
 ءاملا رجفني ذئدنع مصألا رخصلا ىلإ لصي نأ ىلإ ةيبارتلا تاقبطلا هذه ناسنإلا

 امل نميلا يف نيعرازملاو رابآلا باحصأ نكلو «هنم جرخأ امهم هنيعم بضني الو ةرثكب
 ءأسأر رخصلا نم عبنت ةدحاو أرئب دهاشأ مل يننإ بيرغلاو .نآلا ىتح كلذ اوكردي

 .اهيلع ةركلا نوديعيف ةيناث ئلتمت ىتح اهنورظنتي مث موي لك بضنت رابآلاف اذهلو

 نود مهرابآ هايم اهعم دادزت ةقيرط ىلإ مهدشرت نأ نوريثكلا انيلإ بلط دقو
 ال رئبلا رعق يف ةيبناج ةيبقأ ةدع اورفحت نأ مهنكمي مهل انلقف رخصلا ىلإ اهورفحي نأ

 ةدايز مكل نمضت يهو فصنو رتم اهلوطو رتم عبر ىلع اهنم ةدحاولا ضرع ديزي
 .ًاريثك ءاملا دادزاف ةطيسبلا ةيرظنلا هذهب ضعبلا لمعف مكعيباني

 مامإلا عم فلاحتلل زيلكحنإلا تاروانم

 يناتسبلا عم ةيزيلكنإلا ةدهاعملا ثيدح

 اهيلع هبواجأ تنكف ,ةددعتم ةلئسأ يل هحو يناتسبلا ىلإ يثدحت ءانثأ فو
 نم كنأ رضخلاو راجشألا نع كتلئسأو كمالك نم رهظي :يل هلاق امو «ليصفتلاب



 نم تآ انأ تلقف ؟تنأ دلب يأ نم هللاب كفلحتساف تاتابنلا هذه اهيف رثكت دالب

 لهو !ىحرم فلأو كب ىحرم :لاقف ءيقشمد يروس ىلصأ نكلو يرصملا رطقلا
 مسجلا نيد ىلع هل دمحلاو للاب دحوم ندم ملسم تلقف ؟ينارصن مآ ملسم تنأ

 .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو هلل دمحلا :لاقف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الو

 ترهظو تلدبت دق ةهجو تارامأ تيأر نيتداهشلاب همامأ تقطن ام دعبو

 مث «ىلإ هنانكمطاو يب همامتها دازو همالك ةحمل تريغتو همف ىلع ةفيطل ةماستبا

 كنأ كش الق "لعدم" دالب نم ًامداق تمد ام كيلع هللاب ينربخ ا :ًالئاق فدرأ

 ضعب عم تلباقتو ندعب تررم معن :تلقف ,كانه نيريثك ًاسانأ تلباقو ندعب تررم
 نيب ىرح يذلا ام :لاقف .هملعأ ءيش لك ىلع كبيحجأ ينإف ديرت ام لسف سانلا

 ةهجب اهيلع ةفلتخملا رومألا ىلعو دودحلا ىلع اوقفتا له ؟زيلكنإلاو مامإلا انالوم
 هبش رضاحلا تقولا يف مهنيب نكلو ًامامت اوقفتا ممنأ نظأ ال :تلقف ؟ال مأ ندع
 كأبنأ نمو :هتلأس مث «لكاشملا عيمج لحل تاضوافملا ضعب اهءانثأ رودت امبرو ةنده
 ريقف انأو يننأ نظتأ 2 كحماس :لاقف ؟مامإلا ةلالجو زيلكنإلا نيب ًافالتخا كانه نأ

 ينغ نم نييناميلا رشعم محن اننأ دكأت ؟!يدالب نوؤشب متهأ الو ملعأ ال يناتسبو

 يضاملا عيبرلا فو :زيلكنألا انناريج عم ًاصوصخو اندالب نوؤشب ًاريثك متحن ريقف ىلإ
 ندع نم ىتأ دقو "بوكاج" همسا يزيلكنإ فيض رادلا هذمب انه يدنع ناك

 انه اوثكم دقو يدنه رخآو ينارصن لحر هتقفرب ناكو مامإلا انالوم لباقيل ًاصوصح
 اوضوافتيل اوتأ محنأ يدنهلا نم تملع دقو ًاريثك مامإلا انالوم عم اورباختو ةليوط ةدم
 .اهيلع فلتخملا ءايشألا يف مامإلا ةلالج عم

 (زعت)و (ةبطعق)و (ةيوام) تبرضو ةيزيلكنإ ةرايط تتأ ندع ىلإ مهرفس دعبو
 دقو ,ةددعتم ًاتويب ترمدو ًاريثك ًاقلخ تلتقف لبانقلاب دالبلا نم اهريغو (بإ)و

 يأ) ماشلا دالبو قرشملا دالب ىلإ مهنم ريبك مسق رفو اهنم ءاعنص يلاهأ فاح
 ةموكحلا تدعتساو ةنيدملا ف ءاطعلاو ذخألا قو ةراجتلا ةكرح تفقوتو (لامشلا
 اذمب عفادملا تعضوو دودحلا ىلإ شويجلا تلسرأف اميظع دادعتسا ئراوطلا ةهحجاومل

 فوهكلا ىلإ حالسلاو داتعلاو رئاخذلا تلقنو ءءاعنص قوف (مقن لبح) يأ :لبجلا

 لهأ نم ةفلؤم ًافولأ ىرت موي لك تنكو ؛ءوسب تارايطلا اهيبصت ال ىتح رواغملاو
 نوملسيف نينمؤملا ريمأ انالوم يارس مامأ ىلإ لماكلا مهحالسب نوتأي ءادشألا لابحلا
 فوسو ينارت كلذل «برحلا يف كارتشالاو شيلا يف لوحخدلل مهعوطت نوضرعيو هيلع



 نأ نودعتسم هللاو مث هللاو ًاعيمجو زيلكنإلا عم ربخلا ةقيقح ةفرعمل متهي يناعي لك ىرت
 الو ارش شخت ال :هل تلقف ءاندالب لحدي ًادحاو ًايزيلكنإ عدن نأ لبق انرخآ نع ىنفن
 نأ هناكمإ فو ةميظع هتردقمو ةعساو مامإلا ةلالحلا بحاص ةمكح نال أسأب فخت
 نيب ءيش لك ىهتنا هنأ نظأو ,نسحأ يه يتلاب تالضعملاو باعصلا عيمج لحب

 نأ دقتعا الو ؛ةدهاعم دقعل نوعسيسو «ةتقؤم ةيقافتا اوعضوو زيلكنإلا نيبو هتلالج
 ظفحي هللا لل دمحلا هلل دمحلا :لاقف «ةيناث ةرم نميلا وزغتس ةيزيلكنإلا تارايطلا
 .هادف يحور مامإلا

 لك وحنو زيلكنإلا وحن نميلا لهأ روعش نع يل هاور اميف ًابذاك لحرلا نكي ملو
 تاقبط عيمج عم يطالتخاو ةريثكلا ٍتالِص ف ينأل ؛نميلا وزغب هسفن هيرغت نم
 لالقتسالا ىلإ ةعزن مهيف تدحو ةمألا دارفأ ةماعو ةداسو نيفظوم نم بعشلا
 .برغلا يف الو قرشلا يف ال ةيقارلا بوعشلا نيب اهدجأ مل لاغو زيزع لكب ةادافملاو

 ؟('!بوكاج لينولوكلا وه نم

 نيسوق باق ىلع تناك امنأل برحلا نم هفوخت يف ًاقحم لحرلا ناك عقاولا فو

 لحبيل ةيناطيربلا ةموكحلا لبق نم ًادفوم بوكاج لينولوكلا ءاج دقو ءقدأ وأ
 عم ةدهاعم دقع يف ثحيلو هتموكح نيبو مامإلا ةلالج نيب ندع دودح ةلكشم

 دقو رامعتسالاو حتفلا بحب روهشم يناطيرب طباض وه بوكاح لينولوكلاو مامإلا
 لالتحا ةيفيكو نميلا خيرات يف هيف ثحب (2"برعلا كولم" هام ًاباتك ةيزيلكنإلاب عضو
 هدجي ناعمإو ةقدب باتكلا اذه علاطي نمو .عستلا تايمحملا رئاسلو ندعل نييناطيربلا
 هتنيع ام دنع امب ماق يتلا هلامعأب هراختفاو هسفن حدم يف بتاكلا بانطإ ىلع ًايوتحم

 ةرايزلا هذه لبق ىلوألا ةرملل نميلا راز نأ هل قبس دقو ,ندع مكاحل ًانواعم هتموكح
 ىلع ةقباس ةلاقم يف انيتأ دقو «ةماحت يف ارحقلا خويش هرسأو 1919 هنس بآ يف

 .هيلع اوضقل رسألا نم هكفو مامإلا لخدت الولو ءرسألا اذه ةيفيك

 .ةماهت يف هرسأ ةصق ركذو هب فيرعتلا قبس .(بوكاج) بوقعي .ف دلوراه لينولوكلا (1)
 «يحاوضملا دمحأ ريفسلا همحرت ”ةيبرعلا ةريزجلا هبش كولم' :ناونعب ةيبرعلا ةغللا ىلإ باتكلا مجرت (2)

 م3 «(توريب) ةدوعلا راد عم كارتشالاب ءاعنص يف ينميلا ثوحبلاو تاسردلا زكرم هرشنو



 نأ لواحيو هلاوحأ سرديو مامإلا ىلإ فرعتي نأ ىلوألا ةرايزلا نم هتياغ تناكو
 ءيش لح ىلإ قفوي ملو نينح ىفخي داع هنكلو تايمحملا ضعب دودح ىلع هعم قفتي
 هسفن ضرغلل 1928 ةنس يف ةيناثلا ةرملا يف ءاج دقو ءاهلحل بدتتنا يتلا رومألا نم

 ضرأ ربش نع نييناطيربلل مامإلا ةلالج لزانتي ملو هيعاسم يف قفحأف ةدهاعم دقعلو
 اولتحا ام اولتحاو ندع ىلإ هتدوع رثأ ىلع نميلا نويناطيربلا مجاه كلذلو «دحاو
 نأ اونظ ممنأل لالتحالا دعب ام ىلإ نيفوختم نولهألا يقبو «ةونع دالبلا نم
 تحامو دالبلا تجاه كلذل «مهتايدعت يف نورمتسيو مهفحز نولصاويس نييناطيربلا

 لاتق ىلإ اوريسيل اجاوفأ ًاجاوفأ ءاعنصل نودفاوتي نوعوطتملا ذخأو دحاو لجرك تماقو
 زيلكنإلا اهلتحا يتلا يضارألا نأ ىأر هللا هظفح مامإلا ةلالج نكلو ءزيلكنإلا
 نميلاب جزي ال تح ضضم ىلع ةفرط ضغ كلذل ةيبرح وأ ةيعارز ةميق تاذ تسيل
 نيظفاحملا ةموكح طوقس الول هنإ دقتعأو ,دحأ اهادم فرعي ال زيلكنإلا عم برح يف

 نويناطيربلا ازغل اهنع ًاضوع لامعلا ةموكح مايقو مكحلا نم ةنسلا كلت يف ندنل يف
 يف نايلطلا نيبو مهنيب مهافتلاو قافتالا متام دعب ًاصوصخو ءاعنص ىّتح نميلا

 .برعلا ةريزج يف اهيلع ريسلاو اهعابتا بجي يتلا ةسايسلا ىلع عوصم

 يأ ماعلا اذه لئاوأ ف ينايلطلا عوصم مكاح يزيلكنإلا ندع مكاح راز دقو

 تارايزلا هذمل سانلا بسح دقو ءماعلا سفن يف لوألل ةرايزلا يناثلا درو 1928 ماع

 نال ءكلذ يف نيئطخم مهلاخأ الو ,فوختلا نم اريثك نويناميلا ىدبأو باسح فلأ

 ةيساسأ تاميسقتو ةيرس تافلاحم روهظ عقوتن ناو نييبرغلا رذحن نأ انتملع براجتلا

 ةدهاعم تسيلو ,ناك تقو يأ ِق ًاصوصخ برعلا ةريزجلو ًامومع قرشلا دالبل

 نع تخلسنا يتلا يضارألا اهبجومب ءافلحلا مسق يتلا ةمولعملا "وكيب -سكياس"

 .انع دهعلا ةديعبب مهنيب اميف ةينامثعلا ةلودلا

 بوكاج لينولوكلا لتقب نومهي نويناميلا

 يبرعلا هقيفرو بوكاج لينولوكلا ةلماعم نع ًاريثك ًائيش يتاتسبلا يلع صق دقو
 نم نوكشي اوناك عيمجلا نإ :لاقف .هتمدخ يف اوناك نيذلا دونجلاو نيلهألل يحيسملا
 ةلالح ىلإ يواكشلا بتكي نأ هبأد ناكو ؛هتسلاجي وأ ةقفارم يف نوبغري الو هتظاظف
 ةفرغ بايب مهدحأ رم ذإ ماعطلا نع عنتمي ناكو ءمهنم ودبت ةكرح لقأل مهنع مامإلا



 وأ لحد املك ةيركسع ةيحتب هويحي نأ مهيلإ بلطيو .ماعطلا هلوانت ءانثأ هماعط

 سانلا نيب هرابخأ ترسو هناريج عيمج رودص يف ًادقح هذه هلامعأب راثأ دقو ءجرح

 اذإ ههجو نم نورفي اوراصو هنع عيمجلا دعتباف ميشهللا يف رانلا نايرس ءاعنص يف
 نيينطولا رقتحي ًاضيأ ناك لب هنم ًابدأت رثكأب ةقيفر نكي ملو «قيرطلا ةعراق ىلع هولباق

 منأل هولمتحي نأ نييناميلل نكمي ال ءيش اذهو ؛ديبعلل ديسلا ةرظن مهيلإ رظنيو
 ةلماعملا هذه نم اوزئمشي نأ يهيدبلا نمف «ةيعيبط ةيلالقتسا ةيبرت اوبرتو ًارارحأ اوقلُخ

 ىلع اوراصو «تاقرطلا يف ىتح داعتبالا لك ءالقثلا فويضلا ءالؤه نع اودعتبي ناو

 اوكش الإ رمت ةحناس ةصرف نوكرتي ال مالكلا ف طارفإلاو ةرثرثلل مهليم ةلق نم مغرلا

 .هتائيس اوركذو هنم

 هئالمز فرصتب نميلا لهأ عم ذاشلا يزيلكنإلا لجرلا اذه فرصت ينركذ دقو

 نييقرشلا عم ىصقألا قرشلا ىلإ رمحألا رحبلا ربعت يتلا رحاوبلا باحصأ زيلكنإلا
 نوربتعيو !ماعطلل ةدحاو ةدئام ىلع نييناطيربلا عم نييقرشلا نوسلجي ال محناف

 ةاواسملا فرش ىلع لصحت نأ امل زوجي ال ىتلا ةنولملا ةيرشبلا سانجألا نم نييقرشلا

 00 !!ماعطلا يف ىتح نييناطيربلا عم

 يرسلا هريرقتو درفورك نادنموقلا

 ىعدي رخآ يزيلكنإ لحر ءاج نميلا ىلإ بوكاج لينولوكلا ءيحب لبقو
 دقعيل بوكاج لينولوكلا مامأ قيرطلا دهميل ًادفوم ناك هنإ رهظيو «درفورك نادنموقلا

 هسفن ءاقلت نم نميلا ىلإ ءاج رجات هنإ لجرلا اذه رهاظت دقو «مامإلا عم ةدهاعملا

 اذه ةدوسم يديب تعقو دقو ءأيرس أريرقت هتموكح ىلإ عفرو ةراجتلاب لغتشي يك

 . ريرقتلا
 هتفّرع امك نادنماوقلا هل مدقأ ميركلا ئراقلل يرسلا ريرقتلا اذه محجرتأ نأ لبقو

 :يتأي ام 31 اهددعب تلاق ثيح ءاعنص يف ردصت يتلا "ناميإلا" ةديرج

 ناكرأ نم دعاقتملا (رفورك) رتسملا يلاحلا ةدعقلا يذ ةرغ يف ةمصاعلا مدق"

 هيلإ اموملاو ءانتمصاع ىلإ ًالبق هلوصو رركت يذلا وهو ارتلكنإ ةلودل ةيرحبلا طابضلا
 ةديدع رافسأب ماق دقو (نوتليم) ةريهشلا ةيزيلكنإلا ةيبرحلا ةنيفسلل ًادئاق ًاقباس ناك

 اهيف يقب ذإ «ةيبرعلا ةريزحلا لحاوس اميس الو ةيدنحلاو ةيلارتسألاو ةيكيرمألا راحبلا يف



 ةمصاعلا دصق مث ندع ىلإ لصوف ىرخأ ةرم نميلا ةرايزل ةبغرلا هتعد ةليوط ةدم

 يل ةيلصأ ةيزيلكنإ ةلئاع نم هيلإ اموملاو «ةيصوصخ ةروصب ًافيض لحو

 يديس

 :يتأي ام ضرعأ نأ فرشلا يل'

 نأشب ةيناطيربلا ةموكحلا ىلإ يمر ريغ ًاريرقت مدقا نأ نميلا مامإ ينم بلط"
 .ةيمحملا ندع ةعطاقم نويناطيربلا اهوعدي ىتلاو اهيلع فلتخملا تاعطاقملا ضعب

 نأ ينباجأ دقو «هتلالج عم ةيراحتب ةيقافتا ىلع لوصحلل ىعسأ ءاعنص يف يننإ'
 ةيضقلا لح نم انكمت ىتم ةيضرم ةروصب اهيلع قافتالا نكميو ةلهس كتلأسم

 ةيضقلا تلح اذأ الإ بغرأ امك لحت ال يتلأسم نأ قثاو ايصخش ينإو ؛ةيسايسلا
 هذه لح يف ًاطسوتم يمسرلا ريغ ريرقتلا اذه مدقأ كلذ ىلع ءانبو «ةيسايسلا
 .ةيضقلا

 1912 ةنس ذنم يأ ءًاماع رشع ةسمخ وحن ةيمحما ندع ةعطاقم يف تيضق"

 ًايناطيرب ًالحر اهيف دهاشأ مل ةريثك ةليوط روهش ةدملا هذه لالخ يف يلع ىضمو
 ةيمحملا ندع ةعطاقم نوؤشب ةماتلا ةربخلا نم يل نوكي نأ اذإ يهيدبلا نمف ءادحاو
 شيعيو دالبلا هذه ىلإ ّنأي نأ فدصلا هل حمست مل ىتح يناطيرب لحجر يأل ام رثكأ

 اهفرعأ نأ يل يرورضلا نم هنإ عم ةيبرعلا نقتأ ال يننإو «نييناطيربلا نع ًأديعب اهيف
 .يدصاقم مامتإ نم نكمتأ يك ةديحج ةفرعم

 انأاهو ,مهافتلل ةليسو لضفأ اهارأو ةيصخشلا تالباقملا ةدئافب دقتعأ ينإو"
 هنإ رعشأ ينإو ريرقتلا اذه ةباتك يف مامإلا عم ةيصخشلا يتلباقم ةجيتن ينحأ اذ

 .ةيمرلا ةيسايسلا ريراقتلا نع ًاريثك فلتخي
 :امه ريرقتلا اذه يف نيلحادلا نيقيرفلا نإ"

 .ةيناطيربلا ةموكحلا نولثمي مهو ,ندع ف نويناطيربلا (1)

 نميلا مامإ مهلثميو :ةيمحملا ندع ةعطاقم يف برعلا ضعبو نميلا برع (2)
 .ةنس فلأ ذنم فورعم لصأ ىلإ يمتني يذلا



 ىرنف خيراتلا ىلإ دوعن نأ انب ردجي نيقيرفلا نيب مئاقلا عازنلا يف تبن نأ لبقو"

 ةريثك ضرألا نم ةعقب اودحجو اذإف ؛عسوتلا ىلإ ليمب حومط بعش نييناطيربلا نأ

 عازتنال ةيمهولا بابسألا مهسفنأل نيلحتنم اهيلع ءاليتسالا ىلإ مهتيلكب اولام تاريخلا
 ف نوقحم محنأ نوعّدي نييناطيربلا نأ يهيدبو «نييعرشلا احمباحصأ نم اهتيكلم
 مهاوق عيمج اولمعتسي نأل نودعتسم ًادبأ مهو «مهقوقح ىلع نوظفاحي مهنأو مهلامعأ

 دنحلاو نيصلا يف يضرملا ريغ ممدقلا مهكولس نأ كش الو ,ةموهوملا مهقوقح ديبأتل
 يف تابارطضالا ىلإ رضاحلا تقولا ف ىدأ دق ةيناطيربلا تارمعتسملا مظعمو ةيقيرفأو
 ةيبرعلا دالبلا نع دالبلا نع قئاقحلا نايب ىلإ ىنعفدت تابارطضالا هذهو ءدالبلا هذه

 ال برعلا نأ ثحابلا ىلإ ليخي ذإ ءاهيف رومألا رهاوظب ءرملا عدخني ام ًاريثك يتلا
 انمعنأ ذإ نكلو «ةمئاد ًابرح ًأاضعب مهضعب نوبراحي محناو «ةينطولا ىنعم نوهقفي
 ةدحاو ةينطو ةياغ ىلإ نوليمي ايندلا هذه يف برعلا عيمج نأ ىرن مهتقيقح يف رظنلا

 يل دكأ دقو «سيدقتلا لك ةسدقم مهرظن ف يهو «برعلل برعلا ةريزج نأ يه

 نيملسملا سوفن ددع نأ كش الو ءريسع مكاح سيردإ نب دمحم ةيرظنلا هذه ةحص

 .مهيلع دزي مل نإ اذه «نييحيسملا ددع لداعي ايندلا هذه 3

 نيب تافالتحخا دجوت امك نيملسملا نيب تافالتحخا كلانه نأ لادج ال"

 نأ ف كش الو ؛نوملسملا قفتي ةمهملا رومألا نم ريثك يف نكلو ؛نييحيسملا
 ةريزج يف نكامألا ضعبب نيكسمتم اوقب اذإ ةمج تابوعص نوقاليس نييناطيربلا

 اذإو ءنودقحي ممهأو ءميضلا ىلع نوتكسي ال برعلا نأ خيراتلا انل تبثأ دقو «برعلا

 ناطلسلا كردأ دقو ءادينع مهمصخ ناك امهم اورأثي نأ نم مهل دب الف اودقح

 داكام دعب مهنأشو نييناميلا كرتف نييناطيربلا نم رثكأ ةقيقحلا هذه نوناقلا ناميلس

 .ناعمإب رمألا اذه يف ققدت نأ كلملا ةلالج ةموكح حصنأ ينإو ,مهيلع برحلا نلعي

 :ةيتآلا رومألا يف اهتيمهأ بستكت ةيمحملا ندع ةعطاقم نإ

 يفو «ةيركسعلا ةهجولا نم نييناطيربلل يرورض (ناكم مسا) علاضلا نإ -الوأ
 ندع ةعطاقم عيمجب كسمتن نأ نودو ةميظع ةبوعص نود هب ظفتحن نأ انناكمإ

 .ةيمحم ا

 ًايركسع أيأر يدبأ نأ يرحب طباضو يندم لحر انأو يعسو يف سيل -ًاينا
 ةضرع لاحلا ةعيبطب يهو ةصاخلا يئارآ ضعب طسبأ ريرقتلا اذه ةحارصب ًابح نكلو



 ندع ىلإ ةبسنلاب ءيش يف ةيمهألا نم تسيل ةيمحملا ندع ةعطاقم نإ :داقتنالل
 ةعطاقم لهأو «يلخاد موجه لك نم ةعينم قراط لبح قيضمك ندع نأل ءاهسفن
 الإ مهتقادص ىلع ظفاحن نأ اننكمي الو ندع ةموكحل مايألا نم أموي اوصلخي مل ندع
 نأ بجي شيلا نإ" :روثأملا لوقلا اذه انلمع يف فلاخن نحنو «ةلئاطلا لاومألا لذيب

 ءأدبأ ندع ةعطاقم ف لوقلا اذه قيبطت نكمي الو ."اهلتحي يتلا دالبلا ىلع شيعي
 الو ءدنهلا دالب نم ةطنحلا بلحنو لاموصلا نم كانه هلكأن يذلا محللا بلحن نحنف
 نيح ىلع انيلع ضقتنت دقو برعلا سئاسدل ةضرع ًامئاد ىقبتس ندع نأب كشأ
 .1916 ةنس ف كرتلا عم انبرح مايأ يف انل تبث امك ةرغ

 عافتنالا نكمي ال نكل ةيمحملا ندع ةعطاقم ف قبئزلا حالمأ ضعب دجوي -ًاثلاث
 جحلو نايبع تالصاح نم ةدافتسالا ًاضيأ نكمي الو ءنمألا بتتسي نأ لبق امك
 ال انأ حوضو لكب حرصأ نأ يناكمايو «ةديحلا تالصوملا قرط تدعأ ىتم الإ ةعارزلا
 ةيديدح ديب اهيلع انضبق اذإ الإ ةيمحملا ندع ةعطاقم نم ركذت ةيراحب ةدئاف ديفتسن

 ةعطاقملا تادراو اهعم بسانتت ال ةلئاط ًالاومأ يضتقي كلذو ةيقيقح ةيامح اهانيمحو
 .ًادبأ

 ؟ةلئاطلا تاقفنلا هذه ةيمحلا ندع ةعطاقم يواست له :لأسي لئاس برو"

 يهو ةلأسملا هذه يف ةصاخلا هتيرظن لاحلا ةعيبطب مامإللو .الك :باوجلاف

 نكميف سوسمحملا يف ةرباككملا انئش اذإ امأو ءفاصنإلا اندرأ اذإ ةيانعلا قحتست
 ف قح ىلع ممهنأ مهسفنأ اومهويو ةيمحما ندع ةعطاقمب اوظفتحي نأ نييناطيربلل
 .اهيف لدع ال ةسايسلا نأ يهيدبلا نم هنأل مهاوعد

 ملاعلا يف ةموكح لضفأ امنأ دقتعأو يتموكحل صلخم يناطيرب لحجر انأ"
 مكل دكؤأ ينإو برعلا نيب ةريخألا عبسلا نينسلا تيضق دقو «نييناطيربلل ًاصوصحنو
 ًاريثك نورسخت سكعلاب لب «ةيمحملا ندع ةعطاقم نم نوديفتست ال مكنأب ملع نع

 لهأ نم دحأ ندع يف مكدنع دحوي ال هنأ قثاو ينإو ءاهتيامح ىلع تاقفنلا نم
 كاردإ مكنكمي الو ؛ةراجتلا ةيقرتب متهيو ةقيقحلا هذه ىلع مكعلطيل ةيراجتلا ةربخلا
 نوظفاحت نيمأ يركسع ناكم ىلع اولصحت مل ام ةيمحملا ندع ةعطاقم ةراحج ةقيقح
 مامإ ناك اذإ الإ نيمألا ناكملا اذه ىلع لوصحلا مكنكمي الو ,ندع ىلع هتطساوب
 .ةلالحجلا بحاص ةموكحل ام لاسم نميلا



 ذئدنعو ايركسع ًاعقوم ندع بهي نأ هدعب ّنأي نمل وأ نميلا مامإل نكميو"

 رسخن نأ نود اهنع لزانتن نأ انناكمإ يفو ,كرتتو ةيمحملا ندع ةعطاقم ةلكشم لحت
 كلذ ريغ متيعدا نإ امأو ءانقوقح وأ انريغ قوقح عيضن نأ نودو انذوفن نم ًائيش
 .مكبناج يف نوكت ال ةححارلا لدعلا نازيم ةفك نأ كش الف

 ةدايز ىلإ جاتحت الو مكل ةمولعم امنأل نييناطيربلا تابلط نايب يف تزجوأ ينإو"
 ضرعأ حاضيإلا يف أبحو ؛نيهجو ةيضق لكل نأ مكيلع يفخت ال نكلو ؛حاضيإ
 مكتيرظن امأ :تاونس عبس ذنم مامإلا نيبو مكنيب مئاقلا عازنلل ًارصتخم ًاخيرات مكيلع
 1914 ةنس يفف ءاهريفذحي اهيلع اوعلطت مل مكنإف مامإلا ةيرظن امأو ءامب ملعأ متنأف
 ؛كلذ نم رثكأ لعفي نأ ذئتقو هعسو يف نكي مل ول ؛ماتلا دايحلا يلع مامإلا ظفاح

 حرص دقو ةأفاكملا لاني نأ هتلالج لمأ 1918 ةنس يف برعلا ةريزج نم كرتلا درط املو

 نودمي ال ممنأ 1918 ةنسو 1914 ةنس لالخ يف داهشألا سوؤر ىلع نويناطيربلا

 .برعلل برعلا دالب نأو برعلا ةريزج يضارأ نم دحاو ربش ىلإ مهيديأ

 ةمئأ نم دحأ فرتعي ملو نميلا دالبل ةعبات اميدق ةيمحملا ندع ةقطنم تناك "

 امهبهتف ةيكرتلا ةموكحلا كالمأ نم ندع نكت لو ءندعل وأ اهل مهتيكلمب كرتلل نميلا

 امل هنكلو هل ةيبونجلا هتعطاقم ةداعإ ربصلا غرافب رظتني مامإلا ناك كلذلو ءءاشت نمل

 هنإ نظو ةعطاقملا ءازجأ ضعب لتحا 1920 ماع يف ةيناطيربلا ةموكحلا يف هنظ باح

 لوزت نأ وجري ناك نوتيلك ةثعب هتءاج املو «ةلداع ةروصب هبلاطم لين ىلإ قفويس
 ًايبرح ًاعقوم نوديري نييناطيربلا نأ ةثعبلا هذه هتمهفأ نأ ىلإ ةيبح قرطب تافالتحالا

 نأ مهنكمي يبرح عقوم ىلع اولصح ىتم مهنأ بلطلا اذه نم مامإلا نقيتف علاضلا ف
 ًاثبعو ءأبنلا اذهل برطضاف «هدالب نم نوديري ام اولتحيف هريغل هنم اولقتنيو هونصحي
 .نوتيلك ةثعب تلشف ةياهنلا فو نييناطيربلا يضري نأ لواح

 هنكلو ,فظوم يننأ رمألا لوأ يف مامإلا نظ (ءاعنصإل انه ىلإ تلصو املو"
 ءاضق يغتبي ًارجات لب ًافظوم الو ًارومأم تسل ينأ هل تدكأ امدنع نظلا اذه ريغ

 هنإ :لاقو ؛يتموكح ىلإ هبئاغر غالبإل ىعسأل ينطسوف ؛ةيراجتلا حلاصملا ضعب
 ةيوعص ىري ال هنأ يمر ريغ ًاحيرصت يل حرص دقو ههتابلط اهيف نيبي ةركذم ينيطعيس
 هتفصب هنأ نيبيو ؛ًايناطيرب ًايركسع ًازكرم علاضلا لعج نأشب ةيضرم طورش عضو يف
 هنكلو «ةيمحملا ندع ةعطاقم نم هتاوق عيمج بحسي نأ هنكمي ال أمامإو ًايبرع امكاح

 هتاوق بحسي نأ ذئدنع هنكمي هتمظع ىلع هيف ظفاحيل يفاكلا تقولا يطعأ اذإ



 هنكلو ءاهافش لاوقألا هذه ل لاق دقو ءكلذ ةرورضلا تضتقا اذإ اذه ؛جيردتلاب
 ةدئاف ال ذإ ءكلذ لعفي مل هنأ ينرس دقو «قرولا ىلع اهبتكي نأ ًادعتسم البق ناك
 ريغ مامإلا ةركذم ىلع لصحأ نأ لبق ريرقتلا اذه تبتك دقو ناسنإلا جارحإ نم

 .اهتمجرت ىلع وأ ةيمسرلا

 «صاخلا - نيمأ ىلع هتلالج اهالمأ نميلا مامإ نم ةركذم تقلت :ةيشاح"
 اهمدقأ نأو ًاريثك ًامامتها امب متهأ نأ اهافش 0 ءاهضمي مل ةيهيدب بابسألو
 ةبوحصم يحورش مدقأ اذنأاهو «ةلالجلا بحاص ةموكح ىلإ ةيفاكلا حورشلا عم

 يف ةحيحص ةمجرت ىلع اولصحت نأ مكناكمإ يفو «ةيفرحلا ال ةيونعملا اهبقرايو ةركذملاب
 ىهتنا ح "يكترتاو

 نميلاو نوتكسنمال دروللا

 يف اوعرش دق زيلكنإلا ناك نميلا ف هذه يتلحر نم رصمل يندوع بقعو
 نأ بحاولا نم تيأرف تارايطلا لبانقب ندملا ضعب برضو نميلا ىلع يدعتلا
 قفاوي ال يذلا يناطيربلا بعشلل تايدعتلا هذه نيبأو عوضوملا اذه يف ًائيش بتكا
 عم درفورك نادنموقلا ريرقت ةروص تلسرأف «هذه هتموكح تافرصت ىلع ديكأت لكب
 0 نوتكسنمال دروللا ةماخف ىلإ نميلا ثداوح نع لوطأ حرشو لوطم باتك
 لوصو ىدلو .يناطيربلا ماعلا يأرلل عيمجلا رشن هتوجرو ,فيعضلا ريصنو برعلا
 نع تاحاضيإ اهنم بلطو هتموكح تافرصت ىلع هتماخف جتحا هتماخفل يباتك
 ام ضعب ةمجرت هذهو «يتلاسر ىلع هيف ينركشي ًاباتك ىلإ لسرأو نميلا ف اهلامعأ
 :باتكلا كلذ يف ءاح

 ينإو هيط لسرملا ريرقتلا ىلعو يلإ هومتلسرأ يذلا مهملا مكباتك ىلع مكركشأ"
 فقومي ًاضيأو هعم انتقالعو انفقومبو نميلاب يرحيامب ينومتفرع اذإ مكلا انتمن نوكأ

 درفورك ريرقت رشنأ نأ بسانملا نم ىرأ الو .هب امتاقالعو ىرخألا ةيبوروألا لودلا
 سسأ تحضوأ دقو «نميلا عم ةيقافتا دقعب يتموكح حصنأس ديكأت لكب ينكلو
 .ىهتنا ."يناطيربلا تادروللا سلجم يف ةيقافتالا هذه



 مامإلا ةلالجو زيلكنإلا نيب ةيقافتا دقع ًاريخأ 39 هنأ يرورس يعاود نمو

 كلذبو ؛هلاح ىلع ءيش لك ءاقبإ ىلع تايمحملاو نميلا نيب دودحلا ةلأسم تهتناو

 عقاولا رمألاب نويناطيربلا ىضرو هيلع رابغ ال ًازوف ةيناميلا ةسايسلا تزاف

 نع ططشلاو ةسايسلا زوافم يف هايإو يحولوب رذعلا ميركلا 0 حيمتسأ

 مهعم زيلكنإلا فقوم ةقيقح برعلا مهفي نأ يرورضلا نم تيأر ينأل ةلحرلا ريس

 ذعموي اهيف يل مت ام هل فصأو ءاعنص يف انراد ىلإ ميركلا ئراقلاب دوعأ نآلاو

 يرظن تلحأو ءسمشلا بيغم بقرأل رادلا حطس ىلإ بورغلا برق تدعص :لوقأف

 ةيلمجلا امنذآمب يمامأ ودبت ةدلاخلا ةيلزألا ةنيدملا ءاعنصب اذإو قرشلا ةهج يف الوأ

 ؤلؤللاب تنادزا دق نامزلا اذه ناسح نم ءانبج اك هنيعنلا ةنولملا امتايانبو

 ,باحسلا قوف هسأرب (مقن) لبج مظعألا اهسراح "خمشي" اهفلخ نمو «ناحرملاو
 ترظنو ءءامب ىلع ءامب هديزتف نوصحلا نارادج نع 00 راونأ هتمق يف ألألتتو

 ًانول اهضرأ تبسكأ يتلا باشعألاو لوقبلا عاونأب ة ةرهدزم قئادحلاب اذإف ينم برقلاب

 ةرارحو ًاليلع ميسنلا ناكو «دولجلا لبق بولقلا ىلإ هلامج ذفني رضحأ ًايسدنس
 ناك راصتخالابو ؛ةليمجلا مهديشانأ نودشني رابآلا ىلع دالوألاو ةفيفح سمشلا

 نأ ىلإ بالخلا رظنلا اذمب سفنلا عتمأ تيقبو «ناسنإلا هيف ميهي ًاناتف ءيش لك

 نع بيغي داكامو «لابحلا فلخ ًائيشف ائيش ىراوتي ذحأو سمشلا صرق رفصا

 سمشلا بايغ دعب مالظلا لوخد عرسأ امو «هلجرو هليخب مالظلا ينمجاه ىتح يرصب
 .ءاوتسالا طح نم ةبيرقلا تاهجلا هذه ف

 ىلإ حطسلا قوف نم ًالزان تلورهف يمسح ىلإ برستي دربب لاحلا يف ترعش
 تحتنفو «يريرس يل اودعي نأ مدخلا ترمأو -لزنملا العأ يف ةفرغلا يهو- (ةرظنملا)
 يل اوعضو دقو (ناوخلا) ىلإ تسلحو هتيدتراف ًاليقث ًافطعم هنم تحرخأف ًاقودنص

 لوأ يه هذهو «يعم هتبلح باتك يف علاطأ تذحأو «لورتبلاب ءاضم ًاحابصم هيلع

 عرق نامزلا نم ةدم دعبو «ةعلاطملا نم اهيف تنكمت ةديدحلا نم يجورح دعب ةليل

 هانرضحأ انك اذه انمداخ نكلو نميلا يف ةفولأم ريغ ةداع هذهو - بابلا مدخلا دحأ

 الإ ةفرغلا ىلإ لحدي ال راصف .مهتاداع ضعب زيلكنإلا نم ملعت دقو ندع نم انعم

 هفلخ تلورهو ءأنسح :تلقف ءزهاج يأ "رايط ءاشعلا" :يل لاقو -ناذئتسالا دعب

 ءرملا ةيهش دايدزا يف ةبارغ الو «ةيواح تناك ةدعملا نال ةدحاو ةزفق نيتجرد لك ًازفاق

 تسلج !لابجلاو ماكآلاو نايدولا نيب لاغبلا روهظ ىلع مايأ ةدع هتلحر دعب ماعطلل



 تت وشو قبلا 0 ١ ىلع [ةفاعظ انلوانتو ةدئاملا ىلإ يباحصأو

 انرعش هنم يهتنن نأ لبقو 01 ةدشل ًاعالتبا هعلتبن انك اننكلو .خلا ..نيكاكسو
 ماعطلا ةفرغ نم انبحسنا «ةئفدتلل لئاسو اندنع نكت مل املو ًاريثك دربلا دادتشاب

 .هشارف ىلإ انم لك بهذو

 ءاعتص 2 ىلوألا ةليللا

 ظقيتسأ ملو معان ريثو شارفو يديدح ريرس ىلع ءاعنص يف لوألا يتليل تمنو
 (لمازلا) نودشني دونحلا توص ىلع رفسلا ءانثأ يف ًارارم ظقيتسأ تنك امك ليللا ف
 مهتاناويح يأ م نوطبري مهو (ةياهقملا) فويض ضعب نيب عازنلا توص -
 ءرانلا يمرضأ ةقيتع ةقيتع اي" :هتجوزل (ةياهقملا) بحاص ءادن ىلعو ,مهلامج نومعطي وأ و

 هلصأ نأ نظأو ًاريثك ءاسنلا نيب نميلا يف عئاش مسا ةقيتعو "رشقلا يلغا ةقيتع ايو

 ىلوألا هجوز يداني تاددعتملا تاجوزلا وذ جاوزلا راصف تامحوزلا ددعت نم قتشم
 هذه ىلع هلامعتسا دعبو «تاديدجلا تاجوزلا نم اهريغ نيبو اهنيب قيرفتلل "ةقيتعب

 ترعشف ءوضلا عولط لبق يمون نم تضمن .ًاملع أمسا حبصأ نمزلا نم ةدم رجلا
 يف انأو تعمبتو « 00 تغزب نأ ىلإ ريثولا يشارف يف ًاقراغ تيقبف ًادج سراق دربب
 رفاخم يف دنجللا قاوبأ مهتبقعو حالفلا ىلعو ةالصلا ىلع نويحي نينذؤملا ضعب يريرس
 يف انأو ترصبأ دقو «ةالصلا ىلإ دنحلا نوعدي ةفلتخم رماوأ نع عاقيإب ةيندملا روس
 دمجتملا (ناوارداشلا) ءام يف أاضوتي انراد ةسارح مهيلإ لوكوملا دونجلا دحأ يتفرغ

 نولصي يدنجلا اذهك نييناميلا عيمجو «ةفرغلا تمزالو دربلا نم يدسحج رعشقاف
 لك نوكسمتم مهو ؛ةالصلا تاقوأ نم ًادحاو ًاتقو نولمهي الو ًارضاح حبصلا
 .هلوسرو هب هللا رمأ ام عيمج نع ةرعش ديق نوديحي ال فينحلا نيدلا ضئ ئارغب كسمتلا
 ناعيا اهعبتي يتلا "ةيكيناكيملا" ةيجراخلا رهاظملا نم ًارهظم مهنيدب مهكسمت سيلو
 يف ةنكمتم ةتباث ةديقع يه لب «رارمتساللاو ةداعلا َةوَقِب نييناميلا ريغ نم نيملسملا

 0 تداكات ."ةيناع ةمكحلاو نامب ناهيإلا"ف بيرغلاب كلذ سيلو مهسوفن

 اهماغنأ فزعت رئبلا ىقيسوم تأدتبا ىتح (مقن) لبح ىلعأ نم ةيبهذلا اهتعشأ لسرت
 ًاطيشنتو مهسفنأل ةيلست ةفيطللا ةمولعملا مهديشانأ نودشني دالوألا ذخأو «ةيجشلا
 دبع ناطلسلا دهع يف ماشلا قشمدب يتلوفط مايأب حايصلا اذه ٍنركذ دقو .متاناويحل
 ةدش نم اهترداغم ىلع رسحب الو انشرف يف ءاتشلا مايأ اوحصن انك ام ًاريثكف «ديمحلا



 سفن يه ًاناحلأ تانكثلا ف لسري يديمحلا شيجلا قوب هسفن تقولا يف ناكو ؛دربلا

 ىلإ ترظنو يشارف نم سمشلا عولط دعب تضمن ؛ءاعنص قوب اهسري يتلا ناحلألا
 اذحآ ذقتقو ناك هنكلو ءرفصلا تحت تاحجرد عبرأ هب اذإف (رتم ومرت) ةرارحلا سايقم

 راهنلاو ليللا نيب فلتخت لظلا يف ةرارحلا ةجرد نأ قدصي ال ءرملا داكيو «دوعصلا ف
 يف تغلب رفصلا تحت رثكأ وأ ًاعبرأ ليللاب تناك نأ دعبف «تيمنراف ةجرد نيثالث

 فالتمخا ببسيو ءرفصلا قوف 97 سمشلا فو رفصلا قوف 60 لظلا يف راهنلا
 نيب ًاصوصخو ةيردصلا تاحوشرلا نم ًاريثك ةروصلا هذه ىلع ءاتشلا يف ةرارحلا ةحرد
 لك دمجي هيف ءاملا ناك نامزلا نم رهش وحن لاحلا هذه ىلع دربلا ماد دقو .دالوألا

 خنابسلاو بنركلاو طيبنرقلاك ةيوتشلا راضخلا فلتأو ءًاريثك رجشلا رضأ دقو «ةليل
 نيثالث ذنم دربلا اذهكأدرب اوري مل ممنأ نسلا يف نيمدقتملا نم نوريثكلا ينربخأو .خلا
 رسيت ام هنم تلوانتف ماعطلا ةفرغ ىلإ سمشلا عولط دعب تلزن .رثكأ وأ ةنس

 ءمانم يف ينأك ناورداشلا بقارأو سمشلا ةرارحب أفدتأو ةعيبطلا لامحب عتمتأ تسلجو
 يأ :(متحبصأ) :لاقو رضح (ةشاعإلا رومأم) يضورلا دئاقب ذإ كلذك انأ امنيبو
 لمحي ناكو ."ةيفاعلاو ريخلاب هللا مكحيص" نميلا ةغلب هانبجأف ,مكحابص هللا دعسأ

 نييعت اذ وه" :لاقو «ةريبك ةلس ةيناثلا هديبو نأضلا نم شبك ذخف هيدي ىدحإ يف
 بلجن انه نحن باحأف ؟نييعتلا اذه امو :هل تلقو ينعي اذام مهفأ ملف 'مكموي

 تلقف ؛ةعاس نيرشعو ةعبرأ ةدم يف ماعطلا نم هيلإ نوجاتحي ام حابص لك فويضلل
 ينرأ :هل تلقف ؛لمحي ناكاذام ىرأ نأ ىلإ ينعفد عالطتسالا بح نأ ريغ ًانسح
 نبلاو زرألاو ركسلاو نمسلاب ةحفاط يه اذإف يمامأ ةلسلا عضوف ؟تبلج اذام

 يف ةريبك ةلئاع هيلإ جاتحت ام عيمجب راصتخابو «لفلفلاو حلملو سطاطبلاو ضيبلاو
 دوقولل ءابطح انل بلجيس هنإ :لاقو ءًامحفو أنبل لمحي مالغ هفلخ ناكو «مايأ ةدع
 نحن «تاريخلا هيلع رثكأو مامإلا انالوم ءاقب ىلاعت هللا مادأ دئاق اي :هل تلقف «خبطلاو

 انالوم دنع مكماقمو ءنكمم ريغ اذه هللاو ال :لاقف ؛ءايشألا هذه عيمج ىلإ جاتحن ال

 -لثم يأ- عس موي لك مكل بلجنسو ءيشب مكنع رخأتن نأ نكمي الف ريبك مامإلا
 مكراد ةقيدح نم مكل بلجي نأ ياتسبلا اورمف ءرضنلا امأ .هنم رثكأ وأ نييعتلا اذه

 مامإلا ةلالحل انوعدو ميظعلا مركلا اذه ىلع ًاليزج ًاركش هانركشف «نوهتشت ام

 مكب بيحرتلل هئاصحأ ضعب انالوم لسري نأ دبال :دئاق يل لاق مث ءرمعلا لوطب

 ئطببي امبرو «قيرطلاو رفسلا قاشم نم نوبعتم مكنإ ملعي وه لاحلا ةعيبطب نكلو
 ةايح انل مادأو ,مكيف هللا كراب ًانسح :تلقف -رظنلا اوضغ يأ- اوحماسف هلوسر



 ىمامإلا ةموكح لاجر نم وهو ل') يسنآلا دمهحأ يضاقلا رهظلا ليبق انءاجو ءمكالوم

 لامك ىفطصم يزاغلا ضوافي يكل ةرقنأ ىلإ ةرم دفو دقو ًاريثك هيلع هتلالج دمتعيو

 ريدم ةفيظو ءاعنصب مويلا لغشي وهو «ةيسايسلا نوؤشلا ضعب يف هتموكحو (لاشاب
 تارامأ هايحم ىلع ودبت مسجلا فيحن «ةماقلا عبر نوللا رمسأ لحجر وهو «فراعملا

 نم هللا ايح :لاق ماقملا هب رقتسأ الو «لابقتسالا ةلاص يلإ هانوعدو هب انبحرف ىاكذلا

 ىكب بيحرتلل مكترايزل رضحأ نأ نينمؤملا ريمأ انالوم ةلالح ينرمأ ىءاج دق

 ؟متنا فيكف ؛.مكتحصو مكلاوحأ ىلع نانئمطإللو ؛هتلالج مالس مكغالبإو

 ؟اهاوهو اهءامو اهميلقإو نميلا دالب متدجو فيكو ءريخبو نيفاعم مكاسع
 اننإ ءانوحن هفطعو هفطل ىلع مامإلا انالوم ةلالحل ركشلاو هلل دمحلا :انلقف

 دالبلا هذه يف هاندهاش ءيش لكب انررس دقو «ءانهلاو ةحارلا نم ماري ام متأ ىلع

 «ليمجو ديعسو حيرم اهيف ءيش لك نأل (ةديعسلا) اهاعسم نم أطخأ امو ةديعسلا

 :لاقف ,ةيلكوتملا هتموكحو مامإلا انالوم ةلالح لظ 2 حاجنو ريخ لك اهل ىنمتن تن اننإو

 ؟مكل اهيضقن ةجاح وأ ةمدخ نم مكل لهو «ةليبنلا فطاوعلا هذه ىلع مكل أركش

 باجأف «مامإلا ةلالج يدي نيب لوثملا فرش ىلع لصحمن نأ ديرن امنإ !الك :انلقف

 اودهاشو ءاعنص ىلإ اوجرخأو ةئثالث وأ نيموي اوحيرتساف ءريثكلا مكئانعو ليوطلا
 اورمأ دقو ءألاح هتيدأتب موقأ ىتح مزلي ضرغ لكب نوملعأو اهينابمو اهراثآو اهقاوسأ
 .مكبايغ تقو ف مكءايشأو مكراد اوسرحيو ىكتمدح يف اونوكي يك نييدنحي مكل

 نيذلا ضعب 0 ع امك ءانيلع ا كايونحا ناذه نوكي نأ ىشحأ :تلقف

 نم رهظم الإ نايدنجلا ناذه امو رخآ ءيش 0 9 كئلوأو ءيش 9 هللا

 «متدرأ ام اولعفاو «متكش امنيأ اوبهذاو لاب ةحارب اونوكف ءمارتحالاو ةوافحلا رهاظم
 اجأو ؛نآرقلا مولعو ةيبرعلاب املاع ناك ءريدق يرادإو ضاقو ظفاحو هيقف ءيسنآلا يلع نب دمحأ وه (1)

 ف داعو :ما897/ه1315 ماع ةناتسألا ىلإ ةمهمب ماقو «ةيالولا سلجم يف لمعف ؛ةيكرتلا ةغللا
 يكرتلا باحسنالا دعبو .يضيف دمحأ ريشملا فلخ يذلا اشاب يملح نيسح يحالصإلا يلاولا ةبحصب

 ىلإ ةمهمب هفلكو «هترادإ يف ىيحي مامإلا هيلع لّوع نمم ناك «ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب نميلا نم
 م1948 ةنس دعب ماق دقف نسلا يف همدقت مغرو :«1926/ه1345 ةنس لامك ىفطصم يكرتلا سيئرلا

 فرع دقو ءدمحأ مامإلا ةوخأ نم اهئارزو نع بونيو ءتالصاوملاو ةحصلاو فراعملا ةرادإ ةيلوسمب
 400/1 ةينميلا ةعوسوملا :رظنا .نيعستلا نع فان دقو ؛م1963/ه1383 ةنس يفوت «ةهازتلاو ةكنحلاب

 .(يرمعلا نيسح روتكدلا ملقب)
 .كروتاتأ لامك ىفطصمب فورعملا وه (2)



 نيرومغم قحلا ميأو انحبصأ :تلقف ءمكنم نحنو انم متنأو ,ةعسلاو بحرلا ىلع متنأف
 انثيدح لوانت مث .ءيش ىلإ ةحاح انب سيلو ؛همركو هلضفو مامإلا ةلالج فطلب
 دحأك امك ًامللع هاندحوف «ةيملاعلا نوؤشلا نم اهريغو «ةسايسلا لاوحأف وحلا لاوحأ
 دئارخلا نم ًاريثك أرقي هنأب هترضح انربحتأو «رومألا هذمب نونعي نمم .ماشلاو رصم ءانبأ

 نيطسلفو ماشلاو رصمو قارعلا ف «ةينطولا تاضهنلا ريس عباتيو «ةيماشلاو ةيرصملا
 بتاكملا يف عابت لهو «دئارحلا نم ريثك نميلا ىلإ يتأي له :هتلأسو ؛ديدش مامتهابو
 مهل لصتف «نيكرتشملا ضعب ةيبرعلا دئارحلا ضعبل نإ !الك :باجأف ؟ةيمومعلا

 :باجأف ؟رفاسي ىتمو ؟ديربلا ٍقأي ىتم :تلقف «ءاعنص ىلإ تأي ديرب لك يف تايمك

 هلوصو قرغتسيو «ةدحاو ةرم عوبسأ لك يف ءاعنص نمو ةديدحلا نم .ديربلا موقي
 فيكو :تلقف ءعوبسأ لك نم "ءاعبرألا يأ" عوبرلا موي رفاسيو مايأ ةعبرأ امهيلإ
 نم باح يدنج عم هلسريو "شيجلا دئاق يأ" شيلا ريمأ هملستي لاقف ؟لسري

 نم مايأ ةعبرأ يف لصي كلذلو ءراهنلاو ليللا يف باجنلا يدنجلا ريسيو ءزكرم
 باجنلا يدنجلا نأ يهيدبو «مايأ ةعبس ف لصي نأ نم ًاضوع ءاعنص ىلإ ةديدحلا

 .قيرطلا ءانثأ ف زكرم لك ريغتي

 ديربلا ةحلصم

 ةيداعلا ةلاسرلا ىلع اهيف نوضاقتيو ءامب سأب ال ديربلل ةحلصم نميلاب دحويو
 مهدنعو ءأدحاو ًاشرغ دنحلا نمو «نييروس نيشرغ وحن «سانلا ةماع نم «ةيلخادلا

 يهو .دحاو شرقب ءارفصلاو ,نيشرقب ءاضيبلاف ءءارفصو ءاضيب عباوطلا نم ناعون
 ةلهو لوأل هنهذ ىلإ ردابتي ال اهيلإ رظني نمو .يداعلا قرولا نم ءاعنص يف ةعونصم
 اهطسو يفو (ءاعنص) اهالعأ يف اهيلع بتك دقو ءاهلكش ةبارغل ديرب عباط امنإ
 .مامإلا ةلالج مساو اهنمث اهلفسأ فو "ةيمالسإلا ةيلكوتملا ةموكحلا"

 «ةرم عوبسأ لك يف دالبلا ءاحنأ رئاس نم نميلا ءاعنص ىلإ يلخادلا ديربلا يتأيو
 ءيجب ىلع فقوتم كلذو .ةدحاو ةرم نيعوبسأ لك ابلاغ َتأيف يجراخلا ديربلا امأو
 يذلا ديربلا لمحت رحاوبلا هذهو ,ةديدحلا ىلإ ندع نم يجوهقلا ةكرش رخاوب ىدحإ

 يف ةكرتشم ريغ نميلا نال «ةيمسر ريغ ةروصب ملاعلا فارطأ عيمج نم ندع يف عمتجي
 ءرملا رطضيو «دالبلا هذه ىلإ ديربلا لوصو دحأ نمضي ال كلذلو يلودلا ديربلا رمتؤم



 نم نيعون هيلع عضي نأ يجراخلا ملاعلا ىلإ ءاعنص نم ًاباتك لسري نأ ديري يذلا
 عباطلاو «ةديدحلا ىلإ ءاعنص نم هلوصو لفكي اذهو .ينامي لوألا عباطلا :عباوطلا

 نأ وه يدنه هنأ يف رسلاو «يحراخلا ملاعلا ىلإ هلوصو نمضي اذهو يدنه يناثلا
 ةموكحلا نأ تملع ةريخألا ةرملل ءاعنص يف تنكاملو ,دنحلا ةموكحل ةعبات ندع

 تلحخدو تاونس عضب ذنم رمألا امل مت دقو ؛يلودلا ديربلا رمتؤم يف كارتشإلاب ةمتهم

 ءاعنص نم لئاسرلا لاسرإ ناكمإلاب راصو يلودلا ديربلا داحتا يف ةيمسر ةروصب نميلا
 ةيمك نميلا ةموكح تعنص دقو .طقف ينامي عباط عضوب ملاعلا فارطأ عينج ىلإ

 امك نميلل راصو «يلودلا ديربلا داحتاب تلحد ذنم ايناملأ يف ديربلا عباوط نم ةريبك

 عيمج ىدل فورعملا لكشلاو اندنع موهفملا ىنعملاب ديرب عباوط لودلا نم اهريغل
 .سانلا

 فارغلتلا ةحلصم

 نأ ءرملل نكميو ديربلا ةحلصمل ةعبات فارغلتلل ةحلصم ءاعنص يف دحوتو

 «ةسخب روجأبو ةمات هلوهسب نميلا فارطأ عيمج يف ءاش نم عم فارغلتلاب رباختي
 رمأب نايلطلا ةتيأ (ءاوملا راطإ يكلساللا فارغلتلل زكرم ًاضيأ ءاعنص ُُُق دجويو

 عم ءاعنص نم ناسنإلا رباختي نأ لهسلا نم راصو «ماوعأ ةعضب ذنم مامإلا ةلالج

 نيفظوملا نأ يفسأ يعاود نم نكلو (عوصم ينوكرام) قيرط نع يحراخلا ملاعلا
 ءاعنص نم تلسرأ دقف «مايقلا قح مهتمهمب نوموقي ال ةحلصملا هذه يف نايلطلا

 1927 ةنس نميلا ىلإ ىلوألا يتلحر يف ةيسنرفلا ةغللاب مهدي نع تايقرب ثالث

 كلت نكلو «ةعوفدملا ةميقلاب ًالصو ينوطعأو اهنع ةظهاب ًاروجأ ىنم اوضاقتو
 ةحلصملا هذه ىلع مامإلا ةلالج بضغ بابسألا نم ببسلو «ءلصت ملد تافارغلتلا

 قةيناث ةرمه اهامعتسال داعو بابسألا كلت تلاز مث «نمزلا نم هدم اهقالغإب رمأو

 مامإلا ةلالحج كرتشا ينوكراملا اذه ىلع ةوالعو (ةيعهر ةروصب ةلمعتسم مويلا يهو

 ةرباخم ناكمإلاب راصو ('اديعس خيشلا قيرط نع (ولباك) يلودلا فارغلتلا يف أرخؤم
 .قيرطلا اذه نع مل اعلا فارطأ عيمج نم نميلا

 يف) أبيرقت ًارتم 300 يلاوح رحبلا حطس ىوتسم نع عفتري بدنملا باب يف نصحو لبج :ديعس خيشلا (1)
 عبتيو ؛هنم ىلعأ وهو ؛يلهنملا لبج هقرش يف دجويو ء(أطخ ءرتم30000 :ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم
 نادلبلا مجعم 3 ضرعلا طخو 08 لوطلا طخ ىلع عقيو «ءزعت ةظفاحم .(بابنذ) ةيريدم



 بزعلا رب يح

 نم ةعاس تحرتساو ءادغلا ماعط تلوانت يسنآلا دمحأ يضاقلا باهذ دعب

 ! ىيدهيل اندونج نم ًايدنج يتقفرب تبحصو ةيندملا دهاشأل تحرخ م نمزلا

 رثكأ هضرع غلبي ال قيض قاقز ف رادلا نم تحرخ «قيفر رب يل نوكيو قيرطلا
 ىلع نيطلاو نبللا نم تينب ناردح هنباج ىلإ موقتو «ةدبعم ريغ هضرأو «نيرتم نم
 هذه فلخ دحويو «نيرتم وأ ءفصنو رتم ولع ىلإ قشمد قئادح (كوكد) ءانب زارط
 الإ .فارطألا ةفوشكم -تاليف- لكش ىلع ةيلمج لزانمو ؛ءانغ قئادح كوكدلا

 ناكو ءراغصلا دالوألا باّتكب قاقزلا فصتتنمب انررم ءاهقئادح رحخآ يف روس نم
 ةيقرشلا دالبلا بيتاتك يف دالوألا نم مهريغك مهف «ءامسلا نانع أغلاب محتءارق توص

 عساو ناديمب قاقزلا رخآ يف انيهتناو «درفملاب ال ةلمجلاب نوؤرقي ماشلا قشمد اهيف امب

 ةيملعلا ةسردملا ةيلامشلا ناديملا اذه ةهج ف دحويو (!!ةرارشلا باب ناديم هل لاقي

 نم ةرارشلا باب ةهج يف دحوتو «برعلا رثب يح وحن ةهجتملا عراوشلا ضعبو ةيلكوتملا

 توناح قيرطلا هذه بناج ىلع دحويو .(2)دوهيلا عاق ىلإ يدؤت ةعساو قيرط دحوت

 ةيقرشلا هتهج يف دحويو ءءاعنص راحت ىنغأ نم هنإ يل ليق يدوهي رجاتل ريبك
 هتسخ ءاعنص- ةيكرتلا ةغللاب اهيلع بتك ةحول هيلع تعضو دقو «يكلملا ىفشتسملا

 روس ريغ- نات روس ًاضيأ ةهجللا هذه يف دجويو .ءاعنص ىفشتسم يأ - يس هناح

 صاخ ريغص باب هيفو ءاهقئادحو مامإلا ةلالج يارسب طيحي وهو -يمومعلا ءاعنص
 باب هل لاقي رحآ باب راتمألا نم تائم عضب دعب ىلع هيفو «فيرشلا مرحلل

 ذإ ,ةميدقلا ءاعنص ةيندم عراوشو «نيملسملا ءايحأ ىلإ ماعلا لحدملا وهو «ةرارشلا

 ينب يحلا اذه نأل «ةديدجلا ءاعنص ةنيدم مسا بزعلارتب يح ىلع قلطن نأ اننكمي

 مكاح هلمعتسيو كرتلا هانب مخف ءانب ةرارشلا باب قوف دجويو ءطقف كرتلا مايأ

 .يكلملا سرحلا يف نيمدختسملا طابضلا ضعبل بتاكم اضيأ هيفو هل بتكمك ءاعنص

 :تينرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملل ينطولا زكرملا عقوم ء887/) ةينميلا لئابقلاو
 الانومدمأ عممممم طعمتنم 5انأأع 2005 انالاز صعبا .ىأن.و0.العإ

 .ءاعنص ةمصاعلا بلق يف (ريرحتلا ناديم) مساب ايلاح فورعملا وه :ةرارشلا باب ناديس )ع(

 .ايلاح يبرحلا فحتملا يه (2)
 .رضاحلا تقولا يف رصانلا دبع لامج عراش (3)



 نم هيف دحوي اذام ىرأل ةرارشلا باب يف يرثملا يدوهيلا توناح تلخد

 هيلع سلحأل ًايسرك يل مدقو بيحرت لمجأ هبحاص يب بحرف ؛علسلاو عئاضبلا
 «ةعبرم راتمأ ةينامث وحن غلبت هتحاسمب اذإف توناحلا فارطأ يف يرظن تلجأو تسلجف
 ةروصب ضعب قوف اهضعب ةعاضبلا هيف تسدك دقو رتم فصنو نيرتم وحن هولعو
 ءاعنص ْف امل نولوقيو «ةيماشلا ريرحلا تاياص اهرثكأو عئاضبلا كلت مهأو «ةمظتنم
 ةيماشلا اميدلا تاياصو ةيرصملا سيوسلا قيرط نع يأت امنأل "ةيرصملا تاياصلا"

 ًاضيأ تيأرو ءاهيلع نييبلحلا ضعب ءامسأ تأرق دقو ءبلح تاعونصم نم اهمظعمو

 نم اهمظعمو ءرضعألاو رفصألاو رمحألاك ةيهاز ناولأب نولملا ريرحلا نم ةفلتخم ًاعاونأ
 تاينغلا تاملسملا تاديسلا اهلمعتست ةيريرحلا ةشمقألا هذهو ءاسنرف تاعونصم

 نمث ًانايحأ غلبيو ءنهسبالم ىلع ةعس نع نقفني نهضعب نأ يل ليقو ؛نهسبالمل
 «ةيبهذلاو ةيضفلا وأ ةيبصقلا طويخلاب هتيلحتو هزيرطتو هلغش عم نهنم ةديسلا بوث
 .ًايزيلكنإ اهينج نيسمخ ىلإ نيثالث نم

 ةينطقلا ةشمقألا نم امهريغو ناتكلاو تيشلا نم ًاريثكًأضيأ تدهاشو

 ةييرغ شوقنو موسر اهضعب ىلع دجويو اهعاونأ ةركاذلا يعت ال يتلا :ةصيخرلا
 ةفلتخم ًاعاونأ ًاضيأ تيأرو (نمترابح) نهتبجحا ةعانص يف ءاسنلا اهلمعتست لاكشألا

 ايناطيرب يف ةعونصملا «ةيطاولا فانصألا نم اهلجو «ةيفوصلا ةشمقألاو خوملا نم
 جراخ يف ءالمع مكل لهو ؟مكتعاضب نودروتست نيأ نم رجاتلا تلأس .ىمظعلا
 .ندع نم انعئاضب دروتسن امنإ ءنميلا جراح ءالمع انل دحوي ال ءالك :لاقف ؟نميلا

 «هريغو نويسموقلا مكسفنأ ىلع نورفوتف اهلماعم نم ًاسأر امنودروتست ال اذامل :تلقف
 اهيلع لوحنل كونب اندنع دحوت الو «ىلوألا ةجردلاب ةليلق يلحم (ةيعوطقم) نأ :لاقف
 ندع ىلإ ىرخأو ةنوآ نيب بهذن ىلإ رطضن كلذل «جراخلا يف لماعملا باحصأل

 .انه ىلإ امب قأنو انعم اهنحشنو اهنم انعئاضب يرتشنو



 كفوتبلا

 دحاو كنب دحوي ال ذإ نميلا يف ةمهم ةلكشم كونبلا ةلكشم نأ ةقيقحلا قو
 يويدنخلاك نيرثملا ضعب ىعس دقو «نييالم ةسمخ امناكس غلبي يتلا دالبلا هذه يف

 اهوضرع يتلا طورشلاب لبقي مل مامإلا ةلالج نكلو نميلا يف كونب حتتفل هريغو سابع
 يف ءاوشع طبخ طبخت مويلا اذه ىلإ دالبلا تلظو لشفلاب مهعورشم ءابف هيلع
 ةيراجتلا تاكرشلاب نيعتست ةراتف ةيلاملا امتالاوح يف ةيداملا امتالاحو ةيراجتلا امتالدابم

 نعو :يدوهيلا رجاتلا تلأسو «('!ةيرحبلا تاروباولا ءالكو ىلإ أجلت ًاروطو ةيبنجألا
 لفاوقلا عم ارب بإ قيرط نع لاقف ؟رحبلا نم مأ ربلا نم مكعئاضب نوبلحت قيرط يأ
 دوحو مدعل امتاقفنو اهراطخأ نم مغرلاب قيرطلا هذه لضفنو ءرحبلا قيرط نعال
 راطخأ يأو :تلقف .ةمظتنم ةنيعم تاقوأ يف ةديدحلا ىلإ ندع نم رفاست رخاوب
 ندع نيب ام بهنلاو بلسلا راطخأو ةظهابلا لقنلا تاقفن :لاقف ؟نونعت تاقفنو
 مكحلل ةعضاخلا لئابقلا نم امهريغو «(!ةحيبصلاو :(27بشاوحلا يضارأ ف ("!ةيوامو
 جحل ناطلسل بئارض عفد ىلإ رطضنو آلعف ال ًامسإ عستلا تايمحملا يف يناطيربلا
 ىلإ ةصاخو ؛مهيضارأ يف رورملا يف انل اونذأي يكل تايمحلا ءارمأ نم هريغل تاوحو

 ىتمو .دحأ ةطلس باهي نأ نود لمح لك ىلع ًامسر ذحأي يذلا اا ميس ناطلس

 ىلع ةيناث ةيكرمج ةبيرض عفدن مامإلا ةلالج دالب دودح لوأ يهو ةيوام ىلإ انلصو

 .يرحبلا نحشلا تالاكو يأ (1)
 يذ)و (اشحلا) ةقطنمب اهلامش نم لصتت .زعت ةظفاحم لامعأ نم ةعساو ةيحانو ؛ةروهشم ةدلب:ةيوام (2)

 بونج عقتو ءجحل ةظفاحم يحاونب بونجلا نمو ةبطعقو علاضلا دالبب اهقرش نمو ؛(دنجلا)و (لافسلا
 0/4 ضرعلا طخو 44/21 لوطلا طخ ىلع .ًارتموليك 48يلاوح دعب ىلع زعت ةنيدم قرشو دنجلا
 ةبسن رمُح فالخم مساب ًاميدق تفرع ؛كساكسلا نم ةرعامقلا لصأو ءةرعامقلا ءاضق زكرم اهب ناكو
 عومجم : :رظنا .جحل يداو يف ةيوام هايم ليستو «ةيوام ةيريدم زكرم يهو ءةيوام يف رمح لبج ىلإ

 تامولعملل ينطولا زكرملا عقوم «1394/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم 688/2 اهلئابقو نميلا نادلب
 الاومكمألا عمعهمام 5رءعمتابال كانأأع 2005 ءاللااللالا .5أء.90ا/.الع/ .تينرتنإلا ةكبش ىلع
 .انالم

 برغ لامش ةعقاولا ريميسملا اهزكرم ناكو ءجحل يف تناك يتلا تسلا تانطلسلا ىدحإ :بشاوحلا (3)

 زكرملا عقوم :رظنا .مك20 وحنب علاضلا بونجو ءمكك4 وحنب ايلاح جحل ةظفاحم زكرم ةطوحلا
 .افيالاالا 16.9017 .العإ .تينرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملل ينطولا

 .ةحابلا روط ةيريدم يضارأ ىلع موقت تناكو ءجحل يف تناك يتلا تسلا تانطلسلا ىدحإ :ةحيبصلا (4)
 .قياسلا ردصملا :رظنا

 .افنآ ةروكذملا بشاوحلا ةنطلس ناطلس وه (5)



 قرغتسيو ؛دحأل تاوح عقدن الو بهنلاو بلسلا نم وجنن انه انكلو .عئاضبلا هذه

 ا و ل ندع نم لفاوقلا لوصو

 دست قرف ةدعاقب المع ةماعلا برحلا مايأ ف نييناطيربلا نأ هل فسؤي امئو

 اصع اوقشي نأ ىلع مهولمحو ةيمحلا عستلا يحاونلا ءارمأ لاملاو دوعولاب اولامتسا

 نيطالسو ءارمأ مهوبصنو ؛مهنع اولصفنيو مهيلع اوروثيو نميلا ةمئأ ىلع ةعاطلا
 اذإ عفادملا ممل نوبرضيو «نيشاينلاو ءاطعلا مهيلع نوقدغي اوذحخأو ؛دالبلا هذه ىلع

 نودبتسي اوراصو «ةقيقح نيطالس ممتأ اونظو ءمهرمأ دسفف :(!)ندع ىلإ اوءاج

 تابترملا مهنع نويناطيربلا عطق املو ,باذعلا ءوس محنوموسيو مهتيعرو مهعابتأب
 ةدش نمو ؛مدنم ةعاس تاالو اولعف ام ىلع اومدن ىمظعلا برخحلا دعب تاءاطعلاو

 ةحيبصلا ةليبق ءارمأ ةماعزب نييناطيربلا ىلع مهضعب راث مهلع نييناطيربلا طغض
 ًارارم زيلكنإلا رطضاف راهنلا حضو يفو «قيرطلا ةعراق ىلع نوبهنيو نوبلسي اوراصو
 عفن نود نم نكلو ءاهلبانقب مهفذقتف ندع يف ةيبرحلا محتارئاط نم ًابارسأ اولسري نأ
 .ىودج وأ

 ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا ةذمالت

 نوتأي ذيمالتلا تيأرف ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا وحن يدوهيلا ناكذ نم ترس
 ىلع لدت ةنيمثو ةليمج ةسبلأ نوسبليو ءءاضيب مئامعب مهعيمجو اجاوفا ًاجاوفأ اهيلإ
 مهضعب ينءاجف مهحنالمب لمأتأو مهيلإ رظنأ تفقو «ةينغلا ةقبطلا ءانبأ نم مهنأ

 نم تآ انأ تلقف ؟نميلا تدحو فيكو ؟تآ تنأ نيأ نم ينولأسو ًاحرم نوشمي
 ديحولا يبرعلا رطقلا مايألا هذه يف حبصأ هنأل ءًاريثك نميلا تببحأ دقو ءرصم
 امب متدرفت يتلا ةمعنلا هذه ىلع مكطبغأ ينإو «هيف بناجألل ذوفن ال يذلا لقتسملا
 ناحبس هللا ناحبس :اولاَقف ,هتسايكو مامإلا ةلالج ةمكح لضفب برعلا نود نم
 زاجحلاو ماشلاو رصمو رمزألا نع مهدحأ ينلأس م هل دمحلا ىلا دمحلا ملا

 يتلا مولعلا نعو ةبيلطلا ددع نع مهأسأ يرودب تأدبو ءماقملا قفاوت ةبوحاب هتبجأف

 نوسردي ممنأ :مهدحأ ينباجأف «ةلئسألا نم كلذ ريغ ىلإ سردلا تاقوأو امتوسردي

 مهل قلطتو «لودلا ءاسؤر لابقتسا نيطالسلا ءالوه لبقتست ندع يف ةيناطيربلا تاطلسلا تناك )ع(

 .ةماعزلا بح مهيدل يذغتل ةقلط 21 ةيعفدملا



 ءاهلالخ نودغتيف نامزلا نم ةعاس وحن نوحيرتسي مث نمو رهظلا ىلإ حابصلا نم
 نإ :اولاقو «ةسردملا يف نويلحادلا ةبلطلا ىشعتيو ءمهتويب ىلإ نويراهنلا ةبلطلا بهذيف

 دنع نئاهر مهو نويلخاد مهنم ريبكلا ا 6 ةئامسمخ وحن غلبي ةبلطلا ددع

 مولعلا عيمجو .ثيدحلاو .هقفلاو ءوحنلاو ,فرصلاو «نآرقلا نوسرديو «مامإلا ةلالج
 مولعلا نم كلذ ريغ ىلإ ؛ايفارغحلاو ءباسحلاو ضورعلاو «نايبلاو ءءاشنإلاو «ةينيدلا
 فقوف مهتروص ذحأب يل اوحمسي نأ مهنم تبلطو ءأدج ًانسح :تلقف .نونفلاو
 :الئاق دحأ يبضرتعاف فارصنالا تدرأو مهتعدو مث نمو «مهروصف يمامأ مهنم طهر

 نوددري عيمجلا ذحأو «ةروصلا ينطعا :لاقف .معن تبجأف "انتروص يأ" ؟انتعبط له
 امنأل ًاروص نآلا مكيطعأ نأ يننكمي ال :تلقف «ةروص ينطعا ةروص ينطعا :هلوق

 ًالواحم «ريوصتلا 0 حرشا تذمأو ءاهجارخإ ىلإ ةليوط ةيلمع ىلإ جاتحت

 ريغأ نأ تلواح ًاثبعو ,ءكلذب اوعنقي ملف ًاروف ةروصلا جارخنإ نم ينكمت مدعب مهعانقإ

 ةيناث مهتعّدو ءسانلا نم دحاو انروص املك انعم لاحلا ناك اذكهو ءمهركف
 انردابف سراح يدنج بابلاب ًافقاو ناكو «ةرارشلا باب نم ءاعنص تلخدف تفرصناو

 يركسعلا قيرطلا ىلع ديلا عفرب مالسلا هيلع تددرف ةيقدنبب يركسعلا مالسلاب
 .ةيكرتلا

 يتلا ةيدلبلا ةيلديص وه ةينطولا ءاعنص ءايحأ يف يرظن ىعرتسا ءيش لوأو

 ةغللاب اهيلع بوتكم ةحول اهيلع تعضو دقو .ةارشلا باب نع راتمأ ةعضب دعبت

 «نوللا رمسأ « مسجلا فين الجر تيأرف اهيلإ تلخد .' 'ىس ةناحرجأ ةيدلب" :ةيكرتلا

 ًاسلاج «(دئاق ةبتر) لمحيو :ةيكرت ةيركسع ةسبلأ يدتري لوطلا طسوتم نينيعلا قارب
 يناميلا فطللاب ينباحأف ؛مكيلع مالسلا :تلقف «ةقرو أرقي مالغ همامأو يسرك ىلإ
 :لاقف ؟ةيلديصلا ريدم نيأ :تلقف ءأفقاو ضحنو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :روهشملا

 ينكلو «ةيكلم مكتيلديص نأ تلح مكباب ىلع يتلا ةحوللا ةءارق نم :تلق ء!اذنأاه
 نكلو «يدنج انأ "فالخ شيف ام" :ةينامب ةجهلب لاقف !نآلا ةيركسع اهارأ
 قرف ال سانلا عيمجل تاحالعلا مدقن نحنو .ءدحاو نآ يف ةيركسعو ةيكلم ةيلديصلا

 «نيربسأو انيك لثم ,تاحالعلا ضعب هنم تبلطف «نييركسعلاو نييكلملا نيب امدنع

 ءانيكلا صارقأ ةحاحز ىلإ ترظنف الاح يل اهمدقف .حلا يزيلكنإ حلمو ءدوي ةغبصو
 نوبلجت مكنأ يل رهظي :تلقف ؛ةيزيلكنإلا مكليو ةكرش تالومعم نمامج اذإف



 نم اهضعب انبلج ةفلتخم تاحالع اندنع :لاقف ءىمظعلا ايناطيرب نم مكريقاقع

 .ايناملأو ايلاطيإ نم اهضعبو اسنرف نم اهضعبو ايناطيرب

 ىلع اهتيأرف ؛ءاعنص يف اهعون نم ةديحولا ةيلديصلا هذه يف رصبلا تلجأ
 ءاندالب يف تايلديصلا طسوتم نع أبيترتو ًايقر لقت ال بيترتلاو ةفاظنلا نم ةياغ
 ةيقارلا تايلديصلا عراضت مكتيلديص ىرأ نأ يرورس يعاود نم :هل تلقف
 ف تاحالعلا عدوتسم رظناو لصفت مله ءريدقتلا اذه ىلع كركشأ :لاقف ءاهبيترت
 ثالث تدجوف هفلخ تدعصف «فيظن يرجح ملس ف يمامأ دعصو يولعلا رودلا

 ةبترم اهعيمجو «ةيبطلا 0 ريقاقعلا نم ةفلتخم عاونأ اهيف تسدك دق ةريبك فرغ
 ىلع متلصحتسا نيأ نم ؛مكتيلديص فو مكيف هللا كراب تلقف بيترت نسحأ

 تملعتو يضورلا نيسح يمساو «يناعنص «ينامي انأ :لاقف ؟مكدالب نيأو ؟مكتداهش

 سيلو «ةينامثعلا ةلودلا مايأ انه لغتشي ناك يذلا يكرتلا يلديصلا ىلع ةيلديصلا نف

 لاقف ؟مكدلو نيأو تلقف «نفلا اذه ينبا ملعأ مويلا اذنأاهو ؛ةيسردم ةداهش يديب
 ةيلديصلا ىلإ هايإو تلزنو هللا ءاش ام :تلقف «لفسألا ِق هومتيأر يذلا مالغلا وه

 ءامسأ اهيف اذإف ءاديج اهتلمأتو يديب امتذحأف «ةقيرو ةءارق ىلع ًابكم مالغلا تدجوف
 يتلا (لوبميس) ةيزمرلا فورحلا اهبناج ىلإو 000 ةغللاب ةبوتكم ةريثك تاجالع
 دقو «ةينايلطلا ةغللا هدلاوو مالغلا اذه نقتيو .ءايميكل ا ملع يق ءامسألا بانم بونت

 هذه نمث مك :يلديصلا تلأس «نميلا ىلإ نايلطلا ةرتاكدلا ءيحب بيقع اهاملعت

 ف وهو غلبملا هل تمدقف -ةينميلا ةلمعلاب -اذك :لاقف ؟امتذحأ يتلا تاجالعلا

 تلقف ءاندنع ةطسوتملا تايلديصلا هاضاقتت يذلا غلبملاب هانسق اذإ ًادح ديهز ةقيقحلا

 هذه حتفن مل اننأل ةسخب نوكت نأ بجي :لاقف ءأدج ةسخب مكامتأ نأ يل رهظي :هل
 اهحتف نم امهدصق نأل هتموكحو مامإلا ةلالج ظفحي هللا ,حبرلا دصقب ةيلديصلا
 دقو «ةموكحلا صخت امنأل اكرمج انتاجالع ىلع عفدن ال نحنو ءالإ سيل ةماعلا ةعفنملا
 ءاينغألا نم ىضاقتن نأو ءأناجم ءارقفلا ىلإ تاجالعلا يطعن نأب ةموكحلا هذه انترمأ

 ًاركش :تلقف «ةحردلا هذه ىلإ ةسخب اننامثأ دحت كلذل ؛حبر لقأ نود جالعلا نمت
 يف دحوي له :هتلأس مث ,مامتهالا اذه اهاياعر نأشب متمت يتلا ةميكحلا ةموكحلا هذهل

 ؟ةروصلا هذه ىلع تايلديص نميلا دالب فارطأ عيمج

 ,ةديدحلا يف نايلط ءابطأ دجوي نكلو تايلديص دجوت ال الك :باحأف

 نأ هنكمي يواميك ريبخ بيبط لك قفاريو «ةريبكلا ندملا نم اهريغو ءزعتو ةجحو



 ريغ نولازي ال نميلا لهأ نإ :لاقو ءبيبطلا رمأ بسحب تاجالعلا ضعب بكري
 فرعت ال ىتلا ةيودبلا لئابقلا ًاصوصحخو «ريقاقعلاو ءابطألاب ًاريثك نونعي الف نيندمتم

 يتلا ةيودبلا تافصولا ضعببو رانلاو يكلاب ضارمألا مظعم يوادتو ءأئيش بطلا نع
 .ءابآلا نع ءانبألا اهثراوت

 نميلا ب ءابطألا

 نأب يلديصلا حيرصت مغربو «ةحلم ةجحاح ءابطألا نم ريثك ىلإ نميلا جاتحت
 ىم ًايجيردت ياودتلا ىلع نومدقي مهنأب ًامزاج ًاداقتعا انأف ؛نوببطتي ال نييناميلا

 ايو ةيبرعلا اندالب يف ءابطألا ٠ نكلو «مهنيدو مهسنج ينب نم ءابطأ مهدنع اودجو

 مهنم نيريثكلا ىرن كلذل «نويبوروألا مدقي امك ةرحاهملا ىلع نومدقي ال ءفسألل
 دالب ىلإ رفسلا مهسفنأ فيلكت ىلع هنوححريو مهدالب يف ريسيلا لمعلاب نوعنقي
 ف نودوحوملا ءابطألا امأ !ةلئاط حابرأ رفسلا اذه ءارو نم ممل تناك ولو ةديعب

 روينسلا ارمسأ ياو ةرايز بقع نميلا ىلإ اوتأ دقو «نايلطلا نم مهف نآلا نميلا
 «مامإلا ةلالج ةموكح عم ةمولعملا ةيناميلا ةينايلطلا ةدهاعملا هدقعو نميلل ينيربساغ

 فوني ام مهنم دحاولا بترم غلبيو ؛ةلكوتملا ةموكحلا نم ةمححض بتاور نولوانتي مهو
 ةموكحلا مهل مدقتو .رهشلا يف ًايزيلكنإ اهينج نيتس وحن يأ ,يمامإ لاير 600 ىلع

 مهتمدخل ًامدخو «مهقفارمو مهتسارحل ًادونجو مكوكرل تاناويحو ,مهنكسل ًاراد ًاضيأ

 ةلاح يف هتدحوف ءاعنص يف هوسسأ يذلا ىفشتسملا ترز دقو ءمهلكأمل ًاماعطو
 اذه مامإلا ةموكح تكردأ دقو «ةثيدحلا تايفشتسملا مزاول مظعم هصقنت ةيئادتبا

 نم هريغو ىفشتسملا اذه نيسحتل مهدهج اولذيي نأ ءابطألا ترمأو صقنلا

 دقو «ملاعلا دالب يف ةطسوتملا تايفشتسملاك ريدقت لقأ ىلع اهلعجو «تايفشتسملا
 نومتحت ال اذامل مهتلأسو نايلطلا ءابطألا نم دحاو نم رثكأ عم تلباقت
 تايفشتسملا هذه نإ :اولاقف ؟ىلوألا ةجردلاب اهنع نولوؤسملا متنأو تايفشتسملاب

 نييناميلا مامتها ةلق نم ًاريثك اوكشو ءاهنم لضفأ نوقحتسي الو نييناميلا ىلع ةريثك
 تالاحلا 2 لإ مهل مهتعجارم مدعو ءابطألا حئاصنل مهئاغصإ مدعو .مهتحصب

 لعجيو ةعرسب ضارمألا راشتنا يف ديزيو «تايفولا ةرثك ببسي امم كلذو ءادج ةرطخلا

 نم اهريغو ديئوفيتلاو ءايرالملا ىمحو يردحللا ضارمأ ًاصوصخو ةبعص اهتمواقم
 قحلا نم ءيش ىلع ءابطألا نأ نظأو «ةراحلا قطانملا يف رثكت يتلا «ةيراسلا ضارمألا



 نييناميلا ىلع قبطنت ال ةريرملا ىوكشلا هذه نأ يهيدبلا نم نكلو «مهاوكش يف
 «بيبطتلاو بطلل نوميأي ال نيذلا برعلا ةريزج ناكس مظعم ىلع قبطنت لب طقف
 نأ ةيناث رركأف دوعأ ينكلو برعلا مه ةبابطلاب لغتشا نم لوأ نأ نم مغرلاب كلذو
 نم مهفقوم ريغ مهنم مهفقوم ناكل ًابرع نيملسم ءابطأ مهدنع اودجو ول نييناميلا
 .نايبو حاضيإ ىلإ جاتحي ال يهيدب كلذ يف رسلاو «نايلطلا ةرتاكدلا

 ًادجسم «ةرارشلا باب نم ةيلامشلا ةهجلا يف يأ ؛ةيدلبلا ةلديص فلخ تيأر
 ال يتلا ,مامإلا ةلالج يارس ةفلخو ءقشمد تامامح زارط ىلع ًامامح هنم برقلابو
 ًاقباس تركذ امك امنأل ؛عبرألا تاهنلا نم ةهج نم الو ةلماك اهاري نأ ءرملا نكمتي
 اهو روسلا اذه قوف عفترا ام الإ اهنم ناسنإلا ىري الف «ءلاع صاخ روسب ةطاخم
 «ليمج بيترتبو .دوسألاو ءضيبألا رجحلاب ةينبم ةمحخض ءروسلا يف ةيحراخ ةباوب

 هذه نم برقلاب دحويو (ةحوخ) ريغص باب هيفو ,دوسأ يبشخ ريبك باب اهيفو
 نبللا نم ينبم ,يمومعلا روسلا يف دونجلا رفاخم هبشي «ءلكشلا ريدتسم ءانب ةباوبلا

 عماجلا امأو ءمهل بتكمك نيفظوملا ضعب هلمعتسي يارسلا لخاد نم هبابو نيطلاو
 ضعب يف هيف يلصي وهو «مامإلا ةلالج .هعسوو هءانب ددج دقف يارسلا نم بيرقلا
 غلبم ىوس فلكي مل هنإ ,عماجلا اذه اونب نيذلا نيءانبلا دحأ يل ركذ دقو نايحألا

 ٍقَو ؛تاهينجلا نم فلآ ةرشع وحن تفلك مامإلا ةلالج يارس سفن نأو ءريسي

 نم اهعيمج ةينبم يهو ءاهتماخفو اهتماخض ىلإ ةبسنلاب ًادج ديهز غلبم اذه ةقيقحلا
 صير اهيف رخخآ ءيش لكك ءاعنص يف ءانبلا نكلو «رمرملاو دوسألاو ضيبألا رجحلا
 رمرملاو رجحلا نم ةينبملاو «راودأ ةعبرأ نم ةنوكملا ةيداعلا رادلا فلكت ال ذإ ءأادح
 ءرملل نكمي اذإ ةياغلل ةصيخر كانه تاراجيإلاو «ةينج فلأ نم رثكأ ديحلا بشخلاو

 دقو ءًايرهش ةيروس تاقرو ثالث غلبمب «راودأ ةثالث نم ةفلؤم ةحيسف اراد رحأتسي نأ
 نورثكي الف ًاريثك دربلا نوشخي لابجلا لهأ نم مهريغك اهلهأ نأ ءاعنص يف تظحال
 ةبالخلا ذفاونلاب هيمسأ امم نورثكي مهنكلو اهمجح نورغصيو ةيقيقحلا ذفاونلا نم
 لكشلا ةيلمج امنأل ةبالخلاب اهيمسأو ؛قلغت الو حتفت ال امتأل ةباذك اهيمسأو ؛ةباذكلا



 ضيبألا رمرملا نم ةقيقر عاونأ نم عنصتو «ةصاخ ةجميو ًاصاخ ًالامج رادلا بسكت
 .(!)ءاوملا لوخد نكمي الو رونلا لوخد اهنم نكمي ةفلتخم ةيسدنه لاكشأب يفاصلا

 نميلا رود

 ةراجحلا نم لوألا :نيلكش ىلع نميلا دالب نم اهريغو ءاعنص يف رودلا ىنبتو
 لكشب اهنونبي لب ءنيطلا اهئانب يف نولمعتسي الو ضعب قوف اهضعب نوعضي طقف
 طقف ةراجحلا نم هنونبي :يناثلا لكشلاو ءرخآلا رجحلا قوف دحاولا رجحلا هعم بكري

 فاضملا نيطلا وأ -(بلخ) نميلا هنومسيو- يداعلا نيطلاو رحآلاو ةراجحلا نم وأ

 سلكلا هبشي وهو (27 "صق " هنومسي امب لزانملا هذه نوضيبيو سلكلا نم ءيش هيلإ
 هل لاقي ءاعنص يقرش يف عقاو ناكم نم هنوبلجي صاخ رحج نم هنوعنصيو
 ءاعنص ىلإ هنم هنوبلجيف رجحلا اذه هيف دوحوملا ديحولا ناكملا وهو ؛(3)سارغلا
 ًانحط هنونحطيو هنوحرخي مث ةصاخ نارفأ يف ةيسلكلا انراجحأ قرحت امك هنوقرحيو

 يهو" «(مقن) وعدملا يقرشلا لابحلا نم مهراجحأ نوبلجيو «لمعلل أزهاج حبصيف
 "ءادوس يهو" ةضورلا يبرغ عقاولا (فارحلا) لبح نم ًاراجحأ أضيأ نولجيو "ءاضيب
 «ءاعنص يبرغ عقاولا (4)ةنينسلا وأ رصع لبج نم ءادوس ةيناكرب ًاراجحأ ًاضيأ نوبلجيو

 نم مهضعبو «دوهيلا نم ءاعنص يف نيءانبلا مظعمو ؛فارحلا ةراجح نم بلصأ يهو
 يف مهسفنأب مه احتوعنصي «ةياغلل ةطيسب ةيئادتبا هتاودأو ءانبلا تالآو ءنيملسملا

 نم تائم أمئاق ىقبيو أدح يوق مهءانب نكلو ءبشنلا نم وأ ؛ديدحلا نم ءاعنص

 نم رثكأ اهرمع نأ يف كشأ ال ةميدقلا ةينبألا ضعب يسفنب تدهاش دقو .نينسلا

 مهنأل نييناميلا ىلع بيرغب اذه سيلو «ةيوقو ةنيتم لازت الو ريدقت لقأ ىلع ةنس ةئام
 روصعلا يف يوقلا ءانبلاب نيروهشملا برأمو أبس لهأ مهدادجأ نع ءانبلا نف اوبر
 لازت ال مدق يريمح دسل ًاراثآ (!نالعو ةهجب نكامألا ضعب يف تدهاش دقو .ةيلاخلا

 .ةصاخ ةروصب يناعنصلاو ةماع ينميلا ءانبلا يف ةروهشملا .تاّيرمقلا :ذفاونلا هذهب فلؤملا دصقي )١(
 .دحاو ىمسملاو ؛نادلبلا يف هتايمسم فالتخا بسح .ءصجلا وأ ءسلكلا وه :صقلا (2)

 .اهب فيرعتلا قبس :سارغلا (3)
 .اهفيرعت قبس ؛ةنينسلا :باوصلاو :ةيتنسلا :عوبطملا يف (4)
 يمهو ؛مك25 ءاهز اهنع دعبتو ءءاعنص نم بونجلا يف ةدلب :ةلمهملا نيعلا نوكسو واولا رسكب ءنالغو (5)

 طخو «44/16 لوطلا طخ ىلع عقتو ءءاعنص ةظفاحم لامعأ نم ءسورلا دالب (ةيريدم) ةيحان زكرم
 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :رظنا .ةميدقلا ةيريمحلا راثآلا نم ريثكلا اهيفو ء3)/15 ضرعلا
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 فولأ اهيلع ىضم هنأ نم مغرلا ىلع سمأ نم لوأو سمأ ءانب نم امتأك نايعلل ةيداب

 ةموكحلا لاجر رظن هيلإ هجوأ ءاعنص ةينبأ ضعب ف ًاحيبق ائيش تيأر دقو «نينسلا
 الو ىتح «رذقلا ءاملا فيرصتل ةاطغم بيبانأو راج رودلل دحجوي ال هنأ وهو ةيلكوتملا
 ىلإ ةينبمو ةفوشكم ءام يراجمب بيبانألا نع اوضاعتسا دقو ؛ءالخلا تويبل يراحب
 ليسيو ةقزألاو عراوشلا ىلإ سانلا نم ىأرم ىلع ءاملا اهيف لزنيف رادلا رادج فرط

 يف بابسألا ةلمج نم ءاملا اذه ناك امرو «ةهيرك ةحئار هنم حوفتو ةحيبق ةروصب
 ًايجار للخلا اذه ىلإ ةيناث ءاعنص ف دقعلاو لحلا لهأ رظن هحوأف «ضارمألا راشتنا
 .ةماعلا ةحصلاب ًاريثك رضي هنأل مهتمكحب هوكرادتي نأ

 ًارام (لكوتملا دجسم) هل لاقي يذلا مامإلا دجسمو ةيلديصلا مامأ نم ترس
 تيأرو «ةالصلا ةيدأتل ةعمجلا موي مامإلا ةلالج هنم جرخبي يذلا ,(!!فيداقشلا بايب

 يف ًايراج -هركذ انب رم دقو- ءاعنص قئادح ضعب ىقسي يذلا دوسألا ليغلا هدنع

 نألميف ءاسنلا اهيتأت ةرفح هيفو ءضرألا هجو نع رتم فصن هقمع ريغص قفن
 ةلالج سرح نم ةليصفل صصخم دنجلل رفخم فيداقشلا باب قوف دجويو «نهرارج
 ىلإ موقتو نوصحلا تايامرك تايامرو يبلول جرد هلو ريدتسم لكش ىلع ىنبم مامإلا
 قوس اهيف هتدهش ءيش لوأو ةينطولا ءايحألاو ةريبكلا عراوشلا بابلا اذه بناج

 ءانبارضا مايأ دحأ يف قشمدب يسفن تلخف ةلفقم تناك اهنيكاكد مظعم ةحيسف

 ىرحتو ءضعب نع اهضعب ءايحألا لصفي !"/عساو ليس ىرجمب قوسلا هذه يهتنتو
 عاقب ةيهتنمو ؛ةيقرشلا ةهجلاب مقن لبج لفسأ نم ةئدتبم ةرثكب رطملا مايأ هايملا هيف
 مايألا هذه يف ليسلا ىرحب نكلو «ةيلامشلا ةهجلا يف ءاعنصب طيحي يذلا "|بوعش
 !نميلا يف رطملا لقي ءاتشلا فو ءاتش لصف لصفلا نال «هيف ءام ال ًافاج ناك

 . اضيأ . فرْعيو لامشلا هاجتاب باب وهو «(ةيسيئرلا ريغ) ةميدقلا ءاعنص باويأ دحأ :فيداقشلا باب (1)
 .بزعلا رئب يحب صاخلا روسلا يف بابلا اذه ناكو (ديدحلا باب) مساب

 .يقرش :نيمسق ىلإ ةميدقلا ةنيدملا ءايحأ مسقت تناكو «(ةلئاسلا) مساب ءاعنص يف ىرجملا اذه فرعي (2)
 .ثدحألا وهو يبرغو .مدقألا وهو

 لامشلا يف عقيو ءايلاح ءاعنص ءايحأ دحأ وهو ءواولا ةدايزب .بوعُش :باوصلاو .بعش :عوبطملا يف (3)
 .اعساو ايعارز الهس فلؤملا نمز يف ناكو ءاهنم



 ةميركلا راجحألا

 اذه ناكو (سابع يدهملا ةبق) هل لاقي ًادجسم ليسلا اذه بناج ىلإ تيأر

 نميلا ىلإ اوتأ ءابرغلا داجسلا راحت نكلو ؛ميدقلا ىمجعلا داجسلاب ًاشورفم دجسملا

 داجسلا عماجلا يلوتم مهعابف ةظهاب نامتأب مدقلا داجسلا نوعاتبي اوذحأو ةرثكب

 اذه بناج ىلإ دجوتو هب عماجلا شرف ًاديدخ ًاداجس عاتباو (هدنع دوجوم ا مدقلا

 ةميركلا ةيناميلا راجحألا اهيف نولقصي «نيكاكدلا ضعب اهيف ؛ةريغص قوس دجسملا

 ءاضيبلا اهنمف ءًابيجع ًافالتخا ةراجحلا هذه ناولأ فلتختو ,ةقلغم ذئموي تناكو

 ناصغاو تافاحزلاو كمسلاو رويطلا لاكشأب موسر اهضعب ىللعو اهضعب نم

 لبحج نمو (مقن) لبح نم اههتوبلحي مهو «لاكشألا نم كلذ ريغ ىلإ .راجشالا

 ىلع معانلا بارتلاو ءاملاب اهنولقصيو ءءاعنص نم ةبيرقلا لابحلا نم امهريغو (سارغلا)
 متاوخلاك «يلحلا ةعانص يف اًتولمعتسيو ةفلتخم لاكشأب اتوعنصيو ةيلمر راجحأ

 هذه لاكشأ نم ئراقلا نهذلا ىلإ ردابتي ال نأ بجيو ؛كلذ ريغو رارزألاو قلحلاو
 هل لاقي رخخصلا عاونأ نم عون يه لب اهنم تسيل امتأل تارجحتملا نم امتأب ةراجحلا

 ال ةحرد ىلإ ةبلص يهف ءاهتبالصب اهريغ نع ةراجحلا هذه زاتمتو (زتروك) ة ةيزيلكنإلاب

 الو جاحنلا عطقت ساملاك يه لب ةداحلا ةيديدحلا تاودألا اهيف لمعت الو اهشدخت

 صضعب ةعانص ِِق -هةردان يهو- اهنم ةريبكلا راجحألا لمعتستو . .ءيش اهعطقي

 قو «,تاجاالعلا قحسل تايلديصلا ِِق اهتولمعتسي يلا ةبلصلا ةيواميكلا نارحألا

 نم ًاقورع دهاشن م اتنأ الإ «راجحألا هذه ِِق 0 دجوي ةريثك نايحأ

 .قرشلا دالي يف دوحوم بهذلا نأ انل يوُر نكلو «نميلاب انفاوط يف بهذلا

 ف تدهاش ةميخف رود اهبناوج ىلإ ةمئاق ةقيض ةقزأ نيب انه نم ترس

 ةميدقلا ةينبألا نم نولهألا اهلقن (ةيريمح) ةباتك اهيلع ةميدق ًاراجحأ اهضعب نارادج

 .مهتيناوحو مهرود اهيف اونبق ةيعادتملا



 حمقلا قوسو (ةشمقألا يأ) زبلا قوسو بطحلا قوسو رقبلا قوسب تررم مث
 دهاشأ ملو «ةلفقم اهمظعم تناكو ةريثكلا قاوسألا نم اهريغو زوحللاو بيبزلا قوسو
 ؟ديع مويلا مكدنع له يدنجلا يقيفر تلأسو اهرمأ ف ترحف ؛سانلا ضعب الإ اهيف
 مهفي ملف ؟بارضإ اذإ :تلق «ديع اندنع دحوي ال :لاقف ؟ماع بارضإ مكدنع مأ

 نم هيلع ىشغي داك تح كحض بارضإلا ىنعم هتمهفأ ام دنعو ؛بارضإلا ىنعم
 انجتحا ولو رومألا هذه ىلإ ةحاحب انسل نحن :لاقو ءهافق ىلع يقلتسيو كحضلا
 ىلع اهلمحي يتلا ةيقدنبلا ىلإ راشأو (قدنبلا) اذه لمعتسن لب 200 ال اهيلإ

 سيل يصعلا لكآ" :يسفن يف تلقو «ينطولا روعشلا اذه يدنجلا ف تربكأ هفتك
 :باجأف !؟ممتزاخمو مهتيناوح سانلا قلغأ اذامل اذإ :ةيناث هتلأس مث "اهيصحي يذلاك
 تدعو !ًانسح :تلقف .تاقلا نولكأي سانلاو رهظلا تقو تقولا ءهللا كحماس
 قيرطلا يف ةراملا ضعب فداصأ تنكو ؛هلكأو تاقلاب ركفأ انأو رادلا وحن يحاردأ
 تلقف ؛هنوصغب ىألم مهيديأو تاقلا غضم يف ةكمهنم مهكانحأو مههاوفأ ىرأف
 معن :باحأف !تاقرطلا يف ىتح تاقلا (نونزخي) سانلا هللا ءاش ام :يدنجلا يقيفرل
 ,لكو ذح "ديج يأ" يهان تاقلاو ,ناكم لك يف تاقلا نونزخي مهنإ يديس اي
 .ناصغألا ضعب يل مدقو قيرطلا يف اهعاتبا تاقلا نم ةمزر هبايث نيب نم جرخأو
 تاقلا لكأي ريقفلاو ىنغلا ,كحماسي هللا :لاقف .ديرأ ال :فطلب تلقو هتركشف

 هللا مكانه ًانسح :تلقف «تاقلا نم نيلاير وأ ًالاير ًانايحأ ءارقفلا قفنيو اندنع

 هموي ف قفني يذلا ريقفلا كلذ رمأ يف ركفأو يسفن ف بجعتأ ترصو .تاقلاب
 يف قفني الو نميلا يف هتيب لهأ عم ةلئاعلا بر شيعي نيح يف «موي لك هتاق نم الاير
 نورشعلا ٌةلثم ضيبلاف 101 صيخر تايحاحلاو تالوكأللا نمت نأل لاير فصن هموي

 ىلعو ؛تاكنرف ةسمخ ىلإ ةعبرأب محللا لطرو «كنارفب ةدحاولا جاجدلاو «كنرفب هنم
 بلطنا ةدشل ًالوأ ؛تاجاحلا نم هريغ ىلإ ةبسنلاب ًادج لاغف تاقلا امأو ءسقف كلذ
 الو .ةظهاب ًاموسر ةيلع ىضاقتتو تايلامكلا نم هربتعت ةموكحلا نأل ًايناثو هيلع

 يداولاو ةضورلا لثم يحاوضلا نم اهيلإ بلجي لب تاق اهسفن ءاعنص ب دجوي
 .خلا خلا ..شفاعو



 رفن الخ ام «نوقارلاو نوملعتملا مهيف امب نييناميلا انناوخإ نأ بيرغلا نمو

 يتلا ةيونعملاو ةيداملا رئاسنخلا ملعلا قح نوملعيو تاقلا ررضب نوماس مهنم ليلق

 نوعفاديو هيف دقن ةملك عامس نم نويضغيو نوفنأي مهنكلو هلامعتسا نم مهيلع دوعت

 .مهاوق لكب هنع

 ءاعنص 2 دربلا

 ةرارحلا ةمئاق تأدتباو دربي ءاوملا ذحأ دقو بورغلا لبق رادلا ىلإ تلصو

 يفطعم تسبلف يمسح ىلإ برستي دربلاب ترعشف ًاعيرس أطوبه طبمت "رتمومرت"
 ءاشٌعلا دعبو ءءاشعلا تقول ًاراظتناو ةيلستلا دصق بتكلا ضعب يف علاطأ تسلجو

 ال ذإ دربلا نم ًابره يريرس ف تسسدناو مونلا ةفرغ ىلإ تدعصف رثكأ دربلاب ترعش
 ةيلمعلا ةبرجتلا دعبو «ةدحاو ةيافد دهاشأ ملو ةئفدتلل طئاسو ءاعنص لزانم يف دحوي

 ال (!!نادولب دربك نميلا درب نأ تظحالو «ةئفدتلل ناكم لضفأ شارفلا نأ تدجو

 نادولب ءاوهك نميلا ءاوه نال كلذو ءقشمدو رصم درب هب رضي امك مسجلاب رضي
 .ةبوطرلاب عبشملا ماشلاو رصم ءاوه فالخب ًادج فشان

 وأ ةرم هلالح تظقيتسا أئداه ًامون تمنو لاح نسحأ ىلع يتليل تيضق

 ةيبرغ تاوصأب ًاضعب مهضعب نوداني مهو روسلا رفاخم يف سرحلا حايص ىلع نيترم
 نينذؤملا توص ىلع توحص رجفلا ليبقو ءعامسألا بذتحت بذعأ ماغنأو ةبذع

 رارفب رعشيو ةبهرو ةمرح هديزيف ميهبلا ءاعنص ليل ءوده ف هادص نري ناك يذلا
 تظحال دقو ءراهقلا دحاولا مساب راهنلا لفاحج عولط برقب رشبيو مالظلا شويحج
 ناذأ ًاصوصخو ماشلاو رصم يف ناذألا نع هتمغن فلتخت ءاعنص يف ناذألا نأ

 ًاليترت هنولتري الو دج رصتخم مهدنع وهف نينثالاو ةعمجلا يموي ف روهشملا "ريكذتلا"
 .رصمو ماشلا يف هنولتري امك

 .اهب فيرعتلا قبس ء«ةيروسلا فياصملا مهأ نم :نادولب (1)



 تايداعلاو نولالدلا

 ريثك دجوي :يل لاقو بابلاب نيذلا دونجلا دحأ ىناتأ حابصلا ماعط لوانت دعب

 هذه :لاقف ؟نولالدلاو اننأش امو :تلق ؛ءكيلع لوخدلا نوديري بابلاب نيلالدلا نم
 نم هلمح فخ ام مهل نوبلجي مهتاف ءابرغ لوصوب اوملع ىتم ءاعنص يف ممتداع

 لوحدلاب مهل متنذأ اذإف ءارشلاو عيبلا دصقب مهيلع اهوضرعيل (تايكتنالا) تايداعلا
 ممك اذإف اولخدف ءمهولخد نم سأب ال :تلقف .مهفرصن اونذأت مل نِإو مهانلحدأ
 ةميدق ةيبهذو ةيضف مهاردو ةيساحن تاودأو -ًايمجع اداجس يأ - (شرافم) نولمحي

 ديدج اهضعبو ميدق اهضعب ناولألاو لاكشألا ةبيرغ راجحأ يهو «ةينامي (ًاصوصف)و
 صاخشأ لكشب توحنم وه ام اهنم ةيريمح راجحأو «متاوخلا ةغايص يف اهتولمعتسي

 انل ليق «ةبيرغ ةباتك بوتكم وه ام اهنمو تاناويحلا لكش ىلع وه ام اهنمو ليثامتو
 صوصفلا ضعب ىوس رتشن ملو ةبيرغلا ءايشألا هذه يف انلمأتف .ةيرامسمو ةيريمح امنإ
 دقل :اولاقف ؟عدقلا داجسلا نع نيلالدلا انلأسو «ىرخألا ءايشألاب انتفرعم مدعل
 لآ نم ةميدق ةيمجع ةداجس عاتبا ًارجات نأ انل اوورو ةسخب نامثأب كرتلا راجتلا هذحأ

 اممو .يرصم ةينج ةئام سمخو فلأب رصمب اهعابو يزيلكنإ ةينج ةئام غلبمب رادينسلا
 هنع اضوع اوشرفو كرتلا هعاتباف مسلقلا داجسلاب ًاشورفم ناك ريبكلا عماجلا نأ :هولاق

 هيفو ةيبرع ةباتك ةيلع ًابوتكمو ًادج ًاليمج ناك هضعبف ساحنلا امأو .ًاديدج ًاداجس

 عونصم هلجو مهمكح خيراتو هل نيرصاعملا ةمئألاو كولملا ضعب ءامسأو كم موسر
 نم مهريغك ءاعنص يف نولالدلاو رمحألا ساحنلا نم هضعبو رفصألا ساحنلا نم
 رانيدب امتوعيبيف ريناند ةرشع ةجاحلا يف نوبلطي قرشلا راطقأ يف ةعابلاو نيلالدلا

 لك نم هيلع نولاهنيو الإ ءاعنص ىلإ يبنجأ وأ بيرغ أي ال ًادج نوريثك مهو دحاو
 فويسو قدانبو رومزو لوبط نم مهيديأ هيلإ لصت ءيش لك هل نوبلجيو قيمع جف
 .خلا... غراف جاحزو دوقنو تاعاسو تاسدسمو تايبنحو

 امك اننوتأي اوناك يتلا ليثامتلاو دوقنلا مظعم نأ اندجو ةساردلاو ةبرجتلا دعبو
 دهع ذنم ءاعنصب ةفيزمو ةديدحج الإ تسيل ريمح دهع نم ةميدق امتأ نوعدي يتلاو

 مدق ساحنلا مظعم نكلو دوهيلا عانصلا نم طهر فييزتلا ةيلمعب موقيو ءأدج بيرق
 .يناسغ هل نولوقي يذلا عونلا ةصاخو ًادج



 دوهيلا عاف

 يف عقاو هنأل عاقلاب دوهيلا لحم يمسو ,ءلهسلا :عاقلا ىنعم لصأو .دوهيلا عاق ةرايزل
 الو دونجلا ىلإ نوليمي ال دوهيلا نأل دونحلا نم دحأ يعم بحطصأ ملو ؛عساو لهس
 مهنإف بيرغلاب اولتحا اذإ امأ ,حابملا مالكلا ريغ مهمامأ نوملكتي الو محنوبحي
 نم ةريثك لزانم تلخدو هرخآ ىلإ هلوأ نم عاقلاب تفط «ةمات ةيرحب هعم نوملكتي

 انلوخد موي نررفي نك امك ينم نررفي ملف نهيلإ تئدحتو هتايناغ ضعب تيأرو هلزانم
 رغصو اهتراقح مغر ةياغلل ةقينأو ةفيظن اهلخاد نم دوهيلا لزانمو ,ءاعنص ىلإ
 عاقلا يف دجويو ؛لاحوألاو خاسوألاب ىألم اهفارطأو ةرذق جراخلا نم اهنكلو اهمجح

 ةعانصل رخآو رمحألا رجاآلا عنصل (دوتا) كرف اهيفو «ةايخحلا هذه مزاول نم كلذ

 .ةيوشملا

 قاحسإ ىيحي ماخاحلا عم ثيدح

 ةلئسأ مهتلأسو مهنويعو دوهيلا رابك نم صاخشأ ةدع عم عاقلا يف تلباقت
 ىرح ًاثيدح لقنأ انأ اهو ,مهاغشأو مهلاوحأ نعو نييناميلا دوهيلا لصأ نع ةددعتم
 نع فرعت اذام هتلأس «هراد يف قاحسإ ييحي وعدملا ربكألا مهماحاح نيبو ينيب

 ؟مهتيندم نعو نميلا يف دوهيلا لصأ
 ؛ءاعنص يقرش ف مخف كلم مهل ناكو ؛ةميظع ةيندم دوهيلل تناك :لاقف

 هيلع هللا مالس ناكو «دواد نب ناميلس كلملا ةنيدملا كلتو كلملا كلذ سسأ دقو

 .ًاليوط ًانمز هدعب نم هتكلمم تمادو عزانم الب دالبلا ديس

 ؟نارحن يف ةيكلملا كلت تماق له (س)



 كلت ىلإ ةبسنلاب دهعلا ةثيدح ءاعنص نأب قثاو انأو «نارحب يف تناك امنأ لمتحملا نمو
 .ةلقلا ةميظعلا ةكلمملا

 ؟نميلا ءاحنأ عيمج يف وه مكو ءاعنص يف دوهيلا ددع مك (س)

 نم ًايبرقت مهلثمو روكذلا نم يوهي فلآ ةرشع وحن ءاعنص ف دحوي (ج)
 طبضلاب مهددع ملعأ الو ءنميلا فارطأ عيمج يف دوهيلا نم ريثك دحويو «ثانإلا
 الإ نورقتسي الف ةعساولا نميلا ضرأب نيبراض ناكم ىلإ ناكم نم نولقنتي محنأل

 .ًالمع دودج ثيح

 ةلماعم فيكو ؟ةينامثعلا ةلودلا مايأ دوهيلل كرتلا ةلماعم تناك فيك (س)

 ؟نآلا مهل نييناميلا

 ءةنسح تسيل نييناميلا ةلماعم نأ امك «ةنسح انل كرتلا ةلماعم نكت مل “©

 انع عفادي هنإ مامإلا ظفحي هّللاو ءكرتلا ةلماعم نم لضفأ لاوحألا لك ىلع اهنكلو
 .امراص ءازج انيلع ىدعتيف أرجتي نم لك يزاجيو انيلع تايدعتلا عيمج عنكو انفصنيو

 دوهيلا مكناوخإ رابخأ نوذحأت لهو « يجراخلا ملاعلاب تاقالع مكل له 2(س)

 ؟ايندلا هذه ِق

 ةرهاقلاو افايو سدقلا عم ةينيد تارباخمو تاقالع انل دجوي معن (ج)

 يلو «كلانه ةرثكب نويناع دوهي دحجويو «سدقلا نم دئارج ًامود ذحأنو «ةيردنكسإلاو

 .ةمظنم ةروصب دالبلا عيمج يف انئاقدصأ نيبو اننيب ىرحت تابتاكملاو افاي يف دلو

 نوفطعت لهو نميلا نع ءابرغ دوهيو نوينويههص دوهي مكنيب دجوي له (س)
 ؟ال مأ امتوديؤتو ةينويهصلا ةكرحلا ىلع

 ىتأ ديعب دهع ذنم امنإ ,نوينويهص دوهي الو ءابرغ يدوهي اندنع دجوي ال (ج)
 امأو ءاوتأ ثيح نم نيعجار اولفق نأ اوثبل امو ءابرغلا دوهيلا راجتلا ضعب نميلا ىلإ

 الو تناكو ءاهئدابم ضعب ىلإ حايتراب رظنن الو امب ةقالع لقأ انل سيلف ةينويهصلا
 .اهبلطن نأ نود نم ةيده سدقلا نم انيلإ لسرت نيينويهصلا دئارج نم ةديرج لازت

 ةسرامم يف دحأ مكضراعي لهو ءسئانكو سرادم مكدنع دجوي له (س)
 ؟ةينيدلا مكسوقط



 امك ةينيدلا انسوقط سرامنو «ءءاعنص يف ةسينك 19و ةسردم 15 اندنع (ج)

 .دقتنم اندقتني الو ضرتعم انضرتعي الف «ءبغرن امك ةيدوهيلا انتعيرش قبطن «يهتشن

 انسرادم ف اندالوأ ملعنو ءنوؤشلا نم نأشب ةيلحملا ةموكحلا دحأ عجاري املقو
 نم دحأ الو ءانيوذ نيبو انرود ِق يناربعلا ملكتن انعيمجو .يبرعلا مهملعت الو يناربعلا

 ام ةينيدلاو ةيويندلا اننوؤش نم رحآ نأش يأ وأ انسرادم رمأ يف لحدتي نيملسملا

 .ةنيكسلاو نمألا ىلع نيظفاحم انمد

 ؟ةينيدلا ةهجولا نم جراخلاب نيماحاحلا عم صاخ طابترا مكل له (س)

 انيتأت ام ًاريثك نكلو ةيع»ر ةروصب نييماخاحلا نم دحأب طابترا انل سيل جر

 لهو ؛لصألا يناميلا سانلا نم ىسوم نع ًالثم سدقلا وأ رصم ماخاح نم ةلئسأ
 ُِق ةراحت وأ كالمأ هل لهو ؟هدنع دلو مكف ًاجوزتم ناك اذإو ؟بزعأ مأ جوزتم وه

 ةلئسألا هذه نأ ىهيدبو ءفورظلا بسحب ةلئسألا هذه ىلع بيجنف ؟ال وأ نميلا

 نأ ينيد سيئر لك ىلع بجي يتلا ةصاخلا ةبوزعلا لامعأو قالطلاو جاوزلاب قلعتت

 .اهفرعي

 ؟نيملسملا ءايحأ نع دوهيلا يح ةلزع يف رسلا ةقيقح نوملعت له (س)

 ةمحر تحت اوناك نميلا يف دوهيلا نأ مولعملا نمو ,يرهوج ببس دحوي ال (ج)
 ىلع بضغ ةالولا وأ ةمئألا دحأ نأ رهاظلا بسحبو «كرتلا ةالوو نيملسملا ةمئأ

 تراصف مهنع مهتلرعو نيملسملا نع مهداعتبا موزلب رمأف بابسألا نم ببسب دوهيلا

 نونطقي ةنس 200 لبق يأ ًاميدق اوناك ممتأ كشأ ال انأو ,نيحلا كلذ نم ةداع

 دوهيلا نأ امك دوهيلا دايعأ يف نوديعي كلانه نيملسملا نأ بيرغلا نمو «بنج ىلإ

 .ضعب نم مهضعب نوحوزتي ًاضيأ نامزلا مدق يف اوناكو نيملسملا دايعأ يف نوديعي
 اذه لهف مكيلع نوفطعي اوناك كرتلا نأ برغلاو قرشلا يف عومسملا نم (س)

 ؟ يق

 دحأ انيلع فطع نأ فداص اذإ ةمئألا عم هلثم كرتلا عم انلاح نإ !الك (ج)

 .هفلس انيلإ نسحأ ام ردقب انيلإ ءىسيف



 ؟نيطسلف نم اوتأ لهو !نميلا يف دوهيلا لصأ نع ًائيش نوملعت له (س)
 ؟نميلا ىلإ اوتأ قيرط يأ نعو ؟نييلصألا دالبلا ناكس نم مه لهو

 ليبق ناعنك ضرأ نم اوتأ مهنكلو نييلصألا نميلا ناكس نم دوهيلا سيل (ج)
 .ةيقرشلا قيرطلا نع نيرحاهم نميلا اوءاج دقو سدقلا نم مهلمش تتشتي نأ

 بارح دعب دوهيلا لاوحأ يف ثحبت ةميدق ةيخيرات بتك مكدنع له (س)
 !؟مهلمش تتشت فيكو ؟سدقلا ف لكيمملا

 اهمظعم نكلو «ةريثك ةكيدق ةيخيرات بتك دوهيلا يماخاح دنع دجوي ناك (ج)

 ؟مهيورح يف كرتلا ىلع برعلا مهينطاوم نودعاسي دوهيلا ناك له (س)

 نورصاني الو رخآلا نود ًابناج نومزتلي ال دايحلا ىلع ًامئاد مه ءالك (ج)

 .قيرف ىلع ًاقيرف

 مكدنع دحوت لهف ةعوبطملا بتكلا ضعب فوفرلا قوف مكدنع ىرأ (س)
 ؟عباطم

 «ءسدقلا نم ةعوبطملا انبتك بلحن نحن لب عباطم اندنع دحوت ال ءالك (ج)

 ةظوفحم لازت ال يتلا ةميدقلا بتكلا ضعب نع اهخسنن اننإف ةيطخلا بتكلا امأو
 .اندنع

 ضوع ميهاربإ عوشي

 "ضوع ميهاربإ عوشي" ىعدي يل بيسن وه :لاقف ؟اذه نع يثدحم تلأسف ؛هتيحلو
 .ةنس نيسمخ ذنم اكريمأ راز دقو رمعلا نم رشاعلا دقعلا يف وهو

 اهيف تلغتشا تاونس ثالث اهيف تيقبو اهسفن كرويوين ةنيدم ىلإ تبهذ ينإ :لاقف

 .لماعملا دحأ ف طيسب لماعك

 ؟ةيزيلكنإلا ةغللا تملعت له :تلقف



 .نآلا اهتيسنو ًاليلق اهتملعت :لاقف

 ؟اكريمأ نم تدع اذاملو :تلق

 ةرداغم ىلع ينالمح نالخلاو لهألا ىلإ قوشلاو «لاتق نطولا بح :لاق
 .ةقاشلا امتايحو ءاعنص ىلإ ةدوعلاو ةديغرلا امتايحو كرويوين

 نم عنتماف امهروصأل زوجعلا لجرلا بناج ىلإ فقي نأ ماخاحلا ىلإ تبلط
 .كلذ ِِق عنامي مل زوجعلا نكلو «ريوصتلا بحي ال هنإ :لاقو «كلذ

 ةيرسسلا نين ووينفلا ةزجاكم

 هتيوجأ ف عنصتي ملو هلاوقأ عيمج يف ًاقداص ناك ربكألا ماحاحلا نأب دقتعأ نإ
 تنكاام دنع كابترالا هيلع تضحال ينإف ةينويهصلا نع هتاحيرصت ادعام مهللا

 نيينويهصلل نأب دعب اميف تملع دقف «ةينويهصلاب قلعتت ىتلا ةلئسألا ضعب هلأسأ

 رود نم راد لك يف ةناعإلل قيدانص ةيعمدلا هذهلو ءاعنص عم ةضيرع ةليوط ةرباخم
 نكي امهم ءيشب قدصتي نأ ديري يذلا يدوهيلاو .نميلا ندم مظعم يف دوهيلا
 هحتفي لب قودنصلا اذه حتفب ًانوذأم سيل رادلا برو قودنصلا اذه يف هعضي ًاديهز

 قودنص ىلإ هلسري رفاو غلبم هيدل عمتجيف هيف ام جرخيو ةرم رهش لك ةيعمجلا ليكو
 .ةمألا قودنصب قودنصلا اذه نوعديو سدقلاب ةيعمجلا

 نمثب ةصاخ ديرب عباوط اهل نأب نميلا جراخ ةينويهصلا نع يثدحم ينربخاو

 درو اذإو ءرخآ ينويهص ىلإ هلسري باطخ لك ىلع ٍنويهص لك اهعضي ًادج ديهز
 ضفي الو لسرملا ىلإ هيلإ لسرملا هدريف ينويهصلا عباطلا هيلع سيلو باتك مهدحأل
 قزر اذإف ديلاوملاب ةصاخ قئادح ًاضيأ مهلو ,باتكلا كلذ ةروطخ نكت امهم هفالغ

 نم أاغلبم كلذ ءاقل عفديو ةقيدحلا كلت يف همساب ةرجش هل سرغي ًادولوم مهدحأ
 يف هاركذل ةرجش اوسرغ صخش تام اذإف تاومألا مساب قئادح ًاضيأ مهلو «لاملا

 .ةمألا قودنص ىلإ قئادحلا هذه عير بهذيو تاومألا ةقيدح

 راطقأ رئاس يف دهطضملا بعشلا اذه ف ميظنتلاو بيترتلا اذه تربكأ
 نودتقي قرشلا يف ةينطولا ةكرحلا ءامعز ناك ول اذبح اي :ىسفن ف تلقو «ةرومعملا

 .مهنع سردلا اذه نوذأيو دوهيلاب



 سرادملا ضعب ترزو هتعدو ربكألا ماحاجلا عم ثيدحلا نم تيهتنا امدعب

 دوهيلا دالوأ تيأرو «ةفاظنلاو بيترتلاو ماظنلا نم ةياغ ىلع امتدجوف سئانكلاو

 ةريغص ةيبشحخ تالواط مهمامأو ضرألا ىلع مهسرادم يف نوسلجي نيملسملا دالوأك

 ناسنإلا مهفي الف دحاو تقوو دحاو توصب ًاعيمج نوءرقيو مهبتك اهيلع نوعضي
 تافلم ةدعب فوفلمو لازغ قر ىلع ةبوتكم ةاروتلا سئانكلا يف تيأرو .ًائيش مهنم
 ةيلمج هتباتك تدجوف افلم يل رشنف يمامأ "اهدرفي" نأ نييماحاحلا دحأ نم تبلطف

 .اهنم ةدحاو تروص دقو ةياغلل ةنقتمو

 يأ لكيملا بارخ دعب نيطسلف نم مهعم ةاروتلا اوبلج محنأ دوهيلا يعّديو
 .ًابيرقت ةنس 2000 ذنم

 مهتلأسو بإو رامذو ءاعنص يف مهخويشو دوهيلا يماخاح نم نيريثك تلباق
 ًاعامجإ مهنم تدجوف ءءاعنص يف ربكألا مهماحاح يلإ اهتهجو يتلا ةلئسألا سفن

 لكيملا بارخ لبق اهيلإ اورجاه لب نييلصألا نميلا ناكس نم اوسيل دوهيلا نأ ىلع
 فوسو «ربكألا مهماخاح ةبوجأل ةقباطم مهتبوحأ تءاج دقو سدقلا نم هدعبو

 .ةلحرلا هذه ريس ف ميركلا ئراقلا اهيلع علطي

 دوهيلا ةرجه 4 نيملسملا يأر

 دوهيلا لصأ نع دالبلا نم اهريغو ءاعنص يف ءاملعلا نيملسملا نم ًاريثك تلأس

 بارحخ لبق هيف اودحو نييلصألا نميلا ناكس نم دوهيلا نإ يل اولاقف محترحهو
 نميلا فارطأ ِق تلغلغتو ةميظع عومج مهنم تتأ لكيم ا بارخ دعبو «لكيملا

 .دالبلا نم اهريغو ريسعو تومرضحو
 لهأ اوناكو «ةيقار ةيندم نميلا يف دوهيلل تناك هنأ نيملسملا ضعب يل دكأ دقو

 اهتياحت يف اوبلُع «ةريثك ابورح برعلا عم اوبراحتو ةيوق ةلود مهل تناكو «نانعو نانس
 .نييمذ اوحبصأف هتمذ يف مالسإلا مهلخدأو مهريغ ناطلسل اوعضحخو مهرمأ ىلع



 ناقتزبلا لماحم

 - (ناقتربلا) لماعمب يقيرط يف تررمو رهظلا يلوح دوهيلا يح نم تدع
 هلمعتسي يذلا قوحسملا كابنتلا يأ -قوشنلا وأ سوطعلا ىلع ناقتربلا مسا قلطيو

 .مهفونأب هنوقشنتسي قوشنكو مههاوفأب امتوغضمي ةغضمك سانلا

 فرغ ةدع هيف يضرأ (رؤد) نم فلأتي هب اذإف لماعملا هذه دحأ تلد

 «ةيودي نحاطم عبرأ وأ ثالث اهيلعو دحاو رتم وحن اهولع ةكيرأ ةفرغ لك فو ةريغص
 نههاوفأو نهفونأ نبصع دقو ةيدوهي ةأرما وأ ةاتف اهنم ةنحطم لك يف لمعيو

 تأت ُ نكلو ءاهيلإ قوحسملا كابنتلا لوحخد نعنميل (عانقك) شامقلا نم تاباصعب

 هوجو يف تيأر دقو «ةبولطملا ةدئافلاب -فسألل ايو- تامامكلا وأ تاباصعلا هذه

 نهتحصو ناقريلاب نيباصملا رارفصا هبشي ا ارارغصا نهنيعأو تاسئابلا د عييمج

 عولط نم :تباحأف ؟ةنحطملا ىلع نلمعت ةعاس مك :نهدحإ تلأسف ًادج ةرخأتم

 ىحرلا لإ دوعن مث ًاليلق حيرتسنو انماعط لوانتن رهظلا دنعو « ءرهظلا ىتح سمشلا

 ؟مويلا ُِق ةرجألا نم نيضاقتت مكو :تلقف

 .ةيروس شورق ةينامث وحن يأ ءلار عبر :تباجأف
 ؟كابنتلا ةحئار نم نجعزنت له :تلقف

 هفلأنف ةسرامملا دعب امأو ءأريثك جعزنن لمعلا اذهل انتسرامم ءادتبا يف :تباحأف

 قرغتسي 0 يذلا ةاتفلا ع ثيدحلا اذه هذ 0 .ًاليلق الإ 0 1 و الو

 لبق اعيش كالا عم دكوعنصت له : 0 ءىت دق لمعلا بحاصب اذإو ,رادلا 5

 دقد”' هل لاقي بارتلا نم ًاعون هعم عضن اننإ «معت :لاقف

 ؟كابنتلا نوبلحت نيأ نمو :تلقف

 ع6
 هد



 مهنم نحن هعاتبنو سيوسلا نمو ؛ندع نم رابكلا راجتلا انل هبلجي :لاقف
 .هيلإ انتحاح بسحب

 ؟ةريبك تايمك نوعنصت له :تلقف

 عئاش ناقتربلا نأل امب ناهتسي ال تايمك عنصن اننإ ءمعن :باحأف

 مهو «ةيودبلا لئابقلا لاحر نيب ةصاخو بعشلا تاقبط عيمج نيب اريثك لامعتسالا
 ةحص كانهو انه قاودغو قاحور ءانثأ يف يسفنب تظحال دقو .دالبلا يف ةرثكلا
 «تاراكيسلا نحن مدقن امك ضعبل مهضعب ناقتربلا نومدقي سانلا تيأرو لوقلا اذه

 نيب عويشلا ةريثك ةمزحألاو :مهتمزحأ يف اهكولمحي ةليمج ةصاخ بلع يف هنوعضي مهو

 لب بيج وه مازحلا اذهو «مازح نودب ًاينامي ًالحر ناسنإلا دهاشي نأ ردنيو نييناميلا

 رجنخو ىسومو صقم نم تاودألا نم هيلإ جاتحي ام عيمج ءرملا هيف عضي ”جرخ"
 .خلإ لإ ..مهاردو طويحو ةلسمو ساطرقو ةاودو ملقو ناقترب ةبلعو تاراكيسو

 ماعطلل ناسنإلا ةيهش نم للقي هنأل ًاريثك ةحصلاب رضم تاقلاك ناقتربلاو

 ال ءادوس ةغبصب اهغبصيو نانسألا نول ريغيو اهفعضيو اهردخيف باصعألا يف رثؤيو
 ميلس نميلا يف ًالحر حئاسلا ىري املقو ؛كاوسلاو ءاملاب اهلسغ مغر اهنع لازت
 .ناقتربلاو تاقلا لمعتسا ةريثكل كلذو اهفيظنو نانسألا

 غايصلا نيكاكد

 يتلا تامولعملا ىلع هتركشو هبحاص تعدو نأ دعب ناقتربلا لمعم نم ترس
 «دوهيلا نم ًاعيمج اهلامعو احباحصأ تدحوف ؛غايصلا نيكاكدب تررمو «يلإ امب ىلدأ
 ةعبرأ وأ ةثالث هلوحو ردصلا يف ًاسلاج اهبحاص تيأرف نيكاكدلا كلت دحأ تلحدف
 اي ابحرم :نميلا ةغلب هل تلقف «ةميدق ةيديدح ةنازخ هبناج ىلاو راغصو رابك لامع

 ًاقودنص يل مدق مث ءاهمهفأ م يتلا تاملكلا ضعبب متمتف -يدوهي يأ- ادوهي

 ءزاكلا قودنص ىلع تربنقف "سلجا يأ" ربنقو لصفت ايه :لاقو ًاكيدق ًايبشح
 ملف .مكعنص نم قلحلاو متاوخلاو رواسألا ضعب -ينطعا يأ- يل به :هل تلقو
 يتلا يلحلا ديرأ ينإ هل تنيبو ناسرخلا ةغلو ةراشإلاب ملكتن انذخأو ًائيش ينم مهفي

 روادمو "رواسأ يأ" كذالب ينعت :لاقف «ناذآلاو عباصألاو مصعملاب ءاسنلا اهسبلت
 .هينعأ يذلا اذه ءكوف ضف ال ,معن :تلقف !"متاوخ يأ"



 ةيكرتلا "ةشقنلا يأ" ةقدلا نم ديرتأ نكلو ءكيلط تمهف ًانسح :لاقف

 .!؟لئابقلاب ةصاخلا ةميدقلا ةقدلا نم مأ ةثيدحلا

 هنم جرخأو يديدحلا قودنصلاب ًاجرد حتفف «كدنعام عيمج يفرأ :تلقف

 ًادج ليمج اهضعب نأ لاقي قحلاو ,تاغوصملا نم ةفلتخم ًاعاونأو ًالاكشأ ًاءولمم ًاسيك

 اهضعبو ةضفلا نم ةعونصم اهعيمجو ءرصمو ماشلا يف اهلثم دهاشأ مل شوقن اهيلعو
 ةصاخ بلاوقب أبص يلحلا ضعب نوبصي يبناج ىلإ لامعلا تيأرو ءبهذلا ءامب ةيلطم

 اهيلع نإف اهتماخض مغرو «ةبيرغ ًالاكشأ امتورفحيو ديلاب ًالغش اهضعب نولغتشيو
 000 دالبلا ف ةثيدحلا تاغاصملا يف ناسنإلا اهاري املق لامجللا نم ةحسم

 كلتو (كذالبلا) هذه يل نز :تلقف .نزولاب :يل لاقف ؟اهضعب نامثأ نع تلأسف
 ًائيش ديزي وهو نمثلا هتحفنو انيق تلقف اذك اهنمث :يل لاقو ءامتزوف (روادملا)

 نكلو .لمعلا ةرجأ ةقيقحلا ُِِق يواست ال ةريسيلا ةدايزلا هذهو «ةضفلا ةميق نع ًاريمسي

 نيذلا أطحأ امو ءصيخرو فيطلو ليمج اهيف ءيش لكف ةديعسلا ةيبرعلا ف هللا كراب

 ةيلئابقلا يلحلا امأو ءاهنم فمخأو ةيناميلا يلحلا نم ًاعنص قدأ ةيكرتلا يلحلاو

 سبلتو «كلذ هبشأ امو سيبابدلاو قيلاعتلاو لسالسلا ةريثكو مجحلا ةريبك نزولا ةليقثف
 امب دسجلا ءاضعأ مظعمل يلح نهدنعو ءاهئانتقاب نرخافيو ةريثك يلح نميلا ءاسن
 ءامسأ املو .خلا ..لجرألاو مصعملاو نيدعاسلاو نينذألاو نينيعلا نيبو نذألا اهيف
 .اندنع اهئامسأ نع فالتخالا لك فلتخت ةصاخ

 تامامحلا

 برغلا نم بزعلا رثب يح أعطاق انراد ىلإ تدعو غئاصلا ناكذ نم تحجرخ

 (ةرانم) ةنذئم هلو (لظنح عماج) دوهيلا عاق ةهج نم هلوأ ف تدهاشف قرشلا ىلإ

 يق ةريثك يهو تامامحلا ضعبب يقيرطب تررمو ءرحآلاو رجحلا نم ةينبم ةيلمج
 ءاعنص يف تامامحلا ددع غلب امبرو :ةصاخ تامامح لزانملا ف دجوت ال هنأل ءاعنص

 ءماشلا ف اندنع فورعملا مدقلا يكرتلا زارطلا ىلع ةينبم يهو نيرشعلا نم رثكأ
 كيرفتلاو كيلدتلا ف ةصاخ قرط مهلو لامعلا ضعبو (ملعم) ريدم اهترادإب موقيو
 .تالضعلاو ءاضعألا ديسمتو



 ءاعنص -ةديدحلا رفسك قاش ليوط رفس دعب اهلحد اذإ ءرملا نأ ةقيقحلا فو
 حتفتو "!مامحلا وه ايندلا ميعن نإ" :يودبلا هلاق ام ددري هلاح ناسلو اهنم جرخي
 ًامايأ صصخت اهضعبو ؛ءاسنلل رهظلا دعبو لاحرلل حابصلا يف امجاوبأ تامامحلا هذه

 .لاحرلل ًامايأو ءاسنلل

 رصقلاو ةرابز ديسلا

 نم يناتأ دق ًالوسر تدحجوف تاعاس ةدع تقرغتسا ةلوح دعب رادلا تلصو

 هيلإ لمحأ تنكو «(2ءاعنصب ديعسلا رصقلا ريمأ (!)ةرابز دمحم نب دمحم ديسلا لبق
 ىلع ينعلطي نأب هيف هيصوي مالسإلا فيس دمحم موحرملا ومسلا بحاص نم ًأباتك
 هيلإ راشملا ةرابز دمحم ديسلاو «ةفورعملا هفقاومو كرتلا عم هبورحو مامإلا ةضمن ةقيقح

 ةيرجه 1322 ةنس هتوعد يف هديأو هتضمن لوأ ذنم هوقفار نيذلا مامإلا لاحر نم وه
 هلوسر عم يل لسرأو هتدايس لضفت دقو «هبورح عيمج ْق ءارسلا لبق ءارضلا هكراشو
 هب تبحرف رهظلا دعب هتدايس ءاج «رهظلا دعب يترايزل يتأيس هنأب هيف لوقي اباطخ
 نأ هنم تبلطو .همدقم ىلع هتركشو انلابقتسا نولاص يف هتسلحأو بيحرت لمجأ
 ينثدحف «ةمامإلا هتيلوت لبق نميلا لاوحأ نعو مامإلا ةلالج ةايح خيرات نع ينثدحي
 لقنأسو «لئاسرلاو دئاصقلاو بتكلا ضعبب يلع مركتو ةلوطم ثيداحأ هتدايس
 .لجرلا اذه لامعأ ةقيقح ىلع فقيل اهنم ائيش ميركلا ئراقلل

 هتافوو هدلوم ءءاعنص ءاملع نم ءةلاحرو يسايسو هيقفو بيدأو خرؤم :ةرايز ىيحي نب دمحم نب دمحم (1)
 قافتا" هعم رضحو ؛تامهم ةدعب هفلكو ؛م1906/ه124 ماع ذنم رذع ةلفقب ىيحي مامإلا مزال ءاهب
 ريمأ ؛م1920/ه1338 ةنس كلذ دعب هنيعو «ةيلاعلا نالوخ ءاضق ىلع :م1330 ةنس هنيع مث ."ناعد
 ,ةيمالسإلاو ةيبرعلا راطقألا اهيف فاط ةريثك تالحرو تامهمب ماق .(حالسلا رصق) ديعسلا رصقلل
 هل ناكو «قارعلاو ماشلاو رصم ءابدأو ءاملع عم ةعساو ةالص هل تناكو ؛تارمتوم ةدع يف كراشو
 (ةعوبطم) ةريثك ابتك فنصف ء«نييناميلا مجارتب ينعو .نميلا خيرات بتك نم ريثك ةعابط يف لضفلا
 ءالبنل فرعلا رشن) و (رشع ثلاثلا نرقلا يف نميلا لاجر مجارت نم رطولا لين) و (نميلا ةمئأ) اهنم
 (تالسلسملا دوجأ ليذ حرش) و ؛(رشع عبارلا نرقلا نايعأ يف رظنلا ةهزن) و ء(فلألا دعب نميلا
 ناوخالا ةفحت :يفارجلا :رظنا .م1961/ه1381 ةنس اعنصب يفوت .ثيدحلا لاجر يف ةموظنم هب حرش
 ةعوسوملا :67 ريضنلا ضورلا :يغايسلا ,317:272:271:93:35 نميلا خيرات عجارم :يشبحلا 5
 .85/7 يلكزلل مالعألا «.1440/2 ةينميلا

 نصح ةباثمب ناكو «ةميدقلا ءاعنص يقرش عقاولا ءاعنصي روهشملا حالسلا رصق انه رصقلاب دارملا (2)
 ةلمعلا كسل لمعم هيف ناكو ءةحلسألا ةنايصل ةشروو ءيركسع نجسو ءةحلسألل عدوتسمو :يركسع
 .ةيندعملا



 رصقلاو ءرصقلل اريمأ هنيعف ةديمحلا تافصلا هذه ميركلا ديسلا اذه يف مامإلا ةلالح

 تاودألاو دورابلاو داتعلاو ةيبرحلا قدانبلا هيف عنصت ميظع يكيناكيم لمعم وه

 .عفادملاو (!!تازويلارتملا حلصتو «دوقنلا هيف كستو ءةيكيناكيملا

 هلم يلطب ًارارم هزكرم تجرحأو تاالاؤسلا نم ةرابز ديسلا ىلع ترثكأ دقو

 يتلكسأ لوح رودي ناكف ءاهؤاشفإ زوحي ال يتلا رارسألاو رابحألا ضعب نع حاصفإلا

 ىلإ فطلب لقتنيو بيدأ يسايس بولسأب اهنم صلمتي مث اهيلع بيجي نأ نود
 رثأ مامإلا ةلالج حيدم يف اهلاق ةرماع ةديصق ىلع هتدايس ينعلطأ دقو ءرخآ عوضوم

 :اهضعب اذهو روصنملا هدلاو ةلالج ةافو دعب نميلا ةمامإ هتيلوت

 رومت اذل ضرألا تداكو روصنملاانمامإ ىضق ذمو

 تابإلاو مالعالاةدمعو تاداقلاو تاداسلا عمتجا

 هبال قافتا نع اوعيااف هنفد لبق رمألا يف اورظنو

 ايحأاوان نيدلاددجّج نم 2 "يبحي' نينمؤملا ريمأ وهو

 ننس ريخ ىلإ قلخلا دشرأو ١نمزلا اذه يف ةجحلا حضوأو

 ةعينشلا ملاظملا هد بو ةعيرشلل مالعألا شو

 :لوقي نأ ىلإ

 روفغ يف ءاجج ءاعنص سفنب ١ رورسلاو نميلاب هدلوم

 ةفلاثلا دعب نيرشعلا يناث يف ةئثداحلا كلت دعب نم اعد مث

 :لوقي مث

 اعرشلااهيف مامإلا رهظأف ءاعتص حتف (نيرشعلا ثلاثو

 لازأ ىلإ (!! يضيف امهدوقي لامررلاك كارتألا تداعو

 مجعملا .شاشر عفدم :(05©|1/11:31©)يسنرف لصأ نم ةيكرت ةظفل ءزويلارتم عمج :تازويلارتملا (1)
 516 ثيدحلا رونلا دبع مجعم .2687/2ريبكلا يسرافلا

 .(لصألا ةيشاح) ه!323 ةنس يأ (2)



 (2)وراهش ىلع يضيف نسشو
 عماعملا نم ناكام ناكو

 (3)لازأ ىلإ يضيف رفو

 (روبح يف رابخألا ببسو

 (”هجارز يف نيرشعلا عبارو

 يدومحلا ةيرق يف كرعمو

 رفنضغلل ('ارووشألا ةفقوو

 هراغ يأ ناضمر رهش يسف

 عفادم نم لصوأام ذخأو

 لاكتلاو رسألل هفوخ نم

 رويطلاو شحولل اهريغو

 هجاجعلاو عقنلا ريثت برح

 دوعرلا ةهيب ش ا هبرحو

 ("رصنم وبأ ثِلللا انرخفو

 .ةينامثعلا ةلودلا مايأ نميلا ةالو رهشأ نم ءاشاب يضيف دمحأ ريشملا وه )١(
 دعبتو نارمع نم لامشلا ىلإ عقت و ءنارمع ةظفاحم لامعأ نم مونهألا دالب يف ةروهشم ةنيدم :ةراهش (2)

 حطس نع ناعفتري نيبراقتم نيقهاش نيلبج ىلعأ يف ناعقي نيتنيدم نع ةرابع يهو مك 90 وحن اهنع
 ىلع يتلا ىمستو ءرتم200 وحن اهعافترا غلبي ةقيحس ةيواه امهنيب لصفي ءرتم3000 وحن رحبلا
 ميقأ ليمج رسج نيلبجلا نيب طبريو ؛(ريمألا ةراهش) يبرغلا ىلع يتلاو ؛(شيفلا ةراهش) يقرشلا لبجلا
 ةكرعملاو «ةقطنملا يف ةيحايسلاو ةيرامعملا ملاعملا رهشأ نم دعي ءامهنيب لصافلا دودخألا ىلع
 نيبو :اهب نصحت يذلا ىيحي مامإلا تاوق نيب ءه1324 ةنس - ةرايز اهيلاإ راشأ يتلا - ةريهشلا
 ىلع نيينميلا درمت عمقل ايكرت نم تلصو يتلا " اشاب يضيف دمحأ "ريشملا ةدايقب ةينامثعلا تاوقلا

 لوخد بقع ديبز ىلإ ءاعنص نم ينامثعلا ناطلسلا لثمم رارف دعب ةصاخ ؛. ةيكرتلا . ةينامثعلا ةلودلا
 ةدايقب ةينامثعلا تاوقلا تلصو دقو .مونهألاو دشاحو نادمه لئابق هدضاعت ءاعنص " ىيحي " مامإلا
 .ةفيفخ ةيران ةحلسأو ةليقث ةيعفدم نم تادعملا ثدحأب ةدوزم ءاعنص ىلإ " اشاب يضيف دمحأ 'ريشملا
 لماكي ريباوط ةرشع نم فلأتت ةوقب ٍةراهش ةدصاق تكرحت ىتح مايأ ةعضب ىوس تاوقلا كلت ثبلت ملو
 ىلإ لصو امدنعو «ةراهش ىلإ ءاعنص نم قيرطلا يف بعاصم يأ تاوقلا كلت ضرتعت ملو ءاهتادعم
 تاوقلا تررحدناو .' ىيحي "' مامإلا ةدايق تحت تدحوت يتلا لئابقلا عمجتب ئجوف ةراهش لابج لفسأ
 2126 برعلا ةريزج ةفص :رظنا .ةيراض ةكرعم دعب تجن يتلا هتاوق نم ضعبو اهدئاق رفو ةينامثعلا
 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «95/1-97 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .(ةراهش) :نادلبلا مجعم «2
 .تينرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملل ينطولا زكرملا عقوم :883-880/1
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 .ءاعنص ةنيدمل ميدقلا مسالا :لازأ (3)

 نم «ةميلظ (ةيريدم) ةيحان زكرم يهو ءمك30 وحنب ةراهش بونج عقتو ةروهشم ةيلبج ةنيدم :روبح (4)
 لئابقلاو نادلبلا مجعم :رظنا .16/03 ضرعلا طخو :«43/41 لوطلا طخ ىلع «نارمع ةظفاحم لامعأ
 .410/1 ةينميلا

 يف ءأبونج سنعو ًالامش ةيلاعلا نالوخو أبرغ نارهج لهس نيب اميف ءادحلا ةقطنم يف ةنيدم :ةجارز (5)
 وحنب رامذ قرش لامش عقتو ءرامذ ةظفاحم لامعأ نم ءادحلا ةيحان زكرم يهو ءءاعنص نم بونجلا
 كرعم اهب تعقوو ؛14/49 ضرعلا طخو :44/21 لوطلا طخ ىلع ءمك13 وحنب ربعم قرشو .مكتا
 نادلبلا مجعم :رظنا .اهينابم بلغأ مدهت ىلإ تدأ يحي مامإلا تاوقو ةينامثعلا تاوقلا نيب ةنحاط
 تينرتنإلا ةكبش ىلع تامولعملل ينطولا زكرملا عقوم .738/1 ةينميلا لئابقلاو
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 تاحنسس يفو ىمظع كراعم نالوخ يف نيرشعلا سماخو

 (ة)ءايحلا يفو "نافيق دوطو" ماجر يفو ءاضيبلا انرادو

 مامالا ةايح خيراتل لمجم

 دلوم خيرات يف ليق :لاقف مامإلا ةايح خيرات نع ةرابز دمحم ديسلا ينثدح مث

 :يلاتلا تيبلا مامإلا
 ررغلا هنابآ ىلع يلجملا وهف هدلوم نامزألا يف رخأت نئل

 ءاعنص ةنيدم يف ةيرجه 1286 ةنس لوألا عيبر رهش يف ىيحي مامإلا دلو

 يضاقلا نعو هللاب روصنملا مامإلا هدلاو نع ءاعنص يف همولعو هسورد ىقلتو اهسفن
 يلع نب ىلع يضاقلاو يشارعلا دمحم نب دمحم يضاقلاو يسنآلا كلملا دبع نب دمحم

 نم روصنملا مامإلا هدلاو عم رجاه 1307 هنس ِق و .ءاملعلا نم مهريغو يباميلا

 هللا دبع ةمالعلا يضاقلا ىلع همولعو هسورد لمكأ كانهو مونهألا لبج ىلإ ءاعنص
 ءاملعلا نم امهريغو ركاش دمحن نب فطل ةمالعلا ىلعو «يرامذلا دهاحلا دمحأ نب

 ىلع سؤبو ةدش مايأ هتثادح مايأ عيمج تناكو .نانبلاب مهيلإ راشي نيذلا مالعألا

 مهبعالتو هموق ءانبأب مهدادبتساو كارتألا ملظ هسأر ينيعب دهش دقو ,هلهأو نميلا

 نم هب هللا رمأ ام مهكرتو تامرحلا مهلالحتساو محتاوهشل ءاضرإ مهدالبو مهحلاصمب

 برشو يغبلا مهياكتراو ءيصاعملاو رورشلا يف مهسامغناو «تابجولاو ضورفلا
 ىلإ هتفيظو لحم نم ينامثعلا مكاحلا وأ يلاولا وأ فرصتملا جرخي ناك دقو .تاركسملا
 ليصحت هنكمي ام عيمج هسفنل ذخأيف بئارضلا يبجيو راشعألا عمجيل لابحلاو فايرألا

 لوقيو آلصو وأ ًادنس مهيطعي نأ دود هتفيظو لحب ىلإ دوعيو «ءارقفلا يلاهألا نم

 ةموكحلا ريستف ؛هل بئارضلا عفد نوبغري ال هيلع نوصاع نيلهألا نأب هتموكحل

 .ةّجح نارمع قيرط هنم رمت .مك22 وحنب نارمع ةنيدم يبرغ يف لبج :رومشألا (1)
 .روصنملا مامإلا مايأ يف فورعم .رصنم وبأ هللا دبع همساو مامإلا شيج داوق دحأ :رصنم وبأ (2)

 (فلؤملا ةيشاح)
 نالوخو .امهب فيرعتلا قبس .ةيجراخلا ةميحلاو ةيلخادلا ةميحلا اهب دارملاو ءةميح عمج :مايحلا (3)

 مامإلا تاوقو ةينامثعلا تاوقا نيب كراعم اهيف تراد عضاوم ءامسأ :نافيقو ماجرو ءاضيبلاو ناحنسو



 يف" يلاعلا بابلا ىلإ بتكتو مهشورط قوستو مهتويب برختو مهبهنتف مهيلع شويجلا
 الو (ةيديزلا) نيدب نونيدي ءايقشأ مهنأو ةموكحلا اوصع نميلا لهأ نأب "ةناتسألا

 يهنلاو رمألا ولوأ ناك املو «ةينامثعلا ةفالخلاب نوفرتعي الو ؛ةيناهاشلا رماوألا نوعيطي
 رابخأ ةقيقح يه امو يديزلا بهذملا وه ام نومهفي ال ًالاهج ةينيطنطسقلا يف
 نميلا يف مهيفظوم ةسايس نوديؤيو ةبذاكلا تاياعدلا هذمب نوذحؤي اوناك نميلا

 عفدملاو فيسلاب نييناميلا عاضحاب مهنورمأيو داتعلاو حالسلاو دنجلاب مهودعو

 نم هريغو ةرابز ديسلا يل ركذ دقو (كرتلا عم مئاد برح يف نميلا تناك كلذلو

 :يلي اميف اهصخلأ برحلا هذهل ةريثك ابابسأ رومألا قئاقدب نيفراعلاو ءاملعلا

 طيح نم نهوأ بابسأل نييناميلا نيفظوملا نورطي نوينامثعلا ةالولا ناك -ًالوأ
 .توبكنعلا

 .ةيساق ةروصب مهيلع نوطغضيو هتداسو نميلا ةمئأ نوقياضي ةالولا ناك -ًايناث

 ىلع ةيبرحلا تامارغلا نوضرفي ةالولا ناك تاروثلاو نتفلا دامحإ دعب -ًاثلاث
 .نوحتافلا ةازغلا لعفي انك ةوقلاب امتوبجيو نيلهألا

 سانلاب طالتنالا نم ةداسلاو مامإلا نوعنمي نوينامثعلا نوفظوملا ناك -ًاعبار
 .نامثألا سخبأب مهنايطأو مهكالمأ عيب ىلع محنوربجيو مهبتار نوعطقي اوناكو

 مهفالتخال لب هوبكترا بنذ وأ مرجل ال دويزلا ءاملع نونجسي اوناك -ًاسماخ
 نم ةلمج يف ناكو ,مكاحما نم اهريغو ةيعرشلا مكاحملا يف كارتألا مكاحملا ءاسؤر عم

 مامإلا ةلالخحلا بحاص ىحي مامإلا ةلالج دلاو "مصاع ىفطصم" يلاولا مايأ مهونجس
 نب ديز ةمالعلاو «يسبكلا دمحم نب لمأ ديسلا ءاعنصب ءاملعلا سيئرو هللاب روصنملا

 ُِق مهصضعب تامق ةديدحلا ىلإ اوفن ءاعنص ٍِق مهنجس دعبو .مهريغو يسيبكلا دمحأ

 . ىفنملا

 مدعو موصلاو ة ةالصلا مهكرتل كرتلا نم نورفني نوينانميلا ناك -ًاسداس

 فو هلوسر ةنسو هللا ةعيرش ىلع مهتظفاحم
 ىلع ءانب ةناتسألا ىلإ مهلاسرإ نوديري مهتأب سانلا نومهوي ةالولا ناك -اعباس

 ءاهنم نودوعي ال اوناك ةناتسألا ىلإ نولسري نيذلا عيمج نأب مولعمو ؛ناطلسلا رماوأ



 مهسفنأ نودتفي نييناميلا ضعب ناك كلذل ,روفسوبلا ف كمسلل اماعط نوبهذي لب

 .لاملاب

 هذه ىلع يفت دقو ءنوجسلاو يفانملا ىلإ ًارغاص قاسي ناك هدنع لام ال نمو
 دهاجملا يحي يضاقلاو ءاكع ىلإ يفن يعلضلا هللا دبع مهنم ركذن ريثك قلخ ةروصلا

 .اهيف تامو ةناتسألا ىلإ لسرأ يزعتلا

 مهنأ كلذ نم برغألاو «ةمئألا بتاكي نم عيمج نونجسي كرتلا ناك -ًانماث
 ةلالج دلاو روصنملا مامإلا موحرملا نم هتنبا جوز هنأل يريبزلا نيدلا دعس جاحلا اونجس

 .سدور ىلإ هولقن مث نمو ىبحي مامإلا

 ىيحي مامإلا ةعيابم

 ىحي مامإلا اهدهاش دقو روصنملا مامإلا مايأ نميلا ةلاحل زجوم فصو اذه

 يف (م1904) ةيرجه 1322 هنس يف هدلاو يقوت املو ءكرتلا ضغب ىلع بشف هسفنب

 ةافوب مهملعي نأ نود دالبلا يف دقعلاو لحلا لهأ عيمج هتلالج اعد (!!ثوح ةلفق

 ةمحر ىلإ بهذ دق مكمامإ «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ لاق مهددع لمتكا املو ؛هدلاو
 .هرايتخا ىلع مهتملك تعمجأف هل ًافلخ مكنيب نم مكسفنأل اوراتخاف هبر

 ماسحلا قشتماو داهجلا ىلإ ىدانو «بارتلا هدلاو ىراوو «ةمامإلا هتلالج لبق

 ادع ام نميلا زكارم عيمج رصاحو ءاهضرعو دالبلا لوط يف كرتلا لتاقو هسفنب
 قلخ بورحلا هذه يف لتقو ءزكرملا دعب زكرملا كرتلا نم اهيلع ىلوتساو ءزعتو «ةديدحلا
 قيقدلاو بوبحلا مامإلا ةلالج جرحخأو ,ةفلؤم فولأ عوجلا نم تامو ؛ميظع

 لخدو «الماك ًاراصتنا كرتلا ىلعرصنتاو «لئابقلا لاحرو دنحلا ىلع هقرفو تايطعألاو

 .هناكس عيمج هيف كلهي داك ليوط راصح دعب ءاعنص

 دحوي ناك هنإ كلذو هحماستو مامإلا ملح ىلع لدي بيرغ ثداح ذئموي عقوو

 مهيلإ ءاسأو ءأريثك سانلا ملظ دقو نامغج دمحم يضاقلا هل لاقي تفم ءاعنصب
 ءأماقتناو ًايفشت هلتق نوديري هيلع سانلا مجه ءاعنص مامإلا شيج لخد امف .رثكأ

 نم ًاجراخ ذئموي هتلالج ناكو «لباقلا ةيرقب مامإلا ىلإ هوقاسو هلتق نم دنجلا مهعنمف

 .رذع ةلفق :باوصلا (!)



 سانلا ىأر املو ؛هجورخ ءانثأ هتيحتل نولهألاو دونحلا تفطصا دقو ةعمجلا ةالص
 ذئدنع خرصف «هنع داعتبالاب سانلا مامإلا ةلالج رمأف "!هولتقا !هولتقا" :اوحاص يتفملا
 :هتلالج هباجأف "؟لتقلاب ولو سانلا نم ينصلخو نينمؤملا ريمأ اي ينمحرا" يكبي وهو
 مكمامأف قوقحلا نم سانلا نيبو كتنيب ام امأ ءكملعل كمرتحنو نمآ كنإ ريض ال"

 هنم كتحماس دقف رضلا نم روصنملا مامإلا يدلاولو يل لصح ام امأو «ةعيرشلا
 مهاردلا نم ًايفاو ًاشاعم هل ىرجأو أنمآ هلهأ ىلإ هداعأو همركأ مث ,كنع توفعو

 !هوفعو مامإلا ملح نم سانلا بجعت دقو ءامركم امظعم راصو بوبحلاو

 نميلا عم ةدهاعملاو اشاب يضيف دمحأ

 اهيف ناك ةددعتم نينس ةينامثعلا ةلودلا نيبو مامإلا ةلالج نيب برحلا تماد

 ًايلاو اشاب يضيف دمحأ نيع دقو «ةلودلا فلح ًانايحأو مامإلا فيلح ًانايحأ رصنلا
 ةديدش بورح دعب هتلود نكمتو «مامإلا نم ءاعنص درتسيل ةفلاثلا ةرملل نميلا ىلع
 نم امهريغو رومشألا فو يدومحلا ةيرق يف ةددعتم كراعم تعقو مث اهادرتسا نم
 ًادفو تلسرأ نميلا عاضخإو مامإلا ةلتاقم نع ةينامثعلا ةلودلا تزجع املو ؛ىرقلا
 -:ةيتآلا طورشلا مامإلا ةلالج بلطف حلصلا دقعل

 ءامالا ووش

 .ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلل ًاقفو ماكحألا قبطت نأ -1

 .مهييعتو عرشلا ماكحو ةاضقلا لزع قح مامإلا ىلإ دوعي نأ -2

 .مامإلاب ةطونم نيشترملاو نينئاخلا ةبقاعم نوكت نأ -3

 .تاياكترالا ىلإ

 .دالبلا ف فراعملا ءايحإل مامإلا ةدهع ىلإ فاقوألا لاحت نأ -5



 اهك نييليئارسألاو نيملسملا نم مئارجلا يبكترم ىلع ةيعرشلا دودحلا ةماقإ -6

 ًائيش نكت مل امتأك كرتلا نورومأملا اهلطبأ يتلاو هلوسر اهارجأو امج ىلاعت هللا رمأ
 .ًاروكذم

 هايمب ىقست يلا امأو ءامسلا ءامب ىقست يتلا تاعورزملا نم رشعلا ذحخؤي -7
 فاللخ لصح  اذإو «ةربخلا بابرأ كلذ ردقي نأ دعب رشعلا فصن اهنم ذحؤيف رابآلا

 مدغلاو رقبلا نع ذخؤيو ؛صرخلا يف ةحاور نب هللا دبع اهعضو يتلا لوصألا ىلإ عحري
 فصن اهنع ذخؤيف ًاثالث وأ نيترم لغت يتلا يضارألا امأو «يعرشلا باصنلا لبإلاو

 يرومأم ةراظن تحت دالبلا خياشم ةطساوب نوكت اهركذ راملا لاومألا ةيابج -8
 ديدحت وأ هلزعف اهركذ راملا فيلاكتلا نع ةدايز ذخأ ىلع دحأ رساحت اذإو ةلودلا
 .ةيريمألا لاومألا ضبقب ةقالع مامإلل نوكي الو ,مامإلا عجار هل ءازجلا

 .فيلاكتلا نم بحرأو ادحلاو نالوخو دشاح رئاشع يفعت -9

 .هيلإ نوئجتلي نيذلا نينئاخلا نيدقاعتملا نيقيرفلا نم لك ملسي -0

 .هيضام نع دحأ لأسي ال يك دالبلا ف ماعلا وفعلا نالعإ -1]

 .نيملسملا ىلع باتكلا لهأ نم دحأ ىلوي ال نأ -2

 .امهكاقحلمو زعتو ءاعنص اهركذ راملا داوملا هذه ماكحأ لمشت نأ -3

 نييعت يف مامإلا ضراعت الو سنآ نوئش يف ةموكحلا لخدت ال نأ -4
 ِق روظحم عوقو نم 0 املو مهتالصاح ةلقو هناكس رقفل ءاضقلا اذمل نيرومأملا

 ةعجار ةيبنجألا لودلا تايدعت نم دالبلا هذه ىلع ةظفاحملا نوكت نأ -5

 .ةيلعلا ةلودلل

 دارفألا ةمالسل ًاببس نوكي ةيناميلا دالبلا يف ةيساسألا طورشلا هذه ذيفنت نأ

 .ميظع ريح اهنم لصحيو هرهاظم ىمأب نمألا رهظيف ءاهئايحإو دالبلا يقرتو ةيرشبلا
 ال ذإ «ةينميلا دالبلا ىلإ دونحلا قوس ةرثك نم نوديفتسي ضعبلا نأ ىفخي الو

 بتتسي اهعابتاب هنأل طورشلا هذمب نوضري ال مهلعلو ,مهمل ةيداملا ةدئافلا نم ولخي



 كلذل «نولمؤي اوناكام كلذب نورسخيف رطقلا اذه ىلإ ركاسعلا دورو عطقنيو نمألا

 نئمطي يك اهركذ راملا طورشلا لوبق نمضتي يناطلس نامرف رودص مامإلا بلط

 هذه اهايإ هلوخت يتلا ماكحألا ءارجإ يف نورومأملا هضرتعي الو ءمكولق حاترتو نوينميلا
 .هتدهع ىلإ سنا دالب هبشت ىتلا نميلا نم ةيقرشلا دالبلا ةرادإ ةلاحإو «طورشلا

 ةلودلا نيبو هنيب مهافتلا ساسأ نوكتل مامإلا اهمدق يتلا طورشلا يه هذه
 نال ءاهيلع قافتالا متي مل هنإ الإ ةيرجه 1314 ةنس رفص 13 ف كلذو ةينامثعلا

 يف ءيشل ؛مهتموكح اوعدخو مهتين اوصلخي مل حلصلا دقع محب طينأ نيذلا نيفظوملا

 نالوخ يف لافطألا الوه نم بيشت كراعم تلصحو ةيناث برحلا تعقوف ,مهسوفن
 .اهريغو سناو ةميحلاو رامذو ماجرو ناحنسو ءاضيبلا رادلاو

 :نييبسل انهاه حلصلا طورش تبن دقو

 الو هتابلط 2 ًاتنعتم نكي م ىحي مامإلا ةلالج نأ ميركلا ئراقلا ملعيل :لوألا

 .نميلل ًايموق ًاقاثيم نوكتل دونبلا هذه عضو هنأو «لاحملا دارأ

 ًاروتسد طورشلا هذه تذختا دق ةيلاحلا ةيلكوتملا مامإلا ةموكح نال :يناثلاو
 .ءيش يف هب لخت الو روتسدلا اذه بحومب اهلامعأ يف ريست مويلا يهو ءاهمكحل

 نميلا لهأو مامإلا

 نيلهألا عم هفقوم نكي ملو «ةينامثعلا ةلودلا عم مامإلا فقوم نم ناكام اذه

 نايصعلا اوداتعاو ةلودلا ىلع تاروثلا اوفلأ نيلهألا نأل ةلودلا عم هنم ةروطخ لقأب

 لاخي ةيرق خيش وأ ةليبق خيش لك راصو ىضوفلا ىلإ اولامو بئارضلا عفد مدعو
 ةيدأتو هتعاط دابعلا ىلع بجاولا نمو دالبلا يف ديحولا ميعزلا وه هنأ هسفن

 جرخي نأ ءرملا ىلع رذعتملا نم راصو ران نم ةلعش نميلا حبصأف .هل ةاكزلاو بئارضلا
 ةيلهأ بورح دالبلا ف تعقوو ءبهنلاو بلسلا نم ًافوخ هتيب نم لب ال هتيرق نم
 نيفرتعم ريغ ةمامإلاب نوبلاطي ةداسلا ضعب ماقو «سبايلاو رضخألا تمهتلا ةميظع

 نيدلا ديمح مساق نب دمحأ وعدملا همع ءانبأ دحأ مهتلمج يفو ىحي مامإلا ةلالحي
 ممنأ الإ هئادعأ ضعبب اودجنتساو هتمواقمل ًابرح هتلالحل نوفلاحملا فلأو «ينايحضلا

 ينيدلا زكرملا نم هل امب رمألا رخآ يف ىبحي مامإلا نكمتو مهسئاسد يف اوحلفي مل



 مهذحخأي نأو ديدح نم ديب ةاصعلاو راوثلا عيمج يديأ ىلع برضي نأ يويندلاو
 يف دالبلا نمؤي نأ نكمتو «نئاهر مهنم ذحأيو رخآلا دعب دحاولا ردتقم زيزع ذحأ

 مظني نأو ءاهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم دالبلا يف ماظتنالاو ماظنلا رشني نأو نينس عضب
 ةيمالسإلا ةعيرشلا بجومب اهماكحأو اهرومأ يف عيمج يف ريست ةيمالسإ ةيندم ةموكح

 ةكلمم اهئازجأ نم فلأف هناطلسل نميلا عمج تعضخ دقف راصتخالابو

 ايسورو ايلاطياك ةمظعملا ةلودلا تفرتعا دقو «أمات ًالالقتسا ةلقتسم ةيمالسإ
 هب مئاقلا ةمظع ىلع لدي ليلج لمع اذه نأ قحلا رمعلو .ةكلمملا هذه ايناطيربو

 نأ ةنس 500 ةهرب يف نكمتت مل -ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود- ةينامثعلا ةلودلاف «ةرادتقاو
 هتعاجشو هئاكذب ىبحي مامإلا ةلالج نكلو ءاهناطلسل هعضختو نميلا ىلع يلوتست
 .اهيف ةيبرع ةكلمم ةماقإو هدالب لهأ عيمج لمش عمج نم نيئنس عضب يف نكمت هتادافمو

 ىلإ لقتنا نآلاو .راصتحاب اهتفصو ميظعلا يوقلا كلملا اذه لمعأ ضعب هذه

 .ةفلتخملا هفقاوم يف هتلالج فصو

 لوثملب فرشت نأب هتلالج يل نذأ ءاعنص انلوصو ىلع مايأ ةثالث يضم دعب
 هذبنو هتشيع ةطاسبو «هتيطارقعدك ةريثك ءايشأ هنع تععم دق تنكو هيدي نيب

 .حلا ...ةغوارملل هضغبو «ةلالحلا بحاصك ميخضتلا ظافلأ عامسل ههركو ةمظعلل

 يذلا ميظعلا ذفلا لحرلا اذه ةيؤر ىلإ قوشب رعشأ قيرطلا ف تنكو ءرهظلا دهعب
 فيرشلا ماقملل يجراخلا بابلا ىلإ تلصو «ريثكلا ءيشلا هنع تعم املاط

 ءاجف سارحلا ريبك مالكلا اذه عمس .مامإلا انالوم ةلباقمل لوحدلاب هل حومسمو نالف

 :لاقف "كب هيزن" :ينع يدنجلا هباجأف ؟كترضح مسا ام :لاقو انوحن هاطخ ًاعرسم

 لصو ىتح قئاقد عضب الإ يه نإو ءكمودقب مامإلا "ربخن يأ" (!!بّنس ءانسح

 :ةينميلا ةيماعلا يف ينعتو ؛ةددشم ةدحاو نونب ءبّئس :باوصلاو «نينونب (بننس) فلؤملا اهبتك :بّتس (1)

 انثعو .ُرهّدلا :ةبنّملا ”(بنس) :ناسللا يف ءاج ءحيصف لصأ تاذ يهو ءةظحل رظتنا وأ ءفقوت



 ةحسف ىلإ هنم تلحدو يحراخلا بابلا تيطخت .يلوحدب نذأف مامإلا ىلإ يدنجلا

 .مهسولخ اهضعبو مهمونل اًنولمعتسي اهضعب سرحلاو دونجلل فرغ عضب اهيف ةريبك
 هبناج ىلإ مئاق ليطتسم شوح ىلإ هنم تحرخ مث رخآ باب ةحسفلا هذه نم تحلو

 باب دجوي «ةيبرغلا ةهجلا ٍِق يأ هردص قو «ةبتكلاو نيفظوملا ضعب بتاكم يبونجلا

 نم سارح هيلعو ءفيرشلا مرحلا رادو مامإلا يارس ةقيدح هفلخ مئاق ليمج دوسأ

 ضعبل بتاكم رصقلا نم ةيلامشلا ةهجلا يف دجويو «هلوحدب دحأل نذؤي الو دونجلا

 فصتنم يف دجويو ءيكلساللاو يكلسلا فارغلتلا زكرمو ديربلا ةرئادو نيرومأملا
 صاخ حانج ىلإ هيلع ءرم ا دعصي دوسألا رجحلا نم ينبم عساو جرد ريبكلا شوحلا

 هيفظومو مامإلا ةلالج بتكم وهو "روصنملا ميخملا" مسا هيلع قلطي يارسلا نم

 .هئارزوو هباتك رابكو

 ةينرعلا دالبلا ةئرجتر كشسَي
 ةلالج باجح دحأ هفصنم يف ينلبقتساف روصنملا ميخملا جرد ىلع تدعص

 جردلا رخآب انررمف يمامأ دعصو ًالهسو ذلهأ :لاقو .يلالج نسحم وعدملا مامإلا

 ىلإ مئاق قاور يأ «ةليوط ةحسف ىلإ هانيطختو ةلينملا بايثلا يوذ دونحلا نم سراحب
 باب مامأ قاورلا فصتنم ِِق بجحلا فقو .ةقلغم امباوبأ عيمج ةريثك فرغ هبناج

 يلحر نم يئاذح تحرخأقف « «لضفت ايه :لاقو (حوتفم هفصنو قلغم هفصن ريغص

 سلج ةليطتسم ةفرغ ف يسفن تدحجوف بابلا تلحدو .نميلا يف ةداعلا ىه امك

 مهايحم ىلع ودبت ًالحر رشع ةعضب يمجع داجسو ةريثو شرف قوف اهيناوج ىلإ

 .تافي تلا سيئر وأ «باتكلا سيئر ةفرغ ف يسفن تلحخف « «لبنلاو ةمظعلا ءاميس

 سلجي ناك ثيحب ةفرغلا فصنم ىلإ ةتباث مدقب تمدقت مث ةظحل يرمأ يف تكبتراو

 تامالع ضعب هيف ؛هجولا ريدتسم نوللا رمسأ مسجلا لدتعم ةعلطلا يمب روقو لحجر
 ًاسيطنغم نكاح دقت نيوادوس نينيعو ريبك سأرو ريغص مفو نييلاع نيبج وذ «يردجلا

 كنأ ءءاتلا ةدايز ىلع لدي :لاق .هيوبيس لوق ىلع ٌةقْخْلُم ٍةتبئتس يف ءاتلا ؛ةبقح يأ ةتيئتمو ةبثس كلذب

 ىضم :لاقيو .ثبانس عمجلا يف مهلوقل «ةتبينس لوقت « «ريغصتلا يف تبنت ُءاتلا هذهو «ءةبذس لوقت

 ."ةهزُب يأ «ةبئنم وأ ءرفذلا نم ٌبْنَس



 ًاهجوم تلقف «ةريغص لحرأو ديأو ةريدتسم ءادوس ةيححو ضيرع ريصق فنأ هل ءأرونو
 .مكيلع مالسلا : هوحن يباطح

 تسلجف ءاوسلجاو اولضفت ءءاج دق نم هللا ايح «مالسلا كيلعو :ينباحأف
 نأ ىسع نم ةشهدلا ينترتعاو يرمأ يف ترتحاو .ةيمجع ةداجس ىلع همامأ

 !؟باجحلا سيئر وأ باتكلا سيئر وه وأ ءارزولا سيئر وه له «لحرلا اذه نوكي
 تقولا اذه لالخ يف تنكو «قربلا رورمك يتليخم يف ةيماهفتسالا ةلئسألا هذه ترم

 قاروألا نم أمزر هرمأ يف ترح يذلا لحرلا اذه مامأ تيأرف «يلوح ئش لك بقارأ
 هذه صضفي لحر هيدي نيب سلجبي ناكو ًايط يوطم اهضعبو داجسلاك فوفلم اهضعب

 هلوح نيذلا ىلإ اهيقليو اهضعب أرقي ناكف «ةدحاولا دعب ةدحاولا هل اهمدقيو قاروألا
 بتكت نأ بجي يتلا ةبوحألا اهضعب ىلع يلمي ناكو راسيلا تاذو ينميلا تاذ

 بجاحلا اهطقتليف همامأ اهحرطيو ءاهضعب ىلع هديب بتكي ناك ًانايحأو ءاهيلع

 هب اذإف متاخلا ىلإ يفحخ فرط نم ترظنف ءصاخ متاخب اهمتخيو رمحأ لمرب اهلمريو
 «يسلجم يف تلدتعاف «ةفيرشلا ةرضحلا مامأ ينأ لاحلل تكردأف مامإلا ةلالج متاح

 :لاقو ؛يوحن هرظن لوحو لمعلا نع فقوتو يفقوم بيجعلا هئاكذب هتلالج كردأف
 !ندمتلا نم ءيش اهيف سيلو «ةريقحو ةريقف اهنإ ؟نميلا دالب متدجو فيك

 تقولا يف مكدالب نوكت امبر «ةلالحلا بحاص اي ندمتلا رش هللا انافك :تلقف
 ءاملالقتساو اهتيرحب ةينغ كش ام نود اهنكلو ؛ةيداملا ةورثلا ثيح نم ةريقف رضاحلا

 مهدالب ةيبرغلا ةلودلا تحستكا نيذلا برعلا رشاعم نحن اهيلع مكطبغن ةمعن هذهو

 ؟ًابادتنا هتمس يفيكلا مكحلا بورض نم ًابرض اهيلع تضرفو ارادتقاو ةوق اهتلتحاو

 ؟كدالب نيأو :لاقف

 .ماشلا :تلقف

 ؟قشمد ةنيدم يف ىرج اذام :لاقف

 ىمظعلا برحلا مايأ ذنم اهتصق هيلع تصصقو «يسأر طقسم قشمد :تلقف

 .خيراتلا كلذ ىلإ

 هذه نم ءايشأ انغلب دقل ىللاب الإ ةوق الو لوح ال .ءبيجع «بيجع :لاقف

 .اهقدصن ملف رابخألا



 .اهنم رثكأ اوقدصو ءاهوقدص :تلقف

 ؟مكودعاسي ملأ «ءافلحلاو :لاقو .ًاريثك لقوحو هركنتساو كلذ عظفتساف

 ىلع مهنيب قافتالا متو مهتملك تعمجأ ءافلحلا نإ ,يالوم اي الك :تلقف

 ةلودلا نع تخلس يتلا ةيبرعلا دالبلا اوذمخأو (ايكرت يأ) ضيرملا لحرلا ةكرت ميسقت
 «دالبلا هذه نم رثكأ وأ رطقب مهنم دحاو لك تصتخاو .مهنيب اهومسقو ةينامثعلا

 عفادملا ناك مايأ «قيضلاو ةدشلا مايأ برعلل اهوعطق يتلا مهدوهع امأو ,مهدوعو امأو

 «نزو الواهل ةميق ال قرو تاصاصق تحبصأف ضرألاو ءامسلا ُق علعلي يناملألا

 :ًالئاق ثيدحلا يرحب ريغو ءأريثك لقوحو ًاليلق هتلالج قرطأف

 ؟قيرطلا يف مكل لامعلا ةلماعم تناك فيكو ؟نميلا درب متدجو فيك

 انكو الإ ناكمب انلزن ام هللا دمحلاو اننإف .مكتلالحل ركش فلأو اركش :تلقف

 ةنسلأ انحبصأف «بجاولا نم رثكأب انوحن عيمجلا ماق دقو ,ميركتلاو ةوافحلا عضوم

 .نميلا نم ةدورب دشأ اندالب نأل انقياضي ال هنإف دربلا امأو ,مكتلالح ركش

 ؟مكراد يف نوحيرتسم متنأ لهو ؟اهءاضق نوديرت ةجاح نم له :لاقف

 ىلع مكتاتافتلاو مكراظنأ بسحب اننإ مامإلا انالومل ركشلاو هللا دمحلا :تلق
 ىركذك اهظفحتل اهيحاوضو ءاعنص يف روصلا ضعب روصن نأ بعغرنو «ماري ام ةياغ

 .انأ يادع ام تكش نمو تئش ام روصت نأ كل :لاقف

 ةلالج نإ :لوقأ ريوصتلا ةبسانمبو ,تفرصناو هتعدوو هفطل ىلع هتركشف
 ضعب يف هل اهارن يتلا روصلا هذه امو ؛هروصي نأ دحأل هتايح يف حمسي مل مامإلا

 يف ال مامإلا هبشت ال يهو اهيعضاو ةليخم اهتمسر ةيلايخ ةروص الإ دئارجلاو تالحملا
 .ريثك الو ليلق

 يف ٍتادهاشم ضعب هل فصأ روصنملا ميخملا نم ميركلا ئراقلاب جرحأ نأ لبق
 ةعبس وحن اهلوط غلبي ةليطتسم ةفرغ وه :صاخلا مامإلا بتكم وأ روصنملا ميخملا

 «نولملا جاجزلا تاذ ةريبكلا ذفاونلا ضعب اهيفو «راتمأ ةثالث وحن اهضرعو «راتمأ
 يمجعلا داجسلاب ةشورفم اهضرأو (صق) هل لاقي يذلا سلكلاب ةضيبم احتاردجو
 هتبتك سلجيو ءيلامشلا طئاخلا برق اهفصتنم ف مامإلا ةلالجح سلجيو «سفانطلاو



 ةيمجع ديجاجس ىلع ؛هراسي ىلإ ةعبرأو هنيمي ىلإ ةعبرأ .هلوح هتلود لاحر رابكو
 ءولمم راخفلا نم ريغص قيربإ مهنم دحاو لك مامأ دحويو «ةريثو شرف قوف ةدودمم
 ىلاو «ةميدقلا شوقنلاو ةيبرعلا ةباتكلا ضعب اهيلع ةليمج ةيساحن ةقصبم هبناج ىلإ ءام

 تاقلا نوغضمي يأ «نونزخي ةبتكلا عيمجو «تاقلا نم ريبك ةمزر رمخآلا بناجلا
 ءمهنم دحاو لك مامأ ًاسيدكت ةسدكم قاروألا تيأر دقو ,دحاو نآ يف نولغتشيو

 ةلالج امأو دوسأ ربحو يداعلا ضيبألا بصقلا نم مالقأب اهيلع نوبتكي مهو
 كرت دق هتلالج نأل يراخف قيربإ الو تاق همامأ دجوي الو ءربح ملقب بتكيف مامإلا

 ةكتسملا عون نم ةكلع لامعتسا يف ذخأ دقو «ةيبط ةراشإ ىلع ءانب تاقلا لامعتسا
 .تاقلا نم ًالدب ةيلستلل نايحألا ضعب اهغضمب

 ةريغص ةلواط همامأو جاردألا نم ريثك هيف ريبك بتكم هتلالج راسي ىلإ دحويو
 ًاماسح رادجلا ىلع هفلخ قلع دقو يدلبلا درولا رطعب رطعم ءام ةءولمم ءام ةجاحزو

 يف لغشلا تقو يف هسابل امأو (ريتش) عون نم ةريصق ةيواسمن ةيقدنبو امرك اينامي
 هدي عباصأ نم عبصإ يف سبليو ةينطق ةيقاطو طيسب يريرح بوث وهف روصنملا ميحملا
 .رمحأ يامي رجح اذ ًامتاخ ىرسيلا

 ةناتكلا ةهقي

 ةباتكلا ةقيرط نع فلتخت نميلا يف ةباتكلا ةقيرط نأ انه ركذن نأ ردجيو
 :اهعيمج اهيف ةباتكلا نوؤدبيو «روصنملا ميخملا ُِق قاروألا ضعب تيأر دقو ءاندنع

 ةباتكلاب نورودي مث «ةلمسبلا تحت رطسأ ةعضب نوبتكي مث «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ليجبتلاو ميظعتلا ظافلأ لمعتسا نم نورثكيو «يورك لكشب رطسألا هذه لوح

 اوبتكي نأ دعبو «ةريثكلا يشاوحلاو يفاوقلا نم دحاو باتك ولخي الو ؛تافدارتملاو
 وأ مهمازح يف اهنوعضيو ةراجيسلا نحن فلن امكأفل امتوفلي هبشأ ام وأ ةلاسرلا

 .هيلإ اًهاسرإ دوصقملا لحما ىلإ اهاسرإ راظتنا يف مهتمع

 جورخلا ديرأ بابلا وحن قاورلا يف ترسو روصنملا ميحخملا نم تحرخ
 ةعوضوم اهضعبو فوقسلا نم ةالدم اهضعب «ةيئابرهك حيباصم قاورلا ف تدهاشف

 دالب عيمج يف ةدوجوملا ةديحولا حيباصملا يه امنأل ًاريثك يرظن تعرتساف «ناردجلا ف

 اهتيطغأو ءادج ةئيدر اهكالسأو ايلاطيإ تاعونصم نم ام اذإف ًاديج اهتلمأت ؛نميلا



 اهارجمو ءارمسأ نم مامإلا ةلالحل نايلطلا اهبلح دقو «صاحخ (ومانيدب) رانت يهو ءأدرأ

 ًالئاط ًاغلبم مامإلا ةلالج ْتَقَلك دقو ءاهل تايراطب الو رمتسملا عونلا نم يئابرهكلا

 .رصم يف اهلثم نمت فاعضأ ةعبرأ ىلع ديزي لاملا نم

 سيلقلا ةسينك

 ىتليل تيضقو ؛هفطلو هتيطارقميدو مامإلا ةلالج يف ركفأ انأو انراد ىلإ تدع

 روص اهيف تروصو ؛ءاعنص ىلإ ًاركبم تجرح حابصلا يفو ؛حارشنالاو ةحارلا ةياغ ف
 ىلإ صاخشألاو عماوجلاو قاوسألاو ةميدقلا ةيريمحلا لزانملا ضعب ةروص اهمهأ ةريثك
 هذهل نولوقيو تارجش عضبو ةريبك رفح هيف ناكمب يفاوط ءانثأ يف تررمو ؛كلذ ريغ
 ءايلا نوكسو ماللا رسكو فاقلا حتفب (سْيِلَقلا (!!ةقرُع) رضاحلا تقولا يف ةرفحلا
 نم دارأو (27يشبحلا حابصلا نب ةهربأ اهانب يتلا ةسينكلا يهو ,ةلمهم نيس اهرخآو

 نب نيدلا مراص ديسلا اهفصو يف لاق دقو ءاهيلإ ةبعكلا نع سانلا فرصي نأ اهئانب
 ةهربأ ةسينك سيلقلا" :هتصالخ ام «ةئامعستو ةرشع عبرأ ةنس قوتملا ريزولا ميهاربإ
 مهعضخأو نميلا لهأ لذتسا دق ةهربأ ناكو ءاهئانب عافترال كلذب تيم يشبحلا

 راجحأ نم سيقلب رصق يف ام لقنب مهرمأ ةسينكلا هذه ةرامع ىلع مزع املف

 اهانبو ةعبرم اهلعجو ةسينكلا ناينب يف دج مث «عزجم ماحرو ةضفلاو بهذلاب ةشوقنم
 اهنم رجحف :ةنولم اهلعحو ءاهقابطأ يف ةربإلا لخدت ال ةشوقنم ةراجحلا كلتب

 (ًالصفم) اهرئاد لعجو ءدوسأ رجحو قرزأ رجحو ضيبأ رجحو رمحأ رجحو «رضخأ
 مقن لبح نم اهبلج قيرب اهل دوس ةراجحب ماحرلا قوف (لصف) مث ؛ةفصلا هذه ىلع
 هنم لخدملا ناكو ؛عرذأ ةتس طئاحلا ضرع ناكو ءاهيلع فرشملا ءاعنص لبج وهو
 جاعلا نم هدوع ًاعارذ نيعبرأ ضرع يف ًاعراذ نونامت هلوط ةسينكلا فوج ف تيب ىلإ
 هلوط ناويأ ىلإ تيبلا كلذ نم لحدي مث .ةضفلاو بهذلا ريماسم هيفو شوقنملا

 مث ,ةضفلاو بهذلا بكاوكك ألألتت ةيجاع دوقع هراسي نعو هني نع ًاعارذ نوعبرأ
 جاعلا نم ربانمو ةضفلاو بهذلا نم ًانابلص اهيف بصنو اهفوقسو امناردج بهذ

 ةرفح نع ةرابع ةميدقلا ءاعنص يف سيلقلا ةسينك عقوم ناك دقو ؛ةرفحلا :ةينميلا ةيماعلا يف ةقرغلا (1)
 .حالسلا رصق نم برقلاب مدقلا ةرك بعلم مجح براقت ةريبك

 ةهربأ ريغ يريمحلا حابصلا نب ةهربأف ءيشبحلا ةهربأو ؛يريمحلا حابصلا نب ةهربأ نيب فلؤملا طلخ (2)

 .ورمع نب ناسح دعب يلو «ةيلهاجلا يف نميلا كولم نم يبرع :لوألاف ؛ليفلا بحاص (يشبحلا)
 .مرشألا ةهربأب اضيأ فرعيو ؛سيلقلاو ليفلا بحاص :يشبحلا يناثلاو



 دقوتو رولبلاو ةضفلاو بهذملا نم ليدانق اهيف لعحو ًاباهتلا بهلت تراصف ءاهريغو
 ةهربأ كله املف «ةضفلاو بهذلاب حفصملا جاعلا نم امباوبأ لعجو ؛ناهدألا بيطأب

 الف تايحلا املوح 0 ةيسنكلا هذه لوح ام رفقأ قزمم لك ةشبحلا تقزمو
 نم ءيشب ٌّمه نم نأ 0

 مايأو مهنع هللا ضر ةباحصلا نمز ف كلذك ةسينكلا هذه لازت و ؛ممل هباصأ كلذ

 ٌالماع (!!ءيبرلا نب د سايعلا ثعبف «هرمأ هل ركذف «حافسلا سابعلا يبأ نمز ىلإ ةيمأ ينب

 .سانلا فاخف امجارخب رمأ نأ ثبلي ملو «ةدالدلاو مزحلا لهأ هعمو هلصوف «نميلا ىلع

 لمح ميظع لام اهنم عمتجاف ديدش بعرو لجو ىلع اهوبرخف اومدقت اموق نأ مث
 لهأ دادزاف ماذجو نونج نم مالآلا نم بورض اهوبرخ نيذلاب تلزن دقو حافسلا ىلإ
 .اهربخ عطقناو اهمر افع كلذ دعب مث «كلذب ًاريطت نميلا

 سيلقلا ةسينكو توفاي

 يتلا ةسينكلا امنإ" :()هرصتخم ام سيلقلا نع "نادلبلا مجعم" يف توقاي لاقو

 هنمو ءاهولعو اهناينب عافترال سيلقلا تيم نميلا ءاعنصب حابصلا نب ةهربأ اهانب

 جاحزلاو ةضفلاو بهذلا اهشقنو ةهربأ اهانب هنإو «سوؤرلا ىلعأ يف امتأل سنالقلا

 سوؤرك سوؤر هل ابشخ هيف لعجو رهاوجلا فونصو غابصألا ناولأو ءاسفيسفلاو
 فشك اهديع موي ناك اذإف ًاسنرب ةبقلا جراخل لعجو غابصألا عاونأب (!اهللكو سانلا
 ةهربأ ناكو ءرصبلا فطخت داكت ىتح اهغابصأ ناولأ نم اهماخر ًالألتيف اهنع سنربلا
 ناكو ءرَحّسلا نم عاونأ اهيف مهمشحو «ةسينكلا هذه ءانب يف نميلا لهأ لذتسا دق

 سيقلب رصق نم بهذلاب ةشوقنملا ةراجحلاو عزمملا ماحرلاك ءانبلا تالآ اهيلإ لقني

 اهيف ناكو «خسارف ىلع ةسينكلا هذه عضو نم ناكو «مالسلا هيلع ناميلس ةبحاص

 بصنو «ةسينكلا هذه ءانب نم هدارأ ام ىلع كلذب ناعتساف مهكلم راثآ نم اياقب

 امتاينب عفري نأ ديري ناكو «سونبألاو جاعلا نم ربانمو ةضفلاو بهذلا نم ًانبلص اهيف
 نأ لبق سمشلا تعلط اذإ لماعلا يف همكح ناكو ؛ندع ىلع هنم فرشي ىتح

 اذهب ليلق دعب فلؤملا هركذيسو .حافسلا سابعلا يبأ لاخ ءيثراحلا دايز نب عيبرلا :نادلبلا مجعم يف (!)
 .يومحلا توقاي نع مسالا

 .(سيلقلا) :نادلبلا مجعم (2)
 .اهككلو :نادلبلا مجعم . يف )3(



 سمشلا تعلط ىتح موي تاذ مهنم لحر رخأتف .هدي عطقي نأ هلمع يف ذخأي

 عطقي نأ الإ ىبأف اهنبال عفشتست هيلإ تعرضتف زوجع ةأرما يهو دمأ ةعم تواكيف

 نم كيلإ كلملا راص امكو كريغل ًادغو كل مويلاف مويلا كلوعمب برضا :تلاقف هدي
 سانلا نعو اهدلو نع افعو اهتظعوم هتذحأف «كريغ ىلإ كنم ريصيس كلذكف كريغ

 هيف ركذيل كلام نم كل اذه تينب" :دنسملاب احباب ىلع بتكو دعب اميف لمعلا نم
 ."كدبع انأو كمسا

 ملو ةسينكلا هذه لوح ام رفقأو قزمم لك ةشبحلا تقزمو ةهربأ كله املو
 ًائيش اهنم ذحأي نأ دارأ نم لك ناكو «تايحلاو عابسلا اهوح ترثك دحأ اهرمعي
 ةضفلاو بهذلا نم تالآو ددعلا نم اهيف امب دهعلا كلذ نم تيقبف نجلا هتباصأ

 نامز ىلإ ًائيش اهنم ذخأي نأ دحأ عيطتسي ال لاملا نم ريطانقلاو ةرفاولا ةميقلا تاذ
 ىلع هلماع يئراحلا دايز نب عيبرلا هلاخخ اهيلإ ثعبف اهرمأ هل ركذف حافسلا سابعلا يبأ

 تالآلا نم اهيف ناك نم جرختسا ىتح دللاو مازحلا لهأ نم ًالاجر هبحصأو نميلا
 .اهريخ عطقناو اهمسر افع ىتح اهيرخو لاومألاو

 ةيريمحلا راثآلا

 نأل نوملسملا امبرخ دقو «ةميظعلا ةيخيراتلا ةسينكلا هذه رمأ نم ناك ام اذه
 ظح نكي ملو «ةكم يف مهتبعك نع نيملسملا رظن لوحي نأ اهئانب نم دارأ ةهربأ

 اهلك راثآلا هذه نويناميلا مده دف ةسينكلا ظح نم نسحأب ةميدقلا ةيريمحلا راثآلا

 مهزانم امب اونبو ةديجلا ةريبكلا هراجحأ نم ًاريثك اولقن هومدهي مل يذلاو ءاهرثكأ وأ
 ريثك دجوي لازي الف نميلا فارطأ رئاس يف امأو ءاهدحو ءاعنص يف اذه ,مهعماوجو
 (!اقيضلاو ناوعك ىرق يف ةينبألا ضعب تدهاش دقو :؛ةميظعلا ةيريمحلا ةينبألا نم

 نميلا ةينبأ نع ةميدقلا ةيريمحلا ةينبألا زاتمتو (ةاهريغو لباقلا يداوو ميريو رافظو
 دقو .ةسدنهلا لامجو عنصلا ناقتإ نم ءيش اهيف سيلو ءاهعاستاو اهربكب ةيلاحلا

 هذه ةرايز نم نكقمتأ مل ينكلو سيقلب رصقو أبسو برأم نع ًاريثك ائيش تعمس

 لعللو ءمسالا اذهب نميلا يف قطانم دجوت الو ؛عوبطملا لصألا يف امهتدجو اذك :قيضلاو ناوعك (1)
 ...ناوعسك يأ ءنيضو ناوعس :دارملا

 ىلع رمرملا نم توحنم صخش رافظ ةيرق خيش دنع دجوي هنإ سانلا نم دحاو ريغ يل ىور دقو (2)
 .(فلؤملا) ءاقنعلا لثمي لكش



 ال يتلا ةشحوتملا لئابقلا نم اهتاكسو بتتسم ريغ لازي ال اهيف نمألا نأل (!)ةقطنملا

 طغت ذحأب تيفتكا كلذلو ءأمات ًاعوضحخ مويلا اذه ىلإ مامإلا ناطلسل عضخت

 ميركلا ئراقلل دروأسو ءاهيلإ اولصو نمم ةميدقلا ةيرثألا ةقطنملا هذه نع تامولعملا

 .يولع نمحرلا دبع نب دمحم فيرشلا ثيدحب ًائدتبم اهنع ثيداحألا ضعب

 برأمو أبس

 هبحصي برأمو أبس ريمأ يولع نمحرلا دبع نب دمحم فيرشلا موي تاذ ينراز
 انحفاصتو انفراعت ام دعبو ؛يدامح دمحأ جاحلا نب دمحأ هل لاقي ءاعنص نم لاحر

 ةلودلا جورخخ ذنم يأ ءًاماع نيرشع ذنم ءاعنص ىلإ لخدي مل هنإ :ريمألا لاق
 ًامكاح مهضعب هنيع دقو محتاوشابو كرتلا ةالو فرعي ناك هنإ :لاقو ءاهنم ةينامثعلا

 ًارانيد نيثالث وحن يأ ءلير 400 ةردق ًايرهش ًابتار لوانتي ناكو «برأمو بس دالب ىلع
 كلت ىلإ ًايكرت ًاطباض هعم ذحأي نأب ةالولا دحأ ةرم تاذ هفلك دقو بهذ ًاينامثع

 بغرأ انأ :هل تلق .ًأماس ءاعنص ىلإ هداعأو مايأ ةدع هدنع هاقبأو هعم هذخأف «دالبلا

 حمسي نأ نينمؤملا ريمأل لقو ,ةعسلاو بحرلا ىلع :لاقف كانه ىلإ بهذأ نأ ًاريثك
 يل حمسي نأ هتوجرو نينمؤملا ريمأ تلباق ءقدهع ىلع كذآ انأو باهذلاب كل

 ال ام لصحي نأ ىشخيو «ئلع ىشخي هنإ :هتلالج لاقف «لحرلا اذه عم باهذلاب

 يسفنب لازت الو ءضضم ىلع رمألا اذهل تلثتما ءاهيلإ تبهذ انأ اذإ هابقع دمحي

 .امهرزأ مل ينأل أبسو برأم ركذب تعم املك ةصغ

 عستم داو يق مئاق دسلا نإ :لاقف «ميظعلا دسلا نع يثدحي نأ ريمألا تلأس

 دقو .ًارتم 350 وحن هضرعو ًارتم 25 يأ «ةماق 15 وحن هولع غلبيو نيميظع نيلبج نيب

 ءامئاساسأ ىوس انه نارادحلا نم قبي ملو لبجلا ةفاح ىلع ينبملا هبناوج دحأ نم مدحت

 بناح ىلإ مئاق سيقلب رصق نإ :لاقف ؟دسلا اذه نم سيقلب رصق نيأو :تلقف
 ناك يذلا ءاملا عبن ىتح سيقلب رصق برق نم دجويو «ةديعب ريغ ةفاسم ىلع دسلا

 ودغتو حورت سيقلب ةكلملا تناك ضرألا تحت قفن ميظعلا دسلا اذه نازح يف بصي
 دجويو «(2مويلا اذه ىلإ نايعلل ةيداب لازت ال هراثآو ءدحأ اهاري ال ىتح عبنلا ىلإ هيف

 .(فلؤملا) هذه يتلحر نم يناثلا ءزجلا يف ًالصفم اهنع تبتكو كلذ دعب اهترز )١(

 .برام لماع تاغلابم نم وهو ءركذ يأ قفنلا اذه لثمل دجوي ال (2)



 لامجو لاغبو ناسرفو ليخ ليئامت رصقلا ةيحان نم قفنلا لوأ يف راثآلا هذه نم
 راجحألا نم سيقلب رصق اياقبو ءرمرملا نم قفنلا فقسو ءرمرملا نم اهعيمج ةروفحم
 رصق هنأ لاقي ناث رصق سيقلب رصق نم برقلاب دحوي هنإ :لاقو «رمرملاو ةنولملا
 ينبم ةعبرألا هناردج نم رادج لك ءأميظع ًارحح رشع يننا نم ىنبم وهو «ناميلس
 .راجحأ ةثالث نم

 ميهاربإ نب نيسح ديسلا ثيدح

 ءاهيلع ًالماع يننيعو ءأبس ىلإ باهذلل مامإلا ةلالج ينبدتنا :لاق أبس ةقطنم
 اهيف رصنلا ناك «ةريثك كراعم دالبلا كلت لئابق نيبو اننيب عقوو ءًارورسم أحرف تبهذف
 اهانلسرأ ةنيهر نيعبس مهنم انذحأو ,مهحاورأ ىلع دابعلا انّمأو دالبلا انحتفف ءانفيلح

 ةلوهجلا ةبيجعلا دالبلا هذه نع انثدح :تلقف .نآلا ىلإ هدنع لازت الو ,مامإلا ةلالحلا

 ءام رمن هيف ىرجيو ءادج ةبصخ هتبرتو ةياغلل ليمج داو أبس يداو نإ :لاقف ؟اعلل
 ربكأو مهارقو نييريمحلا بئارخ نم ريثك ءيش هيتفض ىلع موقيو «ةليوط ةفاسم ىلإ
 ءانبو «(!!(ةدوسلا ةنيدم)و «(ةنمك) ةيرقو (لاع) ةيرق وأ ةبرخ اهمظعأو ىرقلا هذه
 دحاو رجح نع ةيانك بابلاف .بجعأ اًكايانب باوبأو ًادج بيجع ةنيدملا هذه

 لاقيف «دالبلا هذه خانم امأو «رادج لكل راجحأ ةعبرأ نع ةيانك نارادجلاو «توحنم

 فلتخي ملف سيقلب رصق نعو دسلا نع هتلأس مث ءءاعنص خانم نم ةرارح دشأ هنأ
 لهأ حمسي لهو ؟ةميدقلا تايداعلاو راثآلا نع هتلأسف ءأبس ريمأ باوج نع هباوج
 اذإ ةصاخو «ءكلذ ىلع نوضرتعي مهنظأ ال :لاقف ؟تايرفحلا لمعب سانلل دالبلا كلت
 :لاقف ؟تايداعلا نم ءيش مهيدل دحوي لهو :تلقف .اياطعلاو ايادحلاب ءرملا مهمركأ
 تاكيتنالا نم ريثك اهيف رهظيف يضارألا ضعب فرحتو ةميظعلا لويسلا أت ام ًاريثك

 ءانمك :قطنتف ةنمك ةيرق امأ ءفوجلاو برام يتقطنم يف امهل دوجو ال :ةدوسلا ةنيدمو لاع ةيرق (1)
 «مزحلا (ةيريدم) ةيحان لامعأو فوجلا ةقطنم يف اهلالطأ عقت ةبراخ ةنيدم يهو «ةروصقملا فلألاب

 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم :رظنا .(ةبرخلا) مويلا اهل لاقيو ءةيريمحلا راثآلا نم ريثكلا اهيفو
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 ةظاوتلا

 لك .ءاعنص يف ماقت يتلا شيحلا ضارعتسا ةلفح ةدهاشم ىلإ مامإلا ةلالج اعد

 ًاناكم انل صصخو ؛ةضارع ةلفحلا هذهل نولوقيو يارسلا مامأ ةالصلا دعب ةعمج موي

 ءانثأ يف هتلالج هيف سلجي يذلا ناكملا نم ةبيرق يارسلا يف نيفظوملا دحأ ةفرغ يف

 ًانسح ًاييقرت ةبترم اهاندحجوف ةرشع ةيناثلا ةعاسلا وحن ةفرغلا هذه ىلإ انبهذ .ضرعلا

 ىتح ماقملا انب رقتسي داك امو «كلذ ريغو قاروألل بالودو سارك ةدعو بتكم اهيفو
 طلتخ:او يارسلا بابب تفقوو تنأ ةلينملا بايثلا يوذ نم دنجلا نم ةمذرش انيأر
 اهرحب ةيداع ةبرع ف مامإلا ةلالج جرخ ةهرب دعبو «نيلهألا نم ليلق ريغ رفن اهعم

 هدنع دحوي الو ,ةمظعلاو ةخفخفلل أنزو هتلالج ميقي الو :ةمهطملا ءارقشلا ليخلا

 هنأل «كولملاو ءارمألا رابك دنع لاحلا يه امك تافيرشتلاب ةصاخ ةيلاع ةيمر تابرع

 هللا تاولص ميظعلا يب ينلا هدج وذح هتافرصتو هلامعأ عيمج ف وذحي -هللا هظفح -

 ةبرعلا يف هعم بكري ناك «كلذ هبشي ام الو ءانمأ الو (!!نارواي هدنع دجوي الو هيلع

 .مالسإلا فويس هلاحنا نم نانثأ

 ىدأ ثيح ءاعنص يف ريبكلا عماجلا ىلإ سانلاو دنجلا امي طاتخحي ةبرعلا تراس

 يلو مالسإلا فيس دمحأ رماض يبرع داوج ىلع اهفلح راسو «ةعمجلا ةالص هتلالج

 ناك ذإ ةماهتلاو شبح ينبو روسمو نابكوكو ةليوطلاو ةجح ىلع هلماعو مامإلا دهع

 .ءاعنص يف ادوجوم ذئموي
 ذيمالت امهمدقتي هدهع يلو هفلخ داعو مامإلا ةلالج داع ةالصلا ةيدأت دعب

 عفادملا مث لامجلا ىلع ةلمحملا ةريغصلا عقادملاف تاشاشرلاف ةاشملا دونجلاف سرادملا

 يارسلا برقب نئاكلا فيداقشلا باب نم عيمجلا جرن دقو «لاغبلاب ةرورحا ةريبكلا

 ةصاخ ةفرش يف سلحو يارسلا مامإلا ةلالحج لخدو .روسلا جراح ةريبك ةحسف ىلإ

 .ةيكرت ًاناحلأ فزعت همامأ ةفقاو شيجلا ىقيسوم نم ةقرف تناكو ءضرعلا بقاري

 هتيشم يشمي مامإلا ةلالج مامأ رمو فياقشلا باب نم لحخدف شيجلا داع

 نودشني دونجلا ناكو «ةفلتخم ًاناحلأ ىقيسوملا قرف همامأ فزعت تناكو ةيركسعلا



 يدنج 1500 نم ًافلؤم بكوملا اذه ناكو «بيهرلا ليمجلا مهتوصب (ديشنلا) لمازلا
 نم ذيملت 400و «(!!ازويلارتم رشع ينثاو ءأريغصو أريبك ًاعفدم نيئالثو «ةاشملا نم
 ْ .ةيبرحلاو ماتيألا ةسردم ذيمالت

 يف نونعاط يكرتلا شيلا طابض اياقب نم مه طابضلا ضعب نأ تظحال دقو
 ًاراغص ًابابش نييناميلا نم ًاطابض تدهاشو «دعاقتلا ىلع مهتلاحإ بجي نسلا

 ول اذبح اي :تلقو هب رورسلا لك تررسف ىقيسوملا مغن ىلع ةيركسع ةيشم نوشعي
 ميلعتلا هشيج اوملعيل برعلا نم طابضلا رابك ضعبب نيعتسي مامإلا ةلالج ناك
 ناك يذلا مامإلا لماز نع تلأسو .هللا ءاش نإ ًالعاف هاسعف ؛ثيدحلا يركسعلا
 :اذكه ْك ليقف ,همامأ دنجلا هدشني

 هريموينمدبال هيصعيو انالوم رمأ فلاخي نماي

 هامس يف يسري ريلاو هيف لفطلا بيشي موي نم دبال

 بغار دمحم يضاقلا نميلا ةيجراخ ريزو عم ثيدح

 يضاقلا انل دفوأ دقف فويضلا نم دحأل ةرايزلا دري ال مامإلا ةلالج ناك امل
 دقعلا ف لحجر بغار دمحم يضاقلاو «ةرايزلا انل دريل ةيحراخلا ليكو بغار دمحم

 بيدأ «مادنملا نسح ؛نوللا ضيبأ «ةماقلا عبر «ةروصلا ليمج رمعلا نم سماخلا

 زعتو ةديدحلا ىلع افرصتم نيع م ,ماشلا سلبارطل اماممئاق ناك ذإ ةددعتم فئاظو

 .ةيسنرفلاو ةيكرتلاو ةيبرعلا ديجي وهو «نميلا تايفرصتم نم امهريغو
 انشحبو ةريثك ةلئسأ هانلأسو ناورداشلا مامأ لابقتسالا نولاص يف هايإو انسلج

 نوؤشلا عيمج ىلع فقاو ينامي لحجر هنأك ليصفتلاب اهيلع انبيجي ناكف ةريثك اثوحب هعم
 .نميلا ةيحراخم ريزو مويلا لغشي وهو

 ؟تاقرطلا ةيناميلا ةيموكحلا دبعت ال مْ (س)

 .اهركذ قيس ءشاشر عفدم :يسنرف لصأ نم ةيكرت :زويلارتم (1)



 عفادملا رج ىوس ةينامثعلا ةلودلا مايأ تاقرطلا عفانم اوري مل نييناميلا نأ (ج)

 .نآلا اهديبعتب نيلابم ريغ نييناميلا دحب كلذل ,دونحلا قوسو

 ؟ءاعنص-ةديدحلا قيرط ديبعتب مامإلا ةلالج ركفي ملأ (س)

 «شفاعب رمي قيرط فشكل ةرم ينلسرأو ؛ءكلذ يف هتلالج ركف معن (ج)

 «لقحلا «شفاع «ءاوللا «قماسب 0 يهو اهديبعت رشابن اندكو قيرطلا هذه تفشكف

 رومألا ضعب ذعتقو تثدح نكلو «ةديدحلا «لابُع «ةمانملا تيب «ةريعج (ةعصرلا

 ميمصتلا اذه ذفن هنأ يرورس يعاود نمو ,ديكأت لكب ةديدحلا ىلإ قيرط ديبعت ىلع
 راصو نميلا نم يعوجر دعب ةديدحلاف ةجحب رمت ةديدج ًاقيرط دبعو رمألا ةياحت يف
 ؟دحاو موي يف ةديدحلاو ءاعنص نيب عئاضبلاو باكرلا لقنت نأ تارايسلا ناكمإ ف

 .ريعمب رمت ةيناث اقيرط اودبع نآلاو

 ؟نميلل طئارخ مكدنع دجوي له (س)
 اهعضو ةطيرخ ىلع ةرم ترثع ينكلو .لندنع طئارخ دجوي ال الك (ج)

 ندنل يف ةيزيلكنإلا طئارخلا راد اهعتضو يتلا ةطيرخلا ىلع متعلطا له (س)

 ؟هريغو ةيناطيربلا شيلا طئارخ ضعب نع القن

 .اهيلع علطأ مل ءالك (ج)

 ؟طئارخلاب متهأ اذامل هترضح ينلأسو

 ةيناطيربلا طئارخلا راد عنص نم نميلل ةطيرخ ىلع ترثع ينأل :هل تلقن
 هنأل :الوأ ,حلفأ ملف ىلإ ..لابجلاو يضارألا ىلع اهقيبطت تلواحو يعم اهتبلجو

 ءاج ةيزيلحنإلا ىلإ ةيبرعلا نم ءامسألا لقن نأل :ايناثو ,ةحداف تاطلغ اهيف دحوي
 .مارملاب يفت ةطيرخ دوجو مدعل فسآ هنإ :هترضح لاقف «هتءارق نكمي الو ًاهوشم

 ؟نميلل ةيفارغج بتك دحوي له (س)

 .بولطملا ىنعملاب بتك دحوي ال (ج)



 نييلصألا هناكس نم مه لهو ؟نميلا يف دوهيلا ةقيقح نم نوملعت اذام عسر

 ؟هيلع ءالخد مأ

 نميلا ىلع نوينامورلا بلغت املو عءامدقلا نميلا ناكس نم دوهيلا نإ ج١

 اوناكو :مهمظعم ملسأ مكزوح ِق هولحدأو نميلا نوملسملا حتتفا امو ءمهضعب رصنت

 .("!مهنوجوزيو نيملسملا نم نوجوزتي اميدق
 ةلئسأ هرودب وه انّلأسو ءثيدحلا اذمب بغار دمحم ىضاقلا انيلإ ثدحت ام دعب

 ةريثكلا هتلئسأ نم انملع دقو .فرصناو انعّدو ءيجراخلا ملاعلا ةسايسب قلعتت ةددعتم

 .اهنم ءيش هتوفي الو ةيلودلا تاسايسلا ىلع فوقولا لك فقاو هنأ ةقيقدلاو

 ”|نميلا ةيفارغج

 ةفرعم نميلا دالب ةفرعم ىلإ لوصولا ىلع يصرحو ايفارغجلاب يعولو ةدشلو
 هنايدوو هلئابقو هلابجو نميلا رمنأ نع ممب لصتأ نم عيمج لأسأ تنك ةحيحص
 ..خلإ..خلإ

 ةفلتخم تاقوأب يتاركذم يف هتنودو اهنم ريثكلا ءيشلا ةفرعم ىلإ تلصوت دقو
 :ليثمتلا ليبس ىلع اهنم ًائيش ميركلا ئراقلل ركذأ اذ انأاهو

 نارمعو ةجح لامشلا نم امب طيحيو ,ءاعنص يه ()نميلا ندم مهأ نإ

 الثو مابشو نابكوك يلامشلا برغلاو برغلا نمو ءشيرع وبأو ةدعصو ثوحو ةراهشو
 ىلإو «ديبعلا ةنيدمو اخملاو ةيديزلاو لجابو ةرهزلاو ةرينملاو ةحخانمو (!تيوحم او ةليوطلاو
 ,ةيوامو ةبطعقو ةدسلاو ينايسلاو زعتو بإو دجلاو ميريو رامذو ربعم ءاعنص بونج
 .فوحلاو (!ءاضيبلا رادلا قرشلا ىلإو

 .قالطإلا ىلع مهنم اوجوزتي مل نكلو ءنيملسملا نوجوزي دوهيلا ناك (1)
 «فيرعت ىلإ جاتحت ال ةروهشم ةفورعم انه فلؤملا اهدروأ يتلا نميلا لابجو ةيدوأو ندم ءامسأ مظعم (2)

 :هباتك يف يعساولا نع مسقلا اذه يف لقنلا لعلو .ةروهشملا ريغ قطانملاب فيرعتلا ىلع رصتقأسو

 ةعبطملا :ةرهاقلا «[لوألا مسقلا] نميلا خيراتو ثداوح يف نزحلاو مومهلا ةجرف :ىمسملا ؛نميلا خيرات
 .288-333 ص ؛م1927/ه1346 «ةيفلسلا

 .320 يعساولل نميلا خيرات :رظنا (3)
 .ءاتلاب باوصلاو ءءاثلاب ءثيوحملا :عوبطملا لصألا يف (4)
 .رادلا ىلإ ةفاضم ريغ ءءاضيبلا :باوصلاو .ءفلؤملا اهركذ اذك :ءاضيبلا رادلا (5)



 «فيلصلاو «( 2 2 سابع نباو .ىءاخملاو ,ةديدحلاو أ لأ)فئاطلا :نميلا ع ئناومو

 :©)اهمهأو ظيقلا مايأ فحتو رطملا مايأ ليست نايدو اهمظعمف نميلا رامنأ امأو
 انب يداوو .ةددعتم نايدو هيف عمتجتو روم يداوو ءرحبلا يف بصيو ماهس يداو
 رمي ناودنه يداوو ؛جحل يف عيمجلا بصيو يعادرلاو ةروحلاو (!ينالدلا رحت هيف بصي
 عمجب وهو (')قولاتلا يداوو ءءاحملا ءانيم برق بصي ريبكلا يداولاو ءزعت ةنيدمب
 .برأم ىلإ بهذيو سنعو رامذو عادر نايدو

 روسمو نابكوكو مابشو حلسيو ءاعنص يقرش مقن لبج :(نميلا لابج مهأو
 (!-زارلاو مونهألاو عربو سيمخلاو نالحكو (ة!ةميرلاو ("زناعو ةرامسو نادعبو ناحلمو
 طربو نالوخو (!!!نابيعو شارعو ةشعلا نصحو ('"ءالبعلاو ةراهشو بظشو (”!حزارلاو
 .حلإ ..حلإ طربو

 تيب برغ لامشو «:مك25 وحنب ةديدحلا بونج رمحألا رحبلا لحاس ىلع ميدق ءانيمو ةدلب :فئاطلا (1)

 اهب فيرعتلا قبس ءزاجحلاب ةروهشملا فئاطلا ةنيدم ريغ يهو ءمك37 وحنب هيقفلا
 نيب عقيو :مك70 وحنب ةديدحلا ةنيدم لامش رمحألا رحبلا لحاس ىلع ريغص ءانيم :سابع نبا (2)

 :42/47 لوطلا طخ ىلع ءنارمك ةريزج لباقم .مك25 وحنب ةيديزلا ةنيدم برغو «ةبوخلاو فيلصلا
 الانء/م5016 2063018 997/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :رظنا .15/22 ضرعلا طخو
 طععمتانال كانأأع 2005 انالاث

 .288-289 يعساولل نميلا خيرات (3)

 ءانب يداو دفاور نم :ينالدلاو .باوصلا وهو ءيعساولا نع تبثملاو ءءاتلاب «يتالدلا :عوبطملا يف (4)
 .618/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :رظنا

 ...(دراخلا) قولاتلا يداو :يعساولا دنع (5)

 .332-333 يعساولل نميلا خيرات :رظنا (6)
 نم بونجلا يف عقيو :ةديدع نوصخحو ىرق هيف «ةيجراخلا ةميحلا ةيحان نم عسأو لبج :زئاع لبج 7

 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .نبلا عاونأ دوج 5 ةعارزب رهتشي ءماهس يداو ىلع ابونج لطيو .ءقحفم
92 

 .فيراعتلا ةادأ نودب «ةمير :باوصلاو .فلؤملا اهبتك اذك :ةميرلا (8)

 .ةفّرعم ريغ ؛حزار :باوصلا (9)
 وهو «يعسولا خيرات يف درو امك «ةلمهملا نيعلاب ءءالبعلا :باوصلاو ؛فيرحت «ءالبغو :عوبطملا يف (10)

 «ةميدق تايانبو راثآ هيف نيصح عقوم وهو ءةدعص ةنيدم بونج يف نابحر يداو ىلع لطي نصح

 .1010/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .يقرشلا لامشلا نم (ةرائسلا) نصحب لصتيو

 ىلع لطملا لبجلا وهو ءروهشم :نابيع لبجو .يعساولا نع تبثملاو ءفيرحت ؛ناليغو :عوبطملا يف )١1(
 .برغلا ةهج نم ءاعنص



 «نادمشو ءناحنسو ءشيشح ونبو «ثراحلا ونب :يه نميلا لئابق مهأو

 ونبو «ربج ونبو «نالوخو «نيسح وذو ,دمحن وذو «ءليكبو ,دشاحو ؛ءبحرأو
 .خلإ ..نايبظ

 «سورلا دالبو سنآو ةميحلاو ناتسبلا دالب :يه يحاونلاو (!تاءاضقلا مهأو
 ؛نارمعو «ناحلمو «شافحو .(2تيوحمناو «ةليوطلاو «نابكوكو «زارحو ةميرلاو ةمتعو
 طاطا هانا هيو هلو

 قاوسأ وحن يهجو تمكو بغار دمحم يضاقلا باهذ دعب رادلا نم تحرخ

 مهثيداحأ عمسأو سانلاب طلتخأ يكل ًايدنج يعم بحطصأ ملو سفنلل ًاحيورت ءاعنص

 تدحوف نيراجنلا قوسب تررمف ؛يدنجلا دوجو نم قلقلا مهرواسي نأ نود
 قيدانص لمعي مهضعب تدهاشو «رابآلل ءالدو ةيبشخ تاركب لمعي مهمظعم

 قوسب تررمو ءاندنع نيحالفلا قيدانص لكش ىلع يهو ةيودبلا لئابقلل ةيبشح
 لسالسو ريشانمو ريماسمو ثيراحمو تاشحمو نيكاكس نوعنصي مهتيأرف نيدادحلا
 ؛ةياغلل ةيلوأ مهتعانص نكلو «ةيديدحلا تاودألا نم كلذ ريغ ىلإ ؛تاقلحو
 يف مكينعت تالآو تاودأ نوبلحت ال اذامل :مهضعب تلأسف «ةيئادتبا مهتاودأو

 يفتكن كلذلو ءبعص اهبلحو ةيلاغ تالآلا نامتأو ءارقف نحن :اولاقف ؟مكتعانص
 .ةطيسبلا انتودأب

 ؟ديدحلا نوبلحت نيأ نمو كتلقف
 .مهنم انتجاح عاتبن نحنو ,ندع نم رابكلا راجتلا انل هبلجي :اولاقف

 يف نميلا يف يرادإلا ميسقتلا تادحو نم ةدحو ءاضقلاو ؛تاوضقو ةيضقأ :ءاضقلا عمج يف باوصلا (1)

 ةمسقم نميلا تناكف «نيرشعلا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم ىتح ترمتساو «ةينامثعلا ةلودلا دهع يف
 .خلإ..(تايريدم) يحاون ةدع ىلإ ءاضقلاو .ةيضقأ ةدع ىلإ ءاوللا مسقيو «(تاظفاحم) ةيولأ ىلإ

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءثيوحملا :لصألا يف (2)
 .يعبطمأطخ هلعل :ةدفصو :لصألا يف (3)



 عانص ةدع اهيف سلج ةريبك نيكاكذد يهو ليكارألا عناصم ضعبب تررمو

 ليكارألا ةعانصو ءامتاودأ رئاس مهضعبو اهسأر مهضعبو ةليكرألا بلق لمعي مهضعب

 .ريثك اهيلع بلطلا نأل ةرفاو تايمك اهنم نولمعيو ةمهم ةعانص

 حاولا ىلإ ةميظعلا رمرم ا راجحأ رشن تدهاش ثيح تاللىلا ضعبب تررم مث

 نم اهريغ نود ءاعنص امب تصتخا ةعانص هذهو ؛ةصاخ ةداح ريشانمب ةفافش ةقيقد

 .ءاعنص يف الإ ذفاونلل جاحزك لمعتسي ال رمرملا نأل ملاعلا دالب

 مهلاونأ فلخ نيسلاج لامعلا تدهاشو «ةكايحلا تالحمب ًاضيأ تررمو

 ىلع نطقلا ناطيخخ نم زبلا نوكيحي مهو هبشلا لك انلاونأ هبشت يتلا ةريبكلا ةيبشخلا

 .اندنع ةكايحلا ةقيرط سفن

 ناكد مامأ تفقوف ةميركلا ةيناميلا ةراجحلا يعئاب نيكاكذ ضعبب تررم مث

 ترتحاف اهنم ًاريثك أئيش يل مدقف «هتاراجح ضعب يلع ضرعي نأ هبحاص ىلإ تبلطو

 يف ةلمعتسملا دوقنلا ميركلا ئراقلل ركذأ مهاردلاو شقبلا ركذ ىلعو رادلا وحن ترسو
 .نميلا

 ىلإ ةشقبلا مسقتو «(!)ةشقبلا وه يسايقلا امهدحاوو (ظلز) مهاردلل نولوقي

 وأ يواسمن لا عبر يواست تاشقب رشع لكو ؛ةشقب نمثو ةشقب عبرو ةشقب فصن
 15 ىلإ 10 لكو ءادحاو ًالاير يواست ةشقب نيعبرأ لكو «يدامع :هل لاقيو ,يمامإ

 .اهعافتراو ةضفلا رعس طوبه بسحب كلذو ؛ًابهذ ًايزيلكنإ اهينج يواست الاير
 يزيلكنإلا هينجلا وه نميلا يف دوجوملا بهذلاو ءبهذلا وه لماعتلا ساسأو

 «قرولا ةيبورلاو قرولا يزيلكنإلا هينحلاك ةيقرولا ةلمعلا ضعب ًاضيأ دجويو .ينامشعلاو
 «بهذلاو ةضفلا ريغب لماعتت الف لئابقلا ةصاخو نولهألا امأو ؛راجتلا اًهوادتي هذهو
 تالايرلا مظعمو «ندملا نع ةديعبلا قاوسألا يف ًانايحأ ةضياقملا نولضفي مهو

 .ازيرث ايرامب وأ ةشوش يبأب فورعملا يواسمنلا لايرلا عون نم يه نميلا يف ةدوحوملا

 .بايثلا نم ةرصلا .ةجقب :اهيرعمو .ةجغب :ةيسراف اهلصأ «ةجقب :ةيكرتلا نع ةيرعم :ةشقبلا )0(



 لايرلا كلذكو «نميلا ءاعنص ُِق ةبورضمو ساحن نم ةعوتنصم اهؤازجأو ةشقبلاو

 .ةصلاخلا ةضفلا نم عونصمو نميلا ءاعنص يف بورضم وهف يمامألا

 تايحاحلاو عئاضبلا ةرثكو اهتلقل كلذو ًأدج ةميظع ءارشلا يف مهاردلا ةوقو

 نييروس نيشرقب ءارشلا ةوق يواست ةدحاولا ةشقبلا يف ءارشلا ةوقف ؛عيبلل ةضورعملا

 .ًابيرقت اندنع

 ؟مادعإلاب هيلع مكحلا مظعلا ديؤملا هيزن ىقلت فيك

 ءاعنص يلايل

 ينقفاري ناكو اهيهاقم ف ٍقرهس يضقأل ءاعنص ىلإ موي تاذ ءاسم تحجرخ
 بزعلا ركب عراش تزتجا «لورتبلاب ءاضي ًاريغص ًاسوناف يمامأ لمحيو دونجلا دحأ

 يقيفر تلأسف ..ام ةوهق رأ ملف قاوسألا ضعب يف تفطو ةرارشلا باب نم تلحدو
 نيرفاسملل ةريثك يهاقم دجوي ىلب باحأف ؟ءاعنص يف (يواهق) دجوت الأ يدنجلا
 هللا هظفح مامإلا ناك راد يف نونطقت هلل دمحلاو متنأو (ةياهقملل) مكتجاح ام نكلو
 :هل تلقف «نيرفاسملل ناخلا ةياهقملاب دصقي يدنجلا نأ لاحلل تكردأ ؟!اهيف ًانكاس

 يحاردأ هايإو تدعف ءيدصق مهفي ملف «سولجلل ةوهق ديرأ لب مونلل ةياهقم ديرأ ال
 يهاقملا نع مويلا كلذ ةادغ ءاقدصألا ضعب نم ماهفتسالا ىدلو «رادلا ىلإ

 اهيف دحوت الو ءادبأ ءاعنص يف يواهق دجحوت ال هنأ تملع «قدانفلاو معاطملاو

 ةيفيك نع ءاقدصألا ضعب تلأسف «هبشأ امو امنيسلل رود الو قدانف الو معاطم

 عمم روازتن نأ امإو اندالوأو انتلئاع عم رهسن نأ امإ :اولاقف ؟تارهسلل مهئاضق

 تاقلا لكأب رهسلا نم ًاليوط ًابناج يضقنو «ءضعب دنع انضعب رهسيو باحصألا

 مهتقو ضعب نوضقي ًاليل تاقلا نونزخي ال نيذلاو :(ةليكرألا) يأ (ةعادملا) نحدنو
 فو تاركذملا هذه نيودت يف ٍتارهس مظعم يضقأ تنكف انأ امأو .ةءارقلاو ةدابعلاب

 .بتكلا ضعب ةعلاطم



 نسحمب" اذإو حابصلا ماعط لوانتأ تنك امنيبو ءاركبم موي تاذ تضمن
 ريخلاب هللا مكحبص :هتبحأف «(متحبصأ) :لوقيو ٍتأي صاخلا مامإلا بجاح "يلالج
 ءابيرق رضحأس انسح :تلقف «مكديرت يأ .(مكاغبت) ةفيرشلا ةرضح ا :لاقف ,ةيفاعلاو

 برضأ تحرو ؟ىرت اي تقولا اذه يف مامإلا ةلالج ديري اذام يسفن ف تركفو
 تسبلو يماعط تيمنأو ءباسح فلأ بلطلا اذكهل بسحأو سادسأ يف ًاسامخأ
 ةلالج ىلع تلح دف «لوحدلاب ل اونذأتساف «فيرشلا ماقملا ىلإ ًاعرسم تبهذو يبايث

 حابص هللا دعسأ :تلقف «ةكلمملا نوؤشب متهي ةداعلاك سلجي هب اذإف هبتكم يف مامإلا

 ءءاج دق نم هللا يح :لاقو «فطلب اهعفدف هدي ليبقتب تممثو ,مامإلا انالوم ةلالحج

 يبلقو ةفيرشلا ةرضحلا مامأ تسلج .سلحا ايه :لوقي وهو ةليمج ةماستبا مستباو
 «مارتحالاب جوزمملا بحلا ناقفح لب فوخلا ناقفخب سيل هنكلو ًاديدش ًاناقفح قفخي
 :تلقو رمألا ف ترحف هيتفش قرافت مل ةماستبالا تيأرف مامإلا ةلالج ىلإ ترظنو
 «كحضلاب هتلالج ذئدنع هقهقف «ةلالحلا بحاص اي ةماستبالا هذه ريخ هللا اناطعأ
 ةداسولا تحت ىلإ هدي دمو ماسولا اذه ذح !هللا ءاش نإ ًاريثك ًاريخنو ًاريخ معن :لاقو

 نم رمت ىلإ ةميركلا هديب راشأو .ًارقاو ذحن :لاقو (ءاب فلأ) ةديرج نم أاددع جرخأو
 يذلا ناكملا يف تلمأتو مجاو بلقب ةمركلا هدي نم ةديرلا تلوانتف «ةديرحلا رغم

 تدحجوف ةمكاحملا كلت تولت ."ديؤملا هيزن ةمكاحم" ناونعلا تيأرف هتلالج هيلإ راشأ

 كلامتأ مل .58 ةداملاب ًالمع مادعإلاب يلع مكح قشمدب يلدعلا سلحملا نأ اهتجيتن
 رمحألا ماسولا اذه ىلع ةلالجلا بحاص اي مكركشأ :تلقف ءكحضلا نم ذئدنع
 لعفلابو ءركشلا ديزمب مكنم (ءاب فلأ) ةديرج نم ددعلا اذه لبقتأ ينإو «يناقلا
 :رمحألا ربحلاب هيلع تبتكو ءاذه انموي ىلإ (2097) مقر وهو ددعلا اذمب تظفتحا
 ماسوك ءاعنص ف ىيحي مامإلا ةلالج ءاب فلأ ةديرج نم ددعلا اذه يناطعأ"
 يلع ردص دق ناك مكحلا اذه نأ كردأ ميركلا ئراقلا لاخأو "يفاميلا قاقحتسالل

 .نميلا يف هلل دمحلاو هرودص نيح تنكو قشمد ف ةيروسلا ةروثلا ببسب



 فحصلاو مامإلا

 يف مامإلا ةلالج عم ثحبلا تلوانتو ريسي ريغ ًانمز ةفيرشلا ةرضحلاب تيقب
 ال هنأب هتلالج يل حرصف ءفحصلا يف كارتشالاو ةيجراخلا ةياعدلا اهنم ةريثك رومأ
 مهل امتداعإ مغربو ءأنلاثو ًايناثو ًالوأ اهباحصأ ىلإ اهرثكأ ديعيو فحصلا يف كرتشي
 كولملا نإ يالوم اي نكلو :تلقف ,ةيدهك هتلالج اهلبقيف اهلاسرإ ىلع نورمتسي

 نوعفديو فحصلا يف نوكرتشي مهعيمج ءامظعلاو تايروهمجلا ءاسؤرو ءارمألاو
 باحصأل ءاضرإو لب طقف ملاعلا رابخأ ةءارق يف أبح ال ًايلاغ فحصلا هذه كارتشا
 ينتعا الو ًادبأ رومألا هذه ينمحت ال انأ :لاقف مهتنسلأل ءارشو فحصلا هذه

 مهاردلاب حيدملا ليكي يذلا ناسللاف ءدحأ ناسل ءارش يف بغرأ الو تاياعدلاب
 .مهاردلاب اناك ىتم حدقلاو حدملا يف ريخ الف «مهاردلا تعطقنا اذإ حدقلا ليكي

 ةدشب بحجعم انأو تفرصناو هتعدو مث ءثيدحلا تريغو لوقعملا باوجلا اذهل تكس

 .هريعت ةفاطلو هقطنم ةوقو هتجح

 مامإلا سلجم

 لك ضهني وهو «لمعلا نم لمي الو لكي ال هنأ مامإلا ةلالج يف بيرغلا نمو
 ؛ةرماعلا هتيارس ناديم ىلإ سمشلا عولط دعب لزنيو ًارضاح حبصلا يلصيف اركبم موي
 لبقتيو شامقلا نم ةريبك ةلظم تحت وأ ناديملاب ةنئاكلا لفلفلا ةرجش تحت سلجيف

 عيمجل حابم تقولا كلذ يف يارسلا ىلإ لوخدلاو ؛مهضئارع ملستيو سانلا ىواكش
 ءاعنص عماوج دحأ ىلإ رهظلا دنع جرخي ةدم سانلا يف هتلالج سلجي نأ دعبو «سانلا
 .هيلإ مهيواكش اومدقيو هولباقي نأ سانلل حمسي هبايإو هباهذ ءانثأ فو «يلصيف
 هلباقتو هيلإ يأت سانلا عديو لزانملا دحأ لظ وأ اهلظ أيفتي ةتيو هتبرع نم لزني ام ًاريثكو

 دعبو .دمحلا لك هتلالج اهيلع دمحي ةنسح ةداع ًاضيأ هذهو «هيلإ مهتامالظ عفرتو

 دوعي مث ٌاليلق حيرتسيو هماعط لوانتيف فيرشلا مرخلا لإ هتلالح لحدي رهظلا ةالص

 .ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح هلمع سأر ىلع كلانه ىقبيو روصنملا ميخملا ىلإ



 ىلإ ديدشلا هليمب ترعش نأ دعبو ًاديج مامإلا ةلالج ىلإ تفرعت نأ دعب

 عم سلجأو تارم عبرأ وأ ثالث عوبسألا ف هروزأ ترص يتاحارتقاو يلاوقأ ىلإ هئاغصإ
 لظ تحت ةرماعلا يارسلا ةقيدح لحاد يف سانلل هجورح لبق ًاحابص هتلالج
 ةمظع نود هتلالح سلجي ناك هئدابم ولعو هقالحأ ومو هتيطارقعيد ةدشلو «راجشألا

 لوانتنف ءاننيب ثلاث الو ريغص يسرك ىلإ همامأ سلجأو لاع يسرك ىلع ةخفخف وأ
 نوؤش نم اهريغو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعارزلاو ةينارمعلا نوؤشلاو ثيداحألا نم
 ةلالد لدت ةياغلل ةقيقد ةلئسأ ىلإ هّجوي هتلالج ناكو ؛ريثكلا ءيشلا ملاعلا اذه

 هابتناب يتبوجأ ىلإ يغصي ناكو «ةينيدلاو ةيويندلا مولعلا عيمج يف هقمعت ىلع ةحضاو
 هذه قحلا رمعلو «يتيرظنب هعنقأ وأ هتيرظنب ينعنقي نأ ىلإ ةريثك رومأ يف ينلداجيو دئاز
 نأ يب لصتا دقو .كولملا نع ًالضف نييداعلا سانلا ف دحوت نأ لق ةيماس ةيجس
 هفقوم نع فلتخي ال مهيلع لوعي نيذلا ءامظعلا هلاحر عم ثيدحلا يف هتلالج فقوم
 ىنثتو هدمحب حبست ركش ةنسلأ مهلعجيو هيف سانلا ببحي امم اذهو ءيعم ثيدحلا يف

 نأ -تفصو امك بعشلا عم هتلاحو - بيرغلا نم سيلو «ةبسانم لك يف هيلع
 ةسايسلاب هسفنو بعشلا حور كلم دق وهف هنانب نم هتلالحل عوطأ بعشلا نوكي

 نم ةددعتملا يتارفسو ةريثكلا يتالحر يف ينإو «توربجلاو ةوقلاب ال نيللاو ناسحإلاو
 مل دوهيو عفاوشو دويز نم تاقبطلا عيمج نم سانأل يتلباقمو هاصقأ ىلإ نميلا ىصقأ
 رم تعمج ينأ ركنأ ال يننكلو «مامإلا ةلالج نم يل اكش أدحاو ًالحر لباقأ

 مهتفيظو لامعتسا نوئيسي نيذلا لامعلا ضعب قح يف نيريثك سانأ نم ىوكشلا
 ءارجإب ةلالحلا بحاص يندعوف ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ ىوكشلا هذه تعفر دقو
 .مهيلع لماحتلا مدعو سانلا فاصنإل لامعلا ىلإ ةديدشلا رماوألا ءاطعإو قيقحتلا

 مامإلاو بناجألا فويضلا

 يارسلا نم صاخ حانج يف ةحنرفلا نم بناحألا هفويض مامإلا ةلالج لبقتسي

 رخآو تابنكلا نم دحاو مقط هيفو نيمثلا يمجعلا داجسلاب شورفم ريبك نولاص يف

 بلغأ يف رضحيو ؛يارسلا ةقيدح قوف نولاصلا اذه موقيو «ةلواطو يساركلا نم
 دحأو بغار دمحم يضاقلا ةيجراخلا ريزو بناحألا عم هتلالج عامتجا نايحألا
 حمسيو ,عامتجالا ءانثأ ُِق سولجلاب ريزولل الو بجااحلل نذؤي الو «باجحلا

 وأ موي لبق ةداع برضي يذلا عامتحالا دعوم موي نولاصلا اذه لحدي نأ يبنجألل



 ةدحاو ةقيقدب ةفيرشلا ةرضحلا ءيحم لبقو «ةفيرشلا ةرضحلا فيرشت رظتنيو نيموي
 دعتسيف مداق ةلالحلا بحاص نأب فويضلا وأ فيضلاو ريزولا باجحلا دحأ نلعي
 ةلالحلا بحاص :لوقيو همامأ بحاحلا لحدي هلوخد ليبقو «هلابقتسال عيمجلا
 «صاخت. دعقم ىلع سلجيو هتلالج لحديف ءًامارتحاو ًاميظعت عيا فقيف فرش

 الف ةيجراخلا ريزوو بجاحلا امأو «نوسلجيف «سولجلاب فويضلاو أ فيضلل نذأيو

 هتلباقم ةدم ديزت الو ,ثيدحلا ةياحت ىلإ نيفقاو نايقبي لب سولجلاب امهل نذؤي

 الو ءامنوديري يتلا نوؤشلا يف مهعم اهلالخ ثداحتي ةعاس فصن ىلع بناحألل

 سردب هيرئاز دعي ًامئاد لب «ةدحاو ةسلجي ًافيفط ناك امهم رومألا نم رمأ يف تبي
 بغار دمحم يضاقلا ةيحراخلا ريزو ةطساوب امأ اهيلع مهبيجي مث متابلط وأ محتاحارتقا
 دعب كلذو «يرمعلا هللا دبع يضاقلا ةيلحادلا ريزوو يلاعلا ناويدلا سيئر ةطساوب وأ

 يهتنت امدنعو .هتكلمم لاحر رابكو هئارزو عم ًاصحفو ًاسرد ةلأسملا هتلالج لتقي نأ

 ريزو عم فويضلا ىقبيف .هفويض لبق لابقتسالا نولاص نم هتلالج جرخي ةلباقملا
 نميلا ةرايز نم مهتياغ نونيبيو مهدصق نوحرشيو هيلإ اهيف نوثدحتي ةدم ةيجراخلا

 .دعب اميف ةفيرشلا ةرضحلا ىلع مهثيدح ضرعي اذهو «ةلوطم ةروصب

 بوث هقوفو ًاقيقر ًايريرح ًابوث بناحألل ةيمسرلا هتالباقم يف مامإلا ةلالج يدتريو
 ةيريرح ةمعب ممعتيو «ةروهشملا ةيريرحلا ماشلا تاياص نم عونصم (!!(زابنق) رخآ
 ًافيس هبنح ىلع لمحيو «ةميدقلا ةيخيراتلا نميلا تايبنح نم ةيبنجب قطنمتيو «ةريبك

 لمحيو «روهشملا يناميلا ذالوفلا نم هلصنو بهذلاو ةضفلا نم هدمغ أاقيتع ًاينامي

 ضعب نم ًالومعم ًاًمتاخ هدي عبصأ يف سبليو «ءالبراكلا نم ءارفص ةحبس هديب
 .نينسلا نم تائم عضب ىلإ هخيرات عجري ةمركلا نميلا ةراجح

 نم هجورخ تاقوأ فو ةيمسرلا هتالباقم يف مامإلا ةلالح ةسبلأ ىه هذه

 الو يل نذأي مل هتلالج نأل ًاقيقد ًانايب امنايبل ًارطضم يسفن ىرأو «ةرماعلا يارسلا
 هذه امو .فارغوتوفلاب ال مالكلاب هروصأ انأف هيلعو ؛هروصي نأب يريغ دحأل نذأ
 هبشت ال ةيلايخ روص الإ نيح ىلإ نيح نم دئارجلا اهرشنت يتلا ةيفارغوتوفلا روصلا
 .مدقت اًمنق قشت ابك اذبأ هتلاولتج

 وهو ءةياصلا :نميلا يف ىمسيو ء.ةيامدلا وأ ربكلا :ماشلا دالب يف ًاضيأ هنوّمسي :زابنغلا وأ :زابنقلا (1)
 ىلع هيبناج دحأ نودريو .لفسأ نم ًاليلق عستي «هالعأ نم قّيض .مامألا نم قوقشم ليوط ءادر
 ريرحلا وأ نطفقلا نم فيصلا زابنقو .رصخلا ىتح ناقوقشم هايناجو .هقوف ةيبنجلا سبلتو .رخآلا

 .خوجلا نمف ءاتشلا زابنق امأو ؛ةفلتخم هناولأو



 بناجألا
 ةروصب اهيلع نودفي مهف .مهنم ولخت ال ءاعنص نإ :لوقأ بناجألا ركذ ىلعو

 «سسجتلا يه ةيقيقحلا ةياغلاو «ةراجتلا مساب ًاروطو ةضوافملا مساب ةرات ةميدتسم
 ةلالج نأل ءاعنص ىلإ ءيجملل لئاسولاو بيلاسألا عيمج بناجألا ذختي نأ يهيدبو
 ءنميلل نييمسر نيلئثمم وأ لصانق وأ ءارفس لسرت نأب ةيبنجألا لودلل حمسي ال مامإلا
 بشك نع اودهاشيل ةنيفلاو ةنيفلا نيب اهاياعر نم ًاسانأ لودلا هذه لسرت كلذلو

 ؛ينايلط رخآو ,ءيسنرف دقو اهءاج نأ ءاعنص يف انأو فداص دقو «نميلا ةلاح

 عباسو «يعويش يسور سداسو «يزيلكنإ سماخو «يناملأ عبارو ءيكيرمأ ثلاثو
 دوفولا هذه نم ةئثالث نإ بيرغلاو «مامإلا ةلالج ىلإ عيمجللا عمتجا دقو .يدوعس
 80 ةفاسم ىلع ةنئاكلا فيلصلا ةحلمم رامثتسا زايتما ىلع لوصحلل ىعست تناك

 يطعي نأ ضفر مامإلا ةلالج نأ رمألا ف ليمهلاو «ةديدحلا ئطاش نم رتم وليك
 اذامل :هتلأسو «نأشلا اذه يف هتلالج عم تثحابت دقو «دوفولا نم ًادحأ زايتمالا اذه
 اي ملعت الأ :لاقف !؟ةحلمملا هذه رامثتساب ةصخر ءاطعإ ةلالجلا بحاص اي نوضفرت
 حنم وه ةفيعضلا ةيقرشلا دالبلا نم امهريغو نيصلاو دنهلا رامعتسا ببس نأ ينب

 نم امهريغو زاكلا تيزو حلملا جارختساب ًاصحر بناحجألل دالبلا هذه تاموكح
 وأ بناجألا لخدأ الو بصقلا لكأت ءارقف يبعشو انأ ىقبن نأ لضفأ نإ !حلاصملا
 ةلالج لاعأ الو «ةورثلاو ةدئافلا نم دالبلل مهاخدإ يف ناك امهم تازايتما مهحنمأ

 اهيلع حطانتي الو نانثا اهيف فلتخي ال ةعقاو ةقيقح امنأل ةيرظنلا هذه يف ًائطخم مامإلا

 .نازنع

 يسور يراجت دفو عم ثيدح

 دفولا ركذلاب مهنم صخحأو ةيبنجألا دوفولا هذه ءاضعأ صضعبب تعمتجا دقو

 ءدفولا سيئر فوكناتسا يجروج قيفرلا مهو هئاضعأ نيبو ينيب رادو يسورلا
 عمجملا وضعو ؛دفقولا وضع دورلسكا سيروم هحاوخلاو «دفولا وضع نيكلب هجاوخلاو



 ئراقلل انه هضعب دروأ ةريثك رومأ نع ليوط ثيدح ءوكسوم يف يقرشلا يملعلا
 .اندالب يف رمحلا سورلا يعاسم ىلع علطيل ميركلا

 ؟نميلا ىلإ مكترايز نم نوغبت اذام (س)

 .اهتدعاسم يف بغرنو ةفيعضلا بوعشلا ىلع فطعن نحن (ج)

 ؟نميلل مكئيجم ببس ةياغلا هذه له (س)

 ةدهاعم دقعن نأ ًاضيأ بغرن لب .طقف ةديحولا انتياغ هذه تسيل :الك (ج)
 باوبأو ةريثك انتالوصحمو ةعساو اندالب نأ مكيلع ىفخي ال ذإ ىبحي مامإلا عم ةيراحت
 يه دالبلا هذهو ةديدج قاوسأ داجيإل ىعسن نحنف انهوجو يف ةقلغم يجراخلا ملاعلا
 .ةيراحب ًاقاوسأ اهيف دحنو اهعم لمعن نأ اننكمي يتلا دالبلا ةلمج يف

 ؟مامإلا ةلالج عم ةيراحت ةدهاعم دقع نم متنكمت له (س)

 هلاجرو مامإلا ةلالحج عم قافتالاب انكمت دقو اقيثح ًايعس كلذل ىعسن جرم

 ىلإ فوكناتسا يجروج قيفرلا اهلمحيسو ةدهاعملا هذه ةغيص عضو نم داحبألا

 عيقوت ذخأيل ةيناث نميلا ىلإ دوعي مث اهعيقوت ذحأيو اهيلع اهضرعيل وكسوم ةموكح
 .اهيلع مامإلا ةلالح

 ؟اهنيماضم يه امو ةدهاعملا هذه داوم ددع وه ام (س)

 يف رشنتس امنأل اهيلع نيدقاعتملا نيفرطلا عيقوت دعب اهيلع نوعلطتس (ج)

 .دحاو تقو يف ءاعنصو وكسوم

 ؟هبشأ امو ةيرس قحالم ةدهاعملا هذمل له (س)

 .!الكاعبط باجأو حيرصلا لاؤسلا اذهل سيئرلا مستبا (ج)

 ؟نآلا ىلإ دالبلا هذه يف متعنص اذام (س)

 ةكرشلا هذهو «نيكلب هجاوخلا اهتسائرل نيعت دقو «ةيراحب ةكرش انسسأ (ج)

 .ةيراجتلا ةيسورلا ةكرشلا ىعدت

 ؟اهتمهم يه امو (س)



 ةرفاو تايمك ءارشو نميلا يف اهعيبو اندالب نم ةيسورلا تالوصحملا بلج (ج)
 .دولحللاو ينميلا نبلا نم

 ؟اًهتوبلحت يتلا تاالوصحملا يه امو (س)

 ىلإ تاودرخو ةيريرحو ةينطق ةشمقأو ركسو زاكو تيربكو بشحو قيقد (ج)
 .مزاوللا نم كلذ ريغ

 ؟اهلهأو دالبلا هذه متدجو فيك عسر

 .لمعو دج لاحرو ءايكذأ مهنكلو ءارقف اهلهأو أدج ةليمج دالب امنإ (ج)

 نيب تسلا لحارملا انعطقو ةرايطلاب ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم انرط معن جر

 !طقف ةقيقد نيسمخ ف نيتنيدملا نيتاه

 ؟ةمظنم ةروصب مكدالب نم مكديرب نوقلتت له (س)

 دوسألا رحبلا نيب رفاست يتلا ةيراجتلا اننفس ةطساوب انديرب ذحأن معن (ج)
 .ةدحاو ةرم رهشأ ةثالث لك نكلو ةمظتنم ةروصب مجعلاو

 ؟بوعشلاو تاموكحلا نم اهريغ رومأ يف مكتموكح لحدتت اذاملو (س)

 هبازحأو بعشلا كلذ دارفأ ضعب بلطي مل ام بوعشلا نم بعش رمأ يف لخدتت

 .ةدعاسملا اهنم

 يف نيملسملا اولتقت نأ ةفيرشلا ةرحلا ئدابملا هذه مكل تحابأ له (س)

 ؟نولصي مهو مهسوؤر قوف مهدجاسم اومدحتو ساقفقلا

 اهيف غلابم يهو انموصحخ ضعب قيرط نع مكيلإ برستت رابخألا هذه نإ (ج)
 ةدعاسم اهتروثو اهتنحم مايأ يف ايكرت اندعاس اننأ مكب لصتا هنأ كشالو .ًاريثك

 .مكافخي ال امك ةيمالسإ ةلود يه ايكرتو .ةليلح

 ؟نآلا مكدالب ىلإ رفسلا نوونت له (س)



 ةكرشلل سيئرك ةديدحلا يف نيكلب هحاوخلا ىقبيو انضعب رفاسيس معن (ج)
 .هلامعأ عيمج يف نيينطولاب نيعتسيس وهو ءالامعأ ىلع فرشيل ةيراجتلا

 ىلع يفحأ الو ,يسورلا دفولا نيبو ينيب ىرح يذلا ثيدحلا ضعب وه اذه

 ليملاب يبلق رعش الو ؛سانلا ءالؤه عم يثيدح ف ًانئمطم نكأ مل ينأ ميركلا ئراقلا
 ذقنتل الإ ةفورعملا امتروثب مقت مل امنأ ىعدت يتلا ءارمحلا ةيسور يف بيرغلا نمو .مهيلإ

 نييعويشلا اهئامعز عيمج نأ هلاحرو رصيقلا دادبتساو نييلامسأرلا بلاخم نم ايسور
 دبتسي دحاو رصيق دحوي رصيقلا مايأ ناكو «ةلئاطلا تاورثلا نوكلتمي اوحبصأ

 باحصأو ءارزولاو ءامعزلا نم رصيقو رصيق فلأ دحوي مهنمز يف راصف بعشلاب
 ئدابملا نأ يهيدبو ؛مهلامعأ نم ءامسلا نانع بعشلا ىوكش تغلب دقو ءذوفنلا
 حصنأ هيلعو «ةيدمحملا ةنسلا عم فلتختو ةيمالسإلا ةينيدلا ضورفلا ضقانت ةيعويشلا

 اولتق دق رمحلا ءالؤه نأب اوملعي نأو ءسورلا ةياعدب اوعدخني ال نأ برعلا انناوخإ
 .نيلصملا سوؤر قوف دجاسملاو عماوجللا تائم اوبرخخو مهدالب يف نيملسملا نم ًافولأ

 عم دقعت ال فوس يسورلا دفولا اهنع يل هون يتلا ةدهاعملا نأ نظأ تنكو

 نم ءاعنصو وكسوم نيب درو ذخأ نيب نونسلاو روهشلاو مايألا رمت فوسو «نميلا
 ةدهاعملا ةغيص لوبقب هتموكح عانقإ نم فويحروح قيفرلا نكمت نكلو ؛ىودج ريغ
 نم ةاضمم امب داعو وكسوم ىلإ هترفس يف ةيلكوتملا ةموكحلا عم هترضح اهعضو يتلا
 خيرات ذنم ةذفان تراصو ًاضيأ نميلا ةموكح اهيلع تعقوف نميلا ىلإ هتموكح

 .فرحلاب اهصن ميركلا ئراقلا ىلإو 1928 ةنس يف اهعيقوت



 1 تادهاعملا 4 لصف

 نميلا نيب ةراجتلاو ةقادصلاو دادولا ةدهاعم

 ءاعنص ةدهاعمب ةفورعملا ةيتايضوسلا تايروهمجلا ةموكحو

 داحتا ةموكح نم لك نم لباقتملا باسنتسالاو باوصتسالا ىلع ءانب

 كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نمو «فرط نم ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا

 ةبغرو «رخآ فرط نم هتموكحو نيدلا ديمح دمحم مامإلا نب ىحي مامإلا نميلا
 نيب ةيداصتقالا تالصلا حتفو ةيدايتعالا ةيمرلا تابسانملا سيسأت يف نيفرطلا

 نيب ةيدادولا تاقالعلا ميظنت يف قدصلا ساسأ ىلع اهئانبو اهتيقرتو امهيدالب

 اهماكحأو قوقحلا ةفاك يف نيفرطلا نيب يواستلاب فارتعالاو امهوعشو نيتموكحلا

 .للملاو لودلا نيب ةيعرملا ةماعلا

 ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه دقع ىلع امهيلإ راشملا نافرطلا قفتا دق

 يقرت دنع ةلبقتسملا فورظلا هيضتقتو هيعدتست امل ةمدقمك اهرابتعاو ةيراجتلاو

 نم يعسلاو تاركاذملا ءارجإ نم اهعسوتو نيدالبلا نيب ةيداصتقالا تالصلا

 هيضتري امم اهريغو ةراحج لثمك ةمزاللا تاقافتالا ميظنت يف امهيلإ راشملا نيتموكحلا

 :تا وه ام نآلا اررقف نافرطلا

 :ىلوألا ةداملا

 لماكلا لالقتسالاب ةيكارتشالا ةيتافوسلا تايروهمجلا داحتا ةموكح فرتعت

 نيدلا ديمح دمحم نب يحي مامإلا ةلالحلا بحاص اهكلملو نميلا ةعطق ةموكحل قلطملا

 صلاخلا مارتحالا ةروص هتموكحو نميلا كلم ةلالجلا بحاص ردعيو .هتيمكاحو

 ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا ةموكح اهرمضت يتلا ةليمجلا تايسحلاو

 يف عبتملاو بجاولا وه كلذ نأل .تادهاعملل يفرحلا صنلا ىلع انتظفاحم يف ميركلا ئراقلا انرذعيل (1)

 .(فلؤملا).لاوحألا هذه لثم



 نيفرطلا نيب سسأت دق اذهل ًاقافوو «ةيقرشلا بوعشلا رئاسو اهبعشو نميلا ةلودل
 .ًافنآ ةررحملا ةمدقملا بجومب ةيمرلا تابسانملا نيدهاعتملا

 :ةيناتلا ةداملا

 اذهل ًاقافوو «نيتكلمملا نيب ةيراجتلا تالدابملا ليهستب نادقاعتملا نافرطلا دهعتي
 نذإلا لاصحتسا دعي ىرخألا ةكلمم دالب قف نيتكلمملا اياعر نم لكل نوكي دهعتلا

 اهيضتقت ىتلا امتالماعم ءارحإو ةراجتلا ىطاعتو امتاماظن قبط ةماقإلاو لوحدلا اهنم
 مكاحملا يف نيفرطلا اياعر نم لكل ثدحت يتلا اياضقلا لصف نوكي نأ ةطيرش ىلع
 يف هب راحتالا عونمم ناكام نأو ءامتاماظن قفو ىلع اهيف نودجوي يتلا ةكلمملل ةيلحما
 «كلذ نم اهتكلمم يف دجو ام ةرداصم وأ عنم امهنم لكلف نيتموكحلا ىدحإ نيناوق
 ف ةيلحملا تاماظنلل قفاوم ليهست لك قيبطتب ادعاسي نأ نادقاعتملا نافرطلا دهعتيو

 .ةيكرمكلا موسرلاو بئارضلا صتخي اميف ةراجتلا يف نيتكلمملا اياعر تالماعم

 :ةثلاثلا ةداملا

 اهئاضمإ دعب نيتموكحلا نم ءارججإو قيبطتلا عضوم يف ةدهاعملا هذه عضوت

 تايروهمجلا داحتا ةموكح فرط نم ةداتعملا ةيمسرلا لوصألا ىضتقم ىلع اهقيدصتو

 اهيلإ راشملا ةموكحلا نم يمسرلا حيرصتلا لوصو موي نم ًارابتعا ةيكارتشالا ةيتايفوسلا
 .ىبحي مامإلا نميلا كلم ةلالج ىلإ

 :ةعبارلا ةداملا

 يف ةعوضومو امك ًالومعم ةيراجتلاو ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه نوكت
 ةداملا يف ركذ يذلا خيراتلا نم ًارابتعا تاونس رشع ةدم قيبطتلاو لمعلا عضوم
 تابغر ىلإ ًاعجار اهريغب اهليدبت وأ اهديدمت نوكي ةروكذملا ةدملا ءاضقنا دنعو ةثلاثلا
 .لبقتسملا كلذ يف هيلع ناقفتيس امو نيدقاعتملا نيفرطلا

 :ةسمانلا ةداملا

 يهو "ءاعنص ةدهاعم" ةيراجتلاو ةيقادصلاو ةيدادولا ةدهاعملا هذه ىمست
 تمظن دقو ءاهادحإ ةداملا هذه .داوم سمخو -قأتس -- ةمتاخو ةمدقم ىلع لمتشت
 .نيدقاعتملا نيفرطلا نم امهيطاعتل ةيبرعلا ةغللاب نيتححسن يف

 :ةمتاخلا



 امبسح يئاهنلا قيدصتلا ةفص امباستكال ةئيهم ةدهاعملا هذه نوكت يكل

 فرط نم نميلا ةمصاع ءاعنص يف تيضمأ دق ةعبارلاو ةثلاثلا ةداملا هيلع تصن

 فوحاتسآ قيفرلا ةرضح ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا ةموكح صحخرم
 بودنملا بغار دمحم يضاقلا ةرضح فرط نمو ءاهيلإ راشملا هتموكح نع ةباينلاب

 تارابعلا نم هتوح ام ىلع امهقافتا دعب هيلإ راشملا مامإلا نميلا كلم ةلالج نع

 1347 ةنس ىلوألا ىدامج 17 يف اهريرحتو ءالماكأمات ًاقافتا اهيلع ةلادلا يناعملاو
 .1928 ةنس يناثلا نيرشت 1 قفاوملا

 فوخاتسا ع قيفر نب بغار دمحم



 و هيبويدا ةيروطازبم# ناب ةراجتو ةيبلا كامو ةيبوقأ ةيروظارما قحافز اجت و ةقاديس كهاكم

 لوألا يسالساليه يامادق ةيبويثأ كولم كلم ةلالحلا بحاص ةرضح نإ

 مامإلا نب ىحب مامإلا قلطملا نميلا مكاحو كلم ةلالجلا بحاص ةرضحو ءمظعملا

 قيثوتو نيتيلاعلا نيتلودلا نيب ةبحماو ةقادصلا طباور سيسأت يف امهنم ةبغر
 اذملو «ةراحتو ةقادص ةدهاعم دقع اررق دق ةماعلا ةيلودلا نيناوقلا ةدعاق ىلع اهارع

 بحاص ةرضح :ةيبويثأ روطاربمإ ةلالحلا بحاص ةرضح فرط نم نيع ضرغلا
 .ياسام هكرادنآ جيل ةزعلا بحاصو «لقسم (وزوزت يئاس ةداعسلا

 ةداعسلا بحاص ةرضح مامإلا نميلا كلم ةلالخلا بحاص ةرضح فرط نمو

 دقو ءامهيلإ راشملا نيتلودلا نم نيضوفم نيبودنم قيفر نب بغار دمحم يضاقلا

 :ةيتآلا داوملا ىلع مهدامتعا قئاثو تيبثت دعب اوقفتا

 :ىلوألا ةداملا

 ةمات ةقادصو مئاد مالس ةيناميلا ةكلمملاو ةيبويثألا ةيروطاربمإلا نيب حتفي

 :ةيناثلا ةداملا

 ىلعو ةيراجتلاو ةيدولا امهتاقالع ةيوقت ىلع نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا قفتي

 .امهنيب تاجتتنملا لدابت الهسي نأ

 يف ةيرحلا ةينميلا ةكلمملاو ةيبويثألا ةيروطاربمإلا اياعر نم لكل :ةئلاثلا ةداملا
 اقفتا نيذللا نيماسلا نيدقاعتملا نم رحآلا قيرفلا دالب يف ةراجتلل ةماقإلاو لوخدلا

 رثكألا ةلودلا اياعر هب عتمتي امب اوعتمتيو ةيلحملا ماكحألاب مهتراحتو مهولماعي نأ ىلع

 .ةياعر

 :ةعبارلا ةداملا

 مهرومأ لك نم نونوكي نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا اياعر نأ هيلع قفتملا نم

 .اب نيميقملا دالبلا ف ةداع ةعبتملا مكاحاو نيناوقلل نيعضاحخ مهتالماعمو



 بسانملا تقولا يف نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم نوكيس :ةسماخلا ةداملا

 ةيسايسلا تاقالعلا ءاشنإ نوكي نأ ىلإو ءتايلصنقو ةرافس ءاشنإ امهتقفاومو

 رخآلا قيرفلا دالب يف نيميقملا امهنم لك اياعرل ىطعُي نأ ىلع ناقفتي هذه ةيلصنقلاو

 .ةمزاللا ةنايصلاو ةدعاسملا

 :ةسداسلا ةداملا

 دض ةكرح يأل نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا حمسمي ال ةدهاعملا هذمك

 قو ةنواعملا يف نآلا هيلع امهامم رثكأ برقتلا يف نادهتجيو «ةيميمصلا امهتقادص

 نوكيس يتلا تادهاعملاو تاقافتالا ىنبت ةدهاعملا هذه حور ىلعو ءامهتقالع دايدزا

 .امهنيب لبقتسملا يف اهدقع

 :ةعباسلا ةداملا

 قيدصتلا ججح لدابت خيرات نم ءادتبا تاونس سمح ةدهاعملا هذه ةدم نوكت
 ىدحإ امج ةلماعملا ضفرت مل نإ رحأ تاونس سمخ ةرم لك اهسفنب ددجتتو امهنيب

 .اهئاهتنا نم رهشأ لبق نيتدقاعتملا نيتلودلا

 ةدهاعملا هذمبو «ةنكمم ةدم برقأ يف ءاعنص يف نوكي قيدصتلا ججح لدابتو

 .اهلبق ام لك ىغلي

 اوعضوو هذه ةدهاعملا ىلع محتاءاضمإ مهيلإ راشملا نوضوفملا عقو كلذل ًاريرقتو
 ثيحو ةيبرعلاو ةيراهمألا نيتغللاب ناتيلصأ ناتخسن ةدهاعملا هذملو ءاهيلع مهماتخأ

 ةنس ترام 23 قفاوملا 1353 ةنس ةجحلا يذ 17 يف نميلا ءاعنص يف ررحو
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 ةينميلا ةيلاطيإلا ةدهاعملا
 ءاعنص 2 ردصت يتلا ناميإلا ةديرج نع ًالقن

 ةلودلا نيبو ةيوفطصملا ةيمالسإلا نميلا ةلود نيب ةيدو ةدهاعم دقع ناك

 جردن نأ رورسو قوش لكب انيأرف .تدقع ةدهاعم لوأ يهو «ةيلاطيإلا ةميخفلا
 ةدهاعملا هذه نتم ةروص اهنم ردصت ةخسن لوأب هذه انتديرج يف ًاكربتو ًانميت رشننو
 ىلع انعالطاب ةدعاسملا سامتلاو ةعجارملا تن و9 .هتوح امب نميلا لهأ عيمج مالعإل

 ةدهاعملا قيدصت عوقوب ةدافإلا تناك ةروصلا لقن مامت دعبو ءاهتروص لقنل اهلصأ
 دق هنإو "وليئونامع ويروتكيف" ايلاطيإ كلم ةمشحلا بحاص ةرضح فرط نم ةعقاولا

 اذه تحت يتآلا هجولا ىلع ركذنو «ةيمشاحلا ةفيرشلا ةرضحلا ىلإ يمحرلا غيلبتلا لصو
 :اهفورحب روكذملا لصألا نم تلقن امك ةدهاعملا نتم صن

 اهكلمو نميلا ةموكح لالقتساب ايلاطيإ كلم ةلالج ةموكح فرتعت -1 ةدام

 ايلاطيإ ةموكح لحادي الف اذه عمو «لماكلا قلطملا لالقتسالا ىحي مامإلا ةلالج
 ام ضقانت يتلا رومألا نم رمأ يأب مامإلا نميلا كلم ةلالج ةكلمت يف اهيلإ راشملا
 .ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

 .امهيدالب نيب ةراجتلا يف لدابتلا ليهستب ناتلودلا دهعتت -2 ةدام

 نم امتابلط بلحت نأ بغرت امتأب حرصت نميلا كلم ةلالج ةموكح -3 ةدام
 داصتقا ومن يف ةدئافلا بلح دعاست يتلا ةينفلا تالآلاو ءايشألا يف كلذو ايلاطيإ

 لذبت امتأب حرصت ةيلاطيإلا ةموكحلاو ؛نيينفلا صاخشألا يف كلذكو هعفنو نميلا

 يف هحو بسنأب ءايشألاو ةينفلا تالآلاو صاخشألا لاسرإ ريصي ىتح اهدهج

 .بتاورلاو نامتألاو عاونألا

 ةراجتلا ف نيفرطلا ةيرح عنمي ال ةثلاثلاو ةيناثلا ةداملا يف ركذ ام -4 ةدام

 ىدحإ هعنمت اميف رجتيو بلجي نأ نيتكلمملا / راحت نم دحأل سيل -5 ةدام

 هبلج عنمت ام اهدالب ىلإ بلج ام رداصت نأ نيتلودلا نم لكلو ءاهدالب يف نيتلودلا
 .راعشإلا دعب هيف ةراجتلاو



 كلم ةلالج ىلإ لصت نيح نم الإ امب ًالومعم نوكي ال ةدهاعملا هذه -6 ةدام
 .ايلاطيإ كلم ةلالج نم ةقدصم ىبحي مامإلا نميلا

 دعب نم تاونس رشع ةدمل امك ًالومعمو ةيراج ةدهاعملا هذه نوكت -7 ةدام
 دارأ اذإ رهشأ ةتسب ةدهاعملا هذه ةدم ءاضقنا لبقو «ةسداسلا ةداملا يف امك اهقيدصت
 .كلذ يف ةركاذملا تناك اهديدمت وأ اهريغب اهليدبت نافرطلا

 ةداعسو ىيحي مامإلا نميلا كلم ةلالجف داوملا هذه يف ررح املو -8 ةدام
 ف ةررحملا ةدهاعملا هذه ايضمأ دق ايلاطيإ كلم نع ةلاكولاب ىنيرابساغ يريلافك

 ةغللا نع ةمجرتلا فرعي نم دوجو مدعلو «ةيلاطيإلاو ةيبرعلا ةغللاب نيتقباطتم نيتخسن
 نيفرطلا نيب تمت يتلا ةضوافملا نألو ءنميلا كلم ةلالح ندل ةمات ةفرعم ةيلاطيإلا
 ينيرابساغ يريلافك ةداعس نألو «ةيبرعلا ةغللاب اهيف مهافتلا ناك ةيراجتلا ةيدولا دقعب
 تأشن اذإ هنإ انقفتا كلذل ًامامت يلاطيإلا صنلل قباطم وه يبرعلا صنلا نأ دكأت دق

 صنلا نادمتعي نافرطلاف يلاطيإلاو يبرعلا نيصنلا ريسفت يف فالتما وأ كوكش
 ْ .اطرش: اذه: داغاو ةيزعلا ةقللاب هريسفت يبرعلا



 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيبو ةيناميلا ةكلمملا نيب فئاطلا ةدهاعم

 1353 ةنس رفص رهش نم سداسلا ُ ةدج ش# تعقو

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 تدقع دق هنأ امب ةيناميلا ةكلمملا كلم نيدلا ديمح دمحم نب ىبحي مامإلا نحن

 لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا كلملا ةلالحلا بحاص ةرضح نيبو اننيب
 ءامنإل ةيبرع ةوحأو ةيمالسإ ةقادص ةدهاعم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم دوعس

 ةقادصلا تاقالع سيسأتلو هتلالج نيبو اننيب ظحلا ءوسل ةعقاولا برحلا ةلاح

 لبق نم ضوفم بودنمو انلبق نم ضوفم بودنم اهعقوو انيدالب نيب ةيمالسإلا
 مويلا ف ةدح ةنيدم يف كلذو ةلباقتملا ةماتلا ةيحالصلل نازئاح امهالكو هتلالج
 عم ةجردم يهو فلألاو ةئامتالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا

 :يلي اميف احب ةقحلملا بتكلاو ميكحتلا دهع

 ةيجرع ةوخلاو ةيمالتسإ ةقادنص ةدهابم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نيبو ةيناميلا ةكلمملا نيب

 ةهج نم نميلا كلم نيدلا ديمح دمحم نب ىبحي مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح

 دوعس لآ لصيفلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضحو

 نيبو امهنيب اميف ظحلا ءوسل ةمئاق تناك يتلا برحلا ةلاح ءامنإ يف امهنم ةبغر
 امتنأش عفرو ةيبرعلا ةيمالسإلا ةمألا ةملك عمج يف ةبغرو ءامهيبعشو امهيتموكح

 .اًطالقتساو اهتمارك ظفحو

 امهيدالبو امهيتموكح نيبو امهنيب ةتباث ةيدهع تاقالع سيسأت ةرورضل ًارظنو
 امهيدالب نيب دودحلا تيبثت يف ًابحو ةلدابتملا حلاصملاو ةكرتشملا عفانملا ساسأ ىلع



 مئاعد ةيوقتو امهنيب اميف ةيمالسإلا ةقادصلا طباورو راوحلا نسح تاقالع ءاشنإو
 .امهيبعشو امهيدالب نيب ةنيكسلاو ملسلا

 ًاصارتم ًاناينبو ةمئحجافملا تاململا مامأ ًادحاو ًادضع انوكي نا يف ةبغرو
 ةيبرع ةوحأو ةيمالسإ ةقادص ةدهاعم دقع اررق ةيبرعلا ةريزجلا ةمالس ىلع ةظفاحملل

 :امهو امهنع نيضوفم نيبودنم ضرغلا كلذل ابدتناو امهنيب اميف

 دبع ديسلا ةدايسلا بحاص ةرضح :نميلا كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نع

 بحاص ةرضح :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم ةلالجلا بحاص ةرضح نعو

 .ءالكولا سلجم سيئر بئانو هتلالج لجن زيزعلا دبع نب دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا

 ضيوفتلاو ةماتلا ةيحالصلا ركذلا يفنآلا امهيبودنمل نيكلملا ةلالج حنم دقو

 اهنم لك ديب يتلا ضيوفتلا قاروأ ىلع ناروكذملا نايودنملا علطا نأ دعبو .قلطملا

 :ةيتآلا داوملا ىلع قافتالا امهيكلم مساب اررق لوصألل ةقفاوم اهادجوف

 :ىلوألا ةداملا

 درجمب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نميلا ةكلم نيب ةمئاقلا برحلا ةلاح يهتنت

 ةلاح امهيبعشو امهيدالبو نيكلملا ةلالح نيب ًاروف أشنتو ةدهاعملا هذه ىلع عيقوتلا

 وأ اهعيمج امب لالخإلا نكمي ال ةمئاد ةيبرع ةيمالسإ ةوخأو ةديطو ةقادصو مئاد ملس

 عيمج ةقادصلاو دولا حورب الحي نأب نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتيو ءاهضعب
 ءاحإلا حور امهتقالع دوسي نأبو ءامهنيب عقت دق يتلا تافالتخالاو تاعزانملا

 امهاياون نسح ىلع هللا نادهشُيو «تالاحلاو فقاوملا رئاس يف يبرعلا يمالسإلا
 نأ ىلاعتو هناحبس هنم ناوحريو «ًانلعو ًارس قافتالاو قافولا يف ةقداصلا امهتبغرو
 اهيف يتلا ةموقلا ةطخلا هذه ىلع ريسلا ىلإ امهيتموكحو امهءاثروو امهءافلخو امهقفوي

 .امهنيدو امهموق زعو قلاخلا ءاضر

 :ةيناثلا ةداملا

 مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح فرتعيف ءاهيلع هتيكلمبو ًاقلطم أمات ًالالقتسا نيتكلمملا
 زيزعلا دبع مامإلا ةلالجلا بحاص ةرضحل نميلا كلم نيدلا ديمح دمحم نب ىحي



 ةيكلملابو ًاقلطم أمات ًالالقتسا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لالقتساب نييعرشلا هئافلخلو

 نب زيزعلا دبع مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح فرتعيو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع

 ةلالحلا بحاص ةرضحل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم دوعس لآ لصيفلا نمحرلا دبع

 ةيكلملابو ًاقلطم أمات ًالالقتسا نميلا ةكلمم لالقتساب نييعرشلا هئافلخلو ىبحي مامإلا

 دالب نم ماسقأ وأ مسق يف هيعدي قح يأ امهنم لك طقسيو .نميلا ةكلمم ىلع
 .ةدهاعملا هذه بلص يف ةنيبملا ةيعطقلا دودحلا جراخ رخآلا

 مساب هيعدي قح يأ نع ةدهاعملا هذمب لزانتي ىحي كلملا مامإلا ةلالج نإ

 ةكلمملل ةعبات ةدهاعملا هذه بحجومب يه يتلا دالبلا يف اهريغ وأ ةيناميلا ةدحولا

 دالبو نارحن يف وأ ضياع لآ وأ ةسرادألا ديب تناك يتلا دالبلا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا

 هيعدي قح يأ نع ةدهاعملا هذمب لزانتي زيزعلا دبع كلملا مامإلا ةلالج نا امك ,ماي

 نميلل ةعبات ةدهاعملا هذه بجومب يه يتلا دالبلا يف امهريغ وأ لالتحا وأ ةيامح نم
 .اهريغ وأ ةسرادألا ديب تناك يتلا دالبلا نم

 :ةثلاثلا ةداملا

 تالصلا امب نوكت يتلا ةقيرطلا ىلع نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا قفتي

 ال نأ ىلع امهيأ ىلع هيف ررض ال امبو نيفرطلا حلاصم ظفح هيف امب تاعجارملاو
 «ثلاث قيرفل هحنمي ام لقأ رخآلل نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ هحنمي ام نوكي
 .هلثمب هلباقي امم رثكأ رخآلا حنمي نأ نيقيرفلا يأ ىلع اذه بجوي الو

 :ةعبارلا ةداملا

 حضوم نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دالب نيب لصفي يذلا دودحلا طح

 عضخت يتلا دالبلا نيب ًايعطق ًالصاف ًادح طنخلا اذه ربتعيو «يلي اميف يقاكلا ليصفتلاب

 .امهنم لكل

 مسوملاو يديم نيب ةلصافلا ةطقنلا نم ًارابتعا نيتكلمملا نيب دودحلا طخ أدبي

 نأ ىلإ ًالامش عجبي مث «ةيقرشلا ةهجلا يف ةمامت لابج ىلإ رمحألا رحبلا لحاس ىلع
 برغلا ةهج نم مهلباقي نمو ةعامج ينب نيب يتلا ةيلامشلا ةيبرغلا دودحلا ىلإ يهتني

 راعوو ةعقن دودح نيب ام ىلإ يهتني نأ ىلإ قرشلا ةهج ىلإ فرحني مث ؛لامشلاو
 ةبقعو ناورم قيضم غلبي نأ ىلإ فرحني مث ,ماي دودح نيبو ةلئاو ةليبقل نيتعباتلا

 دودحلا فارطأ ىلإ قرشلا ةهج نم يهتني ىتح قرشلا ةهج ىلإ فرحني مث «ةدافر



 طنخلا نيمي نع املكف ءماي نيبو هريغو يلئاو ديز نب نادمه نم ماي ادع نم نيب
 يف دودحلا ىهتنم ىلإ رحبلا لحاس ىلع يتلا ةروكذملا ةطقنلا نم دعاصلا روكذملا

 طخلا راسي نع وه املكو «ةيناميلا ةكلمملا نم وهف ةروكذملا لابجلا تاهج عيمج

 يديم وه ةروكذملا نيميلا ةهج يف وه امف «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم وهف روكذملا

 عيمجو لدابعلا ضعبو ةعيضلاو ادشو رهاظلا لابجو ريملاو ثرحلا ةليبق ضعبو ضرحو
 راحسو ةعامج ينب لابجو دالب عيمجو ,خيشم لآ ورع عم هبنمو حزار لابجو دالب
 راعوو ةعقنو راحس مومعو ماشلا راحس نم ةعصيرم لحمو اهيلي امو دابي ماشلا
 نادمه نم نارهظ ةعداوو ماي ادع نم مومعو ةقوحت ةبقع عم عرفلا اذكو ةلئاو مومعو
 ةروكذملا تاهجلا نيب وه املكو ةمولعملا اهدودحب مهدالبو نوروكذملا ءالؤه ديز نب

 ةكلمملا دي توبث تحت وأ ًايلعف أطابترا ًاأطبترم ناك امم همسا ركذي مل ام اهيلي امو
 امو «ةيناميلا ةكلمملا نم وهف نيميلا ةهح ف وه كلذ لك 1352 ةنس لبق ةيناميلا

 رثكأو يرباحملاو ةبوخلاو ثرحلا رثكأو نالعوو مسوملا وهو ةروكذملا راسيلا ةهج يف وه
 عيمجو ةعداو نارهظو ناطحقو ديلت لآو صيرح ينبو كلام ينبو افيف عيمجو لدابعلا
 لامشلاو قرشلا ةهج نم امهفلخ امو ةدافر ةبقعو ناورم قيضم عم نارهظ ةعداو
 تحت وه املكو ةلئاو نم نارحب ف وه نم رئاسو ةعداو روزو نضحلاو نارحبو ماي نم
 اهدودحب مهدالبو نوروكذملا ءالؤه قرشلا ةهج نم مايو نارحب فارطأ ىلإ ةقوحت ةبقع
 ًاطبترم ناكامم همسا ركذي مل ام اهيلي امو ةروكذملا تاهجلا نيب وه املكو ةمولعملا
 وه كلذ لك 1352 ةنس لبق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دي توبث تحت وأ ًايلعف ًاطابترا

 ماي نم ركذ امو ؛ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم وهف روكذملا طخلا راسي ةهج يف
 ناك ام ىلع ءانب وهف ةلئاو نم نارحب يف وه نم رئاسو ةعداو روزو نضحلاو نارخحبو
 ةلالج نم مكحلاو ماي يف زيزعلا دبع كلملا ةلالحل ىبحي مامإلا ةلالج ميكحت نم
 روزو نضحلا نأ ثيحو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا عبتت اهعيمج نأب زيزعلا دبع كلملا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف مهوحخد نكي ملو ةلئاو نم مه نارحب يف ةلئاو نم وه نمو ةعداو
 تاالصلاب عتمتلا نع ةلئاو مهاوخإ عنمي الو مهعنمي ال كلذف ركذ امل الإ ةيدوعسلا

 ةروكذملا دودحلا ةيات نم طخلا اذه دتمي مث .هب فراعتملاو داتعملا نواعتلاو تالصاوملاو

 نب نادمه نم ماي ادع نم فارطأو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق فارطأ نيب ًافنآ

 ىهتنم ىلإ ةيناميلا دالبلاو فارطألا لك ةيناميلا ةكلممللف نميلا لئابق رئاسو ديز
 ىلإ دالبلاو فارطألا لك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلممللو .تاهجلا عيمج نم نميلا دودح
 بونجو لامه طقن نم ةداملا هذه يف ركذ املكو ءتاهجلا عيمج نم اهدودح ىهتنم



 ًاريثكو ءروكذملا تاهجلاا هاحتا ف دودحلا طخ ليم هاجتا ةرثك رابتعاب وهف برغو قرشو

 زييمتو روكذملا طخلا تيبثتو نييعت امأ «نيتكلمملا نم لك ىلإ ام لخادتل ليميام

 ددع نم ةفلؤم ةئيه ةطساوب هؤارجإ نوكيف هوجولا لمكأ ىلع اهرايد ديدحتو لئابقلا
 دنع ةتباثلا ةداعلاو فرعلا بسحب فيح نودب ةيوخأ ةيدو ةروصب نيقيرفلا نم واستم

 .لئابقلا

 :سماخلا ةداملا

 ةنينأمطلاو ملسلا ماود يف نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ةبغرل ًارظن
 ًادهعت نادهعتي امهنإف نيتكلمملا نيب راكفألا شوشي ءيش يأ داجيإ مدعو نوكسلاو
 يبناج نم بناج لك يف تارتم وليك ةفاسم يف نصحم ءانب يأ ثادحأ مدعب ًالباقتم
 .دودحلا طخ لوط ىلع تاهجلاو عقاوملا لك يق دودحلا

 :ةسداسلا ةداملا

 يتلا دالبلا نع ًاروف هدنج بحس نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 لك نع دنجلاو نيلهألا نوص عم رخآلا قيرفلل ةعبات ةدهاعملا هذه بجومب تحبصأ

 . ررض

 :ةعباسلا ةداملا

 لك نع هتكلمم يلاهأ امهنم لك عنمي نأب نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتي

 كل تل ا ل ا
 هذه ماربإ دعب نم يعرشلا قيقحتلاب هذحخأ تبث ام لك دريو نيفرطلا نم يداوبلا لهأ

 ةبوقعلاب حرج وأ لتق ةيانج نم عقو اميف عرشلاب مزلي امبو فلت ام نامضو ةدهاعملا
 نيب عضوي نأ ىلإ ًايراس ةداملا هذمب لمعلا لظيو «ناودعلا مهنم تبث نم ىلع ةمعساجلا
 .رئاسخلاو ررضلا ريدقتو قيقحتلا ةيفيكل رحآ قافتا نيقيرفلا

 نأب ًالباقتم ًادهعت نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي :ةنماثلا ةداملا
 وأ لك ريسفت وأ ةدهاعملا هذه هؤشنمو امهنيب تالكشملا لحل ةوقلل عوجرلا نع اعنتكي
 مدع ةلاح يفو «ةيدولا تاعجارملاب ريخآ ببس يأ نع ًائشان ناك مأ اهداوم ضعب

 حضوت يذلا ميكحتلا ىلإ أجلي نأب امهنم لك دهعتي ةقيرطلا هذمب قيفوتلا ناكمإ



 ةوقلا سفن قحلملا اذهلو ةدهاعملا هذه قفرم قحلم 2 هلوصحو ةبلط ةيفيكو هطورش

 .اهيف لكلل أممتم ًاضعبو اهنم أزج بسحيو ةدهاعملا هذه نيذللا ذوفنلاو

 :ةعساتلا ةداملا

 لئاسولا نم هيدل ام لكب عنمي نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 وأ هيف عورش وأ يناودع لمع يأل ًاركرمو ةدعاق هدالب لامعتسا ةيونعملاو ةيداملا

 لوصو درجمب ةيتآلا ريبادتلا ذاختاب دهعتي هنإ امك ءرخآلا قيرفلا دالب دض هل دادعتسا

 :يهو رخآلا قيرفلا ةموكح نم يطخ بلط
 ذاختا اهنم بولطملا ةموكحلا اياعر نم داسفلا لمع يف يعاسلا ناك نإ - !

 بدألاب هتموكح لبق نم ًاروف بدؤي كلذ توبُثو ىعرشلا قيقحتلا دعبف ريبادتلا

 .هلاثمأ عوقو عنكو هلعف ىلع يضقي يذلا عدارلا

 ريبادتلا ذاختا ةبلاطلا ةموكحلا اياعر نم داسفلا لمع يف يعاسلا ناك نإو -2

 هتموكح ىلإ ملسيو اهنم بولطملا ةموكحلا لبق نم ًاروف هيلع ضبقلا ىقلي هنإف
 ذاختا اهيلعو ءبلطلا ذافنإ نع رذع ميلستلا اهنم بولطملا ةموكحلل سيلو ؛ةبلاطلا
 يتلا لاوحألا يفو .برحلا نم هنيكمت وأ بولطملا صخخشلا رارف عنمل تاءارجإلا ةفاك
 دهعتت اهيضارأ نم رف يتلا ةموكحلا نإف رارفلا نم بولطملا صخشلا اهيف نكمتي
 ىقلي اهيلإ ةدوعلا نم نكمت نإو ىرخأ ةرم اهيضارأ ىلإ ةدوعلاب هل حامسلا مدعب
 .هتموكح ىلإ ملسيو هيلع ضبقلا

 ةموكحلا نإف ةثلاث ةموكح اياعر نم داسفلا لمع يف يعاسلا ناك نإو -3

 نم بلطلا اهيقلت درجميو ًاروف موقت اهيضارأ ىلع صحخشلا دجوي يتلاو اهنم بولطملا
 ةدوعلا نم عنو هيف بوغرم ريغ ًاصخش هدعو اهدالب نم هدرطب ىرخألا ةموكحلا

 .لبقتسملا يف اهيلإ
 :ةرشاعلا ةداملا

 ةعاط نع رفي نم لوبق مدعب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي
 لك ذختيو «ةعامج مأ ناك ًادرف فظوم ريغ مأ ناك ًافظوم ًاريغص مأ ناك ًاريبك هتلود
 عنمل اهريغو ةيركسعو ةيرادإ نم ةلاعفلا ريبادتلا ةفاك نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم

 طخ زايتحا نم مهلك وأ مهدحأ نكمت نإف ءهدالب دودح ىلإ نيرافلا ءالؤه لوحد



 ءاقلإو ئجتلملا نم حالسلا عزن بحاو هيلع نوكيف هيضارأ يف لوخدلاب دودحلا

 ضبقلا ناكمإ مدع ةلاح فو ءاهنم رافلا دالب ةموكح ىلإ هميلستو هيلع ضبقلا

 .اهعبتي يتلا ةموكحلا دالب ىلإ اهيلإ أحل يتلا دالبلا نم هدرطل لئاسولا ةفاك ذختت هيلع

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 نيفظوملاو لامعلاو ءارمألا عنمب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي
 .ةطساولاب وأ تاذلاب رحآلا قيرفلا اياعر عم ناك هجو يأب ةلحادملا نم هل نيعباتلا

 ببسب مهافتلا ءوس عقوت وأ قلقلا ثودح عنمت يتلا ريبادتلا لماك ذاختاب دهعتيو
 .ةروكذملا لامعألا

 :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 تاهجلا نم ةهج لك لهأ نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك فرتعي

 .رخآلا قيرفلا كلذل ةيعر ةدهاعملا هذه بجومب رخآلا قيرفلا ىلإ ةرئاصلا

 رخآلا قيرفلا اياعر نم صاخشأ وأ صخش يأ لوبق مدعب امهنم لك دهعتيو
 دالب يف نيقيرفلا نم لك اياعر ةلماعم نوكت نأبو «قيرفلا كلذ ةقفاومب الإ هل ةيعر
 .ةيلحملا ةيعرشلا ماكحألل ًاقبط رخآلا قيرفلا

 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا

 نع لماكلا لماشلا وفعلا نالعإب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 قيرفلا اياعر نم دارفأ وأ درف اهبكترا دق نوكي يتلا ةيناودعلا لامعألاو مارجألا رئاس
 دهعتي هنإ امك "وفعلا رادصإ هنم يذلا قيرفلا دالب يف يأ" هدالب يف نيميقملا رخآلا

 نم لكش يأب وأ اوزاحنا وأ اوئحل نيذلا هاياعر دارفأ نع لماك لماش وفع رادصإب

 قيرفلا ىلإ اوئلل ذنم اوذحخأ لامو ةيانج لك نم رخآلا قيرفلا ىلإ اومضنا لاكشألا
 نم عون يأ ءارجإب حامسلا مدعبو «غلب ام ًاغلابو ناك ام ًانئاك مهدوع ىلإ رحآلا
 يذلا لكشلا وأ زايحنالا وأ ءاجتلالا كلذ ببسب قييضتلا وأ بيقعتلا وأ ءاذيإلا
 دهعلا اذهل فلاخم ءيش عوقوب نيقيرفلا يأ دنع بير لصح اذإو ,هبحومب اومضنا

 لجأل رخآلا قيرفلا ةعحارم نيقيرفلا نم كشلا وأ بيرلا هدنع لصح نمل ناك
 بينيف روضحلا امهدحأ ىلع رذعت نأو «ةدهاعملا هذه ىلع نيعقوملا نيبودنملا عامتجا
 ةيانعلاو ةبغرلا لماك هل نمم يحاونلا كلت ىلع عالطالاو ةيحالصلا لماك هل رخآ هنع



 يأ لصحي ال ىتح رمألا قيقحتل روضحلاب نيفرطلا قوقحب ءافولاو نيبلا تاذ حالصب
 .ًاذفان نوكي نايودنملا هررقي امو «عازن الو فيح

 :ةرشع ةعبارلا ةداملا

 نيذلا هاياعر كالمأ ميلستو درب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 ماكحأل نيعضاخ مهنطو ىلإ مهعوجر دنع مهتنرو ىلإ وأ مهيلإ مهنع ىفعي
 نم ءيش يأ زجح مدعب نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا دهعتي كلذكو ءمهتكلمم
 يأ وأ اهرامثتسا لقرعي الو هدالب يف رخآلا قيرفلا اياعرل نوكت يتلا كالمألاو قوقحلا

 .اهيف ةيعرشلا تافرصتلا عاونأ نم عون

 :ةرشع ةسمانلا ةداملا

 ءاوس ثلاث قيرف عم ةلحادملا مدعب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 رخآلا قيرفلا ةحلصمب لخي رمأ يأ ىلع هعم قافتالا وأ ةموكح مأ ةئيه مأ ًادرف ناك

 ضرعي وأ هل تابوعصلاو تالكشملا ثادحإ هئارو نم نوكي وأ هدالبب رضي وأ

 .راطخألل امنايك وأ اهحلاصمو اهعفانم

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا

 ةيمالسإلا ةوحألا طباور امهعمجت ناذللا نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا نلعي

 نالمعي امهنأو ارش دحأب ناديري ال امحنأو ةدحاو ةمأ امهتمأ نأ ةيبرعلا ةيرصنعلاو
 امهعسو الذبي نأو «نوكسلاو ةنينأمطلا لظ يف امهتمأ نوؤش ةيقرت لحأل امهدهج
 ةيأ ىلع ةوادع ةيأ اذمب نيدصاق ريغ امهتمأو امهيدالبل ريخ هيف امل فقاوملا رئاس يف

 .ةمأ

 :ةرشع ةعباسلا ةداملا

 نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ دالب ىلع يجراخ ءادتعا لوصح ةلاح يف

 :ةينآلا تادهعتلا ذفني نأ رحآلا قيرفلا ىلع متحتي

 .ًانلعو ًارس ماتلا دايحلا ىلع فوقولا -ًالوأ

 .ةنكمملا ةيونعملاو ةيبدألا ةنواعملا -ًايناث



 ةمالس نامضل قرطلا عجنأ ةفرعمل رخآلا قيرفلا عم ةركاذملا يف عورشلا -ًاثلاث

 هنأل هليوأت نكمي ال فقوم يف فوقولاو اهنع ررضلا عنمو رمخآلا قيرفلا كلذ دالب
 .يجراخلا يدتعملل ديضعت

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا

 نييماسلا نيقيرفلا دحأ دالب يف ةيلحاد تاءادتعاو نتف لوصح ةلاح يف

 :يتأي امب ًالباقتم ًادهعت امهنم لك دهعتي نيدقاعتملا

 نم نيرئاثلا وأ نيدتعملا نيكمت مدعل ةمزاللا ةلاعفلا ريبادتلا ذاختا -ًالوأ
 .هيضارأ نم ةدافتسالا

 امك اهيلإ اوثل اذإ مهدرط وأ مهميلستو هدالب ىلإ نيئحاللا ءاجتلا عنم -ًايناث
 ."هالعأ ةرشاعلاو ةعساتلا ةداملا يف" حضوم وه

 وأ مهعيجشت مدعو نيرئاثلا وأ نيدتعملا عم كارتشالا نم هاياعر عنم -ًاكلاث

 .نيرئاثلا وأ نيدتعملا نع رئاخذلاو نؤملاو قازرألاو تادادمإلا عنم -ًاعبار

 :ةرشع ةعساتلا ةداملا

 ليهستل نكمم لك لمع يف امهتبغر نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا نلعي
 علسلا لدابت ليهستو امهيدالب نيب لاصتالا دييزتو ةيقربلاو ةيديربلا تالصاوملا

 دقع لجأ نم ةيليصفت تاضوافم ءارجإ فو .امهنيب ةيراجتلاو ةيعارزلا تالصاحلاو
 مومع ف ةيكرمجلا موسرلا ديحوتب ةيداصتقالا امهيدالب حلاصم نوصي يكرمج قافتا

 ديقي ام ةداملا هذه ف سيلو «نيفرطلا حلاصمل ةلفاك ةروصب صاح ماظنب وأ نيدالبلا

 راشملا قافتالا دقع متي ىتح ءيش يأ يف نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا دحأ ةيرح

 .هيلإ

 :نورشعلا ةداملا

 هيبودنمو هيلثممل نذأي نأل هدادعتسا نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك نلعي

 يأ يف كلذ رخآلا قيرفلا دارأ ىتم رخآلا قيرفلا نع ةباينلاب اودحجو نإ جراخلا يف
 لك نم صخش لمعلا كلذ يف دجوي امنيح هنإ موهفملا نمو :تقو يأ ٍقو ءيش



 لمعلل امهتطخ ديحوتل امهنيب اميف ناعجارتي امهنإف دحاو ناكم يف نيفرطلا نم

 ديقت ال ةداملا هذه نإ موهفملا نمو «ةدحاو ةملك يه يتلا نيدالبلا ةحلصمل دئاعلا

 زجحب رسفت نأ نكمي ال هنإ امك هل قح يأ يف تناك ةروص يأب نيبناحلا دحأ ةيرح
 .ةقيرطلا هذه كولسل هرارطضا وأ امهدحأ ةيرح

 نابعش 5 يق اهيلع عقوملا ةيقافتالا هتنمضت ام ىغلي :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا

 .ةدهاعملا هذه خيرات نم ًارابتعا لاح لك ىلع 1350 ةنس

 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 برقأ يف نيكلملا ةلالجلا يبحاص ةرضح لبق نم قدصتو ةدهاعملا هذه مربت

 لدابت خيرات نم لوعفملا ةذفان حبصتو ءكلذ يف نيفرطلا ةحلصمل ًارظن ةنكمم ةدم

 درجمب برحلا ةلاح ءامتإ نم ىلوألا ةداملا يف هيلع صن ام ءانثتسا عم ءاهماربإ تارارق

 كلذ يف لدعت وأ ددجحت مل نإف املوعفم ءاهتنا خيرات قبس يتلا رهشألا ةتسلا لالخ
 نيدقاعتملا نيقيرفلا دحأ تالعإ نم رهشأ ةتس دعب ام ىلإ لوعفملا ةيراس لظت خيراتلا

 .ليدعتلا يف هتبغر رخآلا قيرفلا

 :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا

 ةغللاب نيتخسن نم تررح دقو "فئاطلا ةدهاعمب" ةدهاعملا هذه ىمست

 عضو عقاولاب ًاداهشإو ةخسن نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ديب ةفيرشلا ةيبرعلا

 .هعيقوت نيضوفملا نيبودنملا نم لك
 دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا مويلا ف ةدج ةنيدم ف بتكو

 فلألاو ةئامثالثلا

 ريزولا دمحأ نب هللا دبع "عيقوتلا"
 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخن "عيقوتلا"



 ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا نيبو نميلا ةكلمم نيب ميكحتلا دهع

 دبع كلملاو نميلا كلم ىبحي كلملا نيمامإلا ةلالجلا يبحاص ةرضح نأ امب
 ةدهاعم نم ةنماثلا ةداملا بجومب اقفتا دق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم زيزعلا

 ف اهيلع عقوملاو "فئاطلا ةدهاعمب' ةامسملا مهافتلا نسحو ةقادصلاو حلصلا

 ىلإ اليحي نأ ىلع فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا
 امهيدالبو امهيتموكح نيبو امهنيب تاقالعلا نع أشني فالتحا وأ عازن يأ ميكحتلا

 نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نإف هلح نع ةيدولا تاعجارملا رئاس تزجع ىتم

 :ةيتآلا داوملا يف ةنيبملا ةروصلا ىلع ميكحتلا ءارحإب نادهعتي

 :ىلوألا ةداملا

 عزانتملا ةيضقلا ةلاحإب لبقي نأب نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك دهعتي

 نم ميكحتلا ءارجإ بلط مالتسا خيرات نم دحاو رهش لالخ ميكحتلا ىلع اهيلع
 .هيلإ رخآلا قيرفلا

 نيمكحملا نم واستم ددع نم ةفلؤم ةئيه لبق نم ميكحتلا يرجي :ةيناثلا ةداملا

 نييماسلا نيقيرفلا قافتاب بحتني ('!عزاو مكَح نمو .مهفصن قيرف لك بحتتني
 نيقيرفلا دحأ لبق نإف ًاصخش امهنم لك حشري كلذ ىلع قفتي مل نأو «نيدقاعتملا
 كلذ ىلع قافتالا نكمي مل نإو ءاعزاو حبصيف رخآلا قيرفلا همدقي يذلا حشرملا

 ىلع الإ يرجت ال ةعرقلا نأب ملعلا عم ءًاعزاو نوكي امهيأ ىلع ةعرقلا يرحت
 ميكحتلا ةئيهل ًاسيئر حبصأ هيلع ةعرقلا تعقو نمف «نيفرطلا نم نيلوبقملا صاخشألا

 نم نيلوبقملا صاخشألا ىلع قافتالا لصحي مل نإو «ةيضقلا يف لصفلل ًاعزاوو
 .كلذ ىلع قافتالا لصحي نأ ىلإ دعب اميف تاعجارملا يرحب نيفرطلا

 :ةثلاثلا ةداملا

 .ميكحتلا ةئيه وأ ةنجل سيئر انه هب دارملاو ءدئاق وأ سيئر :عزاو (1)



 ءاضقنا دعب نم دحاو رهش لالخ اهسيئرو ميكحتلا ةئيه رايتخا متي نأ بحي
 قيرفلا بلطل هلوبقل ميكحتلا ىلع ةقفاوملا هنم بولطملا قيرفلا ةباجإل نيعملا رهشلا

 نع ديزت ال ةدم يف هيلع قافتالا متي يذلا ناكملا يف نيمكحم ا ةئيه عمتجتو رحآلا

 نأ نيمكحملا ةئيه ىلعو «ةداملا لوأ يف نينيعملا نيرهشلا ءاضقنا دعب دحاو رهش

 دحاو رهش نع ديزت نأ لاوحألا نم لاح يأب نكمي ال ةدم لالخ اهمكح ىطعت
 ةئيه مكح ىطعيو هالعأ نيبم وه امك عامتجالل تنيع يتلا ةدملا ءاضقنا دعب نم

 درجمب ابحاو هذيفنت حبصيو نييماسلا نيقيرفلل ًامزلم مكحلا نوكيو ةيرثكألاب ميكحتلا
 نيذلا صاخشألا وأ صخشلا نيعي نأ نيدقاعتملا نيقيرفلا نم لكلو «هغيلبتو هرودص
 ةمزاللا ججحلاو تانايبلا مدقتو ميكحتلا ةئيه امأ هرظن ةهجو نع عافدلل مهديري

 .كلذل

 :ةعبارلا ةداملا

 امهنيب ةفصانم ميكحتلا ةئيه سيئر روجأو «هيلع قيرف لك يمكحم روحأ
 .ىرخألا ةمكاحملا تاقفن يف مكحلا كلذكو

 :ةسماخلا ةداملا

 مويلا اذه يف اهيلع عقوملا فئاطلا ةدهاعمل ًاممتم ًاءزج دهعلا اذه ربتعي
 يراس لظيو فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا
 نوكي ةيبرعلا ةغللاب نيتخسن نم اذه ررح دقو «ةروكذملا ةدهاعملا نايرس ةدم لوعفملا

 مويلا يف هعيقوت ىرح «كلذب ًارارقو ةخخسن نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك ديب
 .فلألاو ةئامثالثلا دعب نيسمخو ثالث ةنس رفص رهش نم سداسلا

 ريزولا دمحأ نب هللا دبع (عيقوتلا)

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاح (عيقوتلا)



 [فئاطلا ةيقافتا ذيفنتل يدوعسلا بناجلا نم ةيفاضإ طورشا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1353 ةنس رفص 6 يف ررح

 دبع ديسلا ةدايسلا بحاص خألا ةرضح ىلإ دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاحت نم

 .هللا هظفح ىبحي مامإلا ةلالج لبق نم ضوفملا بودنملا ريزولا هللا

 :دعب امأ «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 يكلم يتلالج نع ةباين مكنيبو اننيب فئاطلا ةدهاعم عيقوت ةبسانمب هنإف

 ال هنإ اذه يباتك يف مكل تبثأ نأ بحأ ةيناميلا ةكلمملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 :يتأي ام تابثإ يف الإ اهاضتقم ذافنإ لوبقو ةدهاعملا كلت رابتعا نكمي

 هلهأ نئاهر قالطإو ةماحت يف انلابج ءالخإو ةسرادألا ميلست يرجي نأ -1

 .ًالاح

 اميسالو نيقيرفلا دحأ هرشني الو ًاموتكم ةدهاعملا هذه نومضم لظي نأ -2
 نأو ةصاخ ةمامت يف شيوشتلا نم كلذ ثدحي امل دودحلا ةلأسمب اهنم قلعتي ام
 ءادتبا نم فرشلاو ةنايصلا لماكب نوكي زيزعلا دبع كلملا ةلالج دنح باحسنا

 نم ًانومضم نوكي ةدملا كلت لالخ يف هيلع يناودع ثداح لكو هرخآ ىلإ هباحسنا
 .ىبحي مامإلا ةلالج لبق

 .مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ "عيقوتلا"



 [ةيدوعسلا ظورشلا ىلع ىلا تتاحلا ةققاوُم]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1353 ةنس رفص 6 ف ررح

 نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح ىلإ ريزولا هللا دبع نم
 .ىلاعت هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالح لبق

 :دعبو هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 امب ًاملع تطحأ دقو 1353 ةنس رفص 6 خيرات مكومس باتك تيقلت دقف

 ميلست نم نيقيرفلا نيب تدقع يتلا فئاطلا ةدهاعم ذافنإل مكوع هومتطرتشا

 دالب نم ىبحي مامإلا ةلالج دونج لبق نم ةلتحم تناك يتلا لابجلا ءالخنإو ةسرادالا

 ىلعو ةموتكم ةدهاعملا هذه لظت نأو ءاهلهأ نئاهر قالطإو زيزعلا دبع كلملا ةلالح
 نأو هذافنإل هيلع انقفتا يذلا قافتالا بيترت متي نأ ىلإ دودحلا ةلأسم صحألا
 ءادبا نم فرشلاو ةنايصلا لماكب نوكي زيزعلا دبع كلملا ةلالج دنج باحسنا

 ًانومضم نوكي ةدملا كلت لالخ يف هيلع اودع ثداح لك نأو ؛هرخآ ىلإ هباحسنا

 .ىحي مامإلا ةلالج لبق نم

 مكطارتشال انتقفاومو انلوبقب مكومس نلعأ نأ ينرسيو كلذب ًاملع تطحأ دقل

 .انتهج نم ًايعرم نوكيس هنأو

 .مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو



 [ةيدوعسلا ىلإ ةسرادآلا ميلستب ينميلا بناجلا نم دهعت]

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 1353 ةنس رفص 6 يف ًاريرحت

 نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ةرضح ىلإ ريزولا هللا دبع نم
 .هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج لبق

 :دعبو للا ةمحرو مكيلع مالسلا

 مكومس لبق نم اهيلع عقوملا فئاطلا ةدهاعمب ًاقاحلإ انه تبثأ نأب فرشتأف

 مامإلا كلملا ةلالج نع ةباين يلبق نم ةعقوملاو زيزعلا دبع كلملا ةلالج نع ةباين
 :تآ وه امب ىبحي مامإلا ةلالج مساب دهعتأو «ىبحي

 ةمزاللا تابيترتلا تلمع دقو ءزيزعلا دبع كلملا ةلالخب ةسرادألا ميلست -1

 ىلإ لازي ال هنأل ًارظنف يسيردإلا باهولا دبع ديسلا امأ «ةماحت يف لصيف ريمألا ومس
 ءاحنألا كلت نم هئاعدتسال طئاسولاو لئاسولا تدذختا دقف لدابعلا دالب ف نآلا

 :يتأي امب هنأشب ىحي مامإلا ةلالح مساب دهعتأف رمألا عطي م نإف هميلستل

 عنمت نأو هل ةيونعم وأ ةيدام ةدعاسم لك نع ىبحي مامإلا ةموكح عنتمت نأ -أ
 .ةنواعم وأ ةدضاعم يأ اهدالب نم هنع

 يتلا يضارألا يف هيلع ضبقلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكح تدارأ اذإ -ب

 ةيركسعلا تاقييضتلا عاونأ رئاس اهتهج نم لمعتس ىيحي مامإلا ةموكح نإف اهيف وه

 لك ىلعو هيلع ضبقلا يقلت نأ دهعتتو ءاهيضارأ ىلإ هرارف عنمل اهعيطتست يتلا
 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لئابق نم ليبقو ةهج يأ نم هتكرح يف هعم كرتشا صخش
 ىلإ اولخد اذإ ديق الو طرش ريغب زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكحل مهملست نأو

 يف هعم اوكرتشا نيذلا نم صخش يأ رارف وأ هرارف عنمت نأو «ةيناميلا ةكلمملا تاهج

 .ةيناميلا ةكلمملا يضارأ ىلإ اولخد اذإ جراخلا ىلإ هلمع



 اودارأ اذإف مهريغ وأ فارشألا نم مهتكرحو ةسرادألاب قلعت هل ناك نم امأ -2

 ةنايصلاو زيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكح لبق نم نامألا مهلف يسيردإلاب قاحللا
 ةلالج دالب نم نوحرخي هنإف كلذ اوءاشي مل اذإو ,مهقحب قئاللا ماركأإلاو مارتحالاو
 ًالاح نودرطيف ىرخأ ةرم اهيلإ اوداع اذإو ءاهيف ءاقبلاب ممل حمسي الو ىيحي مامإلا
 نإف ءزيزعلا دبع كلملا ةلالج ةموكح ىلإ نوملسي اهيلإ اوداع اذإ مهنأب نورذنيو
 ةلالج ةموكح ىلإ مهميلستب ىبحي مامإلا ةلالج مساب دهعتأف مهدرط دعب اوداع

 .طرش الو ديق ريغب زيزعلا دبع كلملا
 نيبو اننيب ةدوقعملا ةدهاعملا ةلزنم هل ًاقيثو ًادهع مكومس اذه اوربتعت نأ وحرأف

 قافتالل ًاقبط اذه نوكي نأ وحجرأو «هقاثيمو هللا دهع اذه ىلعو «مويلا اذمب مكومس
 .نأشلا اذه يف هيلع انقفتا يذلا يوفشلا

 .مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ريزولا دمحأ نب هللا دبع (عيقوتلا)



 [يدوعسلا بئاجلا نم ريدقتو ركشلا

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 1353 ةنس 6 ف ررح

 نب هللا دبع ديسلا خألا ةدايسلا بحاص ةرضح ىلإ زيزعلا دبع نب دلاخ نم
 .ىلاعت هللا هظفح ىبحي مامإلا كلملا ةلالج لبق نم ضوفملا بودنملا ريزولا دمحأ

 باتك يمالتساب مكملعأ نأب فرشتأف دعبو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ةسرادألا نأشب ىبحي مامإلا ةلالج مساب هب متدهعت ام نأشب مويلا خيراتب مكتدايس

 ءافولاو ةنامألا ىضتقمب هذيفنت نوكيس هب متدهعت دق ام نأب ةقث ىلع انأو ,مهعابتاو
 .ةنكمم ةدم عرسأب كلذ ذيفنت نوكي نأ ىمتنو «ىحي مامإلا ةلالج ِق لومأملا

 .مارتحالا قك كاف لوبقب اولضفتو

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخخ (عيقوتلا)



 يدوعسلا بناجلا نم ةلاسر

 نيتلودلا نيب نينطاوملل لقنتلا ةكرح نأشب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1353 ةنس رفص 6 يف ررح

 هللا هظفح ريزولا هللا دبع ديسلا مركملا ةرضح ىلإ زيزعلا دبع نب دلاخ نم

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 انقفتا ام انه تبثأ نميلا ةكلمتو انتكلمم نيب فئاطلا ةدهاعم عيقوت ةبسانمبف

 ةيناميلا ةكلمملا اياعرو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اياعر نم نيلقنتملا تالقنت نأشب هيلع
 نأ ىلإ قباسلا يف هيلع ناكام ىلع لظي رضاحلا تقولا يف لقنتلا نا نيدالبلا يف

 نم اهذاختا ًاقفتم ناتموكحلا ىرت يتلا ةقيرطلا نأشب صاح قافتا نيدالبلا نيب عضوي
 نأ وجرأف «عفانملاو ضارغألا نم اهريغ وأ ةراجتلا وأ جحلل ءاوس لاقتنالا ميظنت لجأ
 .نأشلا اذمب هيلع انقفتا ام ىلع ةقفاوملاب مكباوج لانأ

 دوعسلا زيزعلا دبع نب دلاخ (عيقوتلا)



 (يدوعسلا بلطلا ىلع ينميلا بناجلا ةقفاوم]

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 1353 ةنس رفص 6 ف ررح

 لبق نم ضوفملا دلاخ ريمألا يكلملا ومسلا بحاص ىلإ ريزولا هللا دبع نم
 .هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالح

 :دعبو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 نيب نيقيرفلا اياعر تالقنت نأشب رفص 6 خيرات مكومس باتك تيقلت دقف
 أقبط رضاحلا تقولا يف لاقتنالا نوكي نأ يف مكوم عم قافتا ىلع يننإو نيدالبلا

 ميظنت ناشب صاخ قافتا عضوي نأ ىلإ لبق نم اهيلع ريسلا ناك يتلا ةقيرطلل
 يعرم وه امك انتموكح بناج نم ًايعرم نوكيس كلذ نأو «لبقتسملا يف لاقتنالا
 .مكتموكح بناج نم

 .مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

 ريزولا دمحا نب هّللا دبع (عيقوتلا)



 [اهتاقحلمو فئاطلا ةدهاعم ىلع ىيحي مامإلا ةقداصمل

 ميكحتلا دهع ىلعو ءركذلا ةفلاسلا ةدهاعملا هذه ىلع انعلطا نأ دعبف

 يف ةلمج اهانررقأو اهانلبقو اهانقدص ءاهيف رظنلا انعمأو ءامب تقحلأ يتلا بتكلاو

 دعنو دهعتنو اهمربنو اهقدصن اننإ امك ءاهنم ةرقفو ةدام لك يف ةدرفمو اهعومجم
 نامألا لامكب هظحالنو اهيف درو امب - هللا لوحب - موقنس اننأب ًاقداص ًايكولم ًادعو
 نحن املط ناك هجو يأب امب لالخإلاب هللا ةئيشمب حمسن نل اننأبو ءصالخإلاو
 ىلع انمتاخ عضوب انرمأ اهيف ركذ ام لك ةحص تيبثت يف ةدايزو «كلذ ىلع نورداق

 .نيدهاشلا ريخ هللاو ءانديب اهانعقوو ةقيثولا هذه

 دعب نيسمخو ثالث ةنس نم لوألا عيبر رهش نم عباسلا مويلا يف ررح
 دبع كلملا ةلالج انيحأ ةرضح نيبو اننيب ةدهاعمو ةيقافتا لوأ هذهو فلألاو ةئامثالثلا

 .نمحرلا دبع نب زيزعلا
 .ىلاعت هللا امهحماس نيدلا ديمح دمحم نب ىبحي نينمؤملا ريمأ اذه بتك



 ةيقارعلا ةيناميلا ةدهاعملا

 ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 ذيفنتل ًاديهمت قارعلاو نميلا يتكلمم نيب ةيدو ةقادص تاقالع سيسأت يف ةبغر

 يبحاص نم لك ررق ..ةيبرعلا ةمألا ةملك ديحوتل ةيمالسإلا ةمألا ءامعز ةينمأو يعس
 دمحم نب ىبحي مامإلا نميلا كلمو نيسحلا كلملا نب لوألا لصيف قارعلا كلم ةلالجلا
 :امهو اهدقعل امهنع نيضوفم انّيع ,ةدهاعم ءارجإ نيدلا ديمح

 نعو «يمشاحلا اشاب هط ةداعسلا بحاص ..قارعلا كلم ةلالجلا بحاص نع
 دعب ناذللا يرمعلا هللا دبع يضاقلا ةليضفلا بحاص ..نميلا كلم ةلالحلا بحاص

 :ّقأي ام ىلع اقفتا امهضيوفت قئاثو ىلع اقفتا نأ

 :ىلوألا ةداملا

 ةلالحلا بحاص فرتعيو ةيقارعلا ةكلمملاب نميلا كلم ةلالحلا بحاص فرتعي

 .ةينميلا ةكلمملاب قارعلا كلم

 :ةيناثلا ةداملا

 .نيتدقاعتملا نيتكلمملا نيب ةديطو ةقادصو مئاد ملس دوسي

 :ةثلاثلا ةداملا

 دعب اهوانت خيرات نم ةدفان ريصتو ةيبرعلا ةغللاب نيتحسن ةدهاعملا هذه تررح

 .ناقيرفلا هيلع قفتي يذلا لحما يف لدابتلا يرجيو نيدقاعتملا نيكلملا لبق نم اهماربإ
 ةئامثالثلا دعب نيعبرأو عست 1349 ةنس ةجحلا يذ 22 يف ءاعنص يف تررح

 .ةيرجه فلأو

 يرمعلا نيشخ نبهللا دبع اشاب هط



 ادنلوه ةلودو نميلا ةلود نبب ةفادص ةدهاعم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىحي مامإلا قلطملا اهمكاحو ةلقتسملا نميلا ةعطق كلم ةلالحلا بحاص ةرضح

 .مظعملا نيدلا ديمح ىبحي نب دمحم مامإلا نب

 ةقلطملا اهتمكاحو ةلقتسملا ادنلوه دالب ةكلم ةمظعملا ةلالجلا ةبحاص ةرضحو

 :ةلجبلا يليلبو

 ةدعاق ىلع اهارع قيثوتو نيتلودلا نيب ةقادصلا طباور سيسأت يف امهنم ةبغر

 :نّيع ضرغلا اذهلو ةقادص ةدهاعم دقع اررق دق ةماعلا ةيلودلا نيناوقلا

 ةلودلا شرعل لوألا بتاكلا ةرضح ىبحي مامإلا نميلا كلم ةلالج فرط نم
 .قيفر نب بغار دمحت يضاقلا ةداعسلا بحاص ةينميلا

 :ةيتآلا داوملا ىلع اقفتا دقو امهنع نيضوفم نيبودنم هنايردا .ك ويسملا ةداعسلا

 :ىلوألا ةداملا

 سمي ال مالس نيتلودلا اتلك اياعر نيبو ادنلوه ةلودو نميلا ةلود نيب دوسي

 .ةقلطم ةصلاحخ ةقادصو

 :ةيناثلا ةداملا

 ةيسايسلا تاقالعلا ءانثأ نيدهاعتملا نييماسلا نيقيرفلا نم لك نم نوكيس

 ئدابمب ةررقملا ةلماعملاب ىرحخألا ةلودلا دالب يف امهنم لك نم نويلصنقلاو نويسايسلا

 .ةيواستم ةلماعملا هذه نوكت نأ طرشب ةماعلا يلودلا نوناقلا

 :ةئلاثلا ةداملا

 دالب يف ةراجتلا نودصقي نيذلا نيدقاعتملا نييماسلا نيقيرفلا اياعر نم لك



 نم لك نفس لماعت كلذكو .هوحولا لك نم ةياعر رثكألا ةلودلا اياعر احب عتمتي

 امك عتمتت يتلا ةلماعملا سمنب رخآلا قيرفلا ع ئناوم 2 امتانحشو نيدهاعتملا نيقيرفلا

 .هوجولا لك نم اكانحشو ةياعر رثكألا ةلودلا نفس

 :ةعبارلا ةداملا

 ىلإ اهوحد يف لماعت امتاعونصمو نيدهاعتملا نيقيرفلا نم لك ضرأ تالصاح

 اهذحأو ةيكرمكلا بئارضلاو موسرلا ريداقم نييعتب قلعتي اميف رخآلا قيرفلا دالب
 كلذكو 0 رثكألا ةلودلا تاعونصمو تالصاح امب لماعت ىتلا ةلماعملا سفنب
 نيقيرفلا دحأ دالب نم جرخت يتلا تاعونصملاو ضرألا تالصاح لئاقت اذهل ًاديكأت

 اهذحأو ةيكرمكلا بئارضلاو موسرلا ريداقم نييعتب قلعتي اميف رحآلا قيرفلا دالب ىلإ

 دالب ىلإ جرخت يتلا تاعونصملاو ضرألا تالصاح امب لماعت يتلا ةلماعملا سفنب
 .ةياعر رثكألا ةلودلا

 :ةسمانخلا ةداملا

 ةغللاو ةيبرعلا ةغللاب نيتيواستم نيتيلصأ نيتخسن يف ةدهاعملا هذه تنود دق
 يأ نم مسق ريسفت ف وأ داوملا نم ةدام ريسفت يف كوكش تأشن اذإو «ةيدنلوهلا
 تاقحلم يف تناكامنإ ثيح نمو «يبرعلا صنلا نادمتعي نافرطلاف تناك ةدام

 قفتا دق ابروأ يف ادنلوه دالب ماكحأو نيناوق ضعب (!)ابروأ جرام يف ادنلوه ةكلمم
 ادنلوه ةلود صخي اميف ةدهاعملا هذه قيبطت نأ ىلع نادقاعتملا نايماسلا ناقيرفلا

 قئاثولا لدابتو اهماربإ نوكيسو «ةيوابوروألا ادنلوه ةكلمم دالب ىلع ًارصتقم نوكيس
 .ةمربملا قئاثولا لدابت درجمب لوعفملا ةذفان ريصتو تقو برقأب

 ًارابتعا تاونس سمح ةدمل ةدهاعملا هذه دقع ىلع نادهاعتملا ناقيرفلا قفتا دقو
 هذه ءاغلإ نيدهاعتملا نيقيرفلا دحأ درأ اذإ هنإ ىلع «ةمربملا قئاثولا لدابت خيرات نم
 ةتسب ةدملا ءاهتنا لبق هدارمب رخآلا قيرفلا رعشي نأ بحي امتدم ءاضقنا دعب ةدهاعملا
 راعشإ نيح نم رهشأ ةتس يضم دعب الإ ىغلت الو ةدهاعملا هذه ترمتسا الإو رهشأ

 نم ةدهاعملا هذه عيقوت راص دق اذهل انيبتو ءاهءاغلإ هتدارإب رحآلل نيقيرفلا دحأ

 .اهيلع امهماتخأ اعضوو امهيلإ راشملا نيقيرفلا يضوفم ٍقرضح

 .(ايسينودنأ) ايسآ قرش بونج يف ةيدنلوهلا تارمعتسملا اهب دارملا (1)



 ةنس ترام 12 قفاوملا 1351 ةنس ةدعقلا يذ 15 هخيراتل نميلا ءاعنصب ررح

3. 

 ادنلوه ةكلم ةلالح نع ضوفم بودنم

 هنايردا سيلنروك قيفر نب بغار دمحم



 ةينميلا ةيزيلكنإلا ةدهاعملا

 لدايتملا نواعتلاو ةفادصلا ةدهاعم

 ةمدقملا

 راحبلا فلخ ةيناطيربلا كلامملاو ادنلرياو ىمظعلا ايناطيرب كلم ةلالحل نأ امب

 ف ةبغر ىرخألا ةهجلا نم مامإلا ةرضح نميلا كلم ةلالحبو ةهج نم دنهلا رصيقو
 هذه دقع اررق دق ,نيقيرفلا ةعفنمل نواعتلاو ةقادصلا ساسأ ىلع ةدهاعم ىلإ لوصولا
 :نيضوفملا نيبودنملا ةفصب انيعو ةدهاعملا

 رصيقو راحبلا فلح ةيناطيربلا كلامملاو ادنلرياو ىمظعلا ايناطيرب كلم ةلالحج
 تنسينتفللا ةداعسلا بحاص ةرضح «ةيلامشلا ادنلرياو ىمظعلا ايناطيرب نع دنملا

 .مرتحما .!.ب.و.!.ى.س يليار نودوار درانرب لنولوك

 نودوار درانرب لونولوك تسيتفللا ةداعسلا بحاص ةرضح كلذك دنملا نع

 .مرتخملا .!.ب.و.!.ى.س يليار
 دمحم يضاقلا ةداعسلا بحاص ةرضح .مامألا ةرضح نميلا كلم ةلالج

 .هللا هنت قيقز نب بغا
 اقفتا نسح لكش ىلع اهتحص قيقحتو امهضيوفت قاروأ غيلبت دعب ناذللا

 :ّتأي ام ىلع

 -:ىلوألا ةداملا

 راحببلا فلخ ةيناطيربلا كلامملاو ادنلرياو ىمظعلا ايناطيرب كلم ةلالح فرتعي

 ًالماك الالقتسا هتكلمو مامألا ةرضح نميلا كلم ةلالج لالقتساب دنهلا رصيقو

 -:ةيناثلا ةداملا

 نادهعتي نيذللا نييماسلا نيدهاعتملا نيقيرفلا نيب ةقادصلاو ملسلا دوسي

 .هوجولا لك نم امهنيب قئاللعلا نيسح ىلع ةظفاحم اب



 -:ةئلاثلا ةداملا

 يرحب تاضوافم متت نأ ىلإ ةينميلا ةيبونجلا دودحلا ةلأسم يف تبلا لحفؤي

 هيلع نايماسلا نادهاعتملا ناقيرفلا ىضارتي امب ةدهاعملا هذه ةدم ءامنإ لبق امهنيب

 .ةفلاخم وأ ةعزانم يأ ثادحإ نودب لماك قافتابو ةيدو ةروصب

 ناقيرفلاف ركذلا ةفلاسلا ةرقفلا يف اهيلإ راشملا تاضوافملا متت نأ ىلإو

 خيرات يف دودحلاب قلعتي اميف ةرضاحلا ةلاحلا ىقبت نأ نالبقي نايماسلا نادهاعتملا

 ام لكب اعنمي نأ نايماسلا نادهاعتملا ناقيرفلا دهعتيو «ةدهاعملا هذه ىلع عيقوتلا

 ف نينطاقلا يلاهألا نوؤش يف دودحلا يف امهتاوق نم دعت يأ لئاسولا نم امهيدل

 .ةروكذملا دودحلا نم رخآلا بناجلا

 -:ةعبارلا ةداملا

 نم مزلي ام ةرضاحلا ةدهاعملاب لمعلا دعب نايماسلا نادهاعتملا ناقيرفلا دقعيس

 عم «ةماعلا ةيلودلا ئدابملا ساسأ ىلع ةيداصتقالاو ةيراجتلا رومألا ميظنتل تادهاعملا

 :ةسمانللا ةداملا

 ةلماعملا سفنب نوعتمتيو ةيلحملا ماكحألاو نيناوقلل نيعبات نونوكي رخآلا قيرفلا دالب

 .ةياعر رثكألا ةلودلا اياعر امك عتمتي يتلا

 يق عتمتت اهانحشو نييماسلا نيدهاعتملا نيقيرفلا نم لك نفس كلذك (2)

 ءامتانحشو ةياعر رثكألا ةلودلا نفس امب عتمتت يتلا ةلماعملا سفنب رحآلا قيرفلا ئناوم

 ناك نم هب لماعي ام سفنب رخآلا قيرفلا دالب ئناوم يف نفسلا كلت باكر لماعيو
 .كلانه ةياعر رثكألا ةلودلا نفس يف

 كلامملاو ادنلرياو ىمظعلا ايناطيرب كلم ةلالجي قلعتي ةداملا هذهب ضرغلا" ( 3)

 :"دنهلا رصيقو راحبلا فلح ةيناطيربلا

 ادنلرياو ةدحتملا ىمظعلا ايناطيرب ةكلمم اهانعم دعي نأ ىغبني (دالب) ةظفل -أ

 اهيلع بدتتنملا دالبلا عيمجو (ةيمحضا دالبلاو هتلالج تارمعتسم عيمجو «دنهلاو ةيلامشلا

 .ةدحتملا ةكلمملا يف هتلالج ةموكح لبق نم



 ءاونكس امنيأ هتلالج اياعر عيمج اهانعم دعي نأ ىغبني (اياعر) ةظفل -ب
 يأ يف ةسسؤملا تاكرشلا عيمج كلذكو «هتلالج ةيامح تحت يتلا دالبلا يلاهأ عيمجو
 .هتلالج اياعر نم ربتعت هتلالج دالب نم دلب

 دلب يأ ف ةلجسملا ةيراحتلا نفسلا عيمج اهانعم دعب نأ يغبني (نفس) ةظفل

 .ةيناطيربلا بوعشلا نادلب نم

 -:ةسداسلا ةداملا

 تادهاعملا نم هيلع قافتالا نوكي ام لكل ًاساسأ نوكت ةدهاعملا هذه
 دادولا ةيوقت ىنعم يق الابقتساو الاح نييماسلا نيدهاعتملا نيقيرفلا نيب ةعباتتملا

 دض ةكّرح يأل ةحماسملاو ةدعاسملا ءاطعإ مدعب نايماسلا ناقيرفلا دهعتيو «ةقادصلاو
 .امهنبي ميمصلا مئاقلا قافتالاو دادولا

 -:ةعباسلا ةداملا

 يف قيدص لدابتتو عيقوتلا دعب نكمم تقو عرسأب ةدهاعملا هذه ىلع قداصي
 نيعبرأ ةدمل ىقهبت دعب اميفو «قيدصتلا ججح لدابت خيرات نم امك لمعيو «ءاعنص

 .ةلس

 ةدهاعملا ىلع امهءاضمإ امهيلإ راشملا ناضوفملا نابودنملا عقو كلذل ًاريرقتو
 نيتغللاب نيتخخسن ةدمهاعملا هذه تمظن دقو ءاهيلع امهموتخ اعضوو ةرضاحلا

 ناقيرفلاف داوملا هذه نم ءيش ريسفت يف كوكش تأشن اذإو «ةيبرعلاو ةيزيلكنإلا
 رهش نم 26 مويلا يف نميلا ءاعنص يف تررحو ؛يبرعلا صنلا نادمتعي نادمهاعتملا

 .داليملل 1934 ةنس رياربف 11 موي هلباقي ةرجهلل 1352 ةنس لاوش

 يليار نودوار درانرب -- قيفر نب بغار دمحم



 ةقيتع ةحلسأ نميلا عيبت ايلاطيإ
 اذهو ,مامإلا ةلالج عم امتدقع يتلا ةدهاعملا صن يف ءاج امب ايلاطيإ فت ىل

 بلط ىبحي مامإلا ةلالج نأ :كلذ ىلع الاثمو ءيوقلا عم فيعضلا دقاعت نأش ًامئاد
 تاشاشرلاو ةمحخضلا عفادملاو ةثيدحلا تارايطلا ضعب ءارش ةيفاص ةميلس ةينب اهنم

 ةرويغلا ةلودلا نم ناك امف :«يبرحلا داتعلاو ةيبرحلا تادعملا نم كلذ ريغ ىلإ قدانبلاو

 راط املو ؛لامعتسإلل ةلباق ريغو ةيدق تارايط هل تبلح نأ الإ اهفيلح حلاصم ىلع
 ةرايطلا تطقس مامإلا لاحر ةداسلا نم دحاو هبحصي ءاعنص يف نيرايطلا دحأ امك

 مهتلعجو نييناميلا سوفن يف عقو أوسأ ةثداحلا هذهل ناكو ؛قئاسلاو ديسلا لتقو ًاروف
 ةلالج عنمو «تارايط بلحي ةفزاحيا ىلع نومدقي الف تارئاطلاو ناريطلا نم نوفوختي
 ىلإ تداع يتلاو ناريطلا نف سردل ايلاطيإ ىلإ تبهذ يلا نييناميلا ةبلطلا ةثعب مامإلا

 اودمعت نايلطلا نأ بلغيو «ةيناث ايلاطيإ ىلإ ةدوعلا نم ةيسردملا ةلطعلا ءانثأ نميلا

 :ًايناثو ءائيش اهنم نميلا ةموكح ديفتست ال ىتح :ًالوأ ؛نميلا ىلإ ةكيدق تارئاط عيب

 نأ يهيدبلا نم ذإ «تارئاطلا ءارشب لبقتسملا يف ةيتفلا ةموكحلا هذه فزاحت ال ىتح
 ةيوق ةموكح هيف دجحوت نأ بغرت ال ةيبرعلا دالبلا نم ءزجلا اذه يف ةعماطلا ايلاطيإ

 نميلل نايلطلا اهعاب يتلا قدانبلا نأو امك لاتقلاو لازنلل ةحلاص ةيبرح تادعم اهيدل

 ءانثأ اسمنلا نم قدانبلا هذه ايلاطيإ ةموكح تمنغ دقو (ريتش) عون نم ةميدق

 ءاهفالتإ بحاولا نم ناكو ءأينف لامعتسالل ةحلاص ريغ يهو «[ىلوألا] ةيملاعلا برحلا
 ةديدع تاقلط امب تقلطأو دونجلا اهلمحي ناك اهنم قدانب ةدع يسفنب تصحف دقو

 هلكش اهلخاد عاضأ دقو ًريثك ةلمعتسم امتأل فدهلا بيصت ال عفنلا ةمدع امتدجوف

 امتاذ دح يف يهو «لامعتسالا اذه نم تعسوت اهتهوفو .لامعتسالا ةرثكل ينوزلحلا
 .ةديدج تناك ولو ةئيدرلا عاونألا نم

 ىلإ هتبلج تناك ءأميدق (رييلتا) ايكيناكيم ًالمعم ًاضيأ ايلاطيإ تعاب دقو
 هبكرو ءاعنص ىلإ لقنو ٌادج ظهاب نمثب مامإلا ةلالج ىلإ اهل اهلالتحا نيح عوصم

 ىلع اوقفنأ «مامإلا ةلالج باسح ىلع هيف نولمعي اوذحأو نويلاطيإ نوسدنهم



 الو لوح الف ءأفازج اهعيمج تبهذ تالايرلا نم فولألا تارشع هميمرتو ةحيلصت
 .هللاب الإ ةوق

 نيينفلا نييئاصخالا نم ةثعب ةدهاعملا هذمك ًالمع نويلاطيإلا لسرأ دقو
 نم ةثعبلا هذه ءاضعأ نع يمالعتسا ىدلو «نميلا ىلإ نيسدنهملاو نييكيناكيملا

 نوئيسي مهنأو ءائيش نوفرعي ال ممنأ اولاقو «ةريرم ىوكش مهنم يلإ اوكش «نيريثكلا
 برقلاب ليغ ىلع ةيكيناكيم ةخضم اوعضو مهضعب تدهاش دقو «نيي نيينطولا ةلماعم

 ظيقلا مايأ عبنلا نع ولعي يذلا هارجم ىلإ هعبت نم ليغلا اذه ءام اوعفريل ءاعنص نم

 هوعفري نأ مهعسوب ناكو راتمأ ةسمخ ولع ىلإ ءاملا اوعفر مهلهج ةدشلو ىاملا ةلقل

 دحاو رظن ٌثفل دقو «ًادوقوو ًالمع نورفوي كلذبو ءاملا ىرحم يف هوبصيو ًادحاو ًارتم
 كديب قحلا نأ ينباحأف ءرمألا اذه ىلإ لمعلا اذه ريس ىلع نيمئاقلا نييناميلا نم

 ناكف «ةرساخلا ةيلمعلا هذه ىلإ انم دحاو ريغ ينايلطلا سدنهملا رظن تفل دقو

 .خيبوتلا انبيصن

 بغار دمحم ىضاقلا ىلإ ةرايزلا در

 ريزو ءبغار دمحم يضاقلا راد ىلإ تدصقو أركبم ةعمجلا مايأ دحأ يف تمق
 نأل ةعمجلا موي ترتخاو ءرومألا ضعب نع هيلإ ثدحتلاو هترايزل در «مامإلا ةيجراح
 بغار دمحم يضاقلا ةرضح نطقيو «مويلا اذه يف اهرئاود عيمج لطعت نميلا ةموكح
 ينلبقتساف -ًالوطم ًافصو هتفصو نأ يل قبس يذلا - برعلا رثي يح رود دحأ يف

 ىلإ ينلخدأو ؛ مسجلا هبدأو روهشملا يكرتلا هفطلب يب بحرو ٌةايمج الابقتسا هترضح

 زارط ىلع ًانسح ًابيترت ةبترمو ةفيظنو ةليمج هرادو يناثلا رودلا يف يهو هلابقتسا ةلاص

 مدقو «ةريغصو ةريبك فرغ ةدع هبناج ىلإو حيسف نولاص اهيف ؛ةميدقلا قشمد رود

 ؛نميلا يف ةداعلا يه امك ةرشق نم ال نبللا بل نم ةعونصم ةولح ةيكرت ةوهق يل
 :تلقف ءادوع لابقتسالا نولاص اياوز نم ةيواز يف تيأرو «ةميظع ةذل اهيف تدحوف
 .نميلا يف اهدهاشأ ةيقيسوم ةلآ لوأ لب ال دوع لوأ اذه !ريزولا ةرضح اي هلل دمحلا

 ةلالج نأل .شيجلا ىقيسوم ريغ ةيقيسوم تالآ نميلاب دجوي ال معن :لاقف
 عاونأ عيمج هركيو حلاصلا فلسلا اوذح اذه هلمع يف وذحي وهو «كلذ عنم دق مامإلا

 قلختو دنملا طشنت امنأل ًاريثك اهب عولو وهف ةيركسعلا ىقيسوملا الخ ةيقيسوملا تالآلا



 نم اهريغ كود امك هتلالح حم دقف كلذلو .ةعاجشلاو سامحلاو ماظنلا حور مهيف

 .تاقيسوملا عاونأ

 مامإلا ةلالج عوسأ نأ بغرأ تنكو (فارغونوف) يأ يكاح يدل دجوي :تلق

 .رصم كلم داؤف كلملا ةلالج شرامو رئازجلا شرام

 اذهو ءكش نودب كبلط ةباجإ ضفريس هنأل مامإلا نم كلذ بلطت ال :لاقف
 هيلع فزعي امدنعو جراخلا نم هعم ينبا هبلج ناك ممدق دوع وه يدنع هارت يذلا

 .دحأ هعمسي ال ىتح ذفاونلاو باوبألا قلغيو قيرطلا نع ةديعب ةفرغ ف هسفن نجسي

 ةريثك ةلئسأ هتلأسو ةريثك ًاثاحبأ بغار دمحم يضاقلا ةليضف عم تشحابت
 لاقف .تومرضحو زاجحلاو دجنك ةرواحنلا ةيبرعلا دالبلا عم نميلا ةراحجت نع ةصاخو

 ,مويلا هيلع يه امم عسوأ تناك دالبلا هذه عم يضاملا يف ةراجتلا نإ :هترضح

 نم ةنيمأ يه لهو ؟لفاوقلا هذه اهيلع ريست تاقرط دجوي لهو :تلقف

 ؟بهنلاو بلسلا
 دجنو زاجحلاب كلذك وهو «نميلا ِق اع بتتسم نمألا نأب :باحأف

 ةحلاص اهنكلو ةدبعم تسيلف تاقرطلا امأو ءاهعئاضبو امتايح ىلع ةنيمأ لفاوقلاو

 علل

 ؟دحب قيرط يل اوركذا :تلقف

 دحب -ميصقلا- ضايرلا -نارح -ةدعص- ةيشمعلا ىلإ ءاعنص نم :لاقف

 .تيوكلاف

 ؟زاجحلا قيرطو :تلقف

 لازي ال ناكو ,مدقلا ذنم فورعم اذهو جحلا قيرط وه زاجحلا قيرط نإ :لاقف

 -1نارهز -امبأ -ناطحق - ةدعص -ةيشمعلا -ءاعنص :وهو هيلع ريسي جحلا
 .ةكم -فئاطلا -دماغ

 ؟تومرضح قيرطو :تلقف

 .هاتتبثأ ام باوصلاو ءواولاب ءناوهز :لصألا يف )١(



 -بإ-رداخملا-ةرامس -لزنم -ميري -رامذ -ربعم -نالعو ءاعنص :لاقف

 .ندع وأ تومرضح -جحل -ةجيرد-ةيوام

 ةلودلا نمز ف ةمظعلا برحلا مايأ ناك هنأ بغار دمحم يضاقلا يل ركذ دقو

 تداكف ندع ىلإ رضخلاو لالغلاو بوبحلا لاسرإ عنمف زعت ىلع ًافرصتم ةينامثعلا
 مهنأ ندع يف زيلكنإلا ددهو ءأظهاب ًاعافترا تايجاحلا نامثأ تعفتراو ةعاجم اهيف عقت
 نميلا يف ةيرجحلا نم ٍقأي يذلا ءاملا ىرجم لوحيس هنإف نميلا دودح ىلع اوزواحت اذإ

 ىلإ يلصألا هارجمب نع نامثع خيشلاف "عستلا تايمحملا ىدحإ" جحل ىلإ بهذيو

 كرتلا محاه سكعلاب لب ,ندع دودح زيلكنإلا زواجتي مل ديدهتلا اذه ءاقلو «رحبلا

 اهرانب مهتلصأ ةيبرح تاعردم ةدع دوحو الول ندع نولتحي اوداكو عستلا تايمحملا
 اوعسوي نأ نييناطيربلاب ادح ام اذهو .ندع نع رقهقتلا ىلع مهتهركأف ةيماحلا
 .اياطعلاو لاملاب تايمحملا هذه ءارمأ اوليمتسيو مهتايمحم دودح

 ةيرجه 1340 ةنس نييناميلا جاجحلا لتقم

 1340 ةنس يف نييناميلا جاجحلا لتقم نع بغار دمحم يضاقلا ينثدحو

 ًاضيأ ينثدحو .دماغو نارهز نيب فئاطلا لبق عقاو (ةمونتلا) هل لاقي ناكم يف ةيرجه
 هذه يف اولتق نيذلا جاجحلا براقأ ضعب مهنيب نميلا لهأ نم ريثك ةعجافلا هذه نع
 ددع ةهج نم نيفلتخم اوناك مهنكلو ,ةصقلا ةياور يف نيقفتم عيمجلا ناكو «ةرزحم ا
 قيمعلا رثأتلا تامالعو يلع امنودرسي اوناك مهعيمجو ءاوملس نيذلا ددعو اولتق نيذلا

 جاجحلا ددع نأ نومعزي اوناك ضعبلاو ءمههوجو ريراسأ ىلع ةرهاظ ديدشلا دقحلاو
 نم مهريغو يمرضح يفلأ نع ادع .فالأ ةينامث وحن ناك لاحرو ءاسن نم نييناميلا

 ال :لاق مهريغو «فاللا ةتس اوناك عيمجلا نأ معز مهضعبو «نميلا نم ةبيرقلا دالبلا

 صاخشأ ةسمخ وأ ةعبس ممنأ ليق دقف اوملس نيذلا امأو ءفالآ ةسمخ اوناك لب

 :يلي اميف صخلتت ةثداحلا هذهو «ملعأ هللاو ءطقف

 كلملا ةلالج هل روفغملا نيب ةدقتم ةيرجه 1340 ةنس ف برحلا ران تناك

 ةنسلا كلت يف فداصو «دحن كلم زيزعلا دبع كلملا ةلالحو زاجحلا كلم نيسح

 ؛ةينيدلا ةضيرفلا هذه ةيدأتل ربلا قيرط نع نييناميلا جاجحلا باهذ ةداعلا بسح

 ال نونمآ مهو ؛يبرحلا حالسلا نم ًالزع اهتعمس يتلا تاياورلا عيمج يف جاجحلا ناكو



 ةمونتلا ىلإ اولصو املو ,دحأ لاتق يف نوبغري الو ؛مهيلع دحأ ءادتعا يف نوركفي
 ملف ةيماح ًاران مهولصأو دوعس نبا كلملا باحصأ ناوخإلا نم نيمك مهضرتعا
 بلسو «مهئاقفر نع ًاليلق نيرخأتم اوناك صاخشأ ةسمخ وأ ةعبس الإ مهنم ملسي

 نيزئاف مهمئانغب اوداعو ىرثلا ىلع نيددمم مهوكرتو سانلا ءالؤه ةعتمأ عيمج ناوحخألا
 .نيحرف مهراصتنابو

 يأ «نيلوؤسم سانأ عم رصمو دحنو زاجحلاو نميلا يف قيقدلا يثحب ىدلو
 مهنكلو نيلوؤسم ريغ سانأو ءرومألا نطاوب ىلع نيفقاوو تاموكحلا هذه يف نيفظوم
 تدح يتلا ةيقيقحلا بابسألا نع ريثك مامتهاب ةيبرعلا دالبلا ثداوح نوعبتتي

 هللا تيب ىلإ نوبهاذ مهو سانلا نم ميظعلا ددعلا اذه لايتغال نييباهولا ناوخإلاب

 اهنم نوخوتي اوناك دقو «ةرماؤملا هذه يف ًاعلض بناجألا ضعبل نأ تققحت «مارحلا
 ىلإ زاجحلا نم برحلا ران دادتماو ىحي مامإلاو زيزعلا دبع كلملا نيب ةنتفلا ةراثإ

 سانأ ةطساوبو ةديدع قرط نعو ىتش بيلاسأب زيزعلا دبع كلملا ةلالحل اولاقو .نميلا
 ؛هعم لتاقيل ىحي مامإلاب دجنتسا - هللا همحر - نيسح كلملا ةلالج نأب نيريثك
 ةسمخلا هذه دفوأ هنكلو «ةينلع ةيمر ةروصب برحلا يف لوخدلا نع مامإلا رذتعاف
 يزاجحلا شيلا يف اوعوطتي يكل جاجح ةروصب ةمسن فالآ ةعبسلا وأ فالآ

 ذحأ دق زيزعلا دبع كلملا ةلالح نأ رهظيو .نيسحلا ةيار تحت دوعسلا نبا اولتاقيو

 «مهيبأ ةركب نع سانلا ءالؤه اوديبي نأب ناوخإلا نم هدنج رمأو ةلطابلا ةياعدلا هذي
 اذه ىلع مدقيل ناكام هللا هظفح زيزعلا دبع كلملا ةلالج نأ نيقيلا لثم ىلع ينإو
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف هل نيملسملاو مالسإلا ءادعأ ةعيدح الول رمألا

 «ضايرلاو ءاعنص نيب تاقالعلا ترتوت نا جاجحلا ءالؤه لتقم جئاتن نم ناكو

 زيزعلا دبع كلملا ةلالح نيب درو ذحخنأ لصحو ؛جحلا ةضيرف ةيدأت نم نويناميلا عنتماو

 ضايرلا ةيناميلا دوفولا ترازو ءاعنص ىلإ ةيدوعسلا دوفولا تبهذو ىبحي مامإلا ةلالجو
 ريسع تاهج يف دودحلا ضعب ةيوستك لكاشملا نم اهريغو ةلكشملا هذه لحل ةكمو
 هذه تيقبو «نيلوتقملا جاجحلا ةيد عفد ىلع زيزعلا دبع كلملا ةلالج قفاوو «نارحنو

 الول - تداكو «نيميظعلا نيلهاعلا نيب ةمولعملا برحلا ترجفنا نأ ىلإ ةقلعم رومألا
 برحلا نع اوفكي نأ امهيلإ مهلسوتو امهنيب ةرومعملا راطقأ عيمج يف نيملسملا لحدت
 لوطت تناك امتأ كشالو «ةيدجنلا ةيزاجحلاو ةيناميلا دالبلا فارطأ عيمج ىلإ دتمت -

 امهالكو ءيوق امهالكف ءءامدلا ةقارإ ىوس ناعزانتملا ناقيرفلا اهنم دصحي الو ًادح



 يبلق ىلع حماستلا لزنأ يذلا ىلاعتو هناحبس هللا دمحن اننكلو ءبرحلل دعتسم

 نأ هللا نم وجرنو ءامهدكو امهدجب امهكلم اسسأ نيذللا نيملسملا نيرابحلا نيذه
 نيذللا نيميركلا امهيبعش ةمدخب اموقيو ءاهالمحت يتلا ةلاسرلا اممتيل امهئاقب يف ليطي

 كشاالو ؛برعلا حاحنو امهيبعش ةيقرت فقوتت امهدحو امهيلعو ءامهقنع يف ةنامأ امه

 .نيعماطلاو موصخلا نيعأ يف ىذق يه امهنيب تدقع يتلا ةدهاعملا نأ

 راسكنا نم دئارجلا هتعاشأ ام عيمج نأب -طقف خيراتللو -- خيراتلل ركذأ ٍنإو

 تحت هتلالج دونج رصتنا دقف سكعلابو :ةحصلا نع راع وه مامإلا ةلالج شويج
 ومسلا بحاص شويج ىلع مالسإلا فيس دمحأ ومسلا بحاص هدهع يلو ةدايق
 ةكرعملا هذه تناكو «نارحب دودح يف ةروهشملا مقاب لبج ةكرعم يف دوعس ريمألا
 لوحدلا يف بغرأ ال ينإو .ةدهاعملا مث ةندحلا دقعو لاتقلا فقوت يف يقيقحلا ببسلا

 انأو ءدحأ ةحلصم يف سيل كلذ نأل ةينميلا ةيدجنلا برحلا يف ةيفاو تاليصفت يف

 ريخلا نم كلذ يف امل نيميظعلا نيلهاعلا رظن يتهجو بيرقت ىلع سانلا صرحأ نم

 نميلا راز ام دنع ندع يف اكيرمأ لصنق كرابردول سمياج رتسملاب تعمتجا
 ةيناميلا ةدهاعملا يف مت اذام هتلأسو «هلاحبأو مامإلا ةلالج لباقيلو هلاوحأ ىلع علطيل
 اهدقع حرتقا دق ناك يتلا يه ةدهاعملا هذهو دعب ءيش متي مل هنإ :لاقف ؟ةيكيرمألا
 :ةيتآلا داوملا اهمهأ داوم ةدع يف صخلتتو ؛ءفورعملا يكريمألا ؛نيرك سلراش رتسملا

 لماكلا لالقتسالاب ةمظعملا ةيكيرمألا ةقفتملا ريهامجلا ةموكح فرتعت - 1

 ريهامجلا ةموكحل نوكي الف .هتموكحلو ىبحي مامإلا نميلا كلم ةلالح قلطملا
 .مامإلا ةكلمم يف ةيسايسلاو ةيرادإلا رومألا يف لخدت يأ اهيلإ راشملا ةيكيرمألا

 تاالماعملا ليهست لصحيو ةيدادولا تابسانملا سسؤت ةدهاعملا هذه دقعب -2

 .نيتكلمملا نيب ةيراجتلا

 دعبف «نيتموكحلا بناج نم اهئاضمإ خيرات نم ةدهاعملا هذه ربتعت -3

 يف ةراجتلاو رفسلاو ريسلاب ًانوذأم نيتموكحلا ةعبت نم لك نوكي اهيطاعتو اهئاضمإ



 تالماعملاو لوصألل تاصوصخلاو رومألا لك يف ًاعبات نوكي نأ ىلع «نيتكلمملا
 .اهيف نوكي ىِتلا ةكلمملا يف ةيعرملا تاماظنلاو

 ديدجتلل ةلباق نوكت نأ ىلع «نينس رشع ةدمل ربتعت ةدهاعملا هذه -4

 موزللا دنعو «ةيزيلكنإو ةيبرع نيتخسن يف تررح دقو «نيفرطلا يضارتب عيسوتلاو
 .طقف ةيبرعلا ةغللا يف امب ةلوؤسم مامإلا ةلالح ةموكح نوكت عامتحالاو

 نأل ةدهاعملا هذه دقع ىلع قفاوت مل ةيكريمألا ةموكحلا نأ دعب اميف تملعو
 دقعب متهتل اهاوس وأ ةيداصتقا حلاصم اهل سيلو ًادج ةدودحم نميلا يف اكيرمأ ةراحت
 ف اهلصنق ىلإ كلذ تغلبو ةيئات ةروصب اهدقع تضفر كلذلو ؛ةدهاعملا هذه

 .ندع

 نم امهريغو ةيناميلا ةيلاطيإلا ةدهاعملا دونب فو ةدهاعملا هذه دونب يف رهظيو

 ًازايتما نميلا نوتأي نيذلا بناحجألا حنم مدع ىلع مامإلا ةلالج صرح تادهاعملا
 نيتدهاعتملا نيتموكحلا رابتعا ىلعو «هنيناوقو نميلا ماكحأل أقبط مهتلماعمو ءام

 .قوقحلا يف نيتيواستم

 ايلاطيإ عم ةدهاعم دقعيل ناكام مامإلا ةلالج نأ ةصاخ ةروصب تملع دقو

 ئداب ايلاطيإ قفاوت ملو ءايلاطيإ نم داتعو حالس بلج ىلع ديدشلا هصرح الول
 كلذلو .ةدهاعم اهعم دقع اذإ الإ حالسلا نم هبلطي ام هل بلحت نأ ىلع رمألا

 ةموكحلا حنم كلذ ىلع ةوالعو ءاهركذ راملا ةدهاعملا دقع ىلإ هتلالج رطضا

 امل نكلو «تاونس سمح ةدمل نميلا يف زاكلا تيز عيب راكتحاب ًازايتما ةيلاطيإلا

 ٌةاغلم تحبصأو ةيقافتالا هذه ةدم ددمع نأ هتلالح ىبأ تاونس سمخلا تضم

 زيلكنإ نم نوريثكلا دارأو ءرصحلا اهنع عفتراو ةرح تراصف زاكلا ةراحت تداعو
 عيمج مامإلا ةلالج ضفرف زاكلا رصحل ةديدح ةيقافتا ىلع اولصحي نأ سورو ناملأو

 .بناجألا ررضو راكتحالا ررضب رعش هنأل مهتابلط

 دحجوي نكلو نونطوتم بناجأ نميلاب دحوي ال هنإ لوقأ :بناجألا ركذ ىلعو
 نيمدختسم نييكيناكيم لامعو ءابطأك وأ ةيراجج تاكرشل ءالكوك بناحألا ضعب
 قوق بناجألا ءالؤه عتمتي الو ,مامإلا ةلالح ةموكح عم ةصاخ تايقافتا بجومب

 ًامرج مهدحأ بكترا اذإو «دالبلا نوناقل نوعضخي مهعيمج لب ؛ةصاخ تازايتما وأ



 ,ةينطولا مكاحملا مامأ نييلصألا دالبلا ناكس لهأ نم هريغك مكاحي هنإف ماظنلاب لخي

 .ةيبنحألا لودلل نويسايس نولثمب الو لصانق دجوي الو «ةيعرشلا يأ
 ىقلأف اريغص ًامالغ ءاعنص يف نايلطلا اياعرلا دحأ برض نأ ةرم فداصو

 درطلابو مايأ ةينامث نجسلاب هيلع تمكحف ةيعرشلا ةمكحملا ىلإ قيسو هيلع ضبقلا
 يشبحلا ؛ءاعنص يق ينايلطلا روتكدلا نواعم دحأ ىلع تمكح امنأ امك ءدالبلا نم

 ركسلا ةلاح يف دهوش هنأل دالبلا نم درطلاو دلجلاب ؛ةيعباتلا يلاطيإلاو ؛لصألا
 ةديدحلا هايم يف "ناملو سادنبوي" ةينانويلا ةرخابلا ًارحخحؤم تسرو !ملسم وهو ديدشلا

 اهنم زاكلا لقنت ةيعارشلا بكارملا تناك امنيبو «نييناميلا راجتلا ضعبل ًازاك لقنت
 لامعلا ناك امنيبو «ذئموي ةفصاعلا دادتشال نيينطولا ةراحبلا نم ةثالث قرغ ةديدحلل

 «هريغ ةعبرأ حرحو هروفل تامف مهدحأ ىلع قودنص طقس تانوحشملا هذه نولقني

 «ةرخابلا نم وندلا نم ةيعارشلا بكارملا عنمو لمعلا فيقوتب ةديدحلا لماع رمأف
 ناطبق قتاع ىلع عقت ةعبتلا نأ هيدل تبث املو ,ةعجافلا هذه نع قيقحتلا رشابو

 ضيوعتو «ليتقلا ةيد لاير ةئامو فلأ ةمارغ ةيدأتب ةرخابلا ىلع مكح «هلامهإل ةرخابلا

 نيركاش لاملا نم مهبيصن ىحرحلاو ليتقلا لهأ ملستو ًالاح مكحلا ذفنو ,ىحرجلل
 .مكحلا ذيفنت ةعرسو لماعلا لدع

 نميلا ةيلخاد ريزو عم ثيدح

 ءاعتص 2 دوعسلا نبا فكلملا دكفو ةمهم

 ةلالج ناويد سيئرو نميلا ةيلخاد ريزو يرمعلا هللا دبع ىضاقلا موي تاذ انراز

 ازابنق سبلي ناكو «ةروصلا ليمج نوللا ضيبأ لوطلا طسوتم ةينبلا فيحن وهو «مامإلا
 يل حمسي نأ هيلإ تبلط دقو «ةبهذم ةيناهي ةيبنجب قطنمتيو ءاندالب عنص نم ايريرح

 هتروص ذخأب دحأل حمسي ملو ,مستري نأ هركي هنإ :لاقو ءضفرف «هتروص ذخأب
 ةلالج لوعيو .ءيش لك يف هكيلمو همامإ وذح وذحي وهف بيجعب كلذ سيلو
 عفدي نأ هتلالج ديري امدنعو «ةلودلا نوؤش عيمج يف هيأر ذحأيو اريثك هيلع مامإلا
 يضاقلا مهيلإ لسري نسحأ يه ينلاب ةفلتخم تابلطب نميلا نوروزي نيذلا بناحألا
 نورعشي مهعدي نأ نود فيطل نرم بولسأب مهتابلط نم صلختيف يرمعلا هللا دبع
 هراجشأو نميلا وج نع طيسب ثيدح هنيبو اننيب راد دقو ءممتابلطل مامإلا درب



 لاوحأو ةيحراخلا ةيسايسلا نع انملكت مث :مهعئابطو مهقالخأو هلهأ تاداعو هتعارزو
 لهجيو انلهجي ناك هنأل هثيدح يف اريثك اظفحتم هترضح ناكو ؛ةمظعملا كلامملا
 لب انعم هتاظفحت ىلع هملن ملف «نميلا ةرايز ىلإ انب ادح يذلا يقيقحلا عفادلا

 داسح هللا دبع يضاقللو .انسوفن يف اعيفر الزنم هانلزنأو هانللجأو هانربكأ سكعلاب

 لضاف ملاع وهو هايإ هبيرقتلو هيلع مامإلا هتلالج دامتعال كلذو نميلا يف نوريثك
 هيف تافصلا هذه زربأ نمو «ةلوحرلا تافص عيمجب ىلحتي هيقف بيدأ رثان رعاش
 .ةعاجشلاو مادقإلاو حماستلاو مركلا

 هتدجوف هترايزل ادر هراد يف يرودب هترز ةرايزلا هذه ىلع مايأ ةدع يضم دعب

 «بيحرت لمجأ هترضح يب بحرف يسنآلا دمحأ يضاقلا عم صاخلا هبتكم يف ًاسلاج
 يسنآلا دمحأ يضاقلا نذأتساف ةيونعم ةفيفح ةراشإ يسنآلا دمحأ يضاقلا ىلإ راشأو

 ةلوطم ثيداحأ اهيف انثداحت ةليوط ةولح هب تولخف «فرصناو انعدوو فارصنالاب

 نم هيلع هاندجو امل هايإ انلالجإو هل انمارتحا دازف ,بتكت الو ركذت «ةريثك نوؤش نع
 ًاريثك ثحبب انل هترايز دعب هنأ يهيدبلا نمو ءرظنلا دعبو ةينلا نسحو قالخألا بيط
 هيف انربكأف اهلهحب انك رومأ نع ءاطغلا انل فشكو انيلإ نأمطاف ةديدع طئاسوب انع
 اذه عم انثيدحب انساوح عيمجب انرعشو انيديأب انسملو هتمأو هدالبو هيكلمل صالخإلا
 مل لحرلا اذه نأ نم مغرلابو ,ةسايسلاو ملعلا قوفي يعيبطلا ءاكذلا نأب ذفلا لحرلا

 نونفلا نم اهريغو ةسايسلا نف ةيلاع ةيقار سرادم يف سرد الو نميلا جراح جرخي
 ءرامضملا اذه يف قرشلا يف ةسايسلا تالاجر مظعأ عراضي هنإف ةيعامتحالا مولعلاو
 نم ريسي ددع يف الإ اهدهاشن مل ةيعامتجالا مولعلا يفو ةسايسلا يف تالوح هلو

 .نيزرابلا قرشلا تالاجر

 :لاقف «نميلا يف مكحلا ةيفيك نعو مامإلا نع هتلأس

 «نيدشارلا ءافلخلاو نيقباسلا ةمئألا وذح هلامعأ عيمج يف وذحي مامإلا نإ

 .فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم هماظنو هتوق دمتسي تحب يمالسإ همكحو
 :لاقف ءاهطورشو ةمامإلا نع هتلأسف

 ًادهتجم ايولع ًاديس مامإلا نوكي نأ امهأ ةريثك اهطورشو ةيباختنا ةمامإلا نإ
 .خلا ..خلا امادقم ًاعاجش مسجلا حيحص لقعلا ميلس ابرك



 نعو ءاعنص ُِق ذكنيح ناك يذلا دوعس نبا كلملا ةلالج دفو نع هتلأسو

 :لاقف «هتمهم

 متي لو نيلهاعلا نيب ةقلعملا ا قف ةضوافملو ةرباخحملل ءاجح دفولا اذه نإ

 20 ضايرلا ىلإ دولا اذه دوعي نأ وحري هنإ :لاقو اسيل لهاستلا

 .اهيلع فلتخملا رومألا ىلع قافتالا

 :لاقف «مامإلا ةلالجو ةيبنجألا لودلا عم تدقع يتلا تادهاعملا نع هتلأسو

 ةيبنحألا لودلا عم هتاقالع نوكت نأب ةديكأ ةبغر بغري مامإلا ةلالج نإ

 نميلا ىلإ ةصاح ادوفوو السر لسرت لودلا هذه نم ريثكو ,ةقادصو ّدو تاقالع

 مامإلا لبقي نا يعيبطلاو يهيدبلا نمو «ةيراحت تادهاعم مامإلا ةلالج عم دقعتل

 هذه دقع هتئيشمو هتبغر بسح اهنيبو هنيب قافتالا مَ اذإو .دوفولا هذه عم ةضوافملا

 .سكعلاب سكعلاو تادهاعملا

 ىلإ تدجوف هبتكم نم تجرخو «ثيدحلا اذه دعب هللا دبع يضاقلا تعدو

 مهمامأ ناكو ضرألا ىلإ اوسلج دقو نيفظوملاو ةبتكلاب ًاصاخ ًابتكم هبتكم بناج
 وه هللا دبع يضاقلا نأل ةيلخادلا ةرازوب قلعتت اهلاخأ ةديدع تارباخمو ةريثك قاروأ
 هذه ةرادإل هراد ف ًاصاخ ًابتكم هسفنل دجوأ دقو افنآ تركذ امك ةيلخادلا ريزو

 دعبو ,مامإلا دالوأ يبرم وهو يمجعلا نيسح نب يلع وعدملا موي تاذ ينراز

 دنع ةفولأملا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ انلاوحأو انتحص نع راسفتسالاو ةيحتلا
 «ةعسلاو بحرلا ىلع :هل تلقف .ينولباقي نأ نوديري مامإلا دالوأ نإ :لاق ءفراعتلا

 .نوديري تقو يأ يف يتلباقمل اولضفتيلف

 .ةصاخ فورظو ةصاخ تاقوأ 2 الإ "ةسردملا

 ؟مهتلباقم ىلإ ليبسلا فيك اذإ :تلقف



 .مهيلإ كدوقأ انأف يعم لضفتت نأ تعش اذإ :لاقف

 هذه لبق مامإلا ةلالج نم نذإ ىلع لصحتأ نأ بجاولا نم سيلأ :تلقف
 ؟ةلباقملا

 انلثم يبرع تنأ لب ءانع ابيرغ تسل تنأف «ةلباقملا نم سأب ال !الك :لاقف
 .ءيش لك ىلع علطت نأو سانلا عيمج لباقت نأ كل حسمو اننيد نمو

 ىلإ ينداقو يمامأ راسف !مامإلا دالوأ ةلباقم ىلإ بهذنلف انب ايه :تلقف
 دالوأل تصصخ يناثلا رودلا يف ةفرغ ىلإ هايإو تدعصو ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا
 :يلوقب مهتييحف «ةريثك ةيطخ بتك مهلوحو ضرألا ىلع اسولج ممتدحوف مامإلا

 مهنيب تسلجف ءاوسلحاو اولضفت «مالسلا مكيلعو :يوباحأف ؛مكيلع مالسلا
 اهضعب ةريثك ةلئسأ يننولأسيو ةفلتخم ثيداحأ يلإ نوثدحتي اوذحأو «ضرألا ىلع

 ايكرت نع اهضعبو ءاهلشف ببسو امتروو ةيروسب قلعتي اهضعبو رهزألاو رصمب قلعتي
 ةغلب يعم نوملكتي اوناكو .نوؤشلاو ةلئسألا نم كلذ ريغ ىلإ ءلامك ىفطصمو
 ينلأسو «بعشلا ةماع عم مهافتلا فالخب الهس اننيب مهافتلا ناكف ؛ةحيصف ةيبرع

 فالخ هتعازرب متمت يتلا دالبلا مهأو هعاونأو نطقلاو ةعارزلاو رابآلا نع مهدحأ
 ريس ىلع مهعالطاو ةريثك رومأل مهتفرعم ىلع لدت تناك مهتلعسأ عيمجو .رصم

 ريوصتلا نع مهدحأ ينلأسو «مامتهالا لكامت مهمامتهاو ملاعلا اذه ُُق ثداوحلا

 ةلآلا اهلاخخأو ,كادوك ةكرش عنص نم ةلآ ينارأو ءاهعبطو اهجارخإو روصلا ذخأ ةيفيكو
 امتودعي يتلا نوؤشلا هذه لثمب نومتهي ال نييناميلا نأل نميلا يف ةدوحوملا ةديحولا
 ةبوحأ اهيلع مهبيحأ تنكف «ةريثك ةلئسأ كلذ ريغ نولأسو «ةهوركملا تايلامكلا نم

 هذه نم ادج تررسف «تاحاضيإلا ُق يننوديزتسي اوناك لب امك اوفتكي الف ةبضتقم

 مهتعدو امدنعو ,مهبتكم ف مهتدهاشمو مامإلا دالوأ ىلإ فرعتلا نمو ةلباقملا

 :يل لاقف ؟مهتشيعم ةيفيك نع يمجعلا ىلع مهيبرم تلأس تفرصناو
 عم اوطلتخي يكل ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا يف مهعضو دق مامإلا ةلالج نإ

 دئاوف نأ يهيدبو نحن لوقن امك «ةيطارقوعد يأ «ةيبعش ةيبرت اوبرتيو بعشل ١ دالوأ

 يف رشبلا نم نييالم ةسمخ تاردقم نوكتس سانأل ادج ةميظع ةيبعشلا ةيبرتلا

 عم اوطلتخيو مهبعشو مهدالب تاداع ىلع اوفقي نأ هذه ةلاحلاو يرورضف ؛مهيديأ



 اذه يف بيصم مامإلا نأ كشال :هتبحأف «هلويمو هتيلقع ىلع اوفقيل بعشلا ءانبأ

 :اهمهأ هذه مهنع ةريثك ةلئسأ يرودب هتلأسو «لمعلا

 ؟مامإلا دالوأ ددع مك -س

 .ادلو رشع ةسمخ مامإلل -ج

 ؟مهؤامسأ يه ام -س

 ءمساقلاو «يلعو «نيسحلاو ,نسحلاف ءهللا همحر دمحم مث ,دمحأ دهعلا يلو -ج
 «نيدلا فرشو «نسحمو «ىحيو «ميهاربإو «ليعامسإو ءسابعو ءرهطملاو ىلا دبعو

 .فسويو

 ؟مالسإلا فيس بقل قلطي نم ىلع -س
 .رخآلاو دحاولا نيب قرف ال مالسإلا فويس مامإلا دالوأ عيمجلل لاقي -ج

 ؟سانلاب طالتخالاو بتكملا نم جورخلاب مهل حمسي له -س

 اوطلتخيو اودارأ ثيح اوبهذي نأ غارفلا تاقوأ يف مهل حمسي معن -ج

 تكوجرخي مهنإف ةحناس ةصرف اودجو ام اذإف «ليخلا بوكر ُق علو مهضعبلو «بعشلاب

 ةنكمألا نم امهريغو يداولاو ةضورلاك ءاعنص تاهزنتم ىلإ نوبهذيو مهلويخ ىلع
 تقو يفق «ةيرانلاو ةيداعلا تاتيلكسبلا يأ تاالجعلا بوكرب علو مهضعبلو (ةليمجلا

 نيرايطلا عم ًارارم اوراط دقو «تارايطلا بوكرب علو مهضعبلو ءاهيلع نوحرخي مهغارف
 .اهراوجو ءاعنص قوف ناملألا

 ؟ةيبنجألا دالبلا دهعلا يلو راز له -س

 فيس نكلو «ةيبنجألا دالبلا راز الو نميلا جراخ جرخمي م دهعلا يلو !الك -ج

 نم اماريغو ايلاطيإو رصم ىلإ بهذ مامإلل يناثلا لجنلا -هللا همحر- دمحم مالسإلا
 امور اورازو ةداسلا ضعب نم ًافلؤم ًاريبك ًادفو هعم بحطصا دقو ةيبوروألا دالبلا

 نم نيشوهدم اوداعو ينيلوسوم روينسلا ريبكلا اهميعزو ايلاطيإ كلم ةلالج اولباقو
 «تاراطملاو تارايطلا لماعم ةصاخنو (!)كرابفلاو لماعملا نم هودهاش امتو ةرايزلا هذه

 بوجوب هدلاو عانقإب ايلاطيإ نم هتدوع بيقع هدهج مالسإلا فيس دمحم لذب لقو

 .عناصم :(5381146) ةيسنرف «كرابفلا (1)



 ةلالجلا بحاص قفاوف ايلاطيإ يف ناريطلا ملعتل نييناميلا ةذمالتلا نم ةثعب لاسرإ

 ىلإ كانه لازت الو امور ىلإ ًابلاط رشع ةعضب نم ةفلؤم ةثعب لسرأو ةركفلا هذه ىلع
 .يمجعلا يلع نيبو ينيب هيف ثيدحلا اذه ىرحج يذلا مويلا ىلإ يأ مويلا اذه

 نإف ديدشلا فسألا عم نكلو ءايناملاو ايلاطيإ نم تارايط ةدع مامإلا ةلالج بلجو

 اهؤازجأ ةككفمو ةيبشحن قيدانص يف ةنوحشم ةديدحلا ىلإ تبلح ةيلاطيإلا تارايطلا

 ؛ءاعنص ىلإ ًاسأر امب اوريطيو ةديدحلا يف اهوبكري نأ نم ًاضوعو ءضعب نع اهضعب
 ءاعنصو ةديدحلا نيب ةرعولا لحارملا امب اوعطقو لاحرلا قانعأو تاناويحلا ىلع اهولمح

 راطم ف دوجوم اذه انموي ىلإ اهضعب لازي الو ءاهمظعم مطحتف ةروصلا هذه ىلع
 ناتديج امهو نيترئاط اوبلح دقف ناملألا امأو ,لامعتسالا ةلباق ريغ اهنكلو ءاعنص

 نوريطي ًامود مهو .ءاعنصو ةديدحلا نيب ًارارم ناملألا نورايطلا اممب راط دقو ةياغلل
 .سانلا نم مهريغو مامإلا دالوأ مهعم نوبكريو اهيلاوحو ءاعنص قوف

 ضرألا ىلع مهسولجو مهرظنم نم شوهدم انأو مامإلا دالوأ ةرايز نم تدع
 يف تلقو «نونفو مولع نم امتوطب يف ام نوعلاطي ةيطخلا بتكلا ىلع مهبابكناو
 ليمج ةيلكوتملا ةسردملا ىلإ مالسإلا فويس هدالوأ مامإلا ةلالج لاسرإ نإ :يسفن

 ةعساولا ايندلا تتابو ةديدش ةمحازم رصع حبصأ رصعلا اذهف ءًأيفاك سيل هنكلو ادح
 يرشبلا سنحلا حبصأو «لافطألا امب وهلي يتلا ةركلاك ةريغص ةرك ناريطلا حتف مامأ

 ةلاحلا يف رئؤت لكم اكريمأ يف ةيداصتقالا ةمزألاف «ًأقيثو ًاطابترا ضعبب هضعب اطبترم

 نم راص كلذلو ءسكعلاب سكعلاو ءايناملأو ايلاطيإو ايناطيربو اسنرفب ةيداصتقالا

 مههوحو اوريدي نأو رومألا هذه يف اوركفي نأ مهئارمأو برعلا كولم ىلع بحاولا
 اهيف اوسرديل ةيبرغلا دالبلا ىلإ مهاياعرو مهدالوأ نم تاثعب اولسريف برغلا رطش
 نيسدنهمو عارز ىلإ ةحاحب مهف ءاهمدقتو مهدالب ةيقرتل ةيرورضلا نونفلاو مولعلا
 سرادم مهدنع دحوي ال مادام مهيلع ريض الف ,مهريغو نييركسعو ةلدايصو ءابطأو

 برغلا رايد ىلإ مهدابكأ تاذلف نم تائعب اولسري نأ نييئاصألا ءالؤه جرخت
 لاسرإ يف نوبغري ال اوناك اذإو «مولعلاو نونفلا هذه اهلماعمو اهسرادم يف اوملعتيل
 نيسدنهملاو ةلدايصلاو ءابطألا مهل امدقتل ماشلاو رصمب اونيعتسيلف برغلا ىلإ مهدالوأ

 :لل نيزاسلاو نو كشف
 اهنإ مهنم ًانظ اهيلع نيظفاحم انكولمو انؤارمأ لازي ال يتلا ةلزعلا ةيرظن نإ

 رصع رصعلا اذه يق تحبصأ تايدعتلا . نم ممهدالب يمحتو رطخلا نع مهدعبت



 برحلا ةعاس تقد ىتمو ؛عوج نم ينغت الو نمست ال ةيلاب ةيرظن ناريطلاو ءابرهكلا
 هذه نإ يهيدبو «نيحتافلا حتفو نيعماطلا عمطل ةضرع اهعمجأب ةيبرعلا ةريزحلاف ةبيهرلا
 ادج ةفيعض يه اهقارعو اهدحبو اهريسعو اهنمو اهزاجحو اهماش اهيف امب ةريزجلا
 لودلاو بناحألا لبق نم اهيف عومطم امنأ يهيدبو «ةيقار فصنلا ممألا ىلإ ةبسنلاب
 ةقفتم ريغو يأرلا ف ةفلتخم ةمظعملا لودلا هذه نأ اهظح نسح نم نكلو :ةمظعملا
 ءازجألا هذه تناكل اهفالتخا الولو «ةريزلا هذه نم ةلقتسملا ءازجألا عالتبا ىلع
 كولملاو ءارمألا انتداس ملعيلو «ةلتحما ءازجألا ةيقبك يبنجألا رينلا تحت حزرت ةلقتسملا

 درت الو مهدالب نع نيحتافلا ةراغ دصت ال امنوكلمي يتلا ةيلوألا عافدلا طئاسو نأب
 ديدحلا الإ ديدحلا لفي الف «ةكاتفلا تابوركيملاو ةماسلا تازاغلاو تارئاطلا تامجه
 ال ةيملاع برح نم ىدأ وأ نيسوق باق ىلع ملاعلا نأل هتدع رمألل اودعي نأ مهيلعف

 .هللا الإ امتاديم الو اهادم ملعي

 مالكلا اذه هيحوت ىلع انتلمح مهيلع انتريغو مهتمدح يف انينافتو برعلل انبح

 قاقشلاو ذبانتلا اوحرطي نأ ءارمألاو كولملا ءالؤه نم وجرن اننإو ءمهئارمأو مهكولمل
 نئاغضلا اونفديو «ةميلأ تايركذو تائيس نم هيف امب يضاملا ىلع اباجح اولدسيو
 دقعو داحتإلاو مهافتلا يف ةقداص ةديدج ادوهج اولذبيو ؛ةيصخشلا تازازحلاو

 .مدنم ةعاس تاالو نومدني فوسف الإو ئراوطلل ادادعتسا ةيعافد ةيموجه تادهاعم

 يتلحر ف مهضعب تلباقف تدع 1927 ةنس مامإلا دالوأل ىلوألا يتلباقم دعبو
 ةيرازولا بصانملا ضعب اودلقتو دشرلا نس اوغلب دق مهمتدجوف 1936 ةنس ةريحألا
 ةرازو ىلوت هللا دبع مالسإلا فيس نإ كلذ ىلع الاثم «مايق ريخن امي اوماقف اهريغو
 ماشلا قشمد نم ًايعارز ًاسدنهم مدقتساو ةديدش ةيانع امب ينعف ةعارزلاو فراعملا
 دالبلا يف هسفنب فوطي راصو فراعملل ةذتاسأ مدقتساو ('لايركزر كب يفصو ىعدي

 «ةيوناثلا هتسارد متأ اهيفو «م1889 ماع قشمد يف دلو .ةثاحب .يعارز سدنهم :ايركز يفصو دمحأ (1)
 ماع اهنم جرختو ايلعلا ةعارزلا ةسردم يف ةينامثعلا ةلودلا ةمصاع لوبنطسا يف هتسارد لمكتساو
 نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس يف يعارز سدنهمك لامعألا نم ديدعلا يف اهدعب لمع م72
 ناكو ءرهشأ ةتس اهب ثكمو ءيعارز سدنهمو راشتسمك لمعلل م1936 ماع نميلا ىلإ مدق «قارعلاو
 نيب ةحلاصملا يف يعسلل م1934 ماع نميلا تراز يتلا ةيبرعلا ةنجللا نأ نميلا ىلإ هئيجم ببس

 يمالسإلا رمتؤملا سيئر ينيسحلا نيمأ جاحلا نم ةنوكملاو ءامهنيب برحلا فقوو ةيدوعسلاو نميلا
 نميلا هيف شيعت يذلا فلختلا اهلاه دق يساتألا مشاه ديسلاو نالسرأ بيكش ريمألاو .[سدقلا هرقمو]
 لاسرإ هيلع اوضرعو ءاهدراومو اهقفارم ريوطتو دالبلا حالصإلل يعسلا ةرورضب ىيحي مامإلا اوحصنف
 نوئش يف مهلخدتو بئناجألا اياون يف كشي مامإلا ناك اذإ ةمهملا هذهب مايقلل برع ءابطأو ءاربخ
 ةيعارزلا رومألا يف ةراشتسالل دحاو صخش لابقتسا ىلع - ةقشمب - ىيحي مامإلا قفاوف «نميلا



 موزلب لامعلل هرماوأ ردصيو «بثك نع تاعورزملاو يضارألا سرديو سدنهملا ةقفرب
 نيحالفلا ىلع اهعزو ةيعارز سيرارك ةدع عبط دقو «هتاميلعتو سدنهملا اياصو عابتا
 كلذو دالبلا فارطأ عيمج يف هرشنو ميلعتلا ميمعت يف ًاضيأ هدهج لذب دقو «ًاناحم

 .قارعلا ىلإ ةبلطلا نم تاثعب ةدع لسرأو ؛تاهجلا عيمج يف ةريثك سرادم حاتتفاب

 ىلع امتوؤش رادأف تالصاوملاو ديربلاو قربلا ةرادإ مساقلا مالسإلا فيس ىلوتو
 يلودلا ديربلا يف نميلا لوخد هدهع يق متو «تاقرطلا ديبعتب متهاو لاح نسحاأ

 عيمج ءرملا رباخي نأ ناكمإلاب راصف ءأضيأ يلودلا فارغلتلا يأ (ولباكلا) يف هكارتشاو
 تارباخملاب ينوكرام ةكرش راثئتسال ًارذعتم كلذ ناك امدعب نميلا نم ملاعلا فارطأ

 ضعب ةرادإ امهوخإ نم امهريغو نيسحلاو نسحلا مالسسإلا فيس ىلوتيو

 اورهظأ دقو .مظعملا مهدلاو ةلالحلا بحاص ةرضح لبق نم لامع ةفصب تاعطاقملا

 كلذل «ءانثلا رطعأ مهيلع نونثي نيلهألا عيمجو ةنسح ةرادإو ةدئاز ةردقم مهيعمج
 .مهلامعأو مهدوهجل ًاريدقت فارتعالا اذه مهل لجسأ نأ ينرسي

 ناريطلا ةثعب

 ةبلطلا ةثعب اهتلصو نأ ةديدحلا ىلإ ءاعنص نم قدوع ءانثأ ةرم فداص دقو
 ةسبلأ نوسبلي مهعيمج اوناكو ءايلاطيإ نم ةدئاع اهنع تهون يتلا نييناميلا نيرايطلا

 فيك ذإ «بيجعلا حرتقملا هذه دفولا لبقو ءطقف رهشأ ةتس ةدملو رابتخالا تحت نوكي نأ ةطيرش

 رتم وليك نويلم عبر هتحاسم براقت دلب يف فلختملا يعارزلا عاطقلاب ضهني نأ دحاو صخشل ىتأتي
 «م1936 ةنس نميلا ىلإ مدقف ءايركز يفصو دمحأ ةقاشلا ةمهملا هذهل اوحشرو ءرهشأ ةتس يف عبرم
 رصمو ةيلقصو ايروسو نيطسلف نم ةهكافلا راجشأ تالتشو روذبلا نم ةريبك ةعومجم هعم الماح

 كلذ دعب تلقن مث ؛ةديدحلا ىلإ ةرخاب رهظ ىلع تنحشو ؛نيطسلفل ايلعلا ةيبرعلا ةنيهلا نم ليومتب
 سرغ متو ءاهتبوعصل قيرطلا يف تالتشلا كلت رثكأ تفلتف ءءاعنص ىلإ لامجلاو ريمحلا روهظ ىلع

 هدوجو ءاثأ يفصو دمحأ مهسأو ...سنآو رجهألاو لباقلا ةيرقو ةضورلاو ءاعنص يف اهنم لصو ام

 بيلاسأ ىلع نيينفلا نم ةعومجم بيردتب ماقو ءاهيف ةعارزلل ةسردم لوأ سيسأت يف ءاعنص يف
 ةدوعلا ررقف «هتمهم يف رارمتسالاب مامإلا هل حمسي مل رهشألا ةتسلا ءاضقنا دعبو «ةثيدحلا ةعارزلا
 تايرود ةدع يف ترشُن هذه هتلحر نعو نميلا نع ثاحبألاو تالاقملا نم ةعومجم بتك «ماشلا ىلإ

 ءاعنص نم"و "نميلا ىلإ يتلحر' :ناونعب نيباتك يف ترشنو ء1964 ماع هتافو دعب تعمج مث «ةيبرع
 و ؛هعوضوم يف بتك ام ريخ نم نيدلجم يف 'ماشلا رئاشع':اهنم ءتافلؤم ةدع هلو ,"قشمد ىلإ
 ىلإ ةلحر :هيباتك ةمدقم رظنا .اهريغو ."ةيماشلا دالبلا ضعب يف ةيرثأ ةلوج'و ." ةيعارزلا سوردلا"
 .216/1 يلكرزلل مالعألاو ءءاعنص ىلإ قشمد نمو ءنميلا



 "مهتالدبب" مهرظنم ناكو «نيرايطلا تاراش مهسوؤرو مهفاتكأ ىلع نوعضيو ناريطلا
 ايلاطيإ نم نيشوهدم ممتدحوف مهضعب ىلإ تثدحت دقو ءأدحج اليمج ةيركسعلا
 دق اوناك اذإ مهتلأسف «ةميظعلا اهتنيدمو ةريبكلا امندمو ةمخضلا احمتايانبو اهتمظعو
 ارارم اوراط مهتأو اريثك هوسرام دق مهنأب ينوباجأف ؟"ناريطلا نف يأ" نفلا اذه اوملعت

 نيرايطلا نم دحأ مهقفاري نأ نود نم مهسفنأب اوريطي نأ محناكمإ يف راصو
 نودب ةرايطلا بكَرُي نأ هعسوبو تارئاطلا يف كيناكيملا نف نقتأ مهضعبو ؛«نايلطلا
 .دحا ةدعاسم

 ةهرب ف ءابجنلا بالطلا ءالؤه هزرحأ يذلا ميظعلا زوفلا اذه نم ادج تررس

 امك ءاعنص يف تارئاطلا ىدحإ طوقسل مهسورد اومتي مل فسألل ايو نكلو «ةزيحو
 بوجو ىلإ مامإلا ةلالج رظن تفل ةثداحلا هذه نم مغرلاب يننكلو ءاقباس تلق
 نيعماطلا ءادتعا دري ال ناريطلا حالس نأل روصنملا هشيح يف ناريطلا حالس لامعتسا
 ةصاخو ةيئانلا دالبلا فارطأ يف نمألا نيمأت يف هلامعتسا نكمي لب .طقف دالبلا يف
 .مامإلا مكحلا امامت ةعئاط ريغو ةلقتسم هبش مويلا ىلإ لازت ال يتلا لئابقلا نيب

 نميلا # ةعارزلاو رهطملا نيسح يضاقلا

 يضاقلاب -ءاعنص قاوسأ يف لوحتأ تنك امنيب- مايألا دحأ يف تعمتجا

 دحأ وه رهطملا يضاقلاو «بزعلا رعبب هراد يف هترايز ىلإ ناعدف رهطم نيسح
 ينداقف ارورسم هتوعد تيبلف «مامإلا ةلالحل نيبرقملا نمو روصنملا ميخملا يف باتكلا

 «ثيدحلا فارطأ بذاجتن انسلجف (ريفاونلا) يأ ناورداشلا مامأ هلابقتسا ةفرغ ىلإ

 نم ةيمك هدنع تيأرو «ةيعارزلا نوؤشلاب ملاع هنأ هترضح ثيدح نم يل رهظو
 اذه بلحج نيأ نم هتلأسف ءاكريمأو رصم يف الإ ومني ال يذلا (سديرالكسلا) نطقلا
 ؟نطقلا

 ًاعاونأ بلحو نطقلا ةعارزب مامإلا ةلالج متها دقف ؛نميلا عرز نم هنإ :لاقف

 نطق حجنف اكريمأو رصم نم (بْيَّصلا :نميلا يف روذبلل نولوقيو) روذبلا نم ةددعتم
 فوجلاو ةضورلاو ةيحراخلا ةميحلاك ةئطاولا نايدولا يف ارهاب ًاحاحن سديرالكسلا

 نيحالفلاو نيعرازملل روذبلا نم ةرفاو ةيمك مامإلا ىطعأ كلذلو ؛نكامألا نم اهريغو
 (همزح)و نطقلا جلحل ًاصاخ ًاجلحم ممل بلج دقو نطقلا ةعارز اوممعي يكل



 .اكريمأ نم ةثيدح- ةينف جلاحم

 هلهأ ىلع دوعتو نميلا يف اميظع اراهدزا رهدزت نطقلا ةعارز نأ ف كشالو

 ههايمو هترارحو هءاوهو نميلا ميلاقأ نأل قطانملا عيمج يف تممع اذإ ةريفولا تاريخلاب
 نأ دقعلاو لحلا لهأب ريدجف ةدعاسملا لك نطقلا حاحب ىلع دعاسي هلك اذه هضرأو

 .ميظعلا يعارزلا دروملا اذه نع مهرظن اوفرصي ال

 فوجلا دالب ءافرش دحأ رهطم نيسح يضاقلل ٍقرايز ءانثأ يف رضح دقو

 راج يلع نب لصيف فيرشلا ىعديو دارم ليغب فورعملا "رهنلا يأ" ليغلا بحاصو
 ىلع دمحلا هللو اننإ :لاقف ىلاوحأو هدالب نع هتلأسف «نيسح ىضاقلا يل همدقف هللا

 نم ديفتسن فيك فرعن الو لاهجو ءارقف نحنو ةريقف اندالب نكلو لاح نسحأ

 نمو نطقلا ةعارزل حلصت مكضرأ نأب رهطملا يضاقلا نم تملع :هل تلقف ءانضرأ
 اننأب هلوق داعأف ؛هتعارز نم نوريثكي ال اذاملف ةحبار ةعارز نطقلا ةعارز نأ مولعملا

 نم هريغو نطقلا ةعارز ةيمنت ىلع اندعاسي ام ةيعارزلا لئاسولا نم كلمن الو ءارقف

 وه لهو دارفنا ىلع لجرلا اذه ةقيقح نع رهطملا يضاقلا تلأس املو ؛تاعورزملا

 هدنعو ةعاسو ًاضرأ كلمي وهف ريقفلاب لجرلا اذه سيل الك ينباجأف ؟يعدي امك ريقف

 لوسكو لوسك لئابقلا خويش نم هريغك هنكلو «لبإلاو ليخلاو يراونلاو مشحلاو مدخلا
 نظأو ؛جتنملا لمعلاو دكلا يف ًادوهج لذبي نأ ىلع ىوطلا ىلع ماني نأ لضفيو ًادج

 ءيش لك ةعارزل ةلباقو ًأدج ةديج يضارأ ثالثلا تالحر يف ةيناميلا دالبلا يفاوط

 .ودبلا امباحصأ لومخل تاعورزملا نم ةيلاخخ فسألا عم اهنكلو

 ليبس ىلع ةيعارزلا تاظحالملا ضعب انهاه دروأ هلهأو نميلا ةعفنم يف أبحو
 :لوقأف دقعلاو لحلا ولوأ امب متهي نأ ىسع لاثملا

 لابحلا ىتح رمحألا رحبلا لحاس نم دتمملا فورعملا لهسلا يهو ةماحت دالب نإ
 داعبأ ىلع ضرألا تحت ةرثكب ءاملا اهيف دجويو «لخنلا عاونأ عيمج سرغل حلصت

 لابحلا حفسو .مسمسلاو ةرذلا عاونأ عيمج عرزل ًاضيأ حلصتو ؛ةيكيناكيملا تاروتوملا
 حلصت تارتموليكلا تائم ىلع بونجلا ىلإ لامشلا نم ةدتمملاو ةمامت نم ةبيرقلا



 عاونأ عيمجو جنرانلاو (')دابكلاو ولحلاو ضماحلا نوميللاو لاقتربلا سرغل ديكأت لكب
 ءانتعا نود ومني راجشألا هذه نم ًائيش نكامألا ضعب ف تدهاش دقو ءضمحلا

 راجشأ عاونأ عيمجو زوملاو (”!(وكنملا)» سرغل حلصت ةعفترملا نايدولاو لابحلاو .هب دحأ
 ةدايز ناكمإلاب نكلو انهاه سرغي يذلا نبلا ادع اذه «هريغو نايدنسلاك جارحألا

 ةماهتب ةطيحلا لابحلا قوف ةعقاولا (وتالب) تاعفترملاو لوهسلا يف حلصيو ءاريثك هسرغ
 ناتكلاو نطقلاو ةرمثملا راجشألا عاونأ عيمج سرغ يقيقحلا نميلا حطس فلؤت يتلاو
 يف هتسرغو قشمد نم هتبلح بنقلا رذب نم ًائيش ةرم يعم تذحأ دقو ؛بنقلاو
 ةلالحب لاق سانلا ضعب نكلو ءًابيجع اومن امنف )ءاعنص نم برقلاب ةيفاصلا يضارأ
 ًاضيأ انسرغ دقو «هعرز مدعب هتلالج رمأف .ءبنقلا نم عنصي شيشحلا نأب مامإلا
 ءاج نكلو ءًاميظع ًاحاحن تحجنف ةيفاصلا ضرأ يف ناتكلا رزب نم ةفلتخم ًاعاونأ
 ال سانلا نأ نميلا يف بيرغلا نمو ءاهعمجأب اهلكأف ةنسلا كلت يف ةرثكب دارجلا
 تافاسم ىلإ نوحرخي موي تاذ ممتدهاش دقو «دارحلا مودق نم نوؤاتسي الو نوعزجي
 ةدئاز ةرثكب هنوعمجيو تاعورزملا ضعب مجاهي دارحلا ناك ثيح ءاعنص نع ةديعب

 نورورسم متنأأ :تلق «لاحلا هذه ىلع مهتيأر املو ءرورسو حرفب ءاعنص ىلإ هنولقنيو
 ؟مكتاعورزم لكأي دارحلاو

 انرود يف هنزخنو هلكأن نحنو انتاعورزم لكأي وهف هب نورورسم نحن معن :اولاقف
 .ةنسلا ىلإ ةنسلا نم

 ءارتموليك 30 وحن ءاعنص نع دعبي يذلا نارهج لهس يف زرألا ةعارز حلصتو
 نكلو «هايملا ةريثكلا يضارألا نم اهريغو فوجلا يضارأ يف زرألا ةعارز حلصت امك

 مامتهالا ةعارزلا ةيقرتل مهتموكحو مهمامإ دوهج مغرب نويناميلا متهي ُ فسألل ايو

 ملاعلا دالب بصعأ نم نميلا دالب نأل ةلئاطلا حابرألاب مهيلع دوعي دق يذلا يفاكلا
 ةيقرت يف ةنسح ادوهج لذيي مامإلا ةلالجو ,داهتجالاو ملعلا ىوس اهصقني الو

 ابلاغ اهلو «ةنشخ ةظيلغ ةرشق اهلو لاقتربلا ةرمث نم ربكأ هترمثو تايضمحلا عاونا نم عون: دابكلا (1)

 ةقبط يضمحلا ةرمثلا بل نيبو ةنشخلا ءارفصلا ةيجراخلا ةرشقلا نيب دجويو ءاهب زيمم رفصأ نول
 هرامث مدخست اذهلو «ةرارمب ةجوزمم ةضومحلا نم ءيش همعط يفو «نوللا ضيبأ نيتيكلا نم ةكيمس
 (جرتألا) هنأ ناعنك يلع ذاتسألا قيدصلا نم تفرع مث :تلق .ىبرملا عنص يف ابلاغ

 .وجناملا :وكنملا (2)
 ءاعنص طسو يف ءاعنص عسوت دعب نآلا تحبصأ دقو .ةيبونجلا ةنيدم يحاوض نم ةيفاصلا تناك (3)

 .اروطت اهئايحأ رثكأو ؛ةثيدحلا



 لصحتل هتموكحو همامإ رزاؤي نأ ًاضيأ بعشلا ىلع بحاولا نم نكلو «(!!ةعارزلا
 تدهاش دقو «نميلا ماقنما مظعم يف كابنتلاو نتتلا ةعارز حلصتو «ةبولطملا ةدئافلا

 نكمي نكلو ؛«تاهجلا ضعب يف ةسورغم كابنتلاو نتتلا نم ةئيدرلا عاونألا ضعب
 نولمعتسي نييناميلا نأل ةميظع ةدئافب دالبلا ىلع دوعتف ةعساو ةروصب ني

 نوبلجي اوناك ولف ءادج ةريبك تايمك امهنم نوبلجيو اميظع الامعتسا نيفنصلا نيذه
 نقتلل نيِرَّدصُم بيرق امع اوحبصأل ةعارزلا هذه نوممعيو ايكرتو مجعلا نم اروذب
 نع نونغتسيو ةليلج ةمدخ مهدالبو مهسفنأ نومدخي كلذبو نيدروتسملا ال كابنتلاو
 .ملاعلا دالب عيمج يف لاحلا يه امك ريغلا

 ةماعلا ةورشلاو نداعملا

 ةعارزلا امه ايندلا هذه يف ةماعلا ةورثلا يعبنم نأ ماعلاو صاخلا ىدل مولعملا نم
 اهتيمنت ناكمإ هل تنيبو نميلا ةعارز نع ميركلا ئراقلا تثدح دقو نداعملاو

 :لوقأف نداعملا وهو يناثلا عبنلا نع هثدحأ نآلاو اريثك اهعيسوتو

 ةضفلاو بهذلاك نميلا يف ةدوحوم نداعملا عاونأ عيمج نأ نويناميلا يعّدي

 ءارمأ دحأ ينثدح دقو .حلإ خلإ ...حلملاو يرجحلا محفلاو ساحنلاو قلطلاو صاصرلاو
 سيقلب رصق نم برقلاب اندنع دجوي" :(20لاق ,نداعملا نع برأمو أبس يف برعلا
 صاصرلا (برأم يف ناكم مسا) رخذ بعش ف دحجويو ءبهذ هيف ميظع لبج
 بطحلا نم ةريبك أمزر لمحن صاخلا انلامعتسال امهنم ًائيش اندرأ املكو «تيربكلاو
 رانلا تحت نم ليسيف بطحلا يف رانلا مرضنو نداعملا هذه اهيف ةدوحوملا نكامألا ىلإ

 نم ةريغص وأ ةريبك اعطق لكشيو دربي ىتح ءاملاب لئاسلا شرنف تيربكلا وأ صاصرلا
 لويس اهيف يرحت تناك يتلا ةيدوألا ضعب ف دحوتو «فاصلا تيربكلاو صاصرلا
 ءاملاب اهلسغنو لامرلا هذه ذحأت ام اريثكو ةمعان لامر «مايألا فلاس يف ةميظع

 ةايحلا قفارم نم قفرم يأ ريوطتل دهج يأ لذبي مل ىيحي مإلاف ؛فلؤملا نم اهيف غلابم ةلماجم هذه )1

 ةمهم نم ىيحي مامإلا فقوم ىلإ انرشأ دقو «نيينميلا ةايح دامع يه يتلا ةعارزلا ةصاخيو نميلا يف

 .ينيسحلا نيمأ جاحلا ةثعب ضرع نمو ءايركز يفصو دمحأ يعارزلا 0

 يف نزحلاو مومهلا ةجرف ىمسملا نميلا خيرات : يعساولا ىيحي نب عساولا دبع ةمالعلا باتك يف صنلا (2)

 لقنلا نأ دقتعأو «118 :«(1990 :2ط) ءىربكلا نميلا ةبتكم.ط ء[يناثلا مسقلا] نميلا خيراتو ثداوح
 .هنع



 نم ةيئزح تايمك ىلع اهنم لصحتسنو ءاملاب ةءولمن ةمعان لييبارغب اهلبرغنو
 ."بهذلا

 امتولمعتسي يتلا قئارطلا هذهو «هتياور يف قداص يبرأملا ريمألا نأ كشالو

 يف ةلمعتسمو مويلا اذه ىلإ امب الومعم لازي ال بهذلاو صاصرلاو تيربكلا جارخإل
 حابرألاب دوعت ال امنأ يهيدبلا نمو «ةيئزج ةيعضوم ةروصب نداعملا هذه جارخإ

 دافتسال نييندعم نيينف نيسدنهم بلجو نداعملا هذمك متها مامإلا نأ ولف ,ةلئاطلا

 .ةميظع ةدئاف

 دجوي :(!!لاقف نميلا يف نداعملا نع مالسإلا فيس دمحم موحرملا انثدح دقو

 مهقرطب اهتوييذي كلانه دالبلا لهأو (”(ةيتوت) (ة!يرعلا ينب يف (2روسم لبج يف

 نم (7!ةبوهو (/نافعو نالحكو نالوخ لابج يف دجويو (ة](نوينمللا) ةضورلا يلي
 زيلكنإلا هل لوقيو "نجلا مهارد" ًاضيأ نويناميلا هيمسيو قلطلا :ةجح دالب لابح

 .ديدجلا نداعم نم ندعم وهو «ساحنلا لابيجلا هذه ِق ًاضيأ دجويو "نيناحلا بهذ"

 صاصرلا حالمأ نم حلم وهو لحكلاو صاصرلا ريفظلا لابج لفسأ يف دجويو
 دحويو ؛ندملا نم اهريغو ءاعنصب ةيراجتلا قاوسألا يف هنوعيبيو ودبلا هبلجيو ءًأضيأ
 .لهاشلاو شبح ينب لابحو ةدوسلاب ًاضيأ لحكلا

 .قباسلا ردصملا يف صنلا (!)

 ىمست نميلا يف عضاوم ةدع كانهو ءاهنتبثأ ام باوصلاو .واولا دعب فلأ ةدايزب ءراوسم :لصألا يف (2)
 عساو لبج وهو ء(ةجح روسم) مساب اضيأ فورعملاو ؛(باتنملاروسم) انه دوصقملا و :(روسم)
 ةيحان لكشيو «ةماهتو ةجح دالب ىلع لطي .حطس نع رتم3000 وحن ىلإ هعافترأ لصي عفترمو
 ءمك70 وحنب ءاعنص برغ لامش عقيو ؛(ةقاذع تيب) هزكرمو ؛(نارمع) ةظفاحم لامعأ نم ؛(ةيريدم)
 عومجم :رظنا .15/35 ضرعلا طخو :«43/39 لوطلا طخ ىلع ؛مك20 وحنب ةجح ةنيدم قرش بونجو
 :1524/2-1526 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :720 :708/2 :243/1 اهلئابقو نميلا نادلب
 الأ ومومأأ عومممأم طعءعمأتسا» 5انأأع 2005 امال

 .1035/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .روسم ىرق نم ةيرق ءرعلا وأ :يرعلا تيب (3)
 .لحكلا يف مدختست تناك ةيندعم ريغ ايتوت كانهو ,نيصراخلا وأ ؛كنزلا ندعم يه :ايتوتلا وأ ةيتوتلا (4)

 .(ايتوت) :دجنملا «216/1 يكاطنألا دواد ةركذت .لوألا وه دوصقملا نأ دقتعأو

 ١ .موينيمولألا :يعساولا خيرات يف (5)
 وهو ؛(رافع) نع ةفحصم اهلعلو ءمسالا اذهب نميلا يف عضوم فرعي الو ءيعساولا باتك يف اذك (6)

 وحن ليمب ةجح ةنيدم قرش عقيو «ةجح ةظفاحم عبتيو ءاهلامعأ نمو ءرافع نالحكب لصتم لبج
 .15/45 ضرعلا طخو :43/41 لوطلا طخ برقي ؛لامشلا

 .مسالا اذهب ليج ةجح لامعأ يف فرعي الو .يعساولا باتك يف اذك (7)



 هلمعتسيو «(!!خولمسلا نالوخ دالب نم شورعألا يفو روسم لابج يف دحويو
 ةيزيلكنإلاب خولمسلل لاقيو بهذلا خولمسلا قورع يف دجويو جاحزلا عطقل نولهالا

 .(زتراوك)

 ساحنلا دجويو فوجلا يفو (لاحير قو ةدعص دالب يف ةرثكب ديدحلا دجويو
 .يديم نم برقلاب

 لابج عيمج يف ةرثكب اهدوحوو اهنكامأو نداعملا نع نوريثك سانأ انثدح دقو

 نمو «نداعملا ةقيقح نوفرعي ال ممنأل ًاريثك اهيف ًاغلابم ناك مهثيداحأ نكلو «نميلا
 اذه اوسرد نييئاصتخأو نيينف ىلإ جاتحت ةحيحص ةفرعم نداعملا ةفرعم نأ يهيدبلا

 ئراقلل لقنأ مهبتك يف ةليوط الوصف نميلا نداعم نع باتكلا ضعب ركذ دقو
 الصف يناميلا يعساولا ىبحي نب عساولا دبع خيشلا دَمَع ءاهيلع فقيل اهضعب ميركلا

 (6)(اشيب) ندعمو «بالك ينب رايد يف (0)(بمن) ندعم" :(0هلوق هيف ءاج نداعملا نع

 ريثكو ؛ةليوح مساب ةاروتلا ف هركذ دراولا نالوحح بهذو (ةعاضق) ندعمو (|(اشيب)
 (بيبضلا) ندعمو ريزغ بهذ ندعم وهو «ةيامع ةيحانب (ريفحلاك) هريغ نداعملا نم
 ندعمو يلهابلا مصاع نبا ةينث (ةينثلا) ندعمو بيلقلا "ب ضه راسي نع

 رهطمل ينميلا مجعملا :رظنا.دانزلاب رانلا هنم دلوتت بلص دوسأ رجح :ةينميلا ةيماعلا يف خولمسلا (1)
 .447ص م1996 ءركفلا راد :قشمد «ينايرإلا

 «نميلا يف مسالا اذهب عضوم ايلاح فرعي الو ءيعساولا خيرات يف اهيلع فقأ ملو ءلصألا يف اذك (2)
 نادلبلا مجعم .علاضلاب فاحح لبج نم يلامشلا بناجلا يف داو وهو ؛نون ةدايزب ؛ناحير :هلعلو

 .719/2 ةينميلا لئابقلاو

 لقنو «332ص ء«م1927/ه1346 ءةيفلسلا ةعبطملا :ةرهاقلا ء[لوألا مسقلا] نميلا خيرات :يعساولا (3)
 دمحأ نب نسحلل "ءاضيبلاو ءارفصلا نيتعئاملا نيتقيتعلا نيترهوجلا" باتك نم صنلا نم امسق يعساولا
 86-88 ص :م1978/ه1408 ضايرلا ءرساجلا دمح خيشلا ةعيط رظنا «ينادمهلا

 .نداعم ءامسأ تسيلو «ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف بهذلل مجانم اهب ناك يتلا عضاوملا ءامسأ هذه (4)
 .نادلبلا مجعم يفو ؛(نسحلا) :نيترهوجلا باتك يفو «ءيعساولا باتك يف تدرو اذك (بحن) :تلق
 لاقي ةيرض ىمحو ةماميلا نيب ةيرق مسا ؛حبقلا دض نسحلا نم لعفأ نزوب :نسحأ " :(نسحأ) ةدام

 كانهو ةماميلا نميأ قيرط يهو ءبهذ ندعمو نصح اهب بالك نب ركب ييأ ينبل نسحألا ندعم اهل
 هبو نسحألا رخآللو ءطسو امهدحأل لاقي نالبج ةيرض فنتكي «يلفونلا لاق .نساحالا ىمست لابج

 ٠1217 :960 (دجن ةيلاع) ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغجلا مجعملا :رظناو .ةضف ندعم
 .باوصلا وهو «ةشيب :نيترهوجلا باتك يفو .يعساولا باتك يف اذك :اشيب (5)
 بضهو .(بيلقلا بضه) :نادلبلا مجعم رظناو ءيعساولا نع تبثملاو فيحصت ءتلضه :لصألا يف (6)

 ايلاح ةقورعملا باضهلا هنأ لدينج نب هللا دبع نب دعس ذاتسألا دقتعيو ءدجنب عضوم :بيلقلا بضهو



 (3(ةجحلا) ندعمو (2(قيقعلا) ندعمو (!)(ساين) ندعمو ةضفلا ندعم مث (ةجسوعلا)

 52 بمذلا ندعمو «ميلس ينب ثندعمو «(ةريجهلا) ثندعمو ةعيفأ ُُق (قمعلا) ندعمو

 لبجلا دحت نينثالا قوس برق ساحنلا ندعمو :(ةميحلاب ةضفلا ندعمو «ضارضرلا

 .لورتبلاو يرجحلا محفلا نميلا يف دحويو «قارب رفصأ هبارتو ةرفص عملي هرثكأ
 ناتسبلا دالب (فالخم ةيحان بدحلابو سنآب هناولأو هعاونأب (")قيقعلا دجويو

 دشاحب (7ناشيع فو «ةراهشبو ناوعس يف لبجيو ,ناحنس وأ سورلا دالب لبج قو
 (8بُصُن اهنم لمعي يتلا ةسيفنلا راجحألاو رولبلا نميلاب دجويو مونهالا بنج
 هيف ءاعنص ىلع فرشم لبج .فاقلاو نونلا مضب ءمُقُن لبجيو «نيكاكسلاو فويسلا
 دجت نا ٌلقو «ساملا رجح هبشي عامل ضيبأ رجحو قلطلاو ديدحلا نم داعم ةدع

 هلو .فهك يف رّطقُي «(ايِمّيِم) نولوقي نميلا لهأو ايموملا مقن لبجيو ءاقرف امهنيب
 سبحيو رسكلا ربجيو «حرجللا ناليس عنمي هفصو يف "دواد خيشلا بنطأ ةمج عفانم
 ."مدلا

 مجعملا :رظنا .فيفع ةرامإ لامعأ نم «ةبيتع نم ةقورلا دالبل ةعبات دجن ةيلاع يف (ةفخط) مساب
 .1324/3 :678/2 (دجن ةيلاع) ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يفارغجلا

 رظناو .نونلا ناكم ةانثم ءات هلوأ ءسايت :(88ص) نيترهوجلا يفو ؛يعساولا باتك يف اذك «ءساين (1)
 .(سايت):ةدام ءانقيقحتب ,نادلبلا مجعم

 زارجن نيب ءِمْرَج قيقع (عضوم مسا) قيقعلا ندعمو' :(87ص) نيترهوجلا باتك يف ينادمهلا لاف (2)
 .جلفلاو

 قمعلا نيب «قارعلا ةجحم ندعم اهنمو :(83ص) نيترهوجلا باتك يفو «ةجحملا :يعساولا باتك يف (3)
 ةيعيفاو

 .اهب فيرعتلا قبس :ةميحلاو .يعساولا نع تبثملاو ؛ةمحلاب :لصألا يف (4)

 .يعساولا نع لقنلا لازي ام (5)
 .يعساولا نع تيثملاو ءنالخم :لصألا يف (6)
 :تلق .يعساولا دنع درو امك «ةانثملا ءايلاب ءمانتبتأام باوصلاو ,ةدحوملا ءايلاب :ناشبع :لصألا يف )0(

 نمو ءرذع ةلفق راوجب «ةراهش قرش عقي ريغص لبج وهو هَرْذِع دالب يف افورعم لازيام ناشيع
 .16/35 ضرعلا طخو :43/45 لوطلا طخ ىلع لبجلا عقيو ؛نارمع ةظفاحمل ةعبات ةلفقلاو ءاهلامعأ
 ا/16:050/14 5008/18 «1145/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «619/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم
 ممعماتنمل كانأأع 2005 طا/م

 .امهضبقم :فيسلاو نيكسلا باصن :تلق .يعساولا نع تبثملاو «مال اهرخآ ءلصن :لصألا يف (8)
 فلؤم ء(ه1008 ةنس ىفوتملا) ءروهشملا بببطلاو بيدألاو ملاعلا ءيكاطنألا رمع نب دواد خيشلا وه (9)

 دواد فصو رظناو ."دواد ةركذت' ب اراصتخا فورعملا "ةمكحلاو بطلا يف بابلألا يلوأ ةركذت" باتك
 .202/2 ةركذتلا يف ايموملل



 سانلا ةماع مهف مدعب يتيرظن ةحص ثحببلا اذه نم ميركلا ئراقلل نيبتي

 ىلإ جاتحت نداعملا ةفرعم نإ ًاقباس تلق امكو ءاهتقيقح مهكاردإو نداعملل

 .نييئاصخأ

 قيدصلاو روهشملا يكريمألا !!!نيرك سلراش رتسملا نإ لوقأ ةدئافلل اميمتتو

 ًافركت هل مامإلا ميركتو مامإلا ةلالحب هعامتجا نم ٌرُسو نميلا راز برعلل صلخملا
 نيسدنهملا ضعب مامإلا ةلالحل دفوأف ةنسحلاب ةنسحلا لباقي نأ ءاشف ءرظنلا مدع

 اولصو املو «نداعملا نع ثحبلا يو قرطلا طيطخت يف هودعاسيل ةصاخلا هتقفن ىلع

 نداعملا نم جذامن اوبلجي نأ نميلا فارطأ عيمج يف هلامع مامإلا ةلالج رمأ ءاعنص ىلإ

 نأ دعبو «نيسدنهملا ىلإ هتلالج هاطعأ ًاريثك ًائيش اهنم اوبلجف مهقطانم يف ةدوجوملا
 الوطم ًاريرقت لشتوت رتسملا وعدملا مهدحأ مدق أينف ًايملع ًاسرد نوسدنهملا اهسرد

 .اهنع

 نداعملا نع (لشتوت رتسملا ريرقت

 مظعملا نميلا كلم نيدلا ديمح ىبحي مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح

 :يتأي ام مكتلالحل ضرعأ نأ فرشلا يل

 موي حابص ىلوألا ةرملل انل تلسرأ يتلا ةيندعملا راجحألاب ًاريثك تبجعأ نإ

 رمأو رو حضتيو «م و اوأ نأ اهنم ىل ضتيو «مويلا اذه انل تلسرأ جلاب ًاضيأ تبجعأ «نينثإلا

 .باتكلا لوأ يف هب فيرعلا قبس :نيرك سلراش (!)
 ريبخ كيا 1مياءطعأا) لشتوت .س لراك :وهو «يعبطم ءاطخ هلعل «نونلاب «لشنوت :لصألا يف )0

 كام) نداعملاو طفتلاريبخ امهعمو .نميلاو ةيدوعسلا ىلإ هتلحر يف نيرك زلراش قفار ءيكيرمأ يجولوج
 ىلإ هذه هتالحر تناكو .1932و 1927 يتنس نيب نميلا ىلإ تارايز تسب لشتوت لراك ماق «(نرفوك
 يف نداعملاو طفنلا فاشكسا يف ىيحي مامإلا ةدعاسم يف هنم ةبغر نيرك سلراش ةقفن ىلع نميلا
 -نداعملا نم اهب ام فاشكتساو اهصحفل ةقطنم يأ ىلإ رفسلاب هل حمسي مل ىيحي مامإلا نكلو ؛نميلا
 ةبرتلا نم تانيع هل اورضحي نأ يحاونلا يف لامعلا رمأ كلذ ىلع اضوعو -فيلصلا ءانثتساب
 طفنلا فاشتكا يف ةيدوعسلا يف تحجن هتمهم نكلو .نداعملا ىلع يوتحت اهنا عقوتي يتلا روخصلاو

 :ناونعب اهروطتو اهومن لحارمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف هتالحر نع باتك هل .اهيف هيلع بيقنتلاو
 ماع كرويوين يف ىلوألا هتعبط تردص ”ةيعيبطلا اهرداصم تاروطتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا"
 يبابلا ةبتكم :ةرهاقلا ؛يومألا بيكش ةيبرعلا ىلإ همجرت 21953 ةيناثلا هتعبط ردصأو هحقن مث ه7
 ةيتكم .ط) يعساولل نميلا خيرات :يف «نميلا يف نداعملا نع لشتوت ريرقت صنو .م5 :يبلحلا

 ,2ط ءيرمعلا نيسح ةمجرت «برغلاو نميلا :وروم كيرإ :رظناو .119-120 ص ؛(ىربكلا نميلا
 .145-146 ص ؛م1987 ءركفلا راد :قشمد



 هولسرأ ام عيمج باختتا اونسحأ مهنأل مارملا قبط تناك ماركلا مكلامع ىلإ مكتانايبو

 ةسمخ نم ةدافتسالا ف ادج يوق لمألا نأ ةراجحلا هذه صحف نم يل نيبت دقو
 الإ اهدوجو امو ءامب ةصاخ مجانم حتفل ةسمخلا نداعملا هذه حلصت امبرو ءاهنم عاونأ
 :يه ةديجلا ةسمنلا نداعملاو ءاهراوج اهريغ دوجو ىلع ديكأ ليلد

 .قلط يأ ءاكيم -5 تيردهارتن -4 تيتامه -3 تينيدبيلوم -2 تيفارك - 1
 ةعانص يف تينيدييلوملا لمعتسيو «صاصرلا مالقأ ةعانص يق تييفاركلا لمعتسيو

 يوتحيو .ديدحلا جارخختساال تيتامهلا لمعتسيو «يساقلا ذالوفلا عاونأ دوجأ

 «ةضفلا هعم دحوت نايحألا ضعبو «نوميتنالاو تيربكلاو ساحنلا ىلع تيردهارتنلا
 .هتادوجوم انل نيتي ايواميك اليلحت ندعملا اذه انللح ىتمو

 اهرغصل ةدئافلا ةميدعو ةريغصف انل تلسرأ يتلا قلطلا يأ اكيملا ةعطق امأو
 انرفح اذإ نكمتن امبرو ءاهعيبل ةددعتم اقاوسأ دجتف مجحلا ةريبك تناك ىتم اهنكلو
 لك ىلعو .ةريبك ًاعطق دحب نأ ةعطقلا هذه هيف تدحو يذلا ناكملا نم برقلاب
 نكمي الو ءاهنم ةريثك تايمك دوجو ةريغصلا ةعطقلا هذه دوحو نم انل نيبتي لاوحألا

 ىلإ رظانلل نكمي ال هنأ امك ءاهنمث ةقيقح فرعي نأ نداعملا نم عطقلا هذه ىلإ رظانلل
 اهنكلو «داوجلا كلذ ةميق اهنم ردقي نأ ميرك داوج ليذ نع ةخولسم تارعش ضعب
 نيعأل اهفشك ىلإ جاتحم نداعملاو ,نداعملا دوحو ىلع اليلد ربتعت لاوحألا لك ىلع

 نع نكامألا هذه انتدهاشم بلطتي اذهو ءنيمسلاو ثعلا نيب قرفت ةحوتفم ةريبخ

 «نداعملا هذه نم ةدافتسالل هلمع بجي اذام مكتلالخل لوقأ نأ يننكمي ذئدنعو بثك
 عوبسأ ةدم عقاوملا ضعب يف تايرفحب مايقلا ىلإ نكامألا هذه صحف يف جاتحأ امرو
 موقت ال هذهو ةليلق تايمكب دجوت نداعملا نم اريثك نأ يهيدبلا نمو .رثكأ وأ
 يسفنب نكامألا هذه تدهاش اذإ أدج ًاديعس نوكأس ينإو ءاهجارختسا تاقفنب
 .اهنع مكتلالحل فاش ريرقت مدقت نم نكمتأ ىتح

 نايعلل ودبت ةقارب ةمعان ةيبارت ةدام هيف ريغص سيك ًاضيأ انل لسرأ دقو
 اكيملا عاونأ نم عون يه لب بهذب تسيل فسألا عم اهنكلو جاهولا بهذلاك

 نييبرغلا نم ريثك يل بلحج دقو ءالصأ ةيراحت وأ ةيعانص ةميق تاذ تسيلو (قلط)
 مويلا انل اوبلج دقو .بهذ امنأ نيمهوتم ةيبارتلا ةداملا هذه سفن ابروأ ف نيملعتملا
 تيز دحوي نايحألا ضعب يفو (زلش) هل لاقي رخصلا نم امعان سلمأ ًاعون ًاضيأ



 «تيز اهيف دحوي الف انل تبلج ىتلا راجحألا امأو «ةيرخصلا ةقبطلا هذه يف زاكلا

 0 .اهيف زاكلا دوحو ناكمإ ىلع لدت اهنكلو

 0 ا ا ىلإ ينلصو دقو
 38 صيخر دوقو دحو ذإو «ةيتيربك ةرشق اهنم ةدحاو يف دجويو ةيندعملا راجحألا

 نأ اهتطبساوب مكتكمي ةلئهس ةيلمغ ةفي ةقيرط ىلع مكعلطأ نأ يعسوبف (بطح) يأ

 ةعانص يف مكيلع ىفخي ال امك تيربكلا رهز لمعتسيو «تيربكلا رهز ىلع اولصحت
 دهاشأ نأ يل متحمس اذإو «موركلاب قحلت يتلا ةرضملا تارشحلا لتق فو دورابلا
 هلوح دجوي ناك اذإ مكربخأ نأ يناكمإ يفف راجحألا هذه هنم تبلج يذلا ناكحملا
 ةريدج ةدوحوملا ةيمكلا تناك اذإ مكملعأ نأ ًاضيأ يناكمإ فو ءال مأ هنم لضفأ

 .ال مأ مامتهالاب

 اهل لاقي اهركذ راملا ةعطقلا عم تلسرأ يتلا ةيناثلا ةيندعملا ةيرجحلا ةعطقلاو

 و ساحنلا اهيف دجويو ريبك قرع نع ةخولسمو ةمعان تارذ تاذ 0 (تيريجلا)
 ًاسيكو ندعملا اذه نم ةعطق مكتلالجل مدقأ ينإو .ديدحلا نداعم دحأ (مويموركلا)

 تبلج يذلا ناكملا نع ماهفتسالاو سيكلا اذه ءلمب مزلي نم اورمأت نأ ايجار ًاريغص
 ةرفاو هنم ةدوحوملا ةيمكلا تناك اذإف .هعافتراو هلوطو هضرع نعو .ةعطقلا هذه هنم

 .هديدحو هساحن لجأ نم نميلا جراخ يف ندعملا اذه عابي نأ نكميف

 عم دحويو (تيريب) هل لاقي ديدحلا نداعم نم ندعم يهف ةثلاثلا ةعطقلا امأو

 مزلي نم ارومأت نأ ايجار ًاريغص ًاسيك مكتلالجل مدقم يفإو ساحنلا نم ليلق ديدحلا
 ةضرعو هلوط نابي عم ةعطقلا هذه هنم تبلح يذلا ناكملا سفن نم هألع يك

 تيربكلا ضماح ةعانص يف (ديدحلا تيربك) يأ ندعملا اذه لمعتسيو «هعافتراو

 (تيمانيد) تاعقرفملا عاونأ نم ًاعون فّلَأ نيرسيلكو رانلا ءام عم طلخ اذإ يذلا
 هيف ةدوجوملا ةيمكلا نم ققحتنل ناكملا دهاشن نأ بجي ءيش لك لبق نكلو «ةيوقلا
 ةريدج نوكت ال نداعملا نأ يهيدبلا نم ذإ ال مأ جارخختسالاب ةريدج تناك اذإ ملعنل

 يرورضلا نم ىرأ ينإو .هتيمك ًايناثو «عونلا ةدوج الوأ اهيف رفوتي مل ام جارختسالاب
 ف هنأل نداعملا نم هريغ نع يرحتلاو ديدحلا هيف دوحوملا ناكملا اذه راوحج يف ثحبلا

 يل رهظيو «نداعملا نم دحاو عون نم رثكأ ة ةدحاو ةيحان يف دجوي نايحألا نم ريثك

 ةينغ نميلا نأ دالبلا فارطأ نم يل تبلج يتلا ةيندعملا جذامنلا هذه عيمج نم

 ئداب يف بجي نكلو «ديعب ىدم ىلإ نداعملا هذه نم ةدافتسالا نمكيو امتداعمب



 «ةرثكب نداعملا اهيف دجوت يتلا نكامألا نع شيتفتلاو تاهجلا عيمج يف ثحبلا رمألا
 .هتراشإ نهر ٍنإف يسفنب شيتفتلا اذهب مدقأ نأب يل حمسي نأ مامإلا ةلالج ءاش اذإف

 اذه نأ هتلالح ىأرو مامإلا ةلالح ىلإ ريرقتلا اذه لشتوت رتسملا مدق نأ دعب

 ةدوحوملا ةريبكلا ةحلمملا سردو فيلصلا ىلإ باهذلاب هرمأ نداعملاب ريبخ سدنهملا

 نيعبس وحن ةديدحلا نع دعبي رمحألا رحبلا ئطاش ىلع ناكمل مسا فيلصلاو ؛كانه
 نوجرختسي ةينامثعلا ةلودلا مايأ كرتلا ناك ةميظع ةلحمم هيفو «لامشلا ىلإ ارتموليك
 نأش لمهأ دقف مويلا امأو ؛هحراخو نميلا لخاد يف هنوعيبيو ةربكم ةروصب حلملا اهنم
 ًالامعتسا اهنولمعتسيو اهنم مهتجاح نوذحأيو امتوتأي نولهألا راصو ةحلمملا هذه

 ايعضوم

 مدقو اينف ًايملع ًاسرد ناكملا سردو «فيلصلا ىلإ ةيزيلكنإلا نونقتي نيذلا مالسإلا

 :هيف ءاج ام مهأ نمو ,ةفحص نيرشع يف عقي هنع ًايفاضإ اريرقت مامإلا ةلالحل

 ءملاعلا يف حلملا عاونأ دوجأ نم اهحلمو ادج ةقيمعو ةميظع ةحلمملا هذه نإ
 ريشت هذهو (زلشلا) راجحأ نم ةيجولويج تاقبط ةحلمملا هذه نم برقلاب دجويو

 هنأ لشتوت رتسملا دجو سردلاو ثحبلا ىدلو «لورتبلا دوجو ىلإ نايحألا ضعب يف
 ضعب عم ىعسو هدالب ىلإ هترضح داع مث «تاقبطلا هذه ُِق لورتب دجبوي امبير

 يف نداعملاو حلملا جارختسال زايتما ىلع لوصحلا يف هتدعاسم ىلع ةيكريمألا تاكرشلا

 عورشم مامإلا ةلالج ىلإ مدقو ًاعرسم نميلا ىلإ داعف نميلا نداعم جارختسال ةيقافتا
 :اهصن اذه ةيقافتا

 نداعملا جارختسال ةيفافتا

 زيا | 6 را 2 او

 نأب هتباقنو لشتوت رتسملا عم قفتت انتموكحو نميلا كلم ىبحي مامإلا نحن -1
 يف لخديو «ةنس نيعستو عست ةدمل برع سأر ايهف امب فليصلا ةريزج هبش هرجؤن
 فلأ راجيإلا اذه ةميقو ءاهحطس تحتو ضرألا حطس قوف ءيش لك راجيإلا اذه
 هؤادتبا ربتعيو ةنس لك راجيإلا اذه عفديو «ةميقلا هذه لداعي ام وأ ًايونس يمامإ لاير
 .ةيقافتالا هذه ىلع عيقوتلا هيف متي يذلا مويلا نم



 يأ ءاهلام سأر رشع مهل حنميف ةكرشلا هذمب ءاكرش هتيرذو مامإلا نوكي -2
 ءاش اذإف ءاشي امك لامسأرلا اذمب فرصتي نأ مامإلل نكميو .هعومجم نم ةرشع ةئاملاب

 هب فرصتي نأ رايخلا هل لب «كلذب دحأ هضراعي الف هعاب هعيب ءاش اذإو هب ظفتحا

 قحلا هلف هب ظفتحا اذإو «ضورقلا ضعب دقعل هنهر نم هعنمي عنام الف هتدارإ بسح

 .حابرألا ءافيتساب

 ةثالث اهردقو جراخلا ىلإ هردصت ام عيمج ىلع ةيكرمج ةبيرض ةكرشلا عفدت -3
 ىلع ديزت ال ةدم يف اهلثي نم ىلإ وأ نميلا ةموكح ىلإ ةبيرضلا هذه عفدتو «ةئاملا يف
 تارداصلا نحش خيرات نم ةدحاو ةنس

 عيمج ىلع بئارضلا نم اهريغ الو ةيكرمج ةبيرض نميلا ةموكح عضت ال -4
 يتلا ءايشألا عيمج ىلع بئارض ًاضيأ عضت الو «فيلصلا يف ةمزاللا تادعملا
 اهدروتسي يتلا ءايشألا ىلع بئارض عضت الو ؛ةكرشلا هذه اهلمعتست وأ اهرجأتست

 .مهتايجاحو مهتعتمأ لك ىلعو فيلصلا يف نومدختسملا نويكريمألا

 براجتلا قئادح نم نيتقيدح ءاشنإ يف ةيناميلا ةموكحلا ةكرشلا دعاست -5

 ف اهمجنم نم حبرت ةكرشلا تذحأ ىتمو «ةيناميلا ةموكحلا اهميقت يتلا ةيعارزلا

 .امب صاخخ ةيعارزلا براجتلل لقح سرغب اهسفن يه موقت فيلصلا

 ترثع اذإف ةيلحملا ةموكحلا عم كارتشالاب نداعملا نع ثحبلاب ةكرشلا متت -6

 .فيلصلاب اهطرتشت يتلا طورشلا سفنب ندعملا هنم جرختستف بسانم مجنم ىلع

 ريغ نم دحأ ةينفلا فئاظولا يفو ةيرادإلا فئاظولا يف مدختسي ال -7

 .برعلاو نييكيرمألا

 دعب ةدحاو ةنس ىضم اذإ هنأ الإ ماودلا ىلع ةيراج ةيقافتالا هذه ربتعت -8

 .ةيغلم نوكتف لمعلا يف ةكرشلا رشابت ملو نيفرطلا نم اهعيقوت

 ًابئان هتلالج هدمتعي نم وأ نميلا كلم ىبحي مامإلا ةلالحلا بحاص نوكي -9

 دمحم ومسلا بحاص نوكي ول ىنمتأ ينو" ةيرادإلا ةكرشلا ةأيه يف الماع ًاوضع هنع

 ."مامإلا هدلاو ةلالجلا بحاص نع ًابئان مالسإلا فيس

 امك ظفحت لقأ نودب هالعأ ةنيبملا طورشلا ىلع قفاون هاندأ نيعقوملا نحن -0

 .ةيزيلكنإلا ىلإ ةمجرتملا ةيبرعلا ةغللا ف ةبوتكم يه



 ةيكريمألا ةكرشلا هذه دوحجوب هنأ ةيقافتالا هذه ُُُق مدقت امن مكتلالجل ودبيو

 مكصخيسو «ًادحاو ًامهرد اوقفنت نأ نود امب ناهتسي ال احابرأ ,مكتلالج نوحيرت

 ءامتدايز ةبسنب ةموكحلا تادئاع دادزتف اهجارختسا نم اننكمتو ىرخألا نداعملا ضعب
 الو مكتلالج فلكي ال لمعلا اذه نأ ىلإ ةيناث ةرم مكتلالج رظن هحون اننإو
 حتفيو ةدئافلاب مكيلع دوعي لب «ءانعلاو بعتلا نم الو تاقفنلا نم ًائيش مكتموكح

 ىلع مكتلالج عيقوت مت اذإو .برعلا تالاجر نم مهريغو نييناميلل اعساو لمعلل اباب
 لمعلا ةرشابم دعبو ءاروف فيلصلاب لمعلا رش ثابأ نأ دعتسم ينإف ةيقافتالا هذه
 ؛عيبلا دوقع ضعب راجتلا عم كلانه دقعأو «حلملا عيبل اقوس دجأل دنهلا ىلإ بهن
 ضعب يعم بلجأو لمعلا ةرشابمل ةمزاللا تاودألا عيمج عاتباف اكريمأ ىلإ دوعأ مث

 .نيينفلا نييكريمألا لاجرلا

 <ل ةديكألا ةمسحملا ةدئافلا ريغ مكتلالج ىلع هذه يتاحارتقا يف ىرأ ال نإ
 هتدعاسم ىلع مدقتف نميلا لاوحأ فرعت ام ةباقن دحوت هنأ دقتعأ الو .مكبعشلو

 ةرطخ نوكت الو ضارغألا نم ولخت ممألا نم ةمأ نظأ الو نومداق نحن امك هتيقرتو
 يف بغرت ةيكريمأ ةأيه دجوت هنأ نظأ ال نإ امك ؛ةيكريمألا ةمألاك دالبلا ىلع

 يئاجر كلذلو «يتربحو يتامولعمب ةدافتسالاو يب ةناعتسالا نود نميلاب لاغتشالا

 ىلع دوعت اهدقع يف ةعرسلا نأل نكمي ام عرسأب ةيقافتالا هذه اودقعت نأ مكيلإ
 .حابرألا هذه مكيلعو انيلع عيضي اهدقع يف ريخأتلاو «حابرألا يف ةعرسلاب عيمجلا

 ركذأ ةديكأو ةعيرس عفانم اهيف ةيقافتالا هذه نأ هتصالخو لوقلا ةدبزو

 .نميلا ىلإ هتاودأو

 ةدحتملا تايالولا ةموكح ىلإ يتكرش لبق نمو يلبق نم ريرقت مدقت -2
 عم ةيراحت ةدهاعم دقعت نأب اهيلإ بلطلاو ةكرشلا هذه سيسأت ربخ اهمالعإو
 .مكتلالج

 .نميلل ةيبرعلاو ةيكريمألا دئارحلا ف ةحيحصلا تاياعدلا رشن -3



 اهيلع ريست نأ تارايسلل نكمي فيلصلا ىلإ ةديدحلا نم قيرط ديبعت -4
 ل

 .بيثكلا سأر ىلإ ةديدحلا نم قيرطلا طيطخت -5
 .ءاعنصو ةديدحلا يف ةينفلا براجتلل ةيعارزلا قئادحلا ةظحالم -6

 قيرط نع ءاعنصو ةديدحلا نيب ام قرطلا ديبعتل ةينفلا ةدعاسملا ميلقت -7

 . ربعم

 .اهدوو ةيكريمألا ةموكحلا ةقادص باستكاو ةيكريمألا حلاصملا

 نيرمعتسملا بيلاسأ رذحي نميلا مامإ

 ةركذمب ةيوحصم مامإلا ةلالج ىلإ ةيقافتالا هذه ةروص لشتوت رتسملا مدق

 ناك لشتوت رتسملا نأ رهظيو ,ميركلا ئراقلل امتدروأ يتلا عفانملا ركذ اهيف ءاج ةصاخ

 ةيداصتقالاو ةينارمعلاو ةيعارزلا تاعورشملاب ةيقافتالا هذه دقعل مامإلا قوشي نأ ديري

 مامإلا ةلالج نكلو «ةيقافتالا هذه ىلع ةقفاوملاب هيرغتس تاعورشملا هذه نأ هنم ًانظ

 ضفرو يكريمألا سدنهملا رطاخ يف لوجي ناكام بيجعلا هئاكذب كردأ- هللا هظفح-

 نبع هتلالح نيبو قبب ئرج صاح كيد يفو «ةيقافتالا هذه.دقع ىلع ةقئاولل
 عم ةيقافتا يأ دمعي نأ ًاريثك ىشخي هنأب يل حرص ةماع ةروصب ةيبنجألا تايقافتالا

 ودحت يتلا بابسألا ةلمج يف ام اموي نوكتس تايقافتالا هذه نأل بناحألا
 مامإلا ةلالج نأب داقتعالا لك دقتعأ ٍنإو «نميلا نوؤش يف لحدتلا ىلإ بناحألاب

 لمحلا لثمك وه ةيوقلا بوعشلا عم ةفيعضلا بوعشلا لثمو «لوقي اميف قح ىلع
 دقو «ءاملا يلع تركع تنأ ةظحل لك يف لمحلل لوقي نأ بئذلا عسوبف «بئذلا عم

 نولوقي ًامود اوناك ممنأ اندالب ىلإ مهوحد لبق بناجألا نم نيموكحملا نحن اندهاش

 كلذلو «ةيداصتقا حلاصمبو ةصاح ديلاقتب دالبلا هذمب نوطوبرم ممنأو «عفانم مهل نأب

 ىلع ةظفاحملل اهنوؤشب لحدتلا ىلإ ةحلصملاو ةرورضلا مكحب نورطضم مهف

 .مهاياعر حاورأ ىلعو مهحلاصم



 ًازايتما بناجألا نم دحأ حنم ف نوبغرت ال متمد ام :مامإلا ةلالخ تلق دقو
 مكيلع امك هللا ّنم يتلا ةميظعلا ةورثلا هذه اولمحت ال نأب مكيلع يضقي بجاولاف
 اوصصختو ًادوقع مهعم اودقعتو بناحألا نم نييندعم نيسدنهم اوبلحت نأ مكعسوبف
 ىلع فيلصلا ةحلمم اورمثتستو مكسفنأب مكنداعم اوجرختستو تاقفنو تاشاعم مهل
 .هللا ءاش نا كلذ لعفن نأ اننكمي ؛معن :لاقف :مكتقفن

 دمحم هلجب هتلالج رمأ ىتح هتلالج عم اذه يثيدح ىلع ليوط تقو ضم مو
 فيس دمحم بلحج لاحلابو ,فيلصلا ةحلممب مامتهالاب ةديدحلا لماع مالسإلا فيس
 دالبلا نم امهريغو دنهلاو ندع ىلإ اهلسرأو فيلصلا حلم نم جذامن هللا همحر مالسإلا
 ًاريبك ًاعيسوت فيلصلاب لمعلا عسوي نأ هتين ْف ناكو «ةمهملا حلملا قاوسأ نع ثحبيل
 .ةينمألا هذه ققحي نأ لبق هافاو موتحما لحألا نكلو

 مالسإلا فيس دمحأ

 ةشاعإلا رومأم يضورلا دئاق ءاعنص ىلإ يلوصو بيقع مايألا دحأ ءاسم يناتأ
 هللا ءاش نإ ءيضورلاب الهأ :تلقف «هايحم ىلع ةيداب رورسلاو حرفلا تامالع تناكو
 .ةليمج ىرشب انل لمحت

 .دغلل اودعتساف ادح ةليمجو ةليمج ىرشب معن :باجأف

 .هللا ءاش نا اريخ :تلقف

 عيمجو «مالسإلا فيس .دمحأ يديس دهعلا يلو ءاعنص ىلإ لصيس ًادغ :لاقف

 ىلإ اهالخ تأي مل تاونس ةدع دمحأ يديس ىلع ىضم هنأل نورورسم نوحرف سانلا
 .ءاعنص

 ؟لصي ىتمو :تلقف



 يف نوبغرت متنك نإ مكيلع بجي نكلو ءرهظلا لبق وأ ءرهظلا ءباحأف
 ًاركبم رضحي الثل نيركبم ءاعنص جراخ سانلا عم اوحرخت نأ هلوصو نيح هتدهاشم

 .هورت الو

 ةدهاشمب ًاديعس نوكأس ينإو ,ىرشبلا هذه ىلع دئاق اي كركشأ يفإ :تلقف

 يفإو «هللا ءاش نإ ًاحابص ًادغ سانلا عم جرخأسو ءمامإلا دهع يلو مالسإلا فيس

 .نيلبقتسملا بكاوم روصأو مالسإلا فيس روصأ نأ بغرأ

 ال مامإلا هدلاوك هنأل هروصت نأ كل حمسي مالسإلا فيس لاخأ ال :باجأف

 ثيدحلا اذه دعب ينعدوو .بكاوملاو دونجلا ريوصتب سأب ال نكلو ءريوصتلا بحي
 !ءاقللا ىلإ :تلقف .ءاعنص جراخخ ًادغ ءاقللا ىلإ :يل لوقي وهو فرصناو

 يف انجرخ 1927 ةنس يناثلا نوناك 6 يف عقاولا ءاعبرألا يناثلا مويلا حابص يفو

 ءاعنص جراح ىلإ هللا مساب اهانبكرف مامإلا ةلالج انل اهلسرأ دحاو ناصح اهرجي ةبرع

 فيس دمحأ ومسلا بحاص لابقتسا دهاشنل ًابيرقت اهنع ةدحاو ةعاس ةفاسم ىلإ

 مهتاقبط فالتخا ىلع يلاهألا جاوفأ انقيرط يف انيأر دقو .نميلا دهع يلو مالسإلا
 مههوجو ىلع نايداب رورسلاو رشبلاو لابقتسالا ناكم ىلإ نوقباستي جوفلا ولت جوفلا
 وحن هددع غلبيو ,هددعو هتدع يف يلكوتملا شيحلا ناكو .ميظع ديع موي ف مهأك

 ةبلط هفلخ ريسي ناكو ؛موقلا ةعيلط ف هطابضو هئارمأ عم ريسي ؛يدنج يفلأ
 دالوأ سرادملا ةذمالت فلخ ءاحجو «ماتيألا رادو ةيلكوتملا ةيملعلاو ةيبرحلا سرادملا

 .ةيشاحلاو ةاضقلاو تاداسلاو ءاملعلا نم ريثك قلخ مهعبتي مالسإلا فويس مامإلا

 هنأك حيسف لهس يف فقوت مث ءءاعنص نع ةعاس ةفاسم ىلإ دشاحلا عمجلا اذه راس

 .راسيلا تاذو نيميلا تاذ نوقباستي سانلا هجومو ءاملا هحطس رحبلا

 يلو مالسإلا فيس لبقأ تاعاس ثالث وحن لهسلا اذه يف انراظتنا دعبو

 خويشو ءاملعلاو ةداسلا نم ريفغ عمج هباكر يف يشمي ميظعلا هبكومب مامإلا دهع

 ناورم ينبو سيق ينبو ('اروجحو رشان ينبو سبعو تاضعاولا لئابقك ةماهتلا رئاشع

 نب..نايلع نب ملسأ نب روجح ىلإ ةبسن ةينمي ةيلبق :روجحو .هانبثأ ام باوصلاو .دوجح :(ط) يف )١(

 يأ) ماشلا روجح -1 :يهو «يحاون ةدع مضت «ةليبقلا مساب ىمست ةعساو ةقطنم ةليبق نكستو .دشاح

 نميلا روجح -2 .ةحشو اهمدم رهشأو «:ةحشوو رشكو لفقلاو مهاعو ناريخو حلفأ دالب مضتو (لامشلا

 .لهاشلا ةيحان مظعمو رورمألاو رمش لفق لمشيو :يرشبلا روجح -3 .ةنديعك هزكرمو (بونجلا يأ)
 (روجح) :ةدام ءانقيقحتب «نادلبلا مجعم :رظنا .ةجح ةظفاحم لامعأ نم اهلكو



 رديح نب دمحم مسا يل اوركذف خويشلا ءالؤه ضعب ءامسأ نع تلأس دقو ءمهريغو
 دمحم نب يلع خيشلاو «ناوضر رهاط نب دمحم خيشلاو ,جيه هدبع ديسلاو .يمعنلا
 نولبقي اوذخأو هيلإ اوضكارت ىتح دهعلا يلو رصبت سانلا نيعأ تداكامو يسيمخلا
 مدقتي ءاعنص وحن بكولل راس مث ءهمالس ًاضيأ دنملا ذأو هيلع نوملسيو هيدي
 مامإلا دالوأ مالسإلا فويس هناوخإ هعبتيو دهعلا يلو مالسإلا فيس بكوم عومجلا
 .مهتاقبط فالتخا ىلع سانلاو ةداسلاو ءاملعلا مهعبتيو

 :اهيف ءاج ومسلا بحاص يدي نيب ةرماع ةديصق لضافألا دحأ ىقلأ دقو

 يديزو انل ءانهلا اسم ثيدح يديعأ ىرشبلااكذ اي كتدشن

 يدوجت نأ اهاجر نم بولق (ينامأ نم فئاطللاب يدوجو
 ديمعلا قوش اقلل اههارب عولض ىلع ميسسنلا يبهو

 ديكألا ىوس قيفرلا قح امو 202يسفن قيفر تنأو يركفايو
 دوجولا ىلع زعت تارسم اهمنغاو كسنأ تالفح مقأ

 دونتكلا بلق هفطلل نيلي حدم توصاهيلع ام عمسأو

 دوقنلا تانر عمسلا يف اهل تارهااسع ات ويب اهللسرأو

 ديدسلايأرلا ىتف هب نيدي 2 ءيش لجأ ءافولاف ءافو

 دوعسلا دعس ههجوب حولي كلم يأ كلم موددق قحب

 ديحولا كلملا ةبسن هييلإ يلاوعلاو يلاعملا بستتتو

 ديدشلا شطعلا يذ يعس هيلإ تايعاس بقانملا هاوهتو

 دونبلاةقفاخ هيلع سيمت هارت ذإ بككاوملا رختفتو

 ديبعلا نم نهو ىلوماهل 20هيضترتو حورهعقفلا همدختو
 دسيتع فرش نسم مثللا يفامب املع كالفألا هفك مثلتو

 ديرفلا دقعلاك رهدلا ديجب دجم فاصوأ نم تئش ام ىلإ



 تقاضو يلاعلا اهصخش اماوح

 اماستبا ايندلا مف يف تحالو

 اهامس يف بكاوكلا تلواحو

 ليبس نم نإ ام ردبلا لاقو
 ورمع فيس ةفالخلا فيس امو

 هنم دشأ ليقصلا فيسلاامف

 ًاسأب هيكحت ىرشلا دسأ الو

 يناعملاو يفاوقلا نكت ملو

 امم لجإأب ةرمز تقيسو

 ايازم ىلإ يدنلا فكلا نم

 ضيرم ىسلع نركذ ول ايازم

 يلايللا وس اهب تيسسك ولو

 اياجس نع دمحأ ثيدح كاهو

 حيح صانيف دمحأ دلسمف

 تارخاز مطمطغلاك فراعم

 عولو وذ مراكملاب بلقو

 يلاعملا نم هارب نسم كرابت

 ًايفخأ رس هتاذ عدوأو

 ىدفملاهمدقمبانففحتأو

 ًاءرج هنم انفصو انأ ولو

 ديشم مظع نم ءاجرألا اهب

 ديجو تابل قوف ايلحو

 دوعصلا قبس اهنود تزاحف
 ديزتسملاولعلا اذه ىلإ

 ديجملا شرسعلا يذ فيس نكلو

 دوجحبنلاو مئاهتلا يف ءاضم

 دوسألاىىنغمهسأب ىندأو

 دونجلاك افوفص تسمظن ناو

 دوهش نع نويع ترفظهب

 ير ورجل ملا عو
 ديعسلاةففاع حور كردأل

 دوربلا ءاضيب يهو تداعل

 ديمحلا ىيسملا نع هيلاعم

 ديفحلا عم دودجلا يورمو

 دوجملا ضورلا نم قالخأو

 ديهج دهج يف فاصنإلابو

 دوجولا اذه ىلع هب ءاجو

 دورولادومحم عنصلا عيدب

 ديرزملاو ةماخفلا قفو ىلع

 ديجملا رودقم لكدفنال



 هطب هكمورأ تباط نمو

 قحماسإ يأهوبأ ناكو

 اياربلا ثو غاي قحلامامإ

 دعم هتبيهل تناد نمو

 ًاديصرغلا كيب يف دّدعأ

 اياطعلا وبأ ريمألا اميسالو

 دودجلاو ةمنئألاب تلاطو

 ديصقلااث قوفهالع ردقف

 ديعملا يدبلاانبر ةمصعو

 دييدعلا رفو ىلع ناطحقو

 ديدحلاربز مهسأبب بوذت

 دوسنجلا فيرطغ نيدلا يفص

 دوط بوصنم همزعب دمو رطق لافقأهب تحتف مكف

 :لوقي نأ ىلإ
 ًادوقع مكبقانم تلاز الو

 حود رضخاام مككلم ديأو

 هيلإ لوصولا نم نكمتأ مل هلابقتسا موي دهعلا يلو لوح سانلا ماحدزا ةدشلو
 دمخ يضاقلا ةيجراخلا ريزو تلباقو ءاعنص ىلإ تدع امو ًاديح هتيؤر نم الو ىّتح

 اهدعوم ددحو ,ةلباقملاب هومم# ّيلع لخبي ُ يضاقلا هيلإ كلذ بلط املو ,هتلباقم

 بغار دمحم يضاقلا ةفرغ ىلإ تبهذ نيعملا تقولا يفو «ةعساتلا ةعاسلا وحن احابص

 فيسل ًاصيصخ تدعأ ميخملا ةهدر يف ةفرغ ىلإ هترضح ينداقف روصنملا ميخملا يف
 ُِق اليوط ماقملا انب رقتسي دكي ىو .ءاعنصب هتماقإ ءانثأ يف هراوزو هفويضو مالسإلا

 ًافوقو انضهنف ,مداق مالسإلا فيس ىلوملا :لاقو باجحلا دحأ انءاح ىتح ةفرغلا هذه

 مالسلا :هلوقب انييحيو انيلع لحدي نميلا دهع لوب اذإو «ةرابعلا هذه انعامسم نيح

 ةيبلق ةيدو ةحفاصم هانحفاصو .ماركإإلاو ةمحبلاو مالسلا مكيلع و :انددرف

 هينيعب ترظنو ؛ًايئابرهك ًارايت تسمل ينأك هديب يدي تعضو امنيح ترعشو «ةيميمص
 تسلو تايح يف الحر تلباق ينأ ركذأ الو ,.ةعاجشو ًاسيطنغم ناضيفت اممب اذإف
 لك نإف «مالسإلا فيس دمحأ نميلا دهع يلو يف اهتمسل امك ًاسمل هيف ةعاجشلا

 ديع مابأ مكنامز مادو



 الامج هتدازف ميركلا ههجو سمشلا تحول دقو «ةلاسبلاو لبنلا ىلع لدي هيف ءيش

 هيف سيل «ةماقلا عبر «جازملا يبصع «ةينبلا يوق وهو «أباذج ًانول هتسكو لامج ىلع
 ةيبنجب قطنمتيو ءاندالب تاياص نم اعونصم ايريرح ابوث يدتري «ةنمسلا نم ءيش
 امو «ةعيدب ةمامعب ممعتيو «نميلا عنص نم أبهذم اليقص ًافيس لمحيو «ةرخاف ةينامي
 .سولجلاب انل نذأ ىّتح سلجي هومس داك

 ءانيلع امب متمركت يتلا ةلباقملا هذحب ومسلا بحاص اي ًادج ديعس يننإ :تلقف
 بعشلل ًادئسو ًارخذ مكيقبي نأ هيلإ لسوتأو «ةمالسلاب مكلوصو ىلع هللا دمحأ ٍفإو

 .ةيبرعلا ةماللو يناميلا

 زعيو مكظفحي نأ هللا نم بلطأو ,فطاوعلا هذه ىلع مكركشأ :باحأف

 «رومعملا راطقأ عيمج ف باذعلا عاونأ نوقوذي نيملسملاو مالسإلا نإ :تلقف

 .مهايندب مهكسهتو مهنيد مهكرتل الإ كلذ امو

 نيأو ؟متيتأ نيأ نمو ؟مكلاح فيك متنأو .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاقف
 ؟مكدالب

 !روبثلاو ليولاب يلاحك اهاحو .ماشلا يدالبو ءرصم نم تيتأ ف :تلقف

 ؟نآلا يه فيك سدقلاو :لاقف

 ًائيش نيملسملا اجباحصأ نم دوهيلا اهعاتبيو ءأوسأ ىلإ ئيس نم ريست :تلقف

 اهلهأ دي نم نيطسلف ىضارأ عيمج جرختو الإ ليوط نمز يضحي ال فوسو ءأئيشف
 .دوهيلا ةزوح يف لخدتو

 ؟اهعيب ِ دحأ مهيلع طغضي لهو ؟مهضرأ نوملسملا عيبي اذاملو :لاقف

 عمطلا نكلو ءمهضرأ عيب ف دحأ نيملسملا ىلع طغضي ال !الك :تلقف

 سخب ماطحب دادجألاو ءابآلا ثارت مهتوعيبيف دوهيلا ناضحأ ىلإ سانلاب نافذقي لاملاو
 .ايندلا هذه ماطح نم



 هيلإ انإو هّلل انإ" :لاقو بضغلا تارامأ ميظعلا ريمألا ايحن ىلع تدب انهو
 لهو ؟نميلا مثكدجو فيكو :الئاق فدرأ م ".هللاب الإ هوق الو لوح الو «نوعجار

 ؟دربلا نم نوقياضتت

 يدلبو «يرافظأ ةموعن ذنم هتفلأ ينأل هنم قياضتأ ال ينأف دربلا امأ :تلقف

 ةيرحلا ةمعن ىلع هلهأ طبغأ ينإف نميلا امأو .عاعنص نم دربأ يه ماشلا قشمد

 امهتميق فرعي ال لالقتسالاو ةيرحلاو ءنورعشي ال مهو امب نومعني يتلا لالقتسالاو
 امأو .همسح ىلإ ضرملا بد ىتم الإ ءرملا امهردقي ال ةيفاعلاو ةحصلاك ءامهدقف نم الإ

 لبقو ,باجعإلا ريثي اهلكو «ةليمج اهلكف هرايطأو هرامتأو هنايدوو هلابجو نميلا خانم
 ناك :الثم ,ءيش يف ةقيقحلا عم قفتت ال ةريثك ءايشأ اهنع عمسأ تنك نميلا روزأ نأ

 الف هراد نم ءرملا جرخ اذإو الاح (ىوشت) سمشلا ف تعضو اذإ ةضيبلا نإ انل لاقي

 لوقلا يف ءارهلا اذهو ؛ةحيحصلا ريغ لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ ؛هتايح ىلع نمأي
 اذبح ايو «نميلا نع ةحيحص ةياعدب نييناميلاو ةينامثعلا ةلودلا مايق مدع نع جتان

 .نأشلا اذمب نومتمت نآلا مكومس متنك ول

 يف انديفت اهلاخأ ال تاياعدب مايقلل عستم تقولا نم يدنع دحوي ال :لاقف

 .ريثك وأ ليلق
 ملاعلا اهلهجي دالب نع ةصاخو ًايوق ًاريثأت ةياعدلل نإ !يالوم اي الك :تلقف

 فرعن ال ةينامثعلا ةلودلا مايأ انكو ءاهيف يرجي اذام فرعي الو «نميلاك امات الهج

 رصنلا ةماستبا ريمألا وم مسبت انهو «نيينامثعلا دونجلل ةربقم امتأ الإ نميلا نع

 انبعشبو انب تدبتسا ةلودلا هذه نأل «ةلودلا دونحلل ةريقم نميلا ناك دقل معن :لاقو
 ايدرف امكح نميلا يق تماقأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا تزواحتو ءانقوقح ىلع تسادو

 ىرت تنأ اهو ؛حالسلا ةوقب نميلا نع اهانيلجأ ىتح اهانبراح كلذل «ايدادبتسا

 (!؟)اش لاثم ال شيعلا نم ةحوبحببو هل ريظن ال نمأب عتمتت اهئالج دعب دالبلا

 هرسأب ملاعلا ىلع ةذوحتسملا ةيداصتقالا ةمزألاب دمحلا هّللو رعشن مل مويلا ىلإ نحنو

 .ةريرم ىوكش اهنم ىوكشلا نم ةديرج ولخت ال يقلاو

 هب ينأكو ههجو تالضع تبلصتو هانيع تقرب حالسلا ريمألا ومس ركذ املو

 اندالب نع عفادن نأ نودعتسم امود اننإو ءانيديأب لازي ال حالسلا اذه نإو :لوقي
 ريمألا ومسل تمّدقف ءاريثك لاط ةلباقملا نمز نأ تيأر انهو ءانئامدو انسوفنب اننايكو



 اذهام :لاقف ,ةيدهك "قارعلاو نيطسلفو ةيروس خيرات يف قحلا لوق" باتك

 ؟هثوحب يه امو ,باتكلا

 اهضومت ءادتبا ذنم قارعلاو نيطسلفو ةيروس خيرات وه باتكلا اذه نإ :تلقف

 رتسملا ىعدي يناطيرب لحر هفلأ دقو ءاذه اندهع ىلإ ةيرحلاو لالقتسالاب اهتبلاطمو

 لك فقاو وهو ءممألا ةيعمج قو ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يف افظوم ناك ردول
 ءامنأشب ةمظعملا لودلا نيب تدقع يتلا تاقافتالا ىلعو اندالب ثداوح ىلع فوقولا

 اوناك فيكو «برعلاو نيسح كلملا زيلكنإلا عدحخس فيك نورت فوس هتعلاطم نمو
 اوناك تقولا سفن يفو ةيبرعلا ةريزجلا لالقتسال -هللا همحر- نيسحلا نوضوافي

 .مهل ةقيقحلا نايبو يموق ناهذأ ريونت يف ابح ةصاخلا يتقفن ىلع ةيبرعلا ىلإ هتلقن دقو

 هتعدو انهو للا ءاش نإ ناعمإب باتكلا اذه علاطأس «كيف هللا كراب :لاقف

 .ةعاجشلاو لبنلا نم هيلع اودبي امبو هئاكذب بجعم انأو تفرصناو

 هذمي ركفأ انأو رادلا ىلإ مالسإلا فيس دمحأ دهعلا يلوب يعامتجا دعب تدع
 ينقفاري ناكو ءمركلاو عضاوتلاو ملعلاو فطللاو ةعاجشلاب ةجوزمملا ةميركلا ةيصخشلا
 ؟مالسلا فيس دمحأ ةيعمب تمدخ :له هل تلقف ءدونجلا دحأ

 .مالسإلا فيس شيح ىلإ لقنن
 ؟كلذ اذاملو :تلقف

 ةلماعم مهلماعيو اريثك هدونحجي ينتعي -هللا هديأ- مالسإلا فيس نأل :لاقف

 هبنأ) يننإف ديرت يأ (يغبت) تنك اذإف مالسإلا فيس شيحب مدخي مع نبا يلو ؛ةنسح
 .ريثكلا ءيشلا هنم عمستف هيدانأ يأ (كل

 ةهينه الإ يه ناو .كمع نبا يل ترضحأ ول ادج ارورسم نوكأ ينإ :تلقف
 دعبو رادلا ىلإ تبهذف انأ امأو ,ءءاعنص وحن بهذو قيرطلاب يدنجلا ينرداغ ىتح

 .مكيلع مالسلا :لاقو .ءهمع نبا هبحصي يدنجلا يقيدص داع ةهينه

 ؟مالسإلا فيس شيحج نم تنأ له .مالسلا مكيلعو :تلقف

 .ةليوط ةدم دمحأ يديس شيح يف تمدخو فرشلا يل لصح «معن :باحأف



 ؟مالسإلا فيس بحت لهو :تلقف

 ةديج يأ" ادج ةيهان ةلماعم ركسعلا لماعيو ميرك هنأل «هبحن هللاو ىأ :لاقف

 ادج

 ؟ةيبرح كراعم هعم ترضح لهو :تلق

 ناكو ؛ةيصاعلا لئابقلا براحن نحنو «كراعم ةدع هعم ترضح «معن :لاقف
 وهو «دونجلا دحأ هنأك هحالس لقنيو عيمدلا ىلع مدقتي -هللا هظفح- دمحأ يديس

 دقفتيو ءاليلق الإ ماني ال ليللا يفو ءادبأ فدهلا هناشينب ئطخي الو ًاديج ةيامرلا نسحي

 ماعط نم هللا هظفح لكأيو ءاليل تارم عبرأ وأ ثالث نيبقارملاو (!!تانوكركلاو سارحلا
 .هلقني يذلا داتعلا ةرثكب الإ مهنيبو هنيب قرفي ال ءرم لا داكيو .مهسابلك سبليو دونجلا

 ؟نآلا هعم تنأ لهو :هل تلقف

 مغرلايو «يروباط عم اهيلإ تلقن دقو .ءاعنصب ةنس وحن ُِك راص !الك :لاقف

 يديس عم ىقبأ نأ لّضفأ تنك هللاو مث هللاوف يلهأ نيب انه انأو يدلب ءاعنص نأ نم

 .ءاعنص ىلإ دوعأ الو برحلا يف مالسإلا فيس دمحأ

 ؟ةيهان ةلماعم كلماعي ناك هنأل بحلا اذه هبحت كدحو تنأ له :تلق

 لهأ عيمج لب ال ءشيجلا عيمج لب هبحأ يدحو انأ تسل !الك :باحأف

 ىلإ هتفرصو تامولعملا هذه ىلع هتركشو يدنجلا عم ثيدحلا اذمب تيفتكاف

 .اليلق حاترال يتفرغ ىلإ تدعصو (هتليصف) ىلإ يأ (2!(هتفقع)

 نميلا ةمصاع 4 نيلالدلا سيئر عم ةعاس

 هللا دبع دمحأ رجاتلا :لاقو مداخلا يناتأ ذإ ًاريثك ةفرغلا يف يتحارتسا لطت ملو

 .كتلباقم ديري ةدصع

 يف ةيكرت تاملك :عوكألا ليعامسإ يضاقلا :رظنا .يركسعلا زكرملا :ةيكرت ءنوكرك عمج :تانوكركلا (1)
 .152 ص 00 «يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم «ةيناميلا ةجهللا

 ينعت الو ءريمألا وا مامإلل صاخلا سرحلا ينعتو ءاهحرش قبس ءَةَفْكَع :فاكلاب قطتت ءةفقعلا (2)
 .فلؤملا مهف امك شيجلا نم ةليصفلا



 تدحوف «لاحلل تلزنو يبايث تسبلف «لابقتسالا نولاص هانلخدأ :لاقف

 وه هللا دبع دمحأو لابقتسالا نولاص يف ناورداشلا مامأ ًاسلاج ةدصع هللا دبع دمحأ

 |[ ا ا لا
 ثدحتأ تسلجو هب تبحر هتيأر امدنعو ةقادصلا ىرع هنيبو ينيب تنكمتو ءاعنص

 ( ٍنروزتس كنأب ارارم ينتدعو نأ كل قبس دقو «يرايزل كوعدأل تيتأ ينإ :لاقف .هعم

 .لو دعو اذإ رحلاو

 !رخآ موي ىلإ اهكرتتو مويلا ةرايزلا نم ينيفعت اله :تلقف

 .انب ايه ٌاتسح :تلقف

 انررمو ءاعنص يف ةينطولا ءايحألا ىلإ بزعلا رثب يح يف انراد نم هعم ترسو
 (ةبيبلا) نييالغلا هيف نوعنصي عراوشلا دحأ يق اناكد تيأرو «عراوشلاو قاوسألا ضعبب

 بلطلا نأل ءاعنص يف امب ناهتسي ال ةعانص نييالغلا ةعانصو ءبشخلاو بصقلا نم

 هبشت نييالغلا هذهو «نييالغلا نونخدي لئابقلا لاجحر رثكأف ادج ميظع نييالغلا ىلع
 الوطب اهنع فلتخت اهنكلو ةئيهلاو ةعانصلا ثيح نم ةيجئرفلاو ةيزيلكنإلا نييالغلا
 .عارذلا ىلع اهلوط ديزي اهضعب تدهاش دقو ءاريثك اهنم لوطأ يهف

 يرصب تلحجأو يبشحخ يسرك ىلع تسلجف هللا دبع دمحأ ناكد ىلإ تلصو

 دوقعو ثيدحلاو ميدقلا ساحنلاو ةيمجعلا ديجاجسلاب ةءولمم هناكذ تيأرف يلوح اميف

 نم وهو نهقانعأ يف هنعضيف نميلا ءاسن مظعم هب ىلحتت يذلا رفصألا نامرهكلا
 لغش نم اهيدلا تاياصو ةيريرحلا تاياصلا نم ًاسادكأ ًاضيأ تيأرو ءايناملأ عنص
 ينتبجعأ ًادج ةليمج ةقيقحلا يف يهو ةميدقلا ديجاجسلا ضعب هترضح ينارأو ءاندالب

 .يتينمأ قيقحت نود لاح شحافلا اهنمث نكلو اهعايتبا تدرأف ةدحاو اهنم

 نييورقلا نم مهرثكأو ةراملا بقارأ انأو ناكدلا يف ةعاس فصن وحن تسلج

 مهارق تالصاح مهعم نوبلجيو موي لك ءاعنص ىلإ ةداع نوتأي لئابقلا لاحرو
 ءاعنص يف امنوعيبيف تاناويحلاو زوجلاو رمتلاو بيبزلاو ريعشلاو ةطنحلاك مهدالبو



 هللا دبع دمحأ يل مدق دقو .ءاعنص نم مهتايجاح اوعاتبي نأ دعب مهجاردأ نودوعيو

 ؟ىولحلا هذه نوبلحت نيأ نم هتلأسف ءاندنع "'موقلحلا ةحارك * ىولحلا نم اعون

 .مهعنص نم يهو .دوهيلا عاق نم :لاقف

 ام هترضح ينم مهفي ملف ؟اتالكوشلاو ةقونلاو سبلملا نوعنصت لهو :تلقف

 يل بلحو ءأسبلم اندنع دوهيلا عنصي معن «لاقف سّبَلملا امأو ءاتالوكشلاو ةقونلا يه

 هبشلا لك هحياشي لب انسبلم نع فلتخي ال وهو لاحلل هنم
 ال يهو هراد ىلإ هللا دبع دمحأ عم تبهذ ناكدلا يف ريصق تقو ءاضق دعب

 طوبرم ليوط لبح ةطساوب لخادلا نم هل هوحتفف بابلا قرطف أريثك هناكد نع دعبت
 ةحيسف ةفرغ ينلحدأو ثلاثلا قباطلا ىلإ يبلول ضيرع جرد 2 يمامأ دعصقف (هيف

 تادعفاف ع ضرألا لإ ةدودمملا ةرثولا نكرفلاو يمجعلا داجسلاو سفانطلاب ةشورفم

 ىللع عضو ةديدع افوفر ناردجلا ىلإ يلوحو يسأر قوف تدهاشو ءاهنم ةدحاو
 ةفرغلا فصتنم يف عضوو «فزنخلاو ينيصلا نم ةينآو ةميدق ةيساحن نوحص اهضعب

 اهضعب ءاعنص لغشم نم (ليكارأ) ةدع هلوحو رفصألا ساحنلا نم ريبك ردص
 هانبرشف ياشلا انل اوبلج ىتح سلعجبا انب رقتسي داك امو «ةيبشح اهضعبو ةيساحن

 ةفرغلا يأ (ةرظنملل) دوعصلا ىلإ هترضح يناعد مث ءاليلق ثيدحلا فارطأ انلدابتو
 :لاقف ؛هماعط لوانتي اهيف اسلاج هدلاو اندجوف هايإو تدعصف «تيبلا قوف ةيلاعلا

 .ريسي تقو لبق ماعطلاب مكانقبس يديس اي اركش :تلقف .انعم اولكو اولضفت
 .انحلمو انزبح نم اولكأت يأ «(انوحلامت) نأ بجي لب !ال :لاقف

 تلكأو زبخلا نم ةعطق تذحأو هبناجب ضرألا ىلإ تسلجو ءانسح :تلقف
 رانلا نأك ترعش ىتح يمف يف ةمقللا غضمأ تدكامو ؛هلكأي ناك ام ًائيش اهنم
 اذه ام :هللا دبع دلاو تلأسو .امب تيفتكاو اعلب ةمقللا تعلبف ءيمف يف بهتلت
 ؟ماعطلا

 .محللا عم خوبطم ةَبَلُح رذب :لاقف

 .ةياغلل راح هنكلو ادح يهش هنإ كشال :تلقف

 .ءارمحلا ةلفيلفلا نم اريثك هعم عضن اننأل راح هنإ معن :لاقف



 .راد 15000 بيرقتلا هجو ىلع :لاقف

 ؟اهسوفن ددع مكو :تلقف

 .لتاقم لحجر 70000 وحن :لاقف

 ددع ةرئادلا هذه تصحأ لهو ؟مكدنع سوفن ةرئاد دحوي الأ :تلقف
 ؟سوفنلا

 دنع دّنحَب ءاعنص نأ نولوقي ءاعنص لهأ عيمج نكلو «كلذ ملعأ ال :لاقف
 .لتاقم فلأ نيعبس ةجاحلا

 لابقتسالا ةفرغ ىلإ ينلخدي نأ دارأو يمامأ لزنف .لزنن انب ايه ءانسح :تلق

 ضعب دهاشو بهذت نأ لبق لضفت :لاقف «فارصنالا تدرأو ترذتعاف ةيناث ةرم
 !ديجاجسلا

 عدوتسمك هترضح اهلمعتسي ةريبك ةفرغ ىلإ هايإو تلحدو ءانسح :تلقف

 م ينكلو ديدجلاو م.دقلا يمجعلا داجسلا نم اريثك ًاعيش اهيف تيأرف «داجسلل (وبد)

 فطللا اذه ىلع هتركشف «رادلا ىلإ ينقفاري نأ هترضح دارأف «تفرصناو هتعدو ىتح

 ةسردم ىلع يقيرط ف جرعأس يننأل يدرفمب بهذأ نأ يل حممأ لب ءال :تلقو

 .نكامألا نم اهريغو ماتيألا

 فيحنو نوللا رمسأ وهو اهريدم ينلبقتساف «ماتيألا ةسردم ىلإ يدرفمب ترس
 (ةيعم) ِِق ةينامثعلا ةلودلا مايأ امدختسم هترضح ناكو « يشبح لصأ نمو ةينبلا

 ؟اهسسأ نمو «ةسردملا هذه تسأل ىم :هتلأسف ةيكرتلا نقتي وهو يلاولا

 مامإلا ةلالج اهسسأو 1927 ةنس بآ يف ةنسلا هذه تسسأت امنأب :باحأف

 .ىحي
 ؟اهتبلط ددع مكو :تلقف



 .بلاط ةئامتس :لاقف

 ؟نويرامت مأ نويليل مه لهو :تلقف

 .نويرامت ناتئامو نويليل ةئامعبرأ :لاقف

 ؟ءاعنص نم مه له :تلقف

 .اهجراخ نم مهضعبو ءاعنص نم مهضعب :لاقف

 ؟دالوألل تنوسردت اذام :تلقف

 .نآرقلاو وحنلاو فرصلاو ءالمإلاو ةباتكلاو ةءارقلا :لاقف

 ؟مكدنع ًافص مكو :تلقف

 ةسردملا لخدي ثلاثلا فصلا ذيملتلا متأ ىتمو ,«فوفص ةثالث :باحأف
 .ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا وأ (!!ةيدشرلا

 ؟نيملعملا ددع مكو :تلقف

 تيأرف فوفصلا دحأ ىلإ ينلحدأو .لصألا يكرت ذاتسأ مهنيبو نوريثك :لاقف
 ميركلا نآرقلا مهنم جوز لك مامأو اجاوزأ ًاجاوزأ ةيبشح دعاقم ىلإ نيسلاج ةبلطلا
 .ءامسلا نانع غلبي مهوص داكيو دحاو تقو يف مهعيمج نوءرقي اوناكو

 ؟هدرفمب أرقي بلاط لك نوعدت ال اذامل :ريدملل تلقف

 ًاعيمج ةبلطلا عيمج أرقي انايحأو .هذاتسأ مامأ هدرفمب بلاطلا أرقي انايحأ :لاقف

 مامأ اسلاج ناكو ءاعنص خياشم نم ةبلطلا ةذتاسأ دحأ تيأرو «نيرمتلا ليبس ىلع

 فرغ رئاس يف تلوجتو سردلا ةفرغ نم تجرح ةهينه تفقو نأ دعبو ؛هتذمالت

 ًادج تررسو ماري ام ىلع عيش لك تدجوف «بعللا ةحاسو ماعطلاو سيردتلا

 سرادم حتفي ناك ول اذبح اي :تلقو «ماتيألا لافطألا ةيبرتب مامإلا ةلالج ةيانعل
 ةسردملاب تررم مث .طقف ءاعنص ةسردمب يفتكي الو نميلا ءاحنأ عيمج ٍِق ماتيألل

 .نميلل مهلالتحا مايأ كرتلا اهانب دق ةميدق ةميظع ةيانب امتدجوف اهيلإ تلخدو ةيبرحلا

 .اهريسفت قبس .ةيوناثلا ةسردملا :ةيكرت ةملك :ةيدشرلا (1)



 ريبكلا عماجلا
 هيف يلصي مدق عماج وهو ريبكلا عماجللا رطش تمهو ةسردملا نم تحرخ

 هل لاقي نسلا يف نعاط ليلج ملاع خيش ةقورألا هذه دحأ يف سلجيو ءرصحلاو
 اسلاج هتيأر دقو ؛هيف سردمو عماجلا اذه مامإ وهو (؟) (!)يميدلا ليعامسإ ديسلا

 سوردلا ضعب مهيلع يقلي وهو ارابكو اراغص ةذمالتلا نم ريفغ عمج هب طاتحي
 ادجسم سيل وهو عماجلا اذه ُُق .هفالح نيسردم ةدع دجوي هنأ يل ليقو ,ةينيدلا

 ةميدقلا ةيطخلا بتكلا عاونأ ىلع يوتحت ادج ةميق ةبتكم هيفو ًاضيأ ةسردم لب طقف
 دجسملا اذه بارحم يرظن ىعرتسا دقو «ةروهشملا ةعدقلا فحاصملا ةصاخو ةثيدحلاو

 دهشأ مل ةرفان ةريبك فورحب ةينآرقلا تايآلا ضعب هقوف بوتكمو ادح طيسب وهف

 .لبق يذ نم اهلثم

 2 دجويو ءًاضيأ سرادمك لمعتست نميلا دجاسم عيمج نأ ضعبلا ينريخأ دقو

 ءاشنإلاو ءالمإلاو نيدلاو ةباتكلاو ةءارقلا ةبلطلا نوملعي نيسردم ةدذع دجسم لك

 ةديدحلاو ءاعنص ِِق الإ اندنع موهفملا ىنعملاب سرادم دجوي الو .وحنلاو فرصلاو

 يحاونلاو ىرقلا بلغأ يف سرادملا ماقم موقت دجاسملا نكلو «ةريبكلا ندملا ضعبو
 نم تجرح .ادج ةريبك ةبسن نييمألا ىلإ نيملعتملا ةبسن تناك كلذلو ؛«ةريغصلا

 تررمو «ةنيدملا روس فلح قيرط ُِِق (2(ندع باب) نم رادلا وحن ترسو عماجلا

 يرباع دحأ تلأسف ءادج ةميدق ةلهو لوأل اهتلخو ؛ةسراد امتدجوف تانابحلا ضعبب
 ؟ةميدق تانابجلا هذه له :ليبسلا

 .دحاو نآ يف ةديدجو ةميدق يه ءمعن :لاقف

 ؟نآلا ىلإ اهيف ىتوملا نونفدي له :تلقف

 ةمياشتم ةثيدحلاو ةمبدقلا يأ روبقلا عيمج ىرأ نكلو :تلقف .معن :باحجأف

 .ةسراد اهلكو

 .يمليدلا هلعلو ءلصألا يف اذك :يميدلا (1)

 .نميلا باب :ندع باب (2)



 الو اهيلع بتكن الو انروبق ينبن ال انه نحنو «سراودلا روبقلا ريخو معن :لاقف
 .اهقوف هبشأ ام وأ ًابابق ميقن

 .بعتلا نم اكوهنم رادلا ىلإ ترسو «نولعفت ام معنو ا :تلقف

 لباقلا ةيرقو ةضورلا
 امهنم ىلوألا دعبت ؛ناتيرق امهو ؛لباقلا ةيرقو ةضورلا ىلإ مايألا دحأ ف تبهذ

 (ةديدجلا)و (رّمُد) ناهبشت امهو ءاليلق دعبأ ةيناثلاو ؛تارتموليك ةعضب ءاعنص نع
 لهس يف لباقلاو ةضورلا ىلإ قيرطلا دتميو .ةهزنلاو ةيلستلل سانلا امهدصتقيو اندنع
 ماكآلا هذه ضعب تيأر دقو ؛ماكآو لابح ةدع هب طيحتو ادج ةبصخ هضرأ عساو

 قيرطلا لوأ يف انررمو ءًاضيأ العب ًاريعشو ةطنح اسورغم اهضعبو ءالعب انيت اسورغم
 ءاعنص لهس يف ناعبني نارهنلا وأ ناليغلا ناذهو (ىفطصم ليغ)و (يدهملا ليغإب
 هبشي ادحج متدق امهارجمو «ةئالث وأ نيرتم قمع ىلع ضرألا تحت نايرحيو عساولا

 انلصو نمزلا نم ةهرب يضم دعب .ماشلا يف اندنع ةدوحوملا ةينامورلا ءاملا ةينقأ يراح

 ىلإ انلخدو «ءانغلا قئادجلاو ءانبلا ثيح نم ءاعنص هبشت يهو ةضورلا ةيرق ىلإ
 ليغ) هل لاقي ليغ اهنم رميو مامإلا ةلالج صخت ةعساو راد اهيف ةحيسف ةفيدح
 عضب ًاضيأ اهيفو ءتاقلا رجش نم ةضورلا ةقيدحلا هذه يف تيأر دقو (يليلبلا

 ضماحلا نوميللاو لفلفلاو نامرلاو شمشملا نم ريثك ءيشو نوتيزلا نم تاريجش
 رودلا تدجوف رادلا تلحد «ةريثكلا ةرمثملا راجشألا نم كلذ ريغ ىلإ ةمركلاو
 بوبحلل ًاصصخم يناثلا رودلاو ؛هل ذفاون الو تاناويحلل ةداعلا بسح ًاصصخم لوألا

 رود قسن ىلع ناينبم امهو ,نكسلل نيصصخم عبارلاو ثلاثلا نيرودلاو !!)ةنوملاو
 اندهاشو ةيرقلا انفط امدعبو .رمرملاو نولملا جاحزلا تاذ ذفاونلا امهيفو ءاعنص

 ةريغص ةيرقب انررمو لباقلا ةيرق ىلإ ريسلا انممتأ ةعيدبلا هتنذأمو ليمجلا اهدجسم

 ةريغص ةيرق يهو «لباقلا ةيرق ىلإ انلصو ةقيقد نيثالث ريسم دعبو (!(ناَملُعِ) ىعدت

 .هريغو تيزلاو نمسلا نم ةنوملا هيف عضوتام :ةنوملا تيبو ءتوقلا نم رخديام :ةنوملا (1)
 .ةفيفخلا ةحلسألاب ةصاخلا ةريخذلا ىنعمب ةنوملا مدختست ةينميلا ةيماعلا يف :تلق .(نوم):دجنملا

 نم رهض يداو لفسأ يف ةيرق يهو ءاهرخآ يف نون ةدايزب ؛ناملغ :باوصلاو ءاملع :لصألا يف (2)

 نميلا نادلب عومجم :رظنا .مك12 ءاهز الامش ءاعنص نع دعبتو ءةضورلا برغو ةيقرشلا ةهجلا
 .1106/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم 610/2 اهلئابقو



 قئادحلا هذه يف تلغلغت املو ءاندنع ةطوغلا قئادح اهنيتاسبو اهقئادح هبشت ةليمج
 .ماشلا ةطوغ ُُق يسفن تلحو ةذيذلو ةليمح تايركذ يلابب ترم

 قيرطلا ىلإ انيدهي قيفرك مامإلا ةلالج انعم هدفوأ يذلا مشاه ديسلا انداق

 اهؤانب متي مل ةعساو ةقيدح يف ةليمج راد ىلإ لاحرتلاو لحلا يف انتحار انل نمضيو
 هبشيو رادلا لوح ًاروس ينبي مهضعب ناكو «ءانبلا ف نيكمهنم ةلمعلا انيأر دقو «دعب
 ضعبلا ناكو «ةيحلاصلا ةهج يف انقئادح لوح اهميقن يتلا (كوكدلا) روسلا اذه

 امب طيحت يتلا قئادحلا ضعبو رادلا هذه ةقيدح انفط .رادلا ءانب ماهتإب نومتهي

 كلذ ريغ ىلإ ادابكو انوميلو احنرانو احافتو الحرفسو ابنعو ًانامرو نيت اهيف اندهاشف
 امتوكرتي لب امب اهباحصأ ينتعي ال ةلمهم فسالل ايو اهنكلو «ةرمثملا راجشألا نم
 تراصف ضعبب اهضعب تكبشتو ضرألا ىلإ اتاصغأ تلدت دقو ةعيبطلل
 .ةيربلا ةيعيبطلا (جارح الاك)

 رادلا يف يولعلا قباطلا ىلإ تدعص ءانغلا قئادحلا هذه ف فاوطلا دعبو

 هيف ميقملل نكميو ةيلاع ةيبار ىلع ينبم وهو هفارطأ تعادت اميظع ًارصق انمامأ تيأرف
 ؟رصقلا اذه نمل تلأسف «عبرألا تاهحلا ىلع (ةيعافدلا) ةهجولا نم رطيسي نأ

 مو هؤانب ىعادت دقو نيمدقتملا ةمئألا دحأ صخي رصقلا اذه ناك :يل ليقف
 رجحلا نم ةينبم اهرود ضعبو «لباقلا ةيرق رادلا نم ًاضيأ تدهاشو .دحأ هديشي

 يداو) هل لاقي حيسف داو فصتنم يف ةمئاق اهعيمجو ءرحجآلا نم ينبم اهضعبو
 (يرتنم ديس) ةيناكربلا ريغ لابجلا نم ةلسلس برغلاو لامشلا نم امب طيحيو (!!(رهض
 ردجتيو ؛ديحلا ديدحلا نم ةميظع ةقبط اهيفو .ءاعنص برغ ىلإ لابجلا هذه دتمتو

 نم ناسنإلا ريسي امدنع ريغتت ةيحولويحلا ضرألا تاقبط نأ لوقن نأ انه ركذلاب
 ديس) ةيناكربلا ريغ لابجلاب ةيناكربلا لابحلا طلتخت رمألا ئداب يفو الامش ءاعنص

 اهيف رثكيو ةيناكرب ريغ (رهض يداو) تاهج يف لابحلا هذه عيمج حبصت مث (يرتنم

 ريدك ئطخيو «ءاظلاب ال ةمجعملا داضلاب "رهض يداو"' :اهباوصو .ءاظلاب ءرهظ يداو :لصألا يف )ع(

 يذ نب بيرع نب دعس نب رهض ىلإ بوسنم وهو ء(رهظلا) ةملك عويشل ةجيتن اهتباتك يف سانلا نم
 ههكاوفو ةيراجلا ههايمب رهتشيو «يداولاب اراصتخا فرعيو ءءاعنص تاهزتنم رهشأ نم وهو «مدقي
 ءاعنص ةمصاعلا برغ لامش يف "رهض يداو' عقيو ."رجحلا رصق" هملاعم زربأ نمو .ةعوتتملا
 ةريزج ةفص ء119/8-127 :321-322 273/2 ينادمهلل ليلكإلا :رظنا .ًارتموليك 14 وحن اهنع دعبيو
 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :«554/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم «136-137 ص ءاضيأ هل «برعلا
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 اندهاشو رهض يداو يف انفط «(زتروك) ةامسملا ةبلصلا ةيرخصلا قورعلا دوحو
 اليلق دعبتو ريبك لت ىلع ةينبم ةريقح ةيرق ىلإ اندعصو ةذيذللا ةريزغلا ههايمو هقئادح

 نم امنأ انل ليق دقو لابحلا يف ًارفح ةروفحم ةريبك رواغم اطوح دجويو «لباقلا ةيرق نع
 فاللخ نظأف انأ امأو .مهانكسل ًارود اهتولمعتسي اوناك نييريمحلا نأو ءريمح دهع

 رادلا ىلإ اذه انفاوط دعب اندع .(!)ىتوملل تانابح لب ًارود تسيل امئنأب دقتعأو كلذ
 ماعطلا نم ةريثك ًاعاونأ انل دعأ دق انعم ءاج يذلا مامإلا ةلالج خابط اندحوف

 انسلجف هبعت ةدشل انفاوط يف انقفاري مل هنأل انراظتنا يف مشاه دمحأ ديسلا اندحوو
 ةيهشب “فكلاو ةسمخلاب ”” ماعطلا انلوانتو ضرألا ىلع انل دعأ طامس ىلإ هايإو
 «هيلإ راشملا ديسلا عم ثيدحلا فارطأ لدابتن انسلج ماعطلا لوانت دعبو «ةدئاز

 هذمب ادج رورسم هنإ :انل لاقو "هتليكرأ" هتعادم نخديو هتاق غضمي هترضح سلجو
 :انلقف «تاقلاب وشحم همفو ملكتي هترضح ناكو ءادج ديج انه تاقلا نأل ةلحرلا
 ةعاس فصنو نيتعاس وحن تاقلا ةسلج تلاط دقو '"ًائيرم غضماو ًائينه لك“

 نحنو ءاعنص ىلإ اندعو انترايس انبكر هتاق (نيزخت) نم دمحأ ديسلا غارف دعبو ءأبيرقت
 .ةليمجلا ةفيطللا ةلحرلا هذه نم ًادج ثكوروريسم

 انرز امدنع ارارم هيف انيلص ًاليمج ًادجسم ةيرقلا هذه يف مامإلا ةلالج ىنب دقو
 .هتلالج ةيعمب لباقلا

 ىلإ ةدوعلا ىلع تلوع نمزلا نم رهش نم رثكأ ءاعنص يف تيضق امدعب
 نفسلا يف ةصاخو رودلاب باصأ يننأل ًاريثك رحبلا رفس هركأ تنك ااملو ءرصم
 ءربلا قيرط نع ندع ىلإ ةدوعلاب تركف ندعو ةديدحلا نيب ودغتو حورت يتلا ةريغصلا
 نأ امو ءرثكأف رثكأ نميلا ةدهاشمب عتمتأ يكل ايناثو «هراودو رحبلا نم صلختأل الوأ

 اذه بلط ىلع تممص مامإلا ةلالج نم صاحت نذإ ىلإ جاتحي ربلا قيرط نع رفسلا

 ." سارغلا مابش " رباقم هباشت يهو .ءفلؤملا نظ امك رخصلا يف ةتوحنم ء«ةيرخص رباقم يه لب (1)

 «نمزلا رورم عم يلاهألا لبق نم بيرختلاو بهنلل تضرعت اهنكلو «:ةطنحم اهيف ثثجلا رثكأ تناكو
 " :هلوقب (125/8) ليلكإلا يف اهفصو ركذو (ه334 ةنس ىفوتملا) ينادمهلا دمحأ نب نسحلا اهراز دقو
 :قورخ تويبلا هذه نأكو ءدلب يف سيل ام ةعلقلا 6 يف رخصلا يف ةتوحنملا تويبلا نم هيفو

 ابرصع لهأ ىلع [لوطلا يف] ديزي ام اهيفف مهثثج تيأر دقو ءمويلا ىلإ اهيف مهو ؛مهاتومل سيواون
 ءكدو ةمظعف ثيدح اهنم ناك امف بالص اهنأ الإ «ةلصانتم ًاماظع اوراص دق مهرثكأو ءاهلثم وه امو
 ءاضيأ رظناو :."'ناتكلا ليلج نم ناك ام مهنافكأ نم يقب دقو ءضيبأ همظعف ًاميدق ناك امو
 طاقم: //اهياييابل .531322004.5/و-53588.مالم



 تذعخأو هتلالج يارس وحن ترسو اركبم موي تاذ تمقف «هتلالج عادو دنع نذألا

 نميلا نع ةريثك رابخأ اهيف تءاج دقو ةيرصملا فحصلا ضعب يعم هتلالجلا

 ةرحش تحت سانلا يف هسولجو مامإلا ةلالج جورحن لبق يارسلا ىلإ تلصو
 أب سارحلا سيئر تربخأو يارسلا ةحاس يف اليلق ترظتناف مهنيب يضقيل لفلفلا

 ملو يمودقب مامإلا "ربخيس يأ" بنيس هنأب هترضح ينباحأف ,مامإلا ةلباقم بغرأ
 ءهرصق ةقيدح لحاد هتلالج يدي نيب لوثملاب نذألا يناتأ ىتح قئاقد عضب ضمي

 اهعفدف هدي ليبقتب تممهو نينمؤملا ريمأ ةلالح حابص هللا دعسأ :يلوقب هتييحف ئطاو

 فيك «ةيفاعلاو ريخلاب هللا كحبص :باحجأو ,دئاز فطلب اهبحس اهتسمل املو «يل
 ؟اهءاضق مورت ةجاح نم لهو كلاح

 وحرأو ارب ندع قيرط نع رصم ىلإ ةدوعلاب بغرأ 0 ا 00

 .امب ناهتسي ال ةقشم اهيف يقالتسو ةرعوو ةديعب ربلا قيرط نإ :لاقف

 باصأ ينأل ةلالجلا بحاص اي رحبلا رفس ىلع ربلا رفس لضفأ نإ :تلقف
 .ًايناث نميلا ةدهاشم يف بغرأو ءالوأ راودلاب رحبلا يف

 قيرطلا هذه نع رفسلاب كل حمسأ ٍنإف كلذك رمألا مادام :هتلالح لاقف

 .ةرفسلا هذهل الاغبو ادنج كئاطعإ موزلب رماسو

 .يالوم اي مكل ركش فلأو ًاركش :تلقف

 ؟نميلاب ىنكسلا نم تللم له ةعرسلا هذه اذامل نكلو :لاقف

 ةدوعلا يف بغرأو اليلق تضرم ينكلو ءىبكسلا لمأ مل يالوم اي الك :تلقف

 ل ةكرب ىلع رس كلذك رمألا مادام :لاقف

 .هللا ءاش نإ احابص ادغ رفاسأس :تلقف



 سينأ نأ اهيف ءاجج دقو ةيرصملا رابخألا ةديرج ىلع هتلالج ذدئدنع ٌتعلطأ

 «نميلا ف اكنب سابع يويدخلا ومس نع ةلاكولاب ئشنيس فرعملا يرصملا رايطلا اشاب

 نم كلذ ريغ ىلإ تارايطلا بلحو ةيديدحلا ككسلا دمو قرطلا ديبعت يف عرشيسو
 .تاعورشملاو رابخألا

 يويدنخلاب ةناعتسالا يف هيزن اي كلوق ام نكلو :حيحص ريغ اذه !الك :لاقف

 ؟ةيبنحألا لودلاب ةقالع سابع يويدخخلل لهو ؟نميلا يف كنب سيسأتل سابع
 ةناعتسالا نم ًاسأب ىري "لف زجاعلا اذه امأو «ياالوم اي عسوأ مكملع :تلقف

 لودلا عم ةيسايس تاقالع هومسل نأ دقتعأ الو ءسابع يويدخلا ومسلا بحاصب

 هل تأرق مث .لجو وأ فوح نود هب ةناعتسالا نكمي ميظع رثم لحجر وهو «ةيبنجألا
 نازيج يف ايكلسال ًافارغلت يسيردإلا سيسأت نعو ريسع نع ارابخأ ةيناث ةديرج يف
 هذه رمأ هتلالحج بّذكف «مهيضارأ ىلع هزواحتو نييناميلا ىلع هتايدعت نعو

 .يكلساللا فارغلتلا سيسأت أبن رقأو تايدعتلا

 !؟تاعاشإلا هذه بيذكتل اموزل ةلالجلا بحاص ىري الأ :تلقف

 رشني امب متهأ الو ءائيش بذكا الو «دئارجلا رابحأ ىلع لوعأ ال انأ :لاقف

 تعيضو روشقلا هذه ِِق تاقوأ عيمج تعضأل ةريثك افولأ اهددع غلبي يتلا دئارجلا

 .بابللا

 تاياعدلا يف هب ناهتسي ال اريثأت دئارجلل نإ يالوم اي نكلو :تلقف

 ؟رصم نم رثكأ دئارج اهيف دلب ةيبرعلا دالبلا يف دجويأ :هتلالج لاقف

 دالبلا ضعبو ىّتح ةيبرعلا دالبلا عيمج قوفت رصم نإ «يالوم اي الك :تلقف

 .تاياعدلاب مايقلاو رابحألا رشن فحصلا هذه ناقتإو اهفحص ددع يف ةيبروألا

 ؟اهلالقتسا رصمل ةنقتملا ةريثكلا دئارحلا هذه تققح لهو :لاقف



 نأو «ةيرصم ةيضق كلانه نأب ابروأ قف ماعلا يأرلا ترانأ اهنكلو !الك :تلقف

 .زيلكنإلاو رصم نيب ةفينع ةداشم عوضوم لازت الو دعب لحت مل ةيضقلا هذه
 باب نم هتلالج جرخف «لاحلل تضهنف ءافقاو ضمنو ءأنسح ًانسح :لاقف

 يناعدو لفلفلا ةرجش تمت سلجو ةريبكلا يارسلا ةحسف ىلإ لحدو ةقيدحلا

 هتلالج ناكو .هتانكسو هتاكرح بقارأ تسلحو اعئاط رمألا تلثتماف هبناحب سولجلل

 هدي طخب ةيباجيإلا اهعجارم ىلإ اهوحيو مهضئارع أرقيو سانلا يواكش ذئتقو لبقي
 .ةعيركلا

 هالكوتماو :هتوص ىلعأب يداني ريغص مالغب اذإو لاحلا هذه ىلع نحن امنيبو
 دنع افقاو مامإلا ةلالح ضمت .بعرلاو عزفلا ىلع لدت هتاربن تناكو !!هالكوتماو

 افيخم اقيرب هانيع تقربو «مالغلاب يلع :باجحلاب ىدانو ةثاغتسالا هذه هعامس

 ديدش سوبع اهلحم لحو ةفيطللا ةماستبالا هتقرافو ههجو تالضع تصلقتو
 دونجلا بقارأو هبقارأ تذحأو ىيسافنأ تسبحو هبناج ىلإ تفقوف .فيخم بيطقتو

 ذخاو مامإلا مادقأ ىلع هسفن حرط عفاي مالغب بجاحلا ىتأ ىتح ةظحل الإ يه نإو
 هل عفرو «كيلإ يلوصو نود نولوحيو !مولظم نينمؤملا ريمأ اي مولظم :لوقيو اهلبقي
 ةميركلا هديب ضرألا قوف نم مالغلا مامإلا ةلالج عفر .هدي يف اهلمحي ناك ةضيرع

 اورضحا :بجاحلاب ىدانو .يباجيإلا اهعجرم ىلإ املوحو هتضيرع أرقو همامأ هسلحأو
 هدلجيب هتلالج رمأف ؛لاحلل هورضحأف ّيِلِإ لوصولا نم مالغلا اذه عنم يذلا سراحلا
 مالغلل بيسن وه سراحلا اذهو .لاحلا يف نجسلا ىلإ قيسو ءاروف هنجسو هقافر مامأ
 هؤازج ناكف ةصاخلا هتحلصمب رضت هاوكش نأل مامإلا ىلإ هلوصو نود لوحي نأ دارأو

 نوتأي راغصلا اوعد“ :حيسملا ديسلا لوقب ةثداحلا هذه ينتركذ دقو :نجسلاو دلجلا

 “هللا توكلم ءالؤه لثمل نأل مهوعنمت الو يل
 يدتريو ةريبك ءاضيب ةمامع هسأر ىلع راهنلا اذه سبلي مامإلا ةلالج ناكو

 نيمث حاشوب حشتيو ماشلا تاياص نم عونصم يريرح زابنق هقوفو اقيقر ايريرح ابوُث
 ءارفص (ءابراك ) ةحبس هتيبنج يف قلع دقو ينامي مازحو ةينامي ةيبنجب قطنمتيو ليمجو
 هفصنو بهذم هفصن افيفخ اينامي اماسح لمحو ةبحو ةبح ةئام اهتابح ددعو نوللا

 ناك اذإ :الئاق فارصنالاب هتنذأتسا هبضغ فو مامإلا عور أده ام دعبو .ضضفم

 .هرمأ عوطو هتراشإ نهر ينإف اهءاضق بغري نميلا جراخن ةمدخت مامإلا ةلالحل



 تنك امنيأ انل بتكاو يدلو اي اناسنت ال امنإ :ةحاح نم يل سيل :لاقف
 .تهجوت امفيكو

 قح ةيصولا هذمب تمق لعفلابو «ةلالحلا بحاص اي ةعاطو اعمس :تلقف
 .رخآو نيح نيب هتلالحل بتكأ خيراتلا اذه ىلإ لازأ الو مايقلا

 هفطلو هلدع يفو هيف ركفأ انأو تفرصناو هدي تلبق ثيدحلا اذه ةياحن فو
 اعف هتدشو هنيلو

 رداقلا دبع نيسح ديسلا ءاعنص لماع عم ثيدح

 لماع ةرغ نيح ىلع 1936 ةنس ةريخألا يتلحر يف موي تاذ حابص ينراز
 امك هلوصوب قربخيل همامأ ايدنج لسري نأ نود رداقلا دبع نيسح ديسلا ءاعنص
 نم رداقلا دبع نيسح ديسلاو «ةلودلا لاحر رابكو ةداسلا دنع ةعبتملا ةداعلا يه

 ليوط «سأرلا ريبك ؛هجولا ليمج «ةثحلا مخض وهو ءنانبلاب مهيلإ راشي نيذلا لاجرلا
 قطنمتيو «ءاضيب ةمامع هسأر ىلع عضي .ةيحللا فيفح ءءاضعألا بسانتم ؛ةماقلا

 كرتلا مايأ هترضح ناك دقو «ماشلا لغش نم ةيريرح اباوثأ سبليو «ةميدق ةيبنحب
 (ناثوعبملا سلجب) يف نميلا نع ''ابئان يأ”* ائوعبم بختتا مث «نميلاب ًاماقمئاق
 هنيع ةديدحلل هلالتحاو مامإلا ةلالج مكح لوأ يفو ؛لوبناطسا ىلإ بهذو «ينامثعلا
 ىلإ ٍتالحر لوأ فو «تاونس ةدع كلانه ىقبو «ةماحتو ةديدحلا ىلع الماع هتلالج
 ءةقادصلا اننيب تنكمتو ؛هتردقمو هفطلب تبجعأو ةديدحلا يف هتدايس تلباق نميلا

 ريغ ةيئاجفلا ةرايزلا هذهب فطلت دقف ةدوملا ىلع نوظفاحي نيذلا نم هتدايس ناك املو
 نأ لبق نميلا فويض نم دحأ نوروزي املق نميلا يف ةداسلا تارضح نأل ةرظتتنملا
 :لاق ىتح ماقملا هب رقتسي داك امو .ماكحلاو لامعلا نم اوناك اذإ ًاصوصحختو مهروزي

 ؟مكدالبو مكلهأ لاح فيكو متنأ فيك ؛ةيفاعلا ىلع هلل دمحلا

 .ريخب - دمحلا هلل - اننإف نحن امأ :تلقف



 تأن مل اننأل «(!)انروصق ىلع اوحماس ايهو «ةيفاعلا ىلع هّلل دمحلا :لاقف

 مكقيدص نم راهنلا اذه الإ مكلوصوب ملعن مل اننأ ثيح مويلا لبق مكترايزل
 .مكفرعن لو دعب نع قيرطلا ف مك انرصبأ انك دقو «ةرابز دمحم ديسلا انقيدصو

 .ةرايزلا هذه ىلع مكركشأ لاح لك ىلع :تلقف

 امب اورمف ,مكتيب وهو مكنم بيرق انتيب اذهو «ءبجاو ىلع ركش ال :لاقف

 .مكلاثمأ نم رثكأو مكرمع لاطأو ًارماع هللا هلعج :تلقف

 ؟قشمد نم متجرخ ىتم :لاقف

 ؟مكدالب لاح فيكو :لاقف

 متنأ مكطبغن اننإو بادتنالا لظ يف أوسأ ىلإ ئيس نم ريست امنإ :تلقف

 ءمكلاحر ضعب هتميق فرعي ال يذلاو هب نيعتمتملا لالقتسالا ىلع نييناميلا رشاعم

 فرعي ال لالقتسالاو «ضيرملا الإ اهتميق فرعي ال ةحصلاك لالقتسالا نأ قحلا يفو

 .دبعتسملا الإ هتميق

 ةريخألا مكرابخأ يه امو للاب الإ ةوق الو لوح ال «حيحص (حيحص :لاقف

 ؟ايندلا ةلاح نع

 برح ببسب ةدعاقو ةمئاق ايندلا دئارجلا ِ توءرقتو نوعمست امك :تلقف

 .ممألا ةيعمج يف ةشبحلا رصانت ايناطيربو «ةشبحلاو ايلاطيإ

 لامج يف ابح كلذ لعفت ال كش نودب اهنكلو ,حيحص اذه معن :لاقف

 قيرطو لينلا عبانم كلانه ذإ ةصاخلا اهتحلصم يف ابح هلعفت امنإو ؛ةشبحلا نويع

 .ايلارتساو دنحلا ىلإ ةيروطاربمإلا
 دهع ىلع ظفاحت ةقيقح تناك ايناطيرب نأ ولف ءكلذ يف بير ال :تلقف

 ةمُقُل ايروشنم تعلتبا امدنع نابايلا دض فقوملا اذه تفقول معزت امك ممألا ةيعمج
 .ةغئاس

 .انريصقت ىلع يأ (1)



 ةميظع دالب ايروشنم دالب نأل ءكلذ لعفت نأ بجاولا نم ناك «معن :لاقف

 .ًابيرقت نابايلا ناكس ددع نولداعي امتاكسو

 ؟برحلا هذه نم ةدئاق ابل نأ نونظت لهو :تلقف

 ضعب ىلع مهضعب نوموسقمو نوخسفتم برعلا نإ فسألل ايو :لاقف
 اميف نيقفتم ريغ دحاولا رطقلا سفن ناكسو «رخآلا رطقلا يداعي رطق لك دجتف
 ةميظع ةدئاف اندفتسال اضعب انضعب رزأ انددشو ةدحاو ةملك انك ولف ؛مهنيب
 اوراصو الثم قارعلا دحنو زاجحلاو نميلا قفتا ولف ءانيف ةعماطلا لودلا انتيشحخو
 ةدئاف نوديفتسي ممنأ كشالف ةدحاو ةيحراخ ةسايس نوعبتيو ادحاو الوق نولوقي
 «ةيبنحألا ةيامحلاو بادتنالاب ةلومشملا قطانملا أاضيأ ةدافتسالا هذه معت دقو «ةميظع

 دعتسن نأ انيلع بحاولا نم هنأ مكلاب نع برغي ال نأ بجي لاح لك ىلعو
 يعرتسي اممو ؛نيعماطلا عمط انع عفدي ءيش لكب انسفنأ زهحب نأب كلذو ئراوطلل

 ماظنلاو ةقفشلاو ةمحرلاو نفلاو ملعلا رصع هنع نولوقي يذلا رصعلا اذه يف يرظن
 ةميدقلا برعلا تاداع ةحنرفلا نم انورصاعم هيف نجهتسي يذلاو .خلإ.. نوناقلاو

 لاجرلا دأو ىلع مهسفنأ نوذخاؤي الو ءالثم !!!تانبلا دوك اهيلع ممنوذخاؤيو
 اضوع مهو «مهتارئاط فئاذقو مهعفادم لبانقب ةزجعلاو خويشلاو لافطألاو ءاسنلاو
 :نآلا ةشبحلا يف لاحلا يه امك هنع نولوقي نيشملا لمعلا اذه ةعاظفب اوفرتعي نأ نم

 .خلإ ..ملإ .. نيدمتو ريهطت ةيلمع هنإ

 نييبرغلا لاوقأب ذخأن ال نأ برعلا رشاعم انيلع بحجاولا نم ىرأ ينإف كلذلو
 لك ئراوطلل اقباس تلق امك دعتسن نأ بحي لب «ةطاطملا ةفرحزملا مهدوعوو ةلوسعملا
 نماكملا لك ةضبار اي زنع اي" :مهلوق اندنع ةيناميلا لاثمألا يف ءاج دقو .دادعتسالا

 .كيلإ ةهجتم راظنألا لك هسلاج اي زنع اي يأ ."هيلع

 ىرأو ؛برعلا لذاخت نم ةريرملا ىوكشلا هذه يف نوقحم مكنإ كشال :تلقف

 ىرأو ؛لئاسولا لكب ةيبرعلا طباورلا ةيوقتل لمعلاو لوقلاب ىعسن نأ اعيمج انبجاو نم
 مكل رهظت يهو هيف ةعماط ةيبنجألا لودلا ضعب نأو «نميلا يه ةضبارلا زنعلا نأ
 .اهفالحخخ رمضتو ةقادصلا

 ةيبصلا نم فاعضلا راغصلا نودتي اوناك -قالخألاو ةفسلفلا ةذتاسأ مهو- نانويلا نأب ملعلا عم اذه (1)
 (فلؤملا) .ءاوسلا ىلع تانبلاو



 ىفخي الف ءيش لكب ملاع هنإ ىمامإلا ظفحي هللا «حيحص (حيحص :لاقف

 .هيلع كلذ

 «ةراد يف رداقلا دبع نيسح ديسلل ةرايزلا تددر مايأ ةعضب يضم دعبو

 هتدايس ناكو «يناثلا رودلا يف ةنئاكلا هلابقتسا ةفرغ ىلإ هيلع دونجلا دحأ ىنلحدأف
 تابنج ُِق شرفلا تفص دقو ةيمجعلا ديجاجسلاب اهوطغ ةريثو شرف قوف اسلاج

 رثكأ ةفرغلا يف تيأرو «نوسلاجلا اهيلع ئكتيل ةريثكلا طئاسولا اهقوف تعضوو ةفرغلا
 شرفلا هذه قوف نيسلاح امتاضقو امتاداسو ءاعنص ءاهحو نم لاحر ةرشع نم

 .مكيلع مالسلا :يلوقب مهتردابف ,تاقلا نونرخي

 بابلا ىلإ يوحن ًاعرسم لماعلا ضقو «مالسلا مكيلعو :عيمجلا باجأف

 كل مّدق ليلق دعبو ءاوسلجاو اولضفت :لاقو ءاسلاج ناك ثيح ىلإ هديب ينداقو

 .نحدأ ال انأ مكركشأ :تلقف «ةراجيس

 !ةعادم :لاقف

 لاقو ,مهبجعت اودبأ نأب روهمجلا هلوق ىلع قفاوو ءبيجع بيجع :لاقف
 .ناسنإلل ةحار كابنتلاو نغتلا يف نإ :مهدحأ

 «ةرضم هترثك نأ كش ال نكلو ءسانلا ضعب عم ًاقح كلذ نوكي دق :تلقف
 نإ :رخآ باحأف .سأرلا نكستو مضمه لا لهست ماعطلا دعب ةدحاو ةراجيس نكلو

 .انّرضل ءاملا نم اريثك انبرش ولف ءرضم ءيش لك نم راثكإلا
 أشأ ملو .ةحارو ىولس هيف نإ :لماعلا لاقف ءتاقلا نع ثيدحلا ىلإ انلقتنا مث

 :لاؤسلا اذه مهيلإ تهجو كلذل «تاقلا راضمب لادج يف لخدأ نأ

 لب ال نورحخآ لوقيو «نميلا نم هلصأ نا سانلا ضعب :لوقي لماعلا باحأف
 .ةشبحلا نم هلصأ نا

 ؟ةداع هلامعتسا راص فيكو :تلقف



 رجش نم لكأي هزعم نم امسق موي لك دجي ناك ةاعرلا دحأ نأ نومعزي :لاقف
 «حيرتسي الو ماني الف لكأي ال يذلا رخآلا مسقلا فاالخب حيرتسيو مانيف تاقلا

 ؛مهنيب ةداع راصف هيلع سانلا لدف ,حارتساف هلكأو هنم ائيش موي تاذ يعارلا ذخأف
 ءمسجلا يف هريثأتو همعط نم اذه رهظيو ءانيكلا لثم ةدام تاقلاب دجحوي هنأ كش الو
 قداص دقو «ةبرجتلاب تباث اذهو ,«تايمحلا نم ةياقولا يف ديفيو ايرالملا مواقي وهف

 هنم ةدئاف ال لادج يف لحدأ نأ بغرأ ملف .لماعلا ثيدح ىلع نيرضاحلا عيمج
 مايقو كرتلا عم نميلا بورح اهيف انلوانت «ةفلتخم تاعوضوم ىلإ انثيدح انريغف .مهعم

 .دنجلا دينحتو اهريضحتو يكرتلا رينلا نم دالبلا هصيلختو هتضهنب مامإلا ةلالج

 امتإ :تلقف «ةيشيحلا ةيلاطيإلا برحلا يف ييأر نع سولجلا دحأ ينبلأس مث

 نع نوثحبي اوجرخف مهضرأ تقاض دقو اهناكس ددع داز ايلاطيإف ةيرامعتسا برح
 .اهفعضو اهانغو اهعاستال ةشبحلا نم لضفأ اودجي ملف مهل ذفنم

 امل ةميق ال قرو تاصاصق تحبصأ ةيلودلا تادهاعملا نا يبحاص اي :تلقف
 كشالو «ةيئاوه ةدهاعم يهف ةرئاطلاو عفدملا ةوق اهمعدت ال ةدهاعم لكو «ةدئاف الو

 ممألا ةيعمج الو ةدهاعملا ال نكلو ءممألا ةيعمج يف ةشبحلا تلخدأ يتلا يه ايلاطيإ

 ؛ةيداملا ةوقلا الإ اهديؤت ال ةيلودلا قوقحلا نأل ءاهل نايلطلا وزغ يف ةشبحلا تدافأ
 ةيعمجلا هذه نأل انديفي ال ممألا ةيعمج ىلع دامتعالا نأ انل نيبت ةريثك تابسانم فو

 .يوقلا دض يوقلا عم ام هجوب فوقولا يف اهلامعتسا

 .يلاطيإلا عشا نم مهفوخت اورهظأو «حيحص (حيحص :عيمجبا لاقف

 .فوخلا اذه يف نوقحم مكنأ كشال :مهل تلقف

 ؟لبقتسملا يف شابحألا نودنجيس نايلطلا نأ نظت الأ :مهدحأ لاقف

 نم مهريغ شابحألاب نوزغيو كلذ نولعفيس ممنأب نيقيلا لثم ىلع انأ :تلقف
 اذه انلدبف ريطلا مهسوؤر ىلع نأك ضرألا ىلإ عيمجلا قرطأف «مهل ةرواجملا ممألا



 موقلا تعدوو فارصنالا يف لماعلا تنذأتسا مث .ةيلحملا ثيداحألا نم هريغب ثيدحلا
 .تيتأ ثيح نم تدعو

 ءاعنص اي اعادو

 ىلإ دونحلا ضعب اناتأ 1927 ةنس لوألا نوناك 2 قفاوملا يناثلا مويلا حابص فو
 .ةيوام ىلإ مكتيعمب رفاسنل فيرشلا ماقملا نم انيتأ :اولاقو لاغب ةدع نودوقي رادلا

 لاغبلا دحأ ىلع انبكرو ءاهولمحف «قيدانصلاو ءايشألا هذه اولمح ائسح :تلقف

 ءانعادول ًاصيصخ اوتأ نيذلا ءاقدصألا ضعب انعدو نأ دعب رادلا نم انجرخو

 يدلب قرافأ ينتلخو يسفن يف نيتبيهر ةشحوو ضابقناب عادولا ةعاس يف ترعشو
 . يلهأو

 ةيرق) انتهجوو (ةمزخن باب) نم انجرخو بزعلا رثب يح نم انبكوم راس
 :لاقو الغب ًايطتمم ةداسلا دحأ انب قحل ىتح قئاقد عضب ريسن اندك امو (!!(زيزح
 ؟نوبهاذ متنأ نيأ ىلإ «ماركإللاو ةمحرلاو مالسلا مكيلعو :انلقف مكيلع مالسلا

 .اهيلع مامإلا لماع انأو (زيزح) ىلإ :باحأف
 .قيرطلا يف مكايإو قفارتن نأ ًادج انرسي ءمكب مركأو معنأ :تلقف

 .رثكأ وأ أموي اندنع متيضق ول بغرن لب ءطقف قيرطلا ةقفرب يفتكن ال :لاقف

 .فطللا اذه ىلع ادح مكركشأ :تلقف

 اهيف انثدحي ناك تاعاس ثالث وحن ضرألا نم عفترم يف انقيرط تراسو
 .تقولا رورمب رعشن ملف ةذيذلو ةليمج ثيداحأ يفياطلا هللا دبع دمحم ديسلا لماعلا

 دعب الإ رفسلاب انل حمسي مو هراد ىلإ لماعلا انداقو رهظلا وحن زيزح انلصو

 تلحدو ةيرقلا ىلإ تحرخ ماعطلا انل نودعي اوناك امنيبو ,هتدئام ىلع ماعطلا لوانت

 يف دجويو .ًامدق 70 اهقمع غلبي ءام رثب هيفو ليمجو ريغص دجسم وهو اهدجسم

 .مكق وحنب اهنم بونجلا ىلإ عقتو ءءاعنص ةمصاعلا يحاوض نم «ناحنس لامعأ نم ةدلب :ُزْيْزِح (1)
 .يلاحلا تقولا يف ءاعنص ةنيدم نارمع اهيلإ دتما دقو ,م1948 ماع ىيحي مامإلا ليتغا اهيفو



 ضعب هيفو ('!(يرجاحملا لبج) هل لاقي عفترم لبج ةيرقلا هذه نم ةيقرشلا ةهجلا
 لبح) هل لاقيو هنم ىلعأو ةهنم مظعأ رخآ لبج هيناج ىلإ دجويو «نداعملا

 ةدهاشمو ةيرقلا يف انفاوط دعبو .ةيريمحلا راثآلا نم ريثك ءيش هيفو (9(ةفصنلا

 ماعطلا اندحوف لماعلا راد ىلإ اندع "نيطلا يأ" ْبَلُخْلاو رجحلا نم ةينبملا اهنزانم

 زبخو نمسلاب يلقم ضيبو محللاب ةخوبطمو ةقوقدم ةبلح رزب نم فلؤم وهو ًازهاج
 يف ناديزي هفطلو لماعلا ثيدح ناكو «ةدئاز ةذلب انماعط انلوانت .ًاضيأ نمسلاب يلقم
 انعادول جرخو انل نذأف رفسلا يف لماعلا انذأتسا ًاليلق انحرتسا نأ دعبو «ماعطلا ةذل

 ديعصت ف قيرطلا انب تراسو (نالعو) انتهجوو انلاغب انيطتما ثيح ةيرقلا رحخآ ىتح
 امن اليلع ءاوملاو اليمج سقطلا ناكو ,«تارايسلا ريسل قيرطلا هذه حلصتو ءفيفحخ

 اناسنأ بذع توصو ليمج مغنب (ةيدارق) ةيماع ةديصق دشني نأ اندونج دحأب باهأ

 دمحأ نب ةدامح همساو- هل يبلط يدلو -ليمجلا ينغملا ريغ ءيش لكو رفسلاو قيرطلا

 :©)لوقي دشنأ هتديصق ينعمسي نأ -نابهذ

 هنرياز يبلق ننتيرايو ١ (#رونملاب يديشن ًادباو الأ

 هنم حص يش الوهمجن برغ 2 ربكلاب اهعزن سيرداو الأ

 هنم بولطملاةجاح يضقتو 2 ()ماملا رصنت كلئاس هللاب الأ

 هنرباق دحام بلكلالشم هماهت يف تام دلو مكو

 (8هلفاغ ناك" ايضلا خألاو (4لوأ رطف يف داهجلل انمزع

 ودبي امك فلؤملاو ؛يرقاحملا هيلإ ةبسنلاو ؛(ةرقاحملا لبج) :باوصلا نأ دقتعأو ءفلؤملا همسر اذك (1)
 تاجهللا يف براقتم فاقلاو ميجلا يفرحل قطنلاو .سانلا نم عامسلا ىلع تامولعملا هذه نود

 عومجم :رظنا .زيزح نم برقلاب ناحنس يبونج ناحنس لامعأ نم ةرقاحملا لبجو «ةينميلا ةيلحملا
 1417/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :689/2 اهلئابقو نميلا نادلب

 ةفصخلا لبج مسا كلذ دعب تدجو :تلق .ةفرحم ةملكلا نأ دقتعأو هيلع فقأ مل :ةفصخلا لبج (2)
 نأ دقتعاو ء(زيزح) ةدلب ركذ دنع (456/1) ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم يف يرجاحملا لبج كلذكو
 .انه فلؤملا هدروأ ام عم قفتت امهنع مجعملا يف تدرو يتلا تامولعملا نأل ةلحرلا هذه اهردصم

 .فلؤملل اهتادرفم حرشو ةيماعلا ةديصقلا ىلع قيلعتلا :تلق (3)

 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا (4)
 .مامإلا (5)
 .رطفلا ديع (6)
 يدنجلا ركذف ء(دومح) همسا نمل بقل نميلا لهأ دنع ءايضلا ةملك :تلق .رمقلا هبشي يذلا هوخأ (7)

 .مسالا نع اضوع بقللا

 .بلاغ (8)



 (!!يالوم دنع لخدن موي ثلاثو

 ةدايز ال مايأ سمخ اندعف

 اوناوت ال ركسع دالوا ايمايق

 ةعامج ايانيف ربصلا اذ مكو

 مزعاو دش يلوسرايمقالأ

 6)يلاله نم مك ©ليكب ربخت

 (*!ناعمج نبا عاقل موقلا عمجاو

 عبرأ عاس يف ا" ونعلا انمسقت

 رونملاب يديشن متكخاو الأ

 هنم فرصلا يديو موقلا دعي

 هنلجعتسم مامإلا رمأ دقو
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 ؟اهمظن نم هتلأس هذه هتديصق ءاقلإ ىلع يدنجلا متأ امدنع

 ىلع ًايصاع ناك يذلا ناعمج نبا ةيراحم ةيدنجلا ىلإ يعد امل اهمظن هنإ :لاقف

 .مامإلا

 ؟كسفن ءاقلت نم تعوطت مأ ةيرابجإلا ةوقلاب تدنجت لهو :هتلأسف

 ءادعأ ةبراحن سانلا نم يريغ عوطت امك يسفن ءاقلت نم تعوطت :لاقف

 .مامإلا

 شيلا يف عوطتت نأ كيلع هعم لهسي دح ىلإ مامإلا بحت لهو :تلقف

 ؟تومتو

 .مامإلا (1)
 .ةريبك ةليبق مسا (2)
 .لالهلاك بش (3)
 .صخش مسا (4)
 .مامإلا دونجب تردغو تناخ ةليبق مسا (5)

 .هتمجاهم بولطملا ناكملا (6)



 دويزلا نم نميلا ناكس عيمجو انأ «مامإلل ءادف يلهأو يلامو يحور :باجأف
 مغرلاب ةيكرتلا شويحلا ىلع انرصتناو كرتلا هءادعأ هعم انبراح دقو «مامإلا ةراشإ نهر
 يأ" دلولا اذه نإ :مامإلا انالوم دلاو لاق دقو ءبيجعب اذه سيلو ءانتلقو اهترثك نم
 ثيدحلا اذه عمسي ناكو !مجعلاو ىتح برعلا خوديو بجعلاب ٍنأيس "ىبحي مامإلا
 ءارطاع ءانث مامإلا ىلع ًاضيأ وه ىنثأف ءلسرم دمحأ ديسلا هل لاقي رحآ يدنح
 مهتمأو مهمامإل نيصلخم ريغ ممنإ :الئاق هلوح نيذلا ضعب ةانق يف زمغ هنكلو
 ًادج ينغو ينغ نيملسملا لام تيب نإ :ًاضيأ لاقو ؛«صالخإلاب مهرهاظت نم مغرلاب

 عارزلا مامإلا يطعي لحما نينس فو «ةفلتخم نكامأ يف ضرألاب ةنوفدم بوبحلاو
 .رديبلا مايأ مهنم هيفوتسي هنكلو (؟)رادب

 تلصو «تارايسلا ريسل حلصت هنسح قيرط يف تاعاس عبرأ وحن ريسم دعب
 زواجتي ال قيض داو فرط ىلع ةينبم ةريقح ةريغص ةيرق يهو (!!(نالغِو) ةيرق ىلإ
 ىلع دحويو «بونجلاو برغلاو قرشلا نم لابحلا امب طيحت «رتم ةئام ثالث هضرع
 نامرلاو شمشملا اهيفو ةرجشملا قئادحلاو نيتاسبلا ضعب اهنم نيرتموليك ةفاسم

 وحن ءاعنص نع نالعو ولعتو .ةرمثملا راجشألا نم اهريغو ةمركلاو لحرفسلاو حافتلاو
 ةينبم اهتويبو .مدق 8100 اهعافترا نالعوو .مدق 7600 ولع ىلع ءاعنصف ءمدق 0

 «مهي صاخ يح يف نونطقيو «ةرثكب دوهي نالعو ف دجويو «ةراجحلاو نيطلا نم

 ةلمعك ضرألا ةئارحب مهضعب لغتشيو «ةيوديلا لاغشألاو ةراجتلاب مهمظعم لغتشيو
 هلكلكب رهدلا هيلع لام ريغص دجسم نالعو يف دحويو .كالمك ال نيملسملا دنع

 .جاجحلا ةحارتسال صصخو جحلا قيرط ىلع ًاميدق ينب هنأ رهظيو «هبرتخف
 الو لماع نالعو يف دحوي ال هنأل يهاقملا ىدحإ يف نالعو يف انتليل انيضق

 :لاقف ؛هباسح نع ةياهقملا بحاص تلأسو حابصلا يف تضمن املو ؛ةموكحلل راد
 هانحفنف .ةيروس شورغ ةثالث وحن يأ (7(نيتجقب) صخش لك نع ةمانم ذحأن
 ةثالثب اهيهاقم يف ناسنإلا ماني يتلا ةديعسلا دالبلا هذه يف هللا كراب :انلقو هباسح

 ًازبخو اجاحدو انبلو ًابيلحو أضيب ًاضيأ انل بلح دق ناكو ءريغ ال طقف شورغ
 نيثالث وحن يأ «لايرلا عابرأ ةثالث :لاقف باسحلا نع هانلأسف «صاخشأ ةتس ماعطإل

 .اهب فيرعتلا قبس :نالغو )١(

 .اهحرش قبس ءةشقب ىنثم «(نيتشقب) نميلا يف قطنت :نيتجقب (2)



 ةديعسلا ةيبرعلا يف ءيش لك نأل ريسيلا باسحلا اذه برغتسن مل .ايروس اشرغ

 .تاقلا الخام ًادج صيخر

. 5 1 

 '"اربعم ىلإ قيرطلا

 ةيرق دصقن نالعو نم 1927 ةنس لوأ نوناك 3 قفاوملا تبسلا حابص يف انرس
 ةريرعشقب ترعشف اديدش دربلا ناكو .ندع ىلإ ءاعنص نم ةيناثلا ةلحرملا يهو ربعم

 داو يف مادقألا ىلع ترسو لغبلا رهظ نم تلزنف ءابرهكلا نايرس يمسح يف يرست
 دعصن انيقبو «تارايسلا ريسل حلصي اديح قيرطلا ناكو «(27(رادح يداو) هل لاقي

 ىلع ولعت يتلا (رادح ةيرق) ىلإ انلصو نأ ىلإ نايدولاو لابحلا نيب قيرطلا اذه ىلع

 500 وحن هضرع غلبيف يداولا عستي رادخ نم برقلابو .مدق 8400 رحبلا حطس

 ةعبس ىوس ضرألا حطس نع دعبي ال اهؤامو رابآ ةدع راد لوح دحويو «رتم
 ركب لك ىلع تيأر دقو «ناويحلا نم الدب ناسنإلا رابآلا هذه يف لغتشيو «راتمأ

 امك ءاملا ءالد نوبحسي اوذحأو لابحلا ىلإ مهسفنأ اوطبر لاحر ةسمخ وأ ةعبرأ

 يف ال نولوقيو (0(ةصفلا) نم ةريثك الوقح رابآلا هذه لوح تيأرو «ناويحلا اهبحسي

 رثأ ال نكلو ةظنحو اريعشو ةرذ ًاضيأ رابآلا هذه لوح نوسرغيو (!(بْضَت) نميلا
 ابلط رابآلا هذه دحأ نم برقلاب انسلح دقو ءانهاه ةرمثملا ريغو ةرمثملا راجشألل

 ةبيه ههجو ىلع ةعلطلا ليلج هنكلو نسلا يف نعاط خيش انوحن ىتأف ؛ةحارتسالل

 ؟نوبهاذ متنأ نيأ ىلإ انلأسف «راقوو

 ءرامذ ةنيدمو ءاعنص ةمصاعلا نيب يسيئرلا قيرطلا ىلع «نارهج (لهس) عاق طسو يف ةنيدم :ربْغَم (1)
 يداحلا نرقلا يف اهطتخا ءمك 30 دعب ىلع رامذ ةنيدم لامشو م0 وحنب ءاعنص بونج عقتو

 طخو «44/17 لوطلا طخ ىلع ء(ه1097 ت) مساقلا نب ليعامسإ دمحم ديؤملا مامإلا يرجهلا رشع

 .1571/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «712/2 :29/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .14/47 ضرعلا

 «سورلا دالب ةيحان لامعأ نم ءربعمو ءاعنص نيب قيرطلا يف مسالا اذهب ةيرق هيفو داو :رادخ (2)
 نادلب عومجم «344 .238 4 برعلا ريزج ةفص .مكت0 وحنب ءاعنص بونج عقتو «عءاعنص ةظفاحم

 561/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :305/1 اهلئابقو نميلا
 اهركذيسو «ةيلاتلا ةيشاحلا رظنا ؛ةلمهملا داصلاب اهياوصو ؛ةمجعملا داضلاب فلؤملا اهمسر :ةصفلا (3)

 .حيحصلا اهمسرب دعب اميف فلؤملا
 ةصفيصفلاب ماشلا دالب يف ىمسيو .تسفسالاو تقلاو .ةصفصفلا ميدقلا همسأو «ميسربلا وه :بضقلا (4)

 مهأ لثمي رمعم يبشع تابن وهو ,116016299 يملعلا همساو ؛ةصفصفلاو ةصفلاو

 فصنو ةبطرلا هبش تانئيبلا يف ومنيو ةفولأملا قرطلاب روذبلاب رثاكتي .يعارز وهو ةيفلعلا ليصاحملا
 رفصألا نيب اهنول حوارتي هراهزأو .ةديجلا يضارألا يفو ةئفادلاو ةلدتعملا قطانملا يف ةفاجلاو ةفاجلا
 ام: /مميبصبب .اءاطهالا02 .ءمال/ا20/2ز/ىهلألأ طاق 227/1 دواد ةركذت : رظنا .يجسفنبلا قرزملاو



 .ندع ىللإ :انلقف

 .ةقاشو ةليوط مكترفس نإ ,مكنوعب هللا ناك :لاَمف

 هقهقف .رئبلا ىلع لمعلا نم قشأ تسيل لاح لك ىلع اهنكلو :تلقق

 ىلع لغشلا اوفلأ دق "لامعلا يأ" ةاقشلا ءالؤه نكلو :لاقو ؛ةتكنلا كردأو اكحاض

 وفيعضو ةينبلا وفيحن مكنأ يل ودبيف متنأ امأو «ةيوق مهماسحجأو ةديح مهتحصو رئبلا
 . مسجلا

 .افيحن هتايح لوط ىقبي جازملا يبصعلاف «ةنمسلاب ةربع ال :تلقف

 ؟رئبلا ىلع ةاقشلا لمعي ةعاس مك :يرودب هتلأسف .معن يأ :لاقف

 .رئبلا ءام بضني ىتح حابصلا نم :لاقف

 ؟ءاملا بضني ىتمو :تلقف

 .رصعلا وحن :لاقف

 ؟بضني اذاملو تلقف

 .رخصلا نم ال بارتلا نم هعبن نأل :لاقف

 ؟رخصلا ىتح رئبلا نوقمعت ال اذاملو :تلقف

 ىتح ركبلا قمعن نأ ديرن الو «ءاملا نم ريثك ءيش ىلإ ةحاحب انسل اننإ :لاقف

 .لمحلا بعضي ال

 ؟ةموايم لماعلل نوعفدت مكو :تلقف

 .ةيروس شورق ةعبس وحن يأ (شقب) ةعبرأ :لاقف
 تناكو هللا مساب انرسو لاغبلا انيطتماو رايتخالا انعدو اليلق ةحارتسالا دعب

 ولعيو ءرهظلا وحن (!!(حلسي ليقن) سأر انلصو نأ ىلإ رمتسم ديعصت يف ريست انقيرط

 افتح نيب نارهج عاق ىلع لطم" ليج عاسر لقتو [ةيقمل) ليجلا يف هةعاضلا قيرطلا :لغتا (1)
 كلذلو ؛خلإ..رامذو ربعمو ءاعنص نيب ةثيدحلا تارايسلا قيرطو ةميدقلا قيرطلا هنم رمتو ءربعمو
 عقيو ءمكك4 وحن ابونج ءاعنص نع حلسي ليقن دعبيو «هلفسأ يتلا ةيرقلاو لبجلا ىلع ليقنلا مسا بلع
 لئابقلاو نادلبلا مجعم :344 برعلا ريزج ةفص .14/59 ضرعلا طخو :44/14 لوطلا طخ ىلع
 .1910/2 ةينميلا



 «نارهج لهس وأ عاق ناسنإلا ىري هنمو .مدق 0 رحبلا حطس نع ليقنلا اذه

 نم ىلعأ وهو (!!(ةباصرلا) ةيرقب يهتنيو حلسي ليقن لفسأ نم دتمي عستم لهس وهو
 ةعست ىلإ ةسمخ نم فلتخي هضرعو ًارتموليك 25 وحن هلوطو .مدق ةئامسمخب ءاعنص

 ناولأ هوسكت عساو رحب هنأك دعب نع انل ىءارتي عساولا لهسلا اذه ناكو «تارتموليك
 رهظت تناك ةدوصحملا ضرألاو «ةيفاص ءارمح ودبت تناك ةحولفملا ضرألاف «ةددعتم

 .ةعناي ءارضحخ رهظت تناك تاتابنلا نم اهريغو ةرذ ةسورغملا ضرألاو ةعمال ءاضيب

 ميحرلا مساب حبسن نامزلا نم ةهرب ليقنلا سأر يف انفقوو ناتفلا رظنملا اذمب انررس
 .ناسنإلا ينب ىلع امب معنأ يتلا ةريثكلا همعن ىلع هركشنو نمرلا

 نيب ريست انقيرط تناكو ؛مدق ةئامتس وحن هلفسأ ىلإ ليقنلا ىلعأ نم انطبه
 ءاهارود ةرثكو اهضرع ةلقل ةدحاو ةرايس ريسل حلصت يهو يبلول لكش يف لابجلا
 «لبجلا سأر وحن امب ضكري ذخأو ةاش فطتعا ايراض ًابئذ اهطوبه ءانثأ ف تدهاشو

 تافاسم نم صاصنرلا هيلع نوقلطيو هيلع نوحيصيو هفلخ نوضكري ةاعرلا ناكو

 تلأسف «نميلا يف هتيأر رساك شحو لوأ بئذلا اذه ناكو هنوبيصي الف ةديعب
 ؟نميلا يف ةيراض شوحو دجوي له :قافرلا

 عابسلاو دوهفلاو رومنلا دجوتو «ةرثكب عابضلاو بائذلا دجوت ءمعن :اوباجأف

 عيمج يف دجوتف سيناسنلاو ةدرقلا امأو ءبرأمو أبس ةهجي ةيقرشلا فيلاخملا يف

 ةدرقلا نم نيتليبق نيب تعقو ةيومد ةيبرح ةعقوم ةرم تاذ تدهش دقو «تاهجلا

 وأ برس لكلو لئابقو ابارسأ شيعت ةدرقلا نأ رهظيو «نامزلا نم ةعاس وحن تمادو
 عفادت ةيناث ةليبق نطو ام ةليبق تزواحت اذإف هب لقتست نطوو براضمو ضرأ ةليبق

 اهيلع ىدتعملا لئابقلا ىدحإ تيأر دقو .تيمتسملا عافد اهنطو نع ةليبقلا هذه

 مهتانسأو مهلجرأو مهيديأب لاتقلا يف عيمجلا كبتشا دقو ةدئاز ةدشب نيدتعملا مجامت

 تدرطف اهيلع ىدتعملا ةليبقلل ًايئامت رفظلا متو ءءامسلا نانع كردي مهحخارص ناكو

 دعبو «ليثمت رش ىلتقلاب تلثم دقو ؛ليلقب سيل ًارفن مهنم تلتق نأ دعب نيدتعملا
 يمامأ نم اورفف ؛نيرصتنملل اباهرإ ةيرانلا تارايعلا ضعب تقلطأ ةكرعملا ءاهتنا

 مفوطب ترقبو مهماسجأ تقزم دق ىلتقلا تدجوف ةكرعملا ناكم ىلإ تدعصو

 لازلزلا اهرّمد ءمكا7 وحنب رامذ لامش عقتو ءنارهج عاق يف ةريبك ةيرق يهو «ةفّرعم ريغ «ةباصُر يه (1)

 نادلبلا مجعم :366/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .ليلق دعب اهفصو فلؤملا ركذيسو م2 ماع

 .690/1 ةينميلا لئابقلاو



 لثمت ةدرقلا ىتح ربكأ هللا ربكأ هللا :تلقف مهدولج نم ءزج خلسو مهنويع تعلقو
 نم ىلتقلاب ليثمتلا ناسنإلا مّلعت له :الئاق يسفن يف تركفو «مهلتق دعب اهئادعأب
 مهف قطانلا ناويحلا ةساسل هكرتن لاؤس !؟ناسنإلا نم نفلا اذه درقلا ملعت وأ درقلا

 .انم هب ىردأ

 ريل ااا را ا صلو رتل رايس او
 ليقنلا دعب امك انررم ةيرق لوأو «نارهج عاق ف انقيرط انممتأ ةحارتسالا دعبو (ةرسمس)

 اهلمعتسي ةدحاو رئب اهيفو ؛نيطلاو رجحلا نم ةينبم اهرودو (ضاظ) ةيرق يه
 .لاحرلاو ءاسنلا هيلع ءاملا لشنيو امدق 180 اهقمع غلبيو ءطقف برشلل نولهألا

 تيب)و (ةبرخلا)و (ةطساولادك ىرق ةدع عساولا لهسلا اذه يناج ىلع اندهاشو
 اذه يف ةريثك ارابآ ًاضيأ انيأرو .دوهيلا نم اهناكس عيمج ةريغص ةيرق هذهو (يعدلا

 تظحال دقو «مهتعارز يف نولهألا هلمعتوو ضرألا حطس نم بيرق اهؤامو لهسلا
 نأ رمألا اذه اوكردأ ول نيعرازملا عسوبو ًارامت الو اليل ال عطقني ال ءاوملا نأ انهاه
 ةرطينقلا ف اندنع لاحلا يه امك مهئام جارختسا يف ةيئاوهلا تاحضملا اولمعتسي

 ةرازو نميلا يف دحوي ال هنإ امك مهحلاص نوكردي ال نيعرازملا -فسألل ايو- نكلو
 هتيانع نيعب ةلأسملا هذه ىلإ رظني نأ مامإلا ةلالجب قيلخو «نوؤشلا هذمب متم ةعارز
 نميلا فارطأ مظعم يف نكمم ةيئاوحلا تاحخضملا لامعتسا نأل

 ءاعنص ءاسن نع نفلتخي نهو تايورقلا ةوسنلا نم ريثك انقيرط ف انلباقي ناك
 ىتح نهمادقأ صمخأ نم نيجتحي ندملا نم اهريغو ءاعنص ءاسنف ءأريثك ةماحت ءاسنو

 اهتكرح نم الإ ةيشام تناك اذإ اهرهظو ةأرملا هجو نيب ءرملا زيمي الو ءنهسوؤر ىلعأ
 يف امأو .ًابيرقت تايراع هبش ءاسنلاف ةماحت يف امأو .امات ءاطغ اهيطغي امباجح نأل
 يف نعضيو ابوث نايحألا رثكا يف نسبليو دونزلا تايراعو تارفاس ءاسنلاف لابحلا هذه
 ةسبلألا ىلإ نلمي ءاعنصو ةمامت ءاسنو ,ةمخض ةيجاحز رواسأ نهعرذأ يفو نهدونز
 بايثلا ىوس نهيدل دجوي الف ءالؤه امأو «ءاقرزلاو ءارفصلاو ءارمحلا ةصاخو ةنولملا
 .ةلّينملا

 ةيرقلا لدم ف ادشتحم سانلا نم اعمج اندجوف رصعلا وحن ربعم ىلإ انلصو
 .ءابرغلا بكوم بثك نع اودهاشيل اوتأ دق دالوألاو لاحرلاو ءاسنلا نم طيلخ وهو



 انبهذف ءءاعنص ف نوذأم هنإ انل ليق ثيرولا ىبحي ديسلا لماعلا نع انلأس املو

 اهاندجوف نيحرف نامأب اهانلخد ؛ةحيسفو ةفيظن امتأ انل ليق ةريبك (ةرسم) ىلإ

 انللتحا .نيرفاسملل ثلاثلاو يفاثلاو ؛تاناويحلل لوألا رودلا :نميلا لزانم نم اهريغك

 عيمج باوبأو «ةحارلل تيبو خبطمو ةريغص فرغ عبرأ نم فلؤم وهو يناثلا رودلا
 ؛هرهظ ىنح اذإ الإ اموخد نم نكمتي ال ءرملا داكي دح ىلإ ةريغص فرغلا هذه

 نأ دادعتسا ىلع امنإ :تلاقو ةرسمسلا ةبحاص انتتأ اليلق ماقملا انب رقتسا امدعبو

 .اديج ايكرت الكأ انل خبطت

 !كلذ كل ىأ :تلقف

 اهتإو ءكب ينسح فرصتملا جوز ةينامثعلا ةلودلا مايأ تناكامنإ :تلاقف

 .هيوذ نم يكرتلا خبطلا تملعت

 نأل لمعلاب يعرست نأ ءاجرلا نكلو نيئاشت ام انل يدعأ ًانسح :تلقف

 تداع ىتح نامزلا نم ةعاس ىوس انع ةديسلا هذه تباغ ام .ةيلاخخ ةيواح انتدعم

 رضخلاو "اطاطب عم وتسور" خوبطملا محللاو زرألاب ةءولمم اقابطأ لمحت يهو انيلإ
 "يضاقلا ةمقل" ةماوعلا لثم نيجعلا نم ةونصم ىولحلا نم ًاعونو محللاب ةحوبطملا

 انركشو ةيكرتلا ةقيرطلا ىلع ةلومعم ةوهق انبرشو ةميظع ةذلب انماعط انلوانت .اندنع

 .ركشلا لك خبطلا يف ةقينألا ةديسلا هذه

 يناتأف ,موجنلاو رمقلا بقارأ ةرسمسلا حطس ىلإ تدعص ءاشعلا لوانت دعبو

 ءاهتدجو فيكو ءاعنص نع يننولأسي اوذخأو يبناج ىلإ اوسلجو ةرسمسلا ءالزن ضعب
 ءانثلا اهتمحل ةبوجأ مهتبجأف «ةلئسألا نم كلذ ريغ ىلإ يرمعلا يضاقلاو مامإلا نعو

 مههوحو ريراسأ نأ تظحالو ءهدالبو هلاجرو مامإلا ةلالج ىلع حيدملا اهادسو

 اذإ يرودب انأ مهتلأس مث ,حيدملاو ءانثلا اذه اوعم امدنع رورسلا لك اورسناو تقرب
 ةبيرق ةيرق (ادحلا)ب دحوي معن :مهدحأ ينباجأف ؟ربعم نم برقلاب نداعم دجوي ناك

 دحويو ؛يتيربك زاغ هتهوف نم جرخي يناكرب لبج ًاضيأ اهيف دجويو ؛(اكيم) ربعم نم

 نم برقلاب ةيريمح راثآ دجوي ناك اذإ مهتلأس مث .يرجح محف (ىوحملا) ةيرق يف
 (رمحألا لبحلا) هل لاقيو نيتعاس وحن ربعم نع دعبي لبج دجوي معن :اوباجأف ؟ربعم
 هارحب لازي الو «ةيريمحلا ةنيدملا ترثدنا امدعب (!!َفّشن ريبك رمنو ةيريمح راثآ هيفو

 .بضنو فج :فشن (1)



 راثآلا ضعبو (!!(يلع مامح) هنم برقلاب دجويو .خيراتلا اذه ىلإ نايعلل ايداب
 .ةميدقلا

 عيباني ةدع اهيفو ربعم نم يبرغلا بوندلا ىلإ عقت ةريغص ةيرق :(يلع مامح)و
 «نمبلا فارطأ عيمج نم ءاتشلا لصف يف ءافشتسالل سانلا اهيتأي ةراح ةيتيربك ةيندعم
 يف (ةمحلا) ءام هبشي اهءام تدحوف ييتالحر ىدحإ يف ةيرقلا هذمب تررم دقو

 «سانلا هنطقي دحاو رود تاذ يهو نيطلاو رجحلا نسم ةينبم اهنزانمو .نيطسلف

 .قيمع داو يف ةعقاو امنأل راح اهسقطو ءادج فشان اهؤاوهو نيرود تاذ اهضعبو

 «رفسلل اودعتسي نأ دونجلل تلقو ةوهقلاو بيلحلا نم اليلق تلوانتف ًاركبم تضف

 ىلعو امبونج ىلإ تدحوف اطوح تفطو ةيرقلا ىلإ تلزن انتعتمأ نولمحي اوناك امنيبو
 نم امنأك نايعلل ةرهاظ اهرئب لازت الو «ةميلق ةيريمح ةنيدم ضاقنأ اهنم ةريسي ةفاسم
 اهتاردجو عنصلا ةنقتم يهو ءاهيلع نينسلا فولأ روره نم مغرلاب تاونس عضب عنص

 ىلإ دجويو ءاهتعيبط ىلع ابارت ةكورتملا ةثيدحلا رابآلا ناردج فالخب رجحلا نم ةينبم
 يدهملا مامإلا هانب دقو (ديؤملا عماج) هل لاقي مىدق عماج ضاقنأ رئبلا هذه بناج

 خيرات هيفو ةيبرعلاب هيلع بوتكم رجح ربقلا اذه قوف دحويو «ةينامثعلا ةلودلا

 ىلإ ةباتكلا تحم دق مايألا نأل هتءارق نم نكمتأ مل ينكلو ءادهشلا ءالؤه داهشتسا
 ًاقيمع ًاشقن رجحلا يف ةشوقنملا يسركلا ةيآ اهنم ًارهاظ لازي ال نكلو ديعب دح
 :ًايعلهو

 .مك35 وحنب رامذ برغ لامش عقيو ءرامذ ةظفاحم لامعأ نم ءسنآ ةقطنم يف داوو ةيرق يلع مامح (!)
 نبلا ةعارزو ههايم ةرازغب يداولا رهتشيو ءسنآ ةيحان زكرم .ناروض بونج مك ١0 دعب ىلعو
 عبنلا اذه لثم ىمسيو هةراحلا هايملا عيبانيب اضيأ رهتشي امك «لاقتربلا اهمهأو هكاوفلا عاونأ فلتخمو
 يبرعلا ملاعلا راطقأ مظعم يف فرعيو ؛ههايم ةنوخسل (ماّمحلا) :قارعلا يفو نميلا قطانم بلغأ يف
 ءاملا قفدتي دقو .ةيناكربلا قطانملاب بلاغلا يف اهدوجو طبتريو :ةراحلا ءاملا نيع :ةمحلاو «(ةّمحلا)ب
 اهئاوتحال ءافشتسالل سانلا اهدصقي «ةروفان لكش ىلع - ةرارحلاو طغضلا لعفب - ءاوهلا ىلإ اهنم
 .499/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :رظنا .ةرارحلاب ةباذملا نداعملا ضعب ىلع



 رامذ ىلإ قيرطلا

 لاغبلا اولّمح دق قافرلا تدجوف ةرسمسلا ىلإ تدع ليلقلا فاوطلا اذه دعب

 يف ةديج انقيرطو رامذ ىلإ مويلا انتلحرم تناكو «ةمدقملا ف ترسو يتلغب تبكرف
 ال فسألل ايو نكلو «ةمات ةلوهسب اهيلع ريست نأ تارايسلل نكعيو ناري لهس

 نم أت تارايسلا اودهاش اوناك اذإ ضعبلا تلأس دقو ءأدبأ انهاه تارايس دحوي
 مامإلا ةلالج دنع دجوي لب «تارايس نوكلمي ال سانلا نأل ًاردان :اولاقف ؟ءاعنص
 يف فاتكألا ىلع ةلومحمو ةككفم ءاعنص ىلإ ندع نم هتلالج اهبلج تارايس ضعب
 تاعاس ةدع ةديج لهسلا اذه يف انقيرط تماد .لوهسلا يف لاغبلا ىلعو لابجلا

 «ةيريمح راثآ اهيفو (يرقوحلا)و (مثع)و (دشار تيبرك ىرق ةدعب انررم دقو
 تاهج ىلإ ليست ءام عيباني ةدع ةباصرلا نم برقلاب دحويو ءاهريغو (ةباصرلا)و
 يرجي (ةبرسلا ليغ)و «سنآ دالب ىلإ يرجي (ليلشت ليغ)و (بارق ليغ) اهنم ةفلتخم
 دوهيلاو نيملسملا نم جيزم امئاكس ةريبك ةيرق (ةباصرلا) ةيرقو «(!!(ديبعلا ةنيدم) ىلإ
 تناكاندنع (ايانديص) رواغمك رواغم اهيف دحجويو ءءاعنص روسك روس ةيرقللو
 دوهيلا جرخي نآلاو (دامسلا) نم ةريبك تايمك اهيف تمكارتف زعاملل بئارزك لمعتست
 تايمك هنم نوعنصيو "دورابلا حلم" ساتوبلا تارتن هنم نوحرختسيو (دامسلا) اذه
 يهو (قيضلا) امل لاقي ةيرقب انقيرط يف انررم مث «(يطاولا) دوسألا دورابلا نم ةرفاو
 اهؤام رابآ ةدع ةيرقلا هذه لوح دحويو «ةيلبقلا ةهجلا نم نارهج عاق دودح رخآ

 ةفاسم انعب نأ دعبو «ناويحلا لدب ناسنإلا اهيلع لمعي ضرألا حطس نم بيرق

 ًادوعص ريستو رعوتت قيرطلا تذحأو ًاريثك قيضي لهسلا ذأ ةيرقلا هذه نع ةريسي
 .ضرألا ةعيبط تريغتو رابآلا تباغو ةحولفملا لوقحلا تّلقو

 ىلع ةعقاو يهو (بردلا) ةيرق ىلإ انلصوف نيتعاس وحن لاخلا اذه ىلع انرس
 داو يف ةيرقلا هذه انزتحا ءأرتم 15 وحن اهقمع ءاملل ةدحاو رئب اهيفو ةيرحص ةوبر

 يف انقفار دقو «رامذ ىلإ انلصو نأ ىلإ أئيشف ائيش ردحنت انقيرط تذحأو قيض رعو
 يف ةرضاحلا ةلاحلا نم ةريثك ىواكش يل ىدبأ دقو ليبسلا ءانبأ دحأ قيرطلا هذه
 ؟ةيدنجلا ف تمدخ له :هتلأس ةيركسعلا نس يف ناك املو ؛نميلا

 .ميدقلا اهمسال ةيهارك اهمسا رييغت ىرجو ءقرشلا ةنيدم مساب نآلا فرعت :ديبعلا ةنيدم (1)



 انو روج ةيدنجلا نأل امب مدخأ نأ ديرأ الو ةيدنجلا يف مدخأ مل ءالك :باحأف

 .ميلعتلا بحن الو نوناقلا فرعن ال - نوشحوتم يأ - نويشحو نحنو ميلعتو نيناوق
 ؟كتدارإ عوط دنجتت مل تنأ نإ ًاربج كنوذخأي الإ :تلقف

 اهيف عوطتي ةيرايتخا لب ةيرابجإ تسيل لئابقلا نيب اندنع ةيدنجلا ءالك :لاقف

 موي لوأ نم تررفل ةيرابجإ تناك ولو «نيملسملا لام تيب نم شاعم ءاقل ديري نم
 .هيف ينودنجي

 ؟كدالب نيأ

 .نيموي وحن اهنع دعبتو بإ قرش ىلإ يدالب

 ؟مكدنع بارضلا نولّصحي فيك

 انلوصحم يثلث نوذحخأي ةمذلا وليلق مهضعبو «نونّمحملا اندنع بئارضلا لصحي

 .ثلثلا اننوطعيو

 ؟اوفصنأ ول اوذحأي نأ بجي مك

 ةليك تاليك ةرشع لك نم اوذحأي نأ بجي يأ ءطقف رشعلا اوذخأي نأ بحي

 هللا نوفاخي ال نينمخملا ءالؤه صضعب نكلو للا لوسر ةنسو هللا ةاضرم بسح

 هللاو «بذاكلا مهنيمخت بسح رشعلا نوذحأيو ءاهتقيقح نم رثكأ ردايبلا نونمخيو

 .ارمز منهج ىلإ نوبهذيس
 ؟مهلامعأب مامإلا ةلالح ملعي له :تلقف

 اوملظي ال نأب ًامئاد مهرمأيو مهلامعأب ملعي ال وه مامإلا ظفحي هللا :لاقف

 .هّللا موي نم الو هللا نم نوفاخي ال نكلو ,سانلا نيب اولدعيو اوفصني نأو ادحأ
 ؟مكاوكش هل نوعفرتو نوبهذت ال اذاملف مكملظ ديري ال مامإلا مادام :تلقف

 ناميألا اومسقأو نونمخملا ءاجف هل مهرمأ اوكشو انضعب بهذ دقل :لاقف
 .ادحأ اوملظي مل ممتأ همامأ ةظلغملا

 ؟مامإلا نوبحت لهو :تلقف

 .انتفيلخو انمامإ هنأل اريثك هبحن معن :لاقف



 ؟هتوعد نوبلت له برحلل مكاعد اذإو :تلقف

 انلايعو انلامو نحن مامإلا ظفحي هللا :باحجأو لاؤسلا اذه هعامس دنع مسبت

 ليبس يف دهاجنو انلاومأو انحاورأب هيدفن اننإف داهجلاو برحلل اناعد اذإو مامإلا ءادف
 .ملسم لك ىلع بحاو ضرف داهجلا نأل تومن نأ ىلإ هللا

 رامذ 4

 ءانيلع مالسلاو انترايزل (دئاق) هتبترو شيجلا ريمأو ةاضقلاو نيفظوملا ضعب ءاجف
 ينلأسف «نميلا ىلإ يناحيرلا ةلحر يف أرقأ كبك ا انيلع موحد نيح فداصو

 ؟باتكلا اذه ام :مهدحأ

 .نميلا ىلإ يناحيرلا ةلحر وه :تلقف

 ًاغلابم ىرخأو ةحصلا نع ةديعب ةريثك ءايشأ هيف اندحوف هيلع انعلطا دقل :لاقف

 .نميلا فصني مل هنأل لمعلا اذه ىلع نيمألا حماسي هللاو ءاهيف

 ةلماعم نعو نميلا يف انتلحر نع انولأس اليوط ًانمز انترايز يف فويضلا سلج
 دض همايق ةقيقحو لامك ىفطصم نعو ايكرت نعو اندالب نعو قيرطلا ُِق انل لامعلا

 انلق امو .لاجرلاب نطلتخي نأب نم حامسلاو ةابسنلا باجح هعفرو يمالسإلا نيدلا

 وذح تذحو اهتيقرش نم تلصنتو ةينيد ال ةلود تحبصأ ةئيدحلا ايكرت نا مهل

 ةينيتاللا فرحألاب ةيبرعلا فرحألا نع تضاعتساو اًنوؤش عيمج يف ةيبرغلا لودلا
 اريثك اولقوحو اميظع ءايتسا اوءاتسا اهسوماق نم ةيبرعلا تاملكلا عيمج تفذحو

 راد يف انتليل انيضقف ءاوفرصناو انوعّدو مث .مالسإلا هب زعيو مامإلا ظفحي هللا :اولاقو
 .ةفايضلا

 ءاعنص ةنيدم نم رغصأ اهاندجوف ةنيدملا انفطو نيركبم انمق حابصلا يفو

 ةينبم اهرودو :خيراتلا اذه ىتح اهانيأر ةيناث دلب يأ نمو «ةديدحلا نم ربكأ اهنكلو
 نولملا جاحزلا اهيفو راودأ ةدع نم ةفلؤم يهو ؛ءاعنص رود طمن ىلع رجحلا نم
 هانب دقو ءاشاب اداد نسح دجسم اهمهأو دجاسم ةدع اهيف تيأر دقو .رمرملا ذفاونو
 ىلإ ةينامثعلا ةلودلا لوخد لبق ارحاهم نميلا ىلإ همودق نيح هيلإ راشملا اشابلا



 ةراجحلاب ينبمو حيسفو ليمج دجسم وهو (ةنس 500 نم رثكأ ذنم يأ «نميلا

 ناك هنأ ليق اريبك رخخآ ًاعماج تدهاشو .اورس ةسورغم ةريغص ةقيدح هيفو «ةتوحنملا

 تارابع اهيلع ًابوتكم ةمحض اراجحأ عماجلا اذه ناردج ف تيأرو ءدوهيلل ةسينك

 .ةيريمح

 دوهيلا نأ يل ليق لازغ قر ىلع ةبوتكم ةاروت هيف تيأرو دوهيلل ًاسينك ترزو
 3000 وحن ذنم يأ ءلكيملا بارخ دعب سدقلا نم اورجاه امدنع مهعم اهوبلج

 يناعدف ربكألا ماخاحلاب تعمتجاو .ةيريرحلا ةشمقألاب امكحم ًافل اهوفل دقو ءةنس

 هتلأسف يديرج ديعس ىبحي هل لاقي نسلا يف نعاط لحر وهو هتوعد تيبلف هلزنمل
 اهمهأ كيلاو ةلئسأ ةدع

 ؟نميلا ىلإ دوهيلا ءاج ىتم -س

 .لكيملا بارخ دعب ضعبلا ىتأو نيماعب لكيلا بارخ لبق مهضعب ىتأ -ج

 ؟ىلوألا ةرملل اومدق امدنع اولزن نيأ -س

 لبحلا وه مقنو .مقن لبج يقرش عقاو (!!(شارب) هل لاقي ناكم يف اولزن -ج
 قرشلا نم ءاعنصب طيحملا

 ؟مسالا اذه قتشا نيأ نمو «ءاعنص ىنب نم - س

 حون نب ماس مسا نم قتشم اهمساو (!؟) ءاعنص اونب نيذلا مه دوهيلا نإ -ج

 ؟ميلشروأ نم ةرجهلا لبق نميلاب دوهي دحوي ناك له -س

 ؟يحراخلا ملاعلاب ةقالع مكل له -س

 لصتم ءقرشلا ةهج نم ءاعنص ىلع لطم ريبك لبج وهو ءهانتيثأ ام باوصلاو ءشرب :لصألا يف (1)
 «103/1-104 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .«(شارب) :ةدام ءانقيقحتب «نادلبلا مجعم :رظنا .مقن ليجب

 .149/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم



 يف نوريثك نوينامي دوهي دجويو ءنيطسلفو رصم عم تاقالع انل معن -ج

 ؟ةينويهصلا ةكرحلا نع ائيش نوفرعت له -س

 نويناميلا دوهيلا انل بتكيو ةينويهص دئارج نايحألا ضعب انيتأي معن -ج

 ؟:ميلا يف دوهيلا اهنطقي دلب رحآ نيأ -س

 مايا

 ؟ايروأو اكريمأ دوهي عم لاصتا مكل له -س
 .دالبلا كلت يف ًادحأ فرعن ال الك -ج

 ؟ةنسح ةلماعم لامعلا مكلماعي لهو ؟نيملسملا عم مكلاح فيك -س

 ءاننورقتحي مهو .مهيح نع ديعب اتّيحو .ةمات ةلزع ُُق نوملسملا عم نحن درج

 .عوسب انسمب نأب هسفن هرواست نم لك نوزاجيو انيلع يدعتلا كوعنعي لامعلا نكلو

 نم ريثك قلخ ينعبتف دوهيلا يح يف اليلق تفطو ربكألا ماحخاحلا تعدو

 هنكلو ةيمالسإلا ءايحألا ىلإ ةبسنلاب ريقح دوهيلا يحو ؛ءاسنلاو دالوألاو لاحرلا

 .ًانسح ًابيترت بترمو فيظن

 ًاريثك فلتخت ال يتلا قاوسألا ةدهاشمو ةيمالسإلا ءايحألا ف فاوطلا دعبو
 الجر هتدحبوف ريزولا دمحأ نب دمحم كسلا لماعلا ترز ءاهمجحب ءاعنص قاوسأ نع

 دق نم هللا يح :لاقو مادقألا ىلع ًافقاو ينلبقتسا ءناسللا قلط رشعملا فيطل ًابيدأ

 نوكأ يننإ ؟مكرفس يق كوحاترم متنأ لهو مكل هذفنأ نأ يننكمي رمأ نم لعل عاج

 .مكل ةمدخب مايقلا نم تنكمت اذإ ًاديعس

 .ماظعلا هلاحر يف كرابيو مامإلا ةلالج ظفحي نأ هللا نم وجرنو ءأدبأ ءيش انمزلي
 .ةفايضلا راد ىلإ يحاردأ تدعو هتعدو ياشلاو ةوهقلا تلوانت نأ دعبو



 ميري ىلإ قيرطلا

 انتهجوو مهمامأ ترسو يتلغب تبكرف ؛ريسملل دادعتسا ىلع دنجلا تدحو

 تاتابنلا يرل لمعتست رابآلا ضعب انيأر ىتح ةريسي ةفاسم الإ دلبلا نع دعبن ملو ,عري

 أريعشو (ةصف) اهلوح نوسرغيو راتمأ ةرشع وحن ضرألا حطس نع دعبي اهؤامو
 تارايسلا قيرطو .تاناويحلل يناثلاو تارايسلل امهدحأ ناقيرط مريو رامذ نيب دجويو

 نم رصقأ اهنكلو ةرعو نايدوو ماكآ نيب رينست تاناويحلا قيرطو «عستم داو يف ريست
 «(تيتامه) ديدحلا نم تاقبط لابجلا هذه ضعب ف تدهاش دقو .تارايسلا قيرط

 .ًاديدج ًاسرغ سرغي اهضعبو جضان اهضعب ريعشلاو ةطنحلا نم الوقح تدهاشو

 عبن ىلع اليلق انفقوو «!؟ (بذحد) ةيرقب ةعنايلا ةليمحلا لوقحلا نم برقلاب انررمو
 هب ناهتسي ال اعاستا انهاه يداولا عستاو .بذعو دراب هؤامو الامش امبرق يرجي ءام

 امدعبو .امب سانلا ءانتعا مدعل راجشألل ارثأ دهاشن ل اننكلو «تاعورزملا ترثكو

 دقو «ةيناث ماكآلاو لابحلا نيب انقيرط تجرع عساولا يداولا يف ةعاس وحن انرس

 (طابر عاق) ىلإ انطبه مث نمو .ديدحلا نم ةديج تاقبط لابجلا هذه يف تدهاش

 هيف انرس «بوبحلا عاونأ عيمج هيف سرغت ليمج ريغص لهس :طابر عاقو ؛ةليوط ةفاسم

 ةرعو لابج يف (فالسألا دحن) ىلإ انب دعصت انقيرط تذحأ مث ةعاس فصن وحن

 رسعي ةمكأ ىلع ةينبم يهو (فالسألا ةيرق) ىلإ انلصو نأ ىلإ ةبعص كلاسمو
 انه نمو .ىرقلا هبشت امم رثكأ عالقلا هبشت ةقيقحلا يف يهو ءاريثك اهيلإ دوعصلا

 ءاهيف راجشألل رثأ ال نكلو بوبحلاب ةسورغم نايدو نيب ًارمتسم ًاطوبه انطبه
 ريثسأ تذمخأو لغبلا تكرتف يمسج ىلإ برستي ديدش دربب نايدولا هذه نيب ترعشو

 يأ ةرسمس ىلإ تدصقف «ةشلاثلا ةعاسلا وحن ميري ىلإ انلصو نأ ىلإ مادقألا ىلع

 ةرسمسلا نم تجرخ اليلق تحرتسا امدعبو «ناولع حلاص ةرسع“» اهل لاقي ةياهقم

 نكلو امب انرمم يتلا ىرقلا رئاس نم ربكأو رامذ نم رغصأ هتدحوف دلبلا يف تفطو
 قاوسألا ضعب يف تففط .لزانملا بناج ىلع ليست خاسوألا يراجبو ةرذق هتقزأ
 .ندع قيرط نع جراخلا نم ةبولحلا ةيحنرفلا تاودرخلا عاونأ عيمج تيأرف ةيراجتلا
 اهريدت لدرخلا رصاعم ضعب ترصبأو «قاوسألا ًالمت ةيعارزلا دالبلا ليصاحم تيأرو

 متري ف سرغي هنأ يل ليقو ؛نميلا يف لدرخلاب اهيف تعمس ةرم لوأ هذهو «لامجلا



 تيز لدب قرحلل سانلا هلمعتسيو (؟) رضخألا نميلا يف سرغيو «ةرثكب اهفارطأو
 .زاكلا

 رابآ روسلا اذه جراخ دجويو «هفارطأ عيمج نم هب طيخي يحراخ روس دلبللو

 يهو ءرجحلا نم ةينبم دلبلا لزانمو «نيرتم وحن ضرألا حطس نع دعبي اهؤام ةددعتم

 الف باوبألا امأو «رامذو نالعوو ربعم ذفاون نم عسوأ اهذفاون نكلو راودأ ةدع تاذ

 نم اهيلإ تآلا داكيو ءامتاهج عيمج نم مريب لابجلا طيحتو .امتاقيفر نع فلتخت
 .ةريثك ةيديدح تاقبط لابجلا هذه يف دجويو ءاهاري نأ لبق اهيلإ لصي لامشلا

 لمعتستو مجحلا ةفلتخم دجاسم ةرشع وحن يفاوط ءاتثأ ُُق تدهاش دقو

 ؟مكتنيدم ناكس ددع مك :هتلأسو نيسردملا ءالؤه دحأب تعمتجا دقو ,ةموكحلا

 .فالا ةعبس :لاقف

 ؟رامذو ءاعنصك ةميدق يه له :هل تلقف

 امأو «(!)ةنس ةئامعبرأ لبق تينب اهلاحأو ,ةميدق دلبلا هذه تسيل ءالك :لاقف

 ةيريمح راثآ اهيفو (ةعرم) اهل لاقيو انمامأ يتلا لابحلا هذحب يهف ةميدقلا ةيلصألا دلبلا
 .خيراتلا اذه ىلإ

 ؟ةيودي تاعانصو لاغشأ مكدنع دحوي لهو :تلقف

 .ةعارزلاب نولغتشي اهلهأ مظعمو «ةيعارز اندالب نأل ةليلق انتعانص :باحأف
 ؟مكدنع نوريثك مه لهف قيرطلا يف ًادوهي تيأر :تلقف

 .نيريثكب اوسيل ءالك :لاقف

 ؟لاغشألا نم نوطاعتي اذامو :تلقف

 .خلا ..عيقرتلاو ةطايخلاو ةدادحلاو ةراجنلاك ةيوديلا لاغشألا عيمج :لاقف

 ؟سرادمو سئانك مط دجوي لهو :تلقف

 نب...لهس نب ديز نب ربكألا نيعر يذ ميري يريمحلا لْيَقلا مساب تيمس ؛ةميدق ةيريمح ةنيدم يه لب (1)
 نادلبلا مجعم :779/2-782 اهلئابقو نميلا نادلب عوجم :215 برعلا ريزج ةفص :رظنا .أبس نب ريمح
 .1906/2 ةينميلا لئابقلاو



 .ةدحاو ةسينكو ةدحاو ةسردم مهل :باحجأف

 ؟دحاسملا ريغ ةصاخ سرادم نيملسملل لهو :تلقف

 ثالث ذيمالتلا اهيف سردي ةموكحلل ةدحاو ةسردم اندنع دجوي ءمعن :لاقف

 .ةيلاعلا امهسرادم ِِق مهسورد مامتإل ءاعنص وأ رامذ ىلإ نوبهذي م تاوئس

 ينوقفارو ءاعنصب ّيلإ اوفرعت نيذلا دونجلا دحأب يقاوط ءانثأ ميري يف تعمتجاو

 ؟نميلا رداغت له :لاقو أملسم يرحن ضكر ينآر املو «ينايسلا نسحم همساو اهيف ةدم

 .نآلا رصم ىلإ قيرط يف ينإ «معن :تلقف

 .ةصيخرو ةليمح نميلا نإ ؟نميلا يف اندنع قبت مل اذامل :لاف

 ؟بهاذ نيأ ىلإ نسحم اي تنأو .اهءاضق مورأ لاغشألا ضعب يل :تلقف

 .هدالب ىلإ اشاب ديمح دمحم خيشلا ةيعمب بهاذ ينإ :لاقف

 ؟اشابلا اذه وه نمو :تلقف

 قوت دقو .ءاعنصب رصقلاب مامإلا ةلالج دنع ةنيهر ناك ريبك خيش وه :لاقف
 نسح داكامو .هيبأ ماقم موقيو هدالب ىلإ بهذي نأ مامإلا ةلالج هل نذأف هدلاو

 هآر املو ءانوحن ايتآ نوللا رفصأ مسجلاو ماوقلا ليحن اباش تيأر ىتح ةلمجلا هذه ظفلي

 ديمح دمحم وه باشلا اذه نأ لاحلل تكردأف ةيونعم ةراشإ هتفشب يل راشأ نسحم

 ةيداب قيمعلا رثأتلا تامالعو انايحو اشابلا انب رم نأ ىلإ مالكلا نع تعنتماف اشاب

 ضعب متمتف ةفولأملا ظافلألاب هيبأ يف هانيزعو اهنم بيطأب هتيحت انددرف .ههجو ىلع

 اذه رمأ ُُِق ركفأ انأو فرصتناو نسحم ينعدوف .انب ايه :نسحمب ىدانو «تاملكلا

 .دئادشلا لولح دنع نئاهرلا هكرت ةيفيكو هتفأرو مامإلا ةلالج ملحبو باشلا

 ام انللح يتلا ةرسمسلا يأ رادلا ىلإ تدع دلبلا يف يفاوط تمهتأ امدعب

 ليللاب ارارم تظقيتسا ينكلو «حابصلا ىتح تفمو ماعطلا نم رسيت ام تلوانتو

 شارفلا نم تببه ىتح راهنلا رون علطي داك امو «ةفينع ةمجاهم يل قبلا ةمجاهمل

 ةوهقو ًاياش انل تعنصف «ًاماعط انل عنصت نأ اهيلإ تبلطو رادلا ةيحاص تيدانو

 عراوشب رذقلا ءاملا انيأر ىتح تاوطح عضب ريسن اندكامو «ةرسمسلا نم انجرحو



 نأ ىلإ انقيرط يف ديلجلا مادو انلاغب مادقأو انمادقأ تحت رسكني راصف دلحت دق ةدلبلا

 ةرارح ترمو ءاعيرس انابوذ ةديدشلا امترارح مامأ بوذي ذخأف سمشلا تعلط
 دعب ةفينعلا مدلا ةكرحبو ةدوربلا دعب ةنوخسلاب انرعشف انداسجأ ىلإ ةعرسب سمشلا
 .ةئارقملا

 (!ا)رداخملا

 ذحأ قيض داو يف ءدبلا يف انقيرط تراسو رداخملا ةيرق مويلا انتهجو تناك

 ريسم دعب اعساو الهس حبصأ ىتح ؛(2ةيلبقلا ةهجلا ىلإ انرس املك ائيشف ائيش عستي
 سرغ دقو ؛يداولا اذه يف ةريغصلا لوادحلا ضعب تيأر دقو «تارتم وليك ةعضب
 (لقحلا عاق) هل لاقي يذلا يداولا اذه يهتنيو «ةصفو اريعشو ةطنح اهلوح نولهألا
 الو ةدبعم ريغ يهو ةرعو لابج ف دوعصلاب قيرطلا أدبت انهو (0!(ةبرضلا ليقنإب
 باسني اريبك ارت لابخلا هذه نيب عستم داو يف تدهاش دقو «تارايسلا ريسل حلصت

 .ريعشلاو ةطنحلاو ةرذلا نم ةريثك لوقح هيبناج ىلإ دحويو «ىعفألا بايسنا

 لاقي ميظع رخآ ليقنب اندعص مث عستم داوب انررم ةيرضلا ليقن انزتجا امدعبو
 نولهألا لوح دقو .مدق 10100 رحبلا حطس نع هولع غلبيو (ةرام ليقن) هل
 ءاتاقو ٌأنُب اهوعرز ءانغ لوقح ىلإ ميظعلا ليقنلا اذه لوح ةمئاقلا لابحلا تابنج

 ةيرق امأ «(ةرامس لزنم ةيرق)و (نايده تيب ةيرق)و (ةرام ةيرق) لبحلا اذه يف دجويو
 ةرامسو نايده تيب نيب ةعقاولا ةرامس لزنم ةيرقو .دويزلا ىرق رخآ يفف نايده تيب

 دقو عفاوشلا دالب لوأ يهف ةرامس ةيرق امأو عفاوشلاو دويزلا نم طيلخ امناكسف

 عقتو «ءبإ ةظفاحم لامعأ نم ءرداخملا (ةيريدم) ةيحان زكرم يهو باو ميري نيب ةدلب :رداخملا )١(
 كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا .(دَقَع) لبج نم ةبضه ىلع يهو ءمك20 وحنب بإ لامش
 -!446/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :679/2 :46/1 اهلئابقو نميلا نادلب عوجم «187- 72
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 انه دصقي فلؤملاو ءلامشلا هاجت نميلا يف ةيلبقلا ةهجلاو .,بونجلا ةيحان فلؤملا ةهجو تناك :تلق (2)
 .فلؤملا اهداتعا يتلا ماشلا دالب يف ةلبقلا عقومل ةبسنلاب ء(بونجلا) ةيلبلقلا ةهجلا

 نم برقلاب ءقرشملا نم ةرامس ليقن لفسأ ءلقحلا عاق فرط يف ةيرق :ةبرضلا ةيرق وأ «ةبرضلا ليقن (3)
 .944/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .(باتك) باتق



 ءزوملاو زوجلاو بورخلاو شمشملاو قاردلاو (!!كولاتلاك ةرمثم أراجشأ اهيف تدهاش
 بنعلا رجش حلصيو ءاهريغو (؟) بنعلاو طولبلاو نايدنسلاو (7بنطلاك ةرمثم ريغو
 دعب تيأر دقو ؛(©بطحلل الإ حلصت الف طولبلاو نايدنسلاو بنطلا امأ,و بشخلل
 ًاريعشو ةطنحو اكابنتو انتت ةسورغم ةعستم الوقحو ةريثك اهايم ةرام ةيرقل انزايتحا

 ىلإ اهضعب اهعيمج ومنتو «ةيوتشلاو ةيفيصلا تاتابنلا نم امهريغو ءاضيبو ءارفص ةرذو
 ةيبرعلا دالبلا يف بيرغب اذه سيلو ,دحاو نآ قو دحاو لصف ف ضعب بناج
 .ءاوتسالا طخ نم امبرقل ةديعسلا

 ءاسنلاف ءالاجرو ءاسن سانلا ءايزأ يف افالتحا ىرن انأدتبا ةرامم ةيرق انزتجا ذنم

 «ةيراع نهدعاوس نكرتيو نهبجح قوف شقلا نم ةعونصملا طيناربلا نسبلي انه
 لاحرلا امأو «نابايلاو ايناملأ عنص نم اهرثكأ ةينطقلا ةشمقألا نم ةنولم ًاباوثأ نسبليو

 ءمهسوؤر قوف اًنوسبلي ءاضيب مئامعو مهطسو ىلإ انودشي رزآم نم الإ ايارع هبشف
 تايبنج امأو «ةليطتسم دويزلا تايبنجف «دويزلا تايبنج نع محتايبنج فلتختو
 ةوشحم ةليوط نييالغو ءاضيب تايسم نولمحي مهرثكأ ناكو (29ةبدودحمف عفاوشلا

 لماعلا دجن ملو بعتلا انكمتأ دقو تاعاس ينام ريسم دعب رداخملا ىلإ انلصو
 هنإو اريثك لوغشم هنإ :هلوقب لماعلا نع رذتعاو نيفظوملا دحأ انلباق لب انراظتنا يق

 هنإ لاق راد ىلإ انداقو ءبيحرتلا اذه ىلع هانركشف ءانب بحريل هنع ةباينلاب هدفوأ

 مخض ميظع رجش وهو ؛(قلوطلا)و «(قلوتلا) اضيا قطنتو :؛(قولاتلا) فاقلاب اهقطن باوص :كولاتلا (1)
 ينميلا مجعملا .نيتلا هبشي هرمثو ءاليوط رّمعيو ءلابجلا يف مظعأ نوكي «نايدولاو لابجلا يف ومني
 .96-97 ينايرإلا رهطمل

 نايدولا يف اهنكلو تاعفترملاو نايدولا يف حلصتو «قولاتلا هبشت ةقالمع ةرجش : :ةبُتط عمج ءبّتطلا )2

 «هتفرخزو هتراجن لهسي نرمو يوق ءنميلا يف باشخألا عاونأ دوجأ نم هبشخو ءاليوط رمعتو ءحلصأ
 بنطلا راجشأ ىلع يضقي نأ رضاحلا تقولا يف نميلا يف لئاهلا ينارمعلا عسوتلا كشوأ دقو
 .589ص ؛قباسلا ردصملا .اهنم ةرمعملا ةصاخو

 حتفب (بنعلا) نوقلطي نميلا يفو ءاهرسكب مأ نيعلا حتفب وه لهو ءانه (بنعلا) رجش وه ام يردأ ال (3)
 اهنومسيو يابابلا راجشأ ىلعو «(ماظعلا بْنَعِ) هنومسيو وجناملا رجش ىلع نونلا نوكسو نيعلا
 ال طولبلاو نايدنسلاو بنطلا راجشأ نأ فلؤملا لوق امأ .فرعم .نيعلا رسكب :بتعلاو .(ابدلا بْنَعِ)
 ملق قبس اهعلو ءراجشألا هذه نم جرختسي باشخألا عاونأ دوجأ نأل حيحص ريغف ؛بطحلل الإ حلصت
 .فلؤملا نم

 «ةيفارغجلا ةقطنملاب لب «يبهذملا ءامتنالاب طبتري ال -مجحلا ثيح نم - نميلا يف يبانجلا لاكشأ (4)
 نع اهماجحأ فلتخت هذهو ءءاضيبلاو طربو فوجلا يف اهنع فلتخي الثم ةدعص يف يبانجلا مجحف

 .اذكهو ءقطانملا ةيقب



 ةميدقلا نوصحلا هبشت امي اذإف رادلا انلخدو .فرصناو انعدوو ءانلوزنل ًاصيصخ اهدعأ
 ثلاثلا رودلا ىلإ اندعص .ادج ةرذق يهو قينجنملل تايامر اهناردج فو يبلول اهحرد

 ريغ ةيلمعلا هذه تمت املو «هذفاون حتفو هفرغ فيظنتب مدخلا انرمأو «ريخألا رودلا وهو
 يتلا ةلحرملا هذه تناكو «ةحارلا بلطن اهيلع انحرطناو ةيرغسلا انترسأ انددم ةقفوملا

 هللا اندمح اننكلو ,ندعو ءاعنص نيب انقيرط يف ةلحرم بعصأ راهنلا اذه يف اهانعطق

 انلوانتف رادلا يف انيقب لب ةيرقلل ءاسم جرخن ملو :ةمالسلاب انلوصو ىلع اهتيامن يف
 ىلإ تطبهو اركبم ةداعلا بسح تضمن حابصلا فو .حابصلا ىتح انو انماعط
 .هلوح اوسلجف «همامإ ىلع مهسورد يقلتل ةبلطلا همادق اريغص ادجسم تيأرف ةيرقلا

 تويب نيب تلغلغتو عماجلا اذه تزتجا .ةدحاو ةعفد عفترم توصب نوءرقي اوناكو

 دقو ةفلتخم تاحاحب ةءولمم نيكاكد ضعب اهيف ةريقح ةريغص امتدجوف اهتقزأو ةيرقلا

 «ةيرقلا هذه يف نوريثك ممنأ يل ليقو «دوهيلا نم سانأ نيكاكدلا هذه رثكأ ف سلح

 تنأو بئارضللو كلام نكلو :تلقف «بئارضلا نم يل اكشف مهدحأ ىلإ تثدحتو
 يتلا بئارضلا عومجم ىلإ ةبسنلاب ادج ةريسي يهو ةيزحلا ىوس عفدت ال يدوهي لحجر
 !ملسملا فلكملا اهعفدي

 يتلا بئارضلا نكلو «ةريسي ةقيقحلا 2 امتأل ةيزحلا نع ملكتأ ال انأ :لاقف

 .ةحداف نوملسملا اهعفدي

 ؟نوعفدي اذام :تلقف

 .تاناويحلا ىلع امسر نوعفديو تالوصحملا عيمج رشغع :لاقف

 ةلودلل ةعبات تناك ىتلا دالبلا ُُق ةصاخو سانلا دالب عسيمج ِق :تلقف

 ةبيرض عفدي كلذ ىلع ةوالعو ؛تاناويحلا ىلع امحرو ًارشع فلككملا عفدي ةينامثعلا

 هكالمأ عيمجو هنكس ىلع اموسر عفديو «(ةيناروح) وأ (ةيبورد) ىمست هصخش ىلع
 .بئارضلا نم كلذ ريغو (؟) ةيرانو تانالعإ موسرو (وكريو)و (عتمترك

 كرحتي راصو ادحج هبرغتساو رفصي ذحأ ثيدحلا اذه يدوهيلا عمج املو

 .همقو هديب ةبيرغ تاكرح

 بئارضلا اورثكتست ال نأ نيملسملا كباحصألو ادوهي اي كل لضفألا :تلقف
 ف انيلع عمتجا دقو «ملاعلا دالب يف بئارضلا ىلإ ةبسنلاب ادج ةريسي امنأل مكدنع



 اذه نم بجبعلا مهذحأ دقو «نيملسمو دوهي نم ريثك قلح ثيدحلا اذه ءاتنأ

 .مهلاح ىلع هتياحن يف هللا اودمحو ,ذخأم لك ثيدحلا

 ءريسملا ةبهأ ىلع دنجلا تدحوف دلبلا ف يفاوط مامتإ دعب رادلا ىلإ تدع

 ال رعو داو يف اطوبه ريست انقيرط تناكو بإ ةنيدم انتهجوو هللا مساب انرسف
 اقورع يداولا لوح لابحلا يف تيأر دقو «نامزلا نم ةدم «تاناويحلا ريغ اهكلست

 هيف ةنيمثلا نداعملا ضعب دحجوت يتلا بلصلا ضيبألا رجحلا يأ (زتراوكلا) نم ةريثك
 ةرمثملا ةريغصلاو ةريبكلا راجشألاب ةوسكم تاهجلا هذه يف لابحلاو .نايحألا رثكأ يف

 .اهريغو ريعشلاو ةطنحلاو كابنتلاو ةرذلاو نتتلاك تاتابنلا نم ةريثك عاونأ اهيف ومنتو

 نيب باسني انرامتأ هبشي اريبك اليغ رداحملا نم ابيرقت نيتعاس دعب ىلع تدهاشو
 اريثك تيأر ثيح (تبسلا قوس) نم برقلاب عساو لهس ىلإ جرخي مث ابايسنا نايدولا
 جونزلاب هبشلا دالبلا هذه ءاسن نم ريثك يف بلغيو ؛هنم ءام نألمي ءاسنلا نم
 انقيرط تذعأ نمزلا نم ةعاس وحنب بإ ىلإ لصن نأ لبق .امامت جونز مهضعبو

 هنأ ليقنلا اذه يف بيرغلاو (بوهذلا ليقن) هل لاقي سارملا بعص ليقن ف دعصت
 نيب جحلا قيرط ىلع عقاولا (قرزألا)ب هفصر ينركذ دقو ءأفصر ةراجحلاب فوصرم
 .نامعو ماشلا

 الالدو ًابجع هيتت ةرهاز ةيهاز ةميظعلا بإ ةنيدم ليقنلا اذه سأر نم انيأر دقو
 باضملاو لالتلا هذه تنادزا دقو .اهمادقأ تحت ةعكارلا لالتلاو باضحلا سوءر قوف
 لحجرفسلاو نامرلاو بنعلاو زوملاو زوجلا اهيف تيأرف ءراجشألاو تاتابنلاب ةريثكلا

 تاتابنلا نم كلذ ريغ ىلإ سنودقبلاو رزحلاو لجفلاو صاحألاو شمشملاو قاردلاو
 اهلماع نبا اندجو ًابيرقت دحاو رتموليكب دلبلا ىلإ لصن نأ لبقو .ةريثكلا راجشألاو
 ةباينلاب لوصولا ةمالسب ًامهمو ًابحرم انايح هيلع انلبقأ املو ءانراظتنا ُِق قيرطلا ىلع

 ءاهنم نسحأب هتيحن انددرف هسفن نع ةلاصألابو .ةمالساب كب ليعامسإ هدلاو نع

 راد ىلإ هترضح انداقو بإ ةنيدم ىلإ انلصو نأ ىلإ انمامأ راسو هداوج ىطتماف

 ءروسلا فلخ ةنيدملا لوأ يف ةموكحلا راد عقتو ءانلوزنل ًاناكم اوّدعأ ثيح ةموكحلا
 ىلإ تحرخ اليلق ةحارتسالا دعبو «توحنملا ضيبألا رجحلاب ةينبم ةمححض ةيانب يهو

 دحاسمك ةلمعتسملا ةليمجلا ةريثكلا اهعماوج ىلع تحرعو اهقاوسأ تفطف ةنيدملا
 ريم مايأ نم يهو ءاهفارطأ تعادت دق ةمخض تايانب تيأرو ىدحاو نآ يق سرادمو



 تفطو مهداع يه امك ةلمجلاب تكوءرعي ذيمالتلا ناكو سرادملا ضعبب تررمو

 عئاضبلاب ىألم اهنيكاكذدو ةشوشرمو ةفيظنو ةبترم اهنكلو ةقيض يهو قاوسألاب
 داك امو ءرادلا ىلإ تدع ةنيدملا يف فاوطلا دعبو «ةينطولا تالوصحملاو ةيبنحألا

 هتمعو ةيريرحلا هباوثأب لفري ةمالساب كب ليعامسإ لماعلا انءاج ىتح ماقملا انب رقتسي

 فيك ءءاج دق نم هللا يح :الئاق انيلع ملسو «يناميلا بهذملا هماسحو ءاضيبلا

 !قيرطلا يف ًاباعتأ اوقالت مل مكاسع ؟مكتلحر فيكو متنأ

 اهرظانم يسنت يتلا انتلحر نم ًادج نورورسم اننإ :تلقو هترايز ىلع هتركشف

 اذ وهاهو ءاريثك ائيش هسنأو هفطل نع انعمس ذإ هتلباقمب ادج ءادعس اننإو ءامباعتأ

 .هنع هانأرقو هانعمس ام لك انل ققحي

 ددع مك :هترضح تلأس لاوحألا هذه لثم يف ةفولأملا تالماحم ا هذه دعبو

 ؟بإ ةنيدم سوفن

 .يعفاش هترضحو ؟دويزلاو عفاوشلا لاح فيكو :تلقف

 دويزلا نأب نميلا انرز نأ لبق دئارجلاو بتكلا ضعب يف انأرق اننإ :تلقف

 اذه لهف «ةئيس ةلماعم مهنولماعيو ,مهنود فئاظولاب نورثأآتسيو «عفاوشلاب نودبتسي
 ؟حيحص

 ءاشأ نم يلوأ بإ يف فرصتلا قلطمو ةدارإلا رح انأو ءيعفاش لحجر انأ :لاقف
 ُِق ةيهبلا هتموكح الو مامإلا انالوم ةلالج لحدتي الو («نيفظوملا نم ءاشأ نم يحناو

 ًايمالسإ ًامكح سانلا مكحأ نأل ةمزاللا ةطلسلا ينلوح دقو «ةفيفطلا نوؤشلا هذه

 ْنِإ ةيجراخلا تاياعدلا نم متعمس ام لكو ,يعفاش وأ يديز نيب يدنع قرف ال ًايعرش

 .ةفيرش ريغ تاياغ اهيجورمل نأ كش الو .هلهأو نميلا ىلع ءارتفاو بذك الإ يه

 مامإلا مكح نم لضفأ ةينامثعلا ةلودلا مايأ مكحلا نكي ملأ :تلقف



 اوناك نيفرصتمو ةالو نم نيينامثعلا ماكحلا نإ نيمكحلا نيب ناتش :لاقف

 مهدوجو ةدم لك ةيمالسإلا ةعيرشلا اوقبطي ملو ًايدادبتسا ًايفيك ًامكح دالبلا نومكحي

 عبتيو لدعلاب مكحي وهف خيراتلا اذه ىلإ مكحلا ىلع ىلوتسا ذنمف مامإلا امأو «نميلاب

 دحاولا كلذ ناك ولو هتيعر نم دحاوو دحاو نيب قرفي الو ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا
 نمألاو ءاهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا حطس قوف همالعأ رشان لدعلاف ءًايدوهي

 لانو

 ؟لوقلا اذه عفاوشلا عيمج لوقي لهو :تلقف

 ديؤي نميلا ناكس نم مهريغو عفاوشلا نم فصنم لك نا كش ال :باحأف

 مهنأ كشاالف سانلا ضعب نم يواكشلا ضعبب متعمج إو .هتبثيو لوقلا اذه

 نادلب نم دلب اهنم ولخت ال رومأ هذهو «ةيسفن تازازحو ةيصخش بابسأل نوكشي

 .لدعلاو مكحلا ْف اهبعك خسر امهم ماعلا

 ؟مهل دويزلا مكح نع نوضارو نورورسم عفاوشلا لهو :تلقف
 عفاوشلا نم مه اهيفظومو اهلامعو عفاوشلا دالب ماكح مظعم نإ :لاقف

 سفن نم لب دويزلا نم تسيل مهاوكشف هنم نوكشي ام مهل ناك اذإف .مهسفنأ

 :مفاوشلا مماوجإ

 ؟مكدنع تاعانصلا مهأ يهام :تلقف

 امو ةنيدملا هذه لهأ مظعمو ءاندنع تاعانصلا مهأ يه ةعارزلا نإ :لاقف

 .ةعارزلاب نولغتشي ركاسدلاو ىرقلا نم اهعبتي

 ؟مكتالوصحم مهأ يه امو :تلقف

 ريعشلاو ةرذلاك بوبحلاو تاوارضخلاو اهعاونأب رامثألاو تاقلاو نبلا :لاق
 .كابنتلاو نتتلاو ةطنحلاو

 لفاوقلا قيرط نإ :لاقف .نميلاو تاومرضح نيب لفاوقلا قيرط نع هتلأس مث
 .ءاعتصف رامذف عادرف ءاضيبلا ىلإ تومرضح نم رمت اميدق تناك



 يف نحن اهعبتن يتلا قيرطلا ريغ قيرط جحلو ءاعنص نيب دحوي لهو :تلقف
 ؟انتلحر

 .علاضلا «ةبطعق «ةدسلا مري ءرامذ ءءاعنصب رمت قيرط دجوي معن :باحأف

 يف نحن اهانعبت يتلا قيرطلا نم لهسأ يهو «ةيقرشلا :قيرطلا هذهل لاقيو ءجحل «عفاي
 .ةلوهسب اهيلع ريست نأ ةلمحملا لامجلل نكميو ءاهنم لوطأ اهنكلو ةلحرلا هذه

 ؟دوهي مكدنع دحوي له :تلق

 .نوليلق مهنكلو دوهي اندنع دجوي معن :لاقف

 ؟لاغشألا نم نوطاعتي اذامو :تلقف

 .خلا ..ةكايحلاو عيقرتلاو ءانبلاو ةدادحلاو ةراجنلاك ةيوديلا لاغشألا :لاف

 اد :لاقف !اليل قروزيو قأي نأ ماخاحلل اوحمست نأ مكوجرأ :تلقف

 .هايإ هتيطعأف رصم يف يناونع هيطعأ نأ لإ بلط نأ دعب فرصناو انعدوو «ةماركو

 هترضح نأل ةنيدملا يف ةيمويلا هترودب موقيل بهذ اندنع نم فرصنا ام دعبو

 نيلهالا نأش ًادقفتم ةنيدملا يف ًايموي فوطيو «مامإلا ةلالج لاونم ىلع جسني

 «هتبطاخم ديري ناسنإ لك ملكيو هتلوج ءانثأ يف فقيو مهبلاطمو مهيواكش البقتمو
 حلاصلا فلسلا نع هلامعو هدالوأو مامإلا ةلالج اهثراوت ةليمج ةداع هذه قحلا رمعلو

 مهبلاطم اوكرديو بعشلا دارفأ ميمص ىلإ اولصي نأ ةطساولا هذمي ممتاكمإب راصف

 ىوكشلا نأل ةيعرلا رومأب دبتسي نأ هنأش ناك امهم فظوم رسحي الف مهيواكشو

 .الاح هيلإ عفرت

 نميلاب دوهيلا ءامسأ ف بيرغلاو «لمج نسح همساو دوهيلا ماحاح اناتأ ليللا يف

 دوهيلا نكلو ءتحب يمالسإ مسا الثم (نسح) ؛(مساق) نيملسملا ءامسأ هباشت امنأ
 .ةضاضغ هلامعتسا ُِق كوري الو هنولمعتسي

 ميركلا ئراقلل هضعب صخلأ ليوط ثيدح ماحاحلا اذه نيبو ينيب ىرح دقو
 :هتحارصو هتبارغب هلبق مهتلباق نيذلا نيماحاحلا نم هريغ ثيداحأ نع فلتخي هنأل



 ؟ةنيدملا هذه ف دوهيلا ددع مك -س

 .ًاصخش نيسمحخو نيتئام وحن مهددع غلبي -ج

 ؟:رهملا نم نوطاعتي اذام -س

 ريغ ىلإ ءانبلاو ةدادحلاو عيقرتلاو ةراجنلاو ةكايحلاو لزغلاك ةيوديلا نهملا -ج
 .كلذ

 ؟نميلا ىلإ دوهيلا ءاج ىتم -س
 .ةنس 2225 ذنم يأ ميلشروأ يف لكيملا بارخ دعب نميلا ىلإ اوءاج -ج

 ؟سدقلا نم مهئيحم لبق دوهي نميلا يف دجوي ملأ -س

 .نييلصألا

 ؟عفاوشلا نيملسملا عم مكلاح فيك - س

 .انيلع نودعتيو اننومتشي مهف أدج ةئيس مهعم انتلاح نإ -ج

 ؟دحاو يح ف مهايإو نونكست له -س

 .ةكاحلا ناسك

 ؟مكيلع اودتعا اذإ مهنم نوكشت الأ -س

 يدتعملا يزاجي لماعلاف انيلع مهءادتعا انتبثأ اذإو ءمهنم يكتشن ءمعن -ج
 دحأ عم لوحدلا يف الو يواكشلا يف بغرن ال اننكلو ,يدقنلا ءازجلاو نجسلاب

 .ليقلاو لاقلا يف لئابقلا
 ؟هيلع يدتعملا لعفي اذامف يدوهي ىلع يدوهي ىدتعا اذإو -س
 .ماخاحلا ىلإ هرمأ وكشي -ج

 ؟لماعلا ىلإ هرمأ وكشي ال اذال -س

 .نيملسملا عم ليقلاو لاقلا كل تركذ امك بحن ال اننأل -ج



 عمسأ ملف رامذو ميريو ءاعنصك دويزلا دالب يف نيماحاحلا نم كريغ تلباق -س

 فقوم ةقيقح ملعأ الو ؛تركذ يتلا دالبلا نم اهريغو ءاعنص فرعأ ال انأ -ج
 يه مهل دويزلا ةلماعم نأب دالبلا كلت دوهي ضعب نم تعم ينكلو دوهيلا نم دويزلا

 .انل عفاوشلا ةلماعم نم لضفأ تناك امبر "'ةديج يأ" ةيهان ةلماعم

 ؟مكل كرتلا ةلماعم تناك فيكو -س

 ؟نيطسلف ىلإ دحأ مكنم رجاه له -س

 ولو «تارشنو دئارج انل نولسري ًانايحأو ًانايحأ انل نوبتكي مه ءمعن -ج
 .كانه ىلإ انم ريثك لحرل مهارد انل اولسرأ

 ؟مكسفنأ ءاقلت نم نولحرت ال اذامل -س

 .نيطسلف ىلإ ةرجهلا نم انعنم دق مامإلا ةلالح

 «سدلاو افاي ُِق براقأ مهل دجوي هنأ نيماحا حلا ضعب ينربخأ نكلو - س

 ؟سانلا ءالؤه رفاس فيكف

 قيرط نع ندع ىلإ نوبهذيو .هتموكحو مامإلا ملع نود ارارف نورفي محنإ -ج
 .داعيملا ضرأ ىلإ نورفاسي كلانه نمو ربلا

 ؟داعيملا ضرأب كونعت اذامو - سس

 ملاعلا ُُق دوهيلا عيمج هيف دوعي موي قأيسو .نيطسلف يه داعيملا ضرأ نإ -ج

 نييناطيربلا نأو دوهيلل يه داعيملا ضرأ نأب باتكلا يف اندنع بوتكمو ءمهضرأ ىلإ



 .ضرألا هذه ف يدوهي ريغ مكح لك هروهظب يهتنيو دوعوملا

 عيمج دوهتيس دوعوملا حيسملا روهظ يفف «باتكلا ٍق ءاج اذكه (معن -ج

 وهو ثيدحلا اذه ينثدحي ًايتع رمعلا نم غلابلا مرا يدوهيلا اذه ناك دقو
 تنفتلي ال ناكف هئانثأ يف مكهتلا نم ًائيش هل تيدبأ دقو «قوثولا لك هتحص ف قثاو

 .يمكمت ىلإ

 هذه ةحص تابثإل هيمدقو هيديبو هتوص تارابعب نيعتسيو هثيدح يف لسرتسيو
 .اهرش نمو اهنم هللا انراجأ ءمسقلا هباتك ف ةدراولا ةءوبنلا

 انرسو ةداعلاك نيركبم انضهن حابصلا قو لاح :سحأ ىلع بإ يف انتليل ايضق

 قيرطلا انب تراسو (!!(ةيوام) ةيرق يهو مامإلا دالب ف ةريمخألا انتلحرم ىلإ بإ نم
 تارايسلل نكمي ال رعو ليقن ف تدعص مث «تاتابنو راجشأ هيف عستم داو ُ الوأ

 دحاسملاو ءاملا لبس قيرطلا هذه ىلع رثكتو (لومحملا ليقن) هل لاقيو ,هزاتحت نأ

 هل لاقي رخآ ليقن يف هنم انطبه (لومحم ا ليقن) ةمق ىلإ اندعص نأ دعبو «ةريغصلا

 قيرطلا يفو (ينايسلا) ةيرق ىلإ انلصو نأ ىلإ لهس داو يف انرس مث ؛.(سرحملا ليقن)
 نع قافرلا دحأ تلأسف ؛لبق نم هلثم دهاشأ مل بيرغ تابن نم ةريبك الوقح تيأر
 ةبلحلا ةحئار هيف دحأ ملف هنم ًائيش تذحأف «ةيلحلا وه اذه :لاقف تابنلا هذه مسا

 .ةليصفلا سفن ىلإ يمتني هنأ نم مغرلاب اندنع

 زعت شيج ريمأ اندجو زعتو بإ يقيرط قرتفم ىلع ةعقاولا (ينايسلا) ةيرق نو
 بحريو انليقتسيل هلبق نم ايودنم دفوأ دق ةيرقلا هذه همكحل ةعباتلا ريزولا ىلع ديسلا

 امرك اطيشن امادقم امزاح الحجر هتدحوف مايأ ةدع هتفايض يف يضقأو اليوط اعامتجا

 .اهب فيرعتلا قيس :ةيوام (1)



 ف بوبحم وهو ؛عالطالا مامت ةيملعلا لاوحألا ىلع اعلطمو املاوحأو ةسايسلاب املاع
 .هلوسر هنع ىمتو هب هللا رمأ امب هكسمتو هلدعو هفطلل ًامج ًابح زعت

 فتئاذقلاب ةيوام ىمرت ةيزيلكنإلا تارايطلا

 دعب نميلا يف ىقب لصألا يكرت لحر عم انلباقت لزنملا يف انتحارتسا ءانثأ فو
 ةقطنملا يفو زعت ف ناك هنأ انل ىورو ءىفطصم دومحم ىعديو هنع كارتألا حزن نأ

 مهل ىلختي نأ مامإلا نم نويناطيربلا بلط :لاق ؛مهلبانق نويناطيربلا اهيلع ىقلأ يتلا

 بإو ةيوامو رامذو زعت ىلع ريشانملا ضعب اوقلأو ,ةبطعتو (؟) ةليلجو علاضلا نع
 علاضلا مامإلا دونج لخت مل نإ دالبلا هذه ىلع مهلبانق نوقليس ممنأ اهيف نولوقي

 «برضلل ادعوم 1336 ةنس بحر رهش نم عباسلا مويلا اوددحو «ةبطعقو ةليلجو
 روكذملا مويلا يف تءاج كلذل ,نكامألا هذه تلحأ ام مامإلا دونج نأ يهيدبلا نمو
 تقلأو ءامتركذ يتلا دالبلا عيمج ىلع اهلبانق تقلأو تارئاطلا نم ةريثك بارسأ

 تبرضو «نيدلو تلتقف 5 نم برقلاب ةعقاولا (باهش ةيرق) ىلع ًاضيأ لبانقلا
 ةلهآلا ةريبكلا ةنيدملا زعت يف امأو ,دونحلا نم ةعبرأ تحرجف (ةدعصلا رمع ةيرق)
 ليتق نيب صخش 300 وحن تغلب ذإ ًادج ةميسج ةراسخلا تناك دقف ناكسلاب

 ةيرق يفو «نيلحرو نيتأرما تلتق ميري فو ؛ءاسنلاو دالوألا نم مهمظعمو حيرحو
 ةلحاد نكت مل مهيلع اهلبانق تارئاطلا تقلأ يتلا ىرقلا هذه مظعمو .نيتأرما ةردانلا

 تاقرطلا ىلع سانلا رطمت تارئاطلا تناك لبانقلا ءاقلإ ىلع ةوالعو «راذنإلا يف

 «ليبسلا ءانبأب ًاميسج 0 صاصرلا ثدحأ دقو ءامتاشاشر صاصر نم الباو ةماعلا

 .رذنت مل يتلاو ترذنأ يتلا دالبلا يف رودلاو لزانملا نم اريثك لبانقلا تمده امك

 نم اميظع اعزج اوعزج هاصقأ نم نميلا يلاهأ نأب انثدحم انل ركذو

 ىلوتساو راسيلا تاذو نيميلا تاذ اهمامأ نودعي امنوري امنيح اوناكو ؛تارئاطلا
 مهسوفنو مهولق ىلع رعذلاو فوخلا

 ةيوام بلطن انرسو انلاغب انبكر ينايسلاب لحرلا اذه ثيدح انعمس نأ دعب

 «(نالخن عماج)ب اهئانثأ يف انرمم دقو ؛تارايسلا ريسل حلصت ةديج انمامأ قيرطلاو

 انرممو ,دحاو رتموليك وحن قيرطلا نع دعبت يتلا (نالخن ةيرق) يف ينبم مدق عماج وهو
 نب ذاعم روهشملا يباحصلا هانب نميلا يف ينب عماج لوأ وهو «(دنجلا عماج)ي ًاضيأ



 دحاسم ناهبشي نادجسملا ناذهو «ةنس 1300 نم رثكأ ذنم نميلا يلو امدنع لبح
 نكلو «نايعلل ةيداب ةريبك ذفاون هلو ليمجو ريبك وهو «دنحلا دجسم ةصاخو «زاجحلا

 .اريثك اهوهوشف ةئفدتلل ابلط ذفانملا هذه اودس دربلاو ءاوملا ءادعأ

 ىلإ ماكآلا ىلع ةيديدحلا تاقبطلا ضعب ةيوام ىلإ قيرطلا يف تدهاش دقو

 املك اهمجح لءاضتي ةريبكلا حاودألاو راجشألا ًاضيأ تدهاشو «قيرطلا يناج

 هبشي تابن كلانهو انه اهنع اضوع رهظيو ةدحاو ةرم بيغت نأ ىلإ ابونج انرس

 لوادجلا هذه هايم يرحب «نكامأ ةدع يف ةيرجح ًاروسْحَح ةينامثعلا ةلودلا لاجر اهيلع

 .(!!عستلا تايمحملا ىدحإ ةمصاع يهو ريميسملا ىلإ رامنألاو

 نسحأ انلبقتساف انراظتنا يف لماعلا ليكو تدحوف ةيوام ىلإ ءاسم انلصو
 لماعلا ءىجم مدع نع رذتعاو انلوزنل ًاصيصخ تدعأ راد ىلإ انذحأو لابقتسا
 ارحذ مكل هظفحو «لماعلا هللا قاع :تلقف .شارفلا حيرطو ضيرم هنإ :هلوقب انتلباقمل
 .انوعو

 ؟اهءاضق نومرت ةمدخ وأ ةجاح نم له :لاقف

 .هتدافو نسح ىلع هتركشو «ءيش ىلإ انب ةحاح ال :تلقف

 . هللا مكعدوتسا :لاقف

 .هللا نامأب :تلقف

 مدخلا ضعب هعمو لماعلا لجن اناتأ ىتح انع لماعلا لوسر بيغي داك امو
 مل ذإ عمشلا رون ىلع رهسن نأ انررطضا ةليللا هذه يفو ءًاعمشو اماعط انل نولمحي
 دحأو لماعلا نبا ةرهسلا هذه يف يئاقفر ناكو ءامب انللح يتلا رادلا يف ازاك دحب
 ًانمز ىضقو ابروأ دالب يف حاس دقو ؛ديمح دمحم هل لاقي ةيوام نم ثلاث لحرو هئابرقأ
 برغلا دالب نع هتادهاشم ضعب صقي ناك نميلا ىلإ داع املو ءاهعوبر يق اليوط

 نيذلا انئاسلح ىلع صقي ذحأ كلذل .هنوقدصي الو هنم نوءزهي اوناك سانلا نكلو
 امتاراطقو اهقدانفو اهعراوشو اهئانبو ابروأ رود ةمظع نع ائيشف ائيش مهددع دادزا

 بلطيو انب دهشتسي هركذ ائيش موقلا برغتسا املك ناكو خلا ..امتابرعو اهتارايسو

 .اهقصو يتأيس «علاضلا بونج يف بشاوحلا ةنطلس ةمصاع تناك :ريميسملا (1)



 بارغتسالاو ةشهدلا تناكو ؛همالك ىلع قداصن انكف مهمل ةقيقحلا نيبن نأ انم

 ينإو «ةيبرغلا ةيندملا نع ائيش نوفرعي ال نيذلا ءاطسبلا سانلا ءالؤه ىلع نايلوتسي
 .هارت نأ نم ريخ يديعملاب كعامسف «ةيندملا هذه نع ائيش مهتفرعم مدعل مهطبغأ

 ءاقتا ةيفيكو تارايطلا نع ةريثك ةلئسأ سانلا ءالؤه نم دحاو ريغ يل هجو دقو
 ةيفيك نأشب مهيلع اهتيقلأ يتلا ةريغصلا ةرضاحم اب ادئاز امامتها عيمجلا ىدبأو ءاهرش

 تناك تارايطلا نألف ةلئسألا هذه يايإ مهلاؤس يف ببسلا امأو «تارئاطلا ةمواقم

 قو «ةيناث مهل اهتمجاهمل رطخ يف مويلا اوناكو ءاقباس تيور امك ةدم لبق مهتمجاه دق
 ىلإ نووأيو ىرقلا نورجهيس ممنأب يل اوحرص مهنم ريثكو ادج نيقلق مهتيأر ينأ قحلا
 ةيناث ةرم لبانقلا ءاقلإب زيلكنإلا مهدده اذإ فوهكلاو جارحألا

 «نميلاب يتماقإ ةدم لك هب ينلمش يذلا يماسلا فطعلا ىلع هيف هركشأ :الوأ ىمامإلا
 هيف تركذ الوطم اباتك تبتك لعفلابو «تارئاطلا رش ءاقتا ةيفيك هل ركذأل :ًايناثو

 -:تارئاطلا ةمواقمل ةيتآلا طورشلا ضعب

 اهروهظ نيح تارئاطلا ةلباقمو برضلاب ةددهملا ىرقلا قوف عقادم بصن -1

 تارئاطلا هذه ةلباقمو ةعفترم ةنكمأ يف دنحلا نم ةيفاك ىوق دادعإ -2

 فئاذقلاب نورعشي امدنع نيرايطلا نأ يهيدبو .قدانبلاو تاشاشرلا صاصرب

 عافترالا اذه داز املكو ءءاضفلا يف نيعفترم اوقبي نأ نورطضي مهوح صاصرلاو
 .ةليحتسم لب ال «ةرذعتم مهفئاذق اهيلع نوقلي ىتلا فادهألل مهتباصإ تحبصأ

 ف ضرألا ىلإ اوسلجي نأ بجي مهوحن ةمداق ةرئاط سانلا ىري امدنع -3

 رخصلاو ناسنإلا نيب قرفي ال رايطلا نأل ؛ةكرح ةيأب اوموقي ال نأ بجيو .مهنكامأ
 .ناسنإلا ةكرح نم الإ راجشألاو

 هيلع بجيف رتم فلأ نم رثكأ ةعفترم ةرايط ىأرو ًايشام شيلا ناك اذإ -4
 نم ندأ ةرايطلا تناك اذإو ىراظنأ نع بيغت نأ دعب الإ كرحتي الو هناكمب فقي نأ



 نأ هنكمي ال رايطلا نأل ءالاح ضرألا ىلع حطبنت نأ دنحلا ىلع بجيف رتم فلأ
 هناكمإبف رتم فلأ نم ىدأ ناك اذإ امأو ءرتم 1000 ولع ىلع ناك ىتم فدمهلا ققحي

 .رثكأف رثكأ فدهلا ققحي نأ

 ىلع اوسبلي ال نأ برضلاب ةددهملا قطانملا يف نيلهألاو دنجلا ىلع -5

 نأ بجي لب ءرفصألاو رمحألاك ةيهازلا ناولألاب ةنولم ةسبلأ مهداسحأو مهسوؤر
 تاذ يه لاوحألا هذه لثم يف ةسبلألا لضفأو ءمهضرأ نول نم ةبيرق ةسبلأ اوسبلي
 ينأ يرورس يعاود نمو .ةندمتملا دالبلا يف دونجلا اهسبلي يتلا (يكاكلا) نوللا

 هتروص ممعو يباتكب متها مامإلا ةلالج نأ ةيلاتلا ةنسلا يف نميلا ترز امدنع تملع
 .لامعلاو ةيركسعلا عطقلا عيمج ىلع

 تلقو «دونجلا دحأل مامإلا ةلالج ىلإ يباتكب تعفدو اركبم تضمن حابصلا يف
 «ةعاطو اعمس :لاقف .مامإلا انالوم دي ىلإ كدي نم باتكلا اذه ملست نأ بحي :هل

 زوجي الو مامإلا دودح رخآ يه ةيوام نأل ءاعنص ىلإ مهجاردأ اوداعو دونجلا ينعدوو

 اوحوري نأ (ليفسلا) نيلهألل حمسي نكلو «تايمحمنلا دودح ىلإ اهاطختت نأ دنجلل

 .ضرتعم مهضرعتي نأ نود تايمحم او نميلا نيب اودغيو
 فوطأ تذعأو رادلا نم تلزنف ةديدش ةشحوب ترعش دنجلا تعدو امدعب

 ريمأ لبق نم لماع اهيلعو زعت ءاولل ةعبات يهو «ةريقح ةريغص ةيرق امب اذإف ةيرقلا يف
 فقوتت ةحيسفو ةريبك كرمدلا رادو «كرمجلل رادو فارغلتلل زكرم اهيفو ءزعت شيج
 نم اهبلحت يتلا عئاضبلا موسر يدؤت ثيح تايمحملا ىلإ امبايإو امباهذ يف لفاوقلا اهيف
 .ندع

 ينلقنتل لاغبلا ضعب يل رجأتسي نأ هيلإ تبلطو هماقم يف لماعلا ليكو ترز
 أثالث اهنم تيقتنا لاغب ةدع يل اوبلجف مزلي نم هترضح رمأ لاحلا ينو :جحل ىلإ
 ىلع جئاوحلا انلمحف رادلا ىلإ ترسو امتذخأو يجئاوح ليمحتل نينثاو يبوكرل ادحاو

 ف ةيوام عفاوش نم ةثالث اوناكو ددجلا يئاقفر عم ترسو ةشثلاثلا تيطتماو نينثا

 .ريميسملا ىلإ انقيرط



 '"اريميسملا ىلإ قيرطلا 4

 جحا ىلإ رفسلا نوديري اوناك نوريثك سانأ انعبت ىتح ةيوام نم جرخن دكن مل

 :لاقو باشلا اذه ينم برتقاف «ةيوس

 .ةيكرت ةمغن اهيف ودبت ةجهلب ءمكيلع مالسلا

 ؟ايناي تسل خألا ةرضح اي كنأ يل رهظي .مالسلا مكيلعو :تلقف

 ينامثعلا شيجلا يف نميلا ف اليوط انمز تيضقو «لصألا يكرت انأ الك :لاقف
 ىطاعتأ ترصو يل ًانطوم زعت ةئيدم تذختاو نميلا يف تيقب نيينامثعلا لاحترا دعبو
 .ةيراجتلا عئاضبلا ضعب بلحل ندع ىلإ بهاذ انأ نآلاو «ةراجتلا

 هذه ىلع قيفرلا ريح انل نوكتس هللا ءاش نإ ءكب الهسو الهأ :تلقف

 يناج ىلإ راسو يمالكب لحجرلا سنأتساف .ندع ىلإ رئاس ًاضيأ انأ ينأل قيرطلا
 لاقي زعت نم ةبيرق ةقطنم يف يرجحلا محفلا ةصاخو نميلا نداعم نع اريثك ينثدحو

 هنولمعتسي نيلهألا نإو كلانه نادوحجوم زاكلاو محفلا نإ :لاق (ةيرجحلا) امل
 مهكسقمتو ةئيدحلا ةيندملاب ذحألل مهليم مدعو نييناميلا رخأت نم يل اكشو «دوقولل

 .رومألا نم كلذ ريغ ىلإ ميدق ؛ءءيش لكب

 ةفاسم انرس .شيواج نيسح ىعدي هنإ :لاقف ,همسا نع لحرلا اذه تلأسف
 ًاقورعو ديدحلا نم تاقبط اهضعب ف تدهاش لالتو نايدو ف ةعاس فصنو ةعاس

 ريغ يهو دوقولل حلصت رجشلا نم ريغص عاونأ قيرطلا هذه يف رثكيو «زتراوكلا نم
 لوأ يه (ةجيردلا)و (ةيوام) نم نيتعاس ريسم دعب (ةجيردلا) ىلإ انلصو .ةرمثم
 وحن ءارولا ىلإ تفتلا ةزيجو ةفاسمب اهيلإ لصأ نأ لبقو «ريميسملا ناطلس دودح

 نيب اهتكرت يتلا ةذيذللا ةليمجلا تايركذلاب ىألم يسفنو دوسألاو روسنلا لقعم نميلا

 ةنيدم برغ لامش عقتو ؛جحل ةظفاحم لامعأ نم ءنّبت يداو ىلعأ يف ةعساو ةقطنم -:ريميسملا (1)

 «نبث ةيريدم بونجلا نمو ءةطيبقلا ةيريدم برغلا نم اهب طيحي ءًارتموليك 54 وحن دعب ىلع ةطوحلا
 نمز يف- ريميسملا تناكو ءزعت ةظفاحم يضارأ نم ءازجأ لامشلا نمو «نافدر ةيريدم قرشلا نمو
 ,جحل ةقطنم يف كاذنيح تناك تانطلس تس نم ةدحاو يهو ءبشاوحلا ةنطلس ركزم - فلؤملا ةلحر

 .13/31 ضرعلا طخو :44/22 لوطلا طخ ىلع عقتو



 يمأ عدوأو يتيبو ينطوو يلهأ رداغأ ٍنأك ترعشف ةليوطلا ةحايسلا هذه يحناوج

 :(!)يبرعلا رعاشلا لوق ددري يلاح ناسل ناكو «يبأو

 هعدوأ ال يتأوةيخحلاّورفص  يِغْدَويول يَدُوبَو ُهُمعُدَو

 يف الإ ةذل اهقوفت ال ةذلب يتايح مايأ نم اموي رعشأ مل ينأ تلق اذإ غلابأ الو
 عاونأ نم عون يأ دوجو مدع نم مغرلاب ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف اهتيضق يتلا مايألا
 يف باهذلاب مويلا تريخخ ولو ,ينطوو يلهأ نع ًاديعب يدوجو نم مغرلابو «ةيلستلا
 اهيف ءاعنصف :عيمجلا ىلع ءاعنص ىلإ باهذلا تلضفل ابروأ وأ اكيرمأ ىلإ ةلحر

 فافعلاو رهطلاو ىقتلاب عبشم اهوجو «لالقتسالاو ةيرحلاو ةنامألاو قدصلاو ةطاسبلا
 ابروأو اكيرمأ ءاوجأ فالخب ُهِلي لوسرلا ةنس ىلع ةظفاحلاو هللا ةعيرشب كسمتلاو

 .و و رفكو فيذحتو ةقدنزو بذكو شحف نم ةلاتقلا ةئبوألا عاونأ عيمجي ةءوبوملا

 ةريغص ةيرق :(ةجيردلا)و «قيرطلا ةلوهسل ءانع نودب (ةجيردلا) ىلإ انلصو
 امتاطلس ىعديو عستلا تايمحملا ىدحإ بشاوحلا ناطلس ىرق لوأ يهو «ةريقح

 ياشلا نم ًائيش اهيف انلوانت ةريغص ةرسمس ف انسلجو ؛عنام نب يلع نب نسحم
 انقيرطب انررمو ءبشاوحلا ةمصاع يهو ريميسملا ىلإ انريس انعبات مث اليلق انحرتساو
 ذحأي انددع ناكو ءانريس انعبات لب امب فقن ملف (ةحلملا) ىعدت ةريغص ةيرقب
 كلذلو «2/حيلشتلا نم فوخلاب ءرملا رعشي دالبلا هذه فو ءًائيشف ًائيش دايدزالاب

 يف ريسلا ىلع دحأ رسجبي الو ءطقف راهنلا يف ريستو ةوق دادزتل ةعمتجم لفاوقلا ريست
 امل نكلو عباصألا ىلع دعن ًارفن انك ةيوام نم انجرخ امدنعو ؛حيلشتلا ةيشح ليللا
 ددجلا قافرلا ضعب ىلإ تثدحت دقو صخش ةئام نم رثكا انغلب ريميسملا ىلإ انلصو

 نم يأ «نولوقي امك قرشملا دالب نم أيتآ مهضعب ناكو قيرطلا يف انيلإ اومضنا نيذلا
 ليثامتلاو ةميدقلا مهاردلاو تايداعلا نم ًاريثك مهعم نولمحي اوناكو ءبرأمو ابس دالب

 يف اهوعيبيل ندع ىلإ ءايشألا هذه نولمحي مهو ,ريمح مايأ ف رمرملا نم ةعونصملا

 ةينيعلا هتديصق نم (ه 420 ةنس ىفوتملا) يدادغبلا بتاكلا قيرز نب يلع نسحلا يبأل تيبلا (1)
 «سلدنألا ىلإ هترجه نم هلَمأ ام ققحي نأ لبق هلجأ وندب هروعش دنع سلدنألا يف اهلاق يتلا ةروهشملا

 . و

 ُهْعَمسَي سيل نكلو أقخ تلق دق 2 ُهْعلوُي لذعلا نإ هيلذعت ال
 .(حلش) :ناسللا .هْوُرَعو هبايث هويلسف قيرطلا عاطُق هيلع جرخ اذإ :ٌنالف َحلش (2)
 امو .خلإ..تاطوطخملاو فحتلاو راثآلا نم اهثارت مظعم نميلا تدقف - فسألا عم - ةقيرطلا هذهب (3)

 .ةنمزملا ةيداصتقالا تامزألاو داسفلاو لهجلاو عشجلا هيذغي ءهيلع وه امك لاحلا لازي



 عنميو تايداعلا هذمب متهي ىبحي مامإلا ةلالحلا بحاص ناك ول اذبح ايو ءاهقاوسأ

 لصت ام لك هيف عمجي ءاعنص يف ًاضرعم سسؤيو ةيعطق ةروصب نميلا نم اهجارخإ
 ضعب ىلإ اهضعب تعمُجو تظفُح ول نمثب ردقت ال يتلا تاكيتنألا هذه نم هدي هيلإ

 .ملاعلا يق اهل ليثم ال ةسيفن ةعومجم اهنم فلأتيف

 يلع نب نسحم ناطلسلا عم ثيدح

 !!اشورق اتنفح ألمي يذلا عم يشمن 1

 عنام نب يلع نب نسحم ناطلسلا انلباق ةزيجو ةهربب ريميسملا ىلإ لصن نأ لبق
 لدت بابشلا لبتقم يف لحر وهو همعو ءباش وهو همع نبا نم ةفلؤملا هتيشاح عم
 ناطلسلا انآر املو ؛هتريشع ءانبأ نم لاجرلا ضعبو «يحنز لصأ نم هنأ ىلع هتئيه
 :انلوقب هانييحو هوحن انرسو ًاضيأ نحن انلحرتف ءانوحن لبقأو هسرف (ةوهص) نع لجرت

 .مكيلع مالسلا
 ةقيرطلا ىلع ًاحفاصم هدي دمو «ماركإللاو ةمحرلاو مالسلا مكيلعو :باحأف

 .هتيؤرب نورورسم اننإ :هل انلقو ءهانحفاصف ةيبرغلا

 ؛مكلابقتسال تئجف مويلا انب ترم ةلفاق نم انيلإ نوتآ مكنأ تملع :لاقف
 يف ةقشملا هذه همشجتل انفسأ انيدبأو فطللا اذه ىلع هانركشف ءمكب الهسو الهأف

 :لاقف ءانليبس

 داوجلا اذه اوطتما اولضفت ايه ءانيلع بحاو ضرف مكماركإو انفويض متنأ
 داوجللا تيطتما نأ ىلإ رارصإلا لك َيلع رصأف ءكلذ تضفرف ؛هداوج ىلإ راشأو
 يناطلسلا بكوملا اذه يف ريميسملا وحن انرسو «هعابتأ دحأ داوج هترضح ىطتماو
 راد ىلإ انلصو نأ ىلإ انمامأ اوشم مث «ةيرقلا جراح ريميسملا لهأ انلبقتساف !ميظعلا

 اهانلخدف «نميلا رودك نيطلاو رجحلا نم ةينبمو مجحلا ةطسوتم راد يهو «ناطلسلا

 يهاشلا انل اومدق ثيح يناثلا رودلا ىلإ يرجح ملس يف اندعصو نيحتافلا لوحد

 ناطلسلا انكرت ىتح "نبلا رشق يأ" رشقلا برش نم يهتنن اندك امو ءرشقلاو
 نإ ةحارتسالا دعب مكيلإ دوعنسو ءنآلا اليلق اوحاترت نأ نوديرت امبر :الئاق فرصناو
 .هفطلو همركو هتدافو نسح ىلع فيطللا يطارقميدلا ناطلسلا اذه انركش هللا ءاش



 ةثامدب ركفن نحنو ءانتفرغ ىلإ انعحرف عوحرلاب انيلع رصأف ,جردلا لوأ ىتح هانعدوو
 مسا هيلع قلطي يذلاو ءاعيبر رشع ةعبسلا ةنس زواجتي مل يذلا باشلا اذه قالمخأ

 قوف اهعضي ةنولم ةمامعو هسفن هب رتسي ارزثم الخام دسجلا يراع وهو ناطلس

 «رزاملا الخام ماسجألا ةارع اوناك مهعيمجف هتيشاحو همع لاح ناك اذكهو هسأر

 ””عبصا مأب“ اندنع برعلا اهيمسيو ةعدقلا ةينانويلا قدانبلا نولمحي مهمظعم ناكو

 ةرارحلا نم مغرلاب مهف جرح الواهنع ثدحف مهتوقو سانلا ءالؤه ةحص امأو

 الو ةقرحملا سمشلا ةعشأ تحت نولوجتي ءاوتسالا طخ مكرق نم مغرلابو ةديدشلا

 يحاونلا نم ةيحان ةيأ يف دحوي الو ءضارمألا نم اهريغ وأ سمشلا ةبرضب نوباصي
 اناتأ ليللا فو .نونزحي مه الو بتكم الو ةسردم الو بيبط الو ءاود ال ةيحنا عستلا
 نيذلا هتصاخ ضعبو هايإو انلكأف ءاشعلا انل اوبلح هلوصو بيقعو ءنسحم ناطلسلا

 هذه ةريثك ثيداحأب باشلا ناطلسلا ىلإ تثدحتو ةيوس انترهس انيضقو هتيعم يف اوتأ

 :اهتصالخ

 ؟مكتنطلس ناكس ددع مك -

 ؟اودنحت نأ مكنكمي التاقم مك -س

 ؟اهدينحت نكمملا لئابقلا هذه لاحر ددع مكو -س

 .لتاقم فلأ رشع ةسمخ وأ ةرشع وحن اندنع -ج

 ؟يماظن شيج مكدنع دحوي له -س

 .برحلا تقو شيج سانلا لك لب يماظن شيج اندنع دحوي ال -ج
 يف لفاوقلا اوبلسيو نمالاب اولي نأ مكعابنأو :مكتيغرل نوحمست اذامل تن

 ؟تاقرطلا

 ىّتمو لامعألا هذ نوموقي ءايقشألا ضعب نكلو ىف حمسن ال نحن عم

 .مهيدؤن مهانفرع

 ؟زيلكنإلاو متنأ فيك -س



 انل نوعفدي مهو «باحصأ مهايإو نحنو ءانلبق نم انيبأ باحصأ زيلكنإلا -ج

 بيحرتلل كلذو انلوصو نيح عفادملا نوقلطي ندع ىلإ انبهذ اذإو ءرهش لكًاشاعم

 !انب

 ؟مامإلا عم مكلاح فيك -س

 هضرأ ُِق مامإلا لامعو انضرأ ُُق نحن ىءاطع الو ذحأ ال ةنسح انتلاح 2

 .انعيمج ىنفن ىتح مهيراحن هللاو ,مهيراحن اندودح ىلع اوزواحجت اذإف

 نوفاخت الأ ؟نيملسملا مكناوخإ اويراحت نأ نوملسم متنأو مكل زوجي له -س

 !هللا موي نمو هللا

 نوفاخي ال مالظ موق مامإلا لامع نكلو «هموي نمو هللا نم فاخن هللاو -ج
 ؟ءيشب مهلماعن نأ ديرن ال نحنو هللا

 ؟ءاعنص مترز لهو «مامإلا نوفرعت له -س

 نم ريثكلا ءيشلا انعم اننكلو «مامإلا انرز الو ءاعنص فرعن ال الك -ج
 بلقلا بيطو نيدتم لحجر هنإ ىلع نوعمجب لكلاو ؛هئادعأ نمو مامإلا ءاقدصأ

 .مهايإو نحن انمهافت انكل هلثم هلامع ناك ولف «هلثم اوسيل هلامع نكلو «ةيعرلا بحيو

 ؟زيلكنإلا بناجألا ىلع نيملسملا برعلا مامإلا لامع نولضفت الأ -س

 ؛تاقافتا زيلكنإلا عم انؤابآ دقع دقو ءدحاو ىلع ادحاو لضفن ال نحن -ج

 .مهعم نحنف تاقافتالا هذه ىلع نيظفاحم زيلكنإلا ماد امو

 نم لضفأ وهو هعم اوقفتت نأ نويغرت الأ مكعم مامإلا قفتا اذإو -س

 ؟زيلكنإلا

 انيلع سيلو ءدحأ ةليبق انسل اننأل ءاضيأ زيلكنإلا براحنو هعم قفتن هللاو 3

 .يقيقحلا انناطلس وهف اشورق انفك الي نمف «ناطلس

 !؟هل نوعضخت لهف اشورق مامإلا مكل عفد اذإ -س

 انيتأ اذإ ايناثو «ةنيهر انم بلطي ال نأ الوأ :نيطرشب نكلو .هل عضخن معن -ج



 ؟ةءارقلاو ةباتكلا نونقتت له -س

 ..أرقن الو بتكن ال !الك -ج

 ؟رمعلا نم مكل مك -س
 ! لونا لا

 ؟سرادم مكدنع دجوي له -رس
 .دجوي ال !الك -ج

 ؟ةبلطلا ملعت ةمئأ دجاسملا يف دجوي له -س

 ةءارقلا لافطألا يأ (لاهجلا) ملعي مامإ دجسم لك يف دحوي معن جا

 .ةباتكلاو

 :لوقي نميلا مامإ
 بصقلا يبعشو انأ لكآ نأ لضفأ

 !دذلبلا هذه ف اذخاو ايبنجا ىرآ نأ ىلع

 نإ :هل تلقف «زيلكنإلاب هتاقالعو مامإلا نع ةريثك ةلئسأ ناطلسلا يبلأس
 ندع ربتعيو "ندع ىتح" تايمحملا يفو نميلا ف زيلكنإلا ةطلسب فرتعي ال مامإلا

 6 صرمفلا بقري وهو ؛قح نودي نميلا نم زيلكنإلا هعطتقا نميلل اممتم اءزج

 .تايمحملا عيمجو لدع ديعتسي

 يأ- (بحاصلا) لتاقي نأ مامألل نكع الو ءادج بعص كلذ :لاقف

 نم هعم يشمت لئابقلا لاجر عيمجو «شورقو تارايط هدنع بحاصلا نأل -زيلكنإلا
 .هلاحرو مامإلا لتاقتو هشورق لحأ

 ؟يلصأ وه امو ٌتيتأ دالب يأ نم :يبلأس مث

 ام قدصي ال داكو اريثك بجعتف «راصتحاب يدالب ةصقو يبصق هل تيورف

 :لاق م «عمسي



 ؟ندع يف ىقبت نأ ديرت لهو

 رفاسأف (قيفوت روب) ىلإ ةنيفس دحأ نأ ىلإ مايأ ةعضب يضقأس ءالك :تلقف

 .اهيلع

 ندع مكاح يأ ,ندع يف (بحاصلا) لباقتس كنإ كش ال :لاقف
 .يزيلكنإلا

 .هلباقأ ار :تلقف

 .يب ةداهشلا نسحت نأ ءاجرلاف كش نودب ينع كلأسي فوس :لاقف

 .هللا ءاش نإ :تلقف

 نم تضهنف «ميرحلا راد ىلإ بهذو يتفرغب ناطلسلا ينكرت ثيدحلا اذه دعبو

 قبلا موجملا ًايناثو ءرحلا ةدش نم الوأ ,نكمتأ ملف مانأل شارفلا ىلإ تبهذو يدعقم
 نأ تدرأو كلانه هتعضوو حطسلا ىلإ تدعصو يشارف تلمحف .ًفينع ًاموجه َيلع
 هبارضأو نسحم ناطلسلا يف ركفأ ترصو ءرحلا ةدشل ًاضيأ مونلا نم نكمتأ ملف مانأ

 زيلكنإلا مهقش لئابق خويش الإ ةقيقحلا يف اوسيل مهو «تايمحملا نيطالس نم
 محل اوعضخف مهتاياغو مهتدارإ ذيفنتل اياطم مهتولمعتسي اوراصو ضعب ىلع مهضعب
 يل مامإلا ةلالج لوق ذئتقو ينهذ ف رمو .لاملا ف مهعمطو مهلهجو مهسوفن رغصل
 بناحألا لواح ول ينأب هيزن اي دكأت :بناحألا نع هايإو ثدحتأ تنك امنيب ةرم
 بصقلا يبعشو لكآ نأ لضفأ ينإو ءانرخآ نع ىنفن نأ ىلإ مهتلتاقل نميلا لوخد
 .دالبلا هذه يف ًادحاو ًايبنحأ ىرأ نأ ىلع ةايحلا ىدم "ةرذلا بصق يأ"

 بدلا بقارأ ةرات تنكو ءىركلا ينفج قذي ملو لاح أوسأ ىلع يتليل تيضق

 تلزن رجفلا غَزب املو ءءامسلا يف نازيملاو ايرثلاو رغصألا بدلا نع ثحبأ اروطو ربكألا
 حطسلا ىلإ يجاردأ تدعف ةقلغم رادلا باوبأو اماين عيمجلا تدحوف رادلا ىلإ

 - هللا هظفح- ناطلسلا نكلو «هتيشاح نم دحأ وأ ناطلسلا مايق بقرتأ ترصو

 نم ضهني نأ مدخلا نم دحأ رسجي ملو سمشلا عولط دعب ام ىلإ مونلا يف رخأت
 حارو يسفن تحرفناف همدخ ضعب يداني هتعمس اريخأو ,ناطلسلا جعزني الثل هشارف
 «بابلا يل حتفي نأ مهدحأ ىلإ تبلطو رادلا ءانف ىلإ لاحلا يف تلزنو ؛ينع بركلا

 الزنم نيرشعلا ىلع اهلزانم ديزت ال ةريقح ةيرق امب اذإف «ةيرقلا ىلإ تحرخو «هحتفف



 ال ريغص عماج الو .راودأ ةثالث اهضعبو نيرود اهضعبو رجحلاو نيطلا نم ةينبم
 تدحوف رادلا ىلإ تدع ريصق فاوط دعبو .ًاصخش نيسمخ نم رثكأ عسي
 ضعب انل بلجف ضرألا ىلع انسلج مالسلاو ةيحتلا دعبو ,يراظتنا يف ناطلسلا
 كلذب نذأف رفسلاب يل حمسي نأ ناطلسلا تنذأتساو ءانبرشو انلكأف ماعطلا مدخلا
 امدنعو ءفطللا اذه ىلع هتركشف .جحل ىلإ ينلقني نأ ةصاخلا هترايسب يل رمأو

 ءانثلا موزلب ناطلسلا ٍنركذ هريغو شيواج نيسحك قافرلا ضعب عم ةرايسلا تيطتما

 .حيبقلا فيلكتلا اذه نم يسفن تزامشاو اريخ هتدعوف ,ندع مكاح ةرضح يف هيلع

 ذإ ءملح يف يسفن تلخف ابن ضرألا بهنت ريميسملا نم ةرايسلا انب تراس
 قاش ليوط رفس دعب تارايسلا بوكر ىلإ دوعي امدنع ناسنإلا رسي نأ يهيدبلا نم

 ىلإ انلصو اننأل «ةعرسب انترايس ريس -!فسألل ايو- لطي مل نكلو «لاغبلا ىلع
 اهعفدنو اهنم لزنن نأ ىلإ انرطضاو ليقنلا يف ناطلسلا ةرايس تفقوف رعو ليقن
 تقرغتسا دقف ليقنلا اذه رصق نم مغرلابو «ليقنلا ىلعأ ىلإ انلصو ىتح انيديأب
 ةيناث ةرايسلا انيطتما ليقنلا ةمق انغلب املو ,نمزلا نم ةعاس وحن انعم عفدلا ةيلمع

 مث «لابجلا يف ريست ءدبلا يف انقيرط تناكو «ةدئاز ةعرسب مامإلا ىلإ انب تعفدناف

 ءانثأ يف اندهاشو (ميكدلا)و (قدنخلا) يتيرقب انررمو ؛لوهسلاو نايدولا ىلإ انطبه
 ريستو نايدولا ضعب يف عبنت ءاملا نم ةريغص عيباني انيأرو «ةرذ ةسورغم الوقح قيرطلا
 اهدم ةيفارغلت أطوطخ انيأر (ميكدلا) ٍقو «ةيناث ضرألا فوج يف روغت مث ةليلق ةفاسم
 دحويو (ةعقشلا) ىلإ انلصو نأ ىلإ اهبناج ىلإ انرسف ؛كرتلا عم محيرح مايأ زيلكنإلا
 زوملا نم اريثك ائيش (ةعقشلا يداو) يف تدهاشو «نييناطيربلل ركسعم (ةعقشلا) ف
 يرجي ءام نم ىقسي اهعيمجو «ةرمثملا ريغو ةرمثملا راجشألا ضعبو ةرذلاو ليخنلاو
 .ريميسملا نم اهيلإ

 عستلا تايمحملا ربكأ يه جحلو ,ةعاس فصنو نيتعاس ف جحل ىلإ انلصو
 .ةعاس فصنو نيتعاس ف اهيضارأ عيمج انزتجاو ءاهمظعأو

 يف ةرايسلاب ناسنإلا اهزاتجي ىتلا تايمحملا وأ تانطلسلا هذه نم تكحض
 يف يوسنرفلا بادتتالاب ةلومشملا لودلا تقولا سفن يف تركذتو «تاعاس عضب
 نيسح قيفرلا ينلأسف ؛يلابب رطاخلا اذه رم امل كحضلا نم تهقهقو «ةيروس
 يزيلكنإلا بادتتالاب ةلومشملا لودلا ةصق هيلع تصصقف !؟ككحضأ اذام شيواح
 .كحضلا ةرثك نم ًاضيأ وه هيلع ىمغي داكف يواسنرفلاو



 اباتك ناطلسلل لمحي ناكو ءناطلسلا يارس ىلإ جحل يف انترايس قئاس بهذ

 ةيداب بضغلا تامالعو ىتأ اريخأو ءاريثك هبايغ لاطف ءريميسملا ناطلس هبيسن نم

 !؟يبحاص اي كبضغأ ام :هل تلقف .ههحو ىلع

 دبع ناطلسلا جحل ناطلس هبيسن ىلإ باتكب ثعب انسحم ناطلسلا نإ :لاقف

 عاتبا يكل الاير 15 غلبم "قئاسلل يأ" يل عفدي نأ هنم هيف بلطي لضف لآ ميركلا
 .ائيش يل عفدي نأ ضفر ميركلا دبع ناطلسلا نكلو ريميسملا ىلإ ٍيدوع لحأل ًانيزنب

 نأ انيلع بحاولا نم راصو انه ىلإ انتلصوأ تنأ يبحاص اي سأب ال :تلقف

 ةيده ءارشو نيزنبلا ءارشل لاملا نم ًاغلبم لاحلا يف هتحفنو كل نيزنبلا ءارشب نحن موقن
 .انفرصناو هانعدوو ءنسحم ناطلسلل ةريغص

 يارسب انررمو «دالبلا يف اليلق انفطو «ةريبك ةرسمم يف انتاجاح انعضو
 ةبترمو ةفيظن اهاندجوف قاوسألا يف انفطو «نقتم اهؤانبو ةريبكو ةليمج يهو «ناطلسلا
 ىعدتو عستلا تايمحملا ربكأ يه جحلو «ةينطو تالوصحمو ةيبنجأ عئاضب اهيفو
 ىلإ فالآ ةثالث اهتحاسمو ءسفن فلأ 350 وحن امناكس ددعو (ةطوحلا) اهتمصاع
 «باصنأو «نيبأو .جحلو «ءارقشلاو ؛ةطوحلا :امتادلب مهأو «عبرم رتموليك فالآ ةعبرأ

 بشاوحلاو ةلدابعلاو عفاويلاو قلاوعلاو لضفلا لآ اهلئابق مظعأو «نابحو «ريميسملاو
 تايلقأ دحويو «عفاوشلا نم مهمظعمو «نيملسملا نم امناكس عيمجو ,ةحيبصلاو

 تااللصاح امأو «دويزلاو نييليعامسإلاو نييرفعجلاو فانحألاك بهاذملا رئاس نم ةليئض

 اهتموكح تاقفنب موقت ال امتالصاح نكلو «نبلاو دولحلاو اهعاونأب بوبحلاف :جحل
 نم تارهاشم تايمحلا عيمج نيطالسو جحل نيطالس لوانتي كلذلو ءاهتيطالسو

 اهعفدي ةرهاشم ربكأ يهو .ةيبور 0 وحن جحل ناطلس ةرهاشم غلبتو «نييناطيربلا

 .علاضلا ناطلس املوانتي ةيبور ةئامعبرأ وحن ةرهاشم لقأ غلبتو ءنيطالسلل زيلكنإلا

 «عقاويلاو «لزاوعلاو ءيدحاولاو «قلاوعلاو ,ةحيبصلا يهف :تايمحملا ةيقب امأو

 .بشاوحلاو «يبيطقلاو .يولعلاو

 عضخي الو ءاناطلس هسفن ربتعي خيش لك «نوريثك خويش دالبلاو لئابقلا هذملو
 وهو عيمجلا ناطلسل ًاسأر عضخي لب «نيطالسلا وأ خياشملا نم هنم ربكأ ذوفنل

 بسح هرماوأ ذفنيو رهش لك سأر يف ةرهاشم هنم لوانتيو «يزيلكنإلا ندع مكاح
 نيطالسلا ءالؤه لعج ام اذهو «بتارلا عطقو طاقسإلل ةضرع نوكي الإو «هتئيشم



 هتاياغ ذيفنتل مهلمعتسي يبنحألل ءالذأ اديبع اوراصو مهمعتاو مهسفنأ ةزع نوعيضي

 الو ةملك مهل عمتجت ال تح سئاسدلا مهنيب سديو ضعب ىلع مهضعب طلسيو

 يف اهيلإ تلصوف ندع ىلإ ةرايس تذحأ جحل ةنيدم يف يقاوط تمهتأ نأ دعب

 يف رظتنأ نأ تررطضاو "ليتوأ دنارك" قدنف ىلإ اوت تبهذو نمزلا نم نيتعاس وحن
 قيفوت روب ىلإ ينلقنت ةنيفس تدحو ىتح مايأ ةثالث ندع

 .تارايسلا قيرط نع ارب ةرهاقلا ىلإ ًاسأر تدع اهنمو



 ةمئاخلا

 ريذحتو حصن

 ةرضح رظن تفلأ نأ -يبرع ملسم لحرك- ينيدلاو ينطولا يبحاو نم ىرأ
 عماطملا ىلإ ميركلا هبعشو ذاذفألا هلاحرو نيدلا ديمح يحي مامإلا ةلالحلا بحاص

 نأ هحراخو نميلا لحاد يف ةددعتملا تالحر يف تظحال دقف «نميلا يف ةيبنحألا
 يقارغجلا هزكرمل ًالوأ :ديعسلا رطقلا اذه وحن ةهجتم ةيرامعتسالا لودلا ضعب راظنأ

 ةيعارزلا هتورثل ًايناثو .ندعو بدنملا باب زاغوبو رمحألا رحبلا ىلع مكاحلا

 مهنأل نيرمعتسملاو رامعتسالا بيلاسأ نولهجي نميلا لهأ مظعم نأ نظأو .ةيعانصلاو
 يف انيبرتو انأشن نيذلا نحن هاندهاش امك -دمحلا هللو- هب اولتبا الو هودهاشي ىل
 امنيح ةيرامعتسالا لودلا نأ ليثمتلا ليبس ىلع ركذأ ينإو .انرافظأ ةموعن ذنم هدهم

 مساب قيرطلا ديهمتل ةفاشكلا اهدونج لاسرإب أدبت راطقألا نم رطق يف عمطت
 ينبتو ءابطألا نم تاثعب لسرت امنأ يأ ءنيدلاو ةمحرلاو ةقفشلاو ةيناسنإلا
 نيملعملاو نيرشبملاب ثعبت مث .خلا !!ةماعلا ةحصلا ىلع ةظفاحملا يف ًابح تايفشتسم

 ةريغ مهتاقبط فالتخنا ىلع سانلا نيب مهموم رشنب نوءدبيو سئانكو سرادم نونبيف
 قىمو ؛هعئالط مه ءالؤهو رامعتسالا حوتف لوأ يه هذه !!ميلعتلا رشنو نيدلا ىلع
 ف قحلا نأشلا ةبحاص ةلودلل ريصي تايفشتسملاو سئانكلاو سرادملا تسسأت

 لحدتت ةلودلا هذه ىرت دالبلا يف ةرداب تردب املكف ءاهاياعر ىلعو اهيلع ةظفاحلا

 .مهتاسسؤمو مهلاومأو اهاياعر حاورأ ىلع ةظفاحملا راتس تحت رمألا يف

 سيل هنأ الإ تاثعبلا هذه نم ولخ رضاحلا تقولا يف نميلا نأ ركنأ ال انأو

 ءامسأ تحت ءاعنصو ةديدحلا يف نيسدنملا مهيانذأو بناجألا لاجر ضعب نم اولخ

 .ةنيابتم تاياغو ةفلتخم

 عئالط مه ممتأل مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح رظن تفلأ سانلا ءالؤه ىلإف

 .مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضحلا يتحيصن يه هذه .هدالب ف نيرمعتسملا



 تاياعدلاب اوذعأي ال نأ يهف مهتفاحصو برعلا باتك ىلإ يتحيصن امأو

 نم ةاقتسم اهلك لب ال اهمظعم نأل رخآو نيح نيب نميلا نع رشنت يتلا رابخألاو
 .مهسوفن ْف ءيشل اهتعمس نوهوشيو دالبلا هذهل نوديكي نيذلا محيانذأو بناحألا
 ءارو نم هللاو .ةماعلا ةمدخلا الإ ةلحرلا هذه ريرحت نم تدصق ام ينأ هللا ملعيو
 .دصقلا



 ةلكولا ةقق





 هللا ]وده وجملاو امم
 بيطخلا نيدلا ردب دمحم بيطلا يبأ دلاخلا رعاشلل

 باتكلا نوضغ يف رونلا فجر

 يللا ىلع ءايضلا نم قاور يف

 ابوشم هيف ءابهلا ىلاعتي

 يقلب راد نع هيزن ثدح تاه

 بصلا قلف يف مامغلا تيأر له

 ىجزي دهده حاج اهيلعو

 ٌجوم كداؤف ىلإ ىواهتو

 فن يفو نوجشلاب تددرفف

 للا ىلإ اونعت هوجولاو ابس

 اراهنلا يف جضت قوس نيأ

 ا حورملاو

 اوجضو نيرداس سمشلا اودبع

 اموق فزعلاو روخبلاب اومغفأ

 ىجحبن مئاسمتلاو جيزاسسمألا

 بلاغت نوقفلا رثؤي يذلاو

 ىءارت تاد

 باحصلا بكر روطسلا يف ىشمو

 باكرلا فلخ باكرلا دوقي ل

 بارسقلا تحت لايجألا لالظب

 باجعلا بيهرلا اهروس نعو سس

 بايغلا دنع راونألا جهوو حس

 بابحألاو باحصألا ثيدحب

 بارخلا فلخو ىحضلا لالخ نم

 باجحلا فلخ جضي توص كس

 باقحألا ةدجس لظلا يفو ه

 بايحلاك هليل راونأو ت

 يباخو ءىصخ اهنيب اًفرغ

 دوضغ يف سمشلا ىؤر نم

 . .باوصلا ناكم مهميشايخ يف

 بابقلا غرف ىلع ٍتامهبم

 باملا نسحو ةرس ىلعه



 يللاو برأم دس نع ثّدح تاه

 سيسح يف هايملا ربيرخو

 تءارت ٍنولا نم اياقبلاو

 كججزلا لمازلاب دونجلا ريثزو
 يلايللا ديعي نأ هللا لأاساو

 بايترا دعب خيراقلا دريو

 نوجش ثيدحلا يفف ثدح تاه

 رألاب برضت تحرف اًعرذ تقض

 ىجنزي كداؤف يف دوجولاو تحر

 ايحتلا ينم كيلإ يقيدص اي

 انيب داهجلاو ملعلاة يآ

 بايعلا داوس ىلع بابع ل

 يباورلا نذأمصي ريده نم

 باترم عّررم ردج يف

 بارحلا عامتلاو رانلاب فاس

 باييلا داوس ىلع ِتاقرسشم
 باسيغ دسعب بابحألا دريو

 باجع ثيدح ىلع باجعو

 باعملاب يردزستو اًروصه ض

 باجعإلاو ءاشلا يآو ت

 باتكلا رسبح فويسلا لظو َُك



 برم ىلإ رفسلاب نذإلا

 هبتك ام ضعب علاطأ تنك 1927 ةنس لئاوأ يف ىلوألا ةرملل نميلا يترايز لبق
 دحأ مل -فسألل ايو- ينكلو «ةلحرلا كلتل ادادعتسا نميلا نع نويقرشلاو نويبرغلا
 نأ ىلع تلّوعف ؛ديعسلا يبرعلا رطقلا اذه نع ةيفاكلا تامولعملاب ترفظ الو «يتلاض
 ةركفلا هذه لعفلاب تقبطو ءاهيلإ لصأ امدنع دالبلا هذه لاح نع يسفنب ثحبأ

 ٍقادهاشم موي لك لجسأ تنكو ءامترداغ نأ ىلإ ةَديَدُحلا ءانيم يامدق تئطو ذنم

 .ءاّرغلا (ةريزحلا ةديرج) يف ةلحرلا هذه ترشن دقو ءصاخ رتفد يف

 تاب فارشأ نم اًدحاو تلباق ةلحرلا كلت يف ءاعنص ىلإ تلصو امدنعو

 عماجو ؛ءسيقلب مرحم نعو «برأم نعو ءدسلا نع ةيلايخ اًصصق يلع صقو
 تعلاط دق تنكو .خلا...خلا..نحلاب نوكسملا فرجلاو «ةروحسملا زونكلاو ؛ناميلس

 كرحتف نكامألا هذه نع ائيش ناديز يحرج موحرملل "مالسإلا لبق برعلا خيرات" يف
 ةلالج نم تبلطف كانه ىلإ رفسلاو ةرماغملل فاشكتسالاو عالطتسالا بح يف
 اذه :هتلالج يل لاقف ,فيرشلا اذه ةبحصب دالبلا كلت ةرايزب يل حمسي نأ مامإلا

 مل نكلو «دالبلا كلت ةيؤر ىلإ قوشلا يب دازو ءضضم ىلع ٌتكسف .ناكمإلاب سيل
 هذمي مايقلا نم ينكمت مدعل ةّصغ يسفن فو ءاعنص ترداغو .تدرأ ام يل متي

 .ةرايزلا

 يل نذأي نأ مامإلا ةلالج ىلإ تبلطو ةيناثلا ةنسلا يف نميلا ىلإ ترفاس مث
 لئابقلا نم دالبلا كلت لهأ نأل ,ناكمإلاب اذه سيل :لاقف .برأم ىلإ ةلحرب مايقلاب

 تقولا يف كانه ىلإ بهذي نأ نميلا نع بيرغ لجرل نكمي الو «ةندمتملا ريغ ةيودبلا
 مل حيرصلا باوجلا اذه ىدلف «مالكلا كلم كولملا مالك نأ يهيدبلا نمو ءرضاحلا
 بهذأ نأ ةديكأ ةبغر بغرأ تنكو «باوجلا اذمب عنتقأ مل ينكلو «ةفش تنبب سبنأ

 امب مامإلا حراصأ نأ رسجأ مل ٌيكلو ءٍتايح دقفل يباهذ ىدأ ولو يتيلوئسم ىلع

 كلت سفن يف نميلا ترداغو ءابيثك انيزح هيدي نيب نم تفرصناو يسفنب لوجي ناك
 .لاحلا هذه ىلع انأو ةنسلا



 هزكرم ناكو «لامعلا دحأب تعمتجاو ةئلاثلا ةرملل نميلا ترز ةيلاتلا ةنسلا فو

 ىلإ قوشلا يب مدتحا امث دالبلا هذه نع صصقلا ضعب ىلع ّصقو «برأم نم اًبيرق

 يبلط درف يمزعب مامإلا ةلالج تحتافف ءرمألا ىدأ امهم كانه ىلإ باهذلاو ةرماغملا
 طخب ةقيثو بتكأ نأ دعتسم ينإو ؛يتيلوئسم ىلع بهذأ ينإ :هتلالخل تلقف «فطلب

 انأ يفأو يمد ترده يفأ اهيف ركذأو ؛هتلالج قتاع نع ةيلوؤسم لكامب عفرأ يدي

 .تكله وأ تلتف اذإ يمدب بلاطي نأ دحأل قحي الو ءيفلظب يفتح ىلإ يعاسلا
 0 ىلا نكلو

 ا أم ةيؤرل قوش يسفن

 «1935 ةنس رخاوأ يف ةريخألا ةرملل امترز مث «تاونس عبس ةرملا هذه يف تبغو
 يتبغر هل تيدبأ ,:ةصاخ ةولخ يف مامإلا ةلالج يدي نيب لوثملاب تفرشت امدنعو

 :باجأو «ةفيطللا ةفورعملا هتماستبا هتلالج مسبتف «ةرملا هذه برأم ةرايزب ةديدشلا

 يف ال ملح يف ينتبسحو اعاعش يسفن تراط ةملكلا هذه يعامس دنعو «(!)ابَحْرَم
 دقل :لاقو «يرورس هتلالحج كردأف ءجرقلا ةدش نم يمالكب طلخأ ترصو ةظقي

 ال لاوحألا لك ىلع نكلو «نئاهرلا تدأو تبرأت لوح يلا لئابقلا عيمج انل ثعضح

 نم سأب ال نكلو «ةيعيبطلا ةرطفلا ىلع لازت ال اهنِإف «لئابقلا هذه ىلإ اريثك نكرُي
 .ةرملا هذه برأمل مكترايز

 تامالع يهجو ىلع تدبو يرورس فعاضت ديكأتلا اذه تعمس امدنعو
 ريبعتلا نع رصاق يناسل كإ :هتلالح تبحأو «ليزحلا ركشلاب نورقملا ريثكلا حايترالا

 .ليمجلاب فارتعالا نم يبلقو يسفن يف لوحي امب

 رثكأ حاصفإلا ىلإ كل ةحاح الو ,كهحو ىلع اذه انكردأ اننإ :هتلالج لاف
 «فارصنالا يف هتلالح تنذأتساو ليزمللا يركش ترركف تدع انهو ءكلذ نم

 .احرف ريطأ داكأ انأو ةداعسلا راد نم تحرخو

 مايأ ةعضب دعبو 1355 ةنس «نابعش رهش نم رشع عباسلا مويلا كلذ ناكو
 لبقو ءدعولا بسح الاح برأمل بهذأ نأ هتنذأتساو مامإلا ةلالح ةرايزل تبهذ
 .يرمعلا عم اوعجارت «سأب ال :ةيعيبط ريغ ةجهلب ينباجأف ,ناضمر رهش لوخد

 .قفاوم :ينعت ةيناعنصلا ةيماعلا ةجهللا يف اَبحْرم (1)



 مامإلا ةلالج نأل اًرس رمألا يف نأ لاحلا يف تكردأو «باوجلا اذهل يسفن تّضبقناف
 «فطلب اهنم صلختي نأ ديري امدنع الإ يرمعلا ىلإ هذهك تاعجارم لوحي ال

 ءيش لك وه راصتخالابو «ءانمألاو ءارزولا سيئرو هتلالج ناويد سيئر وه يرمعلاو
 ةقيقحلا يف وهو «ةريبكلاو ةريغصلا رومألا عيمج يف هتلالج هيلع لوعيو «مامإلا دعب
 .صالخإإلا لك اهو هل نيمأو صلخمو .هدالبو همامإل بح لضاف ملاع (يكذ لحجر

 دب ال نكلو «ةلاحإلا هذه نم سفنلا شمكنم انأو روصنملا ميتخملا نم تجرخ
 ىلع أرط يذلا ام يف ركفأ انأو رادلا ىلإ ترسو «لاوحألا هذه لثم يف ناعذإلا نم

 ءزغللا اذه لح نم نكمتأ ملف ؛ةلحرلا هذه نع ينفرصي نأ دارأ يحرإلا را

 راوزلاب ةصاغ تناكو ؛يرمعلا راد ىلإ تبهذ ىتح حابصلا حبصأ نأ امو
 يف تنذأتساو «ةبوعصب اهيلإ يقيرط قشأ نأ تنكمت ينكلو ءلاغشألا باحصأو

 لمجأ يب هترضح بحر ىتح نيعلا ىلع ن نيعلا عفن تداك امو يل اونذأف هيلع لوحدلا

 «نيبيط «نيريخي ؟متنأ فيك ءءاج دق نم هللا ايح :الئاق شبو شهو «بيحرت

 ؟نيحرتسم

 .هّمأو لاح نسحأ ىلع هلل دمحلا :تلقف

 ؟اهءاضق نومورت ةجاح نم له :لاقف

 ىلإ يتلحر نأشب مكيلإ ثدحتأ نأ مامإلا انالوم ةلالج رمأ دقل ءمعن :تلقف

 لحدت ل دالبلا هذه نأ مكيلع ىفخي ال نكلو «كلذب ينورمأ دقل معن :لاقف

 نع ءايرغ سانأل مهنيب رفسلاو ءلَحّيلا ودبلا نم اهلهأو ءاّئيدح الإ مامإلا ةعاط ف
 .راطخألا نم ولخي ال رايدلا

 ردقأ ينأو «يرافظأ ةموعن ذنم امتدجي نبا ينأل «راطحألا ينم ال انأ :تلقف

 نوكردي الف «نميلا لهأ سابل وأ «مهسابل نسل نأ يعسوبو ,ودبلاك ملكتأ نأ

 .يرمأ ةقيقح

 .لماعلا ةقف هرب نوبهذت اًذِإ :لاق رارصإإلا اذه هترضح ينم ىأر املو

 ؟اذه لماع يأو :تلقف



 .ضيرم هنأل يوادتلل انه ىلإ ةدم ذنم ءاج دقف «برأم لماع :لاقف

 .هتفايض نسحو هفطل اًركاش تفرصناو هتعدوو «سأب ال :تلقف

 ايرالملاب اباصم ناك هنأ يل ليقف «لماعلا نع ءاقدصألا ضعب نم تملعتسا

 يضاقلاب تعمتجلا تامولعملا هذه ىلع يلوصح دنعو ءامامت اهنم يفشو ىوادت دقو

 ايف .دمحلا هللو هضرم نم ىفش دق لماعلا نإ :هل تلقو «ةيناث ةرم يرمعلا هللا دبع

 ءابحرم) :لاقف ءناضمر رهش لحدي نأ لبق رفسلا يف عارسإلا موزلب هنورمأت ول اذبح

 .كيحج يأ (يهان

 ,لماعلا ىأر دق ناكاذإ هتلأسو هيلع ةركلا تدعأ مث مايأ ةعضب تبغو
 اًدحج ظاتغم انأو تفرصناو هتكرتف .هتلباقمب ةيناث ةرم ندعو هنكلو ءبلسلاب باحجأف
 رظن يف هل ةميق ال تقولا عايض نم انظيغي ام نأ فسألل ايو نكلو «رمألا اذه نم
 عس) مويلاو رهشلا مهدنعو ؛هردق قح تقولا نورّدقي ال مهف ءاّدبأ نميلا لهأ

 ةريبك ةمأ نيب بيرغ درف انأ .ةليحلا امو 5 ام نكلو ءامهضعب لثم يأ (هضعب

 ةمكحلاب رومألا ذحاآو ربصلاب مصتعأ نأ اهركُم تررطضاف لوط الو يل لوح الو

 تعطق الو سأيأ م ينكلو .يناكم نم كرحتأ م انأو ناضمر رهش لحدف «ةدؤتلاو

 ُِق ءاعنص نم 0 جرخن ملاعلا ُِق ةوق دجوت ال هنأ يداقتعا نم مغرلابو ,ءاجرلا

 ملأ :باحأف «برأم ىلإ رفسلاب يل هدعوب مامإلا ةلالحج تركذف تدع «ناضمر رهش

 ؟يرمعلا عم ائيش (!)اومتت

 هنإ لوقي لماعلاو ؛لماعلا ىلع ةلأسملا قّلع يرمعلا نإ «يالوم اي الك :تلقف
 لماعلا رفسل موزل ال هنأ ىرأف انأ امأو ءرضاحلا تقولا يف رفسلا هنكمي الو ضيرم

 لماعلا مزلُت نأ دب ال 3 ريغ :لاقو مالكلا اذه نم مامإلا ةلالحج كحضف

 نولازي ال ًالبق كتربخأ امك دالبلا كلت يلاهأو ؛ةقاش ةلحرلا هذه نأل ءكعم رفسلاب

 يأ) مكمزع نم سأب ال نكلو ءمهرايد يف اييرغ اوري ملو «ةيعيبطلا ةرطفلا ىلع
 لماعلا بلح موزلب هتلالج هيلإ راشأف ؛ثيدحلا اًرضاح يرمعلا ناكو .(مكرفس
 .هتحص نع راسفتسالاو

 .اوقفتت :اومتت (1)



 هل توعدو مامإلا ةلالج تركشو رمألا اذه يعامح دنع ٌاليلق تينأمطا

 .ةدوشنملا يتلاضب ترفظ ينأك اًرورسم هيدي نيب نم تحرخو «رمعلا لوطب

 ىلع بلقتأ انأو يسفن يف ركفأ تنكو «نيع يل ضمغت مل مويلا كلذ ةيشعو
 ينأكو «مالسلا هيلع ناميلس ينأك ءيحاصلاو مئانلا نيب بنج ىلإ بنج نم يريرس

 هددرتو ةلحرلا هذه نم مامإلا فّوخت يرطاخب رمي مث ءأبس ةكلم سيقلب ءاقلب ىظحأس

 سحاوم لا ينرواسُتف ؛لاوحألا هذه لثم ف هتداع يه امكامب حيرص رمأ رادصإ يف
 ام ركذأو ؛هددرت يف قح ىلع مامإلا ةلالج نأ دبال :يسفن ف لوقأو .فواخملاو

 مايأ ةجنرفلا نم برأم ىلإ باهذلا اولواح نيذلا نع خيراتلا بتك ضعب يف تأرق
 كلت لهأ لبق نم لتقلا وأ ضارمألاب توملا مهبيصن ناكف «نميلل كرتلا لالتحا
 ةيفخ ةوق نكلو «ينهذ نع 0 هذه فرصأ نأ لواحأو سأيلل ملستسأف .دالبلا
 يتمه ّلِإ دوعتف ءبلطلاب خأ نأو لمألا عطقأ ال نأب ىلإ يحوتو ينيجانت ةيلخاد

 ةراتو «نزحأ اًمويو كسأ اًموي «ةلاحلا هذه ىلع انأو كاضمر رهش لك تيقبو «ىلوألا

 .ددشتأ اًروطو سأيأ

 ؛لماعلا نيبو هنيب مت اذام هتلأسو يرمعلا تعجارف «مالسب ىضقناو ديعلا ءاجف
 ضعب هل دحوي نكلو ؛هضرم نم امامت يفش دق هدحوف هب عمتجا هنأ :ينب ةباجأف

 ىلع اورفاست نأ مكنكمي اهمتأ ىتمف ءدعب لاملا تيب عم اهمتي ملا تاباسحلاو 0
 .هللا ةكرب

 نكلو «نميلا ةرداغم ىلع تلّوعو «ةديدجلا ةئجافملا هذه نم اًدج ُثردكت
 بغار دمحم يضاقلا ميركلا يقيدص ىلع ةيضقلا هذه ضرعأ نأ ةأجف يلاب يف رطح
 دقو ءاهلهأو دالبلا هذمي ينم ربخأ هنأل اهيف هيأر ذخآو - نميلا ةيجراح ريزو - كب
 تصصقف .هشارف يف اضيرم ناكو موي تاذ هيلإ تبهذف «نينسلا تارشع اهيف ىضق
 «ةلاحلا هذه نم ديدشلا يئايتسا نع هل تبرعأو ءاهرخآ ىلإ الوأ نم ةصقلا هيلع
 ءاريثك كزعيو كبحي مامإلا ةلالج نأ دكأتو قث :يل لاقو .يعور أدهو يرطاخ بّيطف
 هذه نم كيلع فئاخ بير 0 وهو ءءانثلا رطعأ كيلع يني اًرارم هتعمس دقو

 .هزيزعو هفيض تنأو هللا حمس ال ىذأب باصت نأ هيلع ٌرعيو «ةلحرلا

 ينإو «يل لصحي ىذأ لك نم لج يف هتلالج نكيلو يمد ردهأ نإ :هل تلقف

 .نيدهاشلا ريخ تنأو اذه يلوق ىلع كدهشأ



 .ركشلا ليزح كركشأ :تلقف

 ىلإ رفسلا 0 اومزع 00 ةيرفلا نم نيريثك نأ 6 لم نكلو 00

 نم نولتقُي اوناك هلك كلذ ن نم م مغر مهنكلو ,لاومألاو اياطعلاب مهورمغ دقو دالبلا
 .(!!رذالغ) ىوس املاس مهنم ٌدحأ دعي ملو ءودبلا دارفأ ضعب لبق

 .اًميم وأ اح تدع نإ ينمهي الو هلك كلذ ملعأ «معن :تلق

 صوصخملا اذمب مامإلا ةلالج ىلإ ةلاسر يل بتك رارصإلا اذه ينم ىأر املف

 الو ؛يندري ملف مايأ ةدع امباوج ترظتناو وامإلا ةلالحل ةلاسرلا هذه تلسرأف
 برضأ ترصو «يرمأ يف ترتحاف ءصوصخلا اذهب ءيش كب بغار يضاقلا ىلإ درو
 هذه ىلع مزعلا ريخ رشتنا دق ناكو زغللا اذه لح ىلإ قفوتأ مف ءسادسأ يف اًسامخأ
 نوبغري مهنأ نولوقي مهضعب «نيريثك سانأب يقتلأ تنكو .ءاعنص طاسوأ ٍٍق ةلحرلا

 رفسلا اذه نع تلدع لهو «رفاسأ نأ ديرأ ىتم يننولأسي مهضعبو (يعم باهذلا

 اًميمصت تكفمص اريخأو «بيحأ اذامب ملعأ الو ,ةلعسألا هذه اًظيغ زيمتأ تنكف

 رمأي نأ هنم تسمتلاو مامإلا ةلالج ترزف «تالواحملا هذهل اًدح عضأ نأ اًديدش
 دعبل لاملا تيب عم ةصاخلا هنوؤشو هتاباسح كرتو ءاًروف يعم لماعلا رفس بوجوب

 لاقو هيتفش كرح مث "مم هيبجاح بطقو .مامتهالا تارام أ ههجو 5 تدتو ةهينه

 ىريل اليكو لكوي نأ هل اولوقو لماعلا اوبلحاو رمألا اذه اوُمت ايه :يرمعلل ةّدحب
 .ًالاح هيزن م مرعيو 00

 خنويم يف يفوتو ا ةنس ةيميهوب يف دلو .يناملأ قرشتسم :201/200 61356/رزالج درودإ (1)
 ةيميداكألل ةعبات ةتعب سأر ىلع :م1894 -1882 يتنس نيب نميلا يلإ تالحر عبرأب ماق .مإ907 ةنس
 ىرخأ ًاراثآو ةميدق ةيريمح تاباتك رشتو .اهراثآو نميلا لاوحأ نم اريثك فصوو ءسيراب ىف ةيسنرفلا
 .مالسإلا لبق نميلا ىلع اولوتسا نيذلا شبحلا كولمو ةعبابتلا كولم نع ديدج ءيش ةفرعم يف تدافأ
 ةميدق ةباتكو شقن يفلأ وحن عيمج امك «نيلرب ةبتكم يف تعض ءاينمي ًأطوطخم 0 وحن عمجو

 تناك ىتلا دوقنلا اهنم ىتلا ةيرثألا عطقلا نم هعمج ام بناج ىلإ ءةشوقنم راجحأ اهنيب دنسملا طخلاب
 .282/1 يلكرزلل مالعألا .انيقو ندنل يفحتمل اهعاب ماتخأو متاوخو ةميدقلا روصعلا ىف ةلوادتم



 دي تلبقف اًمقاو تضمتو هتلالح نم حيرصلا رمألا اذه رودصل اًحرف ترط

 يكردأ ىتح يرمعلا يضاقلا ةفرغ لحخدأو هيدي نيب نم جرخأ تدكامو «تيأر امو

 لخدي برأم لماعب اذإو مالكلاب نحن امنيبو .رفسلل اودعتسا ايه :لاقو هترضح

 26 قفاوملا دحألا موي رفسلل ادعوم برضو مامإلا ةلالج رمأ يرمعلا هغّلبف ءانيلع
 عمسلاب لماعلا باحأف .1354 ةدعقلا يذ نم 2و 1936 ةنس يناثلا نوناك نم
 ءايشألا زهجيل تيبلا يف يدنع رضحيس هنإ لاقو «رمألا اذه ىقلت امدنع ةعاطلاو
 نم تيبلا يف هراظتناب ينإ ,ةعسلاو بحرلا ىلع :تبجأف «ةلحرلا هذه يف انمزلت يتلا

 .اًرشبتسم اًخرف رادلا ىلإ ترسو يرمعلا يضاقلا دنع هترداغو .ةعاسلا هذه

 ءلصألا (يسبك) وهو :لماعلا ينءاج ىتح اريثك تيبلا ف يسولج لطي ملو
 دعبو .ةوجحلا يسبكلا نيسح نب دمحم ديسلا همساو ؛.(سبكلا) ةنيدم ىلإ ةبسن

 .ههجو ىلع ةيداب رورسلا تارامأو سلج ةيحتلا

 0 ل و ل :لاقف

 .ةنمزملا ا ةباصم

 الف هنم ىفشت امنيحل رظتنأ نأ تئش هد ل

 ينربخأو نآلا دعتسن انعد «عقاولاب ةريخلا :لاقو «باوجلا اذهل اريثك كحضف

 .انه نم انعم اهذحأن ىتح اهديرت ىلا ءايشألاب

 .يتاجاح عيمج يدنع انأ ءكتمالس ىوس ائيش ديرأ ال :تلقف

 نم نيركبم هللا ءاش نإ مزعنسف ًاحابص دغلا دعب ىلإ دعتسا ًاذإ ءانسح :لاقف
 .ءاوحلا ةدوربل اباستكا انه

 .ةعاسلا هذه نم رضاح انأ :تلقف

 . يحرفل مستبي وهو فرصتناو يعدوو .انيسح :لاقف



 برأم ىلإ رفسلا

 ةنس ةدعقلا يذ 2 و 1936 ةنس يناثلا نوناك 26 قفاوملا دحألا حابص ينو

 انأ امنيبو ءحابصلا ماعط لوانتأ تسلجو يبئاقح تلفقأو رجفلا لبق تضحن 4
 نذأتسي ءاج شيلا نم (ًافيرع يأ) اشيواح نأ ينملعُي مداخلاب اذإو كلذك
 :لاقف هل تنذأف لوحدلاب

 سأر ىلع برأم ىلإ مكقفارأ نأ نينمؤملا ريمأ انالوم ةلالج نم رمأب تنّيُع
 لمحلل ةرضاح لاغبلاو «نآلا مكرمأ تحت نحناهو ,ةظفاحملل دنحلا نم ةريبك ةوق
 .بوكرلاو

 ىلإ ترشأو «يبئاقح لمحل ىرخأو يوكرل ةدحاو ةلغب ىوس ديرأ ال :تلقف

 .بئاقحلا

 بئاقحلا اولمح ةئالث مهنم لحدف ىدونجلاب حاص لاخلا كو ءانسح :لاقف

 .ةدئاز ةعرسب ةلغبلا ىلع اهوّدشو

 .(ريخلاب هللا مكحبص يأ) متحبصأ :لاقو لماعلا لصو ءانثألا هذه قو

 .ةيفاعلاو ريخلاب هللا مكحبص :انبجأف

 .يشملل نودعتسم متنأ له :لاقف

 .ةلغبلا رهظ ىلع تحبصأ يجئاوحو (دادعتسالا مامت ىلع :تلقف

 .هللا مساب ايه :لاقف

 نم ريثكو لماعلا سرفو لاغبلاو دنجلا انعبتي قيرطلا ف انرسو رادلا نم انجرتخخف
 نوعدوملا داع انهو :.(فيداقشلا) باب ىلإ انعم بكوملا اذه راسو «نيعدوملا انئاقدصأ
 نم ةريبك ةوق نيب انأ اذإو يلوح ٌثفتلاو .هللا مساب انرسو انلاغب انيطتماف .مهجاردأ
 اذه نم تيرغتساف [ممتدعو] مهددع لماكب اجر نيعبرأ وحن اهددع غلبي دنجلا

 ؟برح ىلإ نوبهاذ نحن له ,ةوقلا هذه لك اذامل :لماعلا تلأسو رمألا



 مهف نوقابلا امأو ءمكتقفارمل اًيدنج رشع ةسمخب مامإلا ةلالج رمأ دقل :لاقف

 نودوعي نآلاو ,مهتينوذأم تضقناو نينوذأم انه اوناك دقو ؛مهطباضو برأم دونج

 .اًرشبتسم اًحرف ترسو .انسح :تلقف

 ف ؛(شارت) ف «(مقن) :لابج يأ «لابجلا بناج ىلإ ريست انقيرط تناكو

 انه نمو :''!(ّرسلا يداو) هل لاقي ٍداو لفسأ ىلإ انصو نأ ىلإ لامشب اًقرش (دْيَرلا)
 «ثراحلا ينب دالب ّرسلا يداوو ءاعنص نيب ةعقاولا دالبلل لاقيو .اًمامت اًقرش ُتهحتا

 لابج امأو ؛ءادوس ةيناكرب اهلابجو ((2شْيَشِح [ينب] دالب يف انلخد اهزايتحا دعبو
 روهشم لبج اهنيبو «ةيسلك لابجف لامشلا ةهج ىلإ لابجلا نم اهيلي امو رسلا يداو
 ؛ءاعنص ىلإ ةيسلكلا راجحألا هنم نوبلجي «(7(سارغلا) هل لاقيو «نميلا يف اًدج

 رمرملا اًضيأ هنم نوبلجيو ءسلكلا يأ «(صقلا) هنومسي ام اهنم نوعنصيو امتوقرحيف
 لوأ يف تدهاش دقو «جاحزلا نع اًضوع اهتولمعتسيو «ةقيقد اًخاولأ هنورشني يذلا

 نأ كش الو ,ناكم لك يف لابحلا ضرع يف ديدحلا نم ةريثك تاقبط رسلا يداو
 .نداعملا ضعب يوحت يداولا اذمب ةطيحملا لابحلا

 شيواجلا رظن يلمع تفلتسا ةيديدحلا تاقبطلا ضعب صحفأ تنك امنيبو

 ؟اذه ام :ينلأسف «يندعملا ىبحي جاحلا

 «مك23 ءاهز ءاعنص نع دعبيو شيشح ينب ةقطنم يف ءاعنص نم يقرشلا لامشلا يف داو :رئملا يداو (1)

 داو وهو ءاميدق نميلا نايعأ نم ةيورلا نب دمحأ نب دمحم ىلإ ةبسن (ةيورلا نبا رس) هل لاقي ناكو
 «(مهن)و (نالوخ) يتقطنم نيب لصفت قرشلا ىلإ برغلا نم دتمت لابج يتلسلس نيب عقي بيصخ
 يف قرشلا هاجتا يف ههايم بصت «ةفرشلا يلاعأ ىتح ادعصم ثراحلا ينب دودح نم يداولا دتميو
 دمحم نب ىيحي ةمالعللو ءمكا4-0 نيب حورتي هضرعو .مك30 وحن هلوطو ءفوجلا يف دراخلا يدأو

 رسلا نونكم' :هناونع هيلإ بسن نمو هئاملع رهشأ مجارتو رّسلا يداو نع باتك (ه990 ت) يئارقملا

 ثوحبلاو ثارتلا زكرم :ءاعنص ءريزولا يلع نب ديز ذاتسألا قيقحب رشئ "رسلا ريراحن ريرحت يف
 «68-69رسلا ريراحن ريرحت يف رّئسلا نونكم ,«18-109 برعلا ةريزج ةفص :رظنا .(م2002) ينميلا

 782/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم «491/2 261/1 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم
 ةقطنم :اهرسكو ءاحلا مضب ءشْيَشُح ونب :تلق .شْيَشُح ينب :باوصلاو ءشّيشح فلؤملا اهطبض )2

 اهنم قرشلا ىلإ عقت ءءاعنص ةظفاحم لامأ نم (ةيحان) ةيريدم يهو «ةيلاعلا نالوخ لئابق نم ةليبقو

 مهن دالبب اهيلامش نم شيشح ونب لصتتو «قرشلا ةهج نم ءاعنص ىلع نيلطملا شاربو مُقُن لبجب

 اهيو ؛ءاعنصو ثراحلا ينبب اهيبرغ نمو ء«ةيلاعلا نالوخ دالبب اهيبونجو اهيقرش نمو ءثراحلا ينبو

 نميلا نادلب عومجم :رظنا .بنعلا اهرهشأو .هكاوفلاو تاورضخلا ةعارزب رهتشتو ءرئسلا يداوو سارغلا
 .1095/2 ةينميلا ةعوسوملا «468/1 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :«260/1-262 اهلئابقو

 .ةلحرلا هذه نم لوألا ءزجلا يف هب فيرعتلا قبس :سارغلا (3)



 .اهديدح جارختساو اهنم ةدافتسالا نكميو ,ديدحلا نم ةقبط هذه :هل تلقف

 نومتهي ال هلهأ نكلو «ةريثك نداعمو ديدح نميلا ف دجوي معن معن :لاقف

 (ُدَحَج) :امل لاقي ةيرق ف ةدعصب ناك امدنع ىأر هنإ :الئاق فدرأو .اريسي الإ كلذب
 نم ديدحلا نوحرختسي نودادح مهعيمج ةيرقلا هذه لهأو ,ديدحلا نم اميظع ًالبج

 ِق ديدحك هنوعيبي وأ «ةريثك تاودأ هنم نوعنصيو .(ٌرِعَفنخِ) وعدملا اذه مهلبح

 مهنم ةبيرقلا دالبلا

 :ةرثكب نميلا يف ديدحلا دحوي امنيبف ءاَدج فسؤم رمأ اذه ةقيقحلا يفو

 ؛ةلئاط الاومأ هيلع لوصحلا يف نوقفنيو «ةريبك تايمكب جراخلا نم هنودروتسي مهدحت
 ةلالح نكلو «هريغ ةريثك نداعم دجوت لب «نميلا يف دوحوملا وه طقف ديدحلا سيلو
 يلاعلا همامتها اهيلإ هجوي نيحو ءليصافتلا هذه نع ةريطخلا هماهمب لوغشم مامإلا
 .ةريفولا تاريخلاب دالبلا ىلع دوعتس

 ةعنصم ليجو رسلا يداو

 قرو هقرو هبشي ارب اًرجش (رسلا يداو) ىلإ انلوصو لبق قيرطلا ف تدهاشو
 ةودمعتسيو دورابلا مكن ةعاذتم ل يراجع مهنأ يل ليقو ,رمحأ هرهزو «دابكلا
 ءًأبرإ اًبرإ هنوعطقُيو اًئصغ هنم نوذحأي ذإ :تاباهتلالا يف ّيكلا نع اًضوع اًضيأ

 نوديري يذلا بهتلملا ناكملا قوف امنوعضيف ,بيلحلا هبشت و ةدام هنم جرختف
 .ةيحيقلا داوملا هنم جرختو حتفني نامزلا نم ةهرب دعبو هيك

 فاقلاب - (!)(ةعُمَقلا) ةيرق ىلإ انلصو ءرسلا يداو يف اريسي اًنمز ريسلا دعب

 «تاعاس سمخ وحن ةريغص ةلحرم يهو «لوألا مويلا يف انتلحرم رخآ يهو «- ةلمهملا
 دقو «برأم ةنيدم قودنص نيمأ وهو (2شيواشلا يلع نب رصان جاحلا انه اَمّيضو

 رتموليك 25 وحن اهنع دعبتو ءاعنص يقرش ٍشيشح ينب دالب يف رسلا يداو ىرق ىدحإ :ةعمقلا (1)
 يداولا لاحك ةعاونا فلتخمب بنعلا ةعارزب رهتشتو

 يلع نب رصان جاحلاو ءءاي نودب (شواشلا) 0 يف بقللا اذه لمحت يتلا رسألا يف روهشملا (2)

 قينارزلا دالب يف ايلام الوسم لمع «م1883/ه1301 ةنس ءرسلا يداو يف ةعمقلا ةيرقب دلو شواشلا
 انليمز دج وهو «م1957 /ه1377 ةنس يفوت «هتيرق يف ةعارزلل كلذ دعب غرفتو «برأمو «(هيقفلا تيب)

 هدج نع تامولعملا هذهب -اروكشم- يندوز يذلا وهو «شواشلا رصان نب دمحم نب دوعس :روثكدلا

 .هتيرقو



 نم ةينبم «قباوط ةثالث تاذ «ةليمجو ةقينأ هرادو .ديعلا يف اًنوذأم هتدنب ىلإ ىتأ
 ءيش لكو «ءانبلا نّمتمو عساو -ىرقلا ينابم رثكأل اًقالخ - اهمّلُسو «نبللاو رجحلا

 نولاص ىلإ (ةيشيواحلا) نم نانثاو طباضلاو لماعلاو انأ تلخخدو «بترمو مظنم اهيف
 ,راتمأ ةثالث وحن اهضرعو ءرتم 12 وحن اهلوط ةليطتسم ةريبك ةفرغ وهو «لابقتسالا
 اهذفاون نأ الإ ,ماشلا يف زوردلا لبج ىرق تافاضم لاوحألا نم ريثك يف هبشت يهو

 .جاحزلا نع اًضوع رمرملا نم

 رادلا بحاص ناكُو «ءادغلا ماعط انل اومدق ىتح سولجلا انب رقتسي داك امو

 عم سلجي ال فيضملا نأ يأ «ةليمجلا برعلا تاداع نم ةداع هذهو .هسفنب انمدخي

 0 ذئدنعو .مهماعط اوّمَتُي 2 نأ ىلإ مهتمدخس بجاوب موقي لب «ماعطلا ىلع هفويض

 .مهي ءافتحالاو فويضلا ىلع مالسلل هتيرق لهأ نم هيلع نودِفَي نم عم هماعط

 لقالفلاب خوبطم محلو ءنمسلاو لسعلاب طولخم زبخخ نع ةيانك انماعط ناكو
 .ةنوركعملا خبط ةقيرط ىلع ضيبلا عم ةحوبطم ةيريعشو «ةبلحو «تاراهبلاو

 تلكأف «نميلا ةنوركعم نم لك لضفت :لماعلا لاق ةيريعشلا انل اومّدق امدنعو

 ف مكماعط عيمج نإ امك «ةيهش امنأ كش ال :تلقف ءاريثك ةديج امتدحوف اهنم
 ال ام اذهو «تاراهبلاو لفالفلا نم نورثكت فسألا عم مكنكلو ءاّدج يهش نميلا

 .نحن هعيمستمسن

 .بيجع .بيجع :لاقف

 . "ادوعت ام هرهد نم ئرما لكل"ف «بيجع وه ام :تلقف

 اوذحخأو ءتاقلا سلجم يف ءاقفرلا نم انعم نمو لماعلا سلج ماعطلا دعب

 ةرثك نم ةفرغلا ءاوه دسف نأ ىلإ ةعادملا نونٌّخدُيو «ةرثكب (هنوغضمي يأ) «هنونزخي
 لضفت :اولاقف ءاهلابحي فاوطلاو ةيرقلا جراح ىلإ جورخلا يف مهتنذأتساف «ناخدلا

 ءاًعيمج انجرخف «يتقفارمب دونجلا ضعبو ةيرقلا لاجر ضعب اورمأو «تدرأ امثيح بهذا

 هرثكأو .ديدحلا ىوس ائيش دحأ ملف «نداعملا نع ثحبلل ةيرقلل ةبيرقلا لابحلا انفطو

 :اولاقو ةيرقلا قرش لبج ىلإ يل اوراشأ مث .(تيتاميه) عون نم



 نع اًبيرقت ةقيقد نيرشع ةفاسم انرسو ءاهدهاشنو بهذن انب ايه :تلقف

 اًموهك - (ةعنصملا) لبج هل لاقيو -- ةيلاعلا لابحلا دحأ ضرعب تدحوف «ةيرقلا
 اهلخاد يف وأ اهياوبأ ىلع دجوي ال نكلو «نييريمحلل رباقم تناك امتأ رهظي ةيريمح

 اهيف نودقويو ءرطملا مايأ مهشورطل أجلمك نآلا نولهألا اهلمعتسيو «ةيريمح شوقن
 هتحاسم غلبت ءلكشلا عبرم وهو «لبحلا سأر ىلإ فوهكلا هذه نم تدعصو ءاّران

 تانازخ يأ - (لجاوملا)و ةيريمحلا بئارخلا ضعب هيف رهظتو «عبرم رتموليك عبر وحن
 ىلإ رتم فصنو رتم وحن هضرعو «راتمأ ةعبرأ ىلإ ةثالث نم نازخلا لوط غلبيو «- هايملا
 تيأرو 5 ١ نحاطملا راجحأ ضعب ةميدقلا بئارخلا هذه ف تدهاشو «نيرتم

 تناك اهضعب نأكو رفحو شوقن لب «تاباتك اهيلع دحوي ال رمرملا نم اًراجحأ اًضيأ
 .ءاملا نم تاريحب ف لمعتسُت

 اًدادعتسا دالبلا هذه لهأ اهرّسك دقو ةريبكلا راجحألا نم اًريثك ترصبأو

 .مهرود ءانبل اهلقنل

 مورك ضعب يقيرط يف تيأرو ءسمشلا بورغ برق ةعنصملا لبج نم اندع
 ةريثك رسلا يداو يف موركلاو .اهقوف دتمتل ةراجحلا نم شئارع امل اوعنص دقو بنعلا
 نم اًئيش اًضيأ تيأرو .ةدراب نايدو يف هنأل حضني ىتح اريثك رخأتيو ؛ديج اهبنعو
 ؛(نيتلا يأ) سلبلا راجشأ ضعبو «ةرذلاو ؛ريعشلاو «ةطنحلاو ,ةصفلا يأ (بضقلا)
 هذه ف راجشألاو تاتابنلا هذه مظعمو .ةرمثملا ريغ راجشألا نم هريغو ؛لثألاو
 دنع رادلا ىلإ انلصو .راطمألا ءام نم الإ برشُت الف ةيلعب يأ ءاّرقع ومنت ةهجلا
 انأضوتف ءاّرعبو انازخخ هنم برقلاب تدجوف ةالصلل ةيرقلا دجسم ىلإ انبهذو «بورغلا
 نُبلا رشق يأ) رشقلا انلوانتف تيبلا ىلإ اندع ةالصلا ةضيرف ةيدأت دعبو .انيلصو
 ءاليلق الإ لكألا نم نكقمتأ ملف ءاشعلا انءاج مث ءثدحتن ةهينه انسلجو «(يلغملا
 انل ضمغت مل نكلو ؛مونلل انمق مث ليللا نم ةرحخأتم ةعاس ىلإ انرمس ءاشعلا دعبو

 هولكأو تاقلا نم هونزخ ام ةرثك مهنع مونلا عانتما ببس ناكف يباحصأ امأ
 ,- مالسلا هيلع - ناميلسو «ءسيقلبو برأمب ركفأ تنكف انأ امأو «ماعطلا نم

 ةدم رحفلا غوزب ليبُ الإ مثأ مو لاحلا هذه ىلع انأو ليللا نم ليوط مسق ىضمو
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 ةيرق نم يناثلا نوناك نم 27 قفاوملا نينثالا موي انيشم حبصلا ةالص دعبو
 ةداسلا ءالؤه ىنب دقو «('!(ريزولا لآ) ةيرق ىلإ ةرعو ةقيض قيرط يف انطبهو «ةعمقلا
 ةديدحلاو ةمامت لماع ريزولا هللا دبع ديسلاو ءزعت شيحج ريمأ ريزولا يلع ديسلا مهنمو
 تويب زارط ىلع تايارس امنأ لاقي نأ حصي ةمخف انويب ريزولا لآ نم امهريغو
 «بناحلا ةعينم ءنميلا يف ةمرك ةرسأ ريزولا لآو .لمجأو اهنم ربكأ اهنكلو ءءاعنص
 .عيمجلا نم نوبوبحم الاجرو

 «ةليوطلا ةراجحلا نم شئارع امل اوعتنص دقو «ةمركلا ةيرقلا هذه يف رثكتو

 رسلا يداو عيمج ةقيقحلا ْثو .ريعشلاو ,ربلاو ءبضقلاو «لثألاو ,تاقلاو «نيتلاو
 ةعمقلا ةيرق يف هلوأ نم ضعبب اهضعب ةلصتم هارقو «تاتابنلاو راجشألا هذحب سورغم
 ىرقلا ضعب ةريثكلا ىرقلا هذه نيب دحويو .(يحالصلا عاق) ةيرق يف هرخخآ برق ىلإ

 نم ةيوديلا لاغشألا عيمج نوطاعتيو «ةيراخفلا تاودألا انهه دوهيلا عنصيو «ةيدوهيلا

 اذه يف رثكتو «لئابقلا لاجر نم مهنأ ىلع لدت ممتأيهو .خلا..ةدادحو «ةراحبو «ءانب

 .ديجو ريثك اهؤامو ءارتم 15 ىلإ 12 نم اهقمع فلتخيو «ةبيجع ةرثك رابآلا يداولا

 لوأ يف وهو 17! (عّرص) لبح يداولا اذه نم ةيلامشلا ةهبلا ىلإ عقيو
 روهشم وهو «نالوخ دالب لامعأ نم (زوللا) لبج يداولا بونج ىلإ عقيو ؛مهدالب
 الو «يعارملا ةرثكب روهشملا (ةيطع) لبج قرشلا ةهج نم هيليو .تاقلاو نّبلاو زوللاب
 .سبع يب ةليبق هنم برقلاب نطقتو .مهنم نذإب الإ هاعري نأ دحأل هلهأ حمسَي

 نم ةينبم امتويب عيمج ةريغص ةيرق تدهاش يداولا اذه رحآ ىلإ لصن نأ لبقو

 تيشم اهتروص ام دعبو .اقروصف «هتطاسبو هتقد مل ءرظنلا يعرتسي لكشب نيطلا

 يمامأ ايشام ناك يذلا لماعلا ىلع نوحيصي اوذحأو دالوألا نم ريفغ مج ينعبتف

 كش الو ؛مهتيرق تروص يننإ نيلئاق هل ٍنوكش فقو امدنعو .!فق :مهكوص ىلعأب

 .برأمل اهلقتن فوسو ؛ينتبجعأ امنأ

 ؟اهمسأ امف ةليمج مكتيرق نإ ءمعن :تلقف

 .(ريقأ لايع) اهل لاقي :مهعيمج اولاقف

 .رسلا يداو ىرق لمجأ نم ؛ةروهشم ةيرق يهو (ديسلا تيب) :اهمسا ريزولا لآ ةيرق (1)
 ينب نم ةفرشلا ةقطنم يف رّسلا ىلعأ يف ةيرقو لبج وهو ءهانتبثأ ام باوصلاو ءعارص :لصألا يف (2)

 265-2266 :236 ء151 برعلا ةريزج ةفص .شيشح ينبو مهن نيب ام ءاعنص قرش لامش .ءشيشح

 902/2 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم .466/2اهلئابقو نميلا نادلب عومجم



 .اهعم اضيأ متنأ مكلقنن برأم ىلإ اهانلقن ىتم هللا ءاش نإ ؛مكركشأ :تلقف

 .عيباسأ ةعضب لبق ءاعنص راز امدنع هتادهاشم لماعلا

 نأشب انتين ةقيقح نع لماعلا نولأسي مهو ةليوط ةفاسم انعم نيشام اولازامو

 هوركشف ءمهط اهكرتن لب اهلقنن نل فوس اننأب هترضح مهنأمط نأ ىلإ .!مهتيرق لقن

 .نيرورسم نيحرف مهجاردأ اوداعو

 ينايبظلاو عاجش ليقن

 هل لاقي ليقن سأر ىلإ انلصو ريقأ لايع ةيرق نم نمزلا نم ةعاس ريسم دعبو
 50 وحنب ءاعنص نم ىلعأ هنأ يأ .رتم 2500 رحبلا حطس نع اولعيو (عاجش ليقن)

 .ارتم

 ؛ةيبلولو ةياغلل ةرعو قيرطلا تناكو «نامزلا نم ةعاس وحن ليقنلا اذه يف انطبه
 .مادقألا ىلع يشمنو لاغبلا نع لزنن نأ اننرطضاف

 امدنع قيرطلا اذه دّبع يذلا وه (!!(ليللا لّيّسرِب بقلملا نسحلا نب دمحأ مامإلا نأ

 يداو) ف ةرخآ ىلإ انلصوو ليقنلا انطبه امدنعو .ةنس ةئام ثالث لبق تومرضح اغ

 يبيج نم تحرخأف ؟هلفسأ ىلإ ليقنلا سأر نم انطبه مك :لماعلا ينلأس (ْبْيِرَح
 انمامأ رهظ ىتح قرابع متأ تدكامو «رتم ةئامعبرأ :تلقو هيلإ ترظنو ولعلا نازيم

 نأ ديرن ال ءاندالب هذه :؟مكنيب بيرغلا نأش امو «؟انه نولعفت اذام ؟اذه ام
 .!اًئيش انه اولعفت نأ الو بيرغ اهلحخدي

 دعب ةمامإلاب هل عيوب .هللا نيدل يدهملاب بقلي نميلا ةمئأ نم ءدمحم نب مساقلا نب نسحلا نب دمحأ (1)
 نأ ىلإ هل نميلا كلم قاستا رمتساو ه 1087 ةنس مساقلا نب ليعامسإ هللا ىلع لكوتملا همع ةافو
 'نيدهاجملا ةمئألا مظعأ نم وهو' :يناكوشلا لاق «تافلؤم هل «ملعلا ريزغ ناكو .ه1092 ةنس يفوت
 اهمده مث ءمهتسينك رمسو ءءاعنصب مهتويب تناك نيذلا دوهيلا جرخأ هنأ نيدشرتسملا ةفحت حرش يفو
 ردبلا .اكتاف اعاجش ناك هنأل (ليللا ليس)ب بّقل(ءالجلا دّجسمب) فورعملا دجسملا اهناكم رمعو
 .450/1 مالعألا 54 يعساولل نميلا خيرات «68 يشرعلل مارملا غولب «43/1 يناكوشلل علاطلا



 شيجلا ُُق مدخّتسم لج اذهو يرام لماع انأ :ةدؤتو ءودمك لماعلا هباحأف

 نأ ديري هنأك اليوط يب قلمحف .مامإلا ةمدخ يف برأم ىلإ نوبهاذ نحنو مامإلا دنع

 هدي يف هتيقدنبو «ةفيخمو ةبيهر هتارظن تناكو «لاوقألا هذه ةحص يهجو يف أرقي
 ؟تنأ نيأ نم يل لق ايه :يل لاقو ءانعم يتلا دونجلا عيمجب الو انب أبعي م هب ٍنأكو

 :تلقو يمئازع تددشو تدلحت .ةوقلا ريغ نويهري ال

 الو كقيرط يف بهذاف «مامإلا ةمدخ يف بهاذو «ةعساولا هللا دالب نم انأ

 :لاقو هديب هداقو هيلإ ىتأف «لجرلا اذه عم رشلا مقافت نم لماعلا يشيحخ انهو

 .هللا مساب كقيرط ف رس ايه

 عضخف هسأبو انلماع ةدشب عمسي ناكو ءانرمأ ةقيقح عم امدنع تكسف

 .همهفأ مل اًمالك متمتيو ءارولا ىلإ تفتلي وهو اهركم راسو رمألل

 نم مامإلا فوخت ببس لحرلا اذه ملكأ تنك يتلا ةظحللا يف تكردأ دقو
 لاحر ضعب لحرلا اذه عم دحوي ناك هنأ ول ترّدقو «ةرطخلا ةحايسلا هذمب يمايق
 :لماعلا تلأس هنع اندعتبا امدعبو .مالسب اننيب لاحلا ىهتنا امل هتليبق وأ هتريشع نم
 .هتعاجشو هتلوجر ترّدقو هب تبجعأ دقف ؟لحرلا اذه وه نم

 لخدت ملو ءاهتعاجشو اهسأبو امتوطسب ةروشملا نايبظ ينب ةليبق نم اذه :لاقف
 ال ةسايسلاب هتعاط يف هتلالج اهلحدأ دقو «ريسي نمز ذنم الإ مامإلا ةعاط يف

 .نوشحوتم ناعجش تيأر امك اهلاجرو «ةرعو اهدالبو ؛ميظع اهددع نأل برحلاب

 فيكو ءفتكلا لكؤت نيأ نم فرعي هنأ كش ال ؛مامإلا ظفحي هللا :تلقف

 بورح ضعب نع ينثدحي لماعلاو اليوط اًنقو انيشمو «لئابقلاو سانلا لماعي نأ بحي
 ل ا ل تل



 بيرح يداو

 ليقن لفسأ نم هيف ريسن انذحأو «هيلإ انطبه يذلا يداولا اذه ف تدهاشو

 ,ةيكزلا حئاورلا تاذ ةبيرغلا تاتابنلا نم ريثك (ْبْيِرَح يداو) :هل لاقيو ءعاجش

 «(انيتنبرتلا» تيز ةحئار هبشت هيكتور ةحئار هل (وُرّضلا) هل نولوقي تابن اهنمو
 امتولغيف هنوصغ نم ءيش ذحأب كلذو ,ىلكلاو دبكلا ضارمأ ف نولهألا هلمعتسيو

 عم هنوخبطيو «ةيكز ةيكيتامورأ ةحئار هلو «(ُةّيِحُف) هنومسي تابن اهنمو ءاحتوبرشيو
 ا هاش) هل نلوقي تابن اهنمو ؛عانعنلاك بئارلا نبللا ىلإ هنوفيضي وأ «ةبلحلا

 اهل نولوقيو ةرمثملا ريغ راجشألا نم اريثك ائيش تيأرو .ةليمج ةيرطع ةحئار هلو
 ةيبرعلا قدانبلل ليتفلا هنم نوعنصيو «(بثألا)و (رشبلا)و (!!(ْمْوَدلاِدو (ْبْلعلا)
 .كلذ ريغ ىلإ «(رُمُّسلا)و ؛ةعيدقلا

 انررم دقو ء«ضعب نع اهضعب ةديعبو ةريغص ىرق ةدع هيف دجوي ٌبْيِرَح يداوو
 هذه لوح دحويو .امهريغو (لفسألا عيدبلا)و (ىلعألا عيدبلا) ةيرقب هيف انريسم ءانثأ
 ءيش تاتابنلا نم دجويو «سلبلاو ةمركلاك ةرمثملا راجشألا نم ليلق ءيش ىرقلا
 ريغص ًاليغ تيأر ىلعألا عيدبلا نم برقلابو .ةطنحلاو ريعشلاو بضقلا نم ريسي
 انحرتساو ؛هدنع انيلصو «هنم انبرش دقو «(عيدبلا ليغ) هل لاقي (ًريغص اًعبن يأ)

 ةيرق يف انلاحر انيطحو «ةيناثلا انتلحر رخأ ىلإ انلاصو تاعاس عست ريسم دعبو

 امو ءاملوأ يف اوعمجت لاحرلا نم اريبك اًروهمج تيأر ةيرقلا ىلإ انلوصو دنعو .(ةمكللا)
 ىلإ انمامأ اوراسو .اًبحرم اي :محتوص ىلعأب اودان ىتح لماعلا ىلع مهنيع عقت تداك

 نع انلّوحف .اولزنا ايه :لاقو لماعلا نم لاجرلا دحأ مدقتف «ةريبك راد ىلإ انلصو نأ
 يناثلا رودلاو ؛«تاناويحلل لوألا رودلا ةداعلا بّسح يهو .هفلح رادلا انلخدو انلاغب
 كسل

 يه ةحيسف ةليطتسم ةفرغ انلخدو «ملظم يبلول ملس يف يناثلا رودلا اندعصو

 يباحصأو لماعلا سلجف (ةريغص اهنكلو «ذفاون ةدعامل نأ تظحالو ةفاضملا

 .مودلاب اهرامثو «بلعلاب اهترجش فرعت .ردسلاب ةفورعملا ةدحاو ةرجش امه :مودلاو بلعلا )0(



 يف فاوطلاو لوزنلا تلضفف انأ امأو «(ةليجرتلا) ةعادملا نونخدي لاحلا يف اوذحأو
 ؛ةيرقلا لهأ نم اًدحاو يعم دفوأف «رادلا بحاصل هذه يتبغر تيدبأو ءاوحو ةيرقلا

 .يداولا ةفض قوف لبج حفس ىلإ ةمئاق ةرشعلا ىلع ديزت اهرودو ؛ًاليلق اهيف تفطف
 عون اهيفو ءراجحألا ضعب تدهاشو «(زتراوكلا) نم اًقورع لبحلا اذه يف تيأرو
 ةليمج ًالوقح ةيرقلا لوح تيأرو .نيناحبا بهذب هنومسي ام وهو ؛ديدحلا نم قارب
 .رابآلا هايم نم امنوقسيو «ةطنحو اريعشو اّنُب اهباحصأ اهسرغ

 اهيمسن امك ةلوحلاب وأ «نميلاب امنومسي امك ةرودلا هذه نم رادلا ىلإ تدع
 نأل ,هلعشيل هعم انل هبلح يذلا (سكوللا) حابصم جرحخأ دق لماعلا تدجوف نحن

 ىلعشأ نأ ينفّلك هلامعتساب دهعلا ثيدح ناك هنأ ثيحو ؛ءلحد دق مالظلا تقو

 ةيرقلا لهأ نم ةفاضملاب اوعمجت نيذلا دالوألاو لاجرلا نم نيرضاحلا روهمج ذعأو
 ءيضي هوأرو هتلعشأ املو ءسكوللاب لعفأ اذام نوبقاريو ٍقاكرح نوبقاري فويضلا ةيحتل
 ءاّديعب ينع دعتبا مهضعبو «ةفاضملا جراخ ىلإ ّرف مهضعبو ءاريثك اوفا ةأجف ناكملا
 يلع خيشلا وعدملا رادلا بحاص امأو .ميجرلا ناطيشلا نم نوذيعتسي اوذعأو

 ىلإ مهوعديو مهعور ففخي ذأ كلذل ءاعنص يف سكوللا ىأرو هل قبس دقف ازيخبلا
 ,حيباصملا نم هريغك زاكلاب عّلوُي ريبك حابصم ىوس سيل هنأب مهمهفيو ةيناث لوحدلا

 فونلا اهؤلم تارظن هيلإ نورظني مهو رخآلا دعب دحاولا موقلا داع ةهينه دعبو
 .بجعلاو

 هبشت) اًمعان اًقد ةقوقدمو ةقولسم ةطنح ناكو «ءاشعلا انل اوبلح ةهينه دعبو
 تيبلا بر اناعدو ءفاضملا طسو يف اهوعضوو «شيرحلا اًتوعديو «(ةيماشلا ةيّبكلا

 هذهل اًصيصخ دعأ ءانإ لخاد رخآلا ولت دحاولا انديأ انلسغو انمقف ؛ماعطلاب مايقلل
 «شيرهلا هقوف تعِضْوو ضرألا ىلع َّدُم طاسب يهو «ةدئاملا لوح انسلج مث «ةياغلا
 قرم نولمحي ناملغلا ضعب هعمو تيبلا بر ءاج ىتح سولجلاب مظتنن اندكامو
 قرم بصو .ءاحج دق نم هللا اّيح ءاّبحرم اي :لاع توصب لاقو ؛نمسلاو محللا
 مل يذلا ماعطلا اذه نم ةمقل ُثذحأف ءنمسلا اهقوف بص مث ,ءشيرحلا قوف محللا

 ةقيقح تناك له ملعأ الو «ةياغلل ةذيذل امتدحوف يمفب اهتقذو هتلكأ نأ يل قبسي
 الك ىلع نكلو ؛كلذكاجحب معطتسأ ينبلعج يذلا وه عوجلا مأ دحلا اذه ىلإ ةذيذل

 ةبغر رهظلا تقو اًئيش انلكأ ام اننأل ءفكلاو ةسمخلاب نولوقي امك تلكأ نيلاحلا
 لكأ نم يهتنن اندكامو «ةديعبو ةليوط تناك انتلحرم نأل فقوتلا مدع يف انم



 حئابذلا نم اًددع نولمحي ناملغلا ضعب هفلخو تيبلا بر انيلع لخد ىتح شيرهلا

 نم ىهتنا امدنعو ءاًعطَق اًعطِق اهعّطقُي ذأ مث انمامأ تيبلا بر اهحرطو «ةحوبطملا

 بر ىلإ امهاطعأو نيتريبك نيتعطق هنم عفرو قابطألا دحأ ىلإ هدي لماعلا دم هتيلمع
 ةداع هذهو «(حئابذلا نخبط ياوللا ءاسنلا يأ) ؛تاخابطلا ةصح هذه :ًالئاق تيبلا
 تييبلا بحاصو «فيضلا قح نم ةحييذلاف «دالبلا هذه يف برعلا دنع ةعئاش

 قاوللا ءاسنلا بيصن فيضلا مّدَقُي كلذلو ءاًئيش اهنم ذخأي الو ةلماك اهخبطي
 .دحأ اهنم لكأي نأ لبق اهنخبط

 ىلع عّروي تيبلا بحاص راص اهنم دبال يتلا ميسارملا هذه ءاهتنا دعب مث

 نيسمخلا ىلع ديزي مهددع ناكو - موقلا ذحأو ,هعيمج هعّزو نأ ىلإ محللا نيرضاحلا

 اهعلتبي ناك نم مهنمو هنانسأب اهعطقي ناك نم مهنمف ؛موحللا هذه نومهتلي -
 جرخيل هيتبكر ىلع اًقد هّقدي ناك نم مهنمو ءاّضم مظعلا ّصمي ناك نم مهنمو اغلب
 .نمزلا نم ةعاس عبر وحن لكشلا اذه ىلع محللا لكأ مادو .هلحاد نم خيحملا

 فواخلملاو ةايجلا

 رود ىتأو «ةيرقلا لهأ ضعب ةفاضملا رداغ محللا لكأ ةلفح نم ءاهتنالا دعب
 (رشقلا نوبرشي يأ) نورشقتي نورضاحلا عيمج ذحأو ءاريثك اًئيش هنم انل اوبلجف رشقلا
 ليوط ثيدح رادلا بحاص نيبو ينيب رادو «ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىلإ تدورمسيو

 ةوكلا بناجب تسلج ينأ كلذ يف ببسلا ناكو .هراضمو دربلاو ,هعفانمو ءاوهلا نع

 ضرتعاف اًسأر اهنم لعدي يذلا قلطلا ءاوملا نم قشنتسأ تذحأو اهتحتفو ةريغصلا
 هللا - دربلاو ,دربلا بلجيو ةحصلاب اًدج ٌٌرضم اذه :لاقو يلمع ىلع تيبلا بر

 .اًضرم نيعبسو ةعبس ببس وه (انيطعي يأ) - ةيفاعلا انيّدي

 .حيحص مهلوقو «نولوقي اذكه هللا نيد ءال :لاقف

 .ةدراب اندالب نأل ٍنّرضي ال دربلا :هل تلقف

 ؟كدالي نيأو :لاقف

 .ماشلا :تلقف



 ؟اندرب نم دش اهدرب لهو :لاقف

 اًرارم جلثلا اندنع طبهيو «مكدرب ال ءاعنص درب نم ّدشأ اهدرب نإ ؛معن :تلقف

 .تكسو اريثك كلذل بّجعتف .ةنكاسلا هايل دمجتتو «ءاتشلا مايأ

 مانأ نل فوس نأ تنقيأف «(قبلا يأ) (!!َناَئّكلاب ةءولمم ةفاضملا نأ تظحالو
 ينم مهفي ملف ,حطسلا قوف مانأ نأ بغرأ نإ :تيبلا بحاصل تلقف «ةليللا هذه
 :أ ينمهفأو .حطسلا ىنعم هتمهفأ بيلاسألا ىتشب ةليوط ةلواحم دعبو ءحطسلا ىنعم

 .2)(ةابحلا) هل نولوقي

 .ةابحلا قوف مانأ نأ ديرأ نإ ءاًنسح :تلقف

 ءاقلإ ىلإ داعو ءاّذج ٌدِضُم وهو ,ديدش دربلاف ءنكمت ريغ اذه ءال :لاقف

 ةفاضملا يف مانأ نأ ردقأ ال ينأو «ٍنرضي ال هنأب يلاوقأ تدعأف .دربلا نع ةرضاحم

 .ناّتكلا ةرثكل

 مونلا عفانم ينمهفيا ذحأف .!؟سيكلا يف مانت ال «كلسيك نييأو :لاقف

 يأ) سمانلا الو ناَتكلا اهلحدي الو ءدربلا دش نم ناسنإلا يقت امنأو «سايكألاب

 .هدنع نم اًسيك يل مّدقو «تارشحلا نم امهريغ الو (ضوعبلا
 - لماعلا لخدتف «ةابحلا ىلع مونلا لّضفأ لب هيف مانأ نأ ىننكمي ال :تلقف

 ال امهو دربلاو ءاوملا يف مونلا ىلع دّوعم كلا نإ :هل لاقو رمألاب - هللا هظفح

 وهو «لماعلا مالك تيبلا بحاص عم املو .ديري امك ةابحلا قوف هل اوشرفاف «هنارضي

 امدنع ًريثك تررسو .هفلخ تدعصف «ةابجلا ىلإ يمامأ دعصو هل نعذأ رمألا ةباثمب

 ءاّبيرقت فصنو رتم ولع ىلإ 0 تاهبجلا يف ينب نيطلا نم اًروس حطسلل نأ تدحو
 تلقف ناتكلاب اًءولمم نوكي نأ تيشخف «ضرألا ىلإ دُمدق اًظيلغ اًشارف تدجوو

 وه هانمتأ تنكام ٌلُجو «(يتيناطبو) يتءابعب تيفتكاو «شارفلل موزل ال :تيبلا برل
 تموانت كلذلو «ةليمجلا ةعيبطلا عوبر يف يسفنل ةصاخ ةولخب عتمتأل سانلا ينكرتي نأ
 نم متبعت مكنأ كلش ال :لاقو كلذ تيبلا بر كردأف «(تايناطبلا) يل دم امدنع

 هلاجر ضعب ىلإ راشأو ءمكنذأتسن نحن اذ وهو ؛ةحارتسالاو مونلا نوديرتو ءرفسلا
 يركفل تقلطأف ؛مهوزن ىلع هللا تدمحو اولزنف «لوزنلاب ةابحلا ىلإ انوقفار نيذلا

 .ةففخملا ءاتلاب ءةنتك عمج ء(ْنَتْكلا) اهباوصو .فلؤملا اهبتك اذك (1)

 .119 ينميلا مجعملا :رظنا .(ةيبجأ)و (يبجأ) ىلع عمجتو ؛(اَبُجلا) اهباوص :ةابجلا (2)



 وهو يدنعل يقأي ازيحجلا دمحم وعدملا تيبلا بحاص قيقشب اذإو ةهينه نانعلا

 .ةيفاعلاو ريخلاب هللا مكاّسم :لوقيو هدي نم اًمالغ بحسي

 .(مالغلا ىلإ راشأو) ءاذه ريغصلا يخأل ءاود نوفرعت مكنأ َّدُب ال :لاقف

 ؟هباصأ اذامو :تلقف

 ءرصعلا وحن هعم دربلا ادبي نايحألا رثكأ قو (عوي لك :ٌرحخسيو دربي هنإ :لاقف

 .اريثك قرعي نأ دعب الإ ةنوخسلا هنع بهذت الو «ليللا ىلإ نخسيو
 (ءانيكلا) نم تابح عضب تجبيرخأف ءايرالملب باصم دلولا نأ تكردأف

 ىلع اريثك ينركشف .اهنم تابح ثالث موي لك برشيلف :هل الئاق اهايإ هتيطعأو

 .رادلا ىلإ هذخف «مالغلاب رضيس دربلا نأ كش ال

 تدذعتساف «يدنع اًسلاج وه يقبو «مالغلا بهذف .بهذا ايه :مالغلل لاقف

 .ربصلاب تكسمت ينكلو ؛تقولا اذه لثم يف ةبوغرملا ريغ ةرايزلا هذه نم هللاب

 ؟برأم ىلإ باهذلا نوديرتأ :لاقف

 ؟كانه نولعفت اذامو :لاقف

 ةلالج ةمدخ يف نيبهاذ :تلقف ءبيحجأ نأ يناسع اذامو يرمأ يف ترتحاف

 .مامإلا انالوم

 نولتتقي امئاد اهلهأو ةشحوتم دالبلا هذه تناك ,مامإلا ظفحي هللا :لاقف
 (ةمنغلاو) بئذلا راص مامإلا اهلخد ذنم نكلو .جاعنلا حبذ اًضعب مهضعب حبذيو

 .مامإلا ظفحي هللا ءامهضعب لثم يأ) امهضعب عس

 .نيمآ :تلقف



 نبا اهحتف ذنم نكلو ءاندالب ةلاح نم ّدشأ اهتلاح اًضيأ تناك برأمو :لاقف

 دمحم يديس لماعلا بهذ امدعب نكلو «مهلاومأو مهسفنأ ىلع سانلا نّمأ (!)ديسلا

 الو ريغص دمحأو .دمأ هقيقش لكو هنأل ,نيلهألا سوفن تريغت ءاعنص ىلإ مكعم

 مادام نكلو «نيءاتسم نآلا مهدجت كلذلو ءاريثك مهيلع ددشيو «سانلا ةارادم فرعي

 بّيطيو مهفطعتسيو مهيلإ نسحُي فوس هنأ كش الف رضح دق دمحم يديس

 ال قآل .ةروث عوقو لامتحا ىلع لدت يلا رابخألا هذه نم اريثك تررس ام

 ءالطصالا نم فاخأو تاروثلا ىشحأ ينأل ال ؛كانه انأو ةروث لصحت نأ بغرأ
 .راثآلا دهاشأ نأ بغرأ ينأل لب ءاحنارينب

 نع ينتدعبأو ينتجعزأ اًرابحنأ ىلإ لقن يذلا ليقثلا فيضلا اذه مامأ تموانت

 ايه :يل لاقو كلذب رعشف «دالبلا هذه يف يمالحأو ٍتالايخو ىلوألا يراكفأ

 .مونلا تقو راص «مكنذأتسن

 .هللا ءاش نإ اًحابص ءاقللا ىلإو «هتسارحو هللا نامأب :تلقف

 ةبغر ع وه يل رطحخ ام لوأو «يتالايخل انأ تدعو «هليبس يف دمحم بهذ

 هتلالج نأ كش الل :يسفن ُق تلقو ,ةلحرلا هذمك مايقلاب يل حامسلل مامإلا ةلالج

 ظحالأ تنك ةقيقحلا يف ينأل «دالبلا هذه يلوحد نم هفّوخت يف باوص ىلع ناك ىلع

 ءاضرلا نيعب لإ نورظني ال اوناك دالوأو لاحرو ءاسن نم ةراملا عيمج نأ قيرطلا ءانثأ

 دالبلا نأب ينمهفُيو يترايز نم هبايترا يل رهظُي تيبلا بحاص قيقش دمحم اذ وهاهو
 ينباتنت ٌاليوط اًنقو تللظ .هابقع نم الام ثدحي دقو «ةبرطضم لب «ةئداه تسيل

 «يرافظأ ةموعن ذنم رطاخملاو تارماغملا ٌتفّلأ دق ىنكلو «ةقلقمو ةجعزم راكفأ

 ال راطخألا نم يعم لصحي امهم :يسفنل يلوقب فواخملا هذه درطأ تنك كلذل
 ةلحرلا هذمي مايقلا نم دب الو «يتتايحب امتزتجا يتلا راطحألا راشعم رشع غلبيس هنظأ

 .رمألا ىدأ امهم اهمامتإو

 يف ديسلا بقل قلطي :تلق .(فلؤملا ةيشاح) .ديسلا تيب ريزولا لآل نولوقي ذإ ريزولا هللا دبع ينعي (1)
 ءرسلا يداو يف ريزولا لآ اهنطقي يتلا ةيرقلا مسا وهف (ديسلا تيب) امأو ,ةفاك نييمشاهلا ىلع نميلا
 .قبس اميف انركذ امك



 رجفلا عولط ىلإ ائداه امون تمنو ىركلا ناطلس ىلإ تملستسا ليلق دعبو

 هذه يف دتشي ليللا نم رخأتملا تقولا اذه لثم يف هنأل دربلا يداقر نم ينضمتأ دقو
 ركفأو «بكاوكلاو موجنلا بقارأ يناكم يف اًددمتم تيقب ينكلو «ةيئانلا ةيلبجلا دالبلا

 نم توط مكو (مهدعيو نييريمحلا دهع يف دالبلا هذه ىلع ترم يتلا راودألا ٍِق

 ؟نيتأ نيأ نمو ؟انأ نم :لوقأف ٍتاذ يف ركفأو هللا الإ اهددع ملعي ال بوعشو سانأ

 ناسنإلا لقعم اهّلح يف راح يتلا زومرلاو راكفألا هذه ىدلو ؟يريصم نيأ ىلإو
 هللا تّدحوف ءاريثك الو ًاليلق ال ةايحلا هذه ّرس نم كردأ ال اًريقح اريغص يسفن تيأر
 كو دمحم يبنلا ةثعبل هتركشو «فينحلا نيدلاب انايإ هاده ىلع هتدمحو ,راهقلا دحاولا

 .اًركشو اًنامإ معفم بلقب حبصلا تيلصو تأضوتف شارفلا نم تضهنو

 اًسلاج لماعلا دمحم ديسلا تدحوف ةفاضملا ىلإ تلزن حبصلا ةالص دعبو

 نم رسيت ام رادلا بر انل بلجو ؛هعم تيوهقتف «(هتشيش) هتعادم نخديو رشقتي
 نأ اندرأو ,ةدئاز ةيهشب هانلوانتف «(ءارفصلا رسك وأ ةقيورتلل يأ) حوبصنل ماعطلا

 .اونهدتو اولضفت هيإ :يل لوقيو ِقأي تيبلا برب ذإو ءيشمنو نذأتسن

 ؟نهدتأ اذامبو :تلقف

 ىتشب زيزعلا فيضلا نومركي ممتأ دالبلا هذه يف ةداعلا نإ :لماعلا يل لاقف

 «لحكلاب هنولحكيو ءنمسلاو طيلسلاب هنونهدي ممتأ اهتلمج يفو «ماركإلا لئاسو

 .ةبيطلا ةحئارلا تاذ تاتابنلا نم اهريغو نيحايرلاب هتمامع نونيزيو

 ام يأ ثيحو «ماركإللا اذه ىلع ركشلا ليزح كركشأ تن :تيبلا برل تلقف

 مونلا ُُق كانرياسو «محللا كلكأ مدعب كانيراج دقل «نكمم ريغ اذه «ال :لاقف

 نمسلاو طيلسلاب كنهدن انعدتو انعواطت نأ كيلع بحاولا نم راصف «خلا...ةابحلاب

 .اندنع ةداعلا يه امك

 تملعف .هنيع فرطب ينزمغف ءادجنتسم لماعلا ىلإ ترظنو «ةيناث ترذتعاف

 نولي مهنأ اًمومع نييناميلا دنع فيطللا نمو .ينحزاميو ينبعادي تيبلا بحاص نأ



 دقف «مامإلا ةلالحلا بحاص ةرضح مهيف امب اريثك ةتكنلا نوبحيو «برطلاو حازملل

 .هصاوخو هلاجر رابك ضعب عم حزمب اًرارم هتعمس

 ('حاورص ىلإ قيرطلا ل

 انتهجُوو ةمكللا ةيرق نم يناثلا نوناك نم 28 يف عقاولا ءاثالثلا موي حابص انرس
 هذه يف دوهي دحوي له :لماعلل تلقف «دوهيلا ضعب قيرطلا يف تيأر دقو «(حاورص)
 ؟نورفاسم ءالؤه مأ «تاهجلا

 رخآ يهو - (ةجرحلا) اهل لاقي ةبيرق ةيرق ىلإ راشأو -- انهه دوهي دحوي :لاقف
 لئابقلا لاجر نم مهريغ ىلع نوقرفي ال مهتيأرف مهتأيه تلمأتو .قرشملا يف مهارق
 نيبو مهنيب قّرفي نأ ناسنإلا ردق امل (مهفلاوس يأ) مهيدوف لوط الولو «ءيشب
 نم فولأ دالبلا هذه يف مهدوجو ىلع ىضقنا هنأل ءيعيبط ءيش اذهو «ودبلا
 «ةراجحلا نم امتاساسأ ةينبم دالبلا هذه ف ىرقلا نم اهريغك ةجرحلا مهتيرقو «نينسلا

 تويب نم ًاليلق رغصأ اهنكلو «(نيطلا) نبا نم ثلاثلاو يناثلاو لوألا اهرودو
 .نيملسملا

 ؛عاجش ليقن لفسأ يف هيلإ انطبه يذلا يداولا سفن يف ريست انقيرط تناكو
 يضارألا يأ) لاومألا نم اريثك ليسلا فرج دقو ءاًئيشف اًئيش عستي ذأ هنكلو

 يف رثكت يتلا ريعشلاو ةطنحلاو نّبلا لوقح ضعب بّرخو «هيبناج ىلإ ةمئاقلا (ةيعارزلا
 .هفارطأ

 انكو ءاّبيرقت فصنو ةعاس ةفاسم ىلإ يداولا اذه ف قرشب ًالامش ريسملا انموادو
 (رمسلاك) ةرمثملا ريغ راجشألا نم اريثك ةلئاسلا ولعي امث لابحلا فارطأ يف دهاشن
 حئاورلا تاذ تاتابنلا ضعب ةلئاسلا يف انيأرو ءاضيأ (ْبْلِع) هل نولوقيو «(ردسلاو)

 عقتو ؛برأم ةظفاحم لامعأ نم «ةيبرغلا ةهجلا نم ناليه لبج حفس يف ةماه ةيرثأ ةنيدم :حاورص (1)
 ضرعلا طخو :45/00 لوطلا طخ ىلعءمك90 وحنب ءاعنص قرشو .؛مكف0 وحنب اهنم برغلا ىلإ

 مهتمصاع لاقتنا دعبو ءبرأم لبق نميلا يف ةيئبسلا ةلودلل ةميدقلا ةمصاعلا حاورص تناك 7
 -نآلا ىلإ ةيقاب اهروصقو اهدباعم اياقب لازت امو ؛يسايسلاو ينيدلا اهزكرمب ةظفتحم تلظ برأم ىلإ
 0302 .110 ١102 برعلا ةريزج ةفص .40/10-47 .140/8-152ينادمهلل ليلكإلا :ليصفتلاب رظنا

 لئابقلاو نادلبلا مجعم :466/2 :319/1-322اهلئابقو نميلا نادلب عومجم .(حاورص) :نادلبلا مجعم

 -1854/3-1865 ةينميلا ةعوسوملا :.904/1-905 ةينميلا



 نم اريثك اًئيش اًضيأ انيأرو «.(لمرح)و (ٌفيصنع) اهل نولوقيو «ةليمحلا ةيرطعلا
 انلصو نأ ىلإ قرشب ًالامش ريسن انلز امو ءلحكلا هنم نوعنصيو هنوقرحي يذلا جسوعلا
 امهتيحت دعبو ءاهحويش نم ناخيش اهنم برقلاب انلباق ثيح (حيبر ينب) ةيرق ىلإ
 مهيلإ رذتعا هنكلو .مويلا اذه مهدنع ةفايضلل هوعد هيتبكرو هيدي ليبقتو لماعلل

 مل اًمالك ينع دنجلا عم نوملكتيو اًرزش لإ نورظني اوناكو «ةليوط ةفاسم انعم اوراسف
 لوحتي ةطقن ىلإ انعم نيرئاس اوقبو «َىلع اوملسي وأ ينويحي نأ اولزانتي ملو .هعمسأ
 .قيرطلا ىلإ هوده نأ دعب اوفرصناو لماعلا اوعّدو انهو .اًمامت قرشلا ىلإ اهيف قيرطلا

 يسفنل تفرتعاو .يعم لماعلا دوحو ةدئاف نيمويلا نيذه يف تكردأ دقو
 ؛لماعلا ةقفرب رفسلا موزلب ىلع هرارصإ يف اًبيصم ناك مامإلا ةلالج نأب يسفنب
 براحي وهو هرافظأ ةموعن ذنم مامإلا ةلالجف هيف يذلاب ىردأ تيبلا بر نأ يهيدبو
 امب ىردأ وهف «(!؟)نينسلا فولأ ذنم هاوس رشبل تعضخ ام يتلا ةشحوتملا لئابقلا
 كرتشا يذلا دونجلا دحأ تلأس اممباهذ دعبو .ناسنإ لك نم رثكأ اهلاح ةعيبطبو
 نم ابجعتو «يرمأ يف اباترا اممنأ :ينباحأف ؟هل نالوقي اناك اذام :ثيدحلا يف امهعم

 حمسي مل نيح ُِق اهيلإ لوصولاب يل مامإلا ةلالح حام نمو دالبلا هذه ىلإ يئيحب

 .اهلخدي نأ يريغ دحأل

 اهيف ؛:ةضفخنم ةيناكرب لالت نيب تاعاس ةدع امام قرشلا ىلإ انقيرط تراس

 اًمجر اندهاشو «دوقولل الإ حلصت ال «ةرمثم تسيل اًراجشأ اهيف اندهاش ةريغص لويس

 هيف ناكم اذه :لماعلا يل لاقو «قيرطلا يف اًضرتعم ةراجحلا نم اريبك (اًموك يأ)
 تبجعتف ةريبك ةربقم تيأر هنم ةريسي ةفاسم ىلعو :!!(مزر) ودبلا هيمسيو «ليتق
 يف ّدسلا ام قافرلا دحأ تلأسو !ةريبك ةيرق وأ ةنيدم اهيرقب دحوي ال هنأل ءاهرمأل
 ؟انه ةربقملا هذه لثم دوحو

 هذمب رعشلا نم تويب ف نطقت يتلا مهج ةليبق ّصخت ةربقملا هذه نأ باحأف

 ةيرط) يأ ؛ةديحو ةّيخر اهضرأ نأل «نيموي ةفاسم نم اهيلإ تاومألا نولقنيو ةهجلا
 .ًاليوط اًممز ىقبي لب ءالاح تيملا اهيف ىنفي الو «(ةوخخر وأ

 اهب دارملاو ءةكرحلا نم هعنمو هتيبثتل ءيشلا ىلع عضوي ام لك ةينميلا ةيماعلا يف مزرملا وأ ميزرلا (1)
 نم اهنأ دقتعأو ؛هراثب ذخؤي ملو ءام صخش هب لتق يذلا عضوملا ىلع عضوت ةراجحلا نم ةمرك انه
 «هراثب هل ذخؤي ىتح ناكملا يف موحت لظت ليتقلا حور نأ نودقتعي ذإ «ةيلهاجلا تافارخو تاداع اياقب
 ملعمك (ميزرلا) نوذختي قطانملا ضعب يفو .ةكرحلا نم هعنمل هيلع (نومْزَري) ةراجحلا هذهب مهنأكف
 .350-352 ينميلا مجعملا :رظناو .رتملا براقي هعافترا نأل ءراثلاب ذخألا ةرورضب مهركذي زراب



 كي مادقألا ىلع يشمنو لاغبلا روهظ نع لزنن رحآلاو نيحلا نيب انكو

 امب ينأكف ءاّدج ةبيرغ نميلا دالب نإ :دمحم ديسلل تلق نيشام انك امنيبو ءانلجرأل

 !اهيف ةعستم

 ةينآلا ةصقلا عمساو «يقيدص اي بجعت ال :لاقف

 .لضفت :تلقف

 دحأ ىعدتسا نميلا عاضخإ نع ةينامثعلا ةلودلا مايأ كرتلا زجع امل :لاقف

 ةلودلا ىلإ ثوئيست مكلاب ام :مهل لاقو امتداسو ءاعنص ءامظع صعب ءالقعلا مهتالؤ

 سرادملا مكل ينبتو «فئاظولا مكحنمتو ,مكيلإ يه 0 نيح © ةّيلعلا

 ءاذه مكرمأ يف ترتحا قحلا متأو نإ ءخلا ... تاشاعملا مكل مدقتو «تايفشتسملاو

 .؟تايئطخلا حالصإ نم نكمتأ يلعل رسلا اذه يل نيبي نأ مكنم دحأل لهف

 هلوقأ ام ىلإ عمتساو «رتحت الو نميلا لهأ رم أ نم بجعت ال :مهدحأ هباجأف

 مه قلخف «ىلاعتو هناحبس هللا اورّيح دق نمزلا قباس يف نميلا لهأ نإ :هابتناب كل

 نأو ءمهعم مهافتلل اوعست نأ مكل لضفألاو ؛مهرهقيل ًالبج (ناكم يأ) ةعقب لك ف

 .ةايحلا نم قمر مهيف ماد ام مكوعيطي نل مهنإف ءفنعلاو ةوقلاب مهوذحأت ال

 نكمي ال نييناميلا تدجوو «قئاقحلا هذه اًيصخش انأ تظحال ينإ ةقيقحلا فو

 .اوكله ولو ةوقلاب ةوقلا نولباقي لب «ةوقلل اوعضخي نأ

 ؟ربخلا ام لماعلا تلأسو

 اذه يف رضحنس اننأب يليكو هب تفّرعو اًباتك برأم ىلإ تلسرأ ينإ 0

 راق نم ةوق انل لسري يك <ل مويلا

 تك ع ةلراقلا نكي دخل ةقاع هرعت نر هدامكاتل نيل: ترم

 ضعب بلجو «لابقتسالا د ملا لب .شيج ةلباقم ضرغلا سيل :لاقف

 .تاجاحلا



 نم تعنتقا ناك ثكسف هب حوبي نأ ديري ال هنأو ءاّرِس رمألا ِق نأ تكردأف

 نيرشع وحن تدحوف .دونجلا ىلإ انلصو نأ ىلإ ريسملا ىلع انموادو «باوجلا اذه

 طيلسلاب اهولطو ,مهروعش اوشفنو ؛مهبايث (اولّين) دق مهعيمجو «(مهشيواجو) اًيدنج
 .سأبلاو ةوقلاو طاشنلا ىلع لدت مهتأيهو ءنمسلاو

 ءاّدرف اًدرف لماعلا ىلإ اومدقت لوصألا بسح ةيركسعلا ةيحتلا اودأ نأ دعبو

 مهتحص نع مهلأسيو مهل شهي ناكف ؛هسرف ىلع اًبكار ناكو ؛هيتبكرو هيدي اولبقو
 .مهلاوحأو

 انلصو نأ ىلإ ةضفخنم لابجو ماكآ نيب نيرئاس تاعاس ةدع ريسملا انموادو
 عاق) ىعديو ؛ةريحب هنأك رهظيف «عبرألا هتاهج نم لابحلا هطيحت رودم لهس ىلإ
 يضارألا ضعب هيف تيأرو ءاٌعبرم ارتموليك نيرشع وحن هتحاسم غلبتو ؛(حاورص
 ىلإ لصن نأ لبقو «ءارمحلا ءايلوصافلا هبشي تابن وهو ؛(!(ةرحٍدو) ةرذ ةسورغم
 «نويناطحقلا برعلا اهنكسي ةميدق ةيريمح ةنيدم يهو «حاورص ةبرخ اندهاش هرخآ
 املو ءانوحن نيعرسم اهنم نوحرخي نيلهألا نم اًعومج انيأر ىتح اهيلع لبقُث اندك امو
 مث لاّبحرم اي :حايصلاو ,قدانبلا قالطإب انويحو اًيركسع امص اوفطصا مهيلع انلبقأ
 اولبقأ لماعلا فقو املو ءلوبطلا برض ىلع ةينطولا ديشانألا ضعب نودشني اوذحأ
 قدانبلاب نوصقريو نودشني انمامأ اوراس مث «هيتبكرو هيدي اولّبقَف دحاو دعب اًدحاو هيلع

 .ةيرقلا انلصو نأ ىلإ رجانخلاو
 ءميمصلا يبرعلا ينطولا لابقتسالا اذه نم اًميظع ةيثأت ترثأت ةقيقحلا فو

 ةيلوألا مهتلاح تلّضفو ءءاطسبلا سانلا ءالؤه هوجو يف ةيرحلاو لالقتسالا تبيحو
 ىلع لوصحلا نم تنكمت دقو «بادتنالا تحت تعقو يتلا دالبلا يف انتلاح ىلع هذه
 لماع ةوجهلا دمحم ديسلا ىلإ ةهحوم لاحلا ةعيبطب يهو «يلي امك مهديشانأ ضعب

 رمال ع تارا .برأم

 لوبقلاو هقوف دعسلاو ةرهوجلاو 20رش لك بِّيغي هللاو رضح يديس

 لوطت اهيلخي ام رضاحملا ىهناو ربخلا 57 روشلا تدقع نإف

 :لاّيعلا اص مظن نم اًضيأ هريغ

 .ايبوللا يه :ةرجدلا (1)



 ةباحسلا (!!نازما تتشام يديسبايحاجرماي

 ةباحصلا دهع يف فيسلاب 2 بحرم ٌره (”يذ يلع هدج
 ّق ةيسامخلا ثعبتو روعشلا زفتست اًدح ةبيهر امتإف ديشنلا اذه ءاقلإ ةقي ةقيرط امأ

 ةأيه ةقيقحلا يفو «ةيروس يف اندنع برعلا جيزاهأو زوردلا يدح نم رثكأ سوؤرلا
 ىصقأ ىلع لدت ةبعرم ةأيه تحبصأ مهديشن نودشني اوناك امدنع سانلا ءالؤه

 ةشوفنملا مهسوؤر مهرظنم ةبهر يف ديزي ناك يذلاو «ناسنإلا دنع ةلاسبلا تاحرد

 بوث وأ ءطسولا يف رزئم نم الخ سابللا نم ةيراعلا هبش مهداسحجأو «روعشلا

 قرع ةحئار عم ةاحزم نمسلاو طيلسلا ةحئار مهنم حوفت تناكو «(نّدرم)
 «!!ةيكرلا هتحئارب (نولوك يدوألا)و (روماد رولفلا) قوفي اجيزم لّكشتف ءمهداسجأ

 امنيبو ءتيز ةرصعمب هسفن نظيف رثكأ وأ ازتم نيرشع ةفاسم نم ناسنإلا اهّمشيو
 رخآ هججو ىلإ لجر هجو نم يرظن لقنأ تنك سمحتملا عمجلا اذه طسو ريسأ تنك

 مهتأيه تناكف ؛يبنحأ مد اهلخدي مل يتلا مدلا ةيفاصلا ةيبرعلا هرتخرا * هذه ف لمأتأو
 لهأل نولوقيو دحاو مهمدو .ةدحاو ةلئاع اًعيمح مهنأل ضعبلا مهضعب ب نم ةبيرق

 ةقورحم ءارمس ةليمج مههوحو ؛لصألا ويناطحق برع مهو ؛.مهج برع ري هذه
 مهتسبلأو «ةلوحن الو هيف ةنع“ ال ليمج مهماوقو «ةلوتفم ةلدتعم مهماسحأو ءسمشلاب
 تحبصأ رابغلاو طيلسلا مكارت نم اهنكلو «ةنّدرملا تيشلا باوثألا وأ منغلا دولج

 نهماسحأو ؛يرهمسلاك ليحن نهماوقو ؛مهلاجر نم لمجأ مهؤاسنو ءءاضيب ال ءادوس
 نهيلع ةيداب ةيفاعلا ةحصلا ةيآو «ةعمال ةيساحن نرشيبو «ةفيطل نهروصو «ةلدتعم

 ةيندعملا رارزألاب ةدّيزملا ءاقرزلاو ءادوسلا ةنّدرملا باوثألا نهتسبلأو ءاهيناعم رهظأب
 ودبتو نهدومت زربتف «نهلغش نم فوصلا نم ةمزحأب نقطنمتي نهرثكأو ءءاضييبلا
 .ريدقتلاو باجعإلا ريثي لكشب نهؤاضعأ

 سيقلب ندم نم ةنيدم لوأ يف حاحقألا برعلا نم عمجلا اذه طسو يف انرس

 برضم تناك ىتلا ةبيجعلا ةيريمحلا روصقلا اياقب ضعب كلانهو انه دهاشن ةدلاخلا

 ةناتكلاب ةشوقلا ةعررإلا ةئيردبلا ديئاوعلا نعاشأ تنك :ةلاجلا طغت« لاغألا
 لاجرو دونحلا نم طيلخلا بكوملا اذه يف يسفن لاحأف «لالطألا هذه نيب ةيريمحلا

 .(فلؤملا) .يذلا (2)



 رايدلا هذه ةبحاص ىلإ يللا ناميلس لوسر ينأ حالسلاب نيجحدملا لئابقلا

 تحت نوفدملا مدقلا خيراتلا روص نم فولأ ةدحاولا ةظحللاب يتليخم مامأ رمت تناكو
 هناحبس هدمحأو «توملاب هدابع رهق يذلا راهقلا دحاولا هللا حتسأف انلويخ كبانس
 ِناَف اَهْيَلَع ْنَم ةك) و لاوز ايندلا هذه نأ يسأر ينيعب ىرأ ن نأ ّ حاتأ ذإ ىلاعتو

 .[26-27 :نمحرلا ةروس] مرو ٍلالخلا وُد َكّبَر ُهْجَو ىَقْبَبَو ©

 حاورص ةنيدم

 ةيبونجلا ةهجلا يق ريمح روصق نم ميظع رصق اياقب ىلإ انريسم ةيامن يف انلصو
 اًرثأت ترثأت دقو «لوبطلا برضو ديشانألا نيب نيحتافلا لوحد هانلخدو :ةنيدملا نم

 انداقو .هراطخخأو هءانعو قيرطلا بعت تيسنف «هتعمسو هتدهاش ام عيمج نم اًميظع
 تيأرف ؛هلخاد ىلإ جريحد لآ نم يمهجلا دمحم نب حلاص ىعديو ءرصقلا اذه بر

 ةميظع ناردج عبرألا اهتاهج نم هدحيو «عبرم رتم يتئام وحن اهتحاسم ةعبرم ةحسف
 ودبلا ماقأ دقو ءاّميقدو ًاليمج اًنحن ةتوحنمو ضايبلا ىلإ لئاملا يناكربلا رجحلا نم ةينبم

 اهضعبو :مهناكسل ةّدعم اهضعب «ةريبكو ةريغص اًفرغ ناردجلا هذه بناج ىلإ
 ءانبلا نم قيض رمم يف انلخد انهو «ةيبونجلا ةهجلا ىلإ ةحسفلا انرتحاف .مهمئاهبل

 اهددعو «(؟)تارتميتنس ةسمخلا ىلع هتاحرد ضرع ديزي ال اعلس انقلستو .ديدجلا

 ةثالث اطوط ةدحاو ةريغص ةفرغ نم فلؤم وهو ءرصقلا يف يناثلا رودلا ىلإ ةحرد 2

 رادج قوف يمهجلا حلاص نب دمحم اهانب دقو ءرتم فصنو رتم اهضرعو ؛راتمأ
 حتفو ءارتميتتس نورشع هضرعو «ازتميتنس نوعبرأ هّولع اًباب امل لعجو ؛مدقلا رصقلا
 اذه دمحم براقأ ىنبو .ةسمخ اهضرعو «تارتميتنس ةرشع اطوط ةدحاو ةذفان اهيف

 .اًعشب اًهيوشت اهوهوشف ةميدقلا رصقلا ناردج قوف لكشلا اذه ىلع ةريثك اًفرغ

 ًاليلق انسلحو .طباضلاو لماعلاو انأ ةريغصلا ةفرغلا هذه يف انجئاوح انعضو

 ديسلا ذخأو ,قيمع جف لك نم ينمجامت (قبلا) يأ ناَنُكلا ريهامحي ذإو ةحارلل اًبلط
 دعصف «ةقيضلا ةفرغلا هذه يف مهتعادم نونخدي قافرلا ضعبو طباضلاو دمحم

 بحسنأ نأ يل لضفألا نأ تيأرف ءضعب نع انضعب انبجحي داكو ءبابضلاك ناحدلا
 ءوضولل دجسملا ىلإ رصقلا نم تجرخ اًيرق ناك بورغلا نأ ثيحو « ءماظنلاب انه نم

 اذه لاسرإ نم تمهفف ينوقفاري نأ دونحلا نم ةسمخو اًشيواج لماعلا رمأو «ةالصلاو



 تحرخو ءامل تممتها الو ءامب أبعأ مل ينكلو ءتند دق رطخلا ةعاس نأ يعم سرحلا

 قيرطلا دنجلا يل ّقشف هرصقلا جرامع نيفقاو اولازي ال اوناك نيذلا ودبلا عومج نيب
 وهو ,دجسملا ىلإ ترسو «سارتحالاو رذحلا اهؤلم نيعأب يل نورظني اوناكف «مهنيب
 ءرصقلا بر براقأ نم دحاو انعبتو .ةنيدملا يونج ىلإ ةريسي ةفاسم ىلع عقاو

 ةميدق ةيريمح ركب يهو ءدجسملا رثب نم ءام انل جرخأف ٌةليوط ًالبحو اًولد هعم بلحو

 هذه ريغ دحوي الو .تارتميتنس ةدع احمناردج يف لابحلا تلكأ دقو ءازتم 35 اهقمع

 تس ةفاسم نم امنوتأيو ةقطنملا هذه ناكس اهنم يقتسيف ضرألا هذه يف رئبلا

 .تاعاس

 :لاقو يودبلا انقيفر ينم مدقتف ,دجسملا نم انجرح برغملا انيلص ام دعبو

 ؟ءاملا اذه تدجبو فيك

 .كديحج هنكلو «ًاليلق حلام هنإ :تلقف

 .نامزلا تدق نم سراح هلو «كرابم وهو «دالبلا هذه يف ءام لضفأ اذه :لاقف

 !نآلا انه هارأ ال 2 ؟وه نيأو :تلقف

 .ًاليلق الإ سانلا ىلع جرخي ال هنأل هارت نأ كنكمي ال :لاقف

 هين ما يدقإ وه اهو كلقف
 دومع ىلإ راشأو ءدومعلا اذه (لثم يأ) عس دوسأ ريبك شنح «هللاب ال :لاقف

 .ًالاح رئبلا فشني دحأ هلتق ول هللا هللا :لاقف

 امك قافرلا تدحوف «يناثلا رودلا يف انتفرغ ىلإ اًوت تدعصو ؛مالظلا لوخد عم

 تذحأو ةبوعصب مهنيب تسلج ةيحتلا دعبو «تاقلا نونزخيو ةشيشلا كونح دي مهتكرت

 نأ هدج نع هيبأ نع عمس هنإ :ًالئاق رصقلا بحاص اهأدب دقو مهثيداحأ ىلإ عمتسأ

 .نامزلا مدق نم ةرّجهم حاورص



 الو لتق اهيف عقي الو ءانمآ نوكي اهلخدي نم لكف ؛ةنمؤمو ةمرحم يأ :لاقف
 مادام ءوسب هنوسمي الف ام اًمرُج دحأ بكترا اذإو «مئارحلا نم ةعرج الو ةقرس
 ٌالثم انل برضو .همرحجج ةبسنب هوزاجي نأ اهلهأل قحيف اهنم جرح ىتم هنكلو «اهلح ادب

 اومكحف ؛يدج ةايح يف ةرذلا نم ًاليلق قرس سانلا نم اًدحاو نإ :لاق كلذ ىلع

 نم جرخف ءاثاصح كلمي ال اريقْف ناك هنكلو هتقرس نع لدن: ناصح يدؤي نأب هيلع

 .ةلتق رش هلتقو حلاص دج هعبتف ,ناصحلا يدؤي نأ نود ةسلخ ةنيدملا

 ,(ةسدقم يأ) (!)ةرّجهم ةقيقح تناك ةنيدملا هذه نأ ةصقلا هذه نم جتنتسُيو
 .اهيف اهاوس وأ سمشلاك نويريمحلا اهدبعي ناك يتلا ةحلآلا لكايه نم لكيه دوحول

 وأ ًالكيه اهدحأ نوكي دقو «ةرثكب اهيف ةدوجوم ةميظعلاو ةمخضلا تايانبلا راثآو
 .ملعأ هّللاو ءهباش ام وأ اًدبعم

 ؟مكسوفن ددع مك :رصقلا بحاص تلأس مش

 .لتاقم يتئام وحن ع انمع دلوو نحن :لاقف

 ؟كمع دلو مه نيأو :تلقف

 :ّمضلاو رسكلاب -ةغل - ِةَرْج ةلاف «(يفرغ) يحالطصاو يوغل :ناينعم ةرجهللو ءةرجهلا نم :ةرجهم (1)
 ٌرجاهُم وهف َرَخآ آذلَب نكنم وأ ْيِرَضَح وأ ٌيودب نم هذلَب قزاف نم لكف ءىرخأ ىلإ ضرأ نم ٌجورخلا
 «ةيرق)لحم لك وهو" «ناكملا ىلع قلطي :(نميلا لهأب ٍصاخ وهو) يحالطصالاو ءةزْجهلا هنم 0
 لئابقلا (تاداع) فالسأ نم هنوداتعي امع مهنيب ارّجهم ناك اذإ لئابقلا تالحم نيب (ةنيدم وأ
 نع نوزاتميف ؛حالصلاو 0 ملعلاب ةلوهأملا تالحملل كلذ نوكي امنإو ءمهنيب اميف مهدعاوقو
 ىلإ ةجاحب اهنأ لئابقلا تأر دقف "اميظعتو امارتحا ريجهتلا كلذب مهل نوكيو .مهفارعأو لئابقلا لاوحأ
 اهيف نس دا .اهتاراثو اهتاعازنو لئابقلا لكاشم نم ةلماكلا ةناصحلاب عتمتت ةئمآ نكامأ دوجو
 «(ريجهتلا) حلطصم ةرجهلا ظفل نم قتشا دقو .نامأب يملعلا مهطاشن ةسرامم ملعلا ةبلطو ءاملعلا
 .(ةرجه) ءاملعلا اهيلإ يوأي يتلا ةنيدملا وأ ةيرقلا لعج ىلع لئابقلاو رئاشعلا ءامعز قافتا وهو

 .مهتياعرو مهتيامحب ءاملعلا نم ٍةرجهلا ناكسل مهدهعت نمضتت ء(ريجهتلا) ىمست ةقيثو مهرادصإب
 يتلا باعلألا اهتاحاس يف ماقت الو ءاهتويب دونجلا لخدي الف .ةمات ةناصح كلذ دعب ناكملا بستكيف
 ؛ةجاحلا دنع ةليبقلا ىلع ضرفي دق يذلا يرابجإلا دينجتلا نم اهلهأ ىنثستيو ءرامزملاو لبطلا دمتعت
 ةليبقلا مهل رفوت دقو «ةليبقلا مهنع هتلمحت ءيش مهمزل اذإو ءمراغملاو بئارضلا نم كلذك نوفعيو

 رسأ رْجهت دق لثملابو ءمهل ةاكزلا صيصختو .مهسرادمبو مهب ةصاخلا فاقوألاب قزرلا بابسأ ةلودلاو
 نوكيف «ةرّجهم تسيل يتلا ندملا وأ قطانملا يف ةصاخو ءحالصلاو ملعلاب ةروهشملا رسألا نم اهنيعب
 ةزيملا هذه ةليبقلا يفضت دقو .مهنيب حلصلاو ةطاسولا يف نوعسي لئابقلا نيب نامأ مامص ةباثمب ءالؤه
 ىتح نامأب مهحلاصم اهيف سانلا يضقيل ةيعوبسالا قاوسألا ةصاخو «ةماعلا قاوسأ ىلع (ريجهتلا)
 دباعموأ لكايه دوجول سيلو نيببسلا دحأل (ةرّجهم) حاورص تناك امبرو .يداصتقالا طاشنلا لطعتي ال
 نميلا يف هلقاعمو ملعلا رجه .(رجه) :سورعلا جات :رظنا .فلؤملا نهذ ىلإ ردابت امك اهب ةميدق
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 «بونحلا ىلإ ةريسي ةفاسم ىلع ةعقاولا ةيناثلا ةبرخلا هذه يف مهضعب :لاقف

 نم تويب يف مهضعبو .(لهسلا يأ) عاقلا اذه يف ةمئاقلا نوصحلاب مهضعبو

 .داهولاو لايجلا نيب ثنوعزوم مهو «رعشلا

 ؟ةايحلل مكدراوم يه امو :تلقف

 ريعشلاو ةرذلا نم ًاليلق سرغنو «ليخلاو رقبلاو لامحلاو منغلاو ءاملا اندنع :لاقف

 ؟ةباتكلاو ةءارقلا فرعت له :تلقف

 ةلالج لوحد لبق يلصن فرعن انك ام ,ءكلذ يل نيأ نم هللا كحماس :لاقف
 !اندالبل مامإلا

 !طقف نانثا وأ ءدحاو دجوي :لاقف

 !ٌلصي مل دجسملا ىلإ يعم بهذ يذلا كبحاص نأ تظحال :تلقف

 مامإلا ةلالج نم (بلطنش) نكلو «ًاليلق نولصي اندنع برعلا نإ معن :لاقف

 اًدشرم انل لسري نأ (نيسلا نم ًالدب نيشلا فيوستلل نولمعتسي ءبلطنس يأ)

 ءاعلخمو

 .اًعنص كلذب نونسحت مكنأ كش ال :تلقف

 ىلع هتلالح قفاوو ,مامإلا انالوم ةلالحل اذه تضرع دقل «معن :لماعلا لاف

 .اًبيرق كالصيس اممنأ كش الو «ملعمو دشرم لاسرإ

 ؟مكدنع نمألا لاح فيكو :تلقف

 انكامف كلذ لبق امأو ؛نانئمطاو نامأب انرص مامإلا ةلالج َكظب :لاقف

 ءانرود ىلإ رظناو .لتقلاو وزغلا ةيشح ةريفغ ريهامج الإ انتويب نم جرخن نأ (!)رسحب
 ؛جراخلا نم صاصرلاب انل انئادعأ يمر ةيشح ةريبك كيبابش امل لعفن نأ رسحب ال اننإ

 .ريغص بابو «نيتريغص نيتّوك وأ ةّوكب يفتكن كلذلو

 .ؤرجن :رسجن )١(



 (ذفاونلا يأ) كيبابشلا مجح نأ دالبلا هذه يف تدهاش ينإ ةقيقحلا فو
 لحب انيلع لخد ثيدحلا اذه ءانثأ فو .همدعو نمألا دوجول ناتراشإ امه امهددعو

 «نمسلاو تيزلاب يلطمو ,فاتكألا ىلع لسرتسم ليوط رعشو «ةفيثك ةيحل وذ
 .مكيلع مالسلا :لاقو

 .هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :انبحأف

 تملعف ةبرخلا ىلإ تلصو نيحلا اذ هللاو :الئاق لماعلا ىلإ هباطخ هحجوف
 الو قحلا نم سيل ذإ ءاّدغ انوفيضت نأ ءاحرلل اًيناثو «مالسلل ًالوأ تيتأف مكفيرشتب

 ييأر ذأيل لإ لماعلا رظنف .يوفيضت الو يمع نبا اوفيضت نأ ةفايضلا لوصأ نم
 .اًعيرس برأم ىلإ لوصولا ديرأ ينأل ءاّيفن ترشأف

 ءادغلا ماعط لوانتنس اننكلو ,مكدنع راهنلا لك يضقن نأ اتكمي ال :هل لاقف

 .هللا ةكرب ىلع ريسنو
 .يديس اي لمعلا اذمب انوتملظ هّللاو نكلو .مكرمأ رمألا :لاقف

 .هللا ءاش نإ اًدغ مكدنع طقف ءادغلا ءيهف «ىفك ىفك ال :لماعلا باحأف
 .فرصناو نذأتساو لجرلا تكسف

 نب حلاص انفيضمو انبحاص مع ءانبأ نم وه اذه :لماعلا يل لاق هجورخ دعبو
 نأ هيلع راعلا نم هنأ ىريو «ناميعط نب دوعسم نب ديبع ىعديو !!يمهجلا دمحت

 .طقف همع نبا فّيضنو هفّيضن ال

 .هللا نذإب ريسنو هدنع مترشأ امك ماعطلا لوانتن «هلل انرمأ :تلقف

 موقلا كرتأ نأ اًرارم تدرأو ءيدي ىلعو يلوح ناّتّكلا لققأ ةرهسلا ةليط تنك
 مدل تلمتحاف ؛ ؛ميلسلا قوذلا عم قانتي ل اذه نأ تيأر ينكلو «جراخلل جرخأو

 ةئلاثلا تغلب اهتيأرف يتعاس ىلإ ترظن اريخأو «قوذلا ىلع ةظفاحم ا ليبس يف ناّتكلا

 .ةيحنرفإ ةعساتلا وحن يأ (ةيبرع

 .سعان كنأ لكش ال :لماعلا يل لاقف

 يف نكست يتلا ةينميلا لئابقلا نم ءمْهَج ةليبق ىلإ ةبسن ءيمهجلا :باوصلاو ءيميهجلا :فلؤملا اهبتك (1)
 .قبس اميف حيحصلا مسرلاب اهتباتك فلؤملل قبس .برأم لامعأ نم حاورص



 مكنذأتسأ فوسو ءاّضيأ ٌبعتو سعان ينإ معن :لاحلل تلقو «جرفلا يئاتأف

 .سمألاك (حطسلا يأ) ةابحلا قوف مانأو ةفرغلا هذه مكل كرتأو
 .ديرت ام لعفا ؛كرمأ رمألا :لاقف

 شرفا :يناحيبلا حلاص نيسح همهساو ,يتمدخب صتخملا يدنجلل تلق لاحللو

 حطسلا ناكو ,حطسلا ىلإ لاحلا يف هتعبتو «جراخلا يف نيسح اي تايناطبلا هذه يل

 ىلع هتلضفف «عبرألا تاهجلا نم روس هطيحي نكلو «ةياغلل اًقيض لاحلا ةعيبطب

 لوأ يف ينافحأ ىلع مرح ىركلا نكلو «مونلل اًبلط يرهظ ىلع تيقلتساو «ةفرغلا
 ةراتف .ةبيجعلا دالبلا هذه يف تعمسو تيأر ام اًدج ةجيهتم تناك يباصعأ نأل ليللا

 تاملك نرت تناك اًروطو ؛بيرغلل مههركو سانلا ءالؤه تاداع ةبارغ يف ركفأ تنك
 اهنم جرخيو دالبلا هذه دحأ لحدي مل هنإ" :هلوق ركذتأو ٍنذأ يف كب بغار يضاقلا

 (يزويبيد) زيكراملا هقيفرو (راكرب) يناملألا قرشتسملا لتقم يلاب يف رطخب اًنايحأو "يح
 .برأم ىلإ باهذلا نالواحي اناك امنيب رودلا يداو يف - ءاخملا يف ايلاطيإ لصنق -

 ةرّجهم حاورص نإ انفيضم لوق يف تركفو سحاوملا هذه عيمج تدرط اريخأو
 ةمحب نع موجنلا نيب ثحبأ تذحأو .اهلحاد ءوسب اًدحأ اوسمي نأ موقلل نكمي الو

 نم يراكفأ تلوحت نكلو ءامهيلع رثعأ ملف رغصألا بدلاو «ربكألا بدلاو ءبطقلا
 هذه ىلع تّرم يتلا ةليوطلا لايجألاو روصعلا يف ركفأ ترصو «قئاقحلا ىلإ ماهوألا
 ناسنإلا لمع مظعتسأف مهلاح هيلإ تلآ امو اهونب نيذلا اهباحصأ ف ركفأو بئارخلا

 هسفن رمأ نم كلمي ال يذلا فيعضلا قولخملا كلذ وهو هدعب اهكرتي يتلا راثآلاو
 «لاح ىلع رقتست ال ةدراش ةرئاح ةّيدبألاو لايخلا ملاع يف يتليخغ تحبس دقو ءاًئيش
 ىلإ تررخ رهاظلا زجعلا اذه هاحتو «ميظعلا نوكلا اذه راغلا نم اًدحاو اًرغل لحت الو
 هايإ انبهو يذلا لقعلا ىلع هايإ اًدماحو «هتردقو هللا ة ةزعب اًدقم اًعكأر اًدجاس ضرألا

 هللا ةمظعب اًناميإ ءولمم يبلقو تاركذملا هذه لجسأ اذنأ اهو ءنيمسلا نم ثغلا كردنل

 ْمِهبرْئَسِل :ىلاعت لاق .ريدق ءيش لك ىلع وهو تيعو ىحي وه الإ هلإ ال .هتردقو
 .[53 :تلصف ةروس] ٌّقَحلا ُهَن هنأ م اخ نَبَي ٌىَح يضف قو قاقآلا يف اَنتاَيآ

 نا وس ل ردنا لاا نييوجسالا ل نرتط نر كرست كا

 حبصلا وحن يداقر نم توحص امدنعو «ليللا رخآ ىلإ اًثداه امون تمنو ىركلا



 ةيانعلا هذه ىلع هتركشف «ليللا لك ينسرحي سرح فوقوب رمأ دق لماعلا تدجو
 .يبقو يّرس يف طايتحالا اذهو

 ٌّلك داع مث ءاّرضاح حبصلا انيلصو اًعيمج انأضوتف قافرلا رئاسو لماعلا ضمن

 نأ ىلإ اًسلاج تيقبف انأ امأو «ةيناث اومان دقف قافرلاو لماعلا امأ .هناكم ىلإ اّنم

 حاورص عاق يف يرصب تحرسو حطسلا روس بناج ىلإ تفقوف «راهنلا رون عطس
 لابجلا نع هلأسأ تذحأو ةيرقلا لاجر دحأ تيعدتساو «لابجلا نم هب طيحيامو

 ناودبي ناميظع نالبح يرظن تفلتسا ثيح «قرشلا نم اًثدتبم دحاو دعب اًدحاو
 نع لحبلا تلأسف ءيسلك ضيبأ رخآلاو يناكري دوسأ امهدحأ نأ رظانلل دعُب نع
 ؟امهمسا

 لبجلا يف لخادلاو برغلا ىلإ قرشلا نم دتمملا دوسألا لبجلا نإ :لاقف
 هل لاقي لامشلا ىلإ بونجلا نم دتمملا ضيبألا لبحلاو ؛(يرقشألا) هل لاقُي ضيبألا
 عيمجو ةطنحلاو «ريعشلاو «ةرذلاو ,بنعلاو «نامرلاو ءسلبلا هيف رثكيو ؛(!!(ناليه)
 ةيبرغلا ةهجلا يف يتلا لابحلا امأو .(ةيِلْعَب يأ) ءاَرَّمَع اومنت تاتابنلاو راجشألا هذه

 .(ةّرجحملا) ال لاقيف

 مهو رصقلا لهأ بقارأ ترصو «هتفرصو هذه هتامولعم ىلع لحرلا تركش
 تدهاشو «لابجلاو عاقلا ىلإ دالوألا عم امنوحّرسيو اهبئارز نم (شورطلا) نوحرخي
 يأ) حوبصلا ماعط دادعإو ؛فويضلل رشقلا يلغو «قيقدلا نجعب تاكمهنم ءاسنلا

 اهتّنك نم جرخت ءانسح ةيبصب اذإو رومألا هذه ةبقارب كمهنم انأ امنيبو «(روطفلا
 ينبجعأ دقو ءيودي لزغب فوصلا لزغ يف ذحأتو ينم بيرقلا حطسلا ىلع سلحتو
 اهوحن اهريدأو ةلآلا حتفأ تدكامو ءاهريوصت ديرأ ريوصتلا ةلآ تذحأف ءاهرظنم

 «ةثيغتسم ةحئاص لاحلل تدرشف ةريخألا ةظحللا يف يب ترعش ىتح اهتروص طقتلأل

 مهتمهفأو امتدجنل اوجرح نيذلا وحنو اهوحن ريوصتلا ةلآ تهجو نأ الإ ينم ناكامف
 اوئبعي ملو اهنم روهمجلا كحضف .دحأل ررض اهنم لصحي ال ءامص ةلآ هذه نأ

 :مك60 وحنب حاورص يقرش عقيو «برام يبرغ ىلإ (مهن) بونح نم دتمي فينم لاع لبج :ناليه )١(
 «159 84/8 ينادمهلل ليلكإلا :رظنا .ةميدقلا راثآلاب ةينغلا قطانملا نم وهو ءمهج ةليبق هنكست

 ء(ناليه) :نادلبلا مجعم :«125 ء110 ١81 اضيأ هل .ءبرعلا ةريزج ةفص:123 6 70/10: ١116
 .1839/2ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :760/2 :200 :106/1اهلئابقو نميلا نادلب عومجم



 ماعط يأ) حوبصلاو رشقلا انلوانتف مونلا ةفرغ نم لماعلا جرح ةهينه دعبو
 تافارز سانلا ءاجف رصقلا ةحاب ىلإ يناثلا رودلا ِق انلقعم نم انلزنو ؛(حابصلا

 هذه ترهتناف انأ امأو ءلوصولا ةمالسب هنوئنهيو هيتبكرو لماعلا يدي نولّبقي تافارز
 ةريثك اًراجحأ اهيف تدجوف رصقلل يضرألا رودلا فرغ نم ريثك ف تلحدو ةصرفلا

 ىلإ رصقلا نم انحرخ مث اهضعب تلقنف «ةريثك ةيريمح شوقن اهيلع ةريبكو ةريغص

 نمو ءاهئانب ماظتنا نم ارثك تشهدف مويلا ىلإ ةمئاقلا هاياقب صحفن انذحأو جراخلا

 كش الو «عبرألا تاهجلا يف هناردج لوح ةبوتكملاو ةموسرملا ةفلتخملا شوقنلاو موسرلا
 "ليلكإلا" ف تأرق دقو «نميلا ف ةروهشملا روصقلا نم ناك رصقلا اذه نأ يدنع

 موي هعماسم ىلإ تلصو امك رصقلا اذه لاح اهمظان امب فصي يتلا راعشألا ضعب

 :اهصنب يهاهو ؛(!طيييشقلا ديزي نب دمحأ نب رماع مظن نم يهو ,هتديصق عضو

 (23بيرألا لاعفلاو مزعلا ولوأ َن الوخ ةلالس نم ليلاهبلاو

 بوبجلا حير تيب حاورص قوف اوّدمو رهش فلأ كلملا اوكلم

 بوصنسلا هكم سب اًريددسم هيف حيرلاتراد راداذؤؤف

 بيشختلا نسحأب الذاتي ()جاوزأ هيف تي بيسشاختب

 بيهتلاب رودي ماخرب هل بيبنجل اًريددسم رصقلا ىرقف

 ف رعاشلا ركذي امك هبابو «خيراتلا اذه ىلإ اًمئاق رصقلا اذه تدهاش دقل

 يقابلا هؤانبو «ةيريمح شوقن دجوت يلامشلاو يقرشلاو يبونجلا هناردج ىلعو «بونجلا
 حاورص يف ةيقابلا روصقلا عيمج ءانبو ؛رعاشلا ركذي امك ريدتسم مويلا اذه ىلإ

 ءمايألا هذه ُُُق هل دوجو دل رعاشلا هيلإ ريشي يذلا بوقثملا ماخرلا نكلو «ريدتسم

 .مهت داع يه امك مهتويب هب اونبو هورّسك دق ودبلا نأ كش الو

 مهو «مهويب ةيوهتب نونتعي اوناك حاورص لمهأ نأ تايبألا هذه نم رهظيو

 نم هذه ةلاحلاو دب الف ءفيصلا مايأ اًصوصخو ةراح حاورص نأل كلذ يف نوقحم

 نالوخ) رماع نبا نالوخ لئابق نم ءبْيَشُق ةليبق ىلإ قبسن «يبيشقلا :باوصلاو ءيبشقلا :عوبطملا يف (1)
 تايبألاو ؛.167/2-168 ليلكإلا :رظنا .ةدعص دالب نم حزار لفاسأ يف نآلا ةيقب مهلو (ةدعص نالوخ)
 148/8 ليلكإلا يف

 .ةيهادلاو رهاملا :بيرألاو ليلكإلا نم بيوصتلاو «لادلاب ؛بيدألا :عوبطملا يف (2)

 .واولا ناكم ءارلاب ءجارزأ :ليلكإلا يف (3)



 مهنأ تايبألا هذه نم مهفُّيو ءوجلا ةرارح نم ففخت يتلا بيلاسألا ضعب لامعتسا

 فصولا اذه نظأو ءاًحجاوزأ اهيف تبكي (بيشاختب) مهروصق يف حيرلا نوكرحي اوناك
 اذه يف نحن اهلمعتسن يتلا اهحباشي ام وأ ةيئابرهكلا ةحورملا ةقباطملا لك قباطي

 .رضعلا

 :/'!ينأي ام حاورص نع نماثلا ءزجلا يف ليلكإلا يف ءاجو

 ءيش حاورصب ساقي الو ءءاعنصو برأم نيب ام يهو «حاورص نميلا رثآم نم"
 نأ ريغ (دحاو دعب اًدحاو اهركذ يتلا اهروصقو نميلا دفاحم يأ) دفاحملا هذه نم

 نب دعس نإ لوقت نالوخو ؛مئاق ءيش اهنم يقب دقبو «برعلا راعشأ يف ديعب اهتوص
 روفاك نب رفعج يندشنأ .مهؤارعش اهركذ دقو ءامي كلمت برأم نم جرخ امل نالوح
 نب رمنلا نب (#ءاًغدلا نب كلام نب يدع نب ورمع نب ةدعاس نب (3)سقل (2!ينارملا
 يمعد نب ىصفأ نب مدقي نب ةانم [ديز نبإ فوع نب (؟!نامطلا نب ةلئاو نب رمنلا
 :(؟اًرعش اهعضاومو نميلا كولم ركذي ءدايإ نب يمعد

 حابنج فت قيطي نامزلا نأ ىرأ الو نامزلاب عمسأ تنكدق

 (”)يحاسمو يضراوع نوتماضيب تحبصأ ىتح ّيف عرسأ هارأف

 حاورأ نسم تحوان مك تاهيه (8هموق يف ةضيب ةعيرقلا انأو

 .140/8-143 ليلكإلا يف صنلا (1)
 رفعج :ليلكإلا ىلع هقيلعت يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو :لادلاب ءينادملا :ليلكإلا يف (2)

 .ليلكإلا فلؤم يندمهلا خويش نم وهو :نيينارجنلا نييثراحلا نادملا دبع ينب نم ينادملا

 ء(ءاي نودب) سق :باوصلاو ءفلؤملا ردصم .ليلكإلا نم عوبطملا يف كلذكو ؛سيقل :عوبطملا يف (3)
 رايك نمو ؛برعلا ءامكح دحأ :دايإ ينب نم .ءكلام نب يدع نب ورمع نب ةدعاس نب سق وهو

 ءاصع وأ فيس ىلع ائكوتم بطخ يبرع لوأ هنإ :لاقيو ,نارجن فقسأ ناك .ةيلهاجلا يف «مهئابطخ
 دودعم وهو .همظعيو همركيف ءارئاز ءمورلا رصيق ىلع دفي ناكو ." دعب امأ " :همالك يف لاق نم لوأو
 هنع لئسو ءظاكع يف هأرو ؛ةوبنلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هكردأو هتايح تلاط «نيرمعملا يف

 .(ةرجهلا لبق 23 ةنس وحن يفوت) ءهدحو ةمأ رشحي :لاقف ؛كلذ دعب
 .ناعديأ نبا :ليلكإلا يف (4)

 .ناثمطلا نبا :ليلكإلا يف (5)

 دمحم قيقحت ؛(ليلكإلا فلؤم) ينادمهلل ةغمادلا ةديصق حرش باتك ء141/8-142 ليلكإلا يف ةديصقلا (6)

 بهول ريمح كولم يف ناجيتلا باتك .336-337ص :م1978 ء(ن.د) :ةرهاقلا ؛عوكألا يلع نب دمحم

 ناوشنل نميلا لايقأو ريمح كولم ء127-128ص ء(ت.د) ثوحبلاو تاساردلا زكرم :ءاعنص «هبنم نب
 .109-111ص ؛م1986 ؛ةدوعلا راد :توريب .يريمحلا

 .يحافصو :ريمح كولمو ليلكإلا يفو «ةغمادلا حرشو ناجيتلا باتك يف اذك (7)

 .هموق يف هنسب ريبكلا انأو :ريمح كولمو ناجيتلا باتك يف (8)



 يدلوم كردأو ندج اذ تحفاص

 هناكم تيأر نزي يذ ليقلاو

 اًدعاق 2!ةرطق نب كلملاب تعمسو

 اًجعنم اونح نيونحلاب تسيأرو

 (ةاهترز ةيبنجلا يذب يسرافلاو

 يبأ ينرّبخ حاضولا ةميذجو
 (6)!هشرع كتاه نبا ىلع نامزلا كرب

 ةراد لكومب تناك يذلا ىلعو

 برأمب نيلزاسلا كولملا ىلعو

 هليخب دالبلا ألم يذلا ىلعو

 ةهرب رمدتب تشبل يذلا ىلعو

 مهثيدح تعمس دق طعان كولمو

 مهصحأ ملاًرشاعم تددع اذإو

 ريمح نماوفف كالمأ دعبفأ

 :(7ةمقلع لاقو

 حاّرلاب !!!ىقتي دنه نب ورسمع

 حارلا برش هنع مّرح ناكدق

 حاطبو كداكد نيب ونحلاب

 حابصلا ابأ ارمش ىدنلا فلح

 حامطو ةراضغو ةمعن يف

 حاضولا (4ةميذجل ايف هنع

 حاورألا بلاس ةسذأ ىلعو

 يجاش درجأ لكو دايجلا (67يطعي

 حادر رو هظلا ةمصاقب اوقرط

 حاجحج نمو القث لماح نم

 يقنم ذإ رمش نب ورمع :ريمح كولم يفو ؛ةغمادلا حرشو ليلكإلا نع تبثملاو «ىقبت :عوبطملا يف (!)
 .حارلاب

 .نطق نبا :ليلكإلا يفو ةغمادلا حرش يف اذك (2)
 .هترز ةنينخلا يذب يسراقلاو :ةغمادلا حرشو ليلكإلا يف (3)

 .ةغمادلا حرشو ليلكإلا نع تبتملاو «ةميذجب ىتف :عوبطملا يف (4)
 .ةغمادلا حرشو ليلكإلا نع تبثملاو .هشرع كتاه ءاحنأ ىلع كرب :عوبطملا يف (5)

 .نيقباسلا نيردصملا نع تيثملاو .ءضعب :عوبطملا يف (6)
 ةياهن ىتح اليوط رمعو «مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ مرضخم رعاش ءيريمحلا ندج يذ نب ةمقلع وه (7)

 ةمقلع" بقل ىتح ءاهرخافمو اهتراضحب ةداشإلاو ريمح ءاثرل هرعش سّرك ؛يرجهلا لوألا نرقلا
 .142/8 ليلكإلا يف تيبلاو ؛"ةحاونلا



 برامو حاورسصص كولم د عب ناثدحلا نمي نم

 :(!!نالوخ دعس نب دعس وأ :نامعتلا نب ورمع لاقو

 -سطاعملا مارك دادجأ ةئارو برام ضرأ يف كلملا ناك سيقلبل

 سلاخ نب ورمع طعي مل ام كلملا نم 20 تيطعأو ءيش لك نم تيتوأ دقل

 سلاجملا عيفر العأ يف نالوخو ةنيذأ نبا ىدنلا ورمع هثروأف

 سراوفلا مامز ادعس اهثروأف ةباهم (7يبوث حاورص ىلع دمف

 سبايو بطر نيسب جرخ ةيابج  امّرحم ًالوح نيعبس اهب ماقأ

 سلاوخلا نعط دنع هينب لثمك 2 نكيملو هيب دعس اهتثروأف

 سراغملا بيطو (0)[لب] بانج نسحو العلا يف ةميمصلاو اهيف رخفلا ال

 سرافو صمح نيبامهل تبارو هليخب قارعلا خاد يذل انوبأ

 :(4/ةعيبرلا نب ديز نب ةماسأ نب ديز نب كلام ينب وأ ءورمع نب دعس لاقو

 ٌرشدتو ىنبُت حاورص يف نيواود 2 انقبس ناب ذإ سانلا يف انلثم نمف

 ()اوروغو دالبلا يف موق دجنأف 2 اوقرفت اهنع سانلاو اهب اسقأ

 ررهمجملا زيزعلا اهيفانل ناكو مهدوفو ىوهت سانلا عيمج انيلإ

 .142/8-143 ليلكإلا يف تايبألا (1)

 .ليلكإلا نع تبثملاو .فيحصت ؛ىتوت :عوبطملا يف (2)
 .ليلكإلا نع ةدايز (3)
 .143/8-144 ليلكإلا يف تايبألا (4)

 .ةماهت هب دارملاو ءهطسبنملا لهسلا :روغلاو ؛ليلكإلا نع تبثملاو ءرغوأو :عوبطملا يف (5)
 هقيلعت يف عوكألا دمحم يضاقلا دافأ امك ؛حاورص نم ةبيرق ةقطنم مسا :سبحيو شع :عوبطملا يف (6)

 .ليلكإلا ىلع هقيلعت



 ودبلاو حاورص موسر

 نيب لوحن انذخأ مث هيلع ةبوتكملا شوقنلا تلقنو رصقلا اذه لوح انفط

 تحت نوفدم اهنم مظعألا مسقلا نأ اند جوف «نيققدم نيصحاف ةنيدملا بئارخ

 اهضعبو ءلامشلاب اهضعب «ةميخف روصق ةسمخ وأ ةعبرأ هنم ودبي نكلو ءضاقنألا
 .اًقتم اًءانب ةينبم يهو «برغلاب

 ءمهل يكُح هنإ نيلئاق ةيلامشلا ةهجلا يف اهنم دحاو ىلإ ودبلا انل راشأ دقو

 رصق" :مويلا اذه ىلإ همساو :اهشرع هيف ناكو ءسيقلبل ناك رصقلا اذه نأ «ملعأ هللاو
 :ةريثك بابسأل ةحصلا نع ةديعب ةيرظنلا هذه نأ ىرأ ينكلو ."سيقلب

 .برأم يف تناك دالبلا هذه ةمصاع نأ :اهمهأو اهوأ

 هناردج نم ريبك مسق ءاقبو هتماخضو ءانبلا اذه ةماحخف نم مغرلاب هنأ :اهيناثو

 ةقيقح ناك ولف «ةيريمح اًشوقن هلوح وأ هيف دجأ ملف تقولا اذه ىلإ ةميلس هملاعمو
 هذه لثم يف ةداعلا يه امك ةريثك تاباتك هيلع اوبتكل اهيف اهشرع ناكو ةكلملل
 يلامش :نيمسق ىلإ اًموسقم هتدحوف هاياقب يف ريثك تلمأتو «لاوحألاو فورظلا

 ةيبونجلا ةهجللا يف تيأرو ءرتم عبرو رتم وحن هضرع قيض رمث امهنيب موقيو «يبونجو
 بابلا نأ رهظيو «ضايبلا ىلإ لئاملا يناكربلا ريبكلا رجحلا نم ينبم عساو مَّلس ضاقنأ
 «ةريبكلا ةيرجحلا نادمعلا اياقب نم اريثك ةبرخلا يف اندهاشو ,ةهجلا هذه ف ناك

 اهرثكأ ىلع دحويو ءضرألا ىلإ طقاسو مّطحم اهضعبو «مويلا اذه ىلإ مئاق اهضعب
 دبعم ةدمعألا هذه نم برقلاب دجوي ناك هنأ يل ردابتيو «ةددعتم ةيريمح شوقن

 يف ةلاحلا يه امك هيلإ لصوت يتلا نيرمملا اياقب الإ ةدمعألا هذه سيلو ءسمشلل

 .ليلق دعب ئراقلا هكرديس ام برأم ةنيدمب سيقلب لكيه

 هنومسي ام هبشلا ضعب هبشي ميظع رخآ ءانب ةيبرغلا ةهجلا يف اًضيأ دحويو

 ناردجلا ريغ هنم قبي ملو «هناقتإو ءانبلا ةماخض ثيح نم هركذ ٌراملا سيقلب رصق

 اهركذ رم يتلا ةّشِعلا طمن ىلع ةريغص اًششع اهقوف ودبلا ىنب دقو «ةيجراخلا

 هضرعو ءرتم فصنو نيرتم وحن هلوط ءاملل اريغص اًنازخ هيف تدهش ينكلو .مهناكسل
 لماعلا اويحو ةيرقلا نابش ضعب ءاج رصقلا اذه يف لوجتن انك امنيبو ءدحاو رتم وحن



 برض ىلع اًجاوزأ اًجاوزأ نوصقري اوراصو مهل نذأف انمامأ اوصقري نأ اونذأتسا مث

 .("!ةحبرفلا دنع سلافلا صقر هيحاون ضعب نم هبشي اًميشر اًصقر لبطلا

 ةبرخلا ىلإ مادقألا ىلع اًيشم ةبرخلا هذه نم انرس صقرلا ةلفح ماتتحا دعي

 انمامأ راسو «ليللا ف اناعد يذلا اهخيش ةدئام ىلع ءادغلا ماعط لوانتنل ةيناثلا

 هيف امل اهنم اًديشن انهه تبثأو «ةفلتخم ديشانأ نودشنيو نوصقري ىلوألا ةبرخلا لهأ
 يودبلا ةهابن ىلع لدي كلذ نأ قحلا ٍثو ءسيقلب شرعل يريوصت ىلإ ةراشإلا نم

 :لبق نم اهري مو اهفرعي ال ءايشأل ءامسألا قش د ىلع هتردقمو هئاكذو

 ٍدونهلا لهأو نميلا ريواصت لقنت 2 مكجلا ىَّذأ نيسح نب دمحم يديس

 ٍدوجولاب يبرو ىنفتاب ضرألاو مسر ةتنشلاب سيقلب اوروص دق

 الو ريوصتلا ةلآ هتايح يف ىأر ام نيتيبلا نيذه مظن يذلا يودبلا نأ يهيدبو
 "ةتنش" مسا اهيلع قلطأف "اهتتنش" لحاد ةعوضوم يدي يف اهآر هنكلو ءاهمساب عمس
 نيب قيرطلا فصتنم ىلإ بكوملا اذه يف انرس .هتعاس يف هتايبأ مظنو «لاحلل

 مهمدقتي ناكو «©!ناميعُط لآ مهل لاقيو «ةيناثلا ةبرخلا عومج انتقاو انهو ؛نيتبرخلا
 هيدي اولبقو اًدرف اًدرف دمحم ديسلا نم اومدقتف «ناميعُط نب دوعسم نب ديبع مهخيش

 نب نسحم نب دمحم خيشلا مظن نم يلاتلا ديشنلا نودشني انمامأ اوراس مث ؛ «هيتبكرو

 :ناميعط

 باحسلا نش امو دعارلا نحنح ام هعم ءاج نمو انلماعباًيح

 باصو (الءاوغ يف ةرما يضُمِنو هل نيكولممو هيأر ىلع انحإ

 .(غزبلا)ب نميلا يف ةصقرلا هذه فرعُت (1)
 نأ هل قبس امك ء؛ةلمهملا ءاطلاب ءناميعط :باوصلاو ءةمجعملا داضلاب ءناميعض :فلؤملا اهبتك (2)

 نادلبلا مجعم :رظنا .حاورص يف ةينالوخلا مهج ةليبق خياشم نم ناميعط لأو «لبق نم اهمسر
 .958/1 ةينميلا لئابقلاو

 كئابقلاو .رعشلا ةرورض كلذ تضتقاو (بئاص) يأ :باصو ء(ءاجوع) اهلعلو «فلؤملا اهمسر اذك (3)
 اهنأ يأ :خياشملا وأ ءامعزلل ةقلطملا ةعاطلا ىلع ديكأتلل (بئاصو ءاجوع) حلطصملا اذه مدختست

 باصلا نميلا ىلع يلبقلا ديلقتلاو كولسلا اذه رج دقو .شاقن نود (باوصلاو اطخلا) يف مهعيطت
 اذه جئاتن نم تناك -لازت امو - نميلا يف تعقو يتلا ةلصتملا هبش نتفلاو بورحلا مظعمف «مقلعلاو

 .(ءاجوعلا) ءاجوهلا رموألا ةجيتن ناك بئاصملا كلت بلغأو ؛ةيلهاجلا ةرعنلاو ,ءىمعألا ديلقتلا



 يأ .مهلماز اودشنأف اًضيأ ةسامحلا محتذحخأ ديشانألا هذه اندونج عم امدنعو

 :وهو قوبلا برض ىلع فورعملا مهديشن
 لابجلا ّره (!)يذ مامإلل يمالس غلب 2 مالس غلبو هللا ضرأ ىلع مزاع اي ريط اي

 يسأر رعش نم ةرعش لك نأ ترعش سفنلل ةريثملا ديشانألا هذه تعمس امدنعو

 ةروثلا مايأ ىلإ ٍتركاذب ترطو «هنع ةيفوكلاو لاقعلا يمرت تداكف اهفرط ىلع تفقو
 تداكو «فورعم ىنب دوسأو ماسلا لابشأ ٌتّييحف ءاهاظلب بهتلن انك امدنع ةيروسلا

 ةذلب رورسلاو حرفلا عومد نيب ةظحللا هذهب ترعشو ءاًراردم ينبع نم لمهنت عومدلا

 ا ينأ تافداصملا بيرغ نمو «ةيرحلاو لالقتسالا ةذل يهو الأ ,ةذل اهينادت ال ةبيرغ

 اوناك مهلالقتساو مهتيرح ىلع يكبأو ينطوو يلهأب ةعاسلا هذه ف ركفأ تنك

 اهلحاوسو اهمصاوعو اندم ُِق اهاصقأ لإ اهاصقأ نم ماشلا دالب ِق نوقباستي

 ماشلا لهأ هللا اّيحف لالقتسالاو ةيرحلا حباذم ىلع ةصيخر مهسوفن لذب ىلإ اهارقو

 دب ال ةيحضتلاو ةادافملا اهراعش ةمأ نأ اوقثيلو ,مهتاباشو مهناّبش مهرابكو مهراغص
 .نيرمعتسملاو نينئاخلاو نيقفانملا فنأ مغر اهانُم لانت نأ

 راد ىلإ انلخدو ديشانألا داشنإو قاوبألاو لوبطلا برض ىلع ةبرخلا انلصو
 نأ يسفنل حمسأ ةفرغ ىلإ اندعصو «ديدحجلا ءانبلا نم راد يهو «دوعسم نب ديبع

 ريغص امكايو «رودلا اذه يف ةديحولا ةفرغلا يه امتنأ نم مغرلاب يناثلا رودلاب اهيمسأ

 زواجتي ال ةريغص تاوك كانه لب ءاّدبأ اهل رثأ الف ذفاونلا امأو ءارتميتتس 45 هعافترا

 ةه ةقيقرلا ناديعلا نم ةعونصمف ةفرغلا هذه فقس امأو «تارتميتنس ةئالث اهرطق

 اهتونبي يتلا راغصلا لافطألا فرغ نم ةفرغ ِِق يسفن تلح يفأ قحلا قو «تاتابنلاو

 !مهغارف تاقوأ يف ةيلستلل

 تلمأتو حطسلا ىلإ تحجرخ ةداعلا بسح رشقلا انبرشو ًاليلق انسلج نأ دعبو

 ةميدقلا تايانبلا نم ةلوقنم اهراجحأ رثكأو ؛ةراجحلا نم ةينبم اهتدحوف ةبرخلا هذه

 رفن ينبحصي رادلا جراخ تحرحو حطسلا نم تلزن مث «ةريثك شوقن اهيلعو ةيريمحلا
 انه دربلاو ءاتش لصف لصفلا نأ عم ةعناي تناكو ةرذلا لوقح ُتفطف .دنجلا نم
 ةطنحلاو ةرذلا نأ بيرغلاو ةيروس فيص لداعي دالبلا هذه ءاتش نكلو «هدشأ ىلع

 دقو ءاهلُكُأ ٍتؤتل ةدحاو ةرم برشت نأ اهيفكيو ؛يقس ريغ نم اًرقع اومنت ريعشلاو

 .(فلؤملا) مالسإلا فيس دمحأ دهعلا يلو ىلإ ةراشإ لابجلا زه يذلا يأ :يذ (1)



 يل ىورو «تارتميتنس ةعبس ىلع اهوط ديزي ال اًدج ةريغص يهو «ةثارحلا ةكس تيأر
 دحاولا مسوملا يف نيترم راطمألا امتءاج اذإ اهلُكأ يطعُت انه ممتاعورزم نأ ضعبلا

 .ةدحاولا ةرملا نع اًضوع

 ءاج ىتح سولجلا يب رقتسي داك امو ءريسيلا فاوطلا اذه دعب رادلا ىلإ تدع

 ءاج مث ًالوأ شيرهملاو ةبلحلا اوبلج دقو ءمحلو شيرهو ةبلح نم اًفلؤم ناكو ؛ماعطلا
 ةرفز اوحسم مث اًنيرم اًئينه اولكأف نيعمتجما ىلع تيبلا بر هعزوف ءاريخأ محللا رود

 ءمهرّيخ رثك" :مطوق رادلا بحاصل موقلا ددر ماعطلا نم غارفلا دعبو .مهيديأ

 ّك لاقو ؛ةعادملا نونحخدي هبحصو لماعلا ذحأو ىوهقتنل انسلج مث ."'مهيلع فلخيو

 دحتو ,مهسوفن لبق مهفويض باسح نوبسحيو ءاّدج ءامرك برعلا ءالؤه نإ :لماعلا

 نم هسفن مرحيو ؛هميدقت عيطتسي ام لك هفيضل مدقي ءاريقف ناك امهم مهنم دحاولا

 دازلا نونزخيو ؛ىوطلا ىلع نوتيبي مهدحت لحما تاونس فو ءفيضلل همّدقيو محللا
 .لاحلا ناك امهم هنوسمي الو مهفويضل ماعطلاو

 حبذي سمأ موي انفيضم تدهش نأل مويلاو سمأ كلذب تنمآ ينإ :تلقف

 ىلع ةاقلمو ةحوبذم شابك ةسمخ تيأر رادلا ىلإ تحرح امدنع مويلاو «شابك ةثالث
 .دحأ هيف مهيراجي نأ ردقي الف «برعلا دنع روهشم ءيش اذهو «ضرألا

 تويب نيب فوطأ تذعأو ةيناث تجرخف «ةفرغلا ف سولجلا نم تقياضت دقو

 ةعضب نهبناج ىلإو منغلا فوصو زعاملا رعش نلزغي ءاسنلا ضعب تيأرف «ةيرقلا هذه
 ام هنم 0 «ضرألا ىلإ اهودش ةطيسب ةيبشحخ لاونأ ىلع لزغلا نوكبحي لاجر
 يف تيأرو ءسولجلل اطسبو «(رعشلا تويبل قاقش يأ) تاراولاكو (ىَقُذ) هنومسي
 ءءاضيبلا رارزألاب نّيزم دوسأ عقرب فصن نههوجو ىلع نعضي ءاسنلا ضعب ةيرقلا
 صّلخيم لا نم 0 نهمصعم قو «نولملا زرخلاو عدولا نم اًدوقع نهقانعأ ف نعضيو
 نيأ لاحرلا دحأ تلأسف ءاّضيأ صلخملا نم ليخالحخ نهلجرأ فو «(ةضفلا نم يأ)
 ضعب يرظن تفلتسا دقو .برأم يف :ينباجأف ؟صلخملا نم ّيلحلا هذه نوغيصي

 .اًبيرقت اهلثم نسبلي جنرفلا ءاسن ضعب ةيروسو رصم يف تيأر ينأل «رواسألا
 اوذحأو هفلخ موقلا جرخو ءجرخ- دق لماعلا تيأر رادلا ىلإ اًدئاع تنك امنيبو

 دنع ةبيرغ ةداع هذه قحلا يفو «ةعادوو فطلب مهتيحت ٌدري وهو هيتبكرو هيدي نولبقي

 ىهنم اًقوخ وأ هيلإ اًقلزت لماعلا يدي نولبقي ال محنأ قثاو انأو ءديدانصلا برعلا ءالؤه



 مهعفد امو ,ىدرلا نوبهري وأ توملا نوباهي الو «ىفلزلا نعم نومهفي ال موق ممتأل

 زشبلا ليست يمتني يذلا فيرشلا ديسلا اذه بسنل مهمارتحا ىوس رهاظملا هذهل

 مهريغل مهدي ءاطعإ يف مهوذح اذح نمو ةداسلا مولأ ينكلو يع هللا دبع نب دمحم

 ناك هيلع هللا تاولص مظعألا مهدج رشبلا دّيس نأل موللاب ةداسلا ّصحأو ءاهليبقتل

 .هوذح اوذحي نأ ممب ريدحو ءاهنع ىهنيو ةداعلا هذه هركي

 برأم ىلإ ةريخألا ةلحرملا
 29 قفاوملا ءاعبرألا موي يف رهظلا دعب ةدحاولا يأ «ةعباسلا ةعاسلا وحن يف

 «برأم نيدصاق انلحارم نم ةلحرم رخآ يهو «حاورص ةبرخ نم انبكر يناثلا نوناك
 قيرطلا يف انقفاريل أمظلا ديعس نب حلاص :وعدملا (ناليه لبج) خيش لماعلا اعدو

 «ةريسي ةفاسم قرشب ابونج هللا مساب انرسو .اهئامسأو دالبلا هذه يضارأب ريبح هنأل

 ةميظع ةيناكرب لابج لسالس انبونج ىلإ تيأرو ءاّمامت قرشلا ىلإ انقيرط تلوحت مث
 ؟اهمسا نع حلاص خيشلا تلأسف «ضعب باقرب اهضعب ةذخآ

 .نايبظ ينب لابحج اهيلت يتلاو «(مراجعلا) انم ةبيرقلا :يل لاقف

 حاورص ىلإ يتأت يتلا لويسلا هايم ىلإ ٌمضنت لابجلا هذه يف لويسلا هايمو
 ماعلا ليسلا ف بصت نأ ىلإ (حلَم ةلئاس) :اهل لاقي ةدحاو ةلئاس يف اهعيمج ليستو

 تنكف «ءيتلحر نم دصقلا وه ام كردأ حلاص خيشلاب ينأكو .برأم ىلإ بهذي يذلا
 هبوحأ هيلع ينبيجي ناك .خلا..دسلاو هايملاو لويسلاب ةقالع هل امم الاؤس هتلأس اذإ

 .ةديفم ةلوطم

 نولوقيو ؛ةعاس ةفاسم ةيناكرب ةيطاو لابج نيب حيسف ٍداوب اًقرش انقيرط تراس
 يف وهو .(ىفحملا) :هل لاقي اناكم انلخدف عاقلا اذه نم انجرحختو .(ليقحلا عاق) هل

 يتلا تاقولخملا لجرأ نأل (ىفحملا) هومسو هنع هوقرف مهنكلو ؛عاقلل ةمتت ةقيقحلا

 ةجوم ةجيتن يه راجحألا هذهو ءراجحأ نم هيف ام ةرثكل أرمتو ىفحت هيف يشمت
 ةيناكربلا راجحألا هذه تكرت تدرب ايملو ءلهسلا اذه ىلع تغط ةقيقر ةيناكرب

 .اهفلخ ءادوسلا ةريغصلا



 اًشورطو ةريثك اًباشعأ نايدولاو لابحلا نم هب طيحي امو عاقلا اذه يف انيأر دقو

 .ةيكذ ةحئار اهل انه باشعألا مظعم نأ قحلا يفو .ةيكذ ةيرطع ةحئار

 دقو «(ةنذ) ةلئاس برق ىلإ انلصو نأ ىلإ لكشلا اذه ىلع يضارألا تمادو

 دالبلا لهأف ؛(!)أطح اذهو (هنذأ) امتوبتكي نيددحم او نيمدقألا تاككلا ندعم عيار
 لويسلا عمجب يه امنأل ةميظع ةيمهأ ةلئاسلا هذهلو ىئذأ سيلو (ةنذإ :امل نولوقي

 ةهج نم تأت يتلا لويسلا عيمج اهيف بصتو ؛«نميلا دالب لويس نم ريبك ءزحل
 «ةفيقو دارم دالبو نالوحخ دالبو ادحلا دالبو نارهجو ميريو رامذ نم يأ ؛برغلا
 ليس اهل لاقيو .مهج دالب نم لامشلا نم تأت يتلا لويسلا اًضيأ اهيف بصتو

 ليس اهل لاقيو .«بونجلا نم يتأت يتلا لويسلا اًضيأ اهيف بصتو :(77(ةطوطقلا)
 تارشع اهتحاسم ةريبك ةريحب هبش يف لويسلا هذه هايم عيمج عمتجتو «(37(ةبوحلا)
 ةهح نم ةعفترم يهو «تاهجلا عيمج نم نايدولاو لابجلا امب طيحت «تارتموليكلا

 نيب قيض ٍداو ف بصت ثيح قرشلا ةهج نم ةضفحنمو «بونحللاو برغلاو لامشلا
 نكلو ءدحاو لبج ةقيقحلا يف امهو .(رسيألا قلبو نميألا قلب لبج) امهل لاقي نيلبج
 ب يداولا اذه مف ىمسيو .نيلبج ىلإ هتمسقف اًقيض اّيداو هيف تحتتفا دق لويسلا

 ,رتم يتئام نم رثكأ هضرع غلبي ال ذإ هقيضل ةقيض هومس محب ينأكو «(ةقيضلا باب)
 نأب اًراحب انل زوجي ال هنأل ,يقيقحلا برأم دس نازخل ءاملا يراجم نم ىرحب لوأ وهو
 ىمسي ثالثلا تاهجلا نم لويسلا اهيف عمتجت يتلا ةريبكلا ةريحبلا هبش نأ يعّدن

 هركذ ٍنأيسو ءدسلاو نازخلا اذه ثحبل اًصاخ الصف تصصح دقو ءاّضيأ اًنازخ

 .ابيرق

 هنمو عضاوملا ءامسأ بلغأ يف قطنلا دنع ةزمهلا نم ففختت ةداع ةماعلاو «باوصلا وه ةنذأ :تلق (1)
 ةيدوأ دفاور نيب ةحاسم ربكأ هدفاور لمشتو «ةيقرشلا نميلا ةيدوأ مظعأ وه ةنذأ يداوو .مسالا اذه
 ىلع حاورص عقتو ءعبرم رثم وليك فالآ ةرشع وحنب يداولا طقاسم ةحاسم ردقو .ىرخألا نميلا

 .برام دس يف بصيو «ياولا فافض

 مسالا اذهب ةقطنملا كلت يف داو فرعي الو ءفلؤملا اهمسر اذك :ةطوطقلا (2)
 32) وحن دعب ىلع نا ةنيدم نم يبرغلا بونجلا ىلإ عقي داو :ةبوجلا يداو وأ ؛ةبوجلا ليس (3)

 ؛(ًارتموليك 20( وحن هلوط دتمي «نيتعبسلا ةلمر ىلإ بصيو بونجلا نم هجتي يداولا اذهو .(ًارتموليك

 ةديدش فورجو ةلزعنم ةيلبج ممق نم ةنوكم يهف هيناوج امأ ء(رتموليك 1-8) نيب هضرع حوارتي امنيب
 .راجشألا نم ةيلاخو ةيدجم اهلعج يذلا رمألا ءرادحنالا



 نأ انل لضفألا نم انيأرف ءبعتلا نم نيكرهنم ًاليل ةقيضلا باب ىلإ انلصو دقو
 «يداولا اذمب رثكي يذلا ليمحلا لثألا رجش نيب ءاملا نم برقلاب انهه انتليل ىضقن

 بطحلا نم انل نوبلجي دنجلا ذخأو «لامرلا قوف اندئاسو انل اوّدمو انلامحأ انعضوف

 رانلا نع اًديعب انسلجو انيلصو انأضوت مث ؛ليللاب ءالطصالل اًدادعتسا ةرفاو تايمك

 ناك هنأ نم مغرلابو ءاريثك دربي ناك - هللا هظفح - لماعلا نكلو ءدنجلا اهدقوأ يتلا

 نميلا ءارف نم ةورف اًعيمج اهقوف سبليو ءضعب قوف اهضعب باوثأ ةدع سبلي
 اهدعبأ ءال :تلقف ءانم برقلاب رانلا لاعشإب رمأو دربلا نم اكش (اكّرك) امتومسيو

 نم نوفاخي مهنأ نميلا لهأ يف بيرغلا نمو .اًنسح :لاقف .طقف كبرقب اهبلجاو ينع
 .ريثك دربلا

 اوعلخف ؛مونلل نودعتسي قافرلا ذأ مث «رانلاو رمقلا رون ىلع انترهس انيضق
 اًطيطغ مونلا يف نوطغي اوراص ةزيجو ةهرب دعبو ,مهسايكأ يف اولخدو ممبايث عيمج
 هذه لبقو ءاهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نميلا عيمج يف ةرشتنم تداع سايكألاب مونلاو
 :لقألا ىلع نيهحو نم امتدئافب تنقيأف ةلحرلا هذه يف امأو ءاهرس كردأ : ةلحرلا

 امنأ :يناثلا هجولاو .ناكم لك يف دوحوملا ناّتُكلاو ضوعبلا غدل نود لوخت امنأ :لوألا

 نم اهررض نم امأو ءاففاد هليل لوط ىقبيف هسيك لخاد ناسنإلا مسج ةرارح رصحت

 .لاحلا هذه ىلع اوداتعا دق موقلا نأ رهظي نكلو ؛هيف كش الف سفنتلا ةهج

 ميظعلا اهدسو برأم باوبأ ىلع

 انأو مانأ فيكف ؛ًاليلق الإ نفج يل ضمغي ملف انأ الإ مهليل لوط موقلا مان
 امو ؟ةميظعلا سيقلب ةنيدم نم ندأ وأ نيسوق باق ىلعو برأم دس باب ىلع
 ليللا لك تنكو ءاهيلإ يسفن قوشتتو ةرايزلا هذمب ملحأ تاونس رشع ذنم تحرب
 ءاهروصقو برأمو ؛هيراحبو دسلل ةبيجع اًررص ينهذ يف مسراو ةبيرغ تاليخت ليختأ

 قافرلا قبسأف دهدملا حانج يل ناك ول تدوو .(لا...و .و ءاهشرعو سيقلبو
 نم نوحرخي اوذحأف ,مهمون نم قافرلا تظقيأ ىتح 0 قثبني داك امو «برأمل

 لماعلا ضمن ةهينه دعبو «ةياغلل اكسس مهرظنم ناكو .دحاو دعب اًدحاو مهسايكأ

 هذه يف ترعش دقو .اطوح ئفدتسن انذحأو لاحلا يف اهولعشأف نارينلا لاعشإب رمأو

 اًيهاش يل عنصي نأ نيسح مداخلا ىلإ ترشأف يمسح ىلإ برستي ريسي دربب ةعاسلا



 ةكرب ىلع انثعبناو انيلصو (حوبصلا انلكأ يأ) "انحبطصاو" يهاشلا انيرشف ءعنصف
 انرس املك اهضرع دادزي يتلا (ةنذ) ةلئاس سفن يف ريست انقيرط ىلع تناكو هللا

 مث «ةرئاد هبش انهه لكشت يهو ءرتم 500 وحن اهفصتنم يف غلبي نأ ىلإ قرشلا ةهجل
 يل لاق ةطقن ىلإ نيلبحلا نيب يداولا رحآ ىلإ لصت نأ ىلإ قيضلا يف ذخأتف دوعت
 هيف اونب يذلا ناكملا يهو «(رهلا يأ) "مَّدلا طبرم" اهمسا نأ ديعس حلاص انايلد
 برأم لهأ نأل ديعس حلاص ةياور ىلع مِدلا طبرم مسا اهيلع اوقلطأ دقو ءدسلا
 ؟يبك اًددع اوطير ناذرجلا هبارخ ببس نوكيو برخي فوس دسلا نأب اورعش امدنع

 طبرمب ناكملا اوم كلذلو «نارئفلا روهظ نود اولوحيل دسلا بناج ىلإ ططقلا نم
 .مِدلا

 ةلمج نم نأ ةيحنرفلا بتكلا ضعب يفو ةريثك ةيبرع بتك ف تععلاط دقو
 يفإو ءاهانكسل ةريثك اًبوقث هيف اهبقثو هلوح ناذرحلا روهظ وه دسلا بار بابسأ
 ىريل ةميدقلا بتكلا دحأ يف اهيلع تعلطا هبارخ ةيفيك نع ةفيرط ةصق انهه تبثأ
 .صوصخلا اذه ف ةحيحص تامولعم ىلع لوصحلا ةبوعص ْئراقلا

 يريمدلا نيدلا لامك خيشلا ةمالعلل "ناويحلا ةايح" نم لوألا ءزجلا يف ءاج
 :يلي ام هنم ثّصخل دقو «2258 ةحفصلا يف برأم دس نع لوطم ثحب

 بس موق نأ كلذو برأم دس برخ يذلا وه دلخلا نأ نيرسفملا ضعب ركذ"
 اوُلُك ] :مه ل ىلاعت هللا لاق .هلامشو اهيتأي نم نيمي نع (ناناتسب) ناتنج مهل تناك

 ىرُي ال ةبيط امتدلب تناكو ؛مكيلع هب معنأ ام ىلع يأ .4ُهل اوُرُكْشاَو ْمُكَبَر ِقْزَر نم
 فو نوتأي بكرلا ناكو «بابذ الو «ةيح الو ,برقع الو ءضوعب الو ,ثوغرب اهيف
 ناتسبلا لخدي ناسنإلا ناكو ءتتام مهدالب ىلإ اولصو اذإف ؛هريغو لمقلا محبايث
 اًئيش اهنم لوانتي نأ ريغ نم هكاوفلا عاونأ نم ًالتما دقو جرخخيف هسأر ىلع لتكملاو
 مهورذنأو مهيلع همعن مهوركذو هللا ىلإ مهوعدف اّيبن رشع ةثالث مهل هللا ثعبف هديب
 امل سيقلب هتنب دس مهل ناكو ,"ةمعن نم انيلع هلل فرعن ام" :اولاقو اوضرعأف هباقع
 مسقي ءاملا ناكف .مهرامتأ ددع ىلع اجرخم رشع اتنثا اهيف ةكرب هنود تنبو ءمهتكلم

 ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس عم امنأش نم ناك املف ءكلذ ىلع مهنيب

 «دلخلا هل لاقي ىمعأ اذرج هيلع هللا طّلسف ءاورفكو اوغبو اوغط مث اهدعب ةدم اوثكم
 :ملهطر تبرخو مهراجشأ تكلهف «هلفسأ نم دسلا بقنف



 ةحرف اوكرتي ملف «ةرأف هبرخت كلذ مهدس نأ مهتناهكو مهلمع يف نومعزي اوناكو
 ةرأف تلبقأ ىلاعت هللا دارأ يذلا تقولا ءاج املف «ةره اهدنع اوطبر الإ نيَرَجَح نيب

 ةحرفلا يف تلخدف ةرهلا اهنع ترخأتسا ىتح امترواسف ررهللا كلت نم ةره ىلإ ءارمح

 دسلا علق ىتح هيف لخدف ًاللخ دجَو ليسلا ءاج املف «ترفحو اهدنع تناك يتلا

 .لمرلاب محتويب نفدو اهقرغأف (مهيضارأ يأ) مهلاومأ ىلع ضافو

 :اولاق مهنأ امهريغو بهوو -- امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع يورو
 ترمأف ؛مهتيدوأ ءام ىلع نولتتقي اوناك ممتأ كلذو ءسيقلب هتنب دسلا كلذ ناك"

 «راقلاو رخصلاب نيلبحلا نيب تدسف «ريمح ةغلب دسلا وهو «مرعلاب ٌدُسَف مهيداوب

 تلعجو .ةمخض ةكرب هنود نم تنبو «ضعب قوف اهضعب ةثالث اباوبأ هل تلعجو

 اونغتسا اذإو ءءاملا ىلإ اوجاتحا اذإ اًنوحتفي مهرامنأ ددع ىلع اجرخم رشع ينثا اهيف

 ةيدوأ ءام هيلإ عمتجا رطملا ءاج اذإف ءاهودس هنع
 لا

 دسلا برخ يذلا ذرحلا نأ" كاحضلا نع يزوملا نب جرفلا وبأ مامإلا لقنو
 يدزألا رماع نب ورمع كلذب ملع نم لوأ نأو ءديدح نم باينأو بلاخم هل ناك
 وحن قلطناف «يداولا لاسف مدرلا هيلع قثبنا هنأك مانملا يف ىأر دقو .مهديس ناكو

 ."حلا...ديدح نم باينأب ضرقيو ديدح نم بلاخمب رفحي ذرحلا ىأرف مدرلا
 مسا وه ليقو «"ةداتق هلاق" دسلا يأ (ةانسملا) وه ليق :ةريثك لاوقأ مرعلا فو

 يذلا ديسلا وه ليقو .دسلا قرخ يذلا دلخلا مسا ليقو ."يليهسلا هلاق" ؛يداولا

 .قاطُي ال

 كلم لكل مسا وه ليقو ءمهل ناك رصقل مسا ةزمهلا نوكسبف «برأم امأو
 هلاق" تومرضحو رحشلاو نميلا يلو نم لكل مسا اَعّبُت نأ امك .أبس ىلع ناك
 . "يدوعسملا

 ىبس نم لوأ هنأ ليق .ناطحق نب برعي نب بجشي نب سم دبع أبس مساو
 .نميلا كولم نم جوتت نم لوأ هنأ ليقو ءأبس يمسف

 وأ ةأرما وأ احر ناكأ ابس نع ينربخأ هللا لوسر اي :لجر لاق" :ثيدحلا قو

 مهنم مءاشتو «ةتس مهنم نمايت دالوأ ةرشع هلو «برعلا نم لحجر ناك :لاقف ؟اًضرأ

 نيذلا امأو ءريمحو رامغثأو جحذمو دزألاو نويرعشألاو ةدنكف :اونمايت نيذلا امأف ةعبرأ

 . ىهتنا "ناسغو ةلماعو ماذحجو مخلف :اومءاشت



 نومدقألا باَّنُكلا اهركذ امك ءامسألا هذه ريسافت نأ كش ال :لوقأف انأ امأ
 فقأ نأ تنكمت ىتم هللا ءاش نإ ةقيقحلا رهظتس نكلو ءبذكلاو قدصلا لمتحت

 تلقن دقو «دالبلا كلت نم يعم اهتبلحو اهتلقن يتلا ةريثكلا (!)ديناسألا ةءارق ىلع
 وحن تلقن دقف .كلانهو انه ةرثعبم راجحأ نم ال «ةمولعم ةتباث نكامأ نم عيمجلا
 اونعو دسلا اذه اوَنَب نم ءامسأ اهنيب دجوي هنأ كش الو ءهدحو دسلا نم اًشقن نيثالث

 .كولم ةدع لمع نم لب ءدحاو كلم لمع نم سيل يبظ يف هنأل «هرمأب
 ءاملا جرخم نع ةيانك يهو ءدسلا نم ةيقابلا راثآلا ضعب ِمَّدلا طبرم دنع انيأرو

 قيقدتلاب بئارخلا هذه تسرد ينأل اًبيرق ليصفتلاب اهركذ ٍقأيسو ؛ةيبونحلا ةهجلا نم

 ءطقف رصب ةفطخب تيفتكاف امي انرورم موي امأو .برأم ىلإ يلوصو دعب اّيفاو اًسرد
 اًصتخم ناك هنأ رهظي محض عبرم ءانب راثآ دسلا يقرش ىلإ ةريسي ةفاسم ىلع تيأرو
 .ءاملاو دسلا سارح

 اياقب اهيف اندهاشو «ةيلامشلا ةنجلا اًميدق هنومسي اوناك امب انررمف انريس انعباتو
 يأ (ضاضقلا) ب هنومسي امث ةينبم يهو ءاهيقست تناك يتلا ةميدقلا رحنألا يراحب
 فلتخيو «نيتاسبلا اياقب اندهاشو ءاّعيدب اًيسدنه اًبيترت ةبترمو ءتنمسلاو رجحلا

 عيزوت امأو ءطسولا اهنمو ريغصلا اهنمو ريبكلا اهنمف ءضعب نع اهضعب اهمجح
 ةددعتم عورفو ةريغص تاونقب رمنألا نم يرجي يأ :دحاو طمن ىلعف اهيلع هايملا
 بارتلا نمف ةبرتلا عون امأو .هيقست يذلا ناتسبلا عاستا ةبسنب اهعاستا فلتخي
 الو اًياجشأ نانجلا هذمب رأ مل رضاحلا تقولا يفو .ءكيمسلا "يافلدلا" رمحألا
 راطمألاو ءاهلصت الف اهنم أطوأ تحبصأ دسلا بارخت دعب لويسلا هايم نأل «تاتابن

 ةبيرقلا يضارألا ىلع عاَرُرلا لوعي كلذل ءاًداذرف تلطه نإو ءاردان الإ لطمت ال انه
 .اكوسرغيف (ةنذ) ةلئاس نم

 ناكو ؛لماعلا ىلع مالسلل نيتآ نيلهألا عومج ادلباق برام نم انبرتقا امدنعو
 سأبلا ىلع لدي مالس لمجأ اذه نأ قحلا رمعلو ءصاصرلا قالطإب هيلع مهمالس
 فص يف نومظتني اوناكو «ةنيدملا نم انبرتقا املك دادزت ريهامجلا تناكو «سفنلا ةزعو
 لوصحلا نم تنكمت دقو «ةينطولا ديشانألا ضعب نودشنيو انمامأ نوريسيو دحاو
 :اهتصالخ ميركلا ئراقلا ىلإو ءاهضعب ىلع

 ةينميلا ةغللا ءفورعم :دنسملاو ءدنسملا طخلاب هتلحر ءانثأ اهلقن يتلا شوقنلا كلذب فلؤملا دصقي (1)
 .ديناسمو «دناسم ىلع عمجتو «ةميدقلا



 روهثملالماعلب اًّبحرهاي

 هعماناج (!)يذو انماعباّح

 تبحر ةموكحلاو بحري برام

 هيم رشع ىسثا يسبكلا اياّبحرم اي

 اهلك قراشملا (؟يورم يذ (ادِعلَي

 :هريغ

 هعماناج يذ ماشلا يعارو انلماعب اًيح

 (8!هلويّدلا انتج موي اندعس دق هلل دمحلا

 ةعيطم كل يهدق ضرألاو

 مالظلا اًردغلا يف انيداو ("حاضاي

 مالس كل برضت (اديحلا قوف ضرألاو

 جاربلاو هلْفُقو يداولا (ةِدْرَم اي

 جاجع نب 7يزاغملا الخ كتوطس نم

 مامإلا رمأب ابتنف يداو ةلكوتم

 ماسكاي اندعس انالوم هلجب

 يوتحت ال يهف ءاهعامسك تسيل تايبألا هذه ةءارق نأ فسألا يعاود نمو

 كلذ نم دشنت ءرملا اهعمس اذإ نكلو «ةطوبضم تسيل امتازوأو «نايبو ناعم ىلع

 هيف زفتستو «هفطاوعو هرعاشم ىلع يلوتستو «برطلا لك اهنم برطي فيخعملا عمجلا

 .اًنابج اًديدعر ناك ولو ىتح ةيسامح ةدعر هورعتو «ةلوطبلاو ةعاجشلا

 برأم ةنيدم ل

 لالطأب انررم دقو ,ديشانألاو لوبطلا برض نيب اهانلح دو ةكرأم ىلإ انلصو

 اذه ةبقارم ىلإ يتيلكب اًفرصنم تنك ينأل اريثك اهيلإ هبتنأ مل ينأ الإ :ةميدقلا ةنيدملا
 رهاظملا هذه له مهفأل اًدرف اًدرف سانلا بقارأ تنكو ؛هلماع ةيؤرل سمحتملا روهمجلا

 (فلؤملا قيلعت) .يذلا (1)
 (فلؤملا) .جارس (2)
 نم ةيقرشلا قطانملا ةجهل يف ديحلاو ءهانتبثأ ام باوصلاو «ميجلاب (ديجلا) :فلؤملا اهبتك :ديحلا (3)

 .لبجلا :نميلا

 .ةذفانلا وأ بابلا اهب فقسي يتلا رجحلا وأ بشخلا نم ةضراعلا :مدْزَملا (4)

 (فلؤملا) .هيلع لوعنو هب دتعن نم اي (5)
 (فلؤملا) .يقاس (6)
 (فلؤملا) .هكرتي [جاجع نبا لثم] وزغلاب روهشملا لجرلا لعج (7)
 .ةلودلا :ةلويدلا (8)



 انلجرت امدنع يتياغ تكردأف ؛يقيقح روعش نع ةئشان يه مأ ءطقف ةيديلقت رهاظم
 «ريظنلا عطقنم لماعلا ىلع اًمازت سانلا محازت ذإ ةموكحلا راد باب يف انلاغب نع

 امو هيتبكرو هيدي نولبقي اوراصو ءهيلع مهسفنأب اوقلأو ءاًحرفو اًرشب حفطت مهوجوو
 .هتبكرو هدي لبق امدعب الإ دحاو درف مهنم داع

 ةفاسم ىلعو ةئيدحلا ةنيدملا يبونج ىلإ ةعقاو يهو «ةموكحلا راد انلخدو

 «راودأ ةثالث نم ةفلؤمو ,ءاعنص رود ءانب زارط ىلع اهؤانبو ءاهنم ارتم نيسمخ
 ةريغص بوقت ةدع هيف ملظم يبلول جرد ف ثلاثلا رودلا ىلإ رمألا ئداب اندعصف
 .ةحاحلا دنع تايامرك لمعتست

 هيفو «لوألا رودلا ىلإ انلزن انيلصو انأضوتو انهوجوو انيديأ انلسغ نأ دعبو
 دمحلا هّللو هيفو .هب سأب ال ءانب ينبم وهو ىل اًبتكم لماعلا هذختا دق ريبك نولاص
 بتكللا اذه انلخد ةيوهتلل ةيفاك ةروضب ءاوهلاو رونلا اهنم لدي ةدذعتم ةريبك ذقاوت
 ناكملا ًالتما لاحلا فو ءلوصولا ةمالسب اًضعب انضعب ئنهي انسلجو هذفاون انحتفو
 «تمهف ام ىلع اًدج ريثك انه بابذلاو ؛ةفينع ةمجاهم انمجاهي راص يذلا بابذلاب
 تجعزنا دقو «ةدرابلا دالبلا سكعب اذهو رجلا مايأ يف توعو ,دربلا مايأ ُق رثكيو

 قيقش نم ناك امف يهحو نع هدرطأ ترصو يليدنم تجرخأو اريثك هنم ةقيقحلا يف

 دقو .!روث بنذ امتدحو امل تشهدف هيدي نيب تناك ةّشنمب لإ ىقلأ نأ الإ لماعلا

 هسفن نعامب عفدي ذحأو ؛عونلا اذه نم ةّشنم نيرضاحلا نم دحاو لك ذأ
 .بابذلا

 ءادغلا نإ :لاقو لماعلا مداح انءاج نامزلا نم ةعاس وحن انهه انسولج دعبو

 ضرألا ىلع اًطامس اوّدم ثيح يناثلا رودلا ىلإ هانعبت لاحللو ءاولضفتف زهاج
 مهتلن انذحأو طامسلا لوح انسسلجف «قابطألاو نوحصلا نم آريثك هقوف اوعضوو

 ةنوركملاو ةبلحلا نم اًقلؤم ناكو ءاًعايج انك اننألو ءاّدذيِج ناك هنأل اًماهتلا ماعطلا

 ءالبق اهقذأ مل ةديج ةلكأ هذهو «(نحصلا تنب) ةامسملا ىولحلاو محللاو زرألاو
 نمسلاو ضيبلاو ةطنحلا نيجع نم ةعونصم يه :لاقف .اهبيكرت نع لماعلا تلأسف

 .لسعلاو
 انسولجلا اًئولاص هانذختا 0 ,ةموكحلا بتكم ىلإ اندع ماعطلا دعبو

 ةعادملا نونحخدي هبحصو هوخأو لماعلا ذخأو براغ اهانمقأ يتلا ةدملا لك انلابقتسالو



 لفاوقلا عم لابجلا نم هنوبلجي مهف انه دوجوم ريغ تاقلا نأ عمو «تاقلا نونزخيو

 الف تقولا لوطل اسباي لصي نايحألا نم ريثك يف هنكلو .حلملا عايتبال اًيموي تأت يتلا

 دق لماعلا ناك ةرملا هذه نكلو ,هنوغضع م ةصاحخن نارجأ يق هنوقديف هغضم مهنكمي

 ءاديح اهومزح مهنأل اهتوارط نم ءيش ىلع ةظفاحم تيقبو «ةريبك ةيمك هعم بلح

 تدحوف انأ امأو .ةدئاز ةيهشب مويلا اذه نونزخي اوذحأو اريثك امب نوفظوملا حرف دقو
 ةنيدملا لالطأ ىلإ تحجرخو «جورخلاب تنذأتساف «برسملا يه يل ةقيرط لضفأ نأ

 نم امب طيحم روس امل ناك هنأ اهنالطأ نم تكردأو «ةيحطس ةرظن اهيلع تيقلأف

 قو «؛ةظفاحملل دونج ةرشع وحن يجورخ دعب يب لماعلا قحلأ دقو «عبرألا تاهجلا

 يتلا ةريثكلا مهتلئسأب قالمأت يلع نودسفيو يننوجعزي اوناك دونجلا ءالؤه نأ قحلا

 بيرغ لحجر مهءاج املك هنأ نميلا يف بيجعلا نمو و دالوألا ةلغسأ هبشت

 ىلإ يئيحم 5 رشتناو مسالا اذمب تيعُد دقو ءميكح وأ سدنهم هنأ نودقتعي

 ؟سدنهملا اذه ءاج اذامل نولءاستي سانلا راصو ءاّروف انلوصو دعب برأم

 راثآلاو 0 ىلع شتفأ يكل ينلسرأ مامإلا ةلالج نإ :لاق مهضعبف

 .ةنوفدملا

 .ةموكحلل اراد سدنهي يكل ءاج ءانب سدنهم وه لب ءال :لاق مهضعبو

 ءاعنص نيب ام قيرطلا رظنيل ءاج تاقرط سدنهم وه لب ءال :لاق مهضعبو

 قو ,بهذلا ةصاخو نداعملا دجوت نيأ فرعي وه لب ءال :لاق مهضعبو

 هذه يلع َّصق دقو .دوحوم بهذلا نيأ اهنم فرعيف ضرألا مشي نأ هتعاطتسا

 نم انعم هانبلج يذلا انليلد انلوصو بيقع ينع تعاش يتلا تاياورلاو رابخألا

 ىلع نوكأل ءافخلا يف يل تيبي اذامو ينع لاقي اذام فرعأل انيع هتذختا دقو «حاورص

 .رمألا نم ةنيب

 نوبقاري اوذحأو «نيلهألا نم روهمج انآرف لالطألا هذه نيب ةهرب لوحتأ تيقب
 .انرمأ ةقيقح ىلع نوفقي مهلعل دعب نع انتاكرح

 ءانيشعتو انيلصو انأضوتف ءىسمأ دق ءاسملا ناكو ةموكحلا راد ىلإ اندع

 تيأر اميف ريكفتلا ىلإ تدعو «نيزختلاو نيحدتلا ىلإ موقلا داعف بتكملا ىنإ انلخدو
 .تاركذملا هذه نودأ تذعأو راهنلا كلذ يف تحمس امو



 .سيقلب مرحم هنومسي ام ىلإ هللا ءاش نإ جرخنس اًدغ :لماعلا يل لاف

 ؟مرحلا اذه وه امو :تلقف

 اهأجاف املك ةنيدملا جرا ىلإ جرخت تناك سيقلب نأ ملعأ هللاو نوكحي :لاقف
 .ةنيدملا ىلإ دوعتو لستغت مث مرحما اذه ف هتدم يضقتف «ضيحلا

 هللا مكعدوتسأ ينإف نآلا امأ ءاّدغ كانه ىلإ جورخلا نم سأب ال :تلقف
 «ثلاثلا رودلا يق يمونل تصصخخ يلا ةفرغلا ىلإ لاح تدعصو .مونلا ىلإ بهذأس

 يرهظ ىلع يقاتبا تالا «(ةيلاوز ةعساتلا يأ) 0 ةئثلاثلا 00 ةعاسلا 0

 مودت ةلفح ةئلاثلا ةغانجلا ف مقانكثو 8 ف دنجلا ميقي 00 ءاحنأ عيمج
 :(!1يلي امك وهو ,مامإلا ديشنب اهكومتخيو لوبطلا نوعرقي ةعاس عبر وحن

 هللا اي رصنلا متاق اي هرصن مقأ عورشلا دنع

 هللا اي رصنلا متاق دياوعلا ليمج اي هلامجلاب كيلع هللا اي

 ءاقيدنع ول تك ىركلل ياك وح مديل نم ري دنجلا هاك امو

 كل لوبطلا عرق ا يداقر نم توحص حبصلا 0 ءائيسي الإ ةيضاملا ةليللا
 :(2ةيلاتلا حيباستلا دنحلا ركذ

 كاضر هللا اي كاضر هللا اي

 كاضر هللا اي اضرلاب انيلع اضراو

 كاضر هللا اي كاضر هلا اي

 كاضر هللا اي كنم اضرلاو وفعلاو

 (ة!هباوبا حتاف اي ناعرك نأشلا ميظع انبلط انحاو

 .ءاسملا يف لاقي هنأل (ةيسمت) هنومسي (لمازلا) ديشنلا نم عونلا اذه (1)
 فالتخاب فلتخت ةددعتم غيص هلو ءحابصلاا يف لاقي هنأل «(يحبص) :لمازلا نم عونلا اذه ىمسيو (2)

 .ريخلا باوبأ مهيلع حتفي نأو ءهناوضرو هللا نم ةرفغملاو وفعلا بلط لوح اهلك رودتو «قطانملا
 .هباوبا انل حتفي نأ ميرك :اهلعلو ءفلؤملا اهبتك اذك (3)



 كباب انل حتفاو بولطملا هللا اي

 كباب انل حتفاو بولطملا هللا اي

 كب الإ انمادقأ يشمت ام يذلا اي

 كب الإ انمادقأ يشمت ام يذلا اي

 يلاو اي لدع اي تاينلا لّهس

 دنع نوضهني دونجلا ناك امنيأف «يناميلا شيجلا يف ةليمج ةداع اًضيأ هذهو

 ةملك تمهف ام نوحبسي اوناك امنيب ينكلو ءركذلا ةراملا ةحيبستلا نودشنيو حبصلا

 يعماسم ىلع اهداعأف ؟نولوقت متنك اذ ام اًحابص مهدحأ تلأس امنإ ءاهنم ةدحاو

 .يتاركذمب يروفل اهتنودف

 بتكملا ىلإ مونلا ةفرغ نم تلزن حوبصلا لوانتو حبصلا ةالص ضرف ةيدأت دعبو

 .عوضوملا اذهب لماعلا اوثداحي نأ مهتين قو :محتابارخ ىلإ جرحأ نأ نوبغري

 ؟فارشألا ءالؤه مه نمو :هل تلقف

 .دوعس لآ ىلإ نوبستنيو - هنع هللا يضر - نسحلا لسن نم ةداس مه :لاقف

 ةداس كل تلق امك مه لب «يدجنلاب بسن وأ ةلص مهل سيل الك :لاقف

 . فارشأ

 ؟نوريثك مه لهو :تلقف

 مع ءانبأ مهو «بئارخلاو يضارألا هذه مظعم نوكلمي مهنكلو ءالك :لاقف

 .فوجلا ُِق نوريثك

 رمأ يف ركفأ يدحول بتكملا يف تيقبو قيدصلا فرصناف .اًئسح :تلقف

 ؟مويلا مكتمج فيك :ًالئاق سلج ةيحتلا دعبو «لحدي لماعلاب ذإو فارشألا ءالؤه

 ؟(سيقلب مرحم ىلإ بهذن يأ) مزعن الأ



 دحأ هيلع لحدو «لاغيلا دادعإب رمأف .انمزع نم سأب ال معن :تلقف

 .اهعمسأ مل تاملك هنذأ يف سمهف باّجحلا

 .اولخديلف ءهللاب ال :لماعلا لاقف

 نيقطنمتمو ؛مهريغ باوثأ ىلإ ةبسنلاب ةفيظن اًباوُنَأ نيسبال لاجر ةثالث لخدف
 ءلماعلا نذأب اًئيدح مهدحأ سمه بَكرلا عم يدايألا ليبقتو ةيحتلا دعبو «تايبنجلاب

 ءمستبي وهو ّلِإ داع قئاقد رشع دعبو ءرادلا ةحاب ىلإ مهعم جرخخو لماعلا ضهنف
 .فارشألا نم صاخشألا ءالؤه نأو «ينأشب ناك ثيدحلا نأ تنقيأف

 اوجتحيل فارشألا لبق نم كيلإ نيدفوم اوتأ لاحرلا ءالؤه نأ كش ال :تلقف

 .انه ىلإ يتيحجب ىلع
 ؟كلذ تفرع فيكو :لاقف

 .حابصلا اذه مهرمأ ينغلب :تلقف

 ًالجر مهتايح ةدم لكاوري لو ,ةرطفلا ىلعو ءاطسب سانلا ءالؤه نإ :باحأف

 نيجتحمو كتمهم نع نيملعتسم اوءاجو كرمأ اونجهتسا دقو ؛مهدالب لحدي اًبيرغ
 دودحلا نييعتل تكج كنأ اومهوت دقو «ليلد ةروصب كعم ديعس حلاص لّوحت ىلع
 ديدحتب كل ةقالع ال هنأ مهتمهفأف «ديعس حلاص ةليبق نم مهناريج نيبو مهنيب
 نم فظومو مامإلا ىلع زيزع قيدصو «ماشلا نايعأ نم ملسم لحجر كنأو دودحلا
 ملف «هتلالج اهاريل اهموسر ضعب ذخأتو دالبلا هذه دهاشتل هتلالج كدفوأ هيفظوم
 ةفصب مهدحأ كتالوحب يف كعم ذخأت نأ نوديري منإ :اولاق لب «كلذ ىلع اوضرتعي
 .ديعس حلاص نع ينغتستو هللا دبع فيرشلا انل اومسو «ليلد

 .اًنسح :تلقف

 خويش نم دفو عم مويلا اذه رهظ دعب نورضحيس ممنأ ٍنودعو دقو :لاقف
 ثدحتت نأ كعسوبف «انيلإ ثدحتلاو انيلع مالسلل ءادشألا اهلاجرو ةديبع ةليبق

 .مهسوفن نئمطتل رهظلا دعب مهيلإ
 ىلإ حابصلا اذه جرخن ال نأ لضفألاو «يأرلا معنل هنإ ءاًدج نسح اذه :تلقف

 ةصاخو - انجورخ مدع ف نأ ىأر - هللا هظفح -- هنكلو .دغلا ىلإ رظتنن لب مرحما

 .فعضلا رهاظم نم اًرهظم - انلاغب راضحإب رمأ نأ دعب



 انعم ذخأت لب ءانعم أمظلا ديعس حلاص ذحأت ال نكلو جرخت .هللاب ال :لاقف

 .هللا دبع فيرشلا

 .مكيأر يأرلا :تلقف

 همسا هدنع فظوملا همع ءانبأ دحأو هيحأو لماعلا ةقفرب تحرخ ةهينه دعبو

 00 الو «ةياغلل حورلا فيفح ءرمعلا لبتقم يف باش وهو .ءيسبكلا ىلع نب دمحأ
 اَنُقَقارو .ةبحتسملا هتاكنب اًريثك انكحضُي برأمب يتماقإ ةدم لك ناكو «هيتفش ةتكنلا

 ىلإ ال برح ةحاس ىلإ رئاس ينأك يسفن تلو «طابضلاو دنحلا نم ريثك سرح
 ةلئاس انتضرتعا ىتح اريسي ةموكحلا راد نع دعتبن اندكامو ءراثآلا ةدهاشمو ةهزن

 نكامألا ضعبب ضرعلا اذه فلتخيو ءارتم 320 وحن ةيرقلا مامأ اهضرع غلبيو «(ةنذ)
 .ضعب نع

 350 نع ديزت الو ءرتم 300 نع لقت ال امنأ بيرقتلا هجو ىلع لوقلا نكميو
 نم ليلق نكامألا ضعب يف هبناج ىلإ دجويو «ةميظع ةرثكب لثألا اهيف اومنيو .ارتم
 :كلذ ديؤي ام بس ةروس يف ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو ءردسلا

 0 اوُلُك ٍلاَمْيو ٍنيِي نع ٍناَنََج د ٌةَيَآ مويكشت يف ا َناَك دم :ىلاعت لاق

 ِمرَعْلا َلْيَس ْمِهْيَلَع اَنْلَسْرَأَف اوُضَرْعأَ *روُمَع بَرَو هبط ٌةبَيَط ٌهَدْلَب ُهَل اوُركْشاَو م زر قر
 َكِلُذ ”ليِلَق رَذِس نم ِءِ ْيَشَو ٍلْذأَو طخ لك ى ىَئاوُد يكبح ْمهيكمب مُهاَلَدَبَو

 اَهيِف اَنكَياَب يت ىَرُقلا َنْئَ َنيَبَو ْمُهَنِيَب 0 َروُفَكْلا َّ راب ْلَهَو اوُرفُك امي مُه ْماَنْيَرَح

 َّنْيَب ٌدِعاَب اَنْ و اوُناَقَ *ةنمآ انا ٍياَيَل اَهيِف اوُريِس ٌرْمّسلا اَهيف انيق 73 ىَرُق

 ِتاَيآَل َكِلَذ ٍٍق نإ قرت َلُك ْمُهاَنْقَرَمَو َتيِداَحَأ ْمُهاَنْلَعَجَ ْعُهَسُفَن هنأ اوُمَّلَظَو اًنِراَقْس اًقْسَأ

 و ٍراَبَص َنُكَل
 يتلا تامولعملا نأل ريسأ تنك اهئوض ىلعو ؛يدهتسأ تنك تايآلا هذه رونب

 نع هتاقيقحتو هثوحب يف هبلع لوعي نأ ققشا ثحابلل نكمب ام عيمج يه اهيف تر

 لّوعُي ؛ الو هب دمعي الف دالبلا هذه نع ةمردقلا بتكلا يف َركُذ ام امأو 99

 :ىلاعت هلوق يل تيث دقو «تافارخلاو طلخلا نم هيف امل هيلع

 «ٍليلَق رذِس نّم ٍءْيَشَو ٍلْنََو ٍطْمَح لكأ ىَتاَوَد ِنََتح مهيب مُهانْلَدَبَو)

 15-19 :تايآلا - بس :ةروس (1)



 يتلا رودلا اياقبو (نيناتسبلا يأ) نيتنحلا نيتاه بئارخ يسأر ينيعب تيأر دقو
 ام لكو ءاهفالخو ةرمثملا راجشألا نم ءيش امهيف دجوي ال هنأ تيأرو ءامهيف تناك
 ةرثكب ةنذ ةلئاسب دوحجوم هنإف لثألا امأو ءردسلاو لثألاو طمخلا وه امهيف هتيأر
 «ليلق ردس لثألا نيب دجويو «ةريبك جارحأ يف هسفن لاخب ءرملا لحد اذإو «ةميظع
 ةلئاسلا هذه يف اًضيأ دحويو «ةدحاو ردس ةرجش لثأ ةرجش فلأ لك نيب دجوي يأ
 «لكؤي رمث هلو ؛"كارألا" ب هنومسي ام وهو «طمخلا ةريسي تافاسمل اهبناوج ىلإو

 معطلا ولح وهو «بييرزلاك هنولكأيو نولهألا هففجيو «سدعلا بح هبشي رمحأ هنولو
 :ةحلالا تيظو

 نيتللا نيتنجلا نيتاه اذإ ؛ءانبلا ثيح نم تايآلا هذه قدص اًضيأ تدهشو
 قصلي ناتسبلا «ةدحاو ةنيدم امحنأك اتناك اًعبرم ارتموليك 80 وحن امهتحاسم غلبت
 اهيف ءانبلا ناكو ,ناكسلاب ةلوهأم تناك نيتاسبلا هذه نأ يهيدبلا نمو .ناتسبلا
 هذه عيمج رمد نيتنج مهيتن هللا مهَّدِب امدنع نكلو ءضعب باقرب هضعب اًدخآ

 الثم حاورصك اهيلإ ةنيدم برقأو برأم ةنيدم نيب راصو .ندملاو نكاسملاو نيتاسبلا

 - لامشلا ىلإ يهو -- شقارب ةنيدم نيبو اهنيبو «برغلا ىلإ تاعاس رشع ةفاسم
 ىلص ميركلا هلوسر قدصو «تايآلا هذه عيمج ف ميظعلا هللا قدصف «ةعاس 11 وحن
 .ملسو هلآو هيلع هللا

 ةبصخ لوقح - ةيقرشلا اهتفض قوف يأ - ةلئاسلا هذه بنج ىلإ دحويو
 .(مسمسلا يأ) نالجلحلاو ةطنحلاو ريعشلاو ةرذلا هيف عرزتو «لويسلا هايم ىلع عرزت

 ديدج رفخمب اهنم نيرتموليك ةفاسم ىلع انررمف بونجلا ىلإ ةلئاسلا نم انرس
 فارشألا تويب ضعب هب طيحيو ةبرأم ىلإ هدونج لوحد دعب مامإلا ةلالح هانب

 مهضعب براحي اًمود اوناك فارشألا ءالؤهو ءاهيف ذفاونلل دوحو الو «نيطلا نم ةينبملا
 ضعب اياقب دهاشأ تذحأ ةيبونجلا ةهجلا ىلإ رفخملا نم ةريسي ةفاسم ىلعو .اًضعب

 لكيه) حصألاب وأ سيقلب مرحم ىلإ انلصو نأ ىلإ هايملا يراحب ضعبو ةينبألا
 هنأ يهيدبلا نم هنأل ليلق دعب صاحخ لصف يف ليصفتلاب هركذ ينأيسو «(سمشلا
 دحاو موي يف اهديرأ يتلا تامولعملا عيمج ىلع فقأ نأ ّيلع اًدج بعصلا نم ناك
 اريخأ تنكمتو ءامسق هنم سردأ تنك ةرم لك فو ؛تارايز ةدع مرحما ترز كلذل
 أيس ادحاو الصف اهنم تفّلأو ضعب ىلإ اهضعب تامولعملا هذه عيمج مض نم

 .هركذ



 ينءاج مرحملا ىلع ةبوتكملا شوقتنلا ضعب لقنأ راهنلا اذه ُق تنك اامنيبو

 اريثك كيلع نوبتاع نحن :لاقو اًحابص ينأشب لماعلا ملك يذلا هللا دبع فيرشلا

 ىلع فالتحا هتريشع نيبو اننيبو ءانل مصخو انع بيرغ لحجر اذه ديعس حلاصف

 .ءاعنص ىلإ كتدوع نيح مامإلا انالوم

 يل ملع الو ءاًدودح ددحأل تيتأ ام انأف ءاذه اي أطخ ىلع كنإ :تلقف

 امو « يعم هتبلج امل كلذ ملعأ تنكاولو «حلاص ةريشع نيبو مكنيب يتلا تافالتحالاب

 .دحاو موي لك مكنم ينقفاري ناك اذإ اًدج اًرورسم نوكأ ينإف نيدوجوم متنأ متمد

 يكل ناكم ىلإ اوبهذت نأ متدرأ املك انوربخأف ءةراشإلا نهر نحن :لاقف

 .مكيف هللا كراب :تلقف

 ةهجلا نم نيتآ ودب ديشن تعمس ىتح فيرشلا يلبق نم بهذي داكامو
 نجلا نوبكري مهضعب ناكو ؛مهقدانب تاوصأو محتاوصأب ءاضفلا اوئلم دقو ةيقرشلا
 نأو «تند دق ةبيهرلا ةعاسلا نأ كش ال تلقف «ليخلا نوبكري مهضعبو ءاجاوزأ

 دحأ بناج ىلإ تفقوو يديب يسدسم تذعأف «يلتقل الإ اوءاج ام موقلا ءالؤه

 يتلا ةريبكلا ةوقلا اوأرو اندنع ىلإ اولصو امل مهنكلو ءمهل ةسكاعملا ةهجلاب ديماوعلا

 اوءاج امنإ مهنأ اورهاظتو هيلإ اوعره دعب نع لماعلا اورصبأو دنحلا نم انقفارت تناك
 .ملعأ هللاو «(!)هيلع مالسلل

 نيح ءادغلا ماعط انلوانتف اًبيرق رهظلا ناكو ءقيرطلا سفن نم رادلل اندع

 يف ةداعلاو .دجسملاب ةالصلل انجرخف ةعمج موي مويلا ناكو ءءوضولاب انعرسأو انلوصو

 انبكوم ناكو « يمر بكومب ةالصلل ةعمجلا موي لامعلا جرخي نأ نميلا فارطأ عيمج

 قوبلا ريفن ىلع انرسف «ةموكحلا يفظوم عيمجو لماعلا سرح ةقرف نم اًقلْؤم مويلا اذه

 ال ةفاسملا نأ عمو ءاّديرو اًديور يشمن دجسملا ىلإ ةموكحلا راد نم لوبطلا عرقو

 لماعلا وأ ظفاحملا دوعي امدنع اضيأو ءريبك لؤسم وأ فيض مهاتأ اذإ لئابقلا تاداع نم ناك :تلق (1)

 لك عومج يتأت دقو ءبكوملا اذه لثمب هيلع مالسلاو هتيحتل اوتأي نأ ليوط بايغ دعب هلمع رقم ىلإ
 نم سيل هنأ يأ ءلماعلا ىلع مالسلل لئابقلا ضعب دوفو ليلق دعب فلؤملا ركذيسو ءةدح ىلع ةليبق
 .مهوت امك فلؤملا لتق مهفادهأ نيب



 دجسملا برق ىلإ انلصو امدنعو «ةعاس عبر يف اهانعطق دقف قئاقد ثالث قرغتست

 نم دالوألاو لاحرلا نم روهمج اهلباقيو كلانه ةفطصم شيجلا نم ةلث اندحو
 ىلإ اندعب اولحد مث ءلماعلل ةيحتلا اودأف نيفصلا نيذه نيب انلخدف .نيلهألا

 ةقيقحلا نكلو «هءانب نم هنأ نيمعاز ناميلس دجسمب دجسملا اذه نوعديو .دجسملا

 بسحب ةنس ةئام وحن ىلإ هئانب خيرات عحريو «ءافرشلا دحأ ءانب نم وهف كلذ ريغ

 نادمعلا هذه ترهظف ةميدقلا نادمعلا ضعب نيب فيرشلا اذه هانب دقو .(!!يريدقت
 .ناميلس ءانب نم هنأ سانلا هّنظف (لامشلا يأ) ةلبقلا ةهج نم ءانبلا يق

 داك امو ءبكوملا سفن يف ةموكحلا راد ىلإ اندع ةالصلا ضرف ةيدأت دعبو

 اًبيرق نولصيس ةديبع ةليبق خويش نأب هربخي لماعلل لوسر ءاج ىتح ماقملا انب رقتسي
 نيح خويشلا دهاشنل بتكملا حطس قوف ىلإ انحرخو .ًانسح :هباحأف ,مالسلل

 قوف مهضعبو «تانفاصلا روهظ قوف مهضعب ءانيلع اولبقأ ةهينه دعبو ؛مهوصو
 مهديشانأ نودشني اوذحأ حطسلا قوف انوأرو ةموكحلا راد نم اوبرتقا امدنعو «باكرلا

 رست اًباعلأ نوبعليو .داينللا روهظ ىلع نوقباستيو .ءاوحلا يف ةيرانلا تارايعلا نوقلطيو
 قوف نم موقلا لزن مث .ةعاس فصن وحن دارطلاو ليخلا بعل ةلفح تمادو ءراصبألا
 انيلع اودراوتف ,ةموكحلا راد ةحاب ىلإ انلزنف «مالسلل انيلع اولبقأو مهنجهو مهلويح
 لمتكا املو ءانمامأ نوسلجي مث هيتبكرو لماعلا يدي نولبقي اوناكو ءدحاولا دعب دحاولا
 نب نسح نب يلع مهخياشم خيشو مهديمعب اًثدتبم يل مهمدقي لماعلا ذخأ مهددع

 (ةدارعلا ضوع نب توخبم خيشلاو ,لالج نب نسح نب يلع خيشلاو «يليعم
 يلع خيشلاو «بيّرغ نب ديعس نب دمحأ خيشلاو ,نادرج نب يلع نب حلاص خيشلاو
 ريمألا فيرشلا مهديمع مهمدقتي فارشألا مهدعب لحدو .راقع نب فيس نب

 نب دياق فيرشلاو ,"همع" نمحرلا دبع نب دمحم فيرشلاو «نمحرلا دبع نب نيسح
 فيرشلاو «رديح نب حلاص نب هللا دبع فيرشلاو ,نيسح نب دمحأ فيرشلاو ,نيسح
 .نيسح نب هللا دبع

 ءمدقلا ىلع هنم دوجوملا لدي الو ءابارخ همظعم حبصأ دقو :م1978 ةنس دجسملا اذه عقوم ترز :تلق (!)

 ةنيدم هيلع تناك يذلا لتلا كلذكو دجسملا ةيضرأ نأل تارم ةدع هئانب ةداعإ ىرج هنأ دقتعأ ينكلو

 ةمكارتملا لامرلا هذهو «ةليوط :رتفل ءانبلا اهيلع تبثي ال ةوخر ةيلمر فلؤملا اهراز يتلا ةميدقلا برام
 ءانب خيرات ىلع لدي قاب يدام دهاش مدقأو «ةيرثألا برام ةنيدم نم يقبتملا مسقلا يطغت تناك
 .ةيرجه 467 ةنس هئانب خيرات اهيلع بتك ماخرلا نم ةعطق وه دجسملا



 امو نيملسملا لاوحأ هيف ممل تحرش اًباطخ مهيف تيقلأ اًعيمج اوسلج امدعبو

 ءمهدالب ىلع بناجألا ءاليتسا ةيفيك مهيلع تصصقو «ىمظعلا برحلا دعب مكباصأ

 ىلع ينبملا مامإلا مكحو مكحلا اذه نيب تنراقو ءامب محنولماعي يتلا ةئيسلا ةلماعملاو

 لكشأ اذإو «دئاز هابتناب لإ نوغصي اوناكف ةيدمحملا ةعيرشلاو يمالسإلا نيدلا دعاوق

 .مهط هحضوي نأ لماعلا ىلإ نوبلطي اوناك يمالك نم ءيش مهيلع

 فيرشلا همساو «ريمألا مع وه نسم فيرش يل ىربنا يتيدح تمهتأأ امدنعو

 ةيلابلا انرامطأو ةّنرلا انبايث ىلإ رظنت ال برعلا احأ اي :لاقو ؛نمحرلا دبع نب دمحم
 نأ - هللا كظفح - ملعا لب ءاكيش ايندلا رمأ نم فرعن ال ءاهلُب ءالهج اننأ نظتو

 «ةينامثعلا ةلودلا مايأ ءاعنص ىلإ تبهذ دقل .كملكي يذلا ىلاعت هيلإ ريقفلا اذه
 لوخدلاب مهل انحمس امف اندالب وحن مهاياون ىلع تعلّطاو نيراشتسملاو ةالولا تلباقو
 نم ةطقن رخآ قرمن نأ نودعتسم اًدبأو اًمئاد نحنو ءانلثم نوملسم مهو ءاّدبأ اهيلإ

 ريمحو أبس دهع ذنم دالبلا هذه نأب ًاملع كديزأ ٍنإو ءاننطوو اندالب ليبس يف انمد
 امدنع نكلو ؛دحأ ةعاط يف تلخد الو «حتاف وأ كلم اهلخدي مل ريحألا دهعلا ىلإ
 نبا حبذي معلاو .هاخأ حبذي خألا راصو «لتتقن انمقو ةريخألا ةدملا يف انلاح تدسف
 انبيهذف ؛ةطرولا هذه نم انذقنيل مامإلا ةلالج ىلإ ئجتلن نأ نسحتسملا نم انيأر هيأ
 ةلود عطي مل - هظفحي هللا - هتلالج نأ انملع الولو ءنيبلاط ةدجنللو ,نيعضاخت هيلإ
 فرشلاو ضرعلاو نيدلا ىلع ظفاحم وهو «هدالب ىلإ اًيبنحأ لخدأ الو «ةيبنجأ
 .هب اندجنتسا امل ةعيرشلاو

 ينيعب تيأرو «تايمحم او ندعو تومرضح ىلإ تبهذ دق ينأ ملعاو :لاق مث
 هللاو هل دالبلا هذه لهأ عوض نم اريثك تبجعو «نيملسملا يبنجألا لماعي فيك
 .اًدبأ عضخن نلو عضخن ام انحإ

 ةّنرلا باوثألا نأ يبحاص اي ملعا :الئاق عيدبلا باطخلا اذه ىلع هتبحأف
 هبيعي ال ليصألا سرفلا نأ اندنع لاثمألا يف ءاج دقو ءاهبحاص بيعت ال ةيلابلاو

 اهتحت رتست باوثألا هذه نأب ملعلا قح ملعأو «مارتحالا لك مكمرتحا انأو ؛هجرس
 اوقبت نأ مامإلا ةعاط يف متلحد دق متمدام مكيلإ يتيصوو ؛:ةضبان ةيح بولق



 يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ# :ةعركلا ةيآلاب المع هيهاونو هرماوأ ىلع نيظفاحم

 .21!هكنم رمألا

 ؛هناكم نم كرحتف ماتخلا كسم وه مالكلا اذه نوكي نأ لماعلا ءاشو

 .لاحلل هدصق تكردأف

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو :تلقف

 .مالسلا لضفأ مكيلعو :اوباحأف

 اولبقأ مث ةداعلا بسح هتبكرو هيذي اولبقف «لماعلا عادو ىلإ لاخلا 2 اوردابو

 حفاصي نأ يهو مهنيب ةفراعتملا ةيحتلا بسح مهيديب ىلع نوملسي اوذخأو يوحن
 وه اذهو «ليبقتلا ةراشإ دعب نع هيتفش كرحيو فطلب اهبحسي مث ديلاب رخآلا لجرلا

 :لماعلا لاقف «ضرألا ىلإ اًقرطم مهيف ركفأ انأو اندنع نم موقلا جرخ

 فيكو ؟لاحرلا ءالؤه ثيدح كبجعأ له ؟ملكتت ال اًتكاس كلاب ام

 ؟مهتدحو

 تببحأ نإ ,مهيف ءيش لك تببحأ ينإ ءاًقيمع اريكفت مهيف ركفأ ينإ :تلقف

 ةقالط تببحأ نإ ءبيرغ مد هلحدي مل يذلا يفاصلا مدلا ىلع لدت يتلا محتائيه

 ةراهطلا ىلع لدت يتلا ةفيظنلا ءاضيبلا مهولقب تبجعأ ينإ ,مهتحاصفو مهتنسلأ
 .مهمالسب اريثك تبجعأ دقو .مهتأرجو مهتحارص تببحأ ينإو (ةينلا نسحو

 .ةطاسبلاو ةرطفلا ىلع نيظفاحم نولازي ال سانلا ءالؤه نأ كش ال «معن :لاقف

 اممب كسمتي يذلاف «ةطاسبلاو ةرطفلا ف ريخلا لك ريخلا نأ دكأتو قث :تلقف

 ةميلسلا محتاداعب موقلا ءالؤهل اًئينهف «ةميمنلا الو لايتحالا الو بذكلا فرعي ال

 .ةغرافلا ةيندملا رهاظم نع ةدرحملا

 ةوهقلا ترضحأو «تاعادملا تعرشف «بنكلل ىلإ انلعدو انناكم نم انمق
 - نيفظوملا ضعبو دمحأ ديسلا هبيسنو هوخأو لماعلا مهو - قافرلا ذحنأو «تاقلاو

 «ناسرفو ءامرك ممنأ :هولاق اممو ؛تاهجلا هذه يف محتاداعو برعلا نع ينوثدحي

 .59 :ةيآلا - ءاسنلا ةروس (1)



 هب اوماق لمعل اوبدتنا نإو ءاوراحأ اوريجتسا اذإو ءاوفو اودعو اذإو ء«فيضلا نومركيو
 نولتتقي اوناك مهنكلو .نوبهني الو ءنوقرسي الو «نوركمي الو ءنوردغي الو «مايقلا ريخ

 ىلإ نودوعي اوذحأو ةئيدرلا تاداعلا عيمج اوكرت مامإلا ةعاط يف اولخد ذنمو «نوزاغتيو

 ؟رطاخخ بيطب ةاكزلاو بئارضلا نوعفدي لهو :تلقف
 .ةبلاطم نود مهسفنأ ءاقلت نم مهيلع ام نودؤي منإ (معن :لماعلا باجأف

 !ةبيرغ ةيعامتجا تاداع موقلا ءالؤحل َّنِإ :دمحأ ديسلا لاقو

 ؟كلذ فيكو :تلقف

 نمدقتيو ءاملاو دازلا نلمحيف «بورحلا يف مهعم ءاسنلا نوبحطصي ممهنإ :لاقف

 .ةبلغلا تعقو اذإ ةنداهملا ىلإ

 ؟نهلافطأو نحتويب نكرتي نملو ؟كلذ نلعفي فيكو :تلقف
 نوبلغتيس مهموصح نأو لشفلاب اوبيصأ دق نهموق نأب ءاسنلا تأر اذإ :لاقف

 هذه ىلع ءادعألا مهآر اذإف «نيلتاقملا نيب نهسفنأب نحرطي لاحلا يفف ؛مهيلع

 يف ةكربلاف مهتويب صوصخب امأو .اوتأ ثيح نم نودوعيو لاتقلا نع نوفكي لاحلا
 نمنإف نوعضري راغص لافطأ نمل ناك اذإو ءاهتسارحل بالكلا نوكرتي محنإ ءبالكلا

 مهطبر دعب تويبلا يف مهنكرتي نمنإف نوعضري ال اوناك اذإ امأو ءنهعم مهنلمحي
 عم مايأ ةعبرأ وأ ةثالث نبغي ةريثك نايحأ يفو «ءامو اًماعط مهمامأ نوعضيو «لابحلاب
 مهيايغ لاطو وزغلا ىلإ اوبهذ اذإ نهلاجر امأو .لاحلا هذه ىلع نهدالوأو نهلاجر
 ءاهنع ءانغتسالا نكمي لامج مهيدل تناك اذإ اًئين لامجلا محل نولكأي محنإف اوعاجو

 ريعبلا فنأ يف قرع ىلإ نودمعي محنإف اهنع اونغتسي نأ مهعم سيل ناك اذإو
 مهنإف اوشطع اذإو .هنوبرشيو هنولغيو ءاعو ف هنوذخأيف ,مدلا هنم فزنيف هنوعطقيف

 نيب اومانو ليللا مهكردأ اذإو ءاهحبذ دعب لامحلا شورك يف عمجتملا ءاملا نوبرشي
 اهيلإ نولخديو سمشلا ةرارح نم ةئفادلا لامرلا هذه يف اًرفح نورفحي مهتإف لامرلا
 ةرارح نم لامرلا هذه يف ةعمجتملا ةرارحلل اًبسك محباقر ىلإ مهسفنأ نورمطيف

 هنوقديو هرذب نوذحأي محنإف عايج مهو لظنحلا اودجو اذإو «راهنلاب سمشلا
 .هنولك أيو



 :ةديبع ةليبق خياشم خيشو فارشألا ضعب ءاج ثيدحلا اذه يف نحن امنيبو

 :لماعلا لاقو .ءيدصق كردي ملف ؟مكسوفن ددع مك :ةديبع خيش تلأسف

 .نيلتاقملا لاحرلا ددع ةفرعم نكمي نكلو سوفنلا نوصحي ال منإ

 ؟نيلتاقملا ةديبع ةليبق لاجر ددع مك ءانسح :تلقف

 ؟فارشألا ددع وه مكو :تلقف

 .فوحلا يف ةريثك ماحرأو براقأ مهو ترم يف براحم ديس ةئام :مهريمأ لاقف

 ؟نيلتاقملا اطاجر ددع وه

 يذلا يللاتلا لودجلا ىلع لوصحلا ىلإ تلصوت نيعمتجما نيب ليوط ثحب دعبو

 :ءاعنصب اًثدتبم بيترتلاب نيلتاقملا اجر ددعو اهدودحو ةليبقلا مسا هيف نيبأ

 ينب دالب فرط ىلإ اهيضارأ دتمتو ءءاعنص يلي امم بوعش يف اهنكاسم
 .فالآ ةثالث نيلتاقملا اهاجر ددعو «ءسرفلا ةيرق ف شيشح

 .فاالآ ةعبرأ نيلتاقملا اهاجر ددعو «ةفرشلا دالب ىلإ سرفلا نم

 ربج ينب ىلإو ءقرشلاب فوجلا ىلإ لامشلا يف عاجش ليقن سأر نم
 .فالآ ةتس نيلتاقملا اهاحر ددعو «بونجلاب

 فارشأ ىلإو «بونجلا ةهج يف نالوخ دالب ىلإ عاجش ليقن لفسأ نم
 .فالآ ةثالث نيلتاقملا اهاجر ددعو ؛قرشلاب برأم

 يف ربح ينب دودح نم دتمتو ,مهنيب اميف ةكرتشمو ةلصتم مهيضارأ نإ
 .نافلأ نيلاقملا اهاجر ددعو «قرشلاب برٌكلا ةليبق دودح ىلإ برغلا

 يبونجلا قرشلا ىلإ رعّيّصلا ةليبق دودح فارطأ ىلإ ةديبع دودح نم
 .فالآ ةثالث نيلتاقملا اهاجر ددعو «براه نم

 الاجر ددعو «بونجب اًقرش (صاقشملا) يضارأ ىلإ اهيضارأ دتمت
 .فاللآ ةثالث نيلتاقملا



 صاقشملاو رعْيّصلاو بركلا :يأ ةريخألا ثالثلا لئابقلا هذه يضارأو

 ملو .يلاخلا عبرلا لامشلا نمو ؛تومرضح دالب بونحلا نم اهدحي

 ءاّيرقت ةنس فصنو ةنس ذنم الإ مامإلا ةعاط يف لئابقلا هذه لحدت

 يف ةنيهرلا نم مظعأ اذهو مههحو اوطعأ لب «نئاهر اوطعي مل مهنكلو
 اوناكو وزغلا نع اوعنتما مههجو اوطعأ ذنمو .محتاداعو برعلا فرع
 6000 مهددعو .ةيدجنلا دالبلا نوزغي نايحألا رثكأ يف

 فلأ نيلتاقملا مهلاجر ددعو «ءتومرضح دالب مهدحتو «بركلا بونج

 .ةئامسمخو

 عيمج امأو «فلأو ةئامتس مهددعو «نايبظ ونب مهنمو «برأم برغ

 رئاشع نم نوفلؤم مهو .فالآ ةرشع ىلع وبري مهددعف نالوخ
 .ةريثك ذاخفأو ةديدع

 نم يقارتلا تغلب دق يحور نأ ترعشو الإ لئابقلا هذه ءامسأ ةباتك نم هتنأ ملو
 موقلا تنذأتساف بورغلا ليبق تقولا ناكو «بابذلا ةرثكو (ةشيشلا) عئادملا ناخد

 دونحلا ضعب ينعبتف «يقنلا ءاوهلل اًبلط ةموكحلا راد جراخم ىلإ بتكملا نم تحجرخو

 - هدونجلا دحأ يل لاقو ؛ةلئاسلا فرط ىلإ مهايإو تيشمف «يناحيبلا نيسح مداخلاو

 .هللا ءاش نإ هنم كل رطقأس رادلل اندع ىتمو ,يدنع دجوي معن :تلقف

 .هللا ءاش نإ :لاقف

 .بابذلا ببسب ريثك انه ضرملاو دمرلا نأ رهظي :تلقف

 يتلا ةديدشلا حايرلا ببسب ريثك انه دمرلا نإ ءيديس اي معن :يدنجلا لاقف

 .اًدبأ هل دوحو الف ضرملا امأو «بابذلا ببسب ال نويعلا ىلإ راذقألاو لامرلا لمحت
 يناوخإ نم اًدحاو اًضيرم تيأر الو تضرم امف دالبلا هذه يف نيتنس وحن تمقأ دقو



 ةأرما ىوس يلاهألا نم اًدحاو تيأر الو «ةئامسمخ وحن مهددع غلبي نيذلا دونجلا

 موي لك كلانهف ءرثكأ ءاعنصي ضرملا اندحول ءاعنص عم برأم انسِق ولو ءزوجع

 .نيتزانج وأ ةزانج ىرن

 ناكس ددعو اغلا ثنوعبس ءاعنص ناكس ددع نأ سنت ال نكلو :هل تلقف

 .دوحججوم ريغ انه ضرملا نكلو «حيحص اذه معن :لاقف

 يف ضارمألاف «لوقي اميف ديعب دح ىلإ قح ىلع ناك يدنجلا نأ ةقيقحلا فو

 :نيببس ىلإ دوعي كلذ نأ ينظ فو «ةرشتنم ريغ برأم

 لافطألا يف تايفولا نأ :يناثلاو ,فشانلا ءاوهلاو ةقرحا سمشلا ةعشأ :لوألا

 عاونأ عيمج ةمواقمل ةيتاذ ةعانم هدنع يذلا يوقلا الإ شيعي الف اًدج ةريثك

 .اريثك ضارمألا مواقي هلاح اذه يذلا نأ ىهيدبو «تابوركملا

 نع عحجارتي ال هنأل يدنجلا عم ةحصلا ظفح يف ثيدحلا ليطأ نأ تدرأ امو
 :هل تلقف «تايداعلا ىلإ ثحبلا لّوحأ نأ قفوألا نم تيأرف «هئارآ

 ؟بئارخلا هذه يف مانصألاو تايداعلا نم اًئيش متدجو له

 ءاج املك اًصاصقأ نودجي اوناك انضعب لب ءاّمانصأ دحب مل دونجلا نحن :باحأف

 نورفحي اوناك دقف مدقلاب نولهألا امأو «بئارخلا نم بارتلا ضعب فرجو يوق ليس
 قةبتكم اراجحأو اًديدحو اًساحنو اًمانصأ نوحرختسيو بارتلا قو بئارخلا هذه ُِق

 رفحي نأ نآلا دحأ رسجي الف رفحلا عنمب رمأ دالبلا هذه لحد ذنم مامإلا ةلالج نكلو

 .ًالاح اهرداصت ةموكحلا نأل تايداعلا نم اًئيش رهظي نأ الو

 يفلح لحد اهتلخد املو «ةموكحلا راد ىلإ ىجاردأ تدعو .اًنسسح :تلقف

 .ةولخ يف هيلع كعلطأ نأ ديرأ مهم رمأ يدل :لاقو يناحيبلا نيسح مداخلا

 . هرمأ ىلع صقي نأ هتلأسو مونلا ةفرغ ىلإ تدعصو هتذحأو .اًنسح :تلقف

 :اهل تلقف «ينوعدت ةأرماب ذإو برأم ةنيدم يف اًيشام حابصلا اذه تنك :لاقف
 .ةيرس ةلأسم يف ينملكت نأ ديرت امنإ :تلاقف ؟نيديرت اذام



 نوح أ :يل تلاقف اهراد ىلإ اهفلخ ترسو يمامأ تراسف ءاًبحرم :تلقف
 .سدنهملا مداخ كنأب (كباحصأ ي يأ) كتربخخ ضعب

 ؟هنم نيديرت اذامو معن :ال تلقف

 .ةمهم ةلأسم كل رستو كلباقت نأ ديرت اهنإ :تلاقف

 .نيديرت ام هغلبأ انأو يل يلوق :اط تلقف

 تيبلا اذه قو يسفنب هملكأ نأ ديرأ نإ ,نكمم ريغ اذه :تلاقو ءتضفرف
 .اًضيأ

 .انه ىلإ ءيجي ال سدنهملاو ءريصي ال ءيش اذه :تلقف

 .عيمجلل ةريبك ةدئاف اهيف ةلأسملاو ءرضحي نأ هوجرأو كلذ هغّلب :تلاقف

 اهيلإ بهذت نأ تئش نإف «كيلإ لوسر الإ انأ امو ا كنغّلب دق اذنأ اهو
 .كرمأ رمألاف بهذت ال نأ تكش نإو ,كتراشإ نهر انأف

 .هيف رظنن فوسف دغلا ىلإ اًموتكم رمألا يقبأ «يهان :تلقف

 تدجوف بتكملا ىلإ تلزنو تأضوتف ,نذأ دق برغملا ناكو يناحيبلا بهذ
 انيشعتو ةعامح ءاشعلا انيلص مَ «برغملا انيلصف ف «نيزختلاو تاقلا ٠ نم اوهتنا دق قافرلا

 ةسايسلا يف ثدحتنو يعم اهنتبلج دق تنك يتلا فحصلا ضعب علاطن انسلحو

 ؛بإ نم ليعامسإ يلع همساو «ةزرفملا ريمأك نيفظوملا ضعب انيلإ مضنا مث ةيلودلا
 .مهريغو «دالوألا ملغم مازح نب يلعو «ةرحجطما نم يفسويلا نمحرلا دبع يضافلاو

 هنيع يف هل رطقأ نأ يلإ بلطو رصعلا دعب ينقفار يذلا يدنجلا انيلع اًضيأ لخدو

 اًباصم امهالك ناكو «نمحرلا دبع يضاقللو ةزرفملا ريمأل اًضيأ ترطقو ءاهيف ترطقف

 2 رسلا نأ رهظيو قدحاو ةرطق نم اوفش مهعيمج مهنأ بيرغلا نمو ءاضيأ دمرلاب

 .ةيناث ةهج نم ةيودألل مهلامعتسا مدعو «ةهحج نم ةيعيبطلا مهتعانم وه كلذ

 نم لحبرلا اذه :لاق يفسويلا نمحرلا دبع يضاقلا لماعلا يل مّدق امدنعو
 لوخد لبق ةباتكلاو ةءارقلا فرعي يذلا دالبلا اذه ف ديحولا لحرلا ناكو «ةرجحلا
 .هيبأ ىلع سرد دقو «مامإلا ةلالج



 ؟(!!ةرجحلا نم هنأب نونعت اذامو :تلقف

 اهلهأ ىلع لحدو دالبلا هذه ُُق نطوتو ةيلصألا هدالب نم رجاه ينعي :لاقف

 ةريثك نايحأ قو «مهاداشرإل نولثمتي ديو اريثك ةرجمه ا ودبلا مرتحيو لئاَقُي الو لتاقُي الف

 .مهنيب نوحلصيو لاتقلا نوعنميف نولتتقي مهو ودبلا نيب نولخدتي

 .نيريثك اوناك ول اذبح ايو ةمحر مهدوجو نأ كش ال :تلقف

 .برعلا نيب نوعزومو نوريثك دمحلا هّللو مه :يضاقلا لاقف

 ؟ مايألا هذه يف يضاقلا لعفي اذامو :تلقف

 .حلملا ىلع اًبتاك هانفظو دقل :لماعلا لاقف

 ؟نآلا ميقي نيأو :تلقف

 .هيف نطاق وهو دلبلا يف مدقلا نم تيب هل :لاقف

 .ةئامعبس وحن هنأ ينغلب دقل ؟ةنيدملا ناكس ددع مكو :تلقف

 .كلذ ىلع نوديزي ال «معن :لاقف

 ؟انه نويلصأ مه لهو :تلقف

 .حلم راحت مهرثكأو .ةددعتم لئابق نم طيلح مهكإ الك :لاقف

 ؟عفاوش مأ دويز مه لهو :تلقف

 ين اوملكتي نأ نوديري موقلا نأو ةلئسألا يف ترثكأ نوكأ دق ينأ تكردأو

 ّق مهتنذأتساف .ةئلاثلا وحن تغلب دق ةعاسلا تناكو «ةصاخلا ةموكحلا دوؤش صعب

 هداقر نم بابذلا ظقيتسا ىتح ةفرغلا لدن اندك امف «حابصملا يل لمحي ماَّدملا دحأ

 يتين ف ناكو «ةريبك تايمكب ناسنإلا مجاهي هنأل اريثك ينجعزأو «حابصملا رون ىلع
 نأ تلضفف «كلذ نود لاح بابذلا نكلو مونلا لبق تاركذملا نم اًئيش بتكأ نأ

 ينويع نع دعتبا مونلا نكلو ةركفلا هذه ٌتَّدفنف هنم صلختأل مانأو رونلا ئفطأ

 .قبس اميف ريجهتلاو ةرجهلا فيرعت قبس (1)



 سدنهملا لباقت نأ ديرت يتلا ةأرملاب ةصاخو راهنلا اذه تادهاشم يف ركفأ ترصو

 .اهتيب ف ةصاخ ةيرس ةلباقم

 ةرئاد نع تحرخو «نكمتأ ملف اهزغل لح ىلإ يدتهأ يلعل اهرمأب اريثك تركف
 دق فارشألا نأ اهتلمج فو ؛ماهوألا نم فولأ ينهذب ترمو لايخلا ةرئاد ىلإ لقعلا
 اوناك ام اًقباس تركذ امك مهنأل ينم اوحيرتسيو يب اوشطبيل ةديكملا هذه يل اوبصن

 زونك ىلإ ينيدهتسو سيقلب ةديفح هذه نأ اًضيأ تمهوتو «ةرايزلا هذه نم نيرورسم
 تملستسا اًريخأو «قيرطلاب يمالحأل ةقباطم ماهوألا هذه تءاجو ءاهشرعو سيقلب
 امون تمنو ؛ .حبصلا حيباست نولتي دونحلا ذأ امدنع الإ يداقر نم ظقيتسأ لو مونلل

 شويج تناك قيرطلا يفف «نيعيو يلتبي ىلاعتو هناحبس هللا نأل اًحيرتسم اًنداه
 بابذلا نكلو ءاّدبأ 1 دوحجو الف برأم يف امأو داقرلا انمرحتو انمجامت ناّتُكلا
 .هاوس هوركم ىلع دمحي ال يذلا هلل دمحلاف ءناَتُكلا لحم لح

 ءوبخملا زنكلاو رسلا

 دعبو «نيلصاولا لوأ تنكو اًدحأ هب دحأ ملف بتكملا ىلإ تلزن ةالصلا دعبو
 تامالسلا دعبو «لماعلا ءاج ريخأو ءدحاولا دعب دحاولا نودفاوتي قافرلا ذخأ ةدم
 .راهنلا اذه يف بهذأ نأ ديرأ نيأ ىلإ هترضح ينلأس لاوحألا هذه لثم يف تايحتلاو

 امك "طومشلا" كسمأو ةمظتنم ةروصب ىئاحبأ يف أدبأ نأ ديرأ ينإ :هل تلقف

 نأ ديرأ كلذل .هايملا يراجمو دسلا انه طومشلاو .دقعلا لح نوهيل هسأر نم نولوقي
 .هنم لمعلا ادبأ

 راهنلا اذه كعم جورتملا نم يليقت نأ ءاجرلاف انأ امأو .ديرت ام كل :لاقف

 .ةموكحلا نوؤش يف رظنأ نأ ديرأ ل

 ةلالج يعم هدفوأ يذلا صاخملا يسرحو ةلغبلا بلحي ترمأو ءاًئسح :تلقف

 تلكوتو ةلغبلا تيطتماو ةموكحلا راد نم تجرخ اوتأ امدنعو ءءاعنص نم مامإلا

 اذه يف اهعبّتأ نأ بحي يتلا ةقيرطلا يف ركفأ تنكو ءدسلا قيرط يف ترسو هللا ىلع

 ترس امفيك ينأل اريثك رمألا ئداب ترّيحت ينإ ةقيقحلا فو «قيرطلا ةدم لك ثحبلا
 - برأم ةنيدمب ةلصتملاو دسلا لامش ىلع ةعقاولا ضرألا يهو - ضرألا هذه يف



 راشملا يه يضارألا هذه نأ يهيدبلا نمو هايم يراحبو بئارخو ءانب راثآ ىرأ تنك
 .بئارخلا اهيف رثكت نأ برغتسملا نم سيلف «ةيلامشلا ةنجلاب ميركلا نآرقلا ف اهيلإ

 فيكو تعزوت فيك ىرأل بئارخلاو يراجملا هذه نيب ةددعتم تاعاس تئحب

 هيلإ لصأ نأ لبقو ءدسلا رطش يهجو تمحي اريخأو ءاّئيش انه يثحب ينعفني ملف يرحت
 هيلإ هايملا يرحب تناك يذلا ناكملا ىلع ترثع اًئيرقت رسولك ناين و رتموليك ةفاسمب

 ةليط تيقبف «ةمهملا ٍتافاشتكا نم فاشتكا لوأ اذه ناكو .هيف مسقنتو دسلا نم

 ةيريمحلا شوقنلا لقنأو امتاهاجتا نّيعأو اًجرخم اًجرخم هايملا جراخم سيقأ انهه يرامت

 هللا دبع فيرشلا يلع ضرعو هب رعشأ ملو رهّظلا ىتأ يحرف ةدشلو .اهيلع ةبوتكملا
 وأ ماعط نود لمعلا تلصاوو «نآلا هيلإ ةجاحب تسل :تلقف «ماعطلا دنجلا ضعبو

 نيرام ةنيدملا ىلإ اندعف ءاريثك اوشطع ممنأ اولاقو دونجلا ٌجتحاف ءرصعلا ىلإ بارش
 رهظ دقو .اهييحتف رامنألا اهيف يرحب تناك يتلا ةيلامشلا ةنحلا فصتنم يف انقيرطب
 نم اريثك اًئيش لمحو ءامناكرأ نم تمدهتو دالبلا هذه (!!مرعلا دس مهد امدعب هنأ يل
 ناكامدنع هفلخ كرتف داع هللا ريغ اهرقم ملعي ال ثيح ىلإ اهراجحأو اهتايانب

 نع اهكمس لقي ال معانلا ينافلدلا بارتلاو يمطلا نم ةكيمس ةقبط جيردتلاب طبهي

 تابن الو رجش ال اهيف دحوي الو ءرضاحلا تقولا يف اهنم دافتسُي ال نكلو «نيرتملا
 اهيف يرحب تناك ةنج نم مهتنج لّوحف اهلهأ ىلع بضغ للاعتو هناحبس هللا نأل
 ىلع قعنت ؛ةايح الو اهيف ءام ال عقلب ضرأ ىلإ .ناجوز ةهكاف لك نم اهيفو رامنألا
 .نابرغلاو موبلا اهلالطأ

 بئارخملا هذه نيب ةقيقد 45و ةعاس ةفاسم ةنيدملا ىلإ هايملا مساقم نم انرِس
 ةناشم الوط نوكيف «ةقيقد 15 وحن ةفاسم راع يلي ام ىلإ ةيلامشلا ةنحلا دتمتو

 وحن يأ ؛ةعاس عبرو ةعاس ريسم اهضرَعو «تارتموليك ةرشع وحن يأ نيتعاس ريسم
 ةهج ىلإ اهيليو ءاّعبرم ارتموليك نيسمخ وحن اهتحاسم نوكتف «تارتموليك ةسمخ
 ءاعبرم رتموليك نيثالث وحن اهتحاسمو .دسلا نيمي ىلع ةعقاولا ةيناثلا ةنجلا بونجلا

 .اًعبرم ارتموليك نينامث وحن نيتنحلا ةحاسم نوكتف

 يبايثو ؛عوجلاو شطعلاو بعتلا نم كوهنم انأو ةموكحلا راد ىلإ تلصو
 ءماعطلا تلوانت مث ءتيلصو تأضوتو تلسغف «لامرلاب تألتما يسأرو يهجوو

 .مرعلا ليس :باوصلاو لصألا يف اذك (1)



 .تاقلا نونزخيو ةعادملا نونعدي قافرلا رئاسو لماعلا تدجوف بتكملا ىلإ تلزنو

 ةنيدملا ىلإ بورغلا ليبق تجرح مث ءاريسي اّنقو مهنيب تسلجو مهيلع تملسف
 انب ايه :نيسحل تلقو ءطقف نيسح مداخلاو دونجلا نم اًدحاو يعم تبحطصاو

 شتف" ةيبرغلا لاثمألا يف ليق دقو ءاّمهم اًرس فشتكت انّلع ةأرملا راد ىلإ بهذنلف

 نوكت نأ ىسعو «ريخلا ضعب لصأ اًضيأ نوكت دقو ؛"ءالب لك لصأ يهف ةأرملا نع
 .ىلوألا ال ةيناثلا ةئفلا نم هذه انتقيدص

 تملسف بابلاب اهتبحاص تدحو اهيلإ انلصو امدنعو ءرادلا ىلإ نيسح قداق

 فداصأ ةرم لوأ هذهو .ةحفاصم اهدي تّدمف «هنم نسحأب مالسلا تدر اهيلع

 دق نم هللا ايح ءاّبحرمو ًالهأ :تلاقف .اهتحفاصف !مالسلاب لإ اهدي دمت نميلاب ةأرما

 امنيبل امكدنع ارظتناو نالخدت الف يركسعلاو نيسح اي تنأ امأو «لضفت ايه ؛ءاج
 .سدنهملا جرخي

 ةأرملا رثأ ف تلحدو ؟اهءارو نوكي اذام ركفأ ترصو ةأرحلا هذه نم ترتحا

 ةأرملا هتأر املو «ةرشاعلا هّنس زواجتي ال ريغص مالغ يفلخ لحدو ,ءيشب لابم ريغ
 تّذدعصو رمألا مالغلا لثتماف ءركسعلا دنع ىلإ يدلو اي جرخا ايه :تلاقو هيف ترمن

 عقأ تدكو ةبوعصب اهفلخ تدعصف «يناثلا رودلا ىلإ ملظم يبلول مّلس يف يمامأ يه

 هيلإ انلصو امدنعو .يناثلا رودلا ىلإ ينتداقو يديب ينتكسمو كلذ ينم تكردأقف اًرارم
 ءانهه معن - ةريبكو ةريغص ةريثك فرغ ىلإ تراشأو - انهه ءانهه !اذوه" :تلاق

 !رنكلا انهه

 نأشو ينأش امو !؟ةمرح اي نينعت زنك يأو :تلقو اهمالك نم ثشهدف

 ؟سانلا تويب يف زونكلا
 !دحأ هب ملعي نأ ديرأ الو «يزنك زنكلاو يقيب تيبلا اذه .ال :تلاقف

 «تيتأ ثيح نم لوزنلا تدرأو اهلقعب سمب ةباصم ةأرملا هذه نأ يل رطخف

 نأو يرطاخب رسكت ال نأ كيلإ لسوتأ :ثيغتسملا ةجهلب يدصق نيبو ينيب تلاحف

 .زنكلا اذه ناكم يل شبنت

 ! قيرطلا ىل يحسفأ «ىفكو زونكلا نع اًئيش فرعأ ال انأ ةمرح اي :تلقف



 لوقي اذكه !مشلاب دوجوم بهذلا نيأ فرعت تنأ ءاذه نكمي ال ءال :تلاقف
 لاملا زنكي ئيبك اًينغ ًالحر يحوز ناك ءكل لوقأ ام عمساو . اندنع سانلا عيمج

 0 ىلإ جرخن نأ تيبلا لهأ عيمج رمأو ينرمأ ةينملا هكردت نأ لبقو ءبهذلاو
 انلثتماف مكوعدأ امنيح الإ اوتأت ال :لاقو (هدحو تيبلاب يقبو باوبألا عيمج قلغأو

 ىلإ تناك هتيقدنبف ضرملا شارف ىلع ناك هنأ عمو .هتدشو هسأب ىشخن انك اننأل هرمأل
 رهظلا نّذأف رهظلا لبق تقولا ناكو ؛جرخنو رمألل لثتم نأ انررطضا كلذل «هبناج

 بيغملا ىلع سمشلا تلبقأو ءانعدي ملو ىضقناو رصعلا راصو ءانعدي مل وهو ىضمو
 ءانل هبأي ملف ريثك عرقلا انددش ءانبواجي ملف يجراخلا بابلا انعرق كلذل ءانعدي ملو

 اذه ىلإ اندعصو انلخدو «هانرسك نأ ىلإ هانجلاعف «ةوقلاب بابلا حتفن نأ انررق اريخأو
 مويلا فو هيلع انتمايق تماقف ,تام دقو هشارف ىلع اًددمم يجوز اندجوف رودلا

 هنأ انكردأف ؛هيلع رثعن ملف هدنع ناك يذلا بهذلا ىلع انشتفو بارتلا هانيراو يبلاتلا

 هذه مشت نأ كوحرأ نآلاو ءبهذلا يفخي وهو هارن ال تح تيبلا نم انحرخأ امنإ
 .رنكلا جرختو فرغلا هذهو ناردجلا

 مشي نأ هنكمي ايندلا يف دحأ الو .بهذلا دحوي نيأ فرعأ ال ينأ ال تدكأف
 لاملا تيب يطعأو ؛هفصن كيطعأ ينإ هللا نيد :تلاقو ينقدصت ملف .بهذلا ةحئا
 فرعأ تنك ولو «ءوبخم بهذلا اذه نيأ فرعأ ال ينأ هللا نيد اهل تمسقأف .هقح
 يف يمامأ تلزنو يمالك قدصب رمألا رخآ يف تعنتقاف «ًالاح هيلإ اهتيدهل هناكم نيأ
 هللا تدمح ىتح رادلا نم جرخخأ تدكامو .ىمعألا سانلا دوقي امك ينتداقو مّلسلا

 نيذللا يدنجلاو نيسح ىلع ةصقلا تصصقو «ةطرولا هذه نم يناحبأ يذلا هتركشو
 فوح شب ام :الاقو يلمع ىلع ينامال اًضيأ امه نكلو ءربص غورفب ينارظتني اناك
 ةلالحج نأ كش الو «لاملا تيب تدفأو تدفتسا تنكل زنكلا اذه تحجرخأ كنأ ولو

 فرعأ نأ يعسوب سيل هنأ امهمهفأ نأ تلواح اًئبعو ءاريثك كلذل ٌرسُي ناك مامإلا

 .يناقدصي مل امهنكلو دوجوم بهذلا نيأ

 لشفلا بايث يف رثعتأ انأو ترم ةنيدم طسو ايام ةموكحلا راد ىلإ تدع

 ءاهزونكو اهشرعو سيقلبب ركفأ قيرطلاب تنك امدنع يسفن نم تأزهو «لمألا ةبيخو
 دافحأ نم ةديفح ةظقيلا يف يل تدب يهاهو ءاهنع ةبيرغ اًمالحأ ليللاب ملحأو

 هفشكأ نأ يلإ بلطتو زنكلا ىلإ ينيدمت رمعلا نم عبارلا دقعلا تزهان سيقلب



 اهنظ باخ نكلو «يملعو يتردقم نحتمتو ينبّرحت نأ ديرت امب ينأكو اهعم همساقتأو
 :لاق نم ٌرد هللو «ينظو

 ةأرملا هذه نأ قيرطلا يف نيسح مداخلا ينربخأو ."هكردي ءرملا نمتي ام لكام"

 الو اهسفنب اهاطاعتتو ةريبك ةراحجت اهو ءبرأم لهأ ىلإ ةبسنلاب اًدج ةينغو «ةينغ

 فلأ امتراحتو اهلاومأ ىلع (اًَرْسُع يأ) اًروشع ةنسلا هذه تعفد دقو ,دحأ ىلع دمتعت

 نكلو ءامتورثو دالبلا اذه ةلاح ىلإ ةبسنلاب ميسج غلبم اذهو «لاملا تيب ىلإ دار
 نأ نوريثكلا دارأو ءاهدالوأو اهسفن ىلع ةرتقمو ةليخب يهف ىنغلا اذه نم مغرلاب

 اهصرح ةدش ةأرملا هذه لخب نم ُتكردأ دقو .تضفرف اهجوز ةافو دعب اهنم اوجوزتي
 :لاثمألا يف ليق دقو «لاملا بلط نم عبشي ال ينغلاف ءاهجوز زنك فاشتكال
 هذه ىلع اًمامت حصي لوقلا اذهو "لام بلاطو ىلع بلاط :ناعبشي ال ناموهنم"

 .ةليخبلا ةأرملا

 ينلأس بتكملاب ءاقدصألاو لماعلا ىلع تلخدو رادلا ىلإ تلصو امدنع
 ىلإ اهلوأ نم ةأرملا هذه عم يتياكح هيلع تصصقف ؟(كترود) تناك فيك :لماعلا

 ناك املو «ميظعلا حتفلا اذمب ٍنوئنهو اًديدش اك موقلا كحضو كحضف اهرخآ

 نم ةرخأتم ةعاس ىلإ انرهسو انيشعتو ءانيلصو انأضوت ناح دق برغملا ةالص تقو
 ةداسلا ءالؤه نيب للملا وأ ةبرغلاب رعشأ مل يأ ةقيقحلا فو «ةفلتخم اًناحبأ ثحبن ليللا

 مهل لجسأ يفإو ؛يماركإو يئاضرإو يتيلستل مهدهج نوعسي مهعيمج اوناكو «مراكألا
 .ةنملاو ركشلا نم ديزم انهه

 تيضقف «مونلل تدعصو بتكملا نم بحسنا نم لوأ ةداعلا بسح تنكو

 «تيلص مث تأضوتف حيياستلا لبق تضمن حابصلا قو ءلاح نسحأ ىلع يتليل

 نودفاوتي قافرلاب اذإو يهاشلا تبرشف هيلإ نيلصاولا لوأ تنكو بتكملا ىلإ تلزنو

 ؟بهذأ نأ ديرأ نيأ ينلأسو عيمجلا لوأ يف مويلا لماعلا ءاجو .دحاولا دعب دحاولا

 نأ يعسوب هنأ نظأ الو سمأ موي ثحبلا تمهمتأ ام يفأل ءدسلا ىلإ :تلقف
 .مايأ ةدع يف همتأ

 ام لعفاف ؛كرايد رايدلاو ءكضرأ ضرألاو ء,كلهأ لهألاو ؛ءكتيب تيبلا :لاقف
 راد جراخ تحرخ اوتأ املو «سرحلاو ةلغبلا دادعإ تبلطو اريثك هتركشف .كل ادب



 ينأل رضح دق سمألاب يليلدو يقيفر نيسح نب هللا دبع فيرشلاب اذإو ةموكحلا
 .ةيناث دسلا ىلإ راهنلا اذه جرحأس ينأب اًمدقم هتربخأ

 «.ءاعنص نم يعم ءاح يذلا سرحلا ورعي للملا ناكو ىللا ةكر كرب ىلع انرس

 ال لوقي ضعبلاو ,ديعلا دعب لوقي ناك مهضعبف ءانتدوع موي نع نولءاستي اوذحأف

 ناكو «لايعلل اًسابلو ةيحضتلل اًشابك عاتبنو ءاعنص يف ديعلا قحلن يكل ديعلا لبق
 قم ةقيقحلا يف ملعأ تنكام ينأل بحأ ملو تلهاجت ينأ الإ يل اًهجوم مالكلا اذه
 عبارلا مويلا ف انكو - يبرعلا - مك ربخآلا مهنم دخاولا لأس مث ,دوعنس
 «نيرشت ف ءاعنص نم انجرخ اننكل «ملعأ ال هباجأف «- 1936 ةنس طابش رهش نم
 مهنيب عقوو «يناثلا نوناك يف ال :ثلاث باجأو .لوأ نوناك يف لب ءال :رخآلل لاقو

 رهش «مكنيب ريبك قرف ال ؟فالتخالا اذه اذامل :عبار لاقف .رهشلا ىلع ريبك فالح

 .ضعب لثم يأ (عس) لزان رهش وأ علاط
 نأ قحلا يف نكلو «ةفيطللا ةجيتنلا هذه تعم امدنع كحضلا نم كلامتأ مل

 ءاَدبأ نميلا يف هل ةميق ال لزان رهش وأ علاط رهشف «باوصلاب قطن ريخألا يدنجلا
 .ممألا عيمج دنع وه امك مهدنع اًدقن سيل تقولا نأل

 ."يبأ اي" رخآلا ضعبلاو "يمع اي" يننوداني دونحلا ضعب ناك قيرطلا ءانثأ فو
 نمو .ّىلع تدبادق ربكلا تامالع نأب تكردأو رمألا اذه نم اذحج تكحض

 هلل دمحلا نكلو ؛ةخوخيشلا تامالع هيلع رهظت نأ بغري ال ناسنإلا نأ يهيدبلا

 .وه الإ وه ام ىلع ىقبي الف ,هكلم ث هناحبسو ؛هدحو
 وهو - نيسح نب هللا دبع فيرشلاب اذإو لاونملا اذه ىلع نورئاس نحن امنيبو

 ؟اندالب تدجو فيك :لوقيو ينم وندي - يقيفرو يليلدك هسفن راتخا يذلا

 .ةليمج اًدالب تناكامتأ كش ال :تلقف

 يبنجأ اهلخدي مو ءاًئيش دحأ اهنع فرعي الو (ةعستمو ةليمج يه معن :لاقف

 هتلافكو هتدهعب كرتلا مايأ ءاعنص نم (هدج يأ) يديس هبلح ٍنارصن دحاو لحر ريغ

 نيبو مهنيب عمي داكو «ةرايزلا هذه نع 00 اوناك ام برعلا نكلو ؛دالبلا هذه روزيل

 دنع ريبك بيع اذهو ءانفيض وهو هولتقي نأ اودارأ ممنأل هابقع دمحت ال ام فارشألا
 نم قمر انيف ماد ام انفيض سمي نأ ناك أل حمسن ال انرخآ نع انلتُق ولف «برعلا

 .ةايحلا



 ؟لحرلا اذه مسا امو :تلقف

 .(!رزالك) :لاقف
 ؟ةليوط ةدم مكدنع يقب لهو :تلقف

 اوناكو ءأليلق الإ جرخي نأ نكمت ام هنكلو ءنمزلا نم رهش وحن يقب ءمعن :لاقف

 .ةيبرع اًبايث 6

 ؟ءاعنص ىلإ هتداعإ نم اونكمت فيكو :تلقف

 "ليجاحر"و نوريثك ناسرف هعم تراسو قةيفحخ ليللا 2 هوجرخأ :لاقف

 . فارشألا اي اثم نوددعتم

 دسلا نع ةلئسألا ضعب هتلأسو ثيدحلا اذه تريغو .مكيف هللا كراب :تلقف

 يتلا يضارألاو دالبلا هذه عيمج نأب يبربخي ذحأ لب اهيلع ينبحي ملف .هايملا مساقمو

 ءاهيف اوعريو اهولخدي نأ ودبلا ىلإ مهدودح نذأ دقو «فارشألل كلُم اهلك اهيلت
 ةلئسألا ضعب هلأسأو اهنع هلوحأف هيلع لاتحأ تنكو «ىنمهت رومألا هذه تناك امو

 راثرث لجر هنأ قحلا فو ءاًحيحص اًباوج اهيلع بيجي نأ ردقي ال ناكف «ينممت يتلا

 ةليبق مامضناو ةمع ءانبأو هتوخإ عم هبورح نعو هسفقن نع مالكلا الإ ءيش همهي ال

 اريثك تقياضت دقو .فارشألا نم هل اًيلاوم يقب نملو هل اهتبراحمو همع ءانبأ ىلإ ةديبع
 رهاظتأو هلماجأو هفطالأو هيلإ يغصأ نأ اًرطضم تنك يننكلو ثيداحألا هذه نم

 .هثيدح نم رورسم ينأب

 مث «شوقنلا ةيقب تخسنو «سيياقملا تمهتأو هايملا مساقم ىلإ انلصو اريخأو

 كلذب ًالصف تّصصمخ دقو ءدسلا يف هحرخم ىلإ انلصو نأ ىلإ ءاملا ىرجم يف انرس

 شوقنلا خسن أ انأو سمألاك انه راهنلا اذه لك تيضقو دعب اميف 0 0-0

 ةرهسلا انيضق ةداعلا بسحو .بعتلا انكمنأ نأ دعب رادلا ىلإ اندع ءاسملا يفو

 دالب خياشم خيش يرحبلا نيسح نب يلع خيشلا لماعلا ةرايزل ءاجو «بتكملا 3

 اذه نم : :الئاق يلتق دارأو هرجنحخ لتسا ينآر امدنعو «برأم برغل ةعقاولا ةبوجلا

 !!اندالب ىلإ مودقلاب ءابرغلل حمسن ال اننإ ؟انهه لعفي اذامو ؟بيرغلا

 .هب فيرعتلا قبس :.5014/300 31356:رزالج درودإ وه (!)



 ةريثك ثيداحأ هيلإ ثدحتي ذخأو ءاريثك هفطالو انأ نم لماعلا قيقش همهفأف

 ءاهنم لكأف ىولحلا ضعب هل تمدقو اريك هتسناو يرودب هتملكف فعور ًاده نأ ىلإ

 محللا ريغ لكأن ال نحنو (ءيدر يأ) !فوَع !فوَع اذه" :لاقو هضرت مل اهنكلو
 .محللا

 حابصلا فو هتروصو اننيب ةقادصلا كلذ دعب تنكمتو .اًدج اًنسح :تلقف

 .هولع سيقأل (قلب) لبج سأر ىلإ دعصأ نأ ديرأو ءاضيأ دسلا ىلإ :تلقف

 .(كقيفر يأ) مويلا كريبخ انأو :لاقف
 دمحأ ديسلا ناكو ءدسلا ىلإ انقيرطب انحرخ ةهينه دعبو .اًدج اًنسح :تلقف

 نم دمحأ ديسلا ناك املو ءركنملا هتوصب قيرطلاب انجعزي ذحأف قيهنلا ريثك ارامح بكري

 دجوي الأ :لاق اهتلمح قو «ةريثك امكن انل فرصي أدتبا ةفيطللا تاكنلا باحصأ

 ؟(!)قيهنلل ءاود

 .ملعأ ال :تلقف

 ؟اًجوزتم ناك اذإ هتلأس مث

 امل رهملا تكلم ولو ءرهملا كلمأ ال ينأل اًجوزتم تسل هلل دمحلا :لاقف

 ةجاحلا دنع اهجرخأف يبيج يف اهعضأ ةعاسلا لثم ةريغص ةحوز يل تدحجو ول نكلو
 .جاوزلا اذه نع ترأت امل ةجاحلا ءاضق دعب امناكم ىلإ اهديعأو

 نميلا يف امأو ءنميلا جراخ يأرلا اذه يف كنوكراشي نيريثكلا نأ دب ال :تلقف

 :ةدحاوي ئصري

 :هبحاص لأسي دونجلا نم ادحاو دمحأ ديسلا عمو .حيحص حيحص :لاقف

 ؟اًصاصفأ وأ اًبهذ متدجو مكاسع ؟برأم يف مكبيقنتب سمأ متدجو اذام

 لدرخلا تيز نم ةروراق مهعم نوبحطصي راجتلا ناك دقف ءجعزملا ريمحلا قيهنل جالع دجوي معن :تلق (1)
 .قيهنلا ىلع كلذ دعب رامحلا ردقي الف تيزلا كلذ نم هربد اولط هقيهنب ريمحلا دحأ مهجعزأ اذإف



 نم دوعن ال فوس هللا ءاش نإو «ةريثك ءايشأ ىلع اورثع ءال :ثلاث باحأف
 يسلب انيوحو لإ كرام

 قيرطلا لك ئيثك انكحضف .(قبلا يأ) ناّئُكلاب هللاب ال :دمحأ ديسلا هباجأف
 .لاونملا اذه ىلع

 لجسأل يبيج نم (ولعلا) عافترالا ةجرد تجبرخخأ دسلا ىلإ تثلصو امدنعو

 ترسكت امتدحو فسألا عم نكلو .هعافترا ذحأل لبحلا ىلإ دعصن مث عافترالا اهنم

 انلوصو لبق رسكنت مل امنأل تررس هسفن عقولا يف ينكلو ءاريثك اًفسأ كلذل تفسأف
 هرم

 هذه انبهذو «لبجلا ىلإ دوعصلا نع فرطلا ضغن نأ ةثراكلا هذه دعب انررطضا

 ةيريمحلا تاباتكلا تخسنو سيياقملا تذحأف «ةيبونحلا ةهجلا يف ءاملا جرخم ىلإ ةرملا

 تلذب مث «ةيلامشلا ةهجلا يف ءاملا جرخم ىلإ ةبسنلاب ةليلق انهه يهو ءامتدجو يتلا

 نم تنكمت ةليوط ةقشم دعبو «ىنميلا ةنجلا ىلإ دسلا نم ءاملا ىرحب عبتت ف يدهج
 مل فسألا عم نكلو «هايملا ىرحب ىلع اهنم انللدتسا يتلا ةفيفطلا راثآلا ضعب داجيإ
 يراجملا اندجو اننكلو ؛ةيلامشلا ةهجلا يف اهاندجو امك مساقملا ةهجلا هذه يف دحن
 اًبيرخت دسلا هبرخ دقو يراحملا هذهو دسلا نيب اًعِسّتم اًناكم انيأرو ءتمسقت امدعب
 دقو «هايملا ميسقت لحم ناك ناكملا اذه نأ يرظن فو ؛هالعأ هلفاس بلقف اميظع
 «(ثوّرم) اهل لاقي ةيرق ىلإ لصت اهاندحجوف ةديعب ةفاسم ىلإ يراحملا هذه انعبتت

 قئادحلاو نيتاسبلا راثآ اًضيأ انهه اندهاشو «ةليوط ةفاسمل بونجلا ىلإ اهزاتجيو

 نآرقلا يف اهركذ ءاج يتلاو دسلا نيمي نع يتلا ةنحلا يه ثوُرِم نأ ينظ قو «ةميدقلا
 :أبس ةروس يف ءاج دقو 0 ةنحلا يه برأمو ؛ميركلا

 («ٍلاَمْشَو نك نع ِناَنَنَج ّهَي لَم يف اّبَسِل ل َناَك دَقَلؤ

 تناك امنأ كش ال نكلو «ةريسي خيراتلا اذهل نايعلل يل ةنيدملا هذه لالطأو

 اًترذ يتلا لامرلا نمو ءاهيتأت يتلا هايملا ةيمك نم كلذ ىلع لدتسُيو «ةريبك ةنيدم
 .دعب اميف هركذ يتأيس ًالوطم احب اذ ُتْصّص دقو ءاهتطغف اهيلع حايرلا



 ىلإ جرخأ موي لك تنكو «لماعلا ةفايض يف برأم ةنيدم يف مايأ ةدع تيضق
 ضرمب تبصأ ءانثألا هذه يفو ءاققدم اّنحاب ثوم لالطأ ىلإ وأ دسلا
 يف ائاولأو ًالاكشأ توملا اهلالخ تقذ مايأ ةسمخ وحن شارفلا تمز الو "ايراطنسودلا"

 عضب يعم لمحأ ةطيحلا باب نم تنك ينكلو «ءاود الو اهيف بيبط ال ةدلب

 ربإلا لمعأو يسفنب يسفن بّبطأ نأ تررطضاف «نيتمألا نم (ربإ) "تالوبما"
 سماخلا مويلا يفو «ةيناثلا ةربإلاب تنقح ذنم ىلع رهظي نيسحتلا أدب دقو ؛يديب
 تنسحت امدعبو .اريثك هللا ثدمحف كاّبفلا ءادلا اذه نم تصلختو ءادعصلا تسفنت
 .نالوخ قيرط نع ءاعنص ىلإ اًدئاع 5 ترداغ يتحص

 اتضتقن اتاك ءامإلا ةلذادلا بعاش ةريشمل كلسرأ ترأم ىلإ قوضو ادعو
 مهعم يمالكو ودبلا خويشب يتاعامتجا نعو يتلحر نع اًئيش هيف هتلالحل تركذ
 ريبكلا ةمالعلا طخخ نم لوألا هفصن «هتلالج نم باوج يناتأف ,مهيف يبطحو
 نم يناثلا هفصنو ؛«-يكلملا ناويدلا يف لوألا بتاكلا- رّهطملا ميركلا دبع يضاقلا
 ةروص تبثأ امك "فارغوتكرلا"ب انهاه هتبثأ ٍنإو «تاذلاب مامإلا ةلالج دي طح
 ةبرأم اهتلسرأ يتلا تافالغلا ضعب

 تبتك برأم يف ديرب ةحلصم دحوي ال ناك امل :اهتياكح ميركلا ئراقلا ىلإو
 اهتلسرأو «لوألا داؤف كلملا موحرملا ةلالخلا بحاصل ةلاسر اهتلمج ٍفو) لئاسرلا ضعب

 عم ءاعنص ىلإ اهتلسرأو ةينمي ديرب عباوط اهيلع تعضوو (ءانمألا ريبك ةطساوب هتلالحل
 :يلي ام عباوطلا ىلع برأم لماع بتك دقو «ديربلا ةرئاد يف اهعضو صاخ باجحب
 ديربب هعضيل باح عم (باتكلا يأ) هلاسرإ راص برأمب ديرب ةبعش دوجو مدعل"
 "ءاعنص

 1354 ةنس ةدعقلا يذ 0

 هذه ىلع اًباوج - اشاي راقفلا وذ ديعس - ةداعسلا بحاص نم تذعأو

 دقف .دعبو ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا" :هصن كيلإو «ءاعنصب انأو ةلاسرلا
 18 يف برأم نم امك متثعب يتلا مكتلاسر هتنمضت ام ةيكلملا ةيلعلا عماسملا ىلإ تعفر
 ليمج كلذل ناكف ةلاسرلا كلت فالغ ىلع ةقصلملا ديربلا عباوط عم ةدعقلا يذ
 فرشتأ ينإو ؛مظعملا كلملا يالوم ةلالحلا بحاص ةرضح ىدل لوبقلا نسحو رثألا
 ." سئاينلا ركشلا عم هكتضم- لا كلذ عالتإب



 ضوح يف يماخرلا رجحلا بقث أبس مكاح فوني ةعومسا نب ْنياب رمأ عي"
 وهو «نيلرب يف (زبولغ) روتكدلا ةرابعلا هذه يل مجرت) "ةيلامشلا ةهجلا يف ضبابح
 .(ةيريمحلا ةغللا ىلع نيفقاولا نيقرشتسملا نم

 ينبم جرخملا اذه رادج نإ :لوقأف ةيبونجلا ةهجلا يف ءاملا جرخم ىلإ دوعأ نآلاو
 ضعب لوط غلب ةراّبعلا سفن يفو «ًاليمج اًنحن ةتوحنملا ةريبكلا ةيناكربلا ةراجحلا نم

 ضعبف «برغتسم لكشب ةينبم اهيلإ راشملا ةراّبعلا ةلغبو ءرتم عبرو نيرتم ةراجحلا
 ىلإ نقتم ءانبلاو ؛لفقلا يف حاتفملا لخدي امك ضعب يف اهضعب لخادتم اهراجحأ

 اوناك ممنأ رهظيو .ةربإ رجحلاو رجحلا نيب لعدُي نأ ءرملل نكمي الو ديعب دح
 .(!!راجحألا نيب عضُت تنمسلا هبشت ةدام ءانبلا يف نولمعتسي

 فولأ لبق ناك امك مويلا اذه ىلإ اًمئاق لازي ال هنأ ءانبلا اذه رمأ يف بيرغلاو
 نم فولأ ةعضب ذنم ال مايأ ةعضب ذنم الإ هنم اوحرخي مل نيئانبلا نأك ىتح نينسلا

 امتأ يل رهظي ةريبك اًبوقث ةراّبعلا ضرأ اهنم ةينبملا راجحألا يف تيأر دقو .!نينسلا

 ىلإ ةجاحلا بسحب قلغُيو حتفُي كرحتم بابك لمعتست تناك ةيديدح نادمع ناكم
 . ةايملا

 لبج بناج يف ينُب صاخ ليسم ف جرحملا وأ ةراّبعلا هذه نم هايملا ليستو
 تقو لذببو ةدئاز ةبوعصب تنكمت ينأ ريغ ءاّضيأ هتفرج لويسلا نأ الإ نميألا قلب

 ةرم يرظن نع باغ مث «ةراّبعلا نم ةريسي ةفاسم ىلإ ىرحنلا اذه عبتت نم ليوط
 نأ دعب ةيناث هتدحو نأ ىلإ اههاحتبا ف ليسي ناك ىتلا ةهجلا تعبتت ىنكلو «ةدحاو

 نأل نايعلل رهاظ ريغف ميسقتلا اذه هيف مسقت يذلا ناكملا امأو ءراحم ةتس ىلإ مّسقت
 «يقرشلا بونجلاو بونجلا وحن ةيزاوتم ةتسلا يراحملا هذه ليستو .هفرح دق ليسلا

 راثآ - يبرغلا بونجلا ىلإ بِرأم نم عبرو ةعاس ةفاسم ىلع يأ - انهاه دحويو
 ةفاسم ىلإ ثوُرِم نم بئارخلا هذه دتمتو (ثورِم) اهل نولوقي ةريغص ةنيدم بئارخ
 امبونج ىلإو ةنيدملا هذه نم برقلاب دحوي ناك هنإ نولوقيو «ةيبونجلا ةهجلا يف ةديعب
 ءاهتطغف لامرلا اهيلع تغط دقو «(ساحنلا ةنيدم) مسا اهيلع نوقلطي ةريبك ةنيدم

 ليست اهركذ ٌراملا ةتسلا هايملا يراحب تدهاش ينأل حيحص لوقلا اذه نأب دقتعأ ِنإو
 يه هذه نأل ةريثك نيتاسبو لوقح انه دجوي ناك هنأ كش الو ؛ةهجلا كلت ىلإ

 .ةلحرلا نم لوألا ءزجلا يف اهحرش قبس ءضاضقلا ةدام يه )1١(



 ِناَتَتَح ّةَيَآ آ مِهِيكْسَم ف اَيَسِل ناك ْدَمل9 :ميركلا نآرقلا يف ءاح دقو .ىنميلا ةهجلا

 تاهجلا هذه يف ين دوجوب داقتعالا ىلع يف لمحي يذلاو .(ِلاَمْشَو ني نَع

 يتلا هايملا عيمجف «ةهجلا هذه ىلإ تأت يتلا هايملا امهيناثو «ةيآلا هذه امش :نارمأ
 ةهجلا هذه ىلإ تأت ('تميتتس 455 ةراّبعلا هذه عاستاو) ةيبونجلا ةراّبعلا نم جرخت

 ليست ال نأ يهيدبلا نمو ءاذه انموي ىلإ نايعلل ةيداب لازت ال تركذ امك اهيراجبو
 اًداقتعا دقتعأ إف هيلعو ,تاعورزمو ندم ىلإ الإ ءاملا نم ةميظعلا ةيمكلا هذه
 ةنيدم نوكت دقو «ثوزم نوكت دق «ةهجلا هذه يف ةريبك ةنيدم دوحجوب اًمزاح

 ْ .ملعأ هللاو امهاتلك وأ «ساحنلا

 فرج نأ دعبف :راظنألا شهدي لكشب ةهجلا هذه يف مرعلا ليس ريثأت رهظيو
 تاقبط هفلخ كرتف داع هايملا يراجم نم ريثكو ينابملاو ةيلصألا ةيعارزلا ىضارألا

 قلب لبج نم برقلاب نكامألا ضعب ف ودبت ةيبارتلاو ةيلمرلا بساورلا نم ةميظع
 تغط لويسلاب دالبلا هذه ريمدت دعب هنأ ةّلب نيطلا داز امو .لالتلاو باعشلاك نمألا

 عباوزلاو ريصاعألا دالبلا هذه يف رثكيو .اهنم اًريبك اًمسق تطغو اهيلع لامرلا

 هلك كلذ نم مغرلاب نكلو ,ناكم لك يف هيرذتو ةبيرق تافاسم نم لمرلا لمحتف
 تبثيو رظنلا يعرتسي لكشب كانهو انه نايعلل ةيداب ةيريمحلا بئارخلا ضعب لازت الف

 .ةهجلا هذه يف رثكأ وأ ةنيدم دوحوب مزاجلا داقتعالا

 ةنيدم ةماقتساب قرشلا ىلإ برغلا نم اهلوط يأ - ةنجلا هذه عاستا امأ

 نم اهضرعو «(اًبيرقت تارتم وليك ةتس يأ) ةعاس عبرو ةعاس وحن غلبيف -برأم
 30 وحن اهتحاسم نوكتف ؛(تارتموليك ةسمخ يأ) ةعاس وحن لامشلا ىلإ بونجلا
 لامرلا نأل ةيلامشلا ةنجلا نم رغصأ ثحابلل مويلا ودبت ةنحلا هذهو ءاًعبرم ارتموليك
 ددحي نأ ءرملا عسو يف قبي ملو ؛ةيبونجلا ةهجلا نم اهيلع تغط دق اًقباس تركذ امك
 وه ةحاسملل يريدقتف كلذلو «ةهجلا هذه يف هيلإ دتمت تناك يذلا يقيقحلا ناكملا

 ىلإ ليست يتلا ءاملا ةيمك نأ هسفن تقولا يف انلاب نع برغي ال نأ بجي نكلو «يبسن
 زّرعي امم اذهو «ةيلامشلا ةهجلا ىلإ ليست يتلا ءاملا ةيمك نم ريثكب لقأ يه ةنجلا هذه

 .ةيلامشلا ةنحلا نم رغصأ يه ةنجلا هذه نأب ةقباسلا ةيرظنلا

 يأ - ةيضرأم دودح ىلإ دسلا يلي امم ةنذ ةلئاسب دحوي رضاحلا تقولا يفو

 نم اًدح ريسي ءيش الإ اهنيب دحوي الو «لثألا نم ةريثك راجشأ -نيتنحلا نمض



 يف ءاح امل قادصم اذهو «ةلثأ فلألا نيب ةدحاو ةردس الإ دحجوي ال ينعي ءردسلا
 :أبس ةروسب ةميركلا ةيآلا

 ْمُكَتَر ٍقْرَر نم اوُلُك ٍلاَمَْو ٍنيِي نع ٍناَتَنَج يآ غويكسم يب اَبَسِل َناَكْدَقل)

 مُهاَنْلَدَبَو ِمرَعْلا َلْيَس ْمِهْيَلَع اَنْلَسْرَأَف اوُضَرْعَأَف 42 ٌروُفَغ برو ٌةَبََط ّةَدْلَب ُهَل اوُركْشاَو
 .4ليلَق ٍرْدِس نّم ٍءْيَسَو ٍلْنَو ٍطْمخ لكأ ىَّناَوَذ ِنْيَنَتَج مهيب

 يضارأألا قو كراع لوح اًديج اومن اومني وهو طمخلا اًضيأ تدهاش دقو

 هنم نوعنصيو (كارألا) مسا اًضيأ هيلع قلطيو ءسيقلب شرع نيبو اهنيب ةعقاولا

 .ولح همعطو رمحألا ريغصلا سدعلا بح هبشيو سانلا هلكأي رمحأ رمث هلو ؛كاوسلا
 .لامجلاو منغلاو زعاملا هلكأت طمخلاو

 نم اًبيرقت رتم ةئامثالث دعُب ىلع ةيقرشلا ةهجلاب ةنذ ةلئاس ف تدهاش دقو

 املا دس سارح انكسم ناك هنأ يل لّيحيو «عبرم مدق ءانب ساسأ ةيبونملا ءاملا ةرابع

 (ةبيرغ اًصصق مهنع تووريو هتامح يا عاملا (يماوح) مويلا اذه ىلإ انهه مهوعديو

 «سارحو تايرود ةروصب تومرضح ىلإ دسلا نم نورشتني اوناك مهنأ اهتلمج فو
 رخآلا ىلع دحاولا سراحلا يداني نأب كلذو ةدئاز ةعرسب رابخألا نولقني اوناكو

 تدلو كولملا دحأ جوز نأ :-ملعأ هللاو- ليقو .اذكو اذكوه ام اًنالف غلب هل لوقيو

 [دقو] الإ حابصلا حبصي ملف «تومرضحب وه ناك امنيب برأمب ءاسملا يف اًدولوم هل

 مغر ةدحاو ةليل يف ربخلا اولقن نيذلا ءاملا يماوح قيرط نع كلذو .هحوز ةدالوب ملع
 .مايأ ةسمخ وحن غلبت تومرضحو برأم نيب ةفاسملا نأ

 ءافرشلاو برعلا اهانب ةديدحلا نوصحلا ضعب ثوُرِم بئارخ نم برقلاب دحويو
 ريعشلاو ةرذلا ةلئاسلا بناج ىلإ اهوح نوسرغي مهو .مهانكسل برأم لهأ نم
 اذإ اًميظع اومن اومنت تاعورزملا هذه نأ باجُعلا بجعلا نمو «نالجلجلاو ةطنحلاو
 هذه ُق راطمألا نأل ءرطملا ءام نم الل ليسلا ءام نم كلذو .ةدحاو ةرم ولو تيرش

 يف نولهألا لوعي كلذلو ءاّدج ةريسي اهتيمكف تلطه نإو ءاّردان الإ لطمت ال دالبلا

 يتلا ىضارألا نم هسرغ مهنكمأ ام اوسرغ ليسلا مخ اذإف «ليسلا ىلع مهتعارز

 امك نوفرحي يتلا ةثارحلا ةكس تيأر دقو «ةيعارز تاودأ مهيدل دجبوت الو «مهوح

 اًعرز تدودصحي هلك اذه نم مغرلابو «تارتميتتس ةعضب ىلع ديرت ال يهو ضرألا



 ام اريثكو ؛همجحب ربونصلا ةبح هبشي وهو ءاًعصان ضيبأ مهريعش تيأر دقو ءاًديح
 .لويسلا ةبسنب كلذو رثكأ وأ نيمسوم دحاو سرغ نم نودصحي

 وهو ىمهّدس نم ةميظع ةدئاف نونحي اوناك نييريمحلا نأ هذه ةلاحلاو يهيدبو

 يأ «ةنذ يداو يف هايملا ىوتسم عفرل ةليسو اًضيأ وه لب ,طقف اًنازخخ سيل قحلا يف
 طبرم يف يلصألا ةلئاسلا ىرحمب نم ىلعأ يهو ءاهيقسي ناك يتلا يضارألا ىوتسم
 يف دسلا ىهتنم دنع حوضوب ميركلا ئراقلل كلذ رهظيسو راتمأ ةعست وحنب ملا

 ريغو رمثم رجشو تابن نم ءيش لك سرغل حلصت يضارألا هذهو .ةيلامشلا ةهجلا
 اًسابسب ةريغص ةقيدح يف اهرثب نم برقلاب اوسرغ برأم يف دنحلا تيأر دقو رمثم
 لوط غلبو «تابنلاك ال رجشلاك سابسبلا امنف ءاناحيرو (لجف) يمشقو (ةلفيلف)
 الو ءاًبيجع اهومن ناك دقف يمشقلاو ناحيرلاب رمألا كلذكو ءابيرقت رتم وحن ةدحاولا
 ىتم ةرمثملا ريغو ةرمثملا راجشألا عيمج سرغل حلصت يضارألا هذه نأب يدنع كش
 ىلإ ليمب امم رثكأ فافجلاو ةرارحلا ىلإ ليمي لدتعم اهميلقإ نأل كلذو ءامل ءاملا رفوت
 نم أطوأ يهو ءرتم 1300 رحبلا حطس نع يضارألا هذه اولعتو «ةبوطرلاو دربلا
 .ارتم 1155 رادقمب ءاعنص

 ةهجلا يف هنم رثكأ نايعلل رهاظف (ةّيلبقلا يأ) ةيلامشلا ةهجلاب دسلا امأ

 يهو «بيرق دهع نم ةينبم امتأك مويلا اذه ىلإ ةفقاو لازت ال هاياقب ضعبو ؛ةيبونجلا
 ةهجللاب هاهتنم ف نيعطاقتم نيميظع نيرادجو يلصألا دسلا نم نيتعطق نع ةيانك
 ناتينبم امهو ءارتم 20 ةيناثلا لوطو ءارتم 35 امهنم ىلوألا ةعطقلا لوطو ؛ةيلامشلا
 نم ةمئاق ةيواز ىلع ال .(شبد) ةريغصلا ءاضيبلاو ءادوسلا ةيناكربلا ةراجحلا نم

 لت هنأك دسلا ودبي كلذلو ءأمئاق ال ًالئام امهؤانبو «ةحرفنم ةيواز ىلع لب ضرألا
 لمحتي يكل لكشلا اذه ىلع هونب ممنأ رهاظلا فو «ريبك رادج هنأكال ريغص

 ةريغصلا ةيناكربلا ةراجحلا هذه نأ هلك كلذ نم برغألاو ءرثكأف رثكأ ءاملا طغض
 اندنع قئادحلا ضرأ فصرك اًفصر ةفوصرم ميظعلا دسلا اذه اهنم ينبملا (شبدلا يأ)

 هنوعضي يذلا (تيركنوك)لاب مويلا هنومسي ام اهبيكرت يف هبشت يهو ؛ءانب ةينبم ال
 ف ىصحلا اولمعتسي نأ نم اًضوع نّيلوألا نكلو ؛ةمخضلا ةثيدحلا تايانبلا سسأ يف
 ةمجمج مجح اهنم ةدحاولا مجح غلبي يتلا ةريغصلا ةراجحلا اولمعتسا (مهتيركنوك)

 انغأل كفا مف زاججألا هذه م ادجار انج عقرال ياه تلذز دقو ناسنإلا
 دق ممنأ رهظيو ءاّينف اًبص بوبصملا (نوتيبلاك) ةدحاو ةعطق اهعيمج تحبصأ



 اًقورعم ناك يذلا تنمسلا عاونأ نم اًبيرغ اًعون لكشلا اذه ىلع اهفصر ث اولمعتسا

 محخض يرجح ءانب دسلا نم نيتيقابلا نيتعطقلا نيتاه بناج ىلإ موقيو

 ةمخض ةداضع امهنم لوألا .نيعطاقتم نيرادج نع ةيانك وهو ءاليمج احن توحنم

 لصفيو ءىرخألا بناج ىلإ ةدحاولا ناتمئاق (ءاملل ناحرخم يأ) ناَتراّبع اهيف

 ىلوألا ةراّبعلا ضرعو .رتم عبرو راتمأ ةعبرأ اهضرع (ةلغب يأ) ريغص رادج امهنيب
 نع ناتراّبعلا ناتاه ولعتو .رتم فصنو راتمأ ةثالث ةيناثلا ةراّبعلا ضرعو «راتمأ ةثالث
 شقن ةيناثلا ةراّبعلا يف يرظن ىعرتسا دقو ءراتمأ ةعست دسلا ةلئاس يقف ءاملا ىرجب

 :هتروص ئراقلا ىلإو

 اًنحن توحنملا ريبكلا يناكربلا رجحلا نم ينبم امهالكف ناعطاقتملا نارادحلا امأ

 رحخآ نم هرطقو ءابيرقت لكشلا يواضيب ناتراّبعلا هيف يذلا لوألا رادجلاو ءاّنقتم
 هكمسو ؛ءلامشلا ىلإ بونجلا نم دتمم وهو ءارتم 2 غلبي ىلوألا ةراّبعلا تح دسلا

 .ارتم نورشع تاهحلا ضعب يف تّعلب دقو ءاهضعب نع نكامألا ضعب يف فلتخي

 هلوطو «قرشلا ىلإ برغلا نم دنمي رادجلا اذه ضراعي يذلا يناشلا رادجلاو
 اذه يهتنيو ؛توحنملا ريبكلا يناكربلا رجحلا نم لوألا رادحلا ءانبك هؤانبو ءارتم 5
 نم هلوطو ءارتم 60 لبحلا ىلإ دسلا ةراّبع نم هلوطو «تاراّبعلا برغ قلب لبحي رادجلا
 ضعب يبرغلا همسق يف تدهاش دقو ءارتم 85 ةيقرشلا ةهجلا يف هلوأ ىلإ دسلا ةراّبع
 اهيف عضوُت يتلا نكامألا تناك امنأ رهظيو «ةريدتسملا بوقثلا ضعبو ءاملا يراجب

 هذه ددعو «نيتراّبعلا يف لخدت نأ بجي يتلا ءاملا ةيمك مظنت يكل ةكرحتملا باوبألا
 ىلعو ةيناثلا دسلا ةراّبع نم ةمئاق ةيواز ىلع لوألا بابلا موقيو .ةتس باوبألا
 .؟رتميتتس 640 هضرعو :يناثلا بابلاو .ةرتميتتس 115 هضرعو اهنم ةبيرق ةفاسم

 .اتميتتس 342 :سماخلاو .رتميتتس 295 هضرع :عبارلاو .ةرتميتنس 120 :ثلاثلاو

 .ارتميتتس 530 :سداسلاو

 اياقب دحوي الو «(ةّيلبقلا يأ) ةيلامشلا ةهجلا ىلإ باوبألا هذه نم هايملا ليستو

 هذه فرج دق مرعلا ليس نأل اهيقست تناك يتلا يضارألا يف راثآ الو امتالئاسل

 نم ءيش اًضيأ ةهجلا هذه يف رهظي الو هللا الإ اهّرقم ملعي ال ثيح ىلإ يضارألا



 نم اًماكآ اهفلخ تكرت دقو لويسلا راثآ رهظت سكعلاب لب ةيريمحلا بئارخلا
 ةيلبجح ضرأ يف دسلا نع ةديعب ةفاسم ىلإ ليسلا ىغط دقو .كلانهو انه بساورلا
 نم ةريبك ًالالت ءادوسلا ةيناكربلا يضارألا هذه يف هفلخ كرت هضافخنا دعبو «ةيناكرب
 .ةديعب تافاسم نم ثحابلل رهظي يذلا رفصألا بارتلاو لمرلا

 ىغطتو رطملا مايأ لويسلا دتشت امدنع اوناك أبس لهأ نأ ينهذ ىلإ ردابتيو

 ةبسنب كلذو اهضعب وأ باوبألا عيمج نوحتفي اوناك ةريبك تايمكب دسلا ىلع هايملا

 نعو دسلا نع طغضلا فخيو ةيلامشلا ةهجلا ىلإ ةمكارتملا هايملا ليستف «هايملا ةيمك

 هايملا فيرصتل الإ عنصت مل ةكرحتملا باوبألا هذه نأ يهيدبو «نيتيلصألا نيتراّبعلا

 ىلع نيتينبملا نيتراّبعلا نم جرخت ةيلامشلا ةنجلا يرل ةمزاللا هايملا نأل يرلل ال ةدئازلا
 دجوت ثيح ةيقرشلا ةهجلا ىلإ ةصاخ ةلئاس يف ليستو باوبألا هذه نم ةمئاق ةيواز
 اهّولعو ءرتم فصنو ارتم 28 نيتراّبعلا فلخ ةلئاسلا هذه ضرعو «ةيلامشلا ةنجلا

 ةفاسم ةلئاسلا هذه زاتحب نأ دعبو .؟رتميتتس 780 مئاقلا اهّولعو «راتمأ ةعست ليملاب

 ىلع اًضيأ ةينبم يهو ءاهحطس يف ازتم 14 اهضرع حبصيف قيضت اًبيرقت رتم 0
 اهارادجو ءانيتم اًقصر ةفوصرملا ةريغصلا ةيناكربلا راجحألا نم دسلا ةقيرط سفن

 ةطقن ىلعأ ىلإ دحاولا رادحلا يف ةطقن ىلعأ نم ةفاسملا ضرع تغلب دقو «نالئام
 ءاهالعأ فو اهارجم يف اًيواستم سيل ةلئاسلا ضرع نأ يأ ءارتم 18 يناثلا رادجلا يف
 غلب دقو ءاّمئاق ال ًالئام ًءانب ناينبم ءاّقباس تلق امك «نيرادجلا نأل يهيدب كلذو
 .نيرتم رادج لك يف ليملا اذه

 اًميسقت مسقت ثيح اًقرش دسلا نم اًرتم 1165 ةفاسم ىلإ ةلئاسلا هذه يرحتو

 ةعبسو «يبونجلا قرشلاو قرشلا ىلإ اهنم ةعبس ليست ةصاخ ميساقم يف ًاليمج اّينف
 ًالماك هفاشتكا نم نكمتأ ملو .بونملا ىلإ ليسي لوهجم ددعو «ءلامشلا ىلإ ليست
 نم اًئدتبم بيترتلاب امنايب كيلإو «كلانهو انه هنم اًءزج كرتو هبّيح ليسلا نأل
 :لامشلا ىلإ بونجلاا

 ولعو ءرتم فصنو راتمأ 7 هضرعو «يقرشلا بونجلا ىلإ ليسي :لوألا ىرحما
 يناثلا ىرحلا نيبو هنيب رادحلا ضرعو ءارتميتنس 30و راتمأ ةثالث ضرألا نع هارحب
 .سيقلب شرع ىلإ لصي ىرحملا اذه نأ نظأو .تارتميتنس 0



 375 هضرعو «بونلا ىلإ يئزج فارحناب قرشلا ىلإ ليسي :يناثلا ىرجما
 .ًاتميتتس 145 ثلاثلا ىرجما نيبو هنيب رادحلا ضرعو ءراتمأ 4 هعافتراو ءارتميتنس

 «تكارتم هعافتراو .ًارتميتنس 145 هضرعو «قرشلا ىلإ ليسيو :ثلاثلا ىرصلا

 .تارتميتنس 105 عبارلا ىرحب ا نيبو هنيب رادحلا ضرعو

 .ةمدهتم هناردجو ءارتميتنس 315 هضرع :عبارلا ىرحملا

 سداسلا ىرحملا نيبو هنيب رادجلا ضرعو «راتمأ ةثالث هضرع :سماخلا ىرحما

 ةداضع دحوت ىرحملا اذه دعبو .مخضلا يناكربلا رجحلا نم ّيؤبم وهو ءارتميتنس 5

 .[رتميتنس 612 اهضرعو ةريبكلا ةراجحلا نم ةينبم ةيوق

 مئاقلا رادحلا ضرعو ءاًقرش ليسيو «ارتميتتس 295 هضرعو :سداسلا ىرحنا
 .ارتميتنس 0 عباسلا ىرحججلا نيبو هنيب

 .اًقرش ليسيو ؛ارتميتنس 320 هضرعو :عباسلا ىرحاو

 ىلع ةينبم (ةيلبِق يأ) ةيلامش تراحم دحجوي ةيقرشلا يراحملا هذه بناح ىلإو
 اهنايب كيلإو راج ةعبس اًضيأ اهددعو «عباسلا يقرشلا ىرحا نم ةمئاق ةيواز

 :بيترتلاب

 ةيوق ةداضع برغلل هبناج ىلإ تينُبو ءارتميتتس 245 هضرعو :لوألا ىرحملا
 امتاساسأ نكلو «راتمأ ةثالث رضاحلا تقولا يف اهعافتراو ءارتم 19 اهضرعو اًدج
 .كلذ نم ىلعأ البق تناك امتأ نظأو «لامرلاب ةمودرم

 .؟رتم 11 هضرعو :يناثلا ىرحبلا

 .رهاظ هارب امنإ ,ةمدهتم هناردج نكلو «راتمأ 5 هضرعو :ثلاثلا ىرجا

 .ةمدهتم هناردجو «آرتميتنس 790 هضرعو :عبارلا ىرحا

 .ةمدهتم هناردجو «؟رتميتنس 145 هضرعو :سماخلا ىرحجمبا

 .ةمدهتم هناردجو «ارتميتتس 890 هضرعو :سداسلا ىرحم ا

 .ةمدهتم هناردجو ءارتميتنس 155 هضرعو :عباسلا ىرخا



 يراحملا ضعب دجوي اهنم ةمئاق ةيواز ىلعو ةيقرشلا يرامجلا بناج ىلإو
 رهظت امنأ ريغ ءمساقملا سفن يف رهظت الف اهوبرخ دق ودبلاو ليسلا نكلو «ةيبونجلا
 نأل اهددع طبض نم نكمتأ مل ينإو ءمساقملا هذه يبونح ىلإ رتم ةئام دعُب ىلع
 بسحب نكلو «مويلا ىلإ نييقاب نييرحم ريغ دهاشأ ملو ءتسردنا دق اهرثكأ ملاعم

 هللاو ةيبونجلاو ةيقرشلا يراحجاك ةعبس نوكت نأ بحي مساقملا هذه ءانب نم رهاظلا
 .ملعأ

 ةراجحلا نم ةينبم ةريبكلا يراحلا :نيلكش ىلعف يراحب او مساقملا هذه ءانب امأ

 ءيش اهنيب وشحمو ؛ءادوسلا ةيناكربلا راجحألا نم ةينبم ةريغصلاو «ةتوحنملا ةيناكربلا
 ةمعانلا ةيناكربلا ىصحلاو لمرلا نم ةصاخ بلاوقب عونصملا ريبكلا دوسألا نّبِللا نم

 يتلا نينسلا فولأ نم مغرلابف ءاّدج يوق نْبِللا اذهو «تنمسلا عاونأ نم عونو
 .حلفأ ملف هنم ةعطق رسكأ نأ تدرأ دقو ءاّيوق لازي ال هعنُص ىلع تضم

 نيرادجلا يف اًضيأ دحويو «ةديدع ةيريمح شوقن هايملا مساقم عيمج يف دحويو
 ةهجلا يف دسلا تراّبع مامأ دجويو «ةريثك ةيريمح شوقن امهركذ راملا دسلا نم نيريبكلا
 يه ةريثك شوقن امهيلع ناطسبنم نارك نادومع رسيألا قلب بناج ىلإ ةيلامشلا
 دق 00 اًدحاو نكلو ؛ههايم ميسقت ةيفيكو ميظعلا دسلا اذه خيرات كش نودب

 .اًميلس لازي الف يناثلا امأو «نيتعطق ىلإ برعلا هرسك

 :وه دسلا اذه ءانب يف ببسلا نأ لوقلا ةدبزو

 - راطمألا يلصف يف تاهجلا هذه ىلإ يرحت يتلا لويسلا هايمب ظافتحالا ًالوأ
 .عيبرلاو ءاتشلا ف فافحلا مايأ ىلإ اهتزخو -فيصلاو فيرخلاب يأ

 ةنيدم لوحو اًهوح ةمئاقلا يضارألا ىوتسم ىلإ ةنذ ةلئاس يق ءاملا عفر : :ايناثو

 دنع ةلئاسلا ىرحجم نم ىلعأ يضارألا هذه نأل ةيلامشلاو ةيبونحلا نيتهنلا يف فا
 نأ هايملل نكمي ال دسلا اذه الولو ءراتمأ ةعست وحنب دسلا دنع يأ ءمدلا طبرم

 .اهلصت

 يلي ام ىلإ -برغلا يف دسلا نم يأ - ملا طبرم نم ةّيلبقلا ةنحلا لوط غلبيو
 نم اهضرعو ءاّبيرقت تارتموليك ةرشع وحن يأ «نيتعاس ةفاسم قرشلاب برأم ةنيدم
 50 وحن اهتحاسم نوكتف «تارتموليك ةسمخ يأ ؛ةعاس وحن لامشلا ىلإ بونجلا



 نم اهيلإ ءاملا يرجو «ةيلامشلا ةنجلا هذه رخآ يف ةمئاق تتراحو .اًعبرم ارتموليك

 .نيتيلامشلا نيتراّبعلا

 ةنيفجلا دس
 هم

 ةنيدم نم يبرغلا لامشلا ىلإ دحوي هنأب برأم يف انأو ودبلا ضعب يل ىور
 تبهذف «ةيريمحلا شوقنلا ضعب هيف دحويو ءوه ام نوملعي ال ريبك رادج برأم
 يسفن تيأر امدنع ةميظع يتشهد تناكف ءوه ام ىرأل رادجلا اذه ةرايزل موي تاك

 دعبيو ؛هتسدنه يف اًدج طيسب وهو «ريسي ءزج الإ هنم بّرختي مل ريغص دس مامأ
 .يلامشلا قرشلا ةهج ىلإ عقاو وهو «ةقيقد 35 وحن ةيلامشلا ةنجلل هايملا مساقم نع

 يأ «قرشلا ىلإ برغلا نم دتمم رتم 200 وحن هلوط رادج نع ةيانك دسلا اذهو
 :نيتهج نم هوحن هايملا ليستو ؛لامشلا ىلإ بونحلا نم دتمملا بِرأم دس سكعب

 ةيبرغلا لابحلا نم اههايم تأت ةيعيبط ةلئاس يف يبرغلا لامشلا نم :لوألا ةهجلا

 .ةيلامشلا

 .برأم ةنيدمل ةيلامشلا لابخلا نم :ةيناثلا ةهجلاو

 .جوعم لكشب لبجلا لفسأ يف ةينبم ةيعانطصا ةلئاس يف هايملا هذه ليستو

 ةريغصلا ةيناكربلا ةراجحلا نم ينبم وه لب ءاّمظتنم سيل اهناينُيو ةلئاسلا هذه ناردحو

 ةعبرأ ىلإ دسلا اذه دنع هايملا مسقتو «تتمتسل ١انم لومعملا يعانطص الا نبللاو

 .ةيبونجلا ةهجلا ىلإ ناليسي نامسقو «ةيلامشلا ةهجلا ىلإ ناليسي نامسق :ماسقأ

 : يلي امك ةيقرشلا تاراّبعلا ضرعو

 .ً"رتميتنس 250 ةيناثلاو .ارتميتتس 280 اهضرع :ىلوألا ةراّبعلا

 ءيش مدحت دقو ءارتميتتس 15و ارتم 15 ىلوألا :يلي امك ةيبونجلا تاراّبعلاو
 .ةرهاظ لازت ال اهسسأ نكلو ءاهنم ليلق

 ترأم ةنيدم ىلإ دسلا اذه هايم ليستو .ًارتميتنس 0 اهضرعو «ةيناثلاو

 .اهتّنحو



 برأم

 ةزمهلاب) بأم ةنيدم مسا ىنعم يف نورسفملاو نوخرؤملاو ءاملعلا فلتخا دقل
 دحأ مسا امنأ لاق نم مهنمو «برألا نم ةقتشم امنأ لاق نم مهنمف «(ةنكاسلا
 نيتملك نم ةّبكرم امنأ لاق نم مهنمو «ةنيدملا هذه ىنب يذلا نييريمحلا كولملا
 ىلإ برقأ وه ريسفتلا اذه نأ حجرأ انأو :ريثكلا ءاملا امهانعمو «برو ءام :نييتيريمح

 .هريغ نم باوصلا
 ءاضيأ ةزمه نودب امتوبتكي نميلا لهأو «ةزمه نودب امنوظفليف دالبلا لهأ امأو

 .انريغ نمو انم مهرادب ىردأ ممنأل ةلحرلا هذه ف اهتباتك يف مهتعبتا كلذلو

 ةنيدم نم يلامشلا قرشلا ىلإ رتموليك 165 ةفاسم ىلع برام ةنيدم عقتو
 طيحيو .مايأ ةسمخ وحن يف ةدبعم ريغ قرط يف ةفاسملا هذه لفاوقلا عطقتو ءءاعنص

 نيتنجلا :مسا اًيدق اهيلع قلطي ناك ةيعارز ضرأ عبرألا امتاهج نم برأم ةنيدمب
 لامشلا نمو «مرعلا دسو قلب لبح برغلا ةهج نم امهدحيو .ةيبونجلاو ةيلامشلا

 عبرلا لامر قرشلا نمو «ةخماشلا ناليه لابج ةلسلسب ةلصتم ةضفخنم لابج ةلسلس

 ىرتم 1300 رحبلا حطس نع ولعتو .اًضيأ يلاخلا عبرلا لامر بونجلا نمو «يلاخلا

 .اًنايحأ ذاذرلا لزني امنإو ءاّردان الإ راطمألا اهيف لطحمت الو ءفاجو راح اهميلقإو
 ءاتشلا مايأ اهيف رثكيو ,ةديدشلا فصاوعلاو حايرلا فيصلاو عيبرلا مايأ اهيف رثكتو
 .(قبلا يأ) ناككلاو بابذلا

 - ةيبرغلا ةهجلا نم يأ - دسلا ةهج نم اهيلإ مداقلل ةنيدملا لالطأ اودبتو

 هبش امنأ داقتعالا ىلع ةلهو لوأل ققحم ريغلا ءرملا لمحي امم اذهو «ةرئاد هبش امنأك
 اهروس هل رهظيو مهولا اذه ددبتي اهاياقب دهاشو اهيلإ لصو ىتم هنكلو «ةرئاد

 ءاّميقد انحن ةتوحنملاو ضايبل ىلإ ةلئاملا ةيناكربلا ةراجحلا نم ينبملا مححضلا يرجحلا

 وهو ءطقف رتم فصن وحن رضاحلا تقولا يف ضرألا هحو ىلع روسلا اذه عفتريو
 نكامأ ف ءوتنو باديدحا هيف دجوي نكلو ءاّعبرم لب مهضعب لاق امك اًيرئاد سيل
 .ةهديدع



 ديحولا يبنجألا لجرلا وهو ءأطخلا اذه يف (رزالك) يناملألا قرشتسملا عقو دقو

 ضعب لقنو «ةرّودم برأم ةئيدم نأ هباتك يف ركذو «دالبلا هذه ةرايز نم نكمت يذلا

 يف (رزالك) مولأ الو .مالسإلا لبق برعلا هباتك يف ناديز يجروج موحرملا هلاوقأ
 هلوصو دنع هوأر نمم نسلا يف نيمدقتملا ضعب يل ركذ امك نكمتي مل هنأل هئطخ

 خويش نيب ديدش فالتخا عقو هنأل اريثك اهفارطأو ةنيدملا يف لوجيو فوطي نأ اهيلإ
 يديدشلا ةديبع ةليبق خويش نيبو مهدهع ىلع هوبلج نيذلا ءافرشلا نم برعلا

 نيجس هبش ىقبي نأ لحرلا رطضاف «ةرايزلا هذه نع نيضار اوناك ام نيذلاو ؛سأبلا
 نم ءافرشلا هجرخأ هتلحر نم داع امو .ءافرشلا ةفايض يف اهاضق يِلا ةدملا مظعم

 .ءاّدْشألا ةديبع لاحر هب شطبي نأ ةيشح ةيودب ةسبلأ هوسبلأو كلي برأم

 لوصولا مهتلواحم ءانثأ اولتق ةحنرفلا نم صاخشأ ةدع نأ مهدحأ يل ركذ دقو

 نم صاخشأ ةدع نأ نيينامي ريغو نيينامي نم ءاربخلا ضعب يل ركذو «برأم ىلإ

 يفو .بِرأم ىلإ لوصولاو هيف فاوطلا نولواحي مهو نميلا يف اولتُق نيقرشتسملا
 نيدعلا زكرم نم برقلاب رودلا يداوب لئق دقف (راكرب) يناملألا قرشتسملا مهتعيلط

 لتقو .اخملا يق ايلاطيإ لصنق (يزوبيد زيكراملا) اًضيأ هعم لتُقو «ةينامثعلا ةلودلا مايأ
 نمز يف كلذو «ةيبرع ةسبلأ سبلي ناكو برأم قيرط يف يوسنرف قرشتسم اًضيأ
 يضيف دمهحأ مايأ رخآ آ يناملأ قرشتسم اًضيأ لتقو .ةيمور 1318 ةنس اشاب قيفوت يىللاولا

 نم جرخ يزيلكنا لحجر اًضيأ لتقو :امرأم ىلإ لوصولا لواحي ناك امنيب 1320 ةئس
 4 هنع ةينامثعلا ةلودلا تلئّس امدنعو هيف لتق يذلا ناكملا فرعي ىو يديم ةهج

 رحبلا نم ءاجو «نذإ نودب نميلا ىلإ لخد لحبرلا اذه نأل اًديفم اًباوج بحت

 املو ءرتم فصن وحن تركذ ام ىلع رضاحلا تقولا يف ةنيدملا روس عفتريو
 ةهجلا يف اهمامتب هسسأ ىلع ترثع دقو ؛عبرألا هتاهج يف هلوح تفط هيلإ تلصو
 مده نأ دعب مرعلا ليس هيلع ىغط دقف ةيبونجلا ةهجلا يف امأو «ةيبرغلاو ةيلامشلا
 وحن هضرع غلبي .ةنيدملا نم اريبك اًءزج اًضيأ لمح لب ءطقف روسلا لمحي ملو ءدسلا
 تذحأ دقف «ةيقرشلا ةهجلا يف رمألا كلذكو .رتم 1500 وحن هلوطو ءارتم 0
 .همّظنم ريغ ةروصب كلانهو انه رهظيف يقابلا مسقلا امأو ءروسلا نم اًمسق لويسلا

 ممتويب امي اونبو روسلا راجحأ نم اريثك اًيش اولقن نيلهألا نأ ةّلب نيطلا يف داز اممو
 ضعب يف رجحلا لوط غلبيو ؛ةمخضلا ةراجحلا نم ينبم وهو .ةثيدحلا مهتنيدمو



 ءطبضلا ةياغ يف هؤانبو ءرتم فصن وحن هضرعو ءرتم فصنو رتم نم رثكأ نكامألا
 يف نولمعتسي اوناك ممتأ رهظيو ءرجحلاو رجحلا نيب ةربإ لخدُي نأ ناسنإلل نكمي الو
 ةداملا هذه نم نوعنصيو «هنيعب تنمسلا نكت مل نإ تنمسلا هبشت ةدام مهءانب

 دقو ءاذه انرصع يف تنمسلا نم نحن هعنصن يذلا نْبِللا نم ربكأ اًيوق انْبِل اًضيأ
 نوللا دوسأ وهو ؛هسفن دسلا اياقب يفو ةينبألا فلتخم يف هنم اريثك اًئيش تدهاش

 دقو .معان يئام لمر ال نشحخ يناكرب لمر وه هنم بكرملا لمرلا نأل سململا نش
 اذهو ,عبرألا تاهجللا يف هضرعو هلوط ذحأ نم ةديهج دوهج لذب دعب تنكم

 .امهتايب

 :ابيرقت غم 715 وحن لامشلا ىلإ بونجلا نم دتمملا يبرغلا روسلا لوط غلبي
 لبق اهيلإ يهتني ناك يتلا ةطوبضملا ةطقنلا ةفرعم نم نكمتأ مل ينأل اًبيرقت لوقأو
 ؛مويلا اذه ىلإ ةلئاسلا يف ةرهاظلا ءانبلا راثآ ضعب نم اًريدقت امتردق ينكلو «هبارخ
 دسلا برخ امدعب نكلو «ريمح مايأ ةدوجوم نكت مل ةلئاسلا هذه نأ يهيدبلا نمو

 بونج ىلإ ليست طقف دسلا ىلإ لصت تناك يتلا ةنذ ليس هايم تراص ةنيدملا مدحتو
 «ةنيدملا مامأ رتم 300 رضاحلا تقولا يف اهضرع غلبي ةديدج ةلئاس تحتتفاو «ةنيدملا

 يبرغلا روسلا ف تدهاش دقو .نكامألا ضعب ف 'رتم 350 ىلإ ضرعلا اذه ديزيو
 لصتيو .ةباوب تناك امنأ يَّبظ ىلع بلغيو «ةيريمح شوقن اهيبناج ىلع ةريبك ةجرف
 ءاّيلح اًروهظ نايعلل ةرهاظ ةمئاق ةيوازب يلامشلا روسلا رادجب يبرغلا روسلا اذه رادج

 قانتي هنأ يهيدبلا نم ذإ «ةرودم تناك ةنيدملا نأب (رزالك) ةيرظن يفني امم اذهو
 .ةرئادلا دوحو عم ةمئاق ةيواز دوحو

 رهاظ وهو ءارتم 1740 قرشلا ىلإ برغلا نم دتمملا يلامشلا روسلا لوط غلبيو
 يف اًمئاق ناك بابلا نأ نظأو «ةيريمحلا شوقنلا نم اًريثك هيف تدهاش دقو ؛همامتب

 نيأوتن ةيقرشلا ةهجلاو ةيبرغلا ةهجلا نم هلوأ يف تيأرو ,شوقنلا هذه فصتنم
 سرحلل نيرفخمك نالمعتسي اناك نيرّودم نيءانب اياقب ينط بسحب امهو «نيرهاظ
 اذهو «نميلا يف ةرّوسملا ندملا عيمج يق ةداعلا يه امك ةنيدملا ىلع ةظفاخملا هب طانملا

 .ةرّودم ةنيدملا نأب داقتعالا ىلع (رزالك) لمح امم اًضيأ

 مو ءاّبيرقت ارتم 770 بونجلا ىلإ لامشلا نم دتمملا يقرشلا روسلا لوط غلبيو



 اودارأ اذإ ممنأ لوقعملا نم سيلو «روسلا جراخ قرشلا يف ةنيدملا ةربقم نود اًضيأ

 .ةربقملا ىلإ هوحرخي يكل تيملاب ةنيدملا لوح نورودي مهنأ مهاتوم نفدل جورخلا

 هتنمخ ينكلو) رضاحلا تقولا يف هل دوحو ال وهو «يبونحلا روسلا لوط غلبيو
 ةلئاس يف ةرهاظلا تاساسألا ضعبو يقرشلا روسلاو يبرغلا روسلا اياقب نم اًنيمخت
 ىلع بلغي امنإ ءال مأ ةباوب هيف دجوي ناك اذإ ملعأ الو .اًبيرقت رتم 1500 وحن (ةنذ
 مرحم هنومسي ام ىلإ جرخملا يه ةيبونجلا ةهجلا نأل اًضيأ ةباوب هيف دجوي ناك هنأ ينظ
 ناباب ةنيدملل ناك هنأ لوقيف (رزالك) امأ .سمشلل دبعم ةقيقحلا يف وهو «سيقلب

 «باوبأ ةعبرأ ةنيدملل دحجوي هنأ ىرأ لب «لوقلا اذه ةحصب دقتعأ ال ينكلو طقف

 دوحجوو ةربقملا دوجو نم نيرخآلا نينثالا ىلع تللدتساو «ينيعب نينثا تدهاش دقو

 .برأم ةنيدم جراح سيقلب مرح

 نأ هنكمي ال اهلالطأو اهبئارخخ ىلإ لحخدو ةنيدملا راوسأ ناسنإلا زاتجا ىتمو
 مالسإلا لبق ءارعشلا امب مترت يتلا ةميظعلا اهينابمو اهدباعمو اهروصق نم اًئيش نيبتي
 ةينبألا هذه عيمج نأل (خلا..ناميلس دجسمو نيحلس رصقو سيقلب شرع ةصاخو
 اهضعب ةلصتم بئارخ ريغ راس امفيك ناسنإلا ىري الف ءاهلفاس اهيلاع حبصأ

 ءلكشلا يواضيب اًعساو اناديم اًبيرقت اهفصتنم يف ةحضاو ةروصب نيبتي امنإو ءضعبب
 ةضياقملاو ءارشلاو عيبلل لئابقلا هيتأت تناك يذلا ريبكلا اهقوس ناك كش نودب وهو

 .اذه انموي ىلإ برعلا ةريزجو نميلا دالب عيمج يف ةداعلا يه امك

 ةدمعألا نم ةلسلس قوسلا وأ ناديملا اذه نم ةيبونجلا ةهجلا يف دحويو
 دق ميظع ءانب انهه دجوي ناك هنأ اهنم رهظيف «ةديعب ةفاسم ىلإ ةدتمم ةميخفلا

 نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا ىلإ دحويو ءءارمألاو كولملا دحأل اًرصق وأ اًدبعم نوكي
 تفلتسي دح ىلإ ددعلا ةريثكلاو مجحلا ةطسوتملا ةدمعألا نم ريثك ءيش ناديملا اذه

 لاح لك ىلعو ءضرألا ىلع ىقلُمو رسكم اهضعبو ءاّمئاق لازي ال اهضعبو ءرظنلا
 ةيموكح ةرئاد نوكي دق ريبك ءانب انهه دحوي ناك هنأ اًضيأ لدت ةدمعألا هذه نإف

 ةدمعألا نم ريثك ناديملا اذه فارطأ رئاس ىلإ موقيو ءكلذ هبشأ ام وأ اًرصق وأ

 «ةنيدملا يف قينألا يحلا تناك ناديملا اذه فارطأ نأ رهظيو «كانهو انه ةعّروم
 رهظيو .ةنيدملا فارطأ رئاس يف اهتّلِقو انه ةدوحوملا نادمعلا ةرثك كلذ ىلع ىليلدو
 اهولعت مدرلا ضعب اهنع ليسلا فرج ةمخض تايانب تاساسأ نكامألا ضعب يف

 ةيفيك الو يه ام فرعي نأ ءرملل نكمي الف ءاهملاعمو اهمسارم تح بارتلا نم ماكآ



 وه امك ةنسح ةلاحب نايعلل رهظت ةمخفلا تايانبلاو روصقلا هذه نم اريثك نأ كش
 .دسلا ف لاحلا

 امن توحنملاو ضايبلا ىلإ لئاملا يناكربلا رجحلا نم ةينبم ةينبألا هذه عيمجو
 لك يف ههبشي ام وأ تنمسلا هيف رهظيو ءطبضلا نم ةياغ ىلع ءانبلاو ءاّميقدو ًاليمج

 رأ لو .هجوأ ةعبرأ تاذ ةعبرم ةدمعأ ىلع موقي ناك ءانبلا مظعم نأ رهظيو ,ناكم
 اهعيمج ةعوطقم ةريبكلا راجحألاو نادمعلا هذهو .ةرّودملا نادمعلا نم اريسي اًئيش الإ
 رمرملا نم اًراجحأ نكامألا ضعب ف تدهاش دقو .ةنيدملا نم بيرقلا قلب لبح نم
 ةديعب نكامأ نم تلقُن دق ةريبكلا ةراجحلا هذه نأ كش الو «تاباتكو شوقن اهيلعو

 دعبت لب «رمرم اهيف دحوي ال ةبيرقلا لابحلا نم هب طيحي امو قلب لبج نأل برأم نع
 يف ترتحا دقو .برأم نع مايأ ةعبرأ وأ ةثالث ةفاسم رمرملا اهيف دحوي يتلا لابجلا
 ىلع اهولقن مهنأ لقعُي الو ؛ةديعب تافاسم نم ةريبكلا ةراجحلا هذهل مهلقن ةيفيك
 دب الف ءارتم اهضرعو راتمأ ةثالث اهضعب لوط غلب دقف ءاًدج ةليقث امنأل تاناويحلا
 .لاقثألا لقنل طئاسولا ضعب مهيدل دجوي ناك هنأ هذه ةلاحلاو

 تقولا يف نولهألا هقوف انب ريبك لت ةيقرشلا ةهملا نم ةنيدملا ىصقأ يف دحويو
 يف سمشلل اًدبعم وأ اًنصح ناك امر مخض ءانب تاساسأ ىلع مهتنيدم رضاحلا

 هل نولوقي دجسم ةيبرغلا ةهجلا نم لتلا اذه لفسأ يف دحويو .ملعأ هللاو مدقلا نمزلا
 امنإو ءبسنب ناميلسل ٌثميال ةقيقحلا يف هنكلو .ناميلس دجسم رضاحلا تقولا يف

 ةئام زواجتي ال بيرق تقو ذنم ءافرشلا نم دحاو هانب دهعلا ثيدح دجسم وه
 اًميدق سانلا هّنظف ةميدقلا ةيريمحلا ةدمعألا ضعب نيب يلامشلا هرادح ىنب دقو .ماع
 هنكلو «ةدمعألا مايأ ينُب هنأ مهنم اًنظ ناميلس [دجسم] مسا هيلع نوقلطي اوراصو
 .(!!ديدجو ريقح هءانب نأل ةدمعألا ءانب مايأ َني مل قيقحتلا هحو ىلع

 رئبو نآلا ةيرقلا رثب يه ةميدق ةيريمح رثب دجسملا اذه نم برقلاب دحوتو
 دقو ءرجحلا نم ةينبم امتاردجو .ديج اهؤامو ارتم 50 اهقمعو «يداغلاو يداصلا

 .لامعتسالا ةرثك نم اهبناوج لابحلا تعّطُق

 دجسملا ءانبل فورعم خيرات مدقأو «تارم ةدع ددجو مدهت هنأو .دجسملا ءانب خيرات ىلع قيلعتلا قبس (1)



 ةنيدم سفن يف ناسنإلا اهدهاشي يتلا ةيريمحلا بئارخلاو ءايشألا يه هذه

 هذه ةبيرغ اًفاصوأ ةيحنرفإلاو ةيبرعلا تالا او دئارجلا ضعب يف تأرق ينكلو ةبرأم

 (ييرافلا) ةديرج يف تعلاط اهتلمج فو .ءيش ف ةقيقحلا عم قفتت ال بئارخلا

 1934 ةنس ويام 27 خرؤملا اهددع يف ةرهاقلا ف ردصت يتلا (65[7/3516) ةيوسنرفلا

 نويلينروك)و (ورلام) نارايطلا اهعضو ةيمهو ةطراخو ةيلايخ اًروص دادعألا نم هريغو
 باوبأو تارجحو تاحاسمو روصقو نكامأ ءامسأ اهيف اركذو «برأم ةنيدمل (ريينلوم
 مهراكفأ تانب نم الإ يه نإو ءبثك نع لمأتملل نايعلل رهظت ال (خلا..

 دتعُي وأ امل هبؤي الو ءءامسلا نع ضرألا دعُب ةحصلا نع ةديعب يهو ؛مهعارتسخاو
 عفرُت مل اذإف الإ سيل بيغلاب محجر وه امنإ ةنيدملا هذه نع لاقي وأ ليق املكو .ام
 ءيش فرعُي نأ نكمي الف دناسملاو روصقلا رهظتف ءانبلا اياقب قوف ةمكارتملا ةبرتألا
 وأ سيقلب رصقل اًرْنأ دحأ يّلعل لالطألا هذه يف اًريثك تشتف دقو ءاهتقيقح نم

 ءانثأ رمرملا نم اريبك ارجح تدجو ينكلو ءكلذ نم ءيش ىلع رثعأ ملف اهشرع
 نع ءيش ةفرعم ىلإ امتءارق يدؤت امبر ةليوطلا ةيريمحلا تاباتكلا ضعب هيلعو يشيتفت
 .رجحلا اذه قوف مئاقلا ءانبلا

 سيقلب مرحم

 نم بيرق ناكم دجوي هنأ سيقلب رصق نع يلاؤسو يشيتفت ءانثأ يل ليق دقو

 مامأ يب اذإو اًحابص موي تاذ هترزف ءاهرصق نوكي دقو .سيقلب مرحم هل نولوقي ةنيدملا
 ةعبرأ يأ ,ةقيقد 45 ةفاسم برأم نع دعبيو «ةرئاد لكش ىلع ينبم سمشلل دبعم

 1300 رحبلا حطس نع هوّلعو «ةنيدملا نم يبرغلا بونجلا ىلإ عقاو وهو «تارتموليك
 ةعبرأ تاذ يناكربلا رجحلا نم ةعبرم ة ةدمعأ ةينامُث وه هنم هانّيبت ءيش لوأو .رتم

 ءارتميتنس 70 نيرخآلا نينثالا ضرعو ءارتميتتس 74 اههوجو نم نينثا ضرع ؛هحوأ
 اهنم رهاظلا امأو .لامرلا يف صئاغ اهنم اريبك امسق نأل مولعم ريغف اهعافترا امأو
 باب يف ةمئاق تناك ةدمعألا هذه نأ رهظيو «راتمأ ةثالث وحن هّولع غلبيف لامرلا قوف
 ةعبرأ بونجلا ىلإ ةينامثلا ةدمعألا هذه يليو .سمشلل ةلباقم ةيقرشلا ةهجلا نم مرحما

 ءاّضيأ ةعبرمو ىلوألا نم رغصأ يهو «مرحما رادج نم راتمأ ةعضب ىلع ةمئاق ةدمعأ
 ريغ دحوي ناك هنأ يدنع بير الو ءنيهجو لكل ًارتميتنس 44و ؟رتميتنس 50 اهضرعو
 ةفاسملاو ءءاضيبلا ةيناكربلا راجحألا نم ةدمعألا هذهو .ىرخأ ةدمعأ ةدمعألا هذه



 يدؤي اًقاور كش نودب تناك راتمأ ةرشع وحن يهو ةدمعألا نم نيفصلا نيذه نيب
 مل ينكلو «بابلا يه ةعسّتم ةحرف دحوي ةعبرألا ةدمعألا هذه فلو ؛لحدملا ىلإ
 ناك هعاستا نأ لوقأ نأ يننكمي امنإو ءامّدمت دق هيرادج نأل طبضلاب هسايق نم نكمتأ
 0 سفنو . .بيرقتلا هحو ىلع ارتم 2

 (تميتنس 60و راتمأ 3 رادحلا ضرعو ءارتميتتس 15و ارتم 72 ناردجلا نودب لحخادلا

 30 اهيضرعو ءارتميتتس 175 اهضعب لوط غلب دقو «ةريبكلا ةراجحلا نم ةينبم يهو
 .اًميقد احن ةتوحنملا ةريبكلا ةراجحلا نم اهمظعمو «ارتميتنس

 دقو «هيلع ةيفاطلا لامرلا ةبسنب فلتخيف مويلا اذه ىلإ مئاقلا مرحما ولع امأو

 عيمج لوح ةيريمح شوقن دجوت تناك هنأ رهظيو .راتمأ ةعبرأ ناكم ىلعأ غلب
 اًعطق اهورّسكو ةبثكملا ةريبكلا ةراجحلا هذه نم اريثك اوعلتقا ودبلا نكلو «رادجلا

 ضعب تدهاش دقو «مهرودو مهفوصح امك اونبف ةفلتخم نكامأ ىلإ اهولقنو ةريغص

 نم اًئيش اًضيأ تيأرو (ةيريمحلا تاباتكلا ضعب اهيلعو كلانهو انه ةرسكملا اياظشلا

 ةهج نم رادجلا يفف «عبرألا تاهجلا ُُق رادجلا لوح ةرهاظ ةيريمحلا تاباتكلا

 دقف يلامشلا رادجلا يف امأو .ةيريمح ةباتك هيلع اًشوقنم اًدحاو اًرجح تيأر بونجلا

 مسر امهلوأ فو ءرخآلا قوف دحاولا فصلا «ةيريمحلا شوقنلا نم نيّمص تيأر
 ضرأألا ىلإ رادجلا لوح ةدتمملا شوقنلا هذه نم راجحألا ضعب تعقو دقو «فيس

 علتقا دقو ةريسي ةفاسم دتمي ٍناث درفم فص نيفصلا نيذاه يليو .ودبلا اهرّسكف
 .همظعم ودبلا

 سرك مرام نب عدي رماذ نب نياب رمأ عئيو رتو ...برك عبت :(لوألا شقنلا)
 .جوربلاو روسلاو شوقنلا هذه قوف ىببملا رادحلا عيمج هاقملا هلإلل

 اًدئاق رتو كلام بركي هبّصن امدنع هنبا نأشب هلاق اممو :(يناثلا شقنلا)
 ذقنأ دقو ءتاونس سمخ ةدم (!!نابتاك براحو لئابقلاو أبس مكح امدنعو ءاًماع
 ةنيدم برح يف مهداق نيذلا اهلاجرو اهلئابقو أبس دالب عيمج (هلإلا يأ) هاقملا

 راع نينا ملسلا قتح ريحأو ءاهلئابقو أبس نع عافدلل ةنس لك " بجراه امت"

 .هب مهتقث اوعضو أبسو نياب رمأ عئيو «نابتاكو

 .فاقلاب ءنايتق :باوصلاو هل اهمجرت نم وأ ءاهتمجرت يف أطخأ هلعلو ءفلؤملا اهمسر اذك :نابتاك (1)



 نأ ىلإ هنم دتمتو «هيقرشو لكيملا بونج ىلإ رضاحلا تقولا يف لامرلا لصتو
 ةعقاولا ةلئاسلا هذه نيب دجويو «دتشا املك هعم ليسلا اهلمحيف ةنذ ةلئاس ىلإ لصت

 اهيف رثكيو «ةديدع بئارخ هسفن - مرحملا نيبو -مرحما لامش ىلإ رضاحلا تقولا يف
 هذه مهأو «ةرمحلا ىلإ ليمي هنولو ءاًدح يوقو مجحلا ظيلغ وهو ءرّسكملا راخفلا
 ودبي لازي ال نكلو «ةرثكب لمرلا اهيلع ىغط ةريبك ةبرخ يه مرح اب ةطيخنا بئارخلا
 طخ ىلع برغلا ىلإ قرشلا نم ةدتمو اًدحاو اقص ةفوفصم نادمع ةتس اهنم
 ارتميتتس 82 امهنم لك ضرع امهنم نانثا «هجوأ ةعبرأ تاذ ةعبرم يهو «ميقتسم

 مك ملعأ الو هراتمأ ةسمخ وحن رضاحلا تقولا يف اهّولعو ءارتميتنس 64 اهنم نانثاو

 عقاو امهدحأ ءنيفصن روسكم قرشلا ةهج نم لوألا دومعلاو ؛لامرلا ف اهنم صوغي
 تدهاش دقو «ةيريمحلا شوقنلا ضعب هيلعو هقافر بناج ىلإ مئاق يناثلاو ءضرألا ىلإ
 ءدسلا نم ةيلامشلا ةهجلا يف هايملا مساقم نم ةيتآ هايملا يراجم اياقب بئارخلا هذه نيب

 هلوح امو لكيلا وأ مرحملا نأ ىلع لدي امم اذهو .سيقلب مرحم ىلإ يراحبلا هذه لصتو
 .ةيلامشلا ةنجلا ىلإ ةعبات تناك تايانبلا نم

 نأ دقتعأو «ةهجلا هذه يف اناك اهشرعو سيقلب رصق نأ يبظ ىلع بلغيو
 «(نيحلس) رصقب فورعملا سيقلب رصق اياقب نم يه ةمحخضلا ةتسلا ديماوعلا هذه

 سفن ف اهبعش عم نطقت تناك ام ةميظعلا ةكلملا هذه نأب نيقيلا هبش ىلع انأو
 هيف دبعت تناك يتلا لكيملا نم برقلاب رصقلا اذه يف نطقت تناك لب «برأم ةنيدم

 يف اهيلإ ددرتت ةنيدملا سفن يف ةديدع روصق امل تناك هنأ عنمي ال اذه نكلو ءسمشلا
 لب ءدحاو رصقب نوفتكي ال محنإف تاكلملاو كولملا ةداع يه امك نايحألا ضعب

 ميلاقألا بسحب كلذو «نامزلا نم ةدم اهنم لك يف نونطقي ةريثك اًروصق نونبي
 نولقتني اوناك رّيمح كولم نأ ةميدقلا بتكلا نم دحاو ريغ ف تأرق دقو ءلوصفلاو

 .عيبرلاو فيرخلاو فيصلاو ءاتشلا ف ىرخأ ىلإ ةهج نم
 .ةميظعلا ةنيدملا هذه لالطأ نأش نم ناك ام اذه

 ام لكو ءاًحيحص اًسرد امهسردل دحأ قّفوتي ملف اهلهأ خيراتو اهخيرات امأو
 دمحأ نب نسحلل (ليلكإلا) باتك ف تءاج ةريسي فتن وه امهنع انيلإ لصو

 ضعب نكمت دقو .قوثولا لكامج قْثوُي الو ليلغلا يفشت ال يهو .(!!ينادمحلا

 .هانتبثأ ام باوصلاو ءأطخ .ينادمهلا نسح دمحأل :عوبطملا يف (1)



 متدق اهضعب ءةيريمحلا تاباتكلا نم ريسي ءيش ىلع لوصحلا نم نيقرشتسملا

 كلت نع ءاطغلا فشكت ال اهنكلو «حبرلل ارح ءاعنص دوهي اهرّوز ديدج اهضعبو

 .ةميظعلا ةيريمحلا ةنيدملا

 ةيئبسلا دالبلا لخدت نأ لودلا نم ةلود نينسلا فالآ ذنم عطتست مو

 ملف ةنس 300 وحن نميلا يف اهتماقإو اهسأبو ايكرت ةمظع نم مغرلابو «ةونع اهحتفتو
 بتاور عفدت تناكامتأ عم برأم ةنيدم لوحخد نم مايألا نم موي ف نكمتت

 ءاهقوف ينامثعلا ملعلا اوعفري نأ مهوحرت تناكو ءاهحويشو اهفارشأ ىلإ تاءاطعو
 كلذو هنولزني اًنايحأو ملعلا نوعفري ةراتف ءاهنم نوؤزهيو تاشاعملا نوذخأي اوناكف

 .مهؤاوهأ تءاشو اوءاش امبسح

 أوبت ذنم نميلا كلم نيدلا ديمح دمحم نب ىحي مامإلا ةلالج ىلع ىضمو
 هئاهدو هتكنح نم مغرلاب برأم لوحد نم اهلالخ نكمتي مل ةليوط ةدم شرعلا

 نيظفتحم ةيئبسلا دالبلا عيمج لهأ يقب دقف «لئابقلا عيمج عاضخإ ىلع هتردقو هسأبو

 مهنيب ءاضغبلاو ةقرفتلا لماوع تّيد امدنع نكلو «بيرق نمز ىلإ محتاداعو مهلالقتساب
 هّمع [نبا] لتقي معلا نبا راص يأ ,ةعيظف ةروصب اًضعب مهضعب لتقي اوراصو
 ذئدنع «أليل الإ هنصح نم جرخي نأ مهنم دحاو عسوب دعي ملو ؛هاحخأ لتقي خألاو
 بلطو هتلالح ىلإ أجتلا مهنم اًميرف نأ كلذو «مهنيب لخدتلا نم مامإلا ةلالج نكمت

 الإ هتلالج نم ناكامف ءرورشلاو لذاختلا نم هيف مه امم دابعلاو دالبلل اًذاقنإ هتنوعم
 يماظنلا دنحلا نم ةميظع ةوق سأر ىلع ريزولا هللا دبع ديسلا رّيسو مهتئاغتسا يل هنأ
 ءدسلا برق ةفينع ةمواقم نولهألا همواق نأ دعب ةونع دالبلا لخدف ,يماظنلا ريغو

 رمألا ةيامن يف ريزولا نكمت نكلو «نيفرطلا الك نم ريثك ٌقلخ ةمداصملا هذه يف لتقو
 ىتح ةنيدملا يف رقتسي داكامو ءاهوح يتلا دالبلا عيمجو برأم ىلع ءاليتسالا نم
 اريثك اًددع هيلإ اومّلسو .هل مهعوضخ اوّمدقو اهخياشمو رئاشعلا تالاجر هيلع تمدق
 ةموكحلل اًراد لاحلا يف هتدايس ىنبو .ناعذإلاو ةعاطلا ةمالع نئاهرلا نم

 كلذ ذنمو ءاهفارطأ يفو اهسفن ةنيدملا يف رفاخم ةّدعو دنجلل اًيركسع («!!(اًتالشقو)
 .بابتتسالا مامت بتتسم نمألاو اذه اندهع ىلإ مويلا

 «ءاتشلا ينعت يتلا (شق) ىلإ ةبسن يوتشلا ركسعملا ىلع لصألا يف قلطت تناك«ةيكرت :قالشقلا (1)
 ىنعمب «ةلشقلا :نميلا لهأ اهقطنيو ءانه دوصقملا وهو ءةقاك شيجلا تانكث ىلع دعب اميف تقلطأو
 ةينامثعلا تاحلطصملل يعوسوملا مجعملا «2095/2 ريبكلا يسرافلا مجعملا .اضيأ ةعلقلاو ركسعملا
 .118ص ء«(م2000/ه1421)ءةينطولا دهف كلملا ةبتكم :ضايرلا ءناباص ليهسل .ةيخيراتلا



 اًنوصح اًنايحأ نوني مهنكلو ءرعشلا تويب ناكس نم دالبلا هذه لهأ مظعمو
 ناردجلا ضعب يف تحتف ةريغص تاحتف ريغ امل ذفاون ال نوصحلا هذهو ؛مهانكسل

 نأ ءرملل نكمي الف «ةياغلل ةريغص امجاوبأو ؛ءاوحلا لوخدل ال اهنم صاصرلا قالطإل
 ال برأم ىلإ ءاعنص نم يقيرط يف تنك امنيبو ؛عبرألا همئاوق ىلع اًوبح الإ اهلخدي
 اًجيردت رغصت امباوبأو تويبلا ذفاون نأ ىرأ تنك برأم نم تبرتقا املك يننأ تظح

 ريغ ىقيي الو ةدحاو ةعفد ةريسي ةفاسمب يرام ىلإ لوصولا لبق ذفاونلا بيغت نأ ىلإ
 مجح نم امك ّرمأ يتلا دالبلا يف نمألا ةحرد رّدقأ تنك كلذلو «!ةريغصلا باوبألا

 .اهددعو اهذفاون

 تام اذإ لحرلا ىلع نومترتي ال ممنأ دالبلا هذه لهأ تاداع بيرغ نمو
 لب «دحلب ليتقلا نونفدي ال مهنكلو «ًالتق لتُق اذإ هيلع نومحرتي امنإ ,(!)هفنأ فتح
 وأ لسغ نود هيف لتقُي يذلا ناكملا يف ةراجحلا نم اًميظع اًموك هقوف نوحرطي

 يف دحوي ال ًالحر رظنت نأ ردنيو ءاّيعيبط اًنوم لحجر مهنم تومي امّلقو ,3ةالص
 .حورح ٌةَدَع هلسج

 ةداس مهضعب 700 وحن رضاحلا تقولا يف برأم ةنيدم ناّكس ددع غلبيو

 ةداس مهل لاقُّيو «(زيزعلا دبع كلملا ةلالج لآ ريغ) دوعس لآ ىلإ نوبستني فارشأ
 «ةديدع لئابق لاجر نمو تومرضح ناكس نم طيلخ مهضعبو «نوينسح مهنأل
 (0(رفاصلاب) اهلبج نم ةديبع ةريشع هبلجت يذلا حلملا نورتشي حلم راح مهمظعمو
 ةيلحاد نم نوتأي نيذلا لفاوقلا لاحر ىلإ هنوعيبيو «برأم نم مايأ ةثالث دعُب ىلع

 .ةياغلا هدم نميلا

 الو نولّتاقي ال سانلا ءالؤهو «((ةَرخِه) مهل لاقي سانلا نم رفن اًضيأ دحويو

 دحأ تومي امدنع نوفسأتي سانلا نأ (تاميصعلا) ىلفسلا دشاح قطانم يف تيأر يننأ يتادهاشم نم (1)
 ."فلس الو ىضق ال بهذ' :نولوقيو ؛لوتقم ريغ مهبراقأ

 وأ ميزرلا :ىمستو ءهرأثب ذخؤي مل اذإ هلتق عضوم ىلع لب :ليتقلا ةثج ىلع عضوت ال انه ةراجحلا (2)
 .عرشلاو ةداعلا بسح نفديف ليتقلا امأ ءاهحرش قبس «مزرملا

 حلملا هنم جرختسي ناك ءمكق5 وحن دعب ىلع برام ةنيدم يقرش يف لبج .فّرعم ريغ :رفاص (3)
 نم ةيفاشكتسا رئب لوأ ترهظو ءزاغلاو طفنلا نم ةريبك ةيمك نآلا هتحت تفشتكا دقو ءيقنلا يرخصلا

 ةينميلا لئابقلاو نادلبلا مجعم :461/2 اهلئابقو نميلا نادلب عومجم :رظنا .م1984 ةنس هيف طفنلا
 ١/890.

 .اهفيرعت قبس :ةرجهلا (4)



 مهبحت لئابقلا عيمج نأل مهتطساوب لاتقلا نوفقويو نيلتاقتملا نيب نوحلصي ام اريثكو

 .مهمرتحتو
 ءابيرقت لزنم ةئام نع ةيانك يهف «برأم ةيرق لب ال «ةيلاحلا برأم ةنيدم امأ

 هنومسيو «نيطلا نم ةينبم ثلاثلاو يناثلاو لوألا اهرؤدو ءرجحلا نم ةينبم امتاساسأ

 ال ءاّدج ةريغص اهذفاون نأل ملظم اهلحادو ءمظتنم ريغ كحضم لكشب (بلخ)
 نودب ةينبم اهفرغو «تارتميتنس ةتس اهضرعو تارتميتنس ةينامث نع اهربكأ لوط ديزي
 غلبي ةيبار ىلع رودلا هذه موقتو ,بلخلاو بشخلا نم اهفوقسو «بيترت وأ ماظن
 نولهألا ىنب دقو ءاهيف ةرهاظ يريمحلا ءانبلا تاساسأ لازت الو ءارتم 50 وحن اهّولع

 .ةميدقلا تاساسألا هذه قوف مهتويب

 يعّدت ةميدق ةيبرع ةليبق يهو «سيقلب لكيهو ننرأه ةنيدمب ةديبع ةيلبق طيحتو

 غلبيو «ةياغلل ةيشحو تاداع ىلع ةظفاحم لازت الو ءيريمحلا رفاصب لصتي اهبسن نأ
 مهنيب دحوي الو «ةيعيبطلا ةرطفلا ىلع مهعيمج «ءلجحر 1500 وحن نيبراحملا اهاجر ددع

 امب نورتسي رامطأ ىوس نوسبلي ال ةارع مهرثكأو «ةباتكلاو ةءارقلا فرعي دحاو لحجر
 اذه ةحئار مهنم حوفتف ,مسمسلا تيزب اهنولطيو مهنوقذو مهروعش نوحخريو .مهتروع
 نوبسحي ؛ةياغلل ءامرك مهو «ةديعب تافاسم ىلإ مهداسحجأ قرعب جوزمملا تيزلا

 هنونهديو حئابذلا هل نوحبذي سانلا لقأ مهءاج اذإو ؛.مهسفنأ لبق مهفيض باسح

 .سفنألا قش الإ مديأ نيب نم صلختأ تنك امو .هماركإ يف ةدايز نمسلاو تيزلاب
 لوحد لبق بهنلاو بلسلاو وزغلا ىلع نوشيعي ةليبقلا هذه لاحجر ناكو

 لبج نم حلملا لقنب نولغتشي اوذحأ دقف نآلا امأو ةينرام ىلإ مامإلا ةلالج شويج

 .ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا ضعب سرغبو برأم ىلإ رفاصلا

 ةيقرشلا ةهجلاب مهضرأ نأل (اردح) قرشلل نولوقي ممنأ اًضيأ مهبئارغ نمو
 بونجلل نولوقيو «ةيلاع ةهجلا هذه يف مهضرأ نأل (اًولع) برغلل نولوقيو «ةردحنم
 ةلالج لوحد لبقو .مهلامش ىلإ ةعقاو ةبعكلا نأل «(ةلبقلا) لامشللو «(قرشملا)
 نكلو ؛ةيمالسإلا ضورفلا نم اًئيش الو مايصلا الو ةالصلا نوفرعي اوناكام مامإلا
 «هميلاعتو نيدلا لوصأ مهونّقلف ءنيمّلعمو نيدشرم لسرأو محنأشب متها مامإلا ةلالج
 .اًيلاط نيثالث وحن نآلا اهيفو «دالوألل ةسردم مهل اونبو



 .يليعم نب نيسح نب يلع هل لاقيو «ةليبقلا هذه خياشم خيشب تعمتحا دقو

 نكلو «يلتقب اماه (هنّيكس) هتيبنحج ىلع هدي عضوو ينم رفن ةلهو لوأل يفار امدنعو

 «ًاليلق نأمطاف هللاب دحوم نمؤم ملسم مامإلل قيدص يبرع لحر ينأ همهفأ لماعلا
 ةبهتلم تناك يتلا هنيع يف هل ترطقو هتفطالو هتسنآف ءاّرزش ىلإ رظني ناك هنكلو

 اًركاش موي يناث ينءاجف ,دحاو موي يف تيفش امنأ بيرغلا نمو ءيعم تناك ةرطقب
 ينيب تنكمتو .فطعلا اذه ىلع هتركشف ,يوحن ءافحلا نم هنم ادب ام ىلع اًرذتعم
 انه هتبثأ ليوط ثيدح ةرم هنيبو ييب ىرحج+ دقو .اًمئاد يروزي راصف ةقادصلا هنيبو

 ضيبأ «نوللا يطنح «ةثحلا محخض «ةماقلا ليوط وهو .لحرلا ةيلقع ىلع لدي هنأل
 ةلوطبلا ىلع هتأيه لدت «ةروصلا ليمج ؛نيدعاسلا لوتفم «نينيعلا دوسأ «نانسألا
 ةديبع ةليبق تناكالو .ملكتي امدنع هرغت ةفيطللا ةماستبالا قرافت الو «ةعاجشلاو

 ترانا نع داعي ديلا (!)ولحلا حلملا نم ميظع لبح وهو رااكملا ليك جنم تلد

 ُُق حلم دجوي له :لاؤسلاب هترضح ينرداب .يبونجلا قرشلا ىلإ مايأ ةثالث وحن

 ؟مكدالب

 .ةحلمت قشمد ةنيدم نم برقلاب اندنع دجوي «معن :تلقف

 ؟معطلا ولح يأ :"يلاح" وه لهو :لاقف

 .ةريسي ةرارم هيف .الك :تلقف

 فدرأو ةليمحلا ءاضيبلا هذحاون تدب نأ ىلإ رختفملا رفاظلا ةكحض كحضف
 ؟انحلمك ضيبأ وه لهو :الئاق

 .ةرمسلا نم ءيش هيف .الك :تلقف

 .ناطحق نب رفاص انّدح حلم لثم ايندلا يف حلم دحجوي ال :لاقو هقهقف

 .ناطحق نبا سيلو «ريمح نب رفاص لب ال :اًبعادم هل تلقف

 دالب عقت نيأو :يبلأس مث اًركفم قرطأو .(كلذك وهو يأ) وه ءوه :باحأف
 ؟هذه ماشلا

 ؟ماشلاب عمست ملأ :تلقف

 نيسح نب يلع خيسلا عم يلاتلا هثيدح لالخ نم فلؤملا نهذ ىلإ ردابت امك ءولح حلم دجوي ال :تلق )١(

 .ديجلاو يقنلا :هتيدح يف يلاحلاب دوصقملاو ءيليعم نب



 .الك :لاقف

 .ةبعكلا لامش ىلإ يه :تلقف

 ؟رحب مكنيبو اننيب دحوي له :لاقف

 ؟ (دوعس نبا كلملا ةلالج ينعي) يدجنلا دالب يلام متنأ اَذِإ :لاقف

 ؟موق مأ هايإو باحصأ متنأ لهو :لاقف

 وه نويقيقحلا دالبلا باحصأو ءاًئيش اندالب رمأ نم كلغ ال 0 :تلقف

 .يدجنلا عم ريثك باحصأ مهو «نويوسنرفلا

 ؟ينعت نيذلا ءالؤه مه نمو :لاقف

 نبا ةلالج عم مهتقادص يه امو نويوسنرفلا مه نم ةدئاز ةبوعصب هتمهفأف

 نأو مهقداصي ال نأ هيلع بجي ناك :لاقو .ةقاذصلا هذه نم بجعف ءدوعس

 .هعم ةنيدملا ريغ ةيبرعلا لئابقلا اوزغي امك مهوزغي
 «ريثك ركسع مهدنعو (هنم ىوقأ نويوسنرفلا نأل .نكمن ريغ اذه :تلقف

 .هفرع يف

 ؟نويوسنرفلا مكح تحت متنأ اَذِإ :لاق ليلق دعبو

 ؟مهمكح فيكو :لاقف

 مكنع دجوي الأ :لاقو بضعغف ءمهايإو انبورحو مهعم انتريس هيلع تصصقف

 ؟ودب

 ؟نوبستني لئابقلا يأ ىلإ :لاقف



 ..و «و .نييديدحلاو رمشو رخص ينبو ةزنعو ةلورلا ىلإ :تلقف

 ؟نوريثك مه لهو :لاقف

 ؟معن :تلقف

 براحت مل اذاملف سأب تاذو ةريبك ةليبق امتأ ملعنو «ةزنعب عمسن نحن :لاقف
 ؟نويوسنرفلا مكعم

 (طلزلا) مهعم لوانتي لب ؛مهوبراحي الو نويوسنرفلل قيدص اهخيش نأل :تلقف
 .مهاردلا يأ

 ىلإ ىأرو .اهمهفأ مل يتلا مئاتشلا ضعب متمتو هيبحاح بطقو .خب خب :لاقف

 ؟اذه امو :لاقف (ليب) اًيئابرهك اًرون يبناج
 هتأفطأف «ءارولا ىلإ عجارتو هنم فاخف همامأ هتأضأو .يئابرهك سوناف :تلقف

 ًالئاستمو اًبجعتم اًرارم هءاضأو هلمأتي راصو هديب ينم هذخأو هناكم ىلإ داعف ءألاح
 ءابرهكلاو تايراطبلا رس هميهفت نم نكمأ ملف .؟هرس وهامو ؟لعتشي فيك

 .هوعنص نيذلا هفرعي امنإ ءانأ هملعأ ال ريسع رمأ كلذ :تلقو

 ؟مامإلا ةلالج ةمدحت ف نميلاب يل راص ةنس مك يبلأس مث

 مث (ةيحراخلا دالبلا يأ) لحدم دالب ىلإ بهذأ يّيكلو ؛ةنس 12 وحن :تلقف
 .دوعأ

 ؟مامإلا ةلالج مكح متدجو فيكو :لاقف

 اًمات ًالالقتسا هدالببو هتاذب لقتسملا ديحولا ملسملا كلملا هنأ كش ال :تلقف

 ىعريو نيملسملاو مالسإلا ىلع ظفاحي وهو ءراتس ءارو نم ةيبنجأ دي هيلإ لصت ال
 مكنأ دب الو «ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلل اًقفو مهنيب اميف مكحيو «هتيانع نيعب هتيعر
 .هتعاط يف مكلوحد ذنم ةيويندلاو ةينيدلا مكرومأ نسحتب مترعش

 لعقن اًمئاد انك دالبلا هذه مامإلا ةلالج لوخد لبق اننإ «هللاو يأ :باحأف
 الإ رفاسن الو ءانتويب وأ انعالق جراح راهنلاب جورخلا ىلع رس الو ءاّضعب انضعب

 نم رفاست ةمرحلا وأ دلولاف مويلا امأو ءلحر ةئام نع ةلفاقلا لقت ال ةريبك لفاوق



 هللاو ءامهلامو اممتايح ىلع نانيمأ امه» ضرتعم اهضرتعي الف اهاصقأ ىلإ اندالب ىصقأ

 .مامإلا ظفحي

 لوسرلاو هللا اوعيطتو مكتنيكسو مكئوده ىلع نيظفاحم اوقبت نأ بجي :تلقف

 .ةعركلا ةيآلا يف لزنأ امب ًالمع مكنم رمألا يلوأو

 .باوص باوص ؛.حيحص حيحص :لاقف

 ضعب مهف هيلع لكشي ناك هنأ امك «هتاملك ضعب مهفأ ال اًنايحأ تنكو
 ءاَذيج مهافتن ال اننكلو برع نحن :لاقو يرطفلا هئاكذب كلذ كردأف ٍقاملك
 ؟ايندلا لك يف ةدحاو ةيبرعلا ةغللا تسيلأ

 ةغللا ىلع ةليخدلا ظافلألاو تاحالطصالا ضعب دالب لكل نإ .الك :تلقف

 .اًرسع ضعب نع مهضعب نيديعبلا اهئانبأ نيب مهافتلا لعجي امم اذهو «ةيلصألا ةيبرعلا

 ؟ناصحلل نولوقت اذام :لاقف

 .سرفو ناصح :تلقف

 ؟لمجلل نولوقت اذامو :لاقف

 .مامت :لاقف .نجه هعمجو ,نيجه وأ باكر هل لوقن بوكرلا لمج :تلقف

 .(لوحر) هل لوقن لّمحلا لمجو :تلقف
 عضوي ام نومست اذامو :لاق مث .لمج هللاب ال :لاقو ءظفللا اذه كردي ملف

 ؟هبوكرل لمحللا قوف
 .(باهذ) هللاب ال :لاقو اًضيأ كلذ مهفي ملف .(هجادح) :تلقف

 «ةريزجلا راطقأ عيمج يف ةيبرعلا ةغللا يف فالتحا دجوي هنأ كش ال :هل تلقف
 اهيلع اوظفاح ولف ,ىحصفلا ةيبرعلا يأ «نآرقلا ةغل ىلع اوظفاحي مل برعلا نأل كلذ
 .تافالتحالا هذه تدحُو امل

 «نآرقلا نوفرعي الو نوبتكي الو نوءرقي ال اندنع ودبلا نكلو .حيحص :لاقف

 هتعاط يف اريخأ مامإلا مهلحدأ نأ ىلإ نينسلا فولأ ذنم دحأ ةعاط يف اولخدي ملو
 .مامإلا ظفحي هللاو



 ةدتمم هلامرو «هنم ءزج رفاصلا نأل .هنامزب هعطق لهو يلاخلا عبرلا نع هتلأس مث

 عيمج نم رثكأ يلاخلا عبرلا نع ملعيو رفاصلا بحاص وه يلع خيشلاو) برأم ىلإ
 .(سانلا

 .هعطقأ مل انأ :لاقف

 .هوعطق مكبرع ضعب نأ تعمس :تلقف

 اًموي نيعست وحن باغو ريبك وزغ بهذ نامزلا ميدق نم ةرم .معن :لاقف

 هب اونيعتسيل محباهذ يف لامرلا نيب هوفحأو ءاريثك ءام نولمحي اوناك مهنكلو ,هعطقو

 .مهيايإ يف

 .ةازغلا ءالؤه نم اًدحاو يل بلحا :هل تلقف

 نكمي لب يرام ةهج نم هعطق نكمي ال هنأ فاضأو .اوتام مهعيمج :لاقف

 ؟ال مأ اًسدنهم ةقيقح تنكاذإ يبلأس مث .لابحلا ةهج نم وأ رحبلا ةهج نم كلذ

 .الك :تلقف

 ؟بهذلا نيأ فرعت الأ :لاقف

 .الك :تلقف

 ؟دالبلا هذه ىلإ تيتأ اذاملو :لاقف

 ضعب هل ذآ نأ نرمأ دقو «دالبلا هذه ىري نأ بحي مامإلا ةلالج نإ :تلقف
 فرصناو ينعدو مث .اًبحرم :لاقف معمر ذحأب يل حمسي نأ هل تبلطو .اهاريل 6

 دله نإ

 0 ام 0 نع لياكإلا نم نماثلا 5 2 ءاج

 0 ري كل رج ب قذر نم اول ليو نهي نع نا هب

 ١107 95/8 ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا (1)



 :رماغلاو «ناترماغ مويلا امهو ءهراسيو دسلا نيمي نع تانجلاو بئاجعلا ةريثك يهو

 ءاهرماغب نيضرألا ءارش ف "اطورشلا باحصأ بتك يف © رماكسلا كلذكو «(!!يفاعلا
 .لويسلا ىوتسم نع اتعفتراف دسلا رسكنا اهل اتفع امنِإو ءاهرماغب

 ةلخن عذح هلصأ يفو كارأ (4!قيّرغ امهادحإ يف تدجو":ينادمحلا نسحلا لاقو
 اياقب نم الإ هنظأ ال :يعم ناك نم ضعب لاقف ,(/يفاوسلا هيقاب (7تَّسّبك دق دوسأ
 نم ءاملا مساقم امأو ؛عدقلا رصعلا نم يقب هنأ بسحأ امو «نيتنحلا لخن اياقب
 تيأرو ءسمألاب اهلمع نم غرف اهعناص نأك ةمئاقف عايضلا نيب اميف دسلا )لادم
 ام قثوأ ىلع (ة!هلاخت اًمئاق ءاملا هنم جرخي يذلا وهو كاّيقاب نيفدصلا دحأ ءانب تيأرو
 دقو «مرعلا يف رسكلا عقو امنإو «لحو زع هللا ءاشي نأ ىلإ ءيش ريغتي الو ,ناكام
 .اًعارذ رشع ةسمخ هلفسأ ضرع نوكيو «ىرسيلا ةندملا يذاحي ام ءيش مرعلا نم يقب

 ٍَعَتَح ْمِهيَعَتَجب مُهاَنْلَدَبَو ِمرَعْلا َلْيَس ْمِهْيَلَع اَنْلَسْرَأَف اوُضَرْعَأَفل :ىلاعتو كرابت لاق
 ءافرطلا لثألاو ؛كارألا طمخلا :ليق .4ٍليِلَق ٍرْدِس نّم ٍءْيَشَو ٍلْئأو ٍطنَخ ٍلُكأ ىَئاَوَذ

 برعلا لاثمأ نمو «ةبلع دحاولاو بولع هعمجو «بلعلا وهو جرعلا فورعملا ردسلاو
 مودلا وهو ؛"همودو هلثأ 7فلتخي الو هيلع شاني ال لجر وه":بناحلا عينملا لجرلا يف

 يفو ؛كيرحتلاب (بّلُصلا):نميلا يف ةماعلا هيستام وهوو ءثورحم ريغلا :ضرألا نم يفاعلاو رماغلا (1)
 نأ يسابعلا روصنملا عم ةمالد يبأ ةياكح يف ءاج :تلق .ليلكإلا ةيشاح نع ءروبلا :رصم يفو
 ريمأ اي رماغلا امو :لاقف .رماغ بيرج ةئامو ءرماع بيرج ةئامب كل انرمأ دق :لاق روصنملا
 كحضف .دسأ ينب يفايف نم بيرج فالآ ةرشع كعطقأ ينإف :لاق ءتيني ال يذلا :لاق ؟ نينمؤملا

 .ارماع عيمجلاب هل رمأو
 :ناسللا .كورتملاو لمهملا :(لبإلا وأ ضرألا نم) رماسلاو ليلكإلا نع تيثملاو ؛ماسلا :عوبطملا يف (2)

 .(رمس) :ناسللا

 نيذلا مهو ؛(لدعلا باّتك)ب ةيبرعلا دالبلا يفو ؛(ءانمألا)ب نميلا يف نوفورعملا مه :طورشلا باحصأ (3)
 تيملا) اهرماغو هيقاوسو هبراسمو عيبملا دودح ركذيف ءاهريغو ءارشلاو عيبلا ةلماعم نوررحي نيذلا
 نع ءنآلا ىلع لوعفملا ةيراس ةداعلا هذه تلاز الو (ةعارزلل حلاصلاو ثورحملا) اهرماعو ء(اهنم
 .فرصتب ليلكإلا ةيشاح

 .قرع ريغصت :قيرغ (4)
 .تطغ :تنسْبكو «ليلكإلا نع تبثملاو .تسك :عوبطملا يف (5)

 .(وفس) :ناسللا .حيرلا هلمحت يذلا رابغلاو لمرلاو بارتلا ء«فاس عمج :يفاوسلا (6)
 .هلفسأ :ءيشلا رخاذم :تلق .رخاذم نم :ليلكإلا يف (7)
 .فلؤملا اهلقن امك «هلاخت :ليلكإلا تاطوطخم ضعب يف ناكو ؛هلاحب :ليلكإلا يف (8)
 .كرحي :شانيو .طشكيو رشقي :فلجيو ءباوصلا وهو ءفلجي :ليلكإلا يف (9)



 يف قوطملا مامحلا نمو «دلبب سيل ام كارألا نم امبو ؛(!!ثاّبكلاو لقملا ةلمحو مودلا
 .فصولا نع لجي ام كارألا

 عم اهانركذ دقو «نميلاب ةّمج عضاومو ةريثك نكامأ نم عمجي ليسلا ناكو
 :©ىشعألا لوقي اهيفو ءانبتك ضعب ِق دسلا راسكنا

 مرعلااهيلعافق ُبراأامو ةوسأ يسنتؤملل كاذ يفف

 مسيمل مهزامءاجذإ رّسجهلهلاجبماخر

 سقي مهؤام ةعاس ىلع مهبانعأو ثورحلا ىوراف

 مزهنم "فراج مهب راجف ةطبغ يف كلذب اوشاف

 :نولوقي مهضعبو «©)ربكلا [نب] داع نب نامقل هيناب نأ ءاملعلا ضعب لوقيو

 .نالهك بصع نم ثوغلا نب دزألاو ريمح هيناب :نولوقي

 عر ركذي (©ناحمطلا وبأ لاقو

 ناينبو روس نم هيلاوح امو هنصحأ ناكام ابرام (7ىرت امأ

 ءقبنلاب فورعملا ردسلا ةرجش رمث :لقملاو ؛ليلكإلا نع تبثملاو ؛نانكلاو قلبلا :عوبطملا يف (1)
 ءَاقُرَقَتُم ناك اذإ هّلَمَح وه :ليقو ؛هنم ْجْضْنَي مل ام وه :ليقو ؛كارألا رمث ٌجيضن :حتفلاب «ُتاَبَكلا
 .(لقم) و (ثبك) :ناسللا ةثابَك :هثدحاو

 «م1994 ؛يمالسإلا بتكملا :توريب ءمساق دمحأ دمحم قيقحت ءريبكلا ىشعألا ناويد يف تايبألا (2)
 «يدوعسملل بهذلا جورم 2102/7 «154/6 :458/5 ظحاجلل ناويحلا «14/1 ماشه نبا ةريس 412 ص
 ةغمادلا ةديصقلا حرش :98/8ليلكإلا «322/2 ,م1966 ؛ةينانبللا ةعماجلا :توريب ءالب لاش قيقحت
 .(برأم) :نادلبلا مجعم :463 ينادمهلل

 .مسُق ذإ مهؤام ةعس ىلع اهبانعأو عورزلا ىورأف :ناويدلا ةياور )3(

 .ليلكإلاو ناويدلا نع تبثملاو ,فراح مهمراحف :عوبطملا يف (4)
 .1171/4 مجعتسا ام مجعمو ؛ليلكإلا نع تبثملاو ءريبكلا داع نب نامقل :عوبطملا يف (5)
 ينب دحأ ,ءيقرش نب ةلظنح:ينّيقلا ناخَمّطلا وُبَأ وهو هاتتبثأ ام باوصلاو ءناحطلا وبأ :عوبطملا يف (6)

 «ةيلهاجلا يف شاع .مالسإلاو ةيلهاجلا يمرضخم نم رمعم سراف .ءرعاش :ةعاضق نم «نيقلا ينذب

 يبنلا ري ملو ؛ملسأو مالسألا كردأو .هل برت وهو .بلطملا دبع نب ريبزلا ءارشع نم اهيف ناكو
 تيبلا بحاص وهو .رسج نب نيقلا نب ةنانك نب منغ نب فوع نب ةعيبر :هبسنو همسأ يف ليقوت
 :ةديصق نم ءروهشملا

 هبقاث عزجلا مظن ىتح «ليللا ىجد مههوجوو مهباسحأ مهل تءاضأ
 :99/8ليلكإلا ,322/2 .يدوعسملل بهذلا جورم 154/6 ظحاجلل ناويحلا يف تيبلاو هه 30 وحن يفوت

 .(برأم) :نادلبلا مجعم «462 ينادمهلل ةغمادلا ةديصقلا حرش
 .ةقباسلا رداصملا نع تيثملاو ءاوتامأ :عوبطملا يف (7)



 دقو «ناينب هيلاوح ناكو ءائيصح ناك ننراعو روس نأ ىلع تيبلا اذه لدي)

 ا امي طيحي ناك برأ نآب ؟1تسالغ) مح دأ ل لجو ينيعب اذه تدهاش

 .(هيزن) انأ قعلاظم## هذه 0 اذه ف

 :ةمقلع لوقيو
 برامو حاووص كولم دعب ناثثلحلا ناي نم

 .بيشقلاو رجهلاو نيحلس رصق بأمل ناكو
 ."نزي يذ بيشقلا انب يذلاو" :ةمقلع لاقو

 :©)ينادمحلا لاقو

 زجهلاو (ة'ءاهبلا يذ بيشقلا لهأ ركذ نمل مهلبق نم نيأ لب
 ردق نع نامزلا بير مهددب 0 ركهو رهضو حاورسص لسهأو

 :(4فلخ لاقو

 رصق نم هيلاوحامو هتّينم 2 برأم بر نع (0]سارحألا عفدت نل

 (8ارزش ىلإ تّرِمُأ ناتكسارمأب 20 ةمجه دعب ةراتاهيلإ ىقرت
 :(!)لأومسلا لاقو

 .قبس اميف فلؤملا هنع لقن يذلا (رزالك) رزالج هلعل (1)
 .1171/4-1172 مجعتسا ام مجعم يف ةبسن نودو :100/8ليلكإلا يف ينادمهلل ناتيبلا (2)

 .ليلكإلا نع تبثملاو ءىهلا :عوبطملا يف (3)
 مهجل (462-463ص) ةغمادلا ةديصقلا حرش يف ينادمهلا امهبسنو «100/8 ليلكإلا يف فلخل ناتيبلا (4)

 : ا ينزاملا فلخ نب مهج هلعل :تلق .(برأم) :نادلبلا مجعم يف هلثمو ءفلخ نب مهجل
 0 ةيوار مهج ناكو .ءىرقملا ينزاملا ءالعلا نب ورمع يبأب بسنلا يف لاصتا هل ءميمت نزام

 .رعشلا ةفرعم يف نيبراقتم ةثالثلا ناكو يعمصألاو رمحألا فلخ رصع يف ناكو رعشلاو بيرغلاب

 ءابدألا مجعم :.52 تسرهفلا يف هتمجرت .ريطلا نم حراوجلاو تارشحلا يف روهشم رعش مهجلو
 .289/1 ةاعولا ةيغب «209/11 تايفولاب يفاولا :271/1 ةاورلا هابنإ 2

 .باسحألا :نادلبلا مجعم يف (5)
 «لابحلا :سارمألاو ؛نيقباسلا نيردصملا نع تبثملاو ءريس ىلع ترمأ ناك رمأ نم اي :عوبطملا يف (6)

 ززّشلاو .لتفلا عاونأ دشأ وهو نميلا ىلإ راسيلا نم ةسكاعم قيرطب لابحلا لتف :ززشلاو «لابحلا
 .رمألا يف ةبوعصلاو ةذشلا :اضيأ



 لهاج ثداوحلا نمأ أرماذنإ

 برأمو روهدلا ّيداع دعب نم

 امنأاكف ةفآ مههلع تّرم

 :ينادمهلا لوقي هيفو

 لفم اذ دعب نم برأم اكنجو

 حادقب (27براضك دولخلا وجري

 حابص هوجولا ضيب لواقمو

 اهيداو طسو دسو اهيف شرعلاو

 اهيقسي رهدلا لوط دسلا ةيرجو بنك الو (ةلراد ال نيدوط نيبام

 اهيداوه تند ذإ بهصلا لهاوك «١ اهبعانم نم ىوهي نيح اهنأك

 اهيراوس (9تلان ةصصجم ردج (5ةيراع ءاملا ىلاعت نإ ةراتو

 اهيلايل ًالوصوم سمخلا ةفاسم 0 امهدعب مئاهاتنج اهب ىقست

 ()هيفحت فكلاب ةهكف لكنم ١اهؤلمت قابطألاب فصاونلا ودغت

 "اههينامث الإاهبئاجع اهنم 2 اهيفاوت نأ اًسفن عسنمي سيلو

 اهيذاحت اهيقاوس ماخرلانم 2 ةدمعأ قوف نم قهاش اهشرعو

 اهيمهي 7"بحسلا لوطب نويعلاذإ ةفهرم رببلا يحاول اهفورح

 اهيربي فرحلا كاذ داك هييل وأ القد اهفرح اهنم لباقي ولف

 ص ؛م1996 ؛ليجلا راد :توريب ءدمصلا حضاو قيقحت ؛هيوطفن ةعنص .لأومسلا ناويد يف تايبألا (1)
 .ضيرغ نب ةيعسل اهبسن :«285/1-286 ءارعشلا لوحف تاقبط يف اضعبو .101/8 ليلكإلا «3
 ١187/8 رئاخذلاو رئاصبلاو :92/1 راربألا عيبرو

 .رئاصبلاو ؛مالس نبا تاقبطو ناويدلا نع تبثملاو .فلؤملا هعباتو .براضب :ليلكإلا يف (2)
 .داب ال :ليلكإلا يف (3)
 امهوحنو ْمُدلاو ءاملا بَعَت ءبغذَملا يف ىرج :ُءاملا بعثناو .ضايجلا بعاثم دحاو «حتفلاب ؛بعثملا (4)

 (بعث) :ناسللا .بسعثئاف ءهرّجف :ًابعَت ُهِبعْنَي
 .هبراغ ءاملا ىلاعت ذإ ةراتو :ليلكإلا يف (5)
 .تلام :ليلكإلا (6)

 .اهينجت :ليلكإلا (7)
 .اهينمت الإ :ليلكإلا (8)
 .لجسلا :ليلكإلا (9)



 اهيوحي عابلا ليوط غيلب نصح 2 ةلماك ضرعلا دعب نيرشع لوط يف
 اهيودي حيرلا ريرخو اهقوف نم 20بصتنم شرعلاو اهلثم اهقوفو

 اهيفخي ميغلا داكي دق اهّولع نم 2عجطضمل الإ اهرظنم سيلف
 اهيهلت حاورألا قرتخت لظت نمي يذ كالمأاهب لظت نم

 اهيفغت اهيف ةحداص لفت اهتاج رهدلا سابلب تقلخأف

 اهيسارك يف اسيسح سمخ دعب نم 2 تردق ام نهادحإب طيحي الو

 اهيئانت نم اهرك سأرلا عينقمو ١ اهتضيب مجلاكة بق اهسأرو

 اهيهلي ءاهوشلا ةلحلا سبالو ةفكاع وجلا طسو ريطلا اهلوحو

 :ثدح يذ نب ةمقلع لاقو

 ارايد ماخرلاب يني برامب اهلك ضرألا هل تناد يذلا انمو

 ةدحاو اوعرصي نأ ىلع ليج عمتجا ول ؛مويلا ىلإ مايق ىلفسلا شرعلا ةدمعأو

 امهنيب بص مث ,هلفسأ مقلأ مث ءافصلا يف هل رقث اهنم دومع لك نأل اوردقي مل اهنم

 :نيحلس سيقلب رصق ىمسيو «رطقلا

 :ندج يذ نب ةمقلع لاق

 ءاهب دعب بيشقلا تيأر ول

 اولوت دق برام ليواقأو

 :اًضيأ ةمقلع لاقو

 ىسمأ نيح نادمغ دعبأ

 هيبدناف يحل س نيعاي

 :اًضيأ لاقو

 هاسفع دق نيحاس رصقو

 ضسقنو مهنم رومألا دقع دعب

 حايرلاو روملاهب ىفسسي

 حانجلا هلهأ نم ضاهزذإ

 بيري يذلا نامزلا بسسر



 بيرع اهكاسم يفام 2 اهارق يف بئاعنلا يوعت

 :عّبت لاقو

 رمحألا بهذلا اهفتس يفو 2 ماخرلاب تهّطُث دق برامو

 .ةبراعلا برعلا نم ناتليبق بيرمو تيرم نأ لاقتيو

 :ةمقلع لاقو

 رمعت مل نأك ةيواخ نيحلس البلل ءيش لكو نيرت الوأ

 :نيحلس نيب نميلا دناسم شقن يف تبتك نيطايشلا نأ سانلا لوق امأو

 دنهو نيدبا ةضاحوب نونبو حارم حاورص نيبو «لاباو اًميرخ نيعستو ةعست نيحلس"
 . "همالع نوبلاب انرثأل ةماهتب خراص الولو هديرب امفلتو هعاقب هلاحما هعنسو ةدينهو

 نينبونبو نونيبو رحب نونيب نيبي" :وه امنإو «ريمح ضعبل مالكلا اذه امنإف
 "هماحرب قيفاوشو نيتفوس

 ريثك انم ينف ىتح اندالوأ دالوأو اندالوأو نحن نونيب اننيب هلوق نعم :لوقيو
 .بعتلا بصنلا ىلع ءانبلا ةمالعب قيفأ انينيو

 برم فصي عبت لاقو

 ديدص جوتم لهي لك كولم كولملا نم ينتدلوأ

 دودج نم اهب مركأ سمشو 22 سيقلبك تاجوتم ءاسنو

 ديدش سأبو ةوق يلواب ١ امماع نيرشع سيقلب مهتكلم

 دودسملااهدسباراف نانيع امهيقسست ناتنج اهلو

 ديعب ناكم نم ليسلا اهءاج اهيف ثيغلا ىرت ال نأ يلابت ال

 ديرفو رهو جبه هلل 2 اعغاب نونامث هلوط اهشرع

 دييقتامّيأ ربلاابوت 22 وقايوهتديقدق ردهوو

 ديدع وأةو قو لايحاب يحل ناك دولخلا نأ ولف

 رح معا



 دولخلا لهأ مانألا عيمج نم اكوا نكلهامل كلمب وأ

 انيحو ؛(برأم نكست يأ) اهنكست كولملا تناك" :دلاحخ نب دمحن لاقو

 يف برأمب نوكت اًنيحو «ناميغب بالقملا ىلإ اوحرخ ةولخلا اودارأ اذإف ,ءاعتنص نكست
 اًئيحو «برأم نادمغ يف بوذملا ىلإ هنم اوجرخ محتولح تناح اذإف ءنيحلس رصق
 .(1)"ةعرضأب اوناك محتولح تناح اذإف «نادير يف رافظب نونوكي

 :ةدئاف

 دلبأ :أبس نع ٌهِلَو هللا لوسر لكُس :هظفل ام خسنلا ضعب ىلع ةيشاح يف ءاج
 ماشلاو ؛ةتس مهنم نميلا نكس ةرشعلا وبأ لجر وه)) :لاقف «ةأرما وأ لحجر مأ وه
 منخل نويماشلاو «نويرعشألاو رّيمجو رامتأو دزألاو جحذمو ةدنك نويناميلاف ةعبرأ
 :ةيريمحلاب شقن كونيب نع دنسم قو .((ةلماعو ناسغو ماذحجو

 نيتقفوس ني خشنبونو | نونو رحب نوي ينيب

 نيدبأ هماحر ويفيفا نينو ميدق يريمح رصق نونيبو

 :(2برأم دس يف ىشعألا لوقيو

 مسسقني مهؤام ةعاس ىلع مهبانعأو ثورحلا اووراف

 .نحلا هرهظت فوسو سيقلب ةاتفلا هتزتك دق زنك برأمب دجوي هنأ :لاقُّيو
 قلب لبج باعش ىدحإ يف فرج دحجوي هنأ يل اوركذ :لوقأ ةبسانملا هذمهيو

 نكلو ءاهريغ وأ سيقلب زنك نوكي دق ميظع زنك هيفو ءروحسم فرجلا اذهو «نميألا
 ئفطت نجلا نأل -- عباسلا يأ - ريخألا هباب ىلإ لصيو هلخدي نأ دحأ نكمتي مل

 نانذأ هل بيرغ ناويح لكشب اًروطو ء.ميظع نشحخ رهظمب ةرات رهظتو «جارسلا

 .ليلكإلا باتك نع لقنلا ةياهن (1)
 .ليلق لبف ىشعألا تايبأ ركذ قبس (2)



 هدسج قوف ةيناثلا هنذأ عضيو ماني نيح هسأر تحت دحاولا هنذأ عضي «ناتريبك

 «فيخمو بعرم هلكشو ليوط قنع هل ميظع ناويح رهظمب رهظت اًنايحأو ءءاطغك
 يوأت ةراغم هنأ هتقيقحو ءاوغل هنع بتُك ام عيمج تدحوف يسفنب فرحلا اذه ترزف

 ؛ةهيركلا حئاورلا اهنم حوفت تراصف ءاهلبزب امتألم نينسلا رم ىلعو «شيفافخلا اهيلإ
 امللط يذلا روحسملا فرجلا وه اذهو .اهيلإ لوخدلا ىلع دالبلا هذه ودب رسحي الو

 .قيرطلا ءانثأ هفاشتكاب يسفن ُتللع
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 هدانا





 ()نيارك رتسم ةرضاحم

 نميلاو زاجحلا وأ . برعلا ةريزج نع

 ةيفرشلا ةطبارلا ةيعمج ل

 نأ يل قبس دقو رمحألا «رحبلا يف ةلحرب ءاتشلا اذه يف تمق ةديدع بابسأل
 ملاعلا راحب مظعم تفط ينأو ءرحبلا رظانمب ًاريثك تبجعأو (ةدج) ةرملا هذه لبق ترز

 ةيدرولا لابحلا نم ةليوط لسالس هئارو نمو رفصأ ًايلمر ًاطاش ىرتو «ءبهذلا
 .ءارغقلا

 نورق ذنم هيلع ناك امك لازي ال ةريغصلا رمحألا رحبلا ئناوم يف ةايحلا زارط نإ
 نأ نود ندعو سيوسلا نيب ةميظعلا نفسلا رخمت رحبلا اذه ضرع يفف (ةديدع

 جحلاب امتاقالعل ىلوألا امتاداعب ظفتحت تلاز ام يتلا ةميدقلا يناوملا هذه يف ًارثأ ثدحت
 .جاجحلاو

 ماشلاو رصم يف امتدهاش يتلا ةميدقلا ةيمالسإلا ةايحلا ةيؤرب علوم يفإ

 نآلا دالبلا هذه نكلو ءأماع نيسمخ ذنم دالبلا هذه تيتأ امدنع ةينيطنطسقلاو

 (ىراخب) نإ لاقيو ءأسوسحم ًاريغت ةايحلا زارط اهيف ريغتو مدقلا اهقنور تعاضأ
 تيأر امل ماوعأ ةعبرأ ذنم ًاريثك تررس كلذلو «ةميدقلا ةليمحلا اهقاوسأ تعاضأ ًاضيأ

 هنأ اهنم فرعن اهتلود يف ةيلاع بصانم ىلوتو ةيكيرمألا ةمألا لاجر مراكأ نم نيارك سلراشت رتسم (*)
 لهأ ءاتفتسال تلسرأ يتلا ةيكيرمألا ةنجللا ةسائر هيلإ تدهعو «نيصلا يف ةدحتملا تايالولل ًاريفس ناك

 سيئر ناك يذلا نسلو رتسم ةقيدص ئدابم ىلع ءانب برحلا دعب مهدالب ريصم يف مهريغو ةيروس
 ذقنأ يذلا وه هنأل ينيتاللا يناطيربلا فلحلا لود ىدل ايلعلا ةملكلا بحاص ناكو ؛هتموكح ةيروهمج
 مهبحأف نيملسملا ربتخاو قرشلا راطقأ فاط دق نيارك رتسمو .ىربكلا ةيناملأ ةشطب نم دالبلا هذه
 يبصعتم نم اهعمس نم ضعب تملا دقو ءهذه هترضاحم نم ملعي امك هب فّرعو مهنيد لضف فرعو

 نييرصملا نمو مهنم روهمج ةيقرشلا ةطبارلا ةيعمج يدان يف اهرضح دقو ءمهتلم ناوخاو هتدلج ءانبأ
 انه هرشنن امو .ةلمج ةلمج روهشملا اشاب يلو رفعج ةيبرعلاب همالك مجرتي ناكو .مهريغو نييروسلاو
 يف اهضعب ىلإ ريشنف ىرخأ تاحاضياو لئاسم ءاقلإلا ءانثأ يف داز هنكلو هئاقلإل هبتك ناك ام ةمجرت
 .رانملا ررحمل يه ةرضاحملا ىلع تاقيلعتلاو يشاوحلا ةفاك :تلق .(رانملا ررحم) .يشاوحلا



 طئاسوبو ؛نيمرحملا اهجاجحبو ,مدقلا يمالسإلا اهئاهبب ةظفتحم لازت ال ةدح نأ

 لازت ال ةريغصلا ةجوعملا اهقاوسأ نأو «ناتألاو سرفلاو لمحبا يهو الأ ةميدقلا اهتيلقن
 ءايشألا ضعب يف مهتراحت رصحنتو ءاهيف نودغيو نوحوري نييقرشلا راجتلاب ىذام
 .ةيوديلا تاعونصملا ضعبو ةيرورضلا

 ًاريثك متهأ تنك املو ءيحولا طبهمو ءايبنألا دهم يه برعلا ةريزج هبش نإ

 بجنت تناك يتلا ةريزحلا هذه ةايح ىلإ ناكمإلا ردقب برقتأ نأ تئش نوؤشلا هذ

 . ءايبنأ بجنت ال ةندمتملا دالبلا نأ يهيدبلا نمو ؛ىرخأ دعب ةنوآ ءايبنألا

 ةايحل عوحرلا ىلإ يمرت يتلا ةيباهولا ةكرحلا نآلا ةريزجلا يف ءايشألا مهأ نمو
 ال خيراتلا نإ لوقن برغلا ف نحن .دمحم يبنلا مايأ لاحلا هيلع تناك امك فشقتلا

 .اهسفن ديعت ًامئاد اهيف ةايحلاف ءءارحصلا يف ذاوش ةدعاقلا هذهل نكلو .هسفن ديعي

 راونألاك ئضت يتلا ةزرابلا تايصخشلا ضعب هؤشنم ملاعلا يف نيدلا نإ لاقي
 عابتأو ةصاخ ميلاعتو ةصاخ ةايح اهل تايصخشلا هذهو .دمحمو حيسملاو (!)اذوب لثم

 ًاريثك اهيلإ نيبرقم اوناك نيذلا عابتألا ضعب اهدعب موقي يفتخت امدنع اهنكلو ,ةصاخ
 نكلو .ةباحصلا وأ ذيمالتلاب نوفورعملا مهو ءاهرابخأ نورشنيو املامعأ دورسفيو

 رشنتو ةينيدلا تائيهلا موقت مهدعب نمو لإ لقتني امدنع فعضي يلصألا رونلا

 كشالو :رونلا فعض دادزي كلذبو ءامل ىءارتي ام بسح تايصخشلا كلت لامعأ

 هتايح نوعبتي نيينابايلاو نيينيصلا نأ ىلع قفاوي ال نآلا ًايح ثعب ول اذوب نأ
 ميلاعت نيبو ةحيحصلا هميلاعت نيب عساشلا نوبلا دهاش ىتم اصوصخو هميلاعتو

 .©!ةيحيسم ةقيقح يه هميلاعتو هتايح عبتت امتأ لاقي يتلاو اهتيحيسمب

 خيرات يف أمهم ًارود بعل يذلا فيرحتلا اذه رمأ نم ًائيش دمحم كردأ دقل
 ةحضاو ةروصب رهظأو هئيدحب هلاوقأ ددح كلذلو مايألا رمم ىلع ةميدقلا تانايدلا

 نم ناك هنأ رهاظلاو ءىصقألا قرشلاو دنهلا يف نييالملا تائم هيلإ يمتني يذلا نيدلا ميعز وه (1)
 .مهعابتأ نم ةينثولا تنكمتف مهبتك تعاض نينذلا ءايبنألا

 .ينيدلا مهسيئر بقل وهو ماللا ىلإ ةبسن تبتلا لهأ مه (2)
 اهلبق ناك امم دشأ حيسملا ميلاعت نيبو ...راص ذإ ىربكلا برحلا دعب ةبروأ لاح ءوس ركذلاب صخ دق (3)

 ةناتسآلاو ماشلاو رصم يف هرون لوضو فعض دق مالسإلا نأ دهعلا اذه يف ىأر هنأب حرص هنأ امك
 الو) :نيملسملا يف ىلاعت هلوق هديؤي اذه هلوقو .راصمألا هذه يف نينسلا تارشع لبق هدهع ناك امع

 .«نوقساف ْمُهْنَم ٌريثَكَو ْمُهْيولُق ثنمقف ُدَمألا ُمهْيَلَع لاطف ُلْبَق نم باثكلا اوتوُأ نيِذَلاَك اوُنوُكَي



 عمو «هدعب نم ةينيدلا تائيحلا لخدتل أعساو ًاناديم كرتي ملو هقلاخ عم ملسملا ةقالع
 ذحأو ءارحصلا يف يلصألا هزكرم نع دعتبا امدنع يمالسإلا نيدلا نأ انيأر هلك اذه
 طارصلا نع جرخ ًالثم نيصلاو مجعلا يف تايندملاو تانايدلا نم هريغ عم محازتي
 . هئاحبو هتطاسب نم ًاريثك أئيش عاضأو «ميقتسملا

 ةرضاحلا ةيندملا نع ةديعبو طغضلا اذه لثم نع ةديعب دحن يف ةايحلا تناك املو

 هقلاخب ةيقيقحلا ملسملا ةقالع ظفحل دعملا ديحولا ناكملا يه دالبلا هذه نأ كش الف

 ةدعاقلا نأ ًاعيمج تبنت ةديدع ءايشأ نآلا رهظ دقو «ةبئاش اهبوشت ال ةفصب

 حبصأو ... ناسنإلا ةقالع يه يدوهيلاو يحيسملاو يمالسإلا نيدلا يف ةيساسألا
 تانايدلا عيمج نع ةياعد نومظني كيفشلوبلا نأل ًابزال ًارمأ ةقيقحلا هذمب فارتعالا

 هريبدتو قلاخلا دوجو يهو الأ ةرهاظلا ةيقيقحلا هذه بلق ىلإ مهماهس اوهجو دقو
 تايئزللا كرت ىلإ اليم حبصأو رطخلا اذه يحيسملا ملاعلا كردأ دقو ,نوكلا اذهل

 نوعسيو قلاخلا دوجوب نودقتعي نوريثك سانأ برغلا يف دجويو ؛تايلكلاب كسمتلاو
 ةديدش ةروث اذه اندهع ىلإ خيراتلا لوأ ذنم دهشي مل ملاعلا نأ كشالو . هتعاطل
 . كيفشلوبلا اهريدي يتلا ةروثلاك نيدلا ىلع

 هذه مهدئاقع هباشتو ديحوتلاب لوقت ةريغص ةفئاط نييحيسملا نيب دحوي

 نم ريثك اهدارفأ نيب رهظ دقو ,ةميدقلا ةيمالسإلا دئاقعلا ةديدع هوجو نم ةنايدلا
 دارفأ ضعب رهظ ًالثم اسمنلا يفف ءركشتف ركذت ةدئاف ملاعلا اودافأ نيذلا ءامظعلا

 قو ,مهقرع نم عيمج باجعإ عضوم اوناكو «ةيماس فئاظو اولغشو «ملاعلل اهنم
 (تويليا) سيئرلا مهتمدقم يف ناكو مرتحما بهذملا اذه عابتأ ضعب ًاضيأ رهظ اكيرمأ
 (درفراه) ةعماج يهو الأ ةيكريمأ ةعماج مظعأل ًاسيئر ةنس نيعبرأ ةدم يقب يذلا
 دحأ ناك هنأ كشالو ًاماع نيعستو نينثا زواج رمع نع ةيضاملا ةنسلا يف يفوت دقو

 هنأ رعشو «ةيمالسإلا دالبلا ىلإ تالحرب اريثك متهي ناك دقو (!!ءاظعلا اكيرمأ لاجر
 ًامئاد تنكو ؛نيملسملا نيبو نييحيسملا نيدحوملا نيب فراعت لصحي نأ بحاولا نم

 هاوق ىلع اظفاحم يقب هنإ .ةثيدحلا يتارابتخا عيمج ىلع هعلطأو هروزأ ٍئدوع دنع
 هنأ امك نييكريمألا ىلع عقو مظعأ هتوصل ناكو «هتايح نم ةقيقد رخآ ىلإ ةيلقعلا

 ءاسؤر نوبري نيذلا مهنأل ةيروهمجلا ءاسؤر نم لجأ اندنع سرادملا ءاسؤرو :انه ءاقلإلا يف داز (1)
 .ماظعلا لاجرلا رئاسو تايروهمجلا



 عوضوم ف ملكتي داع امدنعو .يحلا يكريمألا ريمضلا ظفحل نيمألا مداخلا ناك
 .لحجو وأ لجخ نود ملكتي ناك يعامتجا وأ يبيذحت وأ يسايس

 اا لا :هل تلقف هلحأ اوندب رعش هيف اهرفاظأ 2 تبشنأ املبقو

 ِكِلَم #4 ميِجَبلا نْميلا## َنيِمَلاَعْلا ّبَر ِهَّلل ٌدْمَلاظ :هل تأرقو ةليمجلا ةيمالسإلا
 َتيِذَلا طاَرِص هك# َميِقَتسملا طاَرَّصلا ايها ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإو ُدْبْعَت َكاّيِإ 49 ِنيّدلا مو
 ةزيجولا ةالصلا هذمب بجعأ دقو (َنيَّلاَضلا لَو ْمِهيَْلَع بوُضغم ا ٍريْغ ْمِهِيَلَع تمعنأ
 ئطاوش ىلإ جحلا ىنمتي ًامئاد اذه يقيدص ناكو ءاننيب دهعلا رخخآ يه تناكو ًاريثك

 رهاوظلا نع ًاديعب ناك هسفن وه هنأل ةيباهولا ةكرحلا نم برقتلاو رمحألا رحبلا
 ءامظع هلاقام عيمج اكيرمأ ىلإ دوعأ امدنع مكيلإ لسرأسو (!)ةيكيناكيملا ةينيدلا

 . هتافو دنع ليلحلا لجرلا اذه نأشب نييكيرمألا

 اركف الو نييرادإ مايألا نم أموي انوكي ملو ةيحور ةشيع اشاع حيسملاو اذوب نإ
 ىلإ هلحأ يف هللا دم دقو ءًاميظع ًايرادإو ًايبن ناكف دمحم امأو «ةينيدلا ةايحلا امظني نأ
 جسني دوعس نبا اذ وه اهو «ةينيد سسأ ىلع ةيعامتجالا ةايحلا ميظنت نم نكمت نأ

 نيب قفوي نأل ىعسي وهو «مزعو مزحب ةوطح لك يف هننس عبتيو «هلاونم ىلع مويلا
 يف تايانج ال هنإ مكل تلق اذإ ًايلاغم تسلو .ءارغلا ةعيرشلا نيبو ةيعامتجالا ةايحلا

 ةعساولا هللا دالب يف نوبرضي لزألا ذنم اولازام نيذلا ودبلا نأو «دوعس نبا ةكلم
 لاغشألاب نولغتشيو «ةتباثلا تويبلا نونبي هدهع يف اوذخأ ًاضعب مهضعب اوزغيو

 «ةيمحم دالبلا يف ةراجتلاو ءأبتتسم حبصأ تاقرطلا يف نمألا نأ كش الو .ةعفانلا
 .ةددحم تايحاحلا راعسأو ءنومضم جاحلا لامو

 دوعس نبا ىّيحيلف

 عاجرإ ىلإ يمرت يتلا ةيباهولا دوعس نبا ةكرحك ةكرح معدت يتلا ةسامحلا نإ

 ةيمالسإلا تاداعلا عم نايحألا ضعب يف ضراعتت أميدق هيلع ناك امك فينحلا نيدلا
 ةريثك ءايشأ اومده دق مهتسامح يف (ناوخإلا) ىرن نأ بيجعلاب سيلو ؛ةرضاحلا
 دقو ةسدقملا دالبلا هذه ىلإ دوجحي نيذلا جاجحلل ىيد ىنعمو ةيخيرات ةميق تاذ

 .ةعنصلا نيد نع دعب ةرطفلا نيد فرع نم لكو ؛ةينارصنلا ةسينكلا ديلاقت اذهب ينعي (!)



 ةكم ىلإ نيمداق اوناك امنيب (!!نميلا نم جاح فالآ ةعضب مهتسامح ءانثأ اولتق

 كلذ عمو .ناوخإلا وحن ةئيس تناك مهتين نأب مهلمع نع اورذتعاو ءجحلا دصقب

 ةلاحلاف دوعس نبا رمع يف هللا دم اذإو ؛لاث يد نم نيمحا نآلا لاوحألا نإ كشال

 نم اهطاشن ةَدمكْيَنِف برعلا نيب رثكأف رثكأ رشتنت 50 ةيعامتجااإلا حورلاو ًامدقت دادزت

 .هحور نم دوعس نبا دعب

 ىلع يوتحي يملع عمجم امنأك يهو فيصن دمحم ديسلا راد يف ةدج تلزن
 ققحم ملاع فيصن دمحم ديسلا و اهفارشأو ةدج باطقأ عيمج همؤي ةرماع ةبتكم

 دقو قكم ىلإ مهباهذ لبق ءالبنلاو ءاملعلا نم ةدجيب رمي نم عيمج هروزي فيرش لحرو

 ناونع مهعيمج ناكو «ةدئاز ةحارصب مهعم تملكتو نيريثك سانأب هدنع تعمتجا

 دعبو «مايألا هذه يف زاجحلاب ةايحلا ريس ةقيقح ٍنومهفأو ءيلع فطعلاو يب فطللا
 يتحار نأ هسفنب دكأتو يب بحرو ةكم نم لصيف ريمألا وم ءاج ةهدج+ ىلإ يلوصو

 ممسقلا يبرعلا ءانغلاو ةينطولا ديشانألا ٍقوعمسيل نيريثكلا اوعدأ تنك ليللا يف

 ديسلا راد ىلع أمئاد ناددرتي ناريرض ناخيش نيدشنملا ءالؤه نيب ناكو .ثيدحلاو
 ةياغ يف ناك امهليترت لاقي قحلاو «نآرقلا ليترت ًارارم يناعمسأ دقو ءفيصن دمحم
 فزاعم لمعتسي نأ الو ًايداع ءانغ ينغي نأ دحأل نويباهولا حمسي ال .عادبإلا
 هوبلجي نأ ةداعلا تناك يتلا لمحما بلحج نم نييرصملا جاجحلا اوعنم دقو «ةيقيسوم

 ضعب يف يعم اوحماست دقو «نآرقلا ليترتل نوضرعتي ال مهنكلو (7جحلا ىقيسوم عم

 يف مهريس ءانثأ ةلفاقلا لاحر نم ةادحلا اهدشني يتلا ديشانألا ضعب لفاوقلا باحصأ
 . ةيدابلا

 دوعسلا نبا نم اهعازتنال ريسعلا يف راثأ دق ناك أنيسح كلملا ن أ ةثداحلا هذهل حيحصلا ببسلا (1)

 نم ددم مهنأ ناوخإلا نظف نميلا 0 لصو ناوخإلا نيبو هراوث نيب لاتقلا ءانثأ يفو يسيردإلاو
 نميلا نم مهنأ اوملع امل اونزح مث «ةيماح أران مهولصأف مهبرحل هراثأ يذلا ضياع نبال نيسح كلملا
 .هتعامج نم ناوخإلا هذخأ دق ناك ام عيمج هيلإ درو ىيحي مامإلل دوعسلا نبا رذتعاو

 ةدج يف اهوكرتف ةيركسعلا ىقيسوملا فزاعم باحصتسا نم لمحلا سرح اوعنم مهنأ باوصلا (2)
 لمحملا ةدوع دنع رصم ىلإ مهعم اهوداعأو



 هنكلو ,هتلباقم نم نكمأ مو (!)ةيدابلا فرط ُُق ةدج ترز موي دوعس نبا ناك

 عضبب يرفس لبقو «يلع هفطع نع اهعيمج منت تايقرب ةدع يل لسرأو فطلت

 حصفأو ؛هلاغشأ ةرثك اهيف يل برعأ هنم ةيقرب ةرخابلا رهظ ىلع انأو تذحأ تاعاس

 مكحلا ةفد ةرادإ يف هنودعاسي نولماع لاحر هلوح دحجوي ال ىحي مامإلاك دوعسلا نبا

 ااا يل رب او كارم ترالت يلع ىعب نقر .ءيش لك ف هسفن ىلع دمتعي وهف

 ميظنتو ناوحإلا دوؤش ف يف رظنيلو اهروزيل ةنسلا هذه بهذ كلذلو دخن ضرأ

 .مهلامعأ

 يسونسلا دمحأ ديسلا

 ةلباقم يف يتبغر هذه يتلحرب مايقلا ىلع ينتلمح يتلا بابسألا ةلمج نم ناك
 يف ةصروب يف هيلع تفرعت يذلا تيصلا رئاطلا يسونسلا دمحأ ديسلا ميدقلا يقيدص
 تالحرلا مهأ نم اهلالخ يف هيلإ تفرعت يتلا ةلحرلا كلت تناكو 1919 ةنس فيص
 .ملاعلا اذه يف امب تمق يتلا

 ةيسفن سردأ ًامئاد تنكو ضرألا هذه يف ةديدع 3 تمق ينإ تلق

 بيذهتلا يديأ اهغلبت مل يتلا لوقعلا ضعبب ًارارم تبجعأ دقو ا يف رشبلا
 تناك مهلمع ةعاس مهتلباقم نأ ورغ الو لوقعلا هذه باحصأ نم ًاريثك تلباقو

 .ةرونملا ةنيدملا يف ناك هنأ باوصلا (1)
 1927 ةنس رياني 20 يف ردص يذلا يروسلا تامالعتسالا بتكم تاغالب نم 310 غالبلا يف ءاج (2)

 ةدج نم بتكملل هتلاسر يف دوعسلا نبا زاجحلا كلمو نيارك رتسم نيب اتلدوبت نيتللا نيتيقربلا صن
 :اهصن اذهو رياني 10 يف ةخرؤم

 نيارك رتسملا ةيقرب
 نم ةوافحلا نم هتيقال امل نانتمالا ميظع مكتلالجل مدقأ نأ مكدالب حربأ نأ لبق ةلالجلا بحاص يل حمسا

 هيلإ عرضأ يننإو فيصن دمحم ديسلا اميس الو ةرقوملا مكتموكح لاجر لبق نمو ميركلا مكلجن لبق
 .ةماع نيملسملاو ةصاخ مكبعش فوفص ديحوتل مكقفوي نأ ىلاعت

 نيذلاو دئاز مامتهاب ةديجملا مكلامعأ نوبقاريو هللا ةعاطإ ىلع نولمعي نيذلا عيمج ىلع نوفطعت مكاسعو
 اذه يف ةسدقم ةليلج تامدخ ةعساشلا هئارحصب ب ملاعلا دسافم نم مصتعملا ميركلا مكبعشل نأ نوفرعي

 لوبقب ماتكلا يف اولضفتو:«ةيئاشأ لك نم ملاعأل نيب: هرشنو حيحصلا نيدلل نايك ظفخ. يهو الأ ايندلا

 .مارتحالا قئاف

 نيارك رتسملا ةيقرب ىلع كلملا ةلالج باوج
 ربكأ اذهو اهحاجن يف مكتيغرو انتمأ وحن ةفيرشلا ةفطاعلا هذه مكيف ييحأو انب مكنظ نسح ىلع مكركشأ

 اننكمت مل فورظلا نأ فسآ ينإو ؛هديؤيو قحلا يلعي نأ لأسأ هللاف مكئدابم ومسو مكتريرس ىلع ليلد
 .ًاديعس ًأارفس مكل ىنمتأف مكتلباقم نم



 لب ال ةرذ لكو رافقلاو يفايفلا باحصأ نيب الإ ومنت ال لوقعلا هذهو عادبإلا ةياحت

 لكل ةساسحو ءامتاذ يف ةيح يه صاخشألا ءالؤه غامد ايالخ نم ةيلخ لك
 دمحأو .اهتاجاتنتسا 2 ةميكحو ءاهماكحأ ذيفنت يف ةعيرسو ءامل ضرعي ضراع

 ةهرب يف نكمت هنأ كلذ ىلع يليلدو «ةرينلا لوقعلا هذه باحصأ دحأ وه يسونسلا

 نايلطلاو ةماع ءافلحلا عنم .فارطألا لك نم رافقلا امب طيحت ةكلمت داجيإ نم ةزيجو
 نأ رطضاف ىمظعلا برحلا دعب هلهأو هدالب ىلإ ةدوعلا نم ريبكلا ميعزلا اذه ةصاخ

 نم ههحجو ىلع امئاه اذه انموي ىلإ لازي الو ءارحصلاف ةيروس ىلإ ةيكرت نم بهذي
 وهو «دحأ هب متهي ل ديدشلا فسألا عمو (!!هتلئاعو هلهأ نع ًاديعب دالب ىلإ دالب

 هارأ نأ تيأرف دوعس نبا ضوافيل ةدحج ىلإ هلامع دحأ لسرأ دقو ريسعلا يف مويلا

 ينتلمح يتلا بابسألا ةلمج نم نإ ًاقباس تلق ينأل يسونسلا رابخأ ىلع هنم علطأل
 كلذ لباقأ نإ يل نذؤي مل نكلو ؛ميظعلا لحرلا اذه ةلباقم يه ةلحرلا هذه ىلع
 ميظعلا لحرلا اذه نأشب ةيمالسإلا تاموكحلا ضعب تمتها ول اذبح ايو .لوسرلا
 .هدالب نم وه مرحو هتماعز نم مرح لق هبعش ماد ام

 دصقلا ناكو رمحألا رحبلا نم يبرغلا ئطاشلا ىلع ةعقاولا يناوملا ضعب ترز
 نم اهيلإ اوتأي نأ جاجحلا داتعا يتلا ةميدقلا (نكاوس) ةنيدم ةدهاشم ةرايزلا هذه نم

 مويلا اهنكلو ةميظع ةيراجت ةدلب ًايدق تناكو ةكم ىلإ اهنم اورحبيل ةيقيرفأ بلق
 كلذو «نابرغلاو موبلا اهيف قعنت ىتح اهيلع نينسلا ضعب رمت الو .ةيواح ةيلاخ
 لصأو شقلا نم ناتيرق نكاوس يف دحويو ءامل عوصمو نادوس روب ةمحازم ببسب
 ءمهدالب ىلإ الو ةكم ىلإ ال اولصي ملو قيرطلا يف اوعطقنا نيذلا جاجحلا نم امناكس
 نونقتي مه الو مهل ةعانص الو ةعارز الف مهيلع ةيداب ديدشلا رقفلا تامالع تناكو

 .كامسألا ديص لحاسلا لهأك

 لآ ثيح ريسع ىلإ رفاس مث هاوثم زيزعلا دبع كلملا مركأف ةمركملا ةكمب هلحر ىقلأ دق ناك (رانملا) (1)
 ريسع دالب تلعج يتلا ةمركملا ةكم ةدهاعم ساسأ عضو يذلا وهو ىبرقلا يوذ نم يسيردإلا
 .دوعسلا نبا ةيامح تحت اهءارمأو



 نميلا ىلع مالكلا

 ءاعنص ىلإ ةديدحلا نم

 بابسأ عيمج مامإلا 5 دعأ دقو ءاعنص ءانيم ةديدحلا ىلإ عوصم نم تبهذ

 ةيمالسإلا ةيناميلا دالبلا هذهو .لابقتسا نسحأ ةديدحلا مكاح ينلبقتساو ةحارلا
 امك اهيف ةايحلا زارط لازي الو يلامشلا بطقلا نم رثكأ ملاعلا نع ةيوزنم ةبيجعلا

 .دحب ف هنع اريثك فلتخي هنكلو نينسلا تائم لبق هيلع ناك

 لاغبلا نأل لاغبلا انتلحر يف انبكر ةديدحلاو ءاعنص نيب ةيلاع لابج دوحول
 ةديدحلا نم انرفس ىلع ىضقنا ام دعبو .لامجلا الو ليخلا كلست ال ثيح كلست
 يف ءانبلا ةسدنه نع ايلك افالتحا فلتخت نميلا ف ءانبلا ةسدنه دهاشن انأدتبا ناموي

 .نايدولاو لابحلا نوطب يف نبلا رجش لوقح انقيرط يف اندهاش دقو زاجحلا
 ةريثكلا اهذفاون لدتو «ةليمجو ةنقتم ةنيدملاو ةكمو ةدج يف ءانبلا ةسدنه نإ

 ىلعو «ةفايضلل موقلا بح ىلع ةلوهسب قلغتو حتفت يتلا ةريبكلا امجاوبأو ةعساولا
 اهارق ةلزع ىلع لدت يتلا نميلا سكعب «نمألا طبض ىلإ مهليمو ةيندملا يف مهتقارع
 ىلع ةبوعصب الإ اهيلإ ناسنإلا لصي ال يتلا ةرعولا ةيلاعلا نكامألا يف اهدارفناو
 ةينبأ هبشتو (!!نمألا بابتتسا مدع ىلعو اضعب مهضعب وزغ نم نييناميلا فوح
 يناثلا رودلاو ؛«تاناويحلل صصخي اهنم لوألا رودلاو «ةنيصحلا عالقلا ىرقلا هذه

 راودألا امأو «ءاوحلا الو رونلل ذفانم نيرودلا نيذه يف دحوي ال و «ةريخذلاو بوبحلل
 داكي ال ًادحج ةريغص اهذفاونو نكسلل صصختف قوف امف نانثا ةداع يهو ةيقابلا
 اذه ىلع تينب ةينبألا كلت نأ لدت لامعألا هذه عيمجو ءرونلا الو ءاوملا اهنم لخدي

 .سفنلا نع عافدلا دصق لكشلا

 ًافالتخا ضعب نع امهضعب فلتخي زاجحلاو نميلا نيرطقلا نأ مولعملا نمو
 ةعفترملا لابحلا هيفف نميلا امأو «ةرفقم ىراحصو ةعساو لوهس زاجحلا يفف ًاميظع
 زاجحلاف ءاميظع افالتخا امهيف ةيعامتجالا ةايحلا فلتختو (©ةضفخنملا نايدولاو

 .نورق ةعبرأ اولظ نيذلا كرتلا نم نميلا لهأ فوخ رثكأ ناك امنإ :رانملا (1)

 تابنلا ريثك رطق نميلا نأ نيرطقلا نيب قرفلا امنإو نميلا يف ام لثم نايدولاو لابجلا نم زاجحلا يف (2)
 .زاجحلا فالخ رجشلاو



 كسانم ءاضقل ايونس ةرومعملا فارطأ عيمج نم جاجحلا هيتأت نيملسملا رظنب سدقملا
 نم نييالملا ةحار نامض ىلإ ةرورضلا مكحب نيرطضم زاجحلا لهأ ىرت كلذلو جحلا
 ناكس عيمج هجو يف ةقلغم تلازامو تناك يتلا ةيناميلا دالبلا سكعب نيملسملا

 نوشخيو ضعب نم مهضعب ىشخي اهلهأو حايسلا وأ راوزلا اهيتأي املقو ضرألا
 نيمصتعمو شيعلا فظش نيداتعم مهارت كلذلف مهناريج مهل اهسدي يتلا سئاسدلا

 .لابحلا سوؤر يف عالقلاب
 دحأ ءاسملاب تللح امنيأ تنكو رفسلا لئاسو عيمج يل دعأ مامإلا نأ ىلع

 ةميدقلا تاناخلا ضعب يف لوزنلا ىلإ انايحأ تررطضا يننكلو امي يلوزنل ةدعم ةفرغ

 اهل ذفاون ال نكلو باوبأ تاناخلا هذهلو .سدقلاو ندع نيب لفاوقلا قيرط ىلع ةعقاولا

 ةلئاعلاب رخآلا مسقلاو تاناويحلاب اهنم مسق صصخ ةعساو ةفرغو ليوط رم اهيفو
 يل رطخ دقو تاناخلا هذه يف نودلوي دالوألا نم ًاريثك نأ يهيدبو .ناخلا ةبحاص

 .تاناخلا هذهك ناح دوزم يف دلو حيسملا نأ اهتيأر امدنع

 ولعت تاقرطب انرمم دقو ةياغلل ةليمج ءاعنصو ةديدحلا نيب ةيعيبطلا رظانملا نإ
 ىلإ انلصو دقو «ةراح ةقيمع نايدو يف انلزنو رحبلا حطس نع مدق فالآ ةعست

 رادلا ىلإ انلصو راونألاب ءاضت ال عراوشلا تناك املو «ةرغ نيح ىلع ليللا يف ءاعنص

 ىتلا رادلا امأو ءانل دنجللا راونأ ةنوعم نم ناك ام ىلع ةديدش ةبوعصب انانكسل ةدعملا

 اهتحاسم غلبت ةقيدح اهيفو ًاديح ًاثيدح ءانب نيينبم نيرود نم ةفلؤم يهف امك انلزن
 (150) غلبمب رهشأ ةعضب ذنم تعيب رادلا هذه نإ :انل ليقو ؛ضرأ نادف نم رثكأ

 يف انوقفار نيذلا دونحلا ضعب انربخأ دقو .ًايرصم ًاهينج نيثالث يأ «يكريمأ لاب
 لوانتيو رهشلا يف نييكريمأ فصنو نيلاير غلبي ابتار لوانتي مهنم يدنجلا نأ قيرطلا
 ءزبخلا ريغ ًابيرقت دنحلا لكأي الو «مارغ ةئامعست امتزو غلبي ال زبخلا نم ةفغرأ ةثالث
 هنوخبطيو محللا نم ًائيش نوعاتبيو ًانايحأ ضعب عم نوكرتشي مهضعب نكلو
 هذه ناسنإلا ىري نأ باجعلا بجعلا نمو ءعوبسألا يف نيترم وأ ةرم مهسفنأل

 داتعلاب قطنمتتو ةليقثلا قدانبلا لمحت ءاذغلا نم ةليلقلا ريداقملا اهوانت مغر دونجلا

 .عوجلاب ةرعاش وأ بعتلاب ةيلابم ريغ ةعساش تافاسم اهلحرأ ىلع ضكرتو ريثكلا

 لصألا يكرت وهو كب بغار دمحم وعدملا مامإلا رس ءانمأ دحأ موي تاذ انراز

 امي يل يتلا ةيكيرمألا سرادملا برق روفسوبلا يحاوض ف عرعرتو ةينيطنطسقلا يف دلو
 هئابرقأ ضعب نإ :هلاق اممو «ًاليوط ًاثيدح اهنع ينثدح دقو ديعب نمز ذنم تاقالع



 مامإلا ةرضح عم مائولا ةلاح ىلإ ينلخدأ ذإ يظح نسحل ناك اذهو ءاهيف اوسرد

 .ةميكح قيرطب اننيب طسوتي نأ هتعاطتساب ناكو

 هنإ :يل لاقف «ماركإلاو ةوافحلا ةياغ يف دارفنا ىلع مامإلا انلباق يناثلا مويلا فو
 ادع ام ناكأيأ ديرأ ام مسر ذخآ نأو ةيرحلا مامتب تئش ثيح بهذأ نأ يل نذؤي
 .ءاعنص يف ةيرحلا نم يل حمس ام ردق يريغ دحأل حمسي مل هنأو ؛.هصخش مسر

 تناك املو «ةكرحلا طيشن ةينبلا يوق هرمع نم سماخلا دقعلا لئاوأ يف مامإلا نإ

 نم هديب اهلك امنوؤش ةرادإ ىلوتي نأ يف ةبغرلا ديدش ناك ةعقرلا ةقيض همكح ةيالو

 ام لأسيل ءاشي نم هيف هدصقي سلجم يف حابص لك سلجي وهف .اهريقح ىلإ اهليلج
 بهذي هنإف كلذ ىلع ةوالعو .يواعدلاو يواكشلا عاونأ نم هيدل ام ضرعيو ءاشي
 «ةعاس وحن هيف فرصيف دنجلا نم عبات الو سراح نود ةماعلا نكامألا دحأ ىلإ ًايموي

 عمتسي ثيح ةيسمشلا هتلظمب لحر الإ هقفاري الو سمشلا تحت ًادرفنم نوكي دقو
 يماقم نيب هصخش يف عماج كلذب وهف ءهيلإ ةعوفرملا تاضورعملا يف رظنيو يواعدلا

 حيحصلا ىلع مامإلا ةلالس [نم] هنأ نم هذوفن ةوق ًادمتسم ًاعم ةفيلخلاو ناطلسلا
 .ةفالخلا

 ًالالج نأشلا ةريطخ ةعاس كلتف ةعمجلا موي دجسملا ىلإ هباهذ ةعاس امأو
 .عوبسأ لك ناحرهملا موي هنأل ,نوعمجأ سانلا اهملاعم ةماقإ يف كرتشي ءامكو

 بعشلا دحأ اهيدبي ةراشإ لقألف ةالصلا نم ًادئاع ةبرعلا يف ًابكار رمي امدنعو
 دادعتسا متأ ىلع هيف سانلا ىري رمأ يأب ىنعي وأ ضورعم يأ لبقتيل ةبكرملا فقوي
 .هل عوضخلاو هلوبقل

 ناكرتشي ام ًاريثكو ةعوطتملا نم دنجو يماظن شيج ةيناميلا ةكلمملا فو
 امب امب نوفنرتي ًاتايبأ نمضتي وهو ةنشح تاوصأب هيف ناجضي يركسعلا داشنإلاب
 . دهعلا ةميدق ةدوشنأ امنإ لاقيو ,ةسامحو ةوق نم اوطعأ

 ىلع ثيدحلا يل حابأو ةلماحملا ديزم هتلباقم نيح يل ىدبأ نإو مامإلا نإ مث

 ناك ذإ ءروهمجلا مامأ يب ةيانعلا طرف رهظي نأ ةمكحلا نم ري مل ء«صالخإلا ةياغ
 فافختسالا نم ءيشب لب ؛ميظعلا لالقتسالا ماقمب ظفتحي نأ هل يرورضلا نم

 هناطلس نإف «دالبلا نم ةيقرشلا دودحلا يف نيبصعتملا ةيبرحلا لئابقلل ةاعارم بناحألاب
 ةحسم اهيلعو ؛نيدلا قيرط نع اهئيحي دوعسلا نبا ريظن هتكلمم يف ةذفان هماكحأو



 يديز هنوك عم هنأل .جودزملا دحتملا مكحلا عون ةطلسلا يف ذخختي هنأك هيف ةدشلا نم

 بناج ىلع (!)هبعش ثلث نإف ةدعاقلا هذه ىلع هماكحأ رادمو ًايصخش بهذملا

 يف ىرغصلا تاماقملا ضعب لغشي نيعم ددع مهنمو ةنسلا لهأ نم رمحألا رحبلا
 .ةموكحلا

 بكارنصلا

 مهسابحناو مهتعقب يف مهئاوزنال مهنكلو ,ديدشلا رقفلا يوذ نم نميلا لهأ

 عاطتسُي فيك بجعلا هذخأيل ءرملا نإو .لاحلا هذمب نورعشي ال يحراخلا ملاعلا نع
 ةموكح ةماقإب نذؤملا دحلا ىلإ ىحبو نيينميلا ىلع بئارضلا ضرفت نأ ةقافلا هذه يف

 نم قذح ىلإ دئاع بير ال كلذ .ريبك ةكلمملا كلت ف شيح زيهحت يف اميسالو

 .ديرف مامإلا

 ىلع ةضورفملا رشعلا ةبيرض نم وه ةموكحلا تادراو مظعم نإ رهاظلاو

 مهرصعب ىقرتي دق رشعلا نأ يل اوحابأ سانلا نأ ىلع ءاهعاونأ ةماع يف تالصاحلا

 .نومقان نوملأتم كلذل محنأو ! عبرلا ىلإ مهيلع قييضتلاو

 ينابملا
 امأو «(راودألا وأ) قابطلا نم تس نع لقي ام نميلا ينابم يف ىرت نأ لق

 نسح ىلع لدي ام ليلقلا الإ رأ ملو ,لامجلا تافلاخم نم ةميظع ةجرد ىلعف ءانبلا

 ىنثتسي امنإو .مهئانغو سانلا سبالم يف مأ هداوم وأ ءانبلا ةئيه ف ناكأ ءاوس قوذلا
 هيف ام ىلع يبسنلا لامحللا نم ءيش هيف ودبي ًاددع اهنم نإف .عماوجلا ءانب كلذ نم

 خيرات عجري عماوجلا كلت ضعبو .لزانملا ءانبل ًافالخ مسرلاو ةسدنهلا ةطاسب نم

 ةينيطنطسقهلا نم اوتأ نيئانبلا نأ رمألا لوأل تننظ دقو «نورق ةدع ىلإ اهدييشت

 .مهسفنأ دالبلا لهأ عنص نم نيرمألا الك نأ يل اودكأ مهنكلو ءاهئانبو اهتسدنهل

 نم ةقحاسلا ةيرثكألا نأ باوصلاو .ةيقرشلا ةطبارلا نم اهانذخأ يتلا ةمجرتلا ةخسن يف اذك :رانملا (!)

 .اهيف ةيديزلا دوجو ردنيو نويعفاش لحاوسلا كلت ناكس



 سانلا ىلإ رعت

 ولما اردت وكلا يترايز ىلإ رداب ىتح ءاعنص يف ماقملا يب رقتسي دكي مل

 تاقبطلا نيب رشتني يرمأ ناك نميلا ةايح هوجو نم ًاهجو سردأ نأ تدرأ املكو
 لاحرو راجتلاو نيئانبلل ءاسؤرلا تلباقف :نأشلا كلذ ةعامج وأ دحاو ينيفاوي ناكف
 يخيراتلا ملسملا ةمس لمحي يذلا ريبكلا 0 يفو ءاملعلا اميس الو ةيركسعلا

 يف (يضاقلا) بقلو .ةديدعلا رارملا ترايزل لبقأ ىتح هغلبم فراعتلا اننيب غلبو مدقلا
 امك ملعلا بالط عيمج نم ةزاتمم ةفئاط ىلع ةداع قلطي هنإف صاخ ىنعم هل نميلا

 . لامشلا ف كلذك لمعتست (خيش) ةملك نأ

 مسقلا دسلا ةدهاشمل صوصخلا ىلعو أبس ىلإ ةلحرلا يف ةبغرلا ديدش تنك

 يذلا (سمش دبع) وه ةنيدملا هذه سسؤم نإ .اهوهزو اهبصخ ردصم ناك يذلا
 متف ىرخأ ةرايس بكاوك ةسمخو رمقلا اهيلإ فاضأ مث سمشلا وأ لعبلا ةدابع عدتبا
 ىنب دقو (أبس) ةنيدملا كلت لصأ ددعلا اذه ناكف عبسلا تارايسلا يأ اهددع كلذب
 نم اهلوح امو ةنيدملا ىحي ءاملا نم نازح هب أشني ثيحب نيلبج نيب ًاميظع أدس ًاضيأ

 ْ . ءانبلاو بصخلا امل بهيو ءاحرألا

 اهرواج امو ةنيدملا ىلع ءاملا ىغطف دسلا بناوج تعدصت ماع 1500 دعب مث
 . (نافوطلا) ثيدحل ًالصأ تناك ةثراكلا هذه لعلو ىرقلا نم ًاريثك رمدو دالبلا نم

 يل لاق هنأ الإ بلطأ ام لك يئاطعإ ىلع صرحلا ديدش هنأ عمف مامإلا امأو

 نع دعتبت ال أبس نأ عمو ؛«تاليحتسملا نم ةلحرلا هذه نإ :ةينمألا هذه نأش يف
 دشأ ذختأ نأ دعب الإ اهيلإ باهذلا نم نكمتي مل وهف اليم 75 نم رثكأ ءاعنص
 نودعي (ميمذلا) بصعتلا نم بناج مظعأ ىلع ةيحانلا كلت لئابق نأ امل طايتحالا

 نونذأي الف ةميدقلا ةمصاعلا كلت راثآ نم يقابلا سدقملا ميظعلا زنكلا سارح مهتاوذ
 تبهذ ةيناملأ ةثعب نإ :مامإلا يل لاق اممو ءاهنم برقي وأ همدق أطت نأ يبنحأل

 . اهاجر نم دحأ ىلع ودبلا قبي ملف ةيملاعلا برحلا لبق ةيحانلا كلت يف ثحبلل



 :هرفس نم مامإلا نبا عوجرل لابقتسا ةلفح

 دهع يلو مامإلا نبا ءيجم أبن درو ىتح مايأ ةدع ءاعنص يلوزن ىلع ضقني مل
 ف دنجلا نم ةقرف سأر ىلع نينس ثالث اهنع ًابئاغ ناكو .دحاو موي دعب هتمامإ
 امهادحإ نيتبعش ىلإ قيرطلا بعشتي ثيح (ةدعص) يأ دالبلا نم يلامشلا مسقلا

 . نأش تاذ ةثداح عبطلاب هتدوع تناكف ءدحجب ىلإ ىرخألاو ةكم ىلإ هجنت

 شيلا اميسالو يلاهألا رثكأ عم ةنيدملا نم لايمأ ةسمخ دعب ىلإ تحرخف

 لدي امم لافتحالاو لالحإلا يف لاقي ام نسحأ ىلع ميركلا مداقلا لابقتسال انفقوو
 ةدس يقتري امنإ مامإلا نأ كلذ بعشلا ةماع دنع باشلا كلذ ةناكم وم ىلع
 .صاخ عامتجا يف دالبلا خويش نم ءامظعلا باخختناب مكحلاو ةمامإلا

 .ماركأإلاو ءافتحالا اذه هل قح ءايحألا ةينب دحأ مكحلا يف هدهع يلو ناكاملو

 لئالدو مزعلاو مزحلا لياخم هيف تمسوتف هترز مايأب ريطخلا ريمألا كلذ مودق دعبو
 هدلاو ةيصخش نم فعضأ ةروص ىلع اهنكلو ةباذح ةيصخش ىلع لامعألا يف دجلا

 . ميظعلا

 نميلا دوهي

 محب صاخ يح يف نونكسي مهو دوهي ءاعنص يلاهأ نم ركذي أامسق نإ
 يف مكاحلا نكلو .اودارأ ثيح اهيف نكسلاب مهل نذؤي ناك ايضم نينرقل ممنإ نولوقيو
 ءاضقل اًؤاش نيأ فاوطلاب مهل حامسلا عم مهنأو .لصفلا كلذب رمأ نيحلا كلذ

 .باودلا نم ريمحلا ريغ بوكرب مهل نذؤي نكي مل لامعألا
 مهتيأرف مهدباعم ف مهينابر تلباقو ةديدع ًارارم كانه دوهيلا يح ترز دقو

 ىلع ضبقلاو قذحلا نم اوتوأ ام لضفب مهنكلو ةقافلا لهأ نم مهينطاوم رئاسك
 ام عم ماكحلا فطع نم ًائيش مهليني ام مهناوخإ نم ًائيش ىقرأ مهارن فرحلا ةمزأ

 يدوهيلا نيب ةقرفتلا كيلع رسعت دقو .ةيبهذملا ةقرفتلا ىولب نم نيملسملا نيبو مهنيب

 .هل ًاراعش هذاختا هيلع متحتي رعشلا نم قراف الول يبرعلا ملسملاو

 لاق «نميلا يف مهروهظ لوأ اميسالو دوهيلاب قلعتت ةيخيرات ةلأسم كانه نإ مث

 (مراي) نأ ىوريو خيراتلا رجف ذنم نميلا يف اوناك دوهيلا نإ :خويشلاو مامإلا يل



 نأ ىلع ةيبرعلا نع ةيربعلا لصف ةنس يفلأب حيسملا لبق كلم يذلا كلملا برعي

 .ًابيرقت حيسملا لبق 200 ةنس ميلشروأ نم نميلا ىلإ اوتأ دوهيلا نإ نولوقي نيينابرلا
 ىرقلا رقحأ يف ىتح ًادوهي دجأ بونجلا وحن نميلا يف بهذأ ثيح تنكو

 نم ةينبم رقفلا يف ةياغ ةيرق ف تيقل كا يتشهد ثععاوب نم ناك دقو ءاهرذقأو

 ملف ءًاغئاص اهيف لغتشي امب سأب ال ةلاح يف نينس ثالث اهيف هيلع ّرم ًايدوهي شقلا

 ءايندلا دالب نم ةيرقلا كلت لثم يف ةغايصلل قوس دوحو نكمي فيك يل يلجني نكي
 يهو محتدئفأ يوهتست ةدحاو ةنيزب نوعلوم نيينميلا نأ تملع امل رمألل تنطف ينكلو

 .غايصلا عنصب ةهومملا وأ ةنيزملا دامغألاو ضباقملا تاذ ةينحنملا رجانخلا

 ةينارمعلا مامإلا لامعأ

 هنإ :لوقي وهف كلذ عمو .زيزعلا هشيج وه مظعألا مامإلا مه نأ حضو دقل
 دودحم ليئثض سايق ىلع كلذ نأ قحلاو .ميلعتلا رمأب مامتهالاو ةيانعلا ريثك
 لغشب موقي نأ ةنيدم مكاح لكل رماوألا ردصأ هنإ :يل لاقف .ًاضيأ قرطلا حالصإبو
 ماكحلا ضعب نأ رهظيو ؛همكح قاطن يف يتلا قرطلا حالصإب قلعتي ةنس لك نيعم

 ندع ىلإ انقيرط يف انكو (يرابكلا) روسجلا ءانب عم حالصإلا اذه نم ًائيش اوتأ
 رظن نسحو قذحي تينب دق نوكت نأ دبال ةميدق قرط نم راثآ نيياحألا يف كلسن

 قرط ىدحإ ىلعو بونجلا وحن انرفس يو .ليق ام ىلع ةنس يفلأ وحنب مالسإلا لبق
 ةرثك انتشهد ثعاوب نم ناك ميلشروأ ىلإ ندع نم ةيتآلا مدقلا يف ةقرغتسملا لفاوقلا
 ريمحلا وأ لامجلا نم ةريغص ةلفاق طسو رمن انك ام ًاريثكف ةراجتلا راثآ نم اندحو ام

 كلت بابسأ نم نأ رهاظلاو .ةرعولا ةيلاعلا كلاسملا قلستت يهو لاغبلا وأ
 نودصقي نيذلا بناجألا ىلع كلاسملا ةبعص اهولعجي نأ وه قرطلا يف تاريسعتلا

 .تاهجلا كلت

 مامإلا عادو # يمالك نم

 ةقلعتملا نوؤشلا نم ريثك يف انملكت عادولا لبق مامإلا عم ريحألا يثيدح يف
 ردق نميلا ف دحوي هنأ ركذف هل ام ةمدخ هيف عيطتسأ ًائيش دجأ نأ ىسع هدالبيب



 تايندعملا يف عساولا ملعلا لهأ ىلع لوصحلا يف بغري هنأو ةنيمثلا نداعملا نم رفاو

 .اهيف دوجوملا سردب اوموقيل

 تاودأ نم مهدنع نم ىلع ًاريثك اوديزي نأ ءارقفلا ءالؤه ىلع ًادج رسعي هنإ
 نإف .ىئريو هل فسؤي ليبسلا اذه يف ةقيمعلا دوهجلا نم هنوتأي ام لكو .ةنيزلا
 امأو «نوللا رضأ أريغص ًاقذِع هسأر ءاعو يف لكشي نأب عولولا ديدش كانه يدنجلا
 الإ مهيدحت امو ةلينلا ىلإ نو أجلي ام ًاريثك لمجتلا ةدايز يف مهتبغرلف ءاسنلاو لاحرلا

 (ةدعص) يف نأ انأبنأ مامإلا عم نآلا فلتؤملا قباسلا (ةدعص) مكاح نإ

 لاحرلا امهيف كرتشي صقرلا نم نيعون اوصقري نأ نورق نم سانلا داتعا اهلوحو
 .برغلا لهأ صقر نم نيرخآ نيعون ناهبشي ءاسنلاو

 :دوهيلا ريغ لئابقلا وأ بوعشلا نم نارخخآ ناعون نميلا ف دجوي
 سانجألا صلخأ نم وهو (نطقي) وأ ناطحق ةلالس نم هنأ معزي (امهدحأ)

 «ةهبجلا ضيرع موقلا ةعبر ؛ةيحللا مداع «سأبلا يوقو «لكشلاو ةينبلا نسح «ةيرشبلا
 نولقي ةليبقلا هذه داحآو .رادقملا يف فالتحا ىلع يساحنلا نوللا ىلإ هدلج ليميو
 ندع ىلإ نوبهذي نيذلا مهيمدقمو مهخويش نإ ىتح ةئيبلا مكحب سبالملا نم
 .ضرغلا اذهل ةعونصملا سبالملا نم ءيش ةدايز ىلإ ًارارطضا نورطضي

 ىلع هارتو لامجلا نم ةحسم هيلعو ةماق لوطأ هناسنإف :يناثلا سنجلا امأو
 نم لك يف ةدحاو ةيوجلا ةرارحلا ةحرد تناك املو .سبالملا ريثك ةيحللا لماك بلاغلا

 ةيرذ نم هنإ لاقيف يناثلا سنجلا اذه امأو " ءاستكالا قبست ةنيزلا نأ وهو" بعشلا
 .ناكرتشم دوهيلا مدو همد نأو لامشلا نم ىتأ هنأو «ليعامسإ

 لمعلا © ينميلا ةمه

 هدكب هجاتنإ ةدايز هنكمي ةرضاحلا لمعلا ةدع نم هل رسيتي امب ىنميلا نإ

 هلامب يكيرمألا نوك ةلاح امبورغ ىلإ سمشلا قورش نم دتمي يذلا لمعلا يف هحدكو
 ةوق نم 250 لداعيام وأ ًاناصح نيعبرأ ةوق هتوق ردقت تاودألاو ةدعلا قوفت نم



 اذه يف راحيل برغلا ةايح داتعا نم نإو .ةبسنلا هذه ىلع هلمع جاتن نوكتو ينميلا

 لاوحأ ثيح هتئيبك ةئيب يف اوشيعي نأ نميلا لهأك بعشل ىنأتي فيك :وهو لاؤسلا
 اهقاشم لمحت نوعيطتسي فيكو «ناويحلاو ناسنإلل ةدحاو نوكت داكت ةايحلا

 !؟اهفظشو

 ةحارلاو ةشيعلا لئاسو ةلق عم نيشئاع مهارن هلك كلذ نم مغرلاب انكل
 .ةملؤملا ىوكشلا تارامأ مهنم ودبت نأ نود لمعلا بصنو

 شيعلا سؤب نم ةلاحلا هذه ف مهو نورقلا نميلا ناكس ىلع ىضقتنا دقلو
 كلذ عمو «ةشيعملا رومأ يف مهريغ ةلاح نم ًائيش نوديري ال ءاقبلا ةدام نم مهولخو

 جتنت اهدي نعو اهنم يتلا مهتموكحو مهضرأ نومحي نيضار نيعناق ةلمجلا ىلع مهارت
 .لاوحألا هذه مل

 تادعم لوقأ ال ىتح- ءانهلاو ةحارلا بابسأ دوجو عم يهف برغلا دالب امأ
 ًادبأ مهو مهلاوحأ نم مربتلاو يكشتلا نع نوعطقني ال سانلا ىرت -تارسملاو تاذللا

 مهل تحابأو ةصرفلا مط تحاتأ املك تاروثلا نارين داقيإب مايقلاو راجفنالا مدق ىلع

 .كلذ رادقألا

 ام لك ىلع هراثيإو لالقتسالا بحب نوفورعم ضرألا عيمج يف لابجلا ناكس نإ
 فظشو مهتئيب ةبسن ىلع سأبلا ةدشو ندبلا ةوقب نوروهشم ةايحلا رومأ نم هاوس
 يدوهي امهدحأ نيينعي نيلحر تيقل ينأ :رطاوخلا ىلع هعقوو هركذ نسحي امثو ءامتايح
 لابحلا كلت ىلإ نينحلا امهبلغ ماوعأ ةدع اهيف اماقأ نأ دعبو اكريمأ اراز ملسم رخآلاو

 دحولا اممب دج ذإو اهئامو اهئاومب ايذغو امتابل اعضرو اهيف ادلو يتلاو ةينميلا
 .رمعلا ةيقب نم امه بتكام اهيف ايضقيل عوبرلا كلت ىلإ ًاريخأ اداع مايملا مكحتساو

 ملف هوجولا نم هجوب الو لاحب كارتألا مكح نوقيطي اونوكي مل نيينميلا نإ مث
 نم رّدحت نم الإ ةفيلخ ال نأو يقيقحلا ةفيلخلا وه مهمامإ نأب داقتعالا نع اولوحي
 ."نوملعت ام ىلع" دايسألاب نوعدي ًاموق هيرارذ نم كانه نأ ىلع .يبنلا ةيرذ



 نميلا ف جالعلاو بطلا

 نم ًارفم دجي مل ملأب مهدحأ بيصأ اذإف .ةفورعم ريغ ًانايحأ امب ىوادتي يتلا ضرألا
 نأ ىلع .ءاود الو جالع الب عبطلا مكحب هبحن ىضق ءادلا ةيداع هتبلغ اذإو ؛هلمحت

 مايأ ةشبحلا دالب نم امب أ دقف (تاقلا) يه مهدنع اهلامعتسا بلغي هبشع كانه

 ناترجش اهيف رهتشأ ةنيدم رحبلا لحاس نم ةبرقم ىلعو .ًاضيأ ةوهقلا ةرجشب يتأ
 نيينميلا يف تنكمت دقو (ةوهقلا) ةرجشو (تاقلا) ةرجش امهو رمألا ئداب اهيف اتسرغ

 حادقأ يطاعتب ةذلو ةجمب هنوديزيو ءًاهبنم ًاغوضمم هنودعي ذإ (تاقلا) لوانتل تاعامج
 فاعضإ ىذأ نم تابنلا اذه يف ام عمو .مادملا سوؤك ىمادنلا ىطاعتي امك ثيدحلا
 دهتجي ركذلا قحتسي ال يذلا هرججأ ىلع يداعلا يدنجلا ىتح ينمي لك نإف باصعألا

 دنع نيئاكوكلا ةداعب انركذي كلذ نأكو .(تاقلا) لوانت ليبس يف ام ءيش داصتقا يف

 دالوألا ةدالو دنع

 امل دعاسملا ديحولا رمألاف .ةوسقلا ةديدش نميلا يف مألا ةدالو ةقيرط نإ
 ةرثك عمو ((!؟)ضاخملا ةدم ةسئابلا ةملأتملا نطب ىلع صقرت نمب نايتإلا وه ذئئيح
 دق هنإ :ةريبكلا ندملا ماكح دحأ يل لاق دقو .ًادج رفاو تايفولا طسوتم نإف لسنلا
 ةيداع ةرسأ ف ىتح راظنألا تفلتسيو ركذلا قحتسي ددع وهو ًايبص 22دقف

 .ةحصلا نم ةنسح ةلاح ىلع دالوأ ةينامت ةيانعلا هل تقبأ دقف كلذ عمو .ةيكيرمأ
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 لوألا قحلملا

 باتكلا ةحتاف

 ةبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ةديعسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحرلا هذه ةحتاف لعجأ نأ يدوب ناك دقف .دعب امأ .نيعمجأ

 ىبحي مامإلا نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ ةلالحلا بحاص ةرضح ةروص
 مل هنأ امك يل نذأي مل -فسألل ايو- هتلالج نكلو «نيدلا ديمح دمحم مامإلا نب

 روصلا هذه سيلو «هتروص اوذخأي نأ نميلا ءاعنص اوراز نيذلا سانلا نم يريغل نذأي
 اهتعضو ةيلايخ روص الإ تالحملاو فحصلا ف رخآلاو نيحلا نيب هتلالجل اهارن يتلا
 ال هلك كردُي ال ام نكلو «ليلق الو ريثك يف هتلالج هباشت ال يهو ءاهيعرتخم ةلّيخم

 «فيرشلا هدي طخ ةروص عضوب هتلالحج ةروص عضو نع تضعتسا كلذل .هلك كرتُي

 ىقبتل ةيئبسلا دالبلاو برأم ىلإ ترايزل ىركذ يل ررحي نأ هتلالج نم تسمتلا دقو
 ةيخيراتلا ةقيثولا هذه يل جّوتو هللا هظفح مركت دقو «مايألا رم ىلع ةيخيرات ةقيثوك
 اهتبثأ اذنأاهو «ةكرابملا ةلحرلا هذهل ةحتاف اهتلعجف ةعركلا هدي طحخخ نم رطسألا ضعبب
 .ةيلاتلا ةحفصلا يف فارغوكنزلاب

 بحاص ةرضح ىلإ عفرأ ةديعسلا ةيبرعلا دالبلا ف يتلحر فصوب أدبأ نأ لبقو
 يتلا ةيكلملا ةياعرلاو ةيانعلاو فطعلا ىلع ليزحلا يركش اهشرع ىلع سلاجلا ةلالجلا

 .نميلا يف يتماقإ ةدم لك امب ينلمش



 يناثلا قحلملا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 دالبلا نم اهيلإ امو برام ىلإ مزعلاب هللا هافاع كب هيزن زعألا مامهلل انذأ دق"
 ريغ ناكام ضعب انيلع ضرعو كلذ نم هلمأ ام غلبو هللا ظفح يف مزعو ةيئبسلا

 "انيدل مولعم
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 ثلاثلا قحلملا

 نيملاعلا بر هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ ةلالحلا بحاص يدلاو ةرضح ىلإ
 ديؤملا كب يفت ةداعسلاو لضفلا بحاصو «نيدلا ديمح دمح مامإلا نب ىحي مامإلا

 .مظعلا

 امتنأف اهنع ردص ظفل يأو تاملكلا اهنع برعت ال ةرخاز نوجش يسفن يف
 :رعاشلا لوق دح ىلع هازغمو هانعم

 هانعم تنأو ظفل رهدلا

 ليزحو تاكرابملا تابيطلا تايحتلاب امكماقم ىلإ مدقتأو اذمي يزتحأ

 .لالجإلاو رابكإلاو صالخإلا
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 نايدأو ماوقأو مالعأ

 نكامأ

 تاناويح

 فحصو بتك

 راثآو ملاعم

 تاحلطصمو تائيهو تامظنم

 نداعمو داوم
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 ةينآرقلا تايآلا

 344 0000000 ل ِناَق اَهْيَلَع ْنَم لك
 349 00 ِقاقآْلا يف اَنَتاَيآ ْمِهيِرْتَس
 417 0395 371 2 د: مكر قزو نم اولك
 417:395 394.391:3710000 ٌدَيآ مهيكسم يف اَبَسِل َناَك ْدَقل
 4180395371000 ِنيَتَتَج ْمِهِئَتَتَِ مُهاَنلَدَبو
 376 0000 ل لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ
 418.395:37100 ِرَعْلا َلْيَس ْمِهْيَلَع اَنْلَسْرَأَف اوُضَرْعَأف



 راعشألا

 352000000000 مالسإلا فيس
 57“ 2 نايبص اي زعلاو
 729: ع لبج اي مكيلع هللاب
 0-1020 ىعلاط اي كيلع هللاب

 14722020207 كودو انمامإ ىضق ذمو
 ا9- 040 0 اا نامزألا يف رحأت نئل
 188 كفوا انالوم رمأ فلاخي نم اي
 246 يعمم ىرشبلا اكذ اي كتدشن
 2/0000 0 يت ل وق وكب هاا يديشن أدباو الأ

 209 3 يومن يدْؤبَو ُةّنعَدَو
 355 نوضغ يف رونلا فجر
 3420200000 ما رضح يديس
 3430000000000 ل ايح اًبحرم اي
 ةكأا ١*٠ مالا ةلالس نم ليلاهبلاو
 352 نامزلاب عمسأ تنك دق
 420354 00 ل ناثدحلا نمأي نم
 دو سم كلملا ناك سيقلبل
 ةقخلا دلما سانلا يف انلثم نمف
 356+ يي نيسحت نز دمع قديس
 35620 6 0 مي انلماعب اّيح
 357222220202020 تعم ا مخل مزاع اي ريط اي

 365 0 ل لماعلاب اًبحرم اي



 ....مقأ عورشلا دنع

 هلامجلاب كيلع هللا اي

 هون ثمثعقععمم

 ةث.وثةةقم مثث

 هةق.مع
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 نايدأو ماوقأو مالعأ

 226 (ىجحي مامإلا نب) ميهاربإ
 39 (رماضلا ةريشع خيش) ريغصلا ميهاربإ
 1610 خايشلا يب ةهزبأ
 271 اع نا
 زيزعلا دبع كلملا - دوعس نبا
 162 61 خافيشلا ننابعلا وبأ
 263 يزوحلا نب جرفلا وبأ
 45  (ةديدحلا ءانيم ريدم) ميهاربإ دمحأ
 223 123 0 (ىضاقلا) ىسنآلا دمحأ
 435 4 (ديسلا) ىسونسلا دمحأ
 76 4 (قينارزلا ةليبق خيش) ىنيتفلا دمحأ
 251 :248 246 .244 6 (دهعلا يلو) ىبحي مامإلا نب دمحأ
 163 يدامح دمحأ جاحلا نب دمحأ

 278 (يدهملا مامإلا)
 نم ءفيرشلا) نيسح نب دمحأ

 214 (برأم فارشأ

 خياشم نم) بيّرغ نب ديعس نب دمحأ
 214 (برأم

371 5 



 ٍنايحضلا نيدلا ديمح مساق نب دمحأ
 (ديسلا) ىسبكلا دمحم نب دمحأ

 ليجع نب ىسوم نب دمحأ
 (ءاعنصب رجات) ةدصع هللا دبع دمحأ

 (ريشملا) ىضيف دمحأ

 (يدنج) لسرم دمحأ
 (ديسلا) مشاه دمحأ

 ايركر ىفصو دمحأ
 ةسرادألا

 رزالج دراودإ
 (ةليبقو ةقطنم) بحرأ
 دزألا

 (ىبحي مامإلا نب) ليعامجإ

 (يدامجلا
 (ديسلا) ىميدلا ليعامسإ

 ةمالساب كب ليعامسإ
 ةيليعامسإلا

 (ةليبق) ةرعاشألا
 نويرعشألا

 ىشعألا
 تيبلا لآ
 رادينسلا لآ

 مظعلا لآ

 يروخافلا لآ
 لضفلا لآ

 ريزولا لآ
 (برأم فارشأ نم ةليبق) دوعس لآ
 ناميعط لا

154 

]50 

13 

253 2 

403 2 

 2آ12

260 

228 

204 .203 .202 :,201 .200 0 

19 

170 3 

424 419 3 

226 

40 9 

2537 

291 0 

309 8 

40 

424 3 

424 +9 

64 

136 

213 

34 

309 

329 

411 9 

356 



 ضياع لآ

 ايناملأ

 ديمح ىبحي نب دمحم) روصنملا مامإلا
 (ىجحي مامإلا دلاو «نيدلا
 (نيدلا ديمح دمحم نب) ىبحي مامإلا

 (بألا) ىلمركلا يرام ساتسنأ
 زيلكنإلا

 رامنأ
 (يرصم رايط) اشاب سينأ

 (ةليبق) مونهألا
 ابروأ

 نويبوروألا
 تويليا

 نويلاغتربلا

 (يناملأ قرشتسم) راكرب
 ىليار نودوار درانرب
 ليكب

150 

288 .253 :»227 .128 .122 6 

152 151 150 9 

28 .24 223 22 .21 18 18 7 

2149 87 74 72 69 64 63 8 

173 156 .155 2.154 .]51 0 

187 186 184 182 151 8 

201 :200 .191 .190 189 8 

209 .208 .207 .204 .203 2 

.241 240 2237 220 219 15 

447 .434 410 303 2273 6 

449 

233 8 

24 

 .108 107 .93 76 74 73 كا

 126 :117 116 ل11 .110 9

58 2234 251 2263 299. 304 

5 306 307 308 309 445 

3 424 

262 

169 

302 .298 283 2263 238 0 

129 

431 

16 

403 9 

214 2 

271 170 8 



 سورلا -كيفشلبلا

 (أبس ةكلم) سيقلب

 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) دينحلا ونب
 ةيمأ ونب
 (ةقطنمو ةليبق) ربح ونب
 (ةليبق) نايبظ ونب
 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) دمحم ونب
 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) روهشم ونب
 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) لوبقم ونب
 (ةقطنمو ةليبق) ثراحلا ىنب
 ةعامج ىبب

 (ةقطنمو ةليبق) شيشح ىنب
 (ةليبق) رخص ىنب
 (ةليبق) نايبظ ىبب
 سبع ىب
 (ناينابلا) ناينبلا

 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) ةرداهبلا
 اذوب
 ل
 عم

 (كارتألا) كرتلا

 (فلؤملا دلاو) مظعلا ديؤملا كب ىقت
 (ينامثع لاو) اشاب قيفوت

355 354 .:343 .328 .321 3 

383 3368 .363 362 361 6 

424 423 405 398 395 6 

40 

161 

318 

379 0 

40 

40 

40 

325 

191 0 

318 

45 

331 

2329 

44 41 

40 

432 0 

423 3 

 72 63 60 59 5ةذ .47 .42 0

4 83. 88 92 93 98. 100 106 

4 115: 123. 136. 138. 139. 

 163 .153 ءلذ1 .150 .146 0

8 2240 256. 264 2268 272 

5 308 321. 341 388 

449 

0403 



 .ف دلوراه :لينولوكلا) بوكاج
 111110 .109 108 .40 9 (بوقعي

 يف اكيرمأ لصنق) كرابردول سمياج
 220 (ندع
 424 3 ادع
 352 ينارملا روفاك نب رفعج

 رزالج دراودإ < رزالج
 13 اشاب لامج

 14 وروغ لارنحلا
 360 :343 0 (ةليبق) مهج
 070 يزاملا فلخ نب مهج

 قولا قير فركناتتلا يجروج
 178 77 (ينورلا
 325 (شيواج) يندعملا ىبحي جاحلا
 2326:1770 .153 8 دشاح

 75 دشاح نب .. ىلع نب ملسأ نب ةجح

 245 (ةقطنمو ةليبق) روجح
 205 نايلع نب ملسأ نب روجح
 ةينويهصلا - ةينويهصلا ةكرحلا
 229 6 (ىبحي مامإلا نب) نسحلا
 369 89 7 (بلاط يبأ نب ىلع نب) نسحلا

 202 (ىسيردإلا دمحم نب) نسحلا
 فلؤم) ينادمحلا دمحأ نب نسمحلا

 200 (ليلكإلا باتك
 253 (بإ ةنيدمب مااح) لمج نسح
 281 اشاب اداد نسح

 27 كب ىنسح
 229 226 2 6غ ماعإلا قبو نينا



 (يلديص) ىضورلا نيسح
 يدركلا نيسح

 (ىضاقلا) رهطملا نيسسح

 (ديسلا) ميهاربإ نب دمحأ نب نيسح
 «فيرشلا) نمحرلا دبع نب نيسح

 (برأم فارشأ ميعز

 (زعتب ميقم ىكرت) شيواج نيسح

 (يدنج) يناحيبلا حلاص نيسح
 ةديدحلا لماع) رداقلا دبع نيسح

 (ءاعنصو
 أبس نب ريمح ...نب يدع نب روضح
 رغصألا

 ةيناطيربلا ةموكحلا

 (يدنحج) نابهذ دمحأ نب ةدامح

 ريم

 بشاوحلا
 ةميحلا
 (ريمألا) زيزعلا دبع نب دلاخن
 سابع يويدخلا
 رمحألا فلحخ

 (ىسورلا دفولا وضع) نيكلب هحاوخلا
 وضع) دوراسكا سيروم هجاوخلا
 (ىسورلا دفولا
 (ةقطنمو ةليبق) نالوخ

128 

76 

230 

164 

3714 

308 01 

]20 

349 

267 2264 2 

53 

115 112 9 

2100 

363 353 302 .290 .260 6 

424 419 .409 404 5 

346 338 328 2260 .164 7 

423 402 6 

309 :302 5 

236 :230 :170 154 .86 .81 0 

205 .204 ,200 .199 .197 9 

262 5 

4/0 

180178 7 

77 

170 169 .154 153 149 .92 85 

360 .354 352 329 .235 4 



 (ةليبق) رماع نبا نالوخ
 (ةليبق) ةيلاعلا نالوح
 ىكاطنألا رمع نب دواد

 زوردلا
 (ةليبق) مهد
 ةيبروألا لودلا
 ف ايلاطيإ لصنق :زيكراملا) يزويييد
 (ءاحملا

 (ندجح وذإ) ندحج اذ

 (ةليبق) نيسح وذ
 (ةليبق) دمحم وذ
 (دزي وذ) كزي يذ
 ىثراحلا دايز نب عيبرلا
 سورلا
 (ةليبق) ةلورلا
 نامورلا
 يسايسلا بودنملا» تنجيو دلانجير

 (رصم يف يناطيربلا
 (نيمأ) يناحيرلا
 (ةليبق) قينارزلا
 جونزلا
 (ديسلا) ىسيبكلا دمحأ نب ديز
 (مامإلا) ىلع نب ديز
 ةيديزلا
 دويزلا

 عيقوتلل ايبويثأ ثوعبم) وزوزت فاس

392 379 8 

351 

2325 

236 

35 

3219 

262 

249 

333 

10 

10 

3 420 

162 

 1501178 ت1

415 

168 

40 

281 0 

77 276 75 74 73 70 0 

290 0 

1530 

64 

]][0 

272 150 :82 72 64 63 .41[ 8 

309 .295 ,.292 .291 288 7 

352 



 155 4 (ةقادصلا ةدهاعم ىلع

 #28 حون نب ماس
 برعي نب بجشي نب سمخ دبع) أبس
 363 (ناطحق نب

 151 (جاحلا) يريبزلا نيدلا دعس
 352 نالوخن نب دعس

 نب كلام ينب وخأ) ورمع نب دعس
 334 (ديز

 شواشلا رصان نب دمحم نب دوعس
 326 (روتكدلا)
 ريتركس هلعل) اشاب راقفلا وذ ديعس

 32 (داؤف كلملا
 118 ديمحلا دبع ناطلسلا

 شيج ريمأ) يروخاف كب ميلس
 34 (ةديدحلا

 113 (ناطلسلا) ينوناقلا ناميلس

 137 (مالسلا هيلع) دواد نب ناميلس

 421 0 لاومتسلا
 90 اشاب نانس

 10 (ةليبق) ناحنس

 يلاو - يلاطيإ) ينيرب ساغ روينسلا
 129 (ةريسأ

 93 58 4 نويووبعلا

 دمحم نب مساقلا نب نسحلا نب دمحأ - ليللا ليس
 نيرك سلراش  نيرك زلراش
 84.27:.237:220 2 (0طهماعو ©58186) نيرك سلراش

 226 (ىجحي مامإلا نب) نيدلا فرش
 40 ىسيردإلا فيرشلا

 83 روضح نب مدقملا نب مدهم نب بيعش



 (فلؤملا مع) مظعلا ديؤم كيب قيفش
 نالسرأ بيكش

 (ةليبق) رمش

 عفاوشلا

 (ماشلا لهأ) ماوشلا
 ريزولا ميهاربإ نب نيدلا مراص

 نم رعاش) لاّيعلا هللا دبع نب حلاص

 (برأم

 خياشم نم) نادرج نب يلع نب حلاص
 (بر

 (ميري ف ةياهقم بحاص) ناولع حلاص
 (مامإلا ديبع نحو ماضفص
 ةينويهصلا

 لاموصلا

 (ةقطنمو ةليبق) رعيَّصلا
 (ةليبق) رماضلا
 نايلطلا

 ىماحلا اشاب هط

 ريدم) يسلبارطلا يدماحلا لداع

 (ةديدحلاب ميلعتلا بتكم

 ىبيشقلا ديزي نب دمحأ نب رماع

 ةلماع

 ةلدابعلا

 (ىحي مامإلا نب) سابع
 عيبرلا نب سابعلا

13 

228 

415 

288 287 73 72 64 63 40 8 

382 .309 .295 .294 .292 91 

03 

160 

259 

342 

314 

348 . 4 

204 

59 

283.141 138 7 

30 

318 

39 

.130 129 .128 .122 110 47 3 

435 .268 .230 .222 215 0 

208 

46 

351 

424 3 

309 

226 

161 



 (روتكدلا) ردنبهشلا نمحرلا دبع
 (ىضاقلا) ىفسويلا نمحرلا دبع
 دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع
 (كللا)

 ىسيردإلا دمحم نب زيزعلا دبع
 ةيدلب ريدم) يعارّشلا رداقلا دبع
 (ةديدحلا

 مظعلا رداقلا دبع

 (جحل ناطلس) لضف لآ ميركلا دبع
 لماع) نابكوك ليعامإ نب ميركلا دبع
 (لحاب
 (ىجاجنملا) هللا دبع

 (ىجحي مامإلا نب) هللا دبع
 (خيشلا) ىعلضلا هللا دبع

 (ىضاقلا) يرمعلا هللا دبع
 يرامذلا دهاحملا دمحأ نب هللا دبع

 (ديسلا) ريزولا دمحأ نب هللا دبع
 نم ؛فيرشلا) نيسح نب هللا دبع
 (برأم فارشأ
 رديح نب حلاص نب هللا دبع

 (برأم فارشأ نم «فيرشلا)

 ىعساولا ىيحي نب عساولا دبع
 ىسيردإلا باهولا دبع
 سمه دبع
 (خيش) جيه هدبع
 ناميعط نب دوعسم نب ديبع
 (ىمهجلا)
 (برأم لئابق نم) ةديبع

14 

381 

.200 .198 .191 190 189 8 

.218 .207 .206 .203 2202 01 

411 369 9 

202 

33 

17 

309 

55 

64 

226 

51 

320 222 :208 6 

149 

204 .203 .199 . 197 9 

388 4 

3214 
235 
202 
44 

246 

23208 

.41[ 403 389 378 374 0 



 نويناطحقلا برعلا

 يريمح ا ندح يذ نب ةمقلع

 (ىبحي مامإلا نب) ىلع
 (برأم ةزرفم ريمأ) ليعامسإ ىلع
 (خيشلا) ازيَحِيمْلا ىلع
 (زعت شيح ريمأ - ديسلا) ريزولا ىلع
 لدهألا .. ىبحي نب دمحأ نب ىلع

 (برأمب ملعم) مازح نب ىلع
 خياشم نم) لالحج نب نسح نب يلع
 (برأم

 خيش) يليعم نب نسح نب يلع
 (برأم خياشم

 خيش) يرحبلا نيسح نب يلع
 (ةبوحلا خياشم
 دالوأ يبرم) يمجعلا نيسح نب يلع
 (ىحي مامإلا
 خئاشم نم) راقع نب فيس نب يلع
 (برأم

 (ىضاقلا) يناميلا ىلع نب ىلع

413 2 

63 60 354 35 30 .23 22 4 

114 113 112 94 92 74 71 

:.140 2.130 .126 117 116 5 

.227 )2220 .180 .166 157 2 

305 .304 :272 .266 .242 3 

352 347 343 334 327 2 

382 0379 376 375 363 8 

423 .416 .403 400 395 8 

4133 

2042 

402 

226 

351 

333 

329 6 

15 

381 

314 

314 

359 

224 

2314 

149 



 216 (خيش) ىسيمخلا دمحم نب ىلع

 ةليبق خياشم خيش) يليعم نب يلع
 318 (ةديبع
 25 ناعنك ىلع

 نب دعس وخأ) نامعنلا نب ورمع
 2334 (نالوخ دعس

 354 سلاخ نب ورمع
 363 يدزألا رماع نب ورمع
 353 (كلملا) دنه نب ورمع

 415 (ةليبق) ةزنع
 309 لزاوعلا
 309 قلاوعلا
 424 3 ناسغ
 عماجلا تنب) فارزلا تنب ةمطاف

 45 (ةديدحلا يف ريبكلا

 نويبروألا- ةحينرفلا
 227 ١.128 :124 53 .44 28 3 اسنرف

 167 93 48 3 ثويشْنرفلا
 يسايسلا بودنملا) يبنللا تنوكسف

 40 (رصم يف يناطيربلا
 28 (ريمألا) دوعس لآ لصيف

 كلم) نيسحلا نب لوألا لصيف
 208 (قارعلا
 14 (كلملا) نيسحلا نب لصيف

 231  (فيرشلا) هللا راج ىلع نب لصيف
 186 ١ «ايلاطيإ كلم) وليئونامع ويروتكيف
 244 .119 .104 3 ىضورلا دئاق

 229 6 (ىبحي مامإلا نب) مساقلا
 نم «فيرشلا) نيسح نب دياق



 (برأم فارشأ
 (ةليبق) ارحقلا
 (ايبويثأ كلم) ىسالساليه يامادق

 يدايإلا ورمع نب ةدعاس نب نب سق
 (ةليبق) ِبْيَشُق
 ىيطقلا

 (1.5.1ستعطعلا) لشتوت لراك

 نيرك سلراش - نيارك

 (ةليبق) بركلا
 (نادنموقلا) درفورك
 ايلاطيإ ثوعبم) ينيرابساغ يريلافك
 (ةقادصلا ةدهاعم ىلع عيقوتلل

 رزالح دراودإ < رزالك
 نوتيلك
 يريمدلا نيدلا لامك
 (ةليبق) ةدنك

 ةكلم ثوعبم) هنايردا سيلنروك

 (ادنلوه
 (ىسنرف رايط) ريينلوم نويلينروك
 نانبل

5 
 ركاش دمحم نب فطل

 داع نب نامقل

 زيلوس بول
 نوتكسنمال دروللا

 (ةقادصلا ةدهاعم ىلع عيقوتلل

 نرفوك كام
 (ىسنرف رايط) ورلام

2314 

109 9 

154 

352 

351 

3209 

187 

318 

116111 

1537 

115 

362 

424 3 

211 

407 

228 .27 4 

424 3 

149 

419 

76 

116 

185 4 

237 

407 



 نم)و ةدارعلا ضوع نب توحبم

 3214 (برأم خياشم

 226 (ىبحي مامإلا نب) نسحم
 256 (يدنج) ينايسلا نسحم
 ناطلس) عنام نب يلع نب نسحم
 309 307 :304 ,303 2 (بشاوللا
 173 6 يلالج نسحم
 25 يديوسلا دمحأ دمحم

 ةطرش ريدم) اضر يدنفأ دمحم
 32 (ةديدحلا

 336 ازيحجلا دمحم

 ةمالساب دمحم نب ليعامسإ - ةمالساب دمحم

 315 بيطنخلا نيدلا ردب دمحم

 46  (ىضاقلا) يرجحلا دمحأ نب دمحم
 لماع -- ديسلا) ريزولا دمحأ نب دمحم

 253 (رامذ
 3225 ةيورلا نب دمحأ نب دمحم

 ىسيردإلا فيرشلا - سيردإ نب دمحم
 ةوجحلا يسبكلا نيسح نب دمحم

 303 (برأم لماع- ديسلا)

 246 (خيش) ىمعنلا رديح نب دمحم

 424 (وار) دلاخخ نب دمحم
 216 (خيش) ناوضر رهاط نب دمحم

 نم «فيرشلا) نمحرلا دبع نب دمحم
 375 4 (برأم فارشأ
 359 340 4 (و ىبلا) هللا دبع نب دمحم
 يسنآلا كلملا دبع نب دمحم

 149 (ىضاقلا)
 23213 (ىضاقلا) عوكألا ىلع نب دمحم



 (خيشلا) ناميعُط نب نسحم نب دمحم
 (ىضاقلا) ىشارعلا دمحم نب دمحم
 ةرابز دمحم نب دمحم

 فيس «ريمألا) يحي نب دمحم
 (مالسإلا
 (ىضاقلا) نامغج دمحم

 (ةيوام يلاهأ نم) ديمح دمحم
 (خيش) اشاب ديمح دمحم
 (يضاقلا) بغار دمحم

 (ديسلا) ىفياطلا هللا دبع دمحم

 (نائنفلا) باهولا دبع دمحم

 ءاملع نم - ديسلا) فيصن دمحم

 (ةدج ءاهحوو
 (زعتب ميقم ىكرت) ىفطصم دومحم
 (ينامثعلا يلاولا» كب مسن دومحم
 جحذم
 (ةليبق) دارم
 (ةيحللا لماع) ىجاحزملا
 نوملسملا

2356 

149 

146 

209 4 

 ا51

208 

256 

175 170 2168 :.166 .84 64 0 

,2211 .209 .185 .184 .183 6 

.248 .218 .217 .216 214 2 

321 

209 

79 

033 

207 

45 

424 3 

3219 

64 

 59 .4ج .42 41 38 .37 35 3

4 67. 73 93. 113 2118 123. 

4 131. 139. 140. 142. 153. 

2 168. 179: 180. 219. 2220 

9 272 279. 280. 283. 2289 

3 294. 295. 305. 309. 339 

 441 440 437 431 415 7ذ

3 296 430 432 437. 442 



 نويحتمللا

 نويرصملا
 مصاع ىفطصم

 (كروتاتأ) لامك ىفطصم

 (ىبحي مامإلا نب) رهطملا
 لبح نب ذاعم

 (ةليبق) ةيزاعملا
 ةلزتعملا

 رشب يديس لقتعم
 ةمراكملا

 داؤف كللملا

 كيلامملا

 قيلوسوم
 (جاحلا» شيواشلا ىلع نب رصان
 (فلؤملا) مظعلا ديؤم هيزن

 (ةليبق) دْهَن
 (ةقطنمو ةليبق) محن
 حارخلا يرون
 ىساتألا مشاه
 نويمشاهلا

 (قينارزلا ةليبق نم ةريشع) ةيلابحلا
 (فوسليف) رسنبس تربره
 (ةليبق) ماَمِه

 (ةليبق) نادمه
 (ةليبق) ديز نب نادم»
 سودنهلا
 يدنه

 (11هدصر اكندع) جنيك يرنه

431.113 0 

433 240 6 

|] 

281 225 .120 88 9 

226 

06 

40 

64 

13 

828 

392 7 

176 

226 

326 

113 

3858 858 

2379 

318 

25 

228 

 2ظ2ظآ23

40 

043 

319 

10 

191 

41 

122 8 

16 



 دونها

 (ندع ف ىكيرمأ رحات) جربلوه
 (ةليبق) ةلئاو
 يدحاولا

 ايركر ىفصو دمحأ - ايركر كب ىفصو
 ةيباهولا

 (ىكيرمألا سيئرلا) نوسليو
 (ادنلوه ةكلم) نيملهليو
 (ةليبق) ماي

 (ىبحي مامإلا نب) ىحي
 (ماخناحلا) قاحسإ ىبحي
 (ىضاقلا) يزعتلا دهاحجملا ىبحي
 (ريعم لماع - ديسلا) ثيرولا ىبحي
 ىئارقملا دمحم نب ىبحي
 ةنيدمب ماخاح) يديرح ديعس ىبحي

 (رامذ

 ضوع ميهاربإ عوشي
 دوهيلا

 (ىجحي مامإلا نب) فسوي

0 41 44. 356 

 0ع

191 0 

2309 

432 0 

16 

209 

191 0 

226 

137 

151 

277 

2325 

232 

140 

67 66 64 :42 35 .30 .22 0 

139 .138 137 136 131 98 5 

168 .145 143 142 .141 0 

2283 .282 279 2.276 .2254 9 

329 2296 2295 2294 2293 9 

443 .442 441 9 

226 

14 



 نحكامأ

 بإ

 رمحألا رحبلا ىلع ءانيم) سابع نبا
 (ةديدحلا لامش

 امبأ

 ىلظ وبأ
 شيرع وبأ
 نيبأ

 (ايبويثأ) ةيبويأ
 دس يف هليس بصي داو) ةنذأ

 (برأم

 ندرألا

 داعيملا ضرأ

 (نيطسلف ) ناعنك ضرأ

 (ندرألا) قرزألا
 ةناتسألا

 (ةيلارتسا) ايلارتسا
 ةيردنكسإلا

 (ةرمسأ) ارمسأ
 ةرهسأ

 (حاورص نم برقلاب لبج) يرقشألا

.290 .280 .218 :.125 109 .108 .4 

381 296 .29[ 

169 

217 

25 

165 

2309 

14 

360 
228 14 

295 
140 
148 
2120 
 166 كك 0
265 

138 3 
160 9 

47 
30 



 (لبح) رومثألا
 ةعرضأ

 شورعألا

 ةيقيرفأ
 حلفأ
 (عضوم) ديلت لآ
 (ةدعص لامه عضوم) خيشم لآ

 اكيرمأ
 لوضانألا

 سنآ

 (جحل لامعأ نم ةيرق) باصنأ
 رجهألا
 مونهألا
 (دوسألا رحبلا ىلع ءانيم) اسيدوأ
 ميلشروأ

 ايناركوأ
 ادنلريا

 ايلاطيإ

 (ءاعنص ءايحأ نم) بززعلا رثب

 ةقلبلا باب

 فيداقشلا باب < ديدحلا باب

 مورلا باب
 ةرارشلا باب
 فيداقشلا باب

 نم برقلاب عضوم) ةقيضلا باب
 (برام

12 8 

404 

2525 

435 113 59 

215 

191 

191 

432 .431 302 221 0 

13 

279 .154 :153 41 

309 

229 

236 9 

537 

442 294 2 

46 

213 2 

 187 186 159 ل155 128 53 8

5 2221 226. 227. 229. 230. 

5 268 349. 403 

216 172 145 123 106 103 4 

269 .253 0 

598 

598 

172 130 127 .124 123 7 

165 132 8 

361 0 



 نميلا باب

 ةميزح باب

 بوعش باب

 نميلا باب < ندع باب

 (ءاعنص باوبأ نم) دوهيلا عاق باب
 لحاب
 سيراب
 رمحألا رحبلا

 دوسألا رحبلا

 (ةمامت يف ةيرق) حيحبلا
 ىراخب

 (بيرح يداوب ةيرق) لفسألا عيدبلا
 (بيرح يداوب ةيرق) ىلعألا عيدبلا
 (لبج) شارب

 شقارب
 طرب
 (لبح) عرُب

 ايناطيرب

 جروبسر طب
 نادعب

3 
 مونهألا دالب
 رطم ىنب - ناتسبلا دالب

 لامعأ نم ةيريدم) سورلا دالب
 (ءاعنص ةظفاحم

 نالوح دالب

 برأم 2 أبس دالب

2928 

269 8 

598 

98 
168 96 :73 58 55 53 48 9 

322076 
 231 190 ك11 :87 53 30 9
0 311 429. 432 435 439 

179 7 
59 8 

429 
332 
332 

325 2 
3172 
169 
59 

:213 .212 .155 128 .124 .44 8 
265 7 

64 
169 
46 
148 

236 0 

378 360 329 235 2 



 دارم دالب

 ماي دالب

 نم برقلاب لبج) رسيألا قلب
 (برام

 (برام نم برقلاب لبج) نميألا قلب
 نادولب

 (ءاعنص

 (روسم ةيحانب عضوم) يرعلا ىنب
 (ةدعص لامه عضوم) ةعامج ىنب
 (ةيريدم - ةيحان) شبح ىنب

 (عضوم) صيرح ىنب

 (ةقطنمو ةليبق) شيشح ىنب
 (برأمو حاورص نيب ةيرق) حيبر ىنب

 (دالب) بالك ىنب
 (عضوم) كلام ىنب
 (ةقطنم) رطم ىنب
 قيفوت روب

 ديعسروب

 روفسوبلا

 (ةيرق) ىعدلا تيب
 (ةيرق) ةمالسلا تيب
 ءرسلا يداو ىرق نم) ديسلا تيب
 ) ثم م ب

 (ةنيدم) هيقفلا تيب

 (ةيرق) ىلباقلا تيب
 (ةيرق) ةمانملا تن

 (نارهج يف ةيرق) دشار تيب

300 

150 

400 0 

424 394 393 0 

135 2 

325 

234 

191 0 

234 5 

1921 

318 

30 

235 

19 1 

56 

310 7 

435 9 

17 

47 151 

216 

85 83 2 

329 

84 77 74 3 

060 

167 

219 



 ةقاذع تيب

 (ةرامس ليقن يف ةيرق) نايده تيب
 ناحيب

 توريب

 (اشيب) ةشيب

 ءابضيبلا
 ايكرت

 زعن

 (ةمونت) ةمونتلا
 ةماحت

 ىههاوتلا
 ساين < سايت
 الث

 (دجنب) ىلهابلا مصاع نبا ةينث
 (عضوم) يرباحلا
 حاجا

 زوردلا لابج
 خيشلا لابج

 رهاظلا لابج
 ريفظلا لابج

 نايبظ ىنب لابج

 ةماك لابح

 زوللا لبج

234 

2317 

203 

48 28 223 3 

235 

292 8 

233 .225 .179 .158 .88 63 4 

401 

 168 166 :.153 :؛151 128 .108 0

9 2218 2246 296 297. 300 

01 329 

28 

 فذ 54 53 .49 .47 .42 41 .40 4

6 57 58 59 60 61 66 72 33 

4 84. 94 109 165 200 202. 

1 232 245 264. 2276 329 423 

30 

168 

235 

191 

15 

327 98 4 

61 

191 

234 

359 

190 2 

329 



 رمحألا لبجلا

 مونهألا لبج
 ةفصخلا لبج

 (رويذم سيمخ) سيمخلا لبج
 نينا رع
 (ةرقاحما لبج) يرجاحملا لبج
 ىلهنملا لبج
 روضح لبج < بيعش ىبلا لبح

 مقاب لبح
 ناعوب لبح
 اياغرس لبح

 روضح لبحج

 روضح لبج - اشاب نانس لبحج

 ةيطع لبج
 مقن ليج
 (حاورص نم برقلاب) ناليه لبج
 ةدحج

 (قشمد ىحاوض نم) ةديدجلا
 (نافعص ىرق نم) حارجلا

 فارجلا

 برعلا ةريزح

 ميرب ةريزح
 (نارمك ) نارمق ةريزج

 ةريعج+

 دتحجلا

277 

149 

210 

79 

584 

200 

122 

220 

582 

61 

53 

90 

329 

282 :236 :169 160.132 8 

3539 

430 .429 .209 197 188 33 9 

436 435 434 3 

258 

72 

131 

»130 :.115 113 .111 .110 .94 6 

430 429 .405 .251 .228 9 

17 

0 

167 

207 

168 



 تارهج

 (برام نم برقلاب داو) ةبوجلا
 فوجلا

 نازيج
 (جحل لامعأ نم) نابح
 ةشبحلا

 روب

 زاجحلا

 نيعر يذ رْجَح
 ةيرجحلا

200 

 ةليجحلا

 ةديدحلا

 زارح

360 .279 276 2275 232 1 

389 0 

235 .232 .231 .230 .168 105 1 

378 9 

2062 

309 

445 .268 2267 2266 .265 162 61 

148 

 :217 126 76 كد 33 28 19 4

8 219 266 2298 429. 433 

6 437 

.168 167 165 128 84 75 8 

10 

46 

301 8 

215 

96 .84 0 

360 277 3 

8 19 31 32 33. 34 37: 38 39 

 ث]1 48 .47 46 45 44 43 42 ل1

 7/4 73 61 60 59 58 ت4 53 2

5 76 78:77 84 286 87 88 2,96 

7 117 121. 122 125. 128 146. 

0 [51]. 2166 2.167 2.169 177.» 

9 2180 2.222 227 2229 240 

3 244 2.257 2260 264 22851. 

1 317 329 436 437 

17078 71 

191 



 (حاورص نم برقلاب ةيرق) ةجرحلا
 ضرح

 ناحيب بيرح

 زيزرح

 (ةنيدم) ةينيسحلا

 اشحلا

 ةشعلا نصح

 حوتم نصح
 ةمراكملا نصح

 ناَمْعَن نصح

56 

 شافح
 ريفحلا

 لقحلا

 نامهس لقح

 بلح

 (سنآ يف داوو ةيرق) ىلع مامح
 بشاوحلا
 ثوح
 ناروح
 (داو) ةروحلا
 ةطوحلا

 (نارهج يف ةيرق) يرقوحلا
 دوهيلا ىح

 ةميحلا - مايحلا

 نابح

 (ةيرقو داو) رادخ

2339 

191 

319 

2069 

15 

125 

169 

71 

78 

75 

330 .292 .218 217 142 .34 0 

411 379 375 3 

191 

]00 

235 

167 

81 

124+ 5 

218 

309 302 5 

168 

98 

169 

209 

219 

441 283 143 .139 .98 6 

46 

213 



 (ةيرق) ةبرخلا
 حاورص ةبرخخ

 يبرعلا جيلخلا
 (ريميسملا برق ةيرق) قدنخلا
 ةبوخلا
 ةيلاعلا نالوح

 ناريخ
 ءاضيبلا < ءاضيبلا رادلا

 (مبريو رامذ نيب ةيرق) بذجد
 (رامذ برق ةيرق) بردلا
 ةجيرد

 ىمهيردلا < ةمهيردلا

 (ةنيدم) ىمهيردلا
 (ريميسملا برق ةيرق) ميكدلا

 (داو) ينالدلا
 (قشمد ىحاوض نم) رّمُذ

 ا
 قسمد

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 ةينامثعلا ةلودلا

 (ةماحت يف ةيرق) ليهس ريد
 رامذ

355 348 6 

359 2 

29 

4534 

4534 

325 .148 6 

215 

254 

219 

302 301 48 

15 

308 

169 

258 

.48 43 28 21 16 15 14 3 

118 .108 .107 2.106 .104 0 

173 157 .135 .132 .130 3 

413 2265 .250 232 228 6 

25 

 ك2 071 70 67 63 48 47 45 7

3 78 79 84 87 92 93 95 

6 2.110 123. 2.128 152. 154. 

 218 .167 .166 :ع163 «158 5

0 2250 2255 2277 2278 281 

291 298 322 341. 375 403 

53 

.279 .218 2.169 2.168 154 2 



 ةنذأ - ةنذ

 لافسلا يذ

 عرشي يذ
 (حزار) حزارلا

 روهظ سأر

 (فيلصلا برق عضوم) برع سأر
 يلاخلا عبرلا
 عادر

 (داو) ىعادرلا
 تافدر

 (ةباصر) ةباصرلا

 ةعصرلا

 نيتعبسلا ةلمر

 سدور
 ةضورلا

 امور
 ضايرلا
 (لبح) دْيَرلا
 نادير

 (ةعرلا) ةكير

 ديبز
 هجارز

 نارهز
 ةرهزلا
 ةعداو روز
 (ةمامت يِ ةنيدم) ةيديزلا

2292 2.286 2285 2284 2283 81 

360 .297 295 3 

125 
46 
169 

243 8 
61 

240 
417 402 9 

292 9 
169 
301 

279 5 
167 
3600 
151 

258 :234 230 :226 134 1 
227 26 

224 2197 
325 
414 

170 :169 .86 0 
73 64 4 

18 
21817 

168 
19 

 168 .84 ىا



 جلع ةلئاج
 قماس

 زاخو
 ةدسلا

 (ةموكحلا راد) يارسلا

 ةيدوعسلا

 ةرامس
 ناحئنس

 ةنينسلا

 رصع لهس

 (لهس :عاق) نامهس
 نكاوس
 ةدوسلا

 ءاعنص روس

 (ايروس) ةيروس

 (بإو رداحملا نيب) تبسلا قوس
 ناعوب قوس

 سيوسلا
 (ةيرق) ينايسلا
 ماشلا

239 

167 

191 

293 8 

.130 .99 70 66 58 57 56 5 

.176 175 174 2165 2156 5 

263 1 

2.198 .191 190 189 188 18 5 

219 .205 .202 .201 0 

288 287 218 9 

236.154 148 5 

131 9 [1 

597 

290 

435 9 

234 4 

279 3 

3 14 17.15 19 27. 228 44 854 

 251 225 .173 ن143 .130 100 6

2 274. 308 343 357 358 435 

230 

55 

429 144 124 9 

296 8 

2 222 79 82. 83 92 93. 108. 

1 2.126 135. 145. 157.: 1176 

7 2249 2258 2259 2263 264. 

 413 :365 .357 ن334 .3327 0

4 424 429 



 لهاشلا

 (نابكوك) مابش
 ادش

 ىصقألا قرشلا

 (برأم) رخخذ بعش
 (جحل لامعأ نم ةيرق) ءارقشلا
 (ريميسملا برق داوو ةيرق) ةعقشلا
 ةراهش

 ريمألا ةراهش
 شيفلا ةراهش

 (بدنللا بابي لبح) ديعس خيشلا
 نامفع خيشلا
 رفاصلا

234 

169 8 

191 

111 

169 

233 

309 

308 

169 8 

148 

148 

122 

2158 

411 

232 

259 0 

309 126 5 

2329 

349 .347 345 344 342 9 

355 354 .3353 352 351 0 

423 420 372 367 9 

443 441 235 217 08 

7271 

229 

244 .243 .242 241 .2240 9 

114 8 

219 

 4312177 ل4

309 .293 .115 113 4 



 ةعيضلا

 (نارهج يف ةيرق) قيضلا
 (زاجحلاب) فئاطلا

 (ةماهتب) فئاطلا

 ماشلا سلبارط
 ةحابلا روط

 ةليوطلا
 (ةيرق) فاظ
 رافظ

 نارهظ
 شفاع

 (ةيرق) لاع
 هيلاع

 (لجر تاغ
 مهاع

 لدابعلا

 لاَبُع
 ءالبعلا

 نايبع
 ةراّتعلا

 ةمتع

 (نارهج يف ةيرق) مع
 (حاورص نم برقلاب لابج) مراجعلا
 لدع

191 

279 2 

218 217 188 6 

169 6 

236 

166 

125 

170.168 5 

206 

424 2 

191 

167 14 

164 

13 

169 

215 

202 

39 

169 

114 

62 

10 

219 

359 

8 19 22 29. 30 31 38 43 74 

6 87 88 93 98 108 109: 2.110 

 ء.21 117 .115 114 .113 2

2 124. 2.125 2126 144 161 

4 170. 218. 2.220 221. 231 



279 .274 273 2261 2260 4 

302 .301 .300 .295 2289 4 

310 .309 308 .307 .306 5 

443 442 437 429 375 1 

169 

354 :266 251 229 208 215 

191 

2262 :228 .219 142 .139 113 3 

0435 

234 

191 0 

191 

151 

352 

258 

235 

108 

217 

169 

330 9 

169 

218 7 

102 

16 

259 5 

259 

132 107 6 

106 



 عيدبلا ليغ
 ىليلبلا ليغ
 (نارهج) ةبرسلا ليغ
 يدهملا ليغ
 (نارهج) ليلشت ليغ
 (نارهج) بارق ليغ
 (فوحلا) دارم ليغ
 ىفطصم ليغ
 اسنرف

 انييف
 ةيقيرفألا ةراقلا

 لقحلا عاق

 (برأم نم برقلاب داو) ليقحلا عاق
 ىحالصلا عاق

 (ءاعنص ءايحأ نم) دوهيلا عاق
 طابر عاق

 بريش عاق
 حاورص عاق
 (رصم) ةرهاقلا
 (ةعلق) ةرهاقلا

 ةطيبقلا

 (ريسع يف عضوت) ناطخق
 سدقلا

 (ميري برق) فالسألا ةيرق
 يدومحلا ةيرق

332 

258 

219 

2585 

209 

219 

231 

258 

227 :128 .124 :.53 .44 28 4 

.142 140 2.121 67 20 15 3 

295 .283 .276 .25 1 9 

191 

604 

59 

237 

 ءمزلا

2309 

 254 145 137 123 :؛100 99 8

254 

132 

347 2 

310 138 .25 20:18 6 

15 

301 

21/7 91 

249 :.142 141 140 139 138 3 

437 .295 .294 2 

2834 

152 8 



 لباقلا ةيرق
 (ةيوام برق) باهش ةيرق

 (ةيوام برق) ةدعصلا رمع ةيرق
 ةينيطنطسقلا

 ميصقلا
 يلامشلا بطقلا

 (زاقوقلا) ساقفقلا
 لفقلا
 رذع ةلفق - ثوح ةلفق

 رذع ةلفق
 ىلهاجلا ةعلق

 (شيشح ىنب ةقطنم يف ةيرق) ةعْملا
 سيوسلا ةائق

 ةرطينقلا

 نافيق

 (ةقطنمو ةليبق) ةفيق
 اينروفيلاك
 كلا

 ةكوش بيثك
 نالحك

 رافع نالحك
 (ةنيدم) ءاردكل

 رتيرك
 رشك

 ةنديعك

 (ةيرق) ةنمك
 نابكوك
 تيوكل

259.258 1 

207 

207 

439 437 429 150 4 

217 

436 

297 .293 :168 .108 74 3 

179 

303 

236 151 6 

15 

326 

29 

216 

149 

3060 

35 

323 

3 

234 9 

234 

15 

30 

215 

215 

14 

170 2169 168 5 

217 



5 

 ةيحللا

 (بيرح يداوب ةيرق) ةمكللا
 ندنل

 ءاوللا

5 

 ةيوام

 ةنتم

 (ةدعص نم برقلاب ةيرق) ُذَحب
 نم برقلاب لابج ةلسلس) ةّرجحملا

 (حاورص

 (برأم نم برقلاب عضوم) ىفحما
 عستلا تايمحملا

 (ةيرق) ىوحما

 2293 2218 2125 2.114 .:38 .30 ل9

01 308. 309 310 

169 4 

339 2 

1670 

167 

 163 .162 ل31 2.23 21 .19 8

9 233. 2275 302. 316 317. 

58 319 320. [321. 323 324 
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2 353. 354 3355. 358 350 
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8 125 133. 2.168 218. 2269 

6. 297. 298. 300. 301. 302 

96 .90 89 .88 7 

326 

330 

359 

309 .308 .302 .298 .218 .125 9 

277 



 تيوحملا
 اخملا

 رداخملا

 (ةميحلا) فالحملا

 قرشلا ةنيدم

 قرشلا ةنيدم - ديبعلا ةنيدم

 ةرونملا ةنيدملا

 ساحنلا ةنيدم

 (ةنيدم) ةعوارملا
 (برأم دس نم برقلاب ةيرق) ثوم
 ةعصيرم

 ةكرم
 ةجاجنملا

 (لبج) راسم
 طقسم

 روسم

 روسم - ةجح روسم

 روسم < باتنماروسم
 ريميسملا

 صاقشملا

 رصضم

 (لبج) ةعنصملا

 عّوصُم
 بدنملا باب قيضم

170 8 

403 169 168 86 8 

290 .288 .287 218 2 

19 

219 

414 

394 3 

15 

395 394 393 392 1 

191 

255 

64 

71 2 

45 

235 .234 :169 5 

303 .302 .301 .3300 .298 5 

309 8 

3/8 

3 + 5 223 28 229 34 46. 55 

 2.139 136 135 :.126 ء121 116 9

5 2.160 217. 219. 225. 226 

7 2230 2.249 2260 [261. 262 

3 283. 286 293. 358 429 

3028 

37 

30 



 ناحلم

 (ريميسملا برق ةيرق) ةحلملا
 فيلصلا ةحلمم

 ةيقارعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا < ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيناميلا ةكلمملا

 ةحخانم

7 

 لزنم
 (ةيرق) ةرامس لزنم
 ايروشنم
 ةزيتلا
 وكسوم
 مسوم ا
 ةرارشلا باب ناديم < ريرحتلا ناديم

 ةرارشلا باب ناديم

 يديم

 (ةعقومإل نولسيم
 ةديدحلا ءانيم

 ةردانلا

 (نيطسلف) ةرصانلا

 دحب

114 

191 0 

273 243 218 168 .167 61 0 

285 2785 277 6 

96 82 81 0 

441 436 435 433 219 217 2 

170 9 

302 

244 17 

208 

438 .205 202 :200 .191 .158 4 

079 78 77 72 71 67 65 62 0 

168 .97 96 .852 0 

191 

218 

257 

266 5 

168 

1850 58 

191 0 

123 

403 235 191 0 

14 

317 2 

207 

34 

431 266 2228 219 218 217 6 



 (ميري برق) فالسألا دحب
 نارحب

 نالخن

 ةعمت

 (بإ برق) بوهذلا ليقن

 ةبرضلا ليقن
 (ةيوامو بإ نيب) سرحم ا ليقن
 (ةيوامو بإ نيب) لومحم ا ليقن
 ةراعس ليقن
 (برأمو ءاعنص نيب) عاجش ليقن

 اسمنلا

 (ةقطنمو ةليبق) محن
 ساين

 كرويوين

 بيلقلا بضه
 (ةدنلوه) ادنلوه
 نارهظ ةعداو

 قولاتلا يداو

 رودلا يداو
 ٌرسلا يداو
 لباقلا يداو

 (زعتب) ريبكلا يداولا
 (ايروس) نيبرينلا يداو
 نبت يداو
 ْبْيِرَح يداو

441 .436 4 

2054 

.219 217 .190 170 138 .137 5 

220 

207 

191 0 

2200 

77 

237 

 2ئ16

256 

257 

378 339 332 0 

275 4 

431 215 7 

318 

236 

141 140 7 

21325 

211210 9 

191 

169 

403 9 

325 

162 5 

169 

100 

301 

332 0 



 ابحر يداو
 تامر يداو

 عمر يداو
 أبس يداو

 ماهس يداو
 رهض يداو
 روم يداو
 ناودنه يداو

 (ةيرق) ةطساولا
 تاضعاولا

 لسو

 راعو
 نالعو

 نابايلا
 افاي

 عفاي
 (حاورص نم بيرق عضوم) سْبخي
 متري

 (لبج) حلسي

169 

15 

16 

365 4 

169 

260 9 

169 

169 

2106 

215 

62 61 0 

2015 

191 0 

210.218 :191 31 

288 266 5 

295 8 

2033 

354 

2286 285 2284 2218 2168 2 

360 297 .295 3 

169 

29 



 (دورقلا ةليصف نم) نوبابلا
 ءاغببلا

 ثوغرب
 ضوعبلا
 لاغبلا

 "نالكألا" قبلا

 رقبلا

 لبابلا

 موبلا
 بلاعثلا
 دارا

 ناذرجلا

 لامجلا

 داوحلا

 ريمجلا

 (نابعت) شنح
 ةيح

 تاناويح
5 

60 

61 

362 

361 335 2 

 ل117 96 88 77 2.66 60 358 3

5 2.2269 2274 279. 300: 308 

4 330 341 370 436. 442 

391 344 335 307 286 .89 0 

402 

347 153 :134 105 101 91 0 

103 2 

435 4 

032 

232 

362 

284 165 :101 80 77 66 .60 4 

442 .436 395 377 7 

303 38 

441 101 6 

3045 

362 



 (رافلا) دلخل

 ليخلا

 جاجدلا
 ةردلا
 رهلا < مِّدلا
 (بائذلا) بئذلا

 بابذلا

 (ةفارز عمج) فارزلا
 كمسلا

 ةاش

 رورحشلا
 عابضلا
 منغلا - شورطلا
 برقع
 كيلدتعلا
 نابرغلا
 منغلا

 نارئفلا
 سرفلا
 دوهفلا

 ةدرقلا

 ططقلا

0 

 قبلا < نتكلا
 قبلا < ناّثكلا
 رعاملا

 ضوعبلا < سمانلا

363 2 

.231 .226 2165 .88 66 65 0 

436 374 33 7 

134 

61 

336 275 3 

402 383 382 379 366 8 

50 

133 45 0 

215 

103 

215 

2362 

62 

435 4 

347 343 .336 2.153 .92 .80 0 

3935 8 

362 

430 375 .88 5 

215 

26215 7 

362 

362 

395 .358 .80 77 0 



 سيناسنلا

 رمحألا لمنلا

 رومنلا
 نجما

 (طقلا) رهلا
 رازهلا

215 

67 

50 

215 

373 6 

263 

62 



 ينادمهلل ليلكإلا

 ءاب فلأ ةديرج
 يعساولا :نميلا خيرات

 ةاروتلا
 ةريزحلا ةديرج
 برعلا كولم - يناحيرلا ةلحر
 ىروسكلا دزدلا لامك :ناويلل ةايحب
 ايركر ىفصو دمحأ :نميلا ىلإ ىتلحر

 برعلا ةريزج ةفص

 مظعلا ديؤم هيزن ةايح نم تاحفص

 نيطسلفو ةيروس خيرات يف قحلا لوقلا
 قارعلاو

 ليينولوكلا :ةييبرعلا ةريزحلا هبش كولم
 بوكاج

 اركز نمو ذتعأ ودجح لإ ادم نب
 راثملا ةلحب

343 

351 .350 .339 .260 .259 4 

418 .417 2.409 354 353 2 

421 .420 9 

1/3 

235 »233 169 168 .40 .24 9 

307 

235 .142 7 

317 

2362 

229 

339 329 325 2259 :148 77 4 

3230 

16013 

15 

80 0 

109 

229 

25:21 
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 راثآو ملاعم

 225 6 (عماجلا) رهزألا

 101 (ةكرب عمج) كرب
 27 دنجلا عماج
 45 (ةديدحلا) ريبكلا عماجلا
 257 165 6 (ءاعنصب) ريبكلا عماجلا
 218 (سناآ) ديؤملا عماج

 64 بزعلا رعب عماج

 145 لظنح عماج
 317 (برأم) ناميلس عماج
 207 نالخن عماج

 343 قوردلا يدح
 174,156 (مامإلا ةلئاعب صاخلا رصقلا) فيرشلا مرحلا
 146 5 (ةيكرتلا) تامامحلا
 130 قشمد تامامح

 156 ريبكلا شوحلا
 0437 (ناخ عمج) تاناخلا
 100  «(عءاعنص يف فلؤملا ةماقإ رقم) يديزلا راد

 31585 (ءاعنصب ىحي مامإلا رصق) ةداعسلا راد

 401 (برأم) ةنيفحلا دس

 131 يريمح دس
 424 .401 362 361 360 6 برأم دس

440 



 زبلا قوس
 رقبلا قوس
 نيدادحلا قوس

 بطلا وب
 زوحللاو بيبزلا قوس
 حمقلا قوس
 نيراجنلا قوس
 (ءاعنصب) ةيدلبلا ةيلديص

 سيلقلا ةسينك < سيلقلا ةقرغ

 (لويغلا) ليغلا

 (رصق) ناميغ
 (ندع) "ليتوأ دنرج" قدنف
 (قشمد) سالاب سوكسمد قدنف
 سابع يدهملا ةبق
 بيعش ىبلا ربق

 (برامب رصق) بيشقلا
 (حالسلا رصق) ديعسلا رصقلا

 ناميلس رصق
 نادمغ رصق
 سيلقلا ةسينك - سيلقلا

 ةبعكلا

 سئانكلا

 (دوهيلا) سينك
 سياقلا ةسينك

134 

134 

10 

134 

134 

134 

10 

127 

.231 .216 .132 107 106 .9[ 

258 

0404 

30 

28 

133 

53 

422 0 

16 

2233 2.164 .163 :.162 161 0 

427 409 407 55 

424 422 420 5 

14 

424 

414 412 0 

311 2 

282 7 

161 0 

2552117-91 



 عوصم ينوكرام
 (روصقلا) دفاحملا

 سيقلب مرحم

 ةكايحلا تالحم

 (صاخلا مامإلا بتكم 0 2( روصنملا ميخملا

 ماتيألا ةسردم
 ةيبرحلا ةسردملا

 (ةديدحلا) تاعانصلا ةسردم

 ةيلكوتملا ةيملعلا ةسردملا

 ىكلساللا فارغلتلا زكرم

 لكوتملا دجسم

 (رامذإ اشاب اداد نسح دجسم
 اشاب كانس دجسم

 (هبتكموأ «مامإلا) فيرشلا ماقملا
 ةياهقملا

 (ةديدحلا)ب ىلكوتملا يدشرلا بتكملا
 تاعانصلا بتكم

 (ءاعنصب) ريبكلا عماجلا ةبتكم
 ةرظنملا

 (لجام عمج) لجاوم
 ةيريمس شوفت
 (برأمب رصق) رجه لا
 (رجهملا ناكملا) ةرجملا

 شيرحلا
 سيقلب مرحم - سمشلا لكيه
 سيقلب لكيه

122 

352 

407 405 372 369 368 7 

409 

171 

2230 .174 159 158 156 55 

319 8 

255 6 

226 

417 

256 225 .126 3 

417 

132 

251 

90 3 

269 173 .104 .103 0 

172 118 .90 ,.89 .88 60 9 

26 2 

45 

598 

2517 

225.117 2 

2328 

408 .404 .400 355 351 38 

410 

30201 

358 334 3 

42 5 



 تاحلطصمو تائيهو تامظنم

 يلودلا ديربلا داحتا

 ةيكارتشالا ةيتايفوسلا تايروهمجلا داحتا
 نيملسملا دايعأ

 دوهيلا دايعأ

 (هيسروف سناديزير) ةيرابجإلا ةماقإلا
 (شيجللا دئاق) شيلا ريمأ

 (ىكرت ىقيسوم مغن) اشي قوج مهاشداب
 قرلا ةراحت

 تيزنارت
 (توريب) ةيكيرمألا ةعماجلا
 ةيبرعلا لودلا ةعماج

 درفراه ةعماج-

 ةيزحلا
 ةديدحلا كرمج

 ممألا ةيعمج
 ةيقرشلا ةطبارلا ةيعمج
 يديمحلا شيلا

 ىلكوتملا شيجلا
 ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ىكلملا سرحلا
 (يروسلا) بعشلا بزح
 (ىعرشلا ىضاقلا) مكحلا

102 

183 182 1 

139 

139 

71 

281 1 

55 

59 

72 

28.23 3 

46 

431 

289 7 

47 

268 .265 .251 4 

429 .24 9 

119 

245 .78 4 

16 4 

103 

14 

39 



 ةيمالسإلا ةيلكوتملا ةموكحلا

 دنهلا ةموكح

 (بئارضلا نم عون) ةيناروح
 (دنسملا) يريمحلا طخلا

 (ماتيألا ةسردم) ماتيألا راد

 (بئارضلا نم عون) ةيبورد

 ةيرهاطلا ةلودلا

 تافي ثعلا سيئر

 يلاعلا ناويدلا سيئر

 باتكلا سيئر

 ءارزولا سيئر

 (ىنطولا ديشنلا) لمازلا
 ةيلعبلا ةعارزلا
 (مامإلا دالوأ بقل) مالسإلا فيس

 وكمارأ ةكرش
 ةيراجتلا ةيسورلا ةكرشلا

 فأ ينابموك تنمييوك| مورثاب نيرك ةكرش
 وغاكيش
 كرويوين فأ ينابموك نيرك ةكرش
 كادوك ةكرش

 (ةينانوي) وتارفيل ةكرش
 (ظفاحملا «ةيحانلا ريدم) لماعلا

121 

122 

259 

201 

245 

209 

15 

15 

156 

116 

157 6 

319 7 

316 :166 :118 57 35 4 

98 

.47 46 42 35 34 33 32 1 

165 .146 77 53 52 51 38 

240 234 229 2228 2226 0 

.251 248 .246 .245 .244 41 

252 

16 

178 

1211 

27 

27 

225 

44 

69 68 67 65 55 35 224 3 

2268 267 222 81 80 71 0 



 (صاخلا سرحلا) ةفقعلا
 ةفقعلا < ةفكعلا

 (تاقلا :ةيزيلكنإلاب) يلاكسروف
 (يبرغلا صقرلا عاونأ نم) تورت سكوف
 يركسعلا ماقمئاقلا

 (تاقلا :ةينيتاللاب) سويدا اتاك

 (فوصلا نم عونصم سابل) كرك
 (ةسارحلل جاربأ) تانوكرك
 نيلربوأ ةيلك
 (نيرك - جنيك) ةنكب
 ياسرف رمتؤم
 (ىنطولا ديشنلا) رئازحملا شرام
 (ىنطولا ديشنلا) رصم شرام
 تالا سلجم

 اتوعبملا لحم
 لاملا ريدم

 ةديدحلا ىفشتسم

 يركسعلا ىفشتسملا
 ىكلملا ىفشتسملا

291 288 .283 277 270 9 

321 320 .319 .300 .298 4 

330 329 327 .324 323 2 

337 335 334 333 332 31 

348 347 342 341 340 8 

361 .359 .358 .355 351 0 

2369 368 .367 366 365 4 

2376 375 374 73 1 0 

385 .383 382 381 378 77 

413 392 390 389 7 

252 

69 

595 

34 

69 

361 

252 8 

27 

16 

27 

217 

217 

329 102 70 .69 .8 

264 

72271 

37 

208 

123 



 ىكلملا ىفشتسملا - ءاعنص ىفشتسم

 "قافآلا دايترا" :عورشم

 ديربلا ةحلصم

 فارغلتلا ةحلصم

 لدرخلا رصاعم

 ناقتربلا لماعم

 فيلصلا حلم
 ةدحتملا ممالا ةمظنم

 ىمالسإلا رمتؤملا
 (ةيرحبلا نحشلا تاكرش) ةيرحبلا تاروباولا
 فراعملا ةرازو

 (بئارضلا نم عون) وكريولا
 تافيرشتلا سيئر < نارواي

25 

122 1 

122 

204 

143 

244 8 

46 

228 

125 

208 

72 



 رمحألا رجآلا
 ةعركلا راجحألا
 دورابلا

 (قوحسملا كابنتلا) ناقتربلا

 (شامقلا) زبلا
 (صقلا) سبحلا
 تيفراف

 (يبرغلا صقرلا عاونأ نم) سلافلا
 (عناصملا) كرابفلا

 (مجك 10-نزو ةدحو) ةلسارفلا
 كنرف
 نيتاسفلا

 روماد رولفلا

 (ةطينرب) ةعبق
 (دقن ةدحو) شرق
 (ةلشقلا) قالشق

 ضاضقلا
 شامقلا
 (ةياصلا) زابنق
 ءابراك
 ناتكلا

 لحكلا

 نداعمو داوم

137 3 

133 

326 .279 239 7 

144 3 

17 1491 

102 

119 82 81 0 

356 6 

226 

56 

134 0 

99 

5343 

67 .56 4 

1/211 

40 

3604 

 174 ل43 90 66

6 222 263 

2063 

232 . 124 

340 338 4 



 ةضفلا - صّلخيلا

 كيلع (شامقلا نم عون) نّدرم
 43 ةرونلا



 بألا
 لثألا
 صاحألا

 كارألا

 زرألا
 ةطنحلا - ربلا
 لاقتربلا

 ميسربلا
 ةلفيلفلا < سابسبلا
 رشبلا

 لصبلا

 سنودقبلا
 نيتلا - سلبلا
 طولبلا
 نبلا

 (قولاتلا) كولاتلا

 كابنتلا -غبتلا

 كابنتلا - نتتلا

 حافتلا

332 

394 372 .37[ .3361 329 328 8 

4158 

290 .106 0 

419 418 395 2 

366 277 232 196 119 87 2 

232 

213 

332 

100 

250 

2058 

0 33 34 38 44 59 62 70 271 

0 86. 87 94. 2.119 179. 232. 

2 303 309 328 329 339 436 

 2ظ58

272 4105 0 



 رمتلا
 كابنتلا

 (نيتلا) نيت

 موثلا
 رز

 زوحلا
 لافلا شع

 لح
 ةيلكنا

 لظنحلا
 لدرخلا

 بورخلا
 سنخلا
 كارألا - طمخلا

 خوفا
 ايبوللا < ةرجِد
 نحدلا

 قاردلا

 مودلا
 ةرذلا

 (ىمور -ىماش) ءاضيبلا ةرذلا
 نامرلا

253 

4 38 66 143. 2233 2267 290. 

 2ؤ32

329 8 

100 

290 100 9 

290 .288 .253 4 

56 

340 

254 

284 .253 114 105 .87 85 0 

347 339 332 328 .292 .290 7 

395 372 0366 357 0 

377 

284 

2038 

104 

105 0 

54 

290 .288 .106 0 

418 2 

287 2231 105 87 .80 .55 4 

346 328 .308 .307 2292 0 

395 372 357 350 7 

79 5 

350 .290 .272 258 .105 0 



 (ناحيرلا) نيحايرلا
 بيبزلا
 رورعزلا

 ءاقيقز

 نوتيزلا

 ختابسلا
 ردسلا

 لجرفسلا
 قلسلا

 رُمَّسلا
 مسمسلا

 نايدنسلا

 (ىكمنسلا) ىنسلا

 جنرتلا هاش

 ريعشلا

 (روشقلا نم ةيقنلا نبلا بوبح) يقاصلا
 ةرابصلا
 يع لا

 (رابصلا) ريبصلا
 فاصئفصلا

 ربونصلا
 ورّضلا
 لثألا - افرطلا
 بنطلا
 سدعلا

 ردسلا < جرعلا

 قسعلا

338 2 

253 4 

19 

360 

258 5 

119 0 

418 395 372:37 9 

290 .272 105 0 

100 

332 

412 372 231 5 

288 2 

55 

332 

287 2284 2253 287 280 62 6 

332 329 328 327 292 .0 

395 372 357 .350 347 9 

56 

62 

298 2 

103 

23566 

332 

258 

395 372 0 

79 



 ردسلا - ِبْلعلا

 عرقلا
 ةفرقلا

 طيبنرقل

 (نبلا رامث روشق) رشقلا

 لدفلا + ضقفلا
 ميسربلا - بْضَملا
 نطقلا

 (سديرالكسلا) نطقل
 بتقلا
 يدنهلا بنقلا

 (جرتألا) دابكلا

350 :328 .290 8 

340 

3140 

342 0 

200 

332 

79 

263 :261 .258 .174 9 

254 

96 :88 280 71 70 69 68 62 9 

172 .159 2144 .135 134 2 

292 .273 2268 2267 2260 38 

376 367 345 329 328 7 

445 385 381 

100 

56 

119 0 

328 .303 2118 96 2.88 ,.86 5 

357 351 350 4 

2231 :230 :225 :171 54 .51[ 4 

232 

230 

23241 

41 

326 2 



 بنعلا < - ةمرح لا

 بنركلا
 سدي رالكلا

 ايبوللا
 نوميللا
 وجناملا

 شمشملا

 مودلا - 10

 وخحناملا -

0 
 "31312058" اسوميملا

 جنرانلا

 مودلا - قبنلا

 (لخخنلا) ليخنلا
 نيمسايلا

 سوتبيلاكيلا

119 0 

 هزل

336 2658 7 

342 

258 232 6 

288 .232 0 

290 .288 .272 .258 .106 .103 0 

308 .290 .288 .232 80 9 

54 

232 

308 4 

62 

100 

508 
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 54 ةيئاوملا "تابملطلا"

 137 ةيراحخفلا قيرابألا

 69 قيربإلا
 215 (ىكيناكيم لمعم) رييلتا
 52 (خوج عمج) خاوحألا
 171:69 8 ليكارألا
 172 171 38 (ةليجرنلا) ةليكرألا
 358 .144 4 رواسألا
 361 :335 90 9 مونلا سايكأ
 520 رتمينلالا
 136 تايكتنالا
 3213 نولوك يدوألا
 226 (ةيئاوحلا تاجاردلا) تاتيلكسبلا

 387 383 .324 2 (بكرم مسا) ةلغبلا
 12171 (دقن ةدحو) ةشقبلا

 رواسألا - كذالبلا
 327 :258 131 .130 :(67 61 (رامعملا) ءانبلا

4 355,. 3357. 372. 374: 2393 
6 407. 412. 436. 439 

 30 دودسلا ءانب

 366 2 (نميلا يف ماعطلا عاونأ نم) نحصلا تنب
 134 9 ةيقدنبلا



 (ةرارح لا سايقم) رتم ومرت
 (ولباك ) يلودلا فارغلتلا
 ريئانتلا

 (ةحيفص) ةكنت
 (ةيبنج عمج) تايبنجلا

 براوجلا
 رهاوحجلا
 لابحلا
 ريرخل ا

 ىلحلا

 ةيكرتلا ىلحلا
 ةيناميلا ىلحلا
 تاودرخ

 ليحالخ
 رجانخلا

 متاوخلا
 ناوخلا
 فوفدلا
 قيقدلا
 ولدلا

 (ةريصق مامكأب صيمق) هتلوكيد
 (شامقلا نم عون) اهيدلا
 قمانيد
 (ةيقيسوم ةلآ) بابرلا
 (مزرملا) ميزرلا
 (ةنيهر عمج) نئاهرلا
 ةيبورلا

119 

229 12 

137 

101 

370 66 

437 171 130 129 4 

99 

161 

 كآ 101 273 345 377 406

١282 :253 176 2.124 :.82 69 44 

291 

358 145 :144 .133 .95 4 

145 

145 

284 .137 6 

3258 

442 342 88 66 35 0 

144 136 3 

17 

95 5 

350.151 7 

101 

56 

253 .124 .92 82 4 

160 

595 

411 0 

410 318 286 92 71 0 

1/1 



 لاير

 (ىمامإ) يدامع لاير

 (ازيرث ايرام) يواسمن لاير
 (بكرم مسا) ةميعزلا
 تيزلا

 (بكرم مسا) ةيعاسلا
 (ىمجع داجس) ىمجعلا داجسل

 ةيعارشلا نفسلا

 (يديدحلا طخلا) ديدحلا ةكسلا

 ركسلا

 تيزلا < طيلسلا
 طامسلا

 ذيل

 (بكرم مسا) كينسل

 فويسلا

 (ةروفانلا) ناورداشلا

 (يهاشلا) ياشلا

 (ةيقدنب) ريتش
 تايبرشلا

 (شامقلا نم عون) تيشلا
 ةليجرنلا - ةشيشلا
 (ةياص عمج) ةيريرحلا تاياصلا
 ندع جيراهص

 (ةغاصلا) غايصلا
 يرحبلا ديصلا

171 163 143 2.134 86 4 

387 309 .272 222 216 2 

240 .129 7 

271 

32 

412 .348 .85 8 

32 

 255 254 175 ء.158 3

52 

53 

119 87 42 3 

366 5 

342 338 .:333 327 270 9 

412 366 348 3 

32 

316 :236 56 5 

.166 119 .103 .102 :101 0 

253 0 

283 254 .104 .103 :51 .42 3 

302 

215 9 

137 

343 .124 5 

253 124 .82 44 

31 0 

442 144 

45 



 ديرب عباط

 (ىكلساللا) ءاوملا راط
 لوبطلا

 سفانط
 ةرظنملا < ةرايط
 دوقنلا - طلظ

 ضاضقلا - ةسدعلا

 (ةبيبلا) نييالغلا
 فارغونوف
 (بكرم مسا) ةريطقلا
 ناطفق

 (ةرونلا» سلكلا
 (زويلارتم عمج) تازويلارتملا
 (جلحم عمج) جلاحم
 ثار ا

 ةليجرنلا -ةعاّدملا

 عفادملا

 متاوخلا ع روادملا

 ةليحرنلا - ةزمل

 ةيكيناكيملا تاحخضملا

 ةيئاوطا تاخضملا

 (ىمجعلا داجسلا) شراغملا

 (لوعملا) سرفملا
 قينجنملا

 (ةيناطيرب ةيبرح ةنيفس) نوتليم

121 

122 485 7 

365 357 344 342 58 6 

33-8 

254 158 8 

2233 

217 

32 

02 

325 :158 :131 :43 .41 3 

147 

231 

105 

.158 147 :126 108 92 81 0 

305 215 167 5 

346 

333 

54 

276 231 

136 

105 

99 

111 



 ةيسومانلا

 (ةليجرنلا ةبصق) شيبرنلا
 ةليجرنلا
 دوقنلا

 ريعاونلا
 ريفاونلا
 قشمدب ةوبرلا ريفاون
 (بكرم مسا) يروهلا
 (ةينانوي ةنيفس) ناملو سادنبوي

42 

69 

333 

246 .171 147 136 5 

101 

2320.101 0 

100 

352 

222 



 قيقحتلا رداصم

 راثالل يسنرفلا دهعملا «ةيني تايلوح ةلجم «نافنانوب لوب «ديبز ةنيدم ف دنهلا رثأ

 .(م2003) 2 ددعلا ,(ءاعنص) ةيعامتجإلا مولعلاو

 م1960 ءءاشنإلا ةعبطم :قشمد ؛مظعلا رداقلا دبع ةيمظعلا ةرسألا

 .م1999 .14ط «نييالملل ملعلا راد :توريب ؛يلكرزلا نيدلا ريخ ؛مالعألا
 تاروشنم :توريب .عوكألا يلع نب دمحم قيقحت «ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ؛ليلكإلا

 .م1986/ه1407 .ةنيدملا
 عوكألا ليعامسإ يضاقلل ءيومحلا توقاي دنع ةيناميلا نادلبلا

 يضاقلل ؛مامإو كلم نم نميلا كلم ىلوت نم يف ماتنلا كسم حرش يف مارملا غولب
 «يريتربلا :ةرهاقلا ءيلمركلا يرام ساتسنا بألا قيقحت «ءيشرعلا دمحأ نب نيسح
 .ماإ9

 عساولا دبع ؛نميلا خيراتو ثداوح يف نزحلاو مومهلا ةجرف ىمسملا نميلا خيرات خيرات
 ه1346 «.ةيفلسلا ةبتكملا :ةرهاقلا «يعساولا يحي نب

 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب «يلايكلا باهولادبع ءثيدحلا نيطسلف خيرات

 .م1979 ءرشنلاو

 ءملاس ىفطصم ديس «(م1904-1948) ىبحي مامإلاو نميلا :ثيدحلا نميلا نيوكت

 .م1993 كط ,نيمألا راد :ةرهاقلا

 لماك دمحم قيقحت «(ردنبهش نمحرلا دبع روتكدلا تاركذم) ةينطولا ةيروسلا ةروشلا
 .م1992 ,2ط «قفاقثلا ةرازو :قشمد «بيطخلا

 .ديعس نيمأ «نرق عبر يف ةيبرعلا ةيضقلل عماج لصفم خيرات :ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا
 .(ت.د) «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم :ةرهاقلا

 .م1944 :ءاعنص .يرجحلا دمحم يضاقلل ءاثيدحو اميدق نميلا خيرات نم ةصالخ

 ةعبطم :ةرهاقلا ءمظعلا ديؤم هيزن «ءاعنص ىلإ رصم نم ةديعتسلا ةيبرعلا دالب يف ةلحر
 .م1937/ه1357 «يبلحلا يبابلا
 يلع نب دمحم قيقحت «يدنجلا نيدلا ءامب يضاقلا «كولملاو ءاملعلا تاقبط يف كولسلا

 .(م1993) داشرإلا ةبتكم :ءاعنص ؛عوكألا
 .م1982 «ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زكرم توريب «برعلاو ةيكيرمألا ةسايسلا



 :ةرهاقلا ءعوكألا يلع نب دمحم قيقحت «ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ؛ةغمادلا ةديصق حرش

 .م1978 «(ن.د)

 :ءاعنص .عوكألا يلع نب دمحم قيقحت «ينادمحلا دمحأ نب نسحلا ,؛برعلا ةريزج ةفص
 .م1990 /ه1410 داشرإلا ةبتكم

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب «(صاعلا ديعس دئاقلا تاركذم) رمحلا مايألا نم تاحفص
 .م1988 «رشنلاو تاساردلل

 ةفاقثلا ةرازو :قشمد ؛ميكحلا دعد .د قيقحت ءمظعلا ديؤم هيزن ةايح نم تاحفص

 .م 6

 نب دمحم قيقحت ,«يحرزخلا نسح نب يلع «ةيلوسرلا ةلودلا خيرات ث ةيؤلؤللا دوقعلا
 ,22ط «بادآلا راد :توريبو ءينميلا ثوحبلاو تاساردلا ركرم :ءاعنص ؛عوكألا يلع

 .م1983/م3
 :ةزورد تزع دمحم «تاقيلعتو تاركذمو خيرات :اهلحارم فلتخم يف ةينيطسلفلا ةيضقلا

 .مإ 4 «ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم :توريب

 ءردول .ف .يد .ج يناطيربلا فيلأت «قارعلاو نيطسلفو ةيروس خيرات يف قحلا لوقلا
 .م1925 :قشمد ءمظعلا ديؤملا هيزن ةمجرت

 ثوحبلاو تاساردلا زكرم :ءاعنص .هبنم نب بهول ريمح كولم يف ناجيتلا باتك
 .(تء.د)

 يملعلا عمجملا ةلجم ؛عوكألا ليعام#إ يضاقلا ؛ةيناميلا ةجهللا يف ةيكرت تاملك
 .[م13]1980 :يقارعلا
 :عوكألا ليعامسإ يضاقلا قيقحت .يرجحلا دمحم يضاقلل ءاهلئابقو نميلا نادلب عومجم
 .م1996/ه1416 :ءاعنص 2ط

 ةطبارلا ةيعمج يف نميلاو زاجحلا - وأ - برعلا ةريزج نسع نيارك رتسملا ةرضاحم
 .(1927 ويام /ه1354 لاوش) 3ج «28 م رانملا ةلجب «ةيقرشلا
 م2002 .يئاقثلا عمجملا :يبظ وبأ ؛عوكألا ليعامسإ يضاقلل ؛نميلا فيلاخم
 .م1936 «ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا ءاشاب قيفوت دمحأ ءنرق فصن يف تاركذم

 .ما6 «ةينانبللا ةعماجلا :توريب ءالب لاش قيقحت «يدوعسملل بهذلا جورم

 .م1940 ءءاعنص .يرجحلا دمحم يضاقلل ءءاعنص دجاسم

 ىبحي هللا دبع قيقحت «يرمعلا هللا لضف نبال راصمألا كلامم يف راصبألا كلاسم

 .(م2003) يفاقثلا عمجملا :يبظ وبأ .يحيرسلا

 «ةملكلا راد :ءاعنص ءيفحقملا دمحأ ميهاربإ «ةينميلا لئابقلاو نادليلا مجعم

 (م2002/ه1422)



 يفاقثلا عمجملا :يبظ وبأ ,يحيرسلا ىبحي هللا دبع قيقحت .يومحلا توقايل «نادلبلا مجعم

 عبطلا تحت هئازجأ ضعبو «(م2002)
 لدينج نب هللا دبع نب دعس «(دحب ةيلاع) ةيدوعسلا ةيبرعلا دالبلل يقارغجلا مجعملا
 يبايرإلا رهطم «ينميلا مجعملا

 ءاقسلا ىفطصم قيقحت ؛يركبلا زيزعلا دبع نب هللا دبع ديبع وبأ ,مجعتسا ام مجعم

 .م1945 /ه1365 :توريب

 ديز ذاتسألا قيقحت «يئارقملا دمحم نب ىبحي فيلأت ءرسلا ريراحن ريرحت ف رسلا نونكم
 .(م2002) ينميلا ثوحبلاو ثارتلا زكرم :ءاعنص «ريزولا ىلع نب
 .(عا980)رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب يناحيرلا نيمأ «برعلا كولم

 (م1968):ةرهاقلا .ديؤملا ليعامسإ نب يلع قيقحت «نمبلا لايقأو ريمح كولم

 ةمجرت ؛(بوكاج) بوقعي .ف دلوراه :لينولوكلا فيلأت «ةيبرعلا ةريزجلا هبش كولم
 توريب «ةدوعلا رادو ءينميلا ثوحبلاو تاساردلا ركرم :ءاعنص .يحاوضملا دمحأ ريفسلا

 .(مع1983)
 بيكش ةمجرت «لشثوت لراك «ةيعيبطلا اهرداصم تاروطتو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .م1955 «يبلحلا يبابلا ةبتكم :ةرهاقلا .يومألا
 م7 .ندنل «ةنواعطلا ماهد ةمجرت «يسيل تربور ,ةكلمملا

 .م1991 «ةفاقثلا ةرازو :قشمد .يكلاملا رينم .(ةيسايس ةريس) :ءالجلا ىلإ نولسيم نم
 م1987 ءركفلا راد :قشمد :يرمعلا هللا دبع نيسح روتكدلا «نميلاو رانملا
 ,ةيبرعلا ةدحولا تاساارد زكرمو فيفعلا ةسسؤم ؛2ط «ةينميلا ةعوسوملا

 .(م2003/ه1423)
 ءرصاعملا ركفلا راد :توريب ؛عوكألا ليعامسإ يضاقلل نميلا يف هلقاعمو ملعلا رجه

 م5

 .م1987 ءركفلا راد :قشمد ؛2ط .يرمعلا نيسح ةمجرت ؛وروم كيرإ ؛برغلاو نميلا



 م



 ةلحرلا بدأل ةطوطب نبا زئاوجب نوزئافلا

2009 -87 

 ايروسو قارعلاو ةيدوعسلاو نميلاو رصمو رئازجلا نم ًايبرع ًافلؤمو ًاسرادو ًاققحم رشع ةثالث
 ةزئاج يهو ةعباسلا اهتنس يف "يقارغجلا بدألل ةطوطب نبا ةزئاج"ب نوزوفي ندرألاو «برغملاو
 ءندنلو يبظ وبا هرقمو "قافآلا دايترا :يئارغحلا بدألل يبرعلا زكرملا" ًايونس اهحنمي ةقومرم ةيبرع
 تريتخا دقو .حارسملا يرون رعاشلا هلامعأ ىلع فرشيو يديوسلا دمحا دمحم رعاشلا هاعري

 .نيتمرصنملا نيتنسلا رادم ىلع ةقباسملا ىلإ تمدقت ًالمع 130 نم رثكأ نيب نم ةزئافلا لامعألا
 يكولم ظيفحلا دبع .د ثحابلا «(برغملا) دوعس رداقلا دبع .د ثحابلا :مه نوزئافلاو

 ىحيرسلا هللا دبع ذاتسألا ثحابلا ؛(رئازجلا) فالخ رصان ذاتسألا ثحابلا ؛.(برغملا)
 «(رئازجلا) دعاسنا ةريمحس .د ةثحابلا .(برغملا) يرباجلا ةهيزن .د ةثحابلا (تارامإلا/نميلا)

 ةكلمملا) ديمحلا ديمح نب زيزعلا دبع .د ثحابلا .مرصم) رينم زيزعلا دبع ورمع .د ثحابلا

 يوالع ةسمانلا .د ةثحابلا (رئازجلا) ظيفحلا دبع وياروب .د ثحابلا ؛(ةيدوعسلا ةيبرعلا

 «(قارعلا) ملاسلا ردب دراو يئاورلا بتاكلا «(رصم) شرقلا دعس يئاورلا بتاكلا ؛(رئازجلا)
 .(اينابسا/ايروس) اشابلا مصاع بتاكلاو تاحنلا

 ميكحتلا ةنجل

 ددع غلبو برعلا ءابدألاو نيصتخملا ةذتاسألا نم ءاضعأ 5 نم ميكحتلا ةنحل تلكشت

 «ًأيبرع ادلب 13 نم تءاج ًاطوطخم 130 يلاوح نيتريخألا اهيترود ف ةكراشملا تاطوطخملا
 ةرصاعملا ةيبرعلا ةلحرلاو ؛.ةطيسولاو ةعدقلا تالحرلل ةققحملا تاطوطخملا ىنع تعزوتو

 نم ددع داعبتسا اهبجومب مت ىلوأ ةيفصت ترج دقو .«تايمويلاو ةيفحصلا ةلحرلاو تاساردلاو
 باغ ام دعبتساو ؛قيقحتلا ىلإ ةبسنلاب اهنع صوصنملا ةيملعلا طورشلل بجتسي مل لامعألا

 .تايمويلاو ةيفحصلا ةلحرلاو ةرصاعملا ةلحرلل رادلا اهحنمت يتلا ةزئاجلا ىلإ ةبسنلاب ىوتسملا هنع



 ةّيرسلا يعاودل ميكحتلا ةنحل ءاضعأل اهميلست لبق تاطوطحملا نم نيكراشملا ءامسأ تعزن دقو

 .ءادألا ةمالسو

 ضعب نع ةزئاحلا بجحب 22008 مرصنملا ماعلا ةزئاجلا ةرادإ تصوأ ميكحتلا ةنحل تناكو
 جئاتنلا نالعإ ليحأت وا ءامب ةزئافلا عورفلا ىلع زئاوجلا عيزوتب ءافتكالا امإ تحرتقاو «عورفلا
 هب تذخأ ام وهو «2008-2009 نيتنسلل أعم ةقباستملا لامعألا جمدو (يلاحلا) مداقلا ماعلل
 .امل ةحناملا ةهجلاو ةزئاجلا ةرادإ

 «ةزئافلا لامعألا ةيمستب يئاهنلا رارقلا تذختاو نيعوبسأ رادم ىلع ةنجللا تعمتجا دقو

 تطعأ امتأ ةنجللا تارايخ يف زرب دقو .اهيلع قفاوتلا ىرجو «نيتيلحرم ىلع امتراتحاو قبس يتلاو
 قيقحت لامعأل ةيناثلا ةحردلابو ؛:ةلحرلا بدأ يف تاساردلل ىلوألا ةحردلا ف ةصرفلا

 .تايمويلا بدأو ةيفاحصلا ةلحرلاو ةرصاعملا ةلحرلا صوصنل ةثلاثلا ةجردلا يفو ءتاطوطخملا



 ةزئاجلاب ةزئافلا صوصنلاب زجوم يفيرعت قحلم

 تاطوطخلملا قيقحت ةزئاج

 براعألاو مجاعألا ديسو برآملاو لامآلا ىهتنم ىلإ براغملا راطقآ نم براسلاو يراسلا سنأ

 (م1633 -1630) (ه1042 -1040)

 حيلم نباب بقلملا جارسلاب ريهشلا يسيقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 دوعس رداقلا دبع :ابل مدقو اهققح

 تاطحمو لزانم فصتو انل ركذت ةلحر لوأ امنوكل ةيئانثتسا ةيمهأ ةيجحلا ةلحرلا هذه كلمت

 ثيح نازف دالب ىلإ ةعرد دالبب ارورم شكارم ةنيدم نم اقالطنا زاجحلا ىلإ يوارحصلا راسملا
 ناك (نازف ) دالبلا هذه يف نأ امك .تالحرلا نيب هباشتلا أدبيو باكرلا يقتلتو راسملا دحوتي

 بارتلا رداغي يبرغملا بكرلا ناك اهيفو . ينادوسلاو يسافلا نيبكرلاب يقتلي يشكارملا بكرلا
 حيلم نبا ةلحر نإف اذهل .اهنم رمي يتلا نادلبلا ءارمأو لامع عم .ضوافتلل ارطضم حبصيف ينطولا

 لبق نم اًهامعو ءارحصلاب قلعتت ةماه ةيخيرات تامولعم ىلع يوتحت ينلا رداصملا نم دعت هذه

 بعصلا قيرطلا اذهل يشكارملا بكرلا كولس رابتعا نكمي امك .نازف دالب ىلإ ةعرد نم نييدعسلا
 .يدعسلا ناطلسلا ندل نم يوارحصلا ىنطولا بارتلل ةدوصقم ةبقارم

 محاعملا يف اضيأ هدحب ال دق يذلا ديدجلاو عونتلاب ينغ ةلحرلا هذه راسم نغف يلاتلابو

 ءانغتسالا نكمي ال يتلا رداصملا نم ىقبت ديدجلا اذمب ةلحرلا دارفنابو «راطقألاو نادلبلا بتكو
 يشكارملا بكرلا جاحل قيرطك ذختي ناك ام اليلق يذلا يوارحصلا راسملا اذه ىلع فوقولل اهنع

 مهأ نم ةيسيقلا ةلحرلا هذه تلظ اذهل .اهدعب عطقناو ةيدعسلا ةلودلا مايأ ف سسأت يذلا
 مكحلا نم ةريخألا ةرتفلا لالخ ةلودلا همظنت تناك يذلا يمرلا بكرلا نع ثدحتت ينلارداصملا

 .ناديز نب ديلولا دهع ف ةلثمتملا يدعسلا



 يف ةيبرغملا ةماعلا ةنازخلاب ةظوفحملا ةديرفلا اهتخسن ىلع ًادانتسا ةلحرلا هذه ققحم لذب دقل

 ذود نم اهنم ضرغلاا تدأ ةينأتم ةسارد هتساردو هقيقحتو صنلا ةءارق ف ةبيط ًادوهج طابرلا

 .تاطوطخملا قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج زايتماب اذه هلمع نع قحتسا دقو «بانطإ الو وشح

 ةيرصانلا ةلحرلا

 يعردلا رصان ني دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 (م 1717 / ه 1129) ةتس ىفوتملا

 يكولم ظيفحلا دبع :ابل مدقو اهققح

 نم وهو «يعردلا رصان نب دمحم امب ماق ءرشع عباسلا نرقلا لئاوأ ىلإ دوعت ةيزاجح ةلحر
 ةنياعملا نم ةدمتسملا تامولعملا ةرفوب زاتمت ةلحرلاو .يمالسإلا برغلا يف اياوزلا باحصأ
 اهراز يتلا نادلبلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا لاوحألا ةءارق يف ةرشابملا ةظحالملاو ةيصخشلا

 يعامتجالا خيراتلا نع ةروص انيطعي بتاكلا نإ .ةسدقملا رايدلا ىلإ برغملا نم هقيرط يف

 نم حمالم نع الضف «قرشملاو برغملا يف ةلحرلا طخ اهلمش يتلا قطانملل يسايسلاو ياقثلاو
 لخدي ام ةصاخو ءرعشلا نم ةريبك ةيمك ىلع لمتشت ةلحرلاو .ةيقرشملاو ةيبرغملا نيتفاقثلا لعافت
 تايآلاو ةيرعشلا تايبألا جيرخت يف ًاريبك ًادهج اهققحم لذب دقو .تايناوخالاو حئادملا باب يف

 ةعل ةسارد دعب نم هنكميل .هتاعوضومو هعجارمو بتاكلا رداصم دصرو مالعألا ءامسأو ةينآرقلا

 هتلحر يف اهعم لصاوتو «ةلاحرلا اههجاو يتلا تايصخشلاو رفسلا طوطخو هتاعوضومو صنلا
 .بيرألا ثحابلاو بيدألا ققحملا ةعاربب كلذ لعف دقو .يخيراتو يبدأ رثأك اهتميقو ةلحرلا نمزو

 .تاطوطخملا قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج هلمع نع قحتساف

 بيرغلا ةيلسم

 يدادغبلا نمحرلا دبع

 (1864) ةيبونجلا اكريمأ ىلإ ةلحر

 (رئازجلا) فالخ رصان ؛ ابل مدقو اهققح

 ةلاحرو هيقف لبق نم رشع عساتلا نرقلا طساوأ ةبوتكم اكريمأ ىلإ قشمد نم ةلحر هذه

 .هعون نم ديرف صن ديكأتلاب يهو ءاهرصع نع أدج ةمهم ةقيثو امتإ «ةيقارع لوصأ نم يقشمد



 اكريمأ نع يلصوملا انح سايلا هبتك يذلا صنلا ءانثتسابف .ةلحرلا بدأل ةيبرعلا ةبتكملا هب ىنتغتس

 اذه ىلإ ىقرت اكريمأ ىلإ يبرعل ةلحرب ظفتحن ال نحن ءرشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف
 تعضو نيتيكريمألا ىلإ تالحرلا لج نأ فورعملاو .ةلحرلا هذه اهلمحت يتلا تافصاوملاب خيراتلا
 .نيرشعلا نرقلا يف

 اهسفن ةنيفسلا تدجو نأ ىلإ «طيحملا رحبلا ىلإ لوبناتسا ةداعسلا راد نم ةلحرلا تماق

 ويرلا فصيف ةيليزاربلا ةيفارغجلا يف انبحاص ةلحر أدبت كانه نمو .ليزاربلا يف ةلاحرلا اهرهظ ىلعو

 ىلع تعقو يتلا تاداهطضالاو اكريمأ يف ةيدوبعلا اياقب نع تامولعمب ةلحرلا انديفت

 داكتو .ةيهاب ةنيدم ف ملسم فالآ 5 دوجو نع ثدحتيو ءامب اوماق يتلا تاروثلاو ةقرافألا

 ًاريبك افطاعت ةملسملا مهروذجب ءالؤه يقل دقف «ليزاربلا ةقرافأ لاوحأ دصرل ةسركم ةلحرلا نوكت

 .انفلؤم بناج نم

 ساكارك يف ةينطولا ةبتكملا يف هيلع روثعلا مت يذلا «ءصنلا قيقحتب ققحملا ماق دقو

 رونلا ىلإ صنلا اذه جورخبو ."قافآلا دايترا :يفارغحلا بدألل يبرعلا زكرملا" نم فيلكتب ءاليوزنيف/

 . يخيرات صنك وأ «ةفارط نم ولخي الل يبدأ صنك نإ «هتدارفو

 .تاطوطخملا قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج زايتماب هلمع ىلع ققحما قحتسا دقو

 ءاعتص ىلإ رصم نم

 (1927) ةديعسلا ةيبرعلا نميلا دالب # ةلحر

 مظعلا ديؤم هيزن

 يحيرسلا هللا دبع ابل مدقو اهققح

 نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف هلاوحأو خيراتو نميلا ةيفارغج ىلع صنلا اذه ءيضي
 ناك ةقيرع ةيقشمد ةينطو ةلئاع ىلإ يمتني فلؤم ملقب عوضوم وهو .يبحي مامإلا دهع لالخ

 يكريمألا يرثلا ءنيرك سلراشب ىقتلا امدنع ىربكلا ةيروسلا ةروثلا نابإ 1926 ةنس رصم يق ًايفنم
 ام وهو .نميلاو زاجحلا ىلإ ةلحر يف هتقفارم بلطو «ةمولظملا بوعشلا قيدصب ًابقلم ناك يذلا
 فورعمو نيصر ثحاب وهو «ققحملا ماق يذلا ميقلا باتكلا اذه ةلحرلا كلت ةرمث تناكو «ىرح

 بيوصتو ,هقيقحت ةداعإب "قافآلا دايترا : يفارغجلا بدألل يبرعلا زكرلا" نم فيلكتب «نميلا نم



 .تاطوطخملا قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج اهنع قحتسا ةريبك ةرادحب ةمهملا هذمب

 تاساودلا ةزكاح

 :فالتخالا ىلإ فالتئإلا نم ةيرافسلا ةلحرلا

 (ييرفملا يساموليدلا سيسأتلا 4 ةمهاسم)

 يرباجلا ةهيزن .د

 رافصلا ؛رشع عساتلا نرقلا يف ةبراغملا ةلاحرلا تالحر ةطوطخملا هذه يف ةثحابلا تلوانت

 ةكلمملا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا دصر ف ةصاخبو ءاهتيمهأ ةنيبم ءاجذومن يوجحلاو يوارمعلاو
 جاهتنا ىلإ ةيبرغملا ةلودلا عفد ام نيتعزه رثإ « برغم ا خيراتلا نم ةماه ةلحرم يف اسنرفو ةيبرغملا

 لاوحأو انألا لاوحأ نيب ةنراقملل مهعفدت تناك ةلاحرلا تادهاشمو' . حوتفملا بابلا "ةسايس
 دصر لالخن نم كلذو «يعانصلا مدقتلاو ميظنتلاو ةرادإلاو ميلعتلاك ةدع تايوتسم يف ءرخآلا

 ءصوصنلا هذه فينصت يف نيسرادلا فالتخا ىلإ ةئحابلا ريشتو. رخآلا ىدل ةوقلا نماكم

 ةزكرم «تالحرلا هذه دعب تثدح يتلا «تايلقعلاو ميهافملا يف «ةيرذجلا ةيباجيإلا تارييغتلا ةئيبم

 «ةيسامولبدلا اهتغلب ةمستملا ةيرافسلاو «ةماع ةلحرلل يريبعتلاو يوغللا قسنلا ىلع قرعملا اهدهج

 ف اسنرف يهو «ةيبنحجألاو ةيبرغملا ةلودلا نيب ةيمرلا ةيئانثلا تاقالعلا راطإ ف صوصخلا هجو لع
 وأ ءاهقفلا نم اوناك ةبراغملا ةلاحرلا نأ نيبت نأ يرباج ةروتكدلا ىسنت الو. صوصنلا هذه

 .ملسملا يبرعلا عمتجما يف ةزراب تناك يتلا ةديحولا ةيملعلا ةزيملا اهلعلو «ةيعرشلا ةفاقثلاب نيعتمتملا

 ةءوبخم ا اهزونك جارخختساو صوصنلا بابع | ةانأو ةقدو ةعاربب صوغلاب ثحبلا اذه زاتعي

 نبا ةزئاج" هنع هتبحاص تقحتسا اذهلو .ةفلتخم بابسأل ةلاحرلا هنع تتكس ام فاشكتساو

 ."تاساردلل ةطوطب



 قرشملا ىلإ ةيرئازجلا تالحرلا
 ةينبلاو روطتلاو ةأشنلا #4 ةسارد

 دعاسنا ةريمس .د

 نعو «قرشملا ىلإ ةلحرلا لوح «تالؤاستلا نم ريثك نع ةباجإلا ىلإ تعس ةمكحم ةسارد
 نم كلذو ءاهيف فيلأتلاو ءاهروطت لحارمو :يرئازحلا بدألا يف اهروهظ نم ىلوألا تارتفلا
 مالعأ نيب نئاكلا عونتلا ىدمو .يرئازحلا بدألا يف قرشملا ىلإ ةلحرلا يلثمم رهشأ لالخ

 فورظو ءةلحرلا نم ضرغلاو «(ةلحّبلا /ناكملا) دصقملا ةيحان يف ءاهوفلحخ يتلا رداصملاو «ةلحرلا
 يف ةرفوتملا اهصوصن ىلع وأ «ةلقتسملا ةلحرلا رداصم ىلع دامتعالا متو ....رشنلاو «فيلأتلا

 .تاالحلاو ,دئارحلا ف ةروشنملا وأ «تاركذملا وأ «ةريسلا بتك

 ءانبلا ةعيبطو «نومضملا تايصوصخ فاشتكا ىلإ صوصخلا ىلع ةساردلا تفده دقو

 ندملاو «قرطلل نييفارغجلا فصولاو «ديدحتلا ةيفيك نع لؤاستلا قيرط نع «تالحرلا كلتل ينفلا

 باتك ىدل اهريوصت قئارطو «مهفئاظوو ؛ممتايوهو «تايصخشلا ةعيبط نعو «تالحرلا يف
 «ةلحرلا نمز امهو «تالحرلا صوصن يف نينمز نيب زيامتلا ةيلاكشإ ةساردلا تحرط امك «ةلحرلا
 .فيلأتلا نمزو

 .يخيراتلا ناكملاو ,ةلحرلا ناكم امهو «تالحرلا يف نييناكم نيراطإ زربأ ف تثحب امك
 نعو «هيف ةمدختسملا ىؤرلا عاونأو «تالحرلا يف درسلا ةناكم نع لؤاستلا ,ثحبلا ىعدتساو
 .اهتفاثكو ءاهعونت ىدمو ء«ةلحرلا صوصن يف ةفظوملا ةغللا ةعيبط

 نم ًاقالطنا ءاقباس ةحورطملا تايلاكشإلا كلت نم بناوج باتكلا اذه لوصف ءيضت

 يعاود كلذكو ,حالطصالا يف اهموهفم مث «ةنسلاو نآرقلاو «ةغللا ف ةلحرلا موهفم ىلع فوقولا
 .نيرشعلا نرقلا ىتح برعلا دنع هروطتو «هتيمهأو «ةلحرلا بدأ موهفمو ءاهعاونأ رهشأو «ةلحرلا

 برغملا ةقالع نم هيلع ءىضيو تالحرلا لالح نم همسرتي امو ثحبلا اذه ةيمهألو

 ةرادحب هنع هتبحاص تقحتسا «ةميقلا رداصلل تارشع ىلإ ًادانتساو «ةلحرلا بدا ربع قرشملاب
 .تاساردلل ةطوطب نبا ةزئاج



 يبعشلا ثوروملاو ةلاحرلا تاباتك 4 نارمعلاو رصم

 نييرجبلا عباسلاو سداسلا نينرقلا لالخ

 رينم زيزعلا دبع ورمع .د

 ًاصقن دسي نأ لواحت يهف هيف ثحبت يذلا لاخلا يف ةمدقتم ةوطخ ةساردلا هذه لكشت

 دحأ محتاباتكو ةلاحرلا ثارت يف ىرت ةيؤر نم ًاقالطنإ .ةيئزج ةروصب ولو «ةيبرعلا ةبتكملا يف ًاديكأ
 .ةراضحلا ىلع ءوضلا ءاقلإل ةمهملا رداصملا

 ةرتف يه «نيملسملاو برعلا خيرات نم ةرطخخ ةرتف يطغت يتلا «ةساردلا هذه جردنتو
 امل ةيساردلا تالواحملا راطإ ف «يبرعلا قرشملا يف كيلوثاكلا نيبيلصلاو لوغملا دض ةهجاوملا
 ةيعوضوملا طورشلا ةساردلا نيبت عع ءايوروأ هيلإ انتقبس يذلا " يرضحلا خيرأتلا " ب ىمسي

 نارمعلل ةربعلاو سردلا مدقي امب «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا لظ يف ةيبرعلا انندم نارمع مدقتل

 .مهريغ وأ نيملسملا ةلاحرلا نم ّيأ مهصوصن يف هلفغأ ام ًاردان نارمعلاف !رصاعملاو ثيدحلا

 ىلإ ةسارد تحن املق هنأ الإ تالحرلا بدأ تلوانت يتلا لامعألا ةرثك نم مغرلا ىلعو

 فيضت ىرخأ تاساردل ًاحيسف لاما لازي الو «يبرعلا قرشملا يف نارمعلل ةلاحرلا ةيؤر لوانت
 ةينب يف تاوجف المت نأ لواحت يك ةساردلا هذه ةيمهأ تأت انه نم «نأشلا اذه ىلإ ديزملا
 لواحت ةسارد يهو .ةيفارغجلاو ةيخيراتلا رداصملا يف (دصق نودب وأ ًادمع هنع توكسملا)

 . يبعش ثوروم نم هب طبترا امو نارمعلا ةروص ىلع فوقولا

 - ًايبسن - تباثلا رصنعلا لثمي ًابيط ًاجذومن اهفصوب ًاروحم (رصم) نم ةساردلا تذختا دقو
 تاقلح ةلسلس نم ةقلح لامكتسال ةساردلا كلت تأت امك (ناكملا) ةيخيراتلا ةيلمعلا ناكرأ يف

 ةئيبلا نيب لعافتلا دصر لالخ نم ةيمالسإلا روصعلا يف يبرعلا نارمعلا خيرات يف ثحبلا
 .ةلاحرلا تادهاشم راطإ يف عمتجملاو ناسنإلاو

 ريطاسألا دصر يف يليلحتلاو يخيراتلا جهنملا قفو ثحبلا ةيملع اصوصخ ةنجللا ءيفاكتو
 .ىمادقلا نيحرؤملاو ةلاحرلا تاباتك يف نارمعلاب ةلصتملا ةيفارخلاو ةيبعشلا تاياكحلاو



 : ةيفارفجلاو ةّيوغللا هدوهجو ةطوطب نبا

 (ًاجذومنأ ةيرشألاو ةمعطألا ظافلأ)

 ديمحلا ديمح نب زيزعلا دبع .د

 صن يف ثحابلل ةيرغمو ةيرث ةقطنم رطش ةطوطب نبا ةلحر صن يف ةساردلا هذه مميت

 .يجنطلا نيدلا سمخ نيملسملاو برعلا نيلاحرلا خيش

 نع رّبعت يتلا ظافلألا نم ريثكلا ددعلاب هثحب لالخ ءيحوف دقف ثحابلا نايب بسحو
 ؛ٌةريبك ةّيوغل ًةميق امل ثحابلا ىأرو «ةلاحرلا اهراز ىتلا دالبلا فلتخم يف ةدئاسلا ةايحلا بناوج

 يف ىتش دالب يف ةايحلا نع ٌةروص مّدقت امتأ امك ءاحل يراضحلاو ّيوغللا ىوتسملا نع رّبعت اهنوكل
 .ّيرجملا نماثلا نرقلا نم ٍورتف

 جاتحي ًاريبك ًاددع اهدجوف ءاهنع تّدحت يتلا ةايحلا تالاحي ّمهأ تادرفم ثحابلا عمج دقو

 نع فشكلا يف اهماهسإو «تادرفملا كلتل ّيوغللا رثألا نع فشكت ةلقتسمو ةقمعم ةسارد ىلإ

 ظافلألا نم ريفو ددع نع فشكت يهف .يناعملاو ظافلألا بناج يف ةّيبرعلا ةغلل ّر ةسملا روطتلا
 امتأ امك «ةلاحرلا اهنع ثّدحت يتلا دالبلا تاغل ىدحإ نم ةّيبرعلا ىلع ةليخدلا وأ ةدلوملا ةّيبرعلا

 .ةّيبرع ٍظافلأب ةلحرلا يف اهنع رّبع ٍةديدج ٍناعم نع فشكت

 ىنغل ءثحبلل ًاجذومن «ةيرشألاو ةمعطألا لاحم ٌرايتخا ظافلألا كلت ةرثكل ثحابلا رثآ دقو
 يف امتاداع يف بوعشلا هب فلتخت امع ةساردلا هذه فشكتو .ظافلألا نم بناجلا اذمب ةلحرلا

 .بورشملاو لوكأملاو ,برشلاو لكألا
 دقو .هفصوو هدرس يف ةطوطب نبا بولسأل اهدصرب ةساردلا هذه زاتمت ةيناث ةيحان نم

 ريغ وأ ناك ًاّيبرع ءظفللا قيثوتو ءامتاقايس يف ةدوصقملا ظافلالا تيبثت ىلع ثحابلا صرح
 بتك وأ «ةبرشألاو ةمعطألا بتك ءاوس .ظافلألا كلتب ينتعت يتلا بتكلا ىلإ عوحرلاب ؛يرع
 مجاعملاو «ليخدلاو تابّرعملا بتك بناج ىلإ ؛عجارم نم اهوحنو ,(ةهكافلاو رامثلا) تابنلا

 .ةّيوغللا



 تالحرلا بدأ © ةنيطنسفق ةنيدم

 ظيفحلا دبع وياروب

 ربتعت يتلا ةي رئازلا ةنيطنسق ةنيدم ةروص بيكرت ةداعإ رق ا 0 هذه ا

 .ىرخأ تاغلو ةيبرعلا ةغللاب ةعوضوملا رداصملا نم ةعومجم ىلع ثحابلا دمتعا دقو
 تدصق يتلا ةماحلا ةيساسألا تالحرلا نم اقلطنم ايدقن ايليلحت ايخيرات اجهنم هثحب يف كلسو

 تسكعنا يتلا اياضقلاو ةلاحرلا تالحر ف تاهاحتالا ديدحتل (ةلحر نيرشع نم رثكأ) ةنيدملا

 .مهتاباتك يف
 يف يسيردإلاب أدبت ايجولونورك ثحابلا اهعبتت يتلا ةنيدملا ىلإ ةيبرعلا تالحرلا تناك اذإو

 نإف «نيرشعلاو رشع عساتلا نرقلا ِِق نويسنوتلا ءابدألا نم ةنالثب يهتنتو رشع ثلاغثلا نرقلا

 لواح دقو يسنرفلا يرامعتسالاو يكرتلا نيرصعلا لالخ ةنيدملا روصت اهلج ةيبنحألا تالحرلا

 .اهضعب نم ةرركم اروص نوكت داكت يتلا نييبرغلا ةلاحرلا رظن تاهجو زاربإ اهلالخ نم ثحابلا
 اتدمتعا ىتلا ةيلحرلا صوصنلا ةعيبطو ىشمتيام ةفلتخملا جهانملا نم ثحابلا راعتسا دقو

 فشكلل ةيجهنملا امتاءارجإ قفو ةيدرسلا هيضتقت ام نمض صوصنلا هذه ةلءاسمب ماقو .ةساردلا

 .ثحبلا ىضتقا ثيح تالحرلا يف ةيبدألا صئاصنلا نع

 تاساردلل ةطوطب نبا ةزئ ةزئاج هذه ةميقلا هتسارد نع ثحابلا ق قحتسا دقو

 تالحرلا بدأ © ةيبئاجعلا

 "اجذومن نالضف نبا ةلحر"

 يوالع ةسماخلا

 «ةيبرعلا ةفاقثلا يف ةلحرلا بدأ يف ةيبئاجعلا موهفمل انيمأو اقثوم اثحب يوالع ةسماخلا مدقت
 ينحنت .هيلع لعتشت يتلا موهفملل ةيلاع ةجذمن اهيف دحب يتلا نالضف نبا ةلحر ىلإ دنتست يهو

 ةيبلاغ ىلعو «ةهج نم اهعورشمب ةقلعتملا ةيئارتلا عحارملا لج ىلع ةنيمألا ةثحابلا نيعب يوالع
 نع ةميدقلا رداصملا ةحش مغرو .ىرخأ ةهج نم نالضف نبا نع ةرصاعملا ةيبرعلا تاباتكلا
 لحخاد نم ةئداه تاجاتنتسا ىلإ لّصوتلاو ؛هتلحرل ةيعوضوم ةءارق دقت تعاطتسا امنإف ةلاحرلا

 .هلامعأو ةلاحرلا نع انيلإ ةلصاولا صوصنلا



 تاحلطصم قايس يف ةديرفلا ةلحرلا هذه عضت ةثحابلا نأ وه كلذ نم مهألا نأ ريغ

 يملعلا لايخلاو ايجولاتكسإلاو ايبوتإلاو ةيرحسلا ةيعقاولاب اهطبرتو ءرصاعملا يدقنلا ثحبلا
 تايدرسلا امب متت ينلا تاموهفملاب امك ءايفارغجلاو خيراتلا بتكو ةيزمرلا ةيروغيألا تاباطخلابو

 .نامزلاو ءاضفلاك ةئيدحلا

 «أيبرعو ًايبروأ ءاهنأشب معازملاو ةلحرلا لوح راد يذلا لاجسلا كلذك ةئثحابلا قطنتست
 نم ولخت ال ؛ةكسامتم ةليصح امنأشب بتك امو ةيساسألا ةلحرلا تاعبط ىلع ادانتسا مّدقتو

 .ريدقتلاو رظنلا قحتست رظن تاهجو

 «ةيبئارغلا تالاغشنالل القح ةلحرلا نوكت نأ ةيناكمإ ساسأ ىلع ةمئاقلا لمعلا ةيضرف نإ
 .نآلا ىتح ال تمدق يتلا ةددعتملا تاءارقلا نيب نم نالضف نبا لمعل ةيفاضإ ةءارق يه

 .تاساردلل ةطوطب نبا ةزئاج اهلمع نع تقحتسا ةفلاسلا ترابتعاللو

 ةرصاعملا ةلحرلا ةزئاج

 تاوامس عبس

 (دنبلاو ادنلوهو برغملاو قارعلاو رئازجلاو رصمو 4# تالحر)

 شرقلا دعس

 تحبصأ رصم يفف ؛ثداوحلاب طبترملا توملا رطحخ نم افوح سيل .رفسلاب اعلوم تسل"
 ءءاسم لك امب زوفن ةيوجعأ مكاحلا ماظنلا ةجاح ىلع نيدئاز نينطاوب صيرتم توم نم ةاجنلا
 دقو .توملا كالم ديب حاورألا دايطصال كابش رصم يف قرطلا .نيملاس انتويب ىلإ دوعن نيح

 نم لاقتنالا لبق «لمعلا ىلإ باهذلا لبق «مونلا لبق ..توملا عقوت ىلع موي لك يسفن تدوع

 «سفنلا عم مالس يف انأو توملل دعتسأ .جراخلا ىلإ رفسلا لبق ؛ىرحأ ةنيدم يأ ىلإ ةرهاقلا

 الو ةبحم الف «نيدوجوم ريغ مهأك «ةيؤرلا لاح نم مهدعبتسأ اغإو «يئادعأ هركأ دل يننكل

 سيل رخآ ىلإ ناكم نم هلقنت تايموي شرقلا دعس بتكي ةيحوملاو ةسلسلا ةغللا هذكب :ةيهارك
 .يقيرفإلا لامشلاو ايسآو ابوروأ يف اهراز ىتش تايفارغج يف امنإو «ةرهاقلا يغف



 تارم ةرشابمو ةحيرص «ةرارملاب ةنوجعم ةغل اهنكلو ءدرسلا يف لامجلا ايافحح كردت ةيبدأ ةغل
 ةلاحرلا نيع تعقو امثيحو .فقاوملا غوصتو تالاحلا روصتو دهاشملا انل لقنت يه امنيب ةريثك

 .يئاورلا ةزيرغ تكرحت ملعم وأ ةعقاو وأ ثدح وا دهشم ىلع
 ةغل اهنم رثكأ عوضوملا محتقت ةغلب تبتك ءأعم امتاطاقتلاو اهتطاسب يف ةعراب تايموي

 نع ريبعتلا ف ةماتلا هتيرح هتسرامم ءاقل ءيراقلا رسخي نأ تارم هريضي ال بتاكلاو .براوت
 .ةرصاعملا ةلحرلل ةطوطب نبا ةزئاج ةرادجب اهنع اهبحاص قحتسا دقو .هتاعابطناو هراكفأ

 ءامسلا باوبأ نوقرطي سودنبلا

 ةيدنبلا ايالامبلا لابج ىلإ ةلحر

 ملاسلا ردب دراو

 ىلإ هتلحر تايموي بتاكلا لهتسي تامكلا هذحب "...حيرح رن يعباصأ نيبو بتكأ"
 لالظ نم انتليخغ ىلع هيمري امب ناكملا باحر يف رفاسن انلعجي هيف ام لك صن ف ايالمحلا لابج

 فقوت يتلا ةيدنهلا ندملاو ايالاميحلا لابج ءاجرأ يف تادهاشمو تاعابطنا باتك هنإ .ةيروطسأ

 ةعيبطلا امود هب فحت .مهادقتعمو مهتاداع بئارغو مهتافاقثو سانلا تانايد ىريل اهيف

 .ةيوامسو ةيضرأ نيوالت نم مدقُت امو اهتيبئاجعب هتلحرل ًاراطإ تراص يتلا اهدهاشمو

 بابضلاو باحسلاو حايرلاو لابجلاو تاباغلا ىقتلنس .ةعيبطلا روص كانه ةلحرلا هذه كل

 شيعنو «ةفتلمو ةيوتلم ليلق دعب اهقوف ريصيسو نآلا اهاري يتلا ممقلا بتاكلا عم ىرنس ءرطملاو
 ةيجلثلا ممقلاو ةبيرغلا رامثلاو راجشألا ةرضحو رامنألا هايم ةدوربو اهتبوطرو نايدولا ةرارح هعم
 .ةيحالفلا تويبلاو دياعملا ِق ةزيمملا ةرامعلا ط ىرنس «يلاعألا ُِق

 يماعلا راوحلاو رخاسلا قيلعتلاو ةئداحلا ةتكنلا :يه ءهتلحر دراو ققحي تاودأ ثالثب
 تاظحالملا كلت نم الصأ ماظنك ةقثبنملا تالحرلا هبلطتت افطلو ًةفخ لمعلا يطعي ام ءانايحأ

 ةيدج ةفاضإ لكشي اذه هلمعو .ةنكمألا هيلع اهضرعت ىتلا ىؤرلاو دهاشملاب ىعولا مادطصاو

 اهريغو تارابتعالا هذهلو .ةثيدحلا ةباتكلا يف هتناكمو هتفلأو هتيويح ىلع هيبنتو .يبدألا عونلا اذهل
 ةرصاعملا ةلحرلل ةطوطب نبا ةزئاج ىلع زاح



 تايمويلا ةزئاج

 ةطانرغ ذل ريخألا يماشلا

 اشابلا مصاع

 ءءارمحلا دبعأ .ءاوهلا نع احب انقرش نم اهيلإ تأجتلا «تاونس ذنم «ةطانرغ يف ميقأ"

 نايج يف مامحلاو ةيليبشأ يف ةنذئملاو ةبطرق ف دجسملاو - اهفرعأ - اهيف ةرجآ لكو نيزايبلاو
 .راثآلا ينيوتحت نأ ضفرأ يننكل ...رمسلا نويعلا قيربو ةقزألا تاءاوتلا ينيوهتست «ةطسبو ةمحلاو
 «ةيوهلا ةغايص يف ليصفت «يفرعملا مكارتلا ةلمج نم يه امنإ ءايحأ انأو ءانأ يضاملاو يضاملا انأ

 دودحلا امل ناعضي نانثا .مهفتلا ىلع احمتردقو ةيوهلا ةباحر تعستا ةفرعملا تدرطا املك
 ةاعدم تباثلاو «لّوحتم يح لك" :فيضيو .".ةقفصلا نم ديفتسملاو لهاجلا :طورشلاو

 تاملكلا هذمب ".قرافلا نمكي انهو ..مئاد تباث نم ام «ةروريص ةلاح يف ةثحلا ىتح .توملل
 مأل سريآ سينيوب يف دولوملا ىئاورلاو ماسرلاو تاحنلا نانفلا اشابلا مصاع ةطانرغ ف ثدحتي

 ذنم اينابسإ يف ميقيو ةيسنرفلا ةيسنجلا لمحيو وكسوم يف سرد يذلاو «يروس بأو ةينيتنحرأ
 تاراقلا نبا هنوكل ةفهرملا اهنيزاومو ايفارغحجلا ليقاثم جراخ يممألا نطاوملا هنإ .ةليوط تاونس

 .يناسنإلا ملألا نع هتباتكو هنف يق ربعي يذلا عدبملا هنوكل ًادبأ ةليقثلا نكلو ؛ثالثلا

 .ةيلاكشإلا هذه لثعب نيريثك نم ردجألا هنأ عم ةيوه ةلكشم ب اشابلا مصاع ىدل ةديسل 1

 ,هفقاوم ضعب ف مداص هتغل يف ءيرج صن ءازإب نحن نانفلا اذهل تايمويلا هذه عم انه
 ةطلسو ركفلا ةطلس نم ةغللا ررحيل اشابلا مصاع بتكي جازملا يروقيبأ ةعزنلا يناسنإ صن هنكل

 .ًاعيش دحا نم ديري ال صخش .ةغلل يعفنلاو يكالهتسالا لامعتسالا ةطلسو يعمقلا باطخلا
 ةيلوؤسملاب اهروعش ةورذ 2 ىرخا ةهج نم ودبت ةيناحلا هذه نكل .جازملل جازملا ةحراطم ىوس

 .نفلا نع نانفلا ثدحتي امدنع

 .رابكلا نيملاحلاو رابكلا نينانفلاو رابكلا ءارعشلا نديد ىه ةيقارشإ ةغلب تبتك تايموي

 .تايمويلل ةطوطب نبا ةزئاج رادتقاو ةرادجب اهنع قحتسا
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 : نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا 2 هلاوحأو هخيراتو نميلا ةيفارغج ىلع صنلا اذه ءيضي

 ناك ةقيرع ةيقشمد ةينطو ةلئاع ىلإ يمتني فلؤم ملقب عوضوم وهو .ىيحي مامإلا دهع لالخ

 1 يرثلا ؛:نيرك سلراشب ىقتلا امدنع ىربكلا ةيروسلا ةروثلا نايإ 1926 ةنس رصم 4 ًايفنم
 ظ زاجحلا ىلإ ةلحر ف هتقفارم بلطو :ةمولظملا بوعشلا قيدصب ًابقلم ناك يذلا يكريمألا
 ثحاب وهو ؛ققحملا ماق يذلا ميقلا باتكلا اذه ةلحرلا كلت ةرمث تناكو ؛ىرج ام وهو .نميلاو

 ةداعإب قافآلا دايترا:ارغجلا بدألل يبرعلا زكرملا نم فيلكتب :نميلا نم فورعمو نيصر

 ظ خخ كلذ ىلإ ةراشإلا عم .نميلا خيراتب قلعتت ءاطخأ نم فلؤملا هيف عقو ام بيوصتو ؛هقيقحت
 قيقحتل ةطوطب نبا ةزئاج اهنع قحتسا ةريبك ةرادجب ةمهملا هذهب ماق دقو .هعوضوم
 » تاطوطخملا

 قافآلا دايترا !تناتتسمم
 «اطجإلا بوصول 2


